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மூலமந்நிரம் 

முத்திபூரண்ம்!  

பமய்யாக பமய்யாகமை சதுரய்ுகங்மஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சரை் மூலமந்நிர 

னிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைரக்மள முத்தி பாலிப்பு.  

 

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடய கண்கவள ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந மதசிமகந்நிரமர மதைரீருவடய திை்ய திருைடிக் கமலங்ஙளுக்மக னமஸ்காரம்  

 

 

மகாசங்ஙல்ப மந்நிரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் மஙாடிகால னரக மைதவனக்குப் மபாகாமல் அவதமாற்றி, 

பரமபத னித்திய மகிழ்சச்ி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றமை சதுரய்ுகத்திலும் உண்டான எல்லா ஜாதி 

மத மைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக பிரம்மவித்வதச ்

பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த உலகத்வத விட்டு 

மறந்நு மவறந்மந மபாய்விட்ட இறுதிக்காலமாகிய இதுமனரம் எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் 

அமத பிரம்மவித்வதச ்பசயலாகிய சுைரக்ப்பதி பரமபத முத்திச ்பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் 

கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிமய மூசச்ு ஓடாத தைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் 

குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் மசரந்்நு 

ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்மறாம்!  

எதாரத்்த னன்மனத்தினர ் யாராக இருந்தாலும் இதில் மசரந்்நு மதைப்பிறப்பிமல பிறந்நு 

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைரக்ளுவடய ஆசீரப்ாதம்! 

  ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவரக்ளின் முன்னுஜர 

  

ஆதி மாரக்்க நீதி அவையின் 

அங்கங்கமள எதாரத்்த நன்மன 

சற்சன மக்கமள 02-04-2022 முதல் 28-04-2022 ைவர 

12 சவபகளின் நிகழ்வுகவள உள்ளடக்கிக் 

பகாண்டு பைளிைரும் இந்த ஏப்ரல் மாத 

மின்னணு சஞ்ஞிவகயின் உதயமாக 

ஆண்டைரக்ள் ஆசீர ்பாதமாக ைழங்கிய "ைாழ்வீர ்

சாமலாக மாமுதல் சாயுசச்ியம்" என்ற 

பாடலுடனும், புதிய அங்கத்தினரக்ளின் 

மசரக்்வகயும் மாரக்்க பமாழி கீதம் எனும் நூல் 

பைளியீடும், தமிழ்ப்புத்தாண்டு மற்றும் மமஷ 

ராசியில் சூரியன் சஞ்ஞரிக்கும் இம்மாத  

சிறப்வபயும் பகாண்ட ஆதி மாரக்்க னீதி பமாழி 

சஞ்ஞிவக உதயமாகிறது. இதுைவர ைந்த 

ஞானிகள் யாரும் கூறாத, தமிழ் மாதங்களின் 

சிறப்புகள் யாைற்வறயும் அறிவின் 

திருநாமங்களாக னன்மதி முதல் உபமதி ைவர 

சூட்டியுள்ள ஆண்டைரக்ளின் மமன்வம 

அளவிடற்கரியது.  

 

 இந்த சஞ்ஞிவகயில், தன்னிலக்கண முணரத்த்ல், நம்பிய தன்னுயிர ் தற்பகாவல 

பசய்ைான், உரு முரசவறந்து காட்டி,மபான்ற பாடல்கவள இவச ைகுப்பின் மூலமாக 

இவசயுடன் பாடுைதற்கான பயிற்சிகவள திருமதி லாைண்யா சிறப்பாக ைழங்கியுள்ளார.் 

சுருதி மாதாைாக விளங்கும் மகட்கும் திறனும், லயம் பிதாைாக விளங்கும் அதற்மகற்ற 

நவடயும், நவடமய தமிழில் கதியாக ஜதியாக உள்ளவதயும் இவசயின் மமன்வமவயயும் 

பமய்ஞானதவ்த பபற்ற மக்கள் அறிைர.் 

 

  அன்பும் அறனும் உஜைத்தாயின் இல்வாழ்க்ஜக  

  பண்பும் பயனும் அது.  

 

 அறம், இல்ைாழ்க்வக, அன்பு இைற்றின் சிறப்பு பண்பாக, பயனாக, மனுவின் 

சிறப்பாக, உள்ளவத ஆண்டைரக்ள் னீதி எனும் பபாருள் ஆனைன் மனு என அருளியவத 

மக்கள் சிறப்பாக பதாகுத்து ைழங்கியுள்ளனர,் பத்மதாடிரு கவலயாகிய 

பனிபரண்டினினாலும் பாழ் மபாகிடா மீண்மட ைரும் என்ற  மணிைாசகப் பிரான் அருளிய 

பாடல் ைரிகள் மக்கள் யாைரும் சிந்தித்து பசயல் பபற மைண்டும் எனும் உயரம்நாக்குடன் 

மாரக்்க பமாழி கீதங்கள் நூலில் திருஞானத் தாழிவசப் பாடலாக ைழங்கப் பபற்றுள்ளது.  

சிைகாசி சவபயின் நிகழ்வுகளில் அன்பும் சிைமும் இரண்படன்பர ்அறிவிலார ்என்ற திரு 

மந்திரப் பாடல் விளக்கமும், ஒத்தது அறிைான் உயிர ்ைாழ்ைான் மற்றவை பசத்தாருள் 

வைக்கப்படும் என்ற குறளுக்கான விளக்கமும்,  மமலும் கிரகதுவர, பழனிகுமார,் 

ராஜமமகஷ், பிரபு, கமணஷ்ைரன், பசல்ைம் மற்றும் அைவரச ் சாரந்்த புதிய மக்களின் 

பமய்ஞான உணரவ்ின் புரிதல்களும் மிகவும் சிறப்பாக உள்ளன. 
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 மதைாரம் திருைாசகம் இைற்றின் சிறப்பு விளக்கங்களும் சத்துைாசச்ாரி சவபயில், 

புைனமும் அது உண்டான விதமும் அவத உண்டாக்கியைரும் அைரின் இருப்பிடமுமாகிய 

பதாண்டரின் உள்ளத்வதயும், ஆதியிமல ைாரத்வ்த இருந்தவதயும், அது மதைனிடத்தில் 

இருந்தவதயும், அதன்மூலமாக மனம் திரும்புைதும், பரமலாகராஜ்யம் சமீபமாக 

இருப்பவதயும், மிகவும் சிறப்பாக யாைரக்்கும் புரியும் ைண்ணம் பகளதம் மூலமாக 

விளக்கப் பபற்றுள்ளது. 

 

 இந்த மின்னணு சஞ்ஞிவகயில் உள்ள சுவிமசஷ நற்பசய்திகவள பதளிைாக 

மக்களிடத்தில் பகாண்டு மபாய் மசரக்்க மைண்டும் என்ற உயரந்்த மநாக்குடன் 

அரும்பாடுபட்டு இதவன பதாகுத்து ைழங்கிய மக்கள் "பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைம் பிரம்மப் 

பிரகாச பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ளின் பரிபூரண ஆசீர ்பாதத்துடன், நீடிய ஆயுளும், 

நல்லறிவுடன் கூடிய ஒழுக்கத்துடன் இருந்து "பாத்திரமாயுள்ள பைன்றன் மகாதத்ிரரக்்மக 

பகிரந்்திடும் பசால் பலித்திடும் வக பலித்திடுமம" என்ற ஆசானின் பகரந்்திடும் பசால் 

வகபலிதமாக மைண்டும் என எல்லாம் ைல்ல பரம்பபாருளின் திருைடிவயப் மபாற்றி 

ைணங்குகிமறன். 

  

 மைதத்தின் உடப்பாருள் ஆதார உயிரப்் பதிப்பு பசயல்கவளபயல்லாம் உள்ளடக்கிய 

மதாத்திரப் பாடல்களும், ஆண்டைரக்ளின் திரு அைதார ைாழ்க்வக ைரலாறும், 

னீதித்திருமண ரகசியங்கவளயும், அடக்கத்வத நடத்துகின்ற சிறப்புகவளயும் அதற்கான 

ஆசச்ார அனுஷ்டான சடங்குகவளயும் சாங்கியங்கவளயும், மாரக்்க நாதப் பபருமான் 

அருளிய னீதித்திருமணமும் ஓதும் ஒமர குலமாக நின்று விளங்கும் சத்திய மதை பிரம்மகுல 

சிறப்புகளும் மாரக்்க பமாழி கீதங்கள் மூலமாக ைழங்கப் பபற்றுள்ளவத மக்கள் யாைரும் 

பாரத்்து, படித்து,பயனவடய மைண்டும் என்ற நன்மாராயமாக உங்கள் பசவித் துவளக்குள் 

புகுத்தாட்டி பஞ்ஞாட்சர நிவலகவள எல்லாம் நீங்கள் பபற்று ைாழ்ைாங்கு ைாழ்வு 

ைாழமைண்டும் எனக் கூறி ைாழ்ைாங்கு ைாழ நமக்கு ைாழ்ைளிக்கும் ைாக்மி 

மாரக்்கனன்னாதர ்அருளிய 

 

  வாழ்வீர் சாலலாக மாமுதல் சாயுசய்ம்  

  வாழ்வீர் அசச்மற்றானந்த வாழ்விலல  

  வாழ்வீர் யான்மபற்ற லபறஜனத்தும் மபற்று  

  வாழ்க வாழ்கவிங்மகன் லபாமலல்லலாருலம 

 

என்பதற்மகற்ப எல்லா சிறப்புகளும் பபற்று  

 

  சிரித்து சிரித்து திருத்தி மபாருத்தி லசமனிதிக் கஜண  

  விரித்துப்மபருத்து இனித்து விடுதீ வீடும் விடிந்நலத 

 

 அறியாவம எனும் இருள் வீடானது விடிய மைண்டும் எனும் நன்மாராயத்துடனும் 

நல்லாசிகளுடனும்                    
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ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் நூல் பைளியீடாக மார்க்க மமாழி கீதங்ஙள் 

என்ற நூல் பைளியிடப்பட்டது  

இைம்: பசன்வன  

நாள்: 14-04-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

னரனாக இருக்கிற ஒருைன் மனிதனாகிப் பிறகு மதைன் ஆக ைந்நைன் என்று னிரூபித்து, 

அைவன அந்ந பமய் னிவலயில் குடிமயற்றுவிக்க எழுந்நதுமை கல்வி. 

எத்தவனமகாடியாக உன் பமய்யறிவு ைளரந்்நாலும் அை்ைளவையும் ைவளத்துத ்

தன்னகத்து அடக்கிக்பகாள்ளுகிற சலாசன பீடமாகிய சந்நிரைட்ட சிலாசனமம கல்வி. 

அந்நக் கல்வி இங்ஙு முவளகண்டு இருக்கிறது. கல்விபயன்ற அந்ந உண்வமப் பபட்டகம் 

எழுைவகப் பபாருள்கள் னிவறந்நதாக இருக்கிறது. 
 

~ சாஜல ஆண்ைவர்கள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 ஏப்ரல் மாதம் 

அஜவ நிகழ்வுகள்  

 

02-04-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிலவலன் 

 

  வாழ்வீர் சாலலாக மாமுதல் சாயுசய்ம் 

  வாழ்வீர் அசச்மற் றானந்த வாழ்விலல 

  வாழ்வீர் யான் மபற்ற லபறஜனத்தும் மபற்று 

  வாழ்க வாழ்கவிங் மஙன் லபாமலல் லலாருலம என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் குருபிரான் 

அைரக்ள் அவைவய துைக்கினாரக்ள். 

 

அறம்: னீதி ைழுைா பனறிமுவறயில் ைாழ்ைமத அறம். அறம் சாரந்்து ைாழக்கூடியமத 

பமய்ஞ்ஞானம் என்பவத திருைள்ளுை பிரானும், அன்பும் அறனும் உஜைத்தாயின் 

இல்வாழ்க்ஜக பண்பும் பயனும் அது என்ற திருக்குறள் மூலம் உணரத்்தியுள்ளாரக்ள். மனம் 

அவலயாமல் பாதுகாக்கும் பசயலாகிய அறத்வத வகக்பகாண்டு மனுத்தவல பசழிக்க  

மைண்டும் என்பமத மைதத் தீரப்்பாகும். மகாவில்களும் ஆகமவிதிகளும் அறம் சாரந்்த பசயவல 

ைலியுறுத்தமை கட்டவமக்கப்பட்டுள்ளது. அறம் சாரந்்த ைாழ்வகவய ைாழ்ைதற்கு மதமமா, 

குலமமா, மகாத்திரமமா, சாதிமயா தவடயில்வல. தவடயற்ற முழுத்தீரத்வத அளிக்கும் 

பமய்க்கல்விவய பபற்று பலனவடய மைண்டும் என்பவதமய சரை் மைதங்களும் 

பவறசாற்றுகிறது. னாம ரூபமற்றைனாக, ஆவிப் பபாருளாக அைரைருள் விளங்கிக் 

பகாண்டிருக்கும் இவறைவன அறிந்தவடந்து, யான் மபற்ற இன்பம் மபறுக ஜவயகம் என்ற 

பசால்லுக்கு ஒை்பைாருைரும் இலக்காகி நிற்க மைண்டும் என்பவத உணரத்்தி, ஜீைன் கண்ட 

பசன்ம சாபல்ய குலமாக்க மைண்டுபமன்பதற்மக ஆதி மாரக்்க னீதி அவையானது இன்று 

கங்ஙணம் பூண்டு ைந்துள்ளது. 

 

ஜீைசமகாதரர ்மணிைண்ணன் அைரக்ளின் புரிதல் :  

பயணம் : தந்வதயிடமிருந்து பயணித்த னாம் தாயின் கருைவறயில் தங்கி கருைாகி, உருைாகி 

இத்மதகம் எடுத்மதாம். 

  விண்ணின்று இழிந்து விஜனக்கீைாய் மமய்க்மகாண்டு 

  தண்ணின்ற தாஜளத் தஜலக்காவல் முன்ஜவத்து 

  உண்ணின்று உருக்கிலயார் ஒப்பிலா ஆனந்தக் 

  கண்ணின்று காை்டிக் களிம்பறுத் தாலன. என மதகம் எடுத்ததின் காரணத்வத 

திருமூலர ் பிரானும் இப்பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆகாயமானது இப்பூமிவயத் தாங்கிப் 

பிடித்திருப்பது மபாலமை, மண் தத்துைத்திலான இத்மதகத்வத நம் நிவனபைன்னும் ஆகாயம் 

தாங்கிப் பிடித்திருக்கிறது என்பவத ஆசான் மூலம் அறியும் மபாது தான் மனிதப் பிறப்பின் 

பயவன அவடகிமறாம். 

 

மனுவின் சிறப்பு : 

  னீதிபயனும் பபாருளான மனு 

  அரிய பிறப்பான மனு 

  ைல்லவமயும் சீர ்சிறப்பும் ைாழ்வினுக்மக ைந்த மனு 

  பரமபத ைாழ்வினுக்மக பாரில் பவடத்த மனு 

  ைரமான பசரக்்கபதி ைாழ்வினுக்மக ைந்த மனு 

  பனடுங்ஙால ைாழ்வினுக்மக னிலத்தில் பவடத்த மனு 

  குடுத்தான் பரம்பபரிமயான் குறித்த பபரும் ைாழ்வினுக்மக.  

  பவடத்தான் பவடப்பவனத்தும் மனுவுக்காக மனுவை பவடத்தது தன்வனயறிய  
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என மனுவின் சிறப்பானது மைதங்களில் பல னிவலகளாக கூறப்பபற்றுள்ளது. மனிதனின் 

மமன்வமவயயும் மதகம் எடுத்ததின் கடவமயும்  சித்தர ்முத்தரக்ள் தங்கள் பாடல்களின் மூலம் 

உலகிற்கு பவற சாற்றியுள்ளவத உணரமைண்டுமானால், புண்ணிய உரு தாங்கி ைரும் 

குருபிரான் ைாய்க்க மைண்டும். அைரக்ளின் அருளமுதமாகிய னாத பமாழிகளுக்கு நாம் 

பசவிமடுப்பதின் மூலமம அறிவுத் பதளிவு பபற்று,  ைாழ்க்வகப் பயணத்தின் லடச்ியதவ்த 

அவடந்து பயன் பபற முடியும்.  

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருஞானத்தாழிஜச பாடலுக்கு ஜீைசமகாதர ் அருண் 

அைரக்ளின் புரிதல் : 

 

  பத்லதாடிரு கஜலயாகிய பனிமரண்டினில் நாலும் 

          பாழ்லபாகிை மீண்லைவரும் பதியின் றஜல காலும் 

  மபற்லறாடிவந் திங்லஙறிய லபரஜ்மந்தஜனக் கண்டு 

         லபசுங்ஙஜல லயாடும் உறவாகிப் பிணக்கற்றாய் 

  கற்லறாருைன் கற்லறாமமனும் விஸ்தாரமும் அற்றாய் 

          கானற்புன லலாகப்பிடி மானத்ஜதயும் அற்றாய் 

  சித்லதாடிரு சித்தாகிய சிற்றம்பலம் மீலத 

         லசரந்்தாய் குஜற தீரந்்தாய் இனி வாழ்ந்லதயிரு மனலம. 

 

இப்பாடலில் சிதத்ு என்பது சிற்றம்பலப் பபாருவள குறிக்கிறது. அம்பலைாணராகிய 

குருபிரான் ைந்து சிதத்ாகிய அறிவை அளிக்கிறாரக்ள். அதன் பிறமக கவலயின் இரகசியதவ்த 

அறிந்து, குவறயற்ற ைாழ்வை ைாழ முடியும். குவற என்பது இத்மதகம். குவறவிலா 

னிவறைானது இத்மதகத்துக்குள்  இருக்கும் பமய்பபாருள். அம்பமய்ப் பபாருவள அறிவித்து, 

அழியா னித்திய ைாழ்ைளிக்கும் மபரியக்கமம ஆதி மாரக்்க னீதி அவையாகும் என்ற 

பகிரத்லுடன் அவையானது இனிமத னிவறவு பபற்றது. 

 

03-04-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ.  தியாகராைன் 

 

  வாமனலாம் சிறப்லபானாகி வருகுலவன் என வாக்கீந்து... என்ற பதய்ைத் மதடு 

கூடகம் பாடலுடன் குருபிரானைரக்ள் சவபவய பதாடங்கி வைத்தாரக்ள். 

 

காவலான புராதன லவதியர.்.. என்ற குருஸ்மதாத்திர பாடலுக்கு ஜீைசமகாதரர ்ராஜமமகஷ் 

அைரக்ளின் புரிதல் : 

 

 காவல்: காைல் என்றால் பாதுகாப்பு. நாம் தூலம் எடுத்த நாளிலிருந்து நம் தாய் தந்வதயர ்

நம்வம பாதுகாத்து ைருைதுமபால், நம் உயிருக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பைர ் பமய்குருபிரான் 

என்பவத ைள்ளல்பிரான் அைரக்ள் ஆறாம் திருமுவற சத்திய பபருவிண்ணப்பத்தில்   தாய் 

தந்வத நிவனத்மதா அல்லது நாம் நிவனத்மதா நம் பிறப்பு அவமயவில்வல. சித்திர 

குரத்தியின் அருளினாமல குழந்வத பிறப்பு அவமகிறது. எல்லாம் ைல்ல இயற்வக உண்வம 

கடவுள் எப்படி நம்வம சுக்கிலத்தில் இருக்கும் மபாதும் தாயின் கருைவறவய அவடயக்கூடிய 

பயணத்திலும் கருபிடிக்கும் காலத்திலும் பிண்ட உற்பத்தி காலத்திலும் ஆவி உருைாய்  

உள்பளாளியாய் இருந்து நம்வம காத்து தாயின் கருைவறக்குள் அழற் நாற்றத்வதபயல்லாம்  

சகித்து காத்து ைந்தது என்பவத  பகுதி மபரணு உரு,  பூத மபரணு உரு, பவுதீக பிண்ட ைடிவு  

என்று மூன்று நிவலகளாக அருளியுள்ளாரக்ள். பமய் குருபிரானைரக்மள நமக்கு காைலாக 

ைந்து நம் உயிர ்  வீணாகாமல் இருக்க பழக்குகின்றாரக்ள். காைல் என்பது திருைடியாக 

பாதமாக இருந்து நம் மனக் கைவலவய மாற்றக்கூடிய மருந்தாக இருக்கிறது. அத்திருைடிமய 

ஆசானின் னாதமாக, தனக்குைவம இல்லாதான் தாளாக உள்ளது. 
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குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : காைலான புராதனம் என்பது பண்வட காலம் பதாட்டு   

பசன்மந்மநாறும் பசய்த கன்மங்ஙவடத் மதற்றைந்ந ஆசானின் சீரப்ாதமாக உள்ளது. 

மைதமைதிய னாதபுராதன  னாதம் தான் புராதனமாக இருந்து ைருகிறது. சத்திய மைதத்தில் 

ஆதியிமல ைாரத்்வத இருந்தது. அது மதைனிடத்தில் இருந்தது. அது மதைனாகமை இருந்தது. 

மனுவை மதைனாக மாற்றக் கூடிய பசயவல பசய்ைது ஆசானின் னாதம். அது பமய்ைழி 

ஆண்டைரக்ளின் னன்னாதமாக மாரக்்கனாதமாக இருக்கிறது. 

 

குருவின் சிறப்பு பற்றி ஜீைசமகாதரர ்கிரகதுவர அைரக்ளின் புரிதல் : கு என்பது இருள் ; ரு 

என்பது பிரகாசம், அறியாவமயாகிய இருள்-உலகிலிருந்து மீட்டு அறிவு என்ற பிரகாச 

உலகிற்கு ஏற்றி வைப்பைமர குரு. கல்விவய கற்பதன் பயன் னற்றாவள காண்பது. னற்றாவள 

கற்றுத் தருகின்றைரக்வளமய பபரிமயார,் ஆன்மறார,் குருபிரான் என அவழக்கிமறாம். ஒரு 

பமய் குருபிராவன சந்தித்து அைர ்நம்வம சரி என ஏற்றுக் பகாள்ைது சரிவயயாகவும், பின் 

அைர ் திருைாரத்்வதக்கு இணங்கி னடப்பது கிரிவயயாகவும், குருவின் இரக்கத்தால் நம் 

நாமத்துக்குரிய பமய்ப்பபாருவள அறிந்து பழகுைது மயாகமாகவும், மயாகம் மூலம் பமய் 

உணரவ்ு பபற்று நாம் பபறும் சிைானுபைமம ஞானமாகவும் உள்ளது. இசப்சயவலமய  

 

  கற்றதனால் ஆய பயமனன்மகால் வாலறிவன் 

  நற்றாள் மதாழாஅர் எனின்.   என திருைள்ளுைர ்பிரான் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : தவலவிதி பயழுத்வதத் துவடத்பதழு துமமத தன்பயன் 

முரபீதன்பர ் விண்மணார.் விவனவய அறுக்கும் பசயவல  பசய்து வைப்பைவர 

பமய்குருபைன அறியலாம். 

 

 ஜீைசமகாதரர ் பழனிகுமார ் அைரக்ளின் புரிதல்: முப்பாழ் என்பது இருள்-ஒளி-பைளியாக 

இருக்கிறது. முப்பால் என்பது அறம்-பபாருள்-இன்பம். முப்பாவல அறிந்து வீடு அவடய 

மைண்டும் என்பவத நான்கு புருஷாரத்்தங்களாக ஏமசிதத்ி, சாகாக்கல்வி, தத்துை நிக்கிரகஞ் 

பசய்தல், கடவுள் நிவலயறிந்து அம்மயமாதல் என ைள்ளல்பிரானும் அருளியுள்ளாரக்ள். கடவுள் 

நிவலயறிந்து அம்மயமாதமல வீடவடதல். இம்பமய்ச ்பசயவலமய 

 

  அன்பும் சிவமும் இரண்மைன்பர் அறிவிலார ்

  அன்லப சிவமாவது ஆரும் அறிகிலார ்

  அன்லப சிவமாவது ஆரும் அறிந்தபின் 

  அன்லப சிவமாய் அமர்ந்தி ருப்பாலர.             என திருமூலரப்ிரானும் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

பமய்க்குரு பிரான் நம் மீது வைக்கும் அன்மப நம்முவடய விவனகவள நீக்கி சாகாக்கல்வி 

எனும் மரணமிலாப் பபருைாழ்வில் ைாழ வைக்கிறது. 

 

ஜீைசமகாதரர ்கமணஷ்ைரன் அைரக்ளின் புரிதல் : கரம்ா:  கரம்ா என்றால் விவன என்பதாகும். 

ஒருைருவடய கரம்ா தான் பிறப்பிற்கு  காரணமாக அவமகிறது. கரம்ாவை பிராரரத்்தம்-

சஞ்சிதம்-ஆகாமியம் என மூன்று ைவககளாக பபரிமயாரக்ள் பிரிக்கிறாரக்ள். 

கரம்விவனயின் பயனாக எடுத்த இத்மதகத்திற்கு மரணம் நிசச்யம். குருபிராமன  

மரணத்திலிருந்து மீட்டு சைமாய் இருந்த நம்வம சிைமாக்கி மரணமிலா பபருைாழ்வில் ைாழ  

வைக்கிறாரக்ள்.  

 

ஜீைசமகாதரர ் பிரபு அைரக்ளின் புரிதல் : மனம்: மனம் அடங்கும் பசயலாகிய அடக்கம்  

என்பதற்கு குருபிரானின் அருளமுதம் மதவை. குருவின் ைாய்வமக்குள் ஆனைரக்மள னரன் 

என்ற னிவலயிலிருந்து மனிதராக மாற்றப்படுகிறாரக்ள். மனம் திரும்புங்ஙள் 

பரமலாகராஜ்ஜியம் மிக சமீபமாக இருக்கிறது என சத்திய மைதமும் கூறுகிறது. நம் 

ஆண்டைரக்ளும் மனவதப் பற்றி மகாடாயிதக்கூர ் 241-ைது  திருைாக்கியத்தில், ஞானம் 

அவடயத் தவடயாக இருப்பது உன் மாவய. அது உன் அறிவிமலமய கலந்நு தவட பசய்கிறது. 
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அம் மாவயவய பைல்ைதற்கு ஒமர உபாயம், உன்வன ஆண்டுபகாண்ட குருபிரானைரக்ளின் 

திருைாக்கில்  னம்பிக்வக வைத்து  அைரக்ள் எல்வலயில் னம் யூகம் பயன் தராது என்ற 

எண்ணம் உனக்குத் திடட்மாக ைர மைணும் என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : மனம் என்பது சுயம்பிரகாச னித்தியானந்த பிரம்ம 

பசாரூபமாக இருக்கிறது.  பமய்ஞ்ஞானத்தின் அடிப்பவட மநாக்கம் மனம் வசதன்யமாக 

மைண்டும் என்பமத . ஆசான் வகயகத்தில் இருக்கும் ைாளாயுதமம மாசுள்ள மனவத 

மாசற்றதாக மாற்றி அறிவு ைடிைாக்கும் அதீத ைல்லவம உவடயதாகும் என்ற அருளமுத 

ைரஷ்ிப்புடன் சவப இனிமத நிவறமைறியது.  

 

 

07-04-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

வான்மதிக்மகாரல் - திருவாக்கியம் எண் : 61  

 

இடும்ஜபகூலர ராை்சஸ வயிலர உன்னுைன் வாழ்வது அரிலத என நீதி பநறியில் 

ஒளவையாரும், ஊண் இசஜ்ச உறக்கம் உயிருக்கு ஆனிலய என்று நம் பதய்ைமும் 

அருளியுள்ளபடி,  புலனுக்கு அடிவமயாைமத சகல துன்பத்திற்கும் மநாய்க்கும் காரணம். 

புலனுக்கு அடிவமயாகாமல் காப்பது ஆசானின் னாதமம. 

 

காலந்நாைட்ிய காரணப்பா : பாைல் எண் : 28   

காதியாமவனும் மார்க்க சிற்றூரங்ஙண்... என்ற பாடலுக்கு ஜீைசமகாதரி லாைண்யா 

அைரக்ளின் புரிதல்: நாமன சத்தியமும் ைழியும் ஜீைனுமாய் இருக்கிமறன். சத்தியத்தின் 

உருைாகிய குருபிரான் காலம் கடந்த பபாருவள வகக்பகாண்டு ைந்து, தன்வனச ்

சாரந்்தைரக்ளுக்கு  காலத்தின் ரகசியத்வத உணரத்்தி, நின்றபதாரு பிரளயத்தின் அதிசயத்வத 

காண வைக்கிறாரக்ள்.  

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : 75 ைருட வைைஸ்சிய தைப்பாடுடன் இம் பமய்சப்சயவல 

பமய்ைழி சாவல ஆண்டைரக்ள் நடத்தி ைந்தாரக்ள். 40 ஆண்டு என்பது நாற்பத்து முக்மகாண 

ைழியின் மநரவ்மயாக நாவைப்  பற்றி ைரக்கூடியதாக, முக்மகாணத்தின் இரகசியமாக உள்ளது. 

பமய்ைழிமய இன்று ஆதி மாரக்்க னீதி அவை என்ற னாமத்திமலறி பமய்வய ைழங்கி 

பகாண்டிருக்கிறது என்பதற்கு அங்கத்தினரக்மள  சாடச்ி.    

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர ்அருளிய திருவாசகம் - ஆஜசப்பத்து - பாைல் எண்: 8  

ஜகயால் மதாழுதுன் கழற்லசவடிகள் கழுமத் தழுவிக்மகாண்டு… என்ற பாடலுக்கு 

ஜீைசமகாதரி ஜீவிதா அைரக்ளின் புரிதல் : உள்ளமாகிய மகா மகசூக்கான இருதயத்தில் நின்று 

ைணங்கக்கூடிய பமய் ைணக்கத்தின் மூலமம ஆசானின் கழல் மசைடிவய பதாழ முடியும். 

ஆசானின் னன்னாதமம கழல் மசைடியாகிய சுத்தத் திருைடியாகும். அத்திருைடிமய 

சாகாத்தவலயின் இரகசியதவ்தயும், சாகாத்தவல வீற்றிருக்கும் பபருந்துவறவயயும் 

உணரசப்சய்து, நமக்கு சரை் ைலதும் ஆண்வமயும் தருகின்ற உயிரின் மீது பற்று ைர வைக்கும். 

அழியாப் பபாருவளப் பற்றமை ஆவச ைர மைண்டும் என்பவத உணரத்்துைமத 

ஆவசப்பத்தாகும். 

எவனுக்குத் மதய்வத்தினிைத்து லமலான பக்தியிருக்கின்றலதா, 

மதய்வத்தினிைத்திற்லபாலக் குருவினிைத்தும் அந்ந பக்தி இருக்கின்றலதா, அந்ந 

மகாத்மாவிற்லக னாம் மசால்லிய இவ் வர்த்தங்ஙள் பிரகாசிக்கும். 
 

~ குரு கீஜத 
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குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : கழல் என்பது நம்வம அறியாவமயிலிருந்து, பபாய்யிலிருந்து 

கழற்றுைது என்று பபாருள். இவதமய சுத்தத் திருவடி பற்றித் மதாழுதிை மசாந்த வீடு காண 

வாருமம்மா என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். ஓர ் எழுத்து மாத்திவர மகாலிலிருந்து 

பைளியாகும் சுத்த திருைடி, பிறவிப் பிணியிலிருந்து உன்வன கழடட்ி எடுக்கின்றது. இதவன 

அத்தா ஆஜசப்பைல்ைன் என மான்மியத்திலும், பத்துப்பத்தாயஞ்ஞு பத்து முக்கவியும் 

மசான்லனன் என்ற பமய்ைழி னூல் பாடலிலும் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.      

எண்டிவசக்கும் நான் என முன் நிற்கும் பஞ்சாடச்ரமாகிய பசாந்த மதகத்தில் குடிமயற 

ஆவசப்பட மைண்டும்.  

 

 

ஆவூர் பசுபதீசச்ரம் ஸ்தல வரலாறு - ஜீை 

சமகாதரி உமாராணி அைரக்ளின் புரிதல் : 

இவறைன் பசுபதீஸ்ைரர ் - இவறவி 

மங்களாம்பிவக. இத்தலம் பதி பசுமைாடு 

இவணந்து பாசம் நீங்கப் பபற்ற ஸ்தலமாக 

நம்முள் உள்ளவத அறிவிப்பதாக உள்ளது.  

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : நாம் அறிவு 

விளக்கத்வத பபற மைண்டும் என்ற அடினாதத்வத 

வைத்மத இப்புராணக் கவதகள் கூறப்பட்டுள்ளது. 

நாகம் என்பது அரவு. காலசரப்்பமாக இருப்பது 

காலனாகிய எமன்.  பகாடிய விஷமுள்ள 8 ைவக 

நாகத்வத அமுதம் சுரக்கும் ஒன்றாக மாற்றித் 

தருைது சாவலயம்பதி. 118 சாஸ்திரங்களாகிய 

மைர ் மமலும் தவல கீழ் ரகசியம் அறிந்தைரக்மள 

சத்தியபமய் மதைகுல மக்கள். கற்பக விருடச்த்தின் 

ரகசியம் அறியாதைரக்மள சபிக்கப்படட்ைரக்ள்.  

 

அங்கத்தினர் மற்றும் சற்சன நன்மனத்தினர் சந்திப்பின்லபாது மவளியான குருபிரானின் 

அருள் வரஷ்ிப்பு :  ஹயாத்து, உஜுது, மகசரி னவட, அலிப்-லாம்-மீம், சிபத்து, திக்கீர,் மக்காம், 

இைற்வற பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் பல பாடல்களில் அருளியுள்ளவத கூரம்தி 

பகாண்டைரக்ளுக்மக விளங்கும். சரிவய, கிரிவய, மயாகம், ஞானம் என்பவத முவறயாக 

அறியாமல், அறியாவமவய ைளரப்்பதற்மக பபரிய பபரிய இயக்கங்கள் பல பபயரக்ளில் 

இயங்கி பகாண்டிருக்கிறது. மக்களுக்கு அறிவு இன்னது அறியாவம இன்னபதன 

பிரித்துகாட்டி, பதளிந்த அறிவை அளிக்கமை ஆதி மாரக்்க னீதி அவை 

இயங்கிக்பகாண்டிருக்கிறது என்று அருளி குருபிரான் அைரக்ள் சவபவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

 

09-04-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார ்

 

அருை்பிரகாச வள்ளலாரின் சன்மார்க்க மநறி பற்றி குருமபருமானின் அருள் வரஷ்ிப்பு:  

 

ைள்ளலார ்மீதுள்ள பக்தியால் முக்தி கிவடக்குமா?  

ஜீைகாருண்யம் என்பது உயிரக்்பகால்லாவமயா; அல்லது உயிரக்ளுக்கு உணைளிப்பதா?  

பசிப்பிணி அகற்றினால் பிறவிப்பிணி அகலுமா?  

உணைளிப்பதால் அறிவு ைளருமா, மசாம்மபறித்தனம் ைளருமா?  

அவசைம் உண்ணாமல் இருந்தால் வசைமா?  

இந்த உடமல புலால் மதகம் எனும்மபாது எது  வசைம்?  

வசைம், அவசைம் உணவில் உள்ளதா?  
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நால்ைவக ஒழுக்கங்களில் ஜீை ஒழுக்கம், ஆன்ம ஒழுக்கம் என்றால் என்ன?  

 

ஏமசித்தி, சாகாக்கல்வி, தத்துை நிக்கிரகம் பசய்தல், கடவுள் நிவலயறிந்து அம்மயமாதல் 

என்னும் புருஷார்த்தங்கள் நான்கின் மூலம் அவடயும் பமய்ச ் பசயலாகிய மரணமிலாப் 

பபருைாழ்வு எங்மக? 

 

சன்மாரக்்கத்தின் நான்கு படிநிவலகள் சரிவய, கிரிவய, மயாகம், ஞானம் என்பதில் முதல் 

மூன்று நிவலகள் தாண்டாமல் சன்மாரக்்க னிவலயாகிய ஞானனிவலவயக் வகப்பற்ற 

முடியுமா?  

 

இவை அவனத்திற்கும் விவட தந்து நல்வீடு-அவடய வைக்கும் இடமாகத் திகழ்ைமத 

ஆதி மார்க்க னீதி அஜவ.   

 

லகாைாயிதக்கூர் வாக்கியம் எண்: 89 மைத சாஸ்திரங்கள் படித்து மைத விளக்கம் எை்ைளவு 

மகடட்ாலும் முத்தி பநறிவய அறிந்திட முடியாது. நம் மபால் மதகம் எடுத்து ைந்துள்ள ஒரு 

சற்குருபிரான் நம் மமல் இரக்கம் பகாண்டு பதாட்டுக் காட்டாத ைவர அதன் 

உண்வமப்பபாருள் விளங்காது.   மைத சாஸ்திரங்கள் கற்றைரக்ளுக்கு மனம் சம்மதிக்க 

மைதசாட்சியாக ஞான மபாதவனகவள பபரிமயாரக்ள் ைழங்குகிறாரக்ள்.   

 

ச ்தியவே ம் – ஆதியொகமம் அதிகொரம் - 03:  1 முதல் 5 வணையிலான திருவசனங்களுக்கு 

ஜீவசயகாதைை ்  விஜேகுமாை ் அவைக்ளின் புைிதல் : சரப்்பம் சாத்தானின் அம்சம். ைஞ்ச 

மனமாக கீழ்மநாக்கி பாயும் நபுசாக உள்ளது. ைஞ்சக சதி பசய்யும் புலன்களுக்கு உதவி தரும் 

ைாகனமாக உள்ளது. நித்திய அறிவை ஒட்டாது தடுத்து அறிவைப் புலன்கள் பைன்று காலனிடம் 

சிக்க வைப்பமத தந்திரமான சரப்்பத்தின் பசயலாக உள்ளது. அழி அைாைாகிய மனமம 

சரப்்பமாக, மது பசவிதனில் விஷப் பாம்பாக உள்ளது. மனதிற்கு நல்ல உணவு பகட்ட உணவு 

தர கண்ணும் காதும் இருக்கிறது. மனமாகிய ையிறு மகாளாறு அவடயும் மபாது சுகம் தரும் 

வைத்திய நாத மருந்து அந்த விஷத்வத முறிக்கிறது.                   

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : வபபிள் காலத்திற்கு முன் ைந்த மைதங்களிமல வசத்தானின் 

அம்சமான இரடவ்ட நாக்குள்ள பாம்வப இரண்டு நிழல் கிரகங்களான ராகு, மகது என   

முன்மனாரக்ள் கூறியுள்ளாரக்ள். காளிங்கநரத்்தனத்தின் மூலமாகத்தான் காளிங்கன் எனும் 

விஷப்பாம்பின் விஷம் முறியும். இசப்சயவலமய ஆண்டைரக்ள் தாவள்ய மாங் காளிங்ஙன் 

மடுலவாரம்  என்ற பாடலிலும், எங்ஙுனைமிடு ரண்டுபாதமி மலான்றுயர்த்திலய ஒன்றினா 

மலங்வு மமாருமசவி ைால்மிதித்த "வா" என பீரம்ுகம்மது அைரக்ளும் அருளியுள்ளாரக்ள். 

ஏமதன் மதாட்டத்தில் நன்வம தீவம எனும் விவனக்குள் மபானதால் மனிதன் சாவிற்கு 

மபாய்விடட்ான். விவனயினால் தான் பிறப்பு, இறப்பு உண்டாகிறது. விவன அற்றுப்மபாகும் 

மபாது தான் சாகாவம எனும் பிறப்பற்ற நிவல கிட்டும்.  

 

ஆறாவது அறிவு: ஐந்தறிவு இன்னபதன்று அறிந்து அவத அறிவிக்கக்கூடிய ைல்லவமயாக 

இருக்கக்கூடியது ஆறாைது அறிவு. அைரைரிடத்தில் உள்ள அறிவு இன்னபதன்று  அறிவிக்கின்ற 

பபாருவளத் பதாட்டுக்காட்டி அதில் ஆக்கி வைக்கும் பசயமல பிரம்மவித்வத. அறிவை 

அறிந்தால் அறம், தரம்ம் என்னபைன்று பதரிந்து விவனவய அறுத்து பிறைாபனறி பபறலாம்.   

பபாய் இல்லாமல் பமய் பஜாலிக்காது. நாம் உண்டாக்கிய பதய்ைம் நகல். நம்வம 

உண்டாக்கிய பதய்ைம்தான் அசல். பபாய் மூலம் பமய்வய உணர  ஏற்படுத்தப் பபற்றதுமை 

மகாவில்கள். விரதம்-மநான்பு-பத்தியம் இைற்றின் உண்வமயான பபாருள் யாருக்கும் 

பதரியாது. பசியுடன் இருந்தால் மகாபம் தான் ைரும். உடலில் மாற்றம் இருக்கும். அறிவில் 

மாற்றம் இருக்காது. ஆசான் மூலமாக அறிவுத்பதளிவு பபற்று உண்வமகவள உணரும் 

மபாதுதான் பத்தி பகாண்டு பசியுடன் பத்தியம் இருப்பதன் காரணம் பதரியும்.                         
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ஆதிமான்மியம்: ஆண்டைரக்ள் மூன்று ைருடங்கள் ஊண், உறக்கம் இல்லாமல் தை மைள்வியில் 

இருந்து தங்கள் திருக்கரத்தால் எழுதிய ஆதிமான்மியம் 27 பகுதிகள் (ைால்யூம்கள்).  

அத்தவனயும் தீக்கிவரயானது. இன்று உள்ள மான்மியம் அனந்தரக்ள் நிவனவிலிருந்தவதயும் 

அதற்கப்பால் உள்ளவத ஆண்டைரக்ள் அருளியவதயும் வைத்து உண்டாக்கப் பபற்றது. 

ஆண்டைரக்ள் தங்களின் 27 ையதில் தனிவகமணிப்பிராவன சந்தித்து, அைரக்ளின் அருளால் 

யாைரும் பபறுதற்கரிய சன்னதங்கள் பபற்று, 1901-ைது ைருடம் தங்களின் 40-ைது ையதில் 

மக்களுக்காக இறங்கி ைந்தாரக்ள். ஆதிமான்மியதத்ில் அருளப்பபற்றுள்ள  அத்தவன ரகசிய 

பபாக்கிஷங்களும் ஒரு பிரம்ம நிஷ்டரின் இரக்கத்தால் விரிக்கின் பபருகும். புஜதயலான 

மபருந்நவக் குன்றது இதயம்  லமவஇ ருள்கிழித் லதாங்ஙிடும்  என்ற பாடலுடன் பரிசுத்த 

ஆவி பதய்ைத்தின் பபாற்பாதங்கவள ைணங்கி குரு பிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

10-04-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

ஜீைசமகாதரர ்பகௌதம் அமசாகன் அைரக்ளின் புரிதல் : 

குரு ஸ்லதாத்திரம் : 

  அண்ை ராலும றியமவாண் ணாத்திரு 

  அண்ை ரண்ைப கிரண்ைம் பாய்ந்நுலம 

  அண்ை லமாரணு வினுள்லள காை்டிய 

  மதாண்ை ருள்ளத்மதா டுங்ஙும்த னியலர 

 

 தன்னுலவக அறிந்த பபரிமயாரக்மள அணுவுக்குள் அண்டதவ்த காட்டும் ைல்லபம் 

உவடயைரக்ள். அண்டம் என்பது உலகம். உலகம் என்பது தன்னுலவக குறிப்பமத அன்றி 

புற உலவக குறிப்பது அல்ல என்பவத திருைள்ளுைபிரானும், 

  சுஜவஒளி ஊறுஓஜச நாற்றமமன ஐந்தின் 

  வஜகமதரிவான் கை்லை உலகு   என  அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

மமய்ம்மணம் : ஆசானின் னாதமம பமய்ம்மணம். அதில் ைாசம் பசய்ைதின் மூலமம 

பமய்ப்பபாருளான ஜீைவன அறிந்து பசாந்த மதகத்தில் குடிமயற முடியும் என்பவத 

உணரத்்தும் பதய்ைத் திருைாக்கியம் - எமபைரடிபடு லகாைாயிதக்கூர் : 96  

 னமது பசாந்ந மதகம் அழியாதது, அனாதியானது. அவதப் பபறமை னாம் 

பிறந்மநாம். உன் ஊனக் கண்ணுக்கு அறிய முடியாத பபாருளாக உன்பால் அது 

வைக்கப்பபற்றிருக்கிறது. அவதமய மூல மந்நிரம், பஞ்ஞாட்சரம், அஷ்டாட்சரம், 

பிரணைம், கலிமா என்பர.் அவதப் புனற்றுவறக் மகாயிலாக இதயாசனத்தில் மபாய்ச ்

சந்நிப்பவதமய மைதம் பிரம்ம வித்வத என்று கூறுகிறது. 

 

மதாண்ைர்: 

 

 மபரிது மபரிது புவனம் மபரிது 

 புவனலமா நான்முகன் பஜைப்பு 

 நான்முகன் கரியமால் உதிரத்தில் உதித்லதான் 

 கரிய மாலலா அஜலகைல் துயின்லறான் 

 அஜலகைல் குறுமுனி கலசத்தில் அைக்கம் 

 கலசலமா புவியிற் சிறுமண் 

 புவிலயா அரவினுக்கு ஒரு தஜலப்பாரம் 

 அரலவா உஜமயவள் ஒரு  சிறுலமாதிரம் 

 உஜமலயா இஜறவன் பாகத் மதாடுக்கம் 
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 இஜறவலனா மதாண்ைர் உள்ளத்து ஒடுக்கம் 

 மதாண்ைர்தம் மபருஜம மசால்லவும் மபரிலத - என்ற ஒளவையார ்

பாடலுக்கிணங்க, பதாண்டராகிய குருபபருமானின் இருதயத்தில் தான் ஈசன் விவளந்து 

விவளமைறி இருப்பான் என மைதங்கள் கூறுகிறது. 

 

லவதம் : எழுதாத எழுத்தாகவும், ஓதாமமலாதும் பமய்சப்சயலாகவும் இருப்பமத மைதம். 

அம் பமய்சப்சயலில் பழகி வைப்பைமர ைந்த மைதமாகிய ஆசான். அைரக்ளின் னாதமம 

பாவஷபயலாம் பவடத்த பரிபாவஷயாகும். ஆண்டைரக்ளும் ஆதி மான்மியத்தில், 

சமிக்வஞ முதலாைதாகிய பாவஷகளினின்றும் சகல பாவஷகவளயும் பவடதத்ான் என 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

லவகம் மவகுமதி லவகம் அறிவின் முஜன என்ற பதய்ை ைாக்கின்படி, 

மனமைகத்திலிருந்து மாற்றி அறிவின் முவனயில் இருத்தும் ஆசானின் ஆசீரப்ாதத்துடன் 

அவை இனிமத நிவறமைறியது. 

 

10-04-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. மைய்குமார ்

 

மதய்வத் லதடு கூைகம் : 

 

   வந்நது னிைந்நான் அய்யா 

           வளர்கயி லாயந் நன்ஜனத் 

   தந்நது எங்ஙை் மகன்று 

           தானஜத இறக்கி ஜவத்து 

   மந்நிர ஸ்திரத்ஜத எங்ஙள் 

           மனந்நனி லழுத்தி னாளும் 

   பந்நுலாம் பூமி மயங்ஙும் 

           பரப்பமவன் றிருக்கு ஜதயா 

 

  முவறயான ைணக்கம், மாசற்ற இரக்கம் ைருங்ஙால தீரக்்கம் ஆகிய இம்மூன்றும் 

மந்நிர ஸ்திரமாகும். இவத அைரைர ் மனந்தனில் அழுத்தி நித்தமும் ைாழக்கூடிய ஒரு 

பமய்ஞான ைாழ்க்வகவய நமக்பகல்லாம் யுகப்பரிசாக அளித்த பதய்ைதவ்தப் மபாற்றி 

ைணங்குமைாம் எனக்கூறி  குருபிரான் அவைவயத் பதாடங்கினாரக்ள். 

 

மமளன ஜவப்பின்வ ஜகவிரித் லதமயஜனக் … என்ற குருஸ்மதாத்திர பாடவலத ்

பதாடரந்்து ஜீைசமகாதரி அன்னலட்சுமி அைரக்ளின் புரிதல்: நான்  என்பது பிரம்மம். மனம் 

என்பது எண்ணங்களின் பதாகுப்பு. கைனம் என்பது புதத்ியும், சிதத்மும் ஒன்றாக 

இவணைது. 

 

னாதம்வி ளங்ஙும்சஞ் ஞீவி – னல்ல னடுனிஜல னாயக மானசஞ் ஞீவி … என்ற ஆனந்தக் 

களிப்பு பாடவலத ் பதாடரந்்து ஜீைசமகாதரி பபான்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல்: 

குருபிரானின் ைாக்காகிய பிராணை னாதமம நம்வம பவடத்து காத்து இரட்சிக்கும் 

குரு எவலரா அவர ் சிவமனனப்படுகின்றார். சிவன் எவலரா அவர் குருமவனக் 

கருதப்படுகின்றார.் குரு லவறு சிவன் லவறு என்று எவன் விகற்பத்ஜதச ்

மசய்கின்றாலனா, அன் னரன் மகா சண்ைாளனாகின்றான். 
~ குரு கீஜத 



 

14 
 

May 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

ஓங்காரத் பதானியாகும். மைதத்திற்கு னாதனாகிய ஆசான் ைந்ந பின்தான் 

மைததத்ாய்க்குச ்சந்நதிகள் உண்டாகிறது என்பதவன வைத்மத சமரஸ மைத னாதாமை 

என்ற திருனாமம் வைக்கப்பபற்றது. ஓங்கார நாத பதானியிலிருந்து பைளியான 

பஞ்ஞபூதங்களின் ைரிைடிைமாகிய நமசிைய என்பமத வசை சமயத்தின் 

மூலமந்திரமாகும். உலகின் அவனத்து மத மூலமந்திரங்களும் ஒமர பமய்ப்பபாருவளமய 

குறிக்கின்றது என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

ஜீைசமகாதரர ்பழனிக்குமார ்அைரக்ளின் புரிதல்:  

  சித்திரமும் ஜகப்பழக்கம் 

  மசந்தமிழும் நாப்பழக்கம் 

  ஜவத்தமதாரு கல்வி மனப்பழக்கம் – நித்தம் 

  நஜையும் நஜைப்பழக்கம் நைப்ும் தஜயயும் 

  மகாஜையும் பிறவிக் குணம் என்ற ஒளவையார ் பாடலில், புறத்தில் அவலயும் 

மனதிவன அகமுகமாக திருப்ப நாம் பழகுைமத கல்வி எனும் மனப்பழக்கம். ஆசானிடம் 

இவதப் பழகும் பபாழுது வைராக்கியம் அைசியம். வைராக்கியமற்ற மக்கள் கூறுைது 

யாபதனில் தங்களின் சவுகரியப் பாட்டு இஷ்டங்ஙளுக்குப் பபாருத்தமில்வல எனவும், 

குறுகிய ைட்டத்தினுள் நிவனவை வைத்து இப்படி இருந்நால் மதைவல எனவும், விதியின் 

மமல் பழிவயச ் சுமத்துைமதயாகும். இதயப் பிரகாச மகாமந்நிரப் பிமரரவணயாகிய 

பபரிவதப் பபரிபதனக் கூறாமல் ஈனப் மபடிமனம் பவடத்து தன்வனத ் தாமன 

அைமானபடுத்திக் பகாண்டைரக்ளும் உண்டு. பமய்ைழி குருமார ் பசால் மமல்மநாக்கு 

என்பவத ஆசானின் அருளால் மைத சாட்சியாக நாம் உணரந்்து பகாள்ள மைண்டும்.  

 

ஜீைசமகாதரி அஞ்ஞனா அைரக்ளின் புரிதல்:  

  உயர்வு அற உயர் நலம் உஜையவன் எவன்? அவன்  

  மயர்வு அற மதி  நலம் அருளினன்  எவன்? அவன்  

  அயர்வு அறும்  அமரர்கள் அதிபதி எவன்? 

  அவன் துயர் அறு  சுைர் அடி மதாழுது  எழு , என் மனலன!   என்ற நம்மாழ்ைார ்

அருளிய திருைாய்பமாழி பாடலுக்கான புரிதல்: உலகிலுள்ள உயரவ்ுக்பகல்லாம் 

அப்பாற்பட்டு பபாய்-பமய், நல்லது-பகட்டது, பாை-புண்ணியம் எது என்பவத அறியாமல் 

மறந்து மறந்மத மபாய் விட்டு மயக்க நிவலயில் உள்ளைரக்வள தன் னாததத்ால் 

பமய்யான நிவலக்கு மாற்றுபைமர குருபபருமான். 

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : பசிதத்ைருக்கு உணைளிப்பது ஜீைகாருண்யம் அல்ல. 

பசியால் பமய்ஞான இசவ்சயற்றுப் மபாைவதத் தடுக்கமை பசியாற்றுைது. ைாழ்நாளாகிய 

மூசச்ு விரயமாகாமல் பமய் ஆசானிடம் பழகுபைமன சன்மாரக்்கி. 

 

ஜீைசமகாதரி ைாசுகி அைரக்ளின் புரிதல்: மாதா, பிதா, குரு, பதய்ைமும் மசரந்்து ஓர ்உருைாக 

விளங்குபைமர ஆசான். ஜீைன் மைறு சிைன் மைறல்ல என்பவத அறிவு சம்மதிக்க அருளி 

பூரண நிவலக்கு ஏற்றும் புண்ணிய உருமை குரு.  

  அன்ஜனபி தாவுமா னின்றரன்னாள் 

  முன்னறி மதய்வ னம் தந்ஜந இன் னாள். 

 

னீதிமயனும் மபாருளான மனுக்கு லத்ஜத … என்ற பாடவலத் பதாடரந்்து ஜீைசமகாதரர ்

கருப்பசாமி அைரக்ளின் புரிதல்: ஆதி பமய் உதய பூரண மைதாந்நம் என்ற ஐந்து 

ைாக்கியங்கள் நம்முள் பஞ்ஞாட்சரமாக விளங்குைவத உணரந்்தைரக்மள மதைரக்ள். 

இருளில் ைழி பதரியாமல் தவிப்பைரக்ளின் அசச்ங்கவள அருள் விளக்கின் மூலம் 

அகற்றுபைமர குருபபருமான். இருளில் ைழி பதரியாத இளம்பருைம் அருள் விளக்குன் 

அன்பளித்தாய் யாதுன் மமல் என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 
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ஜீைசமகாதரர ் சுந்தரைடிமைல் அைரக்ளின் புரிதல்: மக்கள் அகத்தினுள் இவறைவன 

அறியாமல் உலபகங்கும் பைளியில் மதடி அவலகிறாரக்ள். ைாசியாகிய நிவனவை 

அறியாமல், பபாய் குருமாரக்ள் மூசவ்ச அடக்குைமத ைாசி மயாகம் என்ற அறியாவமவய 

மக்களிடத்தில் விவதக்கிறாரக்ள். ைாசிவயப் பற்றி  

அன்னமயில் வாசிமயன்ற குதிஜர லயறி 

அகிலமண்ை மஜரமனாடியில் வரவு மாகும்  என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஜீைசமகாதரர ்பாண்டி அைரக்ளின் புரிதல்: னாற்றக் கருைவறயில் இருந்து நம்வமக் காத்து 

இரட்சிதத், பபற்ற தாயின் அன்வப விட மகாடி சூரய்ப்பிரகாசமான கஸ்தூரி களபம் 

மணக்கின்ற கருைவறயில், ஒரு க்ஷண 

மனரமாைது வைத்துப் பபற்பறடுத்த உன் 

ஆசானாகிய மதை அன்வனக்கு உன்மமல் 

எை்ைளவு அன்பிருக்கும். உலகத்தில் சகல 

சம்பத்துகவளயும் தன் மகனுக்காக 

பசய்த தந்வத கவடசியாக அைவனக் 

பகால்ைதற்கு அைர ் ஒரு கத்தி தயார ்

பசய்து வைப்தில்வல. அது மபால 

இவறைனும்  எண்ணிறந்நமகாடி 

உயிரினங்ஙவள மனிதனுக்காகப் 

பவடத்து, னரகபமன்னும் ைல்லிடும்வபப் 

மபராயுததவ்த முன்னமம தயார ்பசய்தது 

ஏபனனில் மனிதன் இவறைனின் 

பவடப்புகவள மட்டும் அனுபவித்து தன் 

கடவமவய மறந்ததன் 

தண்டவனயாகமை இவத பசய்தது. அக் 

கடவமவய மனிதன் நிவறமைற்ற 

மைண்டும் என்பதற்காகமை இவறைன் 

மதகபமடுத்து இை்வுலகிற்கு அைதாரம் 

பசய்ைவத அைரின் பசயலால் தான் நாம் உணர முடியும் என்பது ஆண்டைரக்ள் 

திருைாக்கு.  

 

பரவிரதாச ் சாரிமயன்று லமசமயாச ் சாரினாமனன்… என்ற ஐம்மணிப் பபாதிவக 

பாடலுக்கு ஜீைசமகாதரர ் முனியாண்டி அைரக்ளின் புரிதல்: இவறைனின் அற்புதப் 

பவடப்புகவள பைறும் மைடிக்வகயாகக் காணும் விமனாத மக்களுக்கு, மமலான 

பரத்திற்கான விரதங்கவள அனுஷ்டிப்பதாக கூறுபைரக்வளயும், சமயங்கவளப் பற்றி 

அறிந்ததாகக் கூறி மபாதிக்கும் அறமில்லாத உபமதசங்கவளயும் ஒழித்து, 

ஓபரழுத்திலிருந்து விரிந்த ைரம்பில்லா பமய்ஞானதவ்த ஒரு பமாழியில் நான்கு 

மவறகவளயும், அங்கம் ஆறும் துலங்க அைரைர ்தவலயில் ைழங்க ைந்தைரக்மள சாவல 

ஆண்டைரக்ள்.   

 

ஜீைசமகாதரர ் ஆனமவலயான் அைரக்ளின் புரிதல்: ஒரு இடத்திற்குச ் பசன்று மீண்டும் 

கிளம்பிய அமத இடத்திற்கு ைருைமத பயணமாகும். அது மபால தினமும் உறக்க உலகிற்கு 

பசன்று ைரும் மனிதனுக்கு அது கடந்து விழிப்பு உலகமான  சந்திர சூரியனற்ற இடத்திற்கு 

ஆசானின் அருளால் அகத்தில் பசன்று ைரக்கூடிய பசயமல நிஜமான பயணமாகும். 

இவதமய ஆண்டைரக்ள் மனிதனுவடய மதக ஆலயத்திற்குள் பிரயாணம் பசய்ைமத 

பமய்தப்தாழுவக என அருளியுள்ளாரக்ள். 
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ஜீைசமகாதரர ்பசல்ைம் அைரக்ளின் புரிதல்: புறத்தில் நிவலயில்லாமல் துன்பம், குழப்பம் 

சஞ்சலமாக அவலகின்ற மனவத நிவல நிறுத்துபைமர குரு. அைமர னிவலனிற்கா 

மனந்நன்வன னிறுத்தி வைப்பார.் பிறப்புக்கு காரணமாகிய விவன அற்றுப்மபாகச ்

பசய்யும் பசயவலப் பழக்கி வைப்பமர ஆசான். மயங்ஙா திருமனமம – மயிரப்் பாலம் 

கடத்தும் குரு னாதரருகிருக்க என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

  

சவபயின் நிவறைாக ஜீைசமகாதரர ் திருமூரத்்தி அைரக்ள் அம்வமமய அப்பா 

ஒப்பிலாமணிமய  என்ற திருைாசகப் பாடல் படித்த பின் அவை இனிமத நிவறமைறியது. 

 

21-04-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : 

 

என்னிலல இருந்த ஒன்ஜற யான் அறிந்தது இல்ஜலலய  

என்னிலல இருந்த ஒன்ஜற யான் அறிந்து மகாண்ைபின்  

என்னிலல இருந்த ஒன்ஜற யாவர் காண வல்லீலரா  

என்னிலல இருந்திருந்து யான் உணர்ந்து மகாண்லைலன  

 

 என்ற சிைைாக்கியர ் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகவள பதாடங்கினாரக்ள். மதடுகின்ற 

பபாருள் இன்னபதன்று பதரிந்து மதடமைண்டும். இவறைனின் உயரந்்த பவடப்பான 

மனிதவன அறிந்து பகாண்டால் இவறைனின் ரகசியத்வத அறிந்து பகாள்ளலாம். சரை் 

பவடப்புகளின் ரகசியதவ்த அறியும் பபாருள் ஒன்று மனுத்தவலயுள் உள்ளவத 

பமய்க்குருபிரானின் இரக்கத்தால் அறியலாம்.          

 

வான்மதிக் மகாரல் வாக்கியம் எண் 62 : பமய்ைழிவயச ் சாரந்்த அனந்தகி தன் நித்திய 

மதகத்தில் குடிமயறிய நிகழ்வு பற்றியது. சுத்த நிவனவுடன் ஆண்டைரக்ள் மமல் பகாண்ட 

அன்பினால்  அந்தப் பலவன அளக்கிறாரக்ள். தந்வதயின் எண்ணம் மூலம் ைந்த நாம் மீண்டும் 

எண்ணத்தின் மூலமாகமை பசல்ல மைண்டும். ஆனால் நம் எண்ணமமா, ஆகாயமளவு 

விரிந்துள்ளது. காரிடிபயமனுன் மமற்வக  கலந்திடும் மநரந் நன்னிற் கூறுபகட்டுறு முகின்ற  

பசயமல தீடட்ாக உள்ளது. அது ைவர நாம் மபாற்றி ைந்த மதிப்பு எங்மக மபாயிற்று என 

ஆண்டைரக்ள் மகடக்ிறாரக்ள். சாகாக்கவல பபற்றுக் பகாண்டைரக்ள் தங்கள் ஜீைப்பிரயாண 

மநரத்தில் ஜீைவனக் கண்ட மகிழ்சச்ியும், அைரக்ளின் தூலத்திலிருக்கும் பத்து 

அவடயாளங்களும் அதவன அளக்கும் பபருமானின் திருசப்சயலாக உள்ளது.  

 

காலந்நாைட்ிய காரணப்பா பாைல் எண் : 29 - மக்கள் நம்பர் மபயரும் முழு லாசமும்... என்ற 

பாடலுக்கு ஜீைசமகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல்: பசவியில் சுவை உணரந்்தைர ்மக்கள். 

நம்பர ்என்பது எண்ணாக, எடட்ாக, அகரப் பபாருளாக, ஜீைனாக உள்ளது. தன் அசச்ு மபால் 

அறிவு ைடிைாக ஜீைவிலாசம் தந்து நம்வம  எமன் வகயில் சிக்காமல் பமய் ஆசான் 

காக்கின்றாரக்ள். இப்பாடல் ஒரு தீரக்்கதரிசனப் பாடலாக அவமந்துள்ளது என குருபிரான் 

அருளினாரக்ள்.            

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர ்அருளிய திருவாசகம் - ஆஜசப்பத்து - பாைல் எண்: 9  

மசடியா ராக்ஜக திறமா வீசி … என்ற பாடலுக்கு ஜீைசமகாதரி ஜீவிதா அைரக்ளின் புரிதல்: நம் 

மதகமாகிய அனித்திய ஆக்வக குடிமல பசடியார ்ஆக்வக. நான் இத்மதகம் அல்ல, நம்முள் 

இருக்கும் நித்திய மதகத்தில் குடிமயறி ைாழமை நம் பிறப்பு என ஆக்கி வைப்பைமர சிைபுரத்து 

அரசராகிய குருபிரான். இதவன, அனித்திய ஆக்வகக் குடிவலவய விடும்மபாது ரூகானி 

என்னும் ஜீை மதகத்தில் புகுத்தாட்டி வைக்கமைண்டும் ஆண்டைமர என பாை விமமாசனத் 

திருமந்திரத்தில் அருளப்பபற்றுள்ளது. அருள் எனும் யுகாந்த நாட்டு பசல்ைமம, 

அருட்பபருஞ்மஜாதி. மூன்றாைது கண் பகாண்டு பமய் உணரவ்ின் மூலமாகக் காணும் அறிவு 



 

17 
 

May 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

பிரகாசமம கதியான மஜாதி கண்மடன் என்பது.  இவதமய கண்லைன் லதவஆவிஜய 

கஜைத்லதற என்கிலறாம். பழஅடியார ் என்பது மூலப்பழம் பண்ணாரமணி 

உண்வடப்பபட்டகம் சுமந்துைரும் குருபிரான். அைரக்மள படியாகிய உலகு.  

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : மதளிந்திடுக தன்னுலகலம விடியும் சாஜல. புறத்தில் 

பாரப்்பது உலகமல்ல, மூன்றாைது கண்பகாண்டு பாரத்்து தன் பசாந்த மதகமாகிய அகமிய 

உலகில் குடிமயறி ைாழ்பைரக்வளப் பாரக்்க ஆவச பகாள்ைமத ஆவசப்பத்து.   

 

லதவாரத் திருப்பதிகம் - திருஆவூர் பாைல் 1: புண்ணியர் பூதியர் பூதநாதர் என்ற பாடலுக்கு 

ஜீைசமகாதரி உமாராணி அைரக்ளின் புரிதல் : ஜீைவன பாதுகாக்கும் பசயவலப் பழக்கி 

வைப்பைரக்மள புண்ணியர,் பூதநாதர ்எனும் குருபிரான்.  புண்ணியத்தின் உரு உன்ஆசான். 

அைரக்ள் பசாற்படி நடந்தால் உன் மூசச்ு வீணாகாது. மைர ்மமலும் தவல கீழாக உள்ள எக்கின் 

மரத்தின் ரகசியதவ்த குருபிரானின் அருளால் அறியலாம்.                     

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : மமற்படி பாடலின் இரத்தினச ்சுருக்கம் ைள்ளல் பிரானாரக்்கு 

ைாய் மகாபுரைாசல் என்பதாகும். ஒரு பமாழி கீவத, ஓரிதழ்தாமவர, ஓபரழுத்து 

மாத்திவரக்மகால் என்பது ஆசானிடத்தில் உள்ள முக்கூர ்கத்தியாக உள்ளது. மூரத்்தி, தலம், 

தீரத்்தம் முவறயாய்த் பதாடங்கிமனாரக்்கு ஒர ் ைாரத்்வத பசால்லும் சற்குரு ைாய்க்கும் 

பராபரமம. உறக்கம் அணுகாத, அறியாவம நுவழயாத, அந்தரத்தில் துந்துமி முழங்குமிடமம 

தரணியில் இல்லாத தனிச ்பசயற்பதி எனும் பமய்ைழிசச்ாவல. கண், காது, மூக்கு, ைாய், உடம்பு 

என்ற இந்த ஐைழிக்கு அப்பால் நின்று விளங்கும் ஒரு பபாருளாக இருப்பமத பமய்ைழி. 

ஜீைகாருண்யம் என்பது உன் மூசச்ு நஷ்டம் அவடயாமல் காக்கும் பசயல். இவறைவனப் 

பற்றிய தத்துை ைடிைங்களும் அைரைர ் எண்ணப்படி இருப்பதும் இவறைன் அல்ல. ஒரு 

பமய்ஆசானின் அறிைான ைாரத்்வத பகாண்டு அறிவை அறிந்து துலக்கத்திற்கு ைருைமத 

நிஜமான இவறைனாகும்.  

 

ச ்தியவே ம் – ஆதியொகமம் அதிகொரம் - 03:  6 முதல் 10 வணையிலான 

திருவசனங்களுக்கு ஜீவசயகாதைை ்  விஜேகுமாை ் அவைக்ளின் புைிதல் : மனுவின் 

தனிசச்ீதனமாகிய அமானிதம் எனும் பபருந்தைப் பபாருளானது, இைனது பசயல் சீரின்றி 

மாரணச ் பசயலாக, மாவயயாக உள்ளது. இதனால் கரத்்தரால் விலக்கப்படட் விருடச்த்தின் 

கனிவய ஏைாள் புசிதத்ாள். இந்த பைறிபகாண்ட மனவதமய மைதம் மபய் என்கிறது. மமலும் கீழ் 

மநாக்கமான மனதின் பசயலால், புற உலவகக் கண்டு தன் புறவுடல்  நிரை்ாணமாக 

இருப்பவதக் கண்டாரக்ள். அறிவு ைடிைான மதைனின் நாதத்வத மகட்டமபாதும், மனதின் கீழ் 

மநாக்கத்தால் அைர ்முன் ைருைவத தவிரத்்து தீவமக்கு ஆளாகினாரக்ள்.  அழி அைாைாகிய 

மனம் மது பசவிதனில் விஷப் பாம்பாக நின்று பமய் ஆசானின் நாத மருந்வத உட்புக விடாமல் 

தடுத்து இறுதியில் எமனிடம்  சிக்க வைக்கிறது. 

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : கடவுளும் கரத்்தரும் ஒன்றா எனில் இல்வல. கடவுவளக் 

காண்பித்துக் பகாடுப்பைமர கரத்்தர.் குருவின் ைாரத்்வதவயக் மகடக்ாமல், பபண் பசால் 

மகடப்ைன் நரகத்திற்கு ஆளாைான் என்ற எசச்ரிப்பு ைசனமம ஆதியாகமத்தின் இரத்தினச ்

சுருக்கம் ஆகும்.  

அகரம்: அகர முதலவ்ழுத்மதல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்லற உலகு. அகரம் என்பது அறிைாக 

ஜீைனாக உள்ளது. பிள்வளயார,் சிைன், முருகன் ஆகிமயார ் அகரமுதல்ைன். அவனத்து 

உயிரினங்களிலும், இவர, இருப்பிடம், இவண எனும் நிவனவுடன் அறிைாகிய அகரப்பபாருள் 

இருந்தாலும், அது கடந்து அப்பால் அறியக்கூடிய அறிவு மனுவுக்கு மட்டுமம உள்ளது. மூசச்ு 

இயங்குைதற்கு காரணப் பபாருளாக இருப்பது ஜீைன். மனம், மூசச்ு, கைனம், உணரவ்ு 

இைற்றிற்கு ஒரு பதாடரப்ு உள்ளவத அறியும் அறிவை பமய்க்குருவின் மூலம் அறியலாம். 

இவறைன் அறிவு ைடிவு, அதுமை மஜாதி. மஜாதி ைழிபாடு என்பது பஞ்சபூதத்தில் ஒன்றான 

பநருப்வப ைழிபடுைது அல்ல. சுடாத தீயாக, புவகயாத கனலாக பபரிமயார ் பசான்ன 

ரகசியமம, எண்மணன்ப ஏஜன எழுத்மதன்ப இவ்விரண்டும் கண்மணன்ப வாழும் 
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உயிர்க்கு என்பது. அகரமுதலை்ழுத்பதல்லாம் எண்ணாகிய அகரப் பபாருள் இன்னபதன 

அறிைதற்கான விவட ஆதி மாரக்்க னீதி அவையில் உள்ளது. சரை் காலத்துக்கும் பபாருந்தும் 

ஒன்றாக, எதாரத்்தத்வத, உள்ளவத உள்ளபடி, மைத சாடச்ியாக பகரை்மத ஞானிகளின் பண்பு. 

என்ற சீரம்மவும் திருைாக்கியங்களுடனும், மதாத்திரப் பாடலுடனும் அவை நிகழ்வுகள் இனிமத 

நிவறமைறின.  

23-04-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார ்

 

எமபைரடிபடு லகாைாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் எண் : 90 எமனுவடய ஆயுதத்வத எரித்து 

மனிதரக்வள மீட்பிக்கும் பமய்சப்சயமல சரை் மத மைதங்களின் அடினாதமாகும். 

எமனுவடய ஆயுதமான பாசக்கயிறு காலத்தின் ரகசியமாகும். பாசமைரறுத்து, 

எமபலத்வத முறியடிக்கும் தைராஜராகிய குருபபருமானின் அருளால் அறிவைப்பபற்று 

அதன் மூலம் எமவன  பைல்லும் பமய்சப்சயவல அறிவிக்கமை சரை் மதங்களும் ைந்தன. 

 

காலந்நாை்டிய காரணப்பா : பாைல் எண் : 30  

வந்நு ஓர் பள்ளத் தாக்குவ னத்திலல... என்ற பாடலுக்கு ஜீைசமகாதரி லாைண்யா 

அைரக்ளின் புரிதல் : பள்ளத்தாக்கு என்பது (கானகமாகிய) காண் அகமாகிய னன்னிலமாக 

உள்ளது. அறு னான்ஙு மூப்பபரன்பது 24 அட்சரமாகிய கலிமாப்பபாருவள வகக்பகாண்டு, 

ஊண் சுவை இருதயத்துள் உவறந்ந னன்னிலத்தில் குடிமயறி னாதம் விவளந்த 

னாதராகிய குருபிராவன குறிக்கிறது. 

  

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : தீரக்்க தரிசனத்தில் திருமமனி தாங்கி ைந்து 

பமய்சப்சயவல நடத்தி ைரும் எல்வலயின் பசயல் அவடயாளங்கள் புறதவ்த வைத்து 

பசால்ைதாக இருந்தாலும், லதவ ரகசியம் லதடு உன்னுைம்புள் எனும் திருைாக்கிற்மகற்ப 

அறிவை அறிந்த மக்களுக்கு அவை அகசப்சயலாக இருக்கும்.  தரணியில் இல்லாத ஒரு 

தனிச ் பசயற்பதியான கங்ஙுல் பகலற்ற இடத்தில் ைாழும் னிவலயான அரும்பபரும் 

பசயவலக் குறித்மத அருளப்பபற்றுள்ளது. 

 

 ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் : அஜைக்கலப்பத்து - பாைல் எண் : 8  

மாவடு வகிமரன்ன கண்ணிபங் காநின் ... என்ற பாடலுக்கு ஜீைசமகாதரி ஜீவிதா 

அைரக்ளின் புரிதல் : மாைடு என்பது ஒரு பரிபாவஷ பசால். குருபிரானின் திருநாவினால் 

சீடனுக்கு பமய்ப்பபாருவளத ்பதாட்டுக் காட்டும் அவடயாளமம மாைடு ஆகும். தீயினால் 

சுை்ைபுண் உள்ளாறும் ஆறாலத நாவினால் சுை்ை வடு  என பதய்ைப்புலைரும்,  

  முசச்ந்நி தனிலல ஜவத்தார்  

        முமூசச்ுமார் வந்து கூடும்  

  னிசச்யச ்சஜபக் கூை்ைத்தில்  

        னடுவினில்க் கிைத்தி மனஞ்ஞில்  

  பிசச்ுவாக் மகாண்டு கீறிப்  

        பிளந்துபித் மதடுத்து வாஜயத்  

  ஜதத்துலம வடுவுங் ஙாணாச ் 

        சாதகம் மசய்திை்ைாலர. என ஆண்டைரக்ளும் பிரம்மமாபமதச ரகசியதவ்த 

அருளியுள்ளாரக்ள். குருபிரானின் கூவும் குரமலாவசயாகிய னாதத்திற்குள் தஞ்ஞமாகும் 

பசயவல உணரத்்துைமத அவடக்கலப் பத்தாகும்.  

 

திருஞானசம்பந்தர ் அருளிய லதவாரம் : திரு ஆவூரப்்பசு பதீசச்ரம் - பாைல் : 2  

முத்தியர் மூப்பில ராப்பினு ள்ளார்... என்ற பாடலுக்கு ஜீைசமகாதரி உமாராணி 

அைரக்ளின் புரிதல் : நான் எனும் அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபடுைது முத்தி. முத்தி மவழ 
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பபாழியும் முகில் ைண்ணராம் ஆசானின் பூரண அன்வபத் மதக்கிய பசளபாக்கியரக்மள 

பிறவிச ்சூழலில் இருந்து விடுபட்டு பிறைாவம எனும் முத்திவய அவடய முடியும்.   

  

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : சீடனானைன் குருவிடம் பபற்ற அறிவினால் ைள்ளல் 

பிரானின் திருஆலைாயாகிய மகாபுரைாசல் ைழியாக உள்நுவழந்து, உள்ளம் பபரும் 

மகாயிலாகவும், ஜீைன் சிைலிங்கமாகவும்  இருப்பவத தன்னில் உணரை்மத பசுபதியீசச்ரம்.  

சத்தியமைதம் - ஆதியாகமத்தில்  சரரீலம லதவாலயம் என்றும், மதகாலயத்திற்குள் கடவுள் 

இன்னார ்என்று காட்டுபைர ்கரத்்தர ்எனவும் அருளப்பபற்றுள்ளது. 

 

சத்தியலவதம் - ஆதியாகமம் அதிகாரம் : 03 (11 முதல் 15 ைவரயிலான) 

திருைசனங்களுக்கு ஜீைசமகாதரர ் விஜயகுமார ் அைரக்ளின் புரிதல்: சீராகிய 

அமானிததவ்தச ்சுமந்து ைந்தும் விலக்கப்பட்ட விருடச்த்தின் கனிவய ஆதாமும் ஏைாளும் 

புசித்ததால், கீழ் மநாக்கமான பசயலால் மதைனுவடய சப்தத்திற்கு பசவிசாய்க்காமல் 

சிற்றின்பத்தில் மூழ்கி பாைத்திற்கு ஆளாகினர.்  மனதின் பாைசப்சயலால் ையது 

ைாழ்நாள் நசுக்கப்பட்டு மரணதவ்த சந்திப்பவதமய இை்ைாறாகக் கூறப்பபற்றுள்ளது.  

  

ஆதிமான்மியம் : குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : மஜாதி கன்மவலத் தாயாகிய மைதத ்

தாயினுவடய மான்மியமானது, மாண்ட மனுைவனத்தும் மண்ணிலிருந்து எழுப்பும் 

சாகாக்கல்விவயப் மபாதித்தருளும் பாரதியும், முக்கவலைாணியுமான  ைாக்மதவியின் 

ரகசியமாக உள்ளது. கூத்தனூர ் என்பது அத் தாய் திருநடனம் புரியக்கூடிய இடமாக 

உள்ளது. அத் தாயின் திருநடனம் மூலமம உயிரப்்புவடய ஓதுதவலப் பழகித் மதற முடியும். 

எல்லாண்டு எல்லாண்டு என்பது அணு அண்டமாகவும், அண்டம் அணுைாகவும் இருந்த 

காலதவ்தக் குறிப்பதாக உள்ளது. ஆசானின் அம்பலமானது பல்லாண்ட பழவமப் பரிமச 

அைதாரமாக ைந்தருளுகிறது. பவடப்பின் ரகசியம் ஓவச. ஓவச மூலம் பாவஷயும், பாவஷ 

மூலம் பரிபாவஷயும் உண்டானது.  அப்பரிபாவஷ மூலம் தன்னிவல அறிந்தைரக்ளுக்கு 

அன்றி ஆண்டைரக்ள் அருளிய இன்னூல் ஏவனமயாருக்கு நீரம்மல் எழுத்மத. பதய்வீக 

மாமரமாகிய கற்பகத் தருவைக் கண்டு தரிசிக்க, பாசமாகிய பநருப்பாறு மயிரப்்பாலம் 

கடந்து, சுருதி முடிைான சிைமயப் பபாருவள அறிந்தவடய, பமய்ஞ்ஞான ஓர ்

சிைகுருபிராவன ஆய்ந்து மதடி அைரக்ளின் பசழுஞ்ஞீதள மமனா மனாக்கிற்கிணங்கி 

விளங்கிக் பகாள்ள ஆண்டைரக்ள் ஆசீரப்ாத ஒலி ைாயுவர தந்து அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

புஜதயலான மபருந்நவக் குன்றது ... என்ற பாடலுடன், சிவதவிலா மனசப்சல்ைராக 

மைண்டி ஆண்டைரக்ளின் பபாற்பாதங்கவள ைணங்கி குருபிரான் அைரக்ள் அவைவய 

நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

 

 

 

 

லவதசாஸ்திர புராணங்ஙளும், இதிகாச முதலியனவும், மந்நிர யந்நிர வித்ஜத 

முதலியனவும், லமாகனம் உசச்ாைன முதலியனவும், ஜசவசாக்தாகமங்ஙள் 

முதலியனவும், மற்றுமுள்ள அலனக (சாங்ஙியாதி) மதங்ஙளும் குருவுண்ஜம 

மதரியாத மயக்க உள்ளத்திஜனப் மபற்றுள்ள சகல ஜீவர்களுக்கும் 

தவறுஜையனலவயாம். 
~ குரு கீஜத 
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24-04-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. லேமலதா தியாகராைன் 

 

ஜீைசமகாதரர ் பகளதம் அைரக்ளின் புரிதல் :  

 

மனக்கவஜல: மனிதனுக்கு மட்டும் சீதனமாக பகாடுக்கப்பட்டமத ஆறாைது அறிைான மனம். 

அந்த மனவத பகாண்டு நாம், தன்வன அறியவில்வல எனில் மனக்கைவல ஓயாது. மனவத 

அறிைாக மாற்றினால் பரமலாகத்வத அறியலாம். இதவன சத்திய மைதத்தில் மனம் 

திரும்புங்கள் பரலலாக ராை்ஜியம் சமீபமாக உள்ளது என்றும், மண்ணிலுள்ள 

லபாலதமயண்ணித் தன்ஜனயறியார் மனக்கவஜல ஓயாமரன் றூதிடுஞ்ஞங்லங   என நம் 

பதய்ைமைரக்ள் அருளியுள்ளரக்ள். ைந்த ைந்த பபரிமயாரக்ள் தங்களின் நூல்களில் தன்வன 

அறிந்து இன்புற்று ைாழமைண்டும் என்மற உணரத்்துகிறாரக்ள். தன்வனயறிந்து சுகமாக 

ைாழும் ைாழ்க்வகவய நம் ஆசான் அைரக்ள் நமக்கு பழக்கி வைக்கிறாரக்ள். 

 

மூைநம்பிக்ஜக: நாம் உலக காரியங்கள் அவனத்வதயும் மிகுந்த அறிவுடன் பசய்தாலும் 

பதய்வீக காரியங்கவள மட்டும் நம்பிக்வகயின் அடிப்பவடயில் பசய்கிமறாம்.  நிரூபவணக்கு 

ைராதமத மூட நம்பிக்வக.  

 

நிரூபஜண: ஒரு பபாருவள நாம் பாரக்்காத ைவரயில் அந்தப் பபாருவளப் பற்றி எப்படி   

விைரித்தாலும் பதரியாது. அது மபால் அறிவைப் பற்றி நாம் அறியாத ைவரயில் அது 

நிரூபிக்கபடாதவைமய. அத்தவகய அறிவை நம் ஆசான் அைரக்ள் நமக்கு அறிய வைத்து, 

அறிைாகமை நம்வம மாற்றி, ஜீைன் கண்ட பஜன்ம சாபல்யத்வத அவடயச ்பசய்கிறாரக்ள். 

இதவனமய நம் பதய்ைமைரக்ள் ஆதி பமய் உதய பூரண னூலின் முகப்பில் 

  …  

  சாதிமனுக் குலமஜனத்தும் ஜீவன் கண்ை 

        மசன்மசா பல்யகுல மாக மவன்லற 

  ஆதிமமய் யுதயபூ ரணலவ தாந்நம் 

        அறிந்நஜைந்ந உயிருைலம் லதவ ராலம  என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

நான்: அவனத்து ஜீைராசிகளிடத்திலும் நான் எனும் பபாருள் உள்ளது. ஆனால் அந்த நான் 

எனும் சத்திய பபாருவள அறியும் சக்தி மனிதனிடத்தில் மட்டுமம உள்ளது. இந்த மதகத்வத 

நான் என நிவனக்கிமறாம். ஆனால் இந்த மதகமமா மாறிக்பகாண்மட உள்ளது. சத்திய 

மைதத்தில் நாலன வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிலறன் என உள்ளது. 

அப்படிபயன்றால் நான் எனும் பபாருள் என்றும் மாறாத னிசச்ய பபாருளாக உள்ளது. 

அத்தவகய னிசச்யப் பபாருவள,  தன்வன அறிந்த  குருபிரான் அைரக்ள், தன் னாதத்தின்  

மூலம் இந்த மதகம் தாண்டி சாகாத்தவலயாக உள்ளவத நமக்கு காட்டி, அதவன அறிந்து 

அவடயச ்பசய்கிறாரக்ள்.   

 

எமன்: அரூபமாக அைரைரிடத்தில் உள்ள மனமம எமனாக உள்ளது. இவறைனிடம் தனிச ்

சீதனமாக ைாங்கிய பபாருளின் பயவன அறியாவிடட்ால் அதுமை நமக்கு எமனாக மாறி 

மீண்டும் இந்த பிறவிச ்சூழலில் மாட்டிவிடும். ஆனால் அப்பபாருளின் தன்வமவய  ஓர ்பமய் 

குருபிரானின் மூலம் அறிந்து அவத அறிைாக, பிரம்மமாக மாற்றினால் ஜீைன் கண்ட பஜன்ம 

சாபல்யத்வத அவடயலாம். 

 

முக்தி:  நாம் மனமாக உள்ளைவர கைவல ஓயாது. மனக்கைவலயில் இருந்து விடுதவல 

அவடந்தால் முக்தி. அத்தவகய முக்திவய நாம் இந்த மண்ணில் உள்ள பபாழுமத அவடய 

மைண்டும். இவதமய நம் ஆசான் அைரக்ள் மனதின் தன்வமவய நமக்கு அறிய வைத்து 

வசத்தானாக உள்ள மனவத மாற்றி வசதன்யமாக ஆக்கி முக்தி அவடயச ்பசய்கிறாரக்ள். 
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அஜையாளம்: ஒருைருவடய சத்தத்வத பகாண்மட அைரக்வள நாம் அனுமானிக்க முடியும். 

அதுமபால் இவறைன் இருக்கும் தலத்வதயும் சத்தத்தின் மூலம்தான் அறிய முடியும். இதவன  

அை்வைபிராட்டி  சத்தத்தின் உள்லள சதாசிவம் காைட்ிச ்  சித்தத்தின் உள்லள சிவலிங்கம் 

காை்டி என்றும், சத்திய மைதத்தில் ஆதியிலல வார்த்ஜத இருந்தது, அந்த வார்த்ஜத 

லதவனிைத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்ஜத லதவனாயிருந்தது என்றும்,  நம் பதய்ைம் அைரக்ள் 

ஆதியிலல பிறந்நசத்த மிருந்நுவந்ந மதங்லங அப்புப்பும் கலந்நுனின்ற அறுபுரினூ 

மலங்லங (பமய்ன்னிவலப் மபாதம்) என்றும் அருளியுள்ளாரக்ள். மதைனிடத்தில் இருந்து ைரும் 

ைாரத்்வதமய ஆசானின் னாதம். அதுமை நமக்கு இவறைன் இருக்கும் தலத்வதக் காடட்ி, 

இவறைனுடன் இரண்டற கலக்கச ்பசய்யும் என்ற புரிதலுடன் சவப நிவறவுற்றது.  

  

24-04-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. அருணா சுதர்சன் 

 

மமய்வழி னூல் :  

  வீடுமவளி யாமுன்லன பை்ை பாை்ஜை  

   விபரமாய்ச ்மசால்லமவன்றால் மவகுனா ளாகும்  …   ஆண்டைரக்ள் 

பட்ட பாடுகள் அவனத்தும் நம் தவல பசழிக்க ைந்தது என்பவத நம் னிவனவில் ஊணி 

வைத்து பகாள்ள மைண்டும் என அருளி, குருபிரான் அைரக்ள் அவைவய துைக்கினாரக்ள். 

 

ஜீைசமகாதரி அருணா அைரக்ளின் புரிதல் : 

  ஒத்தது அறிவான் உயிர்வாழ்வான் மற்ஜறயான்  

  மசத்தாருள் ஜவக்கப் படும்   

என திருக்குறளில் கூறப்பபற்றுள்ளது. ஒத்த பபாருளாகிய உயிவர அறிந்தைமன அறிவு 

ைடிைானைன். அறிமை ஜீைனாக, பிராணனாக, ஆவியாக உள்ளது என்பவத சிைானந்த 

மபாதத்தில் உயிரான பிராணலன ஆவியாகும் என்று கூறியுள்ளாரக்ள். இவறைன் நமக்கு 

ஆறாைது அறிவையும், அை்ைறிவை அவடைதற்கான அருவமயான ையவதயும் 

இனாமாகத ்தந்து, பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் - தூல, சூக்கும, காரண, மகாகாரணம் என்ற 

னான்கு மதகத்திற்குள் னுவழந்து, எழில் ஒளிரம்தக இன்பப் பூப்பானது ைளரசப்சய்து 

நித்திய ைாழ்வில் குடிமயறி ைாழ்ைமத மநாக்கமாகும்.  

  தாயின் கருைவறயில் இருக்கும் மபாது நமக்கு உயிர ் இருந்தது; ஆனால் மூசச்ு 

இல்வல. பைளிமய ைந்ததும் உள்ளிருந்த நாதம் மூக்கில் ைந்து மமாதி பதானி கிளம்ப மூசச்ு 

ஓட ஆரம்பிக்கிறது. அதுமபால் மறுபிறப்பு எடுக்கும் மநரத்திலும் பிரணை கருவில் 

பகாண்டு மபாய் மூசச்ு ஆடாமல் ஒரு அணு மநரமமா, ஒரு யுகமமா அங்கு இருக்க வைத்து 

நம் அங்ஙகுலங்கவள மாற்றி மறுபடியும் மதைனாக பவடக்கப் பபறுகிமறாம். இப்பார 

பபரிய பமய்ச ்பசயலினால் நம் மூசச்ு ஒடுங்ஙி, உயிர ்உள்மள அடங்ஙி, ஜீைப்பிரயாணம் 

எனும் அடக்கதவ்த உடலில் உள்ளமபாமத அனுபவிப்மபாம். அடக்கம் பற்றி திருைள்ளுை 

பிரான், அைக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அைங்காஜம ஆரிருள் உய்த்து விடும் என்றும், நம் 

ஆண்டைரக்ள்,  

சாவருமுன் சாப்பழக்கம் பழகுவது மமளிலதா  

      சாவந்நிடில் சமர்த்துமுன்றன் படிப்புமங்லங மசலுலமா 

சாவருமுன்  சாப்பழக்கம் பழகுவதிங்  மஙளிலத    

      சற்சனர்க்லக ஆகுமன்றிச ்சண்ைாளர்க் காகா  எனவும் அருளியுள்ளாரக்ள். 
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ஜீைசமகாதரர ் விஜயகுமார:் மவன என்பது 

இடம்; அதாைது அறிவிருக்கும் தலம். ஆசானின் 

அருளால் அதத்லதத்ில் குடிமயறி ைாழ்ைமத 

புதுமவன விழா ஆகும். 

 

ஜீைசமகாதரர ் கமணசன்:  பங்கஜம் என்பது 

தாமவரயாகவும், மதி என்பது அறிைாகவும் 

உள்ளது. ஆசானின் ஓரிதழ் தாமவரயிலிருந்து 

பிறங்கும் மதிசப்சால்மல நம்வம 

மாவயயிலிருந்து விலக்கி மரணமிலாப் 

ைாழ்வை அளிக்கும். இதுமை பங்கஜ மதி ஆகும். 

 

 

ஜீைசமகாதரர ் காளிதாஸ்: நின்றபதாரு 

பிரளயம் என்பது ஆசான் முன்னிவலயில் 

மனம் அவசயாமல் மூசச்ு லயமாகிய 

மமனாலயத்தில் இருப்பதாகும். 

 

ஜீைசமகாதரி ஆனந்தி: ஆசானின் னாதமாகிய வித்தில்லா வித்தானது நம்முள் 

விவதக்கப்பட்டதின் பலவன, பமய்ைணக்க ைழிபாட்டு முவறவய இவடவிடாது 

னாள்மதாறும் கவடப்பிடிப்பதின் மூலம் உணர முடியும். மனமானது பபாய் ைழியாக கீழ் 

மநாக்கமாக உள்ளவத, மமல் நிவலயாகிய பமய்ைழியில் ஏற்றிவைக்கும் குரு பபருமாவன 

மபாற்றி ைணங்குமைாம் எனும் புரிதல்களுடன் சவபயானது இனிமத னிவறமைறியது. 

 

28-04-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. குமலரசன் 

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு :  

வான்மதிக்மகாரல் - திருவாக்கியம் எண் : 63 மனிதன் உய்ைதற்காகவும், அறம் சாரந்்த 

ைாழ்க்வக ைாழ்ைதற்காகவும் பபரிமயாரக்ள் மைதங்கவள உண்டாக்கி, அை்மைதத்தின் 

பமய்ப்பபாருவளயும் அறிவித்து, பமய்சப்சயவலயும் பழக்கி வைக்கிறாரக்ள். 

இசப்சயவல பமய்ைழி னூலில், 

 

  மசால்லக் லகள் ஞானவழி சுருக்க மின்னூல் 

         லசாதித்து லனர்வழிஜக முஜறயாய்ச ்மசான்லனன் 

  மபால்லாத கள்முதலாம் விபசா ரர்க்குப் 

         பிடுங்ஙுபடும் ஞானனிஜல மயன்னா லளனும்  

  மசால்லப்லப ரின்பம்ஜகப் பற்ற மவன்று 

         மசான்னதல்லாற் குை்சியின்பி ஜழப்புக் கல்ல 

  மசால்மலான்றும் தப்பாது தாக்கு தாக்கு 

         சுந்தரமாய்ச ்மசால்லுகிலறன் லகளு கண்லண  

 

என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆசான் பசாற்படி மகட்டு அைரக்ள் இடட் 

கட்டவளவய சிரம் மமல் தாங்கி ைாழ்பைரக்ளுக்கு மபரின்ப பபருைாழ்ைாகிய  

யுகப்பரிசானது ைழங்கப்பபறுகிறது.  

 

அைக்கம் : அடக்கம் என்பது புலன், பபாறி, மனம், சித்தம், அகங்காரம் அடங்குைதாகும். 
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அைக்கம் மைக்கிப் பிடிக்க மதரிந்லநார னந்நரானலத எனும்  இரகசியதவ்த ஆதி மாரக்்க 

னீதி அவையிலுள்ள ஞானதத்மிழ் பபற்ற மக்கள் மைத சாட்சியாக உணரந்்தைரக்ள் என்பது 

சத்தியமம.  

 

 ஆதிமான்மியம்:  ஓங்ஙார இரகசியம் அறிந்து ஓ ைண்ணமானைரக்ள் ஓதுைமத 

மான்மியம்.  

  ஆதிமு தல்மஜறயும்  

   அவ்வல்க்கி ரந்தங்ஙளும்  

  பாதினடு னிஜலயும் 

   ஓதும்மு டிவுபலன்  

 

 ஆதிமுதல்மவற என்பது சதாசிை பாகமாகிய மதாற்றமில்லாவம எனும் அரூப 

ைடிைமாகும். அது ஒரு மதாற்றத்வதக் பகாண்டு தந்வதயின் சுக்கிலாம் பர னாட்டிலிருந்து  

தாயின் கருைவறக்குள் எழுகணுக் மகாரவ்ையாக ைருகிறது. இசப்சயவல ஆண்டைரக்ள் 

முரீது சுருக்கத்தில், 

  கலிமாமவ னும்மபரு முத்மதான்றி லங்ஙிலய  

   காணுதின் சானுக்குள்லள -  அது   

  காணுவிந் துவினிற் கூைலவ வந்துக 

   ருக்கூை கத்துள்லள ....    என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

 தாயின் ையிற்றில் எை்வித ைலி, மைதவன, அழற் நாற்றம் பதரியாமல் நம்வம 

ைளரத்்த நற்றாய் குருமுடிப்பானது, குழவி முதல் பதரிவை பருைம் ைவரயிலும் காத்து, 

ஏழாம் பிறப்பாகிய மதைப்பிறப்பில் அதுமை ைாலகுரு ைடிவில் பதாடரந்்து ைந்து 

இன்றளவிலும் நம்வம காத்து னிற்கிறது.  

 

   வாலகு ருசந்திப்பின்  

    மூலபண் ைாரம் மபற்றுக்  

   கீழாம்மூ வாஜசவிை்ைக்  

    காலந்நு றவுபூண்டு   

காலத்தின் இரகசியத்வத உவரத்து காலம் கடந்த பபாருளுக்குள் ஆக்கி வைப்பைமர 

பமய்க்குரு. இருந்ததஜன இருந்தபடி இருந்து காை்டி, மசால்லாமல் மசான்னவஜர  

நிஜனயாமல் நிஜனந்து பவத் மதாைக்ஜக மவல்வாம் என்ற பரஞ்மசாதி முனிைரின் 

ைாக்வக பமய்யாக்கிய பமய்ைழி ஆண்டைரக்ளின் பபருங்கருவண மபரிரக்கப் 

புரட்சியினால் இப்பாரப்பபரிய பமய்சப்சயலானது குருபிரான் மூலம் ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையிலுள்ள மக்களுக்கு அசலாக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

 

   மாறாஅ திசயத்தின்  

    லபரும்சன் னதம்மபற்றுக்  

   கூறும்மக் களின்பிர 

    வாகம்எ டுத்துவரும் 

 இசப்சயவலமய காகபுசுண்டரப்ிரான் ஜீைமந்திரத்தில் முப்பத்து முக்மகாடி 

மதைரக்ளும் பபறாத மார்க்கனாதர் என்ற தனித்துைமான திருனாமம் பகாண்டைரக்ள் 

பரிசுத்த ஆவி பதய்ைம் பிரம்மமாதய பமய்ைழிச ் சாவல ஆண்டைரக்ள் என தீரக்்க 

தரிசனமாக குறிப்பிட்டுள்ளாரக்ள். 

 

   மாண்ைம னுவஜனத்தும் 

    மண்ணிலி ருந்மதழுப்பித் 



 

24 
 

May 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

   லதான்றும்தீரப்் பினிலலற்றிச ்

    மசார்க்கன ரகமமன்றும்  

 

 தூலம் கடந்து னிற்கும் சூக்குமத்வத வைத்து அருளப்பபற்றிருக்கும் 

இத்திருப்பாடலின் உள்ளவம இரகசியமானது குருமுகமாக அறியமைண்டிய அரும் 

பபருநிவலகளாகும் என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் அவையானது இனிமத னிவறமைறியது. 

 

 

30-04-2022 ~ சனிக்கிழஜம தூத்துக்குடி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிலவலன் 

 

 

குருபிரானின் அமுத வரஷ்ிப்பு : இவறைன் ஜீை காரியத்திற்காக அன்றி ஜீைன 

காரியத்திற்காக அல்ல என்ற பதளிவை முதலில் நாம் பபற மைண்டும். சிலா ரூபங்ஙளின் 

மீது வைக்கும் பதய்ை பக்தி, பதய்ை நம்பிக்வக என்பது பபாய் உணரவ்ு என அறியாதைவர 

அறிவுத் பதளிவு உண்டாகாது.  சிலா ரூபங்களின் பமய்ப்பபாருவள அறிவித்து அைரைருள் 

பமய்யுணரவ்ை பமய்க்குருபிரான் உண்டாக்கிய பிறமக இவற பபாருவள உணர முடியும். 

இவறைன், பதாண்படழு மனிதன் சுதத்த்துவற இருதயதத்ில் அன்றி விண்படங்ஙும் 

பைளியாைதில்வல என்ற பதய்ை ைாக்கின் படி, குருபிரானின் பசாற்படி மகட்டு 

சாகாக்கவலவய பழகி ஒதுங்ஙியடா னாலு கவல பாழ் மபாகாமல் உள்ளடங்ஙும் வகைாசி 

குமிழி பாயும் என்ற பமய்சப்சயல் வகைரைாகியதும் இருதயத்துள்ளிருக்கும் இவறைனின் 

தரிசவன கிட்டும்.  

 

சிைதத்துைம் பபாதியப் பபற்ற மனித உடலின் இரகசியத்வத திருமூலர ்பிரான், 

  மானுைர் ஆக்ஜக வடிவு சிவலிங்கம் 

  மானுைர் ஆக்ஜக வடிவு சிதம்பரம் 

  மானுைர் ஆக்ஜக வடிவு சதாசிவம் 

  மானுைர் ஆக்ஜக வடிவு திருக்கூத்லத   என அருளியுள்ளார.் 

 

லிங்கம் - ஆவிவட - பீடம் என்ற சிைதத்துைமானது நம்முள் விளங்கிக் பகாண்டிருப்பவத 

தத்துைம் கடந்த தயானிதி கடலாக ைரும் குருபிரானின் அன்பபனும் கருைவறயில் 

ஆவிவட எனும் மதைமயானியில் மறுபிறப்பவடந்த பிறமக அறிய முடியும். எழுைவக 

மதாற்றங்ஙளும் மனிதனுக்குள் குணங்களாக இருப்பவத அறிவித்து, குணங்ஙளாலும் 

பசயல்களாலும் கீழ்னிவலயில் உழன்று பகாண்டிருப்பவத மாற்றி மமலாம்பரமான 

ைாழ்க்வக ைாழ்ைதற்கான னற்குணத்வத விவதப்பைமர னிரக்்குணராகிய ஆசான் 

என்பவதயும், குணத்தின் இரகசியத்வதயும் பற்றி ஆண்டைரக்ள் அருளிய   

ஆதிமான்மியம் முகப்புப் பாடல் மூலம் அறியலாம் :  

 

  முப்ப திப்படி முக்குணத் திற்குடி 

  னிற்ப திப்படி னிர்க்குணா லங்ஙிர்த 

  சிற்ப திப்படி மசாற்குணா உற்பரன் 

  விற்ப திப்படி லவதத்தாய் மான்மியம்  

அழகிய முகத்திஜனயுஜைய பார்வதி! மூன்று உலகங்ஙளிலும் அஜைதற்கரியது 

யாலதா அதஜனச ் மசால்லுகின்லறன் லகள். குரு, பிரம்மத்ஜதவிை 

அன்னியமில்ஜல. இது சத்தியம், சத்தியம். 
~ குரு கீஜத 
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காலசச்க்கரத்தின்  இரகசியதவ்த தன் உள்ளத்தில் தனது பமய்ஆசான் மூலம் 

உணரந்்தவத 

  புலன் வழி பற்றி லயாடிப் 

         லபாக்கிமயன் வயஜத மயல்லாம் 

  னலன் றர மீை்டித் தந்மநன் 

         னாளிஜன யடிலயன் மீண்டும் 

  புலன் வழி யழித்தி ைாது 

         புண்ணியம் தனக்லக யீை்மைன்  

  றலர்ந்தவாய்த் திகிரி லவந்லத  

         அதிசயம் ஆ ஈ மதன்லன    என ஆண்டைரக்ள் அருளிச ்பசய்துள்ளாரக்ள். 

 

புண்ணிய ைாழ்ைளிக்கும் பமய்க்கல்வி கலாசாவல இன்று ஆதி மாரக்்க னீதி அவையாக 

முவளபயழுந்து  முழு தீரத்துடன் முழங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது என்ற அருளுவரகளுடன் 

சவபயானது இனிமத னிவறமைறியது. 

 

இஜச வகுப்புகள் 

மதாகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுலதவன் 

 

03-04-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம 

 

  னம்பிய தன்னுயிர் தற்மகாஜல மசய்வான் 

   னமசிவ இருப்பறியான் 

  தம்பிரான் றவசிதி காம்பர மனன்பான் 

   ஜசவமன னசம்சால்வான் 

  மகம்பீர மாகலவ யறுசுஜவ மகர்வக் 

   லகைர்கள் லனசம்விை்லை 

  தம்பிரா லனயா னும்மிைம் காவற் 

   பாைது லதடுகின்லறன்   

 

என்ற ஞான முஜறயீடு மதாத்திரப்பாடலுடன் இவச ைகுப்பு பதாடங்கியது 

 

பூரணப் புஜதயல்:  

 தன் இலக்கணம் உணர்த்தல் 

 

  அறங்ங மளாருங்ஙுதி ரண்ரமைாரு வீடுவ 

   ரங்மஙாஜை யின்மபருமான் 

  பரங்ஙிள ரங்மஙாளி யூசர ரங்ஙிதி 

   ரண்டுற விண்ணுறவின் 

  உரங்ஙுர வங்ஙுமன ருங்ஙவ ருங்ஙுரு    

   வங்ஙமு ழுங்ஙுளிரும் 

  சரங்ஙுமன ருங்ஙிரு பாகர மரன்ஙுரு 

   மசங்ஙம லம்பதலம  

 

  முன்னுரு தங்ஙுர சிக்குல மாமணி 

   என்னித யப்மபருமான் 

  குன்மனனுங் ஙன்சுல் தன்னில றிந்நகு 

   ணக்கைல் மாமணிகள் 
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  ௭ன்ஜனயு மன்னவர் தன்னில றிந்நுற 

   மவன்னித யம்திறந்லந 

  மசான்னவ ராதிய ருை்மபருஞ் லஞாதி 

   மசங்ஙம லம்பதலம  

என்ற பாடல்கள் விருத்தமாக பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 

 

10-04-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம 

 

  முடியாகிய மூமீமனன 

   வுளனாள் வீண்லபாக்கி 

  இடியாகிய எமன்ஜகப்பை 

   எரிமபாறி லயபறக்கக் 

  கடிதாகிய கசப்லபவரும் 

   கயவர்க ைஜனவிைல்ை 

  அடிலயனிஜற யானும்மிை 

   மானிதம் லதடுகின்லறன்  

 

என்ற ஞான முஜறயீடு மதாத்திர பாடலுடன் இவச ைகுப்பு துைங்கியது. 

 

காமீல்கள் லனாக்கம் :  

 

  உருமுர சஜறந்நு காை்டி யுன்னிதம் காை்ைல் லபாலல 

  கருவிகள் பலதும் காை்டிக் காை்சிகள் காை்டு வார்கள் 

  மருவிய கணிதம் காை்டி வாழுனாை் காை்ைல் லபாலும் 

  திருவிஜனக் காை்டும சீவ முத்தரின் லனாக்க மமன்லன   

 

  இஜசமமாழி காை்டிலமலா மின்மபாருள் காை்டுவார்லபால் 

  திஜசயிஜனக் காைட்ிக் காை்டித் திருப்பள்ளி காை்டு வார்கள் 

  விசும்பிலங்ஙுறிகள் காை்டி மவண்பிஜற காை்ைல் லபாலும் 

  திஜசயிலாத் தவத்துச ்சீவ முத்தரின் லனாக்க மமன்லன   

 

  மசன்றனாை் மசன்றிை ்ைாலும் மசல்லுனாை் மசன்றி ைாது 

  னன்றுள னாலள யின்னாள் ஞானனாமளனத்லதரந்் நுள்ளம் 

  என்றுள னாய னுக்லக யிஜணமயாரு னாளில் லாதாற் 

  குன்றில்வாழ் பவன்லப ரின்பம் மகாள்ளுத மலவர்க்கும் லவண்டும் 

 

என்ற பாடல்கவள  தாளத்துடன் பாடுைதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. 
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அஜவ னிகழ்வுகள்: 

 

லததி  னிகழ்வுகள் 

14th April 2022  

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ளானைரக்ள்:  

1. மமனாகரன்  

2. பூங்மகாவத  

3. யுைராஜ்  

4. மலாகநாயகி  

5. கவிதா திருத்தணி  

6. கஸ்தூரி  

7. மமாகன்  

8. சித்ரா  

9. பைங்கமடசன்   

10. சிரஞ்சீவி மசகர ்  

11. அமசாக்  

12. வைஷ்ணவி   

13. மலாகநாதன் 

இடம்: பசன்வன 

16th April 2022 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ளானைரக்ள்:  

1. சசிகுமார ் 

2. திலகபதி  

3. குரு பிரசாத் 

4. குமபர ்

5. ஜனாரத்்தனன்  

6. ஓம்ைள்ளி  

7. சுசிலா  

8. ைரலக்்ஷமி 

இடம்: பசன்வன 
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2022 ஏப்ரல் மாதம், AMNA அறக்கை்ைஜளக்கு நன்மகாஜை அளித்தவர்கள் 

 

ஸ்ரீதுல்தாஸ் 

பகௌதம் 

புன்னவக 

பசல்லம்மா 

ராஜமமகஷ் 

பழனிமைல் 

தனராஜன் 

உமாராணி 

மஞ்சுநாதன் 

பாஸ்கர ்

கிரகதுவர 

பாரத்்திபன் 

இன்பலதா 

தாமமாதரன் 

லலிதா 

குமமரசன் 

தியாகராஜன் 

மமகஷ்ைரன் 

மணிமாறன் 

சபிதா 

மாதைன் 

ைடிமைலன் 

பாலமுருகன் 

சுந்தர ்

சரைணகுமரன் 

பழனிகுமார ்

கல்யாணி  

காரத்்திமகயன். சிைகாசி 

ஜீைானந்நம். காஞ்ஞிபுரம் 

சீனிைாசன்.காஞ்ஞிபுரம் 

கமணசன். சிைகாசி 

காரத்்திமகயன். ஆைடி 

பைங்கமடசன். பசன்வன 

மமகஷ். மதுவர 

சசிகுமார.் மிட்டப்பள்ளி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்கட்டவளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்முள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் 
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