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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 

  

 

ஆதிமாரக்்க னீதி அவையின் அங்கங்கவள 

எதாரத்்த நன்மன சற்சன மக்கவள, 

தீரக்்கதரிசனங்கள் நிவறவைறும் இடம் இன்னது 

தான் என அறிவிப்பதற்காக உண்டாக்கப் 

பபற்றவத ஆதிமாரக்்க னீதி அவை.  

 

பசப்பும் பூமி சந்திர சூரியாளும் வசரந்்த 

முன் கால யுகந்பதாடுத்து ஒப்பி மகத்துக்கள் 

எல்வலாரும் இன்னாள் ஓதி எதிரப்ாரத்்த அப் 

பரிசுக்குரிய பபாருள் மனிதனின் தவலக்குள் 

தீரக்்கதரிசனம் நிவறவைறும் இடமாக, நாமமாக, 

கங்குல் பகலற்ற இடமாக, அறிவு இருக்கும் 

தலமாக, இருப்பவதவய எல்லா வைதங்களும் 

ஓதுகின்றன. வைதம் ஓதும் பசயல்கவள 

உள்ளடக்கி உதயமாகி ைரும் இச ் சஞ்சிவகயின் 

ஜனைரி மாத சிறப்பாக, புதத்ாண்டு இன்னதுதான் 

என உணரத்்தும் சிறப்புவரகளும், புதிய 

அங்கத்தினர ் வசரக்்வகயும், அங்கத்தினரக்ளின் 

திருப்பணி வபாற்றி விருதுகள் ைழங்கப் பபற்ற 

நிகழ்வுகளும் இடம் பபற்றுள்ளன.  

 

அறிவின் தந்வதயாக விளங்கும் பரிசுத்த 

ஆவி பதய்ைம் ஒரு திருவமனி தாங்கி சாவல 

ஆண்டைரக்ள் என்ற திரு நாமத்திற்கு 

உரியைரக்ளாக அைதாரம் பசய்த திருனாள்  இந்த ஜனைரி மாதத்தில்  இன்றளவும் பைகு 

விமரவ்சயாக பமய்ைழிச ் சாவலயில் பகாண்டாடப் பபற்று ைருகிறது. உலக மக்கள் 

பகாண்டாடும் பபாங்கல் திருவிழா சாவல ஆண்டைரக்ளால் வகாளரி சாவலயர ்திருவிழா 

என எடுத்து வைக்கப் பபற்றுள்ளது. அதன் பசயல் விளக்கத்வத ஆண்டைரக்ள் தங்களின் 

இரண்டாம் காண்ட பசய்யுளில், இல்லறத்தில் கிரகங்களின் அதிகாரமும், அதவன 

அஸ்தமிக்க பசய்யும் கிரகஸ்தன் என்ற நிவல பற்றியும் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

வஜாதிட சாஸ்திரதத்ில் உள்ள கட்டம் எனும் வீடாகிய இல்லறத்தில் உள்ள, 12 

ராசிகளின் ஆட்சிவய நீசச்மாக்கும் சக்தி பகாண்ட கிரகங்கவள, ராசி, நடச்த்திரங்கள் 

இைற்றின் நாயகமாக உள்ளது. கிரக நிவலகவள மாற்றும் பசயலுக்வக பபாங்கல் என 

பபயர.் ஜனைரி மாதத்தில் ைரும் மகரசங்கராந்தி என்ற வதப் பபாங்கல் நாவள, சூரியனின் 

உத்தராயண பயணம் பதாடங்கும் காலமாக உள்ளது. வமஷம் முதல் மீனம் ைவர உள்ள 12 

ராசிகளில் சூரியனின் பயணம் இரண்டு அயணங்களாக உள்ளது. காலசச்க்கரத்தின் 

பிடியில் சிக்கி பிறவி சுழலில் சிக்கித் தவிக்கும் மக்களுக்கு பிறைாவம அளிக்க ஆதி 

சான்வறாரக்ள் உண்டாக்கி வைதத் பசயவல பபாங்கல். இத் வதைரகசிய பசயவல 

தீரக்்கதரிசனங்கள் யாவும் எதிரப்ாரத்த் தனித் தவலவம பபரும்பதியானைர ் வதான்றி 

பைளியாக்கி வைதத் பசயவல வகாளரி சாவலயர ்திருவிழா. ஆண்டு வதாறும் ஆதி மாரக்்க 

னீதி அவையின் பபாங்கல் திருவிழா வைபைம் சிைகாசியில் சிறப்பாக நவட பபற்று 

ைருகிறது.  

 

வமலும் சிறப்பாக, இம்மலரில், சுந்தரமூரத்்தி சுைாமிகள் தன் மவனவி சங்கிலி 

நாசச்ியாவர வதடி ைந்த இடமும், கன்ை மகரிஷியின் ஜீைசமாதியும், புஷ்பரவதஸ்ைரர ்
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என்ற ஈஸ்ைரன் உள்ள ஆலயமுமாகிய சூரியனார ்வகாவிலும், அங்கு நம் மக்கள் பசன்று 

ைந்த நிகழ்வுகளும், ைருங்கால மக்கள் வகாவிலுக்கு பசல்ைதின் வநாக்கத்வத 

அறிைதற்பகன இடம் பபற்றுள்ளன. இக்வகாவிலின் தல விருட்சமாக விளங்கும் திருவைாடு 

மரமும், எல்லாக் வகாவில்களின் தலவிருட்சமும் மற்றும் ஆகம விதிகளும் உணரத்்துைது, 

வைர ்வமலும் தவலகீழுமாக உள்ள கற்பகத் தருவையும், ஒரறிைாக விளங்கும் அதன் இவற 

குணம் வபான்வற, மனிதனும் விளங்க வைண்டும் என்பவதயாகும். இவை யாைற்வறயும் 

தாங்கிைரும் இந்த சஞ்சிவகயின் அம்சங்கள், மற்றும் இவச ைகுப்பின் நிகழ்வுகள் 

யாைற்வறயும் நன்மக்கள் நிஜமான வதடுதலுடன், படித்துப் பயன் பபற, பரிசுத்த ஆவித ்

பதய்ைம் பரம்பபாருளின் திருைடி வபாற்றி ைாழ்த்துகிவறன். நன்றி. நமஸ்காரம். 
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இவறைவன அவடய எல்வலாருக்கும் ஆவசதான். ஆதி சுருதிகளின்படி வைத்துப் 

பாரக்்கும்வபாது, அந்ந இவறைன் மவனா ைாக்குக் காயங்ஙளுக்கு எட்டப்படாத அவத - ைரம்புக் 

கடந்ந அந்ந ஸ்தானத்வத - அந்ந ைல்லபத்வத மக்கள் ஐந்நறிவு பகாண்டு எட்ட முடியுமா? சப்தம் 

ஒரு எல்வல அளவுதான் வகட்கிறது. கண் ஒரு எல்வல அளவுதான் பாரக்்கிறது. மூக்கு ஒரு எல்வல 

அளவுதான் னுகருகிறது. ைாய் ருசித்த அளவுதான். வதகம் ஸ்பரிசித்த அளவுதான். இந்ந ஐந்நு 

அறிவுகளுக்கு உள்வள பிரட்டிப் பிரட்டிப் பாரத்்தால் என்ன பிரவயாசனம்? இவறைவன எட்ட 

முடியுமா? எட்டவை முடியாது. ஆனால் அைவன எட்டக்கூடிய ஒரு ைஜ்ஜிர வதகம் உனக்குள்வள 

இருக்கிறது. இவதக் கூட்டி வைக்க ைந்நைரக்வள மக்கள் அல்லத்தட்டி விட்டாரக்ள். வலசாக 

எண்ணி, துசச்மாக எண்ணி, அலட்சியப் படுத்தினாரக்ள். ஆகாய விமானம் ைருைதற்கு முன், னீ 

அவதக் கனவில் கண்டதுண்டா? னாம் ஒரு பபரிய படிப்பாளி என்று பட்டம் பபற்றிருக்கிவறாம். 

ஆனால் விமானத்வதப் பாரத்்ததில்வல. னீங்ஙள் படித்துப் பட்டம் பபற்றைரக்ள் அல்ல. ஆனால் 

விமானத்வதப் பாரத்்திருக்கிறீரக்ள். னீங்ஙள் அவதப்பற்றி எம்மிடம் ைந்நு விமானம் இப்படி 

இருக்கிறது, அப்படி இருக்கிறது என்று பசான்னால், அது எப்படி எம் னிவனவுக்கு உருைாகும்? 

னீங்ஙள் னிவனத்தால் உங்ஙள் அறிவுக்கு ைரும். எமக்கு எப்படி ைரும்? ைராது. அதுவபாலத்தான் 

இைன் அறிவை வைத்து வைதப் பபாருவள னிவனப்பதும் இருக்கும். 

 

~ சாஜல ஆண்டவரக்ள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2023 ைனவரி மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள் – 2023 பிப்ரவரி மாத மவளியீடு 

 

 

01-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ புத்தாண்டு சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

 

அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக் கதஜவ ... என்ற குருமணிமாவல பாடலுடன் அவை இனிவத 

மலரந்்தது. 

 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

புது ைருடத்தின் சிறப்வப அறிய ஆரை்முடன் ைந்திருக்கும் னன் மக்கவள ஆதி மாரக்்க 

னீதி அவையானது ைருக ைருக என ைரவைற்கிறது. ஒை்பைாரு ைருடமும் உறவினரக்ள் 

நண்பரக்ளிடத்தில் புத்தாண்டு ைாழ்த்துக்கவள 

பரிமாறுைதால் னம் அறிவில் மாற்றம் ஏதும் நிகழவில்வல.  

 

நாமளன ஒன்றுபபாற் காட்டி உயிர் ஈறும்  

வாளது உணரவ்ார்ப் மபறின்     

 

என்ற திருக்குறளின் படி, முக்காலம் உணரந்்த 

பபரிவயாரக்ள் னம் மீது இரக்கம் பகாண்டு, புண்ணிய 

நாளாக, நம் பாை நாடக்வள மாற்றி, அறிவுப் பிறப்பில் 

பிறப்பிக்கும் னாவள புத்தாண்டு. 

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் பபரிவயாரக்ள் திரு னா பகாண்டு 

நம்வம ைருடுைதன் மூலம் பிறக்கும் நாவள 

ைருடப்பிறப்பாகும். தன்வனயறியும் தைமுவறயின் 

இரகசியதவ்த அறிந்து அவடைதன் பலவன 

புத்தாண்டாகும். 

 

ஜீைசவகாதரர ் கிருஷ்ணமூரத்்தி: புது ைருடப்பிறப்பின் பமய்வம இரகசியதவ்த, பபாய்யகத் 

துவறந்துள்ள னம் மனதின் மூலம் அறிய முடியாது. குருபிரானின் அருளால் பமய்க்கல்வி கற்று, 

சாைரும் முன் சாகப் பழகும் பிரம்மவித்வதவய பழகித் வதரை்தன் மூலவம அறிய முடியும். 

 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

சாகாக் கல்வி என்பது படிப்பதல்ல, பழகுைது. அக்கல்விவய கற்பதற்கு காலம் மிக 

அைசியமாக இருக்கிறது. சம்பாதிக்க முடியாத பபாருளாகவும், இவறைன் இனாமாக தந்த 

பபாக்கிஷமாகவும் இருக்கும் காலத்வத வீணாக்காமல் தன்வனயறிைவத தகும் அறிைாகும். 

தன்ஜன அறியத் தனக்மகாரு பகடில்ஜல என திருமூலரப்ிரானும் அருளியுள்ளார.் 

தன்வனயறியும் பசயவல பழகும் மக்களுக்கு னித்தமும் புது ைருடமாக இருக்கும். 

தனித்தவலப் பபரும் பதியாக இருக்கும் குருைானைர,் அறியாவம எனும் இருளில் 

இருப்பைரக்வள அறிவுப் பிரகாசத்தில் ஏற்றி பதளிைான ைாழ்வில் ைாழ வைக்கும் 

ைல்லைராைார.் அறியாவம எனும் இருவள அகற்றும் அருள் வித்தானது ஆண்டைரக்ள் 

ஆசீரப்ாதத்தால் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையில் ைழங்கப்பபற்று ைருகிறது.  

 

சிறந்த வகங்ஙரய்தாரரக்ள் மற்றும் மின்னணு சஞ்ஞிவகவய பதாகுத்து ைழங்கும் 

அங்கத்தினரக்ளுக்கு ஆசான் திருக்கரங் பகாண்டு விருதுகள் ைழங்கி ஆசீரப்தித்தாரக்ள். 

வமலும் புதிய அங்கத்தினரக்ளின் வசரக்்வகயும் இனிவத நவடபபற்றது. அறிவைப் பபற்ற 

மக்களுக்கு னாடக்ள் ைரும் னாபளல்லாம் னலனாளாக, புது னாளாக அறிவு பூப்வபறும் 

னாளாக பிறக்கும் என ஆசீரப்தித்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 

 



 

7 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

February 2023 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

 

07-01-2023 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

 

தாகமும் தணியான் தன்னுயி ரறியா ... என்ற ஞானமுவறயீடு பாடலுடன் அவை இனிவத 

மலரந்்தது.  

 

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் எண் – 115: உன் னிவனபைன்னும் பிடரியில் 

சூவடற்றவை தை ைணக்க முவறகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

குழல் வணக்க பலன்: ஆசானின் னாதத்வத வகட்டு, அதன் படி னடப்பவத குழல் 

ைணக்கமாகும். மசால்லக் பகள் ஞானவழி சுருக்க மின்னூல் என்ற பமய்ைழி னூல் 

பாடலுக்கிணங்க, ஆசான் பசால் வகட்டு அறைழியில் னின்று மனம் முத்தியவடயும் பசயவல 

தூலமுத்தியாகும். ஜீவபன திருசச்ிற்றம்பலப் மபாருளதாகும். னான் எனும் சிைமயப் 

பபாருளாகிய ஜீைவன அறிந்து அவடயும் பஜன்ம சாபல்ய பசயவல ஜீைமுத்தியாகும்.  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: குரு ஸ்பதாத்திரம் வாவிண் பமகக் குஜடச ்ஜசவ பமனியர் ...  

குருபிரானின் அருளமுதவம விண்வமகக் குவடயாக னின்று னாத மவழயாகப் பபாழிகிறது. 

வசைத் திருவமனியின் விலாசத்வத அறிந்த ஆசானின் ைாய்வமவய வகாைரத்ன குவடயாக 

இருந்து னம் தவலவயக் காத்து இரடச்ித்து பாைம் நீக்கி, புலன்கவள பளிங்காக மாற்றி 

பமய்ப்பலன் அளிக்கிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:் தாவீது நாயகம் வரலாறு (ஆட்டிவடயன் அரசனான கவத)  

கரத்்தரின் விருப்பப்படிவய இஸ்ரவைல் குல ைழிகாட்டி சாமுவைல் நியமித்த அரசவர சவுல். 

தனது இழிகுணத்தால் இவற கட்டவளகவள மீறி அரசாடச்ிவய சீரக்ுவலத்த சவுவல நீக்கி 

பபத்லவகமிலுள்ள ஈசாவின் மகனான தாவீது னாயகத்வத (ஆட்டிவடயன்) இஸ்ரவைல் 

ராஜாைாக சாமுவைல் திருப்பபாழிவு பசய்தார.்  

 

தாவீது னாயகத்தின் சங்கீதங்கள்:  

ஆதியாகமத்தில் சிருஷ்டியின் பதாடக்கம் மற்றும் வீழ்சச்ி பற்றி கூறுைது 1 முதல் 41 

சங்கீதங்கள். யாத்ராகமத்தில் மீடப்ின் மூலம் சுதந்திரம் பபறும் தன்வமவயக் பற்றி கூறுைது 

42 முதல் 72 சங்கீதங்கள். வலவியராகமத்தில் பரிசுத்த ஆலய னுவழவு ஆராதவனகள் பற்றி 

கூறுைது 73 முதல் 89 சங்கீதங்கள். எண்ணாகமத்தில் ைனாந்திர பயண ைழிகவளக் பற்றி 

கூறுைது 90 முதல் 106 சங்கீதங்கள். உபாகமத்தில் துதிக்கு உரியைரக்ளின் வபாதவனகவளயும் 

துதி னிவற ைாழ்வு பற்றியும் அருளுைது107 முதல் 150 சங்கீதங்கள்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: அமுத கஜலக்ஞான பபாதம் - இரண்டாம் காண்டம்  

புகலரிய முதுவலுன வுலகவன பரிசு... பபரிவயாரக்ள் ைலு-னா பகாண்டு அருளும் பமய் 

னிவலகவள கைனத்துடன் வகக் பகாண்டைரக்வள னித்திய ைாழ்ைான யுகப்பரிவசப் 

பபறுகின்றனர.்  

காணுதந்நாத் பதாணுதுந்ந னுடம்பிற்குள்பள...(விருத்தம்). பிரணை வதகத்தின் 

இரகசியமாகிய கதிஉடம்பு, அழிவுடலினுள் இவறைன் இனாமாக அளித்த அழியாப் 

புகழுடம்பாக இருக்கிறது. கால கால காலங்ஙடந்த இரகசியங்கள் பபாதிந்த பிரம்ாலயமாக, 

னம் இருப்பு மவனயாக, சந்ததி பாரம்பரியமாய் னம் மகவுகளிருந்த இடமாக இலங்ஙும் 

இல்லறத்தில் குடிவயறி ைாழ்ைவத பசாரக்்கபதி ைாழ்ைாகும்.  

 

காணுவதுன் தாயாதி மஜனயுமாகும் ... தாய்க்கு ஆதியாகிய தகப்பனிடத்தில் ைாங்கி ைந்த 

அமானிதபமன்னும் பமய்ப்பபாருவளக் கண்டு, ஆணும் பபண்ணும் இருந்து ைளர ் தலத்தில் 

னின்றால் அழபகாளிரும் னம் னாமத்வத தரிசிக்கலாம்.  

 

ஆணும் மபண்ணும் பதாணுமங்பங     

ஆண் மபண்ணற்ற னிஜலயும் 

அஜனத்தும் தரிசனமாமமங்ஙள்  

இனத்தின் பஞ்ஞாட்சரபம   (ஐம்மணிப் மபாதிஜக) 
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ஆசானின் அருளமுதம் மூலம் இல்லறத்தின் விபரத்வத விளங்கிக் பகாண்டைரக்ள், 

உடபலடுத்த பலனவடந்து பஜனனப்பிணி அற்று ஆனந்த உடலில் ஆழ்கிறாரக்ள்.  

 

இல்லற னல்லற மீமதன் றீட்டிய ... (கலி விருத்தம்). சுருதி முகத்திவனாராகிய சற்குருவின் 

மவற னாவினிருந்து பிறங்ஙும் மணி மந்ர ஒளஷதத்வத ைல்லப பசவி பகாண்டு 

அனுபவிப்பைரக்ள் பிறவிப்பிணி னீங்கி பிறைாவம எனும் பபரும்வபறு பபறுகின்றனர.்  

 

என்ன காலமி ஜறவன் திருவருள் ... அைதார மூரத்்திகள் ைரும் காலத்தில் இவறதிரு அருளால் 

கூடிக்பகாண்ட மக்கவள பாக்கியைான்கள். மண்ணிவல பஜன்மபமடுத்து வகாள்களின் 

பீடிப்பினால் எமனிடத்தில் சிக்கிக் பகாண்டிருக்கும் மக்கவள வகாளரி ைாளுடன் ைந்து 

காக்கும் திருமூரத்்தியவர எண்ணி னம் பனஞ்ஞம் களிக்க இயம்புைாம்.  

 

வினா: இல்லறமிவ் விரிவுணரா வடிபய னுந்நன் ... (விருத்தம்) குருபரவன வதைா! இல்லறமும் 

கிரகஸ்தனும் ஒன்றுதானா என்பவத அடிவயனுக்கு அருள வைண்டுகிவறன்.  

 

விஜட: பகாதடா தனந்நராதி மயன் குலக்கு மாரபர ... (சந்நக் கலிவிருத்தம்) ஆதி மூைரான 

தானு, மால், அயன் வதடிய திருைடியிவன வசாதி கிரகஸ்தன் னிவலயிலிருந்து சீருவரக்கிவறன்.  

இல்லறமுங் ஙிரகஸ்தன் மசயல் மவவ்பவறாம் ... (விருத்தம்) அகண்ட முடிசச்ுடர ்வதகமாகிய 

இவறத்திரு சன்னிதியில் சிைமயமாய் இருப்பைரக்ளிடம் னைக்கிரக வகாள்களின் 

அதிகாரங்கள் பசல்லாது. காலசச்க்கர பமன்னும் ஒன்பது கிரகங்ஙளும் னுவழந்நு பகாண்டு 

னடாத்து அதிகார ைரம்புகளும் கண்டு என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளபடி, சாகாத் 

தவலயாகிய இவறைவன தன்னுள் கண்ட பமய்ஆசாவன சுருதிவிதி கடந்ந கிரகஸ்தனாம்.  

 

வினா: இருளறுஞ் மஞால்லி யங்ஙுமு தயத்ஜத ... (கலி விருத்தம்) குரு ஈஸ்பரா! அருனவட 

பாதம் வனாை அடிவமக்காக இறங்கி ைந்து அருளும் பபருனிவலகவள சிரந்நாங்கி பணிந்து 

வகடக்ிவறாம். கிரகஸ்த் தனின்ன மதனப் மபாருத்தத் பதாபட... (விருத்தம்). காவி தாங்ஙி 

ைருைதுவை சன்யாசமாகுபமன்று உலக மக்கள் உவரப்பதன் விதபமன்ன தயானிதிவய 

சற்குருவை சாற்றும் னாதா.  

 

விஜட: சாற்றுகின்ற சன்யாசங் ஙாவி யல்ல ... (விருத்தம்) சன்யாசம் என்பது மவனவி, 

மக்கவள தவிக்க விட்டு வபாகாமல், காவி உவட தரிக்காமல், காடுகளில் ஒளிந்நு திரியாமல், 

வசற்றிலுள்ள பூசச்ிவபால், புளியம்பழ ஓடு வபால், தாமவர இவலத் தண்ணீர ் வபால் 

ஜகத்திவனாடு வசரந்்து ைாழ்ைவத சன்யாசமாகும். சாற்றுகிபறன் வயது வந்ந மகபன 

பகளாய் ... அறிவுப் பருைமவடந்த மகவன - இசச்ா சக்தியாகிய ஏழு சதி மாயாசக்திகவள 

விட்டு விலகி, மனதற்ற பரிசுத்த னிவல பபற்று, சதா இவற நாட்டமுடன் இருந்து கற்பகதவ்த 

வகக்பகாள்ைவத சதாக்ஞானம். ஐங்ஙாய அவிழ்தத்வத ஆசான் துவணவயாடு துரியத்தில் 

சமமாய் னிறுத்தி மகாமந்திரப் பபாருவள வதாற்றமாகத் தன்னுள் அறிந்தைரக்வள சன்னியாசி 

என்ற ஆசீரப்ாத அருடக்ிரண விரிப்புகளுடன் ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

08-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. கவிதா பகாபிநாத் 

 

 

ஜீைசவகாதரர ்பகௌதம்: அவனத்து னாமமும் ஓர ்பபாருளாகிய ஜீைவனவய குறிக்கும். அழிந்து 

வபாகும் இன்பத்வதவய நாடும் மனிதன் அழியாத நித்திய வபரின்பத்வத ஓர ்பமய்குருபிரான் 

மூலமாகத்தான் அவடய முடியும். சுகப்பிராப்தியான நித்திய இன்பம் அவடய 

ஆசானின் வகயகப்பட்டு, அறிவு கண் திறந்து, இருதயம் விளங்கி, மனம் ஒருவமப்பட்டு 

ைணங்குைதால் இல்லறமாகிய வீடு விடியும். பமய்குருபிரானின் இரக்கத்தால் மூன்றாைது 

கண் திறப்பிக்கப் பபற்று விவன முதல்ைனாகிய இவறைவன சந்தித்தால் தான் விவனயானது 

தீரும் இதுவை இறப்பு ஒழிக்கும் சன்மாரக்்கம். முக்குணங்களால் மனம் வமவலாங்கி அறிவு 

அடிவமயாகிறது. ஆசானின் துவண பகாண்டு ைாசி, கால் மூலம் உசச்ி அவடந்து பமய் மணம் 
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கமழ, வகாடி சூரிய பிரகாசமான இதயம் விளங்கி, பானமுதம் அருந்தி, காலன் அணுகா, 

கலாதீதன் ஆகலாம்.  

 

னிசச்ய மாகபவ வுசச்ி வழிக்கண் 

டூசித் தமர் பபாடட்ால் 

பனச முடன்பா லமுதமி றங்ஙும்  

னீபரு கப்பருமகன்    (பிள்ஜளத் தமிழ்) 

 

அடியும் முடியும் னடுவும் கண்டு அை்ைானைரக்ளும், அடக்கம் மடக்கிப் பிடிக்கத் 

பதரிந்வதாரும் அனந்தரக்ள் என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். கங்காளன் பூசும் 

கைசத் திருநீறு பகாண்டு கைனம் வமம்பட நல்ல கதி அவடந்து விவன முடிந்து விவனவயான் 

ஆகிய இவறைவன அறியலாம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் அைரைர ்இடத்தில் ஜீைனாக சிைனாக பமய்ப்பபாருளாக ைழிநடத்தும் 

பபாருளாக உள்ளிருக்கும்  இவறைவன முன்னிவல குருைாக ைரும் ஆசான் அருளால் 

அறிவிக்கும் வபாவத நாம் அறிய முடியும். தாயின் மிக்காங் கருவண பகாண்டு அருளும் 

குருபிரானின் ைாய்வமக்குள் ஆகும் பபாழுது தான் மனிதன் என்ற பதத்திற்கு நாம் 

ைருகிவறாம். அறியாவமயால் னரனாய் இருந்த நம்வம புனிதமான மறுபிறப்பால் 

மனிதனாக்கி, மீண்டும் நம் மனம் நழுகாமல் பாதுகாத்து, நாளிவன மீட்டி, ைாசி எனும் குருவின் 

ஆசீரப்ாதத்தால் சிைபதம் அவடய ைழி காட்டும் பசயல் பகாண்டதுவை ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவை.  வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

 

 

08-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. மைய்குமார ்

 

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் அைரைர ் இடத்திலும் அறிைாக விளங்கும் ஜீைவன சிற்றம்பலப் 

பபாருளாக குருைாக உள்ளது. அகரப் பபாருவளயும், எழுதாத எழுத்வதயும் அறிந்தவத உயிர.் 

இவதவய, 

 

எண்மணன்ப ஏஜன எழுத்மதன்ப இவ்விரண்டும்  

கண்மணன்ப வாழும் உயிர்க்கு  என திருக்குறளில் அருளப்பபற்றுள்ளது. 

 

னிவனவு, உணரவ்ு, கைனம் இதவனக் பகாண்டு எை்ைளவு பதாவல தூரத்தில் இருக்கும் 

பபாருளாக இருந்தாலும் ஒரு கணப்பபாழுதில் வபரறிவு பகாண்டு அறிய இயலும். ஜீைன் 

அைாவுடன் தாவி மனமாைதற்கு முக்குணவம காரணமாகிறது. முக்குணத்வதக் கடந்து 

நிரக்்குணத்தில் நின்றால் இவறைனுடன் இரண்டறக் கலக்க இயலும். ஒருைரின் எண்ணம், 

பசால், பசயலுக்குத் தக்கைாறு பைளிப்படும் ைாய்வமவயக் பகாண்வட நரன் மனு வதைன் 

என்ற நிவலகவள அறிய முடியும். வதாற்றத்திற்கும் வதாற்றம் அற்றதிற்கும் காரணமாக 

இருப்பது இருள். ஆசானின் அருளினால் இருள் விலகும். வதாற்றம் இல்லாத ஒன்வற 

வதாற்றத்திற்குள் ஆக்குைவத,  

 

பதான்றின் புகமழாடு பதான்றுக அஃதிலார்  

பதான்றலின் பதான்றாஜம நன்று  என திருக்குறளும் விளக்குகிறது.  

 

இது எழுைவகத் வதாற்றத்தில் வதாற்றமில்லா நரவன ஆசானின் பரிசுத்த நாதத்தால் மனுைாக 

மாற்றும் திருசப்சயவலக் கூறுைதாக உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரி சுமதி: நான்கின் சிறப்பு -  

நாற்காரண ராஜனிவலகள்: தூங்காஜம: தூங்காமல் தூங்கி அறிவில் விழித்திருத்தல். 

துணிவுடஜம: பமய்ஞானத்தில் பதாடரந்்து பயணிப்பதற்கான மவனாதிடம். கல்வி: பமய்க் 

கல்வியாகிய சாகாக்கல்விவயப் பயில்ைது. னங்ீகானிலம்: தூல, சூக்கும, காரண, 
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மகாகாரணம் என்ற நான்கு வதகங்களும் கடந்து அப்பாலுக்கு அப்பாலாய் இருக்கும் 

அை்விடவம னீங்கா நன்னிலம். 

 

நான்முகம்:  திவசகளற்ற இடத்தில் வீற்றிருந்து எண்திவசவயயும் காணக்கூடிய ஒன்வறவய 

காணுமமண் டிஜசயுமுன் முகபம ... என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளரக்ள். 

 

நான்கு தலம்: சாபலாகம் (மனம் சாகுமிடம்) = அறம். சாமீபம் (நமக்கு சமீபமாக உள்ள ஜீைன்) 

= பபாருள். சாரூபம் (அத்வைத நிவலயாகிய அன்புடன் கலத்தல்) = இன்பம். சாயுசச்ியம் 

(இவற நிவலபயனும் பிறைா நிவல) = வீடு. பதய்ை வயானியில் பிறந்தைரக்ளுக்கு அருளமுது 

ஊட்டி ைளரப்்பதில் தாயாகவும், நன்பனறியில் நின்று ஒழுக்கத்வத புகட்டுைதில் 

தந்வதயாகவும், அறியாவமபயன்னும் இருளகற்றி அறிவை ஒளிரசப்சய்து நம்முள் இருக்கும் 

பதய்ைத்வத அறியசப்சய்யும் குருைாகவும், ஒவர திருவமனியாக ைருபைவர பமய்குருபிரான். 

 

சதுர்த்தி: (வினாயகர ்சதுரத்்தி) புள்ளியிலிருந்து ைந்ததால் பிள்வளயார.் இது எழுதாத எழுத்து, 

அடி-முடி-னடு எனப்படும் மூன்றாைது கண்ணின் இரகசியதவ்த அறிவிக்கின்றது. 

அகங்காரத்தின் துவணவயாடு நான் என்பது மனம் என்னும் கண்ணாடி ைழியாக 

பைளிப்படுைது சரிவய. இதன் ைழியாக ஜீைவனக் காண்பது கிரிவய. சரை் நாமமும் நாம் தான் 

என அறிைவத வயாகம் (மனமும் மூசச்ும் ஒன்றாக இவணைது). மனம் பூரிக்க பாைத்வதயும், 

அறிவு பூரிக்க சாைா ைரமாகிய ஞானத்வதயும் அவடைர.் இவை நான்கும் மனதின் சாதனப் 

பபாருளாகும்.  

 

வரண்ாசிரமம்: பமய்ஞான இசவ்சவய இல்லாதைன் சூத்திரன். பமய்ஞான இசவ்சயுடன் 

ஆசானின் பாதம் பணிந்தைன் வைசியன். புலவனந்வதயும் பைன்று வைராக்கியத்துடன் 

இருப்பைன் சத்ரியன். ஆசானின் கருவணயினால் பிரம்ம உபவதசம் பபற்றைன் பிராமணன். 

 

யுகங்கள்:  கிருதயுகம், திவரதாயுகம், துைாபரயுகம், கலியுகம்.   

பதகங்கள்: தூலவதகம், சூக்குமவதகம், காரணவதகம், மகாகாரண வதகம். 

பயானிகள்: புழுக்கம், வித்து, அண்டம், சிவன. 

ஒழுக்கங்கள்: இந்திரிய ஒழுக்கம், கரண ஒழுக்கம், ஜீை ஒழுக்கம், ஆன்ம ஒழுக்கம். 

பவதங்கள்: ரிக், யஜுர,் சாம, அதரை்ண வைதங்கள். 

இஸ்லாத்தின் படித்தரங்கள்: ஷரிகத், தரிஹத், ஹக்கிகத், மஹரிபத.் 

அந்தகரணங்கள்: மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம். 

புறகரணங்கள்: கண், மூக்கு, பசவி, ைாய். 

 

இவறைனின் பவடப்பில் அவசயாத ஆகாயம் ஒன்றின் கீழ் அவசயும் நிலம், நீர,் பநருப்பு, 

காற்று ஆகிய நான்கும் உள்ளது. அவசயும் நான்வகயும் அவசயாமல் ஆக்கக்கூடிய பசயவல 

பிரம்மவித்வத. 

 

ஜீைசவகாதரி சருபா: பிறவிப்பிணி தீர இவறைவன அறிந்து அவடய வைண்டும். அதற்கு வைதம் 

ஓதுதல் மனிதனின் கடவம.  

 

வைதம்: அந்தகரண கூடட்த்தின் தவலைன், ஆறாைது அறிைான மனம். இவத இன்னது என 

அறிவிப்பதுவை வைதம் (ஆசான் திருவமனி). ஓவசவய ஒளியாக மாற்றுைவத பிரம்மவித்வத. 

இவத முத்பதாழிலுடன் (பவடத்தல், காத்தல், அழித்தல்) ஒப்பிட்டுப் பாரக்்கும் பபாழுது, 

வித்தில்லா வித்து மூலம் ஆசான் அைரக்ள் தன் நாதத்தால் அறியாவமவய சம்ஹாரம் 

பசய்ைது அழித்தல். அறியாவமவய அகற்றி அறிவில் நிவலத்து நிற்பதற்காக வகாபதல்லாம் 

நீக்கி பமய்யமுது அளிப்பது காப்பது. நரவன மனுைாக்கி பின் வதைனாக்குைது பவடத்தல். 

 

எைரது ைாக்கியத்தினால் னிமிஷத்தில் அல்லது னிமிஷத்தினது பாதியில் தனது 

ஆத்மாைாகிய சிைத்திவன யறிந்நு (புருஷன்) விமுக்தனாைவனா, அத்தன்வமய ஸ்ரீ குருவிற்கு 

னமஸ்காரம்.  

~ குரு கீஜத 
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ஜீைசவகாதரி பசஜிதா:   

பதகம்னம்பபா லுள்ள எம்குரு னாதருக்கு ... (ஐம்மணிப்மபாதிஜக) 

புறத்வதாற்றம் வதகம் அல்ல. அழியாத ஒன்வற வதகம். இவறைனின் சாயலாக இருக்கும் 

ஆசானின் ஓவச பகாண்ட நடனத்தாவல மனு ஈசனாக ஆகுைவத இயல்பு. 

 

ஜீைசவகாதரர ்பசாரண்மதி: வகாபத்தின் விவளவுகள்:  வகாபத்தால் உடலில் பல உபாவதகள் 

ஏற்படும். ஐம்புலன்கள் பசயலிழக்கும். இளவம குவறந்து ைவயாதிகம் அதிகரித்து ஆயுள் 

குவறயும். மனித அறிவையும், ஆற்றவலயும் மழுங்கச ் பசய்யும். வகாபத்வதத் தவிரத்்து 

சகிப்புத்தன்வமவய ைளரத்்துக் பகாள்ள, ஆசான் அருளிய ைணக்க முவறவய கைனத்துடன் 

பழகி தன்வனத்தாவன சரி பசய்து பகாள்ள வைண்டும். காலனாகிய வகாபத்வத காலால் 

உவதக்கும் கருதவ்த குருமுகமாகத் பதரிந்து காற்வறப் பிடிக்கும் கணக்வக அறிந்து 

காலவன பைல்லலாம். 

 

ஜீைசவகாதரர ்ரிஷி:  

 

அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக் கதஜவ யஜடக்கும்பப ரறிமவனக்... (குருமணி மாஜல) 

அங்கமதில் முதன் முதலில் உதித்த பபாருவள உருைாக்கியதுவை முதல் பபாருள். ஐம்புலக் 

கதவை அவடக்கும் வபரறிவு என்பது தன்னுவடய உயிவர பபட்டகத்தில் வைத்து பூட்டுைது. 

மனிதன் இவறைனின் இரகசிய பபட்டகம். இப்பபட்டகத்வத திறக்கும் சாவி, வபசுகின்ற 

லிங்கமாக உள்ளது. ஐம்புலனும் ஐந்து உலகமாக உள்ளது. புலன்கள் ஒை்பைான்றிலும் 

பைளிப்படுைது நான். நான் அவசந்தால் அவசயும் அகிலபமல்லாம் என்பவத அறிைவத அறிவு. 

ஆசானின் நாதம் பைளிப்படும் பபாழுது மனம் அவலயாமல் சுத்த ஓர ்நிவனைாக நின்று அவத 

உள்ைாங்கும் வபாது மட்டுவம பமய்ஞ்ஞானத்தில் வமவலாங்க இயலும். இல்வலவயல் புலன் 

ைழிபற்றி நம் ையது ைாழ்நாவள இழந்து, பிறவிப் பபருங்கடலில் மூழ்கி வீழ்வைாம் என்ற 

பகிரவ்ுகவள பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது.  

 

 

12-01-2023 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. பேமலதா தியாகராைன் 

 

 

அந்ந னாளில் அஜணத்மதஜன யாட்மகாண்டு 

விந்ஜந வீசும்வி ரிகதிர் ஏற்றிபய…  என்னும் குரு ஸ்பதாத்திரம் பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகள் மலரந்்தன. 

 

வான்மதி மகாரல் திருவாக்கியம் எண்: 97 சிரிக்க வைண்டியதிற்கு சிரிக்கும் குணம் 

ஆண்களுக்கு 36 ையது ைவர இருக்கும்... இந்த அழிந்து வபாகிற உலகப் பபாருடக்ளின் வமல் 

வைக்கும் பற்வற பாரமாக நம் ஜீைன் வமல் ஏறிக்பகாள்கிறது. இதவன திருைள்ளுைர ்பிரானும், 

 

தனக்குவஜம இல்லாதான் தாள் பசர்ந்தார்க் கல்லால்  

மனக்கவஜல மாற்றல் அரிது    என அருளியுள்ளார.் 

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: பள்ளி ஜயயுமமய்ப் பால்தந்ந வள்ளஜலக் கள்ள மின்றிக்க 

லந்நந்ந னாளிபல... (குரு ஸ்பதாத்திரம்). பள்ளி என்பதற்கு கற்கும் இடம் எனவும், 

துயில்பகாள்ளும் இடம் எனவும் பபாருள். திவசயிவன காட்டி திருப்பள்ளி காட்டும் 

பமய்குருபிரானின் ஒரு பமாழியாம் குருபமாழியின் மூலம் அந்த பமய்ப்பாவல கற்று, 

அைரக்ளின் நிவனவில் நாம் இரண்டற கலந்வதாமானால் தூங்காமல் தூங்கி சுகம் காணும் 

இடமான பள்ளிவய நமக்கு காட்டி, ைாழ்ைாங்கு ைாழும் ஆதம் பாதமான னற்றாவள நம் 

தவலயான பசன்னியில் ஏற்றி, ஜீைன் கண்டு பஜன்ம சாபல்யம் அவடய வைக்கிறாரக்ள். 

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடசமுத்து: 

 

மலர்மிஜச ஏகினான் மாணடி பசர்ந்தார்  

நிலமிஜச நீடுவாழ் வார்.   (திருக்குறள்) 
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இதவன சாவல ஆண்டைரக்ள் இதயாசனத்தில் விளங்கும் பதய்ைமலரில் உன்வன ஏற்றி 

வைக்கும் படிப்வப மலரம்ிவச ஏகுதல் என அருளியுள்ளாரக்ள். ஆசானிடத்தில் உள்ள 

பசம்மலரின் மூலம் நாம் உபவதச ரகசியம் அறிந்தால்தான் இதயாசனத்தில் விளங்கும் 

மாணடிபயனும் திருைடியாகிய பதய்ைமலரில் அமர முடியும்.  இதவனவய ைள்ளலாரும் 

அம்பலத்தில் ஆடுகின்ற மதய்வம் என அருளியுள்ளார.் அத்தவகய அம்பலத்தினுள் தான் 

பபான்னம்பலம் உள்ளது.  அத்தவகய திருைடிவபர ் பபற்றைரக்வள, நீங்கா னன்நிலமான 

நிலமிவசயில் நீடு ைாழ்ைர.்   நீங்கா னன்னிலம் என்பது தூங்காவம, கல்வி, துணிவுடவமயாக 

உள்ளது. இதவன சாவல ஆண்டைரக்ளும், 

 

மவல்லடா மும்மலத்ஜத மவல்லு மவல்லு 

மவல்லாத மூடருக்கு விள்ளா மதட்பட  

 

என பமய்ைழி னூலில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  இவை அவனத்திற்கும் தவலைனான மனம், 

ஆசானின் மலரம்ிவசவய பற்றி பதாடரந்்தால், அதுவை நம்வம நிலமிவசயில் நீடு ைாழ 

பசய்யும். 

 

ஜீைசவகாதரர ்தியாகராஜன்: முத்து முகப்படிபயா முசச்ந்தி வீதியிபல... பாடல் எண் – 3 (அழகு 

அணி சித்தர்). இதவன சாவல ஆண்டைரக்ள், 

 

எடட்ிரண்டும் பத்தான விடம்கா ணாதார ்

எடட்ிமயட்டிப் பார்த்தாலு மமட்டித் தள்ளும்  

 

என பமய்ைழி னூலில் அருளியுள்ளாரக்ள். இதில் எட்டு என்பது அகரமாகவும், இரண்டு என்பது 

எழுதாத எழுத்தாகவும் உள்ளது. அத்தவகய எட்டிரண்டும் பத்தான இடத்வத பற்றினால் 

எமபயம் அற்று, னாடக்ள் அவனத்தும் நல னாளாகி மரணமிலாப் பபருைாழ்வு எனும், 

சன்மாரக்்கமாக விளங்கும். பிசாசாக உள்ள நம் மனம் ஓர ் பமய்குருபிராவன 

அவடயும்பபாழுது வசதன்யமாக, பபாருடக்ாடச்ியாக, னிவலயாக, பிரம்மமாக மாறும் 

பசயவல பிரம்மவித்வத. நம் மனதில் அறிவு எனும் வஜாதிவய ஆசான் ஏற்றி, வகாலமாய் உள்ள 

ஜீைவன அறிய வைத்து நம்வம பூரணமாக மாற்றுகிறாரக்ள். இதவன சாவல ஆண்டைரக்ள் 

கலிமா மவனும்பூரணம் – அறிந்நுமகாள்ளும் கடம்திடத் துடனிருந் நிடும்பபாபத என 

பூரணப் புவதயலில் அருளியுள்ளாரக்ள். அத்தவகய பூரணமான புவதயவல பரிபூரணமாக 

உள்ள ஆசானின் பபருங்கருவணயினால் அறியலாம். 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

பபண்கவள வபாகப்பபாருளாக பாரக்்கும் இந்த உலகில், தாய்வமவய 

உணரந்்தைரக்வள மற்றைரக்வளயும் தாய்வம உணரவ்ுடன் பாரக்்க முடியும். தமிழ் 

சமுதாயத்தில்தான் பபண்கள் வபாற்றப் படுகின்றனர.் தமிழும் தாயும் வைறு வைறில்வல 

என்பதால் தமிழ்த்தாய் ைாழ்த்து என எடுத்து வைத்துள்ளனர.் அைரைர ் இடத்தில் னின்று 

விளங்கும் பபாருவள னான்முகன். அது கண், காது, மூக்கு, ைாய் இவைகளின் மவற பபாருளாக 

உள்ளது. பசு என்பது நான், ஆன்மா, சிற்றணு ைடிவினனாக உள்ளது. ஒவரகால் பகாண்ட அப் 

பசுவை ைணங்குைவத விஸ்ைரூப தரிசவன. 

 

 

அமுதகஜலக் ஞானபபாதம் - இரண்டாம் காண்டம்: 

 

வினா:  

பபரஜனத்தும் மபற்றவா னானுன்ஜனப் மபற்பறன் 

மபற்றவரில் யான்மபற்ற பபருன்ஜனப் மபற்ற... 

 

ஆசானின் ஆவிவடவயானியில் மறுப்பிறப்பபடுத்து, அைரக்ளின் புதல்ைராகினால் நம்முள் 

பூரணமாக உள்ள அறிபைனும் புவதயவல அறியமுடியும். அத்தவகய அறிவுதான் சுத்த 

திருைடி. அவத பற்றிக்பகாள்ைவத மரணமிலாப் பபருைாழ்வு. 

 



 

13 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

February 2023 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

விஜட:  

கூறுகிபறன் குருகுலத்மதன் ஜமந்நா பகளு 

குவலயத்தில் குருவுஜடஜமபிரமச ்சாரி... 

 

இந்த தூல வதகத்வத விடுத்து, சூக்குமத்தில் பாய்ந்து, காரண வதகத்தில் காவிவயறுபைரக்வள 

பிரம்மசச்ாரி. அத்தவகய பிரம்மத்வத சாரும்பபாழுதான் அது ஆண், பபண் அற்றனிவல என 

அறியமுடியும். 

  

வினா: 

பபசிவரும் விஸ்வனிஜலத் தஜலவா பபாற்றி 

மபருங்ஙிரணத் ததிபா துவாத சாந்ந ... 

 

இந்த உடல் கடந்து, ஐந்து ஆகாசங்களாக உள்ளவைகளின் ரகசியவம ைானப்பிரஸ்தன். 

 

விஜட: 

அடியில் விழுந்மநழுந் தவஜன அருகிருத்தி 

அன்புஜடய மயன்மகபன அஜறபவன் பகளாய்... 

  

னிவனவில் பதியும் னாத மின்னுடவல வகப்பற்றுபைரக்வள ைானப்பிரஸ்தன் என்ற ஆசீரப்ாத 

அருடக்ிரண விரிப்புகளுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

 

 

 

14-01-2023 ~ சனிக்கிழஜம ~ சிவகாசி சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

பிரம்ம பிரகாச பமய்ைழிச ் சாவல ஆண்டைரக்ளின் அைதாரத் திருநாளாகிய இன் 

னன்னாளில், சாங்ஙுபகாள் கடந்ந ஞானிக டமக்கும்... எனும் வதாத்திரப் பாடலுடன் 

குருபிரான் அவைவய மலரச ்பசய்தாரக்ள்.  

குருமபருமான் அருளமுதம்:  

அவதாரம்: யுகங்ஙள் னான்கும் வகக் பகாண்டு, அரியசூல் தங்ஙிய தனி மாமுதவல மகதி 

ஆண்டைராக அைதரித்தாரக்ள். இவயசுநாதர ் கன்னி மரியம் அைரக்ளின் அரிய சூலிலிருந்து 

வதை குமாரனாக அைதரித்த நிகழ்வும் இது வபான்வற கூறப்பபறுகிறது. ஆதிமான்மியம் - ைளர ்

குழந்வந குமார பருைத்தில் கு எனும் இருள் மாறி கு மார ரான பருவமு மின்னுபம என அறிவுப் 

பிழம்பபனும் கிரணர ் பிறந்தவத அருளியுள்ளாாக்ள். பவதகஜல பழகிய ஆதீனச ்

மசன்மனறிச ் சீர் உழவுபகால் ஜகவரவஜடந்ந மபருங்ஙுடிப் பிறப்புப் மபரியதனச ்

சமுசாரியர்களாகிய - னல விஜளவுப் மபான்னில வளத்து...  அைதாரத்தின் சிறப்வப 

சம்பை அதி தீரக்்கத் பதரிசவனயாக வைதத்தில் அறுதியிட்டுக் கூறியுள்ளாரக்ள். அறிவுத ்

பதளிவு பபறும்வபாவத அைதாரமானது நிகழ்கிறது.   

பதனுக்குள் இன்பம் கருப்பபா சிவப்பபா  

வானுக்குள் ஈசஜனத் பதடும் மதியிலீர்  

பதனுக்குள் இன்பம் மசறிந்திருந்தாற் பபால்  

ஊனுக்குள் ஈசன் ஒளிந்திருந்தாபன    (திருமந்திரம்)   

 

எைருவடய பநஞ்சகத்தில் ஈசன் விவளந்து விளங்குகிறாவனா அதுவை அைதாரம் 

நிகழுமிடம். ஒரு பமய் ஆசான் அருளால் பமய்யறிவைப் பபற்று, பிறந்ததின் கடவமவய 

உணரும் வபாவத அைரைரிடத்தில் அைதாரமானது நிகழ்கிறது. பமய்யறிவு பபற்ற 

அைதாரத்தின் மகிவம, ஆண்டைரக்ளின் பசால்லுக்கு இலக்காகி ைாழ்ைவத ஆகும். பமய் 

என்பது பமய் ஆைதற்பகன, சதுரய்ுகம் வகாடிகாலம் கடந்து ைந்த சாவல ஆண்டைரக்ள், 
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மக்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மூலமந்திரத்வத அைரைரக்்கு பசாந்தமாக்கி, முக்தி எனும் 

வமாடச் சாம்ராஜ்ய எல்வலயுள் புகுத்தாட்டி வைக்கிறாரக்ள். யாைரிடத்தும் பமய் 

என்பது ஆதியாக, னீதியாக, வஜாதியாக, முதலாக, அறிைாக   உள்ளது.  

தத்துைரூப ைடிைமாக உள்ள இவற பசாரூபத்வத அறியும் அறிவைப் பபறுைதற்கான 

ஆைவலத் தூண்ட ஞானிகளால் உண்டாக்கப் பபற்றவத ஆகமவிதிப்படி கடட்ப்பபற்ற 

வகாவில்கள். அங்கு நமது ைாழ்வில் நடக்கும் மகிழ்சச்ி மற்றும் துக்க நிகழ்வின் வபாது 

உண்டாகும் அதிரவ்ுகளின் சூடச்ுமமும் குறியீடுகளாக அவமக்கப் பபற்றுள்ளது. தன்வன 

அறிதலாகிய ஞானம் என்பது நம்வம உயிரப்்பிக்கும் பபாருவள அறிைவத. சத்திய வைதத்தில், 

கரத்்தராகிய ஆண்டைர ்மண்வண எடுத்து ஊதி உயிரப்்பித்த பசயல் என்பது, நரனாக இருந்த 

ஒருைவன மனிதனாக உயிரப்்பிக்கும் ஆசானின் நன்னாதத்வத உணரத்்தும் பசயலாகும். 

மமய்வழி னாம னன்னாதபம! மமய்வழி ஆண்டவர் திருவடிகபள சரணம்!  திருைடி 

ஞானவம முத்தியளிப்பது.  

இவற இல்லமாகிய மக்கா பசன்று இவறைவன தரிசிக்க, வதயல் இல்லா ஆவட 

அணிந்து பசல்லும் மரபு உணரத்்துைது, வதயல் இல்லா வதால் உவட பகாண்ட இை்வுடலுள்ள 

வபாதுதான் இவறைவன தரிசிக்க இயலும் என்பதாகும். ஆகம வைதகவலக்கு அதிபரின் 

அருளால், வயாகவதகம் தூலவதகத்துள் பாய்ந்து, புகழ்ைாய்ந்த புகழுடம்வப நாம் ைாழும் 

காலத்திவலவய பபற வைண்டும். நரனாக இருந்தைவன குருபிரான் மனிதனாக்கி, காயத்திரி 

வதவிவய அைன் இதயாசனத்தில் ஏற்றி வைக்கும் வபாவத அைன் வதைனாகிறான். அழி 

வதசத்திலிருந்து அழியா வதசத்தில் ஏற்றி வைக்கும் பசயவல உபவதசம். புலனடக்கம், 

பபாறியடக்கம், மனதடக்கம் எனும் அவசயா நிவலவய ஆளுகின்ற பபாருள் எது என ஆய்ந்து 

பாரக்்கும் பசயவல அறிவு. இந்த புத்தாண்டில் ைரும் நாடக்ள் எல்லாம் அறிவில் ஏற்றம் உவடய 

நலநாளாக அவமயவைண்டி பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் திருைடி வபாற்றி ைணங்கி வதாத்திரப் 

பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

15-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

ஆதி யுகத்ஜதயன் கண்டிட னின்ற அருள் வரதர் வருகின்றார் என்ற வைதாந்த 

வதசிகரின் திருப்பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் உதயமாயின. 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

ஆகாய பைளியின் மின்காந்த அவலகவள மனிதனிடம் எண்ண அவலகளாகவும், 

இதவனவய வகாயில்களின் உள்முக கட்டவமப்பில் வைத்து ஞானிகளும் அவமத்துள்ளனர.் 

சகலத்வதயும் முகரந்்தைரின் நாமம் முகுந்தன் என்பது வபான்வற, தாமவர வபான்ற முகம் 

பகாண்டைரின் நாமமாகிய பத்மநாபன் என்ற ைாசுவதை கிருஷ்ணரின் முகதத்ில் இருந்து 

ைந்ததுவை பகைத்கீவத. பநற்றிக்கண் எனும் நுதற்கண் பகாண்டைவர குரு என்கிறார ்

ைள்ளலார.் பபரிவயாரக்ளால் அருளப்பபற்ற பமய்ச ்பசயல்கவள மக்களிடத்தில் பசயலாக்க 

உண்டாக்கப் பபற்றவத சடட் திட்டங்கள் பகாண்ட சவபயாகவும், நிவனைாகவும் உள்ளது. 

மக்களுக்கு எளிதில் ஒழிக்க இயலாத பிறவி பிணிவய, ஒழிக்க ைல்ல பிரம்மவித்வத பசயவல 

நன்மக்கள் மூலம் உலகிற்கு அறிவிக்கவை அவையும் அங்கத்தினர ் வசரக்்வகயும் 

நவடபபறுகிறது. ைள்ளலார ்அருளிய மரணமிலாப் பபருைாழ்வின் உசச்படச் ரகசியவம நான்கு 

புருஷாரத்்தங்கள். இதவனவய பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள், எம பயத்ஜத தாண்டாத எவ்வாழ்வும் 

வாழ்வல்ல எமபயத்ஜதக் கடந்நிடிபலா எவ்வாழ்வும் வாழ்வாகும் எனவும், அறிவு ஒளிர 

ஆசாஜனத் பதடு எனவும் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

இறப்வப வநாக்கிய நமது பயணத்வத இறைாவமயில் ஆக்குைவத சன்மாரக்்கம். தீன் 

எனும் குண்டலியான திருைடிவய அறிந்த பபரிவயாரக்ளின் பசால்லுக்கு இலக்காகி நிற்பவத 

புண்ணியம். தன்ஜன அறிவபத தகும் அறிவு பின்ஜன அறிமவலாம் பபயறிவு என்கிறார ்
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ைள்ளலார.் வஜாதி பசாரூபமாக, சுக உடலாக, அறிைாக, இயற்வக உண்வம கடவுளாக, ஓயாது, 

ஒழியாது, அயராது, அகலாது நம்வம இரட்சிப்பவத அருட்பபருஞ்வஜாதி. வைத வைதாந்த 

சாட்சியுடன் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைம் முன் நின்று நடத்தும் பசயல்களாகவை இந்த அவையின் 

நிகழ்வுகள் யாவும் உள்ளன.  

கரத்்தராகிய குருபிரான் நம்வம நரன் என்ற நிவலயிலிருந்து மனிதனாக்கி, 

வதைனாக்கி, அணுவுக்கணுைாக நம்மிடத்தில் வீற்றிருக்கும் பதய்ைம் என்ற நித்திய 

நிவலயிலும் ஆக்குகிறாரக்ள். அைரக்ளின் இரக்கத்தால் வைணு(வைணி) எனும் 

புல்லாங்குழலின் பத்து துவளகள் வபான்வற, நம்மிடமும் அவை கழுத்திற்கு வமல் இருக்கும் 

ரகசியதவ்த அறியலாம். அைரைர ் நாமவம அழியாத பபாருள் என நிரூபிப்பதும், பிறைாவம 

எனும் ஞான வசதன்ய நிவலவய வநாக்கமாகக் பகாண்டதுவை ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. 

சத்திய வைதத்தின் நித்திய ைாக்கியங்கள் நிவறவைறும் இடம் நம் தவலவய. காலத்தின் 

கணக்கறிந்து அவையின் வமன்வமயான பசயல்களுக்கு உற்ற துவணயாக விளங்கும் 

அவனைவரயும் வாழ்வீர் சாபலாக மா முதல் சாயுசச்ியம் என்ற பாடலுடனும், நீர ் உயர 

ைரப்பும், ைரப்புயர பநல்லும், பநல்லுயர வகாளும், வகாளுயர வகானும் உயரை்ான் என அருளி 

ைாழ்த்தினாரக்ள். ைருங்கால சந்நதியரிடம் மரணமிலாப் பபருைாழ்ைாகிய இம் 

பமய்வய பகாண்டு வசரக்்கும் பபாறுப்பு நம்மிடம் உள்ளது என குருபிரான் அருளியவத 

பதாடரந்்து, வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் நிவறவுற்றது. 

 

15-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி ~ மபாங்ஙல் சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. அருணா சுதர்சன் 

 

அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புதக் கதஜவ  

         யஜடக்கும்பப ரறிமவனக் கருளி… என்ற குரு மணிமாவல பாடலுடன் அவை மலரந்்தது. 

   

குருபிரான் அருளமுதம்: 

யா, யாது எனும் நிவனவை, முகமாக ஆன்மாைாக மதியாக ைல்லிருளாகிய கடலாக 

உள்ளது. ஒத்த பபாருளான உயிரின் 

மணத்வத அறிவிக்கும் ஜீைவன 

சிற்றம்பல பபாருளாகும். 

பனற்றிக்கண் திறந்து, அறியாவம 

பதளிந்து, வைதம் உணரந்்த பின்னவர 

ஈசபனனும் குருைாகிய அறிவை 

அறிய முடியும்.  உணரப்ைனும் 

ஓங்காரம் பகாண்டு ஜீைன் என்னும் 

சிைவன அறிந்தால் மவற மணி ஞான 

ைாழ்வை ைாழலாம். அன்னியமற்ற 

கற்பவன கடந்த பபாருளாக 

இருப்பவத அருடவ்ஜாதி பதய்ைம். 

கற்றைரும் கல்லாதைரும், அறிவு 

வதகம் பபற்று நற்றாளாகிய 

திருைடிவய ைணங்கி பிறப்பற்று, 

சரை் வைதங்களும் பழகி உணரை்தற்கான சாகாக் கல்விவய பமய்க்கல்வி. இதவனப் 

பபற்றைவர சன்மாரக்்கி என ைள்ளலார ் அருளியுள்ளார.் அைர ் அருளிய நான்கு 

விண்ணப்பங்கள் அறிவுவடவயாரின் விண் அப்பங்களாக உள்ளது. வகாளரி சாவலயர ்

திருவிழாைாகிய பாவனப்பலி எடுக்கும் பபாங்கல் திருவிழா அறிவில் மகிழ்சச்ி பபாங்ஙச ்

பசய்யும் பசயவலக் குறிப்பதாகும்.  
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ஜீைசவகாதரர ் பகௌதம்: மனவதாடு இயங்கும் ஒன்பது வகாள்கள் அறிந்து, அதன் ஆதிக்கம் 

மாற்றி, மூன்றாைது கண் திறப்பிக்கப் பபற்று, மனம் அறிைாக, பிரம்மமாக மாறி, நான்கு வதக 

ரகசியமறிந்து அதில் குடிவயறி மகிழ்சச்ி பபாங்க ைாழ்ைவத னித்திய ைாழ்வு. ஞான 

சூரியனான குருபபருமானின் அருளால், புண்ணிய காலபமனும் உத்ராயண காலமறிந்து 

அதில் குடிவயறிக் பகாள்ைவத மகிழ்சச்ிப் பபாங்கல்.   

குருமபருமான் அருளமுதம்:  

பசால் ஏர ்உழைனின் கருவணயால், அழியாத னித்திய இடத்தில் ஏறி என்றும் இருக்கும் ஈசன் 

பசாரூபம் அறியும் நாவள பபாங்கல். ைாய்வமயாகிய பசவிச ் பசல்ைம் பகாண்டு காலமும், 

காலச ் சக்கரமும் அறிந்து பபாங்குமாங் கடபலனும் பிறவிச ் சூழலில் சிக்காமல், நன்பனறி 

புண்ணியம் பபாங்கி மகிழ்சச்ி பபாங்க ைாழும் நாபளல்லாம் பபாங்கல் திருவிழா நாவள.  

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:் குருபபருமானின் அருளுடன் ராகு-வகது எனும் நிழல் கிரகங்களால் 

அவசவுக்கு ைரும் மனதிவன மீண்டும் அவசைற்றதாக்கி, முக்காலம் உணரந்்து, காலத்வதயும் 

காலசச்க்கரத்தின் சுழற்சிவயயும், வதாற்றம் இல்லாவம என்னும் அரூப ைடிைத்தில் அறிைவத 

மரணமிலாப் பபருைாழ்வு. எதாரத்்த பரமகுருவின் அருளுடன் காற்வறப் பிடிக்கும் 

கணக்கறிந்து காலவன பைல்லும் அறிவை அறிய வைப்பவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவை.  

குருமபருமான் அருளமுதம்:  

கால கிரகங்களின் ரகசியம் அறிந்தைன் மனிதன் ஒருைவன. பிரம்ம பசாரூபம், 

பவடக்கும் எடட்ாம் நாள் ரா ஞான நாளில், தீடட்ில்லா மகா பரிசுத்த மணமுடன் நாம் பிறக்கும் 

நாவள பபாங்கல். அப்படியான பிறப்பில் பிறந்து கால ைடட்த்தில் குடிவயறி மதி அமுதத்வத 

உண்டு, வீடவடந்து மகிழ்சச்ி பபாங்க ைாழ்வைாம் என அருளி, வதாத்திரப் பாடலுடன் 

அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

19-01-2023 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. குமபரசன் 

 

 

வான்மதி மகாரல் வாக்கியம் எண் - 98: மதியாதார ்ைாசவல மிதியாவத என்றும் துஷ்டவனக் 

கண்டால் தூர விலகு என்ற பழபமாழிக்கு ஏற்ப பமய்ஞ்ஞான வதடட்ம் இல்லாத எதிரான 

குணத்வத உவடயைரக்ளிடம் ஒட்டுறவு வைத்துக் பகாள்ள வைண்டாம் என இை்ைாக்கியத்தில் 

ஆண்டைரக்ள் அறிவுறுத்துகிறாரக்ள். 

 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

 தாங்கள் அறியாவமயில் இருக்கிவறாம் என்பது கூட அறியாமல், அழியும் உடலுக்கான 

வதவைவய ஞானம் என அறியாவமவய மக்களிடத்தில் விவதக்கும் மிக தீவமயான பசயல் 

பசய்பைரக்ள் வபாலி வைட ஞானிகள். 

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா:  புல்லும் பூமியு லகுள்ள னாமளலாம்… (குரு ஸ்பதாத்திரம்) 

புல் என்ற ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு பகாண்ட மனிதன் ைவர குறிப்பிடட் ைாழ்நாள் கடந்ததும் 

மடிந்து விடுகின்றன. எத்தவனவயா பஜன்மங்களில் நாம் எடுத்த கன்மங்கவளத் துவடத்து, 

பஜன்ம சாபல்யத்வதயும், எல்வலயற்ற பநடுங்காலம் ைாழும் வபரின்ப வதகத்வதயும் 

குருபபருமான் நம்மிடம் தந்து ைாழ வைக்கின்றாரக்ள். 

 

பபானனாள் மீண்டங் பஙறும் 

பபரின்ப வடிவம் மபற்று 

ஊனங்ங ளஜனத்தும் பதய்ந்நு  

உன்புகழ் வானம் பாயும்.   
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மசன்மந்பநா றும்மசய்த கன்மங்ஙஜடத் பதற்றவந்ந 

சன்மார்க்க மரன்னாசான் சீர்பாதம் யான்மறபவன்   

 

என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடசமுத்து:  

 

பவண்டுதல் பவண்டாஜம இலானடி பசரந்்தார்க்கு  

யாண்டும் இடும்ஜப இல    (திருக்குறள்) 

 

உலகத் வதவையும் உடலுக்கான வதவையும் மனித முயற்சி பகாண்டு பசய்து பகாள்ளலாம். 

உயிரக்ள் யாவும் சுகத்வத நாடினாலும் நித்திய சுகத்வத நாடுைது மனிதன் ஒருைவன. தன் 

முயற்சி பகாண்டு பபற முடியாத இதவன ஒரு சற்குருபிரானின் மவனா வநாக்கிற்கு இணங்கி 

நடந்வத பபறமுடியும். இதவனவய,  

 

 

ஒருஜமயுடன் நினது திருமலரடி நிஜனக்கின்ற  

உத்தமர்தம் உறவு பவண்டும் 

உள்மளான்று ஜவத்துப் புறம்மபான்று பபசுவார்  

உறவு கலவாஜம பவண்டும்…     என்கிறார ்ைள்ளலார.் 

 

மனதிலுறுதி பவண்டும்  

வாக்கினி பலயினிஜம பவண்டும்  

நிஜனவில் நல்லது பவண்டும்…   என்கிறார ்பாரதியார.் 

 

ஓதாமல் ஒருநாளும் இருக்க பவண்டாம் 

ஒருவஜரயும் மபால்லாங்கு மசால்ல பவண்டாம்...  என்கிறது உலக நீதி.  

 

எதுபவணும் - பகளும் சிங்ஙா - மையசிங்ஙா 

எதுபவண்டாம் மசால்லும் சிங்ஙா 

 

எது வைண்டும் எது வைண்டாம் என சாவல ஆண்டைரக்ளும் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

 

ஜீைசவகாதரர ் தியாகராஜன்: அழகுஅணி சித்தர் பாடல் எண் 4:  சம்பா அரிசியடி சாதஞ் 

சஜமத்திருக்க உண்பாய்நீ என்று மசால்லி .... அரிசி ைவககளில் சம்பா அரிசி 

விவசஷமானது. உடவல ைளரக்்கும் அறுசுவை உணவிற்கான பயிர ் ஆைணி முதல் மாரக்ழி 

ைவரயில் 6 மாத காலம் பயிர ் பசய்யப்படுகிறது. கலப்வபயின் அடியில் னா என்ற பகுதி 

மண்வண உழுது பண் படுத்துைதுவபால், மனித தூலமும் ஈஸ்ைர சக்தியும் பபற்று 

ைந்தவைதமாகிய ஆசானின் திருனாவை பண்படாத நம் உள்ளத்வதப் பண்படுத்தி உயிரப்் 

பயிர ்பசழிக்கச ்பசய்கிறது. 

 

ஜீைசவகாதரர ்ைடிவைலன்: மபாங்கல் சிறப்பு - சூரியவன வமயமாக வைத்து பகாண்டாடும் 

பண்டிவகவய பபாங்கல். சூரிய, சந்திர ஒளிக் கதிரக்ள் மூலம் உயிரினங்கள் ைாழ்ைது வபால் 

ஞான சூரியனாக ைரும் சற்குருபிரான் நமது அறியாவம அகற்றி உயிரின் ரகசியம் அறிவித்து 

இத்தூலத்வத விட்டு புகழுடம்பில் வதற்றி ஏற்றி, மகிழ்சச்ி பபாங்ஙச ் பசய்து வைப்பதுவை 

பபாங்ஙல் என திருபமய்ஞ்ஞான பகாரலிலும் மற்றும் பாவனப்பலிப் பாடலிலும் சாவல 

ஆண்டைரக்ள் பபாங்கலின் சிறப்வப அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: அமுத கஜலக்ஞான பபாதம் (இரண்டாம் காண்டம்)  

பாடல் எண் 31 முதல்… அமுதக் கலசத்திலிருந்து பபறப்படட்16 பபாருடக்ளின் உட்பபாருள் 

ஆதார உயிரப்்பு நிவலவய வபாதமாக அருளுைவத இந்நூல். அணுவுக்கு அணுைாகவும் 

அண்டத்துக்கு அண்டமாகவும் இருப்பதுவை விஸ்ைம்.  
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அண்ட பமாரணு வினுள்பள காடட்ிய 

மதாண்ட ருள்ளத்மதா டுங்ஙும்த னியபர எனவும்,  

 

எல்லாண்டு எல்லாண்டு எண்ணிலடங் ஙாக்காலம் எனவும் ஆண்டைரக்ள்  

அருளியுள்ளாரக்ள். அண்டம் அணுைாக இருந்த காலத்வதயும் அணு அண்டமாக இருந்த 

காலத்வதயும் குறிப்பது எல்லாண்டு. மனிதனின் சுத்தத் துவற இருதயத்தில் அணுவுக்கு 

அணுைாக, அண்ட பிரம்மாண்டமாக உள்ள இவறைவன காண வைக்கும் பசயவல விஸ்ைரூப 

தரிசனம். சாந்தி என்பது சலாமத்வதயும், துைா என்பது இரண்படனும் ைாசிவயயும் குறிக்கும் 

பசால்லாகும். ஐந்து அைஸ்வதகள் கடந்த ஞான ஆகாயப் பபருபைளி நிவலவய துைாத சாந்த 

நிவல. சூக்கும, காரணம், மகா காரணம் என்ற முக்திக்கான மூன்று வதகத்தின் நிவலகவளயும் 

முப்புரி நூலிலங்கும் முகைவர கீறாத ஒளிவதகம் வக பகாண்டைரக்வள ைானப்பிரஸ்தன்.  

 

விண்டுவிண்டு அந்நரத்பதா டுருவிப் பாயும் 

விளங்ஙும்கா ரணபதகம் காவி பயறும் 

கண்டசூக் குமம்தாண்டித் தூலந் நன்னில் 

காஷாய மணிவதற்கிங் ஙருக னாகும்  (பூரணப் புஜதயல்) 

  

கல்யாணம் பசய்யாமல் காவித் துணி கடட்ிக்பகாண்டு குடும்பத்வத விட்டுச ் பசல்ைது 

துறைறம் அல்ல. அகத்தில் தூல ைாசவனயற்று ஜீைவதகத்தில் குடிவயறி ைாழும் ைாழ்க்வகவய 

துறைறம் என அருளி குருபிரான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

21-01-2023 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

பதான்று பதாட்டு பாரத நாட்டில் வத அமாைாவசயில்  குளக்கவரகள், நதிகள், 

கடற்கவரகளில் முன்வனாரக்ளுக்கு பித்ரு பகாடுக்கும் சம்பிரதாயம், மனிதன் 

இறப்பதல்ல இன்பனாரு வதகத்தில் ைாழ்கிறான் என்பவத ைாழும் மக்களுக்கு 

உணரத்்தவை ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ளன.  

 

பகாடாயிதக் கூர ் திருவாக்கியம் எண் – 116 : வதகாதியந்தத்திலும் உள்ள பிரளய 

ஆயுதத்தின் கூவர பஜயிக்கவும், வதகமுத்திக்குவம குழல் ைணக்கம். ஜீைன் முத்திக்கான 

ைழி னிஷ்வட என்பவத. 

 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

 

உறக்கம ணுகாப்மபருவா - பனாஜச வீசும் 

உள்ளகத்தி பலமழக்காளம் ஒலிப்பதின் பனர்  

(தரணியில் இல்லாத ஒருதனிச ்மசயற்பதி)  

 

ஆசானின் னாதத்தினால் தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பபறுைது ஜீைன் முத்தியாகவும், 

பமய்ைணக்க னிவலகளின் வமன்வமவய அருளும் பபரிவயாரக்ளின் ஏழிவச னாதவம 

வதக முத்திக்குரியது என்பதும் ஆகும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார ் : பரிசுத்த பவதாகமம்: இவறைனின் அருளாசி பபற்ற தாவீது 

நாயகம், இஸ்ரவைலருக்கும் பபலஸ்தியரக்்கும்  நடந்த வபாரில் வகாலியாத் எனும் 

மாவீரவன தந்திரதத்ால் எளிதாக பைன்று மூன்றாம் முவறயாக திருப்பபாழிவு ஏற்றார.் 

னான்மஜறகளின் ஏகத்துவம்: பண்வட நான் மவறகவள, அதன் பின் வதான்றிய 
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இதிகாசம் காவியம் மவற நூல்கள் வதான்ற காரணமாக இருந்தது. பல்வைறு காலங்களில் 

ைந்த மதங்கள், ஜாதிகள், மூலமந்திரம் அவனத்திலும் உள்ள பமய்ப்பபாருள் ஒன்வற 

ஆகும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்வகாபிநாத்: ஸ்ரீமத் பகவத் கீஜத: மகாபாரததத்ின் கருப்பபாருளாக னின்று 

விளங்குைவத பகைத்கீவத. வியாச பகைான் கூற  வினாயகர ் எழுதியதன் தாத்பரியம், 

குருபிரானின் ஒரு பமாழியின் மூலம் உண்டானது கீவத எனும் பகைானின் உபவதசமாகும். 

சாந்தனு மன்னரின் ைம்சத்தில் ைந்த திருதராஷ்டிரனின் 100 புதல்ைரக்ள் (பகௌரைரக்ள்) 

மற்றும் பாண்டுவின் 5 புதல்ைரக்ள்  (பஞ்சபாண்டைர)் இவடயில், அஸ்தினாபுரம் 

அரியவண வகப்பற்றும்  கவதக்களவம குருவேத்திரப் வபார.் சாந்தி த்ரியம் (3), ஆதய் 

பஞ்ஞகம் (5), யுதத் பஞ்ஞகம் (5), அந்தியா பஞ்ஞகம் (5) ஆகிய 18 அத்தியாயங்கள் 

பகாண்டது மகாபாரதம். அகர ைடிைாக ைரும் குருபிரானின் இரக்கத்தால் அறியக்கூடிய 

அகமிய இரகசியவம பதிஎடட்ு (18) பருைங்கள்.  

 

அஸ்தினாபுரம்: (அஸ்தி - எலும்பு) எலும்வப ஆபரணமாக அணிந்திருக்கும் ஆன்மாவின் 

இரகசியதவ்த அறிந்து  ஜீைசிம்மாசனத்தில் ஏறுைதற்காக மனதிற்கும் அறிவுக்கும் 

நடக்கும் யுதத்வம குருவேத்திரப் வபார.்  

 

ஜீைசவகாதரர ்சிரஞ்ஞீவி: திருஅருட்பா: 

 

அருட்சிவ மநறிசார் அருட்மபரு நிஜலவாழ்  

அருட்சிவ பதியாம் அருட்மபருஞ் பைாதி     

 

ஒழுக்க பனறி சாரந்்து  னீதி ைழுைா பனறிமுவறயில் நாம்  குருைருளால் 

சிைவயாகம் பழகி சிைா அனுபைம் பபறும் னாவள தன்னிவல கண்டுணரும் பமய்ஞான 

னாளாகும். ஆசானின் அன்பபனும் விவசஷத்தால் மட்டுவம பமய்ப்பபாருவளக் 

வகக்பகாள்ளலாம் என்பவத, அன்மபனும் பிடியுள் அகப்படும் மஜலபய ... என 

அருளுகிறாரக்ள். கடவுவள கற்பவனயாக எண்ணுபைரக்வள,  கஜலயுஜரத்த 

கற்பஜனஜய னிஜலமயனக் மகாண்டாடும் கண்மூடி வழக்கமமல்லாம் மண்மூடி 

பபாக எனவும் சாடுகிறாரக்ள். புறஉலக ைாழ்வு வனாக்கி ஓடிக் பகாண்டிருக்கும் னம் 

மனமானது, குருவின் அருளால் அவசைற்ற வசை னிவலக்குள் னிவல பபறுைவத 

சன்மாரக்்க பசயபலன வைதங்கள் பவற சாற்றுகிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:் அமுத கஜலக்ஞான பபாதம் (இரண்டாம் காண்டம்) :  

வாழ்மவனது வாழ்மவதுவும்… (பாடல்) குருவின் அருளால் நித்தியனாக பவடக்கப்பபற்ற 

மனு அதற்கான பாடுபடாமல் அனித்திய அழிவுடல்  ைாழ்வைவய விரும்புகிறான்.  அறம் 

என்பது வைள்வி, அனுஷ்டானம், தானம், தரம்ம் பற்றி குறிப்பதா என சீடன் விவை,  

பதவ னன்னிஜல பதடிப்பின்… (பாடல்) அமரர ்முதலான எழுைவகத ்வதாற்றதத்ில் முதல் 

னிவலவய வதைன். குருபிரான் தன் ஓவச பகாண்ட னடனதத்ால் னரவன மனுைாக்கி பின் 

வதைராக்குகிறாரக்ள்.  

விளம்புகிபறன் அறமமன்ற விபரந் நானும் (பாடல்) அறம் என்பது வைள்வி, பஜபம், 

தானம், தரம்மல்ல.   மனபமனும் மாய்வகயால், கலகம், இடர,் கைவல, பயதத்ால் ஜீைன் 

தளும்பி னிதம் அவலயாமல், தவலயான தவல கண்ட ஆசானின் அருளால், தன் 

எனும்  ஜீைகுவகயில் குடிவயறி கருப்வப கூடி கலந்த விவனவய நீக்கி மனம் அவலயாமல் 

ஜீைன் சிைமாகி பிரம்ானந்தத்தில் இருந்து ைாழ்ைவத அறம்,  என்ற பகிரத்ல்களுடன் அவை 

இனிவத னிவறவைறியது.  
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22-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமபரசன் 

 

 

அரியருள் வருகும் அருமஜற விதிபயான்... என்ற குருமணிமாவல பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகள் மலரந்்தன.  

 

ஜீைசவகாதரி ஆரத்்தி: எண்ணுகின்ற நல்மலண்ண மஜனத்ஜதயும்... என்ற பாடவலத் 

பதாடரந்்து குருவின் பசாற்படி, எண்ணமானது பிரம்ம லயத்திவலவய இருந்தால் அதுவை 

பண்ணுருந் தனித் தவலவமப்பதியாகவும், ைண்ண சித்தர ் காலமாகவும் இருக்கிறது. இவத 

அறிந்தைரக்ளுக்கு இவறைனின் பரிசுத்த ஆசீரப்ாதமாகவும், அறியாதைனுக்கு 

எட்டாக்கனியாகவும் உள்ளது. சரை் சாடச்ியாக நின்று விளங்கும் இவறைவன குருனாயகம் 

அைரக்ளின் திருைாக்கின் துவண பகாண்வட அறிய முடியும். 

 

ஜீைசவகாதரி கனகத்தாய்: ஐந்து கரத்தஜன ஆஜன முகத்தஜன ... அடி பபாற்றுகின்பறபன.  

குருவிற்குத்தான் ஐங்கரன், ஆனமுகம், வியாழமுகம், விநாயகப் பபருமான் எனப் பபயர.் 

ஐைவக பபாறுப்பாகிய அண்ணல் ஐந்பதாழில் புரியும் குருைாக விளங்குகிறார.்  

அறியாவமவய சங்காரம் பசய்து அழித்து, மனம் பிரம்மம் என்ற நிவலவய அைரைர ்முகதத்ில் 

வைத்து பவடத்து, பவடத்தவத அழிவுக்குப் வபாகாமல் காத்து ரடச்ிதத்ு, நைகிரகங்களின் 

தன்வமவய மவறத்து, கிரகத்தின் தன்வமயால் மனம் கீழ்வநாக்கி பாய்ந்து புலன்ைழி ஓடாமல் 

அருள் புரிகிறாரக்ள்.  

 

துஜணபயாடு அல்லது மநடுவழி பபாபகல். ஐைழி விவளவின் அப்பால் இருக்கும் 

பமய்ைழிவய பநடுைழி ஆகும்.  புலன்களின் தவலைனான மனம் ஐந்து புலன்களாகிய ஐந்து 

கரங்கள் பகாண்டு பவடப்பு உண்டாக்கி, ையது, ைாழ்நாவள வபாக்கி எமனிடம் வசரக்்கிறது. 

ஐந்பதாவக கணக்காகிய உயிர ்கணக்கு விரயமாகாமல் இருப்பதற்வக ைழிபாட்டு முவறகள். 

  

கண் - இவற தரிசனமாகிய வகாபுர தரிசனம், அபிவஷகம், ஆராதவன காண்பது.  

பசவி - மணிவயாவச, மந்திரங்கள், பாடல்கள் உபன்யாசங்கள் வகடப்து.  

மூக்கு - ைாசவன திரவியங்கள், மணமுள்ள மலரக்வள நுகரை்து.  

ைாய் - பாடல்கள் பாடுைது, மந்திரங்கள் உசச்ரிப்பது, இவறைனுக்கு பவடத்த அமுதம், 

பிரசாதம் உண்பது.  

உடல் - விரதம், பூவஜ, யாத்திவரகள் வமற்பகாள்ைது.  

 

இவையாவும் மனித மனத்வத அழிவு பாவதயிலிருந்து மாற்றி பமய் உணரவ்ு பபறுைதற்பகன 

பபரிவயாரக்ள் ஏற்படுத்தி வைத்த ைழிபாட்டு முவறகள்.  

 

இடமதுவும் னிச மமன்றாற் மபாறிக பளாடா 

திருந்நுவிடு பகாடிமயாளி காந்நி வீசும்   (மமய்வழி னூல்) 

 

இடம் என்பது பபாறிகள் ஓடாத அறிவு இருக்கும் தலம். ஆசானின் நாதம் நம்வம அறிவு 

இருக்கும் இடமான நித்திய வதகத்தில் குடிவயற்றி பசாரக்்கபதி சந்ததியாய் ைாழ வைக்கும். 

 

ஜீைசவகாதரர ் காரத்்திவகயன்: ஆதியாய் மூல வேமதனுங் ஙடமலன்... கடபல 

(குருமணிமாஜல) ஒரு மனிதவன உருைாக்குைது பபரிவயாரக்ளின் நாதவம. அதுவை அருள் 

மவழ -அருள்பமாழி. இதவன ஆங்கிலத்தில், Raise your words, not your voice என குறிப்பிடுைாரக்ள்.  

குருவின் மனம் அகவநாக்காகவும், நமது மனம் புறவநாக்கமாகவும் உள்ளது. வயாக 

ைாசிஷ்டத்தில், மனமாகிய மந்திரிக்கு ஆன்மாைாகிய அரசன் வசைகம் பசய்ைவதயும், 

எதனால் ஸ்தாைர ஜங்ஙமமான ஜகத்துயாவும் வியாபிக்கப்பட் டிருக்கின்றனவைா, அது 

னிரக்்குணமும் னிரம்லமும் சாந்நமுமான பிரம்மமாம். அப்படிப்பட்ட பிரம்மைடிை ஸ்ரீ குருவிற்கு 

னமஸ்காரம்.   

~ குரு கீஜத 
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குருவின் உதவி பகாண்டு மனவத அறிைாக மாற்றி ஞானத்வத அவடயலாம் என்றும் கூறப் 

பபற்றுள்ளது. மனமற்றவத பரிசுத்தம். முக்குணங்களில் இருந்து விடுபட்டு நான் என்ற 

எண்ணம் கடந்து அகமியமாகப் பயணித்தால் மனவம பிரம்மம் என்பவத உணரந்்து 

ஞானத்வத அவடயலாம். 

 

ஜீைசவகாதரர ் வசாவலயப்பன்: எதாரத்்த உள்ளம் பகாண்வடாரக்்கு, புண்ணியவம ஒரு உரு 

தாங்கி குருைாக அைதரித்து அைரக்ள்முன் ைருகிறாரக்ள். குருவின் நிவலவய நாமும் பபறும் 

வபாது தான் அைரக்வள முழுவமயாக உணர முடியும். 

 

எரியுமம மஜனப்பிரிந்நு -ஆறண்டம் 

எடட்ிபயபாய் கின்றவர்பபர் ராைபயாகி   (பூரணப் புஜதயல்) 

 

தன்வன அறியும் அறிவை ஆசான் மூலம் அறிந்தால், பநருப்பு ைடிைாக இருக்கும் எமவன 

பஜயித்து வஜாதி ைடிைம் ஆகலாம். இவத ைள்ளலார ் அைரக்ள் அருட்பைாதி ஆபனன் என்று 

அஜறயப்பா முரசு என குறிப்பிடுகிறாரக்ள். 

 

ஜீைசவகாதரி சித்ரா: விடியலாகிய பிரம்ம முகூரத்்த வநரத்தில் பமய் ைணக்கத்வத பழகி 

ைந்தால் இந்த பமய்ப்பாவதயில் இலகுைாக பயணிக்கலாம் என்பது குருவின் உத்திரவு. 

 

அழுத்தமுற் றிருந்ந இருட்குலம் மனறிய ....  

குடிஜசயில் விடிந்நனாள் கண்படன்   (னல்ல னாட் பிறப்பு) 

 

குருவின் அருவள பபறாத ைவர மனம் உண்வமயறிவு அறியாது அழுத்தத்தில் 

இருட்குலத்தில் இருக்கும். உலகின் இருவள சூரியன் வபாக்குைது வபால், இந்தப் பிறவிக் கடலில் 

அறியாவம என்னும் இருளில் சிக்கிய நம்வம தமது பசால்ைாக்காகிய கிரணக் கரங்பகாண்டு 

ஞான சூரியனாக ைரும் குருபபருமான், இருட்குலத்தில் உள்ளைரக்வள அருட்குலத்தில் 

ஏற்றுகிறாரக்ள். இவத உணரத்்துைவத சூரியனார ் வகாவில். இவறைனின் சாயல் சப்த 

சப்தாதிய நிசப்தமாகும். ஓவச ஒளியாகிய இவறைன் எமன் கண்டு அஞ்சும் பஞ்சாடச்ர 

திருவமனியாகவும், எண்டிவசக்கும் நான் என நிற்கும் பஞ்சாடச்ரமாகவும், உணரச்ச்ி, உணரவ்ு 

கடந்து உணரவ்ு உகார ரகிதமாகவும் விளங்குகிறான். நான் வைறு இவறைன் வைறு அல்ல என 

உணரை்வத பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள், 

 

னித்தியம் விளங்ஙும் னித்திலக் கடபல 

னனீாமனன் றிரண்டிலாக் கடபல... என அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஒத்த பபாருளாகிய நாவன அறிைவதவய,  

 

ஒத்ததறிவான் உயிர ்வாழ்வான் மற்ஜறயான்  

மசத்தாருள் ஜவக்கப்படும் என்கிறார ்ைள்ளுைர ்பிரான்.  

 

பமய்ைணக்கத்தில் தூங்காமல் தூங்கும் பசயல் பழகி பற்றற்று பமய் ைாழ்வில் ைாழ்ந்து பழகி 

ைரும் வபாதுதான் தன்வன அறிய இயலும். 

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் அவலைற்ற மனவம, பரிசுத்தம் என்றும், பிரம்மம் என்றும் அறியலாம். 

அவத அறிய ஒடட்ாமல் பல்வைறு திவரகளால் மவறக்கப் பட்டுள்ளவதவய, ைள்ளல் பபருமான் 

ஏழு திவர மற்றும் ஏழு சக்திகளாக குறிப்பிடுகிறார.் கீழ்வனாக்காக (னபுசாக) இருக்கும் நம் 

எண்ணங்கவள வமல்வனாக்காக (சிபத்தாக) மாற்றுைது பபரிவயாரின் னாதவம. ஒரு ஞான 

சூரியன் ைந்து நம் பிறவி இருவள நீக்கும் வபாதுதான் விடியல். பபரிவயாரக்ள் பழக்கி வைத்த 

ஆதி என்னும் இடத்தில் அமரந்்தால் முக்தி எனும் வமாடச் சாம்ராஜ்யத்வத நாம் எல்வலாரும் 

பபறலாம் என்பது திண்ணம். 

 

ஜீைசவகாதரர ்ைடிவைலன்: அப்பா என்பைவர வநனா என்றும் குறிப்பிடுைர.் 64 கவலகளுக்கு 

வமம்படட் கவலயாகிய பசான்-னயனக்கவல உவரக்கின்ற நாவை வநனா. அை்ைாறு 

அைதரித்து ைரும் ஒரு பமய்யான குருபிரானிடத்தில் அருட்பசல்ைத்வதப் பபற்று அழியாவம 
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என்னும் வபரின்ப ைாழ்க்வகவய அவடய வைண்டும். அத்தவகய அருவள நாம் ைாங்கி 

வசமித்து உள்ளத்தில் ஊணி வைக்கும் ஒழுக்க பநறிவய அறம் ஆகும்.  

 

இதவன ைள்ளுைபிரான்,  

 

அருள்பசர்ந்த மநஞ்சினார்க் கில்ஜல இருள்பசர்ந்த  

இன்னா உலகம் புகல்     என அருளியுள்ளார.் 

 

என்ற பகிரவ்ுகவள பதாடரந்்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் இனிவத நிவறவுற்றன. 

  

 

22-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

 

மபத்ததாபய னாவில் னின்று பபசுமம்மா… என்ற பதய்ைத் வதடு கூடகப் பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகள் மலரந்்தன. 

 

ஜீைசவகாதரர ் பகௌதம்: பபாய்யுலக ைாழ்வை பமய்பயன நம்பி, ைாழ்வு முழுைவதயும் 

பதாவலத்து இறுதியில் எமனின் பாச ைவலயில் சிக்கி எக்வகாடி காலத்திற்கும் மீளமுடியாத 

னரக ைாழ்வில் வபாக இருந்தைரக்வள மீட்டு, கற்ப வகாடி கால சலிக்காத இன்ப னாட்டிற்கு 

குருபிரான் தனது வபரிரக்கத்தால் ஏற்றி வைக்கிறாரக்ள். இவதவய சத்திய வைதத்தில் 

மனந்திரும்புங்கள் பரபலாகராை்யம் மிக சமீபமாயிருக்கிறது என கூறப்பபற்றுள்ளது. 

பரிசுத்தமான மாசு மருைற்ற இடவம வதைாதி வதைன் குடியிருக்கும் இடம். பரம்பபாருவளப் 

பற்றி சதா பசவிகள் மூலமாக சுவைக்கும் பபாழுது தான் ஜீைன் ைளரச்ச்ி அவடந்து பிரகாச 

நிவலவய அவடந்து வசைத்வத உணரக்ிறது. பிரம்மவம ஏவழக்கு ஏவழவபால் ைந்து 

மனுக்களின் குவறகவள நிைரத்்தி பசய்து எக்வகாடி காலத்துக்கும் வபரானந்த பபருைாழ்வை 

ஆசிரப்ாதமாக ைழங்குகிறது.  

குருபிரானின் அருளமுதத்வதப் பருகும் ஒை்பைாரு ஜீைனும் இளவம மாறா 

திருவமனியாக இருக்கிறது.  சத்தியம் திரண்ட சகல குணா னிதிக்கடலான பபரிவயாரக்வள 

அன்னாட்டிற்கு வபாக்குைரத்தாகும் பசயவல நம்மிடம் பசய்து வைக்கிறாரக்ள். அந்தரத்தில் 

படட்ம் வபால் பறந்து பகாண்டிருக்கும் ஜீைவன இவணக்கும் கயிறான உயிவர இயக்கும் 

சூத்திரதாரி ஈசன். இருதயக்கண் பகாண்டு ஈசவனப் பாரவ்ையால் கைனித்து நிறுத்தி முடிசச்ு 

வபாட வைண்டும். இதவன குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு தங்களின் பமய்ஞான பாடலில் 

 

கயிறற்று வீழும் முன் 

சூட்சுமக் கயிற்றிஜனப் பாரடா 

அதிசூட்சும கயிற்றிஜனப் பாரடா... 

மாத்திஜர பநரம் எமன் வரும் அப்பபாது  

மற்மறான்றும் உதவாது உதவாது   என அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஒலி, ஒளி மூலமாக புதுயுகம் பவடக்கின்ற பபரிய பசயலின் அரிய பலவனப் பபறுைதற்கு 

இங்கு குருபிரானின் வகயகத்தில் வசரந்்துள்ள ஒை்பைாரு மனு தவலயும் எை்ைளவு 

உன்னதமான வித்து என்பவத ஒை்பைாரு ஜீைனும் நன்கு உணர வைண்டும். அன்னாட்டுக்குரிய 

மகா உன்னதமான வித்துக்கவள இங்கு ைந்துள்ள ஒை்பைாரு வித்தும். ஆதியான 

வதாற்றத்திற்கும் அந்தமான முடிவிற்கும் மூலமாக இருப்பது விந்து னாதம். அதுவை பஞ்ச 

பூதங்களாக, பஞ்ஞாடச்ரமாக, ஒளி, ஒலியாக நம் உடலில் வமவி நிற்கும் அன்வப சிைமாக 

உள்ளது. அணுக் வகாடியிலும் நிவறந்த ஆதியான அவனத்துக்கும் சாட்சியாக விளங்கும் இவற 

ைஸ்துவை, உணரப்ைனும் கம்பமாக விளங்கும் னித்தியத்வத, ஞான முதல்ைராக ைரும் 

பபரிவயாரக்ள் அறிய வைக்கின்றாரக்ள். அண்டத்வத அணுவிலும் அணுவை அண்டத்திலும் 

காடட் ைல்ல காருண்யப் பிரபுைாக ைரும் குருபிரான் பாதம் பணிவைாம் என்ற பகிரவ்ுகவள 

பதாடரந்்து அவை நிகழ்வுகள் இனிவத நிவறவுற்றன. 
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26-01-2023 ~ வியாழக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. பேமாபதி மவங்கட் 

 

 

குருவின் னடுவில் விசுைமிருக்கின்றது. விசுைத்தின் னடுவில் குரு இருக்கின்றார.் சகல 

ஜகத்துமாயிருக்கின்ற, ஆபத்து வனரந்்ந காலத்துக்குச ்சகல தரம் ைடிைமான ஒவர பந்நுைாகிய 

குருைன்றி உயரந்்நது வைபறான்றுமில்வல. அத்தன்வமய குருவிற்கு னமஸ்காரம். (குரு கீஜத)  

 

ஜீைசவகாதரர ் பகௌதம்: யாபதான்றின் துவணயின்றி தன்னிசவ்சயாக பசயல்படும் ஒன்வற 

சுயம்பிரகாசம். புற உலகில் சந்திர, சூரியனாக இருப்பவத நம்மிடம் நான் என்பதாக மனதுடன் 

வசரந்்து ஐம்புலன்களின் ைழியாக னின்று பிரகாசித்துக் பகாண்டுள்ளது. அைன் தான் 

பாரக்்கிறான், வகடக்ிறான், னுகரக்ிறான், ைாசவன அனுபவிக்கிறான். னான் என்பது வசரந்்த 

பிறவக மனம் இயங்குகிறது. இருளிலிருந்து முவளக்கும் னான் என்பவத வஜாதியாகவும், 

னாதமாகவும், பவடப்புக் கரத்்தாைாகவும், காரண வதகத்தின் இரகசியமாகவும் உள்ளது. 

காலசச்க்கரத்தின் ஆட்சியில் னைகிரகங்ஙளின் பிடியிலிருக்கும் னம்வம காத்து இரட்சித்து 

அருள்பைர ் னைகிரக வகாள் மாற்றும் னாத வஜாதிடராகிய குருபிரான் அைரக்வள. ஆபத்து 

ைந்தந்ந வனரத்திவல ஆங்ஙாங்கு முன் ைந்நு னிற்க்கும் குருவை பதய்ைம். 

 

மகாடி: கூப்பிடுமாம் மின் வீசி மகாடியி னுசச்ி… என ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

வகாயில்களில் அவமந்துள்ள பகாடிமரத்தின் அடியில் சாஷ்டாங்ஙமாக விழுந்நு 

ைணங்ஙுைதின் தாத்பரய்ம், அஷ்ட அங்ஙமும் தவரயில் படும்படி ைணங்குைதும், எட்டு எனும் 

அகரமாகிய அங்கத்வத ைணங்கும் பசயலாகவும் உள்ளது. ஆலயம் என்பது ஆன்மா 

லயமாகக்கூடிய இடமாகவும், எடட்ா னிவலயில் இருக்கும் இவறைவன எண்குணத்தானாகவும், 

அகரமாகவும், ஜீைனாகவும் அறிவு ைடிைாகவும் உள்ளான். இவறைன் ஓபமன்றும், 

உணரப்ைன்றும், அறிபைனும் அமானித ைடிைாக இருப்பவத அறிய ஆசானின் பகாடிபயனும் 

திரு னா ஆடவைண்டும். 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

நன்மனத்தினர ் ஒருைரின் ஐயதவ்த தங்ஙள் வபரிரக்க பபருங்ஙருவணயினால், மடி 

என்பது னீ உன் சிற்றறிவினால் அறிய முடியாத தாய்மடியாக இருப்பவத அருளி அதுவை 

தன்வன அண்டியிருக்கும் மக்களுக்கு பசாரக்்கமாகவும் இருப்பவதயும் அருளினாரக்ள். 

 

ஜீைசவகாதரர ் சங்ஙர:் சுயம்பிரகாசம், பகாடியின் இரகசியம், காலசச்க்கரத்தில் ைாழும் 

மனிதன், ஆலயம் ஆகியைற்றின் உட்பபாருள் இரகசியங்ஙவளயும் மடி என்பது பசத்துமடியும் 

இடமாக இருப்பவதயும் ஆசான் அருளால் அறியலாம். இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி 

ைாய்க்குவமா என்ற பயம் னீங்ங, நம்வம காத்து ரடச்ிக்கும் குருவினிடம் சரணாகதி 

அவடந்தால் துப்புரைாக அைரைருள் துலக்கும் ஆசாவன மடிப்பிடியாக பிடித்துக்பகாண்டு 

அதற்கான பலவனயும், பிறவிப் பயவனயும் பபறலாம் என்ற பகிரத்ல்களுடன் வதாத்திரப் 

பாடலுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

 

  

28-01-2023 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

 

குருமபருமான் அருளமுதம்:  

 

பகாடாயிதக் கூர ் திருவாக்கியம் எண் – 117: அறிவு மழுங்கி அறியாவமயால் உணரச்ச்ி 

ைசப்பட்டு வகாபத்தில் ஒருைன் பசய்யும் பசயல் தீவமயில் முடியும். சினம் என்பது கூற்றுைன். 

பாவஞ்மசய் யாதிரு மனபம - நாஜளக் பகாபம்மசய் பதயமன் மகாண்படாடிப் பபாவான் 

என்பது கடுபைளிசச்ித்தர ் திருைாக்கு.  ஞானப்பிதாவிடம் ஞானப்பால் அருந்தி தன் ஜீைவன 
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அறிந்து பமய்யுணரவ்ு பபற்றைரக்ளின் சவகாதர ைாஞ்வசவய அைரக்ளின் தைமானது 

சிந்தாமல் காக்கிறது.    

 

ஏதிலார் குற்றம்பபால் தங்குற்றம் காண்கிற்பின்  

தீதுண்படா மன்னும் உயிர்க்கு     (திருக்குறள்) 

 

என ைள்ளுைர ்பிரானும் அருளியுள்ளார.் 

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: மாயக் கூத்தின்வ ஜகயறி யாமல் யான்... (குரு ஸ்பதாத்திரம்) 

அறியாவமயால் விவனயின் இருடப்ிடியில் சிக்கிப் பிறவிசச்ுழலில் சிக்கி மாயமான காயத்தில் 

நுவழந்து புலமாவயயால் காயப்பட்டுக் கவளத்திருந்வதன். மாரணமாகிய எமன் 

வகைசப்படாமல் காத்து, ஞானசச்ுடரான அறிவுசச்ுடர ் ஏற்றி என் அறியாவம அகற்றி 

இரடச்ித்து, பழியாகிய எமவனப் பயந்வதாட விரட்டி நித்திய மகிழ்சச்ி ைாழ்ைளித்து 

வதைனாக்கி வைத்த அழியாப்பதி குடிவயறிய னாயகம் என் குருவின் திருப்பாதம் 

பணிகின்வறன்.   

 

குருமபருமான் அருளமுதம்:  

சுவை, ஊறு, ஒளி, ஓவச, நாற்றம் எனும் ஐைவக மாயக் கூத்துக்கும் தவலைன் 

மாவயயின் பமாத்த உருைான மனம். சாரந்்ததின் ைண்ணமாகும் மனவதவய புல், பூடு, புழு, 

மரம், மிருகம், பறவை, பாம்பு, கல், மனிதன், வபய், கணங்கள், அசுரர,் முனிைர,் வதைர ் என 

எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்திவளத்வதன் என்கிறார ்சிைபுராணத்தில் மாணிக்கைாசக சுைாமிகள். 

எழுைவகத் வதாற்றத்வதயும் நால்ைவக வயானியில் உண்டாக்கிய இவறைனும் கூத்தாடியான 

மாயக்கூத்தன் (கூத்தாண்டைன்).   

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:் பரிசுத்த பவதாகமம் - ைான்கனியாம் இருதயக்கனிவய நிரூபிக்க 

ைந்த பபரிவயாரக்ளின் ைாய்வமவய பரிசுத்தம். வைதம் அகத்தில் ஆகும் பசயவல ஐந்து 

ஆகமங்களாக பஞ்சாடச்ரமாக அருளப்பபற்றுள்ளது.   

ஆதியாகமம்: ஆதியிவல வதைனாக இருந்த ைாரத்்வத நம்வம மறுபிறப்பாளனாக, வதைனாக்க 

ைந்தது. எதற்கும் முதற்பபாருளான ஜீைவனக் குறித்தும், ஜீைசுைாசத்தால் ஊதப்பபற்று, 

மறுபிறப்புப் பூமியான தன்னுலகம் உண்டான பசயவலயும் விைரிக்கிறது. ஆறு நாடக்ளில் 

ஓரறிவிலிருந்து ஆறறிவுப் பிறப்புகளாகவும், மறுபிறப்பான ஏழாைது பிறப்வப 

ஆசீரப்திக்கப்பபற்ற ஏழாைது நாளாகவும் உள்ளது. மனம் சும்மா இருக்க சுகம் என்பவத 

ஓய்வுநாளாகும். பசாரக்்க பூமியான ஏவதன் வதாட்டத்தில் விவனயற்று சும்மா இருக்காமல், 

இவறைனால் விலக்கச ் பசான்ன கனிவய மனதின் தூண்டுதலால் புசிக்கச ் பசான்ன 

மாவயயாகிய பபண்வண ஏைாள் எனக் குறிப்பிடுகிறாரக்ள். தான் இந்த உடல் என நிவனத்து 

நிரை்ாணத்வத அைமானமாகக் கருதுகிறது மனம். ஜீைான்மாவிற்கு இந்த உடல் ஆவடயாகும். 

பற்றற்று இருப்பவத நிரை்ாணம், அதுவை பசாரக்்கம். பற்றுடன் இருப்பது அைமானம், அதுவை 

நரகம். மனம் பின்னப்பட்டு மாறுபட்டு, புலன்கள் வைறுபட்டு நிற்கும்வபாது அதனுடன் 

வபாரிடுைவத சிலுவைப் வபாராக உள்ளது. அழிவுப்பாவதயில் பசல்லும் மனதுடன் வபாரிட்டு 

அறிவுப்பாவதக்கு அவழத்துச ்பசல்ைவத, அழிவைக் காணாத வதசமான கானான் வதசத்திற்கு 

இவறதூதரான தீரக்்கதரிசியானைர ்அவழத்துச ்பசல்ைவத உபவதசமாக உள்ளது.   

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: வபபிள், குரான், பகைத்கீவத இைற்வற இறக்கியருளிய 

அருளாளரக்ள் அைதரித்த வதசம், இனம், மதம், பாவஷ பைை்வைறாக இருந்தாலும் நாம் 

பபறக்கூடிய பயன் பலன் ஒன்று தான்.  அல்பலலூயா, ஆமீன் ஆமீன், ஓம் சாந்தி என்பதும் 

ஒன்றுதான். இவத சமரசம், சமாதானம், சமத்துைத்வத உணரும்வபாது அறியலாம்.    

 

ஜீைசவகாதரர ்வகாபிநாத்: பகவத்கீஜத:  இதிகாசமான மகாபாரத குருவஷத்திரப் வபார ்என்பது 

அறிவுக்கும் அறியாவமக்கும் நடக்கும் வபார.் அறிைாகிய ஆசான் மனமாகிய சீடனுக்கு 

உபவதசம் அளிக்கும் இடம் குருவஷத்திரம். பகைானின் உபவதசவம பகைத் கீவத. வைதவியாசர ்

ஸஞ்ஜயனுக்கு அளித்த பதய்வீகப் பாரவ்ையால், பாரவ்ையற்ற திருதராஷ்டிரனுக்கு வபார ்

நிகழ்வுகவளக் கூறும் பசயல், தூரதிருஷ்டியான மூன்றாைதுகண் திறக்கப் பபற்று, 

முக்காலமும் உணரக்கூடிய பசயவலக் குறிக்கிறது.  
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வாசஜன பகள்வி யிருகண்வா மயஜவக்கும் வல்லஜம யளிக்குமக் கண் மூலம் தரிசவன 

காண்பவத தீரக்்கதரிசனம். அவதச ்பசய்து வைப்பைர ்தீரக்்கதரிசியான குருபகைான்.  

 

அர்ைுன விஷாதபயாகம்: அரஜ்ுனன் மரண பயத்தால் காண்டீபத்வத வக நழுைவிட்டு 

பகைானிடம் சரணாகதி அவடைவத இந்த வயாகம். துரிவயாதனன் ஆணை மலத்தால் ஓங்கிய 

அனீதியின் பமாத்த உருைானைன். பரசுராமரின் சீடரும் பகௌரைரக்ளின் பாடட்னார ் ஆன 

பீஷ்மர,் அனீதியான துரிவயாதனனுக்கு விதி ைசத்தால் துவண வபானதால் கவடசியில் 

வீழ்ந்தார.் விதி நிவறந்த அனீதியின் குரலுக்கு பசவி சாய்த்ததால் வீழ்சச்ியும், மதிநிவறந்த 

ஆசானின் னீதிச ் பசால்லுக்கு பசவிமடுத்தால் பைற்றியும் கிவடக்கும் என்பவத 

மகாபாரதத்தில் உள்ள நீதியாகும்.    

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: அமுத கஜலக்ஞான பபாதம் - இரண்டாம் காண்டம்:  

 

அன்பும் அறனும் உஜடத்தாயின் இல்வாழ்க்ஜக  

பண்பும் பயனும் அது     (திருக்குறள்) 

 

அறம் சாரந்்த ைாழ்க்வகவய இல்லறத்தின் சிறப்பு, பபருவம, வமன்வமயாகும். ஜீைன் 

தளும்பி மனம் அவலபாயாமல் பாதுகாக்கும் அறசப்சயவலப் பழக்கி வைக்கும் 

குருபபருமான் வமல் நாம் வைக்கும் அன்பு, இல்ைாழ்க்வகக்கான பண்பும் பயனும் ஆகும். 

பாவுடன் ைரும் பூட்டிவன பூட்டடங்கா பசாரக்்க வலாகத்தின் சாவி பகாண்டு திறந்து பசாந்த 

வீட்டுக்குள் குடிவயறி ைாழ்ைவத அறம். ஜீைகுவகயில் ைாழும் ஜீைஆன்மாவை ைாவதயுடல் 

நீக்கிப் பஞ்சபுலன் ஒடுங்கி மனம் திரும்பி சமரசமாகி சீதனமான சிைகங்வக நாட்டில் 

கலந்தால் ைருைது சமத்துைம் சமாதானம். ஆசானின் தூய்மதியான முதுபமாழி வதனாக 

பசவியுட ் பாய்ந்து, இதயம் ஏழுகடல் அதற்கதிகம் விரியச ் பசய்த என்பது, தூராதி 

தூரமானாலும் காணும் தூரதிருஷ்டியான மூன்றாைது கண்ணின் ரகசியமாக உள்ளது. 

புழங்காத வபசச்ுலகில் கூர ்இன்னபதன்று அறிந்த கூரம்தி பகாண்ட ஆதி மாரக்்க னீதி அவை 

மக்களுக்கு இன்னூல் பூரணத்வத அளிக்கும் புவதயலாக உள்ளது. பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் 

திருைடி வபாற்றி ைணங்கி வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

 

29-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. மணிமமாழி மஞ்சுநாதன் 

 

 

ஜீைசவகாதரர ் பகௌதம்: பிறைாவமயும், மரணமில்லா பபருைாழ்வும் பபறுைதற்கு ைழிகாட்ட 

ைந்ததுவை மதங்கள். வழி சரிஜக முடிந்ந முடிவிடமும் காடட்ி (மமய்வழி னூல்). சரிவய, 

கிரிவய, வயாகம், ஞானம் எனும் நான்கு நன்பனறிகவள அறிந்து ஒழுகுைவத ஆசானின் 

இரக்கத்வதப் பபறுைதற்கான ைழி.  ஆசானின் மவனா வனாக்கிற்கு இணங்கி, மூன்றாைது கண் 

ரகசியம் அறிந்து, தன் உலகமாகிய விடியும் சாவல னிலத்தில் ைாழ்ைவத பசாரக்்கப் பதி 

ைாழ்ைாகும். ஞானம் உடவல வைத்து அவமைது அல்ல. எண்சாண் உடம்பிற்கு சிரபச 

பிரதானம். தவலக்கு வமல் கால் கண்ட தவலயான சாகாத்தவல ஒை்பைாருைரிடத்திலும் 

பிரம்ம முடியான அறிவிருக்கும் தலமாக உள்ளது. 

  

மயங்ஙா திருமனபம மயிர்ப்  

பாலம் கடத்தும் குரு னாதரருகிருக்க - மயங்ஙாதிரு மனபம (பத்தியத்திடம்).  

 

ஆறாைது அறிைாக விளங்கும் மனம் மற்ற ஜீைராசிகளுக்கு இல்வல.  பபாய்யும் பமய்யும் 

பிரித்துக் காட்டும் பபாறுப்பிடம் அறிந்தால் சிறப்பபன்னும் பசம்பபாருவள அவடைது எளிது. 

எதன் இருப்பினால் ஜகத்து உளதாகின்றவதா, எதன் விளக்கத்தால் அது 

விளங்ஙுகின்றவதா, எதன் ஆனந்நத்தால் எல்லாம் ஆனந்நிக்கின்றனவைா, அத்தன்வமய ஸ்ரீ 

குருவிற்கு னமஸ்காரம்.  

~ குரு கீஜத 
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மவறபமாழிவய தங்களின் ஒரு பமாழிக்குள் வைத்து அருளும் நிவறபமாழி மாந்தராகிய 

உத்தமப் பபருமான் தங்களின் னாதாந்தத் திறவுவகால் எனும் ஓர ்எழுத்து மாத்திவரக் வகாலால் 

அவர பநாடிக்குள் மலமகற்றி நம் மனக்கண்வணத் திறப்பிக்கிறாரக்ள்.   

 

சுருளிமுப் பத்திமுக் பகாடிபத வரம்னு 

ஜின் கள்வான் பூமிமயலாம் 

சூலில்ஜவத் பதமவளி யாக்கியின் னுமாக்கும் 

தூலாதி சூட்சவித்பத    (ஞான முஜறயீடு)   

 

வித்தில்லா வித்தாக விளங்கும் தூல ஆதி சூடச்வித்வத எல்லா ஜீைனிலும் ஆதி, அடி-முடி-னடு, 

வஜாதி, னற்றாள், திருைடி, அமானிதம் என உள்ளவத அறியும் அறிவு மனுவினிடத்தில் தான் 

உள்ளது. ஆண்டைரக்ள் பபாய் குருமாரக்வள ஈனம் வபசும் ைண்டரக்ள், களிம்பு மனத்தைரக்ள், 

இழிைரக்ள், வசாம்வபறிகள், பாவிகள், தரித்திரியன் எனவும் அைரக்ளின் இழிபசயலில் இருந்து 

ஒதுங்கி புண்ணியத்திற்கான உருைாக ைரும் ஆசானின் பாதம் பணிந்து னித்திய ைாழ்வை 

வகக்பகாள்பைரக்வள புண்ணியரக்ள் எனவும் அருளியுள்ளாரக்ள். பைற்றி விராட்பதியாக 

ைரும் குருபகாண்டல் அைரக்ள் நம்வம ஏற்றி வைக்கும் பைற்றி ைாழ்வகவய,  

 

பவதமணி ஆழியில்விடி மவள்ளிகிளம்ப  

மவற்றிக்மகாடி பயறுமமன்று ஊதிடுஞ்ஞங்பங 

…  

மவற்றிவீர கண்டாமணி மவள்ளிகிளம்ப  

விண்ணவர்மகா டிபயறுமமன் றூதிடுஞ்ஞங்பங என ஞானசச்ங்ஙின் ஒலி பகாண்டு 

முழங்குகிறாரக்ள்.  

 

இன்னில மாய்ஜக யாலும் 

இஜடஞ்ஞலின் மவட்கத் தாலும் 

னன்னிஜலக் பகற மவாடட்ா 

னழுகிக்கீ ழிழுத்துத் தள்ளும்  (குருமுறாதி)  

  

னம்வமக் கீழான எண்ணங்களில் இழுத்துச ் பசல்லும் மனவத, அறிைாக வமவலழு 

நிவலகளில் ஏற்றி மும்மூலமும் காப்பாக ஆக்கி வைப்பைவர ஆசான். ைான அமிழ்தமான 

னாதத்தால், கிரந்தத்தின் முடிசச்ுகவள அவிழ்த்து வைகுந்தம், வகலாயம் என்னும் அதி 

மவகான்னத நிவலகளில் நம்வம ஏற்றி வைக்கும் பசயல் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையில் இன்று 

பசயலாக னிகழ்ந்து ைருகிறது. 

    

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் அறிவிருக்கும் தலவம இடம். அதுவை பபாறிகள் ஓடாத இடமாக வகாடி 

ஒளி காந்தி வீசும், ஒலி, ஒளி பபாதிந்த, கங்குல் பகல் அற்ற இடமாக உள்ளது. இறக்கும் தலம் 

பிறக்கும் தலமாகவும், எல்வல திவச அற்ற இடமாகவும் உள்ள, ஃ எனும் பிரம்மத்து அருள் ஒளி 

பிறங்கும் தலமாகிய அை் இடத்தில் குடிவயறிப் பழகுைவத பிரம்மவித்வதச ்பசயல். யான்பபற்ற 

இன்பம் பபருக இை்வையகம் எனும் பசால்லுக்கு ஏற்ப அனுபவித்து அறிந்து, நம்வமயும் 

பமய்யனுபைத்தில் ஆக்கி வைக்கும் ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் குருபகாண்டல் பாதம் 

பணிந்து குடிவயாங்கி ைாழ்வைாம்.  

 

 

29-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. விையசித்ரா 

 

சாங்ஙு பகாள் கடந்ந ஞானிக டமக்கும் சாங்ஙிச மமனுனிஜல யுணர்த்தி… என்ற 

வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் உதயமாகின.  

ஜீைசவகாதரி பசல்வி: மவுன மாமணி மாடத்துள்பளறவும்… என்ற பாடவலத் 

பதாடரந்்து, பகாடாயிதக் கூர் வாக்கியம் எண் 316: தாயின் கருைவறயில் இருந்து பைளிைந்த 

நம்வம இவறைவன ஒை்பைாரு பிறப்பாக மாற்றி மாற்றி ைளரத்்து ைருகிறான். ஆறாைது 
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பிறப்பாகிய அறிவுப் பிறப்பில் வபயன் என்ற பபயர ் வபாய் மனுஷன் என்ற பபயர ்ைந்ததும் 

மனு ஈசனாக வைண்டிய தனிக்கடவம ைந்துவிடுகிறது. கடவமவய நிவறவைற்றி பிறைாவம 

பபற்றிட ஓர ்பமய் குருபிரானின் துவணயும் தயவும் அன்புவம முதலாக உள்ளது.  

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் ஒரு பமய் குருபிரானின் தயைால் தான் ஆறாைது அறிவின் லடச்ணம் 

இன்னபதன அறிந்து மனிதன் என்ற தகுதிவயப் பபறுகிவறாம்.  ஒை்பைாரு அறிைாக மாற்றி 

மாற்றி, தாயின் மிக்காங் கருவணயுடன் நாம் தூங்கினாலும் பநாடிப் பபாழுதும் நம்வம விட்டு 

அகலாது காத்துக் பகாண்டிருக்கும் உறுபபாருளாகிய ஓர ்பபாருவள வதடிப் பபறுைதற்கான 

வகம்முதவல ஆறாைது அறிவு. ஓர ் பமய் குருபிராவனச ் சாரந்்து வைராக்கியம், துணிவு 

பகாண்டு நிவலத்து நின்று சாதித்தால் ஏழாைது பிறப்பாகிய வதைப்பிறப்பு பபற்று நிசச்யமாக 

பிறைாவம பபறலாம்.  

ஜீைசவகாதரர ் தாவமாதரன்:  ஓங்ஙாரத் மதானியான கபாலத்பத… என்ற பாடவலத் 

பதாடரந்்து, குருபிரானின் அருளால், ஆதி மாரக்்க னீதி அவைக்பகன அவமய உள்ள இடம் 

ைருங்கால சந்ததியினரின் அறிவு கூவராங்கும் பசயலுக்கான இடமாக விளங்கும் என்பது 

நிசச்யம். இடமதுவும் னிசமமன்றாற் மபாறிகபளாடா திருந்நு விடு பகாடி மயாளி காந்நி 

வீசும். வபருந்திவலா, இரயிலிவலா, விமானத்திவலா நமக்கு ஏதுைான இடம் பிடிக்க விவளயும் 

நாம், நமது பபாறிகள் ஓடாத இடம் பிடிப்பதற்கு இசவ்ச பகாள்ளவில்வல என்பவத உண்வம. 

அப்படியான இடத்தில் நம்வம குடிவயற்றிட, பசால்வலர ் உழைனாக ைரும் குருபிரான், நமது 

மனபமனும் பாழ் நிலத்வத பண்படுத்தி, அதில் வித்தில்லா வித்து விவதத்து, னல விவளவுப் 

பயிவரற்றி, பபான்னில ைளத்து மாணாக்கனாக நம்வம ஆக்குகிறாரக்ள். ைடவை அனலாகிய 

ஆசானின் நாதவம நம் மும்மலக் கிழங்வக வைருடன் அறுத்து, சுபிடச் மவழ பபாழிந்து, நமது 

னீங்கா னன்னிலத்வதச ்பசழிக்க வைக்கிறது. ஆண்டைரக்ள் அருளிய ஏறுதுவற மவற 

உலக்கப் பாடல்களின் கற்பவனக்கு எடட்ாத ரகசியங்கள் யாவும் பசயலாகும் இடவம ஆதி 

மாரக்்க னீதி அவை.  

ஜீைசவகாதரர ் சங்கர:் நம் பபாறிகள் ஓடாத இடம், ஆதியில் பபாய் இருந்து விடு என்ற 

சூடச்ுமமாக இருக்கிறது. வீசு மனருப்பாறு மயிரப்் பாலத்துக் கப்பாபல வித்தகமாய் 

விளங்ஙி னின்ற மபற்றவிடம் காட்டி, கஞ்ஞாத்தன் னிடம் பார்த்து அருந்நும் காலம் என, 

ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ள பசயல், அைரைரின் பசாந்த மவனயாக, தன் பபருபைளியாக 

விளங்கும் எட்டிரண்டும் பத்தான அை்விடமாகவும், அதவனச ் பசன்றவடைவத 

பிறைாவமக்கான ைழியாகவும் உள்ளது.  

குருபிரான் அருளமுதம்:  

தனித் தவலவமப் பபரும்பதியாக விளங்கும் அை் இடத்வத அன்பபனும் விவசஷம் 

பகாண்வட ைாங்க முடியும். அல்லாஹ்வின் கயிற்றால் கடட்ப்பபற்ற வைதவம திருக்குரஆ்ன். 

வைதப் பபாருளாக விளங்கும் ஆன்மாவிற்கான சாட்சிவய பிராணன். அல்லாஹ்வின் கயிறும் 

அைரைரின் நாமமும் ஒன்வற. பமய்ஞ்ஞான நிவலகளுக்கு தாய்பீடமாக விளங்கும், நம் 

பாரதத்தின் பல பமாழி, சாதி, குல, வகாத்திர மக்கள் யாைரும் உள்ளுணரப்ைனும் கயிறால் 

கடட்ப் பபற்றுள்ளனர.் அைரைரிடத்திலும் உணரவ்ுகார ரகிதப் பபாருளாக விளங்கும் 

இவறைவன நிரூபிக்கும் பசயல் பகாண்டவத ஆதி மார்க்க னதீி அஜவ.  

பசரந்்நதால் னாம்மபற்ற பபறனந்நம் பபறனந்நம் 

மசப்பத்மதா ஜலயாத வப்புதுஜம 

 

மசப்பும்பூ மிசந்நிர சூரியாளும் சூரியாளும் 

பசரந்்நமுன் காலயு கந்மநாடுத்து 

 

ஒப்பிம கத்துஎல் பலாருமின்னாள் எல் பலாருமின்னாள் 

ஓதிமய திர்பார்த்தந் நப்பரிசு     (சன்னதம் மபறு பருவம்) 
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என்ற பசுபதத் தவக்பகாலப் பா பாடலுடன் குருபபருமான் அவைவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.   

 

இஜச வகுப்புகள்  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுபதவன் 

 

08-01-2023 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

பூமியின் பாரந்தீர்க்க… என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் இவச ைகுப்பு பதாடங்கப் 

பபற்றது.  அமுதக்கவலஞான வபாதம் முதற் காண்டம்: பரமபன உருமவடுத்து… என்ற 

பாடலும், என்னபமா என்று உம்ஜம… என்ற இரு பாடல்களும் ராக தாளமுடன் பாடுைதற்கான 

பயிற்சி அளிக்கப்பபற்று அவை நிவறவுற்றது.  

 

29-01-2023 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

  

இவச ைகுப்பில் முதலில் அளவிலா மவகு காலமிப்பூமியில் என்ற குரு ஸ்வதாத்திரப் 

பாடலுடன் இவச ைகுப்பு பதாடங்கப் பபற்றது. பதாடரந்்து பூரணைண்ணப்பா பாடலில் இருந்து 

வடஜவ அனலும் மமழ ... முனிபவாபர என்ற பாடல் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்று 

அவை நிவறவுற்றது. 

 

   

குரு ைாழ்க !  குருவை துவண !! 

 

  

எதன்கண் இவை எல்லாம் னிவலத்திருக்கின்றனவைா, எதன் விளக்க ைடிைத்தால் இவை 

யாவும் விளங்ஙுகின்றனவைா, எதன் பிரியத்தால் புத்திரன் முதலிவயார ் பிரியமா 

யிருக்கின்றனவரா, அத்தன்வமய ஸ்ரீ குருவிற்கு னமஸ்காரம்.   

~ குரு கீஜத 
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2023 - ைனவரி மாத அஜவ னிகழ்வுகள் 

 
01-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ புத்தாண்டு சிறப்பு சபை 

இடம்: மசன்ஜன (பாக்கம்) 

 

பசன்வன பாக்கத்தில் உள்ள ஜீைசவகாதரர ் கிருஷ்ண மூரத்்தி இல்லத்தில், ஆதி மாரக்்க னீதி 

அவையின் புத்தாண்டு சிறப்பு சவப குருபிரான் அருளமுத ைரஷ்ிப்புடன் நவடபபற்றது. ஆதி 

மாரக்்க னீதி பமாழி மின்னணு சஞ்ஞிவகவய பதாகுத்து ைழங்கும் ஜீை பிறவியரக்ளுக்கான 

விருதும், மற்றும் தாம்பூல மரியாவதக்குரிய அங்கத்தினரக்ளுக்கான சிறப்பும், புதிய 

அங்ஙத்தினரக்ள் வசரக்்வகயும், நவடபபற்றது. அவனைருக்கும் மதிய உணவு ைழங்கப்பபற்றது. 

 

 

15-01-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ மபாங்ஙல் சிறப்பு சபை 

இடம்: சிவகாசி 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் பபாங்ஙல் திருனாள் சிறப்பு அவை குருபிரான் முன்னிவலயில் 

சிைகாசியில் சிறப்பாக நவடபபற்றது. அங்ஙத்தினரக்ளின் வசரக்்வகயும், தாம்பூல 

மரியாவதக்குரிய அங்கத்தினரக்ளுக்கான சிறப்பும் அளிக்கப் பபற்றது. அவனைருக்கும் மதிய 

உணவு ைழங்கப்பபற்றது. 
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26-01-2023 ~ வியாழக்கிழஜம ~ ஞாயிறு பகாயில்   

 

குருபிரான், தனது அங்கத்தினரக்ள் மற்றும் நன் மனத்தினருடன் பசங்குன்றம் அருவக உள்ள 

ஞாயிறு வகாயிலுக்கு விஜயம் பசய்தாரக்ள்.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் வருங்கால நிகழ்வுகள் 

 

 

நாள்/ இடம் னிகழ்வுகள் 

05-03-2023 / மசன்ஜன 

 

பமய்ைழி குழந்வதசாமி கவுண்டர ்ஐயா அைரக்ளின் 

ஆண்டு பூரத்்தி 

 

 

 

  



 

32 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

February 2023 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

 

 

 

2023 ைனவரி மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

 

மணிைண்ணன் 

புன்னவக 

குமவரசன் 

ராவஜந்திரன் 

முருகன் 

சீனிைாசன் 

பஜய்குமார ்

வமாகன் சித்ரா 

பழனிவைல் 

இன்பலதா 

ராஜமவகஷ் 

மணிமாறன் 

 

பாஸ்கர ்

பஜயபிரகாஷ்  

மாதைன் 

மஞ்சுநாதன் 

பசல்லம்மா 

உமாராணி 

கிரகதுவர 

தியாகராஜன் 

பைங்கவடச முதத்ு       

கிரிதரன் 

தவபஸ்ைரி காளிதாஸ்                          

சபிதா 

 

தனராஜன் 

கிருஷ்ணமூரத்்தி 

வைலு 

திருமுருகன் 

ைடிவைலன் 

பழனி பசல்ைராஜ் 

பழனிகுமார ்

சீனிைாசன். காஞ்சிபுரம் 

காரத்்திவகயன். சிைகாசி 

மவகஷ். மதுவர 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்கடட்வளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்ம் உள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் 

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

பபாறுத்து அதவனத ் தங்கள் பிரதிகளில் திருத்தி படித்துக்பகாள்ளுமாறு வகடட்ுக்பகாள்கிவறாம். பிவழகவளத் 

தவிரப்்பதற்கான முயற்சிவய பைளியீடட்ு குழு த ொடரந்்து யேற்த ொள்ளுே். 
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