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மூலமந்நிரம் 

முத்திபூரண்ம்!  

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுரய்ுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சரை் மூலமந்நிர 

னிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைரக்வள முத்தி பாலிப்பு.  

 

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடய கண்கவள ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந வதசிவகந்நிரவர வதைரீருவடய திை்ய திருைடிக் கமலங்ஙளுக்வக னமஸ்காரம்  

 

 

மகாசங்ஙல்ப மந்நிரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் வஙாடிகால னரக வைதவனக்குப் வபாகாமல் அவதமாற்றி, 

பரமபத னித்திய மகிழ்சச்ி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சதுரய்ுகத்திலும் உண்டான எல்லா ஜாதி 

மத வைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக பிரம்மவித்வதச ்

பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த உலகத்வத விட்டு 

மறந்நு மவறந்வந வபாய்விட்ட இறுதிக்காலமாகிய இதுவனரம் எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் 

அவத பிரம்மவித்வதச ்பசயலாகிய சுைரக்ப்பதி பரமபத முத்திச ்பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் 

கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத தைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் 

குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் வசரந்்நு 

ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்வறாம்!  

எதாரத்்த னன்மனத்தினர ் யாராக இருந்தாலும் இதில் வசரந்்நு வதைப்பிறப்பிவல பிறந்நு 

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைரக்ளுவடய ஆசீரப்ாதம்! 

  ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவரக்ளின் முன்னுஜர 

  

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்கவள, எதாரத்்த நன்மன சற்சனரக்வள, 

அவனைருக்கும் நமஸ்காரம். 

ஆடி மாத மின்னணு சஞ்ஞிவக, 19 அவை 

னிகழ்வுகளாகவும், மற்றும் 3 இவச ைகுப்பின் 

னிகழ்வுகளுடனும், நா ஆடி, மக்கவள நாடி ைந்துள்ளது. 

ஆடி மாதத்தின் சிறப்பு, மாரிஅம்மனாகிய 

இவறைனிடத்தில் மாரியாகிய மவழக்காக வைண்டி 

பிராரத்்தவன பசய்யும் மாதமாக உள்ளது.  தியாகத ்

திருநாள் என்னும் பக்ரதீ் பண்டிவகயும் இம்மாதத்தின் 

சிறப்பாக உள்ளது. எவத தியாகம் பசய்ய வைண்டும்? 

பலியிட வைண்டும்? என ஐந்து கடவமகளாக 

இஸ்லாத்தில் கூறப்பபற்றுள்ள ஒன்று, இஸ்லாமிய 

குலத்திற்கு மட்டுமின்றி ஒட்டுபமாத்த மனுத ்

தவலக்கும் உரிய சட்டம் என்று தான் பசால்ல 

வைண்டும். பதாழுவக என்பது ஐந்து வைவளயாக, 

பதாழுவகக்கு முன்னும்,  பின்னுமாக ஐந்து 

கடவமகளாக உள்ளது. பதாழுவகக்கு முன் ஒலு எனும் சுத்தம் பசய்து சுதத்ிகரிக்கப் 

பபற்றபின் சுன்னத்து பசய்த பின்னவர பதாழ வைண்டும் என்பது வைத சட்டம். 

பதாழுவகக்குப் பின் ஜக்காத் என்னும் தான தரம்ங்கள் பசய்ைதும், அதன் பின் பக்ரதீ்தின் 

சிறப்பாகிய குரப்ானி என்னும் பலியிடுதலும் வைண்டும். பின்னர ் வநான்பு முடித்து 

ஷை்ைால் எனும் ரமலான் மாதத்தில் ஹஜ் யாத்திவரயாக மக்காவிற்கு பயணம் பசல்ல 

வைண்டும். மக்கமா நகரின் சிறப்பாக பக்ரதீ்தின் அசலான ஓயா பதாழுவகக்குரிய நகல் 

சடங்கானது, அசலான பசயவல அறிைதற்காக நவடபபற்று ைருைவத, அசலான குருவின் 

மூலம் அறிய வைண்டும். குறிப்பிட்ட காலங்களில் ைரும் தீபாைளி நைராத்திரி ஆடி 

கிருத்திவக வபாலன்றி, பையில், மவழ, பனி, இளவைனில் என எல்லா காலங்களிலும் 

வநான்பு வைத்து ரம்ஜான் பண்டிவக ைருைதின் வதை ரகசிய பசயவல குரு முகமாகவை 

அறிய முடியும். ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அதத்வன சிறப்புகளும், அறிவை 

முதன்வமயாக வைத்து வபசப் பபற்ற வதை ரகசியங்களும், அதற்கான வைத சாட்சிகளும், 

இம் மின்னணு சஞ்சிவக மூலம் பைளியாக்கப் பபற்றுள்ளது. அவையின் சிறப்பாக 

சிைானந்தவபாதமும், வபாதத்தின் சிறப்வப ஆறு ைவகயாக ைள்ளல் பபருமான் 

அருளியுள்ளதும், அதவனத் தாங்கி ைரும் வபாதனாசச்ாரியவர ஆசரியர ் என்பது வைத 

தீரப்்பு என்பதும் இசச்ஞ்ஞிவகயில் உள்ள சிறப்பாகும்.  

இந்த ஆடி மாததத்ில் நா ஆடியைரக்ளின் பட்டியலாக, சிைகாசி அவையின் 

மக்களுக்கு ஊன்றுவகாலாக, முதன்வமயாக இருந்து சங்கர,் அவைவய சிறப்புற நடத்திய 

விஷயங்களும், சத்துைாசச்ாரி சவபவய சிறப்பாக நடத்திய (பகளதம்), இவச ைகுப்பிவன 

மிகவும் திறமாக சிறப்புடன் நடத்தி ைருைதுடன், காலந்நாட்டிய காரணப்பா பாடலுக்கான 

புரிதலாக (லாைண்யா), திருைாசகத்தின் ஆவசப்பத்து அதிசயப்பத்து பாடலுக்கான,  

வபாற்றுதற்குரிய புரிதலாக (பூரண்ிமா), பசுபதியீசச்ரம் பாடலுக்கான சிறப்பான 

புரிதலாக (சண்முகப்பிரியா), இைரக்ளின் நா ஆடிய விஷயங்கள் யாவும் சிறப்பாக 

பதாகுத்து ைழங்கப் பபற்றுள்ளன. சிைகாசி அவையின் நிகழ்வுகளுள், பழனிவைல் தன் 

புரிதலாக சிறப்பாக பதாகுத்து ைழங்ஙியவத சிரஞ்ஞீவி படித்து ைாசித்ததும், பத்மாபதி, 
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பசல்லம்மா இைரக்ள் இவற நிவலவயப் பற்றி தான் உணரந்்து பகாண்ட விஷயங்கவளப் 

பகிரந்்ததும், புள்ளி விபரங்களுடன் வகாபிநாத் பதாகுத்து வபசிய அறிவுக்கான 

விஷயங்களும், தமிழ் ஆசரியரின் திருக்குமாரனான பஜயக்குமார,் நைகிரகங்கவள- 

கதிரைன், வசாமன், னிலமகன், அறிைன், சீலன், கங்ஙன், காரி, கருநாகன், பசந்நாகன் என 

தமிழ்ப் பபயரக்ள் பகாண்டு பதாகுத்து ைழங்கியதின் சிறப்வபயும் இம் மின்னனு 

சஞ்சிவக மூலமாக மக்கள் பாரத்்து பயன் பபற வைண்டும். இந்த ரகசியங்கவள ஒருைன் 

வதடி உணரந்்து பகாண்டால் அைன் தன்னிலக்கணம் கற்றைனாக, தமிழின் சிறப்வப 

அறிந்தைனாக, சரை் வைதங்களின் லட்சணங்கவள உணரந்்தைனாக இருப்பான் என்பது 

சத்தியம். வமலும் மவகஷ், புன்னவக(மதுவர) மற்றும் ராஜமவகஷ், பழனிக்குமார,் 

கிரகதுவர, கவணஸ்ைரன், இன்பலதா, நாகமணி, கவணசன், இைரக்ள் சிறப்பாக வபசிய 

விஷயங்களும் தமிழில் நாம் பைளியாக்கிய ரகசியத்வத அஷ்டாங்க வயாக விளக்கமாக 

சங்கர ் இதில் பதாகுத்து ைழங்ஙியுள்ள விஷயங்கவளயும் மக்கள் பாரத்்து பயன்பபற 

வைண்டும். பமன் வமலும் நன்பனறியாகிய இசப்சன்பனறி திருமாரக்்கத்திற்கு இைரக்ள் 

எல்வலாரும் சிறப்பு வசரக்்க வைண்டி எல்லாம் ைல்ல பரிசுத்த ஆவி பதய்ைம் பரம்பபாருள் 

பிரம்ம பிரகாச பமய்ைழி சாவல ஆண்டைரக்ளின் திருைடிகவள வபாற்றி ைணங்கி 

இைரக்ள் எல்வலாரும் எல்லா நற்பாக்கியங்களும் பபற்ற மக்களாக ைாழ வைண்டி 

ைாழ்த்துகிவறன். 
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சிவாயனம மவன்று சிந்நித் திருப்பபாரக்்கு அபாயம் ஒரு னாளுமில்ஜல என்றது, 

சிைாயனம என்று ைாயில் பசால்லிக்பகாண்டிருப்பவதயா? இல்வல. சிந்நித்து இருப்பது 

என்றல்லவைா பசால்லி யிருக்கிறது. அனுபவித்து ருசித்த பிற்பாடுதாவன சிந்நிக்க ைரும். ஆகவை 

சரை்ாங்ஙமும் தழுைப் பரிசுத்த ஆவிவயக் கைரந்்நு சுவைக்க இருப்பதன்வறா சிந்நித்திருப்பது. 

இந்நத் தை ஏற்றம், இத் வதக ைல்லபமும் அவதாடு இத்வதகம் கடந்நு னிற்கும், அதாைது புலன் 

பபாறி கடந்நு னிற்கும், அழியாச ் சுைரண் வதக ைல்லபமும் பபற்று விளங்ஙும் ஒரு பதய்ை 

ஆசரியர ்அைரக்ளின் உதவியால்தான் வக கூடும். பதகமில்லாத அந்ந இஜைவஜன னீ வபாய் 

அவடைதாக இருந்நால், உன்னுவடய இந்நக் குவற வதகத்வதக் பகாண்டு அவத அவடய 

முடியுமா? முடியாது. னீ யார?் ஒரு அழி வதகி. உன்வனாடு அை் விவறைன் கூடிப் பழகுைதாக 

இருந்நால் வதகமற்ற இவற பசாரூபத்தின் ைல்லபமும் வதகமுவடய பிரானின் ைல்லபமும் 

வசரந்்ந ஓர ்அதிவல்லபர், தீரக்்கர் உனக்கு ைாய்க்க வைண்டும். மவனா ைாக்குக் காயங்ஙளுக்கு 

எட்டப்படாத அந்ந எல்வலக்கு னீ வபாக வைண்டுமானால், மவனா ைாக்குக் காயம் கடந்ந ஒருைர ்

உன்பால் இரக்கப்பட்டு, உன்வனப்வபால் ஒரு வதகியாக உன் உலகுக்கு ைந்நிருக்கவைண்டும். 

ைந்நு உன்வனக் வக வபாட்டு ைழிகூட்டி னடத்த வைணும். அதல்லாது வைறு எந்ந ைழியில் 

னடப்பைரக்ளும் மாவய தரும் புத்தியில், ைழியில் னடப்பைரக்வள ஆைாரக்ள்.  

~ சாஜல ஆண்டவர்கள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 ைூஜல மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள் - ஆகஸ்ட் மாத மவளியீடு  

 

02-07-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

அறுபுரினூல் பிரானிஜல யறியான் யான் பிராமண மனன்று... என்ற ஞானமுவறயீடு 

பாடலுடன் அவை இனிவத துைங்கியது.  

 

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் எண் : 96 அனித்திய ஆக்வக குடிலாகிய 

இத்தூல வதகத்துள் அழியாத னித்திய சுத்தவதகம் இருக்கிறது. அதுவை நம் பசாந்த வதகம், 

மூலமந்நிரம், பஞ்ஞாடச்ரம், அஷ்டாடச்ரம், பிரணைம், கலிமா, காயத்ரி, புகழுடம்பு, தங்ஙஉடல், 

வைரமணித்வதகம் என அவனக திருனாமங்ஙளாக வைதத்தில் அருளப்பபற்றுள்ளது. ஆசானின் 

அனுக்கிரகத்தால் மூன்றாைது கண் திறக்கப்பட்டைரக்ளால் மட்டுவம அைரைரின் பசாந்த 

வதகத்வத காண முடியும்.  

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் புதிய சீடர ்ஒருைர ்வைதத்திலுள்ள,  

 

1. ைாசி 

2. நந்தி 

3. கலிமா 

4. உஜூது 

5. சுழிமுவன 

6. அமானிதம் 

7. அடி, முடி, னடு 

8. காயாபுரிக் வகாடவ்ட 

9. பனருப்பாறு மயிரப்்பாலம் 

10. சாகாத்தவல, வைகாக்கால், வபாகாப்புனல் 

11. முசச்ுடர,் முப்பாழ், முப்பால், முக்வகாணம், அறுவகாணம் 

12. மகம்வமரு, சபாத்துைாரம், துளசி, ஊசிமுவனத் தமரை்ாசல் 

 

இைற்வற தனக்கு விளக்கியருள குருபிரானிடம் வைண்டியவபாது –  

குருபபருமான் பபருங்ஙருவண வபரிரக்கம் பகாண்டு வைதசாட்சிகளின் மூலம் அரூப 

உருைமாக னின்றிலங்ஙும் ஆத்ம னிவலகவள குருமுகமாக சிைா அனுபைமாக 

பமய்யுணரை்ாக பபற வைண்டுவம அன்றி வகள்வி பதிலாக வகட்டு உணர முடியாது என்பதவன 

 

அறிவிஜன அறிந்பநார ்அறிவரிவ் வாய்ஜம  

பாமரர ்அறியார் பண்டிதர் அறிவர ்

 

என்ற பதய்ை ைாக்கின் மூலம் பதளிவுபடுத்திய பின் அைர ்வகடட் அவனத்து வகள்விகளுக்கும் 

இன்னது இன்னபதன இன்னதுக்கு இன்னபதன ஆண்டைரக்ள் அருளிய ஆதி பமய் உதய பூரண 

வைதாந்நத்தின் பாடல்கவள சாடச்ி வைத்து அருளி சீடனின் ஐயத்வத வபாக்கினாரக்ள். 
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காலந் நாட்டிய காரணப் பா - பாடல் எண் - 33 மனுமகன் ைஜலப் பாஜை மஜலயின் பமல்... 

எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் :  அடி முடி னடுவின் 

இரகசியதவ்த உணரந்்தைரக்வள ஆதி மனுமகன். இவதவய, ஆதி மனுமகன் என் பதய்ைவம ...  

என்றும் ஆமனு என்றவதார ் அடி முடி னடுைவண ... என்றும் அருளியுள்ளாரக்ள். 

பனிமவலயாகிய இமயத்வத குறிக்கும் பமய்ப்பபாருளின் இரகசியதவ்த அருளுபைரும் 

னடுைாகிய காரண வதகத்வத விளங்க வைப்பைருமாகிய குருபிராவன ஆதி மனுமகன். 

அைரின் னாமவம துணிைன்னாமம். பிரம்ம பிரகாச சாவல ஆண்டைரக்ளின் 

இவடக்கசச்த்திலும் மகரிஷி மார்க்கனாத ஆண்டஜக எனும் திருனாமம் பதிக்கப் 

பபற்றுள்ளவத அன்வற தீரக்்க தரிசனம் கூறியுள்ளது. 

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் - அஜடக்கலப்பத்து - பாடல் எண் : 10 

வழங்குகின் ைாய்க்குள் அருளார்... எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி பூரண்ிமா 

அைரக்ளின் புரிதல் : ஆசானின் திருைாய் பமாழிவய அமுதம். நம் விதி எழுத்வத துவடத்து மதி 

எழுத்தாக மாற்றும் ைல்லவமயுவடய ஆசானின் அருளமுதத்வத உட்பகாள்ள விடாது தடுப்பது 

விவன. விவனயால் மறதி உண்டாகி பதய்வீகத்வத உணர முடியாமல் துன்பத்தில் 

ஆழ்த்துகிறது. குருவின் ஜீைத்தண்ணீராகிய னன்னாதவம மறதியற்ற பரிசுத்த னிவனவை 

அளித்து அழியா வதகத்தில் குடிவயற்றி அவடக்கலம் தரக்கூடியதாகும். 

 

திரு ஞானசம்பந்தர ் அருளிய பதவாரம் - திரு ஆவூர்ப்பசுபதியீசச்ரம் - பாடல் எண் : 4  

பதவிமயார் கூறின பரைபதறுஞ் ... எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி 

சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல் : வதவியர ்எனும் னாமம் வைதத்தாவயக் குறிப்பதாகும். 

பதய்வீக கருைவறயில் பபற்பறடுத்து,  பமய்ப்பால் ஊட்டி, னரன் என்ற னிவலயிலிருந்து 

மனிதனாக மாற்றி பின் வதைப் பதத்தில் ஏற்றி வைக்கும் குருபிராவன வதவியர.் அைரக்ளின் 

திருனாதவம ஆவூரப்்பசுபதியீசச்ரம் ஆகும். 

 

சிவானந்த பபாதம் னூல் பயன் - குருமபருமானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு :  

சிைானந்த வபாதம் மனிதன் வபரானந்தத்வத அனுபவிப்பதற்காக ைான னாட்டிலிருந்து 

இறக்கப்பபற்ற பபருனூல். வசைத் திருமுவறகளில் பமய்கண்டார ்உடன் இருந்த பனிபரண்டு 

பபரிவயாரக்ளில் ஒருைர ் இயற்றியவத இன்னூல். மாணிக்க சுைாமிகளின் திருைடி வபாற்றி 

ைணங்கி அறிைாகிய குரு - மனமாகிய சீடன் என நாடகத்தமிழ் மூலம் எளிவமயாக 

பமய்ஞ்ஞானத்வத அருளும் சிறப்புவடயது இன்னூல்.  

னிஜைந்த பரிபூரணமாய் னிர்க்குணமாய் னிர்மலமாய் னித்தனாகி ...  எனத் 

பதாடங்கும் பாடலில், பிரம்ம பசாரூபரின் பரிசுத்த ைாய்வமக்குள் ஆகி பிரம்மவித்வதவய 

பழகித் வதரந்்து பூரண னிவலவய பபற்றைரக்ளால் மட்டுவம எங்கும் னிவறந்த 

இவறபபாருளாகவும் ஏகனாயக தத்துைாதீத மாகவும் னின்றிலங்கும் பரிபூரணத்வத 

உணரமுடியும் என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

   

03-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ தூத்துக்குடி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

 

ஆறிரு சமயத்திை்கும் அறிவுஜர மதய்வமாகி… எனும் வதாத்திரப் பாடவலத் பதாடரந்்து  

ஜீைசவகாதரர ்பழனிவைல் அைரக்ளின் புரிதல்:  

 

உண்ஜம:  வபரின்பத்வத தரும் உண்வமபயனும் பமய்ப்பபாருள் அவனைரிடமும் உள்ளது. 

உண்வம என்பது உணரை்ாக உள்ளது. இவதவய ஆண்டைரக்ள் பமய்யாக பமய்யாகவை என 

மூலமந்திரமாக அருளியுள்ளாரக்ள். பமய் என்பது உணர வைண்டிய பமய்யுணரை்ாக 

இருக்கிறது. அது ஓங்காரமாக, உணரை்ாக, கைனமாக இருந்து நம்வம காத்து ைருகிறது. 

இசப்சயவலவய ஞான அகைல் பாடலில் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  
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மமய்மயன் மைவர்களும் வாய்புலம் புவதலா லறியார ்

மமய்மயனும் மபாருப்பீ மதனமனம் மதளிந்நவ ருலகில் 

மமய்ஜய மமய்மயன பமவிடார் மமய்யரா குவபரல் 

மபாய்ஜய மமய்மயனும் புஜலயபரன் புண்ணிய ராகார.்  (ஞான அகவல்) 

 

கல்வி: கசடற கற்பதுவை கல்வி. உலக கல்விவய பகாண்டு அழி வைவலகவளவய பசய்து 

அழிந்து வபாகிவறாம். அழியாத கல்வியான பமய்க்கல்விவய அறிய அவத கற்றறிந்த 

பபரிவயார ் ைந்து கற்பிக்கும் வபாவத அறிய முடிகிறது. பமய்க்கல்விவய உயிர ் காக்கும் 

கல்வியாக உள்ளது.  

 

அறிவு இருக்கும் தலம்: வபாகாப்புனல் வமல் வீற்றிருக்கும் பிரம்மமுடி சாகாத்தவலவய அறிவு 

இருக்கும் தலம். மனமாகிய வபாகாப்புனல் வமல், பநருப்பான சாகாத்தவலயும், அதன் வமல் 

வைகாக்காலும் இருக்கிறது. அறிவு இருக்கும் தலமாகிய ஆசானின் ைாய்வமயின் மூலம் 

ஜலமான மனம் சுண்டி அறிைாக மாறுகிறது.  

 

அகரம்: பஞ்ஞபூதங்கள், சூரியன், சந்திரன், ஆன்மா ஆகிய எட்டு பபாருளும் வசரந்்தது அகரம். 

அகரத்வத அறிந்தால் இவறைவன அறியலாம். அகரத்திற்கு முதலாக இருப்பது ஒள. (அ+உ ) 

ஒள என்பது எட்டிரண்டும் பத்தான ஓர ் அறிைாக விளங்கும் இடம். இதவன அறிந்தைரக்வள 

ஒளவையார.் 

 

அகர முதல் அவ்மவழுத்மதல்லாம் ஆதி  

பகவன் முதை்பை உலகு     என்பது திருைள்ளுைர ்ைாக்கு. 

 

 

ஜீைசவகாதரி பத்மாபதி அைரக்ளின் புரிதல்:  பகாடாயிதக் கூர் வாக்கியம் எண் 19 : 

வதைரகசியதவ்த அறிய வதைப்பிறப்பில் பிறக்க வைண்டும். வதைரகசியமாகிய 

பஞ்ஞாடச்ரத்வத சதா நம் நிவனவில் வைக்க வைண்டும்.  வதை ஆவியில் பிறப்பைரக்ள் 

பிறைானிவலவய  பபறுைர.்  மனிதன் இவறைனின்  ரகசிய பபட்டகம். ஏகாடச்ரமாகிய 

பிள்வளயார ்சுழிவய  பஞ்ஞாடச்ரம், சிைமயம், னற்றாள், பாதம், நான், கைனம், உணரவ்ு, ஜீைன் 

என பல னிவலகளாக உள்ளது. பஞ்ஞாடச்ரத்வத தன்னில் அறிபைவர மரணமிலாப் 

பபருைாழ்வு பபறுகின்றார.் வைதங்கள் எல்லாம் புகழும் பஞ்ஞாடச்ரம் தன் வக ைசத்தில் 

இருந்தால் இவறைன் தன்ைசம் என்பது ஆண்டைரக்ள் திருைாக்கு. மறுபிறப்பு பூமியாக, பசாந்த 

பூமியாக இருக்கும் னீங்கா னன்னிலம் என்பவத தன்னில் அறிைவத வதைரகசியதவ்த அறிைது.  

 

பஞ்ஞாட்சரபமனி படிந்நகுல மதய்வமஜத 

மனஞ்ஞாரக் கண்டுமதாழ ணீனிலத்தில் வாசச்ுதிங்பங   

- (இடப்பாக ஆசாரக் கண்ணி)  

 

 

ஜீைசவகாதரர ்வகாபிநாத் அைரக்ளின் புரிதல்:   

 

அன்மபனும் பிடியுள் அகப்படும் மஜலபய 

அன்மபனும் குடில் புகும் அரபச 

அன்மபனும் வஜலக்குடப்டு பரம் மபாருபள 

அன்மபனும் கரத்தமர் அமுபத 

அன்மபனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடபல 

அன்மபனும் உயிபராளிர் அறிபவ 

அன்மபனும் அணுவுள் அஜமந்த பபமராளிபய 

அன்புருவாம் பர சிவபம!  - வள்ளலார.்  
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பிறப்பு இருந்தால் இறப்பும் இருக்கும். மா- ரணமாக இருக்கும் மரணத்தின் எசச்ரிப்வப 

அறிந்தால் மட்டுவம சாகாக்கல்வி எனும் மரணமிலாப் பபருைாழ்வை  அறிய முடியும்.  

 

புனரபி ைனனம், புனரபி மரணம் என ஆதிசங்கரர ்அருளியுள்ளார.்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம் கசப்பு தீட்டு... என 

சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளிய மகா சங்ஙல்ப மந்நிரத்தில்  அைமான அைஸ்வதயாக இருக்கும் 

மரணத்வத எசச்ரிக்கிறாரக்ள்.  

 

ஊமரல்லாம் கூடி ஒலிக்க அழுதிட்டுப் 

பபரிஜன நீக்கிப் பிணம் என்று பபரிட்டுச ் 

சூஜரஅம் காடட்ிஜடக் மகாண்டுபபாய்ச ்சுடட்ிட்டு  

நீரினில் மூழ்கி நிஜனப் மபாழிந்தார்கபள.  

என திருமூலரப்ிரானும் மரணத்வதப் பற்றி எசச்ரிக்கிறார.்  

 

ைள்ளல்பிரானும் இன்று ைருவமா நாவளக்வக ைருவமா அல்லது மற்று என்று ைருவமா அறிவயன் 

எங்வகாவை! – என மரணத்வதப் பற்றி எசச்ரிக்கிறார.்  

 

மாமிசமாகிய இை்வுடவலப் பற்றிய சிந்தவன மரணம் என சத்தியவைதம் கூறுகிறது.  

 

மரணத்வத மாற்றக் கூடிய பிரம்மவித்வத பசயல் ஒரு பமய்க்குருபிரானின் வகயகத்தில் 

உள்ளது. பைளிக்குள் பைளிகடந்து சும்மா இருப்பவத பசத்து தினம் பழகும் உளைாக உள்ளது. 

அருட்வசாதியானால் மரணத்வத தவிரக்்கலாம் என ைள்ளல் பிரான் ஆறாம் திருமுவறயில் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

அருட்பசாதி ஆபனன் என்று அஜையப்பா முரசு 

அருளாடச்ி மபை்பைன் என்று அஜையப்பா முரசு 

மருட்சாரப்ு தீரந்்பதன் என்று அஜையப்பா முரசு 

மரணந்தவிர்ந்பதன் என்று அஜையப்பா முரசு 

 

ஜீைசவகாதரி பசல்லம்மா அைரக்ளின் புரிதல்:   

பகாடாயிதக்கூர் வாக்கியம் எண் 48 : அளவுக்கு மிஞ்ஞினால் அமுதமும் நஞ்சு என்பது 

பழபமாழி. எந்த ஒரு பபாருள் மீதும் அளவிற்கு அதிகமான ஆவச பகாண்டால் மனம் எனும் 

ையிறு வகாளாறு அவடகிறது. அவத சரி பசய்ய ஆசானின் னாத மருந்வத பசவி மூலம் 

உட்பகாள்ள வைண்டும். பைண்வநாய் எனப்படும் பிறவிப்பிணிவய வபாக்க ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவை ஒன்வற வைத்தீஸ்ைரர ்இருக்கும் வைத்திய சாவலயாக இருக்கிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பஜய்குமார ்அைரக்ளின் புரிதல்:   

உலகில் நை (ஒன்பது) என்பதின் பயன்பாடுகள்:  

நைசக்திகள், நைதீரத்்தங்கள், நைஅபிவஷகங்கள், நைரசம், நைமணிகள், நைதிரவியங்கள், 

நைவலாகம், நைதானியங்கள், நைகுண்டங்கள், நைக்கிரகதலங்கள், நைபாஷாணம், 

நைதுரக்்கா, நைசக்கரங்கள், உடலின் நைதுைாரங்கள், உடலின் ஒன்பது சக்கரங்கள் என 

இருக்கிறது.  நைகிரகங்கள் அைரைரிடத்திவல உள்ளது என்பவதயும் பபரிவயாரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

குருவின் பாவதாதகத்வதப் பருகலும், குருவின் உசச்ிஷ்டத்வதப் புசித்தலும், குருைடிவை 

எப்வபாதும் தியானித்தலும், குருவின் னாமத்வத எப்வபாதும் ஜபித்தலும் பசய்தல் வைண்டும். 

 

~ குரு கீவத 
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நவகிரகங்களின் தமிழ் மபயர்கள்:  

 

1. சூரியன் - கதிரைன் 

2. சந்திரன் - வசாமன் 

3. பசை்ைாய் - நிலமகன் 

4. புதன் - அறிைன் 

5. குரு - சீலன் 

6. சுக்கிரன் - கங்கன் 

7. சனி- காரி 

8. ராகு - கருநாகன் 

9. வகது – பசன்நாகன்  

 

காலச ் சக்கரபமன்னும் ஒன்பது கிரகங்களும் மனிதனுள் நுவழந்து பகாண்டு நடத்தும் 

பசயவல சாவல ஆண்டைரக்ள் ஆதிமான்மியதத்ில் அருளியுள்ளாரக்ள். நைகிரகங்களின் 

தன்வம அைரைரிடத்தில் விளங்குைவத ஆசானின் அனுக்கிரகத்தால் அறியக் கூடியதாக 

உள்ளது.    

 

குருமபருமான் அருளமுத வரஷ்ிப்பு: மூன்றாைது கிரகமாகிய நாமிருக்கும் பூமி, 

தசாபுத்தியின் பபாழுது பத்தாைது கிரகமாகிய நான் மற்ற ஒன்பது கிரகங்களுள்ளும்  

நுவழந்து பசய்யும் பசயவல அறிைவத பமய்க்கல்வி. பமய் அறிவைப் பபற்றைரக்ளுக்கு கிரகம் 

அற்று வபாகும் பசயல் இன்னபதன பதரியைரும், எல்லா கிரகங்களுக்கும் தவலயாக இருக்கும் 

சூரியவன தன்ைசம் ஆக்கிய பபரிவயாரக்வள ஞானசூரியன். மனம் எனும் குதிவரவய  

கைனமாகக் வகயாண்டு அறிைாக மாற்றும்  கல்வி பமய்ஞானத்தில் பழக வைண்டிய ஒன்றாக 

உள்ளது என்ற அமுதைரஷ்ிப்புடன் அவை இனிவத நிவறவைறியது. 

 

03-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

ஜீைசவகாதரர ் பகௌதம் அைரக்ளின் வைதப் பகிரவ்ுகள்:  

வீடு: மனிதனிடம் அழியாத னித்தியமான புகழுடம்பும், அழிகின்ற அனித்திய தூல உடம்பும் 

வைத்துப் பவடக்க பபற்றிருப்பதால் னாம் இந்த அனித்திய உடலில் இருக்கும் வபாவத சரை்மும் 

அறிந்து கருவண கடலாக இருக்கும் பமய்க்குரு பிரானின் திருைருட்பபருந்துவண பகாண்டு 

னித்திய உடலாகிய பசாந்த வீட்டில் குடிவயற வைண்டும். இவதவய நமது ஆண்டைரக்ள் 

தரணியில் இல்லாத ஒரு தனிச ்பசயற்பதியில் அந்ந மமய் னதீிகரம் - எல்ஜலமயங்ஙும் ஆன 

பரி சுத்தமாயிருக்கும் குடிகள் என அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

அைம்: புண்ணியத்தின் உருைாக ைருபைவர ஞான குருபபருமான். அைரக்ளுவடய ஜீை 

கங்வகயில் இருந்து ைரும் அள்ள அள்ள குவறயாத வபரின்ப னாதத்வத பசவி ைழியாக 

பருகினால் பிணி, பயம், துயரம் யாவும் அறவை நீங்கும். வமலும்  ைரண்வனக்கு எட்டாத 

அளவுகடந்த அழகுவடய உயிரஒ்ட்டு எனும் அறசப்சயலில் நம்வமப் பழக்கி வைப்பாரக்ள். 

 

உன்னதம்: னாம் இப்பபாழுது இருக்கும்  இடமாகிய ஆதி மாரக்்க னீதி அவை எனும் 

பாரதூரமான இை்பைல்வலயில் ஆசான் அைரக்ளின் கருவணயால் இை்வுலகில் வைபறங்கும் 

கிட்டாத உன்னதமான னிஜனிதி லாபகர அனுபைசப்சயவலபழகி ைருகிவறாம் என்பது 

சத்தியம். 

 

னாதம்: நம்மிடத்தில் னாதம் இருந்தால்தான் குருபிரான் அவத எழுப்ப முடியும். 

இளவமயிவலவய ஞானத்வத அவடய வைண்டும் என்பவதவய இளஜமயில் கல் என 

பபரிவயாரக்ள் கூறியுள்ளனர.் இளவமயில் எளிதாக பபறக்கூடிய  ஞானத்வத, ையது முதிரந்்த 
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காலத்தில் எளிதாகப் பபறுைது கடினம்.  இதற்காகவை பமய்ஞானிகள் குருகுல ைாசத்வத 

ஏற்படுத்தி வைத்தாரக்ள். 

 

னிஜனவு: மனம் வபானபடிவய ஓடாமல், ஆசானின் அறிவின் ைழியாக பிரம்மவித்வத 

பசயவல பழகி, எதாரத்்த னன் மனத்தினராக வைராக்கியமாக இருந்தால் னம் னிவனவுக்கு 

னிவனைாகவும், பாரவ்ைக்குப் பாரவ்ையாகவும், குருபிரான் அைரக்வள னம்மிடத்தில் அரூப 

ைடிைாக இருப்பவத அைர ் அறிவிக்க நாம் அறியலாம். அைர ் ைந்து னம் னிவனபைன்னும் 

ஆசனத்தில் அமரந்்த பிறகு தான் உள்ளமாகிய மதி ைளரும் பூைனத்தில் ஜீை ஊற்று எழும்பி 

சுதந்திர ைாழ்ைளிக்கும்  உத்திவயாைனத்திற்குள் னாம் குடிவயறி ைாழமுடியும். 

அன்னவர்- மன்னவர்: குருபிரான் மண்ணுலகில் ஜீைபண்டிதராக அன்னைராகவும், 

விண்ணுலகில் கற்ப வகாடி காலத்வத ஆளும் ஞானபண்டிதராக மன்னைராகவும் 

அருள்பாலிக்கிறாரக்ள். 

 

னித்திய னன்ஜம: னாம் பசய்யும் ஒை்பைாரு பசயலிலும் னன்வம-தீவம உண்டு.  இவற 

பசயலிவலா  னித்திய னன்வம ஒன்றுதான்  இருக்கும் என்பவத ஒை்பைாரு காலத்திலும் ைரும் 

அைதார மூரத்்திகளின் பசயல் அனுபைமாக அைரக்ள் அருளிய வைதத்தின் மூலமாக 

அறியலாம். 

 

அரிது: அழிகின்ற பபாய்ப்பபாருவள எளிதாகப் பபறலாம். ஆனால் அழியாத 

பமய்ப்பபாருவள பபறுைது அரிதிலும் அரிது. இவத காத்து உள்ளபபாபத தூத்திக்மகாள் 

எனும் பழபமாழிக்வகற்ப பமய் ஆசான் அைரக்ளின் அறிைான ைாரத்்வதகவள வகடக் வகடக் 

னம் அறிவில் பூரிப்பு உண்டாகி, அைரின் இரக்கத்தால் னித்திய பசயவல பழகி, னித்திய 

அனுபைத்வதப் பபற்று வகாடி சூரிய பிரகாசமாக விளங்ஙும் பமய்ப்பபாருவள னாம் பபறலாம் 

என்ற உவரயாடலுடன் அவை னிவறவைறியது.   

 

07-07-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

இவறைவன  அறிய தவடயாக இருக்கும் நம் மனவத அறிைாக மாற்றி பஜன்ம சாபல்யம் 

அருள்பைர ்குருபிரான். இதுவை நைகிரகங்களின் ரகசியம்.  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 72 அருனவடப்பாதம் வனாை அப்பரம்பபாருள் 

உயிவரப் பற்றியும், ஜீைவன பற்றியும் அருளுகிறாரக்ள். வதகத்தின் அைசியத்வதயும் ஜீைவன 

பஞ்ஞாடச்ரமாக, காயத்ரியாக, கலிமாைாக உள்ளவதயும்,   பிராணன் பிரணைத்தினால்  

இயங்குைவதயும், இைற்வற  உயிரப்ிக்கும் பபாருளாக ஜீைன் விளங்குைவதயும் 

அருளுகிறாரக்ள்.         

 

காலந்நாடட்ிய காரணப் பா பாடல் எண் : 34  சீரிய மதங்கள் எல்லாம்… என்ற பாடலுக்கு 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல்:  நம்முள் மதம் எனும் அகங்காரம் மற்றும் பல 

வகாடியான எண்ணங்கள் உள்ளவதயும், தங்கள் பட்டயமாகிய ைாளாயுதத்தால் அைற்வற 

கவளந்து மின்னல் கிரணமாகிய ஜீைவதகம் பகாண்டு வித்தில்லா வித்தின் மூலம், அடி முடி 

நடுைாக உள்ள மனுமகன் ைருவகவய நம்வம காணச ் பசய்ைதுடன் பிரம்மவித்வத மூலம் 

எமவன சிைனாக மாற்றுகிறாரக்ள்.            

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய ஆஜசப்பத்து பாடல் எண் (1 - 10) ஜீைசவகாதரி பூரண்ிமா 

அைரக்ளின் புரிதல்: நித்திய அறிவை அறிய விடாமல் தடுப்பது மனம். குருபபருமான் மூலம் 

நரவன மனுைாக மாற்றி, பிறைாவம நிவல பபறுைவதக் குறித்வத பதிகங்களாக உள்ள 10 
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பாடல்களும் பாடப்பபற்றுள்ளது. குருவை சிைபனன கூறினன் நந்தி எனும் திருமந்திர 

பாடலுக்வகற்ப ஜீைனாக இருப்பவத சிைமாக ஆக்குபைர ்ஆக்கிவயான். அைரக்வள குருபிரான்.   

                         

பதவாரம் - ஆவூர்பசுபதீசச்ரம் பாடல் எண் 5: இதஜனயுஞ் சஜடயார் விஜடயார்… என்ற 

பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல் : தன்னுயிர ்வபால் பிற உயிவர 

வநசிக்கும் ஊர ் ஆவூர.் அன்வப சிைமாகிய சிைன், சவடயராக, விவடயபரனும் 

விடுதவலயாகிய முத்தி அளிப்பைராக உள்ளார.் நம் பிறவிப்பிணி மாற்றி வகலாயம் 

பசன்றுைர பழகும் பசயவல ஆவூரப்சுபதீசச்ரம்.  குருவின் அமுத பமாழிகள்:  சவடயர ்என்பது 

சிைனின் நாமம். அைரைரின் பசாத்தாகிய சவடபயனும் சந்திர-சூரிய-நடச்த்திரங்கள் உள்ள 

ஞான ஆகாயப் பபருபைளிவய சீராக்கி கங்குல் பகலற்ற இடத்தில் நம்வம ஏற்றி வைப்பைவர 

சவடயன். ஜீைனின் ரகசியவம பசுபதீசச்ரம்.  

 

சிவானந்த பபாதம் : ைள்ளலார ்வபாதம் என்பவத ஆறு அந்தங்களாக அருளியுள்ளார.்  வபாத 

நூல் பகாண்டு வபாதிப்பைவர வபாதனாசச்ாரியார,் ஞானாசரியர,் ஆசரியர.்   

 

நூல் பயன்: இந்நூலில் உள்ள பாடல்களின் மூலம் வகள்வி வகடப்தும் பதில் பசால்ைதும் அறிவு 

ைடிைாக விளங்கும் ஆசானாகும். முதலில் பிறவி எடுத்ததின் பலன் பற்றி அறிவிக்கின்றது. 

முக்தி என்பது மனிதனுக்கு மட்டுவம ! ஜீைன்முக்தி அவடயவை பிரம்மப்பபாருளானது 

மனுத்தவலயில் உள்ளது. நித்திய பசாரக்்கப்பதி ைாழ்வைக் குறித்வத வைதங்கள் கூறுகின்றன.  

இவறைனின் வகவயடாகிய விதியால் அைரைர ் விவனக்வகற்ப வதகம் உண்டாகிறது. 

சஞ்சலமனவத சீர ் பசய்யவை சரிவய, கிரிவய உண்டாக்கப்பபற்றது.  குருபிரான், இந்த 

அழிவுடலாகிய பிரளயத்திலிருந்து நின்றவதார ் பிரளய அதிசயத்வத காண வைக்கிறாரக்ள். 

வைதங்கவளப் படிப்பதால், அரஜ்ுனனுக்கு கிட்டியது வபால் விஸ்ைரூப காடச்ி யாருக்கும் 

கிட்டுைதில்வல. பரத்துவடய ைாழ்வை சீடன் சாராமல் அழி உடவலவய தான் என்பறண்ணி  

உயிர ் விடும்வபாது விவன ைழி நுவழைவதயும் குருபிரான் அறிவிக்கிறாரக்ள்.  விவனவய 

விவதக்கும் மனதினால்  புல், பூடு, கணங்கள், பல்விருகம், பாம்பு, ைல்லசுரராக இருந்த நரவன 

சங்காரம் பசய்து, சாகாக்கல்வி மூலம் மனுைாக மாற்றி கிரகக்வகாள்கவள விலக்கி 

அனுக்கிரகம் பசய்கிறாரக்ள். அரிதிலும் அரிதான மானிடசச்டவ்ட எடுத்த நாம் ஒரு 

பபரிவயாவர சாரந்்து, நல்விவன-தீவிவன அறிந்து, வதை பிறப்பவடந்து, விவன அறுக்கும் 

பிரம்மவித்வதவயக் கற்றுக் பகாள்ள வைண்டும்.   

 

நைக்கிரக வசத்ராடனம் பற்றி ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார ்அைரக்ளின் புரிதல்:  

குருபிரானுடன்  ஞானத்தமிழ் பபற்ற மக்கள் ஜூன் மாதம் 25, 26 வததிகளில் நைக்கிரக 

ஸ்தலங்கள் பசன்று ைந்த நிகழ்வுகள்: நம் சிரசில் விளங்கும் நைக்கிரகங்கவள ஆசான் 

அருளால் அறியலாம். பஜன்ம சாபல்ய சாப விவமாசனம் பபறுைவத விைரிப்பவத நைக்கிரக 

வகாயில் விவசஷம்.  நை கிரகங்களுக்கும் ைாகனம், ைரண்ம், நைரத்தினங்களும் உண்டு.  

பத்தாைது இடத்தில் உள்ள தவலைனாகிய மனம் திரும்பினால் ஒன்பது கிரகங்களும் அைன் 

பசால்படி வகட்கும். நரவன சங்காரம் பசய்து மனுைாக மாற்றி கிரகஸ்தனாக ஆசான் 

ஆக்கிவைக்கிறாரக்ள்.  சாகாக்கல்வியும், மரணமிலாப்பபருைாழ்வும் ஆதி மாரக்்க நீதி 

அவையின் அங்கத்தினரக்ளின் பசயலாக உள்ளது.   

 

நைக்கிரக வசத்ராடனம் பற்றி ஜீைசவகாதரி தவபஸ்ைரி அைரக்ளின் புரிதல்:  

        நைக்கிரக ஸ்தலங்களின் தலைரலாறு, மூலைர,் தாயார ்பற்றிய விைரங்கவளக் கூறி, 

வகாயில் தத்துைங்கவள குருபிரான் கருவணயினால் காலசச்க்கரத்திற்கு உடப்டட் மனம் 

கடந்து கங்குல் பகலற்ற இவறைன் இருக்கும் இடம் வசரக்்கும் குருவின் பாதம் பணிவைாம். 

தன் வதசிகரது னாமத்வதக் கீரத்்தித்தல் அனந்நராகிய சிைனது கீரத்்தனவம யாகின்றது. 

தன் வதசிகரது னாமத்வதச ்சிந்நித்தல் அனந்நராகிய சிைனது சிந்நனவம யாகின்றது. 

~ குரு கீவத 
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நைக்கிரக வசத்ராடனம் பற்றி ஜீைசவகாதரர ்ைடிவைலன் அைரக்ளின் புரிதல்:  

 

காலக்கி ரகங்ஙள் சூழ்ந்நவங்பங 

பகாளரி வாளாகி னின்ைவபர  

 

அகத்தில் கிரகங்கவள அஸ்தமிக்கச ் பசய்யும் பசயவல புறத்தில் வகாயில்களில் 

உள்ளவதயும், கும்பவகாணம் - சாகாத்தவல எனும் கும்பம் வகாணத்தில் உள்ளவதயும்  

அருளினாரக்ள். காலசச்க்கரமானது புதுப்பிக்கப்பபற வைண்டி இருப்பவதயும், புதுப்பிக்கப் 

பபறப்வபாைவதயும், ஆறாம் அறிவை அறிந்த பின்னவர அறிய முடியும். மூலைர ்ஸ்தானத்தில் 

வகதுைாகிய மனம் இன்றி, நல்ல மனமாகிய ராகு இருப்பவத வமன்வமயான நன்வம என்பவத  

தாயின் மிக்காங்கருவணயுடன் குருபிரான் அருளினாரக்ள். ைாயுணைற்ற தூலம் சாைது வபால், 

புகழுடம்பு பபற்றைன் பபற்றைரிடத்து பசவியுணவு பபறாவிடில் புகழுடம்பு வபாய்ப் 

பபாய்யுடம்பாம் மகவன உஜார ்என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு: சாவல தமிழ் -  

முன்வன துைரக்்கும் பின்வன இனிக்கும் பாவஷயில் அதன் 

ஏழு நிவலகள் கடந்து, இரண்டு வசரந்்து  நைநீதமாகிற 

நிவலயும், நபுசு சிபத்துக்களின் நிவலயும் வதவரயர,் 

ஔவையார,் பதால்காப்பியர,் அகத்தியர,் ைள்ளல் 

பபருமான் அருளிய சான்றுகளுடன் தமிழ்க்கடவுள் முருகன்  

மூலம், தமிழின் ரகசியமும் பசால்லியுள்வளாம். தமிழின் ஒரு 

பகுதிவய நைக்கிரக வகாள் ரகசியம். கிரகங்கவள 

தூளாக்கிய நிவல வக பகாண்டைரக்வள கிரகஸ்தன். வைத 

சாட்சியாக, வைத லடச்ணத்வதாடு, பரிசுத்த ஆவித்பதய்ைம் 

பரம்பபாருள் பமய்ைழி சாவல ஆண்டைரக்ளின் 

திருைடிகவள வபாற்றி ைணங்கி அைரக்ளின் திருைடிப் 

பபருவமவய முன்வைத்வத ஆதி மாரக்்க னீதி அவை 

நவடபபறுகிறது என அருளி அவைவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள். 

  

 

09-07-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

பக்ரத்ீ: பக்ரீத் பண்டிவக என்பது இஸ்லாமிய மக்கள் புனித ஹஜ் பயணத்வத முடிக்கும் 

தியாகத் திருநாளாகும். நபி இப்ராஹிம் தன் மகவனயும், வசை சமய சிறுபதாண்டர ் தன் 

மகவனயும்  இவறைனுக்கு  பலியிட முவனந்த தத்துைம் என்பது, விவனகவள விவதக்கும் அழி 

அைா கலியனாகிய மனவத பலியிடும் பசயலாகும்.  

 

ஐந்து கடஜமகள்: 1.பதாழுவக - பமய்ைணக்கம்    2. ஜகாத் - தரம்ம் பசய்தல்    3. குரப்ானி – 

பலியிடுதல்    4. வநான்பு -  பத்தியம்     5. ஹஜ் யாத்திவர- புனித பயணம்.     

 

ஆறு நம்பிக்ஜககள்: 1. இவறைன் ஒருைன் உண்டு 2. அைரத்ம் சிபாரிசுக்குரிய தீரக்்கதரிசிகள் 

உண்டு 3. அடியாரக்ள் உண்டு 4. வைதம் உண்டு 5. பசாக்கம், நரகம் உண்டு 6. தீரப்்பு நாள் உண்டு.  

 

இந்த ஆறு நம்பிக்வககளும், ஐந்து கடவமகளும் இஸ்லாமியருக்கு மட்டுமல்ல, 

மனுத்தவல அவனைருக்கும் உரியது என்பது வைதத்தீரப்்பு.    
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பகாடாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் எண் 97:  மன இருளாகிய இருதயத்தின் இருவள கிழிதத்ு 

அதில் சிைன் எனும் ைாடாத தீபத்வத ஏற்றும் அரும்பபரும் பசயவலச ்பசய்பைர ்குருபிரான். 

குருவின் நாதமாகிய அறிவை முன்வைத்து நம் மனவத பின் வைத்து நடந்தால், அஞ்ஞானம் 

அணுகாத பதளிந்த உள்ளத்வதாடு மனப்பாரமற்று, கைவலயற்ற பமய்ஞ்ஞான ைாழ்வு 

ைாழலாம். ஏபனனில், மனக்கைவலவய உடலாகிய பூமிக்கு பாரமாக உள்ளது. இவதவய 

சத்தியவைதத்தில் ைருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறைரக்வள! என்னிடத்தில் ைாருங்கள், நான் 

உங்களுக்கு இவளப்பாறுதல் தருவைன் என அருளப்பட்டுள்ளது.   

 

காலந்நாடட்ிய காரணப் பா பாடல் எண் : 35 ஏறி மின்னலி யங்ஙிடும் பபாலவாய்... எனத் 

பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் : மவழ ைரும்முன் 

மின்னல் வதான்றுைது வபால், நம்வம கைரந்்து பசல்ல காலன் ைரும்முன்  ஒளியாகிய 

ஜீைவதகத்தில் குடிவயற்றி வைப்பைவர குருபிரான். பமய்குருைானைர ் மின்னல் வபால அவர 

பநாடிக்குள் மலமகற்றும் தீடவ்ச அளித்து, எமன் வகயில் இருந்து தப்புவித்து சிைன் வகயில் 

ஆக்கும் பிரம்மவித்வதச ்பசயவல சாைருமுன் சாகப்பழகும் சன்மாரக்்க பசயலாகும்.   

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய ஆஜசப்பத்து பாடல் எண் 1: ஜவப்பு மாமடன்றும் 

மாணிக்கத் மதாளிமயன்று... எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி பூரண்ிமா 

அைரக்ளின் புரிதல் : வைப்பு என்பது னிதி. சிைனிதியாகிய அமானித பசல்ைத்வத 

புலன்ைழியில் வீணாக்கி, ைாழ்நாவளப் வபாக்கி, உலக மாவயயில் வீழ்ந்தைவன, குருபிரான் 

தன் பபருங்கருவணயால் மீட்டு ஒப்பில்லா இவறதிருைடியில் வசரக்்கிறாரக்ள்.  

 

குருமபருமான் வரஷ்ிப்பு: னரனாக இருந்தைவன அதிசயப் புதிய மனிதனாக ஆக்கி,  ஓவச 

பகாண்ட நடனத்தால் மனுஈசன் ஆகும் பசயவல உலக அதிசயத்துக்பகல்லாம் அதிசயம்.  பூவில் 

மணம் வபால், பாலில் பநய் வபால், விறகில் தீ வபால் சூடச்த்தில் சூடச்மாக தன்னுள் இலங்கும் 

மாமணி வஜாதியன், அைரைர ் நாமமாக வீற்றிருக்கும் இவறபபாருள், அது தான் தான் என 

உணரப்ைன் இவறனிவல பபற்றைன். தூங்கும் வபாது புற நிவனைற்று உள் ஒடுங்கும்  

சுகம்வபால் தூங்காமல் தூங்கி புற நிவனைற்று மனம் லயமாகி தாய்மடியாகிய திருைடியில் 

தஞ்சமவடந்து, மனம் சும்மா இருப்பவத தன்வனயறிதல் என்பதாகும்.  

 

பதவாரம் - ஆவூரப்சுபதீசச்ரம் பாடல் எண் 6:  குை்ை மறுத்தார் குணத்தினுள்ளார்... எனத் 

பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல் : புலன்ைழிப் பற்றி 

ஓடி ையது வீணாைது குற்றம். மூன்றாைது கண்ணாகிய அகக்கண்வணத் திறந்து ையது 

ைாழ்நாவள மீட்கும்  புண்ணியச ்பசயலில் ஆக்கி வைப்பைர ்குருபிரான்.  

 

குருமபருமான் வரஷ்ிப்பு: நம் குற்றம் மறந்து குணமாகக் பகாள்ளும் குருபிராவன 

சிைமாக்கும் அன்பின் ரகசியத்வத அறிவிப்பாரக்ள். நம்மிடத்தில் மூன்றாைது கண்ணாகிய 

பனற்றிக் கண்வணத் திறக்கும் குருபிராவன பனற்றிக் கண்ணராகிய சிைபபருமான்.  

 

சிவானந்த பபாதம்: மனிதரக்ள், பாரப்்பதற்கு மனுத்வதாற்றத்தில் இருந்தாலும் குணத்தால் 

கல், மரம், நீரை்ாழ் ஜாதி, பறவை, விலங்கு என பலைவகயாக இருக்கிறாரக்ள். எண்ணம் பல 

வகாடியாய் விரிந்து பல வகாடி பிறப்பு எடுக்க வைக்கிறது. மனம்-ைாக்கு-காயம் இம்மூன்றில் 

ஆணைம்-கன்மம்-மாவய எனும் மும்மலங்கள் மயக்கத்வத உண்டாக்கி, பிறவிச ் சுழலில் 

சிக்கவைக்கிறது. முந்ஜதய மைன்மம் முந்ஜதய மனம் என்பது ஆண்டவர்கள் திருவாக்கு.  

மனதின் மூலம் உண்டாகும் பிறப்பாகிய விவனவய அறுக்க ைந்ததுவை அமரன் எனும் 

வதாற்றமாகும். பமய்குருபிரான் நமது மனக்கண் பூடவ்டத்  திறந்து, பமய்ைணக்கம் மூலம்  

மனம் அவலயாத அறசப்சயவலப் பழக்கி,  விவனவய அறுத்து வபரின்ப வீட்டில் குடிவயற்றி 

வைக்கிறாரக்ள். பதளிவு குருவின் திருவமனி காண்டல்,  திருைாரத்்வத வகட்டல், திருனாமம் 

பசப்பல், திருவுரு சிந்தித்தல் என்பது விவனயறுக்கும் பசயவலக் குறிப்பதாகும்.  
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ஐம்புல நுகரை்ால் கீழ்வநாக்காக புறத்தில் பற்று வைக்கும் மனவம வபய் அறிவு. ஐம்புல 

நுகரை்ால் அகமுகமாக வமல்வநாக்காக ஐம்புலக்கதவை அவடக்கும் பசயவல வபரறிவு. 

மனுவதாற்றத்தில் ைரும் ைானைராகிய குருபிரானின் பபாருளாகிய ைாக்கின் மூலம் 

னீதிபயனும் பநற்றிக்கண் திறந்து, பிறப்பறுத்து, பிறைாவம பபற வைண்டும் என அறிைாகிய 

ஆசான் மனமாகிய சீடனுக்கு கூறும் உபவதசவம சிைானந்த வபாதம்.  

 

இருள்பசர் இருவிஜனயும் பசரா இஜைவன் மபாருள்பசர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு   எனும் 

திருக்குறளுக்கு ஏற்ப இன்று இத்வதை பசய்தியானது ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மூலம் 

மக்களுக்கு ைரஷ்ிக்கும் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் பபாற்பாதம் வபாற்றி  குருபிரான் 

அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

10-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. மணிமமாழி மஞ்சுநாதன் 

 

அந்ந னாளில் அஜணத்மதஜன யாட்மகாண்டு 

விந்ஜந வீசும்வி ரிகதிர் ஏை்றிபய 

கந்நம் வீசுங்ங லாபமம னவந்ந 

தந்ஜந தாபயத னிஜகமயன் னாதபர  

 

என்ற வதாத்திரப் பாடவல பதாடரந்்து ஜீைசவகாதரர ் பகௌதம் அைரக்ளின் புரிதல்: னாள் 

என்பது காலத்திற்குள் அடக்கம். காலக் கிரகங்களால் சூழ்ந்துள்ள நமது ையது ைாழ்நாவள 

மீட்டுத்தந்து,  காலம் இல்லாத  இடத்தில் ஏற்றி, வகாள் அரி ைாளாக நின்று ைழிநடத்தும் அறிவு 

ைடிவை ஆசான். னாள் அது ஒன்று பபால் காட்டி உயிர் ஈறும் வாள் என உணரவ்ார் மபறின் 

எனும் திருக்குறளுக்கு ஏற்ப, பமய்ஆசான் அருளால் மனம் அடங்கும் பிரம்மவித்வத பசயவல 

பழகினால், ைரும் னாடக்ள் எல்லாம் நலநாளான திருனாளாகும்.  

திருவை அறிந்து திருைடி நிவலவய அவடந்து, திரு எனும் இவமயா நாட்டில் குடிவயறி 

ைாழும் பமய்சப்சயல் பகாண்ட குருபிரான் அைரக்ளின் பபருங்கருவண, வபரருள் வபரிரக்கவம 

நம்வம வைகவற ஜீை ைாழ்வில் ஏற்றி வைக்கிறது. அறியாவமயில் பசன்ற வீணான 

னாடக்வள ஆசான் அைரக்ள் மீட்டுத் தந்து, வீணது ைாகிடாமல் வமலைரிடத்தில் சாரசப்சய்து 

ஊண்சுவை இருதயத்தில் உவறந்த னன்னிலமும் காட்டி, வபான னாள் மீண்டங்வகறச ்பசய்து 

வபரின்ப ைடிைத்துடன் நம் ஊனங்கள் அவனத்தும் வதய்ந்து நமது புகவழ ைானம் பாயச ்

பசய்கிறாரக்ள்.  

மசன்ைனாட் மசன்றிட் டாலும் மசல்லுனாட் மசன்றி டாது 

னன்றுள னாபள யின்னாள் ஞானனாமளனத்பதர்ந் நுள்ளம் 

என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

விந்ஜத (அதிசயம்) : நம்முள் ஒரு தவலமுவற காலம் இருந்து நம்வம ைாழவைத்து 

பகாண்டிருக்கும் அழியாத பபாருளாக வித்தில்லா வித்தாக என்றும் பத்து ையதான கன்னியாக 

விளங்கும் அறிபைனும் அமானிதப் பபாருவள முசச்ுடராக நம்முள் காண்பதுவை அதிசயம். 

 

ஜவப்பு (னிதி): னிதி என்பது அழியாத னித்திய பசல்ைம். இவத ஆண்டைரக்ள், அரண் புகு 

சதுரம்வறயிவல அவமந்த வகள்விகள் அது அத்தவனக்வகார ் வைப்பபன்றவமந்த என  

அருளுகிறாரக்ள். ஆசான் அைரக்ளின் ஒரு பமாழி கீவத நமக்கு பசவிச ் பசல்ைமாக 

வபரின்பத்வத அருளும் னீதி நிவறந்த பரம்பபாருளாக, னித்திய னிதியாக, வைதமாக, 

கிரந்தமாக, ஓங்கார நாதமாக, வித்தியாதத்துைமாக, அமானிதமாக எதற்கும் முதலான 

பபருனிவல வைப்பாக இருப்பவதவய ஆண்டைரக்ள், முன்னாள் யானிம் முதல் அறியாமல் 

பன்னாளந்வதா பாரினிலடிவம என அருளியுள்ளாரக்ள்.  குவறக்க முடியா வசம னிதியின் குடி 

வீவடற அறிவு, அறியாவமவய விளக்கி என்றும் அழியாத அறிவை நம் தவலயில் துலக்கி 

வைப்பைரக்வள குருபிரான். ஆசான் அைரக்ளின் அவடயாளம் அைரக்ளின் அருளமுத னாதவம. 

அதுவை ஒை்பைாரு மனுத் தவலயிலும்  நமசிைாயமாக உள்ளது. சிைமயப் பபாருவள ஜீைனாக 



 

16 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

August 2022 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

திருசச்ிற்றம்பலப் பபாருளாக உள்ளது. அந்த னாதம் இன்று நம் ஆதி மாரக்்க நீதி அவையில் 

நித்தமும் நம் அவனைவரயும் வதைனாதத்தில் திவளக்க வைத்து பமய்உணரவ்ுவடய 

மக்களாக ஆக்கி ைருகிறது. 

 

கவனம்: நமது கைனம் புறத்தில் மனமாக அறியாவமயிலும், ஆசான் அைரக்ளின் கைனம் 

அகத்தில் அறிைாகவும் கைனாதியாகவும் உள்ளது. அந்த அறிவை னபுசாக உள்ள மனவத 

திருப்பி, சிபத்பதனும் அறிவின் மீது கைனம் பாயவைத்து நம்வம மாறாதிருக்க ைந்த 

மவறவயான் பசாரூபமாக, அழியாச ் சிறப்புவடய ஆண்வடான் பசாரூபமாக, என்றும் இருக்க 

ைந்த ஈசன் பசாரூபமாக ஆக்கி வைக்கிறாரக்ள். கைனக்குளிவக பகாண்வட ஆன்வறார,் 

பபரிவயார,் வதைரக்ள் யாைரும் அன்னம், மயில், ைாசி என்ற குதிவர ஏறி வகலாயம், 

வைகுண்டம், பரமண்டலம், பமகராஜ் என்ற நிவலகவள அவடந்தாரக்ள் என ஆண்டைரக்ள் 

வைதத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

குணம்: பாய்மன வீடட்ில் வபய் குடி இருக்கும் . கீழ் வநாக்கமாகச ்பசல்ைவத நீருக்கு ஒப்பான 

மனதின் குணம். பஞ்ஞ பூதங்களுக்கும் உள்ள குணம்| நம் அகத்தில் எப்படி உள்ளது என 

உணரவைக்கும் ஆசாவன முக்குணம் கடந்த  பசாற்குணா உற்பரனாக னிரக்ுணாலங்கிரத்ராக 

விளங்குபைர.் ஒரு பமாழி கீவதயின் உற்பனத் தாயகமாக ைந்து குணம் குடி பகாண்டங்வகறும் 

ைாழ்வில் நம்வம எழுதாத எழுத்தால் ஒரு னான்கவத இருதத்ி ஓதச ்பசய்து, மறுபிறப்பாளனாக 

ஆக்கி பிறைாவம எனும் வபரின்பத்வத அருள்கிறாரக்ள். ைாழும்வபாவத வைகுண்டபமனும் 

பமய்குண்டம் காணும் பமய்சப்சயவல பகாடிவயற்றம். புண்ணியத்தின் உருைான 

ஆசானிடத்தில் நம் ஐம்புலன்களும் அடங்கும் பசயவல ஐம்மணிப் மபாதிஜக. 

 

இருள்பசர் இருவிஜனயும் பசரா இஜைவன் 

மபாருள்பசர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு 

 

இருவிவனயும் அறியவைத்து நாம் ஏன் பிறந்வதாம், நம் கதி முடிவில் என்ன ஆகிறது என 

ஆய்ந்து வதடுபைவன மனு, இவத வதடாதைவன னரன். அந்த னரன் மனுைாகி வதைனாகும் 

பசயவலவய பதவராய்ப்  பிைக்கத் பதர் ஐந்நு மந்நிரம் என அறிவு அறி பாடத்தில் 

ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

நம்பிக்ஜக: ஆசான் அைரக்ளின் ைாய்வமவய அழிவில் இருந்து நம்வமக் காக்கும் நம்பிக்வக. 

ஈமான் எனும் ஆறுைவக நம்பிக்வகவய வகக்பகாண்ட அைரக்ள் நமக்கு வபாதிப்பது 

நன்னம்பிக்வக வைப்பு எனும் பாை விவமாசன திருமந்திரம். பாைத்தின் சம்பளம் மரணம்.  

அம்மரணமில்லா பபருைாழ்வை புண்ணியம். புராதனம் கண்ட புண்ணியத்தின் உருைாகிய 

மவறபமாழி மாந்தரின் நிவறபமாழிவய நம்வம புண்ணிய உருைாக்கி வைக்கும். ஆசானின் 

அருளுமுதம் உண்ண உண்ண நம்மிடமுள்ள முசச்ுடராகிய ஜீை குழந்வத ைளப்பமுற்று 

ைளரக்ிறது. சாைருமுன் சாகப்பழகும் பிரம்மவித்வத பசயலில் நம்வமப் பழக்கி, எங்கும் 

னிவறந்த அழியாத இவறபபாருளாகிய ஒன்வற நம்முள் காடட்ித்தரும் சாயுசச்ிய அரசராகிய 

குருபபருமான் திருைடிகவளப் வபாற்றி ைணங்குவைாம். 

 

10-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. மைய்குமார ்

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

துப்புரவாளர்: துப்பு என்பது இரகசியம் (உளவு). மனிதனின் அகமிய ைாழ்க்வக பயணத்தின் 

உளவு அறிந்தைரக்வள ஆசான். ஆசானின் பபாற்பாதம் பணிந்து அைரக்ள் அருளும் 

உளவுகளின் படி நடந்து அகமுகமாக பயணித்தால் நம் அறியாவமகள் அகன்று அறிவுத ்

பதளிவு உண்டாகும். 
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னவக்கிரகம் : னைக்கிரக வகாள் மாற்றும் னாத வசாதிடராகிய ஆசானின் அருளமுதவம 

இல்லற தரம்த்வத உணரத்்தி கிரகஸ்தன் என்ற வமலான உன்னதத்தில் ஏற்றி வைக்கும். 

னைக்கிரகத்தின் இரகசியத்வத உணரத்்தும் ஞான முவறயீடு பாடல் : 

மவுன மாமணி மாடத்துள் பளைவும் 

லவண மணிமந்ர அவுஷதம் மகாள்ளவும் ....  

லைண என்பது னைக்கிரகங்கவள குறிப்பதாகவும், ஒன்பது ைவக உப்பின் இரகசியமாகவும், 

ரசைாதம் எனும் விஷத்வத அமிரத்மாக மாற்றக் கூடிய பசயலாகவும் இருப்பதால் மணிமந்ர 

அவுஷதம் என கூறப்பபறுகிறது. நைக்கிரகங்களில் பாம்பாக கருதப்படும் ராகு, வகது 

காலனின் வகயகமாகும். ஒன்பது கிரகங்கள், பனிபரண்டு ராசிகள், இருபத்வதழு 

நடச்த்திரங்களாக இவறைன் ைடிைவமத்ததின் சூடச்ம னிவலகவள நம்முள் அறிவித்து 

பசயலாக்கி வைப்பைவர அனுக்கிரகன் - குரு.  

 

புல்லும் பூமியு லகுள்ள னாமளலாம் ... எனத் பதாடங்கும் குருஸ்வதாத்திரப் பாடவலத் 

பதாடரந்்து ஜீைசவகாதரர ்மவகஷ் அைரக்ளின் புரிதல்: 

 

குருபகைான் மந்திரம் : 

 

குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு 

குரு பதபவா மபகஸ்வரஹ 

குரு சாஷாத் பரப்பிரம்மா 

தஸ்ஜம ஸ்ரீகுருபவ நமஹ 

 

பிரம்மா = நான் முகன் ; விஷ்ணு = தண்ணீர ்அம்சம் ; மவகஸ்ைர = ைாயு தத்துைம் ;  

பரப்பிரம்மா = பரமாத்மா என இவையவனத்வதயும் மனிதனின் இருதயத்தில் அறிய 

வைப்பைவர குரு.  இம் பமய்சப்சயவல வதடிை ரும்பபாருவள – யாைரக்்கும் பதய்ைத்தி 

ருவுளவம... என்ற பதய்ைத்வதடு கூடகம் பாடலில் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

உபபதசம் : உபவதசம் பபற்றான் என்றால் ஜீைவதக பதரிசனம், விஸ்ைரூப பதரிசனம் 

பபற்றான் ஈசனுவடய வதகம் பபற்றான் என்வற பபாருள் என அருளப்பபற்றிருக்கும் பதய்ை 

ைாக்கிற்கிணங்க, ஜீை பண்டிதராகிய ஆசானின் உபவதசத்வத பபற்று ஜீைவதக 

இரகசியங்கவள அறிந்து, இக்கடத்வத னீக்கி அக்கடத்துள் ஆகும் பிரம்மவித்வத பசயவல 

பழகித் வதரந்்தைரக்ள் அவடயும் பபரும் பலவன விஸ்ைரூப தரிசவன. அத்பதய்வீக 

தரிசவனவய அளிப்பைவர ஆசான். ஆசானின் னா ஆடினால் மட்டுவம வபரின்பம் 

அளிக்கக்கூடிய பிரணை நாடட்ிற்குள் பசன்று  வபரின்பத்வத பபற முடியும்.  

 

அந்நமுள்ள பிரணவத்ஜத யறிய மவன்ைா 

லன்னாடு மசன்றுவரு மாசான் பவண்டும்  

 

மனம்பூத்த திருபமனி மதிபூத்து மவாளிரன்ாவும்... எனத் பதாடங்கும்  குருமணி மாவல 

வதாத்திரப் பாடவலத் பதாடரந்்து ஜீைசவகாதரி புன்னவக அைரக்ளின் புரிதல்: 

 

அதிசயம் : அதிசய புதிய மனிதன் நீ என்ற பதய்ைைாக்கின்படி, இவறைவன தன்னுள்  

அறிைதற்கான சக்தியிவன தனிசச்ீதனமாகப் பபற்றைன் மனிதன். கடவுவள யார ் என்று 

அறிைதற்கும் கடவுவள ைணங்குைதற்கும், கடவுளாகவை ஆைதற்கும் தகுதி உள்ளைன் மனிதன் 

மட்டுவம. ஞானம் என்னும் பரமபத நிவலவய அறியும் சக்தி உவடயைனாக பவடக்கப்படட்ைன் 

மனிதன். மனு ஈசனாக ைரும் குருபிரான் இரக்கம் பகாண்டு நம்வம சீடனாக ஏற்றுக்பகாண்ட 

பிறவக அதிசய புதிய மனிதன் நாம் என்பவத உணர முடியும் என்ற பகிரத்லுடன் அவை 

னிகழ்வுகள் இனிவத னிவறவு பபற்றது. 
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14-07-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. குமபரசன் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 75 ஒருைர ் அன்றாடத் வதவைக்பகன பபாருள் 

ஈட்டுைது வபால் ஆண்டைரக்ள் நமக்காக  தைத்திற்கு பசன்று ஊண், உறக்கம், னாசிக்கு 

பைளிவய மூசச்ு ஓடாத தைநிவல பபற்று  நம் பாைங்கவள அகற்றி புண்ணியத்வத 

அருள்கிறாரக்ள்.  

னாசிமவளி பயமூசச்ு 

ஓடாத்த வத்தாபல 

மைலிமவருண் படாடுகின்ை 

வான்குலத்தி பலபிைந்நு 

வாழ்வாய்சி ரஞ்ஞீவியாய் 

வஜரந்பநன் மபருமகபன  என்ற ஆசீரப்ாதமும் ைழங்கி இருக்கிறாரக்ள்.  

 

காலந் நாட்டிய காரணப்பா பாடல் எண் 30 -  மஜழதஜனக் காட்டு மின்னல்… எனத் 

பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் :  மவழ ைரும் முன் 

மின்னல் வதான்றி மவறைது வபால் மவறயாமல், ஆசான் அைரக்ளின் அமுதனா 

ைரஷ்ிப்பானது  உலக மக்களுக்கு பிரம்மவித்வத பசயவல வபாதித்து மாறாது மவறயாது 

நிவலத்து விளங்குகிறது. இதவன மின்னல் கிரணமாகிய ஜீைவதகத்வதக் காடட்ித் 

தருகிறைரக்ள் உனக்குக் காடட்ித் தந்நு, பபறுகிற ைண்ணம் னீ பபற்று, அதனுள் னாள்வதாறும்  

னுவழந்நு னுவழந்நு பழகுைவத சன்மாரக்்கம் என திருபமய்ஞ்ஞானக் பகாரலில் ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். னிவலத்த ைான் முகடாகிய பமய்ைழிபயனும் வமடட்ில் ஏற்றி வைக்க 

கூப்பிடுமாம் மின்வீசி பகாடியின் உசச்ியாக விளங்கும் ஆசானின் னாதவம என்பறன்றும் 

நிவலத்து  மக்களுக்கு ஞானச ்பசல்ைத்வத ைாரி ைழங்குகிறது.  

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் – அதிசயப்பத்து - முக்தி இலக்கணம் பாடல் 

எண் : 2 நீதி யாவன யாவஜவயும் நிஜனக்கிபலன்… எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு 

ஜீைசவகாதரி பூரண்ிமா அைரக்ளின் புரிதல் :  இவறைன் ைகுத்த நீதியின் படி மனிதன் அன்றி 

மற்ற எண்பத்திநான்கு நூறாயிரம் ஜீைவபதங்களும் ைாழ்கின்றன. னீதிபயனும் 

பபாருளானைன், னீதி னிவறந்ந பரம்பபாருள் என்பறல்லாம் மனுவை வைதம் கூறினாலும், 

ஆறறிவு பகாண்ட மனிதன் தன் நீதியாகிய கடவமவய அறியாமல் இருப்பவத, 

 

பரமபத வாழ்வினுக்பக 

பாரில் பஜடத்த மனு  

இஜதவிட்டு னாறிசம்சத்து 

எறிதீடட்ாய்ப் பபாைாபய  

என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். அழிஅைா எண்ணத்தால் துன்பமாகிய னரகத்தில் 

இருந்து நம்வம மாற்ற சிைசக்தி பாகனாக ைரும் குருபிரானிடம் சரணவடந்து நம் பசாந்த 

வதகத்தில் குடிவயறி  ஆனந்தத்தில்  அதி பஜயத்தில் திவளத்து ைாழ்வைாமாக. 

 

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பதவாரம் – திருஆவூர் பசுபதியீசச்ரம் பாடல் எண் : 7 நீறுஜட 

யார்மநடு மால்வணங்கு… எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா 

அைரக்ளின் புரிதல் :   

திருநீறு: கங்காளன் பூசும் கைசத் திருநீற்வற மங்காமற் பூசி மகிழ்ைவர யாமாகில் என 

திருமந்திரத்திலும், ஒரு பதய்ை ஆசானின் பிரம்மப் பிரகாசத் தீ, உன் பாைங்ஙவள சுத்திகரித்து  

எமன் எல்வலயில் பைற்றி காணச ்பசய்ைவத விபூதி என  வகாடாயிதக்கூரில் ஆண்டைரக்ளும் 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  
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சவட என்பது ஆகாயப் பபருபைளியாக நம் அங்ஙக் குலங்கவள ஆண்டு அரசு பசய்து 

பகாண்டிருக்கும் நிவனைாகிய ராஜாவைக் குறிப்பதாகும்.  அதன் வகாணவல மாற்றி 

வனரவ்மயில் ஆக்குகின்ற அறிவு ரூபக மந்நிரிவய ஆசான். சிைபபருமான் சவடயிலுள்ள பிவற, 

நடச்த்திரங்கள், கங்வக என்பதின் அகமிய ரகசியங்கவள ஒரு பமய் ஆசான் மூலம் அறிந்து 

பகாள்ளலாம். அைாவுடன் தாவும் மனதிற்கு பமய்யறிவு உதயம் காட்டி அகவிவளவில் 

குடிவயற்றி வைக்கும் அசானின் திரு னா னடனவம பசுபதி யீசச்ரமாக உள்ளது. 

 

சிவானந்த பபாதம்: மனிதரிலும் பறவையுண்டு, விலங்ஙுண்டு, கல்லுண்டு பாடவலத் 

பதாடரந்்து –  

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:் வகாவில்களில் மயில், கருடன், காகம், அன்னப்பறவை, குதிவர, சிங்கம், 

புலி, பசு, மூஞ்ஞூறு வபான்ற உயிரினங்கள் பதய்ை ைாகனங்களாக உள்ளன. இவை பல்வைறு 

குணங்கள் பகாண்ட மனிதரக்ள் இருப்பவதயும்,  இன்னும் பல பமய்ஞான உண்வமகவள 

உணரத்்தவும் இருக்கிறது என்பவத, ஒரு பதய்ை ஆசானின் அருள் ைரஷ்ிப்பின் மூலம் 

அறியலாம். காட்டிற்கு ராஜாைாக சிங்கம் விளங்க காரணம் அதனுவடய கரஜ்வனவய. அது 

வபால ைானைராகிய சற்குரு பிரானின் னாதம் மக்களிடத்தில் முழங்கி அரசாடச்ி பசய்து 

வதைரக்ளாக மாற்றும் அரிய திருசப்சயவலச ் பசய்கிறது எனும் பகிரவ்ுகளுடன் அவை 

நிவறவுற்றது.  

 

16-07-2022 ~ சனிக்கிழஜம சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

இணங்ஙிய சுபாவம் பார்த்து என்னிரு தயத்தினுள்பள ... என்ற வதாத்திரப்பாடலுடன் 

அவையானது இனிவத துைங்கியது. 

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:்  இணங்ஙிய சுபாைம் என்பது குருபிரானின் திருவனாக்கிற்கு சீடன் 

இணங்ஙி நடக்கும் பசயலாகும். ஜீைகுருவினிடத்து சீரக்ுளிர ் காய்வைான் னிவலயில் னின்று 

பழகும் சீடனுக்கு ஆறும் ஐந்தும் பதிவனாறு கடவமகளான, ஈமான் வகாடவ்டயின் 

இருப்பறிவித்து, பமய்ைணக்கத்தின் உன்னதத்வத உணரத்்தி துறைறம் என்ற 

பபருனிவலயாகிய மனவத துறந்து ைாழ்ைதற்கான உளவையும் ஆசான் அருளுகிறாரக்ள். 

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண் - 98 : கிருஷ்ண பரமாத்மா யுகந்வதாறும் 

ைருவைன் என்று கூறிய சத்திய ைாக்கின்படி, இப்பூவுலகில் அைதரித்து நம்முன் ைந்தாலும் 

வதகத்வத வைத்து அவடயாளம்  காணமுடியாது. அப்பரம்பபாருளின்  திருசப்சயவல வைத்வத 

பகைான் என்பவத உணர முடியும். அப்படியான பிரம்மவித்வத பசயல் நிகழும் எல்வலவய 

குருவேத்திரம். மனதிற்கும் அறிவுக்கும் இவடயில் நிகழும் மகாபாரதப்வபாரில் கிருஷ்ண 

பரமாத்மா அரஜ்ூனருக்கு காட்டிய விஸ்ைரூப தரிசவனயானது நிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் 

குருவேத்திர எல்வலவய ஆதி மாரக்்க னீதி அவை என்பதற்கு அவையின் அங்ஙத்தினரக்வள 

சாட்சி.  

 

காலந் நாடட்ிய காரணப்பா பாடல் எண் 37 -  சுத்த சத்திரியன் வீரம்… எனத் பதாடங்கும் 

பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் :  புலன் ஐந்தும் பைன்றார ்தம் வீரமாம் 

வீரம் என்ற வைத ைாக்கின்படி, புலனுக்கு தவலைனாகிய மனவத வபாரிட்டு பைல்பைவன 

சத்திரியன் - வீரன். பிரம்ம பசாரூபராகிய ஆசாவன சத்திரியன் ைடிைாக ைந்து நம் 

அறியாவமகவள பைட்டி வீழ்த்தி சாயுசச்ிய பதத்தில் ஏற்றி வைக்கிறாரக்ள். 

 

சத்திரியன் பபால்வடிவுத் 

பதாை்ைமுன்னால் காண்பீர ்

சாயுசச்ிய பிரம்மமமனப் 

பின்மதரிவீ ரம்பம 
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ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் - அதிசயப்பத்து பாடல் எண் : 3 முன்ஜன 

என்னுஜட வல்விஜன பபாயிட … எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி பூரண்ிமா 

அைரக்ளின் புரிதல் :  ைல்விவனகவள அகற்றும் ஆசானின் அமிரத் ைரஷ்ிப்வப பற்றக்கூடிய 

பசயவல உணரத்்துைவத அதிசயப் பத்தாகும். ைள்ளல்பிரான் திருஅருட்பாவில் அருளியதாைது, 

கடவுள் சமூகம் அணுக்கள் னிவறந்ததாகவும் எட்டு அடுக்குகளாகவும் உள்ளது. ஒை்பைாரு 

அடுக்குகளாக இறங்ஙி ைரும் வபாது வதைப் பிறப்பு, மனிதப்பிறப்பு என அைரைர ்

விவனக்வகற்ப வதகம் அளிக்கப்படுகிறது. குருபிரானின் அருடக்டாடச்த்தால் நம் விவனகள்  

நீங்கியவுடன் பிறவிச ்சூழலிலிருந்து விடுதவல பபற்று பிறைாவம அவடகிவறாம். 

 

திருஞானசம்பந்தர ் அருளிய பதவாரம் – திருஆவூர் பசுபதீசச்ரம் பாடல் எண் : 8 

மவண்டஜல மாஜல விரவிப்பூண்ட… எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி 

சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல் :  பிரம்மாவின் ஐந்தாைது தவலவய பகாய்து 

சூடிக்பகாண்டைராகிய குருபிரான் நம் மீது இரக்கம் பகாண்டு நான் எனும் அகங்காரத்வத 

பைட்டி வீழ்த்தி புழுத்தவலவய வைரத்தவலயாக மாற்றி வைக்கிறாரக்ள் என்பவதவய 

இப்பாடல் உணரத்்துகிறது. 

 

ஜீைசவகாதரி கல்பனா : விண்ணு மண்ணும் கதிர்மதியு மின்பனி தாரஜகயும் ... என 

பதாடங்கும் பாடவலத் பதாடரந்்து, இவறைன் பவடத்த  பவடப்புகள் அவனத்தும் நம் 

தூலத்தின் சம்ரடச்வணக்காகவும் ஜீைனின் ைளரச்ச்ிக்காகவும் உதாரணம் காடட்ி அறிவு 

புகட்டுைதற்காகவை பவடக்கப்பபற்றது என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். உத்தம கீவத - 

விலங்கு, பறவை, ஊரை்னம், ஜலம் ைாழ் ஜந்து, தருக்கினம் அவனத்தும் நமக்கு குருைாக நின்று 

பாடம் கற்பிக்கிறது. ஓரறிவு முதல் ஐயறிவு ைவரயிலான ஜீைராசிகளுக்கும் அைற்றின் குணம், 

குறி, பசயல்களுக்கு ஏற்ப பல ைவககளாக பவடக்கப்பபற்றுள்ளதின் வனாக்கமாைது மனிதன் 

ஆறறிவின் சிறப்வப உணரந்்து வமலாம்பரமான ைாழ்க்வக அவடைதற்வக ஆகும். 

 

ஜீைசவகாதரி ஜீவிதா :  னவரத்தினங்களின் சிைப்பு : உலகில் ஆயிரக்கணக்கான கற்கள் 

இருந்தாலும், னைரத்தினங்கவள மிகச ் சிறப்பு ைாய்ந்ததாகவும், இவறைனுக்கு சாற்றும் 

ஆபரணங்களாகவும் உள்ளது. அவைகளாைன,  

 

சூரியன் - மாணிக்கம் 

சந்திரன் - முத்து 

பசை்ைாய் - பைளம் 

புதன் - மரகத பசவ்ச 

வியாழன் - புஷ்பராகம் 

பைள்ளி - வைரம் 

சனி - நீலம் 

ராகு - வகாவமதகம் 

வகது – வைடூரியம் 

 

பிரம்ம பிரகாச சாவல ஆண்டைரக்ள் மபாங்ஙு மாங்ஙடை் சூழுலகமும் புவனபமா 

ரபீரழுபம... எனும் பமய்ம்மண ஞானம் பாடலில் னைரத்தினத்தின் சிறப்வப 

அருளியுள்ளாரக்ள்.   

 

கல்லால மரம்: கல்லாலின் புஜடயமர்ந்து னான் மஜை ஆறு அங்கம் ... என பதாடங்கும் 

பாடவலத் பதாடரந்்து, கல் என்பது அவசைற்றது, ஆலம் என்பது உடல், மரம் என்பது ஓரறிவு. 

அவசைற்ற பரம்பபாருளாகவும், வசைத்திருவமனியாகவும், ஓரறிைாகவும் விளங்கும் 

குருபிரான் அமரந்்திருக்கும் இடவம கல்லால மரம். கல்லால மரத்தின் கீழ் அமரந்்திருந்த 

ஆதிபரமகுரு ஸ்ரீ தடச்ணாமூரத்்திவய இன்று ஆதினாயகராக ைந்து அருள்பாலித்துக் 

பகாண்டிருக்கிறாரக்ள். 
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ஜீைசவகாதரி லாைண்யா : உலகில் பலைவகப்பட்ட ஜீைராசிகள் இருக்கின்றன. அைற்றின் 

குணங்கவள வைத்து பல ைவககளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. காக்வக - பகிரந்்து உண்ணும் 

சிறப்புவடயது. கழுகு - கூரவ்மயான பாரவ்ை பகாண்டது என மாறுபடட் குணங்ஙளுடன் 

ஓரறிவு முதல் ஐயறிவு ைவரயிலான ஜீைராசிகள் பவடக்கப்பபற்றுள்ளது. அவசைற்ற 

குணக்குன்றாக விளங்கும் ஆசான் நம் முக்குணங்கவள  னிரக்்குணமாக மாற்றி னித்தியனாக 

பவடக்கிறாரக்ள். 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

சிவானந்த பபாதம் பாடல் - பாடல் எண் : 10 - மனவாக்குக் காயந்நான் மருவும் மசய்ஜக .... 

மவனா ைாக்கு காயத்தால் விவன உண்டாகிறது. பூவில் மணம் ஒட்டி இருப்பது வபால்,  

மனம்-ைாக்கு-காயத்தில் விவன ஒடட்ி இருக்கிறது. எனவை தான் மனவத பசலுத்துைதில் 

மிகுந்த ஜாக்கிரவத வைண்டும் என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். மறலியிடம் பகாண்டு 

வசரத்்து பிறவியில் னுவழக்க காத்திருக்கும் விவனவய வபாக்கும் ைல்லபம் ஆசானின் 

திருக்கரத்தில் உள்ளது. 

 

மசன்மந்பநாறும் மசய்த கன்மங்ஙஜடத் பதை்ைவந்ந 

சன்மார்க்க மரன்னாசான் சீரப்ாதம் யான் மைபவன் என்ற பதய்ைத் திருப்பாடலுடன் 

குருபிரான் அவைவய இனிவத னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

17-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பஹமா தியாகராைன் 

 

 

ஜீைசவகாதரர ் பகௌதம் அைரக்ளின் வைதப் பகிரவ்ுகள்:  

 

ஆத்தாளாய் வந்மநனக்கு அமுத மூட்டி 

அஜணத்தடிஜம மகாண்ட என்ைன் அம்மா அம்மா...  எனும் வதாத்திரப் பாடவலத் 

பதாடரந்்து,  

ஆத்தாள்: ஆ+தாள் எனும் தாய் தான் நம்வம ஒரு தவலமுவற காலம் ரட்சிக்கிறாள் என்பவத 

அறியாமல், புறமாக ஓடும் மனதிற்கு அடிவமயாய் உள்வளாம். பரமாத்ம பசாரூபராக ைரும் 

ஆசான் பசாந்த வீடாகிய நம் ஜீைவன நம்மிடத்தில் காட்டி, அதன் வமல் நம் கைனம் பாய 

வைத்து அதில் ைாழ வைக்கிறாரக்ள்.   

 

அக்ரஹாரம்: ஜீைனாகிய அகரத்வத அறிந்தைரக்ளின் இருப்பிடவம அக்ரஹாரம்.  கரத்தால் 

திரிக்கபடாத பூனூல் அணிந்திருப்பைரக்வள பிரம்மத்வத அறிந்த ஆசான். மும்மலம் எனும் 

ஆணைம், கன்மம், மாவய  மூன்றும் ஆசானின் ைாக்காகிய தீயால் கருகும் பபாழுது முசச்ுடர ்

வதான்றும். இதவன  ஆண்டைரக்ள் மும்மலம் ௧ரு௧ முசச்ுடர் பதான்றும் என அறிவு அறி 

பாடத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள். முகம் என்ற னடுக்கரு,  தீன்முகம், பதிமுகம் என்பது நாம் 

நிவலக் கண்ணாடியில் காணும் முகமல்ல, அது அைரைருள் இருந்து ஆடச்ி பசய்யும் பத்துையது 

கன்னியாக அம்வமபாதமாக இருக்கிறது. 

 

அத்ஜவதம்: வசைப் பபாருளான ஜீைனிலிருந்து ைரும் அவசயும் பபாருளாகிய மனம் எனும் 

தாவுகின்ற குரங்கு குணம் பகாண்டுதான் நாம் இை்வுலக ைாழ்க்வக ைாழ்கிவறாம்.  

ைந்தவைதமாகிய ஆசான் அைரக்வள அைரைருள் ஏகபாத மூரத்்தியாக, ஆத்தாளாக உள்ள 

வைதப்பபாருவள அறியவைத்து, அவலயும் மனவத அறிைாக மாற்றி வசை னிவலயில் 

இரண்டறக் கலக்கச ் பசய்து, துவைதமாக உள்ள நம்வம அத்வைதமாக மாற்றுகிறாரக்ள்.  

பதாந்தி கணபதியாக, மணி ையிறாக, மூலாதாரமாக இருக்கும் ஜீைனின் உசும்புதலால் 

பஞ்ஞபூதங்களும் வசரந்்து அதன் துவண பகாண்வட இத்வதகத்வத கட்டுகிறது. அதுவை 
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பஞ்ஞபூத தவலயரசனாகவும், சரை்த்துக்கும் தாய் குடிலாகவும், சரை் சத்துக்களுக்கும் 

பபடட்கமாகவும் உள்ளது. 

 

பகாடாயிதக்கூர் : ஆசான் இன்றி கல்வி வீடு பதம் காணமுடியாது. கூரான குருைருளாகிய 

ஆசானின் அறிவைக் பகாண்வட நம் அஞ்ஞானக்கிழங்கானது அறுக்கப்பட்டு பமய்யறிவு தந்து 

பமய்யில் நம்வம குடிவயற்றி வைக்கிறாரக்ள் என்ற பகிரவ்ுகளுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

 

 

17-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமபரசன் 

 

ைலாமலனும் கடலும் ைமாமலனும் கடலும் ... என்ற   குருமணி மாவல வதாத்திரப் பாடவலத் 

பதாடரந்்து, ஜீைசவகாதர ் ராஜமவகஷ் அைரக்ளின் புரிதல்:  

 

பை்று (Attachment ): உலகத்தில் உள்ள பலைவகப் பற்றுகளில் அசலான பற்று எது என்பது 

ஓர ் பமய்ஆசாவன அவடந்த பிறகுதான் நம்மால் அறிய முடிகிறது. இதற்கு சான்றாக, 

ஆதிமான்மியம் - ஜீை சிம்மாசனப்பருைத்தில்  

அசவலக் காணீர ் - விட்டுவிட்டீர ்  - அசல்த் வதகம் எடுத்திருக்க அவத விட்டுவிட்டு னகல்த் 

வதகத்வத னம்பி - னகல்க் கல்வி னவின்று - னகல்ப் படட்ம் பபற்று னகல்ப் பபாருள் 

ைாழ்வினுக்கு னகல்த் பதாழில் புரிந்நு னகல்த் பதய்ைத்வத னாடி - னகல்த் தைம் பசய்து - 

ன௧ல் இன்பத்திவன னுகரந்்நுபகாண் டிருக்கும் னகல் உலகீவர - அசல் ைாவழப்பழத்வத 

னீக்கி விட்டுவிட்டு -  மரத்தினால்சப்சய்து சாயம் தீட்டியுள்ள னகல் பழத்திவன எடுத்து 

உண்ணுவைாமா பிறவியவர - உண்ணவை மாட்வடாம் - ஆனதினாவலதான் னான் என்னுவடய  

உன்னுவடயதுமாகிய அசல்த் பதய்ைத்வதக் காட்டி - அசல் வபசி - அசல் விருப்பம் தந்நு - 

உங்ஙவள என்னுவடய அசல் உலகத்துக்கு அசல் ைாழ்வுபபற அவழக்க ைந்நிருக்கிவறன் - இது 

என்னுவடய அசலான ைாரத்்வத - இவத அல்லத்தட்டுவீவரல் - ஓர ் அரக்கன் ைந்நு உன்வன 

அைமானத்தி லாக்கி அலவகயாக்க ைருகிறான் - ைந்நும் இருக்கிறான் - னான் பசால்கின்ற இது 

அசவல - இப்படிக்கி - னான் யார ்பதரியுமா - னான்தான் பமய்ைழி னாதன்   என ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

நாட்டுப்பை்று : அசலான னாடாகிய ஜீைவதகத்தில் குடிவயறி ைாழும் ைாழ்வை அசலான 

நாட்டுப்பற்று ஆகும். இவதவய, பண்ணாகி யருங்ஙுமுதம் மபாழியும் னாடு, பரமகுரு 

என்னாசான் பகர்ந்ந னாடு     என்று பமய்ைழி னூல் பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

மமாழிப்பை்று : தமிழ் என்பது பமாழி அல்ல. தமிழ் ஜீைனின் இரகசியம் ஆகும். தன் ஜீைன் மீது 

வைக்கும் பற்வற பமய்யான பமாழிப்பற்று. 

 

உணவுப்பை்று: ஆசானின் னாவிலிருந்து ைரும் அருளமுத ைரஷ்ிப்பாகிய உணவை பசவி 

மூலம் அருந்துைவத பமய்யான  உணவுப்பற்று. 

 

இயை்ஜகப்பை்று: நம்வம இயக்குகின்ற உள்ளமாகிய வகவய இயற்வக. அவத பற்றுைவத 

இயற்வகப்பற்று. 

 

எைருவடய வபாதரணுைாகிய ஒன்று ஸம்ஸார ஸமுத்திரத்திற்கு அவணவபாலாகின்றவதா 

அத்வதசிக னாதவர னித்தியம் உபாசிப்வபாம். 

~ குரு கீவத 
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குடும்பப்பை்று: ஆசானின் னிவனைாகிய சவபபயனும் குடும்பத்தில் கூடி ைாழ்ைவத 

குடும்பப்பற்று. அதுவை உலகப்பற்றுகளிலிருந்து நம்வம விலக்கி பிறைாவமக்கு ைழிைகுக்கும்.  

 

மபாருள்பை்று: பபாருள் என்பது ஆசானின் திருைாக்கு. அவத பற்றுைவத பபாருள்பற்று.  

 

 

பை்றிய பை்ைாய்ப் பரந்நுல மகங்ஙும் 

பை்றியும் பை்றிலா பதாங்ஙிப் 

பை்றியும் பை்ைாப் பத்தியுை் ைவர்க்குப் 

பை்றிலா திடம்பை்றும் பை்பை 

பை்ஜைவிட் டகன்று பை்றிபய பதரப்ின் 

பை்றும்பப மரழுதுங்பஙால் பலபன 

சுத்தனிர்க் குணமாய் லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

சூல்முகம் மதுமதிக் கடபல 

 

ஏகனாயகனாகிய இவறைன் ஒருைவன அகத்திலும் புறத்திலும் நீக்கமற எங்கும் 

நிவறந்து யாபதான்றின் மீதும் பற்றில்லாதைனாக இருப்பைன். இதவன அறிவுஅறி பாடத்தில், 

எங்ஙும் நிவறந்த இவற பபாருள் ஒன்வற என்றும், வகாடாயிதக்கூரில் எது உன்வன கை்விப் 

பிடித்திருக்கிறவதா அதுவை உன் பதய்ைம் என்றும் அருளியுள்ளாரக்ள். பபரிவயாரக்ள் தாமவர 

இவல தண்ணீர ் வபால் உலக ைாழ்க்வகயில் பற்றியும் பற்றாமலும் இருப்பாரக்ள்.  

சரை்த்வதயும் பவடத்து காத்து, அழிதத்ு ைருகின்ற ைஸ்துவை நான் எனும் உணரை்ாக, 

ஓங்காரமாக உள்ளது. அதுவை அைரைருள் இருக்கும் கலிமாப்பபாருள் ஆகும்.  

 

பை்றுக பை்ைை்ைான் பை்றிஜன அப்பை்ஜைப் 

பை்றுக பை்று விடை்கு      ( திருக்குறள் ) 

மனம் அற்ற நிவலயில் பிறக்கும் குழந்வத ஒை்பைாரு உணரை்ாக பபற்று மனம் உண்டாகி 

சாரந்்ததின் ைண்ணமாகிறது. ஓர ்பமய் ஆசானின் துவண பகாண்டு மனவத அகவநாக்கமாக 

மாற்றும் வபாது புறப்பற்றானது ஒை்பைான்றாக அகல்கிறது. இதுவை  விதி எழுத்வத மதி 

எழுத்தாக்கும் பசயல்.  

 

சன்யாசம்: முக்குணங்கள் அற்றவத னிரக்்குணம். இை்வுலகப் பற்பறல்லாம் விட்டு 

பற்றற்றானாகிய ஆசானின் துவணபகாண்டு நிரக்்குணமாக ைாழ்ைவத  சன்யாசம். 

 

ஜீைசவகாதரர ்கிரகதுவர அைரக்ளின் புரிதல்: 

 

பதடல்: உயிரினங்கள் அவனத்திற்கும் துக்க னிைரத்்தி சுகப்பிராப்தி எனும் வநாக்கம் 

ஒன்வற வதடுதலாக உள்ளது. மனிதனுக்கு தரப்பபற்றுள்ள ஆறாைது அறிவின் வநாக்கம் 

பமய்யான குருவைத் வதடி அவடைவத. இவதவய அறிவு ஒளிர ஆசாஜனத் பதடு என்றும், 

இருதயம் விளங்க இஜைகுரு பதடல் என்றும் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். இவத 

அறியாமல் மனிதன் அழியக்கூடிய பபாருடக்வளவய வதடி ைாழ்நாவள புலன்ைழி பற்றிவயாடி 

வீணாக்குகிறான். இதவன சிைைாக்கியர,் ஓடி ஓடி ஓடி ஓடி உட்கலந்த பைாதிஜய, நாடி நாடி 

நாடி நாடி நாட்களும் கழிந்நுபபாய்.... என அருளியுள்ளார.்   ஓர ் பமய்க்குருவை சந்தித்த 

பின்தான்  அைர ்நம்வம மனுைாக மாற்றுகிறார.் தாய் ையிற்றிலிருந்து பிறந்து, பின் ஒை்பைாரு 

பிறப்பாக மாறி ஆறாைது பிறப்பாகிய அறிவுப்பிறப்பு எடுத்தபிறகு, ஏழாம் பிறப்புடலம் எடுத்து 

இவறைவன காண வைண்டும்.  

வதடல் - வதடு+அல். அல் என்னும் இருளாகிய இவறபபாருவள வதடியவடந்து வபரின்பம் 

காண்பவத மனிதனின் தவலயாய கடவமயாகிறது.  
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ஜீைசவகாதரர ்பழனிகுமார ்அைரக்ளின் புரிதல்: 

 

அண்ட ராலும றியமவாண் ணாத்திரு 

அண்ட ரண்டப கிரண்டம் பாய்ந்நுபம 

அண்ட பமாரணு வினுள்பள காடட்ிய 

மதாண்ட ருள்ளத்மதா டுங்ஙும்த 

னியபர                        (குரு ஸ்வதாத்திரம்) 

 

அண்டத்தில் நிவறந்திருக்கும் இவறைன் ஓர ்

அணுைாக நம்முள் விளங்குைவத, ஓர ் பமய்குருபிரான் 

னரனாகிய நம்வம மனுைாக மாற்றி வதைபதத்வத 

அவடயும் உபாயத்வத அறிய வைத்த பின்னவர, 

திருைாகிய இவறைவன நாம் தரிசிக்க முடியும். 

இதவன ைள்ளல்  பபருமான் திருஅருடப்ாவில் நான் 

ஆன்மா, பசு, சிை்ைணு வடிவினன்  என 

குறிப்பிடுகிறார.் அை்ைாறு  சரை்த்திலும் 

வியாபித்திருக்கும் இவற ைஸ்துவை ஓர ் அணுவினுள்  

விளக்குகிறாரக்ள். இவறைன் அண்டத்தில் பவடத்த 

மதி, கதிர,் மின், பனி, தாரவக, அைணி, ஆகாயம், மூன்று 

உலகங்களாகிய பசாரக்்க, மத்திய, பாதாளம், பூமி 

பதினான்கு, மவல, கடல், ைனம், ஆறு, அருவி, 

ஆயிரத்பதட்டு அண்ட சராசரங்கள், எழுைான், படுைான், 

பதிபனண்ணாயிரம் ஆலங்கள் - இவை யாவும் ஒரு மனுத்தவலயில்  விளங்குைவத  

சூடச்ுமமாக  விளக்கி அருளுகிறாரக்ள். வமலும் ஆதிமான்மியத்தில் குருவும், நானும் ஒன்று 

எனும் அத்வைத  நிவலயில் நம்  உயிரானது பாதுகாக்கப்படுகிறது. குரு  வைறு நான் வைறு என்ற 

துவைத நிவலயில் உயிரானது பறிபட்டுவபாய் விடுகிறது என அருளப்பபற்றுள்ளது. 

 

ஜீைசவகாதரர ்கவணஷ்ைரன் அைரக்ளின் புரிதல்:  

 

உடபலடுத்த வநாக்கம் ஆன்மாவிற்கு பதரிந்தாலும் பிறந்தவுடன் மறந்து விடுகிறது.  

நமது விருப்பு பைறுப்புகளுக்கு அப்பாற்படட் ஆன்மா, தனது வநாக்கங்கவள நிவறவைற்ற 

முற்படும்வபாது மனதின் ஆவசகள் குறுக்கிடுகின்றன. நமக்குள் இருக்கும் ஆற்றவலயும், 

ஆன்மாவின் வநாக்கத்வதயும் அறியாமல் வீணாைவத வகாடாயிதக்கூர ்ைாக்கியம் எண் 106ல் 

மனிதன் … அந்ந ஏழாைது பிறப்பில் பிறக்கவில்வல பயன்றால், இைனுக்காகப் பவடத்த 

பபாருள்கள் அை்ைளவையும் வீணாக்கிய பாைம் இைன் தவலயில் ைந்நு விழுகிறது … என 

குறிப்பிடுகிறாரக்ள். 

ஜீைசவகாதரர ்பிரபு  அைரக்ளின் புரிதல்:  

 

நம்மிடத்தில் பிரம்மமாக உள்ள பமய் அறிைாகிய இவறைனின் ரகசியங்கவள 

அறிைதற்கு நம்மிடமுள்ள அமானிதப் பபாருளாகிய ஆறாைது அறிவை ஒரு பமய் ஆசானின் 

இரக்கத்தால்தான் அறிய முடியும். இவறைவன அறிய வைண்டியது மனிதனுக்கு மட்டுவம 

கடவமயாகவும், விதியாகவும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடவுவள நம்புகின்றைரக்ளின் உவர 

கற்பவனயாகவும், நம்பாதைரக்ளின் உவர அவத உறுதிப்படுத்த முடியாத நிவலயிலும் 

உள்ளது. மனிதனுள் இருக்கும் ஆறாைது அறிைாகிய அமானிதப் பபாருளின் 

வமன்வமவய  குருவின் துவண பகாண்டு உணரந்்தால் வைதனூல்களின் பபாருளறிந்து 

இவறைவன உணரலாம். அறிவிருக்கும் தலத்வத அறிைவத விஸ்ைரூப தரிசவனயாகும். 

ஆசானின் ைருவகவய பிடரிக்கண் திறக்கும் காலம். பிடரிக்கண் பகாண்டு ஜீைவன  

தரிசித்தால்  பிறைாவம பபறலாம் என்ற பகிரத்லுடன் அவை நிவறவுற்றது.  
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21-07-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

மஜை விதி கண்ட மார்க்கண்படயர ் தீர்க்கதரிசனம் - தீரக்்கதரிசனம் என்பது அைரைரின் 

ஜீைனாக உள்ளது. நம்முவடய இந்த குழப்பமுற்ற உலவக பதளிவிக்கவை நம்முள் "நானாக" 

இருக்கும் தத்துைத்தில் ஏற்றி வைப்பதற்காக (அ+உ) அை்வை தாரமாக பகாண்டு பமய் 

குருபிரான் அைதரிக்கிறாரக்ள். ஆண்டைரக்ள் சுத்த அறிவு ைடிவு என்பவத அஷ்டாங்க 

வயாகத்தின் மூலமாக உணரும்வபாது நாமும் சூக்குமம் என்ற அறிவு நிவலயாகிய 

இல்லறத்வதப் பபறலாம். இச ்பசயவலவய  

சுஜவஒளி ஊறுஓஜச நாை்ைமமன் ஜைந்தின் 

வஜகமதரிவான் கடப்ட உலகு.       என திருைள்ளுைர ்பிரான் அருளியுள்ளார ்

 

வான்மதிக் மகாரல் வாக்கியம் எண் 74:  நிவனவு தான் முக்தி அளிக்கும் பூமி. கடுவமயான 

பசி ைந்த வநரத்திலும் நமக்பகன பமய்யான தைசப்சயலுவடய ஓர ் மதமும், ஊரும் 

உண்டாக்கிக் பகாள்ள வைண்டும் என்ற காரமான எண்ணம் ஆண்டைரக்ளுக்கு வதான்றியது. 

இறப்வப வநாக்கி பயணிக்கும் நம்வம அதிலிருந்து மீட்கும் பசயலுவடயவத மைலி 

ஜகதீண்டா சாஜல ஆண்டவர்கள் மமய்மதம். ஆண்டைரக்ள் அறிவு ைடிவு என்பவத அறியும் 

வபாது நாம் பமய்மதத்தில் ஆகிஇருக்கிவறாம் அைரக்வள தூலம் என்று நிவனத்தால் 

அதிலிருந்து விலகியைரக்ளாக ஆகிவறாம்.  

 

காலந் நாட்டிய காரணப் பா - பாடல் எண் - 34 பஞ்ஞஜண மயழுசச்ி மயன்று... எனத் 

பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் :  நம்முள் 

பநடுங்காலமாக தூங்கும் "நான்" எனும் மூலப்பபாருவள எழுப்புைதற்கான பாடவல 

திருப்பஞ்ஞவண எழுசச்ி. ைஞ்ஞப்புலன் சதியால் அைரைர ்  ஜீைவன அறியாத நம்வம 

அமானிதம் என்னும் சீர ்பகாண்டு, மறுபிறப்பு, னாள், தன்பபரு பைளியாகிய சாவல, இைற்றின் 

சிறப்வப உணரத்்தி எமனசச்த்வத விலக்குபைர ் பமய்க்குருபிரான். இவறைனின் நிவலவய 

பபற்றைரக்வள உறங்கா விழிப்புலகின் அரசரக்ள்.  

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம்: அதிசயப்பத்து -பாடல் எண்: 4 

"பித்தமனன்மைன்ஜன" எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி பூரண்ிமா அைரக்ளின் 

புரிதல் : ஒவர பசயவல மீண்டும், மீண்டும் பசய்பைன் பித்தன். நம்முவடய காரண வதகமான 

"நான்" என்பது ஒத்த பபாருளாக உள்ளவத பபரிவயாரக்ள் அறிவித்து, பித்தத்வத பதளிவித்து 

நித்திய பசாரக்்கத்தில் நம்வம ஏற்றிவைக்கிறாரக்ள் இை்ைாறாக நம்வம ஆக்கி வைக்கும் 

குருபிரானின் னாதவம அதிசயமாகும். இச ்பசயவலவய. 

பிைப்மபன்னும் பபஜதஜம நீங்கச ்சிைப்மபன்னும் 

மசம்மபாருள் காண்பது அறிவு 

ஒத்தது அறிவான் உயிரவ்ாழ்வான் மை்ஜையான் 

மசத்தாருள் ஜவக்கப் படும் 

 என திருைள்ளுைர ்பிரான் அருளியுள்ளார ்

 

பதவாரம் ஆவூர் பசுபதியீசச்ரம் பாடல் எண் 9 "மாலும் மயனும் வணங்கி பதட" எனத் 

பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல்: சிைபனனும் 

ஒளிவய புறத்தில் வதடுைது அறியாவம .பிறப்பு இறப்பற்ற ஒளியாக துலங்கும் ஆசானின் 

னாதம் மூலவம பதியான சிைபபருமாவன அறியலாம். இதவனவய "அறிவு ஒளிர ஆசாஜனத் 

பதடு"என ஆண்டைரக்ள் அருளுகின்றாரக்ள். திரு னடனம் புரியும் ஆசானின் திரு னாைாகிய 

ஆவூரான திருவிழாவில் நாமும் கூடிக் பகாள்வைாமாக.    
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அறு புரி னூல் பை்றிய ஜீைசவகாதரி வஹமா தியாகராஜன் அைரக்ளின் புரிதல் :  ஆண்கள் 

அணியும் பூனூல்  பபண்களுக்கு ஏன் இல்வலபயனில் நம்வம ஆட்பகாள்ளும் குருபிரான் 

ஒருைவர பிரம்மத்வத அறிந்த பிராமணராகிய ஆண். சீடரக்ளான மற்ற எல்வலாரும் பபண். 

சீடன் என்ற பபண்ணாகிய நம்முள் இருக்கும் பிரம்மத்வத பைளிப்படுத்த ஆசானாகிய ஆண் 

வைண்டும். 

 

குருபிரான் வரஷ்ிப்பு : சற்குருபிரான் ஒருைவர ஆண். " நான்" என்ற பசால்லுக்கு பாலினம் 

கிவடயாது. முப்புரி னூல், அறுபுரி னூல் என்பது இடகவல, பிங்கவல சுழிமுவன, அறுசுவை 

பற்றிய தைநிவல ரகசியமாகும். ஆறு ஆதாரம், அறுபவடவீடு அகரமுதல் அறிந்தைரக்வள 

அறுபுரி னூவல அணிய தகுதி உவடவயார.்  

 

சிவானந்த பபாதம் 

 

பதகமுக்தி:- உடலாகிய மனபமனும் வதகம், முக்தி அவடைது. ஜீைமுக்தி. காரண வதகமாகிய 

நான் எனும் ஆன்மா ஜீைமுக்தி அவடைது, எக்வகாடி காலத்திற்கும் நித்திய நன்வம 

அளிக்கக்கூடிய பசயலுவடய திருைசனமாக இருக்கும். இந்த சுவிவசஷ நற்பசய்திவயவய 

லாஞ்ஞவன இலங்கும் முத்திவரயாக ஆண்டைரக்ள் அருளுகின்றாரக்ள். சிைானந்த 

வபாதத்தில் கூறப்பபற்றுள்ள பமய் என்பது அழியாத ஆன்மா. சடத்திற்கு ஆதாரமாக இருப்பது 

ஆறு ஆதாரமாகிய உடல். நான், கைனம் எனும்  அந்தகரணத்தின் துவணயின்றி சரீரம் 

இயங்குைதில்வல. “மனம் திரும்புங்கள் பரபலாக ராை்ஜியம் சமீபமாக இருக்கிைது” என்பது 

முக்தி அவடய வைண்டிய மனவதவய  கூறப்பட்டுள்ளது. 

 

"மலர் மணம் பபால் ஒரு மைன்ம மயக்கத்தால் இனமாக்கும்" முந்வதய பஜன்மம் என்பது 

முந்வதய மனம். ஆறு அறிவுக்கு காரணமான மனம், நான் எனும் காரண வதகத்தின் மூலம் 

ைளரச்ச்ி அவடகிறது.  

 

"தனவாக்காய் பிரம்மாவும் சிருஷ்டி மசய்ய" ைாக்கு என்பது பவடப்பு கடவுளாகிய பிரம்மா. 

பசல்ைத்துள் எல்லாம் தவலயாகிய பசவிசப்சல்ைவம தனமாகிய ைாக்கு. ஆதியில் ஈசனின் 

வகயில் இருக்கும் டமரகத்தின் சப்தமாகிய "ஸ்ரீ" என்ற எழுத்திலிருந்து பிரம்மா உண்டாகினார.் 

" வைதம் என்பது பழகி அவடைதன்றி, படித்து அவடைதல்ல. முத்தி என்ற பசால்வல படித்தால் 

பபாருள் பதரியாது. பபாருளன்றி  பசால் இல்வல. பபான்பனனும் பபாருளன்றி பபான்பனனும் 

பசால்லால் பயனில்வல.   

மபான்னால் பிரபயாசனம் மபான் பஜடத்தார்க்கு உண்டு மபான் பஜடத்பதான் 

தன்னால் பிரபயாசனம் மபான்னுக்கு அங்கு ஏது உண்டு அத் தன்ஜமஜயப் பபால் 

உன்னால் பிரபயாசனம் பவணமதல்லாம் உண்டு உஜனப் பணியும் 

என்னால் பிரபயாசனம் ஏது உண்டு காளத்தி யீசச்ுரபன         (பட்டினத்தார)்  

 

என அருளி குருபபருமான்  வதாத்திரப் பாடலுடன் அவைவய   இனிவத நிவறவு பசய்தாரக்ள் 

 

 

23-07-2022 ~ சனிக்கிழஜம சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார ்

 

 

னடந்நறியாப் மபருங்ஙாட்டில் னல் வழியீ மதனவியந்நு னயந்து காடட்ி என்ற வதாத்திரப் 

பாடலுடன் குருபிரான்  அவைவய மலரச ்பசய்தாரக்ள்.  

 

பகாடாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் எண் – 99 :  மனம், ைாக்கு, காயத்தால் எடட் முடியாத 

அழியாப் பபாருளாகிய ைல்லப ைஸ்துவைாடு உறைாடிக் கலந்து, அதில் லாப நஷ்டம் பதரிந்து, 
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மும்மூரத்்திகரம் பபற்று ைந்த பபரிவயாரக்ள்பால்  நம் மனஅறிவை  தத்தம் பசய்து அைரக்ள் 

அறிவை முன்வைத்து நடப்பவத பமய்ைழி ஆகும்.  

எதற்கும் முதற் பபாருளாகி அழிவில்லா பமய்ப்பபாருளாக, மனிதனுள் ஆறாைது அறிைாக 

விளங்கும் தனிச ்சீதனப்பபாருவள அறிந்தைவன மறுபிறப்பாளன், வதைன். அறிகின்ை அறிபவ 

அறிமவன்று அறிவாய் (அறிவு அறி பாடம்). 

 

வகாவில் ைழிபாட்டில் குருக்கள் பகாண்டு ைரும்  தீபாராதவன வஜாதிவய நாம் ைணங்கும் 

பசயல், அசலாக நம்மிடத்தில் உள்ள அறிவு வஜாதிவய ைணங்குைதற்கான 

எடுத்துக்காட்டாகும்.  

 

காலந் நாட்டிய காரணப்பா பாடல் எண் 39 -  இன்ன ணம்பல காரிய காரணம்… எனத் 

பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் :  காரணம் இன்றி 

காரியமில்வல. நாம் பிறந்த காரணம் தன்வன அறியும் காரியத்திற்வக. பிறப்பால் அவனைரும் 

னரவன. அரிது அரிது மானிடராதல் அரிது மானிடராயினும் கூன் குருடு பசவிடு வபடு நீங்கிப் 

பிறத்தல் அரிது என்பது ஔவையார ் திருைாக்கு. கண்ணிருந்தும் குருடனாக காதிருந்தும் 

பசவிடனாக ஊனமாக இருந்த நாம் பமய்க்குருவின் துவண பகாண்டு கண்ணும் காதும் 

வனரப்பற்ற மனுைாகி பண்ணுலாப் பதமாகிய தன்வன அறியும் காரியத்வத முடிக்க 

வைண்டும்.   

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு: புலன்களின் ைழியாக ஆணைம், கன்மம், மாவய 

விவளகிறது. ைாயினில் னாயும், னாசியில் ைண்டும், மதுபசவிதனில் விஷப்பாம்பும், 

ஈயவணந்திடும் கண் இபுலீசன் வீடாக அனீதமாக இருந்தவத ஆசான் தன் மலரக்்வக 

பகாண்டு னீதம் ஆக்கி கண்ணும் காதும் வனர ்பபற்ற மனுைாக ஆக்குகிறாரக்ள்.  

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம்: அதிசயப்பத்து - பாடல் எண்: 5 பரவு வாரவர ்

பாடுமசன் ைஜணகிபலன்… எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி பூரண்ிமா 

அைரக்ளின் புரிதல் : ஞானம்  பபற்றிட பபரிவயாரக்ள் பட்டபாடு ஈடு இவணயற்ற ஒன்று.  

ஐம்புலன்களால் உலகப் பாட்டில் அவலயும் பசயல், அருங்வகாவட பாவலைனம் 

கானகத்திலகப்பட்டு அடிவம பரந்வநாடிப் பரிதவித்தது வபாலாகும். அப்படியான வநரத்தில் 

சிைபபருமானாக ைந்த குருபிரான் அருளமுதளித்து கவளப்பகற்றி விடுதவலபயனும் முத்தி 

நிவலயில் ஆக்கி வைக்கிறாரக்ள். 

 

பதவாரம் திருஆவூர ்பசுபதியீசச்ரம் பாடல் எண் 10: பின்னிய தாழ்சஜட யார் பிதை்றும்... 

எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல்: சமண 

சாக்கியரக்ளான வஜனரக்ள் நிரை்ாணம், உயிரக்்பகால்லாவம, அஹிம்வச என்பதின் 

அகமியச ்பசயவல அறியாமல், ஆவடயின்றி இருப்பது நிரை்ாணம், உயிரக்வளக் பகால்லாதது 

பகால்லாவம, ஈ எறும்புக்கு தீங்கு பசய்யாதது அஹிம்வச என பிதற்றித் திரிைதுண்டு. நம்பிய 

தன்னுயிர ் தற்பகாவல பசய்யாதது பகால்லாவமயாக, மனம் அவலபாயாமல் பாதுகாக்கும் 

அறசப்சயல் அஹிம்வசயாக வசைமாக, மனதின் பற்றற்ற னிவலவய நிரை்ாணமாக,  

இருப்பவத குருபபருமானின் ஓவச பகாண்ட நடனத்தால் அறிந்து அவடயும் இடவம ஆவூர ்

பசுபதியீசச்ரமாக உள்ளது.  

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு: ஒை்பைாரு காலத்திலும் ைரும் பசயலுவடய மதத்திற்கு 

மற்ற மதங்களால் எதிரப்்பு உண்டாகிறது. சரை் மதங்களும் ஒடுங்கியிருக்கும் திருைடிப்வபவற 

திருசச்ிற்றம்பலமாக இருக்கிறது. வந்ந பல மந்நிரப்ப லனஜனத்தும் தன்திடத்துள் 

ளாண்டபனி பமரு பாதா  (ஆடலங் ஙன்னி) 

 

சிவானந்ந பபாதம்: வைதம் படிப்பதால் முக்தி கிட்டாது. பமய்க்கல்வியின் பசயல், 

வைத்தபதாரு கல்வி மனப்பழக்கம் எனும் எழுதாத எழுத்வத ஓதுைதாக உள்ளது. ஆசானின் 

திருைடிப்வபவற முக்திக்கு மூலமாக, திருைடிஞானவம முக்திக்கான ைழியாக இருப்பவத  
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தன்வன அறியும் அறிவை தகும் அறிவு, பின்னறிவு எல்லாம் வபயறிவு என திருமூலரப்ிரானும் 

அருளியுள்ளார.் அறிபவ மதய்வம் என்கிறது வைதம். ைல்லபமான ைஸ்துைாகிய அறிவை 

பதய்ைமாக, மனிதனுள் சிற்றணுைாக இலங்குகிறது. அவத குருமுகமாக அனுபவத்தால் 

அறிக என ைள்ளல்பபருமானும் அருளுகிறார.்  

 

வாழு மாலய னுருத்திர னிந்திரன் எனும் பசயலுவடய நாமங்கள் குறிப்பது யாபதனில், 

இந்திரன்: இந்திரியத்தின் ரகசியம் (பவடத்தல் - பிரம்மா)  

மால்:  உடவலக் காக்கும் தண்ணீர ்(காத்தல்) 

ருத்திரன்: உண்ணும் உணவை அழிதத்ு உடலுக்கான சத்துக்களாக மாற்றும் சூடச்ாதி 

சூடச்மாக மனித உடலுக்குள் விளங்கும் தத்துைங்கள். (அழித்தல்)  

 

ஒருைர ் பசய்த பாை புண்ணியம் இன்பனாருைருக்கு உண்டு என்பது மூடரக்ளுக்கு  

உண்வமவய உணரத்்திட பபரிவயாரக்ள் எடுத்து வைத்த உளவு ஆகும். வைதவியாசர ்அருளிய 

மகாபாரதத்தில் ைரும் விஸ்ைரூப தரிசனம் என்பது, பகைானின் உபவதசத்வத மக்களிடத்தில் 

வசரப்்பதற்காக வைண்டிவய.  விவன விவதத்தைனும் திவன விவதத்தைனும்  விவதத்தவதவய 

அறுப்பான். அைரைர ் விவனவய அைரைரத்ான் அனுபவிக்க வைண்டும். பபாறிவய புலன் 

ைசத்தில் வபாக்கினால் மனம் புறத்தில் அவலந்து அலவகத் வதகம் எடுக்கிறது. பாழிபல 

மனஜத விடார் பரம ஞானி எனும் னிவலவய பழகி ைருைவத பமய்ைழி குருமார ்பசால்லும் 

வமல்வநாக்கம் ஆகும். வதகம் உள்ளைவர பிறப்பும் இறப்பும் ஒழிைதில்வல. பமய்ஆசானின் பூ 

மலரத்் தாள் சரணவடந்து, அறிவின் ைழியில் நின்று சாதித்து, விவனயறுத்து பிறைாவம 

பபறும் ஞானத்தின் உசச்நிவலவய சிைானந்ந வபாதத்தில் அருளப்பபற்றுள்ளது.  புலனுக்கா 

ளாக்காமை் காக்கும் - மதய்வப் புண்ணியன் பூமலர் சரணம்சஞ்ஞீவி எனும் பரிசுத்த ஆவி 

பதய்ைத்தின் பபாற்பாதத்வத ைணங்கி குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

24-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுபதவன் 

 

 

ஜீைசவகாதரர ்பகௌதம் அைரக்ளின் புரிதல்: 

 

அறியாஜன அறியஜவத்து... என பதாடங்கும் பாடலின் புரிதலாக, கற்பவனயான 

விஷயங்கள் மறப்பதும் அனுபைத்திற்கு ைரும் விஷயங்கள் என்றும் மறைாமலிருப்பதும் 

சிற்பியின் வகைண்ணத்தில் உண்டான, கல்லில் ைடித்த சிவல அழியாமல் நிவலத்திருப்பது 

வபால், ஹஃகான பமய் ஆசானால் கடவுள்நிவலவய உணரந்்து பழகிய அனுபைம் நம் 

உள்ளத்தில் என்பறன்றும் நிவலத்திருக்கும். அறிந்து பகாள்ைது என்பதும் பதரிந்து பகாள்ைது 

என்பதும் பைை்வைறு நிவலகளாகும். பழக்கத்தினால் அறிைவத புரிதலாகும். வகாவிலில் உள்ள 

சிவலகவளப்பற்றி பதரிந்து வைத்துள்வளாவம அன்றி அைற்றின் தத்துை ரூபங்கவள 

அறியவில்வல. இவறைன் பவடத்த தத்துை ரூபமான மனிதவனப் பற்றிவய சிவல 

ைடிைங்களும் அதன் சன்னதங்களும்  அறிவிக்கின்றன.  

 

மகாடிபயை்ைம்: திருவிழா, சுதந்திரதினம், வபாரில் பைற்றி இவைகளின் அவடயாளமாக 

பகாடி ஏற்றுைதுண்டு.  புறத்தில் பகாடிவயற்ற கயிறு, கம்பம், இடம், பகாடி, ஏற்றுபைர ்  

வதவைப்படுைதுவபால், அகத்தில் பகாடிவயற்ற புலன்களிலிருந்து விடுதவல பபறவைண்டும். 

மனம் வபாகும் வபாக்கில் வபானால் நமக்கு சுதந்திரம் கிடட்ாது. இதவன ஆண்டைரக்ள் 

பாய்மன வீடட்ில் வபய் குடியிருக்கும் வபரறிைடிவமயங்ஙாகும் என அருளியபடி, மனம் வபான 

வபாக்கில் வபாகாமல், னன்னிலமாகிய மகாமகசூக்கான இருதயத்தில், ஓம் எனும் 

உணரப்ைனும் கம்பத்தில், சரபமன்ற கயிற்றில் மின்வீசிக் கூப்பிடும் பகாடியின் உசச்ி 

ஆவடயிவல எவன மணந்த மணைாளராகிய குருபபருமான் திருைருவளப் வபாற்றி 

ைணங்ஙுவைாம். 



 

29 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

August 2022 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

பவதம்: குருபபருமான் திருஆலைாயில் நின்று ஆடும் முத்தி நடனவம வைதம். வபசரும் பபரும் 

பபாருளாகவும், பஞ்ஞாடச்ரபமனும் சூக்குமப்பபாருளாகவும் விளங்கும் கடவுவளக் 

காட்டுபைவர பமய்குருபிரான். 

 

மமௌன ஜவப்பின் வஜக விரித்பத மயஜனக்  

கவனம் பாய்ந்நிட ஜவத்மதஜனயாட்மகாண்டு 

தவனம் தீர்த்த தனிஜகயரின் சுதன் 

மமளன பதசிக மார்க்கனன்னாதபர 

 

என்ற பாடலின்படி மனமானது ஒரு பமய்குருவின் முன்னிவலயில் கைனம் பாய்ந்து 

பமளனமாகிறது. வித்தில்லா வித்தாகிய அைரது னாதவம நரவன மனுைாக்கி வதைபதத்தில் 

ஆக்குகிறது. இவத,  

 

னானிலந் நனிபல இங்ஙு 

னரமசன்ம மமடுத்பதா மரல்லாம் 

வானவ ராவ தை்கு 

மக்களா குவமதன் பைாரா 

ஆணவ இடும்பி பலறி 

அைமமலிந் நுருக்கு ஜலந்நு 

காணுமூர் வனம்ப ைஜவ 

காலிகா உஜரமசய் வீபர 

 

 என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். பஞ்ஞவகாசத்து உடலில் ஒன்றான ஆனந்த உடவல 

அவடய பருஉடவல சரியாக பராமரித்தல் வைண்டும். உள்ளம் மபருங்பகாயில் ஊனுடம்பு 

ஆலயம் என்ற திருமூலரப்ிரானின் கூற்றுப்படி, ஜீைவதகமாகிய உள்ளப்பபருங்வஙாயிவல 

அவடய, மனமானது உருக்குவலந்து வபாகாமல் இருக்க  ஆசானின் நாத அமிரத்த்வதப் பருகி, 

ஆறாைது அறிைால் ஆசான் பசால்படி வகட்டு கைனத்துடன் ஊனுடம்வப பாதுகாத்து ஜீைன் 

கண்டு பஜன்ம சாபல்யம் அவடவைாம். 

 

காலசச்க்கரம்: பகாடாயிதக்கூர் வாக்கியம் எண் 253 : னாம் கனவு கண்டது உண்வம 

என்பதற்கு அறிகுறியாக, வதகத்தில் அவடயாளம் பதரிகிறது. னாம் அங்ஙு கண்ட காடச்ிகள், 

னம்முள்வள இருக்கும் காலசச்க்கரம் தன்வனக் காட்டி மவறப்பதால் உண்டாகிறது.  

கண்ணுக்கு வதாற்றமாகாத சூடச்ும ைஸ்துவை, கிவளகளும் விழுதுகளும் இவலகளும் 

பகாண்ட பபரிய ஆலமரமாக ஒரு சிறிய வித்தினுள் உள்ளது. இன்னும் மயிலின் னிறம்  அதன் 

முடவ்டக்குள் அடங்ஙியிருப்பதுவபால், அண்ட சராசர முழுதும் நம்மிடத்தில் இதய 

காலசச்க்கரத்திற்குள் அணுைாக அடங்ஙியிருக்கிறது.  இவத  அறிவிக்கவை இவறைன் 

இவடயிவடவய கனவை உண்டாக்கிக் காட்டுகிறான். இை்வுண்வமவய நமக்குள் 

வனருக்குவனர ்அறிகிறவபாது நாம் மனுஈசன்; அறியாவிடட்ால் மனுனீசன்.  

 

மசன்ைனாட் மசன்றிட் டாலும் மசல்லுனாட் மசன்றி டாது 

னன்றுள னாபள யின்னாள் ஞானனாமளனத்பதர்ந் நுள்ளம் 

என்றுள னாய னுக்பக யிஜணமயாரு னாளில் லாதாை் 

குன்றில்வாழ் பவன்பப ரின்பம் மகாள்ளுத மலவர்க்கும் பவண்டும் என்ற பாடலின் படி   

ஞானத்தாயின் கருவணயால்தான்  நாம் ஞான பாவதயில் பசன்று குன்வறறி வபரின்ப ைாழ்வு  

ைாழ முடியும் என்ற பகிரவ்ுகளுடன் அவை  நிவறவுற்றது.  

எைருவடய அனுக்கிரக மாத்திரத்தினால் வசாகமும் வமாகமும் னாசமாகின்றனவைா, 

அந்ந ஸ்ரீ வதசிவகந்நிரராகிய பரமாத்மாவிற்கு னமஸ்காரம். 

~ குரு கீவத 
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28-07-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பஹமலதா தியாகராைன் 

 

 

பூமியின் பாரந் நீர்க்கப் 

புதுப்புது னாமம் பூண்டு 

பனமியர் பமனா மளல்லாம் 

னிலத்தினி லுை்ைபத பபான் …  

 

என்ற வதாத்திர பாடவலத் பதாடரந்்து குருபிரானின் அமுத ைரஷ்ிப்புடன் அவையானது 

இனிவத துைங்கியது. 

 

வான்மதிக் மகாரல் - திருவாக்கியம் எண் : 77 

 

பிைவிப் மபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார ்

இஜைவன் அடிபசரா தார்  

 

எனும் இத்திருக்குறள் ஒன்று மட்டும் நிவறவைற வைண்டும் என்று ஆண்டைரக்ளிடம் 

பிறவியர ் வகடக் அதற்கு ஆண்டைரக்ள், இவறைனிடம் வசர வைண்டுபமனில் ஓர ் சன்னதம் 

பபற்ற பாரைான்கவள அவடந்து, அைரக்ளின் வபரிரக்கம் நம் வமல் பாய்ந்து, நாம் வயாக்கியன் 

என அைரக்ள் நம்வம ஏற்கும் பபாழுவத இவறைன் அடி வசரும் பசயல் நடக்கும். காலனாக 

இருக்கும் எமனிடமிருந்து தப்பி காலத்வத தன் ைசமாக்குதற்குரிய ரகசியத்வத அறிய 

வைண்டும். 

 

காலந் நாட்டிய காரணப்பா பாடல் எண் 40 -  பபயும் னாயும் பிசாசும் அறிந்நிடா … எனத் 

பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் :  ஞானம் என்பது 

வபயாகவும் நாயாகவும் உள்ள குணம் பகாண்டைரக்ளால் அறிய முடியாது.  ஆசான் தாயாகவும் 

நாம் வசயாகவும் இருந்து பழகி ைரும் வபாதுதான் அறிய முடியும். நம்மிடத்தில் எமனாக 

இருப்பைவன சிைனாக மாற்றி எமபயத்வத கடந்து ைாழும் சிைராஜ ைாழ்க்வகவய ஆடி 

அமாைாவச ைாழ்க்வகயாகும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் தாவமாதரன் : முருகப்பபருமான் அகத்திய முனிைருக்கு உபவதசித்தது 

காசிகாண்டம். அதன் பின் துைாபரயுகத்தில் வைதவியாசரால் வைத புராணங்கள் ைாயிலாக 

குரு சீடனுக்கு  உபவதசிப்பதாக உள்ளது. ஒை்பைாரு யுகத்திலும் ைரும் பாரைான்களின்  னாமம் 

வைறாக இருந்தாலும் பசயல் ஒன்றுதான். அைரக்ள் முன்னிவலயில் நாம் பசல்லும் வபாதுதான்  

விந்தியமவல வபான்ற நம் மனம் வமருமவல வபான்ற அறிைாக மாறி எண்டிவசக்கும் 

னாபனன முன்னிற்கும் பஞ்ஞாடச்ரத்தில் குடிவயறி ைாழ்ைதற்கான ைழியாகும். இதுவை 

காசிப்புனலில் மூழ்கி கவர ஏறி காசியில் ைாழும் ைாழ்ைாகும். 

 

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் அருளிய திருவாசகம் - அதிசயப்பத்து பாடல் எண் : 6 முன்ஜன 

எண்ணிபலன் திருநாம அஞ்மஞழுத்தும் … எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி 

பூரண்ிமா அைரக்ளின் புரிதல் :  நமசிைய எனும் ஐந்பதழுத்து மந்திரத்வத அறியாமல் 

இருப்பவத ஏழ்வம.  அவனத்து பசல்ைங்களுக்கும் தவலயாக உள்ள ஆசானின் னாதம் நம் 

பசவியில் பாயும்பபாழுது நம்முவடய ஏழ்வம நீங்கி என்றும் குவறயாத பணக்காரராக 

ஆகிவறாம். மனமாக இருந்து பிறவி சுழலில் இருக்கும் நம்வம அறிவு ைடிைாக மாற்றுகின்ற 

ஆசான் அைரக்வள அதிசயம். 

 

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பதவாரம் – திருஆவூர் பசுபதியீசச்ரம் பாடல் எண் : 11 

எண்டிவச யாரும் வணங்கிபயத்தும் எம்மபருமாஜன… எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு 
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ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல் :  புறஉலகில் சூரியன் ைந்ததும் பைளிசச்ம் 

ைருைது வபால், அகஉலகில் நான் எனும் பபாருவள பைளிசச்மாக உள்ளது. இதவன நம் பதய்ைம் 

அைரக்ள் எண்டிஜசக்கும் னாமனன முன்னிை்கும் பஞ்ஞாட்சரபம... என  அருளியுள்ளாரக்ள். 

பஞ்ஞாடச்ரமாகிய ஜீவைசப்பபாருவள அறியவைக்கும் ஆசான் இருக்கும் இடவம திருஆவூராக 

உள்ளது.  

 

திருஆவூர் பசுபதியீசச்ரம் பாடல்களின் மதாகுப்பு : புலன் ைழி வபாக்கிய ையவத 

மீட்டுத்தரும் பசயவல வகக்பகாண்டைரக்வள புண்ணியராக, முத்தராக, கங்வகவய தன் 

திருமுடியில் சூடியைராக, திங்கள் உலாவும் சவடயினராக, பநற்றிக் கண்ணும் திருநீறும் 

பகாண்ட ஓர ்பமய்க்குருபிரானாக ைருகிறாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரி கல்பனா: மனிதன் தனிச ் சீதனமாக ைாங்கி ைந்த அமானிதம் எனும் அறிவின் 

வபரின்பத்வதப் பற்றி அறிைாகிய குருபிரான், மனமாகிய சீடருக்கு உபவதசிப்பவத சிைானந்த 

வபாதம். நாம் ைாழும்வபாவத அனுபவிக்கும் பசாரக்்கப்பதி ஆசானின் திருைடி. அதுவை நம்வம 

வபரின்பத்தில் வசரக்்கும். மனதின் மூலம் நம் மூசச்ானது துண்டாடப்படுைவத பாைமாக 

உள்ளது. அத்தவகய மனவத குருபிரான், தன் ஓபரழுத்து மாத்திவரக்வகால் பகாண்டு  திறந்து,  

விவனயறுத்து, வயாகவதகத்தில் குடிவயற்றி, னிவனபைன்னும் பசாரக்்கவலாகத்தில் உள்ள 

வபரின்பத்வத அவடயும் பசயவல உவரப்பவத சிைானந்த வபாதம். 

சிவானந்த பபாதம் - குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு :  

 

அவமரல்லா மிருக்கவிப்பபா துன்ஜன பயம 

னஜழத்துவிடி லியாது மசய்வா யழகு மனஞ்பஞ...  

 

நமக்குள் இருக்கும் னித்தியப் பபாருளான பமய்ப்பாவல அறியவை ையது ைாழ்நாள் 

தரப்பபற்றுள்ளது. அைரைர ்னாமமாக உள்ள பமய்ப்பாவல அறிந்து ைாழ்ைவத எமபயம் கடந்த 

னித்திய ைாழ்ைாகும் என அருளி  ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

 

30-07-2022 ~ சனிக்கிழஜம சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

தாகமும் தணியான் தன்னுயிர் அறியாத் தரித்திர மகாடும் பதிதன் ... என்ற ஞானமுவறயீடு 

பாடலுடன் அவை இனிவத துைங்கியது. 

 

ஜீவசபகாதரர் சங்கர் : மனிதனின் வமாகமாகிய தாகம் தணியாத ைவர, மனமானது தீங்கின் 

ைசத்தில் பசன்று தன்னுயிவர அறியாத தரித்திரனாக மாற்றி விடுகிறது. தனிப்பபரும் கடலாக 

ைரும் தைசியாகிய குருபிரான் நம் வமாகத்வதயும் தாகத்வதயும் தணித்து ஜீைவன சந்தித்து 

ைணங்கக்கூடிய ைந்தனத்வத கற்பித்து ஏகனாயகனாகிய இவறபபாருளில் இரண்டறக் 

கலக்கச ்பசய்து காைற்பாடு அளிக்கிறாரக்ள். 

 

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண் – 100 : ஜீைன் ததும்பி னிதம் 

அவலயாமல் பாதுகாக்கும் பசயவல அறம் என பதய்ைம் அருளியதற்கிணங்க, பபான் அறம் 

பிறந்த பீடபூமியாக, அறிவிருக்கும் தலமாக, மதிைளரும் பூைனமாக, தண்டகாரண்யமாக, 

ஒலிைாமவலயாக, னின்றிலங்கும் பமய்குருபிரானின் னாதமானது னம் பசவிகளில் னுவழந்து 

பபான்னரங்கமாகிய பசாந்த பூமியில் குடிவயற்றி வபரின்ப பபருைாழ்வு அளிக்கிறது. 

 

காலந் நாட்டிய காரணப்பா பாடல் எண் 41 -  கல்லும் முள்ளு மிக்காலம் உணர்ந்நிடா … 

எனத் பதாடங்கும் பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் : கல், முள் எனும் 

ஜடப்பபாருள்கள் காலத்வத பற்றி அறியமுடியாது. ஆனால் காலத்தின் உன்னதத்வத 

உணரக்கூடிய சக்தி பபற்று மானிடச ் சடவ்ட தாங்ஙி ைந்தும் மனதளவில் கல், முள் வபான்ற 
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குணங்கவள உவடயைரக்ளாக இருப்பைரக்ளும் காலத்தின் இரகசியம் அறியாத மூடரக்ளாக, 

மாக்களாக அல்லற்படுகிறாரக்ள். காலத்வத வகக்பகாண்டு காலாதீத எல்வலவய அவடந்த 

பபரிவயாரக்ள் அைதரித்து ைந்து, காலம் கடந்த பபாருள் இலங்ஙும் சாவல ைளனாட்டில் 

குடிவயற்றி பமய்ைழியில் ைாழ வைக்கிறாரக்ள். 

 

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய பதவாரம் - சீர்காழி பவணுபுரம் திருவரலாறு : ஜீைசவகாதரி 

சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல்: வைணுபுரம் - மூங்கில் ைனம். ஓரறிவு புல் ைவகவய 

சாரந்்தது. வித்தில்லாமல் விவளயக் கூடியது. திருஞானசம்பந்தர ்அம்பிவகயிடம் ஞானப்பால் 

அருந்திய பமய்சப்சயலானது இன்றளவிலும் குருபிரானிடம் சீடரக்ளாகிய நாம் ஞானப்பால் 

எனும் வயாக உணவை பசவி ைாயிலாக அருந்திக் பகாண்டிருப்பவத உணரத்்துைதாகும். 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

சிவானந்த பபாதம் : 

 

காய மன வாக்குத்தான் தளர்ந்த பபாது 

கருத்தழிந்து உறுதியை்று பாசம் மீறி 

பனய பந்ந மாய்ஜகயினிை் பை்றிக் மகாண்டால் 

மனை்றிக்கண் பஜடத்தவர்தான் னிஜலப்பிப்பாபரா 

மாயபம ஆன விந்நக் காயந் நானும் 

வல்லஜமபயா மடத்தஜன நாள் வாழுபமா மசால் 

காயமது னிஜலயல்ல மவன்று முன்பனார ்

கண்ணிமனாளி மழுங்ஙு முன்பன கதியுை்ைாபர 

 

காயம், மனம், ைாக்கு தளரந்்த பிறகும் பாசம் என்ற மாவயயில் சிக்கிக் பகாண்டால் 

பனற்றிக்கண் பவடத்த குருபபருமானாலும் நம்வம காப்பாற்ற முடியாது. ஆவகயால் 

அழிந்துவபாகிற னிவலயற்ற இத்வதகம் இற்று விழும் முன்,  அறிவுக் கண்ணின் ஒளி மழுங்ஙும் 

முன், அழியாத் வதகமாகிய அறிவுவதகத்தில் குடிவயறி சிைகதி அவடய வைண்டும் என அருளிச ்

பசய்து ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

  

 

31-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கவிதா மவங்கபடசன் 

 

 

இப்புவிபயார் ஓதுமஜை உபனிடத இதிகாசம் எல்லாம் ஓர்ந்நும் 

தப்பிதமாம் அர்த்தங்ஙள் தனிை்ப்புகுந்து தயங்ஙமவல்லாம் 

ஒப்பரிய மதிக்கிரண மஜலபயறி ஓரன்ிஜலயில் ஊன்றிப் பார்க்க 

மசப்பரிய பமம்பாடாம் மமய்வழியில் பசர்ந்நிடுவீர் ைகத்திபனாபர  

 

என்ற  சாவல ஆண்டைரக்ளின் ஆரம்பப் பிரசச்ார பாடலுடன் அவை பதாடங்ஙியது. 

 

குருபகாண்டல் அைரக்ளின் ஆசீரப்ாதத்துடன் ஜீைசவகாதரர ்பகௌதம் அைரக்ளின் பகிரவ்ுகள்: 

 

உலக மக்கள் யாைரும் அைரைர ் மதத்திற்கு ஏற்றைாறு ஆலயம் பசல்ைது, விரதம் 

வமற்பகாள்ைது, காைடி தூக்குைது என முன்வனாரக்ள் ஏற்படுத்திய சடங்கு சம்பிரதாயங்கவள 

சிரத்வதயுடன் பசய்ைதன்றி அதன் உண்வம நிவலவய அறிய முயற்சிப்பதில்வல. வமலும் 

தன்னறிவில் சாய்ந்து தான் பக்தி மிகுந்தைன் என்ற தைறான அரத்்தங்களில் புகுந்து  சிவல 

ைழிபாவட வபாதும் என்ற னிவலயில் னிற்கின்றனர.் மனிதன் மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

பபற்று அசலான கடவுவள அவடைதற்காக உண்டாக்கப்பபற்ற னகல் அவடயாளங்கவள 
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வகாவில்களும் அதிலுள்ள சின்னங்களும் என்பவத பமய்க்குருபிரான் இரக்கத்தால் ஒப்பறிய 

மதிக்கிரண மவலவயறி ஊன்றிப் பாரக்்கும் பிரம்மவித்வதவயக் கற்று, பசப்பரிய 

வமம்பாடாகிய பமய்ைழியில் வசரந்்த பின்புதான் அறிய முடியும்.  

 

பிரம்மவித்ஜத : வதாற்றமில்லாவம எனும் அரூப ைடிைமாகிய அறிவு ைடிைாக இவறைன் 

இருப்பது வபால் எமனும் மனம் எனும் அரூப ைடிைாக நம்மிடத்தில் இருக்கிறான். ஜீைன் 

அைாவைாடு தாவும் வபாது மனமாகிறது என்ற பதய்ைத் திருைாக்கிற்கிணங்க, சிைனாகவும் 

எமனாகவும்  நம்முள் விளங்கிக் பகாண்டிருக்கும் மனதின் இரகசியதவ்த பிரம்ம பசாரூபராக 

ைரும் குருபபருமான் பிரம்மவித்வதயின் மூலம் அறிவித்து அழியாப்பதியில் குடிவயற்றி 

வைக்கிறாரக்ள். 

 

அைம்: மனம் ததும்பி னிதம் அவலயாமல் பாதுகாக்கும் பசயவல அறம். ஆசானின் அருளால் 

அறத்தின் பசயல் அறிந்து பமய்ப்பபாருள் பபற்று வபரின்ப வீடட்ில் குடிவயறும் ைாழ்க்வகவய 

பமய் ைாழ்க்வக. 

 

 மசவி உணவின் சிைப்பு:  

 

மசவியின் சுஜவயுணரா வாயுணரவ்ின் மாக்கள் 

அவியினும் வாழினும் என்    

 

என்ற திருக்குறளின் படி, ஆசான் அருளும் பசவிசச்ுவைவய உணராதைரக்ள் விலங்குகளுக்கு 

ஒப்பான ஐயறிவு னுகரச்ச்ியில் கிடந்து துன்புறும் அறிைற்றைரக்ள். ஆசானின் அருளமுதத்வத 

பசவியில் பருகியைரக்வளா மனிதன், வதைன் என்ற பதத்திற்கு ஆளாகிறாரக்ள் என வைதம் 

அருளுகிறது. 

    

அண்டமும் அதிபா தாளம் 

அகிலபமா டமரர் மை்றும் 

கண்டனால் பயானித் பதாை்ைம் 

கணிக்மகாணா உடபலா சங்ஙம் 

மதாண்மடழு மனிதன் சுத்தத் 

துஜையிரு தயத்தி லன்றி 

விண்மடங்ஙும் மவளியா காத 

இஜைவஜன இஜைஞ்ஞு பவாபம 

 

என்ற பதய்ைப் பாடலின் படி, மனிதனின் சுத்தத்துவற இருதயத்தில் இருக்கும் இவறைவன 

பைளியாக்கும் ைல்லபம் பபற்றைரக்வள குருபிரான். அைரக்ளின் னாதவம மனிதனுள் இருக்கும் 

இரகசிய பபடட்கத்வதத் திறந்து  காட்டி இவறபபாருவள தரிசிக்க வைக்கிறது. 

 

சிவ சிவ என்கிலர் தீ விஜனயாளர்  

சிவ சிவ என்றிடத் தீவிஜன மாளும் 

சிவ சிவ என்றிடத் பதவரும் ஆவர ்

சிவ சிவ என்னச ்சிவகதி தாபன.  

 

விவனக்கு காரணமாகிய மனஓட்டத்திற்கு ஏற்ப மூசச்ின் ஓட்டமும் இருக்கும். ஆசானின் 

அனுக்கிரகத்தால் நம் விவனகள் அறுபட்டு, கதியின் சூடச்ும நிவலகவள உணரந்்த பிறவக 

சிைகதி எனும் பபருனிவலவய அவடய முடியும். இக்கடத்வத னீக்கி அக்கடத்துள் ஆக்கும் 

வமாடச்த்வத நமக்கு அருள் பாலிக்கும் குருபிரானின் பாதம் வபாற்றி பணிவைாம் என்ற 

புரிதலுடன் அவை நிவறவைறியது.  
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31-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி  சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. அருணா சுதர்சன் 

 

அங்கத்தினர்களின் பகிரவ்ுகள்: 

 

ஜீைசவகாதரி இன்பலதா:  

 

பவை்ைாகி விண்ணாகி நின்ைாய் பபாை்றி… என்ற திருதத்ாண்டகம் பாடவலத் 

பதாடரந்்து, ஒரு தவலமுவற காலம் நம்வம தாங்கிக் பகாண்டு இருக்கும் ஜீைவன தன்னுள் 

அறிைது  மனிதனின் கடட்ாயக் கடவமயாக உள்ளது. மனிதனிடத்தில் உள்ள ஜீைாத்மா-

பரமாத்மா எனும் னிவலகவளயும், கனவு காணும் இடம், உறங்ஙும் இடம், அறுசுவை ஒளிக்கும் 

இடம் ஆகியைற்வற அறிய கடட்ாயம் ஒரு பமய்குரு வைண்டும். அைரது அருளால்  அறிவுக்கண் 

திறக்கப்பபற்று  நம் பசாந்த வதகத்தில் குடிவயற்றி வைக்கிறாரக்ள். ஜீை ஆவிவய ஊதிவய 

மனித பிறப்பு உண்டானது என்கிறது சத்திய வைதம். ஆசானின் அருளால் ஏழாம் பிறப்பு எடுத்து 

நரனாகிய நாம் மனுைாகிவறாம். நம் பசாந்த வதகத்தில் குடிவயறி வபரின்ப ைாழ்வு அவடயவை 

நாம் ைந்வதாம். மனிதன் ஜீைனாகிய அறிவை பகாண்டு ஆன்மாவை அறியும்வபாது ஜீைாத்மா 

ஆகின்றான். 

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:்  

 

ஆறாம் பிறப்பு நம் மனம் மூலமாகவும், ஏழாம் பிறப்பு குருவின் முகத்தில் பரிசுத்த 

ஆவிபகாண்டு பிறப்பதாகவும் உள்ளது. நம்மிடத்தில் உள்ள னீதிபயனும் பமய்ப்பபாருவள 

வகக்பகாள்ைவத  ைாழ்க்வக. அதுவை நம் கடவம. வதாற்றம் இல்லாத னரன் என்பைன் மனிதன்- 

வதைன் என வதாற்றத்திற்கு ைந்து பதய்ைம் என்ற வதாற்றமில்லாவமக்கு ஆக ைந்தைன். 

நம்பிக்வகயும் பமய் ைணக்கமுவம, ஒருைவர அந்த பமய்சப்சயலில் ஏற்றி வைக்கும். 

 

ஜீைசவகாதரி நாகமணி: 

 

பரவிரதாச ் சாரிமயன்று பமசமயாச ்சாரினாமனன் பைவரும்பவ டத்தாருஜரத்த … 

என்ற ஐம்மணிப் பபாதிவக பாடவலத் பதாடரந்்து, காய மன ைாக்கினால் நாம் பசய்யும் 

தைறுக்வகற்ப  இவறைனால் வதகம் தரப்படுகிறது. விவனகள் தீர எண்ணம், பசால், பசயல் 

இவை மூன்றினாலும் நன்வம பசய்து இவறைவன மீண்டும் அவடய வைண்டும். ஆசானின் 

ைாய்வமவய  திருவமனியாக, வித்தில்லா வித்தாக, னாதமாக உள்ளது. அதுவை நம்மிடம் உள்ள 

தீவமயாகிய பாைத்வத வபாக்குகிறது. ஆவிக்குரிய சிந்தவனவய நித்திய ஜீைனும் 

சமாதானமுமாய் இருக்கிறது என சத்தியவைதம் கூறுகிறது. மனம் அவலைதால் நித்தம் 

மரணம் நிகழ்கிறது. அவத  அவலயாமல் பாதுகாத்து மரணத்வத பைன்று நித்திய ஜீைவன 

அவடயலாம். 

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:் 

 

பமய்ைணக்கம் என்பதவன  திருமூலர ் பிரான் திருமந்திரத்தில் அஷ்டாங்க வயாகமாக கூறி 

வைத்துள்ளாரக்ள்.  

 

ஏமம்: நமது உடற்கூறின் ரகசியங்கவள அறிைது. 

 

இயமம்: உடற்கூறின் ரகசியங்கவள அறிந்து அதன்மூலம் வமன்வமயில் ஆகிக் பகாள்ைது. 

 

ஆசனம்: முக்வகாண சக்கரத்தில் குரு பசான்ன ஆசனமிட்டு அமரை்து. 
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பிரத்தியாகாரம்: ஐம்புலக் கதவை அவடக்கும் 

வபரறிவை ஆசான் வபரிரக்கத்தால் அறிைது. 

 

பிராணாயாமம்: நம்வம உயிரப்்பிக்கும் 

பிராணவன வீணாக்காமல் வதக்கும் பசயல். 

 

தாரஜண: கைனம் சிதறாமல் மன ஓட்டத்வத 

கைனிக்கும் பபருநிவல வைப்பு. 

 

தியானம்: குருவின் திரு உருபகாண்டு மனவத 

இரடச்ிக்கும் அக்கினியில் நிவல நிறுத்தும் பசயல். 

 

சமாதி: ஆதியுடன் கலந்து சமம் ஆகின்ற பசயல். 

இதவன ைள்ளல் பபருமான், நான்கு நிவலகளாக 

ஏமசித்தி, சாகாகல்வி, தத்துை நிக்கிரகம் பசய்தல், 

கடவுள் நிவல அறிந்து அம்மயம் ஆகுதல் என அருளியுள்ளாரக்ள். இதவனவய திருைள்ளுைரும் 

அறம், பபாருள், இன்பம், வீடு அவடதல் என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஜீைசவகாதரர ்கவணசன்: 

 

நம் உயிராகிய ஏழ்னிவலக் கம்பத்வத சிவதவில்லாமல் காப்பவத பூண் எனும் பூணூல். 

காசி என்பது நம்வம காக்கும் சிைமாகும். கங்கா ஸ்நானம் என்பது ஆகாய கங்வகயாகிய 

ஆசானின் அமிரத்ைரஷ்ிப்பில் மூழ்கி புண்ணியம் அவடைதாகும் என்ற பகிரவ்ுகளுடன் அவை 

நிவறவுற்றது. 

 

 

 

இஜச வகுப்புகள்  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுபதவன் 

 

03-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம  

 

அழியாப்பதி குடிபயறிய… என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் இவச ைகுப்பு மலரந்்தது. பதடரந்்து 

முரீதுசச்ுருக்கம் காப்பு பசய்யுளான,  

 

மபருவைம் தாங்ஙித் துைவைம் பாய்ந்நு 

மபை்ைஜதப் மபை்ைபப ரின்பக் 

குரவர்கண் ணகத்பத வாழ்பதி யரசிக் 

குருமுகம் மதுமவனும் மகாழுந்நின் 

பரம்பஜர யுவந்ந முரமீதனும் சுருக்கம் 

பகருதை் காதியின் பாதம் 

னிஜரரிஜர காப்பா மயமக்மகடுத் தளிப்பபார ்

னடீுனீ டூழினின் றுலவும்    என்ற பாடலும்,  

 

கலிமாமவ னும்மபரு முத்மதான்றி லங்ஙிபய 

காணுதின் சானுக்குள்பள  அது 

காணுவிந் நுவினிை் கூடபவ வந்நுக 

ருக்கூட கத்துக்குள்பள   அஜதக் 

கண்டவர் தாமூமீன் பைகமண் தீண்டல்ஹ 

ராமமன்ை துபவதம்   எனக்க 
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துஜரத்தது பவபபாதம் ஆதம் பாதம் 

னிஜைனாத மதனா   (கலிமா)   

 

என்ற பாடலும் பாடுைதற்கான பயிற்சி ைழங்கப்பபற்றது. 

 

 

10-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம  

 

தாகந் தீர்த்தத னிப்மபருங் ஙடபலமயன்… என்ற குருஸ்வதாத்திரப் பாடவலத் பதாடரந்்து,  

 

மனடும்விரி புவனந் தன்னில் 

னரமைன்ம மமடுத்பதாம் மனஞ்ஞத் 

திடும்பகை்றி மக்க ளாகி 

எறிப்பின் பதவ ராபனாம் 

இடும்பைா னரமைன் மத்பத 

இருந்நிஜளப் பவர்க்கு மீட்பு  

திடந்நரும் பதடு கூடம் 

பதவபர னடம்மசய் பவாபம   என்ற பாடலும்,  

 

 

வாரும் உலகீபர - மசயை்றுஜை 

பதரும் புவிபயாபர 

 

வருமமாரு மபருமமாழி 

குருமனறி முஜைவழி 

திருவள ரிஜையருள் 

மபருகப்மப ருகும்னிதம் - வாரும் 

 

தஜரயில்ன ரமைனனக் 

குையறுந் நிடமனு 

திைலுறுந் நவத்துஜை 

பதவரன் மவமரன - கூவும் திருமஜையன் 

பனிப்படா - னாவு தருமுஜரபய 

 

அருளுமமய் வழிக்குடி 

திருவளர் குருகுல 

அைமணி முனிவர்கள் 

அனந்நர் ரிஷிகள்பதவர் - ஆன னிஜலப்பபபை 

தனித்தனி - ஆண்டமபரும்பபபை 

 

தஜரயில்ன ரராத்பதான்றித் 

பதவரா கவந்பநாபர 

பதஜரவாய்ப் படட்வண்டு 

பதனுண்ப துபபாலான - வாரும் 

 

னரமைன னமமடுத்தன் 

னரகிலி ழிந்நிடாது 

அரியமமய் வழியஜடந் 

நாளுந் பநவமரன - வாரும் 

  



 

37 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

August 2022 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

கஜலகள்க மழுகின்ை 

பழமஜை மனுமகன் 

ஒலிவாம ஜலயினின்ை 

னிஜலவழிப் படியிங்ஙு - பனசந் நருமிஜைவன் 

பளிசம்சன - ஓஜச வாமஜலபயான் - 

 

என்ற பதய்ைத்வதடுகூடகம் பாடலும் பாடுைதற்கான பயிற்சி ைழங்கப்பபற்றது. 

 

31-07-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம  

 

ஆறிரு சமயத்திை்கும்  அறிவுஜர மதய்வ மாகி ..  என்ற வதாத்திரப் பாடவலத் பதாடரந்்து, 

வாரும் உலகீபர … என்ற பதய்ைத்வதடுகூடகம் பாடலும்,  

 

இனிக்கதி யில்ஜல மயன்னும் 

யுகத்தவச ்சாஜல யான 

தனிப்பதி உதயம் மசய்துத் 

பதவமமய்க் குலமுண் டாக்கிக் 

 கனிமமாழி மாது மக்கள் 

காண்பவர் வியந்நு பனாக்கப் 

பனிமதி மங்ஜங பங்ஙன் 

பரமஜரப் பாரப்்பீ ரம்பம   என்ற பாடலும்  

 

னானிலந் நனிபல இங்ஙு 

னரமசன்ம மமடுத்பதா மரல்லாம் 

வானவ ராவ தை்கு 

மக்களா குவமதன் பைாரா 

ஆணவ இடும்பி பலறி 

அைமமலிந் நுருக்கு ஜலந்நு 

காணுமூர் வனம்ப ைஜவ 

காலிகா உஜரமசய் வீபர  

 

என்ற பாடலும் பாடுைதற்கான பயிற்சி ைழங்கப்பபற்றது.  

  

 

 

 

 

குரு ைாழ்க!  குருவை துவண !!  

  
 

  

எைருவடய அனுக்கிரகத்வதப் பபற்று, அதனால் மகத்தாகிய அக்ஞானம் னீக்கப்படுகின்றவதா 

அந்ந ஸ்ரீ வதசிவகந்நிரருக்கு அபீஷ்ட சித்தியின் பபாருட்டு னமஸ்காரம். 

~ குரு கீவத 
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ைூஜல மாத னிகழ்வுகள்:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்:  

 

பததி  னிகழ்வுகள் 

11th August 2022 – 13th August 2022   

 

குருபிரான் அைரக்ள் சிவகாசி விஜயம் மற்றும் சிறப்பு 

சவப.  

14th August 2022 – 15th August 2022   

 

குருபிரான் அைரக்ள் தூத்துக்குடி விஜயம் மற்றும் சிறப்பு 

சவப. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

பததி  னிகழ்வுகள் 

30-07-2022 ஜீைசவகாதரர ் திரு.  கவணசன் அைரக்ள் அடக்கம் 

அவடந்தாரக்ள் 
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2022 ைூஜல மாதம், AMNA அைக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

 

உமாராணி 

ராஜ மவகஷ் 

பழனிவைல் 

பாஸ்கர ்

இன்பலதா 

சபிதா 

கல்யாணி 

மஞ்சுநாதன் 

புன்னவக 

ஸ்ரீதுல் தாஸ் 

தியாகராஜன் 

ைடிவைலன் 

மணிமாறன் 

பழனி குமார ்

கிரிதரன் 

கிரகதுவர 

பசல்லம்மா 

ஸ்ரீமா 

மகிமா 

காரத்்திவகயன். சிைகாசி 

சீனிைாசன். காஞ்சிபுரம் 

மவகஷ். மதுவர 

பைங்கவடசன். பசன்வன 

காரத்்திவகயன். ஆைடி 

பாலமுருகன். காஞ்சிபுரம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்கட்டவளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்முள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் 
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