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மூலமந்திரம் 

முத்திபூர்ணம்! பமே்ோக பமே்ோகயவ சதுர்யுகங்யஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சர்வ 

மூலமந்நிர நிரூபிக மாகான்மிேராகிே யுகவான் சாவல ஆண்டவர்கயள முத்தி பாலிப்பு.  

 

பாத பூஜை  

சுேம் பிரகாச னித்திோனந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறிோது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடே கண்கவளஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகோல் 

திறந்ந யதசியகந்நிரயர யதவரீருவடே திவ்ே திருவடிக ்கமலங்ஙளுக்யக னமஸ்காரம்  

 

மகாசங்ஙல்ப மந்திரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடே அவமான அவஸ்வத வந்து தீண்டும் அவடோளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பவளிோகி யுகங் யஙாடிகால னரக யவதவனக்குப் யபாகாமல் 

அவதமாற்றி, பரமபத னித்திே மகிழ்ச்சி வாழ்வு வரத்தில் ஏற்றயவ சதுர்யுகத்திலும் 

உண்டான எல்லா ஜாதி மத யவதங்களும் வந்நிருக்க அந்த அகமிே மகா அதிவல்லப 

பதே்வீக பிரம்மவித்வதச் பசேலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் 

இல்லாது இந்த உலகத்வத விட்டு மறந்நு மவறந்யந யபாே்விட்ட இறுதிக்காலமாகிே 

இதுயனரம் எமபேத்வதக் கடத்தி மீண்டும் அயத பிரம்மவித்வதச் பசேலாகிே சுவர்கப்பதி 

பரமபத முத்திச் பசேலினில் ஏற்றி வவக்கும் கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பவளியே 

மூசச்ுஓடாதவமுவடே ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் குலபதே்வம்  பமே்வழிசச்ாவல 

ஆண்டவர்கள் பமே்மதத்தில் னாங்ஙள் யசர்ந்நு ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்யறாம்!  

எதார்த்த னன்மனத்தினர் ோராக இருந்தாலும் இதில் யசர்ந்நு யதவப்பிறப்பியல பிறநந்ு  

ஆகிக்பகாள்வதற்கு ஆண்டவர்களுவடே ஆசீர்பாதம் ! 

 

   

 

 

 

ஆதியே துவண 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி 

சாலல ஆண்டவர்கள் 
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  குருபிரான் அவர்களின் முன்னுலர 

 

 

ஆதியே துணை. ஆதிமாரக்்க னீதி அணையின் 

ஆதி மாரக்்க னீதி மமாழி எனும் மின்னணு 

சஞ்சிணக மமே்ஞான நிணைகள் உள்ளடங்கிே 

88 அணை நிகழ்வுகளுடனும், மமே் ஞானப் 

பாடை்களுக்கான இணச ைகுப்புகள் 

உள்ளடங்கிே 18 அணை நிகழ்வுகளுடனும் 106 

அணை நிகழ்வுகளாக 17 அங்கத்தினரக்ளாை் 

திறமுடன்   மதாகுக்கப் மபற்று, 2021- ஜூணை 

முதை் டிசம்பர ்ைணர (தமிழ் மாதம் ஆடி முதை் 

மாரக்ழி ைணர) அணரோை்டு காை 

தக்ஷிைாேன மைராக மைரந்்துள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

திரு.சாலல ரவி அவர்கள் 

நிறுவனர்: ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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ஜூலல மாத 

நிகழ்வுகள் 
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  குருபிரான் அவர்களின் வர்ஷிப்பு 

 

யபசரும்மபரும் மபாருணளப ்யபசரும் ைாசகம் மகாை்டு 

யபசிேளிக்கின்ற மபருமான் மாசறும் யதசிகர் ணைக்கும் 

ணைப்பதணன ணைக்கமைரக்்கும் மானிடச் சட்ணட 

இை்ைாவிடிை் யபசிடும் பின்னை்கமளை்ைாம் தூசிகள் 

ஆைது மமங்யக மதான்மணற விளங்குைமதங்யங மாசுறும் 

பாசமுணடே யதகமதிை் சூக்குமமும் யதான்றுைமதளியதா 

நாேகம். என குருமநறி முணறைழிோக ைரும் இருளறு குரு 

மமாழிோம் ஒரு மமாழிோன இேை்மமாழி மகாை்டு 

யபசரும் மபரும் மபாருணளப ்யபசிேளித்த மபருமானின் 

திருைடிகணளப ் யபாற்றி ைைங்கி அத்திருயமனி பை 

நிணைகளிை் அருளிே அப்மபரும் மபாருளின் சுவியசஷ 

நற்மசே்திணே உைக மக்கள் ோைரும் அறியும் ைை்ைம் 

ைழங்ஙப ்மபற்றயத ஆதி மார்க்க னீதி மமாழி எனும் இம் 

மின்னணுச் சஞ்சிலக. உைக மக்கள் ோைரும் அறியும் மபாருட்டு ஆதி மாரக்்க னதீி 

அணையின் அங்கத்தினரக்ள் மதாகுத்து அளித்துள்ள இதிை் உள்ள கருத்துக்கள் ோவும் 

மசேலுணடே சிைானுபையம அன்றி சாதாரை உைக அனுபைம் அை்ை.மக்கள் ோைரும் 

இந்த சிைானுபைத்ணத மபறுைதற்கான ஒரு உன்னத ைழிகாட்டியே இந்த ஆதி மாரக்்க 

னீதி மமாழி மின்னணுச் சஞ்சிணக. அனுபைத்தாை் அறிேக்கூடிே யபசரும் மபாருளாகிே 

"சூட்சும அறிமைனும் சிைமேப ் மபாருள்" யபசி அளிக்கக்கூடிே ஒன்றாக உள்ளது. 

இதணன மக்களிடத்திை் மசேை் அனுபைத்திற்கு ஆக்கி ணைக்க யைை்டிே 

கடணமணேயும் இதன் மூை கரத்்தாைாகிே மூைப்பழம் பை்ைா ரமைி உை்ணடப் 

மபட்டகத்ணத னீதிமமாழி மகாை்டு ைழங்கிே ைள்ளை் ைாக்மி மாரக்்கனன்னாதர் 

"பிரம்மப் பிரகாச மமய்வழிசச்ாலல ஆண்டவர்களின்" திருைடிப ்மபருணமகணளயும் 

பற்றிச் மசாை்ையத இசச்ஞ்சிணகயிை் உள்ள அத்தணன மசே்திகளும். திருமைனும் 

இணமோ நாட்டம் மகாை்ட தீன்குைத்து திருயமனிேர் "சாணை ஆை்டைரக்ளின்" திருைடி 

நிழலிை் தாங்கள் மபற்ற யபரின்ப அனுபைத்ணத எங்கள் ஐோ திரு மமய்வழி 

குழந்லதசாமி கவுண்டர் அைரக்ள் தங்களின் னீதிமமாழி மகாை்டு னான்மணறயும் 

அங்ஙமாறுயம துைங்ங யபசச்ழி னாைனாகிே எணனயும் அமுத னாயைானாக்கிே 

சிைானுபை நிணைகணளயும், துக்க உடை் நீக்கி சுக உடை் மூைமாக அறிேக்கூடிே 

மசேைாகிே பிரம்ம வித்ணத மசேணை உைக மக்கள் ோைரும் அறியும் ைை்ைம், இந்த 

மின்னணுசச்ஞ்சிணக உதயமாகிறது. ஜூணை மாதம் ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் 

மூைமாக நணடமபற்ற காமைாளிக்காட்சி மற்றும் யநரம்ுக நிகழ்வுகளின் மதாகுப்பாக 

19 நிகழ்வுகள் இதிை் கூறப்மபற்றுள்ளன. உைக மக்கள் தாங்கள் யதடயைை்டிே மபாருள் 

இன்னது தான் என்பதணன அறிவிக்கும் இசச்ஞ்சிணகணேப ் படித்து பேன் மபற 

யைை்டும் என்பயத இதன் யநாக்கம். இதற்கான மபரும் முேற்சி யமற்மகாை்ட ஆதி 

மாரக்்க னீதி அணையின் அங்கங்கள் அணனைருக்கும் எனது மநஞ்சார்ந்த 

ஆசீர்பாதங்கணளக் கூறி யமலும் யமலும் இந்த இணறத்மதாை்டாகிே சிைப ்பைிோனது 

சிறக்க என்னுணடே ைாழ்த்துக்கள் 

 
 

                                                    நிறுவனர், ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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நிறுவனர்: ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 

 



 

                6 
 Copyright © AMNA Trust, Chennai 

சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு ஆதி மார்க்க னீதி அவவ 

 

 

ஆதி மார்க்க னீதி அஜையின் 2021 ைூஜல மாத சஜப 

நிகழ்வுகளின் சாரம்சம் 

 

1st July, 2021 வியாழன் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமரரசன் 

 
நிகழ்ச்சியின் னடு னாேகமான குருபிரான் அவர்கள் 

யவதாந்தம், யவதம், கிரந்தம், நூல் என்றால் என்ன? என்று 

வினவினார்கள். இவவபேல்லாம் பவறும் புத்தகங்கள் அல்ல 

என்றும் ஒரு மனித யதகத்திற்குள் எத்தவன யதகம் 

இருக்கின்றது என மனிதவன மட்டுயம குறி வவத்துப் 

யபசப்பபறற் யதவரகசிேம் எனக் கூறினார்கள். 

"யதவரகசிேம் யதர்ந்த நன்பநறியோர் யதவர்கள் "என்று 

திருமவற தீர்ப்பு. யதவ ரகசிேம் என்பது "நமசிவாே" எனும் 

பஞ்சாட்சர மந்திரம். நாம் தான் அம்மந்திரம் என 

உணர்ந்தால் பிறவாபநறி என்ற பசேலுகக்ுள் ஆகலாம். 

இப்படிோன நிவலகவள உள்ளடக்கி யபசப்பட்டதுதான் 

யவதாந்தம், யவதம், கிரந்தம், நூல், சுருதி என்பதாகும் என 

அருளினார்கள்.  

பதாடர்ந்து, தங்கம் பபரிதா அல்லது தந்தம் பபரிதா எனும் 

யகள்விக்கு, மண்ணில் விவளந்த தங்கத்வத விட உயிரில் 

விவளந்த தந்தம்தான் பபரிது என ஆண்டவர்கள் அருளிேதாகக ்கூறினார்கள். யமலும் ஆகமவிதி 

என்பதின் விளக்கமாக ஆகமம் என்றால் அகத்தின் ரகசிேத்வத புறத்தில் பகாண்டுவந்து 

அனுஷ்டானம் ஆக வவத்து வழிபடுவது எனவும், விதி என்றால் சட்டம் எனவும், இதன் யவத 

சாட்சிோக சிவபுராணம் பாடலில் வரும் "ஆகமம் ஆகிநின்று அண்ணிப்பான் தாள் வாழ்க" 

என்பவதயும் கூறினார்கள். 

யமலும் குரு என்பது "கு" காரமாகிே இருவள நீக்கி "ரு" காரமாகிே பிரகாசத்திற்கு அவழத்துச ்

பசல்பவயர குரு எனவும், "குருவருள் இன்றித் திருவருள் இல்வல" எனவும் கூறினார்கள். யமலும்  

அக்னிகுண்டம் என்பது ஆசானின் திருப்பார்வவயே எனவும் அதன் மூலம் அத்தவன 

பாவங்களும் சங்கரிகக்ப் படுவவதயே யகாவில்களில் அக்னிகுண்டமாக  வவகக்ப் 

பபற்றுள்ளது எனவும்,யமலும் சுருதி என்பது அறிவாக உள்ளது, அது பதரிோவிடில் சுருதிக் 

கடலான சுழலாக மாறி அதில் சிக்கிக ்பகாள்கியறாம் எனவும், இரவு பகல் இல்லாத யநரம்,அந்தி 

சந்தி யநரம் என்றும் அங்கு தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபற்றால் யபரின்ப வீட்டில் வாழலாம் 

எனவும் இதற்குத்தான் "சீர்" எனும் அமானிதமாகிே அறிவு மனிதனுக்குத் தரப் பபறற்ுள்ளது 

எனவும் சிவவாக்கிேர் பாடலின் விளக்கமாக குளவி என்பது குருவாகவும் புழு என்பது 

சீடராகவும் உருவகப்படுத்தி புழு யபால வாழ்ந்து பகாண்டிருகக்ும்  

 

மனிதவன குளவிோகிே குரு தன் னாதமாகிே ரீங்காரம் மூலம்  அறிோவம என்னும் இருளில் 

இருந்து  அறிவுப் பிரகாசத்திற்கு பகாண்டு வந்து இவறநிவலே அவடேச் பசே்வவத 

உணர்த்தினார்கள். யமலும் வவஷ்ணவத்தில் மதுர கவிோழ்வார் "பசத்ததின் வயிறற்ில் சிறிேது 

பிறந்தால் எத்வதத் தின்று எங்யக வளரும் என புளிோழ்வாரிடம் யகட்ட யகள்விக்கான பதிவல 

ஒரு பமே்க்குரு பிரானின் இரகக்த்தால் தான் அறிே முடியும் எனவும் அருளி அவவவே நிவறவு 

பசே்தார்கள். 

 

 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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3rd July, 2021 இஜச ைகுப்பு 

ததாகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமரரசன் 

 

தகுதிவாே்ந்த அறிவுசார்ந்த மகவன "அசச்ுதன்" எனவும், "அசச்ா" என்ற பசால் 

குறிப்பது "அப்பா" என்பவதயும் அது இவறவனின் னாமம் என்றும் 

அருளினார்கள். பதாடர்ந்து ஆதிபமே் உதே பூரண யவதாந்தம் முகப்புப் பாடல் மறற்ும் ஞான 

அகவல் முதல் பாடல் ஆகிேவவ பாடப்பபற்றன.பாடல்கவள தாளம் தப்பாமல் ஏறற் 

இறக்கத்துடன் பாட யவண்டும் எனவும், ஒரு பாடலானது அழகு பபற சாதகமும் ஆர்வசித்தமும் 

மிக அவசிேம் எனவும் அதவனச ்சாதகம் பசே்யும் விதத்திவனயும் கறப்ித்தார்கள்.நான்குவரிப் 

பாடல்கள் ோவற்வறயும் ஆண்டவர்கள் நாதநாமக்கிரிவே என்ற ராகத்தில் பாடி அருளி 

இருக்கிறார்கள் என்பவதயும் அதவன நன்கு கறற்ுக ்பகாண்டால் எல்லாப் பாடல்கவளயும் மிக 

சுலபமாக பாடலாம் எனவும், யவத நூல்களில் உள்ள பாடல்கவள உணர்வு கலந்து படித்தால் 

தான் அந்தப் பாடல்கள் உயிரப்பறும் எனவும் கூறினார்கள். யமலும், குருமணி மாவல, காமீல்கள் 

யநாக்கம், இவற்றிலிருந்து பாடல்கள் பாடப்பபறற்ன. பதாடர்ந்து குருபிரான் அவர்கள் தாளம் 

யபாட்டுப் பாடுவதால் மூசச்ு எனும் நவட சீராக இருக்கும் எனவும் அதுயவ சரிோன கதிோக 

இருக்கும் எனவும் அருளினார்கள். பதாடர்ந்து, அவவயில் பண்ணாகி அருங்ஙுமுதம் பபாழியும் 

நாடு…, மாேக ்கூத்தின் வவக அறிோமல்…, நம்பிே தன்னுயிர்…, மற்றும், உே்ேயவ எனகக்ும்… 

என்ற பாடல்கள் பாடப்பபறற்ன அவற்றிறக்ான ராக தாளங்கவள எப்படிப் பாட யவண்டும் என 

குருபிரான் அவர்கள் கறப்ித்து அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  

 

3rd July, 2021 மான்மியம் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ தகௌதம் 

 

அறுசுவவ பகாண்டு ஒளித்த இடத்வத அறிந்தவர்கள் யதவர்கள். அறுசுவவ 

பகாண்படாளிகக்ும் இடம் என நாம் நிவனப்பது, 5 அறிவு ஜீவ ராசிகளிடத்திலும் 

உள்ளது.ஆவகோல் முழுக்க முழுக்க உடல்கடந்து நிற்க்கும் இந்த ஞான நிவலகவள 

உடல்கடந்துள்ள பபாருளில் காட்டவல்லார்கயள குருபபருமான் ஆவார்கள். யமறக்ண்ட 

கூற்வற, அறுசுவவ பகாண்படாளித்தவிடம் விதமாே் யகட்க்க அருளும் குருபரன் 

அவடந்யதார்க்கல்லால் என்ற ஞானநூற ் பபாருளறிதல் பாடல் மூலம் அறிேலாம். உலகில் 

பபாதுவாக ஜாதி மதம் இனம் குலம் யபான்றவற்றால் மக்கள் பிரிந்து வாழ்கின்றனர், யமலும் 

ஒரு சில இடங்களில் இவவகளால் சண்வட சசச்ரவுகளிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இவறற்ின் உள் 

அர்த்தம் புரிந்தால் தான் இவவகளால் நமக்கான பலாபலன்கள் என்ன என்று புரியும், யமலும் 

யமற ்பசான்ன அவனத்தும் அரூபம். ரூபத்தில் உள்ள மனிதனுக்கு ரூபத்தில் உள்ள பபாருள் 

பேன்தரும், அரூபத்தில் உள்ள பபாருள் மனிதனுக்கு எந்தவிதத்தில் பேன்தரும்? ஆவகோல் 

யமற்கண்டவறவ்ற குருபிரான் மூலம் பதாட்டுகாட்டப்பபறற்ு, அதில் நாள் யதாறும் பழகி 

வந்தால் இவவகள் என்ன காரிேத்திறக்ு மனிதனுகக்ு மட்டும் வவத்து பவடகக்ப் பட்டுள்ளது 

என பதரிேவரும். 

 

4th July, 2021 சிைகாசி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தையக்குமார ்

 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் குருபிரான் அவர்கள் சிவகாசி சவபக ்காபணாளிக ்காட்சியில் 

புலன் வழி பற்றி யோடி எனும் பாடலுடன் சவபவேத் துவக்கினார்கள். 

 

 பபாறி என்பன மனிதனுவடே இதோசனத்தில் உள்ள ரகசிேமாகும் எனவும் தீர்க்கதரிசனம் 

என்பது பபாே்ேல்ல, ஆண்டவர்கள் நமகக்ு அருளி வந்த னிஜ பசேல்கள் ோவும் மனிதனுவடே 

தவலவே குறிவவத்து பசால்லப்பட்டது எனவும் கூறினார்கள். பிரம்மமாே் தானாே் 

இருக்கின்ற பபாருளின் சலனயம மாவே.  னாம் காணும் உலக சராசரங்கள் 

மாவே அல்ல. னம் மனயம மாவே.ஐம்புல னுகர்யவ மாேக ் கூத்து. இந்தப் 

பிறப்பானது விழிப்பு கனவு, தூக்கம், துரிேம், துரிோதீதம் என்பதில் தான் 

உள்ளது. பபாே்யுலகப் பபாே்யுறவுப் பபாருளின் வாழ்வும் என்ற 

பாடலுக்கான விளக்கமாக இன்று இந்த சவபயில் னான் இருக்கின்ற 
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நிஜத்வதப் பபரிேவர்கள்  மாவே என்கிறார்கள் விடிேல் என்பது மனம் 

அறிவாக மாறுகின்ற பசேல். ஒரு பமே்க் குருவின் யபரிரக்கத்தால்தான் 

இவதப் பபற இேலும். கனவு உலகமாகிே இது கடந்து அப்பால் உள்ள 

அவ்வாழ்வவக் வகக் பகாண்டால், பபாே் உலக வாழ்வின் துன்பம், பேம், 

கவவலேற்று இவற எண்ணத்துடன் இப் பிறவிவேக ்கடக்கலாம். துவவதம் 

எனும் மாவேவே விட்டு அத்வவதம் 

எனும் ஓர் அறிவாவகயில் நாம் இவறவன் வசம். 

மாவேயின் முதல் பபாருள் உடல். "வாழ்வு" என்பது 

ஆசானிடத்திலிருந்து பபறக்கூடிே அறிவின் 

மூலமாக அறிவு வடிவினனாகிே இவறவவன 

இவ்வுடல் இருக்கும் பபாழுயத அறிந்து இரண்டறக் 

கலந்து வாழக் கூடிேது. மாவே என்பது மறலியின் 

வகோக உள்ளது எனவும் வேது என்பது உடலுகக்ுத் 

தான் எனவும் வாழ்க்வக என்பது சுகம் மற்றும் துகக் 

அனுபவமாக உள்ளது. அதுயவ சிவ அனுபவமாக 

இருந்தால் சுகம் எனவும் யபசப் பபறற்து. 

பமே்ஞானம் பபற்றால் உள்ளத்தில் பதளிவு 

பிறக்கும். கிருஷ்ண பரமாத்மா அருளிே சாவாது 

பிறவாது என்ற பாடலுகக்ான விளகக்ம்: 

 

தீர்க்க தரிசிகள் இவறவனால் அனுப்பபட்டு இந்த 

உலகத்திற்கு வந்து பகாண்யட இருக்கின்றார்கள். 

அவடோளம் காண இேலாத அவர்கயள ேதார்த்த 

னன் மன சீடர்கவள  யதர்ந்பதடுக்கிறார்கள். 

அவர்கயள நமக்கு அறிவவப் புகட்டி னிழவலப் யபால் 

னம்முடன் இருக்கிறார்கள். 

 

உணர்வின் மூலயம னம் உடவலயும், உயிவரயும் னாம் அறிே இேலும்.எனயவ உணர்வு 

பவளிசச்ப் பபாருள் , உடல் னிழல். னிவனவு வந்தவுடன் உணர்வு வந்தால் தான் னாம் ோர் 

என்று னமக்குத் பதரியும். 

 

தவலயி பலன்குரு தாள்வாழி வாழியே என்று உள்ளதில், தவல என்பது பதற்கு முகம் கிழகக்ு, 

முதுகு யமற்கு, கால்வடக்கு. எனயவதான் சிவபபருமான் பதன்னாடுவடே சிவனாக குருவாக 

விளங்குகிறார். திருமூலர் பிரான் "பதள்ளத் பதளிந்தார்க்கு ஜீவன் சிவலிங்கம்" என்கிறார். 

சிவானந்த யபாத னூலில் குருபபருமானின் னாவு லிங்கமாகவும் சீடனின் பசவி 

யோனிோகவும் கூறப் பபற்றுள்ளது. 

 

சுவவ ஊறு ஒளி ஓவச நாற்றம் எனும் ஐந்வதயும் னம்முள் உணர வவக்கக ்கூடிே உணர்யவ 

உலகு. அறியவ சிவமாக, ஜீவனாக, அவதக் கண்டால்| பஜன்ம சாபல்ேமாகவும் கூறப் 

பபற்றுள்ளது. தன் பபரு பவளிோகிே சாவலயே ோதும் உளதாே் ஏதும் இலதாகிே ஆறாவது 

அறிவாக உள்ளது. 

 

மனம் ஓர் அறிவாக னிவலக்க அறிோவம என்னும் இருவள அகறற்ி னம்முள் அறிவு என்னும் 

பவளிசச்த்வத ஒளிரச் பசே்பவயர குருபிரான். யதாறற்முள்ள ரூபமாக வாயும், யதாறற்மில்லாத 

அரூபமாக சப்தமும் உள்ளது. பபரியோர்களின் திருவாக்கு னாதம் எனும் அறிவான 

பசாரூபமாகவும் நாம் யபசுவது சப்தபமனும் அழிவாகவும் உள்ளது. னீதி என்பது அகம் மறற்ும் 

புறமாக உள்ளது.ஒரு பமே்க ்குருபிரானின் இரகக்த்தால் தான் மனு னித்திேனாக முடியும்.  

 

உலகின் முதல் மனிதன் ஆதாமிற்கு முன் யதான்றிேவன் னரன். தூல உடலில் னான் என்ற 

னரன் இருக்கிறான். குருபிரானிடம் அறிவவப் பபறும் யபாது னாம் இந்த உடல் 

இல்வல என்பது புலனாகும். 

 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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யதவன், மனிதன், னரன் யபான்ற பதங்களின் அவடோளமாக இருப்பது னாவு. 

னாவுக்குப் பபரிதாக உலகமில்வல. "அவிழ்க்கின்ற வாறும் அது கட்டு மாறும்" 

எனும் திருமந்திரப் பாடலின் படி தமிழ் பசால் பகாண்டு ோவற்வறயும் 

பிரித்துவிடலாம். என்ற யதவ இரகசிேம் பதரிந்த மக்கள் ஆதி மார்க்க னீதி 

அவவயின் அங்கங்களாக உள்ளனர். 

 

னாம் ஏழாகிே அறிபவனும் சீருடன் வந்தது ஆறாகிே ஆதாரத்வத அறிேவும் ஐந்து கரமாகிே 

பந்தாட்சரத்தால் நான்காகிே கவல பாழ் யபாகாமல் மூன்றாகிே முசச்ுடவர அறிே வவத்து 

இரண்படனும் வாசிவே உணர்த்தி ஒன்றாக ஆனால், னீ னான் (சிவன்) ஆவாே் அதுயவ உன் 

பசாந்த வீடு, என்று ஒரு பமே்கக்ுருவின் மூலம் அறிேலாம். 

 

னரனிலிருந்து மனு, யதவன் என்ற னிவலகளுகக்ு னம்வம ஏற்றி வவப்பது ஆசானின் 

திருனாவு. சுத்த வசதன்ே னாதர் பசால் ஒரு பபாருளினாயல யதாற்றமில்லாவமயிலிருந்து 

யதாற்றத்திற்கு னாம் வருகியறாம். புழு குளவிோக மாறும் பசேல் என்பது னரன் எனும் 

னிவலயிலிருந்து குருவின் னாதம் மூலம் மனுவாக மாறும் யதவரகசிேச் பசேவலக ்

குறிப்பதாக உள்ளது. 

 

பதௌஹீது காமீல் பாடலில் வரும்  

இருதே பமனும்சிமிழி லிருகக்ும் கருவமேது 

என்பது தன்னிலிருந்து இரட்சிகக்ும் வம 

இந்த வமவே அறிவது மனிதனின் கடவம 

அதுயவ மகத்தான னமது உடவம 

அதவன மறந்தது நமது மடவம 

அவத அறிந்தால் அவடவது மகிவம 

அகத்தில் உள்ளயதா உண்வம 

அவதேறிோவிடியலா சிறுவம 

அகத்வத அறிவயத பபருவம அசலாகிே அந்நகார வம 

அவசோத னிவலோன வம 

அசச்ம் தீர்க்கும் அசலான வம 

அஞ்ஞனமாே் விளங்ஙும் கருவம 

அஞ்ஞானமாே் இருப்பயதா அறிோவம 

அஞ்ஞாவமயே யமன்வம 

அஞ்சுவயத எவர்க்கும் தாழ்வம 

அனுவாண்ட பிரமாண்ட வம 

அண்டபமல்லாம் ஆண்ட வம  

அதிசேயம உருவான வம 

அருவமயில் அதுயவ அருவம 

அவனவருகக்ும் இது அண்வம 

அகிலபமல்லாம் அதன் அடிவம 

அஃபகன்னும் பிரம்மமும் அயத வம 

இத்தவன வமயும் குருவின் பபரு வமயே. 

கங்காளன் பூசும் கவசத் திருனீறு என்பது குருபிரானின் வாே்வமோகிே ஆலவாோன் 

திருனீறாக உள்ளது. 

 

நாணேம் என்பது நாவானது நேமாக இருப்பது னம்மிடம் பணமாக, முதலாக இவறவன் அளித்த 

பசல்வத்வத ஏவழவேப் யபால் சிக்கனமாக பசலவழித்தால் என்றும் குவறோத 

பணக்காரானாே் வாழலாம். ஆண்டவர்கள் யநரான வழி யதாணச் பசால்யவன் யகளு 

என்கிறார்கள். யநர் என்பது நான் என்று பசால்லக ்கூடிே அமானிதபபாருள் என்னும் அறிவாக 

ஒவ்பவாரு மனுத் தவலயிலும் உள்ளது. மண்ணுலகிலும், விண்ணுலகிலும் 

னம்முவடே பபேர் பதிந்துள்ளதால் இது யபான்ற யமன்வமோன அவவயின் 

அங்கத்தினராக னாம் ஆகி உள்யளாம். 
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Take It Easy 

பசி, தாகம், தூக்கம் இவவகளில் take it easy சாத்திேமில்வல.இன்பத்வதயும் 

துன்பத்வதயும் சமமாக கருதும் மன னிவலயில் ஓர் அறிவாக னிற்பவர்கள் 

மட்டுயம take it easy என கூற இேலும். 

 

ரைண்டுதல் ரைண்டாஜம இலானடி ரசரந்்தார்கக்ு 

 யாண்டும் இடும்ஜப இல  

 

இதுயவ take it easy. எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் இடத்தில் ஏமாற்றம் இருக்கும். பமே்ஞான 

னிவலகவள பபற்றவர்களுகக்ு மட்டுயம இவத சுலபமாக எடுத்துக் பகாள்ள இேலும். 

பமே்ஞானத்வத பற்றிேவன் பேம் அறிோதவன். காரணம் அவன் ஆசானின் திருவடிவேப் 

பற்றிேவன் எனும் விளகக்ங்களுடன் அவவ நிவறவு பசே்ேப் பபறற்து.  

 

4th July, 2021 சதத்ுைாச்ரசரி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தையக்குமார ்

 

விண்ணுமண்ணும் கதிர்மதியு மின்பனிதா 

ரவகயும் விளங்ஙுவன மவலகளுடன் 

விரிந்நகுலாசலங்கள் என சாவல 

ஆண்டவர்கள் இரண்யட வரிகளில் உலகத் 

யதாற்றங்கவள விளக்கியுள்ளார்கள். 

புறக்கண் பகாண்டு பார்க்கக் கூடிே 

அவனத்தும் அழிந்து யபாகக் கூடிேயத. 

பசேலாக உள்ள மூல மந்திரத்வதப் பார்கக் 

யவண்டிே இடத்தில்  பார்த்துச் 

பசான்னால்தான் பலன் எனவும் பார்ப்பவவன 

பார்ப்பவயன பார்ப்பனன் எனவும், யகாடிமனுக ்

கீந்நாலும் குவறோத வம ஹோத்து எனும் 

ஜீவனாகிே வமயே எனவும் வகலாேம் என்பது  

ஒரு பமே்க்குரு பிரான் மூலம் னமகக்ுள் 

பார்க்கக் கூடிே ஒன்றாக உள்ளது எனவும், 

உலகில் நாம் யதடிே பசல்வம் 

னிவலோனதல்ல எனவும், அறிவும் ஜீவனும் 

கலந்திருப்பயத ஜீவஆன்மா எனவும், 

நித்திேமான பசல்வயம அழிோ நிதி எனவும் 

வாசி, கற்பகம், பாதம் அவனத்தும் ஒன்யற எனவும், பநருப்பு, யதயஜாமேம், ரிங் ரிங் மந்நிரம் 

அவனத்தும் ஒன்யற எனவும் யபசப்பட்டது. 

 

ஆசானின் னாதபமனும் வாே்வமோல் ஹராமான மனம் ஹலாலாக மாறுகிறது எனவும், 

முத்பதாழில் மற்றும் ஐந்பதாழில் இரகசிேம், குருவினிடத்தில் உள்ளது எனவும், பதினாறு 

கவலகள் பகாண்ட பூரணயம அறிவாகும் எனவும் துர்க ்கந்தமுவடே இத் யதகத்தில் ஜீவன் 

துர்க்கந்தமற்ற இடத்தில் உள்ளது என்றும் யபசப் பபற்றது. யமலும், அகமிே உலவகச் சுறற்ி 

வந்யத முருகப்பபருமான் ஞானப்பழத்வதப் பபறற்ார் எனவும் மும்மூலத்வத கடந்ததால் அவர் 

முருகன், எனவும் அறு னரகத்வத அறுத்ததால் ஆறுமுகம் எனவும் கந்தமாகிே அயவயர கந்தன் 

எனவும் யபசப் பபறற்து. 

 

னமக்குக் கவசமாக இருப்பது னம் கவனம் எனவும் தந்வதயும் , தாயும் இல்லாத யதாறற்ம் 

சுேம்பு எனவும், ஆறாவது அறிவவ அறிே ஆசானின் னாதமும் அவத அறிே யவதமும் 

விளங்கும் எனவும், ஆசாயன வாலறிவன் எனவும் உள்ளம் என்பது மகா மகசூக்காகிே  

 

இருதேமாக, யவதம் என்பது எழுதாத எழுத்தாக உள்ளது எனவும் யபசப் 

பபற்றது. தனகக்ு இவணோக ஒரு புழுவவ மாற்றும் குளவியின் பசேல் யபால் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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மனிதனுக்கு மரண அசச்த்வத உணர்த்தி குருபிரான் தன் வாே்வமோல் அறிே 

வவத்து யதவனாக்குகிறார்கள் என்றும் யபசப் பபற்று சவப நிவறவு 

பசே்ேப்பபறற்து. 

 

8th July, 2021 வியாழன் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா ைடிரைலன் 

 

குருபபருமானவர்கள் அமுத னா பகாண்டு அருளிே னீதிபமாழியின் அம்சங்கள். பிரம்ம 

பிரகாச பமே்வழிசச்ாவல ஆண்டவர்கள் அருளிே எமவன அணுகவிடாது காகக்ும் சத்திே 

பரிசுத்த வான்மதிக ்பகாரல் 33-வது திருவாக்கிேம் ஓதப்பபறற்து. 

 

ஆதிபாவஷ தமிழ் பாவஷ என்பது மனிதனுவடே அவடோளம். அவடோளத்திறக்ுரிே 

பபாருள் வாகக்ு.  

 

தபாருள் என்பது திருச்சிறற்ம்பலப் பபாருள் - ஜீவன். சிவானந்த யபாதம் ஜீவயன 

திருச்சிறற்ம்பலப் பபாருளதாகும். 

 

 பரிபாஜை பரிபாவஷ என்பது ஊவம பாவஷ அல்ல. நாம் அறிந்த பமாழியில் நம்முவடே 

பசாந்த பாவஷயில் யவதமானது இறகக்ப்பட்டிருந்தாலும், அதனுள் பூட்டிவவகக்ப்பட்டிருகக்ும் 

பமே்ப்பபாருவள எக்காலத்திலும் தாயம படித்து அறிேயவ முடிோது. திரு அவதாரம் 

தாங்கிவரும் குரு பபருமான் நம் மீது இரக்கம் பகாண்டு அறிவித்தால் மட்டுயம யவதத்வத 

உணர முடியும். 

 

ஞானக்பகாரல் காட்டும் குருவன்றி காணாதுனதுடம்புள் பூட்டுவடே மாட்டாயத யபாம். தமிழ் 

அறிவு வடிவு தமிழுக்குள் உயிர்சச்க்கரத்தின் இரகசிேமும், உடல் சக்கரத்தின் இரகசிேமும் 

பபாதிேப் பபற்றுள்ளது. வினாேகர் அகவல் இவடசச்கக்ரத்தின் ஈபரட்டு நிவலயும் உடற் 

சக்கரத்தின் உறுப்வபயும் காட்டி 

 

தமிழ் கடவுள் முருகப்பபருமானுகக்ு கந்தன், கார்த்தியகேன் என்று வட நாட்டிலும் 

வள்ளினாேகன், மயில் வீரன், மயில்சாமி என்ற பல வவகப்பட்ட திருனாமங்கள், பகாங்கு 

நாட்டிலும், தமிழ்கூறும் நல்லுலகிலும் புழக்கத்திலுள்ளன. மக்களுகக்ு இத்திருனாமங்களும் 

சூட்டப்படுகின்றன. இதற்கான காரணகாரிேங்கவள சுப்பிரமணிேர் யோக ஞானத்தில் 

பமே்வழி குழந்வதசாமி கவுண்டர் ஐோ விரிவாக அருளியுள்ளார்கள். 

 

ஆதி பமே் உதேபூரண யவதாந்தம் ஞானமுவறயீடு என்னயவ பஞ்ஞாயுதமாகயவ. எனத் 

துவங்கும் 33-வது திருப்பாடல் பாடப்பபற்றது. பஞ்ஞாயுதம் ஐந்துவவகப்பட்ட பூதங்களான 

மண், தண்ணீர், காற்று, பநருப்பு, ஆகாேத்வத யசர்த்து கட்டப்பட்டயத இத்யதகம். 

பமே்ன்னிவல யபாதம் யசரியியல ஐந்து விதக் கலப்பதுவு பமங்யங யமதினியிற ் கலந்த 

பஞ்ஞபூதனிவல பேங்யங மூன்றாவது குலம் அறிவுக ் கண்ணாகிே மூன்றாவது 

கண்திறகக்ப்பட்டவர்கயள மூன்றாவது குலத்தவர்கள். ஞான முவறயீடு சாதி குலம் 

பாராயதயிருந்த மணிமந்ர மவுன வித்யத ஆதினுாரானிவே தன்னில றிந்தவர் ஆண்பிள்வள 

ஆணிமுத்யத.  

 

மாணிக்க வாசகர் அருளிே திருவாசகம் (பசன்னிப்பத்து) யதவயதவன் பமே்ச ்யசவகன்... எனத் 

துவங்கும் பாடல் பாடப்பபற்றது அமுத கவலக்ஞான யபாதம் (முதற்காண்டம்) பசன்னிமவல 

வாசலுக்கு ளுட்புகுத வவத்து ஜீவபனன்னும் சிரஞ்ஞீவிக்குச ்பசப்பு முபயதசம் 

 

தசன்னிமஜல என்பது தவல. தவலக்கு ஒரு வாசல இருக்கிறது. அது இருதேத்துள் 

விவளேக்கூடிே வாசல் பசவிச்பசல்வம். திருக்குறள் பசல்வத்துட் பசல்வஞ் 

பசவிச்பசல்வம் அசப்சல்வஞ் பசல்வத்து ளல்லாந் தவல 

 

திருஞானசம்மந்தர் அருளிே யதவாரம் முதல் முவற- திருவலிதாேம் - பபரிே 

யமரு வவரயே எனத் துவங்கும் பாடல் பாடப்பபறற்து. பிரம்மனும் திருமாலும் 
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அறிேமுடிோத அடி முடிவேக ் பகாண்டு உேர்ந்யதாங்கிே அழலுறுவான 

பரம்பபாருள் உவறயும் இடம் வலிதாேமாக உள்ளது. அடி முடி னடுவாக 

அழலுறுவாக கடத்துகக்ு உள்ளிருப்பவவன ஆசான் அறிவித்து ஒவ்பவாரு படி 

நிவலகளாக ஏறற்ி அறிவு விளகக்ம் தந்து அனுபவமாக்கி வவப்பார்கள். 

  

ரபரின்ப ைாழ்வு பதே்வீகம் உடல்சார்ந்த விஷேமல்ல.அறிவு சார்ந்த 

விஷேம். உடவல காப்பாறற்ிக ்பகாண்டிருகக்கூடிே பிராணன்- பிரணவப் பபாருளாக அறிவு 

ரூபமாக நின்றுவிளங்குகின்ற ஜீவன் எனும் சிற்றம்பலப் பபாருள் சார்ந்து வாழ்கக்ூடிே 

வாழ்க்வகயே- பிணி,மூப்பு, சாக்காடு அணுகாத யபரின்ப வாழ்க்வக. அப்யபரின்ப வாழ்வவ 

அளிப்பவயர குரு. னால் வவக யோனி எழுவவகத் யதாற்றம் உலகம் யதான்றுவதறக்ு வித்தாக 

னின்று விளங்குவது- புழுகக்ம், வித்து, அண்டம், சிவன என்னப் பபறற் னால்வவக யோனி. 

 

 அறிவு அறி பாடம்  

னால்ைஜக ரயானி எழுைஜகத ்ரதாற்றம்  

அஜனத்தும் உன்னுள் அறிந்து ைாழ்ைதற்காய்  

னீயுடல் எடுதத் னன்ரனர் ைழிதயன  

அறிைது முதலாம் அறிவு அறி பாடரம. 

 

ஐந்து மந்திரத்தின் இரகசிேயம-னால் வவக 

யோனி (புழுக்கம், வித்து, அண்டம், சிவன) 

எழுவவகத் யதாற்றம் (அமரர், மனு, விலங்கு, புள், 

ஊர்வன, ஜலம்வாழ் ஜந்து,தருக்கினம்) குருபிரான் 

நம்வம அன்பபனும் கருவவறயில் வவத்து 

ஐந்தாவது யோனிோகிே ஆவிவட எனும் 

யதவயோனில் பிறப்பித்து ஆறாவது அறிவவ 

அறிவித்து ஏழாம் பிறப்பாகிே யதவப்பிறப்பில் 

பபற்பறடுத்த பிறயக நாம் உடபலடுத்த னன்யனர் 

வழிவே அறிந்து மரணமிலாப் பபருவாழ்வவ 

வாழ முடியும். 

திருவாசகம் அன்வனப்பத்து பாடல் 2 

படிக்கப்பபறற்து. அதில் வரும் அன்யன என்பது 

ஆண்பாலாகிே இவறவவனக ் குறிகக்ும் 

ஒன்றாகும். கருனணக ் கடலாகிே தங்கள் குரு 

பிராவனப் பார்த்து அன்யன, அம்யம, என்று உருகி 

உருகிப் பாடுகிறார்கள் 

 

யதவாரத் திருப்பதிகம்: முதல் திருமுவற - 

ஸ்தலம்-திருவலிதாேம்-பாடல்:10 

படிக்கப்பபறற்து. அதில் இப்பாடலில் திருபவனும் ஓரறிவாக விளங்குகின்ற வலிதேமாக 

இருப்பது குருபிரானுவடே அருளாகிே அறிவின் கிரணமாகும். அத்திருவருள் நம் மனவதப் 

பண்படுத்தி வலிவமோன அறிவாக, ஒரறிவாக ஆகக்ுகிறது. 

 

ஆதிமான்மிேம்: சன்னதம் பபரும் பருவம் ஓதப் பபற்றது "ஒத்வதோன் மவறஊணிே ழுத்திே 

"பபான்னிலமாகிே அழிோத நாட்டில் ஆபமன் வித்வத ஊணி வவக்கிறார்கள். அட்சரம் 

தாண்டி ஏகாட்சர நாேகர் ஒத்வதோே் ஒயர மனமாே் ஒயர எண்ணமாே் முகக்ுணங்களறற் 

நிரக்ுணமாே் ஒன்றுக்குள் நிற்கவவத்த பசாற்குணா உற்பரன். எமன் எல்வலயில் நம்வம 

பவற்றிபபற வவப்பதற்காக வந்ததுயவ யவதத்தாே் மான்மிேம்'' ஆண்டவர்களுவடே இச்வச 

இந்த உலகத்வத உே்விக்கும் பபருங்காரிேத்திறக்ுத் துவணக்கருவிகளாக நாம் இருகக் 

யவண்டும் என்பயத. ஆண்டவர்களின் உத்திரவின் படி ேதார்த்த நன்மன மக்களிடத்தில் 

இவதக் பகாண்டுயபாே்ச ்யசர்ப்பது நம் தவல மீது கடவமோக உள்ளது. 

அதற்குத் தகுதிோன வர்களாக நாம் ஆகிக்பகாள்ள யவண்டும். இவவோவும் 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் குருபிரான் அவர்களால் அருளப்பபறற்து 

. 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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10th July, 2021 இஜச ைகுப்பு 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா ைடிரைலன் 

 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவயில் 10-7-2021 சனிக்கிழவம (காவல 11.00-1.00 மணி) 

அன்று குருபபருமானவர்கள் கறப்ிகக்ும் இவச வகுப்பின் இன்னமுத 

பமாழிகள். ஸ்ருதி-மாதா லேம் பிதா பாடல்கவள இவசயோடு ராகத்யதாடு, 

தாளத்யதாடு பாடுவதற்கு ஆர்வமும், முேறச்ியும் சாதனம். ஒவ்பவாரு மனிதனுகக்ும் 

தனித்துவமாக இவறவன் அளித்த அமானித பசாத்தில், மிக முக்கிேமான பசாத்து, சப்தம் 

(வாக்கறிவு) விலங்குகளுகக்ு ஒயர சப்தமாகயவ இருகக்ும். அதனதன் இனங்களுகக்ு மட்டும் 

புரியும். ஆனால், மனிதனின் ராக ரகமான சப்தம் - சர்வத்வதயும் அறிவிகக்ும் உன்னத 

சிறப்புவடேது. இவறவவன அவடவதறக்ான சாதனங்களியல மிக முக்கிேமான சாதனம் - 

இவச. அருளாளர்கள் அவனவருயம இவசகக்ு வசமானவர்கயள. ஏசுனாதர், னபிகள் னாேகம் 

வசனமாகயவ பசான்னாலும், அவர்கள் யபசுவயத இவசயபால் இருகக்ும். கூவும் குரல் யமவும் 

பதானி ஓவசேயர. புத்த பகவான் சன்னிதி முன்னிவலயில் 5000 யபர் யசர்ந்திருந்தாலும், அவர் 

பமல்லிே ஓவசயில் யபசுவார்களாம். பபரியோர்களின் ஓவசக்கு இவசந்திருகக் 

யவண்டுபமன்பவத உணர்த்தும் திருகக்ுறள் ஈதல் இவச பட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதிேம் 

இல்வல உயிர்கக்ு. பமே்ஞ்ஞானத்திறக்ுள் நுவழந்து அதன் உள்ளார்ந்த அறிவார்ந்த யதவ 

பாவஷவே உன் பாவஷோக ஆக்கி பகாள்ளகக்ூடிே வல்லப வசந்த பசாத்து இவசகக்ுள் 

இருக்கிறது. ஹார்யமானிேம் காறற்ின் மூலம் இேங்கும் இவசகருவி. காற்று வப விரிந்து 

சுருங்குவதன் மூலம் சப்தமானது உண்டாகிறது. 

 

ஸ ரி க ம ப த நி ஸ    ஸ நி த ப ம க ரி ஸ 

15-வது யமளகர்த்தா ராகம் மாேமாளவபகௌவள ஜன்ே ராகம்-னாதனாமகிரிோ. இது மிகவும் 

பழவமவாே்ந்த ராகம். இவறவன் மனுக்கவள உண்டாக்கிே நாளிலிருந்து இவசோனது 

அவயனாடு தவழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறது. 

 

ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்தம் (முகப்பு) 

னீதிபேனும் பபாருளான மனுகக்ுலத்வத.... பாடல் எளிவமோக பாடும் வவகயில் (ம - ப - த) (த 

- ப - ம) என்ற சுருதிகளில் நம் பதே்வமவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

 

 ஆடலங்ஙன்னி (னற்று வனற்றாள்.பாடல்) 3 ஸ்வரத்தில் எளிவமோன ராக தாளத்யதாடு 

பதே்வமவர்கள் அவமத்து அதனுள் பார பபரிே இரகசிேங்கவள பபாதித்து வவத்துள்ளார்கள். 

ஆண்டவர்கள் உபயதச காலத்தில் திருமாளிவகயிலிருந்து வந்து தன் ஆசனத்தில் ஏறி 

அமர்வதற்கு முன் ஆடலங்ஙன்னி பாடல் பாடப்பபறும்.  

 

ஏகதாளம் - ஒயர அங்கத்வதயுவடேது. 

கண்ட சாப்பு தாளம் - த க த கி ட (த க - 2) (த கி ட - 3) (2 + 3) = 5 எண்ணிக்வகயுவடேது. 

மிஸ்சரசாப்பு தாளம் -த கி ட த க தி மி (த கி ட- 3) (த க தி மி -4) (3+4) = 7 எண்ணிகவ்கயுவடேது. 

புகழும் திருக்கயிவல குல பூபா.... பாடல் - 22வது யமளகர்த்தாராகமாகிே மத்திமாவதியில் 

பாடப்பபற்றுள்ளது. 

 

கவலமவல அரசராகிே ஆண்டவர்கள் வான னாட்டிலிருந்து இறக்கப்பபறற் ஆதிபமே் உதே 

பூரண யவதாந்த த்திலுள்ள முகப்பு, ஞான அகவல், பமே்வழி னூல், ஐம்மணிப் பபாதிவக, 

ஆடலங்ஙன்னி பாடல்கள் இன்வறே சவபயில் பாடப்பபறற்து. 

 

10th July, 2021 மான்மியம் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

இவறவனால் மனிதனுக்கு பகாடுக்கப்பபறற் வரம் இந்த அமாவாவச, 

பபளர்ணமி, யபான்ற வியசஷ நாட்கள் ஆகும். 

 

அமாைாஜச: ஆசீா் பதிகக்ப் பபற்ற நாளாக, வியசஷமான நாளாக இவறவன் 

நமக்காக ஏறப்டுத்தி உள்ள, நாளில் தான் எல்லா பபாக்கிஷங்களும்  
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இருக்கிறது. காலசச்க்கரத்தில் மாற்றங்கவள ஏற்படுத்தக் கூடிே விஷேம் 

அமாவாவச, இவத அறிேயவண்டுமானால் பமே்ஞ்ஞான ராஜபாட்வடயில் 

பேணிக்க யவண்டும். அமாவாவச தான் full moon day என்று ஞானிகள் 

கூறுகிறார்கள். சூரிேன் மவறவதும் உதிப்பதும், சந்திரன் வளர்வதும் 

யதே்வதும் உயிரினுவடே ரகசிேமாக இருக்கிறது.  

 

தபளர்ணமி: வித்தில்லா வித்து விவளந்து வரகக்ூடிே இரகசிேயம பபௌர்ணமி. சந்திரனுவடே 

சுழற்சி கணக்கு 27 நாட்களாக உள்ளது. பபௌர்ணமி பூரண நிலவு பூரணத்வதப் பறற்ி 

ஆண்டவர்கள் தங்களுவடே ஆதி பமே் உதேபூரண யவதாந்த நூலில் பல இடங்களில் 

அருளியுள்ளார்கள்.  

 

ைளர்பிஜற:  வளர் பிவற என்பது வளர்மதி, மதி என்பது அறிவு, மதி வளர அவதத் யதடணும். 

ஆண்டவர்களும் அறிவவத் யதடு என்கிறார்கள். எங்கு என்றால் அறிோவமக்குள்தான் 

யதடயவண்டும். ஆண்டவர்கள் தாங்கள் பபற்ற அரிே தவக் கிள்நாமத்வத தங்கள் மகக்ளுகக்ு 

சிரசில் அறிவின் அவடோளமாகச ்சூட்டி அழகு யசர்த்தார்கள்.  

 

யகாடாயிதக் கூர்வாக்கிேம். எண் 62 சவபயில் படிகக்ப் பபறற்து  

 

விஸ்ைரூபக் காடச்ி:-பூமியிலிருந்து பல யகாடி வமல் தூரத்திலுள்ள ஒரு பபாருவளப் பார்கக்க ்

கூடிே அதிசே சக்தி மனிதவனத் தவிர மற்ற எந்த உயிரினங்களிடத்திலும் இல்வல. 

அப்படிோன அறிவுப் பபாருவள, பட்டினத்தார் பூரணமாவலயில் "உள்ளும் புறம்புமாே் 

உடலுக்குள் நீயிருந்தது எள்ளவும் நான் அறிோது இருந்யதயன பூரணயம." என்று 

அனுபவிக்கின்ற பபாருளும், அனுபவிப்பதறக்ான பபாருளுமாே் இருப்பவத அறிோமல் 

இருந்யதயன என்கிறார்கள்  

 

ஞானமுவறயிடு பாடல் 34: "உள்ளது னூயறோண்டில்..." பாடல் படிக்கப்பபறற்து மனிதனுவடே 

பூரண ஆயுள் கணக்கு பற்றி இந்தப் பாடலில் அருளியுள்ளார்கள். நமது வேது வாழ்நாள் பறற்ிே 

ரகசிேத்வதயும், வீணாகப்யபாகும் நாவள வீணாகாமல் இருப்பதற்கான உபாேத்வதயும் 

இந்தப் பாடலில் விளகக்ுகிறார்கள்.  

 

திருவாசகம் அன்வனப்பத்து பாடல் 2 படிக்கப்பபறற்து. அதில் வரும் அன்யன என்பது 

ஆண்பாலாகிே இவறவவனக ் குறிக்கும் ஒன்றாகும். கருனணக ் கடலாகிே தங்கள் குரு 

பிராவனப் பார்த்து அன்யன, அம்யம, என்று உருகி உருகிப் பாடுகிறார்கள் 

 

 

யதவாரத் திருப்பதிகம்: முதல் திருமுவற - ஸ்தலம் - திருவலிதாேம் - பாடல்: 10 

படிக்கப்பபறற்து. அதில் இப்பாடலில் திருபவனும் ஓரறிவாக விளங்குகின்ற வலிதாேமாக 

இருப்பது குருபிரானுவடே அருளாகிே அறிவின் கிரணமாகும். அத்திருவருள் நம் மனவதப் 

பண்படுத்தி வலிவமோன அறிவாக, ஒரறிவாக ஆகக்ுகிறது. 

 

 

ஆதிமான்மிேம்: சன்னதம் பபரும் பருவம் ஓதப் பபற்றது "ஒத்வதோன் மவறஊணிே ழுத்திே 

"பபான்னிலமாகிே அழிோத நாட்டில் ஆபமன் வித்வத ஊணி வவக்கிறார்கள். அட்சரம் 

தாண்டி ஏகாட்சர நாேகர் ஒத்வதோே் ஒயர மனமாே் ஒயர எண்ணமாே் முகக்ுணங்களறற் 

நிரக்ுணமாே் ஒன்றுக்குள் நிற்கவவத்த பசாற்குணா உற்பரன். எமன் எல்வலயில் நம்வம 

பவற்றிபபற வவப்பதற்காக வந்ததுயவ யவதத்தாே் மான்மிேம்'' ஆண்டவர்களுவடே இச்வச 

இந்த உலகத்வத உே்விக்கும் பபருங்காரிேத்திறக்ுத் துவணக்கருவிகளாக நாம் இருகக் 

யவண்டும் என்பயத. ஆண்டவர்களின் உத்திரவின் படி ேதார்த்த நன்மன 

மக்களிடத்தில் இவதக் பகாண்டுயபாே்ச் யசர்ப்பது நம் தவல மீது 

கடவமோக உள்ளது. அதற்குத் தகுதிோன வர்களாக நாம் ஆகிக்பகாள்ள 

யவண்டும். இவவோவும் ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் குருபிரான் 

அவர்களால் அருளப்பபற்றது. 
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11th July, 2021 சிறப்பு சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

புதுமவன குடியேற்றம்: இந்த இடம் பூமி உண்டான காலத்தில் இருந்து 

இருக்கிறது. அறிவில் குடியேற்றம் நடக்ககக்ூடிே நாள் புதுமவனக் 

குடியேற்றம். 

  

அறிவு: ஒன்வறப் பற்றி அறிோமல் இருக்கும் யபாது அறிோவம. அவதப் பற்றி அறிே 

முற்படும்யபாது அறிவு. அறிவவத் யதடுவது அறிோவமக்குள் தான்.நான் இந்த உடல் என 

எண்ணுவயத மிகப்பபரிே அறிோவம. நான் என்பது இந்த உடல் அல்ல என்பவத அறிவயத 

அறிவு.  இவறவவனப் பற்றி அறிோவமயில் இருப்பதால் பதே்வ நம்பிக்வகயில், வழிபாட்டு 

முவறகளில் நாம் ஏமாற்றப்படுபவர்களாக இருக்கியறாம். உலக காரிேங்களுகக்ு இவறவன் 

யதவவயில்வல. "பதே்வத்தான் ஆகாபதனினும் முேற்சி தன் பமே்வருத்தத் கூலி தரும்." என 

பதே்வப்புலவர் கூறுகிறார்.  இவறவவன 

நிவனவூட்ட பமே்ஞானிகளால் ஏற்படுத்தப் 

பபற்றுள்ள நகல்கயள யகாவில்கள். அதிலுள்ள 

பதே்வ மூர்த்தங்கள் ோவும் எதற்காக என்று 

சிந்தித்தால் அசவலக ் வகக் 

பகாள்வதற்காகத்தான். நிஜமான 

யதடுதலுடன்"மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் முவறோே்த் 

பதாடங்கியனார்கக்ு ஓர் வார்த்வத பசாலச் 

சற்குருவும் வாே்க்கும் பராபரயம" எனத் 

தாயுமானவர் அருளியுள்ளார். இவறவவன 

வணங்குபவன் மனிதன் மட்டுயம. தன் 

யதகமாகிே கடத்துள் ஒரு தவலமுவற காலம் 

குடியிருந்து வருவதால் ஆதித்தமிழன் கடவுள் 

என்று பபேர் வவத்தான். இவறவவன 

அவடவதற்கான வழி யவதத்தில் கூறப் 

பபற்றுள்ளது. வள்ளுவப் பபருந்தவக கூறியுள்ள 

நற்றாள் தான் யவதப் பபாருளாக பிள்வளோர் 

சுழிோக எழுதாத எழுத்தாக நம் எல்யலார் 

தவலயிலும் இருக்கிறது.தாே் வயிற்றில் நம் 

தவலவேக ்கட்டிேது எதுயவா அதுயவ தவலோன 

தவலோகிே "சா காத்தவல" எனும்  இவறவன். 

இவறவவன அவடேத் தவடோக இருப்பது மாவேோகிே மனயம. மனசச்ம்மதம் 

பமே்ஞானத்தின் அடிப்பவடோக இருக்கிறது. மனதிறக்ு கடிவாளம் யபாடும் இரகசிேத்வதயே 

"மேங்காதிரு மனயம" என ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். மனம் எனும் உள்ளம் பதளிந்தால் 

அதுயவ நித்திேமான சந்யதாஷம். மூசச்ு லேமாகிே மயனாலேத்வத குருவின்பால் 

பபற்றுக்பகாள்பவயன மறுபிறப்பாளன். மனவத அறிவாக மாற்றுவயத பிரம்மவித்வத. 

அறிவவ முன்னும் அந்த அறிவின் வழி மனவதயும் நடக்க வவப்பது தான் பமே்வழி.  

அறிோவமயில் இருந்து அறிவில் குடியேறிக்பகாண்டால் நித்திே சந்யதாஷமான 

வாழ்க்வகோக இருக்கும். நிவனபவன்னும் ஆகாேத்துகக்ுள் அறிவவக் குடியேறற்ி 

உள்ளத்பதளிவு பபறுவதுயவ புது மவனக ் குடியேற்றம் என ஆதிமார்க்க னீதி அவவயின் 

குருபிரான் அவர்களால் அருளப் பபற்றது. 

 

15th July, 2021 வியாழன் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ கிருை்ணமூர்தத்ி 

 

பிறவா இறவா முதல்வன் என்ற நாமம் இவறவனுகக்ு தான் உண்டு.தன்வன 

அறிந்த பபரியோர்களின் அன்பு நமக்கு கிட்டினால் எமனிடத்தில் சிகக்ாமல் 

தப்ப முடியும் எனவும் இவறவனால் மனிதனுக்கு மட்டும் தன்வன அறியும் 

அறிவு பகாடுகக்ப்பட்டுள்ளது எனவும் ஞான முவறயீடு பாடலில் வரும் வீணது 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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வாகிடாமல் யமலவரிடத்தில் சார்ந்தால் என்பது ஒரு ஆசீர்பாதமாக உள்ளது 

எனவும் அருளினார்கள். யமலும் திருவாசகம், யதவாரம் ஆகிேவறற்ிலிருந்து 

பாடல்களும் அதற்கான விளகக்ங்களாக ஆசானின் நாதம் இன்னமுதம் ஆக 

உள்ளது எனவும்,கலிமா என்பது இன்சானிடத்தில் பூரணமாக உள்ளது எனவும், 

மால் பட்டம், பிரம்ம பட்டம், வான் பட்டம், ோவும் படித்து வாங்குவது அல்ல 

பழகி வாங்குவது எனவும், ஆசானின் வாே்வமக்குள் ஆகும் பபாழுது தான் 

இது நமக்கு விளங்கும் எனவும் யபசப் பபறற்து.  

 

பதாடர்ந்து குருபிரான் அவர்கள் நா னிலத்தில் தான் நர பஜன்மம் என்பவத அறிந்து 

அதிலிருந்து மாறி பதே்வ யோனியில் பிறக்க யவண்டும் எனவும்,யதவராே் பிறக்க யதவரந்து 

மந்திரம் எனவும் கூறினார்கள். மாசு மருவற்ற ரத்தம் மாமிசம் கலவாத ஆவிவட யோனியின் 

 

மூலம் யவதமணி எனும் கருவவறயில் நாம் மறுபிறப்பு பபறற் பின்தான் எழுவவகத் யதாறற்ங் 

கவளயும் நம்மால் விளங்கிக ்பகாள்ள முடியும் எனவும்,னாத வடிவாகிே இவறவன் ஆசானின் 

னாவின் மூலமாக பவளிோகி பமே் மணம் கமழ்கிறது எனவும்,முந்திே பஜன்மம் என்பது 

முந்திே மனம் எனவும், னரன், மனு, யதவன் என்பதற்கான அவடோளம் வாக்கில் உள்ளது 

எனவும்,சர்வ யதாற்றத்திறக்ும் காரணமாக இருப்பது ற்றமில்லாவமோகிே வஸ்து எனவும் 

அவதத் தன்னில் அறிபவயன னால் வவக யோனி மற்றும் எழுவவகத் யதாற்றத்வதயும் 

அறிந்தவனாகிறான், என குரு பிரானவர்கள் அருளி அவவவே நிவறவு 

பசே்தார்கள்.  

 

17th July, 2021 இஜச ைகுப்பு 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. பார்தத்ிபன் 

 

குரு பகாண்டல் அவர்கள் அறிவிப்பின் படி ஆதி பமே் உதே பூரணம் பக்கம் 290ல் உள்ள 

"ஐம்மணிப் பபாதிவகயின் முகப்பு பாடலான பரவிரதாச் சாரிபேன்று" பதாடங்ஙும் 

பாடவலயும் அதவன பதாடர்ந்து வரும் பாடலும் குழந்வதகளால் தனித் தனிோக 

பாடப்பபற்றது. அதவனத் பதாடர்ந்து ஆதி பமே் உதேபூரணம் முகப்புப் பாடலாகிே 

"னீதிபேனும் பபாருளான" பாடல் குழந்வதகளால் தனித்தனியே பாடப்பபற்றது. அதன் 

பின்னர் "தந்தருள யவண்டுபமன்ற" மற்றும் "உண்டுறங்ஙும் ஊனக்கண்கா ணாதபஞ் 

ஞாட்சரயம" பாடல்கவள இரண்டு விதமான இராகத்தில் குரு பபருமான் அவர்கள் படித்துக் 

காட்டிேபின்னர் பதாடர்ந்து இவசக் கருவி பகாண்டு இவசத்து ஆதி பமே் உதே பூரண 

யவதாந்நம் பக்கம் 288ல் உள்ள "ஆறிரு சமேத் திற்கும்" என்ற பாடவலயும், "யதகம்னம்யபா 

லுள்ளஎம்குரு" என்ற பாடவலயும் படித்துக் காட்டினார்கள். "பரவிரதாச் சாரிபேன்று" வரும் 

பாடலில் ர, ரா, ரி வரிவச இருப்பதாகவும், படிக்கும் யபாது பிவழயில்லாமல் படிகக் யவண்டும் 

எனவும் 'ழ' 'ள' யபான்ற உசச்ரிப்புகள் மிகவும் முக்கிேபமன்றும் கூறி சாவல ஆண்டவர்கள் 

எழில் பல கவலகள் பாடவல அருளிேதன் யனாக்கமும் எழுத்துகக்வள சரிோக 

உசச்ரிப்பதற்காகத்தான் எனவும் அருளினார்கள். பதாடர்ந்நு பவஞ்ஞமரி யலவிஜேன்", 

"தந்தருள யவண்டுபமன்ற" பாடலும் தாளத்துடன் பாடப் பபற்றது, இந்ந பாடல் "னீதிபேனும் 

பபாருளான" இராகத்தில் அவமந்நுள்ளவதயும், பதே்வம் தவத்திலிருநந்ு பாடிேவதயும், இதில் 

உசச்ரிப்பும், கவனமும் மிக மிக முக்கிேம் என திருவாே் பமாழிந்நார்கள், 

 

"அறிேபவன்று மவறகபளல்லாம்" என்ற பாடவல இரண்டு இராகத்துடன் பாடி காண்பித்து 

அவத பழக உத்திரவிட்டார்கள், 

இந்ந பாடல் மிகவும் பபாறுவமோக சுருதியுடனும், தாளத்துடனும் பாட யவண்டும் என்றும், 

"இருனிலத்தி பலவருபமழு" என்ற பாடவல "எழுதாத" என்பவத இருமுவற பாட 

யவண்டுபமன்றும், 

 

சுருதி மாதா, லேம் பிதா என்றும், "னம்வம யபச வவப்பதும், யகட்க 

வவப்பதும், பார்க்க வவப்பதும் எதுயவா அதுயவ பஞ்ஞாட்சரம் என்றும்", 

இதேத்வத வதத்து னிவனவில் உட்கார்ந்து அவத பசேலாக பிரட்டி காட்டும் 

பபாழுதுதான் உயியராட்டமாக சிறப்பிகக்ுபமன்றும், 
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சாவல ஆண்டவர்கள் அனுபவத்திறக்ாக தான் பாடல்கபளலாம் 

இேற்றினார்கபளன்றும், அவரவர்களுக்கு அந்ந அனுபவம் பபற்று பாடும் 

பபாழுது கறப்ித்தவர்கள் மகிழ்ச்சி அவடவார்கபளன்றும், அதற்காகயவ ஆதி 

மார்க்க னீதி அவவ இவசப் பயிறச்ி வகுப்பு பதாடங்ஙப்பட்டவதயும், 

 

பதே்வயம னம் னாவில் னின்று பாடுவதாக உணர யவண்டுபமன்றும், 

யவதத்தில் இருமுவற பாடவல பாட யவண்டுபமன்று இருந்தால் அதில் இரகசிேமும், 

வியசசமும் பபாதிந்நிருப்பதாகவும், திருவாே் பமாழிந்நார்கள், பதாடர்ந்நு "யதகம்னம்யபா 

லுள்ளஎம்குரு", "தந்தருள யவண்டுபமன்ற", "ஒன்றான ஐம்மணிோம்" மற்றும் "அறிேபவன்று 

மவறகபளலாம்" என்ற பாடல்கவள வரும் னாட்களில் பயிறச்ி பசே்ே உத்திரவிட்டார்கள். 

 

  17th July, 2021 மான்மியம் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. பழனிரைல் 

 

ஆதிசக்தி மஹமூது தாே், பரயமஸ்வரனுகக்ு பரயமஸ்வரிோக, சயகாதரிோக உள்ளது தத்துவ 

ரகசிேம் எனவும்   யதாற்றங்கள் ோவும் ஒரு நாள் மவறந்யத யபாகும் என்றும், யதாறற்த்திறக்ு 

காரணம் மூன்றாவது கண் எனவும் கூறினார்கள். அறுசுவவ அனுபவிப்பதும்   ஆறாவது 

அறிவின் மூலம் இவறவவன அறிவதும் மனித குலம் மட்டுயம என்றும், எல்யலாரும் ஓர் குலம் 

என அறியும் யபாது தான் சமத்துவம் உண்டாகும் எனவும் கூறினார்கள். ஐம்பூதங்களால் ஆனது 

உடலன்றி ஆன்மா அல்ல என்றும் கிரகங்கவள நிக்கிரகமாக்குவயத அறம் எனவும் 

அருளினார்கள். 

 

 திருவாசகம் மற்றும் யதவார திருப்பதிகம் பாடல்களுக்கான விளக்கங்களும், அனந்தரும் 

ஆனந்தரும் ஒன்றல்ல எனவும் பவளிக் காற்வறப் பிராணனாக மாற்றும் சக்தி நம்மிடம் 

இல்வல என்றும் அளக்கயவ முடிோத ஆகாேத் திலிருந்து வரும் சப்தத்வத அளவிட முடியும் 

என்றும், ஞானப்பாலாகிே தில்வல அமுதம் பசவிச் சுவவ எனவும் 

  

தமிழில் உள்ள பநடில், குறில்,காலத்தின் ரகசிேம் எனவும் 12 ராசி, 27 நட்சத்திரம், 9 கிரகங்கள் 

ோவும் தமிழுக்குள் உள்ளது எனவும் சாவலயில் உள்ள நவடமுவற பழகக்ங்கள் சாமித் யதாப்பு 

வவகுந்தர் அே்ோ அவர்கவளப் பின்பறற்ுபவர்களிடமும் உண்டு எனவும்  

 

 பதன்தமிழக யகாயில்களில் சட்வடயுடன் உள்யள பசல்ல அனுமதி இல்வல எனும் ஐதீகம் 

மானிடச் சட்வடவே விட்டு தான் இவறவவன அவடே முடியும் என உணர்த்துவதாகவும், 

அறிவு வடிவாக மாறினால் மட்டுயம இவறவனிடம் யபாக முடியும் எனவும் கூறினார்கள்.  

 சாணார் குல யவதமாகிே அகிலத்திரட்டு அம்மாவன பற்றிே விளகக்ங்கவளயும் கூறிே பின் 

பதன்னாடுவடே சிவயன யபாற்றி என்பது சிவன் குடியிருகக்ும் பதன்பாகமாகிே தவலவேக ்

குறிப்பது எனவும் வவகுண்டரகசிேமும், கடலுகக்ுள் நாராேணன் பள்ளி பகாண்டு இருகக்ும் 

நிவலகவள உபயதச ரகசிேங்கள் மூலம் அறிேலாம் எனவும், யதவ குரு என்பது உருவ 

அவடோளம் இல்வல. அறிவின் பூரணச் பசேலின் அவடோளம் என்பவதயும் கூறினார்கள். 

சவப என்பது உலக காரிேத்திற்குத் யதவவ இல்வல எமனிடமிருந்து மீட்பு அவடந்து 

மரணமில்லா பபறுவாழ்வு பபறுவதறய்க யதவவ எனவும் அருளினார்கள். 

 

18th July, 2021 சிைகாசி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

மாசிலான் மவறப்படியும் என்ற அமுத கவல ஞான யபாதம் இரண்டாம் காண்டம் பாடவல ஆதி 

மார்க்க னீதி அவவயின் குருபிரான் அவர்கள் பாடிேவதத் பதாடர்ந்து “அளவி லாபவகு 

காலமிப் பூமியிற”் என்கிற குரு ஸ்யதாத்திரப் பாடல் பாடப்பபற்றது. அதில் நிழல் என்பது 

என்னவாக இருக்கிறது என்பவதயும் சத்திே யவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள  

 

"நான் உன்வன விட்டு விலகுவதுமில்வல, உன்வனக ்வக விடுவதுமில்வல" 

என்பவதத் பதரிந்து பகாள்ள ஒரு பமே்க் குருபிரான் கட்டாேம் யவண்டும் 

என்பவதயும் அண்டத்தில் உள்ள இவற  பபாருயள பிண்டத்தில் இருந்தும் 



 

                18 
 Copyright © AMNA Trust, Chennai 

சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு ஆதி மார்க்க னீதி அவவ 

ஆட்சி பசே்கிறது, இவறவன் மனிதவன தன் சாேலில் பவடத்து இருக்கிறார், 

இவறவனின் சாேல் சப்தமாக உள்ளது என்பவதயும், கால் வழியில் பிறந்தவர் 

னரர், அந்ந னரர் என்ற நாமத்வத ஒரு ஆசான் வந்து தன்னுவடே 

ஆவிவடயோனியில் பிறக்க வவத்து மனு என்ற நாமத்வத தந்தருளுகிறார் 

என்பவதயும் இந்த உடவல இேக்கிக ் பகாண்டு இருப்பது பிராணனாக 

இருக்கிறது, அதுயவ இவற சக்திோக இருக்கிறது என்பவதப் பற்றியும் 

யபசப்பட்டது. பதாடர்ந்து, யகாவிலும் ஆகம விதிகளும் பற்றி வவலத் தளத்தில் யபசப்பட்ட 

பகுதிகளின் சாரம்சம் பற்றியும் இதற்கான விரிவான விளக்கங்கவள www.amnatrust.org என்ற 

இவணே தளத்தில் பார்த்தும் யகட்டும் பேன்பபறலாம் எனவும் கூறப்பட்டது. 

 

யமலும் சிற்றறிவில் இருப்பவர்கவள தன் னாதத்தின் மூலமாக யபரறிவில் ஏறற்ி வவக்கிறவயர 

பமே்ோன குருபிரான் எனவும், அடிமுடினடு, அலிபு லாம் மீம், அகரம் உகரம் மகரம், இவவ 

ோவற்வறயும் பமே் உணர்வவத் தரும் ஆசான் னாதத்தால் மட்டுயம பபற முடியும் எனவும் 

கடவுள் அளித்த மகத்தான பரியச இந்ந மானிட வாழ்க்வக, மனிதனுக்கு தரப்பட்ட அமானிதம் 

என்கிற அறிவு ஒரு யமன்வமோன விஷேமாக உள்ளது எனவும் மூசச்ுபயிறச்ி மற்றும் யோகா 

பசே்தாயல முத்தி கிவடகக்ும் என்ற அறிோவமவேப் பறற்ியும் யபசப்பட்டது.  

யமலும், மனிதனுக்கு மட்டுயம இந்ந ஞானம் என்பதும் இதற்கான யதடலும் உள்ளது எனவும், 

யவதங்களில் கூறப்பபறற்ுள்ள. அம்மா என்பது பபண்வணயும், அம்யம என்பது ஆவணயும் 

குறிக்கும் என்பவதயும், மாரிோத்தா என்பது மவழோே் மாறி இந்த உலகத்வத வாழ 

வவப்பது என்பதும் விளகக்ப் பபறற்து,  

பதாடர்ந்து ஆறாவது பிறவியின் பபேர் பதரிவவ என்பதும் அது பபாே்வேப் பபாே் எனத் 

பதரிந்து பகாள்வது எனவும் அறிவிேல் என்பது ஒரு மனிதனுவடே  நிவனவில் இருந்து வருவது 

எனவும் இதவனயே பபரியோர்கள் நிவனவில் பதியும் னாத மின்னுடல் என்று பசால்கிறார்கள் 

எனவும் மரணத்தில் பசே்யும் சடங்குகள் ோவும் மனிதனுக்கு பேத்தின் மூலம் பகத்ிவேக் 

கூறும் பதிபனட்டு கான் வாதக்களில் ஒரு வழி என்பவதயும் னரகம் என்பது னரகவாதி 

வசிக்கும் இடம், னரன் என்பது கால் வழி பிறந்த சூத்திரன் எனவும் பிரம்மம் என்பது மனிதரின் 

முகத்தில்தான் உள்ளது எனவும் ஆறாவது அறிவவ இன்னது என பதாட்டுக்காட்டி, முவற 

சங்ஙாரம் பசே்து மனு வாே் மாறற்ுகிறார்கள் எனவும் யபசப் பபறற்து. 

 

18th July, 2021 சதத்ுைாசச்ாரி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. ைடிரைலன் 

 

சதாசிை பாகம்: சர்வமும் ஆகாேத்திற்குள் தான் அடக்கம்.எழு வவக யதாறற்ம், 

பசார்க்கம்,னரகம், அவனத்தும் னிவனபவன்னும் ஆகாேத்திற்குள் கட்டப்பபறுகிறது 

என்பவதப் பற்றி விரிவாக யபசப்பபறற்ுள்ளது. 

 

எண்குணதத்ான்: ஓர் அறிவு முதல் ஐேறிவு வவர அவனத்தும் முக்குணத்திற்குள் தான் 

அடங்ஙும்.முகக்ுணமற்ற பமே் ஞானிகளுக்குத்தான் எண்குணத்தான் என்ற பபேர் 

பபாருநந்ும்.அதுயவ னிற்குணம்,சறக்ுணம் என்பவதப்பறற்ி ஆதி மான்மிேம் சாட்சிகளுடன் 

யபசப்பபறற்ுள்ளது. 

 

மூன்றாைது கண்: பார்வவ இல்லாத குருடனுகக்ு ஒரு மருத்துவரின் மூலம் ஆபயரஷன் பசே்து 

பார்வவ வந்நால் அவனுக்கு எவ்வளவு பபரிே ஆனந்நம் சந்யநாஷம் கிவடக்கும்,ஆனால் 

அவனால் அனித்திேமான அழிந்நு யபாகக்கூடிே பபாருட்கவளத்தான் பார்க்க முடியும்.ஒரு 

பமே்க்குருபிரான் மூலம் னமக்கு மூன்றாவது கண்ணாகி அறிவுக்கண் திறப்பிகக்ப்பட்டால் 

தான் னித்திேத்வத, அழிோத பபாருவள, உத்தமப் பபாருளாகிே ஆண்டவவர காண முடியும் 

,என்பவதப் பற்றி பட்டினத்தார் பாடல்,திருமந்நிரம்,ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்நம்,ஆதி 

மான்மிேம் ஆகிே னூல்களின் மூலம் விரிவாக யபசப்பபற்றுள்ளது. 

 

திருச்சிற்றம்பலம்: சிவாேனம பவன சிந்நித்து இருப்பது என்றால் வாோல் 

பசால்வது என்று னிவனத்யதாம்.ஆனால் னமது வாழ்க்வகயில் வாோல் 

பசால்லிக்பகாண்டிருந்நால் எந்ந யவவலோவது னடக்குமா னிசச்ேமாக 
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னடக்கயவ னடகக்ாது. அதுயபால னமசிவே என்று வாோல் பசால்வதால் பலன் 

கிவடக்காது என்பவதப் பற்றியும் அவத எவ்வாறு அசலாகப் பபறுவது 

என்பவதயும் சிவவாக்கிேம் பாடல் (ஐந்பநழுத்தியல பிறநந்ு), ஆதி பமே் உதே 

பூரண யவதாந்நம் னூலின் மூலம் யபசப்பபறற்ுள்ளது.  

 

னாலு ைஜக ரயானி, எழுைஜக ரதாற்றம்:  இந்ந உலகமாகிே வீட்டிறக்க்ுள் 

உயிரினங்ஙள் எவ்வாறு வருகின்றன, அவவ எழு வவக யதாறற்ங்ஙளாகவும், ஓர் அறிவு முதல் 

ஐேறிவு வவர முக்குணங்ஙளாகவும், இதில் னரனாகிே னாம் ஆறாவது அறிவவப் பபறற்ு 

மனிதனாகிப் பின் யதவனாகும் னிவலகள் குறித்தும், யமலும் எவபனாருவன்  தனகக்ு பசாந்ந 

யதகம் யதவவயில்வல என்று லட்சிேம் இல்லாமல் வாழ்கின்றாயனா அவன் னரன் என்றும், 

பசாந்ந யதகத்வத யதடுபவன் மனிதன் என்றும், பசாந்ந யதகம் பதரிந்நு அதில் குடியேறி 

வாழ்பவன் யதவன், அமரன் என்பவதப் பற்றியும் மாணிக்க வாசகர், வள்ளலார், சாவல 

ஆண்டவர்கள் அருளிே யவத சாட்சிகள் மூலம் யபசப்பபறற்ுள்ளது. 

 

மனித ரதகம் யாரால் எப்படி கட்டப்படுகிறது? இந்ந உலகத்தில் னாம் தங்ஙி வாழ ஒரு வீடு 

கட்டுவதற்கக்ு பகாத்தனார் மற்றும் கட்டுமானப் பபாருட்கள் எவ்வாறு யதவவயோ அது யபால, 

னாம் இந்ந உடலில் ோரால் எப்படி கட்டி குடியேறியனாம் என்பவதப் பற்றி ஔவவோர், 

வியவக சிந்நாமணி, சாவல ஆண்டவர்கள் அருளிே யவதங்ஙளின் மூலம் விரிவாக 

யபசப்பபறற்ுள்ளது. யமலும் தவன துவசம், சத்தம் பிறக்கும் இடம், னாபிகக்மலம், அறுசுவவ 

போளிக்கும் இடம், பிரம்மா, விஷ்ணு, பதாப்புள் பகாடி ரகசிேம் இவவகவளப் பற்றியும் 

வபபிள், ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்நம் னூல்களின் மூலம் யபசப்பபறற்ுள்ளது. 

 

22nd July, 2021 சிைகாசி சிறப்பு சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. ைடிரைலன் 

22-07-2021 விோழக்கிழவம. மாவல 06 மணிேளவில் 

சிவகாசி யவலாயுதம் ரஸ்தா வடக்குப் புறத்திலுள்ள 

யராட்டரி சங்க அரங்கத்தில் ஆதி மார்க்க னீதி 

அவவயின் பமே்க்குருபிரான் முன்னிவலயில் 

னவடபபறற் ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் சிறப்பு 

நிகழ்வுகளின் யபாது சவபயில் தம் மக்களின் முகம் 

யனாக்கி பமாழிந்ந னீதி யபாதவனகள். னான் 

உங்ஙளுகக்ு எதற்காக யவண்டும்? பிறவாவமவே 

பபறுவதற்கான ஒரு வழிவே னமது பதே்வமவர்கள் 

ஜீவன் கண்ட பசன்ம சாபல்ேம் என்று 

அருளியுள்ளார்கள். இதற்காகத் தான் னான் 

உங்ஙளுகக்ு யவண்டும்.உலக யதவவக்காக னாம் 

இங்ஙு வரவில்வல. உலகில் எங்ஙுயம னடகக்ாத ஒரு 

காரிேத்திற்காக னீங்ஙள் யகட்காமயல னா னாகயவ 

உங்ஙவளத் யதடி பமே் உணர்வவ உங்ஙளுகக்ு 

பபற்றுத் தர வந்நிருக்கியறன். இவத னன்றாக 

ஞாபகம் வவத்துக்பகாள்ளுங்ஙள். இந்ந உண்வம 

னமக்கு யவண்டும் என்று அவரவருக்குள் இருகக்ும் 

ேதார்த்த னிவனயவ னம்வம இங்ஙு யசர்த்து 

வவத்தது. இந்ந னிவனவுக்கும், அறிவுகக்ும், 

பசாத்துக்கும், பசாந்நக்காரர் சாவல 

ஆண்டவர்கள்.அவரால் ஏவப்பட்ட ஒருவர் பமே்வழி குழந்வநசாமி கவுண்டர் ஐோ அவர்கள். 

அவர் இட்ட பணி இது. னாம் ஒரு கருவி அவ்வளவுதான். இங்ஙு பாடப்பபறும் பாடல்கள் 

ஒவ்பவான்றும் அனுபவம். ஜீவன்- ஜீவசக்தி என இரண்டு இருக்கிறது. ஜீவன் என்பது உன் 

பார்வவயில், யகள்வியில், சுவாசத்தில், ருசியில், பதாடு உணர்வில் இருப்பது. 

அது பஞ்ஞ பூதத்திற்கும் தவலோக பஞ்ஞ பூதத்தவல அரசனாக 

விளங்ஙுகிறது. அவத மடக்கிப் பிடிக்கும் பசேயல அடக்கம். ஆனால் அது 

அடங்ஙாமல் மனமாக மாறி ஓடிக்பகாண்யட இருக்கிறது ஏபனனில் மனம் 

னீரின் அம்சம் அது கீழ் யனாக்கியே பாயும். அவதயே னில்லாத னீர்சவட 
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யமல் னிற்கவவப்பனவாகிே என்பது. அப்படிப்பட்ட அந்ந னீராகிே மனவத 

ஆவிோக்கினால் யமல் யனாக்கிப் பாயும். இது தான் பிரம்ம வித்வத, என்வனப் 

யபச வவப்பது அதுதான். இவத பழகிேவரிடத்தில் கறற்ால் சுலபமாக பதரிநந்ு 

பகாள்ளலாம். இல்வலபேனில் யகாகரணம் கஜகரணம் யபாட்டாலும் பதரிநந்ு 

பகாள்ளயவ முடிோது. 

 

மனிதன் என்றால் என்ன? 

மனிதரியல ஆறாவது அறிவவ பதரிந்நவனுகய்க ஜீவன் என்று பபேர். மற்றவவ எல்லாம் ஜீவன் 

அல்ல.ஆறாவது அறிவின் தன்வம இன்னது என்று பதரிந்நு அதன் பேன் பதரிந்து பலன் 

பபற்றவன் எவயனா அவயன மனிதன். விஸ்வரூப தரிசனத்தின் சத்தம் எங்யங புழங்ஙுகிறது 

என்று யதடுபவயன மனிதன். 

ஆறாவது அறியவ சர்வ மூலமந்நிரங்ஙளின் இருப்பிடம். அஷ்டாட்சரம், பஞ்ஞாட்சரம், 

காேத்திரி, கலிமா, அருட்யஜாதி வடிவமாக விளங்ஙுவது ஆறாவது அறிவு. அவத 

பார்த்தவனுக்யக பார்த்தன் என்று பபேர்.இதுயவ ஜீவன் கண்ட பசன்ம சாபல்ே குலம் ஆகும் 

பசேல். இந்ந பனடும் பசேவல உங்ஙளுகக்ு ஆக்கி வவக்கயவ 29 ஆண்டுகள் ஒரு 

பபரியோரிடத்தில் பழகி அனுப்பி வவக்கப்பட்டுள்யளன்.னானாக வரவில்வல. Purpose of visit, 

னமக்குள் உள்ள பிரணவ யதகத்வத, சுத்த யதகத்வத அறிநந்ு வகபகாள்வயத ஆகும். எனயவ 

என் வார்த்வதக்கு பசவி பகாடு அது யபாதும்.என்னுள் இருகக்ும் பமே்ஞ்ஞான  னிவலகவள 

னீங்ஙள் உணர்நந்ு பகாண்டால் அது வரமாதி வரங்ஙவள உனக்கு தந்நருளும். 

யமலும் இச் சவபயில் அடி முடி னடு, பசாந்ந  யதகம், எமனணுகா யதகம், அன்னம், இவச, மான் 

மழு, பஞ்ஞாட்சர யமனி (மனம்), பமே் வணக்கத்தின் பலன், Positive Energy, பிரபஞ்ஞ ஆறற்ல், 

தமிழ், வாசியோகம், காலசச்க்கரம், னவகிரக னிவலகள், னால் வவக யோனி, எழு 

வவகயதாற்றம், இவவகவளப் பற்றி விரிவாக னமது குருபிரான் அவர்கள் திருவாே் மலர்நந்ு 

அருளியுள்ளார்கள். யமலும் “நால்வவக யோனி எழுவவகத் யதாறற்ம் அறிவது உன்னுள் ஆசான் 

தன்னிடத்யத” என்று னமது பதே்வமவர்கள் அறிவு அறி பாடத்தில் கூறியிருப்பவத வமேமாக 

வவத்து, அமரர், மனு, விலங்ஙு, புள், ஊர்வன, ஜலம் வாழ்ஜந்நு, தருக்கினம் என்னப்பபறற் எழு 

வவக யதாற்றத்தில் காணப்படாத னரனாக இருந்ந னம்வம, குருபிரான் அவர்கள் தன்  

கருவணயினால் மனு என்ற யதாற்றத்திற்கு மாற்றி பிறகு அமரர் (யதவர்) என்ற பதத்திறக்ு 

னம்வம ஏற்றி வவப்பார்கள் என்றும் யபசப் பபற்றது. இவவ ோவும், ஒரு பமே்க்குரு பிரான் 

அவர்கள் தன் சீடவன அழிவிலிருநந்ு அழிோவமக்கு ஆக்கி னித்திேனாக்கும் பசேயலேன்றி, 

புறத்தில் உள்ள அழிநந்ு யபாகிற உயிரினங்ஙவள வவகப்படுத்தி கூறுவது அல்ல, என்பவதயும் 

மனிதனிடத்தில் மட்டும்தான் யமாட்சம் அவடவதற்கு சாதனப் பபாருளான மனம், 

அமானிதமாக, ஆறாவது அறிவாக, ஜீவனாக, பிரம்மமாக இருக்கிறது என்றும், அந்ந மனயம 

மாவேயில் சிக்கி னபுசுகளாக மாறி கீழ் ஏழு யலாகத்திற்கு பசன்றுவிடுகிறது. அப்படி 

இருக்கும் மனவத ஆசான் அவர்கள் பமே்கக்ல்வியின் மூலம் பமே்ேறிவு உதேம் காட்டி அக 

விவளவு குடியேறற்ி வவகக்ும் பசேயல னால்வவக யோனி, எழு வவக யதாற்றம் என்பவதயும் 

பதால்காப்பிேர் அருளிே ஒன்றறி வதுயவ உற்றறி வதுயவ" என்று பதாடங்ஙும் பாடவல ஆறு 

அறிவுக்கும் சாட்சிோக வவத்து, அவத னமது பதே்வமவர்கள் அருளியுள்ள, ஆதி பமே் உதே 

பூரண யவதாந்நத்தில் உள்ள பாடல்களின் மூலம் பதே்வத் தமிழின் வல்லபத்யதாடு ஒப்பிட்டு 

மிகவும் சிறப்பான அனுபவத்யதாடும் உணர்வுடனும் இன்னும் பல யமம்பட்ட னிவலகளும் 

சவபயில் பகிர்ந்நு பகாள்ளப் பபற்றது. யமலும் குருபிரான் அவர்கள் யதாற்றம் என்றால் 

மவறயும். எதில் இருந்நு வந்நயதா அதியலயே யபாே் மவறந்நு விடும். எழு வவக யதாறற்ம் 

என்பது, உயிரின் ரகசிேம்- அறிவின் ரகசிேம்- உடல் உயிர் ஆன்மாவின் ரகசிேம் என்று கூறி  

 

 

தமய்ைழிக ்குருமார ்தசால் ரமல் ரனாகக்மும் 

தபாய்ைழிக ்குரு ரபாதங்ஙீழ் ரனாகக்மும் 

தபாய்யும் தமய்யும் பிரிதத்ுனக் ரகாதிடும் 

தமய்ன்னி ஜலபர்பாத தமன்ற விதாகுரம. 

 

என்ற பாடவல பாடி சவபவே னிவறவு பசே்தார்கள்.  
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23rd July, 2021 சிைகாசி சிறபப்ு சஜப (காஜல) 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. சித்ரா 

 

என்னயமா பவன்று உம்வம எண்ணி விட்டிருந்யதன் இந்நாள் எனும் ஆதி பமே் 

உதேபூரண யவதாந்த நூலில் உள்ள பாடலில் "தன்னகம் துறந்த மூர்த்தி 

தங்குவது எங்யக தன்னில்" என்று இருந்தாலும் நான் எங்யக இருக்கியறன் என 

பதரிேவில்வலயே!! என்று பாடுவது ஏன் என்று யகள்விக்கு பமே்ன்னிவலப்யபாதம் என்ற 

பாடலில் ஆண்டவர்கள் எங்யக என 71 முவற யகட்டு அதற்கான பதிவல இங்யக எனக் 

காட்டினாலும் வஞ்சப் புலன்களின் சதிோல் நம்மால் அவத அறிே இேலவில்வல எனக் 

கூறினார்கள், அருள் அமுதத்வத வாரி வழங்கினாலும் விவனயினால் அவத விழுங்க 

முடிோமல் அது யபாே் பதாண்வடயில் விக்கி பகாண்டது என்கிறார் மணிவாசகப் 

பிரான்.பதாடர்ந்து, உபயதசம் என்பது ஞானிகளின் பமாழிகவளக ் கவனத்துடன் உள் 

வாங்குகிற சக்தி நம்மிடம் இருந்தால் மனம், பசம்வமோகி அதிலிருந்து உருவான நான், 

கவனம், இவற்வற அறிவதுயவ உபயதசம் எனவும், அன்பபனும் ஓர் வியசஷத்தால் மட்டுயம 

மனமாகிே விவனவே பவன்று உே்ே முடியும் என அருளினார்கள். 

 

யமலும், வாசி என்பது யபசரிே பாதம் எனவும் இதுதான் அறிவு என்று உன்னுள் பிரட்டிக் 

காட்டுவயத வாசியோகம் எனவும்,உடலின் உயியராட்டத்திறக்ுக ் காரணமான பிராண 

ஓட்டத்வத பார்க்கும் வித்வதயே வாசியோகம் எனவும்,அவ் யவாட்டத்தின் மீது அன்வபயும், 

கவனத்வதயும், வவத்தால்அது ஏறாத நிலமிவச ஏற்றி வவக்கும் என்றும் "ஏற்றி இழுத்து 

இருகாலும் பூரிக்கும் காற்வறப் பிடிக்கும் கணக்காக" இருப்பதுவும் இதுயவ என்றும், வாசி 

யோகத்தின் ரகசிேத்வத அறிேக்கூடிே இடயம யகாயில் எனவும் அருளினார்கள். யமலும், 

தன்வன அறிவதற்குத் தவடோே் இருப்பது மனம். இந்த உடல் நாம் என்ற அறிோவமயில் 

இருப்பயத ஞானத்திறக்ு முதல் தவட. இந்த உடம்பு நான் அல்ல அது கடந்து அப்பால் உள்ள ஒரு 

பபாருளாக இருப்பவத வசவத் திரு யமனிேராக வரும் பமே்க் குருபிரான் பதாட்டுக் 

காட்டினால்தான் சூட்சுமமாக உள்ள அந்த "நான்" என்பவத அறிகின்ற அதுயவ தன்வன 

அறிவதாக இருகக்ும் என அருளி அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  

 

23rd July, 2021 சிைகாசி சிறப்பு சஜப (மாஜல) 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. சித்ரா 

 

காலம் தான் வாழ்க்வக. காலத்தின் ரகசிேத்வத அறிவதுயவ வாழ்வின் அர்த்தம் .வேது 

தந்ததின் பிரயோஜனம் பமே்ப்பால்   அறிேயவ. அந்த வேதின் ரகசிேம் அறிவதற்கான சத்திே 

ஸ்தலம் ஒவ்பவாரு மனுத் தவலயினுள்ளும் இருக்கிறது. அதவன அறிவதற்காக இவறவன் 

தந்தது தான் வேது, வாழ்நாள், காலம். அறிவறிந்த ஒருவர் மூலம் அறிவு வடிவாக 

ஆகிக்பகாள்ளும் அந்த உண்வமோன அறியவ வாழ்வின் அர்த்தமாக விளங்குகிறது. 

 

வள்ளல் பபருமான் இந்திரிே, கரண, ஜீவ, ஆன்ம ஒழுக்கம் என்று 4 வவகோகக ்கூறுகிறார். 

பார்வவ, யகள்வி, யபசச்ு, முகர்தல், பதாடுதல் இந்த ஐந்தில் இருப்பது இந்திரிே ஒழுகக்ம் .மனம், 

புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் இந்த நான்கு சரிோக இருப்பது கரண ஒழுகக்ம் .இதில் அகங்காரம் 

என்பது 'நான்' 'நான்' என  எல்லாவற்றிலும் முன் வந்து நிற்கும். புலன்களின் தவலவனான 

மனம்  அந்த கரணக் கூட்டத்துக்குள் பசேல்படுவவத அறிவதுயவ கரண ஒழுகக்ம். 

அந்தக்கரணக ்கூட்டத்துகக்ுள் இருகக்ும் ஜீவவன அறிவதுயவ ஜீவ ஒழுக்கம். அடுத்து ஆன்ம 

ஒழுக்கம். அவத அறியும் யபாதுதான் தன்வன அறிந்தவனாக ஆகின்றான். இதுதான் 

ஜீவகாருண்ே ஒழுக்கம் எனவும் ஞானத்தின் ஒட்டுபமாத்த பிழிவுகவள வள்ளலார், 

புருஷார்த்தம் என்ற நிவலகக்ுள் வவத்துச ்பசால்கிறார். அவவ 1) ஏம சித்தி 2) சாகாகக்ல்வி 3) 

தத்துவ நிக்கிரகம் பசே்தல் 4) கடவுள் நிவலேறிந்து அம்மேமாதல். யமலும் அருட்பபருஞ் யஜாதி 

என வள்ளலார் ஏற்படுத்தி வவத்த யஜாதி அருளுடன் ஆசானிடத்தில் நிவறந்திருப்பயதோகும் 

எனவும் மாவேயின் யதாற்றமாகிே மயில் யபால இருக்கும் நம்வமக்குயில் ஆக்கி வவகக்ும் 

அறிவவ அருளுவயத அருட் பபருஞ்யஜாதி என்றும், ஆதிசங்கரர் வகுத்தளித்த 

அறுவவக சமேத்துள் இருகக்ும் பபாருள் 'ஓம்' எனவும் அருளினார்கள். 
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ஆடி மாத அம்மன் வழிபாட்டில் காப்புக்கட்டுவது, ஊருக்குள் இருப்பது, 

பத்திேம் இருந்து மாவிளகக்ு ஏற்றுவது, கூழ் ஊறற்ுவது, தீ மிதிப்பது இவறற்ின் 

அகமிேச் பசேல் பறற்ி யபசப் பபறற்து. 

சுவவ ஊறு ஒளி ஓவச நாற்றம் இவவ ஐந்தின் வவகபதரிவான் கட்யட உலகு. 

அகமிே உலகமாக ஆன்ம யஜாதிோே் விளங்கும் சுேம் பிரகாசத்வத 

பமே்ோகயவ விளங்கிக ் பகாள்ள ஆசானின் இரக்கம் ஒன்றினால்தான் 

முடியும் எனவும், ஒன்யற ஒன்றாக அவரவரின் இதேத்துக்குள் நின்று விளங்கும் ஆன்ம 

யஜாதிவே அறியும் யபாயத பமே் பமே் ஆகின்றது எனவும் அவரவரின் விவனவே அறுகக்ும் 

ஒயர ஒரு காரிேத்திற்கு மட்டுயம இவறவன் யவண்டும் எனக் கூறி அவவவே நிவறவு 

பசே்தார்கள்.  

 

 

25th July, 2021 தூதத்ுகக்ுடி சிறப்பு சஜப 

ததாகுப்பு:ஸ்ரீ. விையகுமார் 

பபாே்ப்பபாருள் என்பது நமது யதகம். இதவன விட்டு 

அசலாகிே ஜீவவனக ்காணயவண்டும் என்றும், பபாே் 

என்பது உடல், பமே் என்பது இந்த உடலினுள் "நான்" 

என்று அமர்ந்திருக்கும் அவரவர் நாமமாக உள்ளது 

என்று அருளினார்கள்.  உலக காரிேங்களில் பதளிவாக 

உள்ள நாம் கடவுள் எதற்காக யவண்டும் என்ற பதளிவு 

பபறயவ இங்கு வந்துள்யளாம், அறிோவமயிலிருகக்ும் 

நாம் இவறவவனப் பற்றிே பதளிவான அறியவாடு 

வாழ்வதற்கான சூதானங்கவள இங்கு பகர்கின்யறாம். 

இந்த உலக காரிேத்திற்கும் பதே்வத்திற்கும் எந்த 

சம்பந்தமும் இல்வல, உன் முேற்ச்சியும், நல் 

எண்ணமுயம எல்லா காரிேத்வதயும் பசே்ே 

உதவுகிறது. "பதே்வத்தால் ஆகா பதனினும் முேறச்ி 

தன் பமே்வருத்த கூலி தரும்." யமலும் தீதும் நன்றும் 

பிறர் தர வாரா எனும் கூற்றின்படி அத்தவனயும் 

நம்முள்தான் உள்ளது. 5 முக்கிே இடங்களாகிே 

காஞ்சிபுரம், காசி | திருவாரூர், திருவண்ணாமவல, 

சிதம்பரம், இவவ ோவும் நம்முள் பார்க்கக் கூடிே 

ஒன்றாக இருப்பவத அருளினார்கள். பாடல்கள் 

படிக்கும் யபாது அதில் உள்ள ஏற்றஇறகக்த்தின் 

அவசிேமும், எங்கு மூசச்ு வாங்கணும் எங்கு விடணும் 

என்ற விபரமும், ஆண்டவர்கள் தங்கள் பாடல்களில் இதவன எவ்வாறு அவமத்துள்ளார்கள் 

என்பவதயும் விவரித்தார்கள். வகபேழுத்து என்பது தவலஎழுத்திறக்ு ஒப்பானது, இவதப் 

யபாடயவண்டிே இடத்வத அறிந்து யபாட்டால் விதி என்பது மாறி மதியோடு வாழலாம் என்று 

அருளினார்கள். இங்கு நடக்கும் அவவயின் நிகழ்வுகள் ோவும் பரிசுத்தஆவித் பதே்வத்தின் 

ஆசீர் பாதத்தினால் பதாடர்கிறது என்பவத அருளிே பின்னர் இவறவணகக்த்துடன் சவப 

நிகழ்ச்சிகள் இனியத நிவறயவறிேது. 

 

29th July, 2021 வியாழன் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமரரசன் 

 

விோழக்கிழவம (29/07/2021) ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் காபணாளிக ்காட்சியில் 

 வான்மதிக ் பகாரல், வாக்கிேம் எண்-35, ஞான முவறயீடு பாடல் எண்-37. திருவாசகம், 

பசன்னிப் பத்து, பாடல் எண்-03. யதவாரத் திருப்பதிகம் முதல் திருமுவற, பாடல் எண்-01, ஆகிே 

வாக்கிேம் மற்றும்|பாடல்களுகக்ு ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் குருபிரான் அருளிே 

விளக்கங்கள்: பதாடர்ந்நிருநந்ு யனாக்குங்ஙால் அவர்னாமம் பதால்புவியும் 

வானும் பகாள்ளா" என்ற பாடலுக்கு ோர் னாமம்? என்ற யகள்வியும் 

அதற்குரிே பதிலாக னாமத்திற்கு உரிே பபாருளாக, பசாந்த யதகமாக, 
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ஜீவனாக, அகரமாக, மூலமந்நிரமாக, பஞ்சாட்சரமாக விளங்குவயத அது என 

அருளினார்கள். 

 

ஆண்டவர்கள் தனது குருபிரானிடம் பபறற் பசார்க்கபதி னித்திே யபரின்பக ்

கீர்த்தியின் சிறப்வபயும்,மனிதன் பபற யவண்டிே பிறவாவம பலவனயும் 

திருவாக்கிேங்கள் மூலம் அறிேலாம் எனவும் "பாே்மன வீட்டிற்" எனும் 

பாடலில் மனயதாடு புலன்களின் மூலம் வாழும் நிவலவே யபே் வாழ்க்வகபேன்றும், மனதறற் 

வாழ்க்வகயின் நிவலவே  ஒரு நிஜமான சற்குரு மூலம்தான் அறிே இேலும் எனவும் அதுயவ 

அறிவுவடே வாழ்க்வக எனவும் கூறினார்கள். ஆறாவது அறிவு என்னபவன்று அறிோதவன் 

நரன், அறிவவ அறிந்து இவறவவன யதடுபவன் மனு, அறிவிருக்கும் தலம் அறிந்து அதில் 

வாழ்பவர்கள் யதவர்கள் எனவும் திருவாசகம், மற்றும் யதவாரப் பாடல்களின் மூலம் அறிந்து 

பகாள்வது ோபதனில் குருபிரான் என்பவர் ஆண் சீடன் என்பவன் பபண் எனவும் னிரந்நர 

மகிழ்ச்சிவே, சாதிமத யவற்றுவமயின்றி மனுக்யகாலம் எடுத்த அவனவரும் பபறற்ு 

மகிழயவண்டும் என்பயத அப் பபரியோர்களின் யமன்வமோன யனாக்கமாக உள்ளவத 

அறிேலாம். ஆண்டவர்களும் பமே்ம்மணஞானத்தில் 

"சீத ளஇரு பாத பமன்சிரம் யசர்த்து என்னுளம் பூத்ததில் "என்றும் "பசன்னிமவல வாசலுகக்ு 

ளுட்புகுத வவத்து ஜீவபனனும் சிரஞ்சீவிகக்ு பசப்புமுபயதசம் எனவும் அருளிே வண்ணம் 

திருப்பபருந்துவறயில் இருந்து நம்வம காத்து ரட்சிக்கும் குருபிராயன அழியும் தவலவே 

அழிோத தவலோக மாற்றி சிரஞ்ஞீவி பதத்வத அளிக்கிறார்கள். இவமோத 

முக்கண்ணவனயும், அவன் இருகக்ும் இருதேக ்யகாயிவலயும் அதிலிருந்து வணங்ககக்ூடிே 

பமே்வணக்கத்வதயும் காட்டி தந்த குரு வாழ்க குருயவ துவண குருவவப்யபாற்றி குடியோங்ஙி 

வாழ்கயவ. 

 

31st July, 2021 மான்மியம் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ரேமலதா தியாகராைன் 

 

31.07.2021 சனிக்கிழவம நவடபபற்ற ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் காபணாளிக் காட்சியில், 

குருபிரான் அவர்களால் "வாழ்வவனத்தும் தன்பநனது குலமுழுதும் தவனோண்டு" எனும் 

பாடலும் "வந்ந யவதம்வ வரந்நப ேத்தினால் " எனும் பாடலும் பாடப்பபறற்து. நாதநாமகிரிவே 

என்னும் ராகத்தில் வரும் இயத சாேலில்தான் மான்மிேத்தில் வரும் அவனத்து பாடல்களும் 

உள்ளன என்றும் கூறினார்கள். நாலுவரி பாடல்களான கலிவிருத்தமும்; நாதநாமகிரிவே 

ராகத்தில் வரும் பாடல்கவளயும் நாம் நன்கு கற்றுக்பகாண்டால் மான்மிே பகுதியில் வரும் 

பாடல்கவள நம்மால் எளிதில் பாட முடியும் எனவும்; இந்த ராகத்தில்தான் எல்லா 

விருத்தங்களும் உள்ளது என்றும் கூறினார்கள்; 

 

பதாடர்ந்து பழஞ்ஞாவலப் பபான்னரங்ங ஸ்தாபிதம் என்னும் தவலப்பில் உள்ள "வரந்நரு 

வாயில் னிற்பர்" என்னும் பாடலும் அதவன பதாடர்ந்து மான்மிேத்தில் தீர்க்க தரிசனப் 

பகுதியில் உள்ள "பதாடர்ந்நுயம பசன்றார் பின்யன " என்ற பாடல்கவளப் பாடிே பின்னர், 

அவற்றின் பாவவனகவள உணர்ந்து பாடினால்தான் பாடலின் சுருதி சரிோக வரும் என்றும் 

கூறினார்கள்; 

 

பதே்வத்திருப் பாடல்களின் திரட்சி என்னும் தவலப்பில் உள்ள "ஆறிரு சமேத்திறக்ும் 

அறிவுவர பதே்வ மாகி" என்ற பாடலின் சூட்சுமம் அதன் வார்த்வத முடிவில் உள்ள "உம்" "இ" 

யில்தான் உள்ளது எனவும் அவத அப்படியேதான் பாட யவண்டும்;அவற்வற நாமாக 

மாற்றக்கூடாது எனவும்  அவவ  யதவரகசிேங்களாக உள்ளது என்றும்; பாடல் வரியின் முடிவில் 

" உ" "இ" "ம்" "அ" என்று வருவவத ஆண்டவர்கள் ஏன் வவத்தார்கள் என்று பிள்வளதமிழ் 

பாடலின் சூட்சுமத்வத அறிந்தவர்களுக்குப்  புரியும். என்றும் கூறினார்கள். திருவிழா 

காலங்களில் பாடப்படும் பாடல்களில் உள்ள யதவரகசிேங்கள் அறிவு பிராேம் வரும் பபாழுது 

புரியும் என்றும் கூறினார்கள். 

 

அதவனத் பதாடர்ந்து ஐம்மணிப் பபாதிவக பாடலில் வரும் "குருகுலா 

திபர்கள்பதி ேதிபா தீப" என்னும் பாடலில் வரும் ஈஸ்வரா என்னும் 

வார்த்வதவே பிரித்துப் பாடக்கூடாது என்றும்; பாடலின் பசால், பபாருள், 
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பிரிக்காமல் பாட யவண்டும் என்றும், ஏபனனில் பமே்ஞானப் பாடல்களின் 

வார்த்வதகள், பசால், பபாருள் மிகவும் முக்கிேம் என்றும், அவனவரும் 

எளிதாக பாடக்கூடிே ராகங்கவளயே ஆண்டவர்கள் ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் 

கூறினார்கள். பதாடர்ந்து "வந்ந யவதம்வ வரந்ந பேத்தினால் " மறற்ும் "ஆறிரு 

சமேத் திற்கும்" பாடலும்"வஞ்ஞ மில்பர மார்த்தத வத்தினர்" என்ற 

பாடல்களும் பாடப் பபறற்வதத் பதாடர்ந்து குருபிரான் அவர்கள், உடல், உயிர், 

ஆன்மா இவற்வற இவணக்கும் பபாருளின் ரகசிேயம இந்த பாடலில் உள்ளது என்றும், 

மனிதனிடத்தில் மட்டுயம தனிசீதானமாக உள்ள ஒன்று அறிோதவர்களுகக்ு அது 

பநருப்பாகவும், அறிந்தவர்களுக்கு அதுயவ பாலமாகவும் உள்ள அதுயவ பநருப்பாறு மயிர்ப் 

பாலம் என்று கூறினார்கள். பதாடர்ந்து "சீரிே வழிபேன் னாவவச் பசலுத்திே யதவ யதயவ" 

என்னும் பாடல் வரியில் வரும் "னாவவ" எனும் பசால்வல பிரித்துப் பாடக் கூடாது என்றும் 

சிவானந்த யபாதத்தில் வரும் "னாவுதனிற ்பிரிக்கின்ற யபதமற்று னாம்சிவமாே் வாழலாம்  

 

னாடிப்பாயர." என்றும் கூறினார்கள். "சீரிே வழி" என்பவத நன்றாக யமயல தூக்கி "னாவவ" 

என்னும் பசால்வல பிரிகக்ாமல் பாட யவண்டும் என்றார்கள், பதாடர்ந்து "காவ லானபு ராதன 

யவதிேர்" எனும் பாடலுக்கான விளக்கமாக, நீ உன் தாயின் வயிற்றில் உண்டான முதல் 

இன்றுவவரயிலும், யமலும் தாயின் வயிற்றில் உண்டாகும் முன்பும் அதறக்ு முன்பு யவறு எங்கு 

இருந்தாலும் அப்பபாழுபதல்லாம் உன் கூடயவதான் காவலாக இருந்தார்; அதவன உணர்ந்து 

பாட யவண்டும் என்றும் கூறினார்கள். பாடல் என்பது சாதகத்தில்தான் உள்ளது என்றும்; வவரம் 

இவழக்க இவழகக் மிளிர்வது யபால்தான் ராகமும் என்று கூறினார்கள்;  

 

 இடப்பாக ஆசாரக் கண்ணி பாடல் தகிட தகதிமி (1.2-1.2.3) என்னும் ராகத்தில் பாட யவண்டும் 

என்றும், அதற்கான ராகம், தாளம், பல்லவியுடன் பாட யவண்டும் என்றும், யதாத்திரப் 

பாடலாகிே இதவன உணர்கின்ற  

 

அந்தளவுக்கு அந்த பாடலின் அலங்காரம் அவமயும் என்றும் கூறினார்கள்; யமலும் பாடல்கவள 

பமதுவாக அதன் அழகு மாறாமல் பாடயவண்டும் என்றும், ஆண்டவர்கள் சில பாடல்கவள 

நன்றாக வாே்விட்டுப் பாடும் படியும் அவமத்திருப்பார்கள்; அப்படிப் பாடினால்தான் உணர்வு 

வரும், உணர்வு கலந்தால்தான் பாடல் பாடலாக வரும் என்றும் கூறி அவவவே நிவறவு 

பசே்தார்கள்.   

 

அருள்மிகு பாபநாச சுைாமி திருக்ரகாயில் பாபநாசம் அஜமவிடம்:   

திருபநல்யவலியிலிருந்து சுமார் 50 கிமீ பதாவலவில் அவமந்துள்ளது. திராவிடக் 

கட்டிடகக்வலயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. இக்யகாயிலின் இவறவன் பாபநாசநாதர், இவறவி 

உலகம்வம ஆவர். யகாயிலின் அவனத்துக ்கருவவறகளயும் உள்ளடக்கிேவாறு யகாயிவலச ்

சுற்றிக ்கருங்கல் சுறற்ுசச்ுவர் அவமகக்ப்பட்டுள்ளது. சாளுக்கிே பாண்டிேர்களால் கட்டப்பட்ட 

இக்யகாயில் பின்னர் 16 ஆம் நூறற்ாண்டில் விஜேநகர அரசர்களாலும் நாேகக்ர் அரசர்களாலும் 

யமலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. நாேக்கர் காலக் கவலப்பாணியிலான சிறப்ங்கள் 

இக்யகாயிலில் காணப்படுகின்றன. 

 

தல ைரலாறு: 

இந்து சமேப் புராண வரலாறற்ின்படி, இவறவன் சிவனுகக்ும் பார்வதிகக்ும் கயிவல மவலயில் 

நடந்த திருமணத்வத அகத்திேர் காண முடிோமல் யபானது. அகத்திேரின் இவறவனின் 

திருமணக ்யகாலத்வதக் காண விரும்பி இவறவவன யவண்டினார். அவரது விருப்பத்வத 

நிவறயவற்றும் வண்ணம் அகத்திேருகக்ும் யலாபமுத்திவரகக்ும் இத்தலத்தில் இவறவன் தன் 

இவறவியுடன் திருமணக ்யகாலத்தில் காட்சிேளித்தார். இக்யகாயிலுகக்ு அருகிலுள்ள அருவி 

அகத்திேர் அருவி என அவழக்கப்படுகிறது.மறப்றாரு மரபு வரலாற்றில், உயராசம முனிவர் 

தாமிரபரணி ஆற்றில் ஒன்பது மலர்கவள மிதக்க விட்டு அம்மலர்கள் கவரயசர்ந்த 

இவ்விடங்களில் சிவாலேங்கள் அவமந்து சிவவன வழிபட்டதாகவும், அவற்றில் முதலாவது 

மலர் கவரயசர்ந்த பாபநாசத்தில் அவமத்த யகாயில் பாபநாசநாதர் 

யகாயிபலனக ்கூறப்பட்டுள்ளது. இக்யகாயில் சிவவடிவான இலிங்கமானது 

நவயகாள்களில் ஒன்றான சூரிே யதவனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறது. 

வகலாேநாதவர முதன்வமக் கடவுளாகக ் பகாண்டு 
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நவயகாள்களுக்குரிேவவோக தாமிரபரணி ஆற்றங்கவரயில் அவமந்துள்ள 

நவவகலாே யகாயில்களின் வரிவசயில் முதலாவதான இக்யகாயில் 

சூரிேனுக்குரிேதாகும் யகாயிலின் வரலாறு சரிோனபடி கணிகக் 

முடிேவில்வலபேன்றாலும் மதுவரவேச் சுற்றியுள்ள பகுதிகவள ஆண்ட 

சந்திரகுல பாண்டிேன் என்ற பாண்டிே அரசனால் இக்யகாயிலின் நடுக் 

யகாயிலும் விமானமும் கட்டப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது. மதுவர நாேகக் 

வம்சத்வதச் யசர்ந்த, வீரப்ப நாேக்கரால் (கிபி1609-23), ோகசாவல, பகாடிமரம், நடராசர் 

மண்டபம் கட்டப்பட்டன. தற்காலத்தில் தமிழக அரசின் இந்து சமே அறநிவலத்துவறோல் 

இக்யகாயில் பராமரிகக்ப்பட்டு வருகிறது.  

 

ரகாவிலின் அஜமபப்ு 

: யகாவிலிலுள்ள அவனத்துக ்கருவவறகவளயும் உள்ளடக்கிேவாறு கருங்கல்லலான சுறற்ுச ்

சுவர் கட்டப்பட்டுள்ளது. நுவழவாயில் யகாபுரம் ஏழடுக்குகள் பகாண்டதாகும். யகாயிலின் 

முதன்வமக் கடவுளாக பாபநாசநாதர் இலிங்க வடிவிலுள்ளார். இவறவி உலகம்வமயின் 

யகாயில் யமற்கு யநாக்கி அவமந்துள்ளது. 

கருவவறயின் பவளிசச்ுவற்றில் விநாேகர், 

சுப்பிரமணிேர், தட்சிணாமூர்த்தி, துர்கவ்க, 

நவயகாள்கள் ஆகியோரின் உருவங்கள் 

அவமக்கப்பட்டுள்ளன. பகாடிமரத்வத அடுத்துள்ள 

சிறுயகாயிலில் ோளிகவளவமந்த தூண்கவளக ்

பகாண்ட மண்டபத்தில் நடராசர் உள்ளார். இங்கு 

ஆனந்த தாண்டவ யகாலத்தில் காணப்படும் நடராசர் 

புனுகு சபாபதி என அவழக்கப்படுகிறார்.இகய்காயில் 

குளம் பாபநாச தீர்த்தம் எனப்படுகிறது. யமலும் 

அகத்திே தீர்த்தமும் கல்ோணி தீர்த்தமும் 

இக்யகாயிவலச ்யசர்ந்தவவோகும் 

 

தசாரிமுத்து அய்யனார ்ரகாயில்  

பாபநாசம்-காஜரயார ்

 

தல ைரலாறு: 

திருபநல்யவலி மாவட்டத்தில் உள்ள காவரோறில் 

அவமந்துள்ளது பசாரிமுத்து அே்ேனார் 

திருக்யகாவில். முருகனுகக்ு ஆறுபவட வீடு இருப்பது 

யபால் ஐேப்பனுக்கும் பசாரிமுத்து அே்ேனார் 

யகாயில், அசச்ன்யகாவில், ஆரிேங்காவு, குளத்துப்புவழ, பந்தளம், சபரிமவல என ஆறுபவட 

வீடு உள்ளது. சபரிமவலயியலயே சாஸ்தா முதலில் அமர்ந்தார் என்று பசால்வதுண்டு. ஆனால், 

அதற்கும் முன்னதாக அவமந்த யகாயிலாக இந்த சாஸ்தா யகாயில் கருதப்படுகிறது. இங்குள்ள 

சாஸ்தா இடதுகாவல மட்டும் குத்துக்காலிட்டு, வலது காவல பதாங்கவிட்டபடி, சறய்ற 

இடப்புறமாக திரும்பியிருக்கிறார். இவருக்கு எதியர ஒயர பீடத்தில் நந்தி, ோவன, குதிவர 

வாகனங்கள் இருப்பதும், இவரது சன்னதியியலயே சப்தகன்னிேர்கள் இருப்பதும், 

முன்மண்டபத்தில் உள்ள வபரவரின் எதியர நாே் வாகனம் இருப்பதும் வியசஷமான அம்சம். 

குலபதே்வம் பதரிோதவர்கள் இவவர வழிபடுகிறார்கள். வகலாேத்தில் சிவ, பார்வதி 

திருமணம் நடந்தயபாது பூமிவே சமப்படுத்த அகத்திேவர பபாதிவக மவலகக்ு அனுப்பினார் 

சிவன். அகத்திேர் பபாதிவகயில் தங்கியிருந்த யபாது, லிங்க பூவஜ பசே்தார். காலப்யபாக்கில் 

அந்த லிங்கம் மண்ணால் மூடப்பட்டுவிட்டது. பிற்காலத்தில், இவ்வழிோக பசன்ற மாடுகள் 

ஓரிடத்தில் மட்டும் பதாடர்ந்து பால் பசாரிந்தன. இதுபற்றி அப்பகுதி மன்னரிடம் தகவல் 

பதரிவிக்கப்பட்டது. அங்யக யதாண்டிே யபாது, ஒரு லிங்கம் உள்யள இருந்தவதக ்கண்படடுத்து 

யகாயில் எழுப்பினார். இத்தலத்தியலயே தர்ம சாஸ்தாவுக்கும் சன்னதி 

கட்டப்பட்டது. சாஸ்தாவவ கிராமப்புறங்களில் அே்ேனார் என்பர். அே்ேன் 

என்றால் தவலவன். இதில் மரிோவதக்காக ஆர் விகுதி யசர்ப்பர். 

பக்தர்களுகக்ு அருவளச ்பசாரிபவர் என்பதால் இவர் பசாரிமுத்து ஐேனார் 

எனப்பட்டார்.  
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ஆகஸ்ட ்மாத 

நிகழ்வுகள் 



 

                27 
 Copyright © AMNA Trust, Chennai 

சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு ஆதி மார்க்க னீதி அவவ 

குருபிரான் அவர்களின் வர்ஷிப்பு 

 

ஆதி மார்க்க நீதி அவவயின் 

அங்கங்களுக்பகல்லாம் என்னுவடே நல் 

ஆசீர்பாதங்கள். பசன்ற மாத ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் 

இனிே நிகழ்வுகள் ோவும் அங்கத்தினர்களால் அழகாக 

பதாகுக்கப் பபற்றுள்ளது. இவறநிவல ரகசிேங்களும் 

அவற்வற அவடவதற்காக கூறப்பபற்ற சூதானங்களும் 

இதில் பதாகுத்து வழங்கப் பபற்றுள்ளது. உலக மக்களின் 

நன்வமக்காக ஒவ்பவாரு மாதமும் ஒரு முக்கிேமான 

விஷேமானது இந்த சஞ்சிவகயில் இடம்பபற யவண்டும் 

எனும் யநாக்கத்துடன் சில விஷேங்கவள இதில் 

பகிர்வதற்காகயவ இந்த முன்னுவர. உண்ண உணவு உடுக்க 

உவட இருக்க இருப்பிடம் என்பது உயிர்களின் அடிப்பவடத் 

யதவவ. இதில் உடுக்க உவட என்பது மனிதனுக்கு 

மாத்திரம் மிக அவசிேம். ஏபனனில் மான அபிமானம் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு கிவடோது.  

மனிதனுக்கு உணவு உவட இருப்பிடம் இவவ அவனத்தும் இருந்தாலும் இவன் வாழ்வயதா 

அற்பகாலம். ஆவம, ோவன, மரம் யபான்றவற்றின் ஆயுட்காலங்கவள ஒப்பிடுவகயில் 

மனிதனின் ஆயுள் மிகவும் குவறவுதான். பசாற்ப காலம் வாழும் மனிதனின் வாழ்க்வக 

எல்லாக் யகள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்க கூடிே ஒன்றாக இருக்க யவண்டுயமேன்றி அதுயவ 

யகள்விக்குறிோக இருக்கக்கூடாது. பிறப்பின் ரகசிேத்வத அறிேக்கூடிே அறிவவ தனிச் 

சீதனமாக மனிதனுக்கு இவறவன் பகாடுத்துள்ளான். மனுமுவள கண்ட ஆதிகாலம் பதாட்டு 

யவத விற்பன்னர்களாகிே அருளாளர்கள் மனிதனின் பல ரகசிேங்கவள யவதங்களின் 

மூலமாக அருளியுள்ளார்கள். யகாயில்களும் ஆகம விதிகளும் அவற்வறத் தான் 

பசால்கின்றன. ஆகம விதிகள் பற்றி பல நிவலகளாக ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் 

வாயிலாக வவலபோளிக் காட்சியிலும் (YouTube) பவளியிடப் பபற்றுள்ளது. மனிதனின் 

உன்னத லட்சிேம் தன்வன அறிதயல. இவற ரகசிேம் பபாதிேப் பபற்றுள்ளதால் தன்வன 

அறிேக்கூடிே ரகசிேம் மனிதனுக்கு மட்டும் விதிோக்கப் பபற்றுள்ளது. மனிதன் தான் 

இவறவனின் ரகசிே பபட்டகம் என யவதங்கள் கூறுகின்றன. அந்த ரகசிே பபட்டகத்வத 

ஒருவராலும் தானாகத் திறக்க இேலாது. அதவனத் திறக்கக்கூடிே அதிகாரம் பபற்றவர்கள் 

இரக்கம் பகாண்டு திறந்தால் தான் அவதக் காண முடியும். அகக் கண்ணாகிே அறிவுக்கண் 

பகாண்டு காணக் கூடிேதாக இருப்பயத ரகசிேப் பபட்டகம். அதனுள் அவரவவரப் பற்றிே 

ரகசிேமும், நாம் ோர்? நம் முன்யனார்கள் ோர்? நாம் எப்படி இந்த உலகத்திற்கு வந்யதாம்? 

வந்ததின் யநாக்கம் என்ன? அது நிவறயவற்றப்பட்டதா? என்கின்ற இத்தவன ரகசிேங்களும் 

அதனுள் உள்ளன. நாம் அறிந்திராத ஒரு பபாருவள நம் வீட்டில் ோராவது வவத்தால் அவதப் 

பற்றிே அயனக யகள்விகள் நம் உள்ளத்தில் எழும். ஆனால் யவதங்கள் எல்லாம் கூறுகின்ற 

நமக்குள் இருக்கும் ஒன்வறப் பற்றி யகள்விகயளா அவதத் யதடி 

அவடவதற்கான  எண்ணயமா நமக்கு வரவில்வல. தன்னில் இருந்தும் இவத அறிோமல் நாம் 

இருக்கியறாம் என்பதால் யவத வாயிலாக பிரம்மப் பிரகாச பமே்வழிச் சாவல ஆண்டவர்கள் 

தங்கள் திருவாே் அமுதமாக, "அரிோவன அறிே வவத்து அந்தணனாே் எவனப் பிரட்டிப் 

பிறப்பித்து" என்ற பாடவல அருளியுள்ளார்கள். யதவாரப் பதிகத்திலும் "அரிோவன 

அந்தணர்தம் சிந்வதோவன" என்று கூறப் பபற்றுள்ளது. நாம் வளர வளர நம் உணவு, தாே் 

தந்வத, சயகாதர சயகாதரிகள், நண்பர்கள், கல்வி, மணவாழ்க்வக, பசல்வம்,  

எல்லாவற்வறயும் அறிந்தாலும், யவதம் நம்வம அறிோன் என்று கூறுகிறது. இவறவவனப் 

பற்றி நமக்குத் பதரியும் என்ற பாவவனவே நாம் வளர்த்துக் பகாண்டவர்களாக 

இருக்கியறாம். இதவன யவதம், புறத்தில் நாம் ஆத்திகனாகவும் அகத்தில் 

அந்தரங்க நாத்திகனாக இருப்பதாகவும் கூறுகிறது. பலவற்வறயும் 

சிந்திக்கும் நாம் இவறவவனப் பற்றிே சிந்தவனயில் மட்டும் உஜார் 

ஜாக்கிரவத அற்றவர்களாக உள்யளாம். இவறவவன அவடவதற்கான யநர் 

பாவத யபாட்டுக் காட்டியிருக்க அவத விட்டுவிட்டு தள்ளப்பட்ட 

திரு.சாலல ரவி அவர்கள் 

நிறுவனர்: ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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கவடேர்களாக விருதாவாக நாம் சுற்றிக் பகாண்டிருக்கியறாம் என 

யவதங்கள் நம்வமக் கூறுகின்றன. இவத அறிந்து அதிலுள்ள பபரும் 

பலவன அனுபவிக்கக்கூடிே  அருகவதயுவடேவன் மனிதன் 

மாத்திரம்தான் என்பதால்தான் இத்தவன நிவலகளும் பசால்லப் 

பபற்றுள்ளது. இதவனப் பலவித நிகழ்வுகள் மூலமாக மனிதனுக்கு 

யதவவோனது, யதவவேற்றது இன்னது இன்னது எனவும், எதவன ஒதுக்கி, எதவனப் 

பாதுகாத்து, எவத அவடந்து, அதன் மூலமாக யபரின்பத்வத அவடேலாம் என்பவதக் 

குறிக்யகாளாகக் பகாண்யட ஆதி மார்க்க நீதி அவவயின் மூலமாக இத்தவன நிகழ்வுகளும் 

ரத்தினச் சுருக்கமாக உங்கள் முன் வவக்கப் பபற்றுள்ளது. இதவன காணக்கூடிே எதார்த்த 

நன்மன மக்கள் யகள்விகயளாடு எங்கவளச் சந்திக்க விவளந்தால் அதற்காக ஆதி மார்க்க 

னீதி அவவ வழி யமல் விழி வவத்து வரயவற்கக் காத்திருக்கிறது. இந்த சஞ்சிவகவே கண்டு 

இன்புறும் மக்கள் பபரும் பலவன அவடவதற்காக எனது நல் ஆசீர்பாதங்கள். நமஸ்காரம். 
 

. 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜையின் 2021 ஆகஸ்ட் 

மாத சஜப நிகழ்வுகளின் சாரம்சம் 

 

1st August, 2021 சிைகாசி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ.தியாகராைன் 

 

ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்நம் யசாடச னிவல காப்புப் பாடல் குருபிரான் அவர்களால் 

படிக்கப் பபற்றபின், யசாடசம் என்பது, ஜீவன், அறிவு, பதினாறு கவலகள் பகாண்ட பூரணமாக, 

கலிமாவாக, பாதமாக உள்ளது என அருளி, பதாடர்ந்து ஐவழி விவளவுக்கு அப்பால் உள்ளயத 

பமே்வழி என்பவதயும், நான் என்பது உடல் அல்ல ஆன்மா என்பவதயும், பபாருள் என்பது 

உணர்வதாகவும், பதில் என்பது பசால்வதாகவும் இருக்கிறது எனவும், ஆசானும் அறிவும் ஒன்யற 

என்பவதயும், பமே்க் குருவானவர் ஏற்றுக ்பகாண்ட பின்யப ஒருவன் மனுவாக முடியும் எனவும், 

தீர்க்க தரிசனங்கள் நிவறயவறுமிடம் மனிதனுவடே இதேமாக உயிராக உள்ளது எனவும் 

அருளினார்கள். யமலும் துந்துமி என்பது, அந்தரத்தில் முழங்குகின்ற அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற 

பதே்வம் எனவும், தாே், தந்வத குரு, பதே்வம் என்ற நான்கு நிவலகளிலும் காணப் படுகிறவயர 

குரு என்றும், ஞானம் என்பது படிப்பதன்று, பழகி உணர்வதாக, சாவல என்ற பமே் யமனியின் 

ரகசிேத்வத அறியும் வழிோக உள்ளது எனவும், ஜீவவன மூன்றாவது கண் பகாண்யட 

அறிேமுடியும் என்றும், உயிர் உள்ள குரு பிரானால்தான் நம் உயிவரக் காட்டித்தர முடியும் 

என்றும், யதவர்களுக்கு பூமியில் கால் படாததின் ரகசிேம் பற்றியும் யபசப் பபற்றது. யமலும் 

பமே்ேறிவவ அறிே அறிோவம விலக யவண்டும், அதறக்ு  பமே்க ்குரு பிரான் யவண்டும் எனவும் 

யபசப் பபற்றது. 

 

யமலும் திரு நீற்றுப் பதிகப் பாடலின் புரிதலாக, மந்திரக ்யகால் என்பது, ஆலவாோன் திருநீறாக, 

விபூதிோக, பஞ்ஞாட்சரமாக, ஆசானின் வாே்வமோக உள்ளது, எமன் எல்வலயில் பவறற்ி 

காணச் பசே்யும் தீயே விபூதி, என்பது ஆண்டவர்கள் திருவாகக்ு என்றும் யபசப்பபற்றது. 

பதாடர்ந்து பசவியின் சிறப்வபப் பற்றி திருக்குறள், யதவாரம், விநாேகர் அகவல், மூலம் 

சாட்சியுடனும், பசவியின் பேன் னித்திே யதகம் எடுப்பதற்யக எனவும், அதில் சுவவ 

உணர்ந்தவர்கயள யதவர்கள் என்றும் யபசப் பபறற்து. 

 

பதாடர்ந்து அண்டம் அணுவாக, அணு அண்டமாக இருந்த காலயம கற்ப யகாடி காலம் என்றும், 

மூசச்ு துண்டாடப்பட்டு னஷ்டம் அவடவது பாவம் என்றும், பமே்க்குருவின் திரு உருயவ 

புண்ணிேம் எனவும்,     மற்றும் பரிசுத்தம், இடம், என்றால் என்ன என்பது பற்றியும் யவத 

சாட்சிோக யபசப் பபற்றது. யமலும், நீரின் பபேரானது வானில் இருந்து வரும் யபாது மவழ 

என்றும், அருவி, ஏரி, குளம், ஆறு என்றும், பின்னர் கடலில் கலந்து காறற்ின் துவணயோடு அவல 

என்றும் பல்யவறு பபேரில் உள்ளது யபால் நமது அகமிேத்தில் பிரம்மத்தின் பசேலானது உள்ளது 

என்றும் யபசப் பபறற்து.  

 

யமலும் நம்வமத் தாங்கி வழி நடத்துவயத திருவடி என்றும், இவவ ோவும் ஆசானின் 

அருளால்தான் அறிே முடியும் எனவும் அன்னவரின் திருப்பாதத் தாள் மலர் முன்தான் நம் 

சுவாசமானது ஒரு நிவலப்பட்டு ஒடுங்கி இருப்பவதயும், நாம் தான், யகாள் மலிந்த பவகக்ாடு 

என்பவதயும், உணர முடியும் என்றும், நவக்கிரக யகாள் மற்றும் னாத யஜாதிடர், ஆசான் தான் 

என்ற பகிர்வுகளுடனும் சவப இனியத நிவறயவறிேது. 

 
 1st August, 2021 சதத்ுைாசச்ாரி சஜப, ததாகுபப்ு: ஸ்ரீ.நாகலிங்கம் 

 

 “நம்பிய தன்னுயிர் தற்தகாஜல தசய்ைான் நமசிை இருபப்றியான்” என்ற, ஞானமுவறயீடு 

பாடல் பாடப் பபறற்து, அதில் வரும், "தற்பகாவல" என்பது உயிவர மாே்த்துக ்பகாள்வது அல்ல 

மாறாக உலக 

இச்வசயினால் மனமானது ,அவாவாகவும், விருப்பு பவறுப்பிற்கு ஏற்றவாறு 

தன் ஜீவ மூச்வச சதாசர்வ யநரமும் துண்டாடி நஷ்டமவடேச ்பசே்வவதயே 

தற்பகாவல என்றும், இதுயவ வபபிளில் "பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்" என்றும் 
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பசால்லப் பபற்றுள்ளது.  மனிதன் இந்த உலக பசேல்களில் கூர்வமோகவும், 

பதளிவாகவும், ஜாக்கிரவதோகவும் இருக்கிறான். ஆனால் இவனுள் இருந்து 

அத்தவனகக்ும் துவணோக ,நன்வம தீவம பசால்லிக்பகாண்டு 

சதாசர்வகாலமும் காத்துக ்பகாண்டும் ஊழிேம் பசே்து பகாண்டும் இருகக்ும் 

உயிவரப் பற்றி ஏதாவது பதரியுமா என்றால் பதரிோமலும் ,யமலும் ஜீவவனப் 

பற்றி யவதம் பசால்வவத அறிோமலும் இருக்கிறான். உலக காரிேங்களான 

படிப்பு, யவவல, சம்பாதவன, திருமணம், மற்ற அவனத்திலும் இலக்வக யநாக்கி ஓடும் நாம், 

"ஞானம்" என்று வரும் யபாது இலக்கின்றி இருக்கியறாம். யமலும் யநரம்ுகமாக ஒரு பமே்க் 

குருவவ சந்திக்கும் யபாது தான் புறத்தில் மனம் 

ததும்பி, விசாரப்பட்டுப் யபாவயத "பாவம்" என்றும், 

மனம் உள்ளடங்கி இருப்பவத "வசவம் "என்றும், 

அவதத் தன் வகேகத்தில் ஆக்கும் யபாது, நாயம 

வசவப் பபாருளாக இருக்கியறாம் என அறிேமுடிகிறது. 

இவற்வறபேல்லாம் விளக்கும் யவதத்வத 

அறிோமலும், தன் ஜீவவனப் பற்றியும் அறிோமல், 

இருளியலயே இருக்கின்யறாம். ,அவதப் பற்றிே 

அறிவவப் பபற்று, பதளிவவப் பபறுவயத, மனுவின் 

கடவமோக இலக்காக உள்ளது. ஜீவயன 

நமச்சிவாேமாக, நற்றாளாக, உள்ளவத, ஒரு பமே்க் 

குரு பிரான் வந்து தன் அமுத னா பகாண்டு அறிவித்து, 

அவதக் காட்டி அதில் ஆக்கி வவக்கின்றார்கள். 

இதவனத் தன் முேற்சி பகாண்டு தன் ஜீவவனத் 

தரிசிக்க ஒருவராலும் முடிோது என்றும் விளகக்ப் 

பபற்றது. இதற்குச ்சான்றாக மான்மிேம், திருவாசகம், 

திருபவம்பாவவ பசால்லப் பபற்றது. யமலும் ஆசான் 

அவர்கள் தன் நாதம் மூலம் நம் ஜீவனுகக்ான 

இரட்சிப்வபத் திரு வசனமாக பசால்லுவயத 

உயிராணித் திருவசனம் எனவும், நிவனயவ, பாதமாக  

உள்ளது என்றும், அது 4 பாதம் ஆகவும் ,பல 

நிவலகளாகவும் உள்ளது எனவும் யபசப் பபறற்து. 

"அடியபரிவக" எனச் பசால்லும் யபாது, வகவே 

உேர்த்துவது வகோகிே நிவனவு, கீழ்முகமாக இல்லாமல், யமன்வமோக, இருப்பதறக்ாக 

எனவும், தன் ஜீவன் பறி யபாகாமல் காக்கும் பசேலுகய்க "அறம்" என்ற பபேராகும் எனவும், 

அமலில் இருகக்ும் "பஞ்சாட்சரம்" ஆகிே தன் ஜீவவனப் பற்றிே ரகசிேத்வத அம்பலப் படுத்தும் 

பசேயல திருசச்ிறற்ம்பலம் ஆகும், எனும் பகிர்வுகளுடன் சவப இனியத நிவறவு பபறற்து. 

ஜீவன் பறி யபாகாமல் காக்கும் பசேலுக்யக "அறம்" என்ற பபேராகும் எனவும், அமலில் இருகக்ும் 

"பஞ்சாட்சரம்" ஆகிே தன் ஜீவவனப் பற்றிே ரகசிேத்வத அம்பலப் படுத்தும் பசேயல 

திருச்சிறற்ம்பலம் ஆகும், எனும் பகிர்வுகளுடன் சவப இனியத நிவறவு பபறற்து. 

 

 

5th August, 2021 வியாழன் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. விையகுமார் 

 
ஆண்டவர்களின் திருவாக்கிேம்  ஓதப் பபற்றபின்பு, வசவத்தின் தவலோக பசால்லப்பட்ட 

ஏகாட்சரயம "உ" - சிவமேம். வவணவத்தில் "ஓம் நயமா நாராேணா " என்ற அஷ்டாசச்ரயம 

மூலமந்திரம். "நலம் தரும் பசால் நான் கண்டுபகாண்யடன் நாராேணா எனும் நாமம்" என்பது  

பபரியோர்கள் திருவாக்கு வசவத்தில் பசால்லப் பபற்ற, "நற்றாள் ,சிவனடி பாதம், சிவமேம் 

,எழுதாத எழுத்து, பிள்வளோர் சுழி, என்ற பமே் நிவலகவள உள்ளடக்கிேது "நான்" என்பதாகும். 

"நான்" ஒவ்பவாருவரிடத்திலும், நாமமாக, ரூபமாக, நிறமாக, குணமாக, முக்காணி சுடராகவும் 

"அலீப் லாம் மீம்" ஆகவும் ஆதி அந்தம் நடுப் பபாருளாகவும் னின்றிலங்குகிறது என்பவத 

பமே்வழி நூலில், "முகதமன்ற னடுக்கருவூ டுருவிப் பார்க்க மூதண்ட தைண்டரள மாகு 
ஜமயா" "நடுக்கரு” என்பது மூன்றாவது கண்ணாக, ஃ-எனும் பிரம்மமாக, நின்று விளங்குகிறது. 

பிறப்பு, இறப்பான (முதல்-முடிவவ) "நடு அறிந்து உவறப்பவர் சன்மார்கக்ர்" 

என அருளுகின்றார்கள். விவன இருந்தால் பிறப்பு உண்டு என்பயத இவற 

சட்டம்.  

பிறப்பு ,பிறவாவமகக்ான ரகசிேமாக உள்ள விவனவே அறுத்து பிறவாவம 

அளிக்க வல்லவயர பமே்குரு 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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மனிதனின் குணங்கள் எழுவவகத் யதாற்றமாகும். முக்குணத்திலிருந்து மாறி 

நிரக்ுணமாகி கடவுள் நிவல அறிந்து அம்மேமாக ஏகாட்சரமாகிே '"மனவத" 

பழக யவண்டும். சகல உயிர் ஜீவனிலும் ஆடும் பாதம். தன்வன அறிந்தவர்கயள 

"சகல உயிராகும்" “ஒத்தது அறிந்தவன் தான் உயிர் “ "அந்த உயிர், ஜீவனாக, 

அறிவாக உள்ளவத அறியும் அறிவு ,மனிதனிடத்தில் மட்டுயம உண்டு”. 

பிராணன் நீங்கி, சரீரம் சரிவவத அறியும் அறிவு மனிதனுகக்ு மட்டுயம உண்டு. 

யவதங்களில் பசால்லப்பட்டிருகக்ும் உண்வமவே பமே்ச்பசேவல பதே்வீகத்வத அறிவு 

வடிவவப் பபறயவ நாம் வந்துள்யளாம். இந்த "உண்ஜமயுண ராமனிதர் யானஜமகக் 
வில்ஜலதயன ஓதிைரும் ரைதபாடரம". "உள்ளஜமஜய உண்ஜமயாக ரையாகக் 

வுதவுமின்னூல்"   

 

பஞ்சபூதங்கயள பசல்வமாகும். அதவன விட யமலானது, "பசல்வம்" என்ற நாமத்திற்கு உரிே 

"ஆன்மா" அதிலும் யமம்பட்டது ,"பசவிசப்சல்வம்". 

 

"தசல்ைமுசச்ீரும் தபாங்க 

ரசர்ந்த ரபர் தைன்ம சாபல்யம் ஓங்ங”,  
 

“மறுப்படாச்சிபப்ி தானும் 

  மஜழத்துளி திறந்து ைாங்கி  
 இருக்கி ைாய்மூடி முத்து  

ஈன்றிடும் உைஜம ரபால”  

 

இறுக்கி மூடினால் தான் முத்து விவளயும், மறுப்பட்டால் முத்து விவளவதில்வல. அதுயபால் 

ஆசானின் ஆலவாே் என்னும் திருநீற்வற வகக்பகாண்டால் அதுயவ பசாரிமுத்து ,நன்முத்து, 

கருமுத்தாகிே கலிமா ஆகும். “முத்து ஈன்றிடும் உைஜம ரபால” ஈன்றிடும் என்பது பகாடுப்பது, 

இன்பனாருவர் மூலமாக யதவ பிறப்வப பபறுவது. இந்த பமே்ன்னிவலகளுகக்ு எல்லாம் 

காரணகர்த்தாவான, ஆதி பரமகுரு, பரிசுத்த ஆவி பதே்வம் பரம்பபாருள், பிரம்ம பிரகாச 

பமே்வழி சாவல ஆண்டவர்கள் திருவடிவேப் யபாற்றி வணங்கி இந்த அவவவே நிவறவு 

பசே்தார்கள் 

 

இவச அரசராகிே ஆண்டவர்கள் அமுதனா பகாண்டு அருளிே ஆதி பமே் உதே பூரண 

யவதாந்தத்திலுள்ள ஐவணத் தளிர் பாடவலப் பாடி குருபிரானவர்கள்  அவவவே 

துவக்கினார்கள். 

“அஞ்ஞானக் கிழங்ஙுகஜளந் தநடுத்துவுப  
னிடதமஜழ தபாழியும் அருள்னாரைாய்  

தமய்ஞ்ஞானச் தசயல்ரதர்நந்ு னாதத்ழும்பங்  

ரஙறிவிஜள கின்ற ைாகக்ால்  
தபாய்ஞ்ஞானப் புஜலயர்தஜம ைாடட்ிடுதமய்ச ் 

சவுக்ஜகதயன ைலுனா வீநந்ு  

எஞ்ஞான்றும் தசலும்படினீ  யளிதத்ஜனரய  
பதிலுமகத்கன் தசய்ரைன் அதத்ா” 

 

 கடவுவளப் பற்றிே இரகசிேங்ஙள் பபாதிேப் பபற்றயத யவதம். யவதத்தின் சான்று மனிதன். 

ஆறாவது அறிவவ அறிந்தவர்கயள யவதத்தின் சான்றாக விளங்க முடியும். னாவுக்கு பபரிதாக 

உலகம் இல்வல. கவலவாணி குடியிருப்பது னாவில் என்று யவதம் பசால்லுகிறது. அந்த னாவவ 

னீட்டி அகட்டி யவதனாவாக மாற்றி சாகாக்கவலவேப் பழக வவப்பயத பமே்க் கல்வியின் 

பசேல். குழந்வதகள் முதல் சிறியோர் பபரியோர் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் பமள்ள பமள்ள 

பமே்க்கல்விவே கற்பிகக்யவ நம் முன்னிருந்து அந்த ஆணிப் பபான்னம்பலமானது 

விவளோடிக ்பகாண்டிருக்கிறது. 

 பதே்வத்திருப் பாடல்களின் திரட்சி (யதாத்திரப் பாடல்கள்) பகுதியில் உள்ள ஆறிரு 

சமயத்திற்கும் பாடவல னாத னாம கிரிவே ராகத்திலும், இடப்பாக ஆசாரக ்

கண்ணி பாடல்கவள னீலாம்பரி ராகத்தில் பாடவும் குரு பிரானவர்கள் 

பயிற்றுவித்தார்கள். பதே்வமவர்கள் வானனாட்டிலிருந்து இறகக்ப்பபறற் யவத 
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யவதாந்த பாடல்கள் அவனத்துள்ளும் அவர்களின் னாதமானது உயிரானது 

அறிவானது கலந்துள்ளது. 

யவதத்திலுள்ள 8 வரி பாடல்கள் 1 நிமிடத்தில் பாடக்கூடிே வவகயில் 

அவமக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பவதயும், சாதகத்தின் மூலயம 

பாடல்களிலுள்ள சங்கதிகவளயும், ராகத்திலுள்ள னுணுகக்ங்ஙவளயும் அறிே 

முடியும் என்பவதயும் ஆசான்  உணர்த்தினார்கள். 

 

கதிோகிே உயியராட்டமானது ஏறி இறங்ஙுவயத தாளம். 

பூரணப் புவதேல் னஜடதயனும் உைூஜதக ் காண லகுைல்ல தன்னாலாகா. 

ஆதி மான்மிேம் - வளர் குழந்வந குமார பருவத்தில் 

றாரிராரறா றாறாரரா- 

 ஆறறிவு   ரனரரரற 

ரபரூர்பி  றந்ந பசும் 
தபான்ரனனீ  கண்ைளராய். 

 

என்ற பாடல் னீலாம்பரி ராகத்தில் பதே்வமவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். இப்பாடவலப் 

பாடுவதற்குப் பழகிக் பகாண்டால் சீர்ரமவு தமய்ஞ்ஞான எனத் துவங்ஙும் இடப்பாக 

ஆசாரக்கண்ணி பாடல்கவள எளிதாக பாட முடியும் என்று கூறி ஆசானவர்கள் அவவவே 

னிவறவு பசே்தார்கள். 

 

7th August, 2021 மான்மியம் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. ைடிரைலன் 

 

திருவடி மறவாத னிவல ஒன்று யவண்டும் அரயச. 

எங்ஙிருந்நாலும் னிவனவால் பிடித்துக ்பகாள்வதுதான் 

சிறப்பு. சிற்றின்பம் கடந்ந யபரின்ப னிவலயே 

சமரசமும் சமத்துவமும் என அருளி அவவயின் 

னிகழ்ச்சிகள் பதாடங்ஙப் பபறற்து. 

01. எமபட ரடிபடு யகாடாயிதகக்ூர் வாக்கிேம் எண்: 65. 

னித்திே தூலம், அறிவு தூலம் என்பது ஒயர பபாருள் 

தான். எண்ணத்தின் மூலம் தூலம், சூக்குமம், காரணம், 

மகா காரணம் என மாறி மாறி யமல் யனாகக்ாக 

யபாகும் யபாது, அதற்கு யவறு யவறு பபேர்கள். கீழ் 

யனாக்கி வந்நால் எல்லாம் னபுசுகள் ஆகிவிடும். 

எனயவ அறிவு வடிவான ஒருவர் வந்நு அறிவிகக்ும் 

யபாது தான் னாம் அறிவு வடிவு ஆகியறாம். 

இவதயே "னீதியில் னடக்க னித்தியன் ஆைாய்" என அறிவு அறி பாடத்தில் பதே்வமவர்கள் 

அருளியுள்ளார்கள். 

02. ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர் அருளிே அன்வனப் பத்து பாடல் எண்- 05. 

"நீண்ட கரத்தர் தநறிதரும் குஞ்ஞியர"் எனத் பதாடங்ஙும் பாடல். நீண்ட கரம் என்பது ஆசானின் 

னாதம். அது அவல கடலின் ஓவசவேப் யபான்றது. இதவனயே "ஆலடி ரதான்றி ைளரந்்நரசில் 

ஆளுஜட எங்ஙள் குல குருரை" என்றும்,"பிறந்ந தினி இறைாதும் ரபசும் பஞ்ஞாட்சரரம -

ரபசரிய ரமானமும் ரபாதிக்கும் பஞ்ஞாட்சரரம" என்றும் ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

குஞ்ஞிேர் என்பது குஞ்ஞித பாதர், பாதம், பிரம்ம முடி, சாகாத்தவல என்பவதக ்குறிப்பதாகும். 

அறச்பசேல் பசே்பவயர அன்யன என்பவராகும் என யபசப் பபறற்து. 

03. திருஞான சம்மந்நர் அருளிே யதவாரத் திருப்பதிகம். பாடல் எண்.03. 

"கன்னியராடல் கலநந்ு மிக்க " எனத் பதாடங்ஙும் பாடல் பபான் யமனிோகிே 

மாடமாளிவகயில் உலாவும் குருபிரானின் ோழ் என்னும் னாவின் மூலம் 

திரு.சாலல ரவி அவர்கள் 

நிறுவனர்: ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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பவளிோகும் திருனடத்தில் கலந்து அறச்பசேலின் மூலம் உேர்ந்து னாம் 

னடுவீடாகிே புகழுடம்பில் கலகக் யவண்டும் என்பவத ஆதி பமே் உதே பூரண 

யவதாந்தம் சாட்சிகளுடன் யபசப் பபறற்து. 

04. ஆதி மான்மிேம் சன்னதம் பபறு பருவம். பக்கம் - 251-254. 

சர்வாகமக் கிரந்நம். 

கலியன் என்பைன் யார்? 

பபாே்ோகிே இந்ந உடவல பமே் என னம்பி வாழும் அத்தவன யபரும் கலிேயன எனவும், தான் 

மனிதன் என்பதற்கு சான்று பசால்ல பதரிோதவன் கலிேன். விவனவே விவதப்பவன் கலிேன் 

எனவும் இவவபேல்லாம் தனக்குத் பதரிோது என்ற விசனம் கூட இல்லாதவன் கலிேன் எனவும் 

விளக்கிேருளப் பபற்றது. ஒவ்பவாரு மனிதனுள்ளும் 

இதேமாகவும் அதனுள் இருந்நு உதேமாவவதயே  

னமது பதே்வமவர்கள் "ஆதி பமே் உதே பூரண 

யவதாந்நம்" எனப் பபேரிட்டார்கள் எனவும் அதுயவ (5 

னிவலகளாக) பஞ்ஞாட்சரமாக னின்று விளங்ஙுகிறது 

எனவும், வந்ந யவதமாகிே உன் ஆசான் தான்  

உன்னிடத்தில் யவதம் விளங்ஙும்படி பசே்து 

வவக்கிறார்கள் எனவும் அருளினார்கள். யமலும்,யவதம் 

"அலீப் லாம் மீம்" ஆக இருக்கிறது என்பவத ஆதி 

மான்மிேம் சாட்சிகளுடன் விரிவாக அருளப் பபறற்து. 

தீர்க்க தரிசனம் என்பது பமே்யே எனவும், அது 

பசேயலாடும் உயிர்ப்யபாடும் னின்று விளங்ஙிக ்

பகாண்டிருப்பது சத்திேம் எனவும், யமலும் "ஊர் ஆன 

ஊர் உயிர்ப் பயியரற்றும் ஊர்" என்பது னம் உள்யள 

பமே் உணர்வு தூண்டப்படும் ரகசிே பசேலாக உள்ளது 

எனவும், இவ்வாறான பமே்ச் பசேயலாடு ஒவ்பவாரு 

மனிதனும் தனக்குள் இருக்கும் அறிவு யதகத்வதக் 

வகப்பற்றி அதன் மூலமாக னித்திே யதகத்வதயும் 

அதன் மூலமாக அழிோத் திரு னாட்வட ஆளகக்ூடிே 

ஒரு வல்லவமோன பசேவலத்தான் தீர்கக் 

தரிசனங்ஙள் மூலமாக பசால்லப்பட்டிருக்கிறது என அருளினார்கள். இது என்யறா 

தனிவகமணிப் பிரானுகக்ும் சாவல ஆண்டவர்கக்ளுகக்ும் னடந்ந சம்பாஷவண அல்ல என்றும், 

இப்பபாழுதும், இனி வரும் காலத்திலும் வாழக்கூடிே எல்யலாருகக்ும் இத் தீர்க்க தரிசனம் 

முக்காலத்திறக்ும் வவத்து யபசப் பபற்ற ஒரு அரும் பபரும் பசேல் என்பவத னாம் பதரிநந்ு 

பகாள்ள யவண்டும் என அருளினார்கள். யமலும் ஆண்டவர்களுக்குப் பிறகு கலிேவன அழிப்பது 

ோர்? கானகம், விடுகவத, வானம், வாே்வமயே பவல்லும், மிடிவம இடர், பதாவலந்நனர் 

பிறவிதாயன, என்பவதப் பறற்ியும் விளக்கி  அருளினார்கள்.  

யவத முடிவான னிதி எது? என்பது பற்றியும் உள்ளமாகிே மகா மகசூக்வக அவசகக்க ்கூடிே 

வாக்கு வல்லபம் பற்றியும் முருகப் பபருமான் தந்வநக்கு உபயதசம் பசே்த ரகசிேம். தகப்பன் 

சாமி, குழந்வந சாமி, எனும் யதவ ரகசிேச் பசேல் பற்றியும் அருளப் பபற்றது.  இன்று னாம் 

படித்துப ்பாடிே ோவும் னம்முவடே அனுபவமாக சாட்சிோக னின்று விளங்ஙி அதன் மூலம் 

பிறவாவமவே அவடே யவண்டும் என்பயத ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் யனாக்கம் என்றும் 

அருளி சவபவே னிவறவு பசே்தார்கள்.  

8th August, 2021 சிைகாசி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தையக்குமார ்

 

84 இலட்சம் ஜீவராசிகளில் னால் வவக யோனி எழுவவக யதாற்றம் மற்றும் எழு வவக பிறப்பு 

இவற்றின் வவககவள அறிவினில் வவத்து விளக்கி, னரன் என்ற னிவலயில் 

இருந்த னம்வம, "னீ" மனிதன் எனவும், மனிதனின் கடவமோன 

தன்வனேறிதயல ஆறாவது அறிவு எனவும், அமானிதப் பபாருள் என்பது 

இன்னதுதான் என உணர்த்தி யதவப் பிறப்பியல னிவலனிறுத்தி சாகும் முன் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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சாகப்பழகும் பிரம்ம வித்வதவே னமக்குக ்கற்றுத் தருபவர்கயள ஆசான் என 

அருளினார்கள்.  

 

ஒரு மனிதனின் அவடோளம் என்பது, மூன்றாவது கண்ணாக, பிரம்மமாக 

தத்துவ ரூபமாக உள்ளது. அமானிதத்வத அறிந்திட மனம் ஒருவமப் பட 

யவண்டும் எனவும் முத்தி பூரணம் என்று உள்ளதில் முத்தி என்பது விடுதவல 

அது பூரணமாக யவண்டும் எனக ்கூறி யமலும் பூரணம் என்பது கலிமா, பஞ்சாட்சரம் அஷ்டாசர்ம், 

பிரணவம், காேத்ரி, சூக்குமம் எனவும், மனிதனுக்கு மாத்திரயம னீதி எனும் ஆசானின் 

வாக்காகிே அறிவுப் பபாருள் எனவும், யதவரகசிேத்வத அறிந்நவர்கள் யதவர்கள் எனவும், வாதம் 

என்பது கவல மலிந்ந அழிோத னாத உடம்பு எனவும் அருளினார்கள்.  

 

யமலும், மனவத அறிவாக மாற்றி யதவனிவலயில் னிவலக்கச ் பசே்வயத பமே்கக்ல்வி. 

பாவங்கவள சுட்படரிக்கும் ஆசானின் வாளாயுதமாக என்றும் பசேலுடன் இருப்பதுயவ அமலாம் 

பஞ்சாட்சரம் எனவும் 

பரு, மன, வளி, அறிவு, ஆனந்த எனும் உடல் ஐந்வதயும் ஒருங்கிவணப்பது ஆசானின் அறிவு 

எனவும் கூறினார்கள். சான்றிதழ் படிப்பு சாப்பாடு மட்டுயம யபாடும் எனவும், கண் பார்கக் வக 

யவவல பசே்வது கல்வி எனவும் உடலுள்ள யபாயத, பதே்வத் திருனாடாகிே பிரணவ னாட்டிறக்ுப் 

யபாே்வரும் திருவிவளோட்வடப் பழக்கித் தருவதுயவ பமே்க்கல்வி. அதுயவ சாகாக் 

கல்விோகிே பிரம்ம வித்வத எனவும் அருளினார்கள். 

 

தூே்வமோன மனயம யகசரியின் அவடோளமாக விளங்ஙும் ஜீவகங்வக எனவும், அதுயவ 

அஜவப , உஜூது , சூகக்ுமம் எனவும், அவசவற்ற னிவலயிலிருந்து வரும் ஆசானின் னாதமாகிே 

பதன்றயல னம் பிறவிப் பிணிவே மாற்றும் எனவும், மனம் இருப்பதறக்ான அவடோளம் மூசச்ு 

அது துண்டாப்படுவது பாவம் எனவும், அவசயும் பபாருள் அவசவற்று பூவனகக்ுவகயில் 

னிவலப்பயத பிரம்ம வித்வத. எனவும் குருபிரானவர்கள் அருளி அவவவே னிவறவு 

பசே்தார்கள். 

 

8th August, 2021 சதத்ுைாசச்ாரி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ கிருை்ணமூர்தத்ி 

 

குரு பிரான் அவர்களின் ஆசீர் பாதத்துடன் நவடபபற்ற ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் 

சத்துவாசச்ாரி காபணாளிக ்காட்சி நிகழ்வுகள்: 

 

1. மருந்து 

உலகில் எல்யலாருகக்ும் ஒரு யநாே் இருக்கிறது. அது பிறவி யநாே் பவண்யநாே். அந்த 

யநாயிலிருந்து விடுபட திருவள்ளுவர் பிரான்,  

 
ரநாய்நாடி ரநாய்முதல் நாடி அது தணிக்கும்  

ைாய்நாடி ைாய்ப்பச் தசயல்  

 

என்ற திருக்குறவள அருளியுள்ளார். இதில் வாே் நாடி என்பது  ஆசானிடத்திலிருந்து வருகின்ற 

திருவாே் பமாழி. அதுயவ அமுதம். இம் மருந்வந உட்பகாண்டால் தான் பிறவி யநாே் தணியும். 

அந்த மருந்து சித்தா, அயலாபதி, நாட்டுமருந்து, வகவவத்திேம் யபான்ற மருந்து அல்ல, அது 

பஞ்ஞாட்சர மருநந்ு. பஞ்ஞாட்சரம் என்பது ஒரு பரிபாவஷ. இவத ஒரு பமே்  குருபிரான் பதாட்டு 

காட்டும் யபாது தான் 

 பிறவி யநாே் யபாகும். 

 

 

2. அதிர்ை்டம் 

 

மனிதனுக்கு உள்யள இருந்து எண்ணம் பவளியே வருகிறது. இவதயே 

 

"எண்ணம் பல ரகாடியதாய் விரிந்ரத  

மன்னும் பல உயிர்கதளலாம் னமைாய்"  

 

என்று ஆண்டவர்கள் அருளி உள்ளார்கள். எண்ணம் பிறகக்ும் இடம் னிவனவு. 

அங்கிருந்து நான்பவளிப் படுகிறான்.  
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ஆசான் அவர்கள் நம்மிடத்தில் உள்ள மூன்றாவது கண்வண திறந்த பிறயக 

நான், நிவனவு, எண்ணம் இவவகவளப் பற்றி பதரிந்து பகாள்ள முடியும். இச ்

பசேவலயே உலகநாதப் புலவர், "ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க ரைண்டாம்" 

என்று உலக நீதியில் கூறியுள்ளார். நமது பதே்வமவர்கள்  

 

"சர்வ னாமங்ஙளுக்கும் இருப்பிடமாே், தனக்பகன ஒரு னாமமுமிலதாே் விளங்ஙும் "அது" 

என்றதின் இஷ்டத்தில் கலப்பது அதிஷ்டம் என்று அயத பசேவல அருளிள்ளார்கள். 

 

 

3. அணு:  

குருபிரான் அவர்கள் யபசுகின்ற ஞானம் புறத்தில் காண்கிற அழிேக்கூடிே பபாே் 

பபாருட்கவளப்  பற்றி யபசுவது அல்ல. நம்மிடத்தில் உள்ள அழிோத பமே்ப்பபாருவள பறற்ிப் 

யபசுகின்ற பமே் ஞானம். அந்த பமே்ப் பபாருவளயே அணு, எழுதாத எழுத்து, யதாறற்மில்லாவம 

பேன்னும் அரூபவடிவம் என பல நாமங்களில் அவனத்து யவதங்களும் கூறுகின்றன. யமலும் 

சூரிேனுக்கும், சந்திரனுகக்ும் சக்தி அளிக்ககூடிே பபாருளாக சுடராக இருப்பயத அணு. இந்த 

சுடவர பற்றி யபசுவயத பமே்ஞ்ஞானம் ஆகும், என்ற பகிர்வுகளுடன் அவவ நிவறவு பபறற்து. 

 

12th August, 2021 வியாழன் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமரரசன் 

 

நாம் பசல்கின்ற யகாவிலானது  மனநிம்மதி, மற்றும் யவண்டுதல் நிவறயவற்வதற்கான இடம் 

அல்ல. ஏபனனில்  

 

தனக்குைஜம இல்லாதான் தாள்ரசாந்்தார்க ்கல்லால் 
மனக்கைஜல மாற்றல் அரிது  

 

 

என்கிறது குறள். 'தனக்குவவம இல்லாதான் தாள் இன்னபதன்று அறிவதற்கான நகல் 

அவடோளமாக கட்டப்பட்டயத யகாயில். இதற்கான விளக்கங்கவள அறிே  யகாவிலும் 

ஆகமவிதிகளும் எனும் தவலப்பில் 13 நிவலகளாக YouTubeல் www.amnatrust.org என்ற இவணே 

தளத்தில் காணலாம்.  

 

உலகில் மாதா, பிதா, குரு, பதே்வம் என தனித் தனியேதான் நாம்   காணமுடியும். ஆனால் ஒரு 

பமே்க் குருவானவர் 

1.சீடவன பிரணவ சூலில் பபற்பறடுகக்ும் யபாது தாோகவும்,  

2.அருளமுதத்தின் மூலம் அறிவுச் பசல்வத்வத யவதசச்ாட்சி வவத்து பஞ்சாட்சரத்வத  

உள்ளத்துள் உரிவமயுறச ்பசே்யும்யபாது தந்வதோகவும்,  

3.ஓதாமல் ஓதும் பசேலின் மூலம் கால்யமலும் தவலகீழாே் நிற்கும் பிரம்ம வித்வதவேயும்  சர்வ 

மூலமந்திரத்வதயும் தனதாக்கிக ்வவகக்ும் யபாது குருவாகவும் 

4.உயிருள்ள யபாயத அறிவிருக்கும் தலமாகிே காலன் அணுகாத எல்வலோகிே வகலாசம், 

வவகுண்டம், பமகராஜ் என்ற அதி மயகான்னதத்தில் வாழும் யதவர்களாக அகமுகத்தில் ஆக்கி 

வாழ வவக்கும் யபாது பதே்வமாகவும் விளங்குகிறார்கள் என்று அருளினார்கள்.  யமலும் 

அங்கத்தினர்கள், குருமணிமாவல காப்பு பாடலுகக்ான தங்களது புரிதவல, "வந்த யவதமாகிே 

ஆசான் தங்களின் ஒளிர் நாவு பகாண்டு பதளஹீது என்ற பமே்ஞானத்தின் மூலம் அயதாகதிகக்ு 

யபாே் பகாண்டிருந்த நம்வம யகசரி, அஜபா,உஜூதுனவட பசேலில் பழக்கி வவகக்ும் 

வள்ளலாகவும், காமீலாகவும், அன்சாரிமார் ஆகவும், மதி இனத்து அரசராகவும் உள்ளார்கள் எனப் 

பகிர்ந்து பகாண்டனர்.  பதாடர்ந்து, பசன்னி பத்து பாடல் எண்.4 "பத்தர் சூழப் பராபரன்” என்ற 

பாடலுக்கான புரிதலானது, பத்தர், சித்தர், முத்தர், பதாண்டர், ஞானிகள் என்ற இவர்களின் இதே 

மாளிவகயில் பராபரனாக, இவறவன் விளங்குகின்றான். ஆதி மதமாகிே வசவத்தில் உள்ள 

தில்வல நடனம் என்பது மாமலர் என்ற ஆசானின் பூம்பாத நடனமாக சீடனின் அறிோவம 

விலகவும் யசவடிக் கண்ணாகிே மூன்றாவது கண் திறந்து பசன்னிமவல வாசலுக்குள் உட்புக 

வவத்து ஜீவபனனும் சிரஞ்ஞீவிகக்ுச ் பசப்பும் உப யதசமாகவும் உள்ளது. எத்தன் என்பது 

எத்திராஜனாக வந்து எத்தா நிவலகளில் நம்வம ஏத்தி வவக்கின்ற பசேல் 

எனவும் யபசப் பபறற்து. 
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3. யதவாரத் திருப்பதிகம்-பாடல் எண் 4)  

"நாகப ணந்திக ழல்” என்ற பாடல் பற்றி, எல்லா பதே்வத்திடமும் காணப் படும் 

பாம்பு மூலம் பபரியோர்கள் பல உண்வமகவளப் யபாதிக்கின்றார்கள். குரு 

பபருமானும் "படம் தான் காட்டி என்னுள் பதிே வவத்தாயர " என்ற 

பபரியோர்கள் முது பமாழிக்கு இணங்க படம் வவரந்து பாத லட்சணத்தின் 

உண்வமவே யபாதிப்பவத குறிக்கிறது, என யபசப் பபறற்து. 

 

பதாடர்ந்து குருவானவர்கள் அருளிேது: பவவ்யவறு காலங்களில் நடந்த நான்கு யுகங்களிலும்  

பஞ்ஞமா பாதகச் பசேல்களாகிே பகாவல, கள், களவு, காமம், பபாே் யபான்ற அனிோேங்கள் 

நடந்திருப்பது புராண மற்றும் இதிகாசங்களில் உள்ளது. ஆக நன்வம மட்டுயம நடக்கின்ற யுகம் 

என்பது மனிதனின் அகத்திலன்றி புறத்தில் இல்வல எனக ்கூறி சாட்சிோக 

ஆதி பமே் உதேபூரண யவதாந்தத்தில்  

 

"கண்ட தில்ஜல கலியுகம் மாறுதல் 

பண்டு னின்ற பழயுகங் ஙாலதஜ்த 

விண்டு சாஜல ஜக ைந்ந அனந்நர்கள் 

பண்ஜடக் கால யுகம் பரிசுற்றரர." 
 

ஆதி மான்மிேம் முதுபமாழி உதே பருவத்தில் "யுகங்ஙள் னான்ஙுங் ஜங தகாண்ட ரகாடூழியர ்

மகதி ஆண்டைர ்ைந்ந ைதாரரம" என அருளி அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள். 

 

14th August, 2021 சிைகாசி சிறபப்ு சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

ஞானம் என்பது அறிவு. அறிவவ அவடே தவடோக இருப்பது மாவேோகிே மனயம  

 

"ரதகம் உள்ளைஜரகக்ும் நீங்கா 

 ஏகரபத ைாதி சண்ஜட"  
 

"ஓம் சாந்தி" ஓம் -உணர்வு, உணர்வின் மூலம் அவடவதுயவ மன சாந்தி. "குருபாதம் வாகய்க 

யபாதம்" குருவின் வாக்கின் வழிநடந்து உணர்வு யமயலாங்கினால் அதுயவ அனுபவமாகவும் 

அறிவாகவும் ஆகும். குருவின் நாத மருந்து உட்பகாண்டு அறிவின் வழி பசன்றால் பிறவி யநாவே 

யபாக்கி பிறவிேற்று இருக்கலாம். பிறவிேற்று இருக்க பவடப்பவவன பிடித்து அடகக்ம் 

பண்ணும் பசேவல ஆண்டவர்கள் பதளஹீது மகக்ா மில் அருளி இருக்கிறார்கள். 

காே்கறி, மாமிசம் எது உண்டாலும் ரத்தம் ஊறும். மாமிசம் இந்த உடல்.. உடல் யமல் இச்வச 

வவப்பது பாவம் .இவத விட்டு உள்யள இருக்கும் வசவ திருயமனிவே, ஒளி உடம்வப, அறிவு 

யதகத்வத பபறற்ு இவற நிவலவே அனுபவத்தால் அறியும் யபாது வசவம். 

 

ஆசீர்பாதம் என்பது வாயில் பசால்வது அல்ல. பசி, தாகம், தூக்கம், ஓே்வு ஆகிேவறவ்ற 

உணர்த்துவது நிவனவு. நிவனபவன்னும் ஆகாேம் சர்வ சம்பத்தும் இருக்குமிடம். நிவனப்பும் 

மறப்பும் நிவலப்பிடம் , தனக்குவவம இல்லாதான் தாள் இருக்குமிடம் அறியும்யபாது அவ்விடம் 

தான் "நான் "அறிவு" "கடவுள்" இருகக்ும் இடம் .இவத அறிவதுயவ ஆசீர்பாதம், 

"எந்த யநரத்திலும் சந்திர கலானிதி என் முன்யன இருகக்" அறிவு மேமாக இருந்தால் உன் முன்பு 

இவறவனும் இவறவன் முன்பு நீயும் இருக்கிறாே் என்பதாகும்.  

 

பதே்வமவர்கள் தங்களின் அமுதனாவு பகாண்டு பவளிோக்கிே யதவ ரகசிேப் பாடல்கவள நாம் 

உள்வாங்கிப் பாடும்யபாது அந்தப்பபருமாயன நம் நாவில் அமர்ந்து பாடுவதாக உள்ளசச்த்யதாடு 

பாடுவது பபரிே வரமாகும். ஒவ்பவாரு பாடலும் வாழ்கவ்க. வாழ்கவ்க என்பது அனுபவம். பாடல் 

மட்டும் வாயினால் படித்தால் யபாதாது. அனுபவித்து வாழ்ந்து பார்க்க யவண்டும், கடவுவளப் 

புறக்கண்ணால் காண முடிோது. "கடத்தின் உள் இருப்பதால் அவர் கடவுள். உள் இருகக்ும் 

இவறவவன உள்ஞானகக்ண், மூன்றாவது கண், அறிவுக்கண் பகாண்டு தான் காண முடியும். 

அயத யபால் குருவவயும் புறக்கண்ணால் பார்க்க முடிோது. காதால்தான் பார்க்க முடியும். 

"இடும்பறா நர பஜன்மத்யத இருந்திவளப்பவர்கக்ு மீட்பு"  

 

நாம் முதலில் நரபஜன்மமாக பாதாளத்தில் விழுந்து கிடந்யதாம். குருயதவர் 

வந்து அருளமுதம் ஊட்டி, மீட்டு ,மனுவாே்மாறற்ி அறிவில் ஏற்றிவவத்து திடம் 

தருகிறார்கள். ஆறறிவு உள்ளவன் மனிதன். .நவர, திவர, மூப்பு, சாகக்ாடு இந்த 

உடலுக்கு உண்டு. இது கடந்து அப்பால் அறிவுடவலக ் வகப்பற்றி அதில் 
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குடியேறி, உடலுள்ள யபாயத வகலாேம், வவகுண்டம், பமஹராஜ், பர 

மண்டலம் யபாே் வரும் பிரம்ம வித்வதச் பசேவல பழகக்கூடிே ஆறாவது 

அறிவின் ஆற்றவல உணரும் யபாதுதான் மனிதன் . 

 

நாம் அறுசுவவயில், உணர்வில் ஒயர மாதிரி இருந்தாலும் அவரவருகக்ுள்ளும் 

நின்று திகழும் சிவன் எனும் வாடாத தீபத்வத அறியும் யபாது தான் "ஒன்யற 

குலம் ஒருவயன யதவன்" எனும் சமரசத்தில் ஆகியறாம். மனிதப் பவடப்யப தத்துவத்தில் உேர்ந்த 

தத்துவம். தத்துவ நிவலகவள தன்னுள் உணர, "சண்முகனும் நான்முகனும் சராசரப் 

பபாருளவனத்தும் என் முகத்தில் காட்டி வவத்து "யபாதவனோக ஆதி மார்க்க நீதி அவவயில் 

உணர்த்தப் பபறுகிறது .அறிவு விளகக்ம் பபறற்ு அறிோவம அகன்று "நாயன வழியும் சத்திேமும் 

ஜீவனுமாயிருக்கியறன்" என்ற பமே்வழிோனது ஒவ்பவாருவருகக்ுள்ளும் இருக்கிறது என்பவத 

உணர்ந்து அழிோத நிவலவே அவடே யவண்டும், என்பயத ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் 

யநாக்கமாகும். 

 

15th August, 2021 சிைகாசி சிறபப்ு சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ தகௌதம் 

 

“தைஞ்சமரிரல விையன்” என்ற ஐம்மணிப் பபாதிவகயின் பாடல் படிக்கப் பபறற்வதத் 

பதாடர்ந்து, பபாதுவாே், அதிேசங்கவள விரும்பும் அதிசேம், மனிதன் எனவும், அழிே நிற்கிற 

அதிசேங்கவள கண்டதிசயிகக்ும் இவன், ஏன் இந்த பாடலில் பகர்ந்துள்ளபடி, அந்த விஸ்வரூப 

தரிசவன என்னும் அதிசேத்வதக ்காண முறப்டவில்வல 

என குரு பிரானவர்கள் யகட்ட பின், பதாடர்ந்து, யவதம் 

தன்னகத்யத 3 கருத்துகக்ள் பகாண்டது. அது, நரன், மனு, 

யதவன் என்றும், இங்கு அறிவவப் பிரதானமாக வவத்யத 

இந்தக் கருத்து உள்ளது என்றும், உலகில் நாம் வாழ்வதறக்ு 

சுவவ ஊறு ஒளி ஓவச நாற்றம் என 5 அறிவு யபாதும், 

ஆனால் மனிதனுக்கு மட்டும் ஆறாவதாக ஒரு அறிவு தரப் 

பபற்றுள்ளது. எனவும், அதன் பேன் என்ன என 

அறியும்யபாது தான் நமக்கு மனிதன் என்று பபேர், அது 

வவர நாம் பார்க்க மனிதனின் யதாற்றத்தில்  இருந்தாலும் 

நம் பபேர் நரன் தான் என குரு பிரான் அருளினார்கள். 

பதாடர்ந்து, இருப்பது, இல்லாதது, இவவ இரண்டில் 

இல்லாததுதான் நிஜம் என அருளப் பபற்று, இருப்பவனும்  

இல்லாதவனுமாகிே இவறவன் குணம், குறி, பசேல் 

அற்றவனாே்,  சர்வவிோபிோே்  நீக்கமற எங்கும் 

நிவறந்துள்ளான். இந்த அரும்பபரும் ரகசிேத்வத 

குருவினிடத்தில் தான் அறிே முடியும் என 

விளக்கிேருளிே பின், ஆயுதபூவஜ தினத்தில், நாம் 

பசே்யும் பதாழில் பபருக, நாம் உண்டாக்கிே ஆயுத்தவத 

நாயம பூவஜ பசே்து வணங்கி எடுத்து வவக்கியறாம், 

ஆனால் நிஜ ஆயுதபூவஜ என்பது, அறிோவமயில் 

இருக்கும் ஒருவவன அறிவு பிரகாசத்திறக்க்ு ஏறற்ிவவகக் 

ஒரு பமே் குருபிரான் பேன்படுத்தும் பபாருயள நிஜமான 

ஆயுதம் என்றும், அதுயவ, வில், யவல், வாள், சூலம், பராங்குசம், யகாடாயிதம் என யவறு யவறு 

நாமங்களில் இருந்தாலும், அதன் பசேல் ஒன்று தான் எனவும் அருளினார்கள். யமலும், நம்பிகவ்க 

எல்லா மனிதர்களிடமும் இருகக்கக்ூடிே முக்கிேமான ஒன்று, உலக நம்பிகவ்க நமகக்ு நன்றாகத் 

பதரியும், ஆனால் இந்த ஞானத்திறக்ான நம்பிகவ்க என்பது நரனாே் இருப்பவன், மனுவாகி, பின் 

யதவனாக ஆகின்ற இந்த ஒரு பசேல்தான் என அருளி யமலும், பபாே் எது பமே் எது என்று 

யபாதிப்பதற்கும் பபாே்ோகிே உடவலயும், பமே்ோகிே, உடல் கடந்த ஆன்மாவாக 

உள்ளவதயும் அறிவிப்பதுதான் ஞானம் எனக் கூறி, இவத அறிவிக்க வந்த *நாம்* ஒரு 

காரணக்கருவி எனவும் அருளினார்கள். 

 

யமலும், நமக்குத் பதரிோத ஒன்வற நம்மிடம் யகட்டு, அது நமகக்ுத் 

பதரிேவில்வல என்று உணர்த்தி, பின் அதற்கான பதில் பசால்வது தான் எம் 

யவவல என அருளிே பின், ஆண்டவர்களின் பகாடி நம் சிரசில் அணியும் 

பாவகயே என்றும், உதாரணமாக ஒரு பகாடி ஏறற்ுவதற்கு; 
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1.கம்பம் 

2.பகாடி ஏற்ற கயிறு 

3.பகாடித் துணி 

4.பகாடி ஏற்றுவதறக்ு ஒரு ஆள் 

5.பகாடி ஏற்ற ஓர் இடம் என்பது, பவளியில் உள்ள நகலாகவும், இதுயவ 

அகமிேத்தில், 

 

1.பகாடி ஏற்றும் இடம் நம் யதகமாவும், 

2.கயிறு - நம் சுவாசக் காறற்ாகிே கயிறாகவும், 

3.பகாடி என்பது, ஆசான் அறிவிகக்ும் அறிவின் ரகசிேமாகவும், 

4.பகாடி ஏற்றுபவர் ஆசானாகவும், 

5.பகாடி கம்பம் என்பது ஏகம்பம் எனவும்,  

 

யமற்கூறிே அவனத்தும், ஒரு குருபிரான் மூலம் தன்னகத்யத அறிந்து, அறிபவனும் நாட்டில் பகாடி 

ஏற்றப் பபறும் யபாது தான் உண்வமோன ஜீவ சுதந்திரத்வத அவடந்தவர்கள் ஆகின்யறாம். 

அங்கனம், ஏற்றப் பபரும் வவர நம் பகாடிோனது, துக்க உடல் மற்றும் மனதின் ஆளுவமோல், 

அவர கம்பத்தியலயே பறக்கவிடப்படுகிறது என்ற ரகசிேமும் அருளப் பபற்றது. பதாடர்ந்து, 

புலன், பபாறி, மும்மலம், பிராணன் அவனத்திறக்ும் மனயம தவலவன், அவத நடத்துவதில் 

மிகுந்த ஜாக்கிரவத யவண்டும் என்றும், அதன் குணம், குறி, பசேல் ோவும் இவறவனின் அம்சம் 

எனவும், அதுயவ பிரம்மம் எனவும் அருளப்பபற்றது. பதாடர்ந்து, சித்தம் -அறிவு எனவும், சித்தர்- 

அறிவவ அறிந்தவர் எனவும், மனுவவத் தவிர மற்ற உயிர்களுக்கு இருவளப் பற்றிே பேம் ஏன் 

இல்வல, என்பதறக்ான பாரதூர ரகசிேமும் பவளிோகக்ப் பபறற்து. 

 

சூரிே குடும்பத்தில் ஓர் சிறிே கிரகமாகிே பூமியில் உள்ள மவலகள், கடல்கள், ஆறு, அருவி, 

ஜீவராசிகள், இவற்றில் மனிதன் அணு வடிவினன் என்றும், அவனுக்யக, சூரிேவனயும் 

சந்திரவனயும் அறிேக ்கூடிே ஆற்றல் உள்ளது. அவ்வாறற்யல மனிதனுள் விஸ்வனாகவும், விஸ்வ 

ரூபமாகவும் உள்ளது என புத்பதழில் பிறங்கும் புதுபமாழி புகன்றார்கள். 

அழிோத ஒன்வற அறிவிப்பதுயவ பமே்க் கல்வி எனவும், அதன் பேன் நற்றாவள காண்பதும், 

கசடாகிே அறிோவமவே நீக்குவதுமாகும் என்றும், சிவானுபவம் எனும் சுகானுபவத்வத, 

ஒருவயராடு ஒருவர் பகிர்வதற்யக இங்கு நாம் கூடி உள்யளாம் என்பவதயும் உணர்த்தி 

அருளினார்கள். 

 

பதாடர்ந்து, அவவயில் கலந்து பகாண்ட புதிே மக்களுக்கு, இதுவவர யகட்டறிோத நம் 

புழக்கத்தில் இல்லாத ஒரு யபசச்ானது, நல்ல பசவி உணவாக இருந்திருகக்ும் எனவும், நமகக்ு 

இவவபேல்லாம் பதரிேவில்வல என்ற எண்ணம் யதான்றுவதும் சகஜம் எனவும் யபசப் பபறற்து. 

யமலும் யமற்கூறிே அவனத்வதயும் அவடே காலம் மிக முக்கிேம் என்றும் அந்த காலம் 

நம்மிவடயே எவ்வாறு இருக்கிறது என்றும் யபசப் பபற்றது. 

 

தன்வன அறிதயல இன்னில வாழ்வு, அப்படி தன்வன அறிே ஓர் பமே்க் குருவவ முதலில் 

அவடேயவண்டும், அந்த குருயவ அருட் பபருஞ்யஞாதிோகவும், அவர்களின் திரு உள்ளயம, 

தனிப்பபருங் கருவணோகவும் உள்ளது எனவும் யபசப் பபறற்ு அவவ நிவறவு பசே்ேப் பபறற்து. 

 

15th August, 2021 சத்துைாசச்ாரி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ரேமலதா தியாகராைன் 
 

சுதந்திரம் என்பது என்ன? நாம் ோருக்கு அடிவம? உண்வமயில் நாம் சுதந்திரமாக 

இருக்கியறாமா என்றால் இல்வல. மனம், பபாறி, புலன்கள் இவற்றிற்கு அடிவமோகயவ 

உள்யளாம்.பபாே்யின்ப உணர்ச்சியினால் மனம் அதன் பகாடிவே 'நான்' யமல் ஏற்றி உள்ளது. 

அதனால் நிஜமான னன் னிலத்வத வசமாக்கும் வவக பதரிோமல் இருக்கியறாம். "அழியாத் 

திருனாட்டில் ஆளும் திருைாக்கு" பகாண்டு மனத்தின் அடிவமகளாக இருக்கும் நம்வம 

மீட்பித்து சு-தன்-திறம் மூலம் தன்வன அறிே வவத்து சுதந்திரத்வதப் பபற்றுத் தருபவர்கயள 

ஆசான். "அஜடக்கலம் பட்ட அடிஜமக டமக்கு துஜடதத்ிடும் பாை னாசமா முதலாய்" அறிவு 

ரூபமாக வரும் ஆசான் அவர்கயள துக்கமும் துேரமுமாக அவரக்கம்பத்தில் 

பறந்துபகாண்டிருகக்ும் பகாடிவே மின் வீசி சுதந்திரக் பகாடிோக பறகக்ும் 

வண்ணம் மாற்றி வவக்கிறார்கள்.  
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மனத்வதக் பகாண்டு வாழும் வாழ்க்வக நரக வாழ்க்வக. மனமற்ற பரிசுத்த 

நிவலயில் ஏறி வாழும் வாழ்க்வகயே பசார்க்கம். இருக்கும்யபாது 

அனுபவிக்கின்ற சிற்றின்பம் யபால் யபரின்பத்வதயும் இருக்கும்யபாயத 

அனுபவிக்க யவண்டும். அதுயவ பசார்க்கம். ஐம்புலன் வழிோக வாழ்ந்து 

தணிோத தாகத்தில் தவித்துக் பகாண்டு இருக்கும் நமக்கு ஆசான் அவர்கள் 

தங்களின் நாதத் பதானி பகாண்டு நமது தாகம், யமாகத்வத எல்லாம் மாறற்ி 

பசத்துக் பகாண்டிருகக்ும் நம்வம சன்மார்க்கி ஆக்குகிறார்கள் . "ைல்லபமான கஜலகள் 

திரண்டு ைருதமாரு தபருங் ஙிரணமாக" ஆசானின் நாதம்  திரண்டு வந்து னரவன 

மனிதனாகவும், மனிதவனத் யதவனாகவும் மாற்றுகிறது. தாகம் தணிோதவர்களுக்கு மனம் 

தான் பதிோக உள்ளதால் அவவன அது அறிோவமகக்ுள் ஆக்கிவிடுகிறது. ஆனால் அப்படி ஆகி 

வீழ்ந்து விடாமல் ஆசானின் யதவபாவஷயின் துவண பகாண்டு உணரப்வனும் கம்பத்தின் 

மூலமாக ஏகனாகிே இவறவவன அறிந்து பகாள்ளலாம். நாம் எப்பபாழுபதல்லாம் மனமாக 

உள்யளாயமா அப்பபாழுபதல்லாம் அவித்வதோக கீழ் யநாக்கமாக உள்யளாம். பிரணவ நாட்டில் 

நாம் னிற்பதற்குப் பபேர் பிரம்ம வித்வத. "ஓடும் சுைாசம் ஒடுங்குமிட முரதீு"என்பது 

வித்வதோக உள்ளது அந்த பிரம்ம வித்வதவே ஆசானின் துவணக்பகாண்யட அவடே முடியும். 

''அளவிலா தைகுகாலமிப ்பூமியில்" என்ற பாடலில் வரும் "னிழற் ரபாலும் பிரியாததஜன 

யாண்ட தைன் தஜலயிதலன் குரு தாள்ைாழி ைாழிரய" என்ற வரிகள் னிழல் சாேலறற் 

பமே்யுடம்வப அவடவதற்கு உடல் ,உளம், குளிர, நளபாக உணவளித்து அருங்கவளப்பிவன 

அகற்றி, அந்த அழிோத பசார்க்கபதி வாழ்வில் நம்வம ஏற்றி வவக்கும் குருபிரானவர்களின் 

வாே்வமயே துவண பசே்வதாக  உள்ளது. என்று சத்துவாசச்ாரி சத்சங்க சவபயில் அறிவார்ந்த 

கருத்துகக்ள் பகிர்ந்து பகாள்ளப்பட்டன. 

 

21st August, 2021 மான்மியம் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. ைடிரைலன் 

 

ைரலாற்று னிகழ்வு;  

 

ஆதி புராதன பழவமக்கு பழவமோன பமே்கக்ல்வி சுவியசஷ னற்பசே்திோனது இன்று ஆதி 

மார்க்க னீதி பமாழி என்ற னாமத்தில்  மின்னணு சஞ்ஞிவகோக (E-MAGAZINE) பசே்தி மலர் 

பபௌர்ணமி திருஓணம் னன் னாளில் னமது குரு பிரான் முன்னிவலயில் சிறப்பாக 

பவளியிடப்பபறற்து. மாறிக்பகாண்யட இருக்கும் வாழ்வில், மாறிக்பகாண்யட இருகக்ும் 

உடலில் உள்யள இருகக்ும் ஆன்மா மாறாது. ஏபனனில் உருவமும் பபேரும் உவடே பபாருள் 

மாறும் இவவ இரண்டும் இல்லாத பபாருளாகிே ஆன்மா மாறாது. இவத அறிேகக்ூடிே ஒரு 

சக்திோக அறிவு என்பது மனிதனிடத்தில் வவத்து பவடக்கப் பபற்றிருக்கிறது. ஒவ்பவாரு 

மனிதனும் ஒரு பபரும்பதவிவே அவடேயவ யவண்டும் என்பதற்காக இவறவன் இந்ந அறிவு 

வல்லபத்வத தந்நுள்ளான். அந்ந அறியவ இவறவனாக உள்ளது. இந்ந ஒயர ஒரு யனாகக்த்வத 

அவடவது தான். எல்லா ஜாதி, மதம், குலம், யகாத்திரம், மார்க்கம், யவதம், ஆலேம், வழிபாடு 

இவவகளின் மூலம் அந்ந சுவியசஷ னற ்பசே்தி உலக மகக்ளுகக்ாக பதாடர்நந்ு பவளிோகிக ்

பகாண்யட இருக்கிறது இந்ந பமே்ச்பசேல் னமக்கு பமே்ோக யவண்டும் என்பதற்காகயவ 

இந்ந *ஆவணி - ஆவ னீ* மாதத்தில் ஆதி மார்க்க னீதி பமாழி என்னும் பமே்கக்ல்விோனது னம் 

உயிருக்கான ஜீவனுக்கான பலவன அளக்கக ்கூடிே மகா பபரிே வரப்பிரசாதமாக இன்று 

அருளப்பட்டுள்ளது.  

 

01.எமபடரடிபடு யகாடாயிதக ்கூர்.வாக்கிேம்.எண்- 66. 

னீதி என்வறகக்ும் உறங்ஙாது. இந்ந அவவயின் யனாக்கம் அடுத்த தவலமுவறகக்ு இந்ந 

பமே்ச்பசேவல பகாண்டு யபாே் யசர்க்க யவண்டும். இவத னிவறயவற்ற அந்ந னீதிோனது 

ஒரு திட்டமிட்டிருகக்ும். அது சரிோனதாக இருக்கும். இன்னும் எவ்வளவு யபர் வந்நாலும் 

அவனவருகக்ும் இந்ந அறிவு யபாே் யசரயவண்டும் அறிோவம அகல யவண்டும் அதறக்ு 

உண்டான பாடுகவளயும் வழிகவளயும் னாம் சிந்நிந்நு பசேல்படுயவாம். 

 

02.ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்நம்.  

 குருமணி மாவல. பாடல் எண்- 02. இதம் பூதத் லாசமுடன் எனும் பாடல். 
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இதமாக பூத்த குருபிரானவர்கள் தன் னாதத்தால் தம் மக்களின் 

அறிோவமவே யபாக்கி சரிகத்து ஒழுகக்த்வத பசால்லி பசேலாக்கி வவத்து 

னம் பாவத்வத மாற்றி, அதாவது னமது வாழ்னாளாகிே மூச்வச 

துண்டாடப்பட்டு னஷ்டம் அவடோமல் காத்து புண்ணிேத்தில் ஆக்கி 

னமக்குள் முசச்ுடர் என்னும் ரகசிேத்வத பூக்க வவக்கிறார்கள். பிறகு 

அழிோத னித்திே வாழ்வவ அளிக்கிறார்கள். இதுயவ குரசிக ்குலத்தில் பிறந்ந 

னபி பபருமான் அவர்கள் அருளிே பசேல் என்பவத ஆதி மான்மிேம் சாட்சிகளுடன் 

யபசப்பபறற்து. 

 

சீர் எனும் அமானிதம் ஆசானிடத்தில் இருநந்ு னமக்கு வருகிறது. அந்ந அறிவு பகாண்யட னம் 

பாவம் னாசமாகிறது. ரிக் முதலாகிே நான்கு யவதங்ஙளும் சீர் எனும் அமானிதத்வத வவத்யத 

 

 03.ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர் அருளிே அன்வனப்பத்து. 

பாடல் எண்- 06. உன்னறக்ரிே சீர் ...எனும் பாடல். 

யபசப்படுகிறது. பபரியோர்கள் எல்யலாரும் சத்திேம் தவறாவம என்ற ஒயர னிவலயில் தான் 

னிற்கிறார்கள். சத்திேம் என்றால் மாறாதது. அறிவு மேமாக இருக்கும் பபாழுது மாறுவது 

மாறாதது எது என்று னீ பதரிந்நு பகாள்வாே். அது யபாலயவ இந்ந ஞானமானதும் 

பூட்டப்பட்டுள்ளது. அவத ஒரு பபரியோர்களின் துவணயோடு ஒரு சாவி பகாண்டு திறநந்ு 

பகாண்டால் மாறுவவதயும் மாறாதவதயும் சுலபமாக பதரிநந்ு பகாள்ளலாம். 

 

 

04.திரு ஞான சம்மந்நர் அருளிே யதவாரம்.பாடல் எண்-05.சந்நள யரரு தடங்பஙாள் ...எனும் பாடல். 

பவந்ந பவண்ணீறு என்பது பஞ்ஞாட்சரம். னாம் அதில் யவக யவண்டும். அந்ந பஞ்ஞாட்சரம் 

என்பது இரண்டு னிவலகளாக உள்ளது. குரு பிரானிடத்தில் இருநந்ு னாத வடிவாக வருவது னாத 

பஞ்ஞாட்சரம். மற்பறான்று அழிோத னித்திே யதகமாக பஞ்ஞாட்சர யமனிோக பசாந்ந வீடாக 

இருப்பவத ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்நம் சாட்சிகளுடன் யபசப்பபறற்து 

05. ஆதி மான்மிேம். சன்னதம் பபறு பருவம். பக்கம் எண்: 254 – 258, சர்வாகமக் கிரந்நம். 

ஆசானின் மூலம் உத்தி (உபாேம்) இன்னது என்று அறிநந்ு ஓ வண்ணம் ஆனவர்கயள இந்ந ஆதி 

மான்மிேத்வத ஓத தகுதி பபற்றவர்கள். இவதயே உத்தியோவனயர ஓது மான்மிேம் என்று 

முக்காலத்திறக்ும் பபாருந்நும் படிோக அருளியுள்ளார்கள். வங்ஙலிேன் - பவங்ஙலிேன் இவவ 

ஊர் என்பவத குறிக்கும். அது வபயூறு, பாழூறு, யதாலூறு ஆகிே இந்ந உடலாகிே ஊர்தான். ஆதி 

மான்மிேத்தில் கூறியுள்ள அவனத்வதயும் னம்மிடத்தில் வவத்து தான் பார்க்க யவண்டும். 

பவளியில் வவத்து பார்த்தால் குழப்பம் தான் வரும். அறியவாடு னின்று பார்க்கின்ற ஒரு பார்வவ 

ோருக்கு வாே்த்திருக்கிறயதா அவர்களுக்கு இந்ந யவதத்தின் பலன் பேன் இன்னபதன்று 

பதரியும். தனிவகமணி பிரானவர்கள் சாவல ஆண்டவர்களிடம் னீ வக குவித்தால் எனகக்ு 

மிகத் தாங்ஙரிது என்பது "வக" என்றால் இவ்வுடலில் உள்ள வக அல்ல. பதே்வமவர்களின் 

னிவனவிற்குள் உள்ள எண்ணமாகிே உள்ளங் வங. அது அனீதிகவளக ்கண்டு உள்யள (குவிே) 

யோசிக்க ஆரம்பித்தால் அதற்கு காரணமானவர்கள் அழிந்நு விடுவார்கள். எனயவ உன்வன 

னம்பினவர்களுக்கு னாலாம் பதம் பகாடு என்றும் சண்டாளரானாலும் சாபத்வத கூறாயத 

என்றும் பசால்லப்படுகிறது. ஆகயவ னீ வக குவித்தால் இந்ந உலகம் தாங்ஙாது எனயவ 

யோசிக்க யவண்டாம் என்று குருபிரான் அருளியுள்ளார்.  

 

 

னாம் ஏன் தஜலயின் பின்னால் ஜக ஜைத்து ைணங்ங ரைண்டும்? 

வினாேகப் பபருமாவன வணங்ஙும் யபாது யதாப்பு கரணம் யபாட்டு வகவே மூடி தவலயில் 

வவத்து வணங்ஙுயவாம். அவத மாறற்ி மூடி இருந்நவத னாம் திறக்கின்ற பசேயல, நமஸ்காரம் 

 

"சீதக ்களப தசந்நாமஜரப் பூம் பாதச்சிலம்பு பல இஜச பாட" என்று னாம் இந்ந வணகக் 

முவறவே பவளியில் எடுத்து வவத்யதாம் என்று பதே்வமவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

பமே்ேறிவு பமே்யுணர்வு பபற்று விவளயவறி வந்நவர்களால் மட்டுயம 

உணரக்கூடிேதாக இருப்பது இந்ந ஆதி மான்மிேம். மக்களுக்கு னன்வம 

னடக்க யவண்டும். அது உயிருக்கான ஜீவனுக்கான னித்திே னன்வமோக 

யமலும் யமலும் சிறகக் யவண்டும் என்று கூறி சவபவே னிவறவு பசே்தார்கள். 
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26th August, 2021 வியாழன் சஜப 

ததாகுப்பு:   ஸ்ரீ. குமரரசன் 

 

இந்த உலக வாழ்க்வககக்ுப் பிறகு மனிதன் தன்யனாடு எடுத்துச் பசல்லக் 

கூடிேது, தான் னிஜமாகச் சம்பாதித்த கசப்பு ஜல தீட்டு, நரக தண்டவன 

ோவற்வறயும் தன்னுடயனயே பகாண்டுதான் யபாகிறார். ஆனால் 

புண்ணிேத்திற்கு உருவாக வந்துள்ள சற்குருவின் உதவிோல் ஆறாவது அறிவவ அறிந்து அதன் 

மூலம் அகமுக வாழ்வவ வாழ்ந்து புண்ணிேத்வதச ்சம்பாதித்தால் இன்னிவலவே மாறற்ிக் 

பகாள்ளலாம் என்று யபசப் பபறற்து. 

 

 

குருமணி மாவலயின் மூன்றாவது பாடலான 

"ைலாதலனும் கடலும்" என்ற  பாடலின் கருத்து: 

ஜலால் ஜமால் என்பது சிவ சக்திோக உள்ளது. இவவ 

இரண்டும் உணர்வின் மூலமாக இவணந்து ஹூவாக, 

அர்த்தநாரிோக, முசச்ுடராக, மந்திரப் பபாருளாக 

விளங்குகிறது. இருதேம் எனும் தலத்தில் விளங்கும் 

நடுவாகிே இவறவனுடன் இவணேச ் பசே்யும் 

பபாருளாக விளங்குவயத "ோகூ" என்றும் யபசப் 

பபற்றது.  

 

மாணிக்கவாசகப் பபருமான் அருளிே பசன்னிப் 

பத்து பாடல் .5: "மாய ைாழ்க்ஜகஜய தமய் 

தயன்தறண்ணி" 

என்ற பாடலுகக்ான புரிதல்: மாவே என்ற ஒன்றுகக்ுள் 

தான் சர்வமும் அடங்கி உள்ளது. அந்த மாவேோகிே 

கருங் கடவலத் தாண்டுவயத ஞானம் அந்தகரணமும், 

புறக்கரணமும் பகாண்டு வாழும் வாழ்கவ்கயில் 

இந்த உடல் தான் நாம் என்ற அறிோவமயில் 

நிவலேற்ற இந்த உடவல வளர்ப்பதியலயே, கவனம் பசலுத்துகியறாம். அதவன மாறற்ிப் பிரட்டி 

யோக சாதனத்தின் மூலம் நம்முள் திருப்பபருந்துவற  என்ற பசன்னியில் அமுதூறக ்காணச ்

பசே்த குருவின் மாமலர் யசவடிவேப் யபாறற்ிப் பணிவதுயவ மாவேவே பவல்லும் வழி என்பது 

பாடலின் கருத்தாக விளகக்ப்பட்டது.  

 

ஞானசம்பந்தர் அருளிே யதவாரத் திருப்பதிகம் முதல் திருமுவற பாடல் எண். 6,: 

"சங்தகாளியிப்பி சுறா மகரந் தாங்கி" என்ற பாடலுகக்ான புரிதல்: சங்கின் ஓவச ஆசானின் 

நாதத்வதக் குறிப்பதாக இருக்கிறது. "இகக் டத்வத நீக்கி அக்கடத்துள் ஆகக்ும்" புண்ணிேத்தில் 

யசர்த்து வவப்பது குரு பிரானின் வாே்வமயே."கு" என்ற அறிோவமவே பவல்லும் "ரு" என்ற 

அறிவு பவளிசச்ம் ஆகிே ஆசானின் நாதயம திருவீழிமிழவல ோகத் திகழ்கிறது.  

 

குருபிரானைர்களின் அருள்தமாழி:  

பமே்வழி குழந்வதசாமி ஐோ அவர்கள் னிஜம் என்ற ஒன்வறத் தன் காதில் புகுத்திப் பபரிவதப் 

பபரிபதன்று உணரச் பசே்து அதில் தன்வனப் பிரட்டி ஆக்கி யுகப்புரட்சி பசே்து அதி 

உன்னதத்தில் ஏற்றிவவத்த பபருநிவலவே இன்றளவும் எண்ணி எண்ணி விேப்பதாகக ்

கூறினார்கள். 

 

ரைத கஜல: பாதம் நான்கு வவகோக இருக்கிறது. இந்த நான்கு பாத ரகசிேயம யவத கவலோக 

விளங்குகிறது. கவல என்பது காலப்பபட்டகமாக விந்வத ரகசிேமாக மனிதனுகக்ுள் வவகக்ப் 

பபற்றுள்ளது. பிராணனும் பிரணவப் பபாருளும் இரண்டும் ஒன்றாகச் யசரகக்ூடிே 

நிவலவேத்தான் யவதம் முழுவமகக்ும் அருளப்பட்டிருக்கிறது. குணங்கவளக ்

பகாண்டு தான் ஏழு வவகத் யதாறற்ங்கவள உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள். இந்த 

குணங்கவள கடந்து நிர்க்குணனாக நிற்கும் இரகசிேத்வதப் பபரியோர்கள் 

யவதத்தில் இறக்கி அருளியுள்ளார்கள் . 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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துறைலர:்- மனத்வதத் துறந்தவர்கயள துறவலர். ஏகாட்சரப் பபாருளாகிே 

அறிவாக விளங்குபவர்கயள துறவலர். அப்படிோன "பவடப்பு அவனத்தும் 

திரண்டு வந்த திருயமனிேராக அத்தவன அறிவவயும் ஓர் அறிவாகத் திரட்டி 

நின்று விளங்கிக ் பகாண்டிருகக்ும்  பிரம்யமாதே பமே்வழிச் சாவல 

ஆண்டவர்கள் அந்த மவறமணி ஞான வாழ்கவ்கவே தம் மக்களுக்கு வாழ்ந்து 

காட்டினார்கள், என அருளி அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  

 

28th August, 2021 மான்மியம் சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

யகாடாயிதக்கூர், வாக்கிேம்-67. 

அனித்திே உலக யவவலகவளயே ஒரு நாளில் பழகித்யதற முடிோது என்றால் னித்திே 

யவவலோகிே ஜீவஇரட்சிப்பு பிரம்மவித்வதச் பசேவலச ் சிற்றறிவு பகாண்டு ஒயரநாளில் 

பழகித்யதற முடியுமா? சத்திேமாக முடிோது. 

 

காலத்தின் ரகசிேம் பதரிந்து, ஜீவ இரட்சிப்பு பசேலாகிே பிரம்ம வித்வதவேப் பழகி, 

னிர்க்குணமாகிே பபருங் குணம் பகாண்ட யபரறிவுப் பபரியோர்களின் பபருந்தவகோல் 

மூன்றாவதுகண் திறக்கப்பட்ட பிறகுதான் அறிவுச்பசல்வத்வதப் பபற்று பபருஞ்பசேலாகிே 

எமன் எல்வலயில் பவறற்ி பபறற்ு ஜீவன் கண்டு பஜன்ம சாபல்ேம் பபறலாம். 

 

"அங்ஙமதிடத்தில் ஐம்புலக்கதஜை யஜடக்கும் ரபரறிதைனக் கருளி எங்ஙுருனாத 

தரனக்குபரதச", உபயதசம் என்பது படிப்பது, யகட்பது அல்ல.பழகும் பிரம்ம வித்வதச் பசேல். 

 

குருமணிமாவல-பாடல் - 4. "அை்ைலில் ஜதயிபான உட்தபாருளாய்..." எனத்பதாடங்கும் பாடல். 

அவ்வு-சிவசக்தி, அர்த்தநாரீஸ்வரர் ,ஆண் பபண்ணற்ற நிவல, கங்குல் பகலறற் நிவல, ரகசிேத் 

துவறப்பபருங்கடல் நல்ல தண்ணீர் கடல் திருப்பாறக்டலாக கன்சுல்-கூரிே இருள் வஸ்துவாக, 

புள்ளிோக, ஆதியே துவணோக, நாதமாக உள்ளது. திவ்ேமான யகாடி சூரிே பிரகாசம் 

பபாருந்திே குருபிரான் நம் யமல் அன்பு வவத்து அறிோவம எனும் இருவளப் யபாக்கி 

அன்பபனும் பபாருளான ஜீவயன சிற்றம்பலப் பபாருள் என்பவத நமகக்ுள் காட்டும் யபாது தான் 

அன்யப சிவமாக இருப்பவத உணரமுடியும். சிைானந்த ரபாதம் "ஜீைரன னீயாகும் அறிவும் 

னீயாம் சிைன் தாரன னீயா கும்." 

 

திருவாசகம்- அன்வனப்பத்து பாடல் -7 "தைள்ஜள கலிங்கத்து" எனத் பதாடங்கும் பாடல். 

பவள்வள ஆவட யவத வலச்சி- சரஸ்பதி ோகிே அறிவின் லட்சணம். பவள்வள ஆவடவே 

(அறியவ ஆவடோக) அணிந்து வரும் குரு பபருமான் திருக்கரத்தில் உள்ள பவன்னீராகிே  நாத 

பஞ்சாட் சரத்தினால், நம்முவடே பாே் மனமாகிே குதிவரவே பின் வவத்து அறிவவ முன் 

வவத்து நடக்கும் பமே் வழிவேக ்காட்டி ஜாதிக ்குதிவரோக பழக்கி வவக்கிறார்கள் 

மனவத அறிவாக மாற்றி அன்னம், மயில், வாசி என்ற குதிவர ஏறி வகலாேம் வவகுண்டம் 

பரமண்டல பமகராஜ் யபாே் வரும் பிரம்ம வித்வத பசேலில் வழி கூட்டி வவக்கிறார்கள். 

 

யதவாரம். முதல் திருமுவற - பாடல் -7. "காமதனரிப் பிழம்பாக ரநாக்கி” எனத் பதாடங்கும் 

பாடல். காமவனக ்கண்ணால் எரிக்கும் பசேல். குருபிரானவர்களின் பநற்றிகக்ண்ணில் இருந்து 

பவளிோகும் தீ -நம்முவடே அறிோவமவே எனும் பாவங்கவளச ்சுட்படரித்து அறிபவனும் 

பிரகாசம் ஏற்றும் விபூதி, "ததாட்டவுடன் சுட்டுவிடும் எங்கள் பஞ்சாட்சரரம" பவற்றி தரும் 

பூப்யபான்ற தீ. பூ -மலர் சீர் மணம், அறிவின் மணம், பமே் மணம், என்றும் குன்றாத மணம், 

மாறா மணம். "ததய்ைப ்புண்ணியன் பூ மலர்சரணம் சஞ்சீவி". 

 

ஆதிமான்மிேம் சன்னதம் பபரும் பருவம்: சாணார் குல னாேகயவதம் ஓதப் பபறற்து. 

பாட்வடோ இறக்கிவவக ்பகாணாத மதிசச்ுவமவே "ஒரு பசால்லில் நின்ற உத்தம சுத்த உறுதி 

நாேகமான." எல்லா சன்னதங்ஙளும் பபற்று உலகம் உே்ேகக்ூடிே பசேவலக ்

வகவரப்பபறற் ஆண்டவர்களிடம் இறக்கிவவத்து மனசடபவல்லாம் 

தீர்ந்தார்கள். அறிவு வடிவாக அருவுருவான நாரணன் எனும் நாத வடிவமாக  

நாவிலிருந்து கூடயவ வருவதாக அருளியுள்ளார்கள். 
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"பகைான் சுழற்றும் பாருலகமும்" 

 

திருக்குறள்:- சுஜைதயாளி ஊரறாஜச நாற்றதமன் ஜறந்ததின்  

ைஜக ததரிைான் கடர்ட உலகு. 

 

 குருவின் அருளால் நம்முள் 

அகக்கண் பகாண்டு பார்க்கும் யபாது பார் உலகம் 

சுழற்றும் பகவாவன பதரிந்து பகாள்ளலாம். 

 

29th August, 2021 சிைகாசி சஜப 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமரரசன் 

 

"இணங்கிய சுபாைம் பார்த்து” என்ற ஆதிபமே் 

உதேபூரண யவதாந்தத்தில் உள்ள யதாத்திரப் பாடல் 

பாடப்பபற்று சவபோனது பதாடங்கப்பபறற்து. 

 

இணங்கிய சுபாைம்: 

ஞானத்திற்கு இணக்கம் என்பது ஓர் முக்கிே 

அம்சமாகும். பபரியோர்களின் யதகத்வத மட்டும் 

பார்த்தால் இணக்கம் வராது. பபரியோர்கள் அமுதனா 

பகாண்டு அருளும் ஞானப்பாவல நம் பசவி 

வாயிலாக அருந்திே பிறயக இணக்கமானது வரும். 

யமலும் ஒருவனின் அறிோவமவே நிரம்ூலமாக்கி 

அறிவவ ஊட்டிே பின்புதான் அந்த இணகக்ம் 

ஆரம்பமாகிறது. ஆசாவன சந்திக்கும்யபாது 

ஒருவனிடத்தில் ஒழுக்கம் அவசிேம் யவண்டும். 

பகாவல, களவு, கள், காமம், பபாே் எனும் பஞ்சமா 

பாதக பசேலிலிருந்து நீக்கி தன் தாே்வம குணத்தின் 

மூலம் இணங்குதற்கு உளவு பசால்லி நம்வம இணகக்ம் 

ஆக்குகிறார்கள். இதவன, புறந்தூய்ஜம நீரால் 

அஜமயும் அகந்தூய்ஜம ைாய்ஜமயாற் காணப்படும் எனும் திருகக்ுறள் பமே்ப்பிக்கிறது. 

 

யமலும், குரு ஸ்யதாத்திரத்தில், "தாகம் தீர்தத் தனிப்தபருங்கடரல" என்ற பாடல் மூலம் மனதின் 

யவகத்வதக் காட்டி, அதவன அறிவின் வழி ஆசான் தான் பசலுத்துகிறார்கள் என்பதும் 

பகிரப்பட்டது. 

 

பாை - புண்ணியம்: ஜீவனானது முக்குணங்களுடன் அவசயும் நிவலயில் இருப்பது பாவம் 

என்றும், அயத ஜீவனானது (ரயஜா, தாமஸ, சாத்வீக) முக்குணங்கள் அற்று நிர்க்குணமாக, 

அவசோ நிவலோகிே வசவத்தில் இருந்தால் புண்ணிேம் என்றும் கூறப்பட்டது. பல யகாடிோே் 

விரிந்திருக்கும் எண்ணத்வத ஆசான் ஒருவயர ஓர் முகத்தில், ஓர் புள்ளியில் நிறுத்த வல்லவர். 

அதுயவ ஆதிப்புள்ளி, ஆதியே துவண. ஆதிவே அறிே குருயவ துவண. 'தாைா' என்றால் வழகக்ு 

என்று பபாருள்படும். அதாவது மனிதனுக்கும் எமனுக்கும் இவடயில் உள்ள வழக்வகயே 

குறிப்பிடுகிறது. இதவன பிள்வளத் தமிழில் ஆண்டவர்கள், "தாைாதைான் றில்லாத என் 

இஜறைர் தாரலா தாரலரலா" என்றும் அருளி உள்ளார்கள். நாம் பிறந்ததிலிருந்து மூசச்ானது 

துண்டாடப்பட்டு நஷ்டமவடந்து பகாண்யட இருக்கிறது. அதுயவ பாவம். ஆனால் மூசச்ு 

லேமாகிே மயனாலேத்தில் எமனுக்கு  யவவல இல்லாமல் ஆகிறது. வழக்கானது ரத்து 

பசே்ேப்படுகிறது. இம் பமே்ச்பசேவல அறிந்த மக்களுகக்ு காருண்ே மூர்த்திோகவும், 

அறிோத மக்களுகக்ு கருணா மூர்த்திோகவும் இவறவனானவன் நின்று விளங்குகிறான்.  

"ைழக்ஜக ஒழிக்கரை ைாழ்த்ததாலி தசய்தனர்" என்று நம் ஆண்டவர்கள் திருப்பஞ்ஞவண 

எழுச்சியில் பாடியுள்ளார்கள். யமலும் சித்த யவதத்தில், சிவானந்த பரமஹம்சர் 

'இருப்பது நிஜமல்ல - இல்லாமல் யபாவயத நிஜம்' என்றும் கூறுகிறார். இந்த 

உலக வாழ்க்வகயே சதம் என்று வாழ்வது நிஜமல்ல, ஏதுமற்றதாே் யபாே் நீ 

ஒடுங்கி தூங்காமல் தூங்கி சுகம்பபறும் வாழ்யவ நிஜம் என்பவதயும் 

திரு.சாலல ரவி அவர்கள் 

நிறுவனர்: ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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விளக்குகிறார். நம்முள் அறிவுக்கும் அறிோவமக்கும் இவடயில் ஏற்படும் 

யபார்க் களயம குருயஷத்திரம் என்றும் விளகக்ப்பட்டது.  

 

புத்த பகைான் தீர்கக் தரிசனம்: 

 "பருவதங்களின் ராஜாவாகிே சினீரும் எரித்து அழிக்கப்படும்" என்ற 

வாக்கிேத்தில் சினீர் என்பது மனம். மனயம அழி அவாவினனாகிே கலிேன். 

ஆசானின் பரிசுத்த ஆவிோகிே சிவாக்கினியில் மனமாகிே கலிோனது அழிந்து தவலயுகமான 

பிரம்ம உலகு யதான்றி உண்டாகி உதேமாகும். அதுயவ பபான்னரங்க யதவாலேம், வகலாேம், 

வவகுண்டம், பமகராஜ் என்பதாகும். அறிவுத் பதளியவ இப்பபருநிவலயில் நம்வம குடியேறற்ி 

வவக்கும் என்பவத திருமூலர் பிரான் திருமந்திரத்தில் நான்கு விதமாக கூறுகிறார்கள்.  

 

ததளிவு குருவின் திருரமனி காண்டல் 

ததளிவு குருவின் திரு ைார்தஜ்த ரகடட்ல் 

ததளிவு குருவின் திருநாமம் தசப்பல் 

ததளிவு குருவின் திருவுரு  சிந்திதத்ல்தாரன 

 

மான்மியம் காபப்ுச ்தசய்யுளில் ைரும் "தசான்னயனக் கஜல": "நாதமது விஜளந்தைர் ரபர ்

நாதனாகும் நாரியர் ரமல் கலந்திடினும் கசியா நாதம் " ஆசானின் பசான்னேனக ்கவலயின் 

மூலம் தான் வான் துவறோகிே பசார்கக்பதிகக்ு பசல்லமுடியும் என்றும், அவித்ோபாதத்தில் 

(மனமாக) இருக்கும் நம்வம, தங்களின் பசான்னேனக ்கவலயின் மூலம் வித்திோ பாதத்தில் 

(அறிவு நிவலயில்) ஏறற்ிவவக்கிறார்கள் என்றும் கூறப்பட்டது.  

 

எல்யலாருக்கும் பசார்கக்ம் பசல்ல ஆவச இருந்தாலும் அங்கு பசல்லக்கூடிே வழிவே ஆசான் 

ஒருவயர பதாட்டுக்காட்ட முடியும்.  அதுயவ பசார்கக் புரியின் திறப்பு வாசல். இதவனயே "நாரன 

ைழியும், சதத்ியமும், ஜீைனுமாய் இருக்கிரறன்" என்று சத்திே யவதத்தில் கூறப் பபறற்ுள்ளது 

என்ற விளக்கங்களுடன் அவவ நிவறவு பபற்றது. 

 

ஞானரமஜத குணங்குடி சுல்தான் அப்துல் காதிர ்( என்ற ) மஸ்தான் சாகிபு 

(ஒலியுல்லா ) அைர்களின் மகிஜம 

 

குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு அவர்கள் இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பதாண்டிகக்ு அருகில் உள்ள 

குணங்குடி எனும் ஊரில் கி.பி.1788 ஆண்டு நயினார் முகம்மது- பாத்திமா இவர்களுகக்ு மகனாக 

பிறந்தார். இவரது இேற்பபேர் சுல்தான் அப்துல் காதர். இவர் தன்னுவடே 17-ஆம் வேதில் துறவு 

பூண்டு, கீழக்கவர பசன்று அங்கு நான்கு ஆண்டுகள்(கி.பி.1805-1809) மார்கக்க் கல்வி பயின்றார். 

 

பிறகு திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் பல இடங்களில் தங்கி 14-ஆண்டுகள் தவம் புரிந்தார். 

இறுதிோக பசன்வனயில் 12-ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்.  47-வது வேதில் (கி.பி.1835 ஆண்டு) 

அடக்கமானார். குணங்குடிோவர மக்கள் பதாண்டிோர் என்யற அவழத்தனர். அவர் இருந்த 

இடம் பதாண்டிோர் யபட்வட என்று கூறப்பட்டது. தற்யபாது அந்த இடயம தண்வடோர் யபட்வட 

என்று அவழக்கப்படுகிறது. 

 

குணங்குடிோர் பாடிே ஞான நூல்களில்; 

 

சூத்திரப்பாஜை கயிறற்று வீழும் முன்  

சூட்ச்சும கயிற்றிஜன பாரடா 

அதி சூட்சச்ும கயிற்றிஜன பாரடா 

ரநத்திரம் இரண்டிலும் ரநரில் இலங்குது 

நீதடாளி ரபான்றது ரதட அரிதாகி காத்திரம் உள்ளது 

யாவும் தபாதிந்தது  

ஜகயிலும் காலிலும் எட்டப்படாதது . 

 

என்ற பாடல் மிகவும் சிறப்புவாே்ந்தது.  
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யமலும் நாகூரில் உள்ள சாகுல் ஹமீது அவர்களின் அடகக்ஸ்தலத்தில் பாடிே; 

 

திக்குத் திகந்தமும் தகாண்டாடிரய ைந்து தீன் கூறி நிற்பர ்ரகாடி 

சிம்மாச னாதிபர்கள் நகரரந்திரய ைந்து தைய தையா தைன்பர ்ரகாடி 

அக்கனருள் தபற்ற தபரிரயார்கள் ஒலிமார்கள் 

அணி அணியாக நிற்பர் ரகாடி அஞ்ஞான ரைரறுதத்ிட்ட தமய்ஞானிகள் 

அஜணந்தருகில் நிற்பர் ரகாடி 

மக்க நகராளும் முகம்மது றசூல் தந்த மன்னரர தயன்பர ்ரகாடி 

ைசனித்து நிற்கரை தகாலு வீற்றிருகக்ும் உம் 

மகிஜம தசால ைாயுமுண்ரடா 

தக்க தபரிரயானருள் தங்கிரய நிற்கின்ற தைராை தசம் ரமருரை 

தயவு ஜைத்ததன்ஜன யாள் 

சற்குணங் குடிதகாண்ட சாகுல் ேமீதரசரர. 

 

என்ற பாடலும் சிறப்புவடேதாகும். 

 

ஐயறிவுத் ரதாற்றங்ஙளும் அதஜன அளவிடும் ஆறாைது அறிவும் !  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ஜீவிதா ைடிரைலன், தசன்ஜன 

 

குரு கீஜத: 

ஸ்தாவர சங்கமமான இசச்ராசரம் எதனால் விோபிகக்ப்பட்டிருக்கிறயதா அந்த துவம்பதம் 

எவரால் காட்டப்பட்டயதா அத்தன்வமே ஸ்ரீ குருவிற்கு னமஸ்காரம். இவறவன் 84 லட்சம் 

ஜீவராசிகவள இவ்வுலகில் பவடத்ததறக்ான காரண காரிேங்கள் என்ன? இப்பவடப்பினங்கள் 

மூலம் மனிதன் பபற யவண்டிே அறிவுத் பதளிவு என்ன?  

 

"பவடத்தான் பவடப்பவனத்தும் மனுவுகக்ாக மனுவவ பவடத்தது தன்வன அறிே" என்று 

யவதம் கூறுகிறது. தன்வன அறிந்த பபரியோர்கள் வந்து அறிவு தீபத்வத ஏற்றிே பிறயக 

பவடப்பின் சூட்சமங்கவள அறிே முடியும். வண்டலூர் பூங்காவிற்கு (Zoo) பசன்ற யபாது 

அங்குள்ள சில பவடப்புகவள கண்டயபாது ஏற்பட்ட 

சிறிே புரிதல். 

 

குரங்கு: குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் என்று 

பழங்காலம் பதாட்யட யபசப்பட்டு வருகிறது. யவதங்களில் 

குரங்கு என்பவத மனயதாடு ஒப்பிட்டு கூறுகிறார்கள். 

“மனதமனும் ஓர் ரபய் குரங்ரக மடப்பயரல” என்று 

வள்ளல் பிரான் அருளியுள்ளார்கள். எண்ணத்தின் 

யசர்க்வகயே மனம். மனிதனின் எண்ணயம இம்மானிட 

யதகபமடுக்க காரணம். ஞான முவறயீடு -"எண்ணமாம் 

ைன்னியாரல எடுத்திடும் ரதகதமல்லாம்" 

குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தான் என்பது பசேவல 

வவத்து கூறப்பட்டயத தவிர உருவத்வத வவத்து அல்ல. 

 

மயில்: மயில் அழகாக யதாவக விரித்தாடுவவத 

பார்த்துபகாண்யட இருக்கலாம். ஆயிரம் கண்கவளக ்

பகாண்டு யதாவகவே விரித்து நடனம் ஆடி நம்வம 

மாவேயில் இழுத்து பசல்வதால் தான் மயிவல மனயதாடு 

ஒப்பிட்டு கூறுவார்கள். மனமாகிே மயிவல அறிவாக 

மாற்றிக ்பகாண்டால், அதுயவ வகலாேத்திற்கு கூட்டிச் 

பசல்லும் வாகனமாகவும் மாறும். 

 

பறஜைகளின் ைர்ணங்கள்: இவறவன் பல வவகப்பட்ட வர்ணங்கவளயும், 

பலவிதமான குரயலாவசவேயும் பறவவகளுகக்ு பவடத்துள்ளான். வர்ணம் 

என்பது உடலில் இல்வல. ஜீவனில் தான் உள்ளது என்பவத மனிதன் தன்னுள் 
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உணரயவண்டும் என்பதற்காகயவ அவவகளுகக்ு கண்ணாடிப் பபாருளாக 

வவத்து பவடத்துள்ளான். இவறவ்றபேல்லாம் பிரித்து பார்த்து ரசிகக்கக்ூடிே 

அறிவு மனிதனிடத்தில் மட்டுயம வவத்து பவடகக்ப்பட்டுள்ளது. 

 

விலங்குகளின் ைலிஜம: ோவன,சிங்கம், குதிவர, புலி நீர் ோவன யபான்ற 

விலங்குகள் எப்பபரும் வலிவமோகவும், பபருத்த யதாற்றத்தில் 

காட்சிேளித்தாலும், இவவேவனத்தும் னித்திேமறற் உடல் வலிவமவே குறிப்பயத. ஆனால்  

 

இவறவன் னித்திே வலிவம எனும் அமானிதத்வத மனிதனுக்கு மட்டுயம சீதனமாக 

அளித்துள்ளான் என்றால் மனிதன் எப்யபர்ப்பட்ட உன்னத சிறப்புவடேவன்.   

 

ைலம் ைாழ் ைந்துக்கள்: மீன், முதவல, ஆவம, யபான்றவவகளுகக்ு ஜலத்தில் வாழ்வதறக்ான 

உடலவமப்வப இவறவன் அளித்துள்ளான். அந்த சூழ்நிவலயில் மட்டுயம அவவகளால் வாழ 

முடியும். ஆனால் மனிதன் மாத்திரம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிவலகளிலும் வாழ்வதற்கான ஆறாவது 

அறிவுடன்  பவடக்கப் பபற்றுள்ளான். அந்த அழிோ யதகமாகிே ஆறாவது அறிவவ அறிே 

யவண்டிேயத மனுவின் தவலோே கடவம. அதுயவ ஏழாம் பிறப்பு. ஆறறிவு பகாண்டு ஏழாம் 

பிறப்வப ஒரு சற்குரு பிரான் மூலம் பபற்றுக ்பகாண்டவயன யதவன். இல்வலபேனில் னரன். 

இந்த வித்திோசத்வத எடுத்துக் காட்டயவ எழுவவகத் யதாற்றமும் எடுத்து வவக்கப்பட்டது 

என்பது பதே்வத் திருவாகக்ு. 

 

மரம்: ஒரறிவு உள்ள மரமானது ஒயர இடத்தில் இருந்து தனகக்ான உணவவ எடுத்து பகாள்கிறது. 

பறவவகளுகக்ு இருப்பிடமாகவும் நின்று இலங்ஙுகிறது. இவறவன் இட்ட கட்டவளப்படி வாழ்ந்து 

மனிதனுக்கு அறிவவயும் புகட்டுகிறது. மரம் மட்டுமல்ல எல்லா ஜீவராசிகளும் தன் கடவமவே 

முடித்து அதற்குரிே வாழ்க்வகவே வாழ்வதால்தான் பாவ புண்ணிேம் அவவகளுகக்ு இல்வல. 

ஆனால் சர்வ பவடப்புகவளயும் ஆட்சி பசே்யும் அறிவவ அளித்திருப்பதால் மனிதனுகக்ு 

மட்டும் பாவ புண்ணிேம் இருக்கிறது. 

 

“தருக்கினம் புள்ளூர்காலி ைலம் ைாழ்தைந்தும் 

தான் பிறந்த அதன் கடஜம முடிதத்ு னிற்க 

அரிய பிறப்பான மனு னாதனன்று ஓதும் 

அை்வுருஜை ரனாகக்ி உன்றன் கடஜமதயன்ன 

விரித்துஜர   தசய்தயனக ்ரகடட்ால் விழிகக்ு மந்த  

தைறி தகாண்ட வீணறிவுப ்படிப்ஜப ரனாக்கில்  

தனறியறியார ்உயிருடனிங் ஙலஜக யல்லால் 

னிலத்திலது ரைறில்ஜல சட்டம் தீரப்்ரப.”  

 

தனித்திருப்பாடல்கள் மனுவின் கடவம புண்ணிே உருவாக வரும் குரு பபருமானவர்கள் நம்வம 

சீடனாக ஏற்றுபகாள்வது ஒன்யற உலகில் கிவடத்தற்கரிே வரமாகிே னித்திே யபரின்ப 

பபருவாழ்வு. அவ் வாழ்யவ இத்தவகே அறிவுத் பதளிவுகவள அளிக்கும் என்று கூறி, வண்டலூர் 

பூங்காவிற்கு பசன்றதின் மூலம் பபற்ற அனுபவங்களின் பகிர்வவ நிவறவு பசே்கியறன்.  

 

August, 2021 இஜசப் பயிற்சி சாரம்சம்  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ.தியாகராைன் 

 

01.08.2021 

ஐம்மணிப் பபாதிவகயில் வரும் “தந்நருள ரைண்டுதமன்ற ஜமந்நர் தம்ஜமத ்தனிஜகயர்தன் 

திருக்குமர குரபர ரான” என்ற பாடவல எப்படி தாளத்துடன் பாட யவண்டும் என்பவதயும் 

பதாடர்ந்து, பஞ்ஞாட்சர பதிகமான முதல் பத்து பாடல்கவளயும் தாளத்துடன் எப்படி பாட 

யவண்டும் என்பவத லேம்பட கற்றுத் தந்தார்கள், 

08.08.2021, 

குரு ஸ்யதாத்திரத்தில் இருந்து 
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“காை லானபு ராதன ரைதியர் ரமை லானை ரராததயன் னாதர்ரமல் “என்ற 

பாடவல தாளத்துடன் பாடுவதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. யமலும், 

பதாடர்ந்து 1-2, 1-2, 1-2, என்று வகத் தட்டி தாளத்வதகற்கும் பயிறச்ியும் 

நவடபபற்றது. 

22.08.2021,  

பதே்வத் திருப் பாடல்களின் திரட்சி யதாத்திரப் பாடல்களில் இருந்து “இணங்ஙிய சுபாைம் 

பார்த்து ௭ன்னிரு தயதத்ி னுள்ரள” என்ற பாடவல சவபயில் இருந்த அங்ஙத்தினர்கவள தனித் 

தனிோக தாளத்துடன் பாடுவதறக்ான பயிறச்ி அளிகக்ப்பட்டது. பதாடர்ந்து,“தனிதத்னற் 

றஜலஜமப ்தபரும்பதி யரஜசத் தரும்புனற் றுஜறசிங்ஙா சனரர” என்ற பாடலுகக்ான 

பயிற்சியும் அளிகக்ப்பட்டது. 
 

29.08.2021, 

“அளவி லாதைகு காலமிப் பூமியிற் பழஜம யானபு ராதனப் பூர்வீகர்” குரு ஸ்யதாத்திர 

பாடலுடன் இவச வகுப்பு பதாடங்கப்பட்டது. பதாடர்ந்து, ஆதி மான்மிேத்தில் இருந்து  

“ எல்லாண்டு எல்லாண்டு  

எண்ணாய்கி றதத்ாண்டு”-எை்ரைத ஆசானூமாய்ப ்

பல்லாண்ட பழஜமப ்பரிரச அைதாரா  

இங் – ரஙாைடி தகாள்ளுங் ஙுடிகாபர்ப” 

 

என்கிற பாடவல கலிவிருத்தமாக எப்படி பாட யவண்டும் என்பவதயும் யமலும் “அருண்மணி 

விரிந்நு தபருநந்ுஜற சிறந்ந ஆதியின் ரமனாள் னீதியின் றஜலயாய்” என்கிற அகர வரிவச 

பாடவலயும் தாளத்துடன் எப்படி பாட யவண்டும் என்பவதயும், அங்ஙத்தினர்கள் தனித்னிோகப் 

படித்து பயிற்சி யமற் பகாண்டனர்,  

‘சாஜல’ என்பஜதப் பற்றி ஆண்டைர்கள் அருளியது 

“சாவல என்றதும் முள் யவலியிட்ட இந்நஊர் என்று தான் உங்ஙள் எல்யலார் எண்ணமும் ஓடும் 

இன்று முதல் அந்ந எண்ணத்வத மாறற்ி விட்டு சாவல என்யறார் பமே் யமனி இந்நா வந்நுலாவுயத- 

இதன் பால் உங்ஙள் பூரா கவனமும், ஆத்திரமும் வழிபாடும் இருக்கட்டும். அப்பத்தான் அந்ந 

அமளி யநரத்தில் தவல தப்பும்.” 

சாவல என்பது பமே் யமனிோக மகாபிரம்மம் ஆக மானிட உருவில் உலாவும் பமே் ஞான சிவ குரு 

பிராயன. அவர்களின் பால் உங்ஙள் பூரா கவனமும், ஆத்திரமும், வழிபாடும் இருகக்ட்டும் என்பயத 

பிறவாவமயில் ஆகிக ்பகாள்வதறக்ான நமது பாடுதான் வழிபாடு.  

ஆதி மான்மிேம் பக்கம் 9, 10, ல் “விளங்ஙு தமன்றன் ஞான சஜப மலர்ந்நு ஓங்ங” என்ற 

(இரண்டாம் காண்டம் 56 வது பசே்யுள் முதல்) “னிற்பதுரை பணரதுவுந் நஜல கீழாக”-எனும் 

65வது பாடல் வவர அதனுள் அடங்ஙி யிருக்கும் பரிசுத்த உட்பபாருள் விோக்ோனத்வத 

இவ்வுலகிற்கு எக்காலத்தும் பதே்வத்திருனாட்டிலிருந்து இறங்கி வந்நு விளங்ஙத் துலக்கிக  ்

பகாண்டிருகக்ும் அரிே யசாங்ஙாகிே பமே்ஞான ஓர் சிவகுரு பிராவன ஆே்நந்ு யதடி அவர்களின் 

பசழுஞ் ஞீதள மயனா யனாக்கிற் கிணங்ஙி யமயல குறித்திரானின்ற பத்துச் பசே்யுள்கவளயும் 

வருங்கால மக்கள் எல்யலாரும் விளங்ஙிக ் பகாள்வார்களாக என ஓர் ஆசீர்பாதமாக அருளி 

யுள்ளார்கள். 

அதன்படி விளங்ங வவகக்ும்  பமே்கக்ுருபிரான் ஒருவவரத் யதடி அவடே யவண்டிேது ஒவ்பவாரு 

மனுவின் தவலோே கடவமோகும்.  

ஆதி மான்மிேம்  பக்கம் -334 ல் “அங்யங மான்மிே மகாத்மிேமானது மகாவிஸ்தார அலங்காரமாக 

எழுதப்பபறற்ு வருகிறது”என்று அடீ யபரிவக என வீரப்பிரம்மம் அவர்கள், நிகழ்கால 

நிகழ்வுகவளயே அருளியுள்ளார்கள்.  

திருபமே்ஞானக்பகாரல் (பக்கம். 250)  

“ஞானசவப" ஒரு பதே்வ ஆசானுவடே சுத்த கிரண ஆவி பரவி னின்று 

இலங்ஙும் எல்வலயே சவப. சவப என்பது தன் ஆசரிேரின் பமே் யமனியே 
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என்ற எண்ணம் யனர் பபற உறுதிப்படும் யபாது பமே்ஞானம் எளிதாகிறது 

என்று ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ள படி ஆசானின் அமிர்தவர்ஷிப்பு இலங்கும் 

இடயம ஞாவசவப. யமலும், இந்த பமே்வேப் பற்றி யபசயவண்டும் என 

னிவனத்தால் உன்னாவில் னின்று னாம் யபசுயவாம் என ஆண்டவர்கள் 

அருளியுள்ள படி இதறக்ு அருகவதோன பூரண அறிவு பபற்றவர்களுகய்க இது 

வாே்ப்பதாக உள்ளது. எதார்த்த நன்மன மக்கள் ோவராயினும் இதறக்ு 

அருகவத உவடேவர்கயள.ஆண்டவர்கள் எனப் படங்களில் நாம் காணும் திருவுருவம் 

பதே்வமல்ல எனும் உஜார் ஜாக்கிரவதவே ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். ஆண்டவர்கள் 

என்பது மகா பிரம்மமான பூரண அறிவாக அழிவற்றதாக மானிட இனம் உள்ள வவர 

இருப்பதாகும். 
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மசப்டம்பர் மாத 

நிகழ்வுகள் 
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குருபிரான் அவர்களின் வர்ஷிப்பு  

ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் 

அங்கங்கயள, எதாரத்்த நன்மன சற்சன 

மக்கயள, மசப்டம்பர் மாத மின்னணு சஞ்சிணகயின் 

மதாகுப்புகணள ஆதி மாரக்்க நீதி அணை மிகுந்த 

மகிழ்ச்சியுடன் உங்களுக்கு ைழங்குகிறது. மூன்றாைது 

முணறோக மைரும் இச் சஞ்சிணக எங்கள் மபருணமணேப ்

பணறசாற்றுைதற்கு அை்ை. இதிை் உள்ள மசே்திகணள 

உள்ைாங்கி தனக்கும் இது யைை்டும் எனத் யதடுகின்ற 

யதட்டமுணடே மக்களாக, இப்யபர்ப்மபற்ற மபரும் 

மபாருணள மபற்றைரக்ள் நாம் எனும் எை்ைம் உணடே 

மக்களாக இதன் நிணைகணள உைர்ந்து ைாழ்ந்து, 

இதணன மற்றைரக்ளுக்கும் மசாை்ைக்கூடிே நிணைக்கு 

அருகணத உணடேைரக்ளாக ஆகி இருக்கின்யறாம் 

என்பயத, இம் மின்னணுச் சஞ்சிணகயின் மைற்றியும் மபருணமயும் ஆகும். இதணன 

ஊன்றி யநாக்கி உைரும் மபாழுது தான் இது உைக பத்திரிணககணளப ்யபான்ற ஒன்றை்ை 

என்பணத உைரமுடியும். அப்படி உைர்ந்து எங்கணள யநாக்கி நீங்கள் உங்கள் 

அறிோணம அகலுைதற்கான யகள்விகளுடன் ைருைதற்கு ைழி யமை் விழி ணைத்து 

காத்திருக்கியறாம். இஸ்ைாத்திை் உள்ள அருணமோன ைாசகம் 

"அஸ்ஸைாமுஅணைக்கும்" "ைஅணைக்கும்ஸைாம்" அதாைது "உங்கள் மீது சாந்தியும் 

சமாதானமும் உை்டாைதாக" என்பதாகும். யைதங்களும், அதன் தணைோன மூை 

மந்திரங்களும், இணை ோைற்ணறயும் உள்ளடக்கிே மதங்களும், அதன் உட்பிரிவுகளாக 

ஜாதிகளும், குைம், யகாத்திரங்களும், பரந்து விரிந்து இருந்தாலும் இைற்றின் 

அடிநாதமாகத் திகழ்ைது சமத்துைமும் சமாதானமும் சமரசமும்தான். இணை ோவும் 

உடை் சார்ந்தது அை்ை, மாறாக உயிர் சார்ந்த ரகசிேமாக உயிர்ப்புணடே அறிைாக 

உள்ளது. மமே்ோன அறிணைப ் மபற்றையன நிஜமான சமத்துைத்ணதப ் மபற்றைன். 

சமத்துைமும் சமாதானமும் நிசச்ேமாக உைகிற்கு யைை்டிே ஒன்று. பசி பஞ்சம் பட்டினி 

இைற்றிற்கு சமத்துைமற்ற நிணையே காரைம். மசை்ைந்தன் ஏணழ என்னும் ஏற்றத்தாழ்வு 

மகாை்ட எை்ைங்கயள சமத்துைமற்ற நிணைக்குக் காரைமாகவும், இதனாை் பை 

நாடுகளும், இனங்களும், குைங்களும், யகாத்திரங்களும், ஜாதி, மதங்களும், உை்டாகி 

உள்ளன. இதணன எடுத்துச் மசாை்லும் என்னுணடே மன நிணை என்னமைன்றாை், 

இப்படிோன யைதங்கணளயும், அைதூறான விஷேங்கணளயும், மக்களிணடயே பிளவு 

உை்டாக்குகின்ற மதம், குைம், ஜாதி, யகாத்திரம், இைற்ணற உள்ளடக்கிே மூைமந்திரம், 

யைதம், இணைோவும் யதணையிை்ணை என்றுதான் மசாை்யைன். மனிதணன பிரித்து 

ஆளுகின்ற சக்திோக விளங்கும் மதங்கள் மதங்களாக இருக்காது. மாறாக ோணனக்கு 

பிடித்திருப்பது யபான்ற மதமாகத்தான் இருக்கும் என்பதிை் ஐேமிை்ணை. மதங்கள் 

ைந்தது ஒரு உன்னத காரிேமான சமத்துைம், சமாதானம் இைற்ணற விளங்கிட விளக்கி 

அதிை் நம்ணமத் துைக்கி ஆக்குைதற்காகத் தாயன அன்றி மனித குைத்ணத நாசம் 

மசே்ைதற்கு அை்ை. அப்படி இருந்தாை் அது மதமை்ை, அதணனப ் மபரிதாக 

யபசுபைரக்ளும் மனிதரக்ளாக இருப்பதற்கு அருகணதேற்றைரக்யள. மனிதனின் பசி 

மற்றும் சுகத்தின் முன்பாக சமாதானம் சமரசம் ோவும் பஞ்ஞாகப் பறக்கும் தூசிதான். 

துக்க நிைரத்்தி சுக ப்ராப்தி என்பது சகை உயிரக்ளுக்கும் மபாருத்தம் 

என்றாலும் இணத நிணறயைற்றும் தகுதி பணடத்தைன் மனிதன் 

மாத்திரயம என்பதற்கு சாட்சி, இைன் யைற்று கிரகங்களிலும் அணத 

நாடுைதுதான். ஒட்டுமமாத்த உைகமும் யதடி அணடே யைை்டிே ஒன்று 

சமத்துைம். இது ைாயிை் யபசுைதை்ை இணதக் காை யைை்டுமாயின் 

திரு.சாலல ரவி அவர்கள் 

நிறுவனர்: ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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அைரைரின் ஆறாைது அறிவின் மதளிணை யநாக்கிே ஒரு பேைமாக இருக்க யைை்டும் 

என்பயத ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் யநாக்கம். பை நிணைகளிை் ஒரு மாதமாகப ்யபசப் 

மபற்ற ஒன்ணற நன்மக்கள் மதாகுத்து ஆதி மாரக்்க னீதி மமாழிோக 

ைழங்கியுள்ளாரக்ள். அப்படிோன அறிவுக்கான சமத்துைம் சமாதானம் சமரசத்ணத 

அத்தணன யபரும் அறிந்து அனுபவித்து அதுைாகயை ைாழ யைை்டும் என்பதுயை இந்த 

ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் யநாக்கம். யமலும் யமலும் யமைான நிணைகணள 

மக்களுக்குப ்பகிர்ந்தளிக்க இந்த அணைோனது காத்துக் மகாை்டிருக்கிறது. இதணனப ்

பாரத்்துப் படித்து அனுபவித்து ைரும் மக்களுக்கு நை் ஆசீர்பாதங்கணளக் கூறி யமலும் 

உங்கள் அறிவுத் மதளிவிற்கான பை யகள்விகணளயும் உங்களிடமிருந்து எதிர ்பாரத்்து 

காத்துக் மகாை்டிருக்கியறன்.  

நமஸ்காரங்களுடன் சாணை ரவி. 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜையின் 2021 தசப்டம்பர் 

மாத சஜப நிகழ்வுகளின் சாரம்சம் 

 

02-09-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. விையகுமார் 

 

ைான்மதி தகாரல் ைாகக்ியம் எண் 39 

 ஆண்டவர்களின் திருவாக்கின்படி, 'உள்ளம்' என்பது மகாமகசூகக்ான இருதேம். அதில் மரண 

அசச்ம் சதா உலவுவது பமே்ஞ்ஞான அறிவு சுடர்விட்டுப் பிரகாசிப்பதற்கான யமன்வமோன 

னிவலோகும். பிரம்யமாபயதச வவப்யப பமே். ஐம்புலக ்கதவவ அவடகக்ும் யபரறியவ உபயதசம். 

ஆசானுவடே திருவாே் அமுத பமாழிகயள, 'பிறந்ததினி இறவாது யபசும் பஞ்சாட்சரமாக' 

என்பறன்றும் அழிோத னாதமாக, பமே்ோக இருப்பது. ஆறு அடுக்கு தாண்டி, யமயல 

சிபத்துக்களாகவும், கீயழ னபுசு களாகவும் விளங்கும் ஏழாவது அடுக்காகிே அந்த அரங்கயம 

அமானிதமாக, நிவலக ்கண்ணாடிோக, உபனிடத வவப்பாக விளங்குவது என்றும் கூறப்பட்டது. 

 

குருமணிமாஜல:-"சதத்ியம் திரண்ட சாயுசச்ியக் கடரல"  பாடல் எண் 5. 

 

 சாரலாக, சாரூப சாமீப சாயுசச்ியம் என்பதில் சாயுசச்ிேம் யமலான னாலாம் பதம். அழிதுேர் 

மரணம் தன்வன அனுபவித்தறிந்து வந்து அருளும் அவர்கள் வகயில் சன்னதங்கள் இலங்ங 

னின்று சாற்றுயவான் சாயுச்சிேன். அவர்களிடயம சத்திேம் மாறாததாே் திரண்டு னிற்கிறது. 

இந்த நான்கு பத னிவலகவளயும் னம் உடலுகக்ுள்யளயே பார்கக் யவண்டியுள்ளது.  

 

1) உடம்பு சாவதற்பகன்யற பிறந்தது அதுயவ சாயலாகம்.  

2) இதவனத் தூலம் எடுத்து ஒருவர் வந்த னிரூபிக்க யவண்டும். அப்படி அரூபமாக இருந்து 

ரூபமாக, 

    உயியராட்டமாக வருவது சாரூபம்.  

3) அதன்மூலம் சாவு வரப்யபாவவத உணரும் பபாழுது அதறக்ுப் பபேர் சாமீபம்.  

4) இந்த மூன்று ரகசிேத்வதயும் தாண்டி னிற்பதுதான் சாயுசச்ிேம்.  

 னிர்க்குணமாக விளங்கும் சாயுசச்ிேர் சகலராக கல்ோணக ்குணமாகிே இரட்சிப்பு குணத்தில் 

னாம் பநருங்கும் வண்ணமாக முத்திவரக ்கரம் பகாண்டு ரட்சிப்பதறக்ாக இறங்கிவரும் மதினா 

யவந்தராகத் திகழ்கிறார்கள், என்று குருமணி மாவல பாடல் விளகக்ப் பபறற்து.  

 

துறவு 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிஜன அப்பற்ஜறப ் 
பற்றுக பற்று விடற்கு 

 

உடல், மனம் ,கடந்து அப்பால் விளங்குகின்ற இவறவனுகக்ு வள்ளல் பபருமான் தந்த பபேர் 

இேற்வக உண்வமக ்கடவுள். அறிவுப்பூர்வமாக அவ்விவறவவன, நம்முள் ஆவிப் பபாருளாக, 

உருவம் அற்றதாக, ஒன்றும் இல்லாதவனாக உணரும் யபாயத நாம் பற்றற்றவன். தூல வாசவன 

அற்று மனம், நான் அற்ற நிவலயில் யபாே் இரண்டறக் கலக்கும் னிவலக்குப் பபேர் துறவு; 

சன்ோசம்; இதுயவ பிரம்ம வித்வத. னிவனப்பு மறப்பு இவற்றின் னிவலப்பிடமாக துர்நாறற்ம் 

அண்ட முடிோத பரிசுத்த தலத்தில் தான் இருக்கிறாே் என்பவத அறிவு பகாண்டு, 

சாட்சிபூர்வமாக, அனுபவமாே் அறிந்தவனுகக்ுப் பபேர் துவிஜன். 

 

"ஓங்ஙுவ ருயிர்க்கு னாளும் உறுதுவண வருமா னிற்பர்" உயிருக்கு, நாளாக ஆண்டவர்கள் 

உறுதுவணோகின்றார்கள் என்றும், மனுத் தவலயில் இருக்கும் யபசரும் பபரும் பபாருவள 

மும்மூர்த்தி கரம் பகாண்டவர்களால் மாத்திரயம மிகசச்ுலபமாக விளக்கித் தரமுடியும். 

யதடுகின்ற யதட்டமும் சுனசுனப்பும் உள்ளவனுக்கு சாயுச்சிே பதம் என்பது 

நிசச்ேமாகிறது என்றும் பதளிவாக்கினார்கள். 

குருபிரான் -மக்கள் சந்திப்பு. 

அசச்மேம் மக்கள் பாடிே பாடலுகக்ு ஏறற் விளகக்ம் தரப்பபறற்து.  
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குரு ஸ்யதாத்திரம்:- "காைலானபுராதன ரைதியர்" . கண்ணாடிகக்ு பளிங்கு 

என்ற பபேருண்டு. 

"அண்ட பகிரண்டதமல்லாம் ததாண்டரிதயதத்ின் மனக ்

கண்ணாடிக்குள்ளிருந்த காரணதஜ்த யான் மறரைன்".  
 

சுேம்பிரகாச நித்திோனந்த பபாருவள உன்னுள் கண்டு வணங்குவயத 

தன்வனேறிதல். அதற்கு ஆசான் துவண யவண்டும். மனிதன் உருவமற்றவன் ஆதலால் 

எண்ணிக்வகயில் அடங்காதவன் என்று விளக்கினார்கள். யமலும் ஆறாவது அறிவவ அறிோமல் 

இருப்பயத பகாடிே தரித்திரிேம் ஆகும் என்றும் ."ஓம்" எனும் பிரணவ மந்திரயம உணர்வு. 

பபாே்ோக உள்ள அதவன பமே்யுணர்வு ஆக்கி மூலமந்திரத்வத னிரூபிகக்ும் எமவன பவல்லும் 

பசேலாகப் பபரிேவர்கள் மூலம் பழகி வருவயத பஞ்சாட்சரம். அது உன்வகவசம் ஆனால் 

இவறவன் உன் வசம் என்றும், "தபாய் புகரலன், புஜனந்துஜரரயன், சத்தியம் தசால்கிரறன், 
மரணமிலாப் தபருைாழ்வில் ைாழ்ந்திடலாம், சிற்சஜபயும் தபாற்சஜபயும் புகும் தருணம்" 

ஆகிே இவவ அவனத்தும் பசேலுடன் இருக்கிறது. பஞ்ச பூததத்துவத்தின் ஒட்டுபமாத்த உருவம் 

தான் இவறவன். னாத வடிவினனான அவன் ஒவ்பவாருவரின் னாமமாக உள்ளான் என்றும் 

அறிவித்தார்கள் ."யவகம் பகடுத்தாண்ட யவந்தன் அடி பவல்க " மனயவகத்வதக ்பகடுத்து சரகதி, 

சர்ப்ப கதி, மயூரகதி, இடி ,மின்,மயனாகதி என அறுவவகப் பாே்சச்வல சுருட்டி வவத்திருப்பது 

அறிவின் ரகசிேம். திருக்கயிலாேப் பரம்பவரோக வருபவர்களுகய்க அந்த மதியவக அறிவின் 

முவன துளிர்த்து னிற்கும். சீடர்கவளக ் கண்ணாடிோக குருபிரான் பார்த்து தங்களுவடே 

அமிர்தவர்ஷிப்வப, சீடனின் அறிவில் வதக்கும் வண்ணமாக அருளுகின்றார்கள். இன்ப 

துன்பத்வத சமமாக பாவிக்கும் பக்குவம் பபற்றவனுகக்ு துக்கம் துேரம் இல்வல. அதறக்ான 

பழக்கங்கள் தான் ஆதி மார்க்க னீதி அவவயில் பசால்லித் தரப்பபறுகின்றது .இந்த ஞான 

அகவலாகிே அவழப்வப அதறக்ான சட்ட ஆண்பிள்வள கள் எம் சார்பாக ஆங்காங்யக 

னடத்துகிறார்கள். ஐம்மணிப் பபாதிவகயில் "தந்நருள யவண்டுபமன்ற வமந்நர் தம்வம"என்ற 

பாடலுக்கு தன்னாமம் மாறி குருவின் அறிவு வடிவு பபறுவயத குருவின் அருள் பபறல் என்றும் 

விளக்கினார்கள். ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் மூலம் இரத்த உறவிற்கு யமம்பட்ட உயிர் ஒட்யட 

நம்வம ஒன்றாக இவணத்துள்ளது என்று கூறி அவவவே னிவறவு பசே்தார்கள். 

 

04-09-2021 மான்மியம் சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. ைடிரைலன 

 

“ மாயக் கூத்தின் ைஜக யறியாமல் யான் 

காயப்பட்டுக ்கஜளதத்ந்ந னாஜளயில் 

தூய ஞானசச்ுடர ்விளக் தகன்னுரள 

பாய  ஜைதத்  பதத்ஜத  மறப்பரனா" 

 

என்ற குரு ஸ்யதாத்திரம் பாடவலப் பாடி குருபிரான் அவர்கள் சவபவே பதாடங்ஙினார்கள். 

01. மாயகக்ூத்து.  

 இந்ந உலகில் யதான்றி மவறவது அவனத்தும் மாேகக்ூத்து. இவத அனுபவிகக் ஒரு உடல் 

யவண்டும். இந்ந உடலும் ஒரு மாேக்கூத்து. ஏபனன்றால் இவத உண்டாக்கிேவரின் பபேர் 

மாேவனார். மாேவனார் பசே்த மண்பாண்டம் என்று நந்நனார் அவர்களும் கூறியுள்ளார்கள். 

இந்ந மாே வாழ்க்வகவே னாம் இவறவனிடம் யவண்டி விரும்பி யகட்டு கடனாக வாங்ஙி 

வந்யநாம். இவதயே னமது பதே்வமவர்கள் ; 

"ைாதனலாம் சிறப்ரபானாகி 

ைருகுரை தனன ைாகக்ீநந்ு 

தாதனழு கடனும் ைாங்ஙித ்

தஜரதனில் னரனா ைந்ரநான் 

ஈன னன்றி தகட்ரடானாகி 

இருங்ஙடன் பளுப ்பாைத்தால் 

வீண் புஜகத ்தஜலயாய்ப ்ரபாக 

இருக்கின்ற ரதாற்றமந்ரநா" 
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என்று அருளியுள்ளார்கள். அப்படி வாங்ஙிே கடவன இவறவன் திரும்ப 

யகட்கும் யபாது னாம் இல்வல என்று கூறுகியறாம். ஏபனனில் ஈன னன்றி 

பகட்டவனாகி மறந்நு விட்யடாம். இவத னமக்கு னிவனவூட்டயவ யவதங்ஙளும் 

அவற்வற அருளிே யவத கர்த்தர்களும் இந்ந னில உலகத்திற்கு பதாடர்நந்ு 

வந்நுபகாண்யட இருக்கிறார்கள். பழவமக்கு பழவமோன இவத அறிநந்ு 

னமது கடவன திருப்பி பசலுத்தும் பசேயல இவற வழிபாடு. இதுயவ னிஜமான 

பமே்ஞானம். 

02.ரகாடாயிதக் கூர்: ைாகக்ியம் எண்- 68. 

 ஒவ்பவாரு மனிதனும் ஈசனுவடே ரூபத்தில் 

தான் பவடக்கப் பபற்றுள்ளான். ஈசனுவடே 

ரூபத்திற்கு வாக்யதவி, சரசுபதி யதவி என்று 

பபேர். மனிதனுவடே அதாவது பமே்ஞான 

மகத்துக்களின் னாவினில் தான் "சரசு னதி 

பதிோகிே" அந்நத் தாே் குடியிருக்கிறாள். இதுயவ 

ஓவசயும் ஒலியுமாக னின்று விளங்ஙும் ஈசனின் 

ரூபமாகும். இச் பசேவல அறிந்நு மனு ஈசன் 

ஆவதும் அல்லது மனுனீசன் ஆவதும் ஜீவ 

சுதந்நிரமாக ஒவ்பவாருவருகக்ும் 

பகாடுகக்ப்பட்டுள்ளது. "சு-தந்திரமாக" இருகக்ும் 

பபாருயள அமானிதம். இதுயவ தாபனழு கடனும் 

வாங்ஙித் தவரதனில் னர னா வந்யநான் 

என்பதாகும். ஆகயவ னாம் னர னா, மனித னா, 

யதவ னா என்பதற்கு யமற்கூறிே ஈசனுவட ரூபயம 

(ஓவசஒலி) அவடோளம் ஆகும். மனிதவன விட 

பபரிே னீளமான னாக்கும் வலிவமயும் உள்ள 

விலங்ஙுகளிடத்தில் சரசுபதி இருப்பதில்வல. 

ஏபனனில் இவறவனுவடே மூலமந்நிர 

வார்த்வதகள் அவவகளின் காதில் யகட்காது. 

யகட்கும் அறிவு அதற்கு கிவடோது. இவதயே 

திருவள்ளுவர் பிரானும்,  

"தசவியிற் சுஜையுணரா ைாயுணர்வின் மாக்கள்  

அவியினும்  ைாழினும்  என்"  

என்று கூறியுள்ளார்கள். ஆகயவ பசவிசச்ுவவவே அறிேக்கூடிே ஒரு சக்திவே இவறவன் 

னரனுக்கு வவத்திருக்கிறான். அந்ந சுவவவே அறிந்நு "மூன்றாவதுகண்" அறிவுகக்ண் 

திறக்கப்பட்டு னரன் மனிதனாக பிறந்நு பிறகு யதவனாக மனுஈசனாக வாழ்வயத னம் 

தவலோன கடவமோகும். 

03. குருமணி மாஜல: பாடல் எண்-06: 

"தத்துைம் கடந்ந தயானிதிக் கடரல"...என பதாடங்ஙும் பாடல். புறத்தில் னாம் காணும் 

கடலானது பல மக்களின் வாழ்வுக்கும் இறப்புக்கும் காரணமாக இருக்கிறது. ஆனால் இவற 

தத்துவத்வத வகக்பகாண்ட பமே் ஞானிகள் தமது வாே்வம என்ற யபபராளி கடலால் னம்வம 

இந்ந ஆழி சூழ் உலகில் இருந்நு காப்பாற்றி பிறவிப் பிணிவேப் யபாக்கி னித்திே யபரின்பக் 

கடலில் பகாண்டு யபாே் யசர்த்து னித்திேனாக யபரின்ப வாழ்வகயில் னம்வம வாழ 

வவக்கிறார்கள். இவதயே னமது பதே்வமவர்கள் ஞான முவறயீடு என்ற பாடலில், "கார்கக்ும் 

ஞானக் கடல் ைாய் மடுக்கரை பார்க்கவும் பிறவிப் பிணி தீய்க்கவும்" என்று 

அருளியுள்ளார்கள். இச் பசேவலயே னீ னான் என்று இரண்டிலாக் கடல், தோனிதிக ்கடல், 

முத்தியின் கடல் என்றும் வீடவடதல் என்றும் கூறுகிறார்கள். 

04. ஸ்ரீமாணிக்கைாசகர் அருளிய அன்ஜனபப்தத்ு:பாடல் எண்-08:  

 “தாளி அறுகினர”்... என பதாடங்ஙும் பாடல். ஆளுவடப்பிள்வள என்பது 

இவறவனால் ஆட்பகாள்ளப்பட்டவர்கள் என்று பபாருள். ஆலமரத்தின் 
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அடியில் இருந்நு பதற்கு யனாக்கி அமர்ந்நிருக்கும் தட்சிணா 

மூர்த்தியிடமிருநந்ு ஆதம் னபி மூலமாக பதன்னாடுவடே சிவமாக 

என்னாட்டவர்கக்ும் இவறவனாக இந்ந உலகில் பரவிேது. இந்ந ரகசிே 

பசேவல பசே்பவர்கயள ஆளுவடப்பிள்வள என்று அவழக்கப்படுகிறார்கள். 

இவதயே னமது பதே்வமவர்கள் "ஆலடி ரதான்றி ைளர்ந்நரசில் ஆளுஜட 

எங்ஙள் குலகுருரை" என்று பாடிவவத்துள்ளார்கள். 

05. திருஞான சம்பந்நர் அருளிய ரதைாரம்: பாடல் எண்-08:  

 “இலங்ஜகயர் ரைந்ததழில்”... என பதாடங்ஙும் பாடல். அழகும் வலிவமயும் உள்ள 

புலன்கவள எஜமானாகிே மனமானது சிற்றின்பத்தில் பழக்கி வவத்து இறுதியில் னம்வம 

எமன் வகயில் சிக்க வவக்கிறது. அத்தவகே வலிவமோன மனவத குருபிரான் அவர்கள் தன் 

பபரு விரலால் ஊணி அழுத்தி அவத அறிவாக மாற்றி வவக்கிறார்கள். மீண்டும் அந்ந 

மனமானது சிற்றின்பத்வத னாடும் யபாது தம் வாே்வம எனும் னாதத்தால் னம் அறிவு 

சுடராகிே தீபத்வத தூண்டி விடுகிறார்கள். இவதயே னமது பதே்வமவர்கள் ஆதி 

மான்மிேத்தில், "ஒத்ஜத யான் மஜற ஊணி யழுத்திய உத்திரயாைனரர ஓது மான்மியம்" 

என்று அருளியுள்ளார்கள். 

06. ஆதி மான்மியம்: சன்னதம் தபறு பருைம்:சர்ைாகமக் கிரந்நம்: 

அகிலத்திரட்டு அம்மாவன சாணாரக்ுல யவதனாேகம் அவர்களால் அருளப்பட்டது .இது ஒரு 

தீர்க்க தரிசனப் பாடல்.16-ஆம் னூறற்ாண்டில் யபசப்பட்டது. 300-வருடங்ஙளுகக்ுப் பிறகு 19-ஆம் 

னூற்றாண்டில் மீண்டும் இந்ந அவதாரச் பசேல் எப்படி னிகழும் என்பவத குறித்து எழுதி 

வவத்துள்ளார்கள். ஒரு பமே்க்குருபிரான் இரக்கத்தால் "பசான் னேனக ் கவல" மூலமாக 

மூன்றாவது கண் திறக்கப்பட்டு உத்தி ஓ வண்ணமாக ஆனவர்கள் முக்குணமறற்ு 

னிரக்ுணமாகி னின்றால் மட்டுயம இந்ந பாடவல அறிந்நு பகாள்ள முடியும். யமலும் 

புலன்களுகக்ு தவலவனாக இருந்நு னமது வேது வாழ்னாவள வீணாக்கி வஞ்ஞத்வத 

பசே்ேக்கூடிே மனவத, அவலோமல் பாதுகாக்கும் அறம், தர்மம் என்ற பிரம்ம வித்வத 

பசேவல பழக்கி அறிவு சார்ந்ந ஒரு பதளிவான வாழ்க்வகவே யமாட்சத்வத அளிகக்ும் 

னிவலகள் குறித்தும் யபசப்பட்டது. 

அம்மாைாஜச: 

"திங்ங தளன்குலத ்ததய்ைதத் னிப்பிரான்  

பங்ஙு னிமாத மாம்பவு ரஜணயில்  

தபாங்ஙு பிரம்ரமாப ரதசம்புஜனந்நனாள்  

எங்ஙும் தமய்ைழி ஏர்குல ரனான்ம்பிரத". 

 

 இதுயவ முழு னிலவு னாளாகும்.கங்ஙுல் பகல் அற்ற இடம். இரண்டும் ஒன்றான இடம். 

இதுயவ அம் மாவாசி ஆகும். னாம் எல்யலாரும் இந்ந னாயளாடு பழகி இவறவன் அருவள 

பபறயவண்டும் என்று கூறி குருபிரானவர்கள் சவபவே னிவறவு பசே்தார்கள்.  

 

05-09-2021 சத்துைாசச்ாரி சஜப,  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. நாகலிங்கம் 

 

பாத பூஜை:  

"சுயம்பிரகாச நிதத்ியானந்த பிரம்ம தசாரூபதத்ிஜன அறியாது  

அஞ்ஞானம் என்னும் திமிரதத்ால் குருடாயிருந்த எங்களுஜடய கண்கஜள 

 ஞானம் என்னும் அஞ்ஞன சலாஜகயால் திறந்த ரதசிரகந்திரரர!  

ரதைரீருஜடய திை்ய திருைடிக ்கமலங்களுக்ரக னமஸ்காரம்"  

 

 இதன் புரிதலாக இவறவனுவடே திருவடிவே கண்டு அவடயும் 

பபரும்யபறு என்பது அவ்வளவு எளிதல்ல. அது அதிக 

முக்கிேமானதும்,அரிதான ஒன்றாகவும் உள்ளது.யமலும் அத்திருவடிப் யபறு 

ஒரு பமே் குருபிரான் ஒருவருக்கு வாே்த்து அக்குருவின் மூலயம அவடயும் 
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ஒன்றாக உள்ளது. அப்படி இன்றி நாமாக அவடே முடிோததாக உள்ளது. 

சிவபுராணப் பாடலாகிே "புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுைாய்.தமய்ரய உன் 

தபான்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்ரறன்" என்று மாணிகக்வாசகரும் யமலும் 

"துேரறு சுடரடி பதாழுபதழு மனயன" என்று திருவாே்பமாழியிலும் 

திருவடியின் பபரும் யபற்வற  பபரியோர்கள் கூறியுள்ளார்கள். யமலும் அத் 

திருவடிோனது சுேம் பிரகாசமாகவும், ஜீவ சுடராகவும் உள்ளது. அவத 

அவடவதற்கு முதலில் நாம் நம் மனதின் தன்வமவே அறிேயவண்டியுள்ளது.  மனிதனிடத்தில் 

மனயம பிரதானமாகவும்  அத்தவனகக்ும் அடிப்பவடோகவும் உள்ளது. அத்தவகே மனவத ஒரு 

ஆசாரிேரின் வழிகாட்டுதலின்படி அணுகும்யபாது அது பசம்வமோகிறது அவத உலகப் 

பராக்கில் மேங்குறச் பசே்ோமலும், நலிவுறாமலும் காக்கயவண்டும் என்றும் விளக்கப்பட்டது. 

யமலும் ஐம்மணிப் பபாதிவகயில் "ரதகம்னம்ரபா லுள்ள எம்குரு னாதருகக்ு" எனும் பாடல் 

பாடப்பபற்றது. அதன் புரிதலாக, ஒரு பமே்க் குரு பிரான் பார்ப்பதறக்ு தூலத்தளவில் நம்வமப் 

யபாலயவ இருந்தாலும் அவர்கள் ஏதும் இலதாே் ோதும் உளதாயும், ஆதியும் அந்தமும் 

கடந்தவராகவும் உள்ளார்கள். உேர்திவண அஃறிவண ஆகிே ஜீவன்களிலும் நின்று விளங்கும் 

பரம்பபாருளான "அது " எனும் வஸ்து எந்த நாமத்திற்குள்ளும் அடங்காததும் அவனத்து 

நாமங்களுக்கும் உரிேதான ஏக வஸ்துவாக உள்ளது. ஞானிகள் அதவனத் தன்னில் அறிந்து 

பசேலளவில் அதுவாகயவ வாழ்கிறார்கள். நம்முவடே  அகங்காரங்கவளயும், அறிோவமயும் 

தன் நாதத்தின் மூலம் நீக்குகிறார்கள். அவர்கள் நம் யபான்யற ஒத்த யதகத்தில் இருப்பினும் 

நிஜத்தில் தூலம் கடந்த ஒப்பவனகக்ு எட்டாதவராகயவ இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எங்யகா 

காட்டியலா மவலயியலா இன்றி வீட்டினில் நம்முடயன இருப்பார்கள். அவர்கள் ரூபமறற் 

அறிவாகயவ விளங்குவதுடன், என்பறன்றும் நமக்கு அறிவு பவளிசச்ம் அளிப்பவராகவும், இரவி 

மதிக்கு பவளிசச்ம் அளிக்கும் சுடவர, அவடந்தவராகவும், தன்வன அண்டிேவர்களுகக்ு 

அசச்ுடவர அளிப்பவராகவும் இருக்கிறார். ஆகமம் புராணம் யவதங்களிலும் பசால்லப்பட்ட 

நாமங்களும் அவர்களுக்யக தகும் என்றும், அவர்கள் அருளும்  உளவின்மூலயம யசாகமறற் 

மனவத வாகனமாகக ்பகாண்டு வகலாேத்வத அவடேலாம் என்றும் விளகக்ப்பட்டது. யமலும் 

ஐந்தறிவின் தவலேரசன் சிவன் எனும் ஆறாவது அறிவாக, மூன்றாவது கண்ணாக, மனமாக, 

ஜீவனாக உள்ளது. நிஜ அன்பு என்பது உலகப் பபாருவளத் தவிர்த்து, பிரகாசப் பபாருளான தன் 

ஜீவன்மீது வவக்கும் அன்யப நிஜ அன்பு என்றும், ஜீவயன நம் தவலக்கு தவலோகவும், தீண்டா 

திலகமாகவும்,தூண்டா மணிோகவும் உள்ளது எனவும் நம் மனயம சிறிே திருவடிோகவும், 

உற்சவராகவும் பின் அதுயவ அறிவாக மாறும்யபாது பபரிே திருவடிோகவும், மூலவராகவும் 

உள்ளது எனவும் யபசப் பபறற்து. புறத்தியல ஓடிக்பகாண்டிருகக்ும் மனம் நம்முள் ஓர் நிவலயில் 

இருக்கும் இடயம நிவலேம் ஆகும். அவனத்து மதத்திலும் பசால்லப்பட்ட "பிவற" என்பது 

அறிவின் குறியீடாகவும் அறியவ பிரதானமானதாகவும் உள்ளது அதன்மூலயம எமவன 

பவற்றிபகாள்ளமுடியும் எனப் பகிரப்பட்டு குருவின் திருவருளால் சவப இனியத 

நிவறவுபபற்றது  

 

 

05-09-2021 சிைகாசி சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 
 

 இன்று ஆசரிேர் தினம் என்பவத நிவனவூட்டி சவப பதாடங்கப் பபறற்து. 

“ைாழ்ைஜனதத்ும் தந்தநனது குலமுழுதும் தஜனயாண்டு” - ஞான அகவல் பாடவல குரு 

பிரான் அவர்கள் தங்கள் னாத பதானி பகாண்டு இவசத்த பின்பு “காயமன ைாக்கினால் 

அஜடந்ந கன்மங் ஙாயமன ைாக்கினால் கடகக் ரைணும்” என்ற சிவானந்த யபாதப் பாடலின் 

புரிதல் பகிரப்பட்டது,  

காயம்:  

காேயம இது பபாே்ேடா காற்றவடத்த வபேடா, என்று பபரியோர்கள் கூற யகட்டு 

இருக்கியறாம். சுவரில்லாமல் சித்திரம் வவரே முடிோது. இந்த யதகம் 

இருந்தால்தான் நம் ஜீவயதகத்வத அறிந்து குருவின் அருளால் யபரின்பத்வத 

அனுபவிக்க முடியும். 

மனம்:  
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மனம் எவதப் பார்த்தாலும் ஆவசப் படும், மனம் பூரித்தால் பாவம் வக 

வரவாகும், அறிவு பூரித்தால் ஞானம் கிட்டும், நிவனவின் இன்பனாரு வடிவம் 

மனம். மனம் பதட்டம் அவடந்தால் சுவாசம் அதிகம் பசலவாகி வாழ்நாள் 

வீணாகும், பமே்க் குருபிரானின் பசவியுணவு பருகும் யபாது மூசச்ு அடங்கி 

இருக்கிறது, வேவதப் யபாக்குவது உன் மனமாகிே ராஜா. அவதப் யபாகாது 

தடுப்பது அறிவாகிே மந்திரி என சாவல ஆண்டவர்கள்  அருளியுள்ளார்கள். 

ைாக்கு:  

குருவின் வார்த்வதயே திருவாக்காகவும், சஞ்ஞீவிோகவும், பிறவிப்பிணிகக்ு மருந்தாகவும் 

இருக்கிறது, அதுயவ அருளாக யுகாந்த நாட்டு பசல்வமாகவும் இருக்கிறது.  

கன்மம்:  

காே மன வாக்கினால் வரும் கன்மம் என்பது விவனோக உள்ளது, விவனயினால் பிறப்பு 

எடுக்கியறாம், எண்ணம், பசால், பசேல், எனும் மூன்றினால் நாம் வாழும் வாழ்வில் நல்விவன, 

தீவிவன இரண்டுக்கும் மனயம காரணமாக உள்ளது.  

மாஜய: 

மாவே என்பது நிவல யபால் காட்டி நிவலயில்லாமல் மாறிக் பகாண்யடயிருக்கும் இந்த 

உடல்தான். ஞானத்திற்கு தவடோக இருகக்ும் மாவேவே, பவல்வதற்கு குருபிரானின் வாக்கில் 

நம்பிக்வக வவத்து அவர் பசால் யகட்டு நடகக் யவண்டும். வஞ்ஞகமான எண்ணங்கவள விட்டு 

குருபிராவன சரணவடே யவண்டும். ஸ்ரீமாணிக்கவாசகப் பிரானவர்கள் அருளிசப்சே்த 

திருஞானத் தாழிவச பாடலில் மனவதப் பறற்ி அருளியுள்ளார்கள், சுழிவன என்பவத இருதேம் 

என யவதம் கூறுகிறது. உலகக் கல்விபேன்பது வயிற்றுப் பிவழப்புகக்ாகத்தான் என்பது 

சாகாக்கல்விோகிே பமே் கல்விவேக ்கற்கும் யபாதுதான் பதரிேவரும். 

திரு அருட்பா : 

“கல்லார்க்கும் கற்றைர்க்கும் களிபப்ருளும் களிபர்ப 

காணார்க்கும் கண்டைர்க்குமங் கண்ணளிகக்ுங் கண்ரண 

ைல்லார்க்கும் மாட்டார்கக்ும் ைரமளிக்கும் ைரரம 
மதியார்க்கும் மதிபப்ைர்கக்ும் மதிதகாடுகக்ும் மதிரய 

நல்லார்க்கும் தபால்லார்கக்ும் நடுநின்ற நடுரை 

நரர்களுக்கும் சுரர்களுகக்ும் நலங்தகாடுகக்ும் நலரம 
எல்லார்க்கும் தபாதுவில் நடமிடுகின்ற சிைரம 

என்அரரச யான்புகலும் இஜசயும் அணிந்தருரள”.   

 

எனும் வள்ளலார் பாடல் இவசகக்ப் பபறற்ு அதன் புரிதல் பகிரப்பபறற்து. 

 

 

பமே்க்கல்வி கற்றுத் யதர்ந்யதாரிடம் ஏற்றத்தாழ்வு என்பது கிவடோது. தூல யதகத்வதக் 

காண்யபார்க்கு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கும். ஜீவயதகத்வதக் காண்யபார்க்கு ஏற்றத்தாழ்வு 

இருக்காது என சாவல ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். ஜீவ யதகம் என்பது பிரணவ யதகமாக, 

நற்றாளாக, ஏழ்னிவலக் கம்பமாக, ஊவம எழுத்தாக, பிள்வளோர் சுழிோக, திருப்பாதமாக 

இருக்கிறது. குருவின் வாே்வமக்குள் ஆகி விடுவது ஒன்றுதான் பமே்க்கல்விவே கற்யபாரின் 

ஒயர லட்சிேம் என்று கூறப்பபறற்து.  

 

 

“அந்ந னாளில் அஜணத்ததஜன யாட்தகாண்டு” என்ற குரு ஸ்யதாத்திரம் இவசகக்ப் பபறற்ு 

அதன் புரிதலாக, நாளின் சிறப்வப அறிந்தவர்கள் மட்டுயம நாவள ஆட்பகாள்ள முடியும். 

மனிதனுக்யக உரித்தான "நாள்" என்பவத அனுபவிக்க மனிதனுக்கு மட்டுயம பதரியும். ஐம் 

புலன்களின் வழிோக கழிந்து பகாண்யட யபாகும் நாட்கவள, ஒரு பமே்கக்ுரு பிரான் அருளால் 

வீணாகாமல் கற்க முடியும். தன்வனத்தான் ஆண்டுக் பகாண்டவர்கயள ஆண்டவர்களாகவும், 

ஆண்டாளாகவும், ஆண்டிோகவும் இருக்கிறார்கள். தவல வணங்கி வணங்கும் வணகக்த்திறக்ு 

உரிேவர்கள் பதன்முக பதே்வமாக இருக்கும் குருவாக இருக்கிறார்கள். 

அவர்கயள சாகாகக்ல்வியின் பேனாகிே மரணமிலாப் பபருவாழ்வவ நமகக்ு 

கற்றுத் தந்து அதற்கான ஜீவ உணவவ உட்பகாள்ள பசவி வாயிவல நமகக்ு 

திறப்பிக்கிறார்கள், யமலும் 
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யபரின்பம் அளித்து, நம் அறிோவமவே சுட்டிக் காட்ட வல்லவர்  

பமே்க்குருயவ, என்றும், தீண்டும் பபாருட்கவள தீோனது  தன்மேமாக்கிக் 

பகாள்வது யபால ஆசானும் தன் மாணாக்கர்கவள தன்வனப் யபால் அறிவு 

வடிவாக  ஆக்குகிறார்கள் என யபசப் பபறற்து. 

 

ASH WEDNESDAY (திருநீற்றுப ்புதன்) 

“அஜனத்தும் மண்ணிலிருந்து உண்டாகி மண்ணுகர்க திரும்புகிறது.”   
          பிரசங்கி 3:20 (பவழே ஏற்பாடு) 

 மண் என்பது உயிர்ப்பிக்கும் சக்திோகவும், இடமாகவும் இருப்பவதப் யபால், ஆசானின் 

னாதமானது உயிர்ப்புடன் பஞ்ஞாட்சரமாக இருக்கிறது, ஆசானின் நிவனவாகிே ஆகாேத்தில் 

இருந்யத நாம் வளர்கியறாம், நம் அறிோவமயும், அகங்காரமும் சாம்பலாக, ஆசான் தன் னாதம் 

பகாண்டு நம் பாவங்கவள சுட்டு எரிக்கிறார்கள், பாவம் என்பது மூசச்ு துண்டாடப்பட்டு நஷ்டம் 

அவடவது. எதார்த்தம் என்பது உள்ளவத உள்ளபடிக ்கூறுவது.  

 மனம் திரும்புங்கள் பரயலாக ராஜ்ஜிேம் மிக சமீபமாக இருக்கிறது, மனம் திரும்ப 

ஆசானின் னாதத்வத  பசவியுணவாகப் பருக யவண்டும். ஜீவன் அவாவுடன் தாவும் யபாது 

மனமாகவும், மனம் திரும்பும் யபாது ஜீவனாகவும் 

மாறுகிறது, ஜீவயன "நானாக" பவளிசச்ம் தரக் கூடிே 

பபாருளாக இருக்கிறது. இருளில் இருந்து பவளிசச்ம் 

வருவவதயே ASH WEDNESDAY வாக பகாண்டாடப் 

படுகிறது, இதன் பின் EASTER வருகிறது. 

 பதாடர்ந்து யவத முத்துக்களாக குரு பிரான் 

அருளிேது:- யபசச்ு என்பது உணர்வின் மூலமாகவும், 

உணர்வு என்பது அனுபவமாகவும், அனுபவம் 

பபறுவதற்கான பபாருள், திருச் சிற்றம்பலப் 

பபாருளாகவும் உள்ளது. மூன்றாவது கண் என்பது, 

நான் எனும் பபாருளாே், அறிவாே், மனமாே், 

உலகமாே், இவறவனாே், ஜீவனாே், உணர்வாே், 

உகார ரகிதமாே், இருக்கிறது, இந்த மூன்றாவது 

கண்வண அறிவதுயவ தன்வனேறிதல் ஆகும் என 

அருளி யமலும் படம் காட்டி பாதரகசிேம் விளக்கி, 

உயிர்ப்பிக்கின்ற பபாருயள உயிராக 

விளங்குவவதயும், ஆசரிேர் தினமான இன்று 

"உற்றயத குருவிடம் ஒதிடல் யவண்டும்" எனக் கூறி 

பமே் மற்றும் பபாே்க் குருவிற்கு உள்ள 

யவறுபாட்டிவன விளக்கினார்கள். பபாே்க் கல்விகக்ு 

“ஆ-சிரிேர்கள்" எண்ணிலடங்காமலும், பமே்க் 

கல்விக்கு "ஆ-சரிேர்" ஒயர ஒருவராகவும். பபாே்க் 

கல்விவேக ்கற்றுத் தருபவருகக்ு மரிோவதயும், பமே்க ்

கல்விவே உரத்த குரலில் உண்வமோக உவரப்பவருகய்கா, மற்றவர்களின் ஏசச்ும் 

யபசச்ும்தான் உலக வழக்காக உள்ளது. "ஆசிரிேர்களுகக்ு பணி ஒே்வும், "ஆசரிேர்களுகக்ு 

ஓே்வற்ற பணியுடன் அர்ப்பணிகக்ப்பட்ட வாழ்க்வகோகவும் உள்ளது. பபாே்க ்கல்வியில் பல 

தரப்பட்ட பாடத் திட்டமுடன் யதால்வியும், பமே்க ்கல்வியில் அவனத்து யவதங்களும் பபாதிந்த 

ஒயர அழிோத பமே்க் கல்விோக, சாகாக ்கல்விோக  சரசுபதித் தாே் நடத்தும் கல்விோக 

உள்ளது என அருளி அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள். 

05.09.2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம மாஜல: 

 இஜச ைகுப்பின் ததாகுப்பு 

 

 ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்நத்தில் இருந்து குரு ஸ்யதாத்திரம் பாடல் எண்5 

காை லானபு ராதன ரைதியர் 

ரமை லானை ரராததயன் னாதர்ரமல் 

ஆை ரலாங்ஙை ைாவுங்ங ழன்றன்னாள் 

பாை னாசம்ப டபப்ளிங் ஙானரத 

 

மமய்வழி 

திரு.குழந்லதசாமி கவுண்டர் 

அவர்கள் 
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என்ற பாடல் பாடப்பபற்றது, பதாடர்ந்து ஆதி மான்மிேத்தில் இருந்து 

“எல்லாண்டு எல்லாண்டு” என்று பதாடங்ஙும் பாடவல கலிவிருத்தத்தில் 

எப்படி பாட யவண்டும் என்பவதயும் பதாடர்ந்து, அருண்மணி விரிநந்ு 

தபருந்நுஜற சிறந்ந என்ற பாடவல எப்படி தாளத்துடன் பாட யவண்டும் 

என்பவதயும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது, 

 யமலும் ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்நத்தில் ஞான முவறயீடு பாடல் எண் 3 

சுருளிமுப் பதத்ிமுக ்ரகாடிரத ைர்மனு 

      ஜின் கள்ைான் பூமிதயலாம்  

சூலில்ஜைத ்ரததைளி யாகக்ின் னுமாகக்ும்  

     தூலாதி சூட்சவித்ரத   

 

என்ற பாடவல தாளத்துடன் எப்படி பாட யவண்டும் என்பவத கறற்ு தந்தார்கள், யமலும்  

 

ஓங்ஙா ரத்ததானி யானக பாலத் 

 ரதசிறு ைழியறியார் 

ஆங்ஙா ரங்தஙாண் ரடமணி யாடட்ி 

 யலுத்ரதா டிசச்லிதத்ுச ்

சாங்ஙா லம்தஜல ரயாடஜ்ட யுஜடகக்ும் 

 சண்டியர ்கஜளவிடர்ட 

பாங்ஙா யிஜறரய உம்மிடம் காைற் 

பாடது ரதடுகின்ரறன்   

என்ற பாடவலயும் ராகம், மற்றும் தாளத்துடன் கறற்ு தந்தார்கள் 

 

10-09-2021 வினாயகர் சதுர்த்தி சிறப்பு சஜப : 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ஜீவிதா ைடிரைலன் 

 

 பிலவ வருடம் ஆவணி மாதம் 25-ம் யததி சுக்லபட்சம் சதுர்த்தி திதி பவள்ளிக்கிழவம 

(10.9.2021) வினாேகர் சதுர்த்தி திருனாளன்று னாேகன் இல்லத்தில் னம் யவத னாேகமவர்களின் 

திருஆலவாயினிடத்தில் இருந்து பவளிோகிே னாத முத்துகக்ள் 

 

ஞானஅகைல்: 

 
ைந்ந ரைதம்ை ஜரந்நப யதத்ினால் 

சிந்ஜந வீணர்ஜக சிகக்ிதம லிந்நனாள் 

அந்தந ழுத்ஜத யழித்ரத எழுதிய 
எந்ந னாளும் என்றன் குரு னந்திரய 

 

முந்ந ளாளினில் மூண்ட அகைலும் 

பிந்ந னாள் ஜகபிடித்ததகைலு 

மிந்ந னாளி லிஜசக்க அகைலுக ்
தகந்ந னாளு தமன்றன் குரு னந்நிரய 

 

வினாயகர் சதுர்த்தி 

 உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழர்கள் அவனவரும் பவகு விமர்வசோக பகாண்டாடும் 

திருவிழா வினாேகர் சதுர்த்தி. ஆவணி ( ஆவ-னீ ) மாதம் வளர்பிவற திதியில் சுக்லபட்சத்தில் 

அமாவாவசயிலிருந்து நான்காவது நாளான சதுர்த்தி திதியில் வினாேகர் திரு அவதாரம் 

பசே்ததாக இன்னாளில் மக்கள் திருவிழா பகாண்டாடுகிறார்கள். "மூஷிக ைாகன ரமாதக 

அஸ்த ஷியாமள கர்ண விளம்பித சூதர் ைாமன ரூப மரகை்ைர புத்ர விக்ன வினாயகா 
பாத னமஸ்ரத" என்று ஒளவவ பிராட்டிோர் வினாேகப் பபருமாவன 

யபாற்றி வணங்குகிறார்கள். யமலும் 72 வவர வரிகவளக் பகாண்டு 

வினாேகரின் தத்துவ உருவத்வத வர்ணவனயோடு வினாயகர் அகைல் 

என்ற நூலின் மூலம்  குரு பபருமானிடம் தான் பபற்ற யபருண்வமகவளயும் 

அருளியுள்ளார்கள். வினாேகர் சதுர்த்திேன்று எல்யலாரும் வினாேகர் 
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சிவலவே வவத்து வணங்கி வழிபடுகியறாம். மூன்றாவது நாளில் குளத்தில் 

பகாண்டுயபாே் கவரத்துவிடுகியறாம். இதன் தாத்பரிேம் என்னபவனில், 

நீரிலிருந்து அவமந்த பிறப்பு மீண்டும் நீரில் கவரக்கப்படுகிறது என்பதாகும். 

கணங்களுகக்ு அதிபதிோகிே கணபதிோனவர், பஞ்ச பூத கணங்களில் 

ஒன்றான நீரில் கவரந்து விடுவாரா? இத்தத்துவம் உணர்த்தும் பபாருள் 

என்னபவன்றால் மனித பிறப்பின் ரகசிேம், மற்றும் அகமிே நிவலவே 

உணர்த்தயவ இச் சம்பிரதாேத்வத பபரியோர்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். உலகில் 

அதிகமான யகாவில்கவளக ் பகாண்டவர் வினாேகர். முழு முதற்கடவுளான இவர் இந்திே 

தாே்நாட்டில் நீக்க மற நிவறந்திருக்கிறார். பல நாடுகளில் வினாேகர் சிவலகள் 

கண்படடுகக்ப்பட்டதாக அகழ்வாராே்ச்சியில் கூறப்படுகிறது. இந்யதாயனசிோ, ஐயராப்பா, 

வடஅபமரிக்கா, பிலிப்வபன்ஸ், கம்யபாடிோ நாடுகளில் வினாேகவர வழிபடும் முவறகள் 

அழிோமல் இன்றளவிலும் மக்கள் பின்பற்றி வருகின்றனர். வினாேகப் பபருமானின் தத்துவ 

இரகசிேங்கள்  

 

 

"ஐந்து கரத்தஜன ஆன முகதத்ஜன  

 இந்தில் இளம்பிஜறரபாலும்  
எயிற்றஜன னந்திமகன்தஜன  

ஞானக்தகாழுந்திஜன புந்தியில்  

ஜைத்தடி ரபாற்றுகின்ரறரன" 
 

திருமுகம்: 

 கயணசரின் திருமுகத்திறக்ு, ஆன முகம், குருமுகம், யவழ முகம் (விோழ முகம்), கரிமுகம், 

பிரம்ம முகம் என பல னாமங்கள் உண்டு. இத்திருமுகமானது, மூன்றாவது கண்ணின் 

இரகசிேத்வத உணர்த்தக ்கூடிேதாக இருக்கிறது. ஐந்பதாழிலுகக்ு அரசாகிே குரு பபருமானின் 

ஓபரழுத்து மாத்திவர யகால் எனும் மூல மந்திர சாவி பகாண்டு மூன்றாவது கண்ணான 

அறிவுக்கண் திறக்கப்பட்ட பிறயக இத்தத்துவ உருவத்தின் பமே் னிவலகவள நம்மால் 

அறிேமுடியும். 

 

திருச்தசவி :  
 இரண்டு பசவியும் இலங்கு பபான்முடியும் பசவியில் சுவவ உணரும் ரகசிேயம 

திருச்தசவி. பிள்வளோரின் திருவுருவத்தில் காதுகள் முறம் யபால் காணப் படும். அரிசி, 

தானிேங்களில் இருக்கும் கற்கவளயும், யதவவேற்றவவகவளயும் முறத்தில் புவடத்து 

நீக்குவவதப் யபால, நாமும் தீேவற்வற ஒதுக்கி நல்லவவகவள மட்டுயம பசவி மூலம் யகட்க 

யவண்டும் என்பவதயே இத்திருவுருவம் உணர்த்துகிறது.  

 

“தசல்ைத்துள் தசல்ைம் தசவிசத்சல்ைம் அசத்சல்ைம்  

தசல்ைத்துள் எல்லாம் தஜல" 
 

ரபஜழ ையிறு: 

 உலகிலுள்ள பசல்வங்கள் அவனத்தும் யபவழ வயிற்றிலிருந்துதான் பவளிவந்தது 

என்பவத அறிவிக்கயவ முந்திேவன் துந்தி னந்தி னடு பந்திோக, பதாந்தி கணபதிோக, மணி 

வயிறாக, வினாேகரின் திருவுருவத்தில் வயிறு முன்னிருப்பது யபால வடிவவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அங்குசம்: 

 ோவனக்கு மதம் பிடிக்காமல் இருப்பதற்காக காதில் அங்குசத்வத மாட்டி வவப்பார்கள். 

அவதப் யபாலயவ, ோவனக்கு ஒப்பாக இருக்கும் மனிதனின் மனவத பசம்வமப்படுத்தயவ 

சடங்கு சம்பிரதாேங்கள், யனம நிஷ்வடகள் என்ற சரிகத்து ஒழுகக் நிவலகவள பபரியோர்கள் 

ஏற்படுத்தி வவத்திருக்கிறார்கள். 

 

நான்ற ைாய் - துதிக்ஜக: 

 யசாடச திருயமனிேரான வினாேகர் தன் நான்ற வாயில் தான் பூரணக்கும்பத்வத 

சுமந்துபகாண்டிருக்கிறார். கவலகள் 16-ம் பூரணயம - யசாடசம். பூரணத்வத கறப்ககக்னிவே 

அளிக்ககக்ூடிேதாக இருப்பது நான்றவாே். தும்பிகவ்க அறுபட்டால் ோவன 

இறந்து விடும். அது யபால், மனிதனின் பிறப்புக்கும் இறப்புகக்ும் 

காரணமாகவும், துதிக்வக உணர்த்தும் பபாருளாகவும் இருகக்கக்ூடிேது 

பிராணன். 



 

61 
 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவ சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு 

Copyright © AMNA Trust, Chennai 

 

ரகாடாயிதம்: 

 யகாடாயுதத்தால் பகாடுவிவன கவளந்யத நாம் பகாண்டுவந்த விவன - 

பகாடுவிவன. கருப்வப கூடி கலந்த விவனத்பதாடர் நம் விவனவே 

கவளேக்கூடிே ஒயர ஒரு காரிேத்திற்கு மட்டுயம பதே்வம் யவண்டும். யவறு 

எதற்காக பதே்வத்வத யவண்டினாலும் பாவயம வரும் என்பது பதே்வவாகக்ு. 

 

ஒற்ஜறக ்தகாம்பன்: 

 சிபத்து - நபுசு என்ற வித்திோ தத்துவ நிவலகளில், கீழ் பாதமாக இருகக்ும் நபுவச ஒடித்து 

யமல் பாதாமாகிே சிபத்தாக்கி அதன் மூலம் புராணங்கவள எழுதிேதாலும், வினாேகர் ஒறவ்ற 

பகாம்பன் என்ற னாமத்திறக்ுரிேவராக நின்று விளங்குகிறார். 

 

எலி - மூஞ்ஞுறு: 

 பபரிே யதாற்றமுவடே வினாேகரால் சிறிே உருவமான எலிவே வாகனமாக பகாண்டு , 

அதன் மீது எப்படி ஏறி அமர முடியும்? எலி என்பது மனதின் பசேவல குறிப்பது. மனம் 

மிகச்சிறிேதாக (எண்ணம்) விரிோமல் ஓர் நிவலோக இருகக்ும்யபாது, அறிவாக சூக்குமமாக 

மாறும் என்பயத மூஞ்ஞுறு வாகனத்தின் தத்துவமாகும். அணுவுக்கு அனுவாே் அண்ட 

பிரம்மாண்டமாே் கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளாக விளங்ககக்ூடிே அந்தப் பரம்பபாருள் 

மனதிற்குள் ஒடுங்குகிறது என்பதற்கு அவடோளமாகயவ வினாேகப்பபருமானின் வாகனமாக 

சிறிே உருவத்தில் மூஞ்ஞுறு உள்ளது. 

 

சுத்த பிராமணர:் 

 வினாேகர் ,பிரம்ம முடி தரித்த பூணூவல ஒளி மார்பில் அணிந்து பகாண்டிருப்பவர். 

அறுபுரி நூல் பிராண னிவலயின் இரகசிேத்வத அறிந்தவர். பிரம்மசச்ாரி. 

 

வினாயகரின் பஜடயல்  உணவுகளின் சிறப்புகள்:  பகாழுகக்ட்வட, கருப்பு 

மூக்குகடவல சுண்டல் இவவ இரண்டும் விநாேகருக்கு விருப்பமான உணவுகள். 

பகாழுகக்ட்வடகக்ுள் பூரணம் இருக்கிறது. ஐந்து விரல் களும் யசர்ந்து உள்ளிருப்பவத 

உணர்த்துகிறது. மூக்கு கடவல என்பதும் பிராணனிவலவே, பமே்ஞ்ஞான இரகசிேத்வத 

உள்ளடக்கிேதாக இருக்கிறது என்பவத நாம் உணர யவண்டும் என்பதற்காக பபரியோர்கள் 

உணவிலும் ஞானத்வத வவத்துள்ளார்கள். 

 

வினாயகரின் திருஅைதாரம்: 

 சூரிேனின் பேணமானது, ஆடி மாதத்தில் பதாடங்கி தட்சிணாேனத்திலிருந்து மாறி 

உத்ராேணத்திற்கு யபாகக்கூடிே நிவலயில் வினாேகரின் திருஅவதாரமானது நிகழ்வதாக 

தாத்பர்ேம். ஞானிகள் கூறுவதும் இது தான். கணபதியின் திருஅவதாரம்  உணர்த்தும் பமே்ப் 

பபாருவள, இவ்வுலகிறக்ு முன் வந்த அவதார மூர்த்திகளான கிருஷ்ண பரமாத்மா, ராமபிரான், 

வள்ளல் பிரான், பிரம்யமாதே பமே்வழி சாவல ஆண்டவர்களின் திருஅவதார நிகழ்வுகவள 

முன்வவத்து யவத சாட்சிகயளாடு குரு பபருமான் அருளிேவவ, துவாபரயுகத்தில் லட்சத்து 

இருபத்தி நான்காயிரம் நபிமார்களில் ஒருவரான ஸ்ரீகண்ணபிரான் அவதாரம் பசே்த நாள் 

கிருை்ண தையந்தி. 

 

"சாைாது பிறைாது 

தனிமுதலா இருந்நனான் 
ஆைாஇை் வுலகுபடும் 

அழிதுயர்தீர்ப ்பதற்காக  
ரமைாது னின்ரறஎன் 

மாஜயயினான் தமய்ரயரபால்  

ஓைாதுைந்து பிறந்திடுரைன்  
யுகந்ரதாறும் யுகந்ரதாறும் " 

 

 

 அழிதுேரான பிறவிச் சூழலில் - பிறந்தது இறந்து, இறந்தது பிறந்து என்பது மாறி 

மரணமிலா பபருவாழ்வவ மனிதன் வாழயவண்டும் என்பதற்காக இத் 

திருஅவதாரமானது நிகழ்ந்தது. 
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 ராம நைமி (நவமி திதியில்) ராமபிரானின் திருஅவதாரமானது நிகழ்ந்தது. 

இன்றும் நாம் இத்தினத்தில் ராமபிராவன வழிபடுகியறாம். 

வள்ளல் பிரான்:  

 1823-ம் ஆண்டு புரட்டாசி மாதம் அக்யடாபர் 5 ம் யததி வள்ளல் 

பிரானவர்களின் திரு அவதாரமானது நிகழ்ந்தது. 

 

 

தமய்ைழி ஆண்டைர்கள்:  

 "மார்க்கம்பட்டி எனும் சிற்றூரின் கண்யண ஜமாலுயசன் பபரிேதாே் என்பவர்களுகக்ு 

ஆண் குழந்வதயே இல்லாமல் யவண்டி வரம் வாங்கி றாரிறாயரா பாடி பநே்விளக்கு ஏறற்ி 

யநர்ந்து தவமிருந்யத வவேகத்தில் என் வயிற்றில் வந்து பிறந்த கண்யண என்பறல்லாம் 

பாடப்பபற்று வந்த திரு அவதாரம், பிரம்ம பிரகாச தமய்ைழி சாஜல ஆண்டைர்கள்.  

 

ைகத சற்குணா லங்கிர்த சன்னதர ்
அகம்பு றம்புங்ஙண் டாண்டாச லாசனர்  

யுகங்கள் னான்ஙுங்ஜக தகாண்டரகாடூழியர்  

மகதி ஆண்டைர ்ைந்நை தாரரம   
 

 பிறந்தனர் அறிவு பிழம்பபனும் கிரணர் 

பிறந்தனர் வித்துனாேகம் பிறந்தார் என்ற திருஅவதார 

திருளாவள நாம், மார்கழி மாதத்தின் நிவறவு நாளில் 

வணங்குகியறாம்.  

 

 இத் திருஅவதாரங்கள் நிகழ்ந்த நாவள இன்று 

நாம் திருவிழாக்களாக பகாண்டாடுவதன் பேவன 

அறிந்து அவடே யவண்டும் என்பதற்காகயவ, 

இவ்வுண்வம நிவலகளானது இன்று 

பவளிோக்கப்பட்டுள்ளது. நம் பதே்வமவர்கள் இத் 

திருஅவதார பசேவல ஞானச் சங்ஙு என்ற பாடல் 

மூலம் அருளியுள்ளார்கள். 

 

 வினாேகரின் அம்சமாக, பிரம்மத்தின் அம்சமாக 

வரக்கூடிே குரு பபருமானவர்களின் பசழுஞ் சீதள 

மயனா யனாக்கிற்கு இணங்கி நடப்பவர்களின் இருதே 

கமலத்தில் வினாேகப்பபருமானின் திரு 

அவதாரமானது விவளந்து விவளயவறும் என்ற 

ஆசீர்பாதத்துடன் குரு பபருமானவர்கள் அவவவே 

னிவறவு பசே்தார்கள். 

 

 

11-09-2021 மான்மியம் சஜப:ததாகுப்பு:  

ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார ்

 

சப்தம், நாதம்: ஆசானின் வாக்கு முதலில் நமகக்ு புரிோத யபாது சப்தமாக இருந்தது. சப்தத்தின் 

உள்யள சதாசிவம் காட்டி சித்தத்தின் உள்யள சிவலிங்கம் காட்டி வீண் மனுவவ ஈசன் ஆகக்ும் 

பசேவலயு வடே நிவலயில் அதுயவ நாதமாகிறது. நம் நிவனவில் உள்ள பல குப்வபகவள 

விலக்கி இருத்தி ,திருத்தி, தவ நிறுத்திே சத்குருவாே் வர்ஷிப்பு சப்தமாக, யபாதவனோக, 

நாதமாக இருக்கிறது.  

 

ரகாடாயிதகூர ் ைாக்கியம்-69: நன்வம தீவம அறிேக ் கூடிே சக்தி மனிதனுக்கு மட்டுயம 

உண்டு. மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு நிவனவு உண்டு. நன்வம தீவம என்ற எண்ணம் இல்வல. அதறக்ு 

தீங்கு பசே்தால் நம்வம எதிர்த்துப் யபாராடும். நமக்கு நிவனவு ஒன்றாக இருந்தாலும் 

குணங்கள் யவறுபட்டு சார்ந்ததின் வண்ணம் அவமகிறது. நரனுவடே அகம் 

நரகம். மறதிேற்ற பபாருளாக அறிபவனும் பிரகாசமாக இருக்கும்யபாது 

நிவனவு. மறதி மறலிோக அறிோவமோக இருக்கிறது.  "னீங்ஙுறா 
ரனர்ஜமயாளர ் னிஜனவிதலன் னாளும் னிற்பர்" நிவனவில் தீவம 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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கலக்காத யபாது யநர்வமோளர். சுத்த நிவனவாக  அறிவாகும்யபாது 

பசார்க்கமும், அசுத்த நிவனவாக அறிோவமோகும் யபாது நரகமும் 

கட்டப்பபறுகிறது.  

 

குருமணி மாஜல பாடல்-8: "ஆதியாய் மூல ைேததனுங் ஙடதலன்" எனத் 

பதாடங்ஙும் பாடல்-அஹது, நம்வமக் காக்கும் முதற ் பபாருளாகிே அகரம். 

அகரப்பபாருவளக ்வகக்பகாண்ட பபரியோர்கள், வாே்வம மூலம் நமக்கும் அவத உணர்த்தி 

ஆக்கி வவக்கிறார்கள். "தன் அகரப் பபாருள் வக பகாண்யடார் யதவர்". "வா தியூர்கடயல " வாதி 

- காற்றின் ரகசிேம் உணர்ந்தவர். திருவாதவூரர் என்ற னாமம் ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர்கக்ு உண்டு. 

"வட்டமிட்டாரூர்" -அறுசுவவ பகாண்படாளித்த இடத்தின் நிவலகவளயும், ஓோத் 

பதாழுவகயின் பசேவலயும் விளக்கி உள்ளம் தித்திகக்ச் பசே்கின்றவர்கள் பமே்கக்ுரு பிரான் 

ஆவார். அறுசுவவ பகாண்படாளித்த இடம் அறிந்தவர்கள் யதவர்கள். பழம்பபாருள் ஞானம் 

யவத யவதிே னாத புராதனனாகிே  குருபரனின், மூலப்பழம் பண் ஆரமணி உண்வடப் 

பபட்டகத்திலிருந்து, பண்டு பழுத்தமவற விண்ட ரகசிேமாக, பண்வட னான்மவற யபசும் 

பரிசாக ,பண்வட நாள் அமுதாக, ஓர் வார்த்வத பசால்லும் சற்குரு "வா" ஆக, ஆதியியல 

வார்த்வதோக, ஆசான் திருயமனிோக, யவதமாக, பிரம்மக்குன்பறன்னும் சூல் புவடத்த பூர்வ 

புராதன குவடயிருட் யகாளமாக னின்று இலங்ஙுகிறது.  

 

திருைாசகம் -அன்ஜனபப்தத்ு-பாடல் – 9: "ஜதயரலார்  பங்கினர் தாபத ரைடதத்ர"் எனத் 

பதாடங்கும் பாடல். வதேயலார் பங்கினர்- சிவசக்தி பாகம்-பனிமதி மங்வக பங்கன் பரமர், 

அறிோவம எனும் பித்வத, கசப்வப பிே்த்து எடுக்கும் பிச்வச ஆண்டவர். பபரியோர்களின் 

பசழுஞ்சீதள மயனா யனாக்கிற்கு இணங்ஙி னடக்கும்யபாது அறிோவம உள்ளமாகிே மனம் 

வநந்து பதளியும் மதிோகிறது. காலகாலங்ஙவள எல்லாம் உள்ளடக்கிக் பகாண்டு பழம் 

புராதனச் பசேலாகிே அறிவானது, வருகின்ற பபரியோர்கள் மூலம் அதறக்ான மக்கவளத் யதடி 

தனுவினுவடே னாணியினிடத்திலிருந்து கிளம்பி வருகிறது.  

 

ஆதிமான்மியம்: சன்னதம் தபறு பருைம்.- பசன்னிமவலவாசல் - தவலவாசல். தவலகக்ு 

வாசல் பசவி, பசல்வத்துள் பசல்வம் பசவிசப்சல்வம். பசவியிற ்சுவவ உணர்பவர்கள் யதவர்கள்.  

பசான் னேனகக்வல வவத்து, ஒத்வதோன் மவற ஊணி அழுத்தி, சாவகக்டவபதன்பறன்வனச ்

சபித்து, சாயவாவல கிழித்து மரணமிலாப் பபருவாழ்வவ அளிக்கும் அரும்பபரும் பசேவல 

உள்ளடக்கிேது முகப்புப் பா. சர்வாகமக் கிரந்தத்தில் உபயதசம் பபற்றனிவலகள், 

தவனிவலகள், ஞானனிவலகவளயும், அவத மக்களிடம் பகாண்டுயபாே்ச ் யசர்க்கும்யபாது 

சந்தித்த ஆபத்துகள், ஆண்டவர்களுகக்ு நடந்த நிகழ்வுகள் கூறப்பட்டுள்ளது. "னீஜககுவிதத்ால் 

எனக்கு மிகத ் தாங்ஙரிது" னிபுணமணி விளக்கா பமன் னாசான்பாதம்" என்றும், எந்ந 

னாளுபமன் றன்குரு னந்நியே" என்றும், மவலேரசி மதிேரசி ேருளால் என்பறல்லாம் பல 

இடங்ஙளில் வணங்கிப் பாடுகிறார்கள். இது எவதக் குறிக்கிறது என்றால் வக குவிேகக்ூடிே 

இடமாகிே தூலம் கடந்து னிற்கும் சூகக்ும னிவலவேக ்குறிக்கிறது. நீ ,நான் என்பது தூலமல்ல. 

தூல மற்று இருகக்ும்யபாது எல்யலாரும் ஓர் சாதி. 69 ஜாதிகள் அடங்கிே பல்லாயிரகக்ணகக்ான 

மக்கவள ஈன்பறடுத்தவர் எம் தந்வத ஞானபிதா.  

 

புத்த பகைான் தீர்க்கதரிசனம்: தமது பசாந்த பூமிக்கு ஏறிவந்துவிட்டார்கள். காலச் 

சக்கரமானது புதுப்பிக்கப்பபறுகிறது. பசாந்த பூமி, மறுபிறப்பு பூமிோகிே பசார்ண பதிக் 

கயிவலனாடு. அதுதான் அசல். "ஒன்ரற குலம் ஒருைரன ரதைன்" என்ற ஜாதியின் ரகசிேம் 

சுக்கிலத்தில் இருக்கிறது. "சுக்லாம் பரதரம் விை்ணும் சசிைர்ணம் சதுர்புைம்" அறியும் 

யபாது எல்யலாரும் ஒயர சாதி, சாதிக்கும் பிள்வள எவயனா அவயன சாதி. தன்வனேறிந்து 

சிவமான சாதி உேர்ந்த சாதி-சிவானந்த யபாதம்.  

 

"சாதியிரண்தடாழிய ரைறில்ஜல -சாற்றுங்கால்  

 னீதி ைழுைாதனறிமுஜறயில் - ரமதினியில் –  

இட்டார் தபரிரயார ்இடாதார ் 

 இழிகுலத்ரதார் படட்ாங்ஙில் உள்ளபடி " 

 

 என ஒளவவோர் கூறியுள்ளார். "ைாய்ஜம ஒளிர ்என்மகரன ைருரைன் 

உன் கண்ஙாண" என்ற தீர்க்கதரிசனம், தூலத் திருயமனிவேக ்குறித்துச் 

பசால்லவில்வல. மூன்றாவது கண்திறப்பிகக்ப்பபறற்ு அறிவுகக்ண் பகாண்டு 

பார்த்தால் அவர் வருவார். கீழ் திவசக ்குணகக்டலிலிருந்து வவேமும் வானும் 

னிவறந்த இருளவனத்வதயும் எடுத்பதடுத்து உண்டுவிட்டுப் பிரகாசம் 
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பகாப்பளிகக் உதேம் பசே்வது ஞானசூரிேன். "சம்பூர்ண ஞான சம்பன்ன 

சம்பந்நர்" மூன்றாவது னிவலயில் உள்ள "ச" வின் ரகசிேம் ."ச"என ஓவச 

இல்லாத ஒன்றுக்குள் அகரத்வதச் யசர்த்து ஓவசயுவடேதாக, 12 வரிகளாக, 

உயிரப்மே்ோக, தமிழாக அதன் விரிவுகவள உண்டாக்கி வவத்துள்ளார்கள். 

 

 

 

  12-09-2021 சத்துைாசச்ாரி சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ கிருை்ணமூர்தத்ி 

 

அனந்நர்கள்: ஆண்டவர்கள் இடத்தில் மறுபிறப்புப் பபறற்ுள்ள மக்களுகக்ு னிஜமான யசாதிடம் 

பதரியும். எமன் எல்வல கடந்நு சிவன் எல்வலோகிே அத்திருத்தலத்தில் குடிபுகுநந்ு 

பகாண்டவர்கயள அனந்நர்கள். அவர்கள் அரக்கி அரக்கர் விலக்கித் துலக்கி ஆகக்ும் 

அனந்தர்கள். அடியும் முடியும் னடுவும் கண்டவ் வான அனந்தர்கள். அடகக்ம் மடக்கிப் பிடிகக்த் 

பதரிந்யநார் அனந்நர்கள். அந்தர்மாமுகங் கண்டு ஓங்குபவர்கள் அனந்தர்கள். யவத 

விோக்ோன விற்பனங்ஙடந்ந மந்நியராற்பன்ன சூக்கும ஆரூர்சச்ுலாம் ஏற்றுனிறக்ும் 

பசளபாக்கிே பஜேசீலர்கள் அனந்தர்கள். என ஆண்டவர்கள், அனந்தர்கள் என்ற 

னாமத்திற்குரிே பசேலிவனச ்பசால்லி வவத்துள்ளார்கள். 

 

னடு: கண், மூகக்ு, வாே், காது, ஸ்பரிசம் என்ற ஐம்புலன்கவளக ்பகாண்டு அனுபவிகக்ும் உலக 

இன்பம் ஆறாவது அறிவின் மூலம் அனுபவிகக்ும் இன்பத்திற்கு ஒரு யராமத்தளவு கூட 

இவணோகாது. உலக மக்கள் அனுபவிக்கும் இன்பத்வதச் சுருக்கமாகச ் பசால்லுமிடத்து 

அதுதான் சாவு. மக்கள் அஞ்சி நடுங்கக ்கூடிே பசால்லாக இருகக்ும் சாவிவன மாற்றுபவர்கள் 

அவதார பசம்மல்கயள. அவர்கள் பசால்லும் பசேவல வாவே மூடி ஓதி, ஊத 

யவண்டிேவர்களாே் இருக்கியறாம். மனயதாடு யசர்ந்து னான் ஓடிக ்பகாண்யட இருக்கின்றது. 

அது ஒரு இடத்தில் னிற்க யவண்டும். அதுயவ னடுவுநிவல. அந்த னடு னிவலோன பபாருள் 

னாேகமாகவும், சுேம் பிரகாசமாகவும், னித்திே ஆனந்நமாகவும், இருந்து வருகிறது. 

 

சுயம் பிரகாசம்: னமக்குள் பவளிசச்ப் பபாருளாே் ஒன்று இருக்கிறது. இவத ோராலும் ஏறற்ி 

வவக்கப்படாமல் அதுவாகயவ பகாழுநந்ு விட்டு எரியும் பபாருளாக இருக்கிறது. எல்லா 

மதங்களும் குறிப்பிடுகின்ற பவளிசச்ப் பபாருளாகிே அது குருபிரான் அவர்களின் னாதத்தால் 

பதாட்டுக்காட்டப் பபற்றவர்களின் னிவனவுகக்ு மட்டுயம யதாறற்த்திறக்ு வரும். குரு பிரானின் 

சுகம் நல்கும் வவத்திே னாத மருந்வத உட்பகாண்டவர்களுகய்க அச் சுேம்பிரகாசம் 

யதாற்றத்திற்கு வரும். இவதயே திருவள்ளுவர் பபருமான்  

 

"தசல்ைத்துட் தசல்ைம் தசவிச்தசல்ைம் அசத்சல்ைம் 
  தசல்ைத்து தளல்லாந் தஜல"    

என்று கூறுகிறார்.  
 

அறிவவ அவடந்தவர்களுகய்க எல்லா மதமும் ஒயர மதம் தான் என்ற உண்வம பதரியும். 

யவதயம னம்வம அறிவுப் பாவதக்கு அவழத்துச ்பசல்லும் பவளிசச்ப் பபாருளாே் உள்ளது . 

மந்திரம்:- அகத்திேர் ஞானப்பாடல் கூறுவது, "மனமது தசம்ஜமயானால் மந்திரம் தசபிகக் 

ரைண்டாம்." மந்திரம் என்பது அவரவருவடே பசாந்தவீடு. பசாந்த வீட்டில் மனம், னான், 

கவனம், எண்ணம், னிவனவு யபான்றவவ எல்லாம் பிரகாசப் பபாருட்களாக இருக்கிறன. 

இதுயவ மின்னல் கிரணமாகிே ஜீவ யதகம். அதற்குள் னாள்யதாறும் னுவழந்நு னுவழநந்ு 

பழகுவயத சன்மார்க்கம். இவ்வாறு பழகி, இந்ந அனித்திே வீட்வட விட்டு அந்நப் பிரணவ 

வீட்டிற்குள் பாே்ந்நு னிற்கும் பசேயல னிஷ்வட. இதவன ஒரு பிரம்ம னிஷ்டரிடத்தில் 

பழகுபவர்களுகக்ு இப் பிரம்மச ்பசேல் னிஜமாகயவ வகவரவு ஆகிவிடுகிறது. 

 

சங்ஙு:- "இலஞ்ஞுழி சுழித்து ஏகமாய் விம்மி" என்ற ஞானச ்சங்ஙு பாடலும், ஆதி மான்மிேம் 

சன்னதம் பபறு பருவத்தில் வரும் "பூமி யதிரும் ஓஜசயுஜடய கடலறியாத திரு ைலம் புரிச் 

சங்ஙும்" மற்றும் "பிறவி ததாஜலந்நததன்று ஊதூது சங்ரங, ரபரின்பக ்தகாடிஜக பிடிதத்ூ 

திடுஞ்ஞங்ரங" என்ற பாடலும் வலம்புரிசச்ங்கின் ரகசிேத்வத 

பவளிோக்கும் சான்றுகளாக கூறப்பட்டன. சர்வ மதங்களின் யவத 

வாக்குகளும் வந்து வட்டாடும் அப் பபரியோர்களின் திருக்கரத்தில் யவல் 

உடுக்வக சங்ஙு சக்கரம் முதலிே பதே்வீக முத்திவர சன்னதங்ஙளானது 

பிரத்திேட்சத்தில் காண எழுந்நு விளங்ஙும். அப்யபர்க்பகாத்த னாதம் 
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விவளந்யதாரிடத்தில் பழகி வரும் யபாது தான் சங்ஙுக்குள் இருக்கும் ஐந்து 

னிவலகள் பதரிே வரும். அவவகள் 

 

1. ஊதூது சங்ரங 

2. ஊதிடுஞ் ஞங்ரங 

3. ஊதடா சங்ரங 

4. ஊதுரத சங்ஙு 

5. ஊதுரம சங்ஙு  

 

ஊதாமல் இவறவவனப் பார்க்கயவ முடிோது இவறவவன பார்க்காமல் பிறவிவே கடகக்யவ 

முடிோது. யகாடி சூரிே பிரகாசப் பபாருயள அறிவுதான் எனப் யபசப் பபறற் பின்னர் குருவின் 

திருவருளால் சவப இனியத னிவறவு பபற்றது . 

 

18-09-2021 மான்மியம் சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. ைடிரைலன் 

 

 புரட்டாசி மாதம் பபௌர்ணமி னாளில் பமே்வழிச் சாவலயில் பிசச்ாண்டவர் திருவிழா 

னவடபபறும். புரட்டாசி மாதத்தில் னம்மிடத்தில் இருந்நு பிே்த்து பிடுங்ஙி எடுக்க யவண்டிே 

ஒரு பபாருளாக இருப்பது னம் அறிோவம என்பதாகும். இந்ந அறிோவமவே பிே்த்து எடுகக்ும் 

அகமிே பசேவல "பிச்வச ஆண்டவர் திருப் பா" என்ற பாடலில் னமது பதே்வமவர்கள் பரி 

பாவஷகளாக  வவத்துள்ளார்கள். ஆகயவ னம் அறிோவமவே பிே்த்து எடுகக்ும் வல்லபராகிே 

ஒரு குருபிரானிடத்தில் னாம் இணகக்மாக இருநந்ு பமே் அறிவவப் பபற யவண்டிேவர்களாக 

இருக்கியறாம். 

 

01. ரகாடாயிதகக்ூர்: ைாகக்ியம் எண்-70:  

 

 னாம் பபற்றுள்ள இந்ந அனித்திே அசுத்த 

யதகத்யதாடு இவறவனுவடே பரிசுத்த 

சன்னிதிக்கு பசல்ல முடிோது. பபரு னிதிேம் 

பகாண்ட அருள் வர்ஷிப்பு வரக்கூடிே எல்வலயே 

சன்னிதி ஆகும். பரிசுத்த னிவனவாகிே சுத்த 

ஆகாேத்தில் இருந்நு அருளக்கூடிேயத னம் 

அறிோவமவே யபாக்கக்கூடிேதாக இருக்கிறது. 

இந்ந அறிோவமோனது விலகி பமள்ள பமள்ள 

பமே்ேறிவு உதேம் காட்டிக் காட்டி அக விவளவு 

குடியேற்றி படிப்படிோக தூலயதகம், 

சூக்குமயதகம், காரணயதகம், மகா காரணயதகம் 

என்ற னிவலகவள னம்மிடத்தில் வவத்து 

பதாட்டுக்காட்டும் யபாது தான் இவறவனுவடே 

சன்னிதி இன்னது என்று பதரியும்.ஆகயவ ஒரு 

பமே்க் குருபிரானின் துவணயோடு இந்ந 

அனித்திே யதகத்தில் இருக்கும் யபாயத யகாடி 

சூர்ே பிரகாச பஜேவீர யதகமான ஈசனுவடே 

னித்திே யதகத்வத னாம் வகபகாள்ள யவண்டும்.  
 

  02. குரு மணிமாஜல: பாடல் எண்-09  

  “சுத்த ஜசதன்யச் சுகந்ந ைான் கடரல” என 

பதாடங்ஙும் பாடல். வசதன்ேம் என்பது 

தூே்வமோன னுண் அறிவு. அதுயவ தூே 

சலனமற்ற னிவனவாகும். னம் மனமானது மாவேயில் சிக்கி ஒரு பிசாசாக இருக்கிறது. அதுயவ 

ஒரு பமே்க் குருபிராவன அவடந்ந பிறகு வசதன்ே மாகிறது; பபாருட்காட்சி ோகிறது; 

னிவலோகிறது; பிரம்மமாகிறது. இதுயவ பரிசுத்தம் ஆகும். இதற்கு சாட்சி குருபிரான் தான். 

குரு என்றால் தூல உடல் அவடோளம் அல்ல. னாத உடல் அதாவது னாத 

யதகம் ஆகும். னம்  அறிோவமவே யபாக்கி னம் பாவங்ஙவள சங்ஙாரம் 

பசே்ேக்கூடிே அந்ந னாதத் பதானி எங்ஙிருந்நு வருகிறயதா அதுயவ னாத 

யதகம். அது தான் அவடோளம். இவத னமது பதே்வமவர்கள் பமே்ம்மண 

ஞானம் பாடலில்  

மமய்வழி 

திரு.குழந்லதசாமி கவுண்டர ்அவர்கள் 
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"னாத லட்சணம் னாதன் லட்சணம் 

 னாதன் ைாய்ஜமயின் லட்சணம் 

னாத ரதகத்தின் லடச்ணம் பை 
 னாச மாகிடும் லட்சணம்" 

 

 என்று அருளியுள்ளார்கள். யமலும் பமே்ன்னிவலப் யபாதம் என்ற பாடலில் "சுதத் 

ஜசதன்ய னாதர் தசால்தலாரு தபாருளினாரல தசத்து னீ தினம் பழகத் ததரிந்நிடும் 

உளவு தாரன" என்றும், ஆதி மான்மிேத்தில் "ஜசை ஜசதன்ய ஜசைரூர்ச் ஜசயஜத" என்றும் 

இச் பசேவல குறித்யத அருளியுள்ளார்கள். 

 

03.ஸ்ரீமாணிகக்ைாசகர ்அருளிய அன்ஜனப்பத்து; 

 பாடல் எண்-10. பகான்வற மதிேமுங் கூவிள... என பதாடங்ஙும் பாடல். பகான்வற மலவர 

மாவலோக அணிந்நவர் சிவபபருமான். இம் மலவர சரக்பகான்வற என்றும் கூறுவார்கள். சரம் 

என்பது னம்வம வாழ வவக்கும் பபாருளாக உள்ளது. இவற சக்திோக னின்று விளங்ஙுவது. 

இவதயே பபரியோர்கள் "சரம் பார்ப்பான் பரம் பார்ப்பான் " என்று பரிபாவஷோக 

கூறியுள்ளார்கள். னமது பதே்வமவர்களும்  

 

"அச்சர மஜமதர்தான் அறுநந்ு ரபானது கண்  

 டஜமந்நஜந யஜமதத்ு அஜறந்நதிக ்கிரந்நம்  
அறிவிஜன யறிந்ரநார் அறிைரிை் ைாய்ஜம"  என்றும்  

 
"சரமதுரை சமரசசன் 

மார்க்கபஞ்ஞாட் சரரம  

சாரலாக ரூபனிஜல  

சாரும்பஞ்ஞாட ்சரரம"  

 

 என்றும் அருளியுள்ளார்கள். யமலும் சிவபபருமாவன அர்சச்வன பசே்ே பேன்படும் 

வில்வ இவல மூன்று பகுதிகளாக இருக்கும். இது ரவி, மதி, சுடராக னம்மிடத்தில் உள்ள 

"முசச்ுடர்" ரகசிேத்வத உணர்த்தும் பபாருளாக இருப்பதாகும். 

 

04. திருஞான சம்பந்நர் அருளிய ரதைாரம்; பாடல் எண்-09. தசறி முளரித்தவி ரசறி...என 

பதாடங்ஙும் பாடல். னமக்கு மிகவும் பனருகக்மான அன்பான னுண்ணிேன் னம் இதே 

கமலத்தில் உள்ள பீடத்தில் வீற்றிருக்கிறான். அந்ந னுண்ணிேனாகிே இவறவவன னம் 

அறிோவமயினால் னம்மால் காண முடிேவில்வல. விஷப் பாம்பாகிே மனம் ஐம்புலன்கள் 

வழிோக னபுசாக மாறி பவளி உலக வாழ்வியல னம்வம அவலே வவக்கிறது. இதனால் னாம் 

அனு தினமும் இறந்நு பகாண்டிருக்கியறாம். இதிலிருநந்ு னாம் மாற யவண்டுமானால் 

புகலிோகிே குருபிரானின் வாே்வமகக்ுள் ஆக யவண்டும். அவர் கூராகிே அறிவவக ்பகாண்டு 

னம் அறிோவமவே பவட்டி வீழ்த்தி மனவத அறிவாக மாறற்ி னம்வம னீதிோன வாழ்வகயில் 

னித்திேனாக வாழ வவப்பார்கள். இவத னமது பதே்வமவர்கள் "னீதியில் னடகக் னிதத்ியன் 

ஆைாய்" என்று அருளியுள்ளார்கள்.  

 

05.ஆதி மான்மியம்: ஜீை சிம்மாசனப ்பருைம்: பக்கம்- (269-272). 

 

தைகத்ரட்சகர்: 

 

 யதவாதி யதவன் என்றால் இந்நிரன். யதவர்களுக்கு அரசன், யதவர்யகான் என்று பபேர். 

இந்நிரன் னம் எல்யலாரிடத்திலும் இருக்கிறார். அவர் னம்மிடத்தில் இப்படித்தான் இருக்கிறார் 

என்று பதாட்டு காட்டுகிறவர் ோராக இருகக்ும், அவத பசால்லகக்ூடிே வல்லபம் பபறற்வவர 

என்ன னாமம் பகாண்டு அவழப்பது, ஏபனனில் அவர் தான் யுக னாதன். யுகத்திற்கு ஓர் 

முத்பதன வந்நவர். ஒரு யுகம் என்பது 5000 வருடங்ஙள் ஆகும். ஒரு யுக வித்தானது முத்தாக 

விவளே யவண்டுமானால் 5000 வருடங்ஙள் காத்திருகக் யவண்டும். அப்படி அது விவளகிறது 

என்றால் அவத விவளவிக்கும் பபாருளாக னின்று விளங்ஙுவயத ஆசான். 

ஆசானின் னாதயம னிழலாக மணிோக திரண்டு அருள் விளக்கமாக 

வருகிறது. இவதயே "அருண்மணி விரிந்நு பபருந்நுவற சிறந்ந" என்று 

ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். இதே கமலத்திற்கு தான் பபருநந்ுவற 

என்று பபேர். அங்ஙிருநந்ு பதன்னாடுவடே சிவம் என்பவத பதாட்டு தான் 



 

67 
 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவ சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு 

Copyright © AMNA Trust, Chennai 

பரம் பபாருளானது இரங்ஙி வருகிறது. இச்பசேவலயே ஆண்டவர்கள் ஆதி 

மான்மிேத்தில் மவறனடன வருவக வருகும் கிரண மரகத மாலி திருவுருக ்

பகாண்டு னீத யபாத யவத னாத னாதாந்ந குருபிரான் அவர்கள் னாம் முன்னயர 

பதரிந்நு பகாண்டிரா னின்ற அழிோத பமே்ப்பபாருளும் பவகு 

மதிசச்ுவமோகிே இறக்கி வவக்பகாணா இவ் விருபபரிே சுவமகவளயும் 

தூக்கிச் சுமந்நு பகாண்டு ஒரு தனி முதல் மணிவிம்ப உருவானது தன்வன யதடி 

வந்நநாக கூறியுள்ளார்கள். அப்படி இரங்ஙி வநந்ு எனக்கு பிறகு னீதான் இனியமல் பஜகத்ரட்சக 

பசேவல இந்ந பமே்ஞான ஓருருவள யதவ ரதத்வத எப்படி எல்லாம் னடத்தி பசல்ல யவண்டும் 

என்று பசால்லி அனுப்புகிறார்கள். 

 

பிரம்ம தத்துைம்: 

 

சாயுச்சிே பிரம்மமாக வரும் குருபிராவன அறிந்நு உணர யவண்டும் என்றால் னாம் பிரம்மம் 

ஆகாமல் உணர முடிோது. பிரம்ம தத்துவம் என்பது மலர் மீது அமர்ந்நிருக்கிறது. நான்கு 

தவலகள் உவடேதாக இருக்கிறது. யவதத்வத தன் திருக்கரத்தில் ஏந்நிே னிவலயில் 

இருக்கிறது. ஆனால் வேதான யதாறற்த்தில் இருக்கிறது. பிரம்மா ோருவடே புத்திரன் என்றால் 

என்றும் இளவமோக இருக்கும் மாப்பிள்வளயின் (விஷ்ணு) புத்திரன். அவர் பதாப்புள் 

பகாடியில் இருப்பவர் ஏன் வேதானவராக இருக்கிறார்.இத் தத்துவத்தின் ரகசிேம் எங்யங 

இருக்கிறது  என்றால், அது மூன்றாவது கண்ணில் தான் இருக்கிறது. மூன்றாவது கண் என்பது 

ஞானக ்கண்ணாக உள்ளது. அது வார்த்வத அல்ல. அந்ந ஒயர ஒரு பபாருள் தான் னம்வம 

உருவாக்கிேது. இந்ந உடவல பாதுகாத்து இேகக்ுகிறது. னம்வம யபச வவப்பதும் அது தான். 

அவனத்து யவவலகவளயும் பசே்வது அது தான். "அதற்கு பபேர் தான் உயிர்". உயிர்பிக்கின்ற 

பசேல். அவத அறிவயத தன்வன அறியும் பசேல். இப்படிோன ஒரு பபரும் பாரச் பசேவலத் 

தான் யுக புருஷர்களாக வரும் பபரியோர்கள் வந்நு பசே்து வவக்கிறார்கள். இதுயவ "தன்வன 

அறிந்நது உன்வன ஐோ" என்பதாகும். னாம் னம்வம அறியும் யபாது தான் எதியர இருப்பவவர 

அறிே முடியும். இச் பசேவலயே  

 

"சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம தசாரூபத்திஜன அறியாது அஞ்ஞான தமன்னும் 
திமிரத்தால் குருடாயிருந்ந எங்ஙளுஜடய கண்கஜள (புறத்தில் உள்ள கண்கஜள அல்ல) 

ஞானதமனும் அஞ்ஞன சிலாஜகயால் திறந்ந ரதசிரகந்நிரரர ! என்று பாத பூஜையில் 
கூறியுள்ளார்கள். 

 

மூன்றாவது கண் இன்னது அதன் சகத்ி இன்னது என்று எப்பபாழுது பதரிகிறயதா அதுயவ 

விஸ்வரூப தரிசவன என்று பகவத்கீவதயில் ரகசிேமாக வவத்து பூட்டப்பட்டுள்ளது. விஸ்வம் 

என்பது அணுவுக்கு அணுவாகவும் அண்ட பிரம்மாண்டமாகவும் இருப்பது. இவதயே னமது 

பதே்வமவர்கள் “•” ஆதியே துவண என்று எடுத்து வவத்துள்ளார்கள். புள்ளிேயத அவர் வவத்த 

கூர். கூர் என்றால் அறிவு. அந்ந அறிவின் மூலம் உடல் னான் இல்வல, ஆன்மா பமே் என்பவத 

உயிருள்ள யபாயத அறிந்நு அவடயும் பசேயல பிரம்மப் பிரகாச சாவல ஆண்டவர்கள் 

உண்டாக்கிே பமே்வழி. இவத வகபகாள்வயத ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் யனாக்கம் என்று 

கூறி குருபிரானவர்கள் சவபவே னிவறவு பசே்தார்கள்.  
 

19-09-2021 சத்துைாசச்ாரி சஜப:ததாகுப்பு: 

 ஸ்ரீமதி.ரேமலதா தியாகராைன் 

 

1.தமய்:  

பலவவகோன மூல மந்திரங்கள் இருந்தாலும், அவற்றின் சாராம்சமாக ஆண்டவர்கள் 

அருளிே மூல மந்திரத்தில் "தமய்யாக தமய்யாகரை" என்று கூறுகிறார்கள். அப்படிபேன்றால் 

எது பமே்ோக யவண்டும், யதகம் பமே் என்கிறார்கள், ஆனால் ஆண்டவர்கள் திருவாக்கிேத்தில் 

சிறுத்தது, பபருத்தது, ஒருநாள் இல்லாமயல யபாகும் இது எப்படி பமே்ோகும் என்று 

கூறுகின்றார்கள். அப்படிபேன்றால் இந்த யதகத்திறக்ுள் பமே்ோனது ஒன்று உள்ளதால் இந்த 

யதகத்திற்கு பமே் என்ற பபேரானது வருகிறது. அத்தவகே பமே் ஆதியும் அந்தமும் கடந்த 

அனாதிப் பபாருளாக உள்ளது. அதுயவ ஜீவனாகும். அதவன ஓர் பிரம்மனிஷ்டர் வந்து பதாட்டு 

காட்டாமல் நம்மால் அறிேமுடிோது. அத்தவகே பமே் நம்முள் இருந்தும் நாம் 

பபாே்ோக உள்யளாம் என்றும், அதவன குரு பிரான் அவர்கயள நமக்கு புரிே 

வவத்து நாம் உடல் அல்ல, உடல் கடந்த ஒரு பபாருள். பஞ்ஞபூதங்களின் 

தவலஅரசன் என்றும் அறிே வவக்கிறார்கள், ஒவ்பவாரு மனிதரிடத்திலும் 

ஜீவன் பமே்ோக னின்று விளங்குகிறது, ஜீவன் யவறு ஆன்மா யவறல்ல; 
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ஆன்மாயவ பபாதுனடத்தரசாக உள்ளது; அதவன அறிேக்கூடிே ஓர் சீதனப் 

பபாருள் மனிதனிடத்தில் மட்டுயம உள்ளது. அத்தவகே சீதனப் பபாருவள ஓர் 

பிரம்மனிஷ்டர் அவர்கயள "வல்லபமான கவலகள் திரண்டு வருபமாரு 

பபருங்ஙிரணம்" யபால் அவர்களின் அருள் மாரியின் மூலம் நமக்கு அறிே 

வவத்து பூத ஆத்மாவாக உள்ள நம்வம ஜீவ ஆத்மாவாக மாற்றி பமள்ள பமள்ள 

பரமாத்மா எனும் நிவலயில் ஆக்கி வவக்கிறார்கள். 

 

2.சதுர்யுகங்ரகாடி கால மகக்ள்: 

"ைகத சற்குணா லங்ஙிர்த சன்னதர"் என்னும் பாடலில் "யுகங்ஙள் னான்ஙுங்ஜங 

தகாண்டரகா டூழியர்" என்று கூறுகிறார்கள் சதுர்யுகங்களிலும் அடிப்பவடோக காலம் 

உள்ளது. அத்தவகே காலத்வத நாம் வீண்காலமாக ஆக்கிவிட்யடாம் இதவன ஆண்டவர்கள் 

"ஆலப்தபான் னரங்ஙத்ஜத அரசதரடுத்துகத்காண்ட காலச் தசலவில் விட்ட காரணத் 

தாலின்று" என்று கூறுகிறார்கள். அத்தவகே காலத்வத நாம் பமே்க்கு பசலவு பசே்வது 

பசாற்பமாகயவ உள்ளது. 

 

3. மந்திரம்: 

"மந்திரமாைது நீறு" என்று திருவாசகத்தில் கூறியுள்ளார்கள்.மந்திரம் என்பது 

எழுத்யதா, வார்த்வதயோ அல்ல; மந்திரம் என்பது இவறவனின் இல்லமாக உள்ளது .அது 

அவரவரிடத்தில் உள்ளது. இதவன ஆண்டவர்கள்  

 

"ஏட்டினி லிருந்நு ரபசும் 

     இருந்நை மந்நிர முன் 
கூட்டினில் னிைம தாகக்ிக் 

    ரகாதறக ்கண்டா யானால் 

வீட்டுஜட விபர தமல்லாம் 
   விளங்ஙிடும் தமய்யன் பாரல" 

என்று கூறுகிறார்கள்.  

 

அந்த வீட்டிற்குள் நுவழவயத பள்ளிேவற பூவஜ. அதவன ஒரு பபரியோர்கள் வந்து பமே்பாவல 

நமக்கு ஊட்டிே பின்னயர அதன் மகத்துவத்வத நம்மால் அறிே முடியும். 

 

4. ஜீைாதம்ா: 

பூத ஆத்மாவாக, மனமாக இருந்த ஒருவர், ஓர் மவறபமாழி மாந்தரின் அருளால் 

ஜீவாத்மாவாக மாறுகிறார்கள் இதவன ஆண்டவர்கள் எமபடரடி யகாடாயிதகக்ூரில் "ஒரு ரதை 

குரு சன்னிதியில் உன் ஜீைன் ரைறு உடல் எடுகக்ிறது" என்று கூறுகிறார்கள். 

 

 

5. முதல்நூல்: 

நாம் வாங்கிவந்த அமானிதயம முதலாகும். அந்த முதவலக ்பகாண்யட நாம் யதகம் 

எடுத்து, இதுவவர உள்யளாம்; அத்தவகே முதவலப் பறற்ிக ்கூறுவதால் இது முதல்நூலாகும் 

 

6.காமீல்கள் ரனாகக்ம்: 

காமீல்கள் என்றால் குருபபருமான். நரவன மனுவாக மாற்றி மனுவவ யதவனாக மாறற்ுவயத 

அவர்களின் யனாக்கமாக உள்ளது. இதவன"உருமுர சஜறந்நு காட்டி யுன்னிதம் காடட்ல் 
ரபாரல" என்பது யபால் நம் அகக் கண்களானது திறப்பிக்க பபற்று நம் நீதத்வத காட்டி 

ஞாயனந்திரிே கருவிகவள பகாண்டு இந்திரயலாகத்து காட்சிகள் காட்டி "உள்ளது னூரற 
யாண்டிலிளஜமயி லீராறு ரபாகும்" 

என்னும் பாடலில் உள்ளதுயபால் மருவிே கணிதம் காட்டி; விவனயின் மூலமாக நாம் பிறந்யதாம் 

மீண்டும் விவனயில் மாட்டிக் பகாள்ளகக்ூடாது என்று திருவிவனகக்ாட்டி; இவசபமாழியின் 

மூலம் மின்பபாருளான ஜீவவன காட்டி, திவசயிவனக் காட்டிக ்காட்டித் திருப்பள்ளி காட்டிே 

அவர்கயள திவசயிலாத் தவத்வதயும் காட்டுகிறார்கள்; அப்படி அந்த யபரின்ப பபருவாழ்வில் 

நம்வம ஏற்றி, வீண் பபாழுதாக இருந்தவத "தசன்றனாட் தசன்றிட ் டாலும் தசல்லுனாட் 
தசன்றி டாது" என்பது யபால் காலனாக இருந்த காலத்வத,  காலவன 

சங்காரம் பசே்யும் மூர்த்திோக வந்து "குன்றில்ைாழ் பைன்ரப ரின்பம் 
தகாள்ளுத தலைர்கக்ும் ரைண்டும்" என்பதுயபால் நம்வம அந்த யபரின்ப 

பபருவாழ்வில் ஏற்றிவவக்கிறார்கள். அதுயவ காமீல்களின் யநாக்கம் எனக ்

கூறி சவப நிவறவு பசே்ேப் பபறற்து. 
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19-09-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம மாஜல : இஜச ைகுப்பின் ததாகுப்பு 

 

ஓங்ஙா ரத்ததானி யானக பாலத் 

ரதசிறு ைழியறியார் 

    ஆங்ஙா ரங்தஙாண் ரடமணி யாடட்ி 

யலுத்ரதா டிசச்லிதத்ுச ்

சாங்ஙா லம்தஜல ரயாடஜ்ட யுஜடகக்ும் 

சண்டியர ்கஜளவிடர்ட 

பாங்ஙா யிஜறரய உம்மிடம் காைற் 

பாடது ரதடுகின்ரறன், 

என்கிற ஞான முவறயீடு பாடல் 21பபறற்து. பதாடர்ந்து ஞான முவறயீட்டில் இருந்து  

சுருளிமுப் பதத்ிமுக ்ரகாடிரத ைர்மனு 

ஜின் கள்ைான் பூமிதயலாம்  

என்ற 3-ம் பாடலும் 

 

அழியாப்பதி குடிரயறிய 

னாயக தமன்குருவின் 

தமாழியாம்படி குடிரயறிய 

பாயம துட்புகரை 

ததளியும்மதி யமுதம்மது 

ைாதக சாந்நமதில் 

பழியாகிய எமரனபயந் 

ரநாடிவி ரண்டனரன. 

என்ற 29-ம் பாடலும் மற்றும் 

உள்ளது னூரற யாண்டி 

லிளஜமயி லீராறு ரபாகும் 

தமள்ளரை முதுஜம தன்னில் 

மூன்றுபத் தாறாம் ஜமந்நா 

கள்ளமா முறக்கந் நன்னிற் 

கணக்கிரு பதத்ாறு ரபாக 

விள்ளுைா யிருபத ்தாரற 

மீந்நதி லுஜரக்கக் ரகண்ரமா  

 

 என்ற 34-ம் பாடவலயும் அவவயின் 

அங்ஙத்தினர்களுகக்ு தாளத்துடன் எப்படி பாட 

யவண்டும் என்பவதயும் அங்ஙத்தினர்கள் 

தனித்தனிோக பாடி பயிறச்ி யமற் பகாண்டனர்,  

 

 

23-09-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமரரசன் 

 

ஞானம் பபற்றவர்களுகக்ுதவல இரண்டு என்று யவதம் கூறுகிறது. (பமே்வழி னூல்): 

“தஜலயான தஜலயறிநந்ு தஜலஜயக ்கண்டு” எனவும் (அறிவு அறி பாடம்):"தஜலஇரண்டு 
கண்மூன்று தான் மறு பிறப்ரப" எனவும் உள்ளது. நாம் காணும் நம் தவல அழிேகக்ூடிே ஒன்று. 

ஆனால் நம்வம தாயின் கருவவறயில் கட்டிே அழிோ தவல ஒன்று உள்ளது. 

இந்த அழிோத் தவலயில்  னீதமான எண்ணங்கவளப் யபாதித்து நம்முள் 

இருக்கும் ஜீவவன அறிே வவகக்ும் பசேலுகய்க விஸ்வரூப தரிசவன என்றும் 

தர்மம் என்றும் அறம் என்றும் பபேர். அச்பசேவல பசே்து வவப்பவயர 

தர்மரும், பரமாத்மரும் ஆவார். குவறந்து யபாகாத அழிோத பசல்வத்வத 
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தருவதுயவ தர்மம். தூலத்திற்கு வாயிலும் ஜீவனுக்கு பசவியிலும் உணவு 

அருந்துகியறாம். "வாயுணவால் தூல உடலும், பசவியுணவால் ஜீவயதகமாகிே 

யோகயதகமும் விவளயவறுகிறது." பசன்னிமவலோகிே ஜீவனுகக்ு வாசலாக 

இருப்பது பசவியே. "சத்திே யவதத்தில்" காதுள்ளவன் யகட்ககக்டவன் என்றும் 

“பிள்ஜளகரள, எனக்குச ் தசவிதகாடுங்கள் என் ைழிகஜளக ் காதத்ு 

நடக்கிறைர்கள் பாகக்ியைான்கள்”.   ( நீதிபமாழிகள் 8 : 32 ) 

தீர்ப்புத் திருவசனங்ஙள் யோ௧ உணவு. உணவுற -  உடலுறும்  உணவற - உடலறும் நம்வம 

ஆண்டுபகாண்ட குருபபருமானிடம் பசவி உணவு அறுந்த யவண்டிே அவசிேத்வதக ்

கூறியுள்ளார்கள். பசவிச் பசல்வத்தின் சிறப்வப திருவள்ளுவ பிரானும் திருகுறள் வாயிலாக 

கூறியுள்ளார்கள்.  

 

பமே்க்கல்வி என்பது சாவல என்ற பமே்ம்யமனியில் விளங்கும் திருவடி, பாதம். 

நற்றாவளப் யபாதித்து, நம்வம ஜீவ வாழ்வில் பழக்கி வவப்பதாகும்." பமே்ேன் னித்திே 

இன்பத்வதயும், பபாே்ேன் னீங்ஙா அவஸ்வதோகிே அழிவவயும் யதடுவான். 

 

ஆதி தமய் உதயபூரண ரைதாந்தம் - குருமணி மாஜல:- "சாங்ஙுயகாள் கடந்ந" என்ற பாடல் 

படித்து சாங்ஙுயகாள், சாங்ஙிசம் என்ற நிவலகள் யபசப் பபற்றது. சாங்ஙிேம் சடங்கல்ல. அது 

நம்முள் காண யவண்டிே தீட்வச ரகசிேமாக உள்ளது. இதவன பமே்வழி னூலில்  

 

"கிளம்பிைரம் ைாங்ஙுதற்ரக சாங்ஙிய தீடஜ்ச 
குருரதவி சமூகமதில் ரைண்டும் ரபாது" எனவும்  

 
"சாங்ஙியம்ஜக ரயந்நினீ னிற்கும் ரபாது 

சதரகாடி முதத்தரல்லாம் சூழ்நந்ு ரபாற்றி 

ஓங்ஙியரைல் ைாங்ஙுதற்ரக சாங்ஙியம் தபற்ற 
ஒருைர் துஜண னிகரில்லாச் சிங்ங தமன்று"  

 

 எனவும், அமுத கவலக்ஞான யபாதம் "ைாச்சுததன்ற தபரிரயார்கள் சாங்ஙிய மிங்ரங" 

என்ற யதவ ரகசிேங்கவள குருபபருமான் மூலம் அறிே 

யவண்டும். திருவடி நிவலவே பபற்றவயன அடியேன், 

அடிோர்கள் என்றும் அவர்கயள பிறவா நிவலவே 

பபற்றவர்கள் என்றும் திருமந்திரம், திருவருட்பா யபான்ற 

பல யவதங்கள் கூறுகின்றன. திருவடியே பாதமாக, 

நற்றாளாக, ஜீவனாக, நானாக, பநற்றிகக்ண்ணாக, 

அமானிதமாக னின்று விளங்குகிறது என்றும் யபசப் 

பபற்றது.  

 

திருைாசகம் தசன்னிப் பத்து:- "பிறவி தயன்னுமிக ்

கடஜல " என்ற பாடல் பாடப்பபற்றது. கடலுகக்ு 

ஒப்பானபிறவி என்பது நல்விவன, தீவிவனயினால் 

உண்டாகிறது. விவனகக்ு காரணம் மனம். இந்த 

பிறவிவே கடப்பது அவ்வளவு எளிதான காரிேம் அல்ல. 

இதவனயே வள்ளுவபிரானும் 

 

"பிறவிப ்தபருங்கடல் நீந்துைா் நீந்தார் 

இஜறைன் அடி ரசராதார.்"  

 

என்று கூறியுள்ளார். சாவல ஆண்டவர்களும்  

 

"பிறவிப்தப ருங்ஙடலில் பிறப்தபாழியாப் பாவியஜனக் 

  குஜற தவிர்க்க ைந்நகுல குருபாதம் யான்மறரைன்"  

 

என அருளியுள்ளார்கள். சற்குருவின் யபரருள் துவண பகாண்யட பிறவிக ்

கடவல கடகக் முடியும்.  

 

ரதைாரத ் திருப்பதிகம் முதல் திருமுஜற திருவீழிமிழஜலயும் என்ற 

தஜலப்பில் ைரும் "பத்தர் கணம் பணிந் ரதத்த ைாய்தத்" என்ற பாடலின் 
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விளக்கமாக குரு பிரானவர்கள் தம்வம அண்டி வந்த பத்தர்களுக்கு நன்வம, 

தீவம கலவாத சமநிவலவே அருள்கிறார்கள். குரு முறாதி பாடலில்  

 

"பழுதணுகா தாலயதத்ி னடன பாதம் 
  பக்தருள்ளக ்ரகாயிலுளம் பூதத் பாதம் 

 

பத்தர் உள்ளத்தில் ஆசானின் னாதயம யகாயிலாக விளங்குகிறது. புத்தராக 

வரும் பபரியோர்களின் ஓபரழுத்து தாமவர மலராக விளங்குவது னாதயமோகும். 

பபரியோர்கள் என்பவர் "குஜறமனதத்ுப ் பிஜழஒதுக்கப ் பழகித் ரதர்ந்ந குருகுலாதிபர ்

ஆைர்”. 

ஓரறிவாகிே யபரறிவவப் பபற்ற வித்தகர்கள் வாழும் உலகமாக ஆசானின் னாதம் 

விளங்குகிறது. விநாேகர் அகவலில் 

"தத்துை நிஜலஜயத ்தந்ததஜன யாண்ட 

வித்தக விநாயக விஜரகழல் சரரண!”  

என்றுள்ளதில், மனித உடயல முதன்வமோன தத்துவம் என்று கூறினார்கள்.  

கடவுள் நம்பிக்வக என்று புற உலகில் அறிோவமோல் மக்களுகக்ு நடக்கும் பல 

ஏமாற்றங்களும், அதிலிருந்து மீண்டு நிஜமான பமே்ச் பசேவல மக்களுக்கு அறிே 

வவப்பதற்கான ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் அறிவு சார்ந்த பமே் நிவலகளும்: 

 

1. பமே்ேறிோத மக்கள், மனிதனிடத்தில் கழிவுகள் யதங்கும் இடத்தில் இவறவவன வவத்து 

குண்டலி சக்திவே கீழிருந்து னிவனவால் யமயல எழுப்ப யவண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இது 

நிரூபவணக்கு வராத ஒன்று. பமே்வழியில், எண்சாண் உடம்பிறக்ு சிரயச பிரதானம் என்று 

இவறவவன தன்னுள் அறியும் அறிவவ அளிக்கிறார்கள். 

 

2. புற உலகில் சரிந்து பகாண்டிருகக்ும் சரீரத்தின் அங்கங்கவள காக்க இவறவவன 

யவண்டுகிறார்கள். அக உலகாகிே பமே்வழியில், தூலம் கடந்து சூக்கும, காரண, மகா காரண 

யதகங்கவள னம் அறிவு சம்மதிகக் அறியும் வண்ணம் உணர வவக்கிறார்கள். 

 

3. பபாே் பாசாண்டிேர்களின் ஞானம் என்பது பயில் பண்ணி பணம் பறிக்கும் அேல் யவச 

பண்டிதர் கூட்டமாக உள்ளது. பமே் குருவானவர், சிற்றின்பம் எனும் அறிோவமவே விலக்கி 

யபரின்ப வாழ்வின் உன்னத அனுபவத்வத உணர வவக்கின்றார். 

 

4. பபாே்ேர்களிடத்தில் அறிோவமகக்ும் அறிவுக்கும் வித்திோசம் பதரிோமல் இருக்கின்றது. 

பமே்ேன்பர்களிடத்தில், அறிவு என்பது அவரவருக்குள் இருக்கும் அறிோவமகவள அறிந்து 

அகற்றி அறிவாக விளங்குகிறது. 

 

5. சாமி ோர்? என்பவத அறிோத சாமிோர்கயள இன்று எண்ணிலடங்காமல் உள்ளனர். சாமி 

என்பதன் பமே்ோன பபாருள் (சா = சாவு , மி=மீறிேவர்கள்) சாவவ மீறக்கூடிே பசேவல 

வகக்பகாண்டு, பூட்டடங்கா சாவி பகாண்டு  நம்முவடே மனப்பூட்வடத் திறந்து அதனுள் 

இருக்கும் அறிவு மாணிகக்த்வத எடுத்து வழங்குபவர்கள். 

 

25-09-2021 மான்மியம் சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. விைய சித்ரா 

 

அமுத கவலக்ஞான யபாதம் இரண்டாம் காண்டத்தில் வரும் "எந்ஜத சுக்கிலாம் பர னாடட்ில் 

ைாழும் னாளில்" என்ற பாடவல குருபிரான் அவர்கள் இவசத்து சவபவேத் பதாடங்கினார்கள். 

புரட்டாசி மாதத்தின் சிறப்பும் யகாடாயிதக்கூர் வாக்கிேம் எண்(71) பற்றிே விளக்கமும் யபச 

பபற்றது. பமே்ஞ்ஞானப் பாரவான்களின் னூலுக்குத் தானாகயவ அர்த்தம் புரிந்து பகாள்ள 

முடிோத வண்ணம் நமது பாவத் திவரோனது உண்வமவே மவறத்துக ்பகாண்டிருக்கிறது 

ஞான நூல்களுகக்ான உவரவே எத்தவன காலம் படித்தாலும் ஓதினாலும் விளங்கிக்பகாள்ள 

முடிோது. அவத அனுபவத்தால் அறிந்துணர்ந்த பபரியோர்களின் அஞ்ஞன சலாவக எனும் 

வாே்வமயின் துவண பகாண்டு மட்டுயம விளங்கிக ் பகாள்ள முடியும். மவறநூலாம் 

திருக்குறளின் ஒரு குறளான  

 

"அடக்கம் அமரருள் உய்கக்ும் அடங்காஜம  
  ஆரிருள் உய்தத்ு விடும்"  
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என்ற குறள் ஒன்று மட்டும் தனக்கு னிஜமானால் யபாதும் என்று தமிழ் 

வித்துவான் ஒருவர் ஆண்டவர்களிடம் யகட்க அதற்கு ஆண்டவர்கள், நீ 

வித்துவான் அல்ல வான் வித்து என்று பாராட்டிச ்பசால்லி அது நிசச்ேம் உனகக்ு 

கிவடக்கும் என்று ஆசீர்பதித்தார்களாம். பபரியோர்களிடம் எவதக் யகட்டுப் 

பபறயவண்டும் என்ற ேதார்த்தமான உள்ளம் ஏக்கம் இருந்தாயல அந்த 

சூதானத்வதச ்பசால்லுவதறக்ு ஒரு பபரிோர் கண்டிப்பாகக ்கிவடப்பார்கள். 

அந்த திவச னாதத்வத யகட்கும் யதவயோனியின் சிறப்வப  

 

 

"ரகடில் விழுச்தசல்ைம் கல்வி ஒருைருக்கு 

  மாடல்ல மற்ஜற யஜை"  

 
என்ற திருக்குறவள பகாண்டு விளக்கி அருளினார்கள். ஞானத்தின் ஆழம் பதரிந்த 

அவர்களிடயம நம் பாவத் திவரவே விலகக்ும் சகத்ி இருக்கிறது. 

 

 திருைாசகம்: 

மாணிக்கவாசகர் தில்வலயில் அருளிே குயில் பத்தின் முதல் பாடல் ."கீதம் இனிய 

குயிரல ரகட்டிரயல்" என்ற பாடலுக்கான விளக்கம் யபசப் பபற்றது. குயிலானது 

வலம்புரிசச்ங்காே் னின்று எழுதாத எழுத்வதக ் கூவுகின்றது, அப்படிக் கூவுவது ஆசாயன 

என்றும், எதற்காக? என்றால் தன்வன அண்டிே மக்களுகக்ுச ்சத்தத்தின் உள்யள சதாசிவமாக 

னின்று விளங்கக்கூடிே, தான் உணர்ந்த பரம்பபாருளின் நிவலவே னாத யபாதமாக தன் 

சீடர்களுக்கும்  யபாதிகக்யவ கூவிக்பகாண்டு இருப்பதாகவும், யமலும் அனாதியிலிருந்து ஆதி 

வந்தது என்றும் பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றில் பசு, பாசம் அனாதிோனது அதிலும் பாசம் 

உன்னிலிருந்யத உண்டானது அவத  நீோகத்தான் மாற்றிக்பகாள்ள யவண்டும் என்ற கருத்தும் 

விளக்கப் பபறற்து.  

 

ரதைாரத ்திருப்பதிகம்: 

திருப்புகலியும் திருவீழிமிழவலயும் "விண்ணிழி ரகாயில் விரும்பி ரமவும்" என்ற 

பாடலுக்கான விளக்கம் யபசப் பபற்றது. ஆசானின் னிவனபவன்னும் ஆகாேத்திலிருந்து 

இறங்கி வந்த வாே்வமயே புண்ணிேத்தின் உருவாக திருவீழிமிழவலோக உள்ளது. அது 

புலனுக்கு ஆளாகாமல் காக்கும் பதே்வப் புண்ணிே பூமலர் சரணம் சஞ்ஞீவிோக உள்ளது. 

அப்படிோன அந்த னிபுண மணி விளக்காம் ஆசானின் வாே்வமத் துலக்கத்தில் ஆகிக ்

பகாண்டவர்களுகக்ு அது "வா" சுகியின் சஞ்ஞீவிோகத் திகழ்வதாக விளக்கப்பபறற்து. 

ஒட்டுபமாத்தமாக திருவீழிமிழவலயின் சிறப்பு னாத பஞ்சாட்சரத்தின் ரகசிேமாக னின்று 

விளங்குகிறது என்றும் கூறப் பபறற்து . 

 

குரு மணிமாஜல: 

"மன்னுயிரஜனதத்ும் மற்று விண்ணுயிரும்" என்ற பாடலுகக்ான விளக்கம் :மன்னுயிர் 

விண்ணுயிர் எல்லாம் அறிவு கண்ணுகக்ுள்யள தான் இருக்கின்றது. அந்த அறிவுக ்கண்ணாகிே 

மூன்றாவது கண் திறப்பிகக்ப் பபற்றவர்கள் தான் தன் உயிரின் ரகசிேம் அறிந்தவர்கள். 

அவர்கயள முத்திவர பதித்த கரத்துடன் தோபரக ்கடலாக, முகம்மது கடலாக, முன்வந்து நம்வம 

பாவச் பசேலில் இருந்து மீட்டு, தவனம் தீர்த்து, புண்ணிேத்தில் ஆக்கி வவக்கிறார்கள் என்ற 

விளக்கம் யபசப் பபற்றது. 

 

மான்மியம்: 

மான்மிேம் முகப்புப் பாவில் "முப்ப திப்படிமுகக்ுணதத்ிற்குடி" என்ற வரிகவள 

விளக்கும் யபாது மனுத்தவலகள் உள்ள வவர இந்த வார்த்வதகள் பசல்லுபடிோகும். 

முக்குணத்தில் குடி பகாண்டவர்களாகிே நாம் மாற யவண்டிேவர்களாக இருக்கியறாம். 

முக்குணமறற் னிர்கக்ுணா அலங்கிர்தத்தால் மட்டுயம அவர்கள் உறப்ரனாகத் திகழ்கிறார்கள். 

அப்படிோன அவர்கள் தன் அமுதனாவு பகாண்டு பவளிோக்கிே உன்னத வார்த்வதகவளச ்

பசவிமடுத்து இன்று அதன் மூலமாக நாம் அவடேப்யபாகும் பபரும் பதமானது எப்யபர்ப்பட்ட 

உன்னத முவடேது என்பவத உணர யவண்டும் என்று பதளிவாக்கினார்கள் . 

 

ஜீை சிம்மாசனப ்பருைம்: 

ஆண்டவர்கள் அளப்பரிே மதிச் சுவமவேச் சுமந்து பகாண்டு 

ஞானத்யதட்டயம சிறிதுகூட இல்லாத மதுவரக்கு ஒத்வதோே் வருகிறார்கள். 

பதே்வபமன்று எவதயோ னிவனத்து யவடிக்வக பார்கக்ும் 
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அக்கூட்டத்தினவரப் பார்த்து ஆண்டவர்கள், அறுசுவவயும் அதறக்ான 

அண்டங்கவளயும் இவறவன் னுணுகி னுணுகிப் பவடத்த திறத்வதயும், அந்த 

அறுசுவவயும் ஆறு அறிவுகளும், குணங்களின் மூலம் மனிதனுக்குள் னின்று 

விளங்குவவதயும் அந்த அறுசுவவகக்ூட்டு உள்ளடங்கும் இடத்வத அறியும் 

சக்தி மனிதனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு என்பவதயும், அது இருளறற் வாே்வம 

துலங்கும் ஓர் பமே்க் குருபிரானின் பசவிசச்ுவவ யசகரமாகிக் கலந்துவரும் 

வாக்கின் மூலயம அறிேக்கூடிே ரகசிேமாே் இருக்கிறது என்பவதயும் விரித்துவரத்தார்கள். 

ஆனால் இவத விளங்கிக ்பகாள்ளாத யமதாவிகள் யவதம் எல்லாயம பதே்வத்வத வவத்துத்தான் 

யபசப் பபற்றிருக்கிறது .நமக்குள்யள ஒன்றுயம இல்வல என்று யபசிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள். 

உனக்குள் இருப்பவத நீ தாயன அறிே யவண்டும். ஆனால் யவதத்வத படித்தால் யபாதும், மூல 

மந்திரம் பசான்னால் யபாதும், எல்லாம் வந்து விடும் என்று கூறுவது யபாலி பகத்ிவே 

வளர்ப்பதாகயவ இருக்கிறது. “னம் அஜனைஜரயும் கடவுள் அப்படிக்கு விட்டிடாமல் 

இருளற்ற ைாய்ஜம துலங்கும் ஓர் தமய்க ் குருபரனிடத்ரத ஒப்புவித்து னம்ஜம 

ஆள்ைாராக" என்ற ஆண்டவர்களின் வாக்குப்படி பதளிந்த அறிவுடன் யவத சாட்சி வவத்து 

பசால்லக்கூடிே னிவலகவளப் பபற்ற மக்கவளக ்பகாண்டு விளங்குகிறது இந்த ஆதி மார்கக் 

னீதி அவவ .முழுக்க முழுக்க யவதசாட்சி பகாண்டு அறிவவச் சார்ந்திருக்கிற னிவலயும், 

பசேல் பழக்கமும், பழக்கத்தின் மூலமாக பமே் உணர்வு தூண்டப் பபற்று, எக்காலத்திலும் 

பசால்லப் பபற்ற எந்த யவதமானாலும் அந்தச் பசால் இவதத்தான் பசால்லுகிறது என்ற 

பதளிந்த னுண்ணிே அறிவவப் பபறற் மக்கவள உவடேது இந்த ஆதி மார்க்க னீதி அவவ என்று 

பமாழிந்தார்கள். யமலும் ஆகஸ்ட் மாத நிகழ்வுகளுக்கான பசப்டம்பர் மாத மின்னணுச ்

சஞ்சிவகவேயும் குருபிரான் அவர்கள் பவளியிட்டு சவபவே நிவறவு பசே்தார்கள். 

 

 

26-09-2021 சத்துைாசச்ாரி சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.பானுமதி குமரரசன் 

 

மனம் எனும் மாஜய: 

"தசன்மந்ரநாறும் தசய்த கன்மங்ஙஜடத் ரதற்ற ைந்ந..." என்ற இடப்பாக ஆசாரக் 

கண்ணி பாடல் வரிகள் உணர்த்துவது, பமே் ஞானப்பாவதயில் நாம் நம் விவனகவள கடநந்ு 

பசல்ல யவண்டிேவர்களாக இருக்கியறாம். அவத கடந்நு பசல்ல நம்மால் முடிோது. 

விவனகவள தீர்க்கும் ஒரு பமே்க் குரு பிரான் தான் நம்வம விவனகளில் இருந்நு கடத்தி 

வவப்பார்கள். விவனகக்ு காரணம் மனம். மனவத கடந்து நாம் அறிவு வடிவாக ஆக யவண்டும். 

இதவனயே "அறுக்குமட்டு மாய்ஜகதஜன யறுத்ரத விட்டு, அருமஜறயின் தனறிைழிரய 

ஆசான் பின்ரன...." என்று பமே்ம்மண ஞானம் பாடலில் மனம் அறிவாக மாற யவண்டும் 

என்பவத கூறியுள்ளார்கள்."மனரம முருகனின் மயில் ைாகனம்" என்ற வரிகளுகய்கறப் 

மனவத மயிலுடன் ஒப்பிடுகிறார்கள். மயில் தன் யதாவகவே விரிக்கும் யபாது ஆயிரம் 

கண்களாக பதரிகிறது. அதுயபால் மனமானது ஓர் அறிவாக இருகக்ும் யபாது அது நிரக்ுணமாக 

இருக்கும். மனதில் பல எண்ணங்கள்  யதான்றும் யபாது, யதாவக விரித்தாடும் மயில் யபால் 

மனம் ஆயிரம் கண்கள் பகாண்டதாக மாறி விடுகிறது. அப்படி விரிந்த 'மாவே' எனும் மனவத 

அறுக்க யவண்டும். உலக வாழ்வில் குழம்பிே மனவத குருபபருமான் பதளிந்த மனமாக, 

அறிவாக மாற்றி அறிவு பாவதயில் நம்வம வாழ வவக்கிறார்கள். அந்த அறியவ ஆசானாக 

னின்று விளங்ஙுகிறது.  
 

 
மனம் அறிைாக மாறும் நிஜல: ஒரு இரும்வப உருக்க யவண்டுபமன்றால் அதறக்ு 

பநருப்பு யவண்டும். அது யபால மாவேயில் சிக்கியுள்ள மனவத உருக்க 'சிவாக்கினி' எனும் 

ஆசானின் நாதத்தினால் மனவத உருக்கினால் அது தூே்வம அவடந்து அறிவாக மாறும். நாதம் 

என்பது ஆசானின் வாே்வம. அறிோவம எனும் இருள் ஆசானின் நாதத்தினால் விலகி 

அறிபவனும் பவளிசச்ம் யதான்றி நமகக்ு வழிோக அவமகிறது. இதுயவ உள்ளம் உருகும் பிரம்ம 

வித்வத பசேலாகும். இம் மனித யதகம் எடுத்து பிறந்ந ஆன்மா, இனி பிறவாவம என்னும் 

நிவலவே அவடே ஆசானின் வாக்யக நமக்கு துவணோக நிற்கும். அந்ந வாக்கில், பசால்லில் 

நம்   கவனத்வத வவத்து ஊணி நடக்க யவண்டும். அதுயவ நான் யவறு ஆசான் யவறு 

என்றில்லாமல், அறிவு வடிவாக ஒன்றியிருப்பது. உவறந்நு இருப்பதாகும். 

அப்யபாது ஆசானின் அடி நிழலில் ஒரு சீடனானவன் 

முவளத்பதழும்புகிறான். அவ்வாறு ஒருவன் விருப்பமுடன் மனம் ஊணி 

உவறந்தால் அவன் பமே்ஞானத்தில் பவற்றி பபறுவான். இவதயே நமது 

பதே்வமவர்கள்,  
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"தைறுக்காமல் மனம்தைறுத்து னின்றாயானால்  

ரைதாந்நத் திஜசனாத தைளியும் ரதாணும்  

விருப்பமுடன் மனமூணி யுஜறந்நா யாகில்  
தைல்லாமற் ரபாைதிஜல தமய்ஞ்ஞானதஜ்த."    

 
என்று பமே்ம்மண ஞானம் பாடலில் அருளியுள்ளார்கள். 

சன்னதம். 

ஒரு அரசன் தன் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காகவும், எதிரிகவள யபாரில் பவல்வதறக்ாகவும், 

நீதி வழியில் மக்கவள வழினடத்தி பசல்லவும், பலவிதமான ஆயுதங்ஙவள 

பேன்படுத்துகிறான். அதுயபால இவறவனாகிே அரசன் தன்வன நாடி, யதடி வரும் மகக்ளின் 

அறிோவமவே பவல்வதற்காகவும், மாவே என்னும் இருவள யபாக்கி, அறிவு பிரகாசத்வத 

அவர்களிடத்தில் வவத்து பதிப்பிக்கவும், தன்னுவடே சிபாரிசுக்குரிே தீர்கக் 

பதரிசிேர்களாகவும், வழிகாட்டிேர்களாகவும் வரும் குருபிரான்களின் வககளில் பகாடுகக்ும் 

சன்னத முத்திவரகளாக, ஒவ்பவாரு காலங்ஙளுகக்ு ஏற்றவாறு அனுப்பி வவகக்ும் 

ஆயுதங்ஙளுகக்ு சன்னதம் என்று பபேர். அதுயவ அறிபவனும் ஆயுதம். அத்தவகே அறிவின் 

கூயராங்ஙிே நிவலகயள இங்கு சன்னதங்ஙள் என்று குறிக்கப்பபறுகிறது. னமது குல பதே்வம் 

பிரம்மப் பிரகாச சாவல ஆண்டவர்கள் இப்படிோன நிவலகவள எல்லாம் வகபகாண்டு 

சன்னதப் பாரவானாக வந்து இந்த பமே்ஞானத்வத நடத்தி உள்ளார்கள். புறக்கண் பகாண்டு 

காண முடிோததாக ஆசானிடத்திலிருந்து வந்து நம்முவடே அறிோவமவே நீக்கி 

அறிவுத்துலக்கத்வத உண்டாக்கும் வல்லபம் உள்ள ஆயுதங்களாக விளங்குவயத 

சன்னதங்ஙளாக இருக்கிறது, என்று கூறி சவப இனியத நிவறயவறிேது. 

 

26-09-2021 சிைகாசி சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தையக்குமார் 

 

கரம் (வக) - யவதத்தில் கரம் என்பது, உள்ளமாகிே மகா மகசூக்குமமான இருதேத்வத 

குறிக்கிறது. குருவின் மூலம் மூன்றாவது கண் திறப்பிக்கப்பட்ட பிறயக, இருதேயம சரண 

கமலாலேம் எனவும், அதுயவ ஈசன் இருப்பிடம் எனவும் அறிே முடியும். இவதயே வள்ளுவர் 

பபருமான், 

 

மலர்மிஜச ஏகினான் மாணடி ரசரந்்தார் 

நிலமிஜச நீடுைாழ் ைார ்

 
எனவும், பிரம்ம பிரகாச பமே்வழி சாவல ஆண்டவர்கள் ஆதி மான்மிேம் - சன்னதம் பபறு 

பருவம் (பக்: 227-ல்)  

 

தசய்த்தஜலச ்தசவிகண் ைாயும் 

      தீக்குணப ்ரபஜழ தயங்ஙும் 
ஜகத்தஜல மலர்க்ஜக ஜைத்துக ்

    கஜளந்ததடுத ்ததறிந்தாங் ஙாங்ஙு 

ஜைத்தனர் புதிதா தயங்ஙும் 
    ைலிஜமகள் குமுறி னிற்க 

தமய்த்திறன் ைாரிப் பின்னும் 
    ைான்முகட ்தடதத்ினாரர 

   என்ற பாடல் மூலம் அருளியுள்ளார்கள்.  

 

ஒளவவோர் வினாேகர் அகவலில் , 

 

“சீதக் களபச ்தசந்தா மஜரப்பூம் 
பாதச் சிலம்பு பலஇஜச பாட”என்று அருளியுள்ளார்கள்.  

 

மலர்க்ஜக: ஆசானின் திருகக்ரமான ஓரிதழ் தாமவர ஆகும். 

தபாதிஜக: இவறோத தீர்த்தமாக, வற்றாத பபாே்வகோக ,யபாகாப் புனலாக, 

ஆசானின்  

னன் னாதமாக உள்ளது. தீர்த்தமாவது யதசிகர் வாசகம். 
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உடுக்ஜக: உடுகவ்க எனும் டமாரம் சிவனின் திருகக்ரத்தில் இருப்பது.  

நீதித் திருமணத்திறக்ும் கரத்திற்கும் உள்ள பதாடர்பு. மான்மிேம் - 

ஆதியோதேத் தவலப் பருவம் (ப.எண்:02) 

னித்தியசூ ரியர்கஜள 
   உத்திரயாை னதத்ுண்டாகக்ி 

னீதித் திருமணமும் 

   ஓதும் ஒரரகுலமும் 
 

புறத்தில் உள்ள திருமணசச்டங்குகளில் கங்ஙண ஏற்றம், காப்பு கட்டுதல், மணமகளின் இடது 

வகயில் பவள்வளப் பூ கங்ஙணமும் மணமகனின் வலது வகயில் சிவப்பு பூ கங்ஙணமும் 

கட்டுவார்கள் மூல மந்திரம் பசால்லி ,ஆலே மணி ஒலிக்கும். அகத்திருமணம் என்பது 

பநஞ்ஞுகரமாகிே, சரண கமலாலேத்தில் வவத்து ஆலே மணி என்னும் ஒபரழுத்து மந்திரத்தால், 

திரு – மணம், சிவன்- சக்தி, உடல் – உயிர் இப்படி நீதிகரமாக இவணகிறார்கள். குருவின் 

காருண்ே கருவணதான் நீதித் திருமணம். 

 

ஆசானின் னா ஆட நம்முவடே அவனத்து பாவங்களும் விலகிவிடும்.  

 

“கங்ஜஙயது எங்தஙதயன்று ரகட்பா யாகில் 
ரகசரியா மஜடயாளம் கைன மாய்கர்கள்” 

 

கங்வகயில் நீராடினால் அவனத்து பாவங்களும் விலகும் என்பார்கள். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் 

யவறு யவறு அல்ல. மும்மூர்த்திகளின் பசேல்கவளயும் ஒருங்கிவணந்த யதாற்றயம குரு 

பபருமான். குரு பபருமான் நம்மீது இரக்கம் பகாண்டு அறிவுப் பிறப்பில் பபற்பறடுத்த பிறயக 

(ரயஜா, தாமச, சாத்வீக) முக்குணங்கள் அறற்ு நிரக்ுண நிவலயில் பமே் உணர்வு யமயலாங்க நாம் 

இந்த உடல் அல்ல என்பவத உணர்ந்து இவறவவன அறிே முடியும். 

 
தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாரத 

நாவினாற் சுட்ட ைடு. 
 

தீயினாற் சுட்டபுண் ஆறிவிடும் ஆனால் அதன் ரணம் வடு யபால் மவறோதிருகக்ும். அது யபால 

ஆசான் முதன் முதலில் பமே்ப்பபாருவள தன் நாவினால் பதாட்டுக் காட்டிே வடு என்றும் 

பூரணமாே் நிவலத்திருகக்ும். யதவ ரகசிேமாகிே அந்த பூரண ரகசிேத்வத அறிவிகக்ும் 

சாவிோக இருப்பது ஆசானின் வாே்வம. எம் வாே்வமக்குள் ஆகி விடுவது ஒன்யற உன் யவவல 

என்பது பதே்வத் திருவாக்கு. மனம் என்னும் கால் வழி பிறந்தவன் நரன். ஆசானின் அறிபவனும் 

கால் வழியில் (யதவ யோனியில்) பிறந்தவன் யதவன். இங்கு கால் என்பது சூட்சுமமாக 

பரிபாவஷோக இருக்கிறது.  

 

“ரைர்ப்பாய்ந்ரதார் விண்மூலம் தசால்ல மாட்டார ்

ரைணுதமன்று தசான்னாகக்ால் தைகுசூட ்சந்நான்” 
 

கரம் என்பது பற்றி மக்களுகக்ு பல நிவலகளில் விழிப்பவடே பசே்துள்ளது இசச்வப எனக ்கூறி 

ஆசான் அவர்கள் சவபவே நிவறவு பசே்தார்கள். 

 

30-09-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ஜீவிதா ைடிரைலன் 
 

இவறவன் வீற்றிருக்கும் மகா பரிசுத்த தலமாகிே னிவனபவன்னும் ஆகாேத்தில், 

துன்பத்வதயும் துகடத்வதயும் தரக்கூடிே சலனத்வத ஏறப்டுத்தாமல் இருப்பயத அமரத்துவத்வத 

பபறுவதற்கான உளவாகும். ஏபனனில், நீ மனதின் மூலம் பசே்ேகக்ூடிே விவனகள் அவனத்தும் 

பதிேக்கூடிே இடம் னிவனபவன்னும் ஆகாேயம. விவனகவள யபாக்கும் வல்லவமோனது குரு 

பபருமானவர்களின் திருக்கரத்தில் இருக்கிறது. தீர்த்தமாவது யதசிகர் வாசகம். ஆசானின் 

னாதயம சர்வ பாவங்கவளயும் தீர்த்து, கிரகங்களின் பிடியில் இருக்கும் நம்வம மீட்டு, 

மரணமிலாப் பபருவாழ்வில் வாழ வவகக்ும்.  

 

எமவன அணுகவிடாது காக்கும் சத்திே பரிசுத்த வான்மதிக ்பகாரல் 

திருவாக்கிேம் எண் :41 ஒதப்பபற்றது. பிரம்மம் என்பதற்கும் பிரம்மன் 
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என்பதற்கும் உள்ள யவறுபாட்டிற்கான அறிவுத்பதளிவவ ஆசான் 

அருளினார்கள். 

 

“பிரம்மம் என்பது  உருைமற்றது. (அனாதி) 

 பிரம்மன் என்பது உருைமுஜடயது. (ஆதி)” 

பமே்வழி னூல் 

 “ஆதிய னாதிதயன்றும் ரசாதி தயன்றும் 

அடினடுவு முடியண்ட பிண்ட தமன்றும்”.... 

 

உணர்வின் இரகசியம்- சுவவ, ஊறு, ஒளி, ஓவச, னாற்றம் என்ற ஐந்திற்குள் இருக்கிறது. பமே் 

உலவக அறிந்து , பமே் உணர்யவாடு வாழ்பவவன துவிஜன் என்று யவதம் கூறுகிறது. 

 

ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்தம் – (குருமணிமாவல: 11-ம் பாடல்) “ஆரணம் கடந்த பூரண 

கடரல.....” பாடல் பாடப்பபற்றது முடிவற்றதறக்ு பபேர் ஆரணம். சிற்றின்ப சுவவவே கடந்த 

பிறயக ஆரணத்தின் சுவவோகிே யபரின்பத்வத அவடேமுடியும். 

 

ஆனந்த களிப்பு 

 

“ைடியும்சீ ரயானிக்கு ளாஜச - மாறா  

ைம்பர்க்கு மரணமாய் ைருகும்சஞ் ஞீவி” 
 

பூரண ஒளிவாே், பூமுகம் மதுபவன மேக்கும் மதி கடலாே் வரக்கூடிே ஆசான், பசங்கமல 

பாற்கடலில் விவளயும் ஞானசச்ங்வங ஊத வவத்து, முடிவற்ற யபரின்ப பபருவாழ்வில்  

குடியேற்றி வவப்பார்கள். 

மாணிக்கவாசகர் அருளிே திருவாசகம் பசன்னிப்பத்து: “புழுவினாற் தபாதிந்திரு 
குரம்ஜபயிற்” எனத் துவங்கும் 8 - வதுபாடல் பாடப்பபற்றது பசன்னி பத்து என்பது பத்து 

தவலவே குறிப்பது. பமே், வாே், கண், பசவி, மூக்கு. இந்த ஐந்தும் இரண்டு இரண்டான 

எண்ணங்கவள பவளிப்படுத்தும் என்பதால் பத்து தவலோக கூறப்படுகிறது. எண்ணம் பல 

யகாடிோே் பிரிந்தால் னபுசாக மாறிவிடும். அயத எண்ணம் ஓர் நிவனவாகும்யபாது கூர்ந்த 

ஒன்றாக சிபத்தாக மாறும். “கூரந்்ந ஒன்றினிரல இன்னும் ரகாடியாய் பிரிதத்ாய் ரபாற்றி”  

 

திருஞானசம்பந்தர் அருளிே யதவார திருப்பதிகம்: திருக்காட்டுப்பள்ளி தல வரலாறு 

படிக்கப்பபறற்து தசலிங்கத்தின் சிறப்பு: எட்டிரண்டும் பத்தான இடத்தில் அமரும் இரகசிேயம 

தசலிங்கம். ஒயர லிங்கத்தில் இரண்டு பானங்கள் என்று கூறப்படுவது, இரண்படனும் வாசிோகிே 

சிவமேப் பபாருவளக ்குறிகக்ும் பமே் பசேலாகும். 

 

மனுவின் சிறப்பு: 

 

முகத்துக் கண் தகாண்டு பார்கக்ின்ற மூடர்கள் 

அகத்துக ்கண்ணஜன யாதரன்ற றிந்நிலர ்

அகத்துக ்கண்ணன றிந்தன்பு தகாண்டிடில் 
ைகத் ததமபடஜர  தாண்டி ைாழ்குைார். 

 

மனிதப் பிறப்பானது தாயின் கருவவறயில், இருளில் பத்து மாதங்கள் இருந்து, அழறக்ாறற்ு, 

துருசு அவஸ்வதயில் வளர்ந்து, பதாப்புள்பகாடி அறுத்து பிறப்பது. 

 

சத்திேயவதம்(யோவான் 3:3):“இரயசு பிரதியுத்தரமாக: ஒருைன் மறுபடியும் பிறைா விடட்ால் 

ரதைனுஜடய ராை்ஜியதஜ்தக் காணமாட்டான் என்று தமய்யாகரை தமய்யாகரை உனகக்ுச ்

தசால்கிரறன்” என்றார். மீண்டும் எப்படி பிறக்க முடியும் என்ற யகள்வி எல்யலார் 

உள்ளத்திலும் எழும். இதற்கான பதிலும் அயத சத்திேயவதத்தில் (யோவான் 3:5):“ஒருைன் 

ைலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறைாவிட்டால் ரதைனுஜடய ராை்யத்திரல பிரரைசிகக் 

மாட்டான். மாமிசத்தினாரல பிறப்பது மாம்சமாயிருகக்ும், ஆவியினால் பிறபப்து 
ஆவியாயிருகக்ும்” என்றும் அருளப்பட்டுள்ளது.  

 

மனிதப் பிறப்பின் உன்னதத்வதயும், மறுபிறப்பின் இரகசிேத்வத 

பற்றியும் நம் பதே்வமவர்கள் அருளிே திருவாக்கிேம்:  
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“சந்திர சூரியர் அஜனைஜரயும் தைளியாகக்ிய அக்காணி முஜள 
ஆறுபஜடவீட்டின் கருைஜறயிலிருந்து தீப தூப அலங்ஙார 

ைாசஜனயுஜடரன என்றும், ததாடர்புஜடய ததாப்புள்தகாடி 

அறுக்காமலும், அசுத்தங்ஙஜளயும் அைமானங்ஙஜளயும் 
தரித்திரியங்ஙஜளயும் ரபாக்கி விடுகின்ற மகாச்சுத்தம் மகாமானம் 

மகாச்சீரும் சிறப்பும் மகாைாக்கும் மகாைலிஜயயும் மகானிதியும் மகாக் 
காலங்ஙளும் னிரம்பிய தபருங்ஙளஞ்ஞியமாக தைளியாகி மறுனாளிரல ைாய்திறந்து 

ரபசி பாடும். இப்படி பிறப்பதுதான் மனிதபப்ிறபப்ு”. 

 

மனிதனின் உன்னதங்ஙள் : 

1. அறிவு இன்னது என்று அறியும் சகத்ி தபற்றைன் மனிதன். 

2. ஜீைாதம்ா - பரமாதம்ா இன்னது என்று அறியும் சக்தி தபற்றைன் மனிதன். 

3. இருள் - பிரகாசம் இரண்ஜடயும் பிரிதத்ு அறியும் சக்தி தபற்றைன் மனிதன். 

4. ரமலாம்பரமான னாலாம் பத ைாழ்ஜை ஜகரபாட ைந்தைன் மனிதன். 

5. ஜீைசக்தி ரமதலழும்பும் தன்ஜம தகாண்டைன் மனிதன். 

6. எை்வுயிரும் எமன் ஜகைசம் அதிலிருந்து தப்பிக்கும் பிரம்மவித்ஜதஜய அறியும்  

உன்னதம் தபற்றைன் மனிதன். 

 

எல்லாண்டு எல்லாண்டு 
         எண்ணிலடங்ஙாக்காலம் 

ைல்லஜமயும் சீரச்ிறப்பும் 

         ைாழ்வினுக்ரக ைந்த மனு 
பரம்பத ைாழ்வினுகர்க 

        பாரில் பஜடதத் மனு 

 
என்று மனுவின் சிறப்வப “எமவாவதவேத் தடுக்கும் -என்திறம்” என்ற பாடலில்  பலனிவலகளில் 

பதே்வம் அருளியுள்ளார்கள். ஈசனுவடே வல்லபமும், மனித யதகமும் தாங்ஙி வரும் ஒரு 

அதிவல்லபர் வந்து பபருங்ஙருவண பகாண்டு, ஆறாவது அறிவின் வல்லபத்வத அறிவித்து, 

அறிவுக்கண்வண திறந்து நம்வம மனு என்ற பதத்திற்கும் யதவன் என்ற பதத்திறக்ும் 

உரிேவர்களாக ஆக்கி வவப்பார்கள். குரு பபருமானவர்கள் இப்பபரும் னிவலகவள அருளி, 

அவவவே இனியத னிவறவு பசே்தார்கள். 
  

பஞ்ஞ பூத தத்துைம்   

நாம் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் இப் பூமண்டலத்தில் தாவரம், ஊர்வனம், நீர் வாழ் 

உயிரினங்ஙள், பறவவ, விலங்ஙு ஆகிே  அவனத்து  உயிரினங்ஙளும் வாழ்வதற்கு அடிப்பவட 

ஆதாரமாக இருப்பது பஞ்ஞபூதங்ஙள். அவவ நிலம், நீர், பநருப்பு, காற்று, ஆகாேம் ஆகிே ஐந்து 

அம்சங்ஙளாக பிரம்மாண்டமாக விளங்ஙிக ்பகாண்டிருக்கிறது. இவவ ஐந்தும் இருந்தால் தான் 

உயிர்கள் வாழ முடியும். இதில் ஒன்று இல்வல என்றாலும் உயிர்கள் வாழ முடிோது. பஞ்ஞ 

பூதங்ஙவள நம்மால் உண்டாக்கவும் முடிோது. அவற்வற பஞ்ஞ பூத கணத் தவலேரசனாக, 

அதிபதிோக, நீதிோக இருகக்ும் இவறவன் தான் உண்டாக்கினான். இப் பவடப்புக்குள் தான் நாம் 

எல்யலாரும் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கியறாம். பஞ்ஞ பூதங்ஙள் ஒருவருக்கு நீதிோகவும், 

மற்றவருக்கு அநீதிோகவும் இருப்பதில்வல. அவவ சாட்சிோகயவ நின்று விளங்ஙுகிறது. 

இவவகவள தனக்கு  உதவிோகவும், ஆபத்தாகவும் மாறற்க ்கூடிே தன்வம மனிதனுகக்ு உண்டு. 

பஞ்ஞ பூதங்ஙள் நமக்கு மட்டும் சகாேமாகயவா, எதிரிோகயவா இல்வல. பூமியில் உள்ள 

அவனத்து வவகோன (84 லட்சம் வவக) உயிரினங்ஙளுக்கும் பபாதுவாகத்தான் இருக்கிறது. 

ஆனால் அவவகள் எப்படி வாழ யவண்டுயமா அப்படியே தான் வாழுகிறது. அதிக ஆபத்தில் யபாே் 

சிக்கிக் பகாள்வதில்வல. ஆபத்துகவள மனிதன் தான் உருவாகக்ுகிறான். பஞ்ஞ பூதங்ஙவளயும் 

அதற்குள் இருந்யத ஒருவன் ஏவுகிறான், இேக்குகிறான். அவன் தான் அறிவு 

வடிவினன். அந்த அறிவு வடிவாக நின்று விளங்ஙுகிற இவறவவன முதலில் 

நம்முள் அறிே யவண்டும். ஏபனனில் இவறவன் பஞ்ஞ பூதங்ஙளிலும் 

பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறான். மனிதனின் உடலுக்குள் அணுவுகக்ு அணுவாக 

இருக்கிறான். அப்படி அணுவாக நின்று விளங்ஙும் அப் பபாருவள 
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அறிேக்கூடிே சக்திவே இவறவன் மனிதனுக்கு மட்டும் வவத்திருக்கிறான். 

யவறு எந்த ஜீவராசிக்கும் தன்னுள் இப்படித்தான் இருக்கிறது என்று அறிந்து 

பசால்லக்கூடிே வல்லபம் கிவடோது. பஞ்ஞ பூதங்ஙளும் மனிதனுகக்ுள் 

தத்துவங்ஙளாக இருக்கிறது. இத் தத்துவ நிவலகவள நாம் அறியும் யபாது தான் 

இவறவயன அவனத்துகக்ும் உயிர்ப்புவடே ஒரு தத்துவமாக, என்றும் 

மாறாதவனாக விளங்ஙி இருக்கிறான் என்பது பதரியும். இவத நாம் எப்படி 

அறிேலாம் என்றால், இந்த பஞ்ஞ பூதத்தின் மூலமாகத்தான் அறிேமுடியும். 

ஒயர ஒரு பபாருள் பவளிசச்மாகவும், சத்தமாகவும், சுவவோகவும், வாசவனோகவும், 

பதாட்டால் பதரிேக்கூடிே உணர்வாகவும், இந்த ஐந்து நிவலகவளயும் கடந்த யமம்பட்ட ஓர் 

பபாருளாக மனிதனுக்குள் ஒன்று உள்ளது. அயத பபாருள் எல்லா உயிரினங்ஙளிடத்திலும் 

இருக்கிறது. அதற்கு பபேர் தான் அறிவு என்பதாகும். அறிவாகிே நான் எனும் பபாருளானது 

உணர்வின் மூலமாக பசேல்படுகிறது. ஏபனனில் நாம் தூங்ஙி விழித்தவுடன் நான் வந்துவிடும், 

ஆனால் உணர்வு வரவில்வல என்றால் நான் எங்யங இருக்கியறன் என்று தான் யகட்யபாம். இங்ஙு 

தான் இருக்கியறன் என்று அறிவிப்பது உணர்வு ஆகும். உணர்வு தான் ஜீவனாக இருக்கிறது. அந்த 

ஜீவன் என்ற ரகசிேப் பபாருள் நம்மிடத்தில் இப்படித் தான் நின்று பசேல்படுகிறது என்பவத 

அறிகின்றவன், அறிவதற்கு தவலப்படுகிற அவனவருகக்ும் பிறவா பநறி கிவடக்கும் என்று 

யவதம் கூறுகிறது. ஏபனனில் சர்வ மூலமந்நிரார்த்த என்று பசால்லும் யபாது மூலமந்நிரம் என்பது 

ஒரு பபாருள். அப் பபாருள் எப்படி இருக்கிறது என்பவத அறிவிக்க கூடிேதாக இருப்பது தான் 

இந்த காேம், உணர்வு, ஆவி, நிவனவு, குணம், என பல நிவலகள் நமக்குள் இருக்கிறது. இப்படி 

இருக்கின்ற ஒவ்பவான்வறயும் நாம் யவதத்தின் வாயிலாக பார்க்கும் பபாழுது இது தான் 

ஜீவனாக விளங்ஙுகிறது என்பது பதரிேவரும். இந்த ஜீவயன அவாவுடன் தாவி மனமாக மாறி 

பவளியே பாே்ந்து வரும் யபாது பாயும் சுவாசமாக மாறுகிறது. இம் மனித உடல் இப்படித் தான் 

இேங்ஙிக ்பகாண்டிருக்கிறது. இவதயே யவதத்தில் “நாரன, ைழியும், சதத்ியமும், ஜீைனுமாய் 

இருக்கிரறன்” என்று அருளப்பட்டுள்ளது.  

ஒரு மனிதன் தன் ஜீவவன அறிே யவண்டுபமன்றால் முதலில் இவறவன் அருளால் 

அவனுக்கு ஒரு பமே்கக்ுருபிரான் கிவடகக் யவண்டும். பிறகு அவர்களுடன் பதாடர்ந்து இருந்து 

பழகி அவர்களின் இரக்கத்தால் பமே்க்கல்வி கற்று, பமே்ச்பசேவல பழகி பஞ்ஞ பூதங்ஙளும் 

கடந்து, தாண்டி, புலன்கள் ஒடுங்ஙி, பபாறிகள் ஒன்று திரண்டு அதன் மூலமாக மூசச்ு லேமாகிே 

மயனாலேம் ஆகக்கூடிே பிரம்ம வித்வத ரகசிேத்வத தன்னுள் தாயன அறிந்து ஜீவவன கண்டு 

விளங்ஙிக ்பகாள்கிறாயனா அவயன நீதிோன மனிதன். இவத பபறுவதறக்ான  உளவுகள்; 

01. கடின மனமும் ஜைராக்கியமும் ரைண்டும். 

02. இத்ரதகம் தபாய் என்பது ததரிய ரைண்டும். 

03. இந்த அழிஉலக ைாழ்கஜ்க மட்டுரம நமது ைாழ்க்ஜக அல்ல என்பது ததரிய ரைண்டும். 

04. இது கடந்து அபப்ால் உள்ள தமய்தபாருஜள அஜடய, தபாய் உணர்ச்சி அைா அடங்ங 

      ரைண்டும். தமய் உணர்வில் அைாஜை திருபப்ி விட ரைண்டும். 

05. உடலுக்கான சுகத்ஜதரய அனுபவிக்கும் ஆஜசஜய நீக்கிவிட்டு, இம் தமய்ஜய  

      தபறுைதற்கான ஏகக்மும், நிஜனவும் ததாடரந்்து இருகக் ரைண்டும். 

 

இவதயே நமது பதே்வமவர்கள் ஆனந்நக் களிப்பு என்ற பாடலில். 

"ைடியும் சீ ரயானிகக்ு ளாஜச - மாறா  

ைம்பர்க்கு மரணமாய் ைருகும் சஞ்ஞீவி”       

என்று அருளியுள்ளார்கள்". 

யவதத்வத படிப்பதின் பேன் இவறவவன காண்பயத, எனில் இவறவன் எங்யஙா அந்தரத்தில் 

தனிோக இருக்கிறான் என்பதல்ல. இந்த பஞ்ஞபூத-பூதிதேத்துகக்ுள் உந்து சக்திோக நின்று 

விளங்ஙுபவயன இவறவன்.நாம் சந்யதாஷமாக வாழ யவண்டும் என்று தான் இத்தவன பூத 

பூதிேங்ஙவளயும் பவடத்தாயன தவிர துக்கப்பட்டு, கவவலப்பட்டு, கஷ்டப்பட்டு, 

நஷ்டவாளிோக யபாவதற்கு இவறவன் பவடகக்வில்வல. அப்படிப்பட்ட அந்த 

இேற்வக உண்வம இவறவவன அறிவதற்கான ஒரு அவவோக நின்று 

விளங்ஙுவயத இந்த ஆதி மார்கக் நீதி அவவ
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தமய்ைழி குழந்ஜதசாமி கவுண்டர் ஐயா! 
 ஐோ! தூலப் பிறப்பபடுத்து நூறாண்டுகள் ஆகி விட்டது, தன்வனேறிந்து 

தன்வனோண்டு பகாண்ட சாவல ஆண்டவர்களின் னாதத்தில் பிறந்து 

தன்வனோளும் அறிவவப் பபறற்ு, தூலம் அழிந்தாலும் தன் அறிவின் மூலம் இப்பபாழுதும், 

எப்பபாழுதும் வாழும் ஐோவின் பபாற ்பாதம் யபாறற்ி வணங்குகியறாம்,  

 ஐோவவப் பற்றி நமது குரு பிரான் பசால்லக் யகட்டுள்யளாம். ஐோ தன் ஆசான் 

சாவல ஆண்டவர்களின் ஆசீர்பாதத்துடன் பமே்வே பமே்ோகப் பழகி, பமே்வழியில் 

நல்வழி கண்டு  தனிவழிவேத் தனதாக்கிக் 

பகாண்டு, எதார்த்த குணம் பகாண்டு, பமே்ோன 

யதடல் உவடே எதார்த்த பமே்ோன சீடவர- 

பமே்ோன வார்த்வதோல் தன் வசப்படுத்தி 

தன்வனப் யபால் ஒர் ஆண் மகவு உருவாக்கி, 

பமே்ோன வார்த்வதயே பபாே்ோனவறவ்ற 

பமே்ோக்கும் என்பவத நிரூபவனயில் நிரூபித்து, 

எந்யநரமும் சாவல ஆண்டவர்களின் ஒலி நாடாவவ 

யகட்டு, குறிப்பில் குறிப்பபடுத்து - குறிோன 

சீடருக்கு குறிப்பின் குறிப்புணர்த்தி, கண் கண்ட 

பதே்வமாே் நமது குருபிரான் உள்ளத்தில் வாழ்ந்து 

வரும் ஐோ! கண்டிப்புடன் இருந்தாலும் 

கருவணயின் குணத்தால் அருட்பபருஞ் யஜாதிோே் 

இருந்து பமே்ஞ்ஞானத்வத உலகறிே பசே்ே ஒரு 

உண்வமோன உத்தமவர நமக்காக தந்துள்ளார், 

யோகமும் ஞானமும் பிறவா நிவல அவடே முக்கிேம் 

என்பவத உணர்ந்த ஐோ!  

 முருகப் பபருமான் அருளிே யோக ஞானம்-500, என்ற நூலுகக்ு தன் அழகிே தமிழால் 

முன்னுவரோல் யமலும் அழகு படுத்தியுள்ளார், இந்த முன்னுவரயில் முருகப் பபருமானும் 

சாவல ஆண்டவர்களும் யவறு யவறு அல்ல என்பவத தக்க சான்றுகளுடன் விளக்கி 

உள்ளார்கள், யமலும் அகத்திே மா முனிவர் அருளிே பசௌமிே சாகரம் என்ற நூலுகக்ு உயிர்த் 

தமிழால் அணிந்துவரவே அணிகலனாக ஆக்கி உள்ளார்கள், குருவின் னாதத் துவணயோடு 

மட்டுயம யோகஞானத்வத பபறமுடியும் என்பவதயும், குருவின் தூலம் மாறலாம் ஆனால் 

அவர்களின் னாதமும், வாே்வமயும் என்றும் மாறாது இருக்கும், என்பவதத் பதளிவுடயன 

இந்த உலகத்திறக்ு அருளியுள்ளார்கள்,  

 உண்வமவே உணர்ந்தவர்களுகக்ு தனிவக வழியில் வந்ந சாவல ஆண்டவர்களும், 

அத் திருயமனியின் வழிவேப் பின்பற்றி பரிபூரணமாே் இருகக்ும் குழந்வதசாமி ஐோவும், 

ஐோவின் எதார்த்த குணத்தால், குணங்குடி ஏறி குணமற்ற நிவலயில் நின்று தன் 

இதோசனத்தில் சிம்மாசனம் யபாட்டு தன்குருவவ அமர வவத்திருகக்ும் நமது குருபிரான் 

அவர்களும் ஒயர மார்க்கமாகிே பமே் ஞானத்வதப் யபாதிக்க வந்தவர்கள்தான் என்பது 

பதரிேவரும், 

ஆசானுக்கு சீடராே் இருந்தவயர, 

சீடருக்கு ஆசானாே் இருப்பவயர, 

ஆண்டவரின் தவப் புதல்வராே் பிறந்நவயர, 

தவப்புதல்வருகக்ு தந்வதோே் ஆனவயர, எங்களின் 

அப்பாவுக்குள் அப்பாவாே் உள்ளவயர, 

மமய்வழி 

திரு.குழந்லதசாமி கவுண்டர் 

அவர்கள் 
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னாதத்துக்கு வித்தாே் முவளத்தவயர, 

வித்துக்குள் னாதமாே் விவளந்நவயர, 

பரமாத்மாவுடன் கலந்த நிவனவாே் இருந்தவயர, 

 பரமாத்மாவினுள் நிவனவாே் இருப்பவயர,  

இறுக்கி வாே் மூடி முத்வத ஈன்றவயர, ஆண்டவர்களின் கண்ணாடிோக இருந்தவயர 

எங்ஙள் கண்ணாடிகக்ு கண்ணாடிோே் இருப்பவயர, 

எதார்த்தத்தின் பிரதிோே் எதார்த்தமாே் இருந்தவயர, 

எதார்த்தத்திற்குள் எதார்த்தமாே் இருப்பவயர, 

வான்குல வமந்நராே் வந்துலாவும் வாே்வமோே் இருப்பவயர, 

அழிோ னிதிவே அளித்த மார்கக் னன் னாதரிடம் இரண்டறக ்கலந்து அழிோப் பதிோே் 

ஆனவயர, 

அழிோ னிதிவே  அளிப்பவரிடம் 

அழிோப் பதிோே் இருப்பவயர, 

அனுபவத்துடன் அனுபவம் யசர்ந்து, 

யசர்ந்த அனுபவத்துடன் அனுபவமாே் கலந்து அனுபவயம குருவாே் வந்த குருவிறக்ு குருயவ, 

இரண்டறக ்கலந்த ஆண்டவர்களிடம் இரண்டறக ்கலந்த சீடராே் இருந்து, 

இரண்டறக ்கலந்த சீடரிடம் இரண்டறக ்கலந்த நிவனவில் ஒத்வதோே் நின்ற 

பரம்பபாருளாே் 

 ஆன பமே்வழி குழந்வத சாமி ஐோவின் பபாறப்ாதம் யபாற்றி வணங்குகியறாம். 

என்பறன்றும் குருவின் பாவதயில் நாங்களும் பதாடர யவண்டுகியறாம்.  

னன்றி.  
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அக்டடாபர் மாத 

நிகழ்வுகள் 
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குருபிரான் அவர்களின் வர்ஷிப்பு 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் அங்கங்கயள, எதாரத்்த 

நன்மன சற்சன மக்கயள, மசப்டம்பர் மாத மின்னணு 

சஞ்சிணகயின் மதாகுப்புகணள ஆதி மாரக்்க நீதி 

அணை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் உங்களுக்கு 

ைழங்குகிறது. மூன்றாைது முணறோக மைரும் இச் 

சஞ்சிணக எங்கள் மபருணமணேப ்

பணறசாற்றுைதற்கு அை்ை. இதிை் உள்ள மசே்திகணள 

உள்ைாங்கி தனக்கும் இது யைை்டும் எனத் 

யதடுகின்ற யதட்டமுணடே மக்களாக, 

இப்யபர்ப்மபற்ற மபரும் மபாருணள மபற்றைரக்ள் 

நாம் எனும் எை்ைம் உணடே மக்களாக இதன் 

நிணைகணள உைர்ந்து ைாழ்ந்து, இதணன 

மற்றைரக்ளுக்கும் மசாை்ைக்கூடிே நிணைக்கு 

அருகணத உணடேைரக்ளாக ஆகி இருக்கின்யறாம் என்பயத, இம் மின்னணுச் 

சஞ்சிணகயின் மைற்றியும் மபருணமயும் ஆகும். இதணன ஊன்றி யநாக்கி உைரும் 

மபாழுது தான் இது உைக பத்திரிணககணளப ் யபான்ற ஒன்றை்ை என்பணத 

உைரமுடியும். அப்படி உைர்ந்து எங்கணள யநாக்கி நீங்கள் உங்கள் அறிோணம 

அகலுைதற்கான யகள்விகளுடன் ைருைதற்கு ைழி யமை் விழி ணைத்து 

காத்திருக்கியறாம். இஸ்ைாத்திை் உள்ள அருணமோன ைாசகம் 

"அஸ்ஸைாமுஅணைக்கும்" "ைஅணைக்கும்ஸைாம்" அதாைது "உங்கள் மீது 

சாந்தியும் சமாதானமும் உை்டாைதாக" என்பதாகும். யைதங்களும், அதன் 

தணைோன மூை மந்திரங்களும், இணை ோைற்ணறயும் உள்ளடக்கிே மதங்களும், 

அதன் உட்பிரிவுகளாக ஜாதிகளும், குைம், யகாத்திரங்களும், பரந்து விரிந்து 

இருந்தாலும் இைற்றின் அடிநாதமாகத் திகழ்ைது சமத்துைமும் சமாதானமும் 

சமரசமும்தான். இணை ோவும் உடை் சார்ந்தது அை்ை, மாறாக உயிர் சார்ந்த 

ரகசிேமாக உயிர்ப்புணடே அறிைாக உள்ளது. மமே்ோன அறிணைப ்மபற்றையன 

நிஜமான சமத்துைத்ணதப ் மபற்றைன். சமத்துைமும் சமாதானமும் நிசச்ேமாக 

உைகிற்கு யைை்டிே ஒன்று. பசி பஞ்சம் பட்டினி இைற்றிற்கு சமத்துைமற்ற 

நிணையே காரைம். மசை்ைந்தன் ஏணழ என்னும் ஏற்றத்தாழ்வு மகாை்ட 

எை்ைங்கயள சமத்துைமற்ற நிணைக்குக் காரைமாகவும், இதனாை் பை 

நாடுகளும், இனங்களும், குைங்களும், யகாத்திரங்களும், ஜாதி, மதங்களும், 

உை்டாகி உள்ளன. இதணன எடுத்துச் மசாை்லும் என்னுணடே மன நிணை 

என்னமைன்றாை், இப்படிோன யைதங்கணளயும், அைதூறான விஷேங்கணளயும், 

மக்களிணடயே பிளவு உை்டாக்குகின்ற மதம், குைம், ஜாதி, யகாத்திரம், இைற்ணற 

உள்ளடக்கிே மூைமந்திரம், யைதம், இணைோவும் யதணையிை்ணை என்று தான் 

மசாை்யைன். மனிதணன பிரித்து ஆளுகின்ற சக்திோக விளங்கும் மதங்கள் 

மதங்களாக இருக்காது. மாறாக ோணனக்கு பிடித்திருப்பது யபான்ற 

மதமாகத்தான் இருக்கும் என்பதிை் ஐேமிை்ணை. மதங்கள் 

ைந்தது ஒரு உன்னத காரிேமான சமத்துைம், சமாதானம் 
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இைற்ணற விளங்கிட விளக்கி அதிை் நம்ணமத் துைக்கி ஆக்குைதற்காகத் தாயன 

அன்றி மனித குைத்ணத நாசம் மசே்ைதற்கு அை்ை. அப்படி இருந்தாை் அது 

மதமை்ை, அதணனப ் மபரிதாக யபசுபைரக்ளும் மனிதரக்ளாக இருப்பதற்கு 

அருகணதேற்றைரக்யள. மனிதனின் பசி மற்றும் சுகத்தின் முன்பாக சமாதானம் 

சமரசம் ோவும் பஞ்ஞாகப் பறக்கும் தூசிதான். துக்க நிைரத்்தி சுக ப்ராப்தி என்பது 

சகை உயிரக்ளுக்கும் மபாருத்தம் என்றாலும் இணத நிணறயைற்றும் தகுதி 

பணடத்தைன் மனிதன் மாத்திரயம என்பதற்கு சாட்சி, இைன் யைற்று 

கிரகங்களிலும் அணத நாடுைதுதான். ஒட்டுமமாத்த உைகமும் யதடி அணடே 

யைை்டிே ஒன்று சமத்துைம். இது ைாயிை் யபசுைதை்ை இணதக் காை 

யைை்டுமாயின் அைரைரின் ஆறாைது அறிவின் மதளிணை யநாக்கிே ஒரு 

பேைமாக இருக்க யைை்டும் என்பயத ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் யநாக்கம். 

பை நிணைகளிை் ஒரு மாதமாகப் யபசப் மபற்ற ஒன்ணற நன்மக்கள் மதாகுத்து ஆதி 

மாரக்்க னீதி மமாழிோக ைழங்கியுள்ளாரக்ள். அப்படிோன அறிவுக்கான 

சமத்துைம் சமாதானம் சமரசத்ணத அத்தணன யபரும் அறிந்து அனுபவித்து 

அதுைாகயை ைாழ யைை்டும் என்பதுயை இந்த ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் 

யநாக்கம். யமலும் யமலும் யமைான நிணைகணள மக்களுக்குப ்பகிர்ந்தளிக்க இந்த 

அணைோனது காத்துக் மகாை்டிருக்கிறது. இதணனப ் பாரத்்துப் படித்து 

அனுபவித்து ைரும் மக்களுக்கு நை் ஆசீர்பாதங்கணளக் கூறி யமலும் உங்கள் 

அறிவுத் மதளிவிற்கான பை யகள்விகணளயும் உங்களிடமிருந்து எதிர் பாரத்்து 

காத்துக் மகாை்டிருக்கியறன்.  

நமஸ்காரங்களுடன் சாணை ரவி. 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜையின் 2021 அக்ரடாபர்   

மாத சஜப நிகழ்வுகளின் சாரம்சம் 

 

02-10-2021-சனிக்கிழஜம சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. ைடிரைலன் 

 

 பிறப்பும் இறப்பும் கடந்ந ஓர் நிவலவே அறிந்ந மக்களாக அறிவதறக்ு ஆர்வமுவடே 

மக்களாக உள்ள ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் அங்ஙத்தினர் அவனவருகக்ும் அந்த 

நிவலப்பிடத்வதயே அடி நாதமாக வவத்து யபாதிகக்ப்படுகிறது. 

 

ரகாடாயிதக் கூர.் ைாகக்ியம் எண் 72:-விஸ்ைரூப தரிசஜன: 

 உபயதசம் பபறுவது, விஸ்வரூப தரிசவன என்பது புறக்கண் பகாண்டு பார்ப்பது 

அல்ல. அறிவுக்கண் பகாண்டு பார்ப்பது. ஒவ்பவாரு மனிதனும் தன்னிடத்தில் ஜீவன் 

என்பது ஜீவாத்மா- பரமாத்மாவாக எப்படி விளங்ஙி இருக்கிறது என்பவத, "ஞானகக்ண்-

அறிவுக்கண்" திறகக்ப்பட்டு அதன் மூலமாக கண்டு உள்வாங்ஙி, அனுபவித்து, உணர்ந்து, 

தினம் தினம் அதயனாடு வாழ்ந்து பழகி, இப்படித்தான் பசேலாக விளங்ஙி இருக்கிறது 

என்பவத அறிந்து வாழக்கூடிே ஓர் நிவலவே ஒருவன் பபற்றிருக்கிறான் என்றால், 

அவயன பிறவாவம பபற்றான், இறப்வப ஒழித்தான், இவறவயனாடு இரண்டறக ்

கலந்தவன் ஆவான். இதுயவ உபயதசம், விஸ்வரூபம், ஜீவயதக தரிசவன, ஈசனுவடே 

யதகம் பபற்றான் என்பதாகும். 

 

குருமணி மாஜல:பாடல் எண்: 13  

அண்டங்ங ளைனி யானதைப ்தபாருளு 

மரியனின் சூலினி லஜமதத்ுப ்

பண்ஜடனாள் ைழியாய் விடுத்ததங்ஙும் விரித்த 

பரமசற் குருதைனுங் ஙடரல 

விண்டதைை் விடத்து மிருந்நவுன் சூடச்ம் 

விைரமிங் தஙைரறி குைரர 

எண்டிஜச பரவி லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

யாமுகம் மதுமதிக ்கடரல 

 

அண்டத்தில் இருப்பது பிண்டத்திலும் இருக்கிறது என்றும் அண்டத்துகக்ு ஒத்தயத பிண்டம் 

என்றும் யவதங்ஙளும், அவத அருளிே பபரியோர்களும் கூறியிருக்கிறார்கள். இவத நமது 

ஆண்டவர்களும் "அறிவு அறி பாடம்" என்ற பாடலில்,  

 

னால் ைஜக ரயானி எழு ைஜகதர்தாற்றம் 

அஜனத்தும் உன்னுள் அறிநந்ு ைாழ்ைதற்காய் 
னீ உடல் எடுத்த னன்ரனர ்ைழிதயன  

                                                        

என்று அருளியுள்ளார்கள். 

 

பஜடப்பின் ரகசியம்: அருகம் புல்வல ஒரு மாடு பார்த்ததும்  உணவாகவும், அவதயே 

நாம் மாவலோக்கி பிள்வளோர் சிவலக்கும் யபாடுகியறாம். ஆக உணவாகவும், 

மாவலோகி காே்ந்து யபாவதுமாக உள்ளவத இவறவன் என்ன யநாக்கத்திறக்ாக 

பவடத்தான் என சிந்திக்க யவண்டும். இதுயவ அறிவுக்கும், அறிோவமக்கும் உள்ள 

வித்திோசம் ஆகும். கருப்வபகக்ுள் முட்வடக்கும் கல்லினுள் யதவரக்கும் உணவளிப்பது 

யபால ஒவ்பவாரு பவடப்புக்குள்ளும் இவறவன் சூட்சாதி சூட்சமாக 

வீற்றிருக்கிறான். அவத பதரிந்து பகாள்ளும் பமே் உணர்வவ நாம் 
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அவசிேம் பபற யவண்டிேவர்களாக இருக்கியறாம். இதுயவ எல்லா 

அருளாளர்களுவடே யநாக்கம் ஆகும். 

 

 யகாழிோனது முட்வடவே அவடகாத்து அது குஞ்ஞாகப் பபாறிக்கிறது. 

நமது தமிழ் மரபில் "குரு இட்ட முட்வட" என்ற வார்த்வதோனது உள்ளது. இதன் அசலான 

பபாருள் என்னபவனில், முட்வடயில் இருந்து பபாறிக்கும் யகாழிக் குஞ்சு யபால ஒரு 

பமே்குருபிரானின் தீர்த்தமாகிே ஓர் திருவார்த்வதயில் இருந்து வரும் பரிசுத்த அனலின் 

மூலமாக ஒரு நரன் (சீடன்) மூன்றாவது கண் திறக்கப்பட்டு மனிதனாக மறு பிறப்பு 

அவடகிறான். இது தான் சூட்சாதி சூட்சம், பசால்லறிே பசால்லாகும். இவதயே "மூர்தத்ி, 
தலம், தீர்த்தம் முஜறயாய் 

ததாடங்ஙிரனார்கக்ு ஓர ் ைார்த்ஜத தசால 
சற்குருவும் ைாய்க்கும் பராபரரம" என்று 

தாயுமான சுவாமிகள் அருளியுள்ளார்கள். 

ஆகயவ இவறவன் பவடத்துள்ள அவனத்தும் 

மனிதவன குறி வவத்யத 

உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது. இவதயே 

"பஜடத்தான் பஜடப்பஜனதத்ும் 
மனுவுக்காக" என்று யவதம் கூறுகிறது. 

 

ஸ்ரீமாணிகக்ைாசகர் அருளிய-குயில் பதத்ு: 

பாடல் எண்-02. “ஏர் தரும் ஏழுல ரகத்த”...என 

ததாடங்ஙும் பாடல். 

 

 ஏர் எனும் ஒரு கருவி, கலப்வப ஆகும். இவத 

பகாண்டு ஒரு உழவன் னிலத்வத பண்படுத்தி, 

உழுது, விவதத்து பயிர் விவளேச் பசே்வது 

யபால ஒரு பமே்குருபிரான் "ஏர் என்ற 

தசன்தனறிச்சீர் உழவு ரகால்" பகாண்டு 

தரிசாக இருந்ந தன் சீடனின் உள்ளத்வத 

பண்படுத்தி, உழுது, ஊணி விவதத்து, ஆறாவது 

அறிவவ விவளவித்து, அந்ந னிலத்வத என்றும் 

அ ழிோத "ஏழு ைஜக அமானிதம்" விவளயும் 

பபான்னிலமாக, னீங்ஙா னன்னிலமாக, னம் 

பசாந்ந யதகமாக ஆக்கி வவக்கிறார்கள் என்பது சத்திேம். இச் பசேவல திருவள்ளுவர் 

பிரான் அவர்கள்,  

சுழன்றும் ஏர்ப் பின்னது உலகம் அதனால் 

உழன்றும் உழரை தஜல (1031) 

      என்று அருளியுள்ளார்கள். 

 

திருஞான சம்மந்நர் அருளிய ரதைாரம்: “தசய்யருரக புனல் பாய.”..என ததாடங்ஙும் 

பாடல். 

 யமலுலகம் என்பது புறத்தில் இருப்பது அல்ல. ஒவ்பவாரு மனிதனுகக்ு உள்ளும் இவறவன் 

இருக்கும் தலம் ஆகும். அதுயவ அறிவிருகக்ும் தலம். அந்ந எல்வலவே னாம் அறிநந்ு அவடே 

யவண்டுமானால் அன்னாடு பசன்று வரும் ஆசானாகிே குருவின் துவண யவண்டும். 

அவதயே இப்பாடலில் பசே்ேருயக, வகேருயக, வபேருயக, பமே்ேருயக, என்று ஆசானின் 

அறிவவ முன் வவத்து னம் மனவத பின்யன வவக்க யவண்டும் என்று கூறியுள்ளார்கள். 

இவதயே  

 

அரியைற்றுள் எல்லாம் அரிரத தபரியாஜரப ்
ரபணித் தமராக் தகாளல் (443) 

      என்று திருக்குறளில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

ஆதி மான்மியம். ஜீை சிம்மாசனப் பருைம். பக்கம்:-277-284. 

புராதனத்வத எல்லாம் உள்ளடக்கிக் பகாண்டிருகக்ும் புராதனத்வத 
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சுமந்நு வருபவர்களுகக்ு புராதனர் என்று பபேர். ஏபனனில் அவர்கள் சுமநந்ு 

பகாண்டு வரும் பமே்ப்பபாருளானது இந்ந உலகம் உண்டான காலத்திலிருநந்ு 

வந்நதல்ல, உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னும் இருந்நது, இப்பபாழுதும் இருப்பது, 

இந்ந உலகயம இல்லாமல் யபானாலும் இருப்பது அது. அப்படிப்பட்ட அழிோத 

ஒன்வறயே குருபிரான்கள் சுமந்நு பகாண்டு வருகிறார்கள். அவ்வாறு வந்நவர் தான் 

"தாத்ததனும் கடல் முகம்மது தைன் சாலிகு தனிஜக ைள்ளல்". அவர் அறிவவயே தன் 

ஆயுதமாக, ரூபமாக, சகல கலா னிவலகவளயும் பபற்று, அனுபவமாக சுமந்நு பகாண்டு 

வந்நவர்.மதிப்பளு சுவம, பமே்ப்பபாருள் சுவமவே என் தவலயில் ஏற்றி வவக்க வந்நவர் 

தனது ஞானபிதா என்று, பமே்வழி சாவல ஆண்டவர்கள் தன் குரு பிரான் பதே்வ 

விம்பமாகிே தனிவக மணிவே யபாற்றுகிறார்கள் ஆண்டவர்களும் அயத பமே்சப்சேவல 

இந்ந உலகிற்கு அறிவித்து அவனவருகக்ும் இம் பமே்ஞான னிவலகவள உள்ளத்தியல 

பகாண்டு யபாே் யசர்கக்கக்ூடிே ஒரு பாரப் பபரிே காரிேத்வத தன் தவலயில் சுமநந்ு வநந்ு 

இதற்கான மக்கவள யதடி திருப்புத்தூர் வந்நார்கள். அங்ஙிருந்நு தனது ஆரம்பப் 

பிராசாரத்வத துவக்கினார்கள். 

 

 

மந்நிரச் சிந்ஜந ைாக்கான் 
மனுக்கஜள ைாரிச ்ரசர்க்கச் 

தசந்நமிழ் ைஜல ஜகதகாண்டு 
திருப்புத்தூர ்ைந்ந ரம்ம... 

 

 அங்யங தன் முன்னிவலயில் வந்நு கூடிேவர்களின் சாதி மத ஆசச்ார 

சம்பிரதாேங்ஙளுகக்ு ஏற்றபடி, னற்கரும வழிபாடு முவறகவள எளிதில் விளங்ஙும் 

வவகயில் வினா விவட மூலமாக அவர்களின் அறிவு சம்மதிக்க எடுத்துப் யபசி, 

பமே்ஞ்ஞானத்வத பபற்று வகக் பகாள்வதானது மிக எளிவமோனது தான் என்று 

கூறினார்கள். ஆனால் இதறக்ு எதார்த்த வவராக்கிேம் ஒன்று யவண்டும் என்றும், இதறக்ுப் 

படிப்யப இல்லாதவர்களும் தகுதி ஆனவர்கள் தான் என்று யபசி அருளினார்கள். 

 கலியுகத்வத மாற்றி தர்மயுகத்வத பிறப்பிக்க தன் னீதிோன னிவனவவ துவணோக 

பகாண்டு, ஓே்வு ஒழிவின்றி சலிோது னின்று, கருவண விழிேராே் இருளறற் திருவாக்கின் 

அருள் வர்ஷிப்வப பதாடர்ந்நு வாரி வழங்ஙிக் பகாண்யட இருக்கிறார்கள். என்று அருளி 

குருபிரான் அவர்கள் சவபவே னிவறவு பசே்தார்கள். 

 

 

03-10-2021 சிைகாசி சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

ஆதி தமய் உதய பூரண ரைதாந்நம்: முரதீுச் சுருக்கம்:  

 

கூரான குருைருஜளக ்கூரந்ந்ு ரபாற்றிக ்

குணமாமங் ஙஜரயாற்றிற் காலங் ஙாற்றி 

மாறாக ரைாடுகின்ற மனதஜ்த ஜமந்நா 

மரணபயச ்சவுக்குதகாண்டு மாறி மாறி 

ரனராக ஜைராக்ய மணிக ்கம்பதத்ில் 

னீயிறுக்கிக ்கட்டிபப்ார் னிஜலதர்த னிற்கும் 

ரபராரததபரும்தபருைான் கஜடனீ தகாண்டால் 

ரபச்சற்று மூசச்ற்றுப ்ரபாதைன் றூரண 

 

 என்ற பாடலின் புரிதலாக, குருவின் அருயள கூர் எனும் அறிவாக அறிோவமவே அகறற்க ்

கூடிேதாக உள்ளது. அதுயவ னாவாஸ்திரம், யகாடாயிதம், ஓரிதழ் தாமவர, என்ற திரு 

னாமங்களால் அவழக்கப் பபறுகிறது, யகாடாயிதக ்கூர் பகாண்டு நம் 

அறிோவமபேல்லாம் நீக்கப்படுகிறது. கூரான குருவின் அருவளக ்
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கூர்ந்து கவனிக்க யவண்டும், குணம் என்பது சீராக, அமானிதமாக, அறிவாக 

இருக்கிறது. காலம் என்பது வேது, வாழ்நாளாக உள்ளது. மனம் என்பது ஓர் 

ஆவிப் பபாருள். அது தாவுகின்ற பசேலுவடேதாகவும் சார்ந்ததின் 

வண்ணமாகவும் உள்ளது. மனம் லேம் ஆகும் யபாது மூசச்ு லேம் ஆகிறது, 

என்பது பபரியோர்கள் திருவாக்கு. மாறாக ஓடும் மனவத யநராக ஆக்குவதறக்ு 

வவராக்கிேம் யதவவ. யபசச்ு, மூசச்ற்ற இடத்தில் மனவத நிவல பபற பசே்து வணங்கும் 

வணக்கத்வத கூரான குருவின் அருளால் அறிந்து பகாள்ள யவண்டும் எனப் பகிரப் பபறற்து. 

பதாடர்ந்து 

 

குரு பிரம்மா குரு விை்ணு 

குரு ரதரைா மரேஸ்ைர: 

குரு ஸக் ைாத ்பரபப்ிரம்மா 

தஸ்ஜம ஸ்ரீகுருரை நமே: 

  

என்பதின் விளக்கமாக குருயவ பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், என்று மூன்றுமாக இருக்கிறார். குரு 

என்பவர் 'கு'. என்ற இருவள யபாக்கி 'ரு'-என்ற 

பவளிசச்த்வத தரக் கூடிேவராக 

இருக்கிறார்.குருயவ பபரியோர், ஆன்யறார், 

பசம்மல், குருபிரான், ஞானி, அனுக்கிரகன், 

என்ற பலவித னாமங்களால் 

அவழக்கப்படுகிறார். இவறவயனாடு கலந்து 

சாயுச்சிே நிவலவே அவடந்தவர்கயள ஆண் 

(ஆண்குரு) என்று அவழக்கப்படுகிறார்கள். 

குருயவ பதே்வமாகவும் விளங்குகிறார். என 

பகிரப் பபற்றது. 

 

பயணம் : வாழ்க்வகப் பேணமானது உடல் 

பகாண்டு பதாடங்குகிறது. பேணம் என்பது ஒரு 

இலக்வக யநாக்கியே இருக்கிறது, இலகவ்க 

அவடந்தால் பேணமும் நிவறவவடகிறது, 

யநர்மவறக்கு எதிரான எதிர்மவற யபால் 

வாழ்வில் துன்பம் வரும் யபாதுதான் இன்பத்தின் 

அருவம பதரியும், இலக்வக பசன்று அவடயும் 

யபாதுதான் பேணம் நிவறவவடகிறது. 

பேணத்தின் யநாக்கம் அறிந்து 

பேணித்தால்தான் பலன். யபாகிப் பண்டிவக 

என்பது நம் மனதில் உள்ள அழுக்கிவன 

ஆசானின் நாத பதானி பகாண்டு 

யபாக்குவதாகவும் மனயம அறிவாக மாறிப் பபாங்ஙும் யபாது வதப் பபாங்கல் 

திருவிழாவாகவும் பகாண்டாடப் படுகிறது எனவும் ஆசானின் வாே்வமக்குள் ஆகும் 

யபாதுதான் வாழ்க்வகப் பேணத்தின் இலக்வக அவடே முடியும், என பேணத்தின் 

சிறப்பானது சிறப்பாக பகிரப்பபறற்து, 

 

 பதாடர்ந்து ஓர் புள்ளி எனும் கூரில் இருந்து உண்டானதுதான் இந்த உலகம், அயத 

புள்ளியில் பசன்று அடங்குவதுதான் அடக்கம் எனவும் பமே்ஞ்ஞானப் பேணத்திறக்ு 

துவணோக கூரான குருவருள் யவண்டும் எனவும் மனதினால் ஏற்படும் பேயம மரண பேம் 

எனவும், இதவன வள்ளல்பிரானும் கரணம் எல்லாம் கலங்க வரும் மரணமும் சம்மதயமா 

என்றும் சாவருமுன் சாப் பழக்கம் பழகிக் பகாண்டால் மரணம் என்பது அண்டாமல் 

இருக்கும் என்றும் பகிரப்பபற்றது. யமலும் ஆறு ஆதாரங்களின் அம்சமாக விளங்குகின்ற 

மனதில் யதான்றக் கூடிே எண்ணங்களுகக்ு ஏற்ப அறுசுவவ கலப்பானது மனிதனிடத்தில் 

உள்ளது எனவும் உணர்வு என்பது ஏழ்நிவலக் கம்பமாகவும், நடு 

நிவலோகவும் மனிதனிடத்தில் உள்ளவதப் பற்றி யபசப் பபறற்து. 
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ஆசான் அவர்களின் பபருங்கருவணபகாண்யட மனு என்ற யதாறற்ம் 

உண்டாகிறது, அதன் பின்னயர யகட்காத 'காது' யகட்கும் 'காது' ஆகிறது. 

உணர்ச்சிோக இருக்கும் யபாது நரனாகவும், உணர்வு என்று வரும் யபாது 

மனிதனாகவும் இருக்கியறாம். பபரியோர்களின் வாே்வமக்குள் ஆகும் 

யபாதுதான் யபசச்ு மூசச்ற்ற இடத்திற்குப் யபாக முடியும். மனிதன் முக்குணங்கள் 

பகாண்டவனாகவும் அதவனக ்பகாண்யட மனம் எல்லா யவவலகவளயும் பசே்வதாகவும் 

உள்ளது. 

 

 இவறவவனப் பற்றி யபசக்கூடிே ஒரு பமே்க் குருவின் பதானியே நாதம். அதுயவ ஈஸ்வர 

யதகமாக விளங்குகிறது. அதுயவ தீர்த்தமாகவும் அதவன உட்பகாள்ளும் பசேயல 

யசவிப்பதாகவும் உள்ளது. ஐம்புலத் தவலவனாகிே மனதின் பசேலினால் நம் வாழ்நாள் 

வீணாகிறது. திருவுடன் மணம் முடிப்பவதயே பபரியோர்கள் கால்கட்டு எனவும், அதுயவ 

மனவத கட்டிப்யபாடும் பசேலாகிே கால்கட்டு எனவும், மனம் அவலோமல் பாதுகாக்கின்ற 

பசேயல அறம் எனவும் அருளுகிறார்கள். ஆசானின் னாதம் கஜா 'னா' வாக இருக்கிறது. 

பேணத்தின் யநாக்கம் பதரிோத வவர நாம் சேனத்தில் இருக்கியறாம். பவடத்தான் 

பவடப்பவனத்தும் மனுவுக்காக, மனுவவப் பவடத்தது-தன்வனேறிே, ஒர்அறிவு முதல் 

ஐந்தறிவு வவர உள்ள உயிரினங்கள் ோவும் மனிதன் தன் ஆறாவது அறிவவத் தான் அறிந்து 

பகாள்ளயவ இவறவனால் பவடகக்ப் பபறற்ுள்ளன. ஆறாவது அறிவாகிே மனம் மனிதனுகக்ு 

மட்டுயம உள்ளது. ஆறாவது அறிவவ அறிோத மனிதனுவடே பேணம் அழிவவ யநாக்கி 

இருக்கிறது. ஒரு பமே்க் குரு பிரானின் னாத பதானிோனவத பசவி யகட்கும் யபாது அந்த 

பேணம் அறிவவ யநாக்கிே பேணமாக மாறுகிறது. அசுர யதகம் பகாண்டு னரனாே் வந்த 

மனுவவ - குருவானவர் தன் நிவனபவன்னும் அக்னிோல், வாக்குத் தீயினால் யதவராக 

ஆக்குகிறார். நரகமும், சுவர்க்கமும் உள்ள நிவனபவன்னும் ஆகாேத்தில் பமே்வே 

அறிவதற்கு கவனமும் திடமான வவராக்கிேமும் யவண்டும். பமே்வே அறிந்தவர்களின் 

தவலோே கடவமோனது, பமே்வே உலக மக்களிடத்தில் பகாண்டு யபாே் 

யசர்ப்பயதோகும். யகாபுர தரிசனம் பாப வியமாசனம் என்பது- "யகா" எனும் இவறவன் 

இருக்கும் "புரம்" ஆகிே இல்லம், அங்கு தரிசனம் பசே்தால் பாபம் வியமாசனம் ஆகும். நாம் 

எங்கிருந்து வந்யதாயமா மீண்டும் அவ்விடத்திற்கு ஆசானின் ஆசீர் பாத வார்த்வதகள் 

மூலமாகத்தான் பசல்ல முடியும். என விஷேங்கள் பகிரப்பபறற்து. 

 குரு வாழ்க: குரு வா ஆழ்க. குருவின் வார்த்வதகக்ுள் ஆழ்ந்து இரண்டறக ்கலப்பவதயே 

குரு வாழ்க எனவும், குருவின் வார்த்வதக்குள் நலம் தரும் பசால் நான் கண்டு பகாண்யடன் 

நாராே 'ணா' என்னும் னாமத்தில் சர்வகாலமும் இரண்டறக ்கலந்து ஆழ்வதால் ஆழ்வார்கள் 

எனவும் குரு பிரான் தங்கள் அமுத 'னா' பகாண்டு அருளி அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  
 

06-10-2021 குரு தபருமானைர்களின் திரு அைதாரத் திருனாள் 

"ைரரைற்பு மாஜல" 

ஆதி அந்தம் கடந்த அனாதிப் பபாருவள அறிவித்த அருட்குருயவ  வருக! வருக!! 

மார்க்கயம பமே்வழி என்ற பமே்யுணர்வவ யமம்படுத்திே மாதவயர வருக! வருக!! 

னீதிபேனும் பபாருவள னித்தம் அனுபவிகக் வவத்த னித்திேயர வருக! வருக!! 

அஜை என்ற அகத்தில் அவசோதிருகக் வவத்த அன்புருயவ  வருக! வருக!! 

பிரம்மத்வத என் முகத்தில் பவடத்த பிரணயவாயன வருக! வருக!! 

பிரகாச வடிவாகிே யபரறிவு வடிவவ பதிப்பிகக் பிவறசூடி வந்தவயர வருக! வருக!! 
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தமய்ைழி எனும் யமடு கண்ட யம மக்களாக யமதினியில் வாழ வவத்த யமருகிரியே வருக! 

                 வருக!! 

சாஜல என்ற பமே்யமனியில் சாகாகக்வல கற்பித்து சன்மார்க்கி ஆக்கி வவத்த சத்திே 

சுத்தயர                   

வருக! வருக!! 

ஆண்டைர்கள் அமுதனா பகாண்டு அருளிேவறவ்ற அஞ்ஞன சலாவகோல் திறந்த  

               யதசியகந்தயர வருக! வருக!! 

குழந்ஜத வடிவாே் வந்து எங்ஙவள ஜீவ குழந்வதோே் பபறப்றடுத்த குரமாயத வருக! 

வருக!! 

சாமிோே், சர்வ சாட்சிோே் னின்று சகல உயிவரயும் காக்கும் சம்பூர்ணயர வருக! வருக!! 

கவுண்டர் குலத்தில் உதித்து எங்கவள கன்மங்களிலிருந்து கவடத்யதறற் வந்த கண்மணி 

            னாேகயர வருக! வருக! 

ஐயா என ஓங்கி உலகளந்த பபருமாளாே் உரு தாங்கி வந்து ஐேத்வத பதளிவித்த 

ஐங்கரயன             

        வருக! வருக!! 

சாஜல என்ற தன் பபருபவளியில் தவமிருகக் வவத்த தட்சணாமூர்த்தியே வருக! வருக!! 

ரவி யகாடி வீசும் பஞ்சாட்சரத்வத வக முதலாக்கி பகாண்ட ஜகத்ரட்சகயர வருக! வருக!! 

அம்மாவாே் அன்பபனும் கருவவறயில் பபறப்றடுத்து, 

அப்பாவாே் அரவவணத்து, அறிவுத் பதளிவளிகக் 

ஆசானாய் உருபவடுத்து, அந்தகனிடத்திலிருந்து காக்க அவதரித்து 

ஆதி மார்க்க னீதி அஜை எனும் யபரிேக்கத்வத ஸ்தாபித்த  

அண்ணயல அருட்தபருஞ்ரசாதிரய ைருக! ைருக!! ைருகரை!!! 

 

06-10-2021 புதன்கிழஜம குருதபருமான் அைர்களின் திருஅைதாரத் திருனாள்: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீபார்த்திபன்  

கங்ஙுல் பகலற்ற நாள்:- 

 "கலிமாதை னும்தபரு முத்ததான்றி லங்ஙிரய காணுதின் சானுக்குள்ரள" எனும் 

முரீதுச் சுருகக்ம் பாடலுடன் நிகழ்சச்ி பதாடங்கப் பபறற்து. கலிமா எனும் பபரு முத்து, யகாடி 

சூர்ேப் பிரகாசமாகவும் எமனணுகா சாயுசச் பதத்வத அளிக்கும் திருவடிோகவும், 

பரம்பபாருளாகவும் யஜாதி பசாரூபமாகவும் நின்றிலங்ஙுகிறது. பிண்ட உற்பத்தியின் 

சூட்சுமயம கங்குல் பகலறற் அமாவாவச நாளாகும். 

புதுமஜன குடிரயற்றம்:- நாளின் இரகசிேத்வத அறிந்து, நாளும் யகாளும் இல்லாமல் 

ஆக்கி, கங்ஙுல் பகலறற் இடத்தில் குடியேறி அமர்வயத புதுமவனக ்குடியேறற்ம். 

யபரின்ப வாழ்க்வக:- “பண்வடனான் மவற யபசும்ப ரிவசேன்” என்ற "யசவடிச்யசகரம்" 

பாடலில் உள்ள பதே்வ வாக்கிற்கு இணங்க யோகிகளாக யபரின்ப பபரு 
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வாழ்க்வகவே வாழ்வதறக்ு ஆண்டவர்களின் அருட்பபருஞ் பசேயல மூலமாகும். 

அைதாரம்:- (அ - அகரம்), அ - வவத் தாரமாக தாங்கி குருபபருமான் 

வருகிறார்கள் என்பவதக் குறிப்பதாகும். 

பபரியோர்கள் வருவகயின் யநாக்கம்:-  

"சாைாது பிறைாது 

தனிமுதலா இருந்நனான் 

ஆைாஇை் வுலகுபடும் 
அழிதுயர்தீர்ப ்பதற்காக  

ரமைாது னின்ரறஎன் 
மாஜயயினான் தமய்ரயரபால்  

ஓைாதுைந்து பிறந்திடுரைன்  

யுகந்ரதாறும் யுகந்ரதாறும் " 
 

 எனும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் திருவாக்கிறக்ு 

இணங்க பரம்பபாருள் தன்னுவடே புகவழயும், 

திருச் பசேவலயும் அறிவிப்பதறக்ாகயவ 

பபரியோர்கவளயும், ஞானிகவளயும், தீர்கக் 

தரிசிேர்கவளயும் இந்நிலவுலகிற்கு அனுப்பி 

வவக்கிறார்கள். இதவனயே ஞான முவறயீடு 

பாடலில் "தீர்க்க பதரிசிகள் பூமி புல்லுள்ள 

னாபளல்லாம் வருவதுண்டு" என அருளப் 

பபற்றுள்ளது.  

பிறந்தநாள்:- தூலப் பிறப்பு என்பது பிறப்பல்ல. 

பரிசுத்த ஆவியில் பிறப்பதுயவ பிறப்பு. அந்நாயள 

பிறந்தநாளாகும். அதற்காகயவ பபரியோர்களின் 

வருவகயும் பபரும்பாடும் உள்ளது. “ஒருைன் ைலத்தினாலும் ஆவியினாலும் 

பிறைாவிட்டால் ரதைனுஜடய ராை்யதத்ிரல பிரரைசிகக்மாட்டான் என்று தமய்யாகரை 

தமய்யாகரை உனகக்ுச் தசால்லுகிரறன்”.        

      (யோவான்3:5) 

பிறப்தபன்னும் ரபஜதஜம நீங்கச் சிறப்தபன்னும் 

தசம்தபாருள் காண்பது அறிவு  (குறள்: 358) 

சிறப்பு எனும் பசம்பபாருள் யதடும் மக்களுக்கு மறுபிறப்பின் இரகசிேமும், உபனேனம் 

என்ற பிரம்யமாபயதசமும், உபனிடத னிவலயும் பபரியோர்களால் அருளப் பபறுகிறது. 

பமே், பபாே்:- பபாே் என்பது இந்த உடலாகிே சரீரம், சரிந்து பகாண்யட இருகக்ும். பமே் 

என்பது ஆன்மாவாகும் அதவன அறிந்து அதனுடன் வாழும் மக்களாக ஆதி மார்க்க னீதி 

அவவயின் அங்கத்தினர்கள் உள்ளார்கள்.  

உலகம்:-  

ரகாலமாஞ் ஞீை ரகாள  

 ரகாலத்துள் ளிருந்ந தமய்ம்ஜமக ் 

காலமும் இடமும் ரனரம்  

       கணிதமுங் ஙூடிச ்ரசரந்ந்ு  

சாஜலதயன் தறாருதமய் ரமனி  

 ைகந்நனில் பிறங்ங எல்லாம்  

ஏலைல் லைரும் ைநந்ு  

 இஜணந்நனர் அக்கா லதர்த  
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என ஆதி மான்மிேத்தில் அருளப் பபற்றுள்ளது. உலகம் என்பது 

மாறிக்பகாண்யட இருப்பதல்ல, நம்முள் என்றும் மாறாமல் அவனத்வதயும் 

உணர வவப்பதுயவ அது. அந்த உலகத்வத மனம் எனும் அழுக்கு மூடியுள்ளது, 

அதவன தன்னுலவக அறிந்த பபரியோர்கள் பரிசுத்த ஆவி பகாண்டு அழுகவ்க 

நீக்கி சுத்த அறிவாக மாற்றுகிறார்கள் என்பதறக்ான யவத சாட்சி: 

ஏழுைஜகயான சுதத்ம்:- 

1. ைடஜையனலாகிய ஊழித்தீபப்ற்றி எரிநந்ு 

னீறாகிறதும், 

2. சுத்தாவிக ் தகாதிதைன்னீர் விழுங்ஙிக ்

தகாதியுண்டு உரிபடுகிறதும், 

3. பூதாதிசச்ுஜை உப்புச்சலதத்ிற் ரறாய்நந்ு 

உலரப்படுகிறதும் 

4. ஜீைப்பிடி உைர்னீரிரல கழுைபப்டுகிறதும் 

5. ஜீைத் தண்ணீதரன்னும் ஆலைாயூற்றில் 

படிந்நு கஜளபப்ாறுகிறதும் 

6. அருரணாதய அருட்பாற் கடலுள் 

ைாய்மடுதத்ு ைலிஜம தபறுகிறதும் 

7. மாறாத கசப்தபன்னும் இருஜள விடட்ு 

மீண்ரடாதமன்று ஜையாளி ரபாடுகிறதும்மாக 

தமய்யாகினைங்ரங 

என ஆதி மான்மியத்தில் அருளப ்

தபற்றுள்ளது.  

ைானளாவிய அதிகாரம்:- னிவனபவன்னும் 

பிரம்மத்துடன் கலந்து ஒடுங்ஙச் பசே்யும் 

அதிகாரம் பபறற்வர் குருபபருமான் 

அரியைற்றுள் எல்லாம் அரிரத தபரியாஜரப ் 

ரபணித் தமராக் தகாளல். (குறள் 443)  

ஆற்றல் மிகுந்த பபரியோர்கவள யபணி மகிழ்வித்து அவவர தமக்கு உற்றவராக 

பகாள்ளுதல் அரிேவறற்ுள் அரிதாகும் என திருவள்ளுவர் பபருமான் கூறியுள்ளார்கள். 

 

ஜைத்திய நாதன்:- தீண்டாமல் தீண்டி மன யநாே்க்கு கங்குல் பகலற்ற பவட்ட பவளியில் 

பரிசுத்த ஆவிபகாண்டு வவத்திேம் பசே்பவர் - ஜீவ பண்டிதர். 

ஞானம்:- 

  அறுக்குமட்டு மாய்ஜகதஜன யறுதர்த விடட்ு 

அருமஜறயி தனறிைழிரய ஆசான் பின்ரன 

உருக்கமுட னூசிமுஜன ைாசல் பாய்ந்து 

ஓமுடிந்ந பட்டணத்தூ டுருகிச ்தசன்று 

தைறுக்காமல் மனம்தைறுதத்ு னின்றா யானால் 

ரைதாந்நத் திஜசனாத தைளியும் ரதாணும் 

விருப்பமுடன் மனமூணி யுஜறந்நா யாகில் 

தைல்லாமற் ரபாைதில்ஜல தமய்ஞ்ஞா னதஜ்த. 
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எனும் பதே்வ வாக்கிற்கு இணங்க பமே்ஞ்ஞான யபரின்ப பபருவாழ்வில் 

குடியேற்றி வவகக்ும் திருச ்பசேலானது எம்பபருமான் சாவல ஆண்டவர்களின் 

திருவருளால் என்பறன்றும் நவடபபற்றுக ் பகாண்யட உள்ளது என்று கூறி 

குருபிரானவர்கள் சவபவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  

 

09-10-2021 சனிக்கிழஜம சஜப : 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. விைய சித்ரா  

 

நைராத்திரி தகாலுவின் சிறப்பு   

 

 நவராத்திரி பகாலுவின் நகல் வழிபாடு அசவல நிவனவூட்டுவதறக்ாகயவ 

பகாண்டாடப்படுகிறது. கல்வி, பசல்வம் வீரம் இந்த மூன்று நிவலகளுகக்ும் 

முக்கவலவாணிோக  விளங்கும் தாவே சிறப்பிக்கும் வண்ணமாக ஒவ்பவாரு மூன்று 

நாட்களுக்கும் ஒவ்பவாருவருகக்ும் சிறப்பு பசே்வர் .லவண மணிமந்திர ஔஷதம் தான் 

னவனீதங்களாக னிற்பவத அறிே யவண்டும் .நம் பதே்வமும் சந்திர சூரிே பிரவப 

மயிலாசனம் உவடே ஜீவசிம்மாசனம் அவமத்து அதில் ஏழு படி தாண்டி எட்டாவது 

நிவலயில், தண்வட, சதங்வக யபான்ற திருவாபரணங்கவள அணிந்து, திருவிழாக் 

காலங்களில் பகாலுவாசனம் வீற்றிருப்பார்கள் .அவர்கள் முன்பாக ஏழு பூரிகள் இருகக்ும். 

மனிதர்கவள மகான்கள் ஆகக்ுகின்ற அருந்தவ மந்திர ஆராதவனகள் இன்னபதன்று அறிந்த 

மக்களால் மட்டுயம அறிேக்கூடிே ஒன்றாே் இருப்பது பகாலு என்றும் குருபிரான் அவர்கள் 

எடுத்துவரத்தார்கள் 

ரகாடாயிதக்கூர் ைாகக்ியம் (73)பற்றிய விளக்கம் ரபசப ்தபற்றது. 

 அமுத தாவரயின் சிறப்பு பறற்ி விளகக்ப்பபறற்து. ஆகம விதிப்படி அவமகக்ப் பபறற்ுள்ள 

யகாயில்களில் பீடத்தின் யமல்  பாவனவே கட்டி, அதிலிருந்து தண்ணர்ீ சிவலிங்கத்தின் யமல் 

விழுவதுயபால் அவமகக்ப்பட்டிருக்கும். சிவலிங்கம் தீ வடிவாக இருப்பவத  ஆறற்ுப்படுத்தக ்

கூடிே நீரானது யமலிருந்து விழுவது யபால் அவமக்கப் பபற்றிருகக்ும். இது குறிப்பது 

என்னபவன்றால் ,குரு பபருமானுவடே திருசச்ன்னிதியில் அவர்களிடமிருந்து பவளிோகும் 

அமுத தாவரோகிே அருள் வர்ஷிப் பானது பபாழிேப் பபறும்பபாழுது  ருத்ர ரூபமாக 

இருப்பது சாந்த பசாரூபமாக மாற்றப்பபறும் அரும்பபரும் பசேவலக ் குறிப்பதாக 

இருக்கிறது என்று விளகக்ம் தரப்பட்டது.  

குரு மணிமாஜல"அங்ஙமதிடத்தில்"பாடலுக்கான விளகக்ம்:  
அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக ்கதஜை 

 யஜடக்கும்ரப ரறிதைனக ்கருளி 

எங்ஙுரு னாத தரனக்குப ரதச 

 மிருத்திய தனிமுதற் தபருமான் 

மங்ஙிடா மார்கக் னாதரங் ஙிருநந்ு 

 ைழுத்திய குருமணி மால் 

எங்ஙணும் விளங்ங லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 யாமுகம் மதுமதிக ்கடரல 
 

 ஆறு ஆதாரத்திற்கு இருப்பிடமாக இருப்பது யபாகாப்புனல். அதற்குள் இருகக்ும் 

பவளிசச்ப் பபாருளாகிே காரணயதகத்திறக்ுள்  ஐம்புலன்கவள அடக்கக ் கூடிேதுதான் 

யபரறிவு. மார்க்கத்வத அறிந்து வந்த பபரியோர் நமக்குள் உருவாகும் அறிோவமோகிே 

இருவள அடக்கி லேப்படுத்தி நமது நிவனவவ யமல்யநாக்கமாக மாற்ற அனுக்கிரகம் 

பசே்வார்கள். அவர்கயள னம்வம அறிவுக ்கடலில் ஏற்றி வவப்பவர்கள் 

என்ற விளக்கம் தரப்பபறற்து. 
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திருைாசகம்(குயில் பத்து) "நீல உருவின் குயிரல" என ததாடங்ஙும் பாடல். 

 குயில் =கு+இல் கு=இருள்; இல்=இல்வல. அறிவு இருக்ககக்ூடிே தலம். அங்கு 

அறிோவமக்கு இடமில்வல. குயில் என்பது பத்து வேது கன்னிவே 

மகம்மூதுவவக ்குறிப்பதாகும். உள்ளுவறக ்  யகாயிலில் காே காேத்திரிோக விளங்கும் 

மங்வகவே ஒழுக்கத்துடன் ஆசானின் துவண பகாண்யட அறிந்து பழகித் பதளிந்தால் 

உணர்வு உணர்வுகார ரகிதமாகும்  என்று விளகக்ம் யபசப்பபற்றது. 

ரதைாரம் (திருக்காடட்ுபப்ள்ளி) "திஜரகதளல்லா மலருஞ்சுமந்து" என ததாடங்ஙும் 

பாடல்: 

 காவிரிோனது கசடுகவள ஒதுக்கி சுத்தமான நன்னீவர மக்களுகக்ு வழங்குவது யபால 

ஆசான் அவர்களிடமிருந்து வரும் வாே்வமோனது பபாே் மலக ் குற்றங்கவள ஒதுக்கி 

அறிவவ மலரச் பசே்கிறது. நம் மனதின் குற்றங்கவள சீர்படுத்தும் வாே்வமவேக் 

காட்டுவயத திருகக்ாட்டுப்பள்ளி என்று யபசப் பபறற்து. 

னிர்க்குணம் 

 குணம் அற்றால்தான் னிர்க்குணம்.குணம் நாவனக் பகாண்யட பசேல்படுகிறது. 

சாத்வீகம், ரயஜா, தாமஸ,என்ற முக்குணங்களுகக்ுக ் காரணமாக இருக்கும் மனமும், 

குணமும் இரட்வடப் பிறவிகள். ஆண்டவர்கள் பதௌஹீது மக்காமில் னபுசுகவள 

குணங்களின் படிகளாகவும் சிபத்துகவள அறிவின் படிகளாகவும் கூறியுள்ளார்கள். 

குணங்களினால் விவனகள் உண்டாகின்றன. மனிதன் மட்டுயம தன் குணத்தில் இருந்து 

மாறி எல்லா குணங்களிலும் பசேலாறற்ுகிறான். தூக்கத்தில் தான் குணம் அறற்ு 

இருக்கியறாம். விழிப்பு னிவலயில் னிர்க்குணமாக இருகக்ும் பசேவலப் பழகுவயத பிரம்ம 

வித்வத.  குணங்குடிேனாக வாழும் குரு பபருமானின் பசாற்குணத்தின் மீது பற்று வவப்பயத 

னிர்க் குணமாவதற்குரிே  யமலானவழி என்ற கருத்துகள் பகிரப்பபற்றது. 

அைதாரத ்திருநாள்  

 சாவல இரவி அப்பாவின் தூலத் தந்வதோர் பபருமாள். தாோர் ஜானகி அம்மாள். 

ஆறாவது அறிவவ அறிந்து பமே்ேறிவில் எட்டாத நிவல அவடவார்கள் என்று எட்டாவது 

மகனாக தங்கள் மகவவ ஈன்று எடுத்தார்கள் யபாலும்! கவுண்டர் ஐோவின் பாதம் பறற்ி 

ஆறாவது அறிவவ அறிந்து(6) அவர்கள் னாதத்வத பத்தி(10)ேதால் பதே்வ யோனியில் 

பிறந்து னாவளக் வகக்பகாண்டவமோல் அவர்களின் பிறப்வபயே 6.10.1962 அவதாரத் 

திருனாளாக பகாண்டாடும் வண்ணம், தீர்க்கதரிசனமாக அவமந்துள்ளது என்று அவதார 

னாளின் சிறப்பானது யபசப் பபற்றது. 

 நாளின் ரகசிேத்வத உணர்த்தும் சிறுகவத ஒன்று:-சுகமாக வாழும் ஒருவருகக்ு 

அவருவடே மரண யததி பதரிந்துவிட்டால் அதன்பின் வரும் நாள் எப்படி இருகக்ும்? எல்லாயம 

மரண நாளாகத்தான் இருக்கும். இன்னும் பத்து நாளில் மரணம் என்றால் அவர் எப்படிோன 

ஒரு மரண பேத்தில் இருப்பார். பிறந்த நாள் வந்தால் கூட பகாண்டாட மாட்டார். அது சமேம் 

பபரியோர் ஒருவர் அவவரப் பார்த்து நம்பிக்வக வார்த்வத கூறி திருநீவறத் தினமும் பூசச் 

பசால்கிறார். திருநீறு தீரும்யபாது மரணம் சம்பவிகக்ும் என்றும் கூறுகிறார். தினமும் பூசா 

விட்டாலும் மரணத்வத சந்திகக் யவண்டும் என்று கூற அவத பாதுகாப்பாக வவத்து தினமும் 

தவறாமல் பூசி வருகிறார்.திருநீறு தீரத் தீர பேத்தில் மறுபடியும் ஒரு பபரியோவரச ்சந்திகக் 

அவர் பாதி யபானது யபாகட்டும் மிசச்ம் பாதியும் விரேமாகாமல் உன்னுவடே வாழ்நாவள 

பாதுகாக்கும் சூதானத்வதச் பசால்லித்தருகியறன் என்றால் அந்த மனிதனுக்கு எப்படி 

இருக்கும்? அவதச ்பசால்லிக ்பகாடுத்த பபரியோர் பதே்வமாகயவ பதரிவார். இப்படித்தான் 

ஒவ்பவாரு மனிதனிடத்தும் ஒரு பபாக்கிஷம் வவக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அவத அறிோமல் 

யபாகத்திலும் உறக்கத்திலும் அதவன விரேமாக்கிக் பகாண்யட 

இருக்கியறாம். ஏன்? இந்த மரண யததி பதரிோததால் தான். அது பதரிந்து 



   

 
 

94 
 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவ சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு 

Copyright © AMNA Trust, Chennai 

விட்டால் என்ன ஒரு பேம் வந்துவிடுகிறது. அப்படிோன நம் விவலமதிப்பில்லா 

உயிவர பாதுகாப்பாக வவக்கும் சூதானத்வதத்தான் னாளின் உண்வமவே 

அறிந்து வந்த குருவானவர் னமக்கு அவதக் கல்விோக வழங்கிக ்

பகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று னாளின் சிறப்பானது கவதோகக ்கூறப் பபறற்து. 

இன்னும் அடுக்குபமாழிோக "வப"என்ற பசால்வலக ்பகாண்டு யசால்னாப்வப, அஜவப, 

கிருவப, கருப்வப, இருப்வப, அன்வப, சவப, என்று அடுக்கு பதாடராக யபசி 

பமே்ஞ்ஞானத்தின் படி நிவலகள் அழகாக விளகக்ப் பபறற் பின் சவப நிவறவுற்றது. 

 

10-10-2021 சத்துைாசச்ாரி சஜப:  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ.கிருை்ணமூர்த்தி 

 

னான்: 

தருக்கினம் புள்ளூர்காலி ைலம்ைாழ் தைநந்ும் 

தான்பிறந்ந ைதன்கடஜம முடித்து னிற்க 

அரியபிறப் பானமனு னாதனன் ரறாதும் 

அை்வுருஜை ரனாகக்ியுன்றன் கடஜம தயன்ன 

 என்ற பாடலில் வரும் "னான்" என்று பசால்லும் பபாருள் சர்வத்வதயும் ஆட்சி பசே்கின்ற 

பபாருளாக இருக்கின்றது. அது மற்ற ஜீவ ராசிகளிடத்தில் வவத்து பவடகக்ப் 

பபற்றிருந்தாலும் மனிதனிடத்தில் தனி சீதனமாக உள்ளது. அது இவறவனால் அருளப் 

பபற்ற சுேம் பிரகாசமாக இருக்கிறது ."னான்" என்பது அவ்வாகவும், விடி பவள்ளிோகவும் 

பஞ்ஞ புலன் ஒடுங்ஙும் கஞ்ஞாவாகவும் இது எல்லாம் பதரிந்து பகாள்கின்ற பத்தாக உள்ள 

இடமாகவும் இருக்கிறது. "எட்டிரண்டும் பத்தான விடம் காணாதார்" என பமே்வழினூல் 

பாடலிலும் கூறப் பபற்றுள்ளது. இவதயே சத்திே யவதத்தில் "னாயன வழியும் சத்திேமும் 

ஜீவனுமாயிருக்கியறன்." என கூறப் பபறற்ுள்ளது. 

 குரு பிரான் மீது வவக்கும் அன்பு சுவர்க்கத்வத தரும். அவர்களுவடே எண்ணத்திறக்ு 

யனராக னான் இருக்க யவண்டும். அந்த சத்திே ஒட்டுதயலாடு னடந்நு பகாள்ளும் யபாது 

அவர்களுவடே அன்யப னித்திே வசந்தத்வத அளிகக்ும். இசப்சேலானது ஆதி மார்கக் னீதி 

அவவயில் னிரூபிக்கின்ற பசேலாக உள்ளது. 

ஆயுதம்: ஒர் இதழ் தாமவர, ஓபரழுத்து மாத்திவர யகால், சிவபசங்யகால், முக்கூர் கத்தி, 

வாள், சூல் ஆயுதம், னாவாஸ்திரம், யசால்னா வப, யகாடாயிதம், கூயராங்கிே பட்டேம், முரசு, 

பூம்பாதம், பசால் ஏர் உழவர், சங்ஙப்பலவக என்பதின் விளகக்ங்கவள ஒரு பமே் ஆசானின் 

ஒரு பமாழி கீவதயின் மூலமாகயவ பபற முடியும். இவதயே "சீதக ்களபச் பசந்தாமவரப் பூம் 

பாதச் சிலம்பு பல இவச பாட "  என வினாேகர் அகவலிலும் கூறப் பபறற்ுள்ளது. ஆயுதம் 

என்பது னாதமாக இருக்கிறது. அறிோவம என்பது அழிந்து அறிவு கூயராங்கினால் னாதம் 

வகவரவாகும். இதறக்ு ஆசானின் முழு இரகக்ம் யவண்டும். யகாடாயிதக ்கூர் வாக்கிேத்தில் 

அனித்திே யதகம் ஒரு கத்திவேக ்கண்டால் பேப்படும். பனருப்வபக ்கண்டு அஞ்ஞும். பசி, 

பிணி இவற்றால் துேருறும். ஆனால் யகாடி சூரிேப் பிரகாசமான ஒரு னித்திேயதகம், பஜே 

வீரயதகம், ஆயுதம் பனருப்புத் தீண்டாத யதகம், பசி தாகம் யனாே் எட்டித் தீண்டப்படாத 

யதகம். ஈசனாகிே அந்நத் யதகத்வதக் வக யபாட வந்தவர்கயள நாம். எந்ந ஒரு அறிவும், 

ஆயுதமும் எட்டித் தீண்டப்படாத அந்ந மகா மகா அருந்தலத்தில் இருந்து வரும் ஆசானின் 

திரு வாக்கிற்கு பசவி சாே்த்து அமுதத்வத அருந்தும் மனுகக்ளுகக்ு னித்திே யபரின்பமானது 

அருளப் பபறுகிறது.  

அமரர்: அறுசுவவ பகாண்படாளித்த இடத்வத அறிந்தவர் அமரர். 

அவர்கள் என்னாளும் கயிலாே மவலயில் வாசம் பசே்து ஜீவவன ஒளிரச ்

பசே்கிறார்கள். 
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பக்ஷிக்கின்ற-ரக்ஷிக்கின்ற அக்னி: பக்ஷிக்கின்ற அக்னி மனமாகவும், 

ரக்ஷிக்கின்ற அக்னி அறிவாகவும் இருக்கிறது. 

அடக்கம் :"மூசச்ு லேமாகிே மயனாலேம்" மனமற்றுப் யபானால் மூசச்ு லேமாகி, 

சுவாசம் ஒடுங்கி அடகக்மாகிறது இவதயே  

"அடக்கம் அமரருள் உய்கக்ும் அடங்காஜம 

ஆரிருள் உய்தத்ு விடும்"  

     என திருவள்ளுவர் பபருமான் கூறியுள்ளார்கள். 

 பதாடர்ந்து குருபபருமானின் அவதார திருனாளின் சிறப்பானது யபசப் பபற்று அவவ 

இனியத னிவறவு பபறற்து.  

 

10-10-2021 சிைகாசி சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தையக்குமார் 

 

நம் குரு பபருமானவர்கள் அமுத னா பகாண்டு அருளிே னீதி பமாழியின் அம்சங்கள். 

“பசித்திரு - தனிதத்ிரு – விழிதத்ிரு” என்பது வள்ளல் பிரானின் திருவாகக்ு.  

 

பசித்திரு:-ஆசானின் அருளமுத உணவவ அனுதினமும் நம் பசவியில் வாங்கி உண்ண 

யவண்டுபமன்ற நிவனயவாடு காத்திருப்பயத பசித்திருப்பது.  

 

விழித்திரு:-விழிப்புலகு ஏற்றும் விமலனாகிே ஆசானின் அருளால் அறிவின் வழிக ் கூடி 

நடந்து உறக்க உலகம் கடந்த விழிப்புலகில் வாழ்வயத விழித்திருப்பது. 

 

தனித்திரு:-மனமறற் பரிசுத்த நிவலயில் இருப்பயத தனித்திருப்பது.  

 

 கிருஷ்ண புராணத்தில், காளிங்கன் என்னும் பாம்வப  அதன் தவலயில் அமர்ந்து 

கிருஷ்ணர் அடக்குவது யபால அவலந்துக  ் பகாண்டிருக்கும் யதவவேற்ற நம் எண்ண 

ஓட்டத்திவன ஆசான் தன் நாதத்தால் அடகக்ுகிறார்கள். உணர்சச்ி - உணர்வு - உணர்வுகார 

ரகிதம். 

 

உணர்ச்சி:- உணர்ச்சி என்பது உடல் சம்மந்தப்பட்டது. உணர்வு என்பது உடலுகக்ு 

அப்பாற்பட்டது. மான்மிேத்தில் உணர்ச்சிவே உடலானது பபாதிந்து இருப்பது யபான்றும் 

என ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். மாவேயின் பமாத்த உருவயம நம் உடல். அப்படிோன 

அழிவுடல் தான் நான் என்ற அறிோவமயில் இருப்பயத உணர்சச்ி. “தபாய்யின்ப உணர்சச்ி 

தமய்யுணர்வு தகால்லி” (அறிவு அறி பாடம் ப.எண்: 124) உணர்ச்சி ஐேறிவு நுகர்சச்ியில் 

ஊனக ்கண் பகாண்டு உணர்வது.  

 

உணர்வு:- ஓம் எனும் பிரம்மம். இது உடவலயும் ஆன்மாவவயும் இவணப்பது. ஆசானின் 

உள்ளத் பதளிவிலிருந்து வரும் வார்த்வதகயள உணர்வு. 

 

திருமூலர் பாடல் , 

 

யான் தபற்ற இன்பம் தபருக இை்ஜையகம் 

ைான் பற்றி நின்ற மஜறதபாருள் தசால்லிடின் 

ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வுறும் மந்திரம் 

தான் பற்ற பற்ற தஜலபடும் தாரன. 
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உணர்வுகார ரகிதம்:- மனமற்ற பரிசுத்த நிவல. பரிசுத்தம்: நம்முவடே 

பிறப்பபன்னும் யபதவமவே நீக்கி சிறப்பபன்னும் பசம்பபாருளாகிே அறிவவ 

அளிக்கயவ பபரியோர்கள் அவதாரம் தாங்கி வருகிறார்கள். நம்முவடே மனவத 

பரிசுத்தப் படுத்துவதற்காக அவர்கள் பரிசுத்தம் என்ற எல்வலயில் இருந்து 

பதாடர்ந்து நமக்கு அருளுகின்றார்கள். 

 

கற்க கசடறக ்கற்பஜை கற்றபின் 

நிற்க அதற்குத் தக. – (திருகக்ுறள் 391) 

 

 மனக்கசவட பமே்க் கல்விோல் மட்டுயம நீக்க இேலும். பமே்க்கல்விவே யபாதிகக்ும் 

ஆசானின் நாதத்வத நிவனவினில் பதாடர்ந்து நிறுத்தினால் மட்டுயம கசடு அறுபடும். பஞ்ச 

பூதங்களில் பநருப்பு மற்றும் ஆகாேம் என்பதில் அசுத்தம் இல்வல. புற ஆகாேயம எவ்வித 

அசுத்தமிலாது இருகக்ுபமன்றால், பபரியோர்களின் சுத்தத் திருவடிோகிே ஞான ஆகாே 

பபருபவளியில் இருந்து பிறங்கும் னாதம் எப்பபரும் பரிசுத்த நிவலோக இருகக்ும். 

அப்பரிசுத்தம் ஒரு யபார்வவோக நம் மீது படிந்து அசுத்தங்கள் நம் மீது படிோமல் 

பாதுகாக்கின்றது. நாம் நம் அழிோத பசாந்த யதகத்தில் குடியேறி வாழ உடல் ,எண்ணம், 

பசால், பசேல், இவவகளில் சுத்தம் இருத்தல் அவசிேம். இதுயவ ஆதி மார்க்க நீதி அவவயில் 

ஆசானின் இரக்கத்தால் யபாதிக்கப் பபற்று பசேலாக நவடபபறற்ு வருகிறது. பரிசுத்தம் 

என்றதில், பரி என்பது குதிவர. “அன்னமயில் ைாசிதயன்ற குதிஜர ரயறி” என்னும் 

ஆண்டவர்களின் பாடலின் படி வாசி என்பது குதிவர, எனயவ இது சுத்தமான நிவனவவ 

குறிப்பதாகும். 

 

1.”ஆறு இல்லாத ஊர் பாழ்”: ஆறு என்பதற்கு வழி என்ற பபாருள் உண்டு. “நாரன ைழியும் 

சத்தியமும் ஜீைனுமாய் இருகக்ிரறன்” வழி என்பது நான். ஊர் என்பது உணர்வவ குறிப்பது. 

(நான்) பமே் உணர்வற்று இருப்பது பாழ் என்று பபாருள். 

 

2. “நீர் இல்லாத தநற்றி பாழ்”: சதாசிவயம பநறற்ிோகும். மந்திரமாவது நீர் என்றுள்ளது. இது 

ஆசானின் நாதத்வத குறிப்பது. சத்தத்தின் உள்யள சதாசிவம் காட்டி, சிவமேத்வத 

அறிவிக்கக ்கூடிே நீர். அந்த நீர் இல்லாத பநற்றி பாழாகும். 

 

3.”ரகாவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க ரைண்டாம்” : யகா = சத்தம்,.“னில்தலன 

னின்றுபல் லாயிர மாண்தடனும் தசல்லுரம வில்ரலாஜச” (யசாடச னிவல : ப.எண்: 100) 

என்ற பாடலுக்யகறப் ஆசானின் நாதம் அந்த சத்தமாகிே வில். அது இல்லாத ஊராகிே 

உணர்வில் குடியிருகக் யவண்டாம் என்று பபாருள். 

 

 பரமாத்மாவின் வகயில் இருக்கும் சங்கிலிருந்து பவளிப்படக் கூடிே சத்தம். 

நிவனபவன்னும் ஆகாேத்தில் ,உயிர் உரசும் பபாழுது சத்தம் உண்டாகின்றது. அது யபால 

உயிர் எழுத்து , பமே் எழுத்துடன் யசரும் பபாழுது உயிர் பமே் எழுத்து நம்மிடம் பிறக்கின்றது. 

ஜீவவன ரட்சிக்கக ்கூடிே சத்தயம பமே்ோன சத்தம். உலகின் மூன்று பகுதியும் சூழ்ந்துள்ள 

கடல் அவலயின் ஓவசகக்ு நிகரானது ஆசானின் நாதம். மனுவவ ஈசனாக மாறற்ும் வல்லபம் 

அவ் ஓவசக்கு உண்டு. 

 

 உணர்யவாடு இவறவனிடம் கலந்திருகக்ும் நிவலயே தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறுவது. 

இதுயவ யபரின்பம் இவத தவிர்த்து புறத்தில் அனுபவிப்பது அவனத்தும் சிற்றின்பம். எனக ்

கூறி சவப இனியத நிவறவுறற்து. 
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14-10-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப    ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமரரசன் 

 

ஆயுத மற்றும் சரஸ்ைதி பூஜையின் சிறப்பு காதணாளிக ்காட்சி: உலகத்தில் 

இன்வறே தினம் அவரவர் பதாழிலுகக்ு உபயோகப்படும் பபாருள்கவள வவத்து 

வழிபட கூடிே நாளாக மக்கள் எண்ணி வழிபடுகின்றார்கள். யமலும் நவராத்திரியின் 

ஒன்பதாவது நாவள பகாண்டாடும் விதமாகவும் அவமந்துள்ளது. முக்கவலவாணியின் 

பசேல் கல்வி, பசல்வம், வீரம் இதவன உணர்த்துவதாக உள்ளது. கல்வி என்பது பமே்க் 

கல்விோகிே சாகாக் கல்வி, வீரம் என்பது புலன் ஐந்தும் பவன்றார் தம் வீரயம வீரமாகும். 

பசல்வம் என்பது அழிோ பசல்வம், யகடில்லா அறிவுச் பசல்வத்வத பசவியின் மூலம் 

ஆசானின் னாதத்தால் பபறுவது. யவதத்வத யகாடாயுதமாகிே ஆயுதத்தின் மூலம் 

பபறக்கூடிே பசேவலக ் குறிப்பயத ஆயுத மற்றும் நவராத்திரியின் சிறப்பாகும்.பதே்வ 

மூர்த்தங்களின் வகயில் யவல், சூலம், தண்டாயுதம், சங்கு, சக்கரம்,  யபான்ற ஆயுதங்கள் 

வவத்திருப்பவத காண்கியறாம்.இவவகவள வவத்து பூவஜ பசே்வதில்வல. இந்த 

ஆயுதங்கவளயும் அவற்றின் பசேல்கவளயும் குறித்து ஒளவவப் பிராட்டியும் விநாேகர் 

அகவலில் "ரகாடா யுதத்தால் தகாடுவிஜன கஜளந்ரத" என்றும் சாவல ஆண்டவர்கள் 

 

அமலாம்பஞ் ஞாடச்ரைா 

 ளாயுததமய் ஆலயதத்ில் 

னமததனரை தமய்பத்பாருஜள 

 னாடிய ஜடந்நிடுைாய்  

 

சாஜல ஐயறன் ரசாலினாப ்ஜபதன்ஜன 

ரைல்தகாண் டீட்டிவி ரிதத்ுள்ரள காடட்ிட 

ரமரல தசார்க்கமும் மதய்பா தாளமும் 

கால மூன்றுங்ஙண் டதுப ரதசரம  எனவும் அருளியுள்ளார்கள்.  

 

 அந்த பசால் னா வபயினுள் இருந்து யவல் யபால் கூர் ஆயுதமாக அவர்களின் னாதம் 

பசேல்படுகிறது. இந்த னாதத்வதத் தான் பூஜிக்க யவண்டும். ஆசானின் வாே்வமகக்ுள் 

ஆனவர்கயள பிறவா நிவலவே அவடவார்கள் என்றும் அருளியுள்ளார்கள்.  

உப்பு :-உப்பின் ரகசிேம் நவபாஷாணங்களாக உள்ளது எனவும் அவத அமுதமாக 

நவனீதங்களாக மாற்றும் வித்வதயே பிரம்மவித்வத என்றும் இதவன நமது பதே்வம் 

"விடமதுவுண் டமுதமது ஊறிைர தலங்ரங" எனவும், 

விடமதஜனக் ஜகைாசி மூலிஜகசச்ார் 

விட்டாட்டி தையபததத்ி தலடுத்தருநந்ு 

விடமதஜன யறிந்நருந்நா விட்டிடிரலா 

விடமதுவுன் னுடலதனி ரலறிடுரம  

 எனவும் அருளியுள்ளார்கள். ஆண்டவர்களின் எண்ணத்தில் இருந்து உதித்ததுதான் யவதம். 

யவதத்வதப் புரிந்து பகாள்ள ஆறாவது அறிவு பதரிே யவண்டும். இதவனயே ஆண்டவர்கள் 

"அறிவிஜன யறிந்ரநார ்அறிைரிை் ைாய்ஜம" என்றும் "அறிவிருகக்ும் தலமறியார ்ஆவி 

வீரண ரபாைார்". என்றும் கூறியுள்ளார்கள். திருமந்திரத்தில் 

 

அறிவு ைடிதைன் றறியாத என்ஜன 

அறிவு ைடிதைன் றருள்தசய்தான் நந்தி 

 

 என்ற பாடலில் நந்திோகிே குரு பபருமான் மூலம் அறிவு 

வடிவம்  இன்னபதன  பதாட்டுக ்காட்டப்படும் இடம் இருதேம். இதன் 
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நிவலகவள  அறிந்தவர்களால் மட்டுயம அவர்களின் அறிவவயும், யவதத்வதயும் 

அறிே முடியும் என குரு பிரான் அருளினார்கள்.  

குருமணி மாஜல: பாடல் எண்- 15.“ வித்ததில் மரமாய்” ... என ததாடங்ஙும் 

பாடல் 

வித்ததில் மரமாய் மரமதில் விதத்ாய் 

 விதமிததன் றறிதயாணாக ்கடலாய் 

வித்ததாய்ப ்பரதத்ில் முந்நியு மிகதத்ில் 

 விஜளந்நதி ரனர்ஜமயாம் படியில் 

வித்திலா துைந்ந விஜளகலி மரமாய் 

 விஜனந்நைா னறிதயாணாக ்கடரல 

சுத்தனிர்க் குணமாய் லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 சூல்முகம் மதுமதிக ்கடரல 
 

 வித்திலிருந்து வந்தது மரமா அல்லது மரத்திலிருந்து வந்தது வித்தா என்பதறக்ான 

விவடவே இவறவ்ற பவடத்த இவறவனின் சகத்ியும் மனித உருவமும் தாங்கி வந்திருகக்ும் 

சற்குருவால்தான் கூறமுடியும் எனவும், வித்தில்லா வித்தாக, இவற சூலாக, சுத்த 

னிர்க்குணனாக, சன்னதங்கள் தரித்து மதிக்கடலாக விளங்கும் ஆசானின் னாதயம நம் 

ஜீவயதகத்தில் குடியேறி வாழும் வாழ்கவ்கவே அருளுவது என்றும் பகிரப் பபற்றது. 

ஸ்ரீமாணிகக்ைாசகர் அருளிய தசன்னி பத்து:பாடல் எண்-9. “ைம்ப னாய்த்திரி ரைஜன 

ைாதைன்று”... எனும் பாடல். 

 வம்பனாே் திரிந்த நம்வம வம்படிோே் அவழத்து வல்விவனயில் அகப்பட்டு பிறவிச் 

சூழலில் கிடக்கியறாம் என உம்பராக வந்து புரிேவவத்து அதிலிருந்து மாறற்ி 

வவக்கிறார்கள். "விஜனப்ரபாக ரமதயாரு ரதகங்கண் டாய்” என பட்டினத்தார் 

அவர்களும் கூறுகின்றார்கள். குரு பபருமானின் வாே்வமவே உணர்ந்தவர்கயள அன்பர்கள் 

என பகிரப்பபற்றது.  

ரதைாரம் (திருக்காடட்ுப்பள்ளி) "ரதாலுஜட யான்ைண்ணப ் ரபார்ஜையினான்" என 

ததாடங்ஙும் பாடல்  

 உணர்ச்சி வசத்தில் இருந்த நமக்கு பமே்யுணர்வு அளித்து மரணக ் குளிரிலிருந்து 

யபாக்கக் கூடிே அன்பாகிே யபார்வவ அளிக்கும் வாே்வமயே பமே்மணம் கமழும் 

பவண்ணீராக உள்ளது. நுண்அறிவு பபாதிந்து விளங்கும் நூலகம் ஆசான் அவர்கயள. 

இமேத்தில் உள்ள இவறவவன வழிபடும் அசலான வழிவேக் காட்டுகிறார்கள். இதவன 

ஆண்டவர்களும் உன்வன அறிவு வீட்டில் ஏற்றயவ ஒவ்பவாரு தீட்வஷயும் எடுத்து 

வவக்கப்பட்டுள்ளது எனக ்கூறுகிறார்கள். நம் ஜீவவனத் தாங்கும் பாதமாக, யவகாகக்ாலாக, 

திருவடிோக விளங்கும் அதவன காட்டும் யமலவரின் வாக்யக மின்னல் கிரணமாகிே 

ஜீவயதகத்வத காட்டித் தரும் பபாறப்ாதமாக விளங்குகிறது என பகிரப் பபறற்து.  

 அங்கத்தினரின் யநர்காணலுடனும், சற்குருவின் ஆசியுடனும் சவப இனியத 

நிவறவவடந்தது.  

16-10-2021 மான்மியம் சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. ைடிரைலன் 

 

நைராத்திரி:  

 உலக அன்வனோகிே ஒயர தாே் சக்தி வடிவாக மூன்று னிவலகளாக இருகக்ும் ரகசிேம். 

இடகவல, பின்கவல, சுழிமுவன. சூரிேன், சந்நிரன், அக்னி கவலோக 

இருப்பவள். இவறசூலி, திரிசூலி, சூல்முகமாக விளங்ஙுபவள். இருளில் 
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இருந்நு  பிரகாசமாக வந்நு னம் உடலில் ஜீவனாக, பவளிசச்மாக, என்றும் 

இருப்பவள். இதுயவ னிஜ பசேலுவடே னவராத்திரி விழாவின் ரகசிேமாகும். 

பபாம்வமகவள அடுக்கி வவத்து இந்ந ரகசிேத்வத பதரிநந்ு பகாள்ள முடிோது. 

தாோே் எழுந்நருளும் ஒரு பமே்கக்ுருபிரான் மூலமாக தான் அறிே முடியும். 

ரகாடாயிதக்கூர் ைாகக்ியம் எண் - 74. ரதைனுஜடய ைார்தஜ்த: 

உஜர கிளம்பவு முள்ளமும் தித்திகக்த் 

திஜரயிருள் கிழிந்ரந ததறிபடட்ிட  

அஜற திறந்நு ைறிைங் ஙிலங்ஙிடத ்

துறவு கண்டு ததாழுததழுந் ரநாதுைான்       -  

ஆதி பமே் உதே பூரண யவதாந்நம் 

 மனிதனுவடே னாவுக்குப் பபரிேதாக உலகம் 

இல்வல, ஏபனனில் உலகம் இன்னபதன்று 

அறிவிப்பயத அந்ந னாவுதான்.பமே் ஞானப் 

பரம்பவரயில் வரும் ஒரு பமே் குருபிரானின் திரு 

னாவில் இருந்நு தான் அருளானது சுரந்நு, மிகுநந்ு 

வார்த்வதோக, வசனமாக,உவரோக கிளம்பி 

வருகிறது. அந்ந வார்த்வத யுகத்வதயே மாறற்கக்ூடிே 

வல்லபமுவடேது. அதாவது கலியுகத்தில் னரனாக 

இருக்கும் ஒருவவன மனிதனாக மாற்றி "மூன்றாவது 

கண்வண" திறக்கும் வலிவமயுவடே திருவார்த்வத. 

ஐேறிவில் இருந்நு மாற்றி னம் உள்ளம் தித்திகக் 

ஆறாவது அறிவில் ஏற்றி வாழவவக்கும் வார்த்வத. 

அறிோவம என்னும் இருவள னீக்கி அறிவாக 

பவளிசச்மாக, வழிோக இருக்கும் வார்த்வத. 

சிற்றின்பம் கடந்ந யபரின்பத்வத அளிகக்ும் வார்த்வத. 

யமலும் துவாபர யுகம், தியரதா யுகம், கியரதா 

யுகம்,என்ற அதி மயகான்னத எல்வலக்கு அவழத்து 

பசல்லும் யுகப் புரட்சிோன வார்த்வத. வகலாேம், 

வவகுண்டம், மிகராஜ், பரமண்டலத்தில் என்றும் 

அழிோத னித்திே யபரின்ப வாழ்வில் னம்வம வாழ 

வவக்கும் அமுத னா வார்த்வத. இதுயவ அருள் மிகுந்ந 

யதவாதி யதவனின் இவற திரு வசனமாகும். இவதயே 

திருவள்ளுவரும் 

நிஜறதமாழி மாந்நர் தபருஜம நிலதத்ு  

மஜறதமாழி காட்டி விடும்.   (28).என்ற 

திருக்குறளில் கூறியுள்ளார்கள். 

 

குருமணி மாஜல: பாடல் எண்- 16.“பற்றிய பற்றாய்ப ்பரநந்ு”... என பதாடங்ஙும் பாடல். 

பற்றிய பற்றாய்ப ்பரநந்ுல தகங்ஙும் 

 பற்றியும் பற்றிலா ரதாங்ஙிப ்

பற்றியும் பற்றாப் பத்தியுற் றைர்க்குப ்

 பற்றிலா திடம்பற்றும் பற்ரற 

பற்ஜறவிட் டகன்று பற்றிரய ரதரப்ின் 

 பற்றும்ரப தரழுதுங்ரஙால் பலரன 

சுத்தனிர்க் குணமாய் லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 சூல்முகம் மதுமதிக ்கடரல 
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இந்ந உடலில் னாம் எவதப் பறற்ியிருக்கியறாம். விழிப்பு னிவலயில் புலன்களின் 

மூலமாக பபாறிகளில் பற்று வவத்திருக்கியறாம். தூங்ஙும் யபாது இந்ந உடவல 

விட்டு பற்றில்லாமல் எங்யஙயோ யபாே்விடுகியறாம். அது எந்ந இடம் என்று 

அறிந்நு பகாள்வயத ஞானம். இதுயவ தூங்ஙாமல் தூங்ஙி சுகம் பபறும் ரகசிேம். 

இவத திருமந்நிரத்தில், 

தூங்கிக் கண்டார் சிைரலாகமும் தம் உள்ரள 

தூங்கிக் கண்டார் சிைரயாகமும் தம் உள்ரள 

தூங்கிக் கண்டார் சிைரபாகமும் தம் உள்ரள 

தூங்கிக் கண்டார் நிஜல தசால்ை ததை்ைாரற. 

- என்று திருமூலர்பிரான் அருளியுள்ளார். 

 னாம் வாழும் இந்ந பூமி தன் அச்சில் இருநந்ு மாறாமல் இவ்வளவு பளுவுடன் னீள் வட்டப் 

பாவதயில் எவதப் பற்றி சுற்றுகிறது? சூரிேன், சந்நிரன், னட்சத்திரங்ஙள் இவற்வற ோர் 

விவதத்தது? யமலும் எண்ண முடிோத அளவு னிரம்பியுள்ள அண்டசரா சரங்ஙள் அவனத்தும் 

எவதப்பற்றி இருக்கிறது? இேற்வகயின் இந்ந சூட்சுமத்வத அறிே யவண்டுபமன்றால், 

னம்வம இவ்வுடலில்  "எது ஒன்று" பற்றியிருக்கிறயதா அதற்குப் பபேர் "வதவம்". அது 

இன்னபதன்று இந்ந உடல் உள்ளயபாயத, ஒரு பபரியோவர அண்டி அறிநந்ு, உணர யவண்டும்.  

அதன் பிறயக யமற்கூறிே அவனத்வதயும் கவ்விப் பற்றியிருகக்ும் "அது" என்ற பற்றறற்ான் 

பற்று "வதவம்" என்பது பதரியும். இதுயவ தூங்ஙாமல் தூங்ஙி காணும் ஞானமாகும். 

இச்பசேவல வள்ளலார் அவர்கள் ஆறாம் திருமுவறயில்  

வித்தி லாமரல விஜளந்த 

 தைண்ணிலா ரை-நீ தான்  

விஜளந்த ைண்ண ரமது தசால்லாய்  

 தைண்ணிலா ரை 

அந்தரத்தி லாடுகின்றார் 

 தைண்ணிலா ரை- அைர் 

ஆடும்ைஜக தயப்படிரயா 

 தைண்ணிலா ரை.       என்றும், 

திருவள்ளுவரும், 

பற்றுக பற்றுஅற்றான் பற்றிஜன அப்பற்ஜறப ்

பற்றுக பற்று விடற்கு   (350)  என்ற திருகக்ுறளில் 

அருளியுள்ளார்கள். 

 

ஸ்ரீமாணிகக்ைாசகர் அருளிய குயில் பத்து:பாடல் எண்-4. “ரதன் பழசர்சாஜல பயிலும்”... 

எனும் பாடல். 

  மிருத்யுவான எமனிடமிருந்நு னம்வம காக்கும் அமிருத்யுவாக விளங்ஙும் ஆசானின் 

திருவார்த்வதயே யதன் யபான்ற அமுதமாகும். அதுயவ னம்வம இருளில் இருநந்ு 

பிரகாசத்திற்கு அவழத்துச் பசல்லுகிறது. குருவின் திரு ஆலவாயில் இருந்நு வரும் அருள் 

அமுதமானது னம்யமல் படிந்நு ஊவமவே யபச வவக்கிறது. வீண் மனுவவ ஈசானாகக்ும் 

பஞ்ஞாட்சரயம ஆசானின் னாதமாகும். இத்யதகம் னாம் அல்ல என்பவத அறிநந்ு உணரும் 

பசேயல புலால் மறுத்தல் ஆகும். இவதயே 

தகால்லான் புலாஜல மறுதத்ாஜனக ்ஜககூப்பி 

 எல்லா உயிரும் ததாழும்        (260)  

    என்ற திருக்குறளிலும் கூறப்பட்டுள்ளது. 
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திருஞான சம்மந்நர் அருளிய ரதைாரம்: பாடல் எண்-5. “சலசல 

சந்தகிரலாடுமுந்தி”...எனும் பாடல். 

 யகாயில்களில் சிவலிங்ஙத்தின் யமலுள்ள அமுத தாவரோன பான 

தீர்த்தமானது ஒவ்பவாரு  துளிோக விழுந்நு லிங்ஙத்வத குளிர்ச்சிோக 

வவக்கிறது. அது யபால அறிோவம எனும் பித்தத்தில் இருக்கும் னமக்கு ஆசானின் அருள் 

வாக்கானது குளிர்சச்ிவே தந்நு னம் உள்ளத்தில் அறிவுத் பதளிவவ அளிக்கிறது. ஆசானின் 

வாே்வமக்குள் தான் இவறவன் திருனடனம் பசே்கிறார். இவதயே "தசால்லக விளகக்து 

ரைாதி உள்ளது." என்று திருனாவுகக்ரசர் அருளியுள்ளார். 

ஆதி மான்மியம்.பக்கம்- 284. ஜீை சிம்மாசனப் பருைம். 

 திருப்புத்தூர் யகாட்வட சுவர் அருகில் னின்று யபசிே பிரசங்ஙம். இதில் பிண்ட உறப்த்தி 

ரகசிேம், னாம் ஜீவயதகமாகிே யராஸ்மிதாக்குவடே காலத்தில் இருநந்ு வாங்ஙிே பசாத்து. 

அந்ந பசாத்து னம்மிடத்தில் எப்படி இருக்கிறது. அவத எப்படி மறநந்ு இந்ந உலகத்தில் அறப் 

பட்டங்களுகக்ு அவலநந்ு திரிகியறாம். னாம் எதற்காக வந்யநாம் என்ற னிவலகள் குறித்து 

யபசப்பட்டுள்ளது. னாம் தாே் வயிற்றில் இருந்ந யபாது எவதயும் வாங்ஙிேதாக ஞாபகம் 

இல்வல. ஆனால் வாங்ஙியனாம் என்று ஒரு சத்திேவான் னமது பதே்வம் கூறுகிறார்கள். 

இவத எப்படி னிஜம் என்று னம்புவது என்றால், மற்ற உயிரினங்ஙளிடத்தில் இல்லாத ஒன்று 

னம்மிடத்தில் இருக்கிறது. அது எதுபவனில் அறிவு. அதற்கு அவடோளம் அறிோவம 

இன்னபதன்று அறிந்நு பகாள்வயத அறிவு. ஒரு மாட்டிறக்ு தன்னுவடே உணவு, இவண, இடம் 

இன்னபதன்று பதரியும். ஆனால் தான் ஒரு மாடு என்பது அதற்கு பதரிோது. ஐந்நு அறிவு 

வவர அவனத்தும் அறிோவமகக்ும் அழிவுகக்ும் தான் னிற்கிறது. ஆனால் ஆறாவது அறிவு 

என்றும் பதளிவுடன் அழிோத னித்திேப் பபாருளாக இருக்கிறது. ஐநந்ு அறிவு இன்னபதன்று 

எது அறிவிக்கிறயதா அதுயவ ஆறாவது அறிவு ஆகும். இவதயே திருமந்நிரத்தில் 

அறிைறி தைன்றங் கரற்றும் உலகம் 

அறிைறி யாஜம யாரும் அறியார் 

அறிைறி யாஜம கடந்நறி ைானால் 

அறிைறி யாஜம யழகிய ைாரற              

          என்று திருமூலர் அருளியுள்ளார்.  

ஆகயவ னமக்கு தனிச் சீதனமாக தரப்பட்ட பபாருவள கட்டாேம் அறிே யவண்டுபமன்று 

எல்லா அருளாளர்களும் அறிவிக்கிறார்கள். அவத ஒரு பமே் குருபிரான் மூலம் அறியும் 

யபாது தான் அது னற்றாள், திருவடி, ஆதம் பாதம், பனஞ்ஞகமாகிே னடுவீட்டில் 

வவத்திருக்கும் புவதேல், புராதன பசாத்து,அதுயவ பிள்வளோர் சுழி என்று பதரியும். இவத 

ஒவ்பவாரு மனிதனும் அறிந்நு அவடே யவண்டும் என்பயத அவனத்து மதங்ஙளின் 

அடித்தளமான அடி னாதமாகும். 

 ஆசான் தன் பசால்லின் உள்யள சத்வத வவத்து, அந்ந சத்தின் உள்யள சித்வத வவத்து, 

சித்தத்தின் உள்யள ஆனந்நத்வத வவத்து, சத்து சித்து ஆனந்நமாக, னம்வம 

சச்சிதானந்நமாக வாழவவக்கிறார்கள். எல்யலாவரயும் இந்ந வாழ்வகயில் வாழ வவப்பயத 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் யனாக்கமாகும். இது எல்லாம் வல்ல அருட்பபரும் யஜாதி 

"சாஜல ஆண்டைர்களின்" தனிப் பபரும் கருவணயே என்று கூறி குருபிரான் அவர்கள் 

சவபவே னிவறவு பசே்தார்கள். னமஸ்காரம். 

17-10-2021 சத்துைாசச்ாரி சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ரேமலதா தியாகராைன் 

 

1.ஆறுபஜடவீடு:- ஒவ்பவாரு பவட வீடும் ஓர் அரும்பபறும் பசேலுவடேதாக உள்ளது. அது 

நம்முவடே ஆறு ஆதாரங்களின் ரகசிேங்கவள உள்ளடக்கிேதாக 

உள்ளது.  
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2.அறியாஜம:- நம்முவடே அறிோவம இன்னது என்று அறிோமல் இருப்பது 

தான் அறிோவமோக உள்ளது. இவறவவன அறிோமல் இருப்பது அறிோவம 

அல்ல, தான் ோர் என்று அறிோமல் இந்த உடலில் நாம் 

குடிபகாண்டிருக்கியறாயம அதுயவ அறிோவம. 

என்னிரல இருந்தஒன்ஜற யான் அறிந்ததில்ஜலரய 

என்னிரல இருந்தஒன்ஜற யான் அறிந்து தகாண்டபின் 

என்னிரல இருந்தஒன்ஜற யாைர ்காண ைல்லரரா 

என்னிரல இருந்திருந்து யான் உணரந்்து தகாண்ரடரன 

 

என சிவவாக்கிேர் கூறுகின்றார். "நான்" எனும் உணர்யவ நம்வம வழி நடத்துகிறது அதுயவ 

குருவாக உள்ளது. இதவன அறிோமல் இருப்பயத மிகப் பபரிே அறிோவம. 

3.தட்சிணாமூர்த்தி:- பதன்முக கடவுள் தட்சணாமூர்த்தி; நமக்கு பதன் முகம் தவலோக 

உள்ளது. இதவன வள்ளலாரும் தன்னுவடே 

பாடலில் கூறுகிறார்கள். 

4.பலன்:- நாம் பிறந்ததில் இருந்து ஓர் 

யதவகுருவவ சந்திக்காதவவரயில் 

நரனாகயவ உள்யளாம் ஏர் பகாண்டு 

கலப்வபயுடன் உழவராக வரும் ஒரு பமே்க ்

குருபிரான் பண்படாத நிலமாகிே நம் 

மனவதப் பண்படுத்தி அதில் ஓர் 

வித்திவன அதாவது பரிசீலவனகக்ு 

எட்டாத வித்தில்லா வித்திவன 

விவதத்ததும் அந்த வித்து நரனாக 

இருக்கும் நம்வம மனுவாக பின் யதவனாக 

மாற்றுகின்றது. அந்த வித்தானது 

துளிர்விட்டு மரமாகி அதன் பலவன 

அவடே யவண்டும் என்றால் அதற்கான 

பாட்வட நாம் யமற்பகாள்ள யவண்டும். 

5.விஜன:- விவனயின் காரணமாக நாம் 

இத்யதகம் எடுக்கியறாம் விவனகக்ான 

காரணத்வதயும்  அதவன விவதத்தது ோர் 

என்பவதயும் நமக்கு அறிே வவத்து 

அதவனத் தீர்க்கும் வழி வவககவளயும் 

பாரவான்கயள கூறுகிறார்கள். 

இருள்ரசர் இருவிஜனயும் ரசரா இஜறைன் 

தபாருள்ரசர ்புகழ்புரிந்தார ்மாடட்ு 

       என்று திருவள்ளுவரும் கூறுகிறார்கள். நிவனவின் 

மூலமாகயவ நாம் வாழுகின்யறாம். அந்த நிவனவு மனமுடன் கலந்தால் அது விவனோக 

மாறுகிறது; அத்தவகே நிவனயவ பசம்வமப்பட்டு மனமற்று யபாகும் பபாழுது சுத்த 

நிவனவாக ஹோத்தாக இருகக்ும். 

6.கைனம்:-கவனம் காவிேமாக இருப்பவத ஆண்டவர்கள் ஆதிபமே் உதே பூரண யவதாந்த 

முகப்புப் பாடலில் கூறியுள்ளார்கள். இேல்பு வாழ்க்வகயில் உள்ள கவனத்வத விட ஞான 

வாழ்க்வகயில் கவனம் மிகவும் முக்கிேம். இந்த கவனம் மனதின் வகயில் உள்ளது ஆனால் 

இந்த கவனம் உணர்வுடன் யசரயவண்டும். சர்வ புவனாதிேங்களுகக்ும், 

சர்வ சதுர்யுகாந்நங்களுகக்ும், சர்வ சீயராங்ஙு பசல்வங்களுகக்ும், சர்வ 
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அமலாண்மிக அயிஸ்வரிேங்களுகக்ும், விவளவு உதே பபாருளாக நான் எனும் 

உணர்வு உள்ளது. 

7.தபாய்க்கலி:- அவரவருவடே மனயம கலிோக உள்ளது; அதுயவ கலிபேனும் 

அழி அவாவினனாக உள்ளது அத்தவகே மனவத, ஆசான் அவர்கயள நாதபமனும் 

அங்குசத்வத பகாண்டு மதம்பிடித்த நம் மனவத பிரம்மமாக மாற்றுகிறார்கள் நம் ஜீவன் 

மனமாே், அறிோவமயில் யபாகாதபடிக்கு ஆசானின் நாதபமனும் அக்கினி காத்து 

ரட்சிக்கிறது."எண்ணம்பல யகாடிே தாே்விரிந்யந மன்னும் பல உயிர்கபளலாம் னமவாே்" 

என்பது யபால் நாம் மனமாே், அறிோவமோே் உள்ளவவர "னமவாே்"கக்ு பசன்று வின்னப் 

பட்டு துேரத்தில் விழுகியறாம். அத்தவகே நம்வம, ஆசான் அவர்கள் தங்களின் 

பபான்னம்பலத்வத பகாண்டு பிரம்மமாக மாறற்ி யபரின்ப வாழ்வில் ஏறற்ுகிறார்கள். 

8.தஜல:- 

தஜலயான தஜலயறிநந்ு தஜலஜயக ்கண்டு 

 தாக்கினின்று காபப்னுகக்ுக ்காபப் தாச்சு 

  

 அதுதான் சாகாத் தவலோக உள்ளது. அதுதான் தாே் வயிற்றில் நம்வம கட்டி நம்முள் 

இவறவனாக இருந்து காக்கிறது. அத்தவகே இவறவவன "தஜலக்குரமல் கால்கண்ட 

தஜலஜயக ்ரகளு" என்பது யபால் கால் கண்ட தவலயினிடம் தஞ்சம் அவடந்தால் மட்டுயம 

அத்தவகே இவறவவன அறிேமுடியும்."அறிவு வடிவுஎன்று அறிோத என்வன அறிவு 

வடிவுஎன்று அருள்பசே்தான் நந்தி" என்பது யபால் நந்திோன குரு பபருமாயன நம்வம 

அறிவு வடிவாக மாற்றுகிறார்கள். அந்த அறிவு வடிவு, சாகாத் தவலோகவும், அதன் யமல் 

ஊன்றிே கால் யவகாக் காலாகவும் உள்ளது, அத்தவகே தவலவேயும், காவலயும் அறிந்த 

தவலவே கண்டு நாம் நம் தவலவே அறிே யவண்டும். ஒரு விஷேத்வத பதரிந்து 

பகாள்வதும், அறிவதும், யவறு யவறாக உள்ளது. ஒரு விஷேத்வத ஆராே்ந்து அனுபவித்த 

பிறயக அதவன பற்றி அறிேமுடியும். "ஆதி னாயக ரதை ரதைஜன அடிஜம கண்டுக 

லந்நனாள்" என்பதுயபால் முடிவறற் வாழ்விற்காக வந்த நாம், கீழான நிவனவுகளின் மூலம் 

மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பபடுத்து பகாண்யட இருக்கியறாம். ஆதிநாேக யதவனின் 

திருவடிவேக ் கண்டு இரண்டறக ் கலந்தால்தான் பமே்ோன வீடவடந்து பிறப்பறுகக் 

முடியும். 

 பதாடர்ந்து ஞானமுவறயீடு என்னும் தவலப்பில் உள்ள"திரண்தடழுசின் முதத்ிஜரயும் 

சரணகமல லாலயத்தின் ரசதிகதள லாம்விளக்கிரய" என்னும் வரிகளுக்கு நம் குரு 

பபருமான் அவர்கள் யவதம் என்பது விோகே்னம் பசே்வதில்வல, அந்த யவதத்தில் இருகக்ும் 

உட்பபாருள் ஆதார உயிர் பதிப்பாக நின்று விளங்குவது சின் முத்திவர எனவும், சரண 

கமலாலேத்தில் நிற்பதுயவ தவம் எனவும், அருளினார்கள். இதவன அருணகிரி நாதரும் தம் 

பாடலில் "சரணகம லால ேத்தில் அவரநிமிஷ யநர மட்டில் தவமுவறதி ோனம் வவக்க ......" 

என்று கூறுகிறார்கள். அத்தவகே தவத்தில் நாம் முவறோக நிற்க ஆசானின் அருள் 

யவண்டும் அப்பபாழுது தான் "பாவழப் யபாக்கிப் பலன் வக குலுக்கிடும் திரு னாளாகி" 

இல்லமாகிே இல்லறத்தில் குடியேறி யகாள்கவள அரிேக்(விலகக்க)்கூடிே, கிரகஸ்தனாகி, 

சன்ோசிோகி, வானப் பிரஸ்தனாகி, துறவறம் பூண்டு, அறம் பசே்து, சமத்துவத்தின் 

ரகசிேத்வத அறிந்தவனாக ஆகமுடியும் என்றார்கள். 

9.கூடு:- ஒரு பறவவ எப்படி கூட்டிற்குள் உள்ளயதா, அது யபால் ஆத்மாவும் இந்த உடல் 

என்னும் கூட்டில் உள்ளது இந்த உடவலயும், ஆத்மாவவயும் இவணகக்கூடிே மிகப் பபரிே 

பாலம் அறிவு. 

10.அறம்:- ஜீவன் அவாவுடன் தாவி மனமாக மாறி பவளியே யபாகாமல் பிரம்மாகயவ 

இருப்பது அறம், அத்தவகே அறத்தில் நம்வம, ஆசான் அவர்கயள ஆக்கி 

வவக்கிறார்கள், எனும் பகிர்தலுடன்  சவப நிவறயவறிேது. 
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17-10-2021 சிைகாசி சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. தகௌதம் 

 

ைாதனலாம் சிறப்ரபானாகி ைருகுரைதனன ைாகக்ீநந்ு ...  

என பதாடங்ஙும் பதே்வத் யதடு கூடகம் பாடலுடன் குருபிரானவர்கள் அவவவேத் 

பதாடங்ஙினார்கள்.  

 

 மரணமிலாப் பபருவாழ்வு மரணமிலாப் பபருவாழ்வு என்பது ஒவ்பவாரு மனிதனும் இந்த 

உடல் உள்ள யபாயத வாழக்கூடிே ஒரு வாழ்க்வக ஆகும். இந்த அழி உடலின் உள்யள 

அகமுகமாக இருதேத்திறக்ுள் பேணித்து தன்னுவடே அழிோத, நித்திே யதகத்தில் குடியேறி 

வாழ்வயத மரணமிலாப் பபருவாழ்வு ஆகும்.  

 ஞான வாழ்க்வகயின் ஆரம்பம் மரண பேயம, ோராலும் தடுகக் முடிோத மரணம் தினசரி 

நடந்து பகாண்யடதான் இருக்கிறது. அதாவது நம் மூசச்ானது தினமும் சரிந்து பகாண்யட 

இருக்கிறது. அதுயவ (தின சரி) என்பதாகும். மூசச்ானது துண்டாடப்பட்டு நஷ்டமவடயும் 

வாழ்வவ புறக்கணித்து விட்டு இலாபகரமான பபருவாழ்வு வாழ இந்த மரணபமனும் 

இருட்பிடியில் இருந்து தப்பிக்க யவண்டும். அதற்கு பபரியோர்களின் நாத மருந்தானது 

யவண்டும். அம் மருந்யத மரண வாதவனகக்ு சரிோன தீர்வு.  

 நாதமாகிே அமுதத்வத உண்டவர்களுகக்ு மரணமில்வல. இது வாோல் உண்பது அல்ல. 

அவத எப்படி வாங்கி பருக யவண்டும் என்பவத ஒரு பமே்குருபிராவன அவடந்து பதரிந்து  

பகாள்ளயவண்டும். இதுயவ சன்மார்க்கத்தின் முடிவு. சாகாதவயன சன்மார்க்கி என்பது 

வள்ளலார் அவர்களின் திருவாக்கு. இதுயவ சத்திே மார்க்கம், பரிசுத்த மார்க்கம், ஆதி 

மார்க்கம் எனவும் யபசப்பபறற்து. 

சிந்தஜன: 

 ஆவிக்குரிே சிந்தவன என்பது, நாம் அவனவரும் இந்த பூத உடலில் இருந்தாலும் இந்த 

உடலில் உயிரானது ஆவி ரூபமாகயவ உள்ளது, அந்த உயிரின் துவணயோடு தான் மனம், 

புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் ஆகிேவவ பவளிப்படுகின்றன. இவவ அவனத்தும் 

ஆவிப்பபாருட்கள் ஆகும். எனயவ ஆவிக்குரிே சிந்தவன என்பது மனிதனுவடே உயிரான 

ஜீவவனப் பற்றிே ரகசிேமாக உள்ளது. உலகில் உள்ள அவனத்து யவதங்களும் மனிதனின் 

அழிோத உயிவரயும் ஆன்மாவவயும் குறித்யத யபசப்பட்டுள்ளன. இவதயே பரிசுத்த 

யவதமாகிே வபபிளில், "மாம்ச இச்வச மரணம். ஆவிக்குரிே சிந்தவனயே நித்திே ஜீவனும் 

சமாதானமுமாே் இருக்கிறது." என்று அருளப் பபறற்ுள்ளது. 

முகரம ரைாதி: 

 சூரிேனுக்கு 184 நாமங்கள் உள்ளது. அந்த சர்வ நாமங்களும் ஞான சூரிேனாக வரும்  

பபரியோர்களுகய்க பபாருந்தும். நமது பதே்மவர்களும் "சண்முகனும் னான்முகனும் 

சராசரப் தபாருளஜனத்தும் என் முகத்தில் காட்டி ஜைதத் என்குருஜை யான் மறரைன்"... 

என்றும் "முகதமன்ற நடுகக்ரு ஊடுருவிப ்பார்க்க". என்றும் அருளியுள்ளார்கள். இப்பபரும் 

நிவலகவள தன்வன அண்டி வந்த மக்களுக்கு நிஜமாக்கி உள்ளார்கள். 

மு= ம்+உ 

க= க+்அ 

ம்= ம் 

 

 ஆக அ உ ம். இந்த உசச்ரிப்பு இல்லாத பாவஷ இல்வல. இவத நமக்கு விளக்கி அருளும் 

குருவின் திருமுகயம யஜாதிோக உள்ளது. யமலும் "குருமணி மாவல" எனும் பாடலில் 

கதிமுகம், தீன்முகம், புகழ்முகம், பதிமுகம், முதல்முகம், மதுமுகம், 
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பூமுகம், ோமுகம், சூல்முகம், அயின்முகம் என்று முகம் என்பது பசேலாக எப்படி 

விளங்குகிறது என்பவத சிறப்பித்து கூறியுள்ளார்கள்.  

குரு அருள்: அருள் என்பது யுகாந்த நாட்டு பசல்வம். சூல்பகாண்ட யமகம் 

மவழவே பபாழிந்த இடத்தில் ஓரறிவுள்ள தாவரங்கள் வளர்ந்து பசழிப்பது யபால் ஆசானின் 

கருவண எனும் பகாண்டல் வாே்வம பபாழியும் யபாது அந்த யநரத்தில் அங்கிருந்து 

யகட்பவர்களின் அறிவானது பசழித்யதாங்கும். ஆசானின் கருவண என்னும் பாலம் 

மூலமாகத்தான் நாம் எமன் என்னும் கவரவே கடக்க முடியும். ஞானத்தில் நாம் வளர்சச்ி 

பபற ஆசானின் அன்வப நம் யமல் சாே வவத்துக ்பகாள்வது முக்கிேமாகும். 

 கலிமா என்பது நம் பசாந்த யதகமாக உள்ளது. தன் என்பது தன்பனனும் ஜீவ குவகோக 

உள்ளது. ஜீவயன வசவப் பபாருளாக சரண கமலாலேமாக உள்ளது. குருபிரானின் 

வாக்காகிே தீயின் மூலமாக நாம் அதில் குடியேறி வாழ யவண்டும். அதுயவ திருயமனிோக 

அழிோத பபாருளாக தீன் எனும் குண்டலித் தாோக விளங்குகிறது. இதுயவ ஆதிமார்கக்ம், 

நீதிமார்க்கம், பிடரிமார்க்கம் என்பதாகும். இவவ அவனத்தும் ஆசானின் நாத மார்க்கத்தால் 

தான் நமக்கு விடிவாகிறது. 

பஞ்ஞாட்சரம்: 

 மனிதனிடத்தில் ஜீவனாக தனிச் சீதனமாக, ஹோத்தாக, ஐம்மணிப் பபாதிவகோக 

இருப்பயத பஞ்ஞாட்சரம். ஒன்றான ஐம்மணிப் பபாதிவகயே நீதிபேனும் பபாருளாகவும், 

பமௌன மாமணிோகவும் உள்ளது. இதுயவ ஆசானின் நாதமாகும். ராயமஸ்வரத்தில் அகன்ி 

தீர்த்தம் என்ற கடல் பகுதி உள்ளது. அங்கு அவலகயள இருகக்ாது. ஸ்ரீராமபிரான் மிதகக்ும் 

கற்கவள அந்த கடல் நீரில் மிதக்க வவத்து பாலம் அவமத்து இலங்வக பசன்றதாக 

இதிகாசங்கள் கூறுகின்றன. ஸ்ரீராம நாமத்வத கற்களின் யமல் எழுதிேதால் அவவ நீரில் 

மூழ்காமல் மிதந்நு பகாண்யட இருந்ததாம். இவதயே வசவ மதத்தில் "கற்றுஜண 

பூட்டிரயார் கடலில் பாய்ச்சினும் நற்றுஜணயாைது நமச்சிைாயரம" என்று 

அருளியுள்ளார்கள். அது யபாலயவ இப் பிறவிப் பபருங்கடலில் இருந்து நம்வம கவர 

யசர்க்கும் பாலமாக இருப்பயத பஞ்ஞாட்சரம் ஆகும். அது ஒரு பமே் குருபிரானின் வக 

ஆயுதமாக சன்னதமாக இருக்கிறது. அவத அவடவயத நமது தவலோன கடவமோகும். 

அவத நிஜமாக்கி வவப்பயத ஆதி மார்க்க நீதி அவவயின் யநாக்கமாகும். இவதயே நமது 

பதே்வமவர்கள் "அமலாம் பஞ்ஞாட்சர ைாளாயுத தமய் ஆலயத்தில் னமததனரை 

தமய்ப்தபாருஜள னாடி அஜடந்நிடுைாய் " என ஆசீர்பதித்துள்ளார்கள் என்று கூறி 

குருபிரானவர்கள் சவபவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  

 

21-10 2021-வியாழக் கிழஜம சஜப : 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ விையகுமார் 

 

 "அஞ்ஞானக ் கிழங்ஙுகஜளந்ததடுதத்ு "என்ற னல்ல நாட் பிறப்பு காப்பு பாடலுடன் 

குருபிரான்  அவர்கள் அவவ நிகழ்வுகவள பதாடங்கி அருளிே அருள் முத்துகக்ள். 

பபௌர்ணமி என்பது முழு மதி. நிலவு யதயும் வளரும். அது யபால் நான்மவறயும் யபசும் பிறவா 

பனறி யபறு பபற்ற மக்கள், மீண்டும் அதலபாதாளத்திற்கு யபாகக் கூடாது. "தபற்ற ரபர் 

தபற்ற சாயுச் யபதம் ரபட்டி காணை ருமிந்தப ்ரபறுதபற்றைர ்மாறு பட்டில தரன்று 

னான்மஜற ரபசுரம" நிவனயவாட்டத்வதயும், அதனால் வரும் மன ஓட்டமும் ,அவத 

பசலுத்துவதில் கவனமும், வவராக்கிேமும் பகாண்டு ஆசானின் வாக்கிற்கு மாறுபடாமல் 

நாம் நிற்கும் யபாது இவ்வாக்கிற்கு உண்வமப் பபாருளாக ஆகிக ் பகாள்ள முடியும்." 

னிவலோ மனமது நிவலபட கடினமனம், வவராக்கிேம், கதிசாதவன யவண்டும் எனவும்,  

விஷத்வத அமிர்தமாக மாற்றும் பிரம்மவித்வதவேப்பழகி, அமுதம் 

இருக்கும் அமுதகலசத்வத வகப்பற்றி பிறவா பனறிவே பபறுவதறக்ாக 
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நாள்யதாறும் அமுதுண்டு வரும் குரு குல மக்கவள குரு வாரத்தில் சந்திப்பதில் 

மகிழ்ச்சி எனக ்குருபிரான் அவர்கள் அருளினார்கள்.  

ரகாடாயிதக்கூர் ைாகக்ியம் எண்75-: இங்கு வருமுன் வசவன், வவஷ்ணவன், 

கிறிஸ்துவன் என்றிருந்த பபாே் யவஷத்வத அகற்றி ,நம்முவடே பாடு 

ஏதுமில்லாமல் நிஜமான வசவன், வவஷ்ணவன், கிறிஸ்துவன், பிராமணன் என ஆக்கி 

வவக்கின்றார்கள். யவதமும், அதற்கு சாட்சிோக மதம், குலம் ,யகாத்திரம், ஜாதி 

எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்பவடோன மூலமந்திரம் எக்காலத்திலும் மாறுவதில்வல. 

யதாற்றமில்லாவமயிலிருந்து யதாற்றத்திற்கு வந்து ஆணவம், கன்மம், மாவேயினால் 

மூடப்பட்டு இருளாக இருந்த இருதேத்தில் குருவானவர் சர்வ மூல மந்திரங்களும் நிரூபிகக்க ்

கூடிே இடமாகக் காட்டி அருளுகிறார்.யதகம் கடந்து "நான், நான் "என்று 

பசால்லிக்பகாண்டிருகக்ும் பபாருளாக, மூன்றாவது கண்ணாக விளங்கும் அது திறப்பிகக்ப் 

பபறும்யபாது, கண்ணில்லாமல் காணவும், காதில்லாமல் யகட்கவும், வாே் இல்லாமல் 

யபசவும் கூடிே தன்வமவேப் பபற்றமகக்ளாக இந்த ஆதி மார்க்க நீதி அவவயின் 

அங்கத்தினர்கள் உள்ளனர். சிவனுக்குரிே நாமயம "அனந்தன்" இக்கடத்வத நீக்கி 

அக்கடத்துள்ளாக்கி இப்படிகக்ு யமாட்சம் அருள்வாயே" பசேலாக உள்ள இந்த வாக்கிேத்வத 

நம்வம வவத்துப ்பார்க்க யவண்டும். 

 குரு மணிமாஜல..."திருைளர ் திருரை தைய்குகள் தைய்ரக" பாடலுகக்ான 

விளக்கமாக, 

திருைளர ்திருரை தைய்குகள் தைய்ரக 

 ஜீைபண் டிதருள்பண் டிதரம 

திருைளர ்தீன்தீன் தீன்முகம் மதுரை 

 தசை்வியுன் பதமலரப்் தபாருபர்ப 

திருைள ரிடதர்த யிஜதயுணரந்் ரநாதும் 

 சிந்நஜன யரும்பதங் தஙாடுகக் 

அருள்ைளர ்ைருக லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

 யாமுகம் மதுமதிக ்கடரல   
 

 திருவடி என்னும் அழிோத ஒன்வற வகக்பகாண்டு வரும் ஞானபண்டிதர்கள், தன்வன 

அண்டிேவர்கவளயும் அப்பதத்தில் ஆக்கும் மதுமதிக ்கடலாக, தீன் தீன் என உவரகக்ும் 

குண்டலித் தாோக அருள்பாலிக்கின்றார்கள் என பகிரப் பபறற்து.  

ஸ்ரீமாணிகக்ைாசகர் அருளிய தசன்னிப் பத்து: "முத்தஜன முதல் ரைாதிஜய "எனத் 

ததாடங்கும் பாடல்.   

 முத்தினிவலவே அவடவதற்கான "முதல்", யஜாதிோகிே ஆசானின் நாதம் ஆகும். 

இப்பாடலில் சாகாத் தவலயின் சிறப்பு பற்றியும், அத்தவலக்குள் நுவழயும் வாசவலயும், 

அதில் வித்தில்லாத வித்து விவதத்து, அது யவர் யமலும் தவலகீழ் விருட்சமாக வளரும் 

நிவலகவள எல்லாம் " பசன்னி மன்னி திகழுயம". என அருளியுள்ளார்கள்.  

தைளிச்சம் பற்றிய புரிதல் :- பூமிக்கு பவளிசச்ம் தருவது சந்திரன், சூரிேன். பவளிசச்ம் 

திவசவேக் காட்டுவதாக, பபாழுவத தீர்மானிகக்ும் உதேமாக உள்ளது. "அறிோவம" எனும் 

இருவள அகற்றி கலிவே மாற்றி, மலம் அகற்றுவது ஆதியில் வார்த்வதோக, ஆசானின் 

நாதமாக யஜாதிோக உள்ள அது, நமக்குள் நான் ,மனம்,உணர்வு, கவனம் இவவ 

பவளிசச்மாக உள்ளவத உணர்த்துகிறது.  

தர்மம்:-அழிோத பசாத்தாகிே பமே்க் கல்விவே நமக்குப் பின்வரும்  

தவலமுவறகளிடத்தில் பகாண்டு யசர்ப்பயத  ஆகும் .  

துறைறம்:-நான் இத்யதகமல்ல, எனும் எண்ணமுடன் அழிவறற் பறற்றற் 

பரம் பபாருளின் மீது வவகக்ும் பறற்ு துறவறம் ஆகும் 
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இல்லறம்:-அறிவு இருக்கும் இடம் பதரிந்து அந்த அறிவவக் வகப்பறற்ுவயத 

இல்லறம்.  

அறம்:-இல்லறத்தில் துறவறத்வத காண்பதும் தர்மத்வத காண்பதும்  அதன் 

மூலமாக பிரம்மானந்தத்தில் இருந்து வாழ்கின்ற பசேயல அறம். 

கிரகஸ்தன்:-அறம் பசே்து கிரகத்வத அஸ்தமிகக்ச் பசே்பவன் கிரகஸ்தன்.  

ைானப்பிரஸ்தன்:-சுத்த நிவனவாகிே சூக்கும உடம்பு உன்னுள் இருப்பது வகவரப் பபறும் 

நிவல வானப்பிரஸ்தன்.  

சமத்துைம்:-சமாதானம், சமரசம் இவவபேல்லாம் உயிர் ஒட்டிே பிராணனின் ரகசிேம்." 

ஜீவனுக்கு" என பபேர் எழுதப்பபறற் நரனாக உள்ள ஒருவவன சம்ஹாரம் பசே்து 

மனிதனாக மாற்றி யதவனாக ஆக்கும் பபரும் பசேவல, பபரியோர்களின் திருவடிவேப் 

யபாற்றி வணங்கி, அறிோவமவேக ் கவளந்து, அகற்றி அறிவவ அறிந்தால்தான் அறிே 

முடியும். "எந்ந ரனரத்திலும் சந்ரக லானிதி என்முன்னி ரலயிருக்க" எனும் 

னிவலகபளல்லாம் இன்று ஆதி மார்கக் னீதி அவவ மகக்ளிடம் பசேலாகக்ப்பபறற்ுள்ளது. 

ஊடகங்களில் 108 திவ்ே யதசங்கவளப் பற்றி படத்வதக் காட்டி, எம் பபருமானின் 

சிவலவேக ்காட்டி அலங்காரமாகப் யபசினாலும் வவகுண்டத்திற்குப் யபாகக ்கூடிே பசேல் 

வாயில் யபசுவதல்ல. ஸ்ரீவவகுண்டத்திறக்ு பசல்வதறக்ு எம்பபருமானாகிே உவடேவரின் 

திருவடியில் யபாே்ச் யசர யவண்டும். "சுத்தத்தி ருைடிப ்பற்றித்ததா ழுதிடச் தசாந்தவீ 

டுகாணும் ைாருங்ஙம்மா". இப்படிோன ஒரு பதே்வீக பசேலுகக்ாகயவ ஆதி மார்கக் னீதி 

அவவ பசேலாற்றிக ்பகாண்டு இருக்கிறது. வகயபசி (mobile phone) பேன்படுத்துபவர்கள் 

மனம் சார்ந்த விஷேங்கவளத் தங்கள் status-ல் பதிவிடாமல் அறிவு சார்ந்த விஷேங்கவளப் 

பகிர யவண்டும் என குருபிரான் அருளிே பின்னர் யதாத்திரப் பாடலுடன் அவவ நிகழ்வுகள் 

இனியத நிவறயவறின. 

 

23-10-2021 சனிக்கிழஜம சஜப : 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ஜீவிதா ைடிரைலன் 

 

ரகாடாயிதக்கூர் ைாகக்ியம் எண் 75: 

 ஒரு யதவ ஆசாவனப் பபற்று தன்னுவடே இதேயமருகிரி பிரகாசம் ஆகி பமே்ோன 

வழித்தடம் பிடித்து னடப்பதுயவ பமே்ஞ்ஞானம் என்பது பதே்வத் திருவாகக்ு. 

 சரிவே, கிரிவே, யோகம், ஞானம் என்ற படிநிவலகளில் நான்காவது நிவலோக 

பசால்லப்பட்டயத ஞானம். சரிவே முடித்து, கிரிவே கவடபிடித்து, யோகத்தின் மூலம் 

அவடவயத ஞானம். ஆனால் பபாே் குருமார்களின் ஏமாறற்ு யவவலவே நம்பி பின்பதாடரும் 

மக்கள் ஞானம் என்பவத கற்பவனோகவும், ஞானமவடே பக்தி மார்க்கம் ஒன்யற யபாதும் 

என்ற சிந்தவனயிலும் பமே்வே உணராமயல இருக்கிறார்கள். 

 இருதேத்தில் ஈசன் இருப்பிடம் என்று வசவத்திலும், இருதே கமலவாசன் என்று 

வவணவத்திலும், தூே இருதே ஆண்டவர் என்று கிருஸ்தவத்திலும், கல்பு பவளிசச்மாகுதல் 

என்று இஸ்லாத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது. யவதத்தில் அருளப்பட்டிருகக்ும் வார்த்வதகள் நம் 

அன்றாட வாழ்வில் புழக்கத்தில் யபசும் வார்த்வதகள் அல்ல. அகமிே பசாறக்ளாக, 

பரிபாவஷோக கூறப்பபறற்வவோகும். இருதேம் என்பதும் பரிபாவஷயே. இருதேம் 

என்பது நம் உடலில் இடப்பாக மார்பு பகுதி என்று கூறுயவாம். ஆனால் யவதங்களில் பிரகாசப் 

பபாருளாகவும், இவறவன் இருக்கும் இடமாகவும் பசால்லப்படும் ஒளி மார்பு குறிப்பது 

கழுத்துக்கு கீழுள்ள மாமிசத்துண்டாகிே இருதேத்வத அல்ல. ஏபனனில் 

கழுத்திற்கு கீழ் ஞானம் இல்வல என்பது பபரியோர்கள் திருவாகக்ு. 
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கழுத்திற்கு யமல் இருதேத்வத பதாட்டுக் காட்டுபவயர பமே் குரு பிரான். 

அவர்கள் இருகக்ும் இடயம குருயஷத்திரம்.  

 

தனித்திருப்பாடல்கள்: 

பாரிலுள் ரளார்கூறும் இதயதஜ்த என் குரு  

பாதரன்று தசான்னவுடன்  

பார்க்கப்பார்க ்கஆயி ரத்ததடட்ண் டதமலாம்  

பகல்ரபாலி லங்கக்கண்ரடன். 

  என்று ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள் 

குருமணிமாஜல - பாடல் எண்:18 “அரியருள் ைருகும் அருமஜற விதிரயான்”... பாடல் 

அரியருள் ைருகும் அருமஜற விதிரயான் 

யாதாபூ தசனும்கலா மயிரல 

தபரியரப ரின்பம் தபாதிந்நதபட் டகரம 

புகழவுன் தபருஜமஜயப ்தபாிரயார ்

சிறியனான் புகழல் தசல்லுரமா தசால்லாய் 

திருைாய்தகாண் மறுதமாழி புகல 

அருகனா னுனது தவிசின்முன் னணுக 

அயின்முகம் மதுமதிக ்கடரல 
 

 அரியும் சிவனும் ஒன்று. சிவன் யவறு குரு யவறு 

இல்வல. குருபபருமானின் அருயள மாவே எனும் 

மயிவல ( மனவத) அடக்கி, கலாமயிலாக (அறிவாக) 

மாற்றுகிறது. பமே்ன்னிவல யபாதம்: “மயிலான 

உன்னுயிரின் னிஜலயிடமு தமங்ரங” உயிரின் 

நிவலப்பிடம் அறிந்த பபரியோர்கள் மதுமதி 

கடலாக வந்து நம்வமயும் இப்பபருநிவல வவப்பில் 

ஏற்றி வவக்கிறார்கள். 

ஸ்ரீ மாணிக்கைாசகர ் அருளிய குயில்பத்து - 

பாடல் எண் : 5 “சுந்தரத்து இன்பக ் குயிரல”.... 

எனத் துைங்கும் பாடல். 

 சுந்தரம் என்றால் அழகு. அது இன்பம் தருவதாக 

இருக்கிறது. இன்பம், துன்பம் இரண்டும் கலந்தது 

தான் இந்த வாழ்க்வக. நாம் தூங்கும் யபாது 

எண்ணங்கள் அவல யமாதாது கனவற்ற நிவலகக்ு 

பசல்வது இன்பாக இருக்கிறது. ஆனால் அது 

உணர்வற்ற நிவலயில் இருப்பது. னித்திே இன்பம் 

என்பது உணர்யவாடு தூங்காமல் தூங்கி சுகம் 

பபறுவது. சுந்தரத்து இன்பம் என்பது நம் எண்ணம் 

பல யகாடிோக  விரிோமல் ஆசானின் வாே்வமகக்ுள் 

ஆகி ஓர் எண்ணமாக ஓர் நிவனவாக இருப்பதாகும். இதுயவ புண்ணிே வாழ்க்வகோக, 

அழகானதாக இருகக்ும். 

பமே்வழி னூல்:  

“தஞ்ஞதமன்று ஒருனிஜனைாய்க ்கார்கக்ும் ரபாது  

 தவிடுதபாடி யாம்பாைம் பார்க்க ஆதி”. 

திரு.சாலல ரவி அவர்கள் 

நிறுவனர:் ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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திருஞானசம்பந்தர் அருளிய ரதைாரத் (திருக்காடட்ுபப்ள்ளி) பாடல் எண்: 7 

“முடிஜகயி னாற்தறாடு ரமாடட்ுழைர”் .... எனத ்துைங்ஙும் பாடல். 

 திருவவக ்காட்டும் பள்ளி. திரு – திருவடி திருப்பஞ்ஞவண எழுச்சி “ஒரு திரு 

தரிசஜன இருவிஜன ரபாகக்ிடும் உள்ளக ்கைஜல பயம் இல்லாம ரலகிடும்” 

விவனக்கு காரணம் மனம். மனயதாடு இருக்கும் வவர குழப்பமும், கவவலயும், பேமும் 

இருக்கும். மனதறற் பரிசுத்தமாகிே அறிவின் நிவலயோடு இருகக்ும்யபாது உள்ளத்பதளிவும், 

னித்திே மகிழ்ச்சியும் னிவலக்கும் என்பவத திருவள்ளுவபிரான்,  

தனக்குைஜம இல்லாதான் தாள் ரசர்ந்தார்க்கு அல்லால் 

மனக்கைஜல மாற்றல் அரிது 

என்ற திருக்குறள் மூலம் அருளியுள்ளார்கள். 

ஆதி மான்மியம் (ஜீை சிம்மாசனப ்பருைம்) பகக்ம் எண் : 284 

திருப்புத்துார ்ரகாடஜ்டச ்சுைர ்அருகில் னின்று தசய்த பிரசங்ஙம். 

 கியரதாயுகம், தியரதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் என்ற சதுர்யுகங்களும் 

மனுத்தவலக்குள் தான் இருக்கிறது என்பவத நம் பதே்வமவர்கள் மூல மந்திரத்தில், 

சதுர்யுகங்யஙாடி கால மகக்ளிடத்திலுமுள்ள... என்று அருளியுள்ளார்கள்.  

 யுகங்கள் நான்கும் வகக்பகாண்டு வரக்கூடிே குரு பபருமானவர்கயள நம் கலிவே 

மாற்றும் சக்தி பவடத்தவர். 

ைகத சற்குணா லங்ஙிர்த சன்னதர் 

அகம் புறம்புங்ஙண் டாண்ட சலாசனர் 

யுகங்கள் னான்ஙுங் ஜங தகாண்ட ரகாடூழியர ்

மகதி ஆண்டைர ்ைந்நை தாரரம. 

 

கலி என்பது எண்ணத்தில் நிவறந்திருகக்ும் இருள் எனும் அறிோவம. அறியவ ரூபபமடுத்து 

ஆசானாே் வந்து அககக்ண் திறகக்ும் வவர கலிோனது மாறாது. 

 னீதிபேன்ற பிடரிக்கண் திறந்து - ஜீவயதக வவப்பபன்னும் யராஸ் மீதாக்குவடே 

காலமாகிே அதாவது, தந்வதயின் எண்ணத்திற்கு வருவதற்கு முன்னிருந்த காலத்தில் 

சீதனமாக பபற்று வந்த அமானிதம் இன்னபதன்று அறிவித்து, பமே் இச்வச உண்டாக்கி, 

மனிதனாக்கிே பிறயக கலியின் அழிபசேல் யவரறுக்கப்படுகிறது.  ஒரு பமாழிோம் 

குருபமாழியின் மூலம் பமே்ப்பாலறிந்து வேது தந்ததின் பிரயோஜனத்வத அறிந்த பிறகும் 

பவழே பாவக் குரங்கு மனம் நம்வம கீழ்நிவலக்கு இழுத்து பசல்லயவ நிற்கும். எனயவ, 

ஆசானின் பசாற்படி புரளாதவனாக இருந்து, ஜீயவசத்தவக வாழ்வவ வகயபாட யவண்டும் 

என்றும், எமன் பதி கடந்து சிரஞ்ஞீவித்தனம் பபற்று யபரின்ப பபருவாழ்வு வாழ யவண்டும் 

என்பவதயும் யவத வாயிலாக நமக்கு பல நிவலகளில் ஆண்டவர்கள் ஆசிர்பதித்து 

அருளியுள்ளார்கள். 

எமைாஜதஜயத ்தடுகக்ும் என்திறம்: 

எமபயத்ஜதத ்தாண்டாத 

எை்ைாழ்வும் ைாழ்வுமல்ல 

எமபயத்ஜதக ்கடந்நிடிரலா 

எை்ைாழ்வும் ைாழ்ைாகும் 

அமலாம்பஞ் ஞாடச்ரைா 

ளாயுததமய் ஆலயதத்ில் 

னமததனரை தமய்பத்பாருஜள 

னாடிய ஜடந்திடுைாய் 
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னாசிதைளி ரயமூசச்ு 

ஓடாத்த ைத்தாரல 

மறலிதைருண் ரடாடுகின்ற 

ைான்குலத்தி ரலபிறந்து 

ைாழ்ைாய்சி ரஞ்ஞீவியாய் 

ைஜரந்ரதன் தபருமகரன 

அழியாத்தி ருனாட்டில் 

ஆளும்தி ருைாகக்ு 

ைலுைாகக்ு ஈதறிந்து 

ைாழ்வீரம் னுகக்ுலரம! 

 

  என்று பாடல் பாடி குருபிரான் அவர்கள் சவபவே னிவறவு பசே்தார்கள். 

 

24-10-2021 சத்துைாசச்ாரி சஜப:  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.பானுமதி குமரரசன் 

 

 "ைாசிக்கா லுசச்ி கண்டதத்ின் ைழியாய்......" என்ற "ஞான முவறயீடு" பாடலுடன் சவப 

துவங்கப்பபறற்து. 

அறிவு: அறிவு என்பது பாகுபாடின்றி எல்லா மனிதனுக்கும் பசாந்தம். ஒரு ஊவரயே 

ஒருவனுக்கு பசாந்தமாக ஆக்கினாலும் அதவன கட்டிகக்ாகக் அறிவு அவசிேம்.  

அறிவுஜடயார ்ஆைது அறிைார் அறிவிலார ்

அஃதறி கல்லா தைர ்  என்றும்,  

 

அறிவுஜடயார ்எல்லா முஜடயார ்அறிவிலார ் 

என்னுஜடய ரரனு மிலர ்       என்றும் திருகக்ுறளில் கூறப்படுகிறது. 

 ஆனால் அந்த அறிவவ வயிற்றுப்பாட்டுகய்க பேன்படக ்கூடிேதாக ஆக்கிவிட்யடாம்.  

பகுத்தறிவு: பகுத்துப ் பார்க்கும் அறிவு உலகிலுள்ள சர்வ உயிரினங்களுகக்ும் உண்டு. 

ஆகயவ அது ஆறாவது அறிவல்ல. யதகம் என்பது நாம் அல்ல என்ற அறிவு மனிதனுகக்ு எட்டும் 

யபாதுதான் சமத்துவமும், சமாதானமும் உண்டாகிறது. அதுயவ மனமில்லாத பரிசுத்த 

நிவலோக ஆறாவது அறிவாக பஜாலிக்கிறது. அந்த அறிவவ அறிோவம எனும் திவர 

மூடியுள்ளது. அத்திவரோனது ஓர் ஆசானின் நாதம் மூலம் விலக்கப்பட்டு அறிபவனும் 

பிரகாசம் உண்டாவதுயவ யகாடி சூர்ேப்பிரகாசம். 

 ஆகம விதிப்படி யகாயில்களில் குருக்கள் தீபத்வத ஏற்றி பாதத்திலிருந்து முகம் வவர 

அந்த பவளிசச்த்தில் இவறவவன பார்க்கும்படி பசே்கிறார். அதுயபான்யற பமே்க் 

குருவானவர் அறிபவனும் தீபத்தின் மூலம் இவறவவன அறிேச ்பசே்கிறார். 

அறிரை ைல்லஜம: ஆசான் மூலம் திறகக்ப்பட்டு வாசவன, யகள்வி, இரு கண், வாே் என்கிற 

ஐந்திற்கும் வல்லவம அளிக்ககக்ூடிே அக்கண் என்பயத அறிவுக்கண், மூன்றாவது கண், 

பநற்றிக்கண், பபலஞானகக்ண் என்பதாகும். அதுயவ ஈசனின் இருப்பிடம். யமலும் யசராத 

ஐந்து பபாருள்களாகிே பஞ்சபூதங்கள் ஒன்றாக யசர்ந்திருகக்ும் இடத்திறய்க கண்டம், யசரி, 

பஞ்சாட்சரம், எனப் பபேர். இது மனிதனுக்கு மட்டுயம பிரத்யேகமாக 

பவடக்கப்பபறற்ுள்ளது. யமலும், அமுத கவலக்ஞான யபாதத்தில் "இருதயதத்ி 

ஜலந்துவிதக் கலப்பதுவும் காட்டி இருபுருை னடுலலாடக ்கண்திறந்து காட்டி.." என 

கூறப் பபற்றுள்ளது. ஒரு பமே்க் குரு கிவடக்க விவலோக தவலவேக ்பகாடுப்பயத மலிவு 

என்பயத ஞானிகளின் கருத்து. அறோவமயில் மண்டிக்கிடகக்ும் 

தவலவே கிள்ளி எறிந்து அறிவுத் தவலோக அவர் ஒருவயர மாறற் 
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வல்லவர். திருப்பஞ்ஞவணபேழுசச்ி பாடலில், "ஒருதிரு தரிசஜன இருவிஜன 

ரபாக்கிடும் உள்ளக் கைஜல பயம் இல்லாம ரலகிடும்" என ஆண்டவர்கள் 

குறிப்பிடுகிறார்கள்.  

அறிவுதான் ஆயுதம்: உலக வாழ்க்வகயில் கவவலகளுகக்ு முடிவு இல்வல. ஆனால் வள்ளுவர் 

பிரான் தனது குறளில், 

 

தனக்குைஜம இல்லாதான் தாள் ரசர்ந்தாற்கு அல்லால் 

மனக்கைஜல மாற்றல் அரிது  என்று கூறுகிறார். 

தனக்கு நிகர் தாயனதான். அந்த நிகரற்ற 'நான்' என்ற ஒன்வற அறிந்து தரிசவன 

பசே்தாபலாழிே மனக்கவவலவே மாற்ற முடிோது. இவதயே "பிவண னிகரில்லா 

பபருவான்கவட", என அறிவின் முக்கிேத்துவத்வதயும், "யவகங் பகடுத்தாண்ட யவந்தனடி 

பவல்க" என்ற குருவின் உன்னதத்வதயும் பபரியோர்கள் எடுத்துவரக்கிறார்கள். யமலும், 

அறுவவகக ்கதி சீறற்த்தில் அதிக யவகமாக பாேக்கூடிேது மனம். அந்த மனதின் யவகத்வத 

ஒரு பமே் ஆசான்தான் தடுத்தாட்பகாண்டு அறிவின் பாவதயில் இட்டுச ்பசல்ல முடியும். ஓர் 

பமே் ஆசாவனப் பார்த்த பிறகுதான் அறிவு பசால்வவத மனம் யகட்க ஆரம்பிக்கிறது. 

கீழ்யநாக்கிப் பாயும் மனவத யமல்யநாக்கி அறிவாக அவர் ஒருவயர பாேவவக்கிறார் அதுயவ 

பிரம்மவித்வதச் பசேலாகும். இதவனயே நம் ஆண்டவர்கள் ஞான முவறயீட்டில் "பாே்மன 

வீட்டில் யபே் குடியிருகக்ும் யபரறிவு வடிவமேங் காகும்" என அருள்கிறார்கள். மனித 

ஆற்றலான விஞ்ஞானப் பவடப்புகள் ோவும் உசச்பட்ச அறிவின் நிவலோக இருந்தாலும் 

அவவபேல்லாம் அழிவுக்யக வித்திடுகிறது. ஆனால் அறிவாகிே ஆயுதம் பகாண்டு 

அறிோவமவே அறிந்து அழிோவம என்னும் பசேலுகக்ுள் ஆகுவயத மனிதன் அறிவவப் 

பபற்றதற்கான பேன் என்ற பகிர்தலுடன் அவவ நிவறவு பபறற்து. 

 

28-10-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப:- 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமரரசன் 

 

 அறிோவம இன்னபதன்று பதரிவயத அறிவவ அறியும் உபாேம். இதவன ஆதி பமே் 

உதேபூரண யவதாந்த முகப்பு பாடலில் "இதவன" உணர்ந்த பின் என்பது, அறிவிவன 

உணர்ந்தால் பண்டிதன், உணராதவன் பாமரன் என்றும் கூறுகிறார்கள். அறிவவ 

அறிந்தவயர பதே்வத்தின் வாே்வமவே அறிே முடியும் என்றும் அருளினார்கள்.  

 கணிேன் பூங்குன்றனார் கூறிே "தீதும் நன்றும் பிறர்தர ைாரா" என்பதற்கு இணங்க 

இந்த உலகத்தில் அவரவரின் அறிவவக ் பகாண்டு பசே்யும் பசேலால் யமயலாராவதும் 

கீழானவராவதுமாக உள்ளது. "தசய்த விஜன ஒன்றிருக்க ததய்ைதஜ்த தநாந்தக்கால்" 

என இதற்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லாத இவறவனிடம் நாம் முவறயிடுகியறாம். கடவுவள 

நிவனத்து உருப்யபாட்டால் பபாே்ப் பபாருயள வராத யபாது பமே்ப்பபாருள் எப்படி வரும் 

என்பயத பமே்வழி ஆண்டவர்களின் யகள்வி. நாம் விவனயிலிருந்து தாண்டி வர யவண்டும் 

என்பயத பபரியோர்களின் எண்ணமாக உள்ளது.  

சற்குருவின் திருைாயுஜர:- ஆண்டவர்களின் திரு வாக்கில் ஆண்டவர்கள் தனது 116 வேது 

வவர தாம் 39 வருட உணயவ உண்டதாகவும் அதனால் தனகக்ு உடலில் அேர்யவா, அறிவில் 

தளர்ச்சியோ ஏற்படவில்வல" என்பதின் ரகசிேத்வத பமே்வழி னூல் பாடலில் "பாடுகின்ற 

வுன்பாட்ட பனனகக்ுச் பசால்லிப் பாடுபட்யடன் பலபனடுத்யத னுனகக்ும் பசான்யனன் " 

என்றும் "பட்டமரம் பாலூறும்" என்றும் கூறுகிறார்கள். அப்படிோன தவ வாழ்வவப் பழக்கித் 

தரும் சற்குவவச் சந்தித்து அவர்களின் மயனா யநாக்கிற்கு இணங்கி 

நடந்தால் நாமும் அப்படிோன வாழ்வு வாழலாம் என அருள் பசே்தார்கள். 



   

 
 

112 
 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவ சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு 

Copyright © AMNA Trust, Chennai 

குருமணி மாஜலயில் ைரும் "அயிதனனும் தபாருபப்ி னங்ஙரனார ்கூற்றும் 

"என்ற பாடலின் புரிதலாக,  

ஐந்பதாழிலுகக்ும் அரசராக விளங்கும் சற்குரு பிரான் தன்வன அண்டி வந்த 

மக்களிடம் அலிபாக விளங்கக ்கூடிே முதற் பபாருவளத் பதாட்டுக ்காட்டி மறு 

பிறப்பில் ஆக்கும் பசேயல பவடத்தல். இதவனயே "சண்முகனும் னான்முகனும் 

சராசரப்தபாருளஜனதத்ும் என்முகதத்ில் காட்டிஜைதத் என்குருஜை யான்மறரைன் " 

என்றும்  

"விஜரபிரம்மம் அைர ்முகதத்ில்  

 ஜைத்துரம பஜடதத்ுப ்பின்னும் 

மஜறபடாத் ரதை ராக்க 

 ைந்நனர் உலகுக ்கம்ரம"  என அருளுகிறார்கள். 

 

 சயிலனன்னிலம் என்பது குளிர்சச்ிோன இடம். ஏழ்நிவல அடுகக்ு என்பவத அமானிதம், 

சிபத்து, வித்திோ பாதம், ஏழ்நிவல யகாபுரம், ஏழ்நிவல மாடம், ஏழுமவல, ஏழுகடல், ஏழு 

திவர, ஏழு பிறப்பு என்பறல்லாம் கூறுவர். ஆனால் இவறவயனா இதவனயும் தாண்டிே 

எட்டாவது நிவலோகிே பமே்மணி ஞானபீட சிம்மாசனமாக விளங்கும் அகர பீடத்தில் 

வீற்றிருக்கிறான். இவதப்பறற்ி நம் பதே்வம் அவர்கள் பதௌஹீது மக்காமிலும் 

கூறியிருக்கிறார்கள். மயிலானது ஆயிரம் கண்ணுவடே யதாவகவே விரிக்கும் பசேல் 

மனதிற்கு ஒப்பாக உள்ளது. அப்படி மனம் விரிோமல் சற்குருவின் பசாற்படி யகட்டு 

ஒண்டிபோரு மனமாக வுவறத்திட்டு ஓதும் முவறவேக ்கவடப் பிடித்தால் கலாபமயிலாக 

மாறுகிறது. அகரப்பபாருவள நம்மில் உணர வவத்து ஐராவதம் என்ற பவள்வள ோவன மீது 

வஜ்ராயுதம் தாங்கி வலம் வரும் நமது குருபிராவனப் பணிந்து ஆசி பபறுயவாம் என யபசப் 

பபற்றது. 

மாணிக்க வாசகப்பபருமான் அருளிே பசத்திலாபத்து சாவருமுன் சாகப் பழகக் கூடிே 

வழிவேப் பத்தக்கூடிே பசேயல பசத்திலாபத்து. பாடல் -01: "பபாே்ேயனன் அக பநகப் 

புகுந்த முதூறும் " என்ற பாடலின் புரிதலாக, 

 அேன், மால் இவர்களாலும் காண முடிோத திருவடிவேப் பற்றி ஆண்டவர்கள் 

பமே்ம்மண ஞானம் என்ற பாடலில் 

"அரக்கர் ைானைர ்மனுக்கள் யாைரு 

 மஜலந்ந ஜலந்நின்னும் காதணாணா 

ஆதி னாயக ரதை ரதைஜன 

 அடிஜம கண்டுக லந்நனாள்" 

என்றும் "ரதாணு மாலயன் தைளியி ரலறிரய ததாழுதி டும்ரப ரின்பனாள்" என்றும் 

அருள்கிறார்கள். ஆசானின் யபரிரக்கத்தால் “அடி, முடி, னடு” வின் ரகசிேத்வத அறிந்து 

அதுவும் கடந்து நிற்கும் திருவடியில் யோக அப்பிோசம் பசே்திட வவத்த பமே்த் திரு 

யமனிேனாகிே தன் குருவவயே திருப்பபருந்துவறயில் வீற்றிருக்கும் சிவமாக எண்ணி 

வணங்குகிறார்கள். 

திருஞான சம்பந்தர ்அருளிய ரதைாரத ்திருப்பதிகம், கீஜழ திருகக்ாட்டுபப்ள்ளி பாடல் 

எண் 08."பிஜறயுஜடயான் தபரிரயார்கள் தபம்மான்" என்ற பாடலின் புரிதலாக,  

 "பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன் தன் தபய் கழல்கள் தைல்க" கூரான மழு, வாள் யபான்ற 

ஆயுதத்வத தன் வகயில் பகாண்டுள்ள குரு பிரான் அவர்கள் கீழ்யநாக்கில் னபுசாக யபாகும் 

நஞ்ஞாகிே எண்ணத்வத மாற்றி அவர்களிடம் விளங்கும் பநறற்ிக் 

கண்வண சீடருக்கும் தந்து, மூவாவசயிலிருந்து மாற்றி சிபத்தாகிே 

அறிவுப் பாவதக்கு மாறற்ுகிறார்கள். நமது குவற மனத்து பிவழ ஒதுகக்ும் 
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குவரயோன் (குவர=ஒலி) பதானி பகாண்டவரின் திருப்பாதம் பணிந்து 

வாழ்யவாமாக என யபசப் பபறற் பின் 

 குருபிரான் அவர்கள், திருவாகிே குரு பிரான் பதாட்டுக் காட்டுகின்ற 

அறிவிருக்கின்ற தலயம இவறவன் வீற்றிருக்கும் இடமாகிே திருக ்

காட்டுப்பள்ளி என்றும், மனவத பமளனத்தில் ஆகக்ுபவயர பமளன குரு என்றும், இதவனயே 

பமே்வழி னூலில் "மனந்நளிர மரபில்வந்ந பமளனகுரு காப்யப" என்று கூறுகிறார்கள் 

எனவும், திருவள்ளுவ பிரானும் 

"நிஜறதமாழி மாந்தா் தபருஜம நிலதத்ு 
மஜறதமாழி காடட்ி விடும்." 

என பமௌனம் மற்றும் வாே்வமயின் உன்னதத்வத சற்குரு பிரான் அருளிச் சவபவே 

நிவறவு பசே்தார்கள். குரு வா ஆழ்க, குருயவ துவண . குருவவப் யபாற்றி குடியோங்கி வா 

ஆழ்கயவ.  

 

30-10-2021 சனிக்கிழஜம சஜப:  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

ரகாடாயிதக்கூர் ைாகக்ியம் எண் 76: 

பசால்வாக்யக பசல்வாக்கு: வகலாேம் 

புண்ணிேர்க்கு மட்டும் தான் தனகக்ு 

இல்வல எனும் அறிோவமயில் 

இருப்பவவன விழிப்புலகுகக்ு ஏறற்ி 

நித்திே வலிவமோகிே அமானிதத்வத 

வவத்து பவடக்கப் பபற்றவத நிரூபித்து, 

சிரஞ்ஞீவி உலகுக்கு ஈசனாக, அரசனாக 

ஆக்கயவ "அழியாத்திருனாடட்ில் ஆளும் 

திருைாகக்ு" என்று அருளியுள்ளார்கள். 

ஒவ்பவாரு திருவாக்கிேமும், பாடல்களும் 

பமே்வணக்கம் பற்றியும், பமே்ஞான 

பசேல்பழகக்ங்கள் மூலம் பமே் உணர்வும், 

பமே்ேறிவும் பபற்றுவாழ்வதற்காக அக 

னிவனவவத் பதாட்டு எழுப்பயவ 

ஆண்டவர்களால் அருளப் பபறற்ுள்ளது.  

திருைாசகம்-குயில் பத்து. பாடல்-6. 

"இன்பந்தருைன் குயிரல"எனத ்

ததாடங்கும் பாடல்: கூவும் குயிலின் 

இனிவமோன நாதம் யபால குருபிரானின் 

நாதயம இன்பம் தருவதாக இருக்கிறது. 

"சப்த சப்தாதிே சாேல்களும்" 

இவறவனுவடே சாேல் தான் மனிதனுவடே சாேல். ஜீவனுவடே யபாக்குவரத்து பதானி. 

குயிலினுவடே ரகசிேம், ஜீவனுவடே ரகசிேம், நாதத்தின் ரகசிேமாகும்.  

குரு மணிமாஜல, "பூரணனான புதியைன்" எனத ் ததாடங்கும் பாடல். பூரணத்திறக்ு 

உள்யள சர்வமும் அடங்கி இருப்பதால் இப்பாடலில் கடல் என்னும் வார்த்வத தனிோக 

இல்வல. சர்வ விோபிோே் னின்று இலங்கும் பூரணான புதிேவனாகிே இவறவவன, 

குவறவின்றிே பூரணயதகம் பபற்றுள்ள நாம், பூரண மூலப் பழம் தாங்கி வந்துள்ள 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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பூரணனான குரு பபருமானின் பூரண அன்பின் மூலம் நம்முள் பூரண ஹபீப் 

எனும் பத்து வேது கன்னிோக, பூரணப் புவதேலாக இருகக்ும் கலிமாபவனும் 

பூரணத்வத, கடம் திடத்துடன் இருக்கும் யபாயத அறிந்து, பூரண இல்மு எனும் 

எழுதாத எழுத்வத அறிவிக்கும் சாகாக ்கல்விவேப் பூரண மனமாே் குருவவப் 

பூரணசச்ரணம் பசே்து பூரண நிவலோகிே முழுவம பபறற்ு சிவமேம் ஆகயவண்டும்.  

ரதைாரம், கீஜழ திருக்காடட்ுப்பள்ளி, பாடல்-9. "தசற்றைர் தம் மரணம்மைற்ஜற" எனத ்

ததாடங்கும் பாடல்: எமனுக்கு மிஞ்சிே பவகவன் ோரும் இல்வல. மனிதனுகக்ுள் 

அதிமிஞ்சிே பேங்கரம் மரணபேம். குருயஷத்திரத்தில் அரஜ்ுனனின் மரண பேத்வத ஒரு 

பமாழிக் கீவதோகிே பசவ்வழல் எரித்து, வகநழுவ விட்ட காண்டீபத்வத மீண்டும் அவன் 

வகயில் பகாடுத்தது. ஆசானின் வாக்யக காதலிக்கப்படும் காட்டுப்பள்ளி ஆக 

விளங்குகிறது. காதால் ஆனவர்கயள காதலன், காதலி என பகிரப் பபறற்து. 

ஆதிமான்மியம் :- ஜீை சிம்மாசனப ்பருைம்.  

 பண்படாத நிலத்வத உழுது பண்படுத்தி, விவத விவதத்து, அது பலன் தருவதறக்ு ஒரு 

காலகட்டம் உள்ளது யபால் நாபமல்யலாரும் வந்த வழி வரலாறு பற்றி "அது காணுவிந் 

நுவினிற் கூடரை ைந்நுக ருக்கூட கத்துக்குள்ரள" என அருளப் பபற்றுள்ளது. மரத்வதப் 

யபால மனிதனின் வளர்ச்சிவேப் பற்றியும், ஆறறிவும் உடயன வருவதில்வல எனவும், 

அதற்கான பருவங்கள், பிராேங்கள் இருப்பதான உபயதச ரகசிேங்கள் பரிபாவஷோக 

இங்யக பவளிோகக்ப் பபறற்ுள்ளது. 

குணம்:- "குணங்ஙண்ட ரபர் கட் தகல்லாம் குறிதயடுதத்ுஜரப்ரபன்" எனத் பதே்வக் 

குரமாது கூறுகிறார்கள். முக்குணங்களில் ரயஜா, தாமஸ குணங்வள விட்டு சாத்வீக 

குணத்தில் குடியேறி வாழப் பழக யவண்டும்.  

தசாற்குணம்:- சர்வ சக்தி மிகுந்த நாதமானது ஒரு மனிதனுவடே காதில் நுவழந்து 

வீண்மனுவவ ஈசன் ஆக்கிவிடும் பஞ்சாட்சரமாக உள்ளது . 

நிர்க்குணம்:- நிவனவவ இழுத்துக் கட்டி குணமற்று இருப்பயத நிர்க்குணமாக உள்ளது. 

பசாற்குணா உற்பரனான யவதத்தாே்கக்ுத் தான் வகலாச வர்க்கத்துகக்ுரிே சந்ததி மகக்ள் 

உண்டாகுவார்கள். 

கிரகஸ்தன்:- தனகக்ுள் யஜாதி இருகக்ும் இடம் பதரிந்து, நாள் முவளகக்ும் இடம் பதரிந்து, 

சந்திரன் சூரிேன் இல்லாத இடத்தில் வாழக்கூடிே நிவலவேப் பபற்று, நவக்கிரகங்கவள 

அடக்கி ஆளக்கூடிே சகத்ி பபறற்வயன கிரகம் அஸ்தமித்த கிரகஸ்தன். 

 மரணம் என்பது அற்ப யநரத்து துன்பம் அல்ல. மரணமிலாப் பபரு வாழ்வுகக்ாக 

மனிதனுக்குள்யள எல்லாச் சீரும் சிறப்புகளும், சர்வவலதும் ஆண்வமயும், எல்லாக் கல்வி 

கவல கண்காட்சி, சர்வமதிப்பு குதிப்பு மகிழ்ச்சி, எல்லா இன்ப இச்வசகளும் தர இரவு பகல் 

ஓோது ஊழிேம் பசே்து பகாண்டிருகக்ும் இலஞ்ஞிே லக்ஷிே உயிரான பிராணன் நமகக்ுள் 

ஒரு தவலமுவற காலம் இருந்து எப்படி யசவவ பசே்கிறது என்பவதப் பபரியோர்கள் 

பலவவகோக அருளுகின்றார்கள். உயிவரப் பறற்ிே உன்னதத்வத அறிந்து பகாள்ளக ்கூடிே 

அறிவு வராமல் யவதம் படித்தால் மட்டும் யபாதும் என்பவர்கள், அமுதமாகிே மூத்யதார் 

பசால் மறந்தவர்கயள. படிப்பவர்களாக மட்டுமில்லாமல் பேன் பபறுபவர்களாக இருகக் 

யவண்டும். 

தீபாவளி:- தீப ஒளி. சாயுங்காலமாசச்ு என விளக்வகத் யதடுபவன், தான் சாகுங் காலமாகிே 

பேங்கரத்தில் மாட்டிக்பகாள்ளாமல் இருக்க, தன் இதே மாளிவகயில் ஓர் உதேமாகிே 

பிரகாச பவளிசச்ம் எனும் ஓர் அரும் துவணவேத் யதடிக் பகாள்ளும் திருநாயள நிஜமான 

தீபாவளி. சுேம்பிரகாச நித்திோனந்த பிரம்மப்பிரகாசமான தீப ஒளிோனது வழித் 

துவணோக விழித் துவணோக பிரகாசப் பபாருளாக ஆறாவது அறிவாக 

நம்வம வழிநடத்தி, பசார்க்கபதிோகிே வகலாேம், வவகுண்டம், 
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பரமண்டலம், பமகராஜ், சத்ே யலாகத்திற்கு உடல் உள்ளயபாயத  

யபாக்குவரத்துகக்ு உரிேவர்களாக ஆக்கி வவக்கிறது. அதற்கான ஆசீர் 

பாதங்கவளப் பபற்ற மக்கவள ஆக்கியும் ஆக்கிக ் பகாண்டும் இன்னும் 

வருங்கால சந்ததிகவளயும் இதில் ஆக்கி வவக்க யவண்டும் என்ற யமலான 

எண்ணத்வத பசேலாக ஆக்கி வவப்பயத ஆதி மார்கக் நீதி அவவ என குருபபருமான் அருளி 

அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  

 

31.10.2021 சிைகாசி சஜப: 

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. விைய சித்ரா 

 

சிைானந்த ரபாதம்:- பமே்ேறிந்த மகக்ள், இதில் உணர்ந்து, உணர யவண்டிேது இன்றளவும் 

பசேயலாடு உள்ளது. விவனயினால் வந்த யதகத்தினால் விவனவே விவதத்துக ்பகாண்யட 

இருக்கியறாம். பூவின் வாசத்தில் மேங்கிே யதபனடுக்கும் வண்டிவனப் பின் பூவானது 

மூடிவிடுவது யபால் நம் மனமும் அழி உலக இன்பத்தில் ஆழ்ந்து, மேங்கி வாழ்நாள் முடிந்து 

விடுகிறது. உடலில் உயிர் உள்ள யபாயத பபறுவதுதான் முத்தி என்று சிவானந்த யபாதம் 

உவரக்கிறது. பூரணத்துவம் பபறற் ஆசானாகிே ஆண்குருவின் எண்ணம் பசால் பசேலுகக்ு 

பபண்களாகிே நாம் ஒத்துப ்பழகி அடிவம யபால பற்றித் பதாடர்ந்தால் நமக்குள் இருகக்ும் 

இவற பபாருயளாடு ஐக்கிேமாக முடியும். யசறும், சகதியுமாக உள்ள மனதில், கல், மண் 

யபாட்டு இறுக்கி ஆசான் அவர்கயள அஸ்திவாரம் யபாடுகிறார்கள். அவரவருவடே அகமிே 

இதே கமலத்தில் விளங்கும் ஜீவனாகிே உயிர் மீது யநசம் வவக்க ஆசானின் வலுத்த 

ஓவசயே உபாேமாக உள்ளது. உபயதசப் பபாருளாக விளங்கும் நிவனவு பகாண்டு 

ஆசானுடன் இரண்டறக ்கலந்து இறுதி பரிேந்தம் எனும் பரிோகிே மனக்குதிவர ஒடுங்கும் 

வவர அதில் நிவலத்து நிற்க யவண்டும். நிவனயவ முக்திக்கான எல்வலோக இருவள 

பவட்டும் பவளிோக பவட்டபவளி திோனமாக விளங்குவது என சிவானந்த யபாதத்தின் 

சிறப்பு அம்சம் யபசப் பபறற்து. 

திருைருட்பா பாடலாகிய "அன்தபனும் பிடியுள் அகப்படும் மஜலரய..அன்புருைாம் 

பரசிைரம" என்ற பாடலுகக்ான விளக்கமாக,  

 நம் அன்புப் பிடிக்குள் அகப்படும் யபபராளிப் பிழம்பாக, அன்பாக, ஜீவனாக, சிவனாக, 

நிவனபவன்னும் ஆவிக்குள் விளங்கும் பரசிவப்பபாருவள அறிவயத தன்வன அறிவது. 

பஞ்சாட்சரமாக, ஏகாட்சரமாக, னீதி எனும் பபாருளாக உள்ள ஒன்று, நம்மிடத்தில் வஞ்சப் 

புலன்களாக மாறி நிற்கிறது. மனம் பசம்வமோனால், ஏகாட்சரப் பபாருளின் உவறவிடமாக 

விளங்கும் சிரசில் குடியேறி வாழலாம். பரிசுத்த ஆவிப் பிறப்பபடுத்து, மனிதனாக மாறி 

ஆசானின் மயனா யநாக்கிற்கு இணங்கி பூரணச் சரணாகதி அவடந்யத அமரத்துவம் பபற 

முடியும் எனும் பகிர்தவலத் பதாடர்ந்து, 

பரிசுத்த ரதாமா(St.Thomas)அைர்கள் அருளிசத்சய்த தீர்கக்ததரிசனம்:  

 இயேசு பிராயனாடு அதிக நாள் கூடயவ இருந்தவர் பசயிண்ட்தாமஸ். 1945ல் எகிப்து 

யதசத்தில் நாக்ஹம்மாதி என்ற இடத்தில் உள்ள புராதன நூலகத்தில் யதாண்டி எடுகக்ப்பட்ட 

ஞானியின் சடலத்யதாடு சிவதோமல் கண்படடுகக்ப் பபற்ற ஒரு சுருள் தான் பரிசுத்த 

யதாமாவின் தீர்க்கபதரிசனம். பசன்வனயில் உள்ள பசயிண்ட் தாமஸ் சர்சச்ில் யதாமாவின் 

அடக்கஸ்தலம் உள்ளது. எகிப்து பமாழியில் இருந்து 1956ல் ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபேர்ப்பு 

பசே்ேப் பபற்ற அச் சுருளில் இயேசு தன் உண்வம சீடர்களுகக்ு அருளிே 114 வாசகங்கள் 

உள்ளன. அதில் சில ஆண்டவர்கள் அருளிே யவதங்களுடன் ஒப்பு யநாகக்ப் பபற்றன. 

 (1) "இந்த திருைாய்தமாழிகளுக்கு எைதனாருைன் அர்தத்ம் 

காண்கிறாரனா அைன் மரணத்ஜத ருசிக்கிறது இல்ஜல".  
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 இதவன ஆண்டவர்கள், "மாதைன் தை மருந்ததான்றிருக்கு ைாங்க ைாருரம 

மரண ைறுஜம தீருரம" எனவும், "பிறைா இறைா இனி மறைாததும் 

ரபறுதபற்ற பணக்காரரடி" எனவும், "மரணபயம் மாற்றி ஜைக்கும் ைாணி 

நாடு"  எனவும்  அருள்கிறார்கள். 

 (3) "உங்கஜள ைழிநடதத்ிச் தசல்பைர், அரதா (ரதைனின்) ராை்ஜியம் அந்த ைானதத்ில் 

ததரிகிறது பாருங்கள் என்று தசான்னால் பிறகு ைானத்தின் பறஜைகள் உங்கஜள 

முந்திக் தகாண்டு தசல்லும். அது சமுத்திரதத்ில் இருக்கிறது என்று அைர்கள் 

தசான்னால் மசச்ங்கள் உங்கஜள முந்திக ்தகாண்டு தசல்லும். இஜதயும் விட ரதைனின் 

ராை்ஜியம் உங்களுக்குள்ரள இருக்கிறரத உங்களுக்கு தைளிரயயும் இருக்கிறரத. 

நீங்கள் உங்கஜள அறியும்ரபாது நீங்கள் அறிந்துதகாள்ளப ் படுவீர்கள். நீங்கரள 

ஜீைனுள்ள பிதாவின் குமாரர்கள் என உணர்வீர்கள். ஆனால் நீங்கள் உங்கஜள அறிந்து 

தகாள்ளாத படச்த்தில் நீங்கள் தரிதத்ிரதத்ில் உழலுவீர்கள். ஆனால் நீங்கரளதான் அந்த 

தரித்திரம்." 

 இதவன ஆண்டவர்கள் காலந்நாட்டிே காரணப்பாவில் "சாவல ஐேறன்"எனத் பதாடங்கும் 

பாடலிலும், அறிவுஅறி பாடத்தில் "பார்மண்ணுலகும் பபரிே வானுலகும் பாதாள உலகும் 

பகிர்ந்தறி உடலில் எனவும் "இது மூன்றுலகும் எண்ணிேறி உன்னுள்" என அருளி உள்ளார்கள். 

அறிோதவர்கயள, யதவனுவடே ராஜ்ஜிேம் வானத்தியலா, சமுத்திரத்தியலா இருக்கும் என 

நம்பி ஏமாறுகிறார்கள். 

 15) "ஒரு ஸ்தீரியின் மூலமாய் 

பிறக்காதைன் ஒருைஜன நீங்கள் 

கண்டால், அைன் முன்பாக முகம் குபப்ுற 

தஜரயில் விழுந்து சாை்டாங்கமாய் 

அைஜன ரசவித்து நமஸ்கரியுங்கள். 

அைரன, உங்களுஜடய பிதாைானைன்". 

ஆண்டவர்கள் அருளிே யகாடாயிதக் கூர் 

வாக்கிேம்(14)&(205) இதறக்ான 

சான்றுகளாக விளகக்ப்பட்டன. 

 (13) அைரது சீைர்கள் அைரிடதர்த 

தசான்னார்கள், "ரதைனின் ராை்ஜியம் 

எப்ரபாது ைரும்? என்று. இரயசு 

தசான்னார், "அதற்காக 

காத்திருபப்தால் அது ைராது. இரதா 

இங்ரக இருக்கிறது அல்லது அரதா 

அங்ரக இருக்கிறது என்று 

தசால்லப்படுைது ரபால அது இருகக்ும். 

எல்லாைற்ஜறயும் விட பிதாவின் 

ராை்ஜியம் பூமியின் ரமரல பரந்து 

கிடக்கிறது. ஆனால் மனுைர் அஜத 

காண்பதில்ஜல" பிதாவின் 

ராஜ்ஜிேத்வதப் பார்ப்பதறக்ான 

கண்ணும் அறிவும் நம்மிடத்தில் இல்வல 

என்பயத உண்வம. பமே்வழி னூலில், "இடமதுவும் 

னிசதமன்றால் தபாறிகரளாடா திருந்துவிடு ரகாடி தயாளிகாந்தி வீசும்”. இதுயவ 

இயேசுவின் ராஜ்ஜிேமாக குரு பபருமானின் இரகக்த்தால் அறிேக ்கூடிேதாக உள்ளது. 

 (108) "எைன் ஒருைன் என்னுஜடய ைாயிலிருந்து பானம் 

பண்ணுகிறாரனா, அைன் என்ஜனப் ரபாலரை ஆைான் .நான் 

ஸ்ரீலஸ்ரீ மமய்வழி சாலல ஆண்டவர்கள் 
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அைஜனப் ரபாலரை ஆரைன். அப்ரபாது மஜறைான காரியங்கள் அைனுகக்ு 

தைளிப்படுத்தபப்டும்." யகாடாயிதக ் கூர் வாக்கிேம்(267) "ஆண்டவர்கள் 

zவாே்வமக்குள் ஆகி விடுவது ஒன்றுதான் உன் யவவல" என்ற திருவாக்கிேமும் 

பமே்ம்மணஞானத்தின், "தகாண்டல் ைாய்ஜமஜய ரகட்க ரகட்க என் 

ரகாததலாங் ஙுடி ரயகுனாள்" என்ற பாடல் வரிகளும் இதறக்ு சான்றாக கூறப்பட்டன.  

  (34) "ஒரு குருடன் இன்பனாரு குருடவன வழிநடத்தினால் இருவருயம குழிக்குள் விழுந்து 

விடுவார்கள்". "குருட்டிஜன நீக்கும் குருவிஜனக ்தகாள்ளார”்.....என்ற திருமந்திரப் பாடலும், 

"எழு ரகாடி சூரியன் தான் எதிர் நின்றாலும் இருளன்றிக் குருடருகக்ு துலக்கமாரமா" என 

ஆண்டவர்கள் அருளிே பாடலும் இதறக்ு சான்றாகக ்கூறப் பபறற்ன.  

 (77) "அைர்கள் எல்லாருக்கும் ரமலான தைளிச்சம் நாரன .சர்ைமும் நாரன. 

என்னிடத்தில் இருந்ரத எல்லாம் புறபப்ட்டது. அஜை எல்லாம் என்ஜன ரநாகக்ி நீண்டன. 

ஒரு விறஜகத ்துண்டாக்கினால் அதற்குள் நான் இருக்கிரறன். ஒரு பாறாங்கல்ஜலத ்

தூக்கினால் அதன் கீரழ நீ என்ஜனக் காண்பாய்". ஆண்டவர்கள் அருளிே, அறிவு அறி 

பாடத்தில், "ஆறு ஆதாரம் அறுசுஜை யுடரன, அறிைது உன்னுள் ஆசான் தன்னிடதர்த, 

மதிகதிர் உடுக்கள் ைஜகயுன்னிலறிதல்", எனவும், பமே்ப்பபாருள் அவடக்கலப்பாவில் 

"உள்ளும் புறம்தபலா முன்னஜதயா, ஓதலும் ஓதாதும் உன்னஜதயா" எனவும், பகவத் 

கீவதயிலுள்ள விபூதி யோகத்தின் வரிகளும், யதாமாவின்  நற்பசே்திகளுகக்ுச ்சான்றாக 

எடுத்துக ்கூறப் பபறற்ன. 

ரகாடு: யகாடு என்பது ஆயுதமாக, கூயராங்கிே வாளாக, பகாடிே எமவன பவல்லக ்

கூடிேதாக உள்ளது. காட்டாவன வாவலப் பற்றி அழிோப்பதி வாழ்வில் குடியேறும் 

பசேவலயே, "ரகாடாயுதத்தால் தகாடு விஜன கஜளந்ரத" என்று ஔவவப் பிராட்டியும், 

"அரிக்கு முந்தின- அை்தைழுதத்ுக்கு அப்பாலாய- அகர அச்சர பீடத்துக ்ரகாடாலங்கிர ்

தம்"  என்று ஆண்டவர்களும் கூறுகிறார்கள். நரவன மனுவாக்கி, மனுவவ யதவனாக 

ஆக்குவதும், நிவலநிற்கா மனவத யநர்யகாட்டில் நிறுத்துவதும் யவல் பகாண்டு 

மூவுலகங்கவளயும் விரித்து உள்யள காட்டுவதும் விவனவே பவல்வதறக்ுத் 

துவணபுரிவதும் பத்தாவது வாசல் நுவழவதற்கான மயில் வாகனச்சீட்வடத் தருவதும் 

யகாடு. ஆசானின் னாதமாகிே யகாட்வட சத்திே வரம்யபாடு பின்பறற் நல்வழி கிட்டும் என்று 

'யகாடு' பற்றிே சிறப்புகள் எடுத்துவரகக்ப்பட்டன. 

னிபுணமணி விளக்கு: ஆண்டவர்கள் தங்கள் குரு பபருமாவன "னிபுண மணி விளகக்ாம் 

என் ஆசான்" என்றும் "வரபதன் குரு தனிவக வள்ளல் உன் பாட்டன்" என்றும், "அறம் 

பகாழுத்த மதியேறி விதி கடந்பதன்னாசான்" என நிகரற்ற வாசகங்களால் பலவிதமாகப் 

யபாற்றிப் பாடுகிறார்கள். தான் எஜமான் ஸ்தானத்தில் இருந்தயபாதும் அடிவமத்தனம், 

முழுமானித்தனம், இவற்றின் பமாத்த உருவாக நின்று யபாற்றுகிறார்கள்  

 ஈயரழு மவலகடந்து பனிமவலயில் வீற்றிருக்கும் பபருமானிடம் ஒயர எத்தில் யபாே் 

விழுந்து அமானிதத்வத அறிந்து பசாந்தமாக்கிக் பகாண்டவர்கயள துவாரகாள் என குரு 

பபருமான் அருள் புரிந்தார்கள். 

 வான னாட்டிலிருந்து வந்த சிவ பசம்மல்களின் அன்புதான் நம்வம சிவமாகக்ும்  குேவன் 

வகயில் உள்ள மண் யபால குருவின் வகயில் நாம் இருந்தால் ஞானமாகிே அறிவுப் 

பாவதயில் அறிவு வடிவாக நம்வம மாற்றி வழி நடத்துவார்கள் என யபசப் பபறற்து. 

சர்ை ரராக நிைாரணி: அறிோவம எனும் அஞ்ஞானத்வத அகறற்ி, விவன தீர்க்கும் ஞான 

மருந்து குருபிரான் அவர்களிடம் னாத மருந்தாக இருக்கிறது. பாற்கடல் அமுதமாக வரும் 

ஆசானின் அருளமுதான னாத மருந்வத பசவிவழிோக உண்டால் நம் விதி எழுத்து மதி 

எழுத்தாக மாறற்ப் பபற்று பிறவிப்பிணி நீங்கும் ."நல்ல மருந்து இம்மருந்து" என்ற வள்ளலார் 

பாடலும், வாதகற்பத்தின் பாடலும் சான்றாகக ் கூறப் பபற்றவதத் 

பதாடர்ந்து குரு பபருமானின் அருளாசியுடன் அவவ நிவறவு பபறற்து. 
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31.10.2021 ஞாயிற்றுக் கிழஜம சஜப,  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ. நாகலிங்கம் 

 

ஆதிதமய் உதய பூரண ரைதாந்தத்தின் ஆடலங்ஙன்னி பாடலில் ைரும் 

"ரதங்ஙி ைந்நிங் ரஙங்ஙியம தங்ஙளுக்கு ஓங்ஙிரயவி ழிப்பளித்த ஓகுரபரா" என்ற 

பாடலின் புரிதலாக, 

 எல்லாக் காலங்களிலும் பமே் ஞானிகளால் உண்டாகக்ப்பட்ட மதங்கள் உயிர்ப்யபாடும், 

விழிப்யபாடும்தான் உள்ளன. ஆனால் பமே்ஞான மகத்துகக்ளின் காலத்திறக்ுப் பின் அவதப் 

பற்றிே சரிோன புரிதல் இல்லாமலும் அம்மதத்தின் யநாக்கம் இன்னதுதான் என 

உணராமலும் விழி குருடராே் அறிோவமயில் மூழ்கி அம்மதத்திவன பவறும் சாங்கிே 

சடங்காக அதவனப் பின்பற்றி வருபவர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த அறிோவமவே 

மக்களிடத்தில் இருந்து விலக்கி அம்மதத்தின் உயிர்ப்பு நிவலவேயும் அதன் மந்திரப் 

பலன்கவளயும், அறிவு பவளிசச்த்வதயும் ஒவ்பவாரு மனுத்தவலக்கும் தன் நாத 

பவளிசச்த்தின் மூலம் ஏற்றிவவக்கும் அரிே பசேவல வகக்பகாண்ட குயபரராக 

பமே்மகத்துகக்ள் இருக்கிறார்கள். ஒவ்பவாரு மதத்திலும் ஏதாவது ஒரு வவகயில் 

விளக்யகற்றும் பழக்கத்திவன பபரியோர்கள் எடுத்து வவத்தது, இருவளப் யபாகக் ஒரு 

விளக்கு யதவவப்படுவது யபால நாம் அறிவு பவளிசச்ம்பபற ஒரு பபரியோர்கள் துவண 

யவண்டும் என உணர்த்துவதற்காகத்தான். 

  

 தீபாவளி பண்டிவககக்ு காரணமான சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வின் உண்வம என்னபவனில் 

"சுரன்" என்றால் உன்னத அறிவவப் பபற்று அதன்மூலம் இவறவவன அவடந்த யதவர்கள் 

என்பதாகும். அவர்கவள முருகப்பபருமான் வதம் பசே்வதில்வல. மாறாக அறிோவமயில் 

மூழ்கி தனக்கும் பிறருகக்ும் யகடு விவளவிக்கும் "அசுரன்" என்ற தன்வம பபறற்வவன 

சங்காரம் பசே்யும் பசேவலயே தீபாவளி பண்டிவக குறிக்கிறது. "வதம்" என்பது அழிப்பது 

அல்ல. அவதார புருஷர்களாகிே பபரியோர்கள் மக்களிடத்தில் உள்ள அறிோவம என்னும் 

இருவள தன் ஓர் எழுத்து ஆயுதமாகிே "பசவ்யவல்" பகாண்டு வதம் பசே்து அறிவு விளகவ்க 

ஏற்றும் பசேலாகும். ஏபனனில் அறிோவமயே அத்தவன பகாடுஞ்பசேலுகக்ும் காரணம். 

இவத யபாதிக்கும் பண்டிவகயே தீபாவளி. இவ்வுண்வம நிஜமான பபரியோர்கவள 

சந்திக்கும் யபாயத நமக்கு புரிகிறது. இதவனயே இவறவனின் ஐந்பதாழிலான ஆகக்ல், 

காத்தல், அழித்தல், மவறத்தல், அருளல் என்பது உணர்த்துகிறது. இதில் அழித்தலாகிே 

சம்ஹாரயம முதலிலும் பின்னர் பவடத்து, காத்து, மவறத்து, அருளும் பசேலும் 

நவடபபறுகிறது. நரனாக உள்ள நம்வம அழித்து யதவ நிவலக்கு ஏற்றும் பசேலுகக்ு 

சான்றாக பதே்வத் யதடு கூடகத்தில்  

தஜரதனில் னரராய்த ்ரதான்றித்  

 தாம்தகதி அஜடயா ரதாஜர  

முஜறசங்ஙா ரனுகக்ி ரகம்  

 முடித்துரம மனுைாய் மாற்றி  

விஜரபிரம்மம் அைர்மு கதத்ில்  

 ஜைத்துரம பஜடதத்ுப ்பின்னும் 

 மஜறபடாத் ரதை ராகக் 

  ைந்நனர் உலகுக ்கம்ரம     என அருளப் பபறற்ுள்ளது. 

 நம்வமப் பீடித்துள்ள கிரகங்கவள முவறோக சங்காரம் பசே்து, மனவத பசம்வமோக்கி, 

"பிரம்மத்வத" முகம் என்ற நடுக்கருவில் பதித்து நம்வம யதவராக ஆக்குகிறார்கள் என 

பகிரப் பபற்றது.  
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 புற இருவளப் யபாக்குகின்ற ஒரு விளக்கினுக்கு திரி, பநே், பநருப்பு, மறற்ும் 

ஏற்றிவவக்க ஒரு நபர் யதவவப்படுவதுயபால் மனிதனிடத்தில் அறிவு வவத்து 

பவடக்கப் பபற்றிருந்தாலும் அவத பதாட்டுக்காட்டி பிரகாசிகக்ச ்பசே்ே ஒரு 

ஆசான் கண்டிப்பாக யவண்டும், தானாகயவ அவ்வறிவவ அறிந்துபகாள்ள 

முடிோது என்றும் பகிரப் பபற்றது. யமலும் பமே்ன்னிவலப் யபாதம் "வீடான ைடரமரு 

கிரியினிட பாதம்" பாடலில் வரும் இட பாதம் என்ற சின்முத்திவரக்கு குரு பிரான் அவர்கயள 

விளக்கி அருள் புரிந்தார்கள். இடபமன்றால் அறிவு இருக்கும் தலம் என்றும், அவத அறிே 

பவட்டபவளி, இருவள பவட்டும் ஒரு பவளி அதாவது சுத்தபவளி ஒன்று யதவவ என்றும், 

இவ்பவளிவே வள்ளல் பபருமானார் ஐந்தாக கூறியுள்ளார் என்றும், அது பூதபவளி, 

அந்தகாரபவளி, துரிே பவளி, துரிோதீத பவளி, ஞானஆகாேப் பபருபவளி என்றும், 

இவதயே உபநிஷத்தில் ஆகாச, பராகாச, சூரிோகாச, மகாகாச, பரமாகாசம் என 5 

ஆகாசங்களாக கூறப்பட்டுள்ளது என்றும், இதில் "ஆகாசம்" உள்ளும் புறம்பும் இருளாே் 

இருப்பது, "பராகாசம்" புறத்தில் பவளிசச்மாகவும்  அகத்தில் இருளாகவும் இருப்பது, 

"சூரிோகாசம்" பவளியேயும் உள்யளயும் பவளிசச்மாக இருப்பது, "மகாகாசம்" எங்கும் 

நீக்கமற நிவறந்திருப்பது, "பரமாகாசம்" என்பது இருளற்ற ஒரு நிவலயில் எப்பபாழுதும் 

பிரகாசமாக, சுேமாக, தன் மேமாக விளங்கக ் கூடிேது என்றும், யமலும் இதவனயே 5 

யகாசங்களாக, 5 உடலாக கூறப் பபற்றுள்ளது என்றும் அருளினார்கள். நாம் அவனவரும்  

நிவனபவன்னும் ஆகாே பவளியில்தான் இருக்கியறாம், அதுயவ நமது பசாந்த வீடாக 

உள்ளது என்றும், இப்பபருபவளிோக உள்ள இவறவவன அறிவயத நமது முதறக்டவம 

என்றும், அதவன மவறகடந்த ஓர் ஆசான் மூலயம பபற முடியும் என்ற பகிர்தலுடன் அவவ 

இனியத நிவறவு பபற்றது  

இஜச ைகுப்பின் ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. லாைண்யா ைாசுரதைன்  

 

10-10-2021 ஞாயிற்றுக ்கிழஜம  

 முதலில் ஞானமுவறயீட்டில் 23-வது பாடலான "முடியாகிய மூமீதனன வுளனாள் 

வீண்ரபாகக்ி இடியாகிய எமன்ஜகபப்ட எரிதபாறிரய பறக்க" என்ற யதாத்திரப் பாடலும் 

பதாடர்ந்து 31-வது பாடலான "அரண்டிடும டதத்ாருபரதச மதழிம்தபனகக்ண் டகக்ினியி 

லிட்தடடுத்தபின்" என்ற பாடலும் பதாடர்ந்து 36-வது பாடலான "வீணது ைாகிடாமல் 

ரமலைரிடத்திற் சார்ந்நாலூண் சுஜை யிருதயத்துள் ளுஜறந்நனன் னிலமும் காடட்ி" 

என்ற பாடலும் தாளத்துடன் பாடுவதற்கான பயிறச்ி அளிகக்ப் பபறற்து. 

 17-10-2021 ஞாயிற்றுக ்கிழஜம 

 முதலில் யதாத்திர பாடலான "உய்யரை எனகக்ுமுலகுய்ரை" என்ற பாடலும் பதாடர்ந்து 

ஞானமுவறயீட்டில் 37-வது பாடலான "பாய்மன வீட்டில் ரபய் குடியிருகக்ும் 

ரபரறிைடிஜமயங்ஙாகும்"என்ற பாடலும் "என்குலம் தபரிது உன் குலஞ்ஞிறிததன்ரற 

இடுப்புக் கட்டுகின்ற ஏஜழ மக்கரள" எனும் 32-வது ஞான முவறயீடு பாடலும் தாளத்துடன் 

பயிற்சிேளிகக்ப்பட்டது. 

24-10-2021 ஞாயிற்றுக ்கிழஜம: 

 "தாகந் நீர்த்ததனிப் தபருங்ஙடரல தயன் ரமாக ரமாட்டி முடித்த தைசிரய" என்ற 

யதாத்திரப் பாடலும், பதாடர்ந்து ஞான முவறயீட்டில் 33-வது பாடலான "என்னரைபஞ் 

ஞாயுதமி தாகரைக லந்நுருதை டுத்துதைளி ைந்நதிதிரல" என்ற பாடலும் அதவனத் 

பதாடர்ந்து "ைாசிகா லுச்சி கண்டதத்ின் ைழியாய் ஊசியின் தமர்ைழிரயாடிப ்ரபசரு 

மூஜள மண்டலக ் குஜகரமல் "என்ற 38வது ஞான முவறயீடு பாடலும் தாளத்துடன் 

பாடப்பபற்றது. 
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31-10-2021 ஞாயிற்றுக ்கிழஜம: 

 குரு ஸ்யதாத்திரமாக "அண்ட ராலும றியதைாண் ணாதத்ிரு அண்ட ரண்டப 

கிரண்டம் பாய்ந்நுரம" என்ற பாடலும் பதாடர்ந்து ஞானமுவறயீடு நிவறவு 

பாடலான "மறுப்படாச் சிப்பி தானும் மஜழத்துளி திறந்நு ைாங்ஙி" என்ற பாடவல 

விருத்தமாகப் படித்த பின்னர் பமே்வழினூலில் 1வது மற்றும் 2வது காப்பு பசே்யுளான 

"விண்ணுமண்ணும் கதிர்மதியு மின்பனிதா ரவகயும்" என்ற பாடலும் "வீசும்விழி காநந்ுமதி 

மண்டலமும் கடந்நு" என்ற பாடலும் இரண்டு வவகோன ராகத்தில் தாளத்துடன் 

பாடுவதற்கான பயிற்சி அளிகக்ப் பபறற்து. 

 

தீபாவளி 

 

தீபாைளிப் பை்டிணக நம் முன்யனார்களாை் பை காைங்களாக ஒை்மைாரு ஆை்டும் 

சிறப்பாக மகாை்டாடப்பட்டு ைருகிறது. நம் இந்திே நாட்டிை் உள்ள மபரும்பாைான 

மக்களாை் மகாை்டாடப்படும் பை்டிணககளிை் தீபாைளி பை்டிணக மிகவும் சிறப்பு 

ைாே்ந்ததாகும்.  இணறைணன ைழிபடுைதற்காக மபரியோர்களாை் ஏற்படுத்தப்பட்ட 

அணனத்து பை்டிணககளும் அதற்கான காைம், மாதம், நாள், யநரம், இணத அடிப்பணடோக 

மகாை்டு அணமக்கப்பட்டுள்ளது. அயத யபாை தீபாைளியும் தட்சைாேன காைம், ஐப்பசி 

மாதம், அமாைாணச நாளன்று ஆை்டுயதாறும் மகாை்டாடப்படுகிறது. ஒை்மைாரு 

பை்டிணககக்ும் தனித்துைமான ைழிபாட்டு முணறகள் உள்ளது. தீபாைளி பை்டிணகயின் 

ைழிபாட்டு முணறகள், நரகாசூரன் ைதம், கங்கா ஸ்நானம், புத்தாணட அைிதை், யநான்பு, 

பட்டாசு, அதிரசம், யைகிேம் மருந்து இதுயை இப் பை்டிணகயின் சாஸ்த்திர சடங்குகள் ஆகும். 

இப் பூமியிை் பிறந்துள்ள ஒை்மைாரு மனிதனும் ஆறாைது அறிவு இன்னது என்று 

அறிந்து  மமே் உைர்ணை மபற்று இணறைணன கை்டு யபரின்பத்ணத அணடேயைை்டும் 

என்ற ஒயர யநாக்கத்ணத அடிப்பணடோக மகாை்யட எை்ைா பை்டிணககளும் புற ைழிபாடாக 

நகை் அணடோளங்களாக எடுத்து ணைக்கப்பட்டுள்ளது. இணை நமக்கு அசைாக, நிஜமாக 

யைை்டுமமனிை் அக ைழிபாடு மதரிேயைை்டும். இதுயை இணறைணன அணடயும் மமே்ோன 

ைழிபாடாகும். நாம் மகாை்டாடும் அணனத்து பை்டிணககளும் நம்ணம உை்டாக்கிே 

அசைான இணறைணன அறிந்து அணடேகக்ூடிே மமே்ஞான தத்துை ரகசிே குறியீடுகளாகயை 

இருக்கிறது என்பது சத்திேம். தீபாைளி பை்டிணகயும் ஒரு பரமரகசிேத்ணத 

மைளிப்படுத்தும் நிகழ்வுதான். இனி அைற்ணற ஒை்மைான்றாக பார்ப்யபாம். 

நரகாசூரன் வதம்: சத்திேபாமாவின் மகனான நரகாசூரன் தன் தாணே தவிர யைறு எந்த 

ைணகயிலும் தனக்கு மரைம் நிகழக்கூடாது என்ற ைரத்ணத மபற்றைன். அதனாை் அைன் 

யதைர்கணளயும், மனிதர்கணளயும் துன்புறுத்தி அழிக்க நிணனத்தான். இணத அறிந்த 

பரமாத்மா கிருஷ்ை அைதாரம் எடுத்து சத்திேபாமாவின் மூைம் அைணன ைதம் மசே்து 

அழித்தார். நரகாசூரன் இறந்த தினயம தீபாைளி ஆகும். இது புராைத்திை் கூறப்பட்டுள்ள 

ஆதாரமாகும். 

இதன் உை்ணம என்னமைனிை், கலியுகத்திை் காை் ைழியிை் பிறந்த அணனைருயம நரர்கள் 

தான். நரமஜன்மமாக இப் பூமியிை் பிறந்து இை் உடலிை் இருக்கும் யபாயத நரன் என்னும் 

நிணை மாறி  மனிதானாக மறு பிறப்பு அணடந்து யதைனாக ைாழயைை்டும் என்பயத 

இணறைனின் நிேதி. இது யைதத்தின் தீர்ப்பு. இதுயை யதைரகசிேம் என்பதாகும்.  அைதார 

மூர்த்திகள் மூைமாகத்தான் இச ்மசேைானது மதாடர்ந்து ைாணழேடி ைாணழோக ஆதி பரம 

குரு முருகப்மபருமான் காைம் முதை் பரம்பணரோக நடந்நு ைருகிறது. அைர்கயள இணற 

தூதர்கள், ைழிகாட்டிேர்கள், தீர்க்கத்மதரிசிகள், குருமார்கள் 

ஆைார்கள். இணதயே நமது மதே்ைமைர்கள்  
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தலரதனில் னரராய்த ்டதான்றித் 

     தாம்மகதி அலடயா டதாலர 

முலறசங்ஙா ரனுகக்ி ரகம் 

     முடித்துடம மனுவாய் மாற்றி 

விலரபிரம்மம் அவர்மு கதத்ில் 

     லவத்துடம பலடதத்ுப ்பின்னும் 

மலறபடாத் டதவ ராக்க  

     வந்நனர் உலகுக ்கம்டம                    என்று அருளியுள்ளார்கள். 

இணறைன் அருளாை் அை்ைழியிை் ைந்துள்ள ஒரு மமே்க்குருபிரான் நமக்கு ைாே்கக் 

யைை்டும். அைர் இரக்கம் மகாை்டு நரக யோனியிை் பிறந்த நம்ணம தாோக நின்று ஆவிணட 

என்னும் யதை யோனியிை் பரிசுத்த ஆவியினாை் மனிதனாக மாற்றி பிறக்க ணைப்பார்கள். 

இதுயை நரகாசூரணன அழித்து ைதம் மசே்தை் என்பதாகும். இணதயே விநாேகர் அகைலிை்  

தாயா மயனக்குத ்தாமனழுந் தருளி 

மாயாப் பிறவி மயகக்ம் அறுத்து .....  

குருவடி வாகிக ்குவலயந் தன்னில் 

திருவடி லவத்துத ்திறமிது மபாருமளன    

     என்று ஔணைோர் அருளியுள்ளார்கள்.  

யமலும் சத்திே யைதத்திலும் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் மறுபடியும் 

பிறவாவிட்டால் டதவனுலடய ராஜ்ஜியதல்த காணமுடியாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.   

இணதயே நமது மதே்ைமைர்கள், எமபடரடிபடு டகாடாயிதக்கூர். வாக்கியம் எண். 325  

எை்ைாைற்றுக்கும் - வித்து இருக்கிறது. அப்படிோனாை், யதைனாக ஆைதற்குரிே வித்து எது? 

யதைனாைதற்கு வித்து னரன். யைறு ஏதாைது வித்து இருக்கிறதா என்றாை் இை்ணை. இந்ந 

னரன் தான் மனிதன் ஆகித் யதைன் ஆைது. னித்திே முத்திக்கு னரயன இைகக்மான வித்து. 

ஒரு ைான னாட்டுச் மசம்மலின் ணகயியையபாே் இைன் மாட்டிக ்மகாை்டாை், இந்ந னரணனத் 

யதைனாக மாற்றுைது அைர்களுக்கு அை்ைளவு இைக்கமாயிருகக்ும்!      என்று 

அருளியுள்ளார்கள். 

கங்கா ஸ்நானம்: கங்ணக என்பது இமேமணையிலிருந்து பாே்ந்து ைரும் புனித நதிோகும். 

இது மணழயினாை் உை்டாைது அை்ை. உணறந்த பனிமணையிை் இருந்து ைரும் ைற்றாத 

ஜீைநதிோகும். இதிை் தணை மூழ்கி குளிப்பணத புனித நீராடை் என்றும் அதனாை் நமது பாைம் 

நீங்கும் என்றும் கூறுைார்கள். யமலும் சிைமபருமான் கங்ணகணே மணனவிோக அைர் 

தணையிை் சூடி இருப்பதாை் இணத தீர்த்தம் என்றும் கூறுைர். தீபாைளி அன்று இந்த நதியிை் 

குளிக்க யைை்டும் என்பது ஐதீகம். ஆனாை் அணனைரும் அங்கு மசன்று குளிப்பது என்பது 

இேைாத காரிேமாகும்.  

இதன் உை்ணமோன தாத்பரிேம் என்பது, நாம் நரன் என்பணத அறிோமை் ஐேறிவு 

பிறப்பியை இருளிை் ைாழ்ந்து ைந்யதாம். அணத ஒரு மமே்கக்ுருபிரான் மூைம் அறிந்து அைரின் 

நாதமாகிே தீர்த்தத்திை் நாம் மூழ்கி நீராடினாை் தான் நம் பாைமானது நீங்கும். அதாைது 

ஆறாைது அறிணைப் மபற்று மனிதனாக பிறப்பயத புை்ைிேமான மசேைாகும். ஆசானின் 

நாதயம மபாங்கி ைரும் கங்ணக ஆறு என்பதாகும். நரகாசூரணன அழித்து மனிதனாக 

மாற்றிப் பிறக்கும் அகமிே மசேயை கங்ணகயிை் ஸ்நானம் மசே்தை் என்பதாகும். இணதயே, 

நீரின்றி அலமயாது உலகு என்றும் தீர்தத்மாவது டதசிகர ்வாசகம் என்றும் மபரியோர்கள் 

கூறிணைத்துள்ளார்கள்.  

இணதயே நமதுமதே்ைமைர்கள் –  

ஆலடடயா னலனந்ந தில்லல 

     அங்ஙமும் னலனநந்ு மூழ்கி  
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வாலடயு மணமு மீறி 

     மனத்துள்டள கமழ்நந்ு வீச  

பாடவும் சுலவனாக ்டகறப்  

     மபரியடப ரின்பம் பூக்க  

ஆடிஆ காய மகங்லங  

     அரும்புனல் னீந்நி னாடர         என்று ஆதி மான்மிேத்திை் 

அருளியுள்ளார்கள். 

 

பட்டாசு:  தீபாைளியின் முக்கிே அம்சம் பட்டாசு ஆகும். பட்டாசு என்பது ஒலி ஒளி 

இரை்ணடயும் தன்னுள் மபாதிந்துள்ள ஒரு மைடி மபாருளாகும். இது பைைணகோன 

சத்தங்கணள அதிர்ைணைகணள எழுப்பும். இருளிை் ஆகாே மைளியிை் மைளிசச்த்ணதயும் பை 

ைை்ைங்கணளயும், ைான யைடிக்ணககணளயும் காட்டகக்ூடிேது.  

இதன் தாத்பரிேம் என்பது, ஈசனாகிே இணறைனின் அணடோளம் சத்தம் ஆகும். ஓலசயும் 

ஒலியுமாக, நாத வடிவாக இருப்பைன். இதுயை ஒரு மமே்க்குருபிரானின் அணடோளம் 

ஆகும். ஆசான் அைர்களின் வாக்கு ஒரு தீயாகும். அது பிரம்மப் பிரகாசத் தீ. நம்ணம 

சுட்டுக்மகாளுத்தி ஹிம்சிோது பூப்யபாை் நின்று நம் பாைங்கணள எை்ைாம் சுத்திகரிகக்ும். 

பிறவிசச்ுழலிை் சிக்கியுள்ள நரணன மீட்டு மனிதனாக மாறற்ும் ைை்ைபம் உணடேயத குருவின் 

ைாக்காகிே சத்தம்.  

இணதயே விநாேகர் அகைலிை் 

அல்லல் கலளந்டத அருள்வழி காட்டிச ் 

சத்தத்தின் உள்டள சதாசிவம் காடட்ிச ்

சித்தத்தின் உள்டள சிவலிங்கம் காடட்ி...     என்று ஔணைோரும், 

வண்டக்கலி துண்டாடிட வந்ந அம்மா 

வாக்கிருநந்ு குறிமபாழிய வாருந்நாடய 

னந்நியுட மந்நிரத்லத னருள்களுக்கு  

 னாட்டமுறக ்கலிக்கலடயில் னடதத்ிவநந்ு...  

 

என்று நமது மதே்ைமர்களும் அருளியுள்ளார்கள். ஆசான் தன் சீடனின் அறிோணம என்னும் 

கருங்கற் பாணறோகிே மும்மைத்ணத சிணதக்க ணகோளும் யதை யகாடாயுதங்களின் 

அகமிே மசேணை குறிக்கும் புற அணடோள மபேர்கயள மத்தாப்பூ, சங்கு சக்கரம், சரம், 

கயிறு, ஏவுகலண (ராக்மகட்) … என்னும் நாம் மைடிகக்ும் பட்டாசு ைணககள் ஆகும்.  இணதயே 

ஆதிமான்மிேத்திை் “ஆகாயதல்த யளாவிய புலரயில்லாத கருங்ஙற் பாலறயான மூன்று 

மனடிய பருவதங்ஙள்-வநந்ு எதிடர எழும்பித ்டதான்றின- அதலன டவதாந்நச் சஞ்ஞீவிச ்

மசஞ்ஞடாமுடி மகுடராகிய பிரானவர்கள் தங்ஙளின் பிரம்டமாதய வயிரவலளகக்ண் 

பீரங்ஙி மகாண்டு முழக்கி உலடத்துப ்மபாடிபடத் துகள்படுத்திக ்மகாண்டு ... என்று 

சாணை ஆை்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.  

 

பட்டாசு என்பது ஆசானின் ைாே்ணமோகும். இணதயே மசால்லக விளகக்து டசாதி உள்ளது 

என்றும் அருட்மபருஞ்டஜாதி என்றும் மபரியோர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.  

டநான்பு எடுத்தை் என்பது விரதம், பத்திேம் இருந்து மசே்ேகக்ூடிே யமன்ணமோன யோக 

நிணைணே குறிக்கும் அணடோளமாகும். புத்தாலட அைிதை் என்பது இக்கடத்ணத நீக்கி 

அக்கடத்துள் ஆகும் மசேைாகும். அழி உடணை கடந்து அழிோத புகழுடம்ணப மபறகக்ூடிே 

அணடோளமாகும். அதிரசம், டலகியம்மருந்து என்பது குருபிரான் அைர்கள் மக்களின் 

பிறவிப் பிைிோகிே மைை்யைாணே யபாக்குைதற்காக திருப்பாறக்டணை கணடந்து 

அதிலிருந்து ைரும் அமுதத்ணத பாகுபடத்திரட்டி ைட்டாக்கி தரும் மாதவன் 



   

 
 

123 
 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவ சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு 

Copyright © AMNA Trust, Chennai 

தவ மருந்து-அரு மருந்து- இம் மருந்து. அணத ைாங்கி உை்டைர்களுகக்ுப் 

பிறவிப் பிைி தீரும். நிசச்ேம் தீரும். இது சாணை ஆை்டைர்களின் திருைாகக்ு. 

தீபா வளி பை்டிணகயின் அடி நாதமாக இருப்பது சாகாத்தலல- டவகாகக்ால்- 

டபாகாப்புனல் ரகசிேமாகும். எமன் எை்ணையிை் மைற்றி காைச் மசே்யும் 

தீோகிே விபூதியின் சிறப்ணபயும் உள்ளடக்கிே மகத்தான பை்டிணக ஆகும்.  

பூமியின் பாரந் நீர்க்கப ் 

    புதுப்புது னாமம் பூண்டு 

டனமியர் டமனா  மளல்லாம் 

    னிலத்தினி லுற்றடத டபான் 

தாமிந்நக் கலிலய மாற்றித ்

    தனியுகம் பலடக்க மவன்று 

சாமியும் வந்நா மரன்று 

    சாற்றுடவ னுங்ஙள்க் கம்டம  

என்னும் சாணை ஆை்டைர்களின் ஆசீர்பாதத்துடன் ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் 

அங்கத்தினர்களாகிே நாம் அணனைரும்  கங்காளனாகிய குருவின் கருணையினாை் 

தீபாைளிோகிே விபூதிணே நித்தமும் பூசி மகிழ்யைாம். 
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நவம்பர் மாத 

நிகழ்வுகள் 
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குருபிரான் அவர்களின் வர்ஷிப்பு 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் 

அங்கங்கயள எதாரத்்த நன்மன சற்சன மக்கயள! 

காரத்்திணக மாதத்தின் சிறப்ணப விளக்கக் கூடிே 

ைணகயிை் நைம்பர் மாத ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் 

சஞ்சிணக மதாகுக்கப ்மபற்றுள்ளது. காரக்்கும் தீ என்ற 

ஒன்ணற ணைத்து யபசப் மபற்றயத ஞானம். இது 

அழிவிலிருந்து அழிோணமக்குள் ஆக்கும் அரும்மபரும் 

காரக்்கும் மசேணை ணைத்து உை்டாக்கப் மபற்றுள்ளது. 

ைந்த யைதம் ைந்ததும் காப்பதற்குத்தான். 

 

 ஆை்டைரக்ள் அருளிே மமே்ைழி நூலிை் 

“காப்பதற்குக் காட்டாலன முன்னால் டவண்டும் 

காணாது முடுக்குவழி மனருக்கம் மமத்த” எனவும் 

“ஆர்ப்பரித்த காமிகட்கும் டலாபி கட்கும் 

அலறந்துமதி யுலதத்துபப்ின் அப்பாற் றள்ளும்” எனவும் அருளப ்மபற்றுள்ளது. 

வீைரக்ணள அைரைரின் அறியை எட்டித் தள்ளும். 

 

 இம்மாதத்தின் சிறப்பாக தீபாைளியும் காரத்்திணகயும் உள்ளது. தீபாைளி, தீபஒளி, 

இதிை் தீபாைளி என்பயத சரி. ஏமனனிை் தீபம் பிரகாசிப்பதற்கு காற்றாகிே ைளி 

அைசிேம் யைை்டும். இயதயபான்று மனிதனிடத்திை் பிராைனாகிே ைளிணேக் 

மகாை்யட அறிைாகிே சுடர் பிரகாசிக்கிறது. பிராைன் அற்றுப ் யபாகும்யபாது 

சுடரும் அற்றுப்யபாகிறது. இதணன உைரத்்த எடுத்து ணைத்துள்ள திருவிழா தான் 

நமது இந்திேத் தாே் நாட்டிை் மகாை்டாடுகின்ற தீபாைளிோகும். இணறைன் 

அசுரணனச் சங்காரம் மசே்து அதர்மத்ணத அழித்து தர்மத்ணத நிணைநாடட்ிே 

மசேைாக மகாை்டாடப்படுைதுதான் தீபாைளி என்றாலும், இதனுள் உள்ள 

முக்கிேமான விஷேம் அன்ணறே தினம் கங்காஸ்னானம் மசே்ைதுதான். 

கங்காஸ்னானம் என்பது ைருடம் ஒருமுணற மசே்ைதை்ை. கங்ணகயிை் ஸ்னானம் 

மசே்தாை் தீபாைளியின் ரகசிேம் மதரியும் என்பதுதான் இதன் தாத்பரே்ம். இணதயும் 

ஆை்டைரக்ள் “அங்மஙயடா மகங்லஙதனில் ஸ்னானம் மசய்ய அகலாது 

அழியாது காயம் காயம்” எனவும் “ஆடிஆ காய மகங்லங அரும்புனல் னீந்நி 

னாடர” என பை நிணைகளிை் அருளியுள்ளைற்ணற, எமது அங்கத்தினரக்ளும் நாமும் 

எடுத்துப ் யபசிே விஷேங்கயள இங்கு மதாகுத்து ைழங்கப ் மபற்றுள்ளன. 

தீபாைளியின் சிறப்பு மைகு சிறப்பாக முதை் பக்கத்திை் அைங்கரிக்கப் மபற்றுள்ளது. 

அயத யபாை் காரத்்திணக மாதத்தின் சிறப்பாக தீபம் ஏற்றும் இடமாகிே 

திருைை்ைாமணை என்பது ைை்ைாமணைோ அை்ைது அை்ைாமணைோ என்ற 

யகள்விக்கு, அை்ைாமணையின் மூைமாக ைை்ைாமணைணேத் 

மதரிந்துமகாள்ளைாம் என்பயத பதிைாக உள்ளது. ைை்ைானின் மசேை் மைளுபப்து. 

மைளுப்பதற்கான மபாருளாக ைை்ைாமணையும் அதற்கான சைரக்்காரமாக 

அை்ைாமணையும் உள்ளது. ஆசானின் ஓமரழுத்து மாத்திணரக்யகாைாகிே 

திருஅை்ைாமணையின் மூைமாக உை்ைாமுணை இன்னமதனக் காட்டி அதன் 

மூைமாக அை்ைமுதத்ணதத் தந்து பாைத்ணதப ்யபாக்கி எமனணுகா சத்திே சாயுச்ே 

பதத்திை் ஏற்றி ணைக்கும் அரும்மபரும் மசேை்தான் ைை்ைாமணையும், 

அை்ைாமணையும். இணறைன் அழை் உருைாக நின்றதும், அடி முடி னடுவின் 

ரகசிேம் மைளிோக்கப ் மபற்றதும், அருைகிரிநாதர் 
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முக்திமபற்றதும், இணடக்காடர் முக்தி மபற்று சமாதிோன இடமுமாக 

விளங்குையத திருைை்ைாமணை, ஆனாை் இன்யறா அங்கு,  

 

 

புறத்தூய்லம நீரான் அலமயும் அகந்தூய்லம 

வாய்லமயால் காணப் படும்  

 

என்பதற்கான நிஜ மசேணையும், பிறவிப் பிைிணே நீக்குைதற்கான 

மபருஞ்மசேணை உைராதைரக்ளாயும், அறிோணம எனும் பாைமாகிே குற்றத்ணத 

விணதக்கியறாம் என்பணதக் கூட அறிோமை் விணதத்துக் மகாை்டிருக்கும் யபாலி 

சாமிோரக்ள் பைர் உள்ள இடமாக உள்ளது. மனிதனின் மிகப்மபரிே குற்றம் தன் 

அறிோணமணே அறிோமை் இருப்பதுதான். அறிோணமணே உைரத்்தி அறிணைப ்

புகட்டி அறிவு ைடிைாக ஆகக் கூடிே மசேணை அடிநாதமாக மகாை்டு இேங்கிக் 

மகாை்டிருப்பதுயை ஆதி மாரக்்க னீதி அணை. தீபாைளி,காரத்்திணக, இைற்றின் 

சிறப்ணப அடுத்து, சத்துைாசச்ாரி சணபயிை், ஹம்மாரா, லவ்வாமா, முல்கிமா, 

முத்மயின்ன, மறலியா, றாலியா, காமீலா எனும் அரபு ைாரத்்ணதகளிை் 

கூறப்மபற்றுள்ள நபுசுகளின் ரகசிேத்ணதப ் பற்றி மக்கள் யபசி இருப்பதும் மிக்க 

மகிழ்ச்சிக்குரிே சிறப்பாக உள்ளது. இத்தணன மசே்திகளும் மக்கள் பாரத்்து பைனும் 

பேனும் அணடே யைை்டும் என்பயத ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் ஒயர யநாக்கம். 

மனிதணன உே்விக்கும் படிோன ஒரு அரும்மபரும் மசேணை, பிறைா மநறிணே, 

மரைமிைாப ்மபருைாழ்ணை, எை்யைாரும் உயிரும் உடலும் உள்ள யபாயத அணடே 

யைை்டும், எனும் ஒயர யநாக்கத்ணத மகாை்யட, இதணன மக்கள் மதாகுத்து ைழங்கி 

உள்ளாரக்ள். இச் மசேைானது யமலும் சிறக்கவும் இதணனக் யகட்டும் படித்தும் 

மகாை்டிருக்கும்  மக்கள் ோைரும் பேன் மபறவும், பைன் மபறவும் ைாழ்த்துகியறன். 

 

நமஸ்காரம். 
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ஆதி மார்க்க னீதி அலவயின் 2021 நவம்பர் மாத சலப  

நிகழ்வுகளின் சாரம்சம் 

 

06-11-2021 சனிக்கிழஜம சஜப 

 ததாகுப்பு: ஸ்ரீ ைடிரைலன் 

 

அறுக்குமட்டு மாய்ஜகதஜன யறுத்ரத விடட்ு  

அருமஜறயி தனறிைழிரய ஆசான் பின்ரன ...      

என்ற பமே்ம்மண ஞானம் பாடலுடன் குருபிரானவர்கள் அவவவே பதாடங்ஙினார்கள். ஒரு 

குடும்பத்தில் உள்ள பலரும் உடலளவில் யவறு யவறாக இருந்தாலும், அவர்கள் உண்ணும் 

உணவின் சுவவ அவர்களுக்கு ஒயர மாதிரிோகத் தான் இருக்கிறது. ஏபனனில் 

அவனவருகக்ும் உயிர், ஜீவன், ஆத்மா, பமே்ேறிவு ஒன்றாகத்தான் இருக்கிறது. கர்த்தா 

ஒன்று யதகம் பலது. அந்த கர்த்தாவவ யநாக்கிே பேணம் தான் பமே்ஞானம். 

சுஜைஒளி ஊறுஓஜச நாற்றம் என்று ஐந்தின்  

ைஜகததரிைான் கடர்ட உலகு. (27)       

என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. பமே்ஞானம் என்பது ஆணவம், கன்மம், மாவே என்ற 

மும்மலத்வத பவல்லக்கூடிே பிரம்ம வித்வத பசேலாக இருக்கிறது. பமே்ஞானம் என்பது 

நம் வாழ்க்வகயின் மிக மிக அவசிேமான பபாருளாகும். அவத வகக்பகாள்ளகக்ூடிே 

சாதனப்பபாருள் அறிவும் பத்திேமும் ஆகும். பத்திேத்தின் பாரம் தாங்ஙுதல் என்பது வாயில் 

பசால்வது அல்ல. அனுபவித்துப் பார்ப்பது. ஆசான் பசால்லகக்ூடிே யநர் வழிோகிே 

ஞானப்பாவதயில் இணங்கி நடப்பயத பத்திேம் ஆகும். அவத நம் வாழ்க்வகோக 

வாழ்ந்தால் தான் பமே்ஞானத்வத பவல்லமுடியும்.  இவதயே நமது பதே்வமவர்கள் 

பமே்வழி னூலில், “தைல்லடா மும்மலத்ஜத தைல்லு தைல்லு தைல்லாத மூடருகக்ு 

விள்ளா ததட்ரட...” எனவும்  

பூரணப்புவதேல் பாடலில், தபாருளாவி யுடல் தகாடுதத்ு - மும்மலம் விட்டுப் தபற்றபத 

முற்றதிங்ங ணுஜரப்பததங்ரங எனவும் அருளியுள்ளார்கள். 

எமபடரடிபடு ரகாடாயிதக்கூர.் ைாக்கியம் எண்: 77. ரதைனாக ைாழும் ைாழ்கஜ்க: யதவ 

வாழ்க்வகோகிே யபரின்பத்வத அனுபவிக்க அதற்கான அறிவு உடல் யவண்டும். அவத 

அறிோமல் நாம் மனயதாடு யசர்ந்து வாழ்வதால் துக்கம், கவவல, பேம், சஞ்ஞலம், நிவறந்த 

வாழ்க்வகோகயவ இருக்கிறது. மனதற்ற ஓர் வாழ்யவ னித்திே யபரின்ப வாழ்வாகும். மனம் 

அறிவாக மாறும் பசேயல யதவ புருஷ வாழ்க்வக. அத் யதவ வாழ்க்வக இறந்த பிறகு 

வாழ்வது அல்ல. ஓர் யதவ ஆசாவன அவடந்து அவர்களின் ஞான வார்த்வதகவள யகட்டு, 

தன்னுவடே அழி யதகத்தின் யசஷ்வடகவள நீக்கி பஞ்ஞமாபாதகங்ஙவளத் தவிர்த்து அறிவு 

மேமாே் இருக்கும் யஜாதியில் கலந்து வாழ்வயத யதவ வாழ்க்வக. இத் பதே்வீக 

நிவலவே,தன் ஜீவவன அறிந்து அதன் யமல் பற்று வவத்து அனுபவித்துப் பார்த்தால் தான் 

பதரியும். இது வாோல் யபசுவயதா படிப்பயதா அல்ல. என்பறன்றும் பசேலுவடே வாக்கிேம். 

குருமணி மாஜல: பாடல் எண்- 21:  

தசல்ைச்சீர ் னபிஜய அந்நர்மா முகமாய்த ் ததரிசஜன காண்பதும் திடரன… எனத் 

பதாடங்ஙும் பாடல். 

தசல்ைத்துள் தசல்ைம் தசவிசத்சல்ைம் அச்தசல்ைம்  

தசல்ைத்துள் எல்லாம் தஜல. (411)  என்பது வள்ளுவர் 

வாக்கு.  
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அவர் கூறியுள்ள தவலோன பசவிச் பசல்வத்வத பகாண்டு ஞானபமனும். 

அழிோத, பசல்வத்வத.எவ்வாறு அவடேலாம். என்பவதயும், குரு என்பவர் 

நம்வம ஆவிவட என்னும் யதவ யோனியில் மனிதனாக பிறக்க வவத்த 

அன்வனோகவும், நல்வழி படுத்தும் தந்வநோகவும், நிஜமான வழி 

காட்டிோகவும் நமக்கு நிழலாகவும் இருந்து இவறவனிடம் யசர்க்கும் இவற தூதராகவும் 

இருக்கிறார். அவரின் "இம் தமாழிஜய" யகட்டால் பபருயனாே் என்ற பிறவிப் பபருங்ஙடலில் 

இருந்து மீண்டு நம்முள் அந்நர் மாமுகமாே் சிரம் பபருநந்ுவறயில் வீற்றிருகக்ும் அசலான 

இவறவவன தரிசவன பசே்ேலாம். இவதயே நமது பதே்வமவர்கள் பதௌஹீது மக்காம் 

என்ற பாடலில் "காது தகாடு ரகள் மகரன இம்தமன்ரற தான்" என அருளியுள்ளார்கள்.  

ஒவ்பவாரு மனிதனின் கடத்துகக்ுள்  இருகக்ும் அசலான (கட+உள்) கடவுவள காணவவகக்ும் 

வல்லபமுவடேயத இம் பமாழி ஆகும்.  

ஸ்ரீமாணிகக்ைாசகர் அருளிய 

குயில் பத்து: பாடல் எண்- 07: 

உன்ஜன உகப்பன் குயிரல... எனத் 

பதாடங்ஙும் பாடல். 

பரம்பபாருளாகிே சிவன் அருவளப் 

பபறுவதற்கு நான்கு பநறிமுவறகள் 

உள்ளது. அவத ஒரு 

பமே்குருபிராவன அவடந்து 

அவரிடம் பதாடர்ந்து இருந்து பழகி 

நான்கு படி நிவலகவளயும் 

அனுபவித்து உணரயவண்டும். அவவ 

தாசமார்க்கம், சகமார்கக்ம், 

சற்புத்திரமார்கக்ம், சன்மார்கக்ம். 

இவவகயள சிவன் அருவளப் 

பபறக்கூடிே நான்கு படிநிவலகள் 

ஆகும். 

திருஞான சம்பந்தர் அருளிய 

ரதைாரம்: பாடல் எண் 10: ஒண்டு 

ைரார் துகிலாஜட... எனத் 

பதாடங்ஙும் பாடல். நிஜமான 

சமத்துவம் சமாதானம் என்பது உயிர் 

ஒட்டிே ரகசிே அவறயில் 

இருக்கிறது. அதுயவ சர்வ உலக 

சமரசமாகும். அவத அவடவதறக்ு ஓர் 

அறிவாக விளங்கும் குருபிரான் 

மூலமாகத் தான் அறிந்து 

அவடேமுடியும். நிர்க்குணமான 

அவர்களின் திரு வார்த்வதகயள 

நம்வமயும் குணங்ஙளறற் நிர்க்குணமாக, நடுவாக, சிவமாக, உயிராக, உலகாக, இருகக்ும் 

சமரச சுத்த சன்மார்கத்தில் நித்திேனாக வாழவவகக்ும்.  

பதாடர்ந்து குருபிரான் அவர்கள், அசுரவன சூரனாக, நரவன மனிதனாக, யதவனாக 

மாற்றுவதுதான் வதம் பசே்தல் என்பதாகும் எனவும், ஒரு குருபிரான் தேவால் 

பமே்வணக்கம் என்பவத பதரிந்து வணங்ஙும் யபாது நகலாக இருந்த பதே்வத்வத அசலாக 

தன் இருதேத்தில் பார்க்க முடியும் எனவும்பதே்வம் என்பது பல காலங்களாக துவவதமாக 

இருந்தது. இப்பபாழுது அத்வவதமாக மாறி இருக்கிறது. இப் பாரப் பபரிே 

ரகசிேம் ஒவ்பவாரு மனிதனுக்குள் இருக்கிறது. அவத பகாண்டு வந்து 
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பவளிக்காட்டி அதன் மீது உன் அன்பு சாே்ந்து முத்தி நிவலவே எல்யலாரும் 

அவடேயவண்டும் என்ற ஒயர எண்ணம் தான் எங்களுக்கு உள்ளது. யவறு எந்த 

எண்ணமும் இல்வல எனவும், சாவல ஆண்டவர்கள் என்ற நாமம் உலகம் 

உள்ளவவர இருக்கும். அதற்குப் பிறகும் இருக்கும். அறிவவ அறிந்த மகக்ள் 

வரும்யபாது அந்த நாமம் மீண்டும் துளிர்த்து எழுந்து வரும் எனவும் மூலமந்நிரத்வத அவரவர் 

விருப்பப்படி எவத எவதயோ பார்த்து நிவனத்து பசால்லகக்ூடாது. அதனால் எந்த பலனும் 

கிவடக்காது. நிசச்ேப் பபாருவளப் பார்த்துதான் பசால்லயவண்டும். அதுயவ பமே்ோன 

பலவன அளிக்கும் எனவும் முதலில் நம் மனவத சகிகக் பழகயவண்டும். அவயன யபோட்டம் 

ஆடி நம்முள்யள அவனத்வதயும் பகாண்டு வந்து யசர்க்கிறான். ஆனாலும் நாம் அவவன 

பவறுக்காமல் சகித்துக்பகாள்கியறாம். அயத யபால நம் குற்றத்வத முதலில் பதரிந்து 

பகாண்டு மற்றவர் குறற்த்வதயும் சகித்துப் பழக யவண்டும்.  இவதயே, 

 

ஏதிலார் குற்றம்ரபால் தம்குற்றம் காண்கிற்பின்  

தீதுண்ரடா மன்னும் உயிர்கக்ு. (190)                   என வள்ளுவரும், 

குஜற மனத்துப் பிஜழ ஒதுக்கப் பழகித் ரதர்ந்ந குருகுலாதிபர் மரபின் 

குணக்குன்ரறற்றம்  என்று  ஆண்டவர்களும் அருளியுள்ளார்கள். எல்லா மதங்களிலும் 

பண்டிவககள் பதாடர்ந்து வந்து பகாண்யடதான் இருக்கிறது.பண்டிவகயின் காரணம் 

அதற்கான பபாருள் பதரிந்தால் தான் அவத அனுபவிகக்ும் உத்தம புருஷனாக நீ இருப்பாே். 

அவத அவடேக்கூடிே வழிோகிே யுகாந்த நாட்டுச்  பசல்வத்வதயே ஆதி மார்க்க னீதி 

அவவ வழங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது எனவும் அருள் பசே்து அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  

 

07-11-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சஜப 

 ததாகுப்பு: ஸ்ரீ தியாகராைன் 

 

துலங்ங இங்ஙு எைர்க்குதமடட்ா 

னிஜலக தளல்லாம் துலங்ஙஎடட்ிப் 

ரபசிைரும் துளப ரைந்ரந… என்ற 

பாடலுடன் குருபிரானவர்கள் அவவவேத் 

பதாடங்கி வவத்தார்கள். 

ரகாடாயிதக் கூர் ைாக்கியம் எண் 92 : குரு 

என்பவர்கள் உன் தவல ஓட்டில் உள்ள விதி 

எழுத்வத மாற்றி, மதி எழுத்வத அங்ஙுப் 

பதிப்பிப்பார்கள். உன் பாவ இருட்வட 

உலர்த்தி, உன்னுவடே இதோசனத்தில் 

சிவன் என்னும் வாடாத தீபத்வத ஏறற்ி 

வவப்பார்கள். சிரஞ்ஞீவிப் பட்டத்வத உன் 

தவலயிற் சூட்டிவவப்பவர்கள் அவர்கயள 

என்ற பதே்வத் திருவாக்கின் படி, 

குரு என்பவர் அறிோவம என்ற இருவள 

நீக்கி அறிவு என்ற ஒளிவே தரக் 

கூடிேவர்கள்.குருவின் வார்த்வதயே வாடாத 

தீபமாக உள்ளது. குருவின் இரக்கத்தாலும், 

அருளாலும் நம் சுேபசாரூபத்வத விளங்க 

வவக்கிறார்கள். சீடனானவன் ஆசானின் 

சுத்தநிவனவில் நீங்காமல் நிவலத்திருப்பதன் மூலம்   

எண்ணம் வண்ணமாே் மாறுகிறது. குருபிரான் தன் வாே்வமோல் பல 
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யகாடிோே் விரிந்த நம் எண்ணத்வத ஒரு முகமாக்கி சும்மா இருகக் சுகம் என்ற 

பிரம்மவித்வத பசேலில் பழக்கி வவக்கிறார்கள் இப்பிரம்மவித்வத பசேலின் 

மூலம் விஞ்ஞானத்துடன் கூடிே பமே்ஞ்ஞானத்வத நம்மால் பவல்ல முடியும். 

பிறைாஜம: பிறவாவம என்னும் பபருநிவலவே அவடேயவ இம்மனித யதகம் எடுத்யதாம் 

யவறு எதற்கும் இல்வல என்பவத வந்த வந்த ஞானிகள் அவனவரும் கூறி வவத்துள்ளார்கள். 

தன் அறிவில் சாயும் மனிதன் பிறவிச் சுழலில் சிக்கித் தவிக்கிறான்,அயத மனிதன் ஒரு 

ஆசரிேரின் திரு யநாக்கிற்கு இணங்கி நடகக்ும் யபாது பிறவா பனறிோகிே யதவ நிவலவே 

அவடகிறான். 

காவரக்கால் அம்வமோர் அவர்கள் இறப்பு என்பது இன்பம் தரக் கூடிே பசேலாக 

இருக்கிறது என்று கூறுகிறார்கள். அந்த இன்பத்வதயே சாகாமல் சாகப் பழகுவது என்றும், 

தூங்காமல் தூங்கி சுகம் காணுதல் என்றும் கூறுகிறார்கள். யபரின்பம் தரக்கூடிே பசேவல 

ஆசான் வந்து பழக்கி வவக்காத வவர பதரிோது. ஆசானின் திருனாவிலிருந்து வரும் அமிர்த 

வர்ஷிப்புக்கு நாம் பசவி மடுத்தால் பிறவாவமயின் ரகசிேத்வத அறிேலாம் என்று 

பபரியோர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

வடலூர் வள்ளல்பிரான் அவர்களும் விவனகயள பிறப்புகக்ு காரணமாக இருக்கிறது என்றும் 

விவனகள் அற்றுப் யபாகும் யபாது பிறப்பற்று, மரணமிலாப் பபருவாழ்வானது கிவடகக்ப் 

பபறுகிறது என்றும் அருளியுள்ளார்கள். இப்பபருவாழ்வு ஆசானின் திருபமாழியின் மூலம் 

நமக்கு கிட்டுகிறது என்பவத, ஆதி மான்மிேத்தில் 

தினதமாரு ரனரம் என்றன் 

     திருதமாழி யதஜனக ரகட்டால் 

பனிதைள்ளம் ரபாரல பாைம் 

     பறந்நிடும் னிைரம தசான்ரனாம் 

கனிதமாழி ரசாதி ைாகக்ும் 

ஜகதயழுத் தாதி ரனாக்கும் 

 துணிவுடன் ரகட்ரடார் உற்றார ்

     ததாஜலந்நனர் பிறவி தாரன என்று மாகாளி ேம்மன் தீர்க்க தரிசன 

பாடலில் அருளப்பட்டுள்ளது. 

ைாத கற்பம்: 

மாத ைன்றை மருந்தநான் றிருகக்ு 

     ைாங்ங ைாருரம 

மரண ைறுஜம தீருரம 

ஆசானின் திருவாக்யக பிறவிவே அறுத்து பிறவாவமவே தரும் அரும் பபரும் மருந்தாக 

உள்ளது. ஞானம் என்பது மாவே அல்ல. ஞானம் என்பது சுத்த அறிவு. ஆசானின்  

யபாதவனயே நம்வம அறிவு சார்ந்த நிவலயில் ஏற்றி வவக்கும். அறிவுக்கண் பகாண்டு 

பார்க்க முடிோத பபாருயளா, அறிே முடிோத பபாருயளா இந்த உலகத்தில் இருகக்யவ 

இருக்காது. இந்த அழிஉடல் நான் அல்ல என்ற பதளியவ அவ்வறிவு சார்ந்த வாழ்க்வகயில் 

நம்வம வாழ வவக்கும். 

முட்டாத பூஜச:  

ைஞ்ஞமில்புலி யுஜடதரித ்ரதைன 

ைாச ரமைரும் ரதசி கர்தபரு 

மாசில் இளனிலாப ்பூரணைண்ணம் 

மார்க்க னாதரின் ைாக்கிது முற்றா -மீனாமீன் என்ற 

பதே்வத் திரு பாடலுக்கிணங்க,  
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முட்டாத பூவச என்பது ஓோத் பதாழுவகயின் இரகசிேமாக மனிதனின் மகா 

மகசூக்கான இருதேத்துள் னித்தமும் னிகழும் சூட்சும பசேலாகும். 

இச்பசேவல என்றும் முற்றாத  வாக்காகிே ஆசானின் அருளால் மட்டுயம 

பபறமுடியும் என்ற  ஆசீர்பாதத்துடன் குருபிரானவர்கள் அவவவே னிவறவு 

பசே்தார்கள். 

 

7-11-2021 ஞாயிற்றுக்கிழலம சத்துவாசச்ாரி சலப  

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. நாக லிங்கம் 

 

யைதம் என்பது அசச்டிகக்ப்பட்ட ஒரு நூைாக இருந்தாலும் நிஜ யைதம் என்பது ஆசான் 

அைர்கயள. அைர்கயள ைந்த யைதமாகும். அைர்கள் ைந்து அறிவித்த பின்னயர  யைதப் மபாருள்  

இன்னதுதான்  என்றும், மனிதனுக்கு தனிச் சீதனமாக தரப்பட்ட அமானிதம், வித்திோ 

தத்துைம் இன்னதுதான் என்றும் அணத அணடயும்யபாது நாயம "யைதம்" என்பதும் 

விளங்குகிறது. அதுைணர அை்யைதம்  நம்முள் திணரயபாட்டு மூடப்பட்டுள்ளது. அத்திணரணே 

விைக்கி அந்த யைதப் பதிணே தரிசிக்க மசே்து, ணக, காை்கள் மகாை்டு ைைங்காத 

ைைக்கத்திை் நம்ணம பழக்கியும் ணைக்கிறார்கள்.  காமிை் பதமாகிே "இணற நிணைணே" 

அணடயும் ைழிோனது, அதாைது ஏறுதை் ைழுக்கும் ைழிோக உள்ளதாை் ைழி அறிந்த ஒரு தூை 

குருவின் ைழிகாட்டுதலின்மூையம அணதப் மபற யைை்டும் ஏமனனிை் தாை்டுகின்ற 

இடந்தனியை தைறுதலும் உை்டு என்பதாை் ஒரு காமிை் துணை மகாை்யட பழக யைை்டும் 

என்றும், ஹம்மாறா, லவ்வாமா, முல்கிமா, முத்மயின்னா, மருலியா,ராலியா,காமீலா 

என்ற காமிை் நிணைணே அணடே நபுசாக நம்மிடம் உள்ள மனணத மபாே்யினிடத்திலிருந்து 

விைக்கி தன் ைாசக தீர்த்தத்தாை் மனணத மதளிேணைத்து யமை்நிணைக்கு நம்ணம 

ஏற்றுகிறார்கள் என்றும், இது நம்முணடே மைறும் ைாே்ப் யபசச்ாை் ஆைது அை்ை என்றும், 

இணதயே ஞான அகைை் பாடைான  

மமய்மயன் மறவர்களும் வாய்புலம் புவதலா லறியார்  

மமய்மயனும் மபாருப்பீ மதனமனம் மதளிந்நவ ருலகில் 

மமய்லய மமய்மயன டமவிடார ்மமய்யரா குவடரல்  

மபாய்லய மமய்மயனும் புலலயடரன் புண்ணிய ராகார்   

என்ற பாடலிை் மசாை்லியுள்ளார்கள் என்றும் பகிரப்பட்டது.  

யமலும் பாதபூணஜயிை் ைரும் "குருடாய் இருந்த எங்களுலடய கண்கலள திறந்த 

டதசிடகந்திரடர" என்பதிை் ஒரு நிஜ ஆசாணன அணடோத ைணர நமது மமே், ைாே், கை், 

மூக்கு, மசவிக்கு ைை்ைணம அளிப்பணைோகவும்,ஈசன் இருப்பிடமாகவும் உள்ள அந்த 

அகக்கை், மநற்றிக்கை் திறக்கப்படாமை் குருடாகயை உள்ளது என்றும் அந்த அககக்ை், 

ஞானக்கை் என்பது நமது "மனக்கை்யை" என்பணத ஒரு ஆசான் அைர்கள் அறிவித்த 

பின்னயர நமக்கு மதரிேைருகிறது என்றும்,அந்த அகக ்கை்ணுக்கு சான்றாக  

வாசிகா லுசச்ி கண்டத்தின் வழியாய்  

         ஊசியின் தமர்வழி டயாடிப்  

டபசரு மூலள மண்டலக ்குலகடமல்  

         மபலஞானக் கண்மணான்றங்  ஙிருநந்ு 

வாசலன டகள்வி யிருகண்வா மயலவக்கும்  

         வல்லலம யளிக்குமக ்கண்டண       

ஈசன்றன் னிருப்பும் ரவிடகாடி வீசும்  

          இருதய மலர்விரிந் மநழும்பும்  

என்ற பாடை் பாடப்மபறற்து. யமலும் மனம் அைாவுடன் தாவி 

அனுபவிப்பயத சிற்றின்பம் எனவும், நிணைோ மனணத நிணை 
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நிறுத்துைதும், மும்மைத்திை் உழன்றுமகாை்டு இருக்கும் மனணத அதிலிருந்து 

கழட்டியும், ணைராக்கிே சித்தத்திை் அந்தர் முகமாக ஒடுக்கி ஓர்நிணைணே  

அணடையத யபரின்பம் ஆக உள்ளது என்றும் பகிரப்பட்டது.  

யமலும் சிைனுக்கு யகாவிை்களிை் உருைச்சிணை ணைப்பதிை்ணை மாறாக சிை 

குறியீடாக,தத்துைப் மபாருளாக அருஉரு நிணைணே உைர்த்தும் லிங்கம் மட்டுயம உள்ளது. 

ஏமனனிை் "மதள்ளத் மதளிந்தார்கக்ு ஜீவன் சிவலிங்கம்" என்ற  திருமூைர் பிரானின் 

கூற்றுப்படி ஜீைன் என்பது ஆவிப் மபாருளாக,அரூப மபாருளாக எை்ைா ஜீைனிடத்திலும் 

உள்ளதாை் தனித்த உருைம் 

ணைக்கப்படுைதிை்ணை என்றும், கிறிஸ்துை 

மதத்திலும் இதணன பவுை் அைர்கள் "மாமிச 

இச்லச மரணம்" என்றும் "ஆவிக்குரிய 

சிந்தலனடய நித்திய ஜீவனும் 

சமாதானமுமாக உள்ளது" எனக் 

கூறியுள்ளதாக  பகிரப்பட்டது. யமலும், 

பள்ளத்ணத யநாக்கிப் பாயும் நீர் யபாை் நமது 

மனமும் எப்யபாதும் கீழ்நிணைோகிே அழி 

உைக யதட்டியையே  சதா சர்ை காைமும் 

ஓடிக்மகாை்டிருகக்ும் என்பதாை் அை்ைாறு 

பாதாளத்திை் பாே்கின்ற மனணத ஒரு யதை 

ஆசான் தங்களின் அருட் கருணைோை் 

யமை்நிணைக்கு எத்தி ணைக்கிறார்கள் 

என்றும், இணதயே மதே்ைம் அைர்கள் 

ஐம்மைிப் மபாதிணகயிை் "எதிர் ஜலதத்ில் 

ஏடதுவும் ஏறும் பஞ்ஞாட்சரடம" என 

அருளியுள்ளார்கள் என்ற பகிர்வுடன் சணப 

இனியத நிணறவு மபற்றது.  

 

 

13-11-2021 சனிக்கிழஜம சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி கல்பனா 

விையகுமார் 

 

சன்னதங்கள் : உயலாகத்தால் 

பசே்ேப்பட்ட யவல், வாள், பராங்குசம் 

முதலிே ஆயுதங்கள் ஆண்டவர்கள் திரு 

அவதாரத்திற்கு முன்யப பல காலங்களாக இருந்தது 

என்பது, உலக மக்கள் அறிந்த ஒன்றாகும். 

ஆனால் காமாதி அசுரர்கவளக ் கருவறுக்கும் யகாடி சூர்ேப் பிரகாசமான 

யதவாயுதங்கள், குருயதவராக வரக்கூடிே பசம்மல்களின் திருக்கரத்தில் இருகக்ும் 

சன்னதங்கள் என்பவத ஆண்டவர்கள், ஆதிமான்மிேம் சன்னதம் பபறு 

பருவத்தில்“குருரதைரன்றி கருமார்களின் உஜலக்கூட மறியாத சூலம்,ரைல், 

பராங்குசமும்” என்று அருளியுள்ளார்கள்.  

ைான்மதிகத்காரல் திருைாக்கியம் எண் : 45 பபரியோர்கள் மூலம் ஆகம விதிப்படி 

பிரம்மாண்டமாக உண்டாகக்ப் பபறற்ுள்ள ஆலேங்கள், மனிதனுகக்ு அசலான இவறவவன 

நிவனவூட்ட ஏற்படுத்தப் பபறற் நகல் அவடோளங்கள் ஆகும். நகலுகய்க 

திரு.சாலல ரவி அவர்கள் 

நிறுவனர்: ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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பபரும்பாடும், பசலவும், முேற்சி, உவழப்பு யவண்டும் என்றால், அசலான 

இவறவவன, மனிதனின் தவலயில் நாட்டுவதற்காக பபருங்கருவணயோடு 

வரும் பபரியோர்களின் பபரும்பாடு வார்த்வதகளால் விவரிக்க முடிோத 

அரும்பபரும் பசேலாகும். 

ஞானம்,பழம் புராதனம் வாே்ந்தது என்பதற்கு உதாரணமாக தஞ்ஞாவூர் யகாவிலில் 

தீர்க்கபதரிசன வரிவசப்பாடு பிற்காலத்தில் ஞானம், எவ்விதமாக இருக்கும் என்பவத 

கல்லில் எழுதி வவத்துள்ளவதக ்காணலாம். 

காலந்நாட்டிய காரணப்பா பாடல் எண் 01 “ரைத ரைதிய னாத புராதன .... “எனத் 

பதாடங்கும் பாடல் பாடப்பபற்றது. எமனாகிே காலனிடம் சிக்காமல் தப்பித்து, 

தன்பனடுங்ஙடலாகிே பிறவிப் பபருங்கடவல தாட்டி வீடவடே வவக்கும் காரண 

காரிேத்வத இப்பாடல்கள் உணர்த்துகின்றன. யவத யவதிே நாத புராதனராகிே 

குருபபருமான் அருளால் சிவனடி பாதத்தால், கண்ணும் காதும் யனர் பபற்ற மகக்ளுகக்ு 

கலிேவன பவன்று , காலனிடம் சிகக்ாமல்  காலமறற் இடமாகிே கங்குல்பகலறற் இடத்தில், 

வாழக்கூடிே வாழ்க்வக அவமயும். இவதயே நமது பதே்வமவர்கள் பூங்ஙிளிக ்கண்ணி 

என்ற பாடலில்  

காலம் கடந்ந தபாருள் சாஜல ைளனாட்டு 

னீள்தடம் ைாசலிரல ளின்றிலங்ஙும் பூங்ஙிளிரய   

       என்று அருளியுள்ளார்கள்  

திருைாசகம் :  தசத்திலாப ்பத்து - பாடல் எண் 02   "புற்றுமாய் மரமாய் ..." எனத் 

பதாடங்கும் பாடல் பாடப்பபற்றது. கவரோன் (பசல்) கட்டிே புற்றில் பாம்பு வாழ்வதால் 

பாம்புப் புற்று என நிவனப்பது யபால், புற்றாகிே உடவல "தான்" என நிவனத்து 

வாழ்கியறாம். எதற்கும் முதற் பபாருளாகிே "ஜீைரன திருசச்ிற்றம்பலப ்தபாருள்" எனும் 

ோரும் காண முடிோத திருவடிவேக ்குருபபருமான் காட்டி வவத்தாலும், அவத உணராமல் 

"பசற்றியலன்"  என்னும் பசத்துப் பழகுகிற பசேல் பதரிந்து பகாள்ளாமல், திருவடி நிழல் 

பதரிோமல், புல்லாே் ,மரமாே், பறவவோே், மிருகமாே் அவலபாயும் மனநிவல பறற்ி 

இப்பாடலில் கூறுகிறார்கள். 

ரதைாரம் திருக்காடட்ுப்பள்ளி பாடல் எண் : 11 . " தபான்னியல் தாமஜர ..." எனத் 

பதாடங்கும் பாடல் பாடப்பபறற்து. பபான்னிோகிே காவிரி விரிந்து பபாே்வகயில் பாே்ந்து 

தாமவர, ஆம்பல் மலர்கவள மலரச் பசே்வது யபால், நடந்தறிோப் பபருங்காடாகிே யவத 

ஆரண்ேமாகிே மவறக்காட்வடக் காட்டுதற்கு காட்டாவனோக, மவறக்காடனாக வரும் 

குரு பபருமானின் திருவடியில் இருந்து விரிந்து வரும் நாதம், நம் அறிவவப் பூத்து ஒளிரச் 

பசே்கிறது. 

ஆஞ்சயநேர்- சுேம்பிரகாச நித்திோனந்த பிரம்ம பசாரூபத்வத, குருபபருமானின் 

ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகோல் திறக்கப்பபறற்ு அறிந்து,  அஞ்ஞனமாகிே பத்து 

வேது கன்னித்தாே் யமல் யநசத்துடன் இருகக்ும் பசேவலயே ஆஞ்சயநேர் என்ற திருனாமம் 

குறிக்கிறது. 

குரு ஸ்ரதாத்திரம் பாடல் எண் -10  "மாயக்கூதத்ின் ைஜகயறியாமல் யான்...” என 

பதாடங்கும் பாடல் பாடப்பபற்றது. மாேக்கூத்தின் தவலவனாகிே மனம் மூலம் விவன 

ஏற்பட்டு, விவனோல் காேத்தில் நுவழந்து நுவழந்து பிறவி ஓோமல் கவளத்த நாவளயில், 

குருவின் திருப்பாதத்தால் இதேமாமாளிவகயில் தூே ஞானசச்ுடர் விளகக்ு 

ஏற்றப்பபற்றவுடன், விவன எனும் பகாடிே மிடிவம இருள் அறுக்கப்பட்டு, பிறப்பு ஒழிந்து 

பிறவானிவல கிட்டுகிறது. 

திருமணம்- "துவணயோடு அல்லது பநடுவழி யபாயகல்" திருமணத்தால் 

கணவன் மவனவி என்ற ஒரு பந்தம் உண்டாகி இல்லற வாழ்வு சரிோன 
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துவணயுடன் சிறப்புற அவமேப் பபறற்து யபால், பமே்ஞ்ஞான வாழ்வும் குருவின் 

துவணயுடன் ஞானசம்பந்தம் உண்டாகி, சிவயபாகம் நடந்து, சிவயோகம் பழகி, 

அதன்மூலம் சிவானுபவம் பபறற்ு சிவானந்தமாக சிறப்புற வாழ்வதாகும்.  

அறிவு - "திஜரகடல் ஓடியும் திரவியம் ரதடு” என்பது அழியும் பசல்வத்வத யதடுவதல்ல. 

அழிோத பசல்வம் ஞான பசல்வம் அறிவுச் பசல்வத்வதத் யதட யவண்டும். ஆண்டவர்களும் 

"அறிவவத் யதடு" என்கிறார்கள். அறிவு ஈசனுவடே பசாத்து. அறிவு என்ற மாணிகக்ம் 

மனிதனுக்கு தனிச ்சீதனமாக தரப்பபறற்ுள்ளது. அறிவுகக்ு அறிவாகிே ஆசான் பாதம் மூலம் 

அழிோத ஞான பசல்வத்வதப் பபறற்ு அவனவரும் வாழ யவண்டும் என்ற ஆசீர்பாதத்துடன் 

குரு பபருமான் சவபவே நிவறவு பசே்தார்கள். 

 

14.11.2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சஜப 

 ததாகுப்பு: ஸ்ரீ தைய்குமார்  

 

“அளவி லாதைகு காலமிப ்பூமியிற்“ எனத் பதாடங்கும், குரு ஸ்யதாத்திரப் பாடலுடன் 

சவப பதாடங்கப் பபறற்து. பபரியோர்கவள தரிசித்து , அவர்களின் திருவாே் பமாழிகவள 

யகட்கும் பபாழுது யவடிக்வக கண்கயளாடு பார்வவோளராக மட்டுயம இருகக்ாமல், 

அவர்களின் வாே்வமயில் இரண்டறக ்கலந்து பமே்யுணர்வவ பபறக ்கூடிேவர்களாக நாம் 

இருக்க யவண்டும். 

உலகில் கஞ்ஞா என்பது அறிவவ மழுங்கடிகக்ும் யபாவதப்  பபாருளாக இருக்கிறது. ஆனால் 

பமே்ஞானத்தில், கஞ்ஞா என்பது, பஞ்ஞபுலன்கவள ஒடுங்க பசே்யும் ஆசானின் னாதமாக, 

அறிவுத் பதளிவளிக்கும் அமுதமாக இருக்கிறது. அவ்வமுதத்வத பருகிேவர்கக்ு சிறற்ின்பம் 

கசந்து யபாகும். இதவனயே, 

ரபாஜதயா லிங்ஙுள்ள ததல்லாம றநந்ுவுன்  

     பின்னாரல ரயததாடரந்்ரநன் 

தபாற்கிண்ணத ்தின்பாற் கஞ்ஞாவுங் ஙலந்நந்தப ் 

     ரபாஜததயன் ரறததரிந்ரநன்  

என ஆண்டவர்கள் ஞான முவறயீடு பாடலில் அருளியுள்ளார்கள். 

ரயஜா, தாமச, சாத்வீகம் என்னும் முக்குணங்களின் மூலம் விவளயும் பசேல்களால் 

துன்பத்வத அனுபவிக்கும் மனிதவன மீட்டு னிர்க்குணமாகிே இவற நிவலக்கு மாறற்ி 

வவப்பவயர குணங்குடியேறிே குருமார்கள். அவர்கள் குறற்மறற் வேதுவடேவர்கள். (குறற்ம் 

என்பது மூசச்ு துண்டாடப்பட்டு நஷ்மவடவது). ஆசான் நம் குற்றத்வத னீக்கி உறற் 

பபாருவள ஓதும் பசேவல பழக்கி வவத்த பிறயக குறிஞ்ஞி னன்னிலத்தில் குடியேறி வாழ 

முடியும் என்பவத நமது பதே்வமவர்கள் பமே்ம்மண ஞானம் என்ற பாடலில், 

குற்ற ரமதுமில் குறிஞ்ஞி னன்னிலம் 

குணங்ஙுடி தகாண்டங் ரஙறரை  என அருளியுள்ளார்கள். 

 

ஞான முஜறயீடு: 

 

“உள்ளது னூரற யாண்டி லிளஜமயி லீராறு ரபாகும்”...  என்ற பாடலின் புரிதலாக 

மனிதனின் வாழ் நாளானது நூறு ஆண்டுகள் எனக் கணக்கிட்டு, அதில் இளவமயில் 12 

வருடங்கள் , முதுவமயில் 36 வருடங்கள், உறக்கத்தில் 26 வருடங்கள் யபாக மீதமுள்ள 26 

வருடங்களில், வறுவம , கல்வி , யநாே் , இன்ப துன்பம் என இவவகளில் கழிகின்றது. 

இவறவன் மனுக்களுகக்ு வேது தந்ததின் பிரயோசனமாகிேது - பமே்ப்பாலறிேயவ! என்ற 

ஆண்டவர்களின் திருவாக்கிேத்தின் படி பமே்ப்பாலறிவதறக்ான காலம் மீதபமங்யக? 

என்பயத இப்பாடல் உணர்த்தும் பபாருளாகும். 
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பரிசுத்த ஆவிோகிே குரு பபருமான் அனந்தானந்நம் நாமங்கள் புவனந்து 

பகாண்டு அந்தந்த காலங்ஙபளல்லாம் வந்து மக்களின் துேர் கடத்தி யபரின்பம் 

அளிக்க யபரிரக்கம் பகாண்டு அவதரிப்பார்கள் என்பவத, ஆதிமான்மிேம் : 

பக்கம் -03 ஆதியோதேத் தவலப் பருவத்தில், 

எல்லாண்டு எல்லாண்டு எண்ணாய்கி றதத்ாண்டு  

              -எை்ரைத ஆசானூமாய்ப ்

பல்லாண்ட பழஜமப் பரிரச அைதாரா 

               இங் - ரஙாைடி தகாள்ளுங் ஙுடிகாப்ரப  என்று அருளப் பபறற்ுள்ளது.  

பிறவாவம என்பது மனதற்ற பரிசுத்த நிவலவே அவடவதாகும். பிறவிப் பபருங்கடலில் 

பிறப்பபாழிோப் பாவிேர்கவள கவரயேற்றி பிறவா பனறியில் வாழவவப்பது ஆசானின் 

னாதமாகிே பஞ்ஞாட்சரம்.  

ததாட்டவுடன் சுட்டுவிடும் எங்ஙள் பஞ்ஞாட்சரரம   என்பதிற்யகறப், நம்மிடம் உள்ள 

அறிவானது அறிோவம என்னும் இருளால் சூழப்பட்டுள்ளது. நன்வம பேக்கும் தீோகிே 

ஆசானின் நாதமானது நம்முவடே அறிோவமவே சுட்டிகக்ாட்டி, ஆணவம், கன்மம் ,மாவே 

என்னும் மும்மலத்வத சுட்படரித்து நம் உள்ளத்வத தூே்வமப்படுத்தி இவறவவன தன்னுள் 

உணரச்பசே்கிறது என்று அருளி குருபிரானவர்கள் அவவவே னிவறவு பசே்தார்கள். 

 

14-11-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சத்துைாசச்ாரி சஜப 

 ததாகுப்பு: ஸ்ரீ கிருை்ணமூர்தத்ி 

  

திருக்குரானில் அல்லாஹ் அவர்களிடம், அடிேவர்கள், "வசத்தாவன அழிக்காமல் வவத்து 

இருப்பதின் காரணத்வத வினவ, அவத அழித்து விட்டால் நான் இருப்பது உலகத்திறக்ு 

பதரிோது என்று கூறினார்களாம். அத்தவகே ஞானச ்பசம்மல்களின் பபருங்கருவணயும் 

யபரன்புயம, மனுவின் அறிோவமவேக் கருவறுத்துப ்யபரின்ப அறிவு வாசவலத் திறந்து 

வவக்கிறது. 

பஜகைர்: வந்த யவதமாகிே ஆசாவன மாற்றமாகப் யபசுகின்றவர்கயள பவகவர்கள், 

அவர்களுக்கு எக்யகாடி காலத்திறக்ும் மீளயவ முடிோத னரகயம கதி. எண்ணம் யபால் தான் 

வாழ்வு. இவதயே  

"தைள்ளத் தஜனய மலரநீ்ட்டம் மாந்தர்தம் 

உள்ளத் தஜனயது உயர்வு"       என்கிறது திருகக்ுறள் (595). 

அழியாதது: "பிறந்நநினி யிறைாதும் ரபசும்பஞ்ஞாட் சரரம". ஞான பசம்மல்களின் னாத 

அமுதம் ஒன்யற சதுர் யுகங்யகாடி காலத்திறக்ும் அழிோமல் இருந்து மனுகக்ளின் தவலோன 

தவலவேச் பசழிகக்ச ்பசே்து பகாண்டு இருக்கின்றது. அதுயவ அழிோதது.  

அனித்தியம்- னித்தியம்: நாம் காணும் உலகத்தில் உள்ள ஆயிரத்பதட்டு அண்டங்கள் 

அத்தவனயும் அனித்திேயம. உலக சிற்றின்பங்கவள அனுபவிகக் உடலும், அவேங்களும் 

யதவவப்படுகின்றது. துர்நாற்றயம நிரம்பிே இந்ந அனித்திே உடலினுள் உள்ள வல்லப 

வஜ்ஜிர னித்திே உடவலக ் பகாண்டுதான் குன்றாத பபருவாழ்வாகிே  யபரின்பத்வத 

அனுபவிக்க முடியும். இதவனப் பபற குருபிரான் அவர்களின் திருவடிகவளயே தஞ்சம் 

புகயவண்டும். 

ஞான முஜறயீடு:  

அழியாப்பதி குடிரயறிய 

    னாயக தமன்குருவின் 

தமாழியாம்படி குடிரயறியு 
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    பாயம துட்புகரை 

ததளியும்மதி யமுதம்மது 

    ைாதக சாந்நமதில் 

பழியாகிய எமரன பயந் 

    ரநாடிவி ரண்டனரன     என்ற பாடலின் புரிதலாக, 

காலன் வந்து எட்டி ஏற முடிோத எல்வலயே அழிோப்பதி. அது ஜாக்கிரம், பசாப்பனம், 

சுழுத்தி, துரிேம், துரிோதீதம் என்ற நிவலகள் கடந்த ஞான ஆகாேப் பபருபவளிோக 

இருக்கிறது. காலம் கடந்த பபாருளாகிே காலாதீதயன அந்நாட்டிறக்ுரிே அரசன். அழிோப் 

பதிோகிே வகலாேம், வவகுண்டம், பதே்வயலாகம், பமகராஜ், பரமண்டலம் என்ற 

அதிமயகான்னத நிவலோகிே அவ்விடயம, நமது குரு பகாண்டல் குடியேறி வாழும் 

யபாக்குவரத்து நாடாக இருக்கிறது.  

தன்வன அண்டிே ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் அங்கங்கவளயும் அப்படி குடியேறற்ி 

வவக்கின்றார்கள். அவர்கள் தங்களின் ஓபரழுத்து மாத்திவரக ்யகால் எனும் சாதனமாகிே 

பதே்வ னீத சாவிபகாண்டு மந்திரப்பூட்வடத் திறந்து அவரவரின் பசாந்த வீடாகிே மூல 

மந்திரத்தில் குடியேற்றி வாழ வவக்கிறார்கள். குரு பகாண்டலின் ஆல வாே் 

அருளமுதத்வதப் பருகப் பருக எமனுவடே ஆக்வஞகக்ு உட்பட்டு இருந்த அனீதங்கள் 

பதே்வீக னீதமாக மாறி அங்கு எமன் பேந்து ஓடி விடுகின்ற பரிசுத்தமான இடத்தில் நம் 

ஜீவனானது குடியேறுகிறது.  

ரகள்வி : நமக்குத் பதரிோத அறிோவம எல்லாம் யகள்விகயள. அறிோவமவே அறியும் 

பபாழுது அறிவு வடிவாக விளங்கும் இவறவயன யகள்வியின் னாேகனாக இருப்பவத 

உணர்ந்து பகாள்ளலாம். பார்க்கும் இடம் எங்கும் நீக்கமற னிவறந்து இருகக்ும் இவறவன் 

பவடத்த பவடப்புகளில் தான் இருக்கிறார் என்ற பகிர்தலுடன் அவவ நிவறவு பபற்றது.  

 

19-11-2021 திருக்கார்தத்ிஜக தீபம் சிறப்பு சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ விையகுமார் 

 

அங்கத்தினர்கள் அவனவரின் இல்லங்களிலும் மாவலயில் விளக்குகள் ஏறற்ி  

பமே்ப்பபாருள் அவடக்கலப்பா பாடலுடன் சவபயின் நிகழ்வுகள் பதாடங்கிேது. 1940 ஆம் 

வருடம் முதல் பமே்வழி ஆண்டவர்களின் முன்னிவலயில் திருக்கார்த்திவக தினம் 

பகாண்டாடப் பபற்று வருகிறது. 

" இல்லக விளக்கது இருள் தகடுபப்து  

  பல்லக விளகக்து பலரும் காண்பது  

  தசால்லக விளகக்து ரசாதி உள்ளது"   

இந்த பசால்லக விளகவ்கக ்குறித்து  ஏற்றப் பபறுவது யஜாதி. ஆண் பபண் யபதமின்றி அறிவு 

விளக்கமானது ஏற்றப்பட யவண்டிேது கடவமோக உள்ளது. அக்னி வடிவான ஆன்மாவின் 

அஞ்ஞான இருள் பமே்ஞான அருளால் விலக்கப் பபறுவயத அருட்பபருஞ்யஜாதிோகும். 

வள்ளலார் அறிவித்த அருட் பபருஞ்யசாதியும் இதுயவோகும். இதன் நகயல புற வழிபாடாக 

உள்ளது. அருட்பபரும் யஜாதிோக ஆதியில் இருந்த வார்த்வதோனது ஜீவன், இருள், உணர்வு, 

யஜாதி, அறிவு, வாசி,  மனம், கவனம், நாதம், தன் எனும் ஜீவ குவக, என்பவவ பபாதிந்த "நான்" 

எனும் பிரகாசப் பபாருளாக, உலக வாழ்வில் மனம் என்ற பபேரில் பசேல்படுவதாக உள்ளது. 

இவத அறிவயத "தன்வனேறிதல் "நான்” என்பது தத்துவங்களுக்பகல்லாம்  யமலான 

"ஆன்மாவவ" குறிப்பயத ஆகும். தூே ஞானச் சுடர் விளக்கானது யதசிகரின் திரு 

வாசகத்தினால் ஆதி மார்க்க நீதி அவவயின் அங்கங்களுகக்ு ஏறற்ப் பபறற்ுள்ளது.  

ஐம்புல நுகர்வால் விலகாமல் உள்ள பிறவிப் பிணிோனது ஞானச் 

சுடயரற்றும் ஆசானின் வாக்காகிே "தீ" யினால் நரவன மனிதனாக, 
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யதவனாக, மாற்றும் வல்லபம் பகாண்டது. நீதி நிவறந்த பரம்பபாருள், அறம், 

பபாருள், இன்பம் பகாண்ட சுேம்பிரகாச, நித்திோனந்த பிரம்மப் பிரகாசமாக 

உள்ளது. ஆதி மார்க்க நீதி அவவயின் யநாக்கமாக அடிநாதமாக உயிரம்ூசச்ாக 

இருப்பது, மூலமந்திரம், பாத பூவஜ, மகாசங்கல்ப மந்திரம், இவறவ்ற பசேலாக 

ஆக்கி வவப்பது. நம் சித்தத்தில் பபரியோர்கள் ஏற்றி வவகக்ும் விளகக்ானது சிவமாகவும், 

அதன் ஒளியே ஆடும்யபாது நடனமாக உள்ளதாகவும் அருளப் பபறற்ுள்ளது. ஆலடி யதான்றி 

வளர்ந்த அரசு பீடத்தில் பதட்சிண முகமாக அரசாட்சி பசே்கின்ற பதன்முகக ்கடவுளான 

முருகப் பபருமாயன கார்த்தியகேன், ஆதி பரமகுரு தட்சிணாமூர்த்தி. அவர் வீற்றிருப்பது 

திருவண்ணாமவல. சிவபுராணத்தில் "புறத்யதால் யபார்த்து எங்கும் புழு அழுக்கு மூடி" 

என்பது அறிோவம எனும் அழுக்காகும். அவதப் யபாக்குவது திருவண்ணாமவல. அடி ,முடி 

,நடுவின் ரகசிேமாக விளங்குவது அண்ணாமவல தீபம்.அடியும் முடியும் நடுவும் கண்டு 

"அவ்"வானவர்கக்ு யஜாதிோக விளங்குவது அண்+நா+மவல. ஆசானின் ஓபரழுத்து 

மாத்திவரக்யகாயல பல்லக விளக்காக உள்ளது.  

 

கார்த்திஜக: கார் என்பது யமகமாகவும், பகாண்டல் வாே்வமோகவும் தீ என்பது 

திருவாக்காகவும், வக என்பது மகா மகசூக்கான இருதேமாகவும் விளங்குகிறது. "தீபத் 

திருநாள்" என்பது தீபத்தில் இருகக்ும் நாளாக உள்ளது.  

அன்தபனும் தகளி: அன்யப சிவமாக,  ஜீவனாக ,அறிவாக உள்ளது. குருயவ சிவமாக, 

அறிவாக உள்ளதால், குருயவ அன்பபனும் தகளி. 

ஆர்ைம்: பமே்ஞான விருப்பபமனும் பநே்ோகவும் இன்புருகு சிந்வத திரிோகவும் உள்ளது 

ஞானத்தமிழ் எனும் அழிோப்பதி குடியேறும் வாழ்வானது குரு பிரானால் அருளப் 

பபறுகிறது. அகத்தில் உள்ள அல் எனும் அறிோவமோகிே இருள் அகல ஏற்றும் விளகய்க 

அகல் விளக்கு. நீதி நிவறந்த பரம்பபாருளாக நித்தம் என் சித்தத்து உவறந்தவராக ஓவச 

ஒலிபேல்லாம் ஆனவராக ஒத்வதோே் என்னாளும் உள்ளவராக இருப்பது, பஞ்ஞாட்சரமாக, 

"நான்" எனும் யஜாதிோக, ஆசானின் நாதமாக, ஓவசோக, ஒளிோக உள்ளது. 

பபரியோர்களின் திருயமனி காண்பதும், திருவார்த்வத யகட்பதும், திருநாமம் பசப்புவதும் 

திரு உரு சிந்திப்பதும் புண்ணிேமாகும். காக்கும் தீவேக் வகக்பகாள்வயத பிரம்ம வித்வத. 

இக்கடத்வத நீக்கி அக்கடத்துள் ஆக்கும் பசேயல ஐம்புலக் கதவவ அவடகக்ும் யபரறிவாக 

உள்ளது. சிவன் எனும் வாடாத தீபமாக, யஜாதிோக இருப்பது குருபிரானின் திரு பமாழியே. 

அதுயவ நம் உயிர் வீணாகாமல் காக்கும் யஜாதிோக உள்ளது. இருள் நாசமாகும் இடத்திறக்ு 

பபேர் நாசிோகும், அதுயவ யஜாதி ஆகும்.  

வாத கற்ப நிவலவே உணர்ந்தவர்கயள ஓோத் பதாழுவகயின் ரகசிேத்வத அறிவர். 

உடலினுள் இருகக்ும் அழிோத யதகத்தில் குரு பிரானின் அருளால் குடியேறி இரவு பகல் 

ஓோது ஒழிோது ஊழிேம் பசே்யும் உயிவரத் தரிசிக்கும் நாபளல்லாம் கார்த்திவக தீபத் 

திருநாளாக உள்ளது.  

தமய்ைழி னூல்: முன் உவரத்த முதல் னூல் என்பது, ஆண்டவர்கள் தன் ஆசான் 

தனிவகமணிப் பிரான் முன் உவரத்த முதல்நூல். சர்வ விளக்கங்களுகக்ும் காரணப் 

பபாருளாக நின்று விளங்கும் விளக்குவடோன் கழல் அவர்கயள, அந்த அருள் விளகவ்க 

இனாமாக, அன்பளிப்பாக அருளுகிறார்கள். ஒருவருகக்ு ஏறற்ப்பட்ட விளகக்ானது இன்று பல 

மக்களுக்கும் ஏற்றப் பபற்றுள்ளது, இது இன்னும் இதற்கான மக்களிடத்தில் ஏற்றப் பபறற்ு 

அவர்களது அறிோவம என்னும் இருள் அகன்று, பிரம்மப் பிரகாச ,சுேம் பிரகாச ஒளிவே 

அனுபவிக்கும் மக்களாக இருப்பார்கள் என்பது சத்திேம் என குருபிரான் அவர்கள் அருளி 

அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள்.  
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25-11-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப   

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ குமரரசன் 

 

ைான்மதிக் தகாரல் - திருைாக்கியம் எண் : 46 உலகில் நாம் பசே்த தவறுகக்ு 

தண்டவனோக எறும்பு, யதள், பாம்பு, இதில் எவத பகாண்டு தண்டிக்க யவண்டும் என்று 

யகட்டால் எறும்வப கடிக்க விடுங்கள் என்று தான் யகட்யபாம். ஆனால் தான் பசே்த தவவற 

திருத்திக் பகாள்வதற்கான உளவவ யதடி அறிவயத இல்வல என்பவத, தவறுகவளயும் 

அவதத் திருத்திக ்பகாண்டு யபரின்ப வாழ்வு வாழ்வதறக்ான உளவுகவளயும் ஆண்டவர்கள், 

னன்னிதிப ்தபாழுதிஜன னடதத்ித்தன் னறிவினில் 

    தனடுந்நுயர்ச ்சாரைணுமா - அல்லது 

னாதன்தபாற் றுஜணரதடி ரைதாந்ந ைழிபற்றி 

     தனடுஞ்ஞாைா ைரம்ரைண்டுமா –  

 

எது ரைணும் ரகளும் சிங்கா "   என பமே்ஞான பகுப்பு என்ற பாடலில் அருளியுள்ளார்கள். 

னாதனாகிே குருபிராவன அவடந்து, னித்திே யபரின்ப வாழ்வவ பபறாமல் அனித்திே 

வாழ்வின் இன்ப துன்பங்கவளயே 

பபரிபதன எண்ணி தன்னறிவில் சார்ந்து 

னன்னிதிோகிே பபாழுவத 

வீணாக்குகியறாம் என சுட்டிக் 

காட்டுகிறார்கள். குரு பகாண்டலின் 

அருஞ்பசல்வ சிவராஜ அமலாண்வம 

வாே்வமயின் மூலம் எமவன மிதித்து ஏறும் 

அதிபஜே ஆட்சிோன சுேராஜ்ஜிேத்வத 

அவடந்து னித்திே வீட்டில் குடியேறி வாழ 

யவண்டும் என்று இந்த வாக்கிேத்தின் 

புரிதலாக கூறினார்கள். 

 

காலந் நாட்டிய காரணப் பா - பாடல் 

எண்: 02  ஆைன ைான காலம ஜனதத்ுரம 

பாடல்" ஆவனமாகிே நிவனவில் நாம் 

யசர்க்கும் எண்ணயம  நம் வாழ்க்வகோக 

அவமகிறது.  

"எண்ணம் ரபால் ைாழ்வு" எண்ணம், 

பசால், பசேல்- சரிோக இருப்பவர்கக்ு 

நல்வாழ்க்வக அவமகிறது. அது யபாலயவ 

ஆசானின் பசாற்படிக ் யகட்டு ஐவவக 

விவளவுக்கு காரணமான மனவத 

பசம்வமோக்கி யசாபனச ் சாவல என்ற 

பமே்ன்னிவலயில் குடியோங்ஙி 

வாழ்பவர்கள் அனந்தர்கள் ஆவர். 

"அரக்கி அரக்கர் விலகக்ித ்துலகக்ி ஆக்கும் அனந்நர்கள் 

குஜறக்க முடியாச ்ரசம னிதியின் குடிவீ ரடறரை " என்றும், 

 

"அடியும் முடியும் னடுதைன் றுஜரகக்ும் அறியா ருலகிரல 

அடியும் முடியும் னடுவும் கண்டை் ைான அனந்நர்கர்க"   

 

என்றும் சாவல னடன விழாவில் அருளப் பபறற்ுள்ளது.  
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திருைாசகம், தசத்தில்லாப ் பத்து, பாடல் எண் : 03  "புவலே யனவனயும் 

பபாருபளன நிவனந்துன்... “ பாடல்.  புவலேன் ோர்? என்பவத நமது 

யவதாந்தத்தில் 

"தபாய்ஜய தமய்தயனும் புஜலயரரன் புண்ணிய ராகார்" என்றும் 

"தபாய்ம்ஜமயிச் சாலதமன்னும் புஜலயரத்மய் யறிைததங்ரங 

தமய்ம்ஜமய றிைதற்கு விட்டகுஜற ரைண்டும்விதி"  என்றும் அருளப் பபறற்ுள்ளது. 

 

புவலேர்களாகிே நம்வம ஒரு ஜீவனாக மதித்து ஆட்பகாண்டு வவரத்தவலேனாக மாறற்ி 

கால்யமலும்-தவலகீழும் என்ற பிரம்ம வித்வத பசேலில் ஆக்கிவவத்த ஆசாவன சங்கரா 

என்றும் இவறவா என்றும் பணியவாம்.  

ரதைாரத ்திருபப்திகம்- திருமருகலும் 

திருச் தசங்காட்டங்குடியும் தல 

ைரலாறு: 

திருமருகல் : இவறவன்- மாணிகக் 

வண்ணர், இவறவி: வண்டுவார் குழலி. 

தலவிருட்சம்: மருகல் (ஒரு வவக 

வாவழமரம்) தலவிருட்சத்வத வவத்யத 

இக்யகாயிலின் பபேர் அவமந்துள்ளது.  

வாவழ வித்தில்லா வித்தாகும். 

வித்தில்லா வித்தின் ரகசிேத்வத 

மான்மிேத்தில் - (ஜீவ சிம்மாசனப் 

பருவம்) 

"யகாடி சூரிேப் பிரகாச அதிேரசு 

கிரணமாலிோயும் பிரம்ம பசாரூப 

இதே யமருகிரி ேரசு தவசு மாலாயும் 

சுத்தாவிச் சித்து வித்தான முத்து 

ஒத்வத யுருவாயும் அணுவினுகக்ு 

அணுவாகவும் அகண்டம் 

அவனத்தினுகக்ும் அதவன 

விழுங்ஙிவிடும் அகண்டமாயும் 

னிவலயுற னின்று விளங்ஙும் அம் மகா 

மகான்மிே மகத்துவ வித்திவன 

இங்யஙோம் எழுதாத எழுத்பதன் 

றுவரக்கின்யறாம் - ஓதாமயலாதும் 

யவதமபதன்றும் கூறுயவாம்- மற்றும் அதவனயே வித்தில்லா வித்பதன்றுவரப்யபாம் 

பிறவிேயர"  எனக ்கூறியுள்ளார்கள். 

ஆசானவர்களின் நாதமாகிே வித்தில்லா வித்தின் மூலம் சாவருமுன் சாகப் பழகும் பசேலில் 

பழகி நம்முள் இருக்கும் இவறவனுடன் இரண்டறக ்கலகக்ும் பசேவலக ்குறிப்பதாகும். 

திருதசங்காட்டங்குடி- இத்தலம் சிறுத்பதாண்ட நாேனாரின் வாழ்க்வக வரலாறவ்ற 

கூறுவதாகும்.  தலவிருட்சம் - காட்டத்தி.  

யகாவில்களின் ஒட்டுபமாத்த ரகசிேத்வத உள்ளடக்கிேது தான் தலவிருட்சம். 

நாட்டின் பல்யவறு யகாயில்களில் சிவபத்ரி, சக்திபத்ரி, ஆலமரம், 

அரசமரம், அத்திமரம், இலந்வதமரம், புளிேமரம், குருந்தமரம், 
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பகாப்யபர்மரம், கற்பகத்தரு, கல்லாலமரம் யபான்ற மரங்கள் உள்ளன. 

மனிதனுக்குள் இருக்கும் மிகப்பபரிே உண்வமகவள உணர்த்தும் 

தத்துவங்கவள இம்மரங்கள் சுமந்து பகாண்டு உள்ளன. 

1. அத்தி மரம் -ரிஷி பிண்டம் ரா தங்காது. 

2. புளிேமரம் - புளிேம்பழத்து ஓடுயபால 

3 .வில்வமரம் -முசச்ுடரின் ரகசிேம்.  

இது யபால் அவனத்து மரங்களுக்குள்ளும் உண்வமகள் பபாதிந்துள்ளன. அயத யபால் 

மனிதனும் ஒரு மரத்துக்கு ஒப்பாகவும், அந்த மரம் தவல கீழ் மரம்  என்று பகவத் கீவதயில் 

கூறப்பட்டுள்ளது. இப்பபரு நிவலகவள உயிருள்ள யபாயத சறக்ுரு பிரான் இரக்கத்தால் சீடன் 

பபற்று பபருவாழ்வவ வகப்பற்றிக ் பகாள்ள யவண்டுபமன்ற ஆசிர் பாதத்துடன் 

ஆசானவர்கள் அவவவே நிவறவு பசே்தார்கள். 

28-11-2021  ஞாயிற்றுக்கிழஜம சிைகாசி சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி அருணா சுதர்சன்  

 

கர்த்தரால் ஆசிர்பதிகக்ப் 

தபற்றைர்கரள உள்ரள ைாருங்கள் என்ற 

சத்திேயவத வாசகத்தின் படி சாவல 

ஆண்டவர்கள் பதாடங்கி வவத்த பசேலானது 

அன்றும் இன்றும் என்றும் பதாடர்கிறது. அதன் 

உன்னதம் இன்று ஆதி மார்க்க னீதி அவவயிலும் 

பசேலளவில் நிவறயவறிக் பகாண்டு இருப்பவத  

அவரவர்களும் அனுபவத்தினால் அறிேலாம். 

நாம் அறிவில் பிறக்கின்ற யநரம் எல்லாம் பாவ 

இருள் பிறப்பு அழிக்கப் பட்டு புதிே பிறப்பு 

உண்டாவதாக யவதம் பசால்கிறது. நாம் 

பிறந்ததின் பலன் அவனத்தும்  ஒரு நிஜமான 

பபரியோவர அண்டி வாழும் பபாழுது தான் 

பதரிகின்றது. நல்விவனயின் பேன் இருந்தால் தான் 

நாம் இந்த பமே்யில் ஆகிக ்பகாள்ள முடியும்.  

அந்த நாளில் அஜணத்ததஜன ஆட்தகாண்டு எனும் குரு ஸ்யதாத்திரப் பாடலின் புரிதலாக, 

அன்யப சிவம் என்றும், நம் உயிரின் மீது நாம் அன்பு வவப்பதறக்ு னித்திேத்வத அளிக்கின்ற 

குரு நம் மீது வவக்கும் அன்பின் மூலயம  பிராணனின் பசேலறிந்து உயிரின் இரகசிேத்வத 

அறிே முடியும் எனப் பகிரப் பபறற்து. 

ஞான சூரிேனாக வரும் பபரியோர்கள் அறிவு என்னும் மாணிகக்த்வத நம் தவலயில் ஏறற்ி, 

நாம் இந்த உடல் அல்ல என அறிே வவத்து , அறிோவமவே விலக்கி அமானிதம் எனும் 

அறிவவ அறிே வவக்கிறார்கள். நம் உயிர் நட்டம் அவடோமல் நாம் அறிவு வடிவாே் ஆக ஒரு 

பமே்க்  குருவவ அவடே யவண்டும்.  

மாயக்கூதத்ின் ைஜக அறியாமல்  என்ற பாடலுகக்ான புரிதலாக மாவே என்றால் ோது 

ஒன்றும் இல்லாதது எனவும், வட்டமிடும் மாே்வக என்னும் முள்ளுக்காட்வட மிதித்து ஏற 

ஆசானின் அருள் பபறய்ற மாவேவே பவல்ல முடியும் எனவும் பகிரப் பபறற்து.  

யமலும் "காைலான புராதன ரைதியர்"  என்ற பாடலின் புரிதலாக, பபாறிவேப் புலன் 

வசத்தில் யபாக்குவதால் ஆபத்து நம் உள்யள எப்யபாதும் உள்ளது. 

பபரியோரின் பசால்யல நம்வமப் பாதுகாக்கும் யவலாக 

திரு.சாலல ரவி அவர்கள் 

நிறுவனர்: ஆதி மார்க்க னீதி அலவ 
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உள்ளது..யவதத்வதப் பழகினால்தான் னாதம் விவளயுயம அன்றி படிப்பதால் எந்த 

பேனும் இல்வல. பபரியோர்கள் எடுத்து வவத்துள்ள ஒவ்பவாரு பழகக்மும் 

மனவத பவறுத்து அறிவவ யமம்படுத்தயவ என யவதத்தில் கூறப் பபற்றுள்ளது. 

ஒரு வித்தின் உள்யள அதன் நிறம் குணம் இவல கிவள வவத்து இவறவன் பவடப்பு 

உண்டாக்கிே தன்வம யபால் குருவின் பசால் வித்தாக நம் காது  வழிோக நிவனவில் வதத்து 

அறிவு விருட்சம் ஆக வளர்வவத உணரலாம்.  

பதாடர்ந்து, தன்வன அறிவயத மனிதனின் முதல் கடவம என்றும், இவ்வுடம்பு எடுத்தல் 

எதற்கு என அறிந்து பிறந்ததின் பேவன அவடேயவண்டும் எனவும் இந்த பமே்வே 

அறிந்தவர்களுக்கு, அதவன மற்றவர்களிடம் பகாண்டு யபாே் யசர்க்கயவண்டிே கட்டாே 

கடவம உள்ளது.  

அதற்கான தகுதிவே நாம் யமம்படுத்துவதற்கான வழிவே நமது குருபிரான் 

அருள்கிறார்கள். அவர்களுவடே திரு பமாழிோனது  நம் உள் ஒலித்துக ்பகாண்யட இருந்தால் 

நம் பமே் உணர்வு ஓங்கி சித்தத்வத உே்ேச் பசே்து பிரகாசமான எல்வலவே அவடேலாம் 

எனும் பகிர்வுகளுடன் அவவ நிவறவு பபறற்து. 

28-11-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சத்துைாசச்ாரி சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி ரேமலதா தியாகராைன் 

நாள்: ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் அடி நாதமாக விளங்கும் பமே்வழி குழந்வதசாமி 

கவுண்டர் அே்ோ அவர்கள் அவதரித்த  திருநாள் இன்னாள். இேல்பு வாழ்க்வகயில் நாள் 

என்பது மிகவும் முக்கிேமானது. ஒரு மனிதன் பிறந்ததிலிருந்து ஒவ்பவாரு முக்கிேமான 

பசேலுகக்ும் நாள் பார்த்து பசே்வது வழக்கம். அப்படிபேனில் ஞான வாழ்க்வகயில் நாள் 

என்பது எத்தவகே சிறப்பு வாே்ந்ததாக இருக்கும். அறிவு என்ற மாணிக்கத்வத பபறற் 

மனுவிற்கு எல்லா நாளும் நல்ல நாளாகயவ அவமயும். இதவன பமே்வழி சாவல 

ஆண்டவர்கள் 

குரு தசான்ன ைாசனம்ரபாட ்டிருநந்ு தகாண்டு 

னாணாமற் றாரகமந் நிரதஜ்த ரயாத 

னாட்கள்ைரும் னாதளல்லாம் னலனா ளாரம  என்று கூறியுள்ளார்கள். 

திரு : திரு என்பது 

திருதைனுமிஜம யானாடு ஜடயைர் 

திரும ஜறகக்ுரு தீன்திரு ரமனியர் 

கரத்தால் தீண்டமுடிோத ஓர் யதகத்திற்கு பபேர் "திரு" அத்தவகே "திரு"வவ ஓர் பமே் 

குருபிரானின் மூலயம அறிந்து அவடேமுடியும். 

வித்தில்லா வித்து: பாரவான்கள் எல்யலாருயம மூலப் பழம் பண்ணாரமணி உண்வடப் 

பபட்டகத்வதத் தாங்ஙிச் சுமந்து வழி வழிோக அதனுவடே தன்வம மாறாமல் 

வித்தில்லாவித்தாகிே, அவர்களின் நாதத்தின் மூலம் அதவன நம்மிடம் விவதக்கிறார்கள் 

அங்கம்: அங்கம் என்பது நாம் நிவனக்கும் நம் யதகம் அல்ல. அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக ்

கதஜையஜடக்கும்ரப ரறிதைனக ் கருளி என்று கூறுகிறார்கள். அதாவது ஆசான் 

அவர்களின் ஒரு பமாழி கீவதோகிே நாதம் பகாண்டு, அங்கம் "அது" இடத்தில் ஐம்புல 

கதவவயும் அவடக்கிறார்கள். 

தனி முதல்: அறிவுதான் பமே்பபாருளாக, மனிதன் அவடே யவண்டிே இலகக்ாக உள்ளது. 

மற்ற ஜீவ ராசிகளிடத்தில் இல்லாத தனிச் சீதனமாகிே அறிவு மனிதனுக்கு மட்டுயம 

பகாடுகக்ப்பட்டுள்ளது. அவனத்திறக்ும் மவற பபாருளாக அறிவு 

விளங்குகிறது. நம்மிடத்தில் அறிவு இருந்தும் அவத அறிோவமபேன்னும் 
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திவர மவறத்து இருப்பதால் அவித்திோ பாதமாக மனமாகயவ கீழ்நிவலயில் 

உள்யளாம். அறிவுரூபமாக உள்ள ஆசான் அவர்களிடத்தில் தஞ்ஞம் 

அவடந்தால்தான் நம் அறிோவம நீங்கி அறிவு பிரகாசமாகி யவதம் அவனத்தும் 

விளங்கும். 

குன்று: குன்று இருகக்ும் இடதமல்லாம் குமரன் இருகக்ும் இடம் என்கிறார்கள். குன்று மல 

தைம்மாஜய கடந்து தைளிக்குள் தைளி கடந்து சும்மா இருக்க சுகம் என்கிறார்கள். 

அப்படிபேன்றால் குன்று என்பது மண் கட்டி 

குவிேயலா மவலயோ அல்ல.  

தசன்னிமஜல ைாசலுக்கு ளுட்புகுத ஜைத்து 

ஜீைதனனும் சிரஞ்ஞீவிகக்ுச் தசபப்ுமுப ரதசம்  

என்கிறார்கள்.  

 

பசன்னிமவல என்பது ஒவ்பவாரு 

மனிதனுவடே தவலோக உள்ளது. அத் 

தவலயே குன்றாக, குமரன் இருக்கும் இடமாக 

இருப்பது. இதவன நம் பதே்வம் அவர்கள் ஜீை 

குஜகரதாறும் வீற்றிருக்கும் மருவிலாகுகன் 

என்கிறார்கள். "கு" என்னும் அறிோவமோகிே 

இருள் மறித்து என்றும் மாறாத  வேதிவன 

உவடேவர்களுகய்க குமரன் எனப் பபேர். 

நாம் என்பறன்றும் நிவலத்திருப்யபாம் எனும் 

எண்ணம் மனிதனுக்கு மட்டும் வருவதறக்ான 

காரணம் ோபதனில் மற்ற ஜீவராசிகவள விட 

மனிதன் மட்டும் தனிச் சீதனமான ஓர் 

னித்திேப் பபாருவளப் பபற்றுள்ளதால் தான். ஆனாலும் அவத அறிோமல் பவம்மாவே 

எனும் பிறவி யநாயில் சிக்கி, மும்மலபமனும் அறிோவம இருளில் உள்யளாம். அத்தவகே நம் 

மனவத ஆசான் அவர்கயள குமரனாக வந்து அறிவு என்னும் யஜாதிவே ஏற்றி நமகக்ுள் உள்ள 

பவளிக்குள் பவளி கடந்து சும்மா இருகக்ும் பசேலில் சுகம் காண வவக்கிறார்கள். 

தூலமுக்தி-ஜீைமுகத்ி: முக்தி என்றால் விடுதவல. அடிவமபட்டிருப்பவருகய்க 

விடுதவலோகிே முக்தி யவண்டும். விவனகக்ு காரணமான மனதிடம் நாம் அடிவமப்பட்டு, 

மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிறவிச் சுழலில் மாட்டி சுழன்று பகாண்யட இருக்கியறாம். மனம் 

அற்று உணர்வு தாண்டி உணர்வுகாரரகி தமாகி ஓம் உருவாக மாறும் பபாழுதுதான் நமகக்ு 

ஜீவ முக்தி. பிறவிகக்ுக ்காரணமாகிே நான்முகன் நம்முள் பிரகாசப் பபாருளாக நான் எனும் 

பபேரில் உள்ளது. இப்பிறவி பதாவலந்தால்தான் ஆன்மாவிறக்ு முகத்ி எனக ்கூறுவது பசத்த 

பிறகு நடக்கும் விஷேம் அல்ல. இருகக்ும்பபாழுயத ஆசானின் யபரிரக்கத்தால் சாவரும் முன் 

சாகப்பழகும் நிவலவேப் பழகுவயத முக்திக்கான ஒயர வழி. பிண்டம் புகுந்து இனி 

பிறவாதயத தூல முக்தி. 

ஆறாம் அறிவு: ஐேறிவு விலங்குகள் ோவும் அதன் யதவவகவள நிவறயவற்றி இவ்வுலகில் 

பசவ்வயன வாழ்கிறது. ஆனால் ஆறறிவுள்ள நம் பசேயலா இவறவனிடம் முவறயிடுவதும், 

அழிபபாருள் யதடுவதில் முடிவில்லாமலும் மாறிக்பகாண்யட உள்ளது. அதன் காரணம் 

நமக்குள் உள்ள னித்திே பபாருள்தான். அதவன அறிந்து அவடவதற்யக ஆறாம் அறிவு 

நமக்கு பகாடுகக்ப்பட்டுள்ளது எனும் பகிர்தலுடன்  அவவ இனியத நிவறவுற்றது 

28-11-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம தமய்ைழி குழந்ஜதசாமி கவுண்டர ்ஐயாவின்  

101-ம் ஆண்டு திரு அைதார திருனாள் சிறப்பு சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி ஜீவிதா ைடிரைலன்  
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பமே்வழி குழந்வதசாமி கவுண்டர் ஐோவிடம் பமே்கக்ல்வி கற்கும் யபாது, தான் 

பபற்ற சிவா அனுபவங்கவள குருபிரானவர்கள் அருளிச் பசே்து அவவவே 

துவக்கினார்கள். 

சுப்பிரமணிேர் யோக ஞானம் , காகபுசுண்டர் பபருநூல் காவிேம், பசளமிே சாகரம் என்ற 

யவதநூல்களுகக்ு ஐோ எழுதிேருளிே முன்னுவரயில் 

பபாதிேப் பபற்றிருகக்ும் யவத முத்துக்கவள ஆசான் 

அருளிச் பசே்தார்கள். முருகப்பபருமான் அகத்திே 

மகா முனிவருக்கு உபயதசித்து அருளிே னூல் 

சுப்பிரமணிேர் யோக ஞானம் 500 

முருகப்பபருமானின் பிறப்பு, பசாந்த ஊர், தாே் 

தந்வதேரின் பதாழில்,  முருகன், கார்த்தியகேன், 

சுப்பிரமணிேர், ஆறுமுகன், சக்கரமன்றாடிோர் 

என்ற திருனாமங்கள் உணர்த்தும் பமே்சப்சேல்கள், 

தந்வதக்கு உபயதசம் பசே்த இரகசிேம், 

சூரசங்காரத்தின் உண்வம, வடபமாழி -தமிழ் 

பமாழியின் சிறப்புகள், பரிபாவஷச் பசாறக்ள், என 

பல உண்வமகவள யபாகர் முதலான பல சித்தர் 

மரபினர்களின் பாடல்கவள சாட்சிோக வவத்து 156 

பக்கங்களின் மூலம் இன்னூலின் முன்னுவரயில் ஐோ 

அவர்கள் அருளிச் பசே்த பபாக்கிஷங்களில் சில துளிகள் -  

முருகப்பபருமான் ஆவணி மாதம் பூச நட்சத்திரத்தில் பிறந்தார் என்றும், நம்வம யபாலயவ 

தாே் தந்வதேர்க்கு குழந்வதோக பிறந்து வளர்ந்து பருவம் அவடந்து சிறந்த மனிதனாக 

ஞான தண்டாயுத பாணிோக வாழ்ந்து அகத்திேருகக்ும், சிவனாருகக்ும் உபயதசம் 

அருளினார் என்றும், முருகப்பபருமானின் தாே் தந்வதேர்கள் பகாங்குநாட்டு பவள்ளாளர்கள் 

என்பவதயும் சாட்சி னிரூபவணகயளாடு அருளியுள்ளார்கள். 

முருகன்- மும்மூலம் கடந்ததாயல முருகன் என்று எனகக்ு யபருமாசச்ு 

கார்த்திரகயன்- கருவிக் கரணங்களாகிே தத்துவங்கவள நிக்கிரகஞ் (பசேலறற்ு) 

பசே்ததால் கார்த்திவக ஈஸ்வரன் என்ற திருனாமம் உண்டாயிறற்ு. 

சுப்பிரமணியர-் சுத்த பிரம்ம பிரகாச மணி என்பதாகும். 

ஆறுமுகம்- அறுநரகத்வத அறுத்ததினாயல ஆறுமுகம் என்ற னாமம் உண்டாயிறற்ு. 

சக்கர மன்றாடியார-் சிதம்பர சகக்ர மன்றில் ஆடிேதால் இத்திருநாமம் உண்டாயிறற்ு. 

சூரசங்காரம்- அசுரர் கிவளவே அறுகக்ும் பசேயல சூரசங்காரம் என்பவத  பமே்வழி னூலில், 

காமாதி யசுரர்கிஜளக் கரு ைறுக்கக் ஜகயில் ரைரலந்நினது தபாய்யாகாரத என்று 

பமே்வழி சாவல ஆண்டவர்கள் அருளிே னிவலகவள ஆசான் எடுத்துவரத்தார்கள். 

காகபுசுண்டர்பிரான் வசிஷ்டருகக்ு உபயதசித்தருளிே னூல்  காகபுசுண்டர் பபருநூல் 

காவிேம் 1000. யோகத்தின் மூலமாகத் தான் ஞானத்வத அவடே முடியும். யோகம் இல்லாத 

ஞானம் முத்தி அளிக்காது. சரிவே, கிரிவே, யோகம், ஞானம் என்ற படிநிவலகவள ஆசான் 

அனுக்கிரகத்தால் சுழிமுவனப் பூட்வடத் திறந்து பகாண்டதன் பிறயக அவடே கூடிே 

பமே்ஞ்ஞான னிவலகள் என்பவத பரிபாவஷகளின் மூலமாக இன்னூலில் அருளியுள்ளார்கள். 

சற்குருவின் இரக்கத்வதப் பபறற்ு, சற்பாத்திரனாக இருப்பவர்களுகக்ு இப்பரிபாவஷகளின் 

பமே்ச் பசேல் விளங்கும். மற்றவர்கள் அறிவதற்கு வாே்ப்யப இல்வல 

என்பவத, சாவல ஆண்டவர்கள் ஞானனூற ்பபாருளறிதல் என்ற பாடலில், 
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அருணிஜலகால் தஜலயும்பரி பாஜை கல்லார் 

    ஆயுதளலாம் படித்தும்தபாரு ளறியப் ரபாகார் 

ஒருதமாழியாம் குருதமாழிதமய்ப ்பால றிந்நால் 

     உறுரகாடி னூற்கும்தபாரு ளாகு மன்ரறா   

என திருவாே் மலர்ந்து அருளியுள்ளார்கள். 

அகத்திே பபருமான் புலத்திேருகக்ு உபயதசித்தருளிே னூல் வாத பசளமிேம் எனும் பசளமிே 

சாகரம். பசளமிேம் என்பது தங்கத்வதயும், சாகரம் என்பது கடவலயும் குறிப்பதாகும். தங்க 

உடவலக ்காட்டத் தான் வந்த திக்குடில் என்பவத உணர்த்தயவ கனகக ்கடலாக , ஞானக் 

கடலாக குரு பபருமான் திருவுரு தாங்ஙி வருகிறார்கள். அவர்களின் அருள் மூலம் அவடவயத 

முத்திோகும். 

யோகமும் ஞானமும் இல்லாமல் முத்தி கிட்டாது. முத்திவே நாடுபவன் யோகத்வதயும் 

ஞானத்வதயும் அப்பிோசம் (பழகுதல்) பசே்ே யவண்டும். மனிதனுக்கு மட்டுயம பிராணவன 

வசப்படுத்தும் வல்லபம் இருக்கிறது. தன்னுள் பபாதிந்திருகக்ும் இத்தவகே வல்லபத்வத 

வகக்பகாண்ட குருபிரானவர்களின் வழிவே பின்பற்றி பசல்பவர்களுகக்ு பரமபத னித்திே 

மகிழ்ச்சி வாழ்வு வரமாக அளிகக்ப்படுகிறது என்பவத உணர்த்தும் பமே்வழி னூல் பாடல். 

ைழிசரிஜக முடிந்தமுடி விடமும் காட்டி 

   ைட்டமா சித்தியுதமய்ப் பாலும் காடட்ி 

ைழிரயாகம் கஜலனாலங் ஙுலமுட் பாய 

  ைழி தசன்ரறா தரன்றாற்றான் ைஜகயாய்ச ்தசால்ைார்”   

 என்று அருளியுள்ளார்கள்  

 

சர்வத்திற்கும் முடிந்த முடிவாக, ஆதிவசவ பீடம் -கடம்பவன காவளோகிே சிவசுப்பிரமணிே 

குகன் தமிழ் கடவுள் முருகப்பபருமாயன சாவல ஆண்டவர்களாக அவதரித்து வந்துள்ளார்கள் 

என்ற யபருண்வமவே உணர்ந்த பபரிோராகிே பமே்வழி குழந்வதசாமி கவுண்டர் ஐோவின் 

பபாற்பாதங்கவளப் யபாற்றியும், கயிலாேப் பரம்பவரோே் , வாவழேடி வாவழோக, 

பமே்வழிோே் வந்திருக்கும் னமது குருபிரானின் பபருங்கருவண யபரிரக்கத்திறக்ுரிே 

பாக்கிேவான்கயள ஆதி மார்க்க னீதி அவவயின் அங்கத்தினர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற 

சிறப்பம்சங்களுடன் அவவோனது இனியத நிவறயவறிேது. 

 

இலச வகுப்பின் மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுடதவன்  

07-11-2021 ஞாயிற்றுகிழலம:  இலச வகுபப்ின் மதாகுபப்ு 

முதலிை் குரு ஸ்யதாத்திரம் அந்ந னாளில் அலணத்மதலன யாட்மகாண்டு  என்ற 

பாடை் பாடப்மபறற்து. மதாடர்ந்நு ஞானமுணறயீடு பாடை் மறுப்படாச் சிப்பி தானும் 

மலழத்துளி திறநந்ு வாங்ஙி… (39)  என்ற பாடை் பாடப்மபற்றது. மதாடர்நந்ு மமே்ைழி னூை் 

பாடை் விண்ணுமண்ணும் கதிர்மதியு மின்பனிதா ரலகயும்… (01) என்ற பாடலும் 

வீசும்விழி காந்நுமதி மண்டலமும் கடந்நு… (02)  என்ற பாடலும் இரை்டு விதமான 

ராகங்ஙளிை் பாடுைதறக்ு பயிறச்ி அளிக்கப்பட்டது. 

 

 

14-11-2021 ஞாயிற்றுகிழலம: இலச வகுப்பின் மதாகுபப்ு 

முதலிை் குரு ஸ்யதாத்திரம் மாயக ்கூத்தின்வ லகயறி யாமல்யான்... (10) 

என்ற பாடை் பாடப்மபற்றது. மதாடர்ந்நு மதே்ைத் யதடு கூடகம் ைஸ்த்து 
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துதி அகமியம காமியம கூறின்... பாடலும் மகாடுலம மகடு  மனடுபலகலம... 

என்ற பாடலும் தாளத்துடன் பாடுைதற்கு பயிற்சி அளிகக்ப்பட்டது. 

21-11-2021 ஞாயிற்றுகிழலம: இலச வகுப்பின் மதாகுபப்ு  

மதே்ைத் யதடு கூடகம் புராதனம் கூறுைது பூமியடங்ஙலுகக்ும் ஓதும்பு ராதனங் ஙூறுவது... 

என்ற பாடை் தாளத்துடன் பாடுைதறக்ும், மதாடர்நந்ு பாதபூணஜ ஆமன் வித்தாதிடயாதய-

இங்ஙுலாவுகு திகாந்ந.... தலல னாளில் அங்டங அருகில்... என்பணத முணறோக 

படிப்பதற்கு பயிறச்ி அளிகக்ப்பட்டது.  

 

குருைாழ்க !      குருயைதுணை !! 
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டிசம்பர் மாத 

நிகழ்வுகள் 
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குருபிரான் அவர்களின் வர்ஷிப்பு 

 

 ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் அங்கங்கயள, எதார்த்த 

நன்மன சற்சன மக்கயள, ஆதி மார்க்க னீதி மமாழியின் 

டிசம்பர் மாத மின்னணு சஞ்சிணகயின் சிறப்புகள் பறற்ி 

கூற விணழகியறன். கார்த்திணகயும் மார்கழியும் கைந்து 

ைரும் இந்த மாதத்திை் கிறிஸ்மஸ், ஆங்கிைப்புத்தாை்டு, 

பரமபத ைாசை் திறப்பு, ராப்பத்து, பகை் பத்து, ணைகுை்ட 

ஏகாதசி, மற்றும் மபரும்பாைான யகாவிை்களிை் அதிகாணை 

பூணஜ, இணை ோவும் புற உைகிை் நணடமபறும் மார்கழி மாத 

சிறப்பாக உள்ளது. அக உைகிை் ஆதி மார்க்க னீதி 

அணையிை் ஆகிக்மகாை்ட உை்ணமணே உைர்ந்த 

மக்களுக்கு, எந்த மாதமும், காைமும், நாளும், மபாழுதும், 

சர்ை ைைதும் ஆகக்கூடிே சிறப்ணப பரிசுத்த ஆவித்மதே்ைம் 

அருள் பாலித்துள்ளார்கள். இதணன ஆை்டைர்கள் 

"யகாைாமை் முகய்காைம் யபாட்டதின் யமற ்குரு மசான்ன ைாசனம் யபாட்டிருந்து மகாை்டு 

னாைாமற் றாரகமந் நிரத்ணத யோத னாட்கள் ைரும் னாமளை்ைாம் னைனா ளாயம" என 

அருளியுள்ளார்கள்."தூே ஞானசச்ுடர் விளக்மகன்னுள்யள பாே ணைத்த பதத்ணத மறப்பயனா" 

என்பதின் விளக்கமாக அறிவுச் சுடயர ஞானசச்ுடர். அறிவுசச்ுடர் ஏற்றப் மபறற்ிருப்பைர்கள் 

முதலிை் கடக்க யைை்டிே மபாருள் காைம் எனவும், நான், ஆன்மா, பசு, சிற்றணு ைடிவினன், 

என்பதின் சிறப்ணபயும், நற்றாளின் சிறப்யப கை்விோக, எழுதாமணறோக, சாகாக் 

கை்விோக, இணை அணனத்ணதயும் உள்ளடக்கி ணைத்திருக்கும் ஏழ் நிணைக்கம்பம் ஆக 

உள்ளணதயும், நிகழ்ச்சிகளிை் மக்கள் பகிர்ந்துள்ளனர். யமலும் புைாை் மறுத்தணைப் பறற்ிே 

மதளிணையும், கபீர்தாசர் அருளிே "அன்பிை்ைாத உள்ளத்ணத மோனம் என்றறி" என்பது 

பற்றியும், யோகத்தின் மூைமாக இணற மபாருணளப் மபறய்றாமா, என்பது பற்றியும் யபசப் 

மபற்றுள்ளது. "அங்கமதிடத்திை் ஐம்புைக் கதணை அணடக்கும் யபரறிவு”, “அந்தமுள்ள 

பிரைைம்”, "சாைாது பிறைாது தனி முதைாயிருந்த நான்", "பள்ளிணேயும் மமே்ப்பாை் தந்த 

ைள்ளை்" யபான்றைற்றின் அருஞ்சிறப்புகள் அத்தணனயும் யபசப் மபற்றுள்ளது. ஒளணைப் 

பிராட்டி அருளிே "மபரிேது யகட்கின் யையைாே்" என்ற மதாை்டரின் மபருணமணே விளகக்ும் 

பாடலுக்கான சிறப்பும் யபசப் மபற்றுள்ளது. "அணுவுக்கணுைாே் அை்ட பிரமாை்டமாே்" 

எனும் யதை ரகசிேச் மசேை், பிரம்மாை்டமான உைணகப் பணடத்த பிரம்மா, ஸ்ரீமன் 

நாராேைனின் உந்திக ் கமைத்திை் யபாே் ஒடுங்குகின்ற மசேணைக ் குறிப்பணதயும், 

அமானிதத்தின் சிறப்பு பற்றியும் மதாகுத்து ைழங்கப் மபறற்ுள்ளது.  

 

 மக்களின் விருப்பயம மயகசனின் விருப்பம் என்பதற்கிைங்க மதாகுப்பாளர்களின் 

மபேர்களுடன், மதாகுப்புகக்ான விஷேங்கணளப் யபசிே மகக்ளின் மபேர்களும், இனிைரும் 

சஞ்சிணககளிை் யசர்க்கப்மபறும். திருமதி ைாைை்ோ ைாசுயதைனின் இணச ைகுப்பு பறற்ிே 

மதாகுப்பும், இணசணேக ்கற்பிகக்ும் விதமும், திருைாசக நாேகி பூர்ைிமா, யதைார நாேகி 

உமாராைி, இைர்கள் அைற்றிற்கான பாடலுக்கு ைழங்கும் விளக்கங்களும் மிகவும் 

யபாற்றத்தக்கதாக உள்ளது.  

 

 "இனித்த முக்கனிசச்ாறு பிழிந்து யதனமுதும்" "பாறக்டணை குறுகக ்காே்சச்ி ைடித்து 

மதளித்திட்ட யைதாந்தம்" "யைதாந்தத் மதளிவிறுத்துப ்பாகு படத் திரட்டி ணைத்தன யபான் 

மதிேமுத கணைக்ஞான யபாதம்" "விை்ைான ைமுதகணை விருட்சம் 

வித்திை் விளங்கி னின்ற விதம் யபாமைைாஞ்ஞ ருக்கிக ் கை்ைான 
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னூைாகும் குரு முறாதி" என ஆை்டைர்கள் அருளிே ைை்ைம், ஒரு மாதத்திை் யபசப் மபறற் 

அத்தணன நிகழ்வுகளும் இந்த சஞ்சிணகயிை் மதாகுத்து ைழங்கப் மபறற்ுள்ளது. "ைழியிதைாை் 

மற்றினியோர் ைழியுமிணை, ைழி புகுைான் ைழிேறிைான் அைனின்சான், அருமணறயி 

னுளைறிந்யதன் இரை்டிணையே", ஏகாட்சரப் மபாருளாகிே இரை்மடனும் ைாசிோகிே 

ஒன்றிை் யபாே் ஒடுங்கி அறிவு பை திணசகளிை் சிதறாமை் ஒயர நிணையிை் நின்று பிறைாணம 

மபற யைை்டும் எனும் ஒயர யநாக்கத்திற்காக ஒை்மைாரு மாதமும் ைரும் இந்த மின்னணு 

சஞ்சிணகணேப் பார்த்து, படித்து, மக்கள் பேனணடே யைை்டும் என்ற யைை்டுயகாளுடன் 

எமது உணரணே நிணறவு மசே்கியறாம். 

 

  நமஸ்காரம். 
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ஆதி மார்க்க னீதி அலவயின் 2022 டிசம்பர் மாத சலப 

நிகழ்வுகளின் சாரம்சம் 

 
03.12.2021 மவள்ளி கிழலம சிவகாசி சிறப்பு சலப  

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ.விஜயகுமார் 

 

 "வஞ்சமில் பரமார்த்த தவத்தினர"் என்ற குரு ஸ்யதாத்திரப் பாடலுடன் அணை 

நிகழ்வுகள் மதாடங்கப் மபறற்து. பஞ்சமா பாதகமாகிே மகாணை, களவு, கள் ,காமம் மபாே். 

இணை நமது கை் காது மூக்கு ைாே் ைழிோக நணடமபறுகிறது. இைறற்ிறக்ு காரைம் மனம்.  

"ஓயாதுபடிக்க ஓங்கும் உணர்வு,  

மபாய்யின்ப உணர்ச்சி மமய்யுணர்வு மகால்லி "  

          அறிவு அறி பாடம் 

 

 மனம் யதணைேற்ற முரை் பாடுகணளயே விரும்புகிறது. ைாழ்ைாங்கு ைாழ ைந்த 

நம்ணம இணறைன் சாகப் பணடக்கவிை்ணை சாகும் முன் சாகப் பழகுைணத உைர்ந்தாை் 

இறைாணமக்குள் ஆகைாம். இணதயே மசத்தாை் சிையைாகம் என்று கூறுைது. 

 ஐந்து பூத கைங்கணள நமக்கு யநசம் ஆக்குையத முரீதின் ரகசிேம். கிருஷ்ை 

பரமாத்மா ணகயிை் உள்ளது பாஞ்ஞசன்ேம். அதுதான் நாதம் ,அது ஆசான் மூைமாக நம்முள் 

பாே்ந்த பின்னர் தான் அறிோணம விைகி, அறிவு பிரகாசம் உை்டாகிறது. இப்படிோன சுடர் 

யதகத்திை் ஏற்றிணைக்கின்ற மசேணையே, "தூய ஞானச்சுடர ் விளக ் மகன்னுள்டள 

பாயலவதத் பததல்த மறப்படனா" எனப் பாடுகிறார்கள். நமக்கு மமே்ேறிவு ரகசிேத்ணத 

எடுத்து ஊட்டுையத யைதம். அதுயை ைந்த யைதமாகிே ஆசான். ஐம்புை நுகர்வின் மூைம் நாம் 

சம்பாதிப்பது ோவும் நஷ்டயம. நம்ணம நஷ்டப் படுத்துைது நம் மூசச்ு தான்.  

 நான், ஆன்மா, பசு, சிற்றணு ைடிவினன் என ைள்ளைார் கூறுகிறார். மனிதனின் 

அணடோளம் ைாக்கு, சப்தம், ைாே்ணம. மனிதனின் நாமம் "ஆன்மாவிற்யக" கை்வி கறப்தின் 

பைன் "நற்றாணளக ் காை்பதுயை" நற்றாள் யைறு, இணறைன் யைறு அை்ை, திருைடி 

ைடிைம்தான் "சிைமேம்" இதுயை பிள்ணளோர் சுழி ,எழுதாதஎழுத்து, ஊணமஎழுத்து என 

பைைாறாக அணழக்கப் மபறுகிறது. இணறைன் திருைடி ைடிைாக, சர்ைத்ணதயும் தாங்கி 

நிற்கும் ஒன்றாக உள்ளான். அந்த திருைடி ரகசிேம் ஆகாேத்திை் உள்ளதாக மபரியோர்கள் 

அருளுகிறார்கள். பஞ்சபூதத்திை் எை்ணைேற்ற ஒன்றான ஆகாேம் மனிதனிடத்திை் 

நிணனைாக உள்ளது. ஆனாை் மனிதனின் நிணனவு பார்த்தணத மட்டும் நிணனகக்ும் ஒரு 

ைணரேணற உை்டு .நாம் பார்த்தது ோவும் அழிேக் கூடிே ஒன்றாக உள்ளது. அழிோமை் 

இருக்கும் நித்திேப் மபாருளாகிே "நற்றாணள”, ஒருமுணறோைது தரிசித்து இருந்தாை்தான் 

அணதப்பற்றி சிந்திகக் முடியும். எணட ,நிறம், உேரம் ,மற்றும் யதாற்றமும் முடிவும் அறற்தாக 

உள்ள நான் எனும் ஆன்மாவிற்யக. "மமே்ப்மபாருள்" எனப் மபேர். "நாணன" அறிையத 

தன்ணன அறிதை் ஆகும். இதற்கு உைகிலுள்ள யோகப் பயிற்சிகள் உதைாது. இதணன 

புைத்திே மகாமுனிைரும் "காணும் மூசச்டக்கி..” என்ற பாடலிை் அருளியுள்ளார். "ைாசி 

என்றாை் மூசச்ு அை்ை என மமே்ைழி சாணை ஆை்டைர்களும் கூறுகிறார்கள். மூசச்டங்கும் 

ரகசிேம் ஓர் மூைத்திை் உள்ளது. அணதத் மதரிந்து ஆத்ம வீடணடயும் ரகசிேத்ணத அறிந்த 

மபரியோர்கள் தன்ணன சார்ந்தைர்களுகக்ும் அதணனப் பழக்கி ணைக்கிறார்கள்.  

 ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் மக்கள் சாகாக்கை்வி கற்றைர்களாக, மரைமிைாப் 

மபருைாழ்வு இன்னமதன்று மதரிந்து ைாழும் மக்களாக உள்ளார்கள் .ஆதி யைறு ,யஜாதி 

யைறை்ை .அது நீதி ைழிோக, அறிவு ைழிோக, இணறைனாக உள்ளது. ேதார்த்த உள்ளத்யதாடு 

யதடுகிறைனுக்யக ஞானம் கிட்டும். யைதத்திலுள்ள 

யகள்விகளுக்மகை்ைாம் பதிை் தன்னிடம் உள்ளது என்பணத அறிோமை் 
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இருப்பயத அறிோணம. தனக்குைணம இை்ைாதான் "தாள்" யசர்ந்து மனக்கைணை மாறற்ப் 

மபறும் ரகசிேயம இந்த "மமே்ஞானம்" மனதின் மூைமாக உை்டாகும் நை்விணன, 

தீவிணனக்கான எதிர்விணனணே, அைரைரும் அனுபவித்யத ஆக யைை்டும். கஷ்டம், 

துன்பத்திற்கு காரைம் விணனயேேன்றி கடவுள் அை்ை விணன அறுக்கும் ஆயுதம் 

யகாடாயுதம்.  "எை்சாை் உடம்பிறக்ு பிரதானமான சிரயச ஞானத்திற்கான இடம். இதணன 

நிரூபித்து, நிஜமாக்கி ணைப்பயத ஆதி மார்க்க னீதி அணை. இந்த உடலிை் நமது 

இருப்பிடமாகிே விைாசம் நமக்குத் மதரிேவிை்ணை. இதணன ைள்ளை் மபருமான் அருட்பாவிை் 

4 விை்ைப்பங்களாக அருளுகிறார்கள்.  

 கிருஷ்ை பரமாத்மா தர்மத்ணத காக்க மனித உயிர்கணள மகாை்ைச ் மசாை்ைது, 

ைள்ளைாரின் ஜீைகாருை்ேத்திறக்ு 

மாற்றமாக உள்ளது .இதன் உை்ணம 

நிணைணே,  

மகால்லான் புலால் மறுதத்ாலன எல்லா  

உயிர்களும் லககூபப்ித ்மதாழும் " 

எனும் குறள் ைாயிைாக அறிந்து 

மகாள்ளைாம் யகாழி, ஆடு, மாடுகளுகக்ு 

மதாழுைதறக்ு ணகயோ, அறியைா இை்ணை 

உயிர் என்பது அைரைரின் "நாமமாக” 

உள்ளது. அது பஞ்சபூத நிணைகள் கடந்த ஓர் 

இடத்திை் உள்ளது. அதுயை நமது இருப்பிடம் 

என்பணத நிஜமாக்க ைந்துள்ளது இந்த ஆதி 

மார்க்க னீதி அணை. நமது அசுர குைம் மாறி 

சுர குைம் ஆகி கை்ைாதைன் கறய்றான் ஆகி, 

அறிவின் உை்ணம நிணைணே நாம் உைர 

யைை்டும். நித்திே நன்ணமோகிே 

பரம்மபாருளின் அருளாசிணே நாம் மபற 

யைை்டும். "மசன்றனாட் மசன்றிட்டாலும் 

மசல்லுனாட் மசன்றிடாது னன்றுள 

னாடள யின்னாள் " எனும்  யதாத்திரப் 

பாடலுடன் அணை நிகழ்வுகணள குருபிரான் 

இனியத நிணறவு மசே்தார்கள்.  

 

04-12-2021 சனிக்கிழஜம சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா ைடிரைலன் 

 

 மனிதனானைன் ஏதாைது ஒரு யைதத்ணத சத்திேமாக நம்பித்தான் ஆக யைை்டும். 

திருக்குறள், பகைத் கீணத, யதைாரம், திருைாசகம், சித்தர் பாடை்கள், திருக்குரான், சத்திே 

யைதம் யபான்ற எந்ந யைதமாக இருந்தாலும் அதனுள் மபாதிேப்மபறற்ிருப்பது மனுத் 

தணையின் இரகசிேயம. அந்த இரகசிேத்ணத அறிந்து அணடையத ஞானம். மபரியோர்கள் 

யபரிரக்கம் மகாை்டு அருளும் ஞானத்ணத நாம் மபறற்ிருக்கியறாம் என்பதற்கான சாட்சியும் 

யைதங்களிை் தான் இருக்கிறது. 

 குரு பிரானின் ைாே்ணமக்குள் ஆகி ஆன்ம விளக்கத்ணத மபறும்யபாது தான் நம்முள் 

இருக்கும் அறிோணம எனும் இருள் நீங்கி அறிைானது பிரகாசிக்கும். அறியை மதே்ைம் 

என்பணதயும் உைர முடியும். மதே்ைம், கடவுள், பகைான், கர்த்தர், 
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அை்ைா... என்று யகாடான யகாடி னாமங்களிை் அணழத்தாலும், சர்ை 

னாமத்திற்கும் இருப்பிடமாே், 

தனக்மகன்று எந்த னாமமும் இைாததாே், உருைமற்றதாே், னிறமற்றதாே், 

பளுைற்ற தாே், சுணைேற்றதாே். விளங்கும் அது - கடத்துக்குள் ஒரு தணைமுணற காைம் 

குடியிருக்கிறது என்றும், உயிருள்ள யபாயத அணத அறிே யைை்டிேது மனுவின் கடணம 

என்றும் யைதத்திை் அருளப்பட்டுள்ளது. நமக்கு இணற னாமம் சூட்டப்பட்டதறக்ான 

மபாருளும், மசேலும் தன்னுள் அறிைது மகா அைசிேமானதாகும். சன்மார்க்க மரபும் 

ஞானத்தின் அடிப்பணடயுமான சாகாத் தணை - யைகாக்காை் - யபாகாப்புனை் இன்னது 

இன்னமதன்று, அறியை உரு தாங்கி ஆசானாக ைந்து அறிவித்து, அைரைரின் னாமத்திறக்ுரிே 

மபாருணள அனுபைமாக்கி ணைப்பார்கள். 

மபாய்யுடம்பி னுள்டள மமய்ப ்மபாறியிருந்த மதங்டங 

புயமனழுது மமழுதத்ுமம  மமனழுதத்ியல்பு மமங்டங 

           மமே்ன்னிணை 

யபாதம் 

 இணறைன் எழுதும் எழுத்து - மதி எழுத்து. எமன் எழுதும் எழுத்து- விதி 

எழுத்து.விை்ணுைகிலிருந்து இறங்கிைந்த னாதாக்களின் திருைருளாை் விதி எழுத்தானது 

துணடக்கப்பட்டு மதி எழுத்தாக பதிப்பிகக்ப்படுகிறது என்பணத சாணை ஆை்டைர்கள் முரீது 

சுருக்கத்திை், "தலலவிதி மயழுதல்தத் 

துலடத்மதழு துமடத தன்பயன் 

முரீமதன்பர ் விண்டணார்" என 

அருளியுள்ளர்கள் தற்கணை பீரம்ுகம்மது 

அப்பா அைர்கள் விதி எழுத்து, மதி எழுத்து 

என்பணத மூசச்ு னஷ்டமணடைது - எழுதிே 

எழுத்து (விதி எழுத்து) என்றும், மூசச்ு 

னஷ்டமணடோமை் இருப்பது - எழுதாத 

எழுத்து (மதி எழுத்து) என்றும் 

கூறியுள்ளார்கள். 

 பிரம்ம பிரகாச சாணை ஆை்டைர்கள், 

மூசச்ு ஓடாமயை இருப்பதற்கு பழக 

யைை்டும் என்றும், அப்படி பழகித் 

யதர்ந்தைர்கயள அடக்கம் மடக்கி பிடிகக் 

மதரிந்த அனந்தர்கள் என்று யைதங்களிை் 

அருளிச் மசே்துள்ளார்கள். சாைரும் முன் 

சாப்பழக்கத்ணத பழகி, இத்தூை யதகத்ணத 

விட்டு ஜீையதகத்திற்கு சைாரிேராகி மூை 

ைளனாட்டிற்கு மசன்று ைருையத 

யேத்திராட பேைமாகிே ஜீைபிரோைம். 

இப்மபரும் யபறு மசத்த பிறகு அணடைது 

அை்ை. ஒரு மபரியோணர அை்டி, 

சற்பாத்திரனாக ைாழ்ந்து உயிருள்ள யபாயத மபறக்கூடிே மரைமிைாப் மபருைாழ்ைாகும். 

மார்க்கை்யடேர், ஆஞ்சயனேர், நாரதர், விோசர், ைசிஷ்டர் ஆகியோரும் மரைமிைாப் 

மபருைாழ்ணை மபற்று ைாழ்ந்ததாகத் தான் சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது. இப்படிோன 

னிஜமசேை் அந்தக் காைத்திை் மட்டுமை்ை, இன்றும் ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் 

அங்கத்தினர்களுகக்ு யைதசாட்சிகணள முன்ணைத்து, குரு பிரானின் திரு பாலிப்பு 

திருைருளுடன் யபரின்ப மபருைாழ்வு ைரமானது ஒை்மைாருைரின் இதே மா மாளிணகயிை் 

மசேைாக்கப் மபறுகிறது என்ற சிறப்புணரகளுடன் சணபோனது இனியத 

னிணறயைறிேது. 
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05/12/2021 ஞாயிற்றுக்கிழலம சிவகாசி சிறப்பு சலப  

மதாகுப்பு :ஸ்ரீ தியாகராஜன்  

பதி எட்டு: 

பதி எட்டாகிே அறிவின் இரகசிேத்ணத உைர்த்துையத, பதிமனட்டு படிோகவும், 

யபாராகவும், புராைமாகவும், இதிகாசமாகவும் இருக்கிறது. பதி எட்ணட அறிந்தைர்கயள 

பதிமனை் சித்தர்கள்.  

அன்டப சிவம் : 

அன்பும் சிைமும் ஒன்று. ஆசானின் அன்ணப நாம் மபறற்ுக ்மகாை்டாை் அந்த அன்யப 

நம்ணம சிைமாக்கும். அன்பின் மபேர்கள் விதவிதமாக இருந்தாலும் அதற்கு ஓம் என்றும் 

உைர்வு என்றும் மபேர்கள் உை்டு. குருவின் னாத மதானிோை் மட்டுயம நம் கடத்துள் உள்ள 

கடவுணள அறிந்து மகாள்ள முடியும் என்பணத சாணை ஆை்டைர்கள் யைத ைாயிைாக பை 

நிணைகளிை்  அருளியுள்ளார்கள். இணறைணன அறிே ணைகக்ும் குருபிரானின் அன்யப நமகக்ு 

மரைமிை்ைாப் மபருைாழ்ணை ைழங்கும். அன்பு என்பது உைர்ைாக, ஊற்றாக, 

பஞ்ஞாட்சரமாக, ஆவிப் மபாருளாக இருக்கிறது. ஜீைன் யமை் அன்பு ணைக்கும் உபாேத்ணத 

அருள்பையர மமே்கக்ுருபிரான். "அன்பில்லா உள்ளதல்த மயானம்" என்று புத்த பகைான் 

அருளியுள்ளார்கள். 

ணசை மதத்தின் அடி னாதமும் "அன்யப சிைம்".ஆகும். மனிதன் சைத்திை் இருந்து 

சிைமாகுைதறய்க ைந்தைன். மும்மைங்கணள அறுத்தாை்தான் சிைமாக முடியும். 

தத்துைங்கணள மனிதனுக்குள் ணைத்து பார்க்காதைணர எை்ைாம் கற்பணனகளாகயை 

இருக்கிறது. பணடப்பு இருகக்ும் ைணர இறப்பு  நிகழ்ந்து மகாை்யட இருகக்ும். பணடப்புகக்ுக ்

காரைம் விணனகளின் தணைைனாகிே மனம். மனம் மசம்ணமோனாை் மட்டுயம 

விணனகணள அறுத்து இணறைன் திருைடி யசர முடியும். மனம் மசம்ணமோக, னாத மருந்ணத 

உட்மகாள்ள யைை்டும். இணறைனின் ஏழு ைணக யதாறற்மும் மனிதன் தன்ணன அறிைதறய்க. 

நாம் இத்யதாற்றத்தின் இரகசிேத்ணத தன்னுள் அறியும் யபாதுதான் "அன்யப சிைம்" என்பணத 

உைர முடியும். 

சன்மார்க்கதத்ின் மசயல்:- 

மரை ைாசலிை் பிறந்த நரணன ஜனன ைாசைாகிே யதைப் பிறப்பிை் மனுைாக பிறகக் 

ணைத்து, சாமுன் சாகப்பழகும் பிரம்மவித்ணதணே கறப்ிப்பயத சன்மார்க்கத்தின் மசேைாக 

இருக்கிறது. அதன் மூையம னித்திேத்ணதப் மபறமுடியும். னித்திேத்திை் இருைணக உை்டு, 

ஒன்று மசார்க்கம், மற்மறான்று நரகம் யகாயிலின் அணமப்பும் அதிை் உள்ள குறியீடுகளும் 

மனுைானைன் தன்ணனேறிே யைை்டும் என்ற ஒயர யநாக்கத்திற்காக மபரியோர்களாை் 

உை்டாக்கப்மபறற்து. இதன் ரகசிேங்கணள "டகாவிலும் ஆகம விதிகளும்” என்ற 

தணைப்பிை் மின்னணு ஊடகங்களிை் ஆதி மார்க்க னீதி அணையிை் மைளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 கடவுள் மசேை் அறிந்தைர்கள் பிறைா நிணைணேயும், அறிோதைர்கள் கருைாசலிை் 

புகுந்து மறுபிறப்பும் எடுக்கின்றனர். கடவுள் மசேை் அறிேயை குருவின் திருஆைைாே் 

என்பணத, திருமூைர் பிரானும் "வள்ளல் பிரானுக்கு வாய் டகாபுர வாசல்” என 

அருளியுள்ளார்கள்.  

தமிழ் : 

 சூரிேன், சந்திரன்,12-ராசி-, 27-நட்சதத்ிரம், 9-கிரகம், என எை்ைாைறண்றயும் 

உள்ளடக்கிேது தமிழ். 

“சீவமனன்ன சிவமனன்ன டவறில்லல 

சீவனார் சிவனாலர அறிகிலர ்

சீவனார் சிவனாலர அறிந்த பின் 

சீவனார் சிவன் ஆயிட்டிருபப்டர:  

என்பது திருமந்திரப் பாடை். 
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ஒை்மைாரு மனிதனும் சீைணன அறிந்தாை் சிைனாக ஆகைாம் என்பணத 

உைர யைை்டும். சீைணன அறிைதற்கு சீை பை்டிதணர அறிே யைை்டும், 

சீைபை்டிதரின் இரகக்த்தாை் சீைனாகிே சிைணன அறிேைாம். 

ஞானம் : 

ஞானம் ஆசானின் அன்பாக உள்ளது. அணசைற்று இருப்பது ணசைம், அணசந்து 

மகாை்டு இருப்பது அணசைம்."கடவுள்" என்பது, என்றும் மாறாத நிணைத்த தன்ணமயுணடேது. 

அணத அறிே ஒை்மைாரு மனிதனும் அத்ணைத நிணைணே அணடே யைை்டும். ோரும் கட்ட 

முடிோத திருமாளிணகோகிே இக்கடத்தினுள் இருந்து ஒருதணை முணறக ்காைம் குடியேறி 

ைாழ்ந்து மகாை்டிருகக்ும் ைஸ்து வித்யத கடவுள். 

முக்தி : 

முக்தி என்பது மும்மைத்திை் இருந்து விடுதணை அணடைது எனவும், மனதறற்ு இருகக்ும் 

நிணையே பரிசுத்தம் என்ற குருபிரான் அைர்களின் யபாதணனயுடன் அணை இனியத 

நிணறயைறிேது, 

 

09-12-2021 வியாழக்கிழலம சலப  

 மதாகுப்பு: ஸ்ரீகுமடரசன் : 

 

அங்கத்தினர்களின் யநர்காைணைத் மதாடர்ந்து, சற்குருவின் ஆசியுடன் அணை 

இனியத துைங்கிேது:- 

யஜாதிடம், யைதம், யைதாந்தம், யகாயிை்கள், ைானசாஸ்திரம் இைற்றிை் கூறப்பட்டுள்ள 

அறிவு மகாை்டு ஞானத்ணத நம்மிை் உைர யைை்டும். உைகக ்கை்வியோ பைவிதம். ஆனாை் 

மமே்ஞ்ஞானத்திறய்கா சாகாகக்ை்வி எனும் ஒன்யற ஒன்றுதான் உை்டு. 

 திரியைாக சஞ்ஞாரி எனும் நா+ரதர் என்பது சற்குருணையே குறிகக்ும். 

சத்திய வான்மதிக் மகாரல் வாகக்ியம் எண். 47 

 அறிவிை் ணைத்து எை்ைா ஜீைராசிகணளக ்காட்டிலும் மனிதன் உேர்ந்தைன். அறிைாக, 

ஜீைனாக, உயிராக விளங்கும் அதணன கை்டு யநருக்குயநர் சந்திக்க ணைப்பையர சறக்ுரு 

மற்ற உயிரினங்கள் அதன் குைங்கணள விட்டு மாறாமலும், ஆனாை் மனிதன் மட்டும் 

மாறுபட்ட குைம் மகாை்டைனாக இருக்கிறான். இதணன சிைானந்த யபாதத்திை் 

 

மனிதரிலும் பறலவயுண்டு விலங்ஙுண்டு 

   கல்லுண்டு மரமுமுண்டு 

மனிதரிலும் னீர்வாழும் சாதியுண்டு 

   அடனககுல மனித ருண்டு 

மனிதரிலு மனிதருண்டு வானவரு 

   மனிதர்டபால் வருவ துண்டு 

மனிதரிடல பிறபப்றுகக் வந்நதுடவ 

   அருலமமயன வகுத்தார ்முன்டனார்." 

என்ற பாடலிை் கூறியுள்ளார்கள்.  

யைதாந்தத்திை் மனிதன் ைாழும் ைாழ்க்ணகணே ணைத்து, யமைான எை்ைத்துடன் 

ைாழும்யபாது யதைனாகவும், அதணன விட்டு சற்யற தாழும் யபாது மனிதனாகவும், கீழ் 

நிணையிை் ைாழும் யபாது நரனாகவும் இருக்கியறாம் என்று கூறுகிறது. ஒரு சறக்ுரு 

மபருமானின் துணையுடன் அறுபத்து நான்கு கணைகளுகக்ும் யமம்பட்ட 

சாகாக்கணைணே சாகாக்கை்வியின் மூைம் அறிந்து பழகிேைர்களுகய்க 
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ணகைரைாகக் கூடிேது அடக்கம், முக்தி, யமாட்சம், பிறப்பிலிருந்து விடுதணை, 

ணகைாே பிராப்தி என்பமதை்ைாம், உயிருடன் இருக்ணகயிை் நடக்கின்ற 

மசேைாகும்.  

ஸ்ரீமாணிகக்வாசகர் அருளிய திருவாசகம், மசதத்ில்லாப ்பத்து தலலபப்ில் பாடல் எண் 

04-"அன்ப ராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார்" பாடலுகக்ான புரிதல்:- 

 அன்பின் ரகசிேத்ணத அறிந்தைர்கயள அருந்தைம் மசே்ே முேலும் அன்பர் என்றும், 

திருமாை் “ைராக” அைதாரமாக சிைனின் அடிணேயும், “அன்னமாக” பிரம்மா முடிணேயும் 

காை முேன்று முடிோத அழலுருைாே் சிைமபருமானின் திருைடிணே பற்றிேையர என்பர். 

முருமடாக்கும் என்பது பணரணே குறிக்கும். இணறைணன அணடயும் துணறோகிே ைழிணே 

ைாணழேடி ைாணழோகத் மதான்று மதாட்டு பணரசாறற்க ் கூடிே உேரிேச் மசேணை 

மசே்ைதாை் சற்குரு பிராணனயே பணரேர், அன்பர், உம்பர், அடிோர் என யைதங்களிை் 

கூறப்பட்டுள்ளது. அதுயை அணடோளமாக சிைமபருமான் ணகயிலும் விளங்குகிறது. 

யோக்கிேர் மற்றும் அன்பர் என்பைணர பற்றி நமது மதே்ைம் பிள்ணளத்தமிழிை்"டயாகிக 

ளாகுவ டதயிது டவனீயு சாருட டனடதற".என்றும் 

பூங்ஙிளிக் கண்ணி என்ற பாடலிை் 

டயாக்கியபூ ரணனன்பு டதகக்ியமசள பாகக்ியர்க்கு 

ஆக்லக மரணபய மழிந்மநாழிந்நு டபானதடி  

அலனத்தும் லக விடத ்துணியு மன்பர ்எனவும் 

        என அருளியுள்ளார்கள். 

'உ' என்ற பிள்ணளோர் சுழியின் ரகசிேத்ணத அறிந்து அதிை் யசர்ந்து ைாழும் 

ைாழ்க்ணகணே ைாழ்பைர்களுகய்க யோக்கிேர்கள், அன்பர் எனப் மபேர். யைதகர்த்தர்கள் 

அைர்களின் அமுதனாவு மகாை்டு மைளிோக்கிே யைதங்கள் எை்ைாம் புகழகக்ூடிே மபாருள் 

அைரைர் னாமயம. இதணனயே  

டகாடாயிதக்கூர் வாகக்ியம் எண் 96-ல் 

"னமது மசாந்ந யதகம் அழிோதது, அனாதிோனது. அணதப் மபறயை னாம் பிறந்யநாம். 

உன் ஊைக ் கை்ணுக்கு அறிே முடிோத மபாருளாக உன்பாை் அது 

ணைக்கப்மபறற்ிருக்கிறது. அணதயே மூை மந்நிரம், பஞ்ஞாட்சரம், அஷ்டாட்சரம், பிரைைம், 

கலிமா என்பர். அணதப் புனற்றுணறக ்யகாயிைாக இதோசனத்திை் யபாே்ச் சந்நிப்பணதயே 

யைதம், பிரம்ம வித்ணத என்று கூறுகிறது" என அருளப் மபறற்ுள்ளது. 

திருஞான சம்பந்தர ்அருளிய டதவாரத ்திருப்பதிகம் முதல் திருமுலற, திருமருகலும் 

திருச்மசங்காட்டங்குடியும்- பாடல் எண்-01. 

 “அங்கமும் டவதமும் ஓதும்நாவர் அந்தணர் யாவமரனில்” ஐம்புைக் கதவு 

அணடபடும் அங்கமாகிே இடத்ணத அறிந்து, மபாே்ணேயும் மமே்ணேயும் பிரித்து காட்டும் 

யைதத்ணத தன்னுள் அறிந்து பழகுபைர்கயள அந்தைர்களாைர். 

 இதணன குருமைி மாணையிை்"அங்ஙம திடத்தி லலம்புலக ்கதலவயலடகக்ும்டப 

ரறிமவனக் கருளி" என்றும் அமுத கணைக்ஞான யபாதத்திை்"மமய்மபாய்யும் பிரிதத்ுக ்

காட்டும் டவதடம தூல மாகும்" என அருளியுள்ளார்கள்.அந்தைராகிே அடிோர்கள் தினமும் 

மாடவீதிோகிே திருமருகலிை் விளங்கும் இணறைனின் மசங்கழைாகிே திருைடிணேப் பறற்ி 

மதாழுபைர்களாக விளங்குகிறார்கள்.இதணன மபான்னரங்ஙக ்மகாம்மியிை்"பார்லவயில் 

பாண்டியன் றன்லனனீ லவத்திடப் பார்க்கும்மதா ழில்டவறு இல்லலயம்மா" என 

அருளப் மபற்றுள்ளது. சீராகிே அமானித்ணத சுமந்து சீடனுக்கு தரும் கடணம பூை்டு ைந்த 

ஆசானின்  ைாே்ணமயே யகாடி சூர்ே யைள்வித் தீோகவும், கார்த்திணக 

தீபமாகவும் உள்ளது. அறிோணமணே யபாக்கி அறிவுசச்ுடணர ஏறற்ி 
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கைங்களுகக்ு அதிபதிோகிே கைபதிணே நம்முள் முசச்ந்தியிை் சந்தித்து 

ைைங்கும் மசேணை ஆசான் யபாதித்து அருளுகிறார்கள். 

லவகுண்ட ஏகாதசி மார்கழி மாதசச்ிறப்பு:- 

சூரிேனின் பேைத்ணத ணைத்துதான் மாதங்களின் சுழற்சி இருக்கிறது. 

யதைர்களுக்கு ஆறு மாதம் இரைாக இருந்து மார்கழியிை் விடிேைாக மதாடங்குகிறது. 

இதணன குறிப்பயத ணைகுை்ட ஏகாதசி என்னும் மசார்க்க ைாசை் திறக்கும் சம்பிரதாே 

நிகழ்ைாக புறத்தியை ணைகக்ப் பட்டுள்ளது.  

ணைகுை்டம் என்னும் மமே் குை்டம், மகா மகசூகக்ான இருதேமாகவும், உள்ளமாகிே 

ணகோகவும் சாணை என்ற மமே் யமனியுமாக உள்ளது. இங்யக வீற்றிருக்கும் இணறைணன 

சந்திக்க ஒன்பது ைாசை் மூடி பத்தாைது ைாசைாகிே அறுகு நுனி ைாசை், சபாத் துைாரம், 

மசார்க்கைாசை், என்று மசாை்ைப் மபறும் ைடகக்ு ைாசணை திறகக் மசே்யும் மசேயை பத்தாம் 

நாள் ராஞானஸ்னானம், ணைைத்துள் கதிர், ஏகாதசி ஆகும். இணை ோவும் மனுணை ஒர் இரவிை் 

யதைனாக பிறப்பித்து மாற்றும் மசேணையே குறிக்கிறது. திருஞானத்தாழிணச பாடலிை் 

"அல்லற்படும் ஓமரான்பது வாசல் மபரு வாசல் ஆரும் அறிவார்கள் அறியார்கள் ஒரு 

வாசல்" என கூறப் மபறற்ுள்ளது. 

குை்டம் என்பது மநருப்பு இருக்கும் இடம். ஆசானின் திரு ைாக்காகிே தீ இம்சிோது 

நம் பாைங்கணள சுட்டு தன்மேமாக மாறற்க ்கூடிேதாக உள்ளது எனும் பகிர்வுகளுடன் அணை 

இனியத நிணறயைறிேது. 

11-12-2021 சனிக்கிழஜம சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி கல்பனா விையகுமார ்

 

 "வாமனலாம் சிறப்டபானாகி வருகுடவ மனனவாக் கீந்து....” என்ற பாடலுடன் 

பரிசுத்த ஆவி மதே்ைம் மார்க்க நாதப் மபருமானின் மபாற்பாதங்கணள ைைங்கி 

குருபிரானைர்கள் அணை நிகழ்சச்ிகணளத் துைங்கிே பின்னர்,  

டகாடாயிதக் கூர்-திருவாகக்ியம் - 78:  மபரியோர்கணள தூஷித்து பை இடர்கணள 

இணழத்தைர்கள், அைர்கள் மணறந்தபின் மதிப்பிற்காக ஆறு காை பூணஜகள் மசே்து ைழிபாடு 

மசே்ைது இயேசுபிரான், நபிகள் நாேகம், ஆதி பரமகுரு சுப்ரமைிேர் ைாழ்ந்த காைத்திலும் 

இருந்தது. இதனாை் அத்தீேைர்கள் எந்த ஒரு புை்ைிேமும் மபற முடிோது. சுப்ரமைிேர் 

"லகயில் டவடலந்தி வந்தது" மபரியோர்கணளத் தூஷிக்கும் அசுர குைம் 

மகாை்டைர்கணளச ் சங்காரம் மசே்து, அரக்கி அரக்கர்களாகிே அைர்களின் அசுர 

குைங்கணள விைக்கித் துைக்கி யதைனாக மறுபிறப்பிை் ஆக்குையதோகும். அப்படி 

மறுபிறப்பிை் ஆனைர்கள், ைந்த யைதமாகிே மபரியோர்களின் திருைாே்மமாழியின் 

உட்மபாருள் ஆதார உயிர்ப் பதிப்ணப அறிேகக்ூடிே அறிணைப் மபறுகிறார்கள்.  

காலந் நாட்டிய காரணப்பா -பாடல் -4.: "கலிபு ருஷன்வ லி கடந் டநறிடய" என்ற பாடலின் 

புரிதைாக, கலியுகத்திை் கலியுக ைரதனாக ைந்து, கலிகாைமாகிே காைத்தின் ரகசிேத்ணத 

அருளக ் கூடிே ைரதகுருவின் அருணளப் மபற்று, கலிேணனச ் சங்காரம் மசே்யும் தை 

நிணைணே அணடந்தைர்கள் அனந்தர்கள். பாற்கடலிை் பாம்பின் யமை் பள்ளி மகாை்டிருகக்ும் 

மபருமாள், அனந்த சேனன். அைர் மகாடிே விஷத்ணதக் மகாை்ட பாம்பின் குைங்கணளயும் 

மசேை்கணளயும் ரசைாதமமனும் சங்காரத்தாை் அறிவுருைாக மாற்றி அனந்தர்களாக்கி 

தனக்கு ஆன சனமாக ஆசனமாக ஆக்கி அதிை் வீற்றிருகக்ும் குருைாக உள்ளார். அப்படிோன 

குரு தாள் ைாழி ைாழியே". 

திருவாசகம்- குயில் பத்து- பாடல் -8: "வாயிங்டக நீ குயிற் பிள்ளாய்"....எனத ்மதாடங்கும் 

பாடல்: மாைிக்கைாசகப்பிரான் நாதத்ணத விணளவிக்கும் குயிைாக, 

நம்ணமயும் மயிமைனும் மாணேணே விட்டு விைகி, திருமாலும் பிரம்மாவும் 
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காைமுடிோத திருைடிணேக ் காைக் கூவி அணழக்கிறார்கள் நடராஜப் 

மபருமானின் விரிசணடயிை் அை்டங்ஙள் அைனி, சந்திரன் சூரிேன் மறற்ும் 

எை்ைிைடங்கா நட்சத்திரங்கள் அத்தணனயும் இருப்பணதக ்கை்டு யதைர்கள் 

அதிசயிக்கிறார்கள். பரமசற்குருவின் ஆடிே பாதத்ணத அறிந்த 

மபரியோர்களாை்தான், 

 "அண்டபகிரண்டமமலாம் மதாண்டரிதயதத்ின் மனக் கண்ணாடிகக்ுள்ளிருந்த 

காரணத்லத யான் மறடவன்" என்று அதிசயித்துக ்கூற முடியும். 

டதவாரம் முதல் திருமுலற - பாடல் 2: "மநய் தவழ் மூமவரி காவடலாம்பும்".....எனத ்

மதாடங்கும் பாடல்: யதை அறம் ணைத்து பாடப்மபற்றது யதைாரம். மனம் அணைபாோமை் 

பாதுகாக்கும் அறத்தினுணடே உபயதசத்ணத மசேைாக்கி ணைக்கின்றைர்களாை் பாடப் 

மபற்றதாகும். மபரியோர்கணள அை்டி ஆர்ைமுடன் அந்தச் மசேலின் உை்ணமப் 

மபாருணளப் மபற்ற மக்களுக்கு இந்தப் பாடை்கள் தங்கள் அனுபைமாக ைாழ்க்ணகோக 

உள்ளணத உைர முடியும். குரு மபருமான் நம்மிடம் அறிவுப் பிரகாசமாகிே ஞானசச்ுடணர 

ஏற்றிேதும், அது நம் மும்மைத்ணத எரித்து முசச்ுடணர யதான்றச் மசே்கிறது. மமே்ஞான 

ஆர்ைமான மநே் ஊற ஊற அறிவு பிரகாசிகக்ும்  

"திருக்குறளின் மமய்ப்மபாருள்" பற்றி மமய்வழி குழந்லதசச்ாமி கவுண்டர ்ஐயாவின் 

அணிந்துலர:- "அகரம் அறிந்டதான் அலனத்தும் அறிந்டதான்". எதற்கும் முதற் 

மபாருளாகிப் பின் அழிவிைா அப்மபாருயள, அகரப்மபாருள் ,மமே்ப்மபாருள், சிை 

பரம்மபாருள், பூரைப் மபாருள், அமானித மபாருள்,என்பதாகும்.ஒரு சற்குரு பிரானின் 

மபருங்கருணைோை் யபசரும் மபரும் மபாருளாகிே, தன் ஜீைனாகிே சிற்றம்பைப் 

மபாருணள அைர்களின் நாதமாகிே திருக்மகாரை் மூைம் அறிந்து உைர்ந்தைர்கள் தன் 

அகரப் மபாருள் ணகமகாை்ட யதைர்கள். மமே்ைழி ஆை்டைர்கள் அருளிே யைத நூை்களின் 

பாடை்கள் ோைற்றிலும் ஜீைன் மற்றும் அமானிதத்தின் ரகசிேத்ணத முதற ் மபாருளாக 

ணைத்யத பாடப்மபறற்ுள்ளன. 

ஆதி மான்மியம்: ஜீவசிம்மாசனப ் பருவம்:- முக்குைம் கடந்து நிர்க்குைமான 

மசாற்குைா உற்பரனின் ைாே்ணமக்குள் ஆகும் யபாது குைங்களறற் எை்ணைோகிே 

அை்வுணக ைசமாே் அகைாது ஒழுகி, மூன்றாைது கை் திறக்க மபற்று அஃகணனக ்கை்டு 

அகரத்திை் ஆகைாம். "னம்பிய தன்னுயிர் தற்மகாலல மசய்வான் னமசிவ 

இருப்பறியான்" னமசிை இருப்பறிோதைர்கள் அணனைரும் தற்மகாணைதான் 

மசே்கிறார்கள். ரைம் மாறாமை் மாரைமாக தங்கித்தரித்து, மரைமாகிே துக்கத்திை் 

நரகத்திை் ஆக்குைணத மாற்றி, சுைர்க்கபதி பரமபத முத்திச் மசேலினிை் ஆகக்ும் 

மசேணைத்தான் யைதத்திை் அருளி இருக்கிறார்கள்.  

மார்கழி மாதம்:- "மார்கழித ்திங்கள் மதி நிலறந்த நன்னாள்" நிணறமதி என்பது அறிவின் 

பிரகாசம். "இல்லக விளக்கது இருள் மகடுப்பது மசால்லக விளக்கது டஜாதி உள்ளது". 

யஜாதிோகிே அறிவுப் பிரகாசம் ஏற்றப்மபற்ற மக்கள் அதன் அணடோளமாக அதிகாணையிை் 

விளக்கு ஏறற்ி "மமய்பம்பாருள் அலடகக்லப்பா", "திருப்பஞ்ஞலண எழுசச்ி"ப்பாடை் பாடி, 

"எண்டிலசயுங் ஙண்டறியா எந்நாய்பலர" என மமே்ேமுது ஈந்ந தாோகிே பரிசுத்த ஆவி 

மதே்ைத்தின் அருளாசிணேயும் ஆசீர் பாதத்ணதயும் யைை்டிப் யபாறற்ி ைைங்குயைாம் எனக ்

கூறி குருபிரானைர்கள் அணைணே நிணறவு மசே்தார்கள்.  
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12-12-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சத்துைாசச்ாரி சஜப  

ததாகுப்பு ஸ்ரீ கிருை்ணமூர்த்தி  

 

னான்:- 

 “னாரன ைழியும் சத்தியமும் ஜீைனுமாயிருகக்ிரறன் என்னாரலயல்லாமல் 

ஒருைனும் பிதாவினிடதத்ில் ைரான் “ (ரயாைான் -14) அறிோவமவே பதரிந்து 

பகாள்ளுவயத அறிவுப் பிரகாசம்.இந்த பிரம்ம ரகசிே பசேவல ஒரு பமே்க்குருபிரான் 

இருக்கின்ற காலத்தில் பபறுவது மிகவும் எளிது. 

இவதயே பூரணப் புவதேலில் 

அந்நமுள்ள பிரணைத்ஜத யறிய தைன்றா 

லன்னாடு தசன்றுைரு மாசான் ரைண்டும் 

இந்நவித மல்லாமற் ரகாடி னூல்க 

தளப்படினீ ரயாதிடினும் விளங்ஙி டாரத" 

      

 என்று ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள் 

. “எண்ணம்பல ரகாடிய 

தாய்விரிந்ரநமன்னும்பல உயிர்கதள 

லாம்னமைாய்” (முகப்பு) நாம் எண்ணங்களில் 

பவவ்யவறாக இருக்கின்றவத மாற்றி உலகம் 

முழுவதும் ஒயர எண்ணமாக, அன்வப னிவறேச் 

பசே்வயத அவதார பசம்மல்களின் ஒயர 

யநாக்கமாக உள்ளது.இதவன கீவதயில் 

“உலகத்தில் பைக்ரகாள் தஜலதயடுதத்ு 

ைருங்காலதத்ில் னான் ைருரைன் “என்றும்,  

சாைாது பிறைாது தனிமுதலா 

யிருந்நனான் 

ஆைாயிை் வுலகுபடும் அழிதுயரத்ீரப் ்

பதற்காக 

ரமைாது னின்ரறதயன் மாஜயயினால் தமய்ரயரபால் 

ஓைாதுைநந்ு பிறந்நிடுரைன் யுகந்ரநாறும் யுகந்ரநாறும்  

         என்று பகவான் கூறுகிறார.் 

அரஜ்ுனனுகக்ு யபார் களத்தில் நடந்த அயத உபயதசச் பசேல் தான் இன்று நம் குரு 

பகாண்டலின் மூலமாக ஆதி மார்கக் னீதி அவவயில் நிகழ்கிறது. 

ஞான முஜறயீடு:- 

சுருளிமுப் பதத்ிமுக ்ரகாடிரத ைர்மனு 

     ஜின்கள் ைான் பூமிதயலாம் 

சூலில்ஜைத ்ரததைளி யாகக்ியின் னுமாக்கும் 

     தூலாதி சூட்சவித்ரத  

என்ற பாடலில் "சுருளி" என்ற ஒரு புள்ளியிலிருந்து பதாடங்கி அழிோத யதகமானது 

உண்டாவது யபால, என்னாளும் னிவனவுக்குள் னிவனவாக இருந்து அனுபவத்வத 

அளிக்கின்ற முப்பத்து முக்யகாடி யதவர்களும், பஞ்ஞ பூதத்தவல அரசர்களும், யசர்ந்து 

பவளிோக்கிே ஒயர வித்து, அது "வித்தில்லாவித்து". அதவன பமே் ஞான பசம்மல்கள் 

தங்களின் யசாலினாப்வப மூலமாக விவதக்கிறார்கள். பமே்ப்பபாருவள அறிந்தவர்கள் 

யதவர்கள், அவர்களுவடே பாதமானது பூமியில் படாது. இப்படிோன 
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பசேவல பழக்கித் தரும் பமே்க்குருபிரானின் பபாறப்ாதத்வத சரணவடந்தால் 

நாமும் யதவர்களாகலாம். 

குரு ஸ்ரதாதத்ிரம்:-  

பள்ளி ஜயயுதமய்ப ்பால்தந்ந ைள்ளஜலக ்

கள்ள மின்றிகக் லந்நந்ந னாளிரல 

அள்ளி ரயயைர ்தாதளன்றன் தசன்னியில் 

எள்ள ளவுமி ஜடயும்வி டாதம்ம 

 என்ற பாடலில், எல்யலாருவடே பள்ளி அவறயில் உள்ள இவறவவன அறிே 

வாவழேடி வாவழோக வரும் அவதார புருஷர்கள் எனும் கருணாமூர்த்தி, தங்களிடத்தில் 

பிரகாச ரூபமாக உள்ள யவத மந்திரத்வத பசவிச ்பசல்வத்தின் மூலம் வழங்கி, மனுகக்ளுகக்ு 

வேது தந்ததின் பிரயோசனமாகிே பமே்ப்பாவல அறிேச் பசே்கிறார்கள். இவதயே 

திருவள்ளுவர் பபருமான் பசவிச ்பசல்வத்தின் சிறப்பாக  

மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிச ்மசல்வம் அச ்மசல்வம்  

மசல்வத்துள் எல்லாம் தலல. (411)    என்று  கூறுகிறார். 

தவலோன தவலவே காக்கும் குருபிரான் அவர்கள் எப்பபாழுதும் சீடரின் கூடயவ 

நின்று, யபரின்ப எல்வலயில் இரண்டற கலந்து பசன்னி மவல வாசலுக்குள் நம்வம 

புகுத்தாட்டி வவக்கிறார்கள். 

ரசாமன்:- 

யசாமன் என்றாயல அறிவு, ஆனந்த நிவலோக விளங்கும் குருபகாண்டயல யசாமனாக 

விளங்குகிறார். அவர்கள் பபறுவதற்கரிே யதவயலாக அருளமுதத்வத வழங்கும் அள்ள அள்ள 

குவறோத அட்சே பாத்திரமாக விளங்குவதுடன் மனுக்களுகக்ு அதவன பபாற் 

கிண்ணத்தின் மூலமாக ஊட்டுகிறார்கள். 

ததாண்டு:- 

மரண அவஸ்வதயில் ஜீவன் சிக்கி பகாள்ளாமல் காப்பதுயவ பதாண்டு எனவும், 

முக்காலத்வதயும் அறிந்து பசே்யும் யசவவயே "திருத்பதாண்டு" எனவும் அருளுகிறார்கள் 

பதாண்டர்களின் பபருவமவே 

தபரியது ரகடக்ின் எரிதைழ் ரைரலாய் 

தபரிது தபரிது புைனம் தபரிது 

புைனரமா நான்முகன் பஜடப்பு 

நான்முகன் கரியமால் உதிரத்தில் உதிதர்தான் 

கரிய மாரலா அஜலகடல் துயின்ரறான் 

அஜலகடல் குறுமுனி கலசதத்ில் அடகக்ம் 

கலசரமா புவியிற் சிறுமண் 

புவிரயா அரவினுகக்ு ஒருதஜலப ்பாரம் 

அரரைா உஜமயைள் ஒருசிறு ரமாதிரம் 

உஜமரயா இஜறைர ்பாகத் ததாடுக்கம் 

இஜறைரரா ததாண்டர ்உள்ளத ்ததாடுக்கம் 

ததாண்டர்தம் தபருஜம தசால்லவும் தபரிரத "  

 

என்று ஒளவவோர் கூறியுள்ளார்கள் பரிபூரண னிவலயில் உள்ள குரு பகாண்டலின் 

முதன்வமோன பதாண்டின் மூலமாக னாம் அன்வபப் பபறுவதுடன் அந்த அன்யப நம்வம 

சிவமாக்கும் எனும் பகிர்வுகளுடனும் குருபிரான் ஆசீர்பாதத்துடனும் அவவ இனியத 

னிவறயவறிேது. 
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12-12-2021 ஞாயிற்றுக்கிழலம சிவகாசி சலப:-  

மதாகுப்பு :ஸ்ரீ மஜய்குமார்  

 

 "ஆறிரு சமயத்திற்கும் அறிவுலர மதய்வமாகி." எனும் ஸ்யதாத்திரப் 

பாடலுடன் சணப மதாடங்கிேது 

 மமே் ைைக்கமுணற மற்றும் மூை மந்திரத்ணத உசச்ரிக்கும் விதமும், அதனுணடே 

யமன்ணமகணளயும் குருபிரான் அருளிச ்மசே்தார்கள். 

ஆண்டவர்கள் திருவாக்கியம்-  

மனம் பூரிக்கப் பாைமும், அறிவு பூரிக்க சாைாைரமாகிே ஞானமும் ைந்நு கிட்டும். 

அறிவு என்பது மனிதனிடத்திலுள்ள பிரைைக் கணையின் கிரை வீசச்ாகும். ஆசானின் 

நாதமாகிே சப்தத்தின் மூையம இணறைணன அறிே இேலும். இணதயே சத்தத்தின் மூைமாக 

சதாசிைத்ணதயும், சித்தத்தின் உள்யள சிைலிங்கத்ணதக ் காட்டுைணதயும் மபரியோர்கள் 

கூறியுள்ளார்கள். 

நரன்- மனிதன்- டதவன் 

ஐேறிவு நுகர்ச்சியிை் ைாழ்பைன் நரன். 

ஆறாைது அறிவிை் ைாழ்பைன் மனிதன். 

நமசிைாே என்னும் 51 அட்சரத்ணத உள்ளடக்கிே, ஐந்மதழுத்து மந்திரத்ணத அகமிேத்திை் 

அறிபைன் டதவன். 

 இணறைனுணடே திருைடிணே அறியும் முணறயிணன உைர்த்தும் பாடை்:-"ஆதி னாயக 

டதவ டதவலன அடிலம கண்டு கலந்நனாள்" அடிணம என்பது, "மசால்லகட்கள் ஞானவழி 

சுருக்கமின்னூல்" எனவும் "சுத்தலச தன்ய னாதர் மசால்மலாரு மபாருளி னாடல 

மசத்துனீ தினம் பழகத் மதரிந்நிடும்" உளைாகவும் உள்ளது. 

 பிரம்மா- பணடப்புக்கு காரைமான பிரம்மாயை நான் முகனாகும். "சண்முகனும் 

நான்முகனும் சராசரப ்மபாருள் அலனதத்ும் என் முகதத்ில் காட்டி லவதத் என் குருலவ 

யான் மறடவன்" கை், காது, மூக்கு, ைாே் என்கிற நான்முகன் மூைமாக பணடப்பு 

உை்டாகின்றது. அறிவின் மூைமாகத் தான் பணடப்பின் இரகசிேத்ணத அறிேமுடியும். 

“அறிவு அறிமவன்று அரற்றும் உலகம் 

அறிவு அறியாலம என்றும் அறிகிலர ்

அறிவு அறியாலம கடந்து அறிவானால் 

அறிவு அறியாலம அழகிய வாடர” " 

    என அறிவிருக்கும் தைத்ணத திருமூைர் அருளுகின்றார். 

"சிவடன நீயாகும் அறிவும் நீயாம்" சிைணனயும் குருணையும் யைறாக கூறுபைர்கள் 

சை்டாளர்கள் என குருகீணதயிை் உள்ளது. நரனிலிருந்து யதைன் என்ற உன்னத நிணைகக்ு 

ஏற, அறிவு அறி பாடத்திை்,"டதவராய்ப் பிறகக்த ்டதலரந்நு மந்நிரம்" என உள்ளது. 

ஐந்மதழுத்து மந்திரம் "நமசிவய" 

ந = பிரம்மா 

ம = விஷ்ணு 

சி = ருத்திரன்  

வ = மயகஸ்ைரன் 

ய = சதாசிைம் 
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இணதத் தன்னுள் அறிபைர்கயள டதவர்கள். 

 சைமாக இருக்கும் சிசு "நான்" (பிரம்மம்) ைந்தபின் விழிக்கின்றது. 

அறுத்தணடத்த ைாசை் திறப்பிகக்ப் மபறற்ைர்கயள மறுபிறப்பு மபறற்ைர்கள். 

 ஜீைன் அைாயைாடு தாவும் யபாது மனமாகவும், அது தன்னிை் ைேமாகும் மபாழுது 

சிைமாகவும் ஆகிறது. 

உருவம் என்பது டதகம், அருவம் என்பது ஆன்மா அருவுருவம் என்பது சத்தம். 

நற்றாள்:- சர்ைத்திலும் நின்று ஆடும் குஞ்சித பாதத்ணத, ஏழ்னிணைக்கம்பமாே் மூன்று 

உைகத்திலும் ஊடுருவி நிற்கும் அந்த திருப்பாதத்ணத தான் "நற்றாள்" என்றார்கள். 

ஊணமமேழுத்து என்னும் அத்திருப்பாதம் நம் ஜீைாதார ஆட்டமாக இருக்கிறது. இதணன 

குருமுகமாக மட்டுயம அறிே இேலும். அந்த திருப்பாதத்திணன தரிசித்தைன் கை்வியின் 

பேணனப் மபறற்ைன் ஆைான். 

"மவட்டாத சக்கரம் டபசாத மந்திரம்".எனும் பட்டினத்தார் பாடலின் மமே்விளகக்ம்: 

மைட்டாத சக்கரம் நம்முள் ஆறு ஆதாரமாகவும் 

யபசாத மந்திரம் ஓதாமை் ஓதும் பிரம்மவித்ணத 

மசேைாகவும் உள்ளது. எட்டாத புஷ்பம் குறிஞ்சி 

பூப்யபாை, ஆசானின் நிழலிை் 12 ஆை்டுகள் 

குருகுைைாசம் மூைம் இதோசனத்திை் பூப்பது. இது 

சாமானிேர்களுக்கு எட்டாத புஷ்பம். “இணறோத 

தீர்த்தம்”: தீர்த்தமாைது யதசிகர் திருைாசகம் 

கட்டாத லிங்கம் "கார்த்திணக" எனப்படும் நம்ணம 

காக்கும் தீயே கட்டாத லிங்கமாகும். 

இப்மபருனிணை யைதைசனங்கயளாடு சணபோனது 

இனியத னிணறயைறிேது. 

 

16-12-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீ விையகுமார் 

மார்கழி:- மார்கழி என்பது 

மதி நிணறந்த நன்னாள். இம்மாதத்திை் மசே்யும் 

மமே்ைைக்க ைழிபாட்டின் பைன் ைருடம் 

முழுைதும் நமக்கு பைன் தருைதாக அணமயும். 

மாதங்களிை் "நான்" மார்கழி என்பது கிருஷ்ை 

பரமாத்மாவின் திருைாக்கு. மார்கழி 

மாதத்திை்தான் குருயஷத்திரப் யபார் மதாடங்கிேது. 

பகைானின் உபயதசமான பகைத்கீணதயும் அருளப்பட்டது. மார்கழி மாதமானது ணைகணற 

ஜீைன் ைாழ்வினிை் ஏற உகந்த மாதமாகவும், யதைர்களுகக்ு பகை் மபாழுதாகவும் உள்ளது.  

 

சாைாது பிறைாது தனிமுதலா யிருந்நனான் 

ஆைாயிை் வுலகுபடும் அழிதுயரத்ீர்ப ்பதற்காக 

ரமைாது னின்ரறதயன் மாஜயயினால் தமய்ரயரபால் 

ஓைாதுைநந்ு பிறந்நிடுரைன் யுகந்ரநாறும் யுகந்ரநாறும்  

 

 என்று பகர்ந்த ஆதிமமாழி நாைானது ைந்திருப்பதன் அணடோளம் குருவின் ஒரு 

மசாை்-னா-ணபயிை் உள்ளது. ஏதும் அறிோமை் இருக்கும் நாம் குருபிரானின் ணகேகத்திை் 

ஆகும் யபாது பிரைை கணைோனது பதிப்பிகக்ப் மபற்று மமே் உைர்வு 

ஊட்டப்மபறுகிறது.  
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ஆண்டவர்கள் திருவாகக்ியம் வான்மதிகம்காரல் எண் 48: "ணைகுை்ட 

ஏகாயதசி" என்பது யகாள்களின் நிணைணே ணைத்து உயிரின் ரகசிேமாகிே 

காைக்கைகண்க கூறுைதாகும்.மார்கழியிை் ணைத்துதான், சூரிேனின் பேைம் 

மாறுகிறது. சூரிேனின் மதன்திணசயிை் இருந்து ைடதிணச யநாக்கிே 

பேைமானது ணத முதை் ஆனி ைணர "உத்ராேைம்" என்றும், சூரிேன் ைட திணசயிை் இருந்து 

மதற்கு யநாக்கி ஆடி முதை் மார்கழி ைணர உள்ள பேைம் "தட்சிைாேனம்" என்றும் உள்ளது. 

இதன் நிணைகள், இடகணை பிங்கணை சுழிமுணன ஆக நம்முள் சுழன்று ஓடுகிறது. 

மூசச்ுைேமாகிே மயனாைேயம கிரகம் அஸ்தமிக்கும் விஷேம். "காலக் கிரகங்கள் சூழ்ந்த 

வங்டக டகாளரி வாளாகி நின்றவடர" யகாளரிைாளாக நிறப்து ஆசானின் திருனாவு. காைம் 

கடந்த மபாருணள ணகப்பறற்ி பிறைாணம எனும் மபரும் யபற்ணற அணடே இணறைன் நமகக்ு 

ஆறாைது அறிவு தந்துள்ளான்.  

காலந் நாட்டிய காரணப் பா பாடல் எண் 5:"காலளயர ் வடலூர ் வள்ளல் கட்டிய...”:- 

சித்தர்கள் ைாழும் மமே்ஞான அறிவு ஒளிரும் இடயம குணக. யபணழோம் அருட்பாமைனும் 

மபட்டியும் ,அதற்கான சாவியும் தன்ணன அறிந்த மபரியோர்களிடம் இருகக்ும் ."டபாதக மின் 

நூலின் பூட்லட திறப்பதற்கு பூதலத்தில் டகாடியில் ஒருவன் இருபப்ான்". யமறம்சான்ன 

பாடலிை் ஞானசித்தர் காைம் "ைந்தயத" என்று முக்காைத்திறக்ும் ஆன மசாை்ைாக 

ஆை்டைர்கள் அருளுகின்றார். சித்தாகிே சத்ணத நமக்கு மகாடுத்து அதன் மூைம் சித்ணத 

நாம் அறிந்து ஆைதற்கு தான் "ஞான சித்து "என்று மபேர். மக்கணள இதிை் ஆக்கி ணைப்பயத 

குருகுைைாச பழகக்ம். 

மாணிக்கவாசகர ்அருளிய "மசத்திலாப ்பத்து" பாடல் எண் 5 : “ஆட்டுத ்டதவர ்தம் விதி 

ஒழித்து.”: "ஆட்டுத் யதைர்" என்பைர் நம்ணம ைழிநடத்தும் குருபிரான். விணனோை் ைந்த 

விதிணே, ஆசான் தன் அன்பினாை் மாற்றி ணைப்பணதயே "அன்யப சிைம் "என 

அருளுகின்றார்கள். "யசட்ணட யதைர் என்பது, மபருவிரை் பதிோக, ைாமன ரூபமாக உள்ளது. 

அம்பைத்யத ஆடுகின்ற அைர்களுகக்ு ஆட்டுவித்தான், ஆட்டுத் யதைர் என மபேர். 

டதவாரத ்திருப்பதிகம் :  “டதாமளாடு மார்பு....” பாடல் எண் 3:- பிரம்மத்ணத அறிந்து சைாரி 

மசே்பைன் பிராமைன், இணை காைத்தின் ரகசிேமாக உள்ளணத குரு பிரான் மூைமாக நாம் 

அறிேைாம். அறிோத மக்களுக்கு துக்கம் துேரமுணடே நாளாகவும், அறிந்த மக்களுகக்ு 

நன்நாளாகவும் உள்ளது. உைக உற்பனயம மைளிசச்ம் - இருள் என்ற நிணையிை் உை்டாைதாக 

ஆதிோகமம் மசாை்கிறது மைளிசச்மும் இருளும் யசர்ந்து ஒரு நாளாக ஆகிற்று. இது மனுவின் 

உற்பன ரகசிேம். அணசைற்ற ஒன்றிலிருந்து நாத மின்னுடைானது அணசந்து ைந்து தான், 

மனதின் மூைமாக எை்ைத்திை் பாே்ந்து, முதுகுத்தை்டு ைழிோக ரசமாக ைழிந்து உறப்னம் 

உை்டாகிறது. 

 சூரிேனின் பேைத்திை் அேனமானது முடிந்து "மகா சங்கராந்தி" என்ற மகர ராசியிை் 

நுணழைணத "ணதத்திருநாள்" ஆக உழைர் திருநாளாக ணைத்துள்ளார்கள். மசாை்யைர் 

உழைர்க்கு அது திருநாயள. ைடபத்ரசாயிோக "விஷ்ணு" தத்துை நிணைோக மாறாத 

இளணமயுடன் மதாப்புள் மகாடியின் யமை் "பிரம்மா" உள்ளார். இை்ைாறாக என்றும் மாறாத 

இளணமோக பத்துைேது கன்னித்தாோக இருப்பைரின் மதாப்புள் மகாடியிை் ைந்தைர்கயள 

குருமார்கள் ஆைர்.   

தமிழ் :-தமிழின் ரகசிேம் காைக் கைக்கின் ரகசிேமாக மனிதனிடம், ைாதம், பித்தம் 

சியைத்துமம் எனும் நாடித் துடிப்பாக உள்ளது, 12 ராசி, 27 நட்சத்திரம் கிரகத்தின் தன்ணமோக 

உள்ளது. ஒை்மைான்றும் நான்கு பாதங்களாக உள்ளது .12x9=108. கிரக நாேகனாக 

விளங்குபைன் "மனம்". குருவின் அனுக்கிரகம் மூைமாக நம் மனமானது அஸ்தமிகக் மபறற்ு 

"கிரகஸ்தன்" என்ற மபருநிணைகக்ு உரிேைனாகக்ுகிறது. 

 "அடக்கம் அமரருள் உே்க்கும்". அமரன் என்பைன் கிரகங்கணள எை்ைாம் கடந்த 

நிணையிை் உள்ளைன்.இது மசத்த பின்பு நடப்பதை்ை, இருக்கும்யபாயத 
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பழகி ணைகுை்ட பிராப்தி, சிையைாக பதவி அணடயும் ைழிோகும். சுைாச 

நிணைகளானது, ஒரு நாளுக்குள்- நாழிணகக்குள் 16' 12' 8' என கணைகளாக 

மனிதனுணடே புத்தியிை் உள்ளது என்பணத தன்னுள் அறியும் 

ைை்ைபமுணடேைன் மூக்கிற்கு மைளியே மூசச்ு ஓடாத ,தைமுணடே 

ைாழ்க்ணகணே மபறுைான் . 

 "மார்க்க மமாழி கீதங்கள்" என்ற நூை் மைளிைர இருக்கிறது .இந்த மார்க்க மமாழி 

கீதங்கள் மூைம், அசைான அழிோத சன்மார்க்கத்ணத மக்கள் மபற்று அணடைார்கள், 

அணடந்து மகாை்யட இருக்கிறார்கள், இன்னும் அணடேக்கூடிே மக்களும் அதறக்ான 

விழியிணமச் யசர்கண்கயினராே் காத்துக்மகாை்டிருக்கிறார்கள் என்ற நிகழ்வுகளுடன் சணப 

இனியத நிணறவு மபற்றது. 

 

18-12-2021 சனிக்கிழலம சலப   

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி ஜீவிதா வடிடவலன்  

 

மார்கழி மாதம் மபளர்ைமி சிறப்பு னாளிை் ஆசானைர்கள் அருளிே அமுதமமாழியின் 

அம்சங்கள்: 

திருவிழாக்களின் சிறப்பு: 

திருவிழாக்களின் 

அடிப்பணடோனது ஒரு அசுரணன 

சங்காரம் மசே்து யதைப்பிறப்பிை் மாறற்ி 

ணைக்கும் அரும்மபரும் மசேைாகும். 

பிறக்கும் யபாது ோரும் மனிதனாகயைா, 

யதைனாகயைா பிறப்பதை்ை. னரனாகயை 

பிறக்கிறான். காை்ைழியிை் 

பிறந்தைர்கள் அணனைரும் சூத்திரர்கள் 

என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. காை் 

ைழியிை் பிறந்த பிறப்ணப மாறற்ி 

ஆவிணட என்னும் யோனியின் ைழிோக 

யதை லிங்கத்தின் மூைமாக பிறந்து 

சிையபாகத்ணத அனுபவிகக்ும் 

இரகசிேயம, சிைன்ராத்திரி, ணைகுை்ட 

ஏகாதசி எட்டா னாள் ராஞானஸ்னானம் 

ணைைத்துள் கதிர் ராைாக இருக்கிறது 

என்று யைதங்கள் பணற சாறற்ுகின்றன. 

ததத்ுவ னிலல: 

தத்துைத்திை் உேர்ந்த தத்துைம்- 

மானிட யதகம். அருணமயிலும் அருணமோகிே இத் 

தத்துை நிணைணே உைரயை, யராஸ் மீதாக்குணடே காைத்திை் அமானிதமாகிே சீதனத்ணத 

மனிதன் மபற்றுைந்தான். தத்துை நிணைணே மனிதன் தன் முகத்திை் உைரயைை்டும் 

என்பதற்யக யைதங்களும், ஆகமங்களும், இதிகாசங்களும் இன்னிைவுைகிறக்ு 

ைந்திருக்கிறது. 

இடப்பாக ஆசாரக ்கண்ணி: 

சண்முகனும் னான்முகனும் சராசரப் மபாருளலனத்தும்  

என் முகத்தில் காடட்ி லவத்த என் குருலவ யான் மறடவன். 
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முப்மபாருளுகக்ுள் சர்ை சாட்சிகளும் னின்று விளங்குகிறது 

என்பணத, அரிக்கு முந்நின அை்மைழுத்துகக்ு அப்பாைாே அகரம் என்றும், 

உடை்- உயிர்- ஆன்மா, அலிபு- ைாம்- மீம், ஆைம்- ரூகு- ரூகானி என்றும், 

இன்னும் பைனாமங்களிை் முப்மபாருள்க ் யகாை மமே்ணம விளக்கத்திை் அருளப் 

மபற்றுள்ளது. தத்துை னிணைணே உைர்த்தகக்ூடிே மபாருளாக இருப்பது பிராைன். தத்துை 

மபாருணள உைர்த்துைதற்யக ஒரு தணைமுணற காைம் நம்முள் ஆன்மா குடியேறி இருக்கிறது. 

காைமும், ைேதும் உள்ள யபாயத ஆத்மாணை அறிே யைை்டிேது மனுவின் தணைோே 

கடணமோகும்.  

எமபடரடிபடு டகாடாயிதக் கூர-்வாக்கியம் எண்: 79 

ணகைாசைாசரின் திருசச்ன்னிதி அணடந்து, அைரது மகாலுைாசனத்திை் அமரயை, 

இத்யதகத்தின் அதிபதிோகிே ஸ்ரீமன் னாராேை மூர்த்தியின் திருசச்ன்னிதி னிழை் யபாே்ச ்

யசரயை, னாம் இந்த மானிடச் சட்ணட எடுத்யதாம். இதணன விட்டு ஒரு அட்ையகட் ஆக, 

பைக்காரர் ஆக, னாடாளும் மந்திரிோக ஆைதற்கு இத்யதகம் எடுக்கவிை்ணை என்று 

ஆை்டைர்கள் அருளிே இத்திருைாக்கிேத்ணத அணனைரும் மனதிை் ஊைி பதிே ணைத்துக் 

மகாள்ள யைை்டும் என்று குரு பிரான் அருளிச் மசே்தார்கள். 

காலந்நாட்டிய காரணபப்ா: பாடல் எண்: 06:"வருவர ்சாலல கலி வடு மாற்றுடவார"் என 

மதாடங்கும் பாடை் 

இருள் மனத்தாருகய்க கலிேன் எனப் மபேர். கலிேனுணடே ைடு னாவிை் உள்ளது. 

அத்தணகே ைடுணை மாற்றக் கூடிே மபாருளாக இருப்பது ஆசானின் னாதம் என்பணத 

உைர்த்தும் ஆதி மான்மிேம் பாசுபதத் தவகட்காலப்பா பாடை்:  

முச்சந்தி தனிடல லவத்தார ் 

   முமூச்சுமார் வநந்ு கூடும் 

னிச்சயச் சலபக்கூட்டதத்ில் 

   னடுவினில்க ்கிடத்தி மனஞ்ஞில் 

பிச்சுவாக் மகாண்டு கீறிப ் 

   பிளந்நு பித்மதடுதத்ு வாலயத்  

லதத்துடம வடுவுங் ஙாணாச்  

   சாதகம் மசய்திட்டாடர  

 

திருவாசகம் குயில் பத்து பாடல் எண்- 09 "காருலடயப் மபான்திகழ் டமனி” என 

மதாடங்கும் பாடை்  

அமானிதத்தின் உருைாக விளங்கும் குருபிரானின் மசங்கமைமாகிே சீதகக்ளப 

மசந்தாமணர பூம்பாத னடனத்தாை் உைட்டா அமுதமாகிே திை்ணை அமுதத்ணத ஊட்டி 

நம்ணம அறிவு பிறப்பிை் ஏறற்ி ணைக்கிறார்கள். 

டதவாரம் முதல் திருமுலற பாடல் எண்- 04 "நாமரு டகள்வியர ்டவள்விடயாவா" என 

மதாடங்கும் பாடை் 

கணைமகள் ைாசம் மசே்யும் திருனாணை உணடே தன்ணன அறிந்த 

மபரியோர்களிடத்திை் பத்தினித்தனமாக இருப்பயத யைள்வி (ோகம்) ஆகும். முத்தி 

மணைோகிே தை அக்கினியிை் அங்கக ்குைங்கணள அர்ப்பைித்து பாை உயிருடணை கருக்கி 

புது னித்திே உயிருடணை மபறுையத ோகம். 

ஆதி மான்மியம் - ஜீவ சிம்மாசனப ்பருவம்:  

திருப்புத்தூர் அறுபத்து மூைர் மடத்தியை தங்ஙியிருந்தைர்களிடம் 

ஓர் இரவிை் யபசிே பிரசங்ஙம் 
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அசலலக ்காணரீ ்- விட்டு விடட்ீர். 

மனிதனுக்குள் அசை் யதகம் இருக்கிறது என்பணத அறிோமை், னகை் 

யதகத்ணத னம்பி னகை் கை்வி, னகை் பட்டம், னகை் மபாருள், னகை் மதாழிை், 

னகை் மதே்ைம், னகை் தைம், னகை் இன்பம் என அணனத்ணதயும் யதடி யதடி, அசை் யைணை 

மசே்ைதற்காக இணறைன் அளித்த யதகத்ணதயும் ைேணதயும் வீைாக்குபைர்கக்ு அசை் 

னரகம் தை்டணனோக ைந்துவிடும் என்ற உஜார் ஜாக்கிரணதயும், அசணை அணடைதறக்ான 

உளணையும் மபருங்கருணை மகாை்டு அருளிே மமே்ைழி னாதனின் திருைாே்மமாழியின் 

உன்னத நிணைகணள நம் குருமகாை்டை் அருளிச் மசே்து அணைணே னிணறவு மசே்தார்கள். 

19.12.2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சத்துைாசாரி சஜப, 

 ததாகுப்பு-ஸ்ரீமதி ரேமலதா தியாகராைன்  

 

நாள்:- 

ஒரு நாளில் ராகுகாலம், எமகண்டம் பார்த்துதான் யவவல பசே்கியறாம், ஆனால் நாம் 

பிறக்கும் தருணத்தில் அந்த அவசரகாலத்தில் இராகு காலம், எமகண்டம் எல்லாம் 

பார்ப்பதில்வல. ஒரு நாளில் பிறக்கும் நாம், நம் கடவமவே முடிக்கவில்வலபேனில் 

பிறவிசச்ுழலில் சிக்கி மீண்டும் மற்பறாரு நாளில் பிறப்யபாம். ஆனால் அப்பபாழுது 

மனிதனாக பிறப்யபாமா என்று பதரிோது. ஓர் அறிவில் இருந்து ஐேறிவில் உள்ள ஏயதா 

ஒன்றில் பிறப்யபாம் ஆனால் அவவகள் பார்க்கும் பார்வவயும், மனிதன் பார்கக்ும் 

பார்வவயும் யவறு. ஏபனனில் மனிதனுக்கு மட்டுயம தனிச் சீதனமான ஆறாம் அறிவு 

பகாடுகக்ப்பட்டுள்ளது அதுயவ யபரின்பத்வத அவடே பசே்யும். 

ரபரின்பம்:- 

யபரின்பத்திற்கு என்று பகாடுகக்ப்பட்ட பபாருவள வவத்து நாம் சிற்றின்பத்வத 

அனுபவிக்கின்யறாம். ஆனால் யபரின்பயமா 

எண்ணாயி ரம்கற்ப காலம் ரயாக 

     மிருந்நாலும் சலிகக்ாத இன்ப னாடு 

மண்ணாடும் ைகுதத்லிங்ங ைடட் னாடு 

     மரணபயம் மாற்றிஜைகக்ும் ைாணி னாடு    ஆக உள்ளது. 

அறியாஜம:-  

தனக்கு தன்வன ோர் என்று பதரிோமல் இருப்பதுயவ மிகப்பபரிே அறிோவம. 

தபாழுதுபடாத சாம்ராை்ஜியம்:- 

பபாழுது எங்கு இல்வலயோ அங்கு அறிவு உள்ளது. பபாழுதுபடாத சுவன என்று ஒன்று 

உள்ளது அதன் நகல் தூக்கம்,  அதன் அசல், தூங்காமல் தூங்கி சுகம் காணும் இடம். இதவன 

ஆண்டவர்கள் 

விடியாமல் விடிந்நிருந்ந தபான்னிலனா தடங்ரங 

        விடமதுவுண் டமுதமது ஊறிைர தலங்ரங 

னடுைறிநந்ு உஜரபப்ைர்க ளைர்கரளசன் மார்கக் 

       னாததரன அடிததாழுக னற்கதிஜக ைசரம   

 

 என்று தமய்ன்னிஜலப் ரபாதத்தில் அருளியுள்ளார்கள்  அந்த பபாழுதுபடாத 

சாம்ராஜ்ேத்தில் நம்வம ஆக்கி வவத்துக் பகாண்டிருப்பதுயவ இந்த ஆதி மார்க்க னீதி 

அவவ. 

 

ஆறாம் அறிவு:- 

 ஆறாம் அறிவு என்றால் உலகில் பகுத்தறிவு என்பர். ஆனால், ஓர் 

அறிவு முதல் ஐேறிவு உள்ளவவகள் அவனத்திறக்க்ும் பகுத்துப் பார்கக்ும் 



   

 
 

165 
 

ஆதி மார்க்க னீதி அவவ சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருவாழ்வு 

Copyright © AMNA Trust, Chennai 

அறிவு உள்ளது. மனிதனுக்கு மட்டுயம தனிச் சீதனமாக பகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

அத்தவகே ஆறாவது அறிவவ நாம் அறிந்து பகாள்ள ஓர் பமே்குருபிரானின் 

இரக்கமும், அருளும் நமகக்ு கட்டாேம் யவண்டும். 

 

ஏசுகிறிஸ்து பிறபப்ு:- 

ஒரு மாட்டு பதாழுவத்தில் நட்சத்திரங்கள் சூழ்ந்திருக்க அந்த பபருமான் பிறந்து ஞான 

இச்வசயுடன் இருந்து ஒரு குருபிராவன அவடந்து, ஞானம் பபற்று இந்த உலகத்தில் 

உள்ளவர்களுக்கு ஞானம் கூறி பல அதிசேங்கவள நிகழ்த்தியுள்ளார். ஏசுபிரான் அவர்கள் 

வபபிளில்  “உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பதுமில்ஜல  உன் சந்திரன் மஜறைதுமில்ஜல 

கர்த்தரர உனக்கு நித்திய தைளிச்சமாயிருப்பார ்என்று கூறுகிறார். இதில் னித்திேம் 

எனப்பபற்றது ஜீவனாக உள்ளது. அதுயவ சாகாத் தவலோக உள்ளது. இதவன ஆண்டவர்கள் 

சாகாத்த ஜலதன தாசச்ுத தன்ரமரல 

ரைகாத காலூன்றிக் தகாண்ரடனடி 

ரபாகாப்பு னலந்நாக ்தகாம்மிய டீங்ஙடி 

தபாய்யுல கவீணர ்காணுைாரரா  

 என்று தபான்னரங்க தகாம்மியில் அருளியுள்ளார்கள் சாகாத்தவல, யவகாகக்ால், 

யபாகாப்புனல், இவவகயள அவனத்து சன்மார்கத்தின் மரபு இதுயவ ஞானம் இத்தவகே 

ஞானம் ஏசுபிரான் காலம் மட்டும் அல்ல அது வாவழேடி வாவழோக பதானி மாறாமல் நம் 

ஆதிமார்க்க னீதி அவவயின் மூலம் நமக்கும் இத்தவகே ஞானம் வழங்கப்பபறற்ு நாமும் 

அதில் ஆகிக் பகாண்டிருக்கியறாம்.என்ற பகிர்வுகளுடன் அவவ இனியத நிவறவுறற்து.  

 

19.12.2021 ஞாயிற்றுக்கிழலம சிவகாசி சலப  

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி பானுமதி குமடரசன்  

 

 "இன்ன ணம்பல காரிய காரணம்” எனத் துைங்கும் காலந் நாட்டிய காரணபப்ா 

பாடலுடன் அணை மதாடங்கிேது. 

குருவின் வல்லலம:  

யைதத்தாோக ைரும் குரு மபருமானின் அமுதனா மூைம் அருளப்படும் யைத 

மமாழிோனது நம்முணடே அறிோணமணே நீக்கி அறிவுப் பிரகாசத்திை் ஏறற்ி, புை் னாைாக 

இருந்தணத, கணைைாைி குடியிருக்கும் யைத னாைாக மாற்றி ணைக்கும் என்பணத 

உைர்த்தும் மதே்ைத் திருைாக்கிேம்: 

"னாவுக்கு மபரிேதாக உைகமிை்ணை. கணைைாைி குடியிருப்பு னாவிை் என்று யைதம் 

மசாை்லுகிறது. ஆகயை அந்நக் கணைைாைி உன்னாவிை் இருக்கும்படி உன்னாணை னீட்டி 

அகட்டி, யைத னாைாக ைளர்கக் யைை்டும் என்பதுயை எம் எை்ைம்" 

 

உபடதசம்: 

அங்ஙம திடத்தி லலம்புலக ்கதலவ 

      யலடக்கும்டப ரறிமவனக ்கருளி 

எங்ஙுரு னாத மரனக்குப டதச 

      மிருத்திய தனிமுதற் மபருமான். 

 

என்ற குருமைி மாணையிை் ைரும் பாடை் ஓர் உபயதசசம்சேை் ஆகும். 

மமே், ைாே், கை், மசவி, மூகக்ு, என்ற ஐம்புைன்களின் ைழிோக உைர்தை் 
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சுணைத்தை், பார்த்தை், யகட்டை், நுகர்தை் என்று மைளிமுகமாக 

ஓடிக்மகாை்டிருந்த நம்ணம அகமுகமாக மாற்றி, மமே்ஞான ைாழ்கண்ககக்ுத் 

யதணைோன உளவுகணளக ் கூறி அணழத்துச் மசை்ையத உபயதசமாகும். 

இச்மசேலுகக்ான மற்மறாரு சான்றாக தனித்திருப் பாடை்களிை் உள்ள, 

புலன்வழி பற்றி டயாடிப்டபாகக்ி மயன் வயலத மயல்லாம்  என்ற பாடை் அருளப் 

மபற்றுள்ளது. 

குருவின் அவசியம்: 

இணறைன் மனிதனுக்கு அைசிேம் யைை்டும் என்பணத உைர்த்தயை யகாயிை் 

ைழிபாடுகளும், ஆசச்ார அனுஷ்டானங்களும் நகைாக எடுத்து ணைகக்ப்பட்டுள்ளன. "மூர்த்தி, 

தைம், தீர்த்தம் முணறோே் மதாடங்கியனார்கக்ு ஓர் ைார்த்ணத மசாை்ை சற்குருவும் ைாே்கக்ும் 

பராபரயம "என்றும், மாதா, பிதா, குரு, மதே்ைம் என்பதற்யகறப், இணறத்யதடை் உணடேைர்கக்ு 

ஓர் மமே்குருவின் சந்திப்பானது பரிசுத்த ஆவி மதே்ைத்தின் திருவுளத்தின்படியே நிகழும் 

என்பணத நம் ஆை்டைர்கள் "டதடி வரும் மபாருடள யாவர்கக்ும் மதய்வதத்ிருவுளடம" என 

பதே்வத் யதடு கூடகத்திை் அருளியுள்ளார்கள். குரு தரிசணன கிணடக்கும் நாளானது யநரம், 

காைம், யகாள், யோகம் இணைமேை்ைாம் ஒன்று யசரக்கூடிே அதிர்ஷ்ட நாளாகும். குருவின் 

திருஆை ைாோகிே நாைாஸ்திரமானது நம்ணம பிடித்திருகக்ும் கிரகம், மாணே, மும்மைம் 

ஆகிேைற்ணற தூள் தூளாக்கி, மமே்யின்மீது மாறாஇச்ணச ஏற்படுத்தி முகூர்த்தகக்ாை் 

ஊன்றி ணைத்து ,யதான்றா துணைோக நின்று இரட்சிக்கிறது. 

அருணகிரிநாதர ்பாடை் 

"ஏறுமயிடலறி விலளயாடு முகம் ஒன்று  

ஆறுமுகமானப்மபாருள் நீ அருள டவண்டும்" 

ஆறுமுகமான மபாருள் என்பது குருவின் ஒரு முகமாகிே- னாதமுகமாகும். அன் னாத 

முகத்தின் மூைமாக நம் பாைங்களானது சங்ஙரிப்பட்டு புை்ைிே ைாழ்ைானது 

ைழங்கப்படுகிறது என்ற பகிர்தலுடன் அணை இனியத நிணறயைறிேது. 

 

23.12.2021 வியாழகக்ிழஜம சஜப 

 ததாகுப்பு- ஸ்ரீகுமரரசன்  

 

இலஞ்ஞுழி சுழித்து ஏகமாே் விம்மி என்ற ஞானச ்சங்ஙு காப்பு பாடலுடன் அவவோனது 

பதாடங்கிேது நமது சற்குரு பிரான் இப்பாடலின் ரகசிேமாகிே சாகாத்தவல, யவகாகக்ால், 

யபாகாப்புனல், விந்து, னாதம் என்ற ஐந்து நிவலகவள உள்ளடக்கிேது ஓம் என 

அருளினார்கள். 

காலச்சக்கரம்: 

காலச் சக்கரத்திறக்ுள் யஜாதிடம், பஞ்ஞாங்கம், நவக்கிரக யகாள்கள், 

நட்சத்திரங்களின் சுழறச்ி, என்ற காலத்தின் சிறப்புகள் அவனத்தும் உள்ளடங்கி இருக்கிறது. 

கியரதாயுகம், முதல் கலியுகம் வவர உள்ள நான்கு யுகங்கவளயும் நமது ஆதி மான்மிேத்தில், 

யுகங்ஙள் னான்ஙுங்ஜங தகாண்டரகா டூழியர் 

மகதி ஆண்டைர ்ைந்நை தாரரம. 

         என்று அருளப்பபறற்ுள்ளது. 

காலச் சக்கரத்தின் இரகசிேமானது குரு பிரான் மூலம் தன்னில் அறிே யவண்டிே 

பபருநிவலோக உள்ளது.நம்முள் ஒருதவல முவற காலம் இேற்வக உண்வம கடவுளாக 

விளங்கும் பதே்வத்வத ஆதி மான்மியதத்ில், 
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“மனிதனுஜடய எண்ணத்தின் பிற்புறப் பிடரியில் னிஜற னீதி யாசன 

பீடமிட்டிருநந்ுைரும் ைஸ்து வித்தாகிய அது, ரகாடி சூரியப் பிரகாச 

அதியரசு கிரணமாலி, பிரம்ம தசாரூப இதய ரமருகிரியரசு தைசு மால், 

சுத்தாவிச் சித்து, வித்தான முத்து,ஒதஜ்த யுரு, அணுவினுக்கு அணு, 

அகண்டம் அஜனத்தினுகக்ும் அதஜன விழுங்ஙிவிடும் அகண்டம், எழுதாத எழுதத்ு, 

ஓதாமரலாதும் ரைதம், மற்றும் அதஜனரய வித்தில்லா வித்து”, என ஒவ்பவாரு 

மனிதனுக்குள் விளங்கும் பதே்வத்வத ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளவத ஆசான் அகந்துலங்ங 

அருளினார்கள். 

 

ரகாடாயிதக் கூர ்100-ைது திருைாக்கியதத்ில் 

உத்திரயாைனம்,  

பபான் அறம் பிறந்ந பீடபூமி திருஸ்த்தலம், மதி வளரும் பூவனம், உத்தியோவனம், 

தண்டகாரண்ேம், ஒலிவாமவல; அதுயவ உன் பசாந்ந பூமி, என ஆண்டவர்கள் 

அருளியுள்ளார்கள். இன் னிலவுலகிற்கு.பல்யவறு பமாழிகளில் வந்த பல்யவறு யவதங்களும், 

அதனதன் கர்த்தர், னடமாடும் திருயமனியுடன் இருந்த வவர னிஜ னிதி லாபகரப் பலவன 

மக்கள் தவலக்கு அளந்தது.அந்ந யவதத்வத அருளிச்பசே்த கர்த்தரின் னாவாகிே 

மூலமந்திரமும், அவர் அருளிே யவதமும், அவர் மவறந்ததும் உயிரில்லாததாே்ப் 

யபாே்விடுகிறது. வந்த யவதமாகிே ஆசான் உருதாங்கி வந்து, சர்வ யவதங்களின் 

உட்பபாருள் ஆதார உயிர்ப்புகவள எல்லாம் மனிதனின் தவலயில் ஏற்றி வவக்கின்றார்கள் 

எனயவ உடலுள்ள யபாயத தன்வனப்யபால் உடபலாத்த, பரமாத்ம அறிவில் விளங்கும் 

ஒருவவர யதடிப்பபறுவயத மனிதனின் முதல் கடவம என்று யவதம் கூறுகிறது. 

காலந் நாட்டிய காரணப் பா - பாடல் எண்-07. “கரும சித்தர் காலதத்ு”. எனும் பாடலின் 

புரிதலாக 

ஜீவவன அறிோமல் புற சடங்குகளில் அதிக ஆர்வமுவடேவர்கவள அறிோதவர்கள் 

என்றும் இருண் மதத்தவர்கள் என யவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆண்டவர்கள், முகப்புப் 

பாடலில் “தன் தன் மதத்தில் தைறா திருத்தி” என அருளியுள்ளார்கள். அத்தவகே சுத்த 

சன்மார்க்கத்தில் சார்ந்திருந்து “சாைரும் முன் சாப்பழக்கம் பழகும்,” பமே்வழிப் 

பாவதயில் நம்வம கூட்டிச் பசல்லும் கரும சித்தராகிே நம் குருபிரானின் பசால்படி நடந்து 

ஞானத்வத அவடயவாம் என பகிரப்பபற்றது. 

ஸ்ரீமாணிகக்ைாசகர் அருளிய திருைாசகம், தசத்தில்லாப ் பத்து- பாடல் எண்-06 

“அறுக்கி ரலன்.ைஜக யறிரயன்.. “ என பதாடங்கும் பாடல்  

மன உடல் என்னும் மாவேதவன அறுக்கும் பசேவல ஆண்டவர்கள் “அறுகக்ுமடட்ு 

மாய்ஜகதஜன யறுத்ரத விட்டு அருமஜறயி தனறிைழிரய ஆசான் பின்ரன” என 

கூறியுள்ளார்கள். ஆசான் திருவாகக்ு ஒரு தீ கார் யமக மவழ யபான்ற ஆசானின் திருவருவள 

அறிோமலும் அவர்கள் காட்டும் நல்வழியில் பசல்லாமலும் இந்த உடலும், மனமும் 

தடுக்கிறது என்பவத அறிோமல் மனம் யபான யபாக்கில் யபாகியறாம். விவடப் பாகன் 

என்பது விவடயேறும் பபருமாளாக விளங்கும் குரு பபருமாவனயே குறிக்கிறது. இதன் 

சிறப்பு பல யவதங்களிலும் அருளப்பபற்றுள்ளது. இவறவயனாடு யசராமல் துவவதமாக 

இருக்கும் என்வன, அத்வவதமாகிே திருப்பபருந்துவற யமவிே சிவனாகிே சற்குருயவ, 

நின்யபால் என்வனயும் மாற்றி அருள் புரிே யவண்டுகியறன, என்பவத “திஜரயறுத்ததன் 

குஜற முடிக்க ரைணுமம்மா ரதை விஜட ஏறி னின்ற ஓம சத்தி” என பதே்வத் யதடு 

கூடகத்திலும், “விஜட தபற னல்வீடஜடய ஜைக்கும் பஞ்ஞாட்சரரம “என ஐம்மணிப் 

பபாதிவகயிலும் ஆண்டவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 
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திருஞான சம்பந்தர் அருளிய ரதைாரத ் திருப்பதிகம் முதல் திருமுஜற, 

திருமருகலும் திருச்தசங்காட்டங்குடியும்-பாடல் எண்-05“பாடன் முழவும் 

விழவுரமாைாப.்தாம்பரை” எனும் பாடலின் புரிதலாக, 

 திருபஞ்ஞவண எழுச்சி பாடலில், பளிங்ஙன உளதமழில் பக்தர்கள் குழுமிரய 

பரமனின் ரகாயில்முன் பாடல்கள் பாடினர் என்றும் விழவு எனும் திருவிழாவவ பறற்ி 

பமே்ஞ்ஞான மகத்துகக்ளின் அகமிே உலகில் பபௌர்ணமி சமேத்தில் ஒரு புதிே திருப்பம் 

உண்டாகி அது ஒரு சன்னதம் யபால அவர்களுக்கு இறங்குகிறது. அத் திருச்பசேவலப் 

யபாற்றி அவர்களுவடே மக்கள் அந்நத் பதே்வ வாவடவேப் பபறயவண்டுபமன்ற கருவண 

யனாக்கத்துடன் தான் மாதா மாதம் பபௌர்ணமி சமேத்தில் இந்நத் திருவிழாக்கள் எடுத்து 

வவக்கப் பபறற்ுள்ளன என யகாடாயிதக ்கூர் வாக்கிேம் 301 ல் அருளப் பபறற்ுள்ளது. 

யசடக மா மலராகிே யகடேயம  ஆசானின் னாதம். அது சீடனுக்கு சீராகிே 

அமானித்வத பகாடுக்கும் திருச்பசங்காட்டங்குடிோக விளங்குகிறது. காடகம் என்ற 

அழிோத ஆவட அதாவது நித்திே திருயமனியுடன் வாழும் ஆசானின் வாகய்க திருமருகலாக 

இருந்து  திருக்காட்டுப்பள்ளியில் நம்வமயும் குடியோங்ஙி வாழவவக்கும் பபருநிவல 

வவப்பாக உள்ளது, எனும் பகிர்தலுடன் அவவ இனியத நிவறயவறிேது. 

 

25-12-2021 கிறிஸ்துமஸ் தின சஜப 

 ததாகுப்பு-ஸ்ரீமதி கல்பனா விையகுமார ்

 

“எங்ஙும் தமய்ைழி ஏறித்து லங்ஙிட” எனும் பாடலுடன் குருபிரான் அவவவேத் 

பதாடங்கினார்கள். ஒவ்பவாரு காலத்திலும் பமே்வழிோனது ஏறித்துலங்ஙிட 

இயேசுநாதராக மார்க்கநாதராக அவதாரமானது நிகழ்கிறது.பரிசுத்த ஆவித்பதே்வம் 

இயேசுபிரான் கன்னி மரிேம் சூலிலிருந்து பவளிோன இரவு அவடோளமாக சுடரான வால் 

நட்சத்திரம் மின்னி வழிகாட்டிட தீர்க்கதரிசிகள் யதடிவந்து வணங்கிேது அவரின் அவதார 

சிறப்வப உணர்த்துகிறது. தன்வனேறியும் பசேலில் ஆகும்யபாது தான் இயேசுநாதரின் 

பிறப்பின் சிறப்வப உணர முடியும். “ஒருைன் மறுபடியும் பிறைாவிட்டால் ரதைனுஜடய 

ராை்யத்ஜதக ் காண மாட்டான்” என்பயத அவருவடே தீர்க்கமான திருவாகக்ாகும். 

“ரதைஜன ஒருைரும் ஒருரபாதும் கண்டதில்ஜல” யதவவன புறக்கண் பகாண்டு 

காண்பதல்ல சுடரான அறிவுக்கண் பகாண்டுதான் காணமுடியும். யதகாலேத்துகக்ுள் 

பரிசுத்த ஆவிோனது யபசுதல், மூசச்ுவிடுதல், யகட்டல், பார்த்தல் என ஆவிப்பபாருளான 

உணர்வுகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவர்கள் திருவாக்கிேத்தில் “நான்” வந்து 

அமர்ந்த பிறகுதான் நீ பார்க்கிறாே், யகட்கிறாே் என்கிறார்கள். கர்த்தராகிே “நான்” இந்த 

உடலாகிே பூமிக்கு ஜீவனாக, ஒளிோக இருக்கிறது.அந்த அறிவின் ஒளி இவ்வுடலில் 

இருக்கும்யபாது பபறுவதுயவ மறுபிறப்பு. அவர் நம்மில் நிவலத்திருக்கிறவத அவர் 

தந்தருளின பரிசுத்த ஆவிோகிே நாதத்தின் வழிோகயவ அறிேமுடியும். அந்த பரிசுத்த 

ஆவிவேப் பின்பற்றிக் பகாள்பவன் பசேல் உவடே யதவரகசிேச ்பசேவல அன்பபனும் 

பிடிோல் பற்றி ஏறி, மனம் திரும்பி அறிவாக மாறி யதவனுவடே ராஜ்ேத்தில் குடியேறி 

வாழ்வான்  

எட்டாம் நாள் ரா ஞானஸ்னானம். 

ஒருவர் முன் பசே்த பாவங்களிலிருந்து மீட்பவடே கர்த்தரின் பபேரால், தண்ணரீால் 

ஞானஸ்னானம் பகாடுப்பதானது, ஆசானின் அமிர்தவர்ஷிப்பாகிே ஜீவ தண்ணீர் மூலம் 

பாவம் நீங்கி யதவப்பிறப்பாகிே மறுபிறப்பில் பிறத்தல், உயிர்த்பதழுதல் இவறவ்றக ்

குறிப்பதாகவும், எட்டு என்பது அகரப் பபாருளாகிே ஜீவவனக ்குறிப்பதாகவும் இருக்கிறது. 

இரவு=இருள்; அறிோவம எனும் இருள் மவறந்து, நாரன ைழியும் சதத்ியமும் 

ஜீைனுமாயிருகக்ிரறன் எனும் பமே்ப்பபாருள் விடிந்த நாள் எட்டாம் 

நாள் ரா ஞானஸ்னானம் ஆகும். 
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இரயசுவின் ரத்தம்:-  

“என் இரத்தம் தமய்யான பானமாயிருகக்ிறது”. இரத்தம் 

சிந்துதலில்லாமல் மன்னிப்பு உண்டாகாது. ஆத்மாவிற்காகப் பாவ நிவர்த்தி 

பசே்கிறது இரத்தயம. ஆசானின் இரத்தமாகிே சத்தத்வத நித்தம் 

பசவிவாயிலாக உட்பகாண்டு, அவர் அன்பிறக்ுப் பாத்திரமாகும் யபாது நம் சித்தத்தில் உள்ள 

பித்தத்வத நீக்கி பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு பரிசுத்தம் ஆக்கப்பபறுகியறாம் 

“காதுள்ளைன் ரகட்ககக்டைன், என் சப்ததத்ிற்கு தசவிதகாடுங்கள்.” யதவனுவடே வசனம் 

வித்தில்லாவித்தாகவும், நாதயம யதவனுவடே 

சாேலாகவும் இருக்கிறது  ஆறறிவு பபறற்ு 

வந்தும் ஐேறிவு நுகர்ச்சியியலயே 

இருப்பவனின் மனவத ஆேனின் குரலாகிே 

நீதி பமாழியே அறிவின் வழியில் நடத்தி 

நரவன மனுவாக்கிப் பின் யதவன் 

ஆக்குகிறது  

சணல் ைஸ்திரம் தரித்தைர:்-  

சணல் என்பது கயிறு. இந்த 

உடல்சூட்சக ்கயிறற்ால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. 

பருவுடல், மனவுடல், வளிவுடல், அறிவுடல், 

ஆனந்தவுடல் என இவவ ஐந்து உடல்களும் 

ஆவிப் பபாருளாக, சூட்சக்கயிறற்ால் 

கட்டப்பட்டுள்ளது. ஆவிக்குரிே சிந்தவனயே 

நித்திே ஜீவனும் சமாதானமுமாே் 

இருக்கிறது. சமாதானம், சமத்துவம் உயிர் 

ஒட்டிே ரகசிேமாக இருக்கிறது. எம் 

மதத்தவர்க்கும் அறுசுவவ ஒயர மாதிரி தான் 

இருக்கிறது. அறுசுவவ பகாண்படாளித்த 

இடம் அறிந்தவர்கயள அமரர்கள். 

ஆண்டவர்கள் அறிவின் மூலமாக தம் 

மக்களுக்கு இத்யதவ ரகசிேச ்பசேவல ஆக்கி 

வவத்தார்கள். தம் மக்களாகிே எதார்த்த 

நன்மனமக்கள் ோராக இருந்தாலும் இதில் 

யசர்ந்து யதவ பிறப்பில் பிறந்து 

ஆகிக்பகாள்வதறக்ு ஆண்டவர்களுவடே ஆசீர் 

பாதம் என மகா சங்கல்ப மந்திரத்திலும் கூறி வவத்துள்ளார்கள். ஆண்டவர்களின் 

திருநாமத்வத அறிவின் மூலமாக ஓங்கி உரத்த குரலில் பசால்லக்கூடிே காலமாக வரும் 

புதிே ஆண்டு முழுவதும் இருக்க, ஆண்டவர்களின் பபாறப்ாதங்கவள வணங்கி அவவவே 

நிவறவு பசே்தார்கள். 

26-12-2021  ஞாயிற்றுக்கிழஜம சிைகாசி சஜப  

ததாகுப்பு: ஸ்ரீமதி அருணா சுதர்சனம்  

 

 "பரமடன உருமவடுதத்ு பாரிலடக ்குருவாய் வந்த " யதாத்திரப் பாடலுடன் அணை 

மதாடங்கிேது ."வாசி காலுச்சி கண்டத்தின் வழியாய்" "பாடணைத் மதாடர்ந்து, 

மனுத்தணை என்றும் அழிோதது .சன்னதப் பாரைான்களின் ணகேகத்திை் ஆகாவிட்டாை் 

நரகம் நிசச்ேம் எனப் பகிரப்மபற்றது. பாரைான்களின் ைருணக மதே்ைத் யதடு கூடகம் 

பாடலிை் "வந்தது னிஜந்தான் அய்யா" என்றும், "ஓலச வலுதத்து டநசம் மிகுதத்து, ஓர்லம 

பழுத்தது “ என்றும், அதன் விணளைாக அகம் அகமிேம் எனக ்கூறுைதும் னாசிக்கு மைளியே 

மூசச்ு ஓடாத அந்த நிணையே. தன் தன் ஜீை குணகயிை் குடியேறற்ுகின்ற 

ஆசானின் யனாக்கிற்கு இைங்கி நடப்பயத தைம், அறம் மசே்தை் ஆகும். 
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"உடம்லபப் மபற்ற பயனாவமதல்லாம் உடம்பினுள் உத்தமலனக் 

காண்பதற்டக."  "உள்ளம் உருகார்க்கு கள்ளம் கருகாது ஞான மவள்ளம் 

மபருகாது ". 

ஆண்டவர்கள் திருவாக்கியம்: ஒரு பூ இளகி மைரும் யபாது ைாசணன ைருைது 

யபாை், எமது தை ஏற்றத்தாை்  அககக்ருவிகள் மாறிேதாை் தான் யதை மைம் வீச நிற்கிறது :  

சிைனின் னாமத்திற்கு இைக்கு ஆனைர்கள் அனந்தர்கள்.துரிேம், துரிோதீதம் எனும் 

சங்கை்பம், மயனானிசச்ேம் ஆகிே உள்ளணமணே கை்யைர் தரிசிப்பைர்கள் அனந்தாதி 

யதைர்கள். தன்ணன அறிந்து தைமுணறயிை் ஏறுைதற்கு ஜீை வித்திலிருகக்ும் பரமவித்துயை 

உதவுகிறது. இது காரை,மகா காரை  மசேைாக விளங்குகிறது. அதணன சந்தித்து பைன் 

மபற்றைர்கயள சன்னதப் பாரைான்கள். சும்மா இருக்க சுகம். மனம் சும்மா இருக்க பழக 

யைை்டும். 

 

திருமவம்பாலவ பாடல் “டபாற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர்": சத்திே யைதம், 

ஒருைன் குருடனாே் பிறந்தது அைன் தாே் தந்ணதேர் மசே்த பாைம் இை்ணை என்றும் 

இணறைனின் கிருணப மனிதனிடம் மைளிப்படும் மபாருட்யட என்றும் உள்ளது. இயேசு 

மபருமாணன சிலுணையிை் ணைத்து அணறந்ததும், பின்பு உயிர்த்மதழுந்ததும் பாை 

புை்ைிேத்ணத விளக்கும் அகமிே மசேை்களாக உள்ளது. பாபம் யசதிக்கப்பட்டு அறிவு 

பிரகாசம் மபறுையத அறம். முன்மசே்த பாைத்தின் சம்பளம் மரைம் என்றும் கர்த்தராை் நாம் 

அணடைது னித்திேஜீைன் என்றும் கூறப்படுகிறது. "தாயின் மிகக்ாங் கருணை" என்ற பாடை் : 

ஓோது ைந்த "யதோத நிைம் " என்பது அழிோத மசாை்ணை உருைாகக்ுகின்ற ஆசானிடத்திை் 

உள்ளது. நாவிற்கு மபரிதாக உைகம் இை்ணை என்பது மபரியோர்களின் திருைாகக்ு. 

"அத்திமாபுரம்" பாடல்:- அத்தி என்பது மரம், எலும்பு, ோணன எனப் மபாருள்படும். 

எலும்பாை் ஆன யதகத்தின் உள் இருக்கும் அம் மாபுரயம அத்திமாபுரம் "பளுமவலாம் 

விழுங்கிப ்பளுமவலாம் கடந்து பழுவற்றிருந்த பாரப் பருவத பராபரத்லத" இதணன 

அந்த பரம்மபாருயள ைந்து அறிவிப்பது னேனக்கணையின் மூைமாகத்தான். அதாைது 

மூன்றாைது கை் திறப்பிக்கப்மபறற்ு மமே் உைர்வு தூை்டப்மபறற் மக்கள் ஓதுைது 

மான்மிேம். 30 ைேதினுள் ஒருைன் மமே்ணே அறிே யைை்டும் என்பது யைதத் தீர்ப்பு. 

முக்குைங்களாை் மனிதன் மசேை்படுகின்றான். ஆனாை் பிரம்மயமா அணசைறற் 

குைக்குன்மறனக ்கூறுகிறார்கள். குைம் குைா னேன்மி எனும் மசேைாக முகக்ுைம் மாறி 

நிரக்ுைமாகும் மசேை் பழக யைை்டும். ஆத்மா நிரக்ுைமாக உள்ளதாகும். 

கானகம் குடிபுகுதல் என்பதின் விளக்கமாக: மூன்றாைது கை் ஒரு சப்தத்தின் மூைமாக 

திறப்பிக்கப்மபறும் மசேணைக ் கூறுைதாகும். இணதயே "சப்தத்தினுள்டள சதாசிவம் 

காட்டி" எனக் கூறுகிறார்கள். 

 காகபுசுை்டர் என்பது "காகா" எனும் அகரைடிவினன் ஆகும். அகரம் தான் அறிவு, 

அறிவு தான் கணை என்றும், கணை தான் ஆவி, ஆவியே சத்தம்,  உைர்வு, கைனம் என உள்ளது. 

இதுயை நம் ஊை் உடம்பு ஆைேத்தின் அகத்திை்  உள்ளது எனப் பகிரப்மபறற்ு  

யதாத்திரப்பாடலுடன் அணை நிணறவுமபறற்து.  

26-12-2021: ஞாயிற்றுக்கிழலம சத்துவாசச்ாரி சலப  

மதாகுப்பு :ஸ்ரீ வடிடவலன்  

 

எமபடரடி படு டகாடாயிதகக்ூர.் வாகக்ியம் எண்: 60 

யைதம் இருக்கிறது. ஆறாைது அறிவு இருக்கிறது. சூகக்ுமயதகம் இருக்கிறது. ஆகயை, உனகக்ு 

அைற்ணற விளக்கித்தரப் பாரைான்களும் ைருைார்கள் என்பது னிசச்ேம். 

தணரதனிை் நரராே்த் யதான்றிேைர்கணள சங்காரம் மசே்த பிறயக 
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மனுைாே் மாற்ற முடியும். ஒரு குழந்ணத தாே் ையிற்றிை் இருந்து பிறகண்கயிை் 

அழுது மகாை்டு மதாப்புள்க் மகாடி அறுக்கப்பட்டு, தீட்டுத் துடகக்ு 

யைதணனயுடன் பிறக்கிறது. ஆனாை் ஒரு ஆசான் நரணன மனுைாே் மாறற்ி 

பிறக்க ணைக்கும் யபாது தீட்டுத்துடக்கு இை்ைாமலும் மகா பரிசுத்த மதே்ை 

அைங்கார ைாசத்துடன், என்றும் மதாடர்புணடே மதாப்புள்க் மகாடி 

அறுக்காமலும் மகிழ்ச்சியும் சந்யதாஷமும் நிணறந்த அறிவுப் பிறப்பிை் பிறகக் 

ணைக்கிறார்கள். இதுயை நை்ை கதிநிணை 

விளங்கும் குருவின் மதி ைை்ைபச் மசேைாகும் 

என்பணத திருமந்திரத்தில், 

சிவசிவ என்கிலர ்தீவிலன யாளர் 

சிவசிவ என்றிட தீவிலன மாளும் 

சிவசிவ என்றிட டதவரு மாவர் 

சிவசிவ என்னச ்சிவகதி தாடன    

    

  என்று திருமூைர் அருளியுள்ளார். 

ஒருமமாழி: 

நம்மிடம் உள்ள அழிந்து யபாகிற 

மசை்ைத்ணத மகாை்டு நம் அறிோணமோகிே 

மன இருணள யபாக்க முடிோது. ஒரு அரசயன 

ஆனாலும் அயத நிணைதான். ஏமனன்றாை் புற 

இருயள யபா என்று மசான்னாை் யபாகாது. அப்படி 

இருக்க அக இருளும் நிசச்ேம் யபாகாது. ஒரு 

இணற குருைாை் தான் அந்த இருணளப் யபாகக் 

முடியும் என்பது ஆை்டைர்கள் திருைாகக்ு. 

இணதயே அறிவு அறி பாடத்திை்,  

"இருளறு மமாழிடயார் இலறகுரு வாகும் 

மபாதுமமாழி டபசுடவார் டபாலியாம் குரவர்"    

    

 என்றும் அருளியுள்ளார்கள். 

மன இருணள யபாகக்க ்கூடிே ைை்ைபமான 

மபாருள், சுத்த ணசதன்ே நாதரின் மசாை்ைாகிே 

ஒயர மபாருள்தான். அதுயை மமே்ப்மபாருள், என்றும் 

அழிோத மசை்ைம். இந்த மசை்ைம் தான் அக இருளாகிே மன இருணளப் யபாகக்ும் 

ைை்ைபமான கருவிோகும். இது தான் உரிேம் மமாழி, இம் மமாழி, ஒரு மமாழிோம் குரு 

மமாழி, தணைோன மமாழிோகும். இணதயே ஞான முலறயீடு பாடலிை், 

"உரியம்மமாழி யிதுடவா திடனன்  

   உற்றவு ஜாரிதுடவ".   என்று சாணை ஆை்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

எனயை ஆசான் மசாை்லின் மீது கைனம் ணைத்து நடப்பயத உற்ற உஜாரான 

உபாேமாகும். இதுயை யதைனின் முடிவு தீர்மானமாகும். இணதயே திருவள்ளுவர ்பிரான் 

அவர்களும்  

 

மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிச ்மசல்வம் அச ்மசல்வம்  

மசல்வத்துள் எல்லாம் தலல. (411)    

 என்று அருளியுள்ளார்கள். 
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ஆலயம்: 

பறணைகளின் பாதுகாப்பிற்கு கூடுகளும், மாடுகணள கட்டி ணைக்க மதாழுை மும், 

குதிணரகளுகக்ு ைாேமும் இருப்பது யபாை ஆன்மா ைேமாக, பாதுகாப்பாக இருப்பதறக்ான 

இடயம ஆைேம். அதுயை உள்ளமாகிே ணகைாேம். 

இலற வழிபாடு: 

ஒரு மனிதனின் அணடோளம் என்பது உடலிை் உள்ள அங்க அணடோளம் அை்ை. அது 

குைமாக, சப்தமாக உள்ளது. ஒருைர் யபசினாை்தான், அைணரப்பற்றி மதரிந்து மகாள்ள 

முடியும். அயத யபாை ஒருைருணடே மபேரும் உடணை குறிப்பிடுைதை்ை. உயிராகிே ஜீைனுகக்ு 

தான் நாமம் சூட்டப்படுகிறது. அது யபாையை இணற நம்பிக்ணக, இணற ைழிபாடு என்பதும் 

புறத்திை் உள்ள உருை அணடோளத்ணத மட்டும் பார்த்து ைைங்குைதை்ை. உருைம் கடந்த 

பரிசுத்த ஆவித் மதே்ைமாக விளங்கும் அசைான இணறைணன பார்த்து, பழகி, உைர்ந்து 

ைைங்குையத நிஜமான இணற ைழிபாடு ஆகும். அதுயை ஞானமாகும். சரிணே, கிரிணே, 

யோகம், ஞானம் என்ற நான்கு படி நிணைகளின் மூைம் தான் இணறைணன ைைங்க முடியும். 

யோகம் என்பது ணக காை்கணள மடக்கி பயிற்சி மசே்ைதை்ை, மூச்ணச இழுத்து விடுைதை்ை. 

இணத பிறந்த குழந்ணதயும் மசே்து மகாை்டுதான் இருக்கிறது. இந்த நான்கு படி 

நிணைகணளயும் பிரம்ம வித்ணதயின் மூைம் கற்று பழகி ணகைரைணடந்த ஒரு 

மமே்குருபிரான் தான் பழக்கி ணைப்பார். இணதயே நமது மதே்ைமைர்கள் மமய்வழி னூல் 

பாடலிை்,  

வழிசரிலக முடிந்நமுடி விடமும் காட்டி 

   வட்டமா சித்தியுமமய்ப் பாலும் காடட்ி 

வழிடயாகம் கலலனாலங் ஙுலமுட ்பாய 

   வழிமசன்டறா மரன்றாற்றான் வலகயாய்ச ்மசால்வார் 

அழியாது படிபப்டியாய் னின்ற டபச்லச 

 

   அலனத்லதயுடம மதரிந்நவன்டபாற் மபாது வாய்ப் டபசும் 

களிம்பான மனதத்வலனப ்புலடதத்ுத ்தள்ளிக ்

   காதவழிக் கபப்ுறதட்த மயாதுங்ஙி னில்டல  (32) 

       என்று அருளியுள்ளார்கள். 

"பட்டமும் கயிறு டபால பறகக் நின்ற ஜீவலன 

பார்லவயாடல பார்தத்ு நீ படு முடிசச்ி டபாடடா" 

என்று சிவவாக்கியர ் அைர்களும் யோகநிணை குறித்து அருளி உள்ளார்கள். 

யதாற்றத்திை் உள்ள மபாருணள ணகோை் பிடித்து கட்டி ணைக்கைாம். ஆனாை் பார்ணைோை் 

பார்த்து முடிச்சி யபாடுைமதன்பது பார ரகசிேச் மசேைாகும். இணத குருமுகத்திை் அறிே 

யைை்டும் என்ற பகிர்வுகளுடன் ஆசானின் ஆசீர்பாதத்தாை் அணை இனியத நிணறவுற்றது! 
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இஜச ைகுப்புகளின் ததாகுப்பு-ஸ்ரீமதி லாைண்யா ைாசுரதைன்  

12.12.2021 மற்றும் 19.12.2021 இஜச ைகுப்பு  

பதே்வத் யதடுகூடகத்திலிருந்து  

எங்ஙுரம மக்கள் யார்க்கும் 

    இடர்கஜளந் ரநாங்ங ரைண்டித ்

திங்ஙள்ைந் நிஜறஞ்ஞும் ததய்ைத ்

    ரதடுகூ டகதஜ்தப் பாட 

அங்ஙரமா பங்ஙம் தீண்டா 

    அரும்தபாரு ளுயரும் தசல்ைம் 

தங்ஙிரய குலரமம் பாடாம் 

    தான்சிரஞ் ஞீவி ரயாரர 

 என்ற பாடல் நாதநாமகர்ிஜய ராகதத்ில் பாடுவதற்கான பயிறச்ி அளிகக்ப்பபறற்து. 

அவத பதாடர்ந்து தமய்ப் தபாருள் அஜடக்கலப் பா பாடலும் தாளத்துடன் பாடுவதறக்ு 

பயிற்சி அளிகக்ப்பபற்றது. 

 

26.12.2021. இஜச ைகுப்பு  

 தமய்பத்பாருள் அஜடக்கலப ்பா பாடல் 

 

னீதினி ஜறந்நப ரம்தபாருரள 

னித்ததமன் சித்ததத்ு ஜறந்நைரர 

ஓஜசதயா லிதயல்லாம் ஆனைரர 

ஒத்ஜதயா தயன்னாளு முள்ளைரர 

என்ற பாடல் தாளத்துடன் பாடுவதறக்ான பயிற்சி அளிகக்ப் பபறற்து. 
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ஆதி மார்க்க னீதி அலவயின் அலவ னிகழ்வுகள்: 
 

 

 

  

2021     ஆதி மார்கக் னீதி அலவயின்  அங்கதத்ினர ்னிகழ்வுகள்  

 

20th ஆகஸ்ட ் 2021 அன்று திருமணம் கை்ட காஞ்சிபுரத்ணதச ் யசர்ந்த நமது 

அங்கத்தினர் ஸ்ரீ.S.ஸ்ரீனிவாசன்-ஸ்ரீமதி.S.பரடமஸ்வரி தம்பதியினர்களின் புதை்ைன் 

திருைளர்ச்மசை்ைன் S.விக்டனஷ் மற்றும் திருைளர்ச்மசை்வி I.மகௌசல்யா 

ஆகியோருக்கு ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் அங்கத்தினர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த 

ைாழ்த்துக்கணள மதரிவித்துக்மகாள்கியறாம்  

 

 

20th ஆகஸ்ட ் 2021 அன்று திருமணம் காணும் மசன்ணனணேச ் யசர்ந்த நமது 

அங்கத்தினர் ஸ்ரீ.S.வஜ்ரடவல்-ஸ்ரீமதி.V.லட்சுமி தம்பதியினர்களின் புதை்வி 

திருைளர்ச்மசை்வி V.ஷாலினி மற்றும் திருைளர்ச்மசை்ைன். E.உதயகுமார் 

ஆகியோருக்கு ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் அங்கத்தினர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த 

ைாழ்த்துக்கணள மதரிவித்துக்மகாள்கியறாம்  

 

 

9th மசப்டம்பர ்2021 அன்று திருமணம் காணும் இராஜபாணளேத்ணதச ்யசர்ந்த நமது 

அங்கத்தினர் ஸ்ரீ.D.ராஜ்குமார-்ஸ்ரீமதி.R.சபிதா தம்பதியினர்களின் புதை்ைன் 

திருைளர்ச்மசை்ைன் D.R.ஷியாம் மற்றும் திருநிணறசம்சை்வி. V.மதய்வ ஸ்ரீநிதி 

ஆகியோருக்கு ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் அங்கத்தினர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த 

ைாழ்த்துக்கணள மதரிவித்துக்மகாள்கியறாம்  

 

 

16th மசப்டம்பர் 2021 அன்று திருமணம் கை்ட திருைை்ைாமணை மாைட்டம், 

மைம்பாக்கம் ைட்டம், பிரம்மயதசத்ணத யசர்ந்த நமது அங்கத்தினர் சாலல 

மவங்கடடசன் - சாலல சிவசங்கரி தம்பதியினர்களின் புதை்வி திருநிணறசம்சை்வி. 

சாலல டயாகலட்சுமி மற்றும் திருைளர்ச்மசை்ைன் K.மணிகம்காடி ஆகியோருகக்ு 

ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் அங்கத்தினர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த 

ைாழ்த்துக்கணள மதரிவித்துக்மகாள்கியறாம்  

 

 

16th மசப்டம்பர ் 2021 அன்று திருமணம் கை்ட நமது குருபிரான் சாணை ரவி - 

விஜேகுமாரி அைர்களின் ஏககுமாரத்தி திருநிணறசம்சை்வி சாலல R.சிடனகா மறற்ும் 

திருைளர்ச்மசை்ைன் P.V.K மிதுன் சங்கர் ஆகியோருகக்ு ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் 

அங்கத்தினர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த ைாழ்த்துகக்ணள மதரிவித்துக்மகாள்கியறாம்  
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டததி 2021     ஆதி மார்கக் னீதி அலவயின்   னிகழ்வுகள்  

14th – 16th August 2021 சிைகாசி சிறப்பு சணப, 

 

06th  October 2021 திரு சாணை ரவி அப்பா அைர்களின் அைதார திருனாள் 

னிகழ்ச்சி 

 

29th நவம்பர ்2021 மமே்ைழி திரு. குழந்ணதசாமி கவுை்டர் ஐோ அைர்களின் 

அைதார திருனாள் னிகழ்சச்ி – Online சணப 

 

3, 4, 5 டிசம்பர ்2021 ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் சிறப்பு சணப, சிைகாசி 
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2021ம் ஆண்டு AMNA அறக்கட்டலளக்கு நன்மகாலட அளித்தவர்கள் 

 

அகை்ோ (சிைகாசி) 

அயசாக் (மசன்ணன) 

அஞ்சனா (சிைகாசி) 

அை்ைபூரைி (மசன்ணன) 

அே்ேனார் (சிைகாசி) 

அருைா S (சிைகாசி) 

அருை் K (மசன்ணன) 

அனுஷா (சிைகாசி) 

அன்பழகன் (சிைகாசி) 
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