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மூலமந்நிரம் 

முத்திபூர்ணம்!  

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுர்யுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சர்ை மூலமந்நிர 

னிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைர்கவள முத்தி பாலிப்பு.  

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடய கண்கவள ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந வதசிவகந்நிரவர வதைரீருவடய திை்ய திருைடிக ்கமலங்ஙளுக்வக னமஸ்காரம்  

 

மகாசங்ஙல்ப மந்நிரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் வஙாடிகால னரக வைதவனக்குப் வபாகாமல் 

அவதமாற்றி, பரமபத னித்திய மகிழ்ச்சி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சதுர்யுகத்திலும் உண்டான 

எல்லா ஜாதி மத வைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக 

பிரம்மவித்வதச் பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த 

உலகத்வத விட்டு மறந்நு மவறந்வந வபாய்விட்ட இறுதிக்காலமாகிய இதுவனரம் 

எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் அவத பிரம்மவித்வதச் பசயலாகிய சுைர்கப்பதி பரமபத 

முத்திச் பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத 

தைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைர்கள் 

பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் வசர்ந்நு ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்வறாம்!  

எதார்த்த னன்மனத்தினர் யாராக இருந்தாலும் இதில் வசர்ந்நு வதைப்பிறப்பிவல பிறந்நு  

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைர்களுவடய ஆசீர்பாதம் ! 

  ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவர்களின் முன்னுஜர 

 

 ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் அங்கங்கவள, 

எதார்த்த நன்மன சற்சன மக்கவள, ஆதி மார்க்க னீதி 

பமாழியின் டிசம்பர் மாத மின்னணு சஞ்சிவகயின் 

சிறப்புகள் பறற்ி கூற விவழகிவறன். கார்த்திவகயும் 

மார்கழியும் கலந்து ைரும் இந்த மாதத்தில் 

கிறிஸ்மஸ், ஆங்கிலப்புத்தாண்டு, பரமபத ைாசல் 

திறப்பு, ராப்பத்து, பகல் பத்து, வைகுண்ட ஏகாதசி, 

மற்றும் பபரும்பாலான வகாவில்களில் அதிகாவல 

பூவஜ, இவை யாவும் புற உலகில் நவடபபறும் 

மார்கழி மாத சிறப்பாக உள்ளது. அக உலகில் ஆதி 

மார்க்க னீதி அவையில் ஆகிக்பகாண்ட 

உண்வமவய உணர்ந்த மக்களுக்கு, எந்த மாதமும், 

காலமும், நாளும், பபாழுதும், சர்ை ைலதும் 

ஆகக்கூடிய சிறப்வப பரிசுத்த ஆவித்பதய்ைம் அருள் 

பாலித்துள்ளார்கள். இதவன ஆண்டைர்கள் 

"வகாணாமல் முக்வகாணம் வபாட்டதின் வமற் குரு 

பசான்ன ைாசனம் வபாட்டிருந்து பகாண்டு 

னாணாமற் றாரகமந் நிரத்வத வயாத னாட்கள் ைரும் 

னாபளல்லாம் னலனா ளாவம" என 

அருளியுள்ளார்கள். "தூய ஞானசச்ுடர் 

விளக்பகன்னுள்வள பாய வைத்த பதத்வத 

மறப்பவனா" என்பதின் விளக்கமாக அறிவுச் சுடவர ஞானசச்ுடர். அறிவுசச்ுடர் ஏற்றப் 

பபற்றிருப்பைர்கள் முதலில் கடகக் வைண்டிய பபாருள் காலம் எனவும், நான், ஆன்மா, பசு, சிறற்ணு 

ைடிவினன், என்பதின் சிறப்வபயும், நற்றாளின் சிறப்வப கல்வியாக, எழுதாமவறயாக, சாகாக் 

கல்வியாக, இவை அவனத்வதயும் உள்ளடக்கி வைத்திருக்கும் ஏழ் நிவலக்கம்பம் ஆக 

உள்ளவதயும், நிகழ்ச்சிகளில் மக்கள் பகிர்ந்துள்ளனர். வமலும் புலால் மறுத்தவலப் பற்றிய 

பதளிவையும், கபீர்தாசர் அருளிய "அன்பில்லாத உள்ளத்வத மயானம் என்றறி" என்பது பற்றியும்,  

வயாகத்தின் மூலமாக இவற பபாருவளப் பபற்வறாமா, என்பது பற்றியும் வபசப் பபற்றுள்ளது. 

"அங்கமதிடத்தில் ஐம்புலக் கதவை அவடக்கும் வபரறிவு”, “அந்தமுள்ள பிரணைம்”, "சாைாது 

பிறைாது தனி முதலாயிருந்த நான்", "பள்ளிவயயும் பமய்ப்பால் தந்த ைள்ளல்" வபான்றைற்றின் 

அருஞ்சிறப்புகள் அத்தவனயும் வபசப் பபற்றுள்ளது. ஒளவைப் பிராட்டி அருளிய "பபரியது 

வகட்கின் எரிதைழ் வைவலாய்" என்ற பதாண்டரின் பபருவமவய விளகக்ும் பாடலுகக்ான சிறப்பும் 

வபசப் பபற்றுள்ளது. "அணுவுக்கணுைாய் அண்ட பிரமாண்டமாய்" எனும் வதை ரகசியச் பசயல், 

பிரம்மாண்டமான உலவகப் பவடத்த பிரம்மா, ஸ்ரீமன் நாராயணனின் உந்திக ்கமலத்தில் வபாய் 

ஒடுங்குகின்ற பசயவலக ்குறிப்பவதயும், அமானிதத்தின் சிறப்பு பற்றியும் பதாகுத்து ைழங்கப் 

பபற்றுள்ளது.  

 

 மக்களின் விருப்பவம மவகசனின் விருப்பம் என்பதற்கிணங்க பதாகுப்பாளர்களின் 

பபயர்களுடன், பதாகுப்புக்கான விஷயங்கவளப் வபசிய மக்களின் பபயர்களும், இனிைரும் 

சஞ்சிவககளில் வசர்க்கப்பபறும். திருமதி லாைண்யா ைாசுவதைனின் இவச ைகுப்பு பற்றிய 

பதாகுப்பும், இவசவயக் கற்பிக்கும் விதமும், திருைாசக நாயகி பூர்ணிமா, வதைார நாயகி 

உமாராணி, இைர்கள் அைற்றிற்கான பாடலுக்கு ைழங்கும் விளக்கங்களும் 

மிகவும் வபாற்றத்தகக்தாக உள்ளது.  
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 "இனித்த முக்கனிசச்ாறு பிழிந்து வதனமுதும்" "பாற்கடவல குறுகக் 

காய்ச்சி ைடித்து பதளித்திட்ட வைதாந்தம்" "வைதாந்தத் பதளிவிறுத்துப ் பாகு 

படத் திரட்டி வைத்தன வபான் மதியமுத கவலக்ஞான வபாதம்" "விண்ணான 

ைமுதகவல விருட்சம் வித்தில் விளங்கி னின்ற விதம் வபாபலலாஞ்ஞு ருக்கிக் 

கண்ணான னூலாகும் குரு முறாதி" என ஆண்டைர்கள் அருளிய ைண்ணம்,  ஒரு 

மாதத்தில் வபசப் பபற்ற அத்தவன நிகழ்வுகளும் இந்த சஞ்சிவகயில் பதாகுத்து ைழங்கப் 

பபற்றுள்ளது. "ைழியிதலால் மற்றினிவயார் ைழியுமிவல, ைழி புகுைான் ைழியறிைான் 

அைனின்சான், அருமவறயி னுளைறிந்வதன் இரண்டிவலவய", ஏகாட்சரப் பபாருளாகிய 

இரண்படனும் ைாசியாகிய ஒன்றில் வபாய் ஒடுங்கி அறிவு பல திவசகளில் சிதறாமல் ஒவர 

நிவலயில் நின்று பிறைாவம பபற வைண்டும் எனும் ஒவர வநாக்கத்திற்காக ஒை்பைாரு மாதமும் 

ைரும் இந்த மின்னணு சஞ்சிவகவயப் பார்த்து, படித்து, மக்கள் பயனவடய வைண்டும் என்ற 

வைண்டுவகாளுடன் எமது உவரவய நிவறவு பசய்கிவறாம். 

 

  நமஸ்காரம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சாலை ரவி 
நிறுவனர,் ஆதி மார்க்க னீதி அஜவ 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் 2021 டிசம்பர் 

மாத சஜப நிகழ்வுகளின் சாராம்சம் 

 
03-12-2021 மவள்ளிகக்ிழஜம சிவகாசி சிறப்பு சஜப    மதாகுப்பு: ஸ்ரீ.விையகுமார ்

 வஞ்ஞமில் பரமார்தத் தவத்தினர் என்ற குரு ஸ்வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் 

பதாடங்கப் பபறற்து. பஞ்சமா பாதகமாகிய பகாவல, களவு, கள் ,காமம் பபாய். இவை நமது கண் 

காது மூக்கு ைாய் ைழியாக நவடபபறுகிறது. இைற்றிறக்ு காரணம் மனம்.  

ஓயாதுபடிக்க ஓங்கும் உணர்வு  

மபாய்யின்ப உணர்ச்சி மமய்யுணர்வு மகால்லி  

           - அறிவு அறி பாடம் 

 

 மனம் வதவையற்ற முரண் பாடுகவளவய விரும்புகிறது. ைாழ்ைாங்கு ைாழ ைந்த நம்வம 

இவறைன் சாகப் பவடக்கவில்வல சாகும் முன் சாகப் பழகுைவத உணர்ந்தால் இறைாவமக்குள் 

ஆகலாம். இவதவய பசத்தால் சிைவலாகம் என்று கூறுைது. 

 ஐந்து பூத கணங்கவள நமக்கு வநசம் ஆக்குைவத முரீதின் ரகசியம். கிருஷ்ண பரமாத்மா 

வகயில் உள்ளது பாஞ்ஞசன்யம். அதுதான் நாதம் ,அது ஆசான் மூலமாக நம்முள் பாய்ந்த பின்னர் 

தான் அறியாவம விலகி, அறிவு பிரகாசம் உண்டாகிறது. இப்படியான சுடர் வதகத்தில் 

ஏற்றிவைக்கின்ற பசயவலவய, தூய ஞானசச்ுடர் விளக் மகன்னுள்ளள பாயஜவத்த  பதத்ஜத 

மறப்பளனா எனப் பாடுகிறார்கள். நமக்கு பமய்யறிவு ரகசியத்வத எடுத்து ஊட்டுைவத வைதம். 

அதுவை ைந்த வைதமாகிய ஆசான். ஐம்புல நுகர்வின் மூலம் நாம் சம்பாதிப்பது யாவும் நஷ்டவம. 

நம்வம நஷ்டப் படுத்துைது நம் மூசச்ு தான்.  

 நான், ஆன்மா, பசு, சிற்றணு ைடிவினன் என ைள்ளலார் கூறுகிறார். மனிதனின் 

அவடயாளம் ைாக்கு, சப்தம், ைாய்வம. மனிதனின் நாமம் "ஆன்மாவிறவ்க" கல்வி கறப்தின் பலன் 

"நற்றாவளக் காண்பதுவை" நற்றாள் வைறு, இவறைன் வைறு அல்ல, திருைடி ைடிைம்தான் 

"சிைமயம்" இதுவை பிள்வளயார் சுழி ,எழுதாதஎழுத்து, ஊவமஎழுத்து என பலைாறாக அவழக்கப் 

பபறுகிறது. இவறைன் திருைடி ைடிைாக, சர்ைத்வதயும் தாங்கி நிற்கும் ஒன்றாக உள்ளான்.  அந்த 

திருைடி ரகசியம் ஆகாயத்தில் உள்ளதாக பபரிவயார்கள் அருளுகிறார்கள். பஞ்சபூதத்தில் 

எல்வலயற்ற ஒன்றான ஆகாயம் மனிதனிடத்தில் நிவனைாக உள்ளது. ஆனால் மனிதனின் 

நிவனவு பார்த்தவத மட்டும் நிவனகக்ும் ஒரு ைவரயவற உண்டு .நாம் பார்த்தது யாவும் அழியக் 

கூடிய ஒன்றாக உள்ளது. அழியாமல் இருக்கும் நித்தியப் பபாருளாகிய "நற்றாவள”, 

ஒருமுவறயாைது தரிசித்து இருந்தால்தான் அவதப்பற்றி சிந்திக்க முடியும். எவட ,நிறம், உயரம் 

,மற்றும் வதாற்றமும் முடிவும் அறற்தாக உள்ள நான் எனும் ஆன்மாவிற்வக. "பமய்ப்பபாருள்" எனப் 

பபயர். "நாவன" அறிைவத தன்வன அறிதல் ஆகும். இதற்கு உலகிலுள்ள வயாகப் பயிற்சிகள் 

உதைாது. இதவன புலத்திய மகாமுனிைரும் "காணும் மூசச்டக்கி..” என்ற பாடலில் அருளியுள்ளார்.  

"ைாசி என்றால் மூசச்ு அல்ல என பமய்ைழி சாவல ஆண்டைர்களும் கூறுகிறார்கள்.  மூச்சடங்கும் 

ரகசியம் ஓர் மூலத்தில் உள்ளது. அவதத் பதரிந்து ஆத்ம வீடவடயும் ரகசியத்வத அறிந்த 

பபரிவயார்கள் தன்வன சார்ந்தைர்களுகக்ும் அதவனப் பழக்கி வைக்கிறார்கள்.  

 ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் மக்கள் சாகாக்கல்வி கற்றைர்களாக, மரணமிலாப் 

பபருைாழ்வு இன்னபதன்று பதரிந்து ைாழும் மக்களாக உள்ளார்கள். ஆதி வைறு ,  வஜாதி வைறல்ல.  

அது நீதி ைழியாக, அறிவு ைழியாக, இவறைனாக உள்ளது. யதார்த்த உள்ளத்வதாடு 

வதடுகிறைனுக்வக ஞானம் கிட்டும். வைதத்திலுள்ள வகள்விகளுக்பகல்லாம் பதில் தன்னிடம் 

உள்ளது என்பவத அறியாமல் இருப்பவத அறியாவம. தனக்குைவம இல்லாதான் "தாள்" வசர்ந்து 

மனக்கைவல மாறற்ப் பபறும் ரகசியவம இந்த "பமய்ஞானம்" மனதின் மூலமாக 

உண்டாகும் நல்விவன, தீவிவனக்கான எதிர்விவனவய, அைரைரும் 

அனுபவித்வத ஆக வைண்டும். கஷ்டம், துன்பத்திற்கு காரணம் விவனவயயன்றி 

கடவுள் அல்ல விவன அறுகக்ும் ஆயுதம் வகாடாயுதம்.   "எண்சாண் உடம்பிற்கு 
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பிரதானமான சிரவச ஞானத்திற்கான இடம். இதவன நிரூபித்து, நிஜமாக்கி 

வைப்பவத ஆதி மார்க்க னீதி அவை. இந்த உடலில் நமது இருப்பிடமாகிய 

விலாசம் நமக்குத் பதரியவில்வல. இதவன ைள்ளல் பபருமான் அருட்பாவில் 4 

விண்ணப்பங்களாக அருளுகிறார்கள்.  

 கிருஷ்ண பரமாத்மா 

தர்மத்வத காக்க மனித உயிர்கவள பகால்லச் 

பசால்ைது, ைள்ளலாரின் ஜீைகாருண்யத்திற்கு 

மாற்றமாக உள்ளது. இதன் உண்வம நிவலவய,  

மகால்லான் புலால் மறுதத்ாஜன எல்லா  

உயிர்களும் ஜககூபப்ித ்மதாழும்  

எனும் குறள் ைாயிலாக அறிந்து பகாள்ளலாம் 

வகாழி, ஆடு, மாடுகளுக்கு பதாழுைதற்கு வகவயா, 

அறிவைா இல்வல உயிர் என்பது அைரைரின் 

"நாமமாக” உள்ளது. அது பஞ்சபூத நிவலகள் கடந்த 

ஓர் இடத்தில் உள்ளது. அதுவை நமது இருப்பிடம் 

என்பவத நிஜமாக்க ைந்துள்ளது இந்த ஆதி மார்க்க 

னீதி அவை. நமது அசுர குணம் மாறி சுர குணம் 

ஆகி கல்லாதைன் கற்வறான் ஆகி, அறிவின் 

உண்வம நிவலவய நாம் உணர வைண்டும். நித்திய 

நன்வமயாகிய பரம்பபாருளின் அருளாசிவய நாம் 

பபற வைண்டும். மசன்றனாட் மசன்றிட்டாலும் 

மசல்லுனாட் மசன்றிடாது னன்றுள னாளள 

யின்னாள் எனும்  வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகவள குருபிரான் இனிவத நிவறவு 

பசய்தார்கள். 

 

04-12-2021 சனிக்கிழமை சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி. ஜீவி ொ வடிவவலன் 

 மனிதனானைன் ஏதாைது ஒரு வைதத்வத சத்தியமாக நம்பித்தான் ஆக வைண்டும். 

திருக்குறள், பகைத் கீவத, வதைாரம், திருைாசகம், சித்தர் பாடல்கள், திருக்குரான்,  சத்திய வைதம் 

வபான்ற எந்ந வைதமாக இருந்தாலும் அதனுள் பபாதியப்பபற்றிருப்பது மனுத் தவலயின் 

இரகசியவம. அந்த இரகசியத்வத அறிந்து அவடைவத ஞானம். பபரிவயார்கள் வபரிரகக்ம் பகாண்டு 

அருளும் ஞானத்வத நாம் பபற்றிருக்கிவறாம் என்பதற்கான சாட்சியும் வைதங்களில் தான் 

இருக்கிறது. 

 குரு பிரானின் ைாய்வமக்குள் ஆகி ஆன்ம விளக்கத்வத பபறும்வபாது தான் நம்முள் 

இருக்கும் அறியாவம எனும் இருள் நீங்கி அறிைானது பிரகாசிகக்ும். அறிவை பதய்ைம் என்பவதயும் 

உணர முடியும். பதய்ைம், கடவுள், பகைான், கர்த்தர், அல்லா... என்று வகாடான வகாடி னாமங்களில் 

அவழத்தாலும், சர்ை னாமத்திறக்ும் இருப்பிடமாய், 

தனக்பகன்று எந்த னாமமும் இலாததாய், உருைமற்றதாய், னிறமற்றதாய், பளுைற்ற தாய், 

சுவையற்றதாய். விளங்கும் அது - கடத்துகக்ுள் ஒரு தவலமுவற காலம் குடியிருக்கிறது என்றும்,  

உயிருள்ள வபாவத அவத அறிய வைண்டியது மனுவின் கடவம என்றும் வைதத்தில் 

அருளப்பட்டுள்ளது. நமக்கு இவற னாமம் சூட்டப்பட்டதற்கான பபாருளும், பசயலும் தன்னுள் 

அறிைது மகா அைசியமானதாகும். சன்மார்க்க மரபும் ஞானத்தின் அடிப்பவடயுமான சாகாத் 

தவல - வைகாக்கால் - வபாகாப்புனல் இன்னது இன்னபதன்று, அறிவை உரு தாங்கி ஆசானாக ைந்து 

அறிவித்து, அைரைரின் னாமத்திறக்ுரிய பபாருவள அனுபைமாக்கி வைப்பார்கள். 

மபாய்யுடம்பி னுள்ளள மமய்ப ்மபாறியிருந்த மதங்ளங 

      புயமனழுது மமழுதத்ுமம  மமனழுதத்ியல்பு மமங்ளங 

           பமய்ன்னிவல வபாதம் 
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 இவறைன் எழுதும் எழுத்து - மதி எழுத்து. எமன் எழுதும் எழுத்து- விதி 

எழுத்து.விண்ணுலகிலிருந்து இறங்கிைந்த னாதாக்களின் திருைருளால் விதி 

எழுத்தானது துவடக்கப்பட்டு மதி எழுத்தாக பதிப்பிக்கப்படுகிறது என்பவத 

சாவல ஆண்டைர்கள் முரீது சுருக்கத்தில், தஜலவிதி மயழுத்ஜதத ்

துஜடத்மதழு துமளத தன்பயன் முரீமதன்பர் விண்ளணார் என 

அருளியுள்ளர்கள் தற்கவல பீரம்ுகம்மது அப்பா அைர்கள் விதி எழுத்து, மதி எழுத்து என்பவத 

மூசச்ு னஷ்டமவடைது - எழுதிய எழுத்து (விதி எழுத்து) என்றும், மூசச்ு னஷ்டமவடயாமல் இருப்பது 

- எழுதாத எழுத்து (மதி எழுத்து) என்றும் 

கூறியுள்ளார்கள். 

 பிரம்ம பிரகாச சாவல ஆண்டைர்கள்,  மூச்சு 

ஓடாமவல இருப்பதற்கு பழக வைண்டும் என்றும், 

அப்படி பழகித் வதர்ந்தைர்கவள அடக்கம் மடக்கி 

பிடிக்க பதரிந்த அனந்தர்கள் என்று வைதங்களில் 

அருளிச் பசய்துள்ளார்கள். சாைரும் முன் 

சாப்பழக்கத்வத பழகி, இத்தூல வதகத்வத விட்டு 

ஜீைவதகத்திற்கு சைாரியராகி மூல ைளனாட்டிற்கு 

பசன்று ைருைவத வேத்திராட பயணமாகிய 

ஜீைபிரயாணம். இப்பபரும் வபறு பசத்த பிறகு 

அவடைது அல்ல. ஒரு பபரிவயாவர அண்டி, 

சற்பாத்திரனாக ைாழ்ந்து உயிருள்ள வபாவத 

பபறக்கூடிய மரணமிலாப் பபருைாழ்ைாகும். 

மார்க்கண்வடயர், ஆஞ்சவனயர், நாரதர், வியாசர், 

ைசிஷ்டர் ஆகிவயாரும் மரணமிலாப் பபருைாழ்வை 

பபற்று ைாழ்ந்ததாகத் தான் சாஸ்திரங்கள் 

கூறுகிறது. இப்படியான னிஜபசயல் அந்தக் 

காலத்தில் மட்டுமல்ல, இன்றும் ஆதி மார்க்க னீதி 

அவையின் அங்கத்தினர்களுகக்ு வைதசாட்சிகவள  

முன்வைத்து, குரு பிரானின் திரு பாலிப்பு 

திருைருளுடன் வபரின்ப பபருைாழ்வு ைரமானது ஒை்பைாருைரின் இதய மா மாளிவகயில் 

பசயலாக்கப் பபறுகிறது என்ற சிறப்புவரகளுடன் சவபயானது இனிவத னிவறவைறியது. 

 

05-12-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சிவகாசி சிறப்பு சஜப மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

பதி எட்டு :  

பதி எட்டாகிய அறிவின் இரகசியத்வத உணர்த்துைவத, பதிபனட்டு படியாகவும், 

வபாராகவும், புராணமாகவும், இதிகாசமாகவும் இருக்கிறது. பதி எட்வட அறிந்தைர்கவள பதிபனண் 

சித்தர்கள்.  

அன்ளப சிவம் : 

அன்பும் சிைமும் ஒன்று. ஆசானின் அன்வப நாம் பபற்றுக் பகாண்டால் அந்த அன்வப 

நம்வம சிைமாக்கும். அன்பின் பபயர்கள் விதவிதமாக இருந்தாலும் அதற்கு ஓம் என்றும் உணர்வு 

என்றும் பபயர்கள் உண்டு. குருவின் னாத பதானியால் மட்டுவம நம் கடத்துள் உள்ள கடவுவள 

அறிந்து பகாள்ள முடியும் என்பவத சாவல ஆண்டைர்கள் வைத ைாயிலாக பல நிவலகளில்  

அருளியுள்ளார்கள். இவறைவன அறிய வைக்கும் குருபிரானின் அன்வப நமக்கு மரணமில்லாப் 

பபருைாழ்வை ைழங்கும். அன்பு என்பது உணர்ைாக, ஊறற்ாக, பஞ்ஞாட்சரமாக, ஆவிப் பபாருளாக 

இருக்கிறது. ஜீைன் வமல் அன்பு வைக்கும் உபாயத்வத அருள்பைவர பமய்க்குருபிரான். 

அன்பில்லா உள்ளதஜ்த மயானம் என்று கபீர்தாசர் அருளியுள்ளார்கள். 

வசை மதத்தின் அடி னாதமும் "அன்வப சிைம்" ஆகும். மனிதன் சைத்தில் 

இருந்து சிைமாகுைதற்வக ைந்தைன். மும்மலங்கவள அறுத்தால்தான் சிைமாக 

முடியும். தத்துைங்கவள மனிதனுக்குள் வைத்து பார்க்காதைவர எல்லாம் 

கற்பவனகளாகவை இருக்கிறது. பவடப்பு இருக்கும் ைவர இறப்பு  நிகழ்ந்து 
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பகாண்வட இருக்கும். பவடப்புக்குக் காரணம் விவனகளின் தவலைனாகிய 

மனம். மனம் பசம்வமயானால் மட்டுவம விவனகவள அறுத்து இவறைன் 

திருைடி வசர முடியும். மனம் பசம்வமயாக, னாத மருந்வத உட்பகாள்ள 

வைண்டும். இவறைனின் ஏழு ைவக வதாறற்மும் மனிதன் தன்வன அறிைதற்வக.  

நாம் இத்வதாற்றத்தின் இரகசியத்வத தன்னுள் அறியும் வபாதுதான் "அன்வப 

சிைம்" என்பவத உணர முடியும். 

சன்மார்க்கதத்ின் மசயல்:  

மரண ைாசலில் பிறந்த நரவன ஜனன ைாசலாகிய வதைப் பிறப்பில் மனுைாக பிறக்க 

வைத்து, சாமுன் சாகப்பழகும் பிரம்மவித்வதவய கற்பிப்பவத சன்மார்க்கத்தின் பசயலாக 

இருக்கிறது. அதன் மூலவம னித்தியத்வதப் பபறமுடியும். னித்தியத்தில் இருைவக உண்டு, ஒன்று 

பசார்க்கம், மற்பறான்று நரகம் வகாயிலின் அவமப்பும் அதில் உள்ள குறியீடுகளும் மனுைானைன் 

தன்வனயறிய வைண்டும் என்ற ஒவர வநாக்கத்திற்காக பபரிவயார்களால் உண்டாக்கப்பபற்றது.  

இதன் ரகசியங்கவள ளகாவிலும் ஆகம விதிகளும் என்ற  தவலப்பில் மின்னணு ஊடகங்களில் 

ஆதி மார்க்க னீதி அவையில் பைளியிடப்பட்டுள்ளது. 

 கடவுள் பசயல் அறிந்தைர்கள் பிறைா நிவலவயயும், அறியாதைர்கள் கருைாசலில் புகுந்து 

மறுபிறப்பும் எடுக்கின்றனர். கடவுள் பசயல் அறியவை குருவின் திருஆலைாய் என்பவத, திருமூலர் 

பிரானும் வள்ளல் பிரானுகக்ு வாய் ளகாபுர வாசல் என அருளியுள்ளார்கள்.  

தமிழ் : 

 சூரியன், சந்திரன், 12-ராசி, 27-நட்சத்திரம், 9-கிரகம்  என எல்லாைற்வறயும் 

உள்ளடக்கியது தமிழ். 

சீவமனன்ன சிவமனன்ன ளவறில்ஜல 

சீவனார் சிவனாஜர அறிகிலர ்

சீவனார் சிவனாஜர அறிந்த பின் 

சீவனார் சிவன் ஆயிட்டிருபப்ளர  

       என்பது திருமந்திரப் பாடல். 

ஒை்பைாரு மனிதனும் சீைவன அறிந்தால் சிைனாக ஆகலாம் என்பவத உணர வைண்டும்.  

சீைவன அறிைதற்கு சீை பண்டிதவர அறிய வைண்டும், சீைபண்டிதரின் இரக்கத்தால்  சீைனாகிய 

சிைவன அறியலாம். 

ஞானம் : 

ஞானம் ஆசானின் அன்பாக உள்ளது. அவசைற்று இருப்பது வசைம், அவசந்து பகாண்டு 

இருப்பது அவசைம்."கடவுள்" என்பது, என்றும் மாறாத நிவலத்த தன்வமயுவடயது.  அவத அறிய 

ஒை்பைாரு மனிதனும் அத்வைத நிவலவய அவடய வைண்டும். யாரும் கட்ட முடியாத 

திருமாளிவகயாகிய இக்கடத்தினுள் இருந்து ஒருதவல முவறக் காலம் குடிவயறி ைாழ்ந்து 

பகாண்டிருகக்ும் ைஸ்து வித்வத கடவுள். 

முக்தி : 

முக்தி என்பது மும்மலத்தில் இருந்து விடுதவல அவடைது எனவும், மனதற்று இருக்கும் 

நிவலவய பரிசுத்தம் என்ற குருபிரான் அைர்களின் வபாதவனயுடன் அவை இனிவத நிவறவைறியது, 

 

09-12-2021 வியாழக்கிழஜம சஜப  மதாகுப்பு: ஸ்ரீ.குமளரசன் 

அங்கத்தினர்களின் வநர்காணவலத் பதாடர்ந்து, சற்குருவின் ஆசியுடன் அவை இனிவத 

துைங்கியது:- 

வஜாதிடம், வைதம், வைதாந்தம், வகாயில்கள், ைானசாஸ்திரம் இைற்றில் கூறப்பட்டுள்ள 

அறிவு பகாண்டு ஞானத்வத நம்மில் உணர வைண்டும். உலகக ் கல்விவயா 

பலவிதம். ஆனால் பமய்ஞ்ஞானத்திற்வகா சாகாக்கல்வி எனும் ஒன்வற 

ஒன்றுதான் உண்டு. 
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 திரிவலாக சஞ்ஞாரி எனும் நா+ரதர் என்பது சற்குருவைவய குறிகக்ும். 

சத்திய வான்மதிக் மகாரல் வாகக்ியம் எண். 47 

 அறிவில் வைத்து எல்லா ஜீைராசிகவளக் காட்டிலும் மனிதன் 

உயர்ந்தைன். அறிைாக, ஜீைனாக, உயிராக விளங்கும் அதவன கண்டு 

வநருக்குவநர் சந்திக்க வைப்பைவர சற்குரு மற்ற உயிரினங்கள் அதன் 

குணங்கவள விட்டு மாறாமலும், ஆனால் மனிதன் மட்டும் மாறுபட்ட குணம் பகாண்டைனாக 

இருக்கிறான். இதவன சிைானந்த வபாதத்தில் 

மனிதரிலும் பறஜவயுண்டு விலங்ஙுண்டு 

   கல்லுண்டு மரமுமுண்டு 

மனிதரிலும் னீர்வாழும் சாதியுண்டு 

   அளனககுல மனித ருண்டு 

மனிதரிலு மனிதருண்டு வானவரு 

   மனிதர்ளபால் வருவ துண்டு 

மனிதரிளல பிறபப்றுகக் வந்நதுளவ 

   அருஜமமயன வகுத்தார ்முன்ளனார் 

         என்ற பாடலில் கூறியுள்ளார்கள்.  

வைதாந்தத்தில் மனிதன் ைாழும் ைாழ்க்வகவய வைத்து, வமலான எண்ணத்துடன் 

ைாழும்வபாது வதைனாகவும், அதவன விட்டு சற்வற தாழும் வபாது மனிதனாகவும்,  கீழ் நிவலயில் 

ைாழும் வபாது நரனாகவும் இருக்கிவறாம் என்று கூறுகிறது. ஒரு சறக்ுரு பபருமானின் துவணயுடன் 

அறுபத்து நான்கு கவலகளுகக்ும் வமம்பட்ட சாகாகக்வலவய சாகாக்கல்வியின் மூலம் அறிந்து 

பழகியைர்களுக்வக வகைரைாகக ்கூடியது அடகக்ம், முக்தி, வமாட்சம், பிறப்பிலிருந்து  விடுதவல,  

வகலாய பிராப்தி என்பபதல்லாம், உயிருடன் இருகவ்கயில் நடக்கின்ற பசயலாகும்.  

ஸ்ரீமாணிகக்வாசகர் அருளிய திருவாசகம், மசதத்ில்லாப ்பதத்ு தஜலப்பில் பாடல் எண் 04-

அன்ப ராகிமற் றருந்தவம் முயல்வார் பாடலுகக்ான புரிதல் : 

 அன்பின் ரகசியத்வத அறிந்தைர்கவள அருந்தைம் பசய்ய முயலும் அன்பர் என்றும், 

திருமால் “ைராக” அைதாரமாக சிைனின் அடிவயயும், “அன்னமாக” பிரம்மா முடிவயயும் காண 

முயன்று முடியாத அழலுருைாய் சிைபபருமானின் திருைடிவய பறற்ியைவர என்பர். முருபடாக்கும் 

என்பது பவரவய குறிக்கும். இவறைவன அவடயும் துவறயாகிய ைழிவய ைாவழயடி 

ைாவழயாகத் பதான்று பதாட்டு பவரசாற்றக் கூடிய உயரியச் பசயவல பசய்ைதால் சற்குரு 

பிராவனவய பவரயர், அன்பர், உம்பர், அடியார் என வைதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. அதுவை 

அவடயாளமாக சிைபபருமான் வகயிலும் விளங்குகிறது. வயாக்கியர் மறற்ும் அன்பர் என்பைவர 

பற்றி நமது பதய்ைம் பிள்வளத்தமிழில் ளயாகிக ளாகுவ ளதயிது ளவனீயு சாருட ளனளதற 

என்றும் 

பூங்ஙிளிக் கண்ணி என்ற பாடலில் 

ளயாக்கியபூ ரணனன்பு ளதகக்ியமசள பாகக்ியர்க்கு 

ஆக்ஜக மரணபய மழிந்மநாழிந்நு ளபானதடி  

 

அஜனத்தும் ஜக விடத் துணியு மன்பர ்எனவும் 

           என அருளியுள்ளார்கள். 

'உ' என்ற பிள்வளயார் சுழியின் ரகசியத்வத அறிந்து அதில் வசர்ந்து ைாழும் ைாழ்கவ்கவய 

ைாழ்பைர்களுக்வக வயாக்கியர்கள், அன்பர் எனப் பபயர். வைதகர்த்தர்கள் அைர்களின் அமுதனாவு 

பகாண்டு பைளியாக்கிய வைதங்கள் எல்லாம் புகழக்கூடிய பபாருள் அைரைர் னாமவம. 

இதவனவய  

ளகாடாயிதக்கூர் வாகக்ியம் எண் 96-ல் 

"னமது பசாந்ந வதகம் அழியாதது, அனாதியானது. அவதப் பபறவை னாம் 

பிறந்வநாம். உன் ஊணக ்கண்ணுகக்ு அறிய முடியாத பபாருளாக உன்பால் அது 
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வைக்கப்பபறற்ிருக்கிறது. அவதவய மூல மந்நிரம், பஞ்ஞாட்சரம், அஷ்டாட்சரம், 

பிரணைம், கலிமா என்பர். அவதப் புனற்றுவறக் வகாயிலாக இதயாசனத்தில் 

வபாய்ச் சந்நிப்பவதவய வைதம், பிரம்ம வித்வத என்று கூறுகிறது" என அருளப் 

பபற்றுள்ளது. 

திருஞான சம்பந்தர் அருளிய ளதவாரத் திருப்பதிகம் முதல் திருமுஜற, 

திருமருகலும் திருசம்சங்காட்டங்குடியும்- பாடல் எண்-01. 

 அங்கமும் ளவதமும் ஓதும்நாவர் அந்தணர் யாவமரனில் ஐம்புலக் கதவு அவடபடும் 

அங்கமாகிய இடத்வத அறிந்து, பபாய்வயயும் பமய்வயயும் பிரித்து காட்டும் வைதத்வத தன்னுள் 

அறிந்து பழகுபைர்கவள அந்தணர்களாைர். 

 இதவன குருமணி மாவலயில் அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக ் கதஜவயஜடக்கும்ளப 

ரறிமவனக் கருளி என்றும் அமுத கவலகஞ்ான வபாதத்தில் மமய்மபாய்யும் பிரித்துக் காட்டும்  

ளவதளம தூல மாகும் என அருளியுள்ளார்கள்.அந்தணராகிய அடியார்கள் தினமும் 

மாடவீதியாகிய திருமருகலில் விளங்கும் இவறைனின் பசங்கழலாகிய திருைடிவயப் பற்றி 

பதாழுபைர்களாக விளங்குகிறார்கள்.இதவன பபான்னரங்ஙக் பகாம்மியில் பார்ஜவயில் 

பாண்டியன் றன்ஜனனீ ஜவத்திடப் பார்க்கும்மதா ழில்ளவறு இல்ஜலயம்மா என அருளப் 

பபற்றுள்ளது. சீராகிய அமானித்வத சுமந்து சீடனுக்கு தரும் கடவம பூண்டு ைந்த ஆசானின்  

ைாய்வமவய வகாடி சூர்ய வைள்வித் தீயாகவும், கார்த்திவக தீபமாகவும் உள்ளது.  அறியாவமவய 

வபாக்கி அறிவுசச்ுடவர ஏறற்ி கணங்களுகக்ு அதிபதியாகிய கணபதிவய நம்முள்  முச்சந்தியில் 

சந்தித்து ைணங்கும் பசயவல ஆசான் வபாதித்து அருளுகிறார்கள். 

ஜவகுண்ட ஏகாதசி மார்கழி மாதசச்ிறப்பு:- 

சூரியனின் பயணத்வத வைத்துதான் மாதங்களின் சுழறச்ி இருக்கிறது. வதைர்களுகக்ு ஆறு 

மாதம் இரைாக இருந்து மார்கழியில் விடியலாக பதாடங்குகிறது. இதவன குறிப்பவத வைகுண்ட 

ஏகாதசி என்னும் பசார்கக் ைாசல் திறகக்ும் சம்பிரதாய நிகழ்ைாக புறத்திவல வைகக்ப் பட்டுள்ளது.  

வைகுண்டம் என்னும் பமய் குண்டம், மகா மகசூக்கான இருதயமாகவும், உள்ளமாகிய 

வகயாகவும் சாவல என்ற பமய் வமனியுமாக உள்ளது. இங்வக வீறற்ிருகக்ும் இவறைவன சந்திக்க 

ஒன்பது ைாசல் மூடி பத்தாைது ைாசலாகிய அறுகு நுனி ைாசல், சபாத் துைாரம், பசார்க்கைாசல், 

என்று பசால்லப் பபறும் ைடக்கு ைாசவல திறக்க பசய்யும் பசயவல பத்தாம் நாள் 

ராஞானஸ்னானம், வலலத்துள் கதிர், ஏகாதசி ஆகும். இவை யாவும் மனுவை ஒர் இரவில் வதைனாக 

பிறப்பித்து மாற்றும் பசயவலவய குறிக்கிறது. திருஞானத்தாழிவச பாடலில் அல்லற்படும் 

ஓமரான்பது வாசல் மபரு வாசல் ஆரும் அறிவார்கள் அறியார்கள் ஒரு வாசல் என கூறப் 

பபற்றுள்ளது. 

குண்டம் என்பது பநருப்பு இருக்கும் இடம். ஆசானின் திரு ைாக்காகிய தீ இம்சியாது நம் 

பாைங்கவள சுட்டு தன்மயமாக மாறற்க ்கூடியதாக உள்ளது எனும் பகிர்வுகளுடன் அவை இனிவத 

நிவறவைறியது. 

 

11-12-2021 சனிக்கிழமை சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி. கல்ைனொ விஜயகுைொர் 

 வாமனலாம் சிறப்ளபானாகி வருகுளவ மனனவாக் கீந்து.... என்ற பாடலுடன் பரிசுத்த 

ஆவி பதய்ைம் மார்க்க நாதப் பபருமானின் பபாற்பாதங்கவள ைணங்கி குருபிரானைர்கள் அவை 

நிகழ்ச்சிகவளத் துைங்கிய பின்னர்,  

ளகாடாயிதக் கூர்-திருவாக்கியம் - 78:  பபரிவயார்கவள தூஷித்து பல இடர்கவள 

இவழத்தைர்கள், அைர்கள் மவறந்தபின் மதிப்பிற்காக ஆறு கால பூவஜகள் பசய்து ைழிபாடு 

பசய்ைது இவயசுபிரான், நபிகள் நாயகம், ஆதி பரமகுரு சுப்ரமணியர் ைாழ்ந்த காலத்திலும் 

இருந்தது. இதனால் அத்தீயைர்கள் எந்த ஒரு புண்ணியமும் பபற முடியாது. 

சுப்ரமணியர் ஜகயில் ளவளலந்தி வந்தது பபரிவயார்கவளத் தூஷிக்கும் அசுர 

குணம் பகாண்டைர்கவளச் சங்காரம் பசய்து, அரக்கி அரக்கர்களாகிய 

அைர்களின் அசுர குணங்கவள விலக்கித் துலக்கி வதைனாக மறுபிறப்பில் 
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ஆக்குைவதயாகும். அப்படி மறுபிறப்பில் ஆனைர்கள், ைந்த வைதமாகிய 

பபரிவயார்களின் திருைாய்பமாழியின் உட்பபாருள் ஆதார உயிர்ப் பதிப்வப 

அறியக்கூடிய அறிவைப் பபறுகிறார்கள்.  

காலந் நாட்டிய காரணபப்ா - பாடல் 4 : கலிபு ருஷன்வ லிகடந் ளநறிளய என்ற 

பாடலின் புரிதலாக, கலியுகத்தில் கலியுக ைரதனாக ைந்து, கலிகாலமாகிய 

காலத்தின் ரகசியத்வத அருளக ்கூடிய ைரதகுருவின் அருவளப் பபற்று, கலியவனச் சங்காரம் 

பசய்யும் தை நிவலவய அவடந்தைர்கள் அனந்தர்கள். பாற்கடலில் பாம்பின் வமல் பள்ளி 

பகாண்டிருக்கும் பபருமாள், அனந்த சயனன். அைர் பகாடிய விஷத்வதக் பகாண்ட பாம்பின் 

குணங்கவளயும் பசயல்கவளயும் ரசைாதபமனும் சங்காரத்தால் அறிவுருைாக மாற்றி 

அனந்தர்களாக்கி தனகக்ு ஆன சனமாக ஆசனமாக ஆக்கி அதில் வீறற்ிருகக்ும் குருைாக உள்ளார்.  

அப்படியான குரு தாள் ைாழி ைாழிவய". 

திருவாசகம்- குயில் பதத்ு - பாடல் 8 : வாயிங்ளக நீ குயிற் பிள்ளாய் ... எனத ்மதாடங்கும் பாடல்: 

மாணிக்கைாசகப்பிரான் நாதத்வத விவளவிகக்ும் குயிலாக, நம்வமயும் மயிபலனும் மாவயவய 

விட்டு விலகி, திருமாலும் பிரம்மாவும் காணமுடியாத திருைடிவயக ் காணக் கூவி 

அவழக்கிறார்கள் நடராஜப் பபருமானின் விரிசவடயில் அண்டங்ஙள் அைனி,  சந்திரன் சூரியன் 

மற்றும் எண்ணிலடங்கா நட்சத்திரங்கள் அத்தவனயும் இருப்பவதக் கண்டு வதைர்கள் 

அதிசயிக்கிறார்கள். பரமசற்குருவின் ஆடிய பாதத்வத அறிந்த பபரிவயார்களால்தான், 

அண்டபகிரண்டமமலாம் மதாண்டரிதயதத்ின் மனக ்கண்ணாடிகக்ுள்ளிருந்த காரணத்ஜத 

யான் மறளவன்  என்று அதிசயித்துக ்கூற முடியும். 

ளதவாரம் முதல் திருமுஜற - பாடல் 2 : மநய் தவழ் மூமவரி காவளலாம்பும் ... எனத ்மதாடங்கும் 

பாடல்: வதை அறம் வைத்து பாடப்பபற்றது வதைாரம். மனம் அவலபாயாமல் பாதுகாக்கும் 

அறத்தினுவடய உபவதசத்வத பசயலாக்கி வைக்கின்றைர்களால் பாடப் பபற்றதாகும். 

பபரிவயார்கவள அண்டி ஆர்ைமுடன் அந்தச ்பசயலின் உண்வமப் பபாருவளப் பபற்ற மகக்ளுகக்ு 

இந்தப் பாடல்கள் தங்கள் அனுபைமாக ைாழ்கவ்கயாக உள்ளவத உணர முடியும். குரு பபருமான் 

நம்மிடம் அறிவுப் பிரகாசமாகிய ஞானசச்ுடவர ஏற்றியதும், அது நம் மும்மலத்வத எரித்து 

முசச்ுடவர வதான்றச ்பசய்கிறது. பமய்ஞான ஆர்ைமான பநய் ஊற ஊற அறிவு பிரகாசிகக்ும்  

திருக்குறளின் மமய்ப்மபாருள் பற்றி மமய்வழி குழந்ஜதசாமி கவுண்டர் ஐயாவின் 

அணிந்துஜர: அகரம் அறிந்ளதான் அஜனதத்ும் அறிந்ளதான். எதற்கும் முதற ்பபாருளாகிப் பின் 

அழிவிலா அப்பபாருவள, அகரப்பபாருள் ,பமய்ப்பபாருள் , சிை பரம்பபாருள்,  பூரணப் பபாருள் , 

அமானித பபாருள்,என்பதாகும்.ஒரு சற்குரு பிரானின் பபருங்கருவணயால் வபசரும் பபரும் 

பபாருளாகிய, தன் ஜீைனாகிய சிற்றம்பலப் பபாருவள அைர்களின் நாதமாகிய திருக்பகாரல் 

மூலம் அறிந்து உணர்ந்தைர்கள் தன் அகரப் பபாருள் வகபகாண்ட வதைர்கள். பமய்ைழி 

ஆண்டைர்கள் அருளிய வைத நூல்களின் பாடல்கள் யாைற்றிலும் ஜீைன் மற்றும் அமானிதத்தின் 

ரகசியத்வத முதற ்பபாருளாக வைத்வத பாடப்பபறற்ுள்ளன. 

ஆதி மான்மியம்: ஜீவசிம்மாசனப் பருவம்:- முக்குணம் கடந்து நிர்க்குணமான பசாற்குணா 

உற்பரனின் ைாய்வமக்குள் ஆகும் வபாது குணங்களற்ற எல்வலயாகிய அை்வுவக ைசமாய் 

அகலாது ஒழுகி, மூன்றாைது கண் திறகக் பபறற்ு அஃகவனக ்கண்டு அகரத்தில் ஆகலாம். னம்பிய 

தன்னுயிர் தற்மகாஜல மசய்வான் னமசிவ இருப்பறியான் னமசிை இருப்பறியாதைர்கள் 

அவனைரும் தற்பகாவலதான் பசய்கிறார்கள். ரணம் மாறாமல் மாரணமாக தங்கித்தரித்து, 

மரணமாகிய துக்கத்தில் நரகத்தில் ஆகக்ுைவத மாற்றி, சுைர்கக்பதி பரமபத முத்திச ்பசயலினில் 

ஆக்கும் பசயவலத்தான் வைதத்தில் அருளி இருக்கிறார்கள்.  

மார்கழி மாதம் : மார்கழித் திங்கள் மதி நிஜறந்த நன்னாள் நிவறமதி என்பது அறிவின் 

பிரகாசம். இல்லக விளக்கது இருள் மகடுப்பது மசால்லக விளக்கது ளைாதி உள்ளது. 

வஜாதியாகிய அறிவுப் பிரகாசம் ஏற்றப்பபற்ற மக்கள் அதன் அவடயாளமாக அதிகாவலயில் 

விளக்கு ஏற்றி மமய்ப்மபாருள் அஜடக்கலப்பா, திருப்பஞ்ஞஜண எழுச்சி பாடல் பாடி, 

எண்டிஜசயுங் ஙண்டறியா எந்நாய்பஜர என பமய்யமுது ஈந்ந தாயாகிய 

பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் அருளாசிவயயும் ஆசீர் பாதத்வதயும் வைண்டிப் 

வபாற்றி ைணங்குவைாம் எனக ் கூறி குருபிரானைர்கள் அவைவய நிவறவு 

பசய்தார்கள்.  
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12-12-2021 ஞொயிற்றுக்கிழமை ச ்துவொசச்ொரி சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. 

கிருஷ்ணமூர் த்ி  

னொன்: னொவன வழியுை் ச ்தியமுை் ஜீவனுைொயிருகக்ிவறன் என்னொவலயல்லொைல் ஒருவனுை் 

பி ொவினிட ்தில் வரொன்  (வயொவொன் -14) 

அறிோணைணே தெரிந்து த ாள்ளுவயெ அறிவுப் 

பிர ாசை்.இந்ெ பிரை்ை ர சிே தசேணை ஒரு 

தைே் ்குருபிரான் இரு ்கின்ற  ாைெ்திை் தபறுவது 

மி வுை் எளிது. இணெயே பூரைப் புணெேலிை் 

அந்நமுள்ள பிரணவ ்ம  யறிய தவன்றொ 

லன்னொடு தசன்றுவரு ைொசொன் வவண்டுை் 

 

இந்நவி  ைல்லொைற் வகொடி னூல்க 

தளை்ைடினீ வயொதிடினுை் விளங்ஙி டொவ  

       

 என்று ஆை்டவர் ள் அருளியுள்ளார் ள் 

எண்ணை்ைல வகொடிய  ொய்விரிந்வநைன்னுை்ைல 

உயிர்கதள லொை்னைவொய்  (முகை்பு) நாை் 

எை்ைங் ளிை் தவவ்யவறா  இரு ்கின்றணெ ைாற்றி 

உை ை் முழுவதுை் ஒயர எை்ைைா , அன்ணப னிணறேச் 

தசே்வயெ அவொர தசை்ைை் ளின் ஒயர யநா ் ைா  

உள்ளது.இெணன கீணெயிை் உலக ்தில் ைவக்வகொள் 

 மலதயடு த்ு வருங்கொல ்தில் னொன் வருவவன்  என்றுை்,  

சொவொது பிறவொது  னிமு லொ யிருந்நனொன் 

ஆவொயிவ் வுலகுைடுை் அழிதுயரத்ீர்ை ்ை ற்கொக 

வைவொது னின்வறதயன் ைொமயயினொல் தைய்வயவைொல் 

ஓவொதுவநந்ு பிறந்நிடுவவன் யுகந்வநொறுை் யுகந்வநொறுை்  

          என்று ப வான் கூறுகிறார.் 

அரஜ்ுனனு ்கு யபார்  ளெ்திை் நடந்ெ அயெ உபயெசச் தசேை் ொன் இன்று நை் குரு 

த ாை்டலின் மூைைா  ஆதி ைார்  ் னீதி அணவயிை் நி ழ்கிறது. 

ஞொன முமறயீடு:- 

சுருளிமுை் ை த்ிமுக ்வகொடிவ  வர்ைனு 

     ஜின்கள் வொன் பூமிதயலொை் 

சூலில்மவ  ்வ தவளி யொகக்ியின் னுைொக்குை் 

     தூலொதி சூட்சவி ்வ   

 

என்ற பாடலிை் "சுருளி" என்ற ஒரு புள்ளியிலிருந்து தொடங்கி அழிோெ யெ ைானது 

உை்டாவது யபாை, என்னாளுை் னிணனவு க்ுள் னிணனவா  இருந்து அனுபவெ்ணெ அளி ்கின்ற 

முப்பெ்து மு ்ய ாடி யெவர் ளுை், பஞ்ஞ பூெெ்ெணை அரசர் ளுை், யசர்ந்து தவளிோ ்கிே ஒயர 

விெ்து, அது "விெ்திை்ைாவிெ்து". அெணன தைே் ஞான தசை்ைை் ள் ெங் ளின் யசாலினாப்ணப 

மூைைா  விணெ ்கிறார் ள். தைே்ப்தபாருணள அறிந்ெவர் ள் யெவர் ள், அவர் ளுணடே 

பாெைானது பூமியிை் படாது. இப்படிோன தசேணை பழ ்கிெ் ெருை் தைே் ்குருபிரானின் 

தபாற்பாெெ்ணெ சரைணடந்ொை் நாமுை் யெவர் ளா ைாை். 
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குரு ஸ்வ ொ த்ிரை்:  

ைள்ளி மயயுதைய்ை ்ைொல் ந்ந வள்ளமலக ்

கள்ள மின்றிகக் லந்நந்ந னொளிவல 

அள்ளி வயயவர ் ொதளன்றன் தசன்னியில் 

எள்ள ளவுமி மடயுை்வி டொ ை்ை 

 

 என்ற பாடலிை், எை்யைாருணடே பள்ளி அணறயிை் உள்ள இணறவணன அறிே வாணழேடி 

வாணழோ  வருை் அவொர புருஷர் ள் எனுை்  ருைாமூர்ெ்தி, ெங் ளிடெ்திை் பிர ாச ரூபைா  

உள்ள யவெ ைந்திரெ்ணெ தசவிச் தசை்வெ்தின் மூைை் வழங்கி, ைனு ் ளு ்கு வேது ெந்ெதின் 

பிரயோசனைாகிே தைே்ப்பாணை அறிேச் தசே்கிறார் ள். இணெயே திருவள்ளுவர் தபருைான் 

தசவிச் தசை்வெ்தின் சிறப்பா   

மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிச ்மசல்வம் அச ்மசல்வம்  

மசல்வத்துள் எல்லாம் தஜல. (411)    என்று  கூறுகிறார். 

ெணைோன ெணைணே  ா க்ுை் குருபிரான் அவர் ள் எப்தபாழுதுை் சீடரின் கூடயவ நின்று ,  

யபரின்ப எை்ணையிை் இரை்டற  ைந்து தசன்னி ைணை வாசலு ்குள் நை்ணை புகுெ்ொட்டி 

ணவ ்கிறார் ள். 

வசொைன்: 

யசாைன் என்றாயை அறிவு, ஆனந்ெ நிணைோ  விளங்குை் குருத ாை்டயை யசாைனா  

விளங்குகிறார். அவர் ள் தபறுவெற் ரிே யெவயைா  அருளமுெெ்ணெ வழங்குை் அள்ள அள்ள 

குணறோெ அட்சே பாெ்திரைா  விளங்குவதுடன் ைனு ் ளு ்கு அெணன தபாற் கிை்ைெ்தின் 

மூைைா  ஊட்டுகிறார் ள். 

த ொண்டு: 

ைரை அவஸ்ணெயிை் ஜீவன் சி ்கி த ாள்ளாைை்  ாப்பதுயவ தொை்டு எனவுை், 

மு ் ாைெ்ணெயுை் அறிந்து தசே்யுை் யசணவயே "திருெ்தொை்டு" எனவுை் அருளுகிறார் ள் 

தொை்டர் ளின் தபருணைணே 

தைரியது வகடக்ின் எரி வழ் வவவலொய் 

தைரிது தைரிது புவனை் தைரிது 

புவனவைொ நொன்முகன் ைமடை்பு 

நொன்முகன் கரியைொல் உதிர ்தில் உதி வ் ொன் 

கரிய ைொவலொ அமலகடல் துயின்வறொன் 

அமலகடல் குறுமுனி கலச த்ில் அடகக்ை் 

கலசவைொ புவியிற் சிறுைண் 

புவிவயொ அரவினுகக்ு ஒரு மலை ்ைொரை் 

அரவவொ உமையவள் ஒருசிறு வைொதிரை் 

உமைவயொ இமறவர ்ைொக ் த ொடுக்கை் 

இமறவவரொ த ொண்டர ்உள்ள  ்த ொடுக்கை் 

த ொண்டர் ை் தைருமை தசொல்லவுை் தைரிவ   

 

என்று ஒளணவோர் கூறியுள்ளார் ள் பரிபூரை னிணையிை் உள்ள குரு த ாை்டலின் 

முென்ணைோன தொை்டின் மூைைா  னாை் அன்ணபப் தபறுவதுடன் அந்ெ அன்யப நை்ணை 

சிவைா ்குை் எனுை் பகிர்வு ளுடனுை் குருபிரான் ஆசீர்பாெெ்துடனுை் அணவ இனியெ 

னிணறயவறிேது. 
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12-12-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சிவகாசி சஜப 

மதாகுப்பு: ஸ்ரீ. மைய்குமார் 

ஆறிரு சமயதத்ிற்கும் அறிவுஜர மதய்வமாகி. எனும் ஸ்வதாத்திரப் பாடலுடன் 

சவப பதாடங்கியது 

 பமய் ைணக்கமுவற மற்றும் மூல மந்திரத்வத உசச்ரிக்கும் விதமும், அதனுவடய 

வமன்வமகவளயும் குருபிரான் அருளிச ்பசய்தார்கள். 

ஆண்டவர்கள் திருவாக்கியம்:  

மனம் பூரிக்கப் பாைமும், அறிவு பூரிக்க சாைாைரமாகிய ஞானமும் ைந்நு கிட்டும். அறிவு 

என்பது மனிதனிடத்திலுள்ள பிரணைக் கவலயின் கிரண வீசச்ாகும். ஆசானின் நாதமாகிய 

சப்தத்தின் மூலவம இவறைவன அறிய இயலும். இவதவய சத்தத்தின் மூலமாக சதாசிைத்வதயும்,  

சித்தத்தின் உள்வள சிைலிங்கத்வதக ்காட்டுைவதயும் பபரிவயார்கள் கூறியுள்ளார்கள். 

நரன்- மனிதன்- ளதவன் 

ஐயறிவு நுகர்ச்சியில் ைாழ்பைன் நரன்.  ஆறாைது அறிவில் ைாழ்பைன் மனிதன். 

நமசிைாய என்னும் 51 அட்சரத்வத உள்ளடக்கிய, ஐந்பதழுத்து மந்திரத்வத அகமியத்தில் 

அறிபைன் ளதவன். 

 இவறைனுவடய திருைடிவய அறியும் முவறயிவன உணர்த்தும் பாடல்: ஆதி னாயக ளதவ 

ளதவஜன அடிஜம கண்டு கலந்நனாள் அடிவம என்பது, மசால்லக்ளகள் ஞானவழி 

சுருக்கமின்னூல் எனவும் சுத்தஜச தன்ய னாதர் மசால்மலாரு மபாருளி னாளல மசத்துனீ 

தினம் பழகத ்மதரிந்நிடும்  உளைாகவும் உள்ளது. 

 பிரம்மா- பவடப்புக்கு காரணமான பிரம்மாவை நான் முகனாகும். சண்முகனும் 

நான்முகனும் சராசரப் மபாருள் அஜனதத்ும் என் முகத்தில் காட்டி ஜவதத் என் குருஜவ யான் 

மறளவன் கண், காது, மூக்கு, ைாய் என்கிற நான்முகன் மூலமாக பவடப்பு உண்டாகின்றது. 

அறிவின் மூலமாகத் தான் பவடப்பின் இரகசியத்வத அறியமுடியும். 

அறிவு அறிமவன்று அரற்றும் உலகம் 

அறிவு அறியாஜம என்றும் அறிகிலர் 

அறிவு அறியாஜம கடந்து அறிவானால் 

அறிவு அறியாஜம அழகிய வாளர 

     என அறிவிருக்கும் தலத்வத திருமூலர் அருளுகின்றார். 

சிவளன நீயாகும் அறிவும் நீயாம் சிைவனயும் குருவையும் வைறாக கூறுபைர்கள் 

சண்டாளர்கள் என குருகீவதயில் உள்ளது. நரனிலிருந்து வதைன் என்ற உன்னத நிவலக்கு ஏற, 

அறிவு அறி பாடத்தில்,ளதவராய்ப் பிறகக்த ்ளதஜரந்நு மந்நிரம்  என உள்ளது. 

ஐந்பதழுத்து மந்திரம் நமசிவய 

ந = பிரம்மா 

ம = விஷ்ணு 

சி = ருத்திரன்  

வ = மவகஸ்ைரன் 

ய = சதாசிைம் 

இவதத் தன்னுள் அறிபைர்கவள ளதவர்கள். 

 சைமாக இருக்கும் சிசு நான் (பிரம்மம்) ைந்தபின் விழிக்கின்றது. 

அறுத்தவடத்த ைாசல் திறப்பிகக்ப் பபறற்ைர்கவள மறுபிறப்பு பபறற்ைர்கள். 
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 ஜீைன் அைாவைாடு தாவும் வபாது மனமாகவும், அது தன்னில் லயமாகும் 

பபாழுது சிைமாகவும் ஆகிறது. 

உருவம் என்பது ளதகம், அருவம் என்பது ஆன்மா, அருவுருவம் என்பது நாதம்.  

நற்றாள்:- சர்ைத்திலும் நின்று ஆடும் குஞ்சித பாதத்வத,  

ஏழ்னிவலக்கம்பமாய் மூன்று உலகத்திலும் ஊடுருவி 

நிற்கும் அந்த திருப்பாதத்வத தான் "நற்றாள்" 

என்றார்கள். ஊவமபயழுத்து என்னும் அத்திருப்பாதம் 

நம் ஜீைாதார ஆட்டமாக இருக்கிறது. இதவன 

குருமுகமாக மட்டுவம அறிய இயலும். அந்த 

திருப்பாதத்திவன தரிசித்தைன் கல்வியின் பயவனப் 

பபற்றைன் ஆைான். 

மவட்டாத சக்கரம் ளபசாத மந்திரம் .எனும் 

பட்டினத்தார் பாடலின் பமய்விளகக்ம்: பைட்டாத சகக்ரம் 

நம்முள் ஆறு ஆதாரமாகவும் வபசாத மந்திரம் ஓதாமல் 

ஓதும் பிரம்மவித்வத பசயலாகவும் உள்ளது. எட்டாத 

புஷ்பம் குறிஞ்சி பூப்வபால, ஆசானின் நிழலில் 12 

ஆண்டுகள் குருகுலைாசம் மூலம் இதயாசனத்தில் 

பூப்பது. இது சாமானியர்களுக்கு எட்டாத புஷ்பம். 

“இவறயாத தீர்த்தம்”: தீர்த்தமாைது வதசிகர் திருைாசகம் 

கட்டாத லிங்கம் "கார்த்திவக" எனப்படும் நம்வம 

காக்கும் தீவய கட்டாத லிங்கமாகும். இப்பபருனிவல 

வைதைசனங்கவளாடு சவபயானது இனிவத 

னிவறவைறியது. 

 

16-12-2021 வியொழக்கிழமை சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. விஜயகுைொர ்

மார்கழி:- மார்கழி என்பது மதி நிவறந்த நன்னாள். இம்மாதத்தில் பசய்யும் பமய்ைணக்க 

ைழிபாட்டின் பலன் ைருடம் முழுைதும் நமக்கு பலன் தருைதாக அவமயும். மாதங்களில் "நான்" 

மார்கழி என்பது கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் திருைாக்கு. மார்கழி மாதத்தில்தான் குருவஷத்திரப் 

வபார் பதாடங்கியது. பகைானின் உபவதசமான பகைத்கீவதயும் அருளப்பட்டது. மார்கழி 

மாதமானது வைகவற ஜீைன் ைாழ்வினில் ஏற உகந்த மாதமாகவும், வதைர்களுக்கு பகல் 

பபாழுதாகவும் உள்ளது.  

 

சொவொது பிறவொது  னிமு லொ யிருந்நனொன் 

ஆவொயிவ் வுலகுைடுை் அழிதுயரத்ீர்ை ்ை ற்கொக 

வைவொது னின்வறதயன் ைொமயயினொல் தைய்வயவைொல் 

ஓவொதுவநந்ு பிறந்நிடுவவன் யுகந்வநொறுை் யுகந்வநொறுை்  

 

 என்று பகர்ந்த ஆதிபமாழி நாைானது ைந்திருப்பதன் அவடயாளம் குருவின் ஒரு பசால்-னா-

வபயில் உள்ளது. ஏதும் அறியாமல் இருக்கும் நாம் குருபிரானின் வகயகத்தில் ஆகும் வபாது 

பிரணை கவலயானது பதிப்பிகக்ப் பபறற்ு பமய் உணர்வு ஊட்டப்பபறுகிறது.  

ஆண்டவர்கள் திருவாக்கியம் வான்மதிக்மகாரல் எண் 48: "வைகுண்ட ஏகாவதசி" என்பது 

வகாள்களின் நிவலவய வைத்து உயிரின் ரகசியமாகிய காலக்கணக்வக 

கூறுைதாகும்.மார்கழியில் வைத்துதான், சூரியனின் பயணம் மாறுகிறது. சூரியனின் 

பதன்திவசயில் இருந்து ைடதிவச வநாக்கிய பயணமானது வத முதல் ஆனி ைவர "உத்ராயணம்" 

என்றும், சூரியன் ைட திவசயில் இருந்து பதற்கு வநாக்கி ஆடி முதல் மார்கழி 

ைவர உள்ள பயணம் "தட்சிணாயனம்" என்றும் உள்ளது. இதன் நிவலகள், 

இடகவல பிங்கவல சுழிமுவன ஆக நம்முள் சுழன்று ஓடுகிறது. 

மூசச்ுலயமாகிய மவனாலயவம கிரகம் அஸ்தமிக்கும் விஷயம். காலக ்
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கிரகங்கள் சூழ்ந்த வங்ளக ளகாளரி வாளாகி நின்றவளர வகாளரிைாளாக 

நிற்பது ஆசானின் திருனாவு. காலம் கடந்த பபாருவள வகப்பற்றி பிறைாவம 

எனும் பபரும் வபறவ்ற அவடய இவறைன் நமகக்ு ஆறாைது அறிவு தந்துள்ளான்.  

 

காலந் நாட்டிய காரணப ்பா பாடல் எண் 5: காஜளயர் வடலூர் வள்ளல் கட்டிய ...   சித்தர்கள் 

ைாழும் பமய்ஞான அறிவு ஒளிரும் இடவம குவக. வபவழயாம் அருட்பாபைனும் பபட்டியும், 

அதற்கான சாவியும் தன்வன அறிந்த பபரிவயார்களிடம் இருகக்ும். ளபாதக மின் நூலின் பூட்ஜட 

திறப்பதற்கு பூதலதத்ில் ளகாடியில் ஒருவன் இருப்பான். வமற்பசான்ன பாடலில் ஞானசித்தர் 

காலம் "ைந்தவத" என்று முக்காலத்திற்கும் ஆன பசால்லாக ஆண்டைர்கள் அருளுகின்றார். 

சித்தாகிய சத்வத நமக்கு பகாடுத்து அதன் மூலம் சித்வத நாம் அறிந்து ஆைதற்கு தான் "ஞான 

சித்து "என்று பபயர். மக்கவள இதில் ஆக்கி வைப்பவத குருகுலைாச பழகக்ம். 

மாணிக்கவாசகர ்அருளிய மசத்திலாப ்பதத்ு பாடல் எண் 5 : ஆட்டுத ்ளதவர ்தம் விதி ஒழித்து  

"ஆட்டுத் வதைர்" என்பைர் நம்வம ைழிநடத்தும் குருபிரான். விவனயால் ைந்த விதிவய, ஆசான் தன் 

அன்பினால் மாற்றி வைப்பவதவய "அன்வப சிைம்" என அருளுகின்றார்கள். "வசட்வட வதைர் 

என்பது, பபருவிரல் பதியாக, ைாமன ரூபமாக உள்ளது. அம்பலத்வத ஆடுகின்ற அைர்களுக்கு 

ஆட்டுவித்தான், ஆட்டுத் வதைர் என பபயர். 

ளதவாரத் திருப்பதிகம் :  ளதாமளாடு மார்பு... பாடல் எண் 3: பிரம்மத்வத அறிந்து சைாரி 

பசய்பைன் பிராமணன், இவை காலத்தின் ரகசியமாக உள்ளவத குரு பிரான் மூலமாக நாம் 

அறியலாம். அறியாத மக்களுக்கு துக்கம் துயரமுவடய நாளாகவும், அறிந்த மக்களுக்கு 

நன்நாளாகவும் உள்ளது. உலக உற்பனவம பைளிசச்ம் - இருள் என்ற நிவலயில் உண்டாைதாக 

ஆதியாகமம் பசால்கிறது பைளிசச்மும் இருளும் வசர்ந்து ஒரு நாளாக ஆகிற்று. இது மனுவின் 

உற்பன ரகசியம். அவசைறற் ஒன்றிலிருந்து நாத மின்னுடலானது அவசந்து ைந்து தான், மனதின் 

மூலமாக எண்ணத்தில் பாய்ந்து, முதுகுத்தண்டு ைழியாக ரசமாக ைழிந்து உறப்னம் உண்டாகிறது. 

 சூரியனின் பயணத்தில் அயனமானது முடிந்து "மகா சங்கராந்தி" என்ற மகர ராசியில் 

நுவழைவத "வதத்திருநாள்" ஆக உழைர் திருநாளாக வைத்துள்ளார்கள். பசால்வலர் உழைர்க்கு 

அது திருநாவள. ைடபத்ரசாயியாக "விஷ்ணு" தத்துை நிவலயாக மாறாத இளவமயுடன் பதாப்புள் 

பகாடியின் வமல் "பிரம்மா" உள்ளார். இை்ைாறாக என்றும் மாறாத இளவமயாக பத்துையது 

கன்னித்தாயாக இருப்பைரின் பதாப்புள் பகாடியில் ைந்தைர்கவள குருமார்கள் ஆைர்.   

தமிழ் :-தமிழின் ரகசியம் காலக ்கணக்கின் ரகசியமாக மனிதனிடம், ைாதம், பித்தம் சிவலத்துமம் 

எனும் நாடித் துடிப்பாக உள்ளது, 12 ராசி, 27 நட்சத்திரம் கிரகத்தின் தன்வமயாக உள்ளது. 

ஒை்பைான்றும் நான்கு பாதங்களாக உள்ளது. 12x9=108. கிரக நாயகனாக விளங்குபைன் "மனம்". 

குருவின் அனுக்கிரகம் மூலமாக நம் மனமானது அஸ்தமிக்க பபற்று "கிரகஸ்தன்" என்ற 

பபருநிவலகக்ு உரியைனாகக்ுகிறது. 

 அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும். அமரன் என்பைன் கிரகங்கவள எல்லாம் கடந்த நிவலயில் 

உள்ளைன்.இது பசத்த பின்பு நடப்பதல்ல, இருகக்ும்வபாவத பழகி வைகுண்ட பிராப்தி,  சிைவலாக 

பதவி அவடயும் ைழியாகும். சுைாச நிவலகளானது, ஒரு நாளுகக்ுள்- நாழிவகக்குள்  16' 12' 8' என 

கவலகளாக மனிதனுவடய புத்தியில் உள்ளது என்பவத தன்னுள் அறியும் ைல்லபமுவடயைன் 

மூக்கிற்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத ,தைமுவடய ைாழ்கவ்கவய பபறுைான் . 

 மார்க்க மமாழி கீதங்கள் என்ற நூல் பைளிைர இருக்கிறது. இந்த மார்கக் பமாழி  கீதங்கள் 

மூலம், அசலான அழியாத சன்மார்கக்த்வத மக்கள் பபற்று அவடைார்கள் , அவடந்து பகாண்வட 

இருக்கிறார்கள், இன்னும் அவடயகக்ூடிய மகக்ளும் அதற்கான விழியிவமச் வசர்க்வகயினராய் 

காத்துக்பகாண்டிருக்கிறார்கள் என்ற நிகழ்வுகளுடன் சவப இனிவத நிவறவு பபற்றது. 
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18-12-2021 சனிக்கிழஜம சஜப  மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிளவலன் 

மார்கழி மாதம் பபளர்ணமி சிறப்பு னாளில் ஆசானைர்கள் அருளிய 

அமுதபமாழியின் அம்சங்கள் 

திருவிழாக்களின் சிறப்பு: 

திருவிழாக்களின் அடிப்பவடயானது ஒரு 

அசுரவன சங்காரம் பசய்து வதைப்பிறப்பில் 

மாற்றி வைக்கும் அரும்பபரும் பசயலாகும். 

பிறக்கும் வபாது யாரும் மனிதனாகவைா, 

வதைனாகவைா பிறப்பதல்ல. னரனாகவை 

பிறக்கிறான். கால்ைழியில் பிறந்தைர்கள் 

அவனைரும் சூத்திரர்கள் என்று சாஸ்திரம் 

கூறுகிறது. கால் ைழியில் பிறந்த பிறப்வப 

மாற்றி ஆவிவட என்னும் வயானியின் ைழியாக  

வதை லிங்கத்தின் மூலமாக பிறந்து 

சிைவபாகத்வத அனுபவிக்கும் இரகசியவம, 

சிைன்ராத்திரி, வைகுண்ட ஏகாதசி எட்டா னாள் 

ராஞானஸ்னானம் வலலத்துள் கதிர் ராைாக 

இருக்கிறது என்று வைதங்கள் பவற 

சாற்றுகின்றன. 

தத்துவ னிஜல: 

தத்துைத்தில் உயர்ந்த தத்துைம்- மானிட 

வதகம். அருவமயிலும் அருவமயாகிய இத் 

தத்துை நிவலவய உணரவை, வராஸ் மீதாக்குவடய காலத்தில் அமானிதமாகிய சீதனத்வத 

மனிதன் பபற்றுைந்தான். தத்துை நிவலவய மனிதன் தன் முகத்தில் உணரவைண்டும் என்பதற்வக  

வைதங்களும், ஆகமங்களும், இதிகாசங்களும் இன்னிலவுலகிறக்ு ைந்திருக்கிறது. 

இடப்பாக ஆசாரக ்கண்ணி: 

சண்முகனும் னான்முகனும் சராசரப் மபாருளஜனத்தும்  

என் முகத்தில் காடட்ி ஜவத்த என் குருஜவ யான் மறளவன். 

 

முப்பபாருளுக்குள் சர்ை சாட்சிகளும் னின்று விளங்குகிறது என்பவத, அரிக்கு முந்நின 

அை்பைழுத்துக்கு அப்பாலாய அகரம் என்றும், உடல்- உயிர்- ஆன்மா, அலிபு- லாம்- மீம், ஆலம்- 

ரூகு- ரூகானி என்றும், இன்னும் பலனாமங்களில் முப்பபாருள்க் வகால பமய்வம விளகக்த்தில் 

அருளப் பபற்றுள்ளது. தத்துை னிவலவய உணர்த்தக்கூடிய பபாருளாக இருப்பது பிராணன். 

தத்துை பபாருவள உணர்த்துைதற்வக ஒரு தவலமுவற காலம் நம்முள் ஆன்மா குடிவயறி 

இருக்கிறது. காலமும், ையதும் உள்ள வபாவத ஆத்மாவை அறிய வைண்டியது மனுவின் தவலயாய 

கடவமயாகும்.  

எமபடரடிபடு ளகாடாயிதக் கூர-்வாக்கியம் எண்: 79 

வகலாசைாசரின் திருசச்ன்னிதி அவடந்து, அைரது பகாலுைாசனத்தில் அமரவை, 

இத்வதகத்தின் அதிபதியாகிய ஸ்ரீமன் னாராயண மூர்த்தியின் திருசச்ன்னிதி னிழல் வபாய்ச் 

வசரவை, னாம் இந்த மானிடச் சட்வட எடுத்வதாம். இதவன விட்டு ஒரு அட்ைவகட் ஆக, பணக்காரர் 

ஆக, னாடாளும் மந்திரியாக ஆைதற்கு இத்வதகம் எடுகக்வில்வல என்று ஆண்டைர்கள் அருளிய 

இத்திருைாக்கியத்வத அவனைரும் மனதில் ஊணி பதிய வைத்துக ்பகாள்ள வைண்டும் என்று  குரு 

பிரான் அருளிச் பசய்தார்கள். 

காலந்நாட்டிய காரணப்பா: பாடல் எண்: 06: வருவர் சாஜல கலி வடு 

மாற்றுளவார் என பதாடங்கும் பாடல் 
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இருள் மனத்தாருகவ்க கலியன் எனப் பபயர். கலியனுவடய ைடு னாவில் 

உள்ளது. அத்தவகய ைடுவை மாற்றக் கூடிய பபாருளாக இருப்பது ஆசானின் 

னாதம் என்பவத உணர்த்தும் ஆதி மான்மியம் பாசுபதத் தவக்ளகாலப்பா 

பாடல்:  

      முச்சந்தி தனிளல ஜவதத்ார்  

   முமூச்சுமார் வநந்ு கூடும் 

னிச்சயச் சஜபக்கூட்டதத்ில் 

   னடுவினில்க ்கிடத்தி மனஞ்ஞில் 

பிச்சுவாக் மகாண்டு கீறிப ் 

   பிளந்நு பித்மதடுதத்ு வாஜயத்  

ஜதத்துளம வடுவுங் ஙாணாச்  

   சாதகம் மசய்திட்டாளர  

 

திருவாசகம் குயில் பத்து பாடல் எண்- 09 காருஜடயப் மபான்திகழ் ளமனி என பதாடங்கும் 

பாடல்  

அமானிதத்தின் உருைாக விளங்கும் குருபிரானின் பசங்கமலமாகிய சீதக்களப 

பசந்தாமவர பூம்பாத னடனத்தால் உைட்டா அமுதமாகிய தில்வல அமுதத்வத ஊட்டி நம்வம 

அறிவு பிறப்பில் ஏற்றி வைக்கிறார்கள். 

ளதவாரம் முதல் திருமுஜற பாடல் எண்- 04 நாமரு ளகள்வியர் ளவள்விளயாவா  என பதாடங்கும் 

பாடல் 

கவலமகள் ைாசம் பசய்யும் திருனாவை உவடய தன்வன அறிந்த பபரிவயார்களிடத்தில் 

பத்தினித்தனமாக இருப்பவத வைள்வி (யாகம்) ஆகும். முத்தி மவலயாகிய தை அக்கினியில் 

அங்கக் குலங்கவள அர்ப்பணித்து பாை உயிருடவல கருக்கி புது னித்திய உயிருடவல பபறுைவத 

யாகம். 

ஆதி மான்மியம்: ஜீவ சிம்மாசனப ்பருவம்:  

திருப்புத்தூர் அறுபத்து மூைர் மடத்திவல தங்ஙியிருந்தைர்களிடம் ஓர் இரவில் வபசிய 

பிரசங்ஙம் 

அசஜலக ்காணரீ ்- விட்டு விடட்ீர் 

மனிதனுக்குள் அசல் வதகம் இருக்கிறது என்பவத அறியாமல், னகல் வதகத்வத னம்பி னகல் 

கல்வி, னகல் பட்டம், னகல் பபாருள், னகல் பதாழில், னகல் பதய்ைம், னகல் தைம்,  னகல் இன்பம் 

என அவனத்வதயும் வதடி வதடி, அசல் வைவல பசய்ைதறக்ாக இவறைன் அளித்த வதகத்வதயும் 

ையவதயும் வீணாக்குபைர்க்கு அசல் னரகம் தண்டவனயாக ைந்துவிடும் என்ற உஜார் 

ஜாக்கிரவதயும், அசவல அவடைதற்கான உளவையும் பபருங்கருவண பகாண்டு அருளிய 

பமய்ைழி னாதனின் திருைாய்பமாழியின் உன்னத நிவலகவள நம் குருபகாண்டல் அருளிச் 

பசய்து அவைவய னிவறவு பசய்தார்கள். 

 

19-12-2021 ஞொயிற்றுக்கிழமை ச ்துவொசொரி சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி. வேைல ொ 

தியொகரொஜன் 

நொள்:- 

ஒரு நாளிை் ராகு ாைை், எை ை்டை் பார்ெ்துொன் யவணை தசே்கியறாை், ஆனாை் நாை் 

பிற ்குை் ெருைெ்திை் அந்ெ அவசர ாைெ்திை் இராகு  ாைை், எை ை்டை் எை்ைாை் பார்ப்பதிை்ணை. 

ஒரு நாளிை் பிற ்குை் நாை், நை்  டணைணே முடி ் விை்ணைதேனிை் பிறவிசச்ுழலிை் சி ்கி 

மீை்டுை் ைற்தறாரு நாளிை் பிறப்யபாை். ஆனாை் அப்தபாழுது ைனிெனா  பிறப்யபாைா என்று 

தெரிோது. ஓர் அறிவிை் இருந்து ஐேறிவிை் உள்ள ஏயொ ஒன்றிை் பிறப்யபாை் 

ஆனாை் அணவ ள் பார் க்ுை் பார்ணவயுை், ைனிென் பார் க்ுை் பார்ணவயுை் யவறு. 
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ஏதனனிை் ைனிெனு ்கு ைட்டுயை ெனிச் சீெனைான ஆறாை் அறிவு 

த ாடு  ்ப்பட்டுள்ளது அதுயவ யபரின்பெ்ணெ அணடே தசே்யுை். 

வைரின்ைை்:- 

யபரின்பெ்திற்கு என்று த ாடு ் ப்பட்ட தபாருணள ணவெ்து நாை் 

சிற்றின்பெ்ணெ அனுபவி ்கின்யறாை். ஆனாை் யபரின்பயைா 

எண்ணொயி ரை்கற்ை கொலை் வயொக 

     மிருந்நொலுை் சலிகக்ொ  இன்ை னொடு 

ைண்ணொடுை் வகு  ்லிங்ங வடட் னொடு 

     ைரணையை் ைொற்றிமவகக்ுை் வொணி னொடு    ஆ  உள்ளது. 

அறியொமை:-  

ென ்கு ென்ணன ோர் என்று தெரிோைை் இருப்பதுயவ மி ப்தபரிே அறிோணை. 

தைொழுதுைடொ  சொை்ரொஜ்ஜியை்: 

தபாழுது எங்கு இை்ணையோ அங்கு அறிவு உள்ளது. தபாழுதுபடாெ சுணன என்று ஒன்று 

உள்ளது அென் ந ை் தூ ் ை்,  அென் அசை், தூங் ாைை் தூங்கி சு ை்  ாணுை் இடை். இெணன 

ஆை்டவர் ள் 

விடியொைல் விடிந்நிருந்ந தைொன்னிலனொ தடங்வங 

        விடைதுவுண் டமு ைது ஊறிவர தலங்வங 

னடுவறிநந்ு உமரைை்வர்க ளவர்கவளசன் ைொர்கக் 

       னொ தரன அடித ொழுக னற்கதிமக வசவை   

 

 என்று தைய்ன்னிமலை் வைொ  ்தில் அருளியுள்ளார் ள்  அந்ெ தபாழுதுபடாெ 

சாை்ராஜ்ேெ்திை் நை்ணை ஆ ்கி ணவெ்து  ்த ாை்டிருப்பதுயவ இந்ெ ஆதி ைார்  ் னீதி அணவ. 

 

ஆறொை் அறிவு: 

 ஆறாை் அறிவு என்றாை் உைகிை் பகுெ்ெறிவு என்பர். ஆனாை், ஓர் அறிவு முெை் ஐேறிவு 

உள்ளணவ ள் அணனெ்திற ்்குை் பகுெ்துப் பார் க்ுை் அறிவு உள்ளது. ைனிெனு ்கு ைட்டுயை ெனிச் 

சீெனைா  த ாடு ் ப்பட்டுள்ள அெ்ெண ே ஆறாவது அறிணவ நாை் அறிந்து த ாள்ள ஓர் 

தைே்குருபிரானின் இர  ்முை், அருளுை் நை ்கு  ட்டாேை் யவை்டுை். 

ஏசுகிறிஸ்து பிறைப்ு:  

ஒரு ைாட்டு தொழுவெ்திை் நட்செ்திரங் ள் சூழ்ந்திரு ்  அந்ெ தபருைான் பிறந்து ஞான 

இச்ணசயுடன் இருந்து ஒரு குருபிராணன அணடந்து, ஞானை் தபற்று இந்ெ உை ெ்திை் 

உள்ளவர் ளு ்கு ஞானை் கூறி பை அதிசேங் ணள நி ழ்ெ்தியுள்ளார். ஏசுபிரான் அவர் ள் 

ணபபிளிை்  உன் சூரியன் இனி அஸ் மிை்ைதுமில்மல  உன் சந்திரன் ைமறவதுமில்மல 

கர் ் வர உனக்கு நி ்திய தவளிச்சைொயிருை்ைொர் என்று கூறுகிறார். இதிை் னிெ்திேை் 

எனப்தபற்றது ஜீவனா  உள்ளது. அதுயவ சா ாெ் ெணைோ  உள்ளது. இெணன ஆை்டவர் ள் 

சொகொ ்  மல ன  ொசச்ு   ன்வைவல 

வவகொ  கொலூன்றிக் தகொண்வடனடி 

வைொகொை்பு னலந்நொக ்தகொை்மிய டீங்ஙடி 

தைொய்யுல கவீணர ்கொணுவொவரொ  

 என்று தைொன்னரங்க தகொை்மியில் அருளியுள்ளார் ள் சா ாெ்ெணை, யவ ா ் ாை், 

யபா ாப்புனை், இணவ யள அணனெ்து சன்ைார் ெ்தின் ைரபு இதுயவ ஞானை் இெ்ெண ே ஞானை் 

ஏசுபிரான்  ாைை் ைட்டுை் அை்ை அது வாணழேடி வாணழோ  தொனி ைாறாைை் நை் ஆதிைார் ்  

னீதி அணவயின் மூைை் நை ்குை் இெ்ெண ே ஞானை் வழங் ப்தபற்று நாமுை் அதிை் ஆகி ் 

த ாை்டிரு ்கியறாை்.என்ற பகிர்வு ளுடன் அணவ இனியெ நிணறவுற்றது.  
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19-12-2021 ஞாயிற்றுக்கிழஜம சிவகாசி சஜப  

மதாகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமளரசன் 

 இன்ன ணம்பல காரிய காரணம் எனத் துைங்கும் காலந் நாட்டிய 

காரணப்பா பாடலுடன் அவை பதாடங்கியது. 

குருவின் வல்லஜம:  

வைதத்தாயாக ைரும் குரு பபருமானின் அமுதனா மூலம் அருளப்படும் வைத பமாழியானது 

நம்முவடய அறியாவமவய நீக்கி அறிவுப் பிரகாசத்தில் ஏற்றி, புண் னாைாக இருந்தவத, 

கவலைாணி குடியிருக்கும் வைத னாைாக மாற்றி வைக்கும் என்பவத உணர்த்தும் பதய்ைத் 

திருைாக்கியம்: 

னாவுக்கு பபரியதாக உலகமில்வல. கவலைாணி குடியிருப்பு னாவில் என்று வைதம் 

பசால்லுகிறது. ஆகவை அந்நக ்கவலைாணி உன்னாவில் இருகக்ும்படி உன்னாவை னீட்டி அகட்டி, 

வைத னாைாக ைளர்க்க வைண்டும் என்பதுவை எம் எண்ணம் 

உபளதசம்: 

அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக ்கதஜவ 

      யஜடக்கும்ளப ரறிமவனக ்கருளி 

எங்ஙுரு னாத மரனக்குப ளதச 

      மிருத்திய தனிமுதற் மபருமான். 

என்ற குருமணி மாவலயில் ைரும் பாடல் ஓர் உபவதசச்பசயல் ஆகும். பமய், ைாய், கண், 

பசவி, மூக்கு, என்ற ஐம்புலன்களின் ைழியாக உணர்தல் சுவைத்தல், பார்த்தல் ,  வகட்டல் , நுகர்தல் 

என்று பைளிமுகமாக ஓடிக்பகாண்டிருந்த நம்வம அகமுகமாக மாற்றி, பமய்ஞான 

ைாழ்க்வகக்குத் வதவையான உளவுகவளக ் கூறி அவழத்துச் பசல்ைவத உபவதசமாகும். 

இச்பசயலுக்கான மற்பறாரு சான்றாக தனித்திருப் பாடல்களில் உள்ள, புலன்வழி பற்றி 

ளயாடிப்ளபாகக்ி மயன் வயஜத மயல்லாம்  என்ற பாடல் அருளப் பபறற்ுள்ளது. 

குருவின் அவசியம்: 

இவறைன் மனிதனுக்கு அைசியம் வைண்டும் என்பவத உணர்த்தவை வகாயில் 

ைழிபாடுகளும், ஆசச்ார அனுஷ்டானங்களும் நகலாக எடுத்து வைகக்ப்பட்டுள்ளன. "மூர்த்தி, தலம், 

தீர்த்தம் முவறயாய் பதாடங்கிவனார்க்கு ஓர் ைார்த்வத பசால்ல சற்குருவும் ைாய்கக்ும் பராபரவம 

"என்றும், மாதா, பிதா, குரு, பதய்ைம் என்பதற்வகற்ப, இவறத்வதடல் உவடயைர்க்கு ஓர் 

பமய்குருவின் சந்திப்பானது பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் திருவுளத்தின்படிவய நிகழும் என்பவத 

நம் ஆண்டைர்கள் ளதடி வரும் மபாருளள யாவர்க்கும் மதய்வதத்ிருவுளளம என தெே்வெ் வதடு 

கூடகத்தில் அருளியுள்ளார்கள். குரு தரிசவன கிவடகக்ும் நாளானது வநரம், காலம், வகாள், வயாகம் 

இவைபயல்லாம் ஒன்று வசரக்கூடிய அதிர்ஷ்ட நாளாகும். குருவின் திருஆல ைாயாகிய 

நாைாஸ்திரமானது நம்வம பிடித்திருகக்ும் கிரகம், மாவய, மும்மலம் ஆகியைறவ்ற தூள் தூளாக்கி, 

பமய்யின்மீது மாறாஇச்வச ஏற்படுத்தி முகூர்த்தக்கால் ஊன்றி வைத்து ,வதான்றா துவணயாக 

நின்று இரட்சிக்கிறது. 

அருணகிரிநாதர ்பாடல் 

ஏறுமயிளலறி விஜளயாடு முகம் ஒன்று  
ஆறுமுகமானப்மபாருள் நீ அருள ளவண்டும் 

ஆறுமுகமான பபாருள் என்பது குருவின் ஒரு முகமாகிய- னாதமுகமாகும். அன் னாத 

முகத்தின் மூலமாக நம் பாைங்களானது சங்ஙரிப்பட்டு புண்ணிய ைாழ்ைானது ைழங்கப்படுகிறது  

என்ற பகிர்தலுடன் அவை இனிவத நிவறவைறியது. 
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23-12-2021 வியொழக்கிழமை சமை த ொகுைப்ு: ஸ்ரீ.குைவரசன் 

இைஞ்ஞுழி சுழிெ்து ஏ ைாே் விை்மி என்ற ஞானச ்சங்ஙு  ாப்பு பாடலுடன் 

அணவோனது தொடங்கிேது நைது சறக்ுரு பிரான் இப்பாடலின் ர சிேைாகிே 

சா ாெ்ெணை, யவ ா ் ாை், யபா ாப்புனை், விந்து, னாெை் என்ற ஐந்து 

நிணை ணள உள்ளட ்கிேது ஓை் என அருளினார் ள். 

கொலச்சக்கரை்: 

 ாைச் ச ் ரெ்திற்குள் யஜாதிடை், 

பஞ்ஞாங் ை், நவ ்கிர  ய ாள் ள், 

நட்செ்திரங் ளின் சுழற்சி, என்ற  ாைெ்தின் 

சிறப்பு ள் அணனெ்துை் உள்ளடங்கி இரு ்கிறது. 

கியரொயு ை், முெை்  லியு ை் வணர உள்ள நான்கு 

யு ங் ணளயுை் நைது ஆதி ைான்மிேெ்திை், 

யுகங்ஙள் னொன்ஙுங்மங தகொண்டவகொ டூழியர் 

ைகதி ஆண்டவர ்வந்நவ  ொரவை. 

       

   என்று அருளப்தபறற்ுள்ளது. 

 ாைச் ச ் ரெ்தின் இர சிேைானது குரு 

பிரான் மூைை் ென்னிை் அறிே யவை்டிே 

தபருநிணைோ  உள்ளது.நை்முள் ஒருெணை முணற 

 ாைை் இேற்ண  உை்ணை  டவுளா  விளங்குை் 

தெே்வெ்ணெ ஆதி ைொன்மிய ்தில், 

ைனி னுமடய எண்ண ்தின் பிற்புறை் 

பிடரியில் னிமற னீதி யொசன 

பீடமிட்டிருந்நுவருை் வஸ்து வி ் ொகிய அது, 

வகொடி சூரியை் பிரகொச அதியரசு கிரணைொலி, 

பிரை்ை தசொரூை இ ய வைருகிரியரசு  வசு ைொல், 

சு ் ொவிச் சி ்து, வி ் ொன மு ்து,ஒ ்ம  யுரு, 

அணுவினுக்கு அணு, அகண்டை் 

அமன ்தினுக்குை் அ மன விழுங்ஙிவிடுை் 

அகண்டை், எழு ொ  எழு த்ு, ஓ ொைவலொதுை் வவ ை், ைற்றுை் அ மனவய வி ்தில்லொ வி ்து 

என ஒவ்தவாரு ைனிெனு ்குள் விளங்குை் தெே்வெ்ணெ ஆை்டவர் ள் அருளியுள்ளணெ ஆசான் 

அ ந்துைங்ங அருளினார் ள். 

வகொடொயி க் கூர ்100-வது திருவொக்கிய த்ில் உ ்திவயொவனை்  தபான் அறை் பிறந்ந பீடபூமி 

திருஸ்ெ்ெைை், ைதி வளருை் பூவனை், உெ்தியோவனை், ெை்ட ாரை்ேை், ஒலிவாைணை; அதுயவ உன் 

தசாந்ந பூமி, என ஆை்டவர் ள் அருளியுள்ளார் ள். இன் னிைவுைகிற்கு.பை்யவறு தைாழி ளிை் 

வந்ெ பை்யவறு யவெங் ளுை், அெனென்  ர்ெ்ெர், னடைாடுை் திருயைனியுடன் இருந்ெ வணர னிஜ 

னிதி ைாப ரப் பைணன ை ் ள் ெணை ்கு அளந்ெது.அந்ந யவெெ்ணெ அருளிச்தசே்ெ  ர்ெ்ெரின் 

னாவாகிே மூைைந்திரமுை், அவர் அருளிே யவெமுை், அவர் ைணறந்ெதுை் உயிரிை்ைாெொே்ப் 

யபாே்விடுகிறது. வந்ெ யவெைாகிே ஆசான் உருொங்கி வந்து, சர்வ யவெங் ளின் உட்தபாருள் 

ஆொர உயிர்ப்பு ணள எை்ைாை் ைனிெனின் ெணையிை் ஏறற்ி ணவ ்கின்றார் ள் எனயவ உடலுள்ள 

யபாயெ ென்ணனப்யபாை் உடதைாெ்ெ, பரைாெ்ை அறிவிை் விளங்குை் ஒருவணர யெடிப்தபறுவயெ 

ைனிெனின் முெை்  டணை என்று யவெை் கூறுகிறது. 

கொலந் நொட்டிய கொரணை ்ைொ - ைொடல் எண்-07. கருை சி ் ர் கொல த்ு  எனுை் பாடலின் புரிெைா  

ஜீவணன அறிோைை் புற சடங்கு ளிை் அதி  ஆர்வமுணடேவர் ணள அறிோெவர் ள் 

என்றுை் இருை் ைெெ்ெவர் ள் என யவெெ்திை் கூறப்பட்டுள்ளது ஆை்டவர் ள், மு ப்புப் பாடலிை் 

 ன்  ன் ை  ்தில்  வறொ திரு த்ி என அருளியுள்ளார் ள். அெ்ெண ே சுெ்ெ சன்ைார் ் ெ்திை் 

சார்ந்திருந்து சொவருை் முன் சொை்ைழக்கை் ைழகுை் தைே்வழிப் பாணெயிை் நை்ணை கூட்டிச் 
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தசை்லுை்  ருை சிெ்ெராகிே நை் குருபிரானின் தசாை்படி நடந்து ஞானெ்ணெ அணடயவாை் என 

பகிரப்தபற்றது. 

ஸ்ரீைொணிக்கவொசகர் அருளிய திருவொசகை், தச ்தில்லொை் ை ்து- ைொடல் எண்-06 “அறுக்கி 

வலன்.வமக யறிவயன்... “ என தொடங்குை் பாடை்  

ைன உடை் என்னுை் ைாணேெணன அறு ்குை் தசேணை ஆை்டவர் ள் “அறுக்குைட்டு 

ைொய்மக மன யறு ்வ  விட்டு அருைமறயி தனறிவழிவய ஆசொன் பின்வன” என 

கூறியுள்ளார் ள். ஆசான் திருவா ்கு ஒரு தீ  ார் யை  ைணழ யபான்ற ஆசானின் திருவருணள 

அறிோைலுை் அவர் ள்  ாட்டுை் நை்வழியிை் தசை்ைாைலுை் இந்ெ உடலுை், ைனமுை் ெடு ்கிறது 

என்பணெ அறிோைை் ைனை் யபான யபா ்கிை் யபாகியறாை். விணடப் பா ன் என்பது விணடயேறுை் 

தபருைாளா  விளங்குை் குரு தபருைாணனயே குறி ்கிறது. இென் சிறப்பு பை யவெங் ளிலுை் 

அருளப்தபறற்ுள்ளது. இணறவயனாடு யசராைை் துணவெைா  இரு ்குை் என்ணன,  அெ்ணவெைாகிே 

திருப்தபருந்துணற யைவிே சிவனாகிே சற்குருயவ, நின்யபாை் என்ணனயுை் ைாற்றி அருள் புரிே 

யவை்டுகியறன, என்பணெ “திமரயறு ்த ன் குமற முடிக்க வவணுைை்ைொ வ வ விமட ஏறி 

னின்ற ஓை ச ்தி என தெே்வெ் யெடு கூட ெ்திலுை், விமட தைற னல்வீடமடய மவக்குை் 

ைஞ்ஞொட்சரவை “என ஐை்ைைிப் தபாதிண யிலுை் ஆை்டவர் ள் அருளியுள்ளார் ள். 

திருஞொன சை்ைந் ர் அருளிய வ வொர ் திருை்ைதிகை் மு ல் திருமுமற, திருைருகலுை் 

திருச்தசங்கொட்டங்குடியுை்-ைொடல் எண்-05 ைொடன் முழவுை் விழவுவைொவொை். ொை்ைரவ எனுை் 

பாடலின் புரிெைா , 

 திருபஞ்ஞணை எழுசச்ி பாடலிை், ைளிங்ஙன உளதைழில் ைக ்ர்கள் குழுமிவய  ைரைனின் 

வகொயில்முன் ைொடல்கள் ைொடினர் என்றுை் விழவு எனுை் திருவிழாணவ பற்றி தைே்ஞ்ஞான 

ை ெ்து ் ளின் அ மிே உைகிை் தபௌர்ைமி சைேெ்திை் ஒரு புதிே திருப்பை் உை்டாகி அது ஒரு 

சன்னெை் யபாை அவர் ளு க்ு இறங்குகிறது. அெ் திருச்தசேணைப் யபாறற்ி அவர் ளுணடே ை ் ள் 

அந்நெ் தெே்வ வாணடணேப் தபறயவை்டுதைன்ற  ருணை யனா ் ெ்துடன் ொன் ைாொ ைாெை் 

தபௌர்ைமி சைேெ்திை் இந்நெ் திருவிழா  ்ள் எடுெ்து ணவ  ்ப் தபற்றுள்ளன என ய ாடாயிெ ் 

கூர் வா ்கிேை் 301 ை் அருளப் தபறற்ுள்ளது. 

யசட  ைா ைைராகிே ய டேயை  ஆசானின் னாெை். அது சீடனு ்கு சீராகிே அைானிெ்ணெ 

த ாடு க்ுை் திருசத்சங் ாட்டங்குடிோ  விளங்குகிறது.  ாட ை் என்ற அழிோெ ஆணட அொவது 

நிெ்திே திருயைனியுடன் வாழுை் ஆசானின் வா ்ய  திருைரு ைா  இருந்து  

திரு ் ாட்டுப்பள்ளியிை் நை்ணையுை் குடியோங்ஙி வாழணவ க்ுை் தபருநிணை ணவப்பா  உள்ளது,  

எனுை் பகிர்ெலுடன் அணவ இனியெ நிணறயவறிேது. 

 

25-12-2021 கிறிஸ்துைஸ் தின சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி. கல்ைனொ விஜயகுைொர் 

எங்ஙுை் தைய்வழி ஏறி ்து லங்ஙிட எனுை் பாடலுடன் குருபிரான் அணவணேெ் 

தொடங்கினார் ள். ஒவ்தவாரு  ாைெ்திலுை் தைே்வழிோனது ஏறிெ்துைங்ஙிட இயேசுநாெரா  

ைார் ் நாெரா  அவொரைானது நி ழ்கிறது.பரிசுெ்ெ ஆவிெ்தெே்வை் இயேசுபிரான்  ன்னி 

ைரிேை் சூலிலிருந்து தவளிோன இரவு அணடோளைா  சுடரான வாை் நட்செ்திரை் மின்னி 

வழி ாட்டிட தீர்  ்ெரிசி ள் யெடிவந்து வைங்கிேது அவரின் அவொர சிறப்ணப உைர்ெ்துகிறது. 

ென்ணனேறியுை் தசேலிை் ஆகுை்யபாது ொன் இயேசுநாெரின் பிறப்பின் சிறப்ணப உைர முடியுை். 

ஒருவன் ைறுைடியுை் பிறவொவிட்டொல் வ வனுமடய ரொஜ்ய ம் க ்கொண ைொட்டொன் என்பயெ 

அவருணடே தீர்  ்ைான திருவா  ்ாகுை். வ வமன ஒருவருை் ஒருவைொதுை் கண்டதில்மல 

யெவணன புற ் ை் த ாை்டு  ாை்பெை்ை சுடரான அறிவு  ்ை் த ாை்டுொன்  ாைமுடியுை். 

யெ ாைேெ்து ்குள் பரிசுெ்ெ ஆவிோனது யபசுெை், மூசச்ுவிடுெை், ய ட்டை், பார்ெ்ெை் என 

ஆவிப்தபாருளான உைர்வு ளாை்  ட்டப்பட்டிரு ்கிறது. ஆை்டவர் ள் திருவா ்கிேெ்திை் “நொன்” 

வந்து அைர்ந்ெ பிறகுொன் நீ பார் ்கிறாே், ய ட்கிறாே் என்கிறார் ள்.  ர்ெ்ெராகிே “நொன்” இந்ெ 

உடைாகிே பூமி க்ு ஜீவனா , ஒளிோ  இரு ்கிறது.அந்ெ அறிவின் ஒளி 

இவ்வுடலிை் இரு க்ுை்யபாது தபறுவதுயவ ைறுபிறப்பு. அவர் நை்மிை் 

நிணைெ்திரு ்கிறணெ அவர் ெந்ெருளின பரிசுெ்ெ ஆவிோகிே நாெெ்தின் 

வழிோ யவ அறிேமுடியுை். அந்ெ பரிசுெ்ெ ஆவிணேப் பின்பறற்ி  ்த ாள்பவன் 



 

23 
 

January  2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மார்க்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

தசேை் உணடே யெவர சிேச ்தசேணை அன்தபனுை் பிடிோை் பற்றி ஏறி, ைனை் திருை்பி அறிவா  

ைாறி யெவனுணடே ராஜ்ேெ்திை் குடியேறி வாழ்வான்  

எட்டொை் நொள் ரொ ஞொனஸ்னொனை். 

ஒருவர் முன் தசே்ெ பாவங் ளிலிருந்து 

மீட்பணடே  ர்ெ்ெரின் தபேராை், ெை்ைீராை் 

ஞானஸ்னானை் த ாடுப்பொனது, ஆசானின் 

அமிர்ெவர்ஷிப்பாகிே ஜீவ ெை்ைீர் மூைை் பாவை் 

நீங்கி யெவப்பிறப்பாகிே ைறுபிறப்பிை் பிறெ்ெை், 

உயிர்ெ்தெழுெை் இவறண்ற ் குறிப்பொ வுை்,  எட்டு 

என்பது அ ரப் தபாருளாகிே ஜீவணன ் 

குறிப்பொ வுை் இரு ்கிறது. இரவு=இருள் 

அறிோணை எனுை் இருள் ைணறந்து, நொவன வழியுை் 

ச ்தியமுை் ஜீவனுைொயிருக்கிவறன் எனுை் 

தைே்ப்தபாருள் விடிந்ெ நாள் எட்டொை் நொள் ரொ 

ஞொனஸ்னொனை் ஆகுை். 

இவயசுவின் ர ் ை்:  

என் இர ் ை் தைய்யொன 

ைொனைொயிருக்கிறது. இரெ்ெை் சிந்துெலிை்ைாைை் 

ைன்னிப்பு உை்டா ாது. ஆெ்ைாவிற் ா ப் பாவ 

நிவர்ெ்தி தசே்கிறது இரெ்ெயை. ஆசானின் 

இரெ்ெைாகிே செ்ெெ்ணெ நிெ்ெை் தசவிவாயிைா  உட்த ாை்டு, அவர் அன்பிறக்ுப் பாெ்திரைாகுை் 

யபாது நை் சிெ்ெெ்திை் உள்ள பிெ்ெெ்ணெ நீ ்கி பாவங் ள் ைன்னி ் ப்பட்டு பரிசுெ்ெை் 

ஆ ் ப்தபறுகியறாை் கொதுள்ளவன் வகட்கக்கடவன், என் சை்  ்திற்கு தசவிதகொடுங்கள். 

யெவனுணடே வசனை் விெ்திை்ைாவிெ்ொ வுை், நாெயை யெவனுணடே சாேைா வுை் இரு ்கிறது  

ஆறறிவு தபற்று வந்துை் ஐேறிவு நு ர்சச்ியியையே இருப்பவனின் ைனணெ ஆேனின் குரைாகிே நீதி 

தைாழியே அறிவின் வழியிை் நடெ்தி நரணன ைனுவா ்கிப் பின் யெவன் ஆ க்ுகிறது  

சணல் வஸ்திரை்  ரி ் வர:் 

சைை் என்பது  யிறு. இந்ெ உடை்சூட்ச ்  யிற்றாை்  ட்டப்பட்டிரு ்கிறது. பருவுடை், 

ைனவுடை், வளிவுடை், அறிவுடை், ஆனந்ெவுடை் என இணவ ஐந்து உடை் ளுை் ஆவிப் தபாருளா , 

சூட்ச ் யிறற்ாை்  ட்டப்பட்டுள்ளது. ஆவி க்ுரிே சிந்ெணனயே நிெ்திே ஜீவனுை் சைாொனமுைாே் 

இரு ்கிறது. சைாொனை், சைெ்துவை் உயிர் ஒட்டிே ர சிேைா  இரு ்கிறது. எை் ைெெ்ெவர் ்குை் 

அறுசுணவ ஒயர ைாதிரி ொன் இரு ்கிறது. அறுசுணவ த ாை்தடாளிெ்ெ இடை் அறிந்ெவர் யள 

அைரர் ள். ஆை்டவர் ள் அறிவின் மூைைா  ெை் ை ் ளு க்ு இெ்யெவ ர சிேச் தசேணை ஆ ்கி 

ணவெ்ொர் ள். ெை் ை ் ளாகிே எொர்ெ்ெ நன்ைனை  ்ள் ோரா  இருந்ொலுை் இதிை் யசர்ந்து யெவ 

பிறப்பிை் பிறந்து ஆகி ்த ாள்வெற்கு ஆை்டவர் ளுணடே ஆசீர் பாெை் என ை ா சங் ை்ப 

ைந்திரெ்திலுை் கூறி ணவெ்துள்ளார் ள். ஆை்டவர் ளின் திருநாைெ்ணெ அறிவின் மூைைா  ஓங்கி 

உரெ்ெ குரலிை் தசாை்ை க்ூடிே  ாைைா  வருை் புதிே ஆை்டு முழுவதுை் இரு  ், ஆை்டவர் ளின் 

தபாற்பாெங் ணள வைங்கி அணவணே நிணறவு தசே்ொர் ள். 

26-12-2021  ஞொயிற்றுக்கிழமை சிவகொசி சமை த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி. அருணொ சு ர்சனை் 

 பரமளன உருமவடுத்து பாரிஜடக் குருவாய் வந்த வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

பதாடங்கியது. வாசி காலுசச்ி கண்டத்தின் வழியாய் பாடவலத் பதாடர்ந்து, மனுத்தவல என்றும் 

அழியாதது. சன்னதப் பாரைான்களின் வகயகத்தில் ஆகாவிட்டால் நரகம் நிசச்யம் எனப் 

பகிரப்பபற்றது. பாரைான்களின் ைருவக பதய்ைத் வதடு கூடகம் பாடலில் வந்தது னிைந்தான் 

அய்யா என்றும், ஓஜச வலுதத்து ளநசம் மிகுதத்து, ஓர்ஜம பழுதத்து என்றும், அதன் விவளைாக 

அகம் அகமியம் எனக ்கூறுைதும் னாசிகக்ு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத அந்த நிவலவய.  தன் தன் ஜீை 

குவகயில் குடிவயற்றுகின்ற ஆசானின் வனாக்கிற்கு இணங்கி நடப்பவத தைம், 

அறம் பசய்தல் ஆகும். உடம்ஜபப ்மபற்ற பயனாவமதல்லாம் உடம்பினுள் 

உத்தமஜனக் காண்பதற்ளக. உள்ளம் உருகார்க்கு கள்ளம் கருகாது ஞான 

மவள்ளம் மபருகாது . 
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ஆண்டவர்கள் திருவாக்கியம்: ஒரு பூ இளகி மலரும் வபாது ைாசவன ைருைது 

வபால், எமது தை ஏற்றத்தால்  அககக்ருவிகள் மாறியதால் தான் வதை மணம் 

வீச நிற்கிறது :  சிைனின் னாமத்திற்கு இலக்கு ஆனைர்கள் 

அனந்தர்கள்.துரியம், துரியாதீதம் எனும் சங்கல்பம், மவனானிசச்யம் ஆகிய 

உள்ளவமவய கண்வணர் தரிசிப்பைர்கள் அனந்தாதி வதைர்கள். தன்வன அறிந்து தைமுவறயில் 

ஏறுைதற்கு ஜீை வித்திலிருகக்ும் பரமவித்துவை உதவுகிறது. இது காரண,மகா காரண  பசயலாக  

விளங்குகிறது. அதவன சந்தித்து பலன் பபற்றைர்கவள சன்னதப் பாரைான்கள். சும்மா இருக்க 

சுகம். மனம் சும்மா இருகக் பழக வைண்டும். 

திருமவம்பாஜவ பாடல்:ளபாற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் :  சத்திய வைதம்,  ஒருைன் 

குருடனாய் பிறந்தது அைன் தாய் தந்வதயர் பசய்த பாைம் இல்வல என்றும் இவறைனின் கிருவப 

மனிதனிடம் பைளிப்படும் பபாருட்வட என்றும் உள்ளது. இவயசு பபருமாவன சிலுவையில் வைத்து 

அவறந்ததும், பின்பு உயிர்த்பதழுந்ததும் பாை புண்ணியத்வத விளக்கும் அகமிய பசயல்களாக 

உள்ளது. பாபம் வசதிகக்ப்பட்டு அறிவு பிரகாசம் பபறுைவத அறம். முன்பசய்த பாைத்தின் சம்பளம் 

மரணம் என்றும் கர்த்தரால் நாம் அவடைது னித்தியஜீைன் என்றும் கூறப்படுகிறது. "தாயின் 

மிக்காங் கருவண" என்ற பாடல் : ஓயாது ைந்த "வதயாத நிலம்" என்பது அழியாத பசால்வல 

உருைாக்குகின்ற ஆசானிடத்தில் உள்ளது. நாவிற்கு பபரிதாக உலகம் இல்வல என்பது 

பபரிவயார்களின் திருைாகக்ு. 

அத்திமாபுரம் பாடல்:- அத்தி என்பது மரம், எலும்பு, யாவன எனப் பபாருள்படும். எலும்பால் ஆன 

வதகத்தின் உள் இருக்கும் அம் மாபுரவம அத்திமாபுரம் பளுமவலாம் விழுங்கிப் பளுமவலாம் 

கடந்து பழுவற்றிருந்த பாரப் பருவத பராபரத்ஜத இதவன அந்த பரம்பபாருவள ைந்து 

அறிவிப்பது னயனகக்வலயின் மூலமாகத்தான். அதாைது மூன்றாைது கண்  திறப்பிக்கப்பபற்று  

பமய் உணர்வு தூண்டப்பபறற் மகக்ள் ஓதுைது மான்மியம். 30 ையதினுள் ஒருைன் பமய்வய அறிய 

வைண்டும் என்பது வைதத் தீர்ப்பு. முக்குணங்களால் மனிதன் பசயல்படுகின்றான். ஆனால் 

பிரம்மவமா அவசைற்ற குணகக்ுன்பறனக ்கூறுகிறார்கள். குணம் குணா னயன்மி எனும் பசயலாக 

முக்குணம் மாறி நிரக்ுணமாகும் பசயல் பழக வைண்டும். ஆத்மா நிரக்ுணமாக உள்ளதாகும். 

கானகம் குடிபுகுதல் என்பதின் விளக்கமாக: 

மூன்றாைது கண் ஒரு சப்தத்தின் மூலமாக 

திறப்பிக்கப்பபறும் பசயவலக் கூறுைதாகும். 

இவதவய சப்தத்தினுள்ளள சதாசிவம் காட்டி 

எனக் கூறுகிறார்கள். 

 காகபுசுண்டர் என்பது "காகா" எனும் 

அகரைடிவினன் ஆகும். அகரம் தான் அறிவு, அறிவு 

தான் கவல என்றும், கவல தான் ஆவி, ஆவிவய 

சத்தம்,  உணர்வு, கைனம் என உள்ளது. இதுவை நம் 

ஊண் உடம்பு ஆலயத்தின் அகத்தில்  உள்ளது 

எனப் பகிரப்பபற்று  வதாத்திரப்பாடலுடன் அவை 

நிவறவுபபற்றது.  

26-12-2021: ஞாயிற்றுக்கிழஜம சத்துவாச்சாரி 

சஜப மதாகுப்பு :ஸ்ரீ. வடிளவலன்  

எமபடரடி படு ளகாடாயிதக்கூர். வாக்கியம் 

எண்: 60 

வைதம் இருக்கிறது. ஆறாைது அறிவு இருக்கிறது. 

சூக்குமவதகம் இருக்கிறது. ஆகவை, உனக்கு 

அைற்வற விளக்கித்தரப் பாரைான்களும் 

ைருைார்கள் என்பது னிசச்யம். தவரதனில் 

நரராய்த் வதான்றியைர்கவள சங்காரம் பசய்த 

பிறவக மனுைாய் மாற்ற முடியும். ஒரு குழந்வத 
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தாய் ையிற்றில் இருந்து பிறக்வகயில் அழுது பகாண்டு பதாப்புள்க் பகாடி 

அறுக்கப்பட்டு, தீட்டுத் துடக்கு வைதவனயுடன் பிறக்கிறது. ஆனால் ஒரு 

ஆசான் நரவன மனுைாய் மாற்றி பிறக்க வைக்கும் வபாது தீட்டுத்துடக்கு 

இல்லாமலும் மகா பரிசுத்த பதய்ை அலங்கார ைாசத்துடன், என்றும் 

பதாடர்புவடய பதாப்புள்க ்பகாடி அறுக்காமலும் மகிழ்ச்சியும் சந்வதாஷமும் 

நிவறந்த அறிவுப் பிறப்பில் பிறக்க வைக்கிறார்கள்.  இதுவை நல்ல கதிநிவல 

விளங்கும் குருவின் மதி ைல்லபச ்பசயலாகும் என்பவத திருமந்திரதத்ில், 

சிவசிவ என்கிலர ்தீவிஜன யாளர் 

சிவசிவ என்றிட தீவிஜன மாளும் 

சிவசிவ என்றிட ளதவரு மாவர் 

சிவசிவ என்னச ்சிவகதி தாளன    

      என்று திருமூலர் அருளியுள்ளார். 

ஒருமமாழி: 

நம்மிடம் உள்ள அழிந்து வபாகிற பசல்ைத்வத பகாண்டு நம் அறியாவமயாகிய மன 

இருவள வபாகக் முடியாது. ஒரு அரசவன ஆனாலும் அவத நிவலதான். ஏபனன்றால் புற இருவள வபா 

என்று பசான்னால் வபாகாது. அப்படி இருகக் அக இருளும் நிசச்யம் வபாகாது. ஒரு இவற குருைால் 

தான் அந்த இருவளப் வபாக்க முடியும் என்பது ஆண்டைர்கள் திருைாக்கு. இவதவய அறிவு அறி 

பாடத்தில்,  

இருளறு மமாழிளயார ்இஜறகுரு வாகும் 

மபாதுமமாழி ளபசுளவார் ளபாலியாம் குரவர்  

       என்றும் அருளியுள்ளார்கள். 

மன இருவள வபாகக்க் கூடிய ைல்லபமான பபாருள், சுத்த வசதன்ய நாதரின் பசால்லாகிய 

ஒவர பபாருள்தான். அதுவை பமய்ப்பபாருள், என்றும் அழியாத பசல்ைம். இந்த பசல்ைம் தான் அக 

இருளாகிய மன இருவளப் வபாக்கும் ைல்லபமான கருவியாகும். இது தான் உரியம் பமாழி, இம் 

பமாழி, ஒரு பமாழியாம் குரு பமாழி, தவலயான பமாழியாகும். இவதவய ஞான முஜறயீடு 

பாடலில், 

உரியம்மமாழி யிதுளவா திளனன்  

  உற்றவு ைாரிதுளவ.   என்று சாவல ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

எனவை ஆசான் பசால்லின் மீது கைனம் வைத்து நடப்பவத உறற் உஜாரான உபாயமாகும். 

இதுவை வதைனின் முடிவு தீர்மானமாகும். இவதவய திருவள்ளுவர ்பிரொன் அவர் ளுை்  

மசல்வத்துள் மசல்வம் மசவிச ்மசல்வம் அச ்மசல்வம்  

மசல்வத்துள் எல்லாம் தஜல. (411)    என்று அருளியுள்ளார்கள். 

ஆலயம்: 

பறவைகளின் பாதுகாப்பிற்கு கூடுகளும், மாடுகவள கட்டி வைக்க பதாழுை மும், 

குதிவரகளுகக்ு லாயமும் இருப்பது வபால ஆன்மா லயமாக, பாதுகாப்பாக இருப்பதறக்ான இடவம 

ஆலயம். அதுவை உள்ளமாகிய வகலாயம். 

இஜற வழிபாடு: 

ஒரு மனிதனின் அவடயாளம் என்பது உடலில் உள்ள அங்க அவடயாளம் அல்ல. அது 

குணமாக, சப்தமாக உள்ளது. ஒருைர் வபசினால்தான், அைவரப்பறற்ி பதரிந்து  பகாள்ள முடியும்.  

அவத வபால ஒருைருவடய பபயரும் உடவல குறிப்பிடுைதல்ல. உயிராகிய ஜீைனுக்கு தான் நாமம் 

சூட்டப்படுகிறது. அது வபாலவை இவற நம்பிகவ்க, இவற ைழிபாடு என்பதும் புறத்தில் உள்ள உருை 

அவடயாளத்வத மட்டும் பார்த்து ைணங்குைதல்ல. உருைம் கடந்த பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைமாக 

விளங்கும் அசலான இவறைவன பார்த்து, பழகி, உணர்ந்து ைணங்குைவத நிஜமான இவற 

ைழிபாடு ஆகும். அதுவை ஞானமாகும். சரிவய, கிரிவய, வயாகம், ஞானம் என்ற நான்கு படி 

நிவலகளின் மூலம் தான் இவறைவன ைணங்க முடியும். வயாகம் என்பது வக கால்கவள மடக்கி 

பயிற்சி பசய்ைதல்ல, மூச்வச இழுத்து விடுைதல்ல. இவத பிறந்த குழந்வதயும் பசய்து 

பகாண்டுதான் இருக்கிறது. இந்த நான்கு படி நிவலகவளயும் பிரம்ம வித்வதயின் மூலம் கற்று 
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பழகி வகைரைவடந்த ஒரு பமய்குருபிரான் தான் பழக்கி வைப்பார். இவதவய 

நமது பதய்ைமைர்கள் மமய்வழி னூல் பாடலில்,  

வழிசரிஜக முடிந்நமுடி விடமும் காட்டி 

  வட்டமா சித்தியுமமய்ப ்பாலும் காட்டி 

வழிளயாகம் கஜலனாலங் ஙுலமுட ்பாய 

   வழிமசன்ளறா மரன்றாற்றான் வஜகயாய்ச ்மசால்வார் 

அழியாது படிபப்டியாய் னின்ற ளபச்ஜச 

   அஜனத்ஜதயுளம மதரிந்நவன்ளபாற் மபாது வாய்ப் ளபசும் 

களிம்பான மனதத்வஜனப ்புஜடதத்ுத ்தள்ளிக ்

   காதவழிக் கபப்ுறதள்த மயாதுங்ஙி னில்ளல  (32) 

          என்று அருளியுள்ளார்கள். 

பட்டமும் கயிறு ளபால பறகக் நின்ற ஜீவஜன 

பார்ஜவயாளல பார்தத்ு நீ படு முடிசச்ி ளபாடடா 

என்று சிவவாகக்ியர ்அைர்களும் வயாகநிவல குறித்து அருளி உள்ளார்கள்.  வதாற்றத்தில் 

உள்ள பபாருவள வகயால் பிடித்து கட்டி வைக்கலாம். ஆனால் பார்வையால் பார்த்து முடிச்சி 

வபாடுைபதன்பது பார ரகசியச் பசயலாகும். இவத குருமுகத்தில் அறிய வைண்டும் என்ற 

பகிர்வுகளுடன் ஆசானின் ஆசீர்பாதத்தால் அவை இனிவத நிவறவுறற்து! 

 

இமச வகுை்புகளின் த ொகுை்பு: ஸ்ரீைதி. லொவண்யொ வொசுவ வன் 

12-12-2021 ைற்றுை் 19-12-2021 இமச வகுை்பு 

தெே்வெ் யெடுகூட ெ்திலிருந்து  

எங்ஙுவை ைக்கள் யொர்க்குை் 

    இடர்கமளந் வநொங்ங வவண்டி  ்

திங்ஙள்வந் நிமறஞ்ஞுை் த ய்வ  ்

    வ டுகூ டக ம் ை் ைொட 

அங்ஙவைொ ைங்ஙை் தீண்டொ 

    அருை்தைொரு ளுயருை் தசல்வை் 

 ங்ஙிவய குலவைை் ைொடொை் 

     ொன் சிரஞ் ஞீவி வயொவர 

 என்ற பாடை் நொ நொைகிரிமய ரொக ்தில் பாடுவெற் ான பயிற்சி அளி ் ப்தபற்றது. 

அணெ தொடர்ந்து தைய்ை ்தைொருள் அமடகக்லை ்ைொ பாடலுை்  ொள த்ுடன் பாடுவெற்கு பயிற்சி 

அளி ் ப்தபறற்து. 

26-12-2021 இமச வகுை்பு:  

 தைய்ைத்ைொருள் அமடக்கலை ்ைொ  

னீதினி மறந்நை ரை்தைொருவள 

னி ் தைன் சி ்  த்ு மறந்நவவர 

 

ஓமசதயொ லிதயல்லொை் ஆனவவர 

ஒ ்ம யொ தயன்னொளு முள்ளவவர 

 

என்ற பாடை் ொளெ்துடன் பாடுவெற ்ான பயிற்சி அளி  ்ப் தபறற்து. 
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2021 டிசை்ைர் மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

ராஜைய ஷ் 

கிர துணர 

பாரெ்்திபன் 

 ை்ோைி 

ைஞ்சுநாென் 

சரவைகுைரன் 

பழனியவை் 

தசை்ைை்ைா 

ைாெவன் 

புன்னண  

உைாராைி 

ஸ்ரீதுை்ொஸ் 

ெனராஜன் 

த ௌெை் 

பாஸ் ர் 

திோ ராஜன் 

வடியவைன் 

ைய ஷ்குைார் 

குையரசன் 

கிரிெரன் 

ய ாபிநாென் 

நா லிங் ை் 

ஜிெ்தின் 

கிருஷ்ைமூரெ்்தி 

யேைாவதி 

சிரஞ்ஞீவி 

வளவன் 

திருமுரு ன் 

முெ்துகுைரன் 

பழனிகுைார் 

சுந்ெரவடியவை் 

பிரபு, திருப்பூர் 

தஜ தீஷ், திருச்சி 

யைா ன், ேுை்டாே் 

தவங் யடசன்,  தசன்ணன 

சீனிவாசன்,  ாஞ்சிபுரை் 

ஜீவானந்ெை்,  ாஞ்சிபுரை் 

 ாரெ்்திய ேன், சிவ ாசி 

சசிகுைார,் யவலூர் 

 ாரெ்்திய ேன், ஆவடி 

சீனிவாசன், தசன்ணன 

பாைாஜி, சிவ ாசி 

 யைசன், சிவ ாசி 

பாைாஜி, ஆவடி 

ராயஜந்திரன், தசன்ணன 

03-12-2021, 04-12-2021,  

05-12-2021 சிவ ாசி சவப
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