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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 அணையின் அங்கங்கயே, எதாரத்்த நன்மன சற்சன 

மக்கயே உங்களுக்காக இந்த மாதத்திற்கான மின்ைணுச ் சஞ்சிணக இந்த 

நன்னாேில் மலரக்ின்றது. இதணன ததாகுத்து ைழங்கிே 

பதியனாரு நன்மக்களும்  மிகுந்த பிரோணசயுடன் 

யனரத்்திோக இணதத் ததாகுத்து ைழங்கி உே்ோரக்ே். 

இதில் இடம்தபற்றுே்ே திருைாசகத்தில் மாைிக்கைாசகர ்

தபருமான் அருேிே அணடக்கலப்பத்து, தசத்திலாப் பத்து 

இைற்றின் பாடல்களுக்கான தனது புரிதலுடன் திருமதி 

பூரை்ிமா, மற்றும் யதைாரத்தில் திருநாவுக்கரசர ்அருேிே 

திருநே்ோறும் திரு ஆலைாயும் என்ற பாடல்களுக்கான 

தனது புரிதலுடன் திருமதி உமா ராைி, ஆகியோர ்

பகிரந்்த விஷேங்களும் மிக யநரத்்திோக ததாகுத்து 

ைழங்கப் தபற்றுே்ேது. இணதப்யபான்று சத்துைாசச்ாரி 

சணப ைாயிலாக ஆை்டைரக்ேின் திருசத்சேணல ஓங்கி 

உரத்த குரலில் திரு.தகௌதம் உணரக்கின்ற விதம் 

மிகசச்ிறப்பாகவும், அதணன திரு.கிருஷ்ைமூரத்்தி 

ததாகுத்து ைழங்கிே பாங்கும் யபாற்றத்தக்கதாக 

உே்ேது. ஒை்தைாரு சணப நிகழ்வுகேிலும் காலந்நாட்டிே 

காரைப் பா பாடலுக்கான தன் புரிதணல கூறுகின்ற 

திருமதி லாைை்ோவின் விேக்கங்கே் மிகவும் விேந்து யபாற்றக்கூடிே ஒன்றாக உே்ேது. 

யமலும் விோழன், சனி, மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழணமகேில் நணடதபறும் சிைகாசி, தூத்துக்குடி 

சணப மற்றும் இணச ைகுப்பின் ததாகுப்புகளும் மிக சிறப்பாக ததாகுத்து 

ைழங்கப்தபற்றுே்ேன. இதில் காைப்தபறும் விஷேங்கே் பலமுணற யபசப் தபற்றிருந்தாலும் 

அணைோவும் ததவிட்டாத ததே்ேமுதாக உே்ேது என்பணத, யுகந்யதாறும் ைருகின்ற 

பாரைான்கேின் இரக்கத்தால் அைரைரக்ளும் தங்கே் அனுபைத்தின் ைாயிலாக அறிேலாம் 

என்பது சத்திேமான உை்ணம. ைருங்காலங்கேில் இந்த தமே்ஞானமானது தேசமெங்குெ் 

சிறந்து மசழிக்கதே என்ற ஆை்டைரக்ேின் திரு ைாக்கிற்கு இைங்க சீயராடும் சிறப்யபாடும் 

இருக்கும் என்பதில் எை்வித சந்யதகமும் இல்ணல.  

ஒை்தைாரு மாதமும் ைருகின்ற இந்த மின்னணுச ் சஞ்சிணக, தமே்ைழி ஆை்டைரக்ே் 

தங்கே் அமுத நாவு தகாை்டு அருேிே யைத யைதாந்தங்கேில் உே்ே அே்ே அே்ேக் குணறோத 

தபாக்கிஷங்கணேயும் அதணன சாடச்ிோகக் தகாை்டு யபசப் தபறும் மற்ற அருோேரக்ேின் 

பாடல்கணேயும் அதற்கான விேக்கங்கணேயுயம அடிநாதமாகத் தாங்கி ைருகின்றது. இதில் 

காைப்தபறும் விஷேங்கணே மக்கே் படிப்பயதாடு நின்று விடாமல் நிறுத்தி நிறுத்துப் பாரத்்து 

பேன்தபற யைை்டும் என்பயத இந்த அணையின் யநாக்கம். கண்மூடிப் பழக்கமெல்லாெ் 

ெண்மூடிப் தபாக தேண்டுெ் என்ற ைே்ேல் தபருமானின் தாரக மந்திரத்திற்கு ஏற்ப உலக 

காரிேங்கேில் ததேிவும் ததே்வீக காரிேங்கேில் குழப்பமும் உே்ே கை்மூடிப் பழக்கங்கே் 

இந்த தமே்ஞானத்தில் ைந்துவிடக்கூடாது என்பயத இந்த அணையின் யநாக்கம். இணறைனின் 

கஜானாவில் இருந்து அருேப் தபறும் புதுணமகணே ஒை்தைாரு மாதமும் தாங்கி ைருகின்ற இந்த 

சஞ்சிணக யமன்யமலும் சிறக்கவும், இதணன பாரத்்து படித்து பேன் தபறுகின்ற மக்கே் சீர ்

சிறப்புடன் ைாழவும் நல்லாசியுடன் நல்ைாழ்த்துக்கே்.  

 

நமஸ்காரம்! 
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கல்லாரும் கற்யறாரும் அறிேயைை்டிே கடணமக்கல்வி பமய்க்கல்வி 
~ சாஜல ஆண்டவர்கள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 பிப்ரவரி மாத சஜப 

நிகழ்வுகளின் சாராம்சம் 

 
03-02-2022 : வியாழக்கிழமெ சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீ.விையகுமார ்

 

ோன்ெதி மகாரல் ோக்கியெ் எண் 53 :   

குருபிரானின் ேர்ஷிப்பு: நாத்திகரும் ஆத்திகரும் கடவுே் என்றால் நகலான சிணல 

ைடிணை காட்டுகிறாரக்ே். தன்ணனத் தாயன காத்துக் தகாே்ே முடிோத சிணல ைடிைம் 

நம்ணம காக்கும் என்ற கை்மூடித்தனமான நம்பிக்ணக ணைத்துே்ேனர.் சிணல ைடிைம் 

உைரத்்தும் தபாருணே  அறிைதற்யக தபரியோரக்ே் கண்மூடிப் பழக்கமெல்லாெ் 

ெண்மூடிப் தபாக என அருளுகிறாரக்ே்.  

இணறைன் தன் சாேலாகிே சப்தமாகயை மனிதணனப் பணடத்தான். சத்ேெ் 

பிறக்குமிடெ் அே்ேன் இருப்பிடெ். இணறைணன அணடைதற்கான ைழி இதுயை. னாத 

உபாசணன என்பது அறிவு எனும் னாதத்திற்கு தசவி தகாடுப்பது. அறிவுக்கு ஆக்கமும் 

அழிவும் கிணடோது. உலக காரிேங்கேில் ததேிைாக உே்ே நாம் ததே்வீகத்தில்  

சிறுபிே்ணேத்தனமான தபாம்ணம விணேோட்டாகயை அறிோணமயில் உே்யோம். யைத 

சாட்சிோன யகே்விகளுக்கு நம்மிடம் பதில் இல்ணல. கியரக்க ஞானி சாக்ரடீஸ் எங்யக? 

எப்தபாழுது? எப்படி? ஏன்? என்ற யகே்விணே யகே் என்று மனுத்தணலக்கு அைசிேமான 

ஒன்ணற அருளுகின்றாரக்ே். 

மனிதன் கணடத்யதறக் தகாடுக்கப் தபற்ற ஆறாைது அறிணை அழிந்து யபாகின்ற 

தபாருளுக்காக உபயோகிக்கும் யபாது பாைமும் அதற்கான விணனப்பேனும் ைருகிறது. 

அதனாவலவய பிறவிச ் சுழலில் சிக்குகியறாம். இதணன ஆை்டைரக்ே் பிறவிப் 

மபருங்கடலில் பிறப்மபாழி யாப் பாவிமயமன குமற ேவிர்க்க ேந்ே குல குரு பாேெ் 

யான் ெறதேன் என அருளுகிறாரக்ே். யதைரகசிேங்கே் தபாதிந்த இந்த யதகாலேத்ணத 

மனிதன் தன்னுணடே இழி தசேல்கோல் யகடான நிணலக்கு ஆக்கிக் தகாே்கிறான்.  

ஆதி மாரக்்க னீதி அணை மக்களுக்கு அறிவுப் யபதராேி இன்னததன்று அறிவித்து 

அைரக்ே் முதலில் அறிேயைை்டிேது அறிோணமயே என்று ததாட்டுக் காட்டி  

விழிப்புைரண்ைத ் தூை்டி மூன்றாைது கை் தபற்று, அதில் குடியேறும் அரும்தபரும் 

தைநிணல இரகசிேங்கணே எடுத்து தைேிோக்குைணத அடினாதமாக குறிக்யகாோகக் 

தகாை்டு இேங்குகிறது.  

குரு ஸ்ததாத்திரம் பாடலில் காேலான புராேன தேதியர் ஆேதலாங்ங அோவுெ் 

கழன்றன்னாள் ... என தமே்ைழி ஆை்டைரக்ே் அருளுைணத   

பற்றுக பற்றற்றான் பற்மற அப்பற்மறப்  

பற்றுக பற்று விடற்கு (திருக்குறள் 350) என திருைே்ளுை நாேனாரும் 

அருளுகிறாரக்ே். அழிோத தபாருே் மீது நாம் ஆணச, பற்று தகாே்ே யைை்டும்.  

இதணனயே  ஆேதலாங்ங அோவுெ் கழன்றன்னாள் பாேெ் னீங்கப் படப் 

பளிங்ஙானதே என்கிறாரக்ே். பேிங்ஙு என்றால் கை்ைாடி அதில் நான் என்பது ஒன்றும் 

இல்ணல எனத் ததரிந்து தகாே்ைதாக உே்ேது. ஜலால் எனுெ் கடலுெ் 

ஜொல் எனுெ் கடலுெ் என்ற  இப்பாடலில் ைரும் ஜலால், ஜமால், இலாஹி, 

இலாஹு, தலாம், மீம், கலாம், ோஹூ என்ற இந்த ைாரத்ண்தகேின் 
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தபாருே் இன்னததன்று ேதாரத்்தமாக யதடுபைரக்ளுக்கு இணதத ்

ததரிேணைக்க இணறைன் ஒரு வதை ஆசாவன அனுப்புைது நிசச்ேம்.   

 

காலந்நாட்டிய காரணப்பா பாடல் எண் 14:  சாதிச ்சாதகம் வாழிமமய்ச ்

சாசனம் ... என்ற பாடலுக்கு ஜீை சவகாதரி திருமதி. லாைை்ோ அைரக்ளின் புரிதல்.  

சாதி என்பது சாவுக்கு தீ ணைக்கும் சாதகமான தசேல். மும்மலங்கணே கடந்து 

மனணத ஓர ்நிணலோக ணைப்பதுயை சாதகமாகும். குருவின் திருைாரத்்ணதயே அதற்கான 

சாசனமாக உே்ேது. சாணல என்ற திருயமனி மூலம் ஓதுைணத அறிந்து மூசச்ு 

துை்டாடப்படும். பாைத்தில் இருந்து தப்பி ஜீை யதகதண்த தபற்று நித்திே ைாழ்ணை 

தபறுயைாம்.  

குருபிரானின் ேர்ஷிப்பு : சகல ஜாதிகணேயும் திரட்டி ஓர ் குலமாக  தமே்ைழி 

ஆை்டைரக்ே் மறலி ணக தீை்டா சாணல ஆை்டைரக்ே் தமே் மதம் என்பணத 

ஸ்தாபித்தாரக்ே். தன்ணனேறிந்து சிைமான ஜாதியே ஜாதி மற்றணைதேல்லாம் ஜாதி 

அல்ல. புலன்கேில், தபாறிகேில் ணைத்து மனிதன் ஒயர ஜாதிோக உே்ோன்.  

 

ஆதி ொர்க்க னாே னீதி சாதிதபேெ் தீர்ே்ே தசதி  

செரச தேேெ் சாமல அெரர்கள் னீேெ் என்று நமது ஆண்டைரக்ளும் 

அருளியுள்ளாரக்ள். சாதி யபதம் என்பது இைனுே் அறிேமுடிோததாக இருக்கும் ஜீைனில் 

இருப்பதாக உே்ேது. இட்டார் மபரிதயார் இடாதோர் இழிகுலே்தோர் பட்டாங்கில் 

உள்ளபடி   என ஒேணைோரும் அருளுகின்றார.் 

 

ஸ்ரீ ொணிக்கோசகர் அருளிய திருோசகெ் - மசே்திலாப்பே்து - பாடல் எண் 10 

அளிே்துேந்மேனக் காே என்றருளி ...  என்ற பாடலுக்கு ஜீை சயகாதரி பூரை்ிமா 

அைரக்ேின் புரிதல் :  

தமே்க்குரு பிரான் தங்கே் திருைாக்கால் சீடனின் எமன் அசச்ம் தீரக்்கும் தசேணல 

அருளுகின்றார.் சீடனானைன் அந்த பிரம்ம வித்ணதயில் திணேத்து ஆனந்தக் கேிப்பில் 

மூழ்கி அநிோே மரணதவ்த தவிரக்்க ைலம்புரிசச்ங்கு தகாை்ட இணற திருைடியின் கீழ் 

ஏங்குகிறான்.    

 

திருநள்ளாறு ேல ேரலாறு பற்றி ஜீை சயகாதரி உமாராைி அைரக்ேின் புரிதல் :   

 

திருஞானசம்பந்தர,் திருநாவுக்கரசர,் சுந்தரர ் இைரக்ோல் யதைாரம் பாடப்தபற்ற 

ஸ்தலம் திருநள்ளாறு. நேனின் சுதத்மில்லாத கால் சனீஸ்ைரனால் பீடிக்கப் தபற்றது 

என்பது அைனுணடே மனணதயே குறிக்கிறது.   

ஆண்டேர்கள் ோக்கியெ் : மறதிேற்றதற்குப் தபேர ் நிணனவு. அதுயை பரிசுதத் 

நிணல. அதில் தீங்காகிே ணசத்தான் கலந்தால் மனம். அசுத்த மனம் தகாை்ட நேன் 

குருவின் திருைாக்கால் கிரகத்தின் பிடியில் இருந்து மீை்டான். குரு பிரான் அருேிே பிரம்ம 

வித்ணத மூலம் தூல, சூக்கும, காரை, மகா காரை யதகத்தில் ஏறிப் பழகி எமனிடம் இருந்து 

தப்பிக்கிறான்.        

குரு பிரானின்  ேர்ஷிப்பு : பாத சனி என்பது அகமியமாக  உே்ேது. நைாம்சம், ராசி 

நிணல, தஜன்ம ராசி, தஜன்ம லக்னம் இணைதேல்லாம் இந்த உடல் கடந்து அப்பால் உே்ே 

சூக்கும, காரை, மகாகாரைத்தில் உே்ேது. குைங்குடிோர ் அைரக்ேின் பாடல் - 

சூே்திரப்பாமே கயிறற்று  விழு முன் சூட்ச கயிற்மறப் பாரடா அதி சூட்ச கயிற்மறப் 

பாரடா  இப்பாடலில் மூசச்ு, சரம் (உடம்பு இேங்க காரைமாக இருப்பது); உடம்பு - இை்ைாறு 

இேங்குைணத உைரவ்ின் மூலம் ததரிைது. உைரவ்ுதான் முதல் அறிைாக 

உே்ேது. ஐந்து புலன்களும் உைரவ்ு தபாதிந்ததாக உே்ேது. அதன் 

தணலைன் மனம். தமே் உைரவ்ு மூலம் இணறைணன அணடேலாம். 

ஆறாைது அறிவின் மூலமாக னித்திே மகிழ்சச்ி ைாழ்வு ைரத்திணன 
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தபறயை நாம் ைந்துே்யோம். இணத அறிோவிட்டால் நரகயம கதி. 

ஆசானிடம் வதால்வியவடயும் சீடன் இறுதியில் பஜயப்பததவ்த 

அவடகிறான். 

 

இணறேருளும் குருைருளும் திருைருளுமாக நின்று இந்த காதைாேிக் காட்சி மூலம் 

புதிே மக்களுக்கு புதிே எழுசச்ிணேயும் புதிே உைரண்ையும் தருைதற்கு இணை 

அணனதண்தயும் யபசணைதத் பரிசுத்த ஆவித் ததே்ைம் பிரம்மப் பிரகாச தமே்ைழி சாணல 

ஆை்டைரக்ே் திருைடிணேப் யபாற்றி ைைங்கி குருபிரான் அைரக்ே் அணைணே நிணறவு 

தசே்தாரக்ே்.  

 

05-02-2022 : சனிக்கிழமெ ஆதி ொன்மியெ் சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீெதி. ஜீவிோ ேடிதேலன் 

 

எெபடரடிபடு தகாடாயிேக்கூர் திருைாக்கிேம் எை்-84 

 

னித்திே சூரிேரக்ே் வீற்றிருக்கும் இடம் னிணனதைன்னும் ஆகாேம். அைரக்ே் னாம 

ரூபம் அற்றைரக்ோக, அறிவு ைடிைாக அழிோத் யதகத்தில் குடியேறி ைாழ்ந்து 

தகாை்டிருக்கிறாரக்ே். னிணனவு யதகத்தின் ைல்லபத்ணத தகாை்டு னித்திே 

சூரிேரக்ணே தரிசிதத் பிறயக நாமும் அப்தபரியோரக்ே் தசன்ற தபரும்பாணதயில் நடந்து 

தகாை்டிருக்கியறாம் என்பணதயும், னித்திே சூரிேராகிே ஆசாயன நம்ணம ைழி கூட்டி 

அணழத்து தசல்கிறார ்என்பணதயும் உைரமுடியும். 

 

காலந்நாட்டிய காரணப்பா - பாடல் எண்-15  

இல்மல இல்மல யகிலே்தில் லாேது... 

என்ற பாடலுக்கு ஜீை சயகாதரி லாைை்ோ அைரக்ேின் புரிதல் : 

 

ேதாரத்்த யதைகுருைாக ைருபைரக்ேின் னாத ைல்லபமானது உலகிலுே்ே சரை் 

ைல்லபதண்தயும் தூக்கி விழுங்கும் ைல்லமுணடேது. அைரக்ேின் திருைாே் தமாழிோனது 

மணலதோலி யபால் நம்முே் எதிதராலித்து தகாை்யட இருக்கும் என்பணத, 

 

எந்மநந்நக் காலே்துெ் எே்விடே்துெ்  

ேந்மநன்முன் னிற்குெ மலமயாலிதய  

 

என்று தமே்ப்தபாருே் அணடக்கலப் பா பாடலில் அருேப் தபற்றுே்ேது. 

மணலதோலிோக ைரும் ஆசானின் ணகேகத்தானைரக்ளுக்கு தசன்ம சாபல்ேமானது 

ைரமாக அேிக்கப்படுகிறது. 

 

ஸ்ரீ ொணிக்கோசகர் அருளிய திருோசகெ் அமடக்கலப்பே்து பாடல் எண்-03. 

மபருெ் மபருொன் என் பிறவிமய...என்ற பாடலுக்கு ஜீை சயகாதரி பூரை்ிமா அைரக்ேின் 

புரிதல்: 

 

முக்காலம் கை்ட முழுமுதல் ஞானிகே் எல்லா காலங்கேிலும் இன் னிலவுலகிற்கு 

ைந்து தகாை்யட இருக்கிறாரக்ே். அைரக்ேிடம் அணடக்கலம் புகுந்தைரக்ளுக்கு பிறைாணம 

என்னும் தபரும்யபறு கிணடக்கிறது. இசத்சேணல ததே்ைமைரக்ே் ஞான அகைல் பாடலில், 
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அடிபடி தீண்டா ோரண னாவுெ் 

அமடக்கலெ் படட் அடிமெக டெக்குே் 

துமடே்திடுெ் பாே னாசொ முேலாய்...என்று அருேியுே்ோரக்ே். 

 

மை் தீை்டா பாதமாகவும் னிழல் சாேலற்ற னீே் உடலாகவும் னின்றிலங்கும் தமே் 

உடம்பானது தபாே்யுடலுக்குே் எப்படி இலங்ஙி இருக்கிறது என்பணத பிரித்து அறிையத 

தன்ணனேறிதல் ஆகும். 

 

திருஞானசெ்பந்ேர ் அருளிய தேோரெ் - 

திருனள்ளாறுெ் திருஆலோயுெ்  பாடல் எண்-01. 

பாடக மெல்லடி பாமே தயாடுெ்...என்ற பாடலுக்கு ஜீை 

சயகாதரி உமாராைி அைரக்ேின் புரிதல்: 

 

ஆசானின் திருனாவினின்று ஆடி ைரும் னாதம் நம் 

ஜீைனுக்கு யோக உைைேித்து, ஆற்றுபடுத்தும் 

திருனே்ோறாகவும், ஆலமாகிே உலணக காட்டும் 

அைரக்ேின் அமுத தமாழிோனது ஆடக மாடமாகிே 

தசாந்த யதகத்தில் குடியேற்றும் திரு ஆலைாோகவும் 

இருக்கிறது. 

 

ஆதி ொன்மியெ்: 

 

 முப்ப திப்படி முக்குணே் திற்குடி என்ற முகப்புப் 

பாடல்.  

குணெ்: னன்ணமயும் தீணமயும் குைங்கோல் 

அணமகிறது. னற்குைதத்ால் னன்ணமயும், குைங்தகட்டு 

யபாைதால் தீணமயும் அணடகியறாம். ரயஜா, தாமசமாகிே கீழான குைத்தில் ைாழ்ந்தால் 

சினம் தகாை்ட கூற்றுைன் ணகயில் சிக்கி தவிக்கும் னிணல ஏற்படும். நன்ணம பேக்கும் 

ததே்வீக னிணலயில் ஏற்றிணைக்கும் சக்தியுணடே குருபிரானின் ைாே்ணமோனது, சாத்வீக 

குைத்தில் நம்ணம ைாழ ணைத்து, கூற்றுைனிடத்தில் சிக்காதபடி ஒலிப்பிடம் தந்து 

பாதுகாக்கும் என்ற யதை னிணலகணே ஆசான் அருேிச ்தசே்தாரக்ே் 

 

ஜீே சிெ்ொசனப் பருேெ்: 

சிைசத்சங்யகால் எனும் ஓதரழுத்து மாத்திணர யகால், என்பது தைனிணலயில் தமே் 

உைரவ்ு ஏற்றத்தின் மூலம் னாதம் விணேைதால் ணகைரைாகும் சன்னத முத்திணரோகும். 

னாதமது விணேந்தைர ் யபர ் னாதனாகும் என்ற ததே்ை ைாக்கிற்கிைங்க, னாதனாகிே 

குரு பிராயன யதைரக்ளுக்தகல்லாம் யதைனாக, இந்திராசனத்திற்கு யமலான 

ஜீைசிம்மானத்தில் அமரக்கூடிேைராக, னாேகனாக இருக்கிறார.் அைரக்ேின் 

னாததமாழியே ைான்மணழோகப் தபாழிந்து அணனத்து யதாஷங்கணேயும் னீக்கி 

எமனணுகா சத்திே சாயுசச்ிே பரிசு பதத்ணத நம் தணலயில் துைஜம் கட்டி ஏறச ்தசே்கிறது. 

இப்தபரும் தமே்ச ் தசேணல அறிோத யபாலி பாசாை்டிேரக்ே் ணசத்தானாக ைந்து 

இடரக்ணே ஏற்படுத்துைாரக்ே். இைரக்ே் தபரியோரக்ே் அைதரித்து ைரக்கூடிே எல்லா 

காலங்கேிலும் ைருைாரக்ே் என்பணத திருக்குரானில் அல்லாஹுே்ோலாவின் 

மபருமெயானது மசே்ோனின் தீமெயால்ோன் விளங்குெ் என்று கூறப்தபற்றுே்ேது. 

இணதயே நமது ததே்ைமைரக்ளும் ொற்ற முற்ற இருண்ெனப் 

தபாக்குமடே் ேன் உருேக தேசமிடட்மலயுெ் னாச முற்றீன னீசர்கள் 

என்று குறிப்பிட்டுே்ோரக்ே். 
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தேசமெங்ஙுெ் சிறந்நு மசழிக்கதே 

தோச முற்றுெ் சுருண்டு மோமலயதே 

ஓமச தயாங்ஙாரப் மபயுற வின்ெனு 

ஈச னான ெதிமயழுே் தேயிது 

 

இத்தணகே னீசரக்ே் குருதமாழிணே யகட்க மாட்டாரக்ே் என்று முருகப்தபருமானும் 

கூறி ணைத்துே்ோரக்ே். எனயை தமே்ப்பாணதக்கு இடராக ைருபைரக்ேின் யதாஷ 

தசேல்கணே தூே்தூோக்கி யதசதண்த சிறந்து தசழிக்க ணைக்கும் அனுக்கிரனாகிே குரு 

பிரானின் திருைடிப் யபாற்றி ைாழ்யைாம். என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் சணப இனியத 

நிணறயைறிேது  

 

 

 

06-02-2022 : ஞாயிற்றுக் கிழமெ சிேகாசி சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீ. தியாகராஜன் 

 

ோக்குமடய ெலங்ஙடே்தி ேயங்ஙா னின்று.. என்ற யதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் 

அைரக்ே் அணைணே ததாடங்கினாரக்ே்   

 

ஜீைசயகாதரி ஆரத்்தி அைரக்ேின் புரிதல்  

 

இன்ன ணெ்பல காரிய காரணெ் 

அன்மன ழுே்துஅ மறந்நஅ ேன்படிக் 

கண்ணுங் ஙாதுதனர் மபற்றெ னுக்மகலாெ் 

பண்ணு லாப்பேெ் பற்றிப்ப டர்ந்நதே. 

(காலந் நாடட்ிய காரணப் பா) 

நமது எை்ைங்கோல் உை்டான முக்குைங்கேின் தன்ணமோல் சீரின்றி இருந்த 

கை்ணும் காணதயும் யநரத்பற ணைக்கும் னாத மருந்தின் ைாயிலாக குருபிரானைரக்ே் 

நமக்கு நல்ல குைதண்த அருளுகிறாரக்ே். 

 

ேஞ்ஞமில் பரொர்ே்ே ேேே்தினர் என்ற குரு ஸ்யதாத்திரம் பாடலுக்கு ஜீைசயகாதரி 

கனகத்தாே் அைரக்ேின் புரிதல்  

 

1) நம்பிே தன்னுயிர ்தற்தகாணல தசே்ைது தகாணலோகவும்  

2) கேவு என்பது உறக்கத்தில் தகாே்ணே யபாகும் மூசச்ாகவும்  

3) புகழ் யபாணத என்பது கே்ோகவும் 

4) அழிவுடல் மீது ணைக்கும் இசண்சயே காமமாகவும்  

5) தபாே் உடணல தமே் என எை்ணுையத தபாே்ோகவும், உே்ே அறிணைச ் சீரழிக்கும் 

பஞ்ஞமா பாதகங்கணேயும், நம்ணம விணனயில் வீழ்த்திவிடும் மனணதயும், ஐம்புலத் 

தணலைனாகிே மனணத பணடப்பு உை்டாக்காமல் அடங்குைதற்கான குருபிரானின் 

உபயதசத்தின் மூலம் பழகிப் புை்ைிேதண்த ணகதகாே்ையத அறம். பரமாரத்த் 

தசாரூபராகிே குருபிரானின் திருைாக்கால் நமது மரை பேம் நீங்கி கிரகங்கே் 

அஸ்தமித்து புை்ைிேம் உை்டாகிறது  
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ஜீை சயகாதரர ்யசாணலேப்பன். அைரக்ேின் புரிதல் 

 

தகாடாயிேக் கூர் ோக்கியெ் எண்-05. 

அணுவிலும் அணுைாக நம்முே் விேங்கிக் தகாை்டிருக்கும் ஜீையன, 

அறிைாக, நிணனைாக, உைரை்ாக, கைனமாக, சக்திோக, னாதமாக, னானாக, சிற்றம்பலப் 

தபாருோக இருப்பணத நாம் அறிந்து தகாே்ே சதத்த்தின் உே்யே சதாசிைத்ணதக் காட்டி 

அருேக்கூடிே ஆசானின் னாதயம துணை. 

 

குருபிரான் அமுே ேர்ஷிப்பு: 

நாயன ைழியும் சதத்ிேமும் ஜீைனுமாே் இருக்கியறன் என்ற சத்திே யைதாகம 

ைசனத்தின்படி ஐைழி விணேவுக்கு அப்பாலுே்ே தபாருோகவும், சிரத்தில் அழிோத 

சத்திேப் தபாருோகவும், ைாழ்வின் மூலாதாரமாகிே பிராைனாக, காலமாக, கணலோக 

நின்று விேங்குைதுமாகிே நான் ஆகிே ஜீைணன அறிந்து தகாே்ைதற்கு மனணத அறிைாக 

மாற்றும் குருவின் உேவின் படி அை்ைழியில் தசன்றால் சத்திேமாக ஜீைணன கை்டு 

தஜன்ம சாபல்ேம் தபறலாம் என்று அருேினாரக்ே். 

 

ஜீை சயகாதரர ்காரத்த்ியகேன் அைரக்ேின் புரிதல் 

 

சிபே்துகதளழ் ேமகமுேல்ஹ யாே்து ொகுெ் 

சிறந்நறிவி ராேே்துடன் குேரே் ோகுெ்..  

மேௌஹீது ெக்காெ்  

சிபத்துகோனது ஹோத்து முதல் கலாம் ைணர ஏழுைணக அமானிதமாக இருக்கிறது  

அணை மனதின் தசேலால் னபுதசனும் கீழ்யனாக்கமாக இருப்பணத, அறிைாகிே சிபத்தாக 

மாற்ற யைை்டும். எல்லா ைழிபாட்டுத ் தலங்கேிலும் நணடதபறும் ததாழுணக என்பது 

நம்முே் ஆறு ஆதாரங்கேில் நணடதபறும் ஓோத் ததாழுணகோக உே்ேது  தமே்த ்

ததாழுணகயின் மூலம் மனம் அறிைாக மாறக்கூடிே தசேலுக்கு தமே்குருபிரானின் 

னாதயம தசவி ைழிபுகுந்து துணை புரிகிறது  

 

ேள்ளல்பிரான் அருளிய நான்கு விண்ணப்பங்கள் பற்றிே ஜீைசயகாதரி சித்ரா 

அைரக்ேின் புரிதல். 

 

விை்ைப்பம் என்பணத கடிதம், மடல், மனு, யைை்டுயகாே் எனக் கூறலாம். ைே்ேல் 

தபருமான் சிை சக்திணே ைைங்கித் ததாழுது தனித் தணலணம தபரும்பதிோகிே தன் 

குருவின் விலாசத்துக்கு தன்ணன மிக மிகத் தாழ்ணமப்படுத்தி நான்கு விை்ைப்பமாக 

விை்ைப்பிக்கிறாரக்ே். 

 

1) சே்திய சிறு விண்ணப்பெ்: 

சிைானந்த ஒருணமத ் திருநடச ் தசே்ணக எனும் மனம் அணலைற்று இருப்பதற்கான 

தசேணலப் பழக சமரச சுதத் சன்மாரக்்க சங்கத்தில் அங்கமாகிக் தகாே்ே விை்ைப்பம் 

தசே்கிறாரக்ே். எக்காலத்தும் எை்விதத்தும் தணடபடாத யபரின்ப சித்திப் தபருைாழ்ணை 

ோன் தபற்று ைாழ எனக்கு அறிவிதத்படியே என் யபான்ற எல்லா ஜீைரக்ளுக்கும் அறிவித்து 

ைாழ ணைத்தல் யைை்டும். ஆசானின் அருோல் மனம் அறிைாக மாறும் திறனாகிே 

சுதந்திரதண்தப் தபற இந்த சத்திே சுத்த சிறு விை்ைப்பதண்த விை்ைப்பிக்கிறார.் 

 

2) சே்திய மபரு விண்ணப்பெ்: 

 

ஆன்மாைாக சிற்றணுப் பசுைாக இருந்த தன்ணன ஆறறிவு தகாை்ட 

உன்னத, ஊனமற்ற மனிதப்பிறப்பில் புகுத்தாட்டி அறிணை விேங்கச ்
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தசே்த தனிப்தபருங்கருணை அருடத்பருஞ்யஜாதி ஆசாணனப் 

யபாற்றுகிறாரக்ே். தந்ணதயின் எை்ைத்தில் உதித்து தாயின் 

கருைணறயிலும் பின்னர ் குழந்ணத, சிசு, குமார, ைாலிபப்பருைம், 

ோைற்றிலும் காதத்ருளும் குருணை மிகப் யபாற்றி ைைங்குகிறாரக்ே். 

ஆை்டைரக்ே் அருேிே யகாடாயிதக் கூர ் ைாக்கிேம் எை்- 83 இதற்கு 

சான்றாகக் கூறப்தபற்றது. 

 

3) சே்திய ஞான விண்ணப்பெ்: 

சுத்த சன்மாரக்்க ஞானிகேின் திருசச்ணபயில் புகுதத்ப் தபற்று, அைரக்ே் 

இரக்கதத்ால் இேம்பிே தத்துைங்கணேத் தன்னில் அதுைதுைாக அனுபவித்து, விேங்கி, 

உைரந்்த பின்னும் தபரும் பதியிணனப் யபாற்றும் தகுதி அற்றைனாக தான் இருப்பணத மிக 

மிக  தாழ்ணமயுடன் விை்ைப்பிக்கிறாரக்ே். 

இதணன சாமல ஆண்டேர்கள் 

 

பிரணேதன யுெக்குனா தனது மசய்தேன் 

புழுே்ேமலய மனமனேயிரே் ேமலய னாக்கி 

இருே்திமேே்ே மபருமுேல்ொ முனிதய தேதே-  

அமுே கமலக்ஞான தபாேெ் 

முதற்காை்டத்தில்  அருளுகிறாரக்ே். 

 

4) சிறு விண்ணப்பெ்: 

தனித்தணலணமப் தபரும்பதி தபருங்கருணைக் கடவுயே! யதைரீர ் திருைருட ்

சமூகத்தில் மிகவும் சிறிேைரக்ோகிே ோங்கே் சிற்றறிைாற் தசே்யும் சிறு 

விை்ைப்பங்கணேத் திருசத்சவிக்கு ஏற்பித்தருேி எங்கணே அங்கீகரித்து இரக்ஷித்தருேல் 

யைை்டும்.என்று விை்ைப்பிக்கிறாரக்ே். நால்ைணக யோனியில் பிறந்து பிறந்து இணேத்த 

மனுக்கணே யதையோனியில் பிறப்பித்து யதைராக்க ைந்திருக்கும் ஆசாணன 

அருடத்பருஞ்யஜாதி ஆை்டைணர யபாற்றி ைைங்குைதற்கு சான்றாக சாணல 

ஆை்டைரக்ே் அருேிே தமே்ைழி னூலில் 

எண்ணெடங் ஙாேசரா சரங்ஙளுயிர் யாவுெ் 

இதுவிதுக்கு மிப்படிமயன் றிருந்நரசா ளிமறேன்  

என்றும் சிேபுராணே்தில் புல்லாகிப் பூடாய் ........... ெனிேராய் என்றும் 

அருேியுே்ோரக்ே்  

 

விண்ணப்பெ்: 

ணபபிேில் குறிப்பிட்டுே்ே ென்னா என்பதும் திருக்குரானில் குறிப்பிட்டுே்ே ென்னு 

என்பதும் ைானத்திலிருந்து ைந்த உைைாகிே பரயலாக அப்பம் ஆவிக்குரிே இணறசச்ி என 

அறிேப்படுகிறது. நாதன ஜீை அப்பம் இணதப் புசிக்கிறைன் என்தறன்றும் பிணழப்பான் 

என இயேசுபிரான் அருேிே அதுயை ஆசானின் அருேமுத ைரஷ்ிப்பாக இறங்கி நம் கீழான 

எை்ைங்கணேத் தூே்தூோக்கிப் புை்ைிே ைாழ்ணை ைழங்க ைரும் விை்ைப்பமாக 

உே்ேது.  

ஜீைனானது ஜீை விருட்சமாகிட வித்தில்லா வித்தானது மனம் என்னும் நன்னிலத்தில் 

விழுந்து அறிைாக மாற விை்ைப்பயம காரைம். யநரம், காலம், யகாே், யோகம் இணை 

ஒன்று யசரும் அதிரஷ்்ட நாயே குருதரிசணன நாோக உே்ேது. தைை்யைறு நிணலகேில் 

தசேல்படும் முப்தபாருோகிே அலீப் லாம் மீம் என்பணத அனுபவிக்கும் கரத்த்ாயை 

சாகாதத்ணலோகிே ஆன்மா அணத அறிவிக்கும் ஆசானின் னாதத்ணத யகட்பதற்கு மிக 

அைசிேமாக உே்ே அமுதகாற்யற ஆகாே தத்துைமாக, சதாசிைபாகமாக, 

விை்ைப்பமாக, இருக்கிறது என்று அருேி தத்துை னிணலணே 

தன்னிலறிந்த குருபிரான் அைரக்ே் அணைணே  நிணறவு தசே்தாரக்ே். 
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06-02-2022 : ஞாயிற்றுக்கிழமெ சே்துோசச்ாரி சமப  

மோகுப்பு: ஸ்ரீ. நாகலிங்கெ்  

 

ஜீைசயகாதரர ்தகௌதம் அைரக்ேின் புரிதல்  

 

கார்க்குெ் ஞானக்க டல் ோய்ெ டுக்கதே  

பார்க்க வுெ்பிற விப்பிணி தீய்க்கவுெ்  

யார்க்கு தெதிமச னாேமுெ் ோய்க்கவுெ்  

ொர்க்க னாேரின் ொமுமற யீடிதே 

 

என்ற ஞான முணறயீடு காப்புப் பாடலுடன் அணைோனது ததாடங்கப்தபற்றது. 

 

ஞானக் கடலாக ைரும் தபரியோரக்ேின் ைாே்ணம துலக்கதத்ிற்கு தசவி மடுக்கும் 

அணனைணரயும் அழிவுலக அைஸ்ணதோகிே அறிோணமயிலிருந்து மீட்டு அறிவுத ்

ததேிைேித்து யபரிடராக ைரும் எமனிடமிருந்து தப்புவித்து பிறைாணம எனும் தபரும் 

யபற்ணற அேிக்கிறாரக்ே். யமலும் தபரியோரக்ே் னாததத்தானி மூலம் அருளும் ஞான 

ணசதன்ே ைாரத்்ணதகளுக்கு தசவிமடுப்பைரக்ணே யமலாம்பரமான இணற நிணலக்கு 

ஆசான் ஏற்றி ணைப்பாரக்ே் என்பணத, முன் யதான்றலாகிே ைே்ளுைப் தபருந்தணகயும், 

 

மசவியிற் சுமேயுணரா ோயுணர்வின் ொக்கள்  

ோழினுெ் அவியினுெ் என்  

 

 

மசல்ேே்துள் மசல்ேெ் மசவிசம்சல்ேெ் அசம்சல்ேெ்  

மசல்ேே்துள் எல்லாெ் ேமல   என்றும் அருேியுே்ோரக்ே். 

 

இருே் மலிந்த இை்வுலகிற்கு தைேிசச்தண்த தகாடுத்து திணசகாட்டும் சூரிேணனப் 

யபால் ஞான சூரிேனாகிே தபரியோரக்ே் இை்வுலகில் அைதரித்து அறிோணம என்னும் 

இருணே நீக்கி பிரகாசதண்த அேிக்கிறாரக்ே். 

 

பூரணப் புமேயல் : 

தனருமரேெ் பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹுொ தனாடுெ்  

சிரெ்பணிந்நின் னெ்மபரிதயார் பேெ்பணிந்ந காப்தப.. என்ற பாடலின் புரிதலாக-

ஞான மாரக்்கத்ணத நாடி ைருபைரக்ளுக்கு தங்கேின் பூம்பாதம் மூலம் யநரம்ுகமாக ஒேிவு 

மணறவின்றி தமே்க்கல்விணே அேித்து பரிபூரைமாக விேங்கும் இணற நிணலணேயும், 

நல்விணன தீவிணனக்கு காரைமான மனதின் இேல்பறிவித்து, யராக தரிதத்ரம், தஜகமிருக 

அபாேபேம், இடரிடும் இறுதிநாே் என்ற முத்தாபங்கணே நீக்கும் அறிணை அேித்து, 

பிரகாசமான இருதேத்ணத அறிவித்து, தணலோன தணலணே காட்டி ஞானத்தின் 

அடிதத்ேமாகிே தபாகாப்புனல்-தேகாக்கால்-சாகாே்ேமல இரகசிேதண்த தங்கேின் 

திகட்டாத அமிரத்ைரஷ்ிப்பின் மூலம் அருளுகிறாரக்ே். 

 

எெபடரடிபடு தகாடாயிேக்கூர் - திருோக்கியெ் எண்-169 

 

மனுணை ஈசனாக்குகிற திருசச்ன்னதியில் உனக்கு மூன்று பத்திேம் 

யைை்டும்: 
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(1) அைரக்ேிடத்தில் சத்திேயம யபசுதல்.(2) குயுக்தி எை்ைம் ைராதிருதத்ல். 

(3) பரிசுதத் ஒழுக்கத்யதாடு நடந்து தகாே்ளுதல். இம்மூன்ணறயும் சதா 

ஜாக்கிரணதோகக் காப்பாற்றுகிற னீ குரு சன்னதியில் ைந்தால், 

ைாணடத்திமிரத்காை்ட ஒரு பனிக்காற்று அைரக்ேின் இரு புருை மே்ேதத்ில் 

அடிக்கும். இல்லாவிட்டால் அனல் காற்றடிக்கும் அப்படி அனல் தட்டினால் அது ஏன் என்று 

கைனித்து அணத னீக்கயை பாரப்்பாரக்ே். எத்தணன சாஸ்திரங்கே் னீ படித்தாலும் இது 

உனக்குத ் ததரிே ைராது. இந்த சத்திே னடக்ணகணே எப்படிோைது உனது உே்ேத்தில் 

ணைத்துப் பூட்ட யைை்டும் என்பது எமது எை்ைம்  

 

இை்வுலக காரிேங்கணே பற்றியும் பிறருணடே அல்லது நம்முணடே குணற 

நிணறகணே தபரியோரக்ே் இடத்தில் யபசாமல் அைரக்ே் அருே இருக்கும் சதத்ிேத்ணத 

பற்றியே யபச யைை்டும் அைரக்ே் அருளும் யமனிணலக்கு எதத்ிணைக்கும் உேவுகணேயும், 

தசேல்கணேயும் நம் அறிவு தகாை்டு உரசி பாராமலும், யபோட்டமாடும் மனணதக் 

தகாை்டு ஒப்பீடு தசே்ோமலும், அைநம்பிக்ணக தகாே்ோமலும், ஞானமணடே 

தபரியோரக்ே் அருளும் பரிசுத்த ஒழுக்கத்யதாடு நடந்து தகாே்ே யைை்டும். இதற்கு 

மாற்றமாக நாம் நடந்து தகாே்ளும்யபாது அணத தபரியோரக்ே் கைனித்து பாதக தசேலில் 

இருந்து நம்ணம மீட்டு சத்திே நடைடிக்ணகயில் 

ஆக்கயை பாடுபடுகிறாரக்ே்  

 

எெபடரடிபடு தகாடாயிேக்கூர் திருோக்கியெ் 

எண்-172 

 

ஜீைனின் கனம் னாமிருக்கும் பூமியின் 

கனயம. ஆனால் ஜீைன் தன்னுணடே தசாந்த 

பலதண்தக் காட்டாமல், தான் எந்த உடலில் குடியேறி 

யிருக்கிறயதா அந்த உடணலப்யபால 32 பங்கு அதிக 

கனத்துடன் தூக்கிக் தகாை்டணலகிறது. 

படுத்திருந்தாலும் விேக்கின் சுடரய்பால யமல் 

யனாக்கியே இருக்கிறது. ஆகயை 

உயியராடிருக்கும்யபாது மனித உடலின் கனத்ணதக் 

காை முடிோது என்பணத ஆதிொன்மியே்தில்-

பளுமேலாெ் விழுங்ஙி பளுமேலாெ் கடந்நு 

பளுேற்று இருந்ந பாரப் பருேேப் பராபரெ் என்று 

ஆை்டைரக்ே் அருேிச ் தசே்துே்ோரக்ே் என்ற 

புரிதலுடன் சணப இனியத நிணறவு தபற்றது. 

 

 

10-02-2022 : வியாழக்கிழமெ சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீ. குெதரசன் 

 

ோன்ெதிக் மகாரல் திருோக்கியெ் எண்: 54  

 

பே்தியெ்-தநான்பு: உலகத்தில் இணற நம்பிக்ணக என்ற தபேரில் நாே் முழுைதும் 

உைவு உை்ைாமல் இருப்பது பத்திேயமா யநான்யபா அல்ல. பட்டினிோல் யகாபமும் 

உடல் உபாணதகளுமன்றி யைறு பேன் ஏதுமில்ணல. மனிதனுக்குே் தபாதிந்திருக்கும் 

சூக்கம, காரை, மகாகாரை யதகத்தின் அகமிே னிணலகணே அறிந்து 

யபரின்பத்ணத அணடேயை னிஜமான தபரியோரக்ோல் பதத்ிேம் எடுத்து 

ணைக்கப்தபற்றது. சூக்குமத்தில் பிரைை கணலயில் ஏறி அமுதம் உை்டு 
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பசிக்கணேப்பின்றி ைாழக்கூடிே சித் தசாரூப ஜீை கணலயின் இரகசிேயம 

பத்திேம். இப்தபருநிணலணே யுகதத்ை யநான்பின் மூலம் அறிந்து 

அணடந்தைரக்யே தைசியரஷ்டரக்ே் என யைதம் கூறுகிறது. 

 

பிள்மளே் ேமிழ்: 

னிசச்ே மாகயை வுசச்ி ைழிகை் 

டூசித் தமரய்பாட்டால் 

யனச முடன்பா லமுதமி றங்ஙும் 

னீபரு கப்பருதகன் 

 

பூரணப் புமேயல்: 

பத்திேம்ை ரம்புசா தணனத் - தினமானந்நம் 

படப்பழக் கமும்மதிப் பாலூறித்  

ததும்பி மதிப் பால் சுரந்நு - தசன்னிைழி  

தாயன ைாே் தகாை்டு மணட திறந்நிடுயம 

 

பத்திேத்தின் சிறப்பு குறித்து ஆதி தமே் உதேபூரை யைதாந்நத்தின் பாடல்கேின் மூலம் 

கூறியுே்ே இம்தமே்ச ் தசேலானது இன்றேவும் ஆதி மாரக்்க னீதி அணையின் 

அங்ஙங்களுக்கு நிணறயைறி ைருகிறது. 

 

காலந் நாட்டிய காரணப்பா பாடல் எண்: 16 கண்ட தில்மலக லியுகெ் ொறுேல்    

என்ற பாடலுக்கு ஜீை சயகாதரி லாைை்ோ அைரக்ேின் புரிதல் 

 

நான்கு யுகங்களும் மனிதனுக்குே் கால கைக்காகவும் திருமாலின் பத்து 

அைதாரத்தின் இரகசிேங்கோகவும் உே்ேது. நாரத மகாமுனிைர ் கல்கி புராைத்தில் 

எழுதி ணைத்துே்ே கலிணே மாற்றும் கல்கி அைதாரமும் வீர பிரம்மம் அருேிே காலக்ஞான 

பத்திரிக்ணகயில் கல்கியின் ைருணகயும் கலியுகம் மாற்றும் தசேலும் உை்ணமயில் நான்கு 

யதக ரகசிேமாக உே்ேது. குருபிரான் அருோல் ஒை்தைாரு யுகமாகிே யதகத்ணதயும் 

கடந்து காலமற்ற இடத்தில் குடியேற யைை்டும் என்பணத அருைகிரிநாதரும் இக்கடத்ணத 

நீக்கி அக்கடத்துே் ஆக்கி இப்படிக்கு யமாட்சம் அருே்ைாயே என்று தனது குருைாகிே 

முருகப் தபருமானிடம் யைை்டுகிறார.்  

 

ஸ்ரீ ொணிக்கோசகர் அருளிய திருோசகெ் - மசே்திலாபே்து பாடல்களின் இரே்தின 

சுருக்கெ்: ஜீை சயகாதரி பூரை்ிமா அைரக்ேின் புரிதல் 

மனிதனின் ைேது ைாழ்நாோகிே பிராைணன வீைாக்காமல் அைரைர ்உே்ேிருந்து 

ஓோமல் யபசிக் தகாை்யட இருக்கும் மனணத நிணலக்க ணைத்து அறிவின் உன்னத 

நிணலணே உைரத்த்ி தமே்ஞானதண்த அறிே விடாமல் தடுக்கும் தபருணம, ைஞ்சகம், சூது, 

பாசம், யமாகம், பாைம் இணைகேில் சிக்கி சைமாக கிடந்த நம்ணம ஆசான் தன் னாதத்தால் 

மீட்டு பிரம்மவிதண்தணே கற்பித்து சிைமாக்கும் தசேயல தசதத்ிலாப் பத்தாகும். 

 

நமது குலததே்ைம் பிரம்யமாதே தமே்ைழிசச்ாணல ஆை்டைரக்ேின் அருே் 

ைரஷ்ிப்பில் விணேந்த முத்துக்கேில் ஒருைரான பிரம்மத்ணத அறிந்த தமே்ைழி 

குழந்ணதசாமி கவுை்டர ் ஐோ அைரக்ே் பல னூல்களுக்கு எழுதிே ஆே்வுணரயும் 

முன்னுணரயும் மற்றும் ணகயேடுகேிலிருந்து எடுதத் அற்புத ஆன்ம மீட்பு திருைசனங்களும் 

ததாகுக்கப் தபற்ற ஞானக் களஞ்சியெ் என்ற னூலானது, ஆதி மாரக்்க 

னீதி அணையின் அங்ஙங்களுக்கு குரு தகாை்டல் அைரக்ோல் ைழங்கப் 

தபற்று அதிலுே்ே பதிமூன்று தணலப்புகேில் உே்ே சிறப்பு பற்றியும் 
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குருபிரான் அைரக்ோல் அருேப்தபற்றது. இத்தணகே இனிே நிகழ்வுகளுடன் 

அணைோனது இனியத நிணறயைறிேது. 

 

12-02-2022 : சனிக்கிழமெ சிேகாசி சிறப்பு சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீெதி. கல்பனா விஜயகுொர் 

 

ஆே்ோளாய் ேந்மநனக்கு அமுே மூட்டி என்ற யதாத்திரப் பாடலுடன் அணை 

ததாடங்கிேயபாது பிறந்த குருபிரானின் திருைாக்கு அமுதம்:- 

திருப்பாற்கடலில் உே்ே அமுதகலசதத்ில் இருக்கும் பை்ணடநாே் அமுதானது, 

ஆசானின் ஓதரழுத்து மாத்திணரக்யகால் தகாை்டு திறப்பிக்கப்தபற்று தசவிசத்சல்ைமாக 

அருேப் தபறுகின்றது. சீதக்கேப தசந்தாமணரப் பூம்பாதத்திலிருந்து கலகலதைன்று பல 

இணச பாடும் மணறமைிோனது ஓதி மடன்றுமர தகட்டிங் தஙாதிய ஒலிக்கு மெய்ெ்ெண 

ஞானொக ஒளிர்கிறது. அந்த அருயைாதே அருட் பாற்கடலுே் ைாே் மடுத்து அந்தத ்

ததருேமுதத்ணத உை்டைரக்யே குணற மனத்துப் பிணழ ஒதுக்கிப்பழகித ் யதரந்்த 

குைக்குன்யறறிே குருகுலாதிபரக்ே் என்று அருேமுதத்தின் சிறப்ணப அருேினாரக்ே்  

 

மேண்ோெமர- தைை்சாணரோக சரசுபதித்தாே் ஆவிப்தபாருோக 

அமரந்்திருக்கிறாே். குேத்தில் பூக்கும் தாமணரக்கு அதன் சிறப்பு ததரிோதது யபால் 

மனிதனும் தனக்குே் உே்ே சிறப்பு ததரிோமல் இருக்கிறான். 

 

இறப்மபாழிக்குெ் சன்ொர்க்கெ்- மரைம் இரை்டு ைணகோக நிோே மரைம், 

அநிோே மரைம் என இந்த உடலியலயே இருக்கிறது. பிறப்பின் ரகசிேம் ததரிந்தால் 

மரைத்தின் ரகசிேதண்த அறிந்து தகாே்ேலாம். பிறப்பு இருந்தால் இறப்பு நிசச்ேம் உை்டு. 

பிறைாமல் இருந்தால் இறப்பு இல்ணல. பிறோமெ என்ற நிணலயே ஞானத்திற்கு 

அடினாதமாக விேங்குகிறது. இந்த யதகம் முக்திக்கு ைராது. முக்தி அேிக்கக்கூடிே யதகம். 

நான்கு யதக ரகசிேங்கோக உே்ேது. அணத ணகப்பற்றும் பிரம்ம வித்ணதணே அறிந்து 

அனுபவித்துப் பழகி ைந்த தபரியோரக்ே் முன் இசத்சேணலப் பழகுைதற்குப் தபேர ்

இறப்தபாழிக்கும் சன்மாரக்்கம். 

 

ஞானெ்- நிஜமான ஞானம் மனிதனுணடே சுத்தத்துணற இருதேத்தில் உே்ேது. ஈசன் 

இருப்பிடம் இருதேம். இருதேம் எல்யலாரிடமும் உே்ேது.பத்ம பீடத்தில் இருதே கமல 

ைாசனாக அமரந்்திருப்பைன் ஈசன். 

 

பாமை- பாணஷதேலாம் பணடத்தது பரிபாணஷ. உலகிலுே்ே எல்யலாரும் அறிந்த 

பாணஷ சமிக்ணஞ பாணஷ. இந்த உடல் பசி, தாகம், தூக்கம், ைலி என பலவித 

சமிக்ணஞகோல் கட்டப்பட்டுே்ேது. அதணனத ் தணலயிலிருந்து ைழிநடத்தும் தணலைன் 

ஒருைன் உே்ோன். அைன்தான் இணறைன். பரிபாணஷ:-பரி என்றால் குதிணர. மனம் 

சாரந்்ததின் ைை்ைமாக குதிணர, காகம், கருடன், ோணன என்று ைாகனமாக மாறுகிறது. 

மனணதக் குறித்த ரகசிேத்துக்கான பாணஷ பரிபாணஷ ஆகும். இந்த மன ஓட்டத்ணத 

அறிேக்கூடிே பிரதானமான தபாருே் ஒை்தைாரு மனுத்தணலயிலும் இருக்கிறது. 

 

ோசி தயாகெ்- ைாசி என்றால் மூசச்ல்ல ைாசிப்பழக்கம் என மூசண்ச அடக்க 

முேல்ைதானது நரகைாதிகோகிே பாவிேரக்்கு நரகத்திற்கு யபாக குறுக்குைழிப் பேைம் 

ஆகும். ைாசி என்றால் நூல் ைாசிப்பது, இணசக் கருவிகே் ைாசிப்பது என்றிருப்பது யபால, 

நமக்குே் அரிேதும் தபரிேதும் சிறிேதுமாக இருக்கும் விஸ்ைத்ணத 

அறிையத ைாசியோகம். திருைடி ரகசிேத்ணத அறிே ணைக்கும் 

திோனத்திற்குப் தபேர ்ைாசியோகம். அதுயை நற்றாே் எனும் நற்றிருைாசி. 

திருைாசிோகிே திருைாசச்ி சக்கரத்துே் நடனம் புரிந்து தகாை்டிருக்கும். 
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பிராைனுக்கு நாதனாக விேங்கும் சிைதபருமானின் திருசத்சேணல அறிந்து 

தகாே்ளும் பழக்கயம ைாசிப்பழக்கம். கங்குல்பகலற்ற  இடத்திற்கு தபேர ்

அம்மாைாசி. கங்குல்பகலற்ற இடம் கயிலாேம். திருதை னுமிணம ோனாடு 

திரு எனும் உேரந்்த னாமம் அல் எனும் கூரிே இருே் ைஸ்துைாக இருக்கிறது. 

அணத அறிந்தைரக்ளுக்கு சத்தினித் தாோகவும்,அறிோதைரக்ளுக்கு அையே ரை 

சங்காரிோகவும் மாறுகிறாே். 

 

கலிொ ெரெ்-தபாருே்ைேரு மழிோத பாதம் தபாருோகிே கலிமாப் தபாருே் தசவி 

இன்பத்தின் மூலமாக, வித்தில்லா வித்திலிருந்து முணேத்து ைேரந்்து, கலி மாமரமாக 

விருடச்மாக ைேருமாம். மருந்தந னும்கலி மாமர னீதேன அறிைாயே. அணத அறிே 

ணைக்கின்ற மூன்று அட்சரங்கே் அலீபு- லாம் -மீம். மனிதன் ஒரு தணலகீழ் மரம். ஆைி 

யைராக இருப்பது அறிவு. அறிோணமணே அகற்றி அறிணை அறிே ணைப்பது 

யுகாந்தநாட்டுச ் தசல்ைமாகிே அருே். அருே் படிந்தால் குருகுலம்  அருே் 

இல்ணலதேன்றால் இருே்குலம் .அருே், இருே் என்பணத அறிைதற்கு ஆறாைது அறிணைக் 

தகாை்டு, அறிவிக்கின்ற அறிணை அறிந்து, அறிவு ைடிணைப் தபற்று ைாழயைை்டும். 

அறிவு ஈசனுணடே தசாத்து .இந்தசத்சாத்துக்கு தசாந்தக்காரர ் தமே்ைழி 

ஆை்டைரக்ே் ஒருையர. இன்றும் னாத னாதாந்தப் யபாதப்புராதன புதுதமாழி னிணறேருே் 

சிந்தும் அப்தபருமானின் திருைாக்கு ஒலித்துக் தகாை்டிருப்பதால், பரிசுதத் ஆவி 

ததே்ைத்தின் ஆசி தபற்ற மக்கோக அருே்மிகுந்த மக்கோக ஆதி மாரக்்க னீதி அணை 

மக்கே் ைாழ்ந்து தகாை்டிருக்கிறாரக்ே் என்று கூறி குருபிரானைரக்ே் அணைணே நிணறவு 

தசே்தாரக்ே். 

 

 

13-02-2022 : ஞாயிற்றுக்கிழமெ தூே்துக்குடி சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீ. மஜய்குொர ்

 

பிஞ்ஞகன்-ஈசனுக்கு பிஞ்ஞகன் என்ற னாமம் உை்டு. அதாைது பிறப்பறுப்பைன் 

என்று தபாருே். ஒை்தைாரு மனிதனும் ஈசனுணடே ரூபத்தில் பணடக்கப் தபற்றுே்ோன். 

மனுசன் - மனுயை தான் ஈசன். அைரைர ் தசேலாயல மனு+ஈசன் அல்லது மனு+னீசன் 

ஆகிறான். மனுணைவிட இணறைனுக்கு யனசமான தனருக்கமான தபாருே் யைறு எதுவும் 

இல்ணல. மனு ஈசனாக யைை்டுதமன்யற ஞாயனந்திரிேங்கோனது மனிதனுக்குே் ணைத்து  

பணடக்கப்பட்டுே்ேது. இப்பணடப்பின் இரகசிேங்கணே ஆசானின் உபயதசம் மூலம் 

தபற்றையன ஜீையதக ததரிசனம், விஸ்ைரூப ததரிசனம் தபற்றான், ஈசனுணடே யதகம் 

தபற்றான் என்று யைதம் கூறுகிறது. இந்ந தமே்ச ் தசேணல எடுத்து விைரித்துச ்

தசால்ைதற்கு ஈசனால் ஆகாது. மனு உடல் தாங்ஙி ைந்நுே்ே குருபிரானால் தான் ஆகும் 

என்பணத, அமுத கணலக்ஞான யபாதம் இரை்டாம் காை்டம் - 

பாடல் எண்: 06 ல்  

 

ொசிலான் ெமறப்படியுெ் எண்ணில் தகாடி...... 

பிஞ்ஞகன்றன் தனாக்கினுக்தக என்தனாக் தகக  

ோசிோ சிோேரவு கண்தடன் கண்தடன் 

ேள்ளல் திருேடிக் கெலெ்ோழ் மேன்மனஞ்தஞ 

என்று ஈசன் என்னும் பிஞ்ஞகணனப் பற்றி சாணல ஆை்டைரக்ே் அருேியுே்ோரக்ே். 

 

இெ்மெ – ெறுமெ- இம்ணம என்றால் அனித்திேம் - மறுணம என்றால் னிதத்ிேம் 

என்று தபாருே். மூசச்ானது துை்டாடப்பட்டு னஷ்டம் அணடேக் கூடிே 

தசேல் இம்ணம என்றும், மூசய்சாடா தைனிணல தசேல் மறுணம என்றும் 

யைதங்கேில் அருேப் தபற்றுே்ேது. 
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ஜாதி- மனிதனின் பிறப்பு மற்றும் அைன் தசே்யும் ததாழிணல 

ணைத்யத உேரந்்த, தாழ்ந்த ஜாதி என்று பிரிக்கப்படுகிறது  உை்ணமயில் 

மனிதனுக்கு ஜாதி என்பது பிறைானிணல எனும் மரைமில்லா தபறுைாழ்ணை 

தபற்று சாவுக்கு எட்டி தீ ணைக்கும் தசேலாக இருக்கிறது என்று சிைானந்த யபாதத்தில் 

ேன்மனயறிந்து சிேொன சாதிதய உலகே்தில் உயரந்்ந சாதி என அருேப்தபற்றுே்ேது 

.  

இணதயே ைே்ேல் தபருமானும் சாதி செயச ் சழக்மகவிட் தடன்அருட் தஜாதிமயக் 

கண்தடனடி என பாடியுே்ோரக்ே்.  

 

ெனெ்- 

ஏற்றி இறக்கி இருகாலுெ் பூரிக்குெ் 

காற்மறப் பிடிக்குெ் கணக்கறி ோரில்மல 

காற்மறப் பிடிக்குங் கணக்கறி ோளர்க்குக் 

கூற்மற யுமேக்குங் குறியது ோதெ-- திருமந்திரம் 

 

காற்ணறப் பிடிக்குங் கைக்கறிைாேர ் என்பது, பிராைனுக்கு தணலைனாக 

இருக்கக்கூடிே மனணத குறிப்பது. சுைாசத்திற்கும் மனதத்ிற்கும் சம்பந்தம் உை்டு. 

இணதயே மூசச்ு லேமாகிே மயனாலேம் என்று கூறுைாரக்ே். இணறைன் அேித்த அகக் 

கருவிகேில் மனம், புத்தி, சிதத்ம், அகங்காரம் என்ற அந்நகரை கூட்டத்தில் 

முதன்ணமோனது மனம். மனணத அணலோமல் அகமுகமாக திருப்பினால் அறிைாக 

பிரம்மமாக மாறுகிறது. இணதயே சதத்ிே யைதத்தில், ெனெ் திருெ்புங்ஙள் பரதலாக 

ராஜ்ஜியெ் மிக சமீபொயிருக்கிறது என்று கூறப்தபற்றுே்ேது. 

 

இமற பமடப்பின் படி னிமலகள்- உலக பணடப்பில் முதலில் ஆகாேமும், ஆகாே 

விரிவில் ஜலம், ஜல னுணரயில் மை், மை் பரப்பில் ஓரறிைான தாைரங்கே், ஈரறிவு, 

மூைறிவு, நாலறிவு, ஐேறிவு என்ற ைரிணசயில் ஆறறிவுணடே மனிதன் பணடக்கப்பட்டான். 

இப்பணடப்பின் இரகசிேத்ணத யைதங்ஙேில் புழுக்கம், வித்து, அை்டம், சிணன என்ற 

னால்ைணக யோனி மற்றும் அமரர,் மனு, விலங்கு, புே், ஊரை்ன, ஜலம் ைாழ் ஜந்து, 

தருக்கினம் என்ற எழுைணக யதாற்றங்கோக  

அருேப்பட்டுே்ேது. 

 

ோழ்க ேளமுடன்-ைாழ்க என்பணத ைா ஆழ்க எனலாம். ஆழ்ைாரக்ே் என்றால் 

இரை்டற கலத்தல் என்று தபாருே். ஆசானின் திரு ஆலைாயிலிருந்து பிறங்கும் அமுததண்த 

தசவி ைாயிலாக உை்டு இன்பத்தில் ஆழக்கூடிே அரும்தபரும் னிணலயே ைாழ்க 

ைேமுடன் என்ற தசால் உைரத்்துகிறது. இை்ைாறு தசேயலாடும், அறியைாடும் 

இருக்கக்கூடிேணத உைராமல் தைறும் ைாரத்ண்தயில் மட்டும் ைாழ்க ைேமுடன் என்று 

கூறுைது முணறேல்ல. 

 

எருோய் கருோய்-மரத்தின் யைரப்்பகுதியில் எரு இடுைதன் மூலம் மரம் தசழித்து 

ைேரக்ின்றது. அதுயபால மனிதன் ைாயின் மூலம் உைவிணன உடத்காை்டு ைேரக்ிறான் 

என்பணத விேக்கும் ைணகயில் திருமூலர ்பிரான் அைரக்ே்  

 

எருவிடுெ் ோசற் கிருவிரன் தெதல  

கருவிடுெ் ோசற் கிருவிரற் கீதழ 

உருவிடுஞ் தசாதிமய உள்கேல் லார்க்குக்  

கருவிடுஞ்தசாதி கலந்துநின் றாதன 

என்று அருேியுே்ோரக்ே். 
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எருவிடும் ைாயும் கருவிடும் ைாயும் கழுத்துக்கு யமயல அணமந்துே்ேது. 

தமே் குருமாரக்ே் கழுத்துக்கு யமயல ணைத்து தமே்ஞானத்ணத 

யபாதிக்கின்றாரக்ே். இணத தைறாகப் புரிந்து தகாை்ட சில யபாலி 

குருமாரக்ே் கழுத்துக்கு கீயழ (இடுப்புப் பகுதி) இருந்து குை்டலிணே யமயல எழுப்பி 

இணறைணன அறிேலாம் என தைறாக பிதற்றிக்தகாை்டு இருக்கின்றாரக்ே். 

 

பற்றுக பற்றற்றான் பற்றிமன அப்பற்மறப் 

பற்றுக பற்று விடற்கு. (350) என்ற திருக்குறளுக்கான தமே் விேக்கம். 

 

னாம் எணத எப்படி பற்றிக் தகாை்டு இருக்கியறாம். விழிப்பு னிணலயில் னாம் 

புலன்கணே பற்றிக்தகாை்டு இருக்கியறாம். உறக்கத்தில் பற்றற்ற னிணலயில் ஓர ்

இடத்தில் ஒடுங்ஙி விடுகியறாம். இை்விரை்டு நிணலகணேயும் அறிே யைை்டுதமன்றால், 

முதலில் பற்றற்றானாக ைரும் குரு பிராணன பற்ற யைை்டும். அைரக்ேின் ைாே்ணமயே 

பற்றற்ற பரம்தபாருணே பற்ற ணைக்கும் என்ற பகிரத்லுடன் அணை னிகழ்வுகே் இனியத 

னிணறவு தபற்றது. 

 

 

13-02-2022 : ஞாயிற்றுக்கிழமெ சே்துோசச்ாரி சமப  

மோகுப்பு: ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

ஜீை சவகாதரர ்திரு. தகௌதம் அயசாகன் அைரக்ேின் புரிதல் 

 

ஒை்தைாரு காலங்கேில் ைரும் பாரைான்கே், 

அைதார மூரத்்திகே், மகான்கே், ஞானச ் தசம்மல்கே்,  

மகத்துக்கே் அணனைரும் - னரன் என்ற நிணலயில் 

இருந்தைரக்ணே மனிதனாக்கி, யதைனிணலணே 

அேிக்கும் தமே்ஞானத்ணதயும் சாகாக் கல்விவயயும் 

கற்பித்து ைான னாட்டிற்கு குடியேற்றி ணைக்கிறாரக்ே் 

என்பணத, 

 

அரியது தகடக்ின் ேரிேடி தேதலாய்    

அரிேரிது ொனிடர் ஆேல் அரிது 

ொனிடர் ஆயினுெ் கூன்குருடு மசவிடு 

தபடு நீங்கிப் பிறே்ேல் அரிது 

தபடு நீங்கிப் பிறந்ே காமலயுெ் 

ஞானமுெ் கல்வியுெ் நயே்ேல் அரிது 

ஞானமுெ் கல்வியுெ் நயந்ே காமலயுெ் 

ோனமுெ் ேேமுெ் ோன்மசயல் அரிது 

ோனமுெ் ேேமுெ் ோன்மசய்ே ராயின் 

ோனேர் நாடு ேழி திறந் திடுதெ              

 

என்று ஒேணைோர ் அருேியுே்ோரக்ே். 

 

ெறுபிறப்பு : சரை் யைதங்களும் யைதங்கணே இறக்கிேருேிே 

தபரியோரக்ளும் மறுபிறப்பு பற்றி அருேிேதற்கான சில சான்றுகே் -  
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நீற்மறப் புமனந்மேன்ன நீராடப் தபாமயன்ன நீெனதெ 

ொற்றிப் பிறக்க ேமகயறிந் ோயில்மல ...   என்று பட்டினத்தாரும் 

 

 

ஊற்மறச ்சடலெடி உப்பிருந்ே பாண்டெடி 

ொற்றிப் பிறக்க ெருந்மேனக்குக் கிட்டுதில்மல  

ொற்றிப் பிறக்க ெருந்மேனக்குக் கிட்டுமமன்றால் 

ஊற்மறச ்சடலெ்விட்தட என் கண்ணெ்ொ! 

உன் பாேஞ் தசதரதனா?   என்று அழுகைி சிதத்ரும் 

 

 

ஒருேன் ெறுபடியுெ் பிறோவிட்டால் தேேனுமடய ராஜ்யே்மேக் காணொட்டான் 

என்று மெய்யாகதே மெய்யாகதே உனக்குச ் மசால்லுகிதறன் (தயாோன் 3:3) என்று 

சத்திய வைதத்திலும் அருளப்பட்டுள்ளது. 

 

தந்ணதயின் விந்து ஜலத்தில் பிறந்த நாம் ஆசானின் ைாக்காகிே அக்கினியில் 

மறுபடியும் பிறக்க யைை்டும். நம் பாைங்கணே சங்காரம் தசே்து புை்ைிேத்தில் ஆக்கும் 

ஆசானுணடே ஆலைாயில் மறுபிறப்பணடயும் தசேலானது இன்றும் ஆதி மாரக்்க னீதி 

அணையில் முழு தீரத்துடன் னணட தபற்றுக் தகாை்டிருக்கிறது. 

 

 முக்தி : 

 

திருோரூர்- பிறக்க முக்தி  

சிேெ்பரெ் - ேரிசிக்க முக்தி  

திருேண்ணாெமல -  நிமனக்க முக்தி 

காஞ்சிபுரெ் - ோழ முக்தி  

காசி - இறக்க முக்தி  

 

என ஐந்து தலங்கே் உே்ேன.  இத்தலங்கேின் உை்ணம ரகசிேத்ணத, தமே்ஞ்ஞான திருவுரு 

ஏற்று ைந்து எமபடணர னீக்கி பரிசுத்த முத்தி வீட்டில் ஆக்கும் காருை்ே பிரானின் 

னாததத்ால் மட்டுயம அறிேமுடியும். அன் னாதயம நம்ணம அறிவு ைடிைாக்கி, பிரைை 

யதகமாகிே முத்தி வீட்டில் குடியேற்றி, அங்கு தபாதிேப் தபற்றிருக்கும் அை்டரை்ட 

அகை்டாகாரத் யதாற்றங்கே் அணனதண்தயும் காை ணைக்கும். 

 

இனிோன ோழ்வு : 

இனிது! இனிது! ஏகாந்ேெ் இனிது ! 

அேனினுெ் இனிது ! ஆதிமயே் மோழுேல் 

அேனினுெ் இனிது ! அறிவுள்தளாமரச ்தசர்ேல் 

அேனினுெ் இனிது! அறிவுள்தளாமர 

கனவிலுெ் நனவிலுெ் காண்பதுோதன - என்ற ஔணைோரின் பாடலுக்கிைங்க, 

 

அறிணை அறிந்து ைாழக்கூடிே இனிே ைாழ்விணன அேிப்பது குருதகாை்டலின் 

அருேமுதம்.  னரனாக பிறந்து மனுைாக மாறும் ைணர, அழியும் தபாருே்கயே இன்பம் என 

இருந்யதாம். ஆனால் தபாே் இன்ப நுகரச்ச்ி தமே்யுைரவ்ு தகால்லி என்ற 

ததே்ைைாக்கிணன உைரத்்தி, தமே்ணேயும்  தபாே்ணேயும் பிரித்துக் காட்டி, எல்லா இன்ப 

இசண்சகளும் தரக்கூடிேதும், இரவு பகல் ஓோது ஊழிேம் தசே்து 

தகாை்டிருக்கும் இலஞ்ஞிே லக்ஷிே உயிணர அறிந்தணடந்து ைாழக்கூடிே 

இனிதான பரமபத ைாழ்வில் அந்த அருளமுதவம ஏற்றி வைக்கும். 
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குருவுெ் தகாவிந்ேனுெ் :  குரு நிற்கிறார் தகாவிந்ேனுெ் நிற்கிறார்  யார் காலில் 

விழுதேன் என்பது கபிரத்ாஸர ்அைரக்ளின் திருைாக்கு. யகாவிந்தனாகிே இணறைனிடம் 

நம்ணம அணழத்து தசல்பைர ்குரு பிரான். எனயை குருவின் திருைடிணே யபாற்றி ைாழ்ந்து 

குரு யைறு யகாவிந்தன் யைறு இல்ணல என்பணத தன்னுே் உைர யைை்டும். 

 

கண்ணாடி :  

அண்டபகி ரண்டமெலாெ் மோண்டரிே யே்தின்ெனக் 

கண்ணாடிக் குள்ளிருந்ந காரணே்மே யான்ெறதேன் எனும் பதய்ை  

ைாக்கிற்கு இணங்க மனக் கை்ைாடிணே ததே்ைக் கை்ைாடிோக மாற்றும் ஆசானின் 

அடினிழலில் அகலாது ைாழ்யைாம் என்ற புரிதலுடன் அணைோனது இனியத 

நிவறவைறியது.  

 

 

17-02-2022 : வியாழக்கிழமெ சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீ. விஜயகுொர ்

 

காட்சி மயலாெ் எனக்கு அளிே்ே கருமண தேந்தந  

தபசச்ழினா ேமனயமுே னாதோனாக்கிப் 

மபருங்ஙபே்மே யறுே்மேறிந்ே பிரணதோதன.  

எனும் அமுத கணலக்ஞானயபாதம் பாடணலத் ததாடரந்்து,  

 

எல்லாம் ைல்ல பரிசுத்த ஆவிதத்தே்ைத்தின் நாமதண்த அறிக்ணக தசே்யும் நாோக 

அணமைதற்கான யைை்டுதலுடன் குருபிரான் அணை நிகழ்வுகணேத் ததாடங்கினாரக்ே்.  

 

ோன்ெதிக் மகாரல்: திரு ோக்கியெ் -அறிமேே் தேடு  

யபாத புராதன புதுதமாழி சிந்தும் ஆை்டைரக்ேின் திருைாக்கு படிப்பதல்ல. அதணன 

அறிந்து அதனுடன் இரை்டறக் கலந்து ைாழ்கின்ற ைாழ்க்ணகோக உே்ேது. மூணேக்கும், 

அறிவுக்கும், மூணலக்கும், யகாைத்திற்கும், உே்ே யைறுபாட்ணட விேக்கி, முக்தகாண 

முேற் சுழிமன மகாழுமுமன என்ற பாடல் ைரிகே் அறிோதைரக்ளுக்கு எழுதத்ாகவும் 

அறிந்தைரக்ளுக்கு தசேலாகவும் ைாழ்க்ணகோகவும் உே்ேணத அருேிச ் தசே்தாரக்ே். 

கருவில் முதலில் நுணழந்த அறிதே மூணேணே உை்டாக்கிேது. அந்த அறியை கலிொ, 

பரிசுே்ே ஆவி, இமறேன், ஆறாேதுஅறிவு. ஆறாைது அறிணை தசேல்படுத்தும் 

பிரம்மவிதண்த தபான் நாட்டு மனுமகன் புரந்தரர ்ஏட்டியல தபேர ் தபாறித்தைரக்ளுக்யக 

கிணடக்கும். இதணன அருளும் குருபிரானிடம் அது தகாடிெனுக் கீந்ோலுெ் குமறயாே 

சிமிழியின் மெயாக, ஆடி அமலே்ோலுெ் அணுவுெ் சிேறாே மெயாக, யானூரி 

யானன்மெயாக உே்ேது. அறிணை அறிோத மக்களுக்கு தமே்ஞானதண்த தகாை்டு 

யபாே் யசரப்்பயத எல்லாைற்றிற்கும் யமலான புை்ைிேமாக உே்ேது. 

 

காலந் நாட்டிய காரணப்பா- பரிசு ஆள்பழங் ஙாலப்பு ராேனெ் – 

பாடல் எண்-17. ஜீைசயகாதரி லாைை்ோ அைரக்ேின் புரிதல்: 

 

சா ைருமுன் சாகப் பழகும் சன்மாரக்்க தசேலாகிே பரிணச தன்ணன 

நாடி ைந்த அணனைருக்கும் ைரமாே் அேித்து ைரும் சாமல ஆண்டேர்கதள 
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பழங்காலப் புராதன பரிசு யுகத்ணதயே பரிசாக அருளுைணதயே காலகால 

காலம் கடந்த காரிருே் காருை்ே கறுப்பாக பகரக்ின்றாரக்ே்  

 

ஸ்ரீ ொணிக்கோசகர் அருளிய திருோசகெ் - ஆமசப்பே்து பாடல்-கருடக் 

மகாடிதயான் காண ொட்டார் கழற் தசேடி என்னும் பாடலுக்கு ஜீைசயகாதரி பூரை்ிமா 

அைரக்ேின் புரிதல். 

 

நிணனதைன்னும் ஆகாேத்திலுே்ே நிதத்ிே அறிணை அறிே விடாமல் தடுப்பது 

ைஞ்ஞப் புலன்கோல் நம்ணம ஆளும் மனம். கருடக்தகாடி தகாை்ட திருமாலும் 

காைமுடிோத திருைடிணேத் தந்தருேிே இணறையன, தங்கேின் தசங்கமலப் 

பாதத்துணை தகாை்டு மாணேோகிே மனதின் தசேணல தவிரத்்து, ஜீைனாகிே 

தபாருணே அறிே ணைத்த இணறையன, அடியேன் உங்கேிடம் அணடக்கலம்.  தபால்லாத 

பிறவிப் பிைியில் அகப்பட்டு, அறிவு மாைிக்கத்ணத அறிோமல் இருந்த எனக்கு யுகாந்த 

நாட்டு தசல்ைதண்த அருளும் இணறையன, உங்கணே ைைங்குகியறன்  

 

பரிசுே்ே தேோகெெ்-ஆதியாகெெ்- ேசனெ்-(01-05) 

ஜீை சயகாதரர ்விஜேகுமார ்அைரக்ேின் புரிதல். 

 

பரிசுத்த ஆவி மூலம் மறலி ணக தீை்டா பரிசுத்த தசேலில் ஆக்குைதற்காக ைந்தது 

பரிசுத்த யைதாகமம். எழுதாத எழுத்யத யைதம் கை், காது, மூக்கு, ைாே் இணைகளுக்குே் 

தான் யைதம் அடக்கம். மனமற்ற பரிசுத்த நிணலணே அருளும் யதைத் திரு ைாக்கிேங்களும், 

பரிசுத்த சத்திேயைதமும் அகமிே ரகசிேங்கணேப் பற்றியே கூறுகின்றது. 

 

ஆதியாகெெ் 

ேசனெ்-01-ஆதியியல யதைன் ைானத்ணதயும் பூமிணேயும் சிருஷ்டிதத்ார.்  

 

இணறைனுணடே நாட்டத்தினால் யதாற்றமில்லாணம எனும் ைடிைத்தில் இருந்து, 

தந்ணதயின் ோனெ் என்னும் நிணனவின் ைழிோக நாம் பணடக்கப் தபற்யறாம். அதுயபால் 

ஞானதத்ந்ணதயின்  ோனே்திலுள்ள சப்ேெ்  மூலம் மறுபிறப்பு பூமியில் பணடக்கப் 

தபற்யறாம்.  

 

ேசனெ்-02-பூமிோனது ஒழுங்கின்ணமோே்  இருந்தணத சரி தசே்கின்றார.்  

 

ஐம்புல நுகரவ்ில் ஒன்றாக இருக்கும் நாம் குைத்தால், எை்ைத்தால், தசேலால் 

,மனதால் ஒழுங்கற்ற தன்ணமயில் இருக்கியறாம். இணத  தபரியோரக்ே் தங்கே் அமிரத் 

ைரஷ்ிப்பின் மூலம் ஒழுங்கானதாக மாற்றுகிறாரக்ே்.  

 

ேசனெ்-03-தைேிசச்ம் உை்டாகக்கடைது.  

இதில் புறத்தில் உே்ே சூரிேன், சந்திரணனக் குறிப்பிடவில்ணல. நாம் உறங்கி 

விழிக்கும் யபாது உணரத்ே தைேிசச்ப் தபாருோக உே்ேணத அருளுகின்றார.்  

 

ேசனெ்-04-05-தைேிசச்த்திற்கு பகதலன்றும், இருளுக்கு இரவு என்று தபேரிட்டார.் பகல் 12 

மைி யநரம், இரவு 12 மைி யநரம், என்பது  மனிதனின்  மூசச்ினுணடே ரகசிேத்ணத ணைத்து 

தநாடி, நிமிடம் ,மைி, நாே், காலம் என பணடப்பின் முதற் தபாருோக இதணன 

அருளுகின்றார.் 

 

குருபிரானின் ேர்ஷிப்பு:- யைதாகமத்தில் உே்ே 

தீரக்்கதரிசனங்கணே ஆை்டைரக்ே் அனந்தரக்ளுக்கு   ைாழும் 
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ைாழ்க்ணகோக  ஆக்கி ணைதத்ாரக்ே். பணடப்பின் ரகசிேம் ஜாதி, மத,  இன 

யைறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. தசாரக்்கத்தின் திறவுயகால் தமே் 

ஆசானின் ஒர ் எழுத்து மாத்திணரக் யகாலாக  உே்ேது. உயிர ் ஒட்டிே 

இரகசிேமாக உே்ே ைேமான ைாழ்ணை, ஒரு தமே்க் குருபிரானின் 

கருணைோல் தான் அறிேமுடியும். சரை்த்ணதயும் உை்டாக்குையத அறிவு என்பதாகும். 

இணறைணன அணடையத ஆறாைது அறிவு. அது மனதுடன் யசரந்்து கீழ் யநாக்கமாக 

தசல்ைணத யமல் யநாக்கமாக அறிைாக மாற்றுபைரக்யே நிஜமான தபரியோரக்ே்.  இணத 

அறிோத மூடரக்யே கழுத்துக்குக் கீயழ தசேலுக்கு ைராத  அறிோணமணே 

விணதக்கிறாரக்ே். அறிணை அறிந்த தபரியோரக்ே்  எப்தபாழுதும் யமன்ணமணேப் பற்றியே 

யபசுகிறாரக்ே். 

  

மசவியில் சுமேயுணரா ோயுணர்வின் ொக்கள்  

அவியினுெ் ோழினுெ் என்- (திருக்குறே் எை்-420)   

 

தணலயிலுே்ே குை்டலிணேப் பற்றிப் யபசுையத  குை்டலியோகம், ஹட யோகம், 

ைாசியோகம், என்பதாகும். எக்காலத்தும் எப்யபாதும் ஒன்யற  ஒன்றாக உே்ே தமே்ணே 

அறியும் ஆறாைது அறிணை  அறிவுப் பூரை்மாக ததரிந்துதகாே்ளும் மாரக்்கமாக ஆதி 

ொர்க்க னீதி அமே விேங்குகிறது என அருேி குருபிரான் அணைணே இனியத நிணறவு 

தசே்தாரக்ே். 

 

20-02-2022 : ஞாயிற்றுக் கிழமெ சே்துோசச்ாரி சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீெதி. லாேண்யா ோசுதேேன் 

ஜீை சயகாதரர ்தகௌதம் அயசாகன் அைரக்ேின் புரிதல் 

 

உலகத்தில் உே்ே எல்யலாருக்கும்  

தங்கேின் நாணே ததாடங்க, புதுமுேற்சி, 

புதுயதடுதல், யைணலகே், அணனத்திற்கும் 

விடிேலானது யதணைப்படுகிறது. ஆனால் 

அறிணைப் தபற்றமக்களுக்கு தமே்ணே அறிையத 

விடிேலாக உே்ேது. இந்த துக்க உடலில் இருக்கும் 

இந்திரிேங்கே் மூலமாக நாம் அனுபவிக்கும் 

சந்யதாஷம், சலிப்ணபயும் கஷ்டங்கணேயுயம 

தரும். தமே்ணே அறிோதைரக்ளுக்கு  அறிோணம 

என்ற இருேிலிருந்து அறிதைனும் தைேிசச்த்ணத 

அணடையத விடிேலாகும். அது ஞான சூரிேனான 

ஆசான் ததாட்டுக் காட்டும் நாே், யநரத்தில்தான் 

விடிேலானது உே்ேது. மனதற்ற பரிசுத்த 

நிணலயில் இருப்பயத நல்ல நாோகும். குரு 

அருோல் மட்டுயம கிடட்ும் தமே் விடிேலில்தான் 

நம் ஜீைனானது பரிசுத்தம் அணடகிறது.  

 

முகம் கிழக்கு, முதுகு யமற்கு, தணல ததற்கு, 

கால் ைடக்கு என்று  ைே்ேல் தபருமான் 

அருேியுே்ோரக்ே். உதேமாகும் இடதண்த நம்மில் காட்டித்தரும் ஆசாயன  நம்ணமத ்

யதரந்்து எடுப்பைர.்  இணத அறிந்து ஆன ஜனங்கயே, குரு பிரான் வீற்றிருக்கும் ஆசனம்.  

 

ஒரு தமே்க் குருபிராணன சந்தித்த நாே் முதல்  அைரக்ே் தசாற்படி 

யகட்டு நடந்து தசேலாற்றினால்  எல்லா நாளும் நமக்கு விடிந்த நாயே ஆகும். 
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இதணன ஆை்டைரக்ே் விமன மகாடிய மிடிமெயிடர் மகடுமெ கேமலயிருள் ெடியுெ் 

உேயெதில் விடியுெ் சாமலனிலெ் என அருேியுே்ோரக்ே். ஆறாைது அறிணை 

அறிந்தையன மனிதனாைான். சாணல ஆை்டைரக்ே் மேளிந்நிடுக ேன்னுலக தெவிடியுெ் 

சாமல துணிந்நிடுே ருக்தகவிடி யுெ்மபானுல காதெ என அருேியுே்ோரக்ே். இந்த 

துக்க உடணலக் தகாை்டு நாம் விடிேணல காை முடிோது. அந்த தபான்னுலகான 

தன்னுலகில்தான்  விடிேணலக் காை முடியும். புறைாழ்ணை விட்டு அகைாழ்வுக்கான ைழி 

கிணடப்பயத  விடிேலாகும்.  குருயை நம் பாைங்கணேப் பாழாக்கும் சஞ்சீவி ஆைார.் நம் 

அறிோணமணேப் யபாக்கி அறிணை ஏற்றி ணைப்பையர துப்புரைாேராகிே குருபிரான். இணத 

ைே்ளுைப் தபருந்தணகயும்  

 

துப்பார்க்குே் துப்பாய துப்பாக்கிே் துப்பார்க்குே்  

துப்பாய தூஉெ் ெமழ. (திருக்குறே் எை் -12) என்று  அருேியுே்ோரக்ே் .   

 

நாளுக்குே் நுணழந்து சாமுன் சாகப் பழகும் விதண்தணேப் பழகி ைருபைரக்யே 

சன்மாரக்்கிகே். குருவின் அருோல் அக உலகம் விடிந்நால் மட்டுயம பஞ்ச பூததத்ிற்கும் 

அப்பாற்ப்பட்ட இணறைணன நாம் உைர முடியும். ஓே்வு நாணே இயேசுவிற்காக தசலவு 

தசே்யுங்கே் என்பதின் உை்ணம விேக்கம், நம்மிடமுே்ே ஓோத மனம்தான் ஒே 

யைை்டிேதாக இருக்கிறது. சீடணன நாளுக்குே்யே பிறக்க ணைத்து,  அறிோணமணே  

விலக்கி ணைக்கின்ற குருயை விடிேலாகவும் அறிைாகவும் விேங்குகிறார.் விடிோமல் 

விடிந்திருந்த தபான்னில நாடு என்பதன் தபாருே் காலகால காலங்கடந்த காரிருே் 

கறுப்பாக உே்ேது. ஆசானின் யபரிரக்கத்தால் மட்டுயம அணத நாம் அறிே 

முடியும்.தணலயும் காலும் யசரும் இடமாகிே சுழிமுணன என்பது ஏகாட்சச்ரமாக உே்ேது. 

இணத உைரப்ையர சமாதானம், சமத்துைம், அன்பு, அணமதி, அறிவு என்ற அணனத்ணதயும் 

தபற முடியும்.இணதயே நம் ததே்ைமைரக்ே் 

 

அசச்ர ெமெே்தோன் அறுந்நுதபா னதுகண்  

டமெந்நமே யமெே்து அமறந்நதிக் கிரந்நெ்  

அறிவிமன யறிந்தநார் அறிேரிே் ோய்மெ  

பாெரர் அறியார் பண்டிேர் அறிேர்  

இேமன உணரந்்நபின் எடுே்தோதிக் கிரந்நெ்.  

என்று முகப்பு பாடலில் அருேியுே்ோரக்ே். ஆசானின் உதத்ியினால் தான் யைதத்ணத ஓத 

முடியும்.தைேிசச்ப் தபாருோகிே அருை்மைி விரிந்தால் தான் சீடனுக்கு  நாோனது 

விடியும்.என்ற புரிதலுடன் அணை நிணறவு தபற்றது.  

 

20-02-2022 : ஞாயிற்றுக்கிழமெ சிேகாசி சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீெதி. பானுெதி குெதரசன் 

 

னெ்பிய ேன்னுயிர் ேற்மகாமல மசய்ோன் 

னெசிே இருப்பறியான் 

 

என்ற ஞானமுணறயீடு பாடலுடன் சணப ததாடங்கிேது. 

 

யைததமலாம் புகழும் பஞ்சாட்சரப் தபாருோகிே உயிரின் உன்னதம் ததரிோமல் 

மனிதன் ஒை்தைாரு தபாழுணதயும் வீைடித்துக் தகாை்டிருக்கிறான் என்பணத அந்தந்த 

காலத்தில் யதான்றும் தபரியோரக்ே் மதிசச்ுணம தாங்கி ைந்து யபரிரக்கம், 

தபருங்கருணை தகாை்டு உைரத்்தி அழிந்து தகாை்டிருக்கும் உயிணர 

மீட்டு அறத்தின் மூலம் அழிோது காத்து இரட்சிக்கிறாரக்ே். 
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ஜீைசயகாதரி திருமதி. கல்பனா அைரக்ேின் புரிதல்- 

நம் குருதபருமான் அருேிே பாதநிணல இரகசிேங்கணே குருமுறாதியில் 

ைரும் தகாழுமுணனோம் கதிரம்ுணனயி லாடும் பாதம். என்ற பாடலுடன் 

தன் புரிதணல பகிரந்்தாரக்ே். 

 

விே்யாபாேெ்-புண்ணியெ் 

(சிபே்தின் குணங்களுெ் மசயல்களுெ்) 

 

1) தெல்பாேெ் - சிபத்து – அறிவு (தசாரக்்க யலாகம்)  

2) மசார்க்கெ் - குருவின் விருப்புக்கு உகந்தைர ்அணடயும் நிணல. 

3) தபரின்ப தேகெ் - அறிவு யதகம் தபற்றைரக்ே். 

4) புண்ணியெ் - அறிவு பூரிக்கும் தசேணல தசே்பைரக்ே். 

5) அறசம்சயல் -மனம் அணலபாோமல் பாதுகாப்பைரக்ே். 

6) எழுோே எழுே்து - மூசய்சாடா நிணலணே தபற்றைரக்ே் 

7) காதுள்ளேன் - காதாகிே அறிவுணடேைரக்ே்.  

8) தேே ோசமன-சீதக்கேப தசந்தாமணரப் பூம்பாதத்தில் இருந்து ைரும் சீரம்ைதண்த 

அனுபவிப்பைரக்ே். 

9) மசாந்ே வீடு - ஈசன் இருப்பிடதண்த அறிந்தைரக்ே். 

10) மெய் ேணக்கெ் - மகா மகசூக்கான இருதேத்ணத பிரகாசமாக்கி தகாை்டைரக்ே். 

11) தபரின்பெ் அனுபவிே்ேல் - தூங்காமல் தூங்கி சுகம் தபறுபைரக்ே். 

12) அடக்கெ் - (மனம் அடங்குைது) அடக்கம் மடக்கிப் பிடிக்க ததரிந்தைரக்ே். 

13) சிேெயெ் -ஓரறிைாகிே மயனாலேம் அணடந்தைரக்ே். 

14) பிறோமெ - விணன அறுக்கும் தசேலுணடேைரக்ே். 

15) படி உலகெ் - னிணல னிற்கா மனந்நன்ணன னிறுத்தி ணைப்பைரக்ே். 

16) பிரெ்ெவிே்மே - தமே்க்கல்வி பழகுபைரக்ே். 

17) மசேெ் - மனணத அணசோ னிணலயில் னிணல னிறுத்துபைரக்ே். 

18) னிே்தியப் பிறப்பு – மறுபிறப்பு அணடந்தைரக்ே். 

 

அவிே்யாபாேெ்-பாேெ் 

(னபுசின் குணங்களுெ் மசயல்களுெ்) 

 

1) கீழ் பாேெ் – மனம்-னபுசு (பாதாே யலாகம்). 

2) னபுசு - மனம் பிசாசாக ணசதத்ானாகும் நிணல. 

3) அேர்ெெ் - அழி அைாமனம், ைஞ்சகமனம்  

4) னரகெ் - குருவின் தைறுப்புக்கு ஆோைது. 

5) ெரணபயெ்-மரை அசச் ைாழ்வு. 

6) அனிே்தியெ்-அனீதியில் னடப்பது. 

7) னரர்-மனம் முன்னும் அறிவு பின்னுமாக தசல்பைரக்ே்  
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8) அனிே்தியோழ்வு-ைஞ்ஞப்புலன் சதியில் மாட்டிக்தகாை்டு விழிப்பது. 

9) கீழான எண்ணெ்-எை்ைம், தசால்,தசேல் மூன்றினாலும் தீணம தசே்தல், 

காே மன ைாக்கினால் விணனணே உை்டாக்குதல், தீே எை்ைம். 

10) அனிே்திய தேகெ்-னித்திே அைஸ்ணத அனுபவிக்கும் அலணக யதகம். 

11) பாேெ் - மனம் அணலபாே்ந்து நம்பிே தன்னுயிர ்தற்தகாணல தசே்தல். 

12) அசுரர்கள்-அரக்கி அரக்கராக அறிணைப்தபறாத அசுரகுலம். 

13) ொக்கள்-அருேமுததண்த விஷமாக்கிக் தகாை்டு தசவியிற் சுணை உைராதைரக்ே். 

14) இழிகுலெ்-னீதி ைழுைா தனறிமுணறயில் தணலயிடாத இழிகுலத்யதார ் 

15) துன்போழ்வு-என்னாளும் தீராத ஏக்கம், அலறலுமான துக்கம்,கைணல சூழ்ந்த ைாழ்வு. 

16) ேன்மனயறியாே ஜாதி-ஜாதிதகட்ட எமன் ணக சிக்குதல். 

17) சகலர்-முக்குைத்தால் கீழ்யனாக்கி இருதத்ல். 

18) அனிே்தியப் பிறப்பு-அனீதி ைழி தசன்று அனித்திேனாகப் யபாைது. 

 

ஜீைசயகாதரர ்விஜேகுமார ்அைரக்ேின் புரிதல்: 

 

பரிசுகுரு தேெமறயின் ேரிசமன பண்ணூருதே   பாடணலப்பாடி ததாடங்கினாரக்ே். 

ஒை்தைாரு காலத்திலும் சற்குருபிரான் அைரக்யே யுகப்பரிசாக இணறதூதராக யதை 

புருஷராக அைதரிக்கிறாரக்ே். அப்தபரியோரக்ணே அணடோேம் காை்பதுயை 

மனிதனின் முதல் கடணமோக இருக்கிறது என்று குருவின் முக்கிேத்துைத்ணதயும் 

அைரக்ேது மகிணமணேயும் எடுத்துணரதத்ாரக்ே். 

 

குரு கீமே-குரு எையரா அைர ் சிைதனனப்படுகின்றார.் சிைன் எையரா அைர ்

குருதைனக் கருதப்படுகின்றார.் குரு யைறு சிைன் யைறு என்று எைன் விகற்பத்ணதச ்

தசே்கின்றாயனா அன்னரன் மகா சை்டாேனாகின்றான். என்பணத அறிவு அறி பாடத்தில், 

குருணைப் தபறா மனு குப்ணபயே ஆைான், என்றும் குருவிலான் தபற்ற ஞானம் குமரி 

குமரிணேக் கூடிேததன்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது. 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அணையும் தமே்ைழிசச்ாணலயும் தைை்யைறு அல்ல. ஆதி மூல 

ஆவியின் தமே்ச ் தசேலானது இங்கு நிஜமாகிக் தகாை்டிருக்கிறது. இணறைன் 

மனிதனுக்கு ைேது தந்ததின் பிரயோஜனம் தமே்ப்பால் அறிேயை, என்று யைதத்தில் கூறப் 

பட்டுே்ேது  

 

அரிக்கு முந்நின - அை்தைழுத்துக்கு அப்பாலாே - அகர அசச்ர பீடத்துக் 

யகாடாலங்ஙிரத்ம் -பிறங்ஙுைதற்கு, இன்னது இன்னததன-இன்னதுக்கு இன்னததன-

ஓரை்ணக – மூைணக - ஐைணக - எை்ைணகப் தபாறுப்பும் உே்ேத்துே் உரிணமயுற-

தமே்ப்பேன் தமே்ோக தமே்ோகயை-எதிர ்முகத்தில் ணைத்துப் யபாதிக்கும்-னேக்கிரகக் 

தகாளரி ோளராகிய எோர்ே்ே ஓர் தேேகுரு இல்லாது-கல்வி வீடுபதம் காை முடிோது. 

 

இத்திருைாக்கிேத்தில், ஒன்று என்பது ஏகாட்சரமாகவும், மூன்று என்பது முசச்ுடராகவும், 

ஐந்து என்பது பஞ்ஞாட்சரமாகவும், எட்டு என்பது அஷ்டாசச்ரமாகவும் னின்றிலங்கும் 

தமே்ச ் தசேலானது எதிரம்ுகத்தில் ணைத்து யபாதிக்கும் ஓர ்

சற்குருபிரான் இரக்கத்தால் மட்டுயம அறிே முடியும். இதற்கு சாட்சிோக 

இடப்பாக ஆசாரக் கன்னியில், 
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சண்முகனுெ் னான்முகனுெ் சராசரப்மபா ருளமனே்துெ் 

என்முகே்தில் காட்டிமேே்ே என்குருமே யான்ெறதேன். என்று 

அருேியுே்ோரக்ே்  

 

அங்ஙே்தினர் தசர்க்மக- ஆன்மாவிற்கு 

அமிரத்ைரஷ்ிப்பு என்ற நூலில் தபருமான் 

அைரக்ே் குறிப்பிடுைது யபால் எம் குரு 

தபருமான் அருேிே அந்த பூரை னிணலயே என் 

முன்னால் பேிசத்சன்று நிற்கிறது. அணதப் 

பாரத்்து அைரக்ேின் தபாற்பாதக் கமலங்கணே 

நமஸ்கரித்யத இந்த திருசத்சேணல நான் 

தசே்கியறன் என்று அங்கத்தினர ்யசரக்்ணகயின் 

முக்கிேத்துைத்ணத எடுத்திேம்பினாரக்ே்.  

 

ஆதி ொன்மியே்தில், மூல பண்டாரப் 

பருேே்தில், 

 

அெ்மெதய அப்பா ஒப்பிலா ெணிதய 

அன்பினில் விமளந்நஆ ரமுதே 

மபாய்ெ்மெதய மபருக்கிப் மபாழுதிமனச ்சுருக்குெ் 

புழுே்ேமலப் புமலயதனன் ேனக்கு 

மசெ்மெதய ஆய சிேபே ெளிே்ே 

மசல்ேதெ சிேமபரு ொதன  

 

என்ற பாடலுக்யகற்ப நம் எல்யலாணரயும் தனது அங்ஙமாக நிணனத்துதான் ஆதி மாரக்்க 

னீதி அணையில் நம் குருபிரானும் யசரத்்துே்ோரக்ே் என்பணத நாம் உைரந்்து, 

ஆசானேித்த ஞானத்ணத யைத சாட்சியோடு மக்கேிடதத்ில் யசரப்்பதற்கான தகுதி 

பணடத்தைரக்ோக ஆகிக்தகாே்ே யைை்டிேது மிக அைசிேமான ஒன்று என்பயத 

இசச்ணபயின் யநாக்கமாகும் என்று கூறி சணப இனியத நிணறயைறிேது  

 

 

24-02-2022 : வியாழக்கிழமெ சமப 

மோகுப்பு: ஸ்ரீ. குெதரசன்  

 

ோன்ெதிக் மகாரல் திருோக்கியெ் எண்-55  

 

சற்குரு பிரானின் யபரிரக்கத்தால் பிரைைச ்சூலில் பிறந்து யதைனாக யுகவித்தாக 

மாற்றப் தபற்றணத நிணனவில் ஊைி ணைத்து அைரைர ்தசேலில் நடந்து காட்ட யைை்டும் 

ஜீை சயகாதரக்ேில் ஒருைர ் தைறு தசே்து விட்டால் எல்யலார ் முன்பாக அைணர 

கை்டிக்காமல் தனிணமயில் அணழத்து அைர ்புரிந்துக் தகாே்ளும் ைை்ைம் பக்குைமாக, 

அன்பு பிறங்கும் ைாரத்ண்தகோல் அறிவு சம்மதிக்க எடுத்து கூற யைை்டும் என்ற ததே்ை 

திருைாக்கிற்கு இைங்கி நாமும் நடக்க யைை்டும் என ஆசான் அருேினாரக்ே். 

 

காலந் நாட்டிய காரணப்பா பாடல் எண்-18 

 

ஆரணப் பூந்மநாமட ஐயறன் சாமலயில் 

பூரணக் கமடக் காரணப் மபான்முேல் .. 

என்ற பாடலுக்கு ஜீை சயகாதரி லாைன்ோ அைரக்ேின் புரிதல்  
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ஆரைமாகிே யைதத்ணத தன் தபரு தைேிோகிே சாணலயிலிருந்து 

மாணலோக ததாடுத்து அேிக்கும் சற்குரு பிரானின் னாதயம கலிமா எனும் 

பூரைமாகும். இதணன  

குருெணி ொமலயில், ஆரைம் கடந்ந பூரைக் கடயல அன்பரக் ேகங்ஙுேிர ்கடயல  

என அருேியுே்ோரக்ே். முதலும் முடிவுமற்ற அே்ே அே்ே குணறோத முழுணமோன 

என்தறன்றும் இருப்பதுமாகிே ஆசானின் ஞான ஆகாேப் தபரு தைேியிலிருந்து ைரும் 

பூரைம் வித்தில்லா வித்தாக விேங்கும் விஸ்ை னாதமாகும். 

 

தயாக்கியபூ ரணனன்பு தேக்கியமசள பாக்கியர்க்கு 

ஆக்மக ெரணபய ெழிந்மநாழிந்நு தபானேடி என்ற பூங்ஙிேிக் கை்ைியின் பாடலுக்கு 

ஏற்ப யோக்கிேராகிே பூரைரின் அன்ணப யதக்கி ணைப்பது ஒன்யற மரைபேதண்த 

நீக்கும். யனர ் ைழிோகிே ஆதி மாரக்்க னீதி அணையில் நம்ணம அங்கத்தினராக ஏற்று 

பூரை ைடிைேிக்கும் நமது சற்குருபிரான் பாதம் பைியைாமாக.  

 

ஸ்ரீ ொணிக்கோசகர் அருளிய திருோசகெ் - ஆமச பே்து பாடல் எண்-02  

மொய்ப்பால் நரெ்பு   கயிறாக என்ற பாடலுக்கு ஜீைசயகாதரி பூரை்ிமா அைரக்ேின் 

புரிதல்- 

 

நரம்பு, எலும்பு, சணதயுடன், யதால் தகாை்டு யபாரத்்திே இத் துக்கவுடல் கிருமிக் 

யகாடிகோலானது. எனயை இை்வுடல் கடந்த அழிோ யதகத்தில் என்ணன ஏற்ற 

யைை்டுதமன மாைிக்கைாசக தபருமான் கூறுகிறாரக்ே். அணனத்து உயிரக்ளும் 

விரும்புைது துக்கனிைரத்்தி சுக பிராப்தியே ஆகும். இந்த மானிடச ் சட்ணடயில் உே்ே 

யபாயத ஒரு நிஜமான சற்குருபிரானின் இரக்கத்திற்கு உரிேைரக்ோகி அழிோ யதகத்தில் 

குடியேறி யதைர ் முதல் மூைரக்ளும் யதடிக் காைா திருைடிணே ஐைணக விணேவுக்கும் 

அப்பாலாகிேணத ஏதும் இலதாே் ோதும் உேதாகவும் ,அணுவுக்கு அணுைாே் அை்ட 

பிரம்மாை்டமாயும் பிணை நிகரில்லா தபருைான் கணடோகவும் விேங்கும் ஆரா 

அமுதணன சாைருமுன் சாப்பழகும் சன்மாரக்்க தசேல் மூலம் அணடே யைை்டும்.  

 

சற்குரு பிரானின் அருள் ேர்ஷிப்பு-ஆரா அமுதயன தீராத யநாே்கணேயும் தீரக்்கும் 

ணைதீஸ்ைரன், பையராக நிைாரைி என்பது பிறவிப் பிைிணே யபாக்கும் மருந்து, இணத 

ைாத கற்பத்தில், 

 

ொே ேன்றே ெருந்மநான் றிருக்கு 

ோங்ங ோருதெ 

ெரண ேறுமெ தீருதெ என்றும் 

 

ைே்ேல் தபருமான் 

நல்ல ெருந்து "ெ்" ெருந்து 

சுகெ் நல்குெ் மேே்திய நாே ெருந்து  என்று அருேியுே்ோரக்ே்.  

 

திருஞான செ்பந்ேர் அருளிய தேோரெ் -திருநள்ளாறுெ் திருஆலோயுெ் பாடல் எண்-

02 திங்களெ் தபாதுஞ் மசழுெ்புனலுெ் ... 

என்ற பாடலுக்கு ஜீைசயகாதரி உமாராைி அைரக்ேின் புரிதல்- 

 

திங்கே் என்பது அறிவு.அறிோணமோகிே கு எனும் இருணேப் 

யபாக்கும் பிரகாச ரு எனும் னாத ைடிவினராக குரு விேங்குகிறாரக்ே். 

சிைதபருமானின் தணலயில் தசஞ்சணடயின் யமல் சூடியிருப்பணத குருபிரான் 
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சீடனின் அகத்தில் காட்டி அறிவு முணேதேழச ்தசே்து, தன் அங்கமாக ஆக்கி 

மரைத்திலிருந்து மீட்தடடுத்து ஆை்ணம உணடேைனாக்கி மாடக் 

கூடலாகிே தசாந்த வீட்டில் குடியேற்றி ணைக்கும் திரு ஆலைாேனாகிே 

ஆசானின் தபான்னடிகணே பைிந்து யபாற்றுயைாம். 

 

பரிசுத்த யைதாகமம் ஆதிோகமம் ைசனம் (6-10) ைணர, ஜீைசயகாதரர ் விஜேகுமார ்

அைரக்ேின் புரிதல்: 

 

மனிதனிடம் அகமிே ரகசிேமாக இருக்கும் எழுதாத எழுத்ணத விேக்கி மனிதணன 

நல்ைழியில் மாற்ற ைந்ததுயை யைதம். அசுத்த ஆவிோன மனணத பரிசுத்த அறிைாக, மறலி 

ணக தீை்டா பரிசுதத் தசேலில் குரு பிரான் ஏற்றி ணைப்பணத உைரத்்துையத பரிசுதத் 

யைதாகமம். 

 

 

ேசனெ் -06: பின்பு யதைன்; ஜலத்தின் மதத்ியில் ஆகாேவிரிவு உை்டாகக்கடைது என்றும், 

அது ஜலத்தினின்று ஜலதண்தப் பிரிக்கக்கடைது என்றும் தசான்னார.் 

 

எை்ைங்கேின் விரியை நிணனவு எனும் ஆகாேம். தந்ணதயின் காம எை்ைத்தில் 

உை்டான ஜலம் ஒரு தணல, அது தாயின் கருைணறயில் தசன்று கட்டிேது இன்தனாரு 

தணல. இரை்டும் ஒரு உடலில் தனிதத்னியே பிரிந்து நிற்பணத குருவின் இரக்கத்தால் 

மட்டுயம காை முடியும்.  

 

கலிொமே னுெ்மபரு முே்மோன்றி லங்ஙிதய 

காணுதின் சானுக்குள்தள அது 

காணுவிந் நுவினிற் கூடதே ேந்நுக 

ருக்கூட கே்துக்குள்தள அமேக் 

கண்டேர் ோமூமீன் தறகெண் தீண்டல்ஹ 

ராமென்ற துதேேெ்  

என முரீதுச ்சுருக்கதத்ில் அருேியுே்ோரக்ே். 

 

தகாடாயிேக் கூர் திருோக்கியெ் எண்-69  

மக்கேின் னிணனதைன்னும் ஆகாேத்தில்தான் சுைரக்்கயலாகம் கட்டப்தபறுகிறது. 

னிணனதைன்னும் ஆகாே தைேியில்தான் சரை் சம்பத்தும் இருக்கிறது என 

கூறியுே்ோரக்ே். 

ஜலதண்த ணைத்துே்ே யமகங்கயே நம்மிடத்தில் எை்ைங்கோக உே்ேது. யமகங்கேின் 

நடுயை உை்டாகிற மின்னணலப் யபால் ஆசான் யதான்றி ைான்தகாணடயின் மூலம் 

நன்ணம, தீணமணே நம்மில் பிரித்து நல்ைழிப்படுத்துகிறாரக்ே். 

இதணனயே, பூமியில் யதைன் ராஜாதி ராஜாைாக, சற்குருைாக, நடுைாக நின்று இரட்சிப்பு 

தருகிறாரக்ே் (சங்கீதம் 74 : 12 ) 

 

ேசனெ்-07:யதைன் ஆகாேவிரிணை உை்டுபை்ைி, ஆகாேவிரிவுக்குக் கீயழ இருக்கிற 

ஜலத்திற்கும் ஆகாேவிரிவுக்கு யமயல இருக்கிற ஜலத்திற்கும் பிரிவுை்டாக்கினார;் அது 

அப்படியே ஆயிற்று. 

 

ஆகாே விரிவு நிணனைாகவும், கீயழ இருக்கிற ஜலம் என்பது னரனிடம் மனமாகவும், 

யமயல இருக்கிற ஜலம் என்பது ஆசானின் அறிைாகவும் இருக்கிறது. இதணன 

நமது ததே்ைம் தமே்ன்னிணலப் யபாதம் என்ற பாடலில், 

மெய்ே ழிக்குரு ொர்மசால்தெ தனாக்கமுெ் 
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மபாய்ே ழிக்குரு தபாேங்ஙீழ் தனாக்கமுெ் என பாத நிணலயில் 

ணைத்து அருேியுே்ோரக்ே்.  

 

ேசனெ்-08: யதைன் ஆகாேவிரிவுக்கு ைானம் என்று தபேரிட்டார,் சாேங்காலமும் 

விடிேற்காலமுமாகி இரை்டாம் நாே் ஆயிற்று. 

 

ஆகாே தைேியில் காலச ் சக்கரங்கோக சூரிேனும், சந்திரனும், நடச்த்திரங்களும் 

சுற்றி ைருகிறது. அது யபால நம்மில் ஆகாேமாகிே நிணனவில் சூரிேனாகிே மனமும், 

சந்திரனாகிே அறிவும் இேங்கிக் தகாை்டுே்ேது. நாோனது இை்விரை்டின் தசேலால் 

அணமகிறது. நம்மில் காலமாகிே ைேணத குறிக்கும் அேவு யகாலாக இருப்பது மூசச்ு .இது 

எை்ை ஓட்டத்திற்கு தக்கைாறு ஓடுகிறது. இரை்தடனும் ைாசியில் எை்ைதண்த 

நிறுத்தினால் மூசச்ானது தைேியில் ஓடாமல் இருக்கும். இதுயை தைம், நிஷ்ணட, யோகம் 

என்தறல்லாம் ஞானிகே் கூறுகிறாரக்ே். 

 

ேசனெ்-09:பின்பு யதைன்: ைானத்தின் கீயழ இருக்கிற ஜலம் ஓரிடத்தில் யசரவும், 

தைட்டாந்தணர காைப்படவும் கடைது என்றார;் அது அப்படியே ஆயிற்று. 

 

ேசனெ்-10: யதைன் தைட்டாந்தணரக்குப் பூமி என்றும், யசரந்்த ஜலத்திற்குச ் சமுத்திரம் 

என்றும் தபேரிட்டார.் யதைன் அது நல்லது என்று கை்டார.் 

 

ைானத்தின் கீழுே்ே சமுத்திரம் என்பது, ஜலமாகிே எை்ைம் பலைாக விரிந்து 

கிடந்தால் எமன் ணகயில் சிக்கி னரகிற்கு ஆோக யநரிடும் என்பணத குறிப்பதாகும். 

ஆதி தமே் உதே பூரை யைதாந்தம் முகப்பு பாடலில், 

 

எண்ணெ்பல தகாடிய ோய்விரிந்தந 

ென்னுெ்பல உயிர்கமள லாெ்னெோய்...என அருேியுே்ோரக்ே் 

நமது சற்குரு பிரான் தைட்டாந்தணர என்ற தைட்டாத சக்கரதண்த ததாட்டுக் காட்டி பிரம்ம 

வித்ணத தசேலில் பழக்கி, அணசோத ஆழங்காை முடிோத, அணமதிோன ஆழ்கடலில் 

கலிமா என்ற முத்து எடுக்க ணைக்கின்றாரக்ே். இசத்சேணல யசாடச னிணலயில், 

அண்டிதய தொனங் மஙாண்டங் ஙண்டிதய 

அறிே்து ோரே்தில் 

ஒண்டிமயா ருெ்ென ொகவு மறே்திட ்

தடாதுெ் முமறயாதெ என அருேியுே்ோரக்ே். 

 

சற்குருபிரான் அருள் ேர்ஷிப்பு: 

தைேியிலுே்ே பணடப்பினங்கேில் இணறைணனத் யதடுைணத விட்டு யமலான 

பணடப்பாகிே மனிதனாகிே நம்முே் ணைத்து தான் இணறைணன கை்டறிே யைை்டும் என 

அணனத்து யைதங்களும் கூறுகிறது. சூரிேன் சந்திரன் ைருைதற்கு முன்னால் தைேிசச்ம் 

உை்டாகக்கடைது என்பதும், ஆறு நாேில் உலகத்ணத உை்டாக்கிேதும், ஏழாம் நாேில் 

ஓே்ந்திருந்தார ்என்பதும், நம்முே் ணைத்து பாரத்்தால் அறிவுக்கு தபாருதத்மாக இருக்கும் 

என அருேி சணபணே நிணறவு தசே்தாரக்ே்  
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27-02-2022 : ஞாயிற்றுக் கிழஜம சிறப்பு சமப 

குழந்மேசாமி கவுண்டர் ஐயா அேர்களின் 14ேது ஆண்டு பூர்த்தி விழா 

மோகுப்பு: ஸ்ரீமதி. அருணா சுதர்சனம் 

 

மசால்லறிய னால்தேேெ் அங்ஙெ் ஆறுெ் ... என்ற பாலுடன் அணை ததாடங்கிேது. 

தபரியோரக்ே் னிதத்ிேத்தில் ஏறிே நாணே னிணனவு கூரை்து என்பது அைரக்ள் அணடந்த 

அந்த னித்திேதண்த நாமும் அணடே யைை்டும் என்பதற்காகவை பகாண்டாடப்படுகிறது. 

 

ஆக்மக நிமலயாமெ: நிணலேற்ற உடலில் இணறைன் எங்யக என்று யதட யைை்டும். 

பிறைாணம அவடைதற்கு அறிவு யைை்டும். 

உே்னிணனவு தைேினிணனவு என்று இரு னிணனவு 

நம்முே் உே்ேது. நம்ணம காத்து இரட்சிக்கும் அந்த 

உயிரான பரம்தபாருளுக்கு உே்னிணனவும், இந்த உலக 

தசேலுக்கு தைேினிணனவும் தகாை்டு ைாழ்பைன் 

சுலபமாக ஞானதண்த அணடே முடியும்.  பிராைன், 

ஆறாைது அறிவு, இைற்ணற அறிவித்து, நம்ணம அன்பு 

உருைாே் பரசிைமாே் ஆக்கி ணைப்பைரக்ே் குருபிரான். 

இதுயை அன்யப சிைம். சிை யோகம், சிை யபாகம், 

பிரம்ம வித்ணத பழகுைதால் ைரும் ஆனந்தம், இதுயை 

சிைானுபைமாக உே்ேது. 

 

ஜீை சயகாதரர ் ைடியைலன் அைரக்ேின் அன்பு பற்றிே 

புரிதல்:   

 

அன்மபனுெ் பிடியுள் அகப்படுெ் ெமலதய ... என்ற ைே்ேலாரின் பாடணலத ்

ததாடரந்்து சிைணன அறியும் அன்யப சிறந்த அன்பு. அன்ணப பகிரை்தற்கு ைழி 

தமாழிோகும். நிமறமொழிொந்ேர ் மபருமெ ெமறமொழி காட்டி விடுெ் என 

திருைே்ளுைர ்கூறியுே்ோர.் தமே் பிறந்தது யைதிேர ்தமாழியியல என்று கூறுைர.் தமே்ணே 

எடுத்துக் கூறும் தமாழியே நிணறதமாழி. ஒரு தமாழிோம் குருதமாழி தமே்பால் அறிந்தால் 

என்று ஆை்டைரக்ே் கூறியுே்ோரக்ே். குரு தமாழி தகாை்டு அறிைதுயை தன்ணன அறிதல். 

தமே் தபாருளுக்யக அன்பு என்ற னாமம். அந்த தமாழியே இேல் தமாழி, நிணறதமாழி. 

பகரத்மாழி சுணையும் பசியினில் உகப்பும் என்பது யபால் நம் நிணலேறிந்து ஆறாைது 

அறிணை நம்முே் துலங்கச ் தசே்பைரக்ே்  ஆசான். னாத லட்சைம் னாதன் லட்சைம் 

னாதன் ைாே்ணமயின் லட்சைம் என்று தமே்ம்மை ஞானதத்ில் கூறப்பட்டுே்ேது. உயிணர 

பிரகாசமாக்கும் அதுயை இருேறு தமாழிோக யைததமாழிோக திருைாக்காக அன்ணப 

காட்டும் ஆணிதமாழிோக உே்ேது. 

அழியாப்பதி குடிதயறிய 

     னாயக மென் குருவின் 

மொழியாெ்படி குடிதயறியு 

     பாயெ துட்புகதே...                              என்ற ஞான முணறயீடு பாடலின்படி 

தமாழி என்பது தைேிசச்ப் தபாருோக ஞானதத்மிழாக,  'ெ்' தமாழிோக, திரு தமாழிோக 

ஒரு யநரதண்த நமக்கு உைரத்்தும் கனி தமாழிோக உே்ேது. துப்புறைாக உன்னுே் 

துலக்கும் ஆசானாக, வித்தகப்தபருமான் விேக்கி என்தறனக்கு, தசால் ஒரு தபாருோகவும் 

ஆசானின் னாதயம னிஜமான அன்பு என ஆை்டைரக்ே் கூறியுே்ோரக்ே்.  

 

ஜீை சயகாதரர ்விஜேகுமார ்அைரக்ேின் புரிதல்: 
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இந்த உடல் நாம் அல்ல. நிணனவின் உே்யே காலம் நாே் அணனத்தும் 

உே்ேது. மனம் இன்னது என்று அறிந்து அவதக் தகாை்டு மயிரப்்பாலம் 

கடக்க  யைை்டும் என ஆை்டைரக்ே் கூறியுே்ோரக்ே். எைன் ஒருைன் தன் 

மனணத தைல்கிறாயனா அையன வீரன் என இராமகிருஷ்ை பரமஹம்சர ்

கூறியுே்ோர.் னபுசாக உே்ே மனணத யமல் யநாக்காக சிபத்தாக மாற்றுையத 

பிரம்மவிதண்த தசேல். அதுயை சாகாமல் சாைது. மனம் திரும்புங்கே் பரயலாக ராஜ்ேம் 

சமீபமாக உே்ேது என சத்திே யைதத்தில் கூறப்பட்டுே்ேது. குருவின் மூலம் பிறவிப்பிைி 

மாற்றி பிறைாணம அணடையத இந்த அணையின் யநாக்கம்.  

 

ஜீை சயகாதரர ்நாகலிங்கம் அைரக்ேின் புரிதல்: 

 

யசாடச னிணல காப்பு தசே்யுே் மசால்லமோண் ணாேபல்  லாயிரெ் தகாடியண் 

டெ்பமடே் ோங்ஙாங்ஙு ... பாடணலத் ததாடரந்்து,  பல்லாயிரம் யகாடி ஜீைராசிகேில் 

மனிதன் மட்டுயம இணற தபாருணே அறிே முடியும். னித்திே ஜீைணன அறிே குரு  

கட்டாேம் யைை்டும். எல்லா உயிரும் ஒர ் உயிராே் பாரக்்கவும், நாேின் ரகசிேத்ணத 

அறிந்து ைாழவும்  குருயை துணை என்ற புரிதலுடன், மெய்ேழி  குழந்மேசாமி கவுண்டர ்

ஐயா அேர்களின் ஆண்டு பூர்த்தி விழா சணப இனிவத நிவறவைறியது.  

 

 

இஜச வகுப்புகள் ~ மோகுப்பு:  ஸ்ரீெதி. லாேண்யா ோசுதேேன் 

 

13-02-2022 : ஞாயிற்றுக் கிழஜம இஜச வகுப்பு 

 

அண்ட ராலும றியமவாண் ணாத்திரு 

அண்ட ரண்டப கிரண்டம் பாய்ந்நுதம 

அண்ட தமாரணு வினுள்தள காட்டிய 

மதாண்ட ருள்ளத்மதா டுங்ஙும்த னியதர  

 

  என்ற குரு ஸ்யதாதத்ிரம் பாடலுடன் இவச ைகுப்பு பதாடங்கியது 

 

 

பூரணப் புமேயல்  

காப்பு 

 

தனருமரேெ் பிஸ்மில்லா ஹிர்ரஹுொ தனாடுெ் 

னிர்ரஹீமென் றிலங்ஙுெ்பரி பூரணமிங் ஙுமரக்கே் 

திருெமறதயான் யாமகளேல் லஅலமென ேமழே்ே 

      தீரமுள்ள தீன்முமகய தீன்பாேெ் பணிந்நு 

ேருெ்தேே ொர்க்கமனறி ோலகுரு விரசூல் 

      ேருெ்னபிகள் மபருொன்றன் ெலரப்்பாேெ் பணிந்நு 

மேருளமுே ெளிே்ேமேன்றன் குருமபருொன் பாேெ் 

      சிரெ்பணிந்நின் னெ்மபரிதயார் பேெ்பணிந்ந காப்தப  

 

 

னூல் 

 

சிரம்மபருந் நுஜறவளரும் - தவகாச ்

சீர்பாத கமலமமன் சிரசில்ஜவத்தத 
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இருஜமமுத் தாபமமல்லாம் – தபாக்கி 

இதயம்க டல்தபால்விரிந் நுதயஞ்மஞய்ய 

இஜறவதன யறிவாமனன்ற - அசச்ரமூன் 

றிருத்திமய மக்கறிய ஜவத்தவரத 

குருெல ரடிேணங்ஙி - இமறதூேர ்

குலனரு ளாரணப் பலன்மகேர ... 

 

என்ற பாடல்கள் தாேத்துடன் பாடுைதற்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டது.  

 

 

20-02-2022 : ஞாயிற்றுக் கிழஜம இஜச வகுப்பு 

 

 

இணங்ஙிய சுபாவம் பார்த்து 

    ௭ன்னிரு தயத்தி னுள்தள 

பிணங்ஙிடா தீமா னாறும் 

     மபருனிஜல யறியக் காட்டி 

வணங்ஙிடு மிசுலாத் ஜதந்நும் 

     வஜகவிதி யங்தங பூட்டி 

இணங்ஙுதற் குளவு மசால்லி 

     மயன்னகம் துறந்ந தததவ 

 

என்ற யதாத்திரப் பாடலுடன் இவச ைகுப்பு பதாடங்கியது.  

 

 

பூரணப் புமேயல் - பக்கெ் 81 

 

னஜடமயனு முைூஜதக் காண லகுவல்ல தன்னாலாகா 

திடமுள ஞான னாதத் ததசிக ருளம்க னிந்நு  

 

உடஜலவிட் டுடலிற் பாய்ந்நு ஓமுடிந் நிடத்திற் றாக்க 

னஜடயது ததாணித் ததாணும் னாட்டனீ யகலா தங்தங. 

 

என்ற பாடல் விருதத்மாக பாடுைதற்கான பயிற்சி அேிக்கப்பட்டது.  

 

பே்திமகாண்டு பசியுடதன சுே்ேொக பாலகதன சாேகே்தினிமலக்குெ் தபாது என்ற 

பாடலும் ொேேே்தின் ெதியமுேெ் கருவூர் னாட்டில் என்ற பாடலும் விண்டுவிண்டு 

அந்ேரே்தோடுருவிப்பாயுெ் என்ற பாடல்கள் தாேத்துடன் பாடுைதற்கு 

பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. 
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லலிதா 

தபான்லட்சுமி 

ஆதி பராசக்தி 

தயபஸ்ைரி 

தசல்லம்மா 

புன்னணக 

இன்பலதா 

கல்ோைி 

ஸ்ரீமா மகிமா 

சபிதா 

யசாணலேப்பன் 

பழனி தசல்ைராஜ் 

பழனிகுமார ்

காரத்்தியகேன். சிைகாசி 

பழனியைல் 

சீனிைாசன் காஞ்ஞிபுரம் 

ஜீைா காஞ்ஞிபுரம் 

பாரத்்திபன் 

மயகஷ் மதுணர 

திோகராஜன் 

மாதைன் 

கிரகதுணர 

ராஜமயகஷ் 

தனராஜ் 

மஞ்சுநாதன் 

ைடியைலன் 

காரத்்தியகேன் ஆைடி 

பாஸ்கர ்

தைங்கயடசன் 

கிரிதரன் 

கயைசன் சிைகாசி 

சுந்தர ்

தகௌதம் 

மைிைை்ைன் 

பூஷன் பாலாஜி 

சசிகுமார ்மிட்டப்பல்லி 

உமாராைி 

நாகலிங்கம் 

கிருஷ்ைமூரத்்தி 

திருமுருகன் 

ஸ்ரீதுல்தாஸ் 

யமாகன் 

சரைைகுமரன் 

கவிதா.திருத்தைி 

மயனாகர ்

லதா உதேன் 

முருகன் 

தைங்கயடசன்.யைலூர ்

முத்துக்குமரன் 

யதைன் 

புகயழந்தி 

சீனிைாசன்.தசன்ணன 

உறுப்பினர்
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