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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, 14ைது 

இதழாக மலரந்்துள்ள இம்மாத மின்னணு 

சஞ்சிவக, 18-அவை நிகழ்வுகவளயும், 3-இவச 

ைகுப்பு நிகழ்வுகவளயும், தன்னகத்வத 

பகாண்டுள்ளது. சிறப்பு நிகழ்ைாக 

வநரம்ுகதத்ில் நவடபபற்ற சிைகாசி, 

தூத்துக்குடி அவை நிகழ்வுகளும் மற்றும் 

பசன்வன காபணாளி காட்சியின் சிறப்பாக 

கிருஷ்ண பஜயந்தி தினத்தில் ைரலாற்று 

சான்றுகளுடன் பரமாத்மாவின் சரித்திர 

குறிப்புகளும் பகைத் கீவதயின் 

சாரம்சங்களும், பாரதப்வபார ் மற்றும் அதில் 

நிகழ்ந்த விஸ்ைரூப தரிசவன பற்றியும், விநாயகர ் சதுரத்்தி சிறப்பு அவை நிகழ்வுகளும் 

இை்விதழில் விைரிக்கப் பபற்றுள்ளன. மிகவும் வபாற்றக்கூடிய விஷயமாக உத்வதசமாக 100 

நிமிட வநரம் நவடபபற்ற ஒரு அவை நிகழ்வின் சாரம்சத்வத, அதன் வமயக் கருதத்ு மாறாமல் 

ஐந்து முதல் ஏழு நாடக்ளில் எத்தவனவயா இடரக்ளுக்கு இவடயிலும் பதாகுத்து ைழங்கும் 

மக்களின் மகத்தான முயற்சியும், அதவன வநரத்்தியாக, சஞ்சிவகயாகக் கட்டவமக்கும் 

அதற்கான பாடுகளும், வவதாந்நத் மதளிவிறுத்துப் பாகுபடத் திரட்டி ஜவத்தனவபான் 

மதியமுத கஜலக்ஞான வபாதம் என்றும் பாற்கடஜல காய்சச்ி வடித்மதளித்திடட் 

வவதாந்தம் என்றும் கூறுதற்கு இவணயாக உள்ளது. வபாற்றுதலுக்குரிய பதாகுத்து ைழங்கும் 

பசயலுக்குரிய நன்மக்கள், பரம்பபாருளாகிய பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் முழு ஆசீரப்ாதமும் 

கிவடக்கப்பபற்று ைாழ எல்லாம் ைல்ல இவறைனின் திருைடிகவள வைண்டுகிவறன். 

வபரவனத்தும் பபற்ற பபருமானின் பபருவமவயப் வபாற்றி புகழ்ந்து வபசுைவத நாம் பபற்ற 

பபரும் வபராகவும், ைாய்ப்பாகவும் இசச்ஞ்சிவகயின் வநாக்கமாகவும் உள்ளவதயன்றி, 

நிசச்யமாக நமது தற்பபருவம வபசுைதற்கல்ல. தளிரிஜலபூங் ஙாய்பழமாய்ச ் மசாரிந்ந 

பாதம் என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளது வபால், எத்தவனவயா இடர ் கடந்து ஒரு 

விவதயிலிருந்து வதான்றி பாதுகாப்புடன் ைளரும் ஒரு பசடியின் தளிர,் இவல, நிவல கடந்து, 

பமாட்டாகி, பூைாக மலரை்து வபான்வற, இந்த சஞ்சிவகயானது மலரந்்து உங்கள் வககளில் 

தைழ்கிறது. மாறாத பமய் மணத்துடன் ைரும் இதவன மக்கள் நுகரந்்தும், பாரத்்தும், படித்தும், 

பிறைா பநறி பபற்று, ஆண்டைரக்ளின் திருப்புகவழ அறிக்வக பசய்ைதற்குரிய 

அடியைரக்ளாகத் திகழ வைண்டும் என பரிசுத்த ஆவித்பதய்ைத்தின் திருைடி வபாற்றி 

வைண்டுகிவறன். 
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இந்நத் தூல யதகத்திலுள்ளவரக்ள் பரமாத்வாணவக் காை முடிோது. ஆனால் பரமாத்மா 

தூலமமடுத்து வந்நு இத் தூலத்திற்கு அப்பால் உள்ள ஜீவாத்மாணவ அறிவிக்க அறிே முடியும். 

பரமாத்மாவிற்கு மூசச்ு ஆடாது. மூசச்ு ஆடிக் மகாை்டிருப்பது ஜீவாத்மா. ஜீவாத்மாவின் மூசச்ு 

அடங்ஙுவது பரமாத்மாணவச ் சாரந்்ந னிணலயில். இதற்கு ஜீவாத்மா தன் உடல் மபாருள் 

ஆவிணேப் பரமாத்மாவிற்குத் தத்தம் மசே்து, அது தன்னுணடே உடல் என்று ஆன பிறகுதான் 

ஆகும். 

 

~ சாஜல ஆண்டவரக்ள் 



 

5 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

September 2022 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2022 ஆகஸ்ட் மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள் - செப்டம்பர் மாத மவளியீடு  

 

 

04-08-2022 ~ வியாழக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

 

 

வொன்மதிக் சகொரல் வொக்கியம் எண் -78 

பவக்கடல்  விக்கும் மொந்நபரக் கபரசெர் 

பருமரக் கலங்ஙிபட ்  னசபொல்...  

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு: 

எந்நக் காலத்தும் பழுதுபடாத மகா கனங்மஙாை்ட மதே்வ என்ஜின் காருை்ே 

மமே்யமனி தாங்ஙிவந்நு, மமே்வழி என்னும் கப்பணல அலுப்பேரவ்ு பாராது இரவுபகல் 

இழுத்துசம்சன்று, தன்ணன அை்டி அணடந்ந பல ஆயிரக்கைக்கான மக்கணள, பவக்கடலாகிே 

பிறவிக் கடலினின்றும் தப்புவிக்கின்றது. சீரக்ாழியில் உள்ள சட்டநாதப் மபருமானாகிே, 

அம்ணமேப்பயன திருஞான சம்பந்தருக்கு ஞானப்பால் வழங்கிே யதாைிேப்பர.் அவயர 

மக்கணள மரை குளிரிலிருந்து மாற்றும் யபராற்றலான அத் யதாைிோக உள்ளார.் 

 

ஜீவசயகாதரி லாவை்ோ : 

 கொலந் நொட்டிய கொரணப் பொ பொடல் எண்- 42:  ெொபல ஐயறன் செொலினொப் பப ன்பன  

சரவ் மதங்களின் உயிராைித் திருசம்சேலாகிே மறலி ணக தீை்டாணம என்பதும், 

அழிவில்லா நித்திே யதகத்தில் புகுத்தாடட்ி ணவப்பதும் மமே்வழி சாணல ஆை்டவரக்ளின் 

மறலி ணகதீை்டா மமே்மதமாக உள்ளது. குருபிரானின் ஞானாகாேப் மபருமவளிோன சுத்த 

நிணனவிலிருந்து வரும் மசால்மலாரு மபாருளினால் நம்ணமயும் யமன்ணமோன நிணலயில் 

ஏற்றி ணவக்கிறாரக்ள். தங்களின் யகாடாயிதத்தால் நம்முள் இருக்கும் மசாரக்்க, மத்திே, 

பாதாளத்ணதக் காட்டி மனணத அறிவாக மாற்றி அதன் மூலம் சஞ்ஞித, பிராரரத்்த, ஆகாமிேம் 

எனும் மும்மூலம் கடந்து ஐம்புலக் கதணவ அணடக்கும் யபரறிணவ அருளுகிறாரக்ள். வள்ளல் 

மபருமானின் நல்ல மருந்து இம்மருந்து சுகம் நல்கும்  பவ ்தியநொ  மருந்து எனும் 

கூற்றிற்கு இைங்க மமே் மகத்துக்களின் நல்லாசிணே மபறுயவாம்.  

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு : 

மமே் உைரவ்ு ணதப்பதால் மதளிவான புரிதல்களும், மசால் வன்ணமயும் நம்மிடத்தில் 

உை்டாகும். இவ்வுலக வாழ்வில் சகல விஷேங்கணள அனுபவித்தாலும் தை்ைீர ்யமல் தாமணர 

இணல யபால், புளிேம்பழ ஓடு யபால் வாழ்வதற்கு பழகிக் மகாள்ளுதல் நலம். சப்தத்தின் உள்யள 

சதாசிவம் காட்டி என்பது, மபாே் உடம்பின் உள்யள மமே் உள்ளதுயபால் சப்தத்தினுள்தான் 

நிசப்தம் உள்ளது. இேற்ணகக்கு ஒத்து இேல்பாக வாழ்வயத நலம். சூரிேபகவான் உத்திர 

திணசயிலிருந்து மதக்ஷிைதிணச யநாக்கி பேைம் மதாடங்கும் மாதயம ஆடிமாதம். 

ஆை்டாள்மங்ணக அவதரித்த மாதமும், (18ஆம்) ஆடிமபருக்கு, வரலடச்ுமி யநான்பு, 

மாரிேம்மன் கூழ்வாரத்்தல், ஆடி அமாவாணச என பல சிறப்புகள் மகாை்ட ஆடி மாதத்ணத 

ஆை்டவரக்ள் சகொடுங்கலி னதீீனடவு ஆனி ஆடி கலிணே அழிக்கும் நாளாக வருவது ஆனி, 

ஆடியில் என அருளுகிறாரக்ள்.  
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ஜீவசயகாதரி சை்முகப்பிரிோ :  

ச வொரம் திரு சவணுபுரம், பொடல் எண்-01 வண்டொர் குழலறிபவசயொடு பிரியொ வபக  

வை்டார ் குழல் என்பது ஆசானின் அருளமுத வரஷ்ிப்பு. ஆறுஆதாரம், நான்மணற 

ரகசிேம் அறிவயத அறிவாகும். இணதயே ஒரு சமொழியில் னொன் மபறயும் அங்கமொறுசம 

துலங்ங என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆசானின் னாத ஒலி நம் அறிோணமணே 

அகற்றி அறிவு வடிவாக்கி மனணத சிபத்மதனும் யமல் யநாக்கமாக்குகிறது 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

திருவடிோகிே நற்றாளின் ரகசிேத்ணத மமே் மகத்துக்கள் வந்து அறிவிக்கும் 

யபாதுதான் நம்மால் அறிந்து மகாள்ள முடியும். ஜீவன் தன்னுணடே மசாந்த மூலவள நாடட்ில் 

யபாே் ஒடுங்கி சிவனாகும் மசேணல இணறவன் நமது தூக்கத்தில் காட்டுகின்றான். தூக்கம், 

கனவு, விழிப்பு, யபருறக்கம், உயிரப்்படங்கல் எனும் அவஸ்ணத கடப்பயத அணசவற்ற 

நிணலோகும். காலச ்சக்கரத்தின் ரகசிேயம கனவு. அங்கத்தினர ்குல வலு எழில் பா: பாடலில் 

அங்கம் என்பது ஆசானின் இரக்கத்தால் ஆறாவது அறிவு இன்னமதன அறிந்து அங்கத்தில் 

உஜூது நணட கை்டு சுவாசம் ஒடுங்கும் நிணலோகும். எமனணுகா சாயுசே் நிணலயும் 

மமே்க்கல்வி என்பதும் இதுயவோகும்.. ச ங்ஙி வந்திங்சகங்ஙிய ம ங்களுக்கு ஓங்ஙிசய 

விழிப்பளி ்   ஓ குசபரொ... குசபரன் - அறிோணம எனும் இருளகற்றி, மூன்றாவது கை் திறந்து 

மவளிசச்ம் வந்த நிணலோகும்  

 

சிவொனந்  சபொ ம் - கொயமன வொக்கு ்  ொன்  ளர்ந்  சபொது கரு ் ழிந்து என மதாடங்கும் 

பாடல்  

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு: 

மூன்றாவது கை்மைாளி மபறாவிட்டால் நாம் விழிக்குருடனாகயவ இருப்யபாம். 

இணறவன் மனிதனுக்கு தந்த வல்லணமோன மமே்ப்மபாருள் சுணமவய என்பணத 

அறிோவிட்டால் அரிதாகிே மானிட மஜன்மம் எடுத்தும் பலன் இல்ணல என குருவானவர ்

அறிவிக்க, அப்படிோனால் திருவடி அணடவதற்கு வழி கூறுங்கள் என சீடன் யகடக், முந்தி 

பரிபூரணமொய் முக்தி அபடந் வர்கள் சிந்ப  மகிழ்ந்ச ொதும் சிவ நூபல என பாடணலத் 

மதாடரந்்து, சிவனூல் பிராைணனக் குறிப்பதும் அதணனப்பகுத்து என்பது, இடவலம் சுழிணன 

எழுந்தறு  யகாைத்தில் இட முரீதாகும் இடம், வலம், என்றிருந்தாலும் இடமாகிே அறிவு தான் 

முரீதாக உள்ளது.   

 

துறந் வர்க்கும் துவ்வொ வர்க்கும் இறந் ொர்க்கும் இல்வொழ்வொன் என்பொன் துபண. 

மனணத துறந்தவயன துறந்தவனாகும். இல்வாழ்க்ணக என்பது இல்லறத்தின் அகை்ட 

முடிசச்ுடர ் யதகத்தில் இருப்பவரக்்கு னவக்கிரக அதிகாரங்கள் மசல்லாது என இரை்டாம் 

காை்டம் மசே்யுளில் ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளதும் கூரந்்து யநாக்க யவை்டிே ஒன்றாகும். 

 

சீடன் - முத்திணே மட்டும் யபசும் நூல்கள் உள்ளதா என வினவ?  

ஆெொன் - மபரியோரின் திருனாவில் இருந்து அஞ்ஞனமாே் நவின்ற மமாழிோக 

பிரம்மபிரகாசமாக திருவடியின் ரகசிேம் மவளிோகிறது. முத்தி என்னும் விடுதணல 

அளிக்கவரும் ஆசானின் வரஷ்ிப்பானது நமது அக இருணள அகற்றும் பிரம்மப்பிரகாச 

வித்தில்லா வித்தாக உள்ளது. வல்லபமான கணலகள் திரை்டு வரும் ஒரு மபருங்ஙிரைம், முத்தி 

மணழ மபாழியும் முகில் வை்ைர ்வந்தார,் உம்பர ்மதாழும் கழல் உணடோர ்வந்தார ்தாயம, 

என்பதற்கு இைங்க அவரக்யள நம்ணமத் யதடிவந்து இரக்கத்தால் எடுத்துணரக்க வருகிறாரக்ள். 

யமலான நற்கதிக்கு நம்ணம ஆளாக்கி, நமக்குள் இருக்கும் ஈசணன, யதனுக்குள் 

புணதந்திருக்கும் இன்பத்ணத யபால் அறிேலாம் என அருளிச ் மசே்து அணவணே இனியத 

நிணறவு மசே்தாரக்ள்.  
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06-08-2022 ~ ெனிக்கிழபம ெபப 

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவி ொ வடிசவலன் 

 

 

உய்ய சவசயனக் கும்முல குய்யசவ 

செய்ய சவன்றுதி ருவடி  ந்நவர ்

அய்ய சனன்குரு அப்பன்  னிபகயர ்

துய்ய சனன்குல ச ய்வசமன் ச வசன என்ற யதாத்திர பாடலுடன் அணவ  

இனியத துவங்கிேது. 

 

ஜீவசயகாதரர ்சங்கர:்  

உலகம் உே்வதற்காகவும், திருவடி ஞானத்ணத மபற்று மக்கள் யபரின்ப மபருவாழ்வு 

வாழ்வதற்காகவும் ஆை்டவரக்ள் மபருங்கருணை யபரிரக்கம் மகாை்டு இப்பாடணல அருளிச ்

மசே்துள்ளாரக்ள். 

 

எமபடரடிபடு சகொடொயி க்கூர் - திருவொக்கியம் எண்-101 

மனிதன் தவிரத்்து மற்ற ஜீவ யபதங்களுக்கு இருணளக் கை்டு பேம் இல்ணல. இதன் 

காரைத்ணத எமனுணடே வாணட அடிப்பதால் மனிதனின் உள்ளத்தில் பேமும் யபடித்தனமும் 

உை்டாகிறது, என்ற மதே்வ வாக்கிேத்தின் மூலம் அறிேலாம்.  

 

எமபய ்ப   ொண்டொ   

எவ்வொழ்வும் வொழ்வல்ல 

எமபய ்ப  கடந்நிடிசலொ 

எவ்வொழ்வும் வொழ்வொகும் 

 

காலாதீத மசேணல ணகக்மகாை்டு வரும் குருபிரானிடத்தில் சற்பாத்திரனாக இருந்து 

பிரம்மவித்ணத மசேணல பழகித் யதரந்்தவரக்ளுக்யக காலமனன்ற பேங்கள் காைாமல் 

யபாகும் என யவதம் கூறுகிறது. 

 

ஜீவசயகாதரி லாவை்ோ :  

கொலந் நொட்டிய கொரணப்பொ - பொடல் எண் : 43  ச ெ சமங்ஙும் சிறந்நு செழிக்கசவ....    

மனிதனின் தணல மதன்திணசணே குறிக்கிறது என வள்ளல்பிரான் அருளிேபடி, 

மதன்னாடுணடே சிவத்ணத அறிந்து என்னாட்டிற்கும் இணறவனாக வரும் குருபிரானின் அமுத 

னாவிலிருந்து வரும் ஓணச மகாை்ட னடனயம னம் தணலணே மசழிக்கச ் மசே்து மனு ஈசன் 

என்ற பதத்தில் ஏற்றுகிறது. 

 

ஜீவசயகாதரி பூரை்ிமா :  

ஸ்ரீ மொணிக்கவொெகர் அருளிய திருவொெகம் - அதிெயப் ப ்து பொடல் எண்-07 சபொ ்ப  

ஊன் சுவர் புழுப்சபொதி  

  புறத்யதாமலங்கும் புழு அழுக்கு மூடி என்ற சிவபுராைப்பாடலின் படி, அனித்திே 

ஆக்ணக குடிலாகிே இத்யதகம் மபாே் என்பணத உைரத்்தி இத்யதகத்துள் மணறந்துள மாமைி 

யஜாதிோகிே மமே்ணே மமே்ப்பிக்கும் குருவின் திருசம்சேயல அதிசேப் பத்தாகும். 

 

ஜீவசயகாதரி சை்முகப்பிரிோ : திரு ஞொனெம்பந் ர் அருளிய ச வொரம் (திருசவணுபுரம்) 

பொடல் எண்-02 பபடப்பு னிபல யிறுதிப் பயன்பருபமசயொடு சநரப்ம  

வஞ்ஞ புலன்களுக்கு தணலவனாகிே மனணத அறவழியில் பழக ணவத்து அறிவாக 

மாற்றுவது ஆசானின் வாே்ணம. அவ் வாே்ணமக்குள் ஆகிக் மகாை்டவரக்ளின் மபாே் 

மலக்குற்றங்கள் அணனத்தும் நீக்கப்பட்டு எை்ைம், மசால், மசேல் ோவும் யமல்யனாக்கமாக 

மாறும் என்பணத உைரத்்துவயத திருயவணுபுரத்தின் சிறப்பாகும். 
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ஜீவசயகாதரர ்சங்கர ்: சிவொனந்  சபொ ம் : (மு ்தி னிபல) 

விழிப்புலயகற்றும் விமலராகிே ஆசானின் னாதம் னம் மசவிகளில் னுணழந்த பிறயக, 

நாம் வாழும் இந்த உலக வாழ்க்ணக னிஜமல்ல என்பணதயும், முத்திக்குரிே மசேணல பழகி 

யதரவ்தன் மூலயம விழிப்புலகில் குடியேற முடியும் என்பணதயும் உைர முடியும். 

யதாற்றமுணடேணவ அணனத்தும் அழிந்துவிடும். யதாற்றமில்லாணம எனும் அரூப வடிவமாகிே 

அனாதிப்மபாருள் அழிோதது என்பணத அறிவிக்கும் வழியே மமே்வழி. ஐவழி விணளவுக்கும் 

அப்பாலுள்ள அம்மமே்வழியில் நம்ணம வழிக்கூட்டி னடத்தி முத்திணே அளந்து 

மகாை்டிருக்கும் னம் குருபிரானின் திருவடி யபாற்றி பைியவாமாக! 

 

 

07-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம ~ ெ ்துவெொரி ெபப 

      ச ொகுப்பு: ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி  

 

 

ஜீவசயகாதரர ்மகௌதம் : 

ஒவ்மவாருவரிடமும் மனம் என்பது கீழ்நிணலோகவும், அறிவு என்பது 

யமல்நிணலோகவும் உள்ளது. ஞான மசம்மல்கள் தங்ஙள் யபரிரக்கத்தால் யமலாம் பதமான 

அறிவு மசாரூபத்ணத அறிேணவத்து நம்ணம ஒழுக்க மநறியில் அமர ணவக்கிறாரக்ள். பரிபூரை 

வாழ்ணக வாழ்ந்து மகாை்டிருக்கும் குருமபருமானிடத்திலிருந்து வரும் னாதயம யவதமாக 

இருக்கிறது. அதணனப் பருகும் மனுவின் ஜீவனானது வலுயவறி பரிபூரை நிணலக்கு 

ஏற்றப்மபறுகிறது.  

 

மூலமந்திரம் மசால்லும் முன் மு ்திபூரண்ம் எனவும், மாணல வைக்கத்தில் 

மு ்திசலொக சி ்திபூரண்ம் எனவும், இரவு வைக்கத்தில் உ ்திசயொவன சி ்திகொனகம் 

எனவும், ஜீவப்பிரோைமான பிம்பம் இருக்கும் எல்ணலயில் மு ்திசலொகம் என உசச்ரிப்பதும் 

ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ள வைக்க முணறகளாகும்.  

ஒன்று முதல் ஐேறிவு உயிரினங்களுக்கு தாங்கள் உடமலனும் கூட்டில் 

சிணறப்பட்டுள்ளணத அறியும் ஆற்றல் இல்ணல. அணத அறியும் ஆற்றலுள்ள ஆறு அறிவுள்ள 

மனிதன், தான் அதிலிருந்து விடுதணல மபறும் நிணனப்பின்றி இருப்பணத மாற்றி, முத்தி 

மூலப்பை் ஆரமைிணே அறிந்த ஞானிகள், அவணன விடுதணலோகிே வீடுயபறு அணடேச ்

மசே்கிறாரக்ள். அறிணவ அடிப்பணடோக ணவத்யத இந்து (சந்திரன்) சமேம் என்ற மபேர ்

உை்டானது. பூரைமாகிே அறிவிலிருந்து பூரைத்ணத எடுத்தால் எஞ்சி இருப்பது பூரையம 

என்பதணன ஆை்டவரக்ள், னி ்தியனும் னி ்திய ்திற்சக பபட ் ொன் என 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

  நாளும் யகாளும் அறிந்தைவர தமிழன். உயிரின் ரகசிேமாகிே இதணன  

மதால்காப்பிேரின் சீடரான கைிேன் பூங்குன்றனார ்யொதும் ஊசர யொவரும் சகளரீ் எனக் 

கூறியுள்ளார.் ஆசான் அருளும் அறிவு விளக்கத்தால் சீடனின் அறிோணம விலகி அறிவு 

விளக்கம் மபறுவயத நின்றமதாரு பிரளேம் ஆகும். 

 

யதவத்தன்ணம மபற்றவரக்ள் தன்ணன அை்டி வந்தவரக்ணள னரனிலிருந்து மனுவாக்கி 

தன்ணனப் யபான்யற யதவத்தன்ணமயில் ஆக்கி ணவக்கும் மசேணலயே சத்திே யவதத்தில், 

அவருணடே நாமத்தின்யமல் விசுவாசமுள்ளவரக்ளாே் அவணர ஏற்றுக் மகாை்டவரக்ள் 

அத்தணனயபரக்ளும் யதவனுணடே பிள்ணளகளாகும்படி அவரக்ளுக்கு அதிகாரங் மகாடுத்தார.் 

(யோவான் 1:12) என கூறப்மபற்றுள்ளது. குருமபருமானின்  திருக்கயிலாயப் பரம்பணரோக 

வாணழேடி வாணழோக ைரும், அவரக்ளின் மசாந்த மக்களாகிே சந்ததிகளுக்கு அறிவிப்பயத 

பத்திேம் என்பதாகும்.  

 

மனிதனிடத்தில் மூசச்ின் ரகசிேம் வேது வாழ்நாளாக, காலமாக, விதிோக, 

உைரம்வனும் கம்பமாக உள்ளதும், அதன் அணசவுக்யகற்ப மூசச்ு இேங்குவணத உைர 
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ணவக்கின்ற மசேலும் இன்று ஆதி மாரக்்க னீதி அணவயின் அங்கத்தினரக்ளுக்கு மசேல் 

அனுபவமாக உள்ளது. நிறங்களற்ற இணறவன் அணனவருள்ளும், நிறங்கள் ஓர ் ஐந்துணடே  

பஞ்ஞபூத  தணலேரசனாக இருந்து அருள் பாலிக்கிறார ் என்ற உணரோடணலத் மதாடரந்்து 

யதாத்திரப் பாடலுடன் அணவ இனியத நிணறவுற்றது. 

 

 

07-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம ~ சிவகொசி ெபப 

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீ. தியொகரொஜன்  

 

ஓதுமபற சவ சனறி உண்பமயொய் ஒழுகிவளர் என்ற யதாத்திரப் பாடலுடன் அணவ 

மலரந்்தது. 

 

கல்லொலின் புபடயமர்ந்து என்ற திருவிணளோடல் புராைப் பாடணலத் மதாடரந்்து,  

 

ஜீவசயகாதரி அன்னலடச்ுமி: யவதமாக பிரம்மமாக இருக்கும் நான்முகணன, அவரவர ்

முகதத்ினில் அறிவதற்யக மபரியோரக்ள் அருளிே யவதங்கள் ோவும் உள்ளது. ஆசான் 

திருயமனிோக, அறிவாக, யவதமாக இருப்பது ஆசானின் னாதயம. அதன் மூலயம நம் 

அறிவுக்கை் திறக்கப்மபற்று, தன்ணனேறியும் தவசம்சேணல அறிே முடியும். 

 

ஜீவசயகாதரி மபான்பிரிோ: விஷ்ணுவின் சன்னதங்களாக, சங்ஙு, சக்கரம், கணத, பத்மம் 

உள்ளது. சங்ஙு நம்மிடம் சப்தம் மபாதிந்துள்ள இடமாகவும், சக்கரம் ஜீவனின் 

இருப்பிடமாகவும், கணத கதிோகவும், பத்மம் காரை யதகத்தின் ரகசிேமாகவும் உள்ளது. 

 

ஜீவசயகாதரி வாசுகி: ஐம்புலன் வழியே புறத்தில் அணலயும் மனம் ஒரு மமே்க்குருபிரானின் 

னாதத்ணத மசவியில் யகட்டு உைரண்கயில் ணசதன்ேமாகி, மபாருடக்ாடச்ிோகி, னிணலோகி, 

பிரம்மமாகிறது. குருபிரானின் மபருங்கருணையினால் இந்த மசேலானது நணடமபறுகிறது. 

 

ஜீவசயகாதரி தீபா முருயகசன்: ஆறு அறிவு இருந்தும் ஐேறிவு நுகரச்ச்ியியல வாழும் நாம் 

ஆறாவது அறிவின் வல்லபத்ணத ஆசானின் னாதம் மூலயம அறிே முடியும்.  

 

ஜீவசயகாதரர ்முனிோை்டி: ஆதி னூரானிணே தன்னில் அறிந்தவரக்யள ஆை்பிள்ணளோன 

ஆை்குரு. அவரக்ளின் ஓர ்மமாழி கீணதயே வந்த யவதம்.  

நாம் மசே்யும் நகல் யவணலக்கு வரும் அசலான னரகத்ணத தவிரக்்க ஆசானின் னாதத்ணத 

மசவியில் யகடக் யவை்டும். ெ ்திய சவ  ்தில் காது உள்ளவன் யகடக் கடவன் என 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஜீவசயகாதரர ்பாை்டி: னரணர மக்களாக்கி, மக்கணளத் யதவரக்ளாக ஆக்கும், தணடேற்ற முழு 

தீரமாகிே மமே்க்கல்வி, எதாரத்்த யதவகுருவின் னாதயம. அதுயவ அறிோணமயுள் இருக்கும் 

அறிணவ அறிே ணவத்து மறுபிறப்பிலாக்கி யதவராே் பிறக்க யதணரந்து மந்நிரம், யதவ 

ரகசிேம் யதடு உன் னுடம்புள் என்பணத அறிே ணவக்கிறது. 

 

ஜீவசயகாதரர ் சுந்தரவடியவல்: இருதேம் என்பது கழுத்துக்கு யமயல இருக்கிறது என்பதும், 

அறம் என்பது எடுத்துக் மகாடுத்தாலும் குணறோத மசல்வத்ணத உணடேது என்பதும், 

ஞானத்திற்கு யதணவ ணவராக்கிேம் என்பணதயும் ஆதி மாரக்்க னீதி அணவக்கு வந்த பின்னயர 

ஆசானின் னாதம் மூலம் அறிந்து மகாை்யடன். 
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ஜீவசயகாதரி அஞ்ஞனா: ஆசானின் வாே்ணமயே 

ஞானத்திற்கான நுணழவு வாசல். ஆசானின் 

வாே்ணமக்குள் ஆவதுதான் உன் யவணல எனவும், 

ஆலேம் புகுதல் அழிவில்லா வாழ்வு எனவும், 

சாணல ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

ஆன்மா லேமாகும் இடம் ஆலேமாகவும், 

மகாடிக்கம்பம் உைரவ்ாகவும், பலிபீடம் 

அறிோணமணே பலியிடும் இடமாகவும் 

இருக்கிறது. மனிதன் தன்ணன அறியும் ஒயர 

யநாக்கத்திற்மகனயவ மபரியோரக்ள் 

யகாயில்கணள உை்டாக்கினர.் 

 

ஜீவசயகாதரர ் மபான்மசல்வம்: மனம் அடங்கி 

இருப்பதுயவ அடக்கம் என்பணத 

மபரியோரக்ளின் யபரிரக்க கருணை மகாை்யட 

மதரிந்து மகாள்ள முடியும். வந்த வந்த ஞானிகள் 

ோவரும் உடல் கடந்து அதனுள் இருக்கும் 

உயிணரப் பற்றியே அருளுகிறாரக்ள், ஆசானின் 

னாதத்ணதக் மகாை்யட மனதின் சலனங்கணள 

அறிே முடிகிறது. 

 

ஜீவசயகாதரர ் பழனிமசல்வராஜ்: மபாே்ணே மபாே்மேன்று ஒப்புக் மகாள்வயத ஞானத்தின் 

முதற்படி. காலமாக இருக்கும் உலகத்ணதக் கடந்த ஆசான் அவரக்யள காலத்தின் ரகசிேதண்த 

அறிவிக்க முடியும். காலம் மூன்றும் கை்டது உபயதசம் என சாணல ஆை்டவரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். நம்மிடத்தில் உைரவ்ு அறிவாகவும், உைரச்ச்ி மனமாகவும் இருக்கிறது. 

ஆசானின் னாதத்ணத மசவியில் உைரும்யபாது உைரவ்ில் யமயலாங்கி அறிவாகவும், 

உைரச்ச்ியில் இருக்கும் யபாது மனமாக அறிவற்ற நிணலயிலும் இருக்கியறாம். 

 

ஜீவசயகாதரி பாலஅபிராமி:  குரு பிரானின் கட்டணளக்கிைங்கி ஓர ் நிணனவாே் அவரக்ள் 

பழகித்தரும் மசேணல கவனத்துடன் மசே்து வந்தால் இணறவனின் திருவடிணே அணடேலாம்.  

 

ஜீவசயகாதரர ் சங்கர:் இந்த மமே்ஞ்ஞான சிவராஜபாடண்டயில் உள்ள மக்களின் அறிவு, ஓர ்

மமாழி கீணதோன ஆசானின் வாே்ணமோல் கூராகிறது. அழிகின்ற இக்கடமாகிே 

அறிோணமயில் இருக்கும் வணர துக்கமும், அக்கடத்துள் ஆகும்யபாது துக்க நிவரத்்தியும் 

உை்டாகிறது. 

 

குருபிரொன் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:   

இந்த உலகில் நாம் இருப்பது நிஜம் அல்ல, யபாவதுதான் நிஜம் என்பதணன 

அறிந்தவரக்ளாக ஆதி மாரக்்க னீதி அணவயின் மக்கள் இருக்கிறாரக்ள் என்ற ஆசீரப்ாத 

உணரயுடன் அணவ இனியத நிணறவுற்றது. 

 

 

 

 

 

குரு ைசிக்கும் இடம் காசி வேத்திரம். அைரது பாவதாதகம் கங்வங. குருைானைர ்சாோத ்

விசுவைசுைரன். அைர ்ைாக்கிலிருந்நு ைரானின்ற பிரம்ம னிசச்யம் தாரகமாம். 

~ குரு கீவத 
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11-08-2022 ~ வியொழக்கிழபம ~ சிவகொசி சிறப்பு ெபப 

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. சேமல ொ தியொகரொஜன்  

 

பரமசன வுருசவ டு ்துப் 

பொரிபடக் குருவொய் வந்ந... என்ற யதாத்திரப் பாடணலத் மதாடரந்்து, 

 

குருபிரொன் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

மதிணே விடட் குணறோல் உை்டான விதிோகிே குணறணே மவல்லுவயத மதி. 

விை்ைாகிே ஜீவணன மதாட்டு மை்ைாகிே யதகத்ணத விடுவயத மதிோக உள்ளது என 

ஆை்டவரக்ள் மமே்ம்மைஞானத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள்.அவரவர ் ஜீவன் மீது ணவக்கும் 

அன்யப நிஜமான அன்பாகும். அத்தணகே ஜீவயன சிற்சணபோக, னானாக, னாமமாக உள்ளது. 

ஜீவணன அறியும் ரகசிேத்ணத நமக்கு அறிவித்து அதில் இரை்டற நம்ணம கலக்கச ்

மசே்பவரக்யள மமே்க்குரு பிரான். 

ஞானத்தின் முதற்படிோக உள்ள ணவராக்கிேத்தினால் அணலந்து மகாை்டிருக்கும் 

மனணத அணலேவிடாமல் பாதுகாப்பயத ஞானத்திற்கான வழி. நமது மனமாகிே 

கை்ைாடியில் படிந்துள்ள மாசுகணள நீக்கி, அதில் அறிமவனும் யஜாதிணே ஆசான் ஏற்றி 

ணவக்கிறாரக்ள். அறுசுணவயின் ரகசிேதண்த அறிந்த திரு ஆறூரான் ஆலவாே்சச்ூலில் நாம் 

பிறந்து, அவரக்ளின் னாத மதானி மகாை்டு ஓர ் னிணனவாக நாம் ஊன்றி நிற்கும் யபாயத 

முக்தி கிணடக்கும். இத்தணகே மசேணலக் குறித்யத, நிணனக்க முக்தி, பாரக்்க முக்தி, இறக்க 

முக்தி, என புை்ைிே ஸ்தலங்கணள னகலாக எடுத்து ணவத்துள்ளாரக்ள். 

அறிோணமமேனும் இருளில் அணலந்து மகாை்டிருக்கும் மனணத, சும்மா இருக்க சுகம் 

என்னும் நிணலயில், நம்ணம எழுதாத எழுத்தாக மாற்றி ணவப்பவரக்யள சமளனகுரு. 

அறிோணம என்னும் இருள் சூழ்ந்த நம் பாவமனம், ஆசான் முன்னிணலயில் அறிவு என்னும் 

மாைிக்கமாகும் மசேணல ஆை்டவரக்ள், 

 

னொளுக்கு னொட்சகொஞ்ஞம் சகொஞ்ஞம்–சகட்ட 

னொரிய ரொபெசவ றொக்கும்ெஞ் ஞீவி 

பொலுக்குள் சமொபரவிடட்துசபொல்-ப ம் 

பொர் ்துக்க படந்நுசனய் யொக்கும்ெஞ் ஞீவி  

என ஆனந்நக் களிப்பில் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

அறிவு என்பது நம்மிடம் எவ்வாறு எப்படி உள்ளது என்பணத அறிோமல் மனணத 

அறிவாக எை்ைி பல இன்னல்களில் மாட்டிக்மகாள்கியறாம். இதணனயே திருவள்ளுவர ்

பிரான் 

 னக்குவபம இல்லொ ொன்  ொள்செர்ந் ொர்க் கல்லொல் 

மனக்கவபல மொற்றல் அரிது    என அருளியுள்ளார.்  

 

தனக்கு உவணமயில்லாதான் தாள் என்பது நம்மிடம் அறிவாக உள்ளணத அறிவித்து, நம் 

மனக்கவணலணே மாற்றி ஆனந்த உடலான அறிவுடன் நம்ணம ஐக்கிேமாக்கி ணவப்பவரக்யள 

மமே்ஆசான்.  

பிரபஞ்ஞத்தின் ஒட்டுமமாத்த ரகசிேமும் ணவத்துப் பணடக்கப் மபற்றுள்ள மனிதன் 

தன்ணன அறிந்து, இணறவனின் எை்ைத்திற்கு இலக்காகி நின்றால் இணறவன் யவறு, தான் 

யவறு அல்ல என்பணத உைரலாம். இதணனயே ஆை்டவரக்ள் 

 

விண்ணுமண்ணும் கதிரம்தியு மின்பனி ொ ரபகயும் 

விளங்ஙுவன மபலகளுடன் விரிந்நகுலொ ெலங்ஙள் 

எண்ணமடங் ஙொ ெரொ ெரங்ஙளுயிர் யொவும் 

இதுவிதுக்கு மிப்படிசயன் றிருந்நரெொ ளிபறவன்... 

என மமே்வழி னூலில் அருளியுள்ளாரக்ள்.   
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ஓர ் மமே்க்குருபிரான், அனித்திேமாகிே நம் அழிவுடலின் உள்யள இருக்கும் அழிோத 

யபரின்ப யதகத்ணத, நாம் அணடோவிடில் மீளா நரக இருளில் சிக்கிக்மகாள்யவாம் என்பணத 

எசச்ரித்து னித்திே யபரின்ப வாழ்வில் நம்ணம குடியேற்றி ணவக்கும் மமே்சம்சேணலயே 

திருவள்ளுவர ்பிரான் 

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்கொபம 

ஆரிருள் உய் ்து விடும்   என அருளியுள்ளார.் 

 

தன்ணனேறிதல் என்பது அவரவரக்ளின் னாமத்திற்குரிே மபாருணள அறிவயத ஆகும். 

அதுயவ அறிவிருக்கும் இடம். அந்த இடத்தில் குடியேறி வாழ்வயத தன்ணன அறிே தனக்மகாரு 

யகடில்லாத வாழ்வாகும் என்ற அமுதமமாழிகளுடன் அணவ நிணறவுற்றது. 

 

 

12-08-2022 ~ சவள்ளிக்கிழபம ~ சிவகொசி சிறப்பு ெபப 

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பவொனி மணிமொறன்  

 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு: 

இணங்ஙிய சுபொவம் பொர் ்து என்னிரு  ய ்தினுள்சள எனும் யதாத்திரப் பாடணலத் 

மதாடரந்்து, மனிதனின் அணடோளம் அவனுணடே வாக்குதான் எனவும்,  

 

உய்ய சவசயனக் கும்முல குய்யசவ  

செய்யசவன்று திருவடி  ந்நவர்... எனும் பாடலில், உலகம் உே்ே திருவடி மபற்றது 

என்பது தன் இருதேமாகிே உலகம் உே்ே திருவடிோகிே அறிணவப் மபற்றயதோகும் 

மமே்வழிணே உைரந்்தவரின் கடணம அணத பிறருக்கு உைரத்்த யவை்டிேதாகும். 

ஐம்புலன்கணளயும் இேக்கும் ஆறாவது அறிவு பகுத்தறிவல்ல என்பணத தன்ணன உைரந்்த 

மபரியோரக்யள அறிவிக்க முடியும். பகுத்தறிவின் தன்ணம மற்ற உயிரக்ளிடத்தில் இருந்தாலும் 

தன்ணன அறியும் பகுத்தறிவு மனிதணனத் தவிர யவறு உயிரக்ளுக்கு இல்ணல. உயிர ்இருக்கும் 

வணர அணத நாம் கவனிப்பதும் இல்ணல அழிோமல் பாதுகாப்பதும் இல்ணல. எத்தணனயோ 

இறப்ணப பாரத்்தாலும், நாமும் ஒரு யநரம் இறப்யபாம் என்ற எை்ைம் வராமல், நாம் மட்டும் 

மநடுங்காலம் உயிருடன் இருப்யபாம் என எை்ணுவயத அதிசேம் என ேக்ஷனுக்கு தரம்ர ்

யபாதிக்கிறார.் பட்டினத்தாரும் செ ்  பிண ்ப  கண்டு இனி ெொகும் பிணங்கள் ஏன் 

அழுகின்றது கெச்ி ஏகம்பசன என்கிறார.் 

 

ஜீவசயகாதரர ்விஜேகுமார ்:  

நன்ணம என்பது மபரியோரக்ணள தஞ்ஞம் அணடந்து அறிவாகிே மமே்ணே அறிவதும், 

தீணம என்பது அணத அறிோமல் அகலுவதுமாகும். ஆதி மாரக்்க னீதி அணவ மசேலாகக் 

மகாை்ட மூலமந்நிரம், பாதபூணஜ, மகாசங்ஙல்ப மந்நிரம், நம் ஒவ்மவாருவரின் உயிருக்கான 

விஷேமாக உள்ளது. உயிராைித் திருவசனமாக ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளது, நம் உயிரின் 

இருப்பிடம் நமக்கு மதரிோததால் காலனிடத்தில் அணத பறி மகாடுக்கியறாம். அது யபாலயவ 

அறிவிருக்கும் தலம் அறிோததால் நம் ஆவி வீயை யபாகிறது. அணத நமக்கு அறிவுறுத்தயவ 

மபரியோரக்ள் வருகிறாரக்ள். சரவ் மதங்களின் அடிப்பணட மறலி பக தீண்டொபம 

என்பதாகும். மறலி எனும் எமன் தீை்டாத மமே் மதயம மரணமில்லொ சபருவொழ்வு என்கிறார ்

வள்ளலார.் மரைம் என்பது யதகத்திற்கன்றி, அதிலுள்ள ஜீவனுக்கு அல்ல. நான் இவ்வுடல் அல்ல 

என அறிவயத நன்ணம. அறிோணமக்குள்தான் அறிவாகிே நன்ணம உள்ளது. மனமது 

செம்பமயொனொல் மந்திரம் சஜபிக்க சவண்டொம், மனம் திரும்புங்கள் பரசலொக ரொஜ்ஜியம் 

ெமீபமொயிருக்கிறது இந்த வாக்கிேங்களின்படி மனம் இருக்கும் இடத்ணத அறிே ணவத்து 

நமது மூன்றாவது கை்ணை திறப்பித்து இணறவணன நமக்குள் தரிசிக்க ணவப்பவயர 

மமே்ோன குருபிரான். 
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குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு: 

தீதும் நன்றும் பிறர்  ர வொரொ என்பது னாவுக்குள் இருந்யத வருகிறது. மனம் 

யபதலிக்கும் யபாது தீணமோகவும், நிதானமாக அறிவின் தன்ணமணே சாரும்யபாது 

நன்ணமோகவும் உள்ளது.  

 

ஜீவசயகாதரர ்மபான்மசல்வம் :  

இதுவணர என்னுள் வாரத்்ணதோக இருந்த மமே்வழி என்பது மபரியோரக்ணள சந்தித்த 

பின்தான் வாழ்க்ணகோக மாறியுள்ளது. மமே்வழிச ் சாணலயில், தற்சமேம் 

அடக்கமானவரக்ணள பிரமிப்பாக பாரத்்த விஷேம், நகல் என்பணதயும் அணதத் தாை்டிே 

அசல் என்ன என்பணதயும், மசேலாக ஆதிமாரக்்க னீதி அணவக்குள் வந்த பின்யப அறிந்து 

மகாை்யடன். யவதத்தில் மசேலில்லாத வாசகயம கிணடோது என ஆை்டவரக்ள் 

அருளியுள்ளதின் நிஜத்ணத குருபிரான் என்னிடத்தில் மசேலாக்கி ணவத்த பின்னயர அறிந்து 

மகாை்யடன். 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு: 

 

ஔணவ குறளில் வீடுயபறு, திருக்குறளில் அறம், மபாருள், இன்பம், வீடு என்றுள்ளதில் 

உடம்பாகிே இவ்வீடட்ில் குடியிருக்கும் நான் என்பதின் நாமயம அவரவரின் மபேராக உள்ளது. 

மமே், வாே், கை், மசவி, மூக்கு என்றுள்ளதில் மமே் என்பது மாறிக் மகாை்யட இருக்கும் நம் 

யதகம் அல்ல. என்மறன்றும் மாறாமல் இருப்பயத மமே்ோக உள்ளது. 

சத்திே யவதத்தில் உள்ள சுவியசஷ நற்மசே்தி என்பதணன மசேலாக மாற்றுவயத அறிவு. 

அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்கொபம  

ஆரிருள் உய் ்து விடும்  

என்ற திருக்குறளின்படி மனம் அடங்குவயத அமரர ்என்ற யதவனிணலோக உள்ளது. யமலும் 

சவண்டுங்கொல் சவண்டும் பிறவொபம மற்றல்லது  

சவண்டவொம் சவண்ட வரும்  

என்ற திருக்குறளின்படி மனம் பிறவாணம யவை்டும் என்பயத இதன் மபாருளாகும். 

சரீரம் எனும் சரிந்து யபாகிற யதகத்துள் இருக்கும் நான் எனும் தன்ணனேறிவயத  

மனிதனின் கடணம. மபாே்ோன அழி உடலுக்குள் அழிோத மமே் உள்ளது. சரவ் வல்லணம 

பணடத்த உலகத்ணதயே தாங்கும் சாமிணே பாரத்்து தனக்கு இது யவை்டும் என நிணனக்கக் 

கூடிே மபாருயள அவரவரின் தணலக்குள் னாமமாக, சாமிோக உள்ளது. மந்திரம் வாயில் 

மசால்வது அல்ல, அது இணறவன் இருக்கும் இடமாக உள்ளது. அதில் குடியேறி வாழும் வாழ்வு, 

ஆதி மாரக்்க னீதி அணவயின் அங்கத்தினரக்ளின் மசேலாக உள்ளது என குருபிரான் அருளி, 

யதாத்திரப் பாடலுடன் அணவணே இனியத நிணறவு மசே்தாரக்ள். 

 

 

13-08-2022 ~ ெனிக்கிழபம ~ சிவகொசி சிறப்பு ெபப 

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனொ விையகுமார் 

 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

பரிசுத்த ஆவி மதே்வத்தின் திருவடிகணளப் யபாற்றி வைங்கி, ஏறுமயில் ஏறி 

விபளயொடும் முகம் ஒன்று  ஈெருடன் ஞொன சமொழி சபசும் முகம் ஒன்று... எனும் திருப்புகழ்  

பாடணலத் மதாடரந்்து, ஆதி பரமகுரு முருகப்மபருமான் காலத்திலிருந்து விணளோடிே 

ஞானமானது இன்றளவும் நம் ணககளில் வந்து ஞானமமாழி யபசி விணளோடிக் 

மகாை்டிருக்கிறது. மமே்ப்பேைமானது வாணழேடிவாணழோக வருகின்ற திருக்கூட்டத்தின் 

மூலம் எக்காலத்திலும் நின்று விணளோடும். ஈசனுடன் ஞானமமாழி யபசும் முகம் என்பது 

ஞானத் தந்ணதோன சிவமபருமானாகிே குருமபருமானுடன் யபசிே முகமாகும். சூரனான 

மசே்விணனயோன் மனடுநாடக்லிணே அறிமவனும் யவல் மகாை்டு வணதத்து வள்ளி 
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மதே்வாணனோன சித்தி புத்திணே ணகக்மகாை்டு ஆதி அருைாசலமான ஞான சூரிேனாக 

வந்த குருமபருமாணனயே இப்பாடல் குறிக்கிறது.   

வினொயகர் அகவல் சகொடொயு  ் ொல் சகொடுவிபன கபளந்ச   . மகாடு 

விணனோகிே மா ரைமான மரைத்ணத மவல்லக் கூடிே மசேலுக்காகயவ முத்தி பூரை்ம் என 

மூலமந்திரத்ணத பாரத்்து மசால்லிப் பழக யவை்டும் நொ ர் முடிசமலிருக்கும் நல்ல பொம்சப 

உனக்கு நெச்ுப் பல்பல பவ ் து யொர ் செொல்லு பொம்சப... நல்லபாம்பு என்பது ஆறாவது 

அறிணவ அறிோதவன் உயிணர யபாக்கும் நசச்ுப் பாம்பாகவும், ஆறாவது அறிணவ அறிந்தவன் 

உயிணர காக்கும் சரமதுயவ சமரச சன்மாரக்்க பஞ்ஞாடச்ரமான குை்டலிப் பாம்பாக உள்ளது.  

சகொடி- முருகப்மபருமாயன யசவல் மகாடி மகாை்டவர.் ஜீவசுதந்திர மசேலுக்காகயவ 

கூப்பிடுமொ மின் வீசி சகொடியினுெச்ி என ஆை்டவரக்ளும், யபாகர,் வள்ளலார ் எனப் பல 

ஞானிகளும் மைிக்மகாடிணே பற்றி அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

சிவொனந்  சபொ ம்:  

ஜீவசயகாதரர ் சங்கர ் : ஆசானின் திருவாக்கால் விணனப்பேனும், பிறப்பு இறப்பின் 

ரகசிேமும், விணனவழியே யதகம் எடுப்பது சுகம் அல்ல என உைரந்்து அரனது திருவடி நிழல் 

அணடகிறது ஒன்யற சுகம் என அறிந்து ஆணச மகாை்டாலும், குடும்பத்தினணர தனியேவிட்டு 

வர மனம் பரிதாபப்படுவதாக சீடன் யகடக்,  

ஆெொன்: அவரவருக்குள் ஜீவனாக விளங்கிக் மகாை்டிருக்கும் சிவயன துணைோக உள்ளது 

என அருளுகிறாரக்ள். அவரவர ் தணலயிலிருந்து காத்துக்மகாை்டிருக்கும் சிவயன தவறு 

மசே்யும் யபாது எமனாகவும், தவறு நீங்கும்யபாது சிவனாகவும் விளங்குகிறான். மாேமாகிே 

காேமமனும் இத்யதகத்ணதயே நான் என நிணனப்பயத அறிோணம. அறிவு இல்லாத நிணலக்யக 

மாணே என மபேர.் காே மன வாக்கு தளரந்்து வொெபன சகள்வி யிருகண் வொசயபவக்கும் 

வல்லபம யளிக்கும் அக் கண்ணின் ஒளி மங்கும் முன்சன... தன்னுள்யள இருக்கும் கதிணே 

அறிந்து ணகவசமாக்கி நல்ல கதி நிணல அணடே யவை்டும். 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:   

குடும்ப சூழலில் இருக்கக்கூடிே மக்களுக்கு ஞானத்தின் உன்னத உசச்நிணலணே 

அறிவிக்கக்கூடிே நூல் சிவானந்த யபாதம். வீடு மணனவி மக்கணள தவிக்க விட்டு யபாவதல்ல 

ஞானம் எனவும், மனிதனுணடே குைங்களின் மூலம் பல பிறவிகள் ஏற்படும் நிணலயும், அணத 

மாற்றக்கூடிே அறிணவத் தந்து குடும்பமமன்னும் காமலி யதகத்தில் உழன்று 

மகாை்டிருப்பவரக்ளுக்கு சிவயதகத்தின் ரகசிேதண்த அறிவித்து, அதற்குத் தணடோக 

இருக்கின்ற மும்மல யவரிணன முறித்து வட்டாக்கி அணதயே முசச்ுடராக மாற்றி, பிறப்பறுத்து 

சிவமாக்கி ணவக்கும் மசேயல இந்நூலின் பேனாகும். 

இளணம, மசல்வம், ஆக்ணக, இணவோவும் நிணலோணம ஆகும். இளணமயியலயே 

ஞானநிணல அணடந்தவன், நிழல் கனி தரும் மரம் யபால் மற்றவரக்ளுக்கு பேன் தருபவனாக 

இருப்பான். இதணனயே இளபமயில் கல் என ஔணவோர ் அருளியுள்ளாரக்ள். காே மன 

வாக்கு கருத்தழிந்து யதகம் மாறி, கை்மைாளிோன அறிவின் ஒளி மழுங்கிப் யபாே் 

முதுணமயில் இருப்பவணன மநற்றிக்கை் பணடத்தவராயினும் காப்பாற்ற முடிோது. 

மநற்றிக்கை் என்பது மூன்றாவது கை்ைாக, ஒளி மிகுந்த இருதேமாக, மங்காத திருநீறு பூசும் 

இடமாக உள்ளது.  

சன ்திப்பு ருவ ்திபடெ ்ெ ்திெ ்ெ ் ர்ச ொழு  

மு ்தி பகஇபலி  சு ் ப்ப ழபமக்கிழ-முனிசவொசர  (பூரண வண்ணப்பொ)  

 

முத்தி ணக பலிதமாவது மமே்த்மதாழுணகோல் தான்..அணத நமக்கு மசாந்தமாக்கித் 

தரவல்லவர ் மனற்றிக்கை் பணடத்தவர.் ஆை்டவரக்ள் காரிடிஎமன், வஞ்ஞமறலி, 

கரிக்கிடாேன், கூற்றன், உருதத்ிரன், நடுவன், காலன், அலணக என எமபேம் பற்றி அதிகமாக 

அருளியுள்ளாரக்ள். பேம் வந்தால்தான் பக்தி வரும். யவத நூல்கணளப் படிப்பதால் எமபேம் 

யபாகாது. அறிவுருவான குருமபருமான் சிவன் என்னும் வாடாத தீபத்ணத நம்தணலயில் ஏற்றி 

ணவக்கும் யபாயத எமபேம் மாறும். கிருமி யகாடிகளால் சூழப் மபற்ற இத்யதகம் இற்று விழுமுன் 

யபரின்பத்ணத புசிக்க வாரும் மஜகத்தீயர என்னும் வசந்த அணழப்பு என்றும் மங்காது. 
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தீரக்்கதரிசனச ்மசேல் ணகக்மகாை்யடறி வருகின்ற கிரந்நம் எனவும் அழிவிலா னித்திே 

பூரை யமம்பாடுகளணனத்ணதயும் ணகயில் வரவணழத்துத் தரும் கிரேத்ணதயுணடேது 

இந்நக்கிரந்நம் எனும் நூற்பேணன அனுபவிக்கும் மசேல் அறிந்த மக்களாக ஆதிமாரக்்க னீதி 

அணவ மக்கள் உள்ளனர.்  

மணறவிதி கை்ட மதிவானரசு மாரக்்கை்யடேர ்தீரக்்க தரிசனம்: குழப்பமுற் றிருக்கிற 

இந்ந உலக ்ப  ் ச ளிவிக்கப் சபொகிறொர்... குழப்பமுற்றிருக்கும் தன்னுலகத்ணத 

மதளிவித்தபின், குழப்பமுற்றிருக்கும் உலகத்ணத மதளிவிப்பதற்கான தீரக்்கதரிசன 

திருவாரத்்ணதகள் என்றும் மாறாது, மணறோது, மங்காது இருக்கும் வாரத்்ணதக்குரிே மசேணல 

அறிந்து, நம்பி வந்த மக்கணளத் மதளிந்த அறிவு மகாை்ட மக்களாக ஆக்கி, வாழ்வாங்கு 

வாழ்வு வாழ ணவப்பயத ஆதி மாரக்்க னீதி அணவயின் யநாக்கமாகும் என குருபிரான் அருளி 

அணவணே நிணறவு மசே்தாரக்ள்.  

  

 

14-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம ~ ெ ்துவொெெ்ொரி ெபப  

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கவி ொ சவங்கட்  

 

குரு சகொண்டல் அவரக்ளின் ஆசீரப்ாதத்துடன், 

ஜீவசயகாதரர ்மகௌதம்:  

கொணுமூெ ்ெடக்கி விழியது முருட்டிக் கபொலமும் திறந்நவர் சகொடி என்ற புலத்திே 

மகாமுனிவரின் பாடலுக்கு ஆை்டவரக்ள் மூலபை்டாரப் பருவமதில் அருளிேதாவது, மூசண்ச 

இழுத்து அடக்குவதானது னரக வாதிகளாகிே பாவிேரக்ளுக்யகற்ற குறுக்குவழிப் பிரோைம், 

இது சரிதான் என கூறியிருக்கிறாரக்ள். யபாலி பாசாை்டிேரக்ளின் தவறான வழி காட்டுதலால் 

மடிந்தவரக்ள் யகாடி. ஆக மமே்ோன சிவானுபவம் மபற்ற ஆசானின் வாக்கிற்கும் 

யனாக்கிற்கும் இைங்ஙி இருக்க அவரக்ள் னம்ணம சரிோன சரி னிணலயில் ஏமறன்று ஏற்றி 

ணவப்பாரக்ள்.  

 

மரணம்: மரைம் என்பது இந்ந உடணல விட்டு உயிர ் மவளியேறுவது அல்ல, மனதின் 

யதணவேற்ற மசேலால் மவளியேறும் மூசச்ால் னாம் நித்தமும் மரைித்துக்மகாை்டு 

இருப்பயத மரைம். கீழ் யனாக்கான எை்ைங்களால் வீைாகும் மூசண்ச யமல் யனாக்காக 

மாற்றி மரைபேம் மாற்றி ணவக்கும் வாைி னாட்டில் நம்ணம மகாை்டு யசரப்்பவயர 

மமே்ோன குருபிரான். இணதயே ஆை்டவரக்ள் ஆதி மமே் உதே பூரை யவதாந்நம்-முரீதுச ்

சுருக்கத்தில்,  

மொறொக சவொடுகின்ற மன ்ப  பமந்நொ 

மரணபய ெவுக்குக் சகொண்டு மொறி மொறி...  என அருளியுள்ளாரக்ள்.  

மரை பேத்ணத யபாக்குகின்ற சவுக்காகிே ஆசானின் னாதயம னம்ணம எமபேத்திலிருந்து 

காத்து இரட்சிப்பதாக உள்ளது. 

 

விபூதி : மவற்றி தருகின்ற பூப்யபான்ற தீ என்பயத விபூதி. அதுயவ ஆை்டவரக்ளின் 

திருவாக்காக உள்ளது. எல்லாவற்ணறயும் சுட்டுத்தீே்த்து, ஹிம்சிதத்ு, சுத்தமாக்கி அவற்றின் 

உருணவ மாற்றித் தன் மேமாக்குவது தீ. ஆனால் ஒரு மதே்வ ஆசானின் பிரம்மப் பிரகாசத் தீ 

நம்ணம சுட்டுக்மகாளுத்தி ஹிம்சிோது பூப்யபால் னின்று நம் பாவங்கணளமேல்லாம் 

சுத்திகரித்து எமன் எல்ணலயில் மவற்றி காைச ் மசே்யும் விபூதிோக உள்ளது. இணதயே 

திருமூலர ்பிரான், 

கங்கொளன் பூசும் கவெ ் திருநீற்பற 

மங்கொமல் பூசி மகிழ்வசரயொமொகில் 

 ங்ஙொ விபனகளும் ெொரும் சிவகதி 

சிங்கொரம் ஆன திருவடி செரவ்சர...  என விபூதியின் சிறப்ணப இப்பாடலில் 

அருளியுள்ளார.் 
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பள்ளி : பள்ளிபயயும் சமய்ப்பொல்  ந்ந வள்ளபல... இணறவன் குடிமகாை்டிருக்கும் 

இடமாகிே பள்ளியில் பயில ஓர ் எதாரத்்த யதவகுரு யவை்டும். அவரின் அருளன்றி கல்வி 

வீடுபதம் காை முடிோது. ஆசானின் அருளமுதத்ணதக் யகட்டு மசேணல பழகியே இணறவன் 

இருக்கும் பள்ளிணே னாம் அணடேமுடியும்.  

 

சிற்றின்பம் : ஐம்புலன்களின் வழிோக நாம் அனுபவித்துக் மகாை்டிருக்கும் அணனத்தும் 

சிற்றின்பயம. 

 

சபரின்பம் : புலன், மபாறிகளுக்கும் அப்பால் உள்ள இணறவணன ஒரு ஆசானின் திரு 

யனாக்கிற்கிைங்கி மமே்ோன வழியில் மசன்று மமே்ோகக் கை்டு இரை்டற கலப்பயத 

யபரின்பமாகும். இந்த உலக வாழ்வில் ஒடட்ி ஒட்டாமல் இருக்க யவை்டும். தாமணர இணல நீர ்

யபால, புளிேம்பழ ஓடு யபால, ஒடட்ி ஒடட்ொச  உடம்புள் ஓங்ஙும் பஞ்ஞொட்ெரமொக விளங்கும் 

அறிவாகிே சிவனுடன், அணசந்து மகாை்டிருக்கும் மனமாகிே சக்திோனது யசரந்்து 

அணசோதிருக்க யவை்டும்.  

 

ச ொண்டர் : பழணமக்கும் பழணமோன சிவரஸ்தாவின் வழி கூடி னடப்பவயர மதாை்டர ். 

ஆசான் என்பவர ் அடிோனுக்கு அடிோனாகவும், ஒள அகர ஆசனமாகவும் மதிசச்ுணமணே 

சுமந்து வருகிறார.் அரிது அரிது மொனிடரொ ல் அரிது, மொனுடர் ஆக்பக வடிவு சிவலிங்கம் 

என்பதணன அறிே ணவக்கும் குருபாதம் யபாற்றி குடியோங்கி வாழ்யவாமாக.  

  

 

14-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம ~ தூத்துக்குடி சிறப்பு ெபப 

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீ. மைய்குமார ்

 

 

குருபிரொன் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

மனம் திரும்புங்கள் பரவலாக இராை்ஜியம் சமீபமாக உள்ளது என்பது 

பகாடுத்தாலும் குவறயாது, வமலும் வமலும் பபருகி னம்வம வபரானந்தத்தில் ஆழ்த்தக்கூடிய 

அறத்வதக் குறிக்கும் ைாசகமாகும். முப்பாலின் 

ரகசியங்களாக அறம், பபாருள், இன்பம் என 

திருக்குறளிலும், அலிபு, லாம், மீம் என திருக்குரானிலும், 

பிதா, சுதன், பரிசுத்தஆவி என சத்திய வைதத்திலும் அருளப் 

பபற்றுள்ளது. ஆதியிவல வார்த்ஜத இருந்தது அது 

வதவனிடத்தில் இருந்தது என்பதும், வாய்ஜமவய 

மவல்லும் என்பதும் ஆசானின் னன்னாதமாகிய பரிசுத்த 

ஆவிவயக் குறிப்பவதயாகும். சரை் மதங்களின் குறிக்வகாள் 

கற்றலின் பயனாகிய இவறைனின் நற்றாவள 

அறிைதுவையாகும். விவனக்வகற்ப அவமயும் மனித 

ைாழ்வில் பகாடுப்பதும், பகடுப்பதும் இவறைனின் 

பசயலல்ல. இந்நிலைாழ்ைாகிய தன்வன அறியாத 

அறிைவனத்தும் வபய் அறிவு என்பவத ஞானிகளின் கருதத்ு.  

 

உலகிலுள்ள பல ைரண்ங்ஙவளயும், 

அறுசுவைவயயும் மனிதன் அனுபவிப்பதற்பகன்வற 

இவறைன் பவடத்துள்ளது வபால், பபரிவயாரக்ள் தான் 

தரிசித்த அசலான வகாடி சூரய் பிரகாச இவறசக்திவய 

வைதனூல்கள் மூலமாகவும், வகாவில்களில் நகல் ைடிை 

சிற்பங்களாகவும் பைளிப்படுத்தி உள்ளனர.் நகவல 

அசலாகக் கருதும் மாக்களின் அறியாவமவய அகற்றவை இவறைன் இை்வுலகில் 

அைதாரங்கள் எடுத்து அருள் பாலிக்கின்றார.் 
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ஜீைசவகாதரர ் வகாபி: ஐந்து அறிவு இன்னபதனக் கூறும் மனிதனுக்காக இவறைனால் 

ைழங்கப்பபற்ற தனிசச்ீதனமாகிய ஆறாைது அறிவை இப்பிறவியிவலவய ஆசான் அருளால் 

அவடதல் வைண்டும். எண்ணரிய பிறவிதனில் அரிதாகிய மானிடப் பிறவி தப்பினால் 

எப்பிறவி ைாய்க்குவமா ஏதுைருவமா அறிகிவலன் என தாயுமானைர ் மனிதப்பிறப்பின் 

சிறப்வப அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஜீைசவகாதரர ்பழனிவைல்: அழியாத தன்வம பகாண்ட ஜீைவன காலாக, பாதமாக, விளங்கும் 

சூடச்ுமத்வத குருபிரானின் இரக்கத்தால், அறியாவம அகன்று அறிைாக மாறி அறிந்து 

பகாண்வடன் என்ற பகிரத்வலத் பதாடரந்்து, வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய 

னிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

  

18-08-2022 ~ வியொழக்கிழபம ெபப  

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

அரியொபன அறிய பவ ்து அந்நணனொ 

சயபனப் பிரடட்ிப் பிறப்பி ்து பிறப்பி ்  ொரும் எனும் யதாத்திரப் பாடணலத் 

 மதாடரந்்து, 

 

வொன்மதிக் சகொரல் திருவொக்கியம் எண்-79 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

ஆை்டவரக்ளின் மந்திர சந்ததியில் வந்து மறுபிறப்பு மபற்ற அனந்நகிகள் சரவ் 

மூலமந்திரங்கணளயும் நிரூபணைோக தங்கள் உள்ளத்தில் கை்டுகளித்தவரக்ள் என்பது, 

பஞ்சாடச்ரம், அஷ்டாடச்ரம், ஜீவன் எனும் ஒயர மபாருணள ணகமகாை்டவரக்ள் என 

ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆதி மாரக்்க னீதி அணவயின் மக்கள் அயத மசேல் 

நிருபணைவய ணகமகாை்டிருப்பதும் எல்லாம் வல்ல பரிசுத்த ஆவி மதே்வத்தின் 

திருமசேயலோகும்  

 

ஜீவசயகாதரி லாவை்ோ : அறிவு அறிவு பொடம் -   

ஆதி துபண ஆதிசய துபண 

ஆதிபய அறிய குருசவ துபண 

 ந்பந ொய் கடபம  ொன்மற வொச  

ஆதி மூலசம அதிெயெ ்ெ ்தி 

சவ ம் ஓது ல் சமய்வழி ச ொடர...  

  

ஆதி புள்ளிோகிே அமானிதத்திலிருந்து உருவானயத உலகம் ஆதி னூரொனிபய ் 

 ன்னில றிந் வர் ஆண் பிள்பள யொணிமு ்ச  (ஞொனமுபறயீடு) முதலில் உருவான ஆதி 

அசல் புள்ளிதான் நாம் சீதனமாக மபற்று வந்த அமானிதப் மபாருளாக ஹோத்தாக, ஜீவனாக 

உள்ளது. இது நம் ஊனக்கை்களுக்கு மணறக்கப்பட்டு ஒரு பளிங்கு மாளிணகயினுள் குடியேறி 

இருக்கிறது. அவ்வாறான ஜீவயதக மாளிணகயின் திறவுயகால் பிரம்ம மசாரூபிோன ஆசானின் 

திருக்கரத்தில் உள்ளது. குருபிரான் ஆதி மூலமாக அவ்ணவக் கை்ட அதிசே சத்திோக 

உள்ளாரக்ள். மமே்வழிணேத் மதாடர அன்றாடம் யவதத்ணத ஓதாமல் ஓத யவை்டும். 

யபாகாப்புனல் யமல் வீற்றிருக்கும் பிரம்மமுடி சாகாத் தணல. மனதினுணடே ரகசிேமாக 

விளங்கும் யபாகாப்புனல் யமல்தான் இணறவன் வீற்றிருக்கிறான். கருடன், மூஞ்ஞுறு, என 

கடவுளரக்ளின் வாகனமாக இருப்பயத யபாகாப்புனல். மறுபிறப்பு மபற்று இதன் மசேல் 

மதரிந்து பிரம்ம ரகசிேத்ணத அறிந்தவயன பிராமைன். 

 

ஜீவசயகாதரி சை்முகப்பிரிோ : ச வொரம் திருசவணுபுரம், பொடல் எண்-03- கடந் ொங்கிய 

கரிபயயவர் சவருவ வுரிப்சபொர் ்து   
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மமே்க்கல்வி என்பது நற்றாளாகிே திருப்பாதத்ணத மதாழுது எமன் அசச்த்ணதப் 

யபாக்குவதாகும். இதணன வஞ்ஞப்புலன் ெதிக்கும் மறலி செய்யும் வொ பனக்கும் 

அஞ்ஞுச னது சநஞ்ஞம் உம டி நிழபல  ந்நருளும் என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

படம் தாங்கி என்பது நல்ல பாம்பு படம் எடுக்ணகயில், அதில் உள்ள நாமம், யவரய்மலும் 

தணலகீழ் ரகசிேதண்த உைரத்்துவதாகும்  நணட எனும் ஒழுக்கம், விடம் எனும் விஷம் நீக்கி 

உயிணரக் காப்பதாக உள்ளது. 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

யவணு என்பது மூங்கில். அதில் காற்று புகுந்து னாதம் வரும் விஷேயம யவணுகானம். 

ஆசானின் னாதத்தால் நம்மிடம் உள்ள விஷத்ணத அமுதாக மாற்றும் மசேயல திருயவணுபுரம் 

ரகசிேமாகும்.  

 

ஜீவசயகாதரர ்விஜேகுமார ்: ஆதியொகமம் - புதிய ஏற்பொடு  

  6000 வருடத்திற்கு முற்பட்டதாக கூறப்மபறும் ஆதிோகமம், யநாவா தீரக்்கதரிசி 

மூலமாக முதன் முதலில் எழுதப்மபற்றது. பாபியலான் யபாருக்குப் பின் இஸ்யரலில் உள்ள 

கல்யதோ, யூயதோ நாடட்ில் மதாழுவத்தில் பிறந்த கரத்்தணர, நடச்த்திரங்களின் 

வழிகாட்டுதல்படி தீரக்்கதரிசிகள் கை்டாரக்ள். ஞானிேரல்லாயதார ் மமாழி மாற்றம் மசே்த 

இவ்யவதம் மபாே்யும் மமே்யும் கலந்ததாக உள்ளது. மமே்வழி ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளயதா 

சபொய்யும் சமய்யும் பிரி ்துனக்கு ஓதிடும் சமய்ன்னிபலப்சபொ  சமன்ற வி ொகுசம 

எனவும், பொற்கடபல கொய்ெச்ி வடி ்து ச ளி ்திடட் சவ ொந்நம் ஆதி சமய் உ ய பூரண 

சவ ொந்நம் என்பதாகவும் உள்ளது. 

ஸ்ரீ எனும் சப்தத்திலிருந்து உை்டான பிரம்மாயவ பணடப்புக்கரத்்தா, மகாலடச்ுமி அம்சம் 

மகாை்ட அவர ் மகாவிஷ்ணுவிடமிருந்தும், மகாவிஷ்ணு சிவமபருமானின் டமரக 

ஓணசயினின்றும் உை்டானவரக்ள். இதுயவ ஆதியியல வாரத்்ணத இருந்தது என்பதாகும். 

அழிந்து யபாகும் யதகத்தினுள் அழிோ நித்திே யதகத்ணத மறுபிறப்பு மூலம் அறிேலாம் என்பது 

யோவான் அவரக்ளின் சுவியசஷம். ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் யதவனுணடே 

ராஜ்ேத்ணத காைமாட்டான் என்று மமே்ோக மமே்ோகயவ உனக்கு மசால்லுகியறன். 

(யவதாகமவசனம்) 

 

சிவொனந்  சபொ ம்:  

துறந்நொர்க்கும்  துவ்வொ வர்க்கும் இறந்நொர்க்கும் இல்வொழ்வொன் என்பொன் துனண.. 

இல்வாழ்வான் (இணறவன்) துணை எனில், னூல் சாடச்ி பாரத்்து ஓதினாயல  முத்தி நிணல 

மபறலாயம என சீடன் வினவ? 

ஆெொன்-யொவரிருக்கு னிபலய பன யவர்க்சக ய னி பனயமற... மூவர ் என்பவர ்

பணடத்தவர,் காத்தவர,் அழித்தவர.் யமலும் ரிஷிகள், யதவரக்ளாக இருந்தாலும் அவரவருள் 

அறிவாக நின்றிலங்கும் கை்மைாளி யபால் மபரியோரின் னாவினின்று அஞ்ஞனமாக வந்த 

மசான்னேனக் கணலயே யமலான முத்தி நிணலக்கு கூடட்ிசம்சல்லும் என அருள 

 

சீடன்-அப்படிோன முத்தி நிணல மட்டும் யபசும் னூல் உள்ளதா? என வினவ  

 

ஆெொன்-ச க சமடு ் துவும் சிந்பந யபட ் துவும்... யதகம் எடுத்து நீ வாழ்ந்த வாழ்வு 

அணனத்தும் கனவு என்பணதயும், நாம் இத்யதகமமன நிணனப்பது, நனவின்றி கனவாகயவ 

முடியும் எனக்கூறும் னூல் இருந்தால், அதணனப்பார ்என அருள 

 

சீடன்-அப்படிோன னூணல பாரத்்துச ்சந்யதகமின்றி அறிோணம, அறிவு பற்றி மதரிந்து மகாள்ள 

முடியுமா என வினவ 

 

ஆெொன்-அறிவுக்சக ெொடச்ிசகொண்டு னூபலப் சபசி... நான் இந்த யதகமல்ல என்பணத 

உைரந்்து அகத்ணத யநாக்கு. மமே்ணே மமே்ோகயவ ஆக்கிக் மகாள்வயத மூலமந்திரமாகும். 
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அழிோத மபாருணள அறிவிக்கும் மபாருளாக அவரவருள் கடவுளாக விளங்குவணத அறிே 

பிரம்மவித்ணதணே பழகித் யதறயவை்டும் என அருள  

 

சீடன்-இணத அனுபவிக்க பிறர ்சகாேம் யவை்டுமா என வினவ?  

 

ஆெொன்-புகர் ெமயமொகின்ற பல ெமயம்  ன்னிசல... புகர ் சமேம் எனும் அறுவணக 

சமேத்ணத அணடயும் புத்திணே மனிதணனத் தவிர யவறு எந்த ஜீவராசிக்கும் இணறவன் 

ணவக்கவில்ணல. னூணலப் படிப்பதால் பிறவி யநாே் யபாகாது என அருள| 

 

சீடன்-பிறவி யநாே் தீர மபரியோணர சாரவும் யவை்டுயமா என்று வினவ ? 

 

ஆெொன்-சபரிசயொபர ெொரொமல் அன்பு செய்து சபசிடொமல்.... அரிேவற்றுள் அரிது 

மபரியோணர யபைி தமராகக் மகாளல். மபரியோணர அணடோளம் காை ஆை்டவரக்ள் 

அங்ஙமதில் இ பன எல்லொம் ஓரிட ்தில் சபசும் அன்னவசர ஜக குரு சவன்றறி யலொசம 

என அருளியுள்ளாரக்ள். சாவருமுன் சாகப் பழகும் பிரம்மவித்ணதயே உயிரப்்படங்கல். இதணன 

அரி அேனும் புறத்தில் யதடினதால் கிணடக்கவில்ணல. ஜீவன் தான் சிவன் என்பணத அறிோமல் 

மசே்த வழிபாடு அணனத்தும் வீயை என ஆசான் அருள 

 

சீடன்-மதளிந்த மபரியோரக்ள் ஜகத்தில் இருந்தால் அவரக்ணளக் கை்டு தரிசிக்கலாமா என 

வினவ?  

 

ஆெொன்-ச ளிந்  துறவி இகந் னில்... பிராரரத்்த, சஞ்ஞித, ஆகாமிே மூவிணனகணளயும், 

அந்தகரை அனுயபாகத்ணதயும் அறிந்து மதளிந்தவரக்யள மபரியோர.் இழிநிணல 

மகாை்யடாணரயும் யமல் நிணலக்யகற்றும் கருைாமூரத்்திேணர மசேணல ணவத்யத 

அணடோளம் காை யவை்டும். 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

அருவுருவான னாதம் மூலம் நம்ணம சிவபதவிக்கு ஆளாக்குபவயர மபரியோர.் நம் 

எல்யலாணரயும் யசரத்்து ணவக்கும் சமய்வழி ஆண்டவர்களின் திருவொக்சக மந்திரம். 

நல்லுள்ளத்துடன் எதாரத்்தத் யதடுதல் மகாை்டவருக்கு இத்திருவாக்கிேம் மசேலுடன் 

கிணடக்கும் இடம் இணறதிரு அருளால் மதரிேவரும் என்பது உை்ணம என அருளி, யதாத்திர 

பாடலுடன் அணவணே நிணறவு மசே்தாரக்ள் 

  

 

20-08-2022 ~ ெனிக்கிழபம ெபப  

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவி ொ வடிசவலன்  

 

 

செொல்லசவொண்ணொ  பல்லொயிரம் சகொடியண்டம் பபட ்  ொங்ஙொங்ஙு... என்ற 

யசாடச னிணல பாடலுடன் அணவ இனியத துவங்கிேது. 

 

எமபடரடிபடு சகொடொயி க்கூர்-திருவொக்கியம் எண் :102 

ஒரு யோக்கிேன் மற்றும் யபாக்கிரி இவரக்ளின் நிணல மமே்ஞானத்தில் எப்படி உள்ளது 

என்பணதயும், குருபிரான் இவ்விரு குைத்ணத உணடேவரக்ணளயும் தன் சீடரக்ளாக ஏற்று 

பக்குவதத்ிற்யகற்ப பிரம்மவித்ணதயில் பழகசம்சே்து மமே்ஞ்ஞானம் அருள்வணதயும் 

ஆை்டவரக்ள் இத் திருவாக்கிேத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

சுருதி மாதா லேம் பிதா என்பணத உைரந்்து, ராகம் தாளத்யதாடு மதே்வ பாடல்கணள 

மதானி மகாை்டு இணசக்க யவை்டும் என்ற ஆசானின் அறிவுணரப்படி, ஜீவசயகாதரி யகாமதி, 

அருங்சஙொபட பொபலவனம் கொனக ்தில் அகப்பட்டு... எனும் ஞான அகவல் பாடலுக்கான 

ராகம், தாளம், சுருதியுடன் இனிணமோகப் பாடினார.் 
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ஜீவசயகாதரி லாவை்ோ : அறிவு அறி பொடம் -  

ெ ்தியன் ஆனொல் ெொதிமொன் ஆகு ல்.... அறிசவன்று என்ற பாடலுக்கு அவரக்ளின் 

புரிதல்- உயிரான பிராைனின் இரகசிேம் அறிந்து அத்ணவதமமனும் சாயுசச்ிே னிணல 

மபற்றவரக்யள சத்திேன் என்பணத ஆை்டவரக்ள், 

அழிதுயர் மரணந் நன்பன  

அனுபவி ்  றிந்நு வந்நு  

அருளுவ னவன்றன் பகயில்  

ென ங்ங ளிலங்ங னின்று  

ெொற்றுவன் ெொயுெச்ி சயொசன  

என ஆதிமான்மிேத்தில் அருளியுள்ளாரக்ள். சுத்த ணசதன்ே னாதரின் மசால் ஒரு மபாருளில் 

னின்று மமே்யுைரவ்ு யமயலாங்கி தன் தன் மதத்தின் உட்மபாருணள அறிந்து அறிவு வடிவாக 

வாழ்யவாமாக. 

 

ஜீவசயகாதரர ்விஜேகுமார ்: ெ ்திய சவ ம் (புதிய  ஏற்பொடு) சயொவொன் தீர்க்க ரிெனம்:   

 

திருவசனம்-01 ஆதியில் யதவனிடத்தில் வித்தில்லா வித்தாக இருந்த வாரத்்ணதயே னம்ணம 

னரன் என்ற னிணலயிலிருந்து மாற்றி மனிதன், யதவன் என்ற யமன்ணமக்கு உேரத்்துகிறது. 

 

திருவசனம்-02 ஆதியியல யதவயனாடு இருந்தார ் என்பது, நாம் உடமலடுப்பதற்கு முன் 

யராஸ்மீதாக்குணடே காலத்தில், ஏயதன் யதாட்டத்தில் இணற சமூகத்தில் இருந்தணத 

குறிக்கிறது. 

 

திருவசனம்-03 சகல உயிர ் ஜீவனிலும் ஆடும் பாதமாக சிரசில் வீற்றிருக்கும் யதவனாயல 

சரவ்மும் பணடக்கப் மபறுகிறது. 

 

திருவசனம்-04 னாயன உலகிற்கு ஒளிோக இருக்கியறன் என்பதன் உை்ணமப் மபாருணள 

தன்ணனேறிந்த மபரியோரக்யள அறிவர.் 

 

திருவசனம்-05 கூரிே இருள் வஸ்துவானது, அறிந்தவரக்ளுக்கு பிரகாச ரூபமாகவும், 

அறிோதவரக்ளுக்கு இருளாகவும் இருக்கிறது. 

 

கிருஷ்ண பரமொ ்மொவின் திருஅவ ொர மகிபமகள் பற்றி ஜீவசயகாதரர ்வடியவலன் -  

 

வொவிண் சமகக் குபடெப்ெவ சமனியர ்

சகொவர ்ன குபடக்சகொபடக் சகொண்டசலன் 

 ொவி னின்சறன் றனிபகய ரருளினொற் 

பொவ னங்ீஙப் பலன் பளிங் ஙொனச       (குரு ஸ்ச ொ ்திரம்)  

 

வாே் திறந்து ஆலங்ஙாடட்ி, யகாவரத்ன குணட ஏந்தி, தன்ணன அை்டியோணர யபரின்ப 

மபருவாழ்வில் வாழ ணவத்துக் மகாை்டிருக்கும் மாேகிருஷ்ைனாம் பாலகிருஷ்ைனாகிே 

எம் குரு மபருமானுக்கு பைிவான னமஸ்காரம். 

5252 வருடங்களுக்கு முன்னால் மதே்வ குழந்ணதோக பிறந்து, தன் குறும்பான 

பிள்ணளப்பருவம், கல்வி, வாலிபம், காதல் பருவம் கடந்து, யதவனிணல மபற்று தன்ணன சாரந்்த 

மக்களுக்கு குருவாக அவதாரம் தாங்கி வந்த பரமாத்ம மசாரூபரின் வாழ்க்ணக வரலாயற 

யகாகுலாஷ்டமி எனும் கிருஷ்ை மஜேந்தி. 

 

பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ை பரமாத்மாவின் வாழ்க்ணக வரலாறு பற்றிே சில சான்றுகள் : 

1) கிருஷ்ைர ்5252 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு மதுராவில் பிறந்தார.் 

2) பிறந்த யததி-ஜூணல 18, 3228 (கி.மு) 
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3) மாதம்-சிரவை மாதம் 

4) நாள்-அஷ்டமி திதி 

5) நடச்த்திரம்-யராகிைி 

6) கிழணம-புதன் 

7) யநரம்-இரவு 12.00 மைி 

8) தந்ணத-தாே் மபேர-்வசுயதவர-்யதவகி 

9) வளரப்்பு தந்ணத-தாே் மபேர-்நந்தா-ேயசாதா 

10) வேது-ஸ்ரீ கிருஷ்ைர ்125 ஆை்டுகள், 08 மாதங்கள் மற்றும் 07 நாடக்ள் வாழ்ந்தார.் 

11) குருயக்ஷத்திர யபார ்நடந்தயபாது கிருஷ்ைருக்கு 89 வேது. 

12) மகாசமாதி அணடந்த நாள்-பிப்ரவரி 18, 3102 (கி.மு) 

 

ஒருமமாழி கீணத மகாை்டு, பகவனின் உபயதசமும், பவம்அழி விஸ்வ ரூபமும், 

தகவகாை்டீபமும், தருகுவததற்மகன பார ் குருவாக நமக்கும் வாே்த்த பரமனின் பாதம் 

பைிந்து பலன் மபறுயவாம். 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு: சிவொனந்  சபொ ம் 

 

சீடன்- மதளிந்த மபரியோரக்ள் எவ்விடத்திலிருப்பாரக்ள் என்றும் அவரக்ணளக் கை்டு 

மதரிசிக்கலாமா என சீடன் யகடக் 

 

ஆெொன்- மதளிந்த மபரியோரக்ள் கல்மபனும் குணகக்குள் வீற்றிருப்பாரக்ள் என்றும், இழிந்த 

யபரக்ளின் விளங்காத பங்ஙவுடணலயும் தங்க உடலாக மாற்றி ணவப்பாரக்ள் என 

யவதசாட்சிகளுடன் ஆசான் அருளிச ்மசே்தாரக்ள். 

 

சீடன்- இகத்தில் சஞ்சரிக்கும் மபரியோரக்ளுக்கு இடர ்வராயதா என சீடன் யகடக்  

 

ஆெொன்- ஐந்து அவத்ணதகளில், துரிே, துரிோதீத, எல்ணல மசன்றவரக்ளுக்யக இவ்வுலக 

வாழ்வு கனமவன்பணத உைரமுடியும். அப்படி உைரந்்து இக வாழ்வில் யசற்றிலுள்ள 

பூசச்ிணேப் யபால், புளிேம்பழ ஓடு யபால் வாழும் அப்மபரியோரக்ணள அவரக்ளின் வாக்கு 

வல்லபத்ணதயும், மசேணலயும் மகாை்யட அணடோளம் காைமுடியும். அவரக்ள் திருமைம் 

புரிந்து குடும்பத்யதாடு வாழ்ந்தாலும் மாசற்ற வல்லவராக வாழ்வாரக்ள் என ஆசான் அருளிச ்

மசே்து அணவணே இனியத னிணறவு மசே்தாரக்ள். 

 

 

21-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம ~ சிவகாசி ெபப 

      ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமவரசன் 

 

 

அருவுருவா மயஜனயாண்ட விண்ணின் பாதம் .... தமிழின் காப்வப என்ற 

வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை மலரந்்தது.  

 

ஜீைசவகாதரி லலிதா: ஆதிமான்மியம், ஜீவசிம்மாசனப் பருவம் - பக்கம் – 281 இை்ைாறாகப் 

பழம்புராதன...  பஜனிப்பிக்க வைண்டி.   

 

குருவும் நானும்: நான் என்பது ஒளியாக, வஜாதியாக, பாதனிவலயாக, குருபைனும் பாதமாக, 

பாதபமனும் குருைாக, பூரணமாக உள்ளது. முன்னாதி காலந் துைங்கி ைந்த வைத கரத்்தரக்ள் 

எதிரப்ாரத்்திருந்த பமய்ைழிச ் சாவல ஆண்டைரக்ள் குறித்த னிவற தீரக்்க தரிசனத்தின் 

அகமிய பசயல்களாகிய எழுதாமவற, அழியாத மவுனரகராகம், ஓங்கார ைரிைாவட, குறி, 

வகாடு, ஜீைாவி வீதிக்வகாவடாடி ைந்த மதிப்பாவதயின் சிறப்வப நமது குருபபருமான் விளக்கி 

அருளியைற்வற வைத சாட்சிகளுடன் அவையில் பகிரந்்தவதத் பதாடரந்்து, 
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ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் எழுதாத எழுத்தின் இரகசியங்கவள எடுத்து பசால்ைவத 

பமய்க்கல்வியாகும். னாதமது விஜளந்தவர் வபர் னாதனாகும். வபர ் எனும் ஒருைரின் 

னாமவம னாதமாக, பதளஹீது எனும் வித்தில்லா வித்தாக உள்ளது. இதவன ஆண்டைரக்ள், 

வைதத்தில் நான் யார ்பதரியுமா? நான் தான் பமய்ைழி னாதன் என்றும் குறிப்பிடுகிறாரக்ள். 

நான் எனும் காரண வதகத்தின் இரகசியவம பமய்ைழி னாமமாக இருக்கிறது. இதவன 

பமய்மண ஞானத்திலும்,  

 

னாத லட்சணம் னாதன் லட்சணம் 

னாதன் வாய்ஜமயின் லட்சணம் 

னாத வதகத்தின் லட்ச ணம்பவ 

னாச மாகிடும் லட்சணம்  என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

எல்லா சுருதி கிரந்தங்கவளயும் உள்ளடக்கிய வைதமுடி என்பவத அலிபு-லாம்-மீமாக, 

உடல்-உயிர-்ஆன்மாைாக, ஆலம்-ரூஹு -ரூஹானியாக உள்ளது. அலிபு எனும் உடலாக 

இருக்கும் மனவம சரை்த்வதயும் தன்னுள் அடக்கிய அறிைாகவும், னாதமாகவும், 

கைனமாகவும், இவற பபாருளாகவும் நின்று பசயல்படுகிறது.  

 

னடுவன்: எதற்கும் முதற்பபாருளான மனவம கீழ்வநாக்கமான எண்ணங்களாகிய னபுசிற்கும், 

வமல்வநாக்கமான எண்ணங்களாகிய சிபத்திற்கும் காரணமான நடுைனாக உள்ளது. 

னடுவுனிஜல கண்டார்க்கு னமனில்ஜல என்கிறது திருமந்திரம். னடுவுனிவல 

கண்டைரக்வள பமய்ைழி குருமாரக்ள் எனும் இலடச்த்து இருபத்து நான்காயிரம் 

னபிமாரக்ள், 63 னாயன்மாரக்ள், 27 தீரத்்தகரக்ள், 12 ஆழ்ைாரக்ள் ஆைர.்  

ஒருைவன னரன், மனிதன், வதைன் என அவடயாளம் காட்டுைது அைரைரின் 

ைாக்குதான். பபரிவயாரக்ளின் திருனாவிலிருந்து ைரும் அமிரத் ைரஷ்ிப்பானது மனிதரக்வள 

மகான்கள் ஆக்கும் மந்திரமாக உள்ளவதவய, னாவிற்கு மபரிதாக உலகம் இல்ஜல எனக் 

கூறப்பபற்றுள்ளது. சரிவக ஒழுக்கவம தன்வன அறியும் தைமுவறயில் ஒருைவன ஏற்றி 

வைக்கும்.  

கண்ணிற்கு அணிகலம் கண்வணாடட்ம் அஃதுஇன்வறல் 

புண் என்று உணரப்படும்.  (திருக்குறள்) 

 

மன ஓட்டத்தின் ரகசியதவ்த பமய்ப்பபாருளின் மூலம் அறிைவத பமய்ைழியின் 

உசச்னிவலயாகும். குருபிரானின் பசாற்கடங்கா ைளஞ்ஞுரந்த பசாற்வகட்டு நடக்கும் 

மனமானது னிவலயாகி, காடச்ியாகி, பிரம்மமாகும் பசயவல மூசச்ுலயமாகிய மவனாலயம். 

மந்திரம் எனும் வீடாகிய சிைபைளியில் நுவழந்தால் நாம் சரை் மூல மந்திரங்கவளயும் 

அறிந்து பகாள்ளலாம். ஜீைனாகிய நான் என்பைவன மனமாகிய கண்ணாடி மூலம் 

அறிைதுவை தன்வனயறிதலாக, கிரிவயயாக உள்ளது. சரை் நாமங்களுக்கும் உரியைராக நாம் 

இருப்பவத அறியும்வபாது வயாகமானது பதாடங்குகிறது. ஜீைவனக் கண்டு பஜன்மசாபல்யம் 

அவடகின்ற பசயவல ஞானமாகும். 

 

ஜீைசவகாதரர ் ைடிவைலன்: அறிவு ஒளிர ஆசாஜனத் வதடு. இத்வதகவம நாம் எனும் 

அறியாவம இருளில் மூழ்கி இருக்கும் நமது அறியாவமவய, தூலம் கடந்து நிற்கும் 

பமய்க்குருபிரானின் அறிவுப் பிரகாசத்தின் மூலம், நம்வமயும் அைரக்ளின் அறிவுப்பிரகாச 

குருவசவைவய கவய பயனப்படும். அைர ்வதகம் அங்ஙுள்ள அேயமான ைடவிருேமாம். 

அைர ்பாதம் (கவயயிலுள்ள) விஷ்ணு பாதமாம். அங்ஙுத் தத்தஞ்பஞய்து பகாடுக்கப்பட்ட மனம் 

வியாபகனிவல யவடந்நதாம். 

~ குரு கீவத 
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நிவலக்கு உயரத்்துகிறது. ஞானிகள் யாைரும் வைண்டிய பிறைாவம அவடைதற்கான ைழிவய 

ஆண்டைரக்ள் அமுத கவலக்ஞான வபாதத்தில்,  

 

தாவனதான் பழுதில்லாத் வதகம் வவண்டும் 

தன்ஜமதரும் சரிஜகயதி மனாழுக்க வவண்டும் 

ஆணான மமய்ஞ்ஞானக் குருவவ வவண்டும் 

அஜரமனாடிக்குள் மலமகற்றும் தீட்ஜச வவண்டும் 

வதனானா அன்பதிகம் வவண்டும் னாளும் 

மதய்வபதித் வதவரவ்கான் மதரிய வவண்டும் 

பானமமனும் காமவத னருந்ந வவண்டும் 

பதறாமற் பரமபதம் வவண்டி னாவட என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

பழுதுவடய நமது வதகத்திலுள்ள பழுதுபடா வதகத்வத, சரிவக ஒழுக்கத்துடன், ஆணான 

பமய்க்குருவின் துவண பகாண்வட அவடய முடியும். இந்திரியங்களால் பசய்யும் பஞ்ஞமா 

பாதகங்களாகிய, 

1) மகாஜல - தன்னுயிராகிய ஜீைவன அறியாமல் நித்தம் தற்பகாவல பசய்ைது. 

2) களவு - நம்முவடய ையது, ைாழ்நாவள இந்த உலகப் பாட்டிவலவய களவு பகாடுப்பது.  

3) கள் - உலக வபாவத எனும் மாவயயின் ைசத்தில் மாடட்ிக் பகாண்டிருப்பது.  

4) காமம் - வதகத்தின் மூலம் அனுபவிக்கூடிய சகல விதமான சிற்றின்பங்கள். 

5) மபாய் - இந்த பபாய்யுலக ைாழ்வை சதமாக எண்ணி ைாழ்ைது, என ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

மபாய்யின்ப உணர்சச்ி மமய்யுணரவ்ு மகால்லி (அறிவு அறி பாடம்). ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் அங்கங்களாகிய நம் அவனைருக்கும் பமய்யுணரவ்ை ஊட்டி பஞ்ஞமா 

பாதகங்களிலிருந்தும், அனித்தியத்தில் இருந்தும் விலக்கி, அறிவுக்கண் திறப்பித்து னித்திய 

ைாழ்வில் நம்வம நிவலத்து ைாழ வைத்துக் பகாண்டிருக்கும், குருபிரானின் பாதம் 

பணிவைாமாக. 

 

 

21-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம ~ ெ ்துவொெெ்ொரி ெபப  

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. மணிசமொழி மஞ்சுநொ ன்  

 

 

குருபிரொனின் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

ஆதி மமே் உதே பூரை யவதாந்தம் நூல் பாடல்களின் மமே்விளக்கங்கணளயும், அதன் 

ராகத்ணதயும் உைரந்்து படித்துப் பழகி வர மமே்யின் யமன்ணம அவரவரிடத்தும் விணளந்து 

விணளயவறி வரும், யமலும் ஸ்ருதி மாதா லேம் பிதா என்பணத உைரந்்தும், பதம் பிரித்து 

பாடலின் மபாருள் உைரந்்தும் படிக்க யவை்டும். மொர்க்க சமொழி கீ ங்கள் நூலின் 

யதாத்திரப் பாடல்கள் அணனத்தும், உயிர ்மூசச்ின் ரகசிேமாக, தன்னிலக்கைம் உைரத்்தல் 

எனும் மசேலாக உள்ளது. தன்ணன அறியும் மமே்சம்சேல் ஒன்யற ஆதி மாரக்்க னீதி 

அணவயின் யநாக்கமாகும். 

ஒலியே ஒளிமேனும் பிரகாசமாக உள்ளது. ஆசான் அவரக்ளின் வாே்ணமோகிே 

னாதயம, சீடனின் மனக்கை் திறப்பித்து சதாசிவத்ணத காட்டுகிறது. ஓபெ ஒலி சயலொம் 

ஆன ஒ ்ப யொய் என்னொளும் உள்ள, சுேம்பிரகாசப் மபாருளாக அறிவு உள்ளது. ஆசான் 

அருளால் அறிவுக்கை் எனும் மூன்றாவது கை்ைாகிே யதவரகசிேம் உள்ஞானக்கை் 

மகாை்டு காணும் பஞ்ஞாடச்ரமாக உள்ளது. ஆசானிடத்தில் அருட்யஜாதிோே், னாதமாே் 

நின்று விளங்கும் அதன் துணை மகாை்டு உன் உள்ளமாகிே மகா மகசூக்கான இருதேத்ணத 

பிரகாசமாக கை்டு அதன் மீது உன் அன்பு சாே்ந்து மூசச்ானது ஒரு நிணலயில் நிணல பட 

னின்று வைங்கும் வைக்கயம மமே் வைக்கம் என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 
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யதவரகசிேம் யதரந்்த னன் மனறியோர ் யதவரக்ள் என்று திருமணற தீரப்்பு. பிறவிச ்

சூழலில் வாழ்பவரக்ள் மனிதரக்ள், பிறவா மனறியில் வாழ்பவரக்ள் யதவரக்ள். அறுசுணவ 

அறிபவன் மனிதனும். அறுசுணவ மகாை்மடாளித்த இடம் அறிந்தவரக்ளாக, மசவியில் சுணவ 

உைரந்்தவரக்ளாக, இருப்பவரக்ள் யதவரக்ள். இணறவனின் சன்னதம் மபற்ற சன்னதப் 

பாரவான்கள் யுகயுகந்யதாறும் வானனாட்டில் இருந்து இறங்கி வந்து மணறமபாருளான 

பாதத்தின் ரகசிேத்ணத யவதமாக இறக்கி அருள்கிறாரக்ள்.  

ஜலத்தினில் அக்னி உருவாே் உள்ள பிரகாசப் மபாருணள, ஃ எனும் பிரம்மத்து 

அருமளாளிப் மபருக்கால், ஆசான் அணர மநாடிக்குள் மலமகற்றும் தீடண்ச மகாை்டு நமது 

அறுவணகப் பாே்சச்ல் மகாை்ட மனதின் கீழான தன்ணமணே தம் னாத வல்லபத்தால் 

யமலான நிணலயில் ஏற்றி ணவக்கிறாரக்ள்.  

என்னிசல இருந்  ஒன்பற யொன் அறிந் து இல்பலசய  

என்னிசல இருந்  ஒன்பற யொன் அறிந்து சகொண்ட பின்  

என்னிசல இருந்  ஒன்பற யொவர் கொண வல்லசரொ  

என்னிசல இருந்திருந்து யொன் உணர்ந்து சகொண்சடசன 

 

என சிவவாக்கிேரும் அறிவின் யமன்ணமணே அருளியுள்ளார.் 

ஆசான் அவரக்ளின் ஓர ்எழுத்து மாத்திணரக் யகால் மகாை்யட அறிோணமயில் உள்ள 

மனமாகிே ஜலத்ணத சுை்டச ்மசே்து அதில் உள்ள அக்கினிணே காை முடியும். முப்பாழாக 

உள்ள இருள் மவளி ஒளி என்பணத, திரளிருள் தீே்த்மதறியும் யதசியகந்திரரின் திருவடி 

பைிந்து அவரக்ளின் மபாற் கிை்ைத்து மதுபான அருளமுதத்ணதப் பருக பிறவிப்பிைி எனும் 

மரைபேம் தீரும்.  

முகம் கிழக்கு, முதுகு யமற்கு, கால் வடக்கு, தணல மதற்கு, என வள்ளலார ்அருளியுள்ளார.் 

நற்சிலம்பின் ஓணசயே திணச என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். யவதாந்தத் திணச னாத 

மவளியே நிணனமவனும் ஆகாேமாக, கங்குல் பகல் அற்ற இடமாக, ஓதும் சாகாத்தணல 

யவகாக்காலாக, எழுதாத எழுத்தாக உள்ளது. எை்டிணசக்கும் னாமனன முன் னிற்கும் 

பஞ்ஞாடச்ரப் மபாருணள என் முகத்தில் காட்டி தந்த, திணசயில்லா தவத்து ஜீவமுத்தரின் 

யநாக்கம், பசுவாகிே ஆன்மா பாசமாகிே மனயதாடு யசராமல் பதிோகிே இணறவயனாடு 

யசரந்்து பசுபதி ஆக யவை்டும்  இதணன  

பதிபசுபொெம் எனப் பகர் மூன்றில்  

பதியிபன சபொல் பசுபொெம் அனொதி  

பதியிபனெ ்சென்று அணுகொப் பசுபொெம்  

பதி அணுகிற் பசுபொெம் நில்லொசவ   

என திருமூலர ்பிரானும் அருளியுள்ளார ்என்ற பகிரவ்ுகளுடன் அணவ இனியத நிணறவுற்றது. 

 

 

25-08-2022 ~ வியாழக்கிழஜம ெபப 

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீ. குமவரசன் 

 

 

சத்திய வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண்: 80, 81: உயிர ் குடியிருப்புக்கு னாமம் 

ஆலயம். உடல் குடியிருப்புக்குப் பபயர ் விடுதி, வீடு. ஆலயம் புகுதல் அழிவிலா வாழ்வு 

தன்மபரு ஆலயம் தனித்த னற்றவம் என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். உள்ளம் 

மபருங்வகாயில் ஊனுடம்பாலயம் (திருமந்திரம்). ஆன்மா லயமாகும் இடவம 

ஆலயம்.  னாமமாகிய பபயர ்என்பது அைரைரின் ஆத்மனாகிய ஜீைபனனும் உயிருக்குத்தான். 

மனிதனின் கடவமயாகிய உயிவரக் காணும் பசயலில், ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்களாகிய நமக்கும் நமது சற்குருபிரான், உயிவரக் காணும் பசயலில் ஏற்றி, 

எமனணுகா ஜீவிய ைாழ்வில் ைாழவைத்துள்ளாரக்ள்.   
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ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: அறிவு அறிபாடம் பாடல் எண் 11 - 15  

மும்மலம் ௧ரு௧ முசச்ுடர் வதான்றும். ஆணைம்-கன்மம்-மாவய என்ற மும்மலங்கள் 

ஆசானின் னாத ஜூைாவலயில் கருகி ரவி-மதி-சுடபரனும் முப்பாலாகிறது. மா-தைத்தின் மீது 

இசவ்ச பகாண்டு அதற்கான பசயலில் மாறாது வைராக்கியத்துடன் நின்று வைகவற 

பபாழுதில் ஜீை ைாழ்வில் ஏறி உடம்பின் நற்பயனாகிய உயிபரனும் மதிவய அறிந்து ைாழ்ைவத 

ைாழ்வு. அழியா ைாழ்வில் நம்வம ஏற்றி வைத்த பதன்றமிழ் அரசராக பதன்னாடுவடய 

சிைனாக விளங்கும் நமது சற்குருபிரானின் திருைடி வபாற்றுவைாம். 

 

ஜீைசவகாதரி பூரண்ிமா: மாணிக்கவாசகப் மபருமான் அருளிய திருவாசகம் - 

அதிசயப்பத்து - முக்தி இலக்கணம்-பாடல் எண்-08: நீக்கி முன்மனஜன.  

நிலா ைவக குரம்வப எனும் நம் அழிஉடல் குற்றங்கவள நீக்கி ஆசான் தன் 

திருவநாக்கின் மூலம் தீடவ்ச பகாண்டு அவரபநாடிக்குள் மலமகற்றும் பசயலிவன 

ஆண்டைரக்ள், 

 

தாவனதான் பழுதில்லாத் வதகம் வவண்டும் 

தன்ஜமதரும் சரிஜகயதி மனாழுக்கம் வவண்டும் 

ஆணான மமய்ஞ்ஞானக் குருவவ வவண்டும் 

அஜரமனாடிக்குள் மலமகற்றும் தீட்ஜச வவண்டும் என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

அணுவிற்கணுைாகவும் அண்ட பிரம்மாண்டமாகவும் உள்ள அறிைாகிய சுடரவ்சாதிவய 

நம் சித்தத்தில் ஏற்றி நம்வமயும் ஆண்டு பகாண்டவத அதிசயமாக காண்கிவறன். 

 

ஜீைசவகாதரி சண்முகப்பிரியா: திருஞான சம்பந்தர் அருளிய வதவாரத் திருப்பதிகம் முதல் 

திருமுஜற - திருவவணுபுரம் - பாடல் எண்-04: தக்கன்றன சிரமமான்றிஜன… 

சிைபபருமாவன யாகத்திற்கு தக்கன் அவழக்காமல் அைமானபடுத்தி, ஆணைத்தில் 

வீரபத்திரனிடம் மடிந்தது வபாலின்றி, நம் ஆணைம் நீக்கி சிைனாகிய குருபிரானின் 

திருைாய்பமாழி பகாண்டு ஜீைசச்ுடர ் ைளரக்்கும் யாகத்வத தன்னுள் நித்தமும் பழகி 

புண்ணியம் வசரக்்க, வதாவக விரித்து ஆடும் மயில்வபால், ஆசானின் வைணுபுர னாதத்தால் 

நம் மனம் பூரிக்கும்.  

 

சிவானந்த வபாதம்: 

சீடன்: பஜகந்தனில் ைரும் விபரீதங்கள் உண்வடா?  

ஆசான்: பபரிவயாரக்ள் அைதாரம் பசய்து ைருகின்ற காலங்கள் வதாறும் உண்டாகும் 

இவடஞ்ஞல்கவள அைரக்ள் தங்கள் ைல்லவமயால் முறியடித்து, பமய்ஞ்ஞான பாடவ்டவய 

நடத்தி ைருகிறாரக்ள். 

 

சீடன்:  பபரிவயாரக்ளின் சாதி பாரக்்கலாமா? 

ஆசான்: உடவலயும், பசய்பதாழிவலயும் வைத்து முன்வனார ் ைகுத்த சாதிகவள பாரப்்பது 

அறியாவம. அறுசுவை அனுபவிப்பதிலும், ஜீைனிலும் சாதி வைற்றுவம இல்வல. 

ஆண்டைரக்ள் சாதிவயப் பற்றி, சத்தியன் ஆனால் சாதிமான் ஆகுதல், சாதிகுலம் பாராது 

தானிருந்ந மதய்வம்,  

 

ஆதி மார்க்க னாத னீதி 

சாதி வபதம் தீர்த்த வசதி - சமரச 

 

வதக முள்ள வஜரக்கும் னீங்ஙா 

ஏக வபத சாதிச ்சண்ஜட 

வபாக ஐம்பத் தாறு சாதி 

வபதம் சமத்து வமதிங் ஙான  
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சாதிமா மனன்றுமசால்லித் 

தரணிதனி வலபிறந்நு 

சாதிமகடட் பாவிஎமன் 

தன்ஜகயில் சிக்கிவிடட்ால்   என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

தன்ஜன அறிந்து சிவமான சாதி, எமனிடம் சிக்கிய இழிந்த சாதி, சாதி 

இரண்மடாழிய வவறில்ஜல என ஒளவையாரும் கூறியுள்ளார ் என்ற பகிரவ்ுகவளத் 

பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது.   

 

27-08-2022 ~ ெனிக்கிழபம ெபப 

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனொ விையகுமார் 

 

 னி ்  னற்றபலபம சபரும்பதி யரபெ... எனும் யதாத்திரப் பாடணலத் மதாடரந்்து, 

 

ஜீவசயகாதரர ்சங்கர:் தனித்த னற்றணலணமோன மபரும்பதிேரமசனும் சிவமபருமானாகிே 

குருமபருமாயன எல்லாக் காலங்களிலும் அறிவுரு தாங்கி வருகிறாரக்ள். ஆைவம், கன்மம், 

மாணே எனும் மும்மலத்தால் மூடப்பட்டுள்ள நம் ஜீவணன, நமது மூன்றாவது கை்ணைத் 

திறப்பித்து முசச்ுடராக மாற்றுகிறாரக்ள். ஆசானின் மலரக்்ணகோனது சீடனின் மனதில் 

பூங்காரம் யபால் காரமாக ணதத்து பிறவிப்பிைி மாற்றும் மமே்வழித் துணை ஒளஷதமாக 

உள்ளது. கைிக்க முடிோத அவரக்ளின் திருமுகம் கலிமாமவனும் மபருமுத்தாக, னிணற 

னாதமாக, மநே், யதன், பழம், பால், அன்னம் எனும் மதவிடட்ாத மதள்ளமுதமாக உள்ளது. 

 

சகொடொயி க் கூர-்திருவொக்கியம்-103 :  இக, பர லடச்ைத்ணத கற்று யதரந்்தவரக்ள், ஜீவ 

வழிபாடாகிே யநர ்வழிகாட்டி சிவயலாக பதவி அருளும் மசேலுக்கு ணவேகமும் வானகமும் 

ஈடாகாது. அவரக்ள் பால் நாம் ணவக்கும் வஞ்சகமற்ற எதாரத்்த ஒட்டுதயல அவரக்ளின் 

இரக்கத்ணத சம்பாதிக்கும் ஞானச ்மசேலாகும். 

 

ஜீவசயகாதரி லாவை்ோ: அறிவு அறி பொடம்-ஆலயம் புகு ல் அழிவிலொ வொழ்வு..  

ஆன்மா லேமாகும் தன்மபரு ஆலேமாகிே ஜீவகுணகயில் மனம் அணலோத 

அறசம்சேல் பழகி, மூசச்ுலேமாகிே மயனாலேம் ணகக்மகாை்டு அழிவிலா வாழ்ணவப் 

மபறலாம். ஆசான் தன் அருளால் காட்டும் அகத்தில் ஏறி நபுமசனும் மனணத சிபத்மதனும் 

அறிவாக மாற்றி வாட்டமற்ற வழிணக ஏறி தன்மபருமவளிோன சாணல வளநாட்டில், முத்தி 

எனும் வீட்டில் உறுமதி ஓங்கி வாழலாம். 

 

குருசபருமொன் வரஷ்ிப்பு:  

திரு ஒரு உரு தாங்கி  குருவாக வந்து மதினா மூலம் திருமவனும் இணமோ நாட்டில் தன் 

னாதத்தால் குடியேற்றிப் பழக்கும் யபாது மனம் திரும்பி அறிவாக மாறும் மசேணலயே 

திருமதி ஆடச்ி உறுமதி ஓம்பும் என அருளுகிறாரக்ள்.   

 

  பள்ளிபயயும் சமய்ப்பொல்  ந்ந வள்ளபல என்ற குரு ஸ்யதாத்திரப் பாடணல, ராகம் 

தாளத்துடன் குழந்ணதகள் சிவா கவி இருவரும் சிறப்பாகப் பாடினர.் எள்ளளவும் இணடயும் 

விடாது யோக உைவு, ஜீவ உைவு கிணடத்துக் மகாை்யட  இருக்கும் யவத பாடல்கணள, மூசச்ு 

வாங்குமிடம், விடுமிடம் அறிந்து, ஸ்ருதி மாதா, லேம் பிதா, எனும் ராகம் தாளத்துடன் 

படிப்பயத சிறப்பு யசரக்்கும். 

குருவின் ைடிைத்வதத் தினமும் ஸ்மரித்தல் வைண்டும். குருவின் னாமத்வத எப்வபாதும் ஜபித்தல் 

வைண்டும். குருவினுவடய ஆக்வஞவயச ் பசய்ய வைண்டும். குருவுக்கு அன்னியமானைற்வறப் 

பாவிக்கலாகாது. 

~ குரு கீவத 
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ஜீவசயகாதரர ்விஜேகுமார:்  ெ ்தியசவ ம் -சயொவொன் சுவிசெஷம் (வொக்கியம் 6 - 10 )  

எல்லா காலங்களிலும் தீரக்்கதரிசிகள் வருவது பற்றி திருமணறகளில் கூறியுள்ளது 

யபால், யதவனால் அனுப்பப் மபற்று மனுத்யதாற்றத்தில் ஈசனுணடே மசேணலப் மபற்று வந்த 

மனு ஈசன் யோவான்.அவர ் "நான்" என அவரவரிடத்தில் வழிோக உள்ள ஜீவணன 

விசுவாசிக்கும்படி சாட்சி மகாடுக்க வந்தார.்"நான்" எனும் மமே்ோன ஜீவ ஒளியே மனிதணனப் 

பிரகாசிக்க ணவத்து உலகத்ணத உை்டாக்கிற்று.  அதுயவ ஐம்புலன்களுக்கு ஒளி மகாடுக்கும்  

ஜீவனாக, அறிவாக, சிவமனனும் வாடாத தீபமாக உள்ளது. இணத அறிந்தவயன யதவன்.  

 

குருபிரொன் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

அறிோணம என்னும் இருணள நீக்கும் மமே்ோன ஞானஒளி அவரவரின் சுத்த 

இருதேத்தில் பிரகாசிக்கிறது. குருபிரானால் முணறசங்கார அனுக்கிரகம் முடித்து மனுவாே் 

மாற்றப் மபற்றவயன மனிதன். மற்ற ோவரும் மனுத்யதாற்றத்தில் உள்ள நரயன. அவரவரின் 

தன்னுலணக அறிே ணவத்த குருபிராயன உலகத்ணத உை்டாக்கிேவர.் சரவ் மூலமந்திர 

நிரூபிகராகிே பரிசுத்தஆவி மதே்வத்தின் பரிபூரை ஆசிோல் சமரசம், சமத்துவம் உைரந்்த 

ஆதி மாரக்்க னீதி அணவயின் மக்களுக்கு சத்திே யவதம், திருக்குறள் என்ற சரவ்யவதங்களின் 

மசேலும் ஒன்றுதான் என்பது மதரியும்  

 

சிவொனந்  சபொ ம்: 

கலங்கணர விளக்காக உள்ள இந்நூலில் குருவில்லொ வி ்ப  பொழ் என்பணத இதன் 

ஆசரிேர ் சாடச்ியுடன் விளக்குகிறார.் குருபிரானின் திருவடிகளில் சரைணடந்யத ஞானம் 

மபறமுடியும் என்பதும், மாைிக்க சுவாமிகளின் குரு-அம்பலவாை யதசிகர ் என்பதும் 

இந்நூலில் அருளப்மபற்றுள்ளது. மபரியோரக்ணள ஜாதி குலம் குறித்துப் யபசுவது பாவம் என 

அறிோமல் ஆை்டவரக்ளின் குலம் குறித்து இழிவாகப் யபசிே கமலக்டருக்கு ஆை்டவரக்ள் 

உத்தரமாக அருளிே பாடணலக் கை்டு தான் மசே்த தவணற உைரந்்து வருந்தி 

ஆை்டவரக்ணளத் தரிசிதத்ு மன்னிப்புக் யகாரினார.் மபரியோணரப் பித்தர ் என 

இகழ்யவாரக்ள் ஆைவ இடும்பியலறி அறம் மமலிந்து உருக்குணலந்து விணன வசப்பட்டு 

நரகில் விழுவாரக்ள். உடல் உள்ளயபாது மபறுவயத மசாரக்்கமும் நரகமும். நரனுணடே 

அகமமனும் நரகமாகிே மனதால் மபாறிணேப் புலன் வசத்தில் யபாக்கும் மசேலிலிருந்து 

மாற்றி  னிணலனிற்கா மனந்நன்ணன னிறுத்தி அறசம்சேலில் ஆக்குபவரின் சிவானந்த 

யபாதம் நம்ணம சிவமாக்கும் என்ற குரு மபருமானின் அருளுணரகளுடன் அணவ இனியத 

னிணறவுற்றது. 

 

28-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம ~ சிவகொசி ெபப 

   ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி. அருணொ சு ர்ென்  

 

ஜீவசயகாதரி மபான்லக்்ஷமி : பவக்கடல்  விக்கும் மொந்நபர கபரசெர் எனும் பாடணலத் 

மதாடரந்்து, காருை்ே யமனி தாங்கி வந்து பிறவிோகிே கடலிலிருந்து தனது உரிணமப் 

மபாருளாகிே மக்களின் ஜீவாத்மாணவ தப்புவித்து நித்திே பூரை யபரின்ப உலகில் யசரத்்து 

இரடச்ிப்பதுயவ பரமாத்மாவின் மசேல் என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

அனித்திேத்தில் இருந்து மாறி நித்திே மபாருணளக் ணகப்பற்றுபவருக்யக அனந் ன் என்ற 

னாமம் தரப்மபற்றது. னித்திே யதகமாகிே பஞ்ஞாடச்ரயம அஷ்டாடச்ரம், பிரைவம், கலிமா 

என்பதாகும். அணத இதே ஆசனத்தில் சந்திக்கும் பிரம்மவித்ணத மசேணலச ் மசே்து 

ணவப்பவயர மமே்ோன குருபிரான். 

 

ஜீவசயகாதரி அருைா : பிரைவத்தின் இருப்பிடயம பிராைனின் பிறப்பிடம். நாம் 

மனிதயதகம் எடுப்பதற்கு முன் தந்ணதயின் விந்தாகவும், தாயின் சுயராைிதமாகவும் 

இருந்யதாம். அதற்கு 48 நாள் முன் இரத்தமாகவும், அதற்கு இரை்டணர நாழிணக முன் 

உைவாகவும் அதற்கு முன் உைவு தருகின்ற புல் பூை்டாகவும் இருந்யதாம். விணனக்யகற்ப 

உை்டாகிே பிைி, மூப்பு, பேம், துன்பம் மகாை்ட இந்த அசுத்த யதகத்யதாடு நாம் 



 

28 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

September 2022 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

இணறவனின் சன்னிதிக்கு மசல்ல முடிோது. நரனாகப் பிறந்து மனிதனாகி, யதவனாகி, 

மதே்வமாகி, நித்திே வாழ்க்ணக வாழயவ மனிதனிடத்தில் அறிவு மாைிக்கம் 

தரப்மபற்றுள்ளது. ஆயுதம், மநருப்பு, தீை்டாத நித்திே யதகமாகிே ஹக்கீகத்து முகமது எனும் 

தலத்ணத அணடந்தவரக்ளுக்யக நித்திே யபரின்பம்.கிணடக்கும். ஜீவகாருை்ே ஒழுக்கம் 

மகாை்யட இதணனப் மபற முடியும் எனவும், ஆைவம், கன்மம், மாணே என்கிற மும்மல 

பந்தத்தால் ஒன்றுபட்டு அறிவு இழந்த ஆன்மாமவனும் பசு பதியுடன் யசரயவை்டும் எனவும் 

வள்ளலார ்அருளியுள்ளார.்  

 

ஒரு மரத்தின் வித்தினுள் இணல, கிணள ோவும் மபாதிந்திருப்பது யபால் நமக்குள் 

இருக்கும் பரமவித்தாகிே மதௌஹீது என்னும் மதே்வீக வித்திற்குள் நாம் உகக்கும், 

மவறுக்கும், மபாருடக்ளும், பாதாள உலகம் ஏழும், மசாரக்்கம் எட்டும், முக்காலமும், யகாடானு 

யகாடி அதிசேங்களும், மிக நுை்ைிே வடிவில் திடமுடன் ஓர ்அணுவில் அணுவாே் திரை்டு 

கிடக்குது என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். கருவுக்குள் மசல்லும் விந்தினிலுள்ள 

னாதமாகிே அறியவ, யதகத்ணத பணடக்கும் சக்திோக,யசாதிக்க முடிோத ஆவி ரூபமாக 

உள்ளது. இதணன விந்ந னில் னொ ம் னின்று விளங்ஙு னிபல எங்சங என ஆை்டவரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

யபரின்பம் அனுபவிக்கும் ஒயர நாட்டத்துடன் வருகின்ற குை்டலித் தாோகிே அதுயவ 

உடலின் சரவ் இேக்கங்களுக்கும் காரைப்மபாருளாக, ஜீவனாக, உைரவ்ாக, அமானிதமாக, 

சூக்குமமாக, னாம ரூபமற்ற னாத னாதாந்தமாக உள்ளது. னாதம் விணளந்த னாதன் அருளால் 

காலத்தின் ரகசிேதண்த அறிந்து, இணறவனின் காருை்ே நாட்டத்தில் கலக்கும் யபாது 

னவக்கிரக யகாள்களின் ஆதிக்கம் அற்று காலம் இல்லாமல் யபாகிறது. இதணன னவக்கிரக 

சகொள் மொற்றும் னொ செொதிடனொ னிற்பர் என ஆை்டவரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

ஆை்டவரக்ளின் அருளுக்குள் நுணழயும் யபாது பாவம் சங்கரிக்கப்பட்டு, மனம் அறிவாக 

மாறுகின்றது. கங்காளனால் பூசப்மபறும் மங்காத பிரகாசமான நிஜ விபூதிக்யக மனிதணன 

ஈசனாக்கும் சக்தி உள்ளது. பத்தி மகாை்டு பத்திேமுடன், ஜீவகுணக யதாறும் வீற்றிருக்கும் 

மருவில்லா குகணன அறிந்தால் பிறவி மாே்ந்து நாமும் சிவமாே் வாழலாம். 

 

ஜீவசயகாதரி தயபஸ்வரி:  காசி என்பது காக்கும் சிவனாகவும், திருவடிோகவும், மநருப்பு 

வடிவமாகவும் உள்ளது. காசியிலுள்ள இணறவன் விஸ்வநாதன். நந்தி பகவானின் ஜீவ 

சமாதியும் இங்குதான் உள்ளது. விஸ்வமாகிே உலகத்ணத உே்ே ணவக்கும் னாதயம 

விஸ்வனாதம். அகிலத்ணத ஆடச்ி புரியும் தாோக விசாலாட்சி தாோர ்உள்ளாரக்ள். சப்தத்ணத 

மபாதிந்துள்ள ஆகாேத்தின் அம்சமாக உள்ள நமது மசவியே யதவயோனிோக, சதாசிவத்ணத 

காட்டக் கூடிேதாக உள்ளது. ஜீவனுக்கு உைவளித்து, சக்தி மகாடுத்து, பாவம் நீக்கி காக்கும் 

அன்னபூரைித் தாணே ஆை்டவரக்ள் ஆ ் ொளொய் வந்சநனக்கு அமு மூட்டி என 

அருளியுள்ளாரக்ள். புலன் வழி யபாகும் காலமமனும் வேணத மீட்டு காலனிடமிருந்து நம்ணம 

காக்கும் கடவுளாகிே காலணபரவயர நம் பிறப்மபனும் யபதணம நீக்கி சிறப்மபனும் 

மசம்மபாருணளக் காை ணவக்கும் அறிவாக விளங்குகிறார.் 

 

ஜீவசயகாதரர ் சங்கர:்  யதகமுக்தியும், ஜீவமுக்தியும் மனிதனுக்யக. அகத்தில் உள்ள 

இணறவணன காடட் வல்ல குருயவ, காட்டானாக உள்ளார.் னீதி எனும் மபாருள் ஆனவன் மனு. 

நடுநிணலோக அறிவாக உள்ள னீதிணேயும், ஆறுஆதாரம், அறுசுணவ உைரத்்தும் 

இடத்ணதயும் அறிந்து மமே் வைக்கத்தின் மூலம் சிவன் இருக்கும் காசிக்கு தினமும் மசன்று 

வருதல் யவை்டும். ஆகாே கங்ணகயில் மூழ்கி பாவம் நீங்கி புை்ைிேம் ணகக்மகாை்டு, 

திரிசூலமாகிே காலம் ணகப்பற்றி ஓர ்அறிவாம் கற்பக விருடச்ம் கை்டு, ஜீவன் பிரகாசிக்க, 

பிறவாணம மபற்று, தன்ணன அறிந்து வாழும் வாழ்க்ணகயே மமே்வாழ்க்ணக. பரிசுத்த ஆவி 

மதே்வத்தின் திருனாமத்ணத அறிக்ணக மசே்வதற்கான அறிவிலும் அருகணதயிலும் நம்ணம 

ஆக்கி ணவத்த குருணவப் யபாற்றி குடியோங்கி வாழ்யவாம் என்ற பகிரத்லுடன் அணவ 

நிணறவுற்றது. 
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30-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம ~ ெ ்துவெொரி ெபப 

     ச ொகுப்பு: ஸ்ரீமதி.சேமல ொ தியொகரொஜன்  

 

ஜீவசயகாதரர ் மகௌதம்:  ஆகொயம்: மவளியுலகத்தில் ஆகாேமானது சூரிேன், சந்திரன், 

நடச்த்திரம், நிறம், ஒளி, ஒலி என அணனத்ணதயும் தன்னகத்தில் அடக்கி அணசவிலா குன்றாக 

உள்ளது யபால், அகமிேதத்ில் நமக்குள் விளங்கும் ஆகாேத்ணத அறிந்து, அதில் பழகும் 

மசேணல ஆதி மாரக்்க னீதி அணவயின் மூலம் ஆசான் நம்மிடத்தில் பரிசாக வழங்குகிறாரக்ள். 

 

வினொயகர:் பவசய்சறான விணனயில் கால காலமாக உழன்று மகாை்டிருக்கும் நம்ணம 

விடுவிக்கும் ஆசான் அவரக்யள வினொயகர். 

 

கணபதி: கை்+அ+பதி - ஓர ் மமே்குருபிரான் அவரக்யள அகரப்மபாருளான மூன்றாவது 

கண்வண சுடட்ிக்காட்டி, மசால்லக யஜாதிோல் நம் விணனகணள அறுக்கிறாரக்ள். அவரக்ளின் 

திருப்பாதத்ணத இணமப்மபாழுதும் நீங்காமல் இருக்க யவை்டிேதின் அவசிேதண்த, 

ஆை்டவரக்ள் பாதபூணஜயில் யதவரீருணடே திவ்ே திருவடிக் கமலங்களுக்யக நமஸ்காரம் என 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

அறம் : நம் அறிோணமணே யபாக்கி, அறிணவத் துலக்கி ணவக்கும் ஆசாணனப் யபாற்றி 

பைிவதுயவ அறம். அறம் என்பது இல்லாதவரக்ளுக்கு மகாடுக்கும் குணறகின்ற மபாருளல்ல. 

 

கொலொதீ ன் : மனதின் விணனோல் காலத்தின் அதிபதிோன காலனின் பிடியில் வாழும் 

நம்ணம காலம் அற்ற ணவகுை்டம், ணகலாேம், மமஹராஜ் எனும் இடத்தில் குடியேற்றி 

ணவப்பவரக்யள காலாதீதனாகிே ஆசான். 

 

அருள் : யுகாந்தநாட்டுச ் மசல்வமாகிே குருபிரானின் அருளாகிே மபருங்கருணையே 

அறிவாக, முக்திோக உள்ளது. இதணன ஐவணகத் மதாழில் மகாை்டு ஆசான் நம்மிடத்தில்  

அருளும் மசேலானது –  

1) நம் மனதின் அறிோணமணே சங்காரம் மசே்யும் யபாது அழித்தலாகவும்,  

2) அறிோணமணே அழிதத்ு, குணறக்க முடிோத யசமனிதிணே வழங்கி, 

னிணலனிற்கா மனந்தன்ணன நிறுத்தி ணவக்கும் யபாது காத்தலாகவும்,  

3) ஆசான் தன் ஆலவாே் சூல் மகாை்டு நரனிலிருந்து மனுவாக மாற்றி பிறக்க 

ணவப்பது பணடத்தலாகவும், 

4) மறக்க யவை்டிேணத மறக்க ணவத்து மணறபடா தரிசணனயில் நம்ணம ஆக்கி 

ணவப்பது மணறத்தலாகவும், 

5) அனித்திே உடணல மை்ைில் ணவக்கும் வணர நடந்து மகாை்யட இருப்பது 

அருள்வதாகவும் உள்ளது. 

 

கற்பம் : கயிணலபிரான் சன்னிதியிலுள்ள கற்பம் என்பயத ஆசானின் நாதமாக, ஏழ்நிணல 

கம்பமாக, கலிமாவாக, அவரவர ் மசாந்த வீடாக உள்ளது. அதுயவ நம் மசவிவழி நுணழந்து 

நம்ணம அறிோணம எனும் யசாகத்திலிருந்து மாற்றி அறிமவனும் கற்பக மரமாகிே 

அயசாகத்தில் ஆக்குகிறது.  

 

ஜீவசயகாதரர ் சங்கர ் : பஞ்ஞபூ ங்கள்: நிலம், நீர,் மநருப்பு, காற்று, ஆகாேம் எனும் 

பஞ்ஞபூதங்கள் நம்மிடம் ஐம்புலன்களாகவும் அதன் தணலவனான மனயம பஞ்ஞபூத 

கைங்களுக்குப் பதிோன   கைபதிோகவும் உள்ளது. நீரில் யதான்றி நீரில் மணறயும் மனித 

வாழ்வின் தாத்பரிேயம, நீரில் மை்ணைக் குணழத்து மசே்யும் விநாேகர ்சிணலணே மீை்டும் 

நன்னீரில் கணரப்பது. அதுயபால் நம்மிடத்தில் மனமாக உள்ள விநாேகணர நன்னீராகிே 

திருப்பாற் கடலில் கணரக்கும் மபாழுதுதான் நம் பிறவி முழுணம அணடகிறது என்ற 

பகிரவ்ுகணளத் மதாடரந்்து யதாத்திரப் பாடலுடன் அணவ நிணறவுற்றது. 
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31-08-2022 ~ பு ன்கிழபம ~ வினொயகர் ெதுர் ்தி சிறப்பு ெபப 

ச ொகுப்பு: ஸ்ரீ. விஜயகுமொர்  

 

குருபிரொன் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

 

பிரம்ம பிரகாச மமே்வழிசச்ாணல ஆை்டவரக்ளின் மபரும் கிருணப ஆசீரப்ாதத்தினால் 

ஞானமும், தவநிணல ரகசிேங்களும் அவரக்ள் விணதத்த விணத மூலம் நமக்கு எளிணமோக 

கிணடக்கின்றது. திருவளர் திருசவ சஷய்குகள் சஷய்சக... பாடல். 

 ொன் சபற்ற இன்பம் சபறுக இவ்பவயகம் என்பயத ஜீவ முத்தரக்ளின் யநாக்கம்.  

ஞானத்திற்கான திரு வாரத்்ணதகணளயே மபரியோரக்ள் மனுமுணள துவங்கிே காலந்மதாட்டு 

ஓோது, ஒழிோது, அேராது, கடல்முரசின் கபர கட ்திக் கொட்டும் பஞ்ஞொட்ெரம்... யபால் 

முழங்கிக் மகாை்யட இருக்கிறாரக்ள். யதாற்றமும் முடிவும் இல்லாத சுேம்பிரகாச, முழுமுதற் 

கடவுளாக, பிரைவ மசாரூபிோக, மநற்றிக்கை் பணடத்த விநாேகர ் தத்துவயம குருவின் 

தத்துவம். பொலும் ச ளிச னும் என்ற பாடலில் சங்கத்தமிழ் மூன்றும் தா என ஒளணவோர ்

துதிக்கிறார.் பஞ்ஞாடச்ரமாக, அடி முடி னடுவின் ரகசிேமாக மனித உயிருக்கும், 

ஆன்மாவிற்கும் உள்ள மதாடரப்ாக உள்ள தமிமழனும் அறிவாகிே ஜீவணன, யதணரேர,் சகல 

ஜாதி குல மத பாணஷயினருக்கும் யதணவ என அருளுகிறார.் 

 

ஜீவசயகாதரர ் வடியவலன்:  சதுரய்ுகத்ணதயும் ணகக்மகாை்டு வருகிறவர,் மசடிகளுக்கான 

விணத யபால உலக உயிர ்உற்பனத்திற்கான வித்தாக இருப்பவர.் ஃ என்பது ஆறாம் அறிவாக, 

மூன்றாவது கை்ைாக நின்று விளங்குவணத அறியும் யபாது அகரமுதலாகிே விநாேகர ்

மபருமாணன மதரிந்து மகாள்ளலாம். அவயர வித்தில்லாவித்தாக னாத மபாருளாக ஞான 

ஆகாே மபருமவளியில் குரு மபருமானாக குருபிரம்மா, குருவிஷ்ணு, குருயதயவா, மயகஸ்வர, 

குருசாடச்ாத் பரப்பிரம்மம் என்ற ஐந்து நிணலகளாக வான நாட்டிலிருந்து இறங்கி, பரு, மன, 

வளி அறிவு, ஆனந்த உடலாக குரு மபருமானிடத்தில் மவளிப்படுகிறார.் சீதக்களப 

மசந்தாமணர பூம்பாதமாக பல இணச பாடும் மலரப்் பாதமாக, அவரவர ் உள்ளத்ணத அதிக 

மதளிவுபடுத்தி காட்டும் மதே்வக் கை்ைாடியாகிய குருமபருமானின் துணைமகாை்டு 

அஷ்டாங்க யோகத்தின் மூலம் அனுபவத்தால் அறிேலாம்.  

 

குருபிரொன் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:   

சாவருமுன் சாகப்பழகும் முழு தத்துவ 

ரகசிேதண்த உள்ளடக்கி மகாை்டிருப்பவர ்

கைங்களுக்கு அதிபதிோகிே கைபதி. 

ஆத்மனிடத்தில் உள்ள சுணவ, ஊறு, ஒளி, ஓணச 

நாற்றம் என்ற ஐந்தும் பஞ்ஞபூத தத்துவமாக 

உலகமாக உள்ளது. பாவங்களுக்கும், விணனக்கும் 

காரைம் மனம். நவக்கிரக மசேல்களினால் புத்தி 

(நிசச்யிப்பது) சிதத்ி (உறுதி மசே்வது) நிணல 

குணலந்து தசாபுத்தி உை்டாகி விணனகளுக்கு 

காரைமாகி உை்டான இப்பணடப்ணப அழிக்க 

வல்லவயன மனு.  

 

ஜீவசயகாதரி ஜீவிதா எழுதி - ஜீவசயகாதரி பானுமதி வழி மமாழிந்தது:  

 

விநாேகரின் மூன்று நிணலகள்- தத்துவநிணல, குருமபருமான் நிணல, கடவுள்நிணல. தத்துவம் 

கடந்த குருமபருமானின் ஓரிதழ் சீதக்களப மசந்தாமணர பூம்பாதயம சிவமேப் மபாருளாக, 

விநாேகர ் தத்துவத்ணத நம்முள் விளங்க ணவக்கிறது. மமே்வழி ஆை்டவரக்ளும்   ்துவம் 

கடந்ந  யொனிதி கடசல.. என அருள்கிறாரக்ள். பிரம்மத்ணத தனது முகத்தில் 
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மகாை்டிருக்கும் குருயவ, யமலான விநாேகப் மபருமானின் தத்துவ வடிவம். காட்டுவதற்கு 

வந்த காட்டாணனத் தத்துவயம ஆனமுகம்.  

 

ஐங்கரன்- சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம், நிக்கிரகம், அனுக்கிரகம் என்ற ஐந்து மதாழிலுக்கு 

அரசனாகி அருள் பாலிக்கும் திருசம்சேணல உைரத்்துவதாகும்.  

 

அபேக்கரம்-எமபேத்தில் இருந்து நம்ணம காக்கும் முத்திணரக்கரமாகும். வந்ந சவ ம் 

வபரந்ந அபய ்தினொல் என ஆை்டவரக்ள் அருளுகிறாரக்ள்.  

 

அஸ்தம்-நவக்கிரகத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் நம்ணம மீட்கும் மசேல். 

 

வரதமுத்திணர-வரதன் குருவாக வந்து அருளும் அனுக்கிரக மசேலாகும்.  

 

பூரைம்- நபுசு சிபத்திணன உைரத்்தும் வக்ரதுை்டமாக தத்துவ ரூபமாக நம்ணம பூரைன் 

ஆக்க அவதரித்து வரும் குரு மபருமானின் மசேல்கணள விளக்குவதாகும். 

 

அமுதகலசம்-அமுதம் சிந்தும் தமிழின் உயிர ்நிணலணே உைரத்்துவதாகும். 

தத்துவம் கடந்த பரம்மபாருணள தத்துவத்தின் மூலம் அறிவிக்கும் விநாேகராகிே குருவின் 

திருவடிகணள யபாற்றி வைங்குயவாம்.  

 

குருபிரொன் அருளமு  வரஷ்ிப்பு:  

குருவின் சிறப்ணப மசால்வயத விநாேகர ் தத்துவம். ஐந்து கரத்தின் மசேணல, 

மபாறிவாயில் புலனாகிே ஐந்தவித்தான் என அருள்கிறாரக்ள். சத்திேயவதமும் ஆவியில் 

பிறந்தவனுக்கு மறு பிறப்பில்ணல என்கிறது. பிறவாணமயின் ஒட்டுமமாத்த குறியீயட 

பிள்ணளோர ் சுழி. உயிமரழுத்தின் ரகசிேமான உ எழுத்திணன பிரிக்கவும் உணடக்கவும் 

முடிோது. இணற தமிழின் பாரதூரமான சிறப்ணப உைரத்்துவயத தமிழ் எழுத்துக்கள். 

இணறவணனப் பற்றி யபசக்கூடிே சலிப்பற்ற வாரத்்ணதகணளயே மபரியோரக்ள் எழுதாத 

எழுத்தாக அருள்கிறாரக்ள். ஆறறிவின் ரகசிேத்ணத உள்ளடக்கி அறிவு வடிவாக இருப்பது 

வக்ரதுை்டம். விணனகணள அகற்றுவதால் விநாேகர ் என்றும், கைங்களுக்கு யநசன் 

என்பதால் கயைசன் என்றும், ஏகவிோழனாக குருபகவான் ஆனதால் ஞானசூரிேன் என்றும் 

மசேலுக்கான நாமங்கணளக் மகாை்டிருக்கும் இவணர வைங்கும் முணறோகிே 

யதாப்புக்கரைம் மசவிசம்சல்வத்தின் சிறப்ணப உைரத்்துவதாகும்.  

 

செவியில் சுபவ உணரொ வொயுணரவ்ின் மொக்கள்  

அவியினும் வொழினும் என் என திருவள்ளுவர,் அறிோணமணே சாடுகிறார.்  

 

சரவ்மும் தானாக நொன் எனும் ஜீவனாக, தன் எனும் ஜீவகுணகயில்  வீற்றிருக்கும் மபாருளாக 

நின்று விளங்குபவயர விநாேகப் மபருமான்.  

 

சவண்டுங்கொல் சவண்டும் பிறவொபம மற்றல்லது  

சவண்டொபம சவண்ட வரும் 

மனித வாழ்க்ணகயின் மூன்று ரகசிேம், விதி, மதி, இபறவன். விணனக்யகற்ப 

இணறவன் மகாடுக்கும் யதகம் விணன முடிந்தால் பிறவாணமோகிறது என்பணத.அறிந்தவரக்ள் 

துக்கம் துேரத்தில் இருந்து விடுபடுகின்றனர.் பிள்ணளோரச்ுழிோக விளங்கும் அவரவரக்ளின் 

யதள் மகாடுக்காம் குலமதே்வத்ணதயும் 

ச ய்வ ் ொல் ஆகொச னினும் முயற்சி  ன்  

சமய்வரு ் க் கூலி  ரும்   

என்பணதயும் உைரந்்தவரக்யள ஆதிமாரக்்க னீதி அணவயின் அங்கங்கள். அம்மா என்ற 

வாரத்்ணதக்கும் தாே் அன்புக்கும் நிகரானது இவ்வுலகில் யவயறதும் இல்ணல. எனினும் 
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அதற்கும் யமலான தாோகி, தந்ணதோகி நிற்பவயன இணறவன் என்பது அறிவுள்ள 

மக்களுக்யக மதரியும். நம் அணனவணரயும் கூட்டி ணவத்த அன்மபனும் வியசஷம் அவரவர ்

அறிவு, உயிர,் ஆன்மா சாரந்்த ஒன்றாக அவரவர ்உள்ளத்தியல உதேமாகி ஞானமூரத்்திோக 

ஞானசூரிேனாக விணனதீரக்்கும் வினாேகராக விளங்குகிறார ் என்ற அருள் வரஷ்ிப்ணப 

மதாடரந்்து யதாத்திரப் பாடலுடன் அணவ நிகழ்வுகள் இனியத நிணறவுற்றன. 

 

 

 

இஜச வகுப்புகள்  

ச ொகுப்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுவதவன் 

 

 
07-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம 

 

வந்ந சவ ம் வபரந்ந பய ்தினொல் என்ற யதாத்திரப்பாடணலத் மதாடரந்்து,  

மதே்வத் யதடு கூடகப் பாடலான,  

 

தேடிய லுத்ேஎன்றன் 

வான்பேித் - தேட்டுப்பி றவியதே 

 

கூடினாம் தேன்றிசைத் 

தேடிவ ருசையில் 

வாசைதயா ருதேய்வ 

வாைங்ஙா ணுேிங்தங   -  தேடி 

 

மனிேச்ைட் சையிட்ைவான் 

பாடியூர் வனங்ஙாலி 
பிணிக்ைப்தபற் றிருக்ைின்ற 

தபயினங் ஙட்க்ைிசை   -  தேடி 

 

மனிேப்புற் பூடுைள் 

மலங்ஙல்க் ைேடுமுட்ைள்  

ைனிப்தபாறி யேவுவாழ் 

ைேளங்ங ளுக்ைிசை   -  தேடி 

  

னேனாவந் நதுமக்ைள் 
ஆய்வாதனா ோைதவன் 
றறியாப்பக் ைிவிஷங்ங 
ளேற்ைிசை யினிலின்னாள்  -  தேடி 

 
என்ற பாடல்கள் ராக தாளத்துடன் பாடுவதற்கான பயிற்சி அளிக்கப்மபற்றது. 

 

 

குருவின் முகத்தில் பிரம்ம மிருக்கின்றது. அது அைரதருளால் அவடயப்பபறுகின்றது.  ஆகவை, 

மறதியில்லா னிவனவைாடு எப்வபாதும் குருவைத் தியானித்தல் வைண்டும். 

~ குரு கீவத 
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 21-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம 

 

முன்னுரு ங்ஙுர சிக்குல மொமணி என்ற யதாத்திரப் பாடணலத் மதாடரந்்து, மதே்வத் யதடு 

கூடகத்திலிருந்து  வொசனலொம் சிறப்சபொனொகி என்ற பாடல் சமொேன ராகத்திலும் அடுத்து  

மொங்ஙனிெ ் செொபலயில் என்ற பாடல் ெேொனொ ராகத்திலும் பாடுவதற்கான பயிற்சி 

அளிக்கப்மபற்றது.  

 

 28-08-2022 ~ ஞொயிற்றுக்கிழபம 

 

அண்ட ரொலும றியசவொண் ணொ ்திரு என்ற குருஸ்யதாத்திரப் பாடணலத் மதாடரந்்து, 

மதே்வத் யதடு கூடகத்தில் இருந்து கண்டவரில்பல என்று என்ற பாடலும் அண்டர்  ம் 

பதிபக என்ற பாடலும் முகொரி ராகத்தில் விருத்தமாகப் பாடுவதற்கான பயிற்சி 

அளிக்கப்மபற்றது.  

  
செல்சபொன் பயன்பொடுகளும் விபளவுகளும்  

 

இன்ணறே நவீன வாழ்வின் மிக அவசிேமான மசல்யபானின் நன்ணம தீணம பற்றி, ஆதி 

மாரக்்க னீதி அணவயிலுள்ள மக்களும், குழந்ணதகளும் அறிேயவை்டிேது மிக மிக 

அவசிேமாகும் என்ற குருபிரானின் உத்தரவின் படி, ணகயபசியின் நன்ணம தீணமகள் பற்றி 

ஜீவசயகாதரர ்சரவைகுமரன் பகிரந்்தது -   

 

நன்பமகள்- அறிவுக்கான யதடல், 

பைபரிமாற்றம், உலமகங்கும் உடனடி 

மதாடரப்ு, அவசர உதவி, பாதுகாப்பு, 

வழித்தடம் அறிதல். 

 

தீபமகள்- காது இணரசச்ல், கை்களுக்கு 

யசதம், தணலவலி, மூணள புற்றுயநாே், 

இதே பிரசச்ணனகள், நிணனவாற்றல் 

இழப்பு, உேரம்ன அழுத்தம், 

தூக்கமின்ணம, மனசய்சாரவ்ு, பிறவர 

பற்றிே அக்கணறயின்ணம. 

 

கட்டுபடு ்தும் முபறகள்- 

1. ஓே்வு யநரத்தில் மட்டும் மசல்யபான் உபயோகிப்பது. 

2. ஒரு நாளில் குறிப்பிடட் யநர வரம்புடன் பேன்படுத்துவது. 

3. படுக்ணகேணற மற்றும் வாகனம் ஓட்டுணகயில் மசல்யபான் தவிரப்்பது. 

4. யதணவேற்ற மசேலிகளின் (Apps) பேன்பாடண்ட தவிரப்்பது. 

 

பசல்வபான் உபவயாகத்தால் உடல், மனம், பண ரீதியான பல சிக்கல்கள் ைருைவத அறிந்து 

பயனற்ற பசய்திகள் மூலம் நம் அருவமயான வநரத்வத வீணடிப்பவதத் தவிரக்்க, ஒரு நாளில் 

நாம் வகவபசிவய  பயன்படுத்தும் வநரத்வத கட்டுப்படுத்தும் பசயல்பாடு கூகுளில் Digital 

Wellbeing எனும் பசயலி இருப்பதும், அதன் பசயல்முவற குறித்தும் விரிைாக எடுத்துவரத்தார.்  

 

குழந்ஜதகளுக்கான மசல்வபான் பயன்பாட்டு வழிமுஜறகள் :   

குழந்வதகள் கல்விக்காக பசல்வபான் பயன்படுத்தும் னிவல கடட்ாயமாகிவிடட் 

இன்வறய காலகடட்த்தில்,  பபற்வறாரக்ள் மிகுந்த கைனத்துடன் பசயல்பட்டு குழந்வதகவள 

ைழினடத்த வைண்டும். ஒை்பைாரு னாளும் எத்தவன மணி வநரம் குழந்வதகள் பசல்வபான் 
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உபவயாகிக்கிறாரக்ள், எை்வித பசயலிகவள பயன்படுத்துகிறாரக்ள், சரியான தகைல்கள் 

மற்றும் காபணாளிகள் மட்டுவம காணப்பபறுகிறதா என்ற பல நிவலகவள கண்காணித்தல் 

அைசியமாகும். அந்த ைவகயில் பபற்வறாரக்ளின் பசல்வபான் மூலமாகவை குழந்வதகளின் 

பசல்வபான் பயன்பாடுகவள எப்படி கட்டுப்படுத்துைது, சரியான தகைல்கள் மட்டுவம 

பசன்றவடைதற்கான அவமப்புகவள வமற்பாரவ்ையிடுைது, ையதிற்வகற்ப பாதுகாப்பு 

முவறகவள னிரண்யிப்பது, குழந்வதகள் பைளியில் பசல்லும்வபாது அைரக்ளின் பாதுகாப்வப 

நாம் இருக்குமிடத்திலிருந்வத அறிந்து பகாள்ைதற்கான ைழிகாட்டு முவறகள் என பல 

பயனுள்ள தகைல்கவள விரிைாக விளக்கினார.் 

 

குருமபருமான் வரஷ்ிப்பு:  

நம் மனம் வைதம் ஓதுைதற்கு விரும்புகின்ற பசயல் நல்லது, அதன்றி நம் கைனத்வத 

அதிகம் ஈரக்்கும் மற்ற யாவும் தீவமவய என்பதில் உஷாராக இருக்க வைண்டும். காலத்தின் 

நன்வமவயயும், மதிப்வபயும் உணரத்்துைதற்காகவை இந்த விழிப்புணரவ்ு பசய்தி என 

அருளினாரக்ள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

தனது (பிரம்மசரியாதி) ஆசிரமம், தனது (பிராமணாதி) ஜாதி, தனது கீரத்்தி, ைளம் என்னுமிை் 

பைல்லாைற்வறயும் முற்றிலும் விட்டுக் குருவைவய பசை்வையாய் ஆசிரயிக்க வைண்டும். 

~ குரு கீவத 
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~ஆகஸ்ட ்மாத னிகழ்வுகள்~ 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் அங்கத்தினரக்ளின் அஜழப்ஜப ஏற்று நமது குருபிரான் 

சாஜல ரவி அப்பா அைரக்ள் 11, 12, 13-08-2022 ஆகிய வததிகளில் சிவகாசி மற்றும் 14-08-2022 

காவல சத்திரப்பட்டி ஆகிய இடங்களில் எழுந்தருளி அங்கத்தினரக்ள் மற்றும் எதாரத்்த 

னன்மனத்தினர ்அவனைருக்கும் அருளமுத அருள் ைழங்கினாரக்ள்.  

 

 

 

 

 

14-08-2022 பகல் தூத்துக்குடி அருகில் ஜவப்பார் - பசய்யது சம்சுதீன் தரஹ்ா விஜயமும், 

மாவல மற்றும் 15-08-2022 காவலயிலும் தூத்துக்குடி அங்கத்தினரக்ளிவடவய எழுந்தருளி யுகாந்த 

னாட்டுச ்பசல்ைமாகிய அருளமுதத்வத ைழங்கினாரக்ள். 
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28-08-2022 ஞாயிற்றுக்கிழவம காவல சீடரக்ளுடன் வகாவளம் - தமீம் அன்சாரி தரஹ்ா 

விஜயமும், 31-08-2022 புதன்கிழவம காவல ஜீைதம்பதியர ் கிரிதரன் - புனிதா அைரக்ளின் 

அவழப்வப ஏற்று அைரக்ளின் இல்லம் எழுந்தருளி அருள் பசய்தாரக்ள். 

 

 

 

 

31-08-2022 புதன்கிழவம மாவல ஆதி மாரக்்க னீதி அவை அலுைலக திறந்த பைளி மாடியில் 

வினாயகர் சதுரத்்தி விழா சிறப்பு அஜவ நிகழ்வும், அதவனத் பதாடரந்்து, பங்வகற்ற 

அவனைருக்கும் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் பசயலாளர ்திரு. மணிவண்ணன் அைரக்ள் இரவு 

உணவு ைழங்கினாரக்ள்.  
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வாழ்த்துமடல்: 

 

           31-08-2022 அன்று சிைகாசிவய வசரந்்த நமது அங்கத்தினர ்ஸ்ரீமதி. சாந்தினி சுவரஷ் 

அைரக்ளின் புதல்வி திருைளரச்ப்சல்வி S. கீரத்்தனா மற்றும் திருைளரச்ப்சல்ைன். M.பிரசாந்த் 

அைரக்ளின் திருமணம் நவடபபற்றது. ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ளின் சாரப்ாக 

மணமக்களுக்கு மனமாரந்்த ைாழ்த்துக்கவள பதரிவித்துக்பகாள்கிவறாம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வருங்கால அஜவ னிகழ்வுகள்:  

 

வததி / இடம் னிகழ்வுகள் 

06th October 2022 / மசன்ஜன 

 

குருபிரான் திரு. சாவல ரவி அப்பா அைரக்ளின் 

அைதார திருநாள் வைபைம் 
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2022 ஆகஸ்ட் மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

 

உமாராணி 

ராஜமவகஷ் 

பழனிவைல் 

வகாபிநாத ்

மாதைன் 

மஞ்சுநாதன் 

புன்னவக 

அருணா சுதரச்ன் 

சபிதா 

ஸ்ரீதுல்தாஸ் 

லலிதா 

தனராஜன் 

தியாகராஜன் 

ைடிவைலன் 

மணிமாறன் 

பழனிகுமார ்

கிரிதரன் 

ரிஷிைாஸ் 

சுந்தர ்

ஸ்ரீமா 

மகிமா 

மவகஷ் மதுவர 

சீனிைாசன் காஞ்சிபுரம் 

பாலமுருகன் காஞ்சிபுரம் 

காரத்்திவகயன் ஆைடி 

காரத்்திவகயன் சிைகாசி  

பைங்கவடசன் பசன்வன 

சிைகாசி சவப 
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