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வள்ளலார் நிறுவிய நிறுவனங்களும் சமூக சீர்திருத்தங்களும்
முனனவர் ஜ ா.சம்பத்குமார்
உதவிப் ஜபராசிாியர், தமிழ்த்துனை, திருத்தங்கல் நாடார் கல்லூாி, சசன்னன – 51.

சுருக்கம் - அருட்பிரகாச வள்ளலார் என்று ஜபாற்ைப்படும் வடலூர் இராமலிங்க அடிகள் சிதம்பரத்னத அடுத்துள்ள
மருதூாில் 1823 ஆம் ஆண்டு பிைந்தார். இவர் குழந்னதயாக இருக்கும்ஜபாஜத தந்னத இைந்தார், இதனால்,
சசன்னனயில் குடிஜயறுவதற்கான நினல ஏற்பட்டது. அப்சபாழுதுதான் கல்வி கற்கத் சதாடங்கினார். ஆனால்
கல்வியில் நாட்டமில்னல. முருகக் கடவுனள வணங்கு வதிஜலஜய காலத்னதக் கழித்தார். சிறு வயதிலிருந்ஜத
ஆன்மீகத்தில்

ஈடுபாடு

சகாண்டு

பல

பாடல்கனளப்

பாடிய

சதாகுப்பு

தான்

திருவருட்பா

என்று

ஜபாற்ைப்படுகின்ைன. இவஜரா இல்லை வாழ்க்னகயில் ஈடுபட மறுத்து துைவு வாழ்க்னகனய ஜமற்சகாண்டார்.
அப்சபாழுது

பல்ஜவறு

நிறுவனங்கனள

நிறுவி

சமூக

சீர்திருத்தங்கனள

ஜமற்கண்ட

நினலகனளப்

பற்ைி

இக்கட்டுனரயில் ஆராய்ந்துள்ளன.

முக்கியவார்த்னதகள் — நிறுவனங்கள்; வள்ளலார்; சங்கம்; தருமசானல
பாமானலகனளப்

1. முன்னுனர

அடுத்தவர்களுக்குப்

வள்ளலார் வடலூாில் நிறுவி நான்கு நிறுவனங்கள்
இன்றும்

சசயல்பட்டு

நிறுவனங்கனள

வருகின்ைன. ஜமலும் பத்து

நிறுவத்

திட்டமிட்டு

ஏற்பாடும்

சசய்தார்; ஆனால் அனவ நிறுவப் சபைாமஜல நின்று
ஜபாயின.
நிறுவிய நிறுவனங்கள் 4

முதல் மூன்றும் வடலூாில் ஒஜர இடத்தில் உள்ளன.
நான்காவது, வடலூர்க்குத் சதற்ஜக மூன்று னமலில்
ஜமட்டுக்குப்பம் என்னும் ஊாில் அனமந்துள்ளது.
வடலூாிலும்

இவருனடய

வாழ்க்னக நினலகள் எவ்வாைாக இருந்தது என்பனத
சசன்னன

வாழ்க்னகஜயா,

வழிபாடு,

பாடல்

சசய்தல், இவற்ஜைாடு நிறுவனங்கனள நிறுவுதனலயும்
சபற்ைது.
உள்ளத்தில்

எண்ணங்களும்

ஜமலும்

பிாிவுகளாகப்

சில

இளனம

காலத்தில்

சகாள்னககளும்

வடலூர்

சமரச சுத்த சன்மார்க்கம் எனப் சபயாிடப் சபற்ைது.

4. சித்திவளாகம் (1870)

சபரும்

பாடஞ்சசால்வதிலும்

வாழ்னவ ஜமற்சகாண்ட புதிய உத்தியாக உருப்சபற்ை

3. சத்திய ஞானசனப (1872)

சசன்னனயிலும்

வடலூர்

எழுந்த

2. சத்திய தருமசானல (1867)

தம்னம

நூல்கனளப் பதிப்பிப்பதிலும் கழிந்தது.

வள்ளலாாின்

1. சன்மார்க்கசங்கம் (1865)

இரு

பாடுவதிலும்,

பிாித்து

வாழ்க்னக

காணலாம்.

தலவழிபாட்டிலும்

மார்க்கத்னதப்

பரப்புவதற்குச்

சில

நிறுவனங்கள் ஜவண்டும் என வள்ளலார் எண்ணினார்.
பின்னர்

ஒவ்சவான்ைாகச்

சதாடங்கினார்.

இதனனப்

சிலவற்னை
பற்ைி

நிறுவவும்
கீழ்வருமாறு

காண்ஜபாம்.

2. சன்மார்க்க சங்கம்
1858-ல் சசன்னன வாழ்க்னகனயத் சதாடர்ந்து
வடலூனர

அடுத்த

கருங்குழி,

வள்ளலாாின்
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உனைவிடமாயிற்று.

அடிக்கடி

சிதம்பரம்

சசன்று

சமூக சிந்தனனயாளர்

ஆவார். இனத ஆன்மஜநய

வழிபடுவனதயும், பாமானலகள் பாடிப் பரவுவனதயுஜம

ஒருனமப்பாட்டு உாினம என்றும் இவ்வுாினமனயப்

அடிகள்

பரப்பவும் சன்மார்க்க சங்கத்னத நிறுவினார்.

சபரும்பணியாகக்

இந்நினலயில்

தமது

சகாண்டிருந்தார்.

மார்க்கத்திற்கு

ஒரு

சங்கம்

3. சத்திய தருமசானல

சதாடங்க விரும்பினார்.
தங்கஜம அனனயார் கூடியஞான

வள்ளலாாின்

சமரச சுத்த சன்மார்க்கச்

சகாள்னககளில்

தனலயானது

சங்கஜம கண்டுகளிக்கவும் சங்கம்

சீவகாருணியம். இதனன அற்ைார் அழிபசி தீர்த்தல்,

சார்திருக் ஜகாயில்கண் டிடவும்

புலால் மறுத்தல் என இருவனகயால் வற்புறுத்திக்

துங்கஜம சபருஞ்சற் சங்கம் நீடூழி

கூறுவார். சீவகாருணிய ஒழுக்கஜம கடவுள் வழிபாடு

துலங்கவும் சங்கத்தில் அடிஜயன்

என்பது

அங்கஜம குளிர நின்ைனனப் பாடி

மட்டுமல்ல,

ஆடவும் இச்னசகாண் எந்தாய். (3406)

ஒழுக்கம்’; என்ஜை ஒரு நூனல எழுதினார். எழுதியனதச்

என்று

தன்

விருப்பத்னத

விண்ணப்பித்தார்.

தம்னம

இனைவனிடம்

அடுத்துச்

சூழ்ந்திருந்த

வள்ளலார்

வாய்சமாழி,

னகசயழுத்தும்

சசயலில்

சசய்து

அஃஜத.

வாய்சமாழி
‘சீவகாருணிய

காட்டுவதற்காகச்

சத்திய

தருமச்சானலனய நிறுவினார்.

அன்பர் சிலனரக் காட்டிச் சன்மார்க்க சங்கத்னத 1865புலால்

ல் கருங்குழியில் நிறுவினார்.

உண்பவனரப்

புைவினத்தார்

என்றும்

புலால் மறுத்தவனர அகவினத்தார் என்றும் மக்கனள
னவத்து

இரண்டு வனகயாக வள்ளலார் பிாித்துச் சுட்டினார்.

சமாழி வளர்த்த நாடு, தம் நாடு, சமாழிச் சங்கம்

புலால் உண்ணும் புைவினத்தார் சன்மார்க்க சங்கத்தில்

நமக்குப் பழனமயானது. ஆன்மீக சங்கஜமா நமக்குப்

ஜசர்வதற்கு

புதுனமயானது,

தருமசானலக்கு

முன்ஜப

2000ஆண்டுகளுக்கு

முதன்

முதலில்

வள்ளலாருக்கு

தமிழகத்தில்
சங்கம்

சங்கம்

ஆன்மீகத்திற்சகன்ஜை

நிறுவியவர்

முன்பிருந்த

வந்துவிட்டால்

என்று
உணவு

மடங்கனள

சபற்ைது. இது வள்ளற் சபருமாஜன சசய்த ஏற்பாடு.
பசியின்

நிறுவாது

ஔனவயார்,

சங்கத்திற்கும்

அவர்கள்

பசி

இல்னல என்பதில்னல. புைவினத்தார் பசியும் ஜபாக்கப்

ஞானிகள்

நிறுவினார்.

ஆனால்

வள்ளலாஜர,

நிறுவித் சதாண்டு சசய்தனர். வள்ளலாஜரா மடம்
சங்கம்

உாியவராவார்

மடத்திற்கும்

சகாடுனமனயப்

பற்ைி

திருவள்ளுவர்

பாடியிருக்கிைார்கள்.

ஆனால்

முன்பு

முதலிஜயார்

இருந்த
நினையப்

வள்ளலானரப்ஜபால்

ஜவறுபாடு

என்ன?

மடம்

மட்டுஜம

உாியது.

சங்கம்

சசய்தார் யார்? என்று வண்ணச்சாபம் தண்டபாணி

இல்லைத்தார்க்கும் உாியது. மடம் ஆடவர்க்கு மட்டுஜம

சுவாமிகள் ஒரு பாடலில் ஜகட்பது உண்னம என்று

உாியது. சங்கம் சபண்டிர்க்கும் உாியது. சங்கமாக

ஊரன்

நிறுவியதால் தான் இன்று ஊசரங்கும் நாசடங்கும்

சகாள்ளலாம்.

துைவைத்தார்க்கு

சன்மார்க்க சங்கங்கனளக் காண்கிஜைாம். உலக மக்கள்
அனனவனரயும்

சன்மார்க்க

சங்கத்தில்

ஜசர்ப்பதற்சகன்ஜை இனைவன் தன்னனப் பனடத்தான்
என்று வள்ளலார் கூறுவார். மக்கட் சமுதாயத்திற்கு
மட்டுஜமயன்ைி

அனனத்துயிர்களிடத்தும்

அன்பு

சசலுத்துதல் வள்ளலார் சகாள்னகயாகக் சகாண்ட

அடிகள்

எழுதிய

நூலின்

வழி

விளங்கிக்

4. சத்திய ஞான சனப
கடவுள் ஒருவஜர என்பதும் அவனர, ஜ ாதி-ஒளிவழிபட ஜவண்டும் என்பதும் வள்ளலார் சகாள்னக.
இனைவன்

ஜ ாதி

வடிவில்

வழிபடுவதற்சகன்ஜை
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வடலூாில்

வள்ளலாரால்

சத்திய

ஞான

சனப

என ஏழு சானலகனள நிறுவத் திட்டமிட்டிருந்தார்.

நிறுவப்சபற்ைது. சனப எண் ஜகாண வடிவில் சசப்புக்
கூனர

சதற்கு

(ஜகாபுரம்)யுடன்

அனமந்துள்ளது.

சனப

நடுஜவ

ஜநாக்கி

இனைவன்

அருட்

சபருஞ்ஜ ாதியாய் எழுந்தருளியுள்ளான். ஜ ாதியின்
முன்னர்

கண்ணாடி

ஒன்றுள்ளது.

6. சன்மார்க்க ஜபாதினி (1867)

கண்ணாடினய

இது

மும்சமாழிப்பாடசானல;

ஆங்கிலம்

மூன்னையும்

தமிழ்,

கற்பிப்பது.

ஆாியம்,
சிறுவர்க்கு

அடுத்து ஏழு சவவ்ஜவறு நிைத்தினரகள் உள்ளன.

மட்டுமின்ைி முதிஜயார்க்கும் கற்பிப்பது. தமிழ் நாட்டில்

தினரகள்

முதிஜயார் கல்வினய முதன் முதலில் ஏற்படுத்தியவர்.

அகன்ைால்

கண்ணாடியில்

ஜ ாதினய

வள்ளலாஜரயாவர்.

தாிசிக்கலாம்.

குைிப்பில்;தமிழ்,

இப்பாடசானலனயப்
ஆாியம்,

பற்ைிய

இங்கிலீஷ்’;

என்றும்

முனைனவப்பு அருனமயானது. நாட்டு சமாழியும், தாய்

5. சித்திவளாகம்

சமாழியும் ஆகிய தமிழ் முதலில் னவக்கப்பட்டது.
1867-ல்

தருமச்சானலனய

நிறுவியது.

சானலஜய

உனைவிடமாயிற்று,

வர

சபருகஜவ

அனமதினய

அடிகள்

நாடி

முதல்

வரக்கூட்டம்
1870-ல்

ஆட்சி

சமாழியாகிய

னவக்கப்பட்டது.
முதிஜயார்

ஆங்கிலம்

மூன்ைாவதாக

மும்சமாழிப்பாடசானலனயயும்,

பாடசானலனயயும்,

வள்ளலார்

நூறு

அடிகளின் ஜமட்டுக்குப்பம் சசன்ைார். அங்கு அடிகள்

ஆண்டுகளுக்கு முன்ஜப சதாடங்கினார் எனில் அவரது

தனித்துனைந்த இடஜம சித்திவளாகத் திருமாளினக,

தீர்க்கதாிசனத்னத

சித்திவளாகம் என்பது அடிகஜள இட்ட சபயர். 30-1-

வருங்காலத்தில்

1874ல் சித்தி சபற்ைது இங்ஜகஜய, இவற்ைின் ஆட்சி

இன்ைியனமயாதசதன அன்ஜை வள்ளலார் கருதினார்

சங்கம்,

என ஊகிக்கலாம்.

சானல,

இந்நான்கும்
வள்ளலார்

சனப,

ஒரு

சித்திவளாகம்

சதாகுதியாகத்

சதய்வ

நினலயங்கள்

ஆகிய

அளவிடுதல்

யாங்ஙனம்.

பன்சமாழியைிவும்

பயிற்சியும்

திருவருட்பிரகாச
என்ை

ஜபரால்

7. சமரச ஜவத பாடசானல (11-1-1872)

இப்ஜபாது வழங்குகின்ைன. தமிழக அரசின் இந்து சமய
அைநினலய ஆட்சித் துனையின் கீழ். அைங்காவலர்
ஐவராலும்

நிர்வாக

அதிகாாி

நிர்வகிக்கப்

சபறுகின்ைன.

அைங்காவல்

ஐவருள்

ஒருவராலும்
(ஊரன்
ஒருவர்

சதாிந்திருக்கலாம்)

இனவ

நல்லைிவு, கடவுள் பக்தி, உயிர் இரக்கம், சபாது
ஜநாக்கம்,

திாிகரண

அடிகள்

நற்குணங்கனளயும்

என்பது

இன்சசால்லாடல்,

அடக்கம்

முதலிய

உண்னம
உயிர்க்கு

நற்சசய்னககனளயும்

உனரத்தல்,

உபகாித்தல்

முதலிய

உனடயவர்களாயிருக்க

ஜவண்டும், சில காலம் இதிற் பயின்று ஓரளவு பயிற்சி
நிறுவிய தருமசானலனய தவிர

சபற்ைபின் அவரவர்கள் பயிற்சிக்கும், குடும்பத்துக்கும்

1. னவத்தியசானல

தக்கவாறு

2. சாஸ்திரசானல

சபறும்,

3. உபகாரசானல

அளிப்பது

4. விருத்திசானல

குடும்பத்திற்குத்

தக்கவாறு

5. உபாசனாசானல

வள்ளலாருக்ஜக

உாிய

6. ஜயாகசானல

திருவுள்ளம். இப்பாடசானல கானலயும் மானலயும்

7. விவகாரசானல

இரண்டு இரண்டு மணி ஜநரம் நனடசபறும். இதில் 15

மாதந்ஜதாறும்
பயிற்சிக்குத்

சபாருளுதவி
தக்கவாறு

சபாதுவாக

சசய்யப்

சபாருளுதவி

எங்கும்
சபாருளுதவி

உள்ளது.
என்பது

தனிப்சபருங்கருனணத்
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வயதிற்கு

ஜமற்பட்டவர்கஜள

ஜசர்த்துக்

சகாள்ளப்

சகாண்டிருந்த

திருவுள்ளக்கினடஜய;

சபறுவார்கள். இப்படிப்பட்ட திட்டங்கனளத் தீட்டி

திட்டங்கஜள.

சமூக விழிப்புணர்னவ ஊட்டினார் என்பதில் எவ்வித

நிறுவனங்கஜளாடு,

ஐயமுமில்னல.

சசய்தும் நின்றுஜபான நிறுவனங்களும் இன்ைிருந்தால்
வடலூர்

8. சன்மார்க்க விஜவக விருத்தி (1868)

வள்ளலார்
நிறுவத்

நினலபாடுகள்

நிறுவி,

தீட்டிய
இன்றுள்ள

திட்டமிட்டும்

முற்ைிலும்

ஏற்பாடு

மாறுபட்டதாக

அனமந்திருக்கும். இந்நிறுவனத்தினூடாக,
நிகழ்ந்த

இவ்வளவு நிறுவனங்களுக்கும், திட்டங்களுக்கும் ஒரு

சமூக

சீர்திருத்தங்கனள

இக்கட்டுனரயின்

ஊடாக உணரலாம்.

பத்திாினக பலம் ஜவண்டாமா? தமது மார்க்கத்னதப்
பரப்புவதற்கு ஒரு பத்திாினக இன்ைியனமயாத சதன்று

துனணநின்ைனவ

1867ல் வள்ளலார் சன்மார்க்க விஜவக விருத்தி என்று
ஒரு திங்களிதனழத் சதாடங்கினார் என்றும் பின்னர்,

[1]

ஊரன் அடிகள் - இராமலிங்க அடிகள் வரலாறு

1967 முதல் ஊரன் அடிகள் நடத்தி வந்ததாகவும்

[2]

திரு.

சதாிகிைது.

9. முடிவுனர
வள்ளலார் காலத்தும் அதற்கு முன்பும் ஐஜராப்பியர்
மருத்துவத்தாலும்

கல்வியாலும்

தன்

வி.

சுலியாணசுந்தரனார்

-

இராமலிங்க

சுவாமிகள்

திருவுள்ளம்
[3]

சாமி. சிதம்பரனார் - வடலூரார் வாய்சமாழி

[4]

ஜக. சீனிவாசன் - சுத்த சன்மார்க்க விளக்கம்

[5]
[6]

மீ. சபா. சிவஞானம் - வள்ளலார் கண்ட ஒருனமப்பாடு
Shanmugam, M. Saiva Siddhanta and the Social Philosophy of St.
Ramalingam (unpublished Ph.D, thesis of the Lniversity of Madras),
1978.

சமயத்னதத்

தமிழகத்தில் பரப்பினர். பண்னடக் காலத்தில் சமண
சமயம்

தமிழ்நாட்டில்

சபற்ைதற்குாிய
இலக்கியப்

பல

பணி,

பரவிச்

சசல்வாக்குப்

காரணங்களும்

சமணரது

மருத்துவதானம்

காரணமன்ஜைா.

வள்ளலாரும்

வளர்ப்பதற்கும்

பரப்புவதற்கும்

னகயாண்டார்.

பல

கல்விச்சானல

நிறுவினார்.

தமது

முதலியவும்
மார்க்கத்னத

பலசாதனங்கனளக்

நிறுவனங்கனள

நிறுவினார்.

பலசமாழி

பயிலும்

வாய்ப்புகனள ஏற்படுத்தினார். முதிஜயார்க்கும் கல்வி
பயில வசதி சசய்தார். மருத்துவ சானல, உபகார
சானல, விருத்தி சானல, விவகார சானல, ஜயாக சானல,
சாஸ்திர (புத்தக) சானல முதலிய பல சானலகனள
நிறுவ

ஏற்பாடு

சசய்தார்.

சமயப்

பணிஜயாடு,

சமுதாயப்பணி; ஆன்மீகப் பணிஜயாடு அைிவியற் பணி,
அருளியற் பணிஜயாடு உலகியற் பணி என்று இன்று
நாம் ஜபசுகிஜைாம். இனவ சயல்லாம் அன்று நூறு
ஆண்டுகளுக்கு முன் வள்ளலார்
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