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மூலமந்நிரம் 

முத்திபூர்ணம்!  

பமய்யாக பமய்யாகவை சதுர்யுகங்வஙாடி கால மக்களிடத்திலும் உள்ள சர்ை மூலமந்நிர 

னிரூபிக மகான்மியராகிய யுகைான் சாவல ஆண்டைர்கவள 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 மகிழ்ச்சி ைாழ்வு ைரத்தில் ஏற்றவை சதுர்யுகத்திலும் உண்டான எல்லா ஜாதி 

மத வைதங்களும் ைந்நிருக்க அந்த அகமிய மகா அதிைல்லப பதய்வீக பிரம்மவித்வதச் 

பசயலானது மாபனடுங்ஙாலங்ஙளாக மக்கள் புழக்கத்தில் இல்லாது இந்த உலகத்வத விட்டு 

மறந்நு மவறந்வந வபாய்விட்ட இறுதிக்காலமாகிய இதுவனரம் எமபயத்வதக் கடத்தி மீண்டும் 

அவத பிரம்மவித்வதச் பசயலாகிய சுைர்கப்பதி பரமபத முத்திச் பசயலினில் ஏற்றி வைக்கும் 

கல்கி மகதி என்னும் மூக்குக்கு பைளிவய மூசச்ு ஓடாத தைமுவடய ஊண் உறக்கமற்ற எங்ஙள் 

குலபதய்ைம்  பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைர்கள் பமய்மதத்தில் னாங்ஙள் வசர்ந்நு 

ஆகிக்பகாண்டிருக்கின்வறாம்!  

எதார்த்த னன்மனத்தினர் யாராக இருந்தாலும் இதில் வசர்ந்நு வதைப்பிறப்பிவல பிறநந்ு 

ஆகிக்பகாள்ைதற்கு ஆண்டைர்களுவடய ஆசீர்பாதம்! 

  

  ஆதியே துணை 
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குருபிரான் அவர்களின் முன்னுஜர 

  

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் 

அங்கங்கவள, எதாரத்்த நன்மன சற்சன 

மக்கவள, ஆதி மாரக்்க னீதி பமாழியின் 

மின்னணு சஞ்சிவக, 2022ம் ைருட இறுதியின் 

டிசம்பர் மாத பதிபனட்டாைது இதழாக 

மலர்ந்துள்ளது. ைருடத்தின் இறுதி என்றாலும் 

நமது பபருமான் பிரம்மப்பிரகாச பமய்ைழிச் 

சாவல ஆண்டைரக்ள்,  

 

வருடம்வ யதஜனதத்ும் மண்புவிக் காயிற்று 

வருடமமான் றினிஇல்ஜலயய - யமலும் 

வரும்சந்ர பருதிக்கும் வருடங்ங ளிதுகஜட 

வருடமமான் றிஜலசாவர்ணி   

 

வஜளந்மநமடக ்காளம் சிங்ஙா - துந்நுமி 

மதாடர்ந்மநடுத ்தடியும் சிங்ஙா. 

 

என தங்களின் மமய்ஞானப ் பகுப்பு பா பாடலில் அருளியுள்ளாரக்ள். இதிலுள்ள 

பசய்திகவள ஒட்டுபமாத்தமாக சுருட்டி மடக்கி திரட்டி தனதிடத்து அடக்கி 

பகாள்வகயாகவும், வகாட்பாடாகவும், குறியாகவும், குணமாகவும், அன்றாடம் நடக்கக் 

கூடிய நிவலகளின் தவலயாக வைத்து பசயலாக்கி ைருைவத ஆதி மாரக்்க னீதி அவை. 

ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளபடி இனி ைருடம் ஒன்று இல்வல என்றாலும் 2022 என்பவத 2023 

என மாற்றித்தான் எழுதுகிவறாம். அப்படிவய எழுதினாலும் மாறாதது நம் விதி எழுத்து. 

ஆண்டைரக்ள் அருளிய தவலவிதி எழுத்வத மாற்றி எழுதக்கூடிய, வைத வைதாந்த 

ரகசியங்கள் அவனத்வதயும் சாட்சியாக வைத்வத விதிவய மாற்றி மதிவய பதிப்பிக்கும் 

ஓர் அரும் பபரும் திருப்பணிவய ஆதி மாரக்்க னீதி அவை சிரம்வமற் தாங்கி பசய்து 

ைருகிறது. இதவன பசயலாக தன்னிடம் உணர்ந்த, இந்த அவையின் அங்கங்களாகிய 

மக்களின் புரிதல்கவள ஆதி மாரக்்க நீதிபமாழி எனும் மின்னணு சஞ்சிவகயாக ஒை்பைாரு 

மாதமும் உதித்து ைருகிறது. ையது ைாழ்நாள் ைருடத்தின் ரகசியமும், சந்திரனும் பரிதியும் 

ஒன்றான நிவலகவள எல்லாம் பசயலாக உள்ளடக்கிக் பகாண்டு உதயமாகி ைரும் 

இம்மின்னனு சஞ்சிவகயிலுள்ள விஷயங்கவள மக்கள் பைறும் எழுத்தாக எண்ணாமல் 

அைரைரின் உயிரான ஜீைன் எனும் அறிவுக்கான ஒன்றாக எண்ணி ஆகிக் பகாள்ள 

வைண்டும் என்பவத என்னுவடய மிக மிக மிக அன்பான வைண்டுவகாளாகும். இதிலுள்ள 

எழுத்து ைடிைங்கள் யாவும் எழுதாத எழுத்தின் ரகசியத்வத அறிய வைக்கும் ஒன்றாக, 

உருைத்தில் இல்லாத அருைத்வத, உருைத்தில் பகாண்டு ைந்து பசால்கின்ற பமய்ஞான 

நிவலகவள உள்ளடக்கியதாகும். எனவை எதாரத்்த உள்ளம் பகாண்டு இதவனப ்

பின்பதாடரும் மக்கள் யாைரும் இதவனப ்பாரத்்து பயன்பபற பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்வத 

வைண்டி ைாழ்த்துகிவறன். 

 

நன்றி. நமஸ்காரம். 
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“மவுத்தாகிய சாவு” னம் தவலவமவல காத்துக்பகாண்வட யிருக்கிறது. அவத னம் வீரம் 

தடுக்குமா? பபாருள் தடுக்குமா? உற்றார் தடுப்பாரா? பிராந்நு எடுத்துச ்பசல்லும் குஞ்ஞுவபால் 

விழிக்கும் அந்நக்காலம் ைரும். அை்ைாறு எமன்வகயில் பறக்கப் பறக்க விழிக்கைா னாம் 

பிறந்வநாம்? சாயுங்ஙாலம் னாலு மணிக்பகல்லாம் இருட்டு ைரப்வபாகிறபதன்று னாம் ஒரு 

விளக்வகத் வதடுகிவறாம். சாைாகிய ஒரு பபரும் இருட்டு ைரப்வபாகின்றவத. அவத ஒருைரும் 

எண்ணிப் பார்க்கிறார்களில்வலவய! ஒருைன் தனகக்ுத்தாவன உதவி வதடிக்பகாள்ள வைண்டும். 

தன் தன் வகயில் ஔடதம் வைண்டும். மவனவி வக னன்றாக இருந்நால் னமகக்ுப் 

பிரவயாஜனமா? மவனவி மக்கள் முதலிய இைர்கபளல்லாம் னமக்குத் துவண இல்வல. ஆகவை 

எைர் ைந்நும் உதைமுடியாத அந்ந ஆபத்துக் காலத்தில் எமனுவடய அந்நச் சந்நிப்பு வனரத்தில் 

உதைக ் கூடிய ஓர் பசாந்நக்காரவர, ஓர் வனசவர அவடந்நு, இன்வற அைவர னம்மை 

ராக்கிக்பகாள்ள வைண்டுபமன்று பசால்லுகிவறாம். எந்ந ஒரு அறிவும், ஆயுதமும் எட்டித் 

தீண்டப்படாத அந்ந மகா மகா அருந்நலத்தில் ைந்நு உதவுபைவர வனசித்துக ்பகாள்ளவைண்டு 

பமன்கிவறாம். 

 

~ சாஜல ஆண்டவர்கள் 
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ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் 2022 டிசம்பர் மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள் – 2023 ைனவரி மாத மவளியீடு 

 

 

01-12-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. குமயரசன் 

 

தன்யன ழின்னபு சின்புற யமவுற 

வீரபு ரப்புரமாய் … என்ற வதாத்திர பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் மலர்ந்தன. 

 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

பமய்ஞ்ஞான ைாழ்வைப் பபறுைதற்கான ைழி என்பது வைதசாட்சியுடன் அதவன 

அருளும் சற்குருபிரானின் ைாய்வமயில் னம்பிக்வக வைத்து னடப்பதுவையாகும்.  தூணாகிய 

கம்பத்திலிருந்து நரசிம்மர் பைளிைந்ததால், வைணைத்தில் அைருக்கு கம்பராஜன் என்றும் 

வசைத்தில்  ஏகாம்பரன் என்றும் பபயர். உண்வம  அறிந்தைர்களுக்கு இரண்டும் ஒன்வற.  

சமரசம் : இவறைனின் சுத்தத் திருைடி பற்றித் பதாழுது தன்னில் இவறைவன  

அறிந்தைர்களுக்வக, ரசமாகிய சுைாசம்  சமமாகும் வித்வதயாகிய சமரசமும் சமாதானமும் 

பதரியும். மனிதனின் சுைாசம் இடகவல, பிங்கவல, சுழிமுவன என ையவத வபாக்கும் 

குற்றமாக, ைாளாக இருப்பவதவய திருைள்ளுைர்,  

நாமளன ஒன்றுயபால் காட்டி உயிர்ஈரும்  

வாமளன  உணர்வார்ப் மபறின்  என்கிறார்.  

 

சரமதுவை சமரச சன்மார்க்க பஞ்ஞாட்சரம் எனவும், சமரச வைதம் – சாவல அமரர்கள் னீதம் 

எனவும் சாவல ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.  

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் 92 : கலிமாப் பபாருவள அறியாதைன் கசப்பு 

பைளியாகி பாவி என்ற அவடயாளத்துடன் சாகிறான். தன் ஜீைவனப் பார்க்க இச்வச 

இல்லாதைனுக்கு பமய்வய பற்றி வபசினால் புரியாது. அைரைரிடத்திலும் மிக முக்கியமான,  

தன்னால் காண இயலாத முகத்வத ஒரு பதய்ைக் கண்ணாடி உதவியுடன் சந்திக்கும் பசயவல 

வசைம், இஸ்லாம் என்பதாகும். 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா:  காமீல்கள் யனாக்கம் பாடல் - இஜசமமாழி காட்டியமலா  

மின்மபாருள் காட்டுவார்யபால்… நம்மிடம் உள்ள மின்பபாருளாகிய அறிவை அறிவித்து 

பமய்யில் இவசக்கச் பசய்ைது ஆசானின் னாதவமயாகும். எல்வல திவசயற்ற ஓர் இடபமனும் 

அறம் பசய்வீடாகிய ஜீைன் இருக்கும் திவசவயயும், அதற்கான குறிகவள அகத்திலும் 

புறத்திலும் சந்திர, சூரிய, நட்சத்திர நிவலகள் யாைற்வறயும்  பைண்பிவற சூடிய ஜீை 

முத்தராகிய ஆசானைர்கள் அருளி, அதற்கப்பாலும்  ஏற்றி வைக்கிறார்கள்.  

ஜீைசவகாதரர் பைங்கவடச முத்து: அகரமுதல், அை்வு முதல், எழுத்து முதல், ஆதி முதல், பகைன் 

முதல் என ஐந்தும் வகமுதலாக பகாண்டதுவை முதல் திருக்குறள். ஞானவதகம், பிரணைவதகம்,  

சுத்தஉடம்பு, அழியாதஉடம்பு, ைானைர்வமனி, சர்ை மதங்களின் மூலமந்திர ரூபி, ஈவரழு உலகு, 

ஏகாட்சரம், ஏழ் கணுக் கரும்பு, முப்பபாருள் வகால விளக்கம், வைதமுடி, அமானிதம் என 

சம்சார விருக்ஷத்தில் ஏறியைர்கள் னரகமாகிய சமுத்திரத்தில் விழுகின்றார்கள். 

அைர்கபளல்வலாவரயும் எைர் கவரவயறற்ுகின்றாவரா, அத்தன்வமய ஸ்ரீ குருவிறக்ு னமஸ்காரம். 

~ குரு கீஜத 
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விளங்கும் அகமிய ரகசியங்கள் யாவும் ஒரு பமய் குருபபருமானின் இரக்கத்தால்தான் அறிய 

முடியும். காமாட்சி அம்மன், பட்டினத்தார் இைர்கள் வகயில் இருக்கும் கரும்பு உணர்த்தும் 

ரகசியமும் இதுவை.  

புத்யத ளுலகத்தும் ஈண்டும் மபறலரியத 

ஒப்புரவின் நல்ல பிற     என்ற குறளும்,  

இலஞ்ஞுழி சுழித்து ஏகமாய் விம்மி எழுந்நன எழுத்திலா மதழுத்தின்… என சாவல 

ஆண்டைர்கள் அருளிய பாடலும் புத்வதளின் சிறப்வப குறிப்பதாக உள்ளது. சாகாத்தவல-

வைகாக்கால்-வபாகாப்புனலாக உள்ள புத்வதள் என்பதவன சன்மார்க்க மரபு என்றும் இவத 

பபற்றைவன சாகாத சன்மார்க்கி என ைள்ளல்பிரானும் அருளியுள்ளார்.  

 

ஜீைசவகாதரர் தியாகராஜன்: அழகு அணி சித்தர் பாடல்: எண்சாண் உடம்படியயா ஏழிரண்டு  

வாயிலடி…  எண்சாண் உடம்பிற்கு சிரவச பிரதானம் என்பர். ஞான நிவல அறிந்த 

பபரிவயார்கவள சிரசில் ஒன்பது ைாயிவல காட்டித்தர ைல்லைர்கள். இதவன  திருஞானத் 

தாழிவசயில்,  

அல்லற்படு யமாமரான்பது வாசற்மபரு வாசல் 

ஆரும்மறி வார்கள்களறி யார்கள்ஒரு வாசல்    எனவும் 

 

ஒன்பது வாச லுட்தா ளிடவும் 

ஐம்புலக ்கதஜவ யஜடப்பதும் காட்டி    எனவும்  

ஞானஅகைல் பாடலில் சாவல ஆண்டைர்களும் அருளியுள்ளார்கள். நம் பஞ்ஞபுலன்களின் 

தவலைனாகிய மனம் அல்லலாக இருப்பவத அறிைாக, பபாறிகளாக மாற்றினால் 

மகிழ்ச்சியாக ைாழலாம்.  

ஜீைசவகாதரர் சிரஞ்ஞீவி: திருஅருட்பா: நமது அறியாவம அகற்றி ஞான அறிவை ைழங்கும் 

ஆசானின் னாதவம ஆதி, வசாதி, வித்தில்லாவித்து, னாரதம், மதினா என்பதாகும். இந்த தூலம் 

உள்ள வபாவத ஞானம் அனுபவிக்க வைண்டும். அருட்பபருஞ்வஜாதி அகைலில் நான்கு முவற 

அருட்பபருஞ்வஜாதி என கூறுைது நான்கு வதக ரகசியங்கவள உணர்த்தும்  ஒன்றாக உள்ளது. 

வசாதியாகிய இவற ைடிைவம திருைண்ணாமவல தீபமாக, கற்பூர தீபமாக, சாகாத்தவல,  

வைகாக்கால், வபாகாப்புனல் என்ற வசாதி ைடிைாகும். இப்படியான  அருட்பபருஞ்வஜாதிவய 

சன்மார்க்க மரபாக குருபிரான் மூலம் கண்டைர்களுக்வக தண்ணீரில்  விளக்வகற்றி 

பபருமானார் அகைல் எழுதியது சத்தியம் என்பது துலங்கும் என்ற பகிர்வுடனும் வதாத்திரப் 

பாடலுடனும் அவை நிவறவுற்றது.  

 

03-12-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடியவலன் 

 

பிராண இரகசியமுணர்த்தும் அறுபுரி னூல் பிரானிஜல யறியான்.... என்ற ஞான 

முவறயீடு பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் மலர்ந்தன. பிராணாம்பிவகத் தாயாகிய ஜீைவன 

தரிசித்த பபரிவயார்கள், தன் னாத ைல்லபத்தால் னம்வம மறுபிறப்பிலாக்கி, ஆறு 

பவடவீடாகவும், அறுபுரி னூலாகவும், ஐந்பதழுத்து மந்நிரமாகவும் விளங்கும் இவற இல்லத்தில் 

குடிவயற்றுகிறார்கள். 

எமபடரடிபடு யகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண்: 112 எமனுவடய பபலத்வத 

முறியடிக்கக ்கூடிய ஆயுதத்வத தன் வகப்பந்தாகப் பபற்று ைரும் பமய்ஞான பசம்மல்களின் 

உத்தரவுக்கு இணங்கி னடந்து, வைத ைழிப்படி ைாழ்ைவத அசலான பசார்க்கபதி ைாழ்வு.  

இதன்றி தன் வயாசவனப்படி னடப்பைர்கள் சாவு எனும் னரகக் குழியில் வீழ்கிறார்கள் என 

வைதம் கூறுகிறது. 
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ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: காமீல்கள் யனாக்கம்: மசன்ற னாட ் மசன்றிட் டாலும் மசல்லு 

னாட் மசன்றி டாது....   னம் ையது ைாழ் னாளானது, புலன் ைழியாக அழிந்து பகாண்வட 

இருக்கிறது. புலன்வழி பற்றி யயாடிப் யபாக்கிமயன் வயஜத மயல்லாம்… சாகாக்கவலயின் 

மூலம் ைாழ்னாவள மீட்டித் தந்து, மீண்டும் புலன்ைழி அழித்திடாது காக்கும் புண்ணிய 

பசயவல கற்பிப்பைவர குகன். ஜீைகுவக வதாறும் வீற்றிருக்கும் மறுவிலா குகனின் திருைடியில் 

சரணவடந்து, அைர்கள் பபருங்கருவண பகாண்டு அருளுகின்ற அரும்பபரும் னிவலகவளப் 

பபற்று சாதிக்கும் னாவள ஞானனாள் - திருனாள். 

குருபிரான் அருளமுதம்: அமுத கஜலக ்ஞான யபாதம்.  இரண்டாம் காண்டம்:  

பிரம்வமாதய பமய்ைழிச் சாவல ஆண்டைர்கள், 

புகன்றது யகள் கஜலக்ஞானம் இரண்டாம் காண்டம் 

புதல்வமரந்நன் மாணவர்க்குப் புஜதய லாகும் 

என்ற ஆசீர்பாதத்துடன், பஜகத்திலுள்வளார் இச்வச பகாள்ள, பாற்கடவலக் காய்ச்சி ைடித்து 

பதளித்து வைதாந்தமாக அருளியுள்ளார்கள். பராசுரர் புத்திரரான சுகப்பிரம்ம ரிஷி முதல்,  

ஒய்சுல் கர்வணயாளரும், ஜனகாதி முனிைர்கள் னால்ைரும் குரு தட்சிணாமூர்த்தியிடம் 

ைாசிமலர் பாதம் வபாற்றி ைாக்கிறந்த பூரணமாகப் பபற்ற பமய்ச்பசயல், இன்றளவும் னிஜ ரூப 

தரிசவனயாக னிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறது. 

காப்பான கள்ளிமுது காட்டி லாடும்  

கால்கண்டு மகிழ்ந்நு களி கூர்ந்நு னாளும் ....  

கள்ளி எனும் விஷத்வத முறித்து அமுதமாக மாற்றிக ் பகாண்டைர்கவள கள்ளிமுது காடன். 

அமுதம் சிந்தும் தமிழின் மூலம் பசங்ஙமலத் தாயின் பாதம் வபாற்றும் பிரம்மவித்வதவய 

குருமுகமாக பழகித் வதர்ந்து, சந்திரனும் சூரியனும் வசர்ந்து ைளர்மதியானவுடன் னபுசுகளான 

மாயசத்திகள் மடிகிறது என்ற பமய்ச்பசயவல உணாத்துைவத இத்திருப்பாடல்.  

காணரிய மபருங்ஙாட்சி எனது ஆத்ம காமனாகிய குருயவ… 

னின்வறார்கள் னிவலயறிந்து பகாடுக்கும் ைள்ளலின் திருைடி கமலத்தில் ைாழ்பைர்களின் 

குலமானது, சீர் சிறப்பு ஓங்ஙி னிற்கும் என்ற ஆசீர்பாதத்துடன், தன் உளமாகிய இவறைவன 

காப்பாக வைத்து இப்பாடவல அருளியுள்ளார்கள். 

எந்ஜந சுக்கிலாம் பரனாட்டில் வாழும் னாளில் ....  

மனித பிறப்பின் உற்பன இரகசியம் உணர்த்தும் இத்திருப்பாடல், தந்வதயின் 

எண்ணமாகிய சுக்கிலாம் பரனாட்டில் பநருப்பு ைடிைாக இருந்த னம்வம தாயின் சுவராணிதப் 

வபயில் விழச்பசய்து, அழற்காற்று, துருசு அைஸ்வதயால் 6,48,00,000 கணப்பபாழுது பநாந்து  

பகாண்டிருந்த னம்வம காப்பாற்றி, மும்மலக ் கணைாய் துயரிலிருந்து கடத்தி, வதான்றாத் 

துவணயாக இன்றளவும் பதாடர்ந்து னின்று இரட்சித்து பகாண்டிருக்கும் எம்மாவன 

பதாழுவைாமாக! 

ைள்ளல் பிரான் தனது ஆறாம் திருமுவற (ைசன பாகம்) பபருவிண்ணப்பத்தில், பகுதிப ்யபரணு 

உரு, பூதப ்யபரணு உரு, மபளதிக பிண்ட வடிவு என்ற படினிவலகளாக பிண்ட உற்பத்தியின் 

இரகசியங்கவள அருளியுள்ளார்கள்.  

மாசிலான் மஜறப்படியும் எண்ணில் யகாடி மந்நிரங்ஙள்… 

வைதமாமவறகளில் பபாதிந்துள்ள மாசு மருைற்ற எண்ணில் வகாடி மந்நிரங்கவளயும் ஒரு 

பமாழிக்குள் வைத்து இரண்படனும் ைாசியின் ைல்லபத்வத அருளி, னம்வம துகக் 

உடலிலிருந்து னீக்கி சுக உடலுக்குள் புகுத்தி பிறைா பனறி அளிக்கும் பிஞ்ஞகனாகிய 

குருபபருமானின் பபான்னடிகவள வபாற்றி ைணங்குவைாம். 
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எழில்பல கஜலக ளிலகு மசம் மலயர ... 

ஆசானின் ஓரிதழ் தாமவரயாகிய பசம்மலரானது, ஏழ்னிவலக் கம்பமாக னின்று விளங்கும் 

திருப்பாதத்வத அறிவிக்கும் மவலயாக உள்ளது. 

திருமவனு மிஜம யானா டுஜடயவர்… (குரு முறாதி) 

இவமயா னாபடனும் பனிச்சிகர சலாசன பீடத்தில் ஏறிய பபரிவயார்கள், புலன்கவள  

பளிங்பஙனும் பதய்ைக் கண்ணாடியாக மாற்றிக் பகாண்டைர்களாகவும், மாணாக்கரின்  

உள்ளத்வத  பண்படுத்தும் பரிசுத்தைானாகிய துளப வைந்தராகவும் னின்று விளங்குகிறார்கள்.  

தன்வன சார்ந்த மக்களுக்கும் அறிவுக ்கண்வண திறப்பித்து தூங்காமல் தூங்ஙி சுகம் பபறும் 

பிரம்மவித்வத பசயவல கற்பித்து சுகவிவளவு வீட்டில் குடிவயற்றி வைக்கிறார்கள். 

சுகவிஜளவு வீடுஜடய  னீடு சஜபயயாயர.... 

சுகைடிவினரின் சுகம் னல்கும் வைத்திய னாத மருந்தாகிய பசம்வம உவரயானது ,  

அைரைருக்குள் பசாந்த வதகமாக, மூலமந்திரம், பஞ்ஞாட்சரம், அஷ்டாட்சரம், பிரணைம்,  

கலிமா, காயத்திரியாக விளங்கும் சுக வீட்வட புகலிடமாக்கி னம் சிக்கல்கள் அவனத்வதயும் 

தீர்க்கிறது. பஜகமுழுதும் சாந்தி எனும் சலாமத்தாகிய சுகத்தில் சுகித்திருக்க வைண்டி, சாந்தி 

மூர்த்தியராம் சற்குரு பிரானின் சன்னிதியில் பதாழுது வபாற்றி பணிவைாமாக என்ற 

அருளுவரகளுடன் அவை இனிவத நிவறவுற்றது.  

 

04-12-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கவிதா யகாபிநாத்   

 

அவ்வலில் ஜதயிபான உட்மபாருளாய்… என்ற குருமணிமாவல பாடலுடன் அவை 

உதயமானது.  

குருபிரான் அருளமுதம்:  

அகரவம அகதியத் என்பதாகும். அகரம் அறிந்வதான் அவனத்தும் அறிந்வதான்.  

மனிதனிடத்தில்தான் அகமியமாக நான்கு வதகங்கள் உள்ளன. அகது-உகது-ைாகிது என்பவத 

உடல்-உயிர்-ஆன்மாைாக உள்ளது. பிரணை 

வதகமாகிய ஞானவதகம் அழியாத வதகமாக  

உள்ளது.  சூக்குமத்தில் பசயல்படும் ஆற்றல் உள்ள 

மனிதன் அன்றி மற்ற ஜீைவபதங்கள் யாவும் 

உடவலாடு மட்டுவம பசயல்படுகின்றன. மனிதன் 

தன் அசலான வைவல பசய்ைதற்கு தந்த அசலான 

ையவதக் பகாண்டு நகலான வைவல பசய்ைதால்  

அைனுக்கு ைருைது அசலான தண்டவனவய. விதி 

என்பது உலகமாகவும், அது இவறைனால் 

உண்டாக்கப் பபற்றதாகவும் உள்ளது. நாம் 

காணக்கூடிய அவனத்திற்கும் விவன உள்ளது. 

விவன முதல்ைனாகிய பிரம்மம் நம்மிடத்தில் 

மனமாக, அறிைாக, நானாக, கைனமாக நின்று  

விளங்குகிறது. ஒரு பமய் குருபிரானிடம் அறிவைப் 

பபற்ற பின்னவர வதாற்றமில்லாவம எனும் அரூப 

ைடிைத்தில் தான் சர்ைமும் உள்ளவத அறிய இயலும். 

எல்லாம் எதன் மூலமாக உண்டாகி, காக்கப் பபற்று, 

மீண்டும் எதனுள் பசன்று ஒடுங்குகின்றவதா அதன் பபயர் பிரம்மம். ஜீைாத்மாவின் ரகசியம் 

அறிந்தைவன பரமாத்மாவை அறிய முடியும்.  
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ஜீைசவகாதரர் பகௌதம்: மூச்சு லயமாகிய மயனாலயம்… ஒரு பமய் குருபிரான் கிட்டாத 

மூடர்கவள மூச்வச இழுத்து விடுைது ைாசி வயாகம் என தைறாக எண்ணி ைாழ்நாவள  

வீண்நாளாக்குைர். பநருப்பும் காற்றுமாக உள்ள மனவம புலன் பபாறிகளுக்கு தவலைனாக  

உள்ளது. பூத பூதியங்களும் மனதிற்குள்தான் அடக்கம். மனிதனுக்கு மட்டுவம பகாடுக்கப் 

பபற்றுள்ள தனிச் சீதனமாகிய ஆறாைது அறிவை அமானிதபமனும் மனம்.  

பஞ்ஞபூ தமும்க டந்நுயம மமள்ளமுப் பாஜழயும் தள்ளியங்யங… பஞ்ஞபூதத்திற்கும் 

அப்பாற்பட்ட மனிதனிடத்தில் அதிசயப் பபாருளாக விளங்கும் ஜீைவன அறிைதற்கு  

பிரதானமாக இருப்பது மூன்றாைது கண். ஒரு பமய் ஆசானின் னாதமாகிய பைளிசச்ப் 

பபாருள் மூலமாக அக்கண்ணானது திறக்கப்பபற்று பிரம்மத்வத அறிந்து பிரம்மமாகவை ைாழ 

வைண்டும்.  

ஜீைசவகாதரர் சீனிைாசன்: யதள் மகாடுக்காம் குலமதய்வம் என்பது ஏகாட்சரபமனும் 

குலபதய்ைமாக உள்ளது என்ற பகிர்வுகவள பதாடர்ந்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

நிவறவுற்றது. 

 

04-12-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

அரியாஜன அறியஜவத்து அந்நணனா 

மயஜனப்பிரட்டிப ் பிறப்பித ்தாரும் என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை மலர்ந்தது.  

 

ஜீைசவகாதரி பபான்லட்சுமி: னித்தியத்வத அறிய வைத்து மக்களுக்கு னிஜனிதி லாபகர 

ைசந்த காலத்வத ைழங்குைவத ஆதி மார்க்க னீதி அவை. இக்கடத்தினுள், யாரும் கண்டறியாத 

அக்கடத்துள் நம்வம ஆக்கி வைப்பைவர பமய்யான குருபிரான். அறுசுவைக்கு ஜாதி மத 

வபதமில்வல. இவத உணர்ந்து னித்திய உடலில் குடிவயறி ைாழவை இந்த வதகம் 

எடுத்துள்வளாம்.  

குருபிரான் அருளமுதம்: 

அறிவை அறிய வைப்பதுவை உபவதசம். அறிவு அறிந்தைர்களுக்வக ைாய்வம துலக்கம் 

வகைரைாகும். வதகம் மண் தீண்டா முக்தி அளிக்கும் பசயலுவடயதும், இவறைவன 

அறியக்கூடிய ரகசியங்கவள உள்ளடக்கிக் பகாண்டு இருப்பதும், பமய்வயயும் பபாய்வயயும் 

பிரித்துக் காட்டும் தூலமாக இருப்பதும், ைந்த வைதமாகிய ஆசான் அைர்கவள.  

அைரைரிடத்திலும் உயிர் பமய்யாகவும் உடல் பபாய்யாகவும் உள்ளது.  

ஜீைசவகாதரி அருணா:  

யவதம்: மா மவறயாக, னான் மவறயாக, சுயம் பிரகாச னித்திய ஆனந்த பிரம்ம பசாரூபத்வத 

தன்னில் அறியவும், ஆதி, அனாதி, வஜாதி, அடி-முடி-னடு, அண்டம், பிண்டம், சாதிலிங்கம், 

சஞ்ஞீவி, கஞ்ஞா என்ற அவனத்வதயும் அறிய வைப்பதும் வைதம். அதுவை ைாலாம்பிவக  

பாதமாகவும் ஆசான் திருவமனியாகவும் உள்ளது. ஆசானின் ைாய்வமவய வைதத்வத அறிய 

வைக்கும் னாதமாகும்.  

யவதாந்தம்: அசத்வத நீக்கி சத்வத தருகின்றதும், மனவத அறிைாக மாற்றும் யுக்திவய 

அருளுைதும், பிறைா நிவலவய அருளுைதுமான ஜீை முக்தர்களின் ைாக்வக வைதாந்தம்.  

கிரந்தம்: எமன் எல்வலயில் பைற்றி தருகின்ற பமய்க்கல்வியாக இருப்பதும், முடிசச்ு என்பதாக  

விளங்குைதுவம கிரந்நம். அறிவயாம் னற்றாள்கள், குரு ைாழ்க குருவை துவண, ஹரி னவமாத்ை 

சிந்நம் என்பவதவய பிரம்மமுடி என அருளுகிறார்கள்.  
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னற்றாள்: ஒரு புள்ளியில் இருந்து பதாடங்கி ஒரு தவல முவறக் காலம் பதாடர்ந்து னின்று  

நம்வமக் காக்கும் திருைடிவய னற்றாள்.  

னற்று ஜணற்றாள் 

சித்தரிக்கு ரத்திமபற்ற முத்திஜரக்கூ டஸ்தரட்ண  

யரயற யமடியா  (ஆடலங் ஙன்னி)  

என ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். சித்தரிக் குரத்தியான தாவய எல்லா உயிர்கவளயும் ைழி 

னடத்தும் னற்றாளாக இருக்கிறார்கள். சிைபபருமானாகிய குருபபருமானின் ைாய்வமக்குள் 

ஆழ்கின்ற வபாவத தன்வனயறிந்து னித்திய ைாழ்வில் குடிவயற ஏதுைாகும்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

ஆதி பமய் உதய பூரண வைதாந்நம்: ஆதிவய முதலில் அறிந்த பின் தான் பமய் என்பது பதரிந்து  

உதயம் ஆகும். ஏக பராபரப் பபாருவள பூரணம். ஆதி பமய் உதய பூரணத்வத உள்ளடக்கியது 

வைதாந்நம். னீதி எனும் பபாருவள அறிந்தால் வைதாந்நத்வத அறியலாம். னன்வம, தீவம,  

பபாய், பமய், இருப்பது, இல்லாதது இைற்வற அறிவிப்பதும், அறிைாக, ஜீைனாக, சிைனாக, 

இவறைனாக இருப்பதுவம னீதி. அதன் ைழிவய பமய்ைழி. னீதி ைழி பற்றி எல்வலாருவம இந்த 

இன்பம் அறிந்து ைாழ்ந்திட வைண்டும் என்ற ஆசானின் ஆசீர்பாதத்துடனும், வதாத்திரப் 

பாடலுடனும் அவை இனிவத நிவறவுற்றது. 

 

07-12-2022 ~ புதன்கிழஜம ~ திருக்கார்த்திஜக தீப சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார் 

 

சத்திய மமய்வழிச் சஜபச் சாஜலஜயப்   

பத்தி மகாண்டு பஜடத்தின்னாள்...  

என்ற பாடலுடன் பபௌர்ணமி தின அவை நிகழ்வுகள் மலர்ந்தன. அைரைரின் நாமமாக  

உள்ள நான் எனும் பபாருவள அறிவிப்பவத ைருங்கால தீர்க்கதரிசன பிரைாகம். அழல் 

உருைான இவறைவன மாறா அதிசயமாக நம்மிடத்தில் தீர்க்கமாக கண்டு, அறியாவம எனும் 

இருள் விலகி அறிவு பிரகாசமாக ஆகுைவத கார்த்திவக தீபமாகும்.                    

ஜீைசவகாதரர் ைடிவைலன்: திருைண்ணாமவல மகாதீபம் பசம்படைர் எனும் பருைத 

ராஜகுலத்தினரால் பரம்பவரயாக ஏற்றப்படுைது. பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான புறத்தில் காணும் 

பநருப்பு அருள் தரும் வஜாதி அல்ல. சுயம்பிரகாச நித்தியானந்த பிரம்ம பசாரூபவம அழியாத 

அசலான தீபம். அடி-முடி-நடுவின் தத்துை ரகசியவம மகாதீபம் ஏற்றும் பசயல். அறிவுக்கண்  

பகாண்டு காணும் சான்வறார்களின் பசால்லக விளக்காகிய ஆதி ஒளிபயனும் மகாதீபம் 

மூலவம நம்மிடமிருக்கும் நான் எனும் பிரகாசப் பபாருவள அறிய இயலும். நம்வம ரட்சிக்கும் 

சிைவன அறியாத வபாது அதுவை பட்சிக்கும் எமனாக மாறுகிறது. பரிபூரண எல்வலயில் 

ைாழும் பபரிவயாவர அண்டியைர்கவள ஞானத்திற்கான தீர்க்கதரிசனப் பிரைாகத்வதப் 

பபறுகிறார்கள். கீழான நபுசுகள் ஏழில் பாழவடந்து  கிடக்கும் சீடனின் மனம் ஊழித்தீப்பற்றி 

எரிந்து நீராகிறதும், உப்பு நீரால் கழுைப்படுகிறதும் என ஏழு நிவலகளில் ஆசானின் 

அருளமுதத்தால் இரட்சிக்கப் பபறுகிறது. பமய் குருபிரானின் அருளமுதவம நம் மும்மலம் 

தீர்த்து, காக்கும் தீயாக விளங்குகிறது.    

குருபிரான் அருளமுதம்:  

சிற்ற றிவிற் 

கற்றும்பய னற்றவர்க்குக் கற்பகத்த ருமவனவந்  

யநவசந்ந வா  (ஆடலங் ஙன்னி) 

சிற்றறிவிற ்  கற்றும் பயனற்றைர்க்கு கற்பகத் தருபைன ைந்த ைசந்தமாகிய 

குருபிரானின் வா திறக்கவில்வல எனில் அறியாவம விலகாது. சுடாத தீயாக, புவகயாத 
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கனலாக,  நமச்சிைாய எனும் பஞ்சாட்சரமாகிய அைர்களின் பநருப்பாகிய ைாய்வமவய 

நம்வமயும்  அதன் மயமாக்கி விபூதிபயனும் பிறைா பநறிக்கான அவடயாள சின்னமாக 

ஆக்குகிறது.                                                      

ஜீைசவகாதரர் குமார் : மகரவஜாதி, திருைண்ணாமவல தீபம் (இந்து மதம்), ஏழு அகல் பகாண்ட 

விளக்கு ைழிபாடு (கிறிஸ்தைம்), னூபராளி  (இஸ்லாம்) என ஒளி ைழிபாடு சர்ை மதங்களிலும் 

உள்ளது. அழியாத திருைடிகளில் நம்வம வசர்த்து வைக்கும் வஜாதியாக, அறிவுப் பிரகாசமாக  

பமய்ஆசானின் நாதமாக விளங்குைவத கார்த்திவக தீபமாக எமன் எல்வலயில் நம்வம 

இரட்சிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது. எண்டிவசக்கும் முன் நிற்கும் பஞ்சாட்சரமாகிய நான் எனும் 

மகாதீபவம, உணர்வு, மனம், கைனம் என்ற பைளிசச்ப்  பபாருளாக உள்ளது. எம் திருைாக்காகிய 

தீவய, ஆதி எனும் ஆகின்ற தீயாக, மரண குளிவர மாற்றும் நீதியாக, பைற்றி தரும் விபூதியாக,  

சாவிற்கு எட்டி தீ வைக்கும் சாதியாக உள்ளதாக ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். ஒளி, ஒலி 

ைடிைாக உள்ள இவறைவன அறிவிப்பதும் பமய்ஆசானின் நாதவம.              

குருபிரான்  அருளமுதம்:  

அருளாகிய பசால்பலனும் வஜாதி படிந்திட அறியாவம இருள் பபாடிந்திடும்.  

மனுவுக்கன்றி ஐயறிவு ஜீைவபதங்களுக்கு பைளிசச்ம் வதவையில்வல. அழியாத பசயவல 

அறியவை மனபமனும் ஆறாைது அறிவு மனிதனிடம் உள்ளது. சுக ைடிவினனாகிய இவறைவன 

அறிைதற்காக நாம் பகாண்டிருந்த பக்தி எல்லாம் அறியாவம என்பது அறிவு ைடிைான 

பபரிவயாவரச் சந்திக்கும் வபாவத புலப்படும். அருட்பபருஞ்வஜாதியான இவறைன் சூன்ய 

ைடிைாக உள்ளான். ைாசவன, வகள்வி, இருகண், ைாபயவைக்கும் ைல்லவம அளிக்கும்  

அஃகண்வண வஜாதி ைடிைாக பிரம்ம பசாரூபமாக உள்ளது. ஆவிக்குரிய சிந்தவனவய நித்திய 

ஜீைனும் சமாதானமுமாக ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் மக்களிடத்தில் பசயலாக இருப்பது 

பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைத்தின் பரிபூரண ஆசீர்பாதமாகும் என அருளி வதாத்திரப் பாடலுடன் 

அவை நிவறவுற்றது. 

  

10-12-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

பற்றிய பற்றாய்ப் பரந்நுல மகங்ஙும்… என்ற குருமணி மாஜல பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகள் மலர்ந்தன. சுத்த  நிர்க்குணமான பற்றற்றான் பற்வற தன் வபால் பிறவரயும் வதைப் 

பிறப்பில் ஆக்குகின்ற ைல்லபம் பகாண்டதாகும். ைாடாத தீபமாக வைர் வமலும் தவல கீழுமாக 

முத்பதாழிலுக்கு அரசாக னின்றிலங்கும் நடுப்பபாருவள ஒை்பைாருைர் உள்ளத்திலும் 

வைரங்களாகப் பதிப்பிக்கும் பசயவல ஆதி மார்க்க  னீதி அவையின் பசயலாக உள்ளது. 

எமபடரடிபடு யகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண்: 113 ரக்ஷிப்புக்குரிய வதை இரகசியச் 

பசயலாக இங்கு அருளப் பபறுைவத உன் பசவியில் ைாங்கி சிந்தித்துப ் பிறரிடம் வபசுைது 

தைத்வதக் காட்டிலும் அதீத உன்னதமானது. அனித்திய வதகத்திலுள்ள உன் னித்திய  ஜீைவன 

அழி நரகிற்குப் வபாகாமல் காக்கும் பசயவல ரக்ஷிப்பது. 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: தாயளித்திட்ட மசல்வம்… (குரு ஸ்யதாத்திரப் பாடல்) தாய் தந்வத 

பகாடுத்த புறவுலக பசல்ைமும், நாம் அைர்களுக்குத் வதடித் தரும் பசல்ைம், புகழ் யாவும் 

மாவய என ஒரு சற்குரு பிரானின் சன்னிதியில் அறிவைப் பபறும் வபாவத பதரிகிறது.  

தாயாகித் தந்வதயுமாய் தாங்குகின்ற பதய்ைமாக விளங்கும் குருபிரான் நான்மவறக்கு  

எட்டாத அமானிதபமனும் ஆறாைது அறிவைக ் பகாண்டு  தன்வன அறியும் தை முவறயாகத் 

தந்த பசல்ைம் நீடூழி ைா ஆழ வைண்டும் என ஆண்டைர்கள் தன் ஐயனிடம் 

பிரார்த்திக்கிறார்கள்.  
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குருபிரான் அருளமுதம்: 

நீ அளித்திட்ட பசல்ைமாகிய சாயுச்சிய பதயம நீடூழி ைாழ்க  எனப் வபாற்றுகிறார்கள்.  

அழி பபாருள் பகாண்டு அழியாப் பபாருவள ைாங்க இயலாது. அன்மபனும் பிடிக்குள் 

அகப்படும் மஜலயய, அன்மபனும் குடில்புகும் அரயச தனிப்பபருங் கருவண பகாண்ட 

குருபிரான், நம் யதார்த்த உள்ளம் பார்த்து அனித்தியத்தில் இருந்து நம்வம நித்தியத்தில் 

ஆக்குகிறார்கள். 

ஜீைசவகாதரர் விஜயகுமார்: சத்திய யவதம்  

காலத்தின் கண்ணாடி வைதாகமம். அைரைருள் நீதியாக விளங்கும் ஆறாைது அறிவை 

வைத்து, நீதியான பிரளயச் பசம்மல்கள் நடத்தும் பசயவல பிரளயம். வதாற்றத்திற்கு ைரும் 

மாற்றத்திற்குரிய அனித்திய உலகு அழிைது பிரளயமல்ல. நன்பனறி மக்கவள 

காலனிடமிருந்து தப்புவிக்கும் பிரம்மவித்வதச் பசயலாக பபரிவயார்கள் வகக்பகாண்ட 

ஆயுதவம நீதியான பிரளயம். அழியாத் திருநாட்டில் ஆளும் திருைாக்கு பகாண்டு பிறவிப் 

பபருங்கடவல கடத்தும் வதாணியப்பராக மரக்கலனாக ைரும் தீர்க்கதரிசிகளின் பசயவல 

சத்திய வைதம், பிரளய கால வநாைாவின் கப்பலாக உணர்த்துகிறது. பிரளய நீதி பதளிவுறுங் 

வஙால்வகயாக அைர்கள் வகயில் வைத்திருக்கும் ஓபரழுத்து மாத்திவரக் வகால் 

என்பதவனவய பிரளய னீதி மதளிவுறுங் யஙால் ஜக மகாண்டிங்ஙுற்றவயள என 

ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். அறிவை அறிந்தைரிடத்தில் பிரளயம் லயமாகவும்,  

அறியாதைரிடத்தில் லயமற்றும் உள்ளது. மனம்  பிரம்ம லயத்தில் ஏறி நிற்பதுவை நீதியான 

பிரளயம்.  

குருபிரான் அருளமுதம்:  

மசால்லால் அளப்பரிய யசாதிவஜர மீது 

தூயதுரி யப்பதியில் யநயமஜற ஓது  

எல்லாம்மசய் வல்லசித்தர் தம்ஜமஉறும் யபாது 

இறந்தார் எழுவாமரன்று புறந்தாஜர ஊது   (ஆறாம் திருமுவற)  

 

யநயமஜற ஓது என்றது ஓதாமல் ஓதும் பசயலாகும். இறந்தைர் எழும் பசயவலவய சாவருமுன் 

சாகப்பழகிச் சாவதுயவ சன்மார்க்கச் மசயமலன சாற்றும் யவதயம என பூரணப் 

புவதயலாக ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

ஜீைசவகாதரர் சங்கர்:  சிவானந்த யபாதம் தரும் சிவ அனுபவம்:  

மனமாகிய சீடனின் வகள்விகளுக்கு அறிைாகிய ஆசானின் வபாதவனகள்: 

 

நான் இந்த உடல் அல்ல என்ற எண்ணமுடன், ஈசனின் சக்தியாகிய கைனம் மீது மனவத 

அவலவின்றி நிறுத்தி இரண்டறக் கலக்க வைண்டும். சிைமுடன் இரண்டறக் கலந்து மனம் 

பதளிந்து விவனயற்று சிைானந்த வஜாதியாகி இருப்பைவர துறவி. அைர்கவள எட்டிபரண்டும் 

ஒன்றாக, பதனபமனும் பாதுகாப்புடன் பட்சபமனும் அன்பு வைத்து சித்தத்வதச் சிைமாக்கும் 

சிைானந்த வபாதத்வத பபறமுடியும். வசற்றில் நடும் கம்பத்வத மணல், கல்கட்டி நிவல 

நிறுத்துைது வபால், மனவத நிவல நிறுத்தவை வைத சாட்சி. தீர்க்கதரிசனமாகிய அைரைரின் 

ஜீைவனக ்கண்டு பழகி கற்கும் சாகாக் கல்விவய சாஸ்திரமாகவும், அவத தன்னில்  உணர்ைவத 

சிைஞானமாகவும் உள்ளது. புலியின் வைகம் ஒத்த மனதிவன, அது இருக்கும் சிறு பபாந்தினுள் 

ஆசான் அருளால் நுவழந்து பார்க்க, வைதாளமாக இருக்கும், அதுவை வைதத்தின் ஆழமாக  

இருப்பவத அறியலாம். அைரைர் உருைத்வத அதிகத் பதளிவுபடுத்திக்காட்டும் பதய்ைக் 

குரைவன பிரம்மா, குரைவன விஷ்ணு, குரைவன மவகசுைரனாகிய வதைனாம், குரைவன ஏகமாகிய 

பரப்ரம்மமாம். (ஆதலால்) அத்தன்வமய ஸ்ரீ குருவிற்கு னமஸ்காரம். 

~ குரு கீஜத 
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கண்ணாடி என்பது, ைாதபமனும் காற்று ஆடிபயனும் அவசயா நிவலயில் ஓரறிைாக விளங்கும் 

(ைாதாடி முத்தர்கள்). 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி எஜனயாண்ட  

அத்தன் எனக்கருளியவா றார்மபறுவாரச் யசாயவ என பமய்ப்பபாருளில்  ஆழம் கண்ட 

ஆசரியர் உவரக்கும் உபவதசமாகிய சிைானந்த வபாதத்வத  பதளிைாகத் பதரிந்து நாமும் 

வீடவடவைாமாக.  

 

அமுத கஜலக ்ஞான யபாதம். (இரண்டாம் காண்டம்)  

சந்நிர வட்டச் சூடாமணி .....  உஜர மசய்வாயர 

அந்தர் மா முகம் கண்வடாங்கும் அனந்தர்கவள, வபரருளாளரின் திருச்பசயவல உவர 

பசய்திட முடியும். மங்கள நாயகனின் பசந்தூரப்பபாடியாகிய ஒலிைாயுவர பகாண்டு 

மூன்றாைது கண் திறப்பிக்கப் பபற்ற மக்களுக்வக சந்திர ைட்டம் எனும் அறிவின் பூரண  

நிவலயாகி திருப்பாற்கடலில் ஜல ஆசனத்தின் மீது பள்ளி பகாண்டிருக்கும் இவறைவன 

அறிந்து குடி வீவடற முடியும். 

மசய்ய யவவினா மவண்ணியய சூழ்சஜப  

அய்யன் பன்னஜக ஆலடி யபாற்றியய 

 

பமௌன மாமணி மாடத்தில் இருந்து பிரம்மம் பைளியாக்கிய சர்ைத்திற்கும் மூலமான ைாய் 

திறந்து ஆலம் காட்டும் ஓவச ைடிவை ஆலடி. திவசகளற்ற நம் பசாந்த வதகமாகிய பைளி எனும் 

வீடாகிய ஜீைனுள் நுவழந்து பழகும் சன்மார்க்க பசயலில் ஆக்கி வைப்பதுவை ஆதி மார்க்க 

னீதி அவை. னவமா என்ற  வமானநிவலவய சாவல ஆண்டைர்களின் திருைடி நிழலில் பபறற் 

குழந்வதசாமி ஐயா அைர்களின் இரக்கவம இன்று நம் அவனைருக்கும்  ைரமாகி நிற்கிறது என 

அருளி வதாத்திரப் பாடலுடன் அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள்.  

 

11-12-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. யேமாபதி மவங்கட ்

 

அண்டங்ங ளவனி யான மவப்மபாருளுமரியனின் சூலினி லஜமத்து… என்ற 

குருமணிமாவல பாடலுடன் அவை மலர்ந்நது.  

வமலான வமாக்ஷம் பபற குருவின் மார்க்கத்வத பின்பற்றி பக்தி பசலுத்த வைண்டும். குருவை 

பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திர ைடிைமாய் சங்ஙரிக்கின்றார் (குரு கீஜத).  

ஜீைசவகாதரர் பகௌதம்: நம் ையது ைாழ்நாவள அழிக்கும் அறியாவம எனும் மனமாகிய 

வசத்தானின் வகாரப்பிடியில் இருந்து நம்வம மீட்டு, நம் அறிைாகிய மாணிக்கத்வத முன்னும்,  

மனம் பின்னுமாக வைத்து மறுபிறப்பில் ஆக்கி மனுைாகவும், வதைனாகவும் ஆக்க ைல்லைர் 

பமய்குருபிரான் அைர்கவள.  

நாமளன ஒன்றுயபாற் காட்டி உயிர்ஈரும் 

வாளது உணர்வார்ப் மபறின்    (திருக்குறள்)  

 

மனிதனின் ஆயுட்காலமாக இருக்கும் நாவள ஆயுவளக ் குவறக்கும் ைாளாக உள்ளது. 

பசன்ற னாள் பசன்றிட்டாலும் இனி பசல்லும் னாள் பசன்றிடாத னன்றுள னாவள ஞான 

னாள். அதுவை வைத சூரியன் விடிந்ந வைத வைதாந்ந ரகசியங்ஙவள பைளியாக்கிய முன் பின் 

அற்ற நாளாகவும், அஞ்ஞானக ் கிழங்கு கவளந்து பமய்ஞ்ஞான விருட்சம் னம் உள்ளத்தில் 

ஊன்றி ைளர்ந்து நித்திய மகிழ்ச்சி பிறங்ஙும் னாளாகவும் உள்ளது. அத்திருனாளின் னீட்ச்சிவய 
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நாம் வீணாக்காமல் காக்கும் பசயல் பசய்பைவர பமய்ஆசான். தன்னறிைால் அறிய இயலாத 

அைரைருள் இலங்கி ைழிநடத்தும் தூல ஆதி சூட்ச வித்வத அறிய அருள்பைவர பமய்ஆசான். 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

உலக மக்கள் அறியாத 

வமம்பாடாகிய இல்லறத்வத 

உவரப்பவத வைதம்.  தன்வனயறிந்நு  

இன்பமுறுைவத தனக்கு வகடில்லாத 

வதைரகசிய பசயல். எண்ணுகின்ற  

எண்ணங்ஙள் யாவும் 

னல்பலண்ணங்ஙளாக இருப்பவத 

நீதி. பண்வட நாள் ைழியாக  

னால்ைவக வயானி மூலம்,  

எழுைவகத் வதாற்றத்தின் 

முதலிடத்தில் உள்ள அமரர் 

என்பைவர வதைவயானியில் பிறநந்ு 

பதய்ைப் பபாருவள அறிந்தைர்.  

ஜீைசவகாதரர் சங்ஙர்: அழியாத ைஸ்த்துைாக அறிைாக ஜீைனாக அைரைரின் னாமமாக  

இருக்கும் நான் எனும் பபாருவளக் கண்டு அவடந்நைவன தன்வனயறிந்த சாகாத னித்தியன்.  

உறக்கம் இறப்பாகவும், விழிப்பு பிறப்பாகவும் இருப்பவத ஒரு பமய் குருபிரான் அருளால் 

அறிந்து, அழியாப்பதியில் குடிவயறி ைாழவும் வைராக்கிய சித்தமுடன் நடக்கவும் 

ைழிகாட்டுைவத ஆதி மார்க்க னீதி அவை என்ற பகிர்வுகளுடனும் வதாத்திரப் பாடலுடனும் 

அவை நிவறவுற்றது.  

 

11-12-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. மைய்குமார் 

 

யவதகஜலக் கதிபதி மாதுல ராகிய மன்னா மன்யனா மவன்றும்... என்ற பாடலுடன் அவை 

இனிவத உதயமானது.  

ஜீைசவகாதரர் பசந்தில்: நுட்பமான தன்வம மற்றும் திறவமவய உள்ளடக்கியதும், பிற 

உயிர்களிலிருந்து மனிதவன வைறுபடுத்திக் காட்டுைதும், உடல் மற்றும் உள்ளத் திறவன 

ஒருங்ஙிவணத்து ஊக்குவிப்பதும் கவல. எழுத்து, கணிதம், மவற, நீதி, வயாகம், இலக்கணம், 

மந்திரம், நாடி,  இந்திரஜாலம்,  பரகாயம், சூனியம் இன்னும் பிற ஆய கவலகள் 

அறுபத்தினான்வகயும் அறிவு ைடிைாக ைரும் ஆசானிடம் கற்றால் பிறைாவமவய 

அவடயலாம். 

ஜீைசவகாதரி ஜான்சிராணி: பமய்க்குரு பிரானின் பிரணை உபவதசவம நமசிைாய என்னும் 

ஐந்பதழுத்து மந்நிரம். பஞ்ஞாட்சரம், அஷ்டாட்சரம், பிரணைம், எழுதாத எழுத்து, காயத்ரி,  

கலிமா என்ற மூலமந்நிரங்கள் மனிதன் தன் இதயாசனத்தில் வைத்து அறிய வைண்டிய 

பிரம்மவித்வதயாக உள்ளது. குருவின் னாதத்தில் விவளைவத னாத பஞ்ஞாட்சரம். அடி-முடி-

னடு இதில் னடுைாகிய னான் என்பவத அறிந்நால்தான் அடிவயயும் முடிவயயும் அறிய 

இயலும்.  

ஜீைசவகாதரி ஷண்முகப்பிரியா: விதிவய மதியால் பைல்லக ் கூடிய மனிதன் மதிவய 

அறியாமல் விதி ைசம் சிக்கி வீழ்கின்றான். திருவுருைாகிய ஆசானின் நாதவம விதியிலிருந்து 

நம்வம மீட்கின்றது. இவதவய ஆண்டைர்கள்,  
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னீதிமயனும் மபாருளான மனுக்கு லத்ஜத 

னித்தியனும் னித்தியத்திற்யக பஜடத்தான்… என்ற பாடலில் 

அருளியுள்ளார்கள்.  

 

ஜீைசவகாதரி மஹிமா: மரண சம்பைத்திற்கு காரணமான ஆவசகவள உண்டாக்கும் மாவய 

ஆன்மா என்ற சூரியனால் அழிக்கப் படுகிறது. அச்சூரிய ஒளிவய விந்நு னாதமாக, சிைமயமாக ,  

திருச்சிற்றம்பலப் பபாருளாக உள்ளது. இதவன காகபுசுண்டர்பிரான் யதளடா 

யதட்மகாடுக்காங் குல மதய்வந்தான் சீவநிஜல சிவநிஜலயும் அதுயவயாகி என 

அருளியுள்ளார். தாய்க்கும் வமலான அன்புடன் னம்வம இரட்சிக்கும் குருபபருமாவன 

குரமாதாக னின்று சத்திய தர்ம சாவலயில்  நாம் அவடய வைண்டிய இலக்வகக் காட்டி சாமுன்  

சாகும் வித்வதவய அருள்கிறார்.  

ஜீைசவகாதரி ஸ்ரீமா: பூமி ைடக்கு வனாக்கிச் சாயும் காலமாகிய குளிர்காலத்தில், காற்றின் 

தன்வம அடர்த்தியாகி னீர்த்தன்வம குவறந்து ைறட்சி உண்டாகிறது. குளிர்கால மானாயலா  

குறம்பாடி வருயவாம் என குரைர்கள் வபசரும் பபரும் பபாருவளக் குறம் பாடுகிறார்கள். 

பழிப்பு, மறுப்பு, கைவலகள் எல்லாம் மாற்றி வைக்கும் குருைானைர்கவள குரைர்கள்.  

ஆகாயத்திலிருந்து பைளிசச்ப் பபாருபளனும்  ஜீைனாகிய னான் வதான்றி குடிவயறிய 

பசயவல சத்திய வைதத்தில் நாசியியல யதவன் சுவாசத்ஜத ஊதும் யபாது  அவன் ஜீவனாக 

மாறுகிறான் என அருளப் பபற்றுள்ளது.  

ஜீைசவகாதரி தவபஸ்ைரி: நல்விவனக்கும் தீவிவனக்கும் எதிர்விவன உண்டு. னாம் பசய்யும் 

பசயல்கவள கர்மவிவனயாகி பிறப்பிற்கு காரணமாகிறது. மனிதனின் ஏழு பருைங்ஙளாகிய 

ஏழு பிறப்பும் பசத்துப் பிறப்பதன்று. இதில் ஏழாம் பிறப்பு ஆசானின் னன் னாதத்தினால் 

மனுனீசன் மனுஈசனாக ஆகுைது. இவதவய 

இருள்யசர் இருவிஜனயும் யசரா இஜறவன் 

மபாருள்யசர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு   என்கிறார் ைள்ளுைர்.  

 

ஜீைசவகாதரி நாகமணி: உலக காரியங்ஙள் னிவலயற்றது. கீழ் உலகம் ஏழும் மனவதச் 

சார்ந்தும் வமல் உலகம் ஏழும் அறிவைச் சார்ந்தும் உள்ளது. மனிதனின் தனிச் சீதனமான 

அறிைாகிய அமானிதத்வத அறிந்நால் வதைனாகலாம். உடல் அழிைதும் உயிர் 

அழியாததாகவும் ஆன்மா உடல் உயிர் கடந்து, சர்ை சம்பத்வதயும் உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. 

அவசயா நிவலயில் இருக்கும் ஆன்மாைாகிய சிைம் அவசயும் பபாழுது சக்தியாகிறது.  

னிவனவிலிருந்து பைளிப்படும் னான் என்பவத மனிதவன பிரகாசிக்கச் பசய்யும் பமய்யான 

ஒளியாக உள்ளது.  

குருபிரான் அருளமுதம்:  

உலகில் உயிர் ஒன்வற நன்வம. னிவனபைன்னும் வகவய ைாழ்க்வக. இவதயறிைவத 

தன்வனயறிதல். திரு இருக்கும் இடத்தின் பபயர் பதி. ஆதலால் அத்தலத்தின் பபயர் திருப்பதி. 

மூன்றாைது கண் அறிந்தைர்களுக்வக தீர்க்க தரிசனத்தின் பபாருள் புலப்படும். இவதவய 

மவள்ஜளகருப ்பாயமா விடிந்நா லிருளாயமா 

விள்ளாயத யவகாத கால்    (ஞானக் மகாரல்) 

என ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள். னீதி என்பவத வைகாக்கால். கறுப்பு பைள்வள என்பது 

னிறமல்ல. அவனத்து நிறங்ஙவளயும் உள்ளடக்கிய பைள்வள னிறத்வத பைளியாக்கும் 

கறுப்பு னிறத்வத அளவிட முடியாது. மனதின் இரகசியம் அறிந்தால் னிவனவை அறியலாம்.  

உலக மற்றும் மனித உற்பனங்ஙள் பைள்வள நிறத்தில் உதித்தாலும் பைள்வள நிறம் உதிப்பது 

கருப்பில் தான் என குருபபருமான் அருளியவதத் பதாடர்ந்து வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

னிவறவுற்றது. 
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15-12-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. யேமலதா தியாகராைன் 

 

தனித்தனற் றஜலஜமப ்மபரும்பதி யரஜசத் 

தரும்புனற் றுஜறசிங்ஙா சனயர… என்ற பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் மலர்ந்தன. 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் 93: சவப என்பது பதய்ைமைர்களின் னிவனவு.  

பிரம்வமாபவதச வதை ரகசியத்வத எக்காரணம் பகாண்டும் எண்ணம் பசால் பசயல் 

இம்மூன்றில்  ஒன்றிவலனும் பைளியிடலாகாது. பமய்வய விட்டு தைறிவிட்ட பாவிகவளாடு 

உறவு வைத்துக் பகாள்ளும் சண்டாளத்தனத்வத விட்டு பரிசுத்த நிவனவுடன் இருகக் 

வைண்டும்.  

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா : குரு ஸ்யதாத்திரம் பாடல்: ஜகயளித்திட்ட மசல்வம் கரணங்ங 

ளாலும் சூழ்ந்ந…  ஓர் பமய்குருபிரானின் இரக்கத்தால் ையது ைாழ்னாவள மீட்டுத்தரும் 

அமானிதத்வத பசல்ைத்திற்பகல்லாம் தவலயாக உள்ள பசவிச் பசல்ைத்தின் மூலம் நாம் 

அனுபவிக்கும் பபாழுது, உலக பசல்ைங்கள் எதுவும் அதற்கு ஈடாகாது. பபரிவயார்களின் 

ைாய்வமயாகிய பசவிச் பசல்ைவம சிரஞ்ஞீவி ைாழ்வுக்கான ைழி. 

ஜீைசவகாதரர் பைங்கவடசமுத்து:  

கற்றதனால் ஆய பயமனன்மகால் வாலறிவன்  

நற்றாள் மதாழாஅர் எனின்     (திருக்குறள்)  

 

பமய்க்கல்வி பழகுைதாகவும், பபாய்க்கல்வி  படிப்பதாகவும் உள்ளது. பமய்க் கல்வியின் 

பயவன,  

மதளிவு குருவின் திருயமனி காண்டல் 

மதளிவு குருவின் திருவார்த்ஜத யகட்டல் 

மதளிவு குருவின் திருநாமம் மசப்பல் 

மதளிவு குருவுருச் சிந்தித்தல் தாயன    

 

என  திருமூலர் பிரான் அருளியுள்ளார். உலக ைாழ்விற்கு உதவும் பபாய்க் கல்வி, 

அசலான னரகத்வதவய தரும். பமய்க்கல்விவயா நம் அறியாவம அகற்றி, அறிபைனும் 

அழியாத னித்திய சுைர்க்கத்தில் குடிவயற்றும். ஓர் பமய் ஆசானின் வபரிரக்கத்தால்  நாம் 

கற்கும் பமய்க்கல்வியின் மூலம், நம் இதயாசனத்தில் விளங்கும் பதய்ை மலரில் நம்வம 

ஏற்றிவைக்கும் பசயவல மலர்மிவச ஏகும் கல்வி என சாவல ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள் .  

ைள்ளலாகிய பபரிவயார்களின் வகாபுரைாசல் எனும் ைாய்வமக்குள் நுவழந்து ஆழ்ந்தால் 

நற்றாளாகிய திருைடிவய அறியலாம் என்பதவனவய, 

 

சிற்ற றிவிற் 

கற்றும்பய னற்றவர்க்குக் கற்பகத்த ருமவனவந்  

யநவ சந்நவா 

மற்ற கஜல 

கற்றறியி லக்கணமும் எட்டமுடி யாதஎல்ஜல  

யமவ லுற்றவா  (ஆடலங் ஙன்னி) 

என ஆண்டைர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.   

 

அக்ஞானபமன்னும் திமிரத்தால் குருடாயுள்ளைனது கண், ஞானபமன்னும் அஞ்ஞன 

சலாவகயினால் எைரால் திறகக்ப்பட்டவதா, அத்தன்வமய ஸ்ரீ குருவிற்கு னமஸ்காரம். 

~ குரு கீஜத 
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ஜீைசவகாதரர் தியாகராஜன்:  பஞ்சாயக்காரர் ஈஜரந்து யபரும் மதய்வப் பதியிது என்கிறார் 

ஞானப் மபண்யண (வாஜலச்சாமி சித்தர்).  

சுஜவ ஒளி ஊறு ஓஜச நாற்றமமன் ஜறந்தின்  

வஜகமதரிவான் கட்யட உலகு    (திருக்குறள்) 

 

ஐம்பபாறிகளாக, பஞ்சாட்சரமாக விளங்கும் காரண வதகவம உலகாக உள்ளது. 

பஞ்சபூதங்களாக, உடல்களாக, வகாசங்களாக, பீஜங்களாக, பீஜாட்சரங்களாக, பாத நிவலகள் 

என யாவும் ஐந்தாக உள்ளது. இவறைனின் நீதிக் வகாட்டில் பிரளாது உயிர்களின் 

உற்பனத்திற்கு காரணமாக விளங்கும் பஞ்ஞ பூதங்கவளயும் குறிக்கும் மந்திரவம 

நமசிவாய.  இவறைனின் னீதியாகிய பநறியறிய, பபாய் பமய்யும் பிரித்துக் காட்டும் 

வைதமாகிய ஆசானின் அருள் வைண்டும்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

நாம் மனிதன் என எண்ணி ைாழும் இை்வுலக ைாழ்வு பபாய் எனவும், கால் ைழி பிறந்த 

அவனைரும் னரன் எனவும் வைதம் கூறுகிறது. னரனாக இருந்த நம்வம பமய் ஆசான் 

அைர்கவள மனிதனாக்கி, நம் கடவம இன்னபதன உணர்த்தி மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

ைாழ  அருள்கிறார்கள். தன்னுள் உள்ள  னான் எனும் பபாருவள அறிைதுவை தன்வன அறிதல்.  

இதவன  

தன்ஜன அறியத் தனக்மகாரு யகடில்ஜல  

தன்ஜன அறியாமல் தாயன மகடுகின்றான்  

தன்ஜன அறியும் அறிஜவ அறிந்தபின்  

தன்ஜனயய அர்ச்சிக்கத் தானிருந் தாயன  என்கிறார் திருமூலர்பிரான்.  

 

எதார்த்த உள்ளம் பகாண்ட அவனைவரயும் னீதி ைழியில் நடத்தி நித்தியனாக்குைவத 

ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் வநாக்கம் என அருளி, வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் 

அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள்.  

 

17-12-2022 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடியவலன் 

 

தஜரதனில் னரராய்த் யதான்றி... என்ற பதய்ைத் வதடு கூடகம் பாடலுடன் அவை மலர்ந்தது.  

அறிவிருக்கும் தலமறிந்து ஆயர்பாடிக் கண்ணபிரானின் திருைடி னிழல் வசரும் பமய் 

னிவலகவள திருப்பாவையில் மார்கழித் திங்ஙள் மதி னிஜறந்த னன்னாளாம் என 

ஆண்டாள் னாச்சியார் அருளியுள்ளார்.  

எமபடரடிபடு யகாடாயிதக் கூர் - திருவாக்கியம்  எண் 114 : னின்றமதாரு பிரளயத்தின் 

அதிசயங்ஙள் மனடுங் ஙாலம் னீ இருந்யந காண யவணும் மனவத லயமாக்கி மாறா 

அதிசயமாகிய அறிவுப் பிறப்பில் குடிவயற்றவை பாரைான்கள் யுகந்வதாறும் ஏவழக்கு ஏவழ 

வபால் ைந்து ஏழ்பிறப்பு னித்தியத்தில் னம்வம ஏற்றி வைக்கிறார்கள்.  

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: குரு ஸ்யதாத்திரம் - சாதிக ளளித்த மசல்வம் சமயங்ங ளளித்த 

மசல்வம்... சுத்த வசதன்ய னாதரின் திருவுளப் பாங்ஙிற்கு இணங்கி னடந்து தன்வன 

அறிந்தைர்கவள சாதிமான்கள். சாதி சமய சழக்ஜக விட்யடன் அருட ் யைாதிஜயக் 

கண்யடனடி… என ைள்ளல்பிரான் அருளியுள்ள படி, அறியாவமயால் சாதி, சமய சழக்கில் 

சிக்கி இருந்த னம்வம ஞானத் பதளிவிலாக்கி னீதி ைழுைா பனறி முவறயில் னிற்க வைத்த 

ஆசானின் திருைடி வபாற்றிப் பணிவைாம்.  
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ஜீைசவகாதரர் விஜயகுமார் : சத்திய யவதம் - தாவீது னாயகம் மற்றும் சாலமன் 

தீர்க்கதரிசியின் திருச்பசயல்கள் :   

யூதா னாட்வட வசர்ந்த ஈசாய் என்பைரின் 7-ைது மகன் தாவீது, எபிவரய விவிலியத்தின் படி 

இஸ்ரவைல் அரசின் இரண்டாைது அரசராைார்.  

ஏசயா 55-ம் அதிகாரம் : முட்மசடிக்கு பதிலாக யதவதரு முஜளக்கும்... ஆசான் தன் 

னாதத்தால், பண்படாத முட்பசடிகள் நிவறந்த நமது உள்ளத்வத பண்படுத்தி ஓரறிைான 

வதைதருைாக மாற்றுகிறார்கள்.  

யதம்பாவணி வளன் மசனித்த படலம் : ைாடாத மாவலபயனும் வதம்பாைணிவய இயற்றிய 

வீரமாமுனிைரின் காலம் 1710 முதல் 1747 ைவர. இைர் தமிழ்நாட்டில் 37 ஆண்டுகள் 

சமயப்பணியும், தமிழ் பணியும் புரிந்தார். அம்பலக்காடு எனும் இடத்தில் அடக்கமானார்.  

தாவீது னாயகத்தின் சுவியசஷ னற்மசய்திகள் - சங்கீதம்: கர்த்தர் திரளான தண்ணீரின் 

வமல் னிற்கிறார்... ஜலம் உவறந்து பனியாைது வபால், ஜல ைடிைாகிய மனம், ஆசானின் 

பரிசுத்த ஆவியால் ஜலம் சுண்டி திரளான அறிவு ைடிைாகிறது. சணல் ைஸ்திரம் தரித்தைரும்,  

ஆற்றின் தண்ணீரின் வமல் னிற்கிறைருமாகிய புருஷன்... பிராணனின் இரகசியத்வத 

குறிக்கும் பசால்வல சணல் ைஸ்திரம். அச்சர மஜமத்யதான் அறுந்து யபானது 

கண்டஜமந்நஜத யஜமத்து அஜறந்நதிக் கிரந்நம்... சணல், கயிறு, சரம் என னம்மிடம் 

வபாக்குைரத்தாக இருக்கும் அை்ைட்சரம் அறுந்து வபாகாமல் வசர்த்து வைப்பது ஆசானின் 

னாதமாகிய கிரந்தமாகும்.  

 

ஜீைசவகாதரர் சங்கர் :  

சிவானந்த யபாதம் - சீடனின் யகள்விகளும் ஆசானின் பதில்களும்:  

ஆசானின் தயைால் முத்பதாழிலின் லாபம் எளிதில் பபறலாமா? என வினை, 

சாவின் உசச்மறிந்த ஆசாவன பணிந்து மாயுட்சபமனும் பபருமாள்தல் பபறற்ு 

சாயுசச்பமனும் பராபரத்வத அவடயலாம்.  

இல்லறத்திலிருந்து பகாண்வட பமய்ஞானத்வதப்  பபற்றும் மூடரானைர் உண்வடா? என வினை, 

சம்சார ைாழ்வில் ஞானிகளும், சன்னியாசி  ஆனைரில் மூடரும் உண்டு. எனவை 

பபருஞ்வஞாதி ஆசாவனப் வபணிக் கூடுைவத னன்வம.  

ஞானாசரியரின் அனுக்கிரகம் பபற்று முத்தி அவடைதிபலன்ன லாபம்? என வினை, 

12 ைருடம் பதாடர்ந்து வைராக்கிய சித்தத்துடன் இருக்கும் சீடனின் பக்குைத்வத ஆசான் 

வசாதித்வத, வதைர்களும் மூைர்களும் காணாத திருைடிவய தரிசிக்கும் உபவதசம் அருள்கிறார்.  

தீட்வச பபற்றும் ஆணைத்தால் பூரணமாகாமல் வபாைதுண்வடா? என வினை, 

வபத எண்ணங்களால், குருபிராவன விட்டு விலகுைது இருட்காலமாகவும், ஆசான் 

அருளால் மூன்றாைது கண் திறக்கப்பபறுைது அருட்காலமாகவும் இருக்கும். 

ஆசாவன விட்டு விலகினாலும் விட்ட குவற முடியும்படி முக்தி அவடைவரா?  என வினை, 

எை்வித விபரீதம் ைந்தாலும் குருவின் திருவுளப் பாங்ஙிற்கு இவசந்திருந்தால் முத்தியும்,  

மாற்றமானால் னரகிற்கும் ஆளாைான்.  

ஞானாசரியரிடத்தில் ைஞ்ஞகமாக இருந்து ஞானம் பபற்று, தாவன பதரிந்தது வபால் வபசும் 

வபாலிகளுக்கு என்ன லாபம்? என வினை, 

குருபிரான் ஆசீர்பாதம் இல்லாமல் வைடம் வபாடும் வபாலிகளும் அைவன 

அண்டியைர்களும்  னரகில் வீழ்ைர்.  
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குருதுவராகிவய வநசிப்பைர்கள் பபறும்  லாபபமன்ன?  என வினை, 

பால் இல்லாத மரத்தாலான பசுவும், நாகரத்தினம் இல்லாத தண்ணீர் பாம்பும் வபால், குரு 

துவராகிவய ைணங்குைதும் முழு வியர்த்தவம.  

பபண்கட்கு ஞானம் இல்வலபயன்றும் புருடர்க்கு உண்படன்றும் பசால்ைது எதனால்? என 

வினை, 

பஞ்சபூதக் கலப்பிலுண்டான ஆண், 

பபண் பனஞ்ஞிலுள்ள ைஞ்ஞம், குணம்,  

வனசம், னிறம், உயிரில் பாகுபாடு 

இல்வலயாதலால் பிறர் பசால் வகட்டு 

மயங்காமல் முன் ைந்த வைதனூவல சார்ந்து  

பார்.   

வபவத குணம் மாதர்க்கு அணிகலன் என 

ஒளவையார் கூறியது ஏன்?  என வினை, 

வீண் பஜன்மம் எடுத்த யாைவரயும் 

குறிக்கும் வபவதக்குணம் நீங்கிட, சராசரப்  

பபாருள்கவள ஒன்றாகக் காணும் சற்குருவை 

சார்ந்து பார்.  

ஐயம் பதளிந்வதன், வமலும் தங்கள் தயைால் 

அருள் புரிய வைண்டுகிவறன்.   

உன்னுள் உதிக்கும் நிவனவு அதில் 

பதளிவு, உன் ைாக்கு, பசவி, கவல, சத்தம் இவை யாவும் உன்னுள் எங்வக என ஞானகுரு 

பமாழிந்தவத நிவனவில் பகாண்டு சீரத்ூக்கிப் பார்.   

குடும்பத்திற்பகன வீணாக உவழத்தும், வநாயுற்ற வபாது யாைரும் சலிப்புற்று, நான் வதடிய 

பபாருவள மட்டும் நாடிய இப்வபய்க் கூட்டங்ஙவள விட்டுக் காயம் தளராமுன் சிைன் திருைடி 

அவடயப் பணிவைன்.  

சத்ருைாகிய வபய்க் கூட்டபமன்பது அந்தகரணங்களாகும். உன்னுள் இருக்கும் உன் 

பசாந்த வீட்வட அறியாவிடில்  இரண்டுங் பகட்டான் ஆைாய்.   

வபதவமயற்று சர்ை பணியும் அறுத்துவிட்வடன். வமலும் பதளிவுற அருள வைண்டுகிவறன். 

  உன் மான, அபிமான பற்று விட்டு, பக்தனாகி சற்குருவின் திருைடிவய பகதிபயன 

பண்புடன் பணிைாவய.   

உலவகார் முன்னிவலயில் குரு  அசிங்ஙிய ரூபமாக இருந்தாலும் பணிய வைண்டுமா? என 

வினை, 

உலகத்வதாவர பபரிதாக எண்ணுபைன் நிசச்யம் பமய்வய விட்டு னழுகி விடுைான்.  

கிவடத்தற்கரிய சிைனின் திருைடி அவடய சற்குருபிரானின் திருவுளப்பாங்கிற்கு ஒத்து 

னடப்பாயாக.   

சற்குருவின் திருைடியில் சரணம் பசய்ைதற்கான மார்க்கம் என்ன?  என வினை, 

உணர்வுடன் னமசிைய எனும் பஞ்ஞாட்சர மந்திரத்வத ஆண்டைர்கள் அருளிய படி, 

வாசிகா லுச்சி கண்டத்தின் வழியாய்... இருதய மலர் விரிந்பநழும்பக்கூடிய பசயவல 

வனரான சரண தீட்வசயாகும்.  
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ஆசாவன காயத்தினாலும் மிகுதியாய் ைணங்ங வைண்டுமா?  என வினை, 

காய மன ைாக்கால் பசய்த விவனகள் தீர ஒவர ைழி, காய மன ைாக்கும் ஆசானிடம் 

நிவலத்து நின்று ைணங்குைவத.    

சற்குருவின் திருவுளத்திற்கு பாங்ஙாய் னடக்கும் மார்க்கம் அருள வைண்டுகிவறன்.   

உன் ைஞ்ஞவன, பபாய், சூது, கபடம், மான அபிமானம் நீக்கி துணிவுடன் திருைடிவய 

கதிபயன, ஐயனின் நிழல் வபால் தஞ்சமானால் தவழத்து ைாழ்ைாய்.  

ையிற்றுப் பசிக்கு வைண்டிய அன்னத்திற்கான  ையணம் என்ன?  என வினை, 

எத்தவன கால உலக ைாழ்வும் இடர்தான். எனவை பபரிவயார்கள் கூறும் சசச்டியாகிய 

ஜனகக்ூட்டத்வத விட்டு வைதமுடியாகிய முப்பபாருவள ஓர் பபாருளாக தனித்துப ் பார். 

உன்வன காப்பதற்கு உன் தவலவமல் பபருமான் உண்டு.  

சிைபசாரூபம் பபற ஆவசயுற்வறார் ஆகாரம்  கருதி பபாய் வைடம் தரிப்பது ஏன்?  என வினை, 

யாவனக்கும் எறும்புக்கும் உணைளிக்கும் இவறைனின் பசயலறியாவதார் பசயல் 

யாவும் மாவயவய. உணவை ருசிப்பைரும், வதவனயுண்டு ருசி கண்ட (திருடன்) திருவுடன் 

இருப்பைவரயும், ஓரறிைாக னின்று கண்டைவர அறிைர்.  

பபரிவயார்கவள விட்டுப் பிரியாமல் சரணவடந்வதார் பபறும் பதவி என்ன?  என வினை, 

ஆசான் கிருவபயால் உன் அழிவுடல் விட்டு உன்னுள் அழிைற்ற உடலில் குடிவயறி,  

ஈசவனப் வபாற்றி பரமபதம் அவடயலாம்.  

பிறைாவமக்கான மார்க்கம் என்ன? என வினை, 

ஆசானிடம் உடல் பபாருள் ஆவி தத்தம் பசய்து, பிறப்பு ஒழியும் ைவர அைர் ஏைலுக்கு 

இணங்கி நடந்தால் அரைமணிந்த ஈசனின் பதத்வதப் பபறலாம்.  

உடல் பபாருள் ஆவி குருவுக்கு தத்தம் பசய்தால் சீைன் சிைமாகும் என்ற பதளிவு பகாண்டதன் 

லாபபமன்ன?  என வினை, 

ஜீைன், சிைன், அறிவு, பரம் எல்லாம் நீதான். எனவை ஆசாவன னாடி அைர் னா-

ஆடிப்பாவர.   

உடல் பபாருள் ஆவி மூன்றின் விபரம்  அறிந்திட அருள வைண்டுகிவறன்.  

சடத்திற்கு ஆதாரமாகிய உடலாகிய மனவதயும், உயிரான பிராணபனனும் 

ஆவிவயயும், ஜீைனாகிய அறிபைனும் சிற்றம்பலப் பபாருவளயும், குருவிடம் தத்தம் பசய்து 

சத்தியமாக இருந்தால் பபாறிகள் ஓடா இடத்வத உபவதசிப்பார்.  

தீவக்ஷ, னூல், குருபசால், சாதகம், முத்தி வீடு பற்றியும் அருள வைண்டுகிவறன்.  

சற்குரு பிரானின் ஒரு பசால்வல தீட்வசயாக,  னூலாக, உபாயமாக உள்ளது. இது 

பகாண்டு பசய்யும் சாதகம் ஏணியாகவும், உன் னிவனபைனும் பைளிவய வீடாகவும் உள்ளது.   

சற்குருவினுவடய திருவுளம் மகிழும் உபாயம் அருள வைண்டுகிவறன்.  

மாவயயாகிய மனதின் ைசம் மயங்காமல், பிறைாவம பபற சிைானந்த வபாதம் 

பதளிந்து, வமலும் எமவன மயக்கும் அஞ்ஞன வமவய உன் அகக் கண்ணில் தீட்டும், எம 

ைாதவன தீர்க்க ைல்ல குருவை ைணங்குைாயாக.  

குருவினிடம் பாக்கியம் பபற ைந்து விலகிவனாரும், நிவலத்து நின்று சாதித்வதாரும் யாபரன 

அருள வைண்டுகிவறன்.  
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வைராக்கிய சித்தம் உள்வளாவர பூரண நிவல பபற்றைர். அகந்வதயாலும், சாதகத்தில்  

தைறியும், சாத்திரமறிந்த பின்னும் உலக ைாழ்வில் சீரழிந்வதாவரயும் னிவனவில் பகாண்டு 

முப்பபாருள் தத்தம் பசய்து சிந்வதயற்று சிைமாகி ைாழ்க னீவய.  

மனம் சிதறிவயாருடன் வசராது அடிவமபயவன ஆட்பகாண்டு அருள வைண்டுகிவறன்.  

உணரப்ைனும் னிலமாகிய அக்கண்ணவன, தீர்த்தமாகிய வதசிகர் ைாசகத்தால்  

னிவனத்து, வபாதி மரத்தின் அழியாச் பசல்ைத்வத அர்சச்வன பசய்து, புவக தீபமாகிய 

உதயங்கவள ைலம் ைந்து, ைாமன அைதாரத்வதப் பற்றிக் பகாண்டு வபரின்பம் பபறுைாயாக.   

தாங்கள் அருளிய பூவச பசய்வதன், பரம்பபாருவள வமலும் தீட்வச அருள வைண்டுகிவறன்.  

உடலாகிய தத்துைம், சித்பதனும் பிராணனாகிய ஆலைாயான் திருனீறு இவை கண்டு, 

கற்றறிய இயலா கற்பகத்வத கண்டு களிப்பவத சிைானந்த வபாத முத்தி னிவலயாகும். 

தங்கள் வபாதவனயால் முத்தி பபற்வறன். உலக ைாழ்வை மதித்திடாமல், மவல வமல் ஏறிய 

பறவை (பரமாகிய ஒள எனும் ஓரறிவு னிவல) ஆவனன். உலகத்வதார் இழிபசால் வகட்டு 

ைருந்தாமல், னரபனனும் னிவல மாறி மனிதனாகி, வமலான ஏழுலகும் னானாகி, ஏகாந்த 

தீவில் இறங்கி விட்வடன்.  

நம் சந்வதகம் நீக்கி பந்தபாசம் பாழாக்கி, ஏகாந்த வீடதவன பசாந்தமாக்கும் இன்னூல் ைழி 

பற்றி, கால் ைழி கண்டு களிப்புற்று பசங்வகால் வக பகாண்டால் சூல்முகமாகிய தாள் எனும் 

பாத ைாழ்வில் சாதகமாய் ைா ஆழ்ந்திடலாம்.  

குருபிரான் அருளமுதம்: அமுத கஜலக்ஞான யபாதம் - இரண்டாம் காண்டம்:  

இல்லறம்: (வினா - விஜட) 

சற்குரு னாயகா! மகாமகத்துைம் பபாருந்திய வதைரீர் தங்களின் சுைானுபைப் 

புதுபமாழி பகாண்டு இல்லறத்தின் பபாருவள இன்னமும் விரிைாக எடுத்தருளப் 

பிரார்த்திக்கிவறன் - என் குரு ஈஸ்பரா. 

வீடு வபறு, முத்தி வபறு எனும் இல்லறவம நம்மிடம் சுத்த உடம்பாக சூக்குமமாக இருப்பவத 

அறிைவத தன்வன அறிதல். குருபிரானிடம்  னிஜமான அன்பு வைத்து அறம் பசய்து பபறும் 

இல்ைாழ்க்வகவய திருைள்ளுைர்,  

அன்பும் அறனும் உஜடத்தாயின் இல்வாழ்க்ஜக  

பண்பும் பயனும் அது      என அருளியுள்ளார்.  

 

கலிவிருத்தம் : இன்னுமுஜர மயன்னுமமாழி யயற்று மகிழ்வுற்யற... ஆசானின் 

அமுதைர்ஷிப்வப னம் பாைம் வபாக்கி, பிறவிப்பிணி மாற்றி அழிைற்ற இல்லறத்தில் குடிவயற்றி 

இன்புற ைாழச் பசய்கிறது.  

விருத்தம் : மபருங்ஙிரண அறுபுரி யினூலுமாகும்... பிராண இரகசியமான அறுபுரினூல்,  

வபரான ஆறு பவடவீடு, ஈமான் வகாட்வடபயனும் னம்பிக்வக, பஞ்ஞாட்சரப் பபாருளிடமாகிய 

ஐங்ஙாயம்,  பிறப்புக்கு காரணமாகிய சுக்கிலாம் பரனாடு, சத்து சித்து ஆனந்தபமனும் ரவஜா 

தத் சத், பூர்புைஸ்ைவராம் எனும் மந்திரப் பபாருள், பிரணைம், கலிமா, காயத்ரி இைற்றின் 

இருப்பிடவம இல்லறமாகும்.  

ஐந்மநழுத்து மூன்மறழுத ் மதண்மணழுத்துமாகும்...  ஓர்ைவக, மூைவக, ஐைவக, எண்ைவக  

இைற்றின் இரகசியமாக அறுசுவை பகாண்படாளிக்கும் அகாரமாக, சிந்வதயற்ற  

தனித்தவலவமப் பதியாக, வதசிகரின் திருனடனம் னிகழும் சித்திர பூஞ்ஞாைடிபயனும் 

தில்வலயாக, வகாடி சூர்யப்பிரகாச விஸ்ைமாக, னந்தி முதல் யுகங்வஙாடி ைாழ்ந்தைர்கள்  

யாைர்க்கும் முதலாக இருந்த, னல்லறமாகிய இல்லறத்வத  உணர்ந்தைர்கவள ஆதி மார்க்க 

னீதி அவையின் மக்கள் என்ற ஆசீர்பாதத்துடன் ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தார்கள். 
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18-12-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ பவானி சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமயரசன் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

னீதி னடவு ஆதிமூல யநரம் எனும் பிரம்ம முகூர்த்த வநரவம வைத கர்த்தர்கள் அருளிய 

மகாமந்திரங்கபளனும் அந்திப்பபாழுதாக, இரவு பகலற்ற இடமாக, இரண்யைத வநரமாக  

உள்ள பமய்ைணக்க வநரமாகும். சாத்வீக குணத்தின் பமாத்த உருைாகத் திகழ்ந்தைவர சமரச 

சுத்த சன்மார்க்கத்வத அருளிய ைள்ளல் பபருமான். மனிதனுக்கும் எமனுக்கும் உள்ள 

ைழக்கில், இறப்வப ஒழித்தைனுக்கு  எமன் என்பைன் தர்ம ராஜனாகவும், மற்றைர்களுக்கு  

எமனாகவும் உள்ளான். சமரசவம சத்திய ஞான சவபயில் உள்வளார்க்கு எமனின் ைழக்வக 

பைல்லும் மரணமிலாப் பபருைாழ்ைாக உள்ளது. னுதற்கண் எனும் அறிவுக்கண் ஓர் 

பபரிவயாரின் இரக்கத்தால் திறக்கப் பபற்றைவன சாகாத சன்மார்க்கி. இதவன உற்ற மமாழி 

யுஜரக்கின்யறன் ... என் மார்க்க மிறப்மபாழிக்கும் சன்மார்க்கந் தாயன என ைள்ளலார் 

அருளியுள்ளார்.  

அறிவுஜடயார் ஆவ தறிவார் அறிவிலார்  

அஃதறி கல்லா தவர்     (திருக்குறள்) 

என்ற குறளின் படி பமய்யறிவு பபற்ற எதார்த்த உள்ளத்தினர்க்வக பமய்ஞானம் ைாய்க்கிறது .  

அைரைருக்குள் நீதியாக விளங்குைவத இயற்வக உண்வமக ் கடவுள். நம்வம சிைமாக்கும் 

பபரிவயாரின் அன்பின் மூலம் ஜீைனின் ரகசியமறிந்து, அதன் மீது வைக்கும் அன்வப நம்வம 

சிைமாக்கும். அதுவை மரணமிலாப் பபருைாழ்விற்கான ைழி.  

ஜீைசவகாதரர் சங்கர்: பைானி மக்கள், ப எனும் ஜீைன் மீது அைா பகாண்டு நிவலக்க 

ைந்தைர்கள். குருயவ சிவமனனக ் கூறினன் நந்தி என்பதற்வகற்ப இவற 

குருைாக  ைருபைர்களின் னாதமாகிய ைாய்வமவய, அருள் எனும் பசால்லக விளக்காக பபருஞ் 

வஜாதியாக விளங்குகிறது. சீடர்களின் மன நிவலயறிந்து பமய்ஞான அறிவை ைழங்குபைவர 

ைள்ளல். பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு என ைள்ளல் பபருமான் அருளியது அறிவில் 

பசித்திரு, மனவத விட்டு தனித்திரு, மூன்றாைது கண் திறந்து விழித்திரு எனும் அகமியச் 

பசயலாகவும் ஜீைகாருண்யம் என்பது தன்னுயிவரத் தான் பகால்லாத சன்மார்க்கமாகவும் 

உள்ளது.  

எண்மனன்ப ஏஜன எழுத்மதன்ப இவ்விரண்டும்  

கண்மனன்ப வாழும் உயிர்க்கு    (திருக்குறள்) 

 

என்ற  குறளின் படி எண்வணயும் எழுத்வதயும் அறிந்தைர்களுக்வக உயிர்  எனப் பபயர்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: புகழ்குலம் புழுக்குலம் எனவும், புறவினத்தான் - புற சடங்கு 

பசய்பைர்கள். அகவினத்தான் - அகத்திலுள்ள மூன்றாைது கண்ணின் ரகசியம் அறிந்து 

ைாழ்பைர்கள் என மனிதன் இரண்டு குலங்களாக இனங்களாக உள்ளான். நல்ல மருந்திம் 

மருந்து - சுகம் நல்கும் ஜவத்திய நாத மருந்து  - ம் எனும் நாத மருந்வத உட்பகாண்டால் நவர,  

திவர, மூப்பு, சாக்காடு  அணுகா வபரின்ப முக்தி வீடவடயலாம். அதுவை அகர முதல், அை்வு 

முதல், ஆதி முதலாக, குரு பகைானாக, வைதத்தின் சிகரமாக இருக்கிறது. ஆறறிவதுயவ  

அவற்மறாடு மனயன யநரிதின் உணர்ந்யதார் மநறிப்படுத்தினயர என பதால்காப்பியர் 

கூறிய ஆறாைது அறிவை ஒரு பமய் குருபிரானின் அருளால் அறிந்தைவன மனிதன்.  

ஜீைசவகாதரர்  ைடிவைலன் : ஆதிமுஜறமனறி ....தூண்டிவிட்டார் (மபான்னரங்ங மகாம்மி)  

இருட்டிற்பகன விளக்வக வதடும் மனிதன் இறப்வப தடுப்பதற்கான ஆறாைது அறிபைனும் 

அருள் விளக்வகத் வதடவில்வல. யதடி  யசாறு நிதம் தின்று பல சின்னஞ் சிறுகஜதகள் யபசி 

- மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று ... முன்ஜனத் தீயவிஜனப ் பயன்கள் — இன்னும்  மூளா 

தழிந்திடல் யவண்டும் என பாரதியாரும், உன் மனந்தான் கன்மனயமா வன்மனயமா... 

கரணமமலாம் கலங்க வரும்  மரணமும் சம்மதயமா என ைள்ளலாரும் கூறுகின்றனர். புலன் 
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பபாறிகளுக்கு அடிவமயாகி மரணத்தின் தன்வமவய அறியாத நாம், அவத அறிந்தால் அதுவை 

சாந்தி நிவலயாகிய சமரசமாகும். இவறைவன அறிைதற்கான அருவளப் பபற வதக, வபாக,  

ஜீை சுதந்திரம் மூன்வறயும் தன்வனயறிந்த பபரிவயாரிடம் அர்ப்பணிக்க வைண்டும்.  

ஜீைசவகாதரர் குமார்: (பைானி) அருட்மபருஞ்யைாதி தனிப்மபருங்கருஜண என்ற 

அருட்பாவின் அகமிய ரகசியங்கவள ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் மூலவம அறியப் 

பபற்வறாம். உடல், பபாருள், ஆவி, ஜீைன் இைற்றின் உன்னதத்வத எங்கள் உள்ளத்தில் ஊன்றி 

உணர்ந்து இறப்பபாழிக்கும் சன்மார்க்கம் இதுவை என்பவத உணர்ந்த மக்களாக இன்று 

ைாழ்கிவறாம்.  

 

22-12-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. விையகுமார் 

 

சிரந்நனியய உடல்யவறு பிரித்துப் பார்த்துச் 

சிவஞான சிவபுரத்யதார் மசழிப்புங் ஙண்யடன்…  

 

என்ற பாடலுடன் அவை இனிவத மலர்ந்தது.  

 

குருபிரான்  அருளமுதம்: 

வான்மதி மகாரல் வாக்கியம் எண் 94: நைநீதம் என்றால் புது பைண்பணய் என்ற உலக 

ைழக்கின் உண்வமயான அர்த்தம். எளிதில் பகடும் தன்வம உள்ள பைண்வணவய, பலகாலம் 

பகடாத பநய் ஆக்குைது வபால், அனீதத்வத வநாக்கிப் பாயும் நமது ஒன்பது ைாயில்களும் 

பமய்பநறியாகிய னீதத்தின்பால் பபரிவயார்களாகிய நைனீத கிருஷ்ணனால் திருப்பப் பபறும் 

பசயலாகும்.  

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: குரு ஸ்வதாத்திரப் பாடல் பாதலந் ஜநத்திடு மமய்ப் பாலறிவித்து 

ஆண்யடான்… நீதியான என்றும் மாறாத பசல்ைத்வத அருளும் குருபிரானின் ஒரு பமாழியாம் 

குருபமாழி பமய்ப்பால் அறிந்தால் ஒரு வகாடி நூற்களுக்கும் பபாருளாகும். எம பயத்திலிருந்து  

நம்வம கடத்தாட்டி முத்தி நிவலக்கு ஆளாக்கும் குருபாதம் பணிகின்வறன்.  

ஜீைசவகாதரர் பைங்கவடசமுத்து:  

கற்றதனால் ஆய பயமனன்மகால் வாலறிவன்  

நற்றாள் மதாழாஅர் எனின்.   (திருக்குறள்) 

 

உலக ைாழ்விற்கு பபாய்க்கல்வியும், பமய் ைாழ்விற்கு பமய்க்கல்வியும் வைண்டும்.  

நரனாகிய நமது மும்மலம் நீக்கி மக்களாக்கி மக்கவள வதைராக்கும் முழு தீரத்வத உவடயது 

பமய்க்கல்வி. இதவன பிச்ஜச புகினும் கற்ஜக நன்யற என்கிறார் ஔவையார். கல்வி என்ற 

உண்வம பபட்டகம் ஏழு ைவகப் பபாருட்கள் நிவறந்ததாக உள்ளது. பமய்கல்விவய கற்றைர் 

மனுைாகவும் கல்லாதைர் நரனாகவும் உள்ளனர். 

ஜீைசவகாதரர் தியாகராஜன்: அழகு அணி சித்தர் பாடல் எண் 2: எண்சாண் உடம்படியயா  

ஏழிரண்டு வாயிலடி…  அகம் சார்ந்த நித்திய ைாழ்வு ைாழும் மனு என்பைன், மனதின் ைழி 

பசல்லாமல் அறிவின் ைழி பசன்று வதைபதத்வத அவடகிறான். உடம்பினுள் உள்ள பிரதான 

பபாருளும் நைதுைாரத்துள் உயிர் அடங்கி இருப்பதும் பஞ்சாயக்காரரின் பசயலும் இரண்டு 

உலகின் நித்திய பபாருளும் அறியாத மனிதவன, எமன் ைந்து பீடிக்கும் வபாது, நிவல நிற்கா 

மனதிவன நிறுத்தும் உபாயம் பதரியாமல் வபாவனன் என  ைருந்தும் சீடனின் நிவலவய 

இப்பாடலில் அருளியுள்ளார்கள்.             
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ஜீைசவகாதரர் சிரஞ்ஞீவி: திருஅருட்பா :  கருவில் கலந்த துவணயாக இருக்கும் பரமாத்மாவை 

நம் பிறப்வபத் தீர்மானிப்பது. எண்ணம், பசால், பசயல் மூன்வறயும் இயக்குைது அறிபைனும் 

உடம்பு. தூல, சூக்கும, காரண வதகத்வத உள்ளடக்கிய மகாகாரண வதகத்வதவய ைள்ளல் 

பபருமான், வஜாதியுள் வஜாதியுள் வஜாதி என்கிறார்கள். நாலு வதக ரகசியத்வத, சரிவய 

கிரிவய, வயாகம், ஞானம் என்ற படிநிவலகளால் அறிந்து, அழியாத வதகத்தினுள் குடிவயறும் 

பசயவல நான்கு புருஷார்த்தமாக ைள்ளல் பபருமான் அருள்கிறார்கள். பஞ்சபூதமும் கடந்து 

நிற்கும் இவறைவன பபரிவயார்களின் அருளினால் அறிய வைக்கும் பசயவல 

அருட்பபருஞ்வஜாதி.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

அவலயும் மனவத அவலயாமல் 

காத்து, ஒன்பது ைாயில் ஒரு மந்திரத்தால் 

ஐம்புலக் கதவை அவடக்கும் பசயவல 

வபரறிைாகும். பூதல இடங்கள் என்பது 

ராப்பகலற்ற இவறைன் இருக்கும் 

இடமாக, அறிவு இருக்கும் தலமாக, நம் 

பசாந்த பூமியாக உள்ளது. இல்மு எனும் 

பமய்க்கல்வி  மூலவம தன்வன 

அறிதபலனும் வைதமுடியாகிய 

ஆன்மாவின் ரகசியம் அறிய முடியும்.   

இருளன் என்று பபயர் பகாண்ட 

இவறைவனவய ைள்ளல் பபருமான் 

துரியபதம் கடந்த பபரும்வஜாதி  

ைருகிறார், சுக ைடிைம் தர உயிர்க்கு  

துவணைர் ைருகிறார் என்கிறார்கள் .   

கடவுள் பசயல் அறிந்தால் பிறைா 

பநறியிலும், அறியாவிடில் கருைாசலில் புகுைதாகவும் மணிைாசகப் பிரான் அருள்கிறார்.           

அமுத கஜலக்ஞான யபாதம் - இரண்டாம் காண்டம்:  

அரி அரனும் காணாத திருைடி ரகசியம் பற்றிப் வபசுைவத இல்லறம். தனக்கு உவஜம 

இல்லாதான் தாள் என ைள்ளுைப் பபருமான் வபாற்றுைவத திருைடி, அறுபுரிநூல், இல்லறம் 

என்பதாக உள்ளது.  மறதி அற்ற நிவனபைனும் ஆன்ம வீட்டினுள் குடிவயறியைவன சாகாத 

சன்மார்க்கி. நாம் அவனைரும் சுக்கிலம் எனும் ஓர் குலத்தில் பிறந்தைர்கள். அைரைர் நாமம் 

வகட்டதும்  முன் ைந்து நிற்கும் நான் எனும் நம் பசாந்த வீவட, புலன் பபாறி இயங்க வைக்கும் 

ஜீைனாக, சத்தியம் என்பதாக, ஆண் பபண்ணற்ற ஒன்றாக உள்ளது. மனமற்று நான் எனும் 

உணர்வின் மூலம் தன்னுவடய மூல ைளநாட்டிற்கு வபாய் ைரும் பசயவல பமய்ைழி. ரவஜாதத்சத் 

எனும் தாத்து சிபத்தின் ரகசியவம ைளரமுதம், பிர்மாபூர்புைஸ்ைவராம், அருட்பிரணைம்,  

காயத்ரி, கலிமா, ஐந்பதழுத்து மந்திரம், சிந்வதயற்ற தனித் தவலவமப்பதி என்பதாகும். அறம் 

பசய்யும் வீடாகிய ஜீைவன இல்லறபமனும் நல்லறமாக உள்ளது. தந்வதயின் மூச்சினுள்தான் 

மனிதனின் ஆயுள், அறிவு, அந்தஸ்து, ஆஸ்தியின் ரகசியங்கள் பபாதிந்துள்ளன என அருளி 

வதாத்திரப் பாடலுடன் அவைவய நிவறவு பசய்தார்கள்.  

 

24-12-2022 ~ சனிக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. மணிமமாழி மஞ்சுநாதன் 

 

அங்ங மதிடத்தில் ஐம்புலக்க தஜவ அஜடக்கும் யபரறிமவனக்கருளி...  எனும் 

குருமணிமாஜல வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை  மலர்ந்தது. 
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ஜீைசவகாதரர் பகௌதம்: சிற்றறிவு பபாய்க்கல்வியாகவும், வபரறிவு பமய்க்கல்வியாகவும் 

உள்ளது. பமய் குருவின் இரக்கத்தால் அறிவை அறிந்தைர்களுக்கு, அங்கமானது 6 ஆக, 

மூலதாரமாக, ஐந்பதழுத்து  மந்திரமாக, அங்கமதில் முதன் முதலாய் உதித்த பபாருளாக 

உள்ளது. பமய் ஆசானின் வபரிரக்கத்தால்  ஒரு பமாழி கீவதபயனும் பூட்டடங்கா சாவி 

பகாண்டு நம் மூன்றாைது கண் திறப்பித்து உபனிடத வைப்பின் பசயவல, யுகாந்த னாட்டு 

பசல்ைமாக  அருளி, பமய்ைழி எனும் சன்மார்க்க பசயலில் ஏற்றி வைக்கின்றார்கள்.  

பமய்ஆசானின் ஓவச பகாண்ட முத்திபயனும் நடன மூல மணிப்பதத்தால் நம் 

அறியாவம அகற்றி, வாசி எனும் குதிவரயில் ஏற்றி, வைகுந்தம், வகலாயம், பமகராஜ், 

பதய்ைவலாகம் எனும் அதி மவகான்னத நிவலகளில் கைனம் பாய்ந்திட வைத்து, அறிவு 

துலங்கச்பசய்து வபரின்ப ைாழ்வில் பசல்ைம் தங்கி குலவமம்பாடாகச் பசய்கிறார்கள். 

அறைாழி அந்தணன் தாள் வசர்ந்தார்க்வக பாதமாகிய வைதம் விளங்கும். அரூபமாக விளங்கும் 

ஆறாைது அறிவை அறிந்தைர்களுக்வக ஐந்து அறிவு ைவர உள்ள ஜீைவபதங்கவள உணர்ந்து 

அறிய முடியும்.  ஆறறிவதுயவ அதனுடன் மனயன என பதால்காப்பியரும், மனம்  அறிைாகும் 

பசயவல, அறிந்தஜடந்த உயிருடலம் யதவராயம என ஆண்டைர்களும் அருளியுள்ளார்கள்.  

உய்யயவ எனக்கும் உலகுய்யயவ மசய்யமவன்று திருவடி தந்தவர். நம்வம வமலான 

நன்பநறியில் புகுத்தாட்டி, இருதய மலரில் குடிவயற்றி, காலவன பைல்லும் திருைடி தருபைவர 

பமய் ஆசான். குருபபருமானின் அவடயாளம் இவறைனின் சாயவல. அைர்கள் தங்களின் 

திருஆலைாய் திறந்து காட்டி நம் நாமத்திற்குரிய ஜீைவனக ் கண்டு பதாழச் பசய்கிறார்கள். 

எழில் பபான்னுடம்வப என்னாளும் ைாழும் அழியாத வதகமாக, குண்டலி சக்தியாக 

விளங்குகிறது.  

ஜீைசவகாதரர் சங்கர்: தன்வன அறியும் அறிவை அறிைவத ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் 

வநாக்கமாகும். எதார்த்த உள்ளத்துடன் குருபபருமாவனப் பணிந்து சுத்த வதகத்தில் குடிவயறி 

இவறைன் திருைடி அவடந்த ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் அங்கத்தினர் சரைணகுமரன் நமது 

நிவனவில் கலந்து நீங்காமல் நிவலத்துள்ளார். 

அருட்பபருஞ்வஜாதி என்பது ஆசான் அைர்களின் ைாய்வமயாக இருப்பவத ைள்ளல் 

பிரான், என் குருவான மருந்து, என் அறிவுக்கு அறிவான மருந்து, சுகம் நல்கும் ஜவத்திய 

நாத மருந்து என அருள்கிறார். அது பஞ்சமாபாதகங்களில் இருந்து நம்வமக் காக்கிறது.  

ஆறாம் திருமுவற - குடும்ப வகாரம்  எனும் பகுதியில் ைள்ளல்பிரான் ஆணைம், கன்மம், மாவய 

எனும் மும்மலங்கள் சத்ருக்களாக, வபய் கூட்டங்களாக இருப்பதாகக் கூறுகிறார்.  

ஐந்பதழுத்வத ஓதும் பஞ்சபூத பாவிகள் அதிலுள்ள ஒபரழுத்வத அறியார்கள். ஐந்பதழுத்து  

மந்திரவம அைரைரின் ஜீைனாக, பசாந்த மவனயாக, பபருங்கைவல தணிக்கும் இல்லமாக  

உள்ளது. சதாசிைமாக விளங்கும் ஆசானின் அறிவு நிவலயில் வைராக்கிய சித்தத்துடன் 

நின்றால் கங்காளன் பூசும் கைசத் திருநீறு மங்காது பூசி மகிழ்ந்து, பஞ்சாட்சர வமனி படிந்த குல 

பதய்ைமவத பனஞ்சார கண்டு பதாழலாம். 

இவறைவன நம் இதயாசனத்தில் காட்டித்தருபைவர ஆசான். அைர்களின் தை 

ைல்லபத்தால், நம்வமயும் வகாபுர தரிசனம் காண வைத்து நம் பாைம் வபாக்குகிறார்கள்.  

அன்னாடு பசன்று ைரும் ஆசானின் அருளால் அழிந்திடா சூக்குமத்துள் அடங்கி நான்கு வதக 

ரகசியங்கவள அறியலாம். ஜீைன் கண்ட பஜன்ம சாபல்ய குலமாக, ஜாதி மனுக்குலமாக, 

நம்வம ஆக்கி அருள் பாலித்து பகாண்டு இருக்கும் குரு பகாண்டலின் திருைடி வபாற்றி 

ைணங்குவைாம் என்ற பகிர்வுகளுடனும் வதாத்திரப் பாடலுடனும் அவை நிவறவுற்றது.  

 

அகண்ட மண்டலாகாரமான சராசரம் எதனால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றவதா அந்நத் 

தத்பதம் எைராற் காட்டப்பட்டவதா, அத்தன்வமய ஸ்ரீ குருவிறக்ு னமஸ்காரம். 

~ குரு கீஜத 
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25-12-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ கிறிஸ்துமஸ் தின சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

இணங்ஙிய சுபாவம் பார்த்து என்னிரு தயத்தி னுள்யள... எனும் வதாத்திரப் பாடலுடன் 

அவை மலர்ந்தது.  

குருமபருமான் அருளமுதம் :  

நாயன வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கியறன். ஒருவன் மறுபடியும் 

பிறவாவிட்டால் யதவனுஜடய ராை்ஜியத்ஜதக் காண முடியாது எனும் பபான் பமாழிகள்  

இளம் தளிர்வமனியரான ஏசுபிரான் அைர்களால் அருளப்பபற்றுள்ளது. ைானைர் தூதரான  

கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா இவறைனின் கஜானா பபாக்கிஷத்வத நமக்கு பரிசாகத் தருபைர். சத்திய 

வைதத்திலுள்ள சாலமன், தாவீது நாயகம் அைர்களின் தீர்க்கதரிசனங்கவள, சாவல 

ஆண்டைர்கள் தன் மக்களுக்கு பசயலாக ைழங்கியுள்ளார்கள். 

நிஜனவு அஞ்சலி: ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் அங்கத்தினர் சரைண குமரன், தன் தூல வதக 

ைாழ்வை விட்டு, யதான்றின் புகயழாடு யதான்றுக எனும் குறளுக்வகற்ப  மறுபிறப்பு பூமியில் 

புகவழாடு வதான்றி, பூர்ைபஜன்ம புண்ணிய பலன் வகக்பகாண்டு புற உலக எண்ணங்கவள 

அகமுகமாகத் திருப்பி, ஆசானின் அன்பகத்தில் குடிவயறி, அன்பபனும் சிைமாகிப் பரிசுத்த 

ஆவி பதய்ைத்தின் திருைருளால் நம் நிவனபைன்னும் ஆகாயத்தில்  சுடராக விளங்குகிறார்.  

அன்னைரின் நிவனைஞ்சலிவய அைரது தந்வத பழனிவைல், ஜீைசவகாதரர்கள், சங்கர், 

தியாகராஜன், தாவமாதரன், ைளைன் ஆகிவயார் பகிர்ந்தவதத் பதாடர்ந்து, நம் அவையின் 

காபணாளிக் காட்சிக்கு வித்திட்டு அதன் மின்னணு சஞ்சிவக பைளியீட்டுக்கு உறுதுவணயாக  

இருந்து தனது சரத்வத சமரசமாக்கிக் பகாண்ட சரைண குமரன் ஆண்டைர்களின் திருைடியில் 

கலந்து, னீங்ஙுறா வனர்வமயாளராகி நம் நிவனவில் என்னாளும் உள்ளார் என நமது 

குருபிரான் அைர்களும் தன் நிவனைஞ்சலிவயப் பகிர்ந்தார்கள்.   

ஏசுபிரான் அவதார சிறப்பு:  

ஏசுனன் னாத மரங்ஙள் 

இருதயக் கனியாம் கன்னி 

மாசிலா மூன்றாம் யவத 

மாதவத் தரசர் யகாஜனப் 

பாசஜட மனத்யதார் மசய்த 

பழிக்மகலாம் பதிலி யற்ற 

மாசறும் மார்க்க னாத 

மகதிமயம் முதயத் யதயவ.   (ஆதி மான்மியம்) 

 

இவயசுபிரானின் அைதாரமும் உதயமும் அைரைரின் உள்ளமாகிய மகா மகசூக்கான 

இருதயத்வதப் பிரகாசமாக கண்டு ைணங்கும் பசயலாக உள்ளது. அறிவு தான் அைதாரத்தின் 

அவடயாளம்.  

வான்மதிக ் மகாரல் - திருவாக்கியம் எண் 121 :  சத்திய வைதத்தில் மரணத்வத அதிகமாக 

நிவனப்பைர்களுக்கு ஞானகற்பம் உண்டாகும் என அருளப் பபற்றுள்ளது. மரணத்தில் இருந்து 

தப்பிக்கும் அறிவு மாண்புவடய மனிதனுக்வக உண்டு. அைர்கவள முன் ைந்த பபரிவயார்கள் 

அருளிய வைதங்கவளயும் அதன் பபாக்கிஷங்கவளயும் அனுபவிக்க முடியும்.  

ஜீைசவகாதரர் விஜயகுமார் : சத்திய யவதம்: இவயசுவின் பிறப்பு என்பது இருதயக்கனி எனவும் 

அதன் ரகசியம் பற்றி அதிகமாக திருக்குரான் வைதத்திலும் அருளப்பபற்றுள்ளது. 

இவறதூதரான ஜக்கரியாவின் உற்ற சீடர் இம்ரான், தன் மகைான மரியத்வத இவற 

பணிக்காக ஒப்புக்பகாடுத்த பசயவலயும், ைானைர் தவலைர் ஜிப்ரயீல், கன்னிமரியம் மூலம் 

ஈஸா நபி பவடக்கப் பபறுைதற்கு இவறைனின் நாட்டத்வத அறிவித்தவதயும், பத்து ையது 

கன்னித்தாயின் வதைசூலில் பரிசுத்தப் பிறப்பு பிறந்த குழந்வத பிறந்தவுடன் வபசுைதாகவும்,  
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துளசி மாடத்தில் ஸ்ரீ ஆண்டாள் பிறந்ததாகவும், சிைபபருமான் பநற்றிக் கண்ணிலிருந்து 

முருகப்பபருமான் அைதரித்ததாகவும் பபரிவயார்கள் அருளியுள்ளார்கள். 

கிறிஸ்துமஸ் தின அலங்காரமாக -  

சுடர்விடும்  நட்சத்திரம் - அறிவுசச்ுடரான அைதார புருஷரின் ைருவகவயயும், காலத்தின் 

ரகசியத்வதயும் ; 

கிறிஸ்துமஸ் மணி - ஆசானின் னாத ஒலிவயயும் ;   

மசடி அலங்காரம் -  ஒரறிவாய் விளங்ஙும் மதய்வம்தான் தானாகி எனும் நிவலவயயும்;  

மமழுகுவர்த்தி ஏற்றுதல் - நாவன உலகின் ஒளி என்பவதயும் ; 

கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா - பழம் புராதனராகிய குருபிராவன பரிசாக ைந்து, பரிசுப் வபயான 

வசாலினாப் வப திறந்து ஜீைப்பரிசு ைழங்குதவலயும் ;  

சிலுஜவ வடிவம் - வராமன் எழுத்தாகிய பத்து, பத்து ையது கன்னிவயயும் குறிப்பதாக  

உள்ளது. 

 

குருமபருமான் அருளமுதம்:  

விண்ணிலங் மஙழுந்நு வீசுமின் மனாளியய ...  

இன்னிஜல னூலின் மசய்யுளு மஜமந்ந  

திருபத்து னான்ஙதும் காப்யப  

 

மாட்டுத் பதாழுைத்தில் வதைகுமாரன் பிறந்தவத ைால் நட்சத்திரம் மூலம் கண்டு 

பகாண்ட தீர்க்கதரிசிகளின் பசயல் கலிமாவின் அட்சரம், சிைமயப் பபாருளான ஏகாட்சரம்,  

உலகிற்கு ஒளி நாவன என்பவத அறிகின்ற தன்வன அறியும் பசயலாகும். திருக்குரானில் 

இவறதூதர் ஜக்கரியா, கன்னி மரியம் மற்றும் ஈஸா நபியின் பரிசுத்தப்பிறப்பு பற்றி அருளி 

இருப்பவத யாராலும் மறுக்க முடியாது. மனம் திரும்புங்கள் பரயலாக ராை்ஜியம் சமீபமாய் 

இருக்கிறது. பமய்ப்பபாருள் விடியத் தவடயாக இருக்கும் மாவயயான மனவதத் பதளிய 

வைத்து, அறிவில் குடிவயற்றி வைக்கும்  பமய்ச் பசயல் பசய்யவை அைதார புருஷர்கள்  

அவனைரும் ைந்தனர். மும்மலம் கருகச் பசய்து முசச்ுடரான அறிவின் நிவலயில் குடிவயற்றி 

வைக்கும் பமய்ச்பசயவல வனாக்கமாகக் பகாண்டதுவை  ஆதி மார்க்க னீதி அவை என அருளி 

வதாத்திரப் பாடலுடன் அவைவய குருபிரான்  நிவறவு பசய்தார்கள். 

  

29-12-2022 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீ. குமயரசன் 

 

ஆறிரு சமயத்திற்கும் அறிவுஜர மதய்வமாகி… என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகள் உதயமாயின.              

குருபிரான் அருளமுதம்:  

அகம் 6, புறம் 6 என்ற 12 சமயங்களின் பதய்ைம் ஒன்வற. மதங்களின் தவலயான மூல 

மந்திரத்தின் பசயவல மக்கள் அறியவில்வல. அைரைர் இதயத்தில் ஈசன் விவளந்து விளங்கும் 

தினவம ராமநைமி, கிறிஸ்துமஸ், கிருஷ்ண பஜயந்தி. ைணக்கத்திற்குரிய ஞான சூரியன் 

உதயமாகுமிடம் பதாண்டர்களின் உள்ளவம. ஈசன் விவளந்து விளங்கும் முகத்திற்வக எமன் 

அஞ்சுைான். சர்ை மதங்களின் அடினாதம் மறலி வகதீண்டாவமவய. ஒரு பமய்ஆசானின் 

இரக்கத்தால்தான் இறப்பு, பிறப்பு, இறுதியில் ைரும் சாவு இைற்றின் ரகசியம் நம்மிடத்தில்  

இருப்பவத அறியலாம்.  

வான்மதிக்மகாரல் திருவாக்கியம் எண் 95 : சர்ைத்வதயும் தன் ைல்லபத்தால் 

விவளவித்தும்,  பரிசுத்த ஜீைப்பிரயாணம் ஆனைர்கவளப் வபாஷித்தும், மற்றைர்கவள 

அழிக்கவும் பசய்யும் மண்ணின் தன்வம பகடாதிருக்க பாவிகவள பகாளுத்துைது புண்ணியம் 
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என்ற வைதவியாசரின் பசயல், பபரிவயார்களின் இரக்கத்தால் பமய்ைழிக்குள் ஆகி நித்திய 

உடவலப் பபற்ற மக்கவள அறிைர்.  

குருபிரான் அருளமுதம்: உயிருடன் இருக்வகயில் ஏழாம் பிறப்பு எடுப்பவத பசார்கபதி ைாழ்வு.  

அறிவிவன அறிந்வதார் ஆண்டைர்களின் ைாய்வமயுள் ஆகி நித்தம் நடக்கும் இறப்பிலிருந்து 

மீண்டு, இறைாவமக்குள் ஆகின்றனர்.  

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: காவலான புராதன யவதியர்… பாடல் (குரு ஸ்யதாத்திரம்) ைந்த 

வைதமாகிய ஆசானின் அபயத்தால் நம் அழிைாகிய புலன் ைழியில் இருந்து மீண்டு, அறிவு ைழி 

பசன்று அறம் பசய்ய ஏதுைாகும்.  

குருபிரான் அருளமுதம்: பமய் பமய்யாக ஆகுைவத பசயல். மனிதனுக்கு காைலாகிய அறிவை 

பமய்ைழி ஆண்டைர்கள் ஆறு ஆதாரம் அறுசுஜவயுடயன அறிவது உன்னுள் ஆசான் 

தன்னிடத்யத என அருளியுள்ளார்கள்.                                          

ஜீைசவகாதரர் பைங்கவடசமுத்து:  

கற்றதனாலய பயமனன்மகால் வாலறிவன்  

நற்றாள் மதாழாஅர் எனின்     (திருக்குறள்) 

 

எழுைவக பபாருள்களால் நிவறந்த உன் பநஞ்சகமாகிய நடு வீட்டில் வைத்திருக்கும் 

புவதயலான புராதன பசாத்தாகிய நற்றாவளத் பதாழ பமய்க்கல்விவயப் பழகி கறக் 

வைண்டும் என பமய்ைழி ஆண்டைர்கள் அருள்கிறார்கள். திருபைனும் அட்சரத்திலுள்ள சாகாத் 

தவலயின் சிறப்வப அறிவிக்கும் ஒரு நற்றாயள உயிர்மமய் அறிவு என பமய் ஆசானின் 

அருளால் அறிபைவர கற்றைர்.  

குருபிரான் அருளமுதம்: சிற்றறிவில் கற்றும் பயன் அற்றவர்க்கு கற்பக தருமவன வந்யத 

வசந்த வா நாம் பழகும் பமய்க் கல்விவய தன் உயிவர தன் பபட்டகத்தில் வைத்து பூட்டும் 

வபரறிவின் ைழியாகிய பமய்ைழி.  

ஜீைசவகாதரர் தியாகராஜன்: அழகு அணி சித்தர் - பாடல் முத்து முகப்படியயா முச்சந்தி 

வீதியியல… சுைாதி நட்சத்திர தின மவழத்துளியில் விவளயும் நன்முத்து ஜீைனில் விவளைது 

வபால், பமய் ஆசானின் நாதபமனும் துளி நம் பசவியில் விழுந்து, விவளந்து நாம் அழியாத 

முத்தாகிவறாம். சிரசில் உள்ள முத்வத அறிந்தைர் ஜீைன்முத்தர். ஞானத்திற்கு முதல் 

ைாசற்படியான கருமுத்து நம் இதய வகாவிலாக உள்ளது.                   

ஜீைசவகாதரர் ைடிவைலன்:  கிறிஸ்துமஸ் தின  நிகழ்வின் சிறப்பு உஜர  

இவறைன் அருளும் நித்திய இன்பம் வதடாது அழி இன்பம் நாடுபைவன மனிதன்.  

வைகுந்தம், வகலாயம், பமகராஜ் பசல்ைதற்வக தன்வன அறியும் இந்நில ைாழ்வு என பமய்ைழி  

ஆண்டைர்கள் அருள்கிறார்கள். ஆபிரகாம் பரம்பவரயில் ைந்தைர்கவள யூதம், கிறிஸ்தைம்,  

இஸ்லாம் என்ற சமயங்கவள உண்டாக்கினர். கிறிஸ்துவின் பிறப்வப அறிவிக்கும்  ைால் 

நட்சத்திரம் - ஆறாம் அறிவு, மரம் - ஒரறிவு, பரிசு - குரு, 10 கட்டவளகள் - பஞ்ஞாட்சரம், பலிபீடம் 

- நரவன பலியிட்டு வதைனாக்கும் பசயல், நல்ல வமய்ப்பர் - ஐந்தறிவு நரவன வமய்த்து ஆறறிவு 

மனிதனாக்குைது, ஆசரிப்புக்கூடம் - ஆவிக்குரியது, பைண்கல கழுவும் பதாட்டி - ஆசானின் 

னாதம் பகாண்டு சுத்திகரிப்பு பசய்ைது, பபான் விளக்கு - ஏழு அகல் பகாண்ட அமானித 

ரகசியம் என்பதவன உணர்ந்து நித்திய மகிழ்ச்சிவய அவடைதுவை கிறிஸ்துமஸ் தின 

பகாண்டாட்டம் ஆகும்.  

குருபிரான் அருளமுதம்: கர்த்தர் என்பைர் இவறைவன காட்டும் குருைாகிய சர்வைஸ்ைரன்.  

சர்ை வைதங்களின் அடினாதமாகிய மரணமிலாப் பபருைாழ்வு, ஆதி மார்க்க னீதி அவையின் 

பசயலாக இருப்பது பரம்பபாருள் பரிசுத்த ஆவி பதய்ைத்தின் பரிபூரண ஆசீர்பாதம் என 

அருளி வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் அவையின் நிகழ்வுகவள நிவறவு பசய்தார்கள். 
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இஜச வகுப்புகள்  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுயதவன் 

 

04-12-2022 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

னம்பிய தன்னுயிர் தற்மகாஜல மசய்வான் 

னமசிவ இருப்பறியான் 

தம்பிரான் றவசிதி காம்பர மனன்பான் 

ஜசவமன னச்மசால்வான் 

மகம்பீர மாகயவ யறுசுஜவ மகர்வக் 

யகடர்கள் யனசம்விட்யட 

தம்பிரா யனயா னும்மிடம் காவற் 

பாடது யதடுகின்யறன் 

என்ற ஞான முவறயீடு பாடலும், பதாடர்ந்து குருஸ்வதாத்திரம் பாடல்களும் ராக 

தாளத்துடன் பாடுைதற்கான  பயிற்சி அளிக்கப் பபற்று இவச ைகுப்பு நிவறவுற்றது. 

 

11-12-2022 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

அமுத கவலக ்ஞான வபாதம் முதற ்காண்டத்திலிருந்து -  

பரமயன வுருமவ டுத்துப் 

பாரிஜடக் குருவாய் வந்ந 

துறவலர்க ்கரயச காமீல் 

மதான்மஜற புகழும் யதயவ 

அருனஜடப் பாதம் யனாவ 

அடிஜமக்கா யிரங்ஙி வந்ந 

மஜறமணி ஞான வாழ்யவ 

மார்க்கனன் னாதா யபாற்றி  

 

என்னயமா மவன்று வும்ஜம 

மயண்ணிவிட் டிருந்யந னின்னாள் 

அண்ணயல அரயச அன்யப 

அருங்ஙுல விளக்யக னாதா 

௭ன்ஜனயாட் மகாள்ளல் யவண்டு 

மினிக்கணம் தாயள ஜனயா 

தன்னகம் துறந்ந மூர்த்தி 

தங்ஙுவ மதங்யங தன்னில். 

 

என்ற பாடல்களும் அதற்குரிய ராக தாளத்துடன் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் 

பபற்று இவச ைகுப்பு நிவறவுற்றது.     

குரு ைாழ்க !  குருவை துவண !! 

 

பார்ைதி! இந்ந மனித தூலம் கிருமி வகாடிகளால் சூழப்பட்டதும், துர்க்கந்நமுள்ள 

மலமூத்திரங்ஙளுள்ளதும், சிவலட்டுமம், இரத்தம், வதால் மாமிசம் முதலியைறற்ால் 

கட்டப்பட்டதுமாம். இதில் அபிமானத்வத விட்டுக் குருவைச ் சரணாகதி 

யவடயவைண்டுபமன்பது பபாருள்.   

~ குரு கீஜத 
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2022 - டிசம்பர ்மாத னிகழ்வுகள் 

 
07-12-2022 ~ புதன்கிழஜம 

ஆதி மார்க்க னீதி அவை அலுைலகம் - நாயகன் இல்லத்தில் குருபிரான் முன்னிவலயில் 

திருக்கார்த்திவக தீபம் ஏற்றி, சிறப்பு சவப நவடபபற்றது. அங்கத்தினர்களுக்கு இரவு உணவு 

ைழங்கப்பபற்றது.  
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18-12-2022 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம 

 

குருபிரான் பைானி (ஈவராடு) விஜயம். அருட்பிரகாச ைள்ளலாரின் சன்மாரக்்க 

சங்கத்வத சார்ந்த ஜீைப்பிறவியரக்ளுக்கு அருளமுத ைரஷ்ிப்வப ைழங்கினாரக்ள். 

ஜீைப்பிறவியரக்ளுக்கு மதிய உணவு ைழங்கப்பபற்றது. 
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23-12-2022 – மவள்ளிக்கிழஜம 

ஜீைசவகாதரர் சரைணகுமரன் ஜீைப்பிராயணம் ஆன னாள். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதி மார்க்க னீதி அஜவயின் வருங்கால நிகழ்வுகள் 

 

 

நாள்/ இடம் னிகழ்வுகள் 

01-02-2023 / மசன்ஜன ஜீைசவகாதரர் சரைண குமரன் நாற்பதாம் நாள் ஆன்ம 

சஞ்ஞார உரிவமக ்காட்சி 

24-02-2023 / சிவகாசி சிைகாசிவய வசர்ந்த நமது அங்கத்தினர ்S.G. 

தாவமாதரன் - D. கவலச்பசல்வி தம்பதியினரக்ளின் 

புதல்ைன் திருைளரச்்பசல்ைன் D.ஆதரஷ்் கிருஷ்ணா 

மற்றும் திருநிவறச்பசல்வி. M.ஷாலினி ஆகிவயாரின் 

திருமண நிகழ்வு.  

05-03-2023 / மசன்ஜன 

 

பமய்ைழி குழந்வதசாமி கவுண்டர் ஐயா அைர்களின் 

ஆண்டு பூர்த்தி 
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2022 டிசம்பர் மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

 

குமவரசன் 

புன்னவக 

ஸ்ரீதுல்தாஸ் 

பழனிவைல் 

பூரணி ஜீைானந்தம் 

இன்பலதா 

ராஜமவகஷ் 

பாஸ்கர் 

பஜயபிரகாஷ் 

மாதைன் 

மஞ்சுநாதன் 
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