1.அறம

அறம சசெய விருமப
என்றறார ஔவவையறார. அறம என்றறால என்ன? திருவைள்ளுவைர அறம என்ற சசெறாலவலைத தருமம,
துறவைறம, தவைம, அறக்கடவுள், ஆகிய சபறாருட்களில பயன்படுததி இருக்கிறறார. மமலும அவைர

மனததுக்கண மறாசிலைன் ஆதல அவனதது அறன்
ஆகுலை நீர பிற.
(குறள் 34)
அழுக்கறாற அவைறா சவைகுளி இன்னறாச சசெறால நறான்கும
இழுக்கறா இயன்றது அறம.
(குறள் 35)
அதறாவைது, ஒருவைன் தன மனததில குற்றம இலலைறாதவைனறாக இருக்க மவைணடும. அறம அவ்வைளமவை.
மனததூய்வம இலலைறாத மற்றவவை ஆரவைறாரத தன்வம உவடயவவை என்பதும, சபறாறறாவம, ஆவசெ,
சினம, கடுஞ்சசெறால ஆகிய இநத நறான்கு குற்றங்களுக்கும இடங்சகறாடுக்கறாமல அவைற்வறக் கடிந்து
ஒழுகுவைமத அறமறாகும. என்பதும திருவைள்ளுவைர வைறாக்குகளறாகும.
ஏன் அறம சசெய்யமவைணடும? என்பதற்கு அவைர அறம சிறப்வபயும, சசெலவைதவதயும
அளிக்கும. ஒருவைருவடய வைறாழ்க்வகக்கு அறதவதவிட நன்வமயறானதும இலவலை. அறதவதப்
மபறாற்றறாமல மறப்பவதவிடக் சகடுதியறானதும இலவலை. அறசநறியில வைறாழ்வைதன் பயனறாக
வைருவைமத இன்பமறாகும. அறமதறாடு சபறாருந்தறாமல வைருவைன எலலைறாம இன்பம இலலைறாதவவை; பகழும
இலலைறாதவவை. என்ற விளக்குகிறறார.
அறங்களுள் சிறந்தவவை எவவை? என்ற மகள்விக்கு திரிகடுகம ஆசிரியர

அலைந்தறாரக் சகறான்ற ஈந்த பகழும துளங்கினும
தன்குடிவம குன்றறாத தவகவமயும – அன்மபறாடி
நறாள்நறாளும நட்டறாரப் சபருக்கலும இமமூன்றம
மகள்வியுள் எலலைறாம தவலை. (திரிகடுகம )
என்றறார. அதறாவைது, வைறவமயினறால துன்பப்பட்டவைரக்கு அவைர விருமபம ஒரு சபறாருவள
அவைரக்குத தருவைதறால உணடறாகும பகழும, வைறவம முதலைறானவைற்றறால தளரசசி ஏற்பட்டமபறாதும
தன் குடிக்மகற்ற இயலபினின்ற குவறயறாத தன்வமயும, நறாள்மதறாறம அன்ப மிகுந்து நட்பினவரப்
சபருக்கிக் சகறாள்ளுதலும, ஆகிய இமமூன்றம மகட்கப் படும அறங்கள் பலைவைற்றிலும
சிறந்தவவையறாகும.
வைறியவைரக்கு உதவுவைதுதறான் உணவமயறான உதவி என்பவத வைள்ளுவைர

வைறியறாரக்கு ஒன்ற ஈவைமத ஈவக மற்ற எலலைறாம
குறிசயதிரப்வப நீரது உவடதது.

(குறள் 221)

என்பறார. ஆகமவை, வைறியவைரக்கு ஒரு சபறாருவளக் சகறாடுப்பமத ஈவக எனப்படுவைது, மற்றவைரக்கு
சகறாடுப்பது எலலைறாம பயவன எதிபறாரததுக் சகறாடுக்கும தன்வம உவடயது என்பது சபறப்படும.

மமலும,

குன்றி அவனயறாரும குன்றவைர குன்றவை
குன்றி அவனய சசெயின். (குறள் 965)
என்பது வைள்ளுவைம. மவலைமபறால உயரந்த நிவலையில உள்ளவைரும தறாழ்வுக்குக் கறாரணமறான
சசெயலகவள ஒரு குன்றிமண அளவு சசெய்தறாலும தறாழ்ந்து மபறாய்விடுவைறார.

அடுக்கிய மகறாடி சபறினும குடிப்பிறந்தறார
குன்றவை சசெய்தல இலைர. (குறள் 954)
பலை மகறாடிப் சபறாருவளப் சபறவைதறாக இருந்தறாலும உயரகுடியில பிறந்தவைர தம குடியின் சிறப்பக்
குன்றவைதற்குக் கறாரணமறான குற்றங்கவளச சசெய்வைதிலவலை. என்சறலலைறாம அறமவைறார குணங்கவளச
சசெறாலலுவைறார திருவைள்ளுவைர. இக்கருததுக்களுக்கு அண மசெரக்கும வைவகயில, நறாலைடியறார
சசெறாலலுவைறார:

பலை நறாளும பக்கததறா ரறாயினும சநஞ்சிற்
சிலை நறாளும ஒட்டறாமரறாடு ஓட்டறார - பலை நறாளும
நீததறார எனக் வகவிடலுணமடறா நன்சநஞ்செதது
யறாததறாமரறாடு யறாதத சதறாடரப? (நறாலைடியறார 214)
நுணணுனரவினமரறாடு கூடி நுகரவுவடவம
விணணுலைமக சயறாக்கும விவழைவிற்றறாம (நறாலைடியறார 233, வைரி 1,2)
அறிவுவடமயறார பலை நறாளும தன பக்கததில இருந்தும சிலை நறாள் கூட நடபக் சகறாள்ளறாதவைமரறாடு
மசெரமறாட்டறாரகள். ஆனறால நட்மபறாடு பலை கறாலைம பழைகியவைர, பலை நறாள் பிரிந்து சசென்ற்ரர
என்பதற்கறாக் அவைரது நட்வபக் வகவிடுவைமரறா? விடமறாட்டறார. ஏசனனில, நுணணய அறிவினமரறாடு
கூடி நட்பக் சகறாணடு இன்பறதல விணணுலைகில சபறம நலலை இன்பதவத ஒததது.
முழுவமயறாக மநறாக்கினறால, அறம சிறப்வபயும, சசெலவைதவதயும அளிக்கும. வைறாழ்க்வகக்கு
அறம நன்வம தரும. அறதவதப் மபறாற்றறாமல மறப்பது சகடுதிவயத தரும., சபறாறறாவம, ஆவசெ,
சினம, கடுஞ்சசெறால ஆகிய இநத நறான்கு குற்றங்கள் சசெய்யறாது தன்வனக் கறாததுக் சகறாணடு,
மனததூய்வமயுடன் வைறாழைமவைணடும. வைறியவைரக்கு அவைருக்குத மதவவையறான சபறாருள் உதவி சசெய்ய
மவைணடும.

எந்த நிவலையிலும தன தகுதிக்கு ஒவ்வைறாத இழ சசெயலகவளச சசெய்யக் கூடறாது.,

நுணணய அறிவினமரறாடு கூடி நட்பக் சகறாணடு நலை வைறாழ்வு வைறாழைமவைணடும. .

2.கலவி
நறாம வைறாழ்வைறாங்கு வைறாழை

கற்க மவைணடியவைற்வறக் கற்க மவைணடும.. ஒருவைர ஒரு

செமுதறாயததில வைறாழை அச செமுதறாய பணபறாட்வட அறிந்து ஒழுக்கததுடன் வைறாழை மவைணடும. ஒழுக்கம
இலலைறாத மக்கள் ஒரு செமுதறாயமறாக வைறாழைமுடியறாது. அவைரகள் கறாட்டில வைறாழும விலைங்குகளுக்கு
செமமறானவைரகள். யறாவன மபறான்ற ஒரு சிலை விலைங்குகள் தவிர மற்ற விலைங்குகள் செமுதறாயமறாக
வைறாழ்வைதிலவலை. செமுதறாயமறாக வைறாழை செமுதறாய உறப்பினரகளிடம ஓர ஒழுங்கு மதவவை.
கலவியின் பலை பயன்களுள் ஒன்ற, தறான் பிறந்த செமுதறாயததின் வைறாழும கவலைவய அறிந்து
அதன்படி

வைறாழ்வைதறாகும.

செமுதறாயம

என்றறாமலை

அமமக்கள்

கூடித

தங்களது

சபறாதுப்

பிரசசெவனகவளப் மபசித தீரக்க மவைணடிய மதவவை இருக்கும. அவ்வைறாற கூடும அவவையில
பலைவிதமறான கருததுக்கள் கணடிப்பறாக வைரும. அக்கருததுக்களில உள்ள முரணபறாடுகவளக் கவளய
அச செவபயில கற்ற அடங்கிய மூதமதறார மதவவைப்படும. அவைரகள்தறான் முரணபறாடுகவளக்
கவளந்து அசசெவப ஒரு செரியறான முடிவவை எடுக்க உதவை முடியும. அவ்வைறாற விவைறாதிக்கப்படும
சபறாருட்களில சபறாதுவைறாக உள்ள வைசெதிகவள அவைரவைர மதவவைக்மகற்ப பகுதது பயன்படுததவும
கற்ற அறிந்தவைர மவைணடும. ஆகமவைதறான், திரிகடுகம ஆசிரியர

கணக்கறாயர இலலைறாத ஊரும பிணக்கறக்கும
மூதமதறாவர இலலைறா அவவைக்களனும – பறாததுணணும
தன்வமயிலைறாளர அயலிருப்பம இமமூன்றம
நன்வம பயததல இலை.

( திரிகடுகம 10)

என்றறார. அதறாவைது கலவி கற்பிக்கும ஆசிரியர இலலைறாத ஊரில வைறாழ்தலும, முரணபறாட்வடப்
மபறாக்கித சதளிவிக்கும கலவி மகள்விகளில முதிரந்தவைர இலலைறாத அவவையில இருததலும, பகுதது
உணணும தன்வம இலலைறாதவைர அயலில இருததலும ஆகிய இமமூன்றம நன்வம அளிக்கமறாட்டறா;
தீவமவயமய அளிக்கும.

மமலும, அவைர கற்றவைன் எப்படிப்பட்டவைனறாக இருப்பறான் என்பவதப் பின்வைருமறாரற
கூறவைறார:

சபணவிவழைந்து பின்சசெலினும தன்சசெலைவிற் குன்றறாவம
கண விவழைந்து வகயுறினும கறாதல சபறாருட்கின்வம
மணவிவழைந்து வைறாழ்நறாண மதியறாவம இமமூன்றம
நுணவிவழைந்த நூலைவைர மநறாக்கு.

(திரிகடுகம 29)

என்பறார. அதறாவைது, ஒரு சபணமண தன்வன விருமபி வைரினும தன் நடக்வகயில மறாறபடறாவமயும,
தன்னிடம

வைந்து

வகயிமலை

அகப்பட்டது

என்றறாலும

மற்றவைர

சபறாருளிடதமத

ஆவசெ

சகறாள்ளறாவமயும, நிலைம முதலியவைற்வற விருமபி அறப்பயவன அவடயறாமல வைறாழ்கின்ற
கறாலைததிவன மதியறாவமயும என்ற இமமூன்றம நுட்பமறான நூலகவள உணரந்தவைரகளின்
கருததறாகும.
கற்றவைன் ஒழுக்கம உவடயவைனறாக இருப்பறான். எததுவண வைலிய ஈரப்பவடயதறாக
இருப்பினும அறமலலைறாதவவைகவளச சசெய்யமறாட்டறான் இவதமய பறநறானூறம

பகழ் எனின் உயிரும சகறாடுக்குவைர
பழ எனின் உலைகுடன் சபறினும சகறாள்ளலைர
என்ற கூறம. மமலும, கற்றவைன் தன வகயில கிவடததது என்பதற்கறாக் மற்றவைர சபறாருள்மமல
ஆவசெப்பட்டு அவதத தறாமன வவைததுக் சகறாள்ளமறாட்டறான். அறவைழயில வைறாழ்ந்து சபற மவைணடிய
மபறகள் அவனததும சபறறாது வைறாழ் நறாவள வீண நறாட்களறாக்க மறாட்டறான்.
மமலும, கற்றவைர கடவம என்ன? என்பவதச சிந்திப்மபறாம.

நூலகவள ஆரறாய்ந்து

நுட்பமறான சபறாருள்கவளக் கறாணுதல ஒரு முக்கியமறான கடவம. அதறாவைது நிவறய நூலகவளப்
படிக்க மவைணடும. நலலை நூலகவளக் கணடசபறாழுசதலலைறாம ஆழ்ந்து கற்க மவைணடும.. அடுததறாக,
மற்றவைர விருமபகிறறாரகள் என்பதற்கறாகமவை பயன் இலலைறாதவைற்வறச சசெறாலவைது தவைற. கூட்டததில
மபசுகின்றவைர ஒருவைர பயனற்ற ஒரு மவைடிக்வகத துணுக்வகச சசெறாலலை, அவதக்

மகட்டு சிலைர

வகதட்டினறால, உடமன அமத மபறான்ற பலை பயனற்ற துணுக்குகவளச சசெறாலலும பழைக்கமுவடய
மபசசெறாளர பலைர உணடு. இது தவைற. எததவகய சூழைலிலும பயன் இலலைறாதவைற்வறச சசெறாலலைல
ஆகறாது. மமலும யறார யறாருக்கு எவத எவதச சசெறான்னறால அவைரகளுக்கு பயன் படுமமறா அவைற்வற
அவைரிடம சசெறாலலை மவைணடும. திரிகடுகம ஆசிரியர இக்கருததுக்கவளப் பின்வைருமறாற கூறவைறார:

நுண சமறாழ மநறாக்கிப் சபறாருள் சகறாளலும நூற்குஏலைறா
சவைண சமறாழ மவைணடினும சசெறாலலைறாவம – நன்சமறாழவயச
சிற்றின மலலைரகன் சசெறாலலைலும இமமூன்றம
கற்றறிந்தறார பூணட கடன். .

(திரிகடுகம 32)

இததவகய கற்மறறார வைறாழும செமுதறாயம உருவைறாக அச செமுதறாயததில ஓர ஆசிரியர மவைணடும.
ஆசிரியர இருந்தறால அங்கு கற்கும வைசெதி இருக்கும; அங்கு அவனவைரும கற்ற அறிந்தவைரகளறாக
இருப்பறாரகள்;. அவைரகளில சிறந்தவைமர ஆட்சியில அமரவைறார; அந்தச செமுதறாயம வைறாழும, வைளரும.
ஆகமவைதறான், ஒவ்சவைறாரு ஊரிலும ஆசிரியர இருக்க மவைணடும என்றறார திரிகடுகம ஆசிரியர.

3.ஆசெறாரக்மகறாவவை

பதின்எணகிழ்கணக்கு நூலகளில ஒரு நூல ஆசெறாரக்மகறாவவை. இது நலலை பழைக்க
வைழைக்கங்கவளப் பட்டியலிட்டுச சசெறாலலும நூலைறாகும. இதில சமறாததமறாக நூற பறாடலகள் உள்ளன.
இவைற்றில சசெறாலலைப்படும சிலை நறாம இன்ற ஏற்றக் சகறாள்ள முடியறாதவவையறாக இருக்கலைறாம
என்றறாலும சபறாதுவைறாக இப்பறாடலகளில சசெறாலலைப்பட்டவவை யறாவும நலலை பழைக்கவைழைக்கங்கள்
என்பதில ஐயமிலவலை. இந்நூலில இருந்து சிலை பறாடலகவளப் பறாரப்மபறாம:
உணணுங்கறால மநறாக்குந திவசெ கிழைக்குக் கணணமரந்து
தூங்கறான் துளங்கறாவம நன்கிரீஇ – யறாணடும
பிறிதுயறாது மநறாக்கறான் உவரயறான் சதறாழுதுசகறாணடு
உணக உகறாஅவம நன்கு. (ஆசெறாரக்மகறாவவை 20)
ஏன் கிழைக்கு திவசெ மநறாக்கி அமரந்து செறாப்பிடமவைணடும? என்ற ஆரறாய்சசியில நறாம இறங்க
மவைணடறாம. ஆனறால தூங்கிக் சகறாணமடறா, விவளயறாடிக் சகறாணமடறா

உணவு உட்சகறாள்ளக்

கூடறாது. நன்கு அமரந்து, மவைடிக்வகப் பறாரக்கறாமல, மபசெறாமல உணவவை விருமபி உணண
மவைணடும.
இன்ற சதறாவலைக்கறாட்சிவயப் பறாரததுக் சகறாணடு உணணுவைவதப் பழைக்கமறாக சகறாணடவைர
சிலைர.

உணணுவைதின்

ருசிவய

உணரந்து

உணடறால

தறாமன

உணடது

சசெரிக்கும!

சதறாவலைக்கறாட்சிவயப் பறாரததுக்சகறாணடு உணடறால சசெரிக்கறாமலும மபறாகலைறாம அலலைவைறா?

உணணுமமபறாது மபசினறால அடுததவைர இவலையில நம எசசில விழைலைறாம அலலைவைறா?
உணணுமமபறாது மபசினறால நமக்கு சபறாவற ஏறலைறாம அலலைவைறா? ஆகமவை உணணுமமபறாது மபசுவைது
தவைறலலைவைறா?
உணணுமமபறாது தூங்கினறாலும, விவளயறாடினறாலும, நறாம உணட அளமவை நமக்குத
சதரியறாது மபறாகும அலலைவைறா? முழுவமயறாக பறாரததறால உணணுமமபறாது, உணபதிமலைமய முழுக்
கவைனம சசெலுததமவைணடும என்பது சபறப்படும. இவததறான் இந்த பறாடல நமக்கு உணரததுகிறது.
அடுதது,
விருந்தினர மூதமதறார பசு சிவற பிள்வள
இவைரக்கு ஊண சதறாடுதலலைறால உணணறாமர என்றம
ஒழுக்கம பிவழையறாதவைர. (ஆசெறாரக்மகறாவவை 21)
என்வறக்கும ஒழுக்கததில தவைறறாதவைர விருந்தினர, வையதினறால மூததவைர, பசுக்கள், பறவவைகள்
பிள்வளகள் என்னும இவைரக்குத தரறாது உணண மறாட்டறார. அதறாவைது வீட்டிற்கு விருந்தினவரக் கறாக்க
வவைதது விட்டு நறாம செறாப்பிடலைறாமறா? நமது வீட்டில நமது சபற்மறறார மபறான்ற சபரியவைரகள்,
குழைந்வதகள் பசிததிருக்குமமபறாது நறாம உணணலைறாமறா? நறாம வைளரக்கும விலைங்குகள், பறவவைகள்
ஆகியவைற்வற விட்டுவிட்டு நறாம செறாப்பிடுவைது முவறயறா? இவைரகவள எலலைறாம உணபிதது நறாமும
உணணுவைது தறாமன முவற..
கிடந்து உணணறார நின்ற உணணறார சவைள்ளிவடயும
உணணறார
சிறந்து மிக உணணறார கட்டிமமல உணணறார
இரந்துஒன்ரறம தின்னற்க நின்ற. (ஆசெறாரக்மகறாவவை 23)
படுததபடி உணவவை உணணமறாட்டறார. நின்ற வைணணம உணணமறாட்டறார. சவைட்ட சவைளியில
இருந்து உணணமறாட்டறார. விருப்பததுடன் மிகுதியறாக உணணமறாட்டறார. கட்டிலில மமல அமரந்து
உணணமறாட்டறார. எவதயும நின்ற வைணணம உணணுதலும கூடறாது.
எவத எவத எப்மபறாது உணணமவைணடும? என்பவத அடுதது பின்வைருமறாற கூறகிறறார:
வகப்பன எலலைறாம கவட. தவலை திததிப்ப
சமசசும வைவகயறால ஓழந்த விவடயறாகத
துய்க்க முவறவைவகயறால ஊண. (ஆசெறாரக்மகறாவவை 25)
கசெப்பறானவைற்வறக் கவடசியறாகவும, இனிப்பறான உணவவை முதலிலும, மற்றவைற்வற இவடயிலும
உணணமவைணடும. நமது திருமண விழைறாக்களில இப்மபறாது கவடசியறாக இனிப்வபத தருவைது
பழைக்கமறாகி வைருகிறது. அதறாவைது மபறாகுமமபறாது வைறாயில இனிப்மபறாடு சசெலலை மவைணடும என்ற
எணணுகிறறாரகள்! எந்த இனிப்வப உணடறாலும வைறாவய உடமன கழுவை மவைணடும; இலவலைமயல,
பலலின் மமல உள்ள மமலபூசவசெ அது சகடுதது விடும என்ற இன்வறய பல வவைததியரகள்
அறிவுவரக் கூறவைவத நறாம நிவனவுகூரமவைறாம. அன்மற இவத அறிந்த நமது ஆசெறாரக்மகறாவவை
ஆசிரியர திததிப்வப முதலில உணக என்ற நமக்கு அறிவுறததியுள்ளறார.

அடுதததறாக, உணடபின் எப்படி வைறாவயக் கழுவை மவைணடும என்பவதயும அவைர
கூறியுள்ளறார.
இழயறாவம நன்குமிழ்ந்து எசசிலைற வைறாய்
அடிமயறாடு நன்கு துவடதது வைடிவுவடததறா
முக்கறாற் குடிததுத துவடதது முகததுறப்ப
ஒதத வைவகயறால விரலுருததி வைறாய்பூசெல
மிக்கவைர கணட சநறி.
(ஆசெறாரக்மகறாவவை 27)
உணடபின் வைறாயில நீவர நிவறதது அவதக் குடிக்கறாமல நன்கு சகறாப்பளிதது எசசில நீங்க வைறாவய
முழுவமயறாக துவடதது, மூன்ற முவற நீவரக் குடிதது, முகதவதயும, வைறாவயயும துவடததல
மவைணடும. இது செறான்மறறார கணட சநறியறாகும.
முழுவமயறாக பறாரக்குமமபறாது எவ்வைறாற அமரந்து, எவத எவத எந்த வைரிவசெயில
செறாப்பிடமவைணடும?
என்பனவைற்வறயும

பின்னர

எவ்வைறாற

இப்பறாடலகளில

வகவயயும,

ஆசிரியர

வைறாவயயும

கூறகிறறார; நறாமும

கழுவை
நம

மவைணடும?
குழைந்வதகளும

ஆசெறாரக்மகறாவவைவயப் படிதது நலலை பழைக்க வைழைக்கங்கவளக் கற்றக் சகறாள்மவைறாமறாக.

4.பயனுள்ள வைறாழ்க்வக வைறாழைமவைணடும
மனிதனுக்கும விலைங்குகளுக்கும உள்ள மவைறபறாடு விலைங்குகளின் வைறாழ்க்வக என்பது
இவரவயத மதடுவைது, இவரக் கிவடதததும உணபது, பின்னர உறங்குவைது மட்டுமம. ஆனறால மனித
வைறாழ்க்வக

அப்படியலலை.

மனிதன்

தனது

வைறாழ்க்வகயில

பலை

பயனுள்ளவைற்வறச

சசெயயநிவனப்பறான்; சசெய்வைறான்.
அதறாவைது ஒவ்சவைறாரு மனிதனுக்கும தன வைறாழ்க்வகக்கு என்ற ஒரு குறிக்மகறாள் இருக்கும. இது
வைவர நீங்கள் வைறாழ்ந்த வைறாழ்க்வக பற்றி நீங்கள் என்ன நிவனக்கிறீரகள்? எவைற்வறச செறாதிதததறாக
நீங்கள் நிவனக்கிறீரகள்? நீங்கள் செறாதிததவவைதறான் உங்கள் குறிக்மகறாள். உங்கள் குறிக்மகறாள்
உயரவைறானதறாக இருக்கமவைணடும. உள்ளுவைசதலலைறாம உயரவுள்ளல என்றறார வைள்ளுவைர. ஆகமவை
உங்கள்

குறிமகறாள்கவள

உயரவைறானவவையறாக

நிரணயிததுக்

சகறாணடு

அவைற்வற

முன்மனறங்கள். அதுதறான் உணவமயறான மனித வைறாழ்க்வக.
பயன் அற்ற வைறாழ்க்வக வைறாழ்பவைர யறார? என்ற மகள்விக்கு திரிகடுகம ஆசிரியர
ஏவைறாது மறாற்றம இளன்கிவளயும கறாவைறாது
வவைது எள்ளிச சசெறாலலும தவலைமகனும –
சபறாய்சதள்ளி
அமமவன மதய்க்கும மவனயறாளும இமமூவைர
இமவமக்கு உறதி இலலைறார. (49)

மநறாக்கி

என்ற கூறகிறறார. சபற்மறறார சசெய்யச சசெறான்னவதச சசெய்ய மறக்கும மகனும, மவனவிவயக்
கறாப்பறாற்றறாது அவைவள இகழ்ந்து மபசும கணவைனும, சபறாய்வமமய சதளிந்து வைறாழ்கின்ற வீட்டில
உள்ள சபறாருவள அழக்கின்ற மவனவியும ஆகிய இமமூவைரும இந்தப் பிறவியில பயன் அற்றவைர
ஆவைர.

இவ்வைறாற பயனற்ற வைறாழ்க்வக வைறாழ்மவைறாவர நறாலைடியறார பலலைறிவைறாளர, வைறாழ்நறாவள

வீமண கழப்பவைர என்கிறது.
என்மன மற்றிவ்வுடமப சபற்றம அறம நிவனயறார
சகறான்மன கழப்பர தம வைறாழ்நறாவள – அன்மனறா
அளவிறந்த கறாதல தம ஆருயிர அன்னரக்
சகறாலை இவழைக்குங் கூற்றமும கணடு. (நறாலைடியறார 330)
அந்மதறா! அளவைற்ற அன்பினரறாகிய நம அரிய உயிர மபறான்றவைவரயும கூற்றவைன் வைந்து கவைரந்து
மபறாவைவதக் கணடும, இவ்வைரிய உடவலைப் சபற்றம பயனுள்ளவைற்வறச சசெய்யறாது தம வைறாழ்நறாவள
வைறிமத கழததல ஏமனறா? அவைரதம பலலைறிவவை என்சனன்பது?
மமலும நறாலைடியறார சசெறாலலும:
இவமக்கும அளவிலதம இன்னுயிரமபறாம மறாரக்கம
எவனததறானும தறாம கணடிருந்தும –
திவனததுவணயும
நன்றி பரிகலலைறா நறாணல மடமறாக்கள்
சபறான்றிசலைன் சபறான்றறாக்கறால என்? (நறாலைடியறார 323)
இவமக்கும சபறாழுதிமலைமய உயிர மபறாவைவதத தம கண முன்னறாமலைமய கணடும, ஒரு சிறிது அளவு
நற்சசெயலகளும

சசெய்யறாத

பலலைறிவைறாளரகள்

இருப்பதும

செறாவைதும

ஒன்றதறான்

என்ற

பயனுள்ளவைற்வறச சசெய்யறாதவைவரச செபிக்கிறது நறாலைடியறார.
பயனுள்ள வைறாழ்க்வக வைறாழைமவைணடும என்பவத வைள்ளுவைர நிவறய பறாடலகளில
சசெறாலலியுள்ளறார. பயனுவடய சசெறாற்கவள மட்டுமம சசெறாலலை மவைணடும; பயனிலலைறாதவைற்வறச
சசெறாலலைக் கூடறாது.
சசெறாலலுகச சசெறாலலின் பயனுவடய; சசெறாலலைற்க
சசெறாலலின் பயனிலைறாச சசெறால.
(திருக்குறள் 200)
பயனிலலைறாதவைற்வறச சசெறாலபவைவன மனிதன் என்மற சசெறாலலைமுடியறாது; அவைவன மக்களுள் பதர
என மவைணடும என்கிறது வைள்ளுவைம.
பயனிலசசெறால பறாரறாட்டுவைறாவன மகசனனல
மக்கட் பதர எனல.
(திருக்குறள் 196)
பயனுள்ளவைற்வறச சசெறாலவைதறாலும சசெய்வைதறாலும சசெய்பவைருக்கு என்ன பயன்? மகட்பவைருக்கு
இனிவமயறானவவையும பயனுள்ளவவையும சசெறாலவைதறால மகட்பவைருக்கு நன்வம பயப்பதுடன்
சசெறாலபவைனுக்கும இன்பம தந்து நன்வமவயயும பயக்கும என்கிறறார திருவைள்ளுவைர:
நயன் ஈன்ற நன்றி பயக்கும பயன் ஈன்ற
பணபின் தவலைப்பிரியறாச சசெறால.

(திருக்குறள் 97)

முழுவமயறாக பறாரததறால, ஒவ்சவைறாருவைருக்கும ஒரு குறிக்மகறாள் இருக்க மவைணடும. அது
உயரவைறானதறாகவும, பயனுள்ளதறாகவும, இருக்க மவைணடும. சசெயலகள் எலலைறாம பயனுள்ளவவையறாக
இருக்கமவைணடும. சசெறாலபவவை யறாவும பயனுள்ளவவையறாக இருக்கமவைணடும. பயனிலலைறாதவைற்வறச
சசெறாலபவைவன மனிதன் என்மற சசெறாலலைறாது மக்களுள் பதர என்மற சசெறாலலைமவைணடும.
ஒவ்சவைறாரு நறாளும நமக்கு மிக மவைணடியவைரகள் இறந்து மபறாவைவதப் பறாரததும
நற்சசெயலகள் சசெய்யறாமலும, பயனுள்ளவைற்வறச சசெறாலலைறாமலும, சசெய்யறாமலும

இருப்பவைவர

உயிருடன் உள்ளவைரறாக கருதலைறாமறா? பயனுள்ளவைற்வறச சசெறாலலியும சசெய்தும வைருபவைர
மற்றவைரக்கு மகிழ்சசி அளிப்பதுடன் தறானும இன்பமும நன்வமவயயும சபறவைறார. நறாமும
பயனுள்ளவைற்வறமய மபசியும, சசெய்தும இன்பமும நன்வமவயயும சபறமவைறாமறாக.

நன்சனறி
நன்வம தரும நலவைழகவளச சசெறாலலும

நூலகள் பலை தமிழலுணடு. அவைற்றில ஒன்ற

நன்சனறி. இவத எழுதியவைர 17 ஆம நூற்றறாணடில துவறமங்கலைததில வைறாழ்ந்த

சிவைபிரகறாசெ

அடிகளறார. நன்சனறியில நறாற்பது பறாடலகள் உணடு.
. அறம எனப்பட்டமத இலவைறாழ்க்வக அஹ்தும
பிறன் பழப்பது இலலைறாயின் நன்ற. (திருக்குறள் 49)
என்ற குறள் மூலைம வைள்ளுவைர. மற்றவைர பழக்கும குற்றங்கள் இலலைறாத இலவைறாழ்க்வகமய சிறந்தது.
என்ற விளக்குகிறறார. சிவைபிரகறாசெ அடிகளறார

அததவகய இலவைறாழ்க்வகயில கணவைனும,

மவனவியும எவ்வைறாற வைறாழை மவைணடும என்பவதப் பின்வைருமறாற கூறகிறறார:
கறாதல மவனயறாளும கறாதலைனும மறாறின்றித
தீதில ஒரு கருமம சசெய்பமவை – ஓதுகவலை
எணணரணடும ஒன்றமதி என்முகததறாய் மநறாக்குமறால
கணணரணடும ஒன்வறமய கறாண. (நன்சனறி 6)

கணவைனும மவனவியும எவ்வைறாற சசெயலபட மவைணடும? என்ற மகள்விக்கு,

முகததில இரு

கணகள் இருந்தறாலும அவவை கறாணும கறாட்சி ஒன்மறதறான். அது மபறாலை கணவைனும மவனவியும
இருவைரறாக இருந்தறாலும அவைரகள் கருதது ஒருமிதது சசெயலகவளச சசெய்வைர என்கிறறார சிவைபிரகறாசெ
அடிகளறார. மமலும அவைர,
சபரியவைரதம மநறாய்மபறாலை பிறரமநறாய் கணடுள்ளம
எரியின் இழுதறாவைர என்க – சதரியிழைறாய்
மணடு பிணயறால வைருந்து பிரவுறப்வபக்
கணடு கலுழுமம கண.
(நன்சனறி 20)
ஏதறாவைது ஓர உறப்ப, மநறாய் கணடு வைருந்தினறாலும, கண கணணீர விட்டு அழும. அதுமபறாலை
மமமலைறார பிறரது துன்பதவதத தம துன்பமறாக எணண மனம வைருந்துவைறாரகள். வைள்ளுவைர ஒருபடி
மமமலைமபறாய் மற்றவைர மட்டுமலலை, மற்ற எந்த

உயிரின் துன்பதவதயும அறிவுவடயவைர தம

துன்பமறாக கருதுவைர என்றறார.
அறிவினறான் ஆகுவைது உணமடறா பிறிதின்மநறாய்
தம மநறாய்மபறாலை மபறாற்றறாக் கவட. (திருக்குறள் 315)
அடுதது சிவைப்பிரகறாசெ அடிகளறார உதவி சசெய்வைது குறிதது சசெறாலலுமமபறாது, எந்தப்
பலைவனயும எதிரபறாரறாமல உதவி சசெய்வைதுதறான் மமமலைறாருக்கு அவடயறாளம என்பறார.
வகமமறாற உகவைறாமல கற்ற அறிந்மதறார சமய்வைருந்தித
தமமறால இயலுதவி தறாம சசெய்வைர – அமமறா
முவளக்கும எயிற முதிரசுவவை நறாவிற்கு
விவளக்கும வைலியன தறாமசமன்ற. (நன்சனறி 27)
பல ஆனது எந்த பலைவனயும எதிரபறாரறாமல, கடினமறான சபறாருட்கவள சமன்ற தருகிறது.
பணடததின் சுவவைவய நறாமவை அனுபவிக்கிறது. அமதமபறாலை மமமலைறார எந்தப் பலைவனயும
எதிபறாரறாமல தம உடவலை வைருததி பிறருக்கு உதவி பரிவைறாரகள்.
வைறியறாரக்கு ஒன்ற ஈவைமத ஈவக மற்ற எலலைறாம
குறிசயதிரப்வப நீரது உவடதது. (திருக்குறள் 221)
திருமப ஏதும வகமமறாற சசெய்ய இயலைறாத வைறியவைரக்கு தருவைதுதறான் ஈவக எனலைறாம. மற்றவைரக்கு
சகறாடுப்பசதலலைறாம ஏமதறா பலைவன எதிரபறாரதது சகறாடுப்பவவை என்ற வைள்ளுவைர சசெறாலலி
இருப்பதும இங்கு ஒப்ப மநறாக்கத தக்கது.
மமலும அவைர,
மபரறிஞர தறாக்கும பிறரதுயரம தறாங்கிமய
வீரசமறாடு கறாக்க விவரகுவைர – மநரிழைறாய்
சமய் சசென்ற தறாக்கும வியங்மகறாள் அடி தன்மமல
வகசசென்ற தறாங்கும கடிது.

(நன்சனறி 31)

தறாக்க வைரும மகறாவலை, வக எப்படி தறான் தறாங்கிக் சகறாள்ளுமமறா, அவ்வைறாற அறிவுவடமயறார பிறரது
துன்பதவதத தறாம ஏற்ற கறாப்பறாற்றவைர.

அறிவுவடயறார அன்றி அதுசபறறார தமபறால
சசெறிபழவய அஞ்செறார சிறிதும – பிவறநுதறால
வைணணஞ்சசெய் வைறாள்விழமய அன்றி மவறகுருட்டுக்
கணணஞ்சுமமறா இருவளக் கணடு. (நன்சனறி 34)
பறாரவவை இலலைறாத கணகள் இருட்டுக்கு அஞ்செறாது. பறாரவவை உள்ள கணகள்தறான் இருட்டுக்கு
அஞ்சும. அறிவிலலைறாதவைன் பழக்கு அஞ்செமறாட்டறான்; அறிவுள்ளவைரதறான் பழக்கு அஞ்சுவைறார.
முழுவமயறாக பறாரததறால, இன்ற நறாம கணட ஐந்து நன்சனறி பறாடலகளில இருந்து நறாம
சதரிந்துசகறாள்பவவை பின்வைருமறாற: கணவைனும மவனவியும இருவைரறாக இருந்தறாலும அவைரகள்
கருதது ஒருமிதது சசெயலகவளச சசெய்யமவைணடும.
மமமலைறார பிறரது துன்பதவதத தம துன்பமறாக எணண மனம வைருந்துவைறாரகள். அதுமட்டும அலலை;
அததுன்பதவத தறாம ஏற்றக்சகறாணடு கறாப்பறாற்றவைறார. மமமலைறார எந்தப் பலைவனயும எதிபறாரறாமல
மதவவை என்றறால தம உடவலையும வைருததி பிறருக்கு உதவி பரிவைறாரகள்.
எக்கறாரணதவதக்

சகறாணடும

பழ

வைரக்கூடிய

சசெயலகவளச

இந்சநறிகவளக் கவடபிடிதது நலவைறாழ்வு வைறாழ்மவைறாமறாக.

பழக்கு அஞ்சுவைர.

சசெய்யமறாட்டறாரகள்.

நறாமும

