
உண்ைம இரக்கம் உண்ைம அறிவு உண்ைம இன்பம் 

அக்ேடாபர் 5 வள்ளலாrன் பிறந்த நாள் 

1823ம் ஆண்டு ெநய்ேவலிைய அடுத்து வடலூர் 

அருகில் ஐந்தாவது மகனாக பிறந்தவர் 

இராமலிங்கம். பிற்காலத்தில் வள்ளலார் 

என்றைழக்கப்படுகிறார்.  

அவrடமிருந்த உண்ைம இரக்கேம 

இைறயருைள ெபறுவதற்கு சாதனமாக 

இருந்தது. காலம் தாழ்த்தாது எல்லா 

உயிர்கைளயும் தம் உயிர் ேபால் பாவிக்கின்ற 

உணர்ைவ வருவித்துக்ெகாள்ளுதேல உண்ைம 

இரக்கம் என்கிறார் வள்ளலார். 

நாமைனவரும் எந்த வைகயிலும் ஆதாரமில்லாத ஏைழகளுக்குப் பசி 

ேநrட்டேபாது மிகவும் கருைண உள்ளவர்களாகி நம்மால் கூடியமட்டில் 

அந்தப் பசிெயன்கின்ற ஆபத்ைதப் ெபாதுவாக நிவர்த்திப்பதற்கு முயற்சி 

ெசய்வேத ஆன்மலாபம் என்று அவசியம் அறியேவண்டும். மனிதர்களிடத்தில் 

மட்டுமி்ல்லாமல் எல்லா ஜவீர்களி்டத்தும் இந்த இரக்கம் ெகாள்வேத உண்ைம 

இரக்கம் ஆகும் என்கிறார் வள்ளலார்.  

மண்ணுல கதிேல உயிர்கள்தாம் வருந்தும் வருத்தத்ைத ஒருசிறி ெதனினும் 

கண்ணுறப் பார்த்தும் ெசவியுறக் ேகட்டும் கணமும்நான் சகித்திடமாட்ேடன் 

எண்ணுரும் எனக்ேக நின்னருள் வலத்தால் இைசத்தேபா திைசத்தேபா ெதல்லாம் 

நண்ணும்அவ் வருத்தம் தவிர்க்கநல் வரந்தான் நல்குதல் எனக்கிச்ைச எந்தாய். 

இைறயருள் ெபறுபவர்க்கு உண்ைம அறிவும் ேவண்டும் என்கிறார் 

வள்ளலார். என் மார்க்கம் உண்ைமயறியும் மார்க்கம். அன்பால் அறிவால் 

மட்டுேம இைறவைனக் காணமுடியும். அதற்கு ெதாடர்ந்து நல்ல 

விசாரைணயில் இருக்க ேவண்டும் என்கிறார். அந்த நல்ல விசாரைண 

என்பது; நாம் நம்முைடய நிைல எப்படிப்பட்டது? நமக்கு ேமல் நம்ைம 

அதிஷ்டிக்கின்ற ெதய்வத்தினுைடய நிைல எப்படிப்பட்டது? என்று விசாrக்க 



ேவண்டியது என்கிறார் வள்ளலார். ெதய்வத்தினுைடய நிைலைய 

விசாrப்பேத மனித ேதகம் ெபற்றிருக்கின்ற உண்ைம அறிவாகும். அந்த 

சத்திய அறிவில் மட்டும் கடவுளின் ெசாரூபத்ைத காணமுடியும் என்றும் 

அந்த உண்ைம கடவுளின் அருளால் மரணத்ைத தவிர்த்துக்ெகாள்ள முடியும் 

என்பேத வள்ளலார் நமக்கு ெவளிப்படுத்திய சாகா கல்வி ஆகும். இந்த 

மரணமில்லாப் ெபருவாழ்வு ெபறுவேத உண்ைம இன்பம் என்கிறார் 

வள்ளலார். 

நிைனந்துநிைனந் துணர்ந்துணர்ந்து ெநகிழ்ந்துெநகிழ்ந் தன்ேப 

நிைறந்துநிைறந்து ஊற்ெறழுங்கண் ணரீதனால் உடம்பு 

நைனந்துநைனந் தருளுமுேத நன்னிதிேய ஞான 

நடத்தரேச என்னுrைம நாயகேன என்று 

வைனந்துவைனந் ேதத்துதும்நாம் வம்மின்உல கியl ்ர் 

மரணமிலாப் ெபருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீர் 

புைனந்துைரேயன் ெபாய்புகேலன் சத்தியஞ்ெசால் கின்ேறன் 

ெபாற்சைபயில் சிற்சைபயில் புகுந்தருணம் இதுேவ. 

புகுந்தருணம் இதுகண்டீர் நம்மவேர நான்தான் 

புகல்கின்ேறன் என்ெமாழிஓர் ெபாய்ெமாழிஎன் னாதீர் 

 



உகுந்தருணம் உற்றவரும் ெபற்றவரும் பிறரும் 

உைடைமகளும் உலகியலும் உற்றதுைண அன்ேற 

மிகுந்தசுைவக் கரும்ேபெசங் கனிேயேகாற் ேதேன 

ெமய்ப்பயேன ைகப்ெபாருேள விைலயறியா மணிேய 

தகுந்ததனிப் ெபரும்பகுதிேய தயாநிதிேய கதிேய 

சத்தியேம என்றுைரமின் பத்திெயாடு பணிந்ேத.  

 

பணிந்பணிந் தணிந்தணிந்து பாடுமிேனா உலகீர் 

பரம்பரேம சிதம்பரேம பராபரேம வரேம 

துணிந்துவந்த ேவதாந்த சுத்தஅனு பவேம 

துrயமுடி அனுபவேம சுத்தசிந்தாந் தமதாய்க் 

தணிந்தநிைலப் ெபருஞ்சுகேம சமரசசன் மார்க்க 

சத்தியேம இயற்ைகயுண்ைமத் தனிப்பதிேய என்று 

கணிந்துளத்ேத கனிந்துநிைனந் துைரத்திடில்அப் ெபாழுேத 

காணாத காட்சிஎலாம் கண்டுெகாளல் ஆேம. 

இங்ஙனமாகேவ உண்ைம இரக்கத்தால் உண்ைமயறிவால் உண்ைம 

இன்பத்ைத ெபற்று வாழ்ந்து வருபவேர திருஅருட்பிரகாச வள்ளலார். இந்த 

ேபrன்ப ெபருவாழ்ைவ நாமும் ெபற நல்ல விசாரைண இந்த இனிய 

நாளிலிருந்து ெதாடங்குேவாம். 

எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க ! 

அன்புடன் 

இராமெலட்சுமி இளங்ேகா, M.A., 

நிறுவநர், கருைண சைப-சாைல, மதுைர. 

ெசல் : 94876 83114 


