ஸ்ரீ ைகலாசா
இந்துேதச அரசாங்க அறிக்ைக
இந்து மதத்தின் தனிப்ெபரும் ெஜகத்குரு மஹாசன்னிதானம்
பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம்
அரசாங்க அறிக்ைக 10112 ஆகஸ்ட் 09, 2021
மதுைர ஆதீனத்தின் 292வது குருமஹாசன்னிதானம் ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணகிரிநாத
ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய சுவாமிகள் விைரவில் உடல் நலம்ெபற
பிரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
ெதான்ைமயான இந்து நாகரீக ேதசமான ைகலாச ேதசத்தின்

தைலவர் என்ற முைறயிலும்,

"ைகலாேசான்னத சியாமளா பீடம் சர்வஞ்ஞபீடம் எனப்படும் மதுைர ஆதீனத்தின்

293வது

குருமஹாசன்னிதானம் என்ற முைறயிலும், இந்து மதத்தின் தனிப்ெபரும் ெஜகத்குரு, பகவான் ஸ்ரீ
நித்யானந்த

பரமசிவமாகிய

என்னால், முழுமுதற்கடவுள்

பரமசிவெபருமான்

ேவதங்களிலும்,

ஆகமங்களிலும் அருளிய இந்து சனாதன தர்மசட்டத்தின்படியும், விதிகளின்படியும் பின்வரும்
ஆைண பிறப்பிக்கப்படுகிறது.

பிரிவு 1:
மதுைர ஆதீனம் என அறியப்படும் ''ைகலாேசான்னத சியாமளா பீடம் சர்வஞ்ஞபீடமானது''
பரமசிவெபருமானால் இந்துமத தைலைமபீடமாகவும், ஞானசூழலியைல உயிர்ப்புடன் ைவக்கும்
சக்தி ேகந்திரமாகவும் நிர்மாணிக்கப்பட்டது.
பரமசிவேன இைறயனார் சுந்தேரஸ்வர ெபருமானாகவும்,

பராசக்தி ேதவி மீனாட்சியாகவும்

உருத்தாங்கி வந்து இந்த இந்துமத ஆன்மீக அறிவியைல, சக்திகைள, சத்தியங்கைள, மக்களின்
அன்றாட

வாழ்க்ைகமுைறயாக்கியதன்

மூலம்,

இந்து

மதத்தின்

ஆதார

தூண்கைள

மக்கைள

ெசன்றைடய

வலுப்படுத்தினார்கள்.
இன்றும்

இந்த

சத்தியங்களும்,

சக்திகளும்,

ஞான

அறிவியலும்

அர்ச்சாவதாரமாக ஆலயத்தில் வீற்றிருந்து அருள்பலிக்கின்றார்கள்.
அேதாடு இந்த ஆன்மீக பாரம்பரியம் ெதாடர்ந்து மனிதகுலத்ைத வளப்படுத்தவும், அழிந்திடாமல்
காக்க ேவண்டும் என்பதற்க்காக தங்களின் ேநரடி பிரதிநிதிகைளயும், தங்கள் இைறசக்திையயும்,
அறுபடாத குருபரம்பைர மூலம் குருமஹாசன்னிதானங்களாக முடிசூட்டுகிறார்கள்.
இந்த குருமஹாசன்னிதானங்கேள அரசாளும் அரசருக்கு நிர்வாக ஆேலாசைன வழங்கவும்,
அவர்கைள நல்முைறயில் வழிநடத்தவும் ெசய்தார்கள். ேமலும் அரசருக்கும் மற்றும் எல்லா தரப்பட்ட
மக்களுக்கும் தீ�யளித்து இந்த ஞான அறிவியைல வழங்கினார்கள்.

गु� परं पराय�ं अ�ु�ं सवर्वा�दिभः।
भवबन्ध िवमोक्षाथ� परमं सवर्तोमुखम् ।।
 ।
 
    ।।
ஆதிைசவ பாரம்பாியத்தின் இந்த உயர்ந்த ஒ�க்கம் பழங்காலத்தி��ந்ேத ��-சிஷ்யாின் (Śdaiaiva Guru
Paramparā) ெதாடர்ச்சியான பரம்பைர வழியாக வ�கிற�. பிறப்� மற்�ம் இறப்பின் ெதாடர்ச்சியான
நிகழ்வி��ந்� ��ைமயான வி�தைலைய அைடய இ� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. இ� எல்லா
வைகயி�ம் உயர்ந்த� மற்�ம் அைனத்� ஆத்மாக்களின் இ�தி நன்ைமயி�ம் அக்கைற
ெகாண்�ள்ள�.
~ சர்வஞ்ஞேனாத்தர ஆகம-வித்யா பாதம், 2.3

“ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணகிரிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய சுவாமிகள்” அவர்கள் 1980ம் ஆண்டு
மதுைர ஆதீனத்தின் குருமஹாசன்னிதானமாக முடி சூட்டப்பட்டார்கள். அன்றிலிருந்து மதுைர
மக்களுக்கு ஞானஅறிவியைல வழங்கும் ஆன்மீக மற்றும் மதரீதியான எல்லா கடைமகளும்,
ெபாறுப்புகைளயும் திறம்பட ெசய்து நிர்வகித்து வந்தார்கள்.
292வது குருமஹாசன்னிதானம் “ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணகிரிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய
சுவாமிகள்” அவர்கள் ஏப்ரல் 27, 2012 அன்று என்ைன, 293 குருமஹாசன்னிதானம்

ஸ்ரீலஸ்ரீ

நித்யானந்த ஞானசம்பந்த ேதசிக பரமாச்சார்ய சுவாமிகள் என பிரகடனப்படுத்தி, தன் சட்டப்பூர்வ
வாரிசாக அறிவித்து முடிசூட்டினார்.
1. இதன் மூலம் மதுைர ஆதீனம் குருமஹாசன்னிதானத்திற்க்கான எல்லா ெபாறுப்புகளும்,
உரிைமகளும், கடைமகளும், அதிகாரங்களும் மற்றும் ஆன்மீக ரீதியான, மதரீதியான, சடங்குகள்
மற்றும்

பூைஜகள்

ெசய்வதற்கான

பாரம்பரிய

உரிைமகளும்

ெபற்று, மதுைர

ஆதீனம்,

ைகலாேசான்னத சியாமளா பீடம் சர்வஞ்ஞபீடத்தின் ஆன்மீக, மத, மற்றும் ெமாழியியல்
சிறப்புகைள புனரைமத்துள்ேளன்.
2. ைகலாசத்தின் நைடமுைற அதிகாரம் ெபற்ற ஆன்மீக தூதரகங்கள் ஸ்ரீ மிருதுஞ்சய ேஹாமம்
மற்றும் பிற, ெதாடர்புைடய சடங்குகைள,
பரமாச்சார்ய

சுவாமிகள்

நீண்டநாட்கள்

ஶ்ரீலஶ்ரீ

அருணகிரிநாதர்

வாழ்வதற்காக

ஞானசம்பந்த ேதசிக

அவருக்கு

தியானசிகிச்ைச

பிரார்த்தைனகைள நடத்த ேவண்டும்.
3. அைமதிக்கான நிமிடங்கள், தியானத்ைதப் பயன்படுத்தி உலகளாவிய விழிப்புணர்ைவ
உயர்த்துவதற்காக ைகலாசா தைலைமயிலான ஒரு மனிதாபிமான முயற்சி, இதுவைர 4.3
பில்லியன் நிமிடங்கைள எட்டியுள்ளது. அகண்ட நிர்விகல்ப சமாதி ஞான யாகம் நடத்தவும்,
அைமதிக்காக அமர்வுகள் நடத்தவும் மற்றும் அவர்களின் நிமிடங்கைள அைமதிக்காக
வழங்கவும், அவர்களின் குணப்படுத்தும் பிரார்த்தைனகைள அனுப்பவும் ைகலாசாவின்
இைறயாண்ைம ஆைணைய நான் கட்டைளயிடுகிேறன்.
4. அகண்ட மகாவாக்கிய ஜபத்ைத நடத்துமாறு ைகலாசாவின் இைறயாண்ைமயான உத்தரைவ,
மஹாவாக்யத்ைத உச்சரிப்பதன் மூலம் - "ஓம் நித்யானந்த பரமசிேவாஹம்" ~ இறுதியான சக்தி
வாய்ந்த மந்திரத்ைத தூய அைமதியான விழிப்புணர்வு நிைலயிலிருந்து நாள்முழுவதும் (24/7),
ஶ்ரீலஶ்ரீ

அருணகிரிநாதஞானசம்பந்த

தியானசிகிச்ைசக்காக நடத்தேவண்டும்.

ேதசிக

பரமாச்சார்ய

சுவாமிகளுக்கான

5. பரமசிவ தியான மந்திர உச்சாடண ேசைவகள், ஸ்ரீலஸ்ரீ அருணகிரிநாத ஞானசம்பந்த ேதசிக
பரமாச்சார்ய

சுவாமிகள்

தியானசிகிச்ைச

பிரார்த்தைனக்கான

ஒரு

ஒருங்கிைணந்த

விழிப்புணர்வு தீர்மானத்துடன், தீைக்ஷ ெபற்ற தியான சிகிச்ைசயாளர்களால் நாள் முழுவதும்
(24/7)

நடத்தப்பட ேவண்டும் என ைகலாசாவின் இைறயாண்ைம வரிைசயில் இருந்து

ஆைணயிடப்படுகிறது.
6. உலெகங்கிலும் உள்ள ைகலாசாவின் குடிமக்கள் ைகலாசாவின் பரமகுரு மகாசன்னிதானம்
விைரவாக குணமைடய என்னுடன் இைணந்து பிரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும்

பிரிவு 3. நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு ேபாதுமான ஆதாரங்கைள உறுதி ெசய்தல்:
நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு ேபாதுமான ஆதாரங்கைள உறுதி ெசய்தல்: மதம் மற்றும் வழிபாட்டுத்
துைறயின் ெசயலர் உலெகங்கிலும் உள்ள ைகலாசாவின் பிற துைறகளின் தைலவர்களுடன் இந்த
வரிைசயில்

விவரிக்கப்பட்டுள்ள

முயற்சிகைள

ஆதரிப்பதற்கும்,

அத்தைகய

ேதைவகைள

இைணப்பதற்கும் ஆன்மீகப் பயிற்சிையயும் வழிகாட்டுதைலயும் ஆதரிக்க ேவண்டும்.

பிரிவு 4. ெபாது ஏற்பாடு:
(a) ெசயலாளர், மற்ற ெசயலகங்களின் தைலவர்களுடன் கலந்தாேலாசித்து, ெசயலர் எது உகந்தது
என்று கருதுகிறாேறா, இதன் மூலம் அத்தைகய நடவடிக்ைககைள எடுக்கவும், இந்த உத்தரவின்
ேநாக்கத்ைத

நிைறேவற்ற

அைனத்து

அதிகாரங்கைளயும்

பயன்படுத்தவும்

அதிகாரம்

அளிக்கப்படுகிறது. ைகலாசத்தின் அைனத்து துைறகள் மற்றும் ஏெஜன்சிகள் இந்த உத்தரவின்
விதிகைள

நிைறேவற்றுவதற்கு

தங்களின்

அதிகாரத்திற்குள்

ெபாருத்தமான

அைனத்து

நடவடிக்ைககைளயும் எடுக்குமாறு இதன்மூலம் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
(ஆ) இந்த உத்தரவு உடனடியாக நிைறேவறும் வைகயில் அமல்படுத்தேவண்டும்.
(இ) இந்த ஆைணயில் எதுவும் பாதிக்கேவா அல்லது பாதிக்கப்

படுவதற்காகேவா என

கருதக்கூடாது.
நிர்வாகத் துைற அல்லது நிறுவனத்திற்கு சட்டத்தால் வழங்கப்பட்ட அதிகாரம் அல்லது

அதன்

தைலவர்; அல்லது பட்ெஜட், நிர்வாக அல்லது சட்ட திட்டங்கள் ெதாடர்பான ேமலாண்ைம மற்றும்
பட்ெஜட் அலுவலக இயக்குனரின் ெசயல்பாடுகள்.
(d) இந்த உத்தரவு எந்த உரிைமயும் அல்லது நன்ைமையயும் உருவாக்க ேநாக்கமுைடயதல்ல.
ஆதாரப்பூர்வமான அல்லது நைடமுைற, சட்டத்தில் அல்லது சமத்துவத்தில் எந்த கட்சியாலும்
ைகலாசா,

அதன்

துைறகள்,

நிறுவனங்கள்

அல்லது

நிறுவனங்கள்,

அதன்

அதிகாரிகள்,

தன்னார்வலர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட நபர், அல்லது எந்த நாட்டின் ஒருைமப்பாடு அல்லது
சட்டங்களுக்கு எதிரானது அல்ல.

இந்து மதத்தின் தனிப்ெபரும் ெஜகத்குரு மஹாசன்னிதானம்
பகவான் ஸ்ரீ நித்யானந்த பரமசிவம்

