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அறவழி 
 

(ஜ ொகூர ்சொஆ தரம்ொ மண்டபத்தில் துறவி அவரக்ள் ஆற்றிய உரரயின் ஜதொகுப்பு) 

இன்று உங்களுக்கு அறம் என்றொல் என்ன? அறஜெறி அறிெ்து வொழ்வதின் 

ஜபொருள் என்ன என்பரத விளக்குகிறறன். 

  திருவள்ளுவர ்அறம் என்றொல் என்ன என்பரத இவ்வொறு விளக்குகிறொர.் 

      மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனனத்து அறன் 

      ஆகுல நீர பிற 

ெொம் மனதத்ூய்ரமறயொடு ஜசய்யும் ஜசயல்கள் யொவும் அறறம. ெொம் 

மனதத்ூய்ரமறயொடு றபசினொலும் உடலொல் ஜசயல்கள் ஜசய்தொலும் அரவயொவும் 

அறறம. ெம் ஜசயல்களுக்ஜகல்லொம் முன்னிற்பது மனம். மனம் 

தூய்ரமயொயிருெ்தொல் ெம்மிடம் ஜசொல் தூய்ரமயிருக்கும்; உடல் 

தூய்ரமயிருக்கும். உடல் தூய்ரமஜயன்பது உடலொல் ஜசய்யும் ஜசயல்கள். 

ஆகறவ, மனதத்ூய்ரம, ஜசொல் தூய்ரம, உடல் தூய்ரம என்பது அறமொகும். 

அரதறய வள்ளுவர ்ஜதொடரெ்்து, 

       ஆகுல நீர பிற 

எனக் கூறுகிறொர.் ெம் மனம் தீய றெொக்கத்றதொடு இனிய வொரத்்ரதகரளப் 

றபசினொலும், ெல்ல ஜசயல்கரள உடலொல் ஜசய்தொலும், அரவ அரனத்தும் அறம் 

இல்ரலயொம். அரவ ஜவறும் பகட்டொம். அவற்றிற்குப் ஜபருரமயுமில்ரல; 

புகழுமில்ரல. ஏன்? மனதில் தீய றெொக்கம் உள்ளது. ஆகறவ, அறம் என்று 

ஜசொல்லக்கூடியது, மனதத்ூய்ரமறயொடு றபசக்கூடிய குற்றமில்லொச ் ஜசொற்கள், 

மனதத்ூய்ரமறயொடு ஜசய்யக்கூடிய குற்றமில்லொச ்ஜசயல்கள். 

அறஜெறி அறிெ்து வொழ்வதன் ஜபொருள் என்ன? அறஜெறி அறிெ்து வொழ்வதன் 

ஜபொருள் என்னஜவன்றொல், அறம் எது என்று அறிெ்து, இனிறமலும் மனதொலும், 

ஜசொல்லொலும், உடலொலும் குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், குற்றம் தவிரத்்து, ெல்வழி 

ெடப்பறத அற ஜெறி அறிெ்து வொழ்வதொகும். ெொம் அறம் எது என்று அறிெ்து, குற்றம் 

தவிரத்்து, ெல்வழியில் கொலடிஜயடுத்து ெடெ்றதொமொனொல் ெொம் அறஜெறி அறிெ்து 

வொழ்கிறறொம் எனப் ஜபொருள்படும். 

ெொம் அறஜெறி அறிெ்து வொழறவண்டுஜமன்றொல், ெமக்குமனதத்ூய்ரம, 

ஜசொல் தூய்ரம, உடல் தூய்ரம எரவ, என்று ஜதரிய றவண்டும். மனக்குற்றம், 

ஜசொல் குற்றம், உடல் குற்றம் எரவ என்றும் ஜதரிய றவண்டும். அவ்வொறு 
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அறிெ்தொல்தொறன ெொம் இனிறமலும் மனதொலும், ஜசொல்லொலும், உடலொலும், 

குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், மனதொலும் உடலொலும் ஜசொல்லொலும் ென்ரமகள் ஜசய்து 

ெல்வழியில் ெடக்க முடியும். மனக்குற்றங்கள் யொரவ, ஜசொல் குற்றங்கள் யொரவ, 

உடல் குற்றங்கள் யொரவ என அறிெ்தொல்தொறன அறஜெறி ஜதரிெ்து ெடக்க 

முடியும். இரதப் பற்றி பகவொன் புத்தர ்மிகத் ஜதளிவொக விளக்கியுள்ளொர.் 

பகவொன் புத்தர ்மனக்குற்றங்கள் யொரவ, உடல் குற்றங்கள் யொரவ, ஜசொல் 

குற்றங்கள் யொரவ, மனதத்ூய்ரமகள் யொரவ, ஜசொல் தூய்ரமகள் யொரவ, உடல் 

தூய்ரமகள் யொரவ என்பரத இவ்வொறு விளக்கியுள்ளொர.் 

ஒருமுரற, ஒரு கிரொமத்து மக்கள் பகவொன் புத்தரிடம் ஜசன்று, “பகவொன்! 

இங்குச ்சிலர ்இறெ்தபின், ஏன் ெரகத்தில் பிறக்கின்றொரக்ள்? சிலர,் இறெ்தபின், 

ஏன் ஜதய்வறலொகதத்ில் பிறக்கின்றொரக்ள்?" என்று றகட்டொரக்ள். அதற்கு பகவொன் 

புத்தர ் அவரக்ளிடம், "சிலர,் இங்கு அதரம் வழியில் ெடப்பதொல், இறெ்தபின் 

ெரகத்தில் பிறக்கின்றொரக்ள். சிலர ்இங்குத் தரம்வழியில் ெடப்பதொல் இறெ்தபின் 

ஜதய்வறலொகத்தில் பிறக்கின்றொரக்ள்" என்று கூறினொர.் அதொவது பகவொன் புத்தர ்

என்ன ஜசொல்கிறொர ் என்றொல், சிலர ் அதரம்வழியில் ெடப்பதொல், இறெ்தபின் 

ெரகத்தில் பிறக்கின்றொரக்ள். இங்கு, அதரம்வழி என்பது அறத்ரத மறெ்து 

குற்றங்கள் ஜசய்து வொழ்றவொர ் ெடக்கக்கூடிய பொரதயொகும். அவரக்ள் 

அதரம்வழியில் ெடப்பதொல் குற்றங்கள் ஜசய்து வொழ்வதொல், அவரக்ள் இறெ்தபின் 

ெரகத்தில் பிறக்கின்றொரக்ள். சிலர ்தரம்வழியில் ெடப்பதொல் ஜதய்வறலொகத்தில் 

பிறக்கின்றொரக்ள். அதொவது, சிலர ் அறஜெறி அறிெ்து, குற்றம் தவிரத்்து, 

ெற்ஜசயல்கள் ஜசய்து ெல்வழியில் ெடப்பதொல், இறெ்தபின் ஜதய்வறலொகத்தில் 

பிறக்கின்றொரக்ள் என்று பகவொன் புத்தர ்ஜசொல்கின்றொர.் 

இரதக் றகட்ட கிரொமத்து மக்கள், “பகவொன்! தொங்கள் சுருக்கமொகச ்

ஜசொன்ன ஜசொல்லின் ஜபொருள் எங்களுக்கு விளங்கவில்ரல. விளக்கிச ்

ஜசொல்லுங்கள்” என்று புத்தரிடம் றகட்டொரக்ளொம். அதற்குப் பகவொன் புத்தர,் 

“கவனமொகக் றகளுங்கள். ெொன் விளக்குகிறறன்' என்று கூறி தரம்வழி எது, 

அதரம்வழி எது என்று விளக்கிச ்ஜசொன்னொர.் 

"இவ்வுலகில் இரண்டு வழிகள் உண்டு. ஒன்று தரம்வழி மற்ஜறொன்று 

அதரம்வழி. அதரம்வழி துன்பப் பிறப்புகரள றெொக்கிப் றபொகும் பொரத; 

ெரகத்ரத றெொக்கிப் றபொகும் பொரத; தரம்வழி றதவறலொகத்ரதயும், 

றமொட்சத்ரதயும் றெொக்கிப் றபொகும் பொரத. யொர ் ஒருவர ் அதரம்வழியில் 

அடிஜயடுத்து ெடக்கின்றொறரொ அவர ்ெரகத்ரத றெொக்கிப் றபொகின்றொர;் துன்பப் 

பிறப்ரப றெொக்கிப் றபொகின்றொர.் யொர ் ஒருவர ் தரம் வழியில் அடிஜயடுதத்ு 

ெடக்கின்றொறரொ, அவர ்ஜதய்வறலொகதர்த றெொக்கிப் றபொகின்றொர;் றமொட்சத்ரத 

றெொக்கிப் றபொகின்றொர.் அதரம்வழி என்பது மனதொலும் குற்றங்கள் ஜசய்து, 
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ஜசொல்லொலும் குற்றங்கள் ஜசய்து, உடலொலும் குற்றங்கள் ஜசய்து வொழ்றவொரின் 

வொழ்க்ரக ஆகும். தரம்வழி என்பது மனதொலும் குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், 

ஜசொல்லொலும் குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், உடலொலும் குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், 

குற்றம் ெீக்கி, ெல்வழி ெடப்பறத தரம்வழி ஆகும்" என்று பகவொன் புத்தர ்

விளக்கமளித்தொர.் 

      குற்றங்களில் உடல் குற்றம் மூன்று, ஜசொல் குற்றங்கள் ெொன்கு, 

மனக்குற்றங்கள் மூன்று எனப்படும். 

அதரம்வழி என்பது, மனதொலும் ஜசொல்லொலும் உடலொலும் குற்றங்கள் 

ஜசய்து வொழ்றவொர ் ெடக்கும் பொரத. குற்றங்களில் உடல் குற்றங்கள் மூன்று, 

ஜசொல் குற்றங்கள் ெொன்கு, மனக்குற்றங்கள் மூன்று. 

 

1. உடல் குற்றங்கள் 

உடல் குற்றங்கள் மூன்று. எரவ உடல் குற்றங்கள்? (i) திருடட்ு (ii) ககானல 

(iv) பிறர ்மனனவினை நாடுவது. இரவ யொவும் உடலொல் ஜசய்யும் குற்றங்கள் 

என பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

(i) திருடட்ு 

திருடட்ு என்றொல் என்ன? எப்ஜபொருள் தனக்குச ் ஜசொெ்தமில்ரலறயொ, 

எப்ஜபொருள் மற்றவரக்ளொல் தனக்கு வழங்கப்படவில்ரலறயொ, அப்ஜபொருரள 

வஞ்சகத்தொறலொ, சூழ்சச்ியொறலொ, கட்டொயமொகறவொ அரடவது திருடட்ு என 

பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

திருவள்ளுவரும் திருடர்டக் குற்றஜமன இவ்வொறு விளக்குகிறொர.் 

 

உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதத பிறன் க ாருனளக் 

கள்ளத்தால் கள்தவம் எனல் 

திருவள்ளுவர ் மனதொல் குற்றங்கரள ெிரனப்பறத குற்றம் என்கிறொர.் 

மனதொல் கூட பிறர ் ஜபொருரள வஞ்சிப்றபொம் என்று ெிரனக்கக்கூடொதொம். 

அப்படி ெிரனத்தொறல, 'ெீங்கள் குற்றங்கள் ஜசய்துவிட்டீரக்ள்" என்று 

திருவள்ளுவர ் ஜசொல்கிறொர.் ஆகறவ, ெொம் மனதொல் கூட பிறர ் ஜபொருரள 

அபகரிப்றபொம் என்று திட்டம் றபொடக்கூடொது என்கிறொர.் ஏன்? அவ்வொறு மனதொல் 

ெிரனதத்ொறல குற்றம். ஆகறவ, திருவள்ளுவர ் திருடர்டக் குற்றம் என்று 

கடிெ்துரரக்கிறொர.் 
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அளவல்ல கெை்தாங்தக வீவர ்களவல்ல 

மற்னறை ததற்றா தவர ்

அறத்ரத மறெ்து பிறர ் ஜபொருரள வஞ்சிதத்ு வொழக்கூடியவன், அவன் 

ஜசய்யக்கூடிய குற்றங்களொறலறய அழிவுக்கு வருவொன் என்றும் திருடர்டக் 

குற்றம் என்றும், அதுறவ அழிரவத ் தரும் என்றும் கண்டிக்கிறொர.் திருடுவது 

குற்றம் என்றும் அதன் பிற்பயன் அழிவு என்றும் எசச்ரிக்கிறொர.் 

(ii) ககானல 

ஜகொரல என்பது உள்ளத்தில் அன்பில்லொமல், கருரணயில்லொமல், 

ரகயில் ஆயுதறமெ்தி, உயிரினங்களின் ரத்தத்ரதச ்சிெ்தி, உடலிருெ்து உயிரரப் 

றபொக்குவது ஜகொரல என்று பகவொன் புத்தர ்ஜசொல்கிறொர.் 

திருவள்ளுவரும் ஜகொரல ஜசய்தரலக் குற்றம் என கடிெ்துரரக்கிறொர.் 

தன்னூன் க ருக்கற்குத் தான்பிறிது ஊனுண் ான் 

எங்ஙனம் ஆளும் அருள் 

தன் உடரல வளரப்்பதற்கொக இன்ஜனொரு உடரலக் ஜகொன்று தின்பவனின் 

உள்ளத்தில் அருள் இருக்கும் என்று எப்படிச ்ஜசொல்வது என்ற வள்ளுவர,் ஜகொரல 

ஜசய்தரலக் குற்றம் எனக் கண்டிக்கிறொர.் 

ஜபொருளொட்சி றபொற்றொதொரக்்கு இல்ரல அருளொட்சி 

ஆங்கில்ரல ஊன்தின் பவரக்்கு 

இவ்வுலகில் ஜபொருரளத்றதடி பொதுகொக்கொதவருக்குச ் ஜசல்வம்கிட்டொது. 

அரத உரழத்துத ்றதடி பொதுகொப்பவருக்குப் ஜபொருள் கிடட்ும். 

அதுறபொல் உள்ளதத்ில் அன்பில்லொமல், உயிரினங்கரளக் ஜகொன்று 

தின்பவருக்கு அருடஜ்சல்வம் கிட்டொது என்றும் ஜகொரலரயக் குற்றம் என்று 

கூறுகிறொர.் 

(iii) தவறான வனகயில் காமத்னத நாடுதல் 

தவறொன வரகயில் கொமத்ரத ெொடுவது என்பது மற்றவர ்

மரனவிரயறயொ, அல்லது தொயின் பொதுகொப்பிலுள்ள ஜபண்கரளறயொ, 

தெ்ரதயின் பொதுகொப்பிலுள்ள ஜபண்கரளறயொ, சறகொதரரின் பொதுகொப்பில் 

உள்ள ஜபண்கரளறயொ, சறகொதரியின் பொதுகொப்பில் உள்ள  ஜபண்கரளறயொ, 

அல்லது மற்றவர ் பொதுகொப்பில் உள்ள ஜபண்கரளறயொ, வஞ்சகத்தொறலொ, 
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சூழ்சச்ியொறலொ, பலொத்கொரத்தினொறலொ, சம்மதத்தொறலொ, அரடவது தவறொன 

வழியில் கொமத்ரத ெொடுவதொகும் என பகவொன் புத்தர ்கூறுகிறொர.் 

திருவள்ளுவரும், பிறர ் மரனவிரய ெொடுவது ஜபருங்குற்றம் என்றும், 

அக்குற்றத்ரத, அறத்ரத மறெ்து குற்றங்கள் ஜசய்யக்கூடிய மரடயரக்ள்தொன் 

ஜசய்வொரக்ளொம் என்றும் கடிெ்துரரக்கிறொர.் 

அறன்கனட நின்றாருள எல்லாம் பிறன்கனட 

நின்றாரின் த னதைார ்இல் 

பிறன் மரனவிரய மனதொல் விரும்பி தீய றெொக்கத்றதொடு அவர ் வீடட்ு 

வொசலில் றபொய் ெிற்கக்கூடிய ஒருவன், அறத்ரத மறெ்து குற்றங்கள் 

ஜசய்பவரக்ளிறலறய ஜபரும் மரடயன் என்று திருவள்ளுவர ் கூறி, பிறன் 

மரனவிரய ெொடுவது ஜபருங்குற்றம் என்கிறொர.் அறத்ரத மறெ்து 

வொழ்பவரக்றள பிறன் மரனவிரய ெொடுவொரக்ள் என்றும், இக்குற்றத்ரதச ்

ஜசய்பவன் அறத்ரத மறெ்து வொழக்கூடிய மரடயரக்ளிறல ஜபரும் மரடயன் 

என்று வள்ளுவர ் பிறன் மரனவிரய ெொடுவது ஜபருங்குற்றம் என்றும் 

கண்டித்துள்ளொர.் 

 னக ாவம் அெெ்ம்  ழிகைன நான்கும் 

இகவாவாம் இல்லிற ் ான் கண். 

மற்றவர ் மரனவிரய ெொடக்கூடிய ஒருவனுக்கு, ெொன்கு துன்பங்கள் 

ஜதொடரெ்்து வருமொம். எெ்த ெொன்கு துன்பங்கள் வரும்? முதலொவது, இவன் பலரரப் 

பரகத்துக் ஜகொள்வொன். இரண்டொவது, இவன் அடுதத்உலகதத்ிற்குப் பொவத்ரதத ்

றதடிக் ஜகொள்வொன். மூன்றொவது, மற்றவரக்்கு இவன் ஜசய்யும் ஜசயல்கள் 

ஜதரிெ்து விடுறமொ என்ற அசச்ம் எப்றபொதும் இவனிடம் இருக்கும். ெொன்கொவது, 

உலக மக்கள் இவன் குற்றத்ரத அறிெ்து இவரனத ் தூற்றுவொரக்ள். ஆகறவ, 

திருவள்ளுவர ் பிறன் மரனவிரய ெொடுவது குற்றம் என்றும், இக்குற்றத்ரதச ்

ஜசய்றவொரர பழி, பொவம், அசச்ம், பரக இெ்ெொன்கு துன்பங்களும் வருதத்ும் 

என்கிறொர.் 

பகவொன் புத்தர ்உடலொல் ஜசய்யும் குற்றங்கள் திருடட்ு, ஜகொரல, மொற்றொன் 

மரனவிரய ெொடுவது என்கிறொர.் வள்ளுவரும் திருடுவதும், ஜகொரல ஜசய்வதும், 

மொற்றொன் மரனவிரய ெொடுவதும், அறத்ரத மறெ்து, பழிக்கு அஞ்சொமல், 

வொழக்கூடியவரக்றள ஜசய்வொரக்ள் என்று கூறி, திருடட்ு, ஜகொரல, மொற்றொன் 

மரனவிரய ெொடுவது குற்றம் என்று கடிெ்துரரக்கிறொர.் 

திருடட்ும், ஜகொரலயும், தவறொன வழியில் கொமத்ரத ெொடுவதும் உடலொல் 

ஜசய்யும் குற்றங்கள் ஆகும். இக்குற்றங்கரளச ் ஜசய்து வொழ்றவொர ் அதரம் 
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வழியில் அடிஜயடுதத்ு ெடக்கக்கூடியவரக்ள். இவரக்ள் ெரகத்ரதயும் துன்பப் 

பிறப்புகரளயும் றெொக்கிப் றபொகிறொரக்ள் என பகவொன் புத்தர ்கூறுகிறொர.் 

2. ச ொல் குற்றங்கள் 

ஜசொல் குற்றங்கள் ெொன்கு. எரவ ஜசொல் குற்றங்கள்? அரவ (i) க ாை், (ii) 

புறம் த சுதல், (iii) கடிந்துனரத்தல், (iv)  ைனற்ற கொல். இரவ ெொன்கும் ஜசொல் 

குற்றங்கள் என்று பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

(i) க ாை் 

ஜபொய் என்பது, தன் லொபதத்ிற்கொகறவொ, இன்ஜனொருவர ்

லொபத்திற்கொகறவொ, ஜசய்தரதச ் ஜசய்யவில்ரல என்றும், பொரத்்தரதப் 

பொரக்்கவில்ரல என்றும், றகட்டரதக் றகட்கவில்ரல என்றும், ஜசொன்னரதச ்

ஜசொல்லவில்ரல என்றும் ஜசொல்வது ஜபொய் ஆகும். மனமறிெ்து ஜவட்கமில்லொமல் 

ஜபொய் றபசுபவன் மற்ற குற்றங்கரளயும் ஜசய்ய அஞ்சமொட்டொன். ெடக்கொதரத 

ெடெ்தது என்று கூறுபவனும் ஜசய்யொதரத ஜசய்றதன் என்று ஜசொல்பவனும், 

இருவரும் அடுதத் உலகில் ஒன்றற இருவரும் ெரகத்திற்கு றபொவொரக்ள் என்று 

பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

வள்ளுவரும் ஜபொய் றபசுவரதக் குற்றம் என்று இவ்வொறு விளக்கியுள்ளொர.் 

தன்கனஞ் ெறிவது க ாை்ைற்க க ாை்த்தபின் 

தன்கநஞ்தெ தன்னனெ ்சுடும். 

அதொவது, உள்ளம் அறிெ்து, மனம் அறிெ்து ஜபொய் றபச றவண்டொம். அப்படி 

ஜபொய் றபசினீரக்றளயொனொல், அரத ெிரனக்கும் றபொஜதல்லொம் உள்ளம் 

வருெ்தும். அப்படி ஜபொய் றபசிறனறன" என்று உள்ளம் வருெ்தும். ஆகறவ, 

மனமறிெ்து ஜபொய் ஜசொல்ல றவண்டொம். எவஜரொருவர ் மனமறிெ்து ஜபொய் 

ஜசொல்கிறொறரொ அக்குற்றம் அவர ்உள்ளத்ரதறய வருதத்ும். 

(ii) புறம் த சுதல் 

அடுத்து, ஜசொல் குற்றம் புறம் றபசுதல். புறம் றபசுவது என்பது முன் ஒன்று 

றபசி பின் ஒன்று றபசுவது. இங்குக் றகட்டரத அங்குப் றபொய் ஜசொல்வது; அங்குக் 

றகட்டரத இங்கு வெ்து ஜசொல்வது. இங்குக் றகட்டரத அங்குப் றபொய் ஜசொல்லி, 

அங்குக் றகட்டரத இங்கு வெ்து ஜசொல்லி மக்களிடத்தில் பிரிவிரனரயயும் 

பரகரமரயயும் உண்டொக்குவது. இம்மொதிரி புறம் றபசுபவரக்ள் மக்கள் 

ஒற்றுரமறயொடு வொழ்வரத விரும்புவதில்ரல. அவரக்ள் மக்கள் மத்தியில் 

றகொபத்ரதயும், பரகரமரயயும் உண்டொக்கத்தொன் விருப்புவொரக்ள். இவரக்ள் 

விரும்புவது பிரிவிரனரயயும் பரகரமயுெ்தொன். இவரக்ள் மக்கள் இரணெ்து 



அறவழி 

 

7 
 

வொழ்வரத விரும்புவதில்ரல. ஆகறவ, புறம் றபசுவதொல் பலருக்குத ் துன்பம் 

வரும் என்றும் புறம் றபசுதரலப் பொவம் என்றும் பகவொன் புத்தர ்ஜசொல்கிறொர.் 

வள்ளுவரும் புறம் றபசுதரலக் குற்றம் என்கிறொர.் 

அறனழீஇ அல்லனவ கெை்தலின் தீதத 

புறனழீஇ ் க ாை்த்து நனக 

ஒரு மனிதருக்கு முன்னொல் முகம் மலரெ்்து இனிய ஜசொற்கரளப் 

றபசிவிட்டு, அெ்த மனிதருக்குப் பின்னொல் அவரர இகழ்ெ்து குரற ஜசொல்லிப் 

றபசுவது அறத்ரத அழித்துச ்ஜசய்யக்கூடிய குற்றம் ஆகும். முகதத்ுக்கு முகம், 

றெருக்கு றெர,் இனிய வொரத்்ரதகள் றபசிவிட்டு, புகழ்ெ்து றபசிவிட்டு, அவர ்

பின்னொல் இன்ஜனொருவரிடம் அவரர இகழ்ெ்து, குரறஜசொல்லி, றகடு 

ெிரனப்பது, அறத்ரத அழித்துச ் ஜசய்யக் கூடிய குற்றங்களில் 

ஜபருங்குற்றமொகும் என்று வள்ளுவர ்புறம் றபசுதரலக் குற்றம் என்கிறொர.் 

கண்நின்று கண்ணறெ ்கொல்லினும் கொல்லற்க 

முன் இன்று பின் தநாக்காெ ்கொல் 

ஒரு மனிதனிடம் றெருக்குறெர ் ெின்று, கடினமொன வொரத்்ரதகரள 

முகதத்ுக்கு முகம் றபசினொலும் றபசலொம். ஆனொல், அெ்த மனிதனுக்குப் பின்னொல் 

ெீ றபசும் வொரத்்ரதகளின் பின் விரளவுகரளச ் சிெ்திக்கொமல் எெ்த ஒரு 

ஜசொல்லும் ஜசொல்லொறத என்கிறொர ்திருவள்ளுவர.் 

அறஞ்கொல்லும் கநஞ்ெத்தான் அன்னம புறஞ்கொல்லும் 

புன்னமைாற் காண ்  டும் 

சிலர ் அறத்ரத வொயளறவ புகழ்ெ்து றபசுவர.் அவரக்ள் அறத்ரத 

உள்ளத்தில் விரும்புவதில்ரல. இவரக்ள் எவ்வளவு சிறுரமயொன மக்கள் 

என்பரத இவரக்ள் புறஞ்ஜசொல்லித ் திரிவதிலிருெ்றத புரிெ்து ஜகொள்ளலொம் 

என்கிறொர ்வள்ளுவர.் அதொவது, சிலர ்அறத்ரத வொயளறவ புகழ்ெ்து றபசுவொரக்ள். 

ஆனொல், உள்ளத்தில் அரத ஒரு ஜசல்வம் எனக்கருதி, வொழ்க்ரகயில், 

அறவழியில் ெடக்கமொட்டொரக்ள். இம்மொதிரி மக்கரளச ் சிறிய மக்கள், 

சிறுரமயொனவரக்ள் என வள்ளுவர ் ஜசொல்லி, இவரக்ளுரடய சிறுரமரய 

இவரக்ள் புறஞ் ஜசொல்லித ்திரிவதிலிருெ்றத ஜதரிெ்து ஜகொள்ளலொம் என்று புறம் 

றபசுவது குற்றம் என்று வள்ளுவர ்கூறுகின்றொர.் 

 கெக்ொல்லிக் தகளிர் ் பிரி ் ர ்நகெக்ொல்லி 

நட் ாடல் ததற்றா தவர ்

ெடர்ப இனியரவ கூறி மகிழ்சச்ிறயொடு வளரக்்க றவண்டும். ஆனொல் 

சிலரத்ன் ெண்பரக்ரளப் பற்றிறய புறம்றபசி ெண்பரக்ரளயும் பரகத்துத ்
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தங்களிடமிருெ்து துரத்திவிடுவொரக்ளொம். புறம் றபசுபவரக்ரளக் கண்டு அவன் 

ெண்பரக்ளும் அவரன விட்டு விலகிக் ஜகொள்வொரக்ள் என்று கூறி, புறம் றபசுவது 

குற்றம் என்று வள்ளுவர ்கூறுகின்றொர.் 

      அறன் தநாக்கி ஆற்றுங்ககால் னவைம் புறன் தநாக்கி ் 

      புன்கொல் உனர ் ான் க ானற 

ஒருவன் இல்லொத றபொது, அவரனப் பழித்துக் கூறுபவரனயும் பூமி 

சுமக்கிறது. இவ்வொறு புறம் ஜசொல்பவரக்ரளயும் சுமப்பது தனக்கு அறம் என்று 

கருதி இப்பூமி அவரக்ரளயும் சுமக்கின்றதொ? என்று வள்ளுவர ் றகட்டு 

புறங்கூறுவது குற்றம் எனக் கடிெ்துரரக்கின்றொர.் 

(iii) கடிந்துனரத்தல் 

அடுத்து, ஜசொல் குற்றம் கடிெ்துரரதத்ல், கடிெ்துரரத்தல் என்பது கடும் 

ஜசொற்களொல் மற்றவர ் மனம் புண்படும்படி றபசுவது; கூரிய கத்தியொல் 

ஜவட்டுவதுறபொல் றபசுவது, மற்றவர ் மனம் றெொகப்றபசுவது பலருக்கு முன் 

ஒருவரர அவமொனப் படுத்திப் றபசுவது ஆகியரவ கடிெ்துரரத்தலொகும் எனப் 

புத்தர ்கூறுகிறொர.் 

வள்ளுவரும் கடிெ்து றபசுவரதக் குற்றம் என்று ஜதளிவொக விவரித்து 

உள்ளொர.் 

ைாகாவா ராயினும் நாகாக்க காவாக்கால் 

தொகா ் ர ்கொல்லிழுக்க ்  டட்ு 

கொக்க றவண்டியவற்றுள் எவற்ரறக் கொக்கொவிட்டொலும் ெொரவயொவது 

கொக்க றவண்டும். இல்ரலறயல் தவறொன ஜசொற்கரளப் றபசி, பின்னொல் ஜபரும் 

துன்பம் வரும் என்று ெொரவக் கொக்கச ்ஜசொல்கின்றொர ்வள்ளுவர.் 

தீயினாற் சுட்ட ்புண் உள்ளாறும் ஆறாதத       

நாவினாற் சுட்ட வடு. 

தீயினொல் சுட்ட புண் உள்றள ஆறிவிடும். அது ஆறியப்பின் ெமக்கு 

றவதரன தருவதில்ரல. ஆனொல் ெொவினொல் சுட்டப்புண் ஆறொதொம். ஏன்? அவன் 

இவ்வொறு என்ரன அவமொனப் படுத்தினொன், இவ்வொறு இகழ்ெ்து றபசினொன் 

என்று ெிரனக்கும் றபொஜதல்லொம் உள்ளத்தில் றவதரன வரும். ஆகறவ, 

உள்ளத்ரதச ் சுட்டப்புண் ஆறொது. எனறவ, மற்றவர ் மனம் புண்படும்படி 

றபசக்கூடொது என்று வள்ளுவர ்கூறுகின்றொர.் 

இன்கொல் இனிதீன்றல் காண் ான் எவன்ககாதலா 

வன்கொல் வழங்கு வது. 
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தன் அனுபவத்தில், ஒருவன், இனிரமயொன ஜசொல் தனக்கு எவ்வளவு 

இன்பத்ரதத ்தருகிறது என்று அறிெ்தும் ஏன் இவன் தன் வொயினொல் பிறர ்மனம் 

றெொகப் றபச றவண்டும்? இவன் அனுபவத்தில் இனிரமயொன ஜசொல் இன்பத்ரதத ்

தருகிறது என்று அறிெ்தும், மற்றவர ்மனம் றெொகக் கடினமொன ஜசொற்கரள ஏன் 

றபச றவண்டும் என்று வள்ளுவர ் றகட்கிறொர.் அனுபவத்தில் உங்களுக்கு 

இனிரமயொன ஜசொல் எவ்வளவு இன்பதர்தத் தருகிறது என்று ஜதரியும். பிறகு 

ஏன் மற்றவர ்மனம் றெொக ெீங்கள் கடினமொன ஜசொல்ரலப் றபசுகின்றீரக்ள் என்று 

திருவள்ளுவர ்கடுஞ்ஜசொல் உரரப்பரதக் குற்றம் என்று கூறுகின்றொர.் 

இனிை உளவாக இன்னாத கூறல் 

கனியிரு ் க் காை்கவர்ந் தற்று, 

பல இனிய ஜசொற்கள் இருக்கும் றபொது, கடினமொன ஜசொற்கரளப் றபசுவது, 

பழுதத்பழம் இருக்கும் றபொது அரதச ் சொப்பிடொமல், கொரயக் கடித்து 

சொப்பிடுவது றபொலொகும். ஆகறவ, கடிெ்துரரத்தரலப் பகவொன் புத்தரும் 

வள்ளுவரும் ஜசொல் குற்றங்கள் என்கிறொரக்ள். 

(iv)  ைனற்ற கொல் 

அடுத்து, ஜசொல் குற்றம், பயனற்ற ஜசொல் என்பதொகும். அெ்தச ்ஜசொல்லினொல் 

றகட்பவருக்கு எெ்த ஒரு பயனும் வருவதில்ரல; பிற்பயன் எதுவும் இருப்பதில்ரல; 

அெ்தப் றபசச்ில் ஜபொருள் இருக்கொது; அறம் இருக்கொது; ென்ரம இருக்கொது. 

ஆகறவ, றகட்றபொருக்குப் ஜபரும் றவதரனயொக இருக்கும். ஜபரும்பொலும் 

கற்றறொருக்கு அெ்த மொதிரி ஜசொற்கள் றவதரனயொயிருக்கும். ஏன்? அதில் 

ஜபொருள் ஒன்றுமில்ரல; அறம் இல்ரல; தரம்ம் இல்ரல; ென்ரம இல்ரல, கருதத்ு 

இல்ரல. ஆகறவ, பயனற்ற ஜசொல் றபசக் கூடொது என்று பகவொன் புத்தர ்

கூறுகின்றொர.் அரதச ் ஜசொல் குற்றம் என்கிறொர.் திருவள்ளுவரும் பயனற்ற 

ஜசொல் குற்றஜமன இவ்வொறு விளக்குகிறொர.் 

 ல்லார ்முனிை ்  ைனில கொல்லுவான் 

எல்லாரும் எள்ள ்  டும் 

பலருக்கு முன் பயனில்லொத ஜசொற்கரளப் றபசுபவரர எல்றலொரும் 

இகழ்வொரக்ள் என்று திருவள்ளுவர ்கூறுகின்றொர.் 

 ைனில்கொல்  ாராடட்ு வானன மகன் எனல் 

மக்கட்  தடி கைனல் 

ஜெற்பயிரக்ளில் சில பொரர்வக்கு ஜெல் றபொல் றதொன்றினொலும் உள்றள 

அரிசி இருக்கொது. இரதப் பதர ் என்று ஜசொல்வொரக்ள். பயனற்ற ஜசொற்கரளப் 
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பலமுரற ஜசொல்கின்ற ஒருவரன மனிதன் என்று ஜசொல்லக்கூடொது, மக்களில் 

பதர ் என்று ஜசொல்ல றவண்டும் என்று திருவள்ளுவர ் கூறி, பயனற்ற ஜசொல் 

றபசுவது குற்றம் என்கிறொர.் 

பகவொன் புத்தர,் ஜபொய், கடிெ்து றபசுதல், புறம் றபசுதல், பயனற்றச ்ஜசொல் 

ஆகியரவ குற்றம் என்கிறொர.் திருவள்ளுவரும் இவற்ரறக் குற்றம் என்றும், 

அறத்ரத மறெ்து, பழிக்கு அஞ்சொமல் வொழக் கூடியவரக்றள இவற்ரறச ்

ஜசய்வொரக்ள் என்றும் கூறுகின்றொர.் 

 

      ஜபொய், கடிெ்து றபசுதல், புறம் றபசுதல், பயனற்ற ஜசொல் றபசுதல் ஆகிய இரவ 

ெொன்கும் ஜசொல் குற்றங்களொகும். இக்குற்றங்கரளச ்ஜசய்து வொழ்றவொர ்அதரம் 

வழியில் அடிஜயடுதத்ு ெடக்கக் கூடியவரக்ள். இவரக்ள் ெரகத்ரதயும், துன்பப் 

பிறப்புகரளயும் றெொக்கிப் றபொகிறொரக்ள் என பகவொன் புத்தர ்கூறுகிறொர.் 

3. மனக்குற்றங்கள் 

எரவ மனக் குற்றங்கள்? மனக்குற்றங்கள் மூன்று. 

i. தகா மும்  னகனமயும்.  

ii. க ாறானம 

iii. தவறான கருத்து. 

இரவ மூன்றும் மனக் குற்றங்கள் என்று புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

(i) தகா மும்  னகனமயும் 

றகொபத்ரதயும் பரகரமரயயும், உள்ளிருெ்றத ஜகொல்லும் விறரொதிகள்; 

உள்ளிருெ்றத ஜகொல்லும் பரகவரக்ள் என்று பகவொன் புத்தர ் கூறுகிறொர.் 

றகொபமும் பரகரமயும் உள்ளிருெ்றத ெம்ரம அழிக்குமொம். ஆகறவ, 

"இப்பரகவரக்ளுக்கு மனதில் இடம் ஜகொடுக்கொதீரக்ள்" என்கிறொர ் புத்தர.் ஒரு 

மரம் தீ பிடித்துக் ஜகொள்ளுமொயின், அெ்தத ் தீயினொல் அெ்த மரம் மட்டும் 

அழிவதில்ரல. அரதச ் சுற்றி இருக்கும் மற்ற மரங்களும் ஜசடிகளும் 

அழிெ்துவிடும். அதுறபொல் றகொபம் ஒருவரன ஆடஜ்கொள்ளுமொயின், அெ்தக் 

றகொபத்தில், அவன் ஜபருரமப் படுவொனொயின், அெ்தக் றகொபத்தினொல் 

அவனுக்கும் அழிவு வரும். அவரனச ்சொரெ்்திருக்கும் மற்றவரக்்கும் துன்பம் வரும். 

ஆகறவ, றகொபமும் பரகரமயும் துன்பத்ரதத ் தருவதொல் அரவ குற்றங்கள் 

எனப் பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

திருவள்ளுவரும் றகொபத்ரதக் குற்றஜமன இவ்வொறு விவரிதத்ுள்ளொர.் 
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நனகயும் உவனகயும் ககால்லும் சினத்தின் 

 னகயும் உளதவா பிற 

றகொபம் முகமலரச்ச்ிரயயும் அழித்துவிடும்; அகமலரச்ச்ிரயயும் அழித்து 

விடும். முகமலரச்ச்ிரயயும் அகமலரச்ச்ிரயயும் அழிக்கக்கூடிய றகொபத்ரதவிட 

றவறு விறரொதி மனிதனுக்கு உண்றடொ? றகொபம் எவ்வளவு ஜபரிய விறரொதி. அரத 

ஏன் ஜபொருள் என்று கருதி ஜபருரமப்பட றவண்டும்? மரடயரக்ள் தொன் அப்படிச ்

ஜசய்வொரக்ளொம். ஏன்? முகமலரச்ச்ிரயயும் அகமலரச்ச்ிரயயும் அழிக்கக்கூடிய 

றகொபத்ரத ஒரு ஜபொருள் எனக் கருதி ஜபருரமப்படுபவரன அறிவுரடயவன் 

என எப்படிச ்ஜசொல்ல முடியும் எனக் றகட்டு வள்ளுவர ்றகொபத்ரதக் குற்றஜமன 

கடிெ்துரரக்கிறொர.் 

தன்னனத்தான் காக்கின் சினங்காக்க காவாக்கால் 

தன்னனதை ககால்லும் சினம் 

ஒரு மனிதன் தன்ரனக் கொத்துக் ஜகொள்ள விரும்பினொல் றகொபம் வரொமல் 

பொதுகொக்க றவண்டும். அப்படி அவன் பொதுகொக்கத் தவறினொல் றகொபறம அவரன 

அழித்து விடும் என்றும் திருவள்ளுவர ்ஜசொல்கிறொர.் 

(ii) க ாறானம 

அடுத்து, மனதின் குற்றம் ஜபொறொரம. ஜபொறொரம என்பது மற்றவரக்ளுக்கு 

வரக்கூடிய சிறப்ரபயும், ஜபருரமரயயும்,  மகிழ்சச்ிரயயும், ஜசல்வத்ரதயும், 

ென்ரமரயயும், கண்டு ஜபொறொரமப் பட்டு அவரக்ளுக்குத் தீங்கு ெிரனப்பது 

எனக் கூறி பகவொன் புத்தர ்ஜபொறொரமரயக் குற்றம் என்கிறொர.் 

திருவள்ளுவரும் ஜபொறொரமரயக் குற்றஜமனக் கூறி இவ்வொறு 

விளக்கியுள்ளொர.் 

அழுக்காறு உனடைாரக்்கு அதுொலும் ஒன்னார ்

வழுக்கியும் தகடீன்  து 

உள்ளத்தில் ஜபொறொரம உள்ளவரக்ளுக்கு றவறு விறரொதி றதரவயில்ரல. 

இவனுரடய விறரொதிகள் இவனுக்குத ் தீங்கு ஜசய்யத ் தவறினொலும் இவன் 

மனதிலுள்ள ஜபொறொரமறய இவரன அழித்துவிடுமொம். இவனுக்கு றவறு 

பரகயில்ரல என்றும் இக்குற்றம் ஒரு பரகவரனப் றபொல் இவரன அழிக்கும் 

என்றும் திருவள்ளுவர ்கூறுகின்றொர.் 

அவ்வித்து அழுக்காறு உனடைானனெ ்கெை்ைவள் 
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தவ்னவனைக் காட்டி விடும் 

ஜபொறொரம உரடயவனின் ஜசழிப்ரபக் கண்டு இலட்சுமி 

ஜபொறொரமப்பட்டு அவரன மூறதவியிடம் கொண்பித்து ஒதுங்கி விடுவொளொம். 

இலட்சுமி என்பது ெமக்கு வரக்கூடிய ென்ரமகள். மூறதவி என்பது ெமக்கு 

வரக்கூடிய துன்பங்கள். ஆகறவ, உள்ளத்தில் ஜபொறொரம உரடயவனுக்கு 

ென்ரமகள் குரறெ்து துன்பங்கள் கூடுஜமனக் கூறிய வள்ளுவர,் 

ஜபொறொரமரயக் குற்றம் என்றும் அதனொல் துன்பம் வரும் என்றும் கூறுகின்றொர.் 

 

      அமுக்காறு என ஒரு  ாவி திருெக்ெற்றுத் 

      தீயுழி உை்த்து விடும் 

ஜபொறொரம ஒரு மனிதனின் ஜசல்வத்ரத இங்கு அழிக்கும். அடுத்த உலகில் 

அவரன ெரகத்துக்கும் அனுப்பும் என வள்ளுவர ்கூறுகிறொர.் 

(iii) தவறான கருத்து 

அடுத்து, மனக்குற்றம் தவறொன கருத்து. தவறொன கருத்து என்ன என்பரத 

பகவொன் புத்தர ்இவ்வொறு விவரித்துள்ளொர.் இவ்வுலகில் சிலர ்தவறொன கருத்ரத 

ரவத்திருப்பொரக்ள். மரணத்திற்குப்பின் வொழ்க்ரக ஜதொடரவ்தில்ரல; அடுதத் 

உலகமில்ரல; ஜதய்வறலொகமில்ரல; ெரகறலொகமில்ரல மறுபிறப்பு இல்ரல; 

ெல்விரனயில்ரல; தீவிரனயில்ரல; ெற்ஜசயல் ஜசய்வதொல் பலனில்ரல; 

தொனம் ஜசய்வதில் பலனில்ரல; விரதங்கள் இருப்பதில் பலனில்ரல; 

தவவொழ்க்ரக வொழ்வதில் பலனில்ரல; தொய்க்குச ் றசரவ ஜசய்வதில் 

பலனில்ரல; தெ்ரதக்குச ் றசரவ ஜசய்வதில் பலனில்ரல; அடுத்த உலகத்ரத 

அறிெ்தவர ் யொரும் இல்ரல; அறஜெறி அறிெ்து தவ வொழ்க்ரக வொழ்றவொர ்

யொருமில்ரல. இரவ யொவும் தவறொன கருத்துகள் என்கிறொர ்பகவொன் புத்தர.் ெம் 

கருத்து தவறொக இருக்குமொயின் எண்ணங்களும் தவறு. ெம் எண்ணங்கள் 

தவறொக இருக்குமொயின் ஜசொற்களும் தவறு. ெம் ஜசொற்கள் தவறொக 

இருக்குமொயின் ஜசயல்களும் தவறு. ஆகறவ, தவறொன கருதத்ுகளில் இருெ்து 

தவறொன எண்ணங்கள், தவறொன ஜசொற்கள், தவறொன ஜசயல்கள் வருவதொல், 

தவறொன கருத்துகரளப் பகவொன் புத்தர ்குற்றம் என்கிறொர.் 

      மனதொலும் ஜசொல்லொலும் உடலொலும் பொவங்கள் ஜசய்து வொழ்றவொர ்

ஜசல்லும்வழி அதரம்வழி. இவ்வழி துன்பப் பிறப்ரபயும், ெரகத்ரதயும் றெொக்கி 

ஜசல்லும் பொரத. இவ்வழி ெடப்றபொர ்உடரலவிட்டு உயிர ்பிரிெ்தபின் ெரகத்தில் 

பிறப்பொரக்ள் என புத்தர ் கூறுகின்றொர.் இவ்வொறு ஜசொல்லிய பகவொன் புத்தர ்

இப்ஜபொழுது தரம்வழி என்னஜவன்று விளக்குகிறொர.் 
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தரம்வழி என்பது மனதொலும் குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், ஜசொல்லொலும் 

குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், உடலொலும் குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், அறஜெறி அறிெ்து, 

குற்றம் தவிரத்்து, ெல்வழி ெடப்றபொர ்ஜசல்லும் வழியொகும். இவ்வழி ெடப்றபொரிடம் 

மனதத்ூய்ரம, ஜசொல் தூய்ரம, உடல் தூய்ரம இருக்கும். இவ்வழி 

ஜதய்வறலொகத்ரதயும் றமொட்சத்ரதயும் றெொக்கிப் றபொகும் பொரத என்கிறொர ்

பகவொன் புத்தர.் 

தரம்வழி என்பது மனதொலும், ஜசொல்லொலும், உடலொலும், தூய்ரமயுடன் 

வொழ்றவொர ் ெடக்கும் பொரதயொகும். தூய்ரமகளில் உடல் தூய்ரமகள் மூன்று, 

ஜசொல் தூய்ரமகள் ெொன்கு, மனதத்ூய்ரமகள் மூன்று ஆகும். 

1. உடல் தூய்மம 

உடல் தூய்ரம என்பது உடலொல் ஜசய்யும் குற்றமில்லொ ஜசயல்களொகும். 

எரவ உடல் தூய்ரம? (i) திருடானம (ii) ககால்லானம (iii) தவறான வழியில் 

காமத்னத நாடானம. இரவ மூன்றும் உடல் தூய்ரமஜயன பகவொன் புத்தர ்

கூறுகின்றொர.் 

(i) திருடானம 

திருடொரம என்றொல் எப்ஜபொருள் தனக்குச ் ஜசொெ்தமில்ரலறயொ, 

எப்ஜபொருள் தனக்கு மற்றவரக்ளொல் வழங்கப்படவில்ரலறயொ, அப்ஜபொருரள 

வஞ்சகத்தொறலொ, சூழ்சச்ியொறலொ, கட்டொயமொகறவொ அரடயொமல் இருப்பது 

திருடொரம என்பதொகும். வள்ளுவரும் திருடொரமரய அறம் என இவ்வொறு 

விளக்குகிறொர.் 

எள்ளானம தவண்டுவான் என் ான் எனனத்கதான்றும் 

கள்ளானம காக்கதன் கநஞ்சு 

அதொவது, பிறரொல் இகழப்படொமல் வொழ விரும்புபவன், எத்தன்ரமயொன 

ஜபொருள்கரளயும் பிறரிடமிருெ்து வஞ்சித்துக் ஜகொள்ள எண்ணொமல், ஜெஞ்ரசக் 

கொக்க றவண்டும் என்று வள்ளுவர ்கூறுகிறொர.் 

(ii) ககால்லானம 

ஜகொல்லொரம என்பது ஆயுதங்களொல் உயிரினங்களின் உடலிலிருெ்து 

ரத்தத்ரதச ் சிெ்தொமல், உடலிலிருெ்து உயிரரப் றபொக்கொமல் அன்றபொடும் 

கருரணறயொடும் உயிரினங்கரள றெசிப்பதொகும். 
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திருவள்ளுவரும் ஜகொல்லொரமரய அறம் எனக் கூறுகின்றொர.் 

நல்லாறு என ் டுவது ைாகதனில் ைாகதான்றும் 

ககால்லானம சூழும் கநறி 

அதொவது, ெல்வழி எது என்று றகட்பின், எவ்வுயிரரயும் ஜகொல்லொமல் 

உயிரக்ளுக்குப் பொதுகொப்பு அளிப்பறத ெல்வழி என்று, ஜகொல்லொரமரய 

திருவள்ளுவர ்அறம் என்கிறொர.் 

(iii) தவறான வனகயில் காமத்னத நாடானம 

தவறொன வரகயில் கொமத்ரத ெொடொரம என்பது மற்றவர ்

மரனவிரயறயொ அல்லது தொயின் பொதுகொப்பில் உள்ள ஜபண்கரளறயொ, 

தெ்ரதயின் பொதுகொப்பில் உள்ள ஜபண்கரளறயொ, சறகொதரரின் பொதுகொப்பில் 

உள்ள ஜபண்கரளறயொ, சறகொதரியின் பொதுகொப்பில் உள்ள ஜபண்கரளறயொ, 

அல்லது மற்றவர ் பொதுகொப்பில் உள்ள ஜபண்கரளறயொ, வஞ்சகத்தொறலொ, 

சூழ்சச்ியொறலொ, பலொத்கொரத்தொறலொ, சம்மதத்தொறலொ அரடயொமல் இருப்பதொகும் 

என்று பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

தவறொன வழியில் கொமத்ரத ெொடொரமரய திருவள்ளுவர ் அறம் என 

இவ்வொறு விளக்குகிறொர.் 

பிறன் க ாருளாள் க டக்டாழுகும் த னதனம ஞாலத்து 

அறம்க ாருள் கண்டாரக்ண் இல் 

பிறன் மரனவிரய ெொடும் றபதரம, அறம் அறிெ்து ெல்வழி ெடக்கும் 

ெல்றலொரிடம் இல்ரல என்கிறொர.் அதொவது அறஜெறி எது என்று அறிெ்து ெல்வழி 

ெடப்றபொரிடம், பிறன் மரனவிரய ெொடும் குற்றம் இருக்கொது. 

அறனிைலான் இல்வாழ்வான் என் ான் பிறனிைலான் 

க ண்னம நைவா தவன். 

அறஜெறி அறிெ்து இல்வொழ்க்ரக வொழ்பவர ்எவர ்என்று றகட்பின், மற்றவர ்

மரனவிரய மனதொலும் விரும்பொதவறர என்று திருவள்ளுவர ்கூறுகிறொர.் 

பகவொன் புத்தர,் திருடொரம, ஜகொல்லொரம, தவறொன வழியில் கொமத்ரத 

ெொடொரம இரவ மூன்றும் உடல் தூய்ரம என்கிறொர.் வள்ளுவரும் இவற்ரற அறம் 

என்கிறொர.் இெ்த அறத்ரத வொழ்க்ரகயில் கரடபிடிப்றபொர ் தரம் வழியில் 

அடிஜயடுத்து ெடக்கிறொரக்ள். இவரக்ள் ஜதய்வறலொகத்ரத றெொக்கிப் 

றபொகிறொரக்ள். 
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2.ச ொல் தூய்மம 

      ஜசொல் தூய்ரம ெொன்கு. (i) உண்னம ் த சுவது (ii) புறம் த ொமல் இரு ் து 

(iii) இனிைனவக் கூறுதல், (iv)  லன் தரும் கொற்கள். இரவ ெொன்கும் ஜசொல் 

தூய்ரம என பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

(i) உண்னம த சுதல் 

உண்ரம றபசுவது என்பது, பொரத்்தரதப் பொரத்்றதன் என்றும் றகட்டரதக் 

றகட்றடன் என்றும் ஜசய்தரதச ்ஜசய்றதன் என்றும் ஜசொன்னரதச ்ஜசொன்றனன் 

என்றும் றபசுவது உண்ரம றபசுவதொகும் என்று பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

திருவள்ளுவரும் உண்ரம றபசுதரல அறம் என்று கூறுகின்றொர.் 

உள்ளத்தால் க ாை்ைா கதாழுகின் உலகத்தார் 

உள்ளத்து களல்லாம் உளன் 

ஒருவர ்மனதொலும் பிறருக்குத ்தீங்கு எண்ணொமல், உள்ளம் அறியப் ஜபொய் 

ஜசொல்லொமல் ெடப்பொறரயொனொல், உலகம் அவரரப் றபொற்றும், என்று உண்ரம 

றபசுவதின் சிறப்ரபத் திருவள்ளுவர ்கூறுகிறொர.் 

எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல ொன்தறாரக்்கு ் 

க ாை்ைா விளக்தக விளக்கு 

ஜவளியில் இருரளப் றபொக்கக்கூடிய விளக்குகள் எல்லொம் சொன்றறொரின் 

விளக்கில்ரலயொம். அவரக்ளுக்கு உள்ளத்தின் இருரளப் றபொக்கும் விளக்றக 

விளக்கொம். அப்படியொயின், உள்ளத்தின் இருரளப் றபொக்கக்கூடிய விளக்கு எது? 

உண்ரம றபசுவறத! 

(ii) புறம் கூறானம 

புறம் கூறொரமரய, முன் ஒன்று றபசி பின் ஒன்று றபசொமல், இங்குக் 

றகட்டரத அங்குப்றபொய் ஜசொல்லொமல், அங்குக் றகட்டரத இங்கு வெ்து 

ஜசொல்லொமல் வொழும் வொழ்க்ரகயொம். 

இங்குக் றகட்டரத அங்குப் றபொய் ஜசொல்லொமல், அங்குக் றகட்டரத இங்கு 

வெ்து ஜசொல்லொமல், மக்களிடத்தில் ஒற்றுரமரயயும் ெட்புறரவயும் 

உண்டொக்குதலொகும். இவ்வொறு புறம் றபசொதவரக்ள் மக்கள் ஒற்றுரமறயொடு 

வொழ்வரத விரும்புவொரக்ள். அவரக்ள் மக்களின் மதத்ியில் அன்ரபயும் 

ெட்புறரவயும் உண்டொக்கத்தொன் விரும்புவொரக்ள். ஆகறவ, புறம் றபசொரம 
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பலருக்கு இன்பம் தரும் என்று புறம் றபசொரமரய ெற்ஜசயல் என்றும் பகவொன் 

புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

திருவள்ளுவரும் புறம் கூறொரமரய அறம் என்று கூறுகின்றொர.் 

ஏதிலார ்குற்றம்த ால் தங்குற்றங் காண்கிற்பின் 

தீதுண்தடா மன்னும் உயிரக்்கு 

அதொவது, மற்றவரக்ளின் குற்றங்கரளத் றதடி அவரக்ரளத ்

தூற்றுவதுறபொல், மனிதரக்ள் ஒவ்ஜவொருவரும் தன்குற்றங்கரளத் றதடினொல் 

இவ்வுலகில் மனிதரக்ளுக்கு ஏது துன்பம், என்கிறொர ்வள்ளுவர.் ஆக, ஒவ்ஜவொரு 

மனிதரும் மற்றவரக்ளின் குற்றங்கரள எப்படி ஆரவ்தற்தொடு றதடுகின்றொறரொ, 

அவ்வொறற தன்குற்றத்ரதத ்றதடினொல், இவ்வுலகில் மனிதருக்குத் துன்பம் வரொது. 

ஆகறவ, பறம்றபசொமல் இருப்பது அறம் என்று வள்ளுவர ்கூறுகின்றொர.் 

(iii) இனிைனவ கூறல் 

இனியரவ கூறல் என்பது கடும் ஜசொற்கரள தவிரத்்து, கடும் ஜசொற்கரள 

இனிறமல் றபசொமல் இனிய ஜசொற்கரள றபசுவதொகும். மனதுக்கு இன்பம் தரும் 

ஜசொற்கரள றபசுவதொகும். கொதுக்கு இனிரம தரும் ஜசொற்கரள றபசுவதொகும். 

றகொபமில்லொத ஜசொற்கரள றபசுவதொகும். அன்பும் ென்ரமயும் தரும் ஜசொற்கரள 

இனிய வரகயில் றபசுவதொகும். றகட்றபொரின் மனம் மகிழ றபசுவதொகும். மற்றவர ்

ென்ரமகள் கருதி இனிய ஜசொற்கரள றபசுவதொகும்; என்று பகவொன் புத்தர ்

கூறுகின்றொர.் 

திருவள்ளுவரும் இனியரவ கூறரல அறம் என்று கூறுகின்றொர.் 

முகத்தான் அமர்ந்து இனிது தநாக்கி அகத்தானாம் 

இன்கொ லினதத அறம் 

முகமலரச்ச்ியுடன், அன்பொன பொரர்வறயொடு, மனதில் தீங்கு 

ெிரனக்கொமல், பிறர ் ெலம் கருதி, அன்றபொடு றபசும் ஜசொற்கள், அறம் என்று 

வள்ளுவர ்கூறுகின்றொர.் 

அல்லனவ ததை அறம்க ருகும் நல்லனவ 

நாடி இனிை கொலின் 

அதொவது, பிறர ்ென்ரமரய ெொடி, இனிய ஜசொற்கள் றபசினொல், பொவங்கள் 

குரறயும். அறம் கூடும் என்கிறொர ்திருவள்ளுவர.் 
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சிறுனமயுள் நீங்கிை இன்கொல் மறுனமயும் 

இம்னமயும் இன் ந் தரும் 

ஒருவர ் மனதொலும் மற்றவருக்குத ் தீங்கு ெிரனக்கொமல், இனிய 

ஜசொற்கரளப் றபசினொல், அது அவருக்கு இப்பிறப்பிலும் அடுத்தப் பிறப்பிலும் 

இன்பம் தரும். என்று இனியரவ கூறலின் சிறப்ரபத் திருவள்ளுவர ்

விளக்குகின்றொர.் 

(iv)  ைன் தரும் கொற்கள் 

புத்தர ்பயன்தரும் ஜசொற்கரள இவ்வொறு கூறுகின்றொர.் பயன்மிக்க ஜசொல் 

என்பது பயன்தரும் ஜசொற்கரளப் றபசுவதொகும்; ென்ரம தரும் ஜசொற்கரளப் 

றபசுவதொகும்; அறம் உள்ள ஜசொற்கரளப் றபசுவதொகும்; தரம்முள்ள ஜசொற்கரளப் 

றபசுவதொகும்; றகட்றபொருக்கு அதனொல் ென்ரம பயக்கும் ஜசொற்கரளப் 

றபசுவதொகும் என புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

திருவள்ளுவரும் பயன் தரும் ஜசொற்கரளப் றபசுவது அறம் என்று 

கூறுகின்றொர.் 

கொல்லுக கொல்லிற்  ைனுனடை கொல்லற்க 

கொல்லிற்  ைனிலாெ ்கொல் 

பிறருக்குப் பயன் தரும் ஜசொற்கரளப் றபச றவண்டும். ெற்பயன் 

விரளயொத, பயனில்லொத ஜசொற்கரளப் றபச றவண்டொம். என்று வள்ளுவர ்

ஜசொல்கிறொர.் 

ஆகறவ, உண்ரம றபசுதல், புறம் றபசொரம, இனியரவக் கூறல், பயன்தரும் 

ஜசொற்கள் றபசுதல் ஆகிய ெொன்கும் ஜசொல் தூய்ரம என பகவொன் புத்தர ்

கூறுகிறொர.் திருவள்ளுவரும் இவற்ரற அறம் என்கிறொர.் இெ்த அறத்ரத 

வொழ்க்ரகயில் கரடபிடிப்றபொர ் தரம்வழியில் அடிஜயடுத்து ெடக்கிறொரக்ள். 

இவரக்ள் ஜதய்வறலொகத்ரத றெொக்கிப் றபொகிறொரக்ள் எனப் பகவொன் புத்தர ்

கூறுகிறொர.் 

3. மனத்தூய்மம

மனதத்ூய்ரம மூன்று. எரவ மனதத்ூய்ரமகள்? (i) தகா மின்னமயும் 

 னகனமயின்னமயும் (ii) க ாறானம இன்னம (iii) சரியொன கருத்து ஆகும். 

இரவ மூன்றும் மனதத்ூய்ரம என்று பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 
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(i) தகா மின்னமயும்  னகனமயின்னமயும் 

பகவொன் புத்தர ்றகொபமின்ரமரயயும் பரகரம யின்ரமரயயும் அறம் 

என்கிறொர.் றகொபமின்ரமரய திருவள்ளுவரும் அறம் என்று இவ்வொறு 

கூறுகின்றொர.் 

மறத்தல் கவகுளினை ைார்மாடட்ும் தீை 

பிறத்தல் அதனான் வரும் 

யொரிடமும் றகொபம் கொட்டொமல், றகொபத்ரத மறக்க றவண்டும். ஏன்? ெொம் 

றகொபத்ரத ஒரு ஜபொருஜளன்று கருதி, அதில் ஜபருரமப் பட்றடொஜமன்றொல், 

அதனொல் பல துன்பங்கள் ெம்ரம வெ்து தொக்கும் என்ற வள்ளுவர,் றகொபத்ரத 

மறப்பது ென்று என்கிறொர ்

இணரஎ்ரி ததாை்வன்ன இன்னா கெயினும் 

புணரின் கவகுளானம நன்று 

தீப்பெ்ததத்ொல் ெம்ரம எரிப்பது றபொல், ஒரு மனிதன் ெமக்குத் தீங்கு 

விரளவித்தொலும், முடிெ்தொல், றகொபம் இல்லொமல் இருப்பறத ென்று என்று 

வள்ளுவர,் றகொபமின்ரமயின் சிறப்ரபக் கூறுகின்றொர.் 

(ii) க ாறானமயின்னம 

அடுத்து, ஜபொறொரமயின்ரம என்பது பிறருக்கு வரும் சிறப்ரபயும், 

புகரழயும் , ஜசல்வத்ரதயும், ஜபருரமரயயும், ென்ரமரயயும் கண்டு உள்ளம் 

மகிழ்வது ஆகும். அவரக்ளுக்குத் தீங்கு ெிரனக்கொமல் ென்ரம ெிரனப்பதொகும் 

என்று பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் திருவள்ளுவரும் ஜபொறொரமயின்ரமரய 

அறம் என்கிறொர.் 

ஒழுக்காறாக் ககாள்க ஒருவன்தன் கநஞ்ெத்து 

அழுக்காறு இல்லாத இைல்பு 

ஒருவன் இயல்பொகறவ, மனதில் ஜபொறொரம இல்லொமல் வொழும் 

பண்ரபப்ஜபற றவண்டும். இயல்பொகறவ, அெ்தப் பண்பு வர றவண்டும். பிறரரக் 

கண்டு ஜபொறொரமப்படொத மனம் இயல்பொகறவ வரறவண்டும். அரதறய 

வொழ்க்ரக ஒழுக்க ஜெறியொகக் ஜகொள்ள றவண்டும். ஆகறவ, ஜபொறொரம இல்லொத 

குணத்ரத சிறெ்த ஒழுக்க ஜெறி என திருவள்ளுவர ்விளக்குகிறொர.் 
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(iii) ெரிைான கருத்து 

அடுத்து, மனதத்ூய்ரம சரியொன கருதத்ு. சரியொன கருத்து என்ன என்பரத 

பகவொன் புத்தர ் இவ்வொறு விவரிதத்ு உள்ளொர.் மரணத்திற்குப்பின் வொழ்க்ரக 

ஜதொடரக்ிறது; அடுதத் உலகம் உண்டு; ஜதய்வறலொகமுண்டு; ெரகறலொகமுண்டு 

மறுபிறப்பு உண்டு; ெல்விரன உண்டு; தீவிரன உண்டு; ெற்ஜசயல் ஜசய்வதொல் 

பலனுண்டு; தொனம் ஜசய்வதொல் பலனுண்டு விரதங்கள் இருப்பதில் பலனுண்டு; 

தவவொழ்க்ரக வொழ்வதில் பலனுண்டு தொய்க்குச ்றசரவ ஜசய்வதில் பலனுண்டு; 

தெ்ரதக்குச ்றசரவ ஜசய்வதில் பலன் உண்டு; அடுத்த உலகத்ரத அறிெ்றதொர ்

உண்டு; அறஜெறி அறிெ்து தவ வொழ்க்ரக வொழ்றவொர ்உள்ளனர.் இரவ யொவும் 

சரியொன கருத்து. ெம் கருத்து சரியொக இருக்குமொயின், ெம் எண்ணங்களும் 

சரிறய. ெம் எண்ணங்கள் சரியொக இருக்குமொயின் ஜசொற்களும் சரிறய. ெம் 

ஜசொற்கள் சரியொக இருக்குமொயின் ஜசயல்களும் சரிறய. ஆகறவ, சரியொன 

கருத்துகளில் இருெ்து சரியொன எண்ணங்கள், சரியொன ஜசொற்கள், சரியொன 

ஜசயல்கள் வரும் என்று பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

எவஜரொருவர ் மனதத்ூய்ரமறயொடும், ஜசொல் தூய்ரமறயொடும் உடல் 

தூய்ரமறயொடும், வொழ்கின்றொறரொ அவர ்ெடப்பது தரம்வழி எனப் பகவொன் புத்தர ்

கூறுகின்றொர.் இெ்த தரம்வழி ஜதய்வறலொகத்ரத றெொக்கியும், றமொட்சத்ரத 

றெொக்கியும் றபொவதொல், இவர ் இப்ஜபொழுது ஜதய்வறலொகத்ரத றெொக்கி அடி 

எடுத்து ெடக்கின்றொர;் றமொட்சத்ரத றெொக்கியும் அடி எடுத்து ெடக்கின்றொர.் இவர ்

ஜதய்வறலொகத்தில் பிறக்க விரும்பினொல் உடரல விட்டு உயிர ் பிரிெ்தப்பின் 

ஜதய்வறலொகத்தில் பிறக்கலொம். இவர ் அவொரவ அழிதத்ு மனதின் 

அறியொரமரயப் றபொக்கி விட்டொர ்என்றொல் றமொட்சத்ரதயும் இவர ்அரடயலொம் 

என பகவொன் புத்தர ்கூறுகின்றொர.் 

 

      அதர்மவழியில் நட ்த ாருக்கு ஐந்து இழ ்புகள் வரும் என ்  கவான் 

புத்தர் கூறுகின்றார். 

1) இவர ் புகழ் இழப்பொர.் மக்கள் இவரின் குற்றங்கரளக் கண்டு இவரரக் 

குரற ஜசொல்லி இகழ்ெ்து றபசுவர.் 

2) இவர ்ஜபொருள் இழப்பொர.் இவர ்தவறொன வழியில் றதடிய ஜபொருள், மற்றவர ்

அழ அழச ்றசரத்்த ஜபொருள், ஆரம்பத்தில் வளரவ்து றபொல் றதொன்றினொலும், 

கொலத்தில் இவர ்அழ அழ இவரர விட்டுப் றபொய்விடும். 

3) இவரின் உள்ளத்தில் அசச்ம் இருக்கும். தன் குற்றங்கள் மற்றவரக்ளுக்குத் 

ஜதரிெ்து விடுறமொ என்ற அசச்ம் இவர ்உள்ளத்தில் எப்றபொதும் இருக்கும். 

எங்ஜகல்லொம் மக்கள் கூடியிருக்கின்றொரக்றளொ, அங்ஜகல்லொம் இவர ்

றபொனொல், உள்ளதத்ில் பயம் எழும். அங்கு சிலரக்ூடி றபசினொல், 
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அரதக்கண்டு இவர ்மனதில் அசச்ம் எழுமொம். "என் குரறகரளப் பற்றி 

றபசுகிறொரக்றளொ, அவரக்ளுக்கு என் குற்றம் ஜதரியுறமொ' என்ற பயம் 

எப்றபொதும் உள்ளதத்ில் இருக்குமொம். 

4) மரணம் வரும்ஜபொழுது இவர ்ஜசய்த குற்றங்கள் இவரம்ுன் வெ்து ெிற்கும். 

அரதக்கண்டு பயெ்து, உள்ளம் ெடுங்கி, அறிவிழெ்து குழப்பத்றதொடு 

இறப்பொர.் 

5) உடரலவிட்டு உயிர ்பிரிெ்தபின் ெரகத்திறலொ, றபயொகறவொ, மிருகமொகறவொ 

பிறப்பொர.் 

ஆகறவ, மனதொலும் ஜசொல்லொலும் உடலொலும் குற்றங்கள் ஜசய்து 

வொழ்றவொருக்கு இெ்த ஐெ்து இழப்புகளும் வரும். 

தர்ம வழியில் நட ்த ாருக்கு ஐந்து நன்னமகள் வரும். என ்  கவான் 

புத்தர் கூறுகின்றார். 

 

(1) இவருக்குப் புகழ் வரும். இவர ்அறவழியில் ெடப்பதொல், மக்கள் இவரின் 

அறத்ரதயும் பண்ரபயும் ஒழுக்கதர்தயும் பொரொட்டிப் புகழ்ெ்து 

றபசுவொரக்ள். 

(2) இவருக்குச ் ஜசல்வம் கிடட்ும். இவர ் அறஜெறி அறிெ்து றதடிய ஜபொருள், 

இவருக்கும் உதவும். இவருரடய பிள்ரளகளுக்கும் உதவும். இவருரடய 

பரம்பரரக்கும் ெிரலத்து ெிற்குமொம். 

(3) இவர ் உள்ளத்தில் அசச்ம் இருக்கொது. எங்ஜகல்லொம் மக்கள் 

கூடியிருக்கிறொரக்றளொ அங்ஜகல்லொம் இவர ்உள்ளத்தில் அசச்மில்லொமல்  

இவருரடய உள்ளதத்ில் அசச்ம் எழொது. 

(4) மரணம் வரும்றபொது இவர ்உள்ளத்தில் அசச்ம் எழொது; மனதில் குழப்பம் 

எழொது; மகிழ்சச்ி வரும். அரமதியொக இறப்பொர.் 

(5)  உடரலவிட்டு உயிர ்பிரிெ்தபின் இவர ்ஜதய்வறலொகத்தில் பிறப்பொர.் 

ஆகறவ, மனதொலும் ஜசொல்லொலும் உடலொலும் தூய்ரமயுடன் வொழ்றவொருக்கு 

இெ்த ஐெ்து ென்ரமகளும் வரும். 

அறத்ரத மறெ்து குற்றம் ஜசய்து வொழும் ஒரு மனிதன், தன் 

குற்றங்களுக்கொகக் ஜகொஞ்சமும் வருதத்ப்படொமல், ஜவட்கப்படொமல், ெொணொமல், 

தன் குற்றங்கரள மிகக் ஜகட்டிக்கொரத்தனமொக மூடி மரறத்து, மக்கள் மத்தியில் 

ெல்லவன் றபொல் ெடெ்து ஜகொள்ளலொம். இவ்வொறு ெல்லவன் றபொல் ெடெ்து 
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ஜகொள்ளும் ஒருவன், ஆலயம் ஜசன்று பலருக்கு முன்னொல், பல சடங்குகள் ஜசய்து 

இரறவரனப் பிரொத்தரன ஜசய்தறபொதிலும், இவனுரடய மனதிற்கும் 

வொய்க்கும் ஒற்றுரம இல்லொததொல், உண்ரமயில் இவன் ஜசய்யும் பிரொத்தரன 

இவன் மனமறிெ்து ஜசொல்லும் ஜபொய். ஏன்? இவன் குற்றங்கரள இரறவன் 

அறிவொர.் 

இரதத்தொன் திருவள்ளுவரும் இவ்வொறு கூறுகின்றொர,் 

வானுைர ்ததாற்றம் எவன் கெை்யும் தன் கநஞ்ெம் 

தான் அறி குற்ற ்  டின் 

இன்ஜனொரு மனிதன் அவன் வொழ்வது குடிரசயொக இருெ்த றபொதிலும், 

தொன் ஜசய்த குற்றத்திற்கொக மனம் வருெ்தி, றவதரனப்பட்டு, ஜவட்கி, ெொணி 

அக்குடிரசயிறலறய மண்டியிடட்ு இரறவனிடம் மன்னிப்புக்றகொரி, றபொதும் 

இதுவரர ஜசய்த பொவங்கள்; இனிறமலும் பொவங்கள் ஜசய்வதில்ரல, என உறுதி 

பூண்டு, குற்றங்கள் ெீக்கி அறவழியில் ெடெ்தொறர என்றொல், அெ்த மனிதரின் 

வொழ்க்ரக, கரிய றமகங்களுக்குப் பின்னொல் மரறெ்திருெ்த ெிலொ ஜவளிறய 

வரும்றபொது எப்படி அழகொக பிரகொசிக்கின்றறதொ, அவ்வொறு அவரின் வொழ்வும் 

பிரகொசமொக அரமயும். அது குடிரசயொக இருெ்த றபொதிலும், அங்கு இரறவன் 

இருப்பொர.் 

ஜதொடரெ்்து திருவள்ளுவர ்அறத்துடன் வொழ றவண்டும் என்பரத இவ்வொறு 

கூறுகின்றொர.் 

மழித்தலும் நீடட்லும் தவண்டா உலகம் 

 ழித்தது ஒழித்து விடின் 

அதொவது, மழிதத்லும் ெீட்டலும் றவண்டொம் என்றொல், தரலரய ஜமொட்ரட 

அடிப்பதும், தரலயில் ெீண்ட முடிரய வளரத்்துக் ஜகொள்வதும் றதரவயில்ரல. 

மனம் மொசுபட்டு, அசுத்தப்பட்டு இருக்கும்றபொது, எதற்கொக ஜவளிசச்டங்குகள். 

அதனொல் பயனில்ரல. உலகம் எரதச ் ஜசய்யக்கூடொது என்று ஜசொன்னறதொ 

அரதச ்ஜசய்யொறத! அதுறபொதும், ெீ ஜதய்வறலொகம் றபொகலொம்; றமொட்சத்திற்குப் 

றபொகலொம் என்கிறொர ்திருவள்ளுவர.் 

      இங்கு உலகம் என்பது சொன்றறொரக்ரளயும் அறறவொரக்ரளயும் குறிக்கும். 

புத்தர,் வள்ளுவர ் றபொன்ற அறறவொரக்ள் ஜசொன்ன அறத்ரதக் கரடப் பிடித்து 

வொழ்ெ்தொல் இவ்வுலகிலும் இன்பம் வரும்; அடுத்த உலகிலும் இன்பம் வரும். 

மனித வொழ்க்ரக மிகவும் குறுகியது. 
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இெ்தக் குறுகிய வொழ்க்ரகயில் ெொம் அதிகப்பட்சம் வொழக்கூடியது ஒரு 

நூற்றொண்டுதொன். இெ்தக் குறுகிய வொழ்க்ரகயில் மக்கள் எரதச ் ஜசய்ய 

றவண்டும்? இக்குறுகிய கொலத்தில் மக்கள் ஜசய்ய றவண்டியது அறம்தொன் என்று 

வள்ளுவர ்கூறுகின்றொர.் 

கெைற் ால ததாரும் அறதன ஒருவற்கு 

உைற் ால ததாரும்  ழி 

மனிதரக்ள் வொழ்க்ரகயில் ஜசய்ய றவண்டியது அறம்தொன். அறம் ஜசய்ய 

றவண்டும் என்றொல் என்ன? அறஜெறி அறிெ்து, குற்றங்கள் தவிரத்்து வொழ 

றவண்டும். அறஜெறி அறிெ்து வொழ றவண்டும் என்றொல் என்ன? தரம் வழியில் 

கொஜலடுத்து ெடக்க றவண்டும் என்பரத வள்ளுவர ்விளக்குகின்றொர.் 

ஒரு மனிதன் எதிலிருெ்து தன்ரன கொத்துக் ஜகொள்ள றவண்டும்? 

குற்றங்கள் ஜசய்யொமல், பழிபொவத்திலிருெ்து தன்ரனக் கொத்துக் ஜகொள்ள 

றவண்டும். எவ்வொறொன குற்றங்களிலிருெ்து தன்ரனக் கொக்க றவண்டும்? 

அறத்ரத மறெ்து குற்றம் ஜசய்யொமல் இருக்க றவண்டும் என்று திருவள்ளுவர ்

கூறுகிறொர.் 

 

      இரதறயதொன் பகவொன் புத்தரும் இவ்வொறு கூறுகின்றொர.் இெ்த குறுகிய 

மனித வொழ்க்ரகயில், அறிவிலொர,் குற்றங்கள் ஜசய்து ெற்ஜசயல்கள் எதுவும் 

ஜசய்யொததொல், உடரலவிட்டு உயிர ்பிரிெ்தபின் ெரகத்தில் பிறப்பொரக்ள். இெ்தக் 

குறுகிய மனித வொழ்க்ரகயில், அறிவுரடறயொர,் அறஜெறி அறிெ்து ெற்ஜசயல்கள் 

பல ஜசய்ததொல், உடரலவிட்டு உயிர ் பிரிெ்தபின் ஜதய்வறலொகத்தில் 

பிறப்பொரக்ள். 

      ஆகறவ, ெீங்கள் எல்றலொரும் பகவொன் புத்தரும், திருவள்ளுவரும் ஜசொன்னது 

றபொல், அறஜெறி அறிெ்து குற்றம் தவிரத்்து ெல்வழியில் ெடெ்தீரக்ள் என்றொல் 

ெீங்கள் விரும்பும் இன்பத்ரத இங்கும் ஜபறலொம் அடுத்த உலகத்திலும் ஜபறலொம். 
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