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நிகலத்தது நிகலயாகம!
இனிய நண்பர், திரு்ககுெள் றசம்மல் மணிறமாழியன் அவர்்கள் திரு்ககுெள் 

ஆர்வலர், அவர் ்கலநது உணையாடும் றபாழுதும், தபசும் றபாழுதும் திரு்ககுெணள 
இணயபு்ககு ஏற்ப எடுத்தாண்த்ட தபசுவார். நல்ல திரு்ககுெள் அறிஞா்; 
திரு்ககுெள் றசாற்றபாழிவாளர் - த�த்திரு குன்்றக்குடி அடி்கேோர

2. இல்றவன நமது மனமோகிய மலரில வோழ்பவன 
உலகில வோழும் அலனவரும், அரசனோக 
இருந்தோலும், ஆணடியோக இருந்தோலும், 
்சலவனோக இருந்தோலும், எளியவனோக 
இருந்தோலும், இன்பத்தோடு துன்பதலத 
அனு்பவித்த வோழ முடியும். கவலலயும் 
துன்பமும் நீஙகி வோழ்வணடுமோனோல, 
தனககு உவலம இலலோத இல்றவனது 
திருவடிகலளப் ்பறறிச் சரணலடய ் வணடும் 
எனறு திருவள்ளுவர உறுதியோகக கூறுகின்றோர. 

“தனக்குஉவகம இல்லாதான்தாள் தெர்நதார்க்கு அல்லால் 
மனக்ைவகல மாற்ைல் அரிது” 
பு்றப்்்போருள்கலள, சுகஙகலள அனு்பவிககும்்்போது 

இன்பதலதப் ்்போல துன்பதலதயும் ஒரு சுலவயோக 
ஏறறுக்கோணடு இனிப்புச் சுலவ்யோடு, கசப்ல்பயும் 
ஒரு  சுலவயோக ஏறறுப் ்பழகிக ் கோள்ள ் வணடும். 
மனம் இப்்பககுவம் ் ்பறும்்்போது இன்பமும், துன்பமும் 
மனிதரகலளப் ்போதிப்்பதிலலல. இவரகள் ‘திருநின்ற 
சிந்லதயரோய்’ இன்பதலதக கணடு முழுவதும் மகிழந்து 
விடோமலும், துன்பதலதக கணடு முறறிலும் துவணடு 
விடோமலும், இன்பதலதயும் துன்பதலதயும் சமமோகப் 
்போவிதது அலமதியுடன, நில்றவுடன வோழவர.

“இன்னாகம இன்ெம எனக்பைாளின் ஆகுமதன் 
ஒன்னார் விகையும சிைப்பு”  (630) 
பு்ற இன்பஙகலள, சுகஙகலள அனு்பவிததுக 

்கோணடு அகததி்ல வீறறிருககும் இல்றயோற்றலல 
உணரந்து, அகப்்்போருலள ் மலும் ் மலும் ் ்போறறி 
அனபு ் சலுததும்்்போது, விரும்பும் ் ்போது, உடலோல 
வோழவது குல்றந்து உள்ளததோல வோழவது அதிகமோகும். 

புலன நுகரச்சிகளோகிய சுலவ, ஒளி, ஊறு, ஓலச, 
நோற்றம் இவறறின வலக ்தரிந்து வோழும்்்போது 
உலகம் இவரகளுககுக கட்டுப்்பட்டு நிறகும். 
விணணுககு அப்்போல, சுவரககம், நரகம் உணலமயோ, 
்்போய்யோ என்பதில கருதது ் வறு்போடுகள் உணடு. 
உணலமயோக இருககலோம். கற்பலனயோகவும் 
இருககலோம். ஆனோல, சுக அனு்பவமோகிய 
சுவரகக, நரகதலத நன்றோக ஒவ்வோருவரும் 
வோழும் கோலததி்ல உணரமுடியும். உலகில 
உள்ள நம்பிகலககலளப் ்பறறிக கவலலப்்படோமல 
உலகதலத இயல்போன ் ்போககில ஏறறுக்கோணடு, 
அததுடன கிலடககும் இன்பதலத அனு்பவிதது 
வோழவது ஒருமுல்ற. 

இன்பததின மறு்பககமோகத துன்பமும் 
்தோடரும் எனறு உணரந்து அலத எதிர்கோணடு 
கவலலப்்படோமல உணலமலய மட்டும் நோடி 
முயலவது மற்்றோரு முல்ற. உணலமலய, 
சததியதலத நோடிச் ்சலலும் ்்போது இன்பம் - 
துன்பம், நனலம - தீலம, மகிழச்சி- கவலல, 
வோழவு - இ்றப்பு இலவகளின உணலமயோன 
நிலல புலப்்படுகின்றது. 

“நன்கமயும தீகமயும நாடி நலமபுரிநத 
பைாள்கையான் ஆ்ளப் ெடும” 

எனத திருவள்ளுவர நனலம - தீலம எதனோல 
ஆககப்்படுகின்ற்தோ அதலன உணோ்ந்து ் மய்யுணரவு 
்்பறறு தீலமலய அடககி நனலமலய நோட்ட 
முடியும் எனறு வலியுறுததுகின்றோர. 

நிலலததது எது என்றோல, நிலலயோலம்ய 
எனறு உணரந்து, ்மய்யுணரவு ்்பறறு எனறும் 
நிலலததிருககும் ் சம்்்போருலளப் ்பற்ற ் வணடும். 
்சம்்்போருலளப் ்பறறி இலடய்றோத இன்பம் 
்்ப்ற ் வணடும் எனின, எலலலயிலலோத துன்பம் 
தருவதறகு மூலகோரணமோன எலலலயற்ற 
ஆலசகலள விட்்டோழிகக ் வணடும். அவவோறு 
்வணடோலம என்ற விழுச்்சலவதலதப் 
்்போறறினோல துன்பஙகள், துயரஙகள் தீரந்து 
அருவியின இலடவிடோ நீரவீழச்சி ் ்போல இன்பம் 
இலடய்றோது நிலலததிருககும். 

“இன்ெம இகடயைாது ஈண்டும அவாஎன்னும 
துன்ெத்துள் துன்ெம பைடின்”  (369) 

இததலகயோ்ர உயி்ரோடு இருககும்்்போது 
உணலமயோக வோழ்பவர ஆவர; வோழும் ்்போ்த 
விடுதலல ்்பற்றவர ஆவர. இவரக்ள ஜீவன 
முகதரகள் ஆவர. நம் நோட்டில வோழந்த ்போம்்போட்டிச் 
சிதத்ரோடு கூடிய ்பதி்னண சிததரகளும் வீடு்்பறு 
்்பற்றவரகள். நச்சலனய ்போம்பிலன்ய ஆட்டுவிதத 
்்பரறிவோளர ்போம்்போட்டிச் சிததரும் நமககுள்ளும் 
மூலோதோரமோகிய குணடலினி சகதிலய எழுப்்ப 
அருள் தருவோர. 

நிலலததது எது என்றோல, நிலலயோலம்ய 
எனறு உணரந்து, ்மய்யுணரவு 
்்பறறு எனறும் நிலலததிருககும் 

்சம்்்போருலளப் ்பற்ற ்வணடும் 

ஒவ்வோரு மனிதரும் இன்பத்தோடும், 
மகிழ்வோடும், அலமதி்யோடும் வோழ்வ 
விரும்புவர. ஆனோல, வோழவில இரவும், ்பகலும் 
்்போல இன்பமும் துன்பமும் இனணந்்த 
இருககும். நனலமயும் தீலமயும் கலந்்த 
இருககும். ஒவ்வோரு நனலமயுடன நிழல 
்்போல துன்பமும் ்தோடரகின்றது. ஒவ்வோரு 
்வறறியிலும் ஒரு ்தோலவியும் நிழலோக 
நிறகின்றது. ஆக்வ வோழவில இன்பமும் 
துன்பமும், நனலமயும் தீலமயும், ஒளியும் 
இருளும் ் ்போல இலணந்்த அலமந்திருககின்றன. 
நனலமகள் மிகும்்்போது அதன அளவிறகு 
மறு்பககமோகத தீலமகள் வளரந்து வரும். 
இன்பஙகலள மிகுதியோக அனு்பவிககும் ் ்போது 
அதன மறு்பககம் துன்பஙகளும் மிகுதியோகும். 

மனிதனுலடய அறிவு வளரச்சி மிகும்்்போது, 
விஞஞோன வளரச்சி மிகும்்்போது, அணு 
யுகம், கணிப்்்போறி யுகம், இனடர்நட் யுகம் 
உருவோகும்்்போது ஆககம் ்்பருகும், அதறகு 
இலணயோக, மறுதலலயோக சிககலகளும், 
அச்சமும், துயரஙகளும், மிகுந்திருககும், 
விஞஞோன அறிவு வளரும்்்போது அறியோலம, 
மூட நம்பிகலக, அச்சம் ஆகியலவகள் 
அழிககப்டுகின்றன என்பது உணலம. ஆனோல, 
அதறகு இனணயோகத தனனலமும், தீலமகளும், 
துயரஙகளும் உடன இனணந்து நிறகும். இன்ப 
நுகரச்சிகலள ஏறறிச் ்சலலும் நரம்புக்ள 
துன்ப நுகரச்சிகலளயும் ஏறறிச் ் சலகின்றன. 
ஒ்ர மனம்தோன இன்பதலதயும் துன்பதலதயும் 
இரு்வறு நிலலகளில உணரகின்றது. நனலம 
- தீலம, பி்றப்பு-இ்றப்பு, இன்பம்-துன்பம், 
அறிவு-அறியோலம இவறறின கலப்்்ப உலக 
இயலபு, நனலமலய மட்டும் ் ்பறறு தீலம்ய 
இலலோமல, இன்பதலத மட்டும் ்்பறறு 
இலலோமல, துன்ப்ம. ்வறறிலய மட்டும் 
்்பறறு ் தோலவி்ய இலலோமல, நட்ல்ப மட்டும் 
்்பறறு ்பலக்ய இலலோமல வோழ்வோம் என்பது 
இரவிலலோமல ்பகலில மட்டும் வோழகி்்றோம் 
எனறு கூறும் அறியோலமலய நிகரககும். 
விஞஞோனம் அச்சதலதயும் மடலமலயயும், 
அறியோலமலயயும் அழிதது வளரச்சிலயயும், 
வளதலதயும், வசதிகலளயும், சோதலனகலளயும் 
உருவோககும் என்பது உணலம. அது்்போல 
இவவிஞஞோன்ம ஆ்பதலதயும், அழிலவயும், 
அலமதியினலமலயயும் உருவோககும் 
என்பதும் உணலம. விஞஞோனததோல ஏற்படும் 
வளரச்சி்யோடு, முன்னற்றத்தோடு இலணந்து 
நிறகும் துன்பதலத நீககுவது எவவோறு? 

1. இல்றவன ஆதிமுதலவன, தூய 
்்ப ரறிவோளன ,  அடியவரகளின 
உள்ளததில வசிப்்பவன, ்வணடுதல 
்வணடோலம இலலோதவன, ் ்போறிவோயில 
ஐந்தவிததவன, ்்போய்தீர ஒழுகக 
்நறியுலட்யோர தமககு ஒப்புவலம 
இலலோத ்்பரோற்றல மிகக அ்றவோழி 
அந்தணன. 


