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மூலமந்திரம் 

முத்திபூரண்ம்! பமய்யாக பமய்யாகவை சதுரய்ுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சரை் 

மூலமந்நிர நிரூபிக மாகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைரக்வள முத்தி பாலிப்பு.  

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடய கண்கவளஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந வதசிவகந்நிரவர வதைரீருவடய திை்ய திருைடிக் கமலங்ஙளுக்வக னமஸ்காரம்  

 

மகாசங்ஙல்ப மந்திரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் வஙாடிகால னரக வைதவனக்குப் வபாகாமல் 

அவதமாற்றி, பரமபத னித்திய மகிழ்சச்ி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சதுரய்ுகத்திலும் உண்டான 

எல்லா ஜாதி மத வைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக 

பிரம்மவித்வதச ்பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த 

உலகத்வத விட்டு மறந்நு மவறந்வந வபாய்விடட் இறுதிக்காலமாகிய இதுவனரம் 

எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் அவத பிரம்மவித்வதச ் பசயலாகிய சுைரக்ப்பதி பரமபத 

முத்திச ் பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிவய 

மூசச்ுஓடாதைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல 

ஆண்டைரக்ள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் வசரந்்நு ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்வறாம்!  

எதாரத்்த னன்மனத்தினர ் யாராக இருந்தாலும் இதில் வசரந்்நு வதைப்பிறப்பிவல பிறந்நு  

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைரக்ளுவடய ஆசீரப்ாதம் ! 

  

ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவரக்ளின் முன்னுஜர 

வபசரும்பபரும் பபாருவளப் வபசரும் ைாசகம் பகாண்டு 

வபசியளிக்கின்ற பபருமான் மாசறும் வதசிகர ் வைக்கும் 

வைப்பதவன வைக்கபைரக்்கும் மானிடச ் சட்வட 

இல்லாவிடில் வபசிடும் பின்னல்கபளல்லாம் தூசிகள் ஆைது 

பமங்வக பதான்மவற விளங்குைபதங்வங மாசுறும் 

பாசமுவடய வதகமதில் சூக்குமமும் வதான்றுைபதளிவதா 

நாயகம். என குருபநறி முவறைழியாக ைரும் இருளறு குரு 

பமாழியாம் ஒரு பமாழியான இயல்பமாழி பகாண்டு வபசரும் 

பபரும் பபாருவளப் வபசியளித்த பபருமானின் 

திருைடிகவளப் வபாற்றி ைணங்கி அத்திருவமனி பல 

நிவலகளில் அருளிய அப்பபரும் பபாருளின் சுவிவசஷ 

நற்பசய்திவய உலக மக்கள் யாைரும் அறியும் ைண்ணம் ைழங்ஙப் பபற்றவத ஆதி 

மார்க்க னீதி மமாழி எனும் இம் மின்னணுச ்சஞ்சிஜக. உலக மக்கள் யாைரும் அறியும் 

பபாருட்டு ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ள் பதாகுத்து அளித்துள்ள இதில் 

உள்ள கருத்துக்கள் யாவும் பசயலுவடய சிைானுபைவம அன்றி சாதாரண உலக அனுபைம் 

அல்ல.மக்கள் யாைரும் இந்த சிைானுபைத்வத பபறுைதற்கான ஒரு உன்னத ைழிகாட்டிவய 

இந்த ஆதி மாரக்்க னீதி பமாழி மின்னணுச ் சஞ்சிவக. அனுபைதத்ால் அறியக்கூடிய 

வபசரும் பபாருளாகிய "சூட்சும அறிபைனும் சிைமயப் பபாருள்" வபசி அளிக்கக்கூடிய 

ஒன்றாக உள்ளது. இதவன மக்களிடதத்ில் பசயல் அனுபைத்திற்கு ஆக்கி வைக்க 

வைண்டிய கடவமவயயும் இதன் மூல கரத்்தாைாகிய மூலப்பழம் பண்ணாரமணி 

உண்வடப் பபட்டகத்வத னீதிபமாழி பகாண்டு ைழங்கிய ைள்ளல் ைாக்மி 

மாரக்்கனன்னாதர ் "பிரம்மப் பிரகாச மமய்வழிசச்ாஜல ஆண்டவர்களின்" திருைடிப் 

பபருவமகவளயும் பற்றிச ்பசால்ைவத இசச்ஞ்சிவகயில் உள்ள அதத்வன பசய்திகளும். 

திருபைனும் இவமயா நாட்டம் பகாண்ட தீன்குலத்து திருவமனியர ் "சாவல 

ஆண்டைரக்ளின்" திருைடி நிழலில் தாங்கள் பபற்ற வபரின்ப அனுபைத்வத எங்கள் ஐயா 

திரு மமய்வழி குழந்ஜதசாமி கவுண்டர் அைரக்ள் தங்களின் னீதிபமாழி பகாண்டு 

னான்மவறயும் அங்ஙமாறுவம துலங்ங வபசச்ழி னாைனாகிய எவனயும் அமுத 

னாவைானாக்கிய சிைானுபை நிவலகவளயும், துக்க உடல் நீக்கி சுக உடல் மூலமாக 

அறியக்கூடிய பசயலாகிய பிரம்ம விதவ்த பசயவல உலக மக்கள் யாைரும் அறியும் 

ைண்ணம், இந்த மின்னணுசச்ஞ்சிவக உதயமாகிறது. ஜூவல மாதம் ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் மூலமாக நவடபபற்ற காபணாளிக்காட்சி மற்றும் வநரம்ுக நிகழ்வுகளின் 

பதாகுப்பாக 19 நிகழ்வுகள் இதில் கூறப்பபற்றுள்ளன. உலக மக்கள் தாங்கள் 

வதடவைண்டிய பபாருள் இன்னது தான் என்பதவன அறிவிக்கும் இசச்ஞ்சிவகவயப் 

படித்து பயன் பபற வைண்டும் என்பவத இதன் வநாக்கம். இதற்கான பபரும் முயற்சி 

வமற்பகாண்ட ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கங்கள் அவனைருக்கும் எனது 

பநஞ்சாரந்்த ஆசீரப்ாதங்கவளக் கூறி வமலும் வமலும் இந்த இவறதப்தாண்டாகிய சிைப் 

பணியானது சிறக்க என்னுவடய ைாழ்த்துக்கள் 

 
 

நிறுவனர், ஆதி மார்க்க னதீி அஜவ 

.  
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அறக்கட்டஜள தஜலவரின் முகவுஜர 
 

"வைதமணிப் பீடபமனு னாதபனனும் ஜீை குவக 

னாயகபமனும் சூலிருந்நு ஓது முத்தங்பகான்றிருந்து 

கூவுங்ஙுரவலாவசயது ஓதிடும் ைலம்புரிசச்ங்ஙாய்" 

 

வபசரும் பபரும் பபாருளாகிய ைலம்புரிச ் சங்வங, எழுதாத 

எழுத்வத, மரண ைறுவமவயத் தீரக்்கின்ற மாமருந்வந, 

மனுக்குலம் உய்யும் பபாருட்டு ைாரி ைழங்ஙிய ைள்ளல் மாதை 

னாயகம் மாரக்்கனாதப் பபருமானின் மங்ஙாப் புதுவம 

சிந்நும் மாமலரச் ்வசைடி வபாற்றி,  

 

னாதன் சாலிகு தனிஜகயர் சுதன் னாவின் பமய் மண 

ஞானத்தில் விவளந்த "திரு.மமய்வழி குழந்ஜநசாமி கவுண்டர ் அய்யா அைரக்ளின் 

அருளமுதத்தால் "ஆதிமார்க்க னீதி அஜவயின்" குருமகாண்டல் உயரத்ிரு. சாஜல ரவி 

ஐயா அைரக்ளின் ைாய்வமத் துலக்கத்திற்கு வித்தில்லா விதத்ிட்டு விவர பிரம்மம் அைர ்

முகத்தினில் வைத்துப் பவடத்ததின் விவளைால், ஐைழி விவளவின் அப்பாலாகிய 

பசய்ைழி காட்டி உய்ைழி கூட்டும் பமய்ைழியின் உன்னததவ்த உரத்து உவரக்கும் "ஆதி 

மார்க்க னீதி மமாழி" எனும் னாமத்துடன் உதயமாகும் இம் மின்னணுச ்சஞ்ஞிவகதவன 

உலக மனுக்குலம் உய்யவை சமரப்்பிக்கின்வறாம்.  

 

 

தஜலவர், ஆதி மார்க்க னதீி அஜவ 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2021 ஜூலை மாத சஜப 

நிகழ்வுகளின் சாராம்சம் 

 

1st July, 2021 வியாழன் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமரரசன் 

 
நிகழ்சச்ியின் னடு னாேகமான குருபிரான் 

அவரக்ள் யவதாந்தம், யவதம், கிரந்தம், நூல் 

என்றால் என்ன? என்று வினவினாரக்ள். 

இணவயேல்லாம் யவறும் புத்தகங்கள் அல்ல 

என்றும் ஒரு மனித யதகத்திற்குள் எத்தணன 

யதகம் இருக்கின்றது என மனிதணன மட்டுயம 

குறி ணவத்துப் யபசப்யபற்ற யதவரகசிேம் 

எனக் கூறினாரக்ள். 

"யதவரகசிேம் யதரந்்த 

நன்யநறியோர ் யதவரக்ள் 

"என்று திருமணற தீரப்்பு. 

யதவ ரகசிேம் என்பது 

"நமசிவாே" எனும் 

பஞ்சாட்சர மந்திரம். நாம் 

தான் அம்மந்திரம் என 

உைரந்்தால் பிறவாயநறி 

என்ற யசேலுக்குள் 

ஆகலாம். இப்படிோன 

நிணலகணள உள்ளடக்கி 

யபசப்பட்டதுதான் 

யவதாந்தம், யவதம், 

கிரந்தம், நூல், சுருதி 

என்பதாகும் என 

அருளினாரக்ள்.  

யதாடரந்்து, தங்கம் யபரிதா 

அல்லது தந்தம் யபரிதா 

எனும் யகள்விக்கு, மை்ைில் விணளந்த 

தங்கத்ணத விட உயிரில் விணளந்த தந்தம்தான் 

யபரிது என ஆை்டவரக்ள் அருளிேதாகக் 

கூறினாரக்ள். யமலும் ஆகமவிதி என்பதின் 

விளக்கமாக ஆகமம் என்றால் அகத்தின் 

ரகசிேத்ணத புறத்தில் யகாை்டுவந்து 

அனுஷ்டானம் ஆக ணவத்து வழிபடுவது 

எனவும், விதி என்றால் சட்டம் எனவும், இதன் 

யவத சாட்சிோக சிவபுராைம் பாடலில் வரும் 

"ஆகமம் ஆகிநின்று அை்ைிப்பான் தாள் 

வாழ்க" என்பணதயும் கூறினாரக்ள். 

யமலும் குரு என்பது "கு" காரமாகிே இருணள 

நீக்கி "ரு" காரமாகிே பிரகாசத்திற்கு 

அணழத்துச ் யசல்பவயர குரு எனவும், 

"குருவருள் இன்றித் திருவருள் இல்ணல" 

எனவும் கூறினாரக்ள். யமலும்  அக்னிகுை்டம் 

என்பது ஆசானின் திருப்பாரண்வயே எனவும் 

அதன் மூலம் அத்தணன பாவங்களும் 

சங்கரிக்கப் படுவணதயே யகாவில்களில் 

அக்னிகுை்டமாக  ணவக்கப் யபற்றுள்ளது 

எனவும்,யமலும் சுருதி என்பது அறிவாக 

உள்ளது, அது யதரிோவிடில் சுருதிக் கடலான 

சுழலாக மாறி அதில் சிக்கிக் 

யகாள்கியறாம் எனவும், 

இரவு பகல் இல்லாத 

யநரம்,அந்தி சந்தி யநரம் 

என்றும் அங்கு தூங்காமல் 

தூங்கி சுகம் யபற்றால் 

யபரின்ப வீட்டில் வாழலாம் 

எனவும் இதற்குத்தான் "சீர"் 

எனும் அமானிதமாகிே 

அறிவு மனிதனுக்குத் தரப் 

யபற்றுள்ளது எனவும் 

சிவவாக்கிேர ் பாடலின் 

விளக்கமாக குளவி என்பது 

குருவாகவும் புழு என்பது 

சீடராகவும் உருவகப்படுத்தி 

புழு யபால வாழ்ந்து 

யகாை்டிருக்கும்  

 

மனிதணன குளவிோகிே 

குரு தன் னாதமாகிே ரீங்காரம் மூலம்  

அறிோணம என்னும் இருளில் இருந்து  அறிவுப் 

பிரகாசத்திற்கு யகாை்டு வந்து 

இணறநிணலணே அணடேச ் யசே்வணத 

உைரத்்தினாரக்ள். யமலும் ணவஷ்ைவத்தில் 

மதுர கவிோழ்வார ் "யசத்ததின் வயிற்றில் 

சிறிேது பிறந்தால் எத்ணதத் தின்று எங்யக 

வளரும் என புளிோழ்வாரிடம் யகட்ட 

யகள்விக்கான பதிணல ஒரு யமே்க்குரு 

பிரானின் இரக்கத்தால் தான் அறிே முடியும் 

எனவும் அருளி அணவணே நிணறவு 

யசே்தாரக்ள்.  
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3rd July, 2021 இஜச வகுப்பு 

மதாகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமரரசன் 

 

தகுதிைாய்ந்த அறிவுசாரந்்த மகவன 

"அசச்ுதன்" எனவும், "அசச்ா" என்ற பசால் 

குறிப்பது "அப்பா" என்பவதயும் அது 

இவறைனின் னாமம் என்றும் அருளினாரக்ள். 

பதாடரந்்து ஆதிபமய் உதய பூரண 

வைதாந்தம் முகப்புப் பாடல் மற்றும் ஞான 

அகைல் முதல் பாடல் ஆகியவை 

பாடப்பபற்றன.பாடல்கவள தாளம் தப்பாமல் 

ஏற்ற இறக்கத்துடன் பாட வைண்டும் எனவும், 

ஒரு பாடலானது அழகு பபற சாதகமும் 

ஆரை்சித்தமும் மிக அைசியம் எனவும் 

அதவனச ் சாதகம் பசய்யும் விதத்திவனயும் 

கற்பித்தாரக்ள்.நான்குைரிப் பாடல்கள் 

யாைற்வறயும் ஆண்டைரக்ள் 

நாதநாமக்கிரிவய என்ற ராகத்தில் பாடி 

அருளி இருக்கிறாரக்ள் என்பவதயும் அதவன 

நன்கு கற்றுக் பகாண்டால் எல்லாப் 

பாடல்கவளயும் மிக சுலபமாக பாடலாம் 

எனவும், வைத நூல்களில் உள்ள பாடல்கவள 

உணரவ்ு கலந்து படித்தால் தான் அந்தப் 

பாடல்கள் உயிரப்பறும் எனவும் கூறினாரக்ள். 

வமலும், குருமணி மாவல, காமீல்கள் 

வநாக்கம், இைற்றிலிருந்து பாடல்கள் 

பாடப்பபற்றன. பதாடரந்்து குருபிரான் 

அைரக்ள் தாளம் வபாட்டுப் பாடுைதால் மூசச்ு 

எனும் நவட சீராக இருக்கும் எனவும் அதுவை 

சரியான கதியாக இருக்கும் எனவும் 

அருளினாரக்ள். பதாடரந்்து, அவையில் 

பண்ணாகி அருங்ஙுமுதம் பபாழியும் நாடு…, 

மாயக் கூத்தின் ைவக அறியாமல்…, நம்பிய 

தன்னுயிர…், மற்றும், உய்யவை எனக்கும்… 

என்ற பாடல்கள் பாடப்பபற்றன 

அைற்றிற்கான ராக தாளங்கவள எப்படிப் 

பாட வைண்டும் என குருபிரான் அைரக்ள் 

கற்பித்து அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

3rd July, 2021 மான்மியம் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ மகௌதம் 

 

அறுசுவை பகாண்டு ஒளித்த இடத்வத 

அறிந்தைரக்ள் வதைரக்ள். அறுசுவை 

பகாண்படாளிக்கும் இடம் என நாம் 

நிவனப்பது, 5 அறிவு ஜீை ராசிகளிடத்திலும் 

உள்ளது.ஆவகயால் முழுக்க முழுக்க 

உடல்கடந்து நிற்க்கும் இந்த ஞான 

நிவலகவள உடல்கடந்துள்ள பபாருளில் 

காட்டைல்லாரக்வள குருபபருமான் 

ஆைாரக்ள். வமற்கண்ட கூற்வற, அறுசுவை 

பகாண்படாளித்தவிடம் விதமாய் வகட்க்க 

அருளும் குருபரன் அவடந்வதாரக்்கல்லால் 

என்ற ஞானநூற் பபாருளறிதல் பாடல் மூலம் 

அறியலாம். உலகில் பபாதுைாக ஜாதி மதம் 

இனம் குலம் வபான்றைற்றால் மக்கள் பிரிந்து 

ைாழ்கின்றனர,் வமலும் ஒரு சில இடங்களில் 

இவைகளால் சண்வட சசச்ரவுகளிலும் 

ஈடுபடுகின்றனர.் இைற்றின் உள் அரத்்தம் 

புரிந்தால் தான் இவைகளால் நமக்கான 

பலாபலன்கள் என்ன என்று புரியும், வமலும் 

வமற் பசான்ன அவனத்தும் அரூபம். ரூபத்தில் 

உள்ள மனிதனுக்கு ரூபத்தில் உள்ள பபாருள் 

பயன்தரும், அரூபத்தில் உள்ள பபாருள் 

மனிதனுக்கு எந்தவிதத்தில் பயன்தரும்? 

ஆவகயால் வமற்கண்டைற்வற குருபிரான் 

மூலம் பதாட்டுகாட்டப்பபற்று, அதில் நாள் 

வதாறும் பழகி ைந்தால் இவைகள் என்ன 

காரியத்திற்கு மனிதனுக்கு மட்டும் வைத்து 

பவடக்கப் பட்டுள்ளது என பதரியைரும். 

 

4th July, 2021 சிவகாசி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. மையக்குமார் 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் குருபிரான் 

அைரக்ள் சிைகாசி சவபக் காபணாளிக் 

காட்சியில் புலன் ைழி பற்றி வயாடி எனும் 

பாடலுடன் சவபவயத் துைக்கினாரக்ள். 

 

 பபாறி என்பன மனிதனுவடய 

இதயாசனத்தில் உள்ள ரகசியமாகும் எனவும் 

தீரக்்கதரிசனம் என்பது பபாய்யல்ல, 

ஆண்டைரக்ள் நமக்கு அருளி ைந்த னிஜ 

பசயல்கள் யாவும் மனிதனுவடய தவலவய 

குறிவைத்து பசால்லப்பட்டது எனவும் 

கூறினாரக்ள். பிரம்மமாய் தானாய் 

இருக்கின்ற பபாருளின் சலனவம மாவய.  

னாம் காணும் உலக சராசரங்கள் மாவய 

அல்ல. னம் மனவம மாவய.ஐம்புல னுகரவ்ை 

மாயக் கூத்து. இந்தப் பிறப்பானது விழிப்பு 

கனவு, தூக்கம், துரியம், துரியாதீதம் என்பதில் 

தான் உள்ளது. பபாய்யுலகப் பபாய்யுறவுப் 

பபாருளின் ைாழ்வும் என்ற பாடலுக்கான 

விளக்கமாக இன்று இந்த சவபயில் னான் 

இருக்கின்ற நிஜத்வதப் பபரியைரக்ள்  மாவய 

என்கிறாரக்ள் விடியல் என்பது மனம் 
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அறிைாக மாறுகின்ற பசயல். ஒரு பமய்க் 

குருவின் வபரிரக்கத்தால்தான் இவதப் பபற 

இயலும். கனவு உலகமாகிய இது கடந்து 

அப்பால் உள்ள அை்ைாழ்வைக் வகக் 

பகாண்டால், பபாய் உலக ைாழ்வின் துன்பம், 

பயம், கைவலயற்று இவற எண்ணத்துடன் இப் 

பிறவிவயக் கடக்கலாம். துவைதம் எனும் 

மாவயவய விட்டு அத்வைதம் எனும் ஓர ்

அறிைாவகயில் நாம் இவறைன் ைசம். 

மாவயயின் முதல் பபாருள் உடல். "ைாழ்வு" 

என்பது ஆசானிடத்திலிருந்து பபறக்கூடிய 

அறிவின் மூலமாக அறிவு ைடிவினனாகிய 

இவறைவன இை்வுடல் இருக்கும் பபாழுவத 

அறிந்து இரண்டறக் கலந்து 

ைாழக் கூடியது. மாவய 

என்பது மறலியின் வகயாக 

உள்ளது எனவும் ையது 

என்பது உடலுக்குத் தான் 

எனவும் ைாழ்க்வக என்பது 

சுகம் மற்றும் துக்க 

அனுபைமாக உள்ளது. 

அதுவை சிை அனுபைமாக 

இருந்தால் சுகம் எனவும் 

வபசப் பபற்றது. 

பமய்ஞானம் பபற்றால் 

உள்ளத்தில் பதளிவு 

பிறக்கும். கிருஷ்ண 

பரமாத்மா அருளிய சாைாது 

பிறைாது என்ற 

பாடலுக்கான விளக்கம்: 

 

தீரக்்க தரிசிகள் இவறைனால் அனுப்பபட்டு 

இந்த உலகத்திற்கு ைந்து பகாண்வட 

இருக்கின்றாரக்ள்.அவடயாளம் காண 

இயலாத அைரக்வள யதாரத்்த னன் மன 

சீடரக்வள  வதரந்்பதடுக்கிறாரக்ள். அைரக்வள 

நமக்கு அறிவைப் புகட்டி னிழவலப் வபால் 

னம்முடன் இருக்கிறாரக்ள். 

 

உணரவ்ின் மூலவம னம் உடவலயும், 

உயிவரயும் னாம் அறிய இயலும்.எனவை 

உணரவ்ு பைளிசச்ப் பபாருள் , உடல் னிழல். 

னிவனவு ைந்தவுடன் உணரவ்ு ைந்தால் தான் 

னாம் யார ்என்று னமக்குத் பதரியும். 

 

தவலயி பலன்குரு தாள்ைாழி ைாழிவய என்று 

உள்ளதில், தவல என்பது பதற்கு முகம் 

கிழக்கு, முதுகு வமற்கு, கால்ைடக்கு. 

எனவைதான் சிைபபருமான் பதன்னாடுவடய 

சிைனாக குருைாக விளங்குகிறார.் திருமூலர ்

பிரான் "பதள்ளத் பதளிந்தாரக்்கு ஜீைன் 

சிைலிங்கம்" என்கிறார.் சிைானந்த வபாத 

னூலில் குருபபருமானின் னாவு லிங்கமாகவும் 

சீடனின் பசவி வயானியாகவும் கூறப் 

பபற்றுள்ளது. 

 

சுவை ஊறு ஒளி ஓவச நாற்றம் எனும் 

ஐந்வதயும் னம்முள் உணர வைக்கக் கூடிய 

உணரவ்ை உலகு. அறிவை சிைமாக, ஜீைனாக, 

அவதக் கண்டால்| பஜன்ம சாபல்யமாகவும் 

கூறப் பபற்றுள்ளது. தன் பபரு பைளியாகிய 

சாவலவய யாதும் உளதாய் 

ஏதும் இலதாகிய ஆறாைது 

அறிைாக உள்ளது. 

 

மனம் ஓர ் அறிைாக 

னிவலக்க அறியாவம 

என்னும் இருவள அகற்றி 

னம்முள் அறிவு என்னும் 

பைளிசச்த்வத ஒளிரச ்

பசய்பைவர குருபிரான். 

வதாற்றமுள்ள ரூபமாக 

ைாயும், வதாற்றமில்லாத 

அரூபமாக சப்தமும் 

உள்ளது. பபரிவயாரக்ளின் 

திருைாக்கு னாதம் எனும் 

அறிைான பசாரூபமாகவும் 

நாம் வபசுைது சப்தபமனும் 

அழிைாகவும் உள்ளது. னீதி 

என்பது அகம் மற்றும் புறமாக உள்ளது.ஒரு 

பமய்க் குருபிரானின் இரக்கத்தால் தான் மனு 

னித்தியனாக முடியும். 

 

உலகின் முதல் மனிதன் ஆதாமிற்கு முன் 

வதான்றியைன் னரன். தூல உடலில் னான் 

என்ற னரன் இருக்கிறான். குருபிரானிடம் 

அறிவைப் பபறும் வபாது னாம் இந்த உடல் 

இல்வல என்பது புலனாகும். 

 

வதைன், மனிதன், னரன் வபான்ற பதங்களின் 

அவடயாளமாக இருப்பது னாவு. னாவுக்குப் 

பபரிதாக உலகமில்வல. "அவிழ்க்கின்ற 

ைாறும் அது கட்டு மாறும்" எனும் திருமந்திரப் 

பாடலின் படி தமிழ் பசால் பகாண்டு 

யாைற்வறயும் பிரித்துவிடலாம். என்ற வதை 
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இரகசியம் பதரிந்த மக்கள் ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் அங்கங்களாக உள்ளனர.் 

 

னாம் ஏழாகிய அறிபைனும் சீருடன் ைந்தது 

ஆறாகிய ஆதாரத்வத அறியவும் ஐந்து 

கரமாகிய பந்தாட்சரத்தால் நான்காகிய 

கவல பாழ் வபாகாமல் மூன்றாகிய முசச்ுடவர 

அறிய வைத்து இரண்படனும் ைாசிவய 

உணரத்்தி ஒன்றாக ஆனால், னீ னான் (சிைன்) 

ஆைாய் அதுவை உன் பசாந்த வீடு, என்று ஒரு 

பமய்க்குருவின் மூலம் அறியலாம். 

 

னரனிலிருந்து மனு, வதைன் என்ற 

னிவலகளுக்கு னம்வம ஏற்றி வைப்பது 

ஆசானின் திருனாவு. சுத்த வசதன்ய னாதர ்

பசால் ஒரு பபாருளினாவல 

வதாற்றமில்லாவமயிலிருந்து வதாற்றத்திற்கு 

னாம் ைருகிவறாம். புழு குளவியாக மாறும் 

பசயல் என்பது னரன் எனும் னிவலயிலிருந்து 

குருவின் னாதம் மூலம் மனுைாக மாறும் 

வதைரகசியச ்பசயவலக் குறிப்பதாக உள்ளது. 

 

பதௌஹீது காமீல் பாடலில் ைரும்  

இருதய பமனும்சிமிழி லிருக்கும் கருவமயது 

என்பது தன்னிலிருந்து இரட்சிக்கும் வம 

இந்த வமவய அறிைது மனிதனின் கடவம 

அதுவை மகத்தான னமது உடவம 

அதவன மறந்தது நமது மடவம 

அவத அறிந்தால் அவடைது மகிவம 

அகத்தில் உள்ளவதா உண்வம 

அவதயறியாவிடிவலா சிறுவம 

அகத்வத அறிைவத பபருவம அசலாகிய 

அந்நகார வம 

அவசயாத னிவலயான வம 

அசச்ம் தீரக்்கும் அசலான வம 

அஞ்ஞனமாய் விளங்ஙும் கருவம 

அஞ்ஞானமாய் இருப்பவதா அறியாவம 

அஞ்ஞாவமவய வமன்வம 

அஞ்சுைவத எைரக்்கும் தாழ்வம 

அனுைாண்ட பிரமாண்ட வம 

அண்டபமல்லாம் ஆண்ட வம  

அதிசயவம உருைான வம 

அருவமயில் அதுவை அருவம 

அவனைருக்கும் இது அண்வம 

அகிலபமல்லாம் அதன் அடிவம 

அஃபகன்னும் பிரம்மமும் அவத வம 

இத்தவன வமயும் குருவின் பபரு வமவய. 

கங்காளன் பூசும் கைசத் திருனீறு என்பது 

குருபிரானின் ைாய்வமயாகிய ஆலைாயான் 

திருனீறாக உள்ளது. 

 

நாணயம் என்பது நாைானது நயமாக 

இருப்பது னம்மிடம் பணமாக, முதலாக 

இவறைன் அளித்த பசல்ைத்வத ஏவழவயப் 

வபால் சிக்கனமாக பசலைழித்தால் என்றும் 

குவறயாத பணக்காரானாய் ைாழலாம். 

ஆண்டைரக்ள் வநரான ைழி வதாணச ்

பசால்வைன் வகளு என்கிறாரக்ள். வநர ்என்பது 

நான் என்று பசால்லக் கூடிய 

அமானிதபபாருள் என்னும் அறிைாக 

ஒை்பைாரு மனுத் தவலயிலும் உள்ளது. 

மண்ணுலகிலும், விண்ணுலகிலும் 

னம்முவடய பபயர ் பதிந்துள்ளதால் இது 

வபான்ற வமன்வமயான அவையின் 

அங்கத்தினராக னாம் ஆகி உள்வளாம். 

 

Take It Easy 

பசி, தாகம், தூக்கம் இவைகளில் take it easy 

சாத்தியமில்வல.இன்பத்வதயும் 

துன்பத்வதயும் சமமாக கருதும் மன 

னிவலயில் ஓர ் அறிைாக னிற்பைரக்ள் 

மட்டுவம take it easy என கூற இயலும். 

 

வைண்டுதல் வைண்டாவம இலானடி 

வசரந்்தாரக்்கு யாண்டும் இடும்வப இல  

 

இதுவை take it easy. எதிரப்ாரப்்புகள் இருக்கும் 

இடத்தில் ஏமாற்றம் இருக்கும். பமய்ஞான 

னிவலகவள பபற்றைரக்ளுக்கு மட்டுவம 

இவத சுலபமாக எடுத்துக் பகாள்ள இயலும். 

பமய்ஞானத்வத பற்றியைன் பயம் 

அறியாதைன். காரணம் அைன் ஆசானின் 

திருைடிவயப் பற்றியைன் எனும் 

விளக்கங்களுடன் அவை நிவறவு பசய்யப் 

பபற்றது.  

 

4th July, 2021 சத்துவாசர்சரி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. மையக்குமார் 

 

விண்ணுமண்ணும் கதிரம்தியு மின்பனிதா 

ரவகயும் விளங்ஙுைன மவலகளுடன் 

விரிந்நகுலாசலங்கள் என சாவல 

ஆண்டைரக்ள் இரண்வட ைரிகளில் உலகத் 

வதாற்றங்கவள விளக்கியுள்ளாரக்ள். 



 

9 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவை சாகக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

 

August 2021 

புறக்கண் பகாண்டு பாரக்்கக் கூடிய 

அவனத்தும் அழிந்து வபாகக் கூடியவத. 

பசயலாக உள்ள மூல மந்திரத்வதப் பாரக்்க 

வைண்டிய இடத்தில்  பாரத்்துச ்

பசான்னால்தான் பலன் எனவும் 

பாரப்்பைவன பாரப்்பைவன பாரப்்பனன் 

எனவும், வகாடிமனுக் கீந்நாலும் குவறயாத 

வம ஹயாத்து எனும் ஜீைனாகிய வமவய 

எனவும் வகலாயம் என்பது  ஒரு பமய்க்குரு 

பிரான் மூலம் னமக்குள் பாரக்்கக் கூடிய 

ஒன்றாக உள்ளது எனவும், உலகில் நாம் வதடிய 

பசல்ைம் னிவலயானதல்ல எனவும், அறிவும் 

ஜீைனும் 

கலந்திருப்பவத 

ஜீைஆன்மா 

எனவும், 

நித்தியமான 

பசல்ைவம அழியா 

நிதி எனவும் ைாசி, 

கற்பகம், பாதம் 

அவனத்தும் 

ஒன்வற எனவும், 

பநருப்பு, 

வதவஜாமயம், ரிங் 

ரிங் மந்நிரம் 

அவனத்தும் 

ஒன்வற எனவும் 

வபசப்பட்டது. 

 

ஆசானின் 

னாதபமனும் ைாய்வமயால் ஹராமான மனம் 

ஹலாலாக மாறுகிறது எனவும், முத்பதாழில் 

மற்றும் ஐந்பதாழில் இரகசியம், 

குருவினிடத்தில் உள்ளது எனவும், பதினாறு 

கவலகள் பகாண்ட பூரணவம அறிைாகும் 

எனவும் துரக்் கந்தமுவடய இத ் வதகத்தில் 

ஜீைன் துரக்்கந்தமற்ற இடத்தில் உள்ளது 

என்றும் வபசப் பபற்றது. வமலும், அகமிய 

உலவகச ் சுற்றி ைந்வத முருகப்பபருமான் 

ஞானப்பழத்வதப் பபற்றார ் எனவும் 

மும்மூலத்வத கடந்ததால் அைர ் முருகன், 

எனவும் அறு னரகத்வத அறுத்ததால் 

ஆறுமுகம் எனவும் கந்தமாகிய அவைவர 

கந்தன் எனவும் வபசப் பபற்றது. 

 

னமக்குக் கைசமாக இருப்பது னம் கைனம் 

எனவும் தந்வதயும் , தாயும் இல்லாத வதாற்றம் 

சுயம்பு எனவும், ஆறாைது அறிவை அறிய 

ஆசானின் னாதமும் அவத அறிய வைதமும் 

விளங்கும் எனவும், ஆசாவன ைாலறிைன் 

எனவும் உள்ளம் என்பது மகா மகசூக்காகிய 

இருதயமாக, வைதம் என்பது எழுதாத 

எழுத்தாக உள்ளது எனவும் வபசப் பபற்றது. 

தனக்கு இவணயாக ஒரு புழுவை மாற்றும் 

குளவியின் பசயல் வபால் மனிதனுக்கு மரண 

அசச்த்வத உணரத்்தி குருபிரான் தன் 

ைாய்வமயால் அறிய வைத்து 

வதைனாக்குகிறாரக்ள் என்றும் வபசப் பபற்று 

சவப நிவறவு பசய்யப்பபற்றது. 

 

8th July, 2021 வியாழன் 

சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. 

ஜீவிதா வடிரவலன் 

 

குருபபருமானைரக்ள் 

அமுத னா பகாண்டு 

அருளிய 

னீதிபமாழியின் 

அம்சங்கள். பிரம்ம 

பிரகாச 

பமய்ைழிசச்ாவல 

ஆண்டைரக்ள் அருளிய 

எமவன அணுகவிடாது 

காக்கும் சத்திய 

பரிசுத்த ைான்மதிக் 

பகாரல் 33-ைது 

திருைாக்கியம் 

ஓதப்பபற்றது. 

 

ஆதிபாவஷ தமிழ் பாவஷ என்பது 

மனிதனுவடய அவடயாளம். 

அவடயாளத்திற்குரிய பபாருள் ைாக்கு.  

 

மபாருள் என்பது திருசச்ிற்றம்பலப் பபாருள் - 

ஜீைன். சிைானந்த வபாதம் ஜீைவன 

திருசச்ிற்றம்பலப் பபாருளதாகும். 

 

 பரிபாஜை பரிபாவஷ என்பது ஊவம 

பாவஷ அல்ல. நாம் அறிந்த பமாழியில் 

நம்முவடய பசாந்த பாவஷயில் வைதமானது 

இறக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதனுள் 

பூட்டிவைக்கப்பட்டிருக்கும் பமய்ப்பபாருவள 

எக்காலத்திலும் தாவம படித்து அறியவை 

முடியாது. திரு அைதாரம் தாங்கிைரும் குரு 

பபருமான் நம் மீது இரக்கம் பகாண்டு 
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அறிவித்தால் மட்டுவம வைதத்வத உணர 

முடியும். 

 

ஞானக்பகாரல் காட்டும் குருைன்றி 

காணாதுனதுடம்புள் பூட்டுவடய மாட்டாவத 

வபாம். தமிழ் அறிவு ைடிவு தமிழுக்குள் 

உயிரச்ச்க்கரத்தின் இரகசியமும், உடல் 

சக்கரத்தின் இரகசியமும் பபாதியப் 

பபற்றுள்ளது. வினாயகர ் அகைல் 

இவடசச்க்கரத்தின் ஈபரட்டு நிவலயும் உடற் 

சக்கரத்தின் உறுப்வபயும் காட்டி 

 

தமிழ் கடவுள் முருகப்பபருமானுக்கு கந்தன், 

காரத்்திவகயன் என்று ைட நாட்டிலும் 

ைள்ளினாயகன், மயில் வீரன், மயில்சாமி 

என்ற பல ைவகப்பட்ட திருனாமங்கள், 

பகாங்கு நாட்டிலும், தமிழ்கூறும் 

நல்லுலகிலும் புழக்கத்திலுள்ளன. மக்களுக்கு 

இத்திருனாமங்களும் சூட்டப்படுகின்றன. 

இதற்கான காரணகாரியங்கவள 

சுப்பிரமணியர ் வயாக ஞானத்தில் பமய்ைழி 

குழந்வதசாமி கவுண்டர ் ஐயா விரிைாக 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஆதி பமய் உதயபூரண வைதாந்தம் 

ஞானமுவறயீடு என்னவை பஞ்ஞாயுதமாகவை. 

எனத் துைங்கும் 33-ைது திருப்பாடல் 

பாடப்பபற்றது. பஞ்ஞாயுதம் 

ஐந்துைவகப்பட்ட பூதங்களான மண், 

தண்ணீர,் காற்று, பநருப்பு, ஆகாயத்வத 

வசரத்்து கட்டப்பட்டவத இத்வதகம். 

பமய்ன்னிவல வபாதம் வசரியிவல ஐந்து விதக் 

கலப்பதுவு பமங்வங வமதினியிற் கலந்த 

பஞ்ஞபூதனிவல பயங்வங மூன்றாைது குலம் 

அறிவுக் கண்ணாகிய மூன்றாைது 

கண்திறக்கப்பட்டைரக்வள மூன்றாைது 

குலத்தைரக்ள். ஞான முவறயீடு சாதி குலம் 

பாராவதயிருந்த மணிமந்ர மவுன வித்வத 

ஆதினுாரானிவய தன்னில றிந்தைர ்

ஆண்பிள்வள ஆணிமுத்வத.  

 

மாணிக்க ைாசகர ் அருளிய திருைாசகம் 

(பசன்னிப்பத்து) வதைவதைன் பமய்ச ்

வசைகன்... எனத் துைங்கும் பாடல் 

பாடப்பபற்றது அமுத கவலக்ஞான வபாதம் 

(முதற்காண்டம்) பசன்னிமவல ைாசலுக்கு 

ளுட்புகுத வைத்து ஜீைபனன்னும் 

சிரஞ்ஞீவிக்குச ்பசப்பு முபவதசம் 

 

மசன்னிமஜல என்பது தவல. தவலக்கு ஒரு 

ைாசல இருக்கிறது. அது இருதயத்துள் 

விவளயக்கூடிய ைாசல் பசவிசப்சல்ைம். 

திருக்குறள் பசல்ைத்துட் பசல்ைஞ் 

பசவிசப்சல்ைம் அசப்சல்ைஞ் பசல்ைத்து 

ளல்லாந் தவல 

 

திருஞானசம்மந்தர ்அருளிய வதைாரம் முதல் 

முவற- திருைலிதாயம் - பபரிய வமரு ைவரவய 

எனத ் துைங்கும் பாடல் பாடப்பபற்றது. 

பிரம்மனும் திருமாலும் அறியமுடியாத அடி 

முடிவயக் பகாண்டு உயரந்்வதாங்கிய 

அழலுறுைான பரம்பபாருள் உவறயும் இடம் 

ைலிதாயமாக உள்ளது. அடி முடி னடுைாக 

அழலுறுைாக கடத்துக்கு உள்ளிருப்பைவன 

ஆசான் அறிவித்து ஒை்பைாரு படி 

நிவலகளாக ஏற்றி அறிவு விளக்கம் தந்து 

அனுபைமாக்கி வைப்பாரக்ள். 

  

ரபரின்ப வாழ்வு பதய்வீகம் உடல்சாரந்்த 

விஷயமல்ல.அறிவு சாரந்்த விஷயம். உடவல 

காப்பாற்றிக் பகாண்டிருக்ககூடிய பிராணன்- 

பிரணைப் பபாருளாக அறிவு ரூபமாக 

நின்றுவிளங்குகின்ற ஜீைன் எனும் 

சிற்றம்பலப் பபாருள் சாரந்்து ைாழ்க்கூடிய 

ைாழ்க்வகவய- பிணி,மூப்பு, சாக்காடு 

அணுகாத வபரின்ப ைாழ்க்வக. அப்வபரின்ப 

ைாழ்வை அளிப்பைவர குரு. னால் ைவக 

வயானி எழுைவகத் வதாற்றம் உலகம் 

வதான்றுைதற்கு வித்தாக னின்று 

விளங்குைது- புழுக்கம், வித்து, அண்டம், 

சிவன என்னப் பபற்ற னால்ைவக வயானி. 

 

 அறிவு அறி பாடம் னால்ைவக வயானி 

எழுைவகத் வதாற்றம் அவனத்தும் உன்னுள் 

அறிந்து ைாழ்ைதற்காய் னீயுடல் எடுத்த 

னன்வனர ்ைழிபயன அறிைது முதலாம் அறிவு 

அறி பாடவம. 

 

ஐந்து மந்திரத்தின் இரகசியவம-னால் ைவக 

வயானி (புழுக்கம், வித்து, அண்டம், சிவன) 

எழுைவகத் வதாற்றம் (அமரர,் மனு, விலங்கு, 

புள், ஊரை்ன, ஜலம்ைாழ் ஜந்து,தருக்கினம்) 

குருபிரான் நம்வம அன்பபனும் கருைவறயில் 

வைத்து ஐந்தாைது வயானியாகிய ஆவிவட 

எனும் வதைவயானில் பிறப்பித்து ஆறாைது 

அறிவை அறிவித்து ஏழாம் பிறப்பாகிய 
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வதைப்பிறப்பில் பபற்பறடுத்த பிறவக நாம் 

உடபலடுத்த னன்வனர ் ைழிவய அறிந்து 

மரணமிலாப் பபருைாழ்வை ைாழ முடியும். 

 

திருைாசகம் அன்வனப்பத்து பாடல் 2 

படிக்கப்பபற்றது. அதில் ைரும் அன்வன 

என்பது ஆண்பாலாகிய இவறைவனக் 

குறிக்கும் ஒன்றாகும். கருனணக் கடலாகிய 

தங்கள் குரு பிராவனப் பாரத்்து அன்வன, 

அம்வம, என்று உருகி உருகிப் 

பாடுகிறாரக்ள் 

 

வதைாரத் திருப்பதிகம்: முதல் 

திருமுவற - ஸ்தலம்-

திருைலிதாயம்-பாடல்:10 

படிக்கப்பபற்றது. அதில் 

இப்பாடலில் திருபைனும் 

ஓரறிைாக விளங்குகின்ற 

ைலிதயமாக இருப்பது 

குருபிரானுவடய அருளாகிய 

அறிவின் கிரணமாகும். 

அத்திருைருள் நம் மனவதப் 

பண்படுத்தி ைலிவமயான 

அறிைாக, ஒரறிைாக 

ஆக்குகிறது. 

 

ஆதிமான்மியம்: சன்னதம் 

பபரும் பருைம் ஓதப் 

பபற்றது "ஒத்வதயான் மவறஊணிய ழுத்திய 

"பபான்னிலமாகிய அழியாத நாட்டில் 

ஆபமன் வித்வத ஊணி வைக்கிறாரக்ள். 

அட்சரம் தாண்டி ஏகாட்சர நாயகர ்

ஒத்வதயாய் ஒவர மனமாய் ஒவர எண்ணமாய் 

முக்குணங்களற்ற நிரக்ுணமாய் ஒன்றுக்குள் 

நிற்கவைத்த பசாற்குணா உற்பரன். எமன் 

எல்வலயில் நம்வம பைற்றிபபற 

வைப்பதற்காக ைந்ததுவை வைதத்தாய் 

மான்மியம்'' ஆண்டைரக்ளுவடய இசவ்ச 

இந்த உலகத்வத உய்விக்கும் 

பபருங்காரியத்திற்குத் துவணக்கருவிகளாக 

நாம் இருக்க வைண்டும் என்பவத. 

ஆண்டைரக்ளின் உத்திரவின் படி யதாரத்்த 

நன்மன மக்களிடத்தில் இவதக் 

பகாண்டுவபாய்ச ் வசரப்்பது நம் தவல மீது 

கடவமயாக உள்ளது. அதற்குத் தகுதியான 

ைரக்ளாக நாம் ஆகிக்பகாள்ள வைண்டும். 

இவையாவும் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

குருபிரான் அைரக்ளால் அருளப்பபற்றது. 

10th July, 2021 இஜச வகுப்பு 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிரவலன் 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையில் 10-7-2021 

சனிக்கிழவம (காவல 11.00-1.00 மணி) அன்று 

குருபபருமானைரக்ள் கற்பிக்கும் இவச 

ைகுப்பின் இன்னமுத பமாழிகள். ஸ்ருதி-

மாதா லயம் பிதா 

 

பாடல்கவள இவசவயாடு 

ராகத்வதாடு, தாளத்வதாடு 

பாடுைதற்கு ஆரை்மும், 

முயற்சியும் சாதனம். 

ஒை்பைாரு மனிதனுக்கும் 

தனித்துைமாக இவறைன் 

அளித்த அமானித 

பசாத்தில், மிக 

முக்கியமான பசாத்து, 

சப்தம் (ைாக்கறிவு) 

விலங்குகளுக்கு ஒவர 

சப்தமாகவை இருக்கும். 

அதனதன் இனங்களுக்கு 

மட்டும் புரியும். ஆனால், 

மனிதனின் ராக ரகமான 

சப்தம் - சரை்த்வதயும் 

அறிவிக்கும் உன்னத 

சிறப்புவடயது. 

இவறைவன 

அவடைதற்கான சாதனங்களிவல மிக 

முக்கியமான சாதனம் - இவச. அருளாளரக்ள் 

அவனைருவம இவசக்கு ைசமானைரக்வள. 

ஏசுனாதர,் னபிகள் னாயகம் ைசனமாகவை 

பசான்னாலும், அைரக்ள் வபசுைவத 

இவசவபால் இருக்கும். கூவும் குரல் வமவும் 

பதானி ஓவசயவர. புத்த பகைான் சன்னிதி 

முன்னிவலயில் 5000 வபர ் வசரந்்திருந்தாலும், 

அைர ் பமல்லிய ஓவசயில் வபசுைாரக்ளாம். 

பபரிவயாரக்ளின் ஓவசக்கு இவசந்திருக்க 

வைண்டுபமன்பவத உணரத்்தும் திருக்குறள் 

ஈதல் இவச பட ைாழ்தல் அதுைல்லது ஊதியம் 

இல்வல உயிரக்்கு. பமய்ஞ்ஞானத்திற்குள் 

நுவழந்து அதன் உள்ளாரந்்த அறிைாரந்்த 

வதை பாவஷவய உன் பாவஷயாக ஆக்கி 

பகாள்ளக்கூடிய ைல்லப ைசந்த பசாத்து 

இவசக்குள் இருக்கிறது. ஹாரவ்மானியம் 

காற்றின் மூலம் இயங்கும் இவசகருவி. காற்று 

வப விரிந்து சுருங்குைதன் மூலம் சப்தமானது 

உண்டாகிறது. 
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ஸ ரி க ம ப த நி ஸ    ஸ நி த ப ம க ரி ஸ 

15-ைது வமளகரத்்தா ராகம் 

மாயமாளைபகௌவள ஜன்ய ராகம்-

னாதனாமகிரியா. இது மிகவும் 

பழவமைாய்ந்த ராகம். இவறைன் 

மனுக்கவள உண்டாக்கிய நாளிலிருந்து 

இவசயானது அைவனாடு தைழ்ந்து 

பகாண்டிருக்கிறது. 

 

ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்தம் (முகப்பு) 

னீதிபயனும் பபாருளான மனுக்குலத்வத.... 

பாடல் எளிவமயாக பாடும் ைவகயில் (ம - ப - 

த) (த - ப - ம) என்ற சுருதிகளில் நம் 

பதய்ைமைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

 ஆடலங்ஙன்னி (னற்று வனற்றாள்.பாடல்) 3 

ஸ்ைரத்தில் எளிவமயான ராக தாளத்வதாடு 

பதய்ைமைரக்ள் அவமத்து அதனுள் பார 

பபரிய இரகசியங்கவள பபாதித்து 

வைத்துள்ளாரக்ள். ஆண்டைரக்ள் உபவதச 

காலத்தில் திருமாளிவகயிலிருந்து ைந்து தன் 

ஆசனத்தில் ஏறி அமரை்தற்கு முன் 

ஆடலங்ஙன்னி பாடல் பாடப்பபறும்.  

 

ஏகதாளம் - ஒவர அங்கத்வதயுவடயது. 

கண்ட சாப்பு தாளம் - த க த கி ட (த க - 2) (த கி 

ட - 3) (2 + 3) = 5 எண்ணிக்வகயுவடயது. 

மிஸ்சரசாப்பு தாளம் -த கி ட த க தி மி (த கி ட- 

3) (த க தி மி -4) (3+4) = 7 

எண்ணிக்வகயுவடயது. புகழும் 

திருக்கயிவல குல பூபா.... பாடல் - 22ைது 

வமளகரத்்தாராகமாகிய மத்திமாைதியில் 

பாடப்பபற்றுள்ளது. 

 

கவலமவல அரசராகிய ஆண்டைரக்ள் ைான 

னாட்டிலிருந்து இறக்கப்பபற்ற ஆதிபமய் 

உதய பூரண வைதாந்த த்திலுள்ள முகப்பு, 

ஞான அகைல், பமய்ைழி னூல், ஐம்மணிப் 

பபாதிவக, ஆடலங்ஙன்னி பாடல்கள் 

இன்வறய சவபயில் பாடப்பபற்றது. 

 

10th July, 2021 மான்மியம் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

இவறைனால் மனிதனுக்கு பகாடுக்கப்பபற்ற 

ைரம் இந்த அமாைாவச, பபளரண்மி, வபான்ற 

விவசஷ நாட்கள் ஆகும். 

 

அமாவாஜச: ஆசீா ்பதிக்கப் பபற்ற நாளாக, 

விவசஷமான நாளாக இவறைன் நமக்காக 

ஏற்படுத்தி உள்ள, நாளில் தான் எல்லா 

பபாக்கிஷங்களும் இருக்கிறது. 

காலசச்க்கரத்தில் மாற்றங்கவள ஏற்படுத்தக் 

கூடிய விஷயம் அமாைாவச, இவத 

அறியவைண்டுமானால் பமய்ஞ்ஞான 

ராஜபாட்வடயில் பயணிக்க வைண்டும். 

அமாைாவச தான் full moon day என்று 

ஞானிகள் கூறுகிறாரக்ள். சூரியன் 

மவறைதும் உதிப்பதும், சந்திரன் ைளரை்தும் 

வதய்ைதும் உயிரினுவடய ரகசியமாக 

இருக்கிறது.  

 

மபளர்ணமி: வித்தில்லா வித்து விவளந்து 

ைரக்கூடிய இரகசியவம பபௌரண்மி. 

சந்திரனுவடய சுழற்சி கணக்கு 27 நாட்களாக 

உள்ளது. பபௌரண்மி பூரண நிலவு 

பூரணத்வதப் பற்றி ஆண்டைரக்ள் 

தங்களுவடய ஆதி பமய் உதயபூரண 

வைதாந்த நூலில் பல இடங்களில் 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

வளர்பிஜற:  ைளர ்பிவற என்பது ைளரம்தி, 

மதி என்பது அறிவு, மதி ைளர அவதத் 

வதடணும். ஆண்டைரக்ளும் அறிவைத் வதடு 

என்கிறாரக்ள். எங்கு என்றால் 

அறியாவமக்குள்தான் வதடவைண்டும். 

ஆண்டைரக்ள் தாங்கள் பபற்ற அரிய தைக் 

கிள்நாமத்வத தங்கள் மக்களுக்கு சிரசில் 

அறிவின் அவடயாளமாகச ் சூட்டி அழகு 

வசரத்்தாரக்ள்.  

 

வகாடாயிதக் கூரை்ாக்கியம். எண் 62 சவபயில் 

படிக்கப் பபற்றது  

 

விஸ்வரூபக் காட்சி:-பூமியிலிருந்து பல 

வகாடி வமல் தூரத்திலுள்ள ஒரு பபாருவளப் 

பாரக்்கக் கூடிய அதிசய சக்தி மனிதவனத் 

தவிர மற்ற எந்த உயிரினங்களிடத்திலும் 

இல்வல. அப்படியான அறிவுப் பபாருவள, 

பட்டினத்தார ் பூரணமாவலயில் "உள்ளும் 

புறம்புமாய் உடலுக்குள் நீயிருந்தது எள்ளவும் 

நான் அறியாது இருந்வதவன பூரணவம." என்று 

அனுபவிக்கின்ற பபாருளும், 

அனுபவிப்பதற்கான பபாருளுமாய் 
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இருப்பவத அறியாமல் இருந்வதவன 

என்கிறாரக்ள்  

 

ஞானமுவறயிடு பாடல் 34: "உள்ளது 

னூவறயாண்டில்..." பாடல் படிக்கப்பபற்றது 

மனிதனுவடய பூரண ஆயுள் கணக்கு பற்றி 

இந்தப் பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள். நமது 

ையது ைாழ்நாள் பற்றிய ரகசியத்வதயும், 

வீணாகப்வபாகும் நாவள வீணாகாமல் 

இருப்பதற்கான உபாயத்வதயும் இந்தப் 

பாடலில் விளக்குகிறாரக்ள்.  

 

திருைாசகம் அன்வனப்பத்து பாடல் 2 

படிக்கப்பபற்றது. அதில் ைரும் அன்வன 

என்பது ஆண்பாலாகிய இவறைவனக் 

குறிக்கும் ஒன்றாகும். கருனணக் கடலாகிய 

தங்கள் குரு பிராவனப் பாரத்்து அன்வன, 

அம்வம, என்று உருகி உருகிப் பாடுகிறாரக்ள் 

 

வதைாரத் திருப்பதிகம்: முதல் திருமுவற - 

ஸ்தலம் - திருைலிதாயம் - பாடல்: 10 

படிக்கப்பபற்றது. அதில் இப்பாடலில் 

திருபைனும் ஓரறிைாக விளங்குகின்ற 

ைலிதாயமாக இருப்பது குருபிரானுவடய 

அருளாகிய அறிவின் கிரணமாகும். 

அத்திருைருள் நம் மனவதப் பண்படுத்தி 

ைலிவமயான அறிைாக, ஒரறிைாக 

ஆக்குகிறது. 

 

ஆதிமான்மியம்: சன்னதம் பபரும் பருைம் 

ஓதப் பபற்றது "ஒத்வதயான் மவறஊணிய 

ழுத்திய "பபான்னிலமாகிய அழியாத நாட்டில் 

ஆபமன் வித்வத ஊணி வைக்கிறாரக்ள். 

அட்சரம் தாண்டி ஏகாட்சர நாயகர ்

ஒத்வதயாய் ஒவர மனமாய் ஒவர எண்ணமாய் 

முக்குணங்களற்ற நிரக்ுணமாய் ஒன்றுக்குள் 

நிற்கவைத்த பசாற்குணா உற்பரன். எமன் 

எல்வலயில் நம்வம பைற்றிபபற 

வைப்பதற்காக ைந்ததுவை வைதத்தாய் 

மான்மியம்'' ஆண்டைரக்ளுவடய இசவ்ச 

இந்த உலகத்வத உய்விக்கும் 

பபருங்காரியத்திற்குத் துவணக்கருவிகளாக 

நாம் இருக்க வைண்டும் என்பவத. 

ஆண்டைரக்ளின் உத்திரவின் படி யதாரத்்த 

நன்மன மக்களிடத்தில் இவதக் 

பகாண்டுவபாய்ச ் வசரப்்பது நம் தவல மீது 

கடவமயாக உள்ளது. அதற்குத் தகுதியான 

ைரக்ளாக நாம் ஆகிக்பகாள்ள வைண்டும். 

இவையாவும் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

குருபிரான் அைரக்ளால் அருளப்பபற்றது. 

 

11th July, 2021 சிறப்பு சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

புதுமவன குடிவயற்றம்: இந்த இடம் பூமி 

உண்டான காலத்தில் இருந்து இருக்கிறது. 

அறிவில் குடிவயற்றம் நடக்கக்கூடிய நாள் 

புதுமவனக் குடிவயற்றம். 

  

அறிவு: ஒன்வறப் பற்றி அறியாமல் இருக்கும் 

வபாது அறியாவம. அவதப் பற்றி அறிய 

முற்படும்வபாது அறிவு. அறிவைத் வதடுைது 

அறியாவமக்குள் தான்.நான் இந்த உடல் என 

எண்ணுைவத மிகப்பபரிய அறியாவம. நான் 

என்பது இந்த உடல் அல்ல என்பவத அறிைவத 

அறிவு.  இவறைவனப் பற்றி அறியாவமயில் 

இருப்பதால் பதய்ை நம்பிக்வகயில், 

ைழிபாட்டு முவறகளில் நாம் 

ஏமாற்றப்படுபைரக்ளாக இருக்கிவறாம். உலக 

காரியங்களுக்கு இவறைன் வதவையில்வல. 

"பதய்ைத்தான் ஆகாபதனினும் முயற்சி தன் 

பமய்ைருத்தத் கூலி தரும்." என 

பதய்ைப்புலைர ் கூறுகிறார.்  இவறைவன 

நிவனவூட்ட பமய்ஞானிகளால் ஏற்படுத்தப் 

பபற்றுள்ள நகல்கவள வகாவில்கள். அதிலுள்ள 

பதய்ை மூரத்்தங்கள் யாவும் எதற்காக என்று 

சிந்தித்தால் அசவலக் வகக் 

பகாள்ைதற்காகத்தான். நிஜமான 

வதடுதலுடன்"மூரத்்தி தலம் தீரத்்தம் 

முவறயாய்த் பதாடங்கிவனாரக்்கு ஓர ்

ைாரத்்வத பசாலச ் சற்குருவும் ைாய்க்கும் 

பராபரவம" எனத் தாயுமானைர ்

அருளியுள்ளார.் இவறைவன ைணங்குபைன் 

மனிதன் மட்டுவம. தன் வதகமாகிய கடத்துள் 

ஒரு தவலமுவற காலம் குடியிருந்து 

ைருைதால் ஆதித்தமிழன் கடவுள் என்று 

பபயர ் வைத்தான். இவறைவன 

அவடைதற்கான ைழி வைதத்தில் கூறப் 

பபற்றுள்ளது. ைள்ளுைப் பபருந்தவக 

கூறியுள்ள நற்றாள் தான் வைதப் பபாருளாக 

பிள்வளயார ்சுழியாக எழுதாத எழுத்தாக நம் 

எல்வலார ் தவலயிலும் இருக்கிறது.தாய் 

ையிற்றில் நம் தவலவயக் கட்டியது எதுவைா 

அதுவை தவலயான தவலயாகிய "சா 

காத்தவல" எனும்  இவறைன். இவறைவன 

அவடயத் தவடயாக இருப்பது மாவயயாகிய 
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மனவம. மனசச்ம்மதம் பமய்ஞானத்தின் 

அடிப்பவடயாக இருக்கிறது. மனதிற்கு 

கடிைாளம் வபாடும் இரகசியத்வதவய 

"மயங்காதிரு மனவம" என ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். மனம் எனும் உள்ளம் 

பதளிந்தால் அதுவை நித்தியமான 

சந்வதாஷம். மூசச்ு 

லயமாகிய 

மவனாலயத்வத 

குருவின்பால் 

பபற்றுக்பகாள்பைவன 

மறுபிறப்பாளன். மனவத 

அறிைாக மாற்றுைவத 

பிரம்மவித்வத. அறிவை 

முன்னும் அந்த அறிவின் 

ைழி மனவதயும் நடக்க 

வைப்பது தான் பமய்ைழி.  

அறியாவமயில் இருந்து 

அறிவில் 

குடிவயறிக்பகாண்டால் 

நித்திய சந்வதாஷமான 

ைாழ்க்வகயாக இருக்கும். 

நிவனபைன்னும் 

ஆகாயத்துக்குள் 

அறிவைக் குடிவயற்றி 

உள்ளத்பதளிவு 

பபறுைதுவை புது மவனக் 

குடிவயற்றம் என ஆதிமாரக்்க னீதி அவையின் 

குருபிரான் அைரக்ளால் அருளப் பபற்றது. 

 

15th July, 2021 வியாழன் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ கிருை்ணமூரத்்தி 

 

பிறைா இறைா முதல்ைன் என்ற நாமம் 

இவறைனுக்கு தான் உண்டு.தன்வன அறிந்த 

பபரிவயாரக்ளின் அன்பு நமக்கு கிட்டினால் 

எமனிடத்தில் சிக்காமல் தப்ப முடியும் எனவும் 

இவறைனால் மனிதனுக்கு மட்டும் தன்வன 

அறியும் அறிவு பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் 

ஞான முவறயீடு பாடலில் ைரும் வீணது 

ைாகிடாமல் வமலைரிடத்தில் சாரந்்தால் 

என்பது ஒரு ஆசீரப்ாதமாக உள்ளது எனவும் 

அருளினாரக்ள். வமலும் திருைாசகம், 

வதைாரம் ஆகியைற்றிலிருந்து பாடல்களும் 

அதற்கான விளக்கங்களாக ஆசானின் நாதம் 

இன்னமுதம் ஆக உள்ளது எனவும்,கலிமா 

என்பது இன்சானிடத்தில் பூரணமாக உள்ளது 

எனவும், மால் பட்டம், பிரம்ம பட்டம், ைான் 

பட்டம், யாவும் படித்து ைாங்குைது அல்ல பழகி 

ைாங்குைது எனவும், ஆசானின் 

ைாய்வமக்குள் ஆகும் பபாழுது தான் இது 

நமக்கு விளங்கும் எனவும் வபசப் பபற்றது. 

 

பதாடரந்்து குருபிரான் அைரக்ள் நா னிலத்தில் 

தான் நர பஜன்மம் 

என்பவத அறிந்து 

அதிலிருந்து மாறி பதய்ை 

வயானியில் பிறக்க 

வைண்டும் 

எனவும்,வதைராய் பிறக்க 

வதவரந்து மந்திரம் 

எனவும் கூறினாரக்ள். 

மாசு மருைற்ற ரத்தம் 

மாமிசம் கலைாத 

ஆவிவட வயானியின் 

 

மூலம் வைதமணி எனும் 

கருைவறயில் நாம் 

மறுபிறப்பு பபற்ற 

பின்தான் எழுைவகத் 

வதாற்றங் கவளயும் 

நம்மால் விளங்கிக் 

பகாள்ள முடியும் 

எனவும்,னாத ைடிைாகிய 

இவறைன் ஆசானின் 

னாவின் மூலமாக பைளியாகி பமய் மணம் 

கமழ்கிறது எனவும்,முந்திய பஜன்மம் என்பது 

முந்திய மனம் எனவும், னரன், மனு, வதைன் 

என்பதற்கான அவடயாளம் ைாக்கில் உள்ளது 

எனவும்,சரை் வதாற்றத்திற்கும் காரணமாக 

இருப்பது வதாற்றமில்லாவமயாகிய ைஸ்து 

எனவும் அவதத் தன்னில் அறிபைவன னால் 

ைவக வயானி மற்றும் எழுைவகத் 

வதாற்றத்வதயும் அறிந்தைனாகிறான், என 

குரு பிரானைரக்ள் அருளி அவைவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

 

17th July, 2021 இஜச வகுப்பு 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. பாரத்்திபன் 

 

குரு பகாண்டல் அைரக்ள் அறிவிப்பின் படி 

ஆதி பமய் உதய பூரணம் பக்கம் 290ல் உள்ள 

"ஐம்மணிப் பபாதிவகயின் முகப்பு பாடலான 

பரவிரதாச ் சாரிபயன்று" பதாடங்ஙும் 

பாடவலயும் அதவன பதாடரந்்து ைரும் 

பாடலும் குழந்வதகளால் தனித் தனியாக 
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பாடப்பபற்றது. அதவனத் பதாடரந்்து ஆதி 

பமய் உதயபூரணம் முகப்புப் பாடலாகிய 

"னீதிபயனும் பபாருளான" பாடல் 

குழந்வதகளால் தனித்தனிவய 

பாடப்பபற்றது. அதன் பின்னர ் "தந்தருள 

வைண்டுபமன்ற" மற்றும் "உண்டுறங்ஙும் 

ஊனக்கண்கா ணாதபஞ் ஞாட்சரவம" 

பாடல்கவள இரண்டு விதமான இராகத்தில் 

குரு பபருமான் அைரக்ள் படித்துக் 

காட்டியபின்னர ் பதாடரந்்து இவசக் கருவி 

பகாண்டு இவசத்து ஆதி பமய் உதய பூரண 

வைதாந்நம் பக்கம் 288ல் உள்ள "ஆறிரு சமயத் 

திற்கும்" என்ற பாடவலயும், "வதகம்னம்வபா 

லுள்ளஎம்குரு" என்ற பாடவலயும் படித்துக் 

காட்டினாரக்ள். "பரவிரதாச ் சாரிபயன்று" 

ைரும் பாடலில் ர, ரா, ரி ைரிவச 

இருப்பதாகவும், படிக்கும் வபாது 

பிவழயில்லாமல் படிக்க வைண்டும் எனவும் 

'ழ' 'ள' வபான்ற உசச்ரிப்புகள் மிகவும் 

முக்கியபமன்றும் கூறி சாவல ஆண்டைரக்ள் 

எழில் பல கவலகள் பாடவல அருளியதன் 

வனாக்கமும் எழுத்துக்கவள சரியாக 

உசச்ரிப்பதற்காகத்தான் எனவும் 

அருளினாரக்ள். பதாடரந்்நு பைஞ்ஞமரி 

வலவிஜயன்", "தந்தருள வைண்டுபமன்ற" 

பாடலும் தாளத்துடன் பாடப் பபற்றது, இந்ந 

பாடல் "னீதிபயனும் பபாருளான" இராகத்தில் 

அவமந்நுள்ளவதயும், பதய்ைம் 

தைத்திலிருந்நு பாடியவதயும், இதில் 

உசச்ரிப்பும், கைனமும் மிக மிக முக்கியம் என 

திருைாய் பமாழிந்நாரக்ள், 

 

"அறியபைன்று மவறகபளல்லாம்" என்ற 

பாடவல இரண்டு இராகத்துடன் பாடி 

காண்பித்து அவத பழக உத்திரவிட்டாரக்ள், 

இந்ந பாடல் மிகவும் பபாறுவமயாக 

சுருதியுடனும், தாளத்துடனும் பாட வைண்டும் 

என்றும், "இருனிலத்தி பலைருபமழு" என்ற 

பாடவல "எழுதாத" என்பவத இருமுவற பாட 

வைண்டுபமன்றும், 

 

சுருதி மாதா, லயம் பிதா என்றும், "னம்வம 

வபச வைப்பதும், வகட்க வைப்பதும், பாரக்்க 

வைப்பதும் எதுவைா அதுவை பஞ்ஞாட்சரம் 

என்றும்", இதயத்வத வதத்து னிவனவில் 

உட்காரந்்து அவத பசயலாக பிரட்டி காட்டும் 

பபாழுதுதான் உயிவராட்டமாக 

சிறப்பிக்குபமன்றும், 

சாவல ஆண்டைரக்ள் அனுபைத்திற்காக தான் 

பாடல்கபளலாம் இயற்றினாரக்பளன்றும், 

அைரைரக்ளுக்கு அந்ந அனுபைம் பபற்று 

பாடும் பபாழுது கற்பித்தைரக்ள் மகிழ்சச்ி 

அவடைாரக்பளன்றும், அதற்காகவை ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவை இவசப் பயிற்சி ைகுப்பு 

பதாடங்ஙப்பட்டவதயும், 

 

பதய்ைவம னம் னாவில் னின்று பாடுைதாக 

உணர வைண்டுபமன்றும், வைதத்தில் 

இருமுவற பாடவல பாட வைண்டுபமன்று 

இருந்தால் அதில் இரகசியமும், விவசசமும் 

பபாதிந்நிருப்பதாகவும், திருைாய் 

பமாழிந்நாரக்ள், பதாடரந்்நு "வதகம்னம்வபா 

லுள்ளஎம்குரு", "தந்தருள வைண்டுபமன்ற", 

"ஒன்றான ஐம்மணியாம்" மற்றும் 

"அறியபைன்று மவறகபளலாம்" என்ற 

பாடல்கவள ைரும் னாட்களில் பயிற்சி பசய்ய 

உத்திரவிட்டாரக்ள். 

 

17th July, 2021 மான்மியம் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. பழனிரவல் 

 

ஆதிசக்தி மஹமூது தாய், பரவமஸ்ைரனுக்கு 

பரவமஸ்ைரியாக, சவகாதரியாக உள்ளது 

தத்துை ரகசியம் எனவும்   வதாற்றங்கள் 

யாவும் ஒரு நாள் மவறந்வத வபாகும் என்றும், 

வதாற்றத்திற்கு காரணம் மூன்றாைது கண் 

எனவும் கூறினாரக்ள். அறுசுவை 

அனுபவிப்பதும்   ஆறாைது அறிவின் மூலம் 

இவறைவன அறிைதும் மனித குலம் மட்டுவம 

என்றும், எல்வலாரும் ஓர ் குலம் என அறியும் 

வபாது தான் சமத்துைம் உண்டாகும் எனவும் 

கூறினாரக்ள். ஐம்பூதங்களால் ஆனது 

உடலன்றி ஆன்மா அல்ல என்றும் 

கிரகங்கவள நிக்கிரகமாக்குைவத அறம் 

எனவும் அருளினாரக்ள். 

 

 திருைாசகம் மற்றும் வதைார திருப்பதிகம் 

பாடல்களுக்கான விளக்கங்களும், 

அனந்தரும் ஆனந்தரும் ஒன்றல்ல எனவும் 

பைளிக் காற்வறப் பிராணனாக மாற்றும் 

சக்தி நம்மிடம் இல்வல என்றும் அளக்கவை 

முடியாத ஆகாயத் திலிருந்து ைரும் சப்தத்வத 

அளவிட முடியும் என்றும், ஞானப்பாலாகிய 

தில்வல அமுதம் பசவிச ்சுவை எனவும் 
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தமிழில் உள்ள பநடில், குறில்,காலத்தின் 

ரகசியம் எனவும் 12 ராசி, 27 நட்சத்திரம், 9 

கிரகங்கள் யாவும் தமிழுக்குள் உள்ளது 

எனவும் சாவலயில் உள்ள நவடமுவற 

பழக்கங்கள் சாமித் வதாப்பு வைகுந்தர ்

அய்யா அைரக்வளப் பின்பற்றுபைரக்ளிடமும் 

உண்டு எனவும்  

 

 பதன்தமிழக வகாயில்களில் சட்வடயுடன் 

உள்வள பசல்ல அனுமதி இல்வல எனும் 

ஐதீகம் மானிடச ் சட்வடவய விட்டு தான் 

இவறைவன அவடய முடியும் என 

உணரத்்துைதாகவும், அறிவு ைடிைாக 

மாறினால் மட்டுவம இவறைனிடம் வபாக 

முடியும் எனவும் கூறினாரக்ள்.  

 சாணார ் குல வைதமாகிய அகிலத்திரட்டு 

அம்மாவன பற்றிய விளக்கங்கவளயும் 

கூறிய பின் பதன்னாடுவடய சிைவன வபாற்றி 

என்பது சிைன் குடியிருக்கும் 

பதன்பாகமாகிய தவலவயக் குறிப்பது 

எனவும் வைகுண்டரகசியமும், கடலுக்குள் 

நாராயணன் பள்ளி பகாண்டு இருக்கும் 

நிவலகவள உபவதச ரகசியங்கள் மூலம் 

அறியலாம் எனவும், வதை குரு என்பது உருை 

அவடயாளம் இல்வல. அறிவின் பூரணச ்

பசயலின் அவடயாளம் என்பவதயும் 

கூறினாரக்ள். சவப என்பது உலக 

காரியத்திற்குத் வதவை இல்வல 

எமனிடமிருந்து மீட்பு அவடந்து மரணமில்லா 

பபறுைாழ்வு பபறுைதற்வக வதவை எனவும் 

அருளினாரக்ள். 

 

18th July, 2021 சிவகாசி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

மாசிலான் மவறப்படியும் என்ற அமுத கவல 

ஞான வபாதம் இரண்டாம் காண்டம் பாடவல 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் குருபிரான் 

அைரக்ள் பாடியவதத் பதாடரந்்து “அளவி 

லாபைகு காலமிப் பூமியிற்” என்கிற குரு 

ஸ்வதாத்திரப் பாடல் பாடப்பபற்றது. அதில் 

நிழல் என்பது என்னைாக இருக்கிறது 

என்பவதயும் சத்திய வைதத்தில் 

கூறப்பட்டுள்ள  

 

"நான் உன்வன விட்டு விலகுைதுமில்வல, 

உன்வனக் வக விடுைதுமில்வல" என்பவதத் 

பதரிந்து பகாள்ள ஒரு பமய்க் குருபிரான் 

கட்டாயம் வைண்டும் என்பவதயும் அண்டத்தில் 

உள்ள இவற  பபாருவள பிண்டத்தில் இருந்தும் 

ஆட்சி பசய்கிறது, இவறைன் மனிதவன தன் 

சாயலில் பவடத்து இருக்கிறார,் இவறைனின் 

சாயல் சப்தமாக உள்ளது என்பவதயும், கால் 

ைழியில் பிறந்தைர ் னரர,் அந்ந னரர ் என்ற 

நாமத்வத ஒரு ஆசான் ைந்து தன்னுவடய 

ஆவிவடவயானியில் பிறக்க வைத்து மனு என்ற 

நாமத்வத தந்தருளுகிறார ் என்பவதயும் இந்த 

உடவல இயக்கிக் பகாண்டு இருப்பது 

பிராணனாக இருக்கிறது, அதுவை இவற 

சக்தியாக இருக்கிறது என்பவதப் பற்றியும் 

வபசப்பட்டது. பதாடரந்்து, வகாவிலும் ஆகம 

விதிகளும் பற்றி ைவலத் தளத்தில் வபசப்பட்ட 

பகுதிகளின் சாரம்சம் பற்றியும் இதற்கான 

விரிைான விளக்கங்கவள www.amnatrust.org 

என்ற இவணய தளத்தில் பாரத்்தும் வகட்டும் 

பயன்பபறலாம் எனவும் கூறப்பட்டது. 

 

வமலும் சிற்றறிவில் இருப்பைரக்வள தன் 

னாதத்தின் மூலமாக வபரறிவில் ஏற்றி 

வைக்கிறைவர பமய்யான குருபிரான் எனவும், 

அடிமுடினடு, அலிபு லாம் மீம், அகரம் உகரம் 

மகரம், இவை யாைற்வறயும் பமய் 

உணரவ்ைத் தரும் ஆசான் னாதத்தால் 

மட்டுவம பபற முடியும் எனவும் கடவுள் 

அளித்த மகத்தான பரிவச இந்ந மானிட 

ைாழ்க்வக, மனிதனுக்கு தரப்பட்ட அமானிதம் 

என்கிற அறிவு ஒரு வமன்வமயான விஷயமாக 

உள்ளது எனவும் மூசச்ுபயிற்சி மற்றும் வயாகா 

பசய்தாவல முத்தி கிவடக்கும் என்ற 

அறியாவமவயப் பற்றியும் வபசப்பட்டது.  

வமலும், மனிதனுக்கு மட்டுவம இந்ந ஞானம் 

என்பதும் இதற்கான வதடலும் உள்ளது 

எனவும், வைதங்களில் கூறப்பபற்றுள்ள. 

அம்மா என்பது பபண்வணயும், அம்வம 

என்பது ஆவணயும் குறிக்கும் என்பவதயும், 

மாரியாத்தா என்பது மவழயாய் மாறி இந்த 

உலகத்வத ைாழ வைப்பது என்பதும் 

விளக்கப் பபற்றது,  

பதாடரந்்து ஆறாைது பிறவியின் பபயர ்

பதரிவை என்பதும் அது பபாய்வயப் பபாய் 

எனத ்பதரிந்து பகாள்ைது எனவும் அறிவியல் 

என்பது ஒரு மனிதனுவடய  நிவனவில் 

இருந்து ைருைது எனவும் இதவனவய 

பபரிவயாரக்ள் நிவனவில் பதியும் னாத 

மின்னுடல் என்று பசால்கிறாரக்ள் எனவும் 
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மரணத்தில் பசய்யும் சடங்குகள் யாவும் 

மனிதனுக்கு பயத்தின் மூலம் பக்திவயக் 

கூறும் பதிபனட்டு கான் ைாதக்களில் ஒரு ைழி 

என்பவதயும் னரகம் என்பது னரகைாதி 

ைசிக்கும் இடம், னரன் என்பது கால் ைழி 

பிறந்த சூத்திரன் எனவும் பிரம்மம் என்பது 

மனிதரின் முகத்தில்தான் உள்ளது எனவும் 

ஆறாைது அறிவை இன்னது என 

பதாட்டுக்காட்டி, முவற சங்ஙாரம் பசய்து 

மனு ைாய் மாற்றுகிறாரக்ள் எனவும் வபசப் 

பபற்றது. 

 

18th July, 2021 சத்துவாசச்ாரி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. வடிரவலன் 

 

சதாசிவ பாகம்: சரை்மும் ஆகாயத்திற்குள் 

தான் அடக்கம்.எழு ைவக வதாற்றம், 

பசாரக்்கம்,னரகம், அவனத்தும் 

னிவனபைன்னும் ஆகாயத்திற்குள் 

கட்டப்பபறுகிறது என்பவதப் பற்றி விரிைாக 

வபசப்பபற்றுள்ளது. 

 

எண்குணத்தான்: ஓர ் அறிவு முதல் ஐயறிவு 

ைவர அவனத்தும் முக்குணத்திற்குள் தான் 

அடங்ஙும்.முக்குணமற்ற பமய் 

ஞானிகளுக்குத்தான் எண்குணத்தான் என்ற 

பபயர ் பபாருந்நும்.அதுவை 

னிற்குணம்,சற்குணம் என்பவதப்பற்றி ஆதி 

மான்மியம் சாட்சிகளுடன் 

வபசப்பபற்றுள்ளது. 

 

மூன்றாவது கண்: பாரவ்ை இல்லாத 

குருடனுக்கு ஒரு மருத்துைரின் மூலம் 

ஆபவரஷன் பசய்து பாரவ்ை ைந்நால் 

அைனுக்கு எை்ைளவு பபரிய ஆனந்நம் 

சந்வநாஷம் கிவடக்கும்,ஆனால் அைனால் 

அனித்தியமான அழிந்நு வபாகக்கூடிய 

பபாருட்கவளத்தான் பாரக்்க முடியும்.ஒரு 

பமய்க்குருபிரான் மூலம் னமக்கு மூன்றாைது 

கண்ணாகி அறிவுக்கண் திறப்பிக்கப்பட்டால் 

தான் னித்தியத்வத, அழியாத பபாருவள, 

உத்தமப் பபாருளாகிய ஆண்டைவர காண 

முடியும் ,என்பவதப் பற்றி பட்டினத்தார ்

பாடல்,திருமந்நிரம்,ஆதி பமய் உதய பூரண 

வைதாந்நம்,ஆதி மான்மியம் ஆகிய 

னூல்களின் மூலம் விரிைாக 

வபசப்பபற்றுள்ளது. 

 

திருசச்ிற்றம்பலம்: சிைாயனம பைன 

சிந்நித்து இருப்பது என்றால் ைாயால் 

பசால்ைது என்று னிவனத்வதாம்.ஆனால் 

னமது ைாழ்க்வகயில் ைாயால் 

பசால்லிக்பகாண்டிருந்நால் எந்ந 

வைவலயாைது னடக்குமா னிசச்யமாக 

னடக்கவை னடக்காது. அதுவபால னமசிைய 

என்று ைாயால் பசால்ைதால் பலன் 

கிவடக்காது என்பவதப் பற்றியும் அவத 

எை்ைாறு அசலாகப் பபறுைது என்பவதயும் 

சிைைாக்கியம் பாடல் (ஐந்பநழுத்திவல 

பிறந்நு), ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்நம் 

னூலின் மூலம் வபசப்பபற்றுள்ளது. 

 

னாலு வஜக ரயானி, எழுவஜக ரதாற்றம்:  

இந்ந உலகமாகிய வீட்டிற்க்குள் 

உயிரினங்ஙள் எை்ைாறு ைருகின்றன, அவை 

எழு ைவக வதாற்றங்ஙளாகவும், ஓர ் அறிவு 

முதல் ஐயறிவு ைவர முக்குணங்ஙளாகவும், 

இதில் னரனாகிய னாம் ஆறாைது அறிவைப் 

பபற்று மனிதனாகிப் பின் வதைனாகும் 

னிவலகள் குறித்தும், வமலும் எைபனாருைன்  

தனக்கு பசாந்ந வதகம் வதவையில்வல என்று 

லட்சியம் இல்லாமல் ைாழ்கின்றாவனா அைன் 

னரன் என்றும், பசாந்ந வதகத்வத வதடுபைன் 

மனிதன் என்றும், பசாந்ந வதகம் பதரிந்நு 

அதில் குடிவயறி ைாழ்பைன் வதைன், அமரன் 

என்பவதப் பற்றியும் மாணிக்க ைாசகர,் 

ைள்ளலார,் சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளிய 

வைத சாட்சிகள் மூலம் வபசப்பபற்றுள்ளது. 

 

மனித ரதகம் யாரால் எப்படி 

கட்டப்படுகிறது? இந்ந உலகத்தில் னாம் 

தங்ஙி ைாழ ஒரு வீடு கட்டுைதற்க்கு 

பகாத்தனார ்மற்றும் கட்டுமானப் பபாருட்கள் 

எை்ைாறு வதவைவயா அது வபால, னாம் இந்ந 

உடலில் யாரால் எப்படி கட்டி குடிவயறிவனாம் 

என்பவதப் பற்றி ஔவையார,் விவைக 

சிந்நாமணி, சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளிய 

வைதங்ஙளின் மூலம் விரிைாக 

வபசப்பபற்றுள்ளது. வமலும் தைன துைசம், 

சத்தம் பிறக்கும் இடம், னாபிக்கமலம், 

அறுசுவை பயாளிக்கும் இடம், பிரம்மா, 

விஷ்ணு, பதாப்புள் பகாடி ரகசியம் 

இவைகவளப் பற்றியும் வபபிள், ஆதி பமய் 

உதய பூரண வைதாந்நம் னூல்களின் மூலம் 

வபசப்பபற்றுள்ளது. 
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22nd July, 2021 சிவகாசி சிறப்பு சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. வடிரவலன் 

22-07-2021 வியாழக்கிழவம. மாவல 06 

மணியளவில் சிைகாசி வைலாயுதம் ரஸ்தா 

ைடக்குப் புறத்திலுள்ள வராட்டரி சங்க 

அரங்கத்தில் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

பமய்க்குருபிரான் முன்னிவலயில் 

னவடபபற்ற ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

சிறப்பு நிகழ்வுகளின் வபாது சவபயில் தம் 

மக்களின் முகம் வனாக்கி பமாழிந்ந னீதி 

வபாதவனகள். னான் உங்ஙளுக்கு எதற்காக 

வைண்டும்? பிறைாவமவய பபறுைதற்கான 

ஒரு ைழிவய னமது பதய்ைமைரக்ள் ஜீைன் 

கண்ட பசன்ம சாபல்யம் 

என்று அருளியுள்ளாரக்ள். 

இதற்காகத் தான் னான் 

உங்ஙளுக்கு 

வைண்டும்.உலக 

வதவைக்காக னாம் இங்ஙு 

ைரவில்வல. உலகில் 

எங்ஙுவம னடக்காத ஒரு 

காரியத்திற்காக னீங்ஙள் 

வகட்காமவல னா னாகவை 

உங்ஙவளத் வதடி பமய் 

உணரவ்ை உங்ஙளுக்கு 

பபற்றுத் தர 

ைந்நிருக்கிவறன். இவத 

னன்றாக ஞாபகம் 

வைத்துக்பகாள்ளுங்ஙள். 

இந்ந உண்வம னமக்கு 

வைண்டும் என்று 

அைரைருக்குள் இருக்கும் 

யதாரத்்த னிவனவை 

னம்வம இங்ஙு வசரத்்து 

வைத்தது. இந்ந 

னிவனவுக்கும், அறிவுக்கும், பசாத்துக்கும், 

பசாந்நக்காரர ்சாவல ஆண்டைரக்ள்.அைரால் 

ஏைப்பட்ட ஒருைர ் பமய்ைழி குழந்வநசாமி 

கவுண்டர ் ஐயா அைரக்ள். அைர ் இட்ட பணி 

இது. னாம் ஒரு கருவி அை்ைளவுதான். இங்ஙு 

பாடப்பபறும் பாடல்கள் ஒை்பைான்றும் 

அனுபைம். ஜீைன்- ஜீைசக்தி என இரண்டு 

இருக்கிறது. ஜீைன் என்பது உன் பாரவ்ையில், 

வகள்வியில், சுைாசத்தில், ருசியில், பதாடு 

உணரவ்ில் இருப்பது. அது பஞ்ஞ பூதத்திற்கும் 

தவலயாக பஞ்ஞ பூதத்தவல அரசனாக 

விளங்ஙுகிறது. அவத மடக்கிப் பிடிக்கும் 

பசயவல அடக்கம். ஆனால் அது அடங்ஙாமல் 

மனமாக மாறி ஓடிக்பகாண்வட இருக்கிறது 

ஏபனனில் மனம் னீரின் அம்சம் அது கீழ் 

வனாக்கிவய பாயும். அவதவய னில்லாத 

னீரச்வட வமல் னிற்கவைப்பனைாகிய 

என்பது. அப்படிப்பட்ட அந்ந னீராகிய மனவத 

ஆவியாக்கினால் வமல் வனாக்கிப் பாயும். இது 

தான் பிரம்ம வித்வத, என்வனப் வபச 

வைப்பது அதுதான். இவத பழகியைரிடத்தில் 

கற்றால் சுலபமாக பதரிந்நு பகாள்ளலாம். 

இல்வலபயனில் வகாகரணம் கஜகரணம் 

வபாட்டாலும் பதரிந்நு பகாள்ளவை முடியாது. 

 

மனிதன் என்றால் என்ன? 

மனிதரிவல ஆறாைது 

அறிவை பதரிந்நைனுக்வக 

ஜீைன் என்று பபயர.் மற்றவை 

எல்லாம் ஜீைன் 

அல்ல.ஆறாைது அறிவின் 

தன்வம இன்னது என்று 

பதரிந்நு அதன் பயன் 

பதரிந்து பலன் பபற்றைன் 

எைவனா அைவன மனிதன். 

விஸ்ைரூப தரிசனத்தின் 

சத்தம் எங்வங புழங்ஙுகிறது 

என்று வதடுபைவன மனிதன். 

 

ஆறாைது அறிவை சரை் 

மூலமந்நிரங்ஙளின் 

இருப்பிடம். அஷ்டாட்சரம், 

பஞ்ஞாட்சரம், காயத்திரி, 

கலிமா, அருட்வஜாதி 

ைடிைமாக விளங்ஙுைது 

ஆறாைது அறிவு. அவத 

பாரத்்தைனுக்வக பாரத்்தன் 

என்று பபயர.்இதுவை ஜீைன் 

கண்ட பசன்ம சாபல்ய குலம் ஆகும் பசயல். 

இந்ந பனடும் பசயவல உங்ஙளுக்கு ஆக்கி 

வைக்கவை 29 ஆண்டுகள் ஒரு 

பபரிவயாரிடத்தில் பழகி அனுப்பி 

வைக்கப்பட்டுள்வளன்.னானாக ைரவில்வல. 

Purpose of visit, னமக்குள் உள்ள பிரணை 

வதகத்வத, சுத்த வதகத்வத அறிந்நு 

வகபகாள்ைவத ஆகும். எனவை என் 

ைாரத்்வதக்கு பசவி பகாடு அது 

வபாதும்.என்னுள் இருக்கும் பமய்ஞ்ஞான  

னிவலகவள னீங்ஙள் உணரந்்நு பகாண்டால் 

அது ைரமாதி ைரங்ஙவள உனக்கு தந்நருளும். 



 

19 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவை சாகக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

 

August 2021 

வமலும் இச ்சவபயில் அடி முடி னடு, பசாந்ந  

வதகம், எமனணுகா வதகம், அன்னம், இவச, 

மான் மழு, பஞ்ஞாட்சர வமனி (மனம்), பமய் 

ைணக்கத்தின் பலன், Positive Energy, பிரபஞ்ஞ 

ஆற்றல், தமிழ், ைாசிவயாகம், காலசச்க்கரம், 

னைகிரக னிவலகள், னால் ைவக வயானி, எழு 

ைவகவதாற்றம், இவைகவளப் பற்றி விரிைாக 

னமது குருபிரான் அைரக்ள் திருைாய் மலரந்்நு 

அருளியுள்ளாரக்ள். வமலும் “நால்ைவக 

வயானி எழுைவகத் வதாற்றம் அறிைது 

உன்னுள் ஆசான் தன்னிடத்வத” என்று னமது 

பதய்ைமைரக்ள் அறிவு அறி பாடத்தில் 

கூறியிருப்பவத வமயமாக வைத்து, அமரர,் 

மனு, விலங்ஙு, புள், ஊரை்ன, ஜலம் ைாழ்ஜந்நு, 

தருக்கினம் என்னப்பபற்ற எழு ைவக 

வதாற்றத்தில் காணப்படாத னரனாக இருந்ந 

னம்வம, குருபிரான் அைரக்ள் தன்  

கருவணயினால் மனு என்ற வதாற்றத்திற்கு 

மாற்றி பிறகு அமரர ்(வதைர)் என்ற பதத்திற்கு 

னம்வம ஏற்றி வைப்பாரக்ள் என்றும் வபசப் 

பபற்றது. இவை யாவும், ஒரு பமய்க்குரு 

பிரான் அைரக்ள் தன் சீடவன அழிவிலிருந்நு 

அழியாவமக்கு ஆக்கி னித்தியனாக்கும் 

பசயவலயன்றி, புறத்தில் உள்ள அழிந்நு 

வபாகிற உயிரினங்ஙவள ைவகப்படுத்தி 

கூறுைது அல்ல, என்பவதயும் மனிதனிடத்தில் 

மட்டும்தான் வமாட்சம் அவடைதற்கு சாதனப் 

பபாருளான மனம், அமானிதமாக, ஆறாைது 

அறிைாக, ஜீைனாக, பிரம்மமாக இருக்கிறது 

என்றும், அந்ந மனவம மாவயயில் சிக்கி 

னபுசுகளாக மாறி கீழ் ஏழு வலாகத்திற்கு 

பசன்றுவிடுகிறது. அப்படி இருக்கும் மனவத 

ஆசான் அைரக்ள் பமய்க்கல்வியின் மூலம் 

பமய்யறிவு உதயம் காட்டி அக விவளவு 

குடிவயற்றி வைக்கும் பசயவல னால்ைவக 

வயானி, எழு ைவக வதாற்றம் என்பவதயும் 

பதால்காப்பியர ் அருளிய ஒன்றறி ைதுவை 

உற்றறி ைதுவை" என்று பதாடங்ஙும் பாடவல 

ஆறு அறிவுக்கும் சாட்சியாக வைத்து, அவத 

னமது பதய்ைமைரக்ள் அருளியுள்ள, ஆதி 

பமய் உதய பூரண வைதாந்நத்தில் உள்ள 

பாடல்களின் மூலம் பதய்ைத் தமிழின் 

ைல்லபத்வதாடு ஒப்பிட்டு மிகவும் சிறப்பான 

அனுபைத்வதாடும் உணரவ்ுடனும் இன்னும் பல 

வமம்பட்ட னிவலகளும் சவபயில் பகிரந்்நு 

பகாள்ளப் பபற்றது. வமலும் குருபிரான் 

அைரக்ள் வதாற்றம் என்றால் மவறயும். எதில் 

இருந்நு ைந்நவதா அதிவலவய வபாய் மவறந்நு 

விடும். எழு ைவக வதாற்றம் என்பது, உயிரின் 

ரகசியம்- அறிவின் ரகசியம்- உடல் உயிர ்

ஆன்மாவின் ரகசியம் என்று கூறி  

பமய்ைழிக் குருமார ்பசால் வமல் வனாக்கமும் 

பபாய்ைழிக் குரு வபாதங்ஙீழ் வனாக்கமும் 

பபாய்யும் பமய்யும் பிரித்துனக் வகாதிடும் 

பமய்ன்னி வலப்வபாத பமன்ற விதாகுவம. 

என்ற பாடவல பாடி சவபவய னிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

 

23rd July, 2021 சிவகாசி சிறப்பு சஜப 

(காஜல) 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. சித்ரா 

 

என்னவமா பைன்று உம்வம எண்ணி 

விட்டிருந்வதன் இந்நாள் எனும் ஆதி பமய் 

உதயபூரண வைதாந்த நூலில் உள்ள பாடலில் 

"தன்னகம் துறந்த மூரத்்தி தங்குைது எங்வக 

தன்னில்" என்று இருந்தாலும் நான் எங்வக 

இருக்கிவறன் என பதரியவில்வலவய!! என்று 

பாடுைது ஏன் என்று வகள்விக்கு 

பமய்ன்னிவலப்வபாதம் என்ற பாடலில் 

ஆண்டைரக்ள் எங்வக என 71 முவற வகட்டு 

அதற்கான பதிவல இங்வக எனக் 

காட்டினாலும் ைஞ்சப் புலன்களின் சதியால் 

நம்மால் அவத அறிய இயலவில்வல எனக் 

கூறினாரக்ள், அருள் அமுதத்வத ைாரி 

ைழங்கினாலும் விவனயினால் அவத 

விழுங்க முடியாமல் அது வபாய் 

பதாண்வடயில் விக்கி பகாண்டது என்கிறார ்

மணிைாசகப் பிரான்.பதாடரந்்து, உபவதசம் 

என்பது ஞானிகளின் பமாழிகவளக் 

கைனத்துடன் உள் ைாங்குகிற சக்தி நம்மிடம் 

இருந்தால் மனம், பசம்வமயாகி அதிலிருந்து 

உருைான நான், கைனம், இைற்வற 

அறிைதுவை உபவதசம் எனவும், அன்பபனும் 

ஓர ் விவசஷத்தால் மட்டுவம மனமாகிய 

விவனவய பைன்று உய்ய முடியும் என 

அருளினாரக்ள். 

 

வமலும், ைாசி என்பது வபசரிய பாதம் எனவும் 

இதுதான் அறிவு என்று உன்னுள் பிரட்டிக் 

காட்டுைவத ைாசிவயாகம் எனவும்,உடலின் 

உயிவராட்டத்திற்குக் காரணமான பிராண 

ஓட்டத்வத பாரக்்கும் வித்வதவய ைாசிவயாகம் 

எனவும்,அை் வைாட்டத்தின் மீது அன்வபயும், 

கைனத்வதயும், வைத்தால்அது ஏறாத 

நிலமிவச ஏற்றி வைக்கும் என்றும் "ஏற்றி 
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இழுத்து இருகாலும் பூரிக்கும் காற்வறப் 

பிடிக்கும் கணக்காக" இருப்பதுவும் இதுவை 

என்றும், ைாசி வயாகத்தின் ரகசியத்வத 

அறியக்கூடிய இடவம வகாயில் எனவும் 

அருளினாரக்ள். வமலும், தன்வன 

அறிைதற்குத் தவடயாய் இருப்பது மனம். 

இந்த உடல் நாம் என்ற அறியாவமயில் 

இருப்பவத ஞானத்திற்கு முதல் தவட. இந்த 

உடம்பு நான் அல்ல அது கடந்து அப்பால் 

உள்ள ஒரு பபாருளாக இருப்பவத வசைத் திரு 

வமனியராக ைரும் பமய்க் குருபிரான் 

பதாட்டுக் காட்டினால்தான் சூட்சுமமாக 

உள்ள அந்த "நான்" என்பவத அறிகின்ற 

அதுவை தன்வன அறிைதாக இருக்கும் என 

அருளி அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

23rd July, 2021 சிவகாசி சிறப்பு சஜப 

(மாஜல) 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. சித்ரா 

 

காலம் தான் ைாழ்க்வக. காலத்தின் 

ரகசியத்வத அறிைதுவை ைாழ்வின் அரத்்தம் 

.ையது தந்ததின் பிரவயாஜனம் பமய்ப்பால்   

அறியவை. அந்த ையதின் ரகசியம் 

அறிைதற்கான சத்திய ஸ்தலம் ஒை்பைாரு 

மனுத் தவலயினுள்ளும் இருக்கிறது. அதவன 

அறிைதற்காக இவறைன் தந்தது தான் ையது, 

ைாழ்நாள், காலம். அறிைறிந்த ஒருைர ்மூலம் 

அறிவு ைடிைாக ஆகிக்பகாள்ளும் அந்த 

உண்வமயான அறிவை ைாழ்வின் அரத்்தமாக 

விளங்குகிறது. 

 

ைள்ளல் பபருமான் இந்திரிய, கரண, ஜீை, 

ஆன்ம ஒழுக்கம் என்று 4 ைவகயாகக் 

கூறுகிறார.் பாரவ்ை, வகள்வி, வபசச்ு, முகரத்ல், 

பதாடுதல் இந்த ஐந்தில் இருப்பது இந்திரிய 

ஒழுக்கம் .மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் 

இந்த நான்கு சரியாக இருப்பது கரண 

ஒழுக்கம் .இதில் அகங்காரம் என்பது 'நான்' 

'நான்' என  எல்லாைற்றிலும் முன் ைந்து 

நிற்கும். புலன்களின் தவலைனான மனம்  

அந்த கரணக் கூட்டத்துக்குள் பசயல்படுைவத 

அறிைதுவை கரண ஒழுக்கம். அந்தக்கரணக் 

கூட்டத்துக்குள் இருக்கும் ஜீைவன அறிைதுவை 

ஜீை ஒழுக்கம். அடுத்து ஆன்ம ஒழுக்கம். அவத 

அறியும் வபாதுதான் தன்வன அறிந்தைனாக 

ஆகின்றான். இதுதான் ஜீைகாருண்ய 

ஒழுக்கம் எனவும் ஞானத்தின் ஒட்டுபமாத்த 

பிழிவுகவள ைள்ளலார,் புருஷாரத்்தம் என்ற 

நிவலக்குள் வைத்துச ்பசால்கிறார.் அவை 1) 

ஏம சித்தி 2) சாகாக்கல்வி 3) தத்துை நிக்கிரகம் 

பசய்தல் 4) கடவுள் நிவலயறிந்து 

அம்மயமாதல். வமலும் அருட்பபருஞ் வஜாதி 

என ைள்ளலார ் ஏற்படுத்தி வைத்த வஜாதி 

அருளுடன் ஆசானிடத்தில் 

நிவறந்திருப்பவதயாகும் எனவும் மாவயயின் 

வதாற்றமாகிய மயில் வபால இருக்கும் 

நம்வமக்குயில் ஆக்கி வைக்கும் அறிவை 

அருளுைவத அருட் பபருஞ்வஜாதி என்றும், 

ஆதிசங்கரர ் ைகுத்தளித்த அறுைவக 

சமயத்துள் இருக்கும் பபாருள் 'ஓம்' எனவும் 

அருளினாரக்ள். 

 

ஆடி மாத அம்மன் ைழிபாட்டில் 

காப்புக்கட்டுைது, ஊருக்குள் இருப்பது, 

பத்தியம் இருந்து மாவிளக்கு ஏற்றுைது, கூழ் 

ஊற்றுைது, தீ மிதிப்பது இைற்றின் அகமியச ்

பசயல் பற்றி வபசப் பபற்றது. 

சுவை ஊறு ஒளி ஓவச நாற்றம் இவை ஐந்தின் 

ைவகபதரிைான் கட்வட உலகு. அகமிய 

உலகமாக ஆன்ம வஜாதியாய் விளங்கும் 

சுயம் பிரகாசத்வத பமய்யாகவை விளங்கிக் 

பகாள்ள ஆசானின் இரக்கம் ஒன்றினால்தான் 

முடியும் எனவும், ஒன்வற ஒன்றாக அைரைரின் 

இதயத்துக்குள் நின்று விளங்கும் ஆன்ம 

வஜாதிவய அறியும் வபாவத பமய் பமய் 

ஆகின்றது எனவும் அைரைரின் விவனவய 

அறுக்கும் ஒவர ஒரு காரியத்திற்கு மட்டுவம 

இவறைன் வைண்டும் எனக் கூறி அவைவய 

நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

25th July, 2021 தூத்துக்குடி சிறப்பு சஜப 

மதாகுப்பு:ஸ்ரீ. விையகுமார் 

பபாய்ப்பபாருள் என்பது நமது வதகம். 

இதவன விட்டு அசலாகிய ஜீைவனக் 

காணவைண்டும் என்றும், பபாய் என்பது 

உடல், பமய் என்பது இந்த உடலினுள் "நான்" 

என்று அமரந்்திருக்கும் அைரைர ் நாமமாக 

உள்ளது என்று அருளினாரக்ள்.  உலக 

காரியங்களில் பதளிைாக உள்ள நாம் கடவுள் 

எதற்காக வைண்டும் என்ற பதளிவு பபறவை 

இங்கு ைந்துள்வளாம், அறியாவமயிலிருக்கும் 

நாம் இவறைவனப் பற்றிய பதளிைான 

அறிவைாடு ைாழ்ைதற்கான சூதானங்கவள 

இங்கு பகரக்ின்வறாம். இந்த உலக 

காரியத்திற்கும் பதய்ைத்திற்கும் எந்த 
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சம்பந்தமும் இல்வல, உன் முயற்சச்ியும், நல் 

எண்ணமுவம எல்லா காரியத்வதயும் பசய்ய 

உதவுகிறது. "பதய்ைத்தால் ஆகா பதனினும் 

முயற்சி தன் பமய்ைருத்த கூலி தரும்." வமலும் 

தீதும் நன்றும் பிறர ் தர ைாரா எனும் 

கூற்றின்படி அத்தவனயும் நம்முள்தான் 

உள்ளது. 5 முக்கிய இடங்களாகிய காஞ்சிபுரம், 

காசி | திருைாரூர,் திருைண்ணாமவல, 

சிதம்பரம், இவை யாவும் நம்முள் பாரக்்கக் 

கூடிய ஒன்றாக இருப்பவத அருளினாரக்ள். 

பாடல்கள் படிக்கும் வபாது அதில் உள்ள 

ஏற்றஇறக்கத்தின் 

அைசியமும், எங்கு மூசச்ு 

ைாங்கணும் எங்கு விடணும் 

என்ற விபரமும், 

ஆண்டைரக்ள் தங்கள் 

பாடல்களில் இதவன 

எை்ைாறு 

அவமத்துள்ளாரக்ள் 

என்பவதயும் 

விைரித்தாரக்ள். 

வகபயழுத்து என்பது 

தவலஎழுத்திற்கு ஒப்பானது, 

இவதப் வபாடவைண்டிய 

இடத்வத அறிந்து 

வபாட்டால் விதி என்பது 

மாறி மதிவயாடு ைாழலாம் 

என்று அருளினாரக்ள். 

இங்கு நடக்கும் அவையின் 

நிகழ்வுகள் யாவும் 

பரிசுத்தஆவித் 

பதய்ைத்தின் ஆசீர ்

பாதத்தினால் பதாடரக்ிறது 

என்பவத அருளிய பின்னர ்

இவறைணக்கத்துடன் சவப நிகழ்சச்ிகள் 

இனிவத நிவறவைறியது. 

 

29th July, 2021 வியாழன் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமரரசன் 

 

வியாழக்கிழவம (29/07/2021) ஆதி மாரக்்க 

னீதி அவையின் காபணாளிக் காட்சியில் 

 ைான்மதிக் பகாரல், ைாக்கியம் எண்-35, ஞான 

முவறயீடு பாடல் எண்-37. திருைாசகம், 

பசன்னிப் பத்து, பாடல் எண்-03. வதைாரத் 

திருப்பதிகம் முதல் திருமுவற, பாடல் எண்-01, 

ஆகிய ைாக்கியம் மற்றும்|பாடல்களுக்கு ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவையின் குருபிரான் அருளிய 

விளக்கங்கள்: பதாடரந்்நிருந்நு 

வனாக்குங்ஙால் அைரன்ாமம் பதால்புவியும் 

ைானும் பகாள்ளா" என்ற பாடலுக்கு யார ்

னாமம்? என்ற வகள்வியும் அதற்குரிய 

பதிலாக னாமத்திற்கு உரிய பபாருளாக, 

பசாந்த வதகமாக, ஜீைனாக, அகரமாக, 

மூலமந்நிரமாக, பஞ்சாட்சரமாக 

விளங்குைவத அது என அருளினாரக்ள். 

 

ஆண்டைரக்ள் தனது குருபிரானிடம் பபற்ற 

பசாரக்்கபதி னித்திய வபரின்பக் கீரத்்தியின் 

சிறப்வபயும்,மனிதன் பபற 

வைண்டிய பிறைாவம 

பலவனயும் 

திருைாக்கியங்கள் மூலம் 

அறியலாம் எனவும் 

"பாய்மன வீட்டிற்" எனும் 

பாடலில் மனவதாடு 

புலன்களின் மூலம் ைாழும் 

நிவலவய வபய் 

ைாழ்க்வகபயன்றும், 

மனதற்ற ைாழ்க்வகயின் 

நிவலவய  ஒரு நிஜமான 

சற்குரு மூலம்தான் அறிய 

இயலும் எனவும் அதுவை 

அறிவுவடய ைாழ்க்வக 

எனவும் கூறினாரக்ள். 

ஆறாைது அறிவு 

என்னபைன்று அறியாதைன் 

நரன், அறிவை அறிந்து 

இவறைவன வதடுபைன் 

மனு, அறிவிருக்கும் தலம் 

அறிந்து அதில் 

ைாழ்பைரக்ள் வதைரக்ள் எனவும் திருைாசகம், 

மற்றும் வதைாரப் பாடல்களின் மூலம் அறிந்து 

பகாள்ைது யாபதனில் குருபிரான் என்பைர ்

ஆண் சீடன் என்பைன் பபண் எனவும் னிரந்நர 

மகிழ்சச்ிவய, சாதிமத வைற்றுவமயின்றி 

மனுக்வகாலம் எடுத்த அவனைரும் பபற்று 

மகிழவைண்டும் என்பவத அப் 

பபரிவயாரக்ளின் வமன்வமயான 

வனாக்கமாக உள்ளவத அறியலாம். 

ஆண்டைரக்ளும் பமய்ம்மணஞானத்தில் 

"சீத ளஇரு பாத பமன்சிரம் வசரத்்து என்னுளம் 

பூத்ததில் "என்றும் "பசன்னிமவல ைாசலுக்கு 

ளுட்புகுத வைத்து ஜீைபனனும் சிரஞ்சீவிக்கு 

பசப்புமுபவதசம் எனவும் அருளிய ைண்ணம் 

திருப்பபருந்துவறயில் இருந்து நம்வம காத்து 
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ரட்சிக்கும் குருபிராவன அழியும் தவலவய 

அழியாத தவலயாக மாற்றி சிரஞ்ஞீவி 

பதத்வத அளிக்கிறாரக்ள். இவமயாத 

முக்கண்ணவனயும், அைன் இருக்கும் 

இருதயக் வகாயிவலயும் அதிலிருந்து 

ைணங்கக்கூடிய பமய்ைணக்கத்வதயும் 

காட்டி தந்த குரு ைாழ்க குருவை துவண 

குருவைப்வபாற்றி குடிவயாங்ஙி ைாழ்கவை. 

 

31st July, 2021 மான்மியம் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ரேமலதா 

தியாகராைன் 

 

31.07.2021 சனிக்கிழவம நவடபபற்ற ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவையின் காபணாளிக் 

காட்சியில், குருபிரான் அைரக்ளால் 

"ைாழ்ைவனத்தும் தன்பநனது குலமுழுதும் 

தவனயாண்டு" எனும் பாடலும் "ைந்ந 

வைதம்ை வரந்நப யத்தினால் " எனும் பாடலும் 

பாடப்பபற்றது. நாதநாமகிரிவய என்னும் 

ராகத்தில் ைரும் இவத சாயலில்தான் 

மான்மியத்தில் ைரும் அவனத்து பாடல்களும் 

உள்ளன என்றும் கூறினாரக்ள். நாலுைரி 

பாடல்களான கலிவிருத்தமும்; 

நாதநாமகிரிவய ராகத்தில் ைரும் 

பாடல்கவளயும் நாம் நன்கு 

கற்றுக்பகாண்டால் மான்மிய பகுதியில் 

ைரும் பாடல்கவள நம்மால் எளிதில் பாட 

முடியும் எனவும்; இந்த ராகத்தில்தான் எல்லா 

விருத்தங்களும் உள்ளது என்றும் 

கூறினாரக்ள்; 

 

பதாடரந்்து பழஞ்ஞாவலப் பபான்னரங்ங 

ஸ்தாபிதம் என்னும் தவலப்பில் உள்ள 

"ைரந்நரு ைாயில் னிற்பர"் என்னும் பாடலும் 

அதவன பதாடரந்்து மான்மியத்தில் தீரக்்க 

தரிசனப் பகுதியில் உள்ள "பதாடரந்்நுவம 

பசன்றார ் பின்வன " என்ற பாடல்கவளப் 

பாடிய பின்னர,் அைற்றின் பாைவனகவள 

உணரந்்து பாடினால்தான் பாடலின் சுருதி 

சரியாக ைரும் என்றும் கூறினாரக்ள்; 

 

பதய்ைத்திருப் பாடல்களின் திரட்சி என்னும் 

தவலப்பில் உள்ள "ஆறிரு சமயத்திற்கும் 

அறிவுவர பதய்ை மாகி" என்ற பாடலின் 

சூட்சுமம் அதன் ைாரத்்வத முடிவில் உள்ள 

"உம்" "இ" யில்தான் உள்ளது எனவும் அவத 

அப்படிவயதான் பாட வைண்டும்;அைற்வற 

நாமாக மாற்றக்கூடாது எனவும்  அவை  

வதைரகசியங்களாக உள்ளது என்றும்; பாடல் 

ைரியின் முடிவில் " உ" "இ" "ம்" "அ" என்று 

ைருைவத ஆண்டைரக்ள் ஏன் வைத்தாரக்ள் 

என்று பிள்வளதமிழ் பாடலின் சூட்சுமத்வத 

அறிந்தைரக்ளுக்குப்  புரியும். என்றும் 

கூறினாரக்ள். திருவிழா காலங்களில் 

பாடப்படும் பாடல்களில் உள்ள 

வதைரகசியங்கள் அறிவு பிராயம் ைரும் 

பபாழுது புரியும் என்றும் கூறினாரக்ள். 

 

அதவனத் பதாடரந்்து ஐம்மணிப் பபாதிவக 

பாடலில் ைரும் "குருகுலா திபரக்ள்பதி யதிபா 

தீப" என்னும் பாடலில் ைரும் ஈஸ்ைரா என்னும் 

ைாரத்்வதவய பிரித்துப் பாடக்கூடாது 

என்றும்; பாடலின் பசால், பபாருள், 

பிரிக்காமல் பாட வைண்டும் என்றும், 

ஏபனனில் பமய்ஞானப் பாடல்களின் 

ைாரத்்வதகள், பசால், பபாருள் மிகவும் 

முக்கியம் என்றும், அவனைரும் எளிதாக 

பாடக்கூடிய ராகங்கவளவய ஆண்டைரக்ள் 

ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் கூறினாரக்ள். 

பதாடரந்்து "ைந்ந வைதம்ை வரந்ந 

பயத்தினால் " மற்றும் "ஆறிரு சமயத் திற்கும்" 

பாடலும்"ைஞ்ஞ மில்பர மாரத்்தத ைத்தினர"் 

என்ற பாடல்களும் பாடப் பபற்றவதத் 

பதாடரந்்து குருபிரான் அைரக்ள், உடல், உயிர,் 

ஆன்மா இைற்வற இவணக்கும் பபாருளின் 

ரகசியவம இந்த பாடலில் உள்ளது என்றும், 

மனிதனிடத்தில் மட்டுவம தனிசீதானமாக 

உள்ள ஒன்று அறியாதைரக்ளுக்கு அது 

பநருப்பாகவும், அறிந்தைரக்ளுக்கு அதுவை 

பாலமாகவும் உள்ள அதுவை பநருப்பாறு 

மயிரப்் பாலம் என்று கூறினாரக்ள். பதாடரந்்து 

"சீரிய ைழிபயன் னாவைச ் பசலுத்திய வதை 

வதவை" என்னும் பாடல் ைரியில் ைரும் 

"னாவை" எனும் பசால்வல பிரித்துப் பாடக் 

கூடாது என்றும் சிைானந்த வபாதத்தில் ைரும் 

"னாவுதனிற் பிரிக்கின்ற வபதமற்று 

னாம்சிைமாய் ைாழலாம் னாடிப்பாவர." 

என்றும் கூறினாரக்ள். "சீரிய ைழி" என்பவத 

நன்றாக வமவல தூக்கி "னாவை" என்னும் 

பசால்வல பிரிக்காமல் பாட வைண்டும் 

என்றாரக்ள், பதாடரந்்து "காை லானபு ராதன 

வைதியர"் எனும் பாடலுக்கான விளக்கமாக, நீ 

உன் தாயின் ையிற்றில் உண்டான முதல் 

இன்றுைவரயிலும், வமலும் தாயின் ையிற்றில் 

உண்டாகும் முன்பும் அதற்கு முன்பு வைறு 
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எங்கு இருந்தாலும் அப்பபாழுபதல்லாம் உன் 

கூடவைதான் காைலாக இருந்தார;் அதவன 

உணரந்்து பாட வைண்டும் என்றும் 

கூறினாரக்ள். பாடல் என்பது சாதகத்தில்தான் 

உள்ளது என்றும்; வைரம் இவழக்க இவழக்க 

மிளிரை்து வபால்தான் ராகமும் என்று 

கூறினாரக்ள்;  

 

 இடப்பாக ஆசாரக் கண்ணி பாடல் தகிட 

தகதிமி (1.2-1.2.3) என்னும் ராகத்தில் பாட 

வைண்டும் என்றும், அதற்கான ராகம், தாளம், 

பல்லவியுடன் பாட வைண்டும் என்றும், 

வதாத்திரப் பாடலாகிய இதவன உணரக்ின்ற  

 

அந்தளவுக்கு அந்த பாடலின் அலங்காரம் 

அவமயும் என்றும் கூறினாரக்ள்; வமலும் 

பாடல்கவள பமதுைாக அதன் அழகு 

மாறாமல் பாடவைண்டும் என்றும், 

ஆண்டைரக்ள் சில பாடல்கவள நன்றாக 

ைாய்விட்டுப் பாடும் படியும் 

அவமத்திருப்பாரக்ள்; அப்படிப் 

பாடினால்தான் உணரவ்ு ைரும், உணரவ்ு 

கலந்தால்தான் பாடல் பாடலாக ைரும் என்றும் 

கூறி அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

  

குரு வாழ்க குருரவ துஜண ! 

 

குருஜவப் ரபாற்றி குடிரயாங்ஙி வாழ்கரவ ! 
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அருள்மிகு பாபநாச சுவாமி 

திருக்ரகாயில் பாபநாசம் 

 

அஜமவிடம்: 

திருபநல்வைலியிலிருந்து சுமார ் 50 கிமீ 

பதாவலவில் அவமந்துள்ளது. திராவிடக் 

கட்டிடக்கவலயில் கட்டப்பட்டுள்ளது. 

இக்வகாயிலின் இவறைன் பாபநாசநாதர,் 

இவறவி உலகம்வம ஆைர.் வகாயிலின் 

அவனத்துக் கருைவறகளயும் 

உள்ளடக்கியைாறு வகாயிவலச ் சுற்றிக் 

கருங்கல் சுற்றுசச்ுைர ்அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

சாளுக்கிய பாண்டியரக்ளால் கட்டப்பட்ட 

இக்வகாயில் பின்னர ் 16 ஆம் நூற்றாண்டில் 

விஜயநகர அரசரக்ளாலும் நாயக்கர ்

அரசரக்ளாலும் வமலும் 

விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 

நாயக்கர ் காலக் 

கவலப்பாணியிலான 

சிற்பங்கள் இக்வகாயிலில் 

காணப்படுகின்றன. 

தல வரலாறு: 

இந்து சமயப் புராண 

ைரலாற்றின்படி, 

இவறைன் சிைனுக்கும் 

பாரை்திக்கும் கயிவல 

மவலயில் நடந்த 

திருமணத்வத அகத்தியர ்

காண முடியாமல் வபானது. 

அகத்தியரின் 

இவறைனின் திருமணக் 

வகாலத்வதக் காண 

விரும்பி இவறைவன 

வைண்டினார.் அைரது 

விருப்பத்வத 

நிவறவைற்றும் ைண்ணம் 

அகத்தியருக்கும் வலாபமுத்திவரக்கும் 

இத்தலத்தில் இவறைன் தன் இவறவியுடன் 

திருமணக் வகாலத்தில் காட்சியளித்தார.் 

இக்வகாயிலுக்கு அருகிலுள்ள அருவி 

அகத்தியர ்அருவி என அவழக்கப்படுகிறது. 

மற்பறாரு மரபு ைரலாற்றில், உவராசம 

முனிைர ் தாமிரபரணி ஆற்றில் ஒன்பது 

மலரக்வள மிதக்க விட்டு அம்மலரக்ள் 

கவரவசரந்்த இை்விடங்களில் சிைாலயங்கள் 

அவமந்து சிைவன ைழிபட்டதாகவும், 

அைற்றில் முதலாைது மலர ் கவரவசரந்்த 

பாபநாசத்தில் அவமத்த வகாயில் 

பாபநாசநாதர ் வகாயிபலனக் 

கூறப்பட்டுள்ளது. இக்வகாயில் சிைைடிைான 

இலிங்கமானது நைவகாள்களில் ஒன்றான 

சூரிய வதைனின் அம்சமாக கருதப்படுகிறது. 

வகலாயநாதவர முதன்வமக் கடவுளாகக் 

பகாண்டு நைவகாள்களுக்குரியவையாக 

தாமிரபரணி ஆற்றங்கவரயில் அவமந்துள்ள 

நைவகலாய வகாயில்களின் ைரிவசயில் 

முதலாைதான இக்வகாயில் 

சூரியனுக்குரியதாகும் வகாயிலின் ைரலாறு 

சரியானபடி கணிக்க 

முடியவில்வலபயன்றாலும் மதுவரவயச ்

சுற்றியுள்ள பகுதிகவள ஆண்ட சந்திரகுல 

பாண்டியன் என்ற பாண்டிய அரசனால் 

இக்வகாயிலின் நடுக் 

வகாயிலும் விமானமும் 

கட்டப்பட்டதாக 

நம்பப்படுகிறது. மதுவர 

நாயக்க ைம்சத்வதச ்

வசரந்்த, வீரப்ப நாயக்கரால் 

(கிபி1609-23), யாகசாவல, 

பகாடிமரம், நடராசர ்

மண்டபம் கட்டப்பட்டன. 

தற்காலத்தில் தமிழக 

அரசின் இந்து சமய 

அறநிவலத்துவறயால் 

இக்வகாயில் 

பராமரிக்கப்பட்டு 

ைருகிறது.  

 

ரகாவிலின் அஜமப்பு 

: வகாவிலிலுள்ள 

அவனத்துக் 

கருைவறகவளயும் 

உள்ளடக்கியைாறு 

கருங்கல்லலான சுற்றுச ் சுைர ்

கட்டப்பட்டுள்ளது. நுவழைாயில் வகாபுரம் 

ஏழடுக்குகள் பகாண்டதாகும். வகாயிலின் 

முதன்வமக் கடவுளாக பாபநாசநாதர ்

இலிங்க ைடிவிலுள்ளார.் இவறவி 

உலகம்வமயின் வகாயில் வமற்கு வநாக்கி 

அவமந்துள்ளது. கருைவறயின் 

பைளிசச்ுைற்றில் விநாயகர,் சுப்பிரமணியர,் 

தட்சிணாமூரத்்தி, துரக்்வக, நைவகாள்கள் 

ஆகிவயாரின் உருைங்கள் 

அவமக்கப்பட்டுள்ளன. பகாடிமரத்வத 
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அடுத்துள்ள சிறுவகாயிலில் 

யாளிகவளவமந்த தூண்கவளக் பகாண்ட 

மண்டபத்தில் நடராசர ் உள்ளார.் இங்கு 

ஆனந்த தாண்டை வகாலத்தில் காணப்படும் 

நடராசர ் புனுகு சபாபதி என 

அவழக்கப்படுகிறார.்இக்வகாயில் குளம் 

பாபநாச தீரத்்தம் எனப்படுகிறது. வமலும் 

அகத்திய தீரத்்தமும் கல்யாணி தீரத்்தமும் 

இக்வகாயிவலச ்வசரந்்தவையாகும் 

 

மசாரிமுத்து அய்யனார் ரகாயில்  

பாபநாசம்-காஜரயார் 

 

தல வரலாறு: 

திருபநல்வைலி மாைட்டத்தில் உள்ள 

காவரயாறில் அவமந்துள்ளது பசாரிமுத்து 

அய்யனார ் திருக்வகாவில். முருகனுக்கு 

ஆறுபவட வீடு இருப்பது வபால் 

ஐயப்பனுக்கும் பசாரிமுத்து அய்யனார ்

வகாயில், அசச்ன்வகாவில், ஆரியங்காவு, 

குளத்துப்புவழ, பந்தளம், சபரிமவல என 

ஆறுபவட வீடு உள்ளது. சபரிமவலயிவலவய 

சாஸ்தா முதலில் அமரந்்தார ் என்று 

பசால்ைதுண்டு. ஆனால், அதற்கும் 

முன்னதாக அவமந்த வகாயிலாக இந்த 

சாஸ்தா வகாயில் கருதப்படுகிறது. இங்குள்ள 

சாஸ்தா இடதுகாவல மட்டும் 

குத்துக்காலிட்டு, ைலது காவல 

பதாங்கவிட்டபடி, சற்வற இடப்புறமாக 

திரும்பியிருக்கிறார.் இைருக்கு எதிவர ஒவர 

பீடத்தில் நந்தி, யாவன, குதிவர ைாகனங்கள் 

இருப்பதும், இைரது சன்னதியிவலவய 

சப்தகன்னியரக்ள் இருப்பதும், 

முன்மண்டபத்தில் உள்ள வபரைரின் எதிவர 

நாய் ைாகனம் இருப்பதும் விவசஷமான 

அம்சம். குலபதய்ைம் பதரியாதைரக்ள் 

இைவர ைழிபடுகிறாரக்ள். வகலாயத்தில் 

சிை, பாரை்தி திருமணம் நடந்தவபாது 

பூமிவய சமப்படுத்த அகத்தியவர 

பபாதிவக மவலக்கு அனுப்பினார ் சிைன். 

அகத்தியர ் பபாதிவகயில் தங்கியிருந்த 

வபாது, லிங்க பூவஜ பசய்தார.் 

காலப்வபாக்கில் அந்த லிங்கம் மண்ணால் 

மூடப்பட்டுவிட்டது. பிற்காலத்தில், 

இை்ைழியாக பசன்ற மாடுகள் ஓரிடத்தில் 

மட்டும் பதாடரந்்து பால் பசாரிந்தன. 

இதுபற்றி அப்பகுதி மன்னரிடம் தகைல் 

பதரிவிக்கப்பட்டது. அங்வக வதாண்டிய 

வபாது, ஒரு லிங்கம் உள்வள இருந்தவதக் 

கண்படடுத்து வகாயில் எழுப்பினார.் 

இத்தலத்திவலவய தரம் சாஸ்தாவுக்கும் 

சன்னதி கட்டப்பட்டது. சாஸ்தாவை 

கிராமப்புறங்களில் அய்யனார ் என்பர.் 

அய்யன் என்றால் தவலைன். இதில் 

மரியாவதக்காக ஆர ் விகுதி வசரப்்பர.் 

பக்தரக்ளுக்கு அருவளச ் பசாரிபைர ்

என்பதால் இைர ் பசாரிமுத்து ஐயனார ்

எனப்பட்டார.்   
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சமயக் குரவர்கள் நால்வரில் ஒருவரான மாணிக்கவாசகர் அருளிய சிவபுராணம் 

 

நமசச்ிைாய ைாஅழ்க நாதன்தாள் ைாழ்க 

இவமப்பபாழுதும் என்பநஞ்சில் நீங்காதான் 

தாள்ைாழ்க 

வகாகழி யாண்ட குருமணிதன் தாள்ைாழ்க 

ஆகம மாகிநின் றண்ணிப்பான் தாள்ைாழ்க 

ஏகன் அவநகன் இவறை னடிைாழ்க 

வைகங் பகடுத்தாண்ட வைந்தனடி பைல்க 

பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகன்றன் பபய்கழல்கள் பைல்க 

புறத்தாரக்்குச ்வசவயான்றன் பூங்கழல்கள் பைல்க 

கரங்குவிைார ்உள்மகிழுங் வகான்கழல்கள் பைல்க 

சிரங்குவிைார ்ஓங்குவிக்குஞ் சீவரான் கழல்பைல்க 

ஈச னடிவபாற்றி எந்வத யடிவபாற்றி 

வதச னடிவபாற்றி சிைன்வச ைடிவபாற்றி 

வநயத்வத நின்ற நிமல னடிவபாற்றி 

மாயப் பிறப்பறுக்கும் மன்ன னடிவபாற்றி 

சீரார ்பபருந்துவறநம் வதை னடிவபாற்றி 

ஆராத இன்பம் அருளுமவல வபாற்றி 

சிைனைன்என் சிந்வதயுள் நின்ற அதனால் 

அைனரு ளாவல அைன்தாள் ைணங்ங்கிச ்

சிந்வத மகிழச ்சிைபுரா ணந்தன்வன 

முந்வத விவனமுழுதும் வமாய உவரப்பன்யான் 

கண்ணுதலான் தன்கருவணக் கண்காட்ட ைந்பதய்தி 

எண்ணுதற் பகட்டா எழிலார ்கழலிவறஞ்சி 

விண்ணிவறந்து மண்ணிவறந்து மிக்காய் 

விளங்பகாளியாய் 

எண்ணிறந் பதல்வல யிலாதாவன நின்பபருஞ்சீர ்

பபால்லா விவனவயன் புகழுமா பறான்றறிவயன் 

புல்லாகிப் பூடாய்ப் புழுைாய் மரமாகிப் 

பல்விருக மாகிப் பறவையாய்ப் பாம்பாகிக் 

கல்லாய் மனிதராய்ப் வபயாய்க் கணங்களாய் 

ைல்லசுர ராகி முனிைராய்த் வதைராய்ச ்

பசல்லாஅ நின்றஇத ்தாைர சங்கமத்துள் 

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திவளத்வதன் எம்பபருமான் 

பமய்வயஉன் பபான்னடிகள் கண்டின்று வீடுற்வறன் 

உய்யஎன் உள்ளத்துள் ஓங்கார மாய்நின்ற 

பமய்யா விமலா விவடப்பாகா வைதங்கள் 

ஐயா எனஓங்கி ஆழ்ந்தகன்ற நுண்ணியவன 

பைய்யாய் தணியாய் இயமான னாம்விமலா 

பபாய்யா யினபைல்லாம் வபாயகல ைந்தருளி 

பமய்ஞ்ஞான மாகி மிளிரக்ின்ற பமய்சச்ுடவர 

எஞ்ஞானம் இல்லாவதன் இன்பப் பபருமாவன 

அஞ்ஞானம் தன்வன அகல்விக்கும் நல்லறிவை 

ஆக்கம் அளவிறுதி இல்லாய் அவனத்துலகும் 

ஆக்குைாய் காப்பாய் அழிப்பாய் அருள்தருைாய் 

வபாக்குைாய் என்வனப் புகுவிப்பாய் 

நின்பதாழும்பின் 

நாற்றத்தின் வநரியாய் வசயாய் நணியாவன 

மாற்றம் மனங்கழிய நின்ற மவறவயாவன 

கறந்தபால் கன்னபலாடு பநய்கலந்தாற் வபாலச ்

சிறந்தடியார ்சிந்தவனயுள் வதனூறி நின்று 

பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பபருமான் 

நிறங்கவளா வரந்துவடயாய் விண்வணாரக் வளத்த 

மவறந்திருந்தாய் எம்பபருமான் ைல்விவனவயன் 

தன்வன 

மவறந்திட மூடிய மாய இருவள 

அறம்பாைம் என்னும் அருங்கயிற்றாற் கட்டிப் 

புறந்வதால்வபாரத்் பதங்கும் புழுைழுக்கு மூடி 

மலஞ்வசாரும் ஒன்பது ைாயிற் குடிவல 

மலங்கப் புலவனந்தும் ைஞ்சவனவயச ்பசய்ய 

விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்குக் 

கலந்தஅன் பாகிக் கசிந்துள் ளுருகும் 

நலந்தான் இலாத சிறிவயற்கு நல்கி 

நிலந்தன்வமல் ைந்தருளி நீள்கழல்கள் காஅட்டி 

நாயிற் கவடயாய்க் கிடந்த அடிவயற்குத ்

தாயிற் சிறந்த தயாைான தத்துைவன 

மாசற்ற வசாதி மலரந்்த மலரச்ச்ுடவர 

வதசவன வதனா ரமுவத சிைபுரவன 

பாசமாம் பற்றறுத்துப் பாரிக்கும் ஆரியவன 

வநச அருள்புரிந்து பநஞ்சில்ைஞ் சங்பகடப் 

வபராது நின்ற பபருங்கருவணப் வபராவற 

ஆரா அமுவத அளவிலாப் பபம்மாவன 

ஓராதார ்உள்ளத ்பதாளிக்கும் ஒளியாவன 

நீராய் உருக்கிபயன் ஆருயிராய் நின்றாவன 

இன்பமுந் துன்பமும் இல்லாவன உள்ளாவன 

அன்பருக் கன்பவன யாவையுமாய் அல்வலயுமாஞ் 

வசாதியவன துன்னிருவள வதான்றாப் பபருவமயவன 

ஆதியவன அந்தம் நடுைாகி அல்லாவன 

ஈரத்ப்தன்வன யாடப்காண்ட எந்வத பபருமாவன 

கூரத்்தபமய்ஞ் ஞானதத்ாற் பகாண்டுணரை்ார ்

தங்கருத்தின் 

வநாக்கரிய வநாக்வக நுணுக்கரிய நுண்ணுணரவ்ை 

வபாக்கும் ைரவும் புணரவ்ுமிலாப் புண்ணியவன 

காக்குபமங் காைலவன காண்பரிய வபபராளிவய 

ஆற்றின்ப பைள்ளவம அத்தாமிக் காய்நின்ற 

வதாற்றச ்சுடபராளியாய்ச ்பசால்லாத 

நுண்ணுணரை்ாய் 

மாற்றமாம் வையகத்தின் பைை்வைவற ைந்தறிைாம் 

வதற்றவன வதற்றத ்பதளிவைஎன் சிந்தவனயுள் 

ஊற்றான உண்ணா ரமுவத உவடயாவன 

வைற்று விகார விடக்குடம்பி னுடக்ிடப்ப 

ஆற்வறன்எம் ஐயா அரவனஓ என்பறன்று 

வபாற்றிப் புகழ்ந்திருந்து பபாய்பகடட்ு பமய்ஆனார ்

மீட்டிங்கு ைந்து விவனப்பிறவி சாராவம 

கள்ளப் புலக்குரம்வப கட்டழிக்க ைல்லாவன 

நள்ளிருளில் நட்டம் பயின்றாடும் நாதவன 

தில்வலயுட் கூத்தவன பதன்பாண்டி நாட்டாவன 

அல்லற் பிறவி அறுப்பாவன ஓஎன்று 

பசால்லற் கரியாவனச ்பசால்லித் திருைடிக்கீழ்ச ்

பசால்லிய பாடட்ின் பபாருளுணரந்்து பசால்லுைார ்

பசல்ைர ்சிைபுரத்தின் உள்ளார ்சிைனடிக்கீழ்ப் 

பல்வலாரும் ஏத்தப் பணிந்து 
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வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்: 

 

ரததி னிகழ்வுகள் 

14th – 16th August 2021 சிைகாசி சிறப்பு சவப, 

 

06th October 2021 திரு சாவல ரவி அப்பா அைரக்ளின் அைதார திருனாள் 

னிகழ்சச்ி 

 

29th November 2021 பமய்ைழி திரு. குழந்வதசாமி கவுண்டர ்அைரக்ளின் அைதார 

திருனாள் னிகழ்சச்ி 

 

 

வாழ்த்துமடல்: 

 

னிகழ்வுகள் 

20th ஆகஸ்ட் 2021 அன்று திருமணம் காணும் பசன்வனவயச ் வசரந்்த நமது 

அங்கத்தினர ் ஸ்ரீ.S.வை்ரரவல்-ஸ்ரீமதி.V.லட்சுமி தம்பதியினரக்ளின் புதல்வி 

திருைளரச்ப்சல்வி V.ைாலினி மற்றும் திருைளரச்ப்சல்ைன். E.உதயகுமார் 

ஆகிவயாருக்கு ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ளின் சாரப்ாக மனமாரந்்த 

ைாழ்த்துக்கவள பதரிவித்துக்பகாள்கிவறாம்  

 

9th மசப்டம்பர் 2021 அன்று திருமணம் காணும் இராஜபாவளயத்வதச ்வசரந்்த நமது 

அங்கத்தினர ் ஸ்ரீ.D.ராை்குமார்-ஸ்ரீமதி.R.சபிதா தம்பதியினரக்ளின் புதல்ைன் 

திருைளரச்ப்சல்ைன் D.R.ஷியாம் மற்றும் திருநிவறசப்சல்வி. V.மதய்வ ஸ்ரீநிதி 

ஆகிவயாருக்கு ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ளின் சாரப்ாக மனமாரந்்த 

ைாழ்த்துக்கவள பதரிவித்துக்பகாள்கிவறாம்  
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2021 ைூஜல மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

பூரண்ிமா (சிைகாசி),  

அருண் K (பசன்வன)  

ராஜமவகஷ் (கிருஷ்ணகிரி) 

அருணா S (சிைகாசி) 

பாஸ்கரன் ES (பசன்வன) 

புன்னவக மவகஷ் (மதுவர), 

காரத்்திவகயன் (பசன்வன) 

பவித்ரா (பசன்வன)  

மாதைன் (தூத்துக்குடி)  

லலிதா (சிைகாசி) 

கவணசன் (சிைகாசி) 

தனராஜன் (பசன்வன) 

பழனிவைல் (தூத்துக்குடி) 

ஸ்ரீனிைாசன் (பசன்வன) 

ரவி பழனிசாமி (பசன்வன) 

உமாராணி (பசன்வன) 

காரத்்தி (சிைகாசி) 

விஜயசங்கர,்(சிைகாசி) 

பகளதம் (காஞ்சிபுரம்) 

பசல்லம்மா (தூத்துக்குடி) 

தியாகராஜன் (ஆைடி) 

வமாகன் 

பைங்கவடசன் (பசன்வன) 

வகாபிநாத ்(பசன்வன) 

கிரிதரன் (ஆைடி) 

ைடிவைலன் (ஆைடி) 

பாலாஜி (பசன்வன) 

மணிமாறன் (ஆைடி) 

சுந்தர ்(காவைரிப்பாக்கம்) 

ராவஜந்திரன் (பசன்வன) 

வைலு K (ஆைடி) 

சாவல சுந்தரி (பசன்வன) 

பைங்கவடச முத்து (ஆைடி) 

மணிைண்ணன் (பசன்வன) 

குமவரசன் (ஆைடி)  

முத்து குமரன், (ஆைடி) 

திருமுருகன் (ஆைடி) 

கிருஷ்ணமூரத்்தி (ஆைடி) 

பஜய் குமார ்(ஆைடி) 

ஸ்ரீனிைாசன் (காஞ்சிபுரம்) 

கல்யாணி J (மதுவர) 

 

AMNA அறக்கடட்வளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்முள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் கணக்கில் 

அனுப்புமாறு அன்புடன் வகட்டுக் பகாள்கிவறாம். 

 

Account Name: Aathi Margha Neethi Avai 

Account Number: 50200047470073 

IFSC: HDFC0000323 

Branch: Mylapore 
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AMNA TRUST (Registration No. 163/2019)  
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Chennai – 600012  

www.amnatrust.org 

 

Contact Us:  

Email: message2amna@gmail.com 

YouTube Channel: https://youtube.com/c/amnatrust/ 

Facebook Page: https://www.facebook.com/amnatrust/ 
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