
A [new] True Common Path is revealed by "His Holiness Vallalar" - On 12th April 1871 

    அருட்பதருஞ்ஜ ோி   அருட்பதருஞ்ஜ ோி 
ணிப்பதருங்கருண  அருட்பதருஞ்ஜ ோி 

சோிப பஞ் சபம் பதோய்பண  

ஆிி லுர்த்ி ருட்பதருஞ் ஜ ோி – ிருஅகல் 

"எல்னோ உிர்கலம் இன்புற்று ோழ்க" 

பள்நாரின் முடிா கைாள்கை ―சணச சுத்ட சன்ணார்க்ைம்‖- ந்கடாரு 
சணத,ணட,ணார்க்ைங்ைநின் ைீழ் அகணதப்கற் ணார்க்ைம் இதுபல்- 
டான் கபத்டிருந்ட சணதப் ற்க கைபிட்டு பிட்டு, எரு புடித, டி 
உண்கண காது கி கத ைண்டு உைிற்கு கபநிப்டுத்துைிார் 
பள்நார்- இந்ட படீியதா மூம் இந்ட சுத்ட ஜாிதின் முடிா 
கிகத உள்நது உள்நடி உைத்டார் அிதயப கபநிப்டுைிது-
கடார்புகத அகபருக்கும் ன்ிைள்  

ள்பனோர் கண்ட சுத் சன்ோர்க்கம்- ிபக்கம்: 

https://youtu.be/Xr0Vn5HhrMQ 

Kindly watch our latest video "Vallalar Movie" 

பள்நார் ம் - ிக அருள் 

ம் : ‖கருங்ைருகஞ ைவுள்‖ - { பள்நார் பனி- டி பனி} 

[embed]https://youtu.be/pUMeJgQDREU[/embed] 

  

Doctrine of Suddha Sanmarga: 

1. There is only ONE TRUE GOD 

2. To realize the state of the True God one should do a Good Inquiry 

3. In order to do the Good Inquiry, One should be disciplined 

4. To get the Grace of God, Compassion is the only Tool 

5. Compassion means: ―Kindness to all Living beings and Love to God‖ 

6. The conditional practices of Caste and Religion are as main Obstacles to Cultivate the 

Compassion 

https://www.youtube.com/attribution_link?a=sAamAWGukY8&u=%2Fwatch%3Fv%3DpUMeJgQDREU%26feature%3Dshare


7. By getting grace of God, We can avoid the agony namely difficulties, decease, Old age, 

fear, Unhappiness and also Death 

8. In my Marga : Nothing but Only Education about getting ‗Deathless Life‘ 

9. One who achieves ―Deathless life‖ is called as a member of my marga [Suddha 

Sanmargi] 

10. My Marga Principle is as ―A True Common Principle‖ to all Religions and Margas 

available in the world 

டலூர் ள்பனோர்[இோனிங்க அடிகள்]: 

https://www.youtube.com/watch?v=ngt5GbirELM 

Our sincere thanks to  http://sanmarkkam.com 

ள்பனோர்/ிருருட்திகோச ள்பனோர் /இோனிங்க 
அடிகள்/இோனிங்க சுோிகள் 

                Arutprakasa Vallalar /Chidambaram Ramalingam/ Ramalinga Swamigal 

இந்டிதா, டணிழ்ாடு, ைலூர் ணாபட்ம், பலூர் அருைில் ணருதூர் ன் 
ஊரில் கசப சணதம் சார்ந்து பாழ்ந்து பந்ட எரு குடும்த்டில் 
ந்டாபது ணைபாை 1823ம் ஆண்டு அக்யார் 5ம் ாள் ிந்டபர் 
பள்நார். அபது இதற்கதர் இாணிங்ைம். 

―சணதத்டில் ற்று‖ 

பள்நாரின் குடும்த்டார்ைள் கசப சணதத்கடத் டழுபி பந்டார்ைள். 
அடால் பள்நார் அச்சணதத்டின் ணீது ற்றுக் கைாண்டு பாழ்ந்து 
பநர்ந்து பந்டார்ைள். இநம் பதடில் டிரு இாணிங்ைம் (பள்நார்) 
அபர்ைள் கசன்கதில் அகணந்துள்ந எரு முருைன் ஆதம் கசன்று 
ைபிைள் ாடி துடித்டார்ைள். அக்யைாதிலுக்கு ―ைந்ட யைாட்ம்‖  
கதரிட்டு அகனத்டபர் பள்நார் இாணிங்ைம் அபர்ையந. அன்பு, 

எழுக்ைம், ைருகஞ, இக்ைம் இகப குித்து இபர் ாடித ால்ைள் 
ணிக்ை சிப்புகதடாைவும் ணக்ைநிகயத கரும் பயபற்கப் 
கற்து. 

சணதக்ைவுநர்ைள் குித்து ால்ைள் ிகத ாடிமள்நார்ைள். 
புாஞங்ைகந ணிைத் கடநிபாைச் கசால்ி ஆற்ித கசாற்கானிவுைள் 

http://sanmarkkam.com
http://www.atruegod.org/2016/04/12/%e0%ae%9a%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%af%8d%e0%ae%a4-%e0%ae%9a%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%ae%be%e0%ae%b0%e0%af%8d%e0%ae%95%e0%af%8d%e0%ae%95-%e0%ae%a8%e0%ae%a9%e0%af%8d%e0%ae%ae%e0%af%81%e0%ae%af%e0%ae%b1/


ாநம். அங்ஙணாை அபர்டம் இநம்ருபைாங்ைள் சணதத்டில் 
ற்றுனும், எழுக்ைங்ைநில் யணன்கணமனும் ைந்ட. 

ன்முை ஜாம்: 

   ன்முை ஜாம் கற் டிரு.இாணிங்ைம் ின்பு ணக்ைநால் 
―பள்நார்‖ ன்கனக்ைப்ட்ார்ைள். அபர் நூாசிரிதர், 

உகதாசிரிதர், டிப்ாசிரிதர், த்டிரிைாசிரிதர், யாடைாசிரிதர், 

ஜாாசிரிதர் பிதாக்ைிதாைர்த்டர், சித்ட ணருத்துபர், சீர்டிருத்டபாடி, 
அருட்ைபிஜர், அருள்ஜாி ன்று அகத்து டிகணைகநமம் கற்று 
டிச்சிப்புன் முடன்கணதாை பிநங்ைிார்ைள். 

நூல்ைள்:   

                ணனுமுகைண் பாசைம் 

                பீைாருண்த ஏழுக்ைம் 

உகநூல்ைள்: 

                ஏனிபிகாடுக்ைப் ாதி பிருத்டி உக 

                கடாண் ணண் சடைத்டின் ைவுள் பாழ்த்துப் ால் உக 

டிப்புைள்: 

                யணற்டிதா உகநூல்ைள் டிப்ித்டார்ைள் 

                யணலும் ‗சின்ணதடீிகைகத‘மம் டிப்ித்டார்ைள் 

பிதாக்ைிதாங்ைள்: 

                ―உகைாம்‖ ன்னும் கணய்ம்கணானிப் காருள் பிநக்ைம். 

                ―டணிழ்‖ ன்னும் கசால்லுக்ைிட் உக 



சித்ட ணருத்துபம்: 

                ணருத்துப குஞங்ைள் குித்ட அட்பகஞ. 

                டாயண  ணருந்துைகந கசய்டது. 

                ைடிடங்ைள் பாதிாை ணருந்து குிப்புைள். 

                சபாடம் கான் கசய்படில் பல் டன்கண. 

சீர்த்டிருத்டங்ைள்: 

                புரு()ன் இந்டால் ணகபி டாி பாங்குடல் யபண்ாம். 

               ணகபி இந்டால்   புருன் யபறு ைல்தாஞம் கசய்த 
யபண்ாம். 

                ைர்ண ைாரிதங்ைள் ஏன்றும் கசய்த யபண்ாம். 

                சாடி சணத ைட்டுாட்டு ஆசாங்ைகந பிட்டு எனிமங்ைள். 

முடன்கணதா கசதல்ைள்: 

 காது ணக்ைலக்கு முடன் முடாை டிருக்குள் பகுப்பு 
த்டிதபர். 

 முடன்முடாை முடியதார் ைல்பிகத ற்டுத்டிதபர். 

o    மும்கணானி (டணிழ், பகணானி, ஆங்ைிம்) பகுப்பு த்டிதபர். 

o    டணிழ்ாட்டின் முடல் ைல்கபட்டு ஆாய்ச்சிதாநர். 

o    19ம் நூற்ாண்டில் ைவுள் உண்கணதித ―எரு டி ணார்க்ைத்கட 
‖           ிறுபிதபர். 

o    டன்ணார்க்ைத்டிற்கை சங்ைம், சக, கைாடி, கி, ைட்கநைள், 

டகைள் ஆைிதகப பகுத்டபர். 



o    ந்டகபாரு ணார்க்ைமும் கபநிப்டுத்டிாட ―ணஞணில்ா 
கருபாழ்வு‖ ன் கரும்தன் இகதருநால் காம்  
கபநிப்டுத்டிார்ைள். 

o    இபர் ைண் ணார்க்ைத்டின் ைவுள், இதுபக சணத ணட 
ணார்க்ைங்ைநில் கபநிப்டுத்டித ைவுைநில் எருபல் ன்ைிார். 

பள்நாரின் முடிா கைாள்கைதில்“உண்கண காது கி” 

பள்நாரின் முடிா கைாள்கைதாது அபர்டம் முந்கடத 
கைாள்கைக்கு முற்ிலும் ணாறுப்ட்து. சணதத்டின் ணீது கபத்டிருந்ட 
ற்க கைபிட்டு பிட்டு ஏரு புடித பனிகத ைண்டு, அவ்பனிக்கு 
―சுத்ட சன்ணார்க்ைம்‖ ன்று கதரிட்டு உைிற்கு கபநிப்டுத்டிார்ைள். 

                இநம்ருபத்டில் சணதப் ால்ைள் ாடிதடற்கு ைாஞம், 

டக்கு அப்காழுது கைாஞ்சம் அற் அிபாை இருந்டது ன்ைிார் 
பள்நார். 

                சத்ி அநிோல் அநிப்தடுகின்ந உண்ணக் கடவுள் 
“ஒருஜ” என்தது அர் கண்ட கடவுள் உண்ணோகும். டான் 
ைண் ைவுள் உைில் ைாஞப்டும் சணத சாத்டி புாஞங்ைநில் 
பந்டடாைச் கசால்லுைின் பகைப்ட் தாட்டுக் ைர்த்டர்ைள், 

மூர்த்டிைள், ைவுநர், யடபர், அடிதார், யதாைி, ஜாி முடாபர்ைநில் 
எருபல்  டிட்பட்ணாை 12.04.1871ல் டன் அிபிப்ின் 
மூணாை உைிற்கு அிபித்துள்நார்ைள். 

ல்ிவு, ைவுள் க்டி, உதிரிக்ைம், காது யாக்ைம், டிரிைஞ 
அக்ைம் முடித ற்குஞ ஏழுக்ைங்ைகநமம் உண்கணமகத்டல், 

இன்கசால்ால், உதிர்க்குைரித்டல் முடித ற்கசய்கை 
ஏழுக்ைங்ைகநமம் கற்று சுத்டசன்ணார்க்ைத்டிற்கு 
உரிதபர்ைநாைிதிருத்டல் யபண்டும் ன்ைிார் பள்நார். யணலும் 
அபர் கபநிப்டுத்டிதது தாகடில்; 

„கருண‟ என்ந ஓஜ சோணத்ோல் 



ட்டுஜ கடவுள் உண்ணநிந்து, 

இணநருள் பதற்று, ஜதரின்த பதருோழ்ோகி 

ில்னோ பதருோழ்வு ணககூடுோக உள்பது. 

அக்ைருகஞ பிருத்டிக்கு டகதாை 

சாடி சணத ைட்டுாட்டு ஆசாங்ைள் உள்ந. 

எணஜ ஜற்தடி ஆசோங்கணப ிட்டு ஓித்து 

சத்ி ஞோண ஆசோோகி பதோது ஜோக்கத்ண 

ருித்துக் பகோள்ப ஜண்டும். 

இதுயப பள்நார் ைண் டிகி. 

   யணலும்,  இந்ட டிகி ல்ா சணத ணட ணார்க்ைங்ைலக்கும் 
உண்கண காது கிதாை பிநங்குைிது ன்ைிார் பள்நார்.  

பள்நாரின் ‗சுத்ட சன்ணார்க்ைத்கட‘ ைீழ்பருணாறு சுருங்ை கூாம். 

1. சத்டித அிபால் அிதப்டுைின் உண்கணக் ைவுள் ஏருபய. 
அக்ைவுகந உண்கண அன்ால் ைருத்டில் ைருடி பனிாடு 
கசய்து ணஞம், ிஞி, மூப்பு, தம், துன்ம் முடித 
அபத்கடைகநத் டபிர்த்துக் கைாள்நாம். 

2. சுத்ட சன்ணார்க்ைத்டிற்கு க்ைாத்தும் முக்ைித டகைநாைித 
சணத ணட ணார்க்ைங்ைநின் ஆசா சங்ைற் பிைற்ங்ைநிலும் 
பருஞம், ஆசிணம் முடித உை ஆசாங்ைநிலும் ணம் 
ற்க்கூாது. 

3. ைவுள் ிகதிபடற்கு ―ஏழுக்ைம்‖ ிம்புடல் யபண்டும். 
4. இகபிாது ―ைருகஞ‖ ன்முதற்சிதில் னைல் யபண்டும். 



5. ைருகஞ ன்து ல்ா உதிர்ைநித்தும் டதவும் 
ஆண்பரித்டில் அன்புயண. அக்ைருகஞக்கு ஏருகண 
பயபண்டும். 

6. எருகண ன்து டது அிவும், எழுக்ைமும் எத்ட இத்டில் 
டாய யடான்றுபது. 

7. ம் அிவும் எழுக்ைமும் எத்டபர்ைலன் கூடிதாபது, டித் 
டிதாபது அல்து டிதாபது ‗ல் பிசாகஞ‘ கசய்மங்ைள். 

8. சுத்ட சன்ணார்க்ைத்டில் அை அனுபயண உண்கண 

9. சுத்டசன்ணார்க்ைத்டின் முடிபு ―சாைா ைல்பிகத‖ கடரிபிப்து 
அன்ி யபறு என்றுணில்க. (ன் ணார்க்ைம் இப்க எனிக்கும் 
ணார்க்ைம் ன்ைிார் பள்நார்). 

10. ஆன்ண யத எருகணாட்டுரிகணயத சுத்ட சன்ணார்க்ைத்டின் 
ட்சிதம். 

 இத்யடைத்கடப் கற் ல்ாச் சீபர்ைலக்கும் க்ைிபித்ட 
பண்ஞயண அிபித்து,அபபர்ைகநமம்உரிகணமகபர்ைநாக்ைி 
பாழ்பித்டய யபண்டும்.  

சுத் சன்ோர்க்கத்ின் கோந்ிம்: 

அருட்பதருஞ்ஜ ோி     அருட்பதருஞ்ஜ ோி 

ணிப்பதருங்கருண     அருட்பதருஞ்ஜ ோி 

முடிா கைாள்கைதில் கபநிபந்ட நூல்ைலம் ிறுபித 
ிகதங்ைலம் 

நூல்ைள்:  

1. டிருஅைபல் 

2. டிருஅட்ைம் 

3. சுத்டசன்ணார்க்ைப் ால்ைள் (ஆாம் டிருமுக  
அகனக்ைப்டுைிது) 

4. சத்டித பிண்ஞப்ங்ைள் ான்கு 



5. 12.4.1871ல் சுத்ட சன்ணார்க்ை ைவுகந கபநிப்டுத்டித அிபிப்பு 

6. அடன்ின்பு கடார்ந்து கபநிதிட் அிபிப்புைள், ைட்கநைள், 

     பிநம்ம், பிடிைள். 

(யணற்டிதா அகத்தும் டிரு அருட்ிைாச பள்நாால் கைப் 
ழுடிதகபைள்) 

யணலும், பள்நாரின் உயடசங்ைகந அன்ர்ைநால் யைட்டு ழுடப் 
கற் ―உயடசக் குிப்புைள்‖.  அயட யால் பள்நார் (1873ம் ஆண்டு) 
ஆற்ித ―ணைாயருயடசம்‖ (கணய் அன்ால் ழுடி கபக்ைப்ட்து.) 

ிகதங்ைள்:  

 ―சத்டித ஜா சக‖ (ார்படிபும், பலூர், ைலூர் ணாபட்ம், 

டணிழ்ாடு, இந்டிதா), 

  ―சித்டி பநாைம்.‖ (யணட்டுக் குப்ம்) 

―டி எநி படிபம்‖ கற் டிரு அக. (யணட்டுக்குப்ம்) 

  

ள்பனோரின் பக்கி சத்ி ோக்கிங்கள்: 

                கடய்பத்கட கடரிந்து கைாள்நாது இவ்வுைத்டார் ன்கத் 
கடய்பகணச் சுற்றுைின்ார்ைள். (உகக க்ைம் 471) 

                தனணகப்தட்ட ச ஜதங்கலம் சோத்ி ஜதங்கலம், 

 ோிஜதங்கலம் ஆசோ ஜதங்கலம் ஜதோய் சுத் சன்ோர்க்கப் 
பதருபநி ஒழுக்கம் இணி ிபங்கும் (அநிிப்பு ோள் 12.04.1871) 

                இந்ட சாகதால் க்கு ணிைவும் சிப்புண்ாைிது. அந்ட 
சிப்பு இண்டு க்ைத்டிலும் உத்டிபம் ண்ணும். ஆடால் 
சாகதிிருக்ைிபர்ைகநல்ாம் ―சுத்சன்ோர்க்கத்ிற்கு ஒத்து 



ோடங்கி ணடங்கி இருக்க ஜண்டும். ன்யணற் னிதில்க. 
கசால்ிபிட்யன். ின்பு பந்டகடப் யபண்டும்‖. 

                (அிபிப்பு ாள். ைார்த்டிகை ணாடம் 1873) ைார்த்டிகை ணாடத்டில் 
உள்நிருந்ட பிநக்கைத் டிருணாநிகைப் புத்டில் கபத்து, பள்நார் 
கசான்து:- 

―இகடத் டகாது ஆாடிமங்ைள். அந்டக்ைடகபச் சாத்டிபிப் 
யாைின்யன். இி கைாஞ்சைாம் ல்யாரும் ஆண்பர் இப்யாது 
டீ முன்ிகதில் பிநங்குைின்டிதால் உங்ைலகத ைாத்கட 
பஞீிற்ைனிக்ைாணல், ‗ிகந்து ிகந்து‘ ன்னும் கடாக்ைமுகத 28 

ாசு ணங்ைித-ாிற் ைண்டி கடய்ப ாபககத இந்டத் 
டீத்டில் கசய்மங்ைள். ாிப்யாது இந்ட உம்ிிருக்ைின்யன். இி 
ல்ா உம்ிலும் புகுந்து கைாள்யபன். 

                சத்டித கரு பிண்ஞப்த்டில்:- 

―ல்ா உதிர்ைட்கும் இன்ந் டருபடற்கு அைத்தும் புத்தும் 
பிநங்குைின் அருட்கருஞ்யாடி உண்கண ைவுள் ‗ஏருபய‘ 

உள்நார் ன்ிைின் கணய்திகப பிநக்குபித் டருநிரீ். பாிப் 
ருபந் யடான்ிதயாயட, கசபம், கபஞபம், சணஞம், வுத்டம் 
முடாைப்  கதர் கைாண்டு  பிரிந்ட சாடங்ைலம், 

கடய்பங்ைலம், ைடிைலம், டத்துபசித்டி பிைற்ங்ைகநன்றும் அவ்பச் 
சணதங்ைநிற்  அநபிந்ட சணதங்ைலம், அச்சணதங்ைநில் குித்ட 
பிரிந்ட யபடங்ைள், ஆைணங்ைள், புாஞங்ைள், சாத்டிங்ைள் முடித 
ைகைகநல்ாம் டத்துப சித்டிக் ைற்கக் ைகைகநன்றும், 

உள்நடியத க்கு அிபித்து அச்சணத ஆசாங்ைகநச் சிிதும் 
அனுட்டிதாணற்க கசய்பித்டருநிரீ். அன்ிமம் யபடாந்டம், 

சித்டாந்டம், யாடாந்டம், ாடாந்டம், யதாைாந்டம், ைாந்டம் முடாைப் 
 கதர் கைாண்டு  பிரிந்ட ணடங்ைலம் ணார்க்ைங்ைலம் சுத்ட 
சன்ணார்க்ை அனுப யச சித்டி யடங்ைகநன்று அிபித்து, 

அகபைகநமம் அனுட்டிதாடடி டக கசய்பித்டருநிரீ்.‖ 

சத்ி பதரு ிண்ப்தத்ில்;- 



                இதற்கை பிநக்ைம் ன்ைின் சத்டித ஜாசகக்ைண்யஞ, 

இதற்கை உண்கண ன்ைி சத்டிதத் டிருவுருபிாய், இதற்கை 
இன்கணன்ைின் சத்டிதத் டிருஞ் கசய்டருள்ைின் இதற்கைத் 
டிப் கருங்ைருகஞத் டிப் கரும்டிதாய் டித் டககணக் 
ைவுயந! 

  சத்ி ஞோண ிண்ப்தத்ில்:- 

டதகப பிருத்டி கசய்படற்குத் டகதாதிருப் சணத ற்ாடு 
ாடியதற்ாடு முடித ைட்டுப்ாட்டு ஆசாங்ைள்.  அகபதாப: 

ாடி ஆசாம், குாசாம், ஆசிண ஆசாம், யாைாசாம், யடசாசாம், 

ைிரிதாசாம், சணதாசாம், ணடாசாம், ணாசாம், ைாசாம், 

சாடாசாம், அந்டாசாம், சாஸ்டிாசாம் முடித ஆசாங்ைள். 
ஆடால் யணற்குித்ட ஆசாங்ைள் எனிந்து, சுத்ட சன்ணார்க்ை சத்டித 
ஜா ஆசாத்கட பனங்ைிப் காது யாக்ைம் பந்டால் எனித டதவு 
பிருத்டிதாைாது. யணற்டி ைாருண்தம் பிருத்டிதாைிக் ைவுநருகநப் 
கற்று, அந்ட சித்டி முத்டிைகநப் கக்கூடுயணதல்து, 

இல்ாபிடில் கூாது. 

(உதஜசக்குநிப்தில் தக்கம் 418) கடவுள் ிணனநிது எப்தடி எணில்; 

ஒழுக்கம் ிம்திக் கருணஜ டிோக ிற்கும் ிசோ சங்கல்தம் 
உண்டோணோல், ோம் ோழுங்கும் ரும். அத்ருத்ில் ிருருட் 
சத்ி திந்து அநிவு ிபங்கும். ஆனோல், இணடிடோது கருண 
ன்பற்சிில் தகல் ஜண்டும். 

(க்ைம் 438);      சுத்ட சன்ணார்க்ைத்துக்கு அனுப ஸ்டாங்ைள் 
ைண்த்துக்கு யணல். 

சோிப் தக்கம் தக்கல்ன. சக ப் தக்கஜ சுத்சன்ோர்க்க 
தக்கம். 

30.01.1874ல் படிதோக அநிித்து:- 



டிருக்ைடவு டிருக்ைாப்ிடுபடற்கு முந்டி இபில் பள்நார் 
அிபித்டது; ”இதுகோறும் என்பணோடு ீங்கள் தகிபம் 
சுத்சன்ோர்க்க ஒழுக்கம்             இன்ணபன்று பரிந்து 
பகோள்பில்ணன.”. தாகடில்; 

இங்கிருக்கின்ந ஒன்ணநபம் பதோருபோகக் பகோள்போரீ்கள்; 

எல்னோப்  தற்றுக்கலக்கும் கோோண ஆசோ ணககணப ிட்டுத் 
ணனணணஜ போழுரீ்கள்” என்ந ிருோர்த்ணணோல் 
ணனணணத் போழுஜ போினோகவுணடது கடண.” 

யணலும்;             ―இப்யாது ஆண்பர் ன்க ா ிகயணல் 
ற்ிதிருக்ைின்ார். ல்ாபற்கமம் பிட்டு பிட்டிால் பந்ட 
ாம் அது. ஆடால் ீங்ைலம் பிட்டு பிட்டீர்ைநாால் ன்கப் 
யால் கரித ாத்கடப் கறுபரீ்ைள்‖.பள்நார் அபர்ைள் ஆம் 
ைாத்டில் சணதத்டில் ற்றுன்    இருந்டார்ைள். அடன்ின்பு அகபதில் 
கபத்டிருந்ட ட்சிதத்கட   கைபிட்டு பிட்டு உண்கண காது 
கிகதக் ைண்ார்ைள் ன்கட   ைருத்டில் கைாள்ந யபண்டும். 

பள்நாரின் முடல் ான்கு டிருமுகதில் உள்ந சணத ஸ்யடாத்டி 
ால்ைள் ணற்றும் அடன்ின்பு சணதத்டியயத இருந்து பந்ட 
டிருயபாமட முடிதாால் கபநிதிப்ட் ந்டாம் டிருணகதில் 
உள்ந சணத ஸ்யடாத்டிப் ால்ைநிலும் ாம் ட்சிதம் கபதாது, 

சுத் சன்ோர்க்க பதருபநி ஒழுக்கத்ில் ட்டுஜ இணடிடோது 
ன்பற்சிில் தகல் ஜண்டும். ள்பனோர் கட்டணபப்தடி, 

ஒழுக்கத்ில் ஒழுகி, உள்பழுந்ி,சிந்ித்து,சிந்ித்ணன ிசோரிக்க 
ஜண்டும். 

அருட்கருஞ்யாடி                                                        அருட்கருஞ்யாடி 

டிப்கருங்ைருகஞ                                              அருட்கருஞ்யாடி 

ந்டகட ணப்யாம். இி உண்கண அியபாம். — ிக அருள்.  



1. ―சாைா ைல்பி‖  

2. ―உண்கண ைவுள்‖ & 

3.‖சுத்டசன்ணார்க்ை எழுக்ைம்‖ 

4. ―ன்முதற்சி‖ 

5. ―ஆகச‖ 

யணற்டி ந்டின் மூம் பள்நார் கற் பம்கறும் இபாட 
பாழ்கப காம். இதுபக ைாத்கட பஞீாக்ைி பிட்யாம்.  

பள்நார் அய்தாயப, 

ீங்ைள் கசால்ித உண்கணகத இன்று கடரிந்துக் கைாண்ாம். இி 
சாடி சணதணடங்ைநில் ட்சிதம் கபதாது சுத்ட சன்ணார்க்ை 
கிதியயத தின்று உண்கண ைவுள் ிக ைண்டு அக்ைவுநின் 
அருநால் சாைாைல்பி ைற்று யரின் கருபாழ்பில் பான ன்முதற்சி 
கசய்யபாம். 
இது சத்டிதம். 
இது சத்டிதம். 
இது சத்டிதம். 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

ஆண்பய டற்ைாை உன்க ான் பாழ்த்டி பஞங்ை யபண்டும்? 

https://www.youtube.com/watch?v=_4CATR3Nk80 

ஆண்பய டற்ைாை உன்க ான் பாழ்த்டி பஞங்ை யபண்டும்? 

ீ ன்க யடாற்றுபித்டடிாா? யடாற்றுபித்டது உன் முடிவு, உன் 
கசதல். அடற்கு ான் ன் உன்க பாழ்த்டி பஞங்ை யபண்டும்? 

ீ க்கு பிநக்ைம் கைாடுத்து அிதாகணகத ீக்குபித்டாயத 
அடால்  

உன்க பாழ்த்டி பஞங்ை யபண்டுணா? 

அது யடாற்றுபித்ட ீயத க்கு கசய்த யபண்டித ைகண. 
ீ க்கு க்குபம் ன் கைாடுத்டாயத அடற்ைாை ான் உன்க 
பாழ்த்டி பஞங்ை யபண்டுணா? 

https://www.youtube.com/watch?v=_4CATR3Nk80
https://www.youtube.com/watch?v=_4CATR3Nk80


இச்கசதால் உன் ைருகஞகத ீ கபநிப்டுத்துைிாய். இடற்கு 
ன்ிணிருந்து உக்கு பாழ்த்கடமம் பஞக்ைத்கடமம் டிர்ார்க்ை 
ணாட்ாய். ஆை,  

ன்க யடாற்றுபித்து, பிநக்ைம் கசய்பித்து,துரிசு ீக்குபித்து,க்குபம் 
பருபித்து ன் கைாடுக்கும் இகப அகத்தும் உன் முடிவு உன் 
கசதல் உன் ம். ஆணோல், 

என்ணண தணடத் ீ தன ஜகோடி அண்டங்கள், உனகங்கள், உிர்கள், 

பதோருள்கள் ற்ந எல்னோற்ணநபம் தணடத்துள்போய். அண 
அடங்கி பபிண இற்ணகண என்ணோல் பழுதும் என் 
அநிோல் பரிந்து அநிந்து அனுதிக்க படிில்ணனஜ? 

ஜோற்றுித் எணக்கு துன்தம், தம், பப்பு,திி பகோடுத்து 
இறுிில் த்ணபம் பகோடுத்துள்போய். அபத்கடைள் சம்ணடம் 
இல்ாபிட்ாலும் அகபகத ீக்ைி கைாள்ந பனி கடரிதாணல் 
இதுபக என்றும் யசாணல் ன் மூத்யடார்ைள் இருந்து, இந்து 
பிட்ர். ஆால் இன்று ோன் இினிருந்து ிடுதட என் ள்பனோர் 
அய்ோ எணக்கு ி கோட்டிபள்போர்கள். என் ஆசோன் ள்பனோர் 
என்ணிடம் ஆண்டோகி உங்கள் உண்ணண உள்பது உள்பதடி 
உணத்து ிட்டோர்கள். 
உண்ண கடவுள் அருபோல் ட்டுஜ அண்ட ிநங்கள் 
இற்ணகண பழுதும் கோ படிபம். கடவுபின் உண்ண ிணன 
கோணும் ஜதோது ோன் அக்கடவுபோல் சோகோ கல்ி கற்று 
ப்தடுகிநது. இகப கற்ி சுத்சன்ோர்க்கஜ உண்ண ி. 
டிருபருயந! 
இதற்கை உண்கணைள் கபநிப், 

இபாட பாழ்பில் கபத்டி, 

இகபா உன்க ஞிந்து டஞிந்து 

பள்நார் ைண்  

உண்கண காது பனிதில் 

பாழ்த்துைியன் 

பஞங்குைியன். 
அன்புன்:: ிக அருள்  

ைருகஞ சக ணதுக. 



 

ோம் இப்தடி இருக்கனோோ? 

டிருபருட்ிைாச பள்நார் டான் ைண் ணார்க்ைத்டிற்கு எரு 
சங்ைத்கடமம் ிறுபிமள்நார்ைள்- அச்சங்ைத்டிற்கு ”சச சுத் 
சன்ோர்க்கச் சத்ிச் சங்கம்” ன்று டிருகதர் பனங்ைி உள்நார்ைள் – 

இகட எரு அிபிப்பு ாள் 18-07-1872 மூம் அிபித்து உள்நார்ைள்-  
பள்நாரின் ிகதங்ைள் அகத்தும் இன்று யணடகு அசு இந்து 
சணத அ ிகத ஆட்சித்துக ைீழ் உள்நது- 
அந்ிகதில் யணற்டி சங்ைமும் ிகத ிர்பாை அலுபர் ைீழ் 
கசதல் ட்டு பருைிது- அச்சங்ைத்டில் ஆண்டு, ஆமள் உறுப்ிர்ைள் 

ன் அடிப்கதில் சந்டா பசூிக்ைப்ட்டு பருைிது- 
பள்நார் டன் ணார்க்ைத்துக்கு உரிதபர்ைள் தார்?  பிதம்பு யாது 
ைீழ் பருணாறு கசால்லுைிார்ைள்: 
‖சுத்ட சன்ணார்க்ைத்துக்கு முக்ைித டகைநாைித சணதம், ணடம், முடிய் 
ணார்க்ைங்ைகந முற்றும் ற்க் கைபிட்பர்ைலம், ைாணக் குயாடம் 
முடிதகபைள் யரிட் ைாத்டில் ஜா அிபிால் டடுத்துக் 
கைாள்பரும் கைாக புக டபிர்த்டபர்ைலம் ஆைித இபர்ைள் டான் 
சுத்ட சன்ணார்க்ைத்துக்கு உரிதபர்ைள் ஆபார்ைள்-‖ 

ஆால் யணற்டி சங்ைத்டில் தார் ஞம் கைாடுத்டாலும் 
உறுப்ிர்ைநாை ிகதத்டார்ைள் யசர்த்து பிடுைிார்- இடஞால் 
யணடகு ீடிணன்த்டில் பனக்ைிட்டு முகதிப்ட்து- பள்நாரின் 
சங்ைத்டில் யசர்பர்ைள் சணதம், ணடம், முடித ணார்க்ைங்ைகந முற்றும் 
ற்க் கைபிட்பர்ைநாை, ைாணக் குயாடம் முடிதகபைள் யரிட் 
ைாத்டில் ஜா அிபிால் டடுத்துக் கைாள்பர்ைநாை, கைாக 
புக டபிர்த்டபர்ைநாை ைருடப்டுபார்ைள்  சீடில் ின் க்ைம் 
அச்சடித்டல் யபண்டும் ன்யட பனக்ைில் யைாரிக்கைதாகும்- 
இது குித்து பிசாரிக்கும் டி அசுக்கு உத்டிபிக யணடகு 
ீடிணன்ம் உத்டிபிப்ட்து- அடன் அடிப்கதில் கப்கற் 
பிசாகஞதில் ந்ட டிலும் இந்ாள் பக இல்க- இன்னும் 
ிலுகபதில் டான் உள்நது- 
ல் டில் பரும்  ைாத்துள்யநாம்- ப யபண்டும்- 



ிற்ை!  
பள்நாால் ஆம்ிக்ைப்ட் சணச சுத்ட சன்ணார்க்ைச் சத்டிதச் 
சங்ைம் இன்றும் அசால் த்டப்ட்டு பப்டுைிது- ஆால் இடில் 
ன் முக்ைித பிசதம் ன்ால் அடில் ணிை குகபா 
உறுப்ிையந உள்நர்- இந்ிகதில் சன்ணார்க்ை அன்ர்ைநிம் 
யபண்டுபது தாகடில்; 

1 – ள்பற்பதருோன் ஆம்தித் இன்று ிக அசின் கீழ் உள்ப 

“சச சுத் சன்ோர்க்கச் சத்ிச் சங்கம்” (டலூர் ) ஒன்ஜந ம் 
சங்கம் 

2 – அச்சங்கத்ில் ம்ண உறுப்திணோக்கி பகோள்ப ஜண்டும் 

3 – ள்பற்பதருோன் ஆம்தித் சங்கத்ின் பதர் ஜதோன்று ோம் 
சங்கங்கணப ஆம்தித்ல் கூடோது 

4 –ோம் ிரும்ப்பும் ண்ம் ற்ந பதரில் ஆம்தித்துக் பகோண்டு 
பநிப் திகணபபம்  ீகோருண் திகணபபம் பசய்னோம்- 

இது எணது ோழ்ணோண ஜண்டுஜகோள்-  
ல்ன ிசோணண போடர்ந்து பசய்ஜோம்- 

அருட்கரும் யாடி அருட்கரும் யாடி  
டிப்கருங்ைருகஞ அருட்கரும் யாடி 

ிக அருள் 

Follow us on Facebook: 

https://www.facebook.com/vallalar.karunai 

  

உண்கண-இக்ைம் - Link 

உை-எருகணப்ாட்டுரிகண-டிம்-அக்யார் 5   -Link 

— ன்ிமன்: ிக அருள், ைருகஞ சக-சாக, ணதுக, டணிழ் 
ாடு, இந்டிதா apjarul1@gmail 

http://www.atruegod.org/wp-content/uploads/2016/11/%E0%AE%89%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AE%E0%AF%88-%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D-_27-9-2015_.pdf
http://www.atruegod.org/wp-content/uploads/2016/11/%E0%AE%89%E0%AE%B2%E0%AE%95-%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%88%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88-%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AE%AE%E0%AF%8D-_27-9-2015_.pdf


ிருி ஏதிப  அருபின் புி புத்கம் ணப்பூசத்ில்( 31-01-18 ல்) 
பபிருகிநது. 
ள்பனோரின் சுத்சன்ோர்க்கம் உள்பது உள்பதடி பரிந்து 
பகோள்லம் ணகில் பபிிடப்தட்டுள்பது. ீின்ந ரீ்ப்பு 
ஆணகலடன். 
ண்தர்கள், சுற்நத்ோர்கலக்கு இப்புத்கம் ோங்கி பகோடுத்து 
ள்பனோர் பநிண பரிப் தடுத்துங்கள்.  
ன்நி --- கருண சணத-சோணன, உத்ங்குடி துண 625 107. 

 

Karunai Sabai-Salai 

34, Poombuhar Nagar North Extn., 

Uthangudi, Madurai-625 107. Tamil Nadu. India. 

https://www.youtube.com/channel/UC7dPhF0A4d8A7AyZhUUSJkQ 

https://www.youtube.com/channel/UC7dPhF0A4d8A7AyZhUUSJkQ

