பணிவுைர
ஆன்மேநய ஒருைமப்பாடுைடயீ, வந்தனம் !நன்றி!நலம்
!நலேம நிலவுக !ஜவ காருண்ய சீலகேள ,உலெகங்கும் பற்பல ஞானிகள்
ேதான்றி கடவுள் ஒருவேர என்றும் அவைர அன்பு ஒன்றினாேல தான் அைடய
முடியும் என்றும் ெதளிவாக கூறியிருக்கிறாகள்!
ஆனாலும் பின்பற்றும் அறியாைம ெகாண்ட மனிதகள் மதம் சமயம் மாக்கம்
என்று பிrத்துவிட்டன !இதுேவ துரதிருஷ்டம் !உலகுக்கு வந்த ேகடு!
எந்த மகான் மதத்ைத ஆரம்பித்தா எந்த மகான் ஜாதிைய ேபாற்றினா?அன்பால்
உலைக ஒன்றுபடுத்த வந்த ஞானிகைள முட்டாள் உலகத்தவ எப்படி மதித்தன
ெதrயுமா? சிலுைவயில் அைறந்தன !கல்லால் அடித்து துரத்தின !விஷம்
ெகாடுத்தன!துப்பாக்கியால் சுட்டன!மிகவும் ெகாடுைமபடுத்தின!!
ஆனாலும் ஞானிகள் விேராதிக்கும் கருைண காட்டினா!துேராகிக்கும் ஞானம்
ஊட்டின !பாவிக்கும் பrவு காட்டின!ஜாதி மத இன ேவெறந்த ேபதமும்
பாக்காமல் எல்ேலாைரயும் இைறவனின் பிள்ைளகளாகேவ, தன் சேகாதர
சேகாதrகளாகேவ தான் பாத்தன !இதுதான் ஞானியின் இயல்பு
இப்படிப்பட்ட ஞானிகள் சித்தகள் நம்பாரத புண்ணிய பூமியில்
ஏராளம்!ஏராளம்!!குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிேலா, தடுக்கிவிழுந்தால் ஒரு சமாதி ேமல்
தான் விழ ேவண்டும் !!அவ்வளவு சமாதிகள் ஞான ஆலயங்கள் ெபருகி
கிடக்கின்றன!
பல்ஆயிரம் ேகாயில்கள் பல்லாயிரம் ஞானிகள் சமாதி பீடங்கள் இருந்தும்,
ெகாைல முதலிய பஞ்சமா பாதகங்கள் புrபவராக மக்கள் திகழ்கிறாகேள
ஏன்?!ேவதபுராண இதிகாசங்கள் ஞான நூற்கள் ஏராளம் இருந்தும் மக்கள் ஜாதி
மதம் எனக் கூறிக்ெகாண்டு அஞ்ஞானிகளாய் திrகிறாகேள ஏன்?!
இைவெயல்லாம் இருக்கிறது என எடுத்துச்ெசால்ல ஆளில்ைல!இதுதான் ஞானம்
என வழிகாட்ட ஒருவருமில்ைல!5000 வருடமாயிற்று புத்த
ேதான்றி!இந்தியாவில் புத்தமதம் அவ்வளவாக இல்ைல?!புத்த பிறந்த

இந்தியாவிேலேய அதற்கும் முன்னதாக உயந்த ஞானம் விளங்கிவந்தது தான்
காரணம்!
2000 வருடமுன்பு ேதான்றிய இேயசு ெசான்னைதவிட, 1400 வருடமுன்பு
ேதான்றிய முகமதுநபி ேபாதித்தைத விட, இன்னபிற மதங்கைளவிட
உன்னதமான ஒருெநறி நம் இந்தியாவில் இருக்கின்றது!!இன்றும் உலைக
வழிநடத்தும் அந்த ஒப்பில்லாத ,மனிதன் மனிதனாக வாழ வழி காட்டும்
வாழ்க்ைக முைறேய ''சநாதனதமம்'என்பதாகும்!!
வரலாறு கண்டறியா காலத்துக்கு முன்ேப துலங்கி நிற்பேத சநாதனதமம்!இது
இந்து மதமல்ல!மதேம அல்ல!மனிதன் மனிதனாக வாழ நம் முன்ேனாகள்
ஏற்படுத்திய வாழ்க்ைக முைற!!நான்கு ேவதங்களிலும் பதிெனண்புராணங்களிலும்
இதிகாசத்திலும் உபநிஷத்திலும் அகத்திய முதலான சித்தெபருமக்களும்
சாத்திர ேதாத்திர நூற்கள் எதிலும் நாயன்மாகளும் ஆழ்வாகளும் யாருேம
எங்குேம இந்து மதம் என்று ெசால்லேவயில்ைல ?!நாமும் சிறிதுகால
முன்புவைர இந்துமதம் என்று ெசான்னதில்ைல?
ெவளிநாட்டிலிருந்து வந்த பிற மதத்தவகள் இந்தியகைள அகண்ட பாரத
ேதசத்திலுள்ளவகைள இந்துக்கள் இந்துமதத்ைத ேசந்தவகள் என நமக்கு
ெபய சூட்டிவிட்டன !அறியாைமயில் இருந்த நம்மவகளும் ஆமாம் ஆமாம்
நாங்கள் இந்துக்கள் என புலம்புகின்றன!!
இந்தியகேள, உலகத்துக்ேக ஞானத்ைத கற்பித்த, மனிதன் மனிதனாக வாழும்
ெநறிைய ேபாதிக்கும் சநாதன தமேம இங்ேக விளங்குவது!ஜாதி மத இனெமாழி
முதலான எந்த ேபதமுமின்றி கடவுள் ஒருவேர!உலகமக்கள் அைனவரும் அவ
பிள்ைளகேள என்றுைரப்பேத சநாதனதமம்!இது மதமல்ல!இந்துமதம்
அல்ல!பிrத்து பாப்பது அறிவுடைம ஆகாது!யாதும் ஊேர!யாவரும் ேகள !
இதுேவ நம் சநாதன தமம்!உயந்த பரந்த மனப்பாங்குடன் வாழ வழிகாட்டும்
ஒழுக்க ெநறி!
இைதத்தான் ஒவ்ெவாருஞானியும் கூறின!உணராதவகள் உளறைல
ேகட்டுத்தான் உலெகங்கும் பிrவிைன உண்டானது!இன்ைறய உலகம் அழிைவ
ேநாக்கி ேபாகக் காரணம் ,மத ஜாதி ெமாழிநாடு என்ற பிrவிைன வாதிகள்

ெசயல்தான் !!உலகம் சுபிட்சம் அைடய ேவண்டுெமனில் இந்த பிrவிைனகள்
அகல ேவண்டும்!
சிகாேகா மாநாட்டில் சுவாமி விேவகானந்த ெசான்னாேர, ''சேகாதர
சேகாதrகேள'' என்று !!இந்தியகள், இந்தியாவில் பிறந்தவகள் இைத
புrந்துெகாண்டால் ேபாதும்!உலக மக்கைள பைடத்த இைறவன்
ஒருவேன!அப்படியானால் நாமைனவரும் சேகாதர சேகாதrகள் தாேன?!பைகைம,
விேராதம் ,வஞ்சம், ெபாறாைம, ேகாபம் இந்த துக்குணங்கள் இல்லாதவேன
மனிதன்!!தூய நல்ெலாழுக்க ெநறிநின்று பரந்த மனப்பான்ைமயுடன்
எல்ேலாrடமும் அன்பு பாராட்டி வாழ்பவேன மனிதன்!இைதெசால்வதுதான்
சநாதன தமம்!!
இப்படிப்பட்ட மிகமிக உயந்த உன்னதமான ஒப்பற்ற சநாதன தமத்ைதேய நம்
வள்ளல் ெபருமான் ''சன்மாக்கம் 'என்றா!ஜாதி மத இன ெமாழி ேவறுபாடற்ற
சமத்துவ சமுதாயம் காண சன்மாக்க சங்கம் சாவ!என

உலேகாைர
அைழக்கின்றா!
சன்மாக்கேம உலைக காக்கும்!இைதப்பற்றி ெதளிவாக எடுத்தியம்புகிறா
வள்ளல் ெபருமான் !நம் வாழ்க்ைகக்கு அஸ்திவாரம் ஒழுக்கம்! தூய ைசவ
உணவு!எவ்வுயிரும் தம்முயிேபால் எண்ணும் தூய மனம்! பக்தி
!இைதெயல்லாம் உபேதசித்து வழி காட்ட ேவண்டும் ஒரு ஞான சற்குரு!குருதான்
உண்ைம ஞானம் உைரப்பா!
ஒளிவு மைறவின்றி ஞானம் உலகருக்கு எடுத்தியம்பியதால் இராமலிங்கம்
திருவருட்பிரகாச வள்ளலா ஆனா!அருள் வள்ளல் ஆனா!அந்த மகானுபாவ
வாழ்ைவ நாம் அறிய ,குரு மகத்துவம் அறியேவ இந்நூல்!வள்ளலா வாழ்க்ைக
வரலாற்ைற அடிேயன் ெசால்ல முைனகிேறன் !
வள்ளலா வரலாற்ைற எழுதிநூலாக ெவளியிடுவைத நான் ெபற்ற ெபரும்
ேபறாக கருதிகிேறன் !குருேவ பரம்பிரம்ம ெசாரூபம் ஆதலால் உலகுக்ேக
குருவான இராமலிங்க வாழ்ைவ அறிந்தால் ,அவ உபேதசங்கைள உணந்தால்
மனிதன் உண்ைமயிேலேய மனிதனாவான் சந்ேதகேமயில்ைல!!

பேராபகாரசிந்தைன உள்ள மகான் ஸ்ரீஇராமனுஐருக்கு உலககுரு வள்ளலா
நூைல காணிக்ைகயாக சமப்பிப்பதில் அடிேயன் ெபருமகிழ்ச்சியைடகிேறன்.
அன்ைபப் ேபாதித்த அைனவருக்கும் இந்நூல் சமப்பணம் !
அறிைவ ேபாதித்த அைனவருக்கும் இந்நூல் சமப்பணம்!
திருவருட்பிரகாச வள்ளலா இராமலிங்க சுவாமிகள் வரலாற்ைற விளக்கமாக
ெதளிவாக அழகாக ெவளியிட்டிருக்கிறா சன்மாக்கேதசிகன் ஊரன்
அடிகளா!வடலூ வள்ளலா ெபய ெசால்லும் ஒவ்ெவாருவரும் ேபாற்றி
பாதுகாக்க ேவண்டிய ெபாக்கிஷம் அது!வள்ளல் ெபருமான் அடியவகள்
அைனவரும் முதலில் ஊரன் அடிகளாருக்கு நன்றி ெசால்லிேய ஆக ேவண்டும்!
வள்ளலா வரலாறு ேமலும் பலரால் எழுதி ெவளியிடப்பட்டுள்ளது . அந்த
கூட்டத்தில் நானும் ேசர ேவண்டுெமன்ற தராத ஆைச எனக்கு!எழுதிவிட்ேடன்
'உலககுரு வள்ளலா'எனும் இந்நூைல வள்ளல் ெபருமான் ஆசிேயாடு!!
இந்நூல் அடிேயன் எழுதி ெவளியிடும் 40 வது நூல் !1992-ல் ''கண்மணி மாைல''
எழுதத் தூண்டிய வள்ளல் ெபருமான் ெதாடந்து அருள் மைழெபாழிவதால்
அடிேயனால் 40 நூற்கைள எழுதி ெவளியிட முடிந்தது!!
1980-ல் மறுபிறவி எடுத்த அடிேயைன இரு பன்னிரண்டாண்டில் குரு பீடமமத்தி
அழகு பாத்தா வள்ளல்ெபருமான்!கடந்த ஒன்பது ஆண்டுகளில் பலநூறு
ேபகளுக்கு உண்ைம ஞானத்ைத இரகசியம் ஏதுமின்றி உபேதசம் தட்ைச
வாயிலாக விழிவழிேய உணத்தி காட்டிடவும் வள்ளல் ெபருமாேன அருளினா!
மூன்றாம் பன்னிரண்டாண்டில் தங்கேஜாதி ஞானசைப அறக்கட்டைள
உருவாகிறது!வடலூrல் அறக்கட்டைளக்கு இடம் தானமாக தருகிறா எமது
அன்பு சீட ெநய்ேவலி இராதாகீ தா தம்பதியின !கட்டித்தர கும்பேகாணம் சிவா
தைலைமயில் சீடகள் தயராகிவிட்டன!தங்கேஜாதி ஞான சைப
அறக்கட்டைளக்கு அடிேயனின் 40 நூற்கைளயும் தானமாக வழங்கி விட்ேடன்
ெபருமகிழ்வுடன்!
இப்ேபாது WWW. வள்ளல்யா.COm என்ற இைணயதளம் மூலம் உலக ழுழுவதும்
இந்த சநாதன தமத்ைத -சன்மாக்கத்ைத -ஞான இரகசியத்ைத எல்ேலாரும்

அறிய ெவளியிட்டுள்ேளாம்!இன்ைறய உலகில் ெமய்ஞ்ஞானத்ைத இரகசியம்
ஏதுமின்றி ெதளிவாக உபேதசம் தட்ைச மூலம் அடிேயன் மட்டுேம வள்ளல்
ெபருமான் அருளால் வழங்குகிேறன் !எல்ேலாரும் வரலாம்!ெபறலாம்
ஆத்மஞானம்!
தங்கேஜாதி ஞானசைப அறக்கட்டைள ஆரம்பமாகிவிட்டது!இனி ெபாற்காலம்
தான்! இனி வருங்காலம் சித்தகள் காலம் !இந்திய ஞான பூமி உலைக
வழிநடத்தும் !வள்ளலா அருள்வா!!
எமது சீடகேள ஞானதானம் ெசய்கின்றன!எல்லா புண்ணியமும்
அவகளுக்ேக!தங்கேஜாதி ஞானசைபைய நடத்தும் தங்கமான சீடகள்!எமது
சீடகள் தரும் காணிக்ைகயில் தான் நான் குடும்பத்துடன் வாழ்கிேறன் !ஞான
தானமும் ெசய்கிேறன்!
திருவருட்பிரகாச வள்ளலா இராமலிங்க சுவாமிகள் அவகளின் 191-வது திரு
அவதார தினமான புரட்டாசி சித்திைரயன்று 06-10-2013-ல் குருபூைஜ ,சீடகேளாடு
கன்னியாகுமr தங்கேஜாதி ஞானசைபயில் ெகாண்டாடி மகிழும் இத்தருணத்தில்
புனிதமான இந்த 'உலககுரு வள்ளலா''நூைல ெவளியிடுகிேறாம் !அைனவரும்
ஆன்மலாபம் அைடக!
'உலககுரு வள்ளலா'' எனும் இந்நூலில் திருவருட்பிரகாச வள்ளலா
இராமலிங்க சுவாமிகள் அவகளின் வரலாற்ைற ெசால்வைதவிட உலகுக்கு
அவ வழங்கிய அருள்ெகாைடையப் பற்றி கூறுவேத ெபாருத்தமாக இருக்கும்
என கருதுகிேறன்!
உலக மக்கள் அைனவரும் மரணமிலா ெபருவாழ்வு ெபறலாம் என்று அைழத்து
,அைத விளக்க ''சத்திய ஞானசைப 'உருவாக்கி, சூட்சம நிைலயிலிருந்து இன்றும்
ஞானதட்ைச வழங்கி உடனிருந்து வழிநடத்துகிறா!!இைதெயல்லாம் உலகுக்கு
ெதrவிக்கேவ இந்நூல் !
என்றும் உண்ைமயுள்ள
-

சிவெசல்வராஜ்

உலககுரு வள்ளலா
இந்திய ஞானபூமியிேல யுகம் யுகமாக அருளாளகள் ஞானிகள் rஷிகள் மகான்கள்
ேதான்றி மக்களுக்கு வாமும் ெநறிைய உபேதசித்து ,முடிவில் மனித பிறவியின்
இலட்சியமான இைறவேனாடு ஐக்கியமாகும் வழிையயும் காட்டி ,விழியிேல
விளங்கும் விமலைன உணத்தியும் ெசன்றன!
எங்கு ெசன்றன? எங்கிருந்து வந்ேதாேமா அங்ேக !ெசல்வதற்கு மின் பலதான் ெபற்ற
அனுபவத்ைத புராணம் கைத என ஏடுகளில் எழுதி பிற்கால சந்ததிகள் அறியட்டுேம
உணரட்டுேம என விட்டுச் ெசன்றன!ஒழுக்கம் பண்பு நதிெநறி சத்தியம் அஹிம்ைச
அன்பு ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் இருக்க ேவண்டிய அவசியத்ைத
வலியுறுத்தின!மனிதன் மனிதனாக வாழ வழி காட்டின!
இன்று வைர இவ்வுலகில் ேதான்றிய அருளாளகள் அைனவரும் ெசான்ன கருத்து
இதுதான் !கடவுள் ஒருவேர!அவ உருவமும் அருவமும் இல்லா அருஉருவான
ஒளிேய!ேபெராளிேய!பிரபஞ்ெமங்கும் ஒவ்ெவாரு அணுவுக்கும் அணுவாயிருக்கும்
ஒளிேய!எங்கும் நிைறந்தவன்!எல்லாம் வல்லவன்!எல்லாம் அவன் ெசயல் ஆதியும்
அந்தமும் அவேன! கடவுள் இைறவன் பரம்ெபாருள் பரமாத்மா இன்னும் பலவிதமாக
ேபாற்றப்படுகிறான் அந்த ஒேர கடவுேள!
எல்லாமுமான அந்த இைறவேன பஞ்ச பூதங்களாக ,நிலம் ந ெநருப்பு காற்று
ஆகாயம் என விளங்குகிறான்!சவமும் இதுவாகேவ உள்ளது !எல்லாேம பஞ்சபூத
கூட்டுறேவயாகும் பஞ்சபூதத்திலும் பஞ்ச பூதமுண்டு!இதுேவ அதிசயம் !ஒன்றுக்குள்
ஒன்று அடக்கம்!
மனிதனும் பஞ்ச பூதத்தால் உருவானவேன !உடல் மண் அம்சம் ,இரத்தம் ந அம்சம்
,உயி ெநருப்பம்சம், வாயுஅம்சம்,சுவாசம்உடலுக்குள் ஆகாய ெவளியிேல
இைவயைனத்தும்1உடல் எனும் கூட்ைட உருவாக்கிய அந்த மாயக் குயவனா,
இைறவன் எவ்வளவு ேதந்த திறைம சாலி?!சற்று சிந்தியுங்கள்!
நம் உடல் நாம் விரும்பிய படிய வந்தது? நாம் எப்படி பிறந்ேதாம்? ஏன் பிறந்ேதாம்
எங்கிருந்து பிறந்ேதாம் ?நாெளாரு ேமனியும் ெபாழுெதாரு வண்ணமுமாக வளவது
எப்படி ?எப்படி வாழ்கிேறாம்? எதற்காக வாழ்கிேறாம்? பலரும் இைவெயான்றும்
ெதrயாமேல இறந்தும் ேபாகின்றன!?

மற்றவ ெசான்னைத ேகட்டு ,பாத்து கண்டேத காட்சி ெகாண்டேத ேகாலம் என்று
ெவந்தைத தின்று வந்தைத ெகாண்டு மனம் ேபான ேபாக்கிேல வாழத் ெதrயாமல்
வழ்ந்து

மடிகிறாகள்?!இதுதான் வாழ்க்ைக என கருதி மிருகம் ேபால் மனிதன்
வாழ்கிறான் !?ஐேயா!பாவம்!
அஞ்ஞானத்தில் உழலும் ,சம்சார சாகரத்தில் சிக்கிதவிக்கும்மாக்கைள மீ ட்க ,காக்கும்
ெபாருட்டு ெமய்ஞ்ஞானிகள் உண்ைம ஞானத்ைத மனிதன் மனிதனாக வாழும்
வாழ்க்ைக ெநறிைய உலகுக்கு உணத்திச் ெசன்றன! ஒருவ இருவ
அல்ல!எண்ணிலடங்கா ெமய்ஞ்ஞானிகள் நமது இந்திய ஞானபூமியிேலஉண்டு!
முற்பிறவிகளின் கமவிைனபயேன இப்பிறப்புக்கு காரணம்!? இதுேவ முதல்
இரகசியம் !!யாேரா ,நம் அைனவருைடய விைனகணக்ைகயும் ைவத்திருக்கிறாேர?!
யாேரா ,நம்ைம குறிப்பிட்ட தாய் தந்ைதக்கு, குறிப்பிட்ட ேநரத்தில் பிறப்பிக்க
ைவக்கிறாேரழ?!
நம்ைம பிறக்கச் ெசய்த அவேர உடல்தந்தா, பாலினம் தந்தா,உயிராகவும் இருந்து
வளா்க்கிறா,விைனக்கு தக்கபடி ஆட்டியும் ைவக்கிறா!?மனம் புத்தி சித்தம்
அகங்காரம் என்று அந்தகரணங்கள் நான்ைகயும் தந்து வாழவும் விடுகிறா!ஏனிந்த
விைளயாட்டு?நாடகம்?
நான் யா? நான் காண்பைவெயல்லாம் என்ன?மாையயா?நான் ேகட்பைவெயல்லாம்
சrயா தவறா?கண்டதும் ேகட்டதும் ெபாய்யா?எதுெமய்?எனக்கு இெதல்லாம் யா
உைரப்பா ?யாைர நாடி என்ன ெதrந்து ெகாள்வது?
இதுேபான்ற எல்லா ேகள்விகளுக்கும் வாழ்க்ைக பாடத்துக்கும் பதிலளிக்கிறாகள்
நம் நாட்டு ெமய்ஞ்ஞானிகள்!ஏ மனிதா !ந மனித உருெகாண்டிருக்கிறாேய
உண்ைமயிேலேய மனிதனாக வாழ்கிறாயா?உன்ைனப் பற்றி நேய
சிந்தித்துப்பா!உன்னிடமுள்ள நல்லைவ ெகட்டைவகைள எண்ணிப் பாத்து
தயைவகைள விட்டு, நல்லவனாக மாறிவிடு!
அதற்கு ேவத புராண இதிகாச உபநிஷதமட்டுமன்றி எண்ணில்லா சித்த ஞானிகளின்
உபேதச நூற்களும் நமக்கு வழிகாட்டுகின்றன!ஏதாவது ஒன்ைற படித்து புrந்து

ெகாண்டாேல ேபாதும் ஒருவன் நல்லாவதற்கு !இப்படிெயல்லாம் இருக்கிறது என
ஒவ்ெவாரு ெபற்ெறாரும் தங்கள் பிள்ைளகளுக்கு எடுத்துைரக்க ேவண்டும்!?இது
ெபற்ேறாகளின் கடைம!
ெபாருள் சம்பாதிக்க தூண்டும் ெபற்ேறா ,ஏேதா தான் தாம் ெபற்ேறாம் என கருதி
பிள்ைளகைள தாங்கள் விரும்புகிறபடி படிக்க ேவைலபாக்க மணமுடிக்க வாழவும்
வற்புறுத்துகிறாகள்!அறியாத ேபாது ேகட்ட பிள்ைள சற்று உலைக பாத்தறிந்ததும்
ெபற்ேறாைர மதிப்பதில்ைல !தன் சுதந்திரத்தில் தைலயிடுவதாக ேகாபப்படுகிறாகள்
?!ஐந்தில் வைளயாதது பின் வாழ்க்ைகயில் ஏற்படும் அடி, துன்பத்தில் தான் மாறுவான்
!இதற்ெகல்லாம் காரணம் ெபற்றவகள் பிள்ைளகைள ஒழிங்காக வளக்காததுதான்!
மாதா பிதாைவ காட்டுகிறாள்!பிள்ைள எவராது பிதாைவ அறியுமா?மாதா
ெசால்கிறாள் நம்புகிேறாம்!நல்ல அப்பனாக இருந்தால் பிள்ைளகளுக்கு ஒழுக்கத்ைத,
பக்திைய, நன்ெனறிைய ெசால்லிக்ெகாடுக்க ேவண்டும்!?பணத்ைத சம்பாதிக்க
நாயாய் ேபயாய் அைலயும் மனிதன் நல்ல குணவானாக வாழ முயற்சிக்க
ேவண்டாேமா?!மாதாவுடன் அறுசுைவேபாம் !பிதாவுடன் கல்விேபாம்!தாய் பாலூட்டி
சீராட்டி உணவளித்து ேபணிகாப்பாள்!தந்ைத நல்ல ஆசானிடம் கூட்டிப்ேபாய் கல்வி
கற்பிக்க ைவத்து நல்ல மனிதனாக்க ேவண்டும்!
பிதா, உலக கல்வி சாகாக் கல்வி கற்க நல்ல ஒரு குருவிடம் பிள்ைளைய
அனுப்பணும் !அவேர நல்ல தந்ைத !அப்படி ஒரு நல்ல குருைவ ஞானமும் கல்வியும்
கற்றுத்தருகின்ற
ஞான சற்குருைவ ெபற்றவேன முதலில் மனிதனாகிறான் பின் ேதவனாகிறான்
முடிவில் ெதய்வமாகிறான்!புல்லாய் பூடாய் பறைவயாய் பல்விருகமாய்
கணங்களாய் எத்தைனேயா பிறப்பு பிறந்து பிறந்து முடிவில் அrதினும் அrதான
மானுட பிறவி எடுத்த நாம் இந்த உண்ைமகைள உணர ேவண்டாமா?
இைதெயல்லாம் உள்ளைத உள்ளபடி ெசால்லி நம்ைமயும் ஞானப்பாைதக்கு
இட்டுச்ெசல்பவேர குரு!உண்ைமகுரு!ெமய்குரு! ஞானசற்குரு!இந்திய
ஞானபூமியிேல இதுேபான்ற ஞானகுருமாகளுக்கு பஞ்சேமயில்ைல?!கல்ேதான்றி
மண்ேதான்றா காலத்ேத முன் ேதான்றிய மூத்ததமிழ் என்றால், இவ்வளவு காலம் என

கணக்கிட்டு ெசால்ல முடியாத காலத்துக்கும் முன்ன ெமய்ஞ்ஞானிகள் இங்கு
உள்ளனேர!
அங்ஙனம் வாைழயடி வாைழயாக இந்த புண்ணிய பூமியில் இந்தியாவில் வந்துதித்து
மக்களுக்கு நல்வழி காட்டியவகள் ஏராளம் !ஏராளம்! அந்த ெமய்ஞ்ஞானிகள்
வrைசயிேல பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டிேல
இதுவைர ேதான்றிய ஞானிகள் யாரும் குறிப்பிட்ட யாருக்காகவும்
ேதான்றவில்ைல!உபேதசம் ெசய்யவில்ைல! எல்ேலாரும் நன்றாக வாழேவ வழி
காட்டினாகள்!!உலகமக்கள் அைனவரும் அன்பால் ஒன்றுபட்டு வாழேவ
அறிவுறுத்தினாகள்!!உலக மக்கள் அைனவரும் ேபாற்றும்படி வாழ்வாங்கு
வாழ்ந்தாகள்!ஆண்டுகள் பலெசன்றபின்னும் மக்கள் மனதில் நிரந்தரமாக
வாழ்கிறாகள்!அவகள் தான் ெதய்வக் குழந்ைதகள்!அவகளுக்கு ஜாதி மதம் இனம்
ெமாழி நாடு ேபான்ற எந்த பாகுபாடும் கிைடயாது.
ஞானிகள் எவ்வுயிரும் தம்முயி ேபால் எண்ணும் உத்தமகள் !அன்ேப
உருவானவகள் !இரக்கேம உயிராக ெகாண்டவகள்! கருைண ஒன்ேற அவகள்
ெசயலாகும் !யாதும் ஊேர யாவரும் ேகள  என்ற உலக தத்துவேம அவகள்
ேபாதைனயாம்!அன்பால் உலைக ெவன்றவகள்!வாடிய பயிைரக் கண்டும்
வாடியவகள்! கடவுள் ஒருவேர!உலகிலுள்ள உயிகள் அைனத்தும் இைறவன்
பிள்ைளகேள என்றன!அைனவரும் சேகாதர சேகாதrகேள என்ேற கூறின!
இவகளிலிருந்து இன்னும் ேமம்பட்டவராக ,உலகமக்கள் சுபிட்சமாக வாழ்ந்தால்
மட்டும் ேபாதாது,மரணமிலா ெபருவாழ்வும் ெபற ேவண்டும் என்றும் அதற்கான வழி
விழி முைறகைள பற்றியும் எளிைமயாக உபேதசித்த உத்தம ஞானிேய
திருவருட்பிரகாச வள்ளலா இராமலிங்க சுவாமிகள் அவகள்!
கடவுள் ஒருவேர என்றும் ,அவ ஒளியாகேவ துலங்குகிறா என்றும் எல்ேலாரும்
ெசான்ன அேத கருத்ைதத் தான் நம் வள்ளல் ெபருமானும் கூறினா !ேகாவில்
வழிபாடு எல்லாம் பக்தியால் மனிதன் பண்படேவ!ேவள்வி பூைஜ முதலானைவ
உலக ேக்ஷமத்துக்கான கிrைய நிைலேய! பிராணாயாமம் முதலிய எல்லா
சாதைனகளும் உடைலயும் உள்ளத்ைதயும் பண்படுத்தும் ேயாகெநறிேய! ஞானம்

என்றால் நான் இைறவனால் பைடக்கப்பட்டஜவாத்மா என்பைத அறிந்து உணந்து
அம்மயமாதேல!
இைத ெதளிவாக கூறி மனித பிறவியின் ேநாக்கேம ஞானம் ெபறுவது தான் என பைற
சாற்றிய ஒப்பில்லா ஞானி நம் திருவருட்பிரகாசவள்ளலா இராமலிங்க சுவாமிகள்
அவகள்!அன்னாைர பற்றி நாம் ழுழுைமயாக அறிந்து ெகாண்டால் தாேன அவ
காட்டிய வழியில் விழிவழிேய நாமும் ஞானம்ெபற முடியும் ?!வள்ளல் ெபருமானின்
வாழ்க்ைகேய நமக்கு பாடம் !எண்ணில்லா ஞானிகளின் உபேதசத்ைத எண்ணிப்
பாக்க ைவத்துவிட்டா இராமலிங்க!!
இராமலிங்கம் என்று ெபற்ேறாரால் அைழக்கப்பட்ட வள்ளலா,தமிழ்நாட்டில் ஒப்பற்ற
பஞ்சபூததலங்களில் ஆக1யத்தலமானசிதம்பரம் ஊருக்கு வடேமற்ேக 20 கி.மீ .
ெதாைலவில் உள்ள மருதூ எனும் சிற்றூrல் பிறந்தா!வடலூrலிருந்து சிதம்பரம்
சாைலயில் 12 கி.மீ . தூரத்தில் உள்ளது மருதூ.
இராமலிங்கத்தின் தந்ைத இராைமயாபிள்ைள .தாய் சின்னம்ைமயா. கிராம கணக்கு
பிள்ைளயான இராைமயாபிள்ைள ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஐந்து மைனவியரும்
இறக்கேவ ஆறாவதாக திருவள்ளூ மாவட்டம் ெபான்ேனrக் கருகிலூள்ள
சின்னகாவணத்ைத ேசந்த சின்னம்ைமைய மணந்தா.இவகளுக்கு சபாபதி
பரசுராமன் எனும் ஆண்மக்கள் இருவரும் உண்ணாமுைல சுந்தரம் எனும்
ெபண்மக்கள் இருவரும் பிறந்தன.
இங்ஙனம் இருக்ைகயில் ஒருநாள் இராைமயாபிள்ைள ேவைல விஷயமாக
ெவளியூ ெசன்றா .அன்று மதியம் சிவனடியா ஒருவ இராைமயாபிள்ைள வட்டு

வாசலில் நின்று பிச்சாந்ேதகி என்றா.வடு
 உள்ேள இருந்து வாசல் வந்த
சின்னம்ைமயா சிவனடியாைர கண்ணுற்று உள்ேள அைழத்து உபசrத்து
அமரச்ெசய்து அறுசுைவ உணைவ பைடத்தாள். அன்ேபாடு உபசrத்து அமுது
ெசய்வித்த சின்னம்ைமைய வாழ்த்திசிவனடியா,என் பசி நக்கிய உனக்கு
,உலகத்ேதா பசி நக்கும் ஒரு அருந்தவச் ெசல்வன் மகனாக விைரவில் பிறப்பான்
என்று ஆசி கூறி விபூதி பிரசாதம் ெகாடுத்து ெசன்றா!
மாைல வடு
 திரும்பிய கணவனிடம் சின்னம்ைமயா நிகழ்ந்தவற்ைற கூறி
மகிழ்ந்தாள் .அந்த சிவேன அடியா வடிவிேல வந்தா என கருதிய

இராைமயாபிள்ைள தான் அவைர தrசிக்க முடியாமல் ேபாய்விட்டேத என
வருந்தின .தன் மைனவிக்காவது அந்த பாக்கியம் கிைடத்தேத என்று மிகவும்
மகிழ்ந்தா.
சுபானுவருஷம் புரட்டாசி மாதம் 21-ம் ேததி சித்திைர நட்சத்திரத்தில்
ஞாயிற்றுக்கிழைம மாைல 5.50 மணியளவில் 05-10-1823 ,இராைமயா சின்னம்ைம
தம்பதியருக்கு ஐந்தாவது மகவாக இராமலிங்கம் பிறந்தா. அஞ்ஞான இருள் சூழ்ந்த
உலகுக்கு ஞான ஒளிவிளக்ெகன இராமலிங்கம் இைறயருளால் வந்து உதித்தா!
இராமலிங்கருக்கு 5 மாதமான ேபாது ெபற்ேறா ,சிதம்பரம் நடராஐெபருமாைன
தrசனம் ெசய்விக்க ேபானாகள். நடராஐெபருமாைன கண்டு வணங்கி பின்,
சிதம்பrரகசியம் தrசனம் காணும் ேபாது திைர நக்கி தபாராதைன அப்ைபய
தஷித காண்பித்ததும் 5 மாத குழந்ைத இராமலிங்கம் கலகலெவன சிrத்தது!
தாயின் ைகயிலிருந்த குழந்ைத சிrத்தைத கண்ணுற்ற தஷித இைறவன்
அருளால் பிறந்த ஞானக் குழந்ைத எனக் கூறி மகிழ்ந்து அைனவைரயும் தன்
இல்லத்துக்கு அைழத்துப் ேபாய் அமுது ெசய்வித்து அனுப்பினா.
இராமலிங்கருக்கு 5 மாத குழந்ைத பருவத்திேல இைறவன் ெவட்டெவளி
இரகசியத்ைத உணத்தினா!
இராமலிங்கத்தின் 6மாத காலத்திேலேய தந்ைத இராைமயாபிள்ைளைய காலன்
அைழத்துக் ெகாண்டான் ெசய்வதறியாத திைகத்த தாய் சின்னம்ைம தன் தாய்
ஊரான ெபான்ேனr சின்னக் காவணம் ெசன்றா .வறுைம வாட்டியது. அச்சமயம்
இராமலிங்கrன் அண்ணன் சபாபதி,தாய் மற்றும் உடன் பிறந்ேதாருடன் ெசன்ைன
வராசாமிபிள்ைள

ெதருவில் தங்கசாைல பகுதியில் குடிேயறினா. அவபடித்த
படிப்பு, பாடம் ெசால்லிெகாடுத்தும் சமய பிரசங்கம் ெசய்தும் குடும்பம் நடந்த
உதவியது.
இராமலிங்கம் வயது ஆறு ஆனதும் தைமயனா சபாபதிபிள்ைள பாடம்
கற்பிக்கலானா.ஆனால் இராமலிங்கேமாமற்ற பிள்ைளகைளப்ேபால ஒடி ஆடி
விைளயாடவும் இல்ைல !படிப்பிலும் சிரத்ைத இல்லாமல் இருந்தா!அண்ணன்
என்பதால் தன்னிடம் சrயாக கற்கவில்ைல ேபாலும் எனக் கருதிய சபாபதி தன்
ஆசிrயரான காஞ்சிபுரம் மகாவித்துவான் சபாபதிமுதலியாrடம் இராமலிங்கைர

அனுப்பினா.அண்ணன் சபாபதியிடம் இருந்த அேதநிைலயில் தான் ஆசிrய
சபாபதி முதலியாrடம் இராமலிங்கம் இருந்தா.ஏன்?
தாய் தந்ைதயுடன் 5 மாத குழந்ைத பருவத்திேல சிதம்பர இரகசியம்
இைறவனால் உணத்தப்பட்ட இராமலிங்கத்துக்கு இந்த ஏட்டுச் சுைரக்காய்
இரசிக்கவில்ைல 1உலக வழங்கும் கல்விக்கு ேமலான ஞானக்கல்விைய
இைறவன்தான் 5 மாத குழந்ைதயாய் இருந்தேபாேத இராமலிங்கருக்கு
வழங்கியருளினாேன!!அவ மனம் சதா சவ காலமும் இைறவைனப் பற்றிேய
சிந்தித்தது!ேவறு எதுவும் அவ காதில் ஏறவில்ைல!

தாய்முதேலா ேராடு சிறு பருவமதில் தில்ைலத்
தலத்திைடேய திைரதூக்கத் தrசித்த ேபாது
ேவய்வைகேமல் காட்டாேத என் தனக்ேக எல்லாம்
ெவளியாகக் காட்டிய என் ெமய் உறவாம் ெபாருேள
-அருள்விளக்கமாைல- திருவருட்பா
வள்ளல் ெபருமாேன திருவருட்பாவிேல இப்படி குறிப்பிடுகிறா !இைறவன் தான்
வள்ளலாருக்கு குரு!ேவறு எங்கும் ெசன்றதில்ைல எவrடமும் படித்ததுமில்ைல!
பள்ளியில் பயிலாது பாமாைல பாடஅருளினான் இைறவேன! அண்ணன் சபாபதி
அனுப்பிய அவராசிrயrடம் ேபான ேபாது ,ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க
ேவண்டாம்! ஒருவைரயும் ெபால்லாங்கு ெசால்ல ேவண்டாம்! மாதாைவ
ஒருநாளும் மறக்க ேவண்டாம்! என இப்படி ேவண்டாம் ேவண்டாம் எனக் கூறக்
ேகட்டு வருந்தினா 6 வயது இராமலிங்க.
இைறவனிடம் பிராத்தைன ெசய்யும் ேபாது ேவண்டாம் ேவண்டாம் என
அமங்கலாமாகவா கூற ேவண்டும், ேவண்டும் ேவண்டும் என்றல்லவா
ேவண்டணும்?!என்றா

. 'ஒருைமயுடன் நினது திரு மலரடி நிைனக்கின்ற
உத்தமதம் உறவுேவண்டும்.
உள்ஒன்று ைவத்துப் புறம்ஒன்று ேபசுவா
உறவுகல வாைமேவண்டும்
ெபருைமெபறு நினதுபுகழ் ேபசேவண் டும்ெபாய்ைம
ேபசா திருக்கேவண்டும்
ெபருெநறி பிடித்ெதாழுக ேவண்டும்மத மானேபய்
பிடியா திருக்கேவண்டும்
மருவுெபண் ஆைசைய மறக்கேவ ேவண்டும்உைன
மறவா திருக்கேவண்டும்
மதிேவண்டும் நின்கருைண நிதிேவண்டும் ேநாயற்ற
வாழ்வில்நான் வாழேவண்டும்
தருமமிகு ெசன்ைனயில் கந்தேகாட் டத்துள்வள
தலம்ஓங்கு கந்தேவேள
தண்முகத் துய்யமணி உண்முகச் ைசவமணி
சண்முகத் ெதய்வமணிேய
-ெதய்வமணிமாைல-திருவருட்பா
இப்படி ெசன்ைன கந்தேகாட்டத்து முருகன் சந்நிநியில் மனமுறுக
பாடிப்பரவினா வள்ளலா!வள்ளல் ெபருமான் தன் முற்பிறவிகளிேலேய சrைய
கிrைய ேயாக சாதைனகைள முடித்து ஞானம் ெபறேவ ெபற்றது இப்பிறப்பு !
அதனால்தான் எல்லாம் இைறவன் அருளால் விளங்கப்ெபற்றா!இைறவன்
சந்நிதியிேலேய பாடி மகிழ்ந்திருந்தா.அச்சிறுவயதிேலேய தமிழில் அற்புதமான

ெதய்வ பாடல்கைள பாடும் வல்லைம ெபற்றிருந்தா!ஓதாது
உணந்தவ!இைறவன் அருளால் சகலமும்அறிந்த அற்புதஞானியானா!
இதுவிபரம் அறியாத அண்ணன் சபாபதிதம்பி இராமலிங்கம் ஒழுங்காக
படிக்காமல் ஊ சுற்றுகிறான் என தவறாக புrந்து ெகாண்டு தன் மைனவியிடம்
இனி இவனுக்கு சாப்பாடு ெகாடுக்காேத என்றா. ஆஹா ெரம்ப நல்லது என
இராமலிங்கம் ேகாவில் குளம் என்று ஆனந்தமாக ெசன்றா.
அண்ணியின்ேவண்டுேகாள்படி வட்டில்

அண்ணன் இல்லாதேபாது
மாைலேநரத்தில் ஒருேவைள உணவருந்திவந்தா.ஒரு நாள் தன் தந்ைதயா திதி
வந்தது .சபாபதி அறுசுைவ உணவு பைடத்து பலருக்கும்வழங்கி உண்டா.தன்
தம்பி இராமலிங்கம் உணவுஉண்ண வரவில்ைலேய என வருந்தினா.வழக்கம்
ேபால் மாைலவந்திராமலிங்கத்துக்கு அண்ணியா உணவு பrமாறினா.
அண்ணன் ெசாற்படி எல்ேலாைரயும் ேபால படித்தால் இப்படி ஆறிப்ேபான
உணவு சாப்பிட ேவண்டாேம எனகூறி கண்ண  விட்டு அழுதாள். தாய்க்கு
நிகரான அண்ணியின் கண்ணைர

கண்ட வள்ளல் ெபருமான்
பைதபைதத்தா.உடேன அண்ணியின்இனி நான் ஒழுங்காக வட்டிலிருந்ேத

படிக்கிேறன் எனக்கு மாடியில் ஒரு அைறைய ஓதுக்கித் தாருங்கள் என்று கூற
அண்ணி அண்ணனிடம் கூற இருவரும் மகிழ்ந்து சr அப்படிேய ஆகட்டும்
என்றன.
ஒரு நிைலக் கண்ணாடியும் விளக்கும் ஞான நூற்களுடன் அவ்வைறயில்
புகுந்தா இராமலிங்கம்!சதாகாலமும் பாடிக்ெகாண்டும் தியானத்தில் ஆழ்ந்தும்
இருப்பா!ஒருநாள் முருகப்ெபருமாைன தன் முன்னாேல கண்டா!
''சீெகாண்ட ெதய்வ வதனங்கள் ஆறும் திகழ்கடப்பந்

தா ெகாண்ட பன்னிரு ேதாள்களும் தாமைரத் தாள்களும் ஓ
கூ ெகாண்ட ேவலும் மயிலும்நற் ேகாழிக் ெகாடியும் அருட்
கா ெகாண்ட வண்ைமத் தணிகா சலமும் என் கண்ணுற்றேத''
பிராத்தைன மாைல –திருவருட்பா

யாருக்கு கிட்டும் இப்படி ஒரு பாக்கியம் !திருஞானசம்பந்த 3 வயது
குழந்ைதயாயிருந்தேபாது கண்டாேர,அமுதம் உண்டாேர ேதாடுைடய ெசவியன்
அருளாேல!அதுேபால பிறப்பால் ஊைமயான குமரகுருபரன் திருச்ெசந்தூ
முருகன் அருள்புrய ,பாடும் வல்லைம ெபற்று மதுைர வந்த ேபாது கண்டாேர
பrசுெபற்றாேர மதுைர மீ னாட்சியம்ைம திருக்கரத்ததாேல!
அதுேபாலேவ 5 மாத ைகக்குழந்ைதயாய் இருந்த ேபாேதஆட்க்ெகாண்ட தில்ைல
நடராஐெபருமான் !6 வயதிேல கந்தேகாட்டத்து முருகப்ெபருமான் ெதாடந்து
தணிைக ேவலவனும் காட்சி ெகாடுத்து ஆட்க்ெகாண்டனேர!இராமலிங்கம் என்ற
சிறுவன் இைறகுழந்ைதயாய் வளந்து வந்தது.
தைமயனா சபாபதி ேசாமுெசட்டியா எனும் அன்பவட்டில்

ெதாடெசாற்ெபாழிவு நிகழ்த்திவந்தா.ஒருசமயம் சபாபதி ேநாய்வந்து ேபாக
முடியாமல் ேபாக தம்பி இராமலிங்கத்ைத அைழத்து ந ெசன்று
ெபrயபுராணபாடல் ஒன்றுபாடி என் நிைல கூறிவா என பணித்தா.
ேசாமுெசட்டியா வட்டில்

,சபாபதிவராமல் தம்பிைய, சிறுவைன
அனுப்பியிருக்கிறாேர என நிைனத்திருந்ேதா மத்தியில் திருஞானசம்பந்த
புராணம் பாடல் ஒன்றுபாட சைபேயா அத்ெதய்வககானத்தில்

ெமய்மறந்தன!!இராமலிங்கைரேய

ேபசச்ெசான்னாகள் மைடதிறந்த

ெவள்ளம்ேபால் இரவு ெநடுேநரம் வைர ேகட்டவ மனம் மயங்க ெசாற்ெபாழிவு
ஆற்றினா இராமலிங்க!
அடுத்தமுைற வந்தேபாது, தம்பிேய வந்தால் ேபாதும்என ெசால்ல சபாபதி
திைகத்தா .அப்படி என்னதான் ேபசுகிறான் இந்த இராமலிங்கம் என கருதி
யாருமறியாமல் மைறந்து நின்று ேகட்டா. வடுவந்து

மைனவிடம் இராமலிங்கம்
புராண ெசாற்ெபாழிவு ஆற்றும் பாங்ைக எடுத்தியம்பி அவன் என் தம்பியல்ல
ெதய்வேம என கூறி அமுது அரற்றினா
என் தம்பி இராமலிங்கம் அருைம அறியாமல் இந்த சிறுவயதிேல சாப்பாடு
ேபாடாமல் பட்டினி ேபாட்டு துன்புறுத்தி விட்ேடேன நான் மாபாவி என்றவாறு
அழுது புலம்பினா வட்டுக்கு

வந்தா இராமலிங்கம் அண்ணனும் அண்ணியும்
ெநடுஞ்சாண்கிைடயாக விழுந்து வணங்கி தாங்கள் அறியாது ெசய்த பிைழ

ெபாறுத்தருள ேவண்டும் என்று ேவண்டின. ெபற்ேறாருக்கு இைணயான நங்கள்
என்காலில் விழுவது முைறயன்று என்றுதடுத்து கூறி ேதற்றினா இராமலிங்கம்.
ெதாடந்தது வள்ளலாrன் ெசாற்ெபாழிவு!ெவறும் கைத மட்டும் கூறாமல் தத்துவ
விளக்கமும் கூறி எல்ேலாைரயும் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தினா!
ஒன்பதாவது வயதிேலேய வள்ளல் ெபருமான் இைறவனால் ழுழுவதும்
ஆட்க்ெகாள்ளப்பட்டா.'என்ைன ஆண்டாறு மூன்றாண்டில் ஆண்டுெகாண்ட
அருட்கடேல'' என திருவருட்பாவிேல வள்ளலாேர கூறுகிறா. அதுமுதல்
வள்ளல்ெபருமானின் மகத்துவம் ெசன்ைன எங்கும் பரவலாயிற்று!ெபருமானா
தினமும் தங்கசாைல வராசாமிபிள்ைள

ெதருவிலிருந்து திருெவாற்றியூ வைர
சுமா 15 கி .மீ . தூரம் நடந்து ெசன்று திருெவாற்றியூ தியாேகசெபருமாைனயும்
வடிவுைடமாணிக்க அம்மைனயும் வணங்கி வரலானா. இைறவைன பணிவது
ஒன்ைறேய இலட்சியமாக ெகாண்டு வாழ்ந்தா!இைறயருளால் இராமலிங்கrன்
ஞானம் ெபாங்கி பூவுலகுக்கும் பயன்ெகாடுத்தது!
ஒருநாள் திருெவாற்றியூ ெசன்று வடுதிரும்புைகயில்

இரவு ேநரமாயிற்று .
யாைரயும் எழுப்ப ேவண்டாம் என்று வட்டுவாசல்

திண்ைணயிேலேய படுத்து
தூங்கி விட்டா. சற்றுேநரத்தில் அண்ணியா வந்து எழுப்பி
சாப்பாடுெகாடுத்தாகள் சாப்பிட்டு படுத்தா. சிறிது ேநரங்கழித்து அண்ணி வந்து
சாப்பிட கூப்பிட்டா. இராமலிங்க வியந்து என்ன அண்ணி சற்று முன் தாேன
சுைவயான அமுதம் தந்தகள் அேதா இைல கூட கிடக்கிறேத மீ ண்டும் சாப்பிட
கூப்பிடுகிறகேள என்றதும்,அண்ணியா,இல்ைலேய நான் இப்ேபாது தாேன
வந்ேதன் என்றதும் இராமலிங்க தன் ஞான திருஷ்டியால் ,தனக்கு சற்றுமுன்
அண்ணியா உருவில் வந்து அமுது பைடத்தது திருெவாற்றியூ
வடிவுைடமாணிக்கத்தாேய என்றறிந்தா!! ெபருமகிழ்ெவய்தினா!வாைலத்தாேய
வடியுைடயம்மன்!ஞானக்குழந்ைதக்கு அமுதம் தந்தாள்!!'

'ெதற்றியிேல நான் பசித்து படுத்திைளத்த தருணம்
திரு அமுேதா திருக்கரத்ேத திகழ்வள்ளத் ெதடுத்ேத
ஓற்றியிற்ேபாய்ப் பசித்தைனேயா என்ெறைனயங் ெகழுப்பி
உவந்துெகாடுத் தருளியஎன்

உயிக்கினிதாந் தாேய

பற்றிய என் பற்றைனத்தும் தன் அடிப்பற்றாப்
பrந்தருளி எைன ஈன்ற பண்புைடஎந் தாேய
ெபற்றியுள்ளா சுற்றி நின்று ேபாற்றமணிப் ெபாதுவில்
ெபருநடஞ்ெசய் அரேச என் பிதற்றும் உவந்தருேள”
-அருள்விளக்கமாைல-திருவருட்பா
இராமலிங்கனாrன் இருபத்தாறாவது வயதில் 1849-ல் ெதாழுவூ ேவலாயுத
முதலியா 17 வயது ஆனவ தாேம பல பாடல்கைள இயற்றி இைவ சங்ககாலப்
பாடல்கள் என இராமலிங்கrடம் கூறி தந்தா. அைத கூற்று ெபாய்ெயன்றுைரத்து
நாணிடச் ெசய்தா. இராமலிங்கைர அவதம் புலைமைய ேசாதிக்க வந்த
ெதாழுவூ ேவலாயுத முதலியா அன்று முதல் வள்ளலாrன் மாணாக்கரானா.
இராமலிங்கrன் இருபத்ேதாழாவது வயதில் 1850-ல் உற்றா வற்புறுத்தலாலும்
ஊழாலும் திருமணம் ெசய்ய சம்மதித்தா. வள்ளலாருக்கு இல்லறத்தில்
அணுவளேவனும் விருப்பமில்ைல!எல்லாம் வல்ல இைறவைனேசரேவண்டி
அல்லும் பகலும் பாடுபடும் இராமலிங்கம் ேகவலம் ெபண் ஆைசயில் விழுவரா
என்ன? திருமணம் முடித்து தம்பதிகைள பள்ளியைறக்கு அனுப்பின உறவின.
ஆனால் இராமலிங்க இைறவன் பள்ளிெகாண்டிருக்கும்

திருவைற

தrசனத்துக்கு அல்லவா ஏங்கி தவிக்கிறா! உலக மாையயில் சிக்குண்ட
உறவின இைத அறியவில்ைல! பள்ளியைற வந்த மணமகைள உட்காரைவத்து
திருவாசகத்தின் மகிைமைய கூறி இரெவல்லாம் திருவாசகத்ைதத்தான் படித்துக்
காட்டினா!
விடிந்தது இரவு .ஆதவன் உதித்தான் .வள்ளலா அன்ேற இல்வாழ்ைவ துறந்தா.
ஐேயா, இராமலிங்கத்துக்கு சேகாதr உண்ணாமுைல மகள் தனம்மாைள
மணம்முடித்து தரா பழிக்கு ஆளாகிேனாேம என உற்றா உறவின வருந்தின.
விட்டகுைற முன்ெஜன்மெதாடபு தாலிகட்ட ெதாட்டது மட்டுேம வள்ளலா
ெசயல்'ஒருத்திையக் ைகெதாட சாந்ேதன்... ெதாட்டேனன் அன்றிக் கலப்பிேலன்''
என்று திருவருட்பா கூறுகிறது வள்ளல் ெபருமான் வாயாேல!

1858-வைர தனது முப்பத்ைதந்து வயது வைர ெசன்ைன ெபற்ற புண்ணியம்
வள்ளலா வாழ்ந்தது!இந்நாளில் இராமலிங்க ெசய்த தமிழ்த்ெதாண்டு ஏராளம்.
பலப்பல வித்வான்களும் ேமைதகளும் வந்து வள்ளலாrடம் பாடம் ேகட்டன.
சிறாகளுக்கும் நதி நூற்கைள கற்பித்தா.
நூற்கைள பதிப்பித்தா. உைரநைடநூல் அrதாகத் ேதான்ற ெதாடங்கிய
அக்காலத்தில் மனுமுைற கண்டவாசகம் ஜவகாருண்ய ஒழுக்கம் என்ற
நூற்கைள எழுதினா.சிலருக்கு சாற்றுக்கவி வழங்கினாகள். அதில் மாயூரம்
முன்சீப் ேவதநாயகம்பிள்ைள இயற்றிய நதிநூலும் ஒன்று!
ெசன்ைனயின் ஆரவாரமிகுந்த தன்ைம இராமலிங்கருக்கு விருப்பமில்லாமல்
ேபானது .குடும்பம் சுற்றம் என்றிருப்பைதயும் விரும்பவில்ைல .தனிைமைய
விரும்பினா. இைறவைன அைடய ேவண்டுெமன்ற தராப் பசி
அதிகrக்க,விழிப்புணேவாடு இருக்க விரும்பினா. தவேம ஒேர குறிக்ேகாளாக
ெகாண்டா!ஆரவாரமில்லா அைமதியான இடம் ேதடி நடக்கலானா.ெசன்ைனைய
விட்டு புறப்பட்டு விட்டா .5 மாத குழந்ைதயான இராமலிங்கைர ஆட்க்ெகாண்ட
தில்ைல சிற்றம்பலவாணன் 35 வயதில் மீ ண்டும் தன்ைனக் காண அைழத்தா!
வள்ளல் ெபருமானின் பன்முக ஞானம் பாரறிந்தது !நூற்கைள இயற்றியதால்
நூலாசிrய. நூற்களுக்கு உைர ெசய்ததால் உைரயாசிrய. நூற்கைள
பதிப்பிக்கவும் ெசய்ததால் பதிப்பாசிrயரும் ஆனா. பலருக்கும் பாடஞ்ெசால்லும்
ேபாதகாசிrயரும் ஆவா.திருவருள் ஞானத்ைத மரணமிலா ெபருவாழ்வு
ெபறவழி விழி காட்டியைமயால் ஞானாசிrய!உலெகலாம் எனும் ெமய்ம்ெமாழிப்
ெபாருள் விளக்கம் ''தமிழ்'எனும் ெசால்லுக்கிட்ட உைர தமிமின் ெபருைம
முதலிவற்ைற வியாக்கியானம் ெசய்த ெபருந்தைகயாதலின் வியாக்கியான
கத்தருமானா!
தம்ைம நாடிவந்த பலrன் ேநாைய தாேம மருந்து ெகாடுத்து குணப்படுத்தினா.
மருத்துவ குறிப்புகள் ெதாகுத்து வழங்கினா. ரசவாதம் புrவதிலும் வல்லவ
சித்தராய் ஞானியாய் திகழும் ஒருவேரஇைதெயல்லாம் ெசய்ய முடியும் !வள்ளல்
ெபருமான் இதிெலல்லாம் வல்லவ. வள்ளலா ஒரு சித்த! வள்ளலா ஒரு
மாெபரும் ஞானி!

நாத்திகம் ேபசுகின்ேறாரும் வள்ளலாைர ேபாற்றுவ!ஏன் ெதrயுமா?வள்ளலாrன்
சமுதாய சீதிருத்தக் கருத்துக்களால் கவரப்பட்டதால்

தான்!வள்ளலாரால்

சமயத்திலும் சீதிருத்தம் ஏற்பட்டது என்றால் வள்ளலாrன் அருள் திறத்ைத
என்ெனன்பது!கணவன் இறந்தால் மைனவி தாலி இழக்க ேவண்டாம் .ஜாதி சமய
மத ஆச்சாரம் பாக்கக்கூடாது .சமுதாயத்தில்உயந்தவன் தாழ்ந்தவன்
கிைடயாது .கருமாதி திதி முதலியன ெசய்ய ேவண்டாம்.சிறு ெதய்வவழிபாடு
கூடாது .ெதய்வங்களின் ெபயரால் உயிப்பலி கூடேவ

கூடாது.''புைல ெகாைல

தவித்தவேர உள்ேள வரலாம்'என சத்திய ஞானசைப வாசலிேல வள்ளல்
ெபருமான் கல்ெவட்டிேல ெபாறித்து ைவத்துள்ளா. சீதிருத்தவாrகள் ேபாற்றும்
சீதிருத்தவாதி வள்ளலா!
வள்ளலா இைறவன் அருள்ெபற்று சிறுவனாயிருக்கும் ேபாேதபாடிய பாடல்கள்
ஏராளம்!சுமா 6000 பாடல்களுக்கு ேமலாக திரு அருளால் பாடிய பாடல்
ெதாகுதிதான் திருவருட்பாவாகும்!அருட்கவி அருள் ஞானி வள்ளலா என்பதில்
எள்ளளவும் ஐயமில்ைல!அன்பகளால் திரு அருள் பிரகாச வள்ளலா என
ேபாற்றப்பட்டா!
வள்ளல் ெபருமாைன சுந்தரமூத்தி நாயனாருக்கு அருளிய திருெவாற்றியூ
தியாகராஐெபருமான் பல விதத்திலும் அந்தணராய் முதியவராய் அச்சகராய்
வந்து ஞான நிைலயில் பல அனுபவங்காண அருள்புrந்தா. திருெவாற்றியூ
வடிவுைட மாணிக்க தாேயா காட்டிய பrவுக்கு ஈேடயில்ைல!
பட்டினத்தா சமாதி ேகாவிலுக்கும் அடிக்கடி ேபாவா நம் வள்ளல் ெபருமான்
!அங்கிருந்த பாட்டி ஏதாவது அற்புதம் நிகழ்த்த ேவண்டுெமன பலநாளும்ேகட்க,
ஒருநாள் கீ ேழகுனிந்து ஒருைக கடற்கைர மணைல எடுத்து பாட்டிைகயில்
ெகாடுத்து மூடி நான் ேபானபின் திறந்துபா என்று கூறிப் ேபானா.
பாட்டிைகைய திறந்தா மண்துகள்கள் ஏளராளமான சின்ன சின்ன
சிவலிங்கமாயிருந்தது!
ஒருமுைற திருெவாற்றியூ ேகாவிலுக்கு ேபாகும் வழியில் ,ஒரு நிவாண
சாமியா அவ்வழிேய வருேவா ேபாேவாைரெயல்லாம் நாய்ேபாகிறது நr
ேபாகிறது கழுைத ேபாகிறது என்று அவரவ குணத்துக்கு தக்கபடி கூறுவா
அவைர உலகம் ைபத்தியம் என்றது!வள்ளலா அவ இருக்கும் வழிேய

வந்தேபாது அந்த நிவாண சாமியா தன் மானத்ைத மைறத்துக் ெகாண்டு
எழுந்து நின்று இேதா ஒரு உத்தமமான மனிதன் வருகிறான் என்றா!!வள்ளலா
அருகில் ெசன்று அவ காதில் ஏேதா கூற அதுமுதல் அவைர அங்ேக காேணாம்!
ஒருமுைற திருெவாற்றியூ ெசன்று வருைகயில் கைளப்பு மிகுதியால் ஒரு
மண்டபத்தில் சற்று கண்ணயந்தா. அந்ேநரம் கள்வன் ஒருவன் அவ
காதிலுள்ள கடுக்கைன

ெமதுவாக கழற்றினான். இைத அறிந்த வள்ளலா

தூக்கத்தில் புரண்டு படுப்பைத ேபால் படுத்து அடுத்த கடுக்கைனயும் கழற்றிப்
ேபாக விடுத்தா!கள்வனுக்கும் கருைண புrந்த கருணாமூதுதி நம்
வள்ளல்ெபருமான்!
சிறுவயதில் நிைறய முடிவளத்திருந்த நம் ெபருமான் பிற்பாடு இைடயில்
ஒருெவள்ைள ேவஷ்டியும் ேமேல ஒரு ெவள்ைள துண்டால் தைலயில் முக்காடு
ேபாட்டுேம இருந்தா.ஒருக்காலும் காவி கட்டிக் ெகாண்டாrல்ைல .திடசித்தம்
இல்லாதவேர சன்னியாசம் ெபற்று சடா முடி ருத்திராட்சம் அணிந்து காவியுடன்
இருக்க ேவண்டும் என்றா. எப்ேபாதும் ைககைள கட்டிேய நடந்தா.
எல்ேலாைரயும் ேபால ைககைள வசி
 நடக்க மாட்டா ேபசும்ேபாது கனிவாக
ெமல்லேவ ேபசுவா. அதிந்து ேபசமாட்டா.சிறுவயது முதேல ஒரு ேவைளேயா
இருேவைளேயா உணவருந்துவா.சிறிதளேவ ெகாண்டா. காண்பவ கவரும்
அருட் கண் ெகாண்டவ. ெமலிந்த ேதகம் .ஒருசமயம் புைகபடம்
எடுத்தேபாதுஅவ உருவம் பதியவில்ைல!ஒளிவடிைவ புைகபடம் எடுக்க
முடியாேத! எப்ேபாதும் அவைரச் சுற்றி அன்பகள் பல இருப்ப. தமிழ் ேமைத
என்று சிலரும் அருள்ஞானி என்று சிலரும் வித்ைதகற்க பாடம்ேகட்க எனப்
பலரும் உடனிருந்தன. கனி கனிந்ததால் பறைவ கூட்டம் நாடி வந்ததில்
வியப்பில்ைலேய!
35 வயதில் புது உலகம் காண சிதம்பரம் ேநாக்கி நடந்தா வள்ளல் ெபருமான்
!கந்தேகாட்டம் முருகேன கதி என்றிருந்த இராமலிங்கத்ைத தணிைக ேவலவன்
தன் பக்கம் ஈத்தா!விடுவாரா திருெவாற்றியூ தியாகராஐன்
வடிவுைடமாணிக்கம்!தந்ைதயும்தாயுமாகி தனயன் இராமலிங்கத்ைத ஏறா
நிைலமிைச ஏற்றுவித்து சகல கைலஞானமும் துலங்கைவத்து உலகம் ேபாற்றும்

உத்தம ஞானியாக வல்ல சித்தராக கருைணேய வடிவாக மாற்றி அருள்மைழ
ெபாழிந்து உயத்தினா!!
தன் பங்குக்கு தில்ைல அம்பலவாணனும் அருள் மைழ ெபாழி்ந்தான் தன்
பிள்ைள இராமலிங்கத்துக்கு !அக்காலத்ேத அருகிலுள்ள திருத்தலங்கள்
பலவற்றுக்கும் ேபானா வள்ளல்ெபருமான் !ெசன்ைன அருகிலுள்ள
தலங்கைளயும் முன்பு கண்டகளிப்ேப இப்ேபாதும் வள்ளல்
ெபருமானுக்கு!ஒருமுைற சிவத்தலம் ஒன்றிற்கு ெசன்ற இராமலிங்கம் அங்ேக
சிவலிங்கத்துக்குகிழிந்த ஆைட சாத்தியிருத்தைத கண்டு ேவதைனயுடன்
பாடினா. பின் அக்ேகாயில் இன்றளவும் ெசல்வ ெசழிப்புடன் விளங்குகிறது.
தில்ைலயில் வள்ளல் ெபருமாைன கண்ட மாத்திரத்திேல ெபrய சாமி
என்றுணந்த கருங்குழி மணியக்கார ேவங்கடெரட்டியா தன் வட்டில்

தங்கும்
படி பணிவுடன் அன்புடன் ேவண்ட வள்ளல் ெபருமானும் கருங்குழிக்கு
எழுந்தருளினா. வடலூ அருேக உள்ள சிற்றூ .150 வருடத்திற்கு பின்பு
இப்ேபாதும் அது சிற்றூதான்.
வள்ளல் ெபருமான் 1858 முதல் 1867 வைர கருங்குழியிேல தான் தங்கி இருந்தா.
உண்ைமயான அன்ப ேவங்கடெரட்டியா அவ ெசய்த புண்ணியம் ஞானி
ஒருவ அவ வட்டில்

தங்கியது!ெபருமானா அங்கிருந்து அடிக்கடி சிதம்பரம்
ெசன்று வருவா.
இரவில் பலநாள் வள்ளலா திருவருட்பாடல் பல எழுதிக் ெகாண்டிருப்பா.இைத
அறிந்த ேவங்கடெரட்டியா விளக்கு ஒன்றும் ெகாடுத்திருந்தா எண்ெணய்
ெசம்பும் ைவத்திருப்பா. ஒருநாள் இரவு வள்ளல் ெபருமான் எழுதிக்
ெகாண்டிருந்தா அப்ேபாது விளக்ெகாளி மங்கேவ பக்கத்தில் இருந்த எண்ெணய்
கலயத்ைத எடுத்து விளக்கில் ஊற்ற இரவு ழுழுவதும் பிரகாசமாக விளக்கு
எrந்தது! வள்ளலாரும் எழுதி முடித்தா. மறுநாள் காைல ஊrலிருந்து திரும்பிய
ேவங்கடெரட்டியா மைனவி பதறிப்ேபாய் விளக்ைக பாக்க விளக்கில் தண்ண 
நிரம்பியிருந்தது. அப்ேபாது அவ எண்ெணய்கலயம் பைழயது உைடந்து
விட்டதால் புது கலயம் வாங்கிைவத்ேதன்.அது பழகுவதற்காகதண்ண  ஊற்றி
ைவத்திருந்ேதன். ஊ ேபாகும் அவசரத்தில் தண்ணைர

மாற்றி எண்ெணய் விட
மறந்து ேபாய்விட்ேடன். ஆனால் ெபருமாேனா தண்ணைர

எண்ெணய் என

எண்ணி விளக்கில் ஊற்ற அது இரவு ழுழுவதும் வழக்கத்ைத விட அதிக
பிரகாசமாக எrந்தது என அறிந்த ேபாது ெபரும் ஆச்சrயம் மகிழ்ச்சியும்
அைடந்தனா. ''தண்ண  விளக்கும் எrந்தது என வள்ளல் ெபருமானும் வியந்து
இைறயருைள ேபாற்றுகிறா.

''தண்ண  விளக்ெகrத்த தன்ைமேபான் மாந்ததம்
உண்ண  சிவம்விளங்க ஓங்குவிக்கும் கண்மணியாம்
நங்கள் இராமலிங்கன் நல்ல அருட் பாமுைறையத்
துங்கமுற மாணா ெதாழு''
என்று மதுைர ஆதனம் சிதம்பரசுவாமிகள் திருவருட்பா நூற்சிறப்புப்
பற்றி பாடினா.
பழத்ைத ஈ ெமாய்ப்பதுேபால தன்ைன நாடிவரும் அன்பகளுக்கு நல்வழி காட்ட
முைனந்தா வள்ளலா. அதன் முதல் காrயமாக வள்ளலா சமரச
சுத்தசன்மாக்க சத்திய சங்கம் என்று ஒரு சங்கம் ெதாடங்கினா. சங்கத்திற்ெகன
ெகாள்ைளகள் வகுத்தா. கடவுள் ஒருவேர, ஒளிேய. அவைர உண்ைம அன்பால்
தான் வழிபடமுடியும் என்றும் ஞானநிைலகைள கூறினா. இவ்வrய ஞானத்ைத
சன்மாக்கத்ைத பரப்பிடேவ சங்கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது கருங்குழியில் 1865-ல்
துவங்கப்பட்டது.
சாகாதவேன சன்மாக்கி! சன்மாக்கியின் இலட்சியம் மரணமிலா ெபருவாழ்வு!
அதற்காக சன்மாக்கிகள் கைடபிடிக்க ேவண்டியது ஆன்மேநய

ஒருைமப்பாடும்

ஜவகாருண்ய ஒழுக்கமுேமயாகும்! மனிதனுக்கு மனிதன் அன்பாக ேநயமாக
இருப்பது மட்டுமல்ல சகல ஜவராசிகளிடமும் அன்பு காட்டவது தான் சகல
ஆன்மாக்களிடம் ேநயம் ெகாள்வதுதான் ஆன்மேநய ஒருைமப்பாடு!
ஜவகாருண்ய ஒழுக்கம் என்றால் சாப்பாடு ேபாடுவதல்ல!? சகல ஜவகைளயும்
கருைணேயாடு காணேவண்டிய ந, ஆன்மேநய ஒருைமப்பாடு உைடயவனாக
விளங்கும் ந உன் ஜவைனயிம் - ஆன்மாைவயும்

கருைணேயாடு பாத்தாேல

முக்தி !மரணமிலா ெபருவாழ்வு! இந்திrய ஒழுக்கம் கரண ஒழுக்கம்

ஜவ

ஒழுக்கம் ஆன்ம ஒழுக்கம் எல்லாம் இருந்தாேல ஜவகாருண்ய ஒழுக்கம் என்று

நமது வள்ளல் ெபருமான் ெதளிவாக விளக்கமாக தனியாக ஒரு நூேல
எழுதியுள்ளா! ஒவ்ெவாரு சன்மாக்கியும் அவசியம் படிக்க ேவண்டும்
!அப்ேபாதுதான் வள்ளல் ெபருமான் என்ன ெசான்னா என்று புrயும்!
அடிேயன் 'ஆன்மேநய ஒருைமப்பாடு'', ''ஜவகாருண்யம்'' என இரு நூற்கள்
இலவசமாக ெவளியிட்டுள்ேளன். வாங்கி படித்து உண்ைமயிேலேய வள்ளலா
என்ன ெசான்னா என அறிந்து ெகாள்ளுங்கள்! வள்ளலா ேமல் ெவறும் பக்தி
மட்டுேம ெகாண்டுள்ள ? வள்ளலா உைரத்த ஞானம் அறிய ேவண்டாமா?
மரணமிலா ெபருவாழ்வு ெபற ேவண்டாமா?'' சாகாதவேன சன்மாக்கி!'' என
வள்ளல் ெபருமான் ெதளிவாக ெசால்லியிருக்கிறா!சாப்பாடு ேபாடுபவன்
சன்மாக்கி என்று ெசால்லவில்ைல!!
வண்வாதம்

புrயாமல் ,எல்லாம் வல்ல அருட்ெபருஞ்ேஜாதி
உன்னில் காண உணர ஞானசrையயில் நிைனந்து

ஆண்டவைர

நிைனந்து என்ற பாடலில்

ெசால்லியபடி உன் கண் மணியில் துலங்கும் ஒளிைய நினூந்து உணந்து தவம்
ெசய்! உன் சிர நடுேவ துலங்கும் உன் ஆத்ம ேஜாதி தrசனம் கிட்டும்!?
எவ்வித ேபதமுமின்றி உலகிலுள்ள யாராயினும் உவ்விதம் சாதைன -தவம் தியானம் ெசய்தால் ஊன உடேல வள்ளலா ேபால் ஒளியுடலாகும்!! வள்ளலா
ேபால நாமும் மரணமிலாெபருவாழ்வு ெபறலாம்!! சிரஞ்சீவி ஆகலாம்! இது
சத்தியம் ! இதுேவ வள்ளலா காட்டிய வழி!இங்ஙனம் உலகுக்ேக வழி
காட்டுவதால் தான் வள்ளலாேர உலக குரு என்கிேறன் அடிேயன்!!
சன்மாக்க ெகாள்ைககேள சநாதன தமெமன இதுகாறும் விளங்கிற்று!? இன்னும்
பற்பல நல்ல அம்சங்களுடன் விளங்குவது தான் ''சன்மாக்கம்!'உலகுக்கு ஒரு
மாக்கம் அது உலககுரு கண்ட சன்மாக்கேம! எவ்வித ேபதமுமில்லாமல்
உலகைர இைணக்கும் உன்னதமாக்கம் சன்மாக்கேம! இத்துைண மாெபரும்
உன்னத ஒப்பற்ற சாகாகல்வி கண்ட சன்மாக்கம் கண்ட திருவருட்பிரகாச
வள்ளல் இராமலிங்க சுவாமிகைள அடிேயன் உலக குரு என்றைழப்பதில்
தவெறான்றுமில்ைலேய!
இன்ைறய உலகில் எங்கும் குழப்பம் எதிலும் குழப்பம் மனிதன் நிம்மதியாக
வாழமுடியவில்ைல?! சவத்திர குழப்பம்?! யாrடம் முைறயிட?

யாைர குைற ெசால்ல? ெதய்வத்திடம் தான் முைறயிட ேவண்டும்! ஆனால்
ெதய்வத்ைதேய பலவாறாக ெசால்லி அஙுகும் சண்ைட !நாத்திகவாதிகள்
ெபருகிவிட்டன! ஆத்திககளிடம் மூடநம்பிக்ைககள் ெபருகி விட்டது!என்ன
ெசய்வது?
ஒேர வழி! அதுதான் வள்ளலா, நமது உலககுருெசான்ன சன்மாக்கம்! கடவுள்
ஒருவேர இது எல்ேலாரும் ெசான்னது தாேன?!அந்த கடவுேள ஒளி எங்கும்
நிைறந்தவ சவ வல்லைம பைடத்தவ இதுவும் எல்ேலாரும் ஒப்புக்ெகாள்ளும்
உண்ைமதாேன?!பைடத்தான் பைடத்தான் மனுைவ பைடத்தான்!பைடத்தான்
பைடத்தான் உலைக பைடத்தான் மனுவுக்கு!?மனுைவ பைடத்தான் தன்ைன
வணங்க!? அடிேயன் சிறுவயதிேல ேகட்ட ஒரு ெபrேயா ெசால்லமுது இது!
இைறவன் பைடத்த உலகம் மனிதனுக்காக !மனிதைன ஏன் இைறவன்
பைடத்தான்? தன்ைன வணங்க! மனிதைன இைறவன் பைடத்தது இைறவைன
வணங்கவல்ல? மனிதன் தன்ைன தான்யா என்பைத அறிந்து தன்ைன
தனக்குள்ேள அறிய உணர வணங்கிடேவ தான்!!
எவ்வளவு ெபrய ஞானம் இது ெதrயுமா? உலகில் உள்ள எல்லா ஞானிகளும்
இைதேய தான் ெசான்னாகள் ?உலககுரு வள்ளலாரும் இைதேய தான்
ெசால்கிறா ''சன்மாக்கம்'' என்று!! இதுதான் உண்ைம என்று ஒப்புக்ெகாண்டால்
உலகம் வாழும்!இதுதான் சத்தியம் என்று அறிந்தால் மனிதன் வாழ்வான் !உலகம்
உய்ய சன்மாக்கேம ஒேர வழி என்று உணருங்கள்! ஒழுக்கமாக பண்ேபாடு
அன்ேபாடு வாழுங்கள் !அன்ேப கடவுள் !அறிந்து உணக!!
கிட்டதட்ட பத்தாண்டுகாலம் கருங்குழியில் இருந்து ெகாண்டு உலகம் உய்ய
சன்மாக்க சங்கம் ெதாடங்கி அருள்பாலித்த உலககுரு நம் வள்ளல் ெபருமான்
,கரும் குழியாகிய கண்மணி உள்ேள ஒளிைய ஊன்றி இருந்து உள்ேள நடமிடும்
நடராசன், இைற ஒளிைய ஆத்ம ேஜாதிைய கண்டு ேபருவைகயுடன்
ெபருங்களிப்புடன் எண்ணற்ற தவ சாதைனகைள ேமற்ெகாண்டு

ேபரானந்த

ெபருநிைல ெபற்றாகள் !வள்ளல் ெபருமான் புrந்த அற்புதங்கேளா
எண்ணிலடங்கா!கருங்குழி ேவங்கட ெரட்டியா வெடதிேர

ஆடு ஒன்று கன்றுகள்
சில ேபாட்டது !உடேன தாய் ஆடு என்ன காரணத்தாேலா விழுந்து இறந்து
விட்டது .குட்டிகள் கத்தி கதறியபடி இருந்தைத கண்ணுற்ற வள்ளல் ெபருமான்

உடேன ஒரு ெசம்பு தண்ணரும்

ஒரு

பிரம்பும் ெகாண்டு ெசன்று ,தாய் ஆட்டின்

மீ து தண்ண  ெதளித்து பிரம்பால் தட்ட இறந்த ஆடு உயி ெபற்று
எழுந்தது!குட்டிகள் மகிழ்வுடன் அதன் மடுவில் பால் குடித்துமகிழ்ந்தது .
குட்டிகளின் மகிழ்ச்சிைய கண்டு மகிழ்ந்தா நமது உலககுரு வள்ளல் ெபருமான்!
இறந்தாைர எழுப்பும் அற்புத ஆற்றல் ெபற்றிருந்தா நம் வள்ளல் ெபருமான்!
தண்ண  இல்லாமல் பயிகள் வாடி கிடப்பைத கண்டு வாடினா .வாடிய
பயிைரக் கண்டும் வாடிய கருைணயின் திருஉருவம், இரக்கத்தின் பிறப்பிடம்
வள்ளல் ெபருமாேன!
1867-ல் வள்ளல் ெபருமானின் மகிைம

உணந்த வடலு பாவதிபுரம்

கிராமவாசிகள் நாற்பது ேப ேசந்து எண்பது காணி நிலத்ைத வள்ளலாருக்கு
தானமாக ெகாடுத்தாகள்.
23-05-1867 பிரபவ ைவகாசி 11 வியாழனன்று வற்றாத அமுத சுரபி என விளங்கும்
,அற்றா அழிபசி தத்திட ஒரு தமச்சாைலைய அன்னசத்திரத்ைத
ஏற்படுத்தினா.

சமரச சுத்த சன்மாக்க சத்திய தருமச்சாைல என ெபயrட்டா.

ெபயrேலேய எெபேபதமுமில்லா சமரசம் !அப்பழுக்கில்லாமல் சுத்தம்! சகலரும்
ேசந்த சன்மாக்கம் !உண்ைமயான சத்தியமான!தமச் சாைல! சங்கமும்
தருமச்சாைலயும் இங்ஙனம் புனிதமானது!
எவ்விதேபதமுமின்றி வரும் யாராயினும் அவருக்கு புசிக்க உணவு
வழங்கப்பட்டது !மூன்று ேவைளயும் தைடயின்றி எல்ேலாருக்கும் கிட்டியது
!வள்ளல் ெபருமான் ,உணவு சைமத்திட தன் ெபாற்கரங்களால் ஏற்றிய அடுப்பு ,
150 வருடங்களாக இன்னும் அைணயாமல் த எrந்து ெகாண்டுருக்கிறது !இது
அற்புதமில்லாமல் ேவெறன்னது?
ெதாடந்து நான்காண்டுகள் உலககுரு வள்ளல் ெபருமான் வடலூrல்
தருமச்சாைலயிேலேய இருந்தா. எல்லா ெபறுதற்கrய ெபரும் ேபெறல்லாம்
அருட்ெபரும்ேஜாதி ஆண்டவ வள்ளலாருக்கு இங்கு தான் அருளினா!சித்தரும்
முத்தரும் ேதடி வரலாயின! ஆன்மீ கம் தைழத்தது !அருள்ெநறி ஓங்கியது!
வடலூrல் வள்ளல் ெபருனானாரால் உருவான தருமச்சாைலேய சன்மாக்க
சங்க அலுவலகம் .வள்ளல் ெபருமான் இருக்குமிடம் .தினமும் மூன்று

ேவைளயும் வருேவாருக்கு எல்லாம் அன்னதானம் தினமும் உலககுரு
வள்ளலாrன் அருளுைரகள். சன்மாக்க சங்கத்தாrன் வழிபாட்டு தலமாயிற்று
தருமச்சாைல .வள்ளல் ெபருமானுக்ேகா

தவச் சாைலயிற்று .கடலு மு.

அப்பாசாமி ெசட்டியா ,சண்முகம் பிள்ைள ,நமசிவாயம் பிள்ைள ,கல்பட்டு ஐயா
முதலான அன்பகள் தருமச் சாைலயிேலேய இருந்து
ெதாண்டாற்றினாகள்!தினமும் ஏராளமான அன்பகள் அன்னதானத்திற்குrய
ெபாருட்கைள காணிக்ைகயாக வழங்கினா. சீரும் சிறப்புமாக தருமச்சாைலயும்
சன்மாக்க சங்கமும் வளந்தது:

காைலயிேல

நின்றன்ைனக் கண்டுெகாண்ேடன் சன்மாக்கச்

சாைலயிேல

இன்பம் தைழக்கின்ேறன் - ஞாலமிைசச்
சாகாவரம் ெபற்ேறன் தத்துவத்தின் ேமல்நடிக்கும்
ஏகா நினக்கடிைம ஏய்ந்து''
-6-ம் திருமுைற- திருவருட்பா
'என்பாட்டுக் ெகண்ணாதது

எண்ணி இைசத்ேதன் என்

தன்பாட்ைடச் சத்தியமாத் தான்புைனந்தான் -முன் பாட்டுக்
காைலயிேல வந்து கருைண அளித்ேத தருமச்
சாைலயிேல வா என்றான்தான்''
-6 -ம் திருமுைற திருவருட்பா
'' காைலயிேல என்றனக்ேக கிைடத்த ெபரும் ெபாருேள
களிப்ேப என் கருத்தகத்ேத கனிந்த நறுங்கனிேய
ேமைலயிேல இம்ைமயிேல ஒருைமயிேல தவத்தால்
ேமவுகின்ற ெபரும்பயனாம் விைளைவ எலாம் தருமச்
சாைலயிேல

ஒரு பகலில் தந்ததனிப் பதிேய

சமரச சன் மாக்கசங்கத் தைலஅமந்த நதிேய
மாைலயிேல சிறந்தெமாழி மாைல அணிந்தாடும்
மாநடத்ெதன் அரேச என் மாைலயும் அணிந்தருேள''
-6-ம் திருமுைற திருவருட்பா
தருமச்சாைலயிேல வள்ளலா இருந்து அருள்மைழ ெபாழிந்தா!பக்கத்து
ஊகளிலிருந்து எல்லாம் திரளான அன்பகள் வந்து வள்ளல் ெபருமானின்
ஞானுபேதசங்கைள ேகட்டு ெசன்றன . உண்ைமயிேல அவகள் ெபரும்
புண்ணியம் ெசய்தவகேள!ஒப்பற்ற ,முத்ேதக சித்திெபற்ற, ஒளியுடல்ெபற்ற,
இைணயில்லா, ெமய்ஞ்ஞானிைய ேநrல் காண்கின்றேத ெபரும் பாக்கியம்! அவ
திருவாய் ெசால்லமுதமும் ேகட்கப்ெபற்றாகள் என்றால் பூவெஜன்ம புண்ணிய
சாலிகள் தான்!
வள்ளல் ெபருமாைன வடலூrேல தருமச் சாைலயிேல என் முந்ைதய
பிறவியிேல ஒரு நாளாவது பாத்திருப்ேபன்!? ஒரு ேவைளயாவது
தருமச்சாைலயிேல உணவருந்தியிருப்பேபன்!? வள்ளல் ெபருமானின் இனிய
குரலில் சாகாக்கல்வி உபேதசத்ைத ஒருநாளாவது ேகட்டிருப்ேபன்!? வள்ளலாrன்
அருட்கண்ணால் ஒரு கணேமனும் அடிேயன் திருேநாக்கம் ெபற்றிருப்ேபன்!?
அடிேயன் உள்ளத்தில் அங்ஙனம் தான் உதிக்கிறது!அப்படிப்பட்ட ெபறும்
ெபறுதற்கrய ேபற்ைறப் ெபற்றதால்தான் இப்பிறப்பில் வள்ளல்ெபருமான் அருள்
கிட்டியது!வலிந்ெதன்ைன ஆட்க்ெகாண்டா வள்ளல் !அதனால் தான் அடிேயன்
வள்ளல் ெபருமான் உைரத்த சாகாக்கல்விைய ெமய்ஞ்ஞானத்ைத திருவடி
தட்ைசைய விளக்கி எளிைமயாக இதுவைர 39 நூற்கள் எழுதி ெவளியிட
முடிந்தது!? இந்நூல் அடிேயனின் 40-வது நூல்

.

அதுமட்டுமா? ெபறுதற்கrய ெபரும்ேபறு ,அடிேயைன ஞான சற்குருவாக்கி
குருபீடத்தில்

இருத்தியது! கடந்த 10 ஆண்டுகளில் என்னுள்ளிருந்து வள்ளலாேர

சுமா 20000 ேபகளுக்கு ஞான தட்ைசயும் வழங்கி அற்புதம் ேபரற்புதம் புrந்து
வருகிறா! யான் ெசய்த புண்ணியம் யாேதா? கடந்த பிறவியிேல
தருமச்சாைலயிேல திருவருட்பிரகாச வள்ளல் இராமலிங்க சுவாமிகள்

அவகளின் திருேநாக்கம் ஒரு

கணப்ெபாழுேதனும் ெபற்றிருப்ேபன் என யான்

ழுழுைமயாக நமமபுகிேறன்!!
அதனால் தான், 1980-லிருந்து 33 வருடமாக சன்மாக்க சங்கம் அைமத்து
,தங்கேஜாதி ஞானசைப அைமத்து, குருபீடமமந்து, ஞாசசற்குருவாக இருந்து
,உண்ைமயான சிறந்த தூய சீடகைள ெபற்று உலகில் இதுவைர பrபாைஷயாக
இரகசியமாக மைறவாக ெசால்லப்பட்ட ெமய்ஞ்ஞானத்ைத ெசால்ல முடிந்தது!!
உலெகங்கும் சன்மாக்க சங்கம் உருவாக்கி அகவல்படித்து அன்னதானம்
ெசய்ேவா ஏராளம் !வள்ளலா ெசான்ன சாகாக்கல்விைய கற்று மரணமிலா
ெபருவாழ்வு ெபற ேவண்டாமா? ''சாகாதவேன சன்மாக்கி'' என்றல்லவா
வள்ளலா கூறுகிறா!அதற்கு வழி ேதட ேவண்டாமா?அடிேயன் மூலம் உலககுரு
வள்ளலா ெசால்வது இது தான்!உன்னுள்துலங்கும் உன் ஆத்ம
ேஜாதிையஅருட்ெபருஞ்ேஜாதி ஆண்டவன் !அவைன அைடய உன் கடமாகிய
உடம்பினுள் விழிவழிேய உள் கட !அப்ேபாது தான் ந கடவுைள
அறிவாய்!உணவாய்!வாருங்கள் ஞான உபேதசம் ேகளுங்கள்!ஞானதட்ைச
ெபறுங்கள்!காணலாம் உன்ைன நேய!உனக்குள்ேள தான்!உலக குரு வள்ளலா
உடன் இருந்து காப்பா!குரு பாக்க ேகாடி விைனயும் தரும் !உன் முற்பிறவி
விைன தந்திட கண்ைண திறந்து விழித்திருந்து விழிப்புணவுடன் விழியில்
உணவுடன் தவம் ெசய்!ஞானம்ெபறுவாய் !ஒளியுடல் ெபறுவாய்!இது சத்தியம்
!வள்ளலா வாக்கு!
இைறவைன அைடய ேவண்டும் என்ற ஆன்மபசிேயாடு இரு! ேவறு எந்தவித
சிந்தைனயும் இல்லாமல் ஒேர சிந்தைனேயாடு உன்கண்மணி ஒளியிேலேய
தனித்திரு! கண்கைள விழித்திரு! கண்ைணமூடிதவம் ெசய்ேவா ஒேரயடியாக
கண்ைண மூடுவ! உன் புறக்கண்ணும் திறக்கணும்!தவத்தால் உன் அகக்
கண்ணும் திறக்கணும்!இதுேவ உலககுரு வள்ளலா உைரத்த ஞான சாதைன!!
அவ ெசான்னா இவ ெசான்னா என ேவெறந்த சாதைனயும் ெசய்யாதகள்
ஞானம் ேவண்டின் இது ஒன்ேற தவம் என ெகாள்க ! உலகேம மைறக்கும்
மாெபரும் ஞானவிளக்கம் அடிேயனால் வள்ளல்ெபருமான் ெசால்கிறாெரன்றால்

உலக மீ து வள்ளலா ெகாண்ட கருைண தான் எத்தைகயது ?!சற்று சிந்தித்துப்
பாருங்கள்!
தருமச் சாைலயிேல ெபரும்பாலும் தினமும் வள்ளல்ெபருமானின் அருளுைர
இருக்கும் !ேதைன பருக எங்கிருந்ெதல்லாேமா வண்ெடன ஆன்மதாகம்
ெகாண்ேடா வரலாயின. மனிதகள் மட்டுமா? வள்ளல்ெபருமான் ேபச்ைச
தினம்ம் ஒரு கால் ஊனமுற்ற ஆடு ேகட்குமாம்!புண்ணியம் ெசய்த ஜவன் அது!
ஒரு சமயம் வள்ளலா ேபச்ைச ேகட்க ெதாைல தூரத்திலிருந்து வந்த அன்ப,
ேநரமாகிவிட்டேத என்று குறுக்குப் பாைதயில் ஒரு வாைழ ேதாட்டம் வழியாக
ேவக ேவகமாக வந்தா. எதிேர ஒரு நாகம் படெமடுத்து கடிக்கவர ,அன்ப
,இராமலிங்கம் ேமல் ஆைண என பயத்தால் கத்த பாம்பு அப்படிேய நின்றது .
திரும்பிப் பாக்காமல் ஓடி வந்துவிட்டா. ஆச்சு! வடலூrல் தருமச் சாைலயில்
வள்ளல் தrசனமும் உபேதசமும் !உைர ேகட்டு திரும்ப யத்தனிக்ைகயில்
வள்ளல் ெபருமான் அந்த அன்பைர கூப்பிட்டு உன்னால் ஒரு வாயில்லா ஜவன்
வைதபடுகிறேத விைரந்து ெசன்று என்மீ து விடுத்த ஆைணைய விலக்கிவிடு
அது ேபாய்விடும் என்றா?! அப்ேபாது தான் அன்பருக்கு வழியில் நடந்தது
நிைனவுக்கு வந்தது .ெபருமானிடம் ஆசிெபற்றுப் ேபானா! ஆைணைய
விடுவித்தா பாம்பும் ஓடி மைறந்தது !எங்ேகா நடந்தைத வள்ளலா எங்ஙனம்
அறிந்தா? வாயில்லா ஜவன் வைதபடுவைத காண சகியாமல் விைரந்து ேபா
என்றாேர எவ்வுயிருக்கும் கருைண காட்டும் அந்த உள்ளம் எத்தைகய
ேமன்ைமயானது!! ெமன்ைமயானது!
இன்ெனாரு சமயம் அன்பகேளாடு வள்ளல் ெபருமான் காட்டு பாைதயில்
நடந்துவரும் ேபாது ஒரு நல்ல பாம்பு எதிபட கூட வந்தவகள் ஓட வள்ளலா
நின்றா .அப்பாம்பு வள்ளலாrன் காைல சுற்றி சிறிது ேநரம் இருந்தது .சற்று
தூரத்தில் இருந்த அன்பகள் கண்டண. வள்ளலா ஏேதா ெசான்னதும் அப்பாம்பு
விலகி அப்பால் ெசன்றது .வள்ளலாrன் பாத தrசனம் ெபறவந்தது அப்பாம்பு
!யாேரா ?எவேரா?எவ்வுயிரும்வள்ளலா தம் உயிராகேவ கருதினா
!ெமய்ஞ்ஞானியின் ,கடவுள் மயமானவrன் இயல்பும் அதுதாேன!
தருமச் சாைலயிேல வள்ளல் ெபருமான் அருளுைர ேகட்கவரும் அன்ப
ஒருவருக்கு ஒரு சந்ேதகம் .வள்ளலா ஏன் முக்காடு ேபாட்டிருக்கிறா?ேநேர

ேகட்க தயக்கம் பயம். தன் புதல்வைன ஒரு நாள் கூட்டிவந்தா. புறப்படும் ேபாது
வள்ளலா அந்த அன்பைர தனிேய அைழத்து இைதத்தாேன ேகட்க விரும்பினாய்
என்று தன் தைலமுக்காட்ைட எடுத்தா!ஒேர ஒளி ெவள்ளம் அைத
காணப்ெபாறாத அன்ப மயங்கிமூச்ைசயானா!அன்பகள் மூச்ைச ெதளிவிக்க
எழுந்தவrடம் இது பற்றி எவrடமும் கூறாேத எனக்கூறி அனுப்பினா
வள்ளலா!
பாரத யுத்தகளத்திேல அச்சுனனுக்கு ஸ்ரீகிருஷ்ண விஸ்வ௹பதrசனம்
ெகாடுத்தா!அச்சுனன், கண்ணா என்னால் பாக்கமுடியவில்ைலேய என் கண்கள்
கூசுகின்றேத என்னால் தாளமுடியவில்ைலேய என கதறினான்!பின் கண்ணன்
அச்சுனனுக்கு ஞான திருஷ்டிைய வழங்கிய பின்னேர கண்டானாம்?!எனக்கு
இந்த கைத தான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது !அேத யுத்தகளத்தில் மரணதருவாயில்
இருக்கும் கணனுக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ண விஸ்வ௹பதrசனம்

தருகிறா

அச்சுனனால் பாக்க முடியாத விஸ்வ௹பத்ைத வள்ளல் கணன் கண்டான்
கண்குளிர !அழியாமுக்தியும் ெபற்றான் !ெகாைடவள்ளல் கணன்!அருள் வள்ளல்
வள்ளலா!
ஒரு சமயம் வள்ளலா அன்பகளுடன் சிதம்பரதrசனம் ெபற்று தருமச் சாைல
திரும்புைகயில் வழியில் பயங்கர மைழ. ஓதுங்குவதற்கு இடமில்லா
ெபாட்டல்காடு .என்ெசய்வது எல்ேலாரும் மைழயில் ெதப்பமாக நைனந்து
விட்டாகள் .ஆனால் அதிசயம் அவகள் கூடேவ நடந்துவந்த மைழயில் வந்த
வள்ளல் ெபருமான் மீ து ஒருதுளிமைழ கூட படவில்ைல !ெபருமான் அருேக
மைழ துளி வந்ததுேம ஆவியாகி விட்டது!? அப்படியானால் வள்ளல் ெபருமான்
உடல் எத்தைகய ஒளிமிகுந்தது உஷ்ணமாயிருந்தது ?!உடன் வந்தவகள் வியந்து
ேபாற்றினா. எல்ேலாrடமும் இந்த அற்புதக்காட்சிைய கூறி மகிழ்ந்தன!!
வள்ளலாைர பலரும் ெவள்ளாைட துறவி முக்காட்டுசாமி ,சித்த ,ஞானி
,கடவுேள அவதாரம் ெசய்துள்ளா என பலவாராக ேபாற்றி மகிழ்ந்தன.
இைறவன் ேஜாதிமயமானவ என்று கூறி ,அகல் விளக்ேகற்றி ைவத்து வழிபட
உபேதசித்தா. ஆரம்பத்தில் உருவத்ைத தான் தியானிக்க ேவண்டும் பின் அதுேவ
,உருவம் கைரந்து அருவமாகும் ெதாடந்து தவம் ெசய்தால் அருட்ெபரும்ேஜாதி
ஆண்டவைர காணலாம் என்றா .சதா சவ காலமும் ெதய்வ பாவைனைய
தபத்தில் ெகாள்க என்றா.

ஒரு சமயம் தருமச் சாைலயிேல அன்பகேளாடு இருக்ைகயிேல, திடீெரன ,ஒரு
காவியுைட சைடமுடிருத்திராட்ச பாணியாக துறவி ஒருவ வள்ளலா முன்
ேதான்றி ஒரு லட்டும் ெகாடுத்து சிறிதுேநரம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தா!பின்
திடீெரன மைறந்தும்ேபானா. பாத்துக் ெகாண்டிருந்த அன்பகள்
வியப்புேமlட்டால் வள்ளலாrடம் ேகட்டேபாது ,அவ எம்ைம சந்தித்து
அளவளாவ வந்த ஒரு சித்த என்றும் இந்ேநரம் அவ காசியிேலயிருப்பா
என்று கூற அன்பகளுக்ேகா ேமலும் வியப்பு! பாம்பின் கால்பாம்பறியும் !வள்ளல்
ெபருமான் மகத்துவம் அறிந்து தrசிக்க வந்தா ஒருமாெபரும் சித்த ெபருமான் !
தருமச் சாைலயிேல வள்ளல் ெபருமான் இருந்து புrந்த அற்புதங்கள்
எண்ணிலடங்காதாகும்! சன்மாக்கிகளுக்கு கூட இருந்து பாத்தவகளுக்கு
அதிசயம்!வியப்பு !அற்புதம் !ேபரானந்தம்! களிப்பு ! பரவசம்1ேகட்பவகளுக்கு கூட
இது ேபரானந்தம் தருகிறது என்றால் உடனிருந்தவகள் ெசய்த புண்ணிய
என்ெனெனபது? உத்தமசீடகள் !உண்ைம பக்தகள்!வள்ளல்ெபருமாேன ெதய்வம்
என ெகாண்டாடியவகேள!நல்லாைர காணபதுவும் நன்ேற நல்லா
ெசால்ேகட்பதுவும் நன்ேற! நல்லாேராடு இணங்கி இருப்பதும் நன்ேற!
தருமச்சாைலயில் நிகழ்ந்த மற்ெறாரு அற்பதம்! சிதம்பரத்திேல
ஆனித்திருமஞ்சனவிழா .அன்பகள் வள்ளலாேராடு ேபாகலாம் என
கருதியிருந்தாகள் . முன்பு சில முைற அப்படி ேபானதால் இம்முைறயும் ேபாக
எண்ணின. குறிப்பிட்ட நாளும் வந்தது .வள்ளலா கிளம்பிக் காேணாம். ேநரம்
ஆகிக்ெகாண்ேடயிருந்தது. அன்பகள் ெசய்வதறியாது திைகத்தன. இம்முைற
ேபாக முடியாமல் ேகாய்விட்டேத என வருந்தின.வள்ளலா அவகளின்
எண்ணத்ைத அறிந்து தருமச்சாைலயினுள்ேள ஒரு திைரகட்டச் ெசய்து, அதில்
பாருங்கள் என்றா! என்ன அதிசயம்!சிதம்பரம் ேகாவிலில் நடந்த அபிேஷக
ஆராதைனகள் ெதளிவாக திைரயிேல எல்ேலாரும் கண்டு ேசவித்தன .இப்ேபாது
தாேன சினிமா ெதாைலக்காட்சி எல்லாம் வந்துள்ளது. வள்ளல் ெபருமான்
ைககாட்டிய இடத்தில் , எங்ேகா சிதம்பரத்தில் நடந்தைவகைள வடலூ தருமச்
சாைலயிலிருந்தபடிேய சிதம்பரத்தில் நடராஐ சந்நிதிமுன்னிருந்து பாப்பது
ேபால் பாத்தாகள் என்றால் எவ்வளவு ெபrய மகா அதிசயம் இது!! பாத்த
அன்பகள் அைடந்த ேபரானந்தத்திற்கு அளேவயில்ைல!

தருமச்சாைலக்கு ெவளிேய உச்சிேவைளயில் ெவயிலில் அமந்திருப்பா நம்
ெபருமானா. அப்ேபாது பாத்த சில ெபருமான் தைலயிலிருந்து ேமேல சூrயன்
வைர ெபrய அக்னிகம்பம் ேதான்றியிருப்பைத கண்டு ெமய்சிலித்தன!
ஒரு சமயம் உச்சிப் ேபாதில் ெபருமானா தருமச் சாைலக்கு ெவளிேய ெசன்றா.
சிறிது ேநரமாகியும் வராததால் அங்கிருந்த சண்முகம் பிள்ைள ெவளிேய வந்து
பாக்க ெபருமானின் அங்கங்கள் ைகேவறு கால்ேவறு தைலேவறாக
தனித்தனியாக ெவட்டுண்டது ேபால் கிடக்க பாத்து பதறி கத்தி மயங்கி
வழ்ந்தா.

உடேன ெபருமானா அங்கெமல்லாம் ஒன்றாகி அவ மயக்கம் தத்து
இனி இப்படி திடீெரன

வராத எனக்கூறி இதுவும் ஒரு சாதைனேய என்று

கூறுவாராயின. இது தான் நவகண்டேயாகம் என்ப!
சில சமயம் தருமச் சாைல சமயலைறயில் அன்பகைள ெசால்லி சுற்றி இரும்பு
வாணலியில் ெநருப்பு கங்குகைள ேபாட்டு அதன் மத்தியில் அமந்து தியானம்
ெசய்வா. அவேர ெநருப்புமயம் .அவைர சுற்றிலும் அனல், இப்படி பலவிதமான
கடுந்தவங்கைளெயல்லாம் ெசய்தா. இைறவன் நம் வள்ளல் ெபருமானுக்கு
அற்புத சித்திகள் எல்லாம் வாr வாr வழங்கினான்!'ஆடுறு சித்திகள் அைனத்தும்
தந்தான் 'என வள்ளலாேர கூறுகிறா.
ஓரு முைற கடலூ ேதவநாதன் என்ற அன்ப மகன் ேநாய்வாய்பட்டான்.
வள்ளல் ெபருமாைன எண்ணி வணங்கினா. அச்சமயம் தருமச்சாைலயில்
அன்பகேளாடு வள்ளல் ெபருமான் உைரயாடிக் ெகாண்டிருந்தா .ேதவநாதன்
ேவண்டிய அக்கணேம ெபருமானா அவ வடு
 ெசன்று மகனுக்கு விபூதி பூச
ேநாய் குணமாயிற்று .வள்ளலா ேபாய்விட்டா. மறுநாள் குணமானதன்
மகனுடன் வடலூ வந்து அன்பகளிடம் நடந்தைத கூற , தருமச்
சாைலயிலிருந்த அன்பகேளா ெபமான் ேநற்று ழுழுவதும் எங்களுடன் தான்
இருந்தா ெவளிேய எங்கும் ேபாகவில்ைல என்றதும் ,வள்ளல் ெபருமான்
ஒேரேநரத்தில் இரு இடங்களிலும் இருந்தைத கண்ட அன்பகள்
ஆச்சrயமுற்றன. அவகளின் விநப்புக்கு அளேவயில்ைல !ஓடி வந்து காத்த
அவ கருைண உள்ளத்ைத ேபாற்றி புகழ்ந்தன!வணங்கி மகிழ்ந்தன!
இன்ெனாரு முைற ெபருமானா திருவதிைக வழிபாட்டுக்கு ெசன்றா. ெபருமான்
மகிைம அறிந்து ெபருங்கூட்டம் கூடலாயிற்று .ெபருமாைன காணமுண்டியடித்து

வந்தன. ஆனால் பின் விழா கூட்டம் அைமதியானது! பாத்தால் பல
இடங்களிலும் வள்ளலா ேதான்றி மக்களுக்கு ஆசிவழங்கி அருள் பாலித்தா!
ஒேர ேநரத்தில் பல உரு எடுக்கும் ஆற்றல் ெபற்ற மாெபரும் சித்த
ெபருமானாகவும் விளங்கினா வள்ளலா!
சில சமயம் வள்ளலா தனிேய உலாெவளிேய ெசல்வா. அன்பகள் அவேராடு
தனிேய ேபச எண்ணி பின் ெசல்வா ஆனால் அவகள் எவ்வளவு தூரம்
நடந்தாலும் ெபருமானா. முன்ேன ெவகு ெதாைலவில் ேபாய்க் ெகாண்டிருப்பா.
யாருேம அவைர ெநருங்கமுடிவதில்ைல!
ெசன்ைனக்கு மரம் வாங்க ஆறுமுகமுதலியா ெசன்ற ேபாது தருமச்சாைலயில்
இருந்த ெபருமானா ெசன்ைனயிலும் அவருக்கு காட்சிெகாடுத்து சத்திய
ஞானசைபக்கு ேதாதான மரம் வாங்க அறிவுறித்தனா.
தருமச் சாைலயில் ஒருநாள் இரவு உணவு அருந்தும் ேநரத்தில்
ெவளியூrலிருந்து 100 ேப வந்து விட்டன. சண்முகம் பிள்ைள ெபருமானிடம்
வந்து 10 ேப உட்ெகாள்ளேவ உணவு இருப்பைத ெதrவித்து ஒன்றும் புrயாமல்
நின்றா. ெபருமான் உடேன நங்கள் ேபாய் அைனவருக்கும் இைலேபாடுங்கள்
நாேன பrமாறுகிேறன் என்றா. வள்ளல் ெபருமான் தன்திருக்கரத்தால்
அைனவருக்கும் உணவு பrமாறினா. வள்ளல்ெபருமான் எடுக்க எடுக்க
அமுதசுரபிேபால உணவு வந்து ெகாண்ேடயிருந்தைத கண்ட சண்முகம்பிள்ைள
அதிசயத்து அப்படிேய நின்று விட்டா!
இன்ெனாரு நாள் சண்முகம்பிள்ைள மறுநாள் சைமக்க அrசி இல்ைலேய என்று
வள்ளலாrடம் கூற சr, ேபாம் நாைள வரும் என்றாகள். மறுநாள் காைல
வண்டி வண்டியாக அrசி காய்கறிகள் தருமச்சாைலக்கு வந்தது. வந்தவ
ேநற்றிரவு கனவில் ெபருமான் ேதான்றி விபரம் கூற ெகாண்டு வந்ேதன் எனக்
கூறிப் ேபானா.
ஒருசமயம் ேகாைடகாலத்தில் மைழயின்றி துன்புற்ற மக்கள் துயநக்க
ெபருமானா ஒரு ெசம்பு தண்ண  ெகாண்டு வந்து தம் காலில் ஊற்றும்படி
கூறினா. அன்பகள் அவ்வாறு ெசய்த சற்று ேநரத்தில் ேமகங்கள் சூழ்ந்து ெபரு
மைழெபய்தது!மக்கள் மகிழ்ந்தன. இைத அறிந்த புதுப்ேபட்ைட எனும் ஊ

மக்கள் திரண்டு வந்து தங்கள்

ஊ ஏrகிணறு குளம் எல்லாம் வற்றி பஞ்சம்

நிலவுகிறது நங்கள் தான் காக்கேவண்டும் என கதறின. வள்ளல் ெபருமான்
ஆறுகுடம் தண்ணைர

தன் தைலயில் விடச்ெசான்னா. அவ்வாேறெசய்ததும்
புதுப்ேபட்ைடயிலும் ெபருமைழ ஆறு கிணறு ந நிைலகள் நிரம்பின ஊேர
ெசழித்தது. மக்கள் மகிழ்ந்து வள்ளல் ெபருமாைன ேபாற்றி துதித்தன.
ஒரு சமயம் அன்ப ஒருவருடன் மாட்டு வண்டியில் அவ ஊருக்கு ேபாகும்
வழியில் கள்வ இருவ வண்டிைய மறித்தன .அன்ப ேமாதிரத்ைத கழற்ற
முற்பட்டேபாது ெபருமான் ெவளியிறங்கி அவசரேமா எனேகட்க கள்வ அடிக்க
தடிைய ஓங்கின .வள்ளலா பாத்தா. ஓங்கிய

ைக அைசவற்று நின்றுவிட்டது

.கண்பாைவயும் கள்வகள் இழந்தன .வந்திருப்பது சாதாரண ஆள் அல்ல
என்றுணந்த கள்வகள் கதறி தங்கைள காப்பாற்றும்படி ெகஞ்சின. மனமிரங்கிய
வள்ளல் அவகைள மன்னிக்க ''பிச்'' என்றா. கள்வகள் முன் ேபால்
சrயாயின. வள்ளலாைர வண்டிேயாடு சுற்றி வந்து வணங்கி மன்னிப்பு ேகட்டு
ேபாயின.
வள்ளல் ெபருமான் பாத்தாேல ேபாதும் புலால் உண்பவன் புலாைல மறப்பான் !
தய எண்ணமுைடயவகளும் வள்ளைல

தrசித்தால் நல்லவகளாயின.

ஒரு

சமயம், பல காலமும் ரசவாதம் கற்றுத்தருக என சதா ெதாந்தரவு ெசய்த
அன்பrடம்

வடலூrல் கீ ேழயிருந்து ஒரு பிடி மண் எடுக்கச் ெசால்லி தன்

ைகயில் வாங்கி மூடிக் ெகாண்டு அவைகைய காட்டச்ெசால்லி ெகாட்டினா.
என்ன ஆச்சrயம் மணல் அைனத்தும் தங்க ெபாடியாயிருந்தது !உடேன
வள்ளலா அவனிடம், ''பற்றற்ற ஞானி ைகப்பட்டமண்ணும் ெபான்னாகும்
'இதற்காக காலத்ைத வணடிக்காேத
4
!அருட்ெபரும்ேஜாதி ஆண்டவைர
அைடயும் ஒழிையபாரு! அவ அருள் கிட்டினால் ந ெதாட்டெதல்லாம்
ெபான்னாகும் என்று நல்ல புத்தி ெசால்லி அனுப்பினா.
வள்ளல் ெபருமான் பல ேநாைய மருந்துகள் ெகாடுத்து குணப்படுத்தினா. சித்த
மருத்துவத்திலும் ◌் ேதந்தவ ரசவாதத்திலும ேதந்தவ.
வள்ளல்ெபருமாைனஎல்லா தரப்பு ஆட்களும்காணவந்தன. அருள்ேவண்டி
வந்தவ ெபாருள் ேவண்டிவந்தவ, ெபான்ெசய்ய ேவண்டி வந்தவ,ேநாய் தர
நாடி வந்தவ ,சித்த மருத்துவம் படிக்க வந்தவ,ேவதபுராணம் இலக்கியம் படிக்க

வந்தவஇன்னும் பல ேவண்டுேகாள்கேளாடு வந்தவ பல. எல்ேலாருக்கும்
எல்லாம் வழங்கினா வள்ளலா .நாடி வந்ேதாெரல்லாம் நல்லருள் ெபற்றன.
ேவட்டவலம் எனும் ஊ ஐமீ ன்தாருக்கு இரு மைனவிகள் . ஒருத்திக்கு
மேகாதரம் ேநாய். மற்ெறாருத்திைய பிரம்மரட்சஸ் பிடித்திருந்தது.வள்ளல்
ெபருமான் அவ மாளிைக ேபானா. வட்டு

வாசலில் கால் ைவத்ததும்
பிரம்மரட்சஸ் ஓடிவிட்டது !அடுத்த மைனவிக்கு விபூதிெகாடுக்க அவரும்
குணமானா! வள்ளலா திருவடிகள் வழ்ந்து

வணங்கினா.வள்ளல் ெபருமான்
ேவண்டுேகாள்படி அவ ஐமீ னுக்குட்பட்ட எந்த ேகாவிலிலும் உயிபலி
ெகாடுப்பைத தைட ெசய்தா!
அப்ேபாைதய சங்கராச்சாrயா வள்ளலாைர வாதில் ெவல்ல வந்தா.
வடெமாழிேய ேதவபாைஷ ெமாழிகளுக்ெகல்லாம் தாய் என்று வாதிட்டா!
வள்ளல் ெபருமான் அைமதியாக ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தா! அவ கருத்ைத சr
என ஆேமாதித்தா! சுற்றி இருந்தவகள் இரண்டு ெபrயவகள் வாதிடுகிறாகள்,
நமக்கு ெசவிக்கு நல்ல

விருந்து கிைடக்கும் என எண்ணி இருந்தவகள்

அைமதியாயின! ெமாழிகளுக்ெகல்லாம் தாய் வடெமாழிேய - சமஸ்கிருதேம
சrதான் நானும் ஒப்புக்ெகாள்கிேறன் என்று நிறுத்திய வள்ளலா, ஆனால் ஒரு
ெபண் எப்ேபாது தாய் ஆவாள்?தந்ைதயாக ஒருவன் வந்தபின்தாேன!தந்ைதெமாழி
தமிழ்!?என்று கூறவும் அன்பகள் ஆப்பrத்தன.தகுந்த விளக்கம்ெகாடுத்து
தமிழின் ெதான்ைமைய ெபருைமைய பைறசாற்றினாகள்! பிற ெமாழிகளின்
ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுவித்து தமிழின் தனித்தன்ைமைய

தரணிக்கு

எடுத்துைரத்தவ நம் வள்ளல் ெபருமாேன!!
தம்மில் அமிழ்ந்துஇருப்பதால் இது ''தமிழ்'' என்று இலக்கண இலக்கியங்கைள
ஆதாரமாக காட்டி தமிழின் ெபருைமைய பாரறியச் ெசய்தவ
வள்ளலா!!வள்ளலாrன் ெபரும் புகழ் பட்டி ெதாட்டிெயங்கும் பரவலாயிற்று!
இைறவன்

சந்நிதியிேல வள்ளலாrன் பாடல்கள் எல்ேலாராலும் பாடப்பட்டது!

வள்ளலாrன் மகத்துவம் அறியாத அறிவிலிகள் அவ ேமல்
ெபாறாைமப்பட்டன. தூற்றின. வள்ளலாrன் பாடல்கைளயும் பழித்துைரத்தனா.
சமயவாதிகள் ெவறுப்பால் ெபாறாைமயால் புழுங்கினா். அவகளுக்கு பழிேயற்க
வந்து ேசந்தா யாழ்ப்பாணம் ஆறுமுகநாவல. ைசவசமய பற்றுள்ளவ

,வள்ளலா பாடல்கள் சrயில்ைல என நதி மன்றத்தில் வழக்கு ெதாடுத்தா.
அந்ேதா பrதாபம் ஆறுமுகநாவல பாடு.
குறிப்பிட்ட நாளில் எல்ேலாரும் நதிமன்றம் வந்தன .வள்ளலாைர கூப்பிட அவ
உள்ேள வர அங்கு அமந்திருந்த அைனவரும் எழுந்து நின்று ைககூப்பி
வள்ளலாைர வணங்கின.வழக்கு ெதாடுத்த ஆறுமுக நாலவரும் எழுந்து
வள்ளலாைர வணங்கினா.
இைதெயல்லாம் பாத்த நதிபதி தன்ைனயறியாமேல எழுந்து வணங்கினா.
பின்ன நதிபதி ஆறுமுக நாவலைரப் பாத்து ,யாமீ து பழிசுமத்தி வழக்கு
ெதாடுத்தேரா அவ வந்ததும் ஏன் எழுந்து வணங்கின  என்றா?! அதற்கு
யாழ்பாணம் ஆறுமுக நாவல வள்ளலா ஒரு தூய்ைமயான இைறயடியா
அதனால் வணங்கிேனன் என்றா .உடேன நதிபதி வள்ளலா
தூய்ைமயானிைறயடியா என்று நேர கூறுகிற. வணங்குகிற பின் எப்படி அவ
பாடியது தவறாக இருக்கும் .உமது வழக்ைக தள்ளுபடி ெசய்கிேறன் என
கூறிவிட்டா.
இைறவன் திருஅருளால் பாடப்பட்ட அருள்பாக்கள் அல்லவா இராமலிங்கம்
சிறுவனாயிருக்கும் ேபாேத பாடியது !திருஅருள் பாடல்கள் தான் வள்ளலா
பாடிய அைனத்தும் என உலேக ேபாற்றியது!இராமலிங்கம் பாடிய பாடல் ெதாகுதி
அன்பகளால் ''திருஅருட்பா'' என 6000-க்கும் ேமற்ப்பட்ட பாடல்கள் ஆறு
ெதாகுதிகளாக பகுத்து ெவளியிடப்பட்டது! நாம் ெசய்த புண்ணியம் !வள்ளலா
தமிழ் நாட்டிேல பிறந்தது!அதனால் தாேன ''திருஅருட்பா''

கிட்டிற்று !!

''சுத்த ஞானிைய தூஷணம் ெசய்ேதேனா'' என்று வள்ளல்ெபருமான் மனுமுைற
கண்ட வாசகத்தில் கூறுகிறா? சுத்த ஞானி பிரம்மஞானி சித்தருக்ெகல்லாம்
சித்த திருவருட்பிரகாச வள்ளலாைர தூஷித்ததால் யாழ்பாணம்
ஆறுமுகநாவல பின்னாளில் உடெலல்லாம் புண்ணாகி மிகுந்த அவஸ்ைதப்
பட்டு ெசத்தா! இைறயருள் ெபற்ற மாெபரும் ஞானிைய தூற்றினதற்கு
ஆண்டவன் எனக்கு ெகாடுத்த தண்டைன இது என கைடசி காலத்தில்
யாழ்ப்பாணம் ஆறுமுக நாவல வருந்தி அழுதாராம்!!ைசவ
ேபச்ைச ேகட்டு அவ ெசய்த தவறு!

மட அதிபதிகள்

இப்ேபப்பட்ட வள்ளல் இராமலிங்கத்ைத அன்பகள் சிவாமிகள் ஞானி மகான்
என்று அைழத்தேதாடு நில்லாமல் திருவாகிய இைறவன் அருைள பrபூரணமாக
ெபற்று ஒளிெபாருந்தி பிரகாசமாக திகழ்வேதாடு உலகேம சாகாநிைல மரணமிலா ெபருவாழ்வு ெபறேவண்டும் என்பதற்காக சாகாகல்விைய உலகருக்கு அருைள வாr வாr வழங்கிவள்ளல் என்பதால் ''திரு அருள்
பிரகாசவள்ளலா'' என்று அன்ேபாடு மிகுந்த மrயாைதேயாடு அைழக்கலாயின!
இந்த பட்டத்துக்கு ெபாருத்தமானவ இராமலிங்கேம!!
ஆனால் அன்பகள் இப்படிெயல்லாம் புகழ்வைத இராமலிங்க விரும்பவில்ைல
!பகழ்ச்சிக்கு அடிைமயாகாத பூரண ஞானியல்லவா வள்ளலா! ஒரு சமயம்
அன்ப ஒருவ பக்தி மிகுதியால் வள்ளலா ேபால ஒரு மண் ெபாம்ைமைய
ெசய்து எடுத்து வந்தா. அவ,வள்ளலா நம்ைம பாராட்டுவா என நிைனத்தா.
அைத வாங்கிய வள்ளலாேரா அைத கீ ேழ ேபாட்டு உைடத்தா! மண்ணுக்கு
ேபாகாமல் இம்மனித உடைல ெபான்னாக்கிட ஒளியாக்கிட பாடுபடுகிேறன்
!மண்ணாக்கி ெகாண்டு வந்திருக்கிறாேய என அந்த அன்பைர கடிந்து ெகாண்டா.
ேமலும் எல்லாம் வல்ல அருட்ெபரும்ேஜாதி ஆண்டவைர அைடய
வழிகாட்டுகிேறேன அைத புrந்து சாதைன ெசய்யாமல் ,ெசான்ன என்ைன
ேபாற்றிகடவுளாக்குகிறகேள என்று மிகவும்ேவதைனப்பட்டா.
எல்லாம் வல்ல அருட்ெபரும்ேஜாதி அற்புத கடவுைளேய ெதாழுவ!சிறுெதய்வ

வழிபாடு கூடேவ கூடாது!ஒழுக்கமாக
உபேதசித்தா!சித்தி

வாழுங்கள் என நித்திய கரும விதிைய

ெபறுவதற்காக தவம் ெசய்து உங்கள் வாழ்ைவ

வணடிக்காத

கள் !முக்திெபற எடுத்த ேதகம் இது என உணந்து முகத்தில் இரு
கண்களில் துலங்கும் சூrயன் தையயும் சந்திரன் தையயும்

இரு கண்ணும்

உள்ேசரும் இடமான கைடக்கண்ணான மூன்றாவது த ஆன அக்னிையயும்
இைணப்பேத ஞான தவம்! அந்த தவம் ெசய்து ஒளியுடல்
ெபறுங்கள்!இருகண்கைளயும் விழிந்திருந்து விழிப்புணவுடன் இருந்து தவம்
ெசய்! அதற்கு தகுந்த ஆச்சாrய

மூலம் உன் நடுக்கண்ைண

திறக்கப்ெபற்றுக்ெகாள்ளுதல் நலம்!என திருவருட்பிரகாச வள்ளலா ஞானம்
ெபறும் வழியாக விழிைய கூறியருள்கிறா!!

வள்ளல் ெபருமானின் அணுக்கத் ெதாண்ட இறுக்கம் இரத்தினசாமி முதலியா
வள்ளலாrன் பாடல்கள் ெதாகுப்ைப ெவளியிட திருவருட்பா என ெவளியிட

1860

ஆண்டு முதல் ஏழு ஆண்டுகள் ேபாராடினா!விடவில்ைல ,தினமும் ஒரு
ேவைளேய உண்டு அறப்ேபாராட்டம் நடத்தி வள்ளலா மனைத கைரய ைவத்து
அனுமதி வாங்கிவிட்டா! 1867 -ஆம் ஆண்டு பிப்ரவr மாதம் ெவளிவந்த
திருவருட்பா முதல் நான்கு திருமுைறகள் பதிப்பின் முகப்ேபட்டில்

முதல்

முதலாகத் திருவருட்பிரகாச வள்ளலாெரன்னும் சிதம்பரம் இராமலிங்க பிள்ைள
அவகள் திருவாய் மலந்தருளிய ''திருவருட்பா'என அச்சிடப்ெபற்றது . இந்த
உலகேம முதலில் நன்றி ெசால்ல ேவண்டியது இறுக்கம்
இரத்தினமுதலியாருக்ேக !!அவதாேன ஏழுஆண்டுகள்
ேபாராடி அருட்பா ெவளியிட

விடாமல்

நச்சrத்து

வள்ளலா அனுமதிெபற்றுத்தந்தா!

இராமலிங்கம் அருளிய பாடல்களுக்கு ''திரு அருட்பா'' என்றும் ,அதன் பகுதிகைள
ஆறாக வகுத்து அவற்ைற ஆறு திருமுைற என்றும் ,நமது இராமலிங்க
ெபருமானுக்கு

''திருவருட்பிரகாச வள்ளலா'' என்றும் சிறப்பு பட்டம் வழங்கிய

ெபருைமயும் புண்ணியம் உபயகலாநிதிப்ெபரும்புலவ ெதாழுவூ ேவலாயுத
முதலியா அவகைளேய சாரும்!
1867-ல் திருவருட்பா முதல் நான்கு திருமுைறகள் முதலில் இறுக்கம் இரத்தின
முதலியாரால் ெவளியிடப்பட்டது.
1883-ல் திருவருட்பா முதல் நான்கு திருமுைறகள் இரண்டாம் பதிப்பு ெதாழுவூ
ேவலாயுதமுதலியா ெவளியிட்டா.
1880-ல் திருவருட்பா ஐந்தாம் திருமுைற முதலில் ெதாழுவூ ேவலாயுத
முதலியா ெவளியிட்டா.
1887-ல் திருவருட்பா ஐந்தாம் திருமுைற

இரண்டாம் பதிப்பும் ெதாழுவூ

ேவலாயுதமுதலியாேர ெவளியிட்டா.
திருவருட்பா ஆறாம் திருமுைறைய தற்ேபாது ெவளியிடேவண்டாம் என
வள்ளல்ெபருமாேன ேகட்டுக்ெகாண்டா.

திருவருட்பா ஆறாம் திருமுைற முதல் பதிப்பு

1885-ல் ேவலூ பத்மநாப

ெபங்களூ இராகவலு ஆகிய இருவ முயற்சியால் திருச்சி

ம.

ேலாகநாத

என்பவ ெவளியிட்டா.
திருவருட்பா மூல ஏடுகைள நன்கு ஆராய்ந்து பிைழயின்றிச் ெசம்ைமயாகச்
ெசன்ைன முன்னாள் இந்து சமய
பாலகிருஷ்ணபிள்ைள 12

அறநிைலய ஆைணய

ஆ.

புத்தகங்களாக ெவளியிட்டா!

சன்மாக்க அறிஞ ஊரன் அடிகள் வரலாற்று முைறப்பதிப்பாக 24-05-1972-ல்

ஆறு

திருமுைறகைளயும் ேசத்து ெவளியிட்டா.
தற்ேபாது வடலூ வள்ளலா ெதய்வ நிைலயம் திருவருட்பா
ஆறுதிருமுைறகைளயும் இரு பகுதிகளாக மலிவுவிைலயில் ெவளியிட்டுள்ளன.
உைர நைட பகுதி தனி நூலாகவும் ெவளியிட்டுள்ளன.
நான்காண்டுகள் வடலூ தருமச்சாைலயில் அருளாட்சி புrந்த திருவருட்பிரகாச
வள்ளலா அடுத்த நான்கு ஆண்டுகள் 1870 முதல் 1874 வைர சித்திெபறும் வைர
ஒளியுடலானது வைர வடலூருக்கு ெதற்ேக 5 கி. மீ . ெதாைலவிலுள்ள
ேமட்டுக்குப்பத்துக்கு ெசன்றாகள். அங்ேக ெபருமான் தங்கிய திருமாளிைகக்கு
சித்திவளாகம் என வள்ளலாேர ெபயrட்டா!30-01-1874 ெவள்ளிக்கிழைம இரவு 12
மணிக்கு அருட் ெபரும்ேஜாதி ஆண்டவேராடு ஒளியாகி ஐக்கியமானதும் இந்த
சித்திவளாகத்தில் தான்!
திருவருட்பிரகாச வள்ளலா இராமலிங்க சுவாமிகள் பல்லாண்டுகளாக பல்ேவறு
உபேதசங்கள் வாயிலாகவும் ,ஆறாயிரத்துக்கும் ேமற்பட்ட பாடல்கள்
மூலமாகவும் மரணமிலா ெபருவாழ்வுக்கு வழிகாட்டினாகள்!! அப்ேபாதும்
வள்ளலா திருப்தியைடயவில்ைல !உலகுக்கு ஞானத்ைத இன்னும் எப்படி
ெசால்லலாம் ெதளிவுபடுத்தலாம் என்று சிந்தித்தா. அருட்ெபரும்ேஜாதி
ஆண்டவேர வழிகாட்டினா!உலகுக்கு வள்ளலா வழங்கிய அருட்ெகாைட
''சத்திய ஞான சைப'உதயமானது!
இதுவைர இவ்வுலகில் திருவாசகம் தந்த மாணிக்கவாசகெபருமான்
திருப்ெபருந்துைறயிேல கட்டிய ஆவுைடயா ேகாவில் தான் மிகப்ெபரும்
ஞானவிளக்கமாய் இருந்தது. கருவைறயிேல ஆவுைட மட்டுேம !?இைறவன்

உருவங்கடந்த நிைலயிேல ஒலிஒளியாக திகழ்கிறான் என்பதால் லிங்கம்
ஸ்தாபிக்கவில்ைல?! பீடம் மட்டுேம இருக்கிறது .இதன் உண்ைம உணராத
மூடகள் லிங்கத்ைத ெகாண்டு ைவத்தன. ஆவுைட மட்டுேம பீடம் மட்டுேம
உள்ளதால் தான் அக்ேகாவில் ஆவுைடயா ேகாவில் ஆனது ஊெபயரும்
ஆவுைடயா ேகாயிேல! இன்றும் ஆவுைடயா ேகாவிலிேல திருவிழா
மாணிக்கவாசகருக்ேக!
மாணிக்கவாசகைர ெதய்வமாகேவ ேபாற்றிய வள்ளலா அவ ஆசிேயாடு
,அருட்ெபரும்ேஜாதி ஆண்டவ அருேளாடு உலகருக்கு வழங்கிய ஞானதானேம
''சத்திய ஞான சைப ''.25-01-1872 பிரேஜாற்பத்தி வருடம் ைத மாதம் 13-ம் நாள்
வியாழக்கிழைம பூச நட்சத்திரத்தன்று முதன்முதலாக சத்திய ஞானசைபயில்
வழிபாடு ெதாடங்கப்ெபற்றது. நாம் ெசய்த தவப்பயன் திருவருட்பிரகாச வள்ளல்
இராமலிங்க சுவாமிகள் தமிழ்நாட்டில் வடலூrல் சத்திய ஞான சைபைய
உருவாக்கியது !!ஒரு ஆண்டாக தாேன முன்னின்று சைபைய

உருவாக்கினா .

''சத்திய ஞான சைபைய என்னுட் கண்டனன் சன்மாக்க சித்திைய நான் ெபற்றுக்
ெகாண்டனன்'என்று பாடுகிறா!நம் தைலயின் அைமப்பு தான் சத்திய
ஞானசைப!உள்ேள நடுேவ சுடவிட்டு பிரகாசிக்கும் அருட்ெபரும்ேஜாதி !முன்
இருபுறமும் சிற்சைப ெபாற்சைப !வள்ளல் ெபருமான் சத்திய ஞானசைப
இயற்ைக விளக்கம் என்பா!நம் அகத்ேத தைலயின் உள் நடுேவ விளங்கும் நம்
ஆத்மேஜாதிைய காணுதற்குrய அனுபவத்ைதப் புறத்ேத அைடயாளமாகக்
காட்டுவேத சத்திய ஞான சைப!! நாம் ேஜாதி தrசனம் காண முடியாமல் அசுத்த
மாயா திைரகள் ஏழு மைறத்துள்ளது !வடலூrல் சத்திய ஞானசைபயில் ஏழு
திைர நக்கிய பின் தாேன ேஜாதி தrசனம் காண்கிேறாம்? அதுேபால நம்
கண்கைள மைறத்துக் ெகாண்டிருக்கும் மும்மலங்களாகிய ஆணவம் கன்மம்
மாைய ஏழு நிைலகளாக ஏழு திைரகளாக உள்ளது!நாம் சிற்சைப
ெபாற்சைபயாகிய நம் இரு கண்மணி ஒளிைய நிைனந்து உணந்து ெநகிழ்ந்து
தவம் ெசய்யச் ெசய்ய இருகண் சூrயசந்திர ேஜாதி உட்புகுந்து ஆத்மேஜாதிைய
அைடயும் அம்முயற்சியின் ேபாது ஒவ்ெவாரு திைரயாக விலகும்! என்ெனன்ன
கல ஒளி ெதrயும் என்றும் நம் உலககுரு வள்ளலா ெதளிவாக
கூறுகிறா!முடிவில் நம் ஆத்மேஜாதி தrசனம் நாேம காணலாம்!!
ஒவ்ெவாருமனிதனும் இப்படித்தான் ஞான தவம் ெசய்யணும்1 இன்னின்ன மாதிr

அனுபவம் கிட்டும் என வள்ளல் ெபருமான் மிகமிக ெதளிவாக ஞான
அனுபவங்கைள புட்டு புட்டு ைவக்கிறா! ''சிற்சைபயும் ெபாற்சைபயும்
ெசாந்தெமனதாச்சு'' என்றும் அகவலில் ஒவ்ெவாரு திைரயின் தன்ைமயும் கூறி
நம்ைம

பரவசத்திலாழ்த்துகிறா!

உலகில் இதுவைர இதுேபால் யாருேம இவ்வளவு ெதளிவாக ஞான உபேதசம்
ெசான்னதில்ைல !!அைத பாமரனுக்கும் விளங்கும்படி உன் தைல அைமப்ேப
சத்திய ஞானசைப , அதன் உள் நடுேவ ேஜாதி தrசனம் காண்பைத ேபால
உன்தைல உள்நடுேவ உள்ளுன் ஆத்மேஜாதிைய காண்!என்றா!இதுேவ ஈடு
இைணயில்லா ஒப்பற்ற ஞானம் !முதன் முதலாக உலகுக்கு ெசான்னேதாடு
இம்மாதிr இருக்கும் என்று சத்திய ஞான சைபையயும் கட்டி தத்துவ
விளக்கமும்

தந்து தம்ைம மரணமிலா ெபருவாழ்வுக்கு கூட்டிப்ேபாகிறா. யா

ெசய்வா இப்படி ஒரு உதவிைய ?!ஞானிக்ெகல்லாம் பரமஞானி
வள்ளலா!ஈடுஇைணயில்லா ஞானி!!

'என்ெசயல் அைனத்தும் தன்ெசயல் ஆக்கி
என்ைனவாழ் விக்கின்ற பதிையப்
ெபான்ெசயல்

வைகைய உணத்திஎன் உளத்ேத

ெபாருந்திய மருந்ைதெயன்

ெபாருேள

வன்ெசயல் அகற்றி உலெகலாம் விளங்க
ைவத்தசன் மாக்கசற் குருைவக்
ெகான்ெசயல் ஒழித்த சத்திய ஞானக்
ேகாயிலில் கண்டுெகாண் ேடேன''
6-ம் திருமுைற - திருவருட்பா
இதுதான் ஞானம் !இதுதான் வழி! இைதத்தான் எல்லா ஞானிகளும் இரகசியமாக
மைறெபாருளாக இதுகாறும் ெசால்லிபட்டும் படாமலும் ஞானத்ைத
ெவளிப்படுத்தி ெசன்றன!ஆனால் வள்ளலா உலககுரு ஆயிற்ேற !உலகருக்கு

உள்ளைத உள்ளபடி உைரத்தா! எந்த மைறப்புமின்றி !பட்டவத்தனமாக
இரகசியம் ஏதுமின்றி இதுதான் இப்படி த்தான் என்று ேபாட்டுைடத்துவிட்டா!
காலங்காலமாக உலைக சூழ்ந்த அஞ்ஞான இருள் விலகியது! உலக குரு
வள்ளலா ஏற்றிய ஞானதபம் பிரகாசிக்கின்றது!!
சன்மாக்கம் தருமச்சாைலயில் அல்ல?!சத்திய ஞானசைபயிேலதான்!
சாகாதவேன சன்மாக்கி !

சாப்பிட்டுக்ெகாண்டிருப்பவன் சன்மாக்கி

அல்ல!உண்ைமயான சன்மாக்கிேய பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு!வள்ளலாைரப்
ேபால் ேவஷம்ேபாடேத! வள்ளலா ெசான்னபடி விழித்திருந்து ஞானதவம் ெசய்!
உலககுரு வள்ளலாrன் ெகாள்ைககள் ஆன்மேநய ஒருைமப்பாடும்
ஜவகாருண்யமுேம!! எவ்வுயிைரயும் தம்முயிேபால் கருதினாேல ஆன்மேநய
ஒருைமப்பாடு உனக்குள் உண்டாகும்! பிற உயிைரப்ேபால உன் உயிரும் ஜவனும்
கைடத்ேதறேவண்டுமானால் உன் ஜவைன கருைணேயாடுபா அதுேவ
ஜவகாருண்யம்1சாப்பாடு ேபாடுவது , யா யாருக்கு என்ன ேதைவேயா அைத
ெகாடுத்து உதவுவது எல்லாேம சாதாரண விஷயம் !? உலககுரு வள்ளலா, ந
உன் ஜவைன அறிந்து
உணந்து ஞானதவம் ெசய்து அருட்ெபரும்ேஜாதி ஆண்டவைன அைடயேவ
வழிகாட்டினா!விழிகாட்டி விழித்திருக்க ெசான்னா! கண்ைண மூடி ெசய்யும்
எந்த பயிற்சியும் ஞானத்ைத தராது?! முதலில் புறக் கண்ைணதிற புறத்ேத ேஜாதி
தrசனம் காண்அேத ேபால் விழித்து தான் உன் அகத்திலும் ஆத்மேஜாதிைய
காணணும்!! கண்ைணமூடினால் தூங்குவாய், முடிவில் ஒேரயடியாய்
ெநடுந்தூக்கம்தான் முதலில் புறக்கண்ைணத்திற !உன் அறிவு கண்ைணத்திற! உன்
மனக்கண்ைணத் திற! பின்ன உன் ஊனக்கண்ேண ஞானக்கண்ணாக ஒளிரும்!!
விபூதி பூசுங்கள்! தைல ந ேபாகும் !விபூதி பூசாதவனுக்கு ஒன்றும் ஞானம்
வராது!வள்ளல் ெபருமான் எத்தைனேயா அன்பகளுக்கு விபூதி ெகாடுத்ேத தராத
பிணி மற்றும் துன்பங்கைள ேபாக்கியிருக்கிறா!
படிக்கவில்ைலயா?!''மந்திரமாவது நறு ''என திருஞானசம்பந்த பாடல்
பாடியிருக்கிறாேர ெதrயாதா உங்களுக்கு? தருமச்சாைலயிேல
,ேமட்டுக்குப்பத்திேல பின் எதற்கு விபூதி ெகாடுக்கிறாகள்?! வண்

வாதம்

விதண்டவாதம் பண்ணாமல் வள்ளலா வழியில் ஒளியிடலாகி மரணமிலா
ெபருவாழ்வைடயும் வழிைய ேதடு!
சாப்பாடு ேபாடுங்கள் நல்லது!இன்னும் என்ெனன்ன உதவிெயல்லாம் உலகருக்கு
ெசய்ய முடியுேமா ெசய்யுங்கள் !ெரம்ப நல்லது புண்ணியம் கிைடக்கும்
!இெதல்லாம் இன்ைறய உலகில் எத்தைனேயா ஸ்தாபனம் ெசய்கிறேத ?!
ெதrயாதா!சன்மாக்கத்தின் சிறப்பு என்னது ? மற்ெறல்லாrடமிருந்தும் உலககுரு
வள்ளலா எவ்வாறு ேவறுபட்டு ,உன்னத நிைலெபற்று திகழ்கிறா?! சன்மாக்கி
என்று ெசால்லும் ஒவ்ெவாருவரும்

இைத உணர ேவண்டும் !!

வள்ளலாrன் ஒேர இலட்சியம் இதுதான் ,''வம்மின் உலகியl மரணமிலா
ெபருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் '' என்பதல்லவா?!தும்ைப விட்டு வாைல பிடித்த
கைதயாக ,சாகாக்கல்விைய படிக்கணும் பிறருக்கு ேபாதிக்கணும் சாகாநிைல
ெபறணும் இைத ெசய்வைதவிடுத்து ேவறு எல்லாவற்ைறயும் ெசய்கிறகள்?!இந்த
ேவதைன வள்ளலா இருக்கும் ேபாேத அனுபவித்தா!அறியாைமயில் உழலும்
இந்த மக்களுக்கு நல்லறிைவ ெகாடு என்று அைதயும் அருட்ெபரும்ேஜாதி
ஆண்டவrடேம முைறயிட்டா!!
“புைல ெகாைல தவித்தவேர உள்ேள புகுதல் ேவண்டும்” என்று சத்திய ஞான
சைப வாசலில் வள்ளல் ெபருமாேன கல்ெவட்டில் பதித்து ைவத்துள்ளா!
ஒருமுைற ஈ. ெவ .ரா.ெபrயா வடலூ வந்தேபாது வாசலில் இருந்த இந்த
வாசகத்ைத பாத்து விட்டு உள்ேள ேபாகேவவில்ைல! நான் வள்ளலாைர
மதிக்கிேறன் என்று கூறி அவைர ெவளியில் இருந்ேத வணங்கி
ேபானா!நாத்திகேரயானாலும் அவ ெபrயவேர !
புைல ெகாைல தவித்தவேர வள்ளலா ெபய ெசால்ல அருகைத
உள்ளவராவா! சன்மாக்கி என்று ெசால்ேவா சன்மாக்க சங்கம் நடத்துேவா
முதலில் புைல ெகாைல தவிக்க ேவண்டும் !கண்டிப்பாக பஞ்சமாபாதங்கள்
புrயக்கூடாது!ஒழுக்க சீலகளாய் விளங்க ேவண்டும் ! நல்ல பண்பு அன்பு
பணிவு அவசியம் இருக்க ேவண்டும் !வயிற்றுக்கு பசிக்கு இைரேதட எடுக்கும்
முயற்சியில் சிறிதளவாவது ஆன்ம பசிக்கு இைறைய ேதடுவதில்
உருப்படுவாய்!!

காட்டு !!

'இைறவைன காண ேவண்டுெமன உண்ைமயாக விரும்பினால் அமுத கண்ண 
மாறுமா ஆகாரத்தில் இச்ைச ெசல்லுமா!'' என்று உலககுரு வள்ளலா கூறுகிறா.
சதா சவ காலமும் நிைனந்து நிைனந்து உணந்து உணந்து இருந்தால்
ெநகிழ்ந்து ெநகிழ்ந்து கண்ண  ெபருகி வழியும் . இதுேவ தவம்!கண்மணி
ஒளிைய நிைனந்து குருதட்ைசமூலம் உணந்து ஞான தவம் ெசய்தால் ெநகிழ்ச்சி
ஏற்படும் கண்ண  ெபருகும் .இங்ஙனம் எப்ேபாதும் தவம் ெசய்து
ெகாண்ேடயிருந்தால் அதாவது எப்ேபாதும் அழுது ெகாண்ேடயிருந்தால் சாப்பிட
ேதான்றுமா?!வள்ளலா எைத ெசான்னா என இப்ேபாதாவது
புrகிறதா?சாப்பட்டிேல கவனம் ைவக்காேத அழுது ெதாழுது இைறவைன
அைடயும் வழிைய பா! அழுதால் ெபறலாம் அவனருைள என திருநாவுக்
கரசரும் ஞான தவநிைலயேய கூறுகிறா. அழுகிணி சித்த என்று ஒருவ. ஏன்
அந்த ெபய வந்தது? எப்ேபாதும் அழுது ெகாண்ேடயிருப்பாராம்!அதனால் அவ
ெபயேர அழுகிணி சித்த என்றாயிற்று!
புலால் உண்பைத கண்டித்த அளவுக்கு வள்ளலா ேவெறைதயும்
கண்டித்ததில்ைல .புலால் மறுத்தைல வற்புறுத்திய அளவுக்கு ேவெறைதயும்
வற்புறுத்தியதில்ைல!சாதி மதம் இனம் ெமாழி இவற்றால் உலகேம பிrந்து
கிடந்தாலும் வள்ளலா ஆன்ம ேநய ஒருைமப்பாடு உணவுடேனேய
அைனவைரயும் சமமாகேவ கருதினா1ஆனால் புைலெயாழுக்கம் ஒன்ைற
ைவத்ேத உலகைர இரு பிrவாக பிrத்தா! புலால் மறுத்ேதா அகவினத்தா
அவ இைறவனருைள ெபறுவ !புலால் உண்ேபா புறவினத்தா ஒருக்காலும்
அவகளுக்கு இைறயருள்கிட்டாது!'உயிெகாைலயும் புைலப்புசிப்பும்
உைடயவகள்

எல்லாம் உறவினத்தா அல்ல, அவ புறினத்தா!'' என

இைறவேன தனக்கு அருளினான் என உலககுரு வள்ளலா கூறியருள்கிறா!

''மருவாைணப் ெபண்ணாக்கி ஒருகணத்தில் கண்விழித்துவயங்கும் அப்ெபண்
உருவாைண உருவாக்கி இறந்தவைர எழுப்புகின்ற உறுவேனனும்
கருவாைண யற இரங்கா

துயிருடம்ைபக் கடிந்துண்ணுங் கருத்தேனல்எங்

குருவாைண எமதுசிவக் ெகாழுந்தாைண ஞானிஎனக் கூெறா ணாேத''
2-ம் திருமுைற

-திருவருட்பா

ஒருவன் ஆைண ெபண்ணாகவும் ெபண்ைண ஆணாகவும் ,இறந்தவைர
எழுப்பவும் வல்லவனாயினும் அவன் புலால் உண்ணும் கருத்துைடயவனாயின்
அவன் ஞானியல்ல !? புலால் உண்பவனல்ல அந்த கருத்துைடயவானாயினும்
அவன்ஞானியல்ல ேகவலம் மனித மிருகேம!? இது என் குரு மீ து ஆைண
சிவத்தின் மீ தும் ஆைண என்று அறுதியிட்டு கூறுகிறா வள்ளலா!
சன்மாக்க சங்கத்தா

கண்டிப்பாக அகவினத்தாராகேவ இருக்க ேவண்டும்!

புறவினத்தா கண்டிப்பாக வடலூ திைச பக்கேம வராதகள்!

பிறக்கும்

ேபாதும் நிவாணம் .இறக்கும் ேபாதும் முடிவில் நிவாணேம. எங்கிருந்து வந்தது
ஜாதி மதம்

இனம் ெமாழி முதலிய ேவறுபாடுகள்?!

உலக மக்கள் அைனவருக்கும் ஒேர குலம் மனித குலம்! நமக்குள் இரண்ேட
பிrவு ஆண்ெபண்!உலகுக்கு ஒருவனாம் இைறவன் அவேன நமக்கு தாயும்
தந்ைதயுமாவான்!
பல ஞானிகளும் மகா நிவாணநிைல ெபற ேவண்டும் என்றன!அதாவது எந்த
பற்றுமின்றி இைறவைன மட்டுேம மனதில்ெகாண்டு வாழ்வேத மகா
நிவாணநிைல !சுகப்பிரம்ம மகrஷிைய ேபால சதாசிவ பிரம்ேமந்திரேபால
வாழேவண்டும் !ஆைடகைள மட்டும் துறந்தால் அம்மணம்!
சுத்த சன்மாக்கத்தின் முக்கிய இலட்சியம் ஆன்மேநய ஒருைமப்பாட்டுrைம!
அதற்குதைட சாதிமதம் !''சாதியும் மதமும் சமயமும் தவித்ேத சத்தியச் சுத்தசன்
மாக்கத்தில் கலந்திட அைழக்கிேறன் வாரும் உலேகாேர என்றா வள்ளலா
!எவ்வுயிரும் தம்உயிேபால் கருதுவேத ஆன்மேநய ஒருைமப்பாடு!
''சாத்திரங்கள் எல்லாம் தடுமாற்றம் ெசால்வதன்றி

ேநத்திரங்கள் ேபாற்காட்ட ேநராேவ - ேநத்திரங்கள்
சிற்றம்பலவன் திருவருட்சீ வண்ணம் என்ேற
உற்றிங் கறிந்ேதன் உவந்து''
-6-ம் திருமுைற திருவருட்பா

ேவத புராண இதிகாச உபநிஷதங்கள் மற்றும் அைனத்தும் சாஸ்திர நூற்களிலும்
மைறத்தும் இரகசியமாகவும் பrபாைஷயாகவுேம ெசால்லப்பட்டிருக்கின்றது .
ேநத்திரம் என்றால் கண்- நமது கண்ைணப்ேபால ேநரடியாக காட்டாேத!கண்தான்
இைறவன் நத்தனமிடும் சின்ன அம்பலம் திருச்சிற்றம்பலம்!நம்கண்ேண
இைறவன் துலங்குமிடம் !தான் அறிந்த இந்த ஞான இரகசியத்ைத உலகுக்ேக
அறிவிக்கின்றா உலக குரு வள்ளலா!யா தருவா இப்படி ஒரு ஞான தானம் !
வள்ளலாைர தவிர!
ஞானம்ெபற கடவுைள ெவளியில் ேதடாேத! உன்னுள்ேள ேதடு!முதலில்
இைறவன் திருவடிகளாகிய உன் கண்மணி ஒளிைய நாடு! குருைவ
ஞானசற்குருைவ ெபற்று ,சட்சுதட்ைச, நயன தட்ைச ,திருவடி தட்ைச, தச
தட்ைச, ெமய்ெபாருள் தட்ைச இப்படி பலவாக ெசால்லப்படுவது ஒேர தட்ைச
தான்!அைத முதலில் ெபறு !உன் இரு கண்களில் அ, உ என்ற 8 , 2 ல் 10 ல்
உணைவ ெபறுவது தான் தசதட்ைச !ேமற்கூறியதும் இதுதான்! வாத்ைத
ஜாலத்தில் யாrடமும் ஏமந்து ேமாசம் ேபாய் விடாதகள்!ஞானத்துக்கு ஒேர
தட்ைச தான்!அதுவும் இதுதான்!ேவெறதுவும் இல்ைல!இல்ைல! மனதால்
கண்மணி ஒளிைய நிைனத்து திரும்ப திரும்ப நிைனத்து குருகடாட்சத்தால்
ெபற்ற உணவில்லயித்து உணந்து உணந்து இருப்பதுேவ தவம்!ஞானதவம்!
இதுதான் மானஸ பூைஜ! அrதினும் அrதான மிக உயந்த ஞானம்!
சத்திய ஞான சைபைய கட்டி உலகுக்கு அப்பணித்த வள்ளல் ெபருமான்
சன்மாக்க சங்கத்திற்ெகன ஒரு ெகாடியும் உருவாக்கினா. இதுவும் ஞானத்ைத
ெவளிப்படுத்தேவ! அகத்தில் கண்ட ஒளி நிறேம! ேமல் பகுதி சிறிது
மஞ்சளாகவும் கீ ேழ ெபரும்பகுதி ெவள்ைளயாகவும் உள்ளேத சன்மாக்க ெகாடி!
22-10-1873 ஸ்ரீமுக வருடம் ஐப்பசி மாதம் 7ம் ேததி ெசவ்வாய் கிழைம காைல 8
மணிக்கு ேமட்டுகுப்பம் சித்திவளாக திருமாளிைக புறத்ேத சன்மாக்க ெகாடி
ஏற்றி அன்பகளிைடேய ேபருபேதசம் வழங்கினா. உலககுருவள்ளலா! மஹா
உபேதசம் என அன்பகளால் அைழக்கப்படுகிறது.
உலககுரு வள்ளலா திருவருட்பிரகாச வள்ளல் இராமலிங்க சுவாமிகள் அவகள்
ஸ்ரீமுக வருடம் சன்மாக்க ெகாடி வழங்கிய அடுத்தமாதம் காத்திைக மாதம்
திருக்காத்திைக தபத்திருநாளன்று ,எல்லா ஊகளிலும் எல்லா ேகாவில்களிலும்

வடுகள்ேதாறும்

தபேமற்றி வழிபடும் புனித நாளன்று ேமட்டுக்குப்பம் சித்திவளாக
திருமாளிைக உள் இருந்த விளக்ைக புறத்ேதைவத்து 'இைத தைடபடாது
ஆராதியுங்கள்'' என்று திருவாக்கு அருளினாகள் !'ஆண்டவ இப்ேபாது தப
முன்னிைலயில் விளங்குகின்ற படியால் உங்களுைடய காலத்ைத வணிற்

கழிக்காமல் நிைனந்து நிைனந்து என்னும் ெதாடக்கமுைடய ஞானசrைய 28
பாடலிற்கண்டபடி ெதய்வபாவைனைய இந்த தபத்தில் ெசய்யுங்கள் . நானிப்ேபாது
இந்த உடம்பிலிருக்கிேறன் இனி எல்லா உடம்பிலும் புகுந்து ெகாள்ேவன் 'என
திருவாய் மலந்தருளினாகள்!!
சன்மாக்கம் ேபசும் ஒவ்ெவாருவரும் இந்த உபேதசத்ைத ,வள்ளல்
ெபருமனாஇன் ஞான கருத்துக்கைள அவசியம் உணரேவண்டும்! தபத்ைத பாத்து
இருக்க ேவண்டும்!கண்ைண மூடிக்ெகாண்டு தபத்தின் முன் அமந்து என்ன பயன்
?கண்ைண மூடிக்ெகாண்டு தியானம் ெசய்கிேறன் என்று உந்த சன்மாக்கியாவது
ெசான்னால் அவன் முட்டாள்!கண்ைணதிறந்து தபத்ைத பா!
ஞானசrைய 28 பாடல் நிைனந்து நிைனந்து இைத புrந்து தவம்
ெசய்யேவண்டும். கண்ைண மூடிஇருந்தால் உணவுவராேத! கற்பைனதான்
மாையதான் உண்டாகும்! கண்ைணதிற நிைன உண இதுதான் தியானம் தவம்
ஞான சாதைன!
வள்ளலாேர ெசால்லியிருக்கிறா இைதயாவது புrந்து ெகாண்டீகளா?
இனியாவது கண்ைண திறந்து விழித்திருந்து தியானம் ெசய் சன்மாக்கிேய!
இைவ எல்லாவற்றுக்கும் ேமலாக நம் உலக குரு வள்ளலா அடுத்து
ெசான்னதுதான் உலக மகா அதிசயம் அற்புதம் ேபரானந்தம் நல்கும் உபேதசம்
!நாம் ெசய்த புண்ணியம் ஒப்பற்ற ஞானி உலககுரு திருவருட்பிரகாச வள்ளலா
இராமலிங்கசுவாமிகள் அவகேள எல்லா உடம்பிலும் புகுந்து ெகாள்ேவன்
என்பதுதான் !! எப்படி ? தகுந்த ஆச்சாrயா மூலம் உங்கள் நடுக்கண்ைண
திறக்கும்ேபாது!!
வள்ளல் ெபருமான் ெசான்னபடி உண்ைமயான சன்மாக்கியாக வாழும், தகுந்த
ஆச்சாrயா மூலம் தங்கள் நடுக்கண்ைண திறக்கப்ெபற்றுக்ெகாள்ளும்
ஒவ்ெவாருவ உடம்பிலும் சூட்சுமமாக ஒளியாக புகுந்துெகாள்வா! இப்படி

தட்ைச ெபற்று வள்ளல் ெபருமானால் ஆட்க்ெகாள்ளப்பட்டேர உண்ைமயான
சன்மாக்கி!!
எத்தைனெயா மகான்கள் ஞானிகள் ேதான்றினாகள்!யா இப்படி நம்ேமாடு
இருந்து வழிகாட்டி நமக்கு மரணமிலா ெபருவாழ்வு தருகிறாகள்?! உலக குரு
திருவருட்பிரகாச வள்ளலா உலக மீ து ெகாண்ட கருைணக்கு இரக்கத்துக்கு
அன்புக்கு இதுேவ சாட்சி!!

''காற்றாேல

புவியாேல ககனமத

னாேல

கனலாேல புனலாேல கதிராதி யாேல
கூற்றாேல

பிணியாேல

ேகாளாேல பிறஇயற்றும்

ெகாைலக்கருவி

யாேல

ெகாடுஞ்ெசயல்க ளாேல

ேவற்றாேல எஞ்ஞான்றும் அழியாேத விளங்கும்
ெமய்யளிக்க

ேவண்டுெமன்ேறன்

விைரந்தளித்தான் எனக்ேக

ஏற்றாேல இழிெவனந நிைனயாத
எந்ைதஅருட் ெபருஞ்ேஜாதி

உலகீ 

இைறவைனச்சா வேர''

-திருவருட்பா

''ெபற்ேறன் என்றும் இறவாைம ேபதம் தவிந்ேத இைறவெனைன
உற்ேற கலந்தான் நானவைன உற்ேற கலந்ேதன் ஒன்றாேனம்
எற்ேற அடிேயன் ெசய்ததவம் யாேர புrந்தா இன்னமுதம்
துற்ேற உலகீ  நவிஎலாம் வாழ்க வாழ்க துனிஅற்ேற''
-திருவருட்பா

''அந்ேதாஈ ததிசயம்ஈ ததிசயம்என் புகல்ேவன்
அறிவறியாச் சிறிேயைன அறிவறியச் ெசய்ேத
இந்ேதாங்கு சைடமணிநின் அடிமுடியுங் காட்டி
இதுகாட்டி அதுகாட்டி என்நிைலயுங் காட்டிச்
சந்ேதாட சித்த கடந் தனிச்சூதுங் காட்டி
சாகாத நிைலகாட்டிச் சகசநிைல காட்டி
வந்ேதாடு நிகமனம்ேபாய்க்

கைரந்திடங் காட்டி

மகிழ்வித்தாய் நின்அருளின் வண்ைமஎவக் குளேத''
-4-ம் திருமுைற

-திருவருட்பா

''ேசத்தான் பதம்என் சிரத்ேத திருஅருட்கண்
பாத்தான்என் எண்ணம்எலாம் பாலித்தான் - தத்தான்என்
துன்பம்எலாம் தூக்கம்எலாம் சூழாது நக்கிவிட்டான்
இன்பெமலாம் தந்தான் இைசந்து''
-6-ம் திருமுைற

-திருவருட்பா

''மன் உயிருக்குயிராகி இன்பமுமாய் நிைறந்த
மணிேயஎன் கண்ேண என் வாழ்முதேல மருந்ேத''
-

6-ம்

திருமுைற

-திருவருட்பா

''சுத்த வடிவும் சுகவடிவாம் ஓங்கார
நித்த வடிவும் நிைறந்ேதாங்கு -சித்ெதனும்ஓ
ஞான வடிவும் இங்ேக நான்ெபற்ேறன் எங்ெகங்கும
தானவிைள யாட்டியற்றத் தான்''
-6-ம் திருமுைற - திருவருட்பா

'ஊன உடம்ேப ஒளிஉடம்பாய் ஓங்கிநிற்க
ஞான அமுெதனக்கு நல்கியேத - வானப்
ெபாருட்ெபருஞ் ேஜாதிப்

ெபாதுவில் விளங்கும்

அருட்ெபருஞ் ேஜாதி அது''
-6-ம் திருமுைற –திருவருட்பா
இப்படி திருவருட்பிரகாச வள்ளல் ெபருமான் பிறப்பு முதல் ஒளியுடலாகி
அருட்ெபரும்ேஜாதி ஆண்டவேராடு கலந்தது வைர எண்ணிலடங்கா அற்புதங்கள்
நடந்தது! வள்ளல் ெபருமான் ெபற்ற ேபறுகேள யாரும் ெபற்றிராத ெபரும்ேபறு!
''ேதவா நின்

ேபரருைள என்ேபாலப் ெபற்ற வரும் எஞ்ஞான்றும் சாவாவரம் என்

ேபால் ெபற்றவ எவ்வுலகில்யாருள'' என்றும் பாடியருள்கிறா.
'என் மாக்கம் இறப்ெபாழிக்கும் சன்மாக்கந்தாேன !'' ''சன்மாக்கத்தின் முடிவு
சாகாதிருப்பேத !'' ''சாகாதவேன சன்மாக்கி!'' இைதெயல்லாம் உலகுக்கு
உைரத்தா! உணத்தினா! தற்ேபாதும் ேதான்றாதுைணயாக இருந்தும்
உணத்துகிறா!
ஒரு ழுழுைமயான வாழ்வு வாழ்ந்து ஞான தவ வாழ்ைவ ேமற்க்ெகாண்ட
திருவருட்பிரகாச வள்ளலா இராமலிங்கசுவாமிகள் அவகள் தமது 51
வயதிற்குள் உலகுக்கு ,திருவருட்பா 6 திருமுைறகள், தருமச் சாைல ,சத்திய
ஞானசைப ,சித்திவளாகம் அருள் ஞானெகாைடயாக தந்துள்ளா! வள்ளலாrன்

வாழ்க்ைக உலகுக்கு பயனுள்ள வாழ்க்ைக! அவ உபேதசங்கள் மனிதைன
ஞானிகளாக்கும்!
''பற்றற்ற கண்ேண பிறப்பறுக்கும்''

என்று ெசான்னா! வாழ்ந்தும் காட்டினா!

வடலூ இன்று உலகத்துக்ேக ஞானம் அருளும் பூமி! ைதப்பூச ேஜாதிதrசனம்
காணத் தவறாதகள் என்றா வள்ளலா!
சத்திய ஞானசைப எண்ேகாண வடிவில் அைமந்துள்ளது. முன்ேன சிற்சைப
ெபாற்சபைப இருபுறமும் உள்ளது .ைதப்பூசத்தன்று சத்தியஞான சைபக்கு
ெவளிேய நின்று காைலயில் பாத்தால் கிழக்கு திைசயில் சூrயன் உதயமாகும் .
ேமற்குதிைசயில் பூண சந்திரன் அஸ்தமனமாகும். நடுவில் சத்தியஞான
சைபயின் உள்ேள ஏழுதிைர நக்கி ேஜாதி தrசனம் காண்பிப்பாகள்! இப்படி ஒரு
அைமப்ைப வள்ளலா ஏற்படுத்தேவ வடலூைர ெபருெவளியாக ைவத்திருந்தா.
ேவறு கட்டிடங்கேள பக்கத்தில் ஏற்படாதவாறு அைமத்தா. இதுதான்
ஞானவிளக்கம் .நம் சிரநடுேவ

உள்ேள நம் ஆத்மேஜாதி துலங்குகிறது எப்ேபாது

காணலாம்? வலது கண் சூrயன் உதயமும் இடது கண் பூரணசந்திரனும்
கண்டால் இருேஜாதியும் உள்ேள ேபானால் உள்உள்ள ஆத்ம ேஜாதிைய காண
தைடயான 7 திைரவிலகினால் ேஜாதி தrசனம் !! ெவளிேய சாட்டிக்காக
வள்ளலா கட்டினா. உள்ேள ஞானதவம் ெசய்து ஆத்ம ேஜாதிைய காணணும்!
இதுேவ மானிட பிறவியின் பயன். வடலூ வந்து ைதப்பூசேஜாதிதrசனம்
காணுங்கள்! உங்கள் உடலூrன் உள்ேள ஆத்ம ஊஓதி தrசனம் காணலாம்!
உலககுரு வள்ளலா.திருவருட்பிரகாச வள்ளல் இராமலிங்கசுவாமிகள் 1874-ல்
தமது 51-வது வயதில், அழியாத நித்திய ஒளிேதகம் ெபற்ற அருள்பூரணஞானி 3001-1874 ஸ்ரீ முக வருடம் ைதமாதம் 19-ம் ேததி ெவள்ளிக்கிழைம இரவு 12.00
மணிக்கு ேமட்டுக்குப்பம் சித்திவளாகம் திருமாளிைகைய அன்பகளிடம் ெசால்லி
திருக்காப்பிட்டுக் ெகாண்டு உட்ெசன்றாகள்! ஒளியான வள்ளலா ேபெராளியான
அருட்ெபருஞ்ேஜாதி ஆண்டவருடன் ஐக்கியமானாகள்

!ஸ்தூலேதகத்துடன்

மக்களுடன் நடமாடிய வள்ளல் ெபருமான் மக்கள் கண்களுக்கு புலப்படாது
ஒளியானா!
தகுந்த ஞானாசிrய மூலம் சாகாக்கல்வி உபேதசம் ெபற்ற ஞானதட்ைச
ெபற்றவகேளாடு சூட்சம நிைலயில் இருந்து காத்தருள்வாகள்!

வள்ளலா உைரத்தது பாமரனுக்கு ேஜாதி வழிபாடு !-அருட்பா பாராயணம் அன்னதானம் !பக்குவிக்கு மானஸபூைஜ

பறத்ேத கண்டேஜாதிைய அகத்ேத

காணுதல்!-சும்மாஇருத்தல்! ஞானதானம் ெசய்தல் !இதற்கு ேதைவ
ஒழுக்கம்!அன்பு! பக்தி!இதுதான் சன்மாக்கம்!!
இைத விடுத்து பிராணாயமம் அந்தேயாகம் இந்தேயாகம் என்று எங்கும் ேபாய்
உடல் நலமும் ெபாருளும் இழக்காதகள்!
சன்மாக்கி என்பவன் தன் கடைமைய ஒழுங்காக ெசய்பவேன! மைனவி
மக்கேளாடு குடும்பத்ேதாடு ெசாந்த பந்தங்கேளாடு ேசந்து வாழுங்கள் தாமைர
இைல தண்ணைரப்ேபால

!!யாைரயும் ெவறுத்து சாமியாராகி காட்டுக்கு ஓட
ேவண்டாம்!ஊேராடு ஒத்துவாழ்!
வள்ளல்ெபருமானின் உபேதசங்கைள படி! ஒவ்ெவான்றாக நைடமுைற
படுத்திவா!ேபராைச ெகாள்ளாேத!எளிைமயாக வாழு!நமது ஒேர இலட்சியம்
மரணமிலா ெபருவாழ்வு!
ேவெறந்த சாதைனயும் ேயாகமுைறயும் அப்பியாசங்களும்
ெசய்யேவண்டாம்!மகா மந்திரத்ைத மனதுக்குள் ெசால்லிக் ெகாண்ேடயிரு! உன்
வட்டில்

24 மணிேநரமும் ஒரு சிறு அகல் விளக்கு எrயும்படி ைவ!ேநரம்
கிைடக்கும் ேபாெதல்லாம் ேஜாதியின் முன்பு உட்கா!கண்ைண ஒருேபாதும்
மூடாேத!கண்ைண திறந்து ேஜாதிையப் பா!
''காணாத காட்சிெயலாம் கண்ணில் காணும்'' சுத்த ைசவ உணைவ மட்டுேம
உட்ெகாள்! எவ்வைகயிலும் புலால் உண்ணேவ கூடாது! புலால்
உண்பவகேளாடும் ேசராதகள்!உலகில் உள்ள எந்த தய ேபாைத பழக்கமும்
கூடேவ கூடாது!
உன்மைனவி தவிர பிற எல்லா ெபண்கைளயும் எல்லாம் வல்ல ஆதி
சக்தியாகேவ காண்! அபிராமி பட்டைரேபால! ஞான சாதககேளாடு எப்ேபாதும்
சத்சங்கம் ஏற்படுத்திக்ெகாள்!

உன்னால் முடிந்த உதவிைய ெசய்தால் ேபாதும்1எல்ேலாரும் நலமுடன்

வாழ

இைறவனிடம் பிராத்தைன ெசய்!எந்த புண்ணியதலத்துக்கும் ேபா!அங்கும்
உட்காந்து ஞானதவம் ெசய்!
மூட நம்பிக்ைககள் கூடேவ கூடாது! இறந்தவைரப் பற்றி கவைலப் படாேத
!இருப்பவ நல்லாயிக்க ஏதாவது ெசய்!பrகாரம் பூைஜ கருமாதி ,திதி இன்னபிற
ெசயல்களில் இறங்காேத!எல்லாம் வல்ல இைறவைன ெதாழு !நம் ஞானகுரு
உலககுரு வள்ளலாrடம் உன் குைறைய முைறயிடு!
அன்னசத்திரம் ஆயிரம் கட்டைல விட ஆங்ேகா ஏைழக்கு எழுத்தறிவித்தல்
நன்று என்றா பாரதியா! 1 சத்திரம் கட்டி 100 ேபருக்கு சாப்பாடு ேபாடலாம் 1000
சத்திரம் கட்டி ஒரு லட்சம் ேபருக்கு சாப்பாடு ேபாடுவைத விட எட்டும்
இரண்டும் பத்து அ,உ என்ற ஞான எழுத்தின் விளக்கம் கூறி ஒரு மனிதன்
உருப்பட ஞானதானம் ெசய்!
வள்ளல்ெபருமானின் அருளிச்ெசயல்கைள உலகுக்கு எடுத்துக் கூறு!உலகில்
இதுவைர இரகசியமாக இருந்து மைறந்துேபான ஞானத்ைத வள்ளல்ெபருமாேன
பத்ெதான்பதாம் நூற்றாண்டிேல ெவளிப்படுத்தினா. அவ அடியாராகிய அடிேயன்
சிவெசல்வராஜ் இன்று உலெகங்கும் இந்த ஞான இரகசியங்கைள
புத்தகங்களாகவும்,ஒளிப்ேபைழயாகவும் படங்கள் இன்னபிற வைகயிலும்
இைணயதளம்

WWW.Vallayaar.com மூலமாகவும் ஞானதானம் ெசய்து வருகிேறன் .

எம்ைம ஞான சற்குருவாக ஏற்ற எமதருைம சீடகள் பல ஊ ஊராக ேபாய்
ஞான தானம் ெசய்து வருகிறாகள்!!

`இைறவன் திருவடிகேள நமது கண்கள் !நமது கண்ைணத்தான் ெமய்ெபாருள்
திருவடி புருவமத்தி கரும்பு சிவம்சக்தி சூrயன் சந்திரன் அ,உ எட்டும் இரண்டும்
கமலம் ேநத்திரம் அட்சம் நயனம் இருதயம் உந்தி முைல அண்டம் திட்டிவாசல்
துவாரபாலககள் துைறமுகம் ஓடம் ேதாணி முகமது திருவாவடுதுைற மைல
ேமரு கணபதி ஆறுமுகம் கண்ணண் பாத்தன் இப்படி பல நூறு ேவறு
ேவறுெபயகள் கண்ைணேய குறிக்கும். இைதெயல்லாம் குரு உபேதசம் மூலம்
அறியலாம்!

வள்ளல்ெபருமான் தருமச்சாைல ேமட்டுக்குப்பம் இன்னும் பல இடங்களிலும் தம்
திருக்கரத்தால் ஏற்றிய தபம் 150 ஆண்டுகளாக இன்றளவும் ஒளிவிட்டு
பிரகாசிக்கும் படி அன்பகள் பாதுகாக்கிறாகள்.
வள்ளல் ெபருமான் அன்பகளிடம் மண் அகல்விளக்கு ஏற்றி அது அைணயாமல்
இருக்க தகரக் கண்ணாடி கூண்டு உள் ைவத்து வழிபடக் கூறியருளினா!
சன்மாக்க அன்பகளிடம் ேகட்டால் காற்றில் அைணயாமல் இருக்கத்தான்
கண்ணாடி கூண்டு ைவக்கச் ெசான்னா என்பாகள்!இைத புrந்து
ெகாண்டால்அவேன சன்மாக்கி! அவேன ஞான சாதைன புrய
பக்குவமானவனாவான்!
சத்திய ஞான சைபயின் சிறுவடிவேம தகர கண்ணாடி விளக்கு!!தகர
கண்ணாடிவிளக்கின் உள்ேள விளக்கு இருக்கிறது! நாம் ெவளியிலிருந்து
பாக்கிேறாம் ெதrகிறது!ஏன் ? கண்ணாடிகூண்டு ஆனதால்
தாேன?திைரேபாட்ேடா, மரக்கதேவா மைறந்திருந்தால் உள்ேள உள்ள ேஜாதி
ெதrயாதல்லவா?!இைதயும் வள்ளலா நமக்கு ஞானம்விளங்கேவ விளக்கேவ
அைமத்து வழிபடச்ெசான்னா!எப்படி ?இநுத கண்ணாடி கூண்டு விளக்கு தான்
தம் கண் அைமப்பு !நம்சிரநடு உள் ஆத்ம ேஜாதி உள்ளது உள் உள்ள
அகல்விளக்கு ேபால!

ெவளிேய ெதrவது கண்ணாடி வழியாக !இதுதான் ஞான

இரகசியம்!!?நம் கண் மணி மத்தியில் ஊசி முைனதுவாரம் உள்ளது அது
கண்ணாடி ேபான்ற ெமல்லிய ஐவ்வால் மூடி இருக்கிறது . தகரகூண்டு விளக்ைக
தூண்ட கண்ணாடிகதைவ திறந்து தூண்டணும் அதுேபால நம் தைல உள்
உள்ளேஜாதிைய தூண்ட கண்ைண மூடியிருக்கும் ெமல்லிய ஐவ்ைவ
திறக்கேவண்டும் இதுேவ ஏழு திைர என்றும் மும்மலம் என்றும்
வழஙகப்படுகிறது. நிைனந்து உணந்து ெநகிழ்ந்தால் கண்ஒளி ெபருகும்
கண்மணி திறக்கும் ஒளி உள்புகும் ஆத்ம ேஜாதி ஒளிரும் !ஆஹா எப்படிப்பட்ட
அற்புத விளக்கம் இது ெதrயுமா? வள்ளல் ெபருமான் என் உள் இருந்து
உைரப்பது!இதுேவ ஞானநிைல!!
இதுேபான்று எல்லா ஞானகருத்துக்கைளயும் அடிேயன் உள்ளிருந்து உைரக்க
அடிேயன் ெவளியிட்ட முதல் ஞானநூல் கண்மணிமாைல !1992 -ல் ெவளியானது
!ெதாடந்து 39 ெமாய்ஞ்ஞானவிளக்கம் கூறும் நூற்கள் ஞானிகள் சித்தகள்
வள்ளல் ெபருமான் அருளாசியால் வந்தது. உலககுரு வள்ளலா என்ற இந்த
நூல் எமது 40-வது நூல்! எமது 33 வருட ஆன்மீ க வாழ்வின் பலன்!
எல்லா உயிகளும் மரணமிலா ெபருவாழ்வு ெபற எல்லா இரகசியமும்
எல்ேலாரும் அறிய உைரத்து விட்ேடன்!இதுேவ என்ைன ஞானசற்குருவாக்கிய
உலககுரு வள்ளல் ெபருமானுக்கு பயன் ெசலுத்தும் காணிக்ைக!!

நிைறய எழுதலாம்!இதுேபாதும் எளிைமயாக சிறியநூலாக இருக்கட்டுேம என
கருதி இத்துடன் நிறுத்துகிேறன்!எப்படி வள்ளலா 'உலககுரு'' என்பதற்கு,
இத்தைன விளக்கம் ேபாதுெமன கருதிகிேறன்!
உலெகங்கும் ஞானிகள் பல!என்ைன ஆட்க்ெகாண்டு உலகுக்கு என் மூலமாக
ஞானதானம் ெசய்ய ைவத்துள்ளா உலககுரு திருவருட்பிரகாச வள்ளல்
இராமலிங்க சுவாமிகள் அவகள்!!
''வலிந்து என்ைன ஆட்க்ெகாண்ட வள்ளேல'',உந்தன் ெபாற்பாத கமலங்களில்
அடிேயன் அைடக்கலேம!என்றும் எமது ஞானதானம் ஓங்கி வளந்து சிறக்க
உந்தன் பrபூரண நல்லருள் ேவண்டி பணிகிேறாம்!
''வள்ளலா கழல் வாழ்த்தல் வாழ்வாவேத!''
'எல்லா உயிகளும் இன்புற்று வாழ்க!''

''சாதியிேல மதங்களிேல சமயெநறி களிேல
சாத்திரச்சந் தடிகளிேல ேகாத்திரச்சண் ைடயிேல
ஆதியிேல அபிமானத் தைலகின்ற உலகீ 
அைலந்தைலந்து வேணந

 அழிதல்அழ கலேவ
நதியிேல சன்மாக்க நிைலதனிேல ஞான
நிருத்தமிடும் தனித்தைலவ ஒருத்தஅவ தாேம
வதியிேல

அருட்ேசாதி விைளயாடல் புrய
ேமவுகின்ற தருணம்இது கூவுகின்ேறன் உைமேய''
-6-ம் திருமுைற -

திருவருட்பா

'ஆதியும் நடுவும் அந்தமும் இல்லா அருட்ெபருஞ்ேஜாதிஎன்உளத்ேத
நதியில் கலந்து நிைறந்தது நானும் நித்தியன் ஆயிேனன் உலகீ 
மதமும் சமயமும் தவித்ேத சத்தியச் சுத்தசன் மாக்க
உைமத்தான் நிறுவுவல் உண்ைம விளம்பிேனன்

சாதியும்

வதியில்


வம்மிேனா விைரந்ேத''

-6-ம் திருமுைற –திருவருட்பா

''தங்கேம அைனயா கூடிய ஞான
சமரச சுத்தசன் மாக்கச்
சங்கேம கண்டு களிக்கவும் சங்கம்
சாதிருக் ேகாயில் கண்டிடவும்
துங்கேம ெபறுஞ்சற் சங்கம் நடூழி
துலங்கவும் சங்கத்தில் அடிேயன்
அங்கேம குளிர நின்றைனப் பாடி
ஆடவும் இச்ைசகாண் எந்தாய்''
-6-ம் திருமுைற- திருவருட்பா

''ஆடாத சற்றும் அைசயாத ேவெறான்ைற
நாடாத ெபாய்உலைக நம்பாத -வாடாத
சன்மாக்க சங்கத்ைதச் சாவ விைரந்தினிஇங்
ெகன்மாக்க மும்ஒன்றா ேம''
-6-ம்

திருமுைற -

திருவருட்பா

''கைரவின் மாமாையக் கரும்ெபருந் திைரயால்
அைரசது மைறக்கும் அருட்ெபருஞ்

ேஜாதி

ேபருறு நலப் ெபருந்திைர அதனால்
ஆருயி மைறக்கும் அருட்ெபருஞ் ேஜாதி
பச்ைசத் திைரயாற் பரெவளி அதைன
அச்சுற மைறக்கும் அருட்ெபருஞ் ேஜாதி
ெசம்ைமத்

திைரயாற் சித்துறு ெவளிைய

அம்ைமயின் மைறக்கும் அருட்ெபருஞ்ேஜாதி
ெபான்ைமத் திைரயாற் ெபாருளுறு ெவளிைய

அன்ைமயின் மைறக்கும் அருட்ெபருஞ் ேஜாதி
ெவண்ைமத் திைரயான் ெமய்ப்பதி ெவளிைய
அண்ைமயின் மைறக்கும் அருட்ெபருஞ் ேஜாதி
கலப்புத் திைரயாற் கருதனு

பவங்கைள

அலப்புற மைறக்கும் அருட்ெபருஞ் ேஜாதி''.
-அருட்ெபருஞ்ேஜாதி அகவல் -திருவருட்பா

''விைரந்து விைரந்து படிகடந்ேதன் ேமற்பால் அமுதம் வியந்துண்ேடன்
கைரந்து கைரந்து மனம் உருக்க கண்ண  ெபருகக் கருத்தலந்ேத
வைரந்து ஞான மணம்ெபாங்க மணிமன் றரைசக் கண்டு ெகாண்ேடன்
திைரந்து ெநகிழ்ந்த ேதாலூடம்பும் ெசழும்ெபான் உடம்பாய்த் திகழ்ந்ேதேன''.
-6-ம் திருமுைற - திருவருட்பா

''கற்ேறன்சிற் றம்பலக் கல்விையக் கற்றும் கருைண ெநறி
உற்ேறன்எக் காலமும் சாகாமல் ஓங்கும் ஒளிவடிவம்
ெபற்ேறன் உயநிைல ெபற்ேறன் உலகில் பிறநிைலையப்
பற்ேறன் சிவானந்தப் பற்ேறஎன் பற்றினேன''
-

6-ம்

திருமுைற -திருவருட்பா

'உலகுயித் திரெளலாம் ஒளிெநறி ெபற்றிட
இலகும் ஐந்ெதாழிைலயும் யான்ெசய்ய தந்தைன''
-

அகவல்

-திருவருட்பா

'உற்றெமாழி உைரக்கின்ேறன் ஒருைமயினால் உமக்ேக உறவன் அன்றிப்
பைகவன் என உன்னாத உலகீ 
கற்றவரும் கல்லாரும் அழிந்திடக்காண் கின்ற
கரணம்எலாம் கலங்கவரும் மரணமுஞ்சம் மதேமா
சற்றும் இைதச் சம்மதியா ெதன்மனந்தான் உமது
தன்மனந்தான் கன்மனேமா வன்மனேமா அறிேயன்
இற்றிதைனத் தடுத்திடலாம் என்ேனாடுேசந் திடுமின்
என்மாக்கம் இறப்ெபாழிக்கும் சன்மாக்ககந்
-6-ம் திருமுைற

தாேன''
-

திருவருட்பா

''நிைனந்துநிைனந் துணந்து ெநகிழ்ந்துெநகிழ்ந் தன்ேப
நிைறந்துநிைறந் தூற்ெறழுங்கண் ண 4ரதனால் உடம்பு
நைனந்துநைனந் தருளமுேத நன்னிதிேய ஞான
நடத்தரேச என்னுrைம நாயகேன என்று
வைனந்துவைனந் ேதத்தும்நாம் வம்மின்உல கியl
மரணமிலாப் ெபருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம் கண்டீ
புைனந்துைரேயன் ெபாய்புகேலன் சத்தியஞ்ெசால் கின்ேறன்
ெபாற்சைபயில் சிற்சைபயில் புகுந்தருணம் இதுேவ''
6-ம் திருமுைற

-திருவருட்பா

'உருவ ராகியும் அருவின ராகியும் உருஅரு வினராயும்
ஒருவேர உளா கடவுள் கண்டறிமிேனா உலகுள 4 உணவின்றி
இருவராம் என்றும் மூவேர யாம் என்றும் இயலும்ஐ வகள் என்றும்
எருவராய் உைரத் துழல்வெதன உடற்குயி இரண்டுமூன் ெறனலாேம''
-6-ம் திருமுைற

-திருவருட்பா

''வாடிய பயிைரக் கண்டேபா ெதல்லாம்
வாடிேனன் பசியினால் இைளத்ேத
வடுேதா
4
றிரந்தும் பசியறாதயந்த
ெவற்றைரக் கண்டுளம் பைதத்ேதன்
ந4 டிய பிணியால் வருந்துகின் ேறாஎன்
ேநஉறக் கண்டுளந் துடித்ேதன்
ஈடின்மா னிகளாய் ஏைழக ளாய்ெநஞ்
சிைளத்தவ தைமக்கண்ேட இைளத்ேதன்''
-திருவருட்பா

''குருெநறிக் ேகஎன்ைனக் கூட்டிக் ெகாடுத்தது கூறrதாம்
ெபருெநறிக் ேகெசன்ற ேபக்குக் கிைடப்பது ேபய் உலகக்
கருெநறிக் ேகற்றவ காணற் கrயது காட்டுகின்ற
திருெநறிக் ேகற்கின்ற துத்தர ஞான சிதம்பரேம''
-திருவருட்பா

'என்சாமி எனதுதுைர என்உயிநா யகனா
இன்றுவந்து நான்இருக்கும் இடத்தில்அம கின்றா
பின்சாரும் இரண்டைரநா ழிைகக்குள்ேள எனது
ேபருடம்பில் கலந்துளத்ேத பிrயாமல் இருப்பா
தன்சாதி உைடயெபருந் தவத்தாேல நான்தான்
சாற்றுகின்ேறன் அறிந்திதுதான் சத்தியம்சத் தியேம
மின்சாரும் இைடமடவாய் என்ெமாழிநின் தனக்ேக
ெவளியாகும் இரண்டைரநா ழிைககடந்த ேபாேத''
-6-ம் திருமுைற கைடசி பாடல் திருவருட்பா

''கண்ணுதேல நின்அடியா தைமயும் ேநாக்ேகன்
''கண்மணிமாைல ''க்ெகனினும் கனிந்துநில்ேலன்
பண்ணுதல்ேச திருந4 ற்றுக் ேகாலம் தன்ைனப்
பாத்ேதனும் அஞ்சுகிேலன் பயனிலாேம
நண்ணுதல்ேச உடம்ெபல்லாம் நாவாய் நின்று
நவில்கின்ேறன் என்ெகாடிய நாைவ அந்ேதா
எண்ணுதல்ேசெகாடுந்த4யால் சுடினும் அன்றி
என்ெசயினும் ேபாதா தாேத எந்தாய் எந்தாய்''
-2-ம் திருமுைற -

திருவருட்பா

'உலகியேலா டருளியலும் ஒருங்கறியச் சிறிேயன்
உணவிலிருந் துணத்திஎன துயிக்குயிராய் விளங்கித்
திலகெமனத் திகழ்ந்ெதனது ெசன்னிமிைச அமந்த
திருவடிகள் வருந்தைட ெசய்தருளி அடிேயன்
இலகுமைனக் கதவிரவில் திறப்பித்தங் ெகன்ைன
இனிதைழத்ெதான் றளித்துமகிழ்ந் தின்னும் ெநடுங் காலம்
புலவெதாழ வாழ்கஎன்றாய் ெபாதுவில்நடம் புrயும்
ெபாருேளநின் அருேளெமய்ப் ெபாருள் எனத்ேதந் தனேன''
-4-ம்

திருமுைற

-

திருவருட்பா

''கரும்பைனயாள் என்னிரண்டு கண்களிேல இருந்தாள்
கற்பகப்ெபான் வல்லிசிவ காமவல்லி யுடேன
விரும்புமணிப் ெபாதுவினிேல விளங்கியநின் வடிைவ
விைனயுைடேயன் நிைனக்கின்ற ேவைளயில்என் புகல்ேவன்
இரும்பைனய மனம்ெநகிழ்ந்து ெநகிழ்ந்துருகி ஒருேப

rன்பமய மாகும்எனில் அன்பகண்ட காலம்
அரும்பிமலந் திட்டசிவா னந்தஅனு பவத்ைத
யாரறிவா ந4அறிவாய் அம்பலத்ெதம் அரேச''
-4-ம்

திருமுைற

-திருவருட்பா

''வாட்டமிலா மாணிக்க வாசகநின் வாசகத்ைதக்
ேகட்டெபாழு தங்கிருந்த கீ ழ்ப்பறைவ சாதிகளும்
ேவட்டமுறும் ெபால்லா விலங்குகளும் ெமய்ஞ்ஞான
நாட்டமுறும் என்னில்இங்கு நானைடதல் வியப்பன்ேற''
-4-ம்

திருமுைற - திருவருட்பா

''கற்றெதன்றுஞ் சாகாத கல்விெயன்று கண்டுெகாண்டுன்
அற்புத

ச்சிற் றம்பலத்தில் அன்புைவத்ேதன் ஐயாேவ''

'ஓதுைணநின் ெபான்னடிெயன் றுன்னுகின்ேற னுன்ைனயன்றி
ஆதுைணயும் ேவண்ேடெனன் அன்புைடய ஐயாேவ''
-5-ம் திருமுைற -திருவருட்பா

எல்லா உயிகளும் இன்புற்று வாழ்க!

