
 

1 
 

June 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

   

 

ஆதி மாரக்்க 

னதீி மமாழி 

©️ AMNA Trust, Chennai 

  ஆதியே துணை 

இதழ் 11 – ஜூன் 2022 

 

 

June 2022  



 

2 
 

June 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 

3 
 

June 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

குருபிரான் அவரக்ளின் முன்னுஜர 

  

 ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்ஙங்கவள எதாரத்த் நன்மன சற்சன 

மக்கவள, வம மாத மலராக மலரும் இந்த 

மின்னணு சஞ்ஞிவகவய பதாகுத்து அளிதத் 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்ஙங்களுக்கு என் ஆசீரப்ாதங்ஙள். 

பழனிவைல் அைரக்ளின் முயற்சியால் 

தூத்துக்குடியில் உள்ள திருமண 

மண்டபத்தில் நவடபபற்ற அவை 

வபாற்றுைதற்கு உரியதாகவும், அதில் 

பழனிவைல், விஜயகுமார,் ைடிவைலன், 

இைரக்ளின் புரிதலும் சிறப்புவரகளும் அவை 

நிகழ்சச்ிதவன வமலும் பமருகூட்டிய 

ஒன்றாகவும் உள்ளது. சத்துைாசச்ாரி 

அவையின் பகிரவ்ுகளான, குருவின் சிறப்பும், 

முத்தினிவல பற்றியும் இன்னது இன்னபதன, 

இன்னதுக்கு இன்னபதன சிறப்பாக 

இசச்ஞ்ஞிவகயில் பதாகுத்து ைழங்கியுள்ளனர.் 

 

சிைகாசியில் நவடபபற்ற சிறப்பு அவையில், குருைார தினதத்ில் நவடபபற்ற ஆதி 

மான்மியத்தில் இதுைவர யாரும் பதாடாத நிவலகளாகப் வபசப்பபற்ற சிறப்பிவன 

மக்கள் யாைரக்்கும் எளிவமயாக புரியும் ைண்ணம் தன்னுவடய வமலான புரிதலுடன் 

விஜயகுமார ் பதாகுத்து ைழங்கியுள்ள சிறப்பும், வமலும் ஸ்ரீமா, மஹிமா என்ற 

குழந்வதகளின் புரிதல் இந்த ஞான பாவதயில் மிகவும் வியப்பிற்பிற்குரியதாகவும், 

அைரக்ளின்  ையதிற்கு மீறிய ஆரை்வம இதன் காரணம் என்பது நிரூபவணயாகவும் 

உள்ளது. பமய்வய அவடய பல ைழிகள் உண்டு என என்னுடன் ைாதிட்ட தாய் லலிதாவின் 

புரிதல் இன்வறா, இம் பமய்ைழிவய விட்டால் வைறு ைழிவய இல்வல என்ற உணரவ்ுடன் 

பகிரந்்து பகாண்ட விஷயங்களும் மிக அழகாக பதாகுக்கப் பபற்று இம்மாத 

சஞ்சிவகயாக உங்கள் வககளில் தைழ்கிறது. இம்மாத சிறப்பாக பபாருளாளர ்

மணிமாறனின் பதாகுப்பும், மான்மியத்தில் ைளர ் குழந்வத குமார பருைம் மற்றும் 

அகிலைலம் ைரும் பருைத்தில் உள்ள புகர் சமய ைகத சத்துவ என்னும் தமிழின் உசச்பட்ச 

ைாரத்்வதகள் பகாண்டு ரகசிய குறியீடுகளாக அருளப்பபற்றுள்ளவத குமவரசன் 

விைரித்து இருக்கும் விதமும் மிகவும் அருவமயான ஒன்றாகும். பசன்வன, சிைகாசி, 

சத்துைாசச்ாரி, தூத்துக்குடி ஆக 16 அவைகளிலும் பரிசுதத் ஆவி பதய்ைத்தின் திருைடி 

பபருவமகவள எடுத்து வபசக்கூடிய ைாய்ப்வப நமக்கு அருளியும் அருளிக் பகாண்டும் 

அருளவும் இருக்கும் பரம்பபாருளின் பபரும் கிருவபயால் இது நடந்வதறிக் 

பகாண்டிருக்கிறது. உலக மக்கள் எல்வலாவரயும் பசன்றவடயும் விதமாக இதன் பணிகள் 

பதாடரும் என்பதுடன் இதவன பாரத்்து படித்துக் பகாண்டும் படிக்கவும் இருக்கும் மக்கள் 

அவனைருக்கும் என் நல்ஆசீரப்ாதங்ஙள். 
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இந்ந உலகத்திலுள்ள சரை்த்வதயும் மனிதன் ஒருைனுக்பகன்வற இவறைன் பவடத்தான். 

மனிதன் னித்திய னன்வம அவடயவைண்டும் என்ற ஒரு பபருங்ஙுண அழியா மகிழ்சச்ிக் 

குறிக்வகாள் வைத்வத அை்ைளவும் பவடக்கப்பபற்றது. எல்லா மனிதரக்ளும் ஏற்றத்தாழ்வு 

வித்தியாச மில்லாமல் னித்திய னன்ஜம அவடயவைண்டும் என்பதுவை இவறைனின் 

பபருங்ஙருவண வபரருள் எண்ணம். ஒருைன் னன்வம அவடயவும் மற்பறாருைன் தீவம 

அவடயவும் பவடக்கப்பபறவில்வல. அந்ந னித்திய னன்வம என்ன? பதரிகிறதா? சாவுவடய 

வனரத்திவல அலவகத் வதகம் எடுத்து, முடிவில்லாத பனடுங்ஙால அைஸ்வதக்குள் னுவழயாது, 

என்பறன்வறக்கும் னீங்ஙாத மகிழ்சச்ிகரப் வபரின்பம் அனுபவிக்கின்ற னித்திய வதகம் - மறலி 

ஜக தீண்டா ஜவரமணித் ததகம் - எடுப்பவத, அந்ந னித்திய னன்வம. அந்ந ஒரு தனித்த 

னன்வம அவடயவை இவறைன் மனுக்குலத்வதப் பவடத்தான். 

 

~ சாஜல ஆண்டவர்கள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 தம மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள்  

 

01-05-2022 ~ தூத்துக்குடி சிறப்பு சபை ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

அனுபைம் என்பது குரு ைடிைாக ைந்து நம்வம பமய்ைழியில் பதாடரசப்சய்கிறது. 

இவறைனுக்கு ஆனைர ் ஆனமவல என்றும், எமன் மனு மீது பகாண்ட வகாபத்வத 

தணித்ததினால் தனிவகயர ்என்றும், தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறக்கூடிய இடத்திற்கு பள்ளி 

என்றும், இரண்டறக் கலந்து இருக்கும் இடத்திற்கு பள்ளியவற என்று அருளி குருபிரான் 

அவைவய மலரச ்பசய்தாரக்ள்.  

 

ஜீவசதகாதரர் விையகுமார் அவர்களின் புரிதல்:  தன்வனயறியும் வமன்வமயான பசயவல  

பசய்யும் நாபளல்லாம் வம-தினமாகவை இருக்கிறது. தாய் ையிற்றிலிருந்து பிறந்த தினத்வத 

பிறந்த நாளாக உலக மக்கள் பகாண்டாடி ைருகின்றனர.் ஆனால் குருவின் திருமுகத்தில் 

பிறந்த பிறப்பின் மூலம் வமன்வமயான பசயவல பழகும் நாபளல்லாம் தம தினமாக 

இருக்கிறது.  

 

சன்மார்க்க மரபு:  சாகாதைவன சன்மாரக்்கி என்கிற மரபிவன ைள்ளலார ் பகாண்டு 

ைந்தாரக்ள். அதுவை இன்று சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் மபருவாழ்வு எனும் மரபாக, ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவையின் குரு பகாண்டலின் தயைால் பசயலாக உள்ளது. அறிவுத ் பதளிவின் 

மூலம் பமய்யான உணரவ்ைப்பபற்று இகைாழ்விலும் புறைாழ்விலும் சன்மாரக்்கியாக 

ைாழலாம்.  இந்த வதகம் நான் எனும் அறியாவமயானது பமய்யான குருபிரானின் இரக்கத்தால் 

அறிவுத் பதளிவு பபற்ற பின்னவர விலகுகிறது. அறிவு சம்மதிக்க நுதற்கண் எனும் மூன்றாைது 

கண்வண திறந்து காட்டுபைவர பமய்குருைாக இருக்கிறார.் அைவர பமய்க்கல்வி எனும் 

சாகாக்கல்வியில் நம்வமப் பழக்கி சன்மாரக்்க மரபாகிய மரணமிலாப் பபருைாழ்வில் ைாழ 

வைக்கிறார.்  

 

ஜீவசதகாதரர் வடிதவலன் அவர்களின் புரிதல்: தூத்துக்குடி நகருக்கு துவறமுக நகரம், முத்து 

நகரம், திருமந்திர நகரம் என்ற சிறப்பு பபயரக்ளும் உண்டு.  இந்த நகரத்தில் உள்ள சிைன் 

வகாயில், பனிமவல மாதா வகாயில் மற்றும் வைபாறில் உள்ள சம்சுதீன் அைரக்ளின் 

அடக்கஸ்தலம் ஆகியவை சிறப்பு ைாய்ந்ததாக உள்ளது. 

 

ஆதி மார்க்கம்: 

 

ஐவழி விஜளவின் அப்பா லாகிய 

மசய்வழி  காடட்ி உய்வழி கூட்டும் 

மமய்வழி ஒன்தற வாழியிவ்வழிதய  

என்பது இன்று ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் பசயல் ைடிைாக உள்ளது.  

 

ஒரு ஊரிலிருந்து இன்பனாரு ஊருக்கு பசல்ல மாரக்்கம் எனும் ைழி  மிகவும் அைசியம்.  

இவறைனால் பவடக்கப்படட்  ஐம்புலன்களின் ைழியாக நன்வம-தீவம பிரித்தறியும் கரத்்தா 

மனிதனிடத்தில் உள்ளது. இவத அறிைதற்வக வகாவில்களும் அதவன உணரவை மூன்றாைது 

கண் எனும் அறிவுக்கண்ணும் அதவனத் திறக்க ஒரு பமய்யான ஆசானும்  வைண்டும். அந்த 

அறிவுக்கண்  பகாண்வட இப்பிறவிப் பபருங்கடவல  நீந்திக்கவர வசர முடியும் என்பவத 
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பிறவிப் மபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார ்

இஜறவன் அடிதசரா தார் - என திருைள்ளுைரும் கூறியுள்ளார.் 

 

ஆசானின் அன்பு ஒன்வற னரவன மனிதனாக்கி மனிதவன வதைனாக்கி இவறைனடி வசர 

வைக்கிறது. இவறைனடி பசன்று வசரும் மாரக்்கவம ஆதி மாரக்்கமாக இருக்கிறது.  

 

ஜீவசதகாதரர் பழனிதவல் அவர்களின் புரிதல்: தன்வன அறியவும், தன் விவனவயத் 

தீரக்்கவுவம ஒை்பைாரு மனிதனுக்கும் இந்த வதகம் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. வமதினியில் இடட்ார ்

பபரிவயார ்இடாதார ்இழிகுலத்வதார ் என்பது ஔவையார ்ைாக்கு. வமன்வமயான ைாக்கினால்  

வமலாம்பர ைாழ்வில் ஏற்றி வைப்பைரக்வள வமவலாரக்ள். அழியாத ஆன்மாவை பகாண்டுள்ள 

மனிதன், அழியும் கீழான மூைாவச மீவத தன் கைனத்வத பசலுத்துகிறான்.  இவறைன் அளித்த  

பசல்ைமாகிய என்றும் அழியாத ஆன்மாவை அறிைவத மரணமிலாப் பபருைாழ்வு என 

பபரிவயாரக்ள் அருளியுள்ளனர.் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

எந்நன்றி மகான்றார்க்கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்ஜல  

மசய்ந்நன்றி மகான்ற மகற்கு.  

இவறைன் பசய்த நன்றிவய மறந்தால் உனக்கு உய்வில்வல என ைள்ளுைரும் 

அருளியுள்ளார.்  

இயற்வக தத்துைத்தின் முதல் பபாருள் இந்த மனித உடல். மனிதனுக்கு மட்டுவம 

தரப்பபற்றுள்ள மூன்றாைது கண் எனும் அறிவுக்கண்வண ஒரு பமய்க்குருவின் இரக்கத்தால்  

திறக்கப் பபற்றைரக்ளுக்கு மட்டுவம பமய், பபாய், கடவுளின் நிஜமான ைடிைம், வகாவிலின் 

ரகசியங்கள் இவையாவும் பதளிைாகத் பதரியும். அைரக்ளுக்வக கல்வி என்பது படிப்பதல்ல, 

பழகுைது என்பதும் பதரியைரும். அறிவுக்கண் என்பது ஆறுமுகமாக, ஆறுபவடவீடாக,  அறுபுரி 

நூலாக,  மூன்றாைது கண் எனும் மனக்கண்ணாக இருக்கிறது.  

ஆறாைது அறிவை  அறியும் ைவர தன்வன மனிதன் என்று யாராலும் நிரூபிக்க 

முடியாது. அழியும் பசயவல பசய்ைது அறிைல்ல. அறிவுள்ள பசயவலச ் பசய்து அழிைற்ற 

ைாழ்வை எல்வலாரும் ைாழ்ந்து உய்ய வைண்டும் என்ற ஒன்வற ஒன்றுதான் பபரிவயாரக்ளின் 

வநாக்கமாக உள்ளது என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் குருபிரான் அைரக்ள் அவைவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள். 

 

 

01-05-2022 ~ சத்துவாசச்ாரி ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

ஜீவசதகாதரர் மகௌதம் அவர்களின் புரிதல்:   

  

னாமம் : பிரம்ம பசாரூபராகிய ஆசான் தன் வகப்பந்தாகப் பபற்றுள்ள ஞானத்வதக் பகாண்டு 

மனுவிடம் அழிந்து பகாண்டு இருக்கின்ற னாமத்வத அழியாவமயில் ஆக்கி னித்தியமாக 

னிலவும்படிச ் பசய்கிறாரக்ள். னித்திய ைாழ்வைப் பபற்றுக் பகாண்டைரக்ள், ஆசானின் 

திருசப்சயவல உலகிற்கு பவற சாற்றுபைரக்ளாகவும் வதைபதத்திற்கு உரியைரக்ளாகவும் 

ைாழ்ைாரக்ள் என வைதம் கூறுகிறது. 

 

பிரியமுள்ளைவள! குருவுண்வமவய அறியாததினால் ஜபம், தபம், விரதம், தீரத்்தம், யாகம், 

அை்ைாவற தானம் என்பவை யாவும் வியரத்்தமாகின்றன. 

~ குரு கீஜத 
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மூலமந்திரம்: ஆதி மூலத்தின் இரகசியவம மந்திரமாக உள்ளது. மூல மந்திரத்வதப் பிரகாசப் 

பபாருளாகக் கண்டைர ் வதைர.் மூலமந்திரத்வத ைாயால் மட்டும் பசால்லிக்பகாண்டும் 

வதடிக்பகாண்டும் இருப்பைர ்மனு. மூல மந்திரத்வத ைாயால் பசால்ைவத அல்லத் தட்டுபைர ்

னரர.் இம் மூைவரயும் ஒவர னிவலயாக, பிரகாச ரூபமாகவை ஆக்கும் பசயவல ஆதி மாரக்்க 

னீதி அவையின் வனாக்கமாக உள்ளது.  

 

மதளிவு : குளத்தில் இருக்கும் பதளிந்த நீவர பாசி, குப்வப, கூளம், அழுக்குகள் மூடி 

பதரியாைண்ணம் மவறப்பதுவபால், நம்முள் சுயம்பிரகாசமாய் விளங்கிபகாண்டிருக்கும்  

இவற பபாருவள அறியவிடாது பசய்யும் குழப்பமுவடய மனவத பதளிைாக்குபைவர 

குருபிரான். இதவன திருமூலர ்பிரானைரக்ள், 

மதளிவு குருவின் திருதமனி காண்டல் 

மதளிவு குருவின் திரு வார்த்ஜத தகடட்ல் 

மதளிவு குருவின் திருநாமம் மசப்பல் 

மதளிவு குருவுரு சிந்தித்தல் தாதன.   என திருமந்திரத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

முத்தி : ஆசானின் னாதமாகிய ைாளாயுதத்தின் துவண பகாண்டு மறலியாகிய எமனுவடய 

அதிைல்லபப் படவர தாண்டி பிறவிப்பிணியிலிருந்து விடுதவல அவடைவத முத்தி. 

 

மசாத்து : மரணமிலாப் பபருைாழ்வை பபருைவத முழுமுதல் பசாத்தாகும். அப்பபரு ைாழ்வை 

பபறுைதற்கு குருபகாண்டலின் அமுதபமாழிக்கு பசவிமடுத்து அைரக்ளின் பரிசுத்தமான  

னிவனவில் கலந்து அழியா பசாத்தாகிய வபரின்ப பபருைாழ்வு ைாழ குருைருள் வைண்டி சவப 

இனிவத னிவறவு பபற்றது. 

 

 

03-05-2022 ~ மசவ்வாய்க்கிழஜம ~ சிவகாசி சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

குருபிரான் அைரக்ள் வசைடிச ் வசகரம் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகவள மலரச ்

பசய்தாரக்ள். அண்ணல்சீதன மின்னதின்னமதன்தற டுத்ததடுத் ததவுபததசம் – 

பின்னடுத்தடுதத சாடச்ி தவதம். வமலான ஞான விஷயங்கவள, நம் அறிவில் சாயாமல் 

சாஸ்திர அறிவு பகாண்டு அருளிய பபரிவயாரக்ளின் பாடல்கள், நூல்களின் சாட்சியுடன் 

பசால்ைது நன்வம பயக்கும். நீண்ட பிறவியின் பபருங்கடல் தாண்டுைதற்வக 

வைதைாக்கியங்கள் இறக்கி அருளப்பபற்றுள்ளது. பண்ஜட னான்மஜற தபசும் பரிஜசயன் 

அண்டர்ப திக்மகஜன ஏற்றிதய - முன்னாள் மகாண்ட கஜளப் மபலா மாற்றிதய. 

சற்குருபிராவன பரிசாக ைருகின்றாரக்ள். உயிர ் காக்கும் மருந்துகள் பிறவிப்பிணிவயத் 

தீரப்்பதில்வல.  பிறவிப்பிணி தீரக்்கைல்ல நாதமருந்து பமய்ஆசானிடம் உள்ளது. 

பமய்ஞானத்துடன் இந்த பபௌதீக உலகியல் நடப்புகவள பதரிந்து ைாழ்ந்தால் எளிதாக நம் 

ைாழ்க்வகவய ைாழலாம். 

 

அகமிய விஷயமாக னின்றமதாரு பிரளயத்தின் அதிசயத்ஜத மனடுங்ஙாலம் னீ 

இருந்தந காண தவண்டும் என ஆண்டைரக்ள் அருளியவத புறத்தில் நாம் காணும் உலக 

அழிவு என நிவனத்து மக்கள் ஏமாந்து வபாைது அறியாவமயின் உசச்வம. ஆண்டைரக்ள் 

தங்களுவடய பமய்ஞான நிவலகவள உலக மக்களுக்கு ஞான நிவலயின் வமலான 

உண்வமவயக் பகாண்டு வசரக்்கும் ஒர ்உளைாக இை்வித யுத்திகவளக் வகயாண்டாரக்ள்.    

 

அழிைது உலகல்ல; அதில் ைாழும் உயிரினங்கள்தான் அழிகின்றன. இந்த அழி உடவல 

அழிப்பதற்கு பிரளயம் வதவையில்வல என்பது வைதசாடச்ியாக உள்ளது. புறஉலகம் அழிைது 

வபால் கூறி இறுதியில், இப்படிக்கு சத்துவங்கள் எல்லாம் முடிவஜடந்து... சத்திய னஜடஜய 

இன்று தாமன டுத்திங் தஙனுஜரத்ததன் மமத்தனாள் உண்மடன்மறண்ணி  மாட்டிக் 

மகாள்வீதர என அருளுகிறாரக்ள். பிரளயம் என்பது ததவரகசியம் ததடு உன்னுடம்புள் என்ற 
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நிவலயில் உள்ளது. இவை அவனத்வதயும் இறக்கியருளி நம்வம ஆண்டு பகாண்டிருக்கும் 

பரிசுத்த ஆவி பதய்ைம் இன்றளவிலும் வதான்றாத் துவணயாக நம்முடன் இருப்பவத 

உணரந்்தால் வைதம் கற்பவனயல்ல நிஜச ் பசயல் உவடயது என்பவத அறியலாம்.  ைாயின் 

உள்வள பசல்ைதல்ல, ைாயில் இருந்து பைளிவய ைருைவத தீட்டு என்பது வபபிள் ைசனம். 

ஆறாைது அறிவை தனிசச்ீதனமாக பகாண்டுள்ள மனிதனின் அவடயாளம் அைனுவடய 

ைாக்காக உள்ளது.  

 

பபரிவயாரக்ள் உண்டாக்கிய நகல் ைடிைமான வகாவில்கள், பூவஜகள் இவைபயல்லாம் 

உள்ளம் மபருங்தகாயில் ஊணுடம்பு ஆலயம் என்னும் அசவல நிவனவூட்டும் 

அவடயாளங்களாகும். அவைகள் உணரத்்தும் பமய்ப்பபாருவள பபரிவயாரக்ளால் மட்டுவம 

எடுத்துக்பகாடுக்க முடியும். அறிவில் நடப்பவத பரிணாம ைளரச்ச்ியன்றி, விலங்கிலிருந்து 

மனிதன் ைருைது பரிணாம ைளரச்ச்ியல்ல. ஆறாைது அறிவு உலகில் புதுவமகவள உண்டாக்க 

மனிதனுக்கு தரப்படவில்வல. மற்ற உயிரினங்கள் யாவும்  தவலைணங்கி நிற்கும் வபராற்றல் 

பகாண்ட மனிதன்தான் தன் மனம் என்னும் குரங்கின் முன் மண்டியிட்டு, கரணம் வபாட்டு 

ஈனமாக ைாழ்கின்றான். இவறைன் நிரண்யித்த நீதிக்வகாட்டில் இருந்து மற்ற உயிரினங்கள் 

விலகுைதில்வல. ஆனால் ஆறறிவு பகாண்ட மனிதன் அதிலிருந்து பிறழ்பைனாகவை உள்ளான். 

இவறைன் ைகுத்த  வபரின்ப ைாழ்வு ைாழ்ைதற்பகன தனிசச்ீதனமாக ைழங்கப்பபற்ற ஆறாைது 

அறிவின்  விழிப்புணரவ்ைத் தூண்டவை பபரிவயாரக்ள் வைத சாஸ்திரங்கள் மூலம் உலகிற்கு 

இதவனப் பவற சாற்றுகிறாரக்ள். இக்கால மக்கள் பபரிவயாரக்ள் அருளிய பாடல்கவள 

வகடட்ாவல, படித்தாவல வபாதும் என நிவனப்பவத மிகப்பபரிய அறியாவமயாக உள்ளது. 

 

ைள்ளல் பபருமான் அருளிய அருட்பபருஞ்வஜாதியாகிய அறிவை அறியாமல், 

பஞ்ஞபூதத்தில் ஒன்றான பநருப்வப, வஜாதியாக ஏழு திவரகவள விலக்கி ைணங்கி 

அறியாவம என்னும் இருளில் ஆழ்ந்து கிடக்கின்றனர.்  கண்தடன் ததவ ஆவிஜய கஜடத்ததற 

என்பது பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் தன் மக்களுக்கு பசயலாக பழக்கி வைத்த விஷயவம அன்றி, 

பைறும் ைாரத்்வதகளல்ல. ஆண்டைரக்ள் உண்டாக்கிய பமய்பயனும் பபாருப்பு, என்றும் 

எக்காலத்தும் ஒன்வற ஒன்றுதான்.  நாமத்திற்கான பபாருளாக நம்முள் வீற்றிருக்கும் ஆன்மா 

எனும் பமய் நம்வம விட்டுப் வபாய் விட்டால் எல்லாம் பபாய்யாகிவிடும். சுத்த நிவனவைாடு 

இருப்பது ைணக்கமாகும். ஆறாைது அறிவிற்கான அகமிய ரகசியங்கள் அத்தவனயும், வைத 

சாட்சியாக நிரூபிக்கக் கூடிய எல்வலயாக இன்று ஆதி மாரக்்க னீதி அவை விளங்குைது 

சத்தியம். ஒை்பைாரு சத்சங்கமும் பதளிவை வநாக்கிய விழிப்புணரவ்ை தூண்டும் பயணமாக 

உள்ளவத அறிவித்து வதாத்திர பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகவள குருபிரான் இனிவத நிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

 

 

07-05-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிதவலன் 

 

 

சத்திய பரிசுத்த வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 65 

 

காதிர ் பாடஷ்ா என்ற திருனாமத்துடன் அைதரித்த அதிகாரண கரத்்தருக்கு தன் குரு 

பபருமான் தனிவகமணி பிரானைரக்ள் சூட்டிய திருனாமவம மார்க்கனாதர். பமய்ைழிச ்

சாவலவய ஸ்தாபித்து மக்களுக்கு ஞான னிவலகவள அருளிய காலங்களில்  நிகழ்ந்த 

திருசப்சயல்களின் நிரூபவணயாக  காமீல்பாைா, பதய்ைம், குருனாதர,் கல்கி, மகதி, ஈசா, 

ஆண்டைரக்ள்,  பபான்னரங்ஙர ் என பல திருனாமங்கள் பகாண்டு தம் மக்கள் அன்புடன்  

அவழத்தாரக்ள்.  
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இசப்சயவல குறித்து பதய்ைகுல னாயகம் சாவல ஆண்டைரக்ள், னாம் அைரக்ள் தான் 

என்பது எமக்குத் பதரியவில்வல. ஆதலால் 

பமய்யாக பமய்யாகவை எம் மக்கள் 

எல்வலாரும் னம்புங்ஙள் - எம்வம எமக்குத் 

பதரியவில்வல. ஆனதினாவல 

பமய்ம்வமக்குத் தக்கவை அவனத்வதயும் 

பகாண்டு எம்வம னீங்ஙள் பரீடச்ிதத்ு 

உங்கவள னீங்ஙவள திருப்தி 

பசய்துபகாள்ளுங்ஙள். உங்ஙள்  

பரிசீலவனக்கு னாம் சம்மதிக்கிவறாம் என 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

பரீடச்ிதத்ு பாரக்்கக்கூடிய அறிவு 

னம்மிடத்தில் இல்வல என்பவதயும், ஏக 

பராபர அழியா ைஸ்துைானது பூமி பாரம் 

தீரக்்க, தூலம் தாங்ஙி ைந்து அந்தந்த 

சமயத்திற்கான தை விவளவில் ஏறி விளங்கி 

னின்ற பலைாம் பதனிவலகவள குறிப்பவத 

னாமங்கள் என்பவதயும் நம் னிவனவில் 

ஊணி வைத்து பகாள்ள வைண்டும். 

 

ஆதி மான்மியம் - ஆதிதயாதயத் தஜலப்பருவம் : 

 

ஆதி பராபர பூரணதம தசதி எவ்வாதறா மதரிந்நிலதம என்ற பதய்ைத் வதடு கூடகம் 

பாடலுக்கிணங்ங, வசதி அவடயாளத்வதயும் ஆதியின் இரகசியத்வதயும் னாமம் புள்ளி மூலம் 

பதரிந்து பகாள்ளலாம். அப்புள்ளிவய ஆதி அசல் புள்ளி - ஆதிதய துஜண. அப் 

புள்ளியிலிருந்வத ஆதி உதயமாகிறது.  

 

அருண்மணி விரிந்நு மபருந்நுஜற சிறந்ந -  அருண்மணி என்பது சுத்த பிரம்மப்பிரகாச 

மணியாகும். அம்மணி விரிந்தால் தான்,  இதயப் பிரகாசபமனும் உள்ளமாகிய பபருந்துவறயும் 

விரியும். 

 

 

ஆதியின் தமனாள் னீதியின் தஜலயாய் - அறிபைனும் பாதம் அறிவுக்கு அறிைாம் என் 

ஆசான் பாதமாக னின்று விளங்கும் பபருனிவலயாகும். 

 

இருங்ஙுணப் பழஜம ஒருங்ஙது சஜமந்நு - னீ னான் என்றிரண்டிலாக் கடவல என்ற 

பமய்சப்சயவலக் குறிப்பதாகும். 

 

ஈமடான்று மிலவாய் இருந்ந வனாதி - அவசைற்ற குணக்குன்றாகிய பிரம்மத்துள் 

பபாதிந்திருக்கும் அதிசயமாகும். 

 

உஜறந்நவக் தகாளம் னிஜறந்ந வல்லிருளாய் - தைக்வகாளத்தில் உவறைது என்றால் 

இரண்டறக் கலப்பது என்பது பபாருள். 

 

ஊஜமயாய் னின்று யுகம் பல பலவாய் - உருைாமுன் னாமிருந்ந  ரூபத்வத, ஆசான் 

பதாட்டுக் காட்டும் நிவலயாகும். 

 

எண்ணருங் ஙாலம் வண்ண கூடஸ்த்தமாய் - எட்டு ைவக பிரம்மத்துள் ஒன்றான 

கூடஸ்தபிரம்மத்வத குறிப்பதாகும். 
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ஏதுமில் யாதும் ஓதும் புராதனம் - புராதனப் பபாருப்பாகவும், புவதயலாகவும் நம்முள் 

இலங்ஙிக் பகாண்டிருக்கும் ஜீைனின் இரகசியமாகும். 

 

ஐக்கிய பதியும் அஜசவிலாக் குன்றாய் - சரை்த்வதயும் உள்ளடக்கியிருக்கும் ம் எனும் மூலம்.  

 

ஒரு வஸ்த் துவமதனும் பரவஸ்த் ததுவாய் - எதிலிருந்து சரை்மும் பைளியானவதா, மீண்டும் 

எதில் வபாய் ஒடுங்குகிறவதா அதுவை பரைஸ்த்தாகிய பிரம்மம். 

 

ஓங்ஙு னிராமயம் பாங்ஙுறு கருஜம - இருதயபமனும் சிமிழிலிருக்கும் கருவமயாகிய 

திருக்கலிமா வமயின் சூடச்ும னிவலயாகும். 

 

ஒளவலா தமாரறி வாகிய மதய்வ - அகரமும் உகரமும் வசரந்்து ஒள எனும் ஓரறிைாகி னிற்கும் 

பசயலாகும். 

 

ஃமகனும் பிரம்மத் தருமளாளிப் மபருக்கால் - குருபிரானின் அருபளாளியின் மூலம் 

நம்முவடய  அக் (ஃ) கண்ணாகிய அறிவுக்கண் திறப்பிக்கும் பசயலாகும். 

 

அகர ைரிவசயில் அ முதல் ஃ ைவரயிலான தமிழின் அதிசூடச்ும னிவலகவள நம்முள் 

உண்வமயாக்கவை உதயமாகியுள்ள தனித்தவலவம பபரும்பதியாகிய னம் குருபிரானின் 

திை்ய திருைடிகவளப் வபாற்றி ைணங்ஙுவைாம். 

 

 

08-05-2022 ~ சிவகாசி சபை ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. மைய்குமார ்

 

ஆத்தாளாய் வந்மநனக்கு அமுத மூட்டி 

அஜனத்தடிஜம மகாண்டஎன்றன் அம்மா அம்மா … என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

பதாடங்கியது. 

 

ஜீவசதகாதரி ைான்சிராணி அவர்களின் புரிதல்:   

காற்று : அருங்வஙாவட பாவலைனம் கானகத்தி லகப்பட்டு ... என்ற ஆண்டைரக்ளின் 

பாடலுக்கிணங்க ஆசானின் கருவணயால் இளங்காற்று வீச உடல், உளம் குளிர நாம் ைாழ்ந்து 

பகாண்டிருக்கிவறாம். பிரபஞ்ஞம் காற்றினால் நிரம்பி உள்ளது. தாயின் கருைவறயில்  

இருக்கும் குழந்வதக்கு காற்று தான் உணவு. குழந்வத பிறந்ததும் காற்று உள்வள நுவழந்து 

குைா என்ற சத்தம் ைந்த பின்னவர அக்குழந்வத உயிர ் பபறுகின்றது. குைா என்ற சத்தம் 

பிறக்கும் இடத்வத அறிந்தைரக்வள பமய்ஞானிகள்.  

 

ஜீவசதகாதரர் மசந்தில் அவர்களின் புரிதல்:  ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின்  சின்னம் (LOGO) :  

கரும்புள்ளி -  இருதயபமனும் சிமிழிலிருக்கும் திருக்கலிமா வமயின் இரகசியம். கத்தி 

மற்றும் வாள் - குருபபருமானின் னாத ைல்லபம். வட்டம் - காலசச்க்கரத்தின் குறியீடு. வமலும் 

அவனக இரகசிய பபருனிவலகள் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் சின்னத்தில் 

பபாதியப்பபற்றுள்ளது.  

 

ஜீவசதகாதரி ஷண்முகப்பிரியா அவர்களின் புரிதல் :  

அருணகிரிநாதர ்அருளிய குருவாய் உருவாய் அருவாய் அருள்வாய்… என்ற பாடலின் புரிதல்:  

குண்டலி - மவனான்மணி, பத்து ையதான கன்னி, இடப்பாக ஆசாரக் கண்ணி, பூங்ஙிளிக் 

கண்ணி, இவை பாரப்தித்தாயின் நாமங்களாகும். வமன்வம பபாருந்திய குண்டலி சக்தியானது  

இடுப்பின் கீழ்பகுதியில் உள்ளது என உளறும் அறியாவமக் கூட்டத்திலிருந்து நம்வமக்காத்து, 

எண் சாண் உடம்புக்கு சிரவச பிரதானம். அந்த சிரசில் உள்ள குண்டலி தாயின்  இரகசியத்வத 

அருள்பைவர பமய்யான ஆசான். 
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ஜீவசதகாதரி மஹிமா அவர்களின் புரிதல் :  

 

மறதி - சித்தமும் புத்தியும் அற்ற நிவல மறதியாகும். மறதியுடன் பசய்யும் பசயலில் காலம் 

விவரயமாகி காலனிடம் நமக்கு பநருக்கம் அதிகமாகிறது. ஆகவை மறதி என்பது மறலி எனும் 

எமவனக் குறிப்பதாக இருக்கிறது. 

 

பாசம் - கால் ைழியில் பிறந்து பாசக்கயிற்றால் கடட்ப்பட்டுள்ளைரக்ள் நரனாகிய சூத்திரரக்ள். 

 

அன்பு - குருபபருமானின் திருப்பாரவ்ையும், அைரக்ளுவடய அனுக்கிரகமாகிய அன்புக்கு 

பாத்திரமாகாதைரக்ளும் நடமாடும் பிணத்திற்கு சமமானைரக்ள். இவதவய அன்பில்லாத 

உள்ளத்வத மயானம் என்று அறி  என கபீரத்ாசர ்அைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

உறக்கம் - மனிதனானைன் மயக்கமாகிய உறக்க நாடகத்தில் நடித்துக் பகாண்வட 

இருக்கின்றான் என்பவத உணரத்்தி, பசித்திரு-விழித்திரு-தனித்திரு எனக் கூறி நம்வம 

உறக்கத்திலிருந்து எழுப்புகிறாரக்ள். இசப்சயவல மாண்டைரக்வள மீட்படடுத்தல் எனும் 

மறுபிறப்பின் ரகசியம் ஆகும். இதவனவய 

 

உறங்குவது தபாலுஞ் சாக்காடு உறங்கி 

விழிப்பது தபாலும் பிறப்பு . என திருைள்ளுைபிரானும் அருளியுள்ளாரக்ள் 

 

ஜீவசதகாதரி ஸ்ரீமா அவர்களின் புரிதல் :  

 

உலகம் -  ஆதி பரமகுருைால் பவடக்கப்பட்டது உலகம். ஐந்து பதாழிவலயும் பசய்யக் கூடிய 

பபாருளாக இருப்பவத உலகு. இவை ஐந்திற்கும் காரணமாக இருக்கக் கூடிய ஆவிப் 

பபாருளுடன் இரண்டறக்கலந்து ைாழ்ைவத உலகத்வதாடு ஒடட் ஒழுகுதலாகும். இசப்சயவலவய 

 

சுஜவ ஒளி ஊறு ஓஜச நாற்ற மமன்ஜறந்தின் 

வஜக மதரிவான் கட்தட உலகு      என திருைள்ளுைபிரான் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஓதுதல் - பாைசப்சயலால் விவளந்த ஒழுங்கற்ற உலகத்வத உய்விக்க நாம் ஓத வைண்டும். 

ஓதுைதால் நம் பாைங்கள் நீங்குகின்றது. இவதவய ஆண்டைரக்ள், பாவ விதமாசனத்திற்காக 

நாங்கள் எல்தலாரும் ஓதுகின்தறாம் ஆண்டவதர என அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ச ்தியவே ம் – ஆதியொகமம் அதிகொரம்-03 : 16 முதல் 20 வணையிலான 

திருவசனங்களுக்கு ஜீவசயகாதைை ் விஜேகுமாை ்அவைக்ளின் புைிதல் :  

 

திருவசனம் - 16 : தீவிவனக்கு  காரணமாகிய மனவதப் பற்றி ைள்ளல் பபருமான் குடும்ப 

வகாரம் என்ற தவலப்பில் அருளியதாைது : ஏவழயாக இருக்கும் குடும்ப தவலைனுக்கு 

ஆணைம், கன்மம், மாவய என்ற மூன்று மவனவிகளும், ஆணைம் என்கின்ற மவனவிக்கு 

அஞ்ஞானமாகிய மகனும், கன்மம் என்கின்ற மவனவிக்கு மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம் 

என்ற நான்கு மகன்களும், மாவய என்கின்ற மவனவிக்கு ரவஜா, தாமச, சாத்வீக என்கிற மூன்று 

மகன்களும் உள்ளனர.் மூன்று மவனவி, எட்டு பிள்வளகளுடன் தவலைன் ைாழும் ைாடவக 

வீட்டின் பசாந்தக்காரரக்ள் ைாதம், பித்தம், சிவலத்துமம் என்பைரக்ள். இப்படியான உடலாகிய 

வீட்டிற்கு நாள்வதாறும் ைாடவகயாக ைசூலிக்கப்படுைது உணைாகும். அந்த எட்டுப் 

பிள்வளகளுக்கான காரணம் ஏவழ தவலைனின் ஆவசவய என்பது இத்திருைசனத்தின் 

புரிதலாகும்.  

 

திருவசனம் - 17 :  ஊத்வதச ் சடலமடி உப்பிருந்த பாண்டமடி ... என  அழுகணி சித்தர ்

பாடலிலும் ஊற்வறச ் சரீரத்வத ஊன் பபாதிந்த பீற்றல் ... என பட்டினத்தார ் பாடலிலும் 

அருளப்பபற்றுள்ளது. 
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திருவசனம் - 18 : மனிதனுக்கு ையது தந்ததின் பிரவயாஜனம் பமய்ப்பால் அறியவை என்பவத 

மறந்து உயிருடன் இருக்கும் நாபளல்லாம் மனதின் கீழ்வநாக்கத்தால் நரகத்வத 

தழுவுகின்றான். 

 

திருவசனம் – 19 : முகம் என்பது நான். நான் எனும் உணரவ்ின் மூலவம பஞ்ஞபுலன்களும், 

பபாறிகளும் இயங்குகிறது என்பவத அறிைவத தன்வனயறியும் பசயலாகும். 

 

திருவசனம் – 20 :  ஏைாள் என்பைள் சக்தியாகவும், பத்துையது கன்னியாகவும், ைாவலத் 

தாயாகவும் மனிதனுள் வீற்றிருக்கிறாள் என்பவத உணரத்்துைதாகும்.  

 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு: மாற்றங்கள் நிவறந்த இை்வுலகில் என்றும் 

மாறாதிருப்பது நித்திய தன்வமயுள்ள இவறபபாருள் மட்டுவம. மாறாத இவறபபாருவள 

மாற்றங்கள் நிவறந்த னரபஜன்மம் கண்டு அனுபவிக்க இயலாது. நான் என்பது மனிதனின் 

ைாழ்நாளில் ஒை்பைாரு மாற்றங்கவளயும் தன் நிவனவில் பதித்து இறுதியில் அற்றுப் 

வபாகின்றது. நான் என்பது அவனத்து உயிரினங்களில் இருந்தாலும் அதவன இன்னது என 

அறிந்து பகாள்ளும் திறன் மனிதனுக்கு மட்டுவம உள்ளது. இவதவய, னிஜனவுட் பதியும் 

னாதமின் னுடல் என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். மாற்றமில்லாத ஆன்மாவை 

அறிவிப்பைவர அறிவு ைடிைாகிய குருபபருமான் ஆகும். ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கத்தினரக்ள் என்றும் மாறாதிருக்கும் னித்திய பபாருவளயும், மாற்றத்திற்குரிய 

அனித்திய பபாருவளயும் தன்னுள் அறிந்தைரக்ளாக உள்ளனர ் என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் 

குருபபருமான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள் . 

  

 

08-05-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. தேமலதா தியாகராைன் 

 

ஜீைசவகாதரர ் பகளதம் மற்றும் அங்கத்தினரக்ள் உவரயாடலின் சிறப்பு அம்சங்கள் :  

 

மனிதன் : ஐயறிவு நுகரச்ச்ியில் உழன்று கிடக்கும் நம்வம குருபிரான் மீடப்ித்து, ஆறாம் அறிவு 

இன்னபதன அறிவித்து அை் அறிவின் பசயவலயும் அதன் மூலம் அவடயும் பலவனயும் 

அளித்து மனிதன் என்னும் பதத்தில் ஏற்றி வைக்கிறாரக்ள்.  

 

அறிவு : அறிபைனும் பமய்ப்பபாருள் மனிதனுள் பபாதியப் பபற்றிருப்பவத அறிய விடாமல் 

தடுக்கும் மனபமன்னும் மாவயயிலிருந்து பதளிய வைத்து அறிைாக, பிரம்மமாக மாற்றி 

வைக்கும் பமய்சப்சயவல னம் பதய்ைமைரக்ள்  

 

மதளித்துத் மதளித்து வடித்துத் மதளித்த ததவத் திருசச்ஜப 

திருக்கயிலா சத்தின் வாசத் ததவன் சஜபயின் னாள்   

என சாவல னடன விழாவில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

னாதன் : னாதம் என்பது அறிவு. அறியாவமயாகிய பாை னாசத்திலிருந்து நம்வம மாற்றி 

அறிவுப் பாவதயாகிய புண்ணியத்தின் ைசத்தில் ஆக்குபைவர னாதன். னாதனுவடய 

பாரை்தீ! குருமூலம் பபறும் ஞானத்வதவிட ஆத்மாவிற்குத் வதவையானது வைபறான்றில்வல. 

இதுசத்தியம். சத்தியம். அதவனப் பபறுதற் பபாருட்டுப் பிரயத்தினம் விவைகிகளால் 

பசய்யத்தக்கதாம். 

~ குரு கீஜத 
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லடச்ணத்வத ஆண்டைரக்ள், னாதமது விஜளந்நவர ்தபர் னாதனாகும்  என பமய்ைழி னூலில் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

விசுத்தி :  

எண்ணம் பல தகாடிய தாய் விரிந்தந 

மன்னும்பல உயிர்கமள லாம் னமவாய் 

இதில் னமைாய் - னமசிைய என்பதற்கு இவடயில் உள்ள ஓர ் எழுத்தாகிய சி என்பது  

விசுத்தியாகிய  பநருப்வபக் குறிப்பதாகும். 

 

அஞ்மசழுத்திதல பிறந்து அஞ்மசழுத்திதல வளர்ந்து 

அஞ்மசழுத்ஜத ஓதுகின்ற பஞ்சபூத பாவிகாள் 

அஞ்மசழுத்தில் ஓமரழுத்ஜத அறிந்து கூற வல்லீதரல் 

அஞ்சல் அஞ்சல் என்று நாதன் அம்பலத்தில் ஆடுதம  

 

என  ஓபரழுத்தின் இரகசியத்வத சிைைாக்கியர ்அருளியுள்ளார.் 

 

அனாகதம் :  அனாகதம் என்பது பிராணனின் இரகசியமாகும்.  

 

ததக்குமந்ந னாகதத்ஜதத் மதாட்டு ஊணிச ்

      தசருமதி யமுதகஜல மபாங்ஙிச ்சிந்நும் 

வாக்குஜடய வாக்கருளும் வாணி சத்தி 

       வளர்ஞானத் திருனடனம் வயங்ஙும் காப்தப 

என தரணியில் இல்லாத ஒரு தனிசப்சயற்பதியில் அனாகதத்தின் அகமிய பசயவல 

ஆண்டைரக்ள்  அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஆக்ஜஞ : நிலம், நீர,் காற்று, பநருப்பாகிய நான்வகயும் தன்னகத்தில் வைத்திருக்கும் ஆகாய 

பபருபைளிவய ஆக்வஞ.  

 

ஏழ்நிஜலக் கம்பம் : ஏழ்நிவலக் கம்பம் என்பது உணரப்ைனும் கம்பமாக நம்முள் உள்ளது 

என்பவத, ஆசான் மூலம் பதளிந்து துலங்கினால் சிரஞ்ஞீவி என்னும் பட்டத்துடன் பரமபத 

ைாழ்வை அவடயலாம். 

 

மாறாக தவாடுகின்ற மனத்ஜத ஜமந்நா 

      மரணபயச ்சவுக்குமகாண்டு மாறி மாறி  

தனராக ஜவராக்ய மணிக்கம் பத்தில் 

      னீயிறுக்கிக் கட்டிப்பார் னிஜலத்தத னிற்கும் 

தபராதத மபரும்மபருவான் கஜடன ீமகாண்டால் 

      தபசச்ற்று மூசச்ற்றுப் தபாமவன் றூதண  

 

என்பவத உணரத்்தும் முரீதுச ்சுருக்கம் பாடல் மூலம் அறியலாம். 

 

குணம் : குணங்களின் மூலம் மனம் பைளிப்படுகிறது. ஆசானின் துவணயுடன் மனவத 

அறிந்து, பதளிந்து நல்ைழியில் பழகி ைரும் பபாழுதுதான் நாம் சாத்வீக குணத்வத அவடய 

முடியும். 

 

ஏதும் இலதாய் யாதும் உளதாய் : ஆக்கல் இருந்தால் அழிவும் இருக்கும். ஆனால், ஆக்கலும் 

அழிவும் இல்லாத பபாருவள ஏதும் இலதாய் யாதும் உளதாய் இருக்கும் பரம்பபாருளாகும் என்ற 

புரிதல்களுடன் சவப இனிவத நிவறவைறியது. 
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12-05-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் 66 : மனிதவன உய்விப்பதற்காக உலகம் வதான்றிய 

காலம் முதல் தீரக்்கதரிசிகள் அைதாரம் தாங்கி இன்னிலவுலகிற்கு ைருகிறாரக்ள். அைதவ்த 

தரித்து ைருகின்ற அத்தீரக்்கத் பதரிசியரக்ளின் திருக்கரத்திலிருக்கும் பசயவல வைத்து நாம் 

அவடயாளம் காணமுடியுவம அல்லாது அைரக்ளின் திருவுருைத்வத வைத்து அல்ல என்பவத, 

சத்திரியன் தபால் வடிவுத்  

      ததாற்றமுன்னால் காண்பீர்  

சாயுசச்ிய பிரம்மமமனப்   

      பின்மதரிவீ ரம்தம  என பதய்ைத் வதடு கூடகத்தில் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

சாவல என்ற பமய்வமனி இவதா ைந்து உலாவுது பார;் அதன் மீது உன் கைனம் முழுைதும் 

இருக்கட்டும் என குருபிரான் உத்தரவிடட்ாரக்ள். வமலும் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்களுக்கு, இன்னது இன்னபதன, இன்னதுக்கு இன்னபதன, அவனத்வதயும் 

நிரூபவணயுடன் நிரூபிக்கும் பசயல் இங்கு வகக்பகாண்வடறி ைருைது பரிசுத்த ஆவி 

பதய்ைத்தின் பரிபூரண ஆசீரப்ாதம் என அருளிச ்பசய்தாரக்ள். 

 

ஆதி மான்மியம் முகப்பு பா: 

 

அத்திமாபுரம் அண்ணல் பராபர  

சுத்த வான்துஜர மசான் னயனக் கஜல 

ஒத்ஜத யான்மஜற ஊணியழுத்திய 

உத்திதயா வனதரஓது மான்மியம் 

 

சுத்தவான் துஜர : குருபபருமாவன சுத்தைான் துவர என்ற திருனாமத்திற்கு உரியைர.் 

அைரக்ளின் அரசு பசங்வகால் ஓசச்ுகின்ற துவரத்தனம் பகாண்ட பமய்சப்சயவல 

பசான்னயனக் கவலயின் மூலம் அருளி மூன்றாைது கண்வண திறந்து நம் உத்திவய ஓ 

ைண்ணமாக ஆக்குகிறாரக்ள். வதாற்றமில்லாவம எனும் அரூபைடிைத்தில் சுருடட்ி மடக்கி 

திரட்டி தனதிடத்தில் அடக்கி வைத்திருந்த பிரம்ம குன்பறன்னும் சூல்புவடத்த பூரை் புராதன 

குவடயிருட் வகாலமாகிய காலகால காலங்கடந்த காரிருள் காருண்ய கறுப்பானது 

மனிதனுக்குள் சூடச்ாதி சூடச்மமாக பபாதியப் பபற்றிருக்கும் இரகசியத்வதயும், ஃ எனும் 

பிரம்மத்து அருபளாளிப் பபருக்கால் உதயமாகிய தனித்தவலவமப் பபரும்பதிக்குள் 

இருக்கக்கூடிய மதி, கதிர,் மின், பனி, தாரவகயின் ரகசியங்கவளயும் பமௌனபமாழியின் 

மூலம் பைளியாக்குபைவர  மமௌனகுரு. 

 

இவறைனிடத்திலிருந்து பைளியானதால் இவறசூலி, திரிசூலிபயன நாமம் 

பவடத்திருக்கும் மகமூது தாயின் நிவலகவள வசாடச னிவலயில் ஸல் அல்லா யிறசூல் குரு 

காப்பாய் என்றும் பமய்ைழி னூலில், கருவஜமக்கும் இட மாதி சூட்சமமன்றும் ஆண்டைரக்ள் 

அருளிச ் பசய்துள்ளாரக்ள். பிறந்ததினி இறைாத வபசும் பஞ்ஞாடச்ரமாகிய ஆசானின் 

னன்னாதமானது நரவன மனுைாக்கி மனுவை வதைனாக்கும் அரும்பபரும் பசயல் 

பகாண்டதாகும்.  

 

னித்தியசூ ரியர்கஜள  

உத்திதயாவ னத்துண்டாக்கி 

னீதித்தி ருமணமும் 

ஓதும்ஒ தரகுலமும் 

 

னித்தியராகிய குருபிரான், னித்திய சூரியரக்வள உத்தி ஓ ைண்ணத்தில் உண்டாக்கி, 

அறிவைத் திருமணம் பசய்து வைத்து, தீட்டு துடக்கு ஒன்றும் இல்லாது தீப தூப மகா 
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அலங்காரத்துடன், மகா ைாசவனயுடன் வதைப் பிறப்பளித்து எல்வலாவரயும் ஓர ் குலமாக்கி 

வைக்கிறாரக்ள். 

 

னதீமமனும் தபாதமமாழி னிதம் னிதம் தவதரற  

னிஜல தவகாக்கால துவும் சாகத் தஜலயும் ததாண  

 

னீதம் எனும் வபாத பமாழிவயப் பழகி ைந்த பபரிவயாரக்ள்  அருளுைவத வைதம். 

 

ஆதியிஜற ஆலனபிக் குஜரத்த தவதம் - 

உலகத்தில் உடபலடுத்து ைந்தைருக்கு, உடல் 

எடுத்து ைந்தைரால் பைளியாக்கப் பபற்றவத 

அன்றின்றும் என்றும் ஒன்றாவதாரப் 

மபான்றாத உதயமாக ஆசானுக்கும் சீடனுக்கும் 

நடந்த விஷயமாக அருளுகின்றாரக்ள். ஆதி 

மான்மியத்தின் பருைங்கள் பமய்ஞான உபவதச 

நிவலகளின் ரகசியங்கவள வைத்து 

அருளப்பபற்றதாகும். 

 

ததவரகசியம் ததடு உன்னுடம்புள் – உடம்பு 

என்பது தூல சரீரம் அல்ல. அறிவினுவடய சரிதம், 

இவறைனுவடய சரிதம். அந்த இவறைனுவடய 

காப்பான ஆதி வதை ரகசியங்கவளக் கண்டு 

அறிந்த வதைரக்ள் மட்டுவம தன் 

பபருபைளியாகிய சாவலயில் குடியிருப்பாரக்ள். 

 

ஆதிதயாதய பருவம்:  

 

ஆக்கி தயானந்ந வல்லிரு ளுள்ளிருந் 

நூக்கி தயமவளி யாக்கிய னாள்த்தஜல 

 

மண்ணில் பநளியும் புழு அல்ல மலத்தில் பநளியும் புழுவை எடுத்து நரனாக்கி, மனுைாக்கி, 

வதைனாக்கும் பசயல் பசய்பைவர ஆக்கிதயான். அறியாவம எனும் இருளில் இருந்த நம்வம 

தூக்கி பைளியாக்கிய நாள்தான் எட்டாம் நாள், சிைராத்திரி, வைகுண்ட ஏகாதசி, வலலத்துல் 

கதிர.் அந்த தவல நாளிலிருந்து தான் நம் தவல நமக்கு பதரிய ைந்தது. இதவன ஆண்டைரக்ள் 

தஜலயான தஜலயறிந்து தஜலஜயக் கண்டு தாக்கி நின்று காப்பனுக்கு  காப்பதாசச்ு 

எனவும், சிைபுராணத்திலும் தநாக்கரிய தநாக்தக நுணுக்கரிய நுண்ணுணர்தவ தபாக்கும் 

வரவும் புணரவ்ும் இலாப் புண்ணியதன என அறிவிக்கிறாரக்ள்.  

வனாக்கம் எண்ணத்தால் அவமகிறது. எண்ணம் நல்பலண்ணமாக இருக்க வைண்டும். 

னீதியான பிரளயச ் பசம்மலாக ைருகின்ற ஆசானைரக்ள் அஞ்ஞானத்வத மாற்றி சக்கரம், 

அயப்பட்டா, கும்பமாகிய சாகாத்தவல, வைகாக்காலின் ரகசியத்வத அறிவிப்பவத 

ஆதிவயாதயப் பருைம்.   

 

மனிதனுவடய இதயதடாகபமனும் புனலூறிய புனற்றுவறக் வகாவிலில் அரூபைடிைத்தில் 

பதித்து வைத்திருக்கும் ஆறு, ஐந்து, ஒன்று, ஒன்று, ஒன்றான இருபாக முக்கூர ்நிவலயங்கவள 

பற்றிய ரகசியப் பூட்டிற்கான சாவிவய தங்களின் பதரிசியரக்ள் வகயில் பகாடுத்து 

வைத்துள்ளாரக்ள். பிரம்மப்பிரகாச மமய்வழிச ் சாஜல ஆண்டவர்கள் முன்னர ் ைந்த 

மூரத்்திகள், சித்தரக்ள், ஞானிகள், வயாகிகளில் ஒருைர ் அல்ல. இைர ் தனித்தஜலஜமப் 

மபரும்பதி என்பதற்கான சான்றானது - தான் பபற்று ைந்த அரும் பபரும் தை நிவலகவள 

எல்வலாரும் வபாதுமானைவர அணிந்து பகாள்ளுங்கள் என்ற ஆசீரப்ாதமானது இன்றளவிலும் 

நமக்கு பசயலுடன் அனுபைமாகிக் பகாண்டிருப்பதன் மூலம் அறியலாம்.  
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அழி கலிப்பருவம்:  

 

சத்தியங் ஙடந்நு தஜலதடு மாறி 

       சாதிமகட் டழிமவறி மீறி  

 

ஞானம் பபற்று, மீண்டும் ஈனத்தனமான பசயல் பசய்பைனாய், அன்வப சிைம் என்பவத 

அறியாதைனாய், குலம், வகாத்திரம், சாதி என்பதன் உண்வம அறியாதைனாய் திரிந்து 

பகாண்டிருப்பைரக்ளின் மூடத்தனத்வதப் பற்றிய விழிப்புணரவ்ை அளிப்பவத அழி 

கலிப்பருைம். கலிவய அழித்து புதுயுகத்வத பவடக்கும் குருபிரானின் திருசப்சயலானது ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் ஆசீரப்ாதத்துடன் 

நிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறது என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

 

14-05-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார ்

 

 

னீதி யானபி ரஜளயச ்மசம்மல்கள்  

தசதி யாரும் மதரியவி பரமாய்  

ைாதி தமங்ஙுல மக்களுக் தகாதமவன்  

றாதி மான்மியத் ததாதியிங் ஙாகுதம  என்ற பாடலுடன் குருபிரான் அைரக்ள்  

அவைவயத் பதாடங்கினாரக்ள்.    

 

ஆடு தமய்ப்புத் திருவிழா: ஆறறிவு ஆடுகளாக அறியாவம எனும் இருளில் வீழ்ந்து கிடந்த 

மக்கவள மீட்பதற்காக  மீட்புவடக்வகாபலன்னும் ஓபரழுத்து மாத்திவரக் வகாபலடுத்து  நாதன 

நல்ல தமய்ப்பன் என்பறழுந்து ைந்த திருநாளாகும்.   

 

ஜவகாசிப் பவுரண்மி: ஆண்டைரக்ள் சரை் சன்னதாலங்ஙிரத்ராக இறங்கி ைந்து, பகாடிவயற்றி 

அறிவில் குடிவயற்றும் மறுபிறப்பு பபற்ற பசயவலப் புத்தாவட புவனந்து, வகாடித்திருவிழா 

என்னும் குடிக்காடச்ி திருவிழாைாக நிவனவூட்டும் திருநாளாகும். 

 

எமபடரடிபடு தகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண் : 91 பபால்லாப்பிணி நீக்கும் 

பபருந்தைப் பள்ளியான, ஜீைப்பிணி நீக்கும் வைத்திய சாவலயில் ஜீைபண்டிதர ் பகாடுக்கும் 

மாதைன் தைமருந்வத உட்பகாண்டு பிறவி பதாவலத்தைர ் நாவிலிருந்து ைரும் ைாக்கு 

எக்காலத்துக்கும் மாறாத நித்திய ைாரத்்வதகளும், வைத வைதாந்தங்களுக்கு 

பபாருத்தமானதாகவும் இருக்கும்.     

 

ஆதி மான்மியம் :  ஆசான் மூலம் ஞான உபவதசம் பபற்று சீடனின் உள்ளம் அகிலாண்ட வகாடி 

பிரம்மாண்டமாக விரியக்கூடிய இதயம் கடல்தபால் விரிந்நுதயஞ் மஞய்ய எனும் இதயத்தின் 

சிறப்புகவள அகமிய ரகசியங்கவள ஒன்பது பருைங்களாக விைரிக்கிறாரக்ள்.  

 

முகப்புப்பா : பமய் உணரவ்ைப் பபற்று ஜீைனுவடய ரகசியம் அறிந்து உத்தி ஓ வண்ணம் 

ஆனைரக்ள் ஓதுைது மான்மியம். பிரம்ம பசாரூபமான வைதத்தரசன் (வைதத்தாய்) பசயலின் 

உன்னதத்வத முகப்பு பாடலில் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஆதிதயாதயத் தஜலப் பருவம் : அ முதல் ஃ ைவரயிலான பனிபரண்டு அடச்ரங்கள் தமிழின் 

சிறப்பாகும். ஃபகனும் பிரம்மத்து அருபளாளிப் பபருக்கால் தனித்தவலவம உதயமதாகி 

பவடப்புகள் உண்டாகி தன் உலகம் விடியும் வதைப்பிறப்பின் ரகசியவம ஆதிவயாதயத் 

தவலப்பருைம்.  
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ஆதிதயாதயப் பருவம் : சாகாத்தவல, வைகாக்கால், வபாகாப்புனல் நிவலகளும், 

இவறைனானைன் மனிதனின் புனற்றுவறக் வகாயிபலனும்  இதயதடாகத்தில் 

அரூபைடிைத்தில் குடிவயறியிருப்பவதயும், மதாண்மடழு மனிதன் சுத்தத் துஜறயிரு தயத்தி 

லன்றி விண்மடங்ஙும் மவளியாகாத இஜறவஜன அறியவைப்பதற்கான, வமலும் பல 

ரகசியதத்ிற்கான சாவி தீரக்்க பதரிசியரக்ள்  வகயில் இருப்பவதயும் விைரிக்கப் பபற்றுள்ளன.  

 

அழி கலிப்பருவம் : ஞானம் பபற்றைன் சத்தியம் கடந்து, தவல தடுமாறி அழிபைறியால் 

பிரம்மராடச்ஷனாக மாறி, பமய் பசயலுக்கு இவடயூறு உண்டாகும் பசயல் பற்றி விைரிப்பது 

அழி கலிப்பருைம். பிரளயம் என்பது புறஉலக அழிைல்ல. ஒை்பைாரு மனிதனும் ஒரு உலகம் 

என்ற பதய்ைைாக்கின் படி, மனுவின் அறியாவம அழிக்கப்பட்டு அறிவுப் பிறப்பில் குடிவயறும் 

பபரும் பசயவல குறித்து வபசப்பட்டவத பிரளயம்.  

 

முதுமமாழி உதயபருவம் : முதுபமாழியானது தனிவகைள்ளலின் அகத்துவற உவறந்திருந்து 

ைதனத்தில் பைளிைந்ததாகும். முதுபமாழி உதயத்திற்கு ஏற்ப ஒரு அைதாரமானது தனி 

மாமுதலாக உடல் தாங்கி ைருகிறது. அழிதத்ல், பவடத்தல், காத்தல், மவறத்தல், அருளல் எனும் 

ஐைவகப் பபாறுப்புவட அண்ணலாக,  ஆறாைது அறிவு இன்னது, அதன் கருவிக்குலம் இன்னது, 

பபறக்கூடிய பயன்-பலன் இன்னது எனத் பதாட்டுக் காட்டும் பமய்ைழி ைழங்ங அறிவுப் 

பிழம்பபனும் கிரணர,் சரை்த்திற்கும் வித்தான வித்துனாயகம் பிறந்தார.்    

 

வளர் குழந்ஜந குமார பருவம்: அறியாவம இன்னபதன்றும் அறிவு இன்னபதன்றும் 

னீதித்தீரப்்பு நடத்த  கு மரித்து மாறிக் பகாண்டைரான குமாரரான பருைம் அறிவைப் 

பபற்றைரக்ளுக்கு மின்னும். குழந்வநப்பருைம் மாறி  குமாரப்பருைம் தாண்டி 

ைாலிபப்பருைத்தில் ஆசாவன சந்திக்க ைழிகாட்டியாக அருட்பாவில் உள்ள திருப்பாடலில் 

அப்பன், அன்வன, வதசிகனாகவும், பதய்ைநாயகமாகவும், உயிரத்்துவணைராகவும்  

தனிவகைள்ளல்  ைருகிறாரக்ள் என அருளப்பபற்றுள்ளது. இவற திருைசனங்கவள சுமந்து 

பகாண்டு பமய்ஞ்ஞானத்வத பரிசாக, அருட்பகாவடயாக ைழங்கிைரும் திருவமனிவயப் 

பின்பற்றித் பதாடரந்்து வமலாம் பதமான நாலாம் பதத்வத பபற்று ைாழ பரிசுத்த ஆவித் 

பதய்ைத்தின் திருைடிவயப் வபாற்றி ைணங்கி குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

15-05-2022 ~ சிறப்பு சபை ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. மணிமாறன் 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் வைகாசி மாதம் பபௌரண்மி சவப னிகழ்வுகள்:  

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

நாம் ைாழ்ந்து பகாண்டிருக்கிவறாமா அல்லது இறந்து பகாண்வட இருக்கிவறாமா 

என்பவத ஞானத்தின் அடிப்பவட வகள்வியாகும். நாளுக்கு நாள் ையதாகி, வதாற்றத்தில் 

முதுவம அவடந்து, சிறுத்து, அழிந்து வபாைதால் நாம் இறந்து பகாண்வட இருக்கிவறாம் 

என்பவத சரியாகும்.  

வதாற்றம்-மவறவு என்ற குறியீடு மனிதனுக்கு மட்டுவம வைத்து பசால்லப் பபறுைதின் 

வதைரகசியதவ்த ஆண்டைரக்ளும் இறப்பும் பிறப்பும் எங்தக என்று ஆய்தல் என அறிவுஅறி 

பாடத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆய்தல் என்ற பசயலானது மனுஜவப் பஜடத்தது தன்ஜன 

அறிய  எனும் மனுவின் பிரதான கடவமவயாடு பதாடரப்ுவடயதாகும். இசப்சயவலவய,  

 

தன்ஜனத் தானறியும் திருத்தலமதுவு மமங்தங   

       தன்னுக்கு ளஷ்டதிஜசத் தஜலவமரங்தங மயங்தங  
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என பமய்ன்னிவலப் வபாதம் பாடலில் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளது இங்வக பசயலாக்கப் 

பபறுகிறது. 

 

காடட்கத் ததறி னாட்டுனன் னாடட்ம் 

வீடுகண் மடடுக்கப் பாடுனற் பயதன 

திருமதி ஆடச்ி உறுமதி ஓம்பும் 

 

என அறிவு அறி பாடத்தில் அருளப்பபற்றுள்ள பதய்ை ைாக்கிற்கிணங்க சுத்த வசதன்ய நாதர ்

பசால் ஒரு பபாருளாகிய அந்த அகப்பபாருளின் வமல் நாடட்ம் வைக்கும் வபாது மனம் வீடு 

கண்டவடந்து திருமதி ஆகிய குருபிரானின் மூலம் தன்னுள் பாதனிவல அறிந்து 

வசதன்யமாகிறது.  

 

 

தமல சுழிமூல வடட்ம் காலூன்றி  

மூலனாடி ஊடழுத்த மூசச்ாடா என்ற பாடல் பசயலாகும்வபாது மூசச்ு பிரண்டு அகமுகதத்ில் 

ஓடுகிறது. ஏற்றி இறக்கி இருகாலும் பூரிக்கும் காற்வறப் பிடிக்கும் கணக்கு அறிவித்து கூற்வற 

உவதக்கும் குறியாக மறலி வகதீண்டா பசயல் நவடபபறும் இடமாக ஆதி மாரக்்க னீதி அவை 

உள்ளது.  

பமௌனவைப்பு, வபசாதபபரிது, ஊவமஎழுத்து, எழுதாமவற, கூறாத அடச்ரம், 

பிள்வளயார ்சுழி, சிைமயம், திருசிற்றம்பலம் எனப்படும் மூலப்பழம்பண் ஆரமணிக்வக பழனி 

என்று பபயர.் அந்த பழனிவய ஆண்ட பழனியாண்டியாக ஒை்பைாருைவரயும் பிரம்மவித்வத 

பசயல் மூலம் பழக்கி, பழனியாக ஆக்கி வைக்கும் பமௌன வதசிகரின் பசயல் நடக்கும் இடவம 

இந்த அவை ஆகும்.   

சரை் மூலமந்திரமும் மக்களிடத்தில் உள்ளது. மந்திரம் ஆவது நீறு சுந்தரமாவது நீறு 

துதிக்கப்படுவது நீறு திருஆலவாயான் திருநீறு. அத்திருநீவற குருபிரான் எடுத்து 

பூசவைண்டும்.  

 

அண்ணல் அருளால்  அஜறந்த ஆகமம்  

எண்ணிலா தகாடி நூல்கள் மதாகுப்பினும்    

அண்ணல் அஜறந்த அறிவு அறியாவிடில் 

எண்ணிலா எழுத்தும் நீரத்மல் எழுத்தத  

 

அந்த அண்ணல் அருளும் அறிவை ஆறாைது அறிவு. ஓரறிைாக விளங்கும் வபாதி 

மரமாகிய ஆசான் ைந்த பின்னவர ஐயறிவு உள்ள நரன், ஆறு அறிவு பபற்ற மனிதனாக 

மாறுகிறான். இதுவை வீண்மனுவை ஈசனாக்கிவிடும் பஞ்ஞாடச்ரமாக, சித்தமலம் அறுத்து 

சிைமாக்கும் பசயலாக உள்ளது.  

 

மூலமந்திரம், பாதபூவஜ, மகாசங்கல்ப மந்திரம் இைற்வற பசயலாகக் பகாண்டது  – 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. 

 

அறுவகாணக் கதைதுனாலறிந்து பசன்று அவடத்திருந்நுள் ளிருந்நு பகாண்டு யாதுடவன 

சுத்த நிவனவுடன் ைாழ வைப்பது - ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. 

 

வதைரகசியம் வதடு உன் உடம்புள்  எனும் பசயல் நிஜமாக்கப்பபறும் இடம் – 

ஆதிமாரக்்க னீதி அவை 

 

அைரைரிடத்தில் உள்ள பதய்ைநாமத்வத அறிந்து ைாழும் சன்மாரக்்க பசயவல  

நிஜமாக்குைவத - ஆதி மாரக்்க னீதி அவை 
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பூமியின் பாரம் தீரக்்க புதுப்புது நாமம் பூண்டு என்னும் வதடுகூடக பாடலுக்கு ஏற்ப, புழங்காத 

வபசவ்ச இை்வுலகில் புழங்கி, பசயல் ைடிைம் பபற்று நிற்பது - ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. 

 

குருபபருமானின் ஓங்காரத் பதானிவய னாதமாகிய அறிவு ைடிைாகும். உருைம் அவடயாளம் 

அல்ல என்பவத நிரூபிப்பவத - ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. 

 

 

ஜீவசதகாதரர் வடிதவலன் அவர்களின் புரிதல் :  

 

மன்னுயி ரஜனத்தும் மற்றுவிண் ணுயிரும் 

        கண்ணுயி மரனக்களி கூரந்்நு   

 

எனும் குருமணிமாவல பாடலுடன் பதாடங்கி, நாம் பழகும் பிரம்மவித்வதச ்பசயலானது நம் 

ையது எனும் காலத்திற்குள் பிரயாணம் பசய்ைதாக உள்ளது.  பஞ்சபூதங்களாலும் எதனாலும் 

அழிக்கமுடியாத ஒருபபாருள் மனிதனிடத்தில் உள்ளது. இருதய ஆசனத்தில் ஒளிந்திருக்கும் 

அப்பபாருவள குருபிரானின் அருளால் திறந்து, உள்ளம் பபருங்வகாயிலாகி, அந்த 

இருதயாசனத்பதாளிர ் கடலில் வபாய் கலக்கும் பசயலுக்கு அைரக்ளின் முதுபமாழியாகிய 

திருைமுத ைரஷ்ிப்வப காரணமாக உள்ளது. அந்த முதுபமாழி உதயவம அைதாரமாக அறிவு 

உருைாக ைருகிறது. அதுவை உகந்த காலமாக, மக்களின் அறியாவம அகலும் பூரண நாளாக 

உள்ளது.  இசப்சயவலவய ஆறாம் திருமுவறயில்,  

காற்றாதல புவியாதல ககனமதனாதல   

      கனலாதல புனலாதல கதிராதியாதல  

கூற்றாதல பிணியாதல மகாஜலக் கருவியாதல 

      தகாளாதல பிற இயற்றுங் மகாடுஞ்மசயல்களாதல 

தவற்றாதல எஞ்ஞான்று மழியாதத விளங்கும்  

      மமய்யளிக்க தவண்டுமமன்தறன் விஜரந்தளித்தான் எனக்தக  

ஏற்றாதல யிழிமவன நீர் நிஜனயாதீர் உலகீர்  

      எந்ஜதயருட் மபருஞ்தைாதி இஜறவஜனசச்ார் வீதர  

 

என ைள்ளல் பபருமான் அருளியுள்ளாரக்ள். குருபபருமான் ஆசீரப்ாதத்துடன் அவை இனிவத 

நிவறவைறியது. 

 

15-05-2022 ~ சிவகாசி சபை ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமதரசன் 

 

அரியருள் வருகும் அருமஜற விதிதயான் 

யாதாபூ மசனும்கலா மயிதல…  எனும் குருமணி மாவல பாடலுடன் அவை நிகழ்சச்ிகள்   

பதாடங்கின. 

 

ஜீவசதகாதரி லலிதா அவர்களின் புரிதல் : 

 

எங்ஙும் பமய்ைழி வயறித்துலங்ஙிட… எனும் வகாடித்திருனாள் பாடவல பாடினாரக்ள். 

 

உடல்  மூலாக்கினியாக, உயிர ் காலாக்கினியாக, ஆன்மா  தைாக்கினியாக  உள்ளது.   

 

உடல்: காயவம இது பபாய்யடா பைறும் காற்றவடத்த வபயடா. உடல் என்பது பபாய்யாக, 

துக்கவுடலாக, அனித்திய ஆக்வகக்குடிலாக, இன்பத்திற்கும், துன்பத்திற்கும் உடப்ட்டதாக 

உள்ளது. சித்தரக்ள் குறிப்பிடும்  இந்த மண்பாண்ட உடலுடன் ஓர ்குரு ஆசச்ாரியவர அவடந்து  

மூன்றாைது கண்ணாகிய அறிவுக்கண் திறக்கப் பபற்றால் இந்த துக்கவுடவல சுகவுடலாக 

மாற்றிக்பகாள்ளலாம்.  
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உயிர் : வைதத்தின் தவல உயிர.் இதுவை சுகமளிக்கும் மந்திரைாசமாக, உ என்னும் உகாரமாக, 

லாம் எனும் வைகாக்காலாக உள்ளது. உயிருக்கு மிஞ்ஞிய பதௌலத்து  இல்வல என்றும்,  

இரவுபகல் ஓயாது ஊழியம் பசய்யும் இலஞ்ஞிய லக்ஷிய உயிர ் என்றும் ஆண்டைரக்ள் 

வைதத்தில் குறிப்பிடுகிறாரக்ள். வமலும் புலன், பபாறி, கரணங்கள் நான்கும்  வசரந்்த 

இந்திரஜாலமாக உள்ளது. உடலுக்குள் ஒரு தவலமுவற காலம் இருந்து நாற்றம் பதரியாமல் 

நம்வம காப்பதும் இதுவை. இந்த உயிரானது தூல, சூக்கும, காரண, மகா காரணம்  என்ற 

பாதனிவலகளாக நம்முள் உள்ளது. உடல் உயிர ் இரண்டும் காலத்திற்கு உட்பட்டது. சுைாசம் 

என்ற கயிற்றால் உடலும், ஆன்மாவும் கடட்ப்பபற்றுள்ளது. உயிவர விந்து-னாதமாக, சிைன் -

சக்தியாக, வைகாக்கால்-சாகாத்தவலயாக பசயல்படுகிறது. உயிராகிய ஜீைனுக்குத்தான் 

அந்தந்த மதங்களிலும் பஞ்சாடச்ரம், அஷ்டாடச்ரம், பிரணைம், காயத்ரி, கலிமா எனப் பபயர.் 

தன் உயிரின் னிவலவய பதரிந்தைரக்ளுக்வக பதய்ைம் எனப் பபயர.் அைரக்வள சற்குருபிரான். 

எமபடவர நீக்கி பரிசுத்த முக்தி வீட்டில் ஆக்கும் கண்கண்ட  பதய்ைம் அைரக்வள.  

 

ஆன்மா : பரிசுத்த முக்திவீவட ஆன்மா. வைதமுடிைான பபாருள் என்றும் வைதத்தாய் என்றும் 

குறிப்பிடுகிறாரக்ள். அதுவை னிசச்யமான மகிழ்சச்ி அனுபைம். அதுவை மகான்மியம்.  

முப்பபாருள் வகாலமாக அலிபு-லாம்-மீம், அடி-முடி-னடு, அகரம்-உகரம்-சிகரம், அகது-உகது-

ைாகிது, ஆலம்-ரூஹு-ரூஹானி, உடல்-உயிர-்ஆன்மா, வபாகாப்புனல்-வைகாக்கால்- 

சாகாத்தவலயாக இன்னும் பல்வைறு னாமங்களாக உள்ளது. உயிர ் ஊவம எழுத்தாகிய 

முப்பபாருட ் வகாலமாக னிற்கும் இை்வுள்ளவம உஜூதிவன அந்ந ைடிவு குறி அவடயாள 

கிரந்நத்வத ைாக்கு ரூபத்திற்கு இழுத்துபகாண்டு ைந்நு பைளியாக்கும் ஒலிைடிவு விரிப்பின் 

பிரைாகத்திற்வக இல்மு என்றும் கல்விபயன்றும் பபயர.் அை்வித்தில்லா வித்து பகாண்டு 

துக்கவுடல் மாற்றி சுகவுடலில் பூடட்ி வைப்பைவர குரு. தன்பயபமான்றில்லாத 

சரீரமாகிய     ஆன்மாவிற்குள்  பயணிக்வகயில் அதுவை சத்து, சிதத்ு, ஆனந்தம் எனும் 

சசச்ிதானந்தம் ஆகும்.  அதுவை நானாக அதிசூக்குமமாக ஒளி உடலாக னிவனவுடப்தியும் 

னாதமின்னுடலாக, அலிபு லாம் மீம் என்னும் தாலிக்கல் கித்தாபாக திகழ்கிறது. 

 

தாலிக்கல் கித்தாபு: மூலப்பழம் பண்ணாரமணி உண்வடப்பபடட்கம் அடச்ரமாகிய 

மாமுதலாக நான் எனும் பபாருளாக உள்ளது. அ, உ, ம்  எனும் அடச்ரங்கள் மூன்றும்  அக்கானிய 

முசச்ுடராக, வகாடாணி ரூபமாக, ஓம் என்னும் சுழிவனயாக உள்ளது. தன் ஜீைவன  உணரத்வல 

தன்வன அறிதல் எனும் வீடுவபறு ஆகும்.  

 

பிராமணன்: மூலமந்நிரமாகிய ஜீைவன தன் இதயவலாகத்தில் காடச்ியாகத் தரிசிப்பைவர  

பிராமணன். தன் ஜீைவன அறிைவத ஆறாைது அறிைாகிய ஆன்மாவை அறிதல், இல்லறம், 

வபரின்ப ைாழ்க்வக என்பதாகும். 

 

ேை் யாத்திஜர : உடலும் உயிரும், ஜீைாத்மா என்ற நிவலயிலிருந்து பரமாத்மா நிவலக்கு 

மாறுைவத யாத்திவர. இதுவை திருைடினிவல, ஆன்மனிவல. திருைடினிவல அவடயும்வபாது 

அங்வக காலம் இல்வல. அதுவை அருங்காரண துரியனிவல.  

    

அன்பும் அறனும் உஜடத்தாயின் இல்வாழ்க்ஜக  

பண்பும்  பயனும் அது     (திருக்குறள்)     

 

அன்பும் அறனும் என்பது அரியும் சிைனுமாக, உடலும் உயிருமாக, சிை சக்தியாக ைாழ்ைவத 

இல்ைாழ்க்வக. அதுவை ஆன்ம ைாழ்வு. இதவன ைாவலக்கும்மி இயற்றிய சித்தர,் 

உலகமாவய கூடமான அவித்வத என்றும், வதகம் அஞ்ஞானத்தாலாகியது என்றும் அறியும் 

வமலான ஞானம், எைரது கிருவபயால் உண்டாகின்றவதா அைவர குருபைன்னும் னாமத்தால் 

அவழக்கப் பபறுகின்றார.் 

~ குரு கீஜத 



 

21 
 

June 2022       Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

 

உடலில் நின்ற அட்சரத்தில் உறுதி காண தவண்டும்  

ஆணாகி நின்று திருவாசி காண தவண்டும்  

அமரந்்து நின்று வாசி திருநயனம் காண தவண்டும்  

வானாகி நின்ற அடிமுடியும் காண தவண்டும்            எனவும்,  

 

சுப்பிரமணியர ்வயாகஞானத்தில், ததகத்தில் ஓமரழுத்ஜதக் காண்பவன் ஞானி  

என்றும் கூறுகின்றனர.் இை்ைாறு உடல் கண்டு உயிரவ்ழி பற்றிதயாடி ஆத்ம வீடஜடவதுதவ 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் வநாக்கமாகும் என்ற பகிரவ்ுகளுடன் அவை நிவறவுற்றது.  

 

 

19-05-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. குமதரசன் 

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

எமஜன அணுகவிடாது காக்கும் சத்திய பரிசுத்த வான்மதிக் மகாரல்  

திருவாக்கியம் எண் : 67  உன்னத பிறப்பாகிய மனிதனின் அழிவதகத்துள் தங்கஉடலாக, 

வைரஉடலாக அழியாத வதகமாக விளங்கிக் பகாண்டிருக்கும் சூக்கும, காரண, 

மகாகாரண வதகங்கவள சற்குருபிரானின் வபரிரக்கத்தால் பபற்று, அதில் னாள்வதாறும் 

நுவழந்து பழகும் பழக்கவம பிரம்மவிதவ்த பசயலாகும். 

 

ஓதுவதத மதழுதாத எழுத்தஜத ஒருனான் ஙஜதயிருத்தி... என்ற வசாடச னிவல 

பாடலுக்கிணங்க, எழுதாத எழுத்தாக, ஓம் உருைாக, பிள்வளயார ் சுழியாக, னற்றாளாக, 

சிைமயமாக, ஊவம எழுத்தாக, திருைடியாக விளங்கும் வைதத்வத நம் பநஞ்சகத்தில் 

வைத்து ஓதக்கூடிய பசயவல  பிரம்மவிதவ்த. 

 

ஆதிமான்மியம் - வளர் குழந்ஜந குமார பருவம் : மாயா சரீரம் தாங்கி ைந்துள்ள மனு 

சதளங் வஙாடிகளின் பிறவி இருவள விலக்கி வகாவடறுந் வநடுவட ஏற்றுைான் வைண்டி, 

அவத மாயா சரீரம் தாங்கி ஜீைவதகதவ்த வகயகத்வத பபற்ற ஆன்ம சுத்த ஆவிப்பிரான் 

காலங்கள் வதாறும் ைருகிறாரக்ள் என்பவத அறிவைப் பபற்ற மனிதன் உணர 

வைண்டியது  கடவமயாகும். வைத நூலறிவு சிறிது பதரிந்து பகாண்டு பபரிவயாரக்ள் வபால் 

வைடமிட்டுத் திரியும் வபாலிகளின்  இன்வறய நிவலகவள அனந்நானந்நம் 

எடுத்துக்காட்டுகள் மூலம் ஆண்டைரக்ள் இப்பருைத்தில் அருளிச ்பசய்துள்ளாரக்ள்.  

 

புகர் சமய ைகத சத்துவ … என்ற மந்திர பசாற்களில் பபாதியப்பபற்ற பபருனிவலகள் : 

 

புகர் சமயம் : அக சமயம், புற சமயம்  மற்றும் வஜனம், சீக்கியம், புதத் சமயங்களாகிய 

சரை்மும் உயிவரக் குறிவைத்து ைந்தவத அல்லாது உடவல வைத்து ைந்தது அல்ல. 

னூற்றீவரழு சாஸ்திரங்களும்,  திருக்குரானின் 114 அத்தியாயங்களும் னூபராளியாகிய 

இவறைவனயும் அைன் மூலம் உண்டான ஈவரழு பதினான்கு உலகங்கவளயும் 

குறிப்பதாகும். ஆயிரதப்தட்டு அண்டங்கள், புைனங்கள் என சரை்த்திற்குள்ளும் 

இலக்கணமாகவும், எண் மற்றும் எழுதத்ின் இரகசியமாகிய இலக்கியமாகவும் இருப்பது 

இவறைனின் இரகசியவம.  

 

பூத பூதாதிய : பைளித் வதாற்றத்தில் பஞ்ஞபூதங்களாக இருப்பவத மனிதனுக்குள் 

பூதியங்களாக இயங்கிக் பகாண்டிருக்கிறது.  

 

ஜீவ ஜீதவச : ஜீைனின் இரகசியத்வதயும், ஜீைன் இருக்கும் ஸ்தானத்வதயும் குறிக்கிறது.  

 

இஜசயாதிய : ஏழு ஸ்ைரத்தின் (அமானிதம்) னிவலயாகும்.  
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சப்த சப்தாதிய சாயல் : மனிதனின் அவடயாளம். சதத்தத்ினுள்வள சதாசிைம் காட்டி 

என்ற ஆகாயத் தத்துைமாகும். 

 

துருவுலாவு : அணுவைக் குறிப்பது. ஏழு அணுக் வகாரவ்ை எனும் தனிசச்ீதனம். 

 

விந்து னாதாதி : விந்ததனில் னாதம் னின்று விளங்கும் னிவலவய தன்னுள் அறியும் 

இரகசியம். 

 

சுஜவ சுகியாதி : அறுசுவை ஒளியும் இடமாகிய சுகிசுத்த சூதானத்தின் சூட்சுமம். 

 

மதம் மதாதி கண் : தன் தன் மதத்தில் தைறாதிருத்தும் பசயல்.  

 

இன்னும் இப்பகுதியின் அவனக பசாற்கடங்ஙா சுவை மிகுந்த அருளமுத னிவலகவளயும், 

னைனீதங்களின் இரகசியத்வதயும் ஆசான் அருளினாரக்ள். ஆறறிவு உடபலடுத்து ஐயறிவு 

னுகரச்ச்ியிவலவய கிடந்நு உழன்று ஆறூரச் ் பசல்லுைதற்கு ைழி பதரியாதிருந்த னம்வம 

ஆறூபரன்னும் குருவேத்திரம், திருைரங்ஙம், திருசச்ுைரண்த்தில்வல, 

திருசச்ிற்றம்பலத்வத அறிவித்து அறிவிருக்கும் தலத்தில் அமரத்்தி அழியா 

ைாழ்ைளிப்பைவர அருடக்ுரு என்ற ஆதிமான்மிய பகுதிகளுடன் அவையானது இனிவத 

னிவறவு பபற்றது.  

 

21-05-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிதவலன் 

 

எமபடரடிபடு தகாடாயிதக்கூர்  திருவாக்கியம் எண் 92 :  

மனித ைாழ்க்வகயானது விதி மதி இரண்டினுள் அவமந்துள்ளது. இவறைனின் 

வகவயடாகிய விதிக்குள் நம் ஆயுள், அழகு, ஆஸ்தி, சந்ததி என அவனத்தும் னிரண்யிக்கப் 

பபறுகிறது.  கரு பிடித்தவுடன் விதியின் விவளயாட்டு ஆரம்பமாகிறது என்பவத, கருப்வபக் 

கூடிக் கலந்த விவனத் பதாடர ் என்ற பதய்ை பாடல்  உணரத்்துகிறது. விதிவயானாகிய 

இவறைன் நைக்கிரகங்கவள தன் வகயாடக்ளாக வைத்து விதிகவள நடத்துகிறான். மனித 

பஜன்மமும் விதிைசத்தால் நைக்கிரகத்தின் பிடிப்பில் சிக்கி தவிக்கிறது. அனுக்கிரகனாகிய 

குருபிரான் ைந்து, கிரகத்தின் ைல்லவம அணு கூட அணுகாமல் சங்ஙரித்து, விதி எழுத்வத 

மாற்றி, மதி எழுத்வத பதிப்பிக்கிறாரக்ள். இம்பமய்ச ்பசயவல முரீதுச ்சுருக்கத்தில், 

தஜலவிதி மயழுத்ஜதத் துஜடத்மதழு துமதத 

          தன்பயன் முரமீதன்பர் விண்தணார ்என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஆதி மான்மியம் - மூல பண்டாரப் பருவம் : 

 

சீலங் மஙாண்டறி மசம்மபாருள் விண்டரன் 

காலங் ஙண்தடான் ஜகயிற்கிதர தாயுகம் 

னளீ தவதமு னதீர னுப்பிதனான் 

மூல பண்டாரக் தகாலமு ழக்குவாம் 

 

சீலம் என்பது பரிசுத்தம். கிவரதாயுகத்வத வகக்பகாண்டு, மகா பரிசுத்தைானாக ைரும் 

குருபிராவன திருைடியாகிய பசம்பபாருவள நமக்கு அளிக்கிறார.் மனு முவள துைங்கிய 

காலம் முதல் பசம்பபாருளாகிய மூலபண்டார வகாலமானது தனுவினுவடய 

னாணியினிடத்திலிருந்து வீறிட்படழுந்து, இப்பூவுலகில் னீதி பமாழியாக முழங்கிக் 

பகாண்டிருக்கிறது. 

தகாலமாஞ் ஜீவ தகாள 

      தகாலத்துள்ளிருந்ந மமய்ம்ஜமக் 

காலமும் இடமும் தனரம் 
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      கணிதமும் கூடிச ்தசரந்்நு 

சாஜலமயன் மறாருமமய் தமனி  

      ைகந்தனில் பிறங்ங எல்லாம் 

ஏலவல் லவரும் வந்நு 

      இஜணந்நனர் அக்கா லத்தத 

 

முடிைற்ற உலவக குறிக்கும் வகாலத்வதயும், அக்வகாலத்திற்குள் வீற்றிருப்பது 

பமய்ம்வமயாகிய ஜீைன் என்பவதயும், தன் பபருபைளியில் அறிந்தைரக்வள சாவல என்ற 

னாமத்திற் குரியைரக்ள். சாவல என்பறாரு பமய்வமனி ஜகந்தனில் பிறங்ஙும் பாரப்பபரிய 

பமய் பசயலுக்குரிய காலம், இடம், வனரம், கணிதம் கூடிச ் வசரந்்ததால், தனிவக 

மணிப்பிரானைரக்ளும், ஆண்டைரக்ளும் இவணந்த சம்பை அதி தீரக்்க பதரிசவனயானது 

அக்காலத்தில் னிகழ்ந்தது. 

 

ஆண்டைரக்ளின் ஆசீர ் பாதத்தால், ஆதி மாரக்்க னீதி அவையிலுள்ள மக்களுக்கு 

இன்றும் அத்பதய்வீக னிஜ ரூப பதரிசவனயானது குருபிரானின் அருளால் னிதரச்னமாகி 

பகாண்டிருக்கிறது என்ற திருபமாழிகளுடன்  அவையானது இனிவத னிவறவு பபற்றது. 

 

22-05-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. மணிமமாழி மஞ்சுநாதன் 

 

 

திருவளர் திருதவ மஷய்குகள் மஷய்தக 

      ஜீவபண் டிதருள்பண் டிததம 

திருவளர் தீன்தீன் தீன்முகம் மதுதவ 

      மசவ்வியுன் பதமலரப்் மபாருப்தப 

 திருவள ரிடத்தத யிஜதயுணரந்் தநாதும் 

      சிந்நஜன யரும்பதங் மஙாடுக்க 

அருள்வளர் வருக லாஞ்ஞஜன யிலங்ஙும் 

      யாமுகம் மதுமதிக் கடதல  

 

என்ற குருமணி மாவல பாடலுடன் சவப துைங்கியது. 

 

ஜீைசவகாதரர ் பகளதம் மற்றும் அங்கத்தினரக்ள் உவரயாடலின் சிறப்பு அம்சங்கள் :  

 

லாஞ்ஞஜன :  லாஞ்ஞவன என்பது ஆசானைரக்ள் திருக்கரத்தில் விளங்கும் முத்திவரயாகும். 

வில், ைாள், சூலம், டமரகம் என்னும் வதை ஆயுதங்கள் மனிதனின் மும்மலத்வத வைரறுக்கும் 

வதை சன்னதங்களாகும். வமலும், அஞ்ஞானக்கிழங்கு கவளந்பதடுத்து உபனிடத மவழ 

பபாழியும் அருள் னாைாகும். சுத்த னிவனைாக, பிரம்மமாக, ஜீைனாக, சூக்கும வதகமாகவும் 

னின்று விளங்குைதாகும்.  

                                      

ஆறாவது அறிவு : மனிதனுக்கு மட்டும் இவறைனால் அளிக்கப்பட்ட தனிசச்ீதனமாகிய 

அமானிதபமன்னும் ஆறாைது அறிவை அறிந்து அவடைவத மனிதனின் கடவமயாக உள்ளது 

என்பவத, 

 

அறிவு அறிமவன்று அங்கு அரற்றும் உலகம் 

அறிவு அறியாஜம ஏதும் அறிகிலர ்

அறிவு அறியாஜம கடந்து அறிவானால் 

அறிவு அறியாஜம அழகியவாதற  என திருமூலர ்பிரான் அருளியுள்ளாரக்ள். 
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அறிவு அறியாவம கடந்த அறிவை அளிக்கும் பமய்க்கல்வி எனும் சாகாக்கல்வியானது, குரு 

பிரானின் அருளால் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையில் வைதபாடமாக ஓதப்பட்டு ைருகிறது. 

 

மதளிவு : ஆறாைது அறிவின் உன்னதத்வத அறியும் ைவர நாம் ஐயறிவு பகாண்ட விலங்கிவன 

ஒத்தைரக்ளாகவை உள்வளாம் என்பவத உணரத்்தி பதளிவை அளிப்பைவர ஆசான். 

இசப்சயவலவய, 

 

மதளிவு குருவின் திருதமனி காண்டல் 

மதளிவு குருவின் திருவார்த்ஜத தகடட்ல் 

மதளிவு குருவின் திரு நாமம் மசப்பல் 

மதளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தாதன 

       

என திருமூலர ்பிரான் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

பதளிவு குருவின் மூலவம, னீதி எனும் பபாருளானைன் மனு என்பவதயும், மனுவுக்குள் எழுதாத 

எழுத்தாக, னற்றாளாக, திருைடியாக, பாதமாக னின்று இலங்கும் அறிவின் னிவலகவளயும் 

அறிய முடியும். 

 

ஞானக்கண் : புறத்துக் கண் பகாண்டு பாரக்்கின்ற மூடரக்ளாக, னபுசின் பசயலில் 

மாட்டிக்பகாண்டிருந்த நம்வம மீட்டு, அகத்து கண்ணாகிய ஞானக்கண்வணத் திறந்து 

வைப்பைவர குருபிரான். 

 

ஐம்மணிப் மபாதிஜக : 

உண்டுறங்ஙும் ஊனக்கண்கா 

     ணாதபஞ்ஞாட் சரதம 

உள்ஞானக் கண்மகாண்டது 

     காணும்பஞ்ஞாட் சரதம  

 

முக முகத்தில் தந்வதயாகவும், அக முகதத்ில் தாயாகவும் இருந்து, பிரம்ம வித்வதயின் மூலம் 

உள் ஞானக்கண்ணின் ைல்லபத்வத உணரத்்தும் உத்தம பசாரூபவர ஆசான்.  

 

 காலம் : காலங்ஙள் கண்ட தனிஜக வள்ளல் கண்மடடுத்த முத்துப் மபடட்கதம   

 

மனிதனுக்கு நாள் (காலம்) தான் தவலயாக, னீதியாக, அறிைாக பிரம்மமாக உள்ளது.  

காலத்தின் ரகசியதவ்த அறிந்தைரக்ளுக்கு நாடக்ள் ைரும் நாபளல்லாம் நலனாளாக 

திருனாளாக உள்ளது என்பது வைதைாக்கு.  

 

பிறப்பு :  

 

பிறப்மபன்னும் தபதஜம நீங்க சிறப்மபன்னும்  

மசம்மபாருள் காண்பது அறிவு  

 

விவனயினால் பிறப்பு அவமகிறது. விவனவய வபாக்க வபதவமயாக உள்ள மனமானது 

அறிைாக மாற வைண்டும். எண்குணத்தனாகிய ஆசானின் னாத னாதாந்நவம நம்வம அறிவுப் 

எைரது பாததாமவரகளிரண்டும் த்ைந்த்ை - சுகதுக்காதி இருவமத்தாபத்வத – னீக்குைனைாயும், 

பைக் (பிறவிக்) கடவலக் கடப்பிப்பனைாயு மிருக்கின்றனவைா, அத்தன்வமய குருவைப் 

பணிகின்வறன். 

 

~ குரு கீஜத 
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பிறப்பில் பிறப்பித்து, முக்குணத்திலிருந்து மாற்றி நிரக்்குணமாக்கும். இசப்சயவலவய 

காமீல்கள் வனாக்கத்தில், உருமுரசஜறந்நு காட்டி உன்னிதம் காடட்ல் தபாதல கருவிகள் 

பலதும் காட்டி காடச்ிகள் காட்டுவார்கள் என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள், என்ற 

புரிதலுடன் சவபயானது இனிவத னிவறவைறியது.  

 

22-05-2022 ~ சிவகாசி சபை ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார ்

 

சத்தியம் திரண்ட சாயுசச்ியக் கடதல..  என பதாடங்கும் குருமணி மாவல பாடலுடன் அவை 

பதாடங்கியது. 

 

ஜீவசதகாதரி ஆர்த்தி அவர்களின் புரிதல்: பபரிவயாரக்ளிடம் நீதித் தீரப்்வபப் பபற 

வைண்டிநிற்பவத ஞானமுவறயீடு. ஆசானின் திவச னாதமானது விஷமாகிய உப்வப 

அமிரத்மாக, லைணமணிமந்திர ஔஷதமாக மாற்றுகிறது. அதுவை னைமணி மாடத்துள் ஏற்றி 

பிறவிப்பிணிவயத் தீரக்்கும் மாமருந்தாகவும் உள்ளது. 

 

ஜீவசதகாதரி கனகத்தாய் அவர்களின் புரிதல்:  அளவிலா மவகு காலமிப் பூமியில்.. என்ற  

குரு ஸ்வதாத்திர பாடவலத் பதாடரந்்து, மனிதனாகப் பிறந்த பின்னும் குணங்களால் 

பறவையாய், பாம்பாய் கீழ்வனாக்கமாக வசத்தானாக மாறியிருக்கும் மனவத, 

வமல்வனாக்காக சுல்தானாக ஆசான் அைரக்ள் தனது அருள்ைரஷ்ிப்பால் மாற்றி 

வைக்கிறாரக்ள். சதாசரை்காலமும்  ஆசானின் னாதம் நம்முள் இருந்து காக்கும் பசயவலவய 

தஜலயில் என்குரு தாள் வாழி வாழிதய என்கிறாரக்ள். சரை் சம்பத்வதயும் உள்ளடக்கிய 

நிவனவில் தான் பசாரக்்க வலாகம் கட்டப்பபறுகிறது. அவத ைாழும்வபாவத வகக்பகாண்டு 

அவடய வைப்பது ஆசானின் பபருங்கருவணவய ஆகும். 

 

வாக்குத்தத்தம்: நாம் சுமந்து ைந்த அமானிதக் கடவன, புராதனராகிய சற்குரு பிரானின் 

திருைாக்கால்  தன் உள்ளத்தில் அறிந்து, அந்த கடவமவய னிவறவைற்றும் பசயலாகும். 

 

ஜீவசதகாதரர் தசாஜலயப்பன் அவர்களின் புரிதல்:  பரிசுத்தமான நிவனவில்தான் பசாரக்்க 

வலாகத்வத கடட் முடியும். நிவனவு பரிசுத்தமாக இருப்பதற்கு  

 

ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க வைண்டாம்.  

ஒருைவரயும் பபால்லாங்கு பசால்ல வைண்டாம்.  

மாதாவை ஒருநாளும் மறக்க வைண்டாம்.  

ைஞ்சவனகள் பசய்ைாவராடு இணங்க வைண்டாம்.  

வபாகாத இடந்தனிவல வபாக வைண்டாம்.  

வபாகவிட்டுப் புறஞ் பசால்லித் திரிய வைண்டாம்    

 

என ஔவைப்பிராடட்ியார ் கூறியுள்ளாரக்ள். ஓதுைது என்பது பமய்க்குருவின் இரக்கத்தால் 

ைாய்மூடி ஓதப்பழகும் பமய்க்கல்வியாகவும்,  மாதா என்பது பத்து ையது கன்னியாகத் திகழும் 

நற்றாவளக் குறிப்பதாகவும் உள்ளது. ைஞ்ஞவன பசய்யும் மனவதாடு இணங்கி மூசச்ு 

துண்டாடப்பட்டு பாைசப்சயல் புரியவைண்டாம் என்கிறாரக்ள். ஆண்டைரக்ளும் எது 

வைண்டும்? என்பவத அமுதகவலக் ஞானவபாதம் முதற்காண்டத்தில்,    

தாதனதான் பழுதில்லாத ததகம் தவண்டும்  

      தன்ஜமதரும் சரிஜகயதி மனாழுக்க தவண்டும்  

ஆணான  மமய்ஞ்ஞானக் குருதவ தவண்டும்  

      அஜர மனாடிக்குள் மலமகற்றும் தீட்ஜச தவண்டும்  

ததனான அன்பதிகம் தவண்டும் நாளும் 

      மதய்வபதித்  ததவர்தகான் மதரிய  தவண்டும் 

பானமமனும் காமதத னருந்ந தவண்டும்  
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      பதறாமற் பரமபதம் தவண்டி னாதட  

 

என அருளியுள்ளாரக்ள். பமய்ஞ்ஞானம் பபற பழுதில்லாத வதகம் வைண்டும். நம் வபால் 

வதகபமடுத்து ைந்துள்ள பமய்க்குருபிரான் அவர பநாடிக்குள் மலம் அகற்றும் தீடவ்சவய  

அளித்தாலும் அவத அறியும் தகுதி நமக்கு வைண்டும். குருபிரானின் வதனான பானமுதமாகிய 

ைரஷ்ிப்வப அருந்தி  பரமபத ைாழ்வை வைண்டி அவடயவைண்டும்.  

 

ஜீவசதகாதரி விையசித்ரா அவர்களின் புரிதல்:  ஜீவாத்மா-பரமாத்மா:  

ஒரு வகாடி நூல்களுக்குப் பபாருளாக, சரை் நாமங்களின் இருப்பிடமாக விளங்கும் 

ஜீைனின் ரகசியதவ்த ஆண்டைரக்ள் ஆதிமான்மியத்தில் ஜீைாத்மா பரமாத்மா பற்றி 101ஆம் 

பக்கத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள்.   

 

னடமாடு ஜீவாத்மா - யதார்த்த பரமாத்மாமவனக்கூறும் தாத்து - சிபத்து:  

நடமாடும் உடலாகிய தத்துைக் கூடட்வம 

மூசச்ு ஆடிக்பகாண்டிருக்கும் ஜீைாத்மா.  

எதாரத்்த வதைகுருைாக ைரும் பரமாத்மாவிற்கு 

மூசச்ு ஆடாது. சிபத்துகள் ஏழும் நபுசுகளால் 

நாசமாகாமல் தாத்வதாடு வசரந்்து 

விண்ணிடமாக ஆகுைதற்கு   ஒழுக்கமும், 

கைனமும் குருவின் துவணயும் கட்டாயம் 

வைண்டும். மனிதனிடத்தில் தனிச ் சீதனமாக 

அவமந்திருக்கும் ஜீைாத்மாவுடன் பரமாத்மாவும் 

இருக்கின்றது.   பரமாத்மா தூலம் எடுத்துைந்து  

தூலத்திற்கு அப்பால் உள்ள ஜீைாத்மாவை 

அறிவிக்க அவத அறியமுடியும். ஜீைாத்மாவின் 

மூசச்ு அடங்குைது பரமாத்மாவைச ் சாரந்்த 

நிவலயில் தான். ைாரத்்வதயளவில் நிற்பது தூல 

வதகம். நிவனவு என்னப் பபற்றது ஜீைவதகம். 

ஆத்மா என்னப் பபற்றது காரணவதகம். 

ஜீைாத்மா நீ; சீடன்-பபண். பரமாத்மா நாம்; குரு-

ஆண் என்பவத ஆண்டைரக்ளின் 

வைதைாக்கியங்கள்  மூலம் அறிகிவறாம்.  

உணரவ்ு - உணரவ்ுகார ரகிதம்: உணரவ்ுகார ரகிதமானது இவறைனின் அருள் சக்தியாக 

எங்கும் வியாபித்துள்ளது. அறிவை அறியாத ைவர உணரச்ச்ி மயமாகவை இருக்கிவறாம். 

மூன்றாைது கண்ணாகிய பநற்றிக் கண்ணால் உணரை்வத உணரவ்ுகார ரகிதம். ஆறாைது 

அறிவின் பசயல்பாடு பதரியும் வபாது தான் உணரச்ச்ி உணரை்ாக மாறுகிறது. 

 

காய - காயத்திரி: காயவம இது பபாய்யடா என பபரிவயாரக்ள் எடுத்துக் கூறினாலும் இந்த 

வதகம் நான் அல்ல என்ற உணரவ்ு மாறுைதில்வல. தன்வனத்தான் அறியும்வபாது தான் 

நம்வமக் காப்பது  காயத்திரிவய என அறிய முடியும்.   

 

சத்து - சத்தினி: கதியாக வபாக்குைரத்தாக இருக்கும் பிராணவன சத்தாக இருப்பது. 

அறுைவகப் பாய்சச்லாக  உஜூது நவடயாக  இருக்கும் இந்த காற்வறப் பிடிக்கும் கணக்வகத் 

பதரிந்தைரக்வள கதிகண்டார.் இலாஹி-இலாஹு இவை  ஒன்றுவசரும் நிவலவய சத்தினி 

ஆகும்.  

 

ஆவி - சுத்தாவி:  

தசகர தகாடியு டாவியு லாவிய  

வாகன வான்முக தடறினீ தடாடிய  

மாகதி யாயம தனாகர  லாயன 
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வசைடியில் வசரக்்கும் ைாகனமாக இருப்பது சுத்தாவி. மூக்கில் இருக்கும் ைவர காற்றாக 

இருப்பது தவலக்குள் வபாகும்வபாது பிராணனால் சுத்தாவியாக மா-கதியாக மாற்றப் 

பபறுகிறது.  

 

அவ்வு - அகரம்: பரமாத்மாவும் ஜீைாத்மாவும் வசரந்்த நிவல அை்ைாக இருக்கிறது .  

ஔமவலா தமாரறி வாகிய மதய்வ  

ஃமகனும் பிரம்மத் தருமளாளிப் மபருக்கால்  

அது வமல் வநாக்காக மாறும்பபாழுது அை்வுக்கு அப்பால் அகரமாக மாறுகிறது. தன்னகரப் 

பபாருள் வகக் பகாண்வடாவர வதைராைார.் 

 

தவகாக்கால் - சாகாத்தஜல: வைகாக்கால் அறிவின் ரகசியமாகவும், அதன் அவசவினால் 

பிராணன் இயங்குைதால் வைகாக்காலின் தவலவய சாகாத்தவல என்பதாகவும் உள்ளது. 

 

குணம் - குணானயன்மி: இன்ப துன்பங்கவள சமமாக் கருதுபைன் குணங்கள் கடந்த 

குணாதீதன். குணமற்ற நிவலயிலிருந்து ைந்ததுவை குணானயன்மி. அப்படி ஆக்கி 

வைப்பைரக்வள னிரக்்குணாலங்கிரத்ர.் 

 

கஜல - கலாமலி: பசான் னயனக்கவல மூலம் கவல இன்னபதன்று அறிந்து கம்பம் ஏற 

வைண்டும். குருபபருமானின் பிரணைக் கவலயாகிய கிரணவீசச்ு எனும் அருள் அமுதத்வத 

உண்டு கவலவய கலாமலி ஆக்கிக் பகாள்ளலாம்.  

 

சிற்சஜப - மபாற்சஜப: மனிதவன உயிரப்்பிக்கும் சிற்றணு விளங்கும் சிற்சவப சிரத்தின் 

நடுவை விளங்குகிறது. தூலம், சூக்குமம், காரணம் என குருபிரான் ஒை்பைாரு வதகமாக  ஏற்றிப் 

பழக்கி வைக்கும் பபாழுதுதான் பபாற்சவபயாகிய பபான்அரங்கத்தில் விளங்கும் 

அரங்கநாதவனத்  தரிசிக்க முடியும். 

 

அறிவு - அறிவாகாரம்: அறிவு  கீழ் வநாக்கமாகப் வபாைவத மனதின் பசயல். ஜீைனாய், 

அறிைாய், தான் தானாய் இருக்கும் உண்வமப் பபாருவள குருவின் இரக்கத்தால் அறியும் 

வபாவத மனுைானைன் ஜீைாத்மா ஆகின்றான். அறிவுக்கு ஆகாரமாய் விளங்கும் குருவின் நாதம் 

மூலவம மரணமிலாப் பபருைாழ்வை அவடந்து வபரறிவைக் வகக்பகாள்ள முடியும். 

 

கவனம் - கவனாதி: அற்பப் பபாருடக்ளில் கைனம் பகாண்டுள்ள மனம் பமய்ஞ்ஞானத்தில்  

இசவ்ச இல்லாது உள்ளது. பதள்ளத் பதளிந்த வதசிகரின் ைாக்குகவளக் கைனத்துடன் ஆய்ந்து 

பற்றிக் பகாண்டால் கைனம் கைனாதி எனும் பரமாத்ம நிவலயாக மாறும். ஐயறிவும் வசரந்்து 

ஓர ்அறிைாக இயங்கும் வபாவத நாம் கைனத்துடன் பசயல்படுகிவறாம்.  

 

ஜீைாத்மா-பரமாத்மா, தாத்து-சிபத்து -  இது கடந்து அனீதமாக உள்ள நைனீதங்கவளயும் 

னீதமாக ஆக்கிக் வைப்பதற்காக உருத்தாங்கி குருமுகூரத்்தமாக ைருபைரக்வள 

பமய்க்குருபிரான். அைரக்ள் புறவநாக்காக இருக்கும் நம்வம பிரம்மவித்வதச ்பசயல் பகாண்டு 

அகத்தில்  இருக்கும் பரமாத்ம நிவலவய வபரிரக்கம் பகாண்டு அறிய வைக்கிறாரக்ள். 

 

ஜீவசதகாதரர் கார்த்திதகயன் அவர்களின் புரிதல்:   பபரிவயாரக்ள் உண்டாக்கிய புராதனக் 

வகாயில்கள், மனிதன் அவடய வைண்டிய உன்னதத்வத உணரத்்தவை  உள்ளன. வகாயில் 

கருைவறயில் உள்ள சிவலவய இவறைன் என நிவனத்து ைணங்குகிறாரக்ள். கருவான 

கருஜவ அறியாமல் காலமமல்லாம் வீண்காலமாகுதத  அல்லாேூ.  கருவைத் 

பதரியவில்வல என்றால் நீ இருந்த காலம் வீண்காலம்தான் என பீர ் முகம்மது ஒலியுல்லா 

அருளுகிறாரக்ள்.  தனக்குள் அழிைற்ற  காருண்யமாக நின்று தன்வனக் காக்கும் 

இவறபபாருவளத்  பதரிந்து பகாள்ளவை வகாயில்கள் உள்ளன. துய்யனாகிய இவற பபாருள் 

நம்முள் இருக்கும் ைவரதான் நமக்குத் தூய்வம. மரணத்திற்குக் காரணமாக இருக்கும் உயிர ்

நாடிவய அறிவித்து மரணமிலாப் பபருைாழ்விற்கான அகைணக்கத்வதப் பழக்கி 
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வைப்பைரக்வள  சற்குருபிரான். அைரக்வள கதி கண்டைரக்ள். அைரக்வளக் 

காணாதைரக்ளுக்வக விதி ைந்துவிடுகிறது. விதிவய பைல்ைதற்கு  குருபிரானின் நாத 

ைரஷ்ிப்பவபக் வகடக் மதி அதிகம் வைண்டும். இதுவை மரணத்வத பைல்ைதற்கான ஒவர ைழி 

என்ற பகிரவ்ுகளுடன் அவை இனிவத நிவறவுற்றது. 

 

26-05-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

குருபிரானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு:  

 

வான்மதிக்மகாரல் வாக்கியம் எண் 68: இந்துமதம் என்பது மருவி ைந்த ஒரு 

பசால்லாகும். ஆதி மதமாகிய வசைம் முதல் சரை் மதங்களும் அறிவை வைத்து உண்டாக்கப் 

பபற்றவைவய. அை்வுண்வமவய உணராத மக்கவள தங்களின் அறியாவமயால் மத துவைஷம் 

பசய்கின்றனர.் அைரைர ்ஜீைவன மதமாக உள்ளது. மதத்தின் கூராகிய அறிவை அம்மதங்களின் 

மூல மந்திரங்களாக உள்ளது. எனவை தன் ஜீைவன அறிபைன் சரை் மதங்கவளயும் அறிந்தைன் 

ஆகிறான். ஐம்புல நுகரவ்ில் மனிதவன இவறைன் சமமாகப் பவடத்தது வபான்வற மதங்கவளப் 

பவடத்தும், அறியாவமயால் மக்கள் மத வைறுபாடு பகாள்கின்றனர.் சுைாமி சிைானந்த 

பரமஹம்சர,் உலகில் இரண்வட மதங்கள் உள்ளன என்றும், அவை 1. அறிவை அறிந்த ஈஸ்ைர 

மதம்  2. அறிவை அறியாத நீரீஸ்ைர மதம் என குறிப்பிட்டுள்ளார.் 

 

ஆதிமான்மியம்: னீதியானது ஆதியின் உருக்பகாண்டு பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள் என்ற 

திருநாமத்தில் விளங்கி நின்ற அரும்பபரும் பசயவலயும், சாவல என்ற பமய்வமனியாக, 

தன்பபரு பைளிவய சாவல என்பதாக உள்ளவதயும் குறியீடாக வைத்து கூறப்பபற்றவத 

ஆதிமான்மியதத்ின் மூல பண்டாரப் பருைம். இதில் ஆண்டைரக்ள் தங்கள் குருபிராவனச ்

சந்தித்ததும், அைரக்ள் சுமந்து ைந்த பசயல்கவள தன்னிடத்தில் இறக்கி வைத்தவதயும் 

ைரண்ிக்கிறாரக்ள். 

 

தகாலமாஞ் ஞீவ தகாள தகாலத்துள் ளிருந்த மமய்ஜம. அறிவு பிறப்பில் நாம் அவனைரும் 

பிறக்க வைண்டியைரக்ளாக உள்வளாம். ஒரு ஆணிடத்திலுள்ள  குழந்வதவயப்  பபண் 

பபற்பறடுப்பது வபால், ஆசானிடத்திலுள்ள ஜீை குழந்வதவயப் பபற்பறடுக்க  சீடன் எனும் 

பபண் வதவை. ஜீைவகாளமாகிய கருவிலிருந்த பமய்வம, காலம், இடம், வநரம் கூடி ைரும்வபாது 

வதை குழந்வதயானது அறிவுப்பிறப்பு எடுப்பது வபான்வற, பமய்ைழி ஆண்டைரக்ளின் 

அைதாரமும், அதன் பலனாக நாம் இன்று இம்பமய்ஞானத்வதப் பபறுைதுமாக உள்ளது. 

கருக்குழியாகிய பிவரதக்குழியிலிருந்து மாற்றி காணா கருவூல நாட்டிற்குள் ஜவத்து 

உன்ஜனப் மபற்மறடுத்தும், இறுதியில் கள்ளர் குஜக ஆகிவிடட்து என்பது ஆண்டைரக்ள் 

தீரக்்கதரிசனம்.  

 

மமய்வழியின் வித்து: அழியாத பமய்ப்பபாருளும், பைகுமதி சுவமயும் ஆகிய 

இறக்கிவைக்பகாணா இை்விரு பபரிய சுவமகவளயும் தூக்கி சுமந்து பகாண்டு ஒரு தனி முதல் 

மணி விம்ப உருைானது முன்ைவளவு நவட, எண்குணத்து இருப்பு, பின் கைன வீசச்ு, நிவறயறிவு 

குடி பபரியாரைரக்ளாக, அைரக்ளின் எண்ணத்தில் நான் தூரமாக வபாைதற்குள் நீ என்வன 

கூப்பிடு என மதி ைாவட வீசும் விழி ஜாவட மாமணத்தார ் நிவனத்துக்பகாண்வட 

பசல்கிறாரக்ள் என திட்டமான வதாற்றம் பபாட்படன ஆண்டைரக்ளின் நிவனவில் ஊறி 

ஊரந்்து ஓடிற்று. ஆதிமான்மியத்தில் உள்ள ஒை்பைாரு பருைத்திலும் தமிழுக்கு சிகரம் 

வைத்தது வபால் தன் ஐயவன ஆண்டைரக்ள் ைரண்ித்து அருளியுள்ளாரக்ள்.  நிவனவு, நான், 

எண்ணம், மனம், கைனம் எனும் ஐந்து பபாருடக்வள னிஜனவிலூறிய னிஜனவிது ஏமதன 

எனும் பாடல் ைாயிலாக அருள்கிறாரக்ள்.  

 

வனாக்கிய வனாக்கால் விவளயும் சிைகாமத்தின் நகலாகவை அைகாமமும் இன்றளவும் 

உள்ளது. தனிவக மணிப்பிரான் ஆண்டைரக்ளிடம் நீ இருந்த வராஸ் மீதாக்குவடய காலத்திவல 
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அமானிதம் என இவறைனிடம் நீ ைாங்கி ைந்த சீதனம் அது உன்னுள் எங்வக என்ற வகள்வியும் 

அதன் பதிலாக ஆண்டைரக்ள் கூறிய பின் நடந்த நிகழ்வுகளுவம பமய்ைழியின் வித்தாக 

உள்ளது. பமய்ஞான மகத்துக்களுக்கிவடயில் புழங்கும் ஒரு பசால்வல அமானிதம். பல 

ஞானியரும் இதன் சிறப்வப தங்கள் பாடல்களில் பரிபாவஷயாக அருளியுள்ளனர.்  

 

மமய்ப்மபாருள் சுஜம: எதற்கும் முதற் பபாருளான ஹயாத்து எனும் அகரப்பபாருவள 

தனிவக மணிப்பிரான் பமய்ைழி ஆண்டைரக்ளிடம்  இறக்கி வைத்ததன் பின், பமய்ஞான 

மகத்துக்கள் சைாரி பசல்லும் அதிமவகான்னத நிவலகளும் அதற்கான ைாகனங்களும் 

நிஜவமதான் என பமாழிந்தாரக்ள். புத்பதழில் பிறங்கும் பூந்துவற நாட்டின் அந்தப் புது 

பழபமாழி பசவியில் புகுந்ததும்,  

அண்டசராசரங்கவளயும் விழுங்கி 

தன்னுள் அடக்கிக் பகாண்டு எதிவர 

சிந்தவனயற்று அமரந்்திருக்கும் 

பபரியார ் என்னும் பிரம்ம பீடத்வத 

வநாக்கி உைவக பபாங்க ஆத்திரம் 

மட்டற ததும்பி  அம்வமவய அப்பா 

ஒப்பிலா மணிவய என்ற மணிைாசக 

பிரான் பாடவலப்பாடி, தனக்கு 

சன்மாரக்்க ைழிவய கூடட்ி நடப்பிக்க 

வைண்டுைது தாங்கவள என்றதும், பல 

காலங்களாக சீடன் வசரத்்து 

வைத்திருந்த அறியாவமவய 

அப்பபரியாரைரக்ள் தங்களின் முன் 

ைவளவு அரிைாளாகிய படட்யம் 

பகாண்டு பைட்டி வீழ்த்தினாரக்ள். 

ஆசானின் வபருதவியால் 

வமல்நிவலக்கு தூக்கிவிடப் பபற்றவத தவிர இன்பனாருைவர ஏற்றிவிடுைதற்கான 

பபாறுப்வப பபறாத ஞானிகள் இப்பாரதூர பசயவல முண்டாதாரமாகப் வபசுைதும் உண்டு. 

எனினும் அதவனக் குவறகூற வைண்டியதில்வல என்பதும் அறியக்கிடக்கிறது. தங்கள் 

குருபிராவனச ்சந்தித்த பின் பபற்ற ஜீை ஏற்ற ரகசியங்கவள, நைமணிப் பதியாக, முப்பபாருள் 

வகால விளக்கமாக, அமானிதம் எனும்  சீராக, அசச்ீரானது சீர ் இன்றி பஞ்சமா பாதக 

ைளரவ்ித்தாக ைளரந்்துள்ளவத பலவித நீரினால் கழுவியவதயும் ஆண்டைரக்ள் 

விைரிக்கிறாரக்ள்.  

 

மறுபிறப்பு: சாவல என்ற பமய்ம்வமனி பஜகந்தனில் பிறங்க ஐைழி விவளவின் அப்பாலாகிய 

பசய்ைழிகாடட்ி உய்ைழி கூட்டும் பமய்ைழி எனும் வமடு கண்டு பதய்ை ஆவிவட வயானியின் 

ைழிவய ைந்தனவரயா ைானிளைரசு, தந்தன தனிவக தைத்திளைரசு, அந்தணர ் தவலவம 

அைரிளைரசு, பசந்திருநாட்டின் சிைக்பகாழுந்தரசு பாண்டி பதன்வதசத்து பழந்தைத்தரசு, 

பரிசுத்தம் மாறா ைடிவு பசயல் வபறு விளங்கித் துலங்க மறுபிறப்பு பஜனனம் பபற்று  தாம் 

பிறந்தனர ்தீரப்்பு பனறிக்பகன்வற.  

 

எல்வலாரிடத்திலும் உள்ள தீரப்்பு வமதானம் எனும் மறுபிறப்பு பூமியில் முதலில் நாம் 

சாகவைண்டும். கரத்்தர ் உன் நாமத்வதக் பகான்றுவபாட்டு புதிய நாமத்வத தரிப்பிப்பார ்

என்பதற்கிணங்க சாைருமுன் சாகப்பழகி  அதிலிருந்து பிவழத்து ைரும் நிவலகவளபயல்லாம் 

மறுபிறப்பு பூமியில் வைத்து குருபிரான் நமக்கு அருள்கிறாரக்ள். ஆதிமாரக்்க னீதி 

அவையானது அறிவில் பதளிவையும், உணரவ்ுபூரை்மாகவும், வைதசாட்சியின் படியும், அைரைர ்

நாமமாக நின்றிலங்கும் ஆன்மாவைப் பற்றி வபாதிக்கின்றது என்ற பகிரவ்ைத் பதாடரந்்து 

வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகவள இனிவத நிவறவு பசய்தாரக்ள். 
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28-05-2022 ~ சத்துவாசச்ாரி சபை ~ சனிக்கிழஜம 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. தேமலதா தியாகராைன் 

 

 

ஜீவசதகாதரர்  மகளதம் அவர்களின் புரிதல் : 

 

அறிவு வடிவு: நாம் ஐம்புலன்களின் ைழியாக அறியும் அறிவு அவனத்தும் அறியாவமயாக 

உள்ளது. இதவன ஆண்டைரக்ள் பாடும்மசவி ரூபகந்ந மும்பரிச மஞ்ஞிஜனக் 

மகாண்தடயறிவ மதவ்வறிவதத என முரீதுச ் சுருக்கத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள். அத்தவகய 

அறியாவம விலக அறிவுருைாக உள்ள ஆசானிடம் நாம் தஞ்ஞம்  அவடந்து  இரண்டற கலக்கும் 

பபாழுது நாம் அறிவு ைடிைாக மாற்றப்படுகிவறாம். 

இல்லறம்:  

அன்பும் அறனும் உஜடத்தாயின் இல்வாழ்க்ஜக 

பண்பும் பயனும் அது.    (திருக்குறள்) 

 

இல்ைாழ்க்வக,  அன்பும் அறனும் நிவறந்ததாக உள்ளது என்பவத ஆசான் அைரக்வள நமக்கு 

அருளுகிறாரக்ள். அதன்பிறகு தான் அது எனும் அனாதி பபாருவள பண்பும் பயனும் உவடயது 

என்பது நமக்கு பதரியும். அது எனும் பபாருவள நம்முள் எல்வல திவசயற்ற இடமாக, 

ஏதுமிலதாய் யாதும் உளதாய், ஐக்கிய பதியாக, தவலயாக, நிறங்களற்ற உருைமற்ற சுத்த 

உடம்பாக உள்ளவதயும் அறிய முடியும். இவதவய,  

 

இல்லறத்ஜதக் தகடட்மயழில் மகதன தகளாய்  

       இந்நமவளி இல்லமதில் இருந்து மகாண்டு  

எல்ஜலதிஜச யற்றது ஓரன்ிலமும் உன்னுள்  

       இருக்குதுபாரன்ியறஞ்மஞய் வீடாம் ஜீவன்  

னல்லவர்க ளுபததசத் தலம தாகும்  

       னதமா மவன்ற தமானசபா னிஜலயதாகும் 

மசல்லாத மபாய்யுடம்பினுள்தள ததான்றித்  

       துலங்ஙுமமாரு சுத்தவுடம் பதஜனக் தகளாய் 

என அமுத கவலக்ஞான வபாதம் (இரண்டாம் காண்டம்) பாடலில் சாவல ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

கிரகஸ்தன் : காலம் அற்ற காலாதீதன் உள்ள இடவம இல்லறமாக உள்ளது. அந்த இடத்தில் 

கிரகங்கள் அற்றுப் வபாகும். அதில் குடிவயறி ைாழ்பைரக்வள  கிரகஸ்தன். 

 

துறவறம் : நாம் பிறந்ததிலிருந்து ஒை்பைான்றின் வமல் வைக்கும் பற்றுகளும், நாம் உறங்கும் 

பபாழுது இல்லாமல் வபாைதுடன்  நம்மால் வைபறதுவும் அறிய முடியாமல் வபாகிறது. 

ஆனால் தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறும் வித்வதயின் மூலம் நம்முள் பற்றற்ற நிவலவய 

அறிந்து அவடயும் ைழிவய ஆசான் அைரக்வள அறிவிக்கிறாரக்ள். பற்றற்ற நிவலவயப் 

பற்றுைவத துறைறம். இவத திருைள்ளுைபிரான் அைரக்ளும் 

 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிஜன அப்பற்ஜறப் 

பற்றுக பற்று விடற்கு                          என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

பிரம்மசச்ரியம் : மவனவி மக்கள் இல்லாமல் ைாழ்ைது பிரம்மசச்ரியம் அல்ல. நம்முள் 

இருக்கும் சூக்கும வதகத்வத கடந்து காரண வதகத்வத அவடந்து, பிரம்மத்வத சாரந்்து 

ைாழ்ைவத பிரம்மசச்ரியம் ஆகும்.  

 

எழுதாமஜற: வைதங்களில் கூறப்படும் பபாருள் அைரைரிடத்தில் எை்ைாறு உள்ளது என்பவத 

எழுதா மவறயாக ைரும் ஆசான் அைரக்ள், நம்மிடத்தில் உள்ள எழுதாத எழுத்து, வபசாத 
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மந்திரத்வத பதாட்டுக் காட்டி அதில் பழக்கி வைக்கும் பபாழுதுதான் மவறகடந்து 

எழுதாமவறயாக நாம் எை்ைாறு உள்வளாம்  என அறிய முடியும். 

 

சுகம்: இந்நப் மபான்னரங்ஙம் னமது மஜனவி; இறுதிச ்சுகம் தருகிறவள் இவள்தான் என 

வகாடாயிதக்கூர ் ைாக்கியம் எண் 267ல் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். நமக்கு நிம்மதி  

தருைவதவய சுகம் என்கிவறாம்.  பபான்னரங்கம் என்பது நமது பசாந்த வதகமாக உள்ளது. 

அதுதான் நமக்குள் இருந்து நம்வம காத்து ைருகிறது. அதனுடன் நாம் இரண்டறக் கலந்து 

அத்வைதமாகும் நிவலவய நித்திய சுகமாகும் எனும் உவரயாடலுடன் சவப நிவறவுற்றது. 

 

குரு ைாழ்க!  குருவை துவண !!  
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வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்:  

 

தததி  னிகழ்வுகள் 

11th August 2022 – 13th August 2022   

 

குருபிரான் அைரக்ள் சிவகாசி விஜயம் மற்றும் சிறப்பு 

சவப.  

14th August 2022 – 15th August 2022   

 

குருபிரான் அைரக்ள் தூத்தூக்குடி விஜயம் மற்றும் 

சிறப்பு சவப. 
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2022 தம மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

பாரத்்திபன் 

லதா உதயன் 

பகௌதம் 

கிருஷ்ணமூரத்்தி 

புன்னவக 

சரைணகுமரன் 

பசல்ைம் 

தனராஜன் 

உமாராணி 

ராஜமவகஷ் 

பசல்லம்மா 

பாஸ்கரன் 

கிரகதுவர 

மாதைன் 

வகாபிநாத ்

தாவமாதரன் 

ஸ்ரீமா 

மகிமா 

கிரிதரன் 

மஞ்சுநாதன் 

பாலா 

பைங்கவடச முதத்ு 

பழனிவைல் 

தியாகராஜன் 

சபிதா 

பழனிகுமார ்

கல்யாணி 

இன்பலதா 

கவணசன் (சிைகாசி) 

ஜீைானந்தம் (சிைகாசி) 

காரத்்திவகயன் (சிைகாசி) 

சீனிைாசன் (காஞ்ஞிபுரம்) 

பஜகதீஷ் (திருசச்ி) 

பைங்கவடசன் (பசன்வன) 

காரத்்திவகயன் (ஆைடி) 

மவகஷ் (மதுவர) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்கட்டவளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்முள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் 

கணக்கில் அனுப்புமாறு அன்புடன் வகட்டுக் பகாள்கிவறாம். 

 

Account Name: Aathi Margha Neethi Avai 

Account Number: 50200047470073 

IFSC: HDFC0000323 

Branch: Mylapore  
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All Rights Reserved 

Published by: 

AMNA TRUST (Registration No. 163/2019)  

13/2, Hyder Garden 2nd Street, Otteri , 

Chennai – 600012  

www.amnatrust.org 

 

Contact Us:  

Email: message2amna@gmail.com 

YouTube Channel: https://youtube.com/c/amnatrust/ 

Facebook Page: https://www.facebook.com/amnatrust/ 

Twitter Page :  https://twitter.com/TrustAmna 
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பின்குறிை்பு: இம்மின்னணுசச்ஞ்சிவகயில் தவிரக்்க இயலாது ைரும் சில தட்டசச்ுப் பிவழகவள அங்கத்தினரக்ள் 

பபாறுத்து அதவனத ் தங்கள் பிரதிகளில் திருத்தி படித்துக்பகாள்ளுமாறு வகடட்ுக்பகாள்கிவறாம். பிவழகவளத் 

தவிரப்்பதற்கான முயற்சிவய பைளியீடட்ு குழு ததாடைந்்து யமற்தகாள்ளும் 
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