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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! ஆதி மாரக்்க 

னீதி அவையின் பிப்ரைரி மாத மின்னணு 

சஞ்ஞிவகயின்  இருபதாைது இதழ் 14 அவை, 

மற்றும் 4 இவச ைகுப்பு நிகழ்வுகளுடன் 

மலரக்ிறது. 

இதில் சிறப்பாக இடம் பபற்றுள்ள சரைண 

குமரனின் நாற்பதாைது நாள் ஆன்ம சஞ்சார 

உரிவமக் காட்சி நிகழ்வின் சில குறியீடுகளாக, 

நாற்பதாைது நாள் என்றால் என்ன? ஆன்ம 

சஞ்சாரம் நிகழ்ைது எப்படி? என கூறப் 

பபற்றுள்ளவத மக்கள் பாரத்்து பயன் பபற 

வைண்டும். இந்த ஒரு காரியத்திற்கு அன்றி உலக 

காரியத்திற்காக நாம் இந்த அவையில் 

வசரவில்வல என்பவத மக்கள் திட்டைட்டமாக 

உணர வைண்டும். இந்த அவைக்கு மிகப்பபரும் 

தூணாக விளங்கிய சரைணகுமரன் என்ற 

அப்பபருமகன் இன்று நம்வமாடு அறிவு ைடிைாக 

விளங்குகிறான் என்பது நிவனவு கூறத் தக்கதாக 

உள்ளது. ஆண்டைரக்ளின் வநாக்கமும் பரிபூரண 

ஆசீரப்ாதமும் எல்வலாரும் இந்நிவலவய அவடய 

வைண்டும் என்பவத. இவத நன்மக்கள் 

அவனைரும் பபற்று உய்ய வைண்டும் என்பவத 

எம்முவடய வநாக்கமும். நன்பனறியாகிய 

பசன்பனறிசச்ீர ் ைளம்மிக்க பமய்ைழியின் சிறப்புகவள, நன்மக்கள் பல நிவலகளில் 

அைரைர ்பபற்ற அனுபைங்கவள அவை நிகழ்வுகளின் மூலமாக பகிரந்்து உள்ளனர.்  

 

வமலும் பத்மனாபன் எனும் ைாசுவதை கிருஷ்ணன் அருளிய பகைத ் கீவதயின் 

சிறப்பு, அரஜ்ுன விபாக வயாகத்தில் இருந்து சாங்கிய வயாகம் ைவர பழனிவைல் 

அைரக்ளின் இரண்டாைது மகன் வகாபிநாத் மூலம் மிகவும் அழகாக பதாகுத்து ைழங்கப் 

பபற்றுள்ளது. சரை் மதங்களின் அடி நாதமாக பசால்லப் பபற்றுள்ள மறலிவக 

தீண்டாவமவய பகைதக்ீவத பைளியாைதற்கான மிக முக்கிய காரணம். எம பயத்தால் 

வகயில் இருந்த காண்டீபத்வத நழுை விட்ட  அரஜ்ுனனிடம் மீண்டும் அவத எடுத்துக் 

பகாடுத்து தரம்ம் பைல்ல வைண்டும் என பகைான் அருளியவத பகைத் கீவத. அதன் 

உடப்பாருள் ஆதார உயிர ் பதிப்பான வைர ் வமலும் தவல கீழுமாக நின்று விளங்கும் அத ்

பதய்வீக மாமரம் எனும் விஸ்ைசச்ுலா மரத்தின் சிறப்புகள் யாைற்வறயும் இனி ைரும் 

காலங்களில் என் மக்கள் அறிந்து பயன் பபறுைதுடன், அதவனப் பபற்ற  மக்கள் அதன் 

சிறப்புகவள எடுத்துச ்பசால்ைர ்என்பதும் நிசச்யம்.  

 

நம் உயிருக்காக, அறிவுக்காக, ஜீைனுக்காக, மனிதரக்ள் உய்ைதற்காக வைண்டிவய 

உண்டாக்கப் பபற்ற எல்லா வைத, மத, ஜாதி, குல, வகாத்திரம் யாவும் பிரிந்திருந்தாலும் 

அவை அவனத்தின் உன்னத வநாக்கம் மனிதன் பிறைாபனறி அவடய வைண்டும் என்பவத. 

இதவனவய அடினாதமாகக் பகாண்ட ஆதி மாரக்்க னீதி அவை, மின்னணு சஞ்ஞிவக 

மூலமாக தனது குறி, வகாட்பாடு, இலக்கு, பயணம் யாைற்வறயும் பிழிைாகப் பிழிந்து 

எல்லாம் ைல்ல பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைம் பரம்பபாருளின் திருைடிப் பபருவமவய வபாற்றி 
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புகழும்படியாக அை் இலக்வக வநாக்கிய பயணத்தில் பரிசுதத் ஆவியின் ஆசீரப்ாதத்துடன் 

பீடு னவட வபாடுைது பிரத்தியட்சமான நிதரச்னம். 

 

 

நமஸ்காரம். 
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விதி என்பது இவறைனுவடய வகவயடு. அவத யாராைது வபாய்ப் பாரத்்தது உண்டா? விதி 

வபால ஆகு பமன்றால் வைதமும் அதற்குரிய வைவலயும் ஏவனா? வைதத்தில் அவடைான பசயல் 

இது என்றும் அடாத பசயல் இது என்றும் வைத்திருப்பது ஏன்? பாவி என்று உன் விதி இருப்பின் 

பின் வைதம் எதற்கு? விதிவய விட்டு மதியின் வமல் ஏறிசப்சன்றால் கவரயாகிய எமபடவரக் 

கடந்நு வமாட்சத்தில் வசரை்ாய். 

இத ்தூலவதகம் அழியும். அழியின் பிசாசாகவைா அல்லது வைறு எப்படிவயா ஆக வனரும். 

ஆதலின் இப்பபாழுவத வதைனாக ஆக முயலவைண்டும். பிறந்நவுடன் மவுத்து என்றது, ஒருைன் 

தவலயில் ைந்நு விடிகிறது; அவத வபான்று எல்லா ஜீைராசிகளுக்கும் மவுத்து இருக்கிறது. ஆனால் 

அது ஆடு மாடு முதலியவைகளுக்குத் பதரியுமா? பதரியாது. னமக்குச ்சாவு இருக்கிறது என்று 

பதரிந்நு பகாள்ைவத இவறைன் னமக்கு விதியாக்கி வைத்திருக்கிறான். அப்படி விதித்திருப்பது 

னம் வமல் அைனுக்கு உண்டாகிய பபாறாவமயா? இல்வல. சரை்வலாக ஜீை தயாபரரின் மகா 

இரக்கம்தான், மவுத்வத னம் வமல் விதியாக்கிக் கழுத்திலும் கட்டிவைத்திருக்கிறது. அப்படி 

வைக்காவிட்டால் அதிலிருந்நு தப்பி னித்தியத்வத அவடய எண்ணம் ைராது. மவுத்வத 

னிவனத்து னீ எந்நக் காரியமும் பசய்ைதில்வல. பிறகு உன் கதிதான் என்ன? மனிதன் 

மிருகங்ஙவளக் காட்டிலும் வமலானைன் என்பது எப்படிப் பபாருந்நும்?  

மவுத்து ைரும் என்பவத மனிதரக்ள் எண்ணத்தில் தூண்டி விடுைதற்வக அந்நந்நக் 

காலங்ஙளில் இவறைனின் திருத்தூதரக்ளாகிய பமய்க்குருபிரான்கள் ைருகிறாரக்ள். னாம் 

ஏற்படுத்திக் பகாள்ளுற குருக்கவளக் கலீபாக்கபளன்று வைதம் பசால்லவில்வல. கலீபாக்கள் 

என்பைரக்ள் உன் தவலக்கு ைர இருக்கும் ஆபத்தாகிய சாவை ஞாபகமூட்டுபைரக்வள. னீ 

பைளிசச்த்திலிருந்நு பழகியைன். ஆனால் னீ சாபைன்ற இருட்டுக் கட்டிடத்திற்குள் னுவழயப் 

வபாகிறாய். ஆவகயால் அந்ந ஆபத்துக் காலத்திற்கு வைண்டிய சகல ஆயுதங்ஙவளயும் னீ 

இப்பபாழுவத வதடிக்பகாள். 

 

~ சாஜல ஆண்டவரக்ள் 
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ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் 2023 பிப்ரவரி மாத 

அஜவ நிகழ்வுகள் – 2023 மாரச் ்மாத மவளியீடு 

 

 

01-02-2023 ~ புதன்கிழஜம ~  சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. விையசித்ரா 

 

ஆதிமாரக்்க னீதி அவையின் குருபகாண்டல் சாவல ரவி அப்பா அைரக்ள் திரு முன்பாக 

நாயகன் இல்லத்தில் நவடபபற்ற, சாவல ப. சரைணகுமரன் ஜீைப்பிரயாணமான 40 ஆம் நாள் 

ஆன்ம சஞ்ஞார உரிவமக் காட்சி சிறப்பு அவை நிகழ்வுகள். 

 

பாத லட்சணம் பபாத லட்சணம்…  என்ற  பமய்ம்மண ஞானம் வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகள் மலரந்்தது.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

ஈவரழு உலகின் ரகசியத்வதயும்,  பாதத்தின் சிறப்வபயும் அவதப் பபற்ற ஆன்மாவின் 

சிறப்வபப் பற்றியும் வபசும் இம் பமய்ம்மண 

ஞானப்பாடலின் ரகசியங்கள் யாவும் அைரைரும் 

உயிருடன் இருக்கும் வபாவத அனுபவிக்கும் 

விஷயங்களாகும். உலகில் இறந்தைவர அமரன் 

எனச ் பசால்ைவத  அறியாவமயின் மிகப்பபரிய 

உசச்ம். பமய்ைழிசச்ாவல  உடப்ட, ைந்த 

மதங்களின் பசயல்கள் யாவும் நரனாய் இருக்கும் 

ஒருைவன, பபரிவயாரக்ள் சங்காரம் பசய்து 

மனுைாக மாற்றுைதாகவை கூறுகின்றன. அது 

கடந்து மனுவை அமரனாக்கும் ைல்லபமான 

பசயல் நம்வமப் வபாலவை தூலபமடுத்து 

ைந்துள்ள ஒரு பமய்க்குருபிரானின் திருக்கரத்தில் 

தான் இருக்கிறது.  

பிறப்பறுக்கும் பசயவல பசய்யும் பிஞ்ஞகன்தன் 

வநாக்கவம பிறைாவமக்கான வநாக்கமாகும். 

அப்படியான பிஞ்ஞகனின் வநாக்குக்கு இணங்கி, 

அடக்கம் இன்னபதன அறிந்து பிறைாவமப் வபறு 

பபற்ற தவலக்குரியைவன சாவல.சரைணகுமரன். 

அன்னைரின் வதகம் உண்டாகக் காரணமான பிண்டப் வபரணு, தன் மூல ைளநாடட்ில் வசரந்்து 

ஆகிக்பகாண்டு, ஜீைன் அடங்கிய வநரத்தில் விவனவய அறுத்து பிறைாவம எனும் 

மரணமிலாப் பபருைாழ்வில் குடிவயறிக் பகாண்டது. இணங்கிய சுபாைத்தால், தனது வதகம் 

கடந்து நிற்கும் நாமத்திற்குரிய பமய்ப்பபாருவள அனுபைத்தால் அறிந்து பகாண்ட 

சரைணகுமரன், காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்கி என்பதற்வகற்ப காதால் ஆகி, இவற 

அனுபைத்வதப் பபற்று, கண்டவதா பசாற்கடங்காத தன் னாமவமயாகும்.  

 

நான் எனும் பபாருள் இன்னபதன அறிந்து, சரைணகுமரன் தன் ஜீைவனக் கண்டதால் 

பபற்றவத பஜன்ம சாபல்யம். இவதவய ைள்ளல் பபருமான்  இறப்பு ஒழிக்கும் சன்மார்க்கம் 

என்றாரக்ள். இசப்சயலுக்கான  வித்து நாயகமாக, யுகத்துக்கு ஒரு வித்து என யுக நாதனாக 

ைந்தைரக்வள பிரம்மப்பிரகாச பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள். அைரக்ளின் திரு நாமத்வத 

எடுத்துச ் பசால்ைதற்கான அறிவுடனும் அருகவதயுடனும் ஒழுக்கத்துடனும் அைரக்ளின் 

திருவுருவைத் பதாடரந்்தால் நாம் அைரக்ளுக்கு அன்னியம் அல்லாத அனன்யன் ஆகி 

மசாந்நம் அவர் எல்பலாருக்கும் சுயம்வாழி பூங்ஙிளிபய என்பவத உணரந்்து 



 

7 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

March 2023 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

பகாள்ளலாம்.  அைரின் அறிவு ைடிவை அறியும் வபாவத அைர ் நமக்குச ் பசாந்தம் என்பவத 

அறிந்து பசாந்தமாக்கிக் பகாண்டவத சரைணகுமரன் பசய்த பசயல்.  

 

நம் குலபதய்ைத்தின் திருைடிவயப் வபாற்றி ஆதி மனு மகன் என் மதய்வபம என்ற 

மதய்வத் பதடு கூடகம் பாடல் அவையில் படிக்கப் பபற்றது. குருபிரான் தங்களது 

திருக்கரத்தால் சரைணகுமரன் குடும்பத்தினருக்கு தீரத்்தம் வபாட்ட பின்,  

 

 

ஆசான் கிருஜப மிகுந்நதனால்  

அந்ந உடல் பபாய் மறு உடலில் 

கூசாதிருந்நு தன் னண்ஜட  

குஜறமவான்றில்லா னிஜறவாக 

பதசா பனசர் சூழ்ந்நிருக்க  

திருபவாலக்கம் பசவிக்க 

ஈசாமவன்று மஜறபபாற்ற  

எய்தும் பரமபதம் மனஞ்பஞ 

 

என பதய்ைத்வத வதாத்தரித்து பாடல் படிக்கப் பபற்றது.  

 

இங்கு நடக்கும் பசயல்  கற்பவனயாக பசால்ைவதா பசய்ைவதா அல்ல. சரைணகுமரன் 

தான் ைந்த சிறிய காலத்திற்குள் பிறவி மாறிடும் லடச்ணத்வத உணரந்்தைன் என்ற 

குருபிரானின் ஆசீரப்ாத ஒலிைாயுவரவயத் பதாடரந்்து, சரைணகுமரனின் ஆைணப்படம் 

ஒன்றும், முத்திப் வபருவர ஒன்றும் ஒளிபரப்பப்  பபற்றது. 

பபரிவயாரக்ள் ைகுத்து வைத்துள்ள காலக்கணக்வக  நாம் ைாழும் காலத்திவலவய 

குருபிரான் ைழிகாட்டுதலின்படி ஓயாத்பதாழுவக இன்னபதன அறிந்து, அதவன 

வைராக்கியம், பத்தியம், ஒழுக்கம்  பகாண்டு பதாடரை்தன் மூலவம ஜீைப்பிரயாணச ்பசயவல 

வக ைரைாக்கிக் பகாள்ள முடியும். அப்படி பமய்ப்பபாருளான, சிைமயப் பபாருவள நாம் 

அறிந்து பஜன்ம சாபல்யம் பபறுைவத காமீல்களாகிய பாரைான்களின் ஒவர வநாக்கமாக 

இருக்கிறது என ஆைணப்படத்தில் சரைணகுமரன் ஆற்றிய முத்திப்  வபருவர நிவனவு கூறத் 

தக்கதாகும்.  

 

சரைணகுமரனின் தந்வத, பழனிவைல்: என்மகன் சரைணகுமரன் குருபிரானின் திருைடிகவளச ்

சாரந்்து மனிதனாகி நல்ல கதிநிவல பபற்று விடட்தில் மிக்க மகிழ்சச்ி பகாள்கிவறன். 

குருபிரானின் உத்தரவைக் வகட்டு விவரைாகச ்பசயலாற்றி முடிக்கும் சரைணகுமரன், இன்று 

எல்வலாருவடய நிவனவிலும் நிவறந்து இருக்கிறான் என்பதில் மிக்க மகிழ்சச்ி பகாள்கிவறன்.  

 

சரைணகுமரனின் சவகாதரர ்வகாபிநாத்: எனது அண்ணன், எனது ைாழ்ைாதாரமாகிய படிப்பு, 

வைவல, யாைற்றிற்கும் ைழிகாட்டியாக இருந்து,  கிவடத்தற்கரிய இம்பமய்ப் பயணத்திற்கும் 

வித்திட்டு, ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கமாக நான் ஆனதற்கான புண்ணியத்வதயும் 

வசரத்்துக் பகாண்டைன். நம் எல்வலாருள்ளும் அைன் வஜாதியாய் கலந்து 

நிற்கிறான்  என்பதில்  மிக்க மகிழ்சச்ி பகாள்கிவறன். வமலும் தாவமாதரன், ைளைன் ஆகிவயார ்

சரைணகுமரன் பற்றிய  நிவனவுகவளப் பகிரந்்து பகாண்டனர.்  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

மபற்ற பபர்மபற்ற சாயுச ்யபதம் 

பபட்டி காணவ ருமிந்நப் 

பபறு மபற்றவர் மாறு பட்டில  

மரன்று னான்மஜற பபசுபம 
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  தத்துைங்கள் அவனத்திற்கும் இலக்காகி நிற்கக்கூடிய ஒவர இனம் மனித 

இனம். ஆறாைது அறிவு என்ற சாதனத்வதக் பகாண்டு  அறிவு ைடிைாகி, நாலாம் பதமான 

சாயுசச்ிய பதம் பபற்று, இன்று இக் காபணாளிக் காட்சி மூலம் நாம் கூடுைதற்கு வித்திடட் 

சரைணகுமரனின் விசுைாசத்திற்கு ஏற்ப எல்லாம் சிறப்பாக நடந்வதறியது. அந்த 

குடும்பத்திற்கு எல்லா வஷமாதி வஷமங்கவளயும் ைரங்கவளயும் அளிக்க ஆண்டைரக்ளின் 

ஆசீரப்ாதத்வத வைண்டிக் பகாள்வைாம். ஆதிமாரக்்க னீதி அவை அன்னைரின் 

குடும்பத்தினருக்கு என்பறன்றும் துவண நிற்கும் என்ற ஆசீரப்ாதத்துடன் குருபிரான் 

அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 

  

02-02-2023 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

தந்நருள பவண்டுமமன்ற ஜமந்நர் தம்ஜம…  என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை நிகழ்வுகள் 

இனிவத மலரந்்தன. 

 

வான்மதிக்மகாரல் திருவாக்கியம் எண் - 99 :  தன் எனும் ஜீைகுவகயில் குடிவயற்றி வைக்கும் 

ஆசானின் வநாக்கிற்கு இணங்கி நடப்பவத அறம். அதுவை தன்வன அறிதல். மறுவிலா 

குகனாகிய ஸ்ரீ சிைசுப்பிரமணிய கடவுள் இருக்கும் இடவம தன் எனும் ஜீைகுவக. தன்வன 

அறிதவல இன்னில ைாழ்வு. அனித்திய ஆக்வக குடிவல விட்டு அழியாத வதகமாகிய  ஐந்து 

எழுத்து மந்திரத்தில் குடிவயறி ைாழும் பசயவல பசய்து வைப்பைவர பமய்ஆசான். ஆசானின் 

வநாக்கிற்கு இணங்குைவத மனம் அவலயாமல் பாதுகாக்கும் பசயலாகிய அறம் என பமய்ைழி 

ஆண்டைரக்ள் அருளுகிறாரக்ள். அறைாழி அந்தணன் தாள் வசரந்்தால் பிறைாவம என்ற 

நிவலவய வகக்பகாள்ளலாம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடசமுத்து:  

பவண்டுதல் பவண்டாஜம இலானடி பசரந்்தார்க்கு  

யாண்டும் இடும்ஜப இல    (திருக்குறள்)  

 

பற்று உண்டாைதற்கு காரணம், பாரக்்கும் பபாருள்களின் மீது உண்டாகும் இசவ்சவய. 

துக்கமற்ற நித்திய சுகத்வத அவடைதற்கு நமக்கு அறிவு வைண்டும்.  

 

மதாண்மடழு மனிதன் சுத்தத் 

துஜறயிரு தயத்தி லன்றி 

விண்மடங்ஙும் மவளியா காத 

இஜறவஜன இஜறஞ்ஞு பவாபம 

 

என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். அைரைரின் நாமமாக உள்ள இவற திருைடிவய 

இலானடியாக இருப்பவத குணங்களற்ற நிரக்்குண நிவலயிலிருந்து கண்டால், யாண்டும் 

இடும்வப இல எனும் எக்காலத்தும் துன்பமற்ற வபரின்ப பபருைாழ்வு பபறலாம். நம்மிடம் 

குற்றமாக உள்ள காலபமனும் காலவன இலானடி எனும் திருைடியின் துவணயுடன் 

பைல்லலாம். 

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா:  

அந்ந னாளில் அஜணத்மதஜன யாட்மகாண்டு…  (குரு ஸ்பதாத்திரம்) 

அறியாவமயினால் நாம் வீணாக்கும் ைாழ்நாவள நலன் தர மீடட்ித் தரும்  ஞான சூரியனாக 

குருபிரான் ைருகிறாரக்ள். ஓவச பகாண்ட திருநடனத்தால் பமய்ஆசான், பமய் மணத்தில் 

நம்வம ஆக்கி வைக்கிறாரக்ள்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: ையது ைாழ்நாள் என்ற பிராணனின் ரகசியவம  பிரவதாஷ 

ரகசியமாக உள்ளது. நாம் இை்வுடலில் ஆவிப்பபாருளாக, ஆன்மாைாக இருப்பவத அைரைரும் 
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தன் அவடயாளமாகிய இவறைனின் சாயல் மூலம் அறியலாம். நம்முள் பற்றற்று நிற்கும் 

பரம்பபாருள் உணரவ்ு, கைனம், அறிவு, வைகாக்கால், ஆவி, திருசச்ிற்றம்பலப்பபாருள், அை்வு, 

தாத்து, கவல, காலம், சத்து, காயம் என பலவித நாமங்கள் பகாண்டதாக உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்தியாகராஜன்: அழகுஅணி சித்தர் பாடல்  

 

சம்பா அரிசியடி சாதஞ் சஜமத்திருக்க 

உண்பாய்நீ என்று மசால்லி உழக்குழக்கு மநய்வார்த்து 

முத்துபபா லன்னமிட்டு முப்பழமுஞ் சர்க்கஜரயுந் 

தித்திக்குந் பதனமிர்தம் என் கண்ணம்மா 

தின்றுகஜளப் பாபறபனா 

 

இவற சன்னிதியில் அறுசுவை உணவு பவடப்பது நம்முள் அறுசுவை ஒடுங்கும் ரகசிய 

இடத்வத நாம் அறியவை தான். பபரிவயாரக்ளின் ைாய்வமயான பசவி உணவை  நம் ஜீைனின் 

கவளப்வப மாற்றும். பபாறிகள் ஓடாத இடத்தில் லயித்திருப்பவத சுகம். வதடிைந்த 

வதட்டாளரக்வள கவளயாற்றிய விதத்வத பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் வதடு கூடகத்தில் 

கஜளயாறிடுங்கள் ஐயா என்ற பாடலில்  அருளியுள்ளாரக்ள். சாதம் சவமத்து இருப்பது 

என்பது ையது தந்ததின் பிரவயாஜனமும் பிறப்பின் ரகசியமும் பற்றியது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:்  அமுத கஜலக் ஞானபபாதம் - இரண்டாம் காண்டம்: 

புதல்ைரக்ளாகிய மாணைரக்ளுக்கான புவதயல் என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  இல்லறம் முதல் சமத்துவம் வஜர பவரப்மலும் தஜலகீழ் என்பதின் 

ரகசியதவ்த பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் னதீி னடவு ஆதிமூல பனரத்தில் பதாடங்கி, சமரச பவத 

னாதாபவ என ைணக்க முவறகளில் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

சமத்துவம்: சரமதுவை சமரச சன்மாரக்்க பஞ்ஞாடச்ரமாக, பைறி பகாண்ட மனதின் சரத்வத 

சமத்துைத்தில் ஆக்குைதாக உள்ளது.  

 

அறம்: அறம் மசய்ய விரும்பு. ஆறுவது சினம் மனம் அவலந்து கூற்றுைனாக மாறாமல் உயிர ்

பதளிந்து சிைமாகி பிரம்ானந்தத்தில் இருந்து ைாழும் பசயலாகும்.  

 

துறவறம்: துறந்த மனத்தனிவயாகரக்ள் அருளும் பசயலாகிய மனவத துறப்பவத துறைறம்.  

 

வானப்பிரஸ்தன்: ஆசான் அருளால் வபரின்ப ைடிைான புகழுடம்பு பபற்று ைானுலகப் 

வபாக்குைரத்து அறிந்து பரத்தின் நன்னிவல தன்னில் காண்பைன் ைானப்பிரஸ்தன்.  

 

பிரம்மசச்ாரி: பபரிவயாரக்ளின் வபரிரக்கத்தால் அன்னம், மயில், ைாசி எனும் குதிவர ஏறி 

பமஹராஜ், வைகுண்டம், வகலாயம் முதலிய வமல் உலகங்களுக்கு பசன்று ைருபைர ்

பிரம்மசச்ாரி.  

 

சன்யாசம்: தாமவர இவல நீர ் வபால் உடலில் ஒடட்ி ஒடட்ாது ஓங்கும் பஞ்ஞாடச்ரமாக 

இருப்பவத ஆசான் அருளால் அறிந்து ஜகத்தினவராடு இனிவத வசரந்்து ைாழ்தல்.  

 

கிரகஸ்தன்:  நைக்கிரக தவலைனான மனம் அஸ்தமிக்கும் பசயல் கிரகஸ்தன்.  

 

இல்லறம்: அறம், பபாருள், இன்பம் மூலம் அவடைது வீடு. மனம் அறிைாக மாறி ஜீைன் இருக்கும் 

மூலைள நாட்டினுள் நுவழந்து இரண்டற கலக்கும்வபாது அதுவை பசாந்த வீடாக 

இல்லறமாகிறது.  
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குருபிரான் அருளமுதம்: அமுத கஜலக்ஞான பபாதம் - இரண்டாம் காண்டம் : பாடல் எண் 

43, 44, 45 :   பஞ்ஞ லசச்ணப் பல்கஜல... நாம் நமது பபாய்மல குற்றங்கவள அறியாது, 

அறியாவமயினால் ஆணைமலம் மிகுந்து அஞ்சுகன் எனும் எமன் வக ைசப்படவை தயாராக 

உள்வளாம். தனித்து முன்துடர் தாழ்ஜமயன் றன் விஜன… விவன ைழி ைந்த நாம் விவன 

அறுக்கும் பசயல் பசய்யாமல், தீவம எனும் விவதவய விவதக்கிவறாம்.  

  

இருள்பசர் இருவிஜனபசரா இஜறவன் மபாருள்பசர்  

புகழ்பசர் புரிந்தார் மாட்டு  என திருைள்ளுைரும் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

இவறைனின் திருசச்ிற்றம்பலப் பபாருவள மட்டும் வசரக்்கும் வபாது விவனவய 

அறுக்கலாம்  என்கிறார ் ைள்ளுைர.் சிற்ற றிவிற் கற்றும்பய னற்றவர்க்குக் கற்பகத்த 

ருமவனவந் பநவ சந்தவா… என குருவின் வமன்வமவய பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் 

அருளுகிறாரக்ள் என குருபிரான் அருளியவத பதாடரந்்து, வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

நிகழ்வுகள் நிவறவுற்றன. 

 

04-02-2023 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

 

பகாடாயிதக்கூர் - திருவாக்கியம் எண்: 118 நமது உடல், பபாருள், ஆவி யாவும் ஆசானின் 

எண்ணத்திற்கு லயப்பட்டு நின்றால் மீட்பு நிசச்யம். பமய்யினிடத்தில் அைரைரக்்கு இருக்கும் 

ஆத்திரத்திற்கு தக்கபடிவய மீடப்ும் தண்டவனயும் இருக்கிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்கர:்  

உடமலன்றாற் சடாதார உடபலயாகும் 

உயிரான பிராணபன ஆவியாகும்  

திடமாக விரண்ஜடயுந்நா மனனமதன் றுற்ற 

ஜீவபன சிற்றம்பலப் மபாருளதாகும்…   

 

என சிைானந்த வபாதத்தில் அருளியுள்ள படி நம் வதகாதியந்தமாகிய உடல், பபாருளாகிய 

ைாக்கு, ஆவியாகிய பிராணன் மூன்றும் ஆசானின் பசழுஞ்ஞீதள மவனாவனாக்கிற்கு இணங்கி 

னின்றால்தான் எமனின் வகார தண்டவனயிலிருந்து தப்ப முடியும்.  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா :  

மமளன ஜவப்பின் வஜக விரித்பத மயஜன .... (குரு ஸ்பதாத்திரம்) 

நம்முள் ஓயாமல் வபசிக் பகாண்டிருக்கும் மனவத பமளனத்தில் ஆக்குபைவர மமளனகுரு. 

 

விஜளவு உதய வித்மதன்னும் 

தவன துவச 

மவுன ராகமாங்  

ஙவன காவிய....  

 

என சாவல ஆண்டைரக்ள் முகப்பு பாடலில் அருளியுள்ள படி, பமளன வதசிகராகிய ஆசானின் 

மணி மந்ர ஒளஷதமானது நம் மனவத தளிரச ் பசய்து, தைனபமனும் தாகத்வத தீரத்்து, 

கைனாதி எனும் பமளன வைப்பில் ஏற்றி வைக்கிறது.  

 

எதன் ஞானம் இை்பைல்லாமுமாவமா, வைறுபட்ட வபதத்தால் (வபதம் னீங்ஙியதனால்) 

திருசியமன்வறா, அந்ந ௭ன்றும் ஏகரூப ைடிவினராகிய ஸ்ரீ குருவிற்கு னமஸ்காரம்.   

~ குரு கீஜத 
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ஜீைசவகாதரர ்வகாபிநாத்: ஸ்ரீமத் பகவத்கீஜத  - அர்ைுன விஷாத பயாகம் : 

 

பைள்வளக் குதிவரகள் பூட்டப்படட் வதரில் அமரந்்திருந்த ஸ்ரீகிருஷ்ண பகைான் பாஞ்ச சன்யம் 

என்ற சங்வகயும், அரஜ்ுனன் வதைதத்தம் என்ற சங்வகயும் முழக்கினாரக்ள். குருபிரானின் 

னாதவம ஞானசச்ங்ஙு எனும் யாய சங்ஙப் பலஜகயாக இருந்து னன் மக்களுக்கு குந்த இடம் 

தந்து பஜன்ம சாபல்யம் அளிக்கிறது. னற்றாள், திருைடி, பாதம், உகாரம், எழுதாத எழுத்தாக 

னின்று இலங்ஙும் சங்ஙின் இரகசியத்வத ஊதூது, ஊதிடும், ஊதடா, ஊதுபம, ஊதுபத சங்பங 

என ஆண்டைரக்ள் ஐந்து னிவலகளாக ஞானச ்சங்ஙு பாடலில் அருளியுள்ள அகமிய பசயவல 

குருமுகமாக  பழகித் வதரை்தன் மூலவம அறிய முடியும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார ்: ஜதப்பூசம் சிறப்புகள்  

• வத மாதத்தில் பூச நடச்த்திரமும் பபளரண்மியும் வசரும் நன்னாளில் முருகப் 

பபருமானுக்கு பகாண்டாடப் பபறும் திருவிழாைாகும். 

• சக்தி வதவியிடம் முருகப்பபருமான் ஞான வைல் பபற்ற தினம். 

• ைள்ளல்பபருமான் அருட்பபருஞ்வஜாதியாகிய இவறைனுடன் ஐக்கியமான திருனாள். 

• காலசச்க்கரத்துள் பபாதிந்துள்ள 12 ராசிகள், 27 நடச்த்திரங்கள், 108 பாத னிவலகளின் 

பமய்வம இரகசியதவ்த தீரவைல் தாங்கி ைரும் பசம்மலின் அருளால் அறிந்து அறிவு 

ைடிைாகும் னாவள வதப்பூசம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்ைடிவைலன் : ஞானவசதன்ய அரசு ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பபருமானுவடய வதப்பூசத் 

திருனாளானது, ஞான னிவறவு னிவல எனும் பூரண னிவலவய உணரத்்தும் உள்ளவம 

இரகசியமாகும் என ைள்ளல்பபருமான் அருளியுள்ளாரக்ள். ரிக் வைதத்தில் ஸ்ரீ கந்தர ் என்ற 

னாமத்தில் அவழக்கப்பபற்ற முருகப்பபருமான், பாசவட மனத்வதாரக்ளாகிய காமாதி 

அசுரரக்வள கருைறுக்க வீரவைல் தாங்கி ைந்தாரக்ள்.  

சாஜல ஐயறன் பசாலினாப் ஜபதன்ஜன... என்ற காலந்நாட்டிய காரணப்பா பாடலின்படி 

பசாரக்்க, மத்திய, பாதாளம் எனும் மூன்று உலகத்வதயும், காலம் மூன்றின் இரகசியத்வதயும், 

மும்மலத்தின் மூலம் விவளகின்ற விவனப் பயவனயும், மும்மூலம் வகக்பகாள்ளும் 

பசயவலயும்  குருபிரான் தன் வைல் பகாண்டீட்டி நம்முள் விரித்து காட்டும் திருனாவள 

வதப்பூசமாகும்.  

 

பிரணை பசாரூபியாக ைரும் பமய்குருபிரானின் இரக்கத்தால் எமபடர ் அசச்த்வத மாற்றும் 

சாஜலத் தமிழின் பிரம்மாண்ட னிவலகவளப் பபற்று வபரின்ப பபருைாழ்வு ைாழ்வைாம் என்ற 

பகிரத்ல்களுடன் அவை இனிவத னிவறவுற்றது. 

  

 

05-02-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. தியாகராைன் 

 

ஓதுமஜற பவதமனறி உண்ஜமயாய் ஒழுகிவளர.்..  என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை 

மலரந்்தது.  

 

ஜீைசவகாதரி கல்பனா: னித்திய சுகத்வத பபறுைதற்கான ைழிவய அருள ைந்தைரக்வள வைத 

கரத்்தாக்கள். மரணமிலாப் பபருைாழ்வை னித்திய பசாரக்்கம் அளிக்கும் வீடாகவும், அதில் 

குடிவயறிைாழ கற்பிக்கும் கல்விவய சாகாக்கல்வியாகவும் உள்ளது. அமானிதபமனும் 

அறிவைச ்சுமந்து ைந்தைன் மனிதன். உடல்-உயிர-்ஆன்மா எனும் மூன்வறயும்  அறியும் அறிவு 

மனிதன் ஒருைனுக்வக உண்டு. மரணத்வத வநாக்கிச ் பசல்லும் அழிவுடலுக்குள் இருக்கும் 

னித்திய சுக உடலில் குடிவயறி ைாழப் பழகுைவத பிரம்மவித்வத. மனுத் வதாற்றமுடன் ஈசனின் 

சக்தி பகாண்ட குருபிரானின் ஓவச பகாண்ட னடனவம னரவன மனுைாக்கி,  வதைனாக 

மாற்றுகிறது. இசப்சயவல பரிசுத்த ஆவியினால் பிறக்கும் மறுபிறப்பு. கரத்்தர ் என்பைர ்

கடவுவளக் காட்டும் குருபிராவன. மண்ணால் உருைாக்கிய மனுவிற்கு வதைனாகிய கரத்்தர ்



 

12 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

March 2023 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

ஜீைசுைாசத்வத அைன் னாசியில் ஊதியதும் அைன் ஜீைாத்மா ஆனான். (சத்திய பவதம்) ஜீைன் 

என்பது அறிைாகவும், சுைாசம் என்பது சு எனும் தந்வத பசால்லாகிய மந்திரத்தில் ைாசம் 

பசய்ைதாகவும் உள்ளது.  

 

சாஜல ஐயறன் பசாலினாப் ஜபதன்ஜன 

பவல்மகாண் டீட்டிவி ரித்துள்பள காட்டிட 

பமபல மசார்க்கமும் மத்யபா தாளமும் 

கால மூன்றுங்ஙண் டதுப பதசபம   (காலந் நாட்டிய காரணப் பா) 

 

என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளபடி, ஆசானின் வசாலினாப் வபயில் இருந்து ைரும் 

கூரவ்மயான வைவல முக்காலங்களும் காடட்ைல்லது. ஐம்புலன் ைழியாக சுைாசம் 

துண்டாடப்படுைது பாைமாகவும், ஐம்புலக் கதைவடக்கும் பசயவல வபரறிைாக 

பிரம்மவித்வதயாகவும் உள்ளது. மனமுடன் இருப்பது சிற்றின்பம், அறிவுடன் இருப்பது 

வபரின்பம். பஞ்ஞ புலன்களின் மூலம் பஞ்ஞபாைம் நவட பபறாமல் இருக்க மனம் அடங்க 

வைண்டும். அனித்திய உடலில் இருந்து னித்திய உடலில் நம்வம பபரிவயாரக்ள் ஏற்றி வைக்கும் 

பசயவல உபவதசம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:் குருவை சிைன் எனும் உண்வமவய அறியாத ஜபம், தபம், விரதம், 

தீரத்்தம், யாகம், தானம், யாவும் வியரத்்தவம. (குரு கீஜத)  

 

கடமாகிய வதகத்துள் இருக்கும் நான் கடவுள் எனும் ரகசியத்வத அறிைவத 

தன்வனயறிதல். மாதா, பிதா, குரு, பதய்ைம் எனும் நான்கும் ஒன்றான குருவின் அருளன்றி 

ஞானம் அவடய இயலாது. வதாற்றமும் மாற்றமுமில்லா அனாதிவய வதாற்றமும் மாற்றமும் 

உள்ள ஆதியாகிறது. மனுவின் கடவம பமய்ப்பால் அறிைதும், தான் இை்வுடம்பல்ல என 

அறிைதும் ஆகும். தியானத்திற்கு மூலமான குருவின் திருவுருவின் மூலவம இவறைவன அவடய 

முடியும்.  மனதற்ற பரிசுத்த அறிவு நிவலவய மரணமிலாப் பபருைாழ்வு. ஒளியின் ஆதாரமாக, 

நீக்கமற எங்கும் நிவறந்திருக்கும், வதாற்றமில்லா அரூபைடிைவம னித்தியப் பபாருள். எண் 

எனும் அகரத்வதயும், எழுத்து எனும் வமான எழுத்வதயும் குருபிரான் அருளால்தான் அறிய 

முடியும். பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைத்தின் அருளால் மூலமந்திரம், பாதபூவஜ, மகா சங்கல்ப 

மந்திரம் ஆகியைற்வற பசயலாகக் பகாண்டதுவை ஆதி மாரக்்க னீதி அவை என்ற 

பகிரவ்ுகளுடனும்  வதாத்திரப் பாடலுடனும் அவை நிவறவுற்றது.  

 

 

09-02-2023 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. குமபரசன் 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

வாடிய பயிஜரக் கண்ட பபாமதல்லாம் வாடிபனன்… என ைள்ளல் பபருமான் ஆறாம் 

திருமுவறயில் மனித குலம் உய்ய வைண்டி, அருளிய சன்மாரக்்க மரபு மற்றும் பகாள்வகள் 

சாரந்்த வைர ைரிகளுடன் அவை இனிவத மலரந்்தது.  

 

வான்மதிக் மகாரல் வாக்கியம் எண் - 100 : தன்வன அறிந்த ஞானிகளின் தயைால் அைரைரும் 

தன் கடத்துள் இதய தாமவரயில் இருக்கும் ஜீைவன சந்தித்து ைணங்குைவத தரிசவன எனும் 

பமய் ைணக்கம். மனிதன் இதவனத் வதடி அறியவை பபரிவயாரக்ள் நகல் அவடயாளமாக 

வகாயில்கள் மற்றும் ைணக்க முவறகவள உண்டாக்கினர.்  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா : அண்ட ராலும றியமவாண் ணாத்திரு... (குரு ஸ்பதாத்திரம்) 

வதைரக்ளாலும் அறிய முடியாத திருபைனும் இவமயா னாடாகிய திருைடிவய வதடி அவலந்த 

வதைரக்ளின் நிவலவய பல புராணங்களும் கூறுகின்றன. 
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திருவடி ஞானம் சிவமாக்கு விக்கும் 

திருவடி ஞானம் சிவபலாகம் பசர்க்கும் 

திருவடி ஞானம் சிஜறமலம் நீக்கும் 

திருவடி ஞானபம திண்சித்தி முத்திபய  

 

என  திருமூலரப்ிரானும் அருளியுள்ளார.் மனிதனின் சுத்தத்துவற இருதயத்தில் அணுவுக்கு 

அணுைாகவும் அண்ட பிரம்மாண்டமாகவும் விளங்கும் சிைமயப் பபாருவள தூலம் தாங்கி, 

அறிபைனும் உகார ைடிைாக, பமய் ஆசானாக, ஈசனாக யுகந்வதாறும் ைருகிறாரக்ள்.  

 

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

சஜமத்திருக்க... அன்னப் பறவை, பாலில் நீவரப் பிரிப்பது வபான்றும், சிற்பி 

கல்லில்  வதவையற்றவத நீக்கி சிற்பம் தருைது வபான்றும், பமய்ஆசானும் நம் மனதிலுள்ள 

தீவமகவள  நீக்கி அறிைாக மாற்றுகிறாரக்ள். பால், தயிர,் பைண்வண கடந்து ைரும் பநய் 

பகடாதது வபால், ஒை்பைாருைரும்  சரிவய கிரிவய வயாகம் என்ற நிவல கடந்தால் ஞானம் 

என்ற அழியாப்பதம் பபறலாம். பபாய்யின்றி பமய்வயாடு பநய் பகாண்டு வபானால் ஐயவன 

காணலாம் என சபரிமவலக்கு பநய்த்வதங்காய், பநய்அபிவஷகம், பநய்தீபம் ஏற்றுைது 

உணரத்்தும் பசயலும் இதுவை.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடசமுத்து: 

 

இருள்பசர் இருவிஜனயும் பசரா இஜறவன் 

மபாருள்பசர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு   (திருக்குறள்) 

 

இருள் என்பதன் பபாருள் அந்தகாரம், கறுப்பு, மயக்கம், அறியாவம, துன்பம், 

நரகவிவசடம், பிறப்பு, குற்றம் என்பன. புறஇருள் வபாக்கும் சூரியன் வபால் நம் அகஇருள் நீக்கும் 

ஆசானின் அருள் அமுதவம ஞானசூரியன். இதவன அருட்பதி பதட இருட்குடி ஓடும் எனவும், 

வதடாவிடில் நமது அதிகமான உறக்க நாடகம் ைர ைர மிஞ்ஞிப் பபரிய உறக்கபமன்னும் 

வபரிருள் கிடங்ஙு உலகத்வத தள்ளி விடும் என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

மூவிவன அகற்றி விழிப்புலகு ஏற்றும் ஆசாவன முழு முதற் கடவுளாகிய விநாயகர.் தனிவக 

மணிப்பிரான் பமய்ப்பபாருள் சுவமயும் வகப்படம் மாறா பைகுமதித் சுவமயும் சாவல 

ஆண்டைரக்ளுக்கு ைழங்கியது வபால், நம்மில் நாம் அறியாத பமய்ப் பபாருளாகிய 

அமானிதத்வத அறிய வைத்த ஆசானின் பபாற்பாதம் வபாற்றி ைணங்குகிவறன்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

அமுத கஜலக்ஞான பபாதம் - இரண்டாம் காண்டம் : சலியாத மபருவாய்ஜம... உலக 

காரியங்களில் பதளிந்த அறிவுடன் ைாழும் நாம், பதய்வீகத்தில் மட்டும் பதற்கில் பசன்று காசி 

கண்வடன் என கூறும் வபாலி வைடதாரிகவள நம்பி ஏமாறுைது ஏபனனில், வைதம் படிக்காததும், 

படித்தாலும் அவதப்பற்றிய அக்கவறயின்றியும் பமய்ஞானிகவளத் வதடாமல் 

இருப்பதுவமயாகும்.  

 

குருடட்ிஜன நீக்கும் குருவிஜனக் மகாள்ளார ்

குருடட்ிஜன நீக்காக் குருவிஜனக் மகாள்வார ்

குருடுங் குருடும் குருடட்ாட்டம் ஆடிக் 

குருடுங் குருடும் குழிவிழு மாபற  

 

என திருமூலர ் அருளியுள்ள படி, கழுத்திற்கு கீவழ ஞானம் இருப்பதாக வபாதித்து, அைமான 

வதாற்றமுடனும் அழிபபயருடனும் வபாலி வைடதாரிகள் மக்கவள ஏமாற்றுகிறாரக்ள். எனவை 

பதளிந்த அறிவுடனும் விழிப்புணரவ்ுடனும் இருத்தல் அைசியம் என அருளி, வதாத்திரப் 

பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள். 
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11-02-2023 ~ சனிக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. கல்பனா விையகுமார் 

 

 

அரண்டிடும டத்தாருப பதசமத ழிம்மபனக்கண்  

டக்கினியி லிட்மடடுத்த பின்...  

என்ற ஞான முஜறயீடு வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை மலரந்்தது.    

 

பகாடாயிதக்கூர் திருவாக்கியம் எண் – 119:   ஆசானுக்கு சீடன் பசய்யும் உபகாரம், புலிக்கு 

எலி உபகாரம் பசய்ைது வபாலும், எலி யாவனக்கு வகாைணம் கடட் முயற்சிப்பது வபான்றும் 

ஆகும்.  

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: புல் பூமி உள்ள நாள் ைவர பசயற்கரிய பசயல் பசய்யும் 

பபரிவயாரக்ளுக்கு, ஒரு சீடன் அறிவுவர பசய்ைது இயலாத காரியம். யுகத்துக்கு ஒரு முத்பதன 

அைதரித்த பரம்பபாருள், பிரம்மப் பிரகாச பமய்ைழிசச்ாவல ஆண்டைரக்ள், பரிசுத்த ஆவித் 

பதய்ைமாக நம்மிடம் அறிவு ைடிைாக  குடிவயறி இருப்பவத  நாமும் அறிவு ைடிைாகி 

பதரிசிக்கலாம். ஆசானிடத்தில் அகலாது அணுகாது பநருப்பில் குளிரக்ாய்ைது வபாலிருந்து 

அைரக்ளின் பசாற்படி நடக்க,  நம் அனீத மும்மலத்வத னீதமாக்கி பசயலுவடய சமரசத்வத 

அறிய வைக்கிறாரக்ள். சரை்த்வதயும் ஊடுருவிப் பாரக்்கும் சுத்தாவி கலாமணி ஒத்வத 

மணித்தவுசான மந்திரப் பபாருவள உணர வைத்து நாம் ஒரு ஆவிப் பபாருள் என்பவத அறிய 

வைக்கும் அைவர அமரத்துைம் பபற்ற பரிசுத்த வதை ஆவியானைர.்  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா: தாகந் நீர்த்தத னிப்மபருங் ஙடபல... 

(குருஸ்பதாத்திரம்)  அவலயும் மனதின் தணியாத தாக வமாகத்தால் அருங்வகாவட 

பாவலைனம் கானகமான இை்வுலக ைாழ்வில்  கவளத்திருந்த எனது தீராத கவளப்பிவன 

அகற்றி, வமாகம், தாகம், வசாகம் நீக்கும் சஞ்சீவியாக கற்பகத்தருபைன ைந்த குருவின் பபாற் 

பாதங்களுக்கு நமஸ்காரம்.   

 

குருமபருமான் அருளமுதம்:  புலன்ைழிப் பற்றி  மன மயக்கத்தால் ையது ைாழ்நாள் 

வீணாைவதக் காட்டி, ஐம்புலக்கதவை அவடக்கும் உபவதசத்வத குருபிரான் அருளுைவதவய 

பவகம் மகடுத்தாண்ட பவந்தனடி மவல்க என சிைபுராணத்தில் மாணிக்கைாசகர ்

அருளியுள்ளார.்  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார ்:  சத்தியபவதம் - ஐந்து ஆகமங்கள்   

 

ஆதியாகமம்: ஆதியிவல இருந்த ைாரத்்வத வதைனாகவும்  நம்வம வதைனாக்கவும் ைந்தது.  

 

யாத்திராகமம்: எகிப்து வதசத்தின் அடிவம மக்கவள மீட்டு, காணான் வதசத்தில் 

குடிவயற்றுதல். தீரக்்கதரிசியான குருபிரான் இை்வுடபலனும் வதசத்தில் புலனுக்கு 

அடிவமயாவனாவர யாத்திவரபயனும் பமய்யான பயண ைழியில் கூட்டி,  வதைவலாக 

அருளமுவத ஊட்டி, மனதின் பிடியிலிருந்து மீட்டு,  அழிவை காணா புண்ணிய வதசத்தில் 

குடிவயற்றும் பசயல். 

 

பலவியராகமம் : வகாத்திரப் பரம்பவர சந்ததிகள் பற்றியும், ைருகின்ற பபரிவயாரக்ள் 

தன்வன சாரந்்த மக்களுக்கு ஞானமளிக்கும் தீரக்்கதரிசனங்கள் பற்றியும் உள்ள ஒலித் 

திருைசனங்கள்.   

 

எண்ணாகமம்: எண் எனும் அகரமுதல் அைரைரிடம் ஜீைனாக, ஆன்மாைாக உள்ள நிவலகவள 

அறிைதற்கான வபாதவனகளும், அகர முதல்ைனாகிய  இவறைவன அவடயும் நிவலகளும் 

அருளப்பபற்றுள்ள தீரக்்க தரிசனங்கள். 
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உபாகமம்: அகமிய ரகசியமாக உள்ள சுவிவசஷ நற்பசய்திப் பபட்டகத்வத 

திறக்கும்  பமய்ஆசானின் அருண்மணித் திறவுவகாலால் திறந்து இவறைவன அவடைதற்கான 

பசயல் பற்றி விளக்குைது.  

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: ஐந்து ஆகம பசயல்களும் வதைனுவடய ராஜ்யமான 

பரவலாகத்வத  நாடவும், மனிதவன மகானாக்கவும், பிறைா பநறி அளிக்கவும் அருளப் 

பபற்றுள்ளது. சரை் மதங்களின் வைத ைழிமுவறகள், ைணக்க முவறகள் யாவும் பிறைாவமவய 

வநாக்கிய பயணவம.  

ஜீைசவகாதரர ்வகாபிநாத்:  ஸ்ரீமத் பகவத்கீஜத 

 

இன்னில மாய்ஜக யாலும் 

இஜடஞ்ஞலின் மவட்கத் தாலும் 

னன்னிஜலக் பகற மவாடட்ா 

னழுகிக்கீ ழிழுத்துத் தள்ளும்…  (குரு முறாதி) 

 

மும்மலத்தால் விவன விவளகிறது. தரம்னின் நான் எனும் ஆணைம், அறிவு ைடிைான 

பரமாத்மாவை மவறத்ததால், கன்மம் எனும் சூதாட்டத்தில் நாடு, மவனவி, மக்கள், 

சவகாதரரக்ள், உவடவமகளாகிய அவனத்வதயும் இழந்தான். வபாரில்  மாவய எனும் 

மனமயக்கத்தால் மனசஞ்சலத்தில் ஆழ்ந்த அரஜ்ுனன் தன்னறிவில் சாய்ைவத விட்டு 

பகைானிடம் சரணாகதி அவடந்ததால்  விவனயிலிருந்து மீண்டு வபாரில் பைற்றி பபற்றான்.  

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: யுகந்வதாறும் ைருவைன் என்று கூறிய பகைாவனத் வதடும் 

எண்ணம் உள்ள பமய்மனத்தைரக்்கு, னீதி இன்னபதன உணரத்்த, குருவை பகைானாக ைந்து 

அைரக்வள மனுைாக்கி, சரணாகதி அவடபைரக்வள வதைனாக்குகிறார.் ஒரு பமாழி 

கீவதயான ைாய்வமயால் மனபயம் நீங்கி,  பக்தியின் மூலம் முக்தி நிவல அறிந்து ைாழ்ைாங்கு 

ைாழ ைழி காட்டுைவத பகைத்கீவத.  

 

அமுத கஜலக்ஞான பபாதம் - இரண்டாம் காண்டம்:  

 

1) சமத்துவம்  

2) அறம்  

3) துறவறம்  

4) வானப்பிரஸ்தன்  

5) பிரம்மசச்ாரி  

6) சன்னியாசம்  

7) கிரகஸ்தன்  

8) இல்லறம் 

 

எனும் எட்டு நிவலகளும்  வைரவ்மலும் தவலகீழாக உள்ள அஷ்டாங்க வயாக பசயல்களாகும்.  

 

உலக மக்கள் வபாலி குருமாரக்ளின் பபாய்கவள நம்பி அவடயும் கதி பற்றி ஆசானிடம் 

சீடன் வகடக்ிறான். வைதத்திற்குப் பபாய் அரத்்தம் பண்ணும் மன்னரக்ள் நரிைால் பகாண்டு 

கடல் ஆழம் காட்டுைது வபால், உபன்பயாசம் என்ற பபயரில் விவதக்கும் அறியாவமவய 

உலகினர ்வசாளத்வத முத்பதனவும், பபருையிவற சூபலனவும் நம்பி ஏமாறுைது வபால், எரியும் 

விளக்வக மலபரன நிவனத்து பாய்ந்து அழியும் விட்டில் பூசச்ி வபால் அழிநரகில் வீழ்ைர.் நரகம் 

என்பது நர பஜன்மமான ஐயறிவு ஜீைவபதங்களுள் ஒன்றாகி சீரழிைவத ஆகும்.   

 

வித்ததில் மரமாய் மரமதில் வித்தாய்...  பரத்வதாடு இருந்த வித்துதான் முதலில் 

ைந்தது. சத்தியவைதம் ஆதியாகமத்தில், உண்டாகக் கடவது என வதைன் பசான்ன  ைாக்வக 
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வித்து. மனுத் வதாற்றத்திற்கான வித்து, தந்வத தாய் ைழியாகவும், அமரனுக்கான வித்து 

அழிைற்ற ஆசானின் னாதமாகிய வித்தில்லா வித்துமாகும்.  பதவ வசனமாகிய அழிவில்லாத 

வித்தினால் ைனித்தவர்கள் பதவர்கள். (சத்திய பவதம்) ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ள  ஆதிமான்மியதத்ில் இன்னூலில் உள்ள பத்து திருப்பாடல்கவள  பமய்ஞ்ஞான ஓர ்

சிைகுருபிராவன ஆய்ந்து வதடி அைரக்ளின் பசழுஞ்ஞீதள மவனாவனாக்கிற் கிணங்கி 

ைருங்கால மக்கள் விளங்கிக் பகாள்ைாரக்ளாக என ஆசீரப்ாதமாக அருளியுள்ளாரக்ள். 

இதவன அறியக்கூடிய ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மக்களின் உள்ளத்தில் அறிவு ைடிைாகக் 

குடிவயறி அறிவின் ைழியான பமய்ைழியில் ைழி  நடத்தும் பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைத்தின் 

பபாற்பாதங்கவள ைணங்கி வதாத்திரப் பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு 

பசய்தாரக்ள்.  

  

12-02-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. கவிதா மவங்கட் 

 

துறந்நமனத் தனிபயாகர் உளத்திற் பூக்கும்… என்ற அமுத கவலக்ஞான வபாதம் 

இரண்டாம் காண்டம் பாடலுடன் அவை மலரந்்நது.  

 

தியானத்திற்கு மூலம் குருவின் திருவுருைம் பூவஜக்கு மூலம் குருவின் பாதம் 

மந்நிரத்திற்கு மூலம் குருவின் ைாக்கியம் முக்திக்கு மூலம் குருவின் கிருவப (குரு கீஜத)  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

காஷாய தீடவ்ச பிரமாணத்தில் உள்ளதும், புனல் பஜன்ம நிகழ்சச்ியில் பாடுைதுமான 

இப்பாடலும் மற்ற பாடல்களும் உணரத்்தும் வைதாந்ந இரகசியங்கள் யாைற்வறயும் பமய் 

உணரவ்ைப் பபறும் வபாவத அறிய முடியும். மும்மலம் அற்றைரின் திரு னாமங்ஙவள நிமலன், 

அமலன், விமலன் என்பதாகும். ஆணிப்பபாற் கிண்ணத்தில் அளிக்கப் பபற்ற 

பமய்ைழித்துவண மருந்தாகிய பபாற்கிண்ண பமய்ஞானப் பாலருந்தியைவர, வதைாரக் 

கிரந்தம் அருளிய முத்துச ்சிவிவக ஏற்றத் வதான்றலராகிய ைரத திரு ஞான சம்பந்தரைரக்ள். 

ஆசானின் அருளமுதவம பபாற்கிண்ண மதுபானமாக, னாத மருந்நாக, அரு மருந்நாக, 

பிறவிப்பிணி தீரத்்து பிறைாவம அருளும் மாதைன் தை மருந்தாக உள்ளது. அறிவை மிளிரச ்

பசய்யும் இம் மருந்வத அருந்தி, வைத ைாழ்க்வக எனும் ைரமாகிய அவ் அறிவு அனுபைத்வதப் 

பபற்ற  மக்கவள ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கங்கள். 

னம் வகயில் னாம் ஒரு மருந்நு பகாண்டு ைந்நிருக்கிவறாம். அது அருமருந்நு – 

வைதமருந்நு – சிைமருந்நு - எமன் அணுகாச ்பசல்ைமருந்நு - ஜீைப்பிணி னீக்கும் தைமருந்நு - 

மாதைன் தைமருந்நு - சிைமாதைன், பிரம்ம மாதைன், கயிவல மாதைன் மருந்நு. அவத ைாங்ஙி 

உண்டைரக்ளுக்கு பிறவிப்பிணி னிசச்யம் தீரும் என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஜீைசவகாதரர ்பகௌதம்:. 

 

னடட் கல்ஜல மதய்வம் என்று னாலு புடப்ம் சாத்திபய 

சுற்றி வந்நு மமாண மமாமணன்று மசால்லு மந்நிரம் ஏதடா? 

னடட் கல்லும் பபசுபமா னாதன் உள்ளிருக்ஜகயில் …          (சிவவாக்கியர)்  

 

அசலான இவறைவனத் வதடாமல், னகல் சடங்ஙுகளில் உழன்று, பபாய் வைடதாரிகளிடம் 

மக்கள் ஏமாறுகிறாரக்ள், அப்படி ஏமாறாமல் ஒரு பமய்க்குருவின் பபருங்ஙருவணயால் அைர ்

அருளிய அறிவு னிவலயின் அனுபைத்வதப் பபற்று, ஆசாவன பைறுக்காமல் மனம் பைறுத்து 

னின்றால் வைதாந்த திவச னாதபைளி வதான்றுைதுடன் பமய் ஞானத்வதயும் பைல்லலாம்.  

 

தனக்குவஜம இல்லாதான் தாள்பசர்ந்நார்க்(கு) அல்லால்  

மனக்கவஜல மாற்றல் அரிது       (திருக்குறள்) 
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திருைடியாக, னற்றாளாக, நிஜமான இவறைனாக விளங்கும், தனக்கு உைவம இல்லாதான் 

தாள் என்பவத, யுகந்வநாறும் யுகந்வநாறும் ைான னாடட்ிலிருந்நு மனித உரு தாங்ஙி 

குருமுகமாக பமய்ஆசானாக ைருகிறாரக்ள். அைரக்ளின் ைாய்வமக்குள் ஆனைரக்ளுக்வக 

மனக் கைவலவய மாற்றிக் பகாள்ைது எளிதாகும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்சங்ஙர:் 

அண்ட சராசரங்ஙவளயும், மனிதவனயும் பவடத்து  தனிச ் சீதனமாக ஆறாைது 

அறிவையும் மனிதனுக்கு இவறைன் தந்நது தன்வன அறியவை. எண் சாண் உடலுக்கு 

பிரதானமான சிரசு வபால், வைதத்தின் சிரசாக முடியாக  இருப்பவத உடல்-உயிர-்ஆன்மா. 

இதவன அறிய ஓர ் அரிய வசாங்காகிய பமய்க்குருவின் அருளால் அகமுகமாகப் பயணிக்க 

வைண்டும். நமது னாமத்திற்குரிய பபாருவள அறியும் வபாவத நாத ைடிவை அறிய முடியும். 

கங்காளனாகிய குருபிரான் பூசும் கைசத் திருனீவற மந்நிரமாக, சுந்நரமாக, தந்நிரமாக, 

நம்வமக் காக்கும் கைசமாக உள்ளது என்ற பகிரவ்ுகளுடனும், வதாத்திரப் பாடலுடனும் அவை 

நிவறவுற்றது. 

  

12-02-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~  சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. மைய்குமார ்

 

 

மபருவறம் தாங்ஙித் துறவறம் பாய்ந்நு... என்ற முரீதுச ் சுருக்கம் பாடலுடன் அவை 

மலரந்்தது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பழனிவைல்: தந்வதயின் எண்ணத்தில் பதாடங்கி ஒரு புள்ளியிலிருந்து விரிந்து 

பஞ்சபூத துவணயால் உண்டானவத இத்வதகம். ஆசான் அருளால் மீண்டும் அப்புள்ளியில் 

பசன்று அடங்கும் பிரம்மவித்வத பசயவல அடக்கம். இதவனப் பழகும் கல்விவய இல்மு எனும் 

பமய்க்கல்வி. ஜீைன் இருக்கும் தலத்திற்கு பசன்று ைருைவத ஜீைப்பிரயாணம். ஜீைவன 

அறிந்தைரக்வள ஜீைாத்மா. ஜீைவன அறிய வைக்கும் ஆசானின் ைாய்வமவய ஆலைாய் 

ஊற்றாக, பரிசுத்த ஆவியாக, அளக்க இயலாத ஆகாயமாக உள்ளது. விவன அறுபடாமல் உயிர ்

பிரிைவத சாவு. ஒரு னரனின் இறப்வப மனுவின் பிறப்பிடம். ஆசான் நம்வமல் வைப்பவத 

னிஜமான அன்பு. அைரக்ள் நம் மனவத னிவல னிறுத்த பழகி வைக்கும் பசயவல அறம். 

இவதவய அறம் மசய்ய விரும்பு என ஒளவையார ் அருளியுள்ளார.் பிறவிப் பபருங்கடல் 

னீந்திக் கவரவயற உறுதுவணயாக விளங்கும் ஆசாவன அறைாழி அந்நணர.் இதவன,  

 

அந்நஅறம் மசய்கானில் 

அஜசந்நனாதத் துந்நுமியின் 

எழுந்நஜசயு னாதமதில் 

இருந்நைபா ஜவக்கலக்கும் 

சன்னதப் பூமியுள்ள 

சான்பறாமரல் லாமறிவார…்   (ஊழித் தீர்ப்புக் கன்னி) 

 

என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

நமது எண்ணங்கள் கீழ்வனாக்காக பசல்லாமல் ஆசான் அருளால் மனம் அவலயாமல் 

வமல்வனாக்குடன் இருப்பவத பிறவிச ்சூழலிலிருந்து விடுபடுைதற்கான ைழியாகும்.  

 

எைருக்கு அறியப்பட்டது அைனுக்கு இஷ்டமுள்ளதாவமா, எைருக்கு இஷ்டமற்றது அைன் 

அறிகிறதில்வலவயா, அத்தன்வமய அன்னிய இருப்பு இல்லாதிருக்கும் ஸ்ரீ குருவிற்கு 

னமஸ்காரம்.   

~ குரு கீஜத 



 

18 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

March 2023 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

ஜீைசவகாதரி பத்மா:  நாத விந்துக லாதீ நபமாநம ... 

என அருணகிரிநாதரும், விந்நதனில் னாதம்னின்று 

விளங்ஙுனிஜல... என சாவல ஆண்டைரக்ளும் 

அருளியுள்ளாரக்ள். இவறைன் னாத ைடிைானைன். 

விந்து வதகமாகவும் னாதம் அமானிதபமனும் ஆறாைது 

அறிைாகவும் ஐம்புலன்கள் ைழியாக இயங்குைதாகவும் 

உள்ளது. விந்ததனில் னாதம் சூடச்ும பபாருளாக 

உள்ளது. விந்பதனும் புள்ளிவய உருைாக்கும் 

வகாடாகிய னாதத்வத அறிந்தைவர வகாடு கண்ட 

துைாரகாள். இவறைவன அறியும் னாத உணரவ்ு 

மனிதனிடத்தில் அன்றி மற்ற ஆற்றல் மிக்க 

ஜீைவபதங்களிடம்  இல்வல.  

 

ஜீைசவகாதரர ் வகாபிநாத்: புற உலகில் பயணத்திற்கு 

நாம் பசய்யும் எல்லா ஏற்பாடுகளிலும் முக்கிய பங்கு 

ைகிக்கும் காலம் சந்திர சூரியனுக்கு உடப்ட்டது. 

சந்திரன் 27 நாடக்ளும், புதன் 88 நாடக்ளும், பைள்ளி 225 

நாடக்ளும், பூமி 365.25 நாடக்ளும், பசை்ைாய் 

687  நாடக்ளும், வியாழன் 12 ஆண்டுகளும், சனி 29 

ஆண்டுகளும், பநப்டியூன் 165 ஆண்டுகளும் சூரியவனச ் சுற்றிைரும் காலமாகும். வதகம் 

எடுக்கும் முன் னாம் எங்கிருந்து எப்படி பயணித்து வதகம் எடுத்வதாம் என்பவத விண்ணின்று 

இழிந்து விஜனக்கு ஈடாய் மமய்மகாண்டு... என்ற பாடலில் திருமூலரப்ிரான் அருளியுள்ளார.் 

இவதவய ைள்ளல் பிரான், தந்வதயின் நிவனவில் அக்னியாகி பின்னர ் ஜல ைடிைாக தாயின் 

கருைவற புகுந்து, அங்கு அறு வகாடிவய எண்ணாறு லடச்ம் கணப்பபாழுது தங்கியிருந்த 

தருைாயில்,  

அருைருப்பு, துரக்ந்தம், விவராத தத்துைங்கள், துரிசுகள் வபான்ற தவடகள் ைாராதபடி 

இவறைன் நம்வம காத்து இரடச்ிப்பவதக் கூறுகிறார.் வமலும் தனது ஆறாம் திருமுவற சத்திய 

சிறு விண்ணப்பத்தில் ஒன்று முதல் ஐயறிவு ைவரயுள்ள ஜீைவபதப் பிறப்பில் நாம் பிறந்து 

இறந்து படும் அைஸ்வதகள் பற்றியும் கூறியுள்ளார.் அப்பிறவிகள் வதாறும் அவடந்த அலுப்பு, 

அசச்ம், கவளப்பு, துன்பம் கவளந்து ஆறறிவுள்ள உயரவ்ுவடய மனித வதகம் பபற்று அவதவய 

நித்திய வதகமாக்கி வபரின்ப சிதத்ிப் பபருைாழ்வு பபறுைதற்கான பயணவம பமய்யான 

னித்திய பயணம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்மாதைன்: பகாடாயிதக்கூர் வாக்கியம் எண்: 132  

ஒருைவனப் பவடத்த இந்திரியம் பைளியாகி இறந்தைன் பசத்தைன் என்றும், இறுதி தருைாயில் 

இந்திரியம் பைளியாகாமல் அடக்கம் ஆனைன் சுைரக்்க வலாக வித்தாக விளங்ஙக் கூடிய 

சாகாைரம் பபற்றைன் என்றும் ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். இந்திரியத்தால் உண்டான 

அவனத்து பிறப்புகளிலும், விந்து நாதமும் கலந்த ஆறறிவுப் பிறப்வப மானிடப் பிறப்பு. 

இைரக்வள பமய்ஆசான் அருளால்  சுைரக்்க வலாக வித்தாக விளங்ஙக் கூடிய சாகாைரம் 

பபற்றைரக்ள்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: விவனப்வபாகவம ஒரு வதகம் கண்டாய். விவன முதல்ைனாக 

இருப்பது மனம். மனவத உண்டாக்கும் எண்ணமும்  நான் என்பதும் ஒன்வற. நான், அறிவு, 

எண்ணம், மனம், உள்ளம், நிவனவு, ஆன்மா, சிைம் யாவும் வித்தில்லா வித்தாகிய ஒரு 

பபாருவள. உயிலாகிய சாசனத்ஜத அவரவரின் தஜலகளுக்கு உரிஜமயாக்கி ஜவப்பபத 

மங்களாசாசனம். தனக்குைவம இல்லாதான் தாள் வசரந்்தைரக்ளுக்கு இறப்பும் பிறப்பும் 

இல்வல. ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மக்கள் பரிசுத்த ஆவித் பதய்ைத்தின் அருளால் இவத 

உணரந்்தைரக்ளாக உள்ளனர ்என அருளி குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.  
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16-02-2023 ~ வியாழக்கிழஜம சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. விையகுமார ்

 

 

அயி மனனும் மபாறுப்பின் அங்ஙபனார் கூற்றும்… என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவையின் 

நிகழ்வுகள் உதயமாயின. 

 

வான்மதிக் மகாரல் திருவாக்கியம் எண் 101: சீடரக்ள், தங்களின் ைாக்கால், பசயலால் 

யாருக்கும் எம்வம வநர ் பவகயாக்கி விடக்கூடாது என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

வபரிரக்கம் பகாண்ட காருண்ய மூரத்்தியின்  இத்திருைாக்கியம், இன்றளவிலும் அமலில் 

உள்ள விஷயமாகும். பமய்வய உணரந்்த மக்கள் பமய் உணரவ்ை தூண்டும் இரக்கத்துடன் 

இருக்க வைண்டும் என்பவத ைள்ளல்பபருமானும், ஏனுஜரத்பதன்  இரக்கத்தால் 

எடுத்துஜரத்பதன் என்கிறாரக்ள். அழிந்திடா சூக்குமத்துள் அடங்கிப் பாரக்்கப் பாரக்்க அறிவு 

விளக்கம் பபற்று பமய் அனுபைத்தினால் பமய் வீட்டினுள் நாம் நுவழயலாம். இதவன 

அவடைதற்கு விழுப்பம் தரும் ஒழுக்கம் வைண்டும். பகட்ட மக்களாக இருந்த நாம் ஆசான் 

பசால் வகட்டதால்  பகடட்வத விட்டு வகடட் மக்களாக ஆகிக் பகாண்வடாம்.  

 

ஜீைசவகாதரி லாைண்யா : அளவிலா மவகு காலமிப் பூமியில்... (குரு ஸ்பதாத்திரம்)  

புல் பூமி வதான்றிய காலம் முதல் இருக்கும் குருவை புராதனர.் வமல முசச்ந்தி பசன்று 

காலம் அறிந்து இருகாவலப் பிடிக்க இந்திரவலாகம் பதரியுது பார.் இதவன பூமி அடங்கலுக்கும் 

ஓதும் புராதனம் கூறுைதாக பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் அருள்கிறாரக்ள். எக்காலத்தும் அசவல 

விட்டுப் பிரியாத நிழல் வபால் இருந்து, குருபிரான் நம் அறியாவம அகற்றி அறிவு ைடிைாக 

ஆக்குகிறாரக்ள்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம் : தான் யார ்என அறிந்து உணரந்்தைன் மனு. மனுமுவள துைங்கிய 

காலம் முதல் உள்ள பமய்வமவய என்றும் பிரகாசப் பபாருளாக உள்ளது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்பைங்கவடசமுத்து :  

மபாறிவாயில் ஐந்தவித்தான் மபாய்தீர் ஒழுக்க 

மநறிநின்றார் நீடுவாழ் வார ்    (திருக்குறள்) 

 

ஐம்புல னுகரவ்ில் ைாழ்பைரக்ளின் வபரறிவு, மனதின் அடிவமயாகி எமன் வகைசப்படுகிறது. 

இைரக்ளது ைாயில் நாயும், பசவியில் விஷப்பாம்பும், ஈயவணந்திடும் கண் இபுலீசன் வீடாக 

இருப்பதாக, பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளாரக்ள். ஆங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலஜன 

சுட்டறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் மபறுவது எக்காலம் என  பத்திரகிரியார ்

அருளுகிறாரக்ள். அவித்த வித்து முவளக்காதது வபால் அறியாவமவய பபாறிைாயினில் 

அவிக்க வைண்டும். நீடு ைாழும் இடமான நிவனபைனும் ஆகாயத்தில் குடிவயறிப் பழகி, புலன் 

ைழி வபாக்கிய ையவத குருவின் திருைருளால் மீடக்லாம். 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

ஐம்மபாறி மயனசம்சால்வார் வாயில் - அத்ஜத 

யறியார்கள் மமய்ப்மபாறி யானசஞ் ஞீவி 

 

அைரைர ் நாமமாக விளங்கும் அழியாப் பபாருளான சஞ்ஞீவி எனும் சிரஞ்ஞீவிவய பபற 

புலனடக்கம், மன அடக்கம் வதவை. நம் சுருதி, யுக்தி, முயற்சியால் கற்ற யாவும் அறியாவம 
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எனும் வபதவமவய என வைதங்கள் பசால்கின்றன. சிறப்பபனும் பசம்பபாருள் காணும் வபாவத 

வபதவம அகல்கிறது. அறிவை அறியும் அறிவைப் பபறுைதுவை தீடவ்ச.  

 

அறிவுஜடயார் எல்லாம் உஜடயார் அறிவிலார்  

என்னுஜடய பரனும் இலர்                    என திருைள்ளுைரும் அருளியுள்ளாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் தியாகராஜன்: அழகு அணி சித்தர் பாடல்: ஜபம்மபாற் சிலம்பணிந்து 

பாடகக்கால் பமல் தூக்கி... சிலப்பதிகாரத்தில் பபாற் சிலம்பணிந்த கண்ணகி, மதுவரவய 

எரித்த சம்பைம் உணரத்்துைது, சிலம்பபாலியான  ஆசானின் திரு ைாக்காகிய தீ நம் 

அறியாவமவய எரிப்பதாகும். நடனமாடும் நடராஜ தத்துைமும் இதுவை. பமய் ஆசானின் 

இரக்கத்தால் அகமியக் காலறிந்தால், ஃ எனும் அறிவுக்கண் ரகசியம் அறியலாம். மசம்மபாருள் 

கஜலயுடுத்தி என்பது குருைருளால் ஜீைவன அறிைதற்காக வசல் விழியில் வம தீட்டும் 

ரகசியமாகும்.  அழியாத நித்தியப் பபாருவள அகக்கண் பகாண்டு காண பத்து ையதான 

கன்னித்தாயின் அருள் வைண்டும்.  

குருபிரான் அருளமுதம்:  

 

உண்டுறங்ஙும் ஊனக்கண்கா 

ணாதபஞ்ஞாட் சரபம 

உள்ஞானக் கண்மகாண்டது 

காணும்பஞ்ஞாட் சரபம 

 

ஃ எனும் பிரம்மத்தின் அருபளாளிப் பபருக்கு இன்னபதன அறிந்த ஒருைவர, அழியாத 

மூன்றாைது கண்வண அஞ்ஞன சலாவகயால் திறக்கும் ைல்லபம் பபற்றைர.்  

 

ஜீைசவகாதரர ்சிரஞ்ஞீவி: அருட்மபருஞ்பைாதி அகவல் :  

 

ஆகம முடிபமல் ஆரண முடிபமல் 

ஆகநின் பறாங்கிய வருட்மபருஞ் பைாதி 

 

ஆரணம் என்ற வைதத்தின் அகமியதவ்த அறிவிப்பது ஆகமம். ஆகமபு ராணகஜல 

பவதபமாதும் னாமமமலாம் அன்னவருக் பகதகுவதால் என பமய்ைழி ஆண்டைரக்ள் 

அருளியுள்ளாரக்ள். சரை் வைதங்களும் ஓதும் இவறைனின் அழியாத நாமத்வத அறிைவத 

அருட்பபருஞ்வஜாதி. பசால்படு பபாருளில்லா இவறைனுக்வக சரை் நாமங்களும், அகமியம் 

அறிந்த பபரிவயாரின் ஜீைகாருண்யவம ஆரணம் அறியவைக்கும் வமாடச் வீட்டின் திறவுவகால் 

என்கிறார ்ைள்ளல் பபருமான். ஆகம முடி, ஆரண முடி எனும் வைதமுடியான, உரு, அரு, அருவுரு 

என்ற ஜீைனின் ரகசியவம அலிப்-லாம்-மீம். இவத அம்பலமாக்குைவத அருட்பபருஞ்வஜாதி. 

 

குருபிரான் அருளமுதம்:  

அருட்பபருஞ்வஜாதி அகைல் எனும் அவழப்பானது, பபாய்கல்வியால் நாம் பபற்ற 

ஆணைம், அறியாவம விலகி, அறிவின் உண்வம பசாரூபத்வத காண வைண்டும் என்ற ஒவர 

வநாக்கத்திற்வக.  

 

அமுத கஜலக்ஞான பபாதம் - இரண்டாம் காண்டம் :  

விளங்ஙும் எந்நன் ஞானசஜப மலர்ந்நு ஓங்ங… இது பமய்யறிவு  பபற்ற வைதகுல 

வமந்தராகிய வமன் மக்களுக்கான வமல்நிவல வைப்பாகும். உலகில் புழக்கத்தில் இல்லாத 

வபசச்ாகிய இதவனப் புரிந்து பகாள்ளவும், விரித்துவரத்த வித்தின் லக்ஷணத்வத திறந்து 

பாரக்்கவும் மதி அதிகம் வைண்டும். நிதியம், காலம், வித்வத, கவல என்பவத கண், காது, மூக்கு, 

ைாய் நான்கின் மூலமாக அறிைவத வித்து. பரிசீலவனக்கு எட்டாத மூலமாகிய வித்தில்லா 

வித்து பற்றி அகந்துலங்க அறிந்திட ஆசான் அருள் வைண்டும் என அருளி, வதாத்திரப் 

பாடலுடன் குருபிரான் அவைவய நிவறவு பசய்தாரக்ள்.   
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18-02-2023 ~ சனிக்கிழஜம ~ சிவராத்திரி சிறப்பு சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. ஜீவிதா வடிபவலன் 

 

 

கயிஜல னாதன்க திசிவன் ராமவன்றும் 

லயிலத் துல்கதி ரினல ராமவன்றும் 

இயல்ஜவ குண்படகா பதசியின் ராமவன்றும் 

பயிலும் சாஜலஜக வந்நுப லித்தபத. 

 

என்ற னல்ல னாட் பிறப்பு திருப்பாடலுடன் அவை இனிவத மலரந்்தது.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: 

 

• கயிவல னாதராகிய குருபிரானின் அருளால்  பமய்ப்பபாருள் விடியும் திருனாவள 

சிைராத்திரி. 

• சாகாக் கல்வி கற்று சரை் வைதங்களின் உட்பபாருள் ஆதார உயிர ் பதிப்வப உணரும் 

னாவள சிைராத்திரி. 

• தன் பபரு பைளியாகிய சாவலயில் சாகாக்கவல பயின்று விராட்பதி தவலைவன 

தன்னுள் அறியும் னாவள சிைராத்திரி.  

 

எமபடரடிபடு பகாடாயிதக் கூர் - திருவாக்கியம் எண் -120 :  

உள்ளது னூபற யாண்டி லிளஜமயி லீராறு பபாகும்... (ஞான முஜறயீடு)  

 

பாைம் என்பது உன் மூசச்ு துண்டாடப்பட்டு னஷ்டமவடைது. புண்ணிய உருைாக ைரும் 

ஆசானின் கருவணயால் மூன்றாைது கண் திறப்பிக்கப் பபற்ற பிறவக, பாைத்தின் 

சம்பளமாகிய மரணத்வத நாம் அனுதினமும் அனுபவித்து பகாண்டிருப்பவத உணரக்ிவறாம். 

ஆசான் பசாற்படி வகட்டு பமய்ப்பாவதயில் நடந்தால் ஊனமாகிய  பாைம் தீரந்்து 

புண்ணியமாகிய வபரின்ப ைடிைம் கிட்டும்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:் சிவராத்திரி சிறப்புகள் - மாசி மாதம் கிருஷ்ணபடச்ம் சதுரத்்தி 

தினத்தில் ைருைது சிைராத்திரி. ராத்திரி என்பது இரைாகிய இருவளக் குறிப்பது. அறிவைப் 

பபறாதைரக்ளுக்கு இருள் என்பது அறியாவமக்குரிய உறக்க நாடகமாகவும், அறிவைப் 

பபற்றைரக்ளுக்கு விழிப்புலகாகவும் உள்ளது. உறக்க மணுகாப் மபருவா - பனாஜச வீசும் 

உள்ளகத்தி பலமழக்காளம் ஒலிப்பதின் பனர் தை புருஷரின் னாதம் மூலம் தரணியில் 

இல்லாத தனிச ்பசயற்பதி எனும் உறங்கா பநறி விழிப்புலகில் குடிவயறும் னாவள சிைராத்திரி.  

 

ஜீைசவகாதரர ் வகாபிநாத்: ஸ்ரீமத் பகவத்கீஜத - சாங்ஙிய பயாகம்: சரை்மும் 

கிருஷ்ணாரப்்பணம் என்பவத சாங்ஙிய வயாகமாகும். வகாவழத்தனத்தினால் சீரழிந்த சுபாைம் 

பகாண்டைனும், தரம் விஷயத்தில் குழம்பிய மனதுவடயைனுமான எனக்கு அறிவுவர 

கூறுங்கள் என அரஜ்ுனன் பகைானிடம் சரணாகதி அவடகிறான். புற உலக இன்பத்தால், 

தன்னறிவில் சாய்ந்து குழப்பமுற்றிருக்கும் சீடவன, குருபிரான் வபரிரக்கம் பகாண்டு சரி என 

ஏற்றுக்பகாள்ைவத சரிவத (சரிவய). அதன்பின் வைதசாடச்ிகளின் படி உபவதசித்து கிரிவய 

கடட்வளகளின் படி வயாகத்தில் பழகச ் பசய்கிறாரக்ள். ஆசாவன கதி என சரணவடயும் 

சீடவன இறுதி பரியந்தம் ைவர ஞானத்தில் னிவலக்கச ் பசய்து சாங்ஙிய வயாகத்தில் 

ஸ்திரப்படுத்துகிறாரக்ள்.  

 

குருபிரான் அருளமுதம்: மயானக் மகாள்ஜள - ஏதுமிலாத பரபைளியில் சஞ்ஞீவி மூலிவக 

பகாண்டு மாண்ட மனுவை மண்ணிலிருந்து எழுப்பும் சிைகுரு ைரதரின் வதைத்திருசப்சயல் 

இரகசியவம மயானக் பகாள்வளயாகும்.  
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அமுதகஜலக் ஞான பபாதம் - இரண்டாம் காண்டம் :  

 

பரிசீலஜனக் மகட்டுவபத வித்தத தாகும்  

பரசீச்ிக்க மவாண்ணாத மதாரு மூலமுண்டு...  

 

முத்தி வித்தான முதற்பகாழுந்தாக ைரும் ஆசானின் திருஆலைாயிலிருந்து பிறங்கும் 

பதய்வீக விளக்கத்தின் மூலவம பரீசச்ிக்க முடியாத வித்தில்லா வித்தின் இரகசியதவ்த அறிய 

முடியும். அை்வித்து மனிதனின் எண்ணத்தின் பிற்புறப்  பிடரியில் னிவற னீதியாசன 

பீடமிடட்ிருக்கிறது என்ற பபருனிவல வைப்வப குருமுகமாக பழகித் வதரை்தன் மூலவம உணர 

முடியும்.  

 

ஓமமன்ற மரமிதற்கு பணர்களுண்டு  

உற்ற தளிரிஜல பூங்ஙாய் பழங்ஙளுண்டு...  

 

கற்பகத் தருவின்  இரகசியதவ்த ஆதி மான்மியதத்ில், பசாற்கடங்ஙா ைளஞ் ஞுரந்து 

அமிழாச ் பசழிப்வபறி ைளரந்்து வகட்டபதல்லாம் தருைதாயும் வகளாததும் தருகுைதான சரை் 

ஜீை மூல மந்நிராரத்்த கற்பகத் தருபைனும் ஓர ் விருடச் வித்பதான்றிருக்கிறது என 

ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளபடி, அறிைாகார பசாரூபரின் அருளமுதவம ஓம் எனும் 

உணரை்ளித்து தளிர,் இவல, பூ, காய், பழம் எனும் பரிணாமங்களில் வமவலாங்க வைத்து 

உணரவ்ு உகார ரகிதமாக, கற்பகத்தருைாக ஓரறிைாக விளங்கச ்பசய்கிறது.  

 

ஓரறிவாய் விளங்ஙும் மதய்வம் தான் தானாகி  

ஓஜசஒளி அஜனத்தும் அது மபாதிந்நதாகும்...  

 

பதய்ைத் தனிப்பிரானின் ஓவச பகாண்ட னடனவம ஏழ்னிவலக் கம்பமாகிய 

அமானிதத்தின் அரும்பபரும் னிவலகவளயும், இருட்வகால ைடிைமாகிய ஜீைவகாளத்தின் 

இரகசியதவ்தயும் பைளியாக்குகிறது. முரீதுச ் சுருக்கத்தில், இந்ரைாலத்தினால் வந்ந 

வுருவினி லந்நக் கருனாதம்... என்ற திருப்பாடலின்படி, வபரறிைாய் முகசச்ாவய எண்ணில் 

வகாடியின் பிரம்மாண்ட னிவலகவள, ஆறறிவும் வசரத்்து ஒன்றாய் விழுங்ஙி பதாந்தி புவடத்த 

கணபதியாய், சூல்முகமாய் ைரும் பமய்ஞான சிைகுருபிரானின் பசழுஞ்ஞீதள 

மவனாவனாக்கிற்கு இணங்ஙியைரக்வள இதவன விளங்கி துலங்கிக் பகாள்ள முடியும் என்ற 

ஆசீரப்ாத ஒலிைாயுவரயுடன் ஆசான் அவைவய னிவறவு பசய்தாரக்ள்.  

 

19-02-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. பானுமதி குமபரசன் 

 

 

அங்ஙமதிடத்தில் ஐம்புலக் கதஜவ... என்ற வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை மலரந்்தது.  

 

குருமபருமான் அருளமுதம்: ஞானத்தின் ரகசியங்கவள உணரந்்தைரக்வள ஞானிகள் 

என்பவத குருமுகமாக அனுபைம் மூலவம அறிய முடியும். ஜகத சற்குணா லங்ஙிரத் 

சன்னதராக, அகம் புறம்புங் ஙண்டாண்ட சலாசனராக, யுகங்ஙள் னான்ஙுங் வஙபகாண்ட 

வகாடூழியராக ைந்த மகதி ஆண்டைரக்ளும், இறப்பபாழிக்கும் சன்மாரக்்கத்வத அருளிய 

ைள்ளல்பிரானும், அறியாவம கடந்து, அழியாவமக்கும் பசல்லும் ைழிவயவய மக்களுக்கு 

அருளியுள்ளாரக்ள். 

 

ஜீைசவகாதரர ்மவகஷ்: வித்ததில் மரமாய் மரமதில் வித்தாய்... (குருமணிமாஜல) 

ஆறறிவு பவடத்த மனிதன் ஓரறிவு மரம் வபால் ைாழ வைண்டும். நல்ல நிலத்தில் விழுந்த 

விவத விருடச்மாைது வபால், நல்ல மனுவின் உள்ளத்தில் விழுந்த ஆசானின் னாதமாகிய 

வித்தில்லா வித்து ஞான விருடச்மாகிறது.  மனித இயல்பு முடிைற்ற ஆவச பகாண்டது. 
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னித்தியத்வதவய னாடும் வபரின்ப வித்தாகிய  அதன் முடிவு னித்திய பசாரக்்கம் அல்லது 

னித்திய னரகம். அைத்தில் ஜனித்தைவன தைத்தில் ஜனிக்க வைப்பைவர பமய்க் குருபிரான்.  

 

வித்தில்லா வித்துவி ஜதக்கவந்த  

முத்திவித் தானமு தற்மகாழுந்பந...  (மதய்வத்பதடு கூடகம்) 

 

தந்வதயின் எண்ணத்தில் உண்டாகி தாயின் கருைவறயில் ைளரும் கருவை 

னற்றாளாகிய சாகாத்தவலபயனும் இவறைஸ்துவை ைளரக்்கின்றது. அமானிதக் கடன் பபற்று 

ைந்த மனிதன், பமய் ஆசானின் பரிசுத்த ஆவியால் ைளரந்்து, வமாடச் வித்தாக விவளந்து, 

ஞானப் பதத்வத அவடைதற்கான ைழி பமய்ைணக்கவம.  

 

ஜீைசவகாதரி புன்னவக: 

பகாடிமனுக் கீந்நாலும் குஜறயாமதன் சிமிழியின்ஜம...   (மதளஹீது காமீல்)  

உலகில் அனித்திய இன்பம் அனுபவித்து சலித்து, நம் ையது ைாழ்நாள் எல்லாம் 

வீணாக்குகிவறாம். ஆசான் அருளிய ஆருயிரின் னிவலப்பிடவம, இன்ப ைடிைமாக இருக்கிறது. 

எண்ணாயிரம் கற்ப காலம் வயாகம் இருந்நாலும் சலிக்காத இன்ப னாட்டிற்கு நம்வம 

அவழத்துச ் பசல்ைது ஆசானின் நாதவம. அறிவு இன்னபதன அறிவிக்கும் குருபமாழியாகிய 

இயல் பமாழிபயனும்  ைாய்வமக்குள் நாம் ஆகிக் பகாள்ள வைண்டும். 

 

என்னபமா மவன்று வும்ஜம 

மயண்ணிவிட் டிருந்பந னின்னாள்   

அண்ணபல அரபச அன்பப  

அருங்ஙுல விளக்பக னாதா...  

 

அறியாவம எனும் கசடுகவள அகற்றி ஆகாய கங்வகயாகிய தனது இருளறு பமாழிபயனும் 

அருளமுதத்தால் நம்வம முக்தி வீடவடயச ்பசய்பைவர அண்ணல். நம் எண்ணம், பசால், பசயல் 

யாவும் ஓரவ்மக்குள் ஆகும் பசயல் நிகழுமிடமாக ஆதி மாரக்்க னீதி அவை திகழ்கிறது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்கைனமணி: ஞானத்தின் எல்வலவய அவடந்தைரக்வள பகாடி கடந்த விராட்குரு 

என வைதம் கூறுகிறது. அறிைாகிய அமானிதம் சுமந்து ைரும் மனுத்தவலயின் தரத்வத 

உணரத்்தவை பபரிவயாரக்ள் யுகந்வதாறும் ைருகிறாரக்ள்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:் ஞானசூரியனாக பபரிவயாரக்ள் ைருவகயில் அதற்குரிய மலரக்ள் 

மலரக்ின்றன. அைரக்ள் ஒருைருக்காகவை இை்வுலகம் இயங்குகிறது. தன்வனப் வபான்வற 

ஒை்பைாரு ஜீைவனயும் பாரக்்கும் அைரக்ள், தன்வனயறியும் தைமுவறவய நமக்கு இனாமாக 

ைழங்குகிறாரக்ள். ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் மக்கள் கயிலாயம் பசன்று ைரும் பாக்கியம் 

பபற்றைரக்ளாக இருப்பது சத்தியவம என்ற பகிரவ்ுகளுடனும், வதாத்திரப் பாடலுடனும் அவை 

நிவறவுற்றது.  

 

  

21-02-2023 ~ மசவ்வாய்க்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீ. கிருஷ்ணமூர்த்தி 

 

 

அகர முதல் அவ்மவழுத்மதல்லாம் ஆதி  

பகவன் முதற்பற உலகு     என்ற திருக்குறளுடன்  அவை உதயமானது.  

 

ஜீைசவகாதரர ் பகளதம்: உலவக சூழ்ந்து இருக்கும் இருவள விட்டு, ஜீைஒளியில் திவளக்கும் 

ஞானபசம்மல்கள் அனுபைத்தில் கண்ட உண்வமவய வைதமாகிய மவற. நீக்கமற எங்கும் 

நிவறந்திருக்கும்  மவற பபாருளான இவறைவன அறிைதற்கான ைழிவய ைாவழயடி 
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ைாவழயாக ைரும் குருபிரான் தங்களின் ஓரிதழ் தாமவர பகாண்டு அறிய வைக்கிறாரக்ள். 

அரிதிலும் அரிதான அழியாத பமய்ப்பபாருவள, கிவடக்கும் வபாது பபற்றுக் பகாள்ளும் 

பசயவலவய காத்து உள்ளபபாபத தூற்றிக் மகாள் என கூறப்பபற்றுள்ளது. 

பமய்பாரைான்கள்  அறிைான ைாரத்்வதகள் மூலம் நம்மிடத்தில் னித்திய இன்பம் இருக்கும் 

இடத்தில் நம்வம தங்க வைக்கிறாரக்ள். குருபிரான் அருளால் னரனிலிருந்து மனுைாக 

வதைனாக மாறி, சத்திய வமவடயில் அமரந்்து அந்தரம்ுகமாக, அன்னம் மயில் ைாசி என்ற 

குதிவர ைாகனத்தில், பிரம்மத்வத வனாக்கிச ்பசல்லும் பிரம்மசச்ாரியின் பசயல், ஆதி மாரக்்க 

னீதி அவையின் அங்கங்களுக்கு பசயல் அனுபைமாக உள்ளது. 

 

ஜீைசவகாதரர ்ைடிவைலன்:   

 

தஜரதனில் னரராய்த் பதான்றித் 

தாம்மகதி அஜடயா பதாஜர 

முஜறசங்ஙா ரனுக்கி ரகம் 

முடித்துபம மனுவாய் மாற்றி…  

 

என சாவல ஆண்டைரக்ள் அருளியுள்ளபடி, சிறிய வித்தினுள் இருக்கும் பபரிய விருக்ஷம் 

வபால், மனுவினுள் இருந்து அளைற்ற வபரின்ப ைாழ்வுக்கான ஆவசவய உண்டாக்கும் நித்திய 

வித்தின் உன்னதம் அறியாத மனு, அதவன அனித்திய உலக ைாழ்விற்வக பசலவிட்டு 

இறுதியில் எமன் வகயில்  சிக்கி இறக்கிறான். புதிய ஒலி-ஒளி மூலமாக புதுயுகம் பவடக்கும் 

பபரிய பசயலின் அரிய பலவனப் பபறவைண்டி,  இங்கு குருபிரானின் வகயகத்தில் 

வசரந்்துள்ள ஒை்பைாரு மனுத்தவலயும் அன்னாட்டுக்குரிய மகா உன்னதமான 

வித்தாக உள்ளது. ஒை்பைாரு கணப்பபாழுதும் மரணத்தின் பிடியில் சிக்கி இருப்பவத அறியாத 

மனுவை, கருவணவய ைடிைாகத் திகழும் குருபிரான் தங்களின் அருளமுதத்தால் அதிலிருந்து 

விடுவித்து எக்வகாடி காலத்திற்கும் ைாழ்ைாங்கு ைாழ்வு ைாழ வைக்கிறாரக்ள் என்கிற 

பகிரத்லுடன் அவை இனிவத நிவறவுற்றது.  

 

 

26-02-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~ சத்துவாசச்ாரி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. மணிமமாழி மஞ்சுநாதன் 

 

 

ஜீைசவகாதரர ்பகளதம்: துக்க னிைரத்்தி சுகப்ராப்தி - அறியாவமயால் நிகழும் அழிவிற்கான 

பசயவல துக்கம். அறியாவமக்குள் இருக்கும் அறிைான பபாருவள அறிந்தவடைவத னித்திய 

சுகம். னித்திய சுக ைாழ்வு பபற ைந்த மனு, உலக இன்பங்களால்  தன் கடவமவய மறந்து 

விட்டான். அரிய பிறப்பான மனு, இவறைனிடம் தான் பபற்று ைந்த கடன் இன்னபதன 

உணரத்்தும் உத்தமர ் திருைடி பணிந்து, அமானிதம் எனும் அறிவின் ைழி ைாழும் பமய்ைழி 

ைாழ்வை நித்திய சுகைாழ்ைாகும். யாரும் கடட் முடியாத நம் வதகமாகிய 

திருமாளிவகயின் தவலைாசல் திறப்பித்து, சுத்தத் திருைடி பதாழுதிடும் 

ைழியறிவித்து பிறைாவம எனும் பபருனிவல வைப்வப னம் தவலயில் ஏற்றி வைக்கும் 

வதடரிய வைதியவர குருபகாண்டல். 

 

பநடுங்கால ைாழ்வுக்பகன வீடு கட்டும் மனு அறியாவமயால் தன்னுள் இருக்கும் 

அழிவிலா நித்திய வீட்டிவன அறியாமல் வீணாக்குைது தன்னுவடய ையதும், ைாழ் 

நாளும்தான். அப்படி வீணதுைாகிடாமல் வமலைரிடத்தில் சாரந்்தால், பமய்ைழி என்ற வமலான 

௭து ஒன்றும் காரணரூபமா யிருப்பதற்கு யாது காரியைடிைமாய் விளங்ஙுகின்றவதா, 

அத்தன்வமய காரிய காரண ைடிைமான ஸ்ரீ குருவிற்கு னமஸ்காரம்.  

~ குரு கீஜத 
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வீட்டில் குடிவயறி னித்திய ைாழ்வு ைாழலாம். 

வீடு கண்மடடுக்க பாடு னற்பலபன 

(அறிவு அறி பாடம்) பமய்யான ைழியில் 

பமய்க்கல்வி பழகி, பமய்யின்பம் 

அனுபவிக்கும், பமய்யான வீடு 

அவடைதற்கான பாவட ைழிபாடு. வீடான 

ைடவமராக விளங்கும் ைாலாம்பிவகயின் 

பாத ரகசியத்வத அறிய வைப்பைவர 

பமய்ஆசான். பூடட்டங்கா சாவி பகாண்டு, 

வீட்டுவட விைரத்வத திறந்து காட்டி அதில் 

நம்வம குடிவயற்றி, ஜீைவனக் கண்டு, அறம் 

பசய்ய அருளும் ஆசானின் அன்வப 

பமய்யன்பு. வபரறமாகிய தன்வனயறியும் 

தைமுவறயில் தவலயிட்டு பிறைாப் வபறு 

பபற்றைரக்வள வதைரக்ள். அறம் 

எனப்படட்பத இல்வாழ்க்ஜக என 

ைள்ளுைரும் அருளியுள்ளார.்  

 

யுகயுகந்வதாறும் மனித ைடிவில் 

ைரும் இவறைனின் திருைடி பற்றிக் பகாண்டைரக்ளுக்கு எமபயம் என்பதில்வல. நம்மிடம் 

காலமும் காலமற்ற இடமுமாக விளங்கும் வகாடி சூரியப்பிரகாசத்வத தரிசிக்க வைக்கும் 

புண்ணிய உருைான குருபபருமான் திருைடி கூடிக் பகாள்ளும் வநரவம ைசந்த காலம். 

னீதபமனும் வபாத பமாழியால் னிதம் னித்திய ைழியில், பைறுக்காமல் மனம் பைறுத்து 

னின்றால் வைதாந்த திவச னாத பைளி வதான்றி பமய்ஞானத்வத பைல்லலாம். நாறும் ஓர ்

மாமிசத் துண்டாய் இருந்த நம் இதயத்வத, குவர கடவலழ் அதற்கதிகம் விரியச ் பசய்த, 

அருந்தை மாமுனி நம்  அருட்குருவின் திருைடி வபாற்றி ைணங்குவைாம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் விஜயகுமார:் ஃ எனும் பிரம்மத்து அருபளாளிப் பபருக்கால், அமானிதத்தின் 

சிறப்வப அறிய வைத்து நம் எண்ணம் பல வகாடியாக விரிந்திடாமல், ஒண்டி ஒரு மனமாக, 

னிவனபைன்னும் ஆகாயத்தில் பசாரக்்க பதியில் குடிவயற்றி வைத்து அன்பபனும் பிடிக்குள் 

நம்வம ஆக்கி வைத்த ஆசான் பாதம் பணிவைாம் என்ற பகிரத்லுடன் அவை நிவறவுற்றது. 

 

 

 

26-02-2023 ~ ஞாயிற்றுக்கிழஜம ~  சிவகாசி சபை 

த ொகுை்பு: ஸ்ரீமதி. அருணா சுதர்சன் 

 

 

அங்ஙம திடத்தி ஜலம்புலக் கதஜவ 

யஜடக்கும்பப ரறிமவனக் கருளி …   

என்ற குரு மணி மாவல பாடலுடன் அவை மலரந்்தது.  

 

ஜீைசவகாதரர ்ராஜமவகஷ்: 

 

அண்டங்ங ளவனி யானமவப் மபாருளு 

மரியனின் சூலினி லஜமத்து ...   (குருமணிமாஜல) 

 

ஒரு பபாருள் என்பது அதன் நிறம், மணம், சுவை, குணம், இடம் பகாண்டதாக நமது 

ஐம்புலன், பபாறி பகாண்டு உணரக்கூடிய ஒன்றாக, பஞ்சபூதக் கலப்பால், காலத்திற்கு 

உட்பட்டு அழிந்து, மாறும் தன்வமயுடன் உள்ளது. அழியாத னீதிபயனும் பபாருள் மனிதனிடம் 

தான் உள்ளது. ஒரு பமய்குருபிராவன அவடந்த பின்வப நம் மனம் வசதன்யமாகி, கவலயாகி, 



 

26 
 

   ஆதி மாரக்்க னீதி அவை     சாகாக்கல்வி - மரணமிலாப் பபருைாழ்வு 

March 2023 Copyright ©️ AMNA Trust, Chennai 

காடச்ியாகி, நிவலயாகி, பிரம்மம் ஆகிறது. வகாடி சூரிய பிரகாசமான இவறைவன 

சந்தித்தால் தான் மனம் அத்திருச ்சன்னதிக்கு வபாகும். உலகம் மவனாமயமானது என வயாக 

ைாசிஷ்டத்தில் கூறப் பபற்றுள்ளது. நமது கற்பவனகள், எண்ணங்கள், வதாற்றத்தின் மீது ஆவச 

எனும் அவனத்தும் மனதின் பதிவுகவள. அவசகின்ற மனவத அவசயாமல் ஜீைனாக 

அறிைாக மாற்றி பழகுைவத பிரம்மவித்வத பசயல். ஒரு பமய்குருபிரானிடம் உடல்-பபாருள்-

ஆவி தத்தம் பசய்ைதின் மூலவம தன்வனத் தான் அறிைது என்பது சாத்தியம்.   

 

ஜீைசவகாதரர ்பழனிக்குமார:் 

 

மமௌன ஜவப்பின்வ ஜகவிரித் பதமயஜன… (குருஸ்பதாத்திரம்) 

 

உயிவர அறியாமல் ைாழ்ைவத புண்பாடு. குருபபருமானின் அமுத ைரஷ்ிப்பால் நாளின் 

ரகசியம் அறிந்து காலசச்க்கரம் வகபகாண்டு பிரம்மவித்வத பழகி புகழுடம்பு அறிந்து 

முத்தி எனும் பபருைாழ்வு ைாழலாம்.  

 

திருவடி ஞானம் சிவம் ஆக்கு விக்கும் 

திருவடி ஞானம் சிவபலாகம் பசர்க்கும் 

திருவடி ஞானம் சிஜறமலம் மீட்கும் 

திருவடி ஞானபம திண்சித்தி முத்திபய  (திருமூலர)்  

 

அறிவின் மீது வபாரத்்தி இருக்கும் மாயத்திவரவய குருபபருமான் இரக்கத்தால் விலக்கி, ஜீைன் 

அவலயாமல் பாதுகாத்து, அறம் பசய்து பபாருளாகிய ைாக்கு பகாண்டு வபரின்பமாகிய 

வீடவடயலாம். எழுைவக வதாற்றத்தில் னரனாய் இருந்த நம்வம மனுைாக மாற்றி வதைனாக 

ஆக்கும் பபரிய பசயவல ஆம் என்ற பபருைாழ்வு. இதவன அனுபவத்தால் அறிக என்கிறார ்

ைள்ளலார.் நம் கலிவய மாற்றவை அைதாரம் நிகழ்கின்றது. னீதியாக னித்தமும் பசாரக்்க 

னரகம் தீரப்்பு பகாடுத்து, இருதயமிருக்கும் இடம் அறிந்து, ஓர ்அறிைாய் நின்று, ஐம்புலனடக்கி, 

அகத்தில் அஜபா னடனம் பழகி, காற்வறப் பிடிக்கும் கணக்கறிந்து, நின்வறாரக்ள் 

நிவலயறிந்து பகாடுக்கும் ைள்ளலின் துவணயுடன் ஆம் என்ற பபருைாழ்க்வக ைாழலாம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ் பிரபு: னரனாய் பிறந்த நாம், குருைருளால் மனிதனாக மறுபிறப்பபடுத்து, 

அைரக்ளின் மாசற்ற இரக்கத்தால் முவறயான ைணக்கம் பழகி, விவனயகற்றி ஜீைவதகத்தில் 

குடிவயறி ைாழலாம்.  

 

ஜீைசவகாதரர ்விஜயகுமார:் ஈதல் இவச பட ைாழ்தல் வபால் அை்பைனும் ஓரறிைாக னீதிபயனும் 

பமய்ப்பபாருளாக, சீராகிய அமானிதம் அறிந்து, குருபபருமானின் அருள் பபற்று ஒழுக்கம், 

மற்றும் வைராக்கியமுடன், கங்ஙுல் பகலற்ற இடத்தில் வீடவடந்து சிைமாக ைாழலாம் என்ற 

பகிரத்லுடன் அவை நிவறவுற்றது. 
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இஜச வகுப்புகள்  

த ொகுை்பு:  ஸ்ரீமதி. லாவண்யா வாசுபதவன் 

 

05-02-2023 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

குருபிரான் அைரக்ளின் வமற்பாரவ்ையில் பூரண ைண்ணப்பா காப்பு பசய்யுள் மற்றும் 

முதல் இரண்டு பாடல்கள் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்று அவை இனிவத 

நிவறவுற்றது. 

 

12-02-2023 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

திருவளர் திருபவ மஷய்குகள் மஷய்பக 

ஜீவபண் டிதருள்பண் டிதபம… 

 

என்ற குரு மணிமாவல வதாத்திரப் பாடலுடன் அவை மலரந்்தது. பூரண ைண்ணப்பாவில் 

3 மற்றும் 4 ைது பாடல்கள் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்று அவை நிவறவுற்றது.  

 

19-02-2023 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

தன்பன ழின்னபு சின்புற பமவுற… என்ற பூரணப் புவதயல் பாடலுடன் அவை 

மலரந்்தது. பதாடரந்்து, பூரண ைண்ணப்பாவில் 5 மற்றும் 6ைது பாடல்கள்  குருபிரானின் 

ைழிகாட்டுதலின் படி தாளத்துடன் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் பபற்று அவை 

நிவறவுற்றது. 

 

 

26-02-2023 ~  ஞாயிற்றுக்கிழஜம  

 

தகதிமி தகஜனு என்ற ஜதிவயாடு தாளம் பயிற்சி அளிக்கப் பபற்று, பதாடரந்்து 

குருபிரான் வமற்பாரவ்ையில் பூரண ைண்ணப்பா பாடல்கள் பாடுைதற்கான பயிற்சி அளிக்கப் 

பபற்று அவை நிவறவுற்றது. 

  

   

குரு ைாழ்க !  குருவை துவண !! 

 

  

ஞானசக்தி சமாரூடராய், அதாைது சிற்சத்திவயாடு பசை்வையாய்ப் பபாருந்நியைராய்த் 

தத்துை மாவலயினால் அலங்ஙரிக்கப்பபற்றைராய், தம்வம யவடந்நைருக்குப் புத்தி 

முக்திகவளத் தருபைருமாய் விளங்ஙும் அந்ந ஸ்ரீ குருவிற்கு னமஸ்காரம்.   

~ குரு கீஜத 
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2023 - பிப்ரவரி மாத அஜவ னிகழ்வுகள் 

 
01-02-2023 ~ புதன்கிழஜம ~ சிறப்பு சபை 

இடம்: மசன்ஜன   

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் குருபகாண்டல் சாவல ரவி அப்பா அைரக்ள் திரு முன்பாக 

நாயகன் இல்லத்தில், ஜீைசவகாதரர ்ப. சரைணகுமரன் ஜீைப்பிரயாணமான 40 ஆம் நாள் ஆன்ம 

சஞ்ஞார உரிவமக் காட்சி சிறப்பு சவப நவடபபற்றது. 
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24-02-2023 ~ மவள்ளிக்கிழஜம 

இடம்: சிவகாசி 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினரக்ள் தாவமாதரன் - கவலசப்சல்வி அைரக்ளின் புதல்ைன் 

மசல்வன். D.ஆதர்ஷ்கிருஷ்ணா - மசல்வி. M.ஷாலினி அைரக்ளின் திருமணம் குருபிரான் 

முன்னிவலயில் சிைகாசியில் சிறப்பாக நவடபபற்றது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ஆதி மாரக்்க னீதி அஜவயின் வருங்கால நிகழ்வுகள் 

 

 

 

நாள்/ இடம் னிகழ்வுகள் 

09-04-2023 / மசன்ஜன ஆதி மாரக்்க னீதி அவையின் அங்கத்தினர ்

வசரக்்வக.  
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2023 பிப்ரவரி மாதம், AMNA அறக்கட்டஜளக்கு நன்மகாஜட அளித்தவர்கள் 

 

 

புன்னவக 

இன்பலதா 

மாதைன் 

ஸ்ரீமா 

மகிமா 

மஞ்சுநாதன் 

புனிதா 

ராஜமவகஷ்                  

பசல்லம்மா 

சபிதா 

தனராஜன் 

கிருஷ்ணமூரத்்தி 

ைடிவைலன் 

பழனிகுமார ்

உமாரணி 

பஜகந்நாதன் 

பாஸ்கர ்

தியாகராஜன் 

வகாபிநாத் பழனிவைல் 

பஜய் குமார ்

ஜான்சி ராணி 

சீனிைாசன். காஞ்சிபுரம் 

பசந்தில். சிைகாசி 

மவகஷ். மதுவர 

காரத்்திவகயன். ஆைடி 

காரத்்திவகயன். சிைகாசி 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMNA அறக்கடட்வளக்கு நன்பகாவட ைழங்ங ஆரை்ம் உள்ளைரக்ள், கீழ்கண்ட ைங்கிக் 

கணக்கில் அனுப்புமாறு அன்புடன் வகட்டுக் பகாள்கிவறாம். 

 

Account Name: Aathi Margha Neethi Avai 
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IFSC: HDFC0000323 

Branch: Mylapore  
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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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