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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 சற்சன மக்கவள! ஆதி மார்க்க 

னீதிமமாழி மின்னணு சஞ்சிவகயின் நைம்பர ்மாத 

17ைது இதழாக 13 அவை நிகழ்வுகள் மற்றும் இரண்டு 

இவச ைகுப்பு நிகழ்வுகவளயும் தன்னகதவ்த 

பகாண்டு, பத்து நபரக்ளால் சிறப்பாக 

பதாகுக்கப்பபற்று இன்று உங்களிவடவய 

மலரந்்துள்ளது. இந்த நைம்பர ்மாதத்தின் மிக முக்கிய 

சிறப்பு அம்சமாக பமய்ைழி குழந்வதசாமி கவுண்டர ்

ஐயா அைரக்ளின் அைதார திருநாள் திருவிழா 

சிறப்பாக சிைகாசியில் பகாண்டாடப் பபற்றது. இந்த 

நன்னாளில் ஜீை சவகாதரர ் சங்கர ் தன் பிறந்த 

தினத்வத முன்னிட்டு அவையினரால் ைாழ்தத்ப் 

பபற்றதும், சமீப காலத்தில் ைந்த சிைகாசி மக்களும் 

தான் உணரந்்த பமய்ஞான நிவலகவள வபசியுள்ள 

விதமும் இச ் சஞ்சிவகயின் சிறப்பு அம்சங்களுள் 

ஒன்றாகும். லாைண்யா அைரக்ளின் முயற்சியால் 

ஒை்பைாரு ைாரமும் இவச ைகுப்பு சிறப்பாக 

நவடபபற்று ைருகிறது. 

 

சத்திய வைதத்தில் உள்ள வயாைானின் சுவிவசஷங்கள் மிகவும் திறமாக 

விஜயகுமாரால் கூறப்பபற்று அவத சிரவமற் தாங்கி ஜீவிதா பதாகுத்து அளித்துள்ள 

விஷயங்கள், ஒரு மதத்திற்வகா, ஜாதி, குலம், வகாத்திரத்திற்வகா உரிய தனி வைதம் அல்ல.  

உலக மக்கள் யாைருக்கும் வதவையான அத்தவன நிவலகளும் உள்ளடக்கி 

வபசப்பபற்றுள்ள சத்திய வைதத்தின் அசல் பசயல் இன்னபதன மக்களிடத்தில் 

உணரத்்துைவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் வநாக்கமாகும். 

 

உலகம் முழுதும் அகர முதல எழுதப்தல்லாம் என பிவழயாகக் கூறப்பபறும் 

ைள்ளுைரின் அசலான அகர முதல் அவ்மவழுத்மதல்லாம் என்ற குறளிலுள்ள அகரமுதல், 

அை்வுமுதல், ஆதிமுதல் குருபகைான் சிறப்பு, இைற்வற பைங்கவடச முத்து பதாகுத்து 

அளித்துள்ள விதம் ைருங்கால மக்களுக்கான ஒரு புவதயல் என்பதில் சந்வதகம் இல்வல.  

 

ைசிஷ்ட மகாமுனிைரின் அருளால் இராம பிரான் பபற்ற வயாக ைாசிஷ்டம், 

இராமபிரானால் ஆஞ்சவநயருக்கு 1008 உபநிஷத்துக்களாக அருளப்பபற்று அதன் 

சுருக்கமாக உலகில் உள்ளவத 108 உபநிஷத்துகள். 108 என்பதின் சிறப்பு இன்னபதன 

அறிந்த பமய்யறிந்த மக்கள் அதவன மிக அழகாக பதாகுத்து ைழங்கியுள்ளனர.் 

 

ஒை்பைாரு ஞாயிறன்றும் சத்துைாசச்ாரி அவை நிகழ்வில் மிகவும் சிறப்பாக 

பகௌதம் ஒை்பைாரு தவலப்புகளில் வபசுைவதயும், தன்னிஜல கண்டுணரு மமய்ஞான 

நாள் என்பதின் விளக்கமாக தன்னிவல கண்டு உணரும் நிவலகள் பற்றிப் வபசியவதயும், 

மக்கள் வியக்கத்தகும் ைவகயில் சுருங்கச ்பசால்லி விளங்க வைத்துள்ளனர.் 

 

வபசா மடந்வதயாக இருந்த தியாகராஜன், உலகினர ்அறியாமல் கூறும் அழுகணி 

சித்தரின் நிஜப் பபயராகிய அழகு அணி சித்தர ் பற்றியும், அணியாகிய திருைடியின் 

சிறப்வப உணரந்்து அதற்கு அழகு வசரக்்கும் அைரின் பசயல் பற்றியும் வபசியுள்ளது 

மிகவும் சிறப்பு. 
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1596 கண்ணிகளாக ஓர ் இரவில் தண்ணீரில் விளக்வகற்றி எல்லா பமய்ஞான 

நிவலகவளயும் உள்ளடக்கி எழுதப்பபற்ற அருடப்பருஞ்வஜாதி அகைவல மிகவும் 

சிறப்பாக சிரஞ்ஞீவி வபசியவத மக்கள் பதாகுத்து அளித்துள்ள விதமும் அருவம. 

இத்தவன சிறப்புகளுடன் பைளியாகியுள்ள இந்த ஆதி மாரக்்க னீதி பமாழி 

மின்னணு சஞ்சிவகவய மக்கள் யாைரும் படித்து பயன்பபற வைண்டும். எல்லாம் ைல்ல 

பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைம் பரம் பபாருள் பிரம்மப்பிரகாச பமய்ைழிசச்ாவல 

ஆண்டைரக்ளின் திருைடி வபாற்றி ைணங்கி, உங்கள் எல்வலாருக்கும் இந்த ஆசீரப்ாத பாத 

மவல நிவலயானது கிவடக்க வைண்டும் என்ற உயரிய வநாக்குடன் இந்த சஞ்சிவகயானது 

பைளியிடப் பபறுகிறது என்பவத மகிழ்சச்ியுடன் பதரிவித்துக் பகாள்கிவறன். நன்றி.  
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உலகத்தில் மக்களின் மவனா ைாக்குக் காயங்ஙளுக்கு எட்டப்படாத ைல்லபம் ஒன்று 

உண்படனக் கூறுைது பமய். அதிைல்லப துல்லப பிரம்ம வித்வத என்பதுவை அது. அதன் 

சிறப்பிவன எல்லா வைதங்ஙளும் அை் வைதங்ஙளின் ரகசியங்ஙளாகிய வைதாந்நங்ஙளும் 

கூறிக்பகாண்டு இருக்கின்றன. மக்கள் எல்வலாரும் அவதப் படித்துக் வகட்டுச ் சம்மதித்துப் 

வபசிக்பகாண்டு மட்டும் அவலகின்றாரக்வள யல்லாது அதவனச ்சந்நித்து எட்ட முடியவில்வல. 

அதற்கு ஆன ஆவசயுமில்வல. அது எட்ட முடியாததாயிருப்பது ஏபனனில், மனுக்களின் 

மனதுக்பகல்லாம் எட்ட முடியவை முடியாத ஒன்வற எட்டிக் வகபகாண்டிருப்பைரும், 

ைாக்குகளுக் பகல்லாம் எட்டவை முடியாத ஒன்வற எட்டிக் வகபகாண்டிருப்பைரும், காயங்ஙளுக் 

பகல்லாம் எட்ட முடியவை முடியாத ஓர ்காயத்வத எட்டிப் பபற்றுக்பகாண்டிருப்பைருமாகிய இம் 

மும்மூரத்்திகரமும் ஒருங்ஙு திரண்டு ஓர ்மானிட ரூபகரமாக உள்ள ஒருைவரக் குருைாகப் பபறாத 

வதாஷத்தினால்தான் என்று னிசச்யமாக உணருங்ஙள். 

 

~ சாஜல ஆண்டவரக்ள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 நவம்பர் மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள் – டிசம்பர் மாத மவளியீடு 

 

 

03-11-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் 89 : சாகாக்கல்விவயக் கற்று மரணமிலாப் 

பபருைாழ்வு ைாழலாம் என்ற திருைாக்கியதவ்தத் பதாடரந்்து,  தன்னுவடய 

நாமத்திற்கான பபாருளான உயிவர அறிதவல தன்வன அறிதல். பபரிவயாரக்ள் 

அவனைரும் வைண்டுைது பிறைாவம. மரணமிலாப் பபருைாழ்வை உயிருள்ள வபாவத 

பபற்றவத அருட்மபருஞ்ஜைாதி ஆஜனன் என்று அஜையப்பா முரசு என ைள்ளலார ்

அருளியுள்ளார.் மரணபயம் கடந்து ைாழும் ைாழ்வை அருளவை பபரிவயாரக்ள் 

ைருகிறாரக்ள்.  

இவறைன் உண்டாக்கிய  ஜாதி, மத, வைதங்களில் வபதமில்வல. மாவலயில் மவறந்த 

சூரியவன காவலயிலும் ைருைது வபான்வற, காலங்கள் வதாறும் பதாடரந்்து ைரும் 

பபரிவயாரக்ளின் அவடயாளம் அைரக்ளின் ைாக்குதான் அன்றி உருைமல்ல. இவதவய 

காதுள்ளவன் ஜகட்கக் கடவன் என பரிசுத்த வைதாகமம் கூறுகிறது. ஏதும் இலாததிலிருந்து 

சரை்தவ்தயும் உண்டாக்குபைன் இவறைன். இவறைன் உண்டாக்கிய ஒன்றிலிருந்து தான் 

மனிதனால் மற்பறான்வற உருைாக்க முடியும். பரப்பிரம்மமாகிய நிவனவில் இருந்து 

ைரும் பிரம்மம் எனும் நான், குணங்களுடன் வசரந்்து சகுண பிரம்மமாகவும், குணங்கள் 

அற்ற நிவலயில் நிரக்்குண பிரம்மமாகவும் உள்ளது. இன்னிவலகள் யாவும் மீண்டும் தன் 

மூலைள நாட்டில் ஒடுங்கும் நிவலவய விராட் பிரம்மமாக உள்ளது.  

அறிவுற்ற மக்கள் சாைருமுன் சாகப்பழகி, அழிந்திடா சூக்குமத்தில் அடங்கி, சாவின் 

உசச்மாகிய சாயுசய் நிவலவய அவடைதுவை ைாழ்ைாங்கு ைாழ்ைாகும். ஜீைகாருண்யம் 

என்பது பிற உயிரக்ள் வமல் அன்பு வைப்பதும், பிற உயிரக்வள பகால்லாவமயும் அல்ல. 

தன் உயிவரத் தான் பகால்லாவமவய ஜீைகாருண்யம் ஆகும். தியானத்திற்கான பபாருள் 

அறிந்தால் மனம் ஒரு முகமாகும். திருக்குரானில் அலிபு-லாம்-மீம் எனும் வைதமுடியினுள் 

தன்வன அறியும் ரகசியம் அடங்கியுள்ளது. மனதின் இருப்பிடத்வத ஆசான் மூலம் அறிந்து, 

அதவன ஒலு எனும் சுத்தம் பசய்து, அவலயாமல் பாதுகாத்து நூபராளி பபறலாம். விளக்கு 

என்பது இவறைனாகவும், ஆன்மா அதன் பிரகாசமாகவும், தீபத்தின் பைளிசச்ம் 

ஞானசவபயாகவும், அதன் அவசவை நடனமாகவும் உள்ளதாக ைள்ளல் பபருமான் 

அருளியுள்ளார.் வமலும் அைர ்அருளியுள்ள நான்கு விண்ணப்பங்கள் மூலம் பவடப்பின் 

ரகசியம் நம் தவலயில் உள்ளவத அறியலாம். பல வகாடி நாமங்கள் பகாண்ட இவறைவன, 

அறியாவமயினுள் இருக்கும் அறிவைப் பபற்வற அறிய முடியும்.                       

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடச முத்து:  

 

அகர முதல் அவ்மவழுத்மதல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதை்ஜை உலகு      (திருக்குைள்) 

 

குருபபருமானாக ைரும் விநாயகப் பபருமாவன முதல்களுக்பகல்லாம் முதலாகிய 

அகர முதல்ைன். பிள்வளயார ்சுழி முதல் எழுத்தாக சாகாத ்தவலயாகவும், அகரப்பபாருள் 

பஞ்ஞபூதம் மற்றும் சூரியன்-சந்திரன்-ஆன்மா என்ற எடட்ு பபாருளாகவும் உள்ளது. தன் 
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அகரப் மபாருள் ஜகக்மகாண்டவஜர ஜதவர். அகரம் நான் எனும் பபாருளாக இருப்பவத 

பபரிவயாரின் துவண பகாண்டு அறியலாம்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  அகரம் அறியான் ஒன்றும் அறியான். அகரம் அறிந்வதான் 

அவனத்தும் அறிந்வதான். அவசைற்ற பரமாரத்த் உகாரப் பபாருவள, அவசவுக்கு 

ைரும்வபாது ஜீைனாக, நான் எனும் அகரப் பபாருளாகி, மனதுடன் வசரந்்து நம்வம  

இயக்குகிறது. காலசச்க்கரம் பன்னிரண்டு ராசி நிவலகளில், உயிர ்மூசச்ின் கணக்காக 

உள்ளது.                     

 

ஜீைசவகாதரர ்தியாகராஜன் :  

 

மூலப் பதியடிஜயா மூவிரண்டு வீடதிஜல 

ஜகாலப் பதியடிஜயா குதர்க்கந் மதருநடுஜவ … (அழகு அணி சித்தர்) 

 

கலிதத்ாழிவச  அறிந்தால் கலியன் என்ற நிவலயில் இருந்து வதைன் ஆகலாம். 

மனுனீசன் அறிவை அறியும்வபாது, மனு ஈசனாகிறான். ஆதி மூலவம அதிசய சக்தியாக 

அமானிதமாக உள்ளது. மூவிரண்டு வீடு என்பது அறுபவட வீடாக, அறுபுரி நூலாக, 

நரகதவ்த அறுக்க ைல்ல ஆறுமுகமாக உள்ளது என பமய்ைழி குழந்வதசாமி கவுண்டர ்

அருளியுள்ளாரக்ள்.   

  

குருபிரான் அருளமுதம்: அவசைற்ற நிவலயிலிருந்து சரை்தவ்தயும் அவசவுக்கு 

பகாண்டுைரும் ஆதிமூலவம மூலப்பதியாகி ஐந்பதாழில் புரிகின்றது. ஆசான் அருளால் 

மூன்றாைது கண் திறப்பிக்கப் பபறும் வபாது சண்முகனும் நான்முகனும் சராசரப் 

பபாருளவனத்தும் பகாண்ட மகாசக்தியாக மனிதமுகம் இருப்பவத அறியலாம். 

பதாடக்கமும் முடிவும் அற்ற இவறைவனக் குறிக்கும் பசால்வல வகாலப்பதி. பத்து 

காற்றுக்களின் தவலைனான பிராணவனக் பகடுப்பது குதரக்்கமான மனவம. மூன்றாைது 

கண் திறப்பிக்கப் பபற்று உயிருக்கான ரகசியம் அறிந்து இறப்பபாழிக்கும் பபருைாழ்வை 

இப்பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள்.        

                          

சிவானந்த ஜபாதம்:  

அறிவுை்ை மாணாக்கன் : பமய்ஞானம் பபற்று தீட்வசகள் பல பபற்ற பின்னும் பலர ்

பதாடர முடியாமல் விடும் காரணம் என்ன? 

 

ஆசான்: இம்வம ைாழ்வின் சுகதவ்த எதிரப்ாரத்்து ைந்தைரக்ள், எதாரத்்தமின்வமயால்  

மறுைாழ்வின் வமன்வம அறியாது ஏமாற்றமவடந்து விட்டு விடுகிறாரக்ள். நாம் பசய்த 

விவனவய நமக்கு நல்விவன, தீவிவனயாக ைருகிறது. எஜத விஜதக்கிைாஜயா அஜதஜய 

அறுப்பாய் (வபபிள்). இறக்கும் வபாது இை்வுடலினுள் உள்ள அழியாத நித்திய உடலில் 

புகுந்து ைாழும் மரணமிலாப் பபருைாழ்வைக் கற்பவத பிரம்மவித்வதயாக குண்டலியாக 

உள்ளது. என்றும் அழியாத வைத ைழி ைாழ்வை பதளிைான ைாழ்வு.  

 

ஆசான்: நிலமதஜன சலத்தினால் சுத்தி மசய்து .... மபருவிரஜல பை்றிக்மகாள் 

ஜபரின்பத்ஜத . இந்திரிய ஒழுக்கம் மூலம் வதகத்வத சுத்திபசய்து நிராமய (நிறங்களற்ற) 

கணபதிவய, வஜாதி என்ற ஆசானின் நாதம் பகாண்டு மூன்றாைது கண்ணாகிய இதய 

வலாகம் திறந்த பின் அறியலாம். இடம், ைலம், சுழிமுவன, பபருவிரல் பதியின் 

ரகசியங்கவள பமய்ஆசான் துவண பகாண்வட அறிய இயலும். மனிதவன பிரகாசிக்க 

பசய்யும் பமய்யான ஒளியாகிய நான் என்பதவன பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் 

பபாற்பாதம் பணிந்து அறிவைாம் என அருளி வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய 

நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  



 

8 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

December 2022 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

  

05-11-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிஜவலன் 

 

 

பள்ளிஜயயும் மமய்ப்பால் தந்ந வள்ளஜல… என்ற குரு ஸ்வதாத்திரப் பாடலுடன் 

அவை இனிவத மலரந்்தது.  

 

பள்ளியஜை : குருபிரானின் னாதம் மூலம் தூங்காமல் தூங்கி இவறபபாருவளாடு  

இரண்டறக் கலந்து சுகம் பபற்று ைாழும் இரகசியத்தின் புற அவடயாளவம வகாவில்களில்  

இவறைன் உவறயும் இடமாகிய பள்ளியவற.  

 

எமபடரடிபடு ஜகாடாயிதக் கூர ்- திருவாக்கியம் எண் : 110 – உடல், பபாருள், ஆவி தத்தம் 

பசய்து அடிவமயாக இருந்து பபறவைண்டிய ஞானதவ்த, எமவன தன் வகப்பாணமாக 

பகாண்ட சாவல ஆண்டைரக்ள் தங்கள் இரக்கதத்ால் னீதி சட்டத்வத மாற்றி, மக்கள் 

இல்லறத்தில் இருந்து பகாண்வட ஞானம் பபறுைதற்காக அருள் புரிந்துள்ளாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார ்: ஜயாவான் சுவிஜசஷம் – 

  

திருவசனம் : 41 னான் உன் னடுவிவல ைாசமாய் இருப்வபன் - னான் என்பது னடுப் 

பபாருளாக, உயிராக சரை் சம்பத்வதயும் அனுபவிக்கும் கரத்்தாைாக நம்மிடத்தில் ைாசம் 

பசய்கிறது.  

 

திருவசனம் : 42   மூலமந்நிரம், பஞ்ஞாட்சரம், அஷ்டாட்சரம், பிரணைம், கலிமா, 

காயத்ரியின் இரகசியங்கள் பபாதிந்திருக்கும் பதய்ை னாமத்வத வநருக்கு வநராக 

தரிசிக்க வைக்கும் வதை குருபிரானின் பசால்வல சத்திய வைதம்.  

 

திருவசனம் : 43 & 44:  ைடக்கு பாலஸ்தீனத்தில், இவயசு கடல் வமல் நடந்து அற்புதத்வத 

நிகழ்த்தினார ்என்ற ைசனமானது, ஜலம் உவறந்து பனியாகிய கடல் வமல் னடக்க முடிைது 

வபால், ஜல ைடிைாகிய மனம், ஆசான் னாதத்துள் உவறந்து அறிவு ைடிைாகும் அகமிய 

இரகசியதவ்த உணரத்்துகிறது.  

 

திருவசனம் : 45 தாவீதின் குமாரன் - னாத்தான்வைல். கடவுளின் நிவலவய அறிவிக்கும் 

கரத்்தராகிய இவயசுவை கண்டதாக பிலிப், னாத்தான்வைலிடம் அறிவித்தான்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

இவயசுகிறிஸ்து என்பதற்கு வலாக ரட்சகன் என்பது பபாருளாகும். இவயசுனாதர ்

வபசிய பமாழி - அராமியா (அரபு). புதிய ஏற்பாடு சுரியானி (Syrian) சுழியானி பாவஷயிலும், 

பவழய ஏற்பாடு ஹீப்ரு பாவஷயிலும் எழுதப் பபற்றுள்ளது. இறுதி பமசியா ைருைார ்என்ற 

தீரக்்க தரிசனமானது, சத்திய வைதத்திலும் திருக்குரானிலும் கூறப்பபற்றுள்ளது.  

 

சிவானந்ந ஜபாதம் :  

ஆசான்: அன்புடஜன யுடல் மபாருளு மாவி மூன்றும்… விவனகள் விவளந்து பிறப்பு 

உண்டாைதற்கு காரணமாகவும், அக - புற உலகிற்கு பதாடரப்ுவடய பனருப்பாறு மயிரப்் 

பாலமாகவும் னின்று விளங்குைது உணரவ்ு. ஆசானிடத்தில் உடல், பபாருள், ஆவி தத்தம் 

பசய்து ஓம் எனும் உணரை்ாகிய மந்திரதவ்த அறிந்து அவடந்தைரக்்வக பிறைாவம எனும் 

மரணமிலாப் பபருைாழ்வு கிட்டுகிறது.  
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அறிவுை்ை மாணாக்கன் : அப்படிஜய பஞ்ஞசுத்தி பூஜச மசய்ஜதன்.... மபருவிரஜலப் 

பை்றிக்மகாண்ஜடன்.... பஞ்ஞசுத்தி, பபருவிரல் என்ற பரிபாவஷகள், குருமுகமாக 

அறியவைண்டிய வதை இரகசிய பசயலாகும்.  

 

ஆசான்: தத்துவஜமயுடல் தாமனனுமானது தன்ஜன யறிந்நிடு னீ ... தத்துைங்களில் 

சிறந்த, மனித உடலாகிய  தத்துைம் கடந்ந, தயானிதி கடலாக ைரும் குருபிரான் தங்களின் 

பபருங்கருவணயால் கற்பகபமனும் பபருனிவல வைப்பில் னம்வம ஏற்றி வைத்து, 

அறிவுக்கண் பகாண்டு பிராணன் னீராகி திரண்டவதக் காணசப்சய்து முத்தி எனும் 

சிைானந்ததவ்த அளிக்கிறாரக்ள்.  

 

அறிவுை்ை மாணாக்கன் :  அப்படிஜய ஜபாதிக்க முத்தி மபை்ஜைன்... அரியயனுங் 

ஙாணாத வடிவுங் ஙண்ஜடன் ... அரி (மகாவிஷ்ணு) அயன் (பிரம்மா) இருைரும் அடி 

முடிவய புறத்தில் வதடியதால் கிவடக்கவில்வல. அகமிய னிவலயாகிய கற்பக ைாசிவய 

ஆசான் அனுக்கிரகத்தால் அறிந்து, ஒன்பது ைாசல் கடந்து பத்தாைது ைாசலில் னுவழைவத 

அடி முடி கண்டு ஆனந்தம்  பபறும் பரமானந்த ைாழ்க்வக.  

 

ஞானிமயன்ை மபயர்கஜளஜய கண்டுமகாள்ள...   

 

தரும ஞான சித்தராம் சாவல ஆண்டைரக்ள் பமய்ன்னிவலப் வபாதம் எனும் பாடலில்  

ஞானிவய கண்டு பகாள்ைதற்கான ைழிைவககள் அவனத்வதயும் அருளியுள்ளாரக்ள். 

ைாசவன வகள்வி இருகண் ைாபயவைக்கும் ைல்லவமயளிக்கும் அக்கண் திறக்கப்பபற்று 

சிரைணமாகிய தவலயின் இரகசியம் அறிந்து ைணங்கும் பமய்ைணக்கவம 

சசச்ிதானந்தத்தில் தவழக்க வைக்கும்.  

 

வாழ்வு முதல் சம்பத்ஜத மதித்திடாமல் 

மஜலஜமஜல ஜயறின ஜதார் பைஜவ யாஜனன்...  

  

அவசைற்ற குணக்குன்றாம் பிரம்மத்துள் பபாதிந்திருக்கும் அதிசயதவ்தக் கண்டைரும், 

ஏழுலகும் வமவலழும் தன்னுள் அறிந்தைரும், ஏகாந்தத் தீவினில் இறங்ஙி எக்களிப்புடன் 

எங்ஙும் னிவறந்த அறிைாகார பசாரூபராக விளங்கும் ஆசானின் பசால்வல னம் 

சந்வதகங்கவள அறவை அகற்றி, பந்த பாசங்ஙவளப் பாழாக்கி, எந்த னாளும் அழியாத 

ஏகாந்த வீடவ்ட  பசாந்தமாக்கும்.  

 

சந்ஜநக மாதிகஜளச ்சாராம ஜலயகை்றிப் 

பந்நபா சங்ஙஜளப் பாழாக்கும் - இந்நனூல் 

எந்நனா ளும்மழியா ஏகாந்ந வீடதஜனச ் 

மசாந்நமாக்கும் மமனஜவ மசால்.  

 

அழியாத வீடவடய வைக்கும் ைாழ்க்வகப் பாடமாகிய சிைானந்த வபாததத்ின் நிஜச ்

பசயவல நன்மக்கள் அவனைரும் பபறுைாரக்ள் என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் குருபிரான் 

அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

 

குகாரம் இருளாம். ருகாரம் அதவனக் பகடுப்பதாம். அந்நகாரமாகிய இருவளக் 

பகடுப்பதாயிருத்தலால் குருபைனப்படுகின்றது.    

~ குரு கீஜத 
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06-11-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

எந்ஜந சுக்கிலாம் பரனாட்டில் வாழும்னாளில்... என்ற வதாத்திரப்பாடலுடன் அவை 

மலரந்்தது.  

 

குருபிரான் அருளிய உபநிஷத்தின் உன்னதங்கள்: இராமபிரான் ஆஞ்ஞவனயருக்கு 

அருளிய உபவதச ரகசியவம 1008 உபநிஷத்துக்களாகும். சகல உயிரினங்களும்  நால்ைவக 

வயானி ஏழுைவக வதாற்றத்தில் இருந்தாலும், 

மனிதனின் மறுபிறப்புக்கான வதைவயானிவய 

வயானியில் சிறந்தது. மூன்று வகாடுகளாக 

இருக்கும் கங்காளன் பூசும் கைசத் திருனீறு 

ஸ்ரீமன் நாரயணனிடம் உள்ளது. தன்வனத்தான் 

ைணங்கும் திருதத்லம் அைரைர ் பநஞ்ஞகத்தில் 

இருக்கிறது.  அந்தரய்ாமியாக இருக்கும் 

ஆன்மாவின் நிவலகவள தனிதத்னியாக 

பிரித்துப் பாரப்்பதுவை பிரம்மவிதவ்த. 

 

காலாக்னி ருத்ஜராப நிஷத்: முப்பட்வட விபூதி 

என்பதன் பபாருள், இடம், அளவு, வகாடு, மந்திரம், 

சக்தி, பதய்ைம், கரத்்தா, பயன்யாவும் தத்துை 

விளக்கமாக உள்ளது. அக்கினி வ ாத்திர 

பஸ்மமாகிய பபாருளால் ஆன மூன்று 

வகாடுகளில் முதல் வகாடு அகாரமாக, 

ரிக்வைதமாக, ரவஜா குணத்வதயும், இரண்டாைது வகாடு உகாரமாக, யஜுர ் வைதமாக, 

ஸத்ை குணதவ்தயும், மூன்றாைது வகாடு மகாரமாக, சாம வைதமாக, தவமா குணதவ்தயும் 

குறிக்கிறது. இதவன முவறப்படி பசயலாக அகத்தில் பகாள்ளும் அறிைாளி மாபாதகங்கள் 

நீங்கி பிறைாவம பபறுைான்.  

 

ஜமத்ஜரயீ உபநிஷத்: வதகவம வதைாலயம். அதில் உவறயும் ஜீைவன சிைன். நாவன அைன் 

என்ற அத்வைத வநாக்வக ஞானம். மனம் அவலவின்றி இருப்பவத தியானம். அதன் 

அழுக்வக நீக்குைவத ஸ்நானம். புலனடக்கவம பரிசுத்தம். உடல் காக்கும் உணவை 

பிரம்மாமிரத்ம். அகங்காரமாகிய மகன், பபாருளாகிய சவகாதரன், வமாகமாகிய வீடு, 

ஆவசயாகிய மவனவி இைற்வற துறப்பைன் முக்தன். காரண வதகவம, அறிபைன், அறிவு, 

அறியப்படும் பபாருள் கடந்து,  குருைாக சரை்த்திலும் உவறபைனாகவும் வபாக்கு ைரவு 

அற்றதாகவும் உள்ளது.  

 

ஸுபாஜலாபநிஷத்: ஆதியில் பிறப்பற்று இருந்த ஆத்மா என்பவத ஸத்தியம், தானம், 

தைம், உபைாசம், பிரம்மசரியம், வைராக்கியம் இைற்றால் அவடய வைண்டும். ஆத்மாவின் 

உடவல மனமாயினும் மனம் அைவர அறியாது. சரை் உயிரக்ளிலும் அந்தராத்மாைாக, ஒளி 

வீசும் பதய்ைமாக ஒன்றாக இருப்பைவர நாராயணர.்  

 

க்ஷரிஜகாபநிஷத்: ஞானமாகிற க்ஷரிகா எனும் கத்தியால் கருமத் தவள, கவள பைட்டி, 

முக்திக்கு ைழி காட்டி, பிறைா நிவலக்கு ைழி வகாலுகிறது. ஸுஷும்னா எனும் சிறந்த 

நாடிவயக் காண்பைவன வைத ரகசியம் அறிந்து, பற்றற்று, சம்சார பந்ததத்ிலிருந்து 

விடுபடுகிறான்.  
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ஸூர்ஜயாபநிஷத்: சூரியனிடமிருந்வத உலகிலுள்ள பபாருள்கள் யாவும் வதான்றுகின்றன. 

அைவன கண்கண்ட பிரம்மம், விஷ்ணு, ருத்திரன். சூரிய ஒளிவயக் வகவமல் பாரத்்து 

ஜபிப்பைன் பகாடிய மரண பயதவ்த பைல்ைான்.  

 

ஜீைசவகாதரி அஞ்ஞனா: சண்டீவகஸ்ைர அம்சமான சுக்கிரன் நம்மிடம் வியாழனாக 

இருக்கிறார.் பசல்ைத்திற்கான பபாருளாகவும், ஆதியின் ைாரத்வ்தயாகவும், அறிவின் 

நிவல உணரத்்தி பமய்யான ைணக்கதத்ில் நம்வம ஏற்றி வைப்பது ஆசானின் னாதவம. 

அதன் மூலம் னிதத்ிய வபரின்பத்வத அவடயும் பசயவல தன்வனயறியும் பசயலாக 

இருக்கிறது.  

 

ஜீைசவகாதரி பபான்பிரியா: னாவு: னா- அகரமாகவும், உ- உகாரமாகவும் இருக்கிறது. னா 

என்பது சரஸ்பதியான ைாக்காக இருக்கிறது. னாவுக்குப் பபரியதாக உலகமில்வல. 

கவலைாணி குடியிருக்கும் உன் னாவை னீட்டி, அகட்டி, வைத னாைாக ைளரக்்க வைண்டும் 

என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்முனியாண்டி: கற்றைருக்கும், கல்லாதைருக்கும்  பமய்க்கல்விவய ஒன்று 

வபால் கற்பிக்கும் பமய் குருபிரானின் ைாரத்வ்தவய பசவியில் கைனமாக வகட்கும்வபாது 

பமய்யான உணரவ்ு வதக்கிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ் கருப்பசாமி:  ஞானைழியில் நுவழந்தவுடன் தனக்கு எல்லாம் பதரிந்து 

விட்டது என்பது அறியாவமயாகவும், குருவின் ைாய்வமவயக் வகட்க வகட்க நமக்கு எதுவும் 

பதரியவில்வல என்பது அறிைாகவும்  இருக்கிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்திருமூரத்்தி:  ஒரு பமய்யான பசம்மல் மூலம் மனவத அறிைதும், அது கடந்து 

நான்கு வதகங்கவள அறிந்து அதனுள் குடிபுகுந்து ைாழ்ைதும், தன்னுயிவர அறிைதும், 

குருவை தஞ்ஞம் என ஒரு நிவனைாகும் வபாவத சாத்தியமாகிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சுந்தரைடிவைலன்: விவதயின் சங்காரத்திலிருந்து மரம் உண்டாைது வபால், 

குருபிரான் தன் இரக்கத்தால் னரவன முவறசங்காரம் பசய்து மனுைாக்கி பின் வதைன் 

ஆக்குகிறாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் பாண்டியராஜன்: வைதத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் அவனத்து ைாக்கியம், 

பாடல்கள் யாைற்வறயும்  அகமியச ் பசயலாக நம்மிடத்தில் வைத்துப் பாரப்்பவதவய 

பிரம்மவிதவ்த என பபரிவயாரக்ள் அருள்கிறாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பழனிபசல்ைராஜ்: பஞ்ஞாட்சரம், அஷ்டாட்சரம், கலிமா, மூலமந்திரம் எனும் 

எழுதாத எழுதத்ாக இருப்பதற்பகனவை பவடக்கப் பபற்ற மனிதனின் ஆறாைது 

அறிவுக்கான கருவி குலம், இன்னபதன அறிவிக்க ைருபைரக்வள பமய் குருபிரான். 

 

ஜீைசவகாதரர ் பபான்பசல்ைம்: ஆசானின் னாததவ்த வகட்கும்வபாவத வைதம் 

சமரசமாகிறது. மனுக்குலவம ஜாதியாகவும், அவதக் காக்க ைந்த ஆசாவன ஜாதிகளின் 

கரத்்தாைாக, வீணாகும் ைாழ்நாவள மீட்டுத் தரும் கரத்்தராக  இருக்கிறாரக்ள்.  

 

குருபிரானின் ஆசீரப்ாததவ்தத் பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை இனிவத 

நிவறவுற்றது.  
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06-11-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கவிதா  

 

ஜீைசவகாதரர ்பகௌதம்:  

தன்னிஜல கண்டுணரும் மமய்ஞானனாள் என்ற பத்தியத் திடம் காப்பு 

பசய்யுளுடன் அவை மலரந்்தது. நாளுக்குள்தான் சரை்மும் அடங்கியுள்ளது. மனிதவரத ்

தவிர வைறு எந்த ஜீைராசிகளுக்கும் நாள் நடச்த்திரம் காலம் கிவடயாது. விதிவய மதியால் 

பைல்லக்கூடிய ஆற்றல் மனிதரிடத்தில் மட்டுவம உள்ளது. மனதின் அடிப்பவடயில் 

பசயல்படும் விதி என்பது இவறைனின் வகவயடாக உள்ளது. மண்ணிஜல மயங்காதிரு 

மனஜம எனவும் சாவு நிசச்யமாக வருகிைது மனுஜவ உைார் எனவும் ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். காலமும் மனமும் ஒன்றாக உள்ளது. மண்ணாக இருக்கும் மனவம 

ஏவதன் வதாட்டமாக உள்ளது. ஆசானின் நாதமாகிய இடத்தில் இவற பபாருளாக விளங்கும் 

கைனதவ்த, கைனத்துடன் பகாண்டு வசரப்்பவத பமய்உணரவ்ை பபறுைதற்கான ைழி. 

பமய் எனும் இவற பசாரூபமாகிய பரபைளி நிரை்ாணமாக உள்ளது. புறத்தில் அவலயும் 

மனமானது எப்பபாழுது நம்மிடத்தில் அகமுகமாக திரும்புகிறவதா அப்பபாழுதுதான் 

மூன்றாைது கண்ணாக மாறுகிறது.  

ஜீைசவகாதரர ் பாரத்்திபன்: அறியாதைரக்ளுக்கு கு எனும் அறியாவமயாகிய இருவள, 

அறிந்தைரக்ளுக்கு பைளிசச்ப் பபாருளாக இருக்கிறது. அறியாவமயினால் அகங்கார 

பபாருளாக இருக்கும் நான் என்பவத அறிந்தைரக்ளுக்கு ைழியும் சத்தியமும் ஜீைனுமாக 

உள்ளது. குருபிரானின் அருளமுதவம முக்குணதத்ாலான ஒருைவன நிரக்்குணனாக 

மாற்றைல்லது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்யுைராஜ்: தஜலயுடன் உடல் கால் கரம் ஜவைதாய்… மனதின் தன்வமயால் 

பிறவி சூழலில் சிக்கிய நம்வம ஒரு பமய்குருபிரான் அைரக்ளின் அருளமுதம் ஒன்வற 

பிறைாவம என்ற எல்வலக்கு ஏற்றி வைக்கும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சீனிைாசன்:  

கை்க கசடை கை்பஜவ கை்ைபின்  

நிை்க அதை்கு தக   (திருக்குைள்) 

மனம் என்பது கசடாக உள்ளது. கசவட அறுக்கக் கூடிய கல்வி என்பது பழகக் கூடிய 

ஒன்றாக உள்ளது. ஓர ்அறிைாக விளங்கும் அவ் எனும் கற்பகத் தருவைக் கசடற கற்ற 

பின்தான் நிவலத்து நிற்க முடியும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்வமாகன்: குருவில்லா வித்ஜத பாழ். ஒரு பமய்குருபிரானின் அருளமுதவம 

அழியாத பசல்ைமாகிய பசவிச ்பசல்ைமாக உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரி மணிபமாழி: பகாம்பு, தம்பூர,் தாளம், வீவண, சங்கு முதலியன ஆசானின் 

நாத ைல்லபதவ்த உணரத்த்க்கூடிய பபாருளாக உள்ளன.  

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் ஆசானின் வபரிரக்கவம நம்மிடத்தில் அைரக்ள் பகணிக்கின்ற 

பத்தியமாக உள்ளது. சப்தம் பிறக்கும் தலவம பண் பிறக்கும் தலமாக உள்ளது. அதுவை 

ஆசானின் ைாய்வமயாக, பிறந்தது இனி இறைாத வபசும் பஞ்ஞாட்சரமாக உள்ளது என்ற 

பகிரவ்ுகவளத் பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

பிரம்ம விஷ்ணு சிைைடிைமாகியைர ்குரைன் ஒருைவர. இச ்சகமுழுைதும் குரைவனவிட 

மிக வமலான தத்துைமில்வல. ஆதலால் குரைவனச ்பசை்வையாய்ப் பூசித்தல் வைண்டும். 

            ~ குரு கீஜத 
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10-11-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிஜவலன் 

 

 

உய்யஜவ மயனக் கும்முல குய்யஜவ... என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை இனிவத 

உதயமானது.  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 90 பிரம்மப் பிரகாச பமய்ைழிச ் சாவல 

ஆண்டைரக்ள் சரை்த்வதயும் துறந்த பரம ஏவழயாகிய தன் குருபகாண்டவல  ஏவழக்கு 

ஏவழயாகத் பதாடரந்்து, பமய்ஞ் ஞானதவ்தப் பபற்று அறுபத்து ஒன்பது சாதிகளடங்கிய 

பல்லாயிரக் கணக்கான மக்களுக்கும் எமனணுகா தை ைல்லபத்வத ைழங்கினாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடச முத்து : 

அகர முதல் அவ்மவழுத்மதல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதை்ஜை உலகு      (திருக்குைள்) 

 

நமது மூன்றாைது கண்வண திறப்பித்து, முழுமுதற் பபாருளாகிய அகரத்வத 

அருளும் குருபிராவன முழுமுதற் கடவுள். வதாற்றமில்லாத அகரம், ஒரு உருதாங்கி 

வதாற்றமாக பைளிப்படுைவத எழுதாத எழுத்தாகும். மனிதனுவடய எண்ணத்தின் பிற்புறப் 

பிடரியில் னிவற னீதி யாசன பீடமிட்டிருந்நு ைரும் மகா மகான்மிய ைஸ்து வித்ததவன 

எழுதாத எழுதப்தன்றும் - ஓதாமவலாதும் வைதமபதன்றும், வித்தில்லா விதப்தன்றும் 

ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். ைான் மவழயால் வித்தில்லாது விவளயும் புல், ைாவழ, 

மூங்கில், கரும்பு, காளான் வபால, பபரிவயாரக்ளின் னாத மவழபயனும் பகாண்டல் 

ைாய்வமயால் வதாற்றமில்லா வித்தாகிய னரன், மறுபிறப்பு பபற்று மனுைாக விவளந்து 

பின் வதைனாகிறான். வித்தில்லா வித்தாகிய ஆசானின் னாதம் னுவழயக்கூடிய சீடனின் 

பசவிவய - முத்திக்கு வித்தான முதற் பகாழுந்தாகும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்தியாகராஜன் :  

அழகுஅணி சித்தர ்பாடல் : மூலப்பதி யடிஜயா மூவிரண்டு வீடதிஜல....  

 

மூலப்பதி:  ஆறு ஆதாரத்தின் துவணவயாடு மூலைளனாட்டிற்கு வபாக்குைரத்தாக    

இயங்கும் னான் எனும் பைளிசச்ப் பபாருவள மூலப்பதி. 

 

ஜகாலப்பதி: ஜகாலமாஞ் ஜீவ ஜகாள ஜகாலத்துள் இருந்த மமய்ம்ஜம... ஜீைனின் 

இரகசியமாகிய வகாலப்பதிவயயும், வகாலத்துள் இருக்கும் பமய்வமவயயும் ஆசானின் 

ஜீைத் தண்ணீராகிய னாதவம உணரச ்பசய்யும். 

 

சாலப்பதி: ஆசான் உபவதசத்வத கைனமுடன் வகக்பகாண்டு சாமுன் சாகப்பழகி 

தன்பபரு பைளியாகிய சாவலயம் பதிவய அவடயலாம். 

 

ஜமலப்பதி: பிரம்மவித்வத பசயல் மூலம் அழிந்நிடாச ்சூக்குமத்துள் அடங்ஙிப் பாரக்்கப் 

பாரக்்க, னான்கு வதக இரகசியங்கவள அறிந்து அவடயும் கயிவல வீவட வமலப்பதியாம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சிரஞ்ஞீவி:  

திரு அருட்பிரகாச வள்ளல் மபருமானின் திருவரலாறு : 

இயற்பபயர:் இராமலிங்கம் 

பிறப்பு : 05-10-1823 

இடம் : சிதம்பரம், மருதூர ்மாைட்டம்  
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பபற்வறார ்: இராவமயா பிள்வள - சின்னம்வம 

திருமணம்: 1850 ஆண்டு, தன் 27 ையதில் அக்கா மகள் தனவகாடி அம்வமயுடன் திருமணம். 

சத்திய வைத பாட சாவல துைக்கம் : 1865 - ைடலூர.் 

30-01-1874 -ம் ஆண்டு 51ைது ையதில் வமட்டுக்குப்பம் சித்தி ைளாகத்தில் திருக்காப்பிடட்ு 

பகாண்டாரக்ள்.  

 

மகா மந்திரம் :  

அருட்மபருஞ்ஜைாதி  அருட்மபருஞ்ஜைாதி 

தனிப்மபருங்கருஜண அருட்மபருஞ்ஜைாதி 

 

இயை்றிய நூல்கள் :  

• திரு அருட்பா ஆறு திருமுவறகள் 

• ஜீைகாருண்ய ஒழுக்கம் 

• மனு முவற கண்ட ைாசகம் 

• மும்மணிக் வகாவை 

 

பதிப்பித்த நூல்கள் :  

• ஒழிவிபலாடுக்கம் 

• பதாண்வட மண்டல சதகம் 

• சின்மய தீபிவக 

 

னிஜலயங்கள் :  

• சன்மாரக்்க சங்கம் 

• தரும சாவல  

• சித்தி ைளாகம்  

• சத்திய ஞான சவப 

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:் சிவானந்த ஜபாதம் 

ஐந்து எழுத்தில் ஓபரழுத்தாகிய சி என்ற தீயாகிய திருைாக்கிவன தங்கள் 

திருைாயினின்றும் வபாதபமனும் னாதமாக னவிலும் னாதனின் னாத னாதாந்தவம 

சிைானந்தம் அளிக்கும் சிைானந்த வபாதம். ஆணிப் பபான்னாட்டு அருந்தைச ்

பசம்மலாகிய சீணிக்காத பனறி மாணிக்கைாசக ைல்லாள கண்ட மன்னாவின் சீடரக்ளுள் 

ஒருைர ்அருளிய இன்னூலின் பயன்: குறி எனும்  இலக்கிவன அவடந்து இலக்குமனனாக, 

இலக்குமியாக னற்கதிவய திடமுடன் அவடந்திட னிரக்ுணராகிய கரத்த்ரின் 

கணித்தற்கரிய கலங்ஙா னிதி வைப்பிவன கருத்துடவன கைனமதில் இருத்தி வகலாசம் 

குடிபுகுைதற்வக!  

 

ஆசான்: ஆனமனஞ்ஞஜம யிஜமப்மபாழு தாகிலும்... அருந்துவறயாகிய தவலவய 

அறிவிக்கும், ஒரு பமாழியாம் குருபமாழிவய வபாதிமரம். அதன் கீழ் அமரந்்து பபறும் 

ஞானவம, ஐம்புலத் தவலைனாகிய மனதின் ைழி பசல்லாதிருக்க பசய்யும்.  

 

சீடன் : இவமப்பபாழுதும் எவனப் பிரியாமலிருந்த னீர ்இப்வபாது எவன அன்னியமாகக் 

குறித்து, பசாற்படி வகட்க பசால்ைது ஏன் என வினை, 

 

ஆசான்: மனம் அவலயாமல் பாதுகாப்பவத முத்திக்கான பனஞ்ஞமாகவும், ஜீைன் 

முத்தரக்ளின் பசாற்வகட்டு சம்மதிப்பவத ஆன பனஞ்ஞமாகவும் உள்ளது.  
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சீடன் : பரத்துவடய ைாழ்வு, பத்தினிவல பற்றி பதளிைாக அருள்புரிய வைண்டுபமன 

வகட்க –  

 

ஆசான்: உடல் னாம் என எண்ணி, உலக ைாழ்வில் உணரச்ச்ி ைழி ைாழ்ந்து உயிர ்

விடுகிவறாம். அனிதத்ிய உடலுள் இருக்கும் அழியாத னிதத்ிய வீட்டில் ஆசான் அருளால் 

குடிவயறாவதார,் மீண்டும் விவன ைழியில் நுவழைர.்  

 

சீடன் : எமன் வகயில் சிக்கி, அலவக வதகம் எடுப்பாய் என பசால்ைதன் காரணம் என்ன 

என வினை –  

 

ஆசான்: பதய்ை ைாக்கின்படி முந்வதய பஜன்மமாகிய மனம் மூலம் பல பஜன்மங்கள் 

நாம் எடுத்துக்பகாண்வட இருப்பவத உத்தமர ் மூலம் உணரந்்த பின் தான்  

மானிடராகிவறாம்.  

 

சீடன் : மானிட வதகம் அருவமயானது என்பதற்கான விபரத்வத அருள்புரிய வைண்டும் 

என வகட்க -  

ஆசான்: னால் ைவக வயானியிலும், எழுைவகத் வதாற்றதத்ிலும், உன்னதமான மானிட 

வதகபமன்பது, மறுபிறப்பு பூமியில் மாசற்ற மானிட வதகபமடுக்கும் பமய்சப்சயலின் 

இரகசியமாகும்.  

 

சீடன் : மானிட வதகத்திவல பலவிதமாய் அருவமயாகிய வதகம் உண்வடா என வினை –  

 

ஆசான்: மனித வதாற்றத்தில் இருக்கும் னரன், ஒரு பமய்க்குருவின் இரக்கத்தால் 

மனுைாகிறான். மனுைான பின் தம்வமத் தாண்வமப்படுத்தி மண் வபாலானைவன 

மனிதருள் மனிதனானைன் என வைதம் கூறுகிறது.  

 

சீடன் : வதகபமடுப்பது எை்விதம் ? விவனபயன்பது ஒன்வறா இரண்வடா ?  

 

ஆசான் : விவனக்கு காரணமான மனவம வதகபமடுக்க காரணமாகும். வமவலழு, கீவழழு 

உலகமாக, பமய், பபாய்யாக இருக்கும் இருவிவனயில் ஒன்றான தீவிவனவய 

பநாறுக்குைது கடினவம.  

 

சீடன் : விவனயினால் பல வயானிவதாறும் புகுந்து ஜனன, மரணம் உண்டாைது 

எப்படிபயன வகட்க –  

 

ஆசான்: காய மன ைாக்கினால் பசய்த கன்மமாகிய விவனயால் பிறப்பு, இறப்பு 

உண்டாகிறது. சிருஷ்டிக்கும் பிரம்மாவின் தன ைாக்காகிய டமரக ஓவசயால், னரன் 

மாவயயாகிய மன ைவலயில் சிக்கி பிறப்பு - இறப்பு என்ற உற்பனங்கள் உண்டாகிறது.  

 

சீடன் : வதவைந்திர பதவி, பிரம்மப் பட்டம் அவடந்து சுகம் பபறுைது பற்றி வினை –  

 

ஆசான்: மனதின் வமல்வநாக்கம் மற்றும் கீழ்வநாக்கதத்ிற்கு ஏற்றைாவற பிறப்பு 

அவமகிறது. இதனின்றும் விடுபட, ஜீைபனனும் அறிைாகிய சிைனின் திருைடிவய துவண 

என்பவத உணரத்்தவை புராணங்களும், வைதங்களும் பவடக்கப் பபற்றுள்ளன.  

 

சீடன்: மும்மூரத்்தியர ்பட்டம், வதவைந்திரப் பதவி பபற்ற பின்னும் பூவலாகத்தில் மானிட 

வதகத்தில் பிறப்பதுண்வடா என வினை –  
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ஆசான்: முதப்தாழில் புரியும் மும்மூரத்்தியரும், ஐந்பதாழில் புரியும் ஆனமுகத்திவன 

அறிந்த ைானைரும், உலகத்தைரின் புகழில் மயங்கும் வபாது மீண்டும் பிறப்பு 

உண்டாகிறது. குருவினிடத்தில் சரணாகதி அவடந்து முக்குணங்களற்று 

னிரக்ுணமாகினால் வதைவதைனுவடய திருைடிவயக் கண்டு தரிசிக்கலாம்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  பிரம்மப் பிரகாச பமய்ைழிச ் சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளிய 

மமய்ன்னிஜலப் ஜபாதம் எனும் அருடப்காவட, மனுக் குலத்திற்கான ைரப்பிரசாதம். 

அறிவைத் வதடும் யதாரத்்த உள்ளம் பகாண்டைரக்ளுக்கு ஆண்டைரக்ள் அருளிய 

அருடப்ிரசாதம் அசலாக கிட்டும் என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் ஆசான் அவைவய னிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

 

 

 12-11-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கவிதா மவங்கட் 

 

 

குருவைக் காட்டிலும் உயரந்்த தத்துைம், தைம், ஞானபமான்றில்வல. அப்வபரப்்பட்ட ஸ்ரீ 

சத்குருவிற்கு நமஸ்காரம்.   (குரு கீஜத) 

 

ஜீைசவகாதரர ்பகளதம் : 

அசச்ர மஜமத்ஜதான் அறுந்துஜபா னது கண் 

டஜமந்நஜத யஜமத்து அஜைந்நதிக் கிரந்நம்... என்ற ஆதி பமய் உதய பூரண 

வைதாந்தம் முகப்பு பாடலுடன் அவை மலரந்்நது.  

 

அறிவு மாணிக்கம்: அறியாவம இன்னபதன 

அறிவிப்பவத அறிவு. ஐம்புலனும் ஒடுங்ஙி, 

அறிவை ஆகாரமாகக் பகாள்ளுதவலவய 

அறிவதஜனக் மகாண்டு அறிவதஜனக் 

காண்பது என்பதாகும். மனு ஒருைனிடவம 

தனிச ்சீதனமாகிய ஆறாைது அறிவு மனம் என்ற 

பபயரில் உள்ளது. அது மனமாக இருக்கும்ைவர 

அறியாவமயாக, னபுசு என்னும் கீழான ஏழு 

எண்ணங்களாக னம்வம அழிவில் தள்ளுகிறது. 

ஒரு பமய்ஆசானின் முன்னிவலயில் மனமானது 

மறு பிறப்பு எடுக்வகயில் அதுவை சிபதப்தனும் 

வமலான ஏழு எண்ணங்களாக, அறிவு 

மாணிக்கமாகப் பிரகாசிக்கிறது. குருவின் 

வபரிரக்கதத்ால் நம் மனம் அறிைாக மாறும் 

பசயவலவய மனம் திரும்புங்கள் பரஜலாக 

இராை்ஜியம் சமீபமாய் இருக்கிைது என 

சத்திய வைதத்திலும், னான் உன் ஜீவ 

னரம்பிை்க்கும் சமீபமாய் இருக்கிஜைன், னீ 

என்ஜன அறியமாடட்ாயா என 

திருக்குரானிலும் கூறப் பபற்றுள்ளது.  

 

ஜீவப்பரிசு: ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்நம், வையகதவ்தயும் ைானகதவ்தயும் சரை் 

கால காலங்ஙவளயும் சரை் காலத்திற்க்குள் அடங்கிய அழிவிலா னித்திய பூரண 

வமம்பாடுகளவனதவ்தயும் வகயில் ைரைவழத்துத ் தரும் கிரயதவ்தயுவடயது 
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இக்கிரந்நம். இந்நக் கிரந்நத்தில் பசயலில்லாத ைாசகவம கிவடயாது. இசப்சகத்து மனு 

மக்களுக்கு பமய்ைழிசச்வபயாரின் ஜீைப்பரிசு. ைந்த வைதங்கள் அவனத்துவம 

ஜீைனுக்கான பரிசாக பபரிவயாரக்ளால் அருளப் பபற்றவதயாகும்.  

 

ஜவதம்: வைதம் ஆசான் திருவமனி. வைத விளக்கம் அைரக்ள் திருைாக்கு. எழுதாமவற 

என்பது ரூபத்தில் ைந்து னிற்கும் ைந்த வைதமாகிய ஆசான் அைரக்வள. அழிைதிலிருந்து 

அழியாதவத அறிவிப்பதற்வக வகாடானு வகாடி வைதங்ஙளும், கிரந்நங்ஙளும், 

வைதாந்நங்ஙளும், பாவஷகளும் ைந்நன.  

பிரம்மவித்ஜத: இத்தூலத்தில் இருக்கும்வபாவத பதய்ைத்திருனாடாகிய பிரணை 

னாட்டிற்க்குப் வபாய்ைரும் திருவிவளயாட்வடப் பழக்கித ் தருைதுவை பமய்க்கல்வி. 

சாகாக் கல்வியாகிய பிரம்மவிதவ்த பசயவல பசய்து வைக்கும் ஒரு பமய்ஆசானின் 

பசழுஞ்ஞீதள மவனா வனாக்கிற்கு இணங்ஙி, பிறவிப்பயவன அவடவைாமாக என்ற 

பகிரவ்ுகளுடனும், வதாத்திர பாடலுடனும் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

17-11-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

 

ஓங்ஙாரத் மதானியான கபாலத்ஜத ... என்ற ஞானமுவறயீடு பாடலுடன் காரத்்திவக 

மாதம் முதல் நாள் அவை இனிவத மலரந்்தது.  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 177  வஜாதி என்பது அறிவுப்பிரகாசம் - 

ஜீைப்பிரகாசம். அறிவுக்கண் பகாண்டு காணுைவத வஜாதி. மகரவஜாதி என்பது அகமிய 

வதை ரகசிய பசயவல உணரத்்தும் புறசச்டங்காகும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடச முத்து: 

அகர முதல் அவ்மவழுத்மதல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதை்ஜை உலகு      (திருக்குைள்) 

 

சாைாது பிறைாது தனி முதலாக இருந்த நான் - அகரப் பபாருளாக, ஆண் பபண் அற்றதாக, 

நீதியாக, அறிைாக உள்ளது. எதற்கும் முதற்பபாருளாகிப் பின் அழிவில்லா அப்பபாருவள 

என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ளும்,  நான் உன் ஜீை நரம்பிற்கு சமீபமாய் இருக்கிவறன் என 

நபிகள் நாயகமும், நாஜன சத்தியமும் ைழியும் ஜீைனுமாய் இருக்கிவறன் என சத்திய 

வைதத்திலும் அருளுகிறாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா :  இராை சன்னியாசி னிஜல - காமமுடிப் பீடம்குரு  முகமாய்த்  

தன்னிை் கண்டு ... கண்டம் கடந்து எமகண்டம் கடந்து, காம முடிப்பீடதவ்த குருமுகமாய் 

தன்னில் கண்டு, மூசச்ு ஓடாத தைனிவலவயக் வகபகாண்டைவர  இராஜ சன்னியாசி. ராஜ 

அங்கத்தின் மூலம்  குரு சீடன் பரம்பவரயாக பழகிப் பபற வைண்டிய பபருநிவல வைப்வப 

இராஜ சன்னியாசி னிவல.  

 

ஜீைசவகாதரர ் தியாகராஜன் : அழகுஅணி சிதத்ர ் பாடல் - அழகுக்கு அழகு வசரக்்கும் 

அணிவய பஞ்ஞாட்சரம் என்பவத ஆசானின் நாதம் மூலம் அறியலாம். ஓதாமல் ஓதும் 

பசயவல ஆசான் துவணயுடன் கற்றுத் வதரந்்தால், சரை் பவடப்பின் அழவகயும் 

அனுபவிக்க வைக்கும் ஜீைனின் இரகசியத்வத அறியலாம். இதுவை தன்வன அறிதலாகும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சிரஞ்ஞீவி : அருள் என்பது வஜாதியாக, பிரகாசப் பபாருளாக, சுடாத தீயாக, 

புவகயாத கனலாக உள்ளது. அருள் ஒளி விளங்கிட ஆணவம் எனும் ஓர் இருளை என் 
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உள்ளத்தில் ஏை்றிய விளக்கு என ைள்ளல் பபருமானும், அருள் - யுகாந்த நாட்டு மசல்வம் 

என சாவல ஆண்டைரக்ளும் அருளியுள்ளாரக்ள். கண்டர னீண்ட காட்சிக் காரணக் 

கடலினுள்ஜள... அறத்தின் உருைாக ைந்த தன் ஆசான் தனிவகைள்ளவல வஜாதி 

மவலயாகவை பாரத்்து ஆண்டைரக்ள் அருவள பபற்றாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர ் : சிவானந்த ஜபாதம் - நம்வம சிைமாக்கும் தன்வனயறிந்த 

பபரிவயாரக்ளின் திருைாயாகிய பஞ்ஞாட்சரத்தின் ரகசியத்வத உணரத்்துைவத 

சிைானந்த வபாதம்.  

 

சீடன் : வைத ஆகம புராண சாஸ்திரங்களால் என்ன பிரவயாஜனம் என வினை -  

 

ஆசான் : மனுவின் வதாற்றமும் ஈசனின் சக்தியும் பகாண்ட புண்ணிய உருைான குருவை 

சாரந்்தால் இருவிவனகள் அகன்று ைாழலாம்.  

 

சீடன் : ஒருைர ்பசய்த பாை புண்ணியம் ஒருைருக்கு உண்டு என்பதின் விபரம் வகட்க -  

 

ஆசான் : அைரைர ்பசய்த விவனயினால் உண்டாகும் வியாதிகவள பிறருக்கு பகாடுக்க 

முடியாததும், ஒருைரின் உயிர ் மற்றைரக்்கு துவணயாைதில்வல என்பவதயும் வைத 

சாட்சியாக பதளிந்து பகாள்ைாயாக.  

 

சீடன் : புராணங்கள் ஏன் பிறர ்பசய்த பாை புண்ணியம் மற்றைரக்்கு உண்டு என பபாய் 

பசால்கிறது என வகட்க -  

 

ஆசான் : பாச பந்தத்தில் உழலும் மூடரக்ளுக்கு இப்படி பசான்னால் தான் நம்புைாரக்ள். 

அவதா கதியாகப் வபாகின்ற அைரக்ள் நல்ல கதி பபற வைண்டுமாயின், இதவன நம்பாமல் 

முயற்சி பகாண்டு வபதகமில்லா அறிவின் பலவன பபற விவழய வைண்டும். உலக மக்கள் 

மண், பபான், பபண் என்ற மூன்று விஷயங்களுக்காகவை ஒன்று கூடி ைாழ்ந்து கைவலக்கு 

ஆளாகி பிறப்பு இறப்பில் உழலுகின்றனர.் இவத உணரந்்து பபரிவயாரக்ளின் சீதக்களப 

பசந்தாமவர பூம்பாததவ்த துவணயாகக் பகாண்டால், விவன ைழியாக வதகத்வத 

விடும்வபாது சீராகிய ஓரறிைான இடம் வசரந்்து விவனயிலிருந்து மீளலாம்.      

 

குருபிரான் அருளமுதம்: கார்த்திஜக மாத சிைப்பு 

கண்ட சத்தியத் தீர்க்கத்த ரிசனம்  

விண்ட திட்டம்வி ளங்ஙன டப்பது  

பண்ஜட யூழிவி திமயழுத் தின்படித்  

தண்டும் கார்த்திஜக மதாட்டுன டக்குஜம 

 

மாைாத சத்திய வாழ்வு வளரந்்நிட, துஞ்ஞா வாழ்வு வரம் துலங்ஙும் பாமரங்ஙுஜம, 

இருட்டில்லாச ் சீர ் வாழ்வு எங்ஙும் மங்ஙாஜதாங்ங, சத்தியச ் மசங்ஜஙால் 

தஜழத்ஜதாங்ஙி வாழ்ந்நிட, உய்யும் சத்திய ஆட்சி ஓங்ஙிட மவன்றூணி - வருதிஜதார ் 

கார்த்திஜகஜய என  ைருங்ஙால தீரக்்கதரிசனப் பிரைாகமாக பரம்பபாருள் சாவல 

ஆண்டைரக்ள் அருளிய பாடல் மூலம் காரத்்திவக மாதத்தின் சிறப்புகவள அருளிச ்பசய்து 

ஆசான் அவை நிகழ்வுகவள  இனிவத நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

சகல வைதங்ஙளின் சிவராரத்தினமாய் விளங்ஙுகின்ற பாததாமவரகவள உவடயைராயும், 

வைதாந்ந அரத்்தங்ஙவளபயடுத்து னன்றாய்ப் வபாதிப்பைராயு மிருக்கிற குரைவனச ்

பசை்வையாய்ப் பூசித்தல் வைண்டும்.         

            ~ குரு கீஜத 
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19-11-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

 

அரியாஜன அறிய ஜவத்து… என்ற னல்ல னாட் பிறப்பு காப்பு பாடலுடன் 

குருபிரான் அவைவய மலரச ் பசய்தாரக்ள். ஒரு பமய்க்குருபிரானின் அருளமுத 

பமாழிகவள பசவிைாய் மடுத்து வகட்கக் வகட்க பபாய்-பமய், அறிவு-அறியாவம இைற்வற 

பிரித்துப் பாரக்்கும் அறிைான பமய்ன்னிவலப் வபாதத்வத ஒருைன் அறிகிறான்.  

விஜத ஜதவனுஜடய வசனம். விஜதப்பவர் தீர்க்கதரிசி (சத்திய ஜவதம்).  விவத 

விழும் இடங்கள் ைழிபாவத, கற்பாவற, முள் பசடி, நல்ல நிலம். நல்ல நிலத்தில் விழுந்தவை 

ஒன்றுக்கு நூறாகப் பலன் பகாடுக்கிறது. இவதக் காதுள்ளவன் ஜகட்கக் கடவன் என 

மூன்று முவற சப்தமிட்டுக் கூறினார.் வதை ைசனங்கவள வகட்டுப் பின்பற்றித ்பதாடரந்்து 

ைரும் சீடனின் அறிவின் நிவலகள் ைாவழமரம், ஈரவிறகு, கரித்தூள், கற்பூரம், கந்தகம் 

என்ற நிவலகளுக்கு மாறி ைருைவதக் காணலாம்.    

 

எமபடரடிபடு ஜகாடாயிதக் கூர ் - திருவாக்கியம் எண் : 111 - பசத்தால் அமரன், வதைன் 

என்பது அறியாவமயின் உசச்மாகும். பசவியிற் சுவை உணரவ்ைார ் வதைரக்ளாகவும் 

உணராதைன் நரனாக, மிருகமாகவும் உள்ளான். பாைமாகிய அசுத்தத்வத மாற்றி 

புண்ணியமாகிய பரிசுத்தத்தில் ஆக்குைவத பமய்ைழி என்னும் வமடு.  

 

மசவியிை் சுஜவயுணரா வாயுணர்வின்  மாக்கள்  

அவியினும் வாழினும் என்  என திருைள்ளுைர ்அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஜவதமும் உயிர்கள் மமய்ப்பால் விஜளவுமுத் மதாழில்கமளல்லாம் பதாட்டுக் காட்டப் 

பபற்று பசவிசச்ுவை உணரந்்த மக்களாக, அறிவு நிவலயாகிய பமய்ைழி எனும் வமடு 

கண்டைரக்ளாக  ஆதி மாரக்்க னீதி அவை மக்கள் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் 

திருைருளால் ஆக்கப் பபற்றிருக்கிறாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரி பைானி மணிமாறன்: மணி மந்ர அவுஷதம்  

லைணமாகிய உப்பு என்பவத மணிமந்ர அவுஷதம்.  நம் உடலிலுள்ள ஒன்பது ைவக 

தாது உப்புக்கள்  வபால் புற உலகிலும் பலைவக தாது உப்புக்கள் உள்ளன. அறு சுவைகளில் 

ராஜசுவையாகிய உப்பு அதிகமானாலும், குவறந்தாலும் தீவமயாகவும், சீராக இருந்தால் 

நன்வமயாகவும் உள்ளது. முக்கால் பாகம் கடலால் சூழப்பபற்றுள்ள உலகம் வபால் நம் 

உடலும் 70% உப்பால் கட்டப்பபற்றுள்ளது. அனீதமாக அழிவைத்தரும் நபுசாகிய மனவத, 

நலம் தரும் அழியாத சிபதப்தனும் அறிைாகிய நைனீதமாக மாற்றுைவத பபரிவயாரக்ள் 

அருளிய ரசைாதமான பிரம்மவிதவ்தச ் பசயலாகும். பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் 

ஆதிமான்மியத்தில், ஏ மனிதஜன - உன்னுஜடய இந்ந உப்புப் பாண்ட உடலினுக்குள்ஜள 

எனதப்தாடங்கும் திருைாக்கியத்தில் இதன் பிரம்மாண்டதவ்த அருளியுள்ளாரக்ள். ஜல 

அம்சமான மனவத, ஆசானின் ஞானாக்கினியில் காய்சச்ி ஸ்படிகமான அறிைாக 

மாற்றுைவத ரசைாதம்.  

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: ஆண்டைரக்ள் ைாத கற்பம் பாடலில் வநாய்கள் பற்றியும், 

அவுஷதம் எனும் மருந்து பசய்யும் முவற பற்றியும், மரணைறுவம தீரக்்கும் மா தை மருந்து 

பற்றியும் அருளியுள்ளாரக்ள். நைபாஷாணதவ்த ஒன்றாகச ் வசரத்்து அதத்ி எனும் 

எலும்பால் ஆனவத நம் வதகம். இந்த அதத்ிமாபுரத்தில் வீற்றிருக்கும் பிரம்ம பசாரூபமான 

ஆத்மாவை அறிய வைண்டிய கடவமக்காக தரப்பபற்றவத ஆறாைது அறிவு. வீண்மனுவை 

ஈசனாக்கும் அரும்பபரும் பசயவல ரசைாதம்.   
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ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:்  

ஜயாவான் சுவிஜசஷம் – முதல் அதிகாரம் - திருைாக்கியம் (46 - 51)  

நாசவரத்திலிருந்து யாபதாரு நன்வம கூடுமா? நாகூர,் நாமக்கல், நாஞ்சில், 

நாகமவல, நான்மாடக்கூடல், நாைலன் தன் பபாழில் என்பவை பபரிவயாரக்ளின் 

திருநாவைக் குறிப்பதாகும். அைனைன் தன் தன் அத்திமரத்தின் கனிவய புசித்து சாகாமல் 

பிவழப்பீரக்ள் என்பது பமய்குருபிரான் மூலம் மறுபிறப்புப் பபற்று, ஜீைகாருண்யம் எனும் 

தன்னுயிர ்வீணாகாமல் காக்கும் அறசப்சயல் பசய்ைதாகும்.  

கு எனும் அறியாவமயில் இருந்து மாறி அறிவுப் பிரகாசம் பபற்றதால் வதைகுமாரன் 

என்ற நாமம் பபற்றார.் ைானம் திறந்திருக்கிறவதயும் வதைதூதரக்ள் 

மனுஷகுமாரனிடதத்ிலிருந்து ஏறுகிறவதயும் இறங்குகிறவதயும் இது முதல் காண்பீரக்ள் 

என்று பமய்யாக பமய்யாகவை உங்களுக்குச ் பசால்கிவறன். ஆகாயபமனும் பரிசுத்த 

நிவனவிலிருந்து பரிசுத்த ஆவியானது, பபரிவயாரக்ளின் திருைாய் மூலம் இறங்கி,  

தவலயான பசவிசப்சல்ைத்வத ைழங்கி, மறுபிறப்பபனும் வதைப்பிறப்பில் ஆக்கி  

நீதிைழியான பமய்ைழியில் ைாழவைக்கிறது.  

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: ைானவம வகள் பூமிவய பசவி பகாடு. வதடுகிற உள்ளம் 

உள்ளைனுக்கு ைாயுள்ள ைானதவ்தயும் காதுள்ள பூமிவயயும் காணச ்பசய்ைது என்பது 

ஆசான் மூலம் அறியும் உபவதச ரகசியமாக உள்ளது.   

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:் சிவானந்த ஜபாதம்: 

ஆசானின் திருைடி நிழல் அவடைது சுகம் என்றாலும் அைரைர ்எண்ணங்கள் மூலம் 

பைளிப்படும் காமம், குவராதம், வமாகம், வலாபம், மதம், மாசச்ரியம், டம்பம், பபாறாவம 

என்ற அஷ்ட அைஸ்வதகளாகிய ைாரிசுகள் அதற்குத் தவடயாக உள்ளன. காய மன ைாக்கு 

தளரந்்து கண்பணாளி மழுங்கும் முன் குருபபருமானின் அருளால்  மூன்றாைது 

கண்ணாகிய அகக்கண் திறக்கப்பபற்று நல்ல கதினிவல  அவடய வைண்டும். 

பரிபூரணமாய் ைந்த ஞானிகள் மூலம் ஓதாமல் ஓதக்கூடிய சிை நூவல, மகாமகசூக்கான 

இருதயத்தில் பகுத்துப் பாரத்்து, வபரின்ப நிவலயான முத்தி நிவலவய சிந்வத மகிழ்ந்து 

இருக்கும்வபாவத அறிந்து ைாழ வைண்டும். அறிவின் திருவுருைான ஆதி னாயகம் அரசர ்

னாயகமான குருனாயகவம, தங்கள் னாவிலிருந்து பபாழியும் அஞ்ஞன வமயால் 

மூன்றாைது கண் திறந்து காட்டி நம்வம விழிப்புலகில் ஏற்றி வைக்க முடியும்.  

 

A.S.மகாலிங்கம் (பைானி - ஈவராடு): ைள்ளலார ்அருளிய சன்மாரக்்க மரபான மரணமிலாப் 

பபருைாழ்வின் பசயல் விளக்கம் அறிய வைக்கும் இடமான ஆதி மாரக்்க னீதி அவைவய 

எங்களுக்கு அறிய வைத்தது அருடப்பருஞ்வஞாதி ஆண்டைரின் தனிப் பபருங்ஙருவணவய 

ஆகும்.   

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: வகட்பதும் வகளாததும் தரும் கற்பகத்தரு விருடச் வித்தானது 

பபரிவயாரக்ளின் மூலமாக அருளப்பபறுகிறது. தன்வன அறிந்த மனுவை சரை் 

வைதங்களின் ரகசியப் பபாருவள அறிகின்ற சக்தி பபறுகிறான். மக்கள் யாைரும் 

பமய்உணரவ்ின் மூலம் மரணமிலாப் பபருைாழ்வு பபற்று ைாழ, பரிசுத்த ஆவி 

பதய்ைத்தின் திருைடி வபாற்றி ைணங்கி வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது.  
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20-11-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

கார்க்கும் ஞானக் கடல்வாய் மடுக்கஜவ… என்ற ஞான முவறயீடு பாடலுடன் அவை 

இனிவத உதயமானது. 

 

ஜீைசவகாதரர ்பகௌதம்: ஞானக் கடலாக ைந்து எமனிடத்திலிருந்து மனுக்கவள காக்கும் 

திருசப்சயவல பசய்து வைக்கும் ஆசானிடத்தில் பசவி சாய்க்க வைண்டும். பசவிச ்

பசல்ைவம தவலயான பசல்ைமாக ைள்ளுைர ் பிரானும் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆசான் 

தங்களின் வபரிரக்கம் பகாண்டு அழியா பசல்ைத்தின் மூலம் பிறவிப்பிணிவய நீக்கும் 

அரும்பபரும் பசயவல, நம் தவலயில் ஏற்றி வைக்கும் பசயவலவய சாவல ஆண்டைரக்ள், 

சிரித்துச ்சிரித்துத் திருத்திப் மபாருத்திச ்ஜசம னிதிக்கஜண 

விரித்துப் மபருத்து இனித்து விடுதீ வீடும் விடிந்நஜத என அருளுகிறாரக்ள்.  

 

இருளாக இருந்த வீடவ்ட சிைப்பிரகாச 

சுடரின் மூலம் பிரகாசமான வீடாக்குகிறாரக்ள். 

அகில உலக மக்கள் யாைரும் இசப்சயவலப் 

பபற வைண்டும் என்பவத ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் வநாக்கம். தன்வனயறிைவத 

ஒை்பைாருைரின் முதற் கடவமயாக இவறைன் 

நம் தவலவமல் விதியாக்கி வைத்துள்ளான். 

ைந்ந வைதமாக திருவுருத்தாங்ஙி ைரும் குரு 

மகான்மியரின் அடினிழலில் தன் மனவதச ்

சாய்த்து இகழ்சச்ி புகழ்சச்ிவய 

பபாருட்படுத்தாமல், ஆசானின் வனாக்கிற்கு 

இணங்ஙி னடதத்வல தன்வனயறியும் தைமுவற 

எனவும், அறம் பசய்தல் எனவும் வைதங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இதவனவய,  

தன்ஜன அறிதஜல இன்னில வாழ்வு எனவும்,  

 

உன்ஜனயல் லாமலன் உயிரிங்ஙில்ஜல  

தன்ஜனய றிந்நது உன்ஜனஜயயா எனவும் சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

தன்ஜனயறிந் தின்பமுை மவண்ணிலாஜவ - ஒரு 

தந்திரம் நீ மசால்லஜவண்டும் மவண்ணிலாஜவ என ைள்ளல் பிரானும் 

அருளியுள்ளாரக்ள். பநடுங்கால ைாழ்விற்குரிய பசயவல குருபிரான் அருளிய நீதியின் 

வமல் சதா நிவனவை வைத்து ஆசானின் அன்பபனும் பிடியில் ஒட்டியிருப்பவத 

வமன்வமயான ைாழ்வு. தன்வன அண்டி ைரும் மக்களின் அவலயும் மனப் வபயிடம் 

அடிவமயாக இருக்கும் அறிவை ஆசான் தன் னாத ைல்லபத்தால் மீட்டு சீராக்கி, 

அருளமுதத்தால் எமனணுகா சாைாைரதவ்த பரிசாக  அளிக்கின்றாரக்ள். 

 

ஜீைகுவகவதாறும் வீற்றிருக்கும் மறுவிலாக் குகவனக்கண்டு ைணங்கும் 

ைணக்கத்வத னடமாடும் திருவமனி தாங்கி ைந்து அைரைர ் உருைத்திவன அதிக 

பதளிவுபடுத்தி பிரதிவிம்பமாகக் காட்டும் பதய்ைக் கண்ணாடியாகிய ஒரு பமய்க் 

குருபிரானின் இரக்கத்தால் தான் அறிய முடியும் என்ற பகிரவ்ுகவள பதாடரந்்து வதாத்திரப் 

பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது. 
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20-11-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமஜரசன் 

 

 

உத்ஜயாவனக் காடட்ிஜல - ஜமமக்கள்  

னித்யத்த வத்ஜதறும் 

சத்தினி முன்பாக உத்தமர் தங்ஙுலப்   -  மபாங்ஙஜலா மபாங்ஙல் 

     (பாஜனப் பலிப் பாடல்) 

 

ஜீைசவகாதரி இன்பலதா: ஆசானின் பசன்பனறிச ் சீர ் உழவுவகால் எனும் ஓபரழுத்து 

மாத்திவரக் வகால் பகாண்டு பண்படாமல் முடக்ாடாக இருந்த சீடனின் உள்ளத்வத 

பண்படுத்தி, உத்திவயாைனமாக ஆக்கி னித்திய தைத்தில் ஏற்றி வைக்கிறாரக்ள். உத்தி ஓ 

ைண்ணமாகுதல் என்பது ஆசான் திருபமாழி வகட்டு வைராக்கிய சித்தம், திட 

நம்பிக்வகயுடன், சாகாக்கவல பழகித் வதரந்்து, அறிவு ைடிைாக ைாழ்ைதாகும். எைருவடய 

ைல்லபதவ்தயும் அடக்கி, மிதித்து ஏறுகின்ற அதிைல்லபமாகிய எமனுவடய  ைல்லபத்வத 

மீறிய யதாரத்்த பதய்ைபீடமாக திருவமனி தாங்கிைரும் குருபபருமாவனச ் சாரந்்து 

பகாள்ைவத ைரமாதி ைரமாகும். 

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:் மனித ைாழ்விற்கு  தகுதியற்ற காடாக இருந்த பாப்பனாசச்ிையல் 

இடத்வத, ஆண்டைரக்ள் தங்களின் பபருமுயற்சி பகாண்டு உத்வயாைனக் காடாக 

மாற்றியது வபான்வற அகமியத்தில் சீரில்லாமல் மன ைழியில் பசன்றைரக்வள திருத்தி  

அறிவிருக்கும் தலமாகிய உதவ்யாைனதத்ில் ஏற்றி வைக்கிறாரக்ள். யதாரத்்த வதைகுரு 

துவண பகாண்டு ஒருைன் பமய்வய அறியும்வபாது ஜீைாத்மா ஆகிறான். 

பமய்ப்பபாருளுடன்  இரண்டறக்கலந்து இவறனிவலவய அவடயும்வபாது பரமாதம் 

னிவலவய அவடகிறான். 

 

ஜீைசவகாதரர ்கவணசன்: வினாயகவர ைழிபடும் வபாது இரு காதுகவள பிடித்துக்பகாண்டு 

வதாப்புக்கரணம் வபாட்டு ைணங்கும் தாத்பரியம் என்னபைனில் - அறிவு பசாரூபராகிய 

குருபிரானின் னாதமானது னம் பசவிகளில் நுவழைதற்கு முதற்பபாருளாக இருப்பது காது. 

சரை்த்திற்கும்  தவலயாகிய பசவிச ் பசல்ைதவ்த உணரவைக்கும் காதுதான் முதல் 

என்பவத அறிவுறுதத் பபரிவயாரக்ள் எடுத்து வைதத் முவறயாகும். தன்வனயறியும் 

இரகசியதவ்த உணரத்்தும் பமய்யான பமய்ைழி, பிடரிமாரக்்கம் என்பதால் இரு 

வககவளயும் பிடரியில் வைத்து ைணங்குகிவறாம். 

 

ஜீைசவகாதரி சாந்தினி: மனம் அவசயாமல் அறிவு நிவலயில் இருப்பது வசைம். அதுவை 

அவசவுற்று அவலயும் வபாது அவசைம் ஆகிறது. 

சீவஜன னீயாகும் அறிவும் னீயாம் 

சிவன்ைாஜன னீயாகும் பரமுனயீாம் 

தாவுகின்ை மசயலுடஜன மனமதன் றுன்ஜனச ்

சாை்றியஜதார் னாமமாம் சர்வசங்ஜங...   (சிவானந்த ஜபாதம்) 

            

குருபிரான் அருளமுதம்: ஒருைன் தன்வன அறிந்தால் சரை்த்வதயும் அறிந்தைனாகிறான். 

தன்ஜனயறியும் அறிஜவ தகும் அறிவு. தன்னுவடய னாமதத்ிற்குரிய பபாருவள அறிந்து, 

இவறைனுடன் இரண்டறக் கலப்பதற்கான ைழிமுவறகவளவய சரை் சாதி, மத, 

வைதங்களும் மூலமந்திரங்களும் பவற சாற்றுகின்றன என அருளி, குருபிரான் வதாதத்ிர 

பாடலுடன் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 
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24-11-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. குமஜரசன் 

  

ஓதுமஜை ஜவதமனறி உண்ஜமயாய் ஒழுகிவளர.்.. என்ற பாடலுடன் அவை இனிவத 

மலரந்்தது. ஓதுைது என்பது அைரைரின் சுத்த திருைடியாக, எழுதாத எழுத்தாக, மவறயாக, 

வைதமாக  உள்ளவத பதாழக்கூடிய பசயலாக இருக்கிறது. அதற்கான பனறிகளாக வசை, 

வைணை, புதத் பனறி என மத பனறிமுவறகவள நம் முன்வனாரக்ள் உண்டாக்கியது 

அதில் நாம் வயாக்கியனாய் நிவலத்து னித்திய மங்களதவ்த அவடயவை.  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 91 அனித்திய காரியத்திற்பகன உலகில் ஒரு 

எஜமானும் அைர ்உத்திரவும் இருப்பது வபால், ஒரு பமய்ஆசானின் தனிப்பபரும் கருவண 

பகாண்வட நித்திய பரமபத ைாழ்வின் பலவன, நித்திய தூலம் பகாண்டு அனுபவிக்க 

முடியும். இவத அறியாத அறிவிலிகளுக்கு சிைன் என்பவத எமனாக மாறி நிற்கும்.  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா:  காமீல்கள் ஜனாக்கம் - உருமுர சஜைந்நு காட்டி யுன்னிதம் 

காட்டல் ஜபாஜல...  பாடல்.  

தன்வன அறிந்து ஓரறிைாய் நிற்பைரக்ள் காமீல்கள். ைந்த வைதமாகிய 

அைரக்ளின்  வநாக்கம், னரவன மனுைாகவும் அதிலிருந்து வதைனாகவும்  மாற்றி 

வபரின்பம் அனுபவிக்கச ் பசய்ைதுவை. அருட்ஜைாதி ஆஜனன், அருளாட்சி மபை்ஜைன், 

மருட்சாரப்ு தீர்ந்ஜதன், மரணம் தவிர்த்ஜதன் என்று அஜையப்பா முரசு என ைள்ளல் 

பபருமான் அருளியது வபால், ஆசானின் னாதம் அருவுருைாக முழங்கி, அம்பலத்தில் ஆடும் 

ஈசவன அகமுகத்தில் காட்டி உள்ளும் புறமும் சிறக்க காலங்கள் வதாறும் இை்வுலகில் 

முரசு வபால் முழங்கிக்பகாண்வட உள்ளது. என் ையது ைாழ்னாள், சிற்றம்பலப் 

பபாருளான  ஜீைபனனும் ஆன்மவஜாதியின் ரகசியத்வத அருளால் அறிவிதத் சற்குரு 

பிரானின் பாதம் பணிகிவறன்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் பைங்கவடச முத்து: எதற்கும் முதற்பபாருளாக விளங்கும் ஆதியில்தான் 

அகரமும் அை்வும் உள்ளது. ஆதி என்ற வதாற்றத்திற்கு  முன் வதாற்றமிலா  அனாதியாக 

இவறைன் இருந்தான். அருடப்பருஞ்வஞாதியாகிய னூபராளிபைன்னும் பதய்வீக 

ஏகரூபக்  கிரணப் பிழம்பபனும் பபருந்பநய்ைமாகிய பபருஞ்வஞாதியானது முதல் 

முதலாக அது என்ற னாமமும் ஆதி என்ற னாமமும் பிரகாசித்துக் பகாண்படழுந்நு 

னின்றன என சாவல ஆண்டைரக்ள் ஆதி மான்மியத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

ஆதிதத்னாகிய ஆசானின் னாதவம வசாதியாக இருந்து மக்களின் அறியாவமவய 

அகற்றுகிறது. வைதமுடியாகிய அடி-முடி-னடு என்பதவன தன்னகத்தில் அறியாதைரக்வள 

 

ஆதிஜயய றிந்நிடாத லீபுமீமு னூனும்ஜசர்த்து ஆமீமனன்று வாயிை்ஜபசுவார்  

 

ஆதியா மில்ஜம யறிவதை்ஜக யன்றியிஃஜதாதும ஜைப்பயமனான் றில்,  

 

ஆதினூ ரானிஜயத் தன்னில றிந்நவர் ஆண்பிள்ஜள யாணிமுத்ஜத,   

 

ஆதிஜயத் திடட்வடட்மாய்த் தன்னிலறியார ்

அருனரகின் விைமகன்று ஊதிடுஞ்ஞங்ஜங 

 

ஆதிதுஜண ஆதிஜய துஜண  

ஆதிஜய அறிய குருஜவ துஜண  

ஆதி மூலஜம அதிசயசச்த்தி  
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என ஆதியின் சிறப்வப ஆதிவய உடபலடுத்து ைந்த வசாதி பசாரூபமாகிய சாவல 

ஆண்டைரக்ள் பல நிவலகளில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்தியாகராஜன்: அழகு அணி அணி என்பதற்கு ைரிவச, சீர,் ஒழுங்கு, அழகு, 

அணிகலன் என பல பபாருள்கள் உள்ளன. பபரிவயாரக்ள் தாம் அகத்தில் பபற்ற 

அறிவுனிவலகளின் அவடயாளங்கவள புறச ் சின்னங்களாக அணிந்து ைருகிறாரக்ள். 

சீராகிய அமானிததவ்த அழகுடன் ைாக்குவடய ைாணியாக அணிந்து ைந்தைரக்வள அழகு 

அணி சிதத்ரும் பபரிவயாரக்ளும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் சிரஞ்ஞீவி: அருட்மபருஞ்ஜைாதி அருள்+பபரும்+வஜாதி. அருள் என்பது 

யுகாந்த னாட்டு பசல்ைம். ஆசான் ைாய்வமயின் மூலம் பசவிசப்சல்ைமாகிய 

அருடப்சல்ைத்வத பபற்று யுகவித்துக்களாக விண் நாட்டில் ைாழும் பசயவல 

அருடப்பருஞ்வஜாதியாகும். அகைல் என்பது அவழக்கும் பசயவலக் குறிப்பது. 54 

தவலப்புகளில் அருட்பபருஞ்வஜாதி அகைவல ஒர ் இரவில் தண்ணீரில் விளக்வகற்றி 

ைள்ளலார ்எழுதியது என்பது அகமிய பசயலாகும். அருடப்பருஞ்வஜாதி அகைல் அக புற 

தத்துை ரகசியங்கவள விளக்குைதாக உள்ளது என்ற பகிரவ்ுகவளத் பதாடரந்்து வதாத்திரப் 

பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

 

 

26-11-2022 ~ சனிக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. மணிமமாழி மஞ்சுநாதன் 

 

 

ஜீைசவகாதரர ்பகளதம் : 

கருப்ஜபக் கூடி கலந்ந விஜனத்மதாடர.்.. என்ற ஐம்மணிப் பபாதிவக பாடலுடன் அவை 

இனிவத உதயமானது. 

 

சஞ்ஞீவி : வான ஜவதாந்நச ்சஞ்ஞீவி - குரு வள்ளல்  

   மகாடுத்த வாசுகியின் சஞ்ஞீவி  

 

சஞ்ஞீவி சடாமுடி மகுடராய் ைரும் குருபிரானின் திருைருள், விவனயின் காரணமாக 

மானிடசச்ட்வட தாங்ஙி ைந்து, பிறவி சூழலில் சிக்கித் தவிப்வபாவர மீட்டு, பிறைாவம 

எனும் னித்திய வபரின்ப  ைரமளித்து சிரஞ்ஞீவியாக ைாழ வைக்கிறது. 

 

ஆைாவது அறிவு : ஆசானின் ஆலைாய் சூலில் மறுபிறப்பு பபற்று ஜீைவதகத்தில் னுவழந்து, 

வகாடி சூரிய பிரம்மப் பிரகாசவன தரிசிக்கும் ஆகம துலக்க அறிவை ஆறாைது அறிவு. 

 

ஜவதம் : ைந்த வைதமாகிய உன் ஆசான் ஏற்றி வைக்கும் அறிவின் நிவலயிலிருந்து சற்றும் 

பிரளாது, ஓதாமவலாதும் பிரம்மவிதவ்தயின் மூலம்  தூல, சூக்கும, காரண, மகாகாரண 

வதக இரகசியங்கவள அறிந்து அவடைவத பசன்ம சாபல்யமாகும். 

  

மவளிசச்ம் : ஆறறிவு பபற்ற மனுவிற்வக புறத்தில் விளக்கின் பைளிசச்மும், அகத்தில் 

அறிவு எனும் ஆன்ம பைளிசச்மும் வதவை. சாயங்ஙாலம் விளக்கின் பைளிசச்ம் வதடும் 

மனு, சாவுங்ஙாலத்தில் எந்த விளக்வக வதடுைர.் பமய்குருவின் னாதவம -  சாைாது பிறைாது 

தனி முதலாக, புவகயாத கனலாக, சுடாத தீயாக, சுயம்பிரகாசமாக, னித்திய சூரியனாக, 

ஜீைனாக, அறிைாக, னம்மிடத்தில் ஒரு தவலமுவற காலம் குடிவயறி இருக்கும் னான் எனும் 

பைளிசச்ப் பபாருவள உணரத்்துகிறது. 
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சப்தம்: விலங்குகளுக்கு மனம் இல்லாததால் அதன் சதத்ம் ஒன்றாகவும், மனுவிற்கு மனம் 

எனும் ஆறாைது அறிவு இருப்பதால் ராக ரகமான சப்தமாகவும், அைரைர ்மன ஓட்டத்திற்கு 

ஏற்ப சப்தம் பைளிப்படுகிறது. குணங்களாலும் எண்ணங்களாலும் நல்லவத பழகி ைர, 

சத்தமானது னாதமாக  பைளிப்படுகிறது. எண்ணம், பசால்,பசயல் மூன்றிலும் நன்வமவய 

பசய்து ைர புண்ணியச ் பசயல் வகைரைாகும் என்பவத ஆண்டைரக்ள், எண்ணுகின்ை 

னல்மலண்ண மஜனத்ஜதயும்... என்ற காலந்நாட்டிய காரணப்பா பாடல் மூலம் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

இஜை சூலி : பத்து ையதான கன்னியாகிய உலக அன்வனவயத் தன் சூலில் வைத்து 

பைளியாக்கி இன்னும் ஆக்கும் ரட்சிப்பிற்குரிய சத்தினி தாய், நம்வம அசுத்த 

வதகத்திலிருந்து மாற்றி, சுத்த வதகமாகிய அழியாத சுைரண் பதிக்கு வபாக லாயக்குவடய 

மக்களாக ஆக்கி வைத்து இன்னும் ஆக்கவும் ஆக்கிக்பகாண்டும் ைரும் சுதத் வசதன்ய 

நாதரின் திருைடிகவள  என்பறன்றும் ைணங்குவைாம் என்ற பகிரத்லுடன் அவை 

நிவறவுற்றது. 

 

 

29-11-2022 ~ மசவ்வாய்க்கிழஜம~ சிைப்பு சபை ~ சிவகாசி  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

 

மமய்வழி குழந்ஜதசாமி கவுண்டர் ஐயா அவர்களின் அவதாரத் திருநாள்:  

பமய்ைழி குழந்வதசாமி கவுண்டர ்ஐயா அைரக்ள் ஆண்டைரக்ள் திருசச்ன்னிதி முன் 

கண்ணீர ் மல்க பாடும் அழியாப்பதி குடிஜயறிய னாயக மமன் குருவின்... என்ற 

வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய மலரச ்பசய்தாரக்ள்.    

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

அைதவ்தத் தன் தாரமாகக் பகாண்ட பபரிவயாரக்ள் சிைவபாகதத்ால் 

நம் அறியாவமவய நீக்கி அறிவை உணர வைக்கிறாரக்ள். அழியாப்பதி குடிவயறிய 

குருனாயகத்தின் உள்ளத்தில் குடிவயறி ஆகுகின்ற னாவள அைரைருக்குள் அைதாரம் 

நிகழ்ந்த திருனாளாகும். பமய்ைழி குழந்வதசாமி கவுண்டர ்ஐயா, அவசயா னிவலயான 

விந்வத  ரகசியதவ்த  அறிவித்து, ஓட்டாஞ்ஞல்லியாக இருந்த எவன ரசைாதத்தால் 

தங்கமாக மாற்றி, ைள்ளல் பபருமான் அருளிய சின்மயம், சிைமயம், பரமவபாகம் என்ற பல 

அரிய னிவலகவள இரக்கதத்ால் எடுத்துவரத்து, என்வன ஆளாக்கி என் பாைங்கவளப் 

வபாக்கினாரக்ள். என் வபபரடுத்து என் ைடிவு மாற்றி - உன் வபரு வைத்து உன் ைடிைம் தந்ந 

உத்தம சுத்த உறுதி னாயகமான பரிசுதத் ஆவி பதய்ைம், ஐயா மூலம் அளித்த ஞானதவ்த 

எங்கு வபசினாலும், னீங்ஙுைா ஜனர்ஜம யாளர ் னிஜனவிமலன் னாளும் 

னிை்பர்.  உன்றிருப் பாதத் தாள்மலர ்விட்டினியகஜல னகன்ைாமலன் னுயிர்விடுஜவன்.  

 

நிழல் வபாலும் பிரியாது ஆளும் குருவின் திருைடி விட்டு அகலாதிருக்கும் 

திருைடிப்வபறு பபற்றைரக்ளாக நம்வம ஆக்கிக்பகாள்ள வைண்டும். அதற்பகனவை 

மலரம்ிவச ஏகி மாணடி வசரும் படிப்பாக மூலமந்திரம், பாத பூவஜ, மகா சங்ஙல்ப மந்நிரம் 

ஆகியைற்வற ஆதி மாரக்்க னீதி அவை பசயலாகக் பகாண்டுள்ளது. ஓடும் சுைாசம் 

ஒடுங்குமிடதவ்த அறியும் ஞானத்வத, ஏை்றி இைக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் காை்ஜைப் 

பிடிக்கும் கணக்கறிவாளர் என்கிறது திருமந்திரம். இதவனவய ஆன்மாவிற்கு அமிரத் 

ைரஷ்ிப்பாக பபரிவயாரக்ள் அருள்கிறாரக்ள். நாஜன வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் 

இருக்கிஜைன் என்றதின்படி அைரைரின் நாமத்வத அறிைவத தன்வனயறிதல் ஆகும்.  
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இருகாலி விலங்குகளாக இருந்தைரக்வள பிரிதப்தடுத்து ஏறுருைாக, பசவியிற் சுவை 

உணரந்்தைரக்ளாக ஆக்கி வைதத் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் திருைடிவய என்னாளும் 

வபாற்றி ைணங்குவைாம்.      வதடுங்கள், தடட்ுங்கள், வகளுங்கள் என்பது மந்திர 

ைாரத்்வதயாகும். வதடுகின்ற பபாருள் பதரிந்து வதடவைண்டும். பசால்லக விளக்காகிய 

வஜாதியின்றி, பநருப்பாலாகிய விளக்கால் அறியாவம இருள் விலகாது. நம் சித்தத்தில் 

சிைன் எனும் ைாடாத தீபத்வத ஏற்றி, அது அவணயாதிருக்க தூண்டு குருனாதரின் துவண 

வைண்டும். இருளில்ைழி பதரியாத நம் இளம்பருைத்தில் அருள் விளக்காகிய அன்பபனும்  

அழியாத பதளஹீவத அன்பளிப்பாக அளிப்பைவர பமய்க்குருபிரான்.  

 

அழியும் இப் பபாய் உடலுள், அமாைாசியாக இருக்கும் பமய்வயக் கண்டைரக்்கு அது 

கன்சுல்மகபியா வமயாக, உள்ைாசிசச்ிமிழியின் வமயாக, அழியாத பமய்ப்பபாருளாக 

உள்ளது. அழியாதவதக் காண்பவத மூன்றாைது 

கண்ணாகும். முக்கண்ணனாக ைரும் ஆசான் 

அருளால் அகக்கண்ணான  மூன்றாைது கண் 

திறக்கப் பபறும்வபாது ஈசனின் 

ைல்லபதவ்தயும்  ஈஸ்ைர பசாரூபதவ்தயும் 

காணலாம். விவனயால் ைந்த இத்வதகத்தின் 

விவனவய அறுக்கும் ஆயுதங்களான வைல், 

ைாள், சூலம், சங்ஙு, சக்கரம், தண்டாயுதம், 

பராங்ஙுசம், சாட்வட ஆகியவை 

சன்னதங்களாக இவறைனின் திருக்கரதத்ில் 

உள்ளது. முக்குணங்கள் கடந்து னிரக்்குணமான 

இவறனிவல பபற்றைரக்ள்  இவற 

சன்னதங்கவள தங்கள் திருக்கரத்தில் 

ைரமாகப் பபற்று அசுர குணம் பபற்றைரக்வள 

சங்காரம் பசய்து, சுரரக்ளாக ஆக்கிய 

திருநாவள அைரைருள் அைதாரத ்

திருனாளாகும். அப்படியான அைதாரமானது 

எல்லாக் காலங்களிலும் நிகழ்ந்து பகாண்வட  இருக்கிறது.  

 

தாயளித்திட்ட மசல்வம் தந்ஜதயரளித்த மசல்வம்... எனும் குரு ஸ்வதாதத்ிரப் 

பாடலுடன்  இன்னாளில் பிறந்தநாள் காணும், ஜீைசவகாதரர ் சங்கர ் குருபிரானின் 

ைாழ்தவ்தப் பபற்றார.் நாம் உணரந்்த பமய்வய நம்வமாடு பயணித்து பகாண்டிருக்கும் 

மக்களுக்கு பகாண்டு வசரப்்பது நம் கடவம என குருபிரான் அருளி, னல்ல கதினிவல 

இன்னிலவுலபகங்ஙும் விளங்கச ் பசய்ய வைண்டி பரிசுதத் ஆவி பதய்ைத்தின் திருைடி 

வபாற்றி ைணங்கி அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.   
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இஜச வகுப்புகள்  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுஜதவன் 

 

 

13-11-2022 ~  ஞாயிை்றுக்கிழஜம  

 

பாதலந் ஜநத்தி டுமமய்ப் பாலறி வித்து ஆண்ஜடான் என்ற குரு ஸ்வதாத்திரம் பாடல் 

விருத்தமாகப் பாடுைதற்கான பயிற்சியும், பதாடரந்்து  

காவ லானபு ராதன ஜவதியர்  

ஜமவ லானவ ஜராதமயன் னாதர்ஜமல் என்ற பாடலும் அதனுடன் சாரந்்த முதல் 16 ைரிகளும் 

பாடுைதற்கான பயிற்சியும் அளிக்கப் பபற்று அவை நிவறவுற்றது. 

 

20-11-2022 ~  ஞாயிை்றுக்கிழஜம  

 

வஞ்ஞ மில்பர மார்த்தத வத்தினர ்

அஞ்ஞ மலன்னும ஜைக்கிழ வள்ளமலன் என்ற குரு ஸ்வதாத்திரம் பாடவலத் பதாடரந்்து, 

மாரக்்க பமாழி கீதங்களில் உள்ள குரு ஸ்வதாத்திரம் பாடல்கள் அவனத்தும் தாளத்துடன் 

பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்று அவை நிவறவுற்றது. 

 

 

 

 

 

 

குரு ைாழ்க !  குருவை துவண !! 
 

 

 

  

எைவர னிவனத்தமாத்திரத்தால் ஞானம் தாவன யுண்டாகுவமா, அத்தவகய குருவை சகல 

சம்பத்துக்களுமாைர.் ஆதலால் குரைவனச ்பசை்வையாய்ப் பூசித்தல் வைண்டும்.    

~ குரு கீஜத 
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நவம்பர் 2022 மாத னிகழ்வுகள் 

 

 

 

25-11-2022 பைள்ளிக்கிழவம, பைானியில் இருந்து சன்மாரக்்க மரவப சாரந்்த 

சவகாதர, சவகாதரிகள் குருபிராவன சந்தித்து நல்லாசி பபற்று மகிழ்ந்தாரக்ள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் வருங்கால நிகழ்வுகள் 

 

 

நாள்/ இடம் னிகழ்வுகள் 

01-01-2023 / மசன்ஜன 

 

புத்தாண்டு சிறப்பு சவப 

14/15-01-2023 / சிவகாசி 

 

பபாங்கல் சிறப்பு சவப 

 

 

 

  

 

29-11-2022: பசை்ைாய்க்கிழவம சிைகாசியில் நவடபபற்ற குழந்வதசாமி ஐயாவின் 

அைதார திருனாளில் நமது குருபிரான் கலந்து பகாண்டு ஜீைசவகாதர 

சவகாதரிகளுக்கு நல்லாசி ைழங்கினாரக்ள். 
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2022 நவம்பர் மாதம், AMNA அைக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

 

புன்னவக 

ஸ்ரீதுல் தாஸ் 

பழனிவைல் 

ஜீைானந்தம்  

பூரணி 

இன்பலதா 

ராஜ மவகஷ் 

வமாகன் சித்ரா  

பாஸ்கர ்

பஜயபிரகாஷ் 

மாதைன் 

மஞ்சுநாதன் 

பசல்லம்மா 

உமாராணி 

கிரிதரன் 

கிரகதுவர 

தியாகராஜன் 

பைங்கவடச முதத்ு 

ஸ்ரீமா 

மஹிமா  

ைடிவைலன் 

சபிதா 

பைானி 

சீனிைாசன். காஞ்சிபுரம் 

காரத்்திவகயன். சிைகாசி 

காரத்்திவகயன். ஆைடி 

மவகஷ். மதுவர 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்கடட்வளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்ம் உள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் 

கணக்கில் அனுப்புமாறு அன்புடன் வகட்டுக் பகாள்கிவறாம். 
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பின்குறிை்பு: இம்மின்னணுசச்ஞ்சிவகயில் தவிரக்்க இயலாது ைரும் சில தட்டசச்ுப் பிவழகவள அங்கத்தினரக்ள் 

பபாறுத்து அதவனத ்தங்கள் பிரதிகளில் திருத்தி படித்துக்பகாள்ளுமாறு வகடட்ுக்பகாள்கிவறாம். பிவழகவளத் 

தவிரப்்பதற்கான முயற்சிவய பைளியீடட்ு குழு த ொடரந்்து யேற்த ொள்ளுே். 
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