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மூலமந்நிரம் 

முத்திபூர்ணம்!  

பமய்யாக பமய்யாகடை சதுர்யுகங்டஙாடி கால மக்களி த்திலும் உள்ள சர்ை மூலமந்நிர 

னிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண் ைர்கடள முத்தி பாலிப்பு.  

 

 

பாத பூஜை  

சுயம் பிரகாச னித்தியானந்ந பிரம்ம பசாரூபத்திவன அறியாது அஞ்ஞானபமன்னும் 

திமிரத்தால் குரு ாயிருந்த எங்களுவ ய கண்கவள ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன சலாவகயால் 

திறந்ந டதசிடகந்நிரடர டதைரீருவ ய திை்ய திருைடிக ்கமலங்ஙளுக்டக னமஸ்காரம்  

 

 

மகாசங்ஙல்ப மந்நிரம்  

 

மறலி என்கிற எமனுவ ய அைமான அைஸ்வத ைந்து தீண்டும் அவ யாளம், கசப்பு தீ ்டு 

பிணனாற்ற ஜலம் பைளியாகி யுகங் டஙாடிகால னரக டைதவனக்குப் டபாகாமல் அவதமாற்றி,  

பரமபத னித்திய மகிழ்ச்சி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றடை சதுர்யுகத்திலும் உண் ான எல்லா ஜாதி 

மத டைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக பிரம்மவித்வதச்  

பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த உலகத்வத வி ்டு 

மறந்நு மவறந்டந டபாய்வி ்  இறுதிக்காலமாகிய இதுடனரம் எமபயத்வதக் க த்தி மீண்டும் 

அடத பிரம்மவித்வதச் பசயலாகிய சுைர்கப்பதி பரமபத முத்திச் பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் 

கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிடய மூசச்ு ஓ ாத தைமுவ ய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் 

குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண் ைர்கள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் டசர்ந்நு 

ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்டறாம்!  

எதார்த்த னன்மனத்தினர் யாராக இருந்தாலும் இதில் டசர்ந்நு டதைப்பிறப்பிடல பிறநந்ு 

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண் ைர்களுவ ய ஆசீர்பாதம்! 

  

  ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவர்களின் முன்னுஜர 

  

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்கடள, எதாரத்்த னன் மன சற்சன 

மக்கடள, 15ைது இதழாக உங்கள் முன் 

உதயமாகியுள்ள இம்மாத மின்னணு 

சஞ்ஞிவகயின் அம்சமாக மக்களுக்கு 

பயனுள்ள, இதில் அ ங்கியுள்ள 

திருைாரத்்வதகளும்  அதவனத் பதாகுத்து 

ைழங்கிய மக்களின் புரிதல்கள் டமன்வம 

பபற்றிருக்கும் விதமும்  டநரத்்தியாக பதாகுத்து 

ைழங்கப ் பபற்றுள்ளன. எமப ரடிபடு 

டகா ாயிதக் கூர் திருைாக்கியங்கள், அறிவு 

அறிப்பா ம், சத்தியடைதம், சிைானந்த டபாதம் 

இவையாவும் ஆதிதவலப ் பா மாக ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கங்களுக்கு 

ந த்தப ்பபற்றுள்ளது.  

 

  இந்த இதழில் சிைகாசி அவையின் 

சிறப்பு நிகழ்வுகளாக புண்ணிய பாைங்களுக்கு 

காரணமான எண்ணம் பற்றி ஜான்சிராணி,  

அறிவு, பாதம் பற்றி அறிய ஆதி மாரக்்க னதீி 

அவையின் அங்கமாக டைண்டும் என பசந்தில்,  

மரண ைறுவமவய மாற்ற ைல்லைர ் பற்றி 

சண்முகப்பிரியா, காலத்தின் சிறப்பு பற்றி மகிமா, நான் என்பது பற்றி ஸ்ரீமா, ஓங்காரத்வத 

உணர்ந்தைனின் உன்னதம் பற்றி சுமதி, அழியாத ஆன்மாவை அறிைடத மனஅவமதி என 

சருபா, ைள்ளல் பிரானின் நாத மருந்து பற்றி பசஜிதா, நான் என்பது குடிடயறும் இ மாகிய 

பசாந்த வீடு பற்றி ரிஷி, சீர்டமவும் பமய்ஞானம் பற்றி ஆரத்்தி, ஆராைமுதாகிய ஒபப்ிலி 

ைள்ளல் பற்றி கனகத்தாய், கா ்சிபயலாம் எனக்களித்த கருவண டைந்டத என்ற பா ல் 

சிறப்பு ன் பிரக்ஞானா பிரம்மம், அகம் பிரம்மாஸ்மி, தத்துைமசி, அயம் ஆன்மா பிரம்மம் 

என்ற டைத மகா ைாக்கியங்களின் அறிதற்கரிய விளக்கங்கள் பற்றி சித்ரா, பமய்யான 

ஜீைசுதந்திரம் பற்றி டசாவலயப்பன், உயிருள்ள டபாடத அழியாப் பதியில் குடிடயறுகின்ற 

பசயல் பற்றி காரத்்தி, நைகிரக டகாள்கள் பற்றி கல்பனா, மகாளய அமாைாவச பற்றி 

குமார், நான் எனும் அமானிதத்வத அறியும் தன்வன அறியும் பசயல் பற்றி சங்கர் 

ஆகிடயாரின் டமலான புரிதலு னும் மிகச் சிறப்பு னும் இந்த இதழில் பைளியாகியுள்ள 

விஷயங்கள் நன்மக்கள் கைனித்து பயன் பபற டைண்டிய ஒன்றாகும். மற்பறாரு 

சிறப்பாக  கடணசன் என்பைரது நாற்பதாம் நாள் ஆன்ம சஞ்சார உரிவமக் கா ்சியும் 

பகாண் ா ப் பபற்றது. 

 

சத்துைாசச்ாரி அவை நிகழ்வில், சமத்துை ஞானம் ைரச் பசய்பைடர பமய்குரு 

எனவும், டபசரும் பபரும் பபாருபளனும் பபறக்கூடிய பபாருவளயும், நரன், மனு, டதைன் 

எனும்  நிவலகள், எழுைவக டதாற்றம், ஓணம் பண்டிவக சிறப்பு, இைற்வற அறிைதற்கான 

அறிவை அருளும் குருபிரானின் சிறப்பு பற்றி பகௌதம் டபசிய விதமும் சிறபப்ான 

ஒன்றாகும்.  

 

ஓங்காரத் மதானியான, பரவிரதாசச்ாரி, ஆறிரு சமயத்திற்கும்,  

என்னமமாமவன்று என்ற பா ல்களு ன் நான்கு இவச ைகுப்புகளும் டசரத்்து 15 அவை 

நிகழ்வுகளு ன், இவழக்க இவழக்க ஒளி விரிக்கும் கசிதம் டபால ஏற்றம் மிகு தமிழால் 

ஆக்கப ் பபற்றுள்ள இந்த சஞ்சிவகவய பாரத்்து மக்கள் யாைரும் தன்வனயறியும் 
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மரணமிலாப ் பபருைாழ்வின் சிறப்வபபயலாம் பபற, எல்லாம் ைல்ல பரிசுத்த ஆவி 

பதய்ைம் பரம்பபாருள் பிரம்மப்பிரகாச பமய்ைழிச் சாவல ஆண் ைரக்ளின் திருைடி 

டபாற்றி ைணங்குகின்டறன். நமஸ்காரம்.  
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இந்ந உ லானது அழியும். ஆனால், னித்தியப் பபாருளான உயிர் அழிைதில்வல. னித்திய 

உ ல் ஒன்வற அந்ந உயிர் எடுத்துக்பகாள்ளுகிறது. இந்நப் பிரம்மவித்வதயின் பபரிய 

ரகசியங்ஙவளத் பதரியத்தான், பதரிவிகக்த்தான் டகாவில்கள் உண் ாயின. உண்வமயான ஒரு 

டதை புருஷவனச ் சந்நிக்க வைக்கத்தான் எல்லா ஏற்பாடுகளும் உண் ாயின. பதய்வீக 

புருஷர்கள் தூலத்திடல ைருகிறார்கள். அகக்ாலத்திடல அைர்கவள அவ நந்ு, அதிரகசிய பிரம்ம 

வித்வதயின் பபரிய பசயலுகக்ுத் தவலப்படுங்ஙள் என்று டைதங்ஙளும், உபநிஷத்துகளும், 

தீர்க்கதரிசனங்ஙளும் அவறகூவி அவழக்கின்றன. அை்ைாறு ைந்ந பபரிடயார்கள் வகயகத்தில் 

தான் எல்லா ஆசீர்பாதங்ஙளும் அ ங்ஙியிருகக்ும். எமனுவ ய பகாடூர டகார முகத்திலிருநந்ு 

தப்புவிக்கின்ற சக்திவய அைர்கள் தங்ஙவளச ் சார்ந்நைர்களுக்குத் தந்நு விடுகிறார்கள். 

அப்டபாது ஜீை உலகம் என்ற மூசச்ு ஓ ாது, அப்படிடய அவமந்நு விடுகிறது. இவத யாராலும் 

பசய்ய முடியாது. அந்ந ஜீைசக்தி யார் வகயிலும் இல்வல. இதுதான் ஜீைப் பிரடயாசனம். இது 

ைாயினால் பசால்லி ்டுப் டபாகிறதல்ல. இடதா இங்டங பசய்துகா ்  னிற்பது. 

 

~ சாஜல ஆண்டவர்கள் 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் 2022 செப்டம்பர் மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள் - அக்மடாபர் மாத மவளியீடு 

 

 

03-09-2022 ~ சனிக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவி ொ வடிவவலன் 

 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

பதய்ைத் திருவுளத்வத அளப்பதற்காகவும், தாம் அரும்பாடுப ்டு பபற்ற பமய்வய 

னல்பலண்ண கூ ் ாளர்களுக்கு ைழங்கி  டதடிைரும் பபாருளாக குருபிரான் அைதரித்து 

ைருகிறார்கள். 

 

எமபடரடிபடு மகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண் : 104   

உ ல், பபாருள், ஆவிவய குருபிரானி த்தில் தத்தம் பசய்பைருக்டக தூலம் க ந்து 

நிற்கும் நீதிபயனும் பமய்ப்பபாருள் தரிசவன கி ்டும். தன் சுருதி யுக்தி முயற்சியால் 

எைராலும் எக்காலத்தும் பமய்வய அவ யடை முடியாது என்பது டைதத் தீர்ப்பு. 

 

ஜீைசடகாதரி லாைண்யா :   

அறிவு அறி பாடம்: அரஜச இகழாது அகிலத்தில் வாழ்வாய் ...  

மனிதனின் புலன்களாகிய ஆ ்சியர்கவளயும், அவைகவள ைழிந த்தும் அரசனாகிய 

மனவதயும் தாழ்ச்சியாய் கூறாமல், சீரஞ்ஞீவியாகிய அமானிதத்வத அறிந்து அகிலத்தில் 

ைாழ டைண்டும். இை்வு ம்பபடுத்ததின் பலன் தன்வனயறியடை என்பவத உணர்ந்து,  

பசத்தி மும் பிறந்தி மும் இனி சாகாது இருக்குமி மும் தன்னுள் அறிந்து அத்வைத நிவலவய 

பபற்றைர்கடள இயற்வக க வுளு ன் ஒன்றி ைாழ்ைார்கள். அப்படியான ைாழ்விவன னாமும் 

பபற குருைருவள டைண்டுடைாம். 

 

ஆசானின் அறிவுவரப்படி ராகம், தாளம், சுருதியு ன் ஐம்மணிப்பபாதிவகயில்  

அருளப்பபற்றிருக்கும் பரவிரதாச் சாரிமயன்று மமசமயாச்சாரி னாமனன் ... எனும் பதய்ைப் 

பா வல ஜீைசடகாதரிகள் சஹானா - சாதனா இருைரும் இனிவமயாக பாடினார்கள். 

 

ஜீைசடகாதரர் விஜயகுமார் :  

சத்தியமவதம் : மயாவான் சுவிமசஷம் - ( திருவசனம் 11-15 ) 

 

திருவசனம் – 11 : பபரிடயார்கள் உற்ற பபாருளாகிய ஜீைவன தன் வகப்பந்தாக பபற்று ைரும் 

பமய்ச்பசயவலடய இத்திருைசனத்தில், தனக்கு பசாந்தமானதிடல ைந்தார் என்றும்,  

பபருங்ஙருவண பகாண்டு பசாந்தமாகிய மக்களுக்கு பமய்வய அளித்தாலும், அைர்களில் 

பலர் ஏற்பதில்வல எனவும் அருளியுள்ளார்கள். 

 

திருவசனம் - 12 : அறிைானைர்கவள உண் ாக்கும் பசால்டல னாமத்தின் அவ யாளம்.  

னைமான பாவஷகவள டபசும் னாதவர அவ யாளம் கண்டு ஏற்றுபகாண் ைர்கடள  

டதைனுவ ய பிள்வளகளாக அதிகாரம் பபற்றைர்கள். 

 

திருவசனம் – 13 : பரிசுத்த ஆவியினால் சீதக் களப பசந்தாமவர பூம்பாதம் பகாண்டு னரன் 

என்ற பிறப்பிலிருந்து மனிதனாகவும் டதைனாகவும் மறுபிறப்பில் பிறக்க பசய்பைடர டதைன். 

 

திருவசனம் - 14 : மனுஷ குருைானைர் மகாமந்திரத்வத உனது காதில் உபடதசிக்கிறார் .  

பதய்ை குருடைா ஆத்மாவுக்குள் வசதன்யத்வத பசலுத்துகிறார் என்ற இராமகிருஷ்ண  
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பரமஹம்சரின் உபடதச பமாழியின் படி, மா அம்சம் பபாருந்திய குருவின் ைார்த்வதடய 

மகிவமயிலும் மகிவமயானது. 

 

திருவசனம் – 15 : பிந்திடனார் முந்தினைராைர். முந்திடனார் பிந்தினைராைர் என்ற டைத 

ைசனப்படியும், புத்த பகைான் தீர்க்க தரிசனத்தில் உனக்கு முன்பிறந்த டதான்றலைர்கவள 

மரியாவத பசய்யுங்கள் என்ற திருைாக்கின் படியும், பல பஜன்மங்களாக பமய்வய டதடி  

ைருபைர்கவள டமன்வமயானைர்களாக ஏற்றுக்பகாண்டு அன்பு பசலுத்த டைண்டும். 

 

குருபிரான் அருளமுத வர்ஷிப்பு - சிவானந்த மபாதம் :  

 

சீடன்: சாஸ்திரத்தின்  பபாருவளத் பதளிைாகத் பதரிந்து பகாண் ால் டபாதாடதா? ஆசான் 

ஆக்கிவனக்கு உ ்ப ்டு பதாண்டு பசய்ய டைண்டுடமா என சீ ன் டக ்க - 

 

ஆசான் :   

மதாடர்ந்நுமம மசன்றார் பின்மன 

மதான்பழ விஜனஜக விட்மட 

அடர்ந்நுதன் ஆசான் ஒன்மற 

அருட்கதி மயனமவ மாண்டார் 

 

ஆசான் தன்வன டபாலடை ஞான சூரியனாக சீ வனயும் ஆக்குைதற்டக தன்டனாடு 

அவழத்து பசல்கிறார்கள். மனஉறுதி, வைராக்கியத்து ன் குருவின் உபடதச பமாழிகவள 

டக ்டு அறிவுத் பதளிவு பபறுபைர்களுக்கு ஞானம் எளிதாக கி ்டும். 

 

சீடன் : சிைானந்த டபாதத்வத அவ ய பைகு பிரயாவசயாய் இருக்கிறடத. குருசமூகத்தில் 

பதாண்டு பசய்துதான்  முக்தி அவ ய டைண்டுடமா ? என டக ்க - 

 

ஆசான் : விடியளவும் உபடதசம் னவ பபற டைண்டும். குருபாரம்பரியமாக ைருபைர்கடள, நம் 

அழி உ லுக்குள் இருக்கும் அழியா பபான்னு வலக் கா ்டி, இவற திருசச்ன்னதிக்குள் 

கூ ்டிச்பசன்று சிைானந்தமாகிய னித்தியானந்தத்வத அனுபவிக்கச் பசய்கிறார்கள். 

 

சீடன் : ஞான ஆசரியரி த்தில் அனுக்கிரகம் ம ்டும் பபற்றுக்பகாண் ால் டபாதாடதா? 

சாத்திரமும் பார்க்க டைண்டுடமா என டக ்க - 

 

ஆசான் :  

மசால்லுமிவன் மசாற்படி கிரகம் மகட்கும் 

சுருதி விதி கடந்ந கிரகஸ்தன்  னாமம  

 

புலனுக்கும் பபாறிக்கும் தவலைனாக பசயல்படும் புத்தி, மனதிற்கு  

அடிவமயாகும்டபாது கிரகத்தின் பிடியில் சிக்கிக் பகாள்கிறது. சாத்திரத்வதயும் டஜாதி 

இருக்கும் இ த்வதயும் அறிந்தைராகிய னாத டஜாதி டர, கிரகத்தின் ைல்லவம அணுகூ  

அணுகாமல் சங்கரித்து, நம்வம காத்து பமய்ஞ்ஞான வீ ்டில் குடிடயற்றி வைக்கும் 

அனுக்கிரகன், கிரகஸ்தன், குரு. 

 

 

குருவை அனன்னியமாய்ச ்சிந்நிப்பைர்கக்ுப் பரமானந்நம் எளிதிற ்பபறத்தக்கதாம். ஆதலால் 

எல்லா முயற்சியாலும் குருவின் ஆராதவன பசய்க. 

~ குரு கீஜத 
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04-09-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

குன்றாத மபரருளின் மணிமய என்ற டதாத்திரப்பா லு ன் அவை மலர்ந்தவத பதா ர்ந்து, 

 

ஜீைசடகாதரி ஜான்சிராணி :  

எண்ணுகின்றனல் மலண்ணம ஜனத்ஜதயும் ...  

வண்ண ஞானசித ்தர்காலம் வந்நமத   (காலந் நாட்டிய காரணப் பா) 

 

எண்ணம் : மனிதனின் சுத்தத்துவற இருதயத்தில் அன்றி டைறு எங்கும் பைளியாகாத 

இவறைவன இவறஞ்ஞுடைாம் என சாவல ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். மிடிவம நீக்கி 

சத்திய ஒ ்டுதலில் சதா நம் எண்ணம்-பசால்-பசயல் மூன்றினாலும் நன்வம பசய்தால் 

ஞானத்வத அறியலாம். நமது எண்ணம் பல டகாடியாய் விரிந்தி ாமல் குருபிரானின் 

எண்ணத்திற்கு  ஒடர டனராக இணங்கி இருப்பது ஒன்டற பிறைா நிவல பபறுைதற்கான ைழி.  

 

ஜீைசடகாதரர் பசந்தில் :  

திருமமய்ஞ் ஞானக் மகாரல் வாக்கியம் எண் – 43  

பமய்யான அறிவு, பாத ரகசியம் இைற்வறயும், பதரியாதவத பதரிந்து பகாள்ளவும் ஆதி 

மார்க்க னீதி அவையின் அங்கமானால் பதரிந்து பகாள்ளலாம். நமது பிறப்புக்குக் காரணமான 

விவன, மனதின் மூலமாகவும் அதனால் மூசச்ும் இயங்குகிறது. கண்ணும் காதும் டநர் பபறற் 

மக்கடள இந்த சாகாக்கல்விவய பழக முடியும். 

 

ஜீைசடகாதரி சண்முகப்பிரியா:  

நமது டகாபம் எனும் பகாடிய விஷப்பாம்டப, நம் புண்ணிய பசயல்கவள அழிக்க ைல்லது.   

அறியாவமயில் இருப்பைர்கவள அறிவில் ஏற்றுபைர்கடள சித்தர்கள். ஆசானின் னாத 

மருந்வத பசவியின் மூலம் உ ்பகாண் ால் மாரணம் எனும் ஆறாத ைடுைாகிய மரண  

ைறுவமவய பைல்லலாம். நைக்கிரக டகாளரிைாளராகிய குருபிரான் அைர்கடள 

தவலவிதியான மரண ைறுவமவய மாற்ற ைல்லைர்கள். 

 

மாத வன்றவ மருந்மநான் றிருக்கு 

வாங்ங வாருமம 

மரண வறுஜம தீருமம   (வாத கற்பம்)  என சாவல ஆண் ைர்கள்  

அருளியுள்ளார்கள். 

 

ஜீைசடகாதரி மஹிமா: 

காலத்தின் சிறப்பு: ைரு ம், மாதம், நாள், மணி, நிமி ம், பநாடி, நாழிவக, ராசி, ந ்சத்திரம்,  

பாதம், பகல், இரவு இவையவனத்தும் உள்ள க்கியடத காலம். 

ஆதியாகமம்: ைானம் என்கிற ஆகாயவிரிவில் உண் ான சு ர்கள் காலங்கவளயும் 

நா ்கவளயும் ைருஷங்கவளயும் கா ்டும் அவ யாளங்களாக  இருக்கக்க ைது என்றார்.  

காலமறிந்த குருபிரான் தன் பசை்ைாயின் னாதம் பகாண்டு நம் அறியாவமவய அகற்றி 

அறிவைப் புக ்டி னரவன மனுைாக்கி பின் டதைராக்கும் பசயவலடய அறுைவ , சங்ஙாரம் 

என அருளுகிறார்கள். 

 

ஜீைசடகாதரி ஸ்ரீமா: 

நான் எனும் அமானிதத்வத அறிைதுடை அறிைாகும். சப்தரூபமாகிய நான் எனும் 

அகங்காரத்தால் விவனயும், அதனால் பிறப்பும் நிகழ்கிறது. எண்ணங்களால் உண் ாகும் 

மாவய எனும்  மனடம பாைத்திற்கான காரணம். கூரான குருைருளால் மாறாக ஓடுகின்ற  

மனவத வைராக்கிய மணிக்கம்பத்தில் இறுக்கி க ்டும் டபாது மனம் பிரம்மமாகிறது.  
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குருபிரான் அருளமுதம்:  ைாழ்னாள் என்பது அழியாப் பபாருளான பமய்ப்பபாருவள 

அறிைதற்டக. இதவன கைவல, பிணி, பயம் பகாண்  துக்க உ ல் நாம் அல்ல எனும் அறிவைப் 

பபற்ற பிறடக அறிய இயலும். நான் எனும் அமானிதப் பபாருவள அறியும் தன்வனயறிந்த 

மக்களாக எல்டலாரும் விளங்க டைண்டும்  என ஆசீர்பதித்து டதாத்திரப் பா லு ன் குருபிரான் 

அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள். 

 

 

04-09-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

சிரந்நனிமய  உடல்மவறு பிரித்துப் பார்த்து  

சிவஞான சிவபுரத்மதார் மசழிப்புங் ஙண்மடன்… எனும் டதாத்திரப்  

பா லு ன் அவை உதயமானது.  

 

ஜீைசடகாதரர் பகௌதம்:  

எழுைவக டதாற்றத்தில் இல்லாத நரனாகப் பிறந்த நாம், ஆறாைது அறிவை அறிந்து,  

ஏழாம் பிறப்பு லம் எடுத்து, விவனப்பயன் தீர்ந்து, மனுைாக மாறுைதற்கான மாபபரும் பசயல் 

பசய்பைர்கடள பமய்குருபிரான். ஒரு பமய்குருபிரானின் ைாய்வமயாகிய னாதமருந்வத,  

பசவிைாயிலாக நாம் அருந்தும் டபாது அவலபாயும் பதளிைற்ற நம் மனமானது பூரித்து சுத்த 

வசதன்யாமாக மாறுகிறது. இதவனடய சத்திய டைதத்தில் வருத்தப்பட்டு பாரம் 

சுமக்கிறவர்கமள என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இஜளப்பாறுதல் தருமவன் 

என கூறப்பபற்றுள்ளது.  

னீதித் தவலயரசராக விளங்கும் குருபிரானின் பபாற்பாதங்கவள சரணாகதி 

அவ ந்டதார் யாைரும் விவனயிலிருந்து விடுப ்டு ஒரக்ுலமாக ைாழும்  திருச்பசயல் நிகழும் 

இ மாக ஆதி மார்க்க னீதி அவை விளங்குகிறது. பஞ்ஞபூதங்கவளயும் உண் ாக்கிய 

அை்ைவசயாப் பபாருடள உலகில் உள்ள சர்ை அவசவிற்கும் காரணமாகவும், அதுடை ஒரு 

உருதாங்கி குருபபருமான் ைடிவு ன் அைர்களின் ைாய்வமயாக எக்டகாடி காலத்திற்கும் 

அழியாத, பிறந்ததினி இறைாத டபசும் பஞ்ஞா ்சரமாக, னாத மாமணியாக ஒலித்துக  ்

பகாண்ட  இருக்கிறது. மக்களின் மடனா ைாக்கு காயங்களுக்கு ௭ ் ப்ப ாத ைல்லப பமய்வய 

பச்வச மாமவல டமனி, பைளச் பசை்ைாய் டபால் விளங்கும் அசச்ுதராகிய ஆசாடன, காய மன 

ைாக்கிவன க க்கும் அதி ைல்லப  பிரம்மவித்வதச் பசயவல நம் தவலயில் பதிப்பித்து 

னித்தியமாகிய பமய்வய பமய்யாக்குகிறார்கள்.  

ஆசானின் னாதமருந்டத மருத்துைத்தால் தீர்க்க முடியாத பிறவி டநாயாகிய 

பைன்டனாய் எனும் மரண ைறுவமவய தீர்க்கைல்ல  ஒடர மருந்து. னாமம் எனும் 

னாதத்திற்குரிய மந்திரப் பபாருவளக் வகக்பகாண்டு  இப்பூமியில் ஓைாது ைந்நு பிறந்து 

பகாண்ட   இருக்கும் பபரிடயார்கவளத் டதடி அவ ைதற்பகன தரப்பபற்றடத மனுவுக்கான 

அறிவு. பவ த்தான் பவ ப்பவனத்தும் மனுவுக்டக என்பவத நாம் உணரடை கர்த்தராகிய 

குருபபருமான் யுகந்டதாறும் யுகந்டதாறும் ைருகிறார்கள் என்ற பகிர்வுகவளத் பதா ர்ந்து  

டதாத்திரப் பா லு ன் அவை நிவறவுற்றது.   

 

08-09-2022 ~ வியாழக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. மேமா தியாகராைன் 

 

 

வஞ்ஞ மில்பர மார்த்தத வத்தினர் 

அஞ்ஞ மலன்னும ஜறக்கிழ வள்ளமலன்  என்ற டதாத்திரப் பா லு ன் அவை  

மலர்ந்தது.  

குருபிரான் அருளமுதம்:  - புலன், பபாறிகளுக்குள் ைஞ்ஞமும், அைற்றின் தவலைனாக  

மனமும் உள்ளது. ைஞ்ஞகமற்ற அறிவு ரூபகமாக உள்ள ஆசான் அைர்கடள நம் ைஞ்ஞக 

மனத்வத அறிைாக மாற்றுகிறார்கள்.  
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வான்மதிக்மகாரல் திருவாக்கியம் எண்: 82- உயிர் எழுத்துக்கள் பனிபரண்டும், அதனுள் 

மனிதன், ஈசன், பிராணன், பிரணைபசாரூபி, முருகப்பபருமான் பற்றிய ரகசியத்வதயும் 

தத்துைங்கவளயும் தன்னி த்தில் பகாண் துடை சாஜலத்தமிழ்.  

 

மசவி: 

மதாடுஜடய மசவியன் விஜட 

மயறிமயார் தூமவண்மதி சூடிக்            

காடுஜடயசுட ஜலப்மபாடிபூசிஎன் 

உள்ளங்கவர் கள்வன்   (திருவாசகம்)  

 

குருவும் சிைனும் ஒன்டற. இவறைன் நம்மி த்தில் வைத்துள்ள பிரம்மப்பிரகாசப் பபா ் ாகிய 

டதாடு என்பதவன அறியக்கூடியடத பசவி. பரமடன வுருபைடுத்துப ்பாரிவ க் குருைாக ைந்து 

உயிர் எனும் டமலான பபாருவள நம்மி த்தில் கா ்டி அருள்கிறார்கள்.  

 

பிரளயம்:  

ஆமனு என்றமதா ரடிமுடி   

னடுவஜண அச்சர மாமுதற்கு 

அக்கக ்காகமவ சிக்கலில் லாமமல…   

 

ஃ எனும் பிரம்மத்வத ஃ ஆகடை சிக்கல் இன்றி அறியும்டபாது நின்றபதாரு 

பிரளயமாகிறது. மனக்கண்ணாடிக்குள் இருக்கும் முசச்ு ருள் சுழியாகிய முவனவயக ்கண்  

பின்டப நம்வம நாம் அறிய முடியும். இவச என்பதின் ரகசியம் சுைாச நவ வய சீராக எங்கு 

பதா ங்கி, எங்கு வி  டைண்டும் எனும் பிராண  

ரகசியமாக உள்ளது. இத்தவகய ரகசியச் பசயல் 

பபாதிந்துள்ளடத ஆதி பமய் உதய பூரண டைதாந்தப் 

பா ல்கள்.  

 

ஓணம்: திருடைாண ந ்சத்திரத்தில் மகாபலி 

சக்கரைர்த்திக்கு திருைடி தீ ்வச ந ந்த சிறப்டப ஓணம் 

பண்டிவக தினம். இச்பசயவலடய ஆண் ைர்கள்,  

அரக்கி அரக்கர் விலக்கித் துலக்கி ஆக்கும் 

அனந்நர்கள், குஜறக்க முடியாச் மசம னிதியின் குடிவீ 

மடறமவ என அருளியுள்ளார்கள். சி எனும் பனருப்பாகிய 

சிைடம ஜலத்தினில் அக்கினி உருைாய் விளங்கும் 

ஜீைனின் ரகசியமாக உள்ளது.  

 

ஜீைசடகாதரி லாைண்யா : னிஜனப்பும் மறப்பும் 

னிஜலப்பிடம் காணல் வானவர் ஆக மறுபிறப் 

மபடுப்பாய்  (அறிவு அறி பாடம்) அண்  

பகிரண் பமலாம் விளங்கும் நம் மனக்கண்ணாடியில் 

படிகின்ற பமய் ஆசானின் னாதடம, னான் எனும் 

பபாருவள அறிகின்ற டதைரகசியச் பசயலாகிய தன்வன அறியும் டதைப்பிறப்பில் நம்வம 

ஆக்குகிறது.  

 

ஜீைசடகாதரி பூர்ணிமா : அதிசய பத்து-பாடல் எண்-09:- உற்ற ஆக்ஜகயின் உறுமபாருள்  

நறுமலர்எழுதரு நாற்றம்மபால்... அனித்திய அழி உ லிலுள்ள அழியாத சீர்மணம் மிகக் 

உறுபபாருவளடய, பற்றிய பற்றாய் பறந்துலபகங்கும் பற்றியும் பற்றிலாத ஒன்றாக 

ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். பூவினிற் பகந்தம் பபாருந்திய ைாறுடபாற் சீைனுக் குள்டள 

சிைமணம் பூத்தது என திருமூலர் பிரானும் அருளியுள்ளார். நிவலயற்ற பபாருள் டமல் நாம் 
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பகாண்  பற்றிவன மாற்றி, நிவலயான அறிவைப் பற்றி  வைக்கும் குருவின் அடினிழலில் 

நாம் கூடிக்பகாள்ைதுடை அதிசயம்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: சிவானந்த மபாதம்: 

 

சீடன் : சற்குருவினி ம் உபடதசம் ம ்டும் பபற்ற பின், பபரிடயார்கள் தங்களின் 

அனுபைங்கவள கூறி வைத்துள்ள நூலின் பபாருவள அறிவு ஏற்குடமா?  என டக ்க - 

ஆசான் : பமய்க்கல்வி என்பது கல்லாரும் கற்றவரும் பழகித் டதர்ைது. ஆசான் நம் இருதயத்தில் 

நா ்டும் உபடதச கல்விவய நாம் பழகிைர, அதுடை நம்வம பூரணமாக்கும். 

சீடன் : ஞான அனுடபாகம் பபற்ற ஒருைர் கூறும் ஞானத்வத,  தன்வன அறியாதைர்கள், மனம் 

சம்மதிக்க ஏற்படரா?  

ஆசான்:  உண்ணும் உணவின் சுவை உணர்ைது டபான்டற, பசவி உணவின் சுவைவய,  

அனுபைத்தால் அறிக என ைள்ளல் பிரானும், தூங்கிக் கண்டார் சிவமலாகமும் தம் உள்மள 

என  திருமூலரும் அருளியுள்ளனர்.  

சீடன்: பமய்ப்பபாருளின் பிரகாசம் அைரைர்கள் கண்டு களிப்பதுதாடன? 

ஆசான் : னரன் எனும் னிவலயில் உள்ளைர்களால் ஞானத்வத அறியமுடியாது. பமய்யாக  

ைரும் ஆசானி ம் தஞ்ஞமவ ந்து அைர்களின் இரக்கத்தால், மறுபிறப்பு பபற்றால் பதளிைான 

அறிவு ன் ைாழலாம்.  

சீடன்: அைரைரும் தனித்தனிடய சுகமவ ைதாயிருக்க, பபரிடயார்கள் ஒருைவரபயாருைர் 

சார்ந்து ஆனந்நம் பகாள்ைது எங்ஙனம்? 

ஆசான் : தூரதிருஷ்டி எனும் மூன்றாைது கண்ணின் ரகசியம் அறிந்த பபரிடயார்கள் ,  

தங்களுக்குள் அளைளாவும் டபரின்பத்வத சாதாரண உலக மக்களால் அறியமுடியாது.  

சீடன்: நாம் சாத்திரங்ஙள்  சரிவய முதலாகிய முத்பதாழிலும்  முடித்து ஞானம் பபறற் 

பின்னர்தாடன ஞானாசரியர் கிருபாக ாஷம் டதவை? 

ஆசான் : வீணர்கவள வி ்டு விலகி, சாயுச்சிய ஆசானி ம் நாம் சரணவ யும் டபாது ஜீைவனக ்

காணும் டபரின்பமாகிய பஜன்மசாபல்யத்வத அருள்கிறார்கள் என்ற பகிர்வுகவளத் 

பதா ர்ந்து, குருபிரானின் அருளமுதத்து னும் டதாத்திரப் பா லு னும் அவை நிகழ்வுகள் 

நிவறவுற்றன. 

 

10-09-2022 ~ சனிக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

 

  மனருஜரதம் பிஸ்மில்லா ஹிர் ரேுமா மனாடும் ... என்ற பூரணப் புவதயல் காப்பு 

பா லு ன் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின்  பதம் பணிந்து  அவை நிகழ்ச்சிகள் மலர்ந்தன.  

ஆதி மார்க்க னீதி அவை அங்கத்தினரான கடணசனின் மங்களகரமான 40 ஆம் நாள் ஆன்ம 

சஞ்ஞார உரிவமக் கா ்சி சிைகாசியில் குருபபருமான் முன்னிவலயில் சிறப்பாக 

ந ந்டதறியது.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

எமபடரடிபடு மகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் - 105: ஜீைவனக ் கண்டு பசால்பைனின் 

பசால் னித்தியமாகவும், அவத காணாதைனின் பசால் அனித்தியமாகவும் இருக்கும். 

கலிமாபைனும் பபரு முத்தானது காணு விந்நுவினிற் கூடமவ வந்நு கருக்கூட கத்துக்குள்மள 

விளங்குைவதக் கண்  பமய் குருவின் அருளால் அஞ்ஞானம் அகன்று, தன்வன அறிதல் எனும் 

ஆறாைது அறிவை அறிந்து பிறப்பு இறப்பற்ற  நித்திய ஜீைன் கண்  பஜன்ம 

சாபல்யகுலமாைதற்டக ஆதி பமய் உதய பூரண டைதாந்தம் அருளப்பபற்றுள்ளது. 

 

ஜீைசடகாதரி லாைண்யா : 

அறிவு அறி பாடம்:  தூல வாழ்க்ஜகஜயத் துச்சமாய் எண்ணி .... எனும் பா ல்.  
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தூல ைாழ்வை துசச்மாகவும், ஜீை ைாழ்வை உசச்மாகவும், எண்ணுைதற்கான அறிவுப் 

பிரகாசத்வத உள்ளத்தில் ஏற்றி வைப்பைடர இவறகுரு. அைரது அருளால் நம் மூன்றாைது 

கண்ணாகிய அறிவுக்கண் திறக்கப் பபற்று இரண்ப னும் ைாசிவயயும், தவலயாகிய சாகாத் 

தவலவயயும் அறிந்து, அறிவு டதகத்தில் குடிடயறி, பகாம்பு எனும் னாதம் முழங்கும் 

பசயவலடய மகாம்பு முஜளத்திருக்கும் குடிமயறிமனார்க்கு என அருளுகிறார்கள்.   

 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

தூல உ பலனும் மனதின் டபாக்வக துசச்மாக எண்ணி அறிவின்ைழி பசன்றால் 

ஜீைைாழ்க்வக தி மாகும். தவல இரண்டு கண் மூன்று எனும் உபடதச ரகசியம் பபற்றைன் 

மறுபிறப்பு பபற்றைன். பசான்ன தவலயாகிய ைாயும், டக ்  தவலயாகிய காதும், இரண்டு 

தவலயாகவும் மூன்றாைது கண்ணாகிய அகக்கண் அக்கக்காகமவ சிக்கலில்லாமல் 

மனமாக மாறாமல் அறிைாகடை இருப்பதுமாகும். மனம் நபுசாக மாறி பாதாளத்தில் கீடழ 

இறங்காமல் சிபத்பதனும் அமானிதமாகிய அறிைாக டமடலறும் பசயடல சைம் சிைமாகும் 

பகாம்பு முவளத்திருக்கும் பசயலாக பாதனிவல ரகசியமாக உள்ளது.  

 

ஜீைசடகாதரர் விஜயகுமார்: 

சத்தியமவதம் : மயாவான் சுவிமசஷம் - ( திருவசனம் 16-20 ) 

பரிபூரணம் என்பது எழுதாத எழுத்பதன்னும் ஏகனாயக தத்துைாதீதப் பரிபூரணப் புராதனப் 

பபாறுப்பாக, ஆசானின் கிருவப என்னும் உஜூதின் மூலம் பபறக்கூடிய பசயலாக உள்ளது.   

 

நியாயப்பிரமாணம் : நான் என்படத ைழியாக, சத்தியமாக, ஜீைனாக, அைரைரி த்தில்  

கர்த்தராக இருப்பவத அறிக்வக பசய்த டயாைானின் தீர்க்கதரிசனத்வத, பமய்குருபிரானின் 

அருளால் தன்னி த்தில் அறிந்து பகாள்ைடத நியாயப்பிரமாணம் நிவறடைறும் பசயலாகும். கு 

எனும் இருளிலிருந்து மாறிக்பகாண்  குமாரடன டதைவன பைளிப்படுத்த முடியும். 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

அைனிபயங்கும் அமிர்தைர்ஷிப்வப அருளும் அண்ணலின் அருள்னாடை டதயா 

னிலமாக உள்ளது. ைானத்துக்கு டமடல வகவய உயர்த்தி இனி காலம் பசல்லாது என்றார் 

என்பது உள்ளமாகிய வகவய டமல் டநாக்கமாக அறிைாக உயர்த்தினால் காலம் பசல்லாது 

என்பதாம்.  

 

மதடரிய மவதியமரன் ஜனயன் றன்ஜனத ்

தினமகலா திருந்நுமடி பிடியாய் னின்மறன் 

 

ம் என்ற ஊவம மூலடம தாய் மடியாக திருைடியாக உள்ள ரகசியத்வத அறிந்தைர்கள் 

டதைத்தன்வம பபற்றைர்கள். ஃ எனும் பிரம்மத்து அருபளாளிப் பபருக்கால் கு எனும் 

இருளிலிருந்து மாறிய குமாரர்கடள டதைனின் பிள்வளகள்.  

 

சிவானந்த மபாதம்:  

சன்யாசி யானதிலும் மூடருண்டு சமுசாரம் மசய்வதிலும் ஞானியுண்டு  

தன் டமல் எசச்மி ்  பகாக்வக தை ஆணைத்தால் எரித்த பகாங்ஙணைருக்கு தாமதமாக  

யாசகமி ்  ைள்ளுைரின் இல்லத்தரசி ைாசுகி அம்வமயார், அைரின் டகாபம் கண்டு 

பகாக்பகன்று நிவனத்தாடயா பகாங்ஙணைா என்றதும், குடிவசயுள்ளிருந்த ைள்ளுைர், தன் 

ஞான திருஷ்டியால் உப்பின் ரகசியம் அறியைந்த பகாங்ஙணைரின் டநாக்கமறிந்து துப்பு 

மகட்ட நாய்க்கு மகாஞ்ஞம் உப்பு அள்ளிப் மபாடு என்றவதயும் டக ்டு தன் ஆணைமழிந்து  

இைர்கள் சம்சாரி ஆனாலும் ஞானி என ைணங்கிச் பசன்ற கவதவய ஆண் ைர்கள் 

அருளியுள்ளார்கள்.  

இல்லறத்தில் இருந்து பகாண்டு ஞானாசரியரின் அனுக்கிரகத்தால், ஓயாத் 

பதாழுவகயறிந்து கிரகம் அஸ்தமித்த கிரகஸ்தனாகி கங்ஙுல் பகலற்ற பசாந்த வீ ்டில் 
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குடிடயறி ைாழும் னிவலடய டதைனிவலயாகும். சற்குருவி ம் தீ ்வச பபற்றும் 

முழுவமயவ யாமல் சற்குருவை குவற பசால்லி தாடன இனி ஞானம் டபசலாம் என பிரம்ம 

ரா ்சஸனாகப் டபான சீ ர்களும் உண்டு. புலித்டதால் டபார்த்திய பசு புலியாகாது.  குண் லி 

கீழிருந்து டமடலறுதல் என்பது பமய்ஞானத்தில் நபுசிலிருந்து சிபத்தாக டமடலறும் அகமிய 

ரகசியமாக உள்ளது. ஆணுக்கும் பபண்ணுக்கும், அறிவு, குணம், டநசம், நிறம் யாவும் ஒன்டற.  

விடைகமுக்தி அவ ந்தைர்கள் பபண்களிலும் உண்டு. சஞ்ஞலத்வத வி ்டு சற்குருவின் தாள் 

பணிந்து சரணவ ைடத முக்திக்கான ைழி. ஆண் ைர்களின் மூத்த திருக்குமாரரான ஸ்ரீலஸ்ரீ 

சாவல யுகைான் அைர்கள் அருளிய சிவமன நீயாகும் என்ற நூலில், காய மன ைாக்கினால் ,  

அைரைர் பசய்த விவனவய அைரைர்தான் க க்க டைண்டும் என்பவத சிைானந்த டபாதத்வத 

சா ்சி வைத்து அருளியுள்ளார்கள் என அருளி குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள்.   

 

 

11-09-2022 - ஞாயிற்றுக்கிழஜம - சத்துவாசச்ாரி ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. கவிதா மவங்கட ்

 

 

டபரின்ப க லின் நன்முத்துக்கவளத் பதாடுத்து நம் தவல பசழிக்க ைழங்கும் குரு 

பகாண் லின் ஆசீர்பாதத்து ன் அவை உதயமாயிற்று. 

 

ஜீைசடகாதரர் பகௌதம் :  

மனிதர்களின் டபதம் நீக்கி சமத்துை ஞானம் தாடன ைரச் பசய்பைடர சமத்தராகிய பமய்குரு. 

காமீல்களின் டனாக்கம் தன்வன னாடி ைந்த னரவன மனுைாக்கிப் பின் டதைராக்குைடத.  

பமய்யான பமய்னிவலயில் அைர்கள் நம்வம ஏற்றி வைக்கும் எல்வல திவசயற்ற 

அை்பைல்வலடய பரபைளியாகவும், கங்ஙுல் பகலற்ற இ மாகவும் இருப்பவத, ஆண் ைர்கள்,  

பமய்ைழி னூல் பாடலில்  

இடமதுவும் னிச மமன்றாற் மபாறிக மளாடா 

திருந்நு விடு மகாடிமயாளி காந்நி வீசும்   என அருளியுள்ளார்கள். 

 

வாடாத தீபமஜத யறிந்மத மயற்றித்மதளடா மதட்மகாடுக்காங் குல 

மதய்வந்நான் என சுப்ரமணியர் ஞானம் 500 ல் அருளப்பபற்றுள்ளது. 

 

அறியாவம என்னும் இருளில் னபுசாக உள்ள மனவத, அறிபைனும் சிபத்தாகிய ைா ாத 

தீபத்தில் ஏற்றிடும் பமய் ஆசாவன டசராதைர்கடள," 

குருட்டிஜன நீக்கும் குருவிஜனக ்மகாள்ளார் 

குருட்டிஜன நீக்காக் குருவிஜனக ்மகாள்வர் 

குருடும் குருடும் குருட்டு ஆட்டம் ஆடிக ்

குருடும் குருடும் குழிவீழு மாமற    என்கிறது திருமந்திரம். 

 

மசாந்த மதகம்: நமது ஊனக் கண்களால் அறிய முடியாத அனாதிப் பபாருளான நம் பசாந்த 

டதகடம மூலமந்நிரம், பஞ்ஞா ்சரம், அஷ் ா ்சரம், பிரணைம், கலிமா, என்பதாகும். அவதப் 

புனற்றுவறக் டகாயிலாக இதயாசனத்தில் டபாய்ச் சந்நிப்பவதடய டைதம் பிரம்ம வித்வத 

என்கிறது. 

அழிவிற்டக இழுத்துச் பசல்லும் மனவத அறிைாக மாற்றுைடத ஆசானின் அருளமுதம்.  

மனிதனின் தனிச்சீதனமாகிய அமானிதபமனும் அறிைானது, ஒரு குரு பகாண் லின் உளவின் 

படி, எண்ணம் பசால் பசயல் மூன்றினாலும் நன்வமடய பசய்து ைர அழியாத நித்திய 

பசல்ைமாகிறது. ைள்ளுைர்பிரான் அருளியுள்ள பசவிச் பசல்ைமாகிய ஆசானின் அருளமுதடம 

னம் தவலவயக் காக்கும் தவலயான பசல்ைமாக, னம்வம ஐயறிவு னுகர்ச்சியிலிருந்நு மாற்றி 

ஆறாைது அறிவை அறிய வைத்து எமன் எல்வலயில் பைற்றிக்காணச் பசய்யும் ஆயுதமாக  

உள்ளது. பதாவலயாத பசல்ைமும், துன்பமில்லா ைாழ்வும் பபறுைதற்கான ைழி ஆசானின் 

அருள் ஒன்டற 
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மதாஜலயாத நிதியமும் மகாணாத மகாலும்  

ஒருதுன்பமில்லாத வாழ்வும் துய்ய நின்  

பாதத்தில் அன்பும் உதவி மபரியமதாண்ட 

மராடு கூட்டு கண்டாய்    (அபிரொமி அந் ொதி) 

 

குருகீஜத - எைருவ ய அனுக்கிரகத்வதப் பபற்று, அதனால் மகத்தாகிய அஞ்ஞானம் 

நீக்கப்படுகின்றடதா அந்ந ஸ்ரீடதசிடகந்நிரருக்கு அபீஷ்  சித்தியின் பபாரு ்டு னமஸ்காரம்.  

எைருவ ய அனுக்கிரக மாத்திரத்தினால் டசாகமும், டமாகமும் னாசமாகின்றனடைா, அந்ந 

ஸ்ரீடதசிடகந்நிரராகிய பரமாத்மாவிற்கு னமஸ்காரம், என்ற பகிர்வுகவள பதா ர்ந்து டதாத்திர 

பா லு ன் அவை நிவறவுற்றது.  

 

 

11-09-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. மைய்குமார் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

அஞ்ஞனம் என்பது வம, மீம், முகம்மது,  

புள்ளி, பமய், அமானிதம் என டைதத்தில் 

அருளப்பபற்றுள்ளது. விஞ்ஞானத்தில் ஒளியும் 

பமய்ஞானத்தில் ஒலியுடம(னாதம்) மிக 

டைகமானது. ஓஜசமயா லிமயல்லாம் 

ஆனவமர ஒத்ஜதயா மயன்னாளு முள்ளவமர 

... என்ற பா லின்படி ஓவசயும், ஒலியும் ஒடர 

பபாருள். டதகத்தில் நான் என்பது பைளிசச்ப் 

பபாருளாகவும் ஓவச என்பது இவறைனின் 

சாயலாகவும் உள்ளது. 

 

ஜீைசடகாதரி சுமதி:  

ஓங்ஙா ரத்மதானி யானக பாலத்மதசிறு வழியறியார் 

ஆங்ஙா ரங்மஙாண் மடமணி யாட்டியலுத்மதா டிச்சலித்து…  

என்ற ஞானமுவறயீடு பா வலத் பதா ர்ந்து, ஓங்ஙாரம் (ஓம்) - அகர, உகர, மகார, விந்து,  

னாதம் எனும் ஐந்தும் உள்ள ங்கியடத ஓம் எனும் ஓங்காரம். சர்ைமும் அ ங்கும் ம் என்படத 

ஊவம மூலம். உ எனும் சிைமயப் பபாருடள பஞ்ஞா ்சரம். ஐம்புலன்களில் ஒன்றான பமய்வய 

உணர்த்தும் ஆசானின் னன் னாதத்வதடய, உய்ய என் உள்ளத்துள் ஓங்காரம் ஆய் 

நின்றமமய்யா! விமலா! விஜடப்பாகா! மவதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற 

நுண்ணியமன! என மணிைாசகப்பிரான் அருளியுள்ளார். மனம் டபான டபாக்கில் பசன்று  

பமய்யறிவை அறியாமல் அறியாவமடய அறிவு என எண்ணி ைாழ்ைடத 

ஆங்ஙாரம். மனிதனின் சாங்ஙாலம் எனும் இறுதிக்காலம் (சாவுங்ஙாலம்) அைன் 

ைாழ்நாளாகிய ையபதனும் காலத்தினுள்ளும், காலம் கிரகத்தினுள்ளும் இருப்பவத 

அறியாதைடன காலக் கிரகத்தினுள் சிக்கி அழிகிறான்.  

 

ஜீைசடகாதரி சருபா: 

அழிடதகத்திலுள்ள   அழியாத ஆன்மாவை அறிைடத மன அவமதி. அவசைற்ற சுத்த 

நிவனைாகிய, அகம் எனும் ஆன்மாவின் டதைரகசியச் பசயவல தீர்த்தமாகிய டதசிகரின் 

ைாசகத்தால் அறிைவதடய, மகாண்டல் வாய்ஜமஜயக் மகட்கக் மகட்கமவன் மகாமத 

லாங்ஙுடி மயகுனாள் என சாவல ஆண் ைர்களும், அகத்தூய்ஜம வாய்ஜமயால் 

காணப்படும் என ைள்ளுைரும் அருளியுள்ளார்கள். 

 

ஜீைசடகாதரி பசஜிதா: 

நல்ல மருந்திம் மருந்து - சுகம்  
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நல்கும் ஜவத்திய நாத மருந்து.   

 

அருள்வடி வான மருந்து - நம்முள்  

அற்புத மாக அமர்ந்த மருந்து  

இருளற மவாங்கும் மருந்து - அன்பர்க்கு  

இன்புரு வாக இருந்த மருந்து.  (- நல்ல ) 

 

சஞ்சலந் தீர்க்கும் மருந்து - எங்குந்  

தாமனதா னாகித் தஜழக்கும் மருந்து  

அஞ்சமலன் றாளும் மருந்து - சச்சி  

தானந்த மாக அமர்ந்த மருந்து. (- நல்ல ) (வள்ளல் மபருமான்) 

 

பிறவிப்பிணி தீர்க்கும் பமய் ஆசானின் னன் னாதமாகிய இம்மருந்டத 

புண்ணியர்களின் பநற்றிக்கண் திறந்து, அஞ்ஞான இருள் நீக்கி, இன்பம் நல்கி, காலவன 

காலால் உவதக்கும் கருத்தறிவித்து சத்து, சித்து, ஆனந்நமான ஆதியாக அனாதியாக உள்ளது. 

 

ஜீைசடகாதரர் ரிஷி:  

நான் என்பது ைந்து குடிடயறும் இ மாகிய, தன் பசாந்த வீ வ யும் ைழிவய அறிவித்து 

ைாழ்நாள் வீணாகாமல் காப்படத ஆசான் அருளும் பிரம்மவித்வத பசயல். ஓர் அறிவாய் 

விளங்ஙும் மதய்வம் தான் தானாகி என ஆண் ைர்கள் அருளியபடி ஓரறிவிலிருந்டத 

உயிரினங்கள் யாவும் தன் ைாழ்வைத் பதா ங்குகின்றன. டைத னா பகாண்டு டைதியர் 

அருளும் அறம், பபாருள், இன்பம் எனும் வீடுடபறு அவ யடை மனிதனுக்கு உன்னத அறிவு 

தரப்பபற்றுள்ளது. எல்டலாரும் ஓர் குலம் எனும் எண்ணம் ைந்த ஒருைன் அவ யும் கயிலாய 

பிராப்திக்கான பசயவலச் பசய்யடை சாவலயும் னாமும் ைந்டநாம் என ஆண் ைர்கள் 

அருளியுள்ளார்கள்.  

 

மதளிந்நிடும் அச்ச மமல்லாம் மதசிகர் ஜவப்மப மயான்றில் 

அழிந்நிடாச் சூக்கு மத்துள் ளடங்ஙினீ பார்க்கப் பார்க்க 

விளங்ஙிடும் மதக னான்கும் மவதனா வமுதம் சிந்நும் 

களங்ஙமில் ரவிமயா மகாடி ஜகவசம் கயிஜல வீமட (மமய்ன்னிஜலப்மபாதம்)  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

பமய் எனும் இருளாகிய பசாந்த வீ ்டில் இருப்பைர்கடள பபாய் எனும் பைளிசச்த்வதக் காண 

இயலும். தனக்குவஜம இல்லாதான் தாள் என்படத திருைடி எனும் இல்லறமாக உள்ளது. 

 

ஜீைசடகாதரர் சங்கர்:  

நம் அறிவின் ல ்சணமாக உள்ள நான் எனும் பபாருவள அறிய வைக்கும் ஆசானின் 

னாதடம டதகம் எனும் பதானியாக, பபாருளாக, மவலயாக உள்ளது. எந்மநந்நக் காலத்தும் 

எவ்விடத்தும் வந்மநன்முன் னிற்குமஜலமயாலிமய என ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ளார்கள் .  

விவனயால் உண் ாகிய அறியாவமயின் பமாத்த உருைமாகிய இை்வு லினுள் அறிைாகிய 

ஜீைவன ஆசானின் கிருவபயால் காண்படத தன்வனயறியும் பசயல்.  

வாஞ்ஞாலிப் பழம்புலஜம மன்னமராரு 

புஜடசூழ்ந்நு வயங்ஙா னிற்ப 

ஆஞ்ஞாலிக் குலத்தஜலஜம மதிவல்லார் ...  (ஆடலங்ஙன்னி) என்ற  

பா லு ன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள் 
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15-09-2022 ~ வியாழக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

 

அந்நமம சிந்ஜந பதிந்ந சந்நன கந்நங்ஙமழும்… என்ற டதாத்திரப் பா லு ன் அவை 

மலர்ந்தது. ஐம்புல நுகர்வின் மூலமாக அழியக்கூடிய உலகப் பபாரு ்கள் மீது உள்ள நமது 

பந்நத்வத ஆசான் நமக்கு அறிவுறுத்தி அதிலிருந்து நம்வம விலக்குகிறார்கள். 

சற்சன நன்மக்களாகிய புதியைர்களின் சந்திப்பின் டபாது ஆசானி த்திருந்து மலர்ந்த 

சுவிடசஷங்கள்: டைதம் பசால்லும் பமய்ப்பபாருவள டைதசா ்சியாக பசயலாக்கி வைப்படத 

ஆதி மார்க்க னீதி அவை. சதுர்யுகங்கள் க ந்த மூலமந்திரத்வத கண்டு பசால்ைதற்கான 

ைழிவய ஆசானின் இரக்கத்தால் அறியலாம். அறுைவக சமயங்களான வசைம், வைஷ்ணைம்,  

சாக்தம், காணாதிபத்யம், பகௌமாரம், பசௌரம் என்பவை சிைன், மகாவிஷ்ணு, சக்தி, கணபதி, 

முருகன், சூரியன் எனும் அறுைவக சமயங்கவள ைழிபடுைதாக உள்ளது. இவறைவன அறியும் 

அறிடை தன்வன அறியும் அறிைாகவும் அவதப் பற்றிய பசால்லும், அதற்கான பபாருவளயும் 

குருபிரானின் இரக்கத்தால் அறிய டைண்டியது மனிதனின் க ் ாயக் க வமயாக உள்ளது.  

 

வான்மதி மகாரல் வாக்கியம் எண் 83:  

 

காலத்தி னால்மசய்த நன்றி சிறிதுஎனினும் 

ஞாலத்தின் மாணப் மபரிது  (திருக்குறள்)     

 

என்ற குறளின் படி, டபசரிய உபடதச இரவில் பபற்ற பமய்ப்பபாருளின் டமன்வமவய 

காலம் பசல்லச் பசல்ல உணர்கின்ற பசயலுக்கு ஈ ாக உலகில் எதுவுமில்வல.   

அறிவு ைடிைாக உள்ளைரின் முன்னிவலயில்தான் நம் அறியாவம பதரியைரும். ஒளவையார் 

கூறிய அணுஜவத் துஜளத்து ஏழ்கடஜல புகுத்தி குறுகத்தரித்த குறள் அவனத்தும் 

பசயலாக உள்ளது டபாலடை, இவறஞானம் அைரைர்க்கும் பசயல் அனுபைமாக உள்ளது. 

இதவன திருமந்திரத்தில், தாய் தன் தாம்பத்ய சுகத்வத மகளி ம் கூற இயலாததற்கு ஒப்பாக 

கூறப்பபற்றுள்ளது. எக்காலத்திலும் மாறாத பபாருளான பமய்டய அைரைர் நாமமாக உள்ளது. 

பகௌதுல் ஆலம் அைர்களின் பமய்ைணக்கம் பற்றிய எசச்ரிப்பில் இருதயத்வத பிரகாசமாக  

கண்டு மூசச்ானது ஒரு நிவலப  நின்று ைணங்குைடத பமய்ைணக்கம் என 

அருளப்பபற்றுள்ளது. அைரைர் உருைத்திவன அதிக பதளிவு படுத்தி கா ்டும் பதய்ை 

கண்ணாடியாக இருப்பைர்கடள குருபிரான். எண்ணரிய பிறவி எடுத்த மாயக்கூத்தாகிய 

இத்டதகத்தில் அறிபைனும் தூய ஞானச் சு வர ஏற்றி வைக்கும் பதம் நமக்கு நிஜமாக  

டைண்டும்.  

                       

ஜீைசடகாதரி லாைண்யா :  

அறிவு அறி பாடம் - அருட்பதி மதட இருட்குடி ஓடும் ... இருதயம் விளங்ங இஜறகுருமதடல் 

குருபிரானின் அருளமுத ைர்ஷிப்வப பசவிமடுப்படத நம் அறியாவம எனும் இருள் 

விலகுைதற்கான ஒடர ைழி. டஜாதிப் பபாருளான அனாதியாகிய ஆதினூரானிவய தன்னில் 

அறிைடத னீதியான நன்பனறியாக உள்ளது. நம் இருதயத்வத பிரகாசமாக மாற்ற ைல்ல இவற 

குருவைத் டதடுைடத நம் க வமயாக உள்ளது. அமானிதபமனும் அறிைாகிய சீவர நம்வம 

அறிய வைத்த குருபகாண் லின் ஈவக இரக்கத்வதயும் என்றும் மறைாதிருக்க டைண்டும்.  

    

குருபிரான் அருளமுதம்:   

 

ஐைழி விவளவுக்கு அப்பால் உள்ளடத பமய்ைழி. நான் எனும் அறிைாக நம்வம 

உண் ாக்கி, நம்முள் இருக்கும் நித்திய பமய்ப்பபாருவள புராதனமான னாதத்தின் மூலம் 

அறிைடத தன்வனயறிதல். கலியுகத்வத தர்மயுகமாக ஆக்கிக ்பகாண் ைர்கடள தைம் பசய்ய 

தகுதியானைர்கள்.        
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ஜீைசடகாதரி பூர்ணிமா:  

மாணிக்கவாசகர் அருளிய அதிசயப்பத்து பாடல் எண் 10 : இருள் திணிந் திட்டமதார் 

வல்விஜனச் சிறு குடிலிது   

சர்ை பவ ப்பிற்கும் காரணமாக விளங்கும் அனாதிப் பபாருவள பமய்ைழி  

ஆண் ைர்கள் ஆக்கிமயான் அந்ந வல்லிருள்ளுள்ளிருந் நூக்கிமய மவளியாக்கிய னாள்  

தஜல என ஆதி மான்மியத்தில் அருளியுள்ளார்கள். ஜீைனாகிய சிற்றம்பலப்பபாருவள 

அறியவி ாமல் கீழ் டநாக்காக இழுத்துச் பசல்லும் மனதின் மும்மலப் பிடியிலிருந்து நம்வம 

மீ ்கும் பசந்தீயான ைாக்கு ைல்லபம் பகாண்  பமய்ஆசானின் பாதம் பணிடைாமாக. 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

புலன்ைழி பற்றிடயாடி பபாய் பநறியாகிய சலிக்க வைக்கும் உலக அதிசயங்களின் 

பிடியிலிருந்து ஆசான் நம்வம மீ ்டு பமய்பநறியில் ஆக்கி டபரின்ப ைடிைத்து ன் டபான 

நா ்கள் மீண் ங்டகறுைடத அதிசயம். எக்காலத்திலும் உள்ள டைதம், நான், பரிசுத்தஆவி 

இைற்வற பரிசுத்த ஆவியினால் அறிந்து பிறைா பநறி பபறுைது நலம். 

 

ஜீைசடகாதரி சண்முகப்பிரியா:  

திருஞானசம்பந்தர் அருளிய மதவாரம் பாடல் எண் 05 திருமவணுபுரம்: நாணாவித 

வுருவான ஜமயாள் வான ணுகாதார்   

உலகப்பற்றினால் நிவலயாத நம் மனதின் குணங்களால் அசுரனாகி, ஆணைம் கன்மம் 

மாவய என்ற அனீதியில் உள்டளாம்.  மும்மலம் கருகினால் மாறாத னீதியான முசச்ு ர் 

டதான்றும் என பமய்ைழி ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். சத்திய டைதத்தில் கூறியுள்ள 

ஜீைனாகிய நான் என்ற ைழிவய அறிைடத தன்வன அறிதல். ஆசானின் னாதமாகிய 

டைணுபுரடம  அறிவிருக்கும் தலத்தில் நம்வம ஆக்கி வைக்கிறது.       

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

சிவானந்த மபாதம்:  இன்னமின்னம் பிறவிதனில் பிறத்தல் நன்மறா … 

 

 டகாயில்கள், ச ங்குகள், சம்பிரதாயம், இவற ைழிபாடு எல்லாம் உணர்த்துைது 

பிறைாபநறி எனும் முக்தி அவ யடை. எமன் அணுகாத சத்திய சாயுச்ய நிவலயருளும் 

பமய்மதத்தில் டசர்ந்து ஆகி, டதகம் உள்ள டபாது இறப்பு ஒழிப்பதுடை முத்தி பாலிப்பு. மனதின் 

விவனயினால் உண் ாகும் பிறப்வப அறுக்கும் பசயலுக்டக பிரம்மவித்வத எனப் பபயர். 

விவன அறுக்கும் நித்தியானந்த பிரம்ம பசாரூபம் அைரைர் நாமத்தினுள் உள்ளது. சப்தமும் 

கவலயும் பபாதிந்த ஜீைனாகிய கண்ணாடி கா ்டும் நம் டதகம், மனம் அ ங்கும் டபாடத 

பிம்பமாகிறது. இைற்வற மனமாகிய சீ னுக்கு அறிைாகிய ஆசான் அருள்கிறார்கள். 

பமய்ைழிச் சாவலயின் ைணக்க முவறகளாகிய எக்காளம் ஊதுதல், துந்நுமி இவசத்தல் 

டபான்ற யாவும் அகமியத்திலுள்ள அசவல நிவனவூ ்டும் நகலாகும். உண்வம 

உணர்ந்தைர்கள், பிரளயத்தில் தப்பியைர்களாகவும், மற்றைர்கள் கள்ளர் குவகயில் ைாழும் 

சபிக்கப்ப ் ைர்களாகவும் இருப்பர்.  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண் ைர்களின் ஆசீர்பாதத்தினால்  

ஆர்ைமுள்ள மக்களின் தாகம் தீர்க்கும் த ாகமாக ஆதி மார்க்க னீதி அவை எக்காலத்திலும் 

நின்று விளங்கும் என குருபிரான் அருளி, டதாத்திரப் பா லு ன் அவைவய நிவறவு 

பசய்தார்கள்.  

 

 

 

குருவின் ைதனத்தினுள்ள வித்வத குருவினி த்துச ்பசய்யும் பக்தியினாலவ யப் பபறுகின்றது. 

மூன்றுலகத்தின்கண்ணுள்ள டதைரிஷி பித்ருகக்ள் மானி பரன்டபார் இதவனத் பதளிைாய்க ்

கூறுடைாராைர். 

~ குரு கீஜத 
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17-09-2022 ~ சனிக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிமவலன் 

  

 

புல்லும் பூமியு லகுள்ள னாமளலாம் ... என்ற குருஸ்டதாத்திரப் பா லு ன் அவை இனிடத 

மலர்ந்தது. 

 

ஜீைசடகாதரர் சங்கர் : 

புல், பூமி, உலகு அவனத்தும் மனிதனுக்குள் சுரு ்டி ம க்கி வைக்கப்ப ்டிருக்கும் காலமாகிய 

ைாழ்னாளுக்குள் அ ங்கியுள்ளது. குருபிரான் அருளால் காலத்தின் இரகசியத்வத தன்னுள் 

உணர்ந்த பிறடக எல்வல காணமுடியாத டபரின்ப பபருைாழ்வு பபற்று னித்தியனாக ைாழ 

முடியும். 

 

எமபடரடிபடு மகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண் : 106  

பமய் குருபிரான் னம்வம சீ னாக ஏற்று மறுபிறப்பு பூமியில் பவ த்து அதில் விவதத்த 

வித்தில்லா வித்தானது முவளத்து தளிர், இவல, பூ, காய், பழமாைதற்காக பருைம் தைறாது 

ைான்மவழயாகிய அமுதைர்ஷிப்வப பபாழிந்து பகாண்ட  இருக்கிறார்கள். இவறைனின் 

அரு ்க ா ்சத்தால் ஆறு பிறப்புகள் ைவர மாறி மாறி ைந்த னம்வம, ஏழாைது 

பிறப்பு லமாகிய மகா உன்னத டதைப்பிறப்பில் பபற்பறடுத்து டைத ைழியில் க வம 

தைறாதைர்களாய் ைாழ வைக்கிறார்கள். 

 

ஜீைசடகாதரி லாைண்யா : 

அறிவு அறி பாடம் - உற்றமத குருவிடம் ஓதிடல் மவண்டும்..... ஐயத்ஜத விட்டு அறிவஜத 

அறிவாய்  உற்ற பபாருளாகிய ஜீைனுக்குரிய ைாழ்க்வகவய குருவி ம் ஓதி ல் டைண்டும்.  

அழி சரீரத்தின் மீது ஆவச வைக்காமல் தூங்காமல் தூங்கும் பிரம்மவித்வத பசயவல 

பழகுைடத உயிருக்கு ஆணியாகும். கால கால காலங்ங ந்த காரிருள் காருண்யடம எங்ஙும் 

னிவறந்த இவறபபாருளாக ஏகா ்சரமாக னின்றிலங்குகிறது. பிராணனின் அவ யாளமாக  

ஓடிக்பகாண்டிருக்கும் உயிர் மூச்வச வீணாக்காமல் காப்பதில் ஏவழக்கு ஏவழயாய் இருப்பது 

னன்வமயாகும். இம்பமய்ச் பசயல்கவள நமக்கு அருளும் குருபிரானி ம் ஐயமாகிய 

சந்டதகத்வத வி ்டு பதளிைான அறிவைப் பபற டைண்டும். 

 

இவசயின் டமன்வமவய உணர்த்துைதற்காகவும், பதய்ை பா ல்கவள ராகம் தாளத்து ன் 

பாடுைதன் சிறப்வப அறிய டைண்டியும், ஒை்பைாரு ைாரமும் குருபிரான் அருளிய படி, 

இன்வறய தினம் அவையிலுள்ள சிறு ையதினர்களுள், மதுமிதா மற்றும் ராகைன் இருைரும், 

காவ லான புராதன மவதியர் ... என்ற குருஸ்டதாத்திரப் பா வல இனிவமயாகப் பாடினர். 

 

ஜீைசடகாதரர் விஜயகுமார் :  

மயாவான் தீர்க்க தரிசனம் - (திருவசனம் 21:26 வஜர)  

 

திருவசனம் - 21: 22 னான் - ைாழ்ைளிக்கும் உணவு, உலகின் ஒளி, ைாசல், ஆயன், உயிருகக்ு 

உயிர், ைழி, உண்வம, திரா ்வசக் பகாடி என்ற திருைசனங்களின் பமய்ப்பபாருவள குருவின் 

இரக்கத்தால் தன்வனயறிந்த பிறடக விளங்கிக்பகாள்ள முடியும்.  

 

திருவசனம் : 23 டதைனுவ ய சாயலான னாதத்பதானிடய சீ னின் பசவிகளில் னுவழந்து 

னரன் என்ற னிவலயிலிருந்து மனு, டதைன் என்ற பபரும் பதங்களுக்கு உயர்த்துகிறது. 

 

திருவசனம் : 24 எல்லா பரிடசயர்களும் மாய்மாலக்காரர்கள் அல்ல. நிக்டகாடதவு, கமாலிடயல்,  

அப்டபாஸ்தலனாகிய பபளல் டபான்ற பரிடசயர்கள் னீதியுவ யைர்களாக டநர்வமயான 

மனிதர்களாக ைாழ்ந்தனர். 
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திருவசனம் - 25 : 26 வித்தில்லா சம்பிரதாயம் டமலும் இல்வல கீழும் இல்வல என்பது டபால்,  

னடுப்பபாருளாகிய உயிர் இல்லாமல் எை்வித சம்பத்தும், ைாழ்வும், ஞானமும் இல்வல. னடு 

அறிந்த னாயகன் இரக்கத்தால் ஞானஸ்தானம் பபற்றைர்களால் ம ்டுடம உயிரின் 

இரகசியத்வத அறிந்து னீதிமான்களாக னிவல பபற்று ைாழ முடியும். 

 

ஜீைசடகாதரர் சங்கர்: 

சிவானந்த மபாதம் : 

சீடன் : குடும்பச் டசற்றில் சிக்கி வீணுக்கு உவழத்த னான் சிலனாள் டதக பசளக்கியமின்றி 

இருந்தடபாது எவனச் சார்ந்து னான் டதடிய பபாருவள ம ்டும் இச்சித்து, ஏைல் பணிவிவ யில் 

பைறுப்புற்ற சத்துருைாகிய டபய்க்கூ ் ங்கவள வி ்டு, காயம் தளராமுன் சிைன் திருைடி 

அவ ைதற்கு னீர் பசான்னபடி சத்தியமாய் ன ப்டபன் என பணிந்து பசால்லவும்.   

 

ஆசான் : குடும்ப டகாரம் என்ற தவலப்பில் ைள்ளல்பிரான் அருளியபடி, அந்தகரண  

கூ ் த்தின்  தவலைனாகிய மனம், ஐம்புல னுகர்வின் மூலம் அவலந்து பகாண்டிருக்கும் 

டபாது, நம் டதகம் பசளக்கியமின்றியும், ஆசான் அருளால் மனம் அவலைற்று அவசயா 

னிவலயாகிய அறிவு ைடிைாகும் டபாது சிைனடி சார்ந்தும் மகிழ்கிறது. 

 

சீடன் : தங்கள் ைாக்கால் னான் பதளிந்து, டபதவமயற்று சர்ை பணியும் அறுத்து வி ்ட ன்.  

இதவன டமலும் பதளிைாய் அருள டைண்டுபமன டக ்க - 

 

ஆசான் : உன் முன் பஜன்மமாகிய முந்வதய மனடம அறுைவகப் பாய்சச்லு ன் அதிடைகமாக  

சுழன்று பிறவி எடுப்பதற்கு காரணம். பிறப்பறுக்கும் பிஞ்ஞகனாகிய குருபபருமான் அருளால், 

சுத்த பனஞ்சமு ன் மானாபிமானபமனும் உலகப் பற்றற்று, குற்பறழுத்வத னீக்கி 

உற்பறழுத்வத ஓதி உணர்ந்து உவரப்படி ைாழ்ந்து திருைடி டபறு பபற்று எக்காலத்தும் 

இன்புற்றிருக்கலாம் என்ற பகிர்வுகவளத் பதா ர்ந்து டதாத்திரப் பா லு ன் அவை இனிடத 

னிவறவுற்றது. 

 

 

18-09-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. மணிமமாழி மஞ்சுநாதன் 

 

 

மபசரும்மப ரும்மபாருஜளப் மபசரும்வா சகங்மஙாண்டு  

மபசியளிக்கின்ற மபருமான் எனும் முரீதுச் சுருக்கம் பா லு ன் அவை மலர்ந்தது.  

 

ஜீைசடகாதரர் பகளதம்:  

டபசரும் பபரும் பபாருள் நம்மி ம் ம் எனும் ஊவமமூலமாக ஆன்மாைாக ஃ எனும் 

பிரம்மமாக விளங்கும் னித்திய பபாருள். அழியாத ஆன்மாவின் பசயவல, மனம் அ ங்கும் 

பசயவல கங்ஙுல்பகல் அற்ற இ த்தில் நிவனபைன்னும் ஆகாயத்தில் ஓர் அறிைாய் னின்று  

ைணங்கும் பமய்ைணக்கத்வத நம் குருபிரான் ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் 

அங்ஙத்தினராகிய நமக்கும் அருளியுள்ளார்கள்.  னீர் னிவலகளில் உள்ள பாசிக்கு ஒப்பான 

மனதின் கசடுகவள ஆசானின் ைாய்வமயாகிய டகாடி சூரிய பிரகாசமான ை வையனல் 

எனும் ஞானாக்கினி பதளிந்த அறிைாக மாற்றுகிறது. சு ்ப ரிக்காத பூப்டபான்ற  

தீயாகிய  விபூதி எனும் ஆசானின் ைாய்வமயாகிய  பஞ்ஞா ்சரத்வத அைர்களின் 

பபருங்ஙருவணயால் நாம் அணிந்து பகாள்ைவதடய, இ ப்பாக ஆசாரக் கண்ணி பா லில்  

  

பஞ்ஞாட் சரமமனி படிந்நகுல மதய்வமஜத  

மனஞ்ஞாராக் கண்டுமதாழ னீணிலத்தில் வாச்சுதிங்மங என ஆண் ைர்கள்  

அருளியுள்ளார்கள். 
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குற்றம் என்பது நம்மி ம் மாசுள்ள மனமாக,  பாைபமனும் காலமாக,  ஐம்புல 

னுகர்வினால் உண் ாகிறது. மனம் பூத்த திருடமனி மதி பூத்து ஒளிர்னாவும் ைள்ளலாகிய 

ஆசான் அைர்களின் னாதடம னம் குற்றத்வத டபாக்கும் டகா ாயிதமாகிய ைாளாயுதம். அதன் 

மூலம் நம் பகாடுவிவன கவளந்து, மாயாப் பிறவி மயக்கம் அறுத்து, நபுசாகிய அவித்யா 

பாதத்வத சிபத்பதனும் வித்யாபாதமாக மாற்றி பரடலாக ராஜ்ஜியத்வத நம் 

சமீபமாக்கி  புண்ணியமாகிய மரணமிலாப் பபருைாழ்வை ைழங்குகிறார்கள். 

  

அண்டபகி ரண்டமமலாம் மதாண்டரித யத்தின்மனக்  

கண்ணாடிக் குள்ளிருந்ந காரணத்ஜத யான்மறமவன்  (இடப்பாக ஆசாரக் கண்ணி)  

மனவத அறிய உ ல் கண்டு உயிர் ைழி பற்றி ஆன்ம வீடு அவ ைதுடை னித்திய ைழி. 

  

உடம்பிஜன முன்னம் இழுக்மகன்றிருந்மதன் 

உடம்பினுக்குள்மள உறுமபாருள் கண்மடன் 

உடம்புமள உத்தமன் மகாயில் மகாண்டான் என்று  

உடம்பிஜன யான் இருந்து ஓம்புகின்மறமன    (திருமந்திரம்)   

என்பது திருமூலர் ைாக்கு. 

 

புறந் தூய்ஜம நீரால் அஜமயும் அகந்தூய்ஜம  

வாய்ஜமயால் காணப் மபறும்   (திருக்குறள்) 

 

ஆசானின் ைாய்வமயாகிய அருளால் நமது அகம் தூய்வமயாகி கலிமாபைனும் பூரண  

நிவலவய அறிய ஏதுைாகிறது. ஆதியாய் விளங்கும் டஜாதிடய சுயம் பிரகாசமாகும். ஆசான் 

அருளால்  அண் ராலும் அறியபைாண்ணாத் திருஅண் ரண்  பகிரண் ம் பாய்ந்து, அண் ம் 

ஓர் அணுவினுள்டள இருப்பவத, அமானிதம் எனும் சீதனம் பபற்று ைந்த மனு ஒருைடன கறற்ு 

உணரமுடியும். னால்ைவக டயானியில் ஒன்றான சிவனயில் பிறந்த னமது னரப்பிறப்வப 

மாற்றி மனுைாக்கி, டதைனாக்கும் பசயலிடலற்றி,  அணுவுக்கணுைாய் அண்  

பிரம்மாண் மாய் னிவனவு ் பதியும் னாத மின்னு லாக, டபாகாப்புனல் டமல் வீற்றிருக்கும் 

பிரம்மமுடி சாகாத்தவலயாக விளங்கும் னித்திய ஜீைவன,  நம் உள்ளத்தில் கா ்டித் தந்த 

னிர்க்குணராகிய னம் ஆசானின் பபாற்பாதங்கவள என்பறன்றும் னிவனவிலிருத்தி  

அைர்களின் ஆசீர்பாதத்வத டைண்டுடைாம். 

  

18-09-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமமரசன் 

 

 

குருபிரான் அருளமுதம்: :-ஞானத்வதப் டபாதிக்கும் தகுதி பகாண்  டயாக்கியமான 

பபரிடயார்கடள தான் பபற்ற டபரின்ப னிவலவய உலகிற்கு எடுத்தியம்பும் ைல்லவமயு ன்,  

தன் மதிப்பளுசச்ுவமவய மாற்றுைதற்பகன, நம் சி ்வ ப் பிடித்த டதைாதி டதைனாக, நம் 

பகாண்வ வயப் பிடித்த குருஈஸ்பரனாக ைருகிறார்கள். 

 

ஜீைசடகாதரி ஆர்த்தி :  

சீர்மமவு மமய்ஞ்ஞான மதய்வச்சி மரான்மணிஜயப் 

பாமரார் புகழ்ஞான பண்டிதஜர யான்மறமவன்    

எனும் இ ப்பாக ஆசாரக்கண்ணி பா வலத் பதா ர்ந்து, சீர் எனும் அமானிதடம திருைடி 

இரகசியமாக, இ ப்பாகமாக, ஆசாரக்கண்ணியாக விளங்குகிறது. ஏழு அணுக்டகார்வைடய 

பதய்ைச் சிடரான்மணியாக உள்ளது. பாடரார் புகழ்ஞான பண்டிதர் அருள்கின்ற பமய்ஞானம்,  

சீராகிய அறிவு ன் டசர்ந்து பிறவிப் பபருங்ங லாகிய விவனகளில் இருந்து நம்வமப் 

பாதுகாத்து சன்மார்க்கராகிய ஆசான் அருளிய பஜன்ம சாபல்ய ைாழ்வில் ஏற்றி வைக்கிறது. 

 



 

21 
 

   ஆதி மார்க்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

October 2022 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

 

ஜீைசடகாதரி கனகத்தாய் : 

அப்பஜன நந்திஜய ஆரா அமுதிஜன... மபறலாமம (திருமந்திரம்). 

இவறைவன இன்னான் என அறிந்த ஓர் பமய்குருபிரான் துவண பகாண்ட  பமய்ஞானத்வத 

அவ ய இயலும். அறிகின்ற அறிமவ அறிமவன்று அறிவாய் ஆறாைது அறிவு இன்னபதன 

அறிந்து, அறியாவமவய அறிந்தகற்றி, விவன அறுத்து, இவறைவன உணர்ந்த பிறடக 

பிறைாவம பபறமுடியும்.  

மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம் முஜறயாய் மதாடங்கிமனார்க்கு 

ஓர் வார்த்ஜத மசால்லும் சற்குருவும் வாய்க்கும் பராபரமம  (பரொபரக்கண்ணி)  

மனிதன், தான் டதடும் இவறைவன அவ யத் தவ யாக இருக்கும் மாவயயாகிய அைன்தன் 

மனமது பசம்வமயானால் தவ  நீங்கி இவறைவனக ்காணலாம். பமய்குருபிரான் ைாய்த்த 

ஒருைன் கற்ற கல்வியின் பயன், இவறைனின் னற்றாளாகிய பாதபமனும் பிள்வளயார் 

சுழிவயத் பதாழுைடதயாகும். 

 

ஜீைசடகாதரி விஜயசித்ரா :  

காட்சிமயலாம் எனக்களித்த கருஜண மவந்மத  என்ற டதாத்திரப் பாவ லத் பதா ர்ந்து,  

ஒை்பைாரு மனுவுக்குள் இருக்கும் க வுள் என்ற பரம்பபாருடள பிரம்மம். ஆதிமான்மியம் - 

பக்கம் - 06- ஆண் ைர்கள் ஆதிடயாதயத் தவலப்பருைத்தில், உைமானத்திற்கு எ ் ப்ப ாத 

டமம்ப ்  அரூப ைடிைத்தில் உள்ள பிரம்மக்குன்வற 13 நிவலகளாகவும், பக்கம் -101-ல், அதன் 

பல்டைறு நிவலகவளயும் னாமங்கவளயும் அருளியுள்ளார்கள். 

ைாசவன, டகள்வி, இருகண், ைாய் எவைக்கும் 

ைல்லவம அளிக்கும் அக்கண்ணாக விளங்கும் 

பிரம்மடம, சகல உயிர் ஜீைனிலும், தானாக  

விளங்கும் சுயம் பிரகாசமாக, சர்ை நாமத்திற்குரிய 

நான் என்பதாக உள்ளது. ஓம் என்ற குற்றமற்ற 

பரம்பபாருடள பிரம்மம்.- (தாயுமானவர)். 

1) பிரக்ஞானா பிரம்மம், 2) அகம் பிரம்மாஸ்மி, 3) 

தத்துவமசி, 4) அயம் ஆத்மா பிரம்மம். என 

பிரம்மம் நான்கு டைதமகா ைாக்கியங்களாக  

உள்ளது. சாைாது பிறைாது தனி முதலாய் இருந்த 

னான் எனும் பிரம்மத்வத, ஒரு பமய் குருபிரானின் 

துவண பகாண்டு பமய் ைணக்கம் மூலடம அறிய 

இயலும். இதவன ைள்ளலார், நான் பசு, ஆன்மா,  

சிற்றணு ைடிவினன் என்றும், ஒத்ததறிைான் உயிர் 

ைாழ்ைான் மற்வறயான் பசத்தாருள் வைக்கப்படும்,  

என திருைள்ளுைரும் அருளியுள்ளார்கள். 

நிஜனமவனும் பிரம்மம்: பசார்க்கடலாகம் க ் ப்பபறும் இ மாகிய னிவனபைனும் 

ஆகாயத்தில் காலபமலாம் தீவமவய ஏற்றுைடத னரகம். தீர்ப்பு னாளாக நின்று விளங்குைதும் 

அை்வி டம. மனம், அறிைாக சுத்தனிவனைாக மாற கவலமகள் ைாசம் பசய்யும் நமது னாவை 

னீ ்டி, அக ்டி, டைதனாைாக ைளர்க்க டைண்டும் என்பது ஆண் ைர்கள் திருைாக்காகும். 

 

சகுனபிரம்மம்: முத்பதாழிலுக்கு காரணமாகவும், தூக்கம் விழித்து மனம் எனும் சக்தியாக 

புறத்தில் அவலயும்டபாதும் உண் ாகும் சகல குணங்கடள சகுனபிரம்மமாகிறது. 

 

னிர்க்குண பிரம்மம்: சுத்த னிர்க்குணமாய் தானாய் இருக்கும் பிரம்மம் தன்னிடல அ ங்கி 

பதாழிலற்று இருப்படத னிர்க்குண பிரம்மம். இருங்குணம் எனும் இருந்த குணடம ஒருங்ஙது 

சவமந்த ஈடில்லா ஐக்கியப் பதியாக அவசைற்ற குணக்குன்றான னிர்க்குண பிரம்மம். 

 

ஃ எனும் பிரம்மம்: அகரபமனும் எண் பபாருள் அைரைர் விவனப்படி, தந்வத, தாயி த்தில் 

பதா ங்குகிறது. தன் அகரப்மபாருள் ஜக மகாண்மடார் மதவராகும். ஃகஜனக் கண்டு 
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அகரத்தில் ஆகுதல், ஃ எனும் பிரம்மத்து அருமளாளி மபருக்கால்  என ஆண் ைர்கள் 

அருளியுள்ளார்கள். மூன்றாைது கண்ணாக, அறிவுக்கண்ணாக, உயிர்த் தமிழின் இரகசியமாக, 

முப்பபாருள் டகால விளக்கமாக, பஞ்ஞடகாசம், பஞ்ஞபீஜம், பஞ்ஞா ்சரமாக விளங்குைடத ஃ 

எனும் பிரம்மம். 

 

விஜரபிரம்மம்:விநாயகர் அகைலில் ைரும் விவரகழலாகிய திருைடிபயனும் ஆதம் பாதத்வத 

குருைானைர் நம் முகத்தில் வைத்துப ்பவ க்கும் பசயவலடய, தெே்வெ் யெடு கூடகம் பாடலில்  

 

 பர னில் னரரொய் ் வ ொன்றி ் 

 ொம்சகதி அபடயொ வ ொபர 

முபைெங்ஙொ ரனுக்கி ரகம் 

முடி ்துவம மனுவொய் மொை்றி 

விபரபிரம்மம் அவர்மு க ்தில் 

பவ ்துவம பபட ்துப் பின்னும் 

மபைபடொ ் வ வ ரொக்க 

வந்நனர் உலகுக ்கம்வம  என ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

 

விராட்பிரம்மம் (விஸ்ைபிரம்மம்): காணுைது விரா ் பிரம்ம வைப்பினாடல.......எனவும்,  

விரா ்னிவல ஏற்றும் வித்தகா டபாற்றி எனவும், அருளியுள்ள சாவல ஆண் ைர்கள் விரா ் 

பிரம்ம தைனிவலபயனும் னித்தியத் தைமாகிய கன்னி விரா ்தைத்தில் னிவலத்து 

உள்ளார்கள். 

கூடஸ்தபிரம்மம்: 

னற்று ஜணற்றாள் சித்தரிக்கு ரத்திமபற்ற  

முத்திஜரக்கூ டஸ்தரட்ண - மரமற மமடியா எனவும்,  பிரம்மஸ்த கூடத்துப ் 

பிரம்மஅ ரூபமன... எனவும் ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ள, கூ ஸ்தபிரம்மடம நான்முகனாக,  

பிரம்மாைாக சர்ைத்வதயும் பவ க்கும் அகங்காரமாக உள்ளது. 

 

பரப்பிரம்மம்:  உருைம் அழிவுள்ளதும், அருைம் அழிைற்றதாகவும் உள்ளது. அருைமாகிய 

அழியாப்பபாருவள அறியக்கூடிய னிவலடய பரப்பிரம்மம். பதளிந்த உயிர் சிைமாகி 

பிரம்மானந்தத்தில் ைாழும் அறச்பசயல் மூலடம பரமபத முத்திச் பசயவல அவ யமுடியும். 

 

அஜசவற்ற குணக்குன்றாம் பிரம்மம்: அவசைற்ற ஒன்று, அவசய வைக்கும் னாத உ ம்பாக, 

அைரைரி த்தில் தன் தன் மதமாக, தன் பபருபைளியாக, உதயப்பபாருளாக, ஆதி ைஸ்துைாக,  

னீதியாக, அவசைற்ற குணக்குன்றாக உள்ளது. 

 

சாயுச்யபிரம்மம்: சத்தியம் திரண்ட சாயுச்யக் கடமல சகலகு ணானிதிக் கடமல.... 

பமய்குருைாக, கல்யாண டகாலத்தில் னின்று இர ்சிக்கும் மதினா டைந்தடர, நாலாம் 

பதமாகிய சாயுச்யபதம் எனும் சாயுச்யபிரம்மத்தில் நம்வம ஆக்கைல்லைர்கள். விவன 

அறுக்கும் பிரம்மவித்வத பசயல் பகாண்டு தம்வம அண்டிைரும் சீ ர்களுக்கு அள்ள அள்ளக ்

குவறயாத அ ்சய பாத்திரமாக குருைானைர் தர்மத்வத ைாரி ைழங்குகிறார்கள். 

 

ஜீைசடகாதரர் டசாவலயப்பன்: 

 நாம் அவ யும் ஜீைசுதந்திரடம பமய்யான சுதந்திரமாகும். மகாடிமயற்றம் :- இ ம்-

மனிதடதகம், ஆள் - மனம், கம்பம் - உணர்வு, கயிறு - மூசச்ு, பகாடி -ஆசானின் திருைாக்கு. ஒரு 

பமய் ஆசானின் திருைாக்கின்படி மனித டதகத்தினுள் மூசச்ு லயமாகிய மடனாலயம் என்கிற  

பிரம்மவித்வத பசயவல பழகி பைற்றிக ் பகாடியாகிய சுதந்திரக் பகாடி ஏற்றுைடத 

ஜீைசுதந்திரம்.  
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குருபிரான் அருளமுதம்: சு - தந்திரம். 

தன்ஜனயறிந்து இன்பமுற மவண்ணிலாமவ  

ஒரு தந்திரம் நீ மசால்லமவணும் மவண்ணிலாமவ... (அருட்பொ) சு - என்ற சூ ்சாதி 

சூ ்சுமமாக விளங்கும் மந்திரப்பபாருவள ஆசான் மூலம் உளைறிந்து தன்னுவ யதாக  

ஆக்கிக ்பகாள்ைடத சுதந்திரம்.  

 

ஜீைசடகாதரர் கார்த்திடகயன் :- அழியாப்பதி குடிடயறிய னாயகம்  என் குருவின் பமாழியாம் 

படி, அழிவு லாக இருக்கும் மனவத, அழியாத அறிவு லாக மாற்றி பந்தத்திலிருந்து விடுதவல 

பபறுைடத முக்தியும், டமா ்சமும் ஆகும். காலபமனும் ைாழ்னாள் நம்  வகைசமானால் 

ஜீைசுதந்திர ைாழ்வு ைாழலாம். 

 

22-09-2022 ~  வியாழக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. குமமரசன் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் : 84 

ஐய்யங்கார் : ஐந்பதாழில் வகக்பகாண் ைரும், விவனகவள டைரறுப்பைரும், னாசிக்கு 

பைளிடய மூச்டசா ாத தைநிவல பபற்றைரும், ஈசனின் ரூபம் தாங்கி ைரும் சற்குரு 

பிரானாகிய ஐயனின் திருைடிவய சரணவ ந்த மக்களுக்டக (ஐயன் + கார்=ஐயங்கார்) என்ற 

னாமம் வைணை பபரிடயார்களால் சூ ் ப்பபற்றது. இது டபான்டற பிராமணர் முதல் சக்கிலி  

ைவரயான அவனத்து னாமங்களும் உயரிய டநாக்கத்திற்காகடை உண் ாக்கப் பபற்றதாகும்.  

னாசி : இருள் நாசமாகும் இ டம னாசி. இதுடை பிரகாசப்பபாருள், டஜாதி, அறிவு, னாசிமுவன,  

சுழிமுவன என அடனக னாமங்கள் பகாண் து. சீ னின்  அறியாவமவய அகற்றும் ஆசானின் 

னாதடம டஜாதி என்ற இரகசியத்வத, ஆண் ைர்கள் பமய்ைழினூலில், மைாதிமயன்ற 

னாசிமுஜன பாழ்மபாகாது மதாடர்ந்து தின மறுவாசி கூட்டி ஏறு என அருளியுள்ளார்கள். 

 

ஜீைசடகாதரி லாைண்யா:  

அறிவு அறி பாடம்: ஒரு னற்றாமள உயிர ்மமய்யறிவு… சற்குருபிரானின் இரக்கத்தால்  

னற்றாள், பாதம், திருைடி என்ற பமய்யறிவு நிவலகவள நம் உள்ளத்தில் கற்கும் கல்விடய 

பமய்க்கல்வி. சர்ைத்திலும் னின்றாடும் குஞ்ஞித பாதத்வத, ஏழ்னிவலக் கம்பமாய் 

மூன்றுலகத்திலும் ஊடுருவி னிற்கும் அந்நத் திருப்பாதத்வதத்தான் னற்றாள்  

என்றார்கள்.  இதவன ைள்ளுைர்பிரான்  

கற்றதனால் ஆய பயமனன்மகால் வாலறிவன் 

நற்றாள் மதாழாஅா் எனின்  என கூறியுள்ளார்கள்.  

 

அறிமயாம் னற்றாள்கள் குருவாழ்க, குருமவ துஜண என நம் முன்டனார்களும் 

அருளியுள்ளார்கள். புத்டதள், டதள்பகாடுக்காம் குலபதய்ைம், ப ாசச்ரம் பாதநிவல 

இரகசியங்கவள பதய்ைமைர்கள், பூஞ்ஞாஜல இளம்பழனப் புத்மதஜளத்மதாழுதாடல் 

புஜனந்ந சீமர  என ஆ லங்ஙன்னி பா லிலும், இலஞ்ஞுழி சுழித்து ஏகமாய் விம்மிஎழுந்நன 

எழுத்திலா மதழுத்தின் என ஞானசச்ங்ஙு பா லிலும் அருளியுள்ளார்கள்.  

 

ஜீைசடகாதரி சண்முகப்பிரியா :  

மதவாரத்திருப்பதிகம் - திருமவணுபுரம் பாடல் எண் : 06 மண்மணார்களும் 

விண்மணார்களும்... ஐயறிவு நுகர்ச்சியால் உ ல் டதவைடய சதபமனவும்,  மூைாவச மற்றும் 

மும்மலத்தில் சிக்கி பிறவிச்சூழலில் உழலும் மண்ணுலடகாவர டதாணியப்பனாக ைரும் 

குருபிரான் இளைாவள மீன்களாகிய சீ ர்களுக்கு ஆறாைது அறிவை அறிவித்து பிரம்மவித்வத 

பசயல் மூலம்  ஒ ்டி ஒ ் ாதிருக்கும் பஞ்ஞா ்சர டமனியாகிய சூக்கும 

டதகத்திடலற்றி  விண்ணா ்டு வித்துக்களாக எடுக்கின்றார்கள்.  
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குருபிரான் அருளமுதம்: சிவானந்த மபாதம் –  

 

சீடன் : தங்ஙள் ைாக்வகக் பகாண்டு னான் பதளிந்த விதத்திடல என் டபதவம நீங்கி, சர்ை 

பணியும் அறுத்து வி ் ாலும், இன்னும் பதளிைாய்க்கூற டைண்டும் என டக ்க –  

 

ஆசான் : சுத்த பனஞ்ஞு ன் சற்குரு மலரடி பதாழுது, மான அபிமானம் என்ற உலகப் பற்வற 

வி ்டு, ஆசான் பசால்படி டக ்டு குற்றமற்ற திருைடிவய பண்பு ன் பணியடைண்டும் என்ற 

பகிர்வுகவளத் பதா ர்ந்து, குருபிரானின் அருளாசியு ன் அவை இனிடத நிவறவுற்றது.   

 

24-09-2022 ~ சனிக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

டைதங்கள் புகழும் ஞானடபாதவன என்பது பமய்யறிவு பபற்று அகத்தில் குடிடயறி 

ைாழும் டபரின்ப ைாழ்க்வகடய ஆகும். பிறப்பு, பிறைாவம, டபரின்பம், பசார்க்கம், இவறைன் 

இன்னபதன அறிந்தி   முதலில் அறிவு டைண்டும்.  

 

அறிவுஜடயார் எல்லாம் உஜடயார் அறிவிலார்  

என்னுஜடய மரனும் இலர்     ( திருக்குறள் )  

 

ஆடலங்ஙன்னி: வாஞ்ஞாலிப் பழம்புலஜம மன்னமராரு என்ற புத்டதளான 

திருைடிப்பபருவம பற்றிய பா ல் இது. திருைடிக்குள் உள்ள மந்திரப்பலவன ஆசானின் அருள் 

மூலடம பபற முடியும். உற்ற பபாருளான ஜீைனுக்கு ஜாதி, மதம், குலம், டகாத்திரம் இல்வல. 

அைரைரி த்தும், சர்ை நாமத்திற்கும் உரிய உற்ற ஒடர பமய்ப்பபாருளாகிய நான் என்பதவன 

அறிைடத தன்வனயறியும் ரகசியமாக உள்ளது.     

 

எமபடரடிபடு மகாடாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் - 106 ன் மதாடர்ச்சி.  

பசத்தால் எக்டகாடிகாலத்திற்கும் நரகம் எனவும், இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி 

ைாய்க்குடமா எனவும் அருளப்பபற்றதின் ரகசியம் மரணத்திலிருந்து தப்பும் உளவைத் டதடி  

ைரடைண்டும் என்பதற்காகடை. நியாய, அநியாய மரணம் என்பது நம் உயிருள்ள டபாடத 

அவ ைதாகும். நாம் பசத்துக் பகாண்ட  இருப்பவத உணர்ந்து,  

அ க்கபமனும்  இறைாவமக்கான பசயவல ம க்கிப் பிடித்து, ஏழாம் பிறப்பு லமான எழிற் 

பபான்னு ம்பபடுத்து ஏகாம்பரப்பதம் பபறுைடத வகலாயப் பதவியாகும். மரணத்வத 

அனுபவித்து திரும்பி ைந்து அருளுபைரின் முத்திவரக்கரத்தில் அறியாவமவய அகற்றக்கூடிய 

சர்ை சன்னதங்களும் இலங்குகின்றன.  

 

பனுவலும் பாட லாலும்  

பகர்ந்நவிற் பனங்ங ளாலும் 

அனுபவித் தறியீர் னீவிர் 

அழிதுயர் மரணந் நன்ஜன 

அனுபவித் தறிந்நு வந்நு 

அருளுவ னவன்றன் ஜகயில் 

சனதங்ங ளிலங்ங னின்று 

சாற்றுவன் சாயுச்சி மயாமன.  (ஆதி மான்மியம்) 

 

 

ஜீைசடகாதரி லாைண்யா :  

அறிவு அறி பாடம் - அறன் பதவிக்காய் ஆனதிவ் வுடம்பு...  
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உள்ளமாகிய மகா மகசூக்கான இருதயத்வதக் கா ்டும் அழியாப்பதி குடிடயறிய நாயகமான 

பமய்குருவின் அருளமுதம் பருகி, பமய்ப்பபாருள் பமய்ப்பயன் அறிந்து, நீதிைழி பசன்று, 

பமய்யறிவு பபற்று, ஜீைன் கண்டு நித்திய டதகமான தங்கஉ லில் குடிடயறி ைாழ்ைடத 

பபாற்பதவியான அறன் பதவியாகும்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

அறிவு ைடிைான ஆசானைர்கள் அரண்புகு சதுர்மவறகளின் அத்தவன ரகசியங்கவளயும் நம் 

அகத்தில் துலங்கவைத்து, அறிவு ைடிைாக நம்வம ஆக்குகிறார்கள்.    

 

ஜீைசடகாதரர் விஜயகுமார்: 

மயாவான் தீர்க்க தரிசனம் - (திருவசனம் 27:30 வஜர) பாைத்தின் சம்பளம் மரணம். 

அறியாவம எனும் பாைத்வத அறிக்வக பசய்பைவன, அைனுவ ய தன்னுலகம் அறிய வைத்து,  

மரணத்திலிருந்து ர ்சிக்கும் பாதனிவல அறிவிப்பைடர சர்ைசன்னதங்களும் பபற்ற, முன் 

பின்னற்ற, இறப்பு பிறப்பற்ற ஏகநாயகனாக, இர ்சகராக ைந்த டதை ஆ ்டுக்கு ்டியாைார்.     

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

சத்திய டைதத்தில் எனக்குப் பின்னிருந்தைடர, எனக்கு முன்னிருந்தைரும், என்னிலும் 

டமன்வமயானைர் என்பது, முன் பின்னற்ற முழுமுதலாகிய நாயகமான ஆசாவனயும்,  

அைர்களின் இர ்சிக்கும் பாதத்வதடய, பாதர ்வசகளாக அதவனத்  பதா வும் தான் 

அருகவதயற்றைன் எனவும் அருளுகிறார்கள்.   

 

சிவானந்த மபாதம்:  

ஆசானின் புறத்டதாற்றத்வதக் கண்டு நிந்திக்காமல், மான அபிமானம் வி ்டு சற்குரு 

மலரடி ைணங்கி தன் குற்றமாகிய பாைத்வத, ஞானாக்கினியில் பபாசுக்கி, சுத்தபநஞ்சத்து ன் 

பற்றுக்குப் பற்றான திருைடிவயப் பண்பு ன் பணிந்து நித்திய ைாழ்வை பபறடைண்டும்.  

வாள் மவணுமா? உஜற மவணுமா? எனில், வாள்தான் மவண்டும். உஜறயான உடஜலப ்

பார்க்காமத என கபீர்தாஸர் அருளுகிறார்.  

 

ஆவுரித்துத் தின்றுழலும் புஜலயமரனும்  

கங்ஜகவார் சஜடக்கரந்தார்க் கன்பராகில்  

அவர் கண்டீர்  நாம்வணங்கும் கடவு ளாமர   

 

என திருனாவுக்கரசர் அருளுகிறார். ஆசாவன பைறுக்காமல் மனம் பைறுத்து நின்றால் 

பைல்லாமல் டபாைதில்வல பமய்ஞானத்வத என்பது ஆண் ைர்கள் திருைாக்கு. ஓம் நமசிவய  

எனும் அ ்சரத்வத உச்சி, கண், ைாய், மூக்கு, புருைமத்திபயன சற்குரு திருைடியில் தானழுத்தி,  

சச்சிதானந்த உருவை நிவனவில் பதித்து ஆசானின் உளம் களிக்க இருப்பதுடை டநரான சரண 

தீ ்வசயாகும். இதவன அந்தரத்துந்துமி  முழங்கும் ஓரிதழ் தாமவரயின் னாத மார்க்கமாக  

அறிந்துணர்ந்த மக்கடள ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் அங்கத்தினர் என அருளி 

டதாத்திரப்பா லு ன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள்.  

 

 

25-09-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. அருணா சுதர்சன் 

 

ஆரணம் கடந்ந பூரணக ்கடமல … அன்பர்க ளகங்ஙுளிர் கடமல  என்ற டதாத்திரப் பா லு ன் 

அவை மலர்ந்தது. 

 

ஜீைசடகாதரி கல்பனா :  

மனிதன் ம ்டுடம நைகிரக டகாள்களின் பிடியில் சிக்கி அதன் டதாஷ னிைர்த்திக்காக  

டகாவில்களுக்கு பசல்கிறான். சாவல ஆண் ைர்கள் அருளிய பதன்திவசயின் வகலாய 
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அவுஷதத்வத உண்பைர்களுக்டக டதாஷம் நீங்கும். அஞ்ஞான அறியாவம என்னும் இருடள 

டதாஷம் என ைள்ளலார் அருளியுள்ளார். பமய்யான குரு பார்வை பகாண்டு மனிதவன 

டதைனாக மாற்றும் பசயடல டதாஷம் நீக்குைது. பிராணன் இருக்கும் டகாணத்தில் கும்பத்வத 

அறிவிக்கும் தலடம கும்படகாணம். பாைம் தீர்க்கும் டகா ாயிதமாகிய டதசிகரின் திருைாக்டக  

மகாமகக் குளத்தீர்த்தம். டகாளரிைாளராகிய ஆசான் அைர்கடள 12 ராசிகளிலும் உள்ள ராகு 

டகதுவின் ஆதிக்கத்வத நீக்க ைல்லைர். டகாள்களின் பிடியிலுள்ள டதகத்தில் மனமாகிய 

சூரியவனக் பகாண்டு 12 மாதம் 12 ராசிகளும், மதியாகிய சந்திரவனக் பகாண்டு 27 

ந ்சத்திரங்களும், அைரைர்களின் ஜாதகமாக உள்ளது.  

சாவல ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ள ஆக்கி மயானந்த வல்லிரு ளுள்ளிருந் நூக்கி 

மயமவளி யாக்கிய னாள்த்தஜல என்பவத அறியும் சக்தி பபற்றைன் மனு ஒருைடன.  

தந்வதயின் நிவனவிலும் தாயின் கருவிலும் கூடிைந்த நம் விவனத்பதா ர், காலத்துக்கு 

அதிபனாகிய காலன் ைசம் உள்ளது. காலம் நம் வகைசமானால் எமன் நம் வகைசம். 

கிரகங்களின் பிடியிலிருந்து குருபிரான் நம்வம விடுவிக்கும் பசயடல அனுக்கிரகம். 

நைக்கிரகங்கவள அஸ்தமிக்க பசய்து, ஜீைசிம்மாசனத்தில் அமர்கின்ற பசயடல 

நைராத்திரி  பகாலுவின் தாத்பர்யம். நம்மி முள்ள அரக்கி, அரக்கர் குணம் விலக்கி சங்காரம் 

பசய்து, கிரகங்களின் பிடியில் சிக்காமல் காப்பாற்றி, பிரம்மம் என்பவத நமது முகத்தில் 

பவ த்து, கிரகங்கவள மவறத்து ஏக ராசியாக மாற்றி, கயிவல நா ்டில் குடிடயறும் ைவர 

அருள்ைடத ஐங்கரனாகிய ஆசானின்  ஐந்பதாழிலாக உள்ளது. பமய்க்கல்வி பழகி மகா 

மகசூக்கான இருதயத்வத பிரகாசமாகக் கண்டு அதன் மீது அன்பு சாய்ந்து மூசச்ானது ஒரு 

நிவலயில் நிவலப  நின்று ைணங்கும் பமய்ைணக்கடம காலன் அணுகாத இ ம்.  

 

ஜீைசடகாதரர் விஜயகுமார்: 

உலக ைாழ்வு தாண்டி, ஒரு ைாழ்வு உண்டு என்பவத உணர்த்தடை மகாளய அமாைாவச  

தின பித்ரு பூவஜ. மனம் பகாண்டு அனுபவிக்கும் சலிக்கின்ற சிற்றின்பத்வத, அறிவு பகாண்டு 

அனுபவிக்கும் சலிக்காத டபரின்பமாக மாற்றும் ைல்லபம் பகாண் ைடர  ஜீைபண்டிதர்.  96 

தத்துைங்கள் பகாண்  மனித உ லில் உள்ள மும்மலங்கடள  குடும்படகாரமாக, நித்திய 

டபரின்பம் அவ ய தவ யாக உள்ளது என ைள்ளலார் கூறியுள்ளார். சும்மா இருப்பதுடை சுகம். 

சும்மா என்பது சர்ைமும் ஒடுங்கும் சுழிமுவனயாக உள்ளது.  

அமானிதத்தின் நிவலகளாக, கவல ஜீைகவலயாகவும், காலம் முக்காலங்களாகவும்,  

நியதி  முசச்ு ராகவும், வித்வத பிரம்ம வித்வதயாகவும், புரு ன் ஆறுமுகமாகவும், மாவய 

எழுைவக திவரகளாகவும், ராகம் வித்தில்லா வித்தாகவும் உள்ளது.  

ஈஸ்ைர நம்பிக்வக இல்லாதடத மனித துன்பத்திற்கு காரணம் என ராமகிருஷ்ண  

பரமஹம்சர் கூறியுள்ளார். இவறைனின் அரு ்பகாவ யாக இயற்வகயும், நான் பகாண்டு 

பசய்ைது பசயற்வகயாகவும், இருள் னாசமாகுமி ம் னாசி முவனயாகவும் உள்ளது. 

 

ஜீைசடகாதரர் சங்கர்: 

நமது ையது எனும் ைாழ் நாளாகிய காலத்வத அறிந்து பாதுகாக்கும் பசயடல 

மரணமிலாப் பபருைாழ்வு. அமானிதபமனும் பஞ்ஞா ்சர மந்திரத்வத அறிய வைத்து சிைராஜ 

பா ்வ யில் நம்வம ந த்தும் குருபிரானின் பசழுஞ்ஞீதள மடனா டனாக்கிற்கிணங்கி 

பசை்விய ைழி கண்டு பஜன்ம சாபல்யம் பபறுடைாம். 

 

 

 

 

குகாரம் அந்நகாரமாம். ருகாரம் (அதவன விழுங்ஙும்) டதஜபஸனப்படுகின்றது. அக்ஞானத்வத 

விழுங்ஙும் பிரம்மம் குருடை; சம்சயமில்வல. 

~ குரு கீஜத 
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29-09-2022 ~ வியாழக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

அளவிலா மவகு காலம் இப்பூமியில்… என்ற குரு ஸ்டதாத்திரப் பா லு ன் அவை னிகழ்வுகள் 

இனிடத மலர்ந்தன. நைராத்திரி பூவஜக்கான சீர்மிகு காலம் இது. பமய்னிவல கண் ாசான் 

எங்பஙங்கும் உண்டு என்பதற்கான சா ்சி அல்குவனனிலிருந்து ைந்த தனிவக மணிப்பிரான் 

அைர்கடள. கல்வி, பசல்ைம், வீரம், முப்பால், மும்மூலம், முப்பாழ், முசச்ு ர் என்ற அகமிய 

ரகசியங்களின் டமலான நிவலயில் பைற்றி பபற்று ைரும்  ஒடர திருடமனியவரப் பற்றி 

டபசுைடத நைராத்திரி. ஒரு பமய்க்குருபிரானின் இரக்கத்தாலும், ஆசீர்பாதத்தாலும் அைரி ம் 

பமய்க்கல்விவய அறிந்து உணர்ந்தைரால்தான் பூரணத்வத பிறருக்கு ைழங்க முடியும்.  

மனிதன் அறிய டைண்டிய ஒடர க வமயாக உள்ள பமய்வயப் பற்றிடய சர்ைகாலத்திலும் ைந்த 

டைதங்களும் பபரிடயார்களும் டபசுகின்றனர்.  

வான்மதிக் மகாரல் வாக்கியம் எண் 85:  

சண் ாளன் என்பைனும், டயாக்கியன் என்பைனும் இந்த மனித டதகத்திடலடய உள்ளார்கள்.  

குருமார்களின் அவ யாளம் அைர்களின் பசயலன்றி உருைமல்ல. ஒருைன்,  நரனா, மனிதனா,  

டதைனா என்பதற்கான அவ யாளம் அைரைர் ைாக்கில் உள்ளது.                           

 

அண்ணல் அருளால் அருளுஞ் சிவாகமம்  

எண்ணிலி மகாடி மதாகுத்திடுமாயினும்  

அண்ணல் அஜறந்த அறிவறியாவிடில்  

எண்ணிலி மகாடியும் நீர் மமல் எழுத்மத   ( திருமூலர் ) 

 

ஜீைசடகாதரி லாைண்யா : 

அறிவு அறி பாடம் : மமய்குரு வாமல விளங்குவா மயன்றும் ... குரு மனத் திணக்கன் 

மபரும்பத  வீமடான்.  

 

மவுத்தாம் தகுத்தின் வஜகயறி வித்து 

மகத்துக்க ளிருப்பின் வரிஜசயும் காட்டி 

உம்முல் விளங்ஙு முயர்னிஜல காட்டித்    

 

என ஞானஅகைலில் ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ள படி, பமய்குருபிரான் அைர்கள் 

அறிவித்த பின்னடர நாம் இை்வுலகிற்கு ைந்த காரணம் அறிய முடியும். ஆணான பமய்ஞான 

குருவைப் பபறாதைன் தன் ஜீைடதகத்தில் குடிடயறி ைாழ தகுதியற்று மீண்டும் பிறவிச் சூழலில் 

சிக்கிக் பகாள்கிறான். சற்குருபிரானின் பசழுஞ்ஞீதள மடனா டனாக்கத்திற்கு  

இணங்காதைர்கள் பசவியில் சுவை உணரா மாக்களாகவும், இணங்கியைர்கள் பசவியில் 

சுவை உணர்ந்த மக்களாகவும் உள்ளனர்.                         

 

குருபிரான் அருளமுதம்:   

உம்முல் என்பது குரானின் மபயராகும். அற்புதமான குரான் கா ்டும் உயர் நிவல, நம் 

தவலயில் இருப்பவத பபரிடயார்கள் அறிவிக்கின்றார்கள்.  பபாங்கல் பண்டிவகயின் அகமிய 

ரகசியம், இ றுரும் இறுதி நாளில் நம் முகத்தில் மகிழ்ச்சி பபாங்க வைக்கின்ற பசயலாகும். 

நாகரீகம் என்பது பமய்ஞானத்தில் தான் உள்ளது. ஓவச ஒலிபயலாம் ஆனைராக ஒத்வதயாய் 

என்னாளும் உள்ள இவறைவன, ஆசானின் னாத ஓவசயானது சீ னின் பசவியில் புகுந்து 

ஒளியாகி அறிய வைக்கின்றது.        

 

ஜீைசடகாதரி சண்முகப்பிரியா : 

மதவாரம் திருமவணுபுரம் பாடல் எண் - 08 : மஜலயான் மக  ளஞ்சல்வஜர  மயடுத்தவ்வலி 

யரக்கன். யாைருக்கும் பபாதுைான சிைமாகிய அறிவை தனக்கு ம ்டும் பசாந்தமாக்க  
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விரும்பும் இராைணனின் பசயல், அறியாவமவய குறிப்பதாகும். சர்ை உலகத்திலும் 

பலசாலியான எமவன பைல்லும் பலம் பகாண்  பகைானின் பசயல் பமய்க்கல்வியாகவும்,  

ஜீைவன பற்றிய அறிைாகவும் உள்ளது. கவலயாடராடு என்பது ஆறு ஆதாரமாகவும், சுருதி 

பதாவக என்பது தூல சூக்கும காரண மகாகாரணம் என்ற நான்கு டதக ரகசியத்வத 

குறிப்பதாகவும் உள்ளது. இதவன ஆண் ைர்கள் ஒருமமாழியி னான்மஜறயும் அங்ஙமாறு  

மமதுலங்ங என ஐம்மணிப் மபாதிஜக பா லில் அருளியுள்ளார்கள்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  சிவானந்த மபாதம்: காயமன வாக்கினால் அஜடந்த கன்மம் 

எனும் பா ல் -  

ைாவ  மனைாக்கினுக் பக ் ாத ைல்லபத்வத, மாயுமுன்டன மாய்ந்து கவல பாய்ந்தைர்கள்  

கண் பின் பகர்ைது உண்வம உண்வமடய. உண்வம உணராமனிதர் யான் 

அவமக்கவில்வலபயன  ஓதிைரும் அை்டைத பா மானது டைதாந்த பதளிவிறுத்தி பாகுபா  

திர ்டி வைத்தன டபால் மதியமுதகவலக்ஞான டபாதமாகவும், அமுத கவலயானது 

விண்ணாகவும், விண்ணானது சுழிமுவனயாகவும், விளங்கும் நிவலவய எல்லாம் சுருக்கி 

கண்ணான நூலாகும் குருமுறாதி என ஆண் ைர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.  

 

இருள்மசர் இருவிஜனயும் மசரா இஜறவன் 

மபாருள்மசர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு   ( திருக்குறள் ) 

 

  என்ற ைள்ளுைரின் ைாக்கிற்கிணங்க  நல்விவன, தீவிவன இரண்டும் அகற்ற டைண்டும்.  

 

ஜீைசடகாதரர் சங்கர் :  

காயமாகிய பபாய்வயக் பகாண்ட  நாம் பமய்வய உணர டைண்டியைர்களாக உள்டளாம்.  

நிவலத்துப ் பார் நீ என்பது, அவசைற்ற நிவலயில், அைரைர் உள்ளத்திவன அதிக 

பதளிவுபடுத்தி கா ்டும் பதய்ைக் கண்ணாடியாகிய பமய்க்குருபிரானி ம் நிவலத்து 

நிற்கின்ற பசயலாகும். மாவயயின் தாக்கத்தால் பபரிடயார்கவள சாதாரண மனிதபரன 

எண்ணி நழுகி ாமல் அைர்களின் னாதமாகிய அறிவுக்கு பசவி பகாடுப்டபாம்.  

 

சீடன்: ஆசானி ம் இணக்கமாக ந க்கும் ைழிகவள டக ்க -  

ஆசான்:  பா ல் - வஞ்ஞஜன சூது மபாய் கபடம் நீக்கி ைஞ்ஞவனயான மனம் மூலம் ஏற்படும் 

சூது கப ம் நீக்கி, இக உலக இச்வச வி ்டு பமய்ஆசான் கருவணயினால் பிரம்மவித்வத 

பசயல்பழகி நம்வமத் தாங்கும் திருைடிவய துணிவு பகாண்டு டசர்ந்தி லாம். 

 

சீடன்: நிரந்தரமாய் இருக்கும் பபரிடயாரி ம் சர்ைத்வதயும் வி ்டிருந்தால் ையிற்றுப் பசிகக்ு 

என்ன பசய்ைது என வினை? 

ஆசான்: பா ல் - எத்தஜன நாள் வாழ்ந்தாலும் இடமற மசால்வார் பிறந்ததினி யிறைாது 

டபசும் பஞ்ஞா ்சரமாக உள்ள பபரிடயார்களின் திருைாக்டக என்றும் நிரந்தரமாக இருப்பது. 

அழியுலக அைா வி ்டு முப்பபாருளாகிய உ ல் உயிர் ஆன்மாவை ஒரு பபாருளாக 

தனித்துப்பார். இதவன ஆண் ைர்கள் மதௌஹீது காமீல் பா லில் மசால் மூன்று அட்சரம் 

ஒமர அட்சரம்… மசால்லுமீ மமன்றதிமல சூட்சம்சு போனி  என அருளியுள்ளார்கள்.  

துப்புரைாக நம்முள் துலக்கும் ஆசானாக திருைடியாக இருப்பைடர தவலடமல் சுமந்து 

ைரும் பபருமானாக இருக்கிறார்கள். அப்டபர்க்பகாத்த பரம்பபாருவள அறிய வைக்கும் 

பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் திருனாமத்வத டைத சா ்சியாக அறிக்வக பசய்ைதற்கான 

அறிவையும் அருகவதயும் சக்திவயயும் எல்லாம் ைல்ல இவறைன் நம் எல்டலாருக்கும் அருள 

டைண்டும் என்ற பிரார்த்தவனவயத் பதா ர்ந்து டதாத்திரப் பா லு ன் அவை நிவறவுற்றது. 
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இஜச வகுப்புகள்  

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுமதவன் 

 

04-09-2022 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

ஓங்ஙாரத் மதானியான… என்ற டதாத்திரப் பா வலத் பதா ர்ந்து, பதய்ைத் டதடு 

கூ கத்திலிருந்து கண்டவ ரில்ஜல என்று… என்ற பா லும் அண்டர்தம் பதிஜக விட்டு … 

என்ற பா லும் நாதநாமக்ரிஜய, மமாகனம், முகாரி ஆகிய மூன்று ராகங்களிலும் 

பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்றது. 

 

11-09-2022 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

பரவிரதாச்சாரி… என்ற  டதாத்திரப் பா வலத் பதா ர்ந்து அண்டர்தம் பதிஜக விட்டு … 

பா ல், மமாகனம் மற்றும் மதாடி ராகத்திலும் கண்டவ ரில்ஜல என்று… என்ற பா ல், 

டமாகனம் மற்றும்  முகாரி ராகத்திலும் புலன்வழி பற்றிமயாடி என்ற  பா ல் நாதநாமக்ரிஜய  

ராக விருத்தத்து ன்  பாடுைதற்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்பபற்றது.  

 

18-09-2022 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

ஆறிரு சமயத்திற்கும் … என்ற டதாத்திரப் பா ல் மமாகன ராகத்திலும், பதா ர்ந்து அந்மநமம  

சிந்ஜத பதிந்த என்ற பா வல குரு பிரான் அைர்கள் மமாகன ராகத்தில் படித்துக் கா ்டிய பின் 

கண்டவ ரில்ஜல என்று… என்ற பா லும் புலன்வழி பற்றிமயாடி  பா ல் விருத்த நவ யிலும், 

மசத்திடமும் பிறந்திடமும்… என்ற பா லும்  சுழியாகிய முஜனகண்டபின் என்ற திருஞான 

தமிழிஜச  பா ல்களும் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பபற்றது. 

 

25-09-2022 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

என்னமமா மவன்று… என்ற பதய்ைத் டதடுகூ கப் பா ல் முகாரி ராக விருத்த நவ யிலும், 

மமய்ப்மபாருள் அஜடக்கலப்பா மற்றும் ஆதி பராபர பூரணமம பா ல்களும் 

பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பபற்ற பின், குருபிரானின் ைழிகா ்டுதலு ன் பல பா ல்கள் 

முகாரி ராகத்தில் விருத்தமாகப் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்பபற்றது.    

  

  

குகாரம் இருளாம். ருகாரம் அதவனக ்பகடுப்பதாம். அந்நகாரமாகிய இருவளக ்

பகடுப்பதாயிருத்தலால் குருபைனப்படுகின்றது.    

~ குரு கீஜத 
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மசப்டம்பர ்2022 மாத னிகழ்வுகள் 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ளின் அவழப்வப ஏற்று நமது 

குருபிரான் சாவல ரவி அப்பா அைரக்ள் 06-09-2022 டததியிலிருந்து 09-09-2022 டததி ைவர 

சிைகாசியில் எழுந்தருளினாரக்ள் 

 

 

 

07-09-2022: ஜீைசடகாதரர் கிரகதுவரயின் இல்லத் திருமண வைபைத்தில் கலந்து பகாண்டு 

மணமக்கவள ஆசீர்பதித்தாரக்ள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-09-2022:  அ க்கம் ஆன ஜீைசடகாதரர் சாவல கடணசன் அைரக்ளின் நாற்பதாம் நாள் 

ஆன்ம சஞ்ஞார உரிவமக் கா ்சியின் நிகழ்வுகவள குருபிரான் ந த்தி வைத்தாரக்ள். 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் வருங்கால நிகழ்வுகள் 

 

 

நாள்/ இடம் னிகழ்வுகள் 

07-11-2022 / மசன்ஜன 

 

திரு. V.சிைகுமார் – திருமதி. V.S.சடராஜா (மி ் ப்பள்ளி) 

இைர்களின் புதல்வி திருைளரப்சல்வி S.சுமித்ரா  - 

திருைளரப்சல்ைன் G. சசிகுமார் திருமண விழா. 

13-11-2022 / சிவகாசி திரு. பாபுசங்கர் – திருமதி. இந்துமதி (சிைகாசி) இைர்களின் 

புதல்வி திருைளரப்சல்வி பாரதி திருமண விழா. 

27-11-2022 / சிவகாசி 

 

திரு.பசார்ணமதி – திருமதி.பசஜிதா இைர்களின் புதல்ைன்,  

யாத்வீர் - புது முடி சூ ்டும் விழா. 

29-11-2022 / சிவகாசி 

 

மமய்வழி குழந்ஜதசாமி கவுண்டர் அய்யா அைர்களின் 

அைதாரத் திருநாள் திருவிழா. 

29-11-2022 / சிவகாசி 

 

ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் தவலைர் திரு. விையசங்கர்   

அைர்களின் பிறந்தநாள் விழா. 

29-11-2022 / சிவகாசி 

 

திரு.ரிஷி - திருமதி.சருபா இைர்களின் புதல்வி,  டியானா   

பிறந்தநாள் விழா. 
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2022 மசப்டம்பர் மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளகக்ு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

 

மணிைண்ணன் 

ஸ்ரீ துல்தாஸ் 

பைங்கட ச முத்து 

டமாகன் 

கிருஷ்ண மூரத்்தி 

அஜய் கிருஷ்ணா 

உமாராணி 

ராஜ மடகஷ் 

பழனிடைல்  

பாஸ்கர்                   

 

டதைானந்த் 

புன்னவக 

தாடமாதரன்                                  

தியாகராஜன் 

ைடிடைலன் 

கிரகதுவர 

பசல்லம்மா 

ஸ்ரீமா 

மகிமா 

மாதைன்   

 

இன்பலதா 

சபிதா 

பழனிகுமார் 

மடகஷ். மதுவர 

பாலமுருகன். பதன்காசி 

சீனிைாசன். காஞ்சிபுரம் 

காரத்்திடகயன். ஆைடி 

காரத்்திடகயன்.சிைகாசி 

பாலமுருகன்.காஞ்சிபுரம் 

உறுப்பினர்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்க ் வளக்கு நன்பகாவ  ைழங்ங ஆர்ைமுள்ளைர்கள், கீழ்கண்  ைங்கிக ்

கணக்கில் அனுப்புமாறு அன்பு ன் டக ்டுக் பகாள்கிடறாம். 
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பின்குறிப்பு: இம்மின்னணுச்சஞ்சிவகயில் தவிர்க்க இயலாது ைரும் சில த ் ச்சுப் பிவழகவள அங்கத்தினர்கள் 
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தவிர்ப்பதற்கான முயற்சிவய பைளியீ ்டு குழு தொடர்ந்து யமற்தகாள்ளும் 
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