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மூலமந்திரம் 

முத்திபூர்ணம்!  

 

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுர்யுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சர்ை மூலமந்நிர 

நிரூபிக 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 மந்திரம்  

 

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, பசப்டம்பர் மாத 

மின்னணு சஞ்சிவகயின் பதாகுப்புகவள ஆதி மாரக்்க 

நீதி அவை மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் உங்களுக்கு 

ைழங்குகிறது. மூன்றாைது முவறயாக மலரும் இச் 

சஞ்சிவக எங்கள் பபருவமவயப ் பவறசாற்றுைதற்கு 

அல்ல. இதில் உள்ள பசய்திகவள உள்ைாங்கி தனக்கும் 

இது வைண்டும் எனத் வதடுகின்ற வதட்டமுவடய 

மக்களாக, இப்வபர்ப்பபற்ற பபரும் பபாருவள 

பபற்றைரக்ள் நாம் எனும் எண்ணம் உவடய மக்களாக 

இதன் நிவலகவள உணர்ந்து ைாழ்ந்து, இதவன 

மற்றைரக்ளுக்கும் பசால்லக்கூடிய நிவலக்கு 

அருகவத உவடயைரக்ளாக ஆகி இருக்கின்வறாம் 

என்பவத, இம் மின்னணுச் சஞ்சிவகயின் பைற்றியும் 

பபருவமயும் ஆகும். இதவன ஊன்றி வநாக்கி உணரும் 

பபாழுது தான் இது உலக பத்திரிவககவளப ்வபான்ற 

ஒன்றல்ல என்பவத உணரமுடியும். அப்படி உணர்ந்து 

எங்கவள வநாக்கி நீங்கள் உங்கள் அறியாவம 

அகலுைதற்கான வகள்விகளுடன் ைருைதற்கு ைழி வமல் விழி வைத்து காத்திருக்கிவறாம். 

இஸ்லாத்தில் உள்ள அருவமயான ைாசகம் "அஸ்ஸலாமுஅவலக்கும்" 

"ைஅவலக்கும்ஸலாம்" அதாைது "உங்கள் மீது சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாைதாக" 

என்பதாகும். வைதங்களும், அதன் தவலயான மூல மந்திரங்களும், இவை யாைற்வறயும் 

உள்ளடக்கிய மதங்களும், அதன் உட்பிரிவுகளாக ஜாதிகளும், குலம், வகாத்திரங்களும், 

பரந்து விரிந்து இருந்தாலும் இைற்றின் அடிநாதமாகத் திகழ்ைது சமத்துைமும் 

சமாதானமும் சமரசமும்தான். இவை யாவும் உடல் சார்ந்தது அல்ல, மாறாக உயிர ்சார்ந்த 

ரகசியமாக உயிர்ப்புவடய அறிைாக உள்ளது. பமய்யான அறிவைப ்பபற்றைவன நிஜமான 

சமத்துைத்வதப ்பபற்றைன். சமத்துைமும் சமாதானமும் நிசச்யமாக உலகிற்கு வைண்டிய 

ஒன்று. பசி பஞ்சம் பட்டினி இைற்றிற்கு சமத்துைமற்ற நிவலவய காரணம். பசல்ைந்தன் 

ஏவழ என்னும் ஏற்றத்தாழ்வு பகாண்ட எண்ணங்கவள சமத்துைமற்ற நிவலக்குக் 

காரணமாகவும், இதனால் பல நாடுகளும், இனங்களும், குலங்களும், வகாத்திரங்களும், 

ஜாதி, மதங்களும், உண்டாகி உள்ளன. இதவன எடுத்துச் பசால்லும் என்னுவடய மன நிவல 

என்னபைன்றால், இப்படியான வைதங்கவளயும், அைதூறான விஷயங்கவளயும், 

மக்களிவடவய பிளவு உண்டாக்குகின்ற மதம், குலம், ஜாதி, வகாத்திரம், இைற்வற 

உள்ளடக்கிய மூலமந்திரம், வைதம், இவையாவும் வதவையில்வல என்றுதான் பசால்வைன். 

மனிதவன பிரித்து ஆளுகின்ற சக்தியாக விளங்கும் மதங்கள் மதங்களாக இருக்காது. 

மாறாக யாவனக்கு பிடித்திருப்பது வபான்ற மதமாகத்தான் இருக்கும் என்பதில் 

ஐயமில்வல. மதங்கள் ைந்தது ஒரு உன்னத காரியமான சமத்துைம், சமாதானம் இைற்வற 

விளங்கிட விளக்கி அதில் நம்வமத் துலக்கி ஆக்குைதற்காகத் தாவன அன்றி மனித 

குலத்வத நாசம் பசய்ைதற்கு அல்ல. அப்படி இருந்தால் அது மதமல்ல, அதவனப ்பபரிதாக 

வபசுபைரக்ளும் மனிதரக்ளாக இருப்பதற்கு அருகவதயற்றைரக்வள. மனிதனின் பசி 

மற்றும் சுகத்தின் முன்பாக சமாதானம் சமரசம் யாவும் பஞ்ஞாகப ் பறக்கும் தூசிதான். 

துக்க நிைரத்்தி சுக ப்ராப்தி என்பது சகல உயிரக்ளுக்கும் பபாருத்தம் 

என்றாலும் இவத நிவறவைற்றும் தகுதி பவடத்தைன் மனிதன் மாத்திரவம 

என்பதற்கு சாட்சி, இைன் வைற்று கிரகங்களிலும் அவத நாடுைதுதான். 
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ஒட்டுபமாத்த உலகமும் வதடி அவடய வைண்டிய ஒன்று சமத்துைம். இது 

ைாயில் வபசுைதல்ல இவதக் காண வைண்டுமாயின் அைரைரின் 

ஆறாைது அறிவின் பதளிவை வநாக்கிய ஒரு பயணமாக இருக்க 

வைண்டும் என்பவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் வநாக்கம். பல 

நிவலகளில் ஒரு மாதமாகப ்வபசப் பபற்ற ஒன்வற நன்மக்கள் பதாகுத்து 

ஆதி மாரக்்க னீதி பமாழியாக ைழங்கியுள்ளாரக்ள். அப்படியான அறிவுக்கான சமத்துைம் 

சமாதானம் சமரசத்வத அத்தவன வபரும் அறிந்து அனுபவித்து அதுைாகவை ைாழ 

வைண்டும் என்பதுவை இந்த ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் வநாக்கம். வமலும் வமலும் 

வமலான நிவலகவள மக்களுக்குப ் பகிர்ந்தளிக்க இந்த அவையானது காத்துக் 

பகாண்டிருக்கிறது. இதவனப் பாரத்்துப் படித்து அனுபவித்து ைரும் மக்களுக்கு நல் 

ஆசீர்பாதங்கவளக் கூறி வமலும் உங்கள் அறிவுத் பதளிவிற்கான பல வகள்விகவளயும் 

உங்களிடமிருந்து எதிர ்பாரத்்து காத்துக் பகாண்டிருக்கிவறன்.  

நமஸ்காரங்களுடன் சாவல ரவி. 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் 2021 மசப்டம்பர் 

மாத சஜப நிகழ்வுகளின் சாராம்சம் 

 

02-09-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப :மதாகுபப்ு: ஸ்ரீ. விையகுமார் 

 

வான்மதி மகாரல் வாகக்ியம் எண் 39 

 ஆண்டைர்களின் திருைாக்கின்படி, 'உள்ளம்' என்பது மகாமகசூக்கான இருதயம். அதில் 

மரண அசச்ம் சதா உலவுைது பமய்ஞ்ஞான அறிவு சுடர்விட்டுப் பிரகாசிப்பதற்கான வமன்வமயான 

னிவலயாகும். பிரம்வமாபவதச வைப்வப பமய். ஐம்புலக் கதவை அவடக்கும் வபரறிவை உபவதசம். 

ஆசானுவடய திருைாய் அமுத பமாழிகவள, 'பிறந்ததினி இறைாது வபசும் பஞ்சாட்சரமாக' 

என்பறன்றும் அழியாத னாதமாக, பமய்யாக இருப்பது. ஆறு அடுக்கு தாண்டி, வமவல 

சிபத்துக்களாகவும், கீவழ னபுசு களாகவும் விளங்கும் ஏழாைது அடுக்காகிய அந்த அரங்கவம 

அமானிதமாக, நிவலக் கண்ணாடியாக, உபனிடத வைப்பாக விளங்குைது என்றும் கூறப்பட்டது. 

 

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

 

 சாலலாக, சாரூப சாமீப சாயுச்சியம் என்பதில் சாயுச்சியம் வமலான னாலாம் பதம். 

அழிதுயர் மரணம் தன்வன அனுபவித்தறிந்து ைந்து அருளும் அைர்கள் வகயில் சன்னதங்கள் 

இலங்ங னின்று சாற்றுவைான் சாயுச்சியன். அைர்களிடவம சத்தியம் மாறாததாய் திரண்டு 

னிற்கிறது. இந்த நான்கு பத னிவலகவளயும் னம் உடலுகக்ுள்வளவய பார்க்க வைண்டியுள்ளது.  

 

1)உடம்பு சாைதறப்கன்வற பிறந்தது அதுவை சாவலாகம்.  

2)இதவனத் தூலம் எடுத்து ஒருைர் ைந்த னிரூபிகக் வைண்டும். அப்படி அரூபமாக இருந்து ரூபமாக, 

    உயிவராட்டமாக ைருைது சாரூபம்.  

3)அதன்மூலம் சாவு ைரப்வபாைவத உணரும் பபாழுது அதறக்ுப் பபயர் சாமீபம்.  

4)இந்த மூன்று ரகசியத்வதயும் தாண்டி னிறப்துதான் சாயுசச்ியம்.  

 னிர்க்குணமாக விளங்கும் சாயுச்சியர் சகலராக கல்யாணக் குணமாகிய இரட்சிப்பு 

குணத்தில் னாம் பநருங்கும் ைண்ணமாக முத்திவரக ்கரம் பகாண்டு ரட்சிப்பதற்காக இறங்கிைரும் 

மதினா வைந்தராகத் திகழ்கிறார்கள், என்று குருமணி மாவல பாடல் விளகக்ப் பபறற்து.  

 

துறவு 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிஜன அப்பற்ஜறப்  
பற்றுக பற்று விடற்கு"  

 

உடல், மனம் ,கடந்து அப்பால் விளங்குகின்ற இவறைனுகக்ு ைள்ளல் பபருமான் தந்த பபயர் 

இயற்வக உண்வமக ் கடவுள். அறிவுப்பூர்ைமாக அை்விவறைவன, நம்முள் ஆவிப் பபாருளாக, 

உருைம் அற்றதாக, ஒன்றும் இல்லாதைனாக உணரும் வபாவத நாம் பற்றற்றைன். தூல ைாசவன 

அற்று மனம், நான் அற்ற நிவலயில் வபாய் இரண்டறக் கலக்கும் னிவலக்குப் பபயர் துறவு; 

சன்யாசம்; இதுவை பிரம்ம வித்வத. னிவனப்பு மறப்பு இைற்றின் னிவலப்பிடமாக துர்நாறற்ம் 

அண்ட முடியாத பரிசுத்த தலத்தில் தான் இருக்கிறாய் என்பவத அறிவு பகாண்டு, சாட்சிபூர்ைமாக, 

அனுபைமாய் அறிந்தைனுகக்ுப் பபயர் துவிஜன். 

 

"ஓங்ஙுை ருயிர்க்கு னாளும் உறுதுவண ைருமா னிற்பர்" உயிருக்கு, நாளாக ஆண்டைர்கள் 

உறுதுவணயாகின்றார்கள் என்றும், மனுத் தவலயில் இருக்கும் வபசரும் பபரும் பபாருவள 

மும்மூர்த்தி கரம் பகாண்டைர்களால் மாத்திரவம மிகசச்ுலபமாக விளக்கித் தரமுடியும். வதடுகின்ற 

வதட்டமும் சுனசுனப்பும் உள்ளைனுக்கு சாயுச்சிய பதம் என்பது நிசச்யமாகிறது என்றும் 

பதளிைாக்கினார்கள். 

 

குருபிரான் -மக்கள் சந்திப்பு. 

அசச்மயம் மக்கள் பாடிய பாடலுகக்ு ஏறற் விளகக்ம் தரப்பபறற்து.  
குரு ஸ்வதாத்திரம்:- "காவலானபுராதன லவதியர்" . கண்ணாடிகக்ு பளிங்கு 

என்ற பபயருண்டு. 
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"அண்ட பகிரண்டமமல்லாம் மதாண்டரிதயதத்ின் மனக ்

கண்ணாடிக்குள்ளிருந்த காரணதஜ்த யான் மறலவன்".  

 

சுயம்பிரகாச நித்தியானந்த பபாருவள உன்னுள் கண்டு ைணங்குைவத 

தன்வனயறிதல். அதறக்ு ஆசான் துவண வைண்டும். மனிதன் உருைமறற்ைன் 

ஆதலால் எண்ணிக்வகயில் அடங்காதைன் என்று விளக்கினார்கள். வமலும் ஆறாைது அறிவை 

அறியாமல் இருப்பவத பகாடிய தரித்திரியம் ஆகும் என்றும் ."ஓம்" எனும் பிரணை மந்திரவம உணர்வு. 

பபாய்யாக உள்ள அதவன பமய்யுணர்வு ஆக்கி மூலமந்திரத்வத னிரூபிகக்ும் எமவன பைல்லும் 

பசயலாகப் பபரியைர்கள் மூலம் பழகி ைருைவத பஞ்சாட்சரம். அது உன்வகைசம் ஆனால் 

இவறைன் உன் ைசம் என்றும், "மபாய் புகலலன், புஜனந்துஜரலயன், சத்தியம் மசால்கிலறன், 

மரணமிலாப் மபருவாழ்வில் வாழ்ந்திடலாம், சிற்சஜபயும் மபாற்சஜபயும் புகும் தருணம்" 

ஆகிய இவை அவனத்தும் பசயலுடன் இருக்கிறது. பஞ்ச பூததத்துைத்தின் ஒட்டுபமாத்த உருைம் 

தான் இவறைன். னாத ைடிவினனான அைன் ஒை்பைாருைரின் னாமமாக உள்ளான் என்றும் 

அறிவித்தார்கள் ."வைகம் பகடுத்தாண்ட வைந்தன் அடி பைல்க " மனவைகத்வதக் பகடுத்து சரகதி, 

சர்ப்ப கதி, மயூரகதி, இடி ,மின்,மவனாகதி என அறுைவகப் பாய்சச்வல சுருட்டி வைத்திருப்பது 

அறிவின் ரகசியம். திருக்கயிலாயப் பரம்பவரயாக ைருபைர்களுகவ்க அந்த மதிவைக அறிவின் 

முவன துளிர்த்து னிற்கும். சீடர்கவளக ் கண்ணாடியாக குருபிரான் பார்த்து தங்களுவடய 

அமிர்தைர்ஷிப்வப, சீடனின் அறிவில் வதகக்ும் ைண்ணமாக அருளுகின்றார்கள். இன்ப துன்பத்வத 

சமமாக பாவிக்கும் பக்குைம் பபற்றைனுகக்ு துகக்ம் துயரம் இல்வல. அதறக்ான பழகக்ங்கள் தான் 

ஆதி மார்க்க னீதி அவையில் பசால்லித் தரப்பபறுகின்றது .இந்த ஞான அகைலாகிய அவழப்வப 

அதற்கான சட்ட ஆண்பிள்வளகள் எம் சார்பாக ஆங்காங்வக னடத்துகிறார்கள். ஐம்மணிப் 

பபாதிவகயில் "தந்நருள வைண்டுபமன்ற வமந்நர் தம்வம"என்ற பாடலுக்கு தன்னாமம் மாறி 

குருவின் அறிவு ைடிவு பபறுைவத குருவின் அருள் பபறல் என்றும் விளக்கினார்கள். ஆதி மார்கக் னீதி 

அவையின் மூலம் இரத்த உறவிற்கு வமம்பட்ட உயிர் ஒட்வட நம்வம ஒன்றாக இவணத்துள்ளது என்று 

கூறி அவைவய னிவறவு பசய்தார்கள். 

 

04-09-2021 மான்மியம் சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. வடிலவலன் 

 

"மாயக் கூத்தின் வஜக யறியாமல் யான் 

காயப்பட்டுக ்கஜளதத்ந்ந னாஜளயில்  

தூய ஞானசச்ுடர ்விளக் மகன்னுலள  

பாய  ஜவதத்  பதத்ஜத  மறப்பலனா"  

 

என்ற குரு ஸ்வதாத்திரம் பாடவலப் பாடி குருபிரான் அைர்கள் சவபவய பதாடங்ஙினார்கள். 

01. மாயகக்ூத்து. 

 இந்ந உலகில் வதான்றி மவறைது அவனத்தும் மாயக்கூத்து. இவத அனுபவிகக் ஒரு உடல் 

வைண்டும். இந்ந உடலும் ஒரு மாயக்கூத்து. ஏபனன்றால் இவத உண்டாக்கியைரின் பபயர் 

மாயைனார். மாயைனார் பசய்த மண்பாண்டம் என்று நந்நனார் அைர்களும் கூறியுள்ளார்கள். இந்ந 

மாய ைாழ்க்வகவய னாம் இவறைனிடம் வைண்டி விரும்பி வகட்டு கடனாக ைாங்ஙி ைந்வநாம். 

இவதவய னமது பதய்ைமைர்கள் ; 

"வாமனலாம் சிறப்லபானாகி 

வருகுலவ மனன வாகக்ீநந்ு 

தாமனழு கடனும் வாங்ஙித ் 

தஜரதனில் னரனா வந்லநான்  

ஈன னன்றி மகட்லடானாகி  

இருங்ஙடன் பளுப ்பாவத்தால்  

வீண் புஜகத ்தஜலயாய்ப ்லபாக 

இருக்கின்ற லதாற்றமந்லநா" 

 

என்று அருளியுள்ளார்கள். அப்படி ைாங்ஙிய கடவன இவறைன் திரும்ப வகட்கும் 

வபாது னாம் இல்வல என்று கூறுகிவறாம். ஏபனனில் ஈன னன்றி பகட்டைனாகி 

மறந்நு விட்வடாம். இவத னமக்கு னிவனவூட்டவை வைதங்ஙளும் அைறவ்ற 
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அருளிய வைத கர்த்தர்களும் இந்ந னில உலகத்திற்கு பதாடர்நந்ு 

ைந்நுபகாண்வட இருக்கிறார்கள். பழவமகக்ு பழவமயான இவத அறிநந்ு னமது 

கடவன திருப்பி பசலுத்தும் பசயவல இவற ைழிபாடு. இதுவை னிஜமான 

பமய்ஞானம். 

02.லகாடாயிதக் கூர்: வாகக்ியம் எண்- 68. 

 ஒை்பைாரு மனிதனும் ஈசனுவடய ரூபத்தில் 

தான் பவடக்கப் பபற்றுள்ளான். ஈசனுவடய 

ரூபத்திற்கு ைாக்வதவி, சரசுபதி வதவி என்று பபயர். 

மனிதனுவடய அதாைது பமய்ஞான 

மகத்துக்களின் னாவினில் தான் "சரசு னதி 

பதியாகிய" அந்நத் தாய் குடியிருக்கிறாள். இதுவை 

ஓவசயும் ஒலியுமாக னின்று விளங்ஙும் ஈசனின் 

ரூபமாகும். இச் பசயவல அறிந்நு மனு ஈசன் 

ஆைதும் அல்லது மனுனீசன் ஆைதும் ஜீை 

சுதந்நிரமாக ஒை்பைாருைருகக்ும் 

பகாடுகக்ப்பட்டுள்ளது. "சு-தந்திரமாக" இருகக்ும் 

பபாருவள அமானிதம். இதுவை தாபனழு கடனும் 

ைாங்ஙித் தவரதனில் னர னா ைந்வநான் 

என்பதாகும். ஆகவை னாம் னர னா, மனித னா, 

வதை னா என்பதற்கு வமற்கூறிய ஈசனுவட ரூபவம 

(ஓவசஒலி) அவடயாளம் ஆகும். மனிதவன விட 

பபரிய னீளமான னாக்கும் ைலிவமயும் உள்ள 

விலங்ஙுகளிடத்தில் சரசுபதி இருப்பதில்வல. 

ஏபனனில் இவறைனுவடய மூலமந்நிர 

ைார்த்வதகள் அவைகளின் காதில் வகட்காது. 

வகட்கும் அறிவு அதற்கு கிவடயாது. இவதவய 

திருைள்ளுைர் பிரானும்,  

"மசவியிற் சுஜவயுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்  

அவியினும்  வாழினும்  என்"  

என்று கூறியுள்ளார்கள். ஆகவை பசவிசச்ுவைவய அறியகக்ூடிய ஒரு சகத்ிவய இவறைன் னரனுகக்ு 

வைத்திருக்கிறான். அந்ந சுவைவய அறிநந்ு "மூன்றாைதுகண்" அறிவுக்கண் திறகக்ப்பட்டு னரன் 

மனிதனாக பிறந்நு பிறகு வதைனாக மனுஈசனாக ைாழ்ைவத னம் தவலயான கடவமயாகும். 

03. குருமணி மாஜல: பாடல் எண்-06: 

"தத்துவம் கடந்ந தயானிதிக ்கடலல"...என பதாடங்ஙும் பாடல். புறத்தில் னாம் காணும் கடலானது 

பல மக்களின் ைாழ்வுக்கும் இறப்புக்கும் காரணமாக இருக்கிறது. ஆனால் இவற தத்துைத்வத 

வகக்பகாண்ட பமய் ஞானிகள் தமது ைாய்வம என்ற வபபராளி கடலால் னம்வம இந்ந ஆழி சூழ் 

உலகில் இருந்நு காப்பாற்றி பிறவிப் பிணிவயப் வபாக்கி னித்திய வபரின்பக் கடலில் பகாண்டு 

வபாய் வசர்த்து னித்தியனாக வபரின்ப ைாழ்வகயில் னம்வம ைாழ வைக்கிறார்கள். இவதவய னமது 

பதய்ைமைர்கள் ஞான முவறயீடு என்ற பாடலில், "கார்க்கும் ஞானக் கடல் வாய் மடுகக்லவ 

பார்க்கவும் பிறவிப ்பிணி தீய்கக்வும்" என்று அருளியுள்ளார்கள். இச ்பசயவலவய னீ னான் என்று 

இரண்டிலாக் கடல், தயானிதிக ்கடல், முத்தியின் கடல் என்றும் வீடவடதல் என்றும் கூறுகிறார்கள். 

04. ஸ்ரீமாணிக்கவாசகர் அருளிய அன்ஜனபப்தத்ு:பாடல் எண்-08:  

 “தாளி அறுகினர்”... என பதாடங்ஙும் பாடல். ஆளுவடப்பிள்வள என்பது இவறைனால் 

ஆட்பகாள்ளப்பட்டைர்கள் என்று பபாருள். ஆலமரத்தின் அடியில் இருந்நு பதற்கு வனாக்கி 

அமர்ந்நிருக்கும் தட்சிணா மூர்த்தியிடமிருநந்ு ஆதம் னபி மூலமாக பதன்னாடுவடய சிைமாக 

என்னாட்டைர்கக்ும் இவறைனாக இந்ந உலகில் பரவியது. இந்ந ரகசிய பசயவல 

பசய்பைர்கவள ஆளுவடப்பிள்வள என்று அவழக்கப்படுகிறார்கள். இவதவய 

னமது பதய்ைமைர்கள் "ஆலடி லதான்றி வளர்ந்நரசில் ஆளுஜட எங்ஙள் 

குலகுருலவ" என்று பாடிவைத்துள்ளார்கள். 
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05. திருஞான சம்பந்நர் அருளிய லதவாரம்: பாடல் எண்-08:  

 “இலங்ஜகயர் லவந்மதழில்”... என பதாடங்ஙும் பாடல். அழகும் ைலிவமயும் 

உள்ள புலன்கவள எஜமானாகிய மனமானது சிற்றின்பத்தில் பழக்கி வைத்து 

இறுதியில் னம்வம எமன் வகயில் சிகக் வைக்கிறது. அத்தவகய ைலிவமயான 

மனவத குருபிரான் அைர்கள் தன் பபரு விரலால் ஊணி அழுத்தி அவத 

அறிைாக மாற்றி வைக்கிறார்கள். மீண்டும் அந்ந மனமானது சிற்றின்பத்வத னாடும் வபாது தம் 

ைாய்வம எனும் னாதத்தால் னம் அறிவு சுடராகிய தீபத்வத தூண்டி விடுகிறார்கள். இவதவய னமது 

பதய்ைமைர்கள் ஆதி மான்மியத்தில், "ஒத்ஜத யான் மஜற ஊணி யழுத்திய உத்திலயாவனலர 

ஓது மான்மியம்" என்று அருளியுள்ளார்கள். 

06. ஆதி மான்மியம்: சன்னதம் மபறு பருவம்:சர்வாகமக் கிரந்நம்: 

அகிலத்திரட்டு அம்மாவன சாணாரக்ுல வைதனாயகம் அைர்களால் அருளப்பட்டது .இது ஒரு தீர்கக் 

தரிசனப் பாடல்.16-ஆம் னூற்றாண்டில் வபசப்பட்டது. 300-ைருடங்ஙளுகக்ுப் பிறகு 19-ஆம் 

னூற்றாண்டில் மீண்டும் இந்ந அைதாரச் பசயல் எப்படி னிகழும் என்பவத குறித்து எழுதி 

வைத்துள்ளார்கள். ஒரு பமய்க்குருபிரான் இரக்கத்தால் "பசான் னயனக ் கவல" மூலமாக 

மூன்றாைது கண் திறக்கப்பட்டு உத்தி ஓ ைண்ணமாக ஆனைர்கள் முக்குணமறற்ு னிரக்ுணமாகி 

னின்றால் மட்டுவம இந்ந பாடவல அறிந்நு பகாள்ள முடியும். வமலும் புலன்களுகக்ு தவலைனாக 

இருந்நு னமது ையது ைாழ்னாவள வீணாக்கி ைஞ்ஞத்வத பசய்யக்கூடிய மனவத, அவலயாமல் 

பாதுகாக்கும் அறம், தர்மம் என்ற பிரம்ம வித்வத பசயவல பழக்கி அறிவு சார்ந்ந ஒரு பதளிைான 

ைாழ்க்வகவய வமாட்சத்வத அளிக்கும் னிவலகள் குறித்தும் வபசப்பட்டது. 

அம்மாவாஜச: 

"திங்ங மளன்குலத ்மதய்வதத் னிபப்ிரான்  

பங்ஙு னிமாத மாம்பவு ரஜணயில்  

மபாங்ஙு பிரம்லமாப லதசம்புஜனந்நனாள்  

எங்ஙும் மமய்வழி ஏர்குல லனான்ம்பிலத". 

 இதுவை முழு னிலவு னாளாகும்.கங்ஙுல் பகல் அறற் இடம். இரண்டும் ஒன்றான இடம். இதுவை 

அம் மாைாசி ஆகும். னாம் எல்வலாரும் இந்ந னாவளாடு பழகி இவறைன் அருவள பபறவைண்டும் 

என்று கூறி குருபிரானைர்கள் சவபவய னிவறவு பசய்தார்கள்.  

 

05-09-2021 சத்துவாசச்ாரி சஜப, மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. நாகலிங்கம் 

பாத பூஜை:  

 

"சுயம்பிரகாச நிதத்ியானந்த பிரம்ம மசாரூபதத்ிஜன அறியாது  

அஞ்ஞானம் என்னும் திமிரதத்ால் குருடாயிருந்த எங்களுஜடய கண்கஜள 

 ஞானம் என்னும் அஞ்ஞன சலாஜகயால் திறந்த லதசிலகந்திரலர!  

லதவரீருஜடய திவ்ய திருவடிக ்கமலங்களுக்லக னமஸ்காரம்"  

 

 இதன் புரிதலாக இவறைனுவடய திருைடிவய கண்டு அவடயும் பபரும்வபறு என்பது 

அை்ைளவு எளிதல்ல. அது அதிக முக்கியமானதும்,அரிதான ஒன்றாகவும் உள்ளது.வமலும் 

அத்திருைடிப் வபறு ஒரு பமய் குருபிரான் ஒருைருக்கு ைாய்த்து அக்குருவின் மூலவம அவடயும் 

ஒன்றாக உள்ளது. அப்படி இன்றி நாமாக அவடய முடியாததாக உள்ளது. சிைபுராணப் பாடலாகிய 

"புல்லாகிப் பூடாய்ப ்புழுவாய்.மமய்லய உன் மபான்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்லறன்" என்று 

மாணிக்கைாசகரும் வமலும் "துயரறு சுடரடி பதாழுபதழு மனவன" என்று திருைாய்பமாழியிலும் 

திருைடியின் பபரும் வபற்வற  பபரிவயார்கள் கூறியுள்ளார்கள். வமலும் அத் திருைடியானது சுயம் 

பிரகாசமாகவும், ஜீை சுடராகவும் உள்ளது. அவத அவடைதற்கு முதலில் நாம் நம் மனதின் 

தன்வமவய அறியவைண்டியுள்ளது.  மனிதனிடத்தில் மனவம பிரதானமாகவும்  அத்தவனகக்ும் 

அடிப்பவடயாகவும் உள்ளது. அத்தவகய மனவத ஒரு ஆசாரியரின் 

ைழிகாட்டுதலின்படி அணுகும்வபாது அது பசம்வமயாகிறது அவத உலகப் 

பராக்கில் மயங்குறச் பசய்யாமலும், நலிவுறாமலும் காக்கவைண்டும் என்றும் 

விளக்கப்பட்டது. வமலும் ஐம்மணிப் பபாதிவகயில் "லதகம்னம்லபா லுள்ள 
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எம்குரு னாதருகக்ு" எனும் பாடல் பாடப்பபறற்து. அதன் புரிதலாக, ஒரு பமய்க ்

குரு பிரான் பார்ப்பதற்கு தூலத்தளவில் நம்வமப் வபாலவை இருந்தாலும் 

அைர்கள் ஏதும் இலதாய் யாதும் உளதாயும், ஆதியும் அந்தமும் கடந்தைராகவும் 

உள்ளார்கள். உயர்திவண அஃறிவண ஆகிய ஜீைன்களிலும் நின்று விளங்கும் 

பரம்பபாருளான "அது " எனும் ைஸ்து எந்த நாமத்திற்குள்ளும் அடங்காததும் 

அவனத்து நாமங்களுக்கும் உரியதான ஏக ைஸ்துைாக உள்ளது. ஞானிகள் 

அதவனத் தன்னில் அறிந்து பசயலளவில் அதுைாகவை ைாழ்கிறார்கள். நம்முவடய  

அகங்காரங்கவளயும், அறியாவமயும் தன் நாதத்தின் மூலம் நீக்குகிறார்கள். அைர்கள் நம் 

வபான்வற ஒத்த வதகத்தில் இருப்பினும் நிஜத்தில் தூலம் கடந்த ஒப்பவனகக்ு எட்டாதைராகவை 

இருக்கிறார்கள். அைர்கள் எங்வகா காட்டிவலா மவலயிவலா இன்றி வீட்டினில் நம்முடவன 

இருப்பார்கள். அைர்கள் ரூபமற்ற அறிைாகவை விளங்குைதுடன், என்பறன்றும் நமக்கு அறிவு 

பைளிசச்ம் அளிப்பைராகவும், இரவி மதிக்கு பைளிசச்ம் அளிக்கும் சுடவர, அவடந்தைராகவும், 

தன்வன அண்டியைர்களுகக்ு அசச்ுடவர அளிப்பைராகவும் இருக்கிறார். ஆகமம் புராணம் 

வைதங்களிலும் பசால்லப்பட்ட நாமங்களும் அைர்களுக்வக தகும் என்றும், அைர்கள் அருளும்  

உளவின்மூலவம வசாகமறற் மனவத ைாகனமாகக ்பகாண்டு வகலாயத்வத அவடயலாம் என்றும் 

விளக்கப்பட்டது. வமலும் ஐந்தறிவின் தவலயரசன் சிைன் எனும் ஆறாைது அறிைாக, மூன்றாைது 

கண்ணாக, மனமாக, ஜீைனாக உள்ளது. நிஜ அன்பு என்பது உலகப் பபாருவளத் தவிர்த்து, பிரகாசப் 

பபாருளான தன் ஜீைன்மீது வைக்கும் அன்வப நிஜ அன்பு என்றும், ஜீைவன நம் தவலகக்ு 

தவலயாகவும், தீண்டா திலகமாகவும்,தூண்டா மணியாகவும் உள்ளது எனவும் நம் மனவம சிறிய 

திருைடியாகவும், உற்சைராகவும் பின் அதுவை அறிைாக மாறும்வபாது பபரிய திருைடியாகவும், 

மூலைராகவும் உள்ளது எனவும் வபசப் பபறற்து. புறத்திவல ஓடிக்பகாண்டிருகக்ும் மனம் நம்முள் ஓர் 

நிவலயில் இருகக்ும் இடவம நிவலயம் ஆகும். அவனத்து மதத்திலும் பசால்லப்பட்ட "பிவற" என்பது 

அறிவின் குறியீடாகவும் அறிவை பிரதானமானதாகவும் உள்ளது அதன்மூலவம எமவன 

பைற்றிபகாள்ளமுடியும் எனப் பகிரப்பட்டு குருவின் திருைருளால் சவப இனிவத நிவறவுபபறற்து  

 

05-09-2021 சிவகாசி சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

 இன்று ஆசரியர் தினம் என்பவத நிவனவூட்டி சவப பதாடங்கப் பபறற்து. 

“வாழ்வஜனதத்ும் தந்மநனது குலமுழுதும் தஜனயாண்டு” - ஞான அகைல் பாடவல குரு பிரான் 

அைர்கள் தங்கள் னாத பதானி பகாண்டு இவசத்த பின்பு “காயமன வாக்கினால் அஜடந்ந 

கன்மங் ஙாயமன வாக்கினால் கடக்க லவணும்” என்ற சிைானந்த வபாதப் பாடலின் புரிதல் 

பகிரப்பட்டது,  

காயம்:  

காயவம இது பபாய்யடா காறற்வடத்த வபயடா, என்று பபரிவயார்கள் கூற வகட்டு இருக்கிவறாம். 

சுைரில்லாமல் சித்திரம் ைவரய முடியாது. இந்த வதகம் இருந்தால்தான் நம் ஜீைவதகத்வத அறிந்து 

குருவின் அருளால் வபரின்பத்வத அனுபவிகக் முடியும். 

மனம்:  

மனம் எவதப் பார்த்தாலும் ஆவசப் படும், மனம் பூரித்தால் பாைம் வக ைரைாகும், அறிவு பூரித்தால் 

ஞானம் கிட்டும், நிவனவின் இன்பனாரு ைடிைம் மனம். மனம் பதட்டம் அவடந்தால் சுைாசம் அதிகம் 

பசலைாகி ைாழ்நாள் வீணாகும், பமய்க் குருபிரானின் பசவியுணவு பருகும் வபாது மூசச்ு அடங்கி 

இருக்கிறது, ையவதப் வபாக்குைது உன் மனமாகிய ராஜா. அவதப் வபாகாது தடுப்பது அறிைாகிய 

மந்திரி என சாவல ஆண்டைர்கள்  அருளியுள்ளார்கள். 

வாக்கு:  

குருவின் ைார்த்வதவய திருைாக்காகவும், சஞ்ஞீவியாகவும், பிறவிப்பிணிகக்ு மருந்தாகவும் 

இருக்கிறது, அதுவை அருளாக யுகாந்த நாட்டு பசல்ைமாகவும் இருக்கிறது.  

கன்மம்:  

காய மன ைாக்கினால் ைரும் கன்மம் என்பது விவனயாக உள்ளது, விவனயினால் 

பிறப்பு எடுக்கிவறாம், எண்ணம், பசால், பசயல், எனும் மூன்றினால் நாம் ைாழும் 

ைாழ்வில் நல்விவன, தீவிவன இரண்டுகக்ும் மனவம காரணமாக உள்ளது.  
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மாஜய: 

மாவய என்பது நிவல வபால் காட்டி நிவலயில்லாமல் மாறிக் 

பகாண்வடயிருகக்ும் இந்த உடல்தான். ஞானத்திற்கு தவடயாக இருகக்ும் 

மாவயவய, பைல்ைதற்கு குருபிரானின் ைாக்கில் நம்பிக்வக வைத்து அைர் 

பசால் வகட்டு நடக்க வைண்டும். ைஞ்ஞகமான எண்ணங்கவள விட்டு 

குருபிராவன சரணவடய வைண்டும். ஸ்ரீமாணிகக்ைாசகப் பிரானைர்கள் அருளிசப்சய்த திருஞானத் 

தாழிவச பாடலில் மனவதப் பற்றி அருளியுள்ளார்கள், சுழிவன என்பவத இருதயம் என வைதம் 

கூறுகிறது. உலகக ்கல்விபயன்பது ையிற்றுப் பிவழப்புகக்ாகத்தான் என்பது சாகாகக்ல்வியாகிய 

பமய் கல்விவயக ்கறக்ும் வபாதுதான் பதரியைரும். 

திரு அருட்பா : 

“கல்லார்க்கும் கற்றவர்க்கும் களிபப்ருளும் களிபல்ப 

காணார்க்கும் கண்டவர்க்குமங் கண்ணளிகக்ுங் கண்லண 
வல்லார்க்கும் மாட்டார்கக்ும் வரமளிக்கும் வரலம 

மதியார்க்கும் மதிபப்வர்கக்ும் மதிமகாடுகக்ும் மதிலய 
நல்லார்க்கும் மபால்லார்கக்ும் நடுநின்ற நடுலவ 

நரர்களுக்கும் சுரர்களுகக்ும் நலங்மகாடுகக்ும் நலலம 

எல்லார்க்கும் மபாதுவில் நடமிடுகின்ற சிவலம 
என்அரலச யான்புகலும் இஜசயும் அணிந்தருலள”.   

 

எனும் ைள்ளலார் பாடல் இவசகக்ப் பபறற்ு அதன் புரிதல் பகிரப்பபறற்து. 

 

பமய்க்கல்வி கற்றுத் வதர்ந்வதாரிடம் ஏற்றத்தாழ்வு என்பது கிவடயாது. தூல வதகத்வதக் 

காண்வபார்க்கு ஏற்றத்தாழ்வு இருகக்ும். ஜீைவதகத்வதக ்

காண்வபார்க்கு ஏற்றத்தாழ்வு இருக்காது என சாவல 

ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். ஜீை வதகம் என்பது 

பிரணை வதகமாக, நற்றாளாக, ஏழ்னிவலக் கம்பமாக, 

ஊவம எழுத்தாக, பிள்வளயார் சுழியாக, திருப்பாதமாக 

இருக்கிறது. குருவின் ைாய்வமக்குள் ஆகி விடுைது 

ஒன்றுதான் பமய்க்கல்விவய கற்வபாரின் ஒவர லட்சியம் 

என்று கூறப்பபறற்து.  

 

“அந்ந னாளில் அஜணத்மதஜன யாட்மகாண்டு” 

என்ற குரு ஸ்வதாத்திரம் இவசக்கப் பபற்று அதன் 

புரிதலாக, நாளின் சிறப்வப அறிந்தைர்கள் மட்டுவம 

நாவள ஆட்பகாள்ள முடியும். மனிதனுக்வக உரித்தான 

"நாள்" என்பவத அனுபவிக்க மனிதனுக்கு மட்டுவம 

பதரியும். ஐம் புலன்களின் ைழியாக கழிந்து பகாண்வட 

வபாகும் நாட்கவள, ஒரு பமய்க்குரு பிரான் அருளால் 

வீணாகாமல் கற்க முடியும். தன்வனத்தான் ஆண்டுக் 

பகாண்டைர்கவள ஆண்டைர்களாகவும், 

ஆண்டாளாகவும், ஆண்டியாகவும் இருக்கிறார்கள். 

தவல ைணங்கி ைணங்கும் ைணக்கத்திறக்ு 

உரியைர்கள் பதன்முக பதய்ைமாக இருகக்ும் குருைாக 

இருக்கிறார்கள். அைர்கவள சாகாகக்ல்வியின் 

பயனாகிய மரணமிலாப் பபருைாழ்வை நமகக்ு கறற்ுத் 

தந்து அதற்கான ஜீை உணவை உட்பகாள்ள பசவி ைாயிவல நமக்கு திறப்பிக்கிறார்கள், வமலும் 

வபரின்பம் அளித்து, நம் அறியாவமவய சுட்டிக் காட்ட ைல்லைர்  பமய்கக்ுருவை, என்றும், தீண்டும் 

பபாருட்கவள தீயானது  தன்மயமாக்கிக் பகாள்ைது வபால ஆசானும் தன் மாணாக்கர்கவள 

தன்வனப் வபால் அறிவு ைடிைாக  ஆகக்ுகிறார்கள் என வபசப் பபற்றது. 

ASH WEDNESDAY (திருநீற்றுப ்புதன்) 

“அஜனத்தும் மண்ணிலிருந்து உண்டாகி மண்ணுகல்க திரும்புகிறது.”   
          பிரசங்கி 3:20 

(பவழய ஏற்பாடு) 
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 மண் என்பது உயிர்ப்பிக்கும் சக்தியாகவும், இடமாகவும் இருப்பவதப் வபால், 

ஆசானின் னாதமானது உயிர்ப்புடன் பஞ்ஞாட்சரமாக இருக்கிறது, ஆசானின் 

நிவனைாகிய ஆகாயத்தில் இருந்வத நாம் ைளர்கிவறாம், நம் அறியாவமயும், 

அகங்காரமும் சாம்பலாக, ஆசான் தன் னாதம் பகாண்டு நம் பாைங்கவள 

சுட்டு எரிக்கிறார்கள், பாைம் என்பது மூசச்ு துண்டாடப்பட்டு நஷ்டம் அவடைது. 

எதார்த்தம் என்பது உள்ளவத உள்ளபடிக ்கூறுைது.  

 மனம் திரும்புங்கள் பரவலாக ராஜ்ஜியம் மிக சமீபமாக இருக்கிறது, மனம் திரும்ப ஆசானின் 

னாதத்வத  பசவியுணைாகப் பருக வைண்டும். ஜீைன் அைாவுடன் தாவும் வபாது மனமாகவும், மனம் 

திரும்பும் வபாது ஜீைனாகவும் மாறுகிறது, ஜீைவன "நானாக" பைளிசச்ம் தரக் கூடிய பபாருளாக 

இருக்கிறது. இருளில் இருந்து பைளிசச்ம் ைருைவதவய ASH WEDNESDAY ைாக பகாண்டாடப் படுகிறது, 

இதன் பின் EASTER ைருகிறது. 

 பதாடர்ந்து வைத முத்துக்களாக குரு பிரான் அருளியது:- வபசச்ு என்பது உணர்வின் 

மூலமாகவும், உணர்வு என்பது அனுபைமாகவும், அனுபைம் பபறுைதற்கான பபாருள், திருச் 

சிற்றம்பலப் பபாருளாகவும் உள்ளது. மூன்றாைது கண் என்பது, நான் எனும் பபாருளாய், அறிைாய், 

மனமாய், உலகமாய், இவறைனாய், ஜீைனாய், உணர்ைாய், உகார ரகிதமாய், இருக்கிறது, இந்த 

மூன்றாைது கண்வண அறிைதுவை தன்வனயறிதல் ஆகும் என அருளி வமலும் படம் காட்டி 

பாதரகசியம் விளக்கி, உயிர்ப்பிக்கின்ற பபாருவள உயிராக விளங்குைவதயும், ஆசரியர் தினமான 

இன்று "உற்றவத குருவிடம் ஒதிடல் வைண்டும்" எனக் கூறி பமய் மற்றும் பபாய்க் குருவிறக்ு உள்ள 

வைறுபாட்டிவன விளக்கினார்கள். பபாய்க் கல்விக்கு “ஆ-சிரியர்கள்" எண்ணிலடங்காமலும், 

பமய்க் கல்விக்கு "ஆ-சரியர்" ஒவர ஒருைராகவும். பபாய்க் கல்விவயக ் கற்றுத் தருபைருகக்ு 

மரியாவதயும், பமய்க் கல்விவய உரத்த குரலில் உண்வமயாக உவரப்பைருகவ்கா, மற்றைர்களின் 

ஏசச்ும் வபசச்ும்தான் உலக ைழக்காக உள்ளது. "ஆசிரியர்களுக்கு பணி ஒய்வும், "ஆசரியர்களுகக்ு 

ஓய்ைற்ற பணியுடன் அர்ப்பணிகக்ப்பட்ட ைாழ்க்வகயாகவும் உள்ளது. பபாய்க் கல்வியில் பல 

தரப்பட்ட பாடத் திட்டமுடன் வதால்வியும், பமய்க ்கல்வியில் அவனத்து வைதங்களும் பபாதிந்த ஒவர 

அழியாத பமய்க ்கல்வியாக, சாகாக ்கல்வியாக  சரசுபதித் தாய் நடத்தும் கல்வியாக உள்ளது என 

அருளி அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள். 

05.09.2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம மாஜல: இஜச வகுப்பின் மதாகுப்பு 

 

 ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்நத்தில் இருந்து குரு ஸ்வதாத்திரம் பாடல் எண்5 

காவ லானபு ராதன லவதியர் 

 லமவ லானவ லராதமயன் னாதர்லமல் 

ஆவ லலாங்ஙவ வாவுங்ங ழன்றன்னாள் 

 பாவ னாசம்ப டபப்ளிங் ஙானலத 

 

என்ற பாடல் பாடப்பபறற்து, பதாடர்ந்து ஆதி மான்மியத்தில் இருந்து “எல்லாண்டு எல்லாண்டு” 

என்று பதாடங்ஙும் பாடவல கலிவிருத்தத்தில் எப்படி பாட வைண்டும் என்பவதயும் பதாடர்ந்து, 

அருண்மணி விரிநந்ு மபருநந்ுஜற சிறந்ந என்ற பாடவல எப்படி தாளத்துடன் பாட வைண்டும் 

என்பவதயும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது, வமலும் ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்நத்தில் ஞான 

முவறயீடு பாடல் எண் 3 

சுருளிமுப் பதத்ிமுக ்லகாடிலத வர்மனு 

      ஜின் கள்வான் பூமிமயலாம்  

சூலில்ஜவத ்லதமவளி யாகக்ின் னுமாகக்ும்  

     தூலாதி சூட்சவித்லத   

 

என்ற பாடவல தாளத்துடன் எப்படி பாட வைண்டும் என்பவத கறற்ு தந்தார்கள், வமலும்  

 

ஓங்ஙா ரத்மதானி யானக பாலத் 

 லதசிறு வழியறியார் 

ஆங்ஙா ரங்மஙாண் லடமணி யாடட்ி 

 யலுத்லதா டிசச்லிதத்ுச ்

சாங்ஙா லம்தஜல லயாடஜ்ட யுஜடகக்ும் 

 சண்டியர ்கஜளவிடல்ட 
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பாங்ஙா யிஜறலய உம்மிடம் காவற் 

  பாடது லதடுகின்லறன்  என்ற பாடவலயும் ராகம், மற்றும் தாளத்துடன் கறற்ு 

தந்தார்கள் 

 

10-09-2021 வினாயகர் சதுர்த்தி சிறப்பு சஜப :மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ஜீவிதா வடிலவலன் 

 

 பிலை ைருடம் ஆைணி மாதம் 25-ம் வததி சுக்லபட்சம் சதுர்த்தி திதி பைள்ளிக்கிழவம 

(10.9.2021) வினாயகர் சதுர்த்தி திருனாளன்று னாயகன் இல்லத்தில் னம் வைத னாயகமைர்களின் 

திருஆலைாயினிடத்தில் இருந்து பைளியாகிய னாத முத்துகக்ள் 

 

ஞானஅகவல்: 
 

வந்ந லவதம்வ ஜரந்நப யதத்ினால் 

 சிந்ஜந வீணர்ஜக சிகக்ிமம லிந்நனாள் 
அந்மந ழுத்ஜத யழித்லத எழுதிய 

 எந்ந னாளும் என்றன் குரு னந்திலய 

 

முந்ந ளாளினில் மூண்ட அகவலும் 

 பிந்ந னாள் ஜகபிடித்ததகவலு 
மிந்ந னாளி லிஜசக்க அகவலுக ்

 மகந்ந னாளு மமன்றன் குரு னந்நிலய 

 
வினாயகர் சதுர்த்தி 

 உலகம் முழுைதும் உள்ள தமிழர்கள் அவனைரும் பைகு விமர்வசயாக பகாண்டாடும் 

திருவிழா வினாயகர் சதுர்த்தி. ஆைணி ( ஆை-னீ ) மாதம் ைளர்பிவற திதியில் சுக்லபட்சத்தில் 

அமாைாவசயிலிருந்து நான்காைது நாளான சதுர்த்தி திதியில் வினாயகர் திரு அைதாரம் 

பசய்ததாக இன்னாளில் மகக்ள் திருவிழா பகாண்டாடுகிறார்கள். "மூஷிக வாகன லமாதக அஸ்த 
ஷியாமள கர்ண விளம்பித சூத்ர வாமன ரூப மலகஷ்வர புத்ர விக்ன வினாயகா பாத 

னமஸ்லத" என்று ஒளவை பிராட்டியார் வினாயகப் பபருமாவன வபாற்றி ைணங்குகிறார்கள். 

வமலும் 72 வைர ைரிகவளக் பகாண்டு வினாயகரின் தத்துை உருைத்வத ைர்ணவனவயாடு 

வினாயகர் அகவல் என்ற நூலின் மூலம்  குரு பபருமானிடம் தான் பபற்ற வபருண்வமகவளயும் 

அருளியுள்ளார்கள். வினாயகர் சதுர்த்தியன்று எல்வலாரும் வினாயகர் சிவலவய வைத்து ைணங்கி 

ைழிபடுகிவறாம். மூன்றாைது நாளில் குளத்தில் பகாண்டுவபாய் கவரத்துவிடுகிவறாம். இதன் 

தாத்பரியம் என்னபைனில், நீரிலிருந்து அவமந்த பிறப்பு மீண்டும் நீரில் கவரக்கப்படுகிறது 

என்பதாகும். கணங்களுகக்ு அதிபதியாகிய கணபதியானைர், பஞ்ச பூத கணங்களில் ஒன்றான 

நீரில் கவரந்து விடுைாரா? இத்தத்துைம் உணர்த்தும் பபாருள் என்னபைன்றால் மனித பிறப்பின் 

ரகசியம், மற்றும் அகமிய நிவலவய உணர்த்தவை இச் சம்பிரதாயத்வத பபரிவயார்கள் 

ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்கள். உலகில் அதிகமான வகாவில்கவளக ் பகாண்டைர் வினாயகர். முழு 

முதற்கடவுளான இைர் இந்திய தாய்நாட்டில் நீக்க மற நிவறந்திருக்கிறார். பல நாடுகளில் 

வினாயகர் சிவலகள் கண்படடுகக்ப்பட்டதாக அகழ்ைாராய்ச்சியில் கூறப்படுகிறது. 

இந்வதாவனசியா, ஐவராப்பா, ைடஅபமரிக்கா, பிலிப்வபன்ஸ், கம்வபாடியா நாடுகளில் வினாயகவர 

ைழிபடும் முவறகள் அழியாமல் இன்றளவிலும் மக்கள் பின்பற்றி ைருகின்றனர். வினாயகப் 

பபருமானின் தத்துை இரகசியங்கள்  

 

"ஐந்து கரத்தஜன ஆன முகதத்ஜன  

 இந்தில் இளம்பிஜறலபாலும்  
எயிற்றஜன னந்திமகன்தஜன  

 ஞானக்மகாழுந்திஜன புந்தியில்  

ஜவத்தடி லபாற்றுகின்லறலன" 
 

திருமுகம்: 

 கவணசரின் திருமுகத்திறக்ு, ஆன முகம், குருமுகம், வைழ முகம் (வியாழ 

முகம்), கரிமுகம், பிரம்ம முகம் என பல னாமங்கள் உண்டு. இத்திருமுகமானது, 

மூன்றாைது கண்ணின் இரகசியத்வத உணர்த்தக் கூடியதாக இருக்கிறது. 

ஐந்பதாழிலுகக்ு அரசாகிய குரு பபருமானின் ஓபரழுத்து மாத்திவர வகால் எனும் 
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மூல மந்திர சாவி பகாண்டு மூன்றாைது கண்ணான அறிவுகக்ண் திறகக்ப்பட்ட 

பிறவக இத்தத்துை உருைத்தின் பமய் னிவலகவள நம்மால் அறியமுடியும். 

 

திருச்மசவி :  
 இரண்டு பசவியும் இலங்கு பபான்முடியும் பசவியில் சுவை உணரும் ரகசியவம 

திருச்மசவி. பிள்வளயாரின் திருவுருைத்தில் காதுகள் முறம் வபால் காணப் 

படும். அரிசி, தானியங்களில் இருக்கும் கற்கவளயும், வதவையற்றவைகவளயும் முறத்தில் 

புவடத்து நீக்குைவதப் வபால, நாமும் தீயைற்வற ஒதுக்கி நல்லவைகவள மட்டுவம பசவி மூலம் 

வகட்க வைண்டும் என்பவதவய இத்திருவுருைம் உணர்த்துகிறது.  

 

“மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிசம்சல்வம் அசம்சல்வம்  

மசல்வத்துள் எல்லாம் தஜல" 
 

லபஜழ வயிறு: 

 உலகிலுள்ள பசல்ைங்கள் அவனத்தும் வபவழ ையிற்றிலிருந்துதான் பைளிைந்தது என்பவத 

அறிவிக்கவை முந்தியைன் துந்தி னந்தி னடு பந்தியாக, பதாந்தி கணபதியாக, மணி ையிறாக, 

வினாயகரின் திருவுருைத்தில் ையிறு முன்னிருப்பது வபால ைடிைவமகக்ப்பட்டுள்ளது. 

 

அங்குசம்: 

 யாவனக்கு மதம் பிடிக்காமல் இருப்பதறக்ாக காதில் அங்குசத்வத மாட்டி வைப்பார்கள். 

அவதப் வபாலவை, யாவனகக்ு ஒப்பாக இருகக்ும் மனிதனின் மனவத பசம்வமப்படுத்தவை சடங்கு 

சம்பிரதாயங்கள், வனம நிஷ்வடகள் என்ற சரிகத்து ஒழுக்க நிவலகவள பபரிவயார்கள் ஏறப்டுத்தி 

வைத்திருக்கிறார்கள். 

 

நான்ற வாய் - துதிக்ஜக: 

 வசாடச திருவமனியரான வினாயகர் தன் நான்ற ைாயில் தான் பூரணக்கும்பத்வத 

சுமந்துபகாண்டிருக்கிறார். கவலகள் 16-ம் பூரணவம - வசாடசம். பூரணத்வத கற்பககக்னிவய 

அளிக்ககக்ூடியதாக இருப்பது நான்றைாய். தும்பிகவ்க அறுபட்டால் யாவன இறந்து விடும். அது 

வபால், மனிதனின் பிறப்புக்கும் இறப்புகக்ும் காரணமாகவும், துதிகவ்க உணர்த்தும் பபாருளாகவும் 

இருக்ககக்ூடியது பிராணன். 

 

லகாடாயிதம்: 

 வகாடாயுதத்தால் பகாடுவிவன கவளந்வத நாம் பகாண்டுைந்த விவன - பகாடுவிவன. 

கருப்வப கூடி கலந்த விவனத்பதாடர் நம் விவனவய கவளயகக்ூடிய ஒவர ஒரு காரியத்திறக்ு 

மட்டுவம பதய்ைம் வைண்டும். வைறு எதற்காக பதய்ைத்வத வைண்டினாலும் பாைவம ைரும் என்பது 

பதய்ைைாக்கு. 

 

ஒற்ஜறக் மகாம்பன்: 

 சிபத்து - நபுசு என்ற வித்தியா தத்துை நிவலகளில், கீழ் பாதமாக இருக்கும் நபுவச ஒடித்து 

வமல் பாதாமாகிய சிபத்தாக்கி அதன் மூலம் புராணங்கவள எழுதியதாலும், வினாயகர் ஒறவ்ற 

பகாம்பன் என்ற னாமத்திறக்ுரியைராக நின்று விளங்குகிறார். 

 

எலி - மூஞ்ஞுறு: 

 பபரிய வதாற்றமுவடய வினாயகரால் சிறிய உருைமான எலிவய ைாகனமாக பகாண்டு , 

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

மிகச்சிறியதாக (எண்ணம்) விரியாமல் ஓர் நிவலயாக இருக்கும்வபாது, அறிைாக சூக்குமமாக 

மாறும் என்பவத மூஞ்ஞுறு ைாகனத்தின் தத்துைமாகும். அணுவுக்கு அனுைாய் அண்ட 

பிரம்மாண்டமாய் கணுமுற்றி நின்ற கரும்புள்ளாக விளங்கக்கூடிய அந்தப் பரம்பபாருள் 

மனதிற்குள் ஒடுங்குகிறது என்பதற்கு அவடயாளமாகவை வினாயகப்பபருமானின் ைாகனமாக 

சிறிய உருைத்தில் மூஞ்ஞுறு உள்ளது. 

 

சுத்த பிராமணர:் 

 வினாயகர் ,பிரம்ம முடி தரித்த பூணூவல ஒளி மார்பில் அணிந்து பகாண்டிருப்பைர். அறுபுரி 

நூல் பிராண னிவலயின் இரகசியத்வத அறிந்தைர். பிரம்மசச்ாரி. 

 

வினாயகரின் பஜடயல்  உணவுகளின் சிறப்புகள்:  பகாழுகக்ட்வட, கருப்பு 

மூக்குகடவல சுண்டல் இவை இரண்டும் விநாயகருகக்ு விருப்பமான உணவுகள். 
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பகாழுகக்ட்வடகக்ுள் பூரணம் இருக்கிறது. ஐந்து விரல் களும் வசர்ந்து 

உள்ளிருப்பவத உணர்த்துகிறது. மூக்கு கடவல என்பதும் பிராணனிவலவய, 

பமய்ஞ்ஞான இரகசியத்வத உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது என்பவத நாம் 

உணர வைண்டும் என்பதற்காக பபரிவயார்கள் உணவிலும் ஞானத்வத 

வைத்துள்ளார்கள். 

 

வினாயகரின் திருஅவதாரம்: 

 சூரியனின் பயணமானது, ஆடி மாதத்தில் பதாடங்கி தட்சிணாயனத்திலிருந்து மாறி 

உத்ராயணத்திற்கு வபாகக்கூடிய நிவலயில் வினாயகரின் திருஅைதாரமானது நிகழ்ைதாக 

தாத்பர்யம். ஞானிகள் கூறுைதும் இது தான். கணபதியின் திருஅைதாரம்  உணர்த்தும் பமய்ப் 

பபாருவள, இை்வுலகிறக்ு முன் ைந்த அைதார மூர்த்திகளான கிருஷ்ண பரமாத்மா, ராமபிரான், 

ைள்ளல் பிரான், பிரம்வமாதய பமய்ைழி சாவல ஆண்டைர்களின் திருஅைதார நிகழ்வுகவள 

முன்வைத்து வைத சாட்சிகவளாடு குரு பபருமான் அருளியவை, துைாபரயுகத்தில் லட்சத்து இருபத்தி 

நான்காயிரம் நபிமார்களில் ஒருைரான ஸ்ரீகண்ணபிரான் அைதாரம் பசய்த நாள் கிருஷ்ண 

மையந்தி. 

 

"சாவாது பிறவாது 
தனிமுதலா இருந்நனான் 

ஆவாஇவ் வுலகுபடும் 

அழிதுயர்தீர்ப ்பதற்காக  
லமவாது னின்லறஎன் 

மாஜயயினான் மமய்லயலபால்  
ஓவாதுவந்து பிறந்திடுலவன்  

யுகந்லதாறும் யுகந்லதாறும் " 

 

 அழிதுயரான பிறவிச ்சூழலில் - பிறந்தது இறந்து, இறந்தது பிறந்து என்பது மாறி மரணமிலா 

பபருைாழ்வை மனிதன் ைாழவைண்டும் என்பதறக்ாக இத் திருஅைதாரமானது நிகழ்ந்தது. 

 

 ராம நவமி (நைமி திதியில்) ராமபிரானின் திருஅைதாரமானது நிகழ்ந்தது. இன்றும் நாம் 

இத்தினத்தில் ராமபிராவன ைழிபடுகிவறாம். 

ைள்ளல் பிரான்:  

 1823-ம் ஆண்டு புரட்டாசி மாதம் அக்வடாபர் 5 ம் வததி ைள்ளல் பிரானைர்களின் திரு 

அைதாரமானது நிகழ்ந்தது. 

 

மமய்வழி ஆண்டவர்கள்:  

 "மார்க்கம்பட்டி எனும் சிற்றூரின் கண்வண ஜமாலுவசன் பபரியதாய் என்பைர்களுகக்ு ஆண் 

குழந்வதவய இல்லாமல் வைண்டி ைரம் ைாங்கி றாரிறாவரா பாடி பநய்விளக்கு ஏற்றி வநர்ந்து 

தைமிருந்வத வையகத்தில் என் ையிறற்ில் ைந்து பிறந்த கண்வண என்பறல்லாம் பாடப்பபறற்ு ைந்த 

திரு அைதாரம், பிரம்ம பிரகாச மமய்வழி சாஜல ஆண்டவர்கள்.  

 

ைகத சற்குணா லங்கிர்த சன்னதர ்
 அகம்பு றம்புங்ஙண் டாண்டாச லாசனர்  

யுகங்கள் னான்ஙுங்ஜக மகாண்டலகாடூழியர்  

 மகதி ஆண்டவர ்வந்நவ தாரலம   
 

 பிறந்தனர் அறிவு பிழம்பபனும் கிரணர் பிறந்தனர் வித்துனாயகம் பிறந்தார் என்ற 

திருஅைதார திருளாவள நாம், மார்கழி மாதத்தின் நிவறவு நாளில் ைணங்குகிவறாம்.  

 

 இத் திருஅைதாரங்கள் நிகழ்ந்த நாவள இன்று நாம் திருவிழாக்களாக பகாண்டாடுைதன் 

பயவன அறிந்து அவடய வைண்டும் என்பதற்காகவை, இை்வுண்வம நிவலகளானது இன்று 

பைளியாக்கப்பட்டுள்ளது. நம் பதய்ைமைர்கள் இத் திருஅைதார பசயவல ஞானச ்சங்ஙு என்ற பாடல் 

மூலம் அருளியுள்ளார்கள். 

 

 வினாயகரின் அம்சமாக, பிரம்மத்தின் அம்சமாக ைரக்கூடிய குரு 

பபருமானைர்களின் பசழுஞ் சீதள மவனா வனாக்கிறக்ு இணங்கி நடப்பைர்களின் 

இருதய கமலத்தில் வினாயகப்பபருமானின் திரு அைதாரமானது விவளந்து 
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விவளவைறும் என்ற ஆசீர்பாதத்துடன் குரு பபருமானைர்கள் அவைவய 

னிவறவு பசய்தார்கள். 

 

 

11-09-2021 மான்மியம் சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா 

விையகுமார் 

 

சப்தம், நாதம்: ஆசானின் ைாக்கு முதலில் நமக்கு புரியாத வபாது சப்தமாக இருந்தது. சப்தத்தின் 

உள்வள சதாசிைம் காட்டி சித்தத்தின் உள்வள சிைலிங்கம் 

காட்டி வீண் மனுவை ஈசன் ஆக்கும் பசயவலயு வடய 

நிவலயில் அதுவை நாதமாகிறது. நம் நிவனவில் உள்ள 

பல குப்வபகவள விலக்கி இருத்தி ,திருத்தி, தை 

நிறுத்திய சத்குருைாய் ைர்ஷிப்பு சப்தமாக, 

வபாதவனயாக, நாதமாக இருக்கிறது.  

 

லகாடாயிதகூர ்வாக்கியம்-69: நன்வம தீவம அறியக ்

கூடிய சக்தி மனிதனுக்கு மட்டுவம உண்டு. மறற் 

ஜீைராசிகளுகக்ு நிவனவு உண்டு. நன்வம தீவம என்ற 

எண்ணம் இல்வல. அதற்கு தீங்கு பசய்தால் நம்வம 

எதிர்த்துப ் வபாராடும். நமக்கு நிவனவு ஒன்றாக 

இருந்தாலும் குணங்கள் வைறுபட்டு சார்ந்ததின் 

ைண்ணம் அவமகிறது. நரனுவடய அகம் நரகம். 

மறதியற்ற பபாருளாக அறிபைனும் பிரகாசமாக 

இருக்கும்வபாது நிவனவு. மறதி மறலியாக 

அறியாவமயாக இருக்கிறது.  "னீங்ஙுறா 

லனர்ஜமயாளர ் னிஜனவிமலன் னாளும் னிற்பர"் 

நிவனவில் தீவம கலக்காத வபாது வநர்வமயாளர். சுத்த 

நிவனைாக  அறிைாகும்வபாது பசார்க்கமும், அசுத்த 

நிவனைாக அறியாவமயாகும் வபாது நரகமும் கட்டப்பபறுகிறது.  

 

குருமணி மாஜல பாடல்-8: "ஆதியாய் மூல வஹமதனுங் ஙடமலன்" எனத் பதாடங்ஙும் பாடல்-

அஹது, நம்வமக் காக்கும் முதற ் பபாருளாகிய அகரம். அகரப்பபாருவளக ் வகக்பகாண்ட 

பபரிவயார்கள், ைாய்வம மூலம் நமக்கும் அவத உணர்த்தி ஆக்கி வைக்கிறார்கள். "தன் அகரப் 

பபாருள் வக பகாண்வடார் வதைர்". "ைா தியூர்கடவல " ைாதி - காற்றின் ரகசியம் உணர்ந்தைர். 

திருைாதவூரர் என்ற னாமம் ஸ்ரீ மாணிக்கைாசகர்கக்ு உண்டு. "ைட்டமிட்டாரூர்" -அறுசுவை 

பகாண்படாளித்த இடத்தின் நிவலகவளயும், ஓயாத் பதாழுவகயின் பசயவலயும் விளக்கி உள்ளம் 

தித்திக்கச ் பசய்கின்றைர்கள் பமய்க்குரு பிரான் ஆைார். அறுசுவை பகாண்படாளித்த இடம் 

அறிந்தைர்கள் வதைர்கள். பழம்பபாருள் ஞானம் வைத வைதிய னாத புராதனனாகிய  குருபரனின், 

மூலப்பழம் பண் ஆரமணி உண்வடப் பபட்டகத்திலிருந்து, பண்டு பழுத்தமவற விண்ட ரகசியமாக, 

பண்வட னான்மவற வபசும் பரிசாக ,பண்வட நாள் அமுதாக, ஓர் ைார்த்வத பசால்லும் சறக்ுரு "ைா" 

ஆக, ஆதியிவல ைார்த்வதயாக, ஆசான் திருவமனியாக, வைதமாக, பிரம்மக்குன்பறன்னும் சூல் 

புவடத்த பூர்ை புராதன குவடயிருட் வகாளமாக னின்று இலங்ஙுகிறது.  

 

திருவாசகம் -அன்ஜனப்பதத்ு-பாடல் – 9: "ஜதயலலார ்  பங்கினர் தாபத லவடத்தர்" எனத் 

பதாடங்கும் பாடல். வதயவலார் பங்கினர்- சிைசக்தி பாகம்-பனிமதி மங்வக பங்கன் பரமர், 

அறியாவம எனும் பித்வத, கசப்வப பிய்த்து எடுக்கும் பிச்வச ஆண்டைர். பபரிவயார்களின் 

பசழுஞ்சீதள மவனா வனாக்கிற்கு இணங்ஙி னடகக்ும்வபாது அறியாவம உள்ளமாகிய மனம் வநந்து 

பதளியும் மதியாகிறது. காலகாலங்ஙவள எல்லாம் உள்ளடக்கிக் பகாண்டு பழம் புராதனச் 

பசயலாகிய அறிைானது, ைருகின்ற பபரிவயார்கள் மூலம் அதற்கான மக்கவளத் வதடி 

தனுவினுவடய னாணியினிடத்திலிருந்து கிளம்பி ைருகிறது.  

 

ஆதிமான்மியம்: சன்னதம் மபறு பருவம்.- பசன்னிமவலைாசல் - தவலைாசல். தவலக்கு ைாசல் 

பசவி, பசல்ைத்துள் பசல்ைம் பசவிச்பசல்ைம். பசவியிற ்சுவை உணர்பைர்கள் 

வதைர்கள்.  பசான் னயனக்கவல வைத்து, ஒத்வதயான் மவற ஊணி அழுத்தி, 

சாைக்கடைபதன்பறன்வனச ் சபித்து, சாவைாவல கிழித்து மரணமிலாப் 

பபருைாழ்வை அளிக்கும் அரும்பபரும் பசயவல உள்ளடக்கியது முகப்புப் பா. 

சர்ைாகமக் கிரந்தத்தில் உபவதசம் பபற்றனிவலகள், தைனிவலகள், 
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ஞானனிவலகவளயும், அவத மக்களிடம் பகாண்டுவபாய்ச ் வசர்க்கும்வபாது 

சந்தித்த ஆபத்துகள், ஆண்டைர்களுக்கு நடந்த நிகழ்வுகள் கூறப்பட்டுள்ளது. 

"னீஜககுவித்தால் எனக்கு மிகத ்தாங்ஙரிது" னிபுணமணி விளக்கா பமன் 

னாசான்பாதம்" என்றும், எந்ந னாளுபமன் றன்குரு னந்நிவய" என்றும், 

மவலயரசி மதியரசி யருளால் என்பறல்லாம் பல இடங்ஙளில் ைணங்கிப் 

பாடுகிறார்கள். இது எவதக ்குறிக்கிறது என்றால் வக குவியகக்ூடிய இடமாகிய 

தூலம் கடந்து னிற்கும் சூக்கும னிவலவயக ்குறிக்கிறது. நீ ,நான் என்பது தூலமல்ல. தூல மறற்ு 

இருக்கும்வபாது எல்வலாரும் ஓர் சாதி. 69 ஜாதிகள் அடங்கிய பல்லாயிரக்கணகக்ான மகக்வள 

ஈன்பறடுத்தைர் எம் தந்வத ஞானபிதா.  

 

புத்த பகவான் தீர்க்கதரிசனம்: தமது பசாந்த பூமிகக்ு ஏறிைந்துவிட்டார்கள். காலச ்சக்கரமானது 

புதுப்பிக்கப்பபறுகிறது. பசாந்த பூமி, மறுபிறப்பு பூமியாகிய பசார்ண பதிக ் கயிவலனாடு. 

அதுதான் அசல். "ஒன்லற குலம் ஒருவலன லதவன்" என்ற ஜாதியின் ரகசியம் சுக்கிலத்தில் 

இருக்கிறது. "சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புைம்" அறியும் வபாது எல்வலாரும் ஒவர 

சாதி, சாதிக்கும் பிள்வள எைவனா அைவன சாதி. தன்வனயறிந்து சிைமான சாதி உயர்ந்த சாதி-

சிைானந்த வபாதம்.  

 

"சாதியிரண்மடாழிய லவறில்ஜல -சாற்றுங்கால்  

 னீதி வழுவாமனறிமுஜறயில் - லமதினியில் –  

இட்டார் மபரிலயார ்இடாதார ் 

 இழிகுலத்லதார் படட்ாங்ஙில் உள்ளபடி " 

 

 என ஒளவையார் கூறியுள்ளார். "வாய்ஜம ஒளிர் என்மகலன வருலவன் உன் கண்ஙாண" 

என்ற தீர்க்கதரிசனம், தூலத் திருவமனிவயக ் குறித்துச் பசால்லவில்வல. மூன்றாைது 

கண்திறப்பிகக்ப்பபற்று அறிவுக்கண் பகாண்டு பார்த்தால் அைர் ைருைார். கீழ் திவசக் 

குணக்கடலிலிருந்து வையமும் ைானும் னிவறந்த இருளவனத்வதயும் எடுத்பதடுத்து 

உண்டுவிட்டுப் பிரகாசம் பகாப்பளிக்க உதயம் பசய்ைது ஞானசூரியன். "சம்பூர்ண ஞான சம்பன்ன 

சம்பந்நர்" மூன்றாைது னிவலயில் உள்ள "ச" வின் ரகசியம் ."ச"என ஓவச இல்லாத ஒன்றுகக்ுள் 

அகரத்வதச் வசர்த்து ஓவசயுவடயதாக, 12 ைரிகளாக, உயிரப்மய்யாக, தமிழாக அதன் விரிவுகவள 

உண்டாக்கி வைத்துள்ளார்கள். 

 

12-09-2021 சத்துவாசச்ாரி சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்தத்ி 

 

அனந்நர்கள்: ஆண்டைர்கள் இடத்தில் மறுபிறப்புப் பபற்றுள்ள மக்களுகக்ு னிஜமான வசாதிடம் 

பதரியும். எமன் எல்வல கடந்நு சிைன் எல்வலயாகிய அத்திருத்தலத்தில் குடிபுகுநந்ு 

பகாண்டைர்கவள அனந்நர்கள். அைர்கள் அரக்கி அரக்கர் விலக்கித் துலக்கி ஆக்கும் அனந்தர்கள். 

அடியும் முடியும் னடுவும் கண்டை் ைான அனந்தர்கள். அடக்கம் மடக்கிப் பிடிக்கத் பதரிந்வநார் 

அனந்நர்கள். அந்தர்மாமுகங் கண்டு ஓங்குபைர்கள் அனந்தர்கள். வைத வியாக்யான 

விற்பனங்ஙடந்ந மந்நிவராற்பன்ன சூக்கும ஆரூர்சச்ுலாம் ஏற்றுனிற்கும் பசளபாக்கிய 

பஜயசீலர்கள் அனந்தர்கள். என ஆண்டைர்கள், அனந்தர்கள் என்ற னாமத்திற்குரிய பசயலிவனச ்

பசால்லி வைத்துள்ளார்கள். 

 

னடு: கண், மூக்கு, ைாய், காது, ஸ்பரிசம் என்ற ஐம்புலன்கவளக ்பகாண்டு அனுபவிகக்ும் உலக 

இன்பம் ஆறாைது அறிவின் மூலம் அனுபவிக்கும் இன்பத்திற்கு ஒரு வராமத்தளவு கூட 

இவணயாகாது. உலக மக்கள் அனுபவிகக்ும் இன்பத்வதச ்சுருகக்மாகச ்பசால்லுமிடத்து அதுதான் 

சாவு. மக்கள் அஞ்சி நடுங்கக் கூடிய பசால்லாக இருக்கும் சாவிவன மாற்றுபைர்கள் அைதார 

பசம்மல்கவள. அைர்கள் பசால்லும் பசயவல ைாவய மூடி ஓதி, ஊத வைண்டியைர்களாய் 

இருக்கிவறாம். மனவதாடு வசர்ந்து னான் ஓடிக ்பகாண்வட இருக்கின்றது. அது ஒரு இடத்தில் னிறக் 

வைண்டும். அதுவை னடுவுநிவல. அந்த னடு னிவலயான பபாருள் னாயகமாகவும், சுயம் 

பிரகாசமாகவும், னித்திய ஆனந்நமாகவும், இருந்து ைருகிறது. 

 

சுயம் பிரகாசம்: னமக்குள் பைளிசச்ப் பபாருளாய் ஒன்று இருக்கிறது. இவத யாராலும் ஏறற்ி 

வைக்கப்படாமல் அதுைாகவை பகாழுநந்ு விட்டு எரியும் பபாருளாக இருக்கிறது. 

எல்லா மதங்களும் குறிப்பிடுகின்ற பைளிசச்ப் பபாருளாகிய அது குருபிரான் 

அைர்களின் னாதத்தால் பதாட்டுக்காட்டப் பபற்றைர்களின் னிவனவுகக்ு 

மட்டுவம வதாற்றத்திற்கு ைரும். குரு பிரானின் சுகம் நல்கும் வைத்திய னாத 
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மருந்வத உட்பகாண்டைர்களுகவ்க அச் சுயம்பிரகாசம் வதாற்றத்திற்கு ைரும். 

இவதவய திருைள்ளுைர் பபருமான்  

"மசல்வத்துட் மசல்வம் மசவிச்மசல்வம் அசம்சல்வம் 

மசல்வத்து மளல்லாந் தஜல"   என்று கூறுகிறார்.  
அறிவை அவடந்தைர்களுக்வக எல்லா மதமும் ஒவர மதம் தான் என்ற உண்வம 

பதரியும். வைதவம னம்வம அறிவுப் பாவதக்கு அவழத்துச ்பசல்லும் பைளிசச்ப் பபாருளாய் உள்ளது 

. 

மந்திரம்:- அகத்தியர் ஞானப்பாடல் கூறுைது, "மனமது மசம்ஜமயானால் மந்திரம் மசபிகக் 

லவண்டாம்." மந்திரம் என்பது அைரைருவடய பசாந்தவீடு. பசாந்த வீட்டில் மனம், னான், கைனம், 

எண்ணம், னிவனவு வபான்றவை எல்லாம் பிரகாசப் பபாருட்களாக இருக்கிறன. இதுவை மின்னல் 

கிரணமாகிய ஜீை வதகம். அதற்குள் னாள்வதாறும் னுவழநந்ு னுவழநந்ு பழகுைவத சன்மார்கக்ம். 

இை்ைாறு பழகி, இந்ந அனித்திய வீட்வட விட்டு அந்நப் பிரணை வீட்டிற்குள் பாய்ந்நு னிறக்ும் 

பசயவல னிஷ்வட. இதவன ஒரு பிரம்ம னிஷ்டரிடத்தில் பழகுபைர்களுகக்ு இப் பிரம்மச் பசயல் 

னிஜமாகவை வகைரவு ஆகிவிடுகிறது. 

 

சங்ஙு:- "இலஞ்ஞுழி சுழித்து ஏகமாய் விம்மி" என்ற ஞானச் சங்ஙு பாடலும், ஆதி மான்மியம் 

சன்னதம் பபறு பருைத்தில் ைரும் "பூமி யதிரும் ஓஜசயுஜடய கடலறியாத திரு வலம் புரிச் 
சங்ஙும்" மற்றும் "பிறவி மதாஜலந்நமதன்று ஊதூது சங்லங, லபரின்பக் மகாடிஜக பிடிதத்ூ 

திடுஞ்ஞங்லங" என்ற பாடலும் ைலம்புரிசச்ங்கின் ரகசியத்வத பைளியாக்கும் சான்றுகளாக 

கூறப்பட்டன. சர்ை மதங்களின் வைத ைாக்குகளும் ைந்து ைட்டாடும் அப் பபரிவயார்களின் 

திருக்கரத்தில் வைல் உடுக்வக சங்ஙு சக்கரம் முதலிய பதய்வீக முத்திவர சன்னதங்ஙளானது 

பிரத்தியட்சத்தில் காண எழுநந்ு விளங்ஙும். அப்வபர்க்பகாத்த னாதம் விவளந்வதாரிடத்தில் பழகி 

ைரும் வபாது தான் சங்ஙுகக்ுள் இருகக்ும் ஐந்து னிவலகள் பதரிய ைரும். அவைகள் 

 

1. ஊதூது சங்லங 

2. ஊதிடுஞ் ஞங்லங 

3. ஊதடா சங்லங 

4. ஊதுலத சங்ஙு 

5. ஊதுலம சங்ஙு  

 

ஊதாமல் இவறைவனப் பார்க்கவை முடியாது இவறைவன பார்க்காமல் பிறவிவய கடகக்வை 

முடியாது. வகாடி சூரிய பிரகாசப் பபாருவள அறிவுதான் எனப் வபசப் பபற்ற பின்னர் குருவின் 

திருைருளால் சவப இனிவத னிவறவு பபற்றது . 

 

18-09-2021 மான்மியம் சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. வடிலவலன் 

 

 புரட்டாசி மாதம் பபௌர்ணமி னாளில் பமய்ைழிச் சாவலயில் பிசச்ாண்டைர் திருவிழா 

னவடபபறும். புரட்டாசி மாதத்தில் னம்மிடத்தில் இருநந்ு பிய்த்து பிடுங்ஙி எடுகக் வைண்டிய ஒரு 

பபாருளாக இருப்பது னம் அறியாவம என்பதாகும். இந்ந அறியாவமவய பிய்த்து எடுகக்ும் அகமிய 

பசயவல "பிச்வச ஆண்டைர் திருப் பா" என்ற பாடலில் னமது பதய்ைமைர்கள் பரி பாவஷகளாக  

வைத்துள்ளார்கள். ஆகவை னம் அறியாவமவய பிய்த்து எடுக்கும் ைல்லபராகிய ஒரு 

குருபிரானிடத்தில் னாம் இணக்கமாக இருந்நு பமய் அறிவைப் பபற வைண்டியைர்களாக 

இருக்கிவறாம். 

 

01. லகாடாயிதகக்ூர்: வாகக்ியம் எண்-70:  

 

 னாம் பபற்றுள்ள இந்ந அனித்திய அசுத்த வதகத்வதாடு இவறைனுவடய பரிசுத்த 

சன்னிதிக்கு பசல்ல முடியாது. பபரு னிதியம் பகாண்ட அருள் ைர்ஷிப்பு ைரக்கூடிய எல்வலவய 

சன்னிதி ஆகும். பரிசுத்த னிவனைாகிய சுத்த ஆகாயத்தில் இருந்நு அருளக்கூடியவத னம் 

அறியாவமவய வபாக்ககக்ூடியதாக இருக்கிறது. இந்ந அறியாவமயானது விலகி பமள்ள பமள்ள 

பமய்யறிவு உதயம் காட்டிக் காட்டி அக விவளவு குடிவயற்றி படிப்படியாக தூலவதகம், 

சூக்குமவதகம், காரணவதகம், மகா காரணவதகம் என்ற னிவலகவள னம்மிடத்தில் வைத்து 

பதாட்டுக்காட்டும் வபாது தான் இவறைனுவடய சன்னிதி இன்னது என்று 

பதரியும்.ஆகவை ஒரு பமய்க் குருபிரானின் துவணவயாடு இந்ந அனித்திய 

வதகத்தில் இருகக்ும் வபாவத வகாடி சூர்ய பிரகாச பஜயவீர வதகமான ஈசனுவடய 

னித்திய வதகத்வத னாம் வகபகாள்ள வைண்டும்.  
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  02. குரு மணிமாஜல: பாடல் எண்-09  

  “சுத்த ஜசதன்யச் சுகந்ந வான் கடலல” என பதாடங்ஙும் பாடல். வசதன்யம் 

என்பது தூய்வமயான னுண் அறிவு. அதுவை தூய சலனமற்ற னிவனைாகும். 

னம் மனமானது மாவயயில் சிக்கி ஒரு பிசாசாக இருக்கிறது. அதுவை ஒரு 

பமய்க் குருபிராவன அவடந்ந பிறகு வசதன்ய மாகிறது; பபாருட்காட்சி 

யாகிறது; னிவலயாகிறது; பிரம்மமாகிறது. இதுவை பரிசுத்தம் ஆகும். இதறக்ு 

சாட்சி குருபிரான் தான். குரு என்றால் தூல உடல் அவடயாளம் அல்ல. னாத உடல் அதாைது னாத 

வதகம் ஆகும். னம்  அறியாவமவய வபாக்கி னம் பாைங்ஙவள சங்ஙாரம் பசய்யகக்ூடிய அந்ந 

னாதத் பதானி எங்ஙிருநந்ு ைருகிறவதா அதுவை னாத வதகம். அது தான் அவடயாளம். இவத னமது 

பதய்ைமைர்கள் பமய்ம்மண ஞானம் பாடலில்  

 

"னாத லட்சணம் னாதன் லட்சணம் 
 னாதன் வாய்ஜமயின் லட்சணம் 

னாத லதகத்தின் லடச்ணம் பவ 
 னாச மாகிடும் லட்சணம்" 

 

 என்று அருளியுள்ளார்கள். வமலும் 

பமய்ன்னிவலப் வபாதம் என்ற பாடலில் "சுதத் 

ஜசதன்ய னாதர் மசால்மலாரு 

மபாருளினாலல மசத்து னீ தினம் பழகத் 
மதரிந்நிடும் உளவு தாலன" என்றும், ஆதி 

மான்மியத்தில் "ஜசவ ஜசதன்ய ஜசவரூர்ச் 

ஜசயஜத" என்றும் இச் பசயவல குறித்வத 

அருளியுள்ளார்கள். 

 

03.ஸ்ரீமாணிகக்வாசகர ்அருளிய 

அன்ஜனப்பதத்ு; 

 பாடல் எண்-10. பகான்வற மதியமுங் 

கூவிள... என பதாடங்ஙும் பாடல். பகான்வற 

மலவர மாவலயாக அணிந்நைர் சிைபபருமான். 

இம் மலவர சரக்பகான்வற என்றும் 

கூறுைார்கள். சரம் என்பது னம்வம ைாழ 

வைக்கும் பபாருளாக உள்ளது. இவற சகத்ியாக 

னின்று விளங்ஙுைது. இவதவய பபரிவயார்கள் 

"சரம் பார்ப்பான் பரம் பார்ப்பான் " என்று பரிபாவஷயாக கூறியுள்ளார்கள். னமது 

பதய்ைமைர்களும்  

 

"அச்சர மஜமதல்தான் அறுநந்ு லபானது கண்  
 டஜமந்நஜந யஜமதத்ு அஜறந்நதிக ்கிரந்நம்  

அறிவிஜன யறிந்லநார் அறிவரிவ் வாய்ஜம"  என்றும்  

 
"சரமதுலவ சமரச  

சன்மார்க்க பஞ்ஞாடச்ரலம  

சாலலாக ரூபனிஜல  

சாரும் பஞ்ஞாட்சரலம"  

 

 என்றும் அருளியுள்ளார்கள். வமலும் சிைபபருமாவன அர்சச்வன பசய்ய பயன்படும் வில்ை 

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

ரகசியத்வத உணர்த்தும் பபாருளாக இருப்பதாகும். 

 

04. திருஞான சம்பந்நர் அருளிய லதவாரம்; பாடல் எண்-09. மசறி முளரித்தவி லசறி...என 

பதாடங்ஙும் பாடல். னமக்கு மிகவும் பனருகக்மான அன்பான னுண்ணியன் னம் இதய கமலத்தில் 

உள்ள பீடத்தில் வீற்றிருக்கிறான். அந்ந னுண்ணியனாகிய இவறைவன னம் 

அறியாவமயினால் னம்மால் காண முடியவில்வல. விஷப் பாம்பாகிய மனம் 

ஐம்புலன்கள் ைழியாக னபுசாக மாறி பைளி உலக ைாழ்விவல னம்வம அவலய 

வைக்கிறது. இதனால் னாம் அனு தினமும் இறந்நு பகாண்டிருக்கிவறாம். 

இதிலிருநந்ு னாம் மாற வைண்டுமானால் புகலியாகிய குருபிரானின் 
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ைாய்வமக்குள் ஆக வைண்டும். அைர் கூராகிய அறிவைக் பகாண்டு னம் 

அறியாவமவய பைட்டி வீழ்த்தி மனவத அறிைாக மாற்றி னம்வம னீதியான 

ைாழ்வகயில் னித்தியனாக ைாழ வைப்பார்கள். இவத னமது பதய்ைமைர்கள் 

"னீதியில் னடக்க னித்தியன் ஆவாய்" என்று அருளியுள்ளார்கள்.  

 

 

 

05.ஆதி மான்மியம்: ஜீவ சிம்மாசனப ்பருவம்: பக்கம்- (269-272). 

 

மைகத்ரட்சகர்: 

 

 வதைாதி வதைன் என்றால் இந்நிரன். வதைர்களுக்கு அரசன், வதைர்வகான் என்று பபயர். 

இந்நிரன் னம் எல்வலாரிடத்திலும் இருக்கிறார். அைர் னம்மிடத்தில் இப்படித்தான் இருக்கிறார் 

என்று பதாட்டு காட்டுகிறைர் யாராக இருகக்ும், அவத பசால்லகக்ூடிய ைல்லபம் பபறற்ைவர என்ன 

னாமம் பகாண்டு அவழப்பது, ஏபனனில் அைர் தான் யுக னாதன். யுகத்திற்கு ஓர் முத்பதன ைந்நைர். 

ஒரு யுகம் என்பது 5000 ைருடங்ஙள் ஆகும். ஒரு யுக வித்தானது முத்தாக விவளய வைண்டுமானால் 

5000 ைருடங்ஙள் காத்திருகக் வைண்டும். அப்படி அது விவளகிறது என்றால் அவத விவளவிகக்ும் 

பபாருளாக னின்று விளங்ஙுைவத ஆசான். ஆசானின் னாதவம னிழலாக மணியாக திரண்டு அருள் 

விளக்கமாக ைருகிறது. இவதவய "அருண்மணி விரிந்நு பபருநந்ுவற சிறந்ந" என்று ஆண்டைர்கள் 

அருளியுள்ளார்கள். இதய கமலத்திற்கு தான் பபருந்நுவற என்று பபயர். அங்ஙிருநந்ு 

பதன்னாடுவடய சிைம் என்பவத பதாட்டு தான் பரம் பபாருளானது இரங்ஙி ைருகிறது. 

இச்பசயவலவய ஆண்டைர்கள் ஆதி மான்மியத்தில் மவறனடன ைருவக ைருகும் கிரண மரகத 

மாலி திருவுருக ்பகாண்டு னீத வபாத வைத னாத னாதாந்ந குருபிரான் அைர்கள் னாம் முன்னவர 

பதரிந்நு பகாண்டிரா னின்ற அழியாத பமய்ப்பபாருளும் பைகு மதிசச்ுவமயாகிய இறக்கி 

வைக்பகாணா இை் விருபபரிய சுவமகவளயும் தூக்கிச் சுமந்நு பகாண்டு ஒரு தனி முதல் 

மணிவிம்ப உருைானது தன்வன வதடி ைந்நநாக கூறியுள்ளார்கள். அப்படி இரங்ஙி ைந்நு எனகக்ு 

பிறகு னீதான் இனிவமல் பஜகத்ரட்சக பசயவல இந்ந பமய்ஞான ஓருருவள வதை ரதத்வத எப்படி 

எல்லாம் னடத்தி பசல்ல வைண்டும் என்று பசால்லி அனுப்புகிறார்கள். 

 

பிரம்ம தத்துவம்: 

 

சாயுச்சிய பிரம்மமாக ைரும் குருபிராவன அறிந்நு உணர வைண்டும் என்றால் னாம் பிரம்மம் 

ஆகாமல் உணர முடியாது. பிரம்ம தத்துைம் என்பது மலர் மீது அமர்ந்நிருக்கிறது. நான்கு தவலகள் 

உவடயதாக இருக்கிறது. வைதத்வத தன் திருக்கரத்தில் ஏந்நிய னிவலயில் இருக்கிறது. ஆனால் 

ையதான வதாற்றத்தில் இருக்கிறது. பிரம்மா யாருவடய புத்திரன் என்றால் என்றும் இளவமயாக 

இருக்கும் மாப்பிள்வளயின் (விஷ்ணு) புத்திரன். அைர் பதாப்புள் பகாடியில் இருப்பைர் ஏன் 

ையதானைராக இருக்கிறார்.இத் தத்துைத்தின் ரகசியம் எங்வங இருக்கிறது  என்றால், அது 

மூன்றாைது கண்ணில் தான் இருக்கிறது. மூன்றாைது கண் என்பது ஞானக ்கண்ணாக உள்ளது. அது 

ைார்த்வத அல்ல. அந்ந ஒவர ஒரு பபாருள் தான் னம்வம உருைாக்கியது. இந்ந உடவல பாதுகாத்து 

இயக்குகிறது. னம்வம வபச வைப்பதும் அது தான். அவனத்து வைவலகவளயும் பசய்ைது அது தான். 

"அதற்கு பபயர் தான் உயிர்". உயிர்பிக்கின்ற பசயல். அவத அறிைவத தன்வன அறியும் பசயல். 

இப்படியான ஒரு பபரும் பாரச் பசயவலத் தான் யுக புருஷர்களாக ைரும் பபரிவயார்கள் ைநந்ு 

பசய்து வைக்கிறார்கள். இதுவை "தன்வன அறிந்நது உன்வன ஐயா" என்பதாகும். னாம் னம்வம 

அறியும் வபாது தான் எதிவர இருப்பைவர அறிய முடியும். இச் பசயவலவய  

 

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

ஞானமமனும் அஞ்ஞன சிலாஜகயால் திறந்ந லதசிலகந்நிரலர ! என்று பாத பூஜையில் 

கூறியுள்ளார்கள். 
 

மூன்றாைது கண் இன்னது அதன் சக்தி இன்னது என்று எப்பபாழுது பதரிகிறவதா அதுவை 

விஸ்ைரூப தரிசவன என்று பகைத்கீவதயில் ரகசியமாக வைத்து பூட்டப்பட்டுள்ளது. விஸ்ைம் 

என்பது அணுவுக்கு அணுைாகவும் அண்ட பிரம்மாண்டமாகவும் இருப்பது. 

இவதவய னமது பதய்ைமைர்கள் “•” ஆதிவய துவண என்று எடுத்து 

வைத்துள்ளார்கள். புள்ளியவத அைர் வைத்த கூர். கூர் என்றால் அறிவு. அந்ந 

அறிவின் மூலம் உடல் னான் இல்வல, ஆன்மா பமய் என்பவத உயிருள்ள வபாவத 

அறிந்நு அவடயும் பசயவல பிரம்மப் பிரகாச சாவல ஆண்டைர்கள் உண்டாக்கிய 
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பமய்ைழி. இவத வகபகாள்ைவத ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் வனாகக்ம் என்று 

கூறி குருபிரானைர்கள் சவபவய னிவறவு பசய்தார்கள்.  
 

19-09-2021 சத்துவாசச்ாரி சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.லஹமலதா 

தியாகராைன் 

 

1.மமய்:  

பலைவகயான மூல மந்திரங்கள் இருந்தாலும், அைற்றின் சாராம்சமாக ஆண்டைர்கள் 

அருளிய மூல மந்திரத்தில் "மமய்யாக மமய்யாகலவ" என்று கூறுகிறார்கள். அப்படிபயன்றால் எது 

பமய்யாக வைண்டும், வதகம் பமய் என்கிறார்கள், ஆனால் ஆண்டைர்கள் திருைாக்கியத்தில் 

சிறுத்தது, பபருத்தது, ஒருநாள் இல்லாமவல வபாகும் இது எப்படி பமய்யாகும் என்று 

கூறுகின்றார்கள். அப்படிபயன்றால் இந்த வதகத்திற்குள் பமய்யானது ஒன்று உள்ளதால் இந்த 

வதகத்திற்கு பமய் என்ற பபயரானது ைருகிறது. அத்தவகய பமய் ஆதியும் அந்தமும் கடந்த 

அனாதிப் பபாருளாக உள்ளது. அதுவை ஜீைனாகும். அதவன ஓர் பிரம்மனிஷ்டர் ைந்து பதாட்டு 

காட்டாமல் நம்மால் அறியமுடியாது. அத்தவகய பமய் நம்முள் இருந்தும் நாம் பபாய்யாக 

உள்வளாம் என்றும், அதவன குரு பிரான் அைர்கவள நமக்கு புரிய வைத்து நாம் உடல் அல்ல, உடல் 

கடந்த ஒரு பபாருள். பஞ்ஞபூதங்களின் தவலஅரசன் என்றும் அறிய வைக்கிறார்கள், ஒை்பைாரு 

மனிதரிடத்திலும் ஜீைன் பமய்யாக னின்று விளங்குகிறது, ஜீைன் வைறு ஆன்மா வைறல்ல; 

ஆன்மாவை பபாதுனடத்தரசாக உள்ளது; அதவன அறியக்கூடிய ஓர் சீதனப் பபாருள் 

மனிதனிடத்தில் மட்டுவம உள்ளது. அத்தவகய சீதனப் பபாருவள ஓர் பிரம்மனிஷ்டர் அைர்கவள 

"ைல்லபமான கவலகள் திரண்டு ைருபமாரு பபருங்ஙிரணம்" வபால் அைர்களின் அருள் மாரியின் 

மூலம் நமக்கு அறிய வைத்து பூத ஆத்மாைாக உள்ள நம்வம ஜீை ஆத்மாைாக மாறற்ி பமள்ள பமள்ள 

பரமாத்மா எனும் நிவலயில் ஆக்கி வைக்கிறார்கள். 

 

2.சதுர்யுகங்லகாடி கால மகக்ள்: 

"ைகத சற்குணா லங்ஙிர்த சன்னதர"் என்னும் பாடலில் "யுகங்ஙள் னான்ஙுங்ஜங 

மகாண்டலகா டூழியர"் என்று கூறுகிறார்கள் சதுர்யுகங்களிலும் அடிப்பவடயாக காலம் உள்ளது. 

அத்தவகய காலத்வத நாம் வீண்காலமாக ஆக்கிவிட்வடாம் இதவன ஆண்டைர்கள் "ஆலபம்பான் 

னரங்ஙத்ஜத அரசமரடுத்துக்மகாண்ட காலச் மசலவில் விட்ட காரணத ் தாலின்று" என்று 

கூறுகிறார்கள். அத்தவகய காலத்வத நாம் பமய்க்கு பசலவு பசய்ைது பசாறப்மாகவை உள்ளது. 

 

3. மந்திரம்: 

"மந்திரமாவது நீறு" என்று திருைாசகத்தில் கூறியுள்ளார்கள்.மந்திரம் என்பது எழுத்வதா, 

ைார்த்வதவயா அல்ல; மந்திரம் என்பது இவறைனின் இல்லமாக உள்ளது .அது அைரைரிடத்தில் 

உள்ளது. இதவன ஆண்டைர்கள்  

 

"ஏட்டினி லிருந்நு லபசும் 

     இருந்நவ மந்நிர முன் 

கூட்டினில் னிைம தாகக்ிக் 
    லகாதறக ்கண்டா யானால் 

வீட்டுஜட விபர மமல்லாம் 

   விளங்ஙிடும் மமய்யன் பாலல" 
என்று கூறுகிறார்கள்.  

அந்த வீட்டிற்குள் நுவழைவத பள்ளியவற பூவஜ. அதவன ஒரு பபரிவயார்கள் ைந்து பமய்பாவல 

நமக்கு ஊட்டிய பின்னவர அதன் மகத்துைத்வத நம்மால் அறிய முடியும். 

 

4. ஜீவாதம்ா: 

பூத ஆத்மாைாக, மனமாக இருந்த ஒருைர், ஓர் மவறபமாழி மாந்தரின் அருளால் 

ஜீைாத்மாைாக மாறுகிறார்கள் இதவன ஆண்டைர்கள் எமபடரடி வகாடாயிதகக்ூரில் "ஒரு லதவ குரு 

சன்னிதியில் உன் ஜீவன் லவறு உடல் எடுக்கிறது" என்று கூறுகிறார்கள். 

 

5. முதல்நூல்: 

நாம் ைாங்கிைந்த அமானிதவம முதலாகும். அந்த முதவலக ்பகாண்வட 

நாம் வதகம் எடுத்து, இதுைவர உள்வளாம்; அத்தவகய முதவலப் பறற்ிக் 

கூறுைதால் இது முதல்நூலாகும் 

6.காமீல்கள் லனாகக்ம்: 



 

21 
 

   ஆதி மார்க்க னீதி அவை                     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

 October  2021 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

காமீல்கள் என்றால் குருபபருமான். நரவன மனுைாக மாற்றி மனுவை 

வதைனாக மாற்றுைவத அைர்களின் வனாக்கமாக உள்ளது. இதவன"உருமுர 

சஜறந்நு காட்டி யுன்னிதம் காட்டல் லபாலல" என்பது வபால் நம் அகக் 

கண்களானது திறப்பிகக் பபற்று நம் நீதத்வத காட்டி ஞாவனந்திரிய 

கருவிகவள பகாண்டு இந்திரவலாகத்து காட்சிகள் காட்டி "உள்ளது னூலற 

யாண்டிலிளஜமயி லீராறு லபாகும்" 

என்னும் பாடலில் உள்ளதுவபால் மருவிய கணிதம் காட்டி; விவனயின் மூலமாக நாம் பிறந்வதாம் 

மீண்டும் விவனயில் மாட்டிக் பகாள்ளகக்ூடாது என்று திருவிவனகக்ாட்டி; இவசபமாழியின் மூலம் 

மின்பபாருளான ஜீைவன காட்டி, திவசயிவனக் காட்டிக ்காட்டித் திருப்பள்ளி காட்டிய அைர்கவள 

திவசயிலாத் தைத்வதயும் காட்டுகிறார்கள்; அப்படி அந்த வபரின்ப பபருைாழ்வில் நம்வம ஏறற்ி, 

வீண் பபாழுதாக இருந்தவத "மசன்றனாட ்மசன்றிட ்டாலும் மசல்லுனாட் மசன்றி டாது" என்பது 

வபால் காலனாக இருந்த காலத்வத,  காலவன சங்காரம் பசய்யும் மூர்த்தியாக ைந்து 

"குன்றில்வாழ் பவன்லப ரின்பம் மகாள்ளுத மலவர்கக்ும் லவண்டும்" என்பதுவபால் நம்வம அந்த 

வபரின்ப பபருைாழ்வில் ஏற்றிவைக்கிறார்கள். அதுவை காமீல்களின் வநாக்கம் எனக் கூறி சவப 

நிவறவு பசய்யப் பபறற்து. 

 

19-09-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம மாஜல : இஜச வகுப்பின் மதாகுப்பு 

 

ஓங்ஙா ரத்மதானி யானக பாலத் 

லதசிறு வழியறியார் 

ஆங்ஙா ரங்மஙாண் லடமணி யாடட்ி 

யலுத்லதா டிசச்லிதத்ுச ்

சாங்ஙா லம்தஜல லயாடஜ்ட யுஜடகக்ும் 

சண்டியர ்கஜளவிடல்ட 

பாங்ஙா யிஜறலய உம்மிடம் காவற் 

பாடது லதடுகின்லறன், 

என்கிற ஞான முவறயீடு பாடல் 21பபறற்து. 

பதாடர்ந்து ஞான முவறயீட்டில் இருந்து  

சுருளிமுப் பதத்ிமுக ்லகாடிலத வர்மனு 

ஜின் கள்வான் பூமிமயலாம்  

என்ற 3-ம் பாடலும் 

அழியாப்பதி குடிலயறிய 

னாயக மமன்குருவின் 

மமாழியாம்படி குடிலயறிய 

பாயம துட்புகலவ 

மதளியும்மதி யமுதம்மது 

வாதக சாந்நமதில் 

பழியாகிய எமலனபயந் 

லநாடிவி ரண்டனலன. 

என்ற 29-ம் பாடலும் மற்றும் 

உள்ளது னூலற யாண்டி 

லிளஜமயி லீராறு லபாகும் 

மமள்ளலவ முதுஜம தன்னில் 

மூன்றுபத் தாறாம் ஜமந்நா 

கள்ளமா முறக்கந் நன்னிற் 

கணக்கிரு பதத்ாறு லபாக 

விள்ளுவா யிருபத ்தாலற 

மீந்நதி லுஜரக்கக் லகண்லமா  

 

 என்ற 34-ம் பாடவலயும் அவையின் அங்ஙத்தினர்களுகக்ு தாளத்துடன் 

எப்படி பாட வைண்டும் என்பவதயும் அங்ஙத்தினர்கள் தனித்தனியாக பாடி 

பயிற்சி வமற் பகாண்டனர்,  
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23-09-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமலரசன் 

 

ஞானம் பபற்றைர்களுகக்ுதவல இரண்டு என்று வைதம் கூறுகிறது. (பமய்ைழி 

னூல்): “தஜலயான தஜலயறிநந்ு தஜலஜயக ்கண்டு”  எனவும் (அறிவு அறி 

பாடம்):"தஜலஇரண்டு கண்மூன்று தான் மறு பிறப்லப" எனவும் உள்ளது. நாம் காணும் நம் தவல 

அழியக்கூடிய ஒன்று. ஆனால் நம்வம தாயின் கருைவறயில் கட்டிய அழியா தவல ஒன்று உள்ளது. 

இந்த அழியாத் தவலயில்  னீதமான எண்ணங்கவளப் வபாதித்து நம்முள் இருகக்ும் ஜீைவன அறிய 

வைக்கும் பசயலுகவ்க விஸ்ைரூப தரிசவன என்றும் தர்மம் என்றும் அறம் என்றும் பபயர். 

அச்பசயவல பசய்து வைப்பைவர தர்மரும், பரமாத்மரும் ஆைார். குவறந்து வபாகாத அழியாத 

பசல்ைத்வத தருைதுவை தர்மம். தூலத்திற்கு ைாயிலும் ஜீைனுக்கு பசவியிலும் உணவு 

அருந்துகிவறாம். "ைாயுணைால் தூல உடலும், பசவியுணைால் ஜீைவதகமாகிய வயாகவதகமும் 

விவளவைறுகிறது." பசன்னிமவலயாகிய ஜீைனுக்கு ைாசலாக இருப்பது பசவிவய. "சத்திய 

வைதத்தில்" காதுள்ளைன் வகட்ககக்டைன் என்றும் “பிள்ஜளகலள, எனக்குச ்மசவிமகாடுங்கள் என் 

வழிகஜளக் காத்து நடக்கிறவர்கள் பாகக்ியவான்கள்”.   ( நீதிபமாழிகள் 8 : 32 ) 

தீர்ப்புத் திருைசனங்ஙள் வயா௧ உணவு. உணவுற -  உடலுறும்  உணைற - உடலறும் நம்வம 

ஆண்டுபகாண்ட குருபபருமானிடம் பசவி உணவு அறுந்த வைண்டிய அைசியத்வதக ்

கூறியுள்ளார்கள். பசவிச் பசல்ைத்தின் சிறப்வப திருைள்ளுை பிரானும் திருகுறள் ைாயிலாக 

கூறியுள்ளார்கள்.  

 

பமய்க்கல்வி என்பது சாவல என்ற பமய்ம்வமனியில் விளங்கும் திருைடி, பாதம். நறற்ாவளப் 

வபாதித்து, நம்வம ஜீை ைாழ்வில் பழக்கி வைப்பதாகும்." பமய்யன் னித்திய இன்பத்வதயும், 

பபாய்யன் னீங்ஙா அைஸ்வதயாகிய அழிவையும் வதடுைான். 

 

ஆதி மமய் உதயபூரண லவதாந்தம் - குருமணி மாஜல:- "சாங்ஙுவகாள் கடந்ந" என்ற பாடல் 

படித்து சாங்ஙுவகாள், சாங்ஙிசம் என்ற நிவலகள் வபசப் பபற்றது. சாங்ஙியம் சடங்கல்ல. அது 

நம்முள் காண வைண்டிய தீட்வச ரகசியமாக உள்ளது. இதவன பமய்ைழி னூலில்  

 

"கிளம்பிவரம் வாங்ஙுதற்லக சாங்ஙிய தீடஜ்ச 

குருலதவி சமூகமதில் லவண்டும் லபாது" எனவும்  

 
"சாங்ஙியம்ஜக லயந்நினீ னிற்கும் லபாது 

சதலகாடி முதத்மரல்லாம் சூழ்நந்ு லபாற்றி 

ஓங்ஙியலவல் வாங்ஙுதற்லக சாங்ஙியம் மபற்ற 
ஒருவர் துஜண னிகரில்லாச் சிங்ங மமன்று"  

 

 எனவும், அமுத கவலக்ஞான வபாதம் "வாச்சுமதன்ற மபரிலயார்கள் சாங்ஙிய மிங்லங" 

என்ற வதை ரகசியங்கவள குருபபருமான் மூலம் அறிய வைண்டும். திருைடி நிவலவய பபறற்ைவன 

அடிவயன், அடியார்கள் என்றும் அைர்கவள பிறைா நிவலவய பபறற்ைர்கள் என்றும் திருமந்திரம், 

திருைருட்பா வபான்ற பல வைதங்கள் கூறுகின்றன. திருைடிவய பாதமாக, நற்றாளாக, ஜீைனாக, 

நானாக, பநற்றிக்கண்ணாக, அமானிதமாக னின்று விளங்குகிறது என்றும் வபசப் பபற்றது.  

 

திருவாசகம் மசன்னிப் பத்து:- "பிறவி மயன்னுமிக ் கடஜல " என்ற பாடல் பாடப்பபறற்து. 

கடலுக்கு ஒப்பானபிறவி என்பது நல்விவன, தீவிவனயினால் உண்டாகிறது. விவனகக்ு காரணம் 

மனம். இந்த பிறவிவய கடப்பது அை்ைளவு எளிதான காரியம் அல்ல. இதவனவய ைள்ளுைபிரானும் 

"பிறவிப ்மபருங்கடல் நீந்துவா் நீந்தார் 

இஜறவன் அடி லசராதார.்" என்று கூறியுள்ளார். சாவல ஆண்டைர்களும் "பிறவிபம்ப ருங்ஙடலில் 
பிறப்மபாழியாப் பாவியஜனக ்

குஜற தவிர்க்க வந்நகுல குருபாதம் யான்மறலவன்" என அருளியுள்ளார்கள். சற்குருவின் வபரருள் 

துவண பகாண்வட பிறவிக ்கடவல கடக்க முடியும்.  

 

லதவாரத ் திருப்பதிகம் முதல் திருமுஜற திருவீழிமிழஜலயும் என்ற 

தஜலப்பில் வரும் "பத்தர் கணம் பணிந் லதத்த வாய்த்த" என்ற பாடலின் 

விளக்கமாக குரு பிரானைர்கள் தம்வம அண்டி ைந்த பத்தர்களுக்கு நன்வம, 

தீவம கலைாத சமநிவலவய அருள்கிறார்கள். குரு முறாதி பாடலில்  
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"பழுதணுகா தாலயதத்ி னடன பாதம் 
பக்தருள்ளக ்லகாயிலுளம் பூதத் பாதம் 

பத்தர் உள்ளத்தில் ஆசானின் னாதவம வகாயிலாக விளங்குகிறது. புத்தராக 

ைரும் பபரிவயார்களின் ஓபரழுத்து தாமவர மலராக விளங்குைது 

னாதவமயாகும். பபரிவயார்கள் என்பைர் 

"குஜறமனதத்ுப் பிஜழஒதுக்கப ்பழகித ்லதர்ந்ந 

குருகுலாதிபர் ஆவர”். 

ஓரறிைாகிய வபரறிவைப் பபற்ற வித்தகர்கள் ைாழும் உலகமாக ஆசானின் னாதம் விளங்குகிறது. 

விநாயகர் அகைலில் 

"தத்துவ நிஜலஜயத ்தந்மதஜன யாண்ட 

வித்தக விநாயக விஜரகழல் சரலண!” என்றுள்ளதில், மனித உடவல முதன்வமயான தத்துைம் 

என்று கூறினார்கள்.  

கடவுள் நம்பிக்வக என்று புற உலகில் 

அறியாவமயால் மக்களுகக்ு நடக்கும் பல 

ஏமாற்றங்களும், அதிலிருந்து மீண்டு நிஜமான 

பமய்ச் பசயவல மக்களுகக்ு அறிய வைப்பதறக்ான 

ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் அறிவு சார்ந்த பமய் 

நிவலகளும்: 

 

1. பமய்யறியாத மக்கள், மனிதனிடத்தில் கழிவுகள் 

வதங்கும் இடத்தில் இவறைவன வைத்து குண்டலி 

சக்திவய கீழிருந்து னிவனைால் வமவல எழுப்ப 

வைண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இது நிரூபவணகக்ு 

ைராத ஒன்று. பமய்ைழியில், எண்சாண் உடம்பிறக்ு 

சிரவச பிரதானம் என்று இவறைவன தன்னுள் 

அறியும் அறிவை அளிக்கிறார்கள். 

 

2. புற உலகில் சரிந்து பகாண்டிருகக்ும் சரீரத்தின் 

அங்கங்கவள காக்க இவறைவன 

வைண்டுகிறார்கள். அக உலகாகிய பமய்ைழியில், 

தூலம் கடந்து சூக்கும, காரண, மகா காரண 

வதகங்கவள னம் அறிவு சம்மதிக்க அறியும் 

ைண்ணம் உணர வைக்கிறார்கள். 

 

3. பபாய் பாசாண்டியர்களின் ஞானம் என்பது பயில் பண்ணி பணம் பறிகக்ும் அயல் வைச பண்டிதர் 

கூட்டமாக உள்ளது. பமய் குருைானைர், சிற்றின்பம் எனும் அறியாவமவய விலக்கி வபரின்ப 

ைாழ்வின் உன்னத அனுபைத்வத உணர வைக்கின்றார். 

 

4. பபாய்யர்களிடத்தில் அறியாவமக்கும் அறிவுக்கும் வித்தியாசம் பதரியாமல் இருக்கின்றது. 

பமய்யன்பர்களிடத்தில், அறிவு என்பது அைரைருகக்ுள் இருகக்ும் அறியாவமகவள அறிந்து அகறற்ி 

அறிைாக விளங்குகிறது. 

 

5. சாமி யார்? என்பவத அறியாத சாமியார்கவள இன்று எண்ணிலடங்காமல் உள்ளனர். சாமி 

என்பதன் பமய்யான பபாருள் (சா = சாவு , மி=மீறியைர்கள்) சாவை மீறக்கூடிய பசயவல 

வகக்பகாண்டு, பூட்டடங்கா சாவி பகாண்டு  நம்முவடய மனப்பூட்வடத் திறந்து அதனுள் இருகக்ும் 

அறிவு மாணிக்கத்வத எடுத்து ைழங்குபைர்கள். 

 

25-09-2021 மான்மியம் சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. விைய சிதர்ா 

 

அமுத கவலக்ஞான வபாதம் இரண்டாம் காண்டத்தில் ைரும் "எந்ஜத சுக்கிலாம் பர னாடட்ில் 

வாழும் னாளில்" என்ற பாடவல குருபிரான் அைர்கள் இவசத்து சவபவயத் பதாடங்கினார்கள். 

புரட்டாசி மாதத்தின் சிறப்பும் வகாடாயிதகக்ூர் ைாக்கியம் எண்(71) பற்றிய விளக்கமும் வபச 

பபற்றது. பமய்ஞ்ஞானப் பாரைான்களின் னூலுகக்ுத் தானாகவை அர்த்தம் புரிந்து 

பகாள்ள முடியாத ைண்ணம் நமது பாைத் திவரயானது உண்வமவய மவறத்துக ்

பகாண்டிருக்கிறது ஞான நூல்களுகக்ான உவரவய எத்தவன காலம் படித்தாலும் 

ஓதினாலும் விளங்கிக்பகாள்ள முடியாது. அவத அனுபைத்தால் அறிந்துணர்ந்த 
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பபரிவயார்களின் அஞ்ஞன சலாவக எனும் ைாய்வமயின் துவண பகாண்டு 

மட்டுவம விளங்கிக ் பகாள்ள முடியும். மவறநூலாம் திருக்குறளின் ஒரு 

குறளான  

"அடக்கம் அமரருள் உய்கக்ும் அடங்காஜம  
ஆரிருள் உய்தத்ு விடும்"  

என்ற குறள் ஒன்று மட்டும் தனக்கு னிஜமானால் வபாதும் என்று தமிழ் 

வித்துைான் ஒருைர் ஆண்டைர்களிடம் வகட்க அதற்கு ஆண்டைர்கள், நீ வித்துைான் அல்ல ைான் 

வித்து என்று பாராட்டிச் பசால்லி அது நிசச்யம் உனகக்ு கிவடகக்ும் என்று ஆசீர்பதித்தார்களாம். 

பபரிவயார்களிடம் எவதக் வகட்டுப் பபறவைண்டும் என்ற யதார்த்தமான உள்ளம் ஏகக்ம் 

இருந்தாவல அந்த சூதானத்வதச் பசால்லுைதறக்ு ஒரு பபரியார் கண்டிப்பாகக ்கிவடப்பார்கள். 

அந்த திவச னாதத்வத வகட்கும் வதைவயானியின் சிறப்வப  

"லகடில் விழுச்மசல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு 
 மாடல்ல மற்ஜற யஜவ"  

என்ற திருக்குறவள பகாண்டு விளக்கி அருளினார்கள். ஞானத்தின் ஆழம் பதரிந்த அைர்களிடவம 

நம் பாைத் திவரவய விலக்கும் சகத்ி இருக்கிறது. 

 

 திருவாசகம்: 

மாணிக்கைாசகர் தில்வலயில் அருளிய குயில் பத்தின் முதல் பாடல் ."கீதம் இனிய குயிலல 

லகட்டிலயல்" என்ற பாடலுகக்ான விளகக்ம் வபசப் பபறற்து. குயிலானது ைலம்புரிசச்ங்காய் னின்று 

எழுதாத எழுத்வதக ்கூவுகின்றது, அப்படிக ்கூவுைது ஆசாவன என்றும், எதறக்ாக? என்றால் தன்வன 

அண்டிய மக்களுகக்ுச ்சத்தத்தின் உள்வள சதாசிைமாக னின்று விளங்ககக்ூடிய, தான் உணர்ந்த 

பரம்பபாருளின் நிவலவய னாத வபாதமாக தன் சீடர்களுக்கும்  வபாதிக்கவை கூவிக்பகாண்டு 

இருப்பதாகவும், வமலும் அனாதியிலிருந்து ஆதி ைந்தது என்றும் பதி பசு பாசம் என்ற மூன்றில் பசு, 

பாசம் அனாதியானது அதிலும் பாசம் உன்னிலிருந்வத உண்டானது அவத  நீயாகத்தான் 

மாற்றிக்பகாள்ள வைண்டும் என்ற கருத்தும் விளகக்ப் பபற்றது.  

 

லதவாரத ்திருப்பதிகம்: 

திருப்புகலியும் திருவீழிமிழவலயும் "விண்ணிழி லகாயில் விரும்பி லமவும்" என்ற 

பாடலுக்கான விளக்கம் வபசப் பபறற்து. ஆசானின் னிவனபைன்னும் ஆகாயத்திலிருந்து இறங்கி 

ைந்த ைாய்வமவய புண்ணியத்தின் உருைாக திருவீழிமிழவலயாக உள்ளது. அது புலனுகக்ு 

ஆளாகாமல் காகக்ும் பதய்ைப் புண்ணிய பூமலர் சரணம் சஞ்ஞீவியாக உள்ளது. அப்படியான அந்த 

னிபுண மணி விளக்காம் ஆசானின் ைாய்வமத் துலகக்த்தில் ஆகிக ்பகாண்டைர்களுகக்ு அது "ைா" 

சுகியின் சஞ்ஞீவியாகத் திகழ்ைதாக விளக்கப்பபற்றது. ஒட்டுபமாத்தமாக திருவீழிமிழவலயின் 

சிறப்பு னாத பஞ்சாட்சரத்தின் ரகசியமாக னின்று விளங்குகிறது என்றும் கூறப் பபற்றது . 

 

குரு மணிமாஜல: 

"மன்னுயிரஜனதத்ும் மற்று விண்ணுயிரும்" என்ற பாடலுக்கான விளக்கம் :மன்னுயிர் 

விண்ணுயிர் எல்லாம் அறிவு கண்ணுகக்ுள்வள தான் இருக்கின்றது. அந்த அறிவுக ்கண்ணாகிய 

மூன்றாைது கண் திறப்பிகக்ப் பபறற்ைர்கள் தான் தன் உயிரின் ரகசியம் அறிந்தைர்கள். அைர்கவள 

முத்திவர பதித்த கரத்துடன் தயாபரக் கடலாக, முகம்மது கடலாக, முன்ைந்து நம்வம பாைச் 

பசயலில் இருந்து மீட்டு, தைனம் தீர்த்து, புண்ணியத்தில் ஆக்கி வைக்கிறார்கள் என்ற விளகக்ம் 

வபசப் பபற்றது. 

 

மான்மியம்: 

மான்மியம் முகப்புப் பாவில் "முப்ப திப்படிமுக்குணத்திற்குடி" என்ற ைரிகவள விளகக்ும் 

வபாது மனுத்தவலகள் உள்ள ைவர இந்த ைார்த்வதகள் பசல்லுபடியாகும். முக்குணத்தில் குடி 

பகாண்டைர்களாகிய நாம் மாற வைண்டியைர்களாக இருக்கிவறாம். முக்குணமறற் னிர்கக்ுணா 

அலங்கிர்தத்தால் மட்டுவம அைர்கள் உற்பரனாகத் திகழ்கிறார்கள். அப்படியான அைர்கள் தன் 

அமுதனாவு பகாண்டு பைளியாக்கிய உன்னத ைார்த்வதகவளச ் பசவிமடுத்து இன்று அதன் 

மூலமாக நாம் அவடயப்வபாகும் பபரும் பதமானது எப்வபர்ப்பட்ட உன்னத முவடயது என்பவத 

உணர வைண்டும் என்று பதளிைாக்கினார்கள் . 

 

ஜீவ சிம்மாசனப ்பருவம்: 

ஆண்டைர்கள் அளப்பரிய மதிச ் சுவமவயச ் சுமந்து பகாண்டு 

ஞானத்வதட்டவம சிறிதுகூட இல்லாத மதுவரக்கு ஒத்வதயாய் ைருகிறார்கள். 

பதய்ைபமன்று எவதவயா னிவனத்து வைடிக்வக பார்க்கும் அக்கூட்டத்தினவரப் 

பார்த்து ஆண்டைர்கள், அறுசுவையும் அதற்கான அண்டங்கவளயும் இவறைன் 
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னுணுகி னுணுகிப் பவடத்த திறத்வதயும், அந்த அறுசுவையும் ஆறு 

அறிவுகளும், குணங்களின் மூலம் மனிதனுக்குள் னின்று விளங்குைவதயும் 

அந்த அறுசுவைக்கூட்டு உள்ளடங்கும் இடத்வத அறியும் சக்தி மனிதனுகக்ு 

மட்டும்தான் உண்டு என்பவதயும், அது இருளறற் ைாய்வம துலங்கும் ஓர் 

பமய்க் குருபிரானின் பசவிசச்ுவை வசகரமாகிக ்கலந்துைரும் ைாக்கின் மூலவம 

அறியக்கூடிய ரகசியமாய் இருக்கிறது என்பவதயும் விரித்துவரத்தார்கள். 

ஆனால் இவத விளங்கிக ்பகாள்ளாத வமதாவிகள் வைதம் எல்லாவம பதய்ைத்வத வைத்துத்தான் 

வபசப் பபற்றிருக்கிறது .நமக்குள்வள ஒன்றுவம இல்வல என்று வபசிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள். 

உனக்குள் இருப்பவத நீ தாவன அறிய வைண்டும். ஆனால் வைதத்வத படித்தால் வபாதும், மூல 

மந்திரம் பசான்னால் வபாதும், எல்லாம் ைந்து விடும் என்று கூறுைது வபாலி பகத்ிவய 

ைளர்ப்பதாகவை இருக்கிறது. “னம் அஜனவஜரயும் கடவுள் அப்படிகக்ு விட்டிடாமல் இருளற்ற 

வாய்ஜம துலங்கும் ஓர் மமய்க ் குருபரனிடத்லத ஒப்புவித்து னம்ஜம ஆள்வாராக" என்ற 

ஆண்டைர்களின் ைாக்குப்படி பதளிந்த அறிவுடன் வைத சாட்சி வைத்து பசால்லகக்ூடிய 

னிவலகவளப் பபறற் மக்கவளக ்பகாண்டு விளங்குகிறது இந்த ஆதி மார்க்க னீதி அவை .முழுகக் 

முழுக்க வைதசாட்சி பகாண்டு அறிவைச் சார்ந்திருக்கிற னிவலயும், பசயல் பழக்கமும், 

பழக்கத்தின் மூலமாக பமய் உணர்வு தூண்டப் பபற்று, எக்காலத்திலும் பசால்லப் பபற்ற எந்த 

வைதமானாலும் அந்தச் பசால் இவதத்தான் பசால்லுகிறது என்ற பதளிந்த னுண்ணிய அறிவைப் 

பபற்ற மக்கவள உவடயது இந்த ஆதி மார்கக் னீதி அவை என்று பமாழிந்தார்கள். வமலும் ஆகஸ்ட் 

மாத நிகழ்வுகளுக்கான பசப்டம்பர் மாத மின்னணுச ் சஞ்சிவகவயயும் குருபிரான் அைர்கள் 

பைளியிட்டு சவபவய நிவறவு பசய்தார்கள். 

 

26-09-2021 சத்துவாசச்ாரி சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.பானுமதி குமலரசன் 

 

மனம் எனும் மாஜய: 

 

"மசன்மந்லநாறும் மசய்த கன்மங்ஙஜடத ்லதற்ற வந்ந..." என்ற இடப்பாக ஆசாரக ்கண்ணி 

பாடல் ைரிகள் உணர்த்துைது, பமய் ஞானப்பாவதயில் நாம் நம் விவனகவள கடந்நு பசல்ல 

வைண்டியைர்களாக இருக்கிவறாம். அவத கடநந்ு பசல்ல நம்மால் முடியாது. விவனகவள தீர்கக்ும் 

ஒரு பமய்க் குரு பிரான் தான் நம்வம விவனகளில் இருந்நு கடத்தி வைப்பார்கள். விவனகக்ு 

காரணம் மனம். மனவத கடந்து நாம் அறிவு ைடிைாக ஆக வைண்டும். இதவனவய  

"அறுக்குமட்டு மாய்ஜகதஜன யறுத்லத விட்டு, அருமஜறயின் மனறிவழிலய ஆசான் 

பின்லன...." என்று பமய்ம்மண ஞானம் பாடலில் மனம் அறிைாக மாற வைண்டும் என்பவத 

கூறியுள்ளார்கள்."மனலம முருகனின் மயில் வாகனம்" என்ற ைரிகளுகவ்கறப் மனவத மயிலுடன் 

ஒப்பிடுகிறார்கள். மயில் தன் வதாவகவய விரிக்கும் வபாது ஆயிரம் கண்களாக பதரிகிறது. 

அதுவபால் மனமானது ஓர் அறிைாக இருக்கும் வபாது அது நிரக்ுணமாக இருக்கும். மனதில் பல 

எண்ணங்கள்  வதான்றும் வபாது, வதாவக விரித்தாடும் மயில் வபால் மனம் ஆயிரம் கண்கள் 

பகாண்டதாக மாறி விடுகிறது. அப்படி விரிந்த 'மாவய' எனும் மனவத அறுக்க வைண்டும். உலக 

ைாழ்வில் குழம்பிய மனவத குருபபருமான் பதளிந்த மனமாக, அறிைாக மாற்றி அறிவு பாவதயில் 

நம்வம ைாழ வைக்கிறார்கள். அந்த அறிவை ஆசானாக னின்று விளங்ஙுகிறது.  

 
மனம் அறிவாக மாறும் நிஜல: ஒரு இரும்வப உருகக் வைண்டுபமன்றால் அதறக்ு பநருப்பு 

வைண்டும். அது வபால மாவயயில் சிக்கியுள்ள மனவத உருக்க 'சிைாக்கினி' எனும் ஆசானின் 

நாதத்தினால் மனவத உருக்கினால் அது தூய்வம அவடந்து அறிைாக மாறும். நாதம் என்பது 

ஆசானின் ைாய்வம. அறியாவம எனும் இருள் ஆசானின் நாதத்தினால் விலகி அறிபைனும் 

பைளிசச்ம் வதான்றி நமக்கு ைழியாக அவமகிறது. இதுவை உள்ளம் உருகும் பிரம்ம வித்வத 

பசயலாகும். இம் மனித வதகம் எடுத்து பிறந்ந ஆன்மா, இனி பிறைாவம என்னும் நிவலவய அவடய 

ஆசானின் ைாக்வக நமகக்ு துவணயாக நிறக்ும். அந்ந ைாக்கில், பசால்லில் நம்   கைனத்வத வைத்து 

ஊணி நடக்க வைண்டும். அதுவை நான் வைறு ஆசான் வைறு என்றில்லாமல், அறிவு ைடிைாக 

ஒன்றியிருப்பது. உவறந்நு இருப்பதாகும். அப்வபாது ஆசானின் அடி நிழலில் ஒரு சீடனானைன் 

முவளத்பதழும்புகிறான். அை்ைாறு ஒருைன் விருப்பமுடன் மனம் ஊணி உவறந்தால் அைன் 

பமய்ஞானத்தில் பைறற்ி பபறுைான். இவதவய நமது பதய்ைமைர்கள்,  

 

"மவறுக்காமல் மனம்மவறுத்து னின்றாயானால்  
லவதாந்நத் திஜசனாத மவளியும் லதாணும்  

விருப்பமுடன் மனமூணி யுஜறந்நா யாகில்  

மவல்லாமற் லபாவதிஜல மமய்ஞ்ஞானதஜ்த."   என்று பமய்ம்மண 

ஞானம் பாடலில் அருளியுள்ளார்கள். 
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சன்னதம். 

ஒரு அரசன் தன் நாட்டின் பாதுகாப்பிறக்ாகவும், எதிரிகவள வபாரில் 

பைல்ைதற்காகவும், நீதி ைழியில் மக்கவள ைழினடத்தி பசல்லவும், 

பலவிதமான ஆயுதங்ஙவள பயன்படுத்துகிறான். அதுவபால இவறைனாகிய 

அரசன் தன்வன நாடி, வதடி ைரும் மக்களின் அறியாவமவய பைல்ைதற்காகவும், மாவய என்னும் 

இருவள வபாக்கி, அறிவு பிரகாசத்வத அைர்களிடத்தில் வைத்து பதிப்பிக்கவும், தன்னுவடய 

சிபாரிசுக்குரிய தீர்க்க பதரிசியர்களாகவும், ைழிகாட்டியர்களாகவும் ைரும் குருபிரான்களின் 

வககளில் பகாடுகக்ும் சன்னத முத்திவரகளாக, ஒை்பைாரு காலங்ஙளுகக்ு ஏற்றைாறு அனுப்பி 

வைக்கும் ஆயுதங்ஙளுக்கு சன்னதம் என்று பபயர். அதுவை அறிபைனும் ஆயுதம். அத்தவகய 

அறிவின் கூவராங்ஙிய நிவலகவள இங்கு சன்னதங்ஙள் என்று குறிக்கப்பபறுகிறது. னமது குல 

பதய்ைம் பிரம்மப் பிரகாச சாவல ஆண்டைர்கள் இப்படியான நிவலகவள எல்லாம் வகபகாண்டு 

சன்னதப் பாரைானாக ைந்து இந்த பமய்ஞானத்வத நடத்தி உள்ளார்கள். புறக்கண் பகாண்டு காண 

முடியாததாக ஆசானிடத்திலிருந்து ைந்து நம்முவடய அறியாவமவய நீக்கி அறிவுத்துலகக்த்வத 

உண்டாக்கும் ைல்லபம் உள்ள ஆயுதங்களாக விளங்குைவத சன்னதங்ஙளாக இருக்கிறது, என்று கூறி 

சவப இனிவத நிவறவைறியது. 

 

26-09-2021 சிவகாசி சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. மையக்குமார ்

 

கரம் (வக) - வைதத்தில் கரம் என்பது, உள்ளமாகிய மகா மகசூகக்ுமமான இருதயத்வத குறிக்கிறது. 

குருவின் மூலம் மூன்றாைது கண் திறப்பிகக்ப்பட்ட பிறவக, இருதயவம சரண கமலாலயம் எனவும், 

அதுவை ஈசன் இருப்பிடம் எனவும் அறிய முடியும். இவதவய ைள்ளுைர் பபருமான், 

 

மலர்மிஜச ஏகினான் மாணடி லசரந்்தார் 

நிலமிஜச நீடுவாழ் வார ்

 
எனவும், பிரம்ம பிரகாச பமய்ைழி சாவல ஆண்டைர்கள் ஆதி மான்மியம் - சன்னதம் பபறு பருைம் 

(பக்: 227-ல்)  

 

மசய்த்தஜலச ்மசவிகண் வாயும் 

      தீக்குணப ்லபஜழ மயங்ஙும் 
ஜகத்தஜல மலர்க்ஜக ஜவத்துக ்

    கஜளந்மதடுத ்மதறிந்தாங் ஙாங்ஙு 

ஜவத்தனர் புதிதா மயங்ஙும் 
    வலிஜமகள் குமுறி னிற்க 

மமய்த்திறன் வாரிப் பின்னும் 
    வான்முகட ்மடதத்ினாலர 

   என்ற பாடல் மூலம் அருளியுள்ளார்கள்.  

 

ஒளவையார் வினாயகர் அகைலில் , 

“சீதக ்களபச ்மசந்தா மஜரபப்ூம் 

பாதச் சிலம்பு பலஇஜச பாட” என்று அருளியுள்ளார்கள்.  
 

மலர்க்ஜக: ஆசானின் திருகக்ரமான ஓரிதழ் தாமவர ஆகும். 

மபாதிஜக: இவறயாத தீர்த்தமாக, ைறற்ாத பபாய்வகயாக ,வபாகாப் புனலாக, ஆசானின்  

னன் னாதமாக உள்ளது. தீர்த்தமாைது வதசிகர் ைாசகம். 

உடுக்ஜக: உடுகவ்க எனும் டமாரம் சிைனின் திருகக்ரத்தில் இருப்பது.  

நீதித் திருமணத்திற்கும் கரத்திற்கும் உள்ள பதாடர்பு. மான்மியம் - ஆதிவயாதயத் தவலப் பருைம் 

(ப.எண்:02) 

னித்தியசூ ரியர்கஜள 
   உத்திலயாவ னதத்ுண்டாகக்ி 

னீதித் திருமணமும் 
   ஓதும் ஒலரகுலமும் 
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புறத்தில் உள்ள திருமணசச்டங்குகளில் கங்ஙண ஏற்றம், காப்பு கட்டுதல், 

மணமகளின் இடது வகயில் பைள்வளப் பூ கங்ஙணமும் மணமகனின் ைலது 

வகயில் சிைப்பு பூ கங்ஙணமும் கட்டுைார்கள் மூல மந்திரம் பசால்லி ,ஆலய 

மணி ஒலிக்கும். அகத்திருமணம் என்பது பநஞ்ஞுகரமாகிய, சரண 

கமலாலயத்தில் வைத்து ஆலய மணி என்னும் ஒபரழுத்து மந்திரத்தால், திரு – 

மணம், சிைன்- சக்தி, உடல் – உயிர் இப்படி நீதிகரமாக இவணகிறார்கள். 

குருவின் காருண்ய கருவணதான் நீதித் திருமணம். 

 

ஆசானின் னா ஆட நம்முவடய அவனத்து பாைங்களும் விலகிவிடும்.  

 

“கங்ஜஙயது எங்மஙமயன்று லகட்பா யாகில் 

லகசரியா மஜடயாளம் கவன மாய்கல்கள்” 
 

கங்வகயில் நீராடினால் அவனத்து பாைங்களும் விலகும் என்பார்கள். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிைன் 

வைறு வைறு அல்ல. மும்மூர்த்திகளின் பசயல்கவளயும் ஒருங்கிவணந்த வதாறற்வம குரு பபருமான். 

குரு பபருமான் நம்மீது இரக்கம் பகாண்டு அறிவுப் பிறப்பில் பபறப்றடுத்த பிறவக (ரவஜா, தாமச, 

சாத்வீக) முக்குணங்கள் அற்று நிரக்ுண நிவலயில் பமய் உணர்வு வமவலாங்க நாம் இந்த உடல் 

அல்ல என்பவத உணர்ந்து இவறைவன அறிய முடியும். 

 

தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாலத 
நாவினாற் சுட்ட வடு. 

 

தீயினாற் சுட்டபுண் ஆறிவிடும் ஆனால் அதன் ரணம் ைடு வபால் மவறயாதிருகக்ும். அது வபால 

ஆசான் முதன் முதலில் பமய்ப்பபாருவள தன் நாவினால் பதாட்டுக் காட்டிய ைடு என்றும் 

பூரணமாய் நிவலத்திருகக்ும். வதை ரகசியமாகிய அந்த பூரண ரகசியத்வத அறிவிகக்ும் சாவியாக 

இருப்பது ஆசானின் ைாய்வம. எம் ைாய்வமக்குள் ஆகி விடுைது ஒன்வற உன் வைவல என்பது 

பதய்ைத் திருைாக்கு. மனம் என்னும் கால் ைழி பிறந்தைன் நரன். ஆசானின் அறிபைனும் கால் 

ைழியில் (வதை வயானியில்) பிறந்தைன் வதைன். இங்கு கால் என்பது சூட்சுமமாக பரிபாவஷயாக 

இருக்கிறது.  

 

“லவர்ப்பாய்ந்லதார் விண்மூலம் மசால்ல மாட்டார ்

லவணுமமன்று மசான்னாகக்ால் மவகுசூட ்சந்நான்” 

 

கரம் என்பது பற்றி மக்களுக்கு பல நிவலகளில் விழிப்பவடய பசய்துள்ளது இசச்வப எனக ்கூறி 

ஆசான் அைர்கள் சவபவய நிவறவு பசய்தார்கள். 

 

30-09-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப:மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.ஜீவிதா வடிலவலன் 
 

இவறைன் வீற்றிருகக்ும் மகா பரிசுத்த தலமாகிய னிவனபைன்னும் ஆகாயத்தில், துன்பத்வதயும் 

துகடத்வதயும் தரக்கூடிய சலனத்வத ஏற்படுத்தாமல் இருப்பவத அமரத்துைத்வத பபறுைதறக்ான 

உளைாகும். ஏபனனில், நீ மனதின் மூலம் பசய்யகக்ூடிய விவனகள் அவனத்தும் பதியகக்ூடிய இடம் 

னிவனபைன்னும் ஆகாயவம. விவனகவள வபாக்கும் ைல்லவமயானது குரு பபருமானைர்களின் 

திருக்கரத்தில் இருக்கிறது. தீர்த்தமாைது வதசிகர் ைாசகம். ஆசானின் னாதவம சர்ை 

பாைங்கவளயும் தீர்த்து, கிரகங்களின் பிடியில் இருகக்ும் நம்வம மீட்டு, மரணமிலாப் பபருைாழ்வில் 

ைாழ வைக்கும்.  

 

எமவன அணுகவிடாது காகக்ும் சத்திய பரிசுத்த ைான்மதிக ்பகாரல் திருைாக்கியம் எண் :41 

ஒதப்பபற்றது. பிரம்மம் என்பதற்கும் பிரம்மன் என்பதற்கும் உள்ள வைறுபாட்டிறக்ான 

அறிவுத்பதளிவை ஆசான் அருளினார்கள். 

 

“பிரம்மம் என்பது  உருவமற்றது. (அனாதி) 

பிரம்மன் என்பது உருவமுஜடயது. (ஆதி)” 

பமய்ைழி னூல் 

 “ஆதிய னாதிமயன்றும் லசாதி மயன்றும் 

அடினடுவு முடியண்ட பிண்ட மமன்றும்”.... 
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உணர்வின் இரகசியம்- சுவை, ஊறு, ஒளி, ஓவச, னாற்றம் என்ற ஐந்திறக்ுள் 

இருக்கிறது. பமய் உலவக அறிந்து , பமய் உணர்வைாடு ைாழ்பைவன துவிஜன் 

என்று வைதம் கூறுகிறது. 

 

ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்தம் – (குருமணிமாவல: 11-ம் பாடல்) “ஆரணம் 

கடந்த பூரண கடலல.....” பாடல் பாடப்பபறற்து முடிைறற்தற்கு பபயர் ஆரணம். 

சிற்றின்ப சுவைவய கடந்த பிறவக ஆரணத்தின் சுவையாகிய வபரின்பத்வத அவடயமுடியும். 

 

ஆனந்த களிப்பு 

 

“வடியும்சீ லயானிக்கு ளாஜச - மாறா  

வம்பர்க்கு மரணமாய் வருகும்சஞ் ஞீவி” 
 

பூரண ஒளிைாய், பூமுகம் மதுபைன மயக்கும் மதி கடலாய் ைரக்கூடிய ஆசான், பசங்கமல 

பாற்கடலில் விவளயும் ஞானசச்ங்வங ஊத வைத்து, முடிைறற் வபரின்ப பபருைாழ்வில்  குடிவயறற்ி 

வைப்பார்கள். 

மாணிக்கைாசகர் அருளிய திருைாசகம் பசன்னிப்பத்து: “புழுவினாற் மபாதிந்திரு 
குரம்ஜபயிற்” எனத் துைங்கும் 8 - ைதுபாடல் பாடப்பபறற்து பசன்னி பத்து என்பது பத்து தவலவய 

குறிப்பது. பமய், ைாய், கண், பசவி, மூக்கு. இந்த ஐந்தும் இரண்டு இரண்டான எண்ணங்கவள 

பைளிப்படுத்தும் என்பதால் பத்து தவலயாக கூறப்படுகிறது. எண்ணம் பல வகாடியாய் பிரிந்தால் 

னபுசாக மாறிவிடும். அவத எண்ணம் ஓர் நிவனைாகும்வபாது கூர்ந்த ஒன்றாக சிபத்தாக மாறும். 

“கூர்ந்ந ஒன்றினிலல இன்னும் லகாடியாய் பிரிதத்ாய் லபாற்றி”  

 

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய வதைார திருப்பதிகம்: திருக்காட்டுப்பள்ளி தல ைரலாறு 

படிக்கப்பபறற்து தசலிங்கத்தின் சிறப்பு: எட்டிரண்டும் பத்தான இடத்தில் அமரும் இரகசியவம 

தசலிங்கம். ஒவர லிங்கத்தில் இரண்டு பானங்கள் என்று கூறப்படுைது, இரண்படனும் ைாசியாகிய 

சிைமயப் பபாருவளக ்குறிகக்ும் பமய் பசயலாகும். 

 

மனுவின் சிறப்பு: 

 

முகத்துக் கண் மகாண்டு பார்கக்ின்ற மூடர்கள் 

அகத்துக ்கண்ணஜன யாமரன்ற றிந்நிலர ்

அகத்துக ்கண்ணன றிந்தன்பு மகாண்டிடில் 
ைகத் மதமபடஜர  தாண்டி வாழ்குவார். 

 

மனிதப் பிறப்பானது தாயின் கருைவறயில், இருளில் பத்து மாதங்கள் இருந்து, அழற்காறற்ு, துருசு 

அைஸ்வதயில் ைளர்ந்து, பதாப்புள்பகாடி அறுத்து பிறப்பது. 

 

சத்தியவைதம்(வயாைான் 3:3):“இலயசு பிரதியுதத்ரமாக: ஒருவன் மறுபடியும் பிறவா விடட்ால் 

லதவனுஜடய ராை்ஜியதஜ்தக ்காணமாடட்ான் என்று மமய்யாகலவ மமய்யாகலவ உனகக்ுச் 

மசால்கிலறன்” என்றார். மீண்டும் எப்படி பிறகக் முடியும் என்ற வகள்வி எல்வலார் உள்ளத்திலும் 

எழும். இதற்கான பதிலும் அவத சத்தியவைதத்தில் (வயாைான் 3:5):“ஒருவன் ைலத்தினாலும் 

ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் லதவனுஜடய ராை்யதத்ிலல பிரலவசிகக் மாட்டான். 

மாமிசத்தினாலல பிறப்பது மாம்சமாயிருகக்ும், ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியாயிருகக்ும்” 

என்றும் அருளப்பட்டுள்ளது.  

 

மனிதப் பிறப்பின் உன்னதத்வதயும், மறுபிறப்பின் இரகசியத்வத பற்றியும் நம் 

பதய்ைமைர்கள் அருளிய திருைாக்கியம்:  

“சந்திர சூரியர் அஜனவஜரயும் மவளியாக்கிய அக்காணி முஜள ஆறுபஜடவீடட்ின் 
கருவஜறயிலிருந்து தீப தூப அலங்ஙார வாசஜனயுஜடலன என்றும், மதாடரப்ுஜடய 

மதாப்புள்மகாடி அறுக்காமலும், அசுத்தங்ஙஜளயும் அவமானங்ஙஜளயும் 

தரித்திரியங்ஙஜளயும் லபாக்கி விடுகின்ற மகாச்சுத்தம் மகாமானம் மகாச்சீரும் சிறபப்ும் 
மகாவாக்கும் மகாவலிஜயயும் மகானிதியும் மகாக ்காலங்ஙளும் னிரம்பிய 

மபருங்ஙளஞ்ஞியமாக மவளியாகி மறுனாளிலல வாய்திறந்து லபசி பாடும். 
இப்படி பிறப்பதுதான் மனிதப்பிறப்பு”. 
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மனிதனின் உன்னதங்ஙள் : 

 

1. அறிவு இன்னது என்று அறியும் சகத்ி மபற்றவன் மனிதன். 

2. ஜீவாதம்ா - பரமாதம்ா இன்னது என்று அறியும் சக்தி மபற்றவன் 

மனிதன். 

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

4. லமலாம்பரமான னாலாம் பத வாழ்ஜவ ஜகலபாட வந்தவன் மனிதன். 

5. ஜீவசக்தி லமமலழும்பும் தன்ஜம மகாண்டவன் மனிதன். 

6. எவ்வுயிரும் எமன் ஜகவசம் அதிலிருந்து தப்பிக்கும் பிரம்மவித்ஜதஜய அறியும் 

உன்னதம் மபற்றவன் மனிதன். 

 

எல்லாண்டு எல்லாண்டு 
         எண்ணிலடங்ஙாக்காலம் 

வல்லஜமயும் சீரச்ிறப்பும் 

         வாழ்வினுக்லக வந்த மனு 
பரம்பத வாழ்வினுகல்க 

        பாரில் பஜடதத் மனு 
 

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

பதய்ைம் அருளியுள்ளார்கள். ஈசனுவடய ைல்லபமும், மனித வதகமும் தாங்ஙி ைரும் ஒரு 

அதிைல்லபர் ைந்து பபருங்ஙருவண பகாண்டு, ஆறாைது அறிவின் ைல்லபத்வத அறிவித்து, 

அறிவுக்கண்வண திறந்து நம்வம மனு என்ற பதத்திற்கும் வதைன் என்ற பதத்திறக்ும் 

உரியைர்களாக ஆக்கி வைப்பார்கள். குரு பபருமானைர்கள் இப்பபரும் னிவலகவள அருளி, 

அவைவய இனிவத னிவறவு பசய்தார்கள். 
  

பஞ்ஞ பூத தத்துவம் 

நாம் வாழ்ந்து ககாை்டிருகக்ும் இப் பூமை்டலத்தில் தாவரம், ஊர்வனம், நீர் வாழ் 

உயிரினங்ஙள், பறணவ, விலங்ஙு ஆகிே  அணனத்து  உயிரினங்ஙளும் வாழ்வதற்கு அடிப்பணட 

ஆதாரமாக இருப்பது பஞ்ஞபூதங்ஙள். அணவ நிலம், நீர், கநருப்பு, காற்று, ஆகாேம் ஆகிே ஐந்து 

அம்சங்ஙளாக பிரம்மாை்டமாக விளங்ஙிக ்ககாை்டிருக்கிறது. இணவ ஐந்தும் இருந்தால் தான் 

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

பூதங்ஙணள நம்மால் உை்டாக்கவும் முடிோது. அவற்ணற பஞ்ஞ பூத கைத் தணலேரசனாக, 

அதிபதிோக, நீதிோக இருக்கும் இணறவன் தான் உை்டாக்கினான். இப் பணடப்புகக்ுள் தான் நாம் 

எல்யலாரும் வாழ்ந்து ககாை்டிருக்கியறாம். 

பஞ்ஞ பூதங்ஙள் ஒருவருகக்ு நீதிோகவும், மறற்வருகக்ு அநீதிோகவும் இருப்பதில்ணல. அணவ 

சாட்சிோகயவ நின்று விளங்ஙுகிறது. இணவகணள தனகக்ு  உதவிோகவும், ஆபத்தாகவும் மாறற்க ்

கூடிே தன்ணம மனிதனுக்கு உை்டு. பஞ்ஞ பூதங்ஙள் நமக்கு மட்டும் சகாேமாகயவா, 

எதிரிோகயவா இல்ணல. பூமியில் உள்ள அணனத்து வணகோன (84 லட்சம் வணக) 

உயிரினங்ஙளுகக்ும் கபாதுவாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் அணவகள் எப்படி வாழ யவை்டுயமா 

அப்படியே தான் வாழுகிறது. அதிக ஆபத்தில் யபாே் சிக்கிக் ககாள்வதில்ணல. ஆபத்துகணள 

மனிதன் தான் உருவாக்குகிறான். பஞ்ஞ பூதங்ஙணளயும் அதற்குள் இருந்யத ஒருவன் ஏவுகிறான், 

இேக்குகிறான். அவன் தான் அறிவு வடிவினன். அந்த அறிவு வடிவாக நின்று விளங்ஙுகிற 

இணறவணன முதலில் நம்முள் அறிே யவை்டும். ஏகனனில் இணறவன் பஞ்ஞ பூதங்ஙளிலும் 

பிரம்மாை்டமாக இருக்கிறான். மனிதனின் உடலுக்குள் அணுவுக்கு அணுவாக இருக்கிறான். 

அப்படி அணுவாக நின்று விளங்ஙும் அப் கபாருணள அறிேகக்ூடிே சக்திணே இணறவன் மனிதனுகக்ு 

மட்டும் ணவத்திருக்கிறான். யவறு எந்த ஜீவராசிக்கும் தன்னுள் இப்படித்தான் 

இருக்கிறது என்று அறிந்து கசால்லகக்ூடிே வல்லபம் கிணடோது. பஞ்ஞ 

பூதங்ஙளும் மனிதனுகக்ுள் தத்துவங்ஙளாக இருக்கிறது. இத் தத்துவ நிணலகணள 

நாம் அறியும் யபாது தான் இணறவயன அணனத்துகக்ும் உயிர்ப்புணடே ஒரு 
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தத்துவமாக, என்றும் மாறாதவனாக விளங்ஙி இருக்கிறான் என்பது கதரியும். 

இணத நாம் எப்படி அறிேலாம் என்றால், இந்த பஞ்ஞ பூதத்தின் மூலமாகத்தான் 

அறிேமுடியும். 

ஒயர ஒரு கபாருள் கவளிசச்மாகவும், சத்தமாகவும், சுணவோகவும், 

வாசணனோகவும், கதாட்டால் கதரிேக்கூடிே உைர்வாகவும், இந்த ஐந்து 

நிணலகணளயும் கடந்த யமம்பட்ட ஓர் கபாருளாக மனிதனுக்குள் ஒன்று உள்ளது. அயத கபாருள் 

எல்லா உயிரினங்ஙளிடத்திலும் இருக்கிறது. அதற்கு கபேர் தான் அறிவு என்பதாகும். அறிவாகிே 

நான் எனும் கபாருளானது உைர்வின் மூலமாக கசேல்படுகிறது. ஏகனனில் நாம் தூங்ஙி 

விழித்தவுடன் நான் வந்துவிடும், ஆனால் உைர்வு வரவில்ணல என்றால் நான் எங்யங இருக்கியறன் 

என்று தான் யகட்யபாம். இங்ஙு தான் இருக்கியறன் என்று அறிவிப்பது உைர்வு ஆகும். உைர்வு தான் 

ஜீவனாக இருக்கிறது. அந்த ஜீவன் என்ற ரகசிேப் கபாருள் நம்மிடத்தில் இப்படித் தான் நின்று 

கசேல்படுகிறது என்பணத அறிகின்றவன், அறிவதறக்ு தணலப்படுகிற அணனவருகக்ும் பிறவா கநறி 

கிணடக்கும் என்று யவதம் கூறுகிறது. ஏகனனில் சர்வ மூலமந்நிரார்த்த என்று கசால்லும் யபாது 

மூலமந்நிரம் என்பது ஒரு கபாருள். அப் கபாருள் எப்படி இருக்கிறது என்பணத அறிவிகக் கூடிேதாக 

இருப்பது தான் இந்த காேம், உைர்வு, ஆவி, நிணனவு, குைம், என பல நிணலகள் நமகக்ுள் 

இருக்கிறது. இப்படி இருக்கின்ற ஒவ்கவான்ணறயும் நாம் யவதத்தின் வாயிலாக பார்க்கும் கபாழுது 

இது தான் ஜீவனாக விளங்ஙுகிறது என்பது கதரிேவரும். இந்த ஜீவயன அவாவுடன் தாவி மனமாக 

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

இேங்ஙிக ்ககாை்டிருக்கிறது. இணதயே யவதத்தில் “நானே, வழியும், சத்தியமும், ஜீவனுமாய் 

இருக்கினேே்” என்று அருளப்பட்டுள்ளது.  

ஒரு மனிதன் தன் ஜீவணன அறிே யவை்டுகமன்றால் முதலில் இணறவன் அருளால் அவனுகக்ு 

ஒரு கமே்க்குருபிரான் கிணடக்க யவை்டும். பிறகு அவர்களுடன் கதாடர்ந்து இருந்து பழகி 

அவர்களின் இரக்கத்தால் கமே்க்கல்வி கற்று, கமே்ச்கசேணல பழகி பஞ்ஞ பூதங்ஙளும் கடந்து, 

தாை்டி, புலன்கள் ஒடுங்ஙி, கபாறிகள் ஒன்று திரை்டு அதன் மூலமாக மூசச்ு லேமாகிே 

மயனாலேம் ஆகக்கூடிே பிரம்ம வித்ணத ரகசிேத்ணத தன்னுள் தாயன அறிந்து ஜீவணன கை்டு 

விளங்ஙிக ்ககாள்கிறாயனா அவயன நீதிோன மனிதன். இணத கபறுவதறக்ான  உளவுகள்; 

01. கடிே மேமும் வவராக்கியமும் னவண்டும். 

02. இத்னதகம் பபாய் எே்பது பதரிய னவண்டும். 

03. இந்த அழிஉலக வாழ்கவ்க மட்டுனம நமது வாழ்க்வக அல்ல எே்பது பதரிய னவண்டும். 

04. இது கடந்து அபப்ால் உள்ள பமய்பபாருவள அவடய, பபாய் உணர்ச்சி அவா அடங்ங 

      னவண்டும். பமய் உணர்வில் அவாவவ திருபப்ி விட னவண்டும். 

05. உடலுக்காே சுகத்வதனய அனுபவிக்கும் ஆவசவய நீக்கிவிட்டு, இம் பமய்வய  

      பபறுவதே்காே ஏகக்மும், நிவேவும் பதாடரந்்து இருகக் னவண்டும். 

 

இணதயே நமது கதே்வமவர்கள் ஆனந்நக் களிப்பு என்ற பாடலில். 

"வடியும் சீ னயாேிகக்ு ளாவச - மாோ  

வம்பர்க்கு மரணமாய் வருகும் சஞ்ஞீவி”         

 

என்று அருளியுள்ளார்கள்". 

யவதத்ணத படிப்பதின் பேன் இணறவணன காை்பயத, எனில் இணறவன் எங்யஙா அந்தரத்தில் 

தனிோக இருக்கிறான் என்பதல்ல. இந்த பஞ்ஞபூத-பூதிதேத்துகக்ுள் உந்து சக்திோக நின்று 

விளங்ஙுபவயன இணறவன்.நாம் சந்யதாஷமாக வாழ யவை்டும் என்று தான் இத்தணன பூத 

பூதிேங்ஙணளயும் பணடத்தாயன தவிர துக்கப்பட்டு, கவணலப்பட்டு, கஷ்டப்பட்டு, நஷ்டவாளிோக 

யபாவதற்கு இணறவன் பணடக்கவில்ணல. அப்படிப்பட்ட அந்த இேற்ணக உை்ணம இணறவணன 

அறிவதற்கான ஒரு அணவோக நின்று விளங்ஙுவயத இந்த ஆதி மார்க்க நீதி அணவ. 
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வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்: 

 

லததி னிகழ்வுகள் 

29th நவம்பர ்2021 பமய்ைழி திரு. குழந்வதசாமி கவுண்டர் ஐயா அைர்களின் 

அைதார திருனாள் னிகழ்சச்ி – Online சவப 

 

3, 4, 5 டிசம்பர ்2021 ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் சிறப்பு சவப, சிைகாசி 

 

1st ைனவரி 2022 ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் புது ைருட சிறப்பு சவப, 

பசன்வன 
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திோகராஜன் 

(கசன்ணன) 

திருமுருகன் (பசன்வன)  

வதைன் 

(காயவரிப்பாக்கம்) 

நாகலிங்கம் (பசன்வன) 

பழனிவைல் 

(தூத்துக்குடி)  

பாலாஜி (சிவகாசி) 

பாஸ்கர் (கசன்ணன) 

பிரபு (திருப்பூர்) 

புன்னவக (மதுணர) 

மவகஷ்குமார் (மதுணர)  

மஞ்சுநாத்(கபங்களூரு) 

மைிமாறன் 

(கசன்ணன) 

மாதவன் (தூத்துக்குடி) 

ராமமூரத்்தி (கசன்ணன) 

லலிதா (சிைகாசி) 

ைடிவைலன் (கசன்ணன) 

ைாசுவதைன் 

கவங்கயடசன் 

(கசன்ணன) 

ஜீைா ( காஞ்சி ) 

ஸ்ரீதுல்தாஸ் ( வைலூர் ) 

ஸ்ரீனிவாசன் 

(காஞ்சிபுரம்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்கட்டவளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆர்ைமுள்ளைர்கள், கீழ்கண்ட ைங்கிக  ்

கணக்கில் அனுப்புமாறு அன்புடன் வகட்டுக் பகாள்கிவறாம். 

 

Account Name: Aathi Margha Neethi Avai 

Account Number: 50200047470073 

IFSC: HDFC0000323 

Branch: Mylapore  



 

33 
 

   ஆதி மார்க்க னீதி அவை                     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

 October  2021 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

All Rights Reserved 

Published by: 

AMNA TRUST (Registration No. 163/2019)  

13/2, Hyder Garden 2nd Street, Otteri , 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிே்குறிப்பு: இம்மின்னணுச்சஞ்சிவகயில் தவிர்க்க இயலாது ைரும் சில தட்டச்சுப் பிவழகவள அங்கத்தினர்கள் 

பபாறுத்து அதவனத் தங்கள் பிரதிகளில் திருத்தி படித்துக்பகாள்ளுமாறு வகட்டுக்பகாள்கிவறாம். பிவழகவளத் 

தவிர்ப்பதற்கான முயற்சிவய பைளியீட்டு குழு கதாடர்ந்து யமற்ககாள்ளும் 

 

The Editorial Team: 

Shri. Vijaya Shankar, Sivakasi 

Shri. Saravanakumaran, Chennai  

Shri. Venkatesa Muthu, Chennai  

Shri. Vadivelan, Chennai  

Shri. Manimaran, Chennai 

Shri. Thiyagarajan, Chennai 

Shri. Chiranjeevi, Chennai  

https://www.amnatrust.org/
mailto:message2amna@gmail.com
https://youtube.com/c/amnatrust/
https://www.facebook.com/amnatrust/
http://www.amnatrust.org/
mailto:message2amna@gmail.com

