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மூலமந்திரம் 

முத்திபூர்ணம்!  

 

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுர்யுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சர்ை மூலமந்நிர 

நிரூபிக மாகான்மியராகிய 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 

ஓடாதைமுவடய 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 மார்க்க நீதி அணையின் அங்கங்களுக்ககல்லாம் 

என்னுணைே நல் ஆசீர்பாதங்கள். கென்ற மாத ஆதி மார்க்க 

னீதி அணையின் இனிே நிகழ்வுகள் ோவும் 

அங்கத்தினர்களால் அழகாக கதாகுக்கப் கபற்றுள்ளது. 

இணறநிணல ரகசிேங்களும் அைற்ணற அணைைதற்காக 

கூறப்கபற்ற சூதானங்களும் இதில் கதாகுத்து ைழங்கப் 

கபற்றுள்ளது. உலக மக்களின் நன்ணமக்காக ஒை்கைாரு 

மாதமும் ஒரு முக்கிேமான விஷேமானது இந்த ெஞ்சிணகயில் 

இைம்கபற யைை்டும் எனும் யநாக்கத்துைன் சில 

விஷேங்கணள இதில் பகிர்ைதற்காகயை இந்த முன்னுணர.  

உை்ை உைவு உடுக்க உணை இருக்க இருப்பிைம் என்பது 

உயிர்களின் அடிப்பணைத் யதணை. இதில் உடுக்க உணை 

என்பது மனிதனுக்கு மாத்திரம் மிக அைசிேம். ஏகனனில் 

மான அபிமானம் மற்ற ஜீைராசிகளுக்கு கிணைோது.  

மனிதனுக்கு உைவு உணை இருப்பிைம் இணை அணனத்தும் 

இருந்தாலும் இைன் ைாழ்ையதா அற்பகாலம். ஆணம, ோணன,  

மரம் யபான்றைற்றின் ஆயுை்காலங்கணள ஒப்பிடுணகயில் மனிதனின் ஆயுள் மிகவும் 

குணறவுதான். கொற்ப காலம் ைாழும் மனிதனின் ைாழ்க்ணக எல்லாக் யகள்விகளுக்கும் பதில் 

அளிக்க கூடிே ஒன்றாக இருக்க யைை்டுயமேன்றி அதுயை யகள்விக்குறிோக 

இருக்கக்கூைாது. பிறப்பின் ரகசிேத்ணத அறிேக்கூடிே அறிணை தனிெ் சீதனமாக 

மனிதனுக்கு இணறைன் ககாடுத்துள்ளான். மனுமுணள கை்ை ஆதிகாலம் கதாை்டு யைத 

விற்பன்னர்களாகிே அருளாளர்கள் மனிதனின் பல ரகசிேங்கணள யைதங்களின் மூலமாக 

அருளியுள்ளார்கள். யகாயில்களும் ஆகம விதிகளும் அைற்ணறத் தான் கொல்கின்றன. ஆகம 

விதிகள் பற்றி பல நிணலகளாக ஆதி மார்க்க னீதி அணையின் ைாயிலாக ைணலகோளிக் 

காை்சியிலும் (YouTube) கைளியிைப் கபற்றுள்ளது. மனிதனின் உன்னத லை்சிேம் தன்ணன 

அறிதயல. இணற ரகசிேம் கபாதிேப் கபற்றுள்ளதால் தன்ணன அறிேக்கூடிே ரகசிேம் 

மனிதனுக்கு மை்டும் விதிோக்கப் கபற்றுள்ளது. மனிதன் தான் இணறைனின் ரகசிே 

கபை்ைகம் என யைதங்கள் கூறுகின்றன. அந்த ரகசிே கபை்ைகத்ணத ஒருைராலும் தானாகத் 

திறக்க இேலாது. அதணனத் திறக்கக்கூடிே அதிகாரம் கபற்றைர்கள் இரக்கம் ககாை்டு 

திறந்தால் தான் அணதக் காை முடியும். அகக் கை்ைாகிே அறிவுக்கை் ககாை்டு காைக் 

கூடிேதாக இருப்பயத ரகசிேப் கபை்ைகம். அதனுள் அைரைணரப் பற்றிே ரகசிேமும், நாம் 

ோர்? நம் முன்யனார்கள் ோர்? நாம் எப்படி இந்த உலகத்திற்கு ைந்யதாம்? ைந்ததின் யநாக்கம் 

என்ன? அது நிணறயைற்றப்பை்ைதா? என்கின்ற இத்தணன ரகசிேங்களும் அதனுள் உள்ளன.  

நாம் அறிந்திராத ஒரு கபாருணள நம் வீை்டில் ோராைது ணைத்தால் அணதப் பற்றிே அயனக 

யகள்விகள் நம் உள்ளத்தில் எழும். ஆனால் யைதங்கள் எல்லாம் கூறுகின்ற நமக்குள் இருக்கும் 

ஒன்ணறப் பற்றி யகள்விகயளா அணதத் யதடி அணைைதற்கான  எை்ையமா நமக்கு 

ைரவில்ணல. தன்னில் இருந்தும் இணத அறிோமல் நாம் இருக்கியறாம் என்பதால் யைத 

ைாயிலாக பிரம்மப் பிரகாெ கமே்ைழிெ் ொணல ஆை்ைைர்கள் தங்கள் திருைாே் அமுதமாக ,  

"அரிோணன அறிே ணைத்து அந்தைனாே் எணனப் பிரை்டிப் பிறப்பித்து" என்ற பாைணல 

அருளியுள்ளார்கள். யதைாரப் பதிகத்திலும் "அரிோணன அந்தைர்தம் சிந்ணதோணன" என்று 

கூறப் கபற்றுள்ளது. நாம் ைளர ைளர நம் உைவு, தாே் தந்ணத, ெயகாதர ெயகாதரிகள்,  

நை்பர்கள், கல்வி, மைைாழ்க்ணக, கெல்ைம், எல்லாைற்ணறயும் அறிந்தாலும், யைதம் நம்ணம 

அறிோன் என்று கூறுகிறது. இணறைணனப் பற்றி நமக்குத் கதரியும் என்ற பாைணனணே நாம் 
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ைளர்த்துக் ககாை்ைைர்களாக இருக்கியறாம். இதணன யைதம், புறத்தில் 

நாம் ஆத்திகனாகவும் அகத்தில் அந்தரங்க நாத்திகனாக இருப்பதாகவும் 

கூறுகிறது. பலைற்ணறயும் சிந்திக்கும் நாம் இணறைணனப் பற்றிே 

சிந்தணனயில் மை்டும் உஜார் ஜாக்கிரணத அற்றைர்களாக உள்யளாம்.  

இணறைணன அணைைதற்கான யநர் பாணத யபாை்டுக் காை்டியிருக்க அணத விை்டுவிை்டு 

தள்ளப்பை்ை கணைேர்களாக விருதாைாக நாம் சுற்றிக் ககாை்டிருக்கியறாம் என யைதங்கள் 

நம்ணமக் கூறுகின்றன. இணத அறிந்து அதிலுள்ள கபரும் பலணன 

அனுபவிக்கக்கூடிே  அருகணதயுணைேைன் மனிதன் மாத்திரம்தான் என்பதால்தான் 

இத்தணன நிணலகளும் கொல்லப் கபற்றுள்ளது. இதணனப் பலவித நிகழ்வுகள் மூலமாக 

மனிதனுக்கு யதணைோனது, யதணைேற்றது இன்னது இன்னது எனவும், எதணன ஒதுக்கி,  

எதணனப் பாதுகாத்து, எணத அணைந்து, அதன் மூலமாக யபரின்பத்ணத அணைேலாம் 

என்பணதக் குறிக்யகாளாகக் ககாை்யை ஆதி மார்க்க நீதி அணையின் மூலமாக இத்தணன 

நிகழ்வுகளும் ரத்தினெ் சுருக்கமாக உங்கள் முன் ணைக்கப் கபற்றுள்ளது. இதணன 

காைக்கூடிே எதார்த்த நன்மன மக்கள் யகள்விகயளாடு எங்கணளெ் ெந்திக்க விணளந்தால் 

அதற்காக ஆதி மார்க்க னீதி அணை ைழி யமல் விழி ணைத்து ைரயைற்கக் காத்திருக்கிறது. இந்த 

ெஞ்சிணகணே கை்டு இன்புறும் மக்கள் கபரும் பலணன அணைைதற்காக எனது நல் 

ஆசீர்பாதங்கள். நமஸ்காரம். 
 

. 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் 2021 ஆகஸ்ட் மாத சஜப 

நிகழ்வுகளின் சாராம்சம் 

 

1st August, 2021 சிவகாசி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ.தியாகராைன் 

 

ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்நம் வசாடச 

னிவல காப்புப் பாடல் குருபிரான் 

அைர்களால் படிக்கப் பபற்றபின், வசாடசம் 

என்பது, ஜீைன், அறிவு, பதினாறு கவலகள் 

பகாண்ட பூரணமாக, கலிமாைாக, பாதமாக 

உள்ளது என அருளி, பதாடர்ந்து ஐைழி 

விவளவுக்கு அப்பால் உள்ளவத பமய்ைழி 

என்பவதயும், நான் என்பது உடல் அல்ல 

ஆன்மா என்பவதயும், பபாருள் என்பது 

உணர்ைதாகவும், பதில் என்பது 

பசால்ைதாகவும் இருக்கிறது எனவும், 

ஆசானும் அறிவும் ஒன்வற என்பவதயும், 

பமய்க் குருைானைர் ஏறற்ுக ்பகாண்ட பின்வப 

ஒருைன் மனுைாக முடியும் எனவும், தீர்கக் 

தரிசனங்கள் நிவறவைறுமிடம் மனிதனுவடய 

இதயமாக உயிராக உள்ளது எனவும் 

அருளினார்கள். வமலும் துந்துமி என்பது, 

அந்தரத்தில் முழங்குகின்ற அம்பலத்தில் 

ஆடுகின்ற பதய்ைம் எனவும், தாய், தந்வத 

குரு, பதய்ைம் என்ற நான்கு நிவலகளிலும் 

காணப் படுகிறைவர குரு என்றும், ஞானம் 

என்பது படிப்பதன்று, பழகி உணர்ைதாக, 

சாவல என்ற பமய் வமனியின் ரகசியத்வத 

அறியும் ைழியாக உள்ளது எனவும், ஜீைவன 

மூன்றாைது கண் பகாண்வட அறியமுடியும் 

என்றும், உயிர் உள்ள குரு பிரானால்தான் நம் 

உயிவரக் காட்டித்தர முடியும் என்றும், 

வதைர்களுக்கு பூமியில் கால் படாததின் 

ரகசியம் பற்றியும் வபசப் பபற்றது. வமலும் 

பமய்யறிவை அறிய அறியாவம விலக 

வைண்டும், அதற்கு  பமய்க் குரு பிரான் 

வைண்டும் எனவும் வபசப் பபறற்து. 

 

வமலும் திரு நீற்றுப் பதிகப் பாடலின் 

புரிதலாக, மந்திரக் வகால் என்பது, 

ஆலைாயான் திருநீறாக, விபூதியாக, 

பஞ்ஞாட்சரமாக, ஆசானின் ைாய்வமயாக 

உள்ளது, எமன் எல்வலயில் பைற்றி காணச் 

பசய்யும் தீவய விபூதி, என்பது ஆண்டைர்கள் 

திருைாக்கு என்றும் வபசப்பபறற்து. 

 

பதாடர்ந்து பசவியின் சிறப்வபப் பறற்ி 

திருக்குறள், வதைாரம், விநாயகர் அகைல், 

மூலம் சாட்சியுடனும், பசவியின் பயன் 

னித்திய வதகம் எடுப்பதற்வக எனவும், அதில் 

சுவை உணர்ந்தைர்கவள வதைர்கள் என்றும் 

வபசப் பபற்றது. 

 

பதாடர்ந்து அண்டம் அணுைாக, அணு 

அண்டமாக இருந்த காலவம கற்ப வகாடி 

காலம் என்றும், மூசச்ு துண்டாடப்பட்டு 

னஷ்டம் அவடைது பாைம் என்றும், 

பமய்க்குருவின் திரு உருவை புண்ணியம் 

எனவும்,     மற்றும் பரிசுத்தம், இடம், என்றால் 

என்ன என்பது பற்றியும் வைத சாட்சியாக 

வபசப் பபற்றது. வமலும், நீரின் பபயரானது 

ைானில் இருந்து ைரும் வபாது மவழ என்றும், 

அருவி, ஏரி, குளம், ஆறு என்றும், பின்னர் 

கடலில் கலந்து காற்றின் துவணவயாடு 

அவல என்றும் பல்வைறு பபயரில் உள்ளது 

வபால் நமது அகமியத்தில் பிரம்மத்தின் 

பசயலானது உள்ளது என்றும் வபசப் பபறற்து.  

 

வமலும் நம்வமத் தாங்கி ைழி நடத்துைவத 

திருைடி என்றும், இவை யாவும் ஆசானின் 

அருளால்தான் அறிய முடியும் எனவும் 

அன்னைரின் திருப்பாதத் தாள் மலர் 

முன்தான் நம் சுைாசமானது ஒரு நிவலப்பட்டு 

ஒடுங்கி இருப்பவதயும், நாம் தான், வகாள் 

மலிந்த பைக்காடு என்பவதயும், உணர 

முடியும் என்றும், நைக்கிரக வகாள் மறற்ும் 

னாத வஜாதிடர், ஆசான் தான் என்ற 

பகிர்வுகளுடனும் சவப இனிவத 

நிவறவைறியது. 

 
 1st August, 2021 சத்துவாசச்ாரி சஜப, 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ.நாகலிங்கம் 

 

 

“நம்பிய தன்னுயிர ்தற்மகாஜல மசய்வான் 

நமசிவ இருப்பறியான்” என்ற, 

ஞானமுவறயீடு பாடல் பாடப் பபறற்து, அதில் 

ைரும், "தற்பகாவல" என்பது உயிவர 

மாய்த்துக் பகாள்ைது அல்ல மாறாக உலக 

இச்வசயினால் மனமானது ,அைாைாகவும், 

விருப்பு பைறுப்பிற்கு ஏற்றைாறு தன் ஜீை 

மூச்வச சதாசர்ை வநரமும் துண்டாடி 

நஷ்டமவடயச ் பசய்ைவதவய தறப்காவல 

என்றும், இதுவை வபபிளில்  
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September  2021 

"பாைத்தின் சம்பளம் 

மரணம்" என்றும் 

பசால்லப் பபற்றுள்ளது.  

மனிதன் இந்த உலக 

பசயல்களில் 

கூர்வமயாகவும், 

பதளிைாகவும், ஜாக்கிரவதயாகவும் 

இருக்கிறான். ஆனால் இைனுள் இருந்து 

அத்தவனகக்ும் துவணயாக ,நன்வம தீவம 

பசால்லிக்பகாண்டு சதாசர்ைகாலமும் 

காத்துக் பகாண்டும் ஊழியம் பசய்து 

பகாண்டும் இருக்கும் உயிவரப் பறற்ி 

ஏதாைது பதரியுமா என்றால் பதரியாமலும் 

,வமலும் ஜீைவனப் பற்றி வைதம் பசால்ைவத 

அறியாமலும் இருக்கிறான். உலக 

காரியங்களான படிப்பு, வைவல, சம்பாதவன, 

திருமணம், மற்ற அவனத்திலும் இலகவ்க 

வநாக்கி ஓடும் நாம், "ஞானம்" என்று ைரும் 

வபாது இலக்கின்றி 

இருக்கிவறாம். வமலும் 

வநரம்ுகமாக ஒரு பமய்க் 

குருவை சந்திக்கும் வபாது 

தான் புறத்தில் மனம் ததும்பி, 

விசாரப்பட்டுப் வபாைவத 

"பாைம்" என்றும், மனம் 

உள்ளடங்கி இருப்பவத 

"வசைம் "என்றும், அவதத் தன் 

வகயகத்தில் ஆக்கும் வபாது, 

நாவம வசைப் பபாருளாக 

இருக்கிவறாம் என 

அறியமுடிகிறது. 

இைற்வறபயல்லாம் 

விளக்கும் வைதத்வத 

அறியாமலும், தன் ஜீைவனப் 

பற்றியும் அறியாமல், 

இருளிவலவய இருக்கின்வறாம். 

,அவதப் பற்றிய அறிவைப் 

பபற்று, பதளிவைப் 

பபறுைவத, மனுவின் கடவமயாக இலகக்ாக 

உள்ளது. ஜீைவன நமச்சிைாயமாக, நறற்ாளாக, 

உள்ளவத, ஒரு பமய்க் குரு பிரான் ைந்து தன் 

அமுத னா பகாண்டு அறிவித்து, அவதக ்

காட்டி அதில் ஆக்கி வைக்கின்றார்கள். 

இதவனத் தன் முயற்சி பகாண்டு தன் 

ஜீைவனத் தரிசிக்க ஒருைராலும் முடியாது 

என்றும் விளக்கப் பபற்றது. இதறக்ுச் 

சான்றாக மான்மியம், திருைாசகம், 

திருபைம்பாவை பசால்லப் பபற்றது. வமலும் 

ஆசான் அைர்கள் தன் நாதம் மூலம் நம் 

ஜீைனுக்கான இரட்சிப்வபத் திரு ைசனமாக 

பசால்லுைவத உயிராணித் திருைசனம் 

எனவும், நிவனவை, பாதமாக  உள்ளது என்றும், 

அது 4 பாதம் ஆகவும் ,பல நிவலகளாகவும் 

உள்ளது எனவும் வபசப் பபறற்து. 

"அடிவபரிவக" எனச் பசால்லும் வபாது, 

வகவய உயர்த்துைது வகயாகிய நிவனவு, 

கீழ்முகமாக இல்லாமல், வமன்வமயாக, 

இருப்பதற்காக எனவும், தன் ஜீைன் பறி 

வபாகாமல் காக்கும் பசயலுகவ்க "அறம்" 

என்ற பபயராகும் எனவும், அமலில் இருகக்ும் 

"பஞ்சாட்சரம்" ஆகிய தன் ஜீைவனப் பறற்ிய 

ரகசியத்வத அம்பலப் படுத்தும் பசயவல 

திருச்சிறற்ம்பலம் ஆகும், எனும் 

பகிர்வுகளுடன் சவப இனிவத நிவறவு 

பபற்றது. 

 

5th August, 2021 வியாழன் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. விையகுமார் 

 

ஆை்ைைர்களின் திருைாக்கிேம்  ஓதப் 

கபற்றபின்பு, வசைத்தின் தவலயாக 

பசால்லப்பட்ட ஏகாட்சரவம "உ" - சிைமயம். 

வைணைத்தில் "ஓம் நவமா நாராயணா " என்ற 

அஷ்டாசச்ரவம 

மூலமந்திரம். "நலம் 

தரும் பசால் நான் 

கண்டுபகாண்வடன் 

நாராயணா எனும் 

நாமம்" என்பது  

பபரிவயார்கள் 

திருைாக்கு. 

 

வசைத்தில் பசால்லப் 

பபற்ற, "நறற்ாள் 

,சிைனடி பாதம், 

சிைமயம் ,எழுதாத 

எழுத்து, பிள்வளயார் 

சுழி, என்ற பமய் 

நிவலகவள 

உள்ளடக்கியது "நான்" 

என்பதாகும். "நான்" 

ஒை்பைாருைரிடத்திலும், 

நாமமாக, ரூபமாக, 

நிறமாக, குணமாக, முக்காணி சுடராகவும் 

"அலீப் லாம் மீம்" ஆகவும் ஆதி அந்தம் நடுப் 

பபாருளாகவும் னின்றிலங்குகிறது என்பவத 

பமய்ைழி நூலில், "முகமென்ற னடுகக்ருவூ 
டுருவிப் பார்கக் மூதண்ட மெண்டரள ொகு 

மெயா" "நடுக்கரு” என்பது மூன்றாைது 

கண்ணாக, ஃ-எனும் பிரம்மமாக, நின்று 

விளங்குகிறது. பிறப்பு, இறப்பான (முதல்-

முடிவை) "நடு அறிந்து உவறப்பைர் 

சன்மார்க்கர்" என அருளுகின்றார்கள். விவன 

இருந்தால் பிறப்பு உண்டு என்பவத இவற 

சட்டம். பிறப்பு ,பிறைாவமகக்ான ரகசியமாக 

உள்ள விவனவய அறுத்து பிறைாவம 

அளிக்க ைல்லைவர 

பமய்குரு. 
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மனிதனின் குணங்கள் 

எழுைவகத் 

வதாற்றமாகும். 

முக்குணத்திலிருந்து 

மாறி நிரக்ுணமாகி 

கடவுள் நிவல அறிந்து 

அம்மயமாக ஏகாட்சரமாகிய '"மனவத" பழக 

வைண்டும். சகல உயிர் ஜீைனிலும் ஆடும் 

பாதம். தன்வன அறிந்தைர்கவள "சகல 

உயிராகும்" “ஒத்தது அறிந்தைன் தான் உயிர் “ 

"அந்த உயிர், ஜீைனாக, அறிைாக உள்ளவத 

அறியும் அறிவு ,மனிதனிடத்தில் மட்டுவம 

உண்டு”. பிராணன் நீங்கி, சரீரம் சரிைவத 

அறியும் அறிவு மனிதனுக்கு மட்டுவம உண்டு. 

வைதங்களில் பசால்லப்பட்டிருகக்ும் 

உண்வமவய பமய்ெ்பசயவல பதய்வீகத்வத 

அறிவு ைடிவைப் பபறவை நாம் ைந்துள்வளாம். 

இந்த "உண்ஜமயுண ராமனிதர் 

யானஜமக்க வில்ஜலமயன ஓதிவரும் 
வவதபாடவம". "உள்ளஜமஜய 

உண்ஜமயாக வவயாகக் வுதவுமின்னூல்"   

 

பஞ்சபூதங்கவள பசல்ைமாகும். அதவன விட 

வமலானது, "பசல்ைம்" என்ற நாமத்திறக்ு 

உரிய "ஆன்மா" அதிலும் வமம்பட்டது 

,"பசவிச்பசல்ைம்". 

 

"மசல்வமுசச்ீரும் மபாங்க 

வசர்ந்த வபர் மைன்ம சாபல்யம் ஓங்ங”,  
“மறுப்படாச்சிபப்ி தானும் மஜழதத்ுளி 

திறந்து வாங்கி இருக்கி வாய்மூடி முதத்ு 

ஈன்றிடும் உவஜம வபால”  
 

இறுக்கி மூடினால் தான் முத்து விவளயும், 

மறுப்பட்டால் முத்து விவளைதில்வல. 

அதுவபால் ஆசானின் ஆலைாய் என்னும் 

திருநீற்வற வகக்பகாண்டால் அதுவை 

பசாரிமுத்து ,நன்முத்து, கருமுத்தாகிய 

கலிமா ஆகும். “முத்து ஈன்றிடும் உவஜம 

வபால” ஈன்றிடும் என்பது பகாடுப்பது, 

இன்பனாருைர் மூலமாக வதை பிறப்வப 

பபறுைது. இந்த பமய்ன்னிவலகளுகக்ு 

எல்லாம் காரணகர்த்தாைான, ஆதி பரமகுரு, 

பரிசுத்த ஆவி பதய்ைம் பரம்பபாருள், பிரம்ம 

பிரகாச பமய்ைழி சாவல ஆண்டைர்கள் 

திருைடிவயப் வபாற்றி ைணங்கி இந்த 

அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள். 

 
7th August, 2021 இஜச வகுப்பு 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிவவலன் 

 

இவச அரசராகிய ஆண்டைர்கள் அமுதனா 

பகாண்டு அருளிய ஆதி பமய் உதய பூரண 

வைதாந்தத்திலுள்ள ஐைணத் தளிர் பாடவலப் 

பாடி குருபிரானைர்கள்  அவைவய 

துைக்கினார்கள். 

“அஞ்ஞானக் கிழங்ஙுகளைந் நெடுத்துவுப 

னிடதமளழ நபாழியும் அருள்னாவ ாய் 

நமய்ஞ்ஞானச் நெயல்வதர்ந்நு னாத்தழும்பங் 

வேறிவிளை கின்ற  ாக்கால் 

நபாய்ஞ்ஞானப் புளையர்தளம 

 ாட்டிடுநமய்ச் ெவுக்ளகநயன  லுனா 

வீந்நு எஞ்ஞான்றும் நெலும்படினீ  

யளித்தளனவய பதிலுமக்நகன் நெய்வ ன் 

அத்தா” 

 கடவுவளப் பறற்ிய இரகசியங்ஙள் பபாதியப் 

பபற்றவத வைதம். வைதத்தின் சான்று 

மனிதன். ஆறாைது அறிவை அறிந்தைர்கவள 

வைதத்தின் சான்றாக விளங்க முடியும். 

னாவுக்கு பபரிதாக உலகம் இல்வல. 

கவலைாணி குடியிருப்பது னாவில் என்று 

வைதம் பசால்லுகிறது. அந்த னாவை னீட்டி 

அகட்டி வைதனாைாக மாறற்ி 

சாகாக்கவலவயப் பழக வைப்பவத பமய்க் 

கல்வியின் பசயல். குழந்வதகள் முதல் 

சிறிவயார் பபரிவயார் என்ற பாகுபாடு 

இல்லாமல் பமள்ள பமள்ள பமய்கக்ல்விவய 

கற்பிக்கவை நம் முன்னிருந்து அந்த ஆணிப் 

பபான்னம்பலமானது விவளயாடிக் 

பகாண்டிருக்கிறது. 

 பதய்ைத்திருப் பாடல்களின் திரட்சி 

(வதாத்திரப் பாடல்கள்) பகுதியில் உள்ள 

ஆறிரு சமயத்திற்கும் பாடவல னாத னாம 

கிரிவய ராகத்திலும், இடப்பாக ஆசாரக் 

கண்ணி பாடல்கவள னீலாம்பரி ராகத்தில் 

பாடவும் குரு பிரானைர்கள் 

பயிற்றுவித்தார்கள். பதய்ைமைர்கள் 

ைானனாட்டிலிருந்து இறக்கப்பபறற் வைத 

வைதாந்த பாடல்கள் அவனத்துள்ளும் 

அைர்களின் னாதமானது உயிரானது 

அறிைானது கலந்துள்ளது. 

வைதத்திலுள்ள 8 ைரி பாடல்கள் 1 நிமிடத்தில் 

பாடக்கூடிய ைவகயில் அவமகக்ப்பட்டு 

இருக்கிறது என்பவதயும், சாதகத்தின் 

மூலவம பாடல்களிலுள்ள சங்கதிகவளயும், 

ராகத்திலுள்ள னுணுக்கங்ஙவளயும் அறிய 

முடியும் என்பவதயும் ஆசான்  

உணர்த்தினார்கள். கதியாகிய 

உயிவராட்டமானது ஏறி இறங்ஙுைவத தாளம். 

பூரணப் புவதயல் 

னஜடமயனும் 
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உைூஜதக ்  காண 

லகுவல்ல தன்னாலாகா. 

ஆதி மான்மியம் - ைளர் 

குழந்வந குமார 

பருைத்தில் 

றாரிராவறா றாறாவரா ஆறறிவு வனவரவற 

வபரூர் பிறந்ந பசும் 

மபான்வனனீ கண்வளராய். 

என்ற பாடல் னீலாம்பரி ராகத்தில் 

பதய்ைமைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

இப்பாடவலப் பாடுைதற்குப் பழகிக் 

பகாண்டால் சீர்வமவு மமய்ஞ்ஞான எனத் 

துைங்ஙும் இடப்பாக ஆசாரகக்ண்ணி 

பாடல்கவள எளிதாக பாட முடியும் என்று 

கூறி ஆசானைர்கள் 

அவைவய னிவறவு 

பசய்தார்கள். 

 

7th August, 2021 மான்மியம் 

சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. வடிவவலன் 

 

திருைடி மறைாத னிவல 

ஒன்று வைண்டும் அரவச. 

எங்ஙிருந்நாலும் னிவனைால் 

பிடித்துக் பகாள்ைதுதான் 

சிறப்பு. சிற்றின்பம் கடந்ந 

வபரின்ப னிவலவய 

சமரசமும் சமத்துைமும் என 

அருளி அவையின் 

னிகழ்ச்சிகள் பதாடங்ஙப் 

பபற்றது. 

01. எமபட ரடிபடு வகாடாயிதக்கூர் ைாக்கியம் 

எண்: 65. 

னித்திய தூலம், அறிவு தூலம் என்பது ஒவர 

பபாருள் தான். எண்ணத்தின் மூலம் தூலம், 

சூக்குமம், காரணம், மகா காரணம் என மாறி 

மாறி வமல் வனாக்காக வபாகும் வபாது, 

அதற்கு வைறு வைறு பபயர்கள். கீழ் வனாக்கி 

ைந்நால் எல்லாம் னபுசுகள் ஆகிவிடும். 

எனவை அறிவு ைடிைான ஒருைர் ைநந்ு 

அறிவிக்கும் வபாது தான் னாம் அறிவு ைடிவு 

ஆகிவறாம். 

இவதவய "னீதியில் னடக்க னிதத்ியன் 

ஆவாய்" என அறிவு அறி பாடத்தில் 

பதய்ைமைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

02. ஸ்ரீமாணிக்கைாசகர் அருளிய அன்வனப் 

பத்து பாடல் எண்- 05. 

"நீண்ட கரத்தர் மநறிதரும் குஞ்ஞியர"் எனத் 

பதாடங்ஙும் பாடல். நீண்ட கரம் என்பது 

ஆசானின் னாதம். அது அவல கடலின் 

ஓவசவயப் வபான்றது. இதவனவய "ஆலடி 

வதான்றி வளர்ந்நரசில் ஆளுஜட எங்ஙள் 

குல குருவவ" என்றும்,"பிறந்ந தினி 

இறவாதும் வபசும் பஞ்ஞாடச்ரவம -வபசரிய 

வமானமும் வபாதிக்கும் பஞ்ஞாடச்ரவம" 

என்றும் ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

குஞ்ஞியர் என்பது குஞ்ஞித பாதர், பாதம், 

பிரம்ம முடி, சாகாத்தவல என்பவதக் 

குறிப்பதாகும். அறச்பசயல் பசய்பைவர 

அன்வன என்பைராகும் என வபசப் பபறற்து. 

03. திருஞான சம்மந்நர் 

அருளிய வதைாரத் 

திருப்பதிகம். பாடல் 

எண்.03. 

"கன்னியராடல் 

கலந்நு மிக்க " எனத் 

பதாடங்ஙும் பாடல் 

பபான் வமனியாகிய 

மாடமாளிவகயில் 

உலாவும் குருபிரானின் 

யாழ் என்னும் னாவின் 

மூலம் பைளியாகும் 

திருனடத்தில் கலந்து 

அறச்பசயலின் மூலம் 

உயர்ந்து னாம் 

னடுவீடாகிய 

புகழுடம்பில் கலகக் 

வைண்டும் என்பவத 

ஆதி பமய் உதய பூரண 

வைதாந்தம் சாட்சிகளுடன் வபசப் பபறற்து. 

04. ஆதி மான்மியம் சன்னதம் பபறு பருைம். 

பக்கம் - 251-254. 

சர்ைாகமக் கிரந்நம். 

கலியன் என்பவன் யார்? 

பபாய்யாகிய இந்ந உடவல பமய் என னம்பி 

ைாழும் அத்தவன வபரும் கலியவன எனவும், 

தான் மனிதன் என்பதற்கு சான்று பசால்ல 

பதரியாதைன் கலியன். விவனவய 

விவதப்பைன் கலியன் எனவும் 

இவைபயல்லாம் 

தனக்குத் பதரியாது 

என்ற விசனம் கூட 

இல்லாதைன் கலியன் 
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எனவும் விளக்கியருளப் 

பபற்றது. ஒை்பைாரு 

மனிதனுள்ளும் 

இதயமாகவும் அதனுள் 

இருந்நு 

உதயமாைவதவய  னமது 

பதய்ைமைர்கள் "ஆதி பமய் உதய பூரண 

வைதாந்நம்" எனப் பபயரிட்டார்கள் எனவும் 

அதுவை (5 னிவலகளாக) பஞ்ஞாட்சரமாக 

னின்று விளங்ஙுகிறது எனவும், ைந்ந 

வைதமாகிய உன் ஆசான் தான்  

உன்னிடத்தில் வைதம் விளங்ஙும்படி பசய்து 

வைக்கிறார்கள் எனவும் அருளினார்கள். 

வமலும்,வைதம் "அலீப் லாம் மீம்" ஆக 

இருக்கிறது என்பவத ஆதி மான்மியம் 

சாட்சிகளுடன் விரிைாக அருளப் பபறற்து. 

தீர்க்க தரிசனம் என்பது பமய்வய எனவும், 

அது பசயவலாடும் உயிர்ப்வபாடும் னின்று 

விளங்ஙிக ்பகாண்டிருப்பது சத்தியம் எனவும், 

வமலும் "ஊர் ஆன ஊர் உயிர்ப் பயிவரறற்ும் 

ஊர்" என்பது னம் உள்வள பமய் உணர்வு 

தூண்டப்படும் ரகசிய பசயலாக உள்ளது 

எனவும், இை்ைாறான பமய்ச் பசயவலாடு 

ஒை்பைாரு மனிதனும் தனக்குள் இருகக்ும் 

அறிவு வதகத்வதக் வகப்பற்றி அதன் 

மூலமாக னித்திய வதகத்வதயும் அதன் 

மூலமாக அழியாத் திரு னாட்வட ஆளகக்ூடிய 

ஒரு ைல்லவமயான பசயவலத்தான் தீர்கக் 

தரிசனங்ஙள் மூலமாக 

பசால்லப்பட்டிருக்கிறது என அருளினார்கள். 

இது என்வறா தனிவகமணிப் பிரானுகக்ும் 

சாவல ஆண்டைர்க்களுகக்ும் னடந்ந 

சம்பாஷவண அல்ல என்றும், இப்பபாழுதும், 

இனி ைரும் காலத்திலும் ைாழகக்ூடிய 

எல்வலாருக்கும் இத் தீர்க்க தரிசனம் 

முக்காலத்திறக்ும் வைத்து வபசப் பபறற் ஒரு 

அரும் பபரும் பசயல் என்பவத னாம் 

பதரிந்நு பகாள்ள வைண்டும் என 

அருளினார்கள். வமலும் ஆண்டைர்களுகக்ுப் 

பிறகு கலியவன அழிப்பது யார்? கானகம், 

விடுகவத, ைானம், ைாய்வமவய பைல்லும், 

மிடிவம இடர், பதாவலந்நனர் பிறவிதாவன, 

என்பவதப் பற்றியும் விளக்கி  அருளினார்கள். 

வைத முடிைான னிதி எது? என்பது பற்றியும் 

உள்ளமாகிய மகா மகசூக்வக அவசகக்க ்

கூடிய ைாக்கு ைல்லபம் பற்றியும் முருகப் 

பபருமான் தந்வநக்கு உபவதசம் பசய்த 

ரகசியம். தகப்பன் சாமி, குழந்வந சாமி, 

எனும் வதை ரகசியச ்பசயல் பறற்ியும் அருளப் 

பபற்றது.  இன்று னாம் படித்துப் பாடிய 

யாவும் னம்முவடய அனுபைமாக சாட்சியாக 

னின்று விளங்ஙி அதன் மூலம் பிறைாவமவய 

அவடய வைண்டும் என்பவத ஆதி மார்கக் னீதி 

அவையின் வனாக்கம் என்றும் அருளி 

சவபவய னிவறவு பசய்தார்கள்.  

8th August, 2021 சிவகாசி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. மையக்குமார ்

 

84 இலட்சம் ஜீைராசிகளில் னால் ைவக 

வயானி எழுைவக வதாற்றம் மற்றும் எழு 

ைவக பிறப்பு இைற்றின் ைவககவள 

அறிவினில் வைத்து விளக்கி, னரன் என்ற 

னிவலயில் இருந்த னம்வம, "னீ" மனிதன் 

எனவும், மனிதனின் கடவமயான 

தன்வனயறிதவல ஆறாைது அறிவு எனவும், 

அமானிதப் பபாருள் என்பது இன்னதுதான் 

என உணர்த்தி வதைப் பிறப்பிவல 

னிவலனிறுத்தி சாகும் முன் சாகப்பழகும் 

பிரம்ம வித்வதவய னமக்குக் கறற்ுத் 

தருபைர்கவள ஆசான் என அருளினார்கள்.  

 

ஒரு மனிதனின் அவடயாளம் என்பது, 

மூன்றாைது கண்ணாக, பிரம்மமாக தத்துை 

ரூபமாக உள்ளது. அமானிதத்வத அறிந்திட 

மனம் ஒருவமப் பட வைண்டும் எனவும் முத்தி 

பூரணம் என்று உள்ளதில் முத்தி என்பது 

விடுதவல அது பூரணமாக வைண்டும் எனக் 

கூறி வமலும் பூரணம் என்பது கலிமா, 

பஞ்சாட்சரம் அஷ்டாச்ரம், பிரணைம், 

காயத்ரி, சூக்குமம் எனவும், மனிதனுகக்ு 

மாத்திரவம னீதி எனும் ஆசானின் ைாகக்ாகிய 

அறிவுப் பபாருள் எனவும், வதைரகசியத்வத 

அறிந்நைர்கள் வதைர்கள் எனவும், ைாதம் 

என்பது கவல மலிந்ந அழியாத னாத உடம்பு 

எனவும் அருளினார்கள்.  

 

வமலும், மனவத அறிைாக மாறற்ி 

வதைனிவலயில் னிவலக்கச ் பசய்ைவத 

பமய்க்கல்வி. பாைங்கவள சுட்படரிகக்ும் 

ஆசானின் ைாளாயுதமாக என்றும் பசயலுடன் 

இருப்பதுவை அமலாம் பஞ்சாட்சரம் எனவும் 

பரு, மன, ைளி, அறிவு, ஆனந்த எனும் உடல் 

ஐந்வதயும் ஒருங்கிவணப்பது ஆசானின் 

அறிவு எனவும் கூறினார்கள். சான்றிதழ் 

படிப்பு சாப்பாடு மட்டுவம வபாடும் எனவும், 

கண் பார்க்க வக வைவல பசய்ைது கல்வி 

எனவும் உடலுள்ள வபாவத, பதய்ைத் 

திருனாடாகிய பிரணை னாட்டிறக்ுப் 

வபாய்ைரும் திருவிவளயாட்வடப் பழக்கித் 

தருைதுவை பமய்க்கல்வி. அதுவை சாகாக் 

கல்வியாகிய பிரம்ம வித்வத எனவும் 

அருளினார்கள். 

 

தூய்வமயான மனவம 

வகசரியின் 
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அவடயாளமாக 

விளங்ஙும் ஜீைகங்வக 

எனவும், அதுவை அஜவப , 

உஜூது , சூகக்ுமம் 

எனவும், அவசைறற் 

னிவலயிலிருந்து ைரும் 

ஆசானின் னாதமாகிய பதன்றவல னம் 

பிறவிப் பிணிவய மாற்றும் எனவும், மனம் 

இருப்பதற்கான அவடயாளம் மூசச்ு அது 

துண்டாப்படுைது பாைம் எனவும், அவசயும் 

பபாருள் அவசைற்று பூைனகக்ுவகயில் 

னிவலப்பவத பிரம்ம வித்வத. எனவும் 

குருபிரானைர்கள் அருளி அவைவய னிவறவு 

பசய்தார்கள். 

 

8th August, 2021 சதத்ுவாசச்ாரி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்தத்ி 

 

குரு பிரான் அைர்களின் ஆசீர் பாதத்துடன் 

நவடபபற்ற ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் 

சத்துைாசச்ாரி காபணாளிக ் காட்சி 

நிகழ்வுகள்: 

 

1. மருந்து 

உலகில் எல்வலாருக்கும் ஒரு வநாய் 

இருக்கிறது. அது பிறவி வநாய் பைண்வநாய். 

அந்த வநாயிலிருந்து விடுபட திருைள்ளுைர் 

பிரான்,  

 

வநாய்நாடி வநாய்முதல் நாடி அது 

தணிக்கும் வாய்நாடி வாய்ப்பச் மசயல்  
 

என்ற திருக்குறவள அருளியுள்ளார். இதில் 

ைாய் நாடி என்பது  ஆசானிடத்திலிருந்து 

ைருகின்ற திருைாய் பமாழி. அதுவை அமுதம். 

இம் மருந்வந உட்பகாண்டால் தான் பிறவி 

வநாய் தணியும். அந்த மருந்து சித்தா, 

அவலாபதி, நாட்டுமருந்து, வகவைத்தியம் 

வபான்ற மருந்து அல்ல, அது பஞ்ஞாட்சர 

மருந்நு. பஞ்ஞாட்சரம் என்பது ஒரு 

பரிபாவஷ. இவத ஒரு பமய்  குருபிரான் 

பதாட்டு காட்டும் வபாது தான் பிறவி வநாய் 

வபாகும். 

 

2. அதிர்ஷ்டம் 

 

மனிதனுக்கு உள்வள இருந்து எண்ணம் 

பைளிவய ைருகிறது. இவதவய 

 

"எண்ணம் பல வகாடியதாய் விரிந்வத 
மன்னும் பல உயிர்கமளலாம் னமவாய்"  

 

என்று ஆண்டைர்கள் அருளி உள்ளார்கள். 

எண்ணம் பிறக்கும் இடம் னிவனவு. 

அங்கிருந்து நான் 

பைளிப் படுகிறான். ஆசான் 

 

அைர்கள் நம்மிடத்தில் உள்ள மூன்றாைது 

கண்வண திறந்த பிறவக நான், நிவனவு, 

எண்ணம் இவைகவளப் பற்றி பதரிந்து 

பகாள்ள முடியும். இச் பசயவலவய 

உலகநாதப் புலைர், "ஓதாமல் ஒரு நாளும் 

இருக்க வவண்டாம்" என்று உலக நீதியில் 

கூறியுள்ளார். நமது பதய்ைமைர்கள்  

 

"சர்ை னாமங்ஙளுக்கும் இருப்பிடமாய், 

தனக்பகன ஒரு னாமமுமிலதாய்  விளங்ஙும் 

"அது" என்றதின் இஷ்டத்தில் கலப்பது 

அதிஷ்டம் என்று அவத பசயவல 

அருளிள்ளார்கள். 

 

3. அணு:  

 

குருபிரான் அைர்கள் வபசுகின்ற ஞானம் 

புறத்தில் காண்கிற அழியக்கூடிய பபாய் 

பபாருட்கவளப்  பற்றி வபசுைது அல்ல. 

நம்மிடத்தில் உள்ள அழியாத 

பமய்ப்பபாருவள பற்றிப் வபசுகின்ற பமய் 

ஞானம். அந்த பமய்ப் பபாருவளவய அணு, 

எழுதாத எழுத்து, வதாற்றமில்லாவம 

பயன்னும் அரூபைடிைம் என பல நாமங்களில் 

அவனத்து வைதங்களும் கூறுகின்றன. வமலும் 

சூரியனுக்கும், சந்திரனுக்கும் சகத்ி 

அளிக்ககூடிய பபாருளாக சுடராக இருப்பவத 

அணு. இந்த சுடவர பற்றி வபசுைவத 

பமய்ஞ்ஞானம் ஆகும், என்ற பகிர்வுகளுடன் 

அவை நிவறவு பபறற்து. 

 

12th August, 2021 வியாழன் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமவரசன் 

 
நாம் பசல்கின்ற வகாவிலானது  மனநிம்மதி, 

மற்றும் வைண்டுதல் நிவறவைற்ைதறக்ான 

இடம் அல்ல. ஏபனனில்  

 

தனக்குவஜம இல்லாதான் தாள்வசாந்்தார்க ்

கல்லால் 
மனக்கவஜல மாற்றல் அரிது  

 

என்கிறது குறள். 'தனக்குைவம இல்லாதான் 

தாள் இன்னபதன்று அறிைதற்கான நகல் 

அவடயாளமாக கட்டப்பட்டவத வகாயில். 

இதற்கான விளக்கங்கவள அறிய  வகாவிலும் 

ஆகமவிதிகளும் எனும் தவலப்பில் 13 

நிவலகளாக YouTubeல் www.amnatrust.org என்ற 

இவணய தளத்தில் காணலாம்.  

 

உலகில் மாதா, பிதா, குரு, 

பதய்ைம் என தனித் 

தனிவயதான் நாம்   
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காணமுடியும். ஆனால் 

ஒரு பமய்க் குருைானைர் 

1.சீடவன பிரணை சூலில் 

பபற்பறடுகக்ும் வபாது 

தாயாகவும்,  

2.அருளமுதத்தின் மூலம் 

அறிவுச் பசல்ைத்வத வைதசச்ாட்சி வைத்து 

பஞ்சாட்சரத்வத  உள்ளத்துள் உரிவமயுறச் 

பசய்யும்வபாது தந்வதயாகவும்,  

3.ஓதாமல் ஓதும் பசயலின் மூலம் கால்வமலும் 

தவலகீழாய் நிற்கும் பிரம்ம வித்வதவயயும்  

சர்ை 

மூலமந்திரத்வதயும் 

தனதாக்கிக் 

வைக்கும் வபாது 

குருைாகவும் 

4.உயிருள்ள வபாவத 

அறிவிருக்கும் 

தலமாகிய காலன் 

அணுகாத 

எல்வலயாகிய 

வகலாசம், 

வைகுண்டம், 

பமகராஜ் என்ற அதி 

மவகான்னதத்தில் 

ைாழும் வதைர்களாக 

அகமுகத்தில் ஆக்கி 

ைாழ வைகக்ும் 

வபாது 

பதய்ைமாகவும் 

விளங்குகிறார்கள் 

என்று 

அருளினார்கள்.  

வமலும் அங்கத்தினர்கள், குருமணிமாவல 

காப்பு பாடலுக்கான தங்களது புரிதவல, 

"ைந்த வைதமாகிய ஆசான் தங்களின் ஒளிர் 

நாவு பகாண்டு பதளஹீது என்ற 

பமய்ஞானத்தின் மூலம் அவதாகதிக்கு வபாய் 

பகாண்டிருந்த நம்வம வகசரி, 

அஜபா,உஜூதுனவட பசயலில் பழக்கி 

வைக்கும் ைள்ளலாகவும், காமீலாகவும், 

அன்சாரிமார் ஆகவும், மதி இனத்து 

அரசராகவும் உள்ளார்கள் எனப் பகிர்ந்து 

பகாண்டனர்.  

 

பதாடர்ந்து, பசன்னி பத்து பாடல் எண்.4 

"பத்தர் சூழப ்பராபரன்” என்ற பாடலுகக்ான 

புரிதலானது, பத்தர், சித்தர், முத்தர், 

பதாண்டர், ஞானிகள் என்ற இைர்களின் இதய 

மாளிவகயில் பராபரனாக, இவறைன் 

விளங்குகின்றான். ஆதி மதமாகிய 

வசைத்தில் உள்ள தில்வல நடனம் என்பது 

மாமலர் என்ற ஆசானின் பூம்பாத நடனமாக 

சீடனின் அறியாவம விலகவும் வசைடிக் 

கண்ணாகிய மூன்றாைது கண் திறந்து 

பசன்னிமவல ைாசலுக்குள் உட்புக வைத்து 

ஜீைபனனும் சிரஞ்ஞீவிகக்ுச ் பசப்பும் உப 

வதசமாகவும் உள்ளது. எத்தன் என்பது 

எத்திராஜனாக ைந்து எத்தா நிவலகளில் 

நம்வம ஏத்தி வைக்கின்ற பசயல் எனவும் 

வபசப் பபற்றது. 

 

3. வதைாரத் திருப்பதிகம்-பாடல் எண் 4)  

"நாகப ணந்திக ழல்” என்ற பாடல் பறற்ி, 

எல்லா பதய்ைத்திடமும் காணப் படும் பாம்பு 

மூலம் பபரிவயார்கள் பல உண்வமகவளப் 

வபாதிக்கின்றார்கள். 

குரு பபருமானும் "படம் 

தான் காட்டி என்னுள் 

பதிய வைத்தாவர " 

என்ற பபரிவயார்கள் 

முது பமாழிகக்ு 

இணங்க படம் ைவரந்து 

பாத லட்சணத்தின் 

உண்வமவய 

வபாதிப்பவத 

குறிக்கிறது, என வபசப் 

பபற்றது. 

 

பதாடர்ந்து 

குருைானைர்கள் 

அருளியது: பைை்வைறு 

காலங்களில் நடந்த 

நான்கு யுகங்களிலும்  

பஞ்ஞமா பாதகச் 

பசயல்களாகிய 

பகாவல, கள், களவு, 

காமம், பபாய் வபான்ற 

அனியாயங்கள் நடந்திருப்பது புராண 

மற்றும் இதிகாசங்களில் உள்ளது. ஆக 

நன்வம மட்டுவம நடக்கின்ற யுகம் என்பது 

மனிதனின் அகத்திலன்றி புறத்தில் இல்வல 

எனக் கூறி சாட்சியாக 

ஆதி பமய் உதயபூரண வைதாந்தத்தில்  

 

"கண்ட தில்ஜல கலியுகம் மாறுதல் 

பண்டு னின்ற பழயுகங் ஙாலதஜ்த 

விண்டு சாஜல ஜக வந்ந அனந்நர்கள் 
பண்ஜடக் கால யுகம் பரிசுற்றவர." 

 

ஆதி மான்மியம் முதுபமாழி உதய பருைத்தில் 

"யுகங்ஙள் னான்ஙுங் ஜங மகாண்ட 

வகாடூழியர் மகதி ஆண்டவர ் வந்ந 
வதாரவம" என அருளி அவைவய நிவறவு 

பசய்தார்கள். 

 
14th August, 2021 சிவகாசி சிறபப்ு சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. 

கல்பனா விையகுமார ்
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ஞானம் என்பது அறிவு. 

அறிவை அவடய 

தவடயாக இருப்பது 

மாவயயாகிய மனவம  

 

"வதகம் உள்ளவஜரகக்ும் 

நீங்கா ஏகவபத ைாதி சண்ஜட"  

 

"ஓம் சாந்தி" ஓம் -உணர்வு, உணர்வின் மூலம் 

அவடைதுவை மன சாந்தி. "குருபாதம் ைாகவ்க 

வபாதம்" குருவின் ைாக்கின் ைழிநடந்து 

உணர்வு வமவலாங்கினால் அதுவை 

அனுபைமாகவும் 

அறிைாகவும் ஆகும். 

குருவின் நாத மருந்து 

உட்பகாண்டு அறிவின் 

ைழி பசன்றால் பிறவி 

வநாவய வபாக்கி 

பிறவியற்று இருகக்லாம். 

பிறவியற்று இருகக் 

பவடப்பைவன பிடித்து 

அடக்கம் பண்ணும் 

பசயவல ஆண்டைர்கள் 

பதளஹீது மக்கா மில் 

அருளி இருக்கிறார்கள். 

காய்கறி, மாமிசம் எது 

உண்டாலும் ரத்தம் ஊறும். 

மாமிசம் இந்த உடல்.. உடல் 

வமல் இச்வச வைப்பது 

பாைம் .இவத விட்டு 

உள்வள இருக்கும் வசை 

திருவமனிவய, ஒளி 

உடம்வப, அறிவு 

வதகத்வத பபற்று இவற 

நிவலவய அனுபைத்தால் 

அறியும் வபாது வசைம். 

 

ஆசீர்பாதம் என்பது ைாயில் பசால்ைது அல்ல. 

பசி, தாகம், தூக்கம், ஓய்வு ஆகியைறவ்ற 

உணர்த்துைது நிவனவு. நிவனபைன்னும் 

ஆகாயம் சர்ை சம்பத்தும் இருகக்ுமிடம். 

நிவனப்பும் மறப்பும் நிவலப்பிடம் , 

தனக்குைவம இல்லாதான் தாள் இருகக்ுமிடம் 

அறியும்வபாது அை்விடம் தான் "நான்" "அறிவு" 

"கடவுள்" இருக்கும் இடம் .இவத அறிைதுவை 

ஆசீர்பாதம், 

"எந்த வநரத்திலும் சந்திர கலானிதி என் 

முன்வன இருக்க" அறிவு மயமாக இருந்தால் 

உன் முன்பு இவறைனும் இவறைன் முன்பு 

நீயும் இருக்கிறாய் என்பதாகும்.  

 

பதய்ைமைர்கள் தங்களின் அமுதனாவு 

பகாண்டு பைளியாக்கிய வதை ரகசியப் 

பாடல்கவள நாம் உள்ைாங்கிப் பாடும்வபாது 

அந்தப்பபருமாவன நம் நாவில் அமர்ந்து 

பாடுைதாக உள்ளசச்த்வதாடு பாடுைது பபரிய 

ைரமாகும். ஒை்பைாரு பாடலும் ைாழ்கவ்க. 

ைாழ்க்வக என்பது அனுபைம். பாடல் மட்டும் 

ைாயினால் படித்தால் வபாதாது. அனுபவித்து 

ைாழ்ந்து பார்க்க வைண்டும், கடவுவளப் 

புறக்கண்ணால் காண முடியாது. "கடத்தின் 

உள் இருப்பதால் அைர் கடவுள். உள் இருகக்ும் 

இவறைவன உள்ஞானக்கண், மூன்றாைது 

கண், அறிவுக்கண் பகாண்டு தான் காண 

முடியும். அவத வபால் குருவையும் 

புறக்கண்ணால் பார்க்க முடியாது. 

காதால்தான் பார்க்க முடியும். "இடும்பறா நர 

பஜன்மத்வத 

இருந்திவளப்பைர்கக்ு மீட்பு"  

 

நாம் முதலில் 

நரபஜன்மமாக 

பாதாளத்தில் விழுந்து 

கிடந்வதாம். குருவதைர் 

ைந்து அருளமுதம் ஊட்டி, 

மீட்டு ,மனுைாய்மாறற்ி 

அறிவில் ஏற்றிவைத்து திடம் 

தருகிறார்கள். ஆறறிவு 

உள்ளைன் மனிதன். .நவர, 

திவர, மூப்பு, சாகக்ாடு இந்த 

உடலுக்கு உண்டு. இது 

கடந்து அப்பால் 

அறிவுடவலக ் வகப்பறற்ி 

அதில் குடிவயறி, உடலுள்ள 

வபாவத வகலாயம், 

வைகுண்டம், பமஹராஜ், 

பர மண்டலம் வபாய் ைரும் 

பிரம்ம வித்வதச் பசயவல 

பழகக்கூடிய ஆறாைது 

அறிவின் ஆறற்வல 

உணரும் வபாதுதான் மனிதன் . 

 

நாம் அறுசுவையில், உணர்வில் ஒவர மாதிரி 

இருந்தாலும் அைரைருக்குள்ளும் நின்று 

திகழும் சிைன் எனும் ைாடாத தீபத்வத 

அறியும் வபாது தான் "ஒன்வற குலம் ஒருைவன 

வதைன்" எனும் சமரசத்தில் ஆகிவறாம். 

மனிதப் பவடப்வப தத்துைத்தில் உயர்ந்த 

தத்துைம். தத்துை நிவலகவள தன்னுள் 

உணர, "சண்முகனும் நான்முகனும் சராசரப் 

பபாருளவனத்தும் என் முகத்தில் காட்டி 

வைத்து "வபாதவனயாக ஆதி மார்க்க நீதி 

அவையில் உணர்த்தப் பபறுகிறது .அறிவு 

விளக்கம் பபறற்ு அறியாவம அகன்று "நாவன 

ைழியும் சத்தியமும் ஜீைனுமாயிருக்கிவறன்" 

என்ற பமய்ைழியானது 

ஒை்பைாருைருகக்ுள்ளும் இருக்கிறது 

என்பவத உணர்ந்து 

அழியாத நிவலவய 

அவடய வைண்டும், 
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என்பவத ஆதி மார்கக் 

னீதி அவையின் 

வநாக்கமாகும். 

 

15th August, 2021 சிவகாசி 

சிறப்பு சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ மகௌதம் 

 

“மவஞ்சமரிவல விையன்” என்ற ஐம்மணிப் 

பபாதிவகயின் பாடல் படிக்கப் பபறற்வதத் 

பதாடர்ந்து, பபாதுைாய், அதியசங்கவள 

விரும்பும் அதிசயம், மனிதன் எனவும், அழிய 

நிற்கிற அதிசயங்கவள கண்டதிசயிகக்ும் 

இைன், ஏன் இந்த பாடலில் பகர்ந்துள்ளபடி, 

அந்த விஸ்ைரூப தரிசவன என்னும் 

அதிசயத்வதக ் காண முற்படவில்வல என 

குரு பிரானைர்கள் வகட்ட பின், பதாடர்ந்து, 

வைதம் தன்னகத்வத 3 கருத்துகக்ள் 

பகாண்டது. அது, நரன், மனு, வதைன் என்றும், 

இங்கு அறிவைப் பிரதானமாக வைத்வத 

இந்தக் கருத்து உள்ளது என்றும், உலகில் நாம் 

ைாழ்ைதற்கு சுவை ஊறு ஒளி ஓவச நாறற்ம் 

என 5 அறிவு வபாதும், ஆனால் மனிதனுகக்ு 

மட்டும் ஆறாைதாக ஒரு அறிவு தரப் 

பபற்றுள்ளது. எனவும், அதன் பயன் என்ன என 

அறியும்வபாது தான் நமக்கு மனிதன் என்று 

பபயர், அது ைவர நாம் பார்க்க மனிதனின் 

வதாற்றத்தில்  இருந்தாலும் நம் பபயர் நரன் 

தான் என குரு பிரான் அருளினார்கள். 

 

பதாடர்ந்து, இருப்பது, இல்லாதது, இவை 

இரண்டில் இல்லாததுதான் நிஜம் என அருளப் 

பபற்று, இருப்பைனும்  இல்லாதைனுமாகிய 

இவறைன் குணம், குறி, பசயல் அற்றைனாய்,  

சர்ைவியாபியாய்  நீக்கமற எங்கும் 

நிவறந்துள்ளான். இந்த அரும்பபரும் 

ரகசியத்வத குருவினிடத்தில் தான் அறிய 

முடியும் என விளக்கியருளிய பின், 

ஆயுதபூவஜ தினத்தில், நாம் பசய்யும் 

பதாழில் பபருக, நாம் உண்டாக்கிய 

ஆயுத்தவத நாவம பூவஜ பசய்து ைணங்கி 

எடுத்து வைக்கிவறாம், ஆனால் நிஜ 

ஆயுதபூவஜ என்பது, அறியாவமயில் 

இருக்கும் ஒருைவன அறிவு பிரகாசத்திறக்க்ு 

ஏற்றிவைக்க ஒரு பமய் குருபிரான் 

பயன்படுத்தும் பபாருவள நிஜமான ஆயுதம் 

என்றும், அதுவை, வில், வைல், ைாள், சூலம், 

பராங்குசம், வகாடாயிதம் என வைறு வைறு 

நாமங்களில் இருந்தாலும், அதன் பசயல் 

ஒன்று தான் எனவும் அருளினார்கள். வமலும், 

நம்பிக்வக எல்லா மனிதர்களிடமும் 

இருக்ககக்ூடிய முக்கியமான ஒன்று, உலக 

நம்பிக்வக நமக்கு நன்றாகத் பதரியும், 

ஆனால் இந்த ஞானத்திற்கான நம்பிகவ்க 

என்பது நரனாய் இருப்பைன், மனுைாகி, பின் 

வதைனாக ஆகின்ற இந்த ஒரு பசயல்தான் 

என அருளி வமலும், பபாய் எது பமய் எது 

என்று வபாதிப்பதற்கும் பபாய்யாகிய 

உடவலயும், பமய்யாகிய, உடல் கடந்த 

ஆன்மாைாக உள்ளவதயும் அறிவிப்பதுதான் 

ஞானம் எனக ் கூறி, இவத அறிவிக்க ைந்த 

*நாம்* ஒரு காரணக்கருவி எனவும் 

அருளினார்கள். 

 

வமலும், நமக்குத் பதரியாத ஒன்வற நம்மிடம் 

வகட்டு, அது நமக்குத் பதரியவில்வல என்று 

உணர்த்தி, பின் அதற்கான பதில் பசால்ைது 

தான் எம் வைவல என அருளிய பின், 

ஆண்டைர்களின் பகாடி நம் சிரசில் அணியும் 

பாவகவய என்றும், உதாரணமாக ஒரு பகாடி 

ஏற்றுைதற்கு; 

 

1.கம்பம் 

2.பகாடி ஏற்ற கயிறு 

3.பகாடித் துணி 

4.பகாடி ஏற்றுைதறக்ு ஒரு ஆள் 

5.பகாடி ஏற்ற ஓர் இடம் என்பது, பைளியில் 

உள்ள நகலாகவும், இதுவை அகமியத்தில், 

 

1.பகாடி ஏற்றும் இடம் நம் வதகமாவும், 

2.கயிறு - நம் சுைாசக் காறற்ாகிய 

கயிறாகவும், 

3.பகாடி என்பது, ஆசான் அறிவிகக்ும் 

அறிவின் ரகசியமாகவும், 

4.பகாடி ஏற்றுபைர் ஆசானாகவும், 

5.பகாடி கம்பம் என்பது ஏகம்பம் எனவும்,  

 

வமற்கூறிய அவனத்தும், ஒரு குருபிரான் 

மூலம் தன்னகத்வத அறிந்து, அறிபைனும் 

நாட்டில் பகாடி ஏற்றப் பபறும் வபாது தான் 

உண்வமயான ஜீை சுதந்திரத்வத 

அவடந்தைர்கள் ஆகின்வறாம். அங்கனம், 

ஏற்றப் பபரும் ைவர நம் பகாடியானது, துகக் 

உடல் மற்றும் மனதின் ஆளுவமயால், அவர 

கம்பத்திவலவய பறக்கவிடப்படுகிறது என்ற 

ரகசியமும் அருளப் பபற்றது. பதாடர்ந்து, 

புலன், பபாறி, மும்மலம், பிராணன் என 

அவனத்திறக்ும் மனவம தவலைன், அவத 

நடத்துைதில் மிகுந்த ஜாக்கிரவத வைண்டும் 

என்றும், அதன் குணம், குறி, பசயல் யாவும் 

இவறைனின் அம்சம் எனவும், அதுவை 

பிரம்மம் எனவும் அருளப்பபறற்து. 

பதாடர்ந்து, சித்தம் -அறிவு எனவும், சித்தர்- 

அறிவை அறிந்தைர் எனவும், மனுவைத் தவிர 

மற்ற உயிர்களுக்கு இருவளப் பற்றிய பயம் 

ஏன் இல்வல, என்பதற்கான பாரதூர 

ரகசியமும் பைளியாக்கப் பபறற்து. 
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சூரிய குடும்பத்தில் ஓர் 

சிறிய கிரகமாகிய 

பூமியில் உள்ள மவலகள், 

கடல்கள், ஆறு, அருவி, 

ஜீைராசிகள், இைறற்ில் 

மனிதன் அணு ைடிவினன் 

என்றும், அைனுக்வக, சூரியவனயும் 

சந்திரவனயும் அறியக ் கூடிய ஆறற்ல் 

உள்ளது. அை்ைாற்றவல மனிதனுள் 

விஸ்ைனாகவும், விஸ்ை ரூபமாகவும் உள்ளது 

என புத்பதழில் பிறங்கும் புதுபமாழி 

புகன்றார்கள். 

அழியாத ஒன்வற அறிவிப்பதுவை பமய்க் 

கல்வி எனவும், அதன் பயன் நற்றாவள 

காண்பதும், கசடாகிய அறியாவமவய 

நீக்குைதுமாகும் என்றும், 

சிைானுபைம் எனும் 

சுகானுபைத்வத, 

ஒருைவராடு ஒருைர் 

பகிர்ைதற்வக இங்கு நாம் 

கூடி உள்வளாம் 

என்பவதயும் உணர்த்தி 

அருளினார்கள். 

 

பதாடர்ந்து, அவையில் 

கலந்து பகாண்ட புதிய 

மக்களுக்கு, இதுைவர 

வகட்டறியாத நம் 

புழக்கத்தில் இல்லாத ஒரு 

வபசச்ானது, நல்ல பசவி 

உணைாக இருந்திருகக்ும் 

எனவும், நமகக்ு 

இவைபயல்லாம் 

பதரியவில்வல என்ற 

எண்ணம் வதான்றுைதும் 

சகஜம் எனவும் வபசப் 

பபற்றது. வமலும் 

வமற்கூறிய அவனத்வதயும் அவடய காலம் 

மிக முக்கியம் என்றும் அந்த காலம் 

நம்மிவடவய எை்ைாறு இருக்கிறது என்றும் 

வபசப் பபற்றது. 

 

தன்வன அறிதவல இன்னில ைாழ்வு, அப்படி 

தன்வன அறிய ஓர் பமய்க் குருவை முதலில் 

அவடயவைண்டும், அந்த குருவை அருட் 

பபருஞ்வஞாதியாகவும், அைர்களின் திரு 

உள்ளவம, தனிப்பபருங் கருவணயாகவும் 

உள்ளது எனவும் வபசப் பபறற்ு அவை நிவறவு 

பசய்யப் பபறற்து. 

15th August, 2021 சத்துவாசச்ாரி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி.வேமலதா 

தியாகராைன் 
 

சுதந்திரம் என்பது என்ன? நாம் யாருகக்ு 

அடிவம? உண்வமயில் நாம் சுதந்திரமாக 

இருக்கிவறாமா என்றால் இல்வல. மனம், 

பபாறி, புலன்கள் இைறற்ிறக்ு 

அடிவமயாகவை உள்வளாம்.பபாய்யின்ப 

உணர்ச்சியினால் மனம் அதன் பகாடிவய 

'நான்' வமல் ஏற்றி உள்ளது. அதனால் 

நிஜமான னன் னிலத்வத ைசமாக்கும் ைவக 

பதரியாமல் இருக்கிவறாம். "அழியாத ்

திருனாட்டில் ஆளும் திருவாக்கு" பகாண்டு 

மனத்தின் அடிவமகளாக இருகக்ும் நம்வம 

மீட்பித்து சு-தன்-திறம் மூலம் தன்வன அறிய 

வைத்து சுதந்திரத்வதப் பபறற்ுத் 

தருபைர்கவள ஆசான். "அஜடக்கலம் படட் 

அடிஜமக டமகக்ு துஜடதத்ிடும் பாவ 
னாசமா முதலாய்" அறிவு ரூபமாக ைரும் 

ஆசான் அைர்கவள துகக்மும் துயரமுமாக 

அவரக்கம்பத்தில் 

பறந்துபகாண்டிருகக்ும் 

பகாடிவய மின் வீசி 

சுதந்திரக ்பகாடியாக 

பறக்கும் ைண்ணம் 

மாற்றி வைக்கிறார்கள்.  

 

மனத்வதக் பகாண்டு 

ைாழும் ைாழ்க்வக நரக 

ைாழ்க்வக. மனமறற் 

பரிசுத்த நிவலயில் ஏறி 

ைாழும் ைாழ்க்வகவய 

பசார்க்கம். 

இருக்கும்வபாது 

அனுபவிக்கின்ற 

சிற்றின்பம் வபால் 

வபரின்பத்வதயும் 

இருக்கும்வபாவத 

அனுபவிக்க வைண்டும். 

அதுவை பசார்க்கம். 

ஐம்புலன் ைழியாக 

ைாழ்ந்து தணியாத தாகத்தில் தவித்துக் 

பகாண்டு இருகக்ும் நமகக்ு ஆசான் அைர்கள் 

தங்களின் நாதத் பதானி பகாண்டு நமது 

தாகம், வமாகத்வத எல்லாம் மாற்றி பசத்துக ்

பகாண்டிருகக்ும் நம்வம சன்மார்க்கி 

ஆக்குகிறார்கள் . "வல்லபமான கஜலகள் 

திரண்டு வருமமாரு மபருங் ஙிரணமாக" 

ஆசானின் நாதம்  திரண்டு ைந்து னரவன 

மனிதனாகவும், மனிதவனத் வதைனாகவும் 

மாற்றுகிறது. தாகம் தணியாதைர்களுகக்ு 

மனம் தான் பதியாக உள்ளதால் அைவன 

அது அறியாவமக்குள் ஆக்கிவிடுகிறது. 

ஆனால் அப்படி ஆகி வீழ்ந்து விடாமல் 

ஆசானின் வதைபாவஷயின் துவண 

பகாண்டு உணரப்ைனும் கம்பத்தின் 

மூலமாக ஏகனாகிய இவறைவன அறிந்து 

பகாள்ளலாம். நாம் எப்பபாழுபதல்லாம் 
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மனமாக உள்வளாவமா 

அப்பபாழுபதல்லாம் 

அவித்வதயாக கீழ் 

வநாக்கமாக உள்வளாம். 

பிரணை நாட்டில் நாம் 

னிற்பதற்குப் பபயர் 

பிரம்ம வித்வத. "ஓடும் சுவாசம் ஒடுங்குமிட 

முரதீு"என்பது வித்வதயாக உள்ளது அந்த 

பிரம்ம வித்வதவய ஆசானின் 

துவணக்பகாண்வட அவடய முடியும். 

''அளவிலா மவகுகாலமிப ்பூமியில்" என்ற 

பாடலில் ைரும் "னிழற் வபாலும் 

பிரியாமதஜன யாண்ட மவன் 

தஜலயிமலன் குரு தாள்வாழி வாழிவய" 

என்ற ைரிகள் னிழல் சாயலறற் 

பமய்யுடம்வப அவடைதற்கு உடல் ,உளம், 

குளிர, நளபாக உணைளித்து 

அருங்கவளப்பிவன அகறற்ி, அந்த அழியாத 

பசார்க்கபதி ைாழ்வில் நம்வம ஏறற்ி 

வைக்கும் குருபிரானைர்களின் ைாய்வமவய 

துவண பசய்ைதாக  உள்ளது. என்று 

சத்துைாசச்ாரி சத்சங்க சவபயில் 

அறிைார்ந்த கருத்துகக்ள் பகிர்ந்து 

பகாள்ளப்பட்டன. 

 

21st August, 2021 மான்மியம் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. வடிவவலன் 

 

வரலாற்று னிகழ்வு;  

 

ஆதி புராதன பழவமக்கு பழவமயான 

பமய்க்கல்வி சுவிவசஷ னற்பசய்தியானது 

இன்று ஆதி மார்க்க னீதி பமாழி என்ற 

னாமத்தில்  மின்னணு சஞ்ஞிவகயாக (E-

MAGAZINE) பசய்தி மலர் பபௌர்ணமி 

திருஓணம் னன் னாளில் னமது குரு பிரான் 

முன்னிவலயில் சிறப்பாக 

பைளியிடப்பபறற்து. மாறிக்பகாண்வட 

இருக்கும் ைாழ்வில், மாறிக்பகாண்வட 

இருக்கும் உடலில் உள்வள இருகக்ும் ஆன்மா 

மாறாது. ஏபனனில் உருைமும் பபயரும் 

உவடய பபாருள் மாறும் இவை இரண்டும் 

இல்லாத பபாருளாகிய ஆன்மா மாறாது. 

இவத அறியக்கூடிய ஒரு சக்தியாக அறிவு 

என்பது மனிதனிடத்தில் வைத்து பவடகக்ப் 

பபற்றிருக்கிறது. ஒை்பைாரு மனிதனும் ஒரு 

பபரும்பதவிவய அவடயவை வைண்டும் 

என்பதற்காக இவறைன் இந்ந அறிவு 

ைல்லபத்வத தந்நுள்ளான். அந்ந அறிவை 

இவறைனாக உள்ளது. இந்ந ஒவர ஒரு 

வனாக்கத்வத அவடைது தான். எல்லா ஜாதி, 

மதம், குலம், வகாத்திரம், மார்க்கம், வைதம், 

ஆலயம், ைழிபாடு இவைகளின் மூலம் அந்ந 

சுவிவசஷ னற ் பசய்தி உலக மக்களுகக்ாக 

பதாடர்ந்நு பைளியாகிக ் பகாண்வட 

இருக்கிறது இந்ந பமய்ச்பசயல் னமகக்ு 

பமய்யாக வைண்டும் என்பதற்காகவை இந்ந 

*ஆைணி - ஆை னீ* மாதத்தில் ஆதி மார்கக் 

னீதி பமாழி என்னும் பமய்க்கல்வியானது 

னம் உயிருக்கான ஜீைனுக்கான பலவன 

அளக்கக ் கூடிய மகா பபரிய 

ைரப்பிரசாதமாக இன்று அருளப்பட்டுள்ளது.  

 

01.எமபடரடிபடு வகாடாயிதக் 

கூர்.ைாக்கியம்.எண்- 66. 

னீதி என்வறகக்ும் உறங்ஙாது. இந்ந 

அவையின் வனாக்கம் அடுத்த 

தவலமுவறகக்ு இந்ந பமய்ச்பசயவல 

பகாண்டு வபாய் வசர்க்க வைண்டும். இவத 

னிவறவைற்ற அந்ந னீதியானது ஒரு 

திட்டமிட்டிருகக்ும். அது சரியானதாக 

இருக்கும். இன்னும் எை்ைளவு வபர் ைந்நாலும் 

அவனைருகக்ும் இந்ந அறிவு வபாய் 

வசரவைண்டும் அறியாவம அகல வைண்டும் 

அதற்கு உண்டான பாடுகவளயும் 

ைழிகவளயும் னாம் சிந்நிநந்ு 

பசயல்படுவைாம். 

 

02.ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்நம்.  

குருமணி மாவல. பாடல் எண்- 02.இதம் பூதத் 

லாசமுடன் எனும் பாடல். 

 

இதமாக பூத்த குருபிரானைர்கள் தன் 

னாதத்தால் தம் மக்களின் அறியாவமவய 

வபாக்கி சரிகத்து ஒழுக்கத்வத பசால்லி 

பசயலாக்கி வைத்து னம் பாைத்வத மாறற்ி, 

அதாைது னமது ைாழ்னாளாகிய மூச்வச 

துண்டாடப்பட்டு னஷ்டம் அவடயாமல் 

காத்து புண்ணியத்தில் ஆக்கி னமகக்ுள் 

முசச்ுடர் என்னும் ரகசியத்வத பூகக் 

வைக்கிறார்கள். பிறகு அழியாத னித்திய 

ைாழ்வை அளிக்கிறார்கள். இதுவை குரசிக் 

குலத்தில் பிறந்ந னபி பபருமான் அைர்கள் 

அருளிய பசயல் என்பவத ஆதி மான்மியம் 

சாட்சிகளுடன் வபசப்பபறற்து. 

03.ஸ்ரீமாணிக்கைாசகர் அருளிய 

அன்வனப்பத்து. 

பாடல் எண்- 06. உன்னற்கரிய சீர் ...எனும் 

பாடல். 

சீர் எனும் அமானிதம் 

ஆசானிடத்தில் இருநந்ு 

னமக்கு ைருகிறது. அந்ந 
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அறிவு பகாண்வட னம் 

பாைம் னாசமாகிறது. 

ரிக் முதலாகிய நான்கு 

வைதங்ஙளும் சீர் எனும் 

அமானிதத்வத 

வைத்வத 

வபசப்படுகிறது. பபரிவயார்கள் எல்வலாரும் 

சத்தியம் தைறாவம என்ற ஒவர னிவலயில் 

தான் னிற்கிறார்கள். சத்தியம் என்றால் 

மாறாதது. அறிவு மயமாக இருகக்ும் பபாழுது 

மாறுைது மாறாதது எது என்று னீ பதரிநந்ு 

பகாள்ைாய். அது வபாலவை இந்ந 

ஞானமானதும் பூட்டப்பட்டுள்ளது. அவத ஒரு 

பபரிவயார்களின் துவணவயாடு ஒரு சாவி 

பகாண்டு திறந்நு பகாண்டால் 

மாறுைவதயும் மாறாதவதயும் சுலபமாக 

பதரிந்நு பகாள்ளலாம். 

 

04.திரு ஞான சம்மந்நர் 

அருளிய வதைாரம்.பாடல் 

எண்-05.சந்நள வரரு 

தடங்பஙாள் ...எனும் பாடல். 

பைந்ந பைண்ணீறு என்பது 

பஞ்ஞாட்சரம். னாம் அதில் 

வைக வைண்டும். அந்ந 

பஞ்ஞாட்சரம் என்பது 

இரண்டு னிவலகளாக 

உள்ளது. குரு பிரானிடத்தில் 

இருந்நு னாத ைடிைாக 

ைருைது னாத பஞ்ஞாட்சரம். 

மற்பறான்று அழியாத 

னித்திய வதகமாக 

பஞ்ஞாட்சர வமனியாக 

பசாந்ந வீடாக இருப்பவத 

ஆதி பமய் உதய பூரண 

வைதாந்நம் சாட்சிகளுடன் 

வபசப்பபறற்து. 

05. ஆதி மான்மியம். சன்னதம் பபறு பருைம். 

பக்கம் எண்: 254 – 258, சர்ைாகமக ்கிரந்நம். 

 

ஆசானின் மூலம் உத்தி (உபாயம்) இன்னது 

என்று அறிந்நு ஓ ைண்ணம் ஆனைர்கவள 

இந்ந ஆதி மான்மியத்வத ஓத தகுதி 

பபற்றைர்கள். இவதவய உத்திவயாைனவர 

ஓது மான்மியம் என்று முக்காலத்திறக்ும் 

பபாருநந்ும் படியாக அருளியுள்ளார்கள்.  

ைங்ஙலியன் - பைங்ஙலியன் இவை ஊர் 

என்பவத குறிக்கும். அது வபயூறு, பாழூறு, 

வதாலூறு ஆகிய இந்ந உடலாகிய ஊர்தான். 

ஆதி மான்மியத்தில் கூறியுள்ள 

அவனத்வதயும் னம்மிடத்தில் வைத்து தான் 

பார்க்க வைண்டும். பைளியில் வைத்து 

பார்த்தால் குழப்பம் தான் ைரும். அறிவைாடு 

னின்று பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை யாருகக்ு 

ைாய்த்திருக்கிறவதா அைர்களுக்கு இந்ந 

வைதத்தின் பலன் பயன் இன்னபதன்று 

பதரியும். தனிவகமணி பிரானைர்கள் 

சாவல ஆண்டைர்களிடம் னீ வக குவித்தால் 

எனக்கு மிகத் தாங்ஙரிது என்பது "வக" 

என்றால் இை்வுடலில் உள்ள வக அல்ல. 

பதய்ைமைர்களின் னிவனவிற்குள் உள்ள 

எண்ணமாகிய உள்ளங் வங. அது 

அனீதிகவளக ் கண்டு உள்வள (குவிய) 

வயாசிக்க ஆரம்பித்தால் அதறக்ு 

காரணமானைர்கள் அழிந்நு விடுைார்கள். 

எனவை உன்வன னம்பினைர்களுகக்ு 

னாலாம் பதம் பகாடு என்றும் 

சண்டாளரானாலும் 

சாபத்வத கூறாவத 

என்றும் 

பசால்லப்படுகிறது. 

ஆகவை னீ வக 

குவித்தால் இந்ந 

உலகம் தாங்ஙாது 

எனவை வயாசிகக் 

வைண்டாம் என்று 

குருபிரான் 

அருளியுள்ளார். 

 

னாம் ஏன் 

தஜலயின் 

பின்னால் ஜக 

ஜவத்து வணங்ங 

வவண்டும்? 

 

வினாயகப் 

பபருமாவன 

ைணங்ஙும் வபாது வதாப்பு கரணம் வபாட்டு 

வகவய மூடி தவலயில் வைத்து 

ைணங்ஙுவைாம். அவத மாற்றி மூடி 

இருந்நவத னாம் திறக்கின்ற கெேயல, 

நமஸ்காரம் 

 

"சீதக் களப மசந்நாமஜரப் பூம் 

பாதச்சிலம்பு பல இஜச பாட" என்று னாம் 

இந்ந ைணக்க முவறவய பைளியில் எடுத்து 

வைத்வதாம் என்று பதய்ைமைர்கள் 

அருளியுள்ளார்கள். 

பமய்யறிவு பமய்யுணர்வு பபறற்ு 

விவளவைறி 

ைந்நைர்களால் மட்டுவம 

உணரக்கூடியதாக 
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இருப்பது இந்ந ஆதி 

மான்மியம். மக்களுகக்ு 

னன்வம னடகக் 

வைண்டும். அது 

உயிருக்கான 

ஜீைனுக்கான னித்திய 

னன்வமயாக வமலும் வமலும் சிறகக் 

வைண்டும் என்று கூறி சவபவய னிவறவு 

பசய்தார்கள். 

 

26th  August, 2021 வியாழன் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமவரசன் 

 

இந்த உலக ைாழ்க்வககக்ுப் பிறகு மனிதன் 

தன்வனாடு எடுத்துச் பசல்லக ்கூடியது, தான் 

னிஜமாகச் சம்பாதித்த கசப்பு ஜல தீட்டு, நரக 

தண்டவன யாைற்வறயும் தன்னுடவனவய 

பகாண்டுதான் வபாகிறார். ஆனால் 

புண்ணியத்திற்கு உருைாக ைந்துள்ள 

சற்குருவின் உதவியால் ஆறாைது அறிவை 

அறிந்து அதன் மூலம் அகமுக ைாழ்வை 

ைாழ்ந்து புண்ணியத்வதச் சம்பாதித்தால் 

இன்னிவலவய மாறற்ிக ்பகாள்ளலாம் என்று 

வபசப் பபற்றது. 

 

குருமணி மாவலயின் மூன்றாைது பாடலான 

"ைலாமலனும் கடலும்" என்ற  பாடலின் 

கருத்து: ஜலால் ஜமால் என்பது சிை சகத்ியாக 

உள்ளது. இவை இரண்டும் உணர்வின் 

மூலமாக இவணந்து ஹூைாக, 

அர்த்தநாரியாக, முசச்ுடராக, மந்திரப் 

பபாருளாக விளங்குகிறது. இருதயம் எனும் 

தலத்தில் விளங்கும் நடுைாகிய 

இவறைனுடன் இவணயச் பசய்யும் 

பபாருளாக விளங்குைவத "யாகூ" என்றும் 

வபசப் பபற்றது.  

 

மாணிக்கைாசகப் பபருமான் அருளிய 

பசன்னிப் பத்து பாடல் .5: "மாய 

வாழ்க்ஜகஜய மமய் மயன்மறண்ணி" 

என்ற பாடலுக்கான புரிதல்: மாவய என்ற 

ஒன்றுக்குள் தான் சர்ைமும் அடங்கி உள்ளது. 

அந்த மாவயயாகிய கருங் கடவலத் 

தாண்டுைவத ஞானம் அந்தகரணமும், 

புறக்கரணமும் பகாண்டு ைாழும் 

ைாழ்க்வகயில் இந்த உடல் தான் நாம் என்ற 

அறியாவமயில் நிவலயற்ற இந்த உடவல 

ைளர்ப்பதிவலவய, கைனம் பசலுத்துகிவறாம். 

அதவன மாற்றிப் பிரட்டி வயாக சாதனத்தின் 

மூலம் நம்முள் திருப்பபருந்துவற  என்ற 

பசன்னியில் அமுதூறக் காணச் பசய்த 

குருவின் மாமலர் வசைடிவயப் வபாறற்ிப் 

பணிைதுவை மாவயவய பைல்லும் ைழி 

என்பது பாடலின் கருத்தாக விளகக்ப்பட்டது.  

 

ஞானசம்பந்தர் அருளிய வதைாரத் 

திருப்பதிகம் முதல் திருமுவற பாடல் எண். 6,: 

"சங்மகாளியிப்பி சுறா மகரந் தாங்கி" 

என்ற பாடலுக்கான புரிதல்: சங்கின் ஓவச 

ஆசானின் நாதத்வதக் குறிப்பதாக 

இருக்கிறது. "இகக் டத்வத நீக்கி அகக்டத்துள் 

ஆக்கும்" புண்ணியத்தில் வசர்த்து வைப்பது 

குரு பிரானின் ைாய்வமவய."கு" என்ற 

அறியாவமவய பைல்லும் "ரு" என்ற அறிவு 

பைளிசச்ம் ஆகிய ஆசானின் நாதவம 

திருவீழிமிழவல யாகத் திகழ்கிறது.  

 

குருபிரானவர்களின் அருள்மமாழி:  

பமய்ைழி குழந்வதசாமி ஐயா அைர்கள் 

னிஜம் என்ற ஒன்வறத் தன் காதில் புகுத்திப் 

பபரிவதப் பபரிபதன்று உணரச் பசய்து 

அதில் தன்வனப் பிரட்டி ஆக்கி யுகப்புரட்சி 

பசய்து அதி உன்னதத்தில் ஏற்றிவைத்த 

பபருநிவலவய இன்றளவும் எண்ணி 

எண்ணி வியப்பதாகக ்கூறினார்கள். 

 

வவத கஜல: பாதம் நான்கு ைவகயாக 

இருக்கிறது. இந்த நான்கு பாத ரகசியவம 

வைத கவலயாக விளங்குகிறது. கவல 

என்பது காலப்பபட்டகமாக விந்வத 

ரகசியமாக மனிதனுக்குள் வைகக்ப் 

பபற்றுள்ளது. பிராணனும் பிரணைப் 

பபாருளும் இரண்டும் ஒன்றாகச ்வசரகக்ூடிய 

நிவலவயத்தான் வைதம் முழுவமகக்ும் 

அருளப்பட்டிருக்கிறது. குணங்கவளக ்

பகாண்டு தான் ஏழு ைவகத் வதாறற்ங்கவள 

உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள். இந்த 

குணங்கவள கடந்து நிர்க்குணனாக நிறக்ும் 

இரகசியத்வதப் பபரிவயார்கள் வைதத்தில் 

இறக்கி அருளியுள்ளார்கள் . 

 

துறவலர்:- மனத்வதத் துறந்தைர்கவள 

துறைலர். ஏகாட்சரப் பபாருளாகிய அறிைாக 

விளங்குபைர்கவள துறைலர். அப்படியான 

"பவடப்பு அவனத்தும் திரண்டு ைந்த 

திருவமனியராக அத்தவன அறிவையும் ஓர் 

அறிைாகத் திரட்டி நின்று விளங்கிக ்

பகாண்டிருகக்ும்  பிரம்வமாதய பமய்ைழிச ்

சாவல ஆண்டைர்கள் அந்த மவறமணி 

ஞான ைாழ்க்வகவய தம் மக்களுகக்ு 

ைாழ்ந்து காட்டினார்கள், என அருளி 

அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள்.  
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28th  August, 2021 

மான்மியம் சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. 

கல்பனா விையகுமார ்

 

வகாடாயிதக்கூர், ைாக்கியம்-67. 

அனித்திய உலக 

வைவலகவளவய ஒரு 

நாளில் பழகித்வதற 

முடியாது என்றால் 

னித்திய வைவலயாகிய 

ஜீைஇரட்சிப்பு 

பிரம்மவித்வதச் 

பசயவலச ் சிறற்றிவு 

பகாண்டு ஒவரநாளில் 

பழகித்வதற முடியுமா? 

சத்தியமாக முடியாது. 

 

காலத்தின் ரகசியம் 

பதரிந்து, ஜீை இரட்சிப்பு 

பசயலாகிய பிரம்ம 

வித்வதவயப் பழகி, 

னிர்க்குணமாகிய பபருங் 

குணம் பகாண்ட 

வபரறிவுப் 

பபரிவயார்களின் 

பபருந்தவகயால் 

மூன்றாைதுகண் 

திறக்கப்பட்ட பிறகுதான் 

அறிவுச்பசல்ைத்வதப் 

பபற்று 

பபருஞ்பசயலாகிய எமன் 

எல்வலயில் பைற்றி பபற்று ஜீைன் கண்டு 

பஜன்ம சாபல்யம் பபறலாம். 

 

"அங்ஙமதிடத்தில் ஐம்புலகக்தஜவ 

யஜடக்கும் வபரறிமவனக ் கருளி 

எங்ஙுருனாத மரனக்குபவதச", உபவதசம் 

என்பது படிப்பது, வகட்பது அல்ல.பழகும் 

பிரம்ம வித்வதச் பசயல். 

 

குருமணிமாவல-பாடல் - 4. "அவ்வலில் 

ஜதயிபான உட்மபாருளாய்..." 

எனத்பதாடங்கும் பாடல். அை்வு-சிைசகத்ி, 

அர்த்தநாரீஸ்ைரர் ,ஆண் பபண்ணறற் நிவல, 

கங்குல் பகலற்ற நிவல, ரகசியத் 

துவறப்பபருங்கடல் நல்ல தண்ணீர் கடல் 

திருப்பாற்கடலாக கன்சுல்-கூரிய இருள் 

ைஸ்துைாக, புள்ளியாக, ஆதிவய 

துவணயாக, நாதமாக உள்ளது. திை்யமான 

வகாடி சூரிய பிரகாசம் பபாருந்திய 

குருபிரான் நம் வமல் அன்பு வைத்து 

அறியாவம எனும் இருவளப் வபாக்கி 

அன்பபனும் பபாருளான ஜீைவன 

சிற்றம்பலப் பபாருள் என்பவத நமகக்ுள் 

காட்டும் வபாது தான் அன்வப சிைமாக 

இருப்பவத உணரமுடியும். சிவானந்த 

வபாதம் "ஜீவவன னீயாகும் 

அறிவும் னீயாம் சிவன் 

தாவன னீயா கும்." 

 

திருைாசகம்- 

அன்வனப்பத்து பாடல் -7 

"மவள்ஜள கலிங்கதத்ு" 

எனத் பதாடங்கும் பாடல். 

பைள்வள ஆவட வைத 

ைலச்சி- சரஸ்பதி யாகிய 

அறிவின் லட்சணம். 

பைள்வள ஆவடவய 

(அறிவை ஆவடயாக) 

அணிந்து ைரும் குரு 

பபருமான் திருக்கரத்தில் 

உள்ள பைன்னீராகிய  நாத 

பஞ்சாட் சரத்தினால், 

நம்முவடய பாய் 

மனமாகிய குதிவரவய 

பின் வைத்து அறிவை முன் 

வைத்து நடக்கும் பமய் 

ைழிவயக ் காட்டி ஜாதிக் 

குதிவரயாக பழக்கி 

வைக்கிறார்கள். மனவத 

அறிைாக மாற்றி அன்னம், 

மயில், ைாசி என்ற குதிவர 

ஏறி வகலாயம் வைகுண்டம் பரமண்டல 

பமகராஜ் வபாய் ைரும் பிரம்ம வித்வத 

பசயலில் ைழி கூட்டி வைக்கிறார்கள். 

 

வதைாரம். முதல் திருமுவற - பாடல் -7. 

"காமமனரிப் பிழம்பாக வநாக்கி " எனத் 

பதாடங்கும் பாடல். காமவனக் கண்ணால் 

எரிக்கும் பசயல். குருபிரானைர்களின் 

பநற்றிக்கண்ணில் இருந்து பைளியாகும் தீ -

நம்முவடய அறியாவமவய எனும் 

பாைங்கவளச ் சுட்படரித்து அறிபைனும் 

பிரகாசம் ஏற்றும் விபூதி, "மதாடட்வுடன் 

சுட்டுவிடும் எங்கள் பஞ்சாடச்ரவம" பைறற்ி 

தரும் பூப்வபான்ற தீ. பூ -மலர் சீர் மணம், 

அறிவின் மணம், பமய் மணம், என்றும் 

குன்றாத மணம், மாறா 

மணம். "மதய்வப் 
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புண்ணியன் பூ 

மலர்சரணம் சஞ்சீவி". 

 

ஆதிமான்மியம் 

சன்னதம் பபரும் பருைம் 

சாணார் குல 

னாயகவைதம் ஓதப் பபறற்து. 

பாட்வடயா இறக்கிவைக் பகாணாத 

மதிசச்ுவமவய "ஒரு பசால்லில் நின்ற 

உத்தம சுத்த உறுதி நாயகமான." எல்லா 

சன்னதங்ஙளும் பபற்று உலகம் 

உய்யக்கூடிய பசயவலக ் வகைரப்பபறற் 

ஆண்டைர்களிடம் இறக்கிவைத்து 

மனசடபைல்லாம் தீர்ந்தார்கள். அறிவு 

ைடிைாக அருவுருைான நாரணன் எனும் நாத 

ைடிைமாக  நாவிலிருந்து கூடவை ைருைதாக 

அருளியுள்ளார்கள். 

 

"பகவான் சுழற்றும் பாருலகமும்" 

 

திருக்குறள்:- சுஜவமயாளி ஊவறாஜச 

நாற்றமமன் ஜறந்ததின் வஜக மதரிவான் 

கட்வட உலகு. 

 

 குருவின் அருளால் நம்முள் அககக்ண் 

பகாண்டு பார்க்கும் வபாது பார் உலகம் 

சுழற்றும் பகைாவன பதரிந்து பகாள்ளலாம். 

 

29th August, 2021 சிவகாசி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமவரசன் 

 

"இணங்கிய சுபாவம் பார்த்து " என்ற 

ஆதிபமய் உதயபூரண வைதாந்தத்தில் உள்ள 

வதாத்திரப் பாடல் பாடப்பபறற்ு சவபயானது 

பதாடங்கப்பபறற்து. 

 

 இணங்கிய சுபாவம்: 

ஞானத்திற்கு இணக்கம் என்பது ஓர் முக்கிய 

அம்சமாகும். பபரிவயார்களின் வதகத்வத 

மட்டும் பார்த்தால் இணக்கம் ைராது. 

பபரிவயார்கள் அமுதனா பகாண்டு அருளும் 

ஞானப்பாவல நம் பசவி ைாயிலாக 

அருந்திய பிறவக இணக்கமானது ைரும். 

வமலும் ஒருைனின் அறியாவமவய 

நிரம்ூலமாக்கி அறிவை ஊட்டிய பின்புதான் 

அந்த இணக்கம் ஆரம்பமாகிறது. ஆசாவன 

சந்திக்கும்வபாது ஒருைனிடத்தில் ஒழுகக்ம் 

அைசியம் வைண்டும். பகாவல, களவு, கள், 

காமம், பபாய் எனும் பஞ்சமா பாதக 

பசயலிலிருந்து நீக்கி தன் தாய்வம 

குணத்தின் மூலம் இணங்குதறக்ு உளவு 

பசால்லி நம்வம இணகக்ம் ஆக்குகிறார்கள். 

இதவன, புறந்தூய்ஜம நீரால் அஜமயும் 

அகந்தூய்ஜம வாய்ஜமயாற் காணபப்டும் 

எனும் திருக்குறள் பமய்ப்பிக்கிறது. 

 

வமலும், குரு ஸ்வதாத்திரத்தில், "தாகம் 

தீர்த்த தனிப்மபருங்கடவல" என்ற பாடல் 

மூலம் மனதின் வைகத்வதக் காட்டி, அதவன 

அறிவின் ைழி ஆசான் தான் 

பசலுத்துகிறார்கள் என்பதும் பகிரப்பட்டது. 

 

பாவ - புண்ணியம்: ஜீைனானது 

முக்குணங்களுடன் அவசயும் நிவலயில் 

இருப்பது பாைம் என்றும், அவத ஜீைனானது 

(ரவஜா, தாமஸ, சாத்வீக) முக்குணங்கள் 

அற்று நிர்க்குணமாக, அவசயா 

நிவலயாகிய வசைத்தில் இருந்தால் 

புண்ணியம் என்றும் கூறப்பட்டது. பல 

வகாடியாய் விரிந்திருக்கும் எண்ணத்வத 

ஆசான் ஒருைவர ஓர் முகத்தில், ஓர் புள்ளியில் 

நிறுத்த ைல்லைர். அதுவை ஆதிப்புள்ளி, 

ஆதிவய துவண. ஆதிவய அறிய குருவை 

துவண. 'தாவா' என்றால் ைழக்கு என்று 

பபாருள்படும். அதாைது மனிதனுகக்ும் 

எமனுக்கும் இவடயில் உள்ள ைழக்வகவய 

குறிப்பிடுகிறது. இதவன பிள்வளத் தமிழில் 

ஆண்டைர்கள், "தாவாமவான் றில்லாத என் 

இஜறவர் தாவலா தாவலவலா" என்றும் 

அருளி உள்ளார்கள். நாம் பிறந்ததிலிருந்து 

மூசச்ானது துண்டாடப்பட்டு நஷ்டமவடந்து 

பகாண்வட இருக்கிறது. அதுவை பாைம். 

ஆனால் மூசச்ு லயமாகிய மவனாலயத்தில் 

எமனுக்கு  வைவல இல்லாமல் ஆகிறது. 

ைழக்கானது ரத்து பசய்யப்படுகிறது. இம் 

பமய்ச்பசயவல அறிந்த மக்களுகக்ு 

காருண்ய மூர்த்தியாகவும், அறியாத 

மக்களுக்கு கருணா மூர்த்தியாகவும் 

இவறைனானைன் நின்று விளங்குகிறான்.  

"வழக்ஜக ஒழிக்கவவ வாழ்த்மதாலி 

மசய்தனர்" என்று நம் ஆண்டைர்கள் 

திருப்பஞ்ஞவண எழுசச்ியில் 

பாடியுள்ளார்கள். வமலும் சித்த வைதத்தில், 

சிைானந்த பரமஹம்சர் 'இருப்பது நிஜமல்ல - 

இல்லாமல் வபாைவத நிஜம்' என்றும் 

கூறுகிறார். இந்த உலக ைாழ்க்வகவய சதம் 

என்று ைாழ்ைது நிஜமல்ல, ஏதுமற்றதாய் 

வபாய் நீ ஒடுங்கி தூங்காமல் தூங்கி 

சுகம்பபறும் ைாழ்வை நிஜம் என்பவதயும் 

விளக்குகிறார். நம்முள் 

அறிவுக்கும் 

அறியாவமக்கும் 
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இவடயில் ஏற்படும் 

வபார்க் களவம 

குருவஷத்திரம் என்றும் 

விளக்கப்பட்டது.  

 

 

 

 

புத்த பகவான் தீர்கக் தரிசனம்: 

 "பருைதங்களின் ராஜாைாகிய சினீரும் 

எரித்து அழிக்கப்படும்" என்ற ைாக்கியத்தில் 

சினீர் என்பது மனம். மனவம அழி 

அைாவினனாகிய கலியன். ஆசானின் 

பரிசுத்த ஆவியாகிய சிைாக்கினியில் 

மனமாகிய கலியானது அழிந்து 

தவலயுகமான பிரம்ம உலகு வதான்றி 

உண்டாகி உதயமாகும். அதுவை 

பபான்னரங்க வதைாலயம், வகலாயம், 

வைகுண்டம், பமகராஜ் என்பதாகும். அறிவுத் 

பதளிவை இப்பபருநிவலயில் நம்வம 

குடிவயற்றி வைக்கும் என்பவத திருமூலர் 

பிரான் திருமந்திரத்தில் நான்கு விதமாக 

கூறுகிறார்கள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மதளிவு குருவின் திருவமனி காண்டல் 

மதளிவு குருவின் திரு வார்தஜ்த வகடட்ல் 

மதளிவு குருவின் திருநாமம் மசப்பல் 

மதளிவு குருவின் திருவுரு  

சிந்தித்தல்தாவன 

 

மான்மியம் காப்புச் பசய்யுளில் ைரும் 

"மசான்னயனக் கஜல": "நாதமது 

விஜளந்தவர் வபர் நாதனாகும் நாரியர் 

வமல் கலந்திடினும் கசியா நாதம் " 

ஆசானின் பசான்னயனக ்கவலயின் மூலம் 

தான் ைான் துவறயாகிய பசார்கக்பதிகக்ு 

பசல்லமுடியும் என்றும், அவித்யாபாதத்தில் 

(மனமாக) இருக்கும் நம்வம, தங்களின் 

பசான்னயனக ்கவலயின் மூலம் வித்தியா 

பாதத்தில் (அறிவு நிவலயில்) 

ஏற்றிவைக்கிறார்கள் என்றும் கூறப்பட்டது.  

 

எல்வலாருக்கும் பசார்க்கம் பசல்ல ஆவச 

இருந்தாலும் அங்கு பசல்லக்கூடிய ைழிவய 

ஆசான் ஒருைவர பதாட்டுக்காட்ட முடியும். 

அதுவை பசார்க்க புரியின் திறப்பு ைாசல். 

இதவனவய "நாவன வழியும், சத்தியமும், 

ஜீவனுமாய் இருக்கிவறன்" என்று சத்திய 

வைதத்தில் கூறப் பபற்றுள்ளது என்ற 

விளக்கங்களுடன் அவை நிவறவு பபற்றது. 
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ஞானவமஜத குணங்குடி சுல்தான் அப்துல் காதிர ்( என்ற ) மஸ்தான் சாகிபு 

(ஒலியுல்லா ) அெர்களின் ெகிமெ 

 

குைங்குடி மஸ்தான் ொகிபு அைர்கள் 

இராமநாதபுரம் மாைை்ைம் கதாை்டிகக்ு 

அருகில் உள்ள குைங்குடி எனும் ஊரில் 

கி.பி.1788 ஆை்டு நயினார் முகம்மது- 

பாத்திமா இைர்களுக்கு மகனாக பிறந்தார். 

இைரது இேற்கபேர் சுல்தான் அப்துல் காதர். 

இைர் தன்னுணைே 17-ஆம் ைேதில் துறவு 

பூை்டு, கீழக்கணர கென்று அங்கு நான்கு 

ஆை்டுகள்(கி.பி.1805-1809) மார்க்கக் கல்வி 

பயின்றார். 

 

பிறகு திருெ்சிராப்பள்ளி மற்றும் பல 

இைங்களில் தங்கி 14-ஆை்டுகள் தைம் 

புரிந்தார். இறுதிோக கென்ணனயில் 12-

ஆை்டுகள் ைாழ்ந்தார்.  47-ைது ைேதில் 

(கி.பி.1835 ஆை்டு) அைக்கமானார். 

குைங்குடிோணர மக்கள் கதாை்டிோர் 

என்யற அணழத்தனர். அைர் இருந்த இைம் 

கதாை்டிோர் யபை்ணை என்று கூறப்பை்ைது. 

தற்யபாது அந்த இையம தை்ணைோர் 

யபை்ணை என்று அணழகக்ப்படுகிறது. 

 

குைங்குடிோர் பாடிே ஞான நூல்களில்; 

 

சூத்திரப்பாமெ கயிறற்று வீழுெ் முன்  

சூட்ச்சுெ கயிற்றிமன பாரடா 

அதி சூட்சச்ுெ கயிற்றிமன பாரடா 

நேத்திரெ் இரண்டிலுெ் நேரில் இலங்குது 

ேீமடாளி நபான்றது நதட அரிதாகி 

காத்திரெ் உள்ளது 

யாவுெ் மபாதிே்தது  

மகயிலுெ் காலிலுெ் எட்டப்படாதது . 

 

என்ற பாைல் மிகவும் சிறப்புைாே்ந்தது. 

யமலும் நாகூரில் உள்ள ொகுல் ஹமீது 

அைர்களின் அைகக்ஸ்தலத்தில் பாடிே; 

 

திக்குத் திகே்தமுெ் மகாண்டாடிநய ெே்து 

தீன் கூறி ேிற்பர் நகாடி 

சிெ்ொச னாதிபர்கள் ேகநரே்திநய ெே்து 

மெய மெயா மென்பர ்நகாடி 

அக்கனருள் மபற்ற மபரிநயார்கள் 

ஒலிொர்கள் 

அணி அணியாக ேிற்பர் நகாடி 

அஞ்ஞான நெரறுத்திட்ட மெய்ஞானிகள் 

அமணே்தருகில் ேிற்பர் நகாடி 

ெக்க ேகராளுெ் முகெ்ெது றசூல் தே்த 

ென்னநர மயன்பர் நகாடி 

ெசனித்து ேிற்கநெ மகாலு வீற்றிருகக்ுெ் 

உெ் 

ெகிமெ மசால ொயுமுண்நடா 

தக்க மபரிநயானருள் தங்கிநய ேிற்கின்ற 

தெராெ மசெ் நெருநெ 

தயவு மெத்மதன்மன யாள் 

சற்குணங் குடிமகாண்ட சாகுல் 

ஹமீதரசநர. 

 

என்ற பாைலும் சிறப்புணைேதாகும். 
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ஐயறிவுத் நதாற்றங்ஙளுெ் 

அதமன அளவிடுெ் ஆறாெது 

அறிவுெ் !  

 

குரு கீஜத: 

ஸ்தாைர சங்கமமான இசச்ராசரம் 

எதனால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறவதா அந்த 

துைம்பதம் எைரால் காட்டப்பட்டவதா 

அத்தன்வமய ஸ்ரீ குருவிற்கு னமஸ்காரம். 

இவறைன் 84 லட்சம் ஜீைராசிகவள 

இை்வுலகில் பவடத்ததற்கான காரண 

காரியங்கள் என்ன? இப்பவடப்பினங்கள் 

மூலம் மனிதன் பபற வைண்டிய அறிவுத் 

பதளிவு என்ன?  

 

"பவடத்தான் 

பவடப்பவனத்தும் 

மனுவுக்காக மனுவை 

பவடத்தது தன்வன 

அறிய" என்று வைதம் 

கூறுகிறது. தன்வன 

அறிந்த பபரிவயார்கள் 

ைந்து அறிவு தீபத்வத 

ஏற்றிய பிறவக 

பவடப்பின் 

சூட்சமங்கவள அறிய 

முடியும். ைண்டலூர் 

பூங்காவிற்கு (Zoo) 

பசன்ற வபாது அங்குள்ள 

சில பவடப்புகவள 

கண்டவபாது ஏறப்ட்ட 

சிறிய புரிதல். 

 

குரங்கு: குரங்கிலிருந்து 

மனிதன் ைந்தான் என்று 

பழங்காலம் பதாட்வட வபசப்பட்டு ைருகிறது. 

வைதங்களில் குரங்கு என்பவத மனவதாடு 

ஒப்பிட்டு கூறுகிறார்கள். “மனமமனும் ஓர் 

வபய் குரங்வக மடப்பயவல” என்று ைள்ளல் 

பிரான் அருளியுள்ளார்கள். எண்ணத்தின் 

வசர்க்வகவய மனம். மனிதனின் எண்ணவம 

இம்மானிட வதகபமடுக்க காரணம். ஞான 

முவறயீடு -"எண்ணமாம் வன்னியாவல 

எடுத்திடும் வதகமமல்லாம்" குரங்கிலிருந்து 

மனிதன் ைந்தான் என்பது பசயவல வைத்து 

கூறப்பட்டவத தவிர உருைத்வத வைத்து 

அல்ல. 

 

 

மயில்: மயில் அழகாக வதாவக 

விரித்தாடுைவத பார்த்துபகாண்வட 

இருக்கலாம். ஆயிரம் கண்கவளக ்பகாண்டு 

வதாவகவய விரித்து நடனம் ஆடி நம்வம 

மாவயயில் இழுத்து பசல்ைதால் தான் 

மயிவல மனவதாடு ஒப்பிட்டு கூறுைார்கள். 

மனமாகிய மயிவல அறிைாக மாறற்ிக் 

பகாண்டால், அதுவை வகலாயத்திறக்ு 

கூட்டிச் பசல்லும் ைாகனமாகவும் மாறும். 

 

பறஜவகளின் வர்ணங்கள்: இவறைன் பல 

ைவகப்பட்ட ைர்ணங்கவளயும், பலவிதமான 

குரவலாவசவயயும் பறவைகளுகக்ு 

பவடத்துள்ளான். ைர்ணம் என்பது உடலில் 

இல்வல. ஜீைனில் தான் 

உள்ளது என்பவத மனிதன் 

தன்னுள் உணரவைண்டும் 

என்பதற்காகவை 

அவைகளுகக்ு 

கண்ணாடிப் பபாருளாக 

வைத்து பவடத்துள்ளான். 

இைற்வறபயல்லாம் 

பிரித்து பார்த்து 

ரசிக்ககக்ூடிய அறிவு 

மனிதனிடத்தில் மட்டுவம 

வைத்து 

பவடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

விலங்குகளின் வலிஜம: 

யாவன,சிங்கம், குதிவர, 

புலி நீர் யாவன வபான்ற 

விலங்குகள் எப்பபரும் 

ைலிவமயாகவும், பபருத்த 

வதாற்றத்தில் 

காட்சியளித்தாலும், 

இவையவனத்தும் 

னித்தியமற்ற உடல் ைலிவமவய குறிப்பவத. 

ஆனால்  

 

இவறைன் னித்திய ைலிவம எனும் 

அமானிதத்வத மனிதனுக்கு மட்டுவம 

சீதனமாக அளித்துள்ளான் என்றால் மனிதன் 

எப்வபர்ப்பட்ட உன்னத சிறப்புவடயைன்.   

 

ைலம் வாழ் ைந்துக்கள்: மீன், முதவல, 

ஆவம, வபான்றவைகளுக்கு ஜலத்தில் 

ைாழ்ைதற்கான உடலவமப்வப இவறைன் 

அளித்துள்ளான். அந்த 

சூழ்நிவலயில் மட்டுவம 

அவைகளால் ைாழ 

முடியும். ஆனால் மனிதன் 
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மாத்திரம் எப்படிப்பட்ட 

சூழ்நிவலகளிலும் 

ைாழ்ைதற்கான ஆறாைது 

அறிவுடன்  பவடகக்ப் 

பபற்றுள்ளான். அந்த 

அழியா வதகமாகிய ஆறாைது அறிவை 

அறிய வைண்டியவத மனுவின் தவலயாய 

கடவம. அதுவை ஏழாம் பிறப்பு. ஆறறிவு 

பகாண்டு ஏழாம் பிறப்வப ஒரு சறக்ுரு 

பிரான் மூலம் பபற்றுக் பகாண்டைவன 

வதைன். இல்வலபயனில் னரன். இந்த 

வித்தியாசத்வத எடுத்துக் காட்டவை 

எழுைவகத் வதாற்றமும் எடுத்து 

வைக்கப்பட்டது என்பது பதய்ைத் திருைாகக்ு. 

 

மரம்: ஒரறிவு உள்ள மரமானது ஒவர இடத்தில் 

இருந்து தனக்கான உணவை எடுத்து 

பகாள்கிறது. பறவைகளுகக்ு 

இருப்பிடமாகவும் நின்று இலங்ஙுகிறது. 

இவறைன் இட்ட கட்டவளப்படி ைாழ்ந்து 

மனிதனுக்கு அறிவையும் புகட்டுகிறது. மரம் 

மட்டுமல்ல எல்லா ஜீைராசிகளும் தன் 

கடவமவய முடித்து அதற்குரிய 

ைாழ்க்வகவய ைாழ்ைதால்தான் பாை 

புண்ணியம் அவைகளுகக்ு இல்வல. ஆனால் 

சர்ை பவடப்புகவளயும் ஆட்சி பசய்யும் 

அறிவை அளித்திருப்பதால் மனிதனுகக்ு 

மட்டும் பாை புண்ணியம் இருக்கிறது. 

 

“தருக்கினம் புள்ளூர்காலி ைலம் வாழ்மைந்தும் 

தான் பிறந்த அதன் கடஜம முடித்து னிற்க 

அரிய பிறப்பான மனு னாமனன்று ஓதும் 

அவ்வுருஜவ வனாக்கி உன்றன் கடஜமமயன்ன 

விரித்துஜர   மசய்மயனக் வகட்டால் விழிக்கு 

மந்த  

 

மவறி மகாண்ட வீணறிவுப் படிப்ஜப 

வனாக்கில்  

மனறியறியார் உயிருடனிங் ஙலஜக யல்லால் 

னிலத்திலது வவறில்ஜல சட்டம் தீர்ப்வப.”  

 

தனித்திருப்பாடல்கள் மனுவின் கடவம 

புண்ணிய உருைாக ைரும் குரு 

பபருமானைர்கள் நம்வம சீடனாக 

ஏற்றுபகாள்ைது ஒன்வற உலகில் 

கிவடத்தற்கரிய ைரமாகிய னித்திய 

வபரின்ப பபருைாழ்வு. அை் ைாழ்வை 

இத்தவகய அறிவுத் பதளிவுகவள அளிகக்ும் 

என்று கூறி, ைண்டலூர் பூங்காவிறக்ு 

பசன்றதின் மூலம் பபற்ற அனுபைங்களின் 

பகிர்வை நிவறவு பசய்கிவறன்.  

 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீெதி.ஜீவிதா வடிவவலன், 

மசன்மன 

 

August, 2021 இமசப் பயிற்சி சாராெ்செ்  

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ.தியாகராென் 

 

01.08.2021 

ஐம்மணிப் பபாதிவகயில் ைரும் “தந்நருள 

வவண்டுமமன்ற ஜமந்நர் தம்ஜமத் 

தனிஜகயர்தன் திருக்குமர குவபர ரான” 

என்ற பாடவல எப்படி தாளத்துடன் பாட 

வைண்டும் என்பவதயும் பதாடர்ந்து, 

பஞ்ஞாட்சர பதிகமான முதல் பத்து 

பாடல்கவளயும் தாளத்துடன் எப்படி பாட 

வைண்டும் என்பவத லயம்பட கறற்ுத் 

தந்தார்கள், 

08.08.2021, 

குரு ஸ்வதாத்திரத்தில் இருந்து 

“காவ லானபு ராதன வவதியர ் வமவ 

லானவ வராதமயன் னாதர்வமல் “என்ற 

பாடவல தாளத்துடன் பாடுைதற்கான 

பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. வமலும், பதாடர்ந்து 

1-2, 1-2, 1-2, என்று வகத் தட்டி தாளத்வத 

கற்கும் பயிற்சியும் நவடபபற்றது. 

22.08.2021,  

பதய்ைத் திருப் பாடல்களின் திரட்சி 

வதாத்திரப் பாடல்களில் இருந்து 

“இணங்ஙிய சுபாவம் பார்த்து ௭ன்னிரு 

தயத்தி னுள்வள” என்ற பாடவல சவபயில் 

இருந்த அங்ஙத்தினர்கவள தனித் தனியாக 

தாளத்துடன் பாடுைதற்கான பயிறச்ி 

அளிக்கப்பட்டது. பதாடர்ந்து,“தனிதத்னற் 

றஜலஜமப ் மபரும்பதி யரஜசத் 

தரும்புனற் றுஜறசிங்ஙா சனவர” என்ற 

பாடலுக்கான பயிறச்ியும் அளிகக்ப்பட்டது. 

29.08.2021, 

“அளவி லாமவகு காலமிப ்பூமியிற் பழஜம 

யானபு ராதனப் பூர்வீகர்” குரு ஸ்வதாத்திர 

பாடலுடன் இவச ைகுப்பு பதாடங்கப்பட்டது. 

பதாடர்ந்து, ஆதி மான்மியத்தில் இருந்து  

“எல்லாண்டு எல்லாண்டு எண்ணாய்கி 

றத்தாண்டு  

-எவ்வவத 

ஆசானூமாய்ப ்
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பல்லாண்ட பழஜமப ்பரிவச அவதாரா  

இங் – வஙாவடி மகாள்ளுங் ஙுடிகாபவ்ப” 

என்கிற பாடவல கலிவிருத்தமாக எப்படி 

பாட வைண்டும் என்பவதயும் வமலும் 

“அருண்மணி விரிந்நு மபருநந்ுஜற 

சிறந்ந ஆதியின் வமனாள் னீதியின் 

றஜலயாய்” என்கிற அகர ைரிவச 

பாடவலயும் தாளத்துடன் எப்படி பாட 

வைண்டும் என்பவதயும், அங்ஙத்தினர்கள் 

தனித்னியாகப் படித்து பயிற்சி வமற ்

பகாண்டனர்,  

‘சாஜல’ என்பமதப ் பற்றி 

ஆண்டவர்கள் அருளியது 

“சாவல என்றதும் முள் வைலியிட்ட இந்நஊர் 

என்று தான் உங்ஙள் எல்வலார் எண்ணமும் 

ஓடும் இன்று முதல் அந்ந எண்ணத்வத 

மாற்றி விட்டு சாவல என்வறார் பமய் வமனி 

இந்நா ைந்நுலாவுவத- இதன் பால் உங்ஙள் 

பூரா கைனமும், ஆத்திரமும் ைழிபாடும் 

இருக்கட்டும். அப்பத்தான் அந்ந அமளி 

வநரத்தில் தவல தப்பும்.” 

சாவல என்பது பமய் வமனியாக 

மகாபிரம்மம் ஆக மானிட உருவில் உலாவும் 

பமய் ஞான சிை குரு பிராவன. அைர்களின் 

பால் உங்ஙள் பூரா கைனமும், ஆத்திரமும், 

ைழிபாடும் இருக்கட்டும் என்பவத 

பிறைாவமயில் ஆகிக ்பகாள்ைதற்கான நமது 

பாடுதான் ைழிபாடு.  

ஆதி மான்மியம் பக்கம் 9, 10, ல் “விளங்ஙு 

மமன்றன் ஞான சஜப மலர்ந்நு ஓங்ங” 

என்ற (இரண்டாம் காண்டம் 56 ைது பசய்யுள் 

முதல்) “னிற்பதுவவ பணரதுவுந் நஜல 

கீழாக”-எனும் 65ைது பாடல் ைவர அதனுள் 

அடங்ஙி யிருக்கும் பரிசுத்த உட்பபாருள் 

வியாக்யானத்வத இை்வுலகிறக்ு 

எக்காலத்தும் பதய்ைத்திருனாட்டிலிருந்து 

இறங்கி ைந்நு விளங்ஙத் துலக்கிக  ்

பகாண்டிருகக்ும் அரிய வசாங்ஙாகிய 

பமய்ஞான ஓர் சிைகுரு பிராவன ஆய்நந்ு 

வதடி அைர்களின் பசழுஞ் ஞீதள மவனா 

வனாக்கிற் கிணங்ஙி வமவல குறித்திரானின்ற 

பத்துச் பசய்யுள்கவளயும் ைருங்கால மகக்ள் 

எல்வலாரும் விளங்ஙிக ்பகாள்ைார்களாக என 

ஓர் ஆசீர்பாதமாக அருளி யுள்ளார்கள். 

அதன்படி விளங்ங ணைகக்ும்  

கமே்க்குருபிரான் ஒருைவரத் வதடி அவடய 

வைண்டியது ஒை்பைாரு மனுவின் தவலயாய 

கடவமயாகும். 

ஆதி மான்மியம்  பக்கம் -334 ல் “அங்வங 

மான்மிய மகாத்மியமானது மகாவிஸ்தார 

அலங்காரமாக எழுதப்பபறற்ு 

ைருகிறது”என்று அடீ வபரிவக என 

வீரப்பிரம்மம் அைர்கள், நிகழ்கால 

நிகழ்வுகவளவய அருளியுள்ளார்கள்.  

திருபமய்ஞானக்பகாரல் (பக்கம். 250)  

“ஞானசவப" ஒரு பதய்ை ஆசானுவடய சுத்த 

கிரண ஆவி பரவி னின்று இலங்ஙும் 

எல்வலவய சவப. சவப என்பது தன் 

ஆசரியரின் பமய் வமனிவய என்ற எண்ணம் 

வனர் பபற உறுதிப்படும் வபாது பமய்ஞானம் 

எளிதாகிறது என்று ஆண்டைர்கள் 

அருளியுள்ள படி ஆசானின் அமிர்தைர்ஷிப்பு 

இலங்கும் இடவம ஞாவசவப. வமலும், இந்த 

பமய்வயப் பற்றி வபசவைண்டும் என 

னிவனத்தால் உன்னாவில் னின்று னாம் 

வபசுவைாம் என ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ள 

படி இதற்கு அருகவதயான பூரண அறிவு 

பபற்றைர்களுகவ்க இது ைாய்ப்பதாக 

உள்ளது. எதார்த்த நன்மன மகக்ள் 

யாைராயினும் இதற்கு அருகவத 

உவடயைர்கவள.ஆண்டைர்கள் எனப் 

படங்களில் நாம் காணும் திருவுருைம் 

பதய்ைமல்ல எனும் உஜார் ஜாக்கிரவதவய 

ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

ஆண்டைர்கள் என்பது மகா பிரம்மமான 

பூரண அறிைாக அழிைறற்தாக மானிட இனம் 

உள்ள ைவர இருப்பதாகும். 
 

-  மதாகுப்பு:ஸ்ரீ.பழனிவவல், தூதத்ுகக்ுடி 
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வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்: 

 

வததி னிகழ்வுகள் 

06th  October 2021 திரு சாவல ரவி அப்பா அைர்களின் அைதார திருனாள் 

னிகழ்ச்சி 

 

29th November 2021 பமய்ைழி திரு. குழந்வதசாமி கவுண்டர் அைர்களின் அைதார 

திருனாள் னிகழ்சச்ி 

 

 

வாழ்த்துமடல்: 

 

னிகழ்வுகள்  

20th ஆகஸ்ட ் 2021 அன்று திருமணம் கண்ட காஞ்சிபுரத்வதச ் வசர்ந்த நமது 

அங்கத்தினர் ஸ்ரீ.S.ஸ்ரீனிவாசன்-ஸ்ரீமதி.S.பரவமஸ்வரி தம்பதியினர்களின் புதல்ைன் 

திருைளர்ச்பசல்ைன் S.விக்வனஷ் மற்றும் திருைளர்ச்பசல்வி I.மகௌசல்யா 

ஆகிவயாருக்கு ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் அங்கத்தினர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த 

ைாழ்த்துக்கவள பதரிவித்துக்பகாள்கிவறாம்  

 

16th மசப்டம்பர் 2021 அன்று திருமணம் கண்ட திருைண்ணாமவல மாைட்டம், 

பைம்பாக்கம் ைட்டம், பிரம்மவதசத்வத வசர்ந்த நமது அங்கத்தினர் சாஜல 

மவங்கவடசன் - சாஜல சிவசங்கரி தம்பதியினர்களின் புதல்வி திருநிவறசப்சல்வி. 

சாஜல வயாகலடச்ுமி மறற்ும் திருைளர்சப்சல்ைன் K.மணிகம்காடி ஆகிவயாருகக்ு ஆதி 

மார்க்க னீதி அவையின் அங்கத்தினர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த ைாழ்த்துகக்வள 

பதரிவித்துக்பகாள்கிவறாம்  

 

16th மசப்டம்பர் 2021 அன்று திருமணம் கண்ட நமது குருபிரான் சாவல ரவி - 

விஜயகுமாரி அைர்களின் ஏககுமாரத்தி திருநிவறசப்சல்வி சாஜல R.சிவனகா மறற்ும்  

திருைளர்ச்பசல்ைன் P.V.K மிதுன் சங்கர் ஆகிவயாருகக்ு ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் 

அங்கத்தினர்களின் சார்பாக மனமார்ந்த ைாழ்த்துக்கவள பதரிவித்துக்பகாள்கிவறாம்  

 

 

  



 

26 

ஆதி மார்க்க னீதி அவை சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

 

September  2021 

2021 ஆகஸ்ட் மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

அகல்யா (சிைகாசி) 

அயொக் (கென்ணன) 

அஞ்சனா (சிைகாசி) 

அே்ேனார் (சிைகாசி) 

அருணா (சிைகாசி) 

அனுஷா (சிைகாசி) 

அன்பழகன் (சிைகாசி) 

அன்னலட்சுமி (சிைகாசி) 

அஜய் (சிைகாசி) 

ஆதரஸ்ன் (சிைகாசி) 

ஆதிஷ் (சிைகாசி) 

ஆரத்்தி (சிைகாசி) 

ஆறுமுகசாமி (சிைகாசி) 
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