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மூலமந்நிரம் 

முத்திபூர்ணம்!  

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுர்யுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சர்ை மூலமந்நிர 

னிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைர்கவள முத்தி பாலிப்பு.  

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடய கண்கவள ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந வதசிவகந்நிரவர வதைரீருவடய திை்ய திருைடிக ்கமலங்ஙளுக்வக னமஸ்காரம்  

 

மகாசங்ஙல்ப மந்நிரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் வஙாடிகால னரக வைதவனக்குப் வபாகாமல் அவதமாற்றி,  

பரமபத னித்திய மகிழ்ச்சி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சதுர்யுகத்திலும் உண்டான எல்லா ஜாதி 

மத வைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக பிரம்மவித்வதச்  

பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த உலகத்வத விட்டு 

மறந்நு மவறந்வந வபாய்விட்ட இறுதிக்காலமாகிய இதுவனரம் எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் 

அவத பிரம்மவித்வதச் பசயலாகிய சுைர்கப்பதி பரமபத முத்திச் பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் 

கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத தைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் 

குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைர்கள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் வசர்ந்நு 

ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்வறாம்!  

எதார்த்த னன்மனத்தினர் யாராக இருந்தாலும் இதில் வசர்ந்நு வதைப்பிறப்பிவல பிறநந்ு  

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைர்களுவடய ஆசீர்பாதம் ! 

  

  ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவர்களின் முன்னுஜர 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் அங்கங்கவள 

எதாரத்்த நன்மன சற்சன மக்கவள! 

காரத்்திவக மாதத்தின் சிறப்வப விளக்கக் 

கூடிய ைவகயில் நைம்பர் மாத ஆதி மாரக்்க 

னீதி அவையின் சஞ்சிவக பதாகுக்கப ்

பபற்றுள்ளது. காரக்்கும் தீ என்ற ஒன்வற 

வைத்து வபசப் பபற்றவத ஞானம். இது 

அழிவிலிருந்து அழியாவமக்குள் ஆக்கும் 

அரும்பபரும் காரக்்கும் பசயவல வைத்து 

உண்டாக்கப் பபற்றுள்ளது. ைந்த வைதம் 

ைந்ததும் காப்பதற்குத்தான். 

 

 ஆண்டைரக்ள் அருளிய பமய்ைழி 

நூலில் “காப்பதற்குக ் காட்டாஜன 

முன்னால் வவண்டும் காணாது 

முடுக்குவழி மனருக்கம் மமத்த” எனவும் 

“ஆர்ப்பரித்த காமிகட்கும் வலாபி கட்கும் அஜறந்துமதி யுஜதத்துப்பின் அப்பாற் 

றள்ளும்” எனவும் அருளப ்பபற்றுள்ளது. வீணரக்வள அைரைரின் அறிவை எட்டித் தள்ளும். 

 

 இம்மாதத்தின் சிறப்பாக தீபாைளியும் காரத்்திவகயும் உள்ளது. தீபாைளி, தீபஒளி, 

இதில் தீபாைளி என்பவத சரி. ஏபனனில் தீபம் பிரகாசிப்பதற்கு காற்றாகிய ைளி அைசியம் 

வைண்டும். இவதவபான்று மனிதனிடத்தில் பிராணனாகிய ைளிவயக் பகாண்வட 

அறிைாகிய சுடர் பிரகாசிக்கிறது. பிராணன் அற்றுப ் வபாகும்வபாது சுடரும் 

அற்றுப்வபாகிறது. இதவன உணரத்்த எடுத்து வைத்துள்ள திருவிழா தான் நமது இந்தியத் 

தாய் நாட்டில் பகாண்டாடுகின்ற தீபாைளியாகும். இவறைன் அசுரவனச் சங்காரம் பசய்து 

அதர்மத்வத அழித்து தர்மத்வத நிவலநாட்டிய பசயலாக பகாண்டாடப்படுைதுதான் 

தீபாைளி என்றாலும், இதனுள் உள்ள முக்கியமான விஷயம் அன்வறய தினம் 

கங்காஸ்னானம் பசய்ைதுதான். கங்காஸ்னானம் என்பது ைருடம் ஒருமுவற பசய்ைதல்ல. 

கங்வகயில் ஸ்னானம் பசய்தால் தீபாைளியின் ரகசியம் பதரியும் என்பதுதான் இதன் 

தாத்பர்யம். இவதயும் ஆண்டைரக்ள் “அங்மஙயடா மகங்ஜஙதனில் ஸ்னானம் மசய்ய 

அகலாது அழியாது காயம் காயம்” எனவும் “ஆடிஆ காய மகங்ஜங அரும்புனல் னீந்நி 

னாவர” என பல நிவலகளில் அருளியுள்ளைற்வற, எமது அங்கத்தினரக்ளும் நாமும் 

எடுத்துப ் வபசிய விஷயங்கவள இங்கு பதாகுத்து ைழங்கப ் பபற்றுள்ளன. தீபாைளியின் 

சிறப்பு பைகு சிறப்பாக முதல் பக்கத்தில் அலங்கரிக்கப் பபற்றுள்ளது. அவத வபால் 

காரத்்திவக மாதத்தின் சிறப்பாக தீபம் ஏற்றும் இடமாகிய திருைண்ணாமவல என்பது 

ைண்ணாமவலயா அல்லது அண்ணாமவலயா என்ற வகள்விக்கு, அண்ணாமவலயின் 

மூலமாக ைண்ணாமவலவயத் பதரிந்துபகாள்ளலாம் என்பவத பதிலாக உள்ளது. 

ைண்ணானின் பசயல் பைளுப்பது. பைளுப்பதற்கான பபாருளாக ைண்ணாமவலயும் 

அதற்கான சைரக்்காரமாக அண்ணாமவலயும் உள்ளது. ஆசானின் ஓபரழுத்து 

மாத்திவரக்வகாலாகிய திருஅண்ணாமவலயின் மூலமாக உண்ணாமுவல இன்னபதனக் 

காட்டி அதன் மூலமாக அை்ைமுதத்வதத் தந்து பாைத்வதப ்வபாக்கி எமனணுகா சத்திய 

சாயுச்ய பதத்தில் ஏற்றி வைக்கும் அரும்பபரும் பசயல்தான் ைண்ணாமவலயும், 

அண்ணாமவலயும். இவறைன் அழல் உருைாக நின்றதும், அடி முடி னடுவின் ரகசியம் 

பைளியாக்கப ்பபற்றதும், அருணகிரிநாதர் முக்திபபற்றதும், இவடக்காடர் முக்தி பபறற்ு 

சமாதியான இடமுமாக விளங்குைவத திருைண்ணாமவல, ஆனால் 

இன்வறா அங்கு,  
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புறத்தூய்ஜம நீரான் அஜமயும் அகந்தூய்ஜம  

வாய்ஜமயால் காணப ்படும்  

 

என்பதற்கான நிஜ பசயவலயும், பிறவிப ் பிணிவய நீக்குைதற்கான 

பபருஞ்பசயவல உணராதைரக்ளாயும், அறியாவம எனும் பாைமாகிய 

குற்றத்வத விவதக்கிவறாம் என்பவதக் கூட அறியாமல் விவதத்துக் 

பகாண்டிருக்கும் வபாலி சாமியாரக்ள் பலர் உள்ள இடமாக உள்ளது. மனிதனின் 

மிகப்பபரிய குற்றம் தன் அறியாவமவய அறியாமல் இருப்பதுதான். அறியாவமவய 

உணரத்்தி அறிவைப ்புகட்டி அறிவு ைடிைாக ஆகக் கூடிய பசயவல அடிநாதமாக பகாண்டு 

இயங்கிக் பகாண்டிருப்பதுவை ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. தீபாைளி,காரத்்திவக, இைற்றின் 

சிறப்வப அடுத்து, சத்துைாசச்ாரி சவபயில், ஹம்மாரா, லவ்வாமா, முல்கிமா, 

முத்மயின்ன, மறலியா, றாலியா, காமீலா எனும் அரபு ைாரத்்வதகளில் கூறபப்பறற்ுள்ள 

நபுசுகளின் ரகசியத்வதப ்பற்றி மக்கள் வபசி இருபப்தும் மிக்க மகிழ்ச்சிக்குரிய சிறபப்ாக 

உள்ளது. இத்தவன பசய்திகளும் மக்கள் பாரத்்து பலனும் பயனும் அவடய வைண்டும் 

என்பவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் ஒவர வநாக்கம். மனிதவன உய்விக்கும் படியான ஒரு 

அரும்பபரும் பசயவல, பிறைா பநறிவய, மரணமிலாப் பபருைாழ்வை, எல்வலாரும் 

உயிரும் உடலும் உள்ள வபாவத அவடய வைண்டும், எனும் ஒவர வநாக்கத்வத பகாண்வட, 

இதவன மக்கள் பதாகுத்து ைழங்கி உள்ளாரக்ள். இச் பசயலானது வமலும் சிறக்கவும் 

இதவனக் வகட்டும் படித்தும் பகாண்டிருக்கும்  மக்கள் யாைரும் பயன் பபறவும், பலன் 

பபறவும் ைாழ்த்துகிவறன். 

 

நமஸ்காரம். 
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       • 

    ஆதிவய துஜண 

     தீபாவளி 

தீபாைளிப் பண்டிவக நம் முன்வனார்களால் பல காலங்களாக ஒை்பைாரு ஆண்டும் 

சிறப்பாக பகாண்டாடப்பட்டு ைருகிறது. நம் இந்திய நாட்டில் உள்ள பபரும்பாலான மக்களால் 

பகாண்டாடப்படும் பண்டிவககளில் தீபாைளி பண்டிவக மிகவும் சிறப்பு ைாய்ந்ததாகும்.  

இவறைவன ைழிபடுைதற்காக பபரிவயார்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அவனத்து பண்டிவககளும் 

அதற்கான காலம், மாதம், நாள், வநரம், இவத அடிப்பவடயாக பகாண்டு அவமக்கப்பட்டுள்ளது. 

அவத வபால தீபாைளியும் தட்சணாயன காலம், ஐப்பசி மாதம், அமாைாவச நாளன்று 

ஆண்டுவதாறும் பகாண்டாடப்படுகிறது. ஒை்பைாரு பண்டிவககக்ும் தனித்துைமான ைழிபாட்டு 

முவறகள் உள்ளது. தீபாைளி பண்டிவகயின் ைழிபாட்டு முவறகள், நரகாசூரன் ைதம், கங்கா 

ஸ்நானம், புத்தாவட அணிதல், வநான்பு, பட்டாசு, அதிரசம், வலகியம் மருந்து இதுவை இப் 

பண்டிவகயின் சாஸ்த்திர சடங்குகள் ஆகும். 

இப் பூமியில் பிறந்துள்ள ஒை்பைாரு மனிதனும் ஆறாைது அறிவு இன்னது என்று அறிந்து  பமய் 

உணர்வை பபற்று இவறைவன கண்டு வபரின்பத்வத அவடயவைண்டும் என்ற ஒவர வநாக்கத்வத 

அடிப்பவடயாக பகாண்வட எல்லா பண்டிவககளும் புற ைழிபாடாக நகல் அவடயாளங்களாக 

எடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை நமக்கு அசலாக, நிஜமாக வைண்டுபமனில் அக ைழிபாடு 

பதரியவைண்டும். இதுவை இவறைவன அவடயும் பமய்யான ைழிபாடாகும். நாம் பகாண்டாடும் 

அவனத்து பண்டிவககளும் நம்வம உண்டாக்கிய அசலான இவறைவன அறிந்து அவடயகக்ூடிய 

பமய்ஞான தத்துை ரகசிய குறியீடுகளாகவை இருக்கிறது என்பது சத்தியம். தீபாைளி பண்டிவகயும் 

ஒரு பரமரகசியத்வத பைளிப்படுத்தும் நிகழ்வுதான். இனி அைற்வற ஒை்பைான்றாக பார்ப்வபாம். 

நரகாசூரன் வதம்: சத்தியபாமாவின் மகனான நரகாசூரன் தன் தாவய தவிர வைறு எந்த 

ைவகயிலும் தனக்கு மரணம் நிகழக்கூடாது என்ற ைரத்வத பபற்றைன். அதனால் அைன் 

வதைர்கவளயும், மனிதர்கவளயும் துன்புறுத்தி அழிக்க நிவனத்தான். இவத அறிந்த பரமாத்மா 

கிருஷ்ண அைதாரம் எடுத்து சத்தியபாமாவின் மூலம் அைவன ைதம் பசய்து அழித்தார். நரகாசூரன் 

இறந்த தினவம தீபாைளி ஆகும். இது புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ள ஆதாரமாகும். 

இதன் உண்வம என்னபைனில், கலியுகத்தில் கால் ைழியில் பிறந்த அவனைருவம நரர்கள் தான். 

நரபஜன்மமாக இப் பூமியில் பிறந்து இை் உடலில் இருக்கும் வபாவத நரன் என்னும் நிவல 

மாறி  மனிதானாக மறு பிறப்பு அவடந்து வதைனாக ைாழவைண்டும் என்பவத இவறைனின் நியதி. 

இது வைதத்தின் தீர்ப்பு. இதுவை வதைரகசியம் என்பதாகும்.  அைதார மூர்த்திகள் மூலமாகத்தான் இச ்

பசயலானது பதாடர்ந்து ைாவழயடி ைாவழயாக ஆதி பரம குரு முருகபம்பருமான் காலம் முதல் 

பரம்பவரயாக நடந்நு ைருகிறது. அைர்கவள இவற தூதர்கள், ைழிகாட்டியர்கள், தீர்க்கத்பதரிசிகள், 

குருமார்கள் ஆைார்கள். இவதவய நமது பதய்ைமைர்கள்  

தஜரதனில் னரராய்த ்வதான்றித் 

     தாம்மகதி அஜடயா வதாஜர 

முஜறசங்ஙா ரனுகக்ி ரகம் 

     முடித்துவம மனுவாய் மாற்றி 

விஜரபிரம்மம் அவர்மு கதத்ில் 

     ஜவத்துவம பஜடதத்ுப ்பின்னும் 

மஜறபடாத் வதவ ராக்க  

     வந்நனர் உலகுக ்கம்வம                    என்று அருளியுள்ளார்கள். 

இவறைன் அருளால் அை்ைழியில் ைந்துள்ள ஒரு பமய்கக்ுருபிரான் நமக்கு ைாய்கக் வைண்டும். அைர் 

இரக்கம் பகாண்டு நரக வயானியில் பிறந்த நம்வம தாயாக நின்று ஆவிவட என்னும் வதை 

வயானியில் பரிசுத்த ஆவியினால் மனிதனாக மாற்றி பிறக்க வைப்பார்கள். இதுவை நரகாசூரவன 

அழித்து ைதம் பசய்தல் என்பதாகும். இவதவய விநாயகர் அகைலில்  
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தாயா மயனக்குத ்தாமனழுந் தருளி 

மாயாப் பிறவி மயகக்ம் அறுத்து .....  

குருவடி வாகிக ்குவலயந் தன்னில் 

திருவடி ஜவத்துத ்திறமிது மபாருமளன    

      என்று ஔவையார் அருளியுள்ளார்கள்.  

வமலும் சத்திய வைதத்திலும் ஒருவன் ைலத்தினாலும் ஆவியினாலும் மறுபடியும் 

பிறவாவிட்டால் வதவனுஜடய ராை்ஜியதஜ்த காணமுடியாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.   

இவதவய நமது பதய்ைமைர்கள், எமபடரடிபடு வகாடாயிதக்கூர். வாக்கியம் எண். 325  

எல்லாைற்றுக்கும் - வித்து இருக்கிறது. அப்படியானால், வதைனாக ஆைதற்குரிய வித்து எது? 

வதைனாைதற்கு வித்து னரன். வைறு ஏதாைது வித்து இருக்கிறதா என்றால் இல்வல. இந்ந னரன் தான் 

மனிதன் ஆகித் வதைன் ஆைது. னித்திய முத்திகக்ு னரவன இணகக்மான வித்து. ஒரு ைான னாட்டுச ்

பசம்மலின் வகயிவலவபாய் இைன் மாட்டிக் பகாண்டால், இந்ந னரவனத் வதைனாக மாறற்ுைது 

அைர்களுக்கு அை்ைளவு இணகக்மாயிருகக்ும்!      என்று அருளியுள்ளார்கள். 

கங்கா ஸ்நானம்: கங்வக என்பது இமயமவலயிலிருந்து பாய்ந்து ைரும் புனித நதியாகும். இது 

மவழயினால் உண்டாைது அல்ல. உவறந்த பனிமவலயில் இருந்து ைரும் ைற்றாத ஜீைநதியாகும். 

இதில் தவல மூழ்கி குளிப்பவத புனித நீராடல் என்றும் அதனால் நமது பாைம் நீங்கும் என்றும் 

கூறுைார்கள். வமலும் சிைபபருமான் கங்வகவய மவனவியாக அைர் தவலயில் சூடி இருப்பதால் 

இவத தீர்த்தம் என்றும் கூறுைர். தீபாைளி அன்று இந்த நதியில் குளிக்க வைண்டும் என்பது ஐதீகம். 

ஆனால் அவனைரும் அங்கு பசன்று குளிப்பது என்பது இயலாத காரியமாகும்.  

இதன் உண்வமயான தாத்பரியம் என்பது, நாம் நரன் என்பவத அறியாமல் ஐயறிவு பிறப்பிவல 

இருளில் ைாழ்ந்து ைந்வதாம். அவத ஒரு பமய்க்குருபிரான் மூலம் அறிந்து அைரின் நாதமாகிய 

தீர்த்தத்தில் நாம் மூழ்கி நீராடினால் தான் நம் பாைமானது நீங்கும். அதாைது ஆறாைது அறிவைப் 

பபற்று மனிதனாக பிறப்பவத புண்ணியமான பசயலாகும். ஆசானின் நாதவம பபாங்கி ைரும் 

கங்வக ஆறு என்பதாகும். நரகாசூரவன அழித்து மனிதனாக மாற்றிப் பிறக்கும் அகமிய பசயவல 

கங்வகயில் ஸ்நானம் பசய்தல் என்பதாகும். இவதவய, நீரின்றி அஜமயாது உலகு என்றும் 

தீர்த்தமாவது வதசிகர் வாசகம் என்றும் பபரிவயார்கள் கூறிவைத்துள்ளார்கள்.  

இவதவய நமதுபதய்ைமைர்கள் –  

ஆஜடவயா னஜனந்ந தில்ஜல 

     அங்ஙமும் னஜனநந்ு மூழ்கி  

வாஜடயு மணமு மீறி 

     மனத்துள்வள கமழ்நந்ு வீச  

பாடவும் சுஜவனாக ்வகறப்  

     மபரியவப ரின்பம் பூக்க  

ஆடிஆ காய மகங்ஜங  

     அரும்புனல் னீந்நி னாவர         என்று ஆதி மான்மியத்தில் அருளியுள்ளார்கள். 

 

பட்டாசு:  தீபாைளியின் முக்கிய அம்சம் பட்டாசு ஆகும். பட்டாசு என்பது ஒலி ஒளி இரண்வடயும் 

தன்னுள் பபாதிந்துள்ள ஒரு பைடி பபாருளாகும். இது பலைவகயான சத்தங்கவள அதிர்ைவலகவள 

எழுப்பும். இருளில் ஆகாய பைளியில் பைளிசச்த்வதயும் பல ைண்ணங்கவளயும், ைான 

வைடிக்வககவளயும் காட்டகக்ூடியது.  

இதன் தாத்பரியம் என்பது, ஈசனாகிய இவறைனின் அவடயாளம் சத்தம் ஆகும். ஓஜசயும் 

ஒலியுமாக, நாத வடிவாக இருப்பைன். இதுவை ஒரு பமய்க்குருபிரானின் அவடயாளம் ஆகும். 

ஆசான் அைர்களின் வாக்கு ஒரு தீயாகும். அது பிரம்மப் பிரகாசத் தீ. நம்வம சுட்டுக்பகாளுத்தி 

ஹிம்சியாது பூப்வபால் நின்று நம் பாைங்கவள எல்லாம் சுத்திகரிகக்ும். பிறவிசச்ுழலில் சிக்கியுள்ள 

நரவன மீட்டு மனிதனாக மாற்றும் ைல்லபம் உவடயவத குருவின் ைாக்காகிய சத்தம்.  
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இவதவய விநாயகர் அகைலில் 

அல்லல் கஜளந்வத அருள்வழி காட்டிச ் 

சத்தத்தின் உள்வள சதாசிவம் காடட்ிச ்

சித்தத்தின் உள்வள சிவலிங்கம் காடட்ி...     என்று ஔவையாரும், 

வண்டக்கலி துண்டாடிட வந்ந அம்மா 

வாக்கிருநந்ு குறிமபாழிய வாருந்நாவய 

னந்நியுட மந்நிரத்ஜத னருள்களுக்கு  

    னாட்டமுறக ்கலிகக்ஜடயில் னடதத்ிவந்நு...  என்று நமது பதய்ைமர்களும் 

 அருளியுள்ளார்கள். ஆசான் தன் சீடனின் அறியாவம என்னும் கருங்கற் பாவறயாகிய 

 மும்மலத்வத சிவதகக் வகயாளும் வதை வகாடாயுதங்களின் அகமிய பசயவல குறிகக்ும் புற 

 அவடயாள பபயர்கவள மத்தாபப்ூ, சங்கு சகக்ரம், சரம், கயிறு, ஏவுகஜண (ராக்பகட்) … என்னும் 

 நாம் பைடிக்கும் பட்டாசு ைவககள் ஆகும்.  

இவதவய ஆதிமான்மியதத்ில் ஆகாயத்வத யளாவிய புவரயில்லாத கருங்ஙற ்பாவறயான மூன்று 

பனடிய பருைதங்ஙள்-ைநந்ு எதிவர எழும்பித் வதான்றின- அதவன வைதாந்நச் சஞ்ஞீவிச ்

பசஞ்ஞடாமுடி மகுடராகிய பிரானைர்கள் தங்ஙளின் பிரம்வமாதய ையிரைவளக்கண் பீரங்ஙி 

பகாண்டு முழக்கி உவடத்துப் பபாடிபடத் துகள்படுத்திக ்பகாண்டு ... என்று சாவல ஆண்டைர்கள் 

அருளியுள்ளார்கள்.  

பட்டாசு என்பது ஆசானின் ைாய்வமயாகும். இவதவய மசால்லக விளக்கது வசாதி உள்ளது 

என்றும் அருட்மபருஞ்வைாதி என்றும் பபரிவயார்கள் கூறியுள்ளார்கள்.  

வநான்பு எடுத்தல் என்பது விரதம், பத்தியம் இருந்து பசய்யக்கூடிய வமன்வமயான வயாக 

நிவலவய குறிக்கும் அவடயாளமாகும். புத்தாஜட அணிதல் என்பது இக்கடத்வத நீக்கி 

அக்கடத்துள் ஆகும் பசயலாகும். அழி உடவல கடந்து அழியாத புகழுடம்வப பபறகக்ூடிய 

அவடயாளமாகும். அதிரசம், வலகியம்மருந்து என்பது குருபிரான் அைர்கள் மக்களின் பிறவிப் 

பிணியாகிய பைண்வணாவய வபாக்குைதற்காக திருப்பாறக்டவல கவடந்து அதிலிருந்து ைரும் 

அமுதத்வத பாகுபடத்திரட்டி ைட்டாக்கி தரும் மாதவன் தவ மருந்து-அரு மருந்து- இம் மருந்து. 

அவத ைாங்கி உண்டைர்களுகக்ுப் பிறவிப் பிணி தீரும். நிசச்யம் தீரும். இது சாவல ஆண்டைர்களின் 

திருைாக்கு. 

தீபா வளி பண்டிவகயின் அடி நாதமாக இருப்பது சாகாதத்ஜல- வவகாகக்ால்- வபாகாபப்ுனல் 

ரகசியமாகும். எமன் எல்வலயில் பைற்றி காணச் பசய்யும் தீயாகிய விபூதியின் சிறப்வபயும் 

உள்ளடக்கிய மகத்தான பண்டிவக ஆகும்.  

பூமியின் பாரந் நீர்க்கப ் 

    புதுப்புது னாமம் பூண்டு 

வனமியர் வமனா  மளல்லாம் 

    னிலத்தினி லுற்றவத வபான் 

தாமிந்நக் கலிஜய மாற்றித ்

    தனியுகம் பஜடக்க மவன்று 

சாமியும் வந்நா மரன்று 

    சாற்றுவவ னுங்ஙள்க் கம்வம  

என்னும் சாவல ஆண்டைர்களின் ஆசீர்பாதத்துடன் ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் 

அங்கத்தினர்களாகிய நாம் அவனைரும்  கங்காளனாகிய குருவின் கருவணயினால் 

தீபாைளியாகிய விபூதிவய நித்தமும் பூசி மகிழ்வைாம். 

 

 

குருைாழ்க !      குருவைதுவண !! 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் 2021 நவம்பர் மாத சஜப 

நிகழ்வுகளின் சாராம்சம் 

 

06-11-2021 சனிக்கிழமை சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீ வடிவவலன் 

 

அறுக்குைட்டு ைொய்மக மன யறு ்வ  விடட்ு  

              அருைமையி தனறிவழிவய ஆசொன் பின்வன ...     என்ற மெே்ெ்ெை ஞானெ் பாடலுடன் 

குருபிரானவர்கள் அணவணே ம ாடங்ஙினார்கள். ஒரு குடுெ்ப ்தில் உள்ள பலருெ் உடலளவில் யவறு 

யவறாக இருந் ாலுெ், அவர்கள் உை்ணுெ் உைவின் சுணவ அவர்களுகக்ு ஒயர ொதிரிோக ்  ான் 

இருக்கிறது. ஏமனனில் அணனவருகக்ுெ் உயிர், ஜீவன், ஆ ்ொ, மெே்ேறிவு ஒன்றாக ் ான் 

இருக்கிறது. கர் ் ா ஒன்று ய கெ் பலது. அந்  கர் ் ாணவ யநாக்கிே பேைெ்  ான் மெே்ஞானெ். 

சுமவஒளி ஊறுஓமச நொை்ைை் என்று ஐந்தின்  

வமகத ரிவொன் கடவ்ட உலகு. (27)       

என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. மெே்ஞானெ் என்பது ஆைவெ், கன்ெெ், ொணே என்ற முெ்ெல ்ண  

மவல்லக்கூடிே பிரெ்ெ வி ்ண  மெேலாக இருக்கிறது. மெே்ஞானெ் என்பது நெ் வாழ்கண்கயின் மிக 

மிக அவசிேொன மபாருளாகுெ். அண  ணகக்மகாள்ளகக்ூடிே ொ னப்மபாருள் அறிவுெ் ப ்திேமுெ் 

ஆகுெ். ப ்திே ்தின் பாரெ்  ாங்ஙு ல் என்பது வாயில் மொல்வது அல்ல. அனுபவி ்துப் பார்ப்பது. 

ஆொன் மொல்லக்கூடிே யநர் வழிோகிே ஞானப்பாண யில் இைங்கி நடப்பய  ப ்திேெ் ஆகுெ். 

அண  நெ் வாழ்க்ணகோக வாழ்ந் ால்  ான் மெே்ஞான ்ண  மவல்லமுடியுெ்.  இண யே நெது 

ம ே்வெவர்கள் மெே்வழி னூலில், “தவல்லடொ முை்ைல ்ம  தவல்லு தவல்லு தவல்லொ  

மூடருக்கு விள்ளொ த ட்வட...” எனவுெ்  

பூரைப்புண ேல் பாடலில், தைொருளொவி யுடல் தகொடு ்து - முை்ைலை் விட்டுை் தைை்ைை  

முை்ைதிங்ங ணுமரை்ைத ங்வங எனவுெ் அருளியுள்ளார்கள். 

எைைடரடிைடு வகொடொயி கக்ூர.் வொக்கியை் எண்: 77. வ வனொக வொழுை் வொழ்க்மக: ய வ 

வாழ்க்ணகோகிே யபரின்ப ்ண  அனுபவிகக் அ றக்ான அறிவு உடல் யவை்டுெ். அண  அறிோெல் 

நாெ் ெனய ாடு யெர்ந்து வாழ்வ ால் துகக்ெ், கவணல, பேெ், ெஞ்ஞலெ், நிணறந்  வாழ்கண்கோகயவ 

இருக்கிறது. ென றற் ஓர் வாழ்யவ னி ்திே யபரின்ப வாழ்வாகுெ். ெனெ் அறிவாக ொறுெ் மெேயல 

ய வ புருஷ வாழ்க்ணக. அ ் ய வ வாழ்க்ணக இறந்  பிறகு வாழ்வது அல்ல. ஓர் ய வ ஆொணன 

அணடந்து அவர்களின் ஞான வார் ்ண கணள யகட்டு,  ன்னுணடே அழி ய க ்தின் யெஷ்ணடகணள 

நீக்கி பஞ்ஞொபா கங்ஙணள ்  விர் ்து அறிவு ெேொே் இருக்குெ் ய ாதியில் கலந்து வாழ்வய  

ய வ வாழ்க்ணக. இ ் ம ே்வீக நிணலணே, ன் ஜீவணன அறிந்து அ ன் யெல் பற்று ணவ ்து 

அனுபவி ்துப் பார் ் ால்  ான் ம ரியுெ். இது வாோல் யபசுவய ா படிப்பய ா அல்ல. என்மறன்றுெ் 

மெேலுணடே வாக்கிேெ். 

குருைணி ைொமல: ைொடல் எண்- 21:  

தசல்வச்சீர ்னபிமய அந்நர்ைொ முகைொய் ் த ரிசமன கொண்ைதுை் திடவன… என ் ம ாடங்ஙுெ் 

பாடல். 

தசல்வ ்துள் தசல்வை் தசவிசத்சல்வை் அச்தசல்வை்  

தசல்வ ்துள் எல்லொை்  மல. (411)  என்பது வள்ளுவர் வாக்கு.  

அவர் கூறியுள்ள  ணலோன மெவிெ் மெல்வ ்ண  மகாை்டு ஞானமெனுெ். அழிோ , 

மெல்வ ்ண .எவ்வாறு அணடேலாெ். என்பண யுெ், குரு என்பவர் நெ்ணெ ஆவிணட என்னுெ் ய வ 

யோனியில் ெனி னாக பிறக்க ணவ ்  அன்ணனோகவுெ், நல்வழி படு ்துெ் 

 ந்ணநோகவுெ், நி ொன வழி காட்டிோகவுெ் நெக்கு நிழலாகவுெ் இருந்து 

இணறவனிடெ் யெர்க்குெ் இணற தூ ராகவுெ் இருக்கிறார். அவரின் "இை் 

தைொழிமய" யகட்டால் மபருயனாே் என்ற பிறவிப் மபருங்ஙடலில் இருந்து மீை்டு 
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நெ்முள் அந்நர் ொமுகொே் சிரெ் மபருந்நுணறயில் வீற்றிருக்குெ் அெலான 

இணறவணன  ரிெணன மெே்ேலாெ். இண யே நெது ம ே்வெவர்கள் ம ௌஹீது 

ெக்காெ் என்ற பாடலில் "கொது தகொடு வகள் ைகவன இை்தைன்வை  ொன்" என 

அருளியுள்ளார்கள்.  ஒவ்மவாரு ெனி னின் கட ்துக்குள்  இருகக்ுெ் அெலான 

(கட+உள்) கடவுணள காைணவகக்ுெ் வல்லபமுணடேய  இெ் மொழி ஆகுெ்.  

ஸ்ரீைொணிகக்வொசகர் அருளிய குயில் ை ்து: ைொடல் எண்- 07: உன்மன உகைை்ன் குயிவல... என ் 

ம ாடங்ஙுெ் பாடல். பரெ்மபாருளாகிே சிவன் அருணளப் மபறுவ ற்கு நான்கு மநறிமுணறகள் 

உள்ளது. அண  ஒரு மெே்குருபிராணன அணடந்து அவரிடெ் ம ாடர்ந்து இருந்து பழகி நான்கு படி 

நிணலகணளயுெ் அனுபவி ்து உைரயவை்டுெ். அணவ  ாெொர்க்கெ், ெகொர்கக்ெ், 

ெற்பு ்திரொர்கக்ெ், ென்ொர்க்கெ். இணவகயள சிவன் அருணளப் மபறகக்ூடிே நான்கு படிநிணலகள் 

ஆகுெ். 

திருஞொன சை்ைந் ர் அருளிய வ வொரை்: 

ைொடல் எண் 10: ஒண்டு வரொர் துகிலொமட... 

என ் ம ாடங்ஙுெ் பாடல். நி ொன ெெ ்துவெ் 

ெொ ானெ் என்பது உயிர் ஒட்டிே ரகசிே 

அணறயில் இருக்கிறது. அதுயவ ெர்வ உலக 

ெெரெொகுெ். அண  அணடவ றக்ு ஓர் அறிவாக 

விளங்குெ் குருபிரான் மூலொக ்  ான் அறிந்து 

அணடேமுடியுெ். நிர்க்குைொன அவர்களின் 

திரு வார் ்ண கயள நெ்ணெயுெ் குைங்ஙளறற் 

நிர்க்குைொக, நடுவாக, சிவொக, உயிராக, 

உலகாக, இருகக்ுெ் ெெரெ சு ்  ென்ொர்க ்தில் 

நி ்திேனாக வாழணவக்குெ்.  

ம ாடர்ந்து குருபிரான் அவர்கள், அசுரணன 

சூரனாக, நரணன ெனி னாக, ய வனாக 

ொற்றுவது ான் வ ெ் மெே் ல் என்ப ாகுெ் 

எனவுெ், ஒரு குருபிரான்  ேவால் 

மெே்வைக்கெ் என்பண  ம ரிந்து வைங்ஙுெ் 

யபாது நகலாக இருந்  ம ே்வ ்ண  அெலாக 

 ன் இரு ே ்தில் பார்க்க முடியுெ் 

எனவுெ்ம ே்வெ் என்பது பல காலங்களாக 

துணவ ொக இருந் து. இப்மபாழுது 

அ ்ணவ ொக ொறி இருக்கிறது. இப் பாரப் 

மபரிே ரகசிேெ் ஒவ்மவாரு ெனி னுகக்ுள் 

இருக்கிறது. அண  மகாை்டு வந்து 

மவளிக்காட்டி அ ன் மீது உன் அன்பு ொே்ந்து 

மு ்தி நிணலணே எல்யலாருெ் 

அணடேயவை்டுெ் என்ற ஒயர எை்ைெ்  ான் 

எங்களுக்கு உள்ளது. யவறு எந்  எை்ைமுெ் இல்ணல எனவுெ், ொணல ஆை்டவர்கள் என்ற நாெெ் 

உலகெ் உள்ளவணர இருக்குெ். அ ற்குப் பிறகுெ் இருகக்ுெ். அறிணவ அறிந்  ெக்கள் வருெ்யபாது 

அந்  நாெெ் மீை்டுெ் துளிர் ்து எழுந்து வருெ் எனவுெ் மூலெந்நிர ்ண  அவரவர் விருப்பப்படி எண  

எண யோ பார் ்து நிணன ்து மொல்லகக்ூடாது. அ னால் எந்  பலனுெ் கிணடக்காது. நிெெ்ேப் 

மபாருணளப் பார் ்து ான் மொல்லயவை்டுெ். அதுயவ மெே்ோன பலணன அளிக்குெ் எனவுெ் 

மு லில் நெ் ெனண  ெகிக்க பழகயவை்டுெ். அவயன யபோட்டெ் ஆடி நெ்முள்யள அணன ்ண யுெ் 

மகாை்டு வந்து யெர்க்கிறான். ஆனாலுெ் நாெ் அவணன மவறுக்காெல் ெகி ்துக்மகாள்கியறாெ். 

அய  யபால நெ் குற்ற ்ண  மு லில் ம ரிந்து மகாை்டு ெற்றவர் குற்ற ்ண யுெ் ெகி ்துப் பழக 

யவை்டுெ்.  இண யே, 

 

ஏதிலொர் குை்ைை்வைொல்  ை்குை்ைை் கொண்கிை்பின்  

தீதுண்வடொ ைன்னுை் உயிர்கக்ு. (190)                   என வள்ளுவருெ், 
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குமை ைன ்துை் பிமழ ஒதுக்கை் ைழகி ் வ ர்ந்ந குருகுலொதிைர ் ைரபின் 

குணக்குன்வைை்ைை்  என்று  ஆை்டவர்களுெ் அருளியுள்ளார்கள். எல்லா 

ெ ங்களிலுெ் பை்டிணககள் ம ாடர்ந்து வந்து மகாை்யட ான் 

இருக்கிறது.பை்டிணகயின் காரைெ் அ ற்கான மபாருள் ம ரிந் ால்  ான் 

அண  அனுபவிகக்ுெ் உ ் ெ புருஷனாக நீ இருப்பாே். அண  அணடேகக்ூடிே 

வழிோகிே யுகாந்  நாட்டுெ்  மெல்வ ்ண யே ஆதி ொர்க்க னீதி அணவ வழங்கிக் 

மகாை்டிருக்கிறது எனவுெ் அருள் மெே்து அணவணே நிணறவு மெே் ார்கள்.  

 

07-11-2021 ஞொயிை்றுக்கிழமை சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீ தியொகரொஜன் 

 

துலங்ங இங்ஙு எவர்க்குதைடட்ொ னிமலக தளல்லொை் துலங்ஙஎட்டிை் வைசிவருை் துளை 

வவந்வந… என்ற பாடலுடன் குருபிரானவர்கள் அணவணே ் ம ாடங்கி ணவ ் ார்கள். 

வகொடொயி க் கூர் வொக்கியை் எண் 92 : குரு 

என்பவர்கள் உன்  ணல ஓட்டில் உள்ள விதி எழு ்ண  

ொற்றி, ெதி எழு ்ண  அங்ஙுப் பதிப்பிப்பார்கள். உன் 

பாவ இருட்ணட உலர் ்தி, உன்னுணடே 

இ ோென ்தில் சிவன் என்னுெ் வாடா  தீப ்ண  

ஏற்றி ணவப்பார்கள். சிரஞ்ஞீவிப் பட்ட ்ண  உன் 

 ணலயிற் சூட்டிணவப்பவர்கள் அவர்கயள என்ற 

ம ே்வ ் திருவாக்கின் படி, 

குரு என்பவர் அறிோணெ என்ற இருணள நீக்கி அறிவு 

என்ற ஒளிணே  ரக் கூடிேவர்கள்.குருவின் 

வார் ்ண யே வாடா  தீபொக உள்ளது. குருவின் 

இரக்க ் ாலுெ், அருளாலுெ் நெ் சுேமொரூப ்ண  

விளங்க ணவக்கிறார்கள். சீடனானவன் ஆொனின் 

சு ் நிணனவில் நீங்காெல் நிணல ்திருப்ப ன் மூலெ்   

எை்ைெ் வை்ைொே் ொறுகிறது. குருபிரான்  ன் 

வாே்ணெோல் பல யகாடிோே் விரிந்  நெ் 

எை்ை ்ண  ஒரு முகொக்கி சுெ்ொ இருக்க சுகெ் 

என்ற பிரெ்ெவி ்ண  மெேலில் பழக்கி 

ணவக்கிறார்கள் இப்பிரெ்ெவி ்ண  மெேலின் மூலெ் 

விஞ்ஞான ்துடன் கூடிே மெே்ஞ்ஞான ்ண  நெ்ொல் மவல்ல முடியுெ். 

பிைவொமை: பிறவாணெ என்னுெ் மபருநிணலணே அணடேயவ இெ்ெனி  ய கெ் எடு ்ய ாெ் யவறு 

எ ற்குெ் இல்ணல என்பண  வந்  வந்  ஞானிகள் அணனவருெ் கூறி ணவ ்துள்ளார்கள். 

 ன் அறிவில் ொயுெ் ெனி ன் பிறவிெ ்சுழலில் சிக்கி ்  விக்கிறான்,அய  ெனி ன் ஒரு ஆெரிேரின் 

திரு யநாக்கிற்கு இைங்கி நடகக்ுெ் யபாது பிறவா மனறிோகிே ய வ நிணலணே அணடகிறான். 

காணரக்கால் அெ்ணெோர் அவர்கள் இறப்பு என்பது இன்பெ்  ரக ்கூடிே மெேலாக இருக்கிறது என்று 

கூறுகிறார்கள். அந்  இன்ப ்ண யே ொகாெல் ொகப் பழகுவது என்றுெ், தூங்காெல் தூங்கி சுகெ் 

காணு ல் என்றுெ் கூறுகிறார்கள். யபரின்பெ்  ரக்கூடிே மெேணல ஆொன் வந்து பழக்கி ணவகக்ா  

வணர ம ரிோது. ஆொனின் திருனாவிலிருந்து வருெ் அமிர்  வர்ஷிப்புக்கு நாெ் மெவி ெடு ் ால் 

பிறவாணெயின் ரகசிே ்ண  அறிேலாெ் என்று மபரியோர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

வடலூர் வள்ளல்பிரான் அவர்களுெ் விணனகயள பிறப்புக்கு காரைொக இருக்கிறது என்றுெ் 

விணனகள் அற்றுப் யபாகுெ் யபாது பிறப்பற்று, ெரைமிலாப் மபருவாழ்வானது கிணடகக்ப் 

மபறுகிறது என்றுெ் அருளியுள்ளார்கள். இப்மபருவாழ்வு ஆொனின் திருமொழியின் மூலெ் நெகக்ு 

கிட்டுகிறது என்பண , ஆதி ொன்மிே ்தில் 
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தினதைொரு வனரை் என்ைன் 

     திருதைொழி ய மனக வகட்டொல் 

ைனிதவள்ளை் வைொவல ைொவை் 

     ைைந்நிடுை் னிஜவை தசொன்வனொை் 

கனிதைொழி வசொதி வொகக்ுை் 

          மகதயழு ்  ொதி வனொகக்ுை் 

 துணிவுடன் வகட்வடொர் உை்ைொர ்

     த ொமலந்நனர் பிைவி  ொவன என்று ொகாளி ேெ்ென் தீர்க்க  ரிென 

பாடலில் அருளப்பட்டுள்ளது. 

வொ  கை்ைை்: 

ைொ  வன்ைவ ைருந்தநொன் றிருகக்ு 

வொங்ங வொருவை 

ைரண வறுமை தீருவை 

ஆொனின் திருவாக்யக பிறவிணே அறு ்து பிறவாணெணே  ருெ் அருெ் மபருெ் ெருந் ாக உள்ளது. 

ஞானெ் என்பது ொணே அல்ல. ஞானெ் என்பது சு ்  அறிவு. ஆொனின்  யபா ணனயே நெ்ணெ அறிவு 

ொர்ந்  நிணலயில் ஏற்றி ணவக்குெ். அறிவுக்கை் மகாை்டு பார்க்க முடிோ  மபாருயளா, அறிே 

முடிோ  மபாருயளா இந்  உலக ்தில் இருகக்யவ இருக்காது. இந்  அழிஉடல் நான் அல்ல என்ற 

ம ளியவ அவ்வறிவு ொர்ந்  வாழ்கண்கயில் நெ்ணெ வாழ ணவகக்ுெ். 

முட்டொ  பூமச:  

வஞ்ஞமில்புலி யுமட ரி  ்வ வன 

வொச வைவருை் வ சி கர்தைரு 

ைொசில் இளனிலொை ்பூரணவண்ணை் 

ைொர்க்க னொ ரின் வொக்கிது முை்ைொ -மீனொமீன் என்ற ம ே்வ ் திரு பாடலுக்கிைங்க,  

முட்டா  பூணெ என்பது ஓோ ் ம ாழுணகயின் இரகசிேொக ெனி னின் ெகா ெகசூகக்ான 

இரு ே ்துள் னி ் முெ் னிகழுெ் சூட்சுெ மெேலாகுெ். இெ்மெேணல என்றுெ் முற்றா   வாகக்ாகிே 

ஆொனின் அருளால் ெட்டுயெ மபறமுடியுெ் என்ற  ஆசீர்பா  ்துடன் குருபிரானவர்கள் அணவணே 

னிணறவு மெே் ார்கள். 

 

7-11-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சத்துவாசச்ாரி சஜப மதாகுப்பு: ஸ்ரீ நாக லிங்கம் 

 

வைதம் என்பது அசச்டிக்கப்பட்ட ஒரு நூலாக இருந்தாலும் நிஜ வைதம் என்பது ஆசான் 

அைர்கவள. அைர்கவள ைந்த வைதமாகும். அைர்கள் ைந்து அறிவித்த பின்னவர  வைதப் பபாருள்  

இன்னதுதான்  என்றும், மனிதனுக்கு தனிச் சீதனமாக தரப்பட்ட அமானிதம், வித்தியா தத்துைம் 

இன்னதுதான் என்றும் அவத அவடயும்வபாது நாவம "வைதம்" என்பதும் விளங்குகிறது. அதுைவர 

அை்வைதம்  நம்முள் திவரவபாட்டு மூடப்பட்டுள்ளது. அத்திவரவய விலக்கி அந்த வைதப் பதிவய 

தரிசிக்க பசய்து, வக, கால்கள் பகாண்டு ைணங்காத ைணக்கத்தில் நம்வம பழக்கியும் 

வைக்கிறார்கள்.  காமில் பதமாகிய "இவற நிவலவய" அவடயும் ைழியானது, அதாைது ஏறுதல் 

ைழுக்கும் ைழியாக உள்ளதால் ைழி அறிந்த ஒரு தூல குருவின் ைழிகாட்டுதலின்மூலவம அவதப் 

பபற வைண்டும் ஏபனனில் தாண்டுகின்ற இடந்தனிவல தைறுதலும் உண்டு என்பதால் ஒரு காமில் 

துவண பகாண்வட பழக வைண்டும் என்றும், ஹம்மாறா, லவ்வாமா, முல்கிமா, முத்மயின்னா, 

மருலியா,ராலியா,காமீலா என்ற காமில் நிவலவய அவடய நபுசாக நம்மிடம் உள்ள மனவத 

பபாய்யினிடத்திலிருந்து விலக்கி தன் ைாசக தீர்த்தத்தால் மனவத பதளியவைத்து வமல்நிவலகக்ு 

நம்வம ஏற்றுகிறார்கள் என்றும், இது நம்முவடய பைறும் ைாய்ப் வபசச்ால் ஆைது அல்ல என்றும், 

இவதவய ஞான அகைல் பாடலான  

மமய்மயன் மறவர்களும் வாய்புலம் புவதலா லறியார்  

மமய்மயனும் மபாருப்பீ மதனமனம் மதளிந்நவ ருலகில் 

மமய்ஜய மமய்மயன வமவிடார ்மமய்யரா குவவரல்  
மபாய்ஜய மமய்மயனும் புஜலயவரன் புண்ணிய ராகார்   
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என்ற பாடலில் பசால்லியுள்ளார்கள் என்றும் பகிரப்பட்டது.  

வமலும் பாதபூவஜயில் ைரும் "குருடாய் இருந்த எங்களுஜடய கண்கஜள திறந்த 

வதசிவகந்திரவர" என்பதில் ஒரு நிஜ ஆசாவன அவடயாத ைவர நமது பமய், 

ைாய், கண், மூக்கு, பசவிக்கு ைல்லவம அளிப்பவையாகவும்,ஈசன் 

இருப்பிடமாகவும் உள்ள அந்த அகக்கண், பநற்றிக்கண் திறக்கப்படாமல் குருடாகவை உள்ளது 

என்றும் அந்த அகக்கண், ஞானக்கண் என்பது நமது "மனக்கண்வண" என்பவத ஒரு ஆசான் 

அைர்கள் அறிவித்த பின்னவர நமக்கு பதரியைருகிறது என்றும்,அந்த அகக ்கண்ணுகக்ு சான்றாக  

வாசிகா லுசச்ி கண்டத்தின் வழியாய்  

         ஊசியின் தமர்வழி வயாடிப்  

வபசரு மூஜள மண்டலக ்குஜகவமல்  

         மபலஞானக் கண்மணான்றங்  ஙிருநந்ு 

வாசஜன வகள்வி யிருகண்வா மயஜவக்கும்  

         வல்லஜம யளிக்குமக ்கண்வண       

ஈசன்றன் னிருப்பும் ரவிவகாடி வீசும்  

         இருதய மலர்விரிந் மநழும்பும்  

என்ற பாடல் பாடப்பபற்றது. வமலும் மனம் 

அைாவுடன் தாவி அனுபவிப்பவத சிற்றின்பம் 

எனவும், நிவலயா மனவத நிவல நிறுத்துைதும், 

மும்மலத்தில் உழன்றுபகாண்டு இருகக்ும் 

மனவத அதிலிருந்து கழட்டியும், வைராக்கிய 

சித்தத்தில் அந்தர் முகமாக ஒடுக்கி 

ஓர்நிவலவய  அவடைவத வபரின்பம் ஆக 

உள்ளது என்றும் பகிரப்பட்டது.  

வமலும் சிைனுக்கு வகாவில்களில் உருைசச்ிவல 

வைப்பதில்வல மாறாக சிை 

குறியீடாக,தத்துைப் பபாருளாக அருஉரு 

நிவலவய உணர்த்தும் லிங்கம் மட்டுவம 

உள்ளது. ஏபனனில் "மதள்ளத ்மதளிந்தார்கக்ு 

ஜீவன் சிவலிங்கம்" என்ற  திருமூலர் பிரானின் 

கூற்றுப்படி ஜீைன் என்பது ஆவிப் 

பபாருளாக,அரூப பபாருளாக எல்லா 

ஜீைனிடத்திலும் உள்ளதால் தனித்த உருைம் 

வைக்கப்படுைதில்வல என்றும், கிறிஸ்துை 

மதத்திலும் இதவன பவுல் அைர்கள் "மாமிச 

இச்ஜச மரணம்" என்றும் "ஆவிக்குரிய 

சிந்தஜனவய நித்திய ஜீவனும் 

சமாதானமுமாக உள்ளது" எனக் 

கூறியுள்ளதாக  பகிரப்பட்டது. வமலும், 

பள்ளத்வத வநாக்கிப் பாயும் நீர் வபால் நமது 

மனமும் எப்வபாதும் கீழ்நிவலயாகிய அழி 

உலக வதட்டிவலவய  சதா சர்ை காலமும் 

ஓடிக்பகாண்டிருகக்ும் என்பதால் அை்ைாறு 

பாதாளத்தில் பாய்கின்ற மனவத ஒரு வதை 

ஆசான் தங்களின் அருட் கருவணயால் 

வமல்நிவலக்கு எத்தி வைக்கிறார்கள் என்றும், 

இவதவய பதய்ைம் அைர்கள் ஐம்மணிப் பபாதிவகயில் "எதிர் ைலத்தில் ஏடதுவும் ஏறும் 

பஞ்ஞாட்சரவம" என அருளியுள்ளார்கள் என்ற பகிர்வுடன் சவப இனிவத நிவறவு பபறற்து.  
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13-11-2021 சனிக்கிழமை சமை  

த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி கல்ைனொ விஜயகுைொர ்

 

சன்ன ங்கள் : உயலாக ் ால் மெே்ேப்பட்ட யவல், வாள், பராங்குெெ் மு லிே 

ஆயு ங்கள் ஆை்டவர்கள் திரு அவ ார ்திற்கு முன்யப பல காலங்களாக இருந் து என்பது, உலக 

ெக்கள் அறிந்  ஒன்றாகுெ். 

ஆனால் காொதி அசுரர்கணளக ்கருவறுகக்ுெ் யகாடி சூர்ேப் பிரகாெொன ய வாயு ங்கள், 

குருய வராக வரக்கூடிே மெெ்ெல்களின் திருக்கர ்தில் இருக்குெ் ென்ன ங்கள் என்பண  

ஆை்டவர்கள், ஆதிொன்மிேெ் ென்ன ெ் மபறு பருவ ்தில்“குருவ வரன்றி கருைொர்களின் 

உமலக்கூட ைறியொ  சூலை்,வவல், ைரொங்குசமுை்” என்று அருளியுள்ளார்கள்.  

வொன்ைதிகத்கொரல் திருவொகக்ியை் எண் : 45 மபரியோர்கள் மூலெ் ஆகெ விதிப்படி 

பிரெ்ொை்டொக உை்டாக்கப் மபற்றுள்ள ஆலேங்கள், ெனி னுக்கு அெலான இணறவணன 

நிணனவூட்ட ஏற்படு ் ப் மபற்ற நகல் அணடோளங்கள் ஆகுெ். நகலுக்யக மபருெ்பாடுெ், மெலவுெ், 

முேற்சி, உணழப்பு யவை்டுெ் என்றால், அெலான இணறவணன, ெனி னின்  ணலயில் 

நாட்டுவ ற்காக மபருங்கருணையோடு வருெ் மபரியோர்களின் மபருெ்பாடு வார் ்ண களால் 

விவரிக்க முடிோ  அருெ்மபருெ் மெேலாகுெ். 

ஞானெ்,பழெ் புரா னெ் வாே்ந் து என்ப றக்ு உ ாரைொக  ஞ்ஞாவூர் யகாவிலில் தீர்க்கம ரிென 

வரிணெப்பாடு பிற்கால ்தில் ஞானெ், எவ்வி ொக இருக்குெ் என்பண  கல்லில் எழுதி 

ணவ ்துள்ளண க ்காைலாெ். 

கொலந்நொட்டிய கொரணைை்ொ ைொடல் எண் 01 “வவ  வவதிய னொ  புரொ ன .... “என ் ம ாடங்குெ் 

பாடல் பாடப்மபறற்து. எெனாகிே காலனிடெ் சிக்காெல்  ப்பி ்து,  ன்மனடுங்ஙடலாகிே பிறவிப் 

மபருங்கடணல  ாட்டி வீடணடே ணவக்குெ் காரை காரிே ்ண  இப்பாடல்கள் உைர் ்துகின்றன. 

யவ  யவதிே நா  புரா னராகிே குருமபருொன் அருளால் சிவனடி பா  ் ால், கை்ணுெ் காதுெ் 

யனர் மபற்ற ெக்களுக்கு கலிேணன மவன்று , காலனிடெ் சிக்காெல்  காலெற்ற இடொகிே 

கங்குல்பகலற்ற இட ்தில், வாழக்கூடிே வாழ்க்ணக அணெயுெ். இண யே நெது ம ே்வெவர்கள் 

பூங்ஙிளிக் கை்ைி என்ற பாடலில்  

கொலை் கடந்ந தைொருள் சொமல வளனொட்டு 

னீள் டை் வொசலிவல ளின்றிலங்ஙுை் பூங்ஙிளிவய  என்று அருளியுள்ளார்கள்  

திருவொசகை் :  தச த்ிலொை் ை ்து - ைொடல் எண் 02   "புை்றுைொய் ைரைொய் ..." என ் ம ாடங்குெ் 

பாடல் பாடப்மபற்றது. கணரோன் (மெல்) கட்டிே புற்றில் பாெ்பு வாழ்வ ால் பாெ்புப் புற்று என 

நிணனப்பது யபால், புற்றாகிே உடணல " ான்" என நிணன ்து வாழ்கியறாெ். எ ற்குெ் மு ற் 

மபாருளாகிே "ஜீவவன திருச்சிை்ைை்ைலை் தைொருள்" எனுெ் ோருெ் காை முடிோ  திருவடிணேக ்

குருமபருொன் காட்டி ணவ ் ாலுெ், அண  உைராெல் "மெறற்ியலன்"  என்னுெ் மெ ்துப ்பழகுகிற 

மெேல் ம ரிந்து மகாள்ளாெல், திருவடி நிழல் ம ரிோெல், புல்லாே் ,ெரொே், பறணவோே், 

மிருகொே் அணலபாயுெ் ெனநிணல பறற்ி இப்பாடலில் கூறுகிறார்கள். 

வ வொரை் திருக்கொடட்ுைை்ள்ளி ைொடல் எண் : 11 . " தைொன்னியல்  ொைமர ..." என ் ம ாடங்குெ் 

பாடல் பாடப்மபற்றது. மபான்னிோகிே காவிரி விரிந்து மபாே்ணகயில் பாே்ந்து  ாெணர, ஆெ்பல் 

ெலர்கணள ெலரெ் மெே்வது யபால், நடந் றிோப் மபருங்காடாகிே யவ  ஆரை்ேொகிே 

ெணறக்காட்ணடக ் காட்டு ற்கு காட்டாணனோக, ெணறக்காடனாக வருெ் குரு மபருொனின் 

திருவடியில் இருந்து விரிந்து வருெ் நா ெ், நெ் அறிணவப் பூ ்து ஒளிரெ் மெே்கிறது. 

ஆஞ்ெயநேர்- சுேெ்பிரகாெ நி ்திோனந்  பிரெ்ெ மொரூப ்ண , குருமபருொனின் ஞானமென்னுெ் 

அஞ்ஞன ெலாணகோல் திறக்கப்மபற்று அறிந்து,  அஞ்ஞனொகிே ப ்து வேது கன்னி ் ாே் யெல் 

யநெ ்துடன் இருகக்ுெ் மெேணலயே ஆஞ்ெயநேர் என்ற திருனாெெ் குறிக்கிறது. 

குரு ஸ்வ ொ ்திரை் ைொடல் எண் -10  "ைொயக்கூ த்ின் வமகயறியொைல் யொன்...” 

என ம ாடங்குெ் பாடல் பாடப்மபற்றது. ொேக்கூ ்தின்  ணலவனாகிே ெனெ் 

மூலெ் விணன ஏற்பட்டு, விணனோல் காே ்தில் நுணழந்து நுணழந்து பிறவி 

ஓோெல் கணள ்  நாணளயில், குருவின் திருப்பா  ் ால் இ ேொொளிணகயில் 
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தூே ஞானெச்ுடர் விளக்கு ஏற்றப்மபறற்வுடன், விணன எனுெ் மகாடிே மிடிணெ 

இருள் அறுகக்ப்பட்டு, பிறப்பு ஒழிந்து பிறவானிணல கிட்டுகிறது. 

திருெைெ்- "துணையோடு அல்லது மநடுவழி யபாயகல்" திருெை ் ால் கைவன் 

ெணனவி என்ற ஒரு பந் ெ் உை்டாகி இல்லற வாழ்வு ெரிோன துணையுடன் 

சிறப்புற அணெேப் மபற்றது யபால், மெே்ஞ்ஞான வாழ்வுெ் குருவின் துணையுடன் ஞானெெ்பந் ெ் 

உை்டாகி, சிவயபாகெ் நடந்து, சிவயோகெ் பழகி, அ ன்மூலெ் சிவானுபவெ் மபறற்ு சிவானந் ொக 

சிறப்புற வாழ்வ ாகுெ்.  

அறிவு - "திமரகடல் ஓடியுை் திரவியை் வ டு” என்பது அழியுெ் மெல்வ ்ண  ய டுவ ல்ல. அழிோ  

மெல்வெ் ஞான மெல்வெ் அறிவுெ் மெல்வ ்ண  ் ய ட யவை்டுெ். ஆை்டவர்களுெ் "அறிணவ ் ய டு" 

என்கிறார்கள். அறிவு ஈெனுணடே மொ ்து. அறிவு என்ற ொைிக்கெ் ெனி னுகக்ு  னிெ் சீ னொக 

 ரப்மபற்றுள்ளது. அறிவுக்கு அறிவாகிே ஆொன் பா ெ் மூலெ் அழிோ  ஞான மெல்வ ்ண ப் 

மபற்று அணனவருெ் வாழ யவை்டுெ் என்ற ஆசீர்பா  ்துடன் குரு மபருொன் ெணபணே நிணறவு 

மெே் ார்கள். 

 

14.11.2021 ஞொயிை்றுக்கிழமை சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீ தஜய்குைொர்  

 

“அளவி லொதவகு கொலமிை் பூமியிை்“ என ் ம ாடங்குெ், குரு ஸ்ய ா ்திரப் பாடலுடன் ெணப 

ம ாடங்கப் மபற்றது. மபரியோர்கணள  ரிசி ்து , அவர்களின் திருவாே் மொழிகணள யகட்குெ் 

மபாழுது யவடிக்ணக கை்கயளாடு பார்ணவோளராக ெட்டுயெ இருக்காெல், அவர்களின் 

வாே்ணெயில் இரை்டறக் கலந்து மெே்யுைர்ணவ மபறக ்கூடிேவர்களாக நாெ் இருகக் யவை்டுெ். 

உலகில் கஞ்ஞா என்பது அறிணவ ெழுங்கடிக்குெ் யபாண ப்  மபாருளாக இருக்கிறது. ஆனால் 

மெே்ஞான ்தில், கஞ்ஞா என்பது, பஞ்ஞபுலன்கணள ஒடுங்க மெே்யுெ் ஆொனின் னா ொக, அறிவு ் 

ம ளிவளிக்குெ் அமு ொக இருக்கிறது. அவ்வமு  ்ண  பருகிேவர்கக்ு சிறற்ின்பெ் கெந்து யபாகுெ். 

இ ணனயே, 

வைொம யொ லிங்ஙுள்ள த ல்லொை ைநந்ுவுன்  

     பின்னொவல வயத ொடரந்்வநன் 

தைொை்கிண்ண  ்தின்ைொை் கஞ்ஞொவுங் ஙலந்நந் ை ் 

     வைொம தயன் வைத ரிந்வநன்  

என ஆை்டவர்கள் ஞான முணறயீடு பாடலில் அருளியுள்ளார்கள். 

ரய ா,  ாெெ, ொ ்வீகெ் என்னுெ் முக்குைங்களின் மூலெ் விணளயுெ் மெேல்களால் துன்ப ்ண  

அனுபவிக்குெ் ெனி ணன மீட்டு னிர்க்குைொகிே இணற நிணலக்கு ொற்றி ணவப்பவயர 

குைங்குடியேறிே குருொர்கள். அவர்கள் குற்றெற்ற வேதுணடேவர்கள். (குற்றெ் என்பது மூெச்ு 

துை்டாடப்பட்டு நஷ்ெணடவது). ஆொன் நெ் குற்ற ்ண  னீக்கி உற்ற மபாருணள ஓதுெ் மெேணல 

பழக்கி ணவ ்  பிறயக குறிஞ்ஞி னன்னில ்தில் குடியேறி வாழ முடியுெ் என்பண  நெது 

ம ே்வெவர்கள் மெே்ெ்ெை ஞானெ் என்ற பாடலில், 

குை்ை வைதுமில் குறிஞ்ஞி னன்னிலை் 

     குணங்ஙுடி தகொண்டங் வஙைவவ  என அருளியுள்ளார்கள். 

ஞொன முமையீடு: 

உள்ளது னூவை யொண்டி 

     லிளமையி லீரொறு வைொகுை்... "வீைாெ்" என்ற பாடலின் புரி லாக ெனி னின் வாழ் நாளானது 

நூறு ஆை்டுகள் எனக ்கைக்கிட்டு, அதில் இளணெயில் 12 வருடங்கள் , முதுணெயில் 36 வருடங்கள், 

உறக்க ்தில் 26 வருடங்கள் யபாக மீ முள்ள 26 வருடங்களில், வறுணெ , கல்வி , யநாே் , இன்ப துன்பெ் 

என இணவகளில் கழிகின்றது. 

இணறவன் ெனுக்களுகக்ு வேது  ந் தின் பிரயோெனொகிேது - 

மெே்ப்பாலறிேயவ! என்ற ஆை்டவர்களின் திருவாக்கிே ்தின் படி 
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மெே்ப்பாலறிவ ற்கான காலெ் மீ மெங்யக? என்பய  இப்பாடல் உைர் ்துெ் 

மபாருளாகுெ். 

பரிசு ்  ஆவிோகிே குரு மபருொன் அனந் ானந்நெ் நாெங்கள் புணனந்து 

மகாை்டு அந் ந்  காலங்ஙமளல்லாெ் வந்து ெக்களின் துேர் கட ்தி யபரின்பெ் 

அளிக்க யபரிரக்கெ் மகாை்டு அவ ரிப்பார்கள் என்பண , ஆதிொன்மிேெ் : பக்கெ் -03 

ஆதியோ ே ்  ணலப் பருவ ்தில், 

எல்லொண்டு எல்லொண்டு எண்ணொய்கி ை  ்ொண்டு  

                         -எவ்வவ  ஆசொனூைொய்ை ்

ைல்லொண்ட ைழமைை் ைரிவச அவ ொரொ 
               இங் - வஙொவடி தகொள்ளுங் ஙுடிகொை்வை  என்று அருளப் மபறற்ுள்ளது.  

பிறவாணெ என்பது ென ற்ற பரிசு ்  நிணலணே அணடவ ாகுெ். பிறவிப் மபருங்கடலில் 

பிறப்மபாழிோப் பாவிேர்கணள கணரயேற்றி பிறவா மனறியில் வாழணவப்பது ஆொனின் 

னா ொகிே பஞ்ஞாட்ெரெ்.  

த ொட்டவுடன் சுட்டுவிடுை் எங்ஙள் ைஞ்ஞொட்சரவை   என்பதிற்யகறப், நெ்மிடெ் உள்ள அறிவானது 

அறிோணெ என்னுெ் இருளால் சூழப்பட்டுள்ளது. நன்ணெ பேக்குெ் தீோகிே ஆொனின் நா ொனது 

நெ்முணடே அறிோணெணே சுட்டிக்காட்டி, ஆைவெ், கன்ெெ் ,ொணே என்னுெ் முெ்ெல ்ண  

சுட்மடரி ்து நெ் உள்ள ்ண  தூே்ணெப்படு ்தி இணறவணன  ன்னுள் உைரெ்மெே்கிறது என்று 

அருளி குருபிரானவர்கள் அணவணே னிணறவு மெே் ார்கள். 

 

14-11-2021 ஞொயிை்றுக்கிழமை ச ்துவொசச்ொரி சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர் ்தி 

  

திருக்குரானில் அல்லாஹ் அவர்களிடெ், அடிேவர்கள், "ணெ ் ாணன அழிக்காெல் ணவ ்து 

இருப்பதின் காரை ்ண  வினவ, அண  அழி ்து விட்டால் நான் இருப்பது உலக ்திறக்ு ம ரிோது 

என்று கூறினார்களாெ். அ ் ணகே ஞானெ் மெெ்ெல்களின் மபருங்கருணையுெ் யபரன்புயெ, 

ெனுவின் அறிோணெணேக ்கருவறு ்துப் யபரின்ப அறிவு வாெணல ் திறந்து ணவக்கிறது. 

ைமகவர்: வந்  யவ ொகிே ஆொணன ொற்றொகப் யபசுகின்றவர்கயள பணகவர்கள், அவர்களுகக்ு 

எக்யகாடி கால ்திறக்ுெ் மீளயவ முடிோ  னரகயெ கதி. எை்ைெ் யபால்  ான் வாழ்வு. இண யே  

"தவள்ள ்  மனய ைலரநீ்ட்டை் ைொந் ர் ை் 

உள்ள ்  மனயது உயர்வு"        என்கிறது திருகக்ுறள் (595). 

அழியொ து: "பிைந்நநினி யிைவொதுை் வைசுை்ைஞ்ஞொட் சரவை". ஞான மெெ்ெல்களின் னா  

அமு ெ் ஒன்யற ெதுர் யுகங்யகாடி கால ்திற்குெ் அழிோெல் இருந்து ெனுக்களின்  ணலோன 

 ணலணேெ் மெழிகக்ெ ்மெே்து மகாை்டு இருக்கின்றது. அதுயவ அழிோ து.  

அனி ்தியை்- னி ்தியை்: நாெ் காணுெ் உலக ்தில் உள்ள ஆயிர ்ம ட்டு அை்டங்கள் 

அ ் ணனயுெ் அனி ்திேயெ. உலக சிற்றின்பங்கணள அனுபவிகக் உடலுெ், அவேங்களுெ் 

ய ணவப்படுகின்றது. துர்நாற்றயெ நிரெ்பிே இந்ந அனி ்திே உடலினுள் உள்ள வல்லப வ ்ஜிர 

னி ்திே உடணலக ்மகாை்டு ான் குன்றா  மபருவாழ்வாகிே  யபரின்ப ்ண  அனுபவிகக் முடியுெ். 

இ ணனப் மபற குருபிரான் அவர்களின் திருவடிகணளயே  ஞ்ெெ் புகயவை்டுெ். 

ஞொன முமையீடு:  

அழியொை்ைதி குடிவயறிய 

    னொயக தைன்குருவின் 

தைொழியொை்ைடி குடிவயறியு 

    ைொயை துட்புகவவ 

த ளியுை்ைதி யமு ை்ைது 

    வொ க சொந்நைதில் 

ைழியொகிய எைவன ையந் 

    வநொடிவி ரண்டனவன     என்ற பாடலின் புரி லாக, 
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காலன் வந்து எட்டி ஏற முடிோ  எல்ணலயே அழிோப்பதி. அது  ாக்கிரெ், 

மொப்பனெ், சுழு ்தி, துரிேெ், துரிோதீ ெ் என்ற நிணலகள் கடந்  ஞான ஆகாேப் 

மபருமவளிோக இருக்கிறது. காலெ் கடந்  மபாருளாகிே காலாதீ யன 

அந்நாட்டிற்குரிே அரென். அழிோப் பதிோகிே ணகலாேெ், ணவகுை்டெ், 

ம ே்வயலாகெ், மெகரா ், பரெை்டலெ் என்ற அதிெயகான்ன  நிணலோகிே 

அவ்விடயெ, நெது குரு மகாை்டல் குடியேறி வாழுெ் யபாகக்ுவர ்து நாடாக இருக்கிறது.  

 ன்ணன அை்டிே ஆதி ொர்க்க னீதி அணவயின் அங்கங்கணளயுெ் அப்படி குடியேறற்ி 

ணவக்கின்றார்கள். அவர்கள்  ங்களின் ஓமரழு ்து ொ ்திணரக ்யகால் எனுெ் ொ னொகிே ம ே்வ 

னீ  ொவிமகாை்டு ெந்திரப்பூட்ணட ் திறந்து அவரவரின் மொந்  வீடாகிே மூல ெந்திர ்தில் 

குடியேற்றி வாழ ணவக்கிறார்கள். குரு மகாை்டலின் ஆல வாே் அருளமு  ்ண ப் பருகப் பருக 

எெனுணடே ஆகண்ஞகக்ு உட்பட்டு இருந்  அனீ ங்கள் ம ே்வீக னீ ொக ொறி அங்கு எென் பேந்து 

ஓடி விடுகின்ற பரிசு ் ொன இட ்தில் நெ் ஜீவனானது குடியேறுகிறது.  

வகள்வி : நெக்கு ் ம ரிோ  அறிோணெ எல்லாெ் யகள்விகயள. அறிோணெணே அறியுெ் மபாழுது 

அறிவு வடிவாக விளங்குெ் இணறவயன யகள்வியின் னாேகனாக இருப்பண  உைர்ந்து 

மகாள்ளலாெ். பார்க்குெ் இடெ் எங்குெ் நீக்கெற னிணறந்து இருக்குெ் இணறவன் பணட ்  

பணடப்புகளில்  ான் இருக்கிறார் என்ற பகிர் லுடன் அணவ நிணறவு மபறற்து.  

 

19-11-2021 திருக்கொர் த்ிமக தீைை் சிைை்பு சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீ விஜயகுைொர் 

 

அங்க ்தினர்கள் அணனவரின் இல்லங்களிலுெ் ொணலயில் விளக்குகள் ஏறற்ி  

மெே்ப்மபாருள் அணடகக்லப்பா பாடலுடன் ெணபயின் நிகழ்வுகள் ம ாடங்கிேது. 1940 ஆெ் வருடெ் 

மு ல் மெே்வழி ஆை்டவர்களின் முன்னிணலயில் திருகக்ார் ்திணக தினெ் மகாை்டாடப் மபறற்ு 

வருகிறது. 

" இல்லக விளக்கது இருள் தகடுைை்து  

  ைல்லக விளகக்து ைலருை் கொண்ைது  

  தசொல்லக விளகக்து வசொதி உள்ளது"   

இந்  மொல்லக விளக்ணகக ்குறி ்து  ஏற்றப் மபறுவது ய ாதி. ஆை் மபை் யப மின்றி அறிவு 

விளக்கொனது ஏற்றப்பட யவை்டிேது கடணெோக உள்ளது. அக்னி வடிவான ஆன்ொவின் 

அஞ்ஞான இருள் மெே்ஞான அருளால் விலகக்ப் மபறுவய  அருட்மபருஞ்ய ாதிோகுெ். வள்ளலார் 

அறிவி ்  அருட் மபருஞ்யொதியுெ் இதுயவோகுெ். இ ன் நகயல புற வழிபாடாக உள்ளது. 

அருட்மபருெ் ய ாதிோக ஆதியில் இருந்  வார் ்ண ோனது ஜீவன், இருள், உைர்வு, ய ாதி, அறிவு, 

வாசி,  ெனெ், கவனெ், நா ெ்,  ன் எனுெ் ஜீவ குணக, என்பணவ மபாதிந்  "நான்" எனுெ் பிரகாெப் 

மபாருளாக, உலக வாழ்வில் ெனெ் என்ற மபேரில் மெேல்படுவ ாக உள்ளது. இண  அறிவய  

" ன்ணனேறி ல் "நான்” என்பது   ்துவங்களுக்மகல்லாெ்  யெலான "ஆன்ொணவ" குறிப்பய  ஆகுெ். 

தூே ஞானெ் சுடர் விளக்கானது ய சிகரின் திரு வாெக ்தினால் ஆதி ொர்க்க நீதி அணவயின் 

அங்கங்களுகக்ு ஏறற்ப் மபறற்ுள்ளது.  

ஐெ்புல நுகர்வால் விலகாெல் உள்ள பிறவிப் பிைிோனது ஞானெ் சுடயரற்றுெ் ஆொனின் 

வாக்காகிே "தீ" யினால் நரணன ெனி னாக, ய வனாக, ொற்றுெ் வல்லபெ் மகாை்டது. நீதி 

நிணறந்  பரெ்மபாருள், அறெ், மபாருள், இன்பெ் மகாை்ட சுேெ்பிரகாெ, நி ்திோனந்  பிரெ்ெப் 

பிரகாெொக உள்ளது. ஆதி ொர்க்க நீதி அணவயின் யநாக்கொக அடிநா ொக உயிரம்ூெெ்ாக 

இருப்பது, மூலெந்திரெ், பா  பூண , ெகாெங்கல்ப ெந்திரெ், இவற்ணற மெேலாக ஆக்கி ணவப்பது. 

நெ் சி ்  ்தில் மபரியோர்கள் ஏற்றி ணவக்குெ் விளக்கானது சிவொகவுெ், அ ன் ஒளியே 

ஆடுெ்யபாது நடனொக உள்ள ாகவுெ் அருளப் மபறற்ுள்ளது. ஆலடி ய ான்றி வளர்ந்  அரசு பீட ்தில் 

ம ட்சிை முகொக அரொட்சி மெே்கின்ற ம ன்முகக ் கடவுளான முருகப் மபருொயன 

கார் ்தியகேன், ஆதி பரெகுரு  ட்சிைாமூர் ்தி. அவர் வீற்றிருப்பது திருவை்ைாெணல. 

சிவபுராை ்தில் "புற ்ய ால் யபார் ்து எங்குெ் புழு அழுக்கு மூடி" என்பது 

அறிோணெ எனுெ் அழுக்காகுெ். அண ப் யபாக்குவது திருவை்ைாெணல. அடி 

,முடி ,நடுவின் ரகசிேொக விளங்குவது அை்ைாெணல தீபெ்.அடியுெ் முடியுெ் 
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நடுவுெ் கை்டு "அவ்"வானவர்கக்ு ய ாதிோக விளங்குவது அை்+நா+ெணல. 

ஆொனின் ஓமரழு ்து ொ ்திணரக்யகாயல பல்லக விளகக்ாக உள்ளது.  

கொர் ்திமக: கார் என்பது யெகொகவுெ், மகாை்டல் வாே்ணெோகவுெ் தீ என்பது 

திருவாக்காகவுெ், ணக என்பது 

ெகா ெகசூகக்ான 

இரு ேொகவுெ் விளங்குகிறது. "தீப ் திருநாள்" 

என்பது தீப ்தில் இருகக்ுெ் நாளாக உள்ளது.  

அன்தைனுை்  களி: அன்யப சிவொக,  ஜீவனாக 

,அறிவாக உள்ளது. குருயவ சிவொக, அறிவாக 

உள்ள ால், குருயவ அன்மபனுெ்  களி. 

ஆர்வை்: மெே்ஞான விருப்பமெனுெ் மநே்ோகவுெ் 

இன்புருகு சிந்ண  திரிோகவுெ் உள்ளது 

ஞொன ் மிழ் எனுெ் அழிோப்பதி குடியேறுெ் 

வாழ்வானது குரு பிரானால் அருளப் மபறுகிறது. 

அக ்தில் உள்ள அல் எனுெ் அறிோணெோகிே 

இருள் அகல ஏற்றுெ் விளக்யக அகல் விளக்கு. நீதி 

நிணறந்  பரெ்மபாருளாக நி ் ெ் என் சி ்  ்து 

உணறந் வராக ஓணெ ஒலிமேல்லாெ் ஆனவராக 

ஒ ்ண ோே் என்னாளுெ் உள்ளவராக இருப்பது, 

பஞ்ஞாட்ெரொக, "நான்" எனுெ் ய ாதிோக, 

ஆொனின் நா ொக, ஓணெோக, ஒளிோக உள்ளது. 

மபரியோர்களின் திருயெனி காை்பதுெ், 

திருவார் ்ண  யகட்பதுெ், திருநாெெ் மெப்புவதுெ் 

திரு உரு சிந்திப்பதுெ் புை்ைிேொகுெ். காகக்ுெ் 

தீணேக் ணகக்மகாள்வய  பிரெ்ெ வி ்ண . 

இக்கட ்ண  நீக்கி அக்கட ்துள் ஆக்குெ் மெேயல 

ஐெ்புலக் க ணவ அணடக்குெ் யபரறிவாக உள்ளது. சிவன் எனுெ் வாடா  தீபொக , ய ாதிோக 

இருப்பது குருபிரானின் திரு மொழியே. அதுயவ நெ் உயிர் வீைாகாெல் காக்குெ் ய ாதிோக 

உள்ளது. இருள் நாெொகுெ் இட ்திறக்ு மபேர் நாசிோகுெ், அதுயவ ய ாதி ஆகுெ்.  

வா  கற்ப நிணலணே உைர்ந் வர்கயள ஓோ ் ம ாழுணகயின் ரகசிே ்ண  அறிவர். உடலினுள் 

இருக்குெ் அழிோ  ய க ்தில் குரு பிரானின் அருளால் குடியேறி இரவு பகல் ஓோது ஒழிோது 

ஊழிேெ் மெே்யுெ் உயிணர ்  ரிசிகக்ுெ் நாமளல்லாெ் கார் ்திணக தீப ் திருநாளாக உள்ளது.  

தைய்வழி னூல்: முன் உணர ்  மு ல் னூல் என்பது, ஆை்டவர்கள்  ன் ஆொன்  னிணகெைிப் 

பிரான் முன் உணர ்  மு ல்நூல். ெர்வ விளக்கங்களுகக்ுெ் காரைப் மபாருளாக நின்று விளங்குெ் 

விளக்குணடோன் கழல் அவர்கயள, அந்  அருள் விளக்ணக இனாொக, அன்பளிப்பாக 

அருளுகிறார்கள். ஒருவருகக்ு ஏற்றப்பட்ட விளக்கானது இன்று பல ெக்களுக்குெ் ஏறற்ப் 

மபற்றுள்ளது, இது இன்னுெ் இ ற்கான ெக்களிட ்தில் ஏற்றப் மபற்று அவர்களது அறிோணெ 

என்னுெ் இருள் அகன்று, பிரெ்ெப் பிரகாெ ,சுேெ் பிரகாெ ஒளிணே அனுபவிகக்ுெ் ெக்களாக 

இருப்பார்கள் என்பது ெ ்திேெ் என குருபிரான் அவர்கள் அருளி அணவணே நிணறவு மெே் ார்கள்.  

25-11-2021 வியொழக்கிழமை சமை  த ொகுை்பு: ஸ்ரீ குைவரசன் 

வொன்ைதிக் தகொரல் - திருவொக்கியை் எண் : 46 உலகில் நாெ் மெே்   வறுக்கு  ை்டணனோக 

எறுெ்பு, ய ள், பாெ்பு, இதில் எண  மகாை்டு  ை்டிகக் யவை்டுெ் என்று யகட்டால் எறுெ்ணப கடிகக் 

விடுங்கள் என்று  ான் யகட்யபாெ். ஆனால்  ான் மெே்   வணற திரு ்திக ்மகாள்வ றக்ான உளணவ 

ய டி அறிவய  இல்ணல என்பண ,  வறுகணளயுெ் அண  ் திரு ்திக் மகாை்டு யபரின்ப வாழ்வு 

வாழ்வ ற்கான உளவுகணளயுெ் ஆை்டவர்கள், 

னன்னிதிை ்தைொழுதிமன னட த்ி ் ன் னறிவினில் 

    தனடுந்நுயர்ச ்சொவவணுைொ - அல்லது 
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னொ ன்தைொை் றுமணவ டி வவ ொந்ந வழிைை்றி 

     தனடுஞ்ஞொவொ வரை்வவண்டுைொ -  

எது வவணுை் வகளுை் சிங்கொ "   என மெே்ஞான பகுப்பு என்ற பாடலில் 

அருளியுள்ளார்கள். னா னாகிே குருபிராணன அணடந்து, னி ்திே யபரின்ப 

வாழ்ணவ மபறாெல் 

அனி ்திே வாழ்வின் இன்ப துன்பங்கணளயே 

மபரிம ன எை்ைி  ன்னறிவில் ொர்ந்து 

னன்னிதிோகிே மபாழுண  வீைாகக்ுகியறாெ் 

என சுட்டிக் காட்டுகிறார்கள். குரு 

மகாை்டலின் அருஞ்மெல்வ சிவரா  

அெலாை்ணெ வாே்ணெயின் மூலெ் எெணன 

மிதி ்து ஏறுெ் அதிம ே ஆட்சிோன 

சுேரா ்ஜிே ்ண  அணடந்து னி ்திே வீட்டில் 

குடியேறி வாழ யவை்டுெ் என்று இந்  

வாக்கிே ்தின் புரி லாக கூறினார்கள். 

 

கொலந் நொட்டிய கொரணை் ைொ - ைொடல் எண்: 02  

ஆவன வொன கொலை மன ்துவை பாடல்" 

ஆவனொகிே நிணனவில் நாெ் யெர்கக்ுெ் 

எை்ையெ  நெ் வாழ்க்ணகோக அணெகிறது.  

"எண்ணை் வைொல் வொழ்வு" எை்ைெ், மொல், 

மெேல்- ெரிோக இருப்பவர்கக்ு நல்வாழ்கண்க 

அணெகிறது. அது யபாலயவ ஆொனின் 

மொற்படிக ் யகட்டு ஐவணக விணளவுகக்ு 

காரைொன ெனண  மெெ்ணெோக்கி 

யொபனெ் ொணல என்ற மெே்ன்னிணலயில் 

குடியோங்ஙி வாழ்பவர்கள் அனந் ர்கள் ஆவர். 

"அரக்கி அரக்கர் விலகக்ி  ்துலகக்ி ஆக்குை் அனந்நர்கள் 

குமைக்க முடியொச ்வசை னிதியின் குடிவீ வடைவவ " என்றுெ், 

 

"அடியுை் முடியுை் னடுதவன் றுமரகக்ுை் அறியொ ருலகிவல 

அடியுை் முடியுை் னடுவுை் கண்டவ் வொன அனந்நர்க்வக"  என்றுெ் ொணல னடன விழாவில் 

அருளப் மபறற்ுள்ளது.  

 

திருவொசகை், தச ்தில்லொை ் ை ்து, ைொடல் எண் : 03  "புணலே யனணனயுெ் மபாருமளன 

நிணனந்துன்... “ பாடல்.  புணலேன் ோர்? என்பண  நெது யவ ாந்  ்தில் 

"தைொய்மய தைய்தயனுை் புமலயவரன் புண்ணிய ரொகொர்" என்றுை் 

"தைொய்ை்மையிச் சொலதைன்னுை் புமலயரத்ைய் யறிவத ங்வங 

தைய்ை்மைய றிவ ை்கு விட்டகுமை வவண்டுை்விதி"  என்றுெ் அருளப் மபறற்ுள்ளது. 

 

புணலேர்களாகிே நெ்ணெ ஒரு ஜீவனாக ெதி ்து ஆட்மகாை்டு ணவர ் ணலேனாக ொறற்ி 

கால்யெலுெ்- ணலகீழுெ் என்ற பிரெ்ெ வி ்ண  மெேலில் ஆக்கிணவ ்  ஆொணன ெங்கரா என்றுெ் 

இணறவா என்றுெ் பைியவாெ்.  

வ வொர  ்திருை்ைதிகை்- திருைருகலுை் திருச் தசங்கொட்டங்குடியுை்  ல வரலொறு: 

திருைருகல் : இணறவன்- ொைிக்க வை்ைர், இணறவி: வை்டுவார் குழலி. 

 லவிருட்சை்: ெருகல் (ஒரு வணக வாணழெரெ்)  லவிருட்ெ ்ண  ணவ ்ய  

இக்யகாயிலின் மபேர் அணெந்துள்ளது.  வாணழ வி ்தில்லா வி ் ாகுெ். வி ்தில்லா 

வி ்தின் ரகசிே ்ண  ொன்மிே ்தில் - (ஜீவ சிெ்ொெனப் பருவெ்) 
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"யகாடி சூரிேப் பிரகாெ அதிேரசு கிரைொலிோயுெ் பிரெ்ெ மொரூப இ ே 

யெருகிரி ேரசு  வசு ொலாயுெ் சு ் ாவிெ் சி ்து வி ் ான மு ்து ஒ ்ண  

யுருவாயுெ் அணுவினுகக்ு அணுவாகவுெ் அகை்டெ் அணன ்தினுகக்ுெ் அ ணன 

விழுங்ஙிவிடுெ் அகை்டொயுெ் னிணலயுற னின்று விளங்ஙுெ் அெ் ெகா ெகான்மிே 

ெக ்துவ வி ்திணன இங்யஙோெ் எழு ா  எழு ்ம ன் றுணரக்கின்யறாெ் - 

ஓ ாெயலாதுெ் யவ ெம ன்றுெ் கூறுயவாெ்- ெற்றுெ் அ ணனயே வி ்தில்லா வி ்ம ன்றுணரப்யபாெ் 

பிறவிேயர"  எனக ்கூறியுள்ளார்கள். 

ஆொனவர்களின் நா ொகிே வி ்தில்லா வி ்தின் மூலெ் ொவருமுன் ொகப் பழகுெ் மெேலில் பழகி 

நெ்முள் இருக்குெ் இணறவனுடன் இரை்டறக ்கலகக்ுெ் மெேணலக ்குறிப்ப ாகுெ். 

திருதசங்கொட்டங்குடி- இ ் லெ் சிறு ்ம ாை்ட நாேனாரின் வாழ்க்ணக வரலாறண்ற கூறுவ ாகுெ்.  

 லவிருட்சை் - காட்ட ்தி.  

யகாவில்களின் ஒட்டுமொ ்  ரகசிே ்ண  உள்ளடக்கிேது  ான்  லவிருட்ெெ். 

நாட்டின் பல்யவறு யகாயில்களில் சிவப ்ரி, ெக்திப ்ரி, ஆலெரெ், அரெெரெ், அ ்திெரெ், 

இலந்ண ெரெ், புளிேெரெ், குருந் ெரெ், மகாப்யபர்ெரெ், கற்பக ் ரு, கல்லாலெரெ் யபான்ற 

ெரங்கள் உள்ளன. ெனி னுக்குள் இருக்குெ் மிகப்மபரிே உை்ணெகணள உைர் ்துெ் 

  ்துவங்கணள இெ்ெரங்கள் சுெந்து மகாை்டு உள்ளன. 

1. அ ்தி ெரெ் -ரிஷி பிை்டெ் ரா  ங்காது. 

2. புளிேெரெ் - புளிேெ்பழ ்து ஓடுயபால 

3 .வில்வெரெ் -முெச்ுடரின் ரகசிேெ்.  

இது யபால் அணன ்து ெரங்களுகக்ுள்ளுெ் உை்ணெகள் மபாதிந்துள்ளன. அய  யபால் ெனி னுெ் 

ஒரு ெர ்துக்கு ஒப்பாகவுெ், அந்  ெரெ்  ணல கீழ் ெரெ்  என்று பகவ ் கீண யில் கூறப்பட்டுள்ளது. 

இப்மபரு நிணலகணள உயிருள்ள யபாய  ெற்குரு பிரான் இரக்க ் ால் சீடன் மபறற்ு மபருவாழ்ணவ 

ணகப்பற்றிக ் மகாள்ள யவை்டுமென்ற ஆசிர் பா  ்துடன் ஆொனவர்கள் அணவணே நிணறவு 

மெே் ார்கள். 

28-11-2021  ஞொயிை்றுக்கிழமை சிவகொசி சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி அருணொ சு ர்சனை்  

 

கர் ் ரொல் ஆசிர்ைதிக்கை ் தைை்ைவர்கவள உள்வள வொருங்கள் என்ற ெ ்திேயவ  

வாெக ்தின் படி ொணல ஆை்டவர்கள் ம ாடங்கி ணவ ்  மெேலானது அன்றுெ் இன்றுெ் என்றுெ் 

ம ாடர்கிறது. அ ன் உன்ன ெ் இன்று ஆதி ொர்க்க னீதி அணவயிலுெ் மெேலளவில் நிணறயவறிக ்

மகாை்டு இருப்பண   அவரவர்களுெ் அனுபவ ்தினால் அறிேலாெ். 

நாெ் அறிவில் பிறக்கின்ற யநரெ் எல்லாெ் பாவ இருள் பிறப்பு அழிக்கப் பட்டு புதிே பிறப்பு 

உை்டாவ ாக யவ ெ் மொல்கிறது. நாெ் பிறந் தின் பலன் அணன ்துெ்  ஒரு நி ொன மபரியோணர 

அை்டி வாழுெ் மபாழுது  ான் ம ரிகின்றது. நல்விணனயின் பேன் இருந் ால்  ான் நாெ் இந்  

மெே்யில் ஆகிக் மகாள்ள முடியுெ்.  

அந்  நொளில் அமண ்த மன ஆட்தகொண்டு எனுெ் குரு ஸ்ய ா ்திரப் பாடலின் புரி லாக, 

அன்யப சிவெ் என்றுெ், நெ் உயிரின் மீது நாெ் அன்பு ணவப்ப ற்கு னி ்திே ்ண  அளிக்கின்ற குரு 

நெ் மீது ணவக்குெ் அன்பின் மூலயெ  பிராைனின் மெேலறிந்து உயிரின் இரகசிே ்ண  அறிே 

முடியுெ் எனப் பகிரப் மபற்றது. 

ஞான சூரிேனாக வருெ் மபரியோர்கள் அறிவு என்னுெ் ொைிகக் ்ண  நெ்  ணலயில் ஏற்றி, நாெ் 

இந்  உடல் அல்ல என அறிே ணவ ்து , அறிோணெணே விலக்கி அொனி ெ் எனுெ் அறிணவ அறிே 

ணவக்கிறார்கள். நெ் உயிர் நட்டெ் அணடோெல் நாெ் அறிவு வடிவாே் ஆக ஒரு மெே்க்  குருணவ 

அணடே யவை்டுெ்.  

ைொயக்கூ த்ின் வமக அறியொைல்  என்ற பாடலுக்கான புரி லாக ொணே 

என்றால் ோது ஒன்றுெ் இல்லா து எனவுெ், வட்டமிடுெ் ொே்ணக என்னுெ் 
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முள்ளுக்காட்ணட மிதி ்து ஏற ஆொனின் அருள் மபற்யற ொணேணே மவல்ல 

முடியுெ் எனவுெ் பகிரப் மபறற்து.  

யெலுெ் "கொவலொன புரொ ன வவதியர்"  என்ற பாடலின் புரி லாக, மபாறிணேப் 

புலன் வெ ்தில் யபாக்குவ ால் ஆப ்து நெ் உள்யள எப்யபாதுெ் உள்ளது. 

மபரியோரின் மொல்யல நெ்ணெப் பாதுகாக்குெ் யவலாக உள்ளது..யவ  ்ண ப் 

பழகினால் ான் னா ெ் விணளயுயெ அன்றி படிப்ப ால் எந்  பேனுெ் இல்ணல. மபரியோர்கள் 

எடு ்து ணவ ்துள்ள ஒவ்மவாரு பழக்கமுெ் ெனண  மவறு ்து அறிணவ யெெ்படு ் யவ என 

யவ  ்தில் கூறப் மபறற்ுள்ளது. 

ஒரு வி ்தின் உள்யள அ ன் நிறெ் குைெ் இணல கிணள ணவ ்து இணறவன் பணடப்பு உை்டாக்கிே 

 ன்ணெ யபால் குருவின் மொல் வி ் ாக நெ் காது  வழிோக நிணனவில் ண  ்து அறிவு விருட்ெெ் ஆக 

வளர்வண  உைரலாெ்.  

ம ாடர்ந்து,  ன்ணன அறிவய  ெனி னின் மு ல் கடணெ என்றுெ், இவ்வுடெ்பு எடு ் ல் எ றக்ு என 

அறிந்து பிறந் தின் பேணன அணடேயவை்டுெ் எனவுெ் இந்  மெே்ணே அறிந் வர்களுகக்ு, அ ணன 

ெற்றவர்களிடெ் மகாை்டு யபாே் யெர்க்கயவை்டிே கட்டாே கடணெ உள்ளது.  

அ ற்கான  குதிணே நாெ் யெெ்படு ்துவ ற்கான வழிணே நெது குருபிரான் அருள்கிறார்கள். 

அவர்களுணடே திரு மொழிோனது  நெ் உள் ஒலி ்துக் மகாை்யட இருந் ால் நெ் மெே் உைர்வு 

ஓங்கி சி ்  ்ண  உே்ேெ் மெே்து பிரகாெொன எல்ணலணே அணடேலாெ் எனுெ் பகிர்வுகளுடன் 

அணவ நிணறவு மபறற்து. 

 

28-11-2021 ஞொயிை்றுக்கிழமை ச ்துவொசச்ொரி சமை  

த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி வேைல ொ தியொகரொஜன் 

நொள்: ஆதி ொர்க்க னீதி அணவயின் அடி நா ொக விளங்குெ் மெே்வழி குழந்ண ொமி கவுை்டர் 

அே்ோ அவர்கள் அவ ரி ்   திருநாள் இன்னாள். இேல்பு வாழ்க்ணகயில் நாள் என்பது மிகவுெ் 

முக்கிேொனது. ஒரு ெனி ன் பிறந் திலிருந்து ஒவ்மவாரு முக்கிேொன மெேலுகக்ுெ் நாள் பார் ்து 

மெே்வது வழக்கெ். அப்படிமேனில் ஞான வாழ்க்ணகயில் நாள் என்பது எ ் ணகே சிறப்பு 

வாே்ந்  ாக இருக்குெ். அறிவு என்ற ொைிக்க ்ண  மபற்ற ெனுவிற்கு எல்லா நாளுெ் நல்ல 

நாளாகயவ அணெயுெ். இ ணன மெே்வழி ொணல ஆை்டவர்கள் 

குரு தசொன்ன வொசனை்வைொட ்டிருநந்ு தகொண்டு 

னொணொைை் ைொரகைந் நிர ம்  வயொ  

னொட்கள்வருை் னொதளல்லொை் னலனொ ளொவை  என்று கூறியுள்ளார்கள். 

திரு : திரு என்பது 

திருதவனுமிமை யொனொடு மடயவர் 

திருை மைகக்ுரு தீன்திரு வைனியர் 

கர ் ால் தீை்டமுடிோ  ஓர் ய க ்திற்கு மபேர் "திரு" அ ் ணகே "திரு"ணவ ஓர் மெே் 

குருபிரானின் மூலயெ அறிந்து அணடேமுடியுெ். 

வி ்தில்லொ வி ்து: பாரவான்கள் எல்யலாருயெ மூலப் பழெ் பை்ைாரெைி உை்ணடப் 

மபட்டக ்ண  ்  ாங்ஙிெ் சுெந்து வழி வழிோக அ னுணடே  ன்ணெ ொறாெல் 

வி ்தில்லாவி ் ாகிே, அவர்களின் நா  ்தின் மூலெ் அ ணன நெ்மிடெ் விண க்கிறார்கள் 

அங்கை்: அங்கெ் என்பது நாெ் நிணனக்குெ் நெ் ய கெ் அல்ல. அங்ஙை திட ்தி மலை்புலக் 

க மவயமடக்குை்வை ரறிதவனக ்கருளி என்று கூறுகிறார்கள். அ ாவது ஆொன் அவர்களின் ஒரு 

மொழி கீண ோகிே நா ெ் மகாை்டு, அங்கெ் "அது" இட ்தில் ஐெ்புல க ணவயுெ் அணடக்கிறார்கள். 

 னி மு ல்: அறிவு ான் மெே்மபாருளாக, ெனி ன் அணடே யவை்டிே இலகக்ாக 

உள்ளது. ெற்ற ஜீவ ராசிகளிட ்தில் இல்லா   னிெ் சீ னொகிே அறிவு 

ெனி னுக்கு ெட்டுயெ மகாடுகக்ப்பட்டுள்ளது. அணன ்திறக்ுெ் ெணற மபாருளாக 

அறிவு விளங்குகிறது. நெ்மிட ்தில் அறிவு இருந்துெ் அண  அறிோணெமேன்னுெ் 
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திணர ெணற ்து இருப்ப ால் அவி ்திோ பா ொக ெனொகயவ கீழ்நிணலயில் 

உள்யளாெ். அறிவுரூபொக உள்ள ஆொன் அவர்களிட ்தில்  ஞ்ஞெ் 

அணடந் ால் ான் நெ் அறிோணெ நீங்கி அறிவு பிரகாெொகி யவ ெ் அணன ்துெ் 

விளங்குெ். 

குன்று: குன்று இருக்குை் இடதைல்லொை் குைரன் இருக்குை் இடை் என்கிறார்கள். குன்று ைல 

தவை்ைொமய கடந்து தவளிக்குள் தவளி கடந்து சுை்ைொ இருக்க சுகை் என்கிறார்கள். 

அப்படிமேன்றால் குன்று என்பது ெை் கட்டி குவிேயலா ெணலயோ அல்ல.  

தசன்னிைமல வொசலுக்கு ளுட்புகு  மவ ்து 

ஜீவதனனுை் சிரஞ்ஞீவிகக்ுச ்தசை்புமுை வ சை்  என்கிறார்கள்.  

 

மென்னிெணல என்பது ஒவ்மவாரு ெனி னுணடே 

 ணலோக உள்ளது. அ ்  ணலயே குன்றாக, 

குெரன் இருக்குெ் இடொக இருப்பது. இ ணன நெ் 

ம ே்வெ் அவர்கள் ஜீவ குமகவ ொறுை் 

வீை்றிருக்குை் ைருவிலொகுகன் என்கிறார்கள். 

"கு" என்னுெ் அறிோணெோகிே இருள் ெறி ்து 

என்றுெ் ொறா   வேதிணன உணடேவர்களுகய்க 

குெரன் எனப் மபேர். 

நாெ் என்மறன்றுெ் நிணல ்திருப்யபாெ் எனுெ் 

எை்ைெ் ெனி னுக்கு ெட்டுெ் வருவ றக்ான 

காரைெ் ோம னில் ெற்ற ஜீவராசிகணள விட 

ெனி ன் ெட்டுெ்  னிெ் சீ னொன ஓர் னி ்திேப் 

மபாருணளப் மபற்றுள்ள ால்  ான். ஆனாலுெ் 

அண  அறிோெல் மவெ்ொணே எனுெ் பிறவி 

யநாயில் சிக்கி, முெ்ெலமெனுெ் அறிோணெ 

இருளில் உள்யளாெ். அ ் ணகே நெ் ெனண  

ஆொன் அவர்கயள குெரனாக வந்து அறிவு 

என்னுெ் ய ாதிணே ஏற்றி நெக்குள் உள்ள 

மவளிக்குள் மவளி கடந்து சுெ்ொ இருகக்ுெ் 

மெேலில் சுகெ் காை ணவக்கிறார்கள். 

தூலமுக்தி-ஜீவமுகத்ி: முக்தி என்றால் விடு ணல. அடிணெபட்டிருப்பவருகய்க விடு ணலோகிே 

முக்தி யவை்டுெ். விணனக்கு காரைொன ெனதிடெ் நாெ் அடிணெப்பட்டு, மீை்டுெ் மீை்டுெ் இந்  

பிறவிெ் சுழலில் ொட்டி சுழன்று மகாை்யட இருக்கியறாெ். ெனெ் அற்று உைர்வு  ாை்டி 

உைர்வுகாரரகி  ொகி ஓெ் உருவாக ொறுெ் மபாழுது ான் நெக்கு ஜீவ முக்தி. பிறவிகக்ுக ்

காரைொகிே நான்முகன் நெ்முள் பிரகாெப் மபாருளாக நான் எனுெ் மபேரில் உள்ளது. இப்பிறவி 

ம ாணலந் ால் ான் ஆன்ொவிற்கு முக்தி எனக் கூறுவது மெ ்  பிறகு நடக்குெ் விஷேெ் அல்ல. 

இருக்குெ்மபாழுய  ஆொனின் யபரிரக்க ் ால் ொவருெ் முன் ொகப்பழகுெ் நிணலணேப் பழகுவய  

முக்திக்கான ஒயர வழி. பிை்டெ் புகுந்து இனி பிறவா ய  தூல முக்தி. 

ஆைொை் அறிவு: ஐேறிவு விலங்குகள் ோவுெ் அ ன் ய ணவகணள நிணறயவற்றி இவ்வுலகில் 

மெவ்வயன வாழ்கிறது. ஆனால் ஆறறிவுள்ள நெ் மெேயலா இணறவனிடெ் முணறயிடுவதுெ், 

அழிமபாருள் ய டுவதில் முடிவில்லாெலுெ் ொறிக்மகாை்யட உள்ளது. அ ன் காரைெ் நெகக்ுள் 

உள்ள னி ்திே மபாருள் ான். அ ணன அறிந்து அணடவ ற்யக ஆறாெ் அறிவு நெகக்ு 

மகாடுகக்ப்பட்டுள்ளது எனுெ் பகிர் லுடன்  அணவ இனிய  நிணறவுறற்து.
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28-11-2021 ஞொயிை்றுக்கிழமை தைய்வழி குழந்ம சொமி கவுண்டர ்

ஐயொவின்  101-ை் ஆண்டு திரு அவ ொர திருனொள் சிைை்பு சமை  

த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி ஜீவி ொ வடிவவலன்  

 

மெே்வழி குழந்ண ொமி கவுை்டர் ஐோவிடெ் மெே்கக்ல்வி 

கற்குெ் யபாது,  ான் மபற்ற சிவா அனுபவங்கணள 

குருபிரானவர்கள் அருளிெ் மெே்து அணவணே 

துவக்கினார்கள். 

சுப்பிரெைிேர் யோக ஞானெ் , காகபுசுை்டர் மபருநூல் 

காவிேெ், மெளமிே ொகரெ் என்ற யவ நூல்களுக்கு ஐோ 

எழுதிேருளிே முன்னுணரயில் மபாதிேப் மபற்றிருகக்ுெ் யவ  

மு ்துக்கணள ஆொன் அருளிெ் மெே் ார்கள். 

முருகப்மபருொன் அக ்திே ெகா முனிவருக்கு உபய சி ்து 

அருளிே னூல் சுப்பிரெைிேர் யோக ஞானெ் 500 

முருகப்மபருொனின் பிறப்பு, மொந்  ஊர்,  ாே்  ந்ண ேரின் 

ம ாழில்,  முருகன், கார் ்தியகேன், சுப்பிரெைிேர், 

ஆறுமுகன், ெக்கரென்றாடிோர் என்ற திருனாெங்கள் 

உைர் ்துெ் மெே்ெ்மெேல்கள்,  ந்ண க்கு உபய ெெ் மெே்  

இரகசிேெ், சூரெங்கார ்தின் உை்ணெ, வடமொழி - மிழ் மொழியின் சிறப்புகள், பரிபாணஷெ் 

மொற்கள், என பல உை்ணெகணள யபாகர் மு லான பல சி ் ர் ெரபினர்களின் பாடல்கணள 

ொட்சிோக ணவ ்து 156 பக்கங்களின் மூலெ் இன்னூலின் முன்னுணரயில் ஐோ அவர்கள் அருளிெ ்

மெே்  மபாக்கிஷங்களில் சில துளிகள் -  

முருகப்மபருொன் ஆவைி ொ ெ் பூெ நட்ெ ்திர ்தில் பிறந் ார் என்றுெ், நெ்ணெ யபாலயவ  ாே் 

 ந்ண ேர்க்கு குழந்ண ோக பிறந்து வளர்ந்து பருவெ் அணடந்து சிறந்  ெனி னாக ஞான 

 ை்டாயு  பாைிோக வாழ்ந்து அக ்திேருகக்ுெ், சிவனாருகக்ுெ் உபய ெெ் அருளினார் என்றுெ், 

முருகப்மபருொனின்  ாே்  ந்ண ேர்கள் மகாங்குநாட்டு மவள்ளாளர்கள் என்பண யுெ் ொட்சி 

னிரூபணைகயளாடு அருளியுள்ளார்கள். 

முருகன்- முெ்மூலெ் கடந்  ாயல முருகன் என்று எனகக்ு யபருொெச்ு 

கொர் ்திவகயன்- கருவிக் கரைங்களாகிே   ்துவங்கணள நிக்கிரகஞ் (மெேலற்று) மெே்  ால் 

கார் ்திணக ஈஸ்வரன் என்ற திருனாெெ் உை்டாயிறற்ு. 

சுை்பிரைணியர-் சு ்  பிரெ்ெ பிரகாெ ெைி என்ப ாகுெ். 

ஆறுமுகை்- அறுநரக ்ண  அறு ் தினாயல ஆறுமுகெ் என்ற னாெெ் உை்டாயிறற்ு. 

சக்கர ைன்ைொடியொர-் சி ெ்பர ெகக்ர ென்றில் ஆடிே ால் இ ்திருநாெெ் உை்டாயிறற்ு. 

சூரசங்கொரை்- அசுரர் கிணளணே அறுகக்ுெ் மெேயல சூரெங்காரெ் என்பண   மெே்வழி னூலில், 

கொைொதி யசுரர்கிமளக ்கரு வறுக்கக ்மகயில் வவவலந்நினது தைொய்யொகொவ  என்று மெே்வழி 

ொணல ஆை்டவர்கள் அருளிே னிணலகணள ஆொன் எடு ்துணர ் ார்கள். 

காகபுசுை்டர்பிரான் வசிஷ்டருகக்ு உபய சி ் ருளிே னூல்  காகபுசுை்டர் மபருநூல் காவிேெ் 1000. 

யோக ்தின் மூலொக ்  ான் ஞான ்ண  அணடே முடியுெ். யோகெ் இல்லா  ஞானெ் மு ்தி 

அளிக்காது. ெரிணே, கிரிணே, யோகெ், ஞானெ் என்ற படிநிணலகணள ஆொன் அனுக்கிரக ் ால் 

சுழிமுணனப் பூட்ணட ் திறந்து மகாை்ட ன் பிறயக அணடே கூடிே மெே்ஞ்ஞான னிணலகள் 

என்பண  பரிபாணஷகளின் மூலொக இன்னூலில் அருளியுள்ளார்கள். 

ெற்குருவின் இரக்க ்ண ப் மபற்று, ெற்பா ்திரனாக இருப்பவர்களுகக்ு 

இப்பரிபாணஷகளின் மெே்ெ் மெேல் விளங்குெ். ெற்றவர்கள் அறிவ றக்ு 

வாே்ப்யப இல்ணல என்பண , ொணல ஆை்டவர்கள் ஞானனூற் மபாருளறி ல் 

என்ற பாடலில், 
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அருணிமலகொல்  மலயுை்ைரி ைொமஷ கல்லொர் 

    ஆயுதளலொை் ைடி ்துை்தைொரு ளறியை் வைொகொர் 

ஒருதைொழியொை் குருதைொழிதைய்ை ்ைொல றிந்நொல் 

     உறுவகொடி னூை்குை்தைொரு ளொகு ைன்வைொ   

என திருவாே் ெலர்ந்து அருளியுள்ளார்கள். 

அக ்திே மபருொன் புல ்திேருகக்ு உபய சி ் ருளிே னூல் வா  மெளமிேெ் எனுெ் மெளமிே 

ொகரெ். மெளமிேெ் என்பது  ங்க ்ண யுெ், ொகரெ் என்பது கடணலயுெ் குறிப்ப ாகுெ்.  ங்க 

உடணலக ்காட்ட ்  ான் வந்  திக்குடில் என்பண  உைர் ் யவ கனகக ்கடலாக, ஞானக ்கடலாக 

குரு மபருொன் திருவுரு  ாங்ஙி வருகிறார்கள். அவர்களின் அருள் மூலெ் அணடவய  மு ்திோகுெ். 

யோகமுெ் ஞானமுெ் இல்லாெல் மு ்தி கிட்டாது. மு ்திணே நாடுபவன் யோக ்ண யுெ் 

ஞான ்ண யுெ் அப்பிோெெ் (பழகு ல்) மெே்ே யவை்டுெ். ெனி னுக்கு ெட்டுயெ பிராைணன 

வெப்படு ்துெ் வல்லபெ் இருக்கிறது.  ன்னுள் மபாதிந்திருகக்ுெ் இ ் ணகே வல்லப ்ண  

ணகக்மகாை்ட குருபிரானவர்களின் வழிணே பின்பற்றி மெல்பவர்களுகக்ு பரெப  னி ்திே 

ெகிழ்ெ்சி வாழ்வு வரொக அளிகக்ப்படுகிறது என்பண  உைர் ்துெ் மெே்வழி னூல் பாடல். 

வழிசரிமக முடிந் முடி விடமுை் கொட்டி 

   வட்டைொ சி ்தியுதைய்ை் ைொலுை் கொடட்ி 

வழிவயொகை் கமலனொலங் ஙுலமுட் ைொய 

  வழி தசன்வைொ தரன்ைொை்ைொன் வமகயொய்ச ்தசொல்வொர்”   என்று அருளியுள்ளார்கள்  

 

ெர்வ ்திற்குெ் முடிந்  முடிவாக, ஆதிணெவ பீடெ் -

கடெ்பவன காணளோகிே சிவசுப்பிரெைிே குகன் 

 மிழ் கடவுள் முருகப்மபருொயன ொணல 

ஆை்டவர்களாக அவ ரி ்து வந்துள்ளார்கள் என்ற 

யபருை்ணெணே உைர்ந்  மபரிோராகிே மெே்வழி 

குழந்ண ொமி கவுை்டர் ஐோவின் மபாறப்ா ங்கணளப் 

யபாற்றியுெ், கயிலாேப் பரெ்பணரோே் , வாணழேடி 

வாணழோக, மெே்வழிோே் வந்திருக்குெ் னெது 

குருபிரானின் மபருங்கருணை யபரிரக்க ்திறக்ுரிே 

பாக்கிேவான்கயள ஆதி ொர்க்க னீதி அணவயின் 

அங்க ்தினர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற 

சிறப்பெ்ெங்களுடன் அணவோனது இனிய  

நிணறயவறிேது. 

 

 

 

 

  இஜச வகுப்பின் மதாகுப்பு: ஸ்ரீைதி. லாவண்யா வாசுவதவன்  

 

07-11-2021 ஞாயிற்றுகிழஜம:  இஜச வகுபப்ின் மதாகுபப்ு 

முதலில் குரு ஸ்வதாத்திரம் அந்ந னாளில் அஜணத்மதஜன யாட்மகாண்டு  என்ற பாடல் 

பாடப்பபற்றது. பதாடர்நந்ு ஞானமுவறயீடு பாடல் மறுப்படாச் சிப்பி தானும் மஜழதத்ுளி திறநந்ு 

வாங்ஙி… (39)  என்ற பாடல் பாடப்பபற்றது. பதாடர்ந்நு பமய்ைழி னூல் பாடல் 

விண்ணுமண்ணும் கதிர்மதியு மின்பனிதா ரஜகயும்… (01) என்ற பாடலும் 

வீசும்விழி காந்நுமதி மண்டலமும் கடந்நு… (02)  என்ற பாடலும் இரண்டு 

விதமான ராகங்ஙளில் பாடுைதற்கு பயிற்சி அளிகக்ப்பட்டது. 
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14-11-2021 ஞாயிற்றுகிழஜம: இஜச வகுப்பின் மதாகுபப்ு 

முதலில் குரு ஸ்வதாத்திரம் மாயக் கூத்தின்வ ஜகயறி யாமல்யான்... (10) 

என்ற பாடல் பாடப்பபற்றது. பதாடர்ந்நு பதய்ைத் வதடு கூடகம் ைஸ்த்து துதி 

அகமியம காமியம கூறின்... பாடலும் மகாடுஜம மகடு  மனடுபஜகஜம... 

என்ற பாடலும் தாளத்துடன் பாடுைதற்கு பயிற்சி அளிகக்ப்பட்டது. 

 

 

21-11-2021 ஞாயிற்றுகிழஜம: இஜச வகுப்பின் மதாகுபப்ு  

பதய்ைத் வதடு கூடகம் புராதனம் கூறுைது பூமியடங்ஙலுக்கும் ஓதும்பு ராதனங் ஙூறுவது... என்ற 

பாடல் தாளத்துடன் பாடுைதற்கும், பதாடர்நந்ு பாதபூவஜ ஆமன் வித்தாதிவயாதய-இங்ஙுலாவுகு 

திகாந்ந.... தஜல னாளில் அங்வங அருகில்... என்பவத முவறயாக படிப்பதற்கு பயிறச்ி 

அளிக்கப்பட்டது.  

 

 

குருைாழ்க !      குருவைதுவண !! 

 

 

 

 

 

 

ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்: 

 

வததி னிகழ்வுகள் 

2nd  ைனவரி 2022 ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் புது ைருட சிறப்பு சவப, 

பசன்வன 

13, 14, 15, 16 ைனவரி 2022 ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் பபாங்கல் சிறப்பு சவப, 

சிைகாசி 

 

 



 

25 
 

December  2021 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மார்க்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

 

2021 நவம்பர் மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

ஜீைானந்தம் பூரண்ிமா 

கவணசன் சிைகாசி 

காரத்்திவகயன் சிைகாசி 

ராஜமவகஷ் 

விஜயசங்கர் 

விஜயகுமார் 

கிரஹதுவர 

புன்னவக 

மணிமாறன் 

சரைணகுமரன் 

பபான்லஷ்மி 

ஸ்ரீதுல்தாஸ் 

அவசாக் 

ஸ்ரீமா  

மகிமா 

சுந்தர்  

பழனிகுமார் 

மாதைன் 

பாலாஜி சிைகாசி 

காரத்்திவகயன் ஆைடி 

பழனிவைல் 

தனராஜன் 

பகௌதம் 

கிரிதரன் 

வகாபி 

உமாராணி 

மவகஷ் மதுவர 

பாஸ்கர் 

ஏகாம்பரம் பதன்னம்பட்டு 

ஜீைா காஞ்சிபுரம் 

பாலாஜி ஆைடி 

வஹமாைதி 

கிருஷ்ணமூரத்்தி 

தியாகராஜன் 

பைங்கவடசன் பசன்வன 

மஞ்சுநாதன் 

லலிதா 

ைடிவைலன் 

சசிகுமார் 

சபிதா 

சீனிைாசன் காஞ்சிபுரம் 
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பின்குறிை்பு: இம்மின்னணுச்சஞ்சிவகயில் தவிர்க்க இயலாது ைரும் சில தட்டச்சுப் பிவழகவள அங்கத்தினர்கள் 

பபாறுத்து அதவனத் தங்கள் பிரதிகளில் திருத்தி படித்துக்பகாள்ளுமாறு வகட்டுக்பகாள்கிவறாம். பிவழகவளத் 

தவிர்ப்பதற்கான முயற்சிவய பைளியீட்டு குழு ம ாடர்ந்து யெற்மகாள்ளுெ் 
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