மாணவர்களிடம் அமமந்திருக்க வவண்டிய நற்பண்புகள்

“குணம் நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகை நாடி மிக்ைகைாளல்”
என்பது வள்ளுவரின் வாக்கு ஆகும். இவ்வாக்கு ஒவ்வவாரு மானிடனிடம்
காணப்பட வவண்டிய பண்பப வலியுறுத்துகிறது. ஒருவர் நல்லவரா, தீயவரா என்று
கணிப்பது அவரிடம் காணப்படும் குணங்களிலும் குற்றங்களிலும் எபவ மிபகயாக உள்ளன
என்பபைப் வபாறுத்துத்ைான் உள்ளது. ‘எந்ைக் குழந்பையும் நல்ல குழந்பைைான் மண்ணில்
பிறக்பகயிவல, அவன் நல்லவன் ஆவதும்
தீயவன் ஆவதும் அன்பன வளர்ப்பினிவல’
என்ற
பாடல்
வரிகள்
அடிப்பபடயில்
அபனவரும்
நல்லவவர
என்பபை
எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ஆம், ஆக வமாத்ைத்தில் இபவ அபனத்தும் பண்புகளின்
இன்றியபமயாபமபய வலியுறுத்துகின்றன. ஏடு தூக்கிப் பள்ளி வெல்லும் மாணவர்கள்
கல்வியறிவு
வபறுவதுடன்
நற்பண்புகள்
வகாண்டவர்களாக
அபமவது
இன்றியபமயாைைாகும்.
இன்பறய இபளஞர்கள் நாபளய ைபலவர்கள் என்கிவறாம். ஆனால், இத்ைபகய
மாணவபர உருவாக்க மூலாைாரமாக அபமவது நற்பண்புகவள. ஒரு மாணவனிடம்
அறிவுடன் நற்பண்புகளும் நிபறந்திருந்ைால் வபரும் புகழும் அவனுக்குக் கிட்டுவது
திண்ணம். நற்பண்புகள் பலவபகப்படும். அவற்றில் சில, வபரியவர்களுக்கு மரியாபை
அளித்ைல், வபாறுபமயுடன் நடந்துவகாள்வது, பிறருக்கு உைவுவது, ைன்வமல் மதிப்பும்
நம்பிக்பகயும் வரும்படி நடப்பது, பணிவுடன் இருப்பது வபான்றபவ ஆகும்.
நற்பண்புகளில் ைபலயாயது ஒழுக்கவம ஆகும். ஒழுக்கம் விழுப்பம் ைரலான்
ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும். என்று வான்புகழ் வள்ளுவர் இயம்பியுள்ளார். பண்புகள்
உருவாக மூல வித்ைாய் அபமவது ஒழுக்கவம. ஒருவரிடம் ஓழுக்கம் இல்லாவிட்டால்
அவர்வமல் பிறருக்கு மதிப்பும் மரியாபையும் வைான்றாது. ஒழுக்கம் இருந்ைால்ைான் நாம்
நம் வாழ்பவக் கட்டுப்பாட்டுடன் சீரிய முபறயில் நடத்ை முடியும்.
அடுத்ைைாக ஒழுக்கத்துடன் பணிவும் இருப்பது முக்கியமானது. மனதில் ஆணவம்
குடிவகாண்டு ைற்வபருபமயுடன் நடப்பவர்கபளப் பலரும் விரும்பமாட்டார்கள். ைற்புகழ்ச்சி
என்றும் கூடாது. அதுவும் நம்பமவிட வயதில் மூத்ைவர்களிடம் நாம் பணிவுடன்
நடந்துவகாள்ள வவண்டும். இபைவய வள்ளுவர்,
‘பணிவுகையன் இன்க ாலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப்பிற’ - என்கிறார்.
பககபளப் வபால் ஒரு நண்பன் இல்பல. கால்கபளப் வபால் ஒரு வைாண்டன்
இல்பல. இபை அறிந்ைவன் வாழ்வில் கவபல இல்பல என்பது உபழப்பின்
முக்கியத்துவத்பைக் குறிக்கிறது. வாழ்வில் உபழத்து வமன்பமயபடய வவண்டும் என்னும்

மனவுறுதி ஒவ்வவாரு மாணவனிடத்திலும் இருக்க வவண்டும்.
உபழத்ைால்ைான் வவற்றி என்னும் பழத்பைச் சுபவக்க முடியும்.

இன்று

வமய்வருந்தி

உபழப்புக்கு மூலைனம் திட்டமிடுவவையாகும். நாம் எந்ைச் வெயலிலும் ஈடுபடும் முன்
நன்கு திட்டமிட வவண்டும். எதிலும் பைற்றம் கூடாது. பைறாை காரியம் சிைறாது
அல்லவா? ‘ஆழம் அறியமால் காபல இடாவை’ என்ற பழவமாழிக்கு ஏற்றாற்வபால்
எபையும் ஆராயாமலும் திட்டமிடாமலும் வெய்யக்கூடாது. எபை முைலில் வெய்ய வவண்டும்
அைன் விபளவுகள் என்ன என்று மாணவர்கள் திட்டமிட்டால் அவர்களும் ைாங்கள்
நிபனத்ைபைச் ொதிக்கலாம்.
பிறருக்கு உைவி வெய்வதும் ஒரு புண்ணியமாகும். காலத்தினால் வெய்ை நன்றி
சிறிவைனினும் உலகத்தில் அதுவவ வபரிது என்று வள்ளுவன் எடுத்துக்காட்டியதுவபால்
ைக்க ெமயத்தில் நாம் வெய்யும் ஓர் அரிய உைவி விண்பண விடவும் மண்பண விடவும்
வபரியது.
வாழ்வில் கட்டுப்பாடு என்பதும் அவசியமாகும். கட்டுப்பாடு இல்லாை ஒருவன்
கண்ணிருந்தும் குருடனாய் இருப்பவனுக்கு ஒப்பாவான். இறுதியாக, மாணவர்கள்
வபரிவயார்களிடம்
மரியாபையுடன்
நடந்து
அவர்கள்
ஆவலாெபனகளுக்கும்
அறிவுபரகளுக்கும்
வெவிொய்க்க
வவண்டும்.
வபரியவர்களின்
அனுபவங்களும்
நுனியிலிருந்து கரும்பு தின்பது வபால் ஆகும்.
மாணவர்களின் வாழ்க்பக வராஜா வமாட்டுப் வபான்றது. அைன் இைழ்கள்
மாணவர்களிடம் அபமய வவண்டிய நற்பண்புகபளக் குறிக்கிறது. வராஜாச் வெடியில்
உள்ள முட்கள் அவர்களின் வாழ்க்பகயில் இடம்வபறும் இபடயூறுகபளக் குறிக்கின்றன.
ஆனாலும், ஒரு வராஜா மலபரக் காணும்வபாது நம் கவனத்பைச் சுண்டியிழுப்பது எது?
அைன் இைழ்கவள. ஆகவவ, ஒரு நல்ல மாணவனின் நற்குணங்கபளக் கண்டுைான் பிறர்
இரும்பப இழுக்கும் காந்ைம் வபால் அவன்பால் ஈர்க்கப்படுவர். நல்ல மாணவன்
மாணவனாக
மட்டுமின்றி
குணசீலனாக
விளங்குவதும்
அவனிடம்
அபமந்துள்ள
நற்பண்புகபளப் வபாறுத்துத்ைான் என்றால் அது மிபகயாகாது.
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