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மூலமந்நிரம் 

முத்திபூரண்ம்!  

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுரய்ுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சரை் மூலமந்நிர 

னிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைரக்வள முத்தி பாலிப்பு.  

 

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குருடாயிருந்த எங்களுவடய கண்கவள ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந வதசிவகந்நிரவர வதைரீருவடய திை்ய திருைடிக் கமலங்ஙளுக்வக னமஸ்காரம்  

 

 

மகாசங்ஙல்ப மந்நிரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவடய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவடயாளம், கசப்பு தீட்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் வஙாடிகால னரக வைதவனக்குப் வபாகாமல் அவதமாற்றி, 

பரமபத னித்திய மகிழ்சச்ி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சதுரய்ுகத்திலும் உண்டான எல்லா ஜாதி 

மத வைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக பிரம்மவித்வதச ்

பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த உலகத்வத விட்டு 

மறந்நு மவறந்வந வபாய்விட்ட இறுதிக்காலமாகிய இதுவனரம் எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் 

அவத பிரம்மவித்வதச ்பசயலாகிய சுைரக்ப்பதி பரமபத முத்திச ்பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் 

கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத தைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் 

குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் வசரந்்நு 

ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்வறாம்!  

எதாரத்்த னன்மனத்தினர ் யாராக இருந்தாலும் இதில் வசரந்்நு வதைப்பிறப்பிவல பிறந்நு 

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைரக்ளுவடய ஆசீரப்ாதம்! 

  ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவரக்ளின் முன்னுஜர 

  

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்கவள எதாரத்்த நன்மன சற்சன 

மக்கவள, நைம்பர ் மாதம், 

பதினாறாைது இதழாக உதயமாகும் 

அக்வடாபர ் மாத மின்னணு 

சஞ்ஞிவகயானது, பதிவனந்து அவை 

நிகழ்வுகவளயும் மூன்று இவச ைகுப்பு 

நிகழ்வுகவளயும் பகாண்ட இரத்தின 

சுருக்கமாக, வதைாமிரத் பதளிைாக 

உங்கள் வககளில் தைழ்கிறது. பரிசுத்த 

ஆவி பதய்ைத்தின் அருளாசியுடன் 

உலக மக்களுக்கு பாற்கடவல காய்சச்ி 

ைடித்து பதளித்திட்ட வைதாந்தம் 

வபான்று அவையின் நிகழ்வுகளான 

சுவிவசஷ நற்பசய்திகவள சுருங்கச ்

பசால்லி நித்தியமாக பகாண்டு வசரக்்கும் திருப்பணிவய சிரவமற் தாங்கி  அரும்பபரும் 

முயற்சி பசய்த மக்களாக விஜயகுமார,் கல்பனா விஜயகுமார,் ஜீவிதா ைடிவைலன், கவிதா 

பைங்கட், வேமா தியாகராஜன், தியாகராஜன், பஜயக்குமார,் கிருஷ்ணமூரத்்தி, குமவரசன், 

பானுமதி குமவரசன், அருணா சுதரச்ன், மணிபமாழி மஞ்சுநாதன், கவிதா-திருத்தணி 

ஆகிவயார ் உள்ளனர.் நிகழ்வுகளின் சிறப்புகளாக விழிப்புணரவ்ு அவையாக விளங்கும் 

சத்துைாசச்ாரி அவைவய முன்னின்று நடத்தும் பகளதம், ஆயுத பூவஜ தினத்வத முன்னிட்டு 

உலகிலுள்ள எை்வித ஆயுதங்களுக்கும் வமலான, நிகரற்ற, விஞ்ஞானம் பகாண்டு விளங்க 

முடியாத, தை ஏற்றத்தால் விவளகின்ற னாைாஸ்திரத்தினுள் உள்ள ைஜ்ராயுதத்திற்கு ஈடானது 

எதுவும் இல்வல எனவும், இவறைனின் திருக்கரத்தில் சன்னத முத்திவரகளாக இலங்கும் 

ஆயுதங்கவள மனிதனின் அறியாவமவய பைட்டி வீழ்த்தக் கூடிய ஒன்றாக உள்ளது எனப் 

பகிரந்்ததும் சிறப்பான ஒன்றாகும்.  

 

06-10-2022 வியாழக்கிழவம நிகழ்ைாக, குரு பகாண்டலின் திரு அைதார திருநாள் விழா 

என்பது சீடனின் இதய மாளிவகயில் நடப்பதன்றி புற உலகில் நவடபபறும் விழா அல்ல. 

துப்புரவாக உன்னுள் துலக்கும் ஆசாஜன பபாற்றி என்ற பதய்ைத் திருைாக்கின் படி 

துப்புரைாக அைரைருள் துலங்கும் நாவள அைதார திருநாள். நாம் அறியாவமயில் இருந்து அறிவு 

நிவலக்கு ஆளாகின்ற அவனத்து நாளுவம அறிவின் திருவுருைாக ைரும் அண்ணல்களின் 

அைதாரத் திரு நாளாக உள்ளது. இஜமப்மபாழுதும் என் மநஞ்சில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க 

என்பதவன காலக்கணக்கின் ரகசியத்துடன் வைத்து நம் கடவமவய நிவனவூட்டும் ைண்ணம் 

இவறைவன எப்படி நிவனக்க வைண்டும் என மணிைாசகப்பிரான் சிைபுராணத்தில் 

அருளியவத ஒப்பிட்டு, அருண் கம்பராஜன் கூறிய விதமும், நான் என்பதின் சிறப்வப என்னில் 

நீயும் உன்னில் என் ைாரத்்வதகளும் நிவலத்திருந்தால் இரடச்ிக்கப் பபறுைாய் என்ற சத்திய 

வைதத்தின் திரு ைாரத்்வதகளுடன் ஒப்பிட்டு, அவையின் பசயலாளர ் மணிைண்ணன் கூறிய 

விதமும், அறிவின் இலடச்ணவம அைதார புருஷரக்ளின் அவடயாளம் எனவும், 10 அைதார 

நிவலகளும் அைரைரிடத்திலும் அகமிய பசயல்களாக உள்ளது என சங்கர ் கூறிய விதமும் 

அன்வறய தினத்தின் சிறப்பாகும். 

பதிவனந்து அவை நிகழ்வுகளின் ஒட்டுபமாத்த ரத்தினச ் சுருக்கமானது, ஒை்பைாரு 

மனுவின் கடவமயும் மரணமிலாப் பபருைாழ்வை பபற வைண்டியது ஒன்வற. அதவன மறந்த 
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மனிதனுக்கு கடவமவய நிவனவூட்டி  நிவறவைற்றவை, வைதங்களும் திருக் வகாயில்களும் 

ஆகம விதிகளும் ைந்தன. அதவன அகப்புற சான்றுகளுடன் எடுத்துவரக்கும் எல்லாம் ஏல 

ைல்லைரக்ளும் புல்லும் பூமி உள்ள நாள் ைவர இை்வுலகிற்கு ைந்து பகாண்வட இருப்பாரக்ள் 

என பிரம்மப்பிரகாச பமய்ைழி சாவல ஆண்டைரக்ள் ஆசீரப்ாத ஒலிைாயுவர 

அருளியுள்ளாரக்ள். அைரக்ளின் பசை்விய ைழிவய பின்பற்றி எை்வித குற்றமுமின்றி, 

மனிதனிடத்தில் உள்ள தன் குற்றத்வத உணரத்்தி அவத மாற்றுைதற்குரிய நிவலப்பாடுகவள 

பிரதி மாதமும் ஆதி மாரக்்க னீதி பமாழி எனும் மின்னணு சஞ்ஞிவகயாக உதயமாகிறது.  

 

பவண்டுங்கால் பவண்டும் பிறவாஜம மற்றது 

பவண்டாஜம பவண்ட வரும். 

 

என்ற ைள்ளுைப் பபருந்தவகயின் ைாக்கிற்கிணங்க மக்கள் யாைரும் மரணம் இலாப் 

பபருைாழ்ைாகிய பிறைாவம பபற்று ைாழ்ைாங்கு ைாழ்வு ைாழ வைண்டும். எக்காலத்திலும் 

மாறாத னித்திய மகிழ்சச்ி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சரை் வைதங்களும் சரை் மதங்களும் ஜாதி 

குல வகாத்திரங்களும் மூல மந்திரங்களும் ைந்தது என்பதவன ைாய்சப்சால்லன்றி பசயலாக 

ஆக்கி வைக்கும் அவையாக திகழ்ைவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. எண்பணாணா எல்லா சிதத்ி 

முத்திகளும் பபற்று விளங்கும் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைம் பரம்பபாருள் பிரம்மப் பிரகாச 

பமய்ைழி சாவல ஆண்டைரக்ளின் திருைருளால் நடக்கும் இந்த அவையானது, அைரக்ளின் 

அருள் பாலிப்புடன் வமலும் வமலும் சீர ்சிறப்புடன் சிறந்து விளங்க அைரக்ளின் திருைடி வபாற்றி 

ைணங்கி வைண்டுகிவறன்.      
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உலகத்தில் கல்யாணம் இல்லாமலிருந்நால்தான் ஞானம் ைரும் என்று எண்ணுகிறாரக்வள! 

ஏன்? அப்வபாது, மகாவிஷ்ணு அதாைது சரைக்ஞ கண்ணபிரான் அைரக்ள் திருமணக் 

வகாலமாகத்தாவன இருந்நாரக்ள். அரஜ்ுனனுக்கு உபவதசம் ைழங்ஙினாரக்ள். ஞானத்வத 

அவடைதற்குக் கல்யாணம் கூடாபதன்றால் ஞான தாதாைான கண்ணபிரானைரக்வள இைரக்ள் 

இகழ்கிறாரக்ளா? அறியாவமயினால் அப்படி எண்ணுகிறாரக்ள். இகவபாக சம்பத்துடவன கூடிய 

பமய்விவளவு சிைவபாகச ் பசல்ைக் குவபரரக்ள் இருக்கக் கூடாதா? னிஜமான ஞானம் என்றால் 

அவத எது ைந்நு தடுக்கும்? எமனும் கண்டு னடுங்ஙுகிற பமய்ஞ்ஞானத்தின் முன்னிவலயில் எது 

ைந்நு குறுக்கிடும்? னிஜமான ஞானபமன்றால் அப்படித்தானிருக்கும்! மவனவி, மக்கள், 

வதசாதிபத்தியம், புகழ், ஊண், உறக்கம் முதலிய யாைற்வறயும் துறந்நாலும் ஒரு பமய்க் 

குருபிரான் இல்வல என்றால் இந்ந பமய்ஞ்ஞானம் கிட்டாது. ஒரு பத்தினித்தனத்துச ்பசயலுவடய 

வதை குருபிரானைரக்ள் ைாய்த்தால், வதசாதிபத்தியம், மவனவி மக்கள், சம்பத்து, உலகப் 

புகழ்சச்ி எது இருந்நாலும் இந்ந பமய்ஞ்ஞானத்வத ைந்நு தடுக்காது. 

~ சாஜல ஆண்டவரக்ள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 அக்படாபர் மாத அஜவ 

நிகழ்வுகள் - நவம்பர் மாத மவளியீடு 

 

 

02-10-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. கவிதா (திருத்தணி)  

 

ஆயுத பூஜை சிறப்புகள் 

 

ஜீைசவகாதரர ் பகௌதம்: நிராயுத பாணியாக ைரும் அைதார மூரத்்திகள், மனிதரக்ளின் 

அறியாவமவய அகற்றி அறிவுடன் ைாழ வைப்பதற்காக தங்களின் தை ஏற்றத்தால், 

இவறைனிடம் பபற்று ைரும் முத்திவர சன்னதங்கவள ஆயுதங்கள். அைரைரிடத்திலும் அறிவு 

எனும் சமவயாசிதவம ஆயுதமாக விளங்குகிறது. மனிதனின் அகஉலக ஆயுதங்களாக நிவனவு, 

எண்ணம், நான், மனம், கைனம் ஆகியவையும் புறஉலக ஆயுதங்களாக ஐம்புலன்களும் 

உள்ளன.  

 

பபாது நடத்தரசாக சரை் உயிரக்ளிடத்திலும் விளங்கும் ஆன்மா எனும் இவற பபாருவள, 

தன் ஜீைவன அறியும் தன்வம பபற்ற ஜீைாத்மாைாகிய மனிதன் ஒருைவன அறிய முடியும். 

ஜீைாத்மாைானது பரமாத்மாவை அறிந்திட பமய்ஆசானிடத்தில் உள்ள ஆவிவட எனும் 

வதைவயானியில் பிறக்க வைண்டும். ஆசானின் திருநாவின் மூலமாக, சீடனின் பசவியினுள் 

நடக்கும் சிைவபாகத்தால் அறிவுத் பதளிைான ஞானக்குழந்வத பிறக்கும். மனமாக இருந்த 

ஒன்று அறிபைனும் ஜீை குழந்வதயாகிய முசச்ுடர ்ைனப்வபறி யை்ைனம் அவடகிறது 

 

ஆசானிடத்திருக்கும் வகாடாயிதவம நரவன மனுைாக்கிப் பின் மவறபடாத் வதைராக்கும் 

ைல்லபம் பபற்றது. சரை் சன்னதாலங்ஙிரத்ரான பமய்ைழிச ்சாவல ஆண்டைரக்வள, யாைரும் 

பபற்றறியாத கிள்னாமம் எனும் சன்னதத்வத தங்கள் திருக்கரத்தில் தாங்ஙி 

ைந்தாரக்ள்.காருண்ய தலமாக விளங்கும் வதாற்றமில்லாவம எனும் குவடயிருட் வகாளவம 

ஆசான் இருக்கும் தலம். முத்தாபமாகிய பஜக மிருக அபாயம், வராக தரித்திரியம், இடரிடும் 

கவட நாள் இவை மூன்றும் குருகுல ைாசத்தால் தீரக்ிறது. பண்படாத நிலமாகிய சீடனின் 

மனவதப் பண்படுத்தி வித்தில்லா வித்வத விவதக்க ைரும் பசால் ஏர ்உழைவர பமய்ஆசான். 

 

தன்வன அறிந்து ைணங்கும் பமய்ைணக்கத்தின் பசயவல, தம்வம நாடி ைரும் மக்கள் 

யாைரக்்கும் அழியாத அறிபைனும் ஆயுதம் பகாண்டு நின்வறாரக்ள் நிவலயறிந்து நமது 

குருபிரான் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மூலமாக ைாரி ைழங்குகிறாரக்ள். வீரப்பிரம்மம் 

அைரக்ளின் தீரக்்கதரிசனங்கவளத் பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

 

 

06-10-2022 ~ வியாழக்கிழஜம ~ திருஅவதாரத் திருநாள் சிறப்பு சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

 

குருமகாண்டல் அவர்களின் அவதாரத் திருநாள்   

இடம்: வி.என்.எஸ்.அரங்கம், அண்ணா நகர,் பசன்வன.  

 

அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக் கதஜவ  

யஜடக்கும்பப ரறிமவனக் கருளி  எனும் குரு மணிமாவல வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகள் உதயமாயிற்று. 
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குருபிரான் அருளமுதம்:  

அங்கம் எது எனத் பதரிந்து ஐம்புலக் கதவை அவடப்பவத அறிய வைண்டும். பனயமுள 

ஐம்புலனாற் சூழ்ந்த துன்பம் னக்ீகுதற்கு முஜறயிதுதா  னிஜலத்துப் பாரன்ீ. கன்மமாகிய 

விவன தீர ஐம்புலன் அடங்க வைண்டும். பமய்ஞானம் என்பது ைாழ்ந்து பாரக்்க வைண்டிய 

ைாழ்க்வகவய அன்றி வைதத்வதக் வகட்டு, படித்து, உருப்வபாடுைதல்ல. எதாரத்்தமாக 

பமய்ஞானத்வத வதடுகின்ற மக்களன்றி மற்றைரக்ளின் நிவல, இரும்பு அடிக்கும் இடத்தில் 

ஈ-க்கு என்ன வைவல என்பது வபால் நாடட்மின்றி இருக்கும்.           

 

ஜீைசவகாதரர ் அருண்: இஜமப்மபாழுதும் என் மநஞ்ஞில் நீங்காதான் தாள் வாழ்க என்ற 

காலக்கணக்கின் அைசியதவ்தயும், பிறைாவம பபறும் கடவமவயயும்,  ஒரு பமய்குரு 

பிராவனத் வதடி அவடந்து அைர ் அருளால்தான் மனுைானைன் பபற முடியும். 

பமய்ஞானத்தில்தான் விஞ்ஞானவமயன்றி, விஞ்ஞானத்தில் பமய்ஞானமில்வல. 

னடந்நறியாப் மபருங்ஙாட்டில் னல்வழியீ மதனவியந்நு னயந்நு காட்டி அருளும் 

சற்குருநாதரின் பாதம் பணிவைாம்.               

 

ஜீைசவகாதரர ் மணிைண்ணன்:  னித்திய பமய்ப் பபாருளாகிய நான் என்பவத அறிய 

வைப்பைரக்வள பமய்க் குருபிரான். என்னில் நீயும் உன்னில் என் வார்த்ஜதகளும் 

நிஜலத்திருந்தால் இரடச்ிக்க மபறுவாய் எனும் சத்திய வைதத்தின் சுவிவசஷ நற்பசய்தி 

நிஜமாகுமிடவம ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. நம்மிடம் அறியாத, புரியாத, விளங்காத, கல்லாத, 

அறியா"வம"யாக இருந்தைற்வற அறிவுவட"வம"யாக ஆக்கி பமய்ைழி மாரக்்கத்தில் 

அறமாகிய இல்லறத்வதயும், மசச்ம் காட்டி அசச்ம் தவிரத்்து, நீர ் நிவறந்த தடாகமாகிய 

மாரப்ில் ைாழும் மீவனயும், பசயல் ைடிவில் அனுபை அறிைாக அறியவைத்து எவனயாண்ட 

என் குருவிற்கு நமஸ்காரம். 

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:்  அைதார புருஷரக்ள், தான் பபற்ற அறிவின் இலடச்ணத்வத நம் 

தவலயில் ஏற்றி  நாம் அவத உணரும் வபாதுதான் அைரக்ள் அைதார புருஷரக்ள் என்பவதயும், 

எக்காலமும் நிகழும் பத்து அைதாரங்கவளயும் நம்மால் அறிய முடியும்.  

 

உறங்குவது பபால் சாக்காடு உறங்கி  

விழிப்பது பபால் பிறப்பு     (திருக்குறள்) 

 

என்ற ைள்ளுைரின் ைாக்கிற்கிணங்க நாம் தினமும் பிறந்து பகாண்வட தான் இருக்கிவறாம்.  

 

பசர்க்கவும் மமய்வழி பதசமமல் லாமுபம   

சீருஜர பாஜைமயலாம்  

தீர்க்கமத ரிசிகள் பூமிபுல் லுள்ளனா  

மளல்லாம்வ  ருவதுண்டு  (ஞான முஜறயீடு) 

 

அை்விதமான ஒன்று மலரை்தால் உலகில் உள்ள அத்தவன உயிரக்ளும் மலரக்ின்றன. 

சியாமளபமனும்  சின்மயத்தின் சிறப்வப, சிந்வதயில் இருதத்ிட தயாளகுணம் பகாண்ட 

தன்னிகரற்ற தந்வதயாக ைந்து, தியானத்தில் தினம் தினம் நம்வம திவளக்க வைத்து, 

வியாழபமனும் வைழமாம் குருவின் திருவுருைாகி, வியாழனாகிய இன்னாளில் அைதாரத் 

திருநாள் காணும் அண்ணலின் பபாற்பாதம் பணிந்து அடியைரக்ளாகிய நாங்கள் ஆசீரப்ாதம் 

வைண்டுகிவறாம்.           

 

குகாரம் குணாதீதமாம், ருகாரம் ரூபாதீதமாம். குணரூபங்ங ளில்லாததா யிருத்தலால் குரு 

பைன்று கூறப்படுகிறது. 

~ குரு கீஜத 
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குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

பிசச்ுலவகார ் பமசச்ுகின்ற வபவதயரக்ள் மாற வைண்டுபமன, ஜீைகாருண்யம், 

அருட்மபருஞ்பஞாதி தனிப்மபரும் கருஜண எனும் தாரக மந்திரத்வத உலக மக்களுக்கு 

ைழங்கிய பகுத்தறிவு பகலைன் ைள்ளல்பிரான் 

அைரக்ள், தன்ஜன அறிந்து இன்பமுற 

மவண்ணிலாபவ, எனக்கு ஒரு தந்திரம் நீ 

மசால்ல பவண்டும் மவண்ணிலாபவ என 

தன்வன அறியும் அைசியதவ்த 

உணரத்்தியுள்ளாரக்ள். சமரச சுத்த சன்மாரக்்கம் 

ஒன்வற தவழத்வதாங்கும் என்ற சத்தியைான் 

ைாக்கின்படி இதவன உணரும் நாளில் 

அைதாரமானது ஒை்பைாருைரிடத்திலும் 

நிகழ்ைவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மக்கவள 

அறிைர.்  

 

வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்கபள 

நீங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் 

உங்களுக்கு இஜளப்பாறுதல் தருபவன் என்ற 

சத்திய வைதத்தின் சுவிவசஷ நற்பசய்திவய 

பசயலாக்குைவத பபரிவயாரக்ளின் அைதார 

வநாக்கம். பமய்ைழி ஆண்டைரக்ளும் 

அருங்பஙாஜட பாஜலவனம் கானகத்தி லகப்பட்டு அடிஜமபரந் பதாடிப்பரி தவிக்கும் 

பபாது என்றும், கஜளயா றிடுங்ஙஜளயா  என்றும் அருளியுள்ளாரக்ள். பமய்ைழி 

குழந்வதசாமி கவுண்டர ்ஐயா அைரக்ளின் ஆசீரப்ாதத்தால் நற்பசய்திகளான சுவிவஷசத்வத 

உங்கள் முன்னால் ைழங்கும் ைாய்ப்பு பபற்வறன் என அருள்பசய்து, இன்று பிறந்தநாள் காணும் 

அருண், வமானிஷா தம்பதியினரின் குழந்வதகள் - அருண்மணி (எ) சித்தாரத்்தன், கைனமணி 

(எ) நிரஞ்ஞன் இருைவரயும்  தாயளித் திடட் மசல்வம் தந்ஜநய ரளித்த மசல்வம் என்ற குரு 

ஸ்வதாத்திரம் பாடலுடன் குருபிரானும் அவையிலுள்ள அவனைரும் ைாழ்த்த அவை நிகழ்வுகள் 

இனிவத நிவறவுற்றது. 

 

 

08-10-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. கவிதா மவங்கட் 

 

 

குரு கீஜத: ஆனந்ந பசாரூபமும், ஆனந்நத்வதச ்பசய்பைரும், பிரசன்னரும், ஞான பசாரூபரும் 

தனது தன்வமவயாடு கூடியைரும், வயாகீந்நரரும், யாைராலும் துதிக்கப் பபறுபைரும், பைவராக 

வைத்தியருமாக விளங்ஙும் ஸ்ரீமானாகிய குருவை னித்தியம் யான் னமஸ்கரிக்கின்வறன்.  

குருவின் ஆசீரப்ாதத்துடன் அவை நிகழ்வுகள் உதயமாகின.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பகளதம்:  

னகல் ைடிைாக உள்ள அசலான தத்துைங்கள்: வகாவில்களில் பூஜிக்கப் பபறும் கற்சிவலகளும், 

மரத்தாலான உருைங்களும், னிஜமான இவறைவனக் காண்பதற்காக உருைாக்கப்பபற்ற 

தத்துைவமயாகும். னிஜமான இவறைவன அைரைருள் காடட்ித்தரும் ைல்லவம பபற்றைவர 

பமய்குருபிரான். ஆண்டைரக்ள், திருபமய்ஞ்ஞானக் பகாரல் ைாக்கியத்தில் - நான் உன்னுள் ஒரு 

தவலமுவற காலம் குடிவயறி இருக்கிவறன், நீ என்வனத் திரும்பிப் பாரக்்க மாடட்ாயா என 

மனிதனுள் குடிவயறி இருக்கும் ஈசன், வைதத்தில் வகட்பதாகவும், ஆனால் மனிதவனா தான் 

பவடத்த நகல் ைடிவைவய பதய்ைமாக எண்ணி ைணங்குைதுடன், தன்னுள் குடிவயறியிருக்கும் 

தான் அறியாத ஈசவனயும், நகவல ைணங்கச ் பசய்யும் பாைவம இைவன மீளா னரகில் 
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தள்ளுகிறது. சரை் பவடப்புகளிலும் உன்னத பவடப்பான மனிதவனவிட உன்னதமான 

ஒன்றாகிய அறிவு, மனிதசச்டவ்ட தாங்ஙி ஒரு ரூபமாக ைருைவத பதய்ைமாகிய ஆசான். அைவர 

சரை் பாைங்ஙகவளயும் வபாக்கி எமன் எல்வலயில் ைந்து னின்று னம்வமக் காப்பைர ்  என 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

சத்தியபவதம்: என்வனக் கண்டவடகிறைன் ஜீைவனக் கண்டவடந்து, கரத்்தரிடத்தில் 

தயவையும் பபறுைான். என்வன பைறுத்து விவராதமாகப் பாைம் பசய்பைவனா, தன் 

ஆத்மாவைச ்வசதப்படுத்தி  மரணத்வதவய சாரை்ான். 

 

ஜசவம்-அஜசவம்: மனமானது சலனப்படாமல், மயங்ஙாமல், அவலயாமல் அறிைாக 

இருப்பதுவை வசைமாகும். அப்படியின்றி அவசந்து பகாண்வட இருந்தால் அவசைமாகி 

எண்ணம் பல வகாடியதாய் விரிந்து எமனிடம் சிக்கி விடுவைாம். ஆசான் அைரக்ளின் அருளால் 

தன்வன அறியும் பசயவல வசைம். இதவனவய, அகப்வபய்  சிதத்ர ்அைரக்ள் 

 

ஜசவமானதடி  அகப்ஜப 

தானாய் னின்றதடி 

ஜசவம் இல்ஜலயாகில் அகப்ஜப 

சலம் வருங் கண்டாபய 

 

ஜசவம் ஆருக்கடி அகப்ஜப 

தன்ஜன யறிந்ந வர்க்பக 

ஜசவ மானவிடம் அகப்ஜப 

சற்குரு பாதமடி.    என அருளியுள்ளாரக்ள் 

 

 

வித்தில்லாவித்து: வித்து னாயகமாகிய ஆசானின் வித்தில்லா வித்தாகிய னாதவம, வதை 

வித்தாகிய னரனின் பசவியில் நுவழந்து அைவன மனுைாக்கிப் பின் வதைராக மாற்றுகிறது. 

வித்தில்லா வித்து விஜதக்க வந்ந முத்திவித்தான முதற்மகாழுந்பந… என தனது ஆசானின் 

வமன்வமவயயும், அைர ் மூலமாக பமய் உணரவ்ு பபற்று அறிவுப்பிறப்பு பபறுைவதவய 

ஆனவித்தின் னாதமது உன் உடம்பதாகும் எனவும் பமய்ைழி சாவல ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

பஞ்ஞாட்சரம்: பிரகாசப்பபாருளாக னம் அகத்தில் காணும் பஞ்ஞாடச்ரவம நாம் காணும் 

மவல, கடல், அருவி மற்ற வதாற்றங்கவளயும் அறிவிக்கும் உலகாக, சகல உயிர ் ஜீைனில் 

னின்று ஆடும் குஞ்ஞிதபாதமாகவும் உள்ளது. பதளிந்த சிந்வதயுடனும், நிவலத்த புத்தியுடனும், 

ைாழ்ைாங்கு ைாழ்வு ைாழ மந்திரசயனத் வதவரான் குருபிரானின் பபாற்பாத கமலங்கவளப் 

வபாற்றி ைணங்குவைாம். 

 

 

09-10-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. மைய்குமார ்

 

 

னம்பிய தன்னுயிர் தற்மகாஜல மசய்வான் னமசிவ இருப்பறியான்... என்ற வதாத்திரப் 

பாடலுடன் அவை மலரந்்நது.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

மனிதனின் ஒை்பைாரு சுைாச விரயத்திலும் னிகழ்ைதுவை மரணம். பிறைாவமவய 

மரணமிலாப் பபருைாழ்ைாகிய சமரச சுத்த சன்மாரக்்கம் என ைள்ளல்பிரான் 
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அருளியுள்ளாரக்ள். அழி வதகத்திலுள்ள அழியாத சுத்த, ஞான,பிரணை வதகங்கவள அவடைவத 

சுத்த சன்மாரக்்கம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பழனிவைல்:  

விஜனப்பபாகபம மயாரு பதகங்கண்டாய். (பட்டினத்தார)். ஐயும், கிலியும், சை்வும் 

என்ற மூவிவனகவள மும்மூலங்களாக உள்ளது. விவனயின் முதல்ைனாகிய மனதின் மூலமாக 

உண்டான விதிவய காலமாக உள்ளது. நல்விவன, தீவிவன அற்ற னிவலவய பிறைாவமக்கான 

ைழி. நான் என்ற உணரவ்ின் மூலவம மனமும் முக்குணங்களும் உண்டாகிறது. அதில் ரவஜா, 

தாமச குணங்கள் கடந்து சாத்வீக னிவலவய அவடய வைண்டும்.  

 

ஜீைசவகாதரி பத்மாபதி:  

ஆன்மா பிறப்பு இறப்பற்றது. வசை அவசை நிவலகள் மனவதப் பபாறுத்வத உள்ளன. 

மனிதனுள் ைாடாத தீபமாக ஒளிரும் சிைவம அவசவுற்று சக்தி எனும் ஜீை மூசச்ாக மாறி 

அைரைர ் விவனக்வகற்ப வீணாகி மரணம் உண்டாகிறது. அன்வப உருைான அடி-முடி-நடு 

கண்ட ஒரு பமய் ஆசானின் வகயகத்தில் ஆகுைது ஒன்வற மரணம் தவிரக்்கும் ைழி. பமய் குரு 

பிரானின் ஒரு பசால்லால் தன்வன அறிந்து சிைமான சாதிவய சாதிமான்கள். காலத்தின் 

ரகசியவம அக புற சமயங்களாக உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சரைணகுமரன்:  

மறுபிறப்பு, மரணமிலாப் பபருைாழ்வு, உயிரத்்பதழுதல் என்பதின் சான்றாக, வதைன் 

தம்முவடய  குமாரவன விசுைாசிக்கிறைன் பகட்டுப்வபாகாமல் நித்தியஜீைவன 

அவடயும்படிக்கு அன்பு கூரந்்தார ் எனவும் மரித்வதன், ஆனாலும் இவதா சதாகாலங்களிலும் 

உயிவராடிருக்கிவறன் ஆபமன். நான் மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உரிய திறவு வகால்கவள 

உவடயைராயிருக்கிவறன் எனவும் சத்திய வைதத்தில் கூறப்பபற்றுள்ளது. இதவன சாவல 

ஆண்டைரக்ள், வானவர் ஆக மறுபிறப் மபடுப்பாய் எனவும்,  

 

தஜரதனில் னரராய்த் பதான்றித் 

தாம்மகதி அஜடயா பதாஜர 

முஜறசங்ஙா ரனுக்கி ரகம் 

முடித்துபம மனுவாய் மாற்றி 

விஜரபிரம்மம் அவர்மு கத்தில் 

ஜவத்துபம பஜடத்துப் பின்னும் 

மஜறபடாத் பதவ ராக்க 

வந்நனர் உலகுக் கம்பம   எனவும் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

வைத சான்றுகளின் படி மறுபிறப்பு என்பது உடலுள்ள வபாவத ஆசானின் அருளால் ஆறாைது 

அறிவு இன்னபதன அறிந்து, ஏழாம் பிறப்பாகிய வதைப்பிறப்வப அவடைதாகும்.  

 

ஏழ்பிறப்பு னித்தியத்தில் 

இருந்நாள வந்நமன்பனா   

 

ஏழாம் பிறப்புடலம் 

எடுக்காமல் பபாவாபயல்  

 

பபராப்மபரு னடட்முடன் 

மபாணமமன்ற பபரும் வரும்  எனவும் சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

மாண்டது அறியாவமயாகவும், மீண்டது அறிைாகவும் உள்ளது.  
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ஜீைசவகாதரர ்வகாபிநாத் :  

இன்ப துன்பங்ஙளுக்கு உடன்படட் உடம்பு எனப்படுைது பரு, மன, ைளி, அறிவு, ஆனந்தம் 

எனும் இவைகள் அழிவதகம், சூக்குமம், பிராணன், கைனம், கங்ஙுல் பகலற்ற இடம் எனும் 

பஞ்ஞவகாச உடல்களாக உள்ளது. வபரின்பம் அனுபவிக்க ைந்த மானிட ைடிவை,  

 

அறன் பதவிக்காய் ஆனதிவ் வுடம்பு  

அழியா பமாட்சத்திற் காமயடுத் திவ்வுடல் 

உற்றமமய்க் குருவால் உள்ளுடம் பறிவாய் என அறிவு அறி பாடத்தில் சாவல ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

உயிருறும் உடஜலயும் உடலுறும் உயிஜரயும் அயரவ்றக் காத்தருள் அருட்மபருஞ் பைாதி 

என அருடப்ாவில் அருளப்பபற்றுள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரி பசல்லம்மாள்: பகாடாயிதக் கூர.்வாக்கியம் எண்:195 

மனிதனின் பசயல்களுக்கு மனவம காரணம். மனம் அைாவுடன் தாவும் 

பபாழுது  சாரந்்ததின் ைண்ணமாகி, முக்குணமாகி, விவனயாகி பிறப்பு உண்டாகின்றது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்மாதைன்: குருவின் சத்தத்திற்கு பசவி பகாடுப்பைவன பிறவிப் பணியில் இருந்து 

மீள இயலும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் பைங்கவடசமுத்து: உலவுன ீ டாழி யுயிர்முத மலஜவயு ... தன்பயன் 

முரமீதன்பர் விண்பணார் (முரதீுச ்சுருக்கம்) நம் தவலபயழுத்தாகிய விதிவய மாற்ற ைல்ல 

முரபீதனும் மதி பகாண்டு ைாழ்ைவத சிறப்பு. இவறைனின் வகவயடாகிய விதிவய மனிதவனத் 

தவிர மற்ற ஜீைவபதங்கள் யாவும் மீறாமல் ைாழ்கின்றன. மனிதனிடத்தில் விவனயால் 

உண்டாகும் விதிவய, ஆசான் அருளால் மதியால் பைல்லும் திறவன தனிசச்ீதனமாக 

இவறைன் அளித்துள்ளான். மனிதன் புறத்தில் இருவள விட்டு பைளிசச்த்வத னாடுைது வபால், 

ஆசான் அருளால் அறியாவமபயனும் இருளகற்றி தன்னுள் இருக்கும் அறிவைத் தரிசிக்க 

வைண்டும். 

விதிபபாபல யாகு மமன்று 

விளம்பிவாய்ப் புலம்பும் பபய்காள் 

விதிபபாபல யாகு மானால் 

பவதமும் பவஜல பயபனா 

மதியுனக் மகதற்கு ஈந்நான் 

வயிறுவளர்ப் பதற்பகா கூடட்ில் என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் ைளைன்: னான் உணரந்்ந பமய்ைழி : பவதம் ஓதுதல் மமய்வழி மதாடர… ைந்த 

வைதமாகிய ஆசான் மூலம் ஓதுகின்ற பிரம்மவித்வத பசயல் பழகி, 

பமய்ைழிவய  பதாடருைதால் அறிவு ஒளிரக்ின்றது. அறியாவமவய அறிவிப்பவத ஆறாைது 

அறிவு. ஐம்புல நுகரை்ால் உண்டாகும் நஷ்டத்வத லாபமாக மாற்றுைவத பமய் ைணக்கம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சிரஞ்ஞீவி: 

அன்மபனும் பிடியுள் அகப்படும் மஜலபய  

அன்மபனும் குடில்புகும் அரபச  

அன்மபனும் வஜலக்குட் படுபரம் மபாருபள  

அன்மபனும் கரத்தமர் அமுபத  

அன்மபனும் கடத்துள் அடங்கிடும் கடபல  

அன்மபனும் உயிர்ஒளிர் அறிபவ  

அன்மபனும் அணுவுள் ளஜமந்தபபர் ஒளிபய  

அன்புரு வாம்பர சிவபம.    (வள்ளல்பிரான்)  

ஆசான் னம் மீது வைக்கும் அன்வப னம்வம சிைமாக்கும்.  
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ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:்  

பிசவ்ச ஆண்டைர ் திருப்பா: வீடாகிய இந்ந வதகத்தினுள் அறியாவமயாகிய, மாறாத கசப்பு 

(பித்தம்) என்னும்  இருவள ஆசான் அைரக்ள் பிய்த்து எடுக்கும் பசயவலக் குறிப்பவத பிசவ்ச 

எடுப்பது. னரன் எனும் மண்ணிற்குள் புவதந்திருக்கும் மனுவை மீடப்வத மாண்ட மனுவை 

மீட்படடுக்கும் பசயலாக உள்ளது என்ற பகிரத்வலத் பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

நிவறவுற்றது.  

 

13-10-2022 ~ வியாழக்கிழஜம  

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. பேமா தியாகராைன் 

 

 

தாகந் நீர்த்தத னிப்மபருங் ஙடபலமயன் 

பமாக பமாட்டிமு டித்தத வசிபய 

பவகங் ஙாட்டிவி ளக்கிய பவதியா 

னாக வல்லிமயன் னாயகா பபாற்றிபய   

என்ற குரு ஸ்வதாத்திரம் பாடலுடன் அவை மலரந்்தது. 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

சரம் அதுவை சமரசம். அதுவை சக்தி. அத்தவகய சமரச னாயகவன னாகைல்லியின் னாயகன்.  

 

அதிசயம்: மனிதனால் உருைாக்கிய பவடப்புகவளக் காண்பதும் வகட்பதும் அதிசயமல்ல, 

மனிதனின் நைதுைாரங்கள் ைழியாக உயிராகிய காற்று பைளியாகாமல் இருப்பவத அதிசயம். 

என்றும் புதியைனாக இருக்கின்ற இவறைவன அறிைதற்காக  மனிதனிடத்திலுள்ள தனிச ்

சீதனமாக விளங்கும் அமானிதம் அதிசயம். அதவன நம்மிடத்தில் அறிய வைக்கும் ஆசான் 

கிவடப்பது அதிசயம். அைரருளால் நரன் மனிதனாகி மனிதன் வதைனாைது அதிசயம்.  

 

பிறவிப்பிணி: மனவதப் பழகும் கல்வியாகிய அனுபைக் கல்வி உணரவ்ின் மூலம் ைருகிறது. 

இை்வுலகில் ைாழும் சகல உயிரக்ளிலும் மனிதன் ஒருைவன அறிவை அறியும் ஆற்றல் 

பபற்றைனாக இருக்கிறான். அதவன அறிந்தைவன இவறைவன அறிந்து பிறவிக்கடல் கடக்க 

முடியும் என்பதவன ைள்ளுைர ்பிரான் -  

பிறவிப் மபருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார ்

இஜறவன் அடிபசராதார்    என அருளியுள்ளார.்  

 

 

 

எமஜன அணுகவிடாது காக்கும் சத்திய பரிசுத்த வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் – 86 :   

தாயின் ையிற்றில் நம்வம உண்டாக்கிய னீதியான அறிவை மூலமந்திரம், கலிமா, 

பஞ்ஞாடச்ரம், அஷ்டாசச்ரம், பிரணைம், காயத்திரி. மனிதனின் இதயவலாகத்தில் உள்ள 

அதவன அறியாதைரக்வள கல்லாதைராக எழுைவக வதாற்றத்திலும் வசரக்்கப்படாத னரனாக 

உள்ளனர.் அறிவு ைடிைாக ைரும் ஆசான் அைரக்வள, நரவன மனுபைனும் அறிவு ைடிைாக 

மாற்றுகிறாரக்ள். இதவன சாவல ஆண்டைரக்ள், என் பபமரடுத்து என்வடிவு மாற்றி - உன் 

பபரு ஜவத்து உன் வடிவம் தந்ந - உத்தம சுத்த உறுதி னாயகபம என ஆதிமான்மியத்திலும், 

அறிவு ஒளிர ஆசாஜனத் பதடு ; அறிகின்ற அறிபவ அறிமவன்று அறிவாய் என அறிவு அறி 

பாடத்திலும், அறிவின் ைழி என்பவத பமய்ைழி எனவும் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா : 

மபாய்ப்மபாருட் பாபடான் மமய்ப்மபாருள் பமவான் 

மபாய்யின்ப உணர்சச்ி மமய்யுணரவ்ு மகால்லி...  (அறிவு அறி பாடம்) 

 

பபாய்ப்பபாருளின் நுகரச்ச்ியால் நம்முள்ளிருக்கும் பமய்ப்பபாருவள அறியாதிருப்பவத, 

னம்பிய தன்னுயிர ் தற்மகாஜல மசய்வான், னமசிவ இருப்பறியான் என சாவல 
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ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். அத்தவகய பமய்ப்பபாருளான உயிவர, அழியாப்பதி 

குடிவயறிய னாயகமான ஆசானின் ைாய்வமயால்தான் அறிய முடியும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடசமுத்து: 

திருக்குறள் 1330 குறள்களாகவும், அதிகாரத்திற்கு 10 குறள் என 133 அதிகாரங்களும், 

அறம், பபாருள், இன்பம் என மூன்று தவலப்பு பகாண்டு இயற்றப்பட்டுள்ள இன்னூலுக்கு 

உலகப் பபாதுமவற, பபாய்யா பமாழி, முப்பால் என பல்வைறு பபயரக்ளும் உண்டு. பமய்வய 

அறிைதற்கான இன்னூவல ஒளவையாரும் அணுஜவ துஜளத்து ஏழ்கடஜலப் புகுத்தி குறுகத் 

தரித்த குறள் எனக் கூறியுள்ளார.் சாவல ஆண்டைரக்ள், இன்னூல் திருவின் னூல் எனவும் 

னாதம் எனவும் திருைள்ளுைர ்பிரான்  பதய்ை பமய்கல்வி கலாசாவலயில் தனக்கு முன் வதரச்ச்ி 

பபற்றைர ் எனவும் அைர ் பவடத்த குறளுக்கு முதன்வம தாயாதியரக்ள் திருைடி வசரும் 

வதைரக்ள் எனவும் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா: பதவாரம்  திருபவணுபுரம்  பாடல் எண் 9 : 

வயமுண்டவ மாலும்மடி காணாதல மாக்கும்…  

எல்லா உயிரக்ளிடத்திலும் னான் இருந்தாலும் மனிதனிடத்தில் அது தனிச ் சீதனமாக 

ஏழு அணுக் வகாரவ்ையாக வமல்வநாக்கும் வித்தியாபாதமாகவும், கீழ்வநாக்கும் அவித்தியா 

பாதமாகவும் உள்ளது. அதுவை ைழியும், சத்தியமும், ஜீைனாகவும், ஜீைன் அைாவுடன் 

தாவும்பபாழுது மனமாகவும் உள்ளது. அண்ட பகிரண்டமமலாம் மதாண்டரி தயத்தின் 

மனக்கண்ணாடிக் குள்ளிருந்த காரணத்ஜத சிைனாக ைரும் குருபபருமாவன நம்மிடத்தில் 

அறிய வைத்து பிறவிசச்ுழலில் இருந்து நம்வமக் காக்கிறாரக்ள்.  

 

சிவானந்த பபாதம்:   

குருபிரான் அருளமுதம்:  

  

சீடன்: பபரிவயாரக்ளிடம் பதாண்டு படட்ிருந்தால் ையிற்றுப் பசிக்கான ையனம் என்ன? என 

வினை  

ஆசான் : முப்பபாருவள ஓர ் பபாருளாய் தனித்து பாரக்்கும் சூடச்ாதி சூடச்த்வத ஆசான் 

சீடருக்கு பழக்கிவைக்க,  தன்னுள் பசிவய மாற்றும் அமுதமானது வதான்றும் ரகசியதவ்த 

அறிந்து பசிப்பிணியற்ற நிவல அவடைர.்  

 

சீடன்: சிை பசாரூபத்வத பபற ஆவசயுற்றைரக்ள் ஆகாரத்திற்காக பபாய், கபடத்துடன் 

இருப்பது ஏன்? என வினை  

ஆசான் : இவறைன் பவடப்பில் எல்லா ஜீை வபதங்களுக்கும் உணவு, இடம், துவண என்ற  பநறி 

தைறாத வதடல் உள்ளது. ஆனால் மனிதன் மட்டும் தான் ைந்ததின் கடவமயறியாது 

வபராவசயின் காரணமாக அழியும் பபாருள்கவளவய வதடி அவலகிறான். நிஜமான வபராவச 

என்பது வபரின்பமாகிய சிை பசாரூபத்வத வதடுைதுதான் என குருபிரான் அருளி வதாத்திரப் 

பாடலுடன்  அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

 

 

 

 

குகாரமாகிய முதபலழுத்து மாயாதி குணங்ஙவள விளக்குைதாம். ருகாரபமன்னும் 

இரண்டாைபதழுத்து மாயாமயக்கத்திவனக் பகடுக்கும் பர பிரம்மமாம். 

~ குரு கீஜத 
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15-10-2022 ~ சனிக்கிழஜம சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

 

வித்துனாயகமாக ைரும் குருபிரானின் திருைடி சிறப்பும், வித்தில்லா வித்தின் 

இரகசியமும் பபாதியப்பபற்ற வித்ததில் மரமாய் மரமதில் வித்தாய் ... என்ற 

குருமணிமாவல பாடலுடன் அவை இனிவத மலரந்்தது. 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக் கூர் - திருவாக்கியம் எண்: 107 எைராலும் பஜயித்தற்கரிய 

எமவன தன் திருக்கரத்தில் அடக்கி ஆளும் தை ைல்லவம பபாருந்திய ஆசான் அைரக்ளின் 

ஆசீரப்ாதம் பபற்று, மரணமிலாப் பபருைாழ்வு ைாழ  ைந்தைன் மனிதன் என்பவத உணரத்்தவை 

ைான னாட்டிலிருந்து வைதங்கள்  இறக்கப் பபறுகிறது. 

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா : அறிவு அறி பாடம்  அஜமயும் விராட் பதி அறிந்நஜடந் பநார்க்கு… 

 

பபான்வமனி மின் வீசும் புகழுடம்வப பபற்றைரக்வள விராட் பிரம்மம். மாறா ையதுவடய 

கன்னி விராட் தைத்தில் ஆண்டைரக்ள் அருள் பாலித்துக் பகாண்வட இருக்கிறாரக்ள்.  

பவணும் விராட் பிரம்மமங்பங  விளங்ஙும் பஞ்ஞாட்சரபம  (ஐம்மணிப்மபாதிஜக) 

பமய்குரு பிரான் இரக்கத்தால் அறிவுக்கண் திறக்கப் பபற்றைரக்ளுக்கு, சத்துைங்கள் 

அவனத்தும் மனிதனின் அகமியதத்ில் இருப்பது  அகமுகமாக வபாதிக்கப் பபறுகிறது. 

விண்ணும் மண்ணும் கதிர்மதியும் மின்பனி தாரஜகயும்… (மமய்வழி னூல்) 

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார ்: பயாவான் சுவிபசைம்  

 

திருவசனம் : 31 இஸ்ரவைல் என்பைரக்ள் யாக்வகாபின் பனிபரண்டு மகன்களின் ைழித் 

வதான்றலாகிய  பனிபரண்டு குலங்கள் பற்றிக்  குறிப்பதாகும். பிதா - சுதன் - பரிசுத்தஆவி 

என்பது திரிவயகத்துைம் ைாய்ந்த ஒவர வதைவன அன்றி மூைர ்அல்ல. 

 

திருவசனம் : 32 ைானம் என்பது ஆகாயத் தத்துைமாகிய சப்தம். புறா என்பது பிசச்ு அற்ற - 

வைகமாக பறக்ககூடிய பறவை. னம்மிடத்தில் வைகமாக பசயல்படும் மனவத அறிைாக மாற்ற 

ஆதியானைர ் சுத்த னிவனவிலிருந்து உபவதசிக்கும் இரகசியதவ்தவய இத்திருைசனம் 

உணரத்்துகிறது. 

 

திருவசனம் - 33 : 34 புறச ்சடங்கான நீர ்முழுக்கினால் எை்வித பலனும் கிட்டாது. மந்திர சயனத் 

வதவரானின் திருைாக்கு ைல்லபத்தின் மூலம் ஞானஸ்தானம் அவடைவத பபரும் பலனாகும். 

 

திருவசனம் – 35 : 36 ஆறறிவு உடபலடுத்து ஐயறிவு னுகரச்ச்ியில் உழன்று கிடக்கும் னம்வம 

னல்ைழியில் கூடட்ிச ் பசல்லும் னல்ல வமய்ப்பவனத் பதாடரந்்து பசல்ைதன் மூலவம 

சத்தியவைதத்தின் பமய்வமவய தன்னுள் உணர முடியும். 

 

சிவானந்த பபாதம் :  குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

சீடன் : பபரிவயாரக்ளிடத்தில் பக்தி வைராக்கியத்துடவன னிமிட வனரமாகிலும் பிரியாமல் 

சரணாகதி அவடபைரக்ளுக்கு எந்தப் பதவி கிட்டும்? என வகடக், 

ஆசான் : ஆசான் கிருஜப மிகுந்ததனால் அந்தவுடல் பபாய் மறுவுடலில்… ஆசான் 

கிருவபயால் பசாரக்்கபதியானது திறப்பிக்கப்பபற்று மாங்கல்ய கிரண விரிப்பானது 

அளிக்கப்பட்டு, உடலுள்ளவபாவத புகழுடம்பில் குடிவயறி ைாழ்பைவர  அனந்நரக்ள். வைத 
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வைதாந்தங்ஙளில் அனந்நரக்ள் என்ற னாமத்தின் திருசப்சயல் குறித்து சாவல ஆண்டைரக்ள் 

அருளியவை : 

• அடக்கம் மடக்கிப் பிடிக்கத் பதரிந்தைரக்ள் அனந்நரக்ள். 

 

• அடியும் முடியும் னடுவும் கண்டு ஒள ஆனைரக்ள் அனந்நரக்ள். 

 

• அரக்கி அரக்கர ்விலக்கித் துலக்கி ஆக்கக் கூடியைரக்ள் அனந்நரக்ள். 

 

• வைத விற்பனம் கடந்த மந்திவராற்பன்ன சூக்கும ஆரூரச்ச்ுலாம் ஏற்று னிற்கும் 

பசளபாக்ய பஜயசீலரக்வள அனந்நரக்ள் - அனந்நகிகள். 

 

• பிண்டம் பூந்து இனி பிறைாதைரக்ள் அனந்நரக்ள். 

 

• பாம்பு தன் சடவ்டவய உரிப்பது வபால், இக்கடத்வத னீக்கி அக்கடத்துள் ஆகும் 

திருசப்சயவல பசய்பைரக்ள் அனந்நரக்ள். 

 

சீடன் : பிறவிகள் பல எடுத்து பநாந்திருக்கிற னான் இன்னும் ஓர ்பிறவி பிறப்பவனா? முழுதும் 

பிறைாமலிருக்கிற மாரக்்கம் உண்வடா? என வகடக், 

 

ஆசான் : உடல் மபாருள் ஆவியும் சற்குரு னாதருக்பக … எண்ணம், பசால், பசயல் மூன்றும் 

பமய்ப்பாவதயில் சரியாக இருத்தவல சற்குருனாதரிடம் சரணவடைதற்கான உளைாகும். 

சடத்திற்கு ஆதாரமாகவும், சரை் சம்பத்தின் இருப்பிடமாகவும் இலங்கும் ஆகாயமாகிய 

னிவனவு  பரிசுத்தத்துடன் இருப்பவத பிறைாவமக்குரிய ைழியாகும். 

 

சீடன் : முத்தி அவடைதற்கு னான் இத்தவன பிரயாவசப்பட வைண்டியது என்ன? தங்களிடம் 

சந்வதகமற்று பதளிவு பகாண்டதன் லாபம் என்ன? என  வகடக், 

 

ஆசான் : சீவபன னயீாகும் அறிவும் னயீாம்... சிைனாகிய குரு சீைனாகிய சீடனுக்கு 

உபவதசிதத்ு, தாவுகின்ற பசயலுவடய மனவத பிரம்மவித்வதயின் மூலம் சிந்வதயற்ற 

தனித்தவலவமப் பதியாக, அறிவு ைடிைாக, பரத்திற்குரிய வித்தாக மாற்றி வைக்கிறாரக்ள் 

என்ற அருளமுத ைரஷ்ிப்புகளுடன் ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 

 

16-10-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி  சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. தியாகராைன்  

 

 

என்ன காலமி ஜறவன்தி ருவருள்  

பன்மன டுங்ஙாலம் பார்த்தனங் பஙட்டிஜல.... எனும் வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை மலரந்்தது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்தாவமாதரன்: 

தீபாைளித் திருநாளாக உலக மக்கள் பகாண்டாடுைது நரகாசுரைதம் என்பவத குறித்வத. 

அதிகாவலயில் கங்கா ஸ்னானமும், புத்தாவட அணிதலும், இனிப்பு பலகாரங்களுடன், 

படட்ாசு பைடித்து மகிழ்ைதும் அன்வறய தின சிறப்பாகும். பமய் உணரந்்த மக்களுக்கு 

தீபாைளி என்பது ஒலி ஒளியாக விளங்கும் இவற தத்துைத்வத உணரத்்தும் நகலாகும். ைண்ண 

மத்தாப்புகளின் ஒலியும் ஒளியும் ஒரு பமய் ஆசானின் ைாய்வமபயனும் ஓவச பகாண்ட நடன 

ஒலிவயக் குறிப்பதாக உள்ளது. அதுவை மக்களின் அறியாவமபயனும் இருளகற்றும் ஒளியாக 

உள்ளது. தீபமாகிய வஜாதி எரிைதற்கான காற்றாகிய ைளி இருப்பவத உணரத்்துைவத தீபாைளி 

திருநாள். அறிைாகிய தீபம் பிரகாசிப்பதற்கு  ைளியாகிய  உயிரக்் காற்று அைசியம். தீரத்்தமாக 

ைரும் ஜீை கங்வகபயனும் வதசிகரின் ைாசகத்தில் மூழ்குைவத கங்கா ஸ்னானம். அதுவை 

பபாதிவகத் பதன்றலாக, பாைம் நீக்கிப் பிறவிப்பிணி மாற்றும் சஞ்ஞீவியாக உள்ளது.  
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ரூபமாக உள்ள இை்வுடலின் உள்வள, அழியாத ரூபமற்ற பபாருளாக இருக்கும் தன்வன 

அறியும் நாவள தீபாைளித் திருநாள்.   

 

ஜீைசவகாதரர ்கவணசன்: 

கிரகப்பிரபவசம்: ஒரு குழந்வத, தாயின் கருைவறயில் இருக்கும் ைவர கிரகங்களின் பிடிப்பு 

இல்லாமலும், பிறந்து இை்வுலக ைாழ்விற்கு ைந்ததும் கிரகங்களின் ஆளுவமக்கு உட்படுகிறது. 

ஆசானாக ைருபைர,் அதிலிருந்து நம்வம மீட்டு, கிரகங்கவள அஸ்தமிக்கச ்பசய்யும் பசயவல 

அனுக்கிரகம் ஆகும். 

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:்  

கிரகப்பிரவைசம் எனும் புதுமவன புகுதலும், அதில் வகாபூவஜ பசய்ைது, வகாலமிட்டு 

விளக்வகற்றி பால் காய்சச்ுைது, இவை யாவும் அசவல உணரத்்தும் அகமிய ரகசியங்களாக ஒரு 

பமய் ஆசான் மூலம் அறியக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது. அவசயக்கூடிய காற்று, பநருப்பு, நீர,் 

மண் ஆகியவை  அவசைற்ற ஆகாயத்தின் கீழ் உள்ளது வபான்வற நிவனபைனும் 

ஆகாயத்தில்தான் சரை் சம்பத்துக்களும்  அடங்கியுள்ளன. ஒருைன் நரன், மனிதன், வதைர,் 

எனும் அவடயாளம் அைரைரின் நிவனபைனும் ஆகாயத்திலிருந்து ைாய்வமயாக 

பைளிப்படுகிறது. தன்வன அறிந்த பபரிவயாரக்ளின் குற்றமற்ற பசால்வல ைாய்வமயாக 

உள்ளது. அதுவை நம் பாைம் தீரக்்கும் புண்ணிய கங்வக நதியாக, வித்தில்லா வித்தாக  

விளங்கும் ஆசானின் பாதமாக உள்ளது என்ற பகிரத்வலத் பதாடரந்்து குரு ஸ்வதாத்திரத்துடன் 

அவை இனிவத நிவறவுற்றது.   

  

 

16-10-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. கிருை்ணமூர்த்தி 

 

குருமபருமான் அருளமுதம்:  

 

ஓங்ஙார மதானியான கபாலத்பத...  என்ற ஞான முவறயீடு பாடலுடன் அவை மலரந்்தது.  

அறைலம் மற்றும் ஜீை குவகவதாறும் வீற்றிருக்கும் மறுவிலாக்குகன், இதன் ரகசியத்வத அறிய 

வைண்டிவய புறத்தில் வகாயில்கள், ஆலய ைழிபாடுகள், மத சம்பிரதாய சடங்குகள், யாவும்  

னகலாக உண்டாக்கப் பபற்றுள்ளன.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பகௌதம் :  

ஓங்காரம் எனும் அகர, உகர, மகர, விந்து, னாதமாகிய ஐந்து நிவலகவள தன் 

வகயகத்தில் ஆக்கிக்பகாண்ட பபரிவயாரக்ளின் ைாய்வமவய ஓங்கார பதானியாக, 

நம்வமயும் அதன் ைடிைாக மாற்றும் ைல்லபம் பபற்றது. ஓங்காரவம ஓம் என்பதாக உணரை்ாக, 

ஊவமயாக, ஓரறிைாய் விளங்கும் பதய்ைமாக உள்ளது. ஓம் முருகா, ஓம்சக்தி, ஓம் நவமா 

நாராயணா என்பது உலக ைழக்கு. கபாலம் என்பது க எனும் ஒன்றாகிய இவறைவன 

அவடைதற்கான பாலமாக விளங்கும் குருைாகிய கபாலி என்பதாகும். அைர ்மூலம் அவடயும் 

இலக்வக கபாலீஸ்ைரர.் இதவன  சின்னஞ்ஞிறு வாசல்சிதம் பரனடன மமங்பங என்றும், 

சின்னஞ்ஞிறு கால்வழியின் பாத வாழ்ஜவச ் பசருதற்குக் குருவினிடமிதஜனக் பகபள 

எனவும் சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

உயரந்்த சாதி என்ற அகங்காரம் பகாண்டு அவலபைரக்ள் சாங்ஙாலம் என்ற சாகின்ற 

காலத்தில் தவலவயாடவ்ட உவடத்து அதுவை கபாலவமாடச்ம் எனும் அறியாவமயில் 

வீழ்கின்றனர.் புலன்களின் மூலம் பசயல்படும் பபாய் உணரவ்ுக்கு காரணமாகிய மனவத 

ஆசானின் னாதவம அகமுகமாக திருப்பி பமய் உணரை்ாக மாற்றுகிறது. நான் என்பது 

அறியாதைரக்ளிடம் ஆணை  அகங்காரமாகவும், அறிந்த ஞானிகளிடம் ஜீைனாக, அறிைாக, 

ஆன்மாைாக, கடவுளாகவும் உள்ளது. இதவன,  

சீவபன னயீாகும் அறிவுனயீாம் சிவன்றாபன னயீாகும் பரமுனயீாம் (சிவானந்த பபாதம்).  

நாபன வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிபறன் (சத்தியபவதம்).  
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சாவாது பிறவாது தனிமுதலாயிருந்ந னான் (பகவத்கீஜத ).  

நான் ஆன்மா. பசு சிற்றணு வடிவினன். பமற்படி அணு பகாடி சூரியப்பிரகாசமுஜடயது 

(திருவருட்பா) 

 

வகாடி சூரய்ப்பிரகாச ஜீைவன சற்குருபிரான் இரக்கத்தால் தன்னிடத்தில் கண்டைரக்வள 

வதைரக்ள் என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். தன் ஜீைவனக் கண்டு ைணங்கும் 

பமய் ைணக்கத்வத  பசயலாகக் பகாண்டதுவை ஆதி மாரக்்க னீதி அவை என்ற பகிரத்வலத் 

பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

 

 

20-10-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

வான்மதி மகாரல் வாக்கியம் எண் 87: பிறந்தது சைம் (பிரசைம் ) என்ற பபால்லாத பபயர ்

நீக்கி உன் உயிராகிய ஜீைவனக் குறிக்க சூடட்ிய வதை நாமத்வத உன் இதயாசனத்தில் தரிசிக்க 

வைண்டும்.  நமக்கு வதவையான பபாருள்கவள, வதடித் தந்த நம் உயிராகிய பபாருள், நம் 

வதகத்தில் எங்வக இருக்கிறது என்பவத ஏன் வதடவில்வல என ஆண்டைரக்ள் வினவுகிறாரக்ள். 

மனிதனின்  வதவைகளின் முடிவு, நித்திய மகிழ்சச்ியாக அைரைர ் தவலயில் உள்ளவத 

அறிவித்து பசயலாக்குைவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. எதாரத்்த வதடுதல் உள்ள மக்கள் வதடி 

அவடய வைண்டிய பபாருளாகிய ஜீைவன அறிந்தால், சரை்த்வதயும் அறிந்தைன் ஆகிறான் என 

ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.   

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: அறிவு அறி பாடம் - பாதாள உலகும் பகிர்ந்தறி உடலில் ... இது 

மூன்றுலகும் எண்ணியறி உன்னுள். கீழ்வநாக்கம் பகாண்ட மனவம பாதாள உலகம். 

நல்விவனகளால் மாசற்ற வதகமாகிய  உடல் எடுப்பவத  மானிடர ்ஆகுதல் எனும் அரிய பிறப்பு. 

மூவுலகும் நம்முள் இருப்பவத ஆசான் அருளால் அறிவின் துவண பகாண்டு  அறியலாம்.   

 

குருபிரான் அருளமுதம்: அடி முடி நடுவின் ரகசியவம பசாரக்்க மத்திய பாதாளம். ஆசான் 

இரக்கத்தால் நடுைறிந்தால் அடியும் முடியும் அறியலாம். 

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடச முத்து: திருக்குறள் 

 

அகர முதல் அவ்மவழுத்மதல்லாம் ஆதி  

பகவன் முதற்பற உலகு  

 

அகரமாகிய இவறைவன சரை்த்திற்கும் முதலாக இருக்கிறான். அறிவின் முதல் 

பமய்ஞானமாகவும், அறியாவமயின் முதல் மாறிக்பகாண்வட இருக்கும் பபாய்ஞானமாகவும் 

உள்ளது. மாறாத நித்திய முதவல அகர முதல் என்கிறார ்திருைள்ளுைர.்  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: முதல்ைனாகிய இவறைன் எனும் ஒர ் எண் (1) வசரந்்தால்தான் 

பூஜ்ஜியத்திற்கு (0) மதிப்பு. ஜீைனாகிய உயிரம்ுதல் அறிந்தைவன ஒத்தது அறிந்து உயிர ்

ைாழ்பைன். திரு, திருமதி என்பவத மனுக்களுக்கு முதலாக உள்ளது.                   

 

ஜீைசவகாதரி  சண்முகப்பிரியா: பதவாரம் - திருபவணுபுரம் நடட்பாஜட - பாடல் எண் 10 :  

மாபசறிய வுடலார மண் குழுக்கள் பளாடு பதரார்  

சமண மதத்வத விட  வசை மதம் புகழ் ஓங்க, மதுவரவய ஆண்ட பூம்பாண்டிய மன்னன் 

உதவிய ைரலாறு. மறலி வகக்கு உடப்டும் சகல உடலும் மாவசறிய உடவல. பபரிவயாரக்ள் 
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காலத்திற்குப் பின் அைரக்ளின் பசயலுள்ள மதங்கள் புறசடங்குகளாக மாறிவிடுகின்றன. 

கங்காளன் பூசும் கைசத் திருநீவர பிறவிப்பிணி தீரக்கும் னாத மருந்து.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: அக சமயத்வத அறிந்தைரக்ளுக்வக புற சமயத்தின் உண்வம 

பதரியும். சரை் மதங்களின் அடினாதம் மறலி வக தீண்டாவமயாக உள்ளது. மனிதன் கண்டு 

அஞ்ஞுகின்ற இருளின் அசச்ம் நீங்க அக பைளிசச்மாகிய அறிவுத்பதளிவு வைண்டும். 

 

சிவானந்த பபாதம்:   

உடமலன்றால் சடாதார உடபலயாகும் உயிரான பிராணபன ஆவியாகும்  

சடத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கும் நிவனவு வதகவம - ஞானவதகம், பிரணைவதகம், 

அறிவுவதகம், வைரமணித் வதகமாக ஆகாயத்திற்கு இவணயான அழிக்க முடியாத பைடட் 

பைளியாக உள்ளது. அந்தகரணங்களும் பஞ்ஞ புலன்களும் அவசைதற்கான பைளியும் அது 

கடந்த ஞான ஆகாய பபருபைளிவயயும் பமய் ஆசான் இரக்கத்தால் அறியலாம்.  

 

சீடன்: உடல் பபாருள் ஆவிவய தத்தம் பசய்து பபறவைண்டிய பமய்ஞானம் என்றால் என்ன? 

என வினை, 

 

ஆசான்: உடலின் ஆதாரமான நிவனவு, உயிரான பிராணனான ஆவி, சிற்றம்பலப் பபாருளான 

ஜீைன் இைற்வற பமய் ஆசான் அருளால் அறிைவத உபவதசம். இை்வுடம்பில் நாமிருக்கும் இடம், 

அறிவு ைடிைான இவறைன் இருக்கும் தலமான கங்குல்பகலற்ற வகலாயம் என்பதவன 

அங்கத்தில் ஓரிடத்தில் அறிவிப்பைரக்வள ைகத குரு என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் 

அருள்கிறாரக்ள். அப்படியான குருபதத்தில் இஷ்டம் வைப்பவத அன்வப சிைம் என அறியலாம். 

 

சீடன்: தீடவ்ச, னூல், குருபசால், சாதகம், முத்தி வீடு என்பது பற்றி பசால்ல வைண்டும் என 

வகடக்,  

 

ஆசான் : தீட்ஜசயது னூலாகும் ...... பாபர பிராணவன னூல், சரம் என்பதாம். எமன் 

எல்வலயிலும் பைற்றி தரும் பபாய் திைவலயுமற்ற ஒரு பமாழி கீவதயாகவுள்ள சற்குரு பசால் 

உபாயமாகும். பிரம்மவித்வத பசயல் பழகும் சாதகவம ஏணியாகும். சவப என்ற பைளிவய 

வீடாக, நடராஜப்பபருமான் நடனமாடும் இடமாக உள்ளது. உயிர ் நடனமான மூசச்ு ஆடும் 

நடனத்திற்கு வமலான நடனம் இல்வல. காய மன ைாக்கினால் நன்வமவய பசய்தால் பிறவிச ்

சூழலில் இருந்து தப்பலாம்.  

 

சீடன்: வமலும் சற்குருவின் உளம் மகிழ்ந்து நான் கவடத்வதறுைதற்கு உபவதசம் அருள 

வைண்டும்.  

 

ஆசான் : அப்படிபய மசய்விப்பபாம் அழகு மநஞ்பச..... வணங்குவாபய  

 

மனத்துக்கண் மாசிலான் ஆதல் அஜனத்துஅறன்  

ஆகுல நீர பிற        - திருக்குறள். 

 

சகல பாைங்கவளயும் தீரப்்பது வதசிகரின் திருைாசகம். மனதில் மாசற்று இருப்பதுவை 

சூக்குமமாக, வமலான அறமாக உள்ளது. இதவன ைசிஷ்ட மகாமுனிைர ்ராமபிரானுக்கு நான், 

மனம், கைனம் என்பவத உபவதச ரகசியமாக வயாக ைாசிஷ்டத்தில் அருளியுள்ளார.் 

அழிந்திடா சூக்குமத்தின் ரகசியம் அறிந்து அடங்கிப் பாரப்்பைனுக்கு மரணமிலாப் 

பபருைாழ்வு நிசச்யம் வகைரைாகும். ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மக்களுக்கு பரிசுத்த ஆவித் 

பதய்ைத்தின் பரிபூரண ஆசீரப்ாதத்தால் இவை வகைரைான பசயலாக உள்ளது என்ற குரு 

பிரானின் அருளமுதத்வதத் பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது.  
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22-10-2022 ~ சனிக்கிழஜம ~ தீபாவளி சிறப்பு சபப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

 

மாயக் கூத்தின்வ ஜகயறி யாமல்யான் எனும் குருஸ்வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் 

அவைவய மலரச ்பசய்தாரக்ள்.  

 

பகாடாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் 108 :  மனம் உருகி பதய்ைத்திடம் வைண்டுைது அைரைர ்

உள்ளத்துள்தான்  எனவும் நிவறவைறுமிடம் அைரைர ் தவலக்குள்தான் என்பவத அறியாமல், 

நகல் ைழிபாடவ்டவய பிரதானமாக எண்ணி ஊணுக்குத் பதடியுண்டு வுறங்கிச ் மசத்த 

வுலுத்தருண்டு என சிைானந்த வபாதத்திலும் அருளியுள்ளாரக்ள்.    

 

தீபாவளி சிறப்பு -  ஜீைசவகாதரர ்ைடிவைலன் :  

நரகாசுரவதம் : ஆசானின் அருள்வஜாதியால் நரகவுடல்  ைதம் பசய்யப்பட்டு புண்ணிய 

உடலாக  மறுபிறப்பு பபற்ற திருநாள்.  

படட்ாசு : ஆசானின் னாதஒலி முழங்கி நம் 

அறியாவமவயத் தகரத்்பதறிந்து  அறிவின் 

ஒளிவயற்றிப் பிரகாசிக்க வைக்கிறது.  

அதிரசம் : கரும்புசச்ாறு காய்சச்ி பாகுபட 

திரடட்ிச ்பசய்து எடுத்த பைல்லம் - அதிரசம். 

அதுவை ஆசானின் னாதம்.  நம்மிடம் 

வித்தில்லா வித்தான எழுகணுக் கரும்பான 

அமானிதத்வத பாகுபட திரட்டி மதியமுத 

கவலக்ஞான வபாதமாக அருளுைவத னாதம்.  

புத்தாஜட: பாை உயிருடவல மாற்றி, 

சுகவுடலாம் புத்வதளான புகழுடம்புள் 

புகுத்தாட்டும் பசயவல புத்தாவட 

அணிதலின் வநாக்கம்.  

கங்கா ஸ்நானம்: கங்காளனாகிய 

சிைபபருமான் குருபபருமானாக திருவுரு 

தாங்கி ைந்து, ஜீைகங்வகவய ஆகாய 

கங்வகயாக அருளும் வபாது, நம் ஆவட 

நவனயாமல் அங்கம் நவனந்து ஸ்னானம் பசய்து, வயாகம் பழகி அதன் மூலம் பாைம் நீங்கி, 

பிறவிப்பிணி நீக்கும் பசயவல இத்திருநாள்.  

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: பமய்ஞ்ஞான தாகத்வத தூண்டுைவத தாகமுள்ள ஜலகங்கா நதி. 

சத்திய வைதத்திலும் ஜீவத் தண்ணீருள்ள சுத்தமான நதி எனவும், தாகம் உள்ளைனுக்கு 

ஜீைத்தண்ணீர ் இலைசமாகத் தருைதாகவும் கூறப்பபற்றுள்ளது. தாகந்நீரத்்த தனிப்பபருங் 

ஙடலாகிய ஆசாவனக் குறித்து ஞானசூரியன் ஸ்ரீலஸ்ரீ சாவல யுகைான் அருளிய  திருப்பாடல் –  

 

ஜீவ கங்காவின் வான்மபாதிஜகத் மதன்றல்  

பாவம் நீக்கிப் பிறவிப்பிணி மாற்றும்  

பூவனக்குஜக தன்னில் நிஜல நின்றார்  

ஜீவனற்றுஜண நம்குரு நாயகம்  

 

ஜீைகங்வகயானது ைான்பபாதிவகத் பதன்றலாக, பகாண்டல் ைாய்வமயாக 

அமுதத்வதப் பபாழிந்து தாகம் தீரத்்து பாைத்வதப் வபாக்குகிறது. உயிரக்்களிப்பின் ைாய்வம 

பஜயங்பஙாண்வடறி பிறவிப் பிணிவய மாற்றக்கூடிய பசயவல அகமிய ரகசியங்கவள 

உள்ளடக்கியுள்ள திருநாள் திருவிழாக்களாக உள்ளது. மூன்றாைது கண்ணாகிய அறிபைனும் 
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பிடரிக் கண் உணரந்்த மக்களுக்கு, வைர ் வமலும் தவலகீழுமான விஸ்ைசச்ுலா மரத்தின் 

ரகசியவம தீபாைளித் திருனாள் என்பது பதளிைாகத் பதரியும். 

 

ஜீைசவகாதரர ் குமார ் (பைானி - ஈவராடு மாைட்டம்): வதடுதலுவடய சீடன் குருபபருமான் 

பசால்ைதவன முதலில் நம்பாமலும், பின்னர ்பசயலுக்குள் ஆகி, அனுபைத்திற்கு ைந்து, ைள்ளல் 

பிரான் அருளிய இயற்ஜக உண்ஜமக் கடவுள் நிவல பற்றி உணரும்வபாது ஆசானின் 

ைாய்வம அைனிடத்தில் வதனமுதாகத் தித்திக்கிறது.     

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் காற்று இல்லாமல் பநருப்பு இல்வல. அைரைரிடத்திலும் உள்ள 

ஆன்மவஜாதி ஒளிர, புறத்தில் உள்ள விஷக்காற்வற அமுதக் காற்றாக மாற்றி நம்வம ஜீவிக்கச ்

பசய்ைது பிராணன். ஜீைனின் நிவல அறிந்த பரமாரத்்த பசாரூபராகிய குருபிரான், 

பிரம்மப்பிரகாச திருனாத ஒலியால் நமக்குள் அறியாவம இருவளப் வபாக்கி, பிராணன் 

பிரணைம் எனும் பசயல் நிவலகவள உணரத்்தி சித்தத்தில் அறிவுசச்ுடர ் ஏற்றி ஆன்ம 

வஜாதிவய ஒளிரச ்பசய்கிறாரக்ள்.     

 

சிவானந்த பபாதம்: குருபிரான் அருளமுதம்:  தீடவ்சயானது பிராணனின் நிவலயான 

நூலாகவும், நூல்விளக்கம் சற்குருபசால் உபாயமாகவும், பழக்கமான சாதகம் என்ற ஏணியின் 

மூலம் கைனம் என்ற முதலுடன் அடதிட தடாம்புயமான ஆசானின் திருக்கரம் பற்றிப் பிடித்து 

ஏறும்வபாது, மீண்டும் கீவழ ைழுக்கி பிறவிச ் சுழலில் வீழாமல், சவப என்ற பைளியான 

பதிஞான முத்தி வீடட்ில் வசரக்்கிறது. வமப்படியுங் ஙண்ணிபங்கன் குருைாய் ைரும்வபாது, 

அைரக்ள் துவணயுடன் இருதயம் எனும் சிமிழியில்  இருக்கும் கருவமயான பமய்ம்வமவய 

அறிந்து, ைாவத உடலான துக்கஉடவல நீக்கி சுகவுடலான வபரின்ப உடலுக்குள் குடிவயறி, 

பசப்படி வபால் ைந்த பஜனனம் நீங்கி பிறைாவம பபறலாம். 

 

பிறைாவம நிவலயுணரந்்த அறிவுற்ற மாணாக்கன்: ஆதி, அந்தம், அருடக்டல், அகண்ட 

முற்றவஜாதி, சுகத்வதக் காட்டும் சித்தன், சுயம்பிற் பபாங்கும் சுத்தன், பரம்வபாக சுந்தரமான 

ரகசியதவ்த எனக்கு அளித்த நீதிவய என குருவின் திருைடிகவளச ் சரணவடந்து வபாற்றி 

ைணங்குகிறான்.  ஆசானின் அறிவின் ைழியான நீதிைழி பற்றித் தாவித் பதாடரந்்து, 

நன்பனறிபயனும் பூரண நிவலயான முழுவம பபற்று நாம் ைாழவைண்டும் என பரிசுத்த ஆவி 

பதய்ைத்தின் திருைடி வபாற்றி ைணங்கி வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

 

23-10-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சஜப 

த ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமபரசன் 

 

 

காவலான புராதன பவதியர.்..  என்ற வதாத்திரப்பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் மலரந்்தது. 

 

ஜீைசவகாதரர ்மவகஷ்குமார:்  

மன்னு யிரஜனத்தும் … முதல்முகம் மதுமதிக் கடபல   (குரு மணிமாஜல)  

 

முதல் என்பது குஞ்ஞிதபாதமாக, ஜீைாதார ஆடட்மாக, ஜீைனாக இருக்கிறது. உயிரின் 

ரகசியதவ்த குருமுகமாக அறிந்து னித்திய வதகத்வத அவடய வைண்டும் என்பவத னம் முதல் 

கடவமயாகும். காற்றுள்ள வபாவத தூற்றிக் பகாள் (பழபமாழி) . ையலில் கதிரடித்து காற்றின் 

திவச அறிந்து தூற்றி விவத முதல் எடுப்பது என்பது, னம் உடலில் சுைாசமாகிய காற்று ஓடிக் 

பகாண்டிருக்கும் வபாவத ஆசான் அைரக்ளின் ைாய்வம பகாண்டு நம்மிடத்திலுள்ள 

அறியாவம எனும் பதரக்வளத் தூற்றி அன்னாட்டிற்குரிய வித்துக்களாக ஆக்கும் பசயவலக் 

குறிப்பதாக உள்ளது.   

னரவன மனுைாக்கி பின் வதைனாக்கும் திருசப்சயலின் மூலம் தன் ஜீைவனச ்சந்தித்து 

ைணங்கும் பமய்யான ைணக்கத்வத அைரைரிடத்திலும் ஆக்கி வைப்பதுவை ஆதி மாரக்்க னீதி 
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அவையின் பசயலாகும். னம்முவடய ையது ைாழ்னாவள  வீணாக்கும் ஐம்புல நுகரவ்ின் 

தவலைனாகிய மனம் அவலயாமல் பாதுகாப்பவத அறம் என்றும், மூசச்ுலயமாகிய 

மவனாலயம் என்றும், சுைாசம் உள்ளடங்குைது புண்ணியம் என்றும், அடங்காவிடில் பாைம் 

எனவும் வைதம் கூறுைவத னிரூபித்து, பிறைாவம எனும் முத்திசப்சயலில் ஆக்கி வைக்கும் 

நிஜமான குருபிராவனப் பபற்றைரக்வள குருகுலத்வதார.்  

 

குருமபருமான் அருளமுதம்:  

இவறைனின் பவடப்பில் வமலான மனிதனின் உப்பு பாண்ட உடலில் ஒன்பது துவளகள் 

இருந்தும் அதன் ைழியாக உயிரக்்காற்று பைளிவயறாமல் உடலுக்குள் உலவுைவத மகா 

அதிசயம். அைரைரிடத்தில் தன் னாமமாக அமரந்்து எல்லா இன்பங்கவளயும் அனுபவிப்பது 

எதுவைா அதுவை வபரதிசயம். பண்ணாகி யருங்ஙுமுதம்..... சலிக்காத இன்ப னாடு (மமய்வழி 

னூல்) சலிப்வப தரக்கூடிய அனித்தியங்கவள விட்டு, சலிப்பின்றி சதா னித்திய களிப்பில் 

இருக்கும் பபரிவயாரக்ளின் ைாய்வம துலக்கத்தில் ஆைவத ஊக்கமாகிய தூக்கமாக, 

தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறும் வபரின்பமாக உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரி புன்னவக:  

அவ்வலில் ஜதயி பான.......மதிக் கடபல    (குரு மணிமாஜல) 

அை்வு = அ+உ எனும் சிைசக்தி பாகவம அரத்்தனாரீஸ்ைரனாக, னான் எனும் பமய்ப்பபாருளாக 

ஞான ஆகாயப் பபருபைளியில் இருக்கும் கூரிய இருள் ைஸ்துைாக, இவறசூல், திரிசூலி, 

சத்தினி, ேக்கீகத ் முகம்மது, அருட்பபருஞ்வஜாதி, வபபராளிப்பிழம்பு, நூபறாளி, சத்தினி 

ேபீபு, ேயாத்துல் வகபு, ஆத்ம மரம் ஜலக்கடல், புனற்றுவறக் வகாயில், இதய தடாகம் என 

பல்வைறு னாமங்களுடன் இலங்குகிறது. ஏகனாயகனாகிய இவறைன் சராசரப் பபாருளாக 

விளங்குைவத ஆண்டைரக்ள் ஆதிமான்மியத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள். கடவுள் நிவல அறிந்து 

அம்மயம் ஆகும் பசயவல ஞானசம்பந்தம். நிரந்தரமற்ற இை்வுலகில் இருக்கும் வபாவத 

விவனயறுக்கும் பசயல் பசய்து நிரந்தர உலகில் குடிவயறி ைாழ ைழி காட்டும் குருபரவன 

ைழிதத்ுவண. 

 

ஜீைசவகாதரர ்சாவல கைனமணி: 

தாகமும் தனியான்.... காவற் பாடது பதடுகின்பறன்  (ஞான முஜறயீடு) 

மனிதனிடத்தில் அழியாத அைாவை தாகமாக இருக்கின்றது. தாவுகின்ற பசயலுவடய 

மனமானது தன்னிவறைாகிய பமய்ஞானத்வத பபறாதைவர அைாவுடன் அவலந்து பகாண்வட 

இருக்கிறது. ஓர ் பமய்குருபிரானின் ைாய்வமக்குள்ளாகி தன்னுயிரின் ரகசியம் அறிந்து, 

எமனிடம் இருந்து தப்புவிக்கும் பசயவல பழகித்வதரந்்து, முக்தி அவடயும் வநாக்கவம 

பமய்ஞான தாகம் ஆகும்.  

 

ஜீைசவகாதரி வைஷ்ணவி:  

அன்பு: இை்வுலகில் ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு ைவர உள்ள இவறைனின் பவடப்புகள் அவனத்தும் 

அன்பினால் கட்டப்பட்டுள்ளது. தன் உணவு, உவட, இருப்பிடம் மற்றும் துவணவயக் கடந்து 

அந்த அன்பு இல்வல. வதைப் பிறப்பு பபற்ற மனிதன் ஒருைனுக்வக பமய்யான அன்பாகிய தன் 

ஜீைவன அறிந்து சிைமாகும் ஆற்றல் உள்ளது. அன்பின் சிறப்வப புத்தரும், அன்பின் வழியது 

உயிரன்ிஜல என திருைள்ளுைரும், எம்ஜமபய நிஜனந்மதழு, உன் மனத்திஜன 

எம்மிஜடபய ஜவ, எம்ஜமபய நிஜனந்திரு நீ, மற்மறமக்பக பூசஜன மசய், எம்ஜமபய 

குருவாகக் மகாள், எப்பபாதும் இது மசய்யில்,  நீ எம்ஜமபய வந்தஜடவாய், இது மமய்பய 

இது மமய்பய என கிருஷ்ண பரமாத்மாவும் அருளியுள்ளனர.் நம்வம சிைமாக்கும் அன்பு 

பகாண்ட குருபிரானின் அன்பிற்கு பாத்திரமாகி அருள் பபறுவைாமாக. 

 

ஸாதகன் மனமகிழ்சச்ியுடன் குருவிற்கு ஆசனம், படுக்வக, ைஸ்திரம், ைாகனம், பூஷணம் 

பகாடுத்தல் வைண்டும். 

~ குரு கீஜத 
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27-10-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. குமபரசன் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 88  

ஆதி: ஆகின்ற தீ, சரை்த்வதயும் ஆக்குகின்ற தீ, முதல் உற்பன வநரத்தில் உண்டான தீ, சரை் 

வைத பீஜங்களாகிய  மூலமந்திரப் பபாருளாக விளங்கும் தீவய ஆதி. 

இதவனக்  வகக்பகாண்டைரக்வள மகதி, சிைன், குருைாகிய அைதார மூரத்்திகள்.  

 

மதம்: மதங்பகாண்டு அடங்காது நிற்கும் புலன்கவள அடக்கி ஆளும் மகா தைைல்லபவம மதம். 

இதவன முகப்பு பாவில் தன் தன் மதத்தில் தவறா திருத்தி எனவும், ஆதி என்ற அசல் 

புள்ளியில்  அடங்கி அவசயாதிருக்கும் நிவலவய வசைம். ஆதலால் வசைவம ஆதி 

மதம்  எனவும் சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: மதிகதிர் உடுக்கள் வஜகயுன்னி லறிதல்..  (அறிவு அறி பாடம்) 

ஆசான் அருளால் மூவுலகும் மதி, கதிர,் உடுக்கள் இைற்வற நம் உடலினுள் அறிைவத 

ஞானத்தின் முதல் நிவலயாகும். ஆறு ஆதாரமும் அறுசுவை பகாண்டு ஒளிக்கின்ற 

அகாரத்வதயும் ஆசானின் துவணயால்  அறிந்தைவன வதைன். முசச்ுடவர என்னுள் அறிய 

வைத்த குரு ைாழ்க குருவை துவண.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடச முத்து:  

 

அகரமுதல் அவ்மவழுத்மதல்லாம் ஆதி 

பகவன் முதற்பற உலகு    (திருக்குறள்) 

 

நாம் ஜீைவதகம் எடுக்கின்ற வராஸ்மீதாக்குவடய காலத்தில் இவறைனிடம் சீதனமாக 

ைாங்கி ைந்த அமானிதபமனும் ஆறாைது அறிவை முதல். முழுமுதலாக, முத்பதாழிலின் 

முதல்ைராக, மும்மூல விவனயறுக்கும் விநாயகராக, வைத வைதியராக விளங்கும் சற்குருவை 

வதடி அவடைவத மனிதனின் முதல் கடவமயாகும். ஞானத்வத அறிவிக்கும் ஆசானின் னாவும், 

அவதக் வகடக்ின்ற சீடனின் பசவியும் முதலாக உள்ளது. பசல்ைத்துள் தவலயாகிய பசவிச ்

பசல்ைத்தின் வமன்வமவய உணரத்்துைவத காவதப்பிடித்து விநாயகவர ைழிபடும் முவற. 

உணரவ்ை ஆத்மாவிற்கும் உடலுக்கும் முதலாக உள்ளது. பமய்உணரவ்ைப் பபறவை 

வகாயில்களும், ைழிபாட்டு முவறகளும் உள்ளன. எதாரத்்த மனவம இவறைவன 

அவடைதற்கான முதல். அந்தகரணத்தில் ஒன்றான னான் முதலாக இருப்பவதவய சாவல  

ஆண்டைரக்ள் எண்டிஜசக்கும் னாமனனமுன் னிற்கும்பஞ்ஞாட் சரபம என 

ஐம்மணிப்பபாதிவக பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள். இவை அவனத்வதயும் அறிய வைக்கும் 

ஆசானின் னாதவம முதலாக உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்தியாகராஜன் : 

அழகுஅணி சித்தர ் என்பவத நாளவடவில் மருவி அழுகணி சிதத்ராயிற்று. ஒரு பசால் 

பகாண்டு இருவைறு பபாருளாக இைர ் அருளிய பாடல்களின் அழகான அணியின் 

சிறப்வப  இைரது பபயரின் காரணம். நாம் புறத்தில் காணும் அனித்தியம் அழகல்ல. மனிதனின் 

அகத்தில் விளங்கும் அறிவுப்பபாருவள நிஜமான அழகு. அகத்தின் அழகு முகத்தில் மதரியும் 

என்பதற்வகற்ப சித்தரக்ளின் வதாற்றம் மாறினாலும் அைரக்ளின் அழகணி எனும் அறிைாகிய 

னாதம் என்பறன்றும் ஒன்றாகவை உள்ளது. 

 

குருபிரான் அருளமுதம் :  

சிவானந்த பபாதம் : னடுைறிந்த சீடவன தன் ஆசாவன ஆதிவய, அந்தவம அருவமயான 

அருடக்டவல எனப் வபாற்றுகிறார.் அருடக்டலாக அருட்வஜாதியாக ஜீைதண்ணீராக விளங்கும் 
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ஆசானின் அருளமுதவம மக்களின் பைசவ்சற்வற உலரத்்தி பிறவிப்பிணிவய 

தீரக்்கிறது.  சத்தாகிய பிராணவனயும், சித்தாகிய பிரணைத்வதயும் அறிந்தவடைவத 

ஆனந்தம். தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறும் அரிதுயிலின் அளைற்ற வமன்வமவய அறிந்து 

அனுபவித்து நமக்கும் அறிவித்து அனுபவிக்க பசய்த குரு ைா'ஆழ்க!! குருவை துவண!! 

குருவைப்வபாற்றி குடிவயாங்ஙி ைா'ஆழ்கவை!!  

 

29-10-2022 ~ சனிக்கிழஜம சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

எத்திய விருணீக் கத்விதக் கடபல 

      எனக்கருந் நுஜணத் தனிக் கடபல…  

என்ற குருமணி மாவல பாடலுடன் அவை இனிவத மலரந்்தது.  

 

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண் : 109  

கனகமணி காமீலாக ைரும் குருபபருமானின் திருைாய் பமாழியானது, எழுவகாடி 

சாஸ்திரங்கள் படித்தாலும் அறிய முடியாத உள்ளவம  இரகசியங்கவள, இன்னது இன்னபதன 

பதாட்டுக் காட்டி பிரம்மவித்வதயின் மூலம் உணரசப்சய்து, மனிதவன அழிவில்லாத 

முடிவில்லாத பபான்னுலகில் குடிவயற்றி சிரஞ்ஞீவியாக ைாழ வைக்கிறது.  

 

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா : அறிவு அறி பாடம்  

பதவராய்ப் பிறக்கத் பதஜரந்து மந்நிரம் … மனிதவன நல்ைழியில் பசலுத்திக் 

பகாண்டிருக்கும் வதர ் வபான்ற பஞ்ஞாடச்ரத்தின் இரகசியவம வதவரந்து மந்திரம். சுத்த 

வசதன்ய னாதரின் பசால்பலாரு பபாருளின் மூலம் துப்புரைாக அைரைருள் துலக்கும் 

ஆசாவன அறிந்தைரக்வள வதைரக்ள் என்பது திருமவறத் தீரப்்பாகும். னால் ைவக வயானி, 

எழுைவகத் வதாற்றத்தின் பமய் னிவலகவள ஆசான் அருள் மூலம் தன்னிடத்வத அறிந்து 

னன்வனர ்ைழியில் ைாழ்ைவத மனித உடல் எடுத்ததின் பிரவயாஜனமாகும்.  

 

ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா : பதவாரம் - திருபவணுபுரம் பாடல் எண் : 11  

பவதத் மதாலியானும் மிகு பவணுபுரந் தன்னில்… வைதத்தின் ஒலி னிவறந்தவத 

வைணுபுரம். ஓரறிவாய் விளங்ஙும் மதய்வம் தான் தானாகி, ஓஜச ஒளி அஜனத்தும் அது 

மபாதிந்ந தாகும். ஆசானின் குழவலாவசயாகிய னாதவம வைணு கானமாகவும், னாதம் 

விவளயும் இடவம திருவைணுபுரமாகவும் னின்றிலங்குகிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார ்: பயாவான் சுவிபசைம்  

  

திருவசனம் : 37  தன்வனயறிந்த பபரிவயாரக்ளின் சிைா அனுபைம் மிகுந்த ைாரத்்வதகவளக் 

வகட்டு பசயல்படுைவத ஞானமவடைதற்கான எளிய ைழியாகும்.  

 

திருவசனம் : 38 ரபீ என்பதற்கு வபாதகர ்என்று பபாருள். வபாதக குருவின் திருனாத ஒலிவய 

நம்வம பமய்ைழி எனும் வமட்டில் ஏற்றி வைக்கிறது.  

 

படியினி லடியார் பபாதக குருவாய்  

அடிபடி தீண்டா தாரண னாவும்   (ஞான அகவல்)  

 

திருவசனம் : 39  பபரிவயாரக்ள் என்பறன்றும் அறிவிருக்கும் தலத்திவலவய தங்கியுள்ளாரக்ள். 

ஆசான் திருப்பாதம் இலங்கும் பூரண எல்வலவய அவடைவத வபரின்பமாகும்.  
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எந்நபன ரத்திலும் சந்ரக லானிதி 

      என்முன்னி பலயிருக்க   (ஞான முஜறயீடு) 

 

திருவசனம் : 40 இவயசுவின் பனிபரண்டு தூதரக்ளுள் ஒருைரான அந்திவரயா - மீன்பிடி 

பதாழில் பசய்பைர.் இவயசுபிராவன புதியைரக்ளுக்கு அறிமுகப்படுத்துபைர.் இவயசுபிரான் 

அப்பங்கவள பருகசப்சய்தவபாது ஒரு சிறுைனிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் 

உள்ளது என கூறியைரும் இைர ் தான், என்பவத இத்திருைசனத்தின் மூலம் அறிந்து 

பகாள்ளலாம்.  

 

சிவானந்த பபாதம் : குருபிரான் அருளமுதம் :  

  

தீட்ஜச முஜறயாகபவ சரணஞ்மசய்த மசல்வபன… குருகுல ைாசத்தில் பனிபரண்டு 

ைருடம் பழகித் வதரந்்து பபறவைண்டிய பமய்ஞ்ஞானத்வத, தீடவ்சகள் மூலம் 

வதைரகசியங்களாக வகடப்தன் மூலவம பபற்று விட முடியும் என எண்ணுைது அறியாவமவய. 

மந்த பாக்கியனாக, தூய்வமயற்றைனாக இருந்தால், தீடவ்சயின் உன்னதத்வதயும், பபரும் 

பலவனயும் அவடயவை முடியாது என்பவத சாவல ஆண்டைரக்ள் குரு முறாதியில், 

பாத்திரமா யுள்ள மவன்றன் பகாத்திரர்க்பக பகர்ந்நிடும் மசால் பலித்திடும் ஜக 

பலித்திடுபம என அருளியுள்ளாரக்ள். ஆசானிடம் சற்பாத்திரனாக இருந்து சாகாக்கல்விவய 

பழகித் வதரப்ைரக்ளால் மட்டுவம சாத்திரத்தின் பூட்டுகவள திறந்து அழியாச ் பசல்ைத்வத 

அணிந்து பகாள்ள முடியும் என அருளிச ்பசய்து ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

30-10-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. அருணா சுதர்சன் 

 

 

மாயக் கூத்தின்வ ஜகயறி யாமல் யான்… என்ற குரு ஸ்வதாத்திரம் பாடலுடன் அவை 

மலரந்்தது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்கிரகதுவர :  

விஞ்ஞானம் என்பது உடல் சாரந்்ததாகவும், மனிதனின் பசௌகரியத்திற்காக 

பவடக்கப்பட்ட னித்தியமற்ற பபாருளாகவும், காரியமாகவும், ஆவசயாகவும், மனமாகவும், 

முக்குணங்கள் நிவறந்ததாகவும் உள்ளது. பமய்ஞானம் என்பது இயற்வகயாகவும் காரண 

அறிைாகவும், வசைப்பபாருளாகவும், வித்தில்லா வித்தாகவும் உள்ளது. நமது ையது ைாழ்நாள் 

வீணாகாமல் கிரகங்கள் அணுகாது காத்து அன்னம், மயில், ைாசி பகாண்டு வகலாயம், 

பமேராஜ் பசல்லும் ைழிவய காட்டி பழக்கி வைப்பைவர பமய்யான குருபபருமான். வசைம் 

என்பது அவசைற்ற ஆகாயமாகவும், அதன் உள்வள நீர,் பநருப்பு, காற்று, நிலம் ஆகியவை 

அவசயும் அவசைப் பபாருள்களாகவும் உள்ளது. அறிவு மாணிக்கம் பகாண்டு ஆறாைது 

அறிவை அறிந்து, ஐவழி விஜளவின் அப்பாலாகிய மசய்வழி காடட்ி உய்வழி கூட்டும் 

பமய்யான ைழியில் பழகி பமய்ஞானம் அறிந்து இக பர ைாழ்வில் இன்புற ைாழலாம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்ராவஜஷ்: 

மனதின் அவசைால் உணரச்ச்ியும், பயமும் உண்டாகிறது. அவசைற்ற மனம் உணரை்ாக 

மாறி மகிழ்சச்ியில் திவளக்கிறது. இந்த அழி உடல் தாண்டி அகமுகமாக உள்ளிருக்கும் நான் 

என்னும் பிரணை பபாருவள நம்வம இயக்கும் பிரம்மமாகவும் ஐம்புலன் ைழியாக பசயல்படும் 

மனமாகவும் உள்ளது. அது பமய்யறிைாக மாற குருவின் அருள்  வைண்டும். இந்த அசவல 

நிவனவூட்டவை வகாயில்கள் உள்ளன.  
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ஜீைசவகாதரர ்பழனிக்குமார:் 

வைதம் என்பது நித்தியத்வத கற்பிப்பதற்காக இவறைனால் மனிதனுக்கு 

பகாடுக்கப்பபற்ற பபாக்கிஷம். மனிதனுக்குள் உள்ள நான்கு வதகங்கவள எடுத்துக் கூறுைவத 

உபநிடதமாக, வைதமாக, திருமந்திரமாக, திருக்குறளாக உள்ளது. பமய்யும் பபாய்யும் பிரித்துக் 

காட்டும் வைதவம தூலம் ஆகும். ஆசானின் ைாய்வம பகாண்டு, உயிர ்கணக்கு அறிந்து, கைனம் 

வமம்பட, ஐந்பதழுத்து மந்திரத்வத வதரந்்து வகலாயம் பசல்லலாம். உவறந்த பனியானது 

அவசைற்ற தன்வம பகாண்டது. மனம் அவலைற்று பனிமவலயாக வீடான ைடவமருைாக 

ஐந்பதழுத்து மந்திரமாக மாறுைதற்கு குருபிரான் அருள் வைண்டும். குருபிரானின் நாதத்வத 

உணரை்தற்கு வதைவயானி வைண்டும். மனிதனிடத்திலுள்ள நாலு வதக ரகசியங்கவள 

பமய்ைழி ஆண்டைரக்ளும், ைள்ளலாரும், ைள்ளுைரும் அருளியுள்ளனர.் நமசிைய தத்துைமும், 

ஆறு ஆதாரங்களும், அடி முடி நடுபைனும் வைத முடியினுள் உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பிரபு: 

நம்முள் விவதக்கப்படும் பமய்யறிவு சுடர ் விட்டுப் பிரகாசிக்க வைண்டும். பமய்யறிவு 

என்பது தன்வன அறிந்து ஆசானின் அன்வபக் பகாண்டு நித்திய ஆனந்தத்வத அவடைதற்வக.  

 

 

மகால்லான் புலாஜல மறுத்தாஜனக் ஜககூப்பி  

எல்லா உயிரும் மதாழும்     (திருக்குறள்)  

 

தன்னுயிவர பகால்லாமல் உடலாகிய புலால்வதகம் தானல்ல என்பவத உணரந்்து 

ைாழும் குருபபருமானின் நாதத்வத வகட்டு நம் மனம் அவசயாமல் இருப்பதுவை வசை நிவல.  

 

ஜீைசவகாதரர ்கவணஷ்ைரன்: 

தந்வதயின் நிவனவிலும், தாயின் கருவிலும் நம்வம கட்டிய பபாருவள நம் முதலாக 

உள்ளது. குருவின் உத்தரவுக்கு கீழ்படிந்து பமய்சப்சயல் பழகும்வபாது அைரக்ள் அன்பு நம் மீது 

சாய்ந்து நம்வம சிைமாக்குகின்றது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பழனி பசல்ைராஜ்: 

பூரணமான புராதனர ் குருபபருமாவன. அைரக்ளின் திருபமாழி பகாண்டு நம்முள் 

இருக்கும் இவறைவன அறிவிக்க, நமது ையது ைாழ்நாளின் பிரவயாஜனத்வத அனுபவித்து 

அறியலாம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சுந்தரைடிவைல்: 

ஆசானின் நாத ைல்லபத்தால் ஐம்புலன்களின் அஞ்ஞானக் கிழங்குகவள வைவராடு 

கவளந்து உலக ைாழ்வில் மனம் பசல்லாமல் பாதுகாக்க வைண்டும்.  

 

 

ஜீைசவகாதரர ்காளிதாஸ்: 

அறியாவமவய விலக்கி அறிவைப் புகடட்ி ஜீைவதகத்தினுள் நாள்வதாறும் பசன்று ைர 

ஞான சூரியனாகிய  குருபபருமான் காட்டும் ைழிவய சன்மாரக்்கம் ஆகும். அதுவை பிரம்ம 

வித்வதயான னிஷ்வடயாகவும், அதன் பலன் வகலாய வீடாகவும் உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:் 

புல்லாங்குழலின் பத்து துைாரங்களும், மனிதனின் அல்லற்படும் ஒன்பது ைாசவலயும் 

அது கடந்து யாரும் அறியா சிறு அறுகுநுனி ைாசவலக் குறிப்பதாகவும், காலம் அறியும் 

பசயலாகவும், வைணுபுரத்தின் ரகசியமாகவும் உள்ளது. பிறைாவம பபற்று வபரின்ப 

பபருைாழ்வில் நம்வமப் புகுத்தாட்டி வைக்கைல்ல ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்களாகிய நாம், பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் திருநாமத்வத அறிக்வக பசய்ைதற்கான 

அருகவதயுடனும் அறிவுடனும் திகழ எல்லாம் ைல்ல இவறைவனப் பிராரத்்திப்வபாம்.   
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31-10-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சஜப 

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. மணிமமாழி மஞ்சுநாதன் 

 

குருபிரான் அருளமுதம் :  

கூரிய குருைருளால் நம் குலம் தவழக்கச ்பசய்யும் குரு பகாண்டலின் வைத னாதத்துடன் 

அவை உதயமானது. தஜலயு டன்உடல் கால்கரம் பவறதாய்... என்ற வதாத்திரப்பாடவல 

பதாடரந்்து, விந்து னாதமாய் விளங்கும் னிவனவுட் பதியும் னாதமின் உடவல பிள்வளயார ்சுழி, 

எழுதாத எழுத்து. ஒரு வதைகுரு சன்னிதியில் வைறு உடல் எடுக்கும் ஜீைக்குழந்வத ைளரந்்து 

ைனப்வபறும் வபாவத பதய்ை குவபர பூைன ைசந்த காலம் வகைரைாகும். பசத்திடம், பிறப்பிடம், 

இனிச ்சாகாதிருக்குமிடம், பஞ்ஞபூதங்கள், மூன்றாைது கண், முசச்ுடர,் ஆறுஆதரம், அகாரம், 

இைற்றின் ரகசியத்வத பிரம்மவித்வத பசயல் மூலம் னாதம் விவளந்த னாதர ் சீடன் 

உள்ளத்தில் பதிப்பிக்கிறாரக்ள். 

 

விபசைம்: ஆதிவசஷன் பள்ளி பகாண்டுள்ள திருப்பாற்கடலில்,  னித்தமும் மூழ்கி ஒரு பமாழி 

கீவதவய பசவிசப்சல்ைமாகப் பபற்று, பத்து ையதான கன்னி இருக்கும் தலத்தில் குடிவயறி 

ைாழ்கின்ற பசயலாகும். வா ஆழும் கவலயாகிய இதவனவய  நமசிைாய ைா ஆழ்க, னாதன் 

தாள் ைா ஆழ்க என சிைபுராணம் அருள்கிறது.   

 

சை்டி: ஐந்து எழுத்து மந்திரத்வத வதரந்்த வதைரக்ள், னரபனனும் அசுரவன ைதம் பசய்து 

மனுைாக்கி, பின் சுரர ் எனும் வதைனாக ஆக்கும் பசயவல அசுரசம்ோரம். ைளரப்ிவறயின் 

ஆறாைது நாளாக ைரும் சஷ்டி தினத்தில் கஜமுகமாகிய மதம், சிங்கமுகமாகிய வமாகம் என்ற 

அசுரரக்வள சுப்ரமணியம் எனும் ஷண்முகத்தால் சம்ோரம் பசய்ைவத அசுரசம்ோர 

பசயலாகும். குருபபருமான் தன் கூரான அருளால் விவைகபமனும் வைல் பகாண்டு அறியாவம 

அகற்றும் பசயவல  பகாளடா அசுரர்கஜளக் குஜலத்துவிட்படன், குவலயத்தில் வாசி மயில் 

ஏறித்தாபன, மவட்டமவளிக் குள்ளிருந்து மவளிசச்மாகி, கூராகி அசுரர்கஜள மடிய 

மவட்டிக், குறிஎட்டிப் பார்த்பத யான் கூடிபனபன என முருகப்பபருமான் அருளிய வயாக 

ஞானம் 500ல் கூறப் பபற்றுள்ளது.  

தஜரதனில் னரராய்த் பதான்றித் 

தாம்மகதி அஜடயா பதாஜர 

முஜறசங்ஙா ரனுக்கி ரகம் 

முடித்துபம மனுவாய் மாற்றி … (மதய்வத் பதடு கூடகம்)  

என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆறு எனும் சஷ்டியின் ரகசியம் கந்தத்தினுள் 

உள்ளது. சிைானந்த வபாதத்தில் சடத்தின் ஆதாரவம உடலாகவும், பிராணன் ஆவியாகவும், 

ஜீைன் பபாருளாகவும் கூறப்பபற்றுள்ளது.  

 

கந்தம்: ைாசவனயின் ஊடகமாகிய காற்றின் தன்வமவய அறியும் ைல்லபம் பபற்றைன் 

மனிதன் ஒருைவன. அைரைருள் விளங்கும் வதாற்றமில்லாவம எனும் அரூப ைடிைவம ஐம்புல 

நுகரவ்ுக்கு காரணம். ஃ எனும் பிரம்மத்வத அறியும் வபாவத ஜீைனின் பமய்மணத்வத 

அறியலாம். நம் சுைாசத்தில் உண்டாகும் புல் மற்றும் மாமிச ைாவடக்குத் தகுந்தபடிவய 

எமனின் அதிகாரம் நம்மிடம் பசல்லாததும், பசல்லுைதுமாக உள்ளது. மனம் அடங்கும் பசயவல 

ைள்ளுைர ் கூறிய அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காஜம ஆறிருள் உய்த்துவிடும் 

என்பதாம். சாைரும் முன் சாகப்பழகும் சாகாக் கல்விவய பழகும் ைழியறிவிக்கும் சாயுசச்ிய 

அரசராக ைரும் குருபபருமாவன சரணவடந்து சலிக்காத இன்ப நாட்டில் குடிவயறி ைாழலாம் 

என்ற பகிரவ்ுகவள பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது. 
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இஜச வகுப்புகள்  

த ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுபதவன் 

 

 
09-10-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபை 

 

வதாத்திரப் பாடவலத் பதாடரந்்து, ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மார்க்க மமாழி கீதங்கள் 

நூலில் உள்ள ஆமன் வித்தாதி பயாதய… என்ற பதய்ைத் வதடு கூடகப் பாடல் பாடுைதற்கான 

பயிற்சி அளிக்கப் பபற்றது. 

 

16-10-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபை 

 

 

வதாத்திரப் பாடவலத் பதாடரந்்து, ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மார்க்க மமாழி கீதங்கள் 

நூலில் உள்ள ஆதி மான்மியம் - ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம் பகுதி ஓதுைதற்கான பயிற்சி 

அளிக்கப்பபற்றது.  

 

30-10-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபை 

 

வதாத்திரப் பாடவலத் பதாடரந்்து, ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மார்க்க மமாழி கீதங்கள் 

நூலில் உள்ள ஆதி மான்மியம் - ஜீவ சிம்மாசனப் பருவம் ஓதும் பயிற்சிவய பதாடரந்்து, 

வபாற்றி அகைல் பாடல் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்றது.  

 

 

 

 

குரு ைாழ்க! குருவை துவண! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குருவின் சன்னிதியில் னாணமின்றியைனாய்த் தீரக்்கத் தண்டமாக னமஸ்கரித்துக் கரம் 

(காய)த்தினாலும், மனதினாலும், ைாக்கினாலும் குருவை எப்வபாதும் ஆராதித்தல் வைண்டும். 

~ குரு கீஜத 
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2022 - அக்படாபர் மாத னிகழ்வுகள் 

 

 

குருபிரான் அவர்கள் அக்படாபர் மாதம் கடப்பா அருகில் உள்ள ஸ்ரீ வீரபிரம்பமந்திர 

ஸ்வாமிகள் சன்னதி விையம். உடன் அங்ஙத்தினர்கள் மற்றும் எதார்த்த 

னன்மனத்தினர ்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06-10-2022:   குருமகாண்டல் அவர்களின் அவதாரத் திருநாள் 
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வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்:  

 

 

பததி / இடம் னிகழ்வுகள் 

01st January 2023 / மசன்ஜன 

 

புத்தாண்டு சிறப்பு சவப 
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2022 அக்படாபர் மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

 

புன்னவக மவகஷ் 

பழனிவைல் 

பூரணி ஜீைானந்தம் 

இன்பலதா 

ராஜ மவகஷ் 

சுந்தர ்

பாஸ்கர ்

பஜயபிரகாஷ் 

மாதைன் 

மஞ்சுநாதன் 

பசல்லம்மா 

உமா ராணி 

லதா உதயசூரியன் 

கவி கம்பராஜன் 

கிரிதரன் 

கிரக துவர 

நாகலிங்கம் 

தியாகராஜன் 

பைங்கவடச முதத்ு 

ஸ்ரீமா 

மஹிமா 

ைாசுவதைன் 

கிருஷ்ணமூரத்்தி 

ஜித்தின் 

ைடிவைலன் 

வகாபிநாத ்

திருமுருகன் 

மணிைண்ணன் 

பழனிபசல்ைராஜ் 

சபிதா 

முருகன் 

மணிமாறன் 

ைளைன் 

பழனிகுமார ்

தாவமாதரன். சிைகாசி 

மவகஷ். மதுவர 

சசிகுமார.் மிட்டபள்ளி 

ராஜு. மிட்டபள்ளி 

சிைகுமார.் மிட்டபள்ளி 

முரளி. மிட்டபள்ளி 

வலாகநாதன். மிட்டபள்ளி 

அலவமலு. மிட்டபள்ளி 

காரத்்திவகயன். சிைகாசி 

சீனிைாசன். பசன்வன 

காரத்்திவகயன். ஆைடி 

பாலாஜி. ஆைடி 

சீனிைாசன். காஞ்சிபுரம் 

பாலா. காஞ்சிபுரம் 

உறுப்பினர.் சிைகாசி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்கட்டவளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்முள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் 

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

பபாறுத்து அதவனத ் தங்கள் பிரதிகளில் திருத்தி படித்துக்பகாள்ளுமாறு வகடட்ுக்பகாள்கிவறாம். பிவழகவளத் 

தவிரப்்பதற்கான முயற்சிவய பைளியீடட்ு குழு த ொடரந்்து யேற்த ொள்ளுே் 
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