நல்ல மாணவனிடம் காணப்பெறும் நற்ெண்புகள்
நல்லவன் என்று பெயர் எடுக்க நாள் பெல்லும் என்ெது ொன்ற ார் வாக்கு. ஆம்,
ஒருவன் நல்லவன் என்று பெயர் வாங்குவதற்கு நிற ய நாட்கள் பெல்லும். ஆனால்,
நல்லவறனா, ஒரு தப்றெச் பெய்தால் றொதும், அந்த நாளிறலறய அவனுக்குக் பகட்ட
பெயர் கிறடத்துவிடும். நல்லவன் என்ெவன் யார்? நல்ல ெண்புகள் நிற ந்த ஒருவறன,
நல்லவன் ஆவான். ஆதலால், மாணவர்கள் நற்ெண்புகற ாடு வாழ றவண்டும்.
‘அரம்ப ோலும் கூர்மைய பரனும் ைரம்ப ோல்வர்
ைக்கட் ண்பு இல்லோ தவர்.’
என்
திருக்கு ள் மனிதர்கள் ெண்புடன் வாழா விட்டால் மரத்திற்குச் ெமம் என்ெறத
வி க்குகி து. இதன் மூலம், நாம் ெண்புகள் எவ்வ வு முக்கியம் என்று அறிந்து
பகாள்கிற ாம். நற்ெண்புகள் ெல உள் ன. முதலில் நாம் மற் வர்களிடம் ெணிவுடன் றெெ
றவண்டும். எடுத்துக்கட்டாக, நாம் பொது இடங்களில் இருக்கும் றொது நம் ொறதறய
யாராவது மற த்தால், ‘தயவு பெய்து’, ‘என்றன மன்னிக்கவும்’ றொன்
ெணிவுமிக்க
பொற்கற ப் ெயன்ெடுத்த றவண்டும். றமலும் முதியவர்கள் முதல் சிறுவர்கள் வறர, நாம்
எல்றலாருக்கும் மரியாறத பெலுத்த றவண்டும்.
‘ஒழுக்கம் விழுப் ம் தரலோன் ஒழுக்கம்
உயிரினும் ஓம் ப் டும்’
என்

திருக்கு ற

நிறனவில் பகாண்டு மாணவர்கள் ஒழுக்கத்துடன் வாழ றவண்டும்.

இந்தப் ெண்பு நமது கலாச்ொரத்தில மிகவும் முக்கியம். அதனால், நாம் இறதப்
பின்ெற் றவண்டும். நாம் எப்பொழுதும் பொய் றெெக்கூடாது. நாம் பொய் றெசினால்,
நாம் அறத மற ப்ெதற்கு றவறு சில பொய்கள் பொல்ல றவண்டியிருக்கும். பின் இந்தப்
பொய்கற
மற ப்ெதற்கு றவறு பொய் பொல்ல றவண்டும். நாம் இப்ெடிறய
பொய்கற ச் பொல்லிக் பகாண்றட இருந்தால் என்ன கதி ஆகும்? ஆதலால், நாம்
பொய் றெசுவது தீயது. ‘ெலநாள் திருடன் ஒரு நாள் அகப்ெடுவான்’ என்ெது றொலப்
பொய் பொல்லும் ஒருவன் நிச்ெயம் அகப்ெடுவான். ஆதலால், மாணவர்கள் ‘வாய்றமறய
பவல்லும்’ என் கூற்ற நிறனவிற்பகாள் றவண்டும்.
மாணவர்களிடம் இருக்க றவண்டிய மற்ப ாரு நற்ெண்பு காலந்தவ ாறமயாகும்.
நாம் எந்த நிகழ்ச்சிக்குச் பென் ாலும் நாம் ெரியான றநரத்திற்குச் பெல்ல றவண்டும்.
தாமதமாகப் ெள்ளிக்குச் பென் ால் நமக்குத் தண்டறன விதிக்கப்ெடும். நமக்கு ஏன் வீண்
தண்டறன? நாம் காலந்தவ ாமல் பென் ால் நமக்கு நன்றமதான் கிட்டும்.
மாணவர்களிடம்
காணப்ெட
றவண்டிய
மிகவும்
முக்கியமான
நற்ெண்பு
மற் வர்களுக்குச் றெறவ பெய்வதாகும். தானத்தில் ெலவறக உண்டு. இரத்த தானம், ெண
தானம், றநரத்றதச் பெலவு பெய்து உதவி நாடுெவர்களுக்குச் றெறவ பெய்வது றொன்

ெல தானங்கள் இருக்கின் ன. சிறுவர்கள் ஆகிய நாம் ெண தானம் பெய்ய
முடியாவிட்டாலும் நம் றநரத்றதச் பெலவு பெய்து றெறவ பெய்வது நம்மால் இயன்
றெறவயாகும். சில றநரங்களில் நாம் நம் ெள்ளிகளில் முதிறயார் இல்லங்கள், உடல்
ஊனமுற்ற ார் இருக்கும் இல்லங்கள் றொன்
ெல இடங்களுக்குச் பென்று உதவி
பெய்யலாம். இறவறய நல்ல மாணவனிடம் காணப்பெறும் நற்ெண்புகள் என நான்
கருதுகிற ன்.
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