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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 அங்ஙங்ஙவள, எதாரத்த் நன்மன 

சற்சன மக்கவள, எமைாவதவய விலக்கிக் 

காக்கும் பரிசுதத் ஆவிதப்தய்ைம் 

பிரம்மப்பிரகாச பமய்ைழி சாவல 

ஆண்டைரக்ளின் திருைடி வபாற்றி ைணங்கி 

02.06.2022 முதல் 30.06.2022 ைவர நவடபபற்ற 

பன்னிரண்டு அவைகளின் நிகழ்வுகவள 

விஜயகுமார,் ஜீவிதாைடிவைலன், 

தியாகராஜன், குமவரசன், 

கல்பனாவிஜயகுமார,் வேமலதா 

தியாகராஜன், பானுமதி குமவரசன் ஆகிய 

என் ஞான பசல்ைங்களாகிய ஏழு வபர ்

இரத்தின சுருக்கமாக பதாகுத்து அளிதத் 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

பன்னிரண்டாைது மின்னணு சஞ்சிவக 

நமது வககளில் தைழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறது. இதில் பசால்லப்பபற்றிருக்கும் உயரஞ்ான 

வதை ரகசியங்கள் அகில உலக ஞானத் வதட்டம் உள்ள மக்கள் அவனைருக்கும் நாத 

மருந்தாக உள்ளது. இதவன ருசித்து புசிப்பதற்கான வபரறிவுதவன வநரம்ுகமாகப் பபற 

ைாருங்வஙா, ைாங்வஙா என அவழப்பவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் உன்னத 

வநாக்கமாகும். பபான்னாட்டு மனு மகன் புரந்தரர ் ஏட்டிவல பபயர ் பபாறிதத்ிருக்கும் 

வபரக்ள் அவனைரும் பபறுதற்கரிய வபரறிவைப்பபற்று ைாழ்ைாங்ஙு ைாழ்வு ைாழ, 

எல்லாம் ைல்ல பரிசுத்த ஆவி பதய்ைமாக விளங்கும் சுதத் அறிவை வைண்டி ைணங்கி 

ைாழ்த்துகிவறன்.    
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உன் கண்ணுக்கு எட்டியவத எை்ைாறு தகப்பன் உனக்கு உரிவமயாக்குகிறாவனா 

அை்ைாவற, உன் கண் பகாண்டு பாரக்்க முடியாத, ஆனால் உன் இதயக் கண்பகாண்டு 

பாரக்்கக்கூடிய அழியாத பசல்ைத்வத உனக்குப் பங்ஙிட்டுக் பகாடுத்து உரிவம 

யாக்குகிறைரக்வள குரு (கு = இருள், ரு = பிரகாசம்). இருள் உலக்கத்திலிருந்நு பிரகாச 

உலகத்திற்கு ஏற்றி வைப்பைரக்ள் குரு என்று அந்நச ்பசால்லுக்குப் பபாருள். 

 

மஜைமமாழி மாந்நர் மபருஜம னிலத்து  

னிஜைமமாழி காடட்ி விடும். 

 

என்று பசால்லும்வபாது, பமய்ஞானச ் பசம்மல்கவளவய மவறபமாழி மாந்நர ் என்று 

வைதம் பசால்லுகிறது. மற்றைரக்ள் உலக மாந்நர.் இைரக்ளுக்கு அந்நப் பபயர ்கிவடயாது. மவற 

பமாழி மாந்நவரப் பாரக்்கிறதுதான் தரிசவன. அைரக்வள அல்லாது வைறு எவதப் பாரத்்தாலும் 

அது தரிசவன ஆகாது. பாரப்்பது தரிசவன என்றால் திருடவனத் தரிசித்வதன், வனாயாளிவயத் 

தரிசித்வதன் என்னலாவம. 

 

~ சாஜல ஆண்டவர்கள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 ைூன் மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள்  

 

02-06-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

பபாஜதயா லிங்ஙுள்ள மதல்லாம ைந்நுவுன் 

பின்னாபல பயமதாடரந்்பநன் 

மபாை்கிண்ணத் தின்பாை்கஞ் ஞாவுங்ங லந்நந்நப் 

பபாஜதமயன் பைமதரிந்பநன் 

 

உலக மயக்கமான வபாவத ஆசானின் அருளமுதத்தின் மூலமாகத்தான் பதளியும். 

வைகுண்டம் காண ைந்த தருமி எல்வலாரும் பமய்குண்டம் கண்வடாபமன்றிருப்பார ்

அை்ைனத்வத. பபரிவயாரக்ள் தங்கள் திருக்கரத்தில் தாங்கி ைரும் பமய்ம்வம திருசப்சயவல 

வைத்வத தீரக்்கதரிசனங்கள் அருளப்பட்டுள்ளன. பதவரகசியம் பதடு உன்னுடம்புள். 

உயிருக்கான வதவைவயக் குறித்வத தீரக்்கதரிசனங்கள் பைளியாக்கப் பபற்றுள்ளன. 

குழப்பமுற்றிருக்கின்ற உலகத்வத பதளிவிக்கப் வபாகிறார ் என ஸ்ரீபுத்த பகைான் அைரக்ள் 

தீரக்்கதரிசனம் கூறியது தன்னுலவகக் குறிப்பவத ஆகும். பசயல்தான் பமய்சப்சயலின் 

அவடயாளம்.  

பகவனும் வரக்கூடாபதா பார் குரு வந்திடட்ாபர. பார ் குரு என்பைர ் அறிவுக் 

கண்வணத் திறக்க கூடியைர.் அவர பநாடிக்குள் மலம் அகற்றும் தீடவ்சயானது குருபிரானால் 

அருளப் பபற்றாலும், அதவன விளங்கிக் பகாள்ளும் காலம் சீடனின்  பக்குைத்வதப் பபாறுத்வத 

உள்ளது. ஆதி மாரக்்க னீதி அவை அறிவுக்கான சவபயாகவும், சாகாக்கல்வி-மரணமிலாப் 

பபருைாழ்வு - இைற்வற பசயலாகவும் பகாண்டது. மனம் அவலயாமல் இருப்பதுவை நிம்மதி. 

நிவறைான ஒன்று தன் தவலயினுள் இருப்பவத அறியாமல், நிம்மதிவய மனிதன் புறத்தில் 

வதடுகிறான். பமய்யறிவும், வதடும் பபாருளும் அைரைர ் தவலயில் உள்ளவத அறியவை ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினர ்வசரக்்வக நவடபபறுகிறது.  

 

மந்திரம், இஜைவன், அருள், பைாதி, புஜகயாதகனல், சுடாத தீ, நுதை்கண் -  இந்த 

பசாற்களுக்கு உரிய பபாருள் ஒரு பமய் ஆசானின் இரக்கத்தால்தான் அறிய முடியும். 

மனிதனின் சுத்தத்துவற இருதயத்திலன்றி விண்படங்கும் பைளியாகாத இவறைவன, 

அங்கனம் பைளியாகாமல் பிடித்து வைப்பதுவை அடக்கம். உணரவ்ுகளால் கடட்ப்பபற்றதுவை 

பமய்ஞானம். தாயும் பிள்வளயும் வபான்று, ஆசான் சீடன் உறைாக, பழகி ைரும் பசயலாக 

பமய்ஞானம் உள்ளது.    

 

ஆதிமான்மியம் - முகப்புப்பா : குணம் பகாண்டைரக்ள் பபயர ் குணபாலன். ஓங்கார 

நிவலவய பபற்றைரக்ளால் தான் ஒருைவன நிரக்ுணமாக்க முடியும். நிரக்ுணன் என்ற 

நிவலயில் தான் பசாற்குணா உற்பரன் பசான்ன வைதத்தின் ரகசியம் அறிய முடியும். ரவஜா, 

தாமஸ, சாத்வீக எனும் முக்குணங்கள் ஆணைம், கன்மம், மாவயயாக மாறிக்கிடக்கின்றது. 

உபனிடத வைப்பபனும் மூன்றாைது கண் ரகசியம் மூலபண்டாரப் பருைத்தில் பசால்லப் 

பபற்றுள்ளது.  மனிதனின் அடாத பைத்திமிவரற்ற பசயல் ஒன்வற தாங்பகாணா பளுைாக 

பூமிக்கு இருப்பவதயன்றி மற்ற ஜடப்பபாருவளா உயிரினவமா அல்ல. ஏபனனில், பவடத்தான் 

பவடப்பவனத்தும் மனுவுக்காக மனுவைப் பவடத்தது தன்வன ைணங்க என்பவத அறியாத 

காரணத்தால்தான். இவறைவன அறிைது மனுவுக்கு மட்டுவம கடவமயாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.  
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னீதியான பிரளயச ் பசம்மல்கள் நரவன சங்காரம் பசய்து, மனுைாக மாற்றி வதைன் 

என்ற நிவலக்கு ஆக்கி வைக்கிறாரக்ள். பிரளயத்வத நடத்த ைந்த பசம்மல்கள் யாைரும் 

மனிதனின் அறியாவமவய அகற்றும் பசயவலச ் பசய்தாரக்ள். நின்றபதாரு பிரளயத்தின் 

அதிசயத்வத, மூன்றாைது கண்ணாகிய அறிவுக் கண்பகாண்டு காண முடியுவம அன்றி 

ஊனக்கண் பகாண்டு காண முடியாது. அறியாவமயினால் தன்னுலகம் அழிவிலிருப்பவத 

உணரத்்தி, அறிவு நிவலக்கு ஆக்குைவத னீதிப் பிரளயமாகும். ஆதிமூல விதியானது நம்முள் 

நடன வதாற்றத்தில் உள்ளது. பபரிவயாரக்ள் தன்னுள் நடக்கும் பிரளய அதிசயத்வத தன் 

ஆசான் மூலம் காணுகிறாரக்ள். நாளுக்குள் வகாளும், வகாளுக்குள் விதியும் உள்ளவதத் 

பதரிந்து விதிவய மாற்றும் பிரம்மவித்வத பசயவலயும் வகக் பகாள்கிறாரக்ள்.   வதைாதி 

வதைனாகிய குருபிரானின் ஆசனம் அை்ைகர ஆசனம்.   ஆதி  மாரக்்க னீதி அவை தன் 

மக்களாகிய அங்கங்கவள அறிவுத ் பதளிவுடன் ஜீை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி வைத்திருப்பது 

சத்தியம் என அருளி வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய  நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

04-06-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக்கூர்- திருவாக்கியம் எண் : 93 ரத, கஜ, துரக, பதாதி என்ற 

னால்ைவக வசனா வசன்யங்கள் பகாண்ட ைல்லரசரக்ளாலும் தடுக்க முடியாத காலத்வத 

தடுத்தாட்பகாண்டு, மீட்டுத் தருபைரக்வள பமய்ஞானிகள் என்பவத ஆண்டைரக்ள் காமீல்கள் 

வனாக்கத்தில், பசன்றனாட் பசன்றிட்டாலும் பசல்லும்னாட் பசன்றிடாது என 

அருளியுள்ளாரக்ள். காலத்தின் சூடச்ுமமாகிய னாள், வகாள்களின் இரகசியத்வத அறிந்து 

பஞ்ஞாடச்ரமாக விளங்கும் பிரணை பசாரூப பகாழுந்வத மதிக்கரத்தில் வகப்பந்தாக பபற்று 

ைாழ்ைவத னிஜமான பமய்ஞான ைாழ்க்வகயாகும். 

 

ஆதி மான்மியம் - மூல பண்டாரப் பருவம் : 

 

கண்டுடலம் மபாடிந்நு மபாடிந்நுபம 

காடச்ி மபாங்ஙும் கள்ளிமுது காட்டிபல 

அண்டர் பகான்னிஜல அவ்வக ராசன 

ஆதி மூலக்கருவுருக் பகாலத்ஜத 

 

இப்பாடலில் மூன்றாைது கண்ணின் இரகசியதவ்த அமுது காடனாகிய குருபிரான் அறிவித்து, 

ஔைகராசனமாகிய ஜீைசிம்மாசனத்தில் நம்வம ஏற்றிவைத்து, அழிகரு ைருைழியில் ைந்தவத 

பதறிக்கச ்பசய்து மாறா பதரிசவனயில் ஆக்கும் வதை பசயவல உணரத்்தியுள்ளாரக்ள். 

 

தீர்க்க தரிசனம் : அழியாத் வதகத்வத பற்றிய அகமிய பசயவல கூறுைவத தீரக்்க தரிசனம். 

இதயாசனத்தில் வீற்றிருக்கும் இவறபபாருவள தன்னுள் உணரந்்து அறிவு 

ைடிைானைரக்ளுக்வக தீரக்்க தரிசனம் உயிர ்பபறும். 

 

முப்மபாருள் பகால மமய்ம்ஜம விளக்கம் : பதிபணன் சித்தரக்ள், அறுபத்துமூன்று 

னாயன்மாரக்ள், பனிபரண்டு ஆழ்ைாரக்ள், இருபத்வதழு தீரத்்தகரக்ள், லடச்த்து இருபத்து 

னான்ஙாயிரம் னபிமாரக்ள் எழுதிய கிரந்தங்களில் முப்பபாருளின் இரகசியமானது பபாதித்து 

வைக்கப்பட்டிருந்தாலும், தனித்தவலவம பபரும்பதியாகிய பரம்பபாருள் பிரம்ம பிரகாச 

பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள் பபருங்கருவணயால், முப்பபாருளின் முழு ஆதார உயிரப்்பு 

நிவலகளும் இன்னது இன்னபதன ஆதிமான்மியதத்ில் விைரித்துள்ளாரக்ள். உடல் - உயிர ் - 

ஆன்மா என்ற மூன்று அடச்ரங்களாவும், சிைமயப் பபருளாகிய ஒவர அடச்ரமாகவும், ஐந்து 

பாதங்கவள உள்ளடக்கிய ஓம் எனும் பல அடச்ரங்களாகவும் னின்று விளங்கும் எழுதா 



 

7 
 

July 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

எழுத்வத - எழுத்து ரூபமாக ஆண்டைரக்ள் விளக்கியுள்ள இம்பமய்சப்சயவல தன்னுள் 

அறிந்தைரக்வள தன்வனயறிந்த மகத்துக்கள். 

 

சந்தியா வந்தனம் :  சந்தியாத ைந்தனமாக வபாய் விடாமல் சந்வதகமற பமய்யாகவை சந்தித்து 

ைந்தன ைணக்கம் பசய்பைரக்ளுக்வக கல்பபனும் இருதயபிரகாசம் உண்டாகும். அந்தி சந்தி 

என்பது சூரியன், சந்திரவனக் குறிப்பதாகும். சந்திரனும் சூரியனும் இல்லாத இடத்தில் னின்று 

சந்தித்து  ைணங்கும் பமய் ைணக்கவம  சந்தியா ைந்தனம் என கூறப்பபறுகிறது. உடல் கண்டு 

உயிரை்ழிப் பற்றிவயாடி ஆத்ம வீடவடயும் இரகசியத்வத அறிந்தைரக்வள அனந்தரக்ள் என்ற 

அருளுவரகளுடன் ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

05-06-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

திருைாரூர ்-  பிறக்க முக்தி, திருைண்ணாமவல - நிவனக்க முக்தி, சிதம்பரம் - பாரக்்க 

முக்தி, காசி -  இறக்க முக்தி.  காசி என்பது புனலாகிய கங்வகபயனும் ஆசானின் னாதம். அதில் 

மூழ்கிபயழ நம் பாைங்கள் நீங்கும்.  

 

ஜீைசவகாதரி கல்பனா அைரக்ளின் புரிதல் : அழியாப்பதி குடிபயறிய னாயக 

மமன்குருவின்... எனும் வதாத்திரப் பாடவலத் பதாடரந்்து, அழியாப்பதி குடிவயறிய குருவின் 

திருபமாழிவய  நம்வமயும் அழியாப்பதியில் குடிவயற்றுகிறது. ஆசானிடம் நாம் வைக்கும் 

ைஞ்ஞகமற்ற எதாரத்்த அன்பு ஒன்வற பிறைா நிவல பபறும் ைழி. எமன் அணுகா பரிசுத்த 

பசயவல சரை் மத வைதங்களின் அடிப்பவட வனாக்கம். ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

வனாக்கமும் இதுவை.  

 

மரணம்: நியாய, அநியாய மரணம் என இரு ைவகயாக பபரிவயாரக்ள் ைவகப் 

படுத்தியுள்ளனர.் பிறைாவமவய ஞானத்தின் அடி னாதமாக விளங்கும்  சன்மாரக்்கபமனும் 

மரணமிலாப் பபருைாழ்வு. மறலி வக தீண்டா பமய்ம்மதத்வத உண்டாக்கிய சாவல 

ஆண்டைரக்ளின் வைதாந்த வைத னூல்கள் - ஆதி மமய் உதய பூரண பவதாந்தம், ஆதி 

மான்மியம், எமபடரடிபடு பகாடாயிதக் கூர,்  எமன்படரடிபடு திரு மமய்ஞ்ஞானக் மகாரல். 

 

காலம்: நமது ையது ைாழ்நாளாக இருக்கும் காலம், புலன்களின் தவலைனாகிய மனம் 

அடங்காத வபாது எமனாகவும், அடங்கி அறிைாகும் வபாது சிைனாகவும் விளங்குகிறது. 

 

பாரப்்பான் அகத்திபல பாை்பசு ஐந்துண்டு 

பமய்ப்பாரு மின்றி மவறித்துத் திரிவன 

பமய்ப்பாரும் உண்டாய் மவறியும் அடங்கினால் 

பாரப்்பான் பசுஐந்தும் பாலாய்ப் மபாழியுபம    - திருமந்திரம். 

 

நல்ல வமய்ப்பராக ைரும் குருபிராவன நம் மனதின் பைறியிவன அடக்கி அறிைாக 

மாற்றுகிறாரக்ள். எமைாவதயில்  இருந்து நம்வமக் காப்பது ஆசானின் திருைடி நிழல். எமனின் 

ஆயுதமாகிய பாசக்கயிறு  காலத்தின் ரகசியமாக இருக்கிறது. இதவன சூத்திரப் பாவையின் 

அதிசூடச்ுமக் கயிறாக பபரிவயாரக்ள் கூறுகிறாரக்ள்.  

 

எக்காரணத்தினால் வதகி சரை்பாைங்ஙளி னின்றும் விசுத்தைடிைனாய்ப் பிரம்மமாைாவனா, 

அதவன னினக் கருளாற் கூறுகின்வறன்.  

          ~ குரு கீவத 
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அடக்கம்: மின்னல் கிரணமாகிய ஜீைவதகத்வதக் காடட்ித் தருகிறைரக்ள் காடட்ித் தந்து, 

பபறுகிற ைண்ணம் பபற்று அழிந்திடா சூக்குமத்துள் அடங்கிப் பாரப்்பவத  அடக்கபமனும்  

சன்மாரக்்கம்.  

 

பூமியடங்ஙலுக்கும் ஓதும்பு  

ராதனங் ஙூறுவது   

ஆ - மனு ஈசன்வந்நு பதவர்க்க  

ருளமு தம்தந்நது.  

புராதனமாகிய பண்வடநாள் அமுவத உண்டால்தான் பூமியாகிய வதகத்தில் அடங்காமல் 

இருக்கும் மனம் அடங்கும். முக்தி அவடைது  நிவனபைன்னும் ஆகாயவமயன்றி வதகம் அல்ல. 

நிவனபைனும் ஆகாயத்தில் அவசைது மனம், அவசயாதது அறிவு. நாம் தூங்கும்வபாது  

அனுபவிக்கும் அவசயாநிவல அனுபைத்வத தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறும் அனுபைவம 

பிரம்ம வித்வத. இதவன திருமூலர ் பிரான், தூங்கிக் கண்டார ் சிைவலாகமும், சிைவயாகமும், 

சிைவபாகமும் தம்உள்வள என அருளியுள்ளார.் அங்ஙமதிடத்தில் ஐம்புலக் கதவை அவடப்பவத 

வபரறிைாகிய உபவதசம் என்பது ஆண்டைரக்ள் திருைாக்கு. மனவத அறிைாக மாற்றும் 

பிரம்மவித்வதயின் மூலம் ையது ைாழ்நாவள மீடப்தும், சாகாக்கல்வி, பமய்க்கல்வி, இைற்வற 

பழகுைதற்கும் ஆசானின் அன்பு  ஒன்வற மூலதனம். ஆசானின் பமய்ம்மணமாகிய னாதவம 

நம்வம அடக்கத்துள் ஆக்கும்.  

மனம் அடங்கும்  உபாயம் பதௌேுது மக்காமில் னபுபசனும் ஏழு அவித்யாபாத 

னிவலகளிலுள்ள மனவத, சிபத்பதனும் ஏழு வித்யாபாத னிவலயாகிய அறிைாக மாற்ற, 

தீக்கீர ் எனும் ைணக்க முவறயில்  உபாயத்வத ஏழு மக்காம்களாக ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

 

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார ்அைரக்ளின் புரிதல் : னம்பிய தன்னுயிர் தை்மகாஜல மசய்வான் 

என்ற பாடலுக்கான புரிதல் - உணரவ்ு: சகல உயிரக்ளும் விரும்புைது துக்க னிைரத்்தி 

சுகப்ராப்தி. மாறாத ஒன்று உணரை்ாகவும், மாறிக் பகாண்வட இருப்பது உணரச்ச்ியாகவும் 

இருக்கிறது. ஐம்புலன்களின் பசயல்கவள உணரவ்ின் மூலமாகவை நாம் அறிகிவறாம்.   

 

சுஜவஒளி ஊறுஓஜச நாை்ைமமன் ஜைந்தின் 

வஜகமதரிவான் கடப்ட உலகு   (குறள் எண் – 27 ) 

 

இவை ஐந்வதயும் உணரும் உணரவ்ை உலகாக இருப்பது. உடல், உயிவர அறிைது 

பைளிசச்ப் பபாருளாகிய உணரவ்ின் மூலவம. மனம், அறிைாக மாறி பமய்யுணரவ்ைப் பபற 

வித்யாபாதம் அவித்யாபாதம் 

அடக்கம் அடங்காவம 

புண்ணியரக்்கு ைாய்ப்பது பாவியரக்்கு ைாய்ப்பது 

சாைருமுன்  சாக பழகுைது நம்பிய தன்னுயிர ்தற்பகாவல பசய்ைது 

புலன்ைழி பற்றி ஓடாதிருப்பது புலன்ைழி பற்றி ஓடுைது 

ஆசானின் பமய்ம்மண னாதத்துக்குள் புகுைது கலி புருஷனின் பிடியில் சிக்கிக்பகாள்ைது 

பசவிச ்பசல்ைமாகிய னாத மருந்வத உண்பது மது பசவிதனில் விஷத்வத  உண்பது 

ஆசாவன அருட்கதிபயன மாள்தல்  மீளா நரகில் அவதாகதியாைது 

தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறுைது உறங்குைது வபால் சாக்காடு 

மனமற்ற பரிசுத்தம் அவலபாயும் மனம் 

ஆவிக்குரிய சிந்தவன மாமிச இசவ்சயாகிய மரணம் 

னீதி ைழியாகிய அறிவின் ைழி நடப்பது தன்னறிவில் சாய்ைது 

மந்திரத்தில் குடிவயறுைது பாய்மன வீட்டில் குடிவயறுைது 

பிறைாவம பபறுைது பிறப்பபன்னும் வபதவமயில் சிக்குைது 



 

9 
 

July 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

ஒரு பமய்யான சற்குருவின் துவண வைண்டும். ஓம் என்ற உணரப்ைனும்  இவற பபாருளாகிய 

பிரணைக் கயிற்றால் இந்த வதகம் கடட்ப்பட்டுள்ளது. ஆசானின் னாதம் மூலம் பபறும் 

பசவியுணரவ்ை இவறைவன அறிைதற்கான ைழி என்பவத அறிந்தைரக்ள் மக்கள், 

அறியாதைரக்ள் மாக்கள் என பபரிவயாரக்ள் அருளுகிறாரக்ள். ஆதி மாரக்்க னீதி அவையில் 

நவடபபறும் நிகழ்வுகளின் பதாகுப்பு உலக மக்களின் நன்வம கருதி மின்னனு சஞ்ஞிவகயாக 

மாதந்வதாறும் மலரக்ிறது. குரு பமாழியான இருளறு இயல் பமாழியுடன் வாக்மி 

மார்க்கனன்னாதர் பமய்ைழி சாவல ஆண்டைரக்ளின் திருைடி பபருவமகவளயும், பமய்யான 

திருசப்சயவலயும், ைருகின்ற ஈவரழு தவலமுவறகளுக்கும் வசரக்்கும் பாரதூர வநாக்கவம ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவையின் பசயல் ைடிைமாகிய இசச்ஞ்ஞிவக. 

 

குருபிரான் அருளமுத வரஷ்ிப்பு: ைஞ்ஞப் புலன்களின் மூலமாக ையது ைாழ்நாள் 

வீணாகுைவத பிரளயம். இதவன நின்றபதாரு பிரளயமாக்கும் பசயவல தவல காக்கும் 

அறமாகிய தரம்ம். பமய்யான உணரவ்ை மனுத் தவலக்வகற்றும் பசயவல இந்த அவையின் 

வநாக்கம்  என்கிற அமுத ைரஷ்ிப்புடன் அவை இனிவத நிவறவுற்றது. 

 

 

05-06-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சிைப்பு சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

கழல் : மனிதவன அறியாவம என்னும் இருளிலிருந்து கழற்றும் ஆசானின் மந்திர னடன 

ஓவசவய கழல். அை் ஓவச பகாண்ட னடனவம னம் பசவிகளில் னுவழந்து மந்திரமாகிய 

பபாருவள பதாட்டுக் காட்டி  ஜபம் எனும் வயாகத்வத பசய்விக்கிறது. 

 

பராஸ்மீதாக்குஜடய காலம் : மனிதன் அமானிதமாகிய தனிசச்ீதனம் பபற்று ைந்த இடம். 

உறக்கத்தில் மனமற்று, னிவனைற்று, ஜீைன் மட்டுவம சாடச்ியாக னின்று சுகமளிக்கும் 

எல்வலவயக் குறிப்பவத வராஸ்மீதாக்குவடய காலமாகும்.  

 

ஓஜச - ஒலி : இரண்டும் ஒவர பபாருவளக் குறிப்பதாகும். ஓவச ஒலிபயலாம் ஆனைராகிய 

குருபிரானின் சத்தம் (ஓவச) நம்முள் னுவழந்து னாதமாக (ஒலி) மாறும்வபாது ஞானக்கரு 

உண்டாகிறது. அதன் பிறவக மனு - ஈசன் என்ற பதத்திற்கு உரியைனாகிறான். இசப்சயவல 

ஆண்டைரக்ள் ஓஜச மகாண்ட னடனத்தாபல மனு ஈசனாகும் இயல்மபடுத் பதாதுவாம் 

என்ற பாடல் மூலம் அருளிச ்பசய்துள்ளாரக்ள். 

 

மங்களம் - மஜனமாடச்ி : மங்கள னாயகராகிய குருபிரான் இல்லற தரம்த்வத வபாதித்து 

இவறைனிருக்கும் இடத்தில் குடிவயற்றி வைக்கும் பசயல். ஆசான் பசால்லுக்கிணங்கி 

பிரம்மவித்வத பசயல் பழகியைரக்ளுக்கு இல்லறம் னல்லறமாகும் என்பவத உணரத்்தும் 

அமுதகவலக் ஞான வபாதம் இரண்டாம் காண்டம் பாடல்,   

 

னந்தி முதல் யுகங்பஙாடி வாழ்ந்பநா மரல்லாம் 

னல்லைமமன் றில்லமிபத னயந்து காபண. 

 

முத்தி - விடுதஜல : 

முத்திமயனு னடன மூல மணிப்பதத்ஜதச ்

சித்தமறிந்த மசயல் மையமவர்க்குப் பூங்ஙிளிபய 

 

மூலமணிப்பதி என்பது சுத்த பிரம்ம பிரகாசம் பபாருந்திய மணியாகிய சுப்பிரமணிவயக் 

குறிப்பதாகும்.  சுப்பிரமணியின் இரகசியத்வதயும், ராக ரகமான சப்தங்களுக்கு மூலமாகிய 
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உன்மணியின் இரகசியதவ்தயும் வகக்பகாண்டுைரும் சிைகுருபிராவன னம்வம பஜன்மப் 

பிணியிலிருந்து விடுவித்து பிறைாவம என்னும் முத்திவய அளப்பைரக்ள். 

தூலமுத்தி : இம்மனித தூலத்வதாடு இருக்கும்வபாவத பிறவிச ் சூழலிலிருந்து விடுபட்டு 

பிறைாவமக்குரிய  இரகசியதவ்த அறிந்து அவடயும் அகமியச ்பசயலாகும். 

 

ஜீவமுத்தி : முத்திக்கு மூலமாகிய ஆசானின் னாதத்திற்குள் ஆகி, ஜீைன் வைறு சிைன் வைறல்ல 

என்பவத உணரந்்து அறிவு ைடிைாகும் பசயல். 

 

முத்திவயப் பற்றி ஜீைசவகாதரர ் பகளதம் அைரக்ளின் புரிதல் : முத்தி என்பது 

பஜன்மசாபல்யம். முத்திக்கு மூலம் னீதிபயனும் பபாருள். னீதிச ்பசங்வஙால் வகப்பற்றி ைரும் 

பபரிவயாரக்ளின் னாதம் மூலம் ஜீைன் கண்ட பசன்மசாபல்ய குலமாைவத முத்தி 

அவடதலாகும். நாம் உபவயாகிக்கும் எல்லா பபாருள்களுக்கும் அட்டைவண (Catalouge) 

இருக்கும். அதில் பபாருளின் பயன்பாட்டு முவறகளும் குறிப்பிடப்படட்ிருக்கும். அதுவபால 

எல்லா பபாருள்கவளயும் உண்டாக்கிய மனிதனுக்கு அட்டைவண (Catalouge) உண்டா என்றால் 

னிசச்யம் உண்டு. அதுவை வைதம். மனிதன் முத்தி அவடைதற்கான  ைழி ைவககள் வைதத்தில் 

அருளப்பட்டிருந்தாலும் ைந்த வைதமாகிய ஆசான் இரக்கம் பகாண்டு அறிவித்த பிறவக 

முத்தியின் இரகசியத்வத அறிந்து அவடய முடியும் என்ற புரிதலுடனும், ஆசானின் ஆசீரப்ாத 

ஒலிைாயுவரகளுடனும் அவையானது இனிவத னிவறவுபபற்றது. 

 

 

09-06-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. குமபரசன் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் 

எண் : 70 ஆசான் விருப்பம் பசாரக்்கம், 

ஆசான் பைறுப்பு னரகம் என வைதம் 

கூறுகிறது. பசாரக்்க ைாழ்வு ைாழ்ைதற்காக 

தரப்பபற்ற ஆறாைது அறிவை பகாண்டு 

நிஜமான இவறைவன வதடாமல்  நகல் 

ைழிபாட்டிவலவய ைாழ்ைதால் மனிதன்  

னரகம் என்னும் தண்டவனக்கு ஆளாகிறான். 

ஆனால், சற்குரு பபருமான் 

மூலம்  ஆறாைது அறிவின் பசயவல அறிந்து 

அசலான பதய்ை ைழிபாட்டிவன பின்பற்றி 

தன்வன அறிந்தைன் பசாரக்்கத்திற்கு 

உரியைனாகிறான். 

 

தன்ஜன அறியத் தனக்மகாரு பகடில்ஜல 

தன்ஜன அறியாமல் தாபன மகடுகின்ைான் 

தன்ஜன அறியும் அறிஜவ அறிந்தபின் 

தன்ஜனபய அர்சச்ிக்கத் தானிருந் தாபன     

 

என்ற திருமந்திரப் பாடலுக்கிணங்க, தன்வன ைணங்கும் தைமுவறயில் வயாக ஞானத்வத 

பழகி  சூக்கும, காரண, மகாகாரண வதகங்கவளப் பபற்று  ஆரூராகிய 

பசாரக்்கத்வத   அனுபவித்து ைாழ்ைதற்கான ைழிைவககவள அருளுைவத வைதம். 

  

முப்மபாருள்க்பகால மமய்ம்ஜம விளக்கம்: அலீபு-லாம்-மீமாகவும், அடி-முடி-னடுைாகவும், 

அகர-உகர-சிகரமாகவும், அகது-உகது-ைாகிதுைாகவும், ஆலம்-ரூகு-ரூகானியாகவும், உடல்-
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உயிர-்ஆத்மா, உயிர ் ஊவம எழுத்தாகிய முப்பபாருட் வகாலமாக னிற்கும்  இை்வுள்ளவம 

உஜூதிவன அறிந்து பகாள்ளாமல் வைத பதிக்குள் நுவழய முடியாது. உடல் உயிர ்ஆத்மாவின் 

இரகசியமானது  சிைானந்த வபாதத்தில்  

உடமலன்ைாை் சடாதார உடபல யாகும் 

உயிரான பிராணபன ஆவியாகும்  

திடமாக விரண்ஜடயுந்நா மனனமதன் றுை்ை 

ஜீவபன சிை்ைம்பலப் மபாருளதாகும்   என அருளப் பபற்றுள்ளது.  

 

ஆண்டைரக்ள் முப்பபாருளின் இரகசியத்வத ஆதிவயாதயப் பருைத்தில், ஆண்ட குருபைன்னும் 

அயப்பட்டா, ஆரக்கால், ைடவ்ட என்றும் ஞானனூற் பபாருளறிதல் பாடலில், அருணிஜலகால் 

தஜலயும்பரி பாஜை கல்லார் ஆயுமளலாம் படித்தும்மபாரு ளறியப் பபாகார ்  என்றும், 

வைதமுடி என்ற தவலப்பில், அலீபு-லாம்-மீம் தாலிக்கல் கித்தாபு என பல னிவலகளாக 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

வினாயகர் : விவனகவள அகற்றுைதும், வினா விவடயின் மூலம் அறியாவமவய 

அகற்றுைதுவம வினாயகர ்(வி-னா-அகம்) என்ற பதய்ைனாமத்தின் சிறப்பாகும். 

 

கலியன் :  விவனகவள விவதக்கும் மனவம கலியன். அழி அைாவினன், திமிரறா இருளன், 

பைமூவக ஆண்வமயன், பரடீச்ிதத்ு அரசனின் காலம் முதல் வீறு பகாண்டு நின்ற கலியவன  

விண்ணாட்டுச ் பசயல் ைாழ்வைற்றங் பகாண்டு அழியாத தைப்வபற்றுக் கூவராங்கிய 

னாவாஸ்திரக் பகாடாயிதம் பபற்று ைரும் பபரிவயாரக்ள் காலந்வதாறும் மக்களின் 

உள்ளத்தில் பைங்கலிவய மாற்றி புதுயுகம் பிறப்பிக்கச ்பசய்து நன்பனறியில் ஏற்றி  தரம்த்வத 

நிவல நாட்டுகிறாரக்ள் என அருளிச ்பசய்து ஆசான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

 

11-06-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

பகாடாயிதக் கூர் திருவாக்கியம் எண் : 94 -  சிவமயப் மபாருள் : வகாடான வகாடி நாமங்கள் 

இருந்தாலும் தனக்பகன்று எந்த நாமமும் இலதாய் விளங்கும் பிள்வளயார ் சுழிவய ஏட்டின் 

தவலயில் வபாட்டுவிட்டு வநர ் கீவழ சிைமயம் என எழுதுைாரக்ள். வபசாத எழுத்து, ஊவம 

எழுத்தாகிய பிள்வளயார ்சுழிவய னம் பநஞ்சகமாகிய னடு வீடட்ில் வைத்திருக்கும் புவதயல், 

புராதனச ்பசாத்து. இவத அறியாதைரக்ள் கல்லாதைரக்ள் என வைதம் கூறுகிறது. பிள்வளயார ்

சுழியாகிய ஏகாடச்ரத்வதவய குரஆ்ன் சரீபில் வைதத்தின் தவலமீது  அடச்ரம் 1-2-3  அலீபு- லாம்- 

மீம் என சூட்டப் பபற்றுள்ளது. இவத அறிந்தாலன்றி வைதப்பகுதிக்குள் நுவழய முடியாது. 

 

மபாருணி ஜைத்தவர் மபட்டகப் பூட்டுக்மகன்  

குைள்ஜகச ்சாவிமகா டுக்கவு ஜடக்குமால்   

 

என்ற ஞானக்பகாரல் படி, ஆசானின் னாதமாகிய சாவி பகாண்டு அறிவு மாணிக்க 

பபடட்கமானது திறக்கப்பட்டு அழியாச ் பசல்ைமானது ஆதி மாரக்்க னீதி அவையிலுள்ள 

மக்களுக்கு ைாரி ைழங்கப் பபறுகிறது. 

 

ஆதிமான்மியம் : ஆதியாகமத்தில், வதைன் மனு முதலான அவனத்து பவடப்புகவளயும் ஆறு 

நாடக்ளில் உண்டாக்கி ஏழாம் நாள் மண்ணாலான ஒரு உருைத்வத தன் சாயலில் பவடத்து 

ஜீைசுைாசத்வத ஊதி, ஜீைாத்மாைாக மாற்றினார ் என்ற திருைசனத்தில், ஏழாம் நாள் என்பது 

எழுைவகத் வதாற்றத்வதயும், தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறக்கூடிய ஓய்வு நாவளயும் 

குறிப்பதாகும். 

 



 

12 
 

July 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

சமிக்ஜஞ : தன் சாயலாக மனிதவன உண்டாக்கி சமிக்வஞ முதலான சகல பாவஷகவளயும் 

பவடத்தான் என்ற பதய்ைைாக்கின் படி, சமிக்வஞ என்பது கூறாத அடச்ரமாகும். சமிக்வஞ 

பாவஷயிலிருந்து தான் சகலபாவஷகளும் ைந்தன. வைத முதல்ைனாகிய பிரம்மவம சரை் 

விஞ்வஞ ைரங்ஙவளக் வகக்பகாண்டு பமளன குருைாக ைந்து சமிக்வஞ பாவஷ மூலம்  உடல் 

கடந்து அப்பால் உள்ள சூக்கும, காரண, மகாகாரண வதைரகசியங்கவள பசாற்குணா 

உற்பனராக எடுத்து அருளுகின்றாரக்ள். 

 

 மூலபண்டாரப் பருவம்:  

 

பகாலமாஞ் ஞீவ பகாள 

        பகாலத்துள் ளிருந்ந மமய்ம்ஜமக் 

காலமும் இடமும் பனரம் 

        கணிதமுங் ஙூடிச ்பசர்ந்நு 

சாஜலமயன் மைாருமமய் பமனி 

        ைகந்நனில் பிைங்ங எல்லாம் 

ஏலவல் லவரும் வந்நு 

        இஜணந்நனர் அக்கா லத்பத 

 

மூல பண்டாரப் பருைத்தில் முக்கியமான மூன்று பகுதிகள் :  

1. பாடவ்டயர ்சந்திப்பு - பாடவ்டயர ்மூலம் ஆண்டைரக்ள் மூலபண்டாரம் பபற்றது. 

2. அலீப் லாம் மீம் என்னும் முப்பபாருள்க்வகால பமய்ம்வம விளக்கம். 

3. கலியனுவடய அழிவு.  

காலமும் இடமும் வநரமும் கணிதமும் கூடிச ் வசரந்்து சாவல என்ற ஒரு பமய்வமனி 

பஜகந்நனில் பிறப்பது தான் கலியனுவடய இறப்பாகக் பகாண்டாடப்படுகிறது. பதளஹீது 

மக்காமில் ஆண்டைரக்ள் அருளியபடி, ேம்மாறா, லை்ைாமா, முல்கிமா, முத்மயின்ன, றாலியா, 

மறலியா, காமீலா எனும் ஏழு நபுசுகவள பைட்டிப் புவதக்கப்படும் பசயவல கலியவன 

பலியிடும் ரகசியமாகும்.   

  

அகிலவலம் வரும் பருவம் : தன்வன ஆட்பகாண்ட குருபிராவன அகிலம் என்பவதயும், 

அைரக்ள் தனக்களித்த வபரின்ப னிவலகவளயும் ஆண்டைரக்ள் பலைாறாக இப்பருைத்தில் 

ைரண்வன பசய்துள்ளாரக்ள். அவசைற்ற பிரம்ம பீடமாகவும், முசச்கத்வதயும் தனக்குள் 

வைத்திருக்கும்  கவலமந்நிர கிரியாகவும் ைரும் ஆசாவன அருடக்திபயன பின் 

பதாடரந்்தாரக்ள். 

 

பாட்ஜடயர் திருவசனம் : இை் விரிபுைனமாகிய மண்பரப்பினிடத்வத ஓரறிவு முதலாகிய சரை் 

சராசரப் பபாருள்கள் அவனத்வதயும் ஆய்ந்நு ஆளும் அறிவிவனப் பபற்று மனிதவகால 

பமடுத்து ைளரந்்நு ைருைது எதற்காக? என்ற வகள்விவயக் வகட்டு அதற்குப் பதிலாக ஆறாைது 

அறிவின் சிறப்வப, வபரின்பத் திருைசனமாக அருளியுள்ளாரக்ள். வமலும் பிரானைரக்ளின் 

உத்தரவின்படி இட்ட பணிபயல்லாம் தன் தவலக்வகற்றும் கிரீடபமன, பமய்ைழி சடட் 

பதாழுைகத்வத  வையம் முழுதும் மாட்டி வைக்க வைண்டி ஆறறிவு ஆட்டிவன வமய்க்க ைந்த 

ஆதி மூல ைளனாட்டு வமய்ப்பர ் ஐயறிவு ஆட்டிவன வமய்க்க வகால் பிடித்து எழுந்தாரக்ள். 

ஓராண்டு காலம் ஆடு வமய்ப்பு பணியாற்றியதும்  திருப்பரங்கிரி ைந்தாரக்ள். 

 

சன்னதம் மபறு பருவம்: திருப்பரங்கிரியில் குருபிரானின் உத்தரவின் படி, பபரிவயாரக்ள் 

தைத்திற்காகத் வதரந்்பதடுத்த சிக்கந்தர ்மவலயில் உள்ள குவகயில் தைத்தில் அமரந்்தாரக்ள்.  

அந்தகாரக் கலியவனப் பலியிட இதுைவர யாரும் பபறாத அரிய கிள்னாம  சன்னதமும் பபற்று 

பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள் ைந்தாரக்ள். 

 

படட்யம் : மறலி வக தீண்டா சாவல ஆண்டைரக்ள் பமய்மதம் என்பது தான் பட்டயம். 

இை்ைாரத்்வதவய ைாளாயுதமாக சரை் சன்னதங்ஙளுக்கும் அடினாதமாக உள்ளது. 
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மந்நிரங்ஙள் : இந்திரகிரண ஒளியில் இளனீல வமாடும் அந்நரம்ாமுக எந்திரபானு மந்திரங்கள் 

பதாடங்கி சகல மந்திரங்களிலும் திருமதி னகார, ைகார, சிகார எனும் மண், காற்று, பநருப்பு 

பற்றிய ரகசியங்களானது அைரைருள் அகமிய பமய்சப்சயலாக விளங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது.  

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின்  அங்கத்தினரக்ள் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் பரிபூரண 

ஆசியுடன் இம்பமய்சப்சயவல அறிந்து ைருகிறாரக்ள் என்ற ஆசீரப்ாத ஒலிைாயுவரயுடன் 

ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

12-06-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. பேமலதா தியாகராைன் 

 

ஜீைசவகாதரர ் பகளதம் அைரக்ளின் புரிதல்:  

 

பிைவிப்பிணி :  

சிரம்மபருந் நுஜைவளரும் - பவகாச ்

சீர்பாத கமலமமன் சிரசில்ஜவத்பத   (பூரணப் புவதயல்) 

 

 ஓர ் பமய் குருபிரான் அைரக்ள் தன் நாதத்தின் மூலம், நம்மிடமுள்ள இருவம முத்தாபத்வத 

எல்லாம் வபாக்கி, பிறவிப்பிணி என்னும் வநாயில் இருந்து விடுவித்து, சுடர ் வதகத்வத வகக் 

பகாண்டைரக்ளாக  நம்வம ஆக்குகிறாரக்ள்.  

உயிர் : மனிதவன எது உயிரப்ிக்கின்றவதா அதுவை உயிர.்  அதுதான் அறிைாக, பஞ்ஞாடச்ரமாக, 

காைற்பாடாக இருந்து நம்வம காத்து ைருகிறது. இதவன ஆண்டைரக்ள்  

 

னம்பிய தன்னுயிர் தை்மகாஜல மசய்வான் 

னமசிவ இருப்பறியான் 

தம்பிரான் ைவசிதி காம்பர மனன்பான் 

ஜசவமன னசம்சால்வான் 

மகம்பீர மாகபவ யறுசுஜவ மகரவ்க் 

பகடர்கள் பனசம்விடப்ட 

தம்பிரா பனயா னும்மிடம் காவை் 

பாடது பதடுகின்பைன்      

 

என ஞான முவறயீடு பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

அருள் : அருள் என்பது யுகாந்த நாட்டு பசல்ைம். அதுதான் ஆசானின் நாதமாக உள்ளது.    

அத்தவகய அருளின் மூலவம அைரைரக்ளின்  தன்னுலகம் விடிந்து, அந்த வபரின்பம் னிவறந்த 

பபடட்கமான, புகழான ைாழ்க்வகவய அவடயமுடியும். இதவன ஆண்டைரக்ளும் 

 

அரியருள் வருகும் அருமஜை விதிபயான் 

    யாதாபூ மசனும்கலா மயிபல 

மபரியபப ரின்பம் மபாதிந்நமபட் டகபம 

    புகழவுன் மபருஜமஜயப் மபாிபயார ்

சிறியனான் புகழல் மசல்லுபமா மசால்லாய் 

    திருவாய்மகாண் மறுமமாழி புகல 

அருகனா னுனது தவிசின்முன் னணுக 

    அயின்முகம் மதுமதிக் கடபல    

 

என  குருமணிமாவலயில் அருளியுள்ளாரக்ள். 
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மசௌகரியம் சகதி கடல்: ஐம்புலன், பபாறிகளின் ைழியாக தனது பசளகரியத்வத வதடும் 

மனம் சகதி கடலாக உள்ளது. அது நம் காலத்வத வீணாக்குகிறது. அத்தவகய மனவத  

வமலைரின் அருளமுத ைழியில் பசலுத்தி கைனமாக வைராக்கியத்துடன் இருந்தால் அவத மனம் 

அறிைாக மாறி அந்த ைான னாடவ்ட அவடயச ்பசய்யும். இதவன ஆண்டைரக்ள்  

வீணது வாகி டாமல் 

பமலவ ரிடத்திை் சார்ந்நா 

லூண்சுஜவ யிருத யத்துள் 

ளுஜைந்நனன் னிலமும் காடட்ிப் 

பபானனாள் மீண்டங் பஙறும் 

பபரின்ப வடிவம் மபை்று 

ஊனங்ங ளஜனத்தும் பதய்ந்நு 

உன்புகழ் வானம் பாயும்   

என ஞான முவறயீடு பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

சுழிமுஜன : சுழியாகிய முவனயில்தான் அவனத்து வைத ரகசியங்களும் வைத்து 

பூடட்ப்பட்டுள்ளது. அத்தவகய சுழிமுவனயின் நிவல அறிந்தால் வமாடச்ம்.  

 

மவட்டமவளி : இருவள பைட்டினால் பைளி. அதுவை அைரைருள் தன் பபருபைளியாக, 

எட்டாம்னாள் ரா ஞான ஸ்தானமாக, வலலத்துள் கதிராக, சிைராத்திரியாக உள்ளது. 

அத்தவகய பைட்டபைளிவய தூங்காமல் தூங்கி சுகம் கண்டு அவடயலாம். 

 

பிரம்மசச்ாரி : பிரம்மத்வத அறிந்தைரக்வள பிரம்மசச்ாரி. இதவன ஆண்டைரக்ள், இத் 

தூலத்வத விட்டு பிரம்மரந்நிர னிவலக்கு வமற்பசான்ன ைாசியாகிய குதிவரயில் ஏறிச ்

சைாரியராகிப் வபாய்க்பகாண்டிருக்கும் வபாது அைவர பிரம்மசச்ாரி என வைதம் கூறுகிறது.  

என வகாடாயிதக்கூரில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

உைுது : மனம் தன்னுவடய உற்பன தாயான அந்த ஆகாய கங்வகவய பசன்று அவடயும் 

ைழிவய உஜுது.  

 

மூலாதாரம்: பஞ்ச பூதங்கவளயும் தன்னகத்துள் வைத்து ஏதும் இலதாய், யாதும் உளதாய் 

உள்ள அந்த ஓர ்பபாருவள மூலாதாரமாக உள்ளது. அதுதான் அைரைரக்ளின் நாமமாக உள்ளது. 

அத்தவகய மூலாதாரத்வத ைந்தைந்த பபரிவயாரக்வள நமக்கு அறிய வைக்கிறாரக்ள். 

 

பிரம்மம்: மனதின் ைழியாக பசலுத்தி நபுசாகவை வைத்துள்ள நம் நிவனவை ஆசான் 

அைரக்வள தங்களின் நாதத்தின் மூலம் சுத்தநிவனைாக, சிபத்தாக, பிரம்மமாக 

மாற்றுகிறாரக்ள் என்ற புரிதல்களுடன் அவை நிகழ்வுகள் நிவறவைறியது. 

 

16-06-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

விண்டுவிண்டு அந்நரத்பதா டுருவிப் பாயும் 

விளங்ஙும்கா ரணபதகம் காவி பயறும் 

கண்டசூக் குமம்தாண்டித் தூலந் நன்னில் 

காைாய மணிவதை்கிங் ஙருக னாகும் 

 

பபௌரண்மி நாளில் பமய்ைணக்கம் பசய்பைரக்ளுக்கு ஒை்பைாரு பபௌரண்மியிலும் 

காவி ஏறும் ரகசியம் மாறிக் பகாண்வட ைருைது பதரியும். ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மக்கள் 
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காவிவயறும் பூம்படட்ணம் என்பவத உணரந்்த  உணரவ்ுவடய மக்களாக ஆகியும்,  

ஆகிக்பகாண்டும், ஆகிக்பகாள்ளவும் இருக்கிறாரக்ள். 

 

வான்மதிக்மகாரல் வாக்கியம் எண் 71:  

வீணதுைாகிடாமல் வமல ைரிடத்திற் 

சாரந்்தால்…  எனும் பாடலில், உவறந்த 

நன்னிலம் என்பது அவசைற்றது. ஊண்-

சுவை-இருதயம் என்பது அவசயும் தன்வம 

பகாண்டது. வைதம் என்பது படிப்பதில்வல, 

பழகுைது.  பிராணனுக்குள் இருக்கும் ையது 

ைாழ்நாவள பிடித்து வைத்திருப்பது 

பிரணைம். இது ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் மக்களுக்கு பசயலாக உள்ளது. 

ஜீைன் இன்னபதன்று ஆதிமான்மியம் 101 

ஆம் பக்கத்தில் அருளுகிறாரக்ள். மனம்  

அறிைாக மாறுைது ஆறாைது அறிவு. இதற்கு 

முதலில் பமய் ஆசான் மூலம் மனம் 

இருக்கும் இடம் பதாட்டுக்காட்டப் பபற 

வைண்டும். பரமாத்மாவைப் பற்றி 13 

நிவலகளில் மான்மியம் 6ஆம் பக்கத்தில் 

அருளுகிறாரக்ள். அைரைர ் தாயாதி 

பசாத்தாக இருக்கும் தன் பபருபைளியாகிய சாவலவய பமய்க்குருவின் அறிவு பகாண்வட  

அறியமுடியும்.  

 

ைாதி மனுக்குலம்:  கண், காது, மூக்கு, ைாய், பல் என்பவை சகல மனிதருக்கும் ஒவர மாதிரியாக 

இருந்தாலும் அறிவும், மனமும் வைறு வைறாக உள்ளது. எவதப் பற்றியும் நிவனக்காமல் 

வபாகிறைன் நரன். தன்வனத்தான் வதடுகிறைன் மனிதன். தன் அகரப்பபாருள் வகக் 

பகாண்டைன் வதைன். ஜீைன் இருக்கும் நாடு பிரணை நாடாகும். வபாக்குைரத்தாக உள்ள 

ஜீைனின் ைாகனம் பதானி.              

 

ஆதிமான்மியம் - முகப்புப்பா : பசாற்குணன் - குணம்  பகடட்ைவன, குணங்களுக்கு உரிய 

வித்தகராக ஆக்குபைர ் பசாற்குணன். பசாற்குணா உற்பரனின் நிவலவயத்தான் ஆதி 

மான்மியம் முழுைதிலும் பைளியாக்கி உள்ளாரக்ள். பசாற்குணா உற்பரனின் சூடச்ுமத்வத 

அறியாதைரக்ளுக்கு வைதம் புரியாது.   

 

ஆதிமான்மியம் பக்கம் 217 இல் உள்ள மந்திரங்கள் பை்றி ஜீவசபகாதரர் விையகுமார ்

அவர்களின் புரிதல்: பிறந்ததினி இறைாது வபசும் பஞ்சாடச்ரமாக உள்ள ஆசானின் நாவில் 

இருந்து ைரும் அவனத்துவம மந்திரங்களாகும். குரு கீவதயில், குரு ஆதியும் அனாதியும் ஆைார,் 

குரு வமலான பதய்ைமாைார.்  குரு மந்திரத்திற்குச ்சமானமான தில்வல. குருபைனும் இரண்டு 

எழுத்து உள்ள மந்திரம் ஒன்வற சரை்த்திற்கும் வமலானதாம்.  

 

அமுதகஜலக்ஞான பபாதம் இரண்டாம் காண்டம்: மாசிலான் மவறப்படியும் 

எண்ணில் வகாடி மந்திரங்ங ளவனத்து  பமாரு பமாழிக்குள் வைத்து வதசிகபனன் துக்கஉடல் 

நீக்கி என்றும், ஐந்பதழுத்து மந்திரம் உன் இல்லமாவம என்றும், அறிவுஅறி பாடத்தில் 

வதைராய்ப் பிறக்க வதவரந்து மந்திரம் என்றும் அருளுகிறாரக்ள். அை்வு, ஃ எனும் பிரம்மத்தின் 

ரகசியம் பற்றிய மந்திரங்கள், சூரியகவல 12, சந்திரகவல 16, ஜீைன், வைகாக்கால், 

சாகாத்தவல, பைண்னீரான ஆலைாயன் திருநீறு, பஞ்சாடச்ரம், கைனக்குளிவக, அலிபு, லாம், 

மீம் எனும் வைதமுடி ரகசியம் பற்றிவய வமற்பசான்ன  மந்திரங்கள் அவமகின்றன.  
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குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு: இந்திர ஜாலத்தினால் ைந்த உரு, சியாமள ரூபம், 

சூரியகவல, நாவைணிப்பிழம்பு, இரவு பகலற்ற நிவல,  மனுத்தத்துைம், ஆறு ஆதார ரகசியம், 

அகரம் எனும் எட்டு நிவலகவளப் பற்றிய ரகசியமும் ஆகும். வமலும் ைளர ் குழந்வத குமார 

பருைத்தில் ைரும் புகர் சமய ைகத சத்துவ… என்பதில் குழந்வத ைடிபைடுத்து உள்ளது, 

இன்னும் விசிறிப் படராத நிவலவயயும், பக்கம் 152ல் அகிலைலம் ைரும் பருைத்தில் , புகர் சமய 

ைகத சத்துவ… என்பதில், அக்குழந்வத எை்வுலகங்களுக்கும் எடட்ி ஏறி சுக நீதி நியமம் பிறங்க 

அறிவு பரிசுத்த ஆவியானது ைலுக்பகாண்டு விசும்பி எழுந்து தளிரத்்து ஓங்ஙிப் பபருக்கமாக 

பணர ் வீசி பசழித்து ைளரந்்து விரிந்து மூல புருஷனாயகமாக ஏறிநின்று எங்களிடம் 

பநடுங்காலமாக பதாடரந்்து ைந்துள்ள ஜாதி, மத, சமய வைற்றுவமகவள அகற்றி, எதாரத்்த 

சுத்த சமரச வமம்பாட்டு ைாழ்விவல இப்வபாது இங்வக ஆக்கி, ஆகியும், ஆக்கிக்பகாண்டு 

இருப்பவதயும் அருளுகிறாரக்ள். பமய்ைழியின் பாசுபத கங்கண ைரம் ைாங்க 

ைருகின்றைரக்ளாகிய எங்கள் சங்காத ஆரை் மங்காத கூரவ்ம பமய்ைழிக்குல னாயகம் 

அைரக்வளக் குறித்து ைரும் தீரக்்கதரிசனங்களாைன - தாகமாக இருக்கிறைனுக்கு 

ஜீைத்தண்ணீர ் ஊற்றில் இலைசமாக பகாடுப்வபன் என்றும்,  தாகமாக இருக்கிறைன் 

ைரக்கடைன், விருப்பமுள்ளைன் ஜீைத்தண்ணீவர இலைசமாக ைாங்கிக் பகாள்ளக் கடைன் 

என்றும் வகாலமாம் பாவனயிவல சாவல ஜீைத்தண்ணீர ் வைண்டி உவலயிடட் என்பதில் 

தண்ணீர ்மளமளபைன்று பகாதிக்கும் பசயல் அகமியதத்ில் நடக்கும்  பிரளயமன்றி, புறத்தில் 

அல்ல.  

ஆதியின் ரகசியதவ்த பைளியாக்குைது ஆதி மான்மியம். பிரவளய நீதியின் சிறப்பு 

அகத்துவறந்துள்ள அஞ்ஞான இருவள அகற்றுைதாகும். அதற்கான இடமாக பதன்னாட்டில் 

உள்ள சிறிய திடவ்ட ஆசான் மூலமாக அறிந்து பகாள்ளலாம். ஆசியாக்கண்டம்  என்பது 

உள்ளமாகிய மகாமகசூக்கானது. வமலும் வதைன் தன் சாயலாகவை ஒருைவனப் பவடத்து தன் 

ஜீைசுைாசத்வத ஊதி அைவன ஜீைாத்மா ஆக்கினார ் என்பது - ஏழு எக்காளமும், 7 ஆவியின் 

ரகசியமுமாகும். மகதியின் ஆட்சி நம்பிவனாரக்்கு நாலாம் பதம் பகாடுக்கும் பசயலாக 

இன்றளவிலும் அப்பபரிய திருவுள்ளம் நிவறவைற்றிக் பகாண்டிருப்பதின் மூலம் அறியலாம். 

என்றும் பபாய்யகத்து உவறந்துள்ள மனவத பமல்ல பமல்ல பமய்யறிவு உதயம் காடட்ி 

அகவிவளவு குடிவயற்றும் பசயவல உள்ளடக்கிக் பகாண்டு வபசப்பபற்றதுதான் அருள் வித்து. 

சன்னதம் பபறும் பருைத்தில் தன் அய்யவனப் பிரிந்த துயரத்வத ஆண்டைரக்ள் ைரண்ிக்கும் 

விதம் எைர ் நிவனவிற்கும் எட்டாத ஒன்றாகும் என அருளி வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் 

அவைவய  நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

18-06-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

பரமபன உருமவடுத்து பாரிஜடக் குருவாய் வந்ந ...  என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

இனிவத துைங்கியது. 

 

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் எண் : 95 குருபிரானின் உளவின் படி 

பபாருதத்ி னின்று  தூலம் உள்ள வபாவத சாகாக் கல்விவய பழகித் வதரை்தன் மூலம் அவடயும் 

வபரின்ப னிவலவய அடக்கம். பசத்த பின் அவடைதல்ல என்பவத உணரத்்தும் பமய்ைழிவய 

இன்று ஆதி மாரக்்க னீதி அவை எனும் னாமத்திவலறி பஜயம் பகாண்டு விளங்குகிறது. 

 

 

 

குருவின் பாவதாதகத்கவதப் பருகி, மிஞ்ஞியவதச ்சிரசிற்பறளித்துக் பகாண்டு, அதனால் 

னரன்சகல தீரத்்தங்ஙளிலும் மூழ்கியதன் பயவன யவடகின்றான்.     

           ~ குரு கீவத 
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ஆதி மான்மியம் - சன்னதம் மபறு பருவம் : 

 

னிஜனகுவன் னிஜனவி பலாடி 

னிஜனவு பகாட்டினில் னின் ைாய்வன் ... குருபிரானிடத்தில் தம்வம தாண்வமபடுத்தும் 

குணத்துடன் நடக்கும் சீடனின் உள்ளத்தில் வமட்டிவம எனும் பகாடிய தரித்திரம் பதாடாது. 

வமலும் ஆசானின் அனுக்கிரகத்திற்கு உரியைனாகிறான். 

 

னிக்கிரகம் - அனுக்கிரகம் : குருபிரான் வகாளரி ைாளாக னின்று நம்வம கிரகத்தின் 

பிடியிலிருந்து மீட்கும் பசயவல னிக்கிரகம்.  னிக்கிரகித்த பின்னும் பதாடரந்்து னின்ற 

எம்மானாக காத்து வகாளரிைாளுடன் முன்னடைாய் எனும் திருசப்சயவல நிகழ்த்துைவத 

அனுக்கிரகம்.  

 

னாவலன் தீவில் னாட்டமுை் ைாய்ந்து - கண்ணகன் பூமியில் பன்னாள் அஜலந்நு ...  இந்திய 

தாய் னாடாகிய பரதகண்டத்தின் மறுபபயவர னாைலன் தீவு என்பதாகும். பமய்ஞ்ஞான 

பாரம்பரியத்தின் வித்தில்லா வித்து முதலில் முவள கண்ட இடம் னாைலன் தீவு என்பவத 

அகமியச ்பசயலாக உணரவைண்டும்.    

 

பண்பாடு :  நாம் ைாழும் இடத்வதயும், உண்ணும் உணவையும், உடுத்தும் உவடவயயும் 

சாரந்்ததல்ல பண்பாடு. பண் என்றால் பபரிவயாரக்ள் அருளிய பாடல்கள். அப்பாடலுக்குள் 

பபாதிந்துள்ள பமய்ஞ்ஞான னிவலகவள உணரந்்தைரக்வள பண்பாடுவடயைரக்ள் என வைதம் 

கூறுகிறது. 

 

னாராயணன் : அருள் விளக்காக ைரும் ஆசானின் திருனாவிலிருந்து பிறங்ஙும் பசால் நம் 

உள்ளத்துள் நுவழந்து அறியாவம எனும் இருவள அகற்றி, அறிவுப் பிராகாசத்வத உண்டாக்கும் 

பசயலாகும். மனிதன் உள்ள காலம் ைவர இம் பமய்சப்சயலின் பயணம் பதாடரும் 

என்பவதவய னாராயணன் எனும் திருனாமம் உணரத்்துகிறது. 

 

ஜீவசிம்மாசனப் பருவம் :  

 

பசரும் மபான்பதிச ்சீருஜட யாதிபல 

ஆறும் ஐந்து மூன் மைான்ைான யாதினர ்

பனரம் யாவுபம யா பதறி னிை்ைலான் 

கூறும் வாக்மகல்லாம் யாதின்குன் பைை்ைத்தாய். 

 

பஜன்மப்பிணி கிரகக் வகாளினால் அவமகிறது. ஆசான் அனுக்கிரகத்தால் வகாளானது 

சங்கரிக்கப்பட்டு பிறைாபனறி என்னும் மரணமிலாப் பபருைாழ்வு பபறுைவத திருைடிப்வபறு. 

விவன முதல்ைனாகிய இவறைன் தன் வகவயட்டின் படி விவனக்வகற்ப வதகம் தந்து நம்வம 

இப்பூவுலகிற்கு அனுப்புகிறான். அவத இவறைன் தூலம் தாங்கி குருபிரானாக ைந்து 

பிரம்மவித்வதவய பழக்கித்தந்து விவனயற்ற பமய்சப்சயவலயும் அருளுகிறாரக்ள்.  

எைபராருைர ் அம் பமய்சப்சயவல அறிந்து அவடகிறாரக்வளா அைரக்ளுக்கு வபரின்ப வதகம் 

தந்து தன் பசாந்த வகப்பபாருளாக திருைடி கீழ் அமரச ்பசய்கிறாரக்ள். 

 

ஜீை சிம்மாசனவமறிய சிைராஜ சன்னதா லங்ஙிரத்ராகி னின்று விளங்ஙுகின்ற பரிசுத்த 

ஆவி பதய்ைம் இன்று ஆதி மாரக்்க னீதி அவையிலுள்ள மக்களுக்கு ஆசான் அருளால் திருைடி 

வபற்வற ைழங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது என்ற ஆசீரப்ாத ஒலிைாயுவரயுடன் அவையானது 

இனிவத னிவறவு பபற்றது.  
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19-06-2022 ~ ஞாயிை்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமபரசன் 

 

ஜீவசபகாதரி திருமதி. மசல்வி அவர்களின் புரிதல் : 

 

சத்தியம் திரண்ட சாயுசச்ிய கடபல...  என்ற குருமணிமாவல பாடவலத் பதாடரந்்து,  எமன் 

படர் அடிபடு திருமமய்ஞ்ஞானக் மகாரல், திரு வாக்கியம் எண் 19 :  

வதை குலத்திலிருந்து னம்முவடய இந்நச ் சத்திய வதை பிரம்ம குலம் பிறந்நது... வமற்படி 

ைாக்கியத்தின் இரத்தினச ் சுருக்கம்: அறிவில் பூப்பு ஏற்படும்வபாது ஒரு வைவலக்காரனின் 

அறிவில் புது மாற்றம் கண்டு எஜமானன் திவகப்பவதயும், குருைானைரக்ள் ஏற்றிய அறிவு 

வஜாதி பகாண்வட அைனுக்கு அசல், நகல், நன்வம, தீவம, பமய், பபாய் இைற்வற தீரம்ானிக்க 

முடிகிறது என அருளுகிறாரக்ள். குருைானைர ் அறிவைப் புகட்டியதால் நம் அங்ஙக்குலங்கள் 

யாவும் அறிவு ைடிைாகி தங்க உடலாக மாறுகிறது. 

 

ஜீவசபகாதரர் திரு. தாபமாதரன் அவர்களின் புரிதல் : 

 

கூவுஜதயா பசவல் கூவுஜதயா ...  என்ற காகபுசுண்டர ்பிரானின் தீரக்்க தரிசனப்பாடல், புற 

உலக விடியவல  வசைலானது கூவி உணரத்்துைது வபால் குருபிரான் மனிதனின் அக 

இருளாகிய அறியாவம நீங்கி அறிபைனும் விடியவல உணரத்்திட  தன் னாைாஸ்திர னாதம் 

பகாண்டு  அவழக்கிறாரக்ள்.  

 

பயணம் : மனித ைாழ்வை ஒரு பயணம் தான். அது  இறப்வப வநாக்கிவய பசல்கிறது. அவத 

மாற்றி முக்தி பயணமாைதற்கு யுகந்வதாறும் பாரைான்கள் அைதரித்து நம்வம அவழத்துச ்

பசல்கிறாரக்ள். இவத சாவாது பிைவாது தனி முதலாய் இருந்ந னான் ஓவாது வந்து 

பிைந்திடுபவன் யுகந்பதாறும் யுகந்பதாறும் என கீவதயில் கூறப்பபற்றுள்ளது. ஒரு புள்ளியில் 

இருந்து புழுைாய் - நரனாய் ைந்து ஓர ் ஆசானின் வகயகத்தாகி மனுைாகி வதைபதத்வத 

அவடைதுவை பயணம். ஆசானின் அன்பபனும் ஒவர விவசஷத்தால் இது நவடபபறுகிறது. 

ஏகனாயகனாகிய இவறைன் பஞ்சபூதங்கவள ஏவிப் பவடத்த இப்பிரபஞ்ஞமும் அதன் 

அளவிடற்கரிய ஆற்றலும் சுருட்டி, மடக்கி, திரட்டி மனுவினிடத்தில் வைத்து பவடக்கப் 

பபற்றுள்ளது. அவதக் பகாண்டு மூலப்பிரகிருதியாகிய இவறைவன அவடய 

பஞ்வஞந்திரியங்களின் துவணயுடன் ஒரு பமய்க்குரு பிராவனத் வதடி அவடய வைண்டியது  

மனுவின் கடவமயாக உள்ளது.  

 

சிவலிங்க தத்துவம் : தன்னுவடய ஜீைனாகிய சிைவன சந்திப்பதுவை மனுவின் தவலயாய 

கடவமயாகும். குருைருளால் பபற்ற ஆறாைது அறிவை பகாண்டு மரண ைாசலில் இருந்து  

ஜனன ைாசலில் குடிவயறி ைாழ்ைவத, ஐந்தாைது வயானியாக, ஆவிவடயாக, சிைலிங்க 

தத்துைமாக வகாவில்களில் அவமக்கப் பபற்றுள்ளது. 

 

அரிது அரிது மானிடராதல்  அரிது... மனிதன் மட்டுவம நால்ைவக வயானியிலும், எழுைவக 

வதாற்றத்திலும் பிறப்பபடுத்து ைருகிறான். எண்பத்துனான்கு நூறாயிரம் ஜீைவபதங்களும் 

மனிதனுவடய இன்பனாரு வதாற்றமாகவை இருக்கிறது. ஓர ் ஆசானாகிய னித்தியர ் நம்வம 

மனுைாக மாற்றும் ைவர நாம் னரனாகத்தான் இருக்கிவறாம். இவதத்தான் பதய்ைமைரக்ள் 

முகப்புப்பாவில் னதீிமயனும் மபாருளான மனுக்கு லத்ஜத னித்தியனும் னித்தியத்திை்பக 

பஜடத்தான்... என அருளியுள்ளாரக்ள். வமலும் தீதும் நன்றும் பிறரத்ர ைாரா என்பதற்வகற்ப 

மூக்குக்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடுைது தீவமயாகவும் பாைமாகவும், மூசச்ு ஓடாமல் இருப்பது 

நன்வமயாகவும் புண்ணியமாகவும் உள்ளது.  நாம் பமய்ைணக்கத்தில் இருக்கும் வபாது தான் 

புண்ணியம் பாைம் இன்னபதன்று அறிய முடியும்.  ஆறாைது அறிவை அறிந்து வபரின்பம் 

அவடைதுவை பமய்ைணக்கத்தின் பலன்.  
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இஜைவனின் மசயல் : விஜனப்பபாகபம ஒரு பதகம் கண்டாய்… விவனக்வகற்ப வதகம் 

தருைதும், விவன தீரந்்ததும் பிறைாவம தருைதும் - இது ஒன்றுதான் இவறைனுவடய பசயல். ஓர ்

பபரிவயாவர சந்தித்து, அைரக்ளின் மவனா வனாக்கிற்கு இணங்கினால் மட்டுவம 

இை்வுடம்பபடுத்தல் எதற்பகன என்பவத அறிய முடியும்.  

 

பயணத்தின் குறிக்பகாள்: ஆறறிவு பகாண்ட மனிதப் பிறப்பு ஐயறிவு நுகரவ்ிவலவய ைாழ்ந்து 

இறந்து வபாைதற்காக அல்ல. இவறைவன ைணங்கி அைன் திருைடிவய அவடைதுவை மனிதப் 

பிறப்பின் வநாக்கம் ஆகும். இந்த பயணமானது சீரவ்மவு பமய்ஞான பயணமாக வைண்டும் 

என்பவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் வநாக்கமாகும். குருபிரான் ஆசீரப்ாதத்துடன் அவை  

நிவறவைறியது. 

 

23-06-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. குமபரசன் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 72 கலாமலிவயறு கைன லக்கண ககன்வித்வத 

கற்றுத் வதரந்்ந ஒரு கதிசஞ்ஞீவியர ்ைந்நு, அகத்திலுள்ள குவறபாடுகவள ஆய்ந்நுகண்டு சீர ்

பசய்யவைண்டும். அப்படி அகம்புறம் கண்டு, அைற்றின் குவறபாடுகவள அறிவு சம்மதிக்க 

னீக்கி ஆண்டுபகாண்டைரக்வள ஆண்டைரக்ள். பபாய்யகத்துவறந்நுள்ள மனத்வத பமள்ள 

பமள்ள பமய்யறிவு உதயம் காடட்ிக் காட்டி, அகவிவளவு குடிவயற்றி, உள்ளும் புறம்பும் சிறக்கச ்

பசய்கின்ற முழு தீர ஜீை ஆடச்ி ஆண்வம உவடயைரக்வள ஆண்டைரக்ள். 

 

காலந் நாட்டிய காரணப் பா - பாடல் எண் : 30 சுத்த வாக்மகலாம் சூழ்ந்துத யஞ்மஞய .... 

என்ற பாடலுக்கான ஜீைசவகாதரி லாைண்யா அைரக்ளின் புரிதல் : மகா மகசூக்கான 

இருதயமாகிய  சிதத்த்தில் சிைத்வத அறிந்தைரக்ள் ைாக்வக சுத்த ைாக்காகும்.  ஞான 

சித்தராகிய ஆண்டைரக்ள், தன்வன அண்டி ைந்த மக்கவள மறுபிறப்பபனும் 

புனரப்ஜன்மத்தில் பிறக்கசப்சய்து  அனந்நர ்என்ற தீடச்ா னாமமும்  சூடட்ினாரக்ள். மறுபிறப்பு 

பற்றி சத்திய வைதத்தில், ஒருைன் மறுபடியும் பிறைாவிடட்ால் வதைனுவடய ராஜ்யத்வதக் 

காணமாடட்ான் என்று பமய்யாக பமய்யாகவை உனக்குச ் பசால்லுகிவறன் என 

அருளப்பபற்றுள்ளது.  

 

ஆதிமான்மியம் : ஆசான் திருனாவின் உன்னத னாமங்ஙளாைன : னாக்கூருக்பகாழு 

உழவைறுவகால், பசங்கரத்து ைாள், ஓர ் எழுத்து மாத்திவர வகால், வசால்னா வப, ஓரிதழ் 

தாமவர, பசங்கதிரின் னாவின் முவன. அைரக்ள் தங்களின் பசால்வலர ் உழவு பகாண்டு 

எழிவலாங்ஙு சம்பூரண உயிரக்்களிப்பின் ைாய்வம துலங்ஙா னின்ற பன்னலங்ஙார னன்னலந் 

நைழும் அழபகாளிர ்ஒலிப்பிழம்பின் தற்பராபர னிசச்லாதிய சிற்சபா னடன சுவிவசஷகாரச ்

சுவையினாவல பசந்தூர பபாடி பகாண்டு பஜகத்து மக்கவள பஜன்ம சாபல்யத்தில் 

ஏற்றுகிறாரக்ள்.  

 

ஆதிபயாதயத் தஜலப்பருவம் : இவறைனிடத்திலிருந்து பைளியாகி பிறந்நுவிடட் 

படியினாவல இவறசூலி திரிசூலிபயன்றும் னூபராளி பைன்னும் பதய்வீக ஏக ரூபக்கிரணப் 

பிழம்பபன்றும் பைளியாகிய திருசப்சயவல உள்ளடக்கியவத ஆதிவயாதயத் தவலப் 

பருைமாகும். 

 

பாவதாதகம் பசை்வையாய்ப் பாபச ் வசற்வற உலரத்்துைதும், ஞானவதஜஸ்வஸ விளக்குைதும், 

சம்சார சமுத்திரத்வதக் கடத்துைதுமாகவும் உள்ளது       

         ~ குரு கீவத 
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ஆதிபயாதயப் பருவம்: சாகாத் தவல என்ற கும்பம், வைகாக்கால் என்ற ஆரக்கால், 

வபாகாப்புனல் என்ற ஆண்டகுரு பைனும் அயப்பட்டா என்ற நிவலகவள ைடவ்டவய வபான்ற 

அடிவமயான சீடனுக்கு வபாதிக்கும் பகுதியும், ஆறு ஐந்து ஒன்று ஒன்று ஒன்றாக இருபாக 

முக்கூறு - நிவலயங்கவளப் பற்றிய இரகசியங்கவளயும், ஆறும் ஐந்தும் பதிபனாரு 

காரியங்கவள தன்னில் அகமுகதத்ில் அறிந்து ைணங்கும் பமய்ைணக்க பசயவலயும் 

உள்ளடக்கியவத ஆதிவயாதயப் பருைம். 

 

அழிகலிப் பருவம்: பமய்ஞ்ஞான நிவலகவள பபற்ற பிறகும் பிரம்ம ராடச்னாக மாறுகின்ற 

நிவலவயயும், பிரம்ம நிவலவய அறியாத வபாலி சாமியாரக்ளின் பபாய்ச ்பசயல்கவளயும், 

ஞான ைாழ்வுக்கு மாற்றமான மக்களின் மன ஓடட்த்வதயும் கூறுைது அழிகலிப் பருைம். 

 

முதுமமாழி உதய பருவம்: மாயாசரீரமாகிய தூலமின்றி எங்ஙும் எைரும் எக்காலத்தும் 

எைவரயும் திருதத்ி ஜீை ஏற்றத்தில் ஆக்கியவத இல்வல - இனி அப்படி 

ஆக்கப்வபாைதுமில்வல   என்ற னீதிவய நிவல னாடட் எழுந்த ஆண்டைரக்ளின் அைதார 

பபருவமகவளயும், சிறப்புகவளயும், பமய்ைழிசச்ாவலயில் எடுத்து வைத்திருக்கும் அக-புற 

பசயல் அவடயாளங்கள் அடங்கியது முதுபமாழி உதய பருைம். 

 

வளர் குழந்ஜத குமாரபருவம்: பதய்ைக் குழந்வதயின் சிறப்பு புகர் சமய ைகதசத் துவ சத்து 

... கலாமலி பயறு கவன லக்கணத் மதாடர் ... என்ற னைனீதங்களின் சிறப்புடன் பிறந்த  

குழந்வதக்குரிய சிறப்பு பாடல் - 

ைாரிராபைா ைாைாபரா - 

    ஆைறிவு பனபரபை 

பபரூரப்ி ைந்நபசும் 

     மபான்பனனீ கண்வளராய். 

 

மூலபண்டாரப் பருவம்: னீள வைதமும், மூலப்பழம் பண் ஆரமணியுமாகவும் ைந்த 

தனிவகமணிப்பிரான்  அைரக்ள் ஜீை வகாலத்துள் இருந்த பமய்ப்பபாருளும் பைகுமதி 

சுவமவயயும் சுமந்து ைந்து  பமய்ைழி வகமுதலாகிய மவனா ைாக்கு காயத்வத 

ஆண்டைரக்ளிடம் வசாதித்து பின்,  உன்னுள் சீதனமும் அதன் திருத்தலமும் எங்வக? என்ற வினா 

விவடயின் மூலம் அைரக்வள ஆட்பகாண்ட சம்பைத்வதக் கூறுைது மூலபண்டாரப் பருைம். 

 

அகில வலம் வரும் பருவம்:  

மதாடரந்்நுபம மசன்ைார் பின்பன 

மதான்பழ விஜனஜக விட்பட  

அடர்ந்நுதன் ஆசான் ஒன்பை 

அருட்கதி மயனபவ மாண்டார்          என்பதற்கிணங்க பனிபரண்டு ைருடங்கள் 

அகில ைலம் ைந்து தன் ஆசான் உத்திரவுக்கு பணிந்து ஆறறிவு ஆட்டிவன வமய்க்க அன்வற 

ஐயறிவு ஆட்டிவன ஒரு ைருட காலம் வமய்த்து அதன்பின் திருப்பரங்குன்றத்தில் தைம் 

பூண்டாரக்ள், என்பவத விைரிப்பது அகில ைலம் ைரும் பருைம். 

 

சன்னதம் மபறு பருவம் : குருவதை ரன்றிக் கருமாரக்ளின் உவலக்கூட மறியாத சூலம், வைல், 

பராங்குசம் முதலிய எல்லா சன்னதங்களும், ஆசீரப்ாதக் கங்கணமும் ஆண்டைரக்ள் 

பூண்டாரக்ள் என்பவதயும், நாம் இதுைவர உலகத்தில் புழங்கிக் வகட்டறியாத தாரகா மணிப் 

பபடட்கத்திலுள்ள மந்திரங்களின் அதிசூடச்ும நிவலகவளயும் அதன் பசயல்கவளயும் 

விைரிப்பது சன்னதம் பபறு பருைம். 

 

ஜீவசிம்மாசனப் பருவம்: ஜீை சிம்மாசனம் ஏற்றிவைக்கும் ைாலகுருைாக ைந்து நம்வம ஜீைன் 

கண்ட பஜன்ம சாபல்ய குலமாக ைாழ்ைதற்குரிய ஆசீரப்ாதத்துடன் குருபிரான் அவைவய 

னிவறவு பசய்தாரக்ள்.  
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30-06-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

வரமாகிய மானிதமது வாங்ஙிய வணக்கம பதபதடா… என்ற  வதாத்திரப் பாடவலத் 

பதாடரந்்து, அமானிதத்தின் ரகசியம் அறிந்தைன் ைரம் ைாங்கியைன். அமானிதம்  இன்னபதன 

அறியாமல் இருப்பவத பபரிய அறியாவமயாகும். 

 

வான்மதி மகாரல் வாக்கியம் எண் 73:  

 

மபாய்ஜமயும் வாய்ஜமயிடத்த புஜை தீரந்்த  

நன்ஜம பயக்கும் எனின்    

 

என்ற திருைள்ளுை பிரானின் திருபமாழிக்கு ஏற்ப, ஆண்டைரக்ள் தாம் ஒவர இரவில் பணக்காரர ்

ஆன விஷயத்வத கூறுகிறாரக்ள். பிரம்மவித்வத, சாகாக் கல்வி, தனக்பகல்லாம் ைாய்க்குமா? 

என்ற மனநிவலயில் அன்று ஆண்டைரக்வள சந்தித்த நீதிபதி வபான்று இன்றும் பலர ்உள்ளனர.் 

சன்மாரக்்க மரபு அறியாமல், பக்தி மட்டுவம பகாண்ட அறியாவம மிகுந்த கூடட்வம மிக 

அதிகமாக உள்ளது. எதாரத்்தமாக வதடுபைரக்ளுக்கு நிஜமான சன்மாரக்்கம் விடிகிறது 

 

காலந் நாடட்ிய காரணப் பா - பாடல் எண் 32 : புதிபயா தயப்மபருங்ஙுல மக்கட்குக் 

கதிமபாை் கசச்ுகாண் மார்பரு பகை்றிபய … என்ற பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி லாைண்யா 

அைரக்ளின் புரிதல் :  சுத்தைாக்கு பகாண்டைரக்ளால் மறுபிறப்பு பூமியில் பிறந்தைரக்ள் 

அனந்தரக்ள். விதிவய மதியால் மாற்றி, நல்ல கதிவய அருள்பைர ்பமய்க்குருபிரான்.  

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு: மதி சிரம்மணி என்பது மும்மணி வகாவையாகிய 

கருமணி, ஞானமணி, சிவரான்மணி மூன்வறயும் ஒன்றாக வகாரப்்பது. ஆண்டைரக்ளும் 

இதவன ஆமணிவய, அம்மணிவய, தாய்மணிவய என அருளுகிறாரக்ள். அறிவுப் பிரகாசத்தின் 

அவடயாளமாகிய காஷாயம் துணிவயக் குறிப்பதல்ல. விண்டு விண்டு அந்நரத்பதாடு 

ஊடுருவிப் பாயும்  விளங்ஙும் காரணத்பதகம் காவிபயறும். அணுவின் ரகசியத்வத அறிந்த  

மனுமகவன விதிவிலக்கும் பசயவல பசய்கிறார.் இவை எல்லாம் அறிவை சாரந்்த ஒன்றாகும்.                  

 

ஆஜசப்பத்து பாடல் எண் 10 :  மநஞ்பச வயன் தன்னார்… என்ற பாடலுக்கு ஜீைசவகாதரி 

பூரண்ிமா அைரக்ளின் புரிதல் : வசல் எனும் மீன் வபான்ற விழியாகிய மனதின் பசயவல மாற்றி 

அவமப்பைர ்பமய்க்குருபிரான்.  பிரணைமும், பிராணனுமாக இருக்கும் சிைசக்திவய சிைமாக 

ஆக்கிக் பகாண்டைரக்ள் தங்களின் பாத தாமவரயால் நம்வம எமபயத்தில் இருந்து விலக்கிக்  

காக்கிறாரக்ள்.               

 

திரு ஆவூரப்்பசுபதீசச்ரம் பாடல் எண் 3 : மபாங்கி வரும் புனல்… என்ற பாடலுக்கு 

ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா அைரக்ளின் புரிதல் : ஆசானின் ைாக்காகிய தீ எனும்  நாதத்தின் 

மூலம், நிவனவு எனும் பிடரியில் சூவடற்றி அறியாவம நீங்கி, மூசச்ு வீணாகாத புண்ணிய 

நிவலக்கு ஆளாகலாம். மனவத ஆளக்கூடிய மணைாளராகிய ஆசானின் ஆவூர ் என்னும் 

திருனாவு உயரஞ்ானவமற்றி  பிறவிப்பிணிவய நீக்குகிறது.                   

 

ஆதி மான்மியம்:  எழுதாத எழுத்தாக உள்ள வைதம் ஒை்பைாருைரின் நாமத்திற்குரிய 

பபாருளாக, அறிவிருக்கும் தலமாக, கங்ஙுல் பகலற்ற இடமாக உள்ளது. சரை்த்திற்கும் 

ஆதிமூலமாக உவறந்திருக்கும் அவசைற்ற அப் பரம்பபாருளிலிருந்வத, சரை் வைதமும் 

பைளியாகிறது. அதிலிருந்து அவசவுக்கு ைருைவத ஜீவன்.  ஒன்பது கிரகங்கவள அஸ்தமிக்க 

பசய்து அனுக்கிரகமாக ஆக்கும் பசயல் வகைரப்பபற்றைர ் குருபிரான்.  ஞானத்தின் 

அடிநாதமாகிய பஜன்ம சாபல்ய பசயவல, சாப விவமாசனம் பபற்று வகப்பற்றுைவத 

விைரிப்பவத நைக்கிரக வகாயில் விவசஷம்.  
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கலாமலிவயறு, கைன லக்கணத்பதாடர ்என்பவத காலம், காலசச்க்கரம் என்ற தைநிவல 

ரகசியமாக ைளர ் குழந்வத குமார பருைத்திலும், அகிலைலம் ைரும் பருைத்திலும் 

ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். பமய்மதத்வத உண்டாக்கி மசச்முனி வகாத்திரத்திலிருந்து, 

ஆங்கிரச வகாத்திரமாக மாற்றி வதைப்பிறப்பில் பிறந்து ஆகிக் பகாள்ளும் ஆசீரப்ாத 

ஒலிைாயுவரவய முக்காலங்களுக்கும் பபாருந்துமாறு தன்னிவல விளக்கமாக 

ஆதிமான்மியதத்ில் ஒன்பது பருைங்களாக அருளியுள்ளாரக்ள். பதாண்படழு மனிதனின் 

சுத்தத்துவற இருதயத்துள் பைளியாகாமல் உள்ளடங்கி இவறைன் இருப்பவத அறிபைவன 

மனிதன். இதவன மதிப்பளு சுவமயாகவும், பைகுமதி சுவமயாகவும் சுமந்து பகாண்டு ைந்த 

தனிவகமணிப்பிரான் பபாற்பாதம் பணிவைாம்.  

பண்டிதற்பகல்லாம் அதிபண்டிதராயும், கற்வறாருக்பகல்லாம் அதிகற்வறாராயும், 

பதாண்டருக்கு பதாண்டராயும், அைரைர ் உருைத்திவன அதிக பதளிவுபடுத்தி 

பிரதிவிம்பமாகக் காட்டும் பதய்ைக் கண்ணாடியாய் விளங்கும் பதய்ை தீபமாகிய எங்கள் 

நாயகம் அைரக்ள் கல்விவய படித்து ைரவில்வல, பழகி ைந்துள்ளாரக்ள். ஜவத்தமதாரு கல்வி 

மனப்பழக்கம் என்பவத உணரந்்தைரக்ள் ஆதிமாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ள்.  

பயாக்கிய பூரணனன்பு பதக்கிய மசௌபாக்கியர்க்கு ஆக்ஜக மரண பயம் அழிந்மநாழிந்நு 

பபானதடி. இை்ைாறான அன்பின் மூலவம மரணபயம் அழியும். அழியாத பமய்ப்பபாருள் 

பதாட்டு காடட்ப் பபற்று அதன் மீது உன் அன்பு சாய்ந்து மூசச்ானது ஒரு நிவலப்பட நின்று 

ைணங்ஙும் ைணக்கவம பமய்ைணக்கம் ஆகும். ஒழுக்கம், வைராக்கியம், பத்தியம் 

மிகுந்தைனாக இருந்தால், பதய்வீகக் கண்ணாடி நம்வம அழகாகக் காட்டும். மாற்றமாக  

இருக்கும் வபாது நம் அறிவை நம்வம எட்டி உவதக்கும். அண்ட பகிரண்டமமல்லாம் 

மதாண்டரிதயத்தின் மனக்கண்ணாடிக்குள் இருந்ந காரணத்ஜத யான் மைபவன்.  

ஆதிமான்மியதத்ிற்கான கிரயம் நம் தவல தான் என்றும், தீரக்்கதரிசனச ் பசயலாக, 

வையகத்வதயும் ைானகத்வதயும் சரை் கால காலங்கவளயும் சரை் காலத்திற்குள் அடங்கிய 

அழிவில்லாத நித்திய பூரண வமம்பாடுகளாக உள்ளைற்வற உத்தி ஓ ைண்ணர ் என்ற தகுதி 

பகாண்டைவர படிக்கத் தகுதியானைர.் அப்படியான ஜீவைசத்தவக ைாழ்விற்குரிய மக்களாக 

ஆதிமாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ள் ைாழ வைண்டும்.  

 

சிவானந்த பபாதம்: வபாதம் எனும் உபவதசத்வத மனமாகிய சீடனுக்கு அறிைாகிய ஆசான் 

வபாதிப்பது. அறுசுஜவமகாண் மடாளித்தவிடம் விதமாய்க் பகட்க என்ற ஞானனூற் 

பபாருளறிதல்  பாடல், சிைானந்த வபாதம் னூல் பயன் பற்றி கடட்ியம் கூறும் பாடலாக உள்ளது. 

அறுசுவை ஒளித்த இடம் அறிந்து அமரனாக, வதைாதி வதைனாகக்கூடிய ஒன்வற  

உணரந்்தைரக்ளால் தான் இந்த னூல் பயவன அவடய முடியும்.  இவத உணராத மக்கள் ஜீைன் 

இருக்கும் தலமாகிய சித்தத்வத அறிய முடியாது.  

 

சன்மார்க்க மரபு: சாகாத்தவல-வைகாக்கால்-வபாகாப்புனல் என்பது, அலீப்-லாம்-மீம்  எனும் 

திருைடியாக உள்ளவத அறிவிக்கின்றாரக்ள்.   

 

நூல் பயன்:   

சந்பநக மாதிகஜளச ்சாராம பலயகை்றிப் 

பந்நபா சங்ஙஜளப் பாழாக்கும் - இந்நனூல் 

எந்நனா ளும்மழியா ஏகாந்ந வீடதஜனச ்

மசாந்நமாக் கும்மமனபவ மசால் 

 

இப்பாடல், நாம் ைாழ்ைது மனதுடனா அல்லது அறிவுடனா என நம்வம நாவம சீரத்ூக்கிப்பாரக்்க 

அருளியது. என்னாளும் நிவலத்து நிற்கும் பபாருள் இன்னபதன அறிந்து அனுபவித்து, 

வபரானந்த சுகம் பபறுைவதவய சிைானந்த வபாதமாகிய  இன்னூல் முழுவமயாகப் வபசுகிறது 

என அருளி குருபிரான் அவைவய  இனிவத நிவறவு பசய்தாரக்ள்.   
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குரு ைாழ்க!  குருவை துவண !!  
 

  

அஞ்ஞானமாகிய மூலத்வதக் பகடுப்பதும், பிறப்பிற் வகதுைான கரம்த்வத பயாழிப்பதுமாகிய 

குரு பாவதாதகத்வத ஞான வைராக்கியம் பபறுதற் பபாருட்டுப் பருகுக    

           ~ குரு கீவத 
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ைூன் மாத பயணங்கள்:  

 

 

 

 

 

 

வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்:  

 

 

 

பததி  னிகழ்வுகள் 

11th August 2022 – 13th August 2022   

 

குருபிரான் அைரக்ள் சிவகாசி விஜயம் மற்றும் சிறப்பு 

சவப.  

14th August 2022 – 15th August 2022   

 

குருபிரான் அைரக்ள் தூத்துக்குடி விஜயம் மற்றும் சிறப்பு 

சவப. 

 

 

 

 

 

 

 

பததி  னிகழ்வுகள் 

 

12th June 2022 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் பபாதுபசயலாளர ் திரு. 

மணிைண்ணன் அைரக்ளின் வபத்தி அத்விக்கா வின் 

பிறந்தநாள் விழாவிற்கு குருபிரான் அைரக்ள் எழுந்தருளி 

குழந்வதவய ஆசீரப்தித்து அருளினாரக்ள்  

 

19th June 2022 

 

குருபிரான் அைரக்ள் மிட்டபள்ளி மற்றும் காஞ்சிபுரம் 

ஊரக்ளில் உள்ள அங்கத்தினரக்ள் மற்றும் புதியைரக்வள 

சந்தித்தாரக்ள். 

 

24th – 26th June 2022 

 

குருபிரான் அைரக்ள் நைகிரகங்களின் நிக்கிரக   

அனுகிரக பசயவல அங்கத்தினரக்ள் அறிவு பதளிவு 

பபரும் ைண்ணம், புற அவடயாளங்களாக உள்ள 

கும்பபகாணம் நைகிரக ஸ்தலங்களுக்கு அவழத்து 

பசன்றாரக்ள்.   

 

30th June 2022 

 

 

குருபிரான் அைரக்ள் 30.06.2022 வியாழக்கிழவம அன்று   

K.பாரத்்திபன் - பாரதி தம்பதியரக்ளின் பபண் 

குழந்வதக்கு அம்பிகாஸ்ரீ என னாமம் சூட்டி 

ஆசீரப்தித்தாரக்ள்.  ஊர:்  வைலூர ்- சத்துைாசச்ாரி 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் மபாதுமசயலாளர் திரு. மணிவண்ணன் அவரக்ளின் பபத்தி —

அத்விக்கா வின் பிைந்தநாள் (12.06.2022) விழாவிை்கு குருபிரான் அவரக்ள் எழுந்தருளி 

குழந்ஜதஜய ஆசீர்பதித்து அருளினாரக்ள் 
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குரு பிரான் அவர்கள் ைூன் மாதம் பமை்மகாண்ட கும்பபகாணம் நவகிரக சன்னதி 

விையம். உடன் அங்ஙத்தினர்கள் மை்றும் எதார்த்த னன்மனத்தினர ்
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குருபிரான் அவரக்ள் மிட்டபள்ளி மை்றும் காஞ்சிபுரம் ஊரக்ளில் உள்ள அங்கத்தினரக்ள் 

மை்றும் புதியவரக்ஜள சந்தித்தாரக்ள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

July 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

 

குருபிரான் அவரக்ள் 30.06.2022 வியாழக்கிழஜம அன்று   K.பாரத்்திபன் - பாரதி 

தம்பதியரக்ளின் மபண் குழந்ஜதக்கு அம்பிகாஸ்ரீ என னாமம் சூட்டி ஆசீர்பதித்தாரக்ள்.  

 

 ஊர்:  பவலூர் - சத்துவாசச்ாரி 
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