
 

அக்ேடாபர் 5 வள்ளலார் பிறந்த நாள் 

ஆன்மேநய ஒருைமப்பாட்டுrைமேய 

என் மார்க்கத்தின் லட்சியம் என்ற 

வள்ளலாrன்  பிறந்த நாள் அக்ேடாபர் 5 

ஆகும். 

இவ்வுலக மனிதர்கள் எல்ேலாரும் 

இவ்வுலகில் துன்பமின்றி இன்பமாக 

வாழ்வதற்கு உrைம பைடத்தவர்கள் 

என்ற உண்ைம உணர்த்தும் 

வைகயிலும், தன்னால் மற்றவர்களுக்கு 

இம்ைச இல்லாமலும் அவர்கள் 

ெசய்யினும் தான் சகித்து 

அடங்கியிருக்கும் அறிைவப் ெபற்றிருக்கேவண்டும் என்ற உயrய கருத்திைன 

ெவளிப்படுத்துேத ‘‘உலக ஒருைமப்பாட்டுrைம” ஆகும். 

தமிழ்நாட்டில் 1823ஆம் ஆண்டு கடலூர் மாவட்டம் வடலூர் அருகில் 

அக்ேடாபர் 5ல் பிறந்தவர் இராமலிங்கம் என்ற வள்ளலார். இவர் கண்டு 

உலகிற்கு ெவளிப்படுத்திய மார்க்கேம ‘‘சமரச சுத்த சன்மார்க்கம்” தன் 

மார்க்கத்திற்கு தனிக்ெகாடி தனி ெநறி வகுத்துள்ளார். அம்மார்க்கத்தின் 

முக்கிய லட்சியமாக ‘‘ஆன்மேநய ஒருைமப்பாட்டுrைம” ஆகும் என 

1872ேலேய அறிவித்தவர் வள்ளலார். 

கடவுளின் திருவருளால் அவத்ைதகள் எல்லாவற்ைறயும் நீக்கி இத்ேதகத்ைத 

நித்திய ேதகமாக்கி எக்காலத்தும் அழியாத ேபrன்ப சித்திப் ெபருவாழ்ைவப் 

ெபற்று வாழ்தல் முடியும் என்ற உண்ைமைய ெதrந்துெகாள்கிறார் 

வள்ளலார். ெதrந்துெகாண்டது மட்டுமல்லாமல் ெதாடர்ந்து உண்ைமக் 

கடவுைள உண்ைம அன்பால் கருத்தில் கருதி வழிபாடு ெசய்து வந்தார்கள். 

அதன்பயனாக திருவருள் கிைடத்து சாகாநிைலைய வள்ளலார் 

ெபறுகிறார்கள். இந்த உண்ைமைய உலகத்தார் எல்ேலாரும் ெதrந்துெகாள்ள 

ேவண்டும் என்ற ‘‘ஆன்மேநயத்தால்” தான் ெபற்றிருந்த உண்ைம அறிவு 

ஒழுக்கத்தால் உள்ளது உள்ளபடிேய அறிவிக்கிறார். 



இைறவனிடம் கீழ்வருமாறு விண்ணப்பித்தும் ேவண்டுகிறார் வள்ளலார் : 

இத்ேதகத்ைதப் ெபற்ற எல்லாச் ஜவீர்களுக்கும் எனக்கறிவித்த வண்ணேம 

அறிவித்து, அவரவர்கைளயும் உrைமயுைடயவர்களாக்கி வாழ்வித்தல் 

ேவண்டும். 

ேமலும் 22.10.1873ல் ஆற்றிய மகாேபருபேதசத்தில்;  

என்ைன ேயறாநிைலமிைச ேயற்றிவிட்டது யாெதனில் தயவு. தயவு என்னுங் 

கருைணதான் என்ைனத் தூக்கிவிட்டது. 

அந்தத் தயவுக்கு ஒருைம வரேவண்டும். அந்த ஒருைம இருந்தால் தான் 

தயவு வரும். தயவு வந்தால்தான் ெபrய நிைலேமல் ஏறலாம். இப்ேபாது 

என்னுைடய அறிவு அண்டாண்டங்களுக்கு அப்பாலும் கடந்திருக்கிறது. அது 

அந்த ஒருைமயினாேலதான் வந்தது. நீங்களும் என்ைனப்ேபால் 

ஒருைமயுடனிருங்கள். என்னிடத்தில் ஒருவன் வசப்படாத முரட்டுத்தனமாய் 

எப்படியிருந்தாலும், அவனுக்கு நல்ல வார்த்ைத ெசால்லுேவன்: மிரட்டிச் 

ெசால்லுேவன்; ெதண்டன் விழுந்து ெசால்லுேவன்; ெபாருைளக் ெகாடுத்து 

வசப்படுத்துேவன்; அல்லது ஆண்டவைர நிைனத்துப் பிரார்த்தைன ெசய்ேவன். 

இப்படி எந்த விதத்திேலயாவது நல்வழிக்கு வரச் ெசய்து விடுேவன். 

நீங்கள் எல்லவரும் இப்படிேய ெசய்தல் ேவண்டும். இராத்திrகூட ‘‘நான் 

இல்லாமல் இந்த ஜனங்கள் கணேநரம் இருக்க மாட்டார்கேள என்று, என்று…” 

ஆண்டவrடத்தில் விண்ணப்பித்துக்ெகாண்ேடன். அது இங்ேக இருக்கின்ற 

ஜனங்கள் மட்டில் மாத்திரம் மல்ல. உலகத்திலிருக்கின்ற எல்லா 

ஜனங்கைளயும் குறித்ேத விண்ணப்பித்துக்ெகாண்ேடன். ஏன் அப்படி 

ஆண்டவrடத்தில் வி்ண்ணப்பித்துக்ெகாண்ேடன் என்றால்: எல்லவரும் 

சேகாதரர்களாதலாலும், இயற்ைகயுண்ைம ேயகேதசங்க ளாதலாலும், நான் 

அங்ஙனம் ஆன்மேநய ஒருைமப்பாட்டுrைம ைவத்துக்ெகாண்டிருக்கின்ேறன் 

என்கிறார் வள்ளலார். 

அண்டபிரபஞ்சங்களில் நிைறந்துள்ள இயற்ைக உண்ைம இயற்ைக 

விளக்கத்தில் நாம் இதுவைர கண்டது துகள் அளேவ. இந்நிைலயில் 

உலகத்தார் அைனவரும் உண்ைம அன்பால் உண்ைம அறிவால் ஒன்றுப்பட்டு 

துன்பம் இன்றி இன்பம் அைடவதற்ேக முயற்சித்தல் ேவண்டும்.  



இயற்ைக பற்றிய விசாரைண என்பது ஆண்டவrன் நிைல குறித்த 

விசாரைணேய. இயற்ைகயில் ேதான்றியுள்ள அைனத்து உயிர்களுேம 

இைறவனின் அம்சம். ஜவீர்கள் எல்லாம் ஒரு தன்ைமயாகிய கடவுள் 

(இயற்ைக) உண்ைம ஏக ேதசங்கள் ஆவார்கள். எனேவ ஒரு ஜவீனுக்கு ஒரு 

ஆபத்தால் துக்கப்படும்ேபாது ேகட்டேபாது அறிந்தேபாது அந்த ஜவீன் குறித்து 

உருக்கம் ஏற்படுவேத ‘‘ஆன்மஉrைம” என்கிறார் வள்ளலார். 

நம்ைமப் ேபால்தான் மற்ற உயிர்களும் இவ்வுலகில் வாழும் உrைம 

ெகாண்டுள்ளது என்ற உண்ைம அறிைவ மனிதர்கள் ெபற்ேற ஆக ேவண்டும். 

கருைண என்றால் ெபாதுவாக மனிதர்களிடத்திேல அன்பு இரக்கம் ெகாள்வது 

என்கிேறாம். ஆனால் கருைணக்கு வள்ளலார் தரும் விளக்கம்; எல்லா 

உயிர்களிடத்தும் தயவும் ஆண்டவrடத்தில் அன்புேம என்கிறார்.  

வள்ளலார் ெசால்லியது ேபால் உலகத்தார் எல்லாரும் ேமலான இன்பத்ைத 

அைடயும் ெபாருட்ேட நம் ஒவ்ெவாருவrன் எண்ணங்களும் ெசயல்களும் 

இருக்கேவண்டும். இதுேவ நம் லட்சியம்.  

அப்பாநான் ேவண்டுதல்ேகட் டருள்புrதல் ேவண்டும் 

ஆருயிர்கட் ெகல்லாம்நான் அன்புெசயல் ேவண்டும் 

ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் 

ஒருைமஉளர் ஆகிஉல கியல்நடத்தல் ேவண்டும் 

இருளாைம உறல்ேவண்டும் எைனஅடுத்தார் சுகம்வாய்ந் 

திடல்ேவண்டும் எவ்வுயிரும் இன்பைடதல் ேவண்டும் 

ஒருைமயின் உலெகலாம் ஒங்குக. – வள்ளலார் 
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