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Vinayagar Agaval – Part 1 

Thanks to Sri Srinivasan for the article. 

 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 1 

நமகார� 

� மஹாெப�யவா ெசா�னைத ஒ��, வ�நாயக� அகவ� – எ�ற ��தி 
பாடலி� அ��த�ைத பா��� ெகா!�" கிேறா$. %தலி�, பாட� 

தைல&ப�� ெபா"ள(� மக��வ�ைத& பா�&ேபா$. வ�நாயக� எ�ற 

நாமாைவ& ப)றி � மஹாெப�யவா ெசா�*வைத பா� கலா$. 
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[ெத+வ�தி� ,ர� – Volume 6] 

ப�.ைளயா�� ப�ரஸி�த நாமா கள(� ஒ�0 வ�நாயக�. வட 

ேதச�ைதவ�ட த1ிண�தி� அதி&ரஸி�தமான நாமா. ப�.ைளயா� 

ச��3சி எ�0 ேப3சி� ெசா�வைதேய வ�நாயக ச���தி என0தா� நா$ 

formal- ஆக  ,றி&ப�5ேவா$. வட ேக கேண6 ச���தி எ�பா�க.. 

ஸி�தி வ�நாயக�, 3ேவத வ�நாயக� எ�ெற�லா$ ெப"$பா*$ வ�நாயக 

ச&த$ ேச��ேத ந$ த1ிண ேதச  ேகாய��கள(� அவ" ,& ெபய� 

7��ய�" ,$. வ�நாயக� அகவ� எ�ற ஒளைவய�� ப�ரஸி�த 

�ேதா�திர�� ,& ெபய� இ" கிற�. 

வ�-நாயக�. நாயக� எ�றா� தைலவ�. பல ேப" , ேமேல அவ�கைள  

க�5&ப5��பவராக இ"&பவ�. 

வ� எ�� அைட 

 

வ�நாயக� எ�ற ெபய�� நாயக" , %9தி வ� இ" கிற�. சிவகண� 

தைலவரான ப�.ைளயா� நாயக� எ�ற ேப" , ெரா$ப:$ 

ெபா"�த%ைடயவ� எ�0 ெத�கிற�. அத), %9தி வ� ேபா�டா� 

எ�ன அ��த$? 

ஸ$�கி"த�தி� வா��ைதக; , %�ேன ேச� கிற prefix (%�னைட) 

கள(� வ� எ�ப� ஒ�0. இ9த வ� ய�� வ�ேசஷ$ எ�னெவ�றா� அ� 

ப��னா� எ�ன வா��ைத வ"கிறேதா அத� அ��த�ைத இர!5 

வ�த=கள(� மா)ற >5$. ஒ�0 ெகா�0 %? க வ��தியாஸமான 

இர!5 வ�த=க.. மல$ எ�றா� அ? ,. வ� ேச��� வ�மல$ எ�றா� 

@�த$. இ9த இட�தி� வ� எ�ப� ப��ேன வ"$ வா��ைத , 

ஆ&ேபாஸி� மAன(= உ!டா ,$ப�3 ெச+கிறெத�0 ெத�கிற�. 

ஆனா� @�த�� , வ� ேபா�5 வ�@�த$ எ�0 வா��ைத இ" கிற�. 

அத), @�தமாக இ�லாத� எ�0 ஆ&ேபாஸி� அ��த$ ப!ண�  

ெகா!டா� த&C. இ9த இட�தி� வ� எ�ப� ப��ேன வ"$ வா��ைதைய 

எதி�&பதமாக& ப!ணா�. அத), ேம*$ வலிD$ உய�:ேம 

ெகா5 ,$. வ�@�த$ எ�றா� பரம @�தமான� என0 அ��த$. வ�பEத$ 

எ�0 ஒ" வா��ைதைய3 ெசா�கிேறா$. பEத$ எ�றா� %ைறயாக3 
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@)றி  ெகா!�"&ப�. வ�பEத$ %ைறெக�5� தா0மாக இ"&ப�. 

இ=ேக வ� எதி�&பதமா கிவ�5கிற�. ஜய$ ெவ)றி எ�றா� வ�ஜய$ 

அத), எதி&பதமான ேதா�வ�யா எ�றா�, அ&ப� 

இ�ைலய�லா?வ�ேசஷமான, அதாவ� சிற&C& ெபா"9திய ெவ)றிேய 

வ�ஜய$. 

வ�ேசஷ$ எ�ற வா��ைதையேய எ5��  ெகா.ளலா$. ேசஷ$ – 

வ�ேசஷ$. ேசஷ$ எ�றா� மA9�ேபான� எ�ேற நா$ ெத�9� 

ெகா!�" கிேறா$. அ�:$ ஸ�தா�. அைதவ�ட சிற9த உ.ள�த%$ 

உ!5. ம)றேதா5 ேசராம� த�Gைடய உய�வ�னா� அவ)றிடமி"9� 

ப���� நி)ப�$ ேசஷ$ தா�. சி6ட� எ�0 சா�ேறா�கைள3 

ெசா�கிேறாம�லவா?ேசஷ �திலி"9�தா� சி6ட பத$ வ9த�. 

ஸHஹ�தி� சராச� ஜன=கள(� ஒ"வராக இ�லாம� ப��9� உய�9�, 

(சி���) distinct- ஆக இ"9� distinction ெப)றவ�கேள சி6ட�க.. ேசஷ$ 

எ�பத), த�Gைடய சிற&பா� தன(&ப�5 நி)ப� எ�ற இ9த 

அ��த�ைதவ�ட மA9� ேபான� எ�ற அ��தேம வ�யாபகமாக 

ஆனதா�தா�, அ9த3 சிற&ைப வலிD0�தி  கா�5வத)காக வ� ேச��� 

வ�ேசஷ$ எ�ப�. 

இ�ெபா�ள��� வ�-நாயக� ! 

 

வ� &ள� நாயக� எ�G$ேபா� வ� எ�ப� நாயக" , எதி� அ��த$ 

ெகா5 ,மா?அ�ல� அைத இ�G$ சிற&C� த9� உச�தி ைவ ,மா? 

இர!59தா�, 

அெத&ப� எ�0 ஆ3ச�யமாய�" கலா$, ெசா�கிேற�. 

தவ� எ�றா� பதி. மாதவ� எ�றா� மா எ�கிற மஹாலIமிய�� பதி. 
வ�தவா எ�றா� பதி இ�லாதவ.. அேத ேபால வ�நாயக� எ�றா� 

தைலவ� இ�லாதவ�. எ�ேலா" ,$ அவ�தா� தைலவ�. 

அவ" ,ேம� தைலவ� இ�ைல. அதனா� தைலவ� இ�லாதவ� வ�-
நாயக�. 
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த$மி*$ ேமலான ஒ" தைலவ� இ�லாதவ� வ�நாயக�. 

இ=ேக வ� எதி� அ��த$ ெகா5 கிற�. 

இத), ேந� மாறாக அேத வ� சிற&C  ,றியாக:$ 

இ" கிறத�லவா?அ9த வ�த�தி*$ வ� ேந3வர� வ�நாயகராக 

இ" கிறா�. அவ� ஸாதாரணமான நாயக� (தைலவ�) அ�ல. ெரா$ப:$ 

சிற&C& ெபா"9திய, வ�ேசஷமான வ�சி6டமான நாயக� அதனா� 

வ�நாயக�. 

தம , ேம� நாயக� இ�லாததா*$ வ�-நாயக�. தாேம மிக ேமலான 

நாயகராக இ"&பதா*$ வ�-நாயக�. இர!5 அ��த�தி*$ ேப�& 

ெபா"�த%.ளவராக இ" கிறா�. 

அமர�தி	 ப��ைளயா�� ெபய�க�. 

 

அமர (ேகாச) �தி� வ� ேந3வர�� ெபய�கைள3 ெசா�*$ேபா� 

வ�நாயக எ�0தா� ஆர$ப��தி" கிற�. (மன�தி),. அ9த& 

ெபய�கைள3 ெசா�லி ெகா!5, வ�ர� வ��5 எ!ண�யப�) ந$%ைடய 

சா�திர=கள(� பதினா0 நாமா கைள % யமாக3 

ெசா�லிய�" கிறெத�றா�, ைஜனனான அமரஸி$ஹ� எ?திய அ9த  

ேகாச�தி� இதி� ேப� பாதி – எ�5& ெபய�க. – ெசா�லிய�" கிற�. 

வ�நாயேகா, வ� நராஜ, �ைவமா�ர, கணாதிபா: I 

அ&-ேயகத9த, ேஹர$ம, ல$ேபாதர, கஜாநநா: II 

இதிேல வ�நாயக, வ� னராஜ, ஏகத9த, ேஹர$ப, ல$ேபாதர, கஜானன 

எ�ற ஆ0 ெபய�க. ந$%ைடய ேஷாடசநாமாவ�*$ இ" கி�றன. 

கணாதிப எ�ற ெபய� கணா�ய1 எ�பதாக ேஷாடச நாமாவ�� 

இ" கிற�. இதி� இ�லாம� அமர�தி� இ" ,$ ஒேர ெபய� 

�ைவமா�ர எ�ப�. அ&ப�ெய�றா� இர!5 தாயா�கைள உைடயவ�. 

அ$பா. ஒ" தாயா�. க=ைக இ�ெனா" தாயா�. க=ைகய�*.ள 

சரவண& ெபா+ைகைய3 ேச�9ேத சிவேந�ர�தி� அ ன(& ெபாறி 
ஸு&ரLம!ய �வMபமாக உ�பவ��ததா� ஸு&ரLம!ய" , 
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க=ைக ேந� தாயா� மாதி�. அதனா�தா� அவைர கா=ேகய� எ�ப�. 

ப�.ைளயா" , அ�தைன ேந� ச$ப9தமி�லா வ��டா*$, 

அவ"ைடய தக&பனா"ைடய சிரஸி� க=ைக ப�ன( 
�தான�திலி"&பதா�, ஒளபசா�கமாக (உபசாரமாக) அவைளD$ ஒ" 

தாயாராக3 ெசா�வ�. வ�நாயக நாமா அமர�தி� ப�.ைளயா�� %த� 

ெபயராய�" கிறெத�0 ெசா�ல வ9ேத�. ஒ" நிக!5வ�� 

(அகராதிய��) ஒ" ெத+வ�ைத& ப)றிய ெபய� வ�ைசய�� %தலாக 

வ"வெத�றா� அ� % கிய�வ$ வா+9த நாமா எ�0 அ��த$. 

அகவ� எ�றா� மய�� அக:வ� ேபா�ற ச9த�ைத உைடய பாட�. 

72 அ�கைள  ெகா!ட இ� ஒளைவயாரா� பாட& ெப)ற�. 
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வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 2 

 

� மகாெப�யவா சரண$ 

� கேணச சரண$ 

வ�நாயக� அகவ� எ�ற தைல&ப�� ெப"ைமைய பா��த ப��, � மஹா 

ெப�யவாைளD$, வ�நாயகைரD$ ேவ!� ெகா!5, பாட� வ�கள(� 

Nைழேவா$. 

1. சீத  களப3 ெச9தா மைர&Q$ 

2. பாத3 சில$C பலவ�ைச பாட& 
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பத�ைர: 

சீத$ – தாப�ைத தண� க  >�ய, ,ள(�3சியான 

களப$ – களப மண$ கமRகி�ற 

ெச9தாமைர& Q$பாத3 சில$C – சிவ9த தாமைர ேபா�ற தி"வ�கள(� 

அண�ய& ப�5.ள  சில$C 

பல இைச பாட – பலவ�தமான நாத=கைள (ஒலிகைள) எ?&ப 

பாடைல& பாட எ5�த எ5&ப�ேலேய ஔைவயா" , கணபதிய�� 

தி"வ� தா� நிைன: , வ"கிற�.  அ� எ�தைகய தி"வ�? நம� 

தாப�ைத தண� க >�ய ,ள(�3சியான சிவ9த தாமைர ேபா�ற 

தி"வ�க..  அ9த தி"வ�ய�� உ.ள சில$ப�லி"9� பலவ�தமான  

நாத=க. எ?கி�றன. 

நம� உடலி� ஆ0 ச கர=க. இ" கி�றன. அைவ: Hலாதார$, 

@வாதி6டான$, மண�Qரக$, அநாஹத$, வ�ஷு�தி, ஆ ஞா எ�பைவ.  

இதி� Hலாதார$ மிக:$ % கியமான�.  இ9த ே1�ர�தி�தா� 

கணபதி இ" கிறா�. அ=, (Hலாதார ச கர�தி�) Hல கன� 

எ&ெபா?�$ Uவாைலயாக கன�0 ெகா!5 இ" கிற�. உடலி� உ.ள 

ம)ற ெபாறி Cல�க. எ�லா$, இ9த Uவாைலய�லி"9ேத உய�� 

ெப0கி�றன. இ9த அ)Cத  கனேல ந$ ஆ�ம வாRவ�), ஆதார$,  

ஆர$ப$.  அ� அைண9�வ�டாதப� ந$ைம கா&பா)0கிறா� கணபதி.  
ஞான  ெகா?9தாகிய வ�நாயக�� தி"வ�க. அ$Hலகனலி� %�C 

இ" கி�றன.  ெவ&ப�ைத   கா�டாம�, ,ள(�3சியா+ உ.ள அவ� 

தி"வ�3 சில$ப�லி"9� ச&த ப�ரLம$ / (வா  ப�ரபVச$,  ஒலி உலக$) 

எ?கிற�.  இ9த வா  ப�ரபVசேம பரா, ப3ய9தி, ம�யமா, ைவக� – எ�0 

வ��வைட9�, ச&தேகா�  (ஏ? ேகா� ) ம9திர=களாக:$, ேவதமாக:$ 

ெவள(&ப5கிற�. 

  



  11 

�வ$ ச�வா� வா  பதான( – எ�0 கணபதி அத�வஷW�ஷ%$, 

ச�வா� வா  ப�மிதா பதான( – எ�0 வா  7 த%$ ெசா�*வைத 

அXைவயா� ‘பல இைச பாட’ எ�கிறா�. 

இ9த நாத�திலி"9ேத  @�த மாயா (Y+ைமயான�), ப�ர "தி மாயா 

(Y+ைம அ)ற�), மி�ர மாயா (இர!5$ கல9த�) – எ�ற H�0 

மாையக;$, அவ)றி� ெசயலா� உ"வா,$ உலக=க;$ எ=,$ 

வ��9� Xயாப�கி�றன. 

Hலாதார�திலி"9� நாத நய$ ேதா�றி உலக$ உ"வாகிற�. இ�ப 

நடன$ ெச+கிறா� எ$மா�.  [Hலாதார ச கர�தி� ஆன9த ைபரவ"$ 

ஆன9த ைபரவ�D$ ெச+D$ நடன�ைத � ஆதி ச=கர� 

ெசௗ9த�யலஹ�ய�� 41 -$ �ேலாக�தி� ‘தவாதாேர Hேல ” எ�ற 

�ேலாக�தி�  – அைம��.ளா�.] 

இXவா0 வ�நாயக� அகவ� ஆர$ப�திேலேய தி"வ� த�சன$ ஆகிற�.  

தி"வ�கள(� ெப"ைமைய 22-$ அ�D$ வ�ள ,கிற�.  பாடலி� கைடசி 
அ�D$ “வ��தக வ�நாயக வ�ைரகழ� சரேண” எ�0 தி"வ�கள(ேலேய 

சரணைடகிற�. 

அ5�ததாக தி" இைட த�சன$ 

3. ெபா� அைரஞா[$ Q9�கி� ஆைடD$ 

4. வ�ன ம"=கி� வள�9தழ ெகறி&ப 
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பத�ைர: 

ெபா� அைரஞா[$ – த=க�தா� ஆகிய அைர ஞா!  கய�0$ 

Q9�கி� ஆைடD$ – ெம�ைமயான ெவ!ப�5 ஆைடD$ 

வ�ன ம"=கி� – அழகிய தி" இைடய�� 

வள�9� அழ, எறி&ப –  ெம�ேம*$ அழ, மி,9� ஒள(பர&ப 

அXைவ , பாத த�சன$ கா��ய வ�நாயக�, த� அழகிய இைடையD$ 

கா�5கிறா�.. 

வ�நாயக" , ெவ!ப�5 ஆைட:  Q9�கி� ஆைட- இதி� வ"$ �கி� 

உைடைய  உண��தாம�, ெவ!ைம நிற�ைதேய உண���$.  ‘@ லா$ 

பரதர$’ எ�G$ ப�ரசி�தமான �ேலாக%$ வ�நாயகைர @ ல – 

அ$பரதரராக (ெவ!ைம நிற ஆைட அண�9தவராக) கா�5கிற�. 

இ�வைர பா��த அகவ� வ�க.: 

சீத  களப3 ெச9தா மைர&Q$ 

பாத3 சில$C பலவ�ைச பாட& 

ெபா�னைர ஞா[$ Q9�கி� ஆைடD$ 

வ�னம"=கி� வள�9தழ ெகறி&ப 

இைத நா$ ெந)0 ப![ேவாமா? 

அ5�ததாக வ"வ� தி" வய�0, வதன த9த$ ேபா�றைவ:  அ5�த 

பதிவ�� பா� கலா$. 

� மகாெப�யவா சரண$ 

� கேணச சரண$ 
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வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 3 & 4 

� மகா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 

அNQதி ெப)ற அXைவ&பா�� க�%க வரதன(� பாதாதி ேகசா9த வ�ண
ைனைய ெதாட�கிறா.. 

 

இ�வைர பா��த�:,ள(�3சிD$ ந0மண%$ >�ய ெச9தாமைர& Q ேபா�ற
 பாத�தி� அண�9�.ள சில$C பலவ�தமான இைசகைள& பாட, த=க அைர 

ஞா[$ெவ!ப�5 ஆைடD$ அழகிய இைடய�� ந�, ெபா"9தி அழைக 

வ Wசி  ெகா!�" க…….. இன( அ5�த வ�கைள பா� கலா$: 

 

5.   ேபைழ வய�!� ெப��பார" ேகா#� 

பத�ைர: 

 

ேபைழ வய�0$ – மிக:$ ெப"�த வய�0$ 

ெப"$பார  ேகா5$ – மிக:$ கனமான, உ0திமி க ஒ)ைற த9த%$ 

ேபைழ:  அ"ைமயான தமிR3ெசா�.  ேபைழ வய�)றி� ெப"ைமைய யா� 

வ�ள கினா� ந�றாக இ" ,$?  �மஹாெப�யவா வ�ள கினா� தா� ந�
றாக இ" ,$.  கேணச�� ேஷாடஸ நாமா கள(� ெப"ைமைய வ�ள கி 
ெகா!5 வ"$ � மஹாெப�யவா, ‘ல$ேபாதர’ 

(ேபைழ வய�0) எ�ற நாமா: , த"$ வ�ள க$: ெத+வ�தி�,ர� – 

6$ ப,தி) 

ல�ேபாதர�. 

அ5�த ேப� ல$ேபாதர� ெதா=,கிற வய�)0 கார� எ�0 அ��த$. ல$ப$-

ெதாட=,கிற�. உதர$-

வய�0. அதாவ� ெதா9திD.ளவ�. ப�.ைளயா� எ�றாேலெவ.ைள கார�க
. potbellied எ�0 அவ"ைடய பாைன வய�)ைற�தா� ெசா�கிறா�க.. ேப
ைழ வய�0$ எ�0 அகவலி� வ"கிற�. ைகய�� Q�ண%.ள ேமாதக�ைத
ைவ�தி"&பவ�, தாேம Q�ணவ�� எ�0 கா�ட�தா� பாைன வய�)ேறா5
 இ" கிறா�. ந�ல நிைறைவ  கா�5வ� அ�. அ!டா$ட=க. அத),.
ேள இ"&பதா�அ�:$ அ!ட Mப�தி� உ"!ைடயாய�" கிற�. 
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ேமாதக�தி� தி�தி&C& Q�ண�ைத மா (:) H�ய�" கிற�. ேமாதக$ எ�றா
� ஆன9த$. ஆன9த$ த"வ�. வ� ேந3வரேர அ&ப�&ப�ட ஒ" ேமாதக$
தா�.ஆன9தமாய�"&பவ�. அ�C எ�ற தி�தி&பான வ��ைவ (&ேரைமைய
 ம�ர$ எ�0 ெசா�வ� வழ க$. அ&ப�&ப�ட ம�ரமான &ேரைமைய) ம)
றவ�க; ,$ வழ=கிஆன9தH�5$ ேமாதக$ அவ�. மா எ�றா� ஆைண 

யாைன எ�0 அ��த$. ேமாதக�தி� ம�ரமான ெவ�ல& Q�ண�ைத H� 
ெகா!5 மா (:) 3 ெசா&C இ" கிற மாதி�&ேரம ரஸ$ நிைற9த Q�ண வ�
�வான &ர$ம�தி� ேம� ஆைன எ�ற மாவ�� Mப�ைத ைவ�� H� ெகா
!5 ஆன9த �வMப�யான வ� ேந3வர� உ"வெம5�� ெகா!�" கிறா
�. உ.ேள பரம ம�ரமான அ�C& Q�ண�ைத ைவ��  ெகா!"&பைத  கா
�டேவ உ"!ைட  ெகா? க�ைட உ"வ�தி� வய�)ைற ல$ேபாதகராக
ைவ��  ெகா!�" கிறா�. உ"!ைட , ஆர$ப$, %�: ெசா�ல %�
யா�. அதனா� அ� &ர$ம�� , Mபக$ (உ"வக$) அைத  கா�ட உ"!
ைடயான ெதா&ைபவய�)ேறா5 ல$ேபாதர� எ�0 வ�ள=,கிறா�. 

ெதா&ைபD$ ெதா9திDமாக உ.ள ஒ"�ைத& பா��தாேல நம , ஒ" C6�, 

ஸ9�6� உ!டாகிற�. அதி*$ ஒ" ,ழ9ைத அ&ப� இ"9�வ��டா� ேக
�கேவ ேவ!டா$.எ*$C$ ேதா*மாக ேநாVசானாக உ.ள ஒ"வைர& பா�
�தா� நம , இ&ப� ஸ9ேதாஷ$ உ!டாவதி�ைல. �Yல சEர$,  "சமா
ன (ஒ�லியான) சEர$ ஆகியவ)ைற,ண=க. ஸ$ப9த&ப5�திD$ ெசா�
கிேறா$. ெதா9திD$ ெதா&ைபDமாக இ"&பவைர& பா��தாேல ேவ� ைக
யாக இ" கிற�. சி�&பாக வ"கிற�. ஸு%கரானப�.ைளயா� நாெம�லா
%$ சி��� ெகா!5 ஸு%கமாக இ" க ேவ!5ெம�ேற ெதா&ைபய&ப
ராக இ" கிறா�. எ�தைனேயா திGஸு  க6ட=கள(� மா��  ெகா!5ஜ
ன=க. தி�டா5கிற�கேள! அவ�க; , ஃப�லாஸஃப�, கிலாஸஃப� ெசா�லி
  ெகா5�தா� ஏ0$, ஏறாதி" ,$. அதனா� பா��த மா�திர�தி� ஒ" ேவ
� ைக வ�ேநாதமாகஅவ�க. சி��� மகி?$ப� நா$ இ"&ேபா$ எ�0$ ப�
.ைளயா� ல$ேபாதரராக இ" கிறா�. 

அதி*$ ,ழ9ைதக; ,�தா� பஹுஸ9ேதாஷ$. ெதா&ைப  கணபதிைய
& பா�&பதி�, அத)ேக)றா)ேபா� (Cர9தர) தாஸ� ஸ=கீத�தி� பால பாட$ 

ஆர$ப� ,$ ேபா�ப�.ைளயா� கீத�ைத ல$ேபாதர ல,மிகரா எ�ேற ஆர$
ப��தி" கிறா�. ல,மிகரா எ�றா� ‘லIமிகரா’;ெஸளபா கிய=கைள உ!
டா ,பவ�. 
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அ5�� வ"வ� வதன த9த$:  ஒ�9த த9த$ ஒ" ைகய�� இ" க, ம)ெறா
" த9த$ தி"%க�தி� இ" க அதிலி"9� பல அதிசய=க. ெவள(யாகி�ற
ன. 

‘ஒ&ைற" ெகா�ப( வ�நாயகைன ேதாழ 

*�ள� ஓ#� ெதாட�,த வ�ைனகேள’ 

� மஹா ெப�யவாள(� வ�ள க$: (ெத+வ�தி� ,ர� – 6$ ப,தி) 

(ெப"$ பார  ேகா5 – ஒ)ைற ெகா$ப�) ஏகத9த�: ‘ எ�C$ ப�ற� ,�ய�’ 

அ5�தா)ேபா�, ஏகத9த� ஸு%க3ைசகத9த3ச. இர!டாவ� ேப� ஏகத9த�.

 அ&ப�ெய�றா� ஒேர த9த%ைடயவெர�0 அ��த$. ஒ)ைற  ெகா$ப�. 

ெபா�வாக ஆ!யாைன , இர!5 ெகா$C இ" ,$. ெப! யாைன ,  

ெகா$ேப கிைடயா�. இவ" ேகா ஒேர ெகா$C. 

%தலிேல இவ" ,$ இர!5 (ெகா$C) இ"9�, அ&Cற$ வல� ப க$ இ"&
பைத இவேர ஒ���  ெகா!5 வ��டா�. அைத வ� ரஹ=கள(� வல� ப க
  கீR  ைகய��ைவ�� ெகா!�"&பைத& பா� கலா$. 

ஏ� ஒ��� ெகா!டா�? Cராண Eதிய�� இர!5 கைத ெசா�கிறா�க.. 

வ�யாஸ� பாரத$ ெசா�*கிறேபா� அைத உடேன வ� ேந3வர� அவஸரமா
க  

ஹிமாசல& பாைறகள(� எ?த ேவ!�ய�" கிறெத�0$, அ&ேபா� எ?�
தாண� காக�ேத� ெகா!5 ஒடாம� த9த=கள(� ஒ�ைறேய %றி�� அத
னா� எ?தினாெர�0$ ஒ" கைத. அறி: வள�3சி காக� த$%ைடய பஹு
 அழகான அ=க�ைத யாைனய��அ=க; ,.ேளேய இற9தா*$ ஆய�ர$ 

ெபா� எ�0 ெரா$ப:$ மதி&C.ளதாய�"&பைத –

 உய�ேரா5 இ" ,$ேபாேத தியாக$ ெச+த உ�தம ,ண�ைத  கா�5$ க
ைத. 
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இ�ெனா" கைத, ம)ற எ9த அ�திர�தா*$ வத$ ப!ண %�யாத கஜ%
காஸுரைன� த$%ைடய ஒ" த9த�ைதேய %றி�� ஆDதமா கி& &ரேயா
கி�� வத$ப!ண�னாெர�ப�. ேலாக ர1ண�� காக எ�C$ உ�ய� ப�ற� 
, எ�0 கா��ய கைத. ஸாதாரணமாக அ9த  ,ற; , ததWசிைய�தா� �"
6டா9த$ கா�5வா�க..த9த%$ யாைனய�� எ*$Cதா�. அதனா� ப�.
ைளயா"$ எ�C$ ப�ற� , உ�ய’ரான அ�Cைடயா� தா�! 

ெப!ணாக:$ இ"&பவ� 

அவ� ஏகத9தராக இ"&பத),� த�வா��த%$ உ!5. ஆ! யாைன ,�
தா� த9த$ உ!5. ெப! யாைன ,  கிைடயா�. தா$ ஆ!, ெப! இர!
5$தா�. அதாவ�ஈ3வர த�வ$ எ�ப� ஆ!தா�, ெப!தா� எ�0 ஒ�றா
க மா�திர$ வைரய0 க %�யாம� இர!5மாக ஆகிய�" ,$ ஒ�0 எ�
0 கா�டேவ %க�திேல ஒ" ப க$யாைன (கள(0 எ�0$) மாதி� த9த��ட
G$, ம0 ப க$ ெப! யாைன (ப�� எ�ப�) மாதி� த9தமி�லாம*$ இ" 
கிறா�. மாதா ப�தா க. ப&பாதி (பாதி& பாதி) �திEC"ஷ�களாக அ��த நாE
�வர Mப�தி� இ" கிற மாதி�ேய C�ர"$ ெகாVச$ இ"9� கா�5கிறா�. 

அ&ப�ேய கா&ப� ப!ண�னதாக இ" க ேவ!டாெம�0 அ=ேக வல�ப க$
 C"ஷ Mப$, இட� ��E எ�றி"9தா� இவேரா வல� ப க$ த9தமி�லாம
� ெப! யாைனயாக:$ இட� ப க$ த9த%.ள ஆ! யாைனயா:மி" கி
றா�! 

வ�"ேந-வர காய�. 

ஒXெவா" ெத+வ�தி),$ உ�யதாக ஒ" காய�E ம9�ர%!5. உபநயன$
 ப!ண�, &ரLேமாபேதச$ எ�0 ெச+கிற காய�E ம9�ர$ 7�ய Uேயாதி�
ஸி� இ" க&ப�டபரமா�ம ச தியான ஸவ�தா எ�கிற ெத+வ�தி)கான கா
ய�E. காய�E எ�ப� 24 எ?��  ெகா!ட ஒ� ம9�ர$. அ9த எ!ண� ைகய�
� எ�லா ேதவைதக; ,$ ம9�ர=க.இ" கி�றன. இ9த ம9�ர=க. எ�
ெட�5 எ?��.ள H�0 பத=களாக& ப��D$. ஒXெவா" பாத�தி*$ அ9
த ம9�ர$ எ9த ேதவைதக; கானேதா அ9த ேதவைதய��ஒXெவா" ெபய
ைர3 ெசா�லிய�" ,$. %த� பாத�தி� ஒ" ெபயைர3 ெசா�லி, அ&ப�&ப
�டவைர அறிேவா$ எ�0 வ"$. இர!டா$ பாத�தி� அ9த ெத+வ�தி)ேக
இ�ெனா" ெபயைர3 ெசா�லி, அ&ப�&ப�டவைர தியான(&ேபா$ எ�0 வ"
$. H�றா$ பாத�தி� H�றாவதாக இ�ெனா" ெபயைர3ெசா�லி, அ&ப�



  17 

&ப�டவ� ந$ைமந�ல வழிய�� Y!� வ�ட�5$ எ�0 &ரா��தைன வ"$.

 மஹா நாராயேணாபநிஷ�தி� உ.ளப�, ேலாக வழ கி� ப�ரஸி�தமாகிD.
ள இ9த காய�� ம9�ர=கள(�பரமசிவ�, வ� ேந3வர�, ஸு&ரம!ய�, ந9தி
ேக6வர� ஆகிய நா* ேப�� காய��கள(*$ %த� ெபயராக த�C"ஷ எ�
பைத�தா� ெசா�லிய�" கிற�. ஆனா�,வ� ேந3வரைர  ,றி�ததாகேவ அ
த�வ ேவத�தி� ஒ" உபநிஷ� இ" கிற�. கணப�யத�வசீ�ஷ$ எ�0 அத)
,& ெபய�. அதி� ஒ" கணபதி காய�E ெகா5�தி" கிற�. இ9தகாய�Eய�� 

%த� ெபயராக ஏகத9த எ�பைத�தா� ெசா�லிய�" கிற�. 

வ�நாயக�� தி"%க�ைதD$ அதி� க$பர̂மாக ெம", ஏ)றிெகா!�" ,
$ சி9Yர�ைதD$ அ5�த 

வ�ய�� வ�ள ,கிறா� ஔைவயா�: 

ேவழ %க%$ வ�ள=,சி9 Yர%$  (6) 

பத�ைர: 

ேவழ /க/� – யாைன %க%$ 

வ�ள01 சி,3ர/� – அ�தி"%க�தி� ஒள(�கி�ற ெச9நிற& ெபா�5$ 

வ�நாயக� எ�றாேல உடேன ந$ சி9ைத , வ"வ� அவர� ேவழ %க$ தா
�.  இய)ைகயாக யாைனக; , இர!5 த9த$.  ஆனா�, ந$ கணபதியான 

ஓ$கார யாைன ேகாஒ" ெகா$C. 

‘ப�ரச�ன வதன$ ‘ எ�ப� இ9த ேவழ %கேம ஆ,$.  இ&ெப"மாேன தியான
�� , உ�யவ� ஆதலா�’ப�ரச�ன வதன$ �யாேய�’ எ�0 ெசா�கிற� @
"தி. 
தா� எ�0$ ம=கள H��தி எ�0 அறி,றியாக சி9Yர& ெபா�5 பள(3 எ�
0 வ�ள=,கிற�.  பா��த க! வா=காம� Q��� ெகா!5 அவைரேய பா�
��  ெகா!�" கேதா�0கிற�. 

அ9த ேவழ %க�தி� ெப"ைமைய � மஹாெப�யவா அழகாக வ�ள ,கிறா
�க.: 

(ெத+வ�தி� ,ர� – 6-$ ப,தி) 
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கஜானன� / யாைனய�( சிற�5"க� 

கஜானன� எ�ப� அ5�த ெபய�. யாைன %க� எ�0 அ��த$. 

“ேகாலV ெச+ �=க  க�%க��� Yமண�ேய!”எ�0 ஒளைவயா� >&ப��
ட க�%க�. 

ஆைன , ஏக&ப�ட சிற&C க.. சEர பல$;C�தி பல$; த�Gைடய ெப�ய ப
ல�தினா� ஒ" ெதாைக ெதாைக�தா� (�ைவ �ைவ�தா�) ச��ன(யாக& 

ேபாகிற 

மன(தன(ட$ எள(ைமயாக அட=கி அவ� பழ ,கிறப� ேலாேகாபகாரமாக ெப
�ய ெப�ய மர=கைள� Y கி வ"வ�, D�த�தி� எதி�&பைடைய அழி&ப�,

 ேகா�ைடவாசைல ேமாதி உைட&ப� எ�றி&ப�ெய�லா$ க�னமாக உைழ
 கிற ப!C; ஸ�வ ஆஹாரமாக� தாவர=கைள�தா� Cஜி கிற�;தா� ெச�
தா*$ அழியாத த9த�தா� 

‘இற9தா*$ ஆய�ர$ ெபா�’ எ�ற கீ��தி ெப)றி"&ப� –

 எ�றி&ப� யாைன , உ.ள சிற&C க. 

எ!ண� %�யா�. 

ைகய�� �தான�தி� �$ப� ைக எ�ற வ�ேசஷ அ=க�ைத& ெப)0.ள மி
"க$ அ� ஒ�0தா�. ேவேற எ9த மி"கமாவ� �வாமி , யாைன சாமர$ 

ேபா5கிற மாதி�&ேபாட %�Dமா?�$ப� ைகைய� Y கி ஸலா$தா� ேபா
ட %�Dமா? 

ம)ற மி"க=க. ஒ"�தைர %��� த.ள�தா� %�D$; த� ேம� ஏ)றி 
ைவ��  ெகா.ள %�யா�. யாைனதா� �$ப� ைகயா� அ�ேபா5 அைண
�� ஒ"�தைர� தன ,ேம� உச9த �தான$ ெகா5�� ஏ)றி ைவ��  

ெகா.ள %�D$. மஹா பல$, மஹா காய$ பைட�த அ� இ&ப� இ"&ப� மி
க:$ வ�ேசஷ$. ேபாகிற வழிய�� ஒ"�த�,0 ேக நி�றா*$ ேமாதி� த.
;வ� தவ�ர ேவ0 வழிய��ைல எ�0 இ�லாத� யாைனேய. அவைர� �$
ப� ைகயா� வைள�ெத5�� ஹிதமாக ஒர�தி� ேபா�5வ��5அ� ேபா,$. 

அத), ‘�வ�ப$’எ�0 ஒ" ெபய�. �வ�ப$ எ�றா� இர!5 தர$ ,�&ப�, சா
&ப�5வ� எ�0 அ��த$. யாைன எ&ப� �வ�ப$? 

%தலி� �$ப� ைக Nன(யா�ஜல�ைதேயா, ம)ற தWன(ையேயா எ5 கிற�. 

அ&Cற$ அைத வா+ ,. ெச*�தி  ெகா.கிற�. மி"க C�தி&ப�  ேநேர வா
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யா� வ�?9� ப�5=காம�, இர!5 �ேடஜி�மன(த�க. ைகயா� எ5�� 

வாய�� ேபா�5  ெகா.வ� ேபா� அ� ெச+வதாேலேய �வ�ப$. ஆனா� உ
மிRகிறேபாேதா �"ட பதா��தமானா� வாயா� ம�5ேம உமி?$.ஜலமா
னா� �$ப� ைக Nன(யா� ம�5$ ஃெபௗ!ட� மாதி�& ப+̂3சிய� ,$. இ
தி� ஒ" ெப�ய த�வேம இ" கிற�. நா$ ஒ�ைற எ5��  ெகா.வதானா�
 ஒ"தர�� , இர!5 தர$ ஆரா+9� பா��ேத ஏ)க ேவ!5$; ஆனா� த.
ள ேவ!�யைத ஒேர H3சி� இ6கா ப�6கா இ�லாம� த.ள ேவ!5$ எ
�ற ெப�ய த�வ�ைதயாைன �வ�பமாக இ"9� கா�5கிற�. 

ஆ3ச�யமாக ஒ" வ�ஷய$ ஒ"�த� எ?திய�" கிறா�. இ9த நாள(� இ�லா
த க"வ�கேள இ�ைல. ஆனா*$ இ�த`!5 ஊசிையD$ ெகா9தி எ5 க  

>�யதாக:$எ�தனா$ ெப�ய ேத , மர Beam -

ஐD$ வைள��3 @"��� Y க  >�யதாக:$ இ" ,$ ஒேர க"வ� உ!
டா எ�றா� இ�ைல. பகவா� �"6��த யாைனய���$ப� ைகதா� இர
!ைடய$ ப![கிற�. சி�ன�, ெப�@ எ�லாவ)ைறD$ நி�வஹி க  >
�யவ� ப�.ைளயா� எ�பதா�தா� அவ� கஜ%கராக இ" கிறாெர�0 அவ
�எ?திய�" கிறா�. 

ேலாக�ைதேய எ�5 திைசகள(*$ எ�5 யாைனக.தா� %�5  ெகா5�� 

நி0�தி ைவ�தி" கி�றன. அ6ட-தி -

கஜ=க. எ�பா�க.. இ� ெபௗதிக பல$. C�திபல�� ,$ அ6ட-தி -

கஜ=க. தா�. ‘எ! ேபராய$’எ�0 ராஜா=க நி�வாக�தி), எ�5 statesmen -

ஐ, ராஜத9திர நிCண�கைள ைவ��  ெகா.வ�ேபா�, சிலராஜா க. எ�5 ம
ஹா வ��வா�கைள  ெகா!ட வ��வ� ஸத� ைவ��  ெகா!�" கிறா�
க..  "6ணேதவராய� அ&ப� ைவ��  ெகா!�" கிறா�. அதி*.ள எ�
5ேமைதகைள அ6ட தி  கஜ$ எ�ேற ெசா�வ� வழ க$. 

எ�லாவ)0 ,$ ேம� அழ,, கா$ப�̂ய$ வா+9த அழ,. 

‘கஜகதி’எ�0 அத� நைட வ�ேசஷி��3 ெசா�ல& ப5கிற�. ஆ!ைம, ெப!
ைம இர!5$ அதிசயமாக  கல9த�கஜகதி. அதனா�தா� கா$ப�̂ய C"ஷ�
கள(� நைடைய அத)க ஒ&ப��5 வ�ண�&ப� ம�5மி�லாம� உ�தம ��E
கள(� நைடயழைகD$ அ&ப�ேய ெசா�லி, அவ�கைள”கஜகாமின(”எ�ப�. 

தா� அழகாக:$ க$பர̂மாக:$ இ"&ப� மா�திரமி�ைல. தன , ேம� ஒ
"வ� உ�கா�9தா� அவG ,$ ஒ" C� ேசாைபைய ஊ�� வ�5வதாக யா



  20 

ைனய�� க$பர̂ெஸள9த�ய$ இ" கிற�. அதனா�தா� யாைன ேம� அ$
பா� ைவ�� ஒ"�தைர ஊ�வல$ வ�5வ�. �வதாவாகேவ க$பர̂ அழ, 

ெகா!ட �ராமச9�ர H��திைய >டராஜாவா கி& பா� க ேவ!5ெம�0
 ஆைச&ப�ட ம9�� &ரதான(க;$ ,�பைடக;$ தசரத�ட$ ,றி&பாக, 

“கேஜந மஹதா யா9த$”எ�0, அதாவ� “யாைன ேம� அவ�பவன( வ"$ கா
�சிைய& பா� க வ�"$Cகிேறா$”எ�0 ெசா�னதாக ராமாயண�திலி" கிற
�. ஆைனேம� பவன( வ"கிற ராமGைடய %க�தி), ேமேல ெவ!ெகா)
ற ,ைட அழகாக கவ�9தி" க ேவ!5ெம�0$ ெசா�கிறா�க.. 

‘கேஜந மஹதா யா9த$ ராம$ ச�ராX"தானன$’-

 ந$%ைடய ஆைன �வாமி ேகா ச�ர (,ைட) உபசார$% யமாக இ" கிற
�. ப�.ைளயாேராேடேய ேச���  ,ைடD$ வா=கி வ9�தா� Qைஜ ெச+கி
ேறா$. 

க�ன=கேர� எ�றி" ,$ ஆைனய�� பர9த ெந)றிய�� வ�Qதிேயா, தி"ம
!ேணா ெப�சாக& ேபா�5 வ��டா� எ�தைன அழகாய�" கிற�?அ�ல� 

%கடா$ Q��னா�எ&ப�ய�" கிற�?  &ராண� வ� க�தி� ேவ0 எத)காவ
� அ&ப� உ!டா? 

இ�ெனா�0, %��. சி&பய�� உ!டாவதாகேவ நிைன கிேறா$. ஆனா� இ
�G$ சில இட=கள(*$ அQ�வமாக %�� உ!டாகிற�. H=கி* ,. 

%��வ�ைளவ�!5. மிக:$ உ�தமமான %�� எ=ேக உ!டாகிறெத�
றா� கஜ ,$ப�தி�தா�. ஆைன ம�தக�தி� (தைலய��) இர!5 ப க%$
 அத� கா$ப�̂ய�ைத ேம*$உய���வதாக Cைட��  ெகா!5 %!5க. 

இ" கிற த�லவா? அத),�தா� கஜ ,$ப$ எ�0 ெபய�. 

இ�ெனா" ெப�ய சிற&C, ெத+வ�கமான சிற&C, யாைனய�� ம�தக$ ம
ஹால�@மிய�� வாஸ �தானமாய�"&ப�. தாமைர& Qவ�� உ.ப க$, ப�
�வ இைலய��ப��ப க$, ஸும=கலிகள(� வகி5, ப@மா��� ப��ப க$, 

யாைனய�� ம�தக$ ஆகிய ஐ9�$ லIமி நி�ய வாஸ$ ெச+வதா� நி�
ய�Dட� >�ய ம=களமானஇட=க.. 

%�ன9தைல , இ&ப�& ெப"ைம இ" கிறெத�றா� ஆைனய�� ப��னா
� ெதா=,$ வாலி� மய�" ,$ ெப"ைம இ�லாமலி�ைல. அ9த ேராம$ 

ஆவ�ேச6ைடக; ,& ெப�ய ர¬1. ஆேரா ய &ரத%$ (ஆேரா யமள(&ப�
$) அதனா� அத� ந0 ைக மண� மாதி� ைவ�� ேமாதிர$ %தலிய நைகக.
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 ெச+� ேபா�5 ெகா.வ�!5. நைக , நைக, ரை1 , ரை1!  ஸாதார
ணமாக ேராம%$ நக%$தா� ெரா$ப:$ ேதாஷமானைவ. அவ)ைற ைவ�
ேத ��மா9��க &ரேயாக$ப![வ�!5. ஒ" உட$ப�*.ளவைரதா� அ
வ)0 , ேதாஷ$ கிைடயா�. உட$ப�லி"9� ேராம$ உதி�9தாேலா நக�
ைத ெவ�� எ5�தாேலா ,&ைபய�� Yர க(ெதாைலவ�� ேபா�5 வ�ட ேவ
!5$. ஆனா� வ�தி வ�ல காக யாைனய�� ேராம$ ��மா9தி�க�தி),& ப
�ஹாரமாக இ" கிற�. அேத ேபால�தா� Cலி நக%$. தVசாc�கி"6ண
� பட�தி� �வாமி>ட Cலிநக$ ேகா�த ச=கிலி ேபா�5  ெகா!�"&பா�. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மகா ெப�யவா சரண$ 
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யக� அகவ� – பாக$ 5 
BY MAHESH ON  APRIL 27, 2016 • (  8 )  

  

Thanks to Sri B.Srinivasan for the article. 

  

 

  

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

7.  அV@ கர%$ அ=,ச பாச%$ 

பத�ைர: 
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அV@ கர%$ – ஐ9� தி" ைகக;$ 

அ=,ச பாச%$ –

 அைவகள(� இ" கர=கள(� இ" ,$ அ=,ச$, பாச$ எ�ற இ" க"வ�
க;$ 

வ�ள"க�: 

அ=,ச$ ஒ" கர�தி�; பாச$ ம)ெறா" கர�தி� –

 எ�0 ெவள(&பைடயாக ெசா�னவ�, ஒ" கர�தி� ேமாதக$, 

ஒ" கர�தி� எ?�தாண�, �தி ைகய�� அ%த கலச$ –

 எ�பைவகைள ெவள(&பைடயாக >றாம� ,றி&பா� கா�5கி�றா�. 

ஐ9� கர=கைள  ெகா!5, ஐ9� ெதாழி�கைள ஆன9தமாக, அனாயாச
மாக ெச+கிறா� கணபதி. 

ஐ9� ெதாழி�க. எ�பைவ:   

1) பைட�த�, 2) கா�த� 3) அழி�த� 4) மைற�த�, 5) அ". C�த�. 

1) கணபதிய�� எ?�தாண� இ" ,$ தி" கர$ –

 பைட�த� ெதாழி� (சி"6�) 

2) ேமாதக$ ஏ9திய தி" கர$ – கா�த� ெதாழி� (�திதி) 

3) அ=,ச$ ஏ9திய தி" கர$ – அழி�த� (ச$ஹார$) 

4) பாச$ ஏ9திய தி" கர$ – மைற�த� (திேராதன$) 

5) அ%த கலச$ ஏ9திய தி" கர$ – அ". C�த� (அG ரஹ$) 

ஆஹா: நிைன�தாேல ெநV@ ெநகிRகிறேத! 

இதனா�, இவ� %?ைமயாக சிவ�வMப� எ�ற�லவா வ�ள=,கிற�. 

கஜ%கைன அழி க த� த9த�ைத ஒ��தா�.  அைதேய எ?�தாண�யா  

ெகா!5 மஹாேம" ப�வத�தி� மகாபாரத�ைத 
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எ?தினா� ேஹர$ப�. உலக$ %?வ�$ அழிD$ ப�ரளய கால$ ஒ�0 வ
"$.  அ&ெபா?� அழி9த உலைக மA!5$ உ"வா க 

%�>��ேய உலக&பட�ைத எ?திைவ க:$ உத:கிற� அ9த எ?�
தாண�. 

மA!5$ ஒ" கஜ %க� ேதா�றி ேதவ�க; , ெதா�ைல ெகா5 காதப
� அ3@0�தி  ெகா!ேட இ" கிற� அ9த எ?�தாண�. 

ஏ�.  ந$ைமD$ பல இட�பா5கள(லி"9� ர1ி&ப�$, அ9த எ?�தாண�
தா�. 

ஐ=கர� ெச+D$ ஐ9ெதாழி�கைள இ�G$ ெகாVச$ வ�ள கலா$: 

1) 36 க"வ�க;ட� உட� ேபாக=கைள அGபவ�&ப� –

 ஜா ரத அவ�ைத – (சி"6�) 

2) ஜா ரத�தி� அGபவ��தைத கனவ�� கா!ப� – �வ&ன அவ�ைத – 

(�திதி) 

3) கன:ேபா� சிறி� நிழ� மாதி� ேதா�றி உடேன மைறவ� –

 @ஷு&தி (ச$ஹார$) 

4) ப�ராண வாD இய க$ இ�லாம� அ&ப�ேய நி)ப� – �Eய அவ�ைத  

(திேராதன$) 

5) ஒ" க"வ�D$ இ�லாம� அVஞான$ நW=கி ,"%க$ கா�� ஆன9த 

மயமாத� – ��யாதWத அவ�ைத  (அN ரஹ$ ) 

இXவா0  

5 அவ�ைத  நிைலகள(� 5 ெதாழி�க. .  இவ)ைற ஊ�றி& ப��தா� உ
.ள$ உ",கிற�.  ேமேலா�டமாக 

ப��தா� ஒ�0$ C�வதி�ைல.  ,"வ". இ"9தா� தா� இத� தா�ப
�ய�ைத அறிய%�D$. 
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இ�G$ ஒ" வ�தமாக பா��தா�, உடலி� H�0$, உய��� இர!5$ –

 ஆக ஐ9�ெதாழி�க;$ உ.ளன.  அைவ: 

உட� ேதா�0வ� (பைட�த�), உட� நி)ப� (கா�த�), உட� அழிவ� (அ
ழித�) 

உய��� மய க$ ேதா�0வ� (மைற�த�), அத� ப�� ெதள(: வ"வ� (

அ". C�த�) 

ெபாறிகளா� வ"$ ஐ9� ெதாழி�க;$ உ!5.  அைவ: 

1) ெபாறிகளா� ஆ�மா ெதாட�C ெகா.ள� – சி"6� 

2) அதனா� அறி9தைவகைள அGபவ��த� – �திதி 

3) அத�மயமா+ அ?9த� – ச$ஹார$ 

4) அதன(� இ�பமயமாத� – திேராதன$ 

5) அதிலி"9� வ�5ப�5 ெதள(: ப�ற�த� – அN ரஹ$ 

கரண நிைலய�*$ ஐ9� ெதாழி�க. நைடெப0கி�றன:  அைவ: 

1) மன�தா� ஒ" ெபா"ைள நிைன�த� – �"6� 

2) அ&ெபா"ள(� மA� ஆைச ெகா.;வ� – �திதி 

3) அ� எ&ெபா?� ைக>5ேமா எ�0 திைக�� நி)ப� – ச$ஹார$ 

4) அ&ெபா"ள(� ேம� மய=கி நி)ப� – திேராதன$ 

5) அத� �வMப�ைத ெத�9� ெகா.வ� – அN ரஹ$ 

% திய�� அ". வ�வாக ஆவ� – �"6� – பைட�த� 

ஆன9த ேப0 அைடவ� – �திதி – கா�த� 

அ9த ஆன9த�தின(�0$ அதWத ப5வ� – ச$ஹார$ – அழி�த� 
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கா!பவ�, கா�சி, காண& ப5$ ெபா". –

 இைவ H�0$ ேதா�றாம� மைறவ� – திேராதன$ – மைற�த� 

இ9த நா�,$ எ கால%$ இ"9�ெகா!ேட  இ"&ப� – அN ரஹ$ –

 அ". C�த� 

இXவா0, எ�லா த��வ d�க;$ ஐ9ெதாழி�கைள வ�ள ,கி�றன. 

கணபதிய�� ஐ9� கர=க; , இXவள: மஹ��வமா? 

அ#�ததாக அ01ச/� பாச/�: 

தா� எ�ற ஆணவ�தா� அ�ல� ப5$ ஜWவ�க.:  அ� அXவள: ேலசி
� தானாக:$ வ�லகா�, 

வ�ல கிெகா.;$ வழிD$ ெத�யவ��ைல. இ9த 7Rநிைலய�� நா$ வ�
5$ அபய ,ரைலேக�5 ஆணவ�ைத, அ=,ச�தா� அட கி, 

பாச கய�)றா� ந�றாக க��, நம , வ�5தைலைய (ேமா1$) அள( க 

வ�லவ� � மகாகணபதிேய. 

இவைர �ம��தா� அஹ=கார$ (ஆணவ3 ெசய�) எ�லா$ ஓ$கார�தி
� அட=கி, உ.%க நாத$ உ!டா,$.  இ� கணபதி உபாசக�க; , &ர�
ய1$. 

(ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$.  � மஹா ெப�யவா சரண$, க
ேணச சரண$) 
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வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 6 
BY MAHESH ON  MAY 6, 2016 • (  3 )  

   

 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

8. ெநVசி) ,�ெகா!ட நWல ேமன(D$ 
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பத�ைர: 

ெநVசி) ,�ெகா!ட – ப த�க. உ.ள�தி� எ&ெபா?�$ த=கி 
இ" கி�ற 

நWல ேமன(D$- நWல� தி"ேமன(D$. 

ஜி* ஜி* எ�0 மி�Gகிற� நWல� தி"ேமன(.  க!க; , ,ள(�3சி 
த"$ நிற$ நWல$. 

கா!பவ� உ.ளைத  கவ"$ நிற$ நWல$.  க"ைண கணபதிய�� 

,ள(�சியான நWலநிற$, ந$ தாப�ைத தண� கிற�. 

�வ$ வா= மய��வ$ சி�மய:, �வ$ ஆன9த மய��வ$ 

&ரLமமயஹ, �வ$ ச3சிதான9தா�வ�தWேயாஸி, �வ$ &ர�ய1$ 

&ரLமாஸி, �வ$ Uஞானமேயா வ�Vஞானமேயாஸி எ�ெற�லா$ 

கணபதிைய �"தி வ�ண� கிறேத!  அ� இ9த �வMப�ைத தா�. 

அவ" , சசிவ�ண� எ�ெறா" ம)ெறா" ெபய� உ!5.  ‘@ லா$பரதர$ 

வ�6[$ சசிவ�ண$ ச��Cஜ$’ எ�கிேறாேம!   சச$ எ�றா� %ய�.  

சசி – %ய� ேபா�ற ஒ" கள=க$ / நிழ�.  %ய� ேபா�ற ஒ" 

கள=க�ைத (நிழைல) உைடயவ� யா�?  ெவ!ைம நிற3 ச9திர�.  

இய)ைகயான ெவ!ைம நிற�தி� ஒ" சி0 %ய� ேபா�ற கள=க$: 

இ9த ெவ!ைம க"ைம – இ"நிற  கல&ேப சசிவ�ண$.  இ9த 

�வMப�ைத ந$ மன�தி� நி0��வ�தா� ‘ெநVசி) ,�ெகா!ட நWல 

ேமன(’ 

அவ" , ேவ0 சில நிற=க;$ ெசா�லிய�" கிற�.  இ&ெபா?� � 

மஹா ெப�யவாைள ஆ�ரய�&ேபா$.  கணபதிய�� ேஷாடஸ 

நாமா கைள& ப)றி ேப@$ ெபா� ‘கப�ல:’ எ�ற நாமாவ�), மஹா 

ெப�யவா ெசா�கிறா�. 

(ெத+வ�தி� ,ர� – 6-$ ப,தி) 
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H�றாவ� நாமா – கப�ல�. ப?&C3 சிவ&C நிறமாக இ"&பவெர�0 

அ��த$. 

பல Mப ேபத=கள(� ெவXேவ0 நிற=களாக வ� ேந3வர� இ" கிறா�. 

@ லா$பரதர$ 3ேலாக�தி� சசிவ�ண$ எ�0 நிலா மாதி� ெவ;&பாக3 

ெசா�லிய�" கிற�. ,$பேகாண�தி), கி�ேட இ5$பாவன�தி*$ 

ெவ.ைள& ப�.ைளயா� – 3ேவத வ�நாயக� இ" கிறா�. ஒளைவயா�, 

அகவலிேலா அவைர நWலேமன( எ�0 ெசா�லிய�" கிறா.. ஆவேள 

வா ,!டா$ பா��� �&பா� தி"ேமன( எ�0 பவள வ�ணமாக:$ 

பா�ய�" கிறா.. பல Mப=கள(*$ ,ழ9ைத �வாமி அ9த  

கிழ&பா�� , த�சன$ த9தி"&பா�. 

வட ேகெய�லா$ வ� ேந3வர� எ�றாேல ஒேர சிவ&பாக ஸி9Yர�ைத& 

Qசி�தா� ைவ�தி"&பா�க.. 

ந$ ேசாழ ேதச�தி� கணபதW@வர$ எ�ேற ேப� ெப)றி" கிற ேகாவ�� 

இ" கிற ஊ" , ெச=கா5 %�ேன தி"’:$ ப��ேன ,�’D$ 

ேச��� ெகா!5 தி"3ெச=கா�டா=,� எ�0 ேப�. டா ‘ைவ  

,றிலா கி� தி"3ெச=க�டா�,� எ�0 தமிR d�கள(� இ" ,$. 

அ� ெச=கா5 ஆனத),  காரண$ வ� ேந3வர� கஜ%காஸுரைன 

ஸ$ஹார$ ெச+தேபா� அவGைடய ர�த$ அ9த  கா5 %?�$ 

பா+9த�தா�. அ&ேபா� ப�.ைளயா"$ ெச க3ெசேவெல�0 

ஆகிவ��டா�. இ�ைல. ெச க3 ெசேவ� இ�லாம� க0&பான ஆைன 

உட$ப�� ர�த வ�ண$ ேதா+9� கப�ல நிறமாகி வ��டாெர�0 ைவ��  

ெகா.ளலா$. 

ஒ" மஹாவ Wரைன அ�ேயா5 ர�த$ ேபாக& ப!ண�  ெகா�றதா� 

தம , வ Wரஹ�தி ேதாஷ$ வ9ததாக வ� ேந3வர� நிைன�தாரா$. 

அவ" ேக� ேதாஷ$? நம , வழிகா�ட�தா� ெத+வ=க;$ இ&ப� 

எ�லா$ ந�&ப�!ராவணைன  ெகா�றதா� ராம� ேதாஷ$ 

வ9�வ��டதாக நிைன�� &ராய3சி�தமாக ராமலி=க$ 

�தாப��தி"9தார�லவா?அ9த மாதி� ப�.ைளயா"$ இ9த3 

தி"3ெச=கா�டா=,�ய�� லி=க$ �தாப��� சிவ Qைஜ ப!ண� 
ேதாஷ�ைத& ேபா கி  ெகா!டாரா$. அதனா� ராம� சிவ Qைஜ 
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ப!ண�ய இட$ ராேம3வர$ ஆன� மாதி� அ9த  ேகாய�* , 

கணபதW3வர$ (தமிழில கண&ப� கணபதW3@ர$) எ�0 ேப� 

ஏ)ப�5வ��ட�. 

(ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$.  � மஹா ெப�யவா சரண$, 

கேணச சரண$) 

  



  31 

வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 7 
BY MAHESH ON  MAY 12, 2016 • (  2 )  

  

  

 Thanks to Sri Srinivasan for this share…. 

 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

9. நா(ற வா6� நாலி� 5ய/� 

பத�ைர: 

நா�ற வாD$ – ெதா=,கி�ற தி"வாD$ 

நா� இ"Cய%$ – நா�காகிய ெப�ய தி"� ேதா.க;$ 
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நா(ற வா7: ெதா=,கி�ற வா+. ப த�க; , அ".பாலி கேவ பல 

7Iம ம9திர=கைள த�G.ேள அட கி ெகா!5 கீR ேநா கி ெதா=கி 
ேதா�0கிற�. இ9த வ�நாயக�தி� நா�ற வாய�� ெப"ைம எ�ன? 

அைத, � மஹாெப�யவா. �டதா� ேக�க[$ 

ஸு%க� – எ�ற நாமாைவ ப)றி � மஹா ெப�யவா ெசா�*வைத  

ேக�ேபா$: 

( ெத+வ�தி� ,ர� – 6- $ ப,தி) 

ந�ல வா+ உைடயவ� 

%க$ எ�ப� %? H3சி , ம�5மி�லாம� அதிேல உ.ள வா+ ,$ 

ேப�. ஸ$�கி"த�தி� வா+ ,� தன(யாக ேப� கிைடயா�. அ�தைன 

ேப�கைளD$ ெசா�கிறதாக:$, ேப3@ ேக க"வ�யாக:$ இ" கிற 

வா+ ,� தன(&ேப� இ�லாம� %க$ எ�ேற தா� அைதD$ ெசா�ல 

ேவ!�ய�" கிற�. 

ேவ� ைகயாக, தமிழிேல வா+ ,, வா+ எ�0 ேப� இ"9தா*$ 

%க�� ,& ேபேர இ�ைல. %க$ எ�ப� ஸம�கி"த வா��ைத. 

HVசி எ�ப� ேப3@ வழ கிேல ம�5%.ள ெகா3ைசதா�. இல கண – 

இல கிய வா��ைத இ�ைல. அதனாேல, அ9த  கால�தி� ஸ$� "த 

க�ைகய�� ப� ,$ வ��தியா��திக;$ தமிR& ப.ள(கள(� ப� ,$ 

மாணவ�க;$ பர�பர$ ப�ஹாஸ$ ப!ண�  ெகா.வா�களா$. இவ� 

அவைன %க$ இ�லாதவ� எ�பானா$. அவ� இவைன வா+ 

இ�லாதவ� எ�0 தி"&Cவானா$. 
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ப�ஹாஸெம�றா*$ இ9த நா. மாதி� ஒ"�த" ெகா"�த� பாஷா 

�ேவஷ�தி� ஏசி ெகா!டா�கெள�0 அ��தமி�ைல. Good- humoured 

banter எ�கிறா�கேள, அ&ப� ந�ெல!ண�ேதா5 ேச�9த ஹா�ய 

உண�3சிய�� �வாதWனமாக  ேகலி ப!ண�  ெகா.வா�க.. 

%க$ எ�றாேல வா+ எ�0 ெசா�ல வ9ேத�. ஸு%க$, ந�ல வா+ 

எ�றா� எ� ந�ல வா+? ந�ல வ�ஷய=கைள, ஸ� வ��ையகைள3 

ெசா�கிற வா+தா� ந�ல வா+. அதனா� ந�ல வ��வாG , ஸு%க� 

எ�0 ேப� உ!5. ஸு%க� எனறா� க)றறி9தவ�. இ9த 

அ��த�திேலD$ ப�.ைளயா� ஸுHக�. அவ� ந�ல வாைய உைடய 

மஹா வ��வா�. &ரLமண�பதி, &"ஹ�பதி எ�0 ேவத=கள(� 

ெசா�ல&ப5$ மஹா ேமதாவ� ,$ அவ" ,$ ேபத$ கிைடயா�. 

அவ"ைடய அேநக Mப ேபத=கள(� ‘ வ��யா கணபதி’ எ�ேற 

ஒ"�த"!5. 21 கணபதி ேபத=கைள3 ெசா�லி, ஒXெவா"�தG ,$ 

ஒ" C6பமாக 21 திGஸு C6ப=கைள அ�3சைன ப![$ப�யாக 

ச���தி Qஜா க�ப�தி� வ�தி�தி" கிற�. அதிேல வ��யா கணபதி எ�ற 

ேபைர3 ெசா�லி அவ" , ரஸாள C6ப$ ேபாட[$ எ�0 இ" கிற�. 

ரஸாள$ ( ரஸா; எ�0 ெபா�வாக3 ெசா�கிற�) தா� 

மா$பழ=க; ,.ேளேய பரம ம�ரமாக இ" க&ப�ட திGஸு வ��ைய 

எ�ப� அ&ப�&ப�ட ஆ�ம மா$பழ$. யா� ேலாக�ைத %தலி� @)றி  

ெகா!5 வ"கிறா�கேளா அவ�க; , எ�0 நாரத� ெகா5�த பழ�ைத 

ைவ��& பரமசிவ� ப9தய$ நட�தி அதிேல வ� ேந3வர� ஜய���& 

ெப)0  ெகா!ட ஞான&பழ$ அ9த மா$பழ$தா�! வ��வ�, வ��ைய, 

அதனா� அைடD$ ஞான$ இவ)ைற உைடயவ� ஸுHக�. 

யாைன வாய�� சிற&C$ த��வ& ெபா";$ 

யாைனய�� வாய�� ஒ" வ�ேசஷ$. நம ,$ இ�G$ ஆ5, மா5 மாதி� 

எ9த &ராண�யானா*$ அத),$ வா+ எ�ப� இ9த  ேகா� , அ9த  

ேகா� உத5 எ&ேபா�$ ெவள(ய�� ெத�கிற வ�த�திேலேய இ" கிற�. 

க! எ�ற ஒ" அவசிய�� ,�தா� அவசியமான ஸமய=க; காக 

ர&ைப என0 %�ேபா�5 ைவ�தி"&பேத தவ�ர கா�, H ,, வா+ 

ஆகியைவ ந�றாக ெவள(ய�� ெத�கிற வ�த�திேலேய இ" கி�றன. 
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ர&ைப க!ைண H5கிற மாதி� உத5 நா ,$ ப�*$ ெத�யாம� 

H5கி�றெத�றா*$ இவ)0 ,. வ��யாஸ%$ இ" கிற�. 

க!ண�� கா�யமான பா�ைவ எ�பதி� ர&ைப , ேவைலய��ைல. 

பா�ைவைய மைற&பத)ேக ஏ)ப�ட� அ�. உத5 அ&ப�ய��ைல. ேப3@ 

எ�ற கா�ய�திேலேய ேநராக நிைறய& ப=, எ5��  ெகா.வ� அ�. 

நா ,, ப�, உத5, H�0ேம ேச�9�தா� ேப3@ எ�பைத உ!டா , 

க"வ�யான வா+. ‘ ப’, ‘ ம’ %தலான ச&த=க. உத�டாேலேய % யமாக 

உ!டாவதா� ‘ ஓ6�ய$’ எ�ேற அவ)0 ,& ெபய�. இ=கிeஷி*$ 

‘Lip’ – ஐ ைவ�� ‘Labial’ எ�கிறா�க.. நம ெக�லா$ வாய�� அ=கமாக 

உத5 எ&ேபா�$ ெவள(ேய ெத�கிற�. 

யாைன ஒ�0 ,�தா� வாைய H� ெகா!5 �$ப� ைக இ" கிற�. 

வாைய  ைகயா� ெபா�தி ெகா.வ� அட க�தி), அைடயாள$. நா$ 

ைகைய ம���  ெகா!5ேபா+ ஒ" கா�யமாக வாைய& ெபா�தி  

ெகா.ள ேவ!�ய�" கிற�. யாைன கானா� �வாபாவ�கமாகேவ ( 

த�ன(ய)ைகயாகேவ) அத),  ைகய�� �தான�தி� உ.ள �$ப� ைக 

வாைய ஸதா:$ H�  ெகா!�" கிற�. �$ப� எ�றா� யாைன. அத� 

ைக �$ப� ைக. �$ப� ைகயா� ஆஹார�ைத எ5�� அ� வா+ ,.ேள 

ேபா�5  ெகா.கிறேபா�$, �$ப� ைகைய உசர� Y கி  ெகா!5 

ப�ள(0கிறேபா�$ ம�59தா� அத� வாைய& பா� க %�D$. 

இ&ப�&ப�ட வா+ காரராக& ப�.ைளயா� இ"&பதி� ெப�ய த�வா��த$ 

இ" கிற�. எ�தைன வ��வான(� ல1ண$ எ�0 கா�டேவ 

�$ப� ைகய�னா� வாைய H�  ெகா!�" ,$ கஜ Mப�தி� 

இ" கிறா�. அ�தைன வ��வ�� ,$ %�: ெமௗன$ தா� எ�0 

கா�5கிறா�. வ� ேந3வர� நிஜமான ஸு%க�. 

நா)Cய$: நா�, ெப�ய தி"�ேதா.க.. 

எ�ன? ஐ9� கர=க; , நா�, ேதா.களா? ஆமா$. Xயா&ய$ எ�ப� 

Xயாபக��. அட=,$. அ9த வைகய��, ைகக. ( Xயாப�ய$), 

ேதா.கள(� ( வ�யாபக$) அட=,$. ‘ @ லா$ பரதர’ �ேலாக%$ 

ச��Cஜ$ எ�ேற >0கிற�. 
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நாலி" Cய$ எ�பைத (4x 2= 8) எ�5 ேதா.க. எ�0 

எ5��ெகா.ள >டா�.  �யான�தி), உ�ய�வMப$ நா�, 

ேதா.க;$, ஐ9� கர=க;$ ஆன கணபதிய�� தி":"வேம. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 8: 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

10.  H�0 க![$ %$மத3 @வ5$ 

பத�ைர: 

H�0 க![$ – H�0 தி"  க!க;$ 

%$மத3 @வ5$ – %$மத$ ெபாழிகி�றப�யா� உ!டான த?$Cக;$. 

H�0 தி"  க!க.:  7�ய�, ச9திர�, அ ன( – இைவ H�0$ 

வ�நாயக�� க!க..  [ேஸாம ஸூ�ய அ ன( ேலாசநாைய நம: எ�ப� ஒ" 

அ�3சைன.]  இைவ இய)ைகய�� ந$ க!க; , Cல&ப5$ (&ரா "த) 

7�ய�, ச9திர�, அ ன( – இைவ இ�ைல.  அ&ரா "த 7�ய�, அ&ரா "த 

ச9திர�, அ&ரா "த அ ன( – இைவ H�0$ கணபதிய�� க!க..  இைவ 

H�0$ ப�!ட��. (ஜWவ உடலி�)   உ.ள 7�ய, ச9திர, அ ன( கைலகைள  

,றி ,$.  ப�!ட��.   ஒள(�9� ெகா!�" ,$ 7�ய, ச9திர அ ன(- 
இைவகள(� ேதஜ�ஸினா�தா�, அ!ட�தி� (ெவள( உலக�தி�) உ.ள 

7�ய ச9திர அ ன(க. உUஜWவ� கி�றன (உ+: ெப0கி�றன). கணபதிய�� 

க! அ"ளா� தா� ஜWவ� உ+: ெப0கிற�. 

/�மத�: 

க�னமத$, கேபாலமத$, பஜ̂மத$ – எ�ற யாைன,றிய %$மத=க..  இ�, 

இ3சா ச தி, ஞான ச தி, கி�யா ச தி – இைவகள(� உ"வகேம %$மத=க. 

எ�கிறா� சிவா ர ேயாகிக..  மதநW� ,றி�� இXவள: வ�ள கமா?  ஆ$.  ந$ 

பாவ நா)ற�ைத அழி�� அ".மண$ பர&ப�5$ கணபதிய�� தி"%க�ைத 

நிைன&பத),$ C!ண�ய$ ேவ!5$. 
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H�0 க!க. (தி�ய$பக�) ெபா�வாக சிவெப"மாைனேய ,றி ,$.  

‘H�0 க![$’ எ�0 கணபதிைய& பா5$ேபா�, கணபதி சிவ�வMபேம 

எ�0 ெத�கிற�.  அதனா� தாேனா அவைர ‘சிவ ஸுதாய � வரத H��தேய 

நம: “எ�0 கணபதி அத�வசீ�ஷ$ CகRகிற�? 

அ5�த வ� ‘இர!5 ெசவ�D$ இல=,ெபா� %�D$’.  இத� வ�ள க$ 

ச)0 நWளமாக இ"&பதா� 

அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 
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Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Sri Srinivasan for the article. Ram Ram 
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வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 9: 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

11. இர!5 ெசவ�D$ இல=,ெபா� %�D$ 

பத:ைர: 

இர!5 ெசவ�D$ – இர!5 தி"3 ெசவ�க;$ 

இல=, ெபா�%�D$ – சிர�தி� வ�ள=,கி�ற ெபா�னாலாகிய 

(த=க�தா� ெச+ய&ப�ட ) ம,ட%$ 

எ�ேலா" ,$ தா� இ" கிற� இர!5 ெசவ�.  இ"9� என பய�?  

சிறி�$ ெபா"ள)ற ஓைசய�� ெதாட�C ெகா!5, வாR ைகைய 

வ Wண��தத�தா� க!ட பல�. வ�நாயக�� இர!5தி"3ெசவ�கள(� 

ெப"ைம எ�ன? அைச�� அைச��, ஜWவ�கள(� ஆ�ம %ைறய�̂ைட 

ஏ),$ அ)Cத3 தி"3ெசவ�க. இர!5. நா$ உ.ள$ உ"கி& பா5$ 

�ேதா�திர=கைள, அவ)றி�உ.ள %ைறய�̂ைட, ேக�5  ேக�5 

கணபதிய�� தி":ள$ மகிRகிற�.  அ"ள(� அறி,றியாக அவ�� 

தி"3ெசவ�க. அைசகி�றன. அ9த அைசவ�லி"9� எ?$ ெப"=கா)0, 

எ=,$பரவ�, ப�றவ� கடலி� த�தள( ,$ ஆ�மாைவ வா� ெகா!5 

ேபா+ % தி எ�ற கைரய�� ேச�9�வ�5கிற�. 

இ9த இ" ெசவ�கள(� ெப"ைமைய � மஹா ெப�யவா ‘ கஜக�ணக� ‘ 

எ�ற நாமாைவ& ப)றி இXவா0 >0கிறா�க.. 

ெத+வ�தி� ,ர� – 6 $ ப,தி 

கஜக�ணக� 

கஜக�ணக� எ�றா� யாைன  கா� உ.ளவ�. கஜ%க� எ�0 %க$ 

%?ைதD$ ெசா�லிவ��டா� ேபாதா�. அவ"ைடய யாைன  கா�$ 

யாைன  கா�தா� எ�0 ப�ர�ேயகமாக3 ெசா�லேவ!5$ 

எ�கிறா�ேபா� இ&ப�& ேப� ெசா�லிய�" கிற�. 
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யாைன  காதிேல அ&ப� எ�ன வ�ேசஷ$? ம)ற �வாமி ெக�லா$ 

காைத3 @)றி& ெப�ஸாக ஒ" கா� வ�ட$ மாதி�& ேபா�5� ேதாேளா5 

ேச��ேத வ� ரஹ=க. ப!ண�ய�" ,$.இ9த வ�ட& ப�ரைப , 

உ.ேளD$, கிEட�� ,  கீேழD$ அ9த �வாமிய�� கா� எ=ேக 

இ" கிற� எ�0 நா$ ேத�  க!5 ப�� ,$ ப�ேய இ" ,$. 

அேநகமாக, ெப�ஸாக�ெதா=,$ ,!டல�ைத ைவ���தா� காைத� 

ெத�9� ெகா.ள %�D$. வ� ேந3வர� ஒ"�த�தா� இத), வ�ல ,. 

அவ"ைடய யாைன  கா� அவ"ைடய ெப�ய %க ம!டல�� , 

ஸமஅளவாக இர!5 ப க%$ வ���� வ�சாலமாக &ரகாசி கிற�. 

நா$ ப![$ ப�ரா��தைனெய�லா$, ந$%ைடய 

%ைறய�̂ைடெய�லா$ ேக�க ேவ!�ய� �வாமிய�� கா�தாேன? 

அ9த  கா� ெத�9த�$ ெத�யாம*$ இ"9தா�எ�னேவாேபா�தாேன 

இ" கிற�? கஜக�ணகராக வ� ேந3வர�தா� த�Gைடய ெப�ய காைத 

ந�றாக வ���� ெகா!5 ம)ற ெத+வ=க;ைடயைத& ேபா� 

ம!ைட& ப கமாக ஒ�� ெகா.கிற மாதி� இ�லாம� %� ப கமாக 

வ���� ெகா!5 – ந$ &ரா��தைனகைள ந�றாக  ேக�5  ெகா.கிறா� 

எ�ற உ�ஸாஹ�ைத நம ,  ெகா5 கிறா�. 

ம)ற எ�லா& ப�ராண�க; ,$ கா� ,ழிவாக  கி!ண$ மாதி� 

இ" கிற�. யாைன ,�தா� FLAT -ஆக வ�சிறி மாதி� இ" கிற�. 

ேக�கிற ச&த$ சிதறி& ேபாகாம� ப���� உ.ேளஅG&Cவத)காகேவ 

ம)ற &ராண�க; , ,ழி9� இ"&ப�. யாைன ,  >�ைமயான 3ரவண 

ச தி (ேக�,$ ஆ)ற�) இ"&பதா� சிதறாம� ப���� உ.ேள 

அG&ப[$ எ�கிற அவசிய$இ�ைல. ப�.ைளயா� ந$ 

ேவ!5த�கைள ந�றாக  ேக�5  ெகா.வா�. 

யாைன ெப�ய காைத வ�சிறி மாதி� ஆ��  ெகா.வ� ெரா$ப அழ,. 

ப�ராண� வ� க�திேலேய யாைன ஒ�றா�தா� இ&ப�  காதா� வ�சிறி 
ேபா�5  ெகா.ள %�வ�. ஏதாவ� Q3சிெபா�ைட வ�ர�5வத)காக 

ஒ" தர$. இர!5 தர$ ேவ!5மானா� மா5>ட  காைத ஆ�ட 

%�Dேம தவ�ர, யாைன மாதி� ஸதா ப!ண %�யா�. மா5 ஏேதா 

ெகாVச$ஆ�5வத), >ட ��ெரய�� ப!ண�  ெகா.ள 
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ேவ!�ய�" கிற�. யாைனதா� அநாயாஸமாக, ெரா$ப இய)ைகயாக 

எ&ப& பா��தா*$ காைத ஆ��  ெகா!ேட இ"&ப�.கஜா�பால$ (கஜ 

ஆ�பால$) கஜதாள$ எ�ேற அத),& ேப� ெகா5�� ைவ�தி" கிற�. 

தாள$ எ�றா� பைன, அதாவ� வ�சிறி.  பா�5 , வ�ரலா� ேபா5வ�$ 

தாள$. ஆைன வ�சிறிமாதி�D.ள காைத ஒேர சீராக� தாள$ ேபா5கிற 

மாதி� அைச�� ெகா!ேட இ" கிற�. 

மன(த�க. யாைன மாதி�  காைத ஆ�5வ� சிரம ஸா�தியமான ஒ" 

ெப�ய வ��ைத. அைத�தா� கஜக�ண$ ேபா�டா*$ நட கா� எ�0 

ெசா�கிேறா$. கஜக�ண$ எ�பைத கஜகரண$எ�0 நிைன�� ெகா!5 

யாைன மாதி� ,��  கரண$ ேபா�டா*$ நட காததா ,$ எ�0 

அ��த$ ப!ண�  ெகா.கிறா�க.. அ� ஸ�ய��ைல. யாைன மாதி� 

காைத ஆ�5கிறவ��ைத�தா� கஜக�ண$. 

கஜக�ண$, ேகாக�ண$ ேபா5வ� எ�ப� %? வசன$. ேகாக�ண$ 

எ�கிற வா��ைதய�� க�ண$ எ�றா� கா� எ�0 அ��தமி�ைல. க�ண 

எ�ப�  �யா பதமாக (வ�ைன3 ெசா�லாக)வ"$ேபா� �ைள&ப�, 

,��வ� எ�0 அ��த$. ஒ" மா��� உட$ப�� வ�ரலாேலா 

தா� ,3சியாேலா ,�தினா� உடேன அத� உட$C %? க @ழி@ழியாக 

அைல மாதி� ஒ" சலன$பர:$. இேத மாதி� ஒ" மN6ய� ப!ண�  

கா�5கிற அQ�வமான வ��ைத�தா� ேகாக�ண$.  கஜக�ண வ��ைதD$ 

அேத மாதி�தா�, ஸுலப�தி� க)0  ெகா.ள %�யா�. 

நம , ெரா$ப சிரமமாய�"&பைத வ� ேந3வர� வ�ைளயா�டாக& 

ப![வைத கஜக�ண� எ�ற ேப� கா�5கிற�. 

யாைன காைத ஆ�5வதி� அழ, இ"&பேதா5 ஒ" ப�பஸு$ 

இ" கிற�. மத$ ப�� கிற கால�தி� அத� %க�தி� க�ன& 

ப�ரேதச�தி� மத ஜல$ ஸதா:$ �ள(��  ெகா!�" ,$.அத)காக ஈ, 

எ0$Cக. ஏகமாக ெமா+ க வ"$. அ�கைள வ�ர�5வத), 

வசதியாகேவ பகவா� யாைன , வ�சிறி காைத  ெகா5��, அதனா� 

வ�சிறி  வ��5  ெகா.;$ திறைமD$ெகா5�தி" கிறா�. 
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வ� ேந3வர�� க�ன�தி� மத ஜல$ வழி9� ெகா!5 இ"&பைத 

ஆ3சா�யா. கேபால தான வாரண$ எ�0 (கேணச பVசர�தின�தி�) 

ெசா�லிய�" கிறா�. கேபால$ எ�றா� க�ன$.தான$ எ�றா� மத 

ஜல$. (,றி&C:  இைத�தா�, %$மத� @வ5 எ�0 ேபான வ�ய�� 

பா��ேதா$) 

ப�.ைளயா� ெப"க வ�5$ மத ஜல$ எ�ப� ஆன9த தாைரதா�,  "பா 

தாைரதா�. பரம ம�ரமாக இ" ,$ அ$"த$ அ�. அ9த மாY�ய மத 

நWைர "சி பா�&பத)காக வ!5க. ஏகமாகவ"$. இைதD$ ஆ3சா�யா. 

ஒ" �ேதா�திர�தி� ெசா�லிய�" கிறா�. 

கல�-தான க!ட$ மில� &"=க ஷ!ட$ 

மத ஜல�ைத ெமா+ ,$ வ!5கைள வ�ர�5வத)காக& ப�.ைளயா� 

வ�சிறி  காைத ஆ��  ெகா!ேட இ" கிறா�. ேகாப�தி� 

வ�ர�5வத�ல. ,ழ9ைத �வாமி ,$ இ� ஒ"வ�ைளயா�5தா�. 

வ!5க;$ அவ�ட�தி� இ9த வ�ைளயா�5 காக�தா� வ"வ�. 

அவ"ைடய த�ஸனேம அவ)0 , அ$"தமாக இ" ,மாதலா� மத 

ஜல�ைத ,� க ேவ!5ேமஎ�பதி�ைல. வ�ைளயாடG$, அவ� 

த=க; , வ�@றG$ எ�ேறதா� அ�க. க�ன��க!ைட வ9� 

ெமா+ ,$. நா$ ,ழ9ைத காதி� வ�ைளயா�டாக "�� எ�0 க�தி 
அ�மய��>3செல5&பைத& பா��� ஸ9ேதாஷ&ப5கிேறா�லிேயா? 

அ9த மாதி�& ப�.ைளயா"ைடய ெப�ய காதிேல அதிர அ� கிற மாதி� 

த=க; ேக உ�ய ஜ=கார ச&த$ ேபா�5 ேவ� ைகப!ணG$ எ�ேற 

வ!5  >�ட$ வ"$. அ9த ேவ� ைக வ�ைளயா�ைட C�9� ெகா!5 

அவ"$ காைத ஆ�� ஆ�� அ�கைள வ�ர�5கிற மாதி�& ப![வா�. 

அ9த  கா)றிேலஅ�க. மா)றி மா)றி ஒ�& ேபாவ�$, ம0ப� வ9� 

ெமா+&ப�மாக அம� கள$ ப![$, மதஜல�திேல வ�சிறி  காதி� 

கா)0& ப�5 �வாமி , ஜி�ெல�0 ஆன9தமாய�" ,$. 

ராகவ ைசத�ய� எ�0 ஒ"�த� மஹாகணபதி �ேதா�திர$ எ�0 

ெச+தி" கிறா�. அதி� ம9�ர சா�திர வ�ஷய=கெள�லா$ 

வ"வேதா5 அழகான கவ�தா வ�ணைனD$ அழகான வா கி�வ"கிற�. 

வ� ேந3வர� வ�சிறி  காைத ஆ�� வ!5  >�ட�ைத வ�ர�5வ� 
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ேபால வ�ைளயா5வைத அதி� நWள ெந5க வா��ைதகைள  ேகா�� 

அழகாக3 ெசா�லிய�" கிற�. 

தாநாேமாத-வ�ேநாத-*&த-ம�ப &ேரா�ஸாரணாவ��பவ� 

க�ணா9ேதாலன-ேகலேனா வ�ஜயேத ேதேவா கண ராமண W 

‘தான ஆேமாத$’ எ�றா� மதஜல�தி� ஸுக9த$. �வாமி ெப" ,$ 

மத ஜல$ கமகமெவ�0 வாஸைன அ� கிற�. அேநத வ�ேநாதமான, 

அதாவ� இ�பH�5கிற வாஸைனையேமா9ததி� வ!5க; , ஒேர 

ேபராைச உ!டாகிற�. மத ஜல�ைத அ&ப�ேய ,���வ�ட 

ேவ!5ெம�0, *&த ம�ப எ�றா� ேபராைச ெகா!ட வ!5க.. 

அ�ல� வாஸைனய��மய=கி&ேபான வ!5க. எ�0$ அ��த$ 

ப!ணலா$. அ9த வ!5கைள வ�ர�ட[ெம�0 ஒ" வ�ைளயா�5 

ஆவ��பாவமாகிற�, வ�ைளகிற�. 

ேகலன$ எ�றா� வ�ைளயா�5. எ�ன வ�ைளயா�5 க�ணா9ேதாலன 

ேகலன$ க�ண ஆ9ேதாலன$ எ�றா� காைத %�ேனD$ 

ப��ேனDமாக ஆ�5வ�. 

ஊVச* , ஆ9ேதால$ எ�0 ெபய�. ேதால$ எ�0 ம�5$ 

ெசா�னா*$ அேத அ��த$தா�. ேதால உ�ஸவ�ைத�தா� 

ேடாேலா�ஸவ$ எ�0 ெசா�லி ஊVச� ேபா�5 �வாமிையஆ�� 

ஸ9ேதாஷப& ப5கிேறா$. ேடாலி >ட இேதா5 ஸ$ப9த&ப�ட�தா�. 

காைத ஆ�� வ!ைட வ�ர�� வ�ைளயா5$ேபா� வ� ேந3வர� 

>5தலான அழகாக வ�ள=,கிறா�. ெவ)றி வ Wரராக வ�ள=,கிறா�. 

பைடெய5 ,$ வ!5  >�ட�ைத வ�ர��ய� ,$ெவ)றி வ Wரராக 

வ�ள=,கிறா�. 

இ=ேக ப�.ைளயாைர கண ராமண� எ�ற ெபய�� ,றி&ப���" கிற�. 

 ராமண� எ�றா� ஒ" ,றி&ப��ட >�ட�� ,� தைலவ�. கிராம$ 

எ�றா� சி�ன ஊ� எ�0 ெபா�வாக நா$எ5��  ெகா.;$ அ��த$. 

அதி� தைலயா�யாக இ"&பவ� கிராமண�. அ&ப�ய�"9தவ�கள(� 

வ$ஸ�தின�தா� இ&ேபா�$ ஜாதி& ெபயராக கிராமண� எ�0 ேபா�5  

ெகா.கிறா�க.. சிவ கண=க; ,� தைலவராக, கணபதி-கேணச�-
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கணாதிப� கணநாயக� எ�றா�லா$ ெசா�ல&ப5பவைர இ=ேக 

கண ராமண� எ�0 அழகான வா��ைத ேபா�53 ெசா�லிய�" கிற�. 

கண ராமண�யாக ஏக&ப�ட ப�வார கண=க. 7ழ இ" கிறவரானா*$, 

அவ�க. யா"$ தன ,3 சாமர$ ேபாட ேவ!5ெம�றி�லாம� தாேன 

த� கா�கைளேய ஆ��& ேபா�5 ெகா.கிறா�. சாமர க�ண� எ�0 

அதனா� ேப�. 

Hஷிக வாஹன ேமாதக ஹ�த 

சாமர க�ண….” 

  

கஜக�ணராக இ"&பதா�தா� அ&ப�� தன ,� தாேன த�னாேலேய 

சாமர$ ேபா�5 ெகா!5 கரண$, காரண$, க��தா, க"வ� எ�லாேம 

தா$தா� எ�0 கா�5கிறா�. 

  

(தி"3ெசவ�கள(� ெப"ைமைய& ப)றிய நாமா ம)ெறா�0$ இ" கிற�) 

ெத+வ�தி� ,ர� – 6$ ப,தி 

வ ர�!ட: 7�பக�ேணா ேஹர$ப �க9தQ�வஜ: 

“7�&பக�ண�’ எ�ப� அ5�த ேப�. அத)க&Cற$ இர!5 ேப�க.தா�. 

7�&பக�ண� எ�றா� %ற$ ேபா�ற கா�கைள உைடயவ�. 7�&ப$ 

எ�ப� %ற$. 7�&பணைக எ�றா� %ற$ ேபா�ற நக$ உைடயவ.. 

‘7�&ப – நகா’ எ�ப� ஸ$� "த& Cண�3சிவ�திகள(�ப� ‘7�&பணகா’ 

எ�0 ஆ,$. நகேம %ற�தள: எ�றா� எXவள: ெப�ய Mபமாக 

இ"9தி"&பா. எ�0 ஊஹி கலா$. 

‘கஜக�ணக�’ எ�0 காைத ைவ�� %�ேனேய ஒ" ேப� ெசா�ன 

அ&Cற$ ‘7�&பக�ண�’ எ�0 இ�ெனா" ேப� ேவ0 ெசா�வாேன�? 

‘>றிய� >ற�’ எ�ற ேதாஷமாகாதா எ�றா�,ஆகா�. 
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மட=காத, ,வ�யாத ஆைன  காைத ந�றாக வ����  ெகா!5 

&ரா��தைனகைளெய�லா$ வ��5& ேபாகாம� %? க  ேக�கிறா� 

எ�பதா� கஜக�ணக� எ�ற ெபய� ஏ)ப�டதாக&பா��ேதா$. ஆனா� 

அவ� ந$ &ரா��தைனைய ம�59தா� ேக�கிறாரா? எ&ேபா�$ 

எ=ேகD$ உ.ள அவ� நா$ ேப@கிற இதர& ேப3@ க. 

எ�லாவ)ைறD=>ட�தா� ேக�5 ெகா!�" கிறா�. அதிேல 

% கா�வாசி , அச�5& ேப3சாக�தா� இ" ,$. ேவ!டாத 

வ�யவஹாரமாக�தா� இ" ,$. ஏ�, ந$%ைடய &ரா��தைனய�ேலேய 

அேநக$ அச�5ேவ!5தலாக�தா� இ" ,$! அெத�லாவ)0 ,$ 

அவ� கா� ெகா5&ப�, ெசவ�சா+&ப� எ�றா� எ&ப�ய�" ,$? 

ஆைகயா� எ�லாவ)ைறD$ ேக�5 ெகா!டா*$ 

ேக�,$ேபாேதஅவ)றி� த.ள ேவ!�யவ)ைற� த.ள(வ��5, ஏ)க 

ேவ!�யைத ம�5$ காதி� த=க ைவ��  ெகா.வா�. அைத  

கா�ட�தா� அவ" , 7�&பக�ண�, %ற காத� எ�0 ஒ" 

ெபய�ஏ)ப��"&ப�. 

அெத&ப�? 

%ற$ எ�ன ப![கிற�?தா�ய=கைள& Cைட�� உமி, க� %தலான 

ேவ!டாத சர ,கைள� த.ள(வ��5, ேவ!�யதான தா�யமண�ைய 

மா�திர9தாேன ப���� ைவ��  ெகா.கிற�?உ"வ அைம&ப�னா� 

%ற$ மாதி�D.ள கா�கைள Cைட கிற� ேபாலேவ அவ� ஸதா:$ 

ஆ��  ெகா!5, இ&ப��தா� ந$%ைடய ேவ!டாத வ$C 

�$Cகைள� த.ள(வ��5ேவ!�ய — நா$ ேவ!5கிற — வ�ஷய=கைள 

ம�5$ ெசவ� ெகா.கிறா�. %தலி� ‘ேவ!�ய’எ�கிற இட�தி� 

‘ேவ!டா$ எ�0 த.;வத)கி�லாத’, ‘ஏ)கேவ!�ய’எ�0 அ��த$. 

‘நா$ ேவ!5கிற’எ�கிற இட�தி� ‘&ரா��தி கிற’எ�0 அ��த$. இ&ப�, 

ஏ)க  >�யதாக நா$ &ரா��தி கிற வ�ஷய=கைள மா�திரேம காதி� 

த=கைவ��  ெகா.கிறா�. 

அவ� காைத ஆ�5வைத வ�சி0வேதா5 ஒ&ப�5$ ேபா�, க�ன மத நW�� 

ஜி�ெல�0 கா)ற� க& ப!ண�, வ!5கைள வ�ர�� 

வ�ைளயா5வதாக& பா��ேதா$. அைதேய %ற�தா�Cைட&பத), 
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ஒ&ப�5$ேபா� தா$ ஸகல�ைதD$ ேக�5  ெகா!�"&பதி� 

அவசியமி�லாதைத� த.ள(, ந�லைத ம�5ேம காதி� வா=கி  

ெகா.கிறாெர�0 ெத�9� ெகா.கிேறா$. 

“ம)ற மி"க=க. மாதி�  ,வ�9த காதாய��லாம�, வ���த காதாக 

இ"9� எ�லா& ப�ரா��தைனD$ ேக�5  ெகா.கிறா� எ�பதா� எ�ன 

அச�5& &ரா��தைன ேவ!5மானா*$!ணலா$; நிைறேவ)றி  

ெகா5�� வ�5வா� எ�0 நிைன க ேவ!டா$. எ�லாவ)ைறD$ 

ேக�ப� வா�தவ$. ஆனா� ேக�,$ேபாேத எ� ஸ�யான &ரா��தைன, 

எ� ஸ�ய��லாத&ரா��தைன எ�0$ சீ�Y கி& பா���, ஸ�யானைத 

ம�5ேம காதி� நி0�தி  ெகா!5 ம)றைத� த.ள( வ�5வா�”எ�0 

C�ய ைவ&பத),�தா� 7�&பக�ண� எ�0 தன(யாக ஒ"ெபயைர3 

ெசா�லிய�" கிற�. 

மஹா ெப�யவா ெசா�*$ அழேக அழ,தா�. 

இல=, ெபா�%�: 

ேதவகண$, மாGடகண$, Qதகண$, வ�ல=,கண$ %தலிய எ�லா 

கண=க; , %த�வ� இவ�தா� எ�0 அறி:0��கிற� இவ� 

தா=கிய�" ,$ த=கம,ட$.தகாதவ�க; ,வ� கின=கைள த"கிறா�, 

த கவ�க; , வ� கின=கைள வ�ள ,கிறா� எ�பேத ‘வ� ேன�வர’ 

எ�ற நாம$. ெப"9தைலவ�, தன , ேம� ஒ" தைலவ� இ�லாதவ� 

என& ெபா". த"$’வ�நாயக�’ எ�ற நாம$ ெகா!டவ� இவ�.  கணபதி 
ஒ"வேர ெபா�ம,ட$ Cைனவத), உ�ய %த�வ� எ�பைத  

கா�5கிற� – இல=, ெபா�%� எ�ற வா கிய$. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$.  � மஹா ெப�யவா சரண$, 

கேணச சரண$ 
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Vinayagar Agaval – Part 10 
BY SAI SRINIVASAN ON  JUNE 29, 2016 • (  0  )  

  

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Shri Srinivasan for the article. Ram Ram 

வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 10 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

12. திர!ட%& C�d� திகெழாள( மா�C$ 

பத:ைர: 

திர!ட%& C�d� திகR ஒள( மா�C$ – H�0 C�கைள  >�� 

%0ேக)றிய Q[� அண�9த ஒள( ெபா"9தியதி"மா�C$ 

%&C� d�: 

தி�பாதா எ�0 CகR ெப)ற காய�� ம9�ர$, ” ஓ$Q� Cவ�ஸுவ: 

த�ஸவ��� வேர!ய$ ப�ேகா ேதவ�யதWமஹி தி ேயா ேயா ந: 

&ரேசாதயா�” 

ய: – எவ� 

ந: – நம� 

திய: – சி9தைனகைள 

&ரேசாதயா� – அ". ஒள( ெபற ஊ ,கி�றாேனா (அவேன) 

வேர!ய$ – மிக3 சிற9த 

ஸவ��: – சிவ 7�ய� 

ஓ$ – (அவேன) ஓ$கார$ 

Q: – உட� உலக$ 

Cவ: – உய�� உலக$ 

ஸுவ: – மன உலக$ (%தலியைவகள(� வ�ள=,பவ�) ஆன 

த� – அ9த 

ேதவ�ய – இைறவGைடய 
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ப�க: – அ". ஆ க�ைத 

தWமஹி: – (எ�0$) தியான$ ெச+ேவா$ 

இ&ப� ெபா". ப5$ இ$ம9திர�தி� ‘த� ஸவ��:’ எ�பத),, அவரவ� 

த$ இ6ட ெத+வ$ அ�ல� மதஅGஸார&ப� ெபா". >0வ�. 

ெபயைரD$ உ"வ�ைதD$ ைவ��, யா" ,$ கவைல ேவ!டா$. 

உ.ள�Y+ைமDட� இ$ம9திர�ைத உபாசி�� பய� ெபறேல 

ேவ!5$. த� ஸவ��: எ�பத), கணபதி பரமாக கா!பா�க. கணபதி 
உபாசக�க..  அத)கான பயைனD$ அைடவா�க.. 

கணபதி சாMப�ைத அள( கிற� காய��. காைலய�� &ரLம �வMப$, 

மாைலய�� வ�6[ �வMப$,உ3சி&பகலி� "�ர �வMப$.  அதனா� 

ந5&பக� காய�� ஜப$, மிக:$ ெப"ைம ெப"$. 

�"தி, கணபதி காய��ைய ‘ஏக த9தாய வ��மேஹ வ ர�!டாய 

தWமஹி, த9ேநா த9தி &ரேசாதயா�’ எ�0CகRகிற�. இத� அ"ைமைய 

நா$ ந�, உண�9� ெதாட�9� ஜப� கேவ!5$. 

கணபதிய�� தி"ேமன(ய�� உ.ள ஒXேவா� உ0&C$ சிற9த ஒXேவா� 

உபேதச�ைத ெச+�ெகா!ேட இ" கி�றன. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$.  � மஹா ெப�யவா சரண$, 

கேணச சரண$ 
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Vinayagar Agaval – Part 11 
BY SAI SRINIVASAN ON  JULY 1, 2016 • (  3 )  

  

 

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Sri Srinivasan for the article. Ram Ram 
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வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 11: 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

13. ெசா)பத$ கட9த ��யெம+Vஞான 

14. அ)Cத$ நி�ற க)பக  கள(ேற 

15. %&பழ$ Nக"$ Hஷிக வாகன! 

பத:ைர: 

ெசா)பத$ கட9த – ெசா)கள(� அளவ�), அ&பா� ஆன 

��ய ெம+Vஞான – ��ய நிைலய�� நி),$ அ". ஞான �வMபமாக 

அ)Cத$ நி�ற – அ)Cதமாக இ" கி�ற 

க)பக கள(ேற – க)பக$ ேபா� அ". பாலி ,$ ஆன9த ஆ!ைமD.ள 

யாைன%க& ெப"மாேன 

%&பழ$ – வாைழ, மா, பலா ஆகிய % கன(கைள 

Nக"$ – உ![$ 

Hஷிக வாகன – ஊ"$ ெப"3சாள(ைய ஊ�தியாக உைடயவேர 

ஐ9� ஞாேன9தி�ய=க. (Cல�க.) ஆ�மாேவா5 ெதாட�C ெகா!5 

@ைவ (நா ,), ஒள( (க!க.),ெதா5உண�3சி (ேதா�), ஓைச (கா�), 

Nக�த� (H ,) – எ�பைத அGபவ�&ப� – ‘ஜா ர அவ�ைத’ 

அைதவ�ட& ெப�ய� ‘�வ&ன அவ�ைத’.  அ� ‘கன:’ எ�G$ 

மன:லக$. அ=ேக Cல�க. தைட இ�றிவ�ைர9� எ=,$ தா:$. 

இ9த இர!5 அவ�ைதக;$ நிைல இ�லாத சலன�தி� இ" ,$. 

இ9த சலன�தி�, ெசா)க; , ஆ�சி உ!5. 

ஸுஷு&தி எ�ற ஆR9த உர க நிைலய�� ெசா)கள(� ஆ�சி 
ேசா�வைட9� ம=கிவ�5$. என(G$ இ� ஒ" மறதிநிைல.  இதனா*$ 

பய� இ�ைல. 

மன$ ப�ராணன(� அட=கி, சி�த$ ெம+Vஞான அ". உண�வ�� ஒ�றி 
நி)ப� ‘��ய’ நிைல.  இ9த நா�கா$நிைலய��, உய�� கணபதிைய 

உணர%�D$.  இ9த நிைலைய அைடD$ ஞான(க. இர:-பக� எ�ற 
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காலவ�கார�ைத கட9தவ�க..  இ�ப$-��ப$ எ�ற மன வ�கார�ைத 

ெவ�றவ�க., இற&C-ப�ற&C எ�ற உய���வ�கார�ைத ஒழி�தவ�க..  

�ைவத   வ�கார=க. கட9தவ�க.. 

ேமலான அ9த உண�வ�� ெம+Vஞான$ ேம:$. இ� ‘��யாதWத’ நிைல. 

அ9த இட�தி� அ)Cத$ பல ெவள(யாக,அ". ஒள( ெவ.ள�தி� ந5வ�� 

அம�9�ள� ந$ ஆைன%க கணபதி. 

ேவ!5வா� ேவ!5வைத அள( ,$ அ9த H��திைய, ‘க)பக  கள(0’ 

எ�0 அைழ கிறா� ஒளைவயா�. 

க)பக$ – க�ப��� த"வ�:  அ�ய ச=க�ப$ எைதD$ அ".பவ� 

கணபதி எ�ப� ,றி&C. 

கள(0 – ஆன9த ஆ!ைமD.ள யாைன.  இேத ெப"மாைன ‘ C�திய� 
*ைறபவ! க&பக� என வ�ைன க�ேத,$’ -எ�0 தி"&Cகழி� 

அ"ணகி�நாத� பா5கிறா�.  இ=ேக அ"ணகி�யா� ,றி ,$ ‘ C�தி’ 
அ9தL கரண�தி�ஒ�றான ‘C�தி’ இ�ைல.  ��ய 

ெம+Vஞான�ைதேய ‘C�தி’ எ�கிறா�. 

தி"நா: கரச� (அ&ப� ெப"மா�) தன(� தி"�தா!டக�தி� இ9த 

H��திைய, ‘ஞானH��தி, ெசால)க�ய7ழலா+, க)பகேம’ – எ�0 

அ�Cட� CகRகிறா�.  அ9த பாட�: 

‘ந)பத�தா� ந)பதேம ஞான9��தி நலV@டேர நா�ேவத� த&பா� 

நி�ற 

ெசா&பத�தா� ெசா&பத/� கட,* நி(ற 

ெசால&க:ய ;ழலா7 இ*�( த(ைம! 

நி)பெதா�� நிைலய�லா ெநVச9 த�G. 

நிலவாத Cலா*ட$ேப C,9� நி�ற 

க&பகேம! யாG�ைன வ�5ேவ ன�ேல�! 

கனகமா மண�நிற�ெத= கட:ளாேன! 
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&ரLமா, வ�6[, "�ர�, மேக�வர�, சதாசிவ� – எG$ ஐவ�G$ 

கட9த ��ய சிவ�தி� �வMபேம கணபதிஎ�கிற� �கா9தCராண$.  

அ&ெப"மாG , அ"வ$, உ"வ$, அ":"வ$ எ�பைவ அவ� 

தா=,$அ"�ேகால=க.. இைதேய அத�வசீ�ஷ%$ ‘ �வேமவ 

&ர�ய1$ த�வமஸி’, �வ$ &ரLமா��வ$,வ�6[��வ$, 

"�ர��வ$ இ9�ர� �வ$ ” – எ�கிற�. 

அநாதி நி�ய ெத+வ$ அவ�.  உய��க. உ+வைடய ெம+Vஞான 

தி"ேமன( தா=கி அ)Cதமாக ெவள(&ப�5அ�ப�க; , 

அ".பாலி&பவ�. தி�கரண%$ ஒ"மி�தால�றி அ&பரமைன த�சி&ப� 

ஆவதி�ைல. கா[$ேபா� க� %க$ (யாைன %க$), ஊ�றி 
ேநா கினா�, ஞான ஆகாய$. அ?9தி உண�9தா� – 

ப�ரணவ�வMபமான ஞான  கன� இவ� தி":".  இ9த இர!5 

அ�க.: 

ெசா)பத$ கட9த ��யெம+Vஞான 

அ)Cத$ நி�ற க)பக  கள(ேற 

– ர�தின @" கமாக எXவள: அழகாக ெச+திகைள அறிவ� கி�றன!  

இ&ப,திைய ப� ,$ேபாேத ந$உ.;ண�:, பரவச$ மி,9� 

பா5கி�ற� அ�லவா! 

ெசா)பத$ கட9த ��ய ெம+Vஞான அ)Cத$ நி�ற க)பக  கள(0 – நா$ 

எ�ேலா"$ அறி9� உ+ய அ�ய ஒ"தி":"வ$ ெகா!ட�.  

தி"ேமன(ய�� உ0&Cக. ஒXெவா�றிG$, எ!ண�ற9த த��வ=க. 

இ" கி�றன. அ�தி":"வ�� பாதாதி ேகச=கைள ப�ன(ர!5 

அ�களா� பய ப தி வ�நயெமா5 பா�ய 

ஒளைவயா�,அ&ெப"மாG ,�ய நிேவதன�ைதD$, 

நிைன:0��கிறா�. 

%&பழ$: 

மா, பலா, வாைழ – இவ)ைற Nக�பவ�.  ேபாகியாக இ"9�, உய��க; , 

சிவேபாக�ைத அ";பவ� அவேரஎ�பைத அறிவ� க %&பழ$ Nக�பவ� 

அ9த %த�வ� எ�கிறா�. 
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Hஷிக வாகன$: 

அ!ட=க. அைன�திG$ ெப�யவ� ஆைன %க�தவ�. அ[வ�G$ 

சிறியவ� அவேர. மிக3சிறிய ப�ராண� ஒ�0(ெப"3சாள() தா=,$ 

அ��ைண ேல@ைடயவ�. இ� அ!ட N�ப$.  உபாசைன வள�3சி , 

த,9தா)ேபா�L"தய�தி� அ". வ�ள க$ ப�ற ,$.  அ9நிைலைய 

‘ச திநிபாத$’ எ�ப�.  ச தி – அ"..  நிபாத$ – ஒ? க$. ச திநிபாத$ 

பட"$ சமய$, சாதக�க; , ,!டலி  கன� ,0," எ�0 ேமேலறி& 

பாD$. ெப"3சாள( ஓ�ட$ேபா� அ� இ" கிற�. Hலாதார�தி� 

ஓ�&பாD$ ,!டலி  கன� ஏறி அம�9�.ளா� ப�.ைளயா� 

எ�ப�’ப�!ட N�ப$’. 

இXவ�கைள பாட& பாட, ெநVச�தி� ெதவ��டாத ேப��ப$. ெபா". 

ெத�9ேதா ெத�யாமேலா கணபதிய���வMப�ைத இ9த& பாட� Hல$ 

�ம��� வ9தா�, த க சமய�தி� அவ� த�சன$ கி�5$. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$.  � மஹா ெப�யவா சரண$, 

கேணச சரண$ 
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Vinayagar Agaval – Part 12 
BY SAI SRINIVASAN ON  JULY 5, 2016 • (  0 )  

  

  

 

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Sri Srinivasan for the share. Ram Ram 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 12: 

 

 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

16.  இ&ெபா? ெத�ைன ஆ�ெகா.ள ேவ!�� 

17.  தாயா+ என ,� தாென?9 த"ள( 

18.  மாயா& ப�றவ� மய க$ அ0�� 

பத:ைர: 

இ&ெபா?�: – இ9த 1ண�தி� 

எ�ைன:  – ஒ�0$ அறியாத எள(ேயனாகிய எ�ைன 

ஆ�ெகா.ள ேவ!� – ஆ!5 ெகா.ள வ�"$ப� 
என ,� தாயா+ – எ�ன(ட�தி� அ�C ெச*��$ அ�ைன ேபா� 

தா� எ?9த"ள( – உ�Gைடய இய)ைக க"ைணய�னா� எ� %� 

வ9� 

மாயா& ப�றவ� – %�வ�லா� மA!5$ மA!5$ வ9�ெகா!�" ,$ 

ப�றவ�ய�� 

மய க$ அ0�� – மய க�ைத அ�ேயா5 ேவர0�� 

மாயா� ப�றவ� மய"க�: 

இ9த உட� பVச Qத=க;$ அேதா5 >�ய பVச த�மா�திைரக;$ 

>� வ9த�. பVச Qத=க. &��வ�(வாசைன), ஜல$ (@ைவ), அ ன( (ஒள(), 
வாD (�ப�ச$/ெதா5 உண�3சி), ஆகாச$ (ச&த$).  ஒXெவா"உட*$ 

ேதா�றிய ப�� வள�9�, தள�9� அழிகிற�.  அ&ெபா?�, உடலி� 

இ"9த பVச Qத=க;$,தன(�தன(ேய ப��9� அத� அத� இட�ைத 

அைடகி�றன.  அழகாக ேபண� வள��� ேபாஷா காக இ"9தஉட�, 

இ&ப� ெகாVச$ ெகாVசமாக ஒ�9� ெநா�9� 

உ" ,ைல9�வ�5கிற�. இைத நிைன�தா�, ந$உ.ள$ ந5=,கிற�. 
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உடலி� இ"9த ஆ�மா ம�5$ அழிவ� இ�ைல. >��� இ"9த கிள( 
பற9� ேபாவ�ேபா�, உடலி� இ"9தஉய�� ஒ"நா. உடைல வ��5 

ஓ5கிற�. க�ம வ�ைன , ஏ)ப ம)ெறா" உடைல அைட9�, 

அதிலி"9�ம0ப�D$ வாR ைக, உலகிய� நா�ட$ – எ�லா$. 

இவ)ைற நிைன காம� இ"9தா�, இைவேதா�0வதி�ைல, ஆனா� 

நிைன�தாேலா ெநV@ ெவ���வ�5$ ேபா� அ3ச$ அதிக� கிற�. 

மாயமாக�ேதா�றி ம!ணா,$ இ9த வாR ைகய�� தா� எ�தைன 

அப�மான$? இத), ெபய� தா� மய க$.எ&ப�வ9த� இ9த மய க$? 

ஓயாேதா இ&ப�றவ� எ�0 ஓயாம� நிைன கிேறாேம? இத), ேவ!5$ 

ஒ"%)0&C.ள(. கணபதி தி"வ". இ"9தா� தா� அ� %�D$.  

அத), நா$ எ�ன ெச+ய ேவ!5$?வரதH��தியான கணபதிைய 

நிைன�� நிைன��� ெதாழ ேவ!5$. ப தி ெச+ய ேவ!5$. ேவ0 

வழிஇ�ைல.  இைத  கா!ப� கேவ ஒளைவயா� ‘மாயா& ப�றவ� மய க$ 

அ0��’ எ�கிறா�. 

தாயாக வரேவ!5$: 

ப தியா� நா$ ெச+D$ ப�ரா��தைனைய கணபதி அறிகிறா�.  தன ேக 

ஆன க"ைணய�னா�, சிறி� சிறிதாகநம ,$ ப ,வ$ வ"கிற�.  கால$ 

பா��� கணபதிய�� க"ைணD$ ெவள(&ப5கிற�. அ9த 

1ண�தி�மாய&ப�றவ�ய�� இ"9த மய க$ அ�ேயா5 அழிகிற�. 

இைறவனா� ஆ�ெகா.ள& ப�5 இ�ப அGபவ$உ!டானா�, 

ம0ப�D$ மாய&ப�றவ�ய�� மய க$ இ�ைல – எ�பைத >0கிறா� 

இ9த வ�ய�� ஒளைவயா�.  இ� � வ�நாயகைர % கிய H��தியாக 

வழிப�5 வ"$ பாடலானதா� வ�நாயகைர, ஒ" தா+ேபா� 

க"ைணெச+� தம , ந�ல உபேதச$ ெச+D$ப� ஒளXைவயா� 

ேவ!� ெகா.கிறா�.  அ�ேபா�,சிவெப"மாைனேய ஏகா9தமாக ப தி 
ெச+த � மாண� கவாசக�, தி"வாசக�தி�, ஒ" தா+ ,$ 

ேமலாகக"ைண ெச+� சிவான9த அGபவ$ அ"ள(ய சிவெப"மாைன 

உ.ள$ உ",$ப� ேவ!� ெகா.கிறா�. 

“பா� நிைன9Y�5$ தாய��� சால&ப�9� நW பாவ�ேய Gைடய 

ஊன(ைன உ" கி உ.ெளாள( ெப" கி உல&ப�லா ஆன9த$ ஆய 

ேதன(ைன3 ெசா�9� Cற$ Cற$ தி�9த ெச�வேம! சிவெப"மாேன 
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யாGைன� ெதாட�9� சி ெகன& ப���ேத� எ=ெக?9 த";வ தின(ேய 

—  எ�கிறா�. 

எ�ன அ"ைமயான தி"வாசக வ�க.!! 

ஒ�0மறியாத ,ழ9ைத , தன , எ�ன ேவ!5$ எ�ப� ெத�யா�.  

பசி�தா� அழம�5$ ெத�D$. ஆனா�, அத� அ$மாவ�)ேகா, ,ழ9ைத 

பசிெய5�� அ?வத), %�ேப அைத நிைன��, த க ேநர�தி�பா� 

ஊ��வ�5$ க"ைண உ!5.  ஆனா� சிவெப"மாேனா, அ9த� தாய�G$ 

சிற9�, த�ைனD$ஆ�ெகா!5, உவ&ப�லா ஆன9தமான 

சிவான9த�ைத த9�வ�5கிறா�.  இ�வ�லேவா 

இைறயGபவ$. நிைன�தாேல ெநVைச உ" ,$ தி"வாசக வ�க.. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$.  � மஹா ெப�யவா சரண$, 

கேணச சரண$ 
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Vinayagar Agaval – Part 13 
BY SAI SRINIVASAN ON  JULY 7, 2016 • (  2 )  

  

  

 

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Shri Srinivasan for the article. Ram Ram 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 13: 

 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 
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19.           தி"9திய %தைல9 ெத?��$ ெதள(வா+& 

20.           ெபா"9தேவ வ9ெத� உள9தன(� C,9� 

பத�ைர: 

 

தி"9திய – தி"�த&ப�5.ள 

%த� – ேவத=க; , %தலான 

ஐ9ெத?��$ – &ரணவமான ஐ9� எ?�� க;$ 

ெதள(வா+ ெபா"9தேவ – ச9ேதக$ இ�லாம ெதள(வா+ அைமD$ப� 

வ9� – எ?9த"ள( 
எ� உள9தன(� C,9� – அ�ேய� உ.ள��. Nைழ9� 

 

தி�,திய ெதள��: 

 

எ�ைலய)ற பர$ெபா"ைள எ&ப� நா$ உணர%�D$?  

ப�ரா��தைனD$, சாதைனD$, தவ%$, ெதாட�9�ெச+�ெகா!ேட 

இ"9தா� ,"வ"ளா� நம , ஞானமாகிய கட:. த�சன$ 

கிைட கிற�.  நம� மன$ப�ப ,வ$ அைட9தா�, அ&ெபா?� நா$ 

>0$ %ைறய�̂ைட கணபதி ேக�கிறா�.ம9திர �வMபேம கணபதி 
�வMப$.  அவேர, ��Yல$, 71ும$, காரண$ %தலிய 

�பVசா1ர �வMபமாகஇ" கிறா�.  �Yல, 7Iம, காரண 

பVசா1ர=க; , த,9த அதிகா�க. உ!5.  இவ)0 ெக�லா$ 

ஆதார$(Hல$) ப�ரணவேம.  அ� அகர$, உகர$, மகர$, நாத$, ப�9� 

என&ப5$. 

நாத%$, ப�ரகாச%$ >�ய ஓ$கார பVசா1ர$ (ஓ$கார நாத$) 

Hலாதார�தி� ேதா�றி, �வாதி6டான$,மண�Qரக$ (நாப�), அனாகத$ 

(L"தய$), வ�ஷு�தி (க!ட$), C"வ ம�தி (ஆ ஞா) எ�ற ச ர 

நிைலகள(�@ஷூ$ணா நா� வழியாக நி)கி�றன. &ரLமா, வ�6[, 

"�திர�, மேக�வர�, சதாசிவ� எ�பவ� இ9த ஐ9�எ?�� க; ,$ 

அதிெத+வ=க. – எ�ற�லா$ த9திர சா�திர=கள(� உ.ளன. 
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க!ணா� கா!ப� – வ�வ�வ$ (&ர�ய1$).  வாயா� ெசா�வ� 

ைவக�.  கா�களா� ேக�ப� ச&த மா�திைர. 

அைன�� ப�ராண�கள(� ெசவ�க; ,$ ேக�,$ � பVசா1ர�ைத 

இைடயறா� உ3ச� கேவ!5$. அ9தபVசா1ர ச&தேம 

உ3ச�&பவ" , ேப��ப$ த"$.  உ3ச� க உ3ச� க அ9த ெத+வ 

எ?�� க. ஐ9�$ ெத+வநாதமாக மா0$. தி"9திய பVசா1ர 

வ�வான கணபதி, உ.ள$ C,கிறா�. அவன� �வMப$ 

(பVசா1ர$)ெத�கிற�.  உலக நிைன:கள(லி"9� இதய$ ப��9�, 

L"தய$ பVசா1ர மயமாக மா0கிற�. 

எவரா*$ கா!பத)  அ�ய இைறவ�, ஞான(க., தா� L"தய 

கமல�ைத மல�3சி ெச+� அத� ம�திய�� உ.ளதஹரகாச�தி� உ.ள 

பர$ெபா"ைள உண�: ெகா!5 வழிப�5 ேப��ப$ அைடவ�. இ� தகர 

வ��ைய. 

இைத�தா� தி"9திய %தைல9 ெத?��$ ெதள(வா+& ெபா"9தேவ 

வ9ெத� உள9தன(� C,9� 

எ�கிறா�. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$.  � மஹா ெப�யவா சரண$, 

கேணச சரண$ 
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Vinayagar Agaval – Part 14 (a) 
BY SAI SRINIVASAN ON  JULY 13, 2016 • (  2  )  

  

  

 

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Shri Srinivasan for the share. Ram Ram. 

 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 14(a): 

  

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 
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21. ,"வ� வாகி  ,வலய9 த�ன(� 

22. தி"வ� ைவ��� திறமி� ெபா"ெளன 

23. வாடா வைகதா� மகிR9ெதன  க"ள(  

24. ேகாடா Dத�தா� ெகா5வ�ைன கைள9ேத 

25. உவ�டா உபேதச$ Cக��ெய� ெசவ�ய�� 

பத�ைர: 

,வலய9த�ன(� – இ9த உலக�தி� 

,"வ�வாகி – என , தி"வ". ந�,$ ,"நாதனாக வ9� 

தி"வ� ைவ�� – எ� தைலேம� த=க. தி"வ�ைய ஏ)றி 
திற$ இ� – எ�0$ அழியாத ெபா". இ� எ�0 கா�� 

ெபா". இ� என – இ� ஒ�0 தா� ெம+&ெபா". (பர$ெபா".) அ�ல� 

&ரLம$ எ�0 கா�� 

வாடா வைக – எ� உ.ள$ வா�ட$ ெகா.ளாதப� 

தா� – அ9த& ெப"மா� 

மகிR9� என க"ள( – ஆன9த �வMபமாக இ"9� எள(ேயனாகிய 

என , அ". ெச+� 

ேகா5 ஆDத�தா� – தி" கர�தி� ஏ9திய த9தமாகிய ஆDத�தா� 

ெகா5வ�ைன கைள9� – என� %9ைதய பாப க�மா கைள அ�ேயா5 

நW கி 
எ�ெசவ�ய�� உவ�டா உபேதச$ Cக�� – ெதவ��டாத இன(ைமயான 

உபேதச�ைத ெச+� 

 

தி�வ< த=ை>: 

  

வ�நாயகைரேய ,"வ�வாக வ9�, எ�0$ ச�தியமாக நிைல�� நி),$ 

&ரLமமான பர$ெபா"ைள உண��தி,தன , தி"வ� தWை1D$ 

ெகா5 ,$ப� ேக�கிறா�. 

தி"வ� தWை1 எ�ப� சாமா�யமான தWை1 இ�ைல.  மிக:$ 

உய�9த�. ேயா கியைதD$, சரணாகதிD$,எ&ெபா?�$ ," 
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�மரைணD$, ," ைக=க�ய�தி*$ இ"&பவ�க; ேக அ9த 

பா கிய$ கிைட ,$.  �மஹா ெப�யவா, � ேம�h� �வாமிக; , 

த� தாமைர ேபா�ற ெபா)பாத=கைள அவ� சிரஸி� ஏ)றி,தி"வ� 

தWை1 ெகா5��, பரமாGகிரஹ$ ெச+தா�. ேஹ மஹா&ரேபா! அ9த 

ெப"$ பா கிய$ எ=க; ,$கிைட ,ேமா? இ�ைல, நா=க. இ�G$ 

ேயா கியைத அைடயவ��ைல! இ"9தா� எ�ன? நா=க. மன$தளர 

மா�ேடா$.  எ=க; , உ=க. தி"வ�ேய தVச$.  எ=க. C�திய�� 

நி)ப�, உ=க. ெபா)பாத=கேள. ந)கதி அ".வா+ ,"நாதா. 

 

கணபதிய�� �வMபேம ஓ$காரமாக பVசா1ரமாக இ" கிற�.  இேதா 

பா"=க.. காைல ம��� அம�9தேகால�தி� ‘அ’கர$. தைலD$ 

�தி ைகD$ ”உ’கர$. ேபைழ வய�0 ‘ம’கர$. ப�9�, நாத$, அவ� 

தி":"வ��வ�ைளயா5கிற�. ,!டலின( ச திேய அவர� வாகன$.  

பாச=கைள அ0 கிற� அவ� ஏ9�$ பாச%$அ=,ச%$.  ைகய�� 

ப���த ஒ)ைற த9த$, எ�லா வ�ைனகைளD$ நW ,கிற�. ஏ? 

உலக=க. அவ� ஏ9�$ெகா? க�ைட. அவ� ைவ��.ள ஜபமாைல, 

ம9திர சாதைனைய ,றி ,$. நா�, ைகக. – அற$, ெபா".,இ�ப$, 

வ W5ேப0 (த�ம, அ��த, காம ேமா1$).  H�0 க!க., அதி� ந5 க! 

ஞான க!.  ம)ற இ"க!க;$ ச9திர 7�ய�.  இ�ேவ கணபதி. 

ந$ உடலி*$ உ.ள�, ஓ$கார ஐ9ெத?��.  Hலாதார�தி� நாதHல$, 

�வாதி6டான�தி� ‘அ’கர$,மண�Qரக�தி� (நாப� ப,தி) ‘உ’கர$, 

அனாஹத�தி� (L"தய ப,தி) ‘ம’கர$. வ�ஷு�திய�� (க!ட$ 

/ெதா!ைட ப,தி) ப�9�. C"வ ம�திய�� நாத$.  ஸுஷு$னா நா� 

வழியாக இ9த பVசா1ர=க;$ நம�உடலி� நி)கி�றன. இ9த 

ரகசிய�ைத வ�ள கேவ, ,"நாதனாகி வ9�, உவ�டா உபேதச%$ 

ெச+�, தி"வ�தWை1D$ த"கிறா� கணபதி. அVஞான இ"ைள நW ,$, 

ஆணவ இ"ைள அக)0$, ,"%கமாக ஆன9தகணபதிய�� உபேதச$, 

உ.ள�ைத ெதா5கிற�. அ%த மைழேபா�, நம , நல$ த"கிற�. இ9த 

நிைலய��இ9த சமய�தி� அவ� ைகய�� உ.ள த9த$ (ேகா5 ஆDத$) 

கா�சி அள( கிற�. அதனா�, நா$ ெச+த பைழயதWய ெசய�கள(� @வ5 

அழி9�வ�5கிற�.  ஆஹா! எ�ன அ"ைமயாக இ" கிற� இ9த நிைல! 
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ஒ"மி�த உண�ேவா5 கணபதிைய ெதா?தி�டா�, அவ� ,"நாதனாகி 
வ9� தைல ேம� கர�ைதD$,இதய�தி� தாைளD$ பதி&பா�. அ5�� 

ந$ %�ேம� அ�ைவ&பா�.  ேமா1 சா$ராUய�தி� திற:ேகா�தா� 

இ9த தி"வ� தWை1.  அ9த நிைலய�� கணபதிய�� அ�ைய, %�யாக 

7�ய ம�ன� எ�0 நா$ ெப0$ஆன9த�தி), அளேவ இ�ைல. 

ப�Qரண ஞானேம பரமன(� தி"&பாத$.  அதனா�தா�, அ9த 

தி"வ�க; ,அXவள: மக��வ$. சிவெப"மா� தி" கர�தி� 

7ல$, %"க� தி" கர�தி� ேவ�, அ�ேபா�, 

கணபதிய��தி" கர�தி� த9த$.  த� தி"%க�திலி"9� ெகா!ட 

ெம+Vஞானேம அ9த த9த$.  அ9த க"வ�ய��ெதாட�பா�, ேப��ப 

நிைல அைடய இைடiறாக இ" ,$ ெலௗகீக (உலகிய�) தWய 

ெசய�க;$ அழிD$.அைத�தா� ‘ெகா5வ�ைன’ எ�கிறா� அXைவயா�.  

இ&ப� தி"வ� தWை1 அ"ள(யப�� ‘திற$ இ�, ெபா".இ� – இ�தா� 

ச�திய வ��, எ�0 ,"வான கணபதி உண���கிறா�. 

எ� ெபா)பாத=கைள வ�"$C. அைமதிைய அைடவா+. ேப��ப$ 

ெப0வா+ – எ�ப� இத� தா�ப�ய$. நா$எ&ெபா?�$, ," பாதாரவ�9த 

�மரைணய�ேலேய இ" கேவ!5$. அைதவ��5, உலகிய� 

இ�ப=கள(�நா�ட$ ெகா!டா�, ப�தாப$ தா�. இ9த நிைல ேநராதப� 

‘ேகாடாDத�தா� ெகா5வ�ைன கைள9�’எ�றப�, அவ� ந$ைம 

கா&பா)0வா�. அவ� அ"ளாேல அவ� தா. வண=கி’ – எ�ப� ேபா�. 

 

இைத ப)றிய சி9தைன ெதாட"$. 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 
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Vinayagar Agaval – Part 14 (b) 
BY SAI SRINIVASAN ON  JULY 15, 2016 • (  0  )  

  

  

 

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Shri Srinivasan for the article. Ram Ram 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$.  “ேகாடாDத�தா� 

ெகா5வ�ைன கைள9ேத” எ�ற வ�ைய& ப)றி 
சி9தி��  ெகா!�" கிேறா$. 

“ேகாடாDத�தா� ெகா5வ�ைன கைள9ேத” எ�ற வ�க; , � மஹா 

ெப�யவா ெசா�*$ வ�ள க$ இேதா: 
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ெத7வ�தி( 1ர	 – 9(றா� ப1தி: 

ப�.ைளயா� @ழி எ�ற தைல&ப�� � மஹாெப�யவா த"$ அ)Cத 

வ�ள க$: 

 எைத எ?த ஆர$ப��தா*$ %தலிேல ப�.ைளயா� @ழி 
ேபா�5வ��5�தா� ஆர$ப� கிேறா$. ெப�ய காவ�யமாக�தா� 

இ" கேவ[$ எ�றி�ைல; ஒ" ேபா�� கா�டானா*$ ஸ�, கைட 

ஸாமா�லி�டானா*$ ஸ�, %தலி� ப�.ைளயா� @ழி ேபா�5 

வ��5�தா� எ?த ஆர$ப� கிேறா$. 

எ?�வ� ம�5மி�லாம� எ9த  கா�யமானா*$ ஆர$ப� கிற ேபா� 

அ� வ� நமி�லாம�Q��தியாவத), மஹாகணபதிைய  ெகா!5 

வ9�தா� ஆக[$. அவைர  �ம� காம� எ9த  கா�ய%ேம 

இ�ைலயானா*$, இ9த எ?��  கா�ய�தி� அவைர �ம� கிேறா$ 

எ�ப� Written proof –ஆகேவ (எ?�� Hல நிMபணமாகேவ) ப�.ைளயா� 

@ழிய�� ெத�கிற�.ப��னா� நா$ எ?�கிற வ�ஷய$ ‘@ழி��’& 

ேபாகாமலி"&பத)காக %�னா� ப�.ைளயா� @ழி ேபா�5 

வ�5கிேறா$. ப�.ைளயா� @ழி ேபாடாம� ‘ஓ$’ ேபா5கிறவ�க;$ 

கிர9த$, தமிR இர!�*ேம அ9த ஓ% ,$ @ழி�ேத ஆர$ப� க 

ேவ!�ய�" கிற�. அ�ம�5மி�ைல, இ9த &ரணவ 

�வMப%$ப�.ைளயா�தாேன? 

@ழி எ�ப� வைளச�; ‘வ ர$’ எ�பா�க.. ப�.ைளயா�� �$ப� ைக 

Nன( வைள9� @"��  ெகா!�" கிற�. அதனா� ‘வ ர�!ட�’ 

எ�ேற அவ" , ஒ" ேப�. ப�.ைளயா� @ழி ேபா5வதி�பாதியாக 

இ" கிற வைளச� Q�ணமாகிவ��டா� %? வ�ட$. Qேலாக%$, பல 

ேலாக=க;$, ந1�ர ம!டல=க. அட=கிD.ள ப�ர$மா!ட%$ 

எ�லாேம வ�டமானைவதா�. ‘அ!ட$’எ�றாேல %�ைட எ�0தா� 

அ��த$. %�ைட வ�ட வ�வ9தாேன? 
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இ9த& Q�ணMப�ைதேய ைஸஃப" ,$ ெசா�வ�தா� ஆ3ச�ய$! 

‘பEை1ய�� ேகாழி %�ைட’ எ�கிேறா$. ‘Q�ண%$ ப�.ைளயா�தா�, 

7�ய%$ ப�.ைளயா�தா�. உ.ள�, அ�ல� எ�லா$பரமா�மாதா�’ 

எ�கிற மஹா த��வ�ைதேய @ழி கா�5கிற�. கா�ய�ைத ஸஃைப� 

ப!ண� ெகா!5 வ"கிறவைன, ”எ�னடா @ழி!” எ�0 &ர "த�தி*$ 

[நைட%ைறய�*$] ெசா�கிேறா$.ைகய�லி" கிற ேமாதக�தி� 

தி�தி&C& Q�ண�ைத ைவ�� ெகா!5 த�Gைடய Q�ண�வ�ைத 

‘ெடமா���ேர�’ ப![$ ப�.ைளயா" ேக @ழி ேபா5கிேறா$. இ9த3 

@ழி ம)ற3@ழிையெய�லா$ %?சாக& ப!ண�வ�5வ�. 

வைளசலான ெகா$ேபா5 ஆர$ப� கிற ப�.ைளயா� @ழி, ெகாVச$>ட 

வைளயாத ேந�ேகா�ேடா5 %�கிற�. ப�.ைளயா� Q�ண$, 7�ய$ 

இர!5மாக ஆனா)ேபாலேவ வ ரமான�$ அவ�தா�,ஆ�ஜவமான�$ 

[ேநரான�$] அவ�தா� எ�ப� தா�ப�ய$. வ ர ,ண�� , 

ேநெரதிரானைத ஆ�ஜவ$ எ�பா�க.. தமிழி� இைத�தா� ேந�ைம 

எ�ப�. இ=கிeஷி*$ straightness, straight- forward எ�கிறா�க.. ,ண$ 

,ணஹWன$ எ�லா$ ஒேர நி�,ண பரமா�மாவ�� ேவஷ=க.தா�. 

‘உ’ எ�ப� &ரணவ�தி� இர!டாவதான ந5 அ1ர$. அ-உ-ம எ�ற 

H�0$ ேச�9ேத ‘ஓ$’ காரமான &ரணவ$. வ�ஷய$ ெத�9தவ�க. 

இைத இ=கிeஷி� Om எ�0 

எ?தாம� Aumஎ�ேறஎ?�வா�க.. ‘அ’ எ�ப� �"6�; 

ப�ர$மா. ‘உ’எ�ப� ப�பாலன$; வ�6[. ‘ம’ ஸ$ஹார$; ஈ3வர�. 

��H��திக;$ ேதா�றிய� ஏக பராச தியா�தா�. அதனா� அவ. 

&ரணவ �வMப�ண�.ஆனா*$ ஓைம ேதவ W &ரணவ$ எ�0 

ெசா�வதி�ைல. ‘உமா’ எ�பேத ேதவ W &ரணவ$ எ�பா�க.. அ-உ-ம எ�ற 

ச&த=கேள மாறி ‘உமா’ வ�� உ-ம-அ எ�ற இ" கி�றன அ�லவா? 

ஓமி� �"6�பஜ̂மான ‘அ’ %த� எ?�தாய�" க, ‘உமா’வ�ேலா �திதி 
[ப�பாலன] ப@ஜமான ‘உ’எ�ப� %த� எ?�தாய�"&பதா�தா�, 

அ�ேபா5 ர1ி��, கா��, ப�பாலன$ ப![$ 

அ$பாள(�&ரணவ$ ‘உ’வ��தா� ஆர$ப� க ேவ!5ெம�0 காரண$ 
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ெசா�லி, இதனாேலேய ‘உமா’ எ�பைத அ$பா;ைடய &ரணவமாக  

>0கிறா�க.. 

அ-உ-மவ�� L"தய$ மாதி� ந5ேவய�"&ப� ‘உ’. அ�ேவ 

க"ணாமயமாக  கா&பா)0கிற ேதவ W &ரணவ�தி� &ரதம 

�தான�திலி" கிற�. &ரணவ �வMப& ப�.ைளயா� ‘அ’:$ ‘ம’:$ 

ேசராம�இ9த ‘உ’காரமாக ம�5ேம ப�.ைளயா� @ழிய�� இ"&பைத& 

பா� ,$ேபா� ஒ�0 ேதா�0கிற�. அதாவ� அவ� ”தாைய& ேபால& 

ப�.ைள” ம�5மி�ைல; தாயா" ,$ ஒ" ப� ேமேல 

எ�0ேதா�0கிற�. எ&ப�?அவ;$ ர1ி கிற ‘உ’: ,& 

ப��னா�யாவ� ஸ$ஹார ‘ம’ �"6� ‘அ’ இவ)ைறD$ ைவ�த  

ெகா!�" கிறா.. ஆனா� ப�.ைளேயா எ&ேபா� பா��தா*$ 

எ�லாைரD$ர1ி&ப� தவ�ர ேவ0 ேஜாலிேய ைவ�� ெகா.ளாத 

Q�ண க"ணாH��தியாக இ"9�ெகா!5 ‘உ’ ஒ�ேறாேடேய 

நி�0வ�5கிறா�. 

&ரணவ�தி� ‘உ’ வ�6[வ�� Mப$. உமா:$ வ�6[ Mப�ண�யாக, 

நாராயண ஸேஹாத�யாக, ‘வ�6[ மாயா வ�லாஸின(’யாக, ‘நாராயண�’ 
எ�ேற ெபய� பைட�தவளாய�" கிறா..ப�.ைளயாைர&ப)றி 
ஸகல"$, ஸகல கா�ய ஆர$ப�தி*$ ெசா�*$ �ேலாக�தி*$ 

”@ லா$பரதர$ வ�AB�” எ�ேற வ"கிற�. (இ=ேக வ�6[ எ�றா� 

ஸ�வ வ�யாபகமானவ� எ�0அ��த$.) ‘உ’ எ�ப� சிவ-ச தி C�ரைன 

வ�6[ேவா5$ ஸ$ப9த&ப5�தி, ைசவ ைவ6ணவ�ைத ஸமரஸ$ 

ப!ண� வ�5கிற�! 

வைளச*$ ேந�ேகா5மாக இ" கிற ப�.ைளயா� @ழிய�� நிைறய� 

த�வா��த$ இ" கிற�. ச ராகாரமாக எ9த ஒ�0 @)றினா*$ அத), 

ம�திய�� அத), ஆதாரமாக, அ3சாக (axis-ஆக) ேநரான(straight-ஆன) 

ஒ�0 இ"9தாக ேவ!5$. வ�6[ த� வ�ரைலேய ேநராக 

நிமி��தி ெகா!5 அதிேலதா� ச ராDத�ைத  ேகா��  ெகா!5 

@)0கிறதாகேவ வ� ரஹ=கள(� கா��ய�" ,$. 

@)ற3@)ற& ெபாறி& ெபாறியாக  ெகா�5கிற கா��திைக 

வாணமானா*$ ஸ� (இ� ஒள() — வ�ரலிேல மா�� ெகா!5 @)றி3 

@)றி டபடபெவ�0 அ� கிற கி�3ச��யானா*$ ஸ� (இ� ஒலி) —
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இ�கள(� வ�டமான @ழ)சிக; , ஆதாரமாக  ைகேயா, ,3சிேயா 

எ�ேவா ஒ�0 ேந�ேகாடாக இ" க ேவ!�ய�" கிற�. Dன(வ�ஸி� 

ேலாக=கெள�லா$ ஸ�,லராக�தா�@)றி ெகா!�" கி�றன 

எ�கிறேபா� இவ)0 ,$>ட straight line -ஆக ஒ" ஆதார axis ந$ 

க![ ,� ெத�யாவ��டா*$ energy [ச தி] Mப�தி� இ" க�தா� 

ேவ!5$. வ�டமாக3@)0கிற ஸகல& ப�ரபVச�ைதD$ அத), ஆதார 

ச தியான ேகா�ைடD$ ேச����தா� ப�.ைளயா� @ழிய�� 

வ�டமாக:$ ேந�ேகா�5 பாகமாக:$ ேபா5கிேறா$. 

எ=ேகேயா ப��த, அ�ல� ேக�ட, ஞாபக$, என�ஜி உ!டாகிறேத 

ப�.ைளயா� @ழி Mப�தி�தா� எ�0. தாைர ெகா�� அதிலி"9� 

எெல ��ஸி� எ5 கிறேபா� ெராேடஷன(லி"9�[வ�ட�திலி"9�] 

ேந�ேகாடாக�தா� மி�ஸார$ Cற&ப5கிறெத�0 

எ5�� கா��ய�"9த�. ப�.ைளயா� @ழிய�� ெகா$C தா� ெராேடஷ�; 

ேகா5 அதிலி"9� ச தி உ�பவ$. இ9த இர!ைடD$சிவ-ச தி 
�வMபமான நாத-ப�9� களாக >ட3 ெசா�லி ெகா!5 ேபாகலா$. 

அெத�லா$ ஸுIமமான வ�ஷய$. 

ஆர$ப��த இட�� ேக வ9� %�9�வ�5கிற வ�ட$ ஏகமான 

ப�ர$ம�ைத  ,றி&பதாக  ெகா.ளலா$. வ�ட�தி� ஆர$ப��� அைர 

வ�ட�� , அ&Cற$ ேந�ேகாடாகிற ப�.ைளயா� @ழி, 
ஏகமானப�ர$ம�ைத ஸ=ேகதமாக  கா��வ��5 அதிலி"9� 

அேநகமான �"6� ேதா�றினைதD$ ேச���� ெத�வ� கிற� எ�0 

ெசா�லலா$. ப�ர$ம%$ Q�ண$. ப�ரபVச%$ Q�ண$. 

ப�ர$மQ�ண�திலி"9� ப�ரபVச Q�ண$ உ!டாய�)0 எ�0 

உபநிஷ�தி� சா9தி ம9திர$ ெசா�கிேறா$*
. ஆர$ப �வாமிய�� 

அைடயாளமாக எத� ஆர$ப�தி*$ ேபா5$ ப�.ைளயா� @ழி, 
ப�ர$மQ�ண�ைத வைளச� ெகா$பா*$, ப�ரபVச Q�ண�ைத ேந� 

ேகா�டா*$ கா��, %தலி� ெகா$C அ&Cற$ ேகா5 எ�பதா� 

ப�ர$ம�திலி"9�தா� ப�ரபVச$ உ!டா3@ எ�0$ ெத�வ� கிற�. 

ெகா$C, ேகா5 எ�0 இர!5 வா��ைதக. ெசா�ேன�. ேவ� ைகயாக 

இர!5ேம ப�.ைளயா�� த9த�� ,& ேபராய�" கி�றன. ‘ஏக த9த�’ 
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எ�பைத ‘ஒ)ைற  ெகா$ப� ‘எ�பா�க..”ெப"$பார ேகா5$”, 

”ேகாடாDத�தா� ெகா5வ�ைன கைள9ேத” எ�ெற�லா$ அXைவ& 

பா�� ெசா�*$ேபா� ‘ேகா5’ எ�றா*$ த9த9தா�. எ&ெபா?�$ 

,ழ9ைதயாய�" கிற �வாமிையேவ!� ெகா!டதாேலேய 

,ழ9ைத& ப�ராய�தி� கிழவ�யாகிவ��ட அXைவ ெசா�ன ‘ெகா5வ�ைன’ 

எ�ப�தா� ஜ�மா9தர பாப=களான ப�ரார&த க�மா. அ9த  க�மா 

எ&ப�ெய&ப� ந$ைம&பழிவா=க ேவ!5$ எ�0 ப�ர$மா ந$ தைலய�� 

எ?திய�" கிறாெர�0, ெசா�லி, இைத ப�ர$மலிப� எ�பா�க.. 

‘தைல3@ழி’ எ�ப�$ இைத�தா�. இ9த தைல3 @ழிையD$ கழி�� 

வ�5வ�ப�.ைளயா� @ழி. ”ேகாடாDத�தா� ெகா5வ�ைன கைள9ேத!” 

  

இைத&ப)றிய சி9தைன ெதாட"$. 

  

� மஹா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 14(c): (continued) 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 
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,"வ�வாகி ,வலய$ த�ன(�: எ�ற வ�ைய சி9தி��  

ெகா!�" கிேறா$. 

Q�ண ஞான வ��ேவ ,"வ�வாகி வ9� உபேதச$ ெச+வெத�றா�, 

அ9த உபேதச�� , மாெப"$ மக��வ$உ!5.    அ"ணகி�நாத" , 

%"க&ெப"மாேன ,"வா+ வ9� ஜபமாைல த9� ‘சட1�’ 

ம9திர�ைதஉபேதசி�தா�.  அ"ணகி�நாத"$ ‘1�வா7 வ"வா+ 

அ".வா+ ,கேன’ எ�0 தி"&Cகழி� பா5கிறா�.அேதேபா�, 

சிவெப"மாG$ அ9தண� வ�வ�� ,"வாக வ9� � 

மாண� கவாசக" , ‘ சிவாயநம’ எ�றசிவபVசா1ர�ைத 

தி"&ெப"9�ைறய�� ,"9த மர�தி� கீR உபேதச$ ெச+கிறா�.  

தி"வ� தWை1D$ �ப�சதWை1D$ அள( கிறா�. இ=ேகா, 

ஒளைவயா� வ�நாயகைர ,"வ�வா+ வ9� தன , 

ஞாேனாபேதச$ேவ!5கிறா�. அ�:$ எ&ெபா?� வரேவ!5$? 

இ&ெபா?ேத வரேவ!5$.  [இ&ெபா? ெத�ைனஆ�ெகா.ள ேவ!�].  

எ&ப� வரேவ!5$? அ�ப�� மி,தியா� தா+ேபா�0 க"ைணDட� 

வரேவ!5$[தாயா+ என , தா� எ?9த"ள(].  கணபதிேய! நW� எ� %� 

,"வ�வா+ வ9� உபேதசி ,$ ெபா?�, எ�தWவ�ைன ெசயலா� 

உ=க. உபேதச$ C�யாம� ேபா+வ��டா�?  அத), தா� ‘மாய&ப�றவ� 
மய க$’ அ0 கேவ!5$.  எ�ன உபேதச$ ெச+யேவ!5$? எ� 

ச�தியெபா"ேளா, எ� எ�ெற�0$ நி)கி�றேதா, எ�ெம+ெபா&"ேளா 

(ப�ர$மேமா], அ�வாகிய ஐ9ெத?�� ெகா!ட ஓ$கார�வMப�ைத 

[அகர$ + உகர$+ மகர$+ நாத$+ ப�9�]. 

ஒ" நிமிட$, நா$ ,"வ�� ெப"ைமைய சி9தி க ேவ!5$.  � 

மஹாெப�யவாைள ஆ�ரய�&ேபா$. ெத+வ�தி� ,ர� – 3$ ப,தி:  ," 

இல கண$ எ�ற தைல&ப��, � மஹாெப�யவா ெசா�வைத  

ேக�ேபா$. 

‘1�’ இல"கண� 
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ஆசா�ய�ட$ வஸி��, வ��ைதைய அ&யாஸ$ ப![வத), 

‘,",லவாஸ$’ எ�0 ெபய�. ‘ஆசா�ய ,ல வாஸ$’ எ�றி�ைல. 

இைத& பா��தா� ஆசா�ய�, ," இர!5$ ஒ�ேறதா� எ�0 

ேதா�0$. ஜக�," ச=கராசா�யா� எ�பதா� ஒ"�தேர ," 

ஆ3சா�யா� இர!5மாக இ" கிறா� எ�0 ஏ)ப5கிற�. 

இ&ப�ய�"&பதாேலேய இர!5$ ெகாVச$ ேவறாய�" கலாேமா 

எ�0$ ேதா�0கிற�. 

‘,"’ எ�றா� ேந� அ��த$ எ�ன? ‘ஆசா�யா�’ எ�ற 

வா��ைத , definition ெசா�ன�ேபால ‘,"’ : , எ�ன ெசா�வ�? 

‘,"’ எ�றா� ‘கனமான�’, ‘ெப�@’ எ�0 அ��த$. அதாவ� ெப"ைம 

உைடயவ�, மஹிைம ெபா"9தியவ� எ�0 அ��த$. ெப�யவ�கைள 

கனவா�, மஹாகன$ எ�கிேறாம�லவா? (‘ைர� ஆனரப�.’ எ�ற 

ப�ட�ைத ‘மஹாகன$’ எ�ேற ெசா�வா�க..) ‘ெப�யவ�க.’ எ�0 

இ=ேக நா� ெசா�னேத ெப�ைச ைவ���தா�. ‘,"’ எ�கிற மாதி�ேய 

‘&ரLம$’ எ�றா*$ ெப�@ எ�0தா� அ��த$. கனமானவ�, ெப�யவ� 

எ�றா� எைத ெகா!5 இ&ப�3 ெசா�கிற�? 

கனெம�றா� Weight ஜா�தி எ�0 அ��தமா? ெப�யவெர�றா� 

வா�டசா�டமாக இ"&பதாக அ��தமா? மஹா�, மஹா� எ�றா*$ 

ெப�சானவ�, ெப�யவ� எ�0தா� அ��த$. எதி� ெப�@? எ�ைன ," 

எ�கிறW�க.. ெப�யவா எ�கிறW�க.. இ�G$ ெகாVச$ அப�மான$ 

ஜா�தியானா� மஹா� எ�0$ ெசா�கிறW�க.. [Weight , வா�டசா�ட$ 

இவ)ைற& பா��தா�] எ�ைன இ&ப�3 ெசா�ல நியாயமி�ைல. 

அதனா� இ&ப�ெய�லா$ ெசா�*$ேபா� ஒ"�த� உ.; ,.ேளேய 

அறிவாேலா, அNபவ�தாேலா, அ"ளாேலா கன$ வா+9தவ�, ெப"ைம 

ெப)றவ� எ�0தா� அ��த$. பகவ�பாதாள(� ெபய� எ�ன(ட$ ஒ��  

ெகா!�" கிற ஒேர காரண�� காக, என , இெத�லா$ இ"&பதாக 

ஏமா9� ,", ெப�யவா, மஹா� இ�ன$ எ�ென�ன �ேதா�ரமாக 

உ!ேடா அ�தைனD$ ெசா�கிறW�க.. 

ஆக, ," எ�றா� அவ� உ.; ,.ேள ெரா$ப& ெப"ைம 

பைட�தவராகய�" க ேவ!5$. ஆசா�ய� எ�பவ� ெவள(ய�ேல 
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ப�&ப�ேல ெப�யவ�, ெவள(ய�ேல ேபாதைன ப![வதி� ச�ர�, 

ெவள(ய�ேல நட�ைதயா� வழிகா�5வதிேல சிற9தவ�. அவ"ைடய உ. 

சீல$ ( Character ) தா� ெவள(நட�ைதயாக ( conduct ) ஆக ெவள(&ப5கிறேத 

தவ�ர, ெவள(ேய அவ� ேபாலியாக உ�தம� ேபால ந���  கா�5பவர�ல 

எ�ப� நிஜமானா*=>ட அவைர ெவள( ேலாக��ட� ெபா"�திேய 

ைவ�தி" கிற� — உலக�� , அவ� தா$ உபேதசி கிற ஐ�ய�கைள 

வாR9� கா�ட ேவ!5$. 

," ஸமாசார$ எ�ன? அவ� ெவள(ய�ேல எ�:ேம ப!ண 

ேவ!5ெம�றி�ைல. அவ" , ெவள(&ப�&C, வ��வ� ேவ!5$ 

எ�றி�ைல. அவ� சா�திர=கைள& ப���  கைர க!�" க 

ேவ!5ெம�றி�ைல. அவ� எ9த சா��ர�ைதேயா 

ஸ$&ரதாய�ைதேயா ஆசா�யைர&ேபால வ?வற& ப)றி ஒ?கி கா�ட 

ேவ!5ெம�பதி�ைல. ஏ�, அவ� வாைய� திற9� ேபாதைன& 

ப!ண[$, உபேதசி க[$ எ�0>ட இ�ைல. ெமௗன," எ�ேற 

இ"9தி" கிறா�கேள! 

த�ன(� தானாக நிைற9� ஒ"�த� எ=ேகயாவ� த�ன9தன(யாக 

உ�கா�9தி"9தா�>ட அவ"ைடய உ.ப�ரபாவ$ ெத�9தவ�க. அவைர 

,"வாக வ� கிறா�க.. அத)காக அவ� இவ�க; , சா��ரபாட$ 

ெசா�ல ேவ!5$ எ�ப� இ�ைல. ஆனா*$ அவைர ,"வாக 

வ��தவ�ட$ அவ"ைடய அN ரஹ ச திேய ேவைல ெச+� வ�5கிற�. 

அவ� இவைர ‘சி6ய�’ எ�0>ட நிைன�தி" கமா�டா�. ஆனா*$ 

த$ைம அவ" , சி6யராக நிைன�தவ� எைத நா� அவ�ட$ 

ேபானாேரா அ� ஸி�தி��வ�5கிற�. 
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ப�&C எ�றா� எ�ன எ�ேற ெத�யாம� இ&ப�& பல ," க.. பாட$ 

நட�தாம� எ�தைனேயா ," க.. வாையேய திற காத 

த1ிணாH��திதா� ஆதி,"ேவ! சா�திர வ�திக. எத),$ 

க�5&படாம� ேப+ மாதி�, ப�சா@ மாதி�, ைப�திய$ மாதி�, உ�ம�த$ 

மாதி�� தி�9த அதிவ�ணா3ரமிக. பல� ,"மா�களாக 

இ"9தி" கிறா�க.. திக$பரமாக இ&ப�� தி�9த த�தா�ேரயைர�தா� 

அவYத ," எ�0 ெரா$ப:$ ஏ)ற$ ெகா5��3 ெசா�கிேறா$. 

ஆசா�ய� எ�பவ� எ�லாவ)றி*$ ‘ஸி�ட$’ உ.ளவ�. அவ� ஏதாவ� 

ஒ" ஸி�ட�� , (சா��ர ஸ$&ரதாய�� ,) ப�ரதிநிதியாக இ" க 

ேவ!5$. அத� C�தக=கைள, வ�ஷய=கைள அவ� ‘ஸி�டமா� ’ 

காக  க)0$ ேக�5$ அறி9தி" க ேவ!5$. இைத ம)றவ�க; ,$ 

‘ஸி�டமா� ’காக ‘j3’ ப!ண[$. எ�லாவ)0 ,$ ேமேல தா%$ 

‘ஸி�டமா� ’ காக வாR9� கா�ட ேவ!5$. 

,": , இ&ப�ெய�லா$ இ"9�தா� ஆக ேவ!5$ எ�0 நிப9தைன 

எ�:$ இ�ைல. அவ� உ. அNபவ�. அவ"ைடய அNபவ�தி� 

ெப"ைமயாேலேய அவைர மஹா� எ�ப�. அத� கன�தாேலேய ," 

எ�ப�. Character, Conduct (சீல$, நட�ைத) எ�பத)ெக�லா$ அவ� ேமேல 

ேபானவ�. பகவான(� காெர ட�, கா�ட � எ&ப� எ�0 யாராவ� 

பா�&ேபாமா? அ&ப��தா� இ�:$. சா�திர�ைத& பா���& ப!ண 

ேவ!5$ எ�ப�$ ,"மா�க; , இ�ைல. ஆ�மா அ�ல� ப�ர$ம$ 

எ�பேதா5 ேச�9த ஞான(களாக அவ�க. இ"&பா�க.; அ�ல� 

ஈ�வர�, பகவா� எ�கிற மஹாச திDட� ‘ட3’ உ.ளவ�ளாக 

இ"&பா�க.; அ�ல� மனைஸ அட கி ஸமாதிய�லி" கிற ேயாகிகளாக 

இ"&பா�க.. 

உ.ேள இ&ப�ய�" கிறவ�கேள ெவள(ய�� ஆசா�ய�களாக:$ 

வ��வ��ட� ப�ரகாசி��  ெகா!5, சி6ய�க; ,& ேபாதைன 

ப!ண� ெகா!5, தா=கேள சா��ர& &ரகார$ கா�ய=க. 

ெச+�ெகா!5$ இ" கலா$. பகவ�பாதா;$ ம)ற மதாசா�ய�க;$ 

இ&ப�ேய ,", ஆசா�ய� இர!5மாக இ"9தி" கிறா�க.. 
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ஆ�ம ஸா1ா�கார$, ஈ�வர ஸா1ா�கார$, ேயாக ஸமாதி எ�கிற 

அள: ,& ேபாகாவ��டா*$ %�னாள(� வ��யா&யாஸ$ ெச+வ��த 

ஆசா�ய�க. எ�ேலா"ேம உ.kர ஒ" ெப"ைம 

பைட�தவ�களாய�"9ததா�தா� அவ�கைள ," எ�0$, அவ�கள(ட$ 

ேபா+& ப�&பைத ,",லவாஸ$ எ�0$ ெசா�வதாக 

ஏ)ப��" கிற�. ஒ" ஸி�ட�தி� க�5&படாதவராகய�"9தா*=>ட 

ெசா9தமாக:$, சா�திர=கைள  கா��D$ நிைறய உபேதச$ ெச+த 

," க;$ உ!5. அவ� ெசா�னேபா� அைவ ,றி&ப��ட சா�திர 

ஸி�டமாக இ�லாவ��டா*$, அவ" ,& ப�)பா5 அைவ அவ� 

ேப�ேலேய ஒ" Systematisedசா�திரமாகி, அவேர அத), 

Hல ஆசா�ய�எ�றாகிவ�5வா�. ெவள(ய�ேல ஸி�ட&ப� இ"9த அேநக 

ஆசா�ய�க., உ.ேள தன ,�தாேன ஒ" ெப"ைம பைட�த ,"வாக 

இ"9தி" கிறா�க.; ,"வாக இ"9த பல� எ9த ஸி�ட�தி*$ 

வராம*$ இ"9தி" கிறா�க.. 

இைத&ப)றிய சி9தைன ெதாட"$ 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 
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வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 14 (d ) 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 

,"வ�வாகி ,வலய$ த�ன(� 
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எ�கிற அகவ� வ�கைள ப)றி சி9தி��  ெகா!�" கிேறா$.  அதி*$, 

� மஹாெப�யவா ,"வ�� ல1ண�ைத& ப)றி ெசா�*வைத ேக�5  

ெகா!�" கிேறா$.  ெத+வ�தி� ,ர� – 3$ ப,திய�� மஹா ெப�யவா 

ெசா�*வைத  ேக�ேபா$. 

உ� 1��"1� ெவள�� ெதாட�5 

ஸி�டமா� காக j3 ப!ண ேவ!5$ எ�0 நிைன காவ��டா*$, 

அN ரஹ$ ப!ண ேவ!5$ எ�ற எ!ண$ எ9த ,": ,$ 

இ"9தி" கிற�. “த�ைன இவ� சி6யனாகஆ3ரய��தி" கிறா�; 

இவG , நா$ அN ரஹி க ேவ!5$” எ�ற எ!ண�ைதD$ கட9� 

ஒ" மஹா�மா இ"9தா*$, அ&ேபா�, “இவைர ந$ப� வ9தவைன நா$ 

ைகவ�ட&படா�” எ�0 ஸா1ா�ஈ�வரேன அவ� Hலமாக அவG , 

அN ரஹ$ ப!ண� வ�5வா�. 

ஆைகயா� ," எ�பவ� தாமாக ‘,"�வ’ �ைத� ேதடாவ��டா*$ 

சி6ய� எ�0 ஒ"�த� வ9� ேச�9தா� அவன(ட$ அN ரஹ 

ஸ$ப9த$ அவ" , ஏ)படேவ ெச+கிற�. இ=ேகதா� ‘,"’ 

எ�கிறவா��ைத ,3 ெசா�கிற இ�ெனா" அ��த$ ெபா"9�கிற�. 

ஒ" அ��த$ ெசா�ேன�; ெவள( ஸ$ப9தமி�லாத உ. கன$, ெப"ைம 

உ.ளவேர ," எ�0. உ. வ�ஷயமானதா� இ=ேக கா�ய$ ஒ�0$ 

இ�ைல. இ�ெனா" அ��த$ எ�ன? ‘,’ எ�ப� இ"�5;‘"’ எ�ப� 

ேபா ,வைத  ,றி ,$; ‘,"’ எ�றா� இ"�ைட& ேபா ,பவ� எ�0 

ெசா�கிறா�க.. ‘,$மி"�5’ எ�0 ெரா$ப:$ இ"�டாய�"&பைத3 

ெசா�*$ ேபா� ‘,’ எ�ப� இ"�ைட ,றி&ப�தா�. இ"�ைட& 

ேபா க�&பவ� எ�பேத ,": , அ��தமாகிற�. ‘ேதவ’ எ�றா*$ 

ப�ரகாச Mப� எ�ேற அ��த$. இ"�5 எ�றா� 

அVஞான$தா�. தமேஸா மா Eேயாதி�கமயஎ�கிறேபா� தம� 

(இ"�5) எ�ப� அVஞானேம; Uேயாதி எ�ப� ஞான$; அVஞான 

மாைய இ"., ஞான ஒள( எ�ேற ெசா�வ� வழ க$. ஆ�ம ஞான%$ 

மாயா அVஞான%9தா�எ�றி�ைல; எ9த ஒ" வ�ஷயேமா வ��ைதேயா 

ஆனா*$ அ� ெத�யாத நிைலய�� அைத அறிவ�� இ"�5 எ�0$, 

ெத�9த நிைலைய அறி: ெவள(3ச$ (C�தி ப�ரகாச$) எ�0$ ெசா�வேத 
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வழ க$.இ&ப� C�தி , ஒ" வ�ஷய�ைத& ப�ரகாசி&ப� கிறவ� ,"; 

% கியமாக %�வாக ஞான& ப�ரகாச�ைத  ெகா5 கிறவ�. சா�திர$ 

ப� காத, சா�திர&ப� ப!ணாத, 

சா�திர=கைளஉபேதசி காதவரானா*$ ஒ" மஹாைன ," எ�0 

ஒ"�த� நா�&ேபா+ ஆ3ரய���வ��டானானா� அவ� அவGைடய உ. 

இ"�ைட& ேபா கி ஞான$ த9�வ�5வா�. இவG , ெத�யாத 

ேவ0வ�ஷய=க., வ��ையக. >ட அவ"ைடய அN ரஹ ச தியா� 

ெவள(3சமாகிவ�5$. 

‘இ"�ைட& ேபா ,பவ�’ எ�0 ,"ைவ define ெச+கிறேபா� அவ" ,& 

‘ேபா ,வ�’ எ�ற கா�ய$ ஏ)ப�5வ�5கிற�. இவ"ைடய உ. ெப"ைம 

இ&ேபா� கா�யமாக ெவள(ய�ேல ேவைலெச+கிற�. தன(�� இ" காம� 

இ&ேபா� இவ� இ�ெனா"�தGட� கா�ய�தா� ஸ$ப9த&ப�5 

வ�5கிறா�. வாயா�, வாR ைகயா� உபேதசி�ேதா, அ�ல� ெவ0$ 

அN ரஹ ச தியாேலா, அ�ல�அ9த அN ரஹ�ைதD=>ட 

இவ� conscious -ஆக (C�தி Q�வமாக)& ப!ணாம� ஈ�வரேன இவ� 

Hல$ ப!ண�ேயா, எ&ப�ேயா ஒ" வ�த�தி� இவ� சி6ய� எ�G$ 

இ�ெனா"�தGைடயஅறியாைமைய (சி�ன வ�ஷய=கள(� 

அறியாைம, ஆ�ம ஸ$ப9மான அறியாைம எ�ேவா ஒ�ைற, அ�ல� 

இர!ைடD$) நிX"�தி ெச+கிறவராகிவ�5கிறா�. 

இ&ப� ஒ" கா�ய$ இவரா�, இவைர  ெகா!5 சி6ய� ெபா"�5 

ஏ)ப5கிற� எ�றா� அ&ேபா� இவ" ,$ சி6யG ,$ 

ஒ" link (ெதாட�C) உ!டாக ேவ!5$. பவ�ஹ:ஸிலி" ,$எெல � 

�ஸி�� ந$ அக�� ப�ப�� எ�கிற� எ�றா� அைதD$ இைதD$ 

கென � ப!ண ஒய� இ"9தாக ேவ!5$. ெர�ஹி�� ஜல$ ந$ 

அக�தி� ெகா�5கிற� எ�றா� இர!ைடD$ கென �ெச+ய ைப&-

ைல� இ"9தாக[$. இ&ப�ேய ,"வ�னா� சி6யG , C�தி& 

ப�ரகாச$, அறி: தாைர உ!டாகிற� எ�றா� அவைரD$ இவைரD$ 

ேச��� ைவ க ஒ" ‘லி= ’ இ" க�தாேனேவ!5$? 

," வாயா� வ�ஷய=கைள வ�ள கினா� அ9த& ேப3@ ஒ" ‘லி= ’. 

வாR ைக உதாரண�தா� C�ய ைவ�தா� இ�:$ ஒ"வ�த 

க$iன(ேகஷ�தாேன? அேதா5, அைதவ�ட, அவ"ைடய அN ரஹ 

ச திஎ�பத� ேர�ேயஷைனD$ ெசா�லேவ!5$. இைதD$ 
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ஒ" link எ�0 ெசா�ல ேவ!5$. ெவள(&பட� ெத�வ��தா*$, 

உ.ள��தமாக  கா��னா*$ சி6யGைடய அறியாைம 

ேபாவத)காக," ப![கிற எைதD$ உபேதச$ எ�ேற ெசா�ல 

ேவ!5$. உபேதசமாக& ப�ரஸ=க$ ப!ணாம� வாR ைக 

உதாரண�தாேலேய உபேதசி��வ�5வைத�தா� “verbal 

message இ�ைல;அவ"ைடய life –ஏ message” எ�0 ெச�வ�. 

ஆக �Yலமாகேவா ஸூIமமாகேவா ,": ,$ சி6யG ,$ 

‘லி= ’காக உபேதச$ எ�ப� இ" கிற�. 

வா+ வா��ைதயா*$, வா?$ வாR ைகயா*$ உபேதசி�ேதயாக 

ேவ!5$ எ�ற ‘�i��’ உ.ளவைர� தா� ‘ஆ3சா�ய�’ எ�0 

ஆர$ப�தி� ெசா�ேன�. ," எ�பவ� இ&ப� 

வா��ைதயா*$,வாR ைகயா*$ உபேதசி க ேவ!5ெம�றி�லா 

வ��டா*$ அN ரஹ$ எ�கிற Mப�தி� அவ" ,$ சி6யG ,$ 

ஏ)ப5கிற கென1G$ உபேதச$தா� எ�ேற� — அறியாைமைய& 

ேபா கிஅறிெவாள(ைய ஏ)ப5��கிற எ�:$ உபேதச$தா� எ�பதா�. 

ெபா�வாக, ெப"$பாலாக, ,"வ�� அN ரஹ ச தி சி6யG , ம9�ர 

உபேதச$ எ�ற ‘லி= ’ Hலேம பா+கிற�. வாயா� &ரஸ=க$ ப!ண�, 
எ �&ெளய�� ெச+யாதவராக இ" கிற மஹா�மா க.>ட 

‘ம9�ேராபேதச$’ எ�ற ஒ�ைற மா�திர$ ப!ண�வ�5வேத 

ெப"$பா*$ நா$ பா�&ப�. கைதகள(� ப� கிேறா$; ஒ" மஹானா� 

தன , உ+: கிைட காதா எ�0 அவ�ட$ ேபா+ அேநகசி6ய�க. 

கா��  கிட&பா�க.. அ&Cற$ எ�ைற காவ� ஒ" நா. அவ� 

சி6யG , ஒ" ம9�ர$ உபேதசி�� வ�5வா�. அதிலி"9� இவG , 

ஞான$ ப�ரகாசமாக� ெதாட=கிவ�5$. எ&ப�யாவ�இ$மாதி� ," 

வாய�லி"9� ம9�ேராபேதச$ வா=கி  ெகா!5வ�ட ேவ!5$ 

எ�பத)காக� தப� இ"9�, த9திர$ ப!ண�னவ�க. >ட உ!5. 

கப�̂தாஸு , ராமாந9த� எ�ற மஹான(டமி"9� �ராம ம9�ர 

உபேதச$ வா=கி ெகா.ள ேவ!5ெம�0 ஆைச. இவேரா %�e$, 

ஹி9�வாக& ப�ற9� %�e$ வ W��� %�eமாகேவ 

வள9தவ�எ�பா�க.. அதனா� தம , ராமாந9த� உபேதச$ 
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ப!ணமா�டாேரா எ�0 இவ" ,& பய$. இதனா� ஒ" D தி 
ப!ண�னா�. எ�ன D தி எ�றா�, &ரா$ம %ஹூ��த*

 இ"��ேல, 

க=ைகய��ப���ைறய�ேல, ராமாந9த� வ"கிற வழிய�� ேபா+& 

ப5��  ெகா!5 வ��டா�. உஷ�கால �நான�� , வ9த ராமாந9த� 

கவன( காம� ப�ய�ேல கிட9தவைர மிதி�� வ��டா�. இைதேய 

பாததWை1 எ�0 கப�̂ எ5��  ெகா!டா�. (‘தWை1’ வ�ஷய�� , 

அ&Cற$ வ"கிேற�) மிதி�த:ட� அ� ஒ" மG6ய சEர$ எ�0 

ராமாந9த" ,& C�9�வ��ட�. அபசாரமாக ஒ�ைற&ப!ண�வ��டா� 

உடேன ப�ராய3சி�தமாக ”சிவ சிவ” எ�ேறா ”ராம ராம” எ�ேறா 

ெசா�வ�தாேன வழ க$? இவ� ேபேர ராமாந9தராய�)ேற! ஒ" 

ஜWவைன  காலா� மி�தி��வ��ேடாேம எ�0பதறினவ�, ”ராம ராம” 

எ�0 ச�த$ ேபா�53 ெசா�லிவ��டா�. கப�̂தா� அைதேய உபேதசமாக 

எ5��  ெகா!5வ��டா�. த� நிமி�தமாக அவைர எ&ப�யாவ� ராம 

நாம தாரக ம9�ர�ைத3ெசா�ல ைவ��வ��டா� அ�ேவ தன , 

உபேதச$ எ�0தா� இ&ப� ேவ!5ெம�ேற அவ� மிதி ,$ப�யாக 

வ9� இவ� ப�ய�ேல கிட9த�! 

எத),3 ெசா�ேனென�றா� ," வா+ வா��ைத ெசா�ல 

ேவ!5ெம�றி�லாவ��டா*$ அேநகமாக இ&ப�&ப�டவ" ,  >ட3 

சி6ய�ட$ ம9�ேராபேதச$ எ�ற ஒ�றினா�தா� ஒ" 

ஜWவஸ$ப9த%!டாகிற�. இ9த ம9�ேராபேதச�ைத�தா� ‘வா��ைத’, 

‘தி"வா��ைத’ எ�ெற�லா$ ெசா�வா�க.. ‘ஒ" வா��ைத’ எ�0$ 

பாட�கள(� வ"$ — அதாவ� ேவேற வா��ைதக. 

எ�:$உபேதச�� , ேவ!டாவ��டா*$ ம9�ர$ எ�கிற ஒேர ஒ" 

வா��ைத ம�5$ ேவ!5$ எ�0 அ��த$. ”H��தி, தல$, தW��த$ 

%ைறயா� ெதாட=கின�  

(,) ஓ�வா��ைதெசால3ச),":$வா+ ,$ பராபரேம” எ�0 

தாDமானவ� இைத�தா� ெசா�கிறா�. 

ஆைகய�னாேல ம9�ர$ உபேதசி கிறவ� ," எ�0 ஏ)ப��" கிற�. 

உ.ெப"ைம உ.ள ஒ" மஹாைன ," எ�ப� அவ� ெவள(ய�� ஒ" 

சி6யGட� ஸ$ப9த&ப5$ ேபா�தா�. இ9த ஸ$ப9த$% யமாக 

ம9�ேராபேதச�தாேலேய ஏ)ப5கிற�. ," எ�பவ� ஒ" ஸமய�தி� 

ம9�ர�ைத உபேதசி��வ��டா� ேபா�$. அ&Cற$ >டேவ சி6யைன 
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உ�கா��தி ைவ�� ெகா!5, அவG ,வ��தார$ ப!ண�, அவைன 

அ&யஸி க& ப!ண ேவ!5$ எ�றி�ைல. இ&ப� long-term 

trainingெகா5&பெத�ப� ஆசா�யG ,�தா� ஏ)ப�ட ெபா0&C. 

மஹானான ," அக�மா�தாக3ெச+கிற� ேபால >ட ஒ" 

ம9�ர�ைத3 ெசா�லிவ��5, அவ� பா�5 ,& ேபா+வ�5வா�. ஆனா*$ 

அதனாேலேய ஸூIமமாக அவ" ,$ சி6யG ,$ ‘லி= ’ ஏ)ப�5, 

ம9�ர�தி� HலமாகஅN ரஹ ச தி (அN ரஹ�தி� Hலமாக ம9�ர 

ச தி எ�0$ ெசா�லலா$) சி6யG ,. ேவைல ெச+ய 

ஆர$ப���வ�5$. 

ெரா$ப:$ உச9த ,"வாய�"9தா�, அ�ல� சி6ய� ெரா$ப ப வ�யாக 

(ப ,வமானவனாக) இ"9தா� இ9த ம9�ர Mபமான வாDபேதச$ >ட 

ேவ!�யதி�ைல. ஆனா*$ ஏேதா ஒ" திGஸி�‘லி= ’ இ" க 

ேவ!5ெம�ேறேன, அ� இ=ேக ேவெற&ப� ஏ)ப5$? ," இவைன ஒ" 

பா�ைவ பா��� வ��டாேல ேபா�$. அ�ேவ உபேதச9தா�. அ9த  

கடா1$ இவG , உ.ேள ேபா+ேவைல ெச+ய ஆர$ப���வ�5$ 

அ�ல� அவ� இவைன� ெதா�5வ��டா� அ9த �ப�சேம 

உபேதசமாகிவ�5$. இெத�லா=>ட ேவ!டா$, ‘இ9த  ,ழ9ைத 

ந�…..னா இ" க[$’ எ�0 அவ�நிைன��வ��டாேல ேபா�$; அ�ேவ 

உபேதச”லி= ” தா�. 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 
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Vinayagar Agaval – Part 14 (e) 
BY SAI SRINIVASAN ON  JULY 30, 2016 • (  1  )  

  

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Thanks to Shri Srinivasan for the article. Ram Ram 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 

அ5�� வ"$ அகவ� வ� ‘தி"வ� ைவ��� திறமி� ெபா"ெளன’: 

தி"வ� ைவ�� = எ� தைலேம� த=க. தி"வ�ைய ஏ)றி, 
திற$ இ� =   எ�0$ அழியாத ெபா". இ� எ�0 கா�� 

ெபா". இ� என = இ�  ெம+&ெபா". எ�0 கா�� 

இ9த வ�ைய&  ப)றி சி9தி��   ெகா!�" கிேறா$. 

வ�நாயகைரேய ,"வ�வாக வ9�, எ�0$ ச�தியமாக நிைல�� நி),$ 

&ரLமமான பர$ெபா"ைள உண��தி, தன , தி"வ� தWை1D$ 

ெகா5 ,$ப� ேக�கிறா�.  தி"வ� தWை1 எ�ப� சாமா�யமான 

தWை1 இ�ைல.  மிக:$ உய�9த�. ேயா கியைதD$, சரணாகதிD$, 

எ&ெபா?�$ ," �மரைணD$, ," ைக=க�ய�தி*$ 

இ"&பவ�க; ேக அ9த பா கிய$ கிைட ,$.  � மஹா ெப�யவா, � 

ேம�h� �வாமிக; , த� தாமைர ேபா�ற ெபா)பாத=கைள அவ� 

சிரஸி� ஏ)றி, தி"வ� தWை1 ெகா5��, பரமாGகிரஹ$ ெச+தா�. 

அ9த � மஹா ெப�யவாேள ெத+வ�தி� ,ரலி� தWை1ய�� 

மக��வ�ைத& ப)றி >0வைத நா$ ேக�க ேவ!5$: 

இேதா ெத+வ�தி� ,ர� H�றா$ ப,திய�� � மஹாெப�யவா 

ெசா�*வைத  ேக�ேபா$: 

த=ை> 

இ&ப� ,"–சி6யா; , இைடய�� ஏ)ப5$ ெதாட�ைப நா� 

“உபேதச$” எ�0 ெசா�னா*$ சா��ர�தி� இத),3 

ெசா�லிய�" கிற வா��ைத (technical term) “தWை1” எ�பேதயா,$. 

‘தW ைக’எ�0 தமிழி� ெசா�லிய�" ,$. ‘இன(ஷிேயஷ�’ எ�கிறா�க.. 

,"வ�டமி"9� எ� Cற&ப�5& ேபா+, சி6யG ,.ேள C,9�, 

அவைன ஒ" மா� க�தி� தWவ�ரமாக Y!�3 ெச*��கிறேதாஅத), 
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“தWை1” எ�0 ெபய�. இ&ப� ஒ" மா� க�தி� சி6ய� ப�ரேவசி&பத), 

ஆர$ப ச தியாக இ"&பதா�தா� ‘இன(ஷிேய�’ ப![வ� 

எ�கிறா�க.. ஆனா� ஆர$ப��� ைவ��வ�5வேதா5(இன(ஷிேய� 

ப![வேதா5) அ9த ச தி தW�9� ேபா+வ�5வதி�ைல. ஆர$ப��� 

ைவ�த ப�ற, வழி ெந5க:$ >ட வ9� �ைண ெச+�, ேமேல ேமேல 

ேபாக& ப!ண�, லIய�ைத அைட9� ஸி�திெபற:$ ைவ கிற�. 

ம9�ர Mபமாகேவா, ஒ" கடா1மாகேவா, �ப�சமாகேவா, அN ரஹ 

�மரண�தினாேலா 1ண கால$ இ&ப� ஒ" ," ஒ"�தேனா5 ‘லி= ’ 

ப!ண�  ெகா!5 வ��டா*$, அ�ேவ சா�வதமாகஅவ"ைடய 

அN ரஹ�ைத இவG ,  ெகா5��  ெகா!5 ‘ெப�மென�� 

கென1’னாக இ" ,$ — ஒ" தடைவ �வ��ைச� த��வ��5 

வ��டா� ப�& அ� பா�5 , எ�9�ெகா!ேடய�" கிறா)ேபால! 

‘ைகவ�ய நவநWத$’ %தலான C�தக=கள(� இ9த �ப�ச, கடா1, 

�மரண தWை1கைள [%ைறேய] ஹ�த, நயன, மானஸ தWை1க. 

எ�0 ெசா�லிய�" கிற�. 

ஆசா�ய� எ�பவ� �Yலமாக சி6யன(ட$ long-term contact(நW!டகால� 

ெதாட�C) ைவ��  ெகா!5 அவைன& ப�&ப�*$ 

நட�ைதய�*$ train ப!ண ேவ!�யவ�. ,": ேகா 

சி6யன(ட$�Yல� ெதாட�C ெரா$ப:$ ெகாVசகால$ இ"9தா� 

ேபா�$; அ�ல� அ�:=>ட இ�லாம*மி" கலா$. 

ஆனா� தWை1ய�� Hலமாக அவ" ,$ சி6யG ,$ 

ஏ)ப�டஸூIமமான contact –ஓ (ெதாட�ேபா) long term  ,$ ேமேல; 

அ� life -long ஆன� [வாR ைக %?த),மான�] ; life circle எ�லா$ ேபா+, 

ஜ�ம=க. எ�லா$ தW�9� சி6ய� ஸி�தி ெப0கிறவைரய�� 

நW� கிற contact இ�. 

இ&ப� தWை1 த"கிற�தா� ,": , % யமான ல1ணமா+ 

நிைன க&ப5கிற�. தW1ா ,", ,"தWை1 எ�ேற ெசா�கிற� வழ க$. 

தWை1 ெகா5&பவைரேய ," எ�ப� வழ காய�" கிற�.பைழயகால 

இதிஹாஸ$, Cராண$, காவ�ய$ இைவகைள& பா��தா� தக&பனாைரேய 

," எ�0 ெசா�லிய�" ,$. தக&பனாராக இ" க&ப�டவG , 

,": , இ" க ேவ!�ய உ.ெப"ைம,கன$ இ"9தா*$ 
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இ�லாவ��டா*$, C�ரைன& ெபா0�தம��� ப�தா ெத+வ�� , 

ஸமானம�லவா? ”%�னறி ெத+வ$” அ�லவா? அதனா� இ&ப� 

அவைர ," எ�0 உய��தி3ெசா�லிய�" கலா$. 

இேத மாதி�, பாட$ ெசா�லி  ெகா5 கிற வா�தியா"$, 

”எ?�தறிவ��தவ� இைறவ�” எ�கிறா)ேபால ெத+வமாக 

நிைன க&பட ேவ!�யவ�; ”ப��" ேதேவா பவ” : ,அ5�ேத ”ஆசா�ய 

ேதேவா பவ” எ�0$ ேவத$ ஆ ைஞ ெச+தி" கிற�! அதனா� 

இவைரD$ ‘,"’ எ�0 ெப"ைம&ப5��வதாக ஏ)ப��" கலா$. 

ப�தாைவ ," எ�பத), இ�ெனா"காரண%$ ேதா�0கிற�. ஒ" 

ஜWவG , %த� உபேதச$ எ�? காய�Eதா�. அ9த ம9�ர�ைத உபேதச$ 

(&ரLேமாபேதச$) ெச+வ� ப�தா தாேன? அதாவ� காய�E ம9�ர தWை1 

அ&பாதா�ப![கிறா�. இ&ப� தWை1 த"வதாேலேய அவைர ‘,"’ 

எ�கிற வழ க$ உ!டாய�" கலா$. 

காய�E உபேதச�தி� அதிகாரமி�லாதவ�க; ,$>ட 

அ1ரா&யாஸ$ எ�ப� இ" கிற�. அ&ேபா�அ6டா1ரேமா, 

பVசா1ரேமா உபேதசி�� அ&ப�கார�தா� ப�.ைளைய ‘ஆனா’ எ?த 

ைவ கிறா�. இ9த ம9�ேராபேதச�தாேலேய ," ஆகிவ�5கிறா�. 

உ.ளNபவ கன%$ ெப"ைமD$ இ�லாதவனான தக&பனாைரேயா, 

வா�தியாைரேயா ,"வாக நிைன�� சரணாகதி ெச+� வ��டா*$, அ9த 

சரணாகதிய�� கன�தா*$ ெப"ைமயா*ேமஇ&ப�&ப�ட ேயா யைத  

,ைற3சலான ,"வ�டமி"9�$ ஞான�ைத& ெப)0வ�டலா$. அதாவ� 

அN ரஹி க ேவ!5$ எ�ற எ!ண=>ட இ�லாத மஹா 

அNபவ�யான ," Hல$அN ரஹ�ைத3 ெச+கிற அ9த பகவாேன, 

ெகாVச=>ட அN ரஹ ச தி இ�லாத இ9த ," Hலமாக:$ 

சி6யGைடய சரணாகதிைய ெம3சி அ". C�9� வ�5வா�*
. ," எ�0 

ஆ3ரய� க&ப5பவ�அபா�ரராய�G$ அவ�ட$ அ9தர=க வ��வாஸ$ 

ைவ��, அவ� எ�ன ெச+தா*$ அவ"ைடய ெப"ைம ,  ,ைறவாக& 

ேபசாம*$ நட காம*$ ஒ" சி6ய� இ"9�வ��டா�, அ9த ," 

உ+:ெப)றா*$ ெபறாவ��டா*$, இ9த சி6ய� உ+: ெப)0 

வ�5வா�. 
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இ&ப�&ப�ட ," ப திைய நிைன ,$ேபா� என , ஒ" ஸ$பவ$ 

ஞாபக$ வ"கிற�. ஒ" தர$ மட��& பாடசாைல& பச=க. — சி�ன 

வய@& பச=க. — இர!5 ேப�ட$, வா�தியா�வ9�வ��டாரா எ�0 

ேக�ேட�. ஒ" ைபய� வரவ��ைல எ�றா�. ம)றவ� வ9�வ��டா� 

எ�றா�. அ&Cற$ %த� ைபய� ெசா�ன�தா� நிஜ$ எ�0 ெத�9த�. 

நா� இர!டாவ� ைபயன(ட$,”ஏ� ெபா+ ெசா�ேன? ெபா+ ெசா�னா 

த&ப��ைலயா?” எ�0 ேக�ேட�. அத), அவ� ைத�யமாக, ”பாட ேநர$ 

வ9�$ வா�தவ�தி� வா�தியா� வராமலி"9தாெர�றா*$, அவ� 

வரவ��ைலஎ�0 ெசா�னா� ,"வ�� த&ைப ெவள(ய�ேல 

ெசா�னதா,$. ெபா+ ெசா�வைதவ�ட இ&ப� ,": ,� த&C 

ெசா�வ�தா� ெப�ய த&C எ�பதாேலேய அ&ப�3 ெசா�ேன�” 

எ�றா�. நாG$அவ� ப!ண�னைத ஸ� எ�0 ஒ&C  ெகா!ேட�. 

," ப தி வ�ேசஷ�� காக3 ெசா�ேன�. 

," எ&ப�ய�"9தா*$ அவ" , ஆ�மா�&பண$ ப!ண�வ��டா�, 

,"வா� எ� கிைட கேவ!5ேமா அ� ஈ�வர &ரஸாதமாக3 

கிைட��வ�5$.நாேம ஒ�ைற& ப���� ெத�9�ெகா.;$ ேபா� அதி� 

இ9த சரணாகதி, ஸம�&பண C�தி surrender ப![வதி� 

இ" கிற humility (வ�நய$) இெத�லா$ இ�ைல. நாமாகேவ ப���& 

C�9�ெகா.வதி� இத)ெக�லா$ ேந�மாறாக அஹ=காரேம உ!டாக 

இடமி" கிற�. வ��ைய நிஜமான வ��ையயாக இ"9தா� 

அஹ=கார�ைத& ேபா க�தா� ேவ!5$. அதனா�தா�, தாேன 

ஒ"வ��ைதைய  க)ப�, தாேன ஒ" ம9�ர�ைத எ5��  ெகா.வ�, 

தாேன ஒ" C!ய க�மாைவ& ப![வ� எ�லா$ சா�திர�தி� 

வ�ல க&ப�5, ," %கமாக உபேதச$ வா=கி  ெகா!ேடஇவ)ைற3 

ெச+ய ேவ!5$ எ�0 ெசா�லிய�" கிற�. தானாகேவ ப���$ 

ெத�9� ெகா.ளலா$ தா�; ஆனா*$ இ9த அறி: ஆ�மாப�வ�"�தி ,& 

ப�ரேயாஜன&படா� எ�பைத ஒ"உபமான�தா� @Eெல�ேற மனஸி� 

ைத கிறா)ேபால3 ெசா�லிய�" கிற� — இ� ஜாரC"ஷன(ட$ 

C�ரைன& ெப)0  ெகா.கிற மாதி�; C�ர�தா� எ�றா*$ அவ� 

ைவதிக க�மா எத),$உதவாத� ேபால எ�0. 
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Q�ண ேயா யைத ெப)ற ," –அதாவ� கனமான உ.ளNபவ$ ெப)றவ� 

— எ9த வ�தமான தWை1D$ தரேவ!5ெம�றி�லா வ��டா*=>ட rare 

exception[அஸாதரணமான வ�திவ�ல ,] தவ�ரஅவரா*$ ஏதாவ� ஒ" 

தWை1 நட கிறெத�0 ெசா�ேன� அ�லவா? இதி� வா கா� 

ெகா5 கிற தWை1தா� ம9�ேராபேதச$; ம9�ர தWை1 எ�ப�. 

�"6�யா� (பா�ைவயா�) தWை1 த"வ�ச1ு தWை1; நயன தWை1 

எ�0$ ெசா�வா�க.. ெதா5வதா� தWை1 த"வ� �ப�ச தWை1. 

ஹ�த தWை1 எ�0 ெசா�வ� இைத�தா�. 

இதிேல பல வைக உ!5. ," சி6யன(� தைலைய� த$ ைகயா� 

ெதா�5� த$ spiritual energy –ைய [ஆ�ம ச திைய] அவG ,. 

ெச*��வத), ஹ�த ம�தக தWை1 எ�0 ெபய�. 

(எ�லாதWை1ய�*ேம ," த$%ைடய அNபவ ச திைய சி6யG , 

ஊ�5கிற தியாக�ைததா� ெச+கிறா�.) பாத�தா� சி6யைன 

�ப�சி&ப� பாத தWை1. (கப�̂தா� ராமாந9த�ட$ பாத தWை1, 

ம9�ரதWை1 இர!5$ ெப)றதாகிற�!) ," த$%ைடய பாத�ைத 

சி6யGைடய அ=க=கள(� ,றி&பாக சிரஸி� ைவ&பைத�தா� 

ெரா$ப& ெப�ய& ேபறாக  க"�வ�. ‘தி"வ� தW ைக’ எ�0 

இைத3ெசா�வா�க.. ,"பாத$ எ&ேபா�ேம சிரஸி� இ"&பதாக 

தியான$ ெச+ய ேவ!5$. இ� ெவ0$ வா��ைதயாக, பாவைனயாக 

இ�லாம�, எ�லா ,": ,$ Hல,"வான ஈசன(� 

இைணய�க.த=க. தைலய�ேலேய இ"&பைத அNபவ��� 

அறி9தவ�கைள� தா� ”அ�யா�” எ�ப�; ‘பாத�’, ‘�சரண�’ எ�0 

ஸ$� "த�தி*$ ெசா�கிற� வழ க$. ‘பகவ�பாத�’ எ�றா� 

பகவான(� பாத�ைதத��� அ�வாகேவ ஆனவ�. அதனா� அ9த 

பகவ�பாதைரேய நா$ சிரஸி� த� க[$. 
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ெரா$ப உய�9த, ப வ நிைலய�� ," ேநேர வாயா� உபேதசி க 

ேவ!டா$, பா� க ேவ!டா$, ெதாடேவ!டா$, அவ� எ=ேகேயா 

இ"9�ெகா!5 ஒ"�தைன நிைன��வ��டாேல அ� 

மானஸதWை1யாகி இவைன� Y கிவ��5 வ�5$. 

இைத& ப)றிய  சி9தைன ெதாட"$…. 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 
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� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 
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அகவ� வ�கைள& ப)றி எ?திவ"$ேபா� பாக$ 14  (e)  , 

ப�ற,, ந5வ�� ஒ" வ� (26 வ� வ�) வ�5ப�5வ��ட�.  அைத& ப)றி 
இ=, சி9தைன ெச+ேவா$. 

26. ெதவ�Fடாத ஞான� ெதள�ைவ6� காF< 

பத�ைர: 

ெதவ��டாத – ெதவ��5த� இ�லாத ஞான� ெதள(ைவD$ கா�� – 

ேப��ப�� ,�ய ெதள(9த ஞான�ைதD$ என , அGபவ�திேலேய 

த9த"ள( 
 

ஞான� ெதள��: 

ைசவ சி�தா9த ப@-பதி -பாச$ எ�ற க"��&ப�: ெந"&ைப ேபா�ற� 

ப@.  ெந"&ப�� 75 ேபா�ற� பதி.  ெந"&ப�� ஒள(ைய& ேபா�ற� பாச$. 

ெந"&ப�� 75,அ"வமாகி, அக�தி*$ Cற�தி*$ அட=கி கிட கிற�.  

75 இ�ைலேய� ெந"&C$, ஒள(D$ ெவள(& ப5த�  இ�ைல.  

ெந"&C$,  75$, ஒள(D$ ேபா�0 ப@:$ பதிD$ பாச%$ ஒ�ைற 

ஒ�0 ப��யாத அநாதி நிதிய$ [எ�ப� ைசவ சி�தா9த க"��.  

ேம*$, ேபரறிைவ உைடய� பதி; அ9த பதிைய அறிD$ ஆ)ற� ப@: , 

உ!5, ஆனா�,அறிய இயலாதப� ‘பாச$‘ மைற�� நி)கிற�.  ] 

இ9த ெதவ��டாத ஞான� ெதள(ைவ அXைவயா� கணபதிய�ட$ ேவ!� 

நி)கிறா�.  கணபதிேயா, அவ� ேவ!�ய ஞான� ெதள(ைவ ஒ" தா+ 

,ழ9ைத , பா� Cக�5வ� ேபா� அவ" , உபேதசி கிறா�. அXைவ& 

ப�ரா�� , உதி�த இ9த ஞான� ெதள(:, கணபதி கா��யதி�  Hல$ 

உதி�த�. ஆதலி� இ�, “ெதவ��டாத ஞான� ெதள(:”  என& ெப0கிற�.  

கணபதிைய அ�றி ந�ல ஞான$ த9த";$ ெத+வ$ ேவ0 ஏ�$ 

உ!ேடா? 

இ&ெபா?� � மஹா ெப�யவாைள ஆ�ரய�&ேபா$.  

&ரLம$, ஈ�வர�, மாைய, மன�, அ�ைவத$, ேபா�ற வ�ஷய=கைள 

ப)றி ெத+வ�தி� ,ர� ப,திகைள பல%ைற ப��தா� தா�, நம , 

அைத&ப)றி ெகாVசமாவ� ெத�யவ"$.  இ=ேக 

ெசா�ல&ப�ட ‘ெதவ��டாத ஞான� ெதள(:‘, � ெப�யவாள(� 

 "ைபயா�தா� நம ,$ கி�ட ேவ!5$.  ‘மாயா ச திேய ஞான%$ 
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அள(&ப�‘ எ�ற தைல&ப�� ெத+வ�தி� ,ர� – ப,தி 4-�, � ெப�யவா 

ெசா�*வைத  ேக�ேபா$. 

மாயாச"திேய ஞான/� அள��ப* (Deivathin Kural – Vol 4) 

ஈ3வர� ஞான �வMப�, அவேன ஞான$ த"பவ� எ�கிற வ�ஷய�ைத3
 ‘ெசா�லாம�ெசா�*$’ ஸூIமமான %ைறய�� ஆசா�யா. ேகேநாப
நிஷ�பா6ய�தி�ெவள(ய���"&பதாக� ேதா�0கிற�. 

‘யா� எ� ெச+தா*$ அ�த�Gைடய ெஸா9த ச திைய  ெகா!5 அ�
ல; &ரLம�தி� ச திைய ெகா!5தா� எவ"$ எைதD$ெச+ய%�வ
�’ எ�0 அ$பா., இ9�ரG ,உபேதசி�ததாக அ9த உபநிஷ�திேல இ"
 கிற�. Hல�திேல அ$பாைள ‘ெரா$பேசாைபD.ளவ., உமா எ�0$ 

ைஹமவதி எ�0$ெபய".ளவ.’ எ�0 தா�ெசா�லிய�" கிற�. ஆ
னா� ஆசா�யாேளா இத),& பத$ பதமாக3 ெச+த பா6ய$, வா ய$ வா
 யமாக3 ெச+த பா6ய$ ஆகிய இர!�*$அ$பாைள� தி"$ப� தி"$
ப “வ��யா” எ�0 ெசா�கிறா�. 

“வ��யா” எ�றா� ஞான$ எ�ேற அ��த$. ஞான$எ�றா� அ�ைவத�தி
� &ரLம ஞான$தா� –

 அதாவ� ஜWவ�த�Gைடய ஆ�மாேவ&ரLம$ எ�0 உண�வதான அ�
ைதவ ஞான$தா�. உபநிஷ�தி� பலவ�தமானஉபாஸைனகைளD$ வ��
யா எ�ேற ெசா�னா*$ அவ)றிெல�லா$அ9தஉபாஸைனேய ஸ$ப9
த&ப5�தி அத), “இ�ன வ��யா” எ�0 அைடெமாழிெகா5��& ெபய� 

ெசா�லிய�" ,$. இ&ப�ய��லாம� ெவ0ேம வ��யா எ�0 ம�5$ெசா
�னா�அ� &ரLம வ��யாதா�, அதாவ� ஆ�மஞான$தா�. 

“ேசாைபD.ளவ)றிெல�லா$ பரம ேசாைபயான� வ��ையேய” எ�0 அ
$பாைளவ��யாவாக3 ெசா�கிற ஆசா�யா.பா6ய$ ப!ண�ய�"&பதா�
 அவ� அவைள &ரLமவ��யா�வMப�ண�யாகேவ ெசா�கிறா� எ�0 நி
3சய&ப5கிற�. 

அவ��யா எ�றா� அVஞான$. மாையைய ஆசா�யா. அவ��யா எ�ேற 

ெசா�வா�. 

(அ&Cற$ மாைய ,$ அவ��ைய ,$ ெகாVச$ வ��யாஸ$ கா��D$ 

ஒ"அப�&ராய$அ�ைவதிக; கிைடேய எ?9த�. அவ�க. மாைய எ�ப
� ஒ�ைறஇ�ெனா�றாக  கா�5$ ‘மாஜி ’ மாதி�யான ச தி எ�0$, 

அவ��யா எ�ப�ஸ�ய�ைத� ெத�9�ெகா.ளாதஅVஞான நிைல எ�0
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$ ஒ" பா,பா5 ெச+கிறா�க.. &ரLம$ மாையேயா5 ேச�9�.ளேபா�
 ஈ3வரனாகிற� எ�0$, அவ��ையய��க�5&ப5$ேபா� ஜWவனாகிற� எ
�0$அவ�க. ெசா�கிறா�க.. அ� இ" க�5$.) மாயா ச திேயா5 ேச�
ந� &ரLம$ ஈ3வரனாய�" கிற ேபா�$ அ9த ஈ3வர� ஞான�வMப�
யாகேவ இ"&பதாக அ�ைவதிக.ெசா�வதி� இ�ன$ ேமேலேபா+ஆசா
�யா. இ=ேக அ$பாைள வ��யா எ�ேற ெசா�கிறா�. அ$பாைள ராஜரா
ேஜ3வ�யாக ஆராதைன ெச+D$ உபாஸைன ேக � வ��ையஎ�0 ெபய
�இ" கிற�. அ9த ஆராதைனையD$ ஆசா�யா. ய9�ர &ரதி6ைட, 

‘ெஸௗ9த�யலஹ�’ �ேதா�ர$ %தலியவ)றா� ேபாஷி�தி" கிறா�. 

மாையயாகேவ இ" கிறஅவைளமாயா நிX"�திையேய ேமா1மாக3 

ெசா�ன ஆசா�யா. ஞானா$ப�ைகயானவ��யாவாக3 ெசா�வதா� மா
ையயா� ேலாக�ைத நட��$ ச திதா�அதிலி"9�வ�5வ� க:$ ெச+
கிற� எ�0 அவ� கா�5வ� ெத�கிற�. 

 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� 

 

� மஹா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 15 

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$. 

 

27.  ஐ$Cல� த�ைன அட ,$ உபாய$ 

28.  இ�C0 க"ைணய�� இன(ெதன (,)  அ"ள( 
 

 

பத�ைர: 

ஐ$Cல� த�ைன – ஐ9� Cல�கைள 

அட ,$ உபாய$ – (வ�ஷயாதிகள(�) உலகிய� நா�ட�தி� ெச�லாதப� 

க�5&ப5��$ வழி%ைறைய 

இ�C0 க"ைணய�� – ேப��ப$ ெப0வத), உ�ய ேபர"ளா� 

இன(� என , அ"ள( – இன(யதாக என , அ"ள( 
  

ஐ�5ல அட"க�: 

ஆ�மAக அGபவ�தி), ஐ$Cல� அட க$ மிக:$ % கிய$.  பளபள 

எ�0 ப�ைடதW�� ஒ" >�ைமயானக�திய�� ேம� ேத� தடவ� 
இ" கிற�.  ேதைன "சி க ேவ!�, அ9த க�திைய ந கினா� நாவ�), 

எ�ன கதிஆ,$?  கான� நWைர நW� எ�0   ப"க ஒ" மா� ஓ�3ெச�ற�.  

அ9த மான(� கதி எ�ன ஆ,$?  ெப!யாைனய�� �ப�ச�ைத 

வ�"$ப�ய ஆ! யாைன, ஆ!ைம ,�றி அழிD$.  Y!�� %.ள(� 

உண:.  அைத&ப)றிய மA�, உடேன ப�� க&ப�5 இற கிற�.  Qவ�� 

மண�ைத வ�"$ப�ய வ9�, அைத ேமா9�, அ=ேகேயமா+9�வ�5கிற�.  

அ[வள: இ�ப$, சி)றி�ப$:  மைலயள: ��ப$.  %�வ�� ப�தாப 

மரண$.  ஐ$Cல�அட க$ இ�ைலேய�, அழி: நி3சய$.  எதி*$ 

ேவ!5$ அட க$.  @ைவ, ஒள(, �ப�ச$, ஓைச, மண$ -இவ)ைற 

Nக"$ Cல�களா� அழிவ� ம க.. 
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மன(த& ப�றவ� எ5��, ஐ$Cல Nக�3சிய�� ஈ5ப�5 அதனா� வ"$ 

வ�ைள:கைள ஆழமாக உண�9தா�, அ3ச$அதிக� கிற�.  இத), 

ப�கார$ எ�ன?  சிவ ெநறிய�� ேவ�ைக ப�ற க ேவ!5$.  அ"ைமயான 

அ".d�கைள ப��� ெத�வதி� ஆ�வ$ ப�ற க ேவ!5$.  

ஆ�வ�தி), ஏ)றா)ேபா� அறி: ப�ற ,$.  கணபதிய��அ"ளா�, ந�ல 

,":$ கிைட&பா�. (நம ,, � மஹா ெப�யவா Mப�தி�, கிைட�ேத 

வ��டா�.  இன( கவைலஎத),?).  அநியாய அ கிரம ெசய�கள(� ெச�0 

தைலவ���தா�ய நம� பைழய மன$, ,"வ�� கடா1�தா�,ஆ�ம 

@க�தி� நா�ட$ ெகா.;$. சிவான9த$ ஒ�ைறேய சி9தி க 

ெதாட=,$.  ந�ல ச�ச=க$ ஏ)ப5$.  ந�லசி9தைனக. வள"$.  

அைன�தி),$ ஆதார$, ஐ$Cல அட கேம! 

ந�ல ஆ3சார�தா� (ஒ? க�தா�) ஞான ெதள(: ப�ற ,$.  

மனக�மிஷ=க. அழிD$. இ". வ�ல,$.  இ9தநிைலைய அைடய 

(ஐ$Cல� த�ைன அட ,$ உபாய$ இ�C0 க"ைணய�� 

இன(ெதன (,)  அ"ள() தன ,அ";$ப� ேவ!�  ெகா.கிறா� 

ஒXைவயா� இ9த வ�கள(�. 

இ9த வ�ஷய�ைத& ப)றி  � மஹா ெப�யவா ெசா�*வைத  ேக�ேபா$. 

Deivathin Kural – Volume 4 

ஐ$Cலனா*$ அழிவைடD$ மாGட� 

‘வ�ேவக 7டாமண�’ எ�0 ஒ" உ�தமமான ஞான d�. ந$%ைடய 

ஆசா�யா. ப!ண�ன�. அதிேல ஒ"3ேலாக�தி� இ9த& பVேச9��ய 

ஸமாசார$ வ"கிற�. ஒXெவா" &ராண�, இ9த ஐ9� 

இ9��ய=கள(�ஒXெவா�றினா� ம�5$ ஆைச வா+&ப�5 நாச�ைத 

அைடவைத3 ெசா�லி, மG6ய &ராண� ம�5$ ஐ9�இ9��ய=கள(� 

ஒXெவா�றா*ேம, அதாவ� ஐ9தா*ேம ேமாஹி க&ப�5 அழிவைத3 

ெசா�லி எ3ச� கிறா�,� க&ப5கிறா�. 

மா� ச&த�தினா� நாசமைடவ�. ேவட� ெகா$C ஊ�வா�. அைத  

ேக�கிற ஆைசயா� மா� மய=கிநி),$ேபாேத பாண$ ேபா�5 

அ���வ�5வா�. 
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யாைன �ப�ச�தா� நாச�ைத� ேத�  ெகா.கிற�. ‘ெக�டா’ (Khedda) 

எ�0 ைமஸு�  கா5கள(�ப![கிறா�க. – யாைனேய 

ெகா.;$ப�யான ெப�ய ப.ள$ ேதா!�, ேமேல அ� ப.ள$ 

எ�0ெத�யாதப� ெச�ைத ெச� ெகா�கைள& பர&ப� ைவ�தி"&பா�க.. 

ப�� க ேவ!�ய ஆ! யாைன ப.ள�� ,ஒ" தி கி� இ" கிற� 

எ�றா�, அத), எதி� தி கி� ப.ள�� , அ9த!ைட ஏ)ெகனேவ 

ப����& பழ க&ப5�திய ஒ" ெப! யாைனைய  க�� 

ைவ�தி"&பா�க.. அைத �ப�சி�� ரமி கேவ!5$ எ�0 

ஆ!யாைன , ஆைச உ!டா,$. அ9த ேமாஹ�தி� அ� ,0 ேக 

இ" கிற ப.ள�ைத& ப.ளெம�ேற  ெத�9� ெகா.ளாம�, ெச�ைத 

ெச�ெசா�ய�� ேமலாக ஓ5$. அவ)றா� இத� 

‘ெவ+�’ைட�தா=க%�Dமா?அ&ப�ேய ஒ�9� அ�க. வ�ழ, யாைனD$ 

ப.ள�தி� ெதாCகj� எ�0 வ�?9�வ�5$. ப���� வ�5வா�க.. 

Mப�தா� நாசமைடD$ ஜ9� வ���� Q3சி – தWப�தி� பள W� Mப�தி� 

ஆைச&ப�5� தாேன வ9த அதி� வ�?9�ம�கிற�? ‘ரஸ$’ எ�பதாக 

வா+ , ஆைச கா�5$ ஆஹார�தா� மA� உய�ைர வ�5கிற� – 

Y!�லி� உ.ளC?ைவ� தி�ன ஆைச&ப�53 சாகிற�. வ!5 

க9த�தினா� மரண�ைத� ேத�  ெகா.கிற�. ெப�@ ெப�சாக3ச$பக& 

Q க. உ!5. அத� வாஸைனய�� நம ேக H கி� ர�த$ ெகா�ட 

அர$ப���வ�5$ – அ�தைனதWIணமான ஸுக9த$! இ&ப�& ப�ட 

C6ப=க; ,.ேள ேபா+ வ!5 உ�கா�9� ெகா!5 அ&ப�ேய 

த�மதி இழ9� ெசா கி&ேபா+வ�5$. அ&ேபா� C6ப�தி� இதR 

ஒXெவா�றாக H�  ெகா!5, மல9தி"9தC6ப$ ந�றாக  

>$ப�வ�5$. அத),. மா�� ெகா!ட வ!5 , அேதா5 ஆD� 

தW�9�ேபா,$. இ&ப�“பVச” இ9��ய=கள(� ஒXெவா�றா� ஒXெவா" 

&ராண� “பVச�வ$” (மரண$) அைடகிற� எ�0 ஆசா�யா.சிேலைட 

ெச+கிறா�. மN6ய� ஐ9தா*ேம அழிகிேறாேன எ�0 

ப�தாப&ப5கிறா�: 

ச&தாதி: பVசப�ேரவ பVச பVச�வ$ – ஆC: �வ,ேணந ப�தா: | 

,ர=க – மாத=க – பத=க – மAந – &"=கா நர: பVசப�ரVசித: கி$ || 
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‘,ர=க’ எ�றா� மா� ,ர=கி�ைல. ‘மாத=க$’ எ�றா� யாைன. 

‘பத=க$’ வ����. மAன$தா� மA�. &"=க$எ�றா� வ!5. 

‘நர:’ – மN6யனானவ�; ‘பVசப�:’ – ஐ9தா*$ (ஐ$Cலனா*$); ‘அVசித:’ – 

கவர&ப��" கிறா�.‘பVசப�:அVசித:’ எ�ப� ஸ9திய�� 

‘பVசப�ரVசித:’ எ�றாய�" கிற�. ‘கி$’ எ�0 %��தி" கிறா�. 

‘கி$’எ�றா� ‘எ�ன’. ஐேயா, இ&ப� மN6ய ஜWவனான� 

பVேச9��ய�தா*$ கவ�9தி? க&ப5கிறேத, எ�னப!ணலா$?’ 

எ�0 பரம க"ைணேயா5, ‘கி$’ ேபா��" கிறா�. 

ஆைச, ஆன9த$ எ�0 ேபா+ அ�ேயா5 ஏமா9� நாசமைடவைத&ப)றி3 

ெசா�லி ெகா!�"9ேத�. 

இைத&ப)றிய சி9தைன ெதாட"$ 

  

� மஹா ெப�யவா சரண$, கேணச சரண$ 
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Vinayagar Agaval – Part 16 
BY SAI SRINIVASAN ON  AUGUST 25, 2016 • (  1  )  

  

  

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 16 

� மஹா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

29.  க�வ�க� அட01� க��திைன அறிவ��* 

  

இ�வைர மிக:$ எள(ைமயாக கேணச ெப"மான(� உ"வ வழிபா�ைட 

ேபா)றி அவர� ஒXெவா" அவயவ=கைளD$ பாதாதி ேகசமாக ேபா)றி 
வண=கிய ஒளைவயா�, இ9த 29$ வ�ய�லி"9� தா9�Eக N�ப=கள(� 

ஆழ�� , ந$ைம இ�53 ெச�கிறா�. ஒ" ,"வ�� உபேதச$ 

இ�லாம� இ9த N�ப=கைள அறிவ� மிக:$ க�ன$.  இ9த N�ப=க. 

ெத�யாவ��டா*$, இ9த ேதா�திர�ைத பாராயண$ ெச+வைத 

நி0�திவ�ட  >டா�. கால& ேபா கி� எ�லா$ ைக>5$.  ஆ�ம 

அGQதி அைடவத), தியான$ இ�றியைமயாத�. அைண�� 

உய��கள(*$ பரவ�ய�" ,$ &ரLம$ ஒ�ேற எ�0 �யான�� 

இ"�தேல இ0தி வழி.  அத), எள(ய உபாயமாக இ6ட 

ெத+வ�ைதேயா,,"ைவேயா தியான(��  ெகா!�" க ேவ!5$. 

என(G$, ஒ" நிைலய�� அைதD$ கட க ேவ!5$.  அதாவ�, �யாதா 

(�யான$ ெச+பவ�), �யான$, �ேயயா (�யான( க& ப5$ ெபா".) – 

இைவகள(� உ.ள ேவ0பா5 மைற9� தியான$ C�ேவா� உ3ச  

க�டமாக &ரLம��ட� கல9� ஐ கியமைடவா�. 

  

பத:ைர: 

க"வ�க. – ெமா�த$ உ.ள 36 த��வ=க;$ 

ஒ5=,$ – ஒ�ற� ப�� ஒ�ைற ஒ5=கி ஆ�மாைவ இ�C0��வத), 

க"�திைன அறிவ��� – உபாய�ைத அ�ேய� அறிDமா0 அறிவ��� 

  

Qமி த��வ$ %த� நாத$ வைர 36 த��வ=க.: ஒ�ற� ப�� ஒ�றாக 

ஒ5=கி சிதாகாச�தி� @�த ைசத�ய�தி� அட=கினா� ேப��ப நிைல. 

ஆனா� (ைசவ சி�தா9த க"��&ப�) ஆணவ$ எ�ப�,ெச$ப��  கள($C 

ேபா�, அநாதி கால$ ெதா�5 ஆ�மாவ�� ஒ�றாகி அறிைவ மைற�� 
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த�ைன கா�டாம� நி)கிற�.  இைத கட க வ�ல உபாய�ைத 

கணபதிய�ட$ ேவ!5கிறா� இ9த வ�ய��. க"வ�க. (த��வ=க.) 

ெவள( உலக வ�ஷய=கள(� ெச�லாம�, தியான நிைல , சாதனமாக 

உ.%க&ப�5 ஒ5 ,வத), உ�ய வழிவைககைள அ�ேயG , 

ெதள(: ப5�தி… 

  

30.  இ�வ�ைன த(ைன அ!�தி�� க<,* 

  

ந�வ�ைன, தWவ�ைன – எ�0 இ"வ�ைனக..  ந�வ�ைனய�� பய� 

இ�ப$. தWவ�ைனய�� பய� ��ப$.  இைவகைள அGபவ� க ப�றவ� 
உ!டாகிற�.  வ�ைனய�� பயனாக- ேம*லக$, கீ?லக$ அைடவத), 

இற ,$. மA!5$ வ9� ப�ற ,$.  வ�ைனய�� பய� 

உட�, இ�ப$, ��ப$.  இைவக. எ�லா$ ஜட$. இைவக. தாமாகேவ 

வ9� ஆ�மாைவ அைடயா�. ஆனா�, இவ)ைற அGபவ��ேத 

தWரேவ!5$ எ�0 ஈ�வர� இவ)ைற ஆ�மாவ�� ேச�கிறா� இ9த 

இ"வ�ைனகள(� பயைன அழி க வ�லவ� கணபதிேய எ�பதா�, 

‘கணபதிேய இ9த எள(ேயாைன   கா&பா)0‘ எ�0 கத0வ� ெத�கிற�. 

  

பத�ைர: 

இ"வ�ைன த�ைன – ந�வ�ைன, தWவ�ைன எG$ இ"வ�ைனய�� 

பயைன 

அ0�� – %?வ�$ அழி�� 

இ". க�9� – வ�ைனக; , வழி ெச+த ஆணவ இ"ைள அக)றி 
  

ஆகாமிய$ எ�0 ெசா�ல&ப5கி�ற பாவ$ C!ண�ய$ 

(ந�வ�ைன, தWவ�ைன) எ�ைன ெதாடராம� ெக5��, ஆணவமாகிய 

இ"9த மல�ைதD$ அழி��…. 

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� 

  

� மஹா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 17 
BY SAI SRINIVASAN ON  AUGUST 29, 2016 • (  1  )  

  

   

 

 

Many Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ram. 

 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 17 

 

� மஹா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

31.  தலெமா" நா�,$ த9ெதன  க"ள( 
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பத�ைர: 

  

தல$ ஒ" நா�,$ – ச�ைய, கி�ைய, ேயாக$, ஞான$ எ�G$ நா�, 

வழிகளா� வ"$ சாேலா ய$,சாமA&ய$, சாMப$, சாDUய$ எ�ற 

நா�, இட=கைளD$ த9� என , அ"ள( – அ�ேயG , ேபர". 

ெச+� கா�� அ"ள( இதி� ச�ைய எ�ப� உ"வ வழிப5.  கி�ைய 

எ�ப� உ"வ%$ அ"வ%$ ேச�9த�, ேயாக$ எ�ப� 

அ"வ$,  ஞான$ எ�ப� மன க!ணா� (உ.ள க!) கட:ைள அறி9� 

ஆ�ம Qைஜ ெச+D$ வழி.வழிபா�5 %ைறய�� இைவக. %ைறேய 

தாச மா� க$, ச�C�ர மா� க$, ச ய மா� க$, ஞான மா� க$ எ�0 

வைக ப5�த&ப5$. 

  

கணபதிைய அைடய நா�, வழிக.:  தாச மா� க$ (ெதா!5 C�9� 

கட:ைள அைடD$ வழி), ச�C�ர மா� க$ (கட:ைள 

த9ைதயாக:$, த�ைன கட:ள(� C�ரனாக:$ அG6�&ப�), ச ய 

மா� க$ (ந�C மா� க$ அதாவ� கட:ைள ந!ப� ேபா� 

பாவ�&ப�), ஞான மா� க$ . 

 

தாச மா�க�தி� ெச�பவ�க; , கணபதிேய எஜமான�; தா� அவ�� 

அ�ைம ேசவக�.  எஜமான ேசைவ, ேகாவ�ைல @�த$ ெச+த�, C6ப$ 

பறி�த�, மைல ெதா5�� இைறவG , சம�&ப��த�,எ&ெபா?�$ த�  

ெத+வ�ைத �ேதா�திர$ ெச+�ெகா!ேட இ"�த�, அவ�� 

அ�யா�க; , (ப த�க; , / பாகவத�க; ,) ெதா!5 ெச+த� – 

ேபா�ற ைக=க�யேம தாச மா� க$.இ&ப� தாச மா�க�தி� 

ெச�பவ�க., கணபதி உலகி� எ�0$ நிைல�� வ W)றி"&பா�க..  

அதாவ� சாேலா ய பதவ�ைய அைடவா�க.. 

  

C�ர மா�க�தி�, மலரா� அ�3சைன ெச+வ�, அப�ேஷக ஆராதைன 

ெச+வ�, ெத+வ�� , இட$,உ"வ$ அைம�� Qைஜ 

ெச+வ�, ப தியா� வழிப5வ� ேபா�றைவ அட=,$.  இத� பயனாக 

அ�யவ�க., கணபதிய�� மிக அ!ைமய�� (அ"காைமய��) இ" ,$ 
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பதவ�ைய அைடவ�.  இ� சாமA&ய$. 

  

ச ய மா� க$ (ந�C ெநறி) வழிய�� அ�யவ�க. ெச+D$ ெசய�க.:  

இ9தி�ய=கைள உலக வழிய�� ேபாகாம� அட க� (Cல� அட க$ / 

 நி ரஹ$ ), ப�ராணாயாம$ ேபா�ற ேயாக %ைறகள(� H3ைச 

அட க�, ஆ0 ஆதார=கைளD$ அத� த��வ=கைளD$ அறி9� அ9த 

அ9த ஆதார=கள(� இ" ,$ ெத+வ�ைத ஆராதி�த�, ,!டலின( 
ேயாக %ைறய�� Hலாதார�தி� உற=,$ ,!டலின( ச திைய எ?&ப� 
சஹ�ராதார$ வைரய�� எ?&ப� சஹ�ர கமல�ைத 

மல�வ��த�, அதிலி"9� ெப",$ அமி�த தாைரைய உட� %?வ�$ 

பரவ3  ெச+த�, ேபெராள(& ப�ழ$பான வ�நாயக உ"வ�ைத எ&ெபா?�$ 

�யாநிதி�தி"�த� – ேபா�றைவ.  இைத அG6�&பவ�க., ஸாM&ய 

பதவ�ைய அைடகிறா�க..  அதாவ�, ஓ$கார கணபதிய�� உ"வ�ைத 

ேபா� த�  உ"வ%$ அைடய ெப0கிறா�க.. 

  

இ&ப� ேம)ெசா�ன H�0 வழிகள(� ெத+வ�ைத அைடபவ�க. 

ெப0வ� – பத % தி. 
  

ஞான மா� க$ :  மஹாவா ய=கள(� பரம தா�ப�ய�ைத 

ஆரா+9�, &ர "தி, ஜWவ�, ஈ�வர� இவ)றி� Hல த��வ�ைத 

அறி9�, கா!பா�- கா�சி- காண&ப5$ ெபா". – இ9த H�0$ 

ேதா�றா� ேபாக எ=,$ நிைற9தி" ,$ &ரLம��ட� கல9� நி)ப� 

– சாDUய$ எ�ற பர % தி.  
இதி� ச�ைய எ�ப� உ"வ வழிப5.  கி�ைய எ�ப� உ"வ%$ 

அ"வ%$ ேச�9த�, ேயாக$ எ�ப� அ"வ$,  ஞான$ எ�ப� 

மன க!ணா� (உ.ள க!) கட:ைள அறி9� ஆ�ம Qைஜ ெச+D$ 

வழி.  வழிபா�5 %ைறய�� இைவக. %ைறேய தாச மா� க$, ச�C�ர 

மா� க$, ச Lய மா� க$, ஞான மா� க$ எ�0 வைக ப5�த&ப5$. 

சாேலா ய$ – ஈசனவ� >�ட�தி� அவ� உலகி� வாRவ�, சாமA&ய$ – 

ஈச� சமAப�தி� அவ� பாத கமல=க;" , அ"ேக வா?$ 

ேப0, ஸாM&ய$ – ஈச� வ�ைவேய தா%$ ெப)0 வாRவ�, சாDUய$ 

– ஈசேன த�G. கல9�, தா� அவனாகிவ��ட (அஹ$ &ரLமா�மி) 
அ�ைவத நிைல. 



  102 

இதி� ஸாM&ய$ வைர ேப0ெப)ற உய��க. மA!5$ இற=கி வ"வ� 

எ�0$, சாDUய பதவ� (இர!டற  கல9� வ�ட�) எ�ற பர%�தி 
மA!5$ இற=கி வரா� (மா" ெஜ�மா இ�ைல) எ�0$ க"��. 

% தி , ஏ)ப ப��பைவ ேமேல ெசா�ன நா�, மா� க=க. 

எ�பா�க..  ைசவ ,ரவ�க. நா�வைரD$ ேம� ெசா�ன மா� க 

Eதிய�� அட ,வ� எ�ப� இயலா� என(G$ ஒ" 

C�த* காக,அவ�கேள ெபாழி9த பதிக=கள(�  ,றி&பா� அவ�க. எ9த 

மா� க�� , உதாரண$ எ�0$ ெசா�லலா$. எ�கட� பண�ெச+� 

கிட&பேத, C?வா+ ப�ற கிG$ C!ண�யா உ�ன� எ� மனேத 

வ?வாதி" க வர$ ேவ!5$ – அ&ப�ெப"மான� வ�!ண&ப$.  அ� 

தாச மா� க�தி� உ�னத�ைத கா!ப� க வ9த�.  ச�ைய எ�0$ 

ெசா�*வ�.  இ� சாேலா ய % தி. 
ேவத ஸ$�கார=கைளD$ ேவத ெநறிகைளD$ நி9தி�� உழ�ற 

>�ட�தி� ெகா�ட�ைத அட க %"கெப"மான(�  தி" 

அவதாரமாகேவ ேதா�றிய ஞான ச$ப9த� – ச� C�ர மா� க$.  கி�ைய 

எ�0 ெசா�*வ�.  உலகி� அ@ர ச தி மி,$ ேபாெத�லா$ (ஞான ) 

ேவ� எ5�� இற=கி வ"$ ,ழ9ைத,தக&பG , அ!ைமய�� 

அ�லவா இ" ,$ !  இ� கி�ைய எ�0 ெசா�*வ�. சாமA&ய % தி. 
சிவ�வMபமாகேவ ப�ற9�, ஈசைனேய சிேநகி�� அவைரேய 

காதலிய�ட$ Y� அG&ப�ய @9தர� கா�5வ� – ேயாக மா� க$ எ�G$ 

ச ய மா� க$.  இ� ஸாM&ய$.  ஈசன(� வ�ேவ தா� @9தர�. 

மாண� க வாசக� ஞான மா� க$.  எ�லா&ப�ற&C$ ப�ற9திைள�� 

ெம+ேய உ� ெபா�ன�க. க!5 இ�0 வ W5)ேற� – எ�0 மA!5$ 

வாரா நிைலேய சாDUய$. 

  

இ9த நா�, வ�த % திையD$ � மகா ெப�யவா ெசௗ9த�யலஹ�ைய 

ப)றி ெசா�லி ெகா!5 வ"$ேபா� அ$பா. பரமாக இ&ப� 

அ"ைமயான வ�ள க$ த"கிறா�.  இத), ேம� யா� எ�ன ெசா�லிவ�ட 

%�D$?  வா"=க. ! 

  



  103 

 

ெத7வ�தி( 1ர	 – 6-� ப1தி:  � மகா ெப�யவா ெசா�*வைத 

ேக�ேபா$: 

 

ஸுதாஸி,ேதா�-ம�ேய ஸுரவ�டப�-வாI-ப:J�ேத 

மண��வ =ேப ந=ேபாபவநவதி சி,தமாண�-"�ேஹ * 

சிவாகாேர மLேச பரமசிவ-ப�ய0க நிலயா� 

பஜ,தி �வா� த,யா:கதிசந சிதாந,த லஹ.� ** 

 

எ�ற �ேலாக�தி), � மஹாெப�யவா ெசா�*$ வ�ள க�தி� ஒ" 

ப,தி. 
Qைஜ எ�0 ெரா$ப& ேப� ப!ணலா$ ஆனா� @$மா ‘ெமாண 

ெமாண‘ப!ண�வ��5 ஒ" க�Qர�ைத  கா�� வ��டா� அ� நிஜமான 

Qைஜயாகி வ�5மா? 

”அ&ப�யானா எ� நிஜமான Qைஜ?” 

எ�ெவ�றா� – %� 3ேலாக�திேல 

[ அதாவ� "வண�-காLச-ீதாமா க:-களப-1�ப-தந-நதா 

ப:>=ணா ம�ேய ப:ணத-சர-ச,�ர-வதநா தN�-பாணா, பாச� 

�ண�மப� ததாநா கரதைல: 5ரதா� ஆதா� ந:5ரமதி*-

ராேஹா5�ஷிகா] 

அவ. Mப�ைத வ�ண��தேதா�லிேயா?அைத ந�றாக மனஸி� 

வா=கி ெகா!5 நி0�தி  ெகா.ள ேவ!5$. இ&ேபா� வ�ண��த 

அவ;ைடய வாஸ �தான�திேலேய நா$ இ"&ப� ேபால நிைன க 

ேவ!5$. அவ;ைடய அ"ேள அ$"த ஸாகரமாக:$, க�பக  

காடாக:$ ந$ைம3 @)றி3 7R9தி"&பதாக:$, அ9த அ"ள(� நா$ 

இ" ,$ Qமிேய ர�னமயமாகி வ��டதாக:$, ந$%ைடய Qஜா 

 "ஹ$ இ6டமானைதெய�லா$ த"$ சி9தாமண�யாேலேய 

க��யதாக:$ பாவைன ஏ)பட ேவ!5$. அ�தா� 

ஸாேலா யேமா1$ எ�ப� இ6ட ெத+வ�தி� ேலாக�தி), நா$ 

ஸாேலா யேமா1$ எ�0 ெபா�வ�� ெசா�வ�. நா$ 

எ=ேகய�"9தா*$ அ�ேவ அ9த ேலாக$ எ�0 ஆ கி  ெகா!டா� 

இ�G$ வ�ேசஷ$ எ�0 ேதா�0கிற�. 
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ஸாேலா ய�தி), அ&Cற$ ஸாமA&ய$:ஸமAப�தி),& ேபாவ�. அ$"த 

ஸாகர  கைரய�லி"9� வன$,உபவன$, ஊ� எ�லா$ தா!� 

அர!மைனய�� அவ;ைடய மVச$ இ" கிற இட�தி)ேக 

ேபா+வ��டா� ஸாமA&ய$. மானஸிகமாக அ9த ஸாமA&ய�ைத ஸாதி க 

ேவ!5$. 

  

ஸாேலா ய-ஸாமA&ய=க; , அ&Cற$ ஸாM&ய$. ,ளவ� Mப�ைத 

நிைன�� நிைன��& C?:$ அ&ப� ஆகிற� ேபால அ$பா. Mப�ைத 

நிைன�� நிைன�� நா%$ அ&ப� ஆகிவ�5வ� ஸாM&ய$. %� 

3ேலாக�தி� ெசா�ன Mப வ�ணைனய�� ஊறி ஊறி, அ9த Mப�ைத& 

பரமசிவ ப�ய=க�தி� உ�கா�9தி"&பதாக அ&ப�ேய �யான(�தப� 

இ"9தா� ஸாM&ய % தி உ!டா,$. 

  

அ&Cற$ %�வாக ஸாDUய % தி. Mப�தி� ஒேர மாதி� இ"&பத), 

%�வாக� த�வஸார�தி� ஒ�றாகேவ ஆகிவ�5கிற�. அ9த� 

த�வஸார$ எ�ன எ�பைத�தா� ‘சிதாந9த லஹ�‘எ�றா�. அ9த 

லஹ�ய�ேலேய வ��யாஸமி�லாம� கைர9� ேபா+வ�ட ேவ!5$. 

அ�தா� ஸாDUய$. 

  

கைர9த ப�)பா5 Qைஜேய இ�ைல. அதனா� Qைஜ எ�0 ப![$ 

நிைல இ" கிறவைரய�� மானஸிகமாக அ9த பாவைன – கைர9� 

ேபாகிற அ�ைவத பாவைன – இ" க ேவ!5ெம�0 அ��த$. 

  

வா�தவமாக அவ;ைடய ேலாக�தி),& ேபாவ�, �வMப த�சன$ 

ப![வ�, த�வ�தி� கைரவ� எ�லா$ நட கிறேபா� நட க�5$. 

இ&ேபா� மானஸிகமாக அைதெய�லா$ பாவைனய�� ப!ண�& 

பா���  ெகா.ள ேவ!5$. Qைஜ எ�0 உ�கா�9தா� மன� %? க 

ஈ5ப��" க ேவ!5$.‘ஆபஸ̂ு , நாழியா3சா?கா�jன(� 

இ�ன( ,� தவைல அைடயா?’எ�ற ஞாபக$ எ�:$ வராம� மனைஸ 

அ9த அ$"த ஸாகர அைலய�� ஆர$ப��� சிதாந9த ஸாகர அைலயாக 

இ" கிற பரமத�வ$ வைரய�� ெகா!5 ேபா+ அ&ப�ேய %? க 

ேவ!5$. 
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இ&ப�யா நாெம�லா$ Qைஜ ப![கிேறா$?எவேரா சில 

ேப�தாேன, Q�வ C!யசாலிக.தாேன அ$பாள(� �வMப�திேலேய 

சிதாந9த ரஸ�ைத� ெத�9� ெகா.கிற அள: , மனெஸா�றி& Qைஜ 

ெச+வ�?அதனா�தா� ”கதிசந த9யா:”எ�றா�. 

  

இைதேய தா� ஒளைவயா� தலெமா" நா�,$ த9ெதன  க"ள( – 

எ�கிறா�. 

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

  

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 18 
BY SAI SRINIVASAN ON  SEPTEMBER 19, 2016 • (  0 )  

  

 

 

Jaya Jaya Sankara Hara Hara Sankara – Many Jaya Jaya Sankara to Shri B Srinivasan for the 

share. Ram Ramவ�நாயக� அகவ� – பாக$ 18 

 

 Q மகா ெப:யவா சரண�.  கேணச சரண�. 

  

32. மலெமா� 9(றி( மய"க� அ!�ேத 
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பத�ைர: 

மல$ ஒ" H�றி� – ஆணவ$, க�ம$, மாைய எ�ற %$மல��. 

ஒ�றான 

மய க$ அ0�ேத – மாயா மல�தி� மய ைக அ�ேயா5 அக)றி 
  

H�0 வ�தமான மாைய.  @�த மாைய, அ@�த மாைய, Hலமாைய 

எ�0.  உலக$ எ�லா$ ேதா�0வத), இைவகேள Hல காரண$. 

@�தமாையய�� கீR அ@�த மாைய ேதா�0$. அதன(� கீR Hல மாைய 

%ைள ,$.  மாைய எ�0$ எ=,$ பட�9� பரவ�D.ள�.  அ� அ"வ$. 

இைறவன� ஜடச தி. உட� ேதா�0வத), %த� காரண$.  

ஆ�மாவ�� உ!ைமயான இய�ப�), மாறான உண�ைவ� 

த"வதா�, மாைய மய க$ ெச+D$ த�ைம உைடய�.  இ9த 

வ�ய��, %$மல�தி� ஒ�றான மாயா மல�தி� ஆ�ம மய=,தைல 

அ�ேயா5 அக)றி அ". ெச+தன� கணபதி. 
  

18-$ வ�ய�� “மாயா& ப�றவ� மய க$ அ0��” – எ�0 மாயா� ெப",$ 

ப�றவ�ய�� இ"9த மய க�ைத அ0 க ேவ!�னா�.  30-$ அ�ய�� 

“இ"வ�ைன த�ைன அ0�தி". க�9�” எ�0 ெசா�லி 
(ஆகாமிய$, சVசித$) எ�ற இ"வ�ைனகைளD$ அ0��, அத), 

காரணமான இ". (அVஞான$) கைள9�” எ�றா�. இ9த 32-$ வ�ய�ேலா 

” மாயா மல�தி� ஆ�ம மய=,தைல அ�ேயா5 அக)ற கணபதிய�� 

அ"ைள நா5கிறா�. 

ப�Vசா+, இ"9தேபா� பழ�திG. ஓ5$, வ�ைதD$ ப��: படாம� 

இ"9தன.  ந�ல பழமான நிைலய�� ஓ5$, வ�ைதD$ ப��: ப5கி�றன . 

அ�ேபா� அறி: %திரா& ப"வ�தி� %$மல%$ (ஆ�மாேவா5) 

ப��: படாம� இ"9த�.  கணபதிய�� அ"ளா�, அறி: %தி�9த அ9த 

சமய$, Cறமி"9� ேபா��திய�" ,$ 

மாையD$, க�ம=க;$, ஆ�மாவ�ேலேய ம"வ� இ" ,$ ஆணவ%$ 

– நW=கிவ�5$.  ஆகாமிய%$ அழிD$.  [ஆகாமிய$ எ�ப�, நா$ 

இ&ெபா?� ெச+D$ ந�ல / தWய ெசய�கள(� வ�ைள:.  அதாவ� நா$ 

இ&ப�றவ�ய�� ெச+D$ C!ண�ய பாப ெசய�கள(� வ�ைள:.  இைவ 

அழியாவ��டா�, அைத அGபவ� க ேவ!� ப�ற&C உ!5.  

ஆதலா�, இ� அழி க&பட ேவ!�ய�.  அ� கணபதிய�� அ"ளா� தா� 
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%�D$]. 

  

இ9த த��வ=கைள, சாதாரணமாக ப��தா� C�படா�. ,"வ�� 

உபேதச=கைள நிைன9� நிைன9� அதிேலேய ேதா+9� 

நி)பவ�க; , C�D$. � மஹா ெப�யவா, ெத+வ�தி� ,ர� – 4$ 

ப,திய�� இைத& ப)றிய வ�ள க=கைள நிைறய ெசா�லிய�" கிறா�.  

அதி�, இேதா5 ெதாட�Cைடய சில ப,திகைள ம�5$ கா!ேபா$. 

ெத7வ�தி( 1ர	 4-� ப1தி: 
மாைய 

 

வா�தவ$. ஆ�மா இ�லாம� எ9த இய க%$ இ�ைல. ஆனா*$ 

ஆ�மா எதேனா5$ ேநராக ஸ$ப9த&படவ��ைல. இைத�தா� மாைய 

எ�ப�. எ�தைன ேயாசி�தா*$ இ� C�படா�. எதி*$ 

ஸ$ப9த&படாவ��டா*$ ஸ$ப9த&ப�டா)ேபால மாயா வ�லாஸ�தா� 

ஆ�மா இ"9� ெகா!5தா� இ�தைன >�ைதD$ நட��கிற�! 

  

இைத ஏேதா ெகாVச$ C�யைவ&பத)காக ஓ�" �"6டா9த$ 

ெசா�வா�க.. அதாவ�, ஸூ�ய� இ"&பதா�தா� இ�தைன ெச� 

ெகா�க;$, X"1=க;$ 

வள�9�ெகா!5$,C6ப��� ெகா!5$, ப?�� ெகா!5$ இ"&ப�. 

ஸூ�ய� இ�லாவ��டா� இ� எ�:ேம நட கா�. 

அத)காக, ஸூ�யேனதா� தி�ட$ ேபா�5 இவ)ைற எ�லா$ 

உ!டா கி நட��வதாக3 ெசா�ல%�Dமா? 

 

ெவள(3ச$ இ�லாம� ஒேர இ"�டாய�"9தா� எ9த  கா�ய%$ ெச+ய 

%�வதி�ைல. வ�ள , ஏ)றி ைவ கிேறா$. அத� ெவள(3ச�தி� 

ஒ"�த� Cராண$ ப� கிறா�, இ�ெனா"�த� ஏேதா மைனஸ  

ெக5 ,$ நாவ� ப� கிறா�. ெவள(3ச�தி� �ைணய�னா� பலேப� 

பலவ�தமான ந�ல�$ ெக�ட�மான கா�ய=கைள3 ெச+கிறா�க.. 

அதனா� இ�தைன ,$ வ�ள ,தா� ஜவா&தா� எ�0 

ெசா�வதா? ஆனா*$ அ9த தWப$ இ�லாவ��டா� இ9த  கா�ய$ 

எ�வ$ நட க%�யா�. இ&ப��தா� ஆ�மாவ�� ேந� Y!5த� 

அ�ல� க��"�வ$ இ�லாமேல அத� ஸா9நி�ய வ�ேசஷ�தா� 
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ம�5$ மன� ேவைலெச+வ�$, சEர�ைத ேவைல வா=,வ� எ�0 

உபமான$ ெசா�கிறா�க.. 

  

மாையைய அட"1வ* ஈசேன (Deivathin Kural – Vol 4) 

இ=ேக இ�ெனா�0>ட ெசா�ல� ேதா�0கிற�: &ர "திய�� ஜWவைன 

&ரX"�தி க வ��டவ� எவேனா அ9த ஈ3வரன(� 

 "ைபய�"9தா�தா� அதிலி"9� ‘�e�’ ஆகி ேமா1மைடயலா$ 

எ�ப� ஸ$ப9தமான வ�ஷய$தா�. 

  

ஆர$ப�திேலேய ெசா�ேன�. ‘ஞானவானாகய�"9தா�>ட 

&ர "திைய எ&ப� நி ரஹ$ ப!ண %�D$?’ எ�0 பகவாேன ேக�டா� 

எ�0. ஆனா� &ர "தி எ�கிற மாைய அட=கினா�தா� ேமா1$. 

&" "தி எ�ற மாைய உ)ப�தி ெச+த சர ,தா� மன�. மன� 

அட=கினப�� ஜWவ� ேமா1$ ெப0கிறா� எ�0 இ�தைன ேநர$ 

ெசா�ேனேன தவ�ர மாைய அட=,வைத& ப)றி3 ெசா�லவ��ைல. 

அ�ைவத சா��ர=கள(*$ மனைஸ அட க3 ெசா�லி�தா� 

ஸாதகG , உபேதசேமேயாழிய ‘மாையைய அட ,’ எ�0 

ெசா�வதி�ைல. 

  

ஏ�? ஏென�றா� அ� இவG , ேம)ப�ட மஹாச தி. இவைனேய 

உ!டா கிய ச தி அ�. ஆைகயா� இவ� அைத அட க%�யா�. அத� 

வச&படாம� த� மனைஸ இ? க &ரய�ன&ப5வ�தா� இவனா� 

%�9த�. இ9த &ரய�ன�ைதD$ ஸபலமா ,வ� (பலிதமா கி� 

த"வ�) ஈ3வர  "ைபதா�. ஜWவGைடய மன� அட=கின ப�� 

மாயாச தி ம0ப� மனைஸ %ைள க& ப!ணாமலி" க ேவ!5ேம! 

மனேஸய��லாமலி"9த ஆ�மாவ��தாேன %தலி� மாையைய 

இ"&பாக  ெகா!ட மனைஸ ஈ3வர� இ?�� ைவ�� ஜWவபாவ$ 

உ!டாய�)0? இ&ேபா�$ ஜWவ� மனைஸ அ)0&ேபாக& ப!ண� 
ஆ�மாவாகிறேபா� அ&ப� இவ� ம0ப� மாயா ஸ$ஸார�தி� 

வ�?$ப�யாக அ9த ஈ3வர� ப!ணலாேமா, இ�ைலேயா? அ&ப� 

நட காம� பலேப� அ�ைவத ஸாக1ா�கார$ 

ெப)றி" கிறா�கெள�பதா�, ஈ3வரேனதா� மாயா ச திைய 
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அட கி, ஜWவG , ஆ�ம ஸி�தி லப� க3 ெச+கிறாென�0 ெத�கிற�. 

  

அQ�வமாகேவ இ"9தா*$, இ&ப� அQ�வமாக:$ பலேப� மேநா 

நி ரஹ$ ெச+� ஞான(யாகி,அ&Cற$ ஸதா ஆ�ம �வMப�திேலேய 

நிைல�தி" கிறா�கெள�றா�, ஈ3வர�தா� அ&ப�& பரம 

 "ைபய�னா� இவ�கைள நிைல�தி" ,$ப�யாக 

வ���" கிறாென�0 அ��த$. ஞான(யாேலD$ அட க %�யா� எ�0 

அவேன ெசா�ன &ர "திைய அவெனா"�த�தா� அட க %�D$. 

அ&ப� அவ� அட ,கிற பரம  "ைபயா�தா� எவ" ,ேம 

ேமா1ஸி�தி எ�ப� ஸா�யமாகிற�. 

  

ஜWவ� ஈ3வரன(லி"9� ேதா�றினவனா எ�ற வ�ஷய�தி� இ"9ேதா$. 

கீைதய�� அ&ப��தா� இ" கிற� எ�0 கா��ேன�. 

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 19 
BY SAI SRINIVASAN ON  SEPTEMBER 23, 2016 • (  0 )  

  

  

 

  

Many Jaya Jaya Sankara to Sri B Srinivasan for the share. Ram Ram 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 19 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

33.  ஒ�ப� வாய�� ஒ" ம9திர�தா� 

34.  ஐ$Cல  கதைவ அைட&ப�$ கா�� 

  

பத�ைர: 

ஒ�ப� வாய�� – ( இர!5 க!க., இர!5 கா�க., நாசிய�� இ" 

�ைளக., வா+,எ"வா+, க"வா+ – எ�ற  ஒ�ப� உ0&Cகள(� 

த�ைமகைளD$ 

 

ஐ$Cல  கதைவ – ஐ$ெபாறிகளான கத:கைளD$ 

 

ஒ" ம9திர�தா� – ஒ&ப)ற ஓ$கார ம9திர�தா� 

அைட&ப�$ கா�� – C"ஷனான ஆ�மா  ெவள(ேய ேபாகாதப� 

உ.ேளேய அைட�� ைவ�தி" ,$ %ைறையD$ கா�� 

  

வ�ள"க�ைர: 

உடைல நW��� நி0�தி ைவ�தி" க %�யா�. ேதா)ற$ உ!ேட� 

மைற: உ!5. ஒ�ப� வாய�� உ.ளத�லவா உட* ,? அத� வழிேய 

ஒ"நா. உய�� ெவள(ேய ஓ�வ�5$.  

ஐ$Cல  கத:கைள அ� க� திற9தா�, ஒ�ப� வாய�லி*$ 

ேபா ,வர�� , இட$ ப�ற கிற�.  அதனா� உய�� ேபா,$ பாைத 

ந�றாக ெச&பன(ட&ப5கிற�. உய�� ப��வத),  மிக:$ 

@லபமாகிவ�5கிற� (ஐ$Cல  கதைவ அ� க� திற&பதா�).  அ&ப� 

ஆகாதப�, உ0தியாக உைர�த %ைற இ�.  எ�? ஓ$கார ம9திர 

சாதைனயா� ஐ$Cல  கத:கைள அைட�� ஒ�ப� வாய�ைலD$ 

க��ைவ&ப�. 

  

27-28 $ வ�கள(� “‘ஐ$Cல� த�ைன அட ,$ உபாய$ இ�C0 

க"ைணய�� இன(ெதன க"ள(” எ�0 >றியைத ஏ)கனேவ பா��ேதா$ 

(வ�நாயக� அகவ� – பாக$ –15�).  இைத&ப)றி � மஹா ெப�யவா 

வ�ேவக 7டாமண�ய�� வ�ள க$ ெகா!5 ஐ$Cல� அட க$ ப)றி 
ெசா�லியைதD$ பா��ேதா$.  27-28 $ வ�கள(� ெசா�லிய�)‘ஐ$Cல� 
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த�ைன அட ,$ உபாய$‘ எ�ப� உ�ய Cல�கைள அட ,$ உபாய$ – 

அ� ஞான ச தியா� அைமவ�.  34-$ வ�ய�� >றிய ‘ஐ$Cல  கதைவ 

அைட&ப�‘எ�ப� ெபாறி Cல�கைள ெசயல)றனவாக ெச+வ�: கி�யா 

ச தியா� அைமவ�. 

  

,ைறேய இ�லாம� நிைறேய உைடயவ� இைறவ�.  ,ைறக. 

நிைற9த அறி:ைடய� ஜWவ�.  அ� ஜWவ ேதாஷ$. அ�ேயா5 ,ைறகைள 

அக)0த� ேவ!5$.   அத)ெக�ேற கரசரணாதி அவயவ=க;ட� 

ப�றவ� எ5 கிற� ஜWவ�.  ேதாஷ=கைள நிவ��தி&பத), கிைட�த 

வா+&ேப இ&ப�றவ�.  Cற:லக ேபாக�ைத �+&பத), ஐ$Cல  கத:க. 

எ�0$ திற9ேத இ" கிற�.  ஆ�ம உண�: Cற$ ேபாகாதப� 

அ கத:கைள அைட�த� வ�5வேத அ"ைமயான வழி.  ஒ�ப� வாய�� 

உட� எ&ெபா?�$ Cற:லக ேபாக�ைதேய நா�3 ெச�வத), 

காரண$, இ9த ஐ$Cல  கத:க. எ&ெபா?�$ திற9� இ"&பேத!  

காம�தி), அ�ைமயான காமிேயா,&ரLமச�ய$ 

ந6டமாவதா�,  ஓஜ�ைஸ இழ9� %க& ெபாலிைவ இழ9� 

ப�தாபமாக நி)கிறா�. ஆனா� அறி:ைடயவ�க; ேகா, ந�ல 

Cலட க�தா�, &ரLமச�ய அG6டான�தா�, சிவச தி கன� ேபா�0 

ஓஜ� ேமேலறி, @ஷூ$ணா வழியாக அ9த  கன� (,!டலி ஷ தி) 
மக�தான அ%தமாக மா0$.  இத)ெக�ேற அவ�க. ஓெர?�� 

ம9திர�ைத உ"ேவ)0வ�. ப�ராணாயாம$  ெச+வ�. இதனா� உலக 

ேபாக�ைத �+ க� �� ,$ மன$ ஒ5=,$.  ஒ�ப� 

வாய�*$, ஐ$Cல  கத:க;$,தாேம அைடப5$.   இ9த உய� நிைலைய 

எ+தினவ�க. சEர�தி� ஞான ஒள( வ�ள=,$.  அ". அறி: @ர9� 

க"ணாரஸ$ ெவள(&ப5$. சிவேபாக$ சி�தி ,$.  எ�ன அ)Cதமான 

ெச+தி!  யாைன%க கணபதி இைவ அ�தைனD$ தம , 

அறி:0�தின� எ�கிறா�, ஒளைவயா�. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  



  114 

 

Vinayagar Agaval-Part 20 
BY SAI SRINIVASAN ON  SEPTEMBER 28, 2016 • (  1 )  

  

  

 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 20 

  

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

35. ஆறாதார�� அ=,ச நிைலD$ 

36.  ேபறா நி"�தி& ேப3@ைர அ0�ேத 
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பத�ைர: 

ஆ0 ஆதார�� – ஆ0 ஆதார=கள(� 

அ=,ச நிைலD$ – அ=,ச$ ேபா�ற நிைலD$ 

ேபறா நி0�தி – நிைல ெபயரா� �திரமாக நி)க3 ெச+� 

ேப3@ உைர அ0�� – ேப@$ ேப3ைச வ�ட3 ெச+� (எ�ைன 

ெமௗன(யா கி) 
  

வ�ள"க�ைர: 

ேயாக�தி� இர!5 வைக உ!5. அைவ ஆதார$, நிராதார$ எ�பைவ.  

இ9த இர!5 நிைலD$ ஆ�மாைவ இைறவன(ட$ ேச� ,$ வழி.  மன(த 

சEர�� ,. 

Hலாதார$, �வாதி6டான$, மண�Qரக$, அநாகத$, வ�ஷு�தி, ஆ ஞா 

– எ�ற ஆ0 ச கர=க. இ"9� வ"கி�றன. 

,த$, ,றிகள(�  இைடய�� Hலாதார$ உ.ள�.  இ=, ப�"�வ� 
த��வ$ வ�ள=கி வ"கிற�.  ம)ற எ�லாவ)றி),$ ஆதாரமாக� 

திகRவதா�, இத), Hலாதார$ எ�0 ெபய�.  Hலாதார$ 

நலிவைட9தா�, உட� சா+9�வ�5$, அ�ல� ஆகாய�தி� 

பற9�வ�5$.  இ9த Hலாதார�தி� இ"&பவ� மஹாகணபதி. 
  

,றிHல�தி� �வாதி6டான$.  இ=, இ"&பவ� ப�ர$ம ேதவ�. 

நாப�ய�� மண�&Qரக$  உ.ள�. இத), ெத+வ$ தி"மா� (வ�6[) 

L"தய�தி� அனாஹத$.  இ=, இ" ,$  ெத+வ$ "�ர�. 

க!ட�தி� (க?�� ப,தி) இ"&ப� வ�ஷு�தி ச ர$. இ=, வ�ள=,$ 

ெத+வ$ மேக�வர�. 

C"வம�திய�� இ"&ப� ஆ ஞா ச ர$. சதாசிவ� இத), ெத+வ$. 

  

இ9த ஆ0 ஆதார=க;$ வ Wணா�த!�� அ�ய�லி"9� ெச=,�தாக 

ந�5ைவ�த அ=,ச$ ேபா�, C"வ ந5 வைர அ=க=ேக இ" கி�றன.  

இ9த ஆ0 ஆதார=கைளD$ இைண�� ெகா!�"&ப� @ஷூ$னா 

நா�. 
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அ9த அ9த ஆதார=கள(� உ.ள ெத+வ வ�வ=கைள நியதி&ப� ஆR9� 

நிைன க நிைன க அ9த ெத+வ=கள(� த�சன$, சாதகG , 

7Iமமாக கிைட ,$. அ9த ெத+வ Wக அGபவ�தி� ஆ�ம உண�: 

கல9� நி),$.  அ9த நிைலய�� தியான$ ெச+கிறவ�, தியான$ 

ெச+ய&ப5$ ெபா"., தியான$ – ஆகியைவ நW=கிவ�5$.  இ� ஒ" 

அ)Cத ேயாக சாதைன. இ� ஆதார ேயாக$. 

  

ேம� ெசா�ன நிைல ந�றாக சாதகG , ைகவ9தப��, அவ� க)பைன 

கட9�,ஆனா� எ9த வ��வ�*$ கலவாம�, அ9த அக!ட& 

ேபெராள(ைய உ.ள க!ணா� உணர%�D$.  அவ� ேவ0 நா� ேவ0 

எ�ற நிைன: நW=,$.  இ9த அ�ைவத நிைலய�� சாதக� 

நிைலெப)றி" ,$ ேபா�, த�Gைடய @ய �வMபமாகிய ஆன9த& 

ெப" நிைலய�� ஆ�மா  இைறநிைலய�� கல9� நி),$.  இ� நிராதார 

ேயாக$. 

  

ெப"9தவ ேயாகிக. எ�லா$ யாைன& பாக� அ=,ச�தா� யாைனைய 

அட ,வ�ேபா�, ப�ராணைன, இைட, ப�=கைல வழிேய வ�ரய$ 

ெச+யாம� ஆ0 ஆதார=க. வழிேய ெச�*மா0 அட கி 
அ&யாசி கி�றன�. இ9த அ"ைம த��வ�ைத, ேயாக 

7Iம�ைத, கணபதி ஒளXைவ , உபேதச$ ெச+கிறா�.  அைத 

அ&ப�ேய உண�9த உ.ளGபவ உ!ைமைய ஒளXைவD$ அ&ப�ேய 

இ9த வ�கள(� ப�ரதிபலி கிறா�.  இ�ேவ “ஆ0  ஆதார�� அ=,ச 

நிைல”.  இ�ேவ கணபதி ைகய�� த��தி" ,$ அ=,ச�தி� 7Iம$.  

ேமான$ எ�ப� ஞான�தி� வர$C அ�ேறா?இ9த நிைலைய 

எ+தினா�, ேப3@ , எ�ன ேவைல?  அதனா�  “ேப3@ உைர அ0�ேத” 

எ�றா� !! 

 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 21 
BY SAI SRINIVASAN ON  OCTOBER 2, 2016 • (  0 )  

 

 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 21 

  

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

37. இைடப�= கைலய�� எ?�தறிவ��� 

38. கைடய�) @?%ைன  கபால%$ கா�� 
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பத:ைர: 

இைட – இைட நா� ,�ய ஓெர?�� ம9திர�ைதD$ 

ப�=கைலய�� எ?�தறிவ��� – ப�=கைல நா� ,�ய ம9திர�ைதD$ என , 

உபேதசி�� அ"ள( 

@?%ைன கைடய�� – அ ன( கைலயான @ஷூ$னா நா�ய�� %�வ�� உ.ள 

கபால%$ கா�� – &ரமர 9திர�ைதD$ கா!ப��� என , ேபர". ெச+� 

  

வ�ள க:ைர: 

நம� உட� ப�!ட�� ,. 7�ய�, ச9திர�, அ ன( – எ�0 H�0 

நா�க. ஓ5கி�றன.  அவ)ைற, ப�=கைல நா�, இைட நா�, @ஷூ$னா 

நா� எ�0$ >0வ�.  இட� நாசிய�� ஓ5$ �வாச$ இைடகைல. வல� 

நாசிய�� ஓ5$ �வாச$ ப�=கைல.  இ&ப�யாக, �வாச$, இர!5 

நாசிய�*$ ேபா ,வர�� ெச+D$. இைடD$ ப�=கைலD$ உடலி� 

இட�, வல� பாக�தி� ஓ5வ� ேபா�, @ஷூ$னா நா� உடலி� ந5வ�� 

வ"கிற�. 

  

இ9த H�0 நா�கள(� வழிேய ஓ5$ ப�ராணன(� அைசேவ, சி�த�தி� 

அைச:.  அதனா� ப�ராணைன க�5&ப5��த� அவசிய$. ப�ராணாயாம�தி� 

வாDைவ உ.ள(?&ப� Qரக$.  உ.ேள எ?�ைத உ.நி0��வ� ,$பக$.  

,$பக$ ெச+தைத ெவள(ேய வ�5வ� ேரசக$. 

  

ப�=கைல , உ�ய எ?�� (ம9திர$) அகர$.  இைடகைல , உ�ய எ?�� 

உகர$. அ ன( கைலயான @ஷூ$னாவ�),  உ�ய� மகர$.  இ9த அறிய 

எ?�� கைள (ம9திர=கைள) ,"%கமாக அறி9�ெகா.வ� % கிய$.  

இ&ப� ந�றாக அறி9�ெகா!5 அவ)ைற& ப��ப)றினா�, @ஷூ$னாவ�� 

கைடசிய�� உ.ள ஆய�ர$ இதR தாமைர, சஹ�ரகமல$, &ரமர9திர$ 

எ�ற�லா$ ெசா�ல&ப5$ கபால வாய�*$ வ�ள=,$. 
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கணபதி வாய�லாக ஒளைவ ,$, அவ� வாய�லாக நம ,$ இ9த வ�க. Hல$ 

கிைட ,$ உபேதச$ இ�தா�. “இைட, ப�=கைல வழியாக இைடயறா� நிக?$ 

�வாச$.  அதனா� உய�� நி)கிற�.  நW அ9த இ"வழி இல=,$ @வாச�ைத 

நி0��.  (H3ைச அட ,).  அைவகைள @ஷூ$னா வழியாக ெச*��.  

,"%கமாக அகர உகர மகர – ஓ$ கார ம9திர�தி� த��வ�ைத அறி9� 

ப�ராணவாDைவ நி0�தி @ஷூ$னா வழியாக ெச*�தினா�, ஆய�ர$ இதR 

தாமைர (கபால$) – அ=, ெசா�ல இயலா ஞான ஆன9த& ெப"ெவள( 

இ" கிற�, அேதா5 உறவா�, ேபரான9த$ ெபறலா$‘  –எ�பேத.  இ�ேவ 

கணபதி ஒளXைவ Hல$ அைண�� ப�ராண�க; ,$ ெச+D$ உபேதச$. 

எ�ன ஆன9த$! 

  

எ�லா  கைலD$ இைடப�= கைலந5V 

ெசா�லா ந5நா� iேட ெதாட� Hல$ 

ெச�லா எழி&ப�3 சிர��ட� ேச�தலா� 

ந�ேலா� தி"வ� ந!ண� நி)ேபாேர 

 

எ�கிற� தி"ம9திர$ [3-$  த9திர$, பாட� 857]. இேத க"�ைத ப�ரதிபலி ,$ 

தி"ம9திர$. 

[Rouse all Kalas and Reach God  

All Kalas from the Left and the Right Nadis 

Pass through the Central Nadi; 

Kindle the Kundalini fire in the Moolaadhaara; 

They reach the Cranium at top, 

To pay homage at the Feet of the Great One.  

–          English Rendering by Dr. B.Natarajan.  Thirumanthiram song-857] 
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இைதேய, ஞானச$ப9த ெப"மாG$, 

  

ஊன(� உய��&ைப ஒ5 கி ஒ!@ட� 

ஞான வ�ள கிைன ஏ)றி ந�Cல�� 

ஏைன வழி திற9� ஏ��வா� , இட� 

ஆன ெக5&பன அVெச ?��ேம‘ 

 

எ�0 பVசா1ர ம9திர�தி� ெப"ைமைய பா5கிறா�. 

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 22 
BY SAI SRINIVASAN ON  OCTOBER 13, 2016 • (  5 )  

  

  

Many Jaya Jaya Sankara to Sri B Srinivasan for the share. Ram Ram 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 22 

  

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

39. H�0 ம!டல�தி� %��ய Yண�� 

40. நா�ெற? பா$ப�� நாவ�� உண��தி 
  

பத�ைர: 

 

H�0 ம!டல�தி� – 7�ய ம!டல$, ச9திர ம!டல$, அ ன( 
ம!டல$ எ�ற H�0 ம!டல=கள(G$ %��ய Yண�� – 

ேபதி�� ெகா!5 ேந� ெச=,�தாக ெச�*$ வ Wணாத!ட$ ேபா� 

நா�0 ஏ? பா$ப�� – @"�� ெகா!5 ெதா=கி ெகா!5 இ" ,$ 

பா$C ேபா�0 வ�ள=,$ ,!டலின( ச திய�� 

நாவ�� உண��தி – இ9த த��வ=கள(� எைவெய�லா$ ெசா�ல� 

த,9தைவகேளா,அவ)ைற  நாவ�னா� உணர3ெச+�. 

  

வ�ள"க�ைர: 

  

சEர�தி� உ.ள ஆ0 ச ர=க;$ H�0 ம!டல=களா+& ப��9� 

அைவ 7�ய ம!டல$, அ ன( ம!டல$, ச9திர ம!டல$ எ�0 

வ�ள=,கி�றன.  Hலாதார%$ �வாதி6டான%$ ேச�9த�  அ ன( 
ம!டல$, மண�Qரக%$ அநாஹத%$ ேச�9த� 7�ய 

ம!டல$;  வ�ஷு�திD$ ஆ ஞா ச கர%$ ேச�9த� ச9திர ம!டல$.  

இ&ப�யாக ஆ0 ஆதார=க;$ இர!5 இர!டாக& ப�ைண9� 

இ" கி�றன.  இ9த H�0 ம!டல�தி`ேட ஊ5"வ�3 ெச�*$ 

Y! ேபா� @ஷூ$னா நா� Hல$ ,!டலின( ச தி அ�ய�� பா$C 

ேபா� ெதா=கி ெகா!�" கிற�.  Hலாதார�தி� வ�ள=கிவ"$ 

,!டலின(, இதய�தி� (அநாகத$ ) உ.ள 7�ய ம!டல�தி� 

ஊ5"வ�3 ெச�0, அத), ேம� உ.ள ச9திர ம!டல�ைத அைட9� 

அ=, இ"9� ெகா!5, சEர�தி� உ.ள 72000 நா�கள(*$ அமி�த�ைத 

வ�ஷி��வ��5 த�Gைடய இடமான Hலாதார ச கர�� , வ9� 
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பா$C ேபா� @"�� ப5�� ெதா=கி ெகா!5 ேயாக நி�திைரய�� 

இ" கிற�. 

&ரமர9தர�தி� ச9திர ம!டல�திலி"9� வ�ஷி க&ப5$ 

அமி�தமயமான கிரண=க. கீ?.ள எ�லா நா�கள(*$ 

ச$ப9த&ப�டா*$, L"தய�தி� உ.ள 7�ய ம!டல�தி� 

ெவ&ப�தினா� கா+9� ேபா+வ�5கிற�. 7�ய ம!டல$ சிவ�தான$.  

ச9திர ம!டல$ ச தி �தான$.  சிவ� ெவ&ப�தா� தப� க3 ெச+பவ�. 

ச திேயா தா+ ேபா� ர1ி&பவ..  Hலாதார�தி� உற=,$ 

,!டலின(ைய ப�ராணாயாம ,$பக$ Hல$, அதிதWவ�ர தியான�தா� 

L"தய�தான�தி), அைழ��ெகா!5வ9�வ��டா� அ� 7�ய 

ம!டல�ைதD$ தா!� ெகா!5 ச9திரம!டல$ ெச�0 

அமி�தமயமான கிரண=கைள கீR ேநா ,$ப� ெச+� சகலவ�தமான 

நா�கள(*$ ெப",கிற�.  இ&ப� ெச+D$ சாதக� எ�0$ 

இைறவேனா5 கல9�, இறவா சிரVசீவ�யாகிறா�.  அவG , மரண$ 

எ�ப� இ�ைல.  இ9த ேயாக ரகசிய�ைத கணபதி தன , �ப6டமாக 

உபேதச$ ெச+கிறா� (நாவ�� உண��தி) எ�ற மிக ரகசியமான 

வ�ஷய�ைத இ9த வ�கள(� ெசா�கிறா� ஒXைவயா�. 

  

இ9த ரஹ�ய ,றி&C தி"ம9திர�தி� (3-612) இXவா0 வ"கிற�. 

  

ெகா!ட வ�ரத$ ,ைறயாம� தா�ஒ�றி 
த!5ட� ஓ�� தைல&ப�ட ேயாகி , 

ம!டல$ H�றிG$ ஓ க வள�9தப�� 

ப�!ட%$ ஊழி ப��யா தி" ,ேம. 

 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 23 
BY SAI SRINIVASAN ON  OCTOBER 15, 2016 • (  2 )  

 
 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B.Srinivasan for the share. Ram Ramவ�நாயக� அகவ� – 

பாக$ 

23 

  

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

41. ,!டலி யதன(� >�ய அசைப 

42.  வ�!ெட? ம9திர$ ெவள(&பட உைர�� 
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பத�ைர: 

,!டலி அதன(� –  ,!டலின( எ�ற ச திDட� 

>�ய அசைப – >�ய�" ,$ அஜபா எ�G$ ம9திர�ைத 

வ�!5 எ? ம9திர$ – வா+ திற9� ெசா�*$  ம9திரமாக (ைவக�) 

ெவள(&பட உைர�� – ெவள(&பைடயாக ெசா�*வத), உ�ய� ேபா� 

உபேதச$ ெச+� 

  

வ�ள"க�ைர: 

வா+ திற9� ெசா�ல இயலாத� அஜபா ம9திர$.  இ9த அஜபா 

ம9திரேம, ,!டலி ச திய�� உ.ெளாள(யா+ இ"&ப�.  நாத வ�வா+ 

இ" ,$ ,!டலின(,  ச தி �வMப$. ஜப� க %�யாத ஓெர?�� 

ம9திர$.  அகார உகார மகார வ�9� நாத$ ேச�9� &ரணவமாகிய 

ஐ9ெத?�தாகிய ஊைம எ?��, ,!டலிய��  உ.ெளாள(யா+ 

எ&ெபா?�$ இ"9�ெகா!5 ‘ேபசாத ம9திர$‘, ஊைம ம9திர$ – எ�0 

ெபய� ெப)ற�.  இைட, ப�=கைல @ஷூ$னா நா�கள(� �வாச�தா� 

உ!டா,$ ச&தேம அஜபா ( ஜப� காம� எ?$ ஒலி).  ‘ேஸா ‘ எ�ற 

ஸ&தேம அஜபா.  ப�ராணைன உ�ெகா.;$ேபா� ‘ேஸா ‘ எ�ற ஸ&த$ 

ெசா�லாமேலேய எ?கிற�. இைதேய சிவநாம$ எ�ற உண�ேவா5 

H3ைச உ�ெகா.வ� ேயாகிய�.  உ.ேள இ?�த 

ப�ராணைன ‘ஹ$ ‘ எ�0  நி0�தி �யான(&ப�.  ேஸா + ஹ$  ேஸாஹ$ 

எ�ற  இ�ேவ ஹ$ஸ ம9திர$.  இேதா5 சிவ�யான%$ 

ேச�9� ‘சிேவாஹ$‘ எ�0$ ஊைம எ?�� எ�0$, அஜபா 

எ�0$, ேபசாத ம9திர$ எ�0$ ெபய� ெப0$ .  ஒXெவா" H3ைசD$ 

நா$ உ.ள(?�� நி0��$ேபா� நா$ அறியாமேலேய ேஸாஹ$ எ�ற 

அஜபா ம9திர$ நம ,.ேள இய=,கிற�.  இ9த அஜபா ம9திர�திலி"9� 

தா� ேப@$ ம9திர=க. எ�லா$ ப�ற9தன.  அஜபா:$, ேப@$ ம9திர%$ 

தன(�தன(ேய  ஓெர?�� ம9திர$. இைத நா$ உ.;ண�:ட� 

சாதைனயாக ேம)ெகா!டா�, ,!டலி  கன� @ஷூ$நா வழியாக தக 

தக எ�0 ேமேல கிள�9� எ?$.  அ&ெபா?� நர$Cகள(� அ ன( 
Uவாைல தW!5வ� ேபா*$, நாவ�ன(� ம9திர$ &ர�ய1மாக உ": 
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ெகா!5 @ழ�வ�ேபா� உண�: ஏ)ப5$.  இ9த Uவாைலைய 

உண�ேவா5 தியான(�தா� இ9த அஜபா ம9திர$ ெவள(&பைடயாகேவ 

உ.ள("9� ஒலி ,$.  ப�ராணாயாம�தி� H3ைச‘ேஸா‘ எ�ற 

உண�ேவா5 இ?�� (Qரக$), ‘ஹ$ ‘ எ�ற உண�ேவா5 

நி0�தி(,$பக$),  நிதானமாக ெவள(ய�5வ� – இ9த சாதைனய�� 

ப�ற ,$ மக�தான 7Iமமான, மிக:$ N!ைமயான ஒலிேய (நாதேம) 

அஜபா ம9திர$. 

இ9த த��வ=க. எ�லா$ கணபதி, ஒளைவயா" , உபேதசி கிறாரா$ 

(ெவள(&பட உைர��). கணபதிைய வ�ட இ9த 7Iம=கைள அறி9தவ� 

எவ�? 

நா$ � மஹா ெப�யவாைள அ[,$ த"ண$ வ9�வ��ட�.  அவைர 

வ�ட, ெப�ய ெப�ய சி�தா9த=கைள  பாமர�க; ,$ C�D$ப� 

வ�ள ,பவ� உ!ேடா? அஜபா ம9திர$  ப)றி � மஹா ெப�யவா 

ெசா�*வைத  ேக�ேபா$. 

Deivathin Kural – Volume 5 

அஜபா – ஹ�ஸ  நடன� 

தா!டவ$ எ�0 ெபா�வாக3 ெசா�ல&ப5$ சிவ நடன�திேல பல 

வ�த=க. உ!5. சித$பர�தி� ஆன9த தா!டவ$, தி"வால=கா��� 

ஊ��வ தா!டவ$, இ&ப� இ� தவ�ர ேசாளlைமய�ேலேய ஏ? 

�யகராஜா க. ஈ?வ�தமான தா!டவ=கைள3 ெச+கிறா�க.. 

ஸ&தவ�ட=க ே1�ர$ எ�0 அ9த ஏ? ே1�ர=க; ,&ேப�. 

அவ)றி� &ரதானமான� தி"வாM�. அ=ேகD.ளவ�க.தா� ஏ? 

ேப�*$ Hல �யாகராஜா. அவ� ஆ5$ நடன�தி), ஹ$ஸ நடன$ 

எ�0 ெபய�. அஜபா நடன$ எ�0$ அத), இ�ெனா" ெபய�. 

  

ஜபமாக இ�லாத� ‘அஜபா’. ம)ற எ�லா ம9�ர=கைளD$ நா$ C�தி 
Q�வமாக அ1ர=கைள  ெகா!5 ஜப� கிேறா$. அ9த ம9�ர 

ச&தள=க. அதி�வ�னா� நா�ய�� ஏ)ப5$ சலன=கள(லி"9� 

அQ�வமான த�சன$, ச தி, ஸி�தி, மன�ெதள(: ஆகியன 

உ!டாகி�றன. இைவ Q�ணமாக, ஏ)ப5வத), அ9த ம9தர=கைள 

ப�ரணாயாம Q�வமாக, அதாவ� தW� கமாக H3ைச 

இ?��, அட கி, ெவள(ய�5வேதா5 ேச���& ப!ணேவ!5$. இ&ப� 
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ம9�ர$ எ�0 நா$ உ�ேதசி�� C�தி Q�வமாக அ1ர=கைள  ெகா!5 

ப�Gவேத�"$, H3ைசD$ அXவாேற நாமாக உ�ேதசி�� அளவாக 

ஒ?=,ப5�தி வ�5வெத�0$ இ�லாம�, சி�த�ைத சா9தமாக 

ைவ�� ெகா!5, 3வாஸமான� தானா  எ&ப� அைமகிற� 

எ�0, வ�லகிய�"9த�, கவன(��  ெகா!�"9தா. உ.-ெவள( 
H3@ க. ெரா$ப ெரா$ப தW� கமாகி ெகா!ேட ேபா,$; H3@ 

அட=கிய�" கிற கால%$ ஜா�தியா+  ெகா!ேட ேபா,$. 

ஆர$ப�தி� ஏேதா நம ,� ெத�9த ம�5$ சி�த�ைத  ெகாVச$ 

சா9த&ப5�தி ெகா!5 ப!ண�னா*$ ேபாக& ேபாகத தானாக நிஜமான 

பரமசா9த$ உ!டா,$. &ராணாயாம$ எ�0 அட கி, கிட கி3 

ெச+D$ேபா� இ" கிற ‘��ெரய��’ ெகாVச=>ட இ�லாம� 

அநாயாஸமாக இ&ப� ஏ)ப�5& பரம சா9தமாக H3@$, எ!ண%$ 

Cற&ப5கிற ஆ�ம �தான�தி� ெகா!5ேபா+3 ேச� ,$. இதிேல ஒ" 

ம9�ர ஜப%மி�ைலய�லவா? அதனா� ‘அஜபா’ எ�0 ெபய�. 

  

ஔபசா�கமாக (உபசாரமாக) இைதD$ ஒ" ஜப$ எ�0 ெசா�வ�!5. 

அ�தா� “ஹ$ஸ” ம9�ர ஜப$ எ�ப�. H3@ உ3வாஸ நி3வாஸமாக 

(உ.; , இ?&ப� ெவள(ய�� வ�5வ�$) உ.ளேபா� “ஹ$”, “�” 

எ�ற ஒலிகைள& ேபாலேவ ச&த சலன$ அைமD$. அதனா�தா� 

“ஹ$ஸ” ம9�ர$ எ�ப�. அேதா5 “அஹ$ ஸ:” எ�பத), “நா� 

அவ�”, அதாவ�, “ஜWவா�மாவான நாேன ஈ3வர�, அதாவ� பரமா�மா” 

எ�0 அ��த$. ‘நாேன அவ�’ எ�0 மா�திர$ நி0�திவ��டா� 

ஜWவா�மாதா� ஈ3வர� எ�0 ,0 கிவ��டதாக வ�பEத அ��த%$ 

ெச+�ெகா.ளலாம�லவா? அதனா�, “(பரமா�மாவான) அவேன நா�” 

எ�0 ேச���3 ெசா�னதா�தா� %?சாக3 ெசா�னதா,$. “அவேன 

நா�” எ�ப� “ஸ: அஹ$”. ஸ9திய�� இ� “ேஸாஹ$” எ�ரதா,$. 

“ஹ$ஸ:” எ�பேதா5 “ேஸாஹ$” எ�பைதD$ ேச���3 

ெசா�வ�தா� ஹ$ஸ ம9�ர$. நா$ C�தி Q�வமாக உ�ேதசி�� ம)ற 

ம9�ர=கைள& ேபால இ9த ஹ$ஸ ம9தர�ைதD$ ெசா�லி ெகா!ேட 

ேபானா�>ட, அதாவ� ஜப���  ெகா!ேட ேபானா�>ட, அ9த ச&த 

சலன=க.தா� இய)ைகயாக:$ சா9த ஸமாதி , அைழ��& ேபா,$ 

&ராண ஸVசார�தி), உ�யதாக இ"&பதா�, அ9தnatural state-� ேசர 
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இ�:$ induce ப![$ (ெசய)ைகயாக� Y!�வ�5$). ஜWவா�மா 

பரமா�மா:ட� அேபதமாய�" ,$ சா9த நிைல , இ9த ஸாதைன 

அைழ��& ேபா,$ேபா� ஒ" க�ட�தி� ஜப$ நி�0 

“அஜபா”வா,$; 3வாஸ$ த�னா� ஹ$ஸ ம9�ர$ எ�0 

ஔபசா�கமாக3 ெசா�வ�ட� நட க ஆர$ப� ,$. ‘ேஸாஹ$’ 

எ�பதி*.ள ‘ஸ’:$ ‘ஹ’:$ ேத+9� ேத+9� ஒ5=கி&ேபா+ ‘ஓ$’ 

எ�ற ப�ரணவ$ ம�5$ நி),$. அ� அ&ப�ேய ேபா+ �Eய$ எ�பதான 

உ�தம �திதிய��, ஆ�மாவ�� ஐ ய&ப5�திவ�5$. 

  

“ேயாக’ நி�ைர எ�0 மஹாவ�6[ ,!டலின(& பா$ைப ெவள(ய�� 

ஆதிேசஷ ப�ய=கமாக  கா�� ெகா!5 Y=,வ�ேபால 

�யான( ,$ேபா� இ9த அஜபா ஸாதைனதா� ப!ண�& பரமா�வான 

பரேம3வர �வMப�தி� ஐ ய&ப��" கிறா�. அ&ேபா� அவர� &ராண 

ஸVசார�� , ேக)றப� பரேம3வர� ஆ5வ�தா� �யாகராஜாவ�� 

அஜபா நடன$, அ�ல�ஹ$ஸ நடன$. 

  

இைத ஒ" ப�$பமாக வ�6[வ�� L"தய�தி� ேமேல ஈ3வர� 

நா��ய$ ப![வ�ேபால  கா��னா�, ஜன=கள(� 

ெப"$பாேலாராக:.ள வ�ஷய$ ெத�யாதவ�க. த&பாக 

நிைன,$ப�யா,$, %யலகன(� மA� நடராஜா ஆ5வ�, பரமசிவன(� 

மா�ேமேலேய காள( ஆ5வ� ஆகியைவ எ&ப� ச�" ஸ$ஹாரமாக� 

ெத�கி�றனேவா அ&ப�ேய இைதD$ நிைன��வ�ட >5$! 

ேபதேமய��ைல எ�0 ஒ�றாக& ேபா+வ�5கிற பரம மி�ர�களான சிவா – 

வ�6[ கைள& பரம ச�" களாக நிைன&பதாகிவ�5$! 

  

இதனா�தா� தி"வாM� ப�$ப�தி� எ�லாவ)ைறD$ ந�றாக 

H�, தியாகராஜாவ�� %க�ைத மா�திர$ கா�5வ�. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 24 
BY SAI SRINIVASAN ON  OCTOBER 20, 2016 • (  1 )  

  

 

Anantha Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ram 

 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 24 

  

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

43.  Hலாதார�தி� H!ெட? கனலி� 

44.  காலா� எ?&C$ க"�த" வ��ேத 
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பத�ைர: 

Hல ஆதார�தி� – ஆ0 ச ர=கள(� ம)ற எ�லாவ)0 ,$ ஆதாரமாக 

வ�ள=,$ அ�3ச கரமாகிய Hலாதார�திலி"9� 

H!5 எ? கனைல – ெகா?9� வ��5 ப)றி எ�D$ வ�9� எG$ ஞான  

கனைல 

காலா�  எ?&C$ – ப�ராணாயாமமாகிய Qரக$, ,$பக$, ேரசக$ 

இவ)றா�  H3@ கா)ைற ேமேல ஏற3 ெச+D$ %ைறையD$ (கா� 

எ�றா� கா)0 எ�0 ெபா"..  நட ,$ க"வ�யாகிய கா� / leg   –

 இ�ைல) 

க"�� அறிவ��ேத – அ9த ப�ராணாயாம %ைறைய என , உபேதசி�� 

 
வ�ள"க�ைர: 

இ9த வ�கள(� ப�ராணாயாம த��வ�ைத கணபதி தம , 

உபேதசி�ததி� ேந��திைய >0கிறா�.  கணபதிேய ஒXைவயா" , 

இ9த ெநறி%ைறகைளெய�லா$ ந�றாக உபேதசி�� இ" கிறா�.  

அைதேய அGபவ Q�வமாக, ந$ ந�ல� காக இ9த பாட� வ�கள(� 

>0கிறா�. 

  

H!ெட? கன�:  கன� (அ ன() �Yல  கன�, 7Iம   கன� எ�0 

இர!5 வைக.  �Yல  கன� ந$ க![ , Cல&ப5வ�.  வ�றகி� 

எ�D$ அ ன(, தWப�தி� ஒள(�வ�5$ அ ன( – இைவ �Yல  கன�.  

ஆனா� 76ம  கன� ந$ ந$ உ.ேளேய இ"&ப�.  இ9த 7Iம  கன� 

தா�, அைன�ைதD$ ஆ கி, கா�� ர1ி&ப�.  “இ9த 7Iம  கனைல 

ேம" த!ட�தி� ேம� ப�ராணாயாம$ Hல$ ஏ)0! ப�ர$மர9திர�தி� 

%�ட3 ெச+.  அ&ெபா?� உன , மிக உய�9த ெத+வ Wக ேப��ப$ 

உ!டா,$. உ�G. மைற9தி" ,$ ெத+வ ச திக. 

க�டவ�R��, உ�ைன ேப��ப ெவ.ள�தி� ஆR��$.  அ". ஒள( 
எ=,$ �ல=,$.  இதைன நா�றாக அறி9�ெகா. ஒளXைவேய!”  – 

எ�0 உபேதசி�தான$ வ��தக கணபதி. 
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இைட, ப�=கைல, @ஷு$நா இைவ H�0$ Hலாதார�தி� ேபா+ 

%�கி�றன.  இைட,ப�=கைலய�� �வாச$ Hல$ ேபா ,வர: 

ெச+D$ H3@ கா)ைற அட கி, ,$பக$ ெச+ய ,$பக$ ெச+ய  

@ஷூ$நா வழியாக Hல கன� ேமேல எ?$C$.  இ9த ெதாட� 

சாதக�தி�  Hல$, உற=கி ெகா!�" ,$ ,!டலி ச தி, அ9த 

ெவ&ப$ தா=காம� வ�ழி�� ெகா.;$. இைட, ப�=கைல அைடப�5 

இ"&பதா�, @ஷு$னா வழியாக ேமேல ஏ0$.  இ9த ைவபவ�தி� 

ஆ=கா=ேக இ9த உண�: நிைலெப0$ேபா� அ9த அ9த ச கர�தி� 

அ9த அ9த ெத+வ=கைள அறி9� ெகா.;$.  இ�ேவ Hலாதாரமாகிய 

அ ன( ம!டல�தி�  உற=கி இ" ,$ Hல ச திைய  H3@  கா)றா� 

ேமேல எ?&C$ ெநறி%ைற. 

  

இ9த த��வ$ ப)றி � மகா ெப�யவா ெசா�*வைத ேக�ேபா$. 

  

Deivathin Kural – volume 3 

 
நாத நாF<ய0கள�லி�,ேத �A<6� /"தி6�. 

ச தி, ச தி எ�0 ெசா�ல&ப5கிறவேள இ&ப� அட=கின ஸ%�ரமாக 

சா9தமாய�" கிறா)ேபால, ேவதா9த சா9த வ�சாரமாக இ�லாம� 

&ராணச திய�� வ�ழி&ைபD$ எ?3சிையD$ நம ,. Q�ணமாக 

ஏ)ப5�தி  ெகா!5 அத� Hலேம %�வ�� அ�ைவத சா9த�தி� 

ேச� கிற ஒ" மா� க$ உ!5. ,!டலிநW ேயாக$ எ�0 ெபய�. 

அைத&ப)றி3 @" கமாக3 ெசா�வதானா�: %ெக*$ப�� அ�ய�*.ள 

Hலாதார$ எ�பதிலி"9� உ3ச9தைல வைரய�� ஒ" % யமான நா� 

இ" கிற�. Hலாதார�தி� இ" கிற ப�ராண ச திைய இ9த நா� Hல$ 

உ3ச9 தைலய�� ேச��� வ��டா� அ�ைவத % தி ஸி�தி ,$. இ9த 

நா�ய�� ஆ0 ச ர=க. இ" கி�றன. ப�ராணாயாம$, ம9�ர$, தியான$ 

%தலானவ)றா�, எ�லாவ)0 ,$ கீேழD.ள Hலாதார 

ச ர�திலி"9� ேமேல உ.ள ஒXெவா" ச ரமாக  ‘,!டலிநW’ எ�கிற 

&ராண ச திைய ஏ)றி ெகா!5 ேபாக ேவ!5$. இவ)றி� 

L"தய�� , ேநேர இ" கிற ச ர�தி� ப�ராணைனD$ மனைஸD$ 

நி0��$ேபா� அ=ேக தானாகேவ ‘அநாஹதமாக’ ஒலி கிற ப�ரணவ 
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ச&த�ைத  ேக�க %�D$. அதனா� இத), அநாஹத ச கர$ எ�ேற 

ெபய�. ஒXெவா" ச கர�தி*$ சிவ-ச தி த$பதி ஒXெவா" 

Mப�திலி"&பா�க.. அ9த9த ச கர�தி� அத)கான Mப�தி� பரேம3வர 

பராச திகைள �யான$ ெச+ய ேவ!5$. இ9த வ�ஷய=கைள 

‘ெஸள9த�யலஹ�’ய�� ந$ ஆசா�யா. ெசா�லி ெகா!5 வ"$ேபா� 

Hலாதார ச ர�தி� அ$பா. ஈ3வர� இர!5 ேப"ேம நடன$ 

ெச+பவ�களாக வ�ள=,கிறா�க. எ�0 ெசா�கிறா�*. லா�ய$ எ�ற 

ெப!க; கான நடன�ைத3 ெச+D$ ‘ஸமயா’ எ�G$ Mப�தி� 

அ$பா. இ" கிறாளா$. நவரஸ மஹா தா!டவ$ – தா!டவ$ தா� 

C"ஷ�கள(� நடன$ எ�0 %�ேனேய ெசா�ேன� அைத3 ெச+கிற 

ஆன9த ைபரவ� எ�ற H��தியாக ஈ3வர� இ" கிறாரா$. இ=ேக அவ� 

ஆ5வ� ஊழி >�� எ�ற ஸ$ஹார நடனம�ல. ஊழிய�� அழி9த 

ேலாக�ைத ம0ப� �"6� ெச+வத)காகேவதா�, ஜனக-

ஜனன(யாக, அ$மா-அ&பா களாக� தா=கள("வ"$ ஸகல 

ேலாக=கைளD$ ெப)ெற5 க ேவ!5ெம�ேறதா� இ=ேக 

பரேம3வரG$ பராச திD$ ந��தன$ ெச+கிறா�களா$. தாய�� அ�C 

மிள(�கிற லா�ய�ைத அ$ப�ைகD$, தக&பனாக உலைக 

அட கியா;வத),�ய கா$ப�̂ய$ நிைற9த தா!டவ�ைத 

சிவெப"மாG$ Hலாதார ச ர�தி� ஆ� ெகா!�" கிறா�க.. 

ஆன9த ைபரவ� எ�0 ஒ" ராக�தி� ேப� ெசா�கிேறாேம, இ=ேக 

ஆன9த ைபரவ�� ச தியாக இ" க&ப�ட ஸமயா ேதவ�ய�� 

இ�ெனா" ெபய�தா� அ�. 

  

நாத$, நடன$ இவ)றிலி"9ேத �"6� எ�0 ெசா�வதிலி"9� இ9த 

கா9த�வ வ��ையகள(� ெப"ைம ெத�கிற�. Vibration-கள(லி"9ேத creation 

(அதி�:கள(லி"9ேத பைட&C) எ�கிற ஸய�� ெகா.ைகD$ இ�:$ 

ஒ�0தா�. ைவ&ேரஷ� (அதி�:) எ�பேத ஆ�ட$ தாேன? ச&த�தி� 

பலவ�தமான ஆ�ட$ ஸ=கீத$; Mப�தி� பலவ�தமான ஆ�ட$ 

நா��ய$. Qமி, ஸூ�ய�, ச9திர�, ந1�ர$, கிரஹ$ எ�லா$ @)றி3 

@)றி ஆ� ெகா!5தான(" கி�றன. சி�னத)ெக�லா$ சி�னதான 

அ[: ,.;$ எெல �ராG$, &ேராடாG$ ந$ப %�யாத ேவக�தி� 
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நா��ய$ ப!ண�  ெகா!�" கி�றன. இ9த நா��ய$ 

நட காவ��டா� அைவ அ[ எ�ற Mபேம ெபற %�யா�. 

�"6� இதிலி"9�தா� ப�ற கிற� எ�பதாேலேய 

�"6�ய�லி"9� வ�5ப5வத),$ இத� Hல�� ,& ேபாக 

ேவ!5$ எ�0தாேன ஆகிற�? அதனா�தா� 

கீத, வா�ய, 9"�ய=கைளேய ேமா1மா� கமாக அ&யஸி க3 

ெசா�லிய" கிற�. 

 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 25 
BY SAI SRINIVASAN ON  OCTOBER 24, 2016 • (  0 )  

  

 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ram 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 25 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

45.  அ%த நிைலD$ ஆதி�த� இய க%$ 

46.  ,%த சகாய� ,ண�ைதD$ >றி 
பத�ைர: 

அ%த நிைலD$  – சி�கன� @ஷூ$னா வழியாக ேமேல ஏறி சிரசி� 

உ.ள &ர$மர9திர ச9திர ம!டல�ைத அைட9� அ=ேக திக?$ ஆய�ர$ 

இதR தாமைர மல�லி"9� அமி�த�ைத உ!டா ,$ 

நிைலD$ ஆதி�த� இய க%$ – 7�ய� இய=,$ ப�=கைல நா�ய�� 

இய க�ைதD$ 

,%த சகாய� ,ண�ைதD$ >றி – ,%த மலராகிய அ�லி மல� 

அதைன தன� கிரண=களா� மலர3ெச+D$ ச9திரன(� ப!ைபD$ 

அறி:0�தி 

  

வ�ள"க�ைர: 

அ ன( ம!டல$, 7�ய ம!டல$, ச9திர ம!டல$ எ�0 H�0 

ம!டல=க. ந$ உடலி� உ.ள� எ�பைத ஏ)கனேவ பா��ேதா$.  

Hலாதார�திலி"9� இர!5 வ�ர� அளவ�), ேம�, நா�, ேகாண$ 

(ச�ர$), அத� ந5ேவ ஒ" % ேகாண$; அ=ேக நா�, இதR ெகா!ட 

தாமைர – இ� அ ன( ம!டல$. 

  

நாப� , நா�, வ�ர� அளவ�), ேம�, இதய� தான�தி� ஒ" 

அ0ேகாண$, அத),. எ�5 இதR ெகா!ட தாமைர; இ� 7�ய 

ம!டல$. 

  

சிரசி� ந5வ�� அ%த$ ெபாழிD$ ச9திர ம!டல$ உ.ள�.  அ� கீR 

ேநா கி& ெபாழிD$ அ%த�ைத ந5வ�� இ" ,$ 7�ய ம!டல$ 

ந�றாக கா+�� வ�5கிற� (drying up ).  அதனா� தா� உட* , 

நைர, திைர, H&C Xயாதிக. வ"கி�றன. 
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ஆனா�, ேயாகிய�க. எ�ன ெச+கிறா�க.? தைல ந5ேவ 

&ர$மர9திர�தி� இ" ,$ ஆய�ர$ இதR தாமைரைய சி� கனலா� 

மலர3 ெச+�, அ9த ச9திர ம!டல�ைத இளக3 ெச+�, அ=கி"9� 

ெப"கி வழிD$ அ%த�ைத த$ உடலி� உ.ள அைன�� நா�கள(*$ 

பரவ3 ெச+கி�றன.  [ ஷ தி உபாசைனய��, இ9த ஆய�ர$இதR தாமைர 

மல�� ந5வ�� அ$பாள(� சரணகமல$ இ"&பதாக தியான(�� (@தா 

சாகர ம�யா�தா) எ�0 வழிப5வ�] 

  

இ&ப�யாக, ச9திர ம!டல சஹ�ரார�தி� அ%த$ ெப",$ அGபவ$ 

கி��ய�$ இைட, ப�=கைல -இைவகள(� இய க%$ மா0$.  இ9த 

நிைலய�� சாதகG , சிவேபாத$ சி�தி ,$.  இ9த3 சாதைனைய 

ஈ5ப5$ சாதக�க., இ9த ேப��ப அGபவ நிைலையேய ைகவ�யமா க 

எ&ெபா?�$ இைடவ�டாம� %ய�வ�.  இ9த ஸி�திைய 

அைட9தவ�கேளா சிரVசீவ�களாக:$, மேனாபல$, வா பல$, காயபல$ 

இைவகேளா5 >�யவ�களாக வ�ள=கி வ"கிறா�க.. 

  

இ9த ேயாக ரகசிய=கைள எ�லா$ கணபதி ஒளXைவயா" , 

உபேதசி�தாரா$. 

  

இ&ெபா?� � மஹாெப�யவா ெசௗ9த�யலஹ�ய�� 9-வ� 

�ேலாகமான ‘மஹி$ Hலாதாேர‘ எ�பத), அள(��ெகா!5வ"$ 

வ�ள க�தி� ஒ"ப,திைய பா�&ேபா$.  இேத த��வ�ைத அGச��� 

இ"&பதா�: 

  

ெத7வ�தி( 1ர	 6-� ப1தி 
1Tடலிந= Uப�தி	  

இத)க&Cற$ சில 3ேலாக=கள(� அ$பாைள  ,!டலிநW %தலான 

ேயாக=களா*$ ம9�ர ேயாக�தா*$ வழிப5வ�, அ&ப� வழிப5வதா� 

கிைட கிற பல� %தலியவ)ைற3 ெசா�லிய�" கிற�. 
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,!டலிநW ஆ0 ச கர=கள(� (அ9த ச ர=கைளேய கமல=க. எ�0$ 

ெசா�வ�!5. அ9த  கமல=கள(�) கீேழய�"9� ேமேல ேபாகிற 

 ரம�தி� %த� ஐ9தி� ப�"�வ� %த� ஆகாச$ %தலான ஐ9� 

த�வ=களாக:$, ஆறாவதி� மன� த�வமாக:$ அ$பா. 

இ" கிறாெள�0$, [அ3ச ர=க;.ள] ஸுஷு$நா நா� 

%�வ��, சிரஸி� இ" கிற ஸஹ�ர தள ப�ம�தி� பதியான 

சிவேனா5 ஐ கியமாகிறாெள�0$ — அதாவ� அ=ேக ஒ" ஜWவ� 

,!டலிநW ச திைய  ெகா!5 ேச� கிறேபா� அ�ைவதான9த$ 

ஸி�தி க3 ெச+கிறாெள�0$ — அ5�த 3ேலாக�தி� ெசா�கிறா�. 

”அ!ட�தி� உ.ள� ப�!ட�தி�” எ�பா�க.. அ&ப�, &ரபVசமாக 

அ$பா. வ��9தி" ,$ேபா� அதி� பVச மஹா Qத=க. எ�0$, அ9த 

ேலாக=கைள  க�ப��த மஹா மனஸான மஹ� எ�0$ இ"&பைவேய 

ஒ" ஜWவGைடய ,!டலிநW ச ர=கள(*$ %ைறயாக ேயாக$ 

ப!ண�னா� அNபவ�தி), வ9�வ�5கி�றன. அ9த மஹா மனஸு$ 

ேமேல ஸஹ�ர தள ப�ம�தி� சிவமான &ர$ம �வMப�திேல 

ஐ யமாகி அ�ைவதாNபவ$ ஸி�தி கிற�. 

  

அ�ைவத ரஸாNபவ$ அ$"த ரஸாNபவமாக  கிைட கிற 

ஸமாசார�ைத அத)க5�த 3ேலாக�தி� ெசா�கிறா�. �வ3சமான 

அ�ைவதாNபவ�தி� ரஸ$ எ�0 ஒ�0, அைத� த"கிற ஒ�0 

(அ�தா� அ$பா.), ெப0கிற ஒ�0 (ஜWவ�) எ�ற வ��யாஸ=கள(�ைல. 

அ� வ�ணனாதWத$. உபசார�� , ‘ரஸாNபவ$’ எ�ப�. ஆனா*$ அ� 

ஏ)ப5வத), %�னா*$, கைல9த ப�)பா5$ கி�ட�த�ட அ9த 

அNபவ�தி), ஸமமான ஒ" �திதிய�� ரஸ$ எ�0$, அைத� 

த"கிறவ� எ�0$, ெப0கிறவ� எ�0$ ஒ" ��C� [%$ைம] இ" ,$. 

கமல=க. ெசா�ேனேன, அைவ ந$H� ,ள��� தாமைர& Q க. 

இ�ைல. ,ள��� தாமைர ஸூ�ய ெவள(3ச�தி�தா� மல"$. 

ச9தி�ைகய�� >$ப�& ேபா,$. அ ன(3 75 ப�டா� வா�&ேபா,$. 

ஆனா� இ9த [,!டலிநW] கமல=கள(ேலா அ ன( க!ட$, ஸூ�ய 

க!ட$, ச9�ர க!ட$ எ�0 இ" கிற H�றி*ேம அ9த9த 

க!ட�தி)கான தாமைரக. மல�3சியைடD$! %�வ�� ஸஹ�ர தள 
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ப�ம�ைத மல���வதாக Q�ண ச9�ரேன சிரஸிேல இ" ,$. 

அதிலி"9� ச9��ைகயாக அ$"த$ ெப",$. அ�தா� ரஸ$. அ9த 

ரஸ�ைத� த"வ� யா� எ�0 பா��தா� அ$பாளாய�" ,$. ச9திர 

ப�$ப�தி� ஸ�," சரணமாக அவ;ைடய திXய சரணேம இ" ,$. 

அதிலி"9�தா� வா�தவ�தி� அ$"த$ ெப",வ�. அைதேய 

ச9திர� ெப" ,வதாக  கா�5வ�. அ9த அ$"த ரஸ�ைத& 

ெப0பவனாக, அறிபவனாக ஜWவ� இ" கிறா�. ஆனா*$ ‘அவேளதா� 

ரஸமாD$, ரஸா�வாத$ ப![$ தானாக:$ இ"&ப�$’ எ�ற 

அ�ைவத பாவ%$ இ"9� ெகா!�" ,$….. 

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 26 
BY SAI SRINIVASAN ON  NOVEMBER 11, 2016 • (  3 )  

  

 

 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ram 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 26 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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47.  இைட3ச கர�தி� ஈெர�5 நிைலD$ 

48.  உட� ச கர�தி� உ0&ைபD$ கா�� 

49. ச!%க Yல%$ ச�� %க 7 க%$ 

50. எ!%க$ ஆக இன(ெதன , அ"ள( 
  

பத�ைர: 

  

இைட3ச கர�தி� – ஆ0 ஆதார=கள(� ந5வாக இ"9� ெசய� 

ப5கி�ற ச கர�தி� 

 

ஈெர�5 நிைலD$ – ஈெர�5 (அதாவ� 2 x 8 = 16):  பதினா0 கைலக;ட� 

இ" ,$ நிைலகைளD$ 

 

உட� ச கர�தி� – இ9த உடலாகிய இய9திர�தி� 

 

உ0&ைபD$ கா�� – ஒ" உ0&ைப ம)ெறா" உ0&C இய ,$ 

த�ைமையD$ கா�� 

 

ச!%க Yல%$ – [ச!%க – ஆ0 வைகயான ] ஆ0 வைக&ப�ட 

�Yல கைலக;$ அவ)றி� இய�ைபD$ 

 

ச�� %க 7 க%$ – [ச�� %க – நா�, வைகயான ] நா�, வைக&ப�ட 

7Iமமான கைலக;$ அவ)றி� இய�ைபD$ 

 

எ!%கமாக – எ![$  தியான இடமாக 

 

இன(� என , அ"ள( – இன(ைமயாக இ�ப நிைல உ!டா,$ப� 

அ�ேயG , உபேதசி�� அ"ள( 
  

வ�ள"க�ைர: 

  

ந$ உடலி� பல த��வ இய க=க. எ&ெபா?�$ இய=கி ெகா!ேட 

இ" கி�றன.  சிவ த��வ$, @�த வ��யா த��வ$, ச தி 
த��வ$, ஈ�வர த��வ$, சதா ய  த��வ$ – எ�0 பல த��வ=க. .  

வ��ைத C�தி த��வ�ைத வ�ள ,$.  மன� – ம)ற ஞான 
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க�ேம9தி�ய=கைள த� ேபா கி� நட��$.  இ&ப�யாக, ஆ�மாவ�� 

ஐ$Cல வ�ஷய அGபவ=க. நிகR9�ெகா!ேட இ" கி�றன.  இ9த 

இய க=க. எ�லா$ நிைல இ�ைல.  எ�0$ அழியாத நிைலயான 

சிவேயாக�தி� இ9த உட� ச கர$ அ?9தி நி),$ேபா� உட� 

உ0&Cக. ஒXெவா�0$ Cலனாகி�றன. 

  

ஈெர�5 கைலகளான 16 கைலக.:  சஹ�ரார$ – 1; Hலாதார$ %தலிய 

ஆதார=க. –6;  லலாட ப�9� – 1; அ��த ச9திர� – 1;  நிேராதின( – 1; நாத$ –

 1;  நாதா9த$ – 1;  ச தி –1;  வ�யாப�கா – 1;  சமனா – 1;  உ�மனா – 1:  ஆக 

ெமா�த$ 16.   இத),� தா� இைட3ச கர$ எ�0 ெபய�.  இ9த 

பதினாைறD$ கட9தவ�க. சிவேயாகிய�க.. 

  

நம� உடலான� உ0&Cக. பலவ)றா� ெதாழி� ெச+D$ ச கர$ ேபா� 

இ" கிற�.  அதனா� தா� பல ச கர=களா� இய=,$ இய9திர$ எ�0 

உடைல உ"வக&  ப5�திD.ளா�. இ9த உட� ச கர�தி� உ0&Cக. 

யாெதன(�:  ஆதார ச கர=க. 6 + 7�ய ச9திர கைல 2. 

 

ச!%க Yல$:  வ� கிரஹ�ைத   ெகா!5 வழிப5வ� �Yல$.  

இத� அள: 6.  இைத�தா� ச!%க Yல$ எ�கிறா�. ெபா�வாக 

ச!%க$/ஷ�ேகாண$  எ�றா� சிவ ச தி ஐ கிய�ைத கா�5$ 

எள(ைமயான ேகால$.  ேம*$ கீ?மா+ இ" % ேகாண=க. 

ப�ைண9தா� இ9த ேகால$ உ"வா,$.  இ&ப� வ� கிரஹ வழிபா��� 

உ3ச நிைலய��, வண=,பவ�, வண க$,வண=க&ப5$ ெபா". – 

இைவ H�0$ ஒ�றாகிவ�5வ�: 

  

 நி�,ண வழிபா5 (ய9திர$ ெகா!5 வழிப5வ�) 7Iம$.  இத� 

அள: 4.  இைத�தா� ச�� %க 7 க$ எ�கிறா�.  இ9த அ9த� %க 

�யான�தி� நா�, இதR ெகா!ட ச�ர�� ,. அைம9த கீR ேநா கிய 

% ேகாணமாகிய ,!டலின(  கனைல ேம� ேநா கி எ?&Cவ�. 

நம ,., த$%.ேள இைறவைன உணராம� ேவ0 எ=, ேத�னா*$ 

காண %�யா�.  த$%. உண�பவ�க; ேக அவ� எ=,$ உள�.  

எ�0$ உள�.  இ9த நிைலய��தா�, த�G.ேள அைத உண�9த 
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ப�ரஹலாத� >&ப�ட, உடேன Yண�லி"9� ெவ��� வ9த� 

பர$ெபா"..  இ&ப� இ�லாம� இ"ைமய�� (அதாவ� �ைவ�ததி� – 

த�ன(G$ பர$ெபா"ைள ேவறாக நிைன��) ேத5ேவா" , அவ� 

அக&ப5வா� இ�ைல.  

இ9த 10 நிைலக;$ தியான�தி� Hல$ சி�தி ,$ (எ!%கமாக – 

அதாவ� தியான�தி� Hலமாக ).  இ9த உபேதச�ைத கணபதி இ�ப 

நிைல உ!டா,$ப� அறிவ� கிறா�. 

  

உ"வ வழிபா5 உய�9த வழி.  நம� ப ,வ�� , ஏ)ப உ"வ$ 

அைம�� ஆராதி&பா�க. அ�யா�க.. ஒ" %க$, ஐ9� %க$ 

(ேஹர$ப�) ேபா�0 ந$ கணபதி , ப�ேவ0 உ"வ=க. உ!5. நம� 

அ�C சிற9த %ைறய�� ப�ப ,வ$ ஆனா�,  நா$ எ!ண�ய 

%க�ேதா5 த�சன$ த"பவ� ந$ கணபதி.  இ&ப�யாக �Yல%$ 

7Iம%$ ஆன தியான %ைறகள(� N�ப�ைத உபேதசி கிறா� 

கணபதி. 
  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 27 
BY SAI SRINIVASAN ON  NOVEMBER 21, 2016 • (  1 )  

  

 

வ�நாயக� அகவ� – பாக$ 27 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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51.  C� அ�ட காய$ Cல&பட என ,� 

52.  ெத� எ�5 நிைலD$ ெத�சன& ப5�தி 
53.  க"�தின(� கபால வாய�� கா�� 

54.  இ0�தி %�தி இன(ெதன , அ"ள( 
55.  எ�ைன அறிவ��� என , அ". ெச+� 

  

பத�ைர: 

C� அ�ட காய$ – [C�  – அதி 7Iமமான; அ�ட  – எ�5 ெகா�� க;ட� 

>�ய; காய$ – சEர$ ] எ�5 ெகா�� க;ட� >�ய அதி7Iம 

சEர�தி� த�ைமக. 

என ,& Cல&பட – அ�ேயG ,& Cலனா,$ப� ெச+� 

ெத� எ�5 நிைலD$ – ஆதார$ 6, நWராதார$ 1, மAதான$ 1 – எ�ற எ�5 

நிைலக;$ 

ெத�சன& ப5�தி – என , கா�சியா,$ப� ெச+� 

க"�தின(� – என� உ.ள�தி� 

கபால வாய�� கா�� – தைல ஓ��� உ.ள &ர$மர9திர�தி� �ைள 

வழியாக அத� ேம� உ.ள �வாதசா9த&  ெப"ெவள(ைய கா!ப��� 

என , இன(� %�தி அ"ள( – அ�ேயG , சாேலா ய @க�ைத 

இன(யதாக அ"ள( 
எ�ைன அறிவ��� – ஆ�மாவாகிய எ� நிைலைய அறிய3 ெச+� 

என , அ". ெச+� – என , சாமA&ய பத�ைத வழ=கி 
  

வ�ள"க�ைர: 

சEர$ ஒ" த�மா�திைர  ெகா��:  பVச Qத$ 

(5), ச&த$, �ப�ச$, Mப$, ரஸ$, க9த$ எ�ற த�மா�திைர 

(5), ஞாேன9தி�ய$ (5), க�ேம9தி�ய$ (5), அ9த கரண$ (1), ,ண$ 

(1), &ர "தி (1), கலாதி (5) –  ஆகிய 8 ெகா�� க;ட� >�ய பரசEர$ 

(7Iம சEர$) – அத� த�ைமையD$, அத� எ�5 நிைலகைளD$  

கணபதி ஒளைவ , Cல&ப5�திகிறா�.  அ9த எ�5 நிைலகளாவன: 

த�மா�திைர 5, C�தி, மன�, அ9த கரண$ – ஆகியவ)றி� ெதா,&C. 
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அVஞான இ". வ�லகினா� ஆ�மா ஒள( வ�ள க$ ெப)0 

ப�ரகாசி , ,$.  இ9நிைலய�� சிரஸு , ேம� 12 அ=,ல�தி� 

(�வாதசா9த$) ஒ" ேபெராள( த�சன$ ப�ற ,$.  இ9த ேபெராள(ைய 

த�சி�� ெப0வ� சாேலா ய பதவ�. மனைத &ர$மர9திர�தி� ெபா"9தி 
ஒ5=க ைவ�� சாேலா யபத % திைய நிைலைய அ".கிறா� கணபதி 
ஒளைவ ,. 

இ9த சாேலா ய பத % தி ெப"$ நிைலைய தி"ம9திர$ >0கிற�: 

  

நW5$ சிரஸிைட& ப�ன(ர!5 அ=,ல$ 

ஓ5$ உய�� எ?�� ஓ=கி உதி�திட 

நா5மி� நாதா9த ந$ெப"மா� உக9� 

ஆ5$ இட$ தி" அ$பல$ தாேன –        எ�0 

  

கணபதி ஞான �வMப$.   ஆ�மா, ,"%கமாக, தா%$ அ9த 

ஞான�வMபேம எ�0 அறி9� அத� அ"கி� ெச�வ� சாமA&ய பத$.  

இ9த ஞான$ ெபறாவ��டா� உய� கதி ேநரா�.  இ9த த��வ�ைத 

வ�ள கிய கணபதிைய& பா��� ெகாV@$  ெமாழிய�� >0கிறா� ” 

எ�ைன அறிவ��� என , அ". ெச+�‘ எ�0. 

இைதேய தி"ம9திர%$ 

‘த�ைன அறிவ� அறிவா$ அஃத�றி& 

ப��ைன அறிவ� ேபயறி வாேம‘ – எ�கிற�. 

த�ைன அறிD$ நிைல – மிக உய�9த நிைல:  

ஆ�மா, ஐ9� Cல�க. எ�ற ேவ5வ�கள(ட$ அக&ப�5, த$ இய�ைப 

அறியா� இ" கிற�.  ஆனா�, கால$ கன(9தா�, கேணச� ," வ�வ�� 

வ9�, ஆ�மாவ�� உ!ைம இய�ப�ைன அறி:0��வா�. ேக�பாயாக:  

Cல�களா� உ!டா,$ சி)றி�ப$ உன , ஏ)ற� அ�0.  மக�தான 

ேப��ப�� , உ�ைம உைடயவ� நW – எ�0.  இ9த உபேதச$ கி�� 

வ��டா�, இன(D$ ஒ"வG , ெப)றவ� எ�G$ ப)0த� 

இ" கா�. He will not have any parents in future.  அதாவ�, அவG , இன( 
ப�ற&C இ�ைல.  உற:, உ)ற$ , @)ற$ எ�ற ெதா)0த*$ 

இ�ைல.  ‘எ�ைன அறிவ���‘ – எ�ற கணபதிய�� உபேதச�தி�ப� 

த�ைன அறி9� வ��டா� இ9த நிைல. 
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தா� யா� எ�பைத தாDமானவ" , அவ� த$ ம:ன," உபேதச$ 

ெச+கிறா�.  அைதேய அவ"$ இ&ப� பா5கிறா�: 

பாராதி Qத$ நW ய�ைல – உ�ன(& 

பா� இ9தி�ய$ கரண$ நW ய�ைல 

ஆரா+ உண�:நW எ�றா� – ஐய� 

அ�பா+ உைர�த ெசா� ஆன9த$ ேதாழW ! 
‘அ�ெற�0$ ஆெம�0$ உ!ேடா – உன , 

ஆன9த$ ேவ!�� அறிவாகி� ச)ேற 

நி�றா� ெத�D$ எனேவ – மைற 

நWதிெய$ ஆதி நிகR�தினா� ேதாழW ! 
ச=கர ச=கர ச$C !! 

  

ஐ9� Cல�, ஐ9� Qத$, கரண$, ,ண$ – அ�தைனD$ நW அ�ல.  உ� 

உட� நW அ�ல. உ� அறி: அறியாைம நW அ�ல. அ9த ஆ�ம உண�ேவ 

தா� நW.  இ9த உபேதச�ைத கணபதிய�றி ேவ0 யா� த"வ�? இைத 

எ�லா$ கணபதி ,"வாக வ9� ஒளைவ , அ". பாலி கிறா�. 

  

இ&ெபா?� � மஹா ெப�யவா ெசா�னைத சிறி� சி9தி�� இ9த 

பதிைவ %�&ேபா$. 

  

ெத7வ�தி( 1ர	 – 6-� ப1தி 
அ,தஃகரண/� W�தய/� 

  

அ9தஃகரண$ எ�பத),& ேப�� ‘அ9த’ [‘உ.’] எ�0 இ"9தா*$, அ� 

அ9த�%க&படாம� [உ. நா�டமி�லாம�] பஹி�%க&ப�5  

ெகா!ேட [ெவள(&ேபா , உைடயதாகேவ] தா� இ"&ப�. 

ைக, கா�, க!, H , மாதி� ெவள(ய�� �Yலமாக� ெத�யாம� 

உ.ேள ஸூIமமாக இ"&பதாேலேய அத), அ9தஃகரண$ எ�0 ேப�. 

�ைவத$ – �ைவத &ரபVச%$ �ைவதமான அNேபாக=க;9தா� – 

அத), வ�ஷய$. ெபா�வாக ஜWவ�க; ெக�லா$ அ&ப��தா� 

இ" ,$. அ&ேபா� அ� த�ைன அNேபாக அ? கினா� 

ெக��&ப5�தி  ெகா!5, த���&ேபா+, பா�திர�தி� கள($C ப���த 
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மாதி� இ" ,$. இ� அ9தஃகரண ஸமாசார$. 

  

L"தய$ எ�ேறேன, அ� எ�ன எ�றா�, நம ெக�லா$ ெத�9தப� 

மN6ய சEர�திேல மா�ப�� இட� ப க$ உ.ள L"தயமி�ைல நா� 

ெசா�வ�. [%�,� த!5 ,. ஒ5$] ஸுஷு$னா நா�ய��, ந�ட ந5 

மா�C , உ. ப க�தி� உ.ள அநாஹத ச ர%$ இ�ைல. இ9த 

L"தய$ ஸா1ா� ஆ�மாவ�� �தான$. 

  

1. ‘�தான$’ எ�0 ,றி&ப�ட ஒ" இட%மி�லாம� ஸ�வ வ�யாபகமாக 

இ"&பேத ஆ�மா எ�ப� வா�தவ9தா�; ‘ஸ�வ$’, ‘வ�யாபக$’ 

எ�கிறவ)0 , ஆ�பதமான Space எ�பேத அ�ப�5& ேபான 

வ�ஷய9தா� ஆ�மா எ�0 ெசா�னா� அ�:$ வா�தவேம. ஆனா*$ 

ெபா�வாக �ைவத�திேலேய ேபாகிற சி�த�ைத [அ9தஃகரண�ைத] 

ஈ3வராN ரஹ�தி� ஒ"வ� அ�ைவதமாக� தி"&ப� ஆ�மாைவ 

�யான$ ப!ண நிைன ,$ேபா� பாவைன , ஏேதா ஒ" ப��&C 

ேவ!�ய�" ,$. அத)காக ஆ�மா: , Mபேமா ,ணேமா க�ப��� 

%? ஸ,ணமாக, �ைவதமாக& ப!ண�னா� எ&ப� ஸ�&ப�5 

வ"$? ப��ேன எ&ப�& ப��&C ஏ)ப5�தி� த"வ�?அMபமாக எ=ேகD$ 

பரவ�ய�"&ப�, அ�ல� Space- , அதWதமான� எ�றா� ெகாVச=>ட 

பாவைன ேக ெகா!5 வர %�யாமலி" கிறேத! அதனா�தா� 

ஆ�மா: , ேவேற Mப, ,ணக�பைனக. ஏ)றாவ��டா*$, இட�திேல 

,றி&பாக ஒ" ‘பாய���’ ஜWவ சEர�தி),.ேளேய இ" கிறா�ேபால  

கா�� அ=ேக ஆ�ம த�வ�ைத பாவ� ,$ப�3 ெச+யலாெம�0 அ&ப� 

இ9த L"தய �தான�ைத ைவ�தி"&ப�. யா� ைவ�த� எ�றா� 

பராச திதா�! �ைவத மாைய அ�தைனD$ ப![$ அவேள 

அ�ைவத�திேல ஒ"�தைன3 ேச�&ப� க  "ைப ெகா.;$ேபா� ஆ�ம 

�தானமாக ஓ�ட�தி� அவGைடய அ9தஃகரண$ ேதா+9� 

நி)பத)காக அ9த& பாய��ைட ைவ�தி" கிறா.. தன(யான ஜWவ 

பாவ�ைத உ!டா கி பல&ப5�தி வாழ ைவ&பதான 

அ9தஃகரண%$, சEர�தி), உய�ைர  ெகா5 கிற H3@$ எ9த ஏக 

Hல�தி� – ஒ�ேறயான ேவ�� – ஒ�0ேச�9� ஒ5=கி& ேபா,ேமா 

அ9த �தான$ அ�. அ&ப� ஒ5=கிய:ட�, ஆ�ம �Cரண$ 

ஏ)ப5வ�$ [ஆ�மாNQதி ��&Cட� ெவள(&பட� ெதாட=,வ�$] அ9த 
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�தான�தி�தா�. 

  

அ� ஒ" ‘பாய���’. �ள(i!5 C.ள(, �வாரமாய�" கிற C.ள(. ‘நWவார 

7கவ�’, [அதாவ�] >�&பாக %�கிற ஒ" ெச9ெந�*ைடய அ9த 

>�Nன( மாதி� – அXவள: சிறிய C.ள( எ�0 ெசா�லிய�" கிற�. 

தைல கீழான தாமைர ெமா , மாதி�யான L"தய�தி),.ேள ஒ" 

ஸூIமமான �வார$; அதிலி"9� ேதஹ$ Qரா& பர:$ 7டான, உய��3 

ச தியான அ ன(; அ9த அ ன(ய�� ம�திய�ேல அ[மா�ரமான Uவாைல 

– மி�ன� ெகா�யான &ராணா ன( – ‘நWவார 7கவ�’தாக அ� %�வேத 

ஆ�ம �தான$ எ�0 இ" கிற�. 

  

2. L"தய�தி),.ேள ஆ�ம �தானமான �வார& C.ள( எ�றதா� 

அ9த3 சி�ன& C.ள(ைய3 @)றி*$ L"தய$ இ" கிற� எ�0 

அ��த$. அ�:$ ஒ" சி�ன �தான$தா�. தஹர$, தLர$ எ�0 

உபநிஷ� பாைஷய�� இர!5 வா��ைதக.. இர!5 ,$ அ��த$ 

சி�ன� எ�பேத. ப�)கால�தி� ‘தLர$’ எ�0 ‘த&ர$’ எ�0 வ9த�. 

L"தய�ைதD$ அத),. உ.ள ஆ�ம �தான�ைதD$ 

‘தஹர�தி),.ேள இ" ,$ தஹர$’ எ�0$, ‘தLர�தி),.ேள 

இ" ,$ தLர$’ எ�0 உபநிஷ�� கள(� ெசா�லிய�" கிற�. 

3. அ�தைன சி�னதி�தா� ஆகாசமாக வ��9�.ள ஸ�ய$ [ப�ர$ம$] 

இ" கிற�. 

  

ேலாக$ %?வைதD$ வ�ரா� C"ஷ� எ�கிற ேபா� அ9த& 

C"ஷG , L"தயமாக இ" க&ப�ட சித$பர�தி� சி�ஸைபதா� 

அ9த& பாய���. ‘அ� ஒ" �வாரமாக இ" கிற�. அ=ேக ஆகாச$ 

இ" கிற�, அ� ரஹ�ய$ எ�பதாக இ" கிற�. பVச Qத 

ே1�ர=கள(� சித$பர9தா� ஆகாச ே1�ர$’ எ�ெற�லா$ 

ெசா�வத� தா�ப�ய$ இ�தா�. சி�ஸைப எ�பைதேய ‘த&ரஸபா’ 

எ�0$ ெசா�வா�க.. அத� ேந� தமிR வா��ைததா� ‘சி)ற$பல$’ 

(சிறிய அ$பல$) எ�ப�. ஆனப�யா�, ‘சித$பர$’ எ�ற வா��ைததா� 

‘சி)ற$பல$’ ஆ3@, அ�ல� ‘சி)ற$பல$’ தா� ‘சித$பர$’ ஆ3@ எ�ப� 

ஸ�ய��ைல. ‘சி� அ$பர$’ எ�றா� ஞான ஆகாச$. ‘அ$பர$’ எ�ற 

[ஸ$�கி"த] வா��ைத , ‘ஆகாச$’ எ�0$ (ந$ வ�ஷய�தி), 
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ஸ$ப9தமி�லாததாக, ‘வ�திர$’ எ�09தா�) அ��தேம தவ�ர ‘ஸைப’ 

எ�ற அ��த$ கிைடயா�. [ஸ$�கி"த] ‘அ$பர’�திலி"9� 

வ9தி" க >�ய தமிR ‘அ$பல’�தி),�தா� ஆகாச$, ஸைப எ�ற 

இர!5 அ��த=க. இ"&ப�. ஆகாச அ$பலமாக இ" கிற த�வேம 

நா�யஸைபயான அ$பல�தி� நடராஜாவாய�"&ப�. 

  

அ� வ�ரா� C"ஷ வ�ஷயெம�றா�, ந$ ஒXெவா"வ� 

L"தய�திேலD$ சி�`!5 ஆகாச$ �வாரமாக& C.ள(யள: , 

இ" கிற�. 

  

ஜWவபாவ$ அத),.ேள ேபா+� ேத+9� ேத+9� %�வாக 

ஒ5=,கிறதாக3 ெசா�ேன�. இ� ஜWவ� சிவனாகிறேபா� 

[நட&ப�]. Involution எ�0 அழகாக3 ெசா�கிறா�க.; வ��9� 

ெவள(&ப5கிற ஒ�0 ம0ப� ,வ�9� உ.ேள ேபா+ ஒ5=,கிற கா�ய$. 

ம0ப க�தி� ஸ�தாமா�ரமான சிவ� – அதாவ�, பரமா�மா – ஜWவனாக 

ேதஹ$, இ9��ய$, அ9தஃகரண$ எ�லா$ ேபா�5  ெகா!5 

வ��கிறevolution-� இ9த L"தய�� ,.ேளேயதா�, ‘நா� ஒ" தன( 
ஜWவ�’ எ�பதான ‘அஹ=கார$’ எ�ப� %ைள கிற�. ‘அஹ=கார$’ 

எ�னெவ�0 அ&Cற$ ெசா�கிேறென�ேறேன அ9த ஸமாசார$! 

&ரLம�தி), ேவறாக� தா� தன( ஆஸாமி எ�0 ‘நா�’ ேபா�5  

ெகா!5 நிைன கிற நிைன&C�தா� அஹ=கார$. அ�தா� சிவ� 

ஜWவனாக evolve ஆவதி� ப�.ைளயா� @ழி! 
  

Evolution-, ‘�"6�  ரம$’ எ�0$ involution-, ‘லய  ரம$’ எ�0$ 

ெபய�. லய�ைத ‘ஸ$ஹார$’ எ�ப�. அ9த வா��ைதைய3 ெசா�னா� 

பய&பட& ேபாகிறW�கேள எ�0 பாலி6 ப!ண� லய$ எ�ேற�. அத), 

[ஸ$ஹார$ எ�ற வா��ைத ,] பய&ப5��கிற அ��தேமய��ைல! 

‘ஹர’ எ�றா� எ5��  ெகா.வ�; வலி9� அ&ப�& ப![வ� – 

அதாவ� ப�5=கி  ெகா.கிறா)ேபால! ‘ஸ$-ஹார$’ எ�றா� 

ந�றாக, Q�ணமாக ந$ைம பரமா�மா தன ,.ேளேய எ5��  ெகா!5 

வ�5வ�தா�! 
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�"6�ய�� ேபா� ‘தா� ஒ" தன( Xய தி’ எ�0 ஜWவ� ப��கிற 

அஹ=கார �தானமான L"தயேமதா� ஸ$ஹார�தி� ேபா� 

(பரமா�மாவ�ட$ மAள:$ லய� ,$ ேபா�; தா)காலிகமான ‘லய’மாக 

இ�லாம� சா3வதமான ‘ஐ ய’மாக ஒ�0ேச"$ேபா�) அ&ப�3 

ேச�வத), ெந" கமான நிைலய�� அ9தஃகரண$ ,வ�9� நி)கிற 

�தானமாD$ இ" கிற�. அ&Cற$ இ� இ�ன%$ ,வ�9� அ9த 

L"தய�தி*$ ைமயமாக உ.ள >� பாய���� நி)கிற ேபாேத ஆ�ம 

�Cரண$. அ� இ" க�5$. [பரமா�மாவ�லி"9�] ேவ0ப�5 

ஜWவா�மாவாக ெவள(ய�ேல வ"வ�, ம0ப� பரமா�மாவாக ஒ�0ப�5 

உ.ேள ேபாவ� இர!� ,$ �தானேம நா� ெசா�ன L"தய$. ஒ" 

வாச� இ" கிறெத�றா� அத� வழியாக�தாேன உ.ள இ"&பவ� 

ெவள(ய�� ேபாவ�, ெவள(ய�லி"&பவ� உ.ேள Nைழவ� 

இர!5$?அ&ப�! 

  

அ9தஃகரண�தி� சி�த$, மன�, C�தி, அஹ=கார$ எ�0 நா* 

வ�ஷய=க. இ"&பதி� ெபா�வாக மனஸி� �தான$ க?��. 

அஹ=கார�தி� �தான$ L"தய$ எ�ேற�. C�திய�� �தான$ 

%க$. சி�த$ எ�ப� ‘தாரண$’ எ�G$ ஞாபக ச தியாகேவ ,றி&பாக3 

ெசா�ல&ப5$. அ&ப� [ஞாபக ச தியாக] இ" ,$ேபா� அத� �தான$ 

நாப�. ஆனா� வா�தவ�தி� மன�, C�தி, அஹ=கார$ ஆகிய 

எ�லாவ)0 ,$ அ�&பைட3 சர கான ‘எ!ண$’ எ�பைதேய 

சி�த9தா� உ)ப�தி ெச+கிற�. அதனா� அத),� தன(யாக �தான$ 

ெகா5 க ேவ!�யதி�ைல. இ&ப�யா அ&ப�யா எ�0 மனஸினா� 

,ழ&ப� ப!ண�  ெகா.;$ேபா� சி�த$ க?�தி� இ" ,$. 

‘இ&ப��தா�’ எ�0 C�திய�னா� தW�&C ப![$ ேபா� அ� 

%க�திலி" ,$. ‘நா�’ எ�0 ந$ைம ஜWவனாகேவ நிைல நா��  

ெகா.;$ேபா� அஹ=கார�தி� �தானமான L"தய�திேலேய 

சி�த%$ இ" ,$. 
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1. ஆ�ம ‘�தான’மாக ஒ" ஜWவன(� வல� மா�பக��. L"தய$ 

இ"&பதாக � ரமண� >0வா�. 

  

2 நாராயண ஸூ த$. 

  

3 சா9ேதா ேயாபநிஷ� VIII. 1; ைத�திEய ஆர!யக$ XII. 16 

4 இXவ�ஷய=க. ஆசா�யாள(� “ஆ�மாநா�ம வ�ேவக$” எ�ற 

&ரகரண�தி� காணலா$. 

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 28 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

சிறி� வார=களாக தைட ப�5 இ"9த வ�நாயக� அகவ� வ�ள க 

உைரைய, அ9த கேணச H��திய�� அ"ளாேலD$, � மகா 

ெப�யவாள(� அGகிரஹ�தா*$, மA!5$ ெதாட�கிேறா$ .  அேநகமாக 

%� ,$ த"வாய�� இ" கிேறா$;  எ5�� ெகா!ட ேவைல 

ெசXவேன நைடெபற � கேணச ெப"மாைன மA!5$ ஒ" %ைற 

நம�க��� அ5�த அகவ� வ�கள(� மன$ லய�&ேபா$; 

 

56.  %�ைன வ�ைனய�� %தைல  கைள9� 

57.  வா ,$ மன%$ இ�லா மேனாலய$ 

58.  ேத கிேய எ�ற� சி9ைத ெதள(வ��� 

  

பத�ைர: 

%�ைன –  அநாதி காலமாக, பல ஜ�மா9திர=கள(லி"9�  ந$ைம 

ெதா�9�ெகா!�" ,$ 

வ�ைனய�� – (ப�ற&C , காரணமான ந�ல ம)0$ தWவ�ைனகள(� 

%தைல – ஆண� ேவரான க�ம மல�ைத 

கைள9� –  ேவேரா5 ப�5=கி எறி9� 

வா ,$ -வாயா� ேப@த*$ 

மன%$ – மன�தா� நிைன�த*$ 

இ�லா – இ�லாத 

மேனாலய$ – மன$ இ9தி�ய=க. வழியாக உலக& Cற& ெபா".கள(� 

ெச�லாம� உ.%கமாகி ஒ"வழிப�5 அட=கி  
ேத கிேய – அ9த மன ஒ5 க நிைலைய நிைல ெபற3ெச+� 

எ�ற� சி9ைத ெதள(வ��� – எ� சி9ைதைய ெதள(:ற  ெச+� 
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வ�ள"க�ைர: 

C!ண�ய$ (ந�ல வ�ைன), பாவ$ (தWவ�ைன) – இைவ இர!�),$ 

Hலகாரண$ ஒ�0 உ!5. அ�தா� Hலவ�ைன;  இைத காமிய மல$/ 

க�ம மல$  எ�0$ >0வ�.  இ� அநாதி கால$ ெதா�5 ஆ�மாவ�� 

ஒ�� ெகா!5 வ"கிற�.  இ�தா� C!ண�ய பாவ3 ெசய�கைள 

ெச+ய Y!5கிற�.  அதனா� தா� மA!5$ மA!5$ ப�றவ� 
உ!டாகிற�.  ப�றவ� ஏ)ப�டா� இ�ப ��ப$.  இவ)ைற அGபவ��ேத 

தW� கேவ!5$ . ஓயாம� ப�றவ�; ஓயாம� ேவ0 ேவ0 உட�. 

ஆ�மாவ�), Cலனாகாமேல, ந$ைம  க�5&ப5�தி ந$ைம அ�ைம 

ப5��$ இ9த  காமிய மல�தி� ேவைரேய க�லி எறிய வ�லவ� ந$ 

கணபதி ெப"மா�.  இ9த வ�ைனய�� Hல$ அழி க&ப�டா�, ப��  

ப�றவ� ஏ�?  இைத ெச+D$ வ�லைம ெப)றவ� ந$ கேணச 

H��திய�ேறா? அைத�தா� இ9த வ�கள(� ேவ!5கிறா� ஒளைவ 

ப�ரா��. “%�ைன வ�ைனய�� %தைல  கைள9�” 

இ&ப�றவ� எ5�தத� Hல$, நம ,$, இைறவைன& பாட 

வாD$, இைறவைன நிைன க மன�$, இைறவன(ட$ 

தைலவண=க, சிர@$ உ.ளன.  மன�தா� Y!ட&ப�5, வா+ 

இைறவைன �ம���  ெகா!5 இ"9தா�, உட� உண�: ெம�வாக 

மைறD$.  வா கி� உண�:$, உட� உண�:$ மனதி� 

ஒ5=கினா�, இ0திய�� மன$ த�ைனேய �ற9� வ�5$.  இ9த 

நிைலேய மேனாலய$. இ9த நிைலய�� ஆ�ம உண�ேவ ேம$ப�5 

நி�0 சி9தைனய�� ெதள(: ஏ)ப5$. 

  

அ"ணகி�நாத" , %"க& ெப"மா� ," வ�வ�� வ9� ெச+த 

உபேதச%$ இ�தா�. வாR ைகய�� ெவ0��, அ!ணாமைலயா� 

ஆலய�தி� ேகாCர�திலி"9� கீேழ வ�?9த அ"ணகி�நாதைர� தா=கி 
அ"ள(, %"க� உபேதசி கிறா�: 
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‘@$மா இ" ெசா�லற‘ 

 

க9த� அNQதிய�� அைத& பா5கிறா� அ"ணகி�யா�: 

  

ெச$மா� மகைள� தி"5$ தி"ட� 

ெப$மா� %"க� ப�றவா� இறவா� 

@$மாய�" ெசா�லற எ�ற*ேம 

அ$மா ெபா". ஒ�0$ அறி9திலேன! 

  

ெசா)கைள அ0�� @$மா இ"�தேல ேயாகசமாதி.  ேப3@$ 

சி9ைதையD$ நி0��வேத ெசா�ல0���.  இ9த ேயாகநிைலைய 

ேவ!5கிறா� இ9த வ�கள(�: 

“வா ,$ மன%$ இ�லா  மேனாலய$ 

  ேத கிேய எ�ற�  சி9ைத ெதள(வ���” 

 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 29 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

59.   இ".ெவள( இர!5 , ஒ�றிட$ எ�ன 

60.  அ". த"$ ஆன9த�� அ?�தி எ� ெசவ�ய�� 

  

பத�ைர: 

இ". – இ"ளாகிய அVஞான$  (அறியாைம) 

ெவள( – ஒள(யாகிய ஞான$ (அறி:) 

இர!5 , – ேமேல ெசா�ன அ9த இர!5 ,$ 

ஒ�0 இட$ எ�ன – க!கேள ஆன� ேபால 

எ� ெசவ�ய�� – அ�ேய� ெசவ�ய�� 

அ". த"$ – தி"வ". ேப)ைற� த"$ 

ஆன9த�� அ?�தி – இ�ப3 ெச+திைய ந�றாக அ?9த உபேதசி�� 

  

வ�ள"க�ைர: 

க!க. இ"�ைட  கா!கி�றன.  அேத க!க. ெவள(3ச�ைதD$ 

பா� கி�றன. அ�ேபால அறியாைம மயமான அகேம அறி: மய$ ஆ,$. 

எ&ெபா?�? ‘இதைன நா$ அறிகிேறா$‘ எ�ற சி9தைனD$ 

அக�0வ��டா� – அ&ெபா?� ந$ ஆ�மாேவ ஆன9தமய$ ஆ,$.  

[அறித�, அறிய&ப5$ ெபா"., அறிபவ� – இ9த H�0$ ஒ�றா,$ 

ெபா�]. இ9த நிைலைய  ‘ெசாMப$‘ எ�0 >0வ� . அதாவ� ெசாMப 

நிைல அ�ல� சாMபகதி – அ"ைள சா�த�. 

  

அறியாைம, அறி: இXவ�ர!�),$ ப�ற&ப�ட$ ஒ�ேற! – எ�0 

Hல%த�வ� கணபதி ெப"மா� த� தி"வ". ெப" கா� த�  

ெசவ�ய�� உபேதசி�� ேப��ப  கடலி� HRக��தா� – எ�கிறா� 

ஒளைவ ப�ரா�� [இ".ெவள( இர!5 , ஒ�றிட$ எ�ன அ". த"$ 

ஆன9த�� அ?�தி எ� ெசவ�ய�� ] 
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61.  எ	ைல இ	லா ஆன,த� அள��* 

  

பத�ைர: 

எ�ைல இ�லா – வர$C வைர இ�லாத 

ஆன9த$ அள(�� – (சாDUய) பரமான9த இ�ப$ அள(�� 

  

இ9த நிைல பர%�தி நிைல (சாDUய நிைல):   

கா!பவ�,கா�சி, காண&ப5$ ெபா". – இைவ H�0$ 

கைர9�, ஆ�மா கணபதிேயா5 கல9� சாDUய நிைல எ+�$.  ச� சி� 

ஆன9த$ – எ9த H�0$ ஒ�0 , ஒ�0 வ�யாபக Xயாப�ய$ 

ஆகிவ�5$ நிைல.  இ�ேவ பரமான9த நிைல – எ�ைல இ�லா ஆன9த$ 

(சாDUய$) 

  

இ9த நிைலைய தி"ம9திர$ 5-$ த9திர$ பாட� 1513 வ�வ� கிற� 

  

சாD3 சிய$சா  கிரதாதWத$ சா"த� 

சாD3 சிய$உப சா9த��� த=,த� 

சாD3 சிய$சிவ மாத� %�வ�லா3 

சாD3 சிய$மன� தான9த ச�திேய ! 

  

Sayujya is the state of Jagrat-Atita, the 

Beyond Consciousness, 

Sayujya is to abide for ever in Upasantha 

The peace that passes all understanding, 

Sayujya is to become Siva Himself, 

Sayujya is to experience the infinite power of inward bliss, 

Forever and ever 

(English Translation by Dr. B.Natarajan) 
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62.  அ	ல	 கைள,ேத அ��வழி காF< 

  

பத�ைர: 

அ�ல� கைள9ேத – ப�றவ�� �யைர ேவர0�� 

அ".வழி கா�� – அ". ெநறி எ�G$ ஞானமா�க�ைத  கா�� 

அGகிரஹி�� 

  

ப�றவ�� �யைர ேவர0&பேத எ�ைல இ�லாத ஆன9த$. 

  

இ9த  க"�� கைள அ�ைவத பரமாக  � மஹா ெப�யவா ெத+வ�தி� 

,ரலி� ெசா�லிய�"&பைத& பா�&ேபா$ 

  

ெத7வ�தி( 1ர	 – 4-� ப1தி 
அ�ைவதேம அபய� 

  

இ9த வ�ஷய�ைத உபநிஷ�� கள(� ெசா�லிய�" கிற�. ஒ�ேறயான 

ஸ�யவ��வ�� – ெம+ெபா"., ஆ�மா, &ரLம$ எ�ெற�லா$ 

ெசா�வ� அைத�தா�; அ9த ஸ�ய வ��வ�� – எ&ேபா� ஒ"வ� 

அத), அ9நியமாக இ�ெனா�ைற ேபத$ ெச+� பா� கிறாேனா 

அ&ேபாேத அவG ,& பய$ ஏ)ப�5வ�5கிற� எ�0 ைத�திEய 

(உபநிஷ) �தி� ெசா�லிய�" கிற�1. &"ஹதார!யக�தி*$ ஒ" 

இட�தி�2&ரஜாபதியானவ�, “என , அ9நியமாக எ�:$ இ�லாதேபா� 

என , எைத  ,றி�� பய$ ஏ)ப5$?” எ�0 ேக�டதாக3 

ெசா�லிவ��5, “இ�ெனா�0 இ"9தா�தா� �வ�தWயமான 

அதன(டமி"9� பய$ உ!டாகிற�” எ�0 %��தி" கிற�. 

  

இ&ப�3 ெசா�னதா� அ�ைவதமாக& ேபா+வ��டா� பயேம இ�ைல 

எ�0 ஆகிவ�5கிற�. இ&ப� ஒ�றிலி"9� inference –ஆக (அNமானமாக) 

அ9த %�ைவ draw ப!ண� ெகா.;$ப� ந$ைம வ�5வேதா5 

நி)காம�, ைடர டாகேவ அ�ைவத$தா� அபயநிைல எ�0$ 

உபநிஷ�� க. பல இட=கள(� உபேதசி கி�றன. ைத�திEய�திேலேய 

ச)0 %�னா� ெசா�னத), இர!5 H�0 ம9திர$ %9தி3, மேனா 

வா ,களா� எ�ட%�யாததான அ�ைவதமான &ரLமாந9த 

நிைலைய3 ெசா�லிவ��5, அைத அைட9தவ� ஒ"ேபா�$ 
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பய&படமா�டா� எ�ற ேநர�யாக  >றிய�" கிற�. அ&Cற$, 

‘ஆன9தவ�லி’ எ�ற அ9த& ப,திைய %� கிற இட�தி� 

ம0ப�D$, மேனாவா ,களா� எ�ட%�யாத &ரLமாந9த அ�ைவத 

நிைலைய அைட9தவ� ஒ" இட�தி*$ பய&படமா�டாென�0 

ெசா�லிய�" கிற�. %தலி�, கால�தி� ஒ"ேபா�$ (“கதாசன”) 

பய&படமா�டா� எ�0$, அ&Cற$, ஒ" இட�தி*$ (‘,த3சன’) 

பய&படமா�டா� எ�0$ ெசா�னதா�, இ&ேபா� ஸய�ஸி� ஸகல 

த�வ=கைளD$ அட கி ெகா!5 வ�5$ இர!5 ஆதார வ�� க. 

எ�0 ெசா�*$Time, Space இர!ைடD$ ெசா�னதாகிவ�5கிற�. இேத 

ேபால &"ஹதார!யக�தி*$ (நா�கா$ அ�யாய�தி� நா�கா$ 

ப��வான) சாEரக &ராLமண$ எG$ ெஸ1ன(� கைடசி ம9�ர=கள(� 

ஆ�ம ஞான(ைய வ�ண���வ��5 %�வாக, &ரLமேமயான ஆ�மா 

அஜரமான� (H&ப��லாத�) , அமரமான�, அ$"தமான� எ�0 அ5 , 

ெமாழிய�� ெசா�லி, இவ)ேறா5 அ� அபயமான� எ�0$ 

>றிய�" கிற�. ம0ப�D$ தன(யாக எ5��, “ஆமா$, &ரLம$ 

எ�றா� அபய$தா�. த� ஆ�மாைவ &ரLமமாக� 

ெத�9�ெகா!டவ� பயேமய��லாதவனாகிறா�” எ�0 %�தா+&C 

ைவ�தி" கிற�. 

[reference :  1 ைத�திEய உபநிஷ�தி� ஆன9தவ�லி எG$ ப,திய�� 

ஏழாவ� ம9�ர$ 

2 %த� அ�யாய$ நாலா$ &ராLமண$, இர!டாவ� ம9�ர$ 

3 ஆன9தவ�லி நா�கா$ ம9�ர$] 

  

அபய� – ேமா>� ; பய� – ஸ�ஸார� 

  

ேமா1 �தான$ அபய$ எ�பதா� பய$ எ�ப� எ9த �தான�ைத  

,றி ,$ எ�0 க!5ப����வ�டலா$. பய%$ அபய%$ 

ஒ�0 ெகா�0 ‘ஆ&ேபாஸி�’. அதனா�, பய�தி� �தான$ 

ேமா1�� , ‘ஆ&ேபாஸி�’டாக இ" கேவ!5$. ேமா1$ எ�றா� 

‘வ�5ப�ட நிைல’. அத), ஆ&ேபாஸி� ‘க�5ப�ட நிைல’. இைத ‘ப9�$’ 

எ�பா�க.. ப9த – ேமா1$ எ�0 ெசா�வ� வழ க$. ேலாக 

வாR ைகயான ஸ$ஸார$தா� ப9த$. ஸ$ஸார ப9த$ எ�0 ேச��ேத 

ெசா�கிேறாம�லவா? அதனா� பய$ எ�ப� ஸ$ஸார�ைத  
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,றி���தா�. இ9த� தடைவ ஜ�மா வ9�வ��ட�. இ9த ஜ�மா %�9� 

சEர$ ேபா+வ��ட ப�றகாவ� இ�ெனா" ஜ�மா, ம0ப�D$ சEர$ 

எ�0 வராமலி" க ேவ!5$. அதாவ� ம0ப� ஸ$ஸார ப9த�தி� 

சி கி  ெகா.ளாம� வ�5ப�5 ேமா1 �தான$ ேசரேவ!5$. 

ெச�தப�� “Cனரப� ஜனன$” வ9�வ�5ேமா எ�ப�தா� ெப�ய 

பய�� ,�ய வ�ஷய$. “ெப�ய பய$” எ�0 நா� ெசா�னைதேய 

பகவா� “மஹ� பய$” எ�0 ஒ" இட�தி� ெசா�லிய�" கிறா�*. 

க�மேயாக$ எ�பதாக& பலன(� ஆைசய��லாம� சா�தர$ வ�தி�த 

க�மா கைள வ?வற& ப!ணேவ!5$ எ�ற உபேதசி க வ9த பகவா� 

இ9த நி6கா$ய க�ம ேயாக�ைத  ெகாVச$ ப��ப)ற ஆர$ப��தா*$ 

ேபா�$, அ� ெப�ய பய�திலி"9� (“மஹேதா பயா�”) கா&பா)றிவ�5$ 

எ�கிறா�: 

  

�வ�பம&ய�ய த�ம�ய �ராயேத மஹேதா பயா� 

  

கா$ய க�மமாக �வய ஆைசய��மAேத ப![$ க�மாதா� ஜWவைன 

ஸ$ஸார�தி� க��&ேபா5வ�. நி6கா$ய க�மேமா இ9த  க�ைட 

அவ�R�� ெகா.ள உதவ� ப![வ�. ஆைகய�னா� மஹா 

பய�திலி"9� அ� கா&பா)0$ எ�0 பகவா� ெசா�*$ இட�தி� 

‘மஹா பய$’ எ�ப� ஸ$ஸார பய$தாென�0 ஆசா�யா. பா6ய$ 

ப!ண�ய�" கிறா�. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 30 
BY SAI SRINIVASAN ON  JANUARY 18, 2017 • (  1 )  

 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B Srinivasan for the share. Ram Ram 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 30 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

63.  ச�த�தி� உ.ேள சதாசிவ$ கா��3 

64.  சி�த�தி� உ.ேள சிவலி=க$ கா�� 

  

பத�ைர: 

ச�த�தி�  உ.ேள – ெவள(ய�� உ.ள அ!ட�தி� உ.ள 7Iமமாக 

உ.ள த�மா�திைரயான ச�த�தி� (ச&த�தி�) உ.ேள 

சதாசிவ$ கா�� – அ=ேக Xயாபகமாக இ" ,$ சதாசிவ த��வ�ைத 

�யான$ ெச+D$ %ைறைய வ�ள=க3 ெச+� 

சி�த�தி� உ.ேள – (ப�!ட��. இ" ,$)  இதய கமல�தி� வ�ள=,$ 

சிவலி=க$ கா�� – சிவலி=க H��திைய Qஜி ,$ %ைறைய 

உபேதசி�� 

  

வ�ள"க�ைர: 

க"ைணேய உ"வான பர$ெபா"., ஆ�மா உ+D$ ெபா"�5 

உ"வ�� , அ"வ�� ,$ இைடயான, அ":"வமான த� இய�ைப 

சதாசிவ த��வ$ Hல$ அறிவ� ,$.  சிவ$, ச தி, வ�9�, நாத$ – இைவ 

நா�,$ அ":"வமான தி"ேமன(க..  

�"6�, �திதி, ச$ஹார$, திேராதான$, அNகிரஹ$ எ�ற 

ஐ9ெதாழிக. [பைட�த�, கா�த�, அழி�த�, மைற�த�, அ"ள� ] 

ஆ)0$ சிவச தி, @�த மாையய��  உ.ள சதாசிவ�தி� Hல$ இ9த 

ெதாழி�கைள ெச+D$.   சிவச திD$ சதாசிவ%$ ஒ�0 ெகா�0 

அ=க%$ அ=கிDமாக >0வ� ெப�ேயா�. 

  

சா9தியாதWத கைலய�� ச�த$ (ச&த$) எ�G$ 7Iமமான 

Qத$;  அத)கான இட$ �Yல�தி� – ஆகாய$.  ஆகாய�தி� 

அதிேதவைத (அதிப�) சதாசிவ�.  உ.;$ Cற%$ இ"9� அ". 

ெச+பவ� சதாசிவ�.  ஐ9� ெதாழி�கைள ெபா�வாக ெச+தா*$, ஜWவ 

கண=க; , “அ";த�” (அG கிரஹ$) இவ"ைடய சிற&C� 
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ெதாழி�.  ஆகாச ம!டல�தி� அதிேதவைதயான சதாசிவ� Cற:லகி� 

ச�த$ (ச&த$) எ�ற த�மா�திைரயாக& ெபாலிகிறா�.  ச�த$ எ�ப� 

7Iமமான வா ைக உ.ளட கிய ஓைச.  இ9த ஓைச அகர, உகர, மகர 

மாகிய ஓ$ எ�ற ப�ரணவேம ேவத ஒலிகளா+ வ����& ெப",$.  இ9த 

ஒலிய�லி"9ேத எ�லா$ மA!5$ ேதா�0$.  சிவச திேய நாத 

வ�9�வா+ (ஒலி -ஒள(யா+) வ�"9� எ=,$ நிைறD$.  வ�9� எ�G$ 

ஒள(, நாத$ எG$ ஒலிய�� அட=கி ப�� நாதா9த$ ஆ,$.   இ9த ஓைச 

இ�ைல என(� உய��க; , சிவேபாக$ இ�ைல.  இைத அைடவ� 

எ&ப�? 

கீRேநா கிேய ெச*�தி வ�ரயமா,$ வ�9�ைவ, ,!டலின( ேயாக�தா� 

க�� ேம�ேநா கி ஏ)றி சாதைன ெச+தா� C"வ ம�திய�� க! 

திற ,$ – ஒ" 1ணேநர$.   இைத� தா� ேவத%$ “ஊ��வ ேரத$ 

வ�Mபா1$” எ�0 @��  கா�5$.  இ9த சாதைனய��தா� 

அ=கி" ,$ ச9திர ம!டல�தி� அ%த ஊ)0 ெப" ெக5 ,$.  

இ&ப� வ�9�ைவ  க�� அைத நாத�தி� ஒ5 ,வ� ஒ" ெப"$ ேயாக 

சாதைன. 

  

இைதேய தி"ம9திர பாட� ஒ�0 வ�ள ,கிற�: 

வ�9�:$ நாத%$ வ�ைளய வ�ைள9த� 

வ9தஇ& ப�*ய�� ம�Gய� " ெக�லா$ 

அ9த%$ ஆதிD மாம9 திர=க;$ 

வ�9� அட=க வ�ைளD$ சிேவாகேம  (தி"ம9திர$ 7-$ த9திர$ 

பாட� 1969) 

 

ஆதி ச=கர பகவ�பாத� நி�வாண ஷடக�தி�, இைதேய “சி�தான9த Mபா 

சிேவாஹ$ சிேவாஹ$” எ�கிறா�. 

சதாசிவ$ எ�றா*$  சிவலி=க$ எ�றா*$ ஒ�0தா�.  அ!ட�தி� 

ச�த$; ச�த�தி� சதாசிவ$.; ப�!ட�தி� சி�த$; சி�த�தி� சிவலி=க$.  

Cற�தி� சதாசிவ$; அக�தி� சிவலி=க$. 
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இ9த அ)Cத த��வ�ைத கா��னா� கணபதி ெப"மா� 

ஒளைவ ,.  ச�த�தி( உ�ேள சதாசிவ� காF<-  சி�த�தி( உ�ேள 

சிவலி0க� காF<.   இைத நிைன�தா�, ந$ அக%$ ஆன9தி ,$.  

C"வ ம�திய�� சதாசிவ�ைதD$, இதய கமல�தி� சிவலி=க 

H��திையD$ Qஜி&ப� மரC. 

 
ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 31 
BY SAI SRINIVASAN ON  JANUARY 23, 2017 • (  0 )  
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 31 

 

Q மகா ெப:யவா சரண�.  கேணச சரண�. 

  

65.  அ[வ�) க[வா+ அ&பா*  க&பாலா+ 

66.  க[%)றி நி�ற க"$C.ேள கா�� 

  

பத�ைர: 

அ[வ�), அ[வா+ – மிக:$ அதிN�பமான அ[வ�),. 

அ[வாகிD$ 

அ&பா* , அ&பாலா+ – அ!ட=க. எ�லா$ கட9� மிக& ெப�யதாக 

வ��9� பரவ� 
க[ %)றி நி�ற – க[ க. %தி�9� ந�றாக ெசழி&பாக வ�ைள9� 

நி)கி�ற 

க"$C.ேள கா�� – க"$ப�� இன(தான @ைவைய எ�G., நா� நW 
எ�ற ேவ)0ைம இ�லாம� அ�ைவதமாக இ"9� உணர3ெச+வ�. 

  

வ�ள"க�ைர: 

உலகெம�லா$ ஒ"நா. ஒ5=,$.  அ&ெபா?� எVசி நி)பவ� 

இைறவ� தா�.  அ9த& பர$ெபா"ள(� ேப""வ�தி� %� 

அ!டெம�லா$ ஓ� அ[ ேபால �3ச$.  அேத பர$ெபா". எ�லா& 

ெபா"ள(*$ த=கிய�" ,$ேபா�, அ[ெவ�லா$ அ!ட$ ேபா� 

ஆ,$.  அதனா� தா�, ேவத=க. அவைன வ��ேவ�வர�, வ�ரா� 

C"ஷ�, வ��வநாத�, வ��வ�தி), அ9த�யாமி – எ�ெற�லா$ 

CகRகிற�.  � "�ர$ இைத – நேமா மஹ�&ய: 1ு.ளேக&ய: எ�கிற� 

[மிக:$ ெப�ய�, மிக:$ சிறிய�].  அ[வ�), அ[வா+, அ&பா* , 

அ&பாலா+ – எ=,$ எதி*$ நW கமற வ�யாப��தி" ,$ ெபா"ைள 

அGபவ�தி� அறி9தவ�கேள ெம+Vஞான(க..  இ9த பரமா�ம 

அGபவ$ ெம+Vஞான(க; , அக  க!ணா� Cலனா,$.  இ9த 

அGபவ�ைத எ&ப� வ�வ� க இய*$?  ேதஹா�ம C�தி அழி9� 

அளவ)0& ெப",$  ஆன9த& பரவசநிைல அ�.  பர$ெபா"ேளா5 

ஒ�றி&  ேபா+ அதனா� ஏ)ப5$ அ�ைவதாGபவ$. இ9த 

பரமான9த�ைத அGபவ��த ெம+Vஞான(க., அைத ப�ற" ,$ 
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அறிவ�&ப�.  அ9த ேப��ப அGபவ�ைத அறிவ� க, அவ�க. 

க"$C, ேத�,பா�, பழ$ – ேபா�ற மக�தான உவைமைய  

ைகயா.வ�.  இ9த மரைப ப��ப)றி “க"$C.ேள கா��‘ எ�கிறா� ந$ 

ஒளைவயா�. 

  

இைறவேனாெடா�றிய இன(ய நிைலைய அ&ப� ெப"மா� 

“கன(ய�G$ க��& ப�ட க"$ப�G$ 

இன(ய�    த�னைட9 தா� கிைட ம"தேன “   எ�0 தி"வ�ைடம"Y� 

ேதவார�தி� CகRகிறா�.  இ9த அ". ெமாழிகைள நிைன ,$ெபா?� 

ந$ ெநVச$ ெநகிRகிறத�லவா? 

  

இேத ,றி&ைபேய தி"ம9திர%$, 

  

அ[வ��  அவG$ அவG. அ[:$ 

க[அற நி�ற கல&ப� உணரா� 

இைணய�லி ஈச� அவ�எ=,$ ஆகி� 

தன(வற நி�றா� சராசர$ தாேன – [7-$ த9திர$ பாட� 2010] 

  

He within the atom (Jiva) 

And the atom (Jiva) within Him 

Commingling stand, 

They know this not; 

The peerless Lord pervades all 

Unintermittent, in creation entire 

[English Rendering by Dr. B.Natarajan] 

  

இைறவைன அ[வ�),. அ[வாD$, அ&பா* , அ&பாலாD$ 

அGபவ�&ப� அ�ைவத அGQதி. 
  

இ&ப� அGQதி ெப)ற மஹா�க. எ&ப� இ"&பா�க.? � மஹா 

ெப�யவா ெசா�*வைத  ேக�ேபா$. 

 

  



  168 

  

ெத7வ�தி( 1ர	 – 4-� ப1தி 
அNXதி ெப&ேறா� வ�ஷய� 

  

தா� அ9த நிைலைய ெகா5��, ஜWவ� வா=கி  ெகா.கிறாென�0 

ஈ3வர� ெவள(&பட  கா�டேவ!5ெம�பதி�ைல. இ&ப�  

கா�டாமேல, ஜWவ� %தி�3சி அைட9த ப�ற,, கன(9த அ9த ஜWவGைடய 

மன� ஆ�ம வ�சார�திேலேய ேதா+9தி" ,$ப�யாக& 

ப!ண�, %�வ�ேல பள W� எ�0 ஆ�மா &ரசாசி��,மி�னலான� அைத& 

பா� கிற க!ைண& பறி கிறா�ேபா� மனைஸ அ&ப�ேய பறி��, தா� 

ம�5மாக வ�ள=,வதாக கா��னா*$ கா�5வா�. 

  

அ�ைவதாNபவ$ ெப)ற அேநக மஹா�க. இ&ப��தா� ஞான வ�சார$ 

ப![வ�,ஜWவ-&ரLம அேபத�ைத3 ெசா�*$ மஹா வா ய=க. 

கா�5கிற பரம உ�தம நிைலகைளேய ஸதா:$ அNஸ9தான$ ப!ண�  

ெகா!�"&ப� எ�றி"9� அதிலி"9ேத அ&ப�ேய மேனாதWதமான 

&ரLமாNபவ�ைத& ெப)றி" கிறா�க.. ஈ3வர� ஜக�திேலதா� 

ஒள(9� வ�ைளயா5கிறாென�றி�லாம� % தி த"வதி*$ த�ைன 

ஒள(�� ெகா.கிறா�! 

  

‘த�ைன ஒள(�� ெகா.கிறா�’ எ�றா�, நா$ ஈ3வரனாக எைத 

நிைன கிேறாேமா அ9த ஸ,ண�ைத�தா�! அ� அவGைடய நிஜ ‘நா�’ 

இ�ைல எ�0$,அத),$ அ�ய�� அவ� நி�,ண ஆ�மாவாக 

இ" கிறாென�0$ பா��ேதாம�லவா? ஆனப�யா� ஆ�மாNபவ$ 

ஒ" ஜWவைன  கவ�9� ெகா!ேட வ9� அ&ப�ேய தன ,. 

அட கி, ஐ ய&ப5�தி  ெகா!5வ�5கிற� எ�G$ேபா� ஈ3வர� 

ஒள(9� ெகா.கிறாென�ப� >ட ஸ�ய��ைல; த�Gைடய நிஜ 

�வMப�தி� அ9த ஜWவைன அவ� இ0 கி இ" கி& 

Cைத�� ெகா.கிறாென�0தா� அ��த$. 
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பல தடைவ ெசா�ன�ேபால �ைவத  பாவ$ [BHAAVAM ] ஞான 

மா� க�திேல ேவ!டாெம�பதா�தா� ந$%ைடய பா�ைவய�� ஈ3வர 

&ரஸாத�ைத மைற��& ப![வ�. 

  

ஜWவGைடய ஜWவேவஷ�ைத  கைல கிற�ேபாலேவ, த�Gைடய 

ஈ3வர ேவஷ�ைதD$ கைல�ேத ஸூIமமாக அN ரஹி�� 

அ�வ�தWயமான &ரLம�தி� இர!ைடD$ ஒ�றா கி வ�5கிறா�. 

  

இதனா�தா� அNQதிமா�களாக இ" க&ப�டவ�கள(� த=க; , 

ஞானஸி�தி எ&ப� ஏ)ப�ட� எ�0 ெசா�லிய�" கிறவ�கள(� அேநக$ 

ேப�, ‘இ&ப� இ&ப� ஞானமா� க�திேலேய ஸாதைன ப!ண�ேனா$. 

திjெர�0 ஒ" நா. மன� அ&ப�ேய நி�0ேபா+, �வ – 

�வMபாNQதி ஏ)ப�5வ��ட�’ எ�கிற Eதிய�� ெசா�கிறா�க.. 

  

நW=க. எ�ன(ட$, “நW=களானா� ‘ஈ3வர�தா� ஞான மா� க�திேல 

ஒ"�தைன  ெகா!5வ��5, அ&Cற$ ஸி�தி த"கிறா�’ எ�கிறW�க.. 

ஆனா� �வயமாக அ�ைவதாNQதி ெப)0 அைத3 

ெசா�லிய�"&பவ�களான இ�னா�, இ�னாெர�லா$ இ&ப�3 

ெசா�லவ��ைலேய” எ�0 ேக�j�களானா� அத), இ�தா� பதி�. 

ஈ3ரவ�, ‘நா�தா� ஈ3வர�’ எ�0 ஸ,ண�தி� கா�� ெகா!5 

‘இ9தா ஞான$’ எ�0 எைதேயா ெபா�டல$ க��  ெகா!5 வ9� 

ெகா5&பதி�ைல. த� ஸ,ண Mப�ைத மைற�� ஸூIமமாகேவ 

இ9த அN ரஹ�ைத3 ெச+வதாகேவ அவ� அேநக$ மஹா�கள(ட$ 

ெச+தி" கிறா�. இ�ன$ சில ேப" , ந�றாக ஞாேனாபேதச 

,"வாகேவ வ9� நி�0ெகா!5 அவ�கைள ஞான�திேல 

அைழ�� ெகா!5 ேபாய�" கிறா�. ஒேர ப தியாக அவைன 

ஆராதி��  ெகா!�"&பவ�க; , அவ�தா� ப![கிறாென�0 

ந�றாக� ெத�D$ப�யாகேவ தி�ெர�0 அ�ைதவாNQதிைய வா�  

ெகா5�தி" கிறா�. 
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அ"ணகி�நாத"ைடய க9தரNQதிய�� இ$மாதி� வ�ஷய=க. 

�ப6டமாக� ெத�வ� க&ப��" கி�றன: 

  

“அ9த� தி"ட� ‘@$மா இ"’ எ�றா�. உடேன அ�தைன 

ெவள(வ��:$ மைற9ேத ேபா+வ��ட�!“ அ$மா�! 

இெத�ன, ஆ3ச�ய$? 

  

“‘@$மா ய�" ெசா� அற’ எ�ற*ேம 

 அ$மா! ெபா". ஒ�0$ அறி9திேலேன!” 

  

எ�0 ஒ" இட�தி� ெசா�கிறா�. வ.ள(ைய� தி"� ெகா!5 ேபான 

தி"ட� இவ"ைடய ஜWவ  பாவ�ைதD$ ‘அேப�’ ப!ண� �ைவதமான 

ஸகல�ைதD$ பறி�� அ�ைவதாNQதி த9தைத�தா� இ&ப�3 

ெசா�கிறா�. இைதவ�ட, ந�ல �ப6டமாகேவ இ�ெனா" இட�தி�, 

  

“யா� ஆகிய எ�ைன வ�?=கி, ெவ0$ 

 தானா+ நிைல நி�ற� த)பரேம” 

  

எ�0$ ெசா�லிய�" கிறா�. 

  

மாண� கவாசக� ஈ3வரேன த�ைனD$ அவGைடய நி�,ண சிவ 

�வMபமா கி  ெகா!டாென�பைத, 

  

“சிவமா கி எைனயா!ட” 

  

எ�கிறா�. ‘சிவனா கி’ இ�ைல, ‘சிவமா கி’! சிவ� எ�பவ� ஸ,ண 

ஈ3வர�. சிவ$, நி�,ண &ரLம$. ஈ3வரனாக யா"$ ஆக 

%�யா�; &ரLமமாக�தா� ஆக %�Dெம�0 பா��ேதாேம! 

  

தி"வாசக�தி� இ�ெனா" இட�தி� (மாண� க வாசக�) 

பரேம3வரைன  >&ப��5 எதிேர நி0�தி ைவ�� ெகா!5, “ந$ப 

ெர!5 ேப�ேல யா� ெக�� காரா? ந$ம பர�பர$ ஒ"�தைர 

இ�ெனா"�த" , வ� ரய$ ப!ண� கிறதா ேபர$ ேபசி!5 அ&ப�ேய 

ப!ண�ன(திேல யா� ‘ெக�� காரா�G ெத�யற�? ஒ![மி�லாத 
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அ�பமான எ�ைன நW எ5��!5 %�ேவய��லாத ஆன9த 

�வMபமான உ�ைன என ,  ெகா5���jேய! யா� ெக�� காரா 

ெசா�*” எ�கிறா�. 

  

த9த�(உ)� ற�ைன  ெகா!டெத� ற�ைன, 

ச=கரா, ஆ�ெகாேலா ச�ர�? 

அ9தெமா� றி�லா ஆன9த$ ெப)ேற�. 

யா�நW ெப)றெதா� ெற�பா�? 

  

ஈ3வரேன அவ" , அக!டாNQதி த9தைத�தா� ேவ� ைகயாக3 

ெசா�கிறா�. அ"ணகி�நாத� தி"ட� எ�றா�. மாண� க வாசக� 

அச5, ஏமா9த ேசாணகி� எ�கிறா�! 

  

ந$மாRவ"$ இ&ப�ேய பரமா�மா ஜWவா�மாவான அ&Cற$, அ9த 

ஜWவா�மா: ,� த�ைனேய ெகா5�� தானாகேவ ஆ கி  ெகா.கிற� 

எ�கிறா�: 

  

“யாேன நWயாகி எ�ைன யள(�தாேன!” 

  

எ�கிறா�. ‘தி"வா+ெமாழி’ைய %�கிறேபா� ஒேர அ�ைவதமாக3 

ெசா�லி ெகா!5 ேபாகிறதி�, ‘ெகாதி க  ெகாதி க  கா+3சிய 

இ"$ப�ேல ஒ" ெசா�5 ஜல$ வ�?9தா� அ� ‘@��’ெர�0 அைத 

இ?��  ெகா.கிற மாதி� எ�ைன நW உன ,.ேள உறிVசி ெகா!5 

வ��டாேய’ எ�கிறா�. 

  

தWர இ"$C!ட நWர�ேபால எ��னா"ய�ைர 

ஆர&ப"க என  காராவ% தானாேய 

  

(காமா1ிைய  ,றி�� ‘பVசசதW’ ெச+த) Hக"$ இேதமாதி�3 

ெசா�லிய�" கிறா�. ,"சரண�தி� சரணாகதி ெச+தவ�க; , 

அ$பாேள க"ைணேயா5 ஸ,ண உபாஸைனைய ம�5மி�லாம� 

நி�,ண உபாஸைனையD$  ப�வ�ைச ேபா�5  ெகா5�� ேமா1$ 

எ�கிற உ&ப�ைகய�� ஏறி நி)க3 ெச+கிறா� எ�கிறா�: 
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ஸ� "த – ேதசிக – சரணா: ஸபஜ̂ – நW�பஜ̂ – ேயாக – நி3ேர!யா | 

அபவ�க – ெஸௗத – வலப$̂ ஆேராஹ9� – ய$ப ேக(அ)ப� தவ  "பயா || 

  

அவ;ைடய கடா1$ ெப)0வ��டா�, எ�ன 

ஆ3ச�ய$, அ&ப�&ெப)றவ�க; , வ W5$ கா5$ ஒ![, ச�":$ 

மி�ர"$ ஒ![, ஓ�டாVச�லிD$ DவதிDைடய உத5$ ஒ![ 

எ�கிற ஸ�வஸ$ அ�ைவத ஸி�தி ஏ)ப�5வ�5கிற� எ�0 

இ�ேனா�ட�தி� ெசா�கிறா�: 

  

சிவ சிவ ப3ய9தி ஸம$ �காமா1ி: C"ஷா: | 

வ�ப�ந$ பவந$ அமி�ர$ மி�ர$ ேலா6ட$ ச Dவதி ப$̂ேபா6ட$ || 

  

ேச கிழா"$ >ட இேத மாதி� ஸம பாவ$ வா+9த சிவன�யா�கைள& 

ப)றி3 ெசா�னைத& பா��ேதா$. ஆனா�, அவ�க. அ�ைவத ேமா1$ 

ேவ!டா$ எ�0 ப தி ப!ண�  ெகா!�"&பதிேலேய நிைற: 

கா!பவ�க. எ�0 பா��ேதா$. 

  

அ�ைவதேம ேமா1$ எ�0 ஸி�தா9த$ ெச+த அ&ைபய தW1ித� 

பரேம3வரைன �ேதா�ர$ ப![$ேபா�, ‘ஏேதா ெர!5 

எ" க$Q, �$ைப& Qைவ& பறி3@ உ� ேமேல ேபா�5�டா 

ேபா0$, அ� ,& பலனா ேமா1 ஸா$ராUய$ கிைட3@டற�’ எ�பதாக 

ப தி ப!ண�& பரம ஸுலப�தி� ஈ3வர &ரஸாத�தா� % தி 
அைட9�வ�ட %�Dெம�கிறா�. 

  

� ராமச9�ர H��திேய அ�ைவதாNQதிைய அள(�� வ�5வதாக 

ஸம��த ராமதா� �வாமிக. ெசா�கிறா�. 

  

இ&ப� அ�ைவதிகள(� ஒXெவா" இ6ட ேதவைதைய 

ைவ�� ெகா!�"9தவ�க. அ9த ேதவைத அ�ைவத ஞான ஸி�திைய 

அ".வதாக3 ெசா�லிய�" கிறா�க.. 
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அ�தைன ேதவைதகைளD$ ஒேர அ�ைவத �"6�ேயா5 �ேதா�ர$ 

ெச+த ஆசா�யா., ஒXெவா" ேதவைதD$ இ&ப� அN ரஹி&பைத& 

ப)றி� தா$ அ9த ேதவைதைய ,றி��3 ெச+�.ள �ேதா�ர�தி� 

எ=ேகயாவ� ஒ" இட�தி� ெசா�லாம� வ���" கமா�டா�. 

  

“ஸ�, ப தி உபாஸைனD$ ைவ�� ெகா!�"9த அ�ைவதிகைள& 

ப)றி3 ெசா�ன W�க.. யாரானா*$ ப தி ப!ண�, க�மா:$>ட& 

ப!ண��தா�, ஞான மா� க�� ,& ேபா+ அ�ைவத வ�சார$ ப!ண 

%�Dெம�0$ நிைறய3 ெசா�ன W�க.. ஆனா� அேநக ஞான(கள(� 

வாR ைகைய& பா��தா� அவ�க. க�மாN6டானேமா, ப தி 
வழிபாேடா ஒ"ேபா�$ ப!ணாம� ஆர$ப�திலி"9ேத ஞான 

ஸாதைனக.தா� ப!ண�ய�"&பதாக� ெத�கிற�. இ�ன$ சில ேப� 

ஸாதாரணமாக எ�லாைரD$ ேபால ெலௗகிக�திேலேய இ"9� 

ெகா!�" ,$ேபா� தி�ெர�0 அவ�க; , அ�ைவத�திேல ப��&C 

உ!டாகி ேநராக ஞானவழி ேக ேபாய�" கிறா�கெள�0$ ெத�கிற�. 

இத), எ�ன ெசா�வ�?” எ�0 ேக�கலா$. 

  

இெத�லா$ ‘வ��ட ,ைற ெதா�ட ,ைற’ எ�பைத3 ேச�9த�. 

அதாவ�, ஜ�மா9தர�தி� வ��ட இட�தி� இ9த ஜ�ம�தி� 

அNபவ=க. ஆர$ப� கி�றன. அவ�க. %� ப�றவ�கள(ேலேய 

க�மா, ப தி நிைறய& ப!ண� சி�த @�திD$ ஐகா �ய%$ 

ெப)றி"&பா�க.. இ&ப�& ப�டவ�கள(� சில" ,=>ட அ&ேபாதி"9த 

ெகாVச$ ெகாVச$ ெலௗகிக ஆைசக. எ�லா$ ஒ�0 

திர!5தா�, இ9த ஜ�மாவ�� ஒ" ,றி&ப��ட வயஸு வைர அத),& 

பலனாக அவ�க. ெலௗகிகாNபவ=கைள& ெப)0� தW� ,$ப�யாக 

இ"9தி" ,$. அ&Cற$ ெக�ட வாஸைன தW�9த:ட� ேமக$ வ�லகி 
ஸூ�ய� &ரகாசி கிறா�ேபால, ச�ெட�0 ஞான &ரகாச$ 

ஏ)ப��" ,$. 

  

நிைறய ஆ�மிகமாக %�ேனறிD$>ட எ�லா  க�மாைவD$ தW���  

ெகா.ளாம� ெகாVச$ பா கிய�" ,$ ேபாேத ெச��& 

ேபா+வ�5பவ�க. உ!5. அ&ப�&ப�டவ�கைள பகவா� (கீைதய�� 

ஆறா$ அ�யாய�தி�) ‘ேயாக &ர6ட�’க. எ�கிறா�. அவ�க. அ5�த 



  174 

ஜ�மாவ��, வ��ட இட�திலி"9� ஆர$ப��� ம0ப� ஸி�தி காக 

ஸாதைன ெச+கிறா�க. எ�கிறா�. 

  

இ$மாதி�& ப�ற&பவ�கள(�தா� க�மா, ப தி ெச+ய ேவ!�ய 

அவ3யமி�லாம� (அவ)ைற& Q�வ�திேலேய ப!ண�வ��டா� 

இ&ேபா� அவ3யமி�லாம�) ேநேர ஞான�� ,& ேபாக  

>�யவ�களாக, அ�ல� ேநராக ஞான�தி� ஆேவச�� , திjெர�0 

ஆளாக  >�யவ�களாக3 சில� இ"9தி" கிறா�க.. 

  

நம"கான வழி 
ந$ மாதி�யான ெப"வா� ஸாதாரண ஜன=க; , நி6கா$ய 

க�மா:$, ப திD$தா� ஞான மா� க�� கான ேயா யைதைய 

ஸ$பாதி��� த"பைவ. ஆனா� இ&ப� ஸ�க�மா 

ெச+D$ேபா�$, ப தி உபாஸைன ெச+D$ேபா�=>ட இவ)றிேல 

கிைட ,$ �"&தி காக மா�திர$ இவ)ைற3 

ெச+வெத�றி�லாம�, நி�ய ெஸள யமான, சா3வத சா9த 

பதமான, ஸ�ய=க; ெக�லா$ ேமலான ஒேர ஸ�யமாக உ.ள 

அ�ைவத லIய�� ,& ேபாகேவ இைவ ப�க. எ�ற நிைன&ைப 

வ�டாம� ெச+ய ேவ!5$. 

  

ேலாக வாஸைனகள(� ந�றாக� த�&ேப)றி ெகா!5 ஒ?=, 

ெக�5&ேபான நாம %தலி� ேலாக கா�ய=கைள ஒ?=காக3 ெச+� 

அ9த� த�&ைப� ேத+��� ேத+��  கைர��வ��5 அ&Cற9தா� 

ேலாக�ைதவ��ட ஆ�மா: ,& ேபாகேவ!5$. அதாவ�, %தலி� த�ம 

மா� க�தி� ேபா+,அ&Cற$தா� &ரLம�� , %யலேவ!5$. த�ம$ 

எ�ப� ஸ�க�ம$ வழியாகேவ ஆ)ற&ப5வ�. அதனா�தா� 

இ�னா" , இ�ன க�ம$ எ�0 ப வ$ பா���, அதிகார ேபத$ பா���& 

ப����  ெகா5�தி" ,$ேபா� அ&ப�&ப�ட க�ம�ைதேய 

அவரவ" ,$ �வக�ம$ எ�0 ெசா�லாம� �வத�ம$ எ�0 

ெசா�லிய�"&ப�. 

  

Xயாதி ேபான ப�)பா5தா� வ�"9� சா&ப�ட%�D$. ஆ�மான9தமாகிய 

அ$"த ேபாஜன$ ப!ண[ெம�றா� %தலி� க�ம XயாதிகைளD$ 
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மேனா XயாதிையD$ ேபா கி  ெகா.ளளேவ!5$. (மேனா Xயாதி 
எ�றா� மனஸு , ஏ)ப5$  ேலச$, &ேரைம ேபா�ற Xயாதிைய3 

ெசா�லவ��ைல. மனேஸ ஒ" Xயாதியாக ஆ�மாவ�ேல 

ேதா�றிய�"&பைத�தா� ெசா�கிேற�.) 

  

மனஸி� உய�9த ப!Cகேளா5 கல9� சEர�தி� ேவைலகைள 

அதிகமாக  ெகா!�" ,$ த�ம க�மா க. Hல%$, சEர�தி� 

ேவைலக. ,ைறவாக:$ மனஸி� உ�தம ,ண=கேள அதிகமாக 

இ" ,$ ப தி உபாஸைனய�னா*$ க�ம Xயாதி, மேனா Xயாதிகைள& 

ேபா கி  ெகா.ளேவ!5$.ஆர�ப�தி	 ச.ர �ரEைஞமிக�� 

அதிகமாதலா	 க�மா�"1 /"ய�வ�. அ�5ற� ப"தி"1 

/"ய�வ�. அ�5ற�தா( ஆ�ம வ�சாரேம /"யமாகிற 

நிைல"1�ேபாவ*. 

  

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 32 
BY SAI SRINIVASAN ON  JANUARY 27, 2017 • (  0 )  

  

 

 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B Srinivasan for the share. Ram Ram 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 32 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

67.  ேவட%$ நW0$ வ�ள=க நி0�தி  

68.  >5ெம+� ெதா!ட� ,ழா��ட� >�� 
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பத�ைர: 

ேவட%$ – சிவ3 சி�ன=களான "�திரா1 மாைல அண�9� 

சிவன�யா� தி"ேவட$ த��� 

நW0$  – ஒ&ப)ற சிவ3சி�னமான தி"நW0 த��� 

வ�ள=க நி0�தி – உலகி� எ�ெற�0$ நிைலெப)0 இ" ,$ப� 

ெச+� 

>5$ – ஒ�0 >�, இைறவ� CகR பா� இ�C)0 இ" ,$ 

ெம+�ெதா!ட� – ெம+ய�யா�க. 

,ழா��ட� >�� – >�ட�தி�, எள(ேயனாகிய எ�ைனD$ ஒ"�தியாக 

>��ைவ�� 

 

வ�ள"க�ைர: 

  

உலகி�, தவ$ நிைற9தவ�கேள மஹ�தானவ�க..  இைறவைன 

மற9�, சிவ சி9தைனய)0, உட$ைப வள���� தி�D$ மாGட�க. 

அ)ப�க..  ஆனா�, ெம+ய�யா�கேளா, த$ அ"$ 

தவ�தா�, இ&ப�றவ�ய�ேலேய %$மல=கள(லி"9� 

வ�5ப�5, பர% திைய எ+�வ�.  எ�றா*$ &ரார&த$ ெதாைலD$ 

வைரய�� – அதனா� வ9த உட� வ�ல,$ வைர வ�ைனைய 

அGபவ� க� தா� ேவ!5$.  அ&ப�&ப�ட 

சிவேயாகிக., சிவநி6ைடய�லி"9� சில ேநர$ நW=கி இ" ,$ 

ேபா�, &ரார&த$ சில சமய$ அவ�கைள� தா ,$.  

அதனா�, வ�"&C$, ெவ0&C$, வ�பEத உண�:$ வ�ைளய  >5$.  இ� 

நிகழாவ!ண$ இ"&பத),, அXவ�யா�க., யாைன %க�ேதாைன 

காதலா� ைக>&ப� வண=,வ�.  சிவன�யா�கைள சிவனாகேவ 

க"�வ�.  அவ�கைள சிவ�வMபமாகேவ ஆராதி&ப�.  அவ�க;ட� 

>� இைறவ� CகR பா� இ�C0வ�.  தி"ைவ9ெத?�ைத (சிவ 

பVசா1ர�ைத) அனவரத%$ ஓதி ெகா!�"&ப�.  ஞான d�கைள 

ஆரா+9� இைறவ� ெப"ைமைய நிைன9� மகிRவ�.  ெம+ய�யா�க. 

உற: ேவ!5$, ஸ�ஸ=க$ ேவ!5$ எ�0 அ9த இைறவ� %�ேன 

ேவ!� நி)ப�. தா$  அ�யவ" ,$ அ�யவ� எ�0 ஆணவ$ 

அக)றி, பXயமாக பண�9� நி)ப�.  ம)ற அ�யவ�க; , ேவ!�ய 
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பண�க. அ�தைனD$ சிரேம)ெகா!5 ெச+வ�.  ைக=க�யலIமிய�� 

கடா1$ ெப)0 சிவ�ெதா!5$, சிவன�யா� ேதா!5$ ெச+� 

அதிேல இ�C0வ�.  இ&ேப)ப�ட மஹா�கைளேய ஜWவ�% த�க. 

எ�0 சிவாகம=க. ,றி&ப�5கி�றன.  அவ�க. பரமன(ட$ ைவ�த 

அ�C, அவ�க. ப த�கள(ட$ கா�5$ அ�ப�லி"9� ெவள(&ப5$.  

அ�யவ�க; , அ�யாராக ெம+ய�யா�க; , ெதா!5 C�வேத 

ெப"$ பா கியமாக  க"�வ� அவ�. 

இXவா0, அ�யா" , அ�யாைர அவ�க; , ெதா!5 C�D$ 

ேம�ைமைய ‘சிவஞான சி�தியா�‘ எ�ற d� இXவா0 ேபா)0கிற�: 

  

ஈசG , அ�ப��லா�, அ�யவ� , அ�ப��லா� 

எX:ய�� ,$ அ�ப��லா�, தம ,$ அ�ப��லா� 

ஆைசெயா5$ அர� அ�யா� அ�யாைர அைட9தி�5 

அவ� க"ம$ உ� க"மாக3 ெச+� 

>சி ெமாழி9� அ". ஞான  ,றிய�� நி�0 

,$ப��5� த�டமி�5  >�தா�� தி�ேய! 

  

இத� ெபா".:  ஒ"வ�, அ�யவ�கள(ட$ அ�C கா�டாம� 

இைறவன(ட$ அ�C ைவ க மா�டா�. த$மிட%$ அ�C 

ைவ காம�, எ9த உய��கள(ட%$ அ�C கா�டாம�, ஈசன(ட$ அ�C 

ைவ க இயலா�.  நW ெச+யேவ!�ய� எ�லா$ ‘ அ�Cட�, சிவ� 

அ�யா�கள(� அ�யா�கைள அைட9�, அவ�க; , ேவ!�ய 

பண�கைள� த� பண�ேபா� நிைன��, உதவ ேவ!5$.  அவ�க;ட� 

அ�Cட� ேபசி, அவ�க. நிழலி� நி�0, ,$ப��5 வண=கி – அதனா� 

இ�C0வாயாக‘: 

 

இ9த சி9தைனய�லேவா நம ,$ ேவ!5$.  இ� எ&ப� நம , 

கி�5$? ேவட%$ நW0$ உலகி� வ�ள=க நிைலெப)றா� ம�5ேம 

>5$ ெதா!ட"$, அவ� த$ உற:$ ெகா.ள வ"$. 

  

“கன(D$ நிைனெவா5 நா.ெதா0$ காத�ப5$ அ�யா� , இன(ய�” – 

எ�கிறா� கப�ல�. 
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வ�Qதிய�� ெப"ைமைய ெசா�லி இயலா�.  சிவ3 சி�ன=கள(� 

தைலயாய� தி"நW0 என&ப5$ வ�Qதி.  Cன(த& ப@மல�ைத நW)றி எ5�� 

நW0.  ம9திர மாவ� நW0,  வானவ� ேமல� நW0, @9தரமாவ� நW0, �தி க& 

ப5வ� நW0, த9திர மாவ� நW0, சமய�தி� உ.ள� நW0, ெச9�வ� 

வாDைம ப=க� தி"ஆல வாயா� தி"நWேற – எ�0 தி"நW)0& பதிக$ 

வ�Qதிய�� ெப"ைமைய   >0கிற�. இ�G$ 10 பாட�க. இ9த& 

பதிக�தி� உ.ளன. ேத�9த ெம+Vஞான�தா� அ? ,கைள நW கி 
அ". ஒள( நிைற9த சிவ� த�ைமைய அைட�தைல உண���கிற� 

ெவ!ைமயான தி"நW0.  தி"நW0 Qசிய சிவ�வMப�ைத, அ&ப� 

ெப"மா� த�  ேதவார�தி� ‘தவள& ெபா�ய�‘ – ெவ!ைமயான 

ெபா�ைய (தி"நW)ைற) அண�9தவ� சிவெப"மா� எ�0 பா�& 

CகRகிறா�. 

  

%?�தழ�ேமன(� தவள�ெபா<ய(, கனக ,�ற�� 

எழி� பரVேசாதிைய, எ=க. ப�ராைன, இகRதி�க!j�; 

ெதாழ&ப5$ ேதவ� ெதாழ&ப5வாைன� ெதா?த ப��ைன, 

ெதாழ&ப5$ ேதவ�த$மா�-ெதா?வ� ,$ த� ெதா!டைரேய 

  

இ&பாடைல நிைன ,$ ேபாேத தி"நW)றி� 

ெப"ைமD$, சிவ�ெதா!ட�கள(� ெப"ைமD$ க!%�னா� 

வ"கிற�. 

  

நWறி�லா ெந)றி பாR – எ�0 நWறி�லா ெந)றிைய இகR9� ேபசிய� ந$ 

ேதச$.  ஆனா� இ�ைறய நிைல?  தி"நW0 த�&பத), நா$ ப5$ 

>3ச$?  க$பர̂மாக தி"நW0 த��� அ�லேவா நா$ மிக:$ 

ெப"மித��ட� திகழேவ!5$? ‘C!ண�ய� Q@$ ெவ!ணW0‘ எ�ப� 

தமிR மைற.  இைத நா$ ஒ" கா*$ மற கலாகா�. 

தி"நW0 த��தாேல தன( அழ,தா�. சிவெப"மான(� தி"வ". ேப)ைற 

சி9தி�� தி"நW0 Q@த� ேவ!5$.  Cற� Y+ைம ,� ெவ!ைமயான 

தி"நW0;அக�Y+ைம , அ"ைமயான ஐ9ெத?��. 

  

க=காள� Q@= கவச� தி"நW)ைற 

ம=காம� Qசி மகிRவேர யாமாகி� 
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த=கா வ�ைனக;$ சா"$ சிவகதி 
சி=கார மான தி"வ� ேச�வேர   —  எ�கிற� தி"ம9திர$.[6-$ 

த9திர$ 1666$ பாட�] 

  

The power of Holy Ashes  

The Sacred Ashes of Siva 

Who has bones for His garland 

Are an armor indeed impregnable; 

For them who in joy smear it 

Karmas take flight 

And Siva-state comes seeking; 

And they shall reach His handsome Feet 

 

(English rendering Dr. B.Natarajan) 

 

தி"நWேற கவச$. அைத� த�&பவ�க; , அ� கவச$. அவ�க. வ�ைன 

த=காம� ஓ�வ�5$. சிவகதி தாேன வ9� வா+ ,$.  இ� தி"Hல� 

வா ,. 

காமிக$, வாYல$ ேபா�ற சிவாகம=க. சிவெப"மான(� ஐ9� 

தி"%க=கள(*"9� ெவள(&ப�ட�  எ�ப�. இXவாகம=கள(� 

தி"நW)றி�  N�ப=க;$, த� ,$ %ைறD$  >ற&ப�5.ளன. 

  

ெந)றி, ேதா.,  மா�C, உ3சி,  ைக, %ழ=கா� – %தலியன தி"நW0 

த� ,$ இட=க.. 

  

ெந)றி, ேதா., மா�C – இ=ேக ஆ0 அ=,ல$ அள: தி"நW0. 

உ3சி, ைக, %ழ=கா� – இ=ேக அள: ஓ� அ=,ல$. 
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தி"நW)ேறா5 ேச�9� ம)ெறா" ஒ&ப)ற சி�ன$ "�திரா1$.  இ� 

இர!5$ ேச�9தேத ‘தி"ேவட$‘.  சிவெப"மான(� 

ெந)றி க!ண�லி"9� வ9த அ". �ள(க. "�திரா1$. C"வ ம�தி 
தியான  இட$.  அ=,தா� �யான �வMப$ ஆவ��பகி ,$. அைத 

நிைன:0�த ச9தன$, ,=,ம$, ெந)றிய�� இடேவ!5$.  ெந)றி 
�Eய ெவள(ய�ட$.  அ=, ெவள(&ப5$ அ". ெவள(ைய நிைன:0�த 

தி"நW0. இ�தா� ‘தி"ேவட�தி�‘ த��வ$.  இத� ெபாலிைவ நம , 

வ�ள ,கிற� தி"�ெதா!ட� Cராண$.: 

  

அர9ைத தW� ,$ அ�யவ� ேமன(ேம� 

நிர,த ந=&ெறாள�யா	, நிைர Y+ைமயா� 

Cர9த ஐ,ெதY�* ஓைச ெபாலிதலா� 

பர9த ஆய�ர$ பா)கட� ேபா�வ� 

  

தி"நW)0& பதிக$, பVசா கர பதிக$ ேபா�றைவ – தி"நW0, பVசா1ர$ 

இவ)றி� அ"ைமைய உண�9� சமய ,ரவ�க. தி"வா+ மல�9தைவ.  

தி"ேவட$ த��த உ.ள$ ெதள(வைடD$. அ9த� ெதள(: அ". 

நா�ட�ைத அள( ,$.  சா�ேறாைர சா�9� ஸ�ஸ=க�தி� மன$ 

ஈ5பட  ைவ ,$.  அதனா� வ�ைளD$ C!ண�ய%$, ேப0$ 

மக�தான�.  இ9த சிவ� தி"ேவட�தி� N�ப�ைதD$, தி"நW)றி� 

ெத+வ Wக�ைதD$ ந$ வ�நாயக& ெப"மா� ஒளைவ&பா�� , வ�ள கி  

கா��னாரா$! 

ேவட/� ந=!� வ�ள0க நி!�தி" 

Z#ெம7� ெதாTட� 1ழா�*ட( ZF< 

  

இ&ெபா?� � மஹாெப�யவா >0$ ‘வ�Qதிய�� 

மகிைமைய‘ ப�&ேபா$. 

வ�Xதி, தி�மTண�( மகிைம (Deivathin Kural Vol 1) 

“வ�ற,  க�ைடைய அ ன(யான� ப�பமா ,வ� ேபா�, ஞான$ 

எ�கிற அ ன( எ�லா  க"ம=கைளD$ ப�பமா ,கிற�” எ�0 பகவ� 

கீைதய�� பகவா� கி"6ண� அ�ஜுனG , உபேதசி கிறா�. 

ப�பமாகிய வ�Qதி, இXவ�த$ க�ம=கைள எ�9தப�� நி),$ 

ஞான�� ேக அைடயாளமா,$. 
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‘வ�Qதி Qதிைர3வ�ய$’ என0 “அமர ேகாச”�தி� உ.ள�. 

அதாவ�, வ�Qதி எ�ப�$, ஐ3வ�ய$ எ�ப�$ ஒேர ெபா". த"$. 

எ9த& ெபா"ைளD$ தWய�லி�டா� %தலி� அ� க0&பாக ஆ,$. ப�ற, 

இ�G$ அ ன(Cட$ ேபா�டா� நW)0& ேபா,$! @�த ெவ;&பாக 

ஆகிவ�5$. அ&Cற$ தWய�� ேபா�டா� அ� மாறா�. அ�ேவ %�வான 

நிைல. இ&ப� நW)0&ேபானேத தி"நW0. நW0 ப�ம$ என&ப5$. ஈ@வர� 

மஹா ப�ப$. எ�லா$ அழி9த ப��G$ இவ)ைற அழி�� வ��5 எVசி 
நி)கிற, அழியாத ச�யமான மஹா ப�ம$ அவ�. ப�மமாக நW)0 

ெவ;��&ேபானத), %9திய மா0த� க0&C. அ�தா� க�. 

நில க�தா� இX:லக ஐ3வ�ய�தி� இ கால�தி� %தலிட$ 

ெப)0.ள�. 

ெரா$ப:$ வ�ைலமதி&பான ைவர%$ அ�தா�. இ9த  க�யாக மாறிய 

ெபா"ைளவ�ட, மிக:$ உய�9த� நW)0&ேபான தி"நW0. தி"நW)0 , 

ேமலான ெபா"ேள கிைடயா�. 

பல வ�ண=கைள ெகா!ட ெபா"�கைள  கா!கிேறா$. ஆனா�, இ9த 

வ�ண=கெள�லா$ வ��ைவ எ��தப�� மாறிவ�5கி�றன. எ�லா$ 

கைடசிய�� ெவ;��& ேபா+வ�5$. நா$ ‘சாய$ ெவ;��& 

ேபா+வ��ட�’ எ�கிேறா$. சாய$ எ�ப� ேவஷ$. ேவஷ$ ேபானப�� 

இ"&பேத ெம+. ெம+யான ஆ�மாவ�� Y+ைம ,& ெப�ய 

அைடயாளமாக இ"&ப� வ�Qதிதா�. இைத இ9த& ெபா+யான ெம+ 

(ேதக$) %?வதி*$ Qசி ெகா.ள ேவ!5$. எ�லா$ எ�9தப�� எVசி 
நி)ப� வ�Qதிய�� ெவ!ைம ஒ�0தா�. ம)ற சாயெம�லா$ 

ெபா+; ெவ!ைமைய உ!ைம. 

ஞான$ எ�G$ தW H!டப��, கா�ய=க. எ�லா$ ப�பமாகி வ�5$ 

எ�0 �கி"6ண பரமா�மா உபேதசி�ததி�, ‘ப�மமாகிவ�5$’ எ�றா� 

எ�லா$ அழி9�,C�த� ெசா�னமாதி� 7�யமாகிவ�5$ எ�0 

அ��தமி�ைல. வ�ற,  க�ைடக. தWய�� எ�9� ேபானப�� எ�லாேம 

7�யமாகி வ�டவ��ைல.; அ&ேபா� எVசி நி)ப� நW0. அXவாேற ஞான$ 

எ�0$ தWய�� க�மா க. யா:$ எVசி நி),$; மி,9� நி)பேத ‘மகா 

ப�ம’மான பரமா�மா. 

தி"�ெதா!ட� ெதாைகய�� @9தரH��தி நாயனா� “%?நW0 Qசிய 

%ன(வ� ,$ அ�ேய�” எ�0 பா�னா�. 
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வ�Qதிைய� ேதக$ %?வ�$ Qசி ெகா.ள ேவ!5$. வ�Qதிைய� 

த���  ெகா.வதினா� ஸகல ஐ�வ�ய=கைளD$ அைடயலா$. 

ெப"$பாலான ம க. வ�Qதிைய அண�கிறா�க.. தி"நW0 எ�பேத 

சாதாரண ம களா� ��`0, ��`0 என&ப5கிற�. ேகாய�* ,& 

ேபானா*$ ஏதாவ� பட̂ாப�காரமாக ேவ!5மானா*$, “��`0 

ெகா5=க.” எ�0 ம க. ேக�பைத நா$ சகஜமாக& பா� கிேறா$. 

Qத, ப�ேரத, ைபசாச ேச6ைடகள(லி"9� கா&பா)0$ ெப�ய ரை1யாக 

இ"&ப� வ�Qதிேய. 

ைவ6ணவ� தி"ம! இ5வா�க.. �ளசி3 ெச�ய�� அ�ய�� உ.ள 

ம!ைண இ�5  ெகா.வ� வழ க$. 

ம!ைண இ�5  ெகா.வ�$, தி"நW)ைற இ�5  ெகா.வ�$ நம , 

உய�9த த��வ�ைதேய வ�ள ,கி�றன. ம�னG$ மாசற  

க)ேறாG$ ப�� சா$பலாகி வ�5கிறா�க.. நா$ கைடசிய�� 

சா$பலாக�தா� ேபாகிேறா$. இ9த வாR ைக மாயமான� எ�பைத 

வ�Qதி உண���கிற�. ம!ண�ேல ப�ற9த நா$ ம!ண�ேலதா� ம�ய& 

ேபாகிேறா$. ம!ண�ேல ப�ற9த மர$ கைடசிய�� ம�கி அேத 

ம!ேணா5 ம!ணாக�தாேன ஆகிற�. ந$ைம %�வ�� அட கி  

ெகா.ள&ேபாகிற த��வ$ அ�தா�, இைத ஞாபக& ப5�தி  ெகா.ளேவ 

ந$மி� சில� தி"ம! அண�கிேறா$. �ர=க�தி� $"� ஸ= ரஹண$ 

ெச+D$ேபா� வ��வ வ�"1 ம!ைண எ5 கிறா�க.. 

வ��வ$ லIமி வசி ,மிட$. ப@:$ லIமிய�� வாச �தான$. 

வ�Qதி, ப@வ�� சாண�ைத அ கின(ய�லி�5 ப�மமா ,வதிலி"9� 

உ!டாகிற�. ப@வ�� சாண$ எ�லா� ��நா)ற=கைளD$ ேபா க 

உத:கிற�. ம!ெண!ைணைய  கா��*$ அதிக� �)நா)ற$ உ.ள 

வ�� இ�ைல எனலா$. அ9த �� க9த�ைத& ேபா க >ட ப@வ�� 

சாண�ைத உபேயாகி கிேறா$. நம� உட� பல �� க9த=கைள 

உைடய�. இ9த உடைல3 @�த&ப5�தி, இதG. உ.ள ஆ�மாைவD$ 

ப�@�த&ப5�த வ�ல� ப�மமாகிய தி"நW0. மஹா ப�மமான 

பரமா�மா:$ வ�Qதி எ�G$ ப�ம%$ ஒ�றானப�யா� வ�Qதிைய 

அண�வதனா� ஈ3வர சா1ா�கார$ ஏ)ப5$. 

நா$ ஒXெவா"வ"$ ,லாசார�ைத அGச��� தி"நW)ைறேயா 

தி"ம!ைணேயா இடேவ!5$. தி"ம! இ5வத),, ‘நாம$ ேபா5வ�’ 
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எ�0 ெபய�. மகாவ�6[: , 

ேகசவ, நாராயண, மாதவ, ேகாவ�9த, வ�6[, ம�7தன, தி�வ� ரம, வாம
ன, �தர, L"ஷWேகச, ப�மநாப, தாேமாதர எ�0 ப�ன(ர!5 நாம=க. 

% கிய$. இ9த �வாதச நாம=கைள3 ெசா�லி& ப�ன(ர!5 

இட=கள(� தி"நாம=கைள இ�5  ெகா.வா�க.. இ&ப� பகவ9 

நாம�ைத3 ெசா�லி ேபா�5  ெகா.வதாேலேய ‘நாம$ ேபா5வ�’ எ�0 

ெபய� வ9�வ��ட�. 

தி"நW0, தி"ம! இவ)ைற� த�்&ப� பரமா�ம �வMப�தி� 

உ!ைமையD$, உலகி� உ.ள ெபா".கள(� அநி�தியமான 

நிைலையD$ நிைனc�5கிற�. 

———————————————————————– 

இைத& ப)றிய சி9தைன ெதாட"$.  வ�Qதிய�� 

மகிைமையD$, ஸ�ச=க�தி� ெப"ைமையD$ இ�G$ ெகாVச$ 

வ�ள கேவ!5$. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

ேவட%$ நW0$ வ�ள=க நி0�தி  

>5ெம+� ெதா!ட� ,ழா��ட� >�� 

 

எ�ற வ�கைள3 சி9தி�� ெகா!�" கிேறா$.  அதி*$, ‘நW0‘ எ�0 

ேபா)ற&ப5$ தி"நW)றி� ெப"ைமைய 

அGபவ��� ெகா!�" கிேறா$.  சமய ,ரவ�க. 

எ�ேலா"$, சிவெப"மாைன ‘தி"நW0‘ அண�9த ேகால��ட� ேபா)றி 
CகRவதி� ெப"$ ஆன9த$ க!�" கிறா�க..  சிவெப"மா� நW0Qசி 
ஒள(�9� ெகா!�"&பைத மாண� கவாசக& ெப"9தைக “நW0ப�ேட 

ஒள(கா�5$ ேமன(” எ�பா�க.. எ�தைன மாெப"$ மா)ற=கைள� 

த9தி" கிற� இ9த� தி"நW0!!  ைசவ ெநறி ,�றி& ேபா+ 1Wண$ 

அைட9�, தி"நW0 அண�D$ அ�யா�க. ெகா5ைம , 

ஆளா,$ேபாெத�லா$, இ9த� தி"நWேற அவ�கைள  கா ,$ 

கவசமாக� திகR9தி" கிற�.  தி"நWேற பல மத மா)ற=கைள�  

த5�தி" கிற�.   மதமா)ற$ எ�ப� ஒ" ேதசிய ேபரபாய$.  

ச%தாய�தி� அைமதிைய  ,ைல�� காR&Cண�3சிைய வள��� 

அதனா� ஆதாய$ ேத5வ�தா� மதமா)ற$.  எ?ப� ,$ ேம)ப�ட 

��மத=க. பாரத�தி� தைலவ���� ஆ�ய� 2500 வ"ட=க. %�C.  

உ!ைமயான ேவத ெநறிைய ம க. மற9�$, அைத மா)றிD$ 

ப��ப)றின�.  அத),$ ேமலாக, ேவத�ைத இகR9� ேபசினா� 

சமண�க;$ ெபௗ�த�க;$. இைத சீரைம&பத), பரேம�வரேன 

ஆதிச=கரராக அவதார$ ெச+�, ��மத=கைள  க!���, அ�ைவத 

சி�தா9த�ைத நி0வ�,ஷ!மத=கைளD$ �தாப���, ேவத ெநறிைய 

ம0மல�3சி ெச+தா�. 

அத�ப�ற,, 7-$ d)றா!�ேல மA!5$ ைசவ ெநறி ெபாலிவ�ழ9த�. 

சமண�க. ஆ�சிய�� அதிகார$ ெச*�தி, ைசவ அ�யா�கைள� 

��C0�தின�. ேவத=கைள இகR9தன�.  பா!�ய ம�ன� 

>�பா!�ய� சமண மத�� , மாறிவ���"9தா�.  அவர� அரசி 
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ம=கய)கரசிD$, ம9தி� ,ல3சிைற நாயனா"$, சிற9த சிவ ப த�க..  

அரச� இXவா0 மாறியைத ச� ெச+ய ேவ!�, அ&ெபா?� 

ேவதார!ய�தி� %கா$ இ��"9த ஞானச$ப9தைரD$ அ&ப� 

ெப"மாைனD$ ேவ!� நி�றன�.  ஞானச$ப9த"$ ம�ைர வ9தன�.  

அவ� வ"ைகைய உண�9த சமண�க., அவ� த=கிய�"9த மட�� , தW 
ைவ�தன�.  உடேன தி"ஞானச$ப9த�,ப�ரைஜகைள  கா&ப� ம�ன� 

கடைம; இ9த அ�யா� மட�� , சமண� ைவ�த ெந"&C ,$ ம�னேன 

ெபா0&C – எ�ற�தா� தாமத$.  உடேன ம�னG , ெவ&C ேநா+ 

வ9�, அவ� வய�0 ெந"&C ேபா� எ�9த�;  தWய�� வ�?9த C? ேபா� 

���தன� ம�ன�.  சமண�க. பல ைவ�திய=கைள ெச+�$ 

பலி கவ��ைல.  ஞானச$ப9தைர ேவ!�, அவ� த"$ தி"நW)ைற 

த��தா�தா� இ9த வலி ,ணமா,$ எ�0 ம=ைகய)கரசி 
ேவ!� ெகா.ள, வலி தா=க %�யாத ம�னG$ அத),  

ச$மதி�தா�.ஞானச$ப9த"$ அர!மைன வ9தா�.  அவைர& 

பா��த:டேனேய ம�னG , வலி ,ைற9த� ேபா� உண�9தா�.  அ9த 

த"ண�தி�தா� 

, சிவெப"மாைன மனதி� நிைன��, சிவபVசா கர�ைத ஜப���, 

‘ம9திரமாவ� நW0‘ எ�ற தி"நW)0& பதிக�ைத பா�ய0ள(னா� ச$ப9த�.  

அவ� ெகா5�த தி"நW)ைற இ�5 ெகா!ட:ட�, ெவ&Cேநா+ 

நW=கிவ��ட�.  இைதவ�ட ேவ0 சா�சிD$ ேவ!5ேமா தி"நW)றி� 

ெப"ைம ,:  இ9த& பதிக�ைத& பா�, சிவ�யான��ட� 

பVசா1ர��ட� தி"நW0 த��தா� ேநா+க. நW=கி ந�வாR: கி�5$.  

அதனா� இ9த& பதிக�ைத இ9த& பதிவ�� நா%$ சி9தி&ேபா$.  இத� 

வ�ள க:ைர �ல� ச!%க ேதசிக ஞானச$ப9த பரமாசா�ய @வாமிக. 

எ?திய�.  

ம9திர$ ஆவ� நW0; வானவ� ேமல� நW0; 

@9தர$ ஆவ� நW0; �தி க&ப5வ� நW0; 

த9திர$ ஆவ� நW0; சமய�தி� உ.ள� நW0; 

ெச9�வ�வா+ உைம ப=க� தி" ஆலவாயா� தி"நWேற.    
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1 

  

[ெபா".:  சிவ9த பவள$ ேபா�ற வாய�ைன உைடய உைமப=க� ஆகிய 

தி"வாலவாய�� எ?9த"ள(ய�" ,$ சிவப�ரான� தி"நW0. ம9திர$ 

ேபால நிைன&பவைர  கா&ப�. வானவ� த$ ேமன(ேம� 

Qசி ெகா.ள&ப5வ�. அழ, த"வ�. எ�லா d�களா*$ 

Cகழ&ப5வ�. ஆகம=கள(� CகR9� ெசா�ல&ப5வ�. சிவமய�தி� 

நிைல��.ள�.] 

  

ேவத�தி� உ.ள� நW0; ெவ9�ய� தW�&ப� நW0; 

ேபாத$ த"வ� நW0; C�ைம தவ��&ப� நW0; 

ஓத� த,வ� நW0; உ!ைமய�� உ.ள� நW0; 

சீத&Cன� வய� 7R9த தி" ஆலவாயா� தி"நWேற.                        2 

  

[ெபா".:  ,ள(�9த நW� நிர$ப�ய வய�க. 7R9த தி" ஆலவாய�லி� 

வ�ள=,$ சிவப�ரான� தி"நW0, ேவத=கள(� CகR9� ஓத& ெப0வ�. 

ெகா�ய �ய�கைள& ேபா ,வ�. சிவஞான�ைத� த"வ�. அறியாைம 

%தலியவ)ைற& ேபா ,வ�. CகR9� ேபா)ற� த க�. உ!ைமயாக 

நிைலெப)றி"&ப�.] 

  

%�தி த"வ� நW0; %ன(வ� அண�வ� நW0; 

ச�திய$ ஆவ� நW0; த ேகா� CகRவ� நW0; 

ப�தி த"வ� நW0; பரவ இன(ய� நW0; 

சி�தி த"வ� நW0; தி" ஆலவாயா� தி"நWேற.                     3 

  

[ெபா".: தி" ஆலவாயா� தி"நW0 வ W5ேப0 அள(&ப�. %ன(வ�களா� 

அண�ய& ெப0வ�. நிைலயாக எ&ேபா�$ உ.ள�. த ேகா�களா� 

Cகழ&ப5வ�. இைறவன(ட$ ப திைய வ�ைள&ப�. வாR�த இன(ய�. 

எ!வைக3 சி�திகைளD$ தரவ�ல�.] 

                        

காண இன(ய� நW0; கவ�ைன� த"வ� நW0; 

ேபண� அண�பவ� , எ�லா$ ெப"ைம ெகா5&ப� நW0; 

மாண$ தைகவ� நW0; மதிைய� த"வ� நW0; 
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ேசண$ த"வ� நW0; தி" ஆலவாயா� தி"நWேற.                  4 

  

[ெபா".: தி" ஆலவாயா� தி"நW0 க!க; , இன(ைம த"வ�. 

அழைக  ெகா5&ப�. வ�"$ப� அண�வா� ,& ெப"ைம ெகா5&ப�. 

இற&ைப� த5&ப�. அறிைவ� த"வ�. 

உய�: அள(&ப�.] 

                        

Qச இன(ய� நW0; C!ண�ய$ ஆவ� நW0; 

ேபச இன(ய� நW0; ெப"9 தவ�ேதா�க; , எ�லா$ 

ஆைச ெக5&ப� நW0; அ9த$ அ� ஆவ� நW0; 

ேதச$ CகRவ� நW0; தி" ஆலவாயா� தி"நWேற.                  5 

  

[ெபா".: தி" ஆலவாயா� தி"நW0, Q@த), இன(ைமயான�. 

C!ண�ய�ைத வள�&ப�. ேப@த), இன(ய�. ெப"9தவ$ ெச+D$ 

%ன(வ�க�, ஆைசைய அ0&ப�. %�வான ேப��ப நிைலைய 

அள(&ப�. உலேகாரா� Cகழ&ப5வ�.] 

                        

அ"�த$ அ� ஆவ� நW0; அவல$ அ0&ப� நW0; 

வ"�த$ தண�&ப� நW0; வான$ அள(&ப� நW0; 

ெபா"�த$ அ� ஆவ� நW0; C!ண�ய� Q@$ ெவ!நW0; 

தி"� த, மாள(ைக 7R9த தி" ஆலவாயா� தி"நWேற.       6 

  

[ெபா".: அழகிய மாள(ைகக. 7R9த தி" ஆலவாயா� தி"நW0 

ெச�வமாக இ"&ப�. ��ப$ ேபா ,வ�. மன வ"�த�ைத� தண�&ப�. 

�ற க இ�ப�ைத அள(&ப�. எ�ேலா" ,$ ெபா"�தமாக இ"&ப�. 

C!ண�யரா� Qச&ெப0வ�.] 

  

எய�� அ� அ�ட� நW0; இ"ைம ,$ உ.ள� நW0; 

பய�ல&ப5வ� நW0; பா கிய$ ஆவ� நW0; 

�ய�ைல� த5&ப� நW0; @�த$ அ� ஆவ� நW0; 

அய�ைல& ெபாலித" 7ல�� ஆலவாயா� தி"நWேற.                       7 

  

[ெபா".: >�ைம , வ�ள க$ த"கி�ற 7ல&பைடய�ைன ஏ9திய 

தி"ஆலவாயா� தி"நW0, தி�Cர=கைள எ� க3 ெச+த�. இ$ைம 
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ம0ைம இ�ப$ தர இ"&ப�. ப�றேரா5 பழ,$ பய� அள(&ப�. 

ெச�வமாக வ�ள=,வ�. உற கநிைலைய� த5&ப�. Y+ைமைய 

அள(&ப�.] 

                        

இராவண� ேமல� நW0; எ!ண� த,வ� நW0; 

பராவண$ ஆவ� நW0; பாவ$ அ0&ப� நW0; 

தராவண$ ஆவ� நW0; த��வ$ ஆவ� நW0; 

அரா அண=,$ தி"ேமன( ஆலவாயா� தி"நWேற.               8 

  

[ெபா".: பா$Cக. வைள9� தவ?$ தி"ேமன(யனாகிய 

தி"ஆலவாயா� தி"நW0., இராவண� Qசி& பய� ெப)ற�. 

ந�லவ�களா� எ!ண�த க�. பராச தி வ�வமான�. பாவ$ 

ேபா ,வ�. த��வ=களாக இ"&ப�. ெம+&ெபா"ைள 

உண���வ�.] 

                        

மாெலா5 அய� அறியாத வ!ண%$ உ.ள� நW0; 

ேம� உைற ேதவ�க. த=க. ெம+ய� ெவ!ெபா� நW0; 

ஏல உட$C இட� தW� ,$ இ�ப$ த"வ� நW0; 

ஆல$ அ� உ!ட மிட)0 எ$ ஆலவாயா� தி"நWேற.                   9 

[ெபா".: நV@!ட க!டனாகிய தி"ஆலவாயா� தி"நW0, தி"மா� 

ப�ரம�களா� அறிய& ெபறாத த�ைமைய உைடய�. வாGலகி� வா?$ 

ேதவ�க. த=க. ேமன(கள(� 

Qசி ெகா.வ�. ப�றவ�யாகிய இடைர� தவ���� நிைலயான இ�ப$ 

அள(&ப�.] 

                        

,!�ைக  ைகய�கேளா5 சா கிய� >�ட%$ >ட, 

க! திைக&ப�&ப� நW0; க"த இன(ய� நW0; 

எ!திைச&ப�ட ெபா"ளா� ஏ��$ தைகய� நW0; 

அ!ட�தவ� பண�9� ஏ��$ ஆலவாயா� தி"நWேற.                     10 
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[ெபா".: ேம� உலகி� வாRேவா� பண�9� ேபா)0$ தி"ஆலவாயா� 

தி"நW0, ,!�ைக ஏ9திய ைகய�களாகிய சமண�க. சா கிய�கள(� 

க!கைள� திைக க3 ெச+வ�. 

தியான( க இன(ய�. எ�5� திைசகள(*$ வா?$ 

ெம+&ெபா";ண�:ைடேயாரா� ஏ�த&ெப0$ தைகைம&பா5 

உைடய�.] 

                        

ஆ)ற� அட� வ�ைட ஏ0$ ஆலவாயா� தி"நW)ைற& 

ேபா)றி, Cகலி நிலா:$ Q@ர� ஞானச$ப9த�, 

ேத)றி, ெத�ன� உட� உ)ற தW&ப�ண� ஆய�ன தWர3 

சா)றிய பாட�க. ப��$ வ�லவ� ந�லவ� தாேம.                        11 

 

[ெபா".: ஆ)ற*$, ப�றைர  ெகா�*$ வலிைமD$ உைடய 

வ�ைடய��மA� ஏறிவ"$ ஆலவாயா� தி"நW)ைற& ேபா)றி& Cகலிய�� 

வ�ள=,$ Q@ரனாகிய ஞானச$ப9த� ைசவ�தி� ெப"ைமைய� 

ெதள(வ���& பா!�ய� உடலி� ப)றிய தWைம 

வ�ைள�த ப�ண� தW"மா0 சா)றிய இ&பதிக&பாட�க. ப�ைதD$ 

ஓதவ�லவ� ந�லவராவா�.] 

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 34 
BY SAI SRINIVASAN ON  FEBRUARY 4, 2017 • (  0 )  

  

 

 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ram 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 34 

 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

ேவட/� ந=!� வ�ள0க நி!�தி" 

Z#ெம7� ெதாTட� 1ழா�*ட( ZF< 

தி"நW)றி� சிற&ைப உல, , எ5�� கா��, தி"நW)0& பதிக$ பா�ய 

ஞானச$ப9த�, த� %த� பாடலிேலேய, தி"நW)0ட� >�ய 

சிவெப"மான(� �வMப அழைக& பா5கிறா�.  ‘ேதா5ைடய 

ெசவ�ய�‘ எ�0 ஓ$கார நாத��ட� பாட� �வ=கிய ப�.ைளய�� 

மனதி�, சிவெப"மான(� ம=களகரமான� ேதா)ற$ எ&ெபா?�$ 

&ர�ய1மாக� ெத�9�ெகா!ேட இ"9த�.  அ�யவ�க. ெச+D$ 

ப�ரா��தைனகைள� த� தி"3ெசவ�யா�,  ேக�5, உடேன அவ�க; , 

அவ�க. ேவ!�ய பலைன  ெகா5&பதா� (ஆஷுேதாஷி), ேதா5ைடய 

ெசவ�ய� எ�0 தி"3ெசவ�ய�� ெதாட=,கிறா�. 

ேதா5ைடயெசவ�ய�வ�ைடேயறிேயா� Yெவ!மதி7�  

கா#ைடய[ட ைல�ெபா<Xசிெய� G.ள=கவ�க.வ� 

ஏ5ைடயமல ரா�%ைன நா�பண�9 ேத�தவ".ெச+த 

ப5̂ைடயப�ர மாCரேமவ�ய ெப$மான(வன�ேற.    [%த� 

தி"%ைற; %த� பாட�] 

  

[ெபா".: ேதாடண�9த தி"3ெசவ�ைய உைடய உைமய$ைமைய 

இட&பாக�ேத உைடயவனா+, வ�ைட மA� ஏறி, ஒ&ப)ற Yய 

ெவ!ைமயான ப�ைறைய %�மிைச3 7�, @5கா��� வ�ைள9த 

சா$ப) ெபா�ைய உட� %?�$ Qசி வ9� எ� உ.ள�ைத  கவ�9த 

க.வ�, இதRகைள உைடய தாமைர மல�� வ�ள=,$ 

நா�%க�, பைட�த� ெதாழி� ேவ!� %�ைன நாள(� வழிபட 

அவG , அ".C�9த ெப"ைம மி க ப�ரமCர�தி� எ?9த"ள(D.ள 

ெப"மானாகிய இவ� அ�லேனா!] 

இ�G$ ப)பல பாட�கள(�, சிவெப"மான(� தி"நW0ட� >�ய 

ம=கள   கா�சி ப�ரதிபலி கிற�:  ைவர$ ேபா� ெஜாலி ,$  இ9த& 

பதிக& பாட�கைள ந$மா� Cற$ த.ள %�யவ��ைல. ேகாள0 

பதிக�திலி"9� ஒ" பாட� : 
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உ" வள� பவள ேமன( ஒள� ந=! அண�,*, உைமேயா5$, ெவ.ைள 

வ�ைட ேம�, 

%", அல� ெகா�ைற தி=க. %�ேம� அண�9�, எ� உளேம C,9த 

அதனா� 

தி"மக., கைல அ� ஊ�தி, ெசயமா�, Qமி, திைச ெத+வ$ ஆன பல:$, 

அ" ெநதி ந�ல ந�ல; அைவ ந�ல ந�ல, அ�யா� அவ� , மிகேவ.  [ 

தி"%ைற 2.085 ] 

  

[ெபா".: அழகிய பவள$ ேபா�ற தி"ேமன(ய�� ஒள( ெபா"9திய 

தி"ெவ!ணW)ைற அண�9� மண$ ெபா"9திய ெகா�ைற, தி=க. 

ஆகியவ)ைற %�ேம� அண�9� சிவப�ரா� உ ைமய$ைமயாேரா5 

ெவ.ைள வ�ைடமA� ஏறிவ9� எ� உள$ C,9�.ள காரண�தா� 

தி"மக., �� ைக, ெசயமக., நிலமக., திைச� ெத+வ=க. ஆன 

பல"$ அ�ய ெச�வ=கைளேய ந�லனவாக� த"$. அ�யாரவ�க�,$ 

மிக:$ ந�லனவாகேவ த"$.] 

தி"ெந�வாய�� அர��ைற 

��ன ஆைட ஒ�0 உ5��, 3ய ெவT ந=&றின� ஆகி, 
உ�ன( ைநபவ� , அ�லா�, ஒ�0$ ைக>5வ� அ�றா� 

ெபா�G$ மா மண� உ9தி, ெபா" Cன� நிவா ம�, கைரேம�, 

அ�ன$ ஆ"$ ெந�வாய�� அர��ைற அ�க. த$ அ"ேள   [ 

தி"%ைற 2.090  தி"ெந�வாய�� அர��ைற ] 

  

[ெபா".:  ெபா�ைனD$ சிற9த மண�கைளD$ உ9தி  ெகா!5 வ"$ 

நWைரஉைடய நிவா நதி கைரேம� அ�ன=க. த=கி மகி?$ 

ெந�வாய�� அர��ைற அ�க.(சிவெப"மான(� ) தி"வ"., ைத�த 

ஆைட ஒ�ைற  க��  ெகா!5 Yய ெவ!ணWறண�9� திக?$ அவ� 

ெப"ைமகைள எ!ண� ைந9�",பவ�க�, அ�லா� ஏைனேயா" ,  

ைக>5வத�0. 

  

நWல மாமண� மிட)0 ந=றண� சிவெனன� ேப[$ 

சீல மா9த�க� க�லா) ெச�0ைக >5வ த�றா� 

ேகால மாமல "9தி  ,ள(�Cன ன(வாம�, கைரேம� 
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ஆ*V ேசாைலெந� வாய�� அர��ைற அ�க.த$ அ"ேள.    [ 

தி"%ைற 2.090  தி"ெந�வாய�� அர��ைற ] 

  

அழகிய மல�கைள உ9தி  ெகா!5 ஓ�வ"$ ,ள(�9த நWைர உைடய 

நிவாநதி  கைரேம� ஆரவா� ,$ ேசாைலக. 7R9த ெந�வாய�� 

அர��ைற அ�க. த$ தி"அ". (சிவெப"மான(� தி"வ".), நWலமண� 
ேபா�ற க!ட�தின�, நWறண�9த சிவ�, என வ�"$ப� வழிப5$ 

சிவஞான(ய� , அ�லா� ஏைனேயா� ,  ைக>5வ� அ��. 

ெவ9�ய� ேதா�றிேயா� ெவ":றிG$ 

எ9தா+உ� ன�யலா� ஏ�தாெத�நா 

ஐ9தைல யர:ெகா! டைர கைச�த 

ச,தெவT ெபா<யண� ச=கரேன   [ தி"%ைற 3.004.6  தி"வாவ5�ைற  

] 

  

[ெபா".: ஐ9� தைலகைளDைடய பா$ைப அைரய�� க3சாக  

க��, ந0மண$ கம?$ தி"ெவ!ணW)றிைன� தி"ேமன(ய�� 

அண�9�.ள ச=கரேன!  ெகா�ய ��ப�தா� அ3ச%)றா*$, எ$ 

த9ைதேய! உ�தி"வ�கைள& ேபா)0த� அ�லாம� எ� நா 

ேவெறதைனD$ ெசா�லா�. ] 

ேகாவண வாைடD$ நW0&Q3@$  ெகா5ம? ேவ9த*V ெசVசைடD$ 

நாவண& பா�5$ந. ளா0ைடயந$ெப" மான(� 

ெவ�ெகா�ெசா�லா+  [தி"ந.ளா0$ – தி" ஆலவாD$ 

ேதவார$  1.007] 

ெப",$ Cன� அ!ணாமைல, ப�ைற ேச�, கட� நVைச& 

ப",$ தைன �ண�வா�, ெபா< அண�வா�, அ� ப"கி  

க",$ மிட0 உைடயா�, கமR சைடயா�, கழ� பரவ� 
உ",$ மன$ உைடயா� தம , உ0 ேநா+ அைடயாேவ  

[தி"ஞானச$ப9த� ேதவார$ 1.010. தி"அ!ணாமைல] 

  

[ெபா".;  ெப"கிவ"$ அ"வ� நWைர உைடய தி"வ!ணாமைலய�� 

ப�ைறமதி ேதா�றிய பா)கடலிைட� ேதா�றிய நVைச உ�ெகா.;$ 

அளவ�),� �ண�Cைடயவ"$, அ9 நVசிைன உ!5 க!ட$ 

க0�தவ"$, தி"ெவ!ணW)ைற அண�9தவ"$, மண$ கம?$ 
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சைட%�ைய உைடயவ"$ ஆகிய சிவப�ரான(� தி"வ�கைள வாR�தி 
உ",$ மன$ உைடயவ�க�, மி க ேநா+க. எைவD$ வாரா.] 

மV@ ஓ=, உயர$ உைடயா� மைலைய மா0 ஆ+ எ5�தா� ேதா. 

அVேசா5 அV@$ ஆ0$ நா�,$ அடர ஊ�றினா�; 

நVசா� @டைல& ெபா<-ந=! அண�,த ந�பா(-வ$C ஆ"$ 

ைப9தாமைரக. கழன( 7R9த பழன நகராேர.  [தி"ஞானச$ப9த� 

ேதவார$ 1.067 தி"&பழன$] 

  

[ெபா".:  மண$கம?$ Cதிய தாமைர மல�கைளDைடய வய�களா� 

7ழ&ப�ட தி"&பழன நக� இைறவ�, வானக�ேத வ�ள=,$ ேமக=க. 

அள: உய�9த ேதா)ற$ உைடய இராவண� தன , எதிராக  கய�ைல 

மைலைய& ெபய� க அவGைடய இ"ப� ேதா.க;$ ெந�Dமா0 

கா�வ�ரைல ஊ�றியவ�. ந3@� த�ைம ெபா"9திய @டைலய�� எ�9த 

சா$பைல அண�9த ெப"மானாகிய சிவனா� ஆவா�.] 

  

க� ஆ� ெகா�ைற3 @"$ப�� மாைல கமR C� சைடயா�; வ�! 

%�யா& ப� H அ�யா� உலக$ %?�$ தாவ�ய 

ெந�யா�, நW. தாமைரேம� அயG$, ேந�  காணாத 

ப�யா�; ெபா< ஆ# அகல� உைடயா� பழன நகராேர[தி"ஞானச$ப9த� 

ேதவார$ 1.067 தி"&பழன$] 

  

[ெபா".:   தி"&பழன நக� இைறவ� மண=கமRவ�$ வ!5க. 

ெமா+&ப�மான ெகா�ைற மாைல கமRகி�ற சிவ9த 

சைட%�ையDைடயவ�. வ�!ணளாவ�ய தி"%�ேயா5 இX:லக$ 

%?வைதD$ Hவ�யா� அள9த ெந�ேயானாகிய தி" மா*$, நW!ட 

த!��ேம� வள�9த தாமைர மல�ேம� வ�ள=,$ நா�%கG$ 

ேத�  காண%�யாத த�ைமைய Dைடயவ�. தி"நW)0& ெபா�யண�9த 

மா�ப�ைனDைடயவ�.] 

  

இேதா தி"நா: கரச� அ"ள(ய ஒ" பாடலி� சிவெப"மான(� 

தி"நW)0  கா�சி: 
  

ஆ0 ஏ0 சைடயாைன, ஆய�ர$ ேப� அ$மாைன, 



  196 

பா0 ஏ0 ப5தைலய�� பலி ெகா.;$ பர$பரைன, 

ந=! ஏ! தி�ேமன� நி�மலைன, ெந59 Yவ� 
ஏ0 ஏ0$ ெப"மாைன;-எ� மன�ேத ைவ�ேதேன!  [ 

தி"%ைற 4.007.007 க3சி ஏக$ப$] 

  

[ெபா".: க=ைக த=கிய சைடய�னனா+, ஆய�ர$ தி"நாம=கைள 

உைடய தைலவனா+, ப"9�க. ப�கி�ற இற9� ப�ட 

ம!ைடேயா��� ப�3ைச ஏ),$ ேம$ப�ட இைறவனா+, தி"நW0 

அண�9த தி"ேமன(ைய உைடய Yேயானா+ நW!ட வாலிைன உைடய 

காைள வாகன�தி� வ"$ ெப"மாைன எ�மன�தி� நிைலயாக 

ைவ��  ெகா!ேட�.] 

  

[,தர� ேதவார�திலி�,* சில: 

வ"$ பழி வாராேம தவ����, எைன ஆ�ெகா!டா+; 

@"$C உைட மல�  ெகா�ைற3 [Tண ெவT ந=&றாேன! 

அ"$C உைட மல�& ெபா+ைக அ�லிD$ ம�லிைகD$ 

வ�"$ப�ய ,"காc� ெவ.ளைட நW அ�ேற! . [ @9தர� ேதவார$:  7.029.05] 

  

[ெபா".:  க"வ!5க. ெமா+ ,$ ெகா�ைற 

மல�மாைலையD$, Yய தி"ெவ!ணWைற D$ த� ,$ 

சிவெப"மாேன! அ�லி மல�க. Q�தி" ,$ 

ெபா+ைககைளD$, ஆ=கா=ேக ம�லிைக மல�க. ெமா�டவ�R9� 

மண$பர&C$ அழகிய ,"காc� ெவ.ளைடய�� ,�ெகா!�" ,$ 

சிவெப"மாேன! நா� தி" கய�ைலய�� நி�ன"ேக நி�0 உன , 

ேசைவ ெச+�ெகா!�"9�$ , உ�ைன அைடயா� ப�ற&C3@ழலி� 

மA!5$ அக&ப�ேட� எ�ற பழி என , வராம� ஒழி��, எ�ைன 

த5�� ஆ�ெகா!டவ� நW ய�லேவா! 

இ9த& பதிக�தி� ப��னண�: (@9தர� ேதவார$:  7.029) 

தி"," காc� ெவ.ளைட எ�ற ஒ" Cன(த தல$ (சீ�காழி அ"கி�) 

இ" கிற�.  அ�யா�க. பல"ட� @9தரரH��தி நாயனா�, பல 

தல=க; ,3 ெச�0 சிவெப"மாைன வழிபா�5, பதிக=க. பல பா� 

நைடபயணமாக இ9தஊ" , வ"கிறா�.  அ&ெபா?� அவ" , மிக:$ 

பசி, தாக$ எ5 கிற�. சிறிேதG$ உண:, த!ண W� 
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கிைட  கவ��ைலேய�  உய�� ப��9�வ�5$ ேபா�ற நிைல.  

க"ணாH��தியான சிவெப"மா�, ஒ" அ9தண� உ"வ�� 

ேதா�றி, @9தர�ட$, – “இ=, ஒ" த!ண W� ப9த� இ" கிற�, நW=கேளா 

மிக:$ கைள&பாக இ" கிறW�, வ9� உண:, நW� ஏ)0 ெகா!5 சிறி� 

கைள&C நW=கியப�� ெச�*=க.” எ�0 ேவ!5கிறா�.  @9தர"$ ம)ற 

அ�யா�க;$ அXவாேற ெச+கி�றன�.  வ�ழி�� எ?9தப�� 

பா��தா�, அ=, த!ண W� ப9தைலD$ காேணா$, வ9த ேவதியைரD$ 

காேணா$.  உய�� ேபா,$ த"வாய��, அ9தண� உ"வ�� எதி�� வ9� 

தன , உண:$ (ெபாதி ேசா0), நW"$ ெகா5�� உய�ைர  

கா&பா)றிய�,தி"," காc� ெவ.ளைட தல�தி� உைறD$ 

சிவெப"மாேன எ�பதா� அவ� ேம� இ9த பதிக$ பா5கிறா�. இ9த 

பதிக�ைத பா5பவ�க; , ஒ"நா;$,உண: க6ட$ வரா�. 

ஒ"வ�யாதிD$ வரா�.  சிவகடா1$ &ர�ய1மாக கிைட ,$. 

  

ம)ெறா" @9தர� ேதவார$: [7.034] 

மி5 , இலாதாைன, “வ Wமேன; வ�ற� வ�சயேன, வ��* , 

இவ�;” எ�0, 

ெகா5 கிலாதாைன, “பா�ேய!” எ�0, >றிG$ ெகா5&பா� இைல; 

ெபா<" ெகா� ேமன� எ� 5Tண�ய( Cகnைர& பா5மி�, Cலவ W�கா.! 

அ5 , ேம� அம"லக$ ஆ.வத), யா�$ ஐDற: இ�ைலேய. 

  

[ெபா".:  Cலவ�கேள!  வலிைமையD$ வ Wர%$ இ�லாதவைன, இவ� 

பம̂ேசன� ேபா� ஆவா�, வ��* , வ�ஜய� ேபா� ஆவா�‘ எ�0 

ெபா+யாக& CகR9� பா�னா*$, ெகா5�த�,ண$ இ�லாதவைன ‘பா� 

வ.ள� ேபா�றவேன‘ எ�0 CகR9தா*$, அவ� ஒ�0$ ெகா5 க& 

ேபாவதி�ைல.  ஆனா�, தி"நW0 Qசிய C!ண�யனான சிவெப"மாைன& 

(தி"&Cகn�� உ.ள சிவெப"மாைன) Cக?=க..  நW=க. ஏ? அ5 , 

ேம� உ.ள ேதவ� உலக�ைத ஆ.பவ�க. ஆவ W�க.!  இதி� சிறி�$ 

ஐய$ இ�ைல.] 
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இ9த& பதிக�தி� ப��னண�:  @9தரH��தி நாயனா�, பரைவநா3சியா� 

ப=,ன( உ�திர� தி"நாள(� ெச+D$ தானத"ம=க; ,& ெபா". 

ெபற எ!ண�� தி"வாM�லி"9� தி"&Cகn� ெச�0 ெதா?� 

ேகாய�லி� %�Cற$ ெச=க)கைள� தைல , உயரமாக ைவ�� 

இைறய"ளா� �ய��றா�. �ய�ெல?9தேபா� ெச=க)க. 

ெபா�னாகிய�"&பைத  க!5 இைறய"ைள எ!ண� வ�ய9� 

பா�ய"ள(ய� இ�தி"&பதிக$. 

  

தி"வாசக�திலி"9� சில ேத� �ள(க.: 

X[வ* ெவTண=! Q!ப�:$ ெபா=கரவ$ 

ேப@வ�$ தி"வாயா� மைறேபா*= காேணj! 

Q@வ�$ ேப@வ�$ Q!ப�:= ெகா!ெட�ைன 

ஈச�அவ� எX:ய�� ,$ இய�பானா� சாழேலா.  [தி"%ைற 8.12] 

  

[ெபா".:  ேதாழிேய!  உ=க. இைறவ� Qசி ெகா.வ�$ 

ெவ!ைமயான நWறா$, அண�யாக அண�வ�$ சீ0கி�ற 

பா$பா$, அவன� தி"வாய�னா� ெசா�*வ�$ வ�ள=காத ெசா)க. 

ேபா*$ (மைறயாகிய ேவத$):  அத), ம)ெறா" ேதாழிய�� பதி�:  

Q@கி�ற ெபா";$, ேப@கி�ற ெசா)க;$ அண�கி�ற ஆபரண=க;$ 

ஆகிய இவ)றா� எ�ன ,ைற? அவ� இய�பாகேவ எ�லா 

உய�� ,$இைறவனா+ இ" கி�றா� (எ�0 ம)ெறா"�தி வ�ைட 

>றினா..) 

ம!ணதன() ப�ற9ெத+�� மா!5வ�ழ  கடேவைன 

எ!ணமிலா அ�ப"ள( எைனயா!�� ெட�ைனD9த� 

[TணெவTண= றண�வ��*� Y+ெநறிேய ேச"$வ!ண$ 

அ!ணெலன  க"ள(யவா றா�ெப0வா� அ3ேசாேவ. [ தி"வாசக$ 8.051] 
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[ெபா".:  ம![லகி� ப�ற9� இைள��, அழி9� ேபாக >�ய 

எ�ைன,  நா� நிைனயாத அ�ைப என , அ"ள(, எ�ைன 

ஆ�ெகா!5, அ�ேயைனD$, தன� ெபா�யாகிய ெவ!ைமயான 

தி"நW)ைற& Q@$ப� ெச+வ���, Y+ைமயான வழிையேய 

அைடD$ப�, ெப�ேயானாகிய சிவெப"மா�, என , அ". ெச+த 

%ைறய�ைன, ேவ0 யா� ெபற வ�லவ�?  இஃ� அதிசய$ அ�ேறா? 

  

இXவா0 இ�G$ பல பாட�க.:  அதனா� தி"நW0 Q@=க.!  அைத 

சிவெப"மாேன வ�"$ப� Qசி ெகா.வதினா�!  தி"நW)ைற 

சிவெப"மா�, அ$பாள(� பாத Yள(யாக நிைன�� Q@கிறாரா$! இைத 

ஆ3சா�யா. ெசௗ9த�யலஹ�ய�� ெசா�லிய�"&பைத � 

மஹாெப�யாவாள(� வ�ள க�ைத& பா�&ேபா$ : 

  

ெத7வ�தி( 1ர	 – 6-� ப1தி 
 

அ<�ெபா< ெகாTேட அகிலாTட வ�யாபார� 

  

தந=யா�ஸ� பா�ஸு� தவ சரணப0ேக�ஹபவ� 

வ�:Lசி: ஸ�சி,வ, வ�ரசயதி ேலாகா,-அவ�கல� | 

வஹ�ேயந� ெசௗ:: கதமப� ஸஹேரண சிரஸா� 

ஹர: ஸ�>ு�ையந� பஜதி பஸிேதா�3ளந வ�தி� | | 

[ (தவ) உன� (சரண ப=ேக"ஹ பவ$) பாத தாமைரய�� உ!டான 

(தநWயா$ஸ$) மிக N!ண�யதான (பா$ஸு$) Yள(ைய (வ��Vசி:) 
ப�ர$ம� (ஸVசி�வ�) ஸ$பாதி�� [அைத  ெகா!ேட] (ேலாகா�) 

எ�லா உல,கைளD$ (அவ�கல$) %?ைமயாக (வ�ரசயதி) 
நி�மாண� கிறா�. (ஏன$) இதைன [பாத�ள(ைய, அதாவ� அைத  

ெகா!5 பைட க&ப�ட உல,கைள] (ெசௗ�:) மஹாவ�6[ (கதமப�) 
எXவாேறா (ஸஹ�ேரண சிரஸா$) ஆய�ர$ தைலகளா� (வஹதி) 
தா=,கிறா�. (ஏன$) இதைன (ஹர:) "�திர� (ஸ$1ு�ய) ந�, 

ெபா�யா கி (பஸித உ�Yளன வ�தி$) தி"நW0 Qசி ெகா.;$ %ைறைய 

(பஜதி) அN6� கிறா�.] 
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இ� இர!டாவ� 3ேலாக$. %த� 3ேலாக�தி� ”ஹ�-ஹர-

வ��Vசாதிப�ரப� ஆரா�யா$” எ�0 ெசா�னைதேய இ=ேக 

வ��த���, ��H��திக;$ அ$பா;ைடய  "பா ேலச�தா� (அ". 

திவைலயா�) தா� த=க;ைடய ஆ க�, கா�த�, அழி�த� எ�ற 

ெப�ய கா�ய=கைள3 ெச+கிறா�க. எ�கிறா�. 

அ$பா;ைடய ஒ" பாத �ள(ைய  ெகா!ேட &ர$மா இ�தைன 

ேலாக=கைளD$ பைட கிறாரா$! ‘பா$ஸு’ எ�றா� பாத Yள(. அ9த& 

பாத Yள(ய�ேலD= >ட ெரா$ப:$ ெபா�i!5 Yள( எ�பதாக� 

‘தநWயா$ஸ$’ எ�0 ேபா��" கிறா�. பர&ரஹம�தி� Q�ண ச தி ஒ" 

Mப$ எ5��  ெகா.;$ேபா� அத� பாத�தி� ெபா�ய�தைன Yள(ேய 

பதிநா�, ேலாக �"6� ,$ ேதைவயான Hல& பதா��த�ைத  

ெகா5�� வ�5கிற�! இ� �"6� ஸமாசார$. 

அ&Cற$ ப�பாலன$. அன9த ப�மநாப� எ�0 ெசா�ல&ப5$ 

வ�6[வ�� ஒ" Mபேமதா� அவ� சயன(��  ெகா!�" ,$ 

அன9தG$ – [அதாவ�] ஆதிேசஷG$. அவ� ஆய�ர$ தைலேம� 

தா=கி  ெகா!5 ப�பாலி கிறாேன, இ9த ேலாக$, இ� அ$பா;ைடய 

அ9த ஒ" அ= �ேர[ [அ�&ெபா�] தா�! வ�6[: , இ=ேக ‘ெசௗ�’ 

எ�0 ேப� ெசா�லிய�" கிறா�. தி" க!ணCர�தி� ெசௗ�ராஜ& 

ெப"மா. எ�0 �வாமி ,& ெபய�. ய�வ$ச�தி� 7ர� எ�கிறவன(� 

ப�.ைளவழி& ேபரனாக& ப�ற9ததா� கி"6ண பரமா�மா: , ெசௗ� 

எ�0 ேப�. பலராமG ,$ அேத ேப� ெகா5 க நியாய%!5. 

இவ" ,$ அவ� அ!ணாவானதா� அ�ேவ அதிக நியாய=>ட! 

அவைர தசாவதார�தி� ஒ�றாக:$ ெசா�கிேறா$. ேசஷாவதார$ எ�0 

ெசா�கிேறா$. அதனா� மஹாவ�6[ைவேய ேசஷனாக3 

ெசா�லி, அவ� ஆய�ர$ தைலயா*$ ேலாக=கைள� தா=,வதாக3 

ெசா�வ�$ த&ப��ைல தாேன? C"ேஷா�தமனான பகவாைன ப)றி& 

C"ஷஸூ த$ ஆர$ப� கிறேபாேத ஸஹ�ர சிரஸு கார� எ�0தா� 

ெசா�கிற�! 
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தைலய�னா� தா=,கிறா� எ�றா� ேலாக=க. உ"!5 ேபாகாம� 

�திர&ப5�தி� Y ,கிறா� எ�ப� ேந� அ��த$. உ.ள��த$ 

ப�பாலி கிறா� எ�பேத. ”கதமப�”- ”எ&ப�ேயா”- இ9த  கா�ய�ைத அவ� 

ப![கிறா� எ�0 [ஆசா�யா.] ெசா�கிறா�. க6டமான 

ஸாதைனதா�; ஆனா*$ ‘எ&ப�ேயா’ (கதமப�) அைத ஸாதி கிறா� எ�0 

தா�ப�ய$. பாதYள(ைய  ெகா!5 &ர$மா �"6�  கா�ய$ 

ப![வத),  ‘கதமப�’ ேபாடவ��ைல; அ&Cற$ "�ர� ஸ$ஹார$ 

ப![வைத3 ெசா�*$ேபா�$ ேபாடவ��ைல. இ=ேக ம�5$ 

ேபா��" கிறா�. ஏென�றா� �"6� எ�ப� ெகாVச நாழி ப!ண� 
%�9� ேபாகிற கா�ய$. ஸ$ஹாரேமா அைதவ�ட  ,ைற3ச� நாழிேய 

ப��&ப�! ஒ�ைற உ!டா ,வைதவ�ட அழி&ப� 

ஸுலப9தாேன? ஆனா� ஜக�ப�பாலன$ எ�ப�தா� ெரா$ப நW!ட 

கால$ — Dக=க., க�ப=க. — ப!ண ேவ!�யதாய�" கிற�. 

இ�தைன நW!ட கால$ வ�6[ ஜக�ைத� தா=,கிறாேர எ�பதா�தா� 

இ=ேக மா�திர$ ‘கதமப�’ ேபா��" கிறா�. 

ெப�யவ�க;ைடய பாத Yள(ைய சிரஸி� வஹி&பேத %ைற, அ�ேவ 

ெப�ய பா ய$. பதிநா* ேலாகமாக:$ ஆகிD.ள அ$பா;ைடய பாத 

Yள(ைய மஹாவ�6[ சிரஸி� வஹி கிறா�. 

இவ� சிரஸி� வஹி கிறாெர�றா� ஈ3வரேனா ஸ�வா=க�தி*$ 

ப�ேமா�Yளனமாக& Qசி  ெகா!�" கிறா�. ”/Y ந=! Xசிய 

/ன�வ�” எ�0 ெப�ய Cராண$ ெசா�*$ ெதாைகய�யா�கள(� 

ஈ3வரவைனD$ ேச��� வ�டலா$ேபாலி" கிற�! பாத Yள( ச��தச 

ேலாக=களாக:$ ஆய�)ற�லவா? ஸ$ஹார கால�தி� 

அதXவளைவD$ ஈ3வர� ெபா�& ெபா�யாக ப�ம$ ப!ண�, ”இத), 

Hல$ அ$பாள(� பாதYள(யானதா� இ�ேவ அ�தா�” எ�ற 

எ!ண�தி� அைத சEர$ Qரா:$ Qசி ெகா.கிறாரா$! 

ெச க3 சிவ9த அ$பா;ைடய பாத�தி� Yள( �வபாவ�தி� 

சிவ&பாக�தான(" ,$. ேவதமாதா அ$பாள(� பாத�தி� தைல ைவ�� 

நம�கார$ ப![$ேபா� அ9த3 சிவ&C& ெபா� அவ. வ,��ேல 

,=,மமாக ஒ�� ெகா.கிற� எ�0 ஸஹ�ரநாம�தி� 

வ"கிற�: -�தி ^ம,த ஸி,3. "�த பாதா�ஜ 3ள�கா.அ9த  

,=,ம& ெபா�கள(� ஒ�0 அ&Cற$ &ரளயா ன(ய�� ப�ம வ�Qதியாக 



  202 

உ"மாறிய�" கிற�! �வாமி ப�ரஸாதமாக வ�Qதி, அ$பா. 

ப�ரஸாதமாக  ,=,ம$ ெகா5&ப� வழ க$. இ=ேக அ$பா. 

,=,மேம �வாமி , வ�Qதியாகிய�" கிற�! 

தி�H��திக;$ அவைள ஆராதி கிறா�க. எ�0 ேம� 3ேலாக�தி� 

ெசா�லிவ��5 இ=ேக அவ�க;ைடய [��H��திக;ைடய] 

 "�ய=கைள3 ெசா�லிய�"&பதா�, அ9த ஆராதனா பலனாக& ெப)ற 

அவ;ைடய அN ரஹ பல�தி� ேம�தா� அவ�க. இ9த  

கா�ய=கைள3 ெச+ய %�கிற� எ�ற உ!ைம ெதா கி நி)கிற�. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 35 
BY SAI SRINIVASAN ON  FEBRUARY 9, 2017 • (  0 )  

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ram 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 35 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

ேவட%$ நW0$ வ�ள=க நி0�தி  

>5ெம+� ெதா!ட� ,ழா��ட� >�� 

தி"நW)0& பதிக$ பா�, >�பா!�யன(� ெவ&Cேநாைய 

நW கி, சா கிய�கைள ெவ�0 ைசவ�ைத மA!5$ உய��&ப��தா� 

ஞானச$ப9த�.  அதிச=கர�, அ$பாள(� பாத Yள(யாகேவ 

நிைன��, சிவெப"மா� தி"நW)ைற த� உட� %?வ�$ 

Qசி ெகா.வதா+ பா�னா�.  ம)ெறா" இட�தி*$, ஆதி 
ச=கர�, வ�Qதிய�� ெப"ைமைய  >0கிறா�: 

[�ரமTய 5ஜ0க� – ேலாக� 25: 

“அபமார 1Aட_யா�ச �ரேமஹ 

 Eவேரா,மாத 1	மாதிேராகா மஹா, தஹ 

 ப�சாசச ச�ேவ பவ� ப�ரXதி� 

 வ�ேலா"ய >ணா� தாரகாேர �ரவ,ேத”(25) 

ெபா�� 

 

“தாரகா@ரைன வத$ ெச+தவேன! 

வலி&C, காச$, ,6ட$, @ர$, ேமகெவ�ைட, ,ட�C!,C)0ேநா+, ப�சா@ 

ம)0$ மன&பய$ எG$ ேநா+களைன��$ ப�ன W� இைலய�� 

ைவ��� தர&ப5$ உ� தி"நW)ைற& பா��த மா�திர�தி� பற9ேதா� 

மைற9�வ�5$.” 

ஆதி ச=கர�, தி"3ெச9Y�� பா�ய @&ரம!ய Cஜ=க�தி� இXவா0 

,றி&ப�5கிறா�. பா��த மா�திர�திேலேய ேநா+கைள& பற க� ,$ 

எ�0 அவ� ,றி&ப�5$ ‘ப�ர Qதி‘எ�ப� எ�ன? 
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வ�Xதிய�( வரலா! 

‘ப�ர‘ எ�ப� இைல. Qதி எ�ப� நW0. ெச9திலா!டவ� தி" ேகாய�லி� 

இைறவன� ப�ரசாதமாகிய தி"நW0, ப�ன W� இைலய�� ைவ��� 

தர&ப5கிற�. இத� மணேம தன(�த�ைம உைடயதாக இ" ,$. 

இைலய�னா� வ�Qதிய�� மண$ இ�G$ அதிக� கிறேதா எ�0 >ட� 

ேதா�0கிற�. எ�னவானா*$ ச�, இைல வ�Qதிய�� 

ெச9திலா!டவன(� அ". மண$ வ W@கிற� எ�ப�தா� நிஜ$. 

இைல வ�Qதிய�� வரலா0, எ�னெவ�0 பா�&ேபா$. ெச9Y�� 

7ரப�மாதிய�கைள ஒ5 கிவ��5 கட)கைரய�� கல=கைர வ�ள க$ 

ேபா�0 ஒள( வ Wசி நி�றா� %"க& ெப"மா�. அவன� ெப"ைமைய� 

�தி�த ேவத=களைன��$ ஒ�0 ேச�9� ெச9திேலான(� மகிைமைய 

வ�ள ,$ ப�ன W� மர=களாக இXவ�ட�தி� ேதா�றின. 

 எனேவ இவ)றி� இைலக;$ ேவத ம9திர ச திைய உைடயைவ 

எ�கிற� Cராண$. ப�ன W� இைலய�� ப�திர&ப5�த&ப5$ வ�Qதிய�*$ 

ேவத ம9திர ச திக. நிைற9� வ�5கி�றன.தவ�ர, ப�ன W� இைலய�� 

காண&ப5$ 12 நர$Cக. %"கன� ப�ன(" கர=கைள 

நிைனc�5வனவாக அைம9�.ளன. 

தாடைக எG$ ெப!ைண ராமப�ரா� Hலமாக வத$ ெச+த 

காரண�தினா� தன , ஏ)ப�ட ,�ம$ %தலான ேநா+க. 

தWர, ராமப�ரா� த� கனவ�� >றியப�,ெச9திலா!டவ� இைல 

வ�Qதிைய� த���  ெகா!5 ேநா+க. நW=க& ெப)றா� வ�@வாமி�திர 

மக�ஷி. 
ஆதி ச0கர�� ெச,திலாTடவன�( ந=!� 

 ஆதி ச=கரர� வாRவ�*$ இைல வ�Qதி மகிைமைய வ�ள ,வதான 

ஒ" ச$பவ$ ஏ)ப�ட�. அவ"ட� ஏ)ப�ட வாத=கள(� ேதா)ற 

அப�நவ,&த� எ�பவ�, ஆப�சார ேவ.வ� ெச+� ச=கர" , உடைல 

வ"��$ ேநா+ உ!டாக3 ெச+� வ��டா�. 

அ கால�தி� அவ� வட க�நாடகாவ�*.ள ேகாக�ண� தி"�தல�தி� 

த=கி வழிபா5 ெச+� வ9தா�. ஒ" நா. இர:, இைறவ� 

ேகாக�ேண�வர� அவ� கனவ�� ேதா�றி, “எ� ,மார� ஷ!%க� 

,�ய�" ,$ C!ண�ய� தலமான ஜய9திCர$ எG$ தி"3ெச9Y� 

ெச�0 அவைன� த�சி�தா� உ� ேநா+ %)றி*மாக நW=க& 



  205 

ெப0வா+” எ�0 >றினா�. உற=கி எ?9� பா��த ச=கர�� அ"கி� 

வ�Qதி இ"9த�. 

ேகாக�ேண�வர� ஆைண&ப�, ெச9Y� வ9தைட9தா�, ஆதிச=கர�. 

கடலி� நWரா�, ப�� இைறவ� ச�னதிய�� மன%"கி 
நி�றேபா�, ஆதிேசஷனாகிய பா$C ஊ�9� ஊ�9� இைறவ� 

ச�னதிைய அைட9தைத  க!டா�. அேத ேநர$ அவ" ,$ இைற 

த�சன$ கி��ய�. 

அவ� அ"ளாேல, மைட திற9த ெவ.ள$ ேபால அவ� தி"வாய�லி"9� 

@ேலாக=க. ெவள(வ9தன. அ��தா� @&ரம!ய 

Cஜ=க$.  ஸ$� "த�தி� பா$ைப& Cஜ=க$ எ�ப�. 

ஸ$� "த  இல கண&ப�, Cஜ=க வ�"�தமாக அைம9தன பாட�க.. 

பா� %��� இைல வ�Qதிைய& ெப)0 அண�9� ெகா!ட ச=கர" , 

ெவ, வ�ைரவ�� ேநா+ ,ணமாய�)0. 

ஆதிச=கர� நிைன�தி"9தா�, தாேன ேநாைய வ�ர�� இ" க 

%�D$.ஆனா� மாGட அவதார�தி�, அ��யைர, தாேன அGபவ��� 

உலேகா" ,& ப�ர Qதிய�� ெப"ைமைய ெவள(&ப5�த அவ� 

நிகR�திய தி"வ�ைளயாடேல இ� எ�0 >றலா$. 

இ�தா� வ�Qதி மஹா�மிய$.  தி"நW)றி� ெப"ைமகைள நா$ 

உண�9�, அைத ஒ" கா*$ வ�ல காம�, த��� ெகா.ள ேவ!5$. 

“ேவட%$ நW0$ வ�ள=க நி0�தி” எ�பதி� ‘நW0‘ எ�G$ தி"நW)றி� 

ெப"ைமகைள ப��ேதா$.  அ5�ததாக ‘ேவட$‘ எ�G$ ெசா�லி� 

ெப"ைமைய சி9தி&ேபா$. 

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ� – பாக$  36 

 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

ேவட%$ நW0$ வ�ள=க நி0�தி  

>5ெம+� ெதா!ட� ,ழா��ட� >�� 

  

ேவட$ எ�றா� ‘சிவ ேவட$‘.  அ�ேவ தி"ேவட$.  தி"நW0 

அண�த�, "�திரா1$ அண�த�, ஜடா%� த��த� – இைவ % கிய 

சிவேவட=க..  இ9த ேவட$ Q!டவ�கைள, அவ�க. 

எ�த�ைமய�னராய�G$ அவ�கள(� ,)ற$ பாரா�, அவ�க. 

Q!�" ,$ சிவேவட�ைத  க"தி அவ�கைள வழிபட� ேவ!5$.  

சிவேவட$ த��த அ�யவ�க., எத),$ அVச� ேதைவய��ைல. 

இவ�கைள& Qஜி&பவ�க; , கிைட காத� ஒ�0$ இ�ைல.  

இவ)றி� தி"நW0 ஒ�ைறேய ப�ரதானமாக  ெகா!5, அத)காகேவ த� 

உய�ைரD$ �ற9� சிவெப"மாேனா5 ஐ கியமானா� 

ஏனாதிநாதநாயனா�.  ஜடா%� ஒ�ைறேய காரணமாக ெகா!5, எ�D$ 

தWய�� C,9� உய��நW��, சிவெப"மாேனா5 கல9� % திD)றவ� 

CகR3ேசாழ நாயனா�. தி"நW0, "�திரா1$, ஜடா%� %தலிய 

அைன��$ >�ய சிவேவட�ைத ெபா"ளாக  ெகா!5 % தி ெப)றவ� 

ெம+&ெபா". நாயனா�.  இவ�க. எ�லா$ Cன(த�க..  சிவேவட$  

Q!டவ�கைள சிவெப"மானாகேவ க!5, அவ�களா� 

வVசி க&ப�5, கபடமாக  ெகாைலD!டா�க..  

இ"&ப�G$, சிவேவட�தி� மA� ெகா!ட ப தி 
காரணமாக,சிவாN கிரஹ�தா�, சிவேஜாதிய�� கல9� நாய�மா�க. 

ஆனா�க..  இ9த& C!ண�ய�கைள ஒ"கண$ நிைன�தாேல ந$ 

பாவ=க. அக*$.  இ&ப�யாக,சிவேவட�தி� ெப"ைமைய வ�நாயக& 

ெப"மா� ஒளைவ , வ�ள=கைவ�தாரா$. “ேவட/� ந=!� வ�ள0க 

நி!�தி“.  இ9த& Cன(த�கள(� வாR ைகைய நா$ ெத�9�ெகா.ள 

ேவ!டாமா? நம ,$ ெகாVச$ C!ண�ய$ ேசர�5ேம.  ‘ேவட%$ 

நW0$ வ�ள=க நி0�தி‘ எ�ற வ�க; ,3 சா�றாக நி),$ இ9த H�0 

நாய�மா�கள(� ச��திர�ைத @" கமாக அறி9�ெகா.ேவா$. 
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ெம7�ெபா�� நாயனா�: 

ெத�ெப!ைண ஆ)றி� ெத� கைரய�� சிற&Cட� வ�ள=,$ 

தி"ேகாவ�nைர ஆ!5 வ9தவ� ெம+&ெபா". நாயனா�.  

சிவெநறிய�� சிற9� நி)பவ�. அ�யா�க. க"�தறி9� ஏவ� C�D$ 

த�ைம உைடயவ�.  இவ� சிவன�யா�கள(� தி"ேவட�ைதேய 

ெம+&ெபா". (ஸ�ய$ ) எ�0 க"தி வ9ததா� ெம+&ெபா". நாயனா� 

எ�ற தி"நாம$ ெப)றா�. சிற9த வ Wர�.  அறெநறி வ?வா� 

ஆ!5வ9தா�.  சிவன�யா�கைள அனவரத%$ ேபா)றி& பண�D$ 

சிவேநச3 ெச�வ�.   இ$ம�னன(� மனதி� சிவன�யா�கள(� 

தி"ேவட%$ ேதா)ற&ெபாலி:$ க� ேம� எ?��ேபா� 

எ&ெபா?�$ நிைல�� இ"9த�.  இXவா0 சிவப திேயா5 

வாR9�வ9த ம�ன" , ஒ" ேசாதைன. பைக அரச� 

%�தநாத�, இவ"ட� ேபா� C�9� அதி� எ�லா %ைறD$ 

ேதா�வ�D)0, Cற%�கி�5 ஓ�யவ�, ெம+&ெபா". நாயனாைர 

7R3சியா� பழிவா=க எ!ண$ ெகா!டா�. 

%�தநாத� ைசவேவட$ Q!டா�. தி"நW)ைற ேமன(%?வ�$ வா�& 

Qசி ெகா!5, ைகய�� ஓ� ஓைல3@வ�ையD$ அதி� ஒ" க�திையD$ 

மைற�� ைவ�� தி" ேகாவ�n� ம�ன� அர!மைனைய 

அைட9தா�.  சிவேவட$ Q!�"9த அவைன ஒ"வ"$ 

அர!மைனய�� த5 கவ��ைல. 

  

ம�னன(� ப.ள(யைற வாய�� வைர வ9�வ��டா�.  அ=, ம�னன(� 

ெம+ கா&பாள� த�த� எ�பவ� 

வாேளா5 காவ* , நி�0ெகா!�"9தா�. கபடமாக சிவேவட�தி� 

இ"9த %�தநாத�, ம�னைன உடேன பா� கேவ!5$ எ�ற 

ேதாரைணய�� த�தைன& பா��தா�.  ,றி&பறி9� த�த�, ‘ஐயா! 

ம�னவ� அ9த&Cர�தி� அரசியாேரா5 �ய��0ெகா!�" கிறா�.  

கால$ அறி9� ேதவE� உ.ேள எ?9� அ"ளா� ேவ!5$‘ எ�0 

ேவ!� ெகா!டா�.  அைத ெசவ�ம5 காத %�தநாத�, தைடையD$ 

மAறி, ‘ம�ன" , த"ம�ைத உபேதசி&பத)காகேவ இ=, 

எ?9த"ள(D.ேளா$‘ எ�0 கதைவ� திற9�ெகா!5 உ.ேள 
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ெச�றா�.  ச&த$ ேக�5� �[ ,)றவறா+ எ?9த 

அரசியா�, சிவன�யா� ேவட�தி� ஒ"வ� வ"வைத& 

பா���, ம�னைரD$ எ?&ப�னா�.  ம�ன"$ தி5 கி�5 எ?9தா�. 

  

க.ள$ கபடம)ற ெம+&ெபா". நாயனா�, தி"நW0 அண�9� வ9த 

%�தநாதைன வண=கி ‘தா=க. எ?9த"ள(ய� யா� 

காரணேமா?’ எ�0 பண�:ட�  வ�னவ�னா�.  %�தநாத�, ைகய�� 

ைவ�தி"9த  ஓைல@வ�ைய  கா��, இ9த ஆகம dைல உம , 

உபேதசி கேவ வ9ேதா$ எ�0 நா >சாம� >றினா�.  %க$ மல�9த 

அரச�, %�தநாதG , உய�9த ஆசன�ைத  ெகா5��, தா$ தைரய�� 

அரசிேயா5 அம�9�ெகா!டா�.  %�தநாத�, ம�னைரD$ 

அரசியாைரD$ மாறி மாறி& பா��தா�.  தா$ அ=ேக இ"&பைத இ9த3 

சிவன�யா� வ�"$பவ��ைல எ�பைத  ,றி&பா� அறி9த அரசியா� 

அ=கி"9� ெவள(ேயறினா�.  ம�னவ"$,%�தநாதைன ேவ!�, சிர$ 

தாR�தி அவ� பாத�தி�  வண=கினா�. அ9த� த"ண$ பா���, அ9த 

வVசக� ஓைல3 @வ�ய�� மைற��ைவ�தி"9த வாைள  ைகய�� 

உ"வ�, தா� நிைன�தப�ேய ெச+தா�.  ம�ன� ர�த ெவ.ள�தி� 

சா+9தா�.  அ9த நிைலய�*$, ம�ன� அவ� மA� ெவ0&ேபா ேகாபேமா 

ெகா.ளவ��ைல.  மாறாக, சிவேவட�தி� இ"9த அவைன 

சிவெப"மானாக நிைன��� ெதா?தா�. வண=கினா�.  இைத  க!ட 

ெம+ கா&பாள� த�த�, த� உைடவாைள உ"வ� %�தநாதைன  

ெகா�ல ஓ=கினா�.  ர�த$ ெசா�ட3 ெசா�ட தைரய�� வ WR9� கிட9த 

ெம+ெபா".நாயனா�, அ9த நிைலய�*$,தா=க%�யாத 

ேவதைனய�*$, “த�தா! இவ� ந$மவ�. இவ" , எ9த இைடi0$ 

ேநராம�, ந$ எ�ைல வைரய�� ெகா!5 வ��5 வ��5 வ"வா+” எ�0 

ஆைணய��டா�.   த�தG$ அXவாேற ம�ன�� ஆைணைய 

நிைறேவ))றிவ��5 மிகவ�ைரவாக அர!மைன தி"$ப�னா�.  

அ�வைர ம�ன� உய�� ஊசலா� ெகா!5 ���� ெகா!�"9த�.  

த�த� சிவன�யாைர ப�திரமாக எ�ைலய�� வ��5 வ��5வ9த 

ெச+திைய ெம+&ெபா". நாயனா�ட$ெசா�னா�.  அைத  ேக�ட 

ம�னவ�, நா ,ழறியப�ேய ‘நமசிவாய‘ எ�0 ெசா�லி ெகா!5 

தைரய�� சா+9தா�.  அவ� உய�� ப��9த�. 
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அ&ெபா?�, அ9த அைறய�� ஒ" ேபெராள( ேதா�றிய�.  �ஷப 

வாகன�தி� சிவெப"மா� உைமDட� எ?9த"ள(னா�.  சிவெப"மா� 

தி"வ"ளா�,ெம+&ெபா". நாயனா�, மA!5$, உய�� ெப)0, C�& 

ெபாலி:ட� எ?9தா�.  ெம+&ெபா". நாயனா" ,$, அவ� 

அரசியா" ,$, எ&ெபா?�$ த$ேமா5 வா?$ சிவ&ேப)றிைன 

அ"ள(னா� சிவெப"மா�.  உய�� ேபாகி�ற சமய�தி*$ >ட 

சிவன�யா�கள(ட��$, ெவ!ணW0 அண�9தவ�கள(ட��$ 

ப திDைடவரா+ வாR9� க�� சிவசாDUய�ைத அைட9த 

ெம+&ெபா". நாயனா�� ப தி எ��ைண சிற&C மி க� எ�பைத எவ� 

அளவ�டவ�லா�? 

  

இ9த3 ச��திர$ ெச+D$ 7சைன:  1) சிவாலய=கைள வ�தி வ?வா� 

நட�த� ேவ!5$.  இ� ம�ன� கடைம 2) சிவேவடேம ெம+&ெபா". 

எ�0 ெகா.ள� ேவ!5$ 3) சEர$ 

நW=,$ேபா�$, சிவ�யான�திலி"9� நW=காதி" க ேவ!5$. 

  

ஏனாதி நாத நாயனா� 

 

ேசாழ நா��� எய�ன`� எ�ற ஊ�� ஈழவ� மரப�� ேதா�றிய 

ஏனாதிநாத நாயனா�, தி"ெவ!ணW)0 ப திய�� ச)0$ 

,ைறயா�, ெம+&ெபா". நாயனா� ேபாலேவ தி"நW0 அண�9தவ� 

யாராக இ"9தா*$ அவ�கைள சிவெப"மானாகேவ நிைன�� 

வழிப5வா�.  பைகவ� ேமன(ய�� வ�Qதி த��தி"9தா�, பைகைமைய 

மற9�, அவைர வண=கி வழிப5வா�.  இவ� ெப�ய வா. வ Wர�. ஒ" வா. 

பய�)சி ப.ள( >ட$ நட�தி� அதி� வ"$ வ"வாைய 

சிவ�ெதா!�)ேக அ�&பண��� வ9தா�.  அேத ஊ��, அதி7ர� 

எ�பவ�, ஏனாதிநாத நாயனா�ட$ ெபாறாைம ெகா!5, அவைர 

ச!ைட , அைழ�தா�.  வ Wர%$ பரா ரம%$ உைடய ஏனாதிநாத 

நாயனா�, அதி7ரைன� ேதா)க��தா�.  இதனா� அதி7ரG , 

ெபாறாைம அதிகமாய�)0.  ஏனாதிநாத நாயனாைர, ேந�ைடயாக ேபா�� 

ெவ�ல%�யா� எ�0, வVசைனயா� அவைர ெவ�ல %�ெவ5�� 

ஒ"நா. அவைர மA!5$ ச!ைட , அைழ�தா�.  

அ&ெபா?�, வVசைனயாக, உட�,ெந)றி %?�$ தி"ெவ!ணW0 
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த��� ெகா!5 அைத கவச$, ேகடய�தா� மைற�� ெகா!5 

ச!ைட , வ9தா�.  ச!ைடய��ேபா� ஏனாதிநாத நாயனா� 

ைககள(ேல அதிேவக��ட� @ழ�0ெகா!�"9த வா., அதி7ரன(� 

உடைல  கிழி�� அவைன  ெகா�லவ"$ த"ண�தி�, அதி7ர�, த� 

உடைல மைற�� ெகா!�"9த கவச�ைதD$, ேகடய�ைதD$ 

வ�ல கினா�. ெவ!ணW0 அண�9தி"9த அதி7ரன(� ெந)றிைய& 

பா��� தி5 கி�டா� நாயனா�. அவர� ைகக. தள�9தன. வ Wர$, ப தி , 

அ�ைமயான�.  ‘ஆ! தி"நW0 த��த சிவ�ெதா!ட�ட$  நா� பைகவ� 

எ�0 நிைன�� ேபா��ேடேன !  இ�தைன நாளாக,இவ�ட$ காணாத 

ெபாலிைவ, இ&ெபா?� இவ� ெந)றிய�� த��தி" ,$ தி"நW)றா� 

இ&ெபா?� கா!கிேற�!  இவ� சிவெதா!டேர தா�.  இவ�ட$ இன(D$ 

ேபா�டமா�ேட�.  சிவெப"மா� எ� ப�ைழைய& 

ெபா"�த"ளேவ!5$.  இன(ேம� நா�, இவ� உ.ள  ,றி&ப�� வழிேய 

நி)ேப�” எ�0 எ!ண�, த� ைகய�லி"9த வாைளD$ ேகடய�ைதD$ 

கீேழ ேபாட எ!ண�னா�. அ�த"ண�தி�, அவ" , ேவெறா" 

எ!ண%$ ப�ற9த�.  தா$ ஆDத=கைள  

கீேழேபா�5வ��டா�, நிராDத பாண�யான ஒ"வைர  ெகா�றா� எ�ற 

பழி, இ9த அ�யா" , வ9�வ�5$.  இ9த அபகீ��தி சிவன�யா" , 

ஏ)பட >டா�” எ�ற எ!ண�தி�, வா. , ேகடய�ைத கீேழ 

ேபாடாம�, ேபா� C�வ�ேபா� பாசா=, பாவைன ெச+தா�.  ப��ன� 

நட9தைத, நா$ ெசா�ல:$ ேவ!5ேமா? பைகவ� அவ� நிைன�தப� 

ெச+தா�. நாயனா�� ஆவ� ப��9த�.  ஆகாய�தி� ேபெராள( ெத�9த�.  

சிவெப"மா� உைமDட� எ?9த"ள(, நாயனா" , 

சிவசாDUஜிய�ைத� த9த"ள(னா�. 

  

இ9த ச��திர�தா�, நா$ அறி9�ெகா.ளேவ!�ய�:  தி"ெவ!ணW0 

அ".மயமான�.  சிவன(� தி"ேமன(ய�� எ9ேநர%$ 

ப�ரகாசி�� ெகா!ேடய�" ,$ தி"நW0 அண�வதா� மன(த�க; , 

அமர வாR: கி�5$. உ+D$ வழி , உய�9த மா� க$ ப�ற ,$.  

இ�தைகய தி"ெவ!ணW)றி� ெப"ைமைய உண�9தி"9த 

நாயனா�, தி"ெவ!ணW)0 ,$, ெவ!ணW0 அண�9த அ�ப� ,$ 

கா��வ9த ேபர�ைப�தா� எ&ப� ேபா)0வ�? 
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5க`-ேசாழ நாயனா�: 

க"cைர ஆ!ட ேசாழ மாம�ன�.  சிவெப"மான(ட��$ அவ"ைடய 

அ�யா�ட��$ எ�ைலய��லா அ�C$ ப திD$ Q!5 இ"9தா�.  

க"c�� எ?9த"ள(ய�" ,$ ப@பதW�வர�, CகR3ேசாழன(� ப திைய 

உலகறிய3 ெச+ய தி":ள$ ெகா!டா�. அத)காக ஒ" ச9த�&ப$ 

ஏ)ப�ட�. 

  

எ!ண)ற அரச�க. CகR3ேசாழG , க&ப$ க��வ9தன�.  அதிக� 

எ�ற ம�ன� ம�5$, க&ப$ க�ட ம0��வ��டா�. இைத அறி9த 

CகR3ேசாழ�,அதிகைன ெவ�0 வர த� அைம3ச" ,  

க�டைளய��டா�.  ம�ன� க�டைள , அ�பண�9� அைம3ச"$, ஒ" 

ெப"$ பைடDட� ெச�0 அதிகைன ெவ�0,பலவைக ெபா". 

,வ�ய�கைளD$, யாைனகைளD$, ,திைரகைளD$, ேபா�� மா!ட 

வ Wர�கள(� தைலகைளD$ெவ)றி , அைடயாளமாக எ5��வ9தா�.  

பைடகள(� வ Wர$ க!5 Q�&C அைட9த அரச�, ஒ" தைலய�� சைட%� 

இ" க  க!டா�.  சைட%� க!5 அரச� உ.ள$ ந5=கிய�.  உ.ள$ 

பைதபைத�தா�.  அவ� க!கள(� நW� நிைற9த�.  ெப"$ ப�ைழ 

நட9�வ��டதாக மன$ ெவ�$ப�னா�.  அவ� ” எ� ஆ�சிய�� ைசவ 

ெநறி , பா�கா&C இ�லாம� ேபா+வ��டேத!  தி"%�ய�ேல சைட 

தா=கிய சிவன�யா� ஒ"வ� எ�னா� 

ெகா�ல&ப�5வ��டாேர, சிவெப"மாG , எXவள: ெப"$ பாவ�ைத 

ெச+�வ��ேட�!  நா� அரச� அ�0.  ஒ" ெகா5=ேகால�.  இன(D$ 

நா� உய�"ட� இ"&பதா?” எ�ெற�லா$ ெசா�லி மிக:$ C!ப�டா�.  

இத), ப�ராய3சி�தமாக தW ,ள(�� இற க:$ �ண�9�வ��டா�.  ஒ" 

ெப�ய ெந"&C  ,!ட�ைத ஏ)றி,   தி"3சைடைய உைடய 

ெவ�5!ட தைலைய ஒ" த=க�த��� @ம9� 

ெகா!5, சிவாயநம எ�ற ஐ9ெத?�� ம9திர�ைத 

உ3ச��� ெகா!ேட, ,!ட�ைத வல$ வ9�, ெபா)றாமைர  

,ள�தி� ,ள(&பவ� ேபா�, உ.ள கள(&ேபா5 தW&ப�ழ$ப�G.ேள 

C,9தா� ம�ன�.  அ&ெபா?� ேதவ �9�ப� ம=கல நாத$ எ=,$ 

ேக�ட�. சிவெப"மான(� தி"வ� நWழைல அைடD$ ெப0வாRைவ& 
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ெப)றா� ம�ன� CகR3ேசாழ� ! 

  

ஜடா%�Dட� இ"9த ஒ" தைலைய& பா���, சிவன�யா" ,3 ெச+த 

அபராத$, சிவாபராத$ எ�0 எ!ண�, பVசா1ர�ைத 

ெசா�லி ெகா!ேட தWய�� C,9�   த� உய�ைரD$ மா+�ெகா!5 

அழியா& CகR ெப)0 சிவெப"மாேனா5 கல9த CகR3ேசாழ�� ப தி 
மா!ைப அளவ�ட:$ வ�லவ� உ!ேடா? 

  

இ9த ச��திர=க. எ�லா$ நம , ெத�வ�&ப� எ�ன? சிவேவட�தி� 

ெப"ைம.அ5�த%ைற, நா$ சிவாலய$ ெச�0 63 நாய�மா�கைள 

த�சி ,$ெபா?�,அவ�கள(� வரலா0 %?வ�$ நா$ க!%� 

நிழலாட ேவ!டாமா?  எ&ேப�&ப�ட மஹா�க., ந$ ேதச�தி� 

அரச�களாக இ"9தி" கிறா�க.!  பVசா1ர�ைத உய�� H3சாக  

ெகா!5, சிவாலய=கைள ேபாஷி��, அ�யா�கைள வண=கி, வ Wர�� , 

வ Wரமாக:$, பண�: , பண�வாக:$ இ"9� த$ ம கைள கா&பா)றிய 

அரச�க. அவ�க..  நாய�மா�க. எ�0 நா$ வழிபட� த,9த ெத+வ 

நிைல , உய�9�வ��டா�க.. அவ�கைள நிைன: >�9த நா%$ 

பா யசாலிகேள! 

அ5�த பதிவ�� சிவேவட�தி� ெப"ைமைய ஞானச$ப9த� ஒ" 

பதிக�தி� எ&ப� CகR9� பா�ய�" கிறா� எ�பைத&  பா�&ேபா$. 

  

ேவட%$ நW0$ வ�ள=க நி0�தி  

>5ெம+� ெதா!ட� ,ழா��ட� >�� – இத� வ�ள க$ நW!5 

ெகா!ேட ேபாகிறேத! 

  

ம)றைவ அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 37 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

ேவட/� ந=!� வ�ள0க நி!�தி 
  

ேவட%$ நW0$ வ�ள=க நி0�தி – எ�ற அகவ� வ�கைள 

ப��� ெகா!�" கிேறா$.  அதிேல, இ�வைர, ‘நW0‘ எ�G$ 

தி"நW)றி� ெப"ைமைய வ��வாக& பா��ேதா$.  ‘ம9திரமாவ� 

நW0‘ எ�0 தி"நW)0& பதிக$ பா�ய தி"ஞானச$ப9த�, 

‘ேவட$‘ எ�பதாகிய ‘சிவேவட�தி�‘ ெப"ைமையD$ ஒ" பதிக�தி� 

பா�D.ளா�.  நW)றி� ெப"ைமைய&  பா�ய அேத 

தி"வாயா�, ேவட�தி� ெப"ைமையD$ பா5கிறா�.  தி"9�ேதவ�,� 

எ�ற அ"ைமயான சிவ�தல$.  அ=, 

சிவெப"மா�  ‘க)கேட�வர�‘ எ�ற ெபய�� வ W)றி" கிறா�. இவ�� 

ேம� பட&ப�ட�தா� இ9த& பதிக$. 

  

,$பேகாண$ அ"கி� தி"வ�சந�n� / தி"வ�ைடம"Y� எ�ற 

ே1�ர�தி), அ"கி� ‘தி"9� ேதவ� ,�‘ எ�ற மஹாே1�ர$ 

இ" கிற�. 2000ஆ!5க. பழைமயான மிக& ெப�ய சிவாலய$.  

[அ9ேதா! இ&ெபா?� ப?� அைட9�.ள�].  இ=,.ள சிவ�, ப�ண� 
ந="1� சிவ(. இவ� �வய$C லி=க$.  ஒ"சமய$ ேசாழம�ன� 

இ&ப,திைய ஆ�சி ெச+� வ9தா�.  அவG , வாத ேநா+ உ!டான�. 

பல ைவ�திய=க. பா���$ ேநா+ ,ணமாகவ��ைல.  சிவப தனான 

அ$ம�ன�, ேநா+ தWர அ";$ப� சிவெப"மான(ட$ ேவ!�னா�.  

ஒ"சமய$ வயதான ம"��வ த$பதிய�ன� அவன� அரசைவ , 

வ9தன�.  த=க. ெகா!5வ9தி"9த வ�Qதிைய தW��த�தி� கைர�� 

ெகா5�தன�.  அ9த ம"9ைத சா&ப��ட உடேன ம�ன� ேநா+ நW=கி 
எ?9தா�.  ம"��வ த$பதிய�னைர தம� அரசைவய�� ராஜ 

ைவ�திய�களாக த=,$ப� ேவ!�னா�.  அைத அவ�க. 

ம0��வ��டா�க..  ெபா�G$ ெபா";$ ப�சாக  ெகா5�தா� 

அரச�.  அைதD$ அவ�கேள ஏ)0 ெகா.ளவ��ைல.  வ�ய9த ம�ன� 

அவ�கள(ட$ “த=க. வ�"$Cவ� எ�வாக இ"9தா*$ தய=காம� 

ேக;=க.; அைத நிைறேவ)றிைவ&ப� எ� கடைம!‘ எ�றா�.  ப��ன� 
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அவ�க. இXவ�ட�தி), அைழ��வ9� @வாமி இ"9த இட�தி� 

(Cைத9� இ"9த சிவலி=க�ைத  கா��)  ேகாவ�� எ?&C$ப� >றின�.  

ம�னG$ ஒ&C ெகா!டா�.  அ&ெபா?� லி=க�தி� அ"கி� ெச�ற 

இ"வ"$ அதG. ஐ யமாய�ன�.  வ9த� சிவெப"மாG$ பா�வதிD$ 

எ�0 உண�9த ம�ன� இXவ�ட�தி� ேகாவ�� எ?&ப�னா�.  இ,த" 

ேகாவ�லி	 உைற6� சிவெப�மான�ட� ேவT<"ெகாTடா	 க#� 

ப�ண�க� ந=01�.  ச�ப,த� இவைர ப�ண� ந=01� சிவ( எ(! 

 பா#கிறா�. 

  

ம�ன� ேகாய�� எ?&ப�யேபா� ஏ)கனேவ இ=, இ"9த 

அ$ப�ைகைய  காணவ��ைல.  எனேவ Cதிதாக ஒ" அ$ப�ைகைய 

ப�ரதி6ைட ெச+தா�.  ம"��வ� வ�வ�� வ9� 

அ"ள(யதா� ‘அ"ம"9� நாயகி‘ எ�0 ெபய� 7��னா�.  ஆனா� சில 

நா�கள(ேலேய ெதாைல9த அ$ப�ைக சிைல கிைட��வ��ட�.  

அதைனD$ இ=, ப�ரதி6ைட ெச+தா�.  இவ. ‘அQ�வ நாயகி’ எ�0 

அைழ க&ப�டா..  இவேள இ=, ப�ரதான அ$ப�ைக.  ஆகேவ 

இ�தல�தி� இர!5 அ$ப�ைக , இ"&ப� சிற&C. 

                                                                                                                                           

Cன�Qச$, Qச$, ஆய��ய$ ந1�திர$ ம)0$ கடக ராசி  கார�க; , 

இ� ப�கார �தல$.  �வாமிய�� லி=க� தி"ேமன(ய�� ந!5 

ஐ கியமான �ைளD$, இ9திரனா� ெவ�5&ப�ட காய%$ இ" கிற�  

(@வாமி ெபய� க)கேட�வர�). 

  

��வாச மஹ�ஷிய�� சாப�தா� ஒ" க9த�வ� ந!டாக& ப�ற9தா�.  

இ�தல�தி� �வய$Cவாக இ"9த சிவலி=க�ைத  Qைஜ ெச+� 

வ9தா�.  அேத சமய$, இ9திரG$, அ@ர�கைள ெவ�ல சிவ� அ". 

ேவ!� சிவQைஜ ெச+�  வ9தா�.  அ"கி� உ.ள 

C6க�ண�ய�� 1008 C6ப=கைள பறி�� தின%$ Qைஜ ெச+� வ9தா�.  

அதிலி"9� ஒ" C6ப�ைத தின%$ ந!5 Mப�தி� உ.ள க9த�வ� 

எ5�� Qைஜ ெச+� வ9தா�.  Qைஜய�� ஒ" C6ப$ ,ைறவைத  

க!ட இ9திர�, ஒ"நாள(�, ஒ" ந!5, C6ப�ைத  ெகா!5 சிவQைஜ 

ெச+வைத& பா��தா�.  உடேன த� வா. ெகா!5 ந!ைட 

ெவ��னா�.  அ3சமய$, சிவெப"மா� லி=க� தி"ேமன(ய�� ஒ" 
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�ைள உ!டா கினா�.  அதி� அ9த ந!5 (க9த�வ�) Nைழ9� 

ேமா1$ ெப)றா�.  அேத சமய$ இ9திரனா� ெவ�5&ப�டதா� 

லி=க�தி� ப�ள: உ!டாய�)0.  இ9திரG$, த�  தவ)ைற உண�9� 

தி"9தினா�.  அதனா� இ�தல$, தி�,* ேதவ( 1< எ�0 ெபய� 

ெப)ற�.  ஆனா� இ� இ&ேபா� ந!டா=ேகாய�� எ�ற ெபய�� 

வ�ள=,கிற�.   இ9திர� ெவ��ய ப�ளைவD$, ந!5 Nைழ9த 

�ைளD$ இ�0$ காணலா$.  காறா$ப@வ�� பா� அப�ேஷக$ 

ெச+தா� லி=க�தி� %�மA� ஒ" ெபா�ன(ற ந!5 ஊ�த� ேபா�ற 

த�சன$ இ�0$ காணலா$. மிக& ெப�ய சிவாலய$, ப?தைட9�.ள�. 

@வாமி அ$பா. க"வைறக;$ %� ம!டப=க;$ ம�5ேம உ.ளன.  

ேகாய�லி� பா�கா&ப��லாததா� தி"ேமன(க. ேவறிட�தி� ப�திரமாக 

ைவ க&ப�5.ளன. 

  

இ9த ஈச� மA� ச$ப9த� பா�ய பதிக$, சிவ ேவட�தி� ேம�ைமைய  

>0$ பதிக$.  இத� ெபாழி&CைரD$ வ�ள க:ைரD$  �ல� ச!%க 

ேதசிக ஞானச$ப9த பரமாசா�ய @வாமிக. எ?திய�. 

  

ம"9�ேவ! ��இைவ ம9திர= க.இைவ 

C�9�ேக� க&ப5$ C!ண�ய= க.இைவ 

தி"9�ேத வ�,�� ேதவ�ேத ெவ+திய 

அ"9தவ� ேதா�ெதா?$ அ�க.ேவ ட=கேள.   1 

 

1. ெபா".: தி"9�ேதவ�,�ய�� வ W)றி" ,$, ேதவ�க�ெக�லா$ 

ேதவனாக வ�ள=,பவG$, அ"9தவ�ேதா�களா� 

ெதாழ&ப5பவGமான சிவெப"மான(� தி"ேவட=க. 

(தி"நW0, உ"�திரா க$, சடா%�) ம"9� ேவ!5பவ� , 

ம"9தாக:$, ம9திர=க. வ�"$Cவா�க�, 

ம9திரமாக:$,சிவC!ண�ய3 ச�ைத ேக�க வ�"$Cவா�க�, 

அ&C!ண�ய& பயனாக:$ அைமD$. 
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வ�ள க:ைர: சிவெப"மான� ேவட=களாகிய தி"நW0 

"�திரா1$,  சைட%� ஆகிய இவ)ைற  க!ணா) 

க!டா*$, இXேவட�ைத மன�தா� நிைன�தா*$ அைவ ம"9� 

ேவ!�னா� , ம"9தாக:$, ம9திர$ வ�"$ப�னா� , 

ம9திரமாக:$, சிவC!ண�ய3 ச�ைத ேக�க வ�"$ப�னா� , 

அ&C!ண�ய& பலனாக:$ பய�த"$ எ�ப� இத�க"��. இ=, 

“அ�க.” எ�ற� சிவெப"மாைன, “எ$ அ�க. நி�றவாேற” எ�ற அ&ப� 

"வா கா*$ அறிக. இ&பதிக�தி� ஒXெவா" பாடலி*$ இ3ெசா� 

பய��0 வ"கிற�. 

  

வ Wதிேபா  காவன வ�ைனையவ W� 5Xவன 

ஓதிேயா�  க&படா& ெபா"ைளேயா� வ�&பன 

தWதி�ேத வ�,�� ேதவ�ேத ெவ+திய 

ஆதிஅ9 த$மிலா அ�க.ேவ ட=கேள.     2 

 

2. ெபா".: ேதவ�க�ெக�லா$ ேதவனாக, தWைமய��லாத தி"9� 

ேதவ�,�ய�� வ W)றி" ,$ ஆதிய9தமி�லா3 சிவெப"மான(� 

சிவேவட=க. ேகாய�* ,3 ெச�*$ேபா� அண�ய&ப�5 அழ, 

த"வன. தWவ�ைனகைள& ேபா ,வன. க)0 ஆரா+9தறிய %�யாத 

ஞானd�கள(� 

N!ெபா".கைள� ெதள(வாக உண"$ப� ெச+வன. 

  

வ�ள க:ைர : ஒ" dைல& ப���& ெபா". வ�ள=காதி" ,$ெபா?� 

இXேவட�ைத 

நிைன�தா� அ&ெபா". எள(தி� வ�ள=,$. 

  

மான$ஆ  ,Xவன மா@நW  ,Xவன 

வாைனD. க3ெச*$ வழிக. கா�5Xவன 

ேதG$வ! 5$மிைச பா59ேத வ�,� 

ஆனVசா 5$%� அ�க.ேவ ட=கேள.     3 
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3. ெபா".: ேத� மண%$, வ!5க. இ�ன(ைசD$ வ�ள=,$ 

தி"9�ேதவ� ,�ய�� வ W)றி" ,$, ப@வ�லி"9� ெபற&ப5$ 

பVசகXவ�ய=களா� தி"%? கா�ட&ப5$ சிவெப"மான(� 

சிவேவட=க., ம�Gய��கள(� ெப"ைமைய ேம$பட3 ெச+வன. 

வ�ைனக�,  காரணமான அVஞானமான மாசிைன நW ,வன. 

% தி ,�ய வழிகைள  கா�5வன. 

  

ெபா".: ஆ� அV@ – பVசகXவ�ய$; அப�ே1க�திரவ�ய=கள(� 

ஒ�0. “ஆைன9�$ ஆ�னா�கா!” எ�ப� அ&ப� தி"வா ,. 

  

ெசவ�களா� வ�&பன சி9ைதD� ேச�வன 

கவ�க.பா 5Xவன க!,ள(� வ�&பன 

Cவ�க.ெபா= க&Cன� பாD9ேத வ�,� 

அவ�க;+  க&ப5$ அ�க.ேவ ட=கேள. 

  

4. ெபா".: இ&Qமிைய3 ெசழி க3 ெச+D$ நW�வள%ைடய 

தி"9�ேதவ�,�ய�� வ W)றி"9�, ேவ.வ�ய�� அவ��& பாக�ைத ஏ)0 

உய��கைள உ+ய3 ெச+D$ சிவெப"மான(� தி"ேவட=கள(� 

சிற&C க. ேக�க3 ெசவ�க�, இ�ப$ த"வன. நிைன க3 சி9ைதய�� 

சீ�ய க"�� கைள� ேதா)0வ�&பன. கவ�பா5$ ஆ)றைல� த"வன. 

சிவேவட கா�சிக. க!கைள  ,ள(�வ�&பன. 

  

 வ�ள க:ைர:  தி"ேவட�தி� Cகைழ  ேக�டா*$ மகிR: உ!டா$. 

அவ�-ேவ.வ��தWய�� இ5$ அவ�@. 

  

வ�![லா :$ெநறி வ W5கா� 5$ெநறி 
 ம![லா :$ெநறி மய க9தW�  ,$ெநறி 
ெத!ண�லா ெவ!மதி தW!5ேத வ�,� 

அ!ணலா ேன0ைட அ�க.ேவ ட=கேள.     5 
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5. ெபா".: ஒள("$ ச9திர ம!டல�ைத� ெதா5$ 

தி"9�ேதவ�,�ய�� இடப வாகன�தி� வ W)றி" ,$ சிவெப"மான(� 

தி"ேவட$, இ&Q:லகி� வா?$ ந�ெனறிைய  கா��, த��வ=கேள 

தா� என மய=,வைத� தW� ,$. சிவேலாக$ ெச�*$ ெநறிகா�5$. 

% தி ெநறி கா�5$. 

  

வ�ள க:ைர: வ�!-@வ� கேலாக$:-ேபாகQமி. மதி தW!5$-ச9திர 

ம!டல�ைத யளாவ�ய, ேதவ�,�. 

  

ப=கெம� ன&பட� பழிகெள� ன&படா 

C=கெம� ன&பட� CகRகெள� ன&ப5$ 

தி=க.ேதா D$ெபாழி� தW!5ேத வ�,� 

அ=க$ஆ 0$ெசா�ன அ�க.ேவ ட=கேள.   6 

 

6. ெபா".: ச9திரைன� ெதா5மள: ஓ=கி வள�9�.ள, ந9தனவன3 

ேசாைலையDைடய தி"9�ேதவ�,�ய�� ேவத�தி�ஆ0 

அ=க=கைளD$ வ����3 ெசா�ன சிவெப"மான(� தி"ேவட=கைள 

நிைன&Q�5$ வைகய�� சிவேவட$ ெகா.பவ�கைள %�ன�& 

பழிபாவ=க�, ஆளாய�ேனா� எ�0 எ.ள)க. அவ�க. உய�: 

வாய�னா� ெசா�ல %�யாத அள: Cகைழ� த"வதாக  க"�க. 

  

வ�ள க:ைர: த)ேபா� இXேவட$ அண�9தி"&ேபா� %� 

பழிபாவ=க�, ஆளாய�ேனா� எ�0 எ.ள)க. உய�: எ�0 வாய�G$ 

ெசா�ல %�யாத அXவள: Cகைழ� த"வதாக  க"�க எ�ப� %த� 

இர!ட�ய�� க"��. 

  

“எவேரG$ தாமாக இலாட�தி�ட தி"நW0$ சாதன%$ க!டா� 

உ.கி உவ9த�ைம� திற$ நிைன9த= ,வ9� ேநா கி… ஈச� 

திறேமேபண�� ெதா? ம�யா�” எ�G$ அ&ப� அ"!ெமாழிகளா� 

இதைன உண�க. 
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கைரத�ஒ� 0$மிைல க"தவ� லா�தம  

,ைரய��ஊ ன$மிைல உலகின(� ம�Gவ� 

திைரக.ெபா= க&Cன� பாD9ேத வ�,� 

அைரய��ெவ! ேகாவண� த�க.ேவ ட=கேள.   7 

 

7. ெபா".: அைலக. வ W@கி�ற ஆ0பாD$ தி"9� ேதவ�,�ய�� 

இைடய�� ெவ!ண�ற  ேகாவண�ைத அண�9�.ள சிவெப"மான(� 

தி"ேவட=க. %?�$ ,ணேமயா,$. ,)ற$ எ�0 ெசா�வத), 

ஒ�0$ இ�ைல. அXேவட=கைள நிைன�� அவ)றி� ெப"ைமைய3 

ெசா�பவ�கள(� ,ைறக. நW=,$. அவ�க. ைவய��. வாRவா=, 

வாRவ�. 

  

வ�ள க:ைர:  கைரத�-,)றமாக3 ெசா�*த�, ஒ�0$ இ�ைல. (ஒ" 

ெபா"ெள�றா� ,ண$ ,)ற$ இர!5$ கல9தி" ,$. இXேவட�தி� 

%?�$ ,ணேமய�றி, ,)றெம�0 ெசா�*வத), ஒ�0மி�ைல) 

எ�பதா$. 

  

உலக%� ,9திற� உைடயர  க�வலி 
வ�ல,Q த கண$ ெவ"�5$ேவ ட�தின 

திலகமா "$ெபாழி� 7R9தேத வ�,� 

அல�தய= ,$%� அ�க.ேவ ட=கேள.       8 

 

8  ெபா".: சிற9த ந9தவன3ேசாைல 7R9த தி"9�ேதவ� ,�ய�� மல� 

அண�9த %�Dைடய சிவெப"மான(� தி"ேவட$, உலக�ைத� தன ,  

கீR அட ,$ ஆ)ற*ைடய இராவணன� வலிD$ ப��வா=க�த க 

வலிையDைடய Qதகண=க. 7ழ வ�ள=,வ�. எனேவ அXேவட$ 

அVச�த க ப�ற ெபா".க. அ�யா�கைள வ9தைடயாதப� 

ெவ"�டவ�ல�. 
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இராவணன� வலிையD$ ப��வா=க� த க வலிையDைடய Qத 

கண=க., (அXேவட$ உைடைமயா�) ப�ற அVச�த க எ& 

ெபா".கைளD$ அ�யா�மா�5 எ+தெவா�டா� ெவ"�ட வ�ல 

தி"ேவட�ைதDைடயன எ�ப� %�ன(ர!ட�கள(� க"��. 

  

�ள க$இ�லாதன Yயேதா) ற�தன 

வ�ள க$ஆ  ,Xவன ெவறிவ!டா "$ெபாழி� 

திைள ,9ேத வ�,�� திைச%க ேனா5மா� 

அள கஒ! ணாவ!ண� த�க.ேவ ட=கேள.   9 

9. ெபா".: வ!5க. ெமா+ கி�ற மல�கைளDைடய ந0மண$ 

கம?$ ந9தவன3 ேசாைல வ�ள=,$ தி"9�ேதவ� ,�ய��, ப�ரமG$ 

தி"மா*$ காணெவா!ணா3 சிவெப"மான(� தி"ேவட=க. 

ம�Gய��கைள நிைலகல=காம� கா கவ�லன. க!டவ� மன�ைத� 

Y+ைமெச+D$ ேதா)ற�ைத உைடயன. அVஞான�ைத நW கி 
ஞானவ�ள க$ த"வன. 

  

வ�ள க:ைர: �ள க$ இ�லாதன:-“ம!பாதல$C , மா� கட� H� 

ம)0 ஏ?ல,$ வ�!பா� திைசெக�ட இ"@ட� வ WழிG$”-இXேவட$ 

Cைன9தவ� , ந5 க$ இ�ைல. Yய ேதா)ற�தன-க!டவ� 

மன�ைதD$ Y+ைம ெச+D$ ேதா)ற�ைதDைடயைவ. வ�ள க$ 

ஆ ,வன-மன�தி� வ�ள=காமலி" ,$ ெபா".க. இXேவட�ைத  

க!டா� வ�ள=,$. ஆ ,வ�-வகர$ வ���த� வ�கார$. ெவறி-
வாசைன. அள க ஒ!ணா வ!ண�� அ�க.-“இ�ன த�ைமயென�0 

அறிெவா!ணா இைறவ�” எ�ற� @9தரH��திக. ேதவார$. 

  

ெச"ம" த!5வ�� ேதரம ணாத�க. 

 உ"ம" வ&படா� ெதா?$ப�த$ உைரெகாேள� 

தி"ம" :$ெபா+ைக 7R9தேத வ�,� 

அ"ம"9 தாவன அ�க.ேவ ட=கேள         10 
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10. ெபா".: ெந"=கிய ம"தமர இைலய�� ,ள(�9த �வ�ேதா+9த 

ஆைடயண�9த C�த�க;$, சமண�க;$ இைறவைன உண"$ 

அறிவ)றவ�க.. அ"கி� ெந"=க %�யாத ேதா)ற%ைடய அவ�கள(� 

உைரகைள ஏ)க ேவ!டா. இல ,மி வ W)றி" ,$ தாமைர மல�9�.ள 

ெபா+ைக 7R9த தி"9�ேதவ� ,�ய�� வ W)றி" ,$ சிவெப"மான(� 

தி"ேவட$, உய��கள(� ப�றவ�&ப�ண� , அ"ம"9தாகி இ�ப$ பய ,$. 

  

வ�ள க:ைர: ெச"ம"த!�வ�-ெந"=கிய ம"தமர�தி� ,ள(�9த 

�வ� ேதா+9த ஆைடயண�D$, ம"-ம"�: கைட ,ைற. ேத� அம! 

ஆத�க.-C�தேரா5>�ய சமண�களாகிய தWேயா�, உ"ம"வ& படா� 

ெதா?$ப�-ெந"=க %�யாத அ"வ"&பான ேதா)ற$. அ"ம"9� 

–கிைட�த)க�ய ேதவாமி�த$. 

  

ேசட�ேத வ�,�� ேதவ�ேத வ�றைன 

மாட$ஓ= ,$ெபாழி� ம�,த! காழியா� 

நாடவ� லதமிR ஞானச$ ப9தன 

பாட�ப� �$வ�லா�  கி�ைலயா$ பாவேம    11 

 

11. ெபா".: ேதவ�க. ெதா?$ தி"9�ேதவ�,�ய�� 

வ W)றி"9த";கி�ற ேதவ�க�ெக�லா$ ேதவனான சிவெப"மாைன& 

ப)றி, ஓ=கிய மாடமாள(ைகக;$, ேசாைலக;$ 

நிைற9த, ,ள(�3சிெபா"9திய ச�ீகாழிய�	 அவத:�த ஞானச�ப,த( 

வ���5� இ(தமிழி	 அ�ள�யப�*� பாட	கைள6� 

ஓதவ	லவ�கF1� பாவ� இ	ைல. 

 

இதிலி"9� சிவ ேவட$ எXவள: ெப"ைம ெப)ற� எ�0 

ெத�கிறத�லவா?  இைத கணபதி ஒளைவ , உண��தினானா$. 

  

அ5�த பதிவ�� “>5ெம+� ெதா!ட� ,ழா��ட� >��” எ�பைத& 

பா�&ேபா$. 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 38 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

 

68.  Z#ெம7� ெதாTட� 1ழா�*ட( ZFட 

“ஒ�0 >� இ�C0$ ெம+ய�யா� >�ட�தி� எ�ைனD$ஒ"�தியாக
   >�5வ���” 

ெம+ய�யா�க. >�னா� இைறவ� CகR தவ�ர ேவ0 எ�னேப@வா�க
.?  ஒ"வ" , ஒ"வ� இைறவன(� Cகைழ& பா� ஆன9தி&பா�க.. 

ெதாTட :ைசபா �D=>�  

க!5 �திெச+ பவ`ரா$ 

ப!5$ பலேவ தியேராத 

வ!டா� மய�லா 5�ைறேய.  எ�கிறா� ஞானச$ப9த� 

ெதா!ட�களாD.ளவ�க. >� இைச பா�D$, த�சி��$ �தி ,$ 

சிவெப"மான� ஊ�,  %)கால��$ இ கால��$ ேவதிய�க. 

ேவத=கைள ஓதி� �தி க, வ!5க. ஒலி ,$ ேசாைலக. 7R9த 

மய�லா5�ைறயா$. 

,ரவநா.மல�ெகா!5 அ�யா� வழிபா5ெச+, 

வ�ர: நW0 அண�வா� சில ெதாTட� வ�ய&பேவ. 

பரவ� நா.ெதா0$ பாட, ந$ பாவ$ பைறதலா�, 

அரவ$ ஆ��� உக9தாG$ ஐயா0 உைட ஐயேன. 

[ஐயா0ைடய ஐய� அ�யவ� அ�றல�9த  

,ரா மல�கைள   கா!5  வழிபட:$,  தி"நW)ைற ேமன(ெய=,$ 

வ�ரவ�& Qசிய ெதா!ட�க. வ�ய9� ேபா)ற:$,அரவாபரணனா+ 

எ?9த"ள(D.ளா�. ந$ பாவ=க. அவைன வழிபட நW=,வதா�, 

நா%$ நா;$ அவைன& பரவ� ஏ��ேவா$]  எ�ெற�லா$ 

சிவெப"மான(� வாR�தி மகிRவா�க.. 

ெதா!ட�க., இைறவன(� ,ண=கைள ேபசி, >�&பா�,த$மிேல 

ப�ண க$ உ)0 ப��த�க. ேபா� ப�த)ற� 

ெச+வ�. சிவசி9தைனய�ேலேய சதா ச�வ கால%$ திைள�தி"&ப�. 

1ண0க� ேபசி" Z<� பா<� ெதாTட�க� 

ப�ண0கி� த�மி	 ப��தைர� ேபால� ப�த&!வா� 
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வண=கி நி�0 வானவ� வ9� ைவக*$ 

அண=க� ஆM� ஆதிைர நாளா� அ� வ!ண$! 

[ெபா".:   நா.ேதா0$ ேதவ�க. வ9� வண=கி நி)க, ெத+வ� 

தைலவானகிய எ$ெப"மாGைடய பல ப!CகைளD$ ேபசி ெகா!5 

ஒ�0 ேச�9� அவைன&ப)றி& பா� அ�யா�க. அவG ,� ெதா!5 

ெச+வதி� ஒ"வ" , ஒ"வ� %)ப�5& ப��தைர&ேபால அைட: 

ெகட& பலவா0 ேப@$ ஆM� ஆதிைர� தி"நா. அழ, எ�0$ அவ�க. 

உ.ள�தி� நிைல நி)பதா,$.] 

ந�ல ஸ�ஸ=க$  (>5$ ெம+�ெதா!ட� ,ழா$) கிைட&பத),$ 

ஈச� தா� அ".C�யேவ!5$.  ஈச� அ". இ�ைலேய� 

ஸ�ஸ=க%$ கிைட க& ெபறா�, எ�பைத 

  

ெதாTட�1ழா� ெதாYேத�த அ��ெச7 வாைன3           

@ட�ம?வா� பைடயாைன3 @ழிவா� க=ைக� 

ெத!�ைரக. ெபா"திழிெசV சைடய� னாைன3         

ெச க�வா ெனாள(யாைன3 ேசரா ெத!ண�& 

ப!டமர� ெகா!5க9த ேவ.வ� ெய�லா$        

பாRப5��� தைலய0��& ப)க! ெகா!ட 

க!டகைன  கVச` ரா!ட ேகாைவ   

க)பக�ைத  க!ணார  க!5+9 ேதேன.  – எ�ற ேதவார பாட*$ 

“  ெதா!ட�,ழா$ ெதா?ேத�த அ".ெச+ வாைன3” எ�ற வ�கள(� 

>0கிற�. 

  

[ெபா".:  ெதா!ட�>�டமா+� திர!5 ெதா?� Cகழ அவ� , 

அ".ெச+பவG$, ஒள("$ ம?வாDத�ைத 

உைடயவG$, @ழிையDைடய�$, ெதள(9த திைரகளா� ேமாதி 
இழிவ�$ ஆகிய ஆகாய க=ைகைய� தா=கிய 

சைடய�னG$,ெசXவான$ ேபா�ற ஒள(ய�னG$, த�ைன அைடயாம� 

ப!5 அமர�க. >� ஆரா+9� ேம)ெகா!5 வ�"$ப�3 ெச+த 

த கGைடய ேவ.வ� %?�$ பாR ெச+� த கைனD$ எ3சைனD$ 

தைலய0��3 7�யைன& ப�தக���& பகைன  க! பறி��  ெகா!ட 

ெகா�யவG$, கVச`ைர ஆ!டேகா:$ ஆகிய க)பக�ைத  
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க!ணார  க!5 ேம	 வ�� ப�ற�ைப ந=0கிேன(.] 

  

இ&ப� ெதா!டராகி ெதா?� பண�9தா� ஜ�மா9திர 

பாப=க., வ�வ�ைனக. எ�லா$ ெதாைலD$.  இ9த  க"�ைத,அ&ப� 

ெப"மா� 

  

ெதாTட ராகி� ெதா?� பண�மிேனா 

ப!ைட வ�வ�ைன ப)றற ேவ!5வ W� 

வ�!ட வ�Cர$ H�ெறா" மா�திைர  

ெகா!ட வ�Gைற D=,ட H கிேல  – எ�0 பா5கிறா�. 

  

அதாவ�, பைழயதாகிய வலிய வ�ைனகளா$ &ரார&த=கள(� ப)0 அற 

ேவ!5ேவாேர! பைகவராகி எதி��த  %&Cராதிகள� H�0 

நகர=கைளD$ ஒ" மா�திைர& ேபாதி� எ�D!ண  ெகா!டவ� 

உைறD$ ,டH கி�, ெதாTடராகி� ெதாY* 

பண�வ =�களாக!  [சிவெப"மாைன& 

பண�வ W�களாக!  எ�கிறா�]. இ&ப�யாக, வ!5க.  ெமா+ ,$ மல�க. 

அண�9த சைடைய உைடய சிவெப"மாைன� ெதா?$ ெதா!ட�க; , 

மன��ய"$, உட� ப�ண�D$ அ!டா�. 

  

வ!டம� வள�சைட ய"̂ைம வாR��ம� 

ெதாTட�க 5ய�ப�ண� ய�லேர 

  

ஸ�ச=கேம மனதி� மடைமைய மா)ற வ�ல�.  ஸ�ச=கேமYய மன
��ட� ெத+வகணபதிய�� தி"வ�ைய நிைன கஉத:$.  ஸ�ச=க�தா
� மன$, வா ,, காய$ ஆகியதி�கரணவழிபா��� ெதள(: கிைட ,$.  

மன�தா�  தியான%$,வா கினா�ேதா�திர%$, காய�தா� (உடலினா
�) ெத+வைக=க�ய%$  சி�தி ,$. ெம+�ெதா!ட� ,ழா��ட�>டா
தவ�க., காய�ைதேய க�லிG$ வலிதாக க"தி,அ? ,ைடய Cல�க
; , அ�ைமயாகி Y!�� இைரையவ�?=,$மA�ேபால:$, மி�வ�
ள கி� மய=,$ வ W��� Q3சிேபால:$, �ப�ச�� ,ஆைச&ப�5 வா
R: இழ ,$யாைனைய& ேபால:$, வ W@$ மண�தி� மய=கிவ�?$வ
!5ேபால:$, ஆைச எ�G$ பாச கய�)றி�மா�� ெகா!5 ��ப$ 
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உ)0மய=கி  கிட&ப�.  இவ�க. அ". @ர ,$ இைறவன(� ெப"ைம
ைய அறிய மா�டா�க.. 

>5$ ெம+�ெதா!ட� ,ழா��ட� >�ய�"&பேத ஜWவ�% தி , வழி
.  உ�தமஅ�யா�க. இ" ,$ இடேம ஒள(மய$.அ� ஐ9ெத?�தி� நாத
மய$. ‘ெதா!ட� த$ெப"ைமெசா�ல:$ ெப��‘ எ�பா�க.. 

‘எ� கட� பண�ெச+�கிட&பேத, த� கட�அ�ேயைனD$ தா=,த� ‘ –

 இ�ேவெம+�ெதா!ட�கள(� தாரக ம9திர$.  ெதா!டரா+ இ"&ப� 

சிற9த� . ெதா!ட" ,� ெதா!டரா+ இ"9� பண�க. ெச+வ� 

அைதவ�ட சிற9த�.  அ�ேவ சிவெநறிைய எள(தா+ அைடய வழியா$ 

எ�பத), 

 

வ�ட%!ட  க!ட� %!டந� ேமன(ய� க� ,ள� �ைறத" ெம$மAச� 

ெதாTட� ெதாTடைர� ெதாYத< பண�மி(க� Yெநறி 
ெயள(தாேம.   – எ�ற ேதவார பாடேல சா�0. 

 

[வ�ட$ உ!டக!ட"$ தி�C!டர$ அண�9த ந�ேமன(ய"$ ஆகிய 

க� ,ள�தி� உைறD$ எ$ ஈச�த$ ெதா!ட� ெதா!டைர� ெதா?� 

அ�பண�மி� Yய சிவெநறி எள(தா$]. 

 

ஸ�ஸ=க�தி� ெப"ைமைய � ஆதிச=கர� பா5கிறா�, 

  

ஸ�ச=க�ேவ நி�ஸ=க�வ$ 

நி�ஸ=க� ேவ நி�ேமாஹ�வ$ 

நி�ேமாஹ�ேவ நி�சலத�வ$ 

நி�சலத��ேவ ஜWவ�% தி: 
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ஸ�ஸ=க�தி� அ"ைமைய  ஒளைவ , உபேதசி��, அவைரZ#� 

ெம7�ெதாTட� 1ழா�*ட( ZF<ைவ�� ேபர". ெச+தானா$ 

கணபதி! 
 

அ5�� வ"வ� ஐ9ெத?�தி� ெப"ைம.  சிவரா�தி� 

ேநர�தி�,ஐ9ெத?�தி� ெப"ைமைய& ப)றி ேபச ைவ�த� அவ� 

க"ைணேய! 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 39 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

69.  அVச  கர�தி� அ"$ெபா". த�ைன 

70.  ெநVச  க"�தி� நிைலயறி வ��� 
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பத�ைர: 

அV@ அ கர�தி�   – மஹாம9�ரமாகிய ஐ9� எ?�� ெகா!ட 

பVசா1ர�தி� 

அ"$ெபா". த�ைன – அட=கிD.ள அ�ய ெபா". N�ப=கைள 

ெநVச  க"�தி� – மன உண�வ�� 

நிைல அறிவ��� – சஹஜ நி6ைடயான சதா நி6ைட நிைல ெப)0 

இ" ,$ப� உணர ைவ�� 

  

வ�ள"க�ைர: 

சிவபVசா1ர�தி� உ!ைம& ெபா"ைளD$ அத� அ�ய 

N�ப=கைளD$ உபேதசி��, அதனா�, சதா சகஜநி6ைடய�� நிைல�� 

இ" ,$ வ�த�ைதD$ ஒளXைவ , உண��தினானா$ வ��தக கணபதி.  
பVசா1ர$ – இத� ெப"ைமைய எXவள: ெசா�னா*$ ேபாதா�. 

  

‘சிவாய நமஎன3 சி�த$ ஒ" கி 
அவாய$ அறேவ அ�ைமய தா கி3 

சிவாய சிவசிவ எ�ெற� ேறசி9ைத 

அவாய$ ெகடநி)க ஆன9த$ ஆேம‘  எ�கிறா� தி"Hல�. 

  

 ‘சிவாயநம‘ என ஓதி� த$ சி�த�திைன3 சிவெப"மான(ட$ ைவ க 

ேவ!5$. அ� எ�னெவ�றா�  நW=கா நிைனவா+3 ‘சிவசிவ‘ எ�0 

எ!ண� ெகா!�"&ப�. அ9நிைலேய சி�த$ ஒ"ைம&ப5$  

நிைலயா,$. அ&ப�  இ"&பதா� ெப�ய அபாய=க. வ�ல,$  ேப��ப$ 

ைக>5$ . 

  

‘சிவாய என H3ைச உ.ள(?��, நி0�தி நம எ�0 ெவள(வ�5! அ�ல� 

சிவாய எ�0 H3ைச வா=கி சிவ எ�0 ெவள(வ�5.   இ&ப� பலநா. 

ெச+D$ பய�)சியா� இதய���&ப�� இ�ப நாத$  உ!டா,$.  ஆஹா! 

இ9த உ!ைமைய ஊ�றி உண�வாயாக.  பலகால பய�)சிய��, தாேன 

,!டலின( இய�பாக  எ?$. அ� ஆ0 ஆதார கமல=கைள   

கட9�, சஹ�ரார�ைத3 ேச"$. அ&ேபா�, ப�ரபVச$ %?வ�$ 

ஓ$கார நாதமாக    ேக�,$. எ=,$ ஒள(மயமா,$. அ=ேக  

ப9த$, பாச$ எ�லா$ ெவ9� சா$பலா,$.  அ9த அைடயாளேமதா� 
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Yய   தி"ெவ!ணW0.  மல$ எ�லா$ நி�மலமான நிைல அ�.  ெசா�வ� 

வ�ள=,கிறதா?  ஒளைவேய! உ� அறிவ�� இ9நிைலைய 

நிைல&ப5�தி   ெகா. ”  எ�0  ஆைன%க&  ெப"மா� கணபதி 
அறி:0�திய அ"ைமேய அ"ைம! 

  

ந – மைற ,$ ச தி (திேராதான$) 

ம-மல$ 

சி – சிவ$ 

வ – அ". 

ய – ஆ�மா 

 

எ�ப� சிவபVசா1ர�தி� ெபா�வான ,றி&C.  ஆ�மா, மைற&C 

நW=கி, மல$ அக�0, தானாகேவ வகர அ"ைள எ+தி, சிவ�ைத சா�9� 

வ W5 ேப0 அைடத� பVசா1ர N�ப$.  உலக ப9த�தி�  

உழ�0ெகா!�" ,$ேபா�, உய�ரான�, பாச$ எ�ற 

மைற&ைபD$, மல�ைதD$ சா�9� நி),$. ப9த$ அக�ற 

கால�தி�, மைற&ைபD$, மல�ைதD$ அக�0, அ"ைள 

அைட9�, சிவ�ைத  >�, ெப"$ேபறான % தி எ�ற வ W5ேப)ைற 

அைடD$ – எ�0, ஐ9ெத?�தி� N�ப�ைத வ���� வ�ள க பல அ". 

d�க. ெப��$ %ய�றி" கி�றன.  

 

பVசா1ர$ 1) ��Yல பVசா1ர$ ( ந ம சி வ ய)  2) 7Iம 

பVசா1ர$ ( சி வ ய ந ம ) 3) காரண பVசா1ர$ ( சிவாய 

சிவ) 4) மஹாகாரண பVசா1ர$ ( சிவாய) 5) % தி பVசா1ர$ (சி) – 

எ�0 அ". d�க. வைக&ப5��கி�றன. 

  

அகராதி யெ̂ர! கல9த பைரD$ 

உகராதி த�ச�தி D.ெளாள( யச̂� 

சிகராதி தா�சிவ ேவதேம ேகாண 

நகராதி தா�Hல ம9திர ந!$ேம. [�Yல பVசா1ர$ – தி"ம9திர$ 9-

2700] 
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அகர %தலிய உய�ெர?�� க. பதினா0.[அகராதி ஈெர!-அகர 

%தலிய 16 எ?�� கள(� (தமிழி� உ.ள உய�� 

எ?�� க. 16)]   உகராதி சிவெப"மான(� தி"வ"ளா)றலா,$. அX 

வா)ற�கள(� உ.ெளாள(யா+ வ�ள=,பவG$ சிவேன. சிகர %தலாக 

ஓத&ெப0$ (தி"ம9திர$ 2550) ‘சிவயநம‘ சிவேவத$ எ�0 

ெசா�ல&ப5$ தி"வ�Dண�வா,$. இX :ண�வ�ைன& ெப0$ உ�ைம 

வா+9த ஆ"ய�� ேகாண$ என&ப5$. நகர %தலாக 

ஓத&ப5$ ‘நமசிவய‘ Hலம9திர ெமன&ப5$. இவ)றா� தி"வ�& ேப0 

எ+�$. இ� ப)றிேய “நம3சிவாய வாஅRக நாத�தா. வாRக” என3 

ெச9தமிR சிவCராண$ ெதாட=,கிற�. 

  

ெத.ள% Yற3 சிவாய நமெவ�0 

உ.ள% Yற ெவா"கா� உைர�தி5$ 

ெவ.ள% Yற� வ�"$ப�D! ணாதவ� 

�.ள(ய நW�ேபா) @ழ�கி�ற வாேற.  [ தி"ம9திர$:  7Iம பVசா1ர$] 

 

‘சிவாயநம‘ எ�0 எ&ெபா?�$ ஓதேவ!5$.  அ&ப� ஓ�=க..  

அதனா�, உ.ளேத, தி"வ� இ�ப அ%� ெப",$.  C"வ ந5வ��, ச9திர 

ம!டல அ%� அளவ��றி ெவ.ள$ ேபா� ஊ"$. அதைன அ"ளா� 

வ�ைழ9� உ![த� ேவ!5$.  அ=ஙன$ உ!ணாதவ� ப�ற&C 

இற&ப�)ப�5 நW���ள( @ழ*மா0 @ழ�0 ��C0வ�. 

 

சிவநாம�ைத அைனவ"$ ெசா�லேவ!5$ எ�0 � மஹா ெப�யவா 

க�டைள இ�5 இ" கிறா�: சிவபVசா1ர$ உபேதச$ ெபறாதவ�க. 

கி"ஹ�தி� � மஹா ெப�யவா  ப�ை1 ஏ)கமா�டா�க..  இேதா � 

மஹாெப�யவா ெசா�*வைத  ெகாVச$ ேக�ேபா$: 
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அைனவ�"1மான நாம� 

  

அXைவ& பா�� ெச+தி" கிற d�கள(� ‘ந�வழி’ எ�ப� ஒ�0. எ�ன 

ஜாதி, எ�ன மத$ எ�ெற�லா$ ேக�காம� மN6யராக& ப�ற9த 

எ�லா" ,மான நWதிகைள அதி� ெசா�லிய�" கிற�. இ&ப� dலி�, 

“சிவாய நம எ(! சி,தி�தி��ேபா�"(1) அவாய� (அபாய�) ஒ� 

நாaமி	ைல” எ�0 வ"கிற�. அதனா� சிவநாம$ ஸகல 

ஜன=க; ,$ ஏ)ப�ட� எ�0 ெத�கிற�. ஜாதி &ர6ட$ ப!ண� 
ைவ க&ப�ட ச!டாள�>ட சிவநாம$ ெசா�ல 

ேவ!5ெம�றி" கிற�. �"�ர�தி� பரேம�வரைன நா+, நா+ 

தி�Gகிறவ� உ.பட எ�லாமாக3 ெசா�லிய�"&பதாேலேய 

அவGைடய நாமா எ�ேலா" ,$ ெஸா�� எ�0 ெத�கிற�. 

_______________________ 

  

பVசா1ர�தி� ெப"ைமைய வ�ள கி ெகா!ேட ேபாகலா$.  அத), 

%�வ��ைல.  சிகர�தி� (சி) பதி  த��வ$,வகர�தி� (வ) பதிய�� அ". 

,ண$, யகர�தி� (ய) ப@ (ஆ�மா / உய�� ) த��வ$, நகர�தி� (ந) 

மைற&C/ திேராதன$,  மகர�தி� (ம) மல$.  இைவெய�லா$ 

பVசா1ர�தி� ெவள(&பைட.  பதிைய அைடயாதப� ஆ�ம அறிைவ 

மைற கிற� நகர, மகரமாகிய பாச$.  இ9த� தைடக. வகர�தா� 

அக*$. அத� ப�� பதிைய அைட9த ப@, ேபரான9த$ ெப0$ .  

ஐ9ெத?��, எ�லா ம9திர�தி*$ %த�ைமயான�.  ஓ$கார� �ைண 

இ�றி உய��கி�ற ெப"ைம ஐ9ெத?�தி)ேக உ!5. எ?�� எ?�தா+& 

ப���� இத), வ�ள க$ >றிD.ளா�க. ெப�ேயா�.  இத� ெபா". 

உண�9தவ�க. ெம+Vஞான$ அைட9தவ�க..  அ"$ ெபா". 

உைடய� இ�.  அதனா� தா�, கணபதிேய, அத� N�ப�ைத 

ஒளைவயா� , வ�ள கி அ". ெச+தாரா$.  

சிவெப"மாேன,மாண� கவாசக" , இ$ம9திர�ைத உபேதசி�தா�.  

அைனவரா*$ ஓத�த,9த�. உ"ேவற ஏற உ.ள�தி� அத� ஒள( 
ேதா�0$. அ".ச தி �ல=,$.  ெம+Vஞான$ வ�ள=,$. 
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ஐ9� வயதி�, உபநயன$ ெச+வ� க&ப�டா� தி"ஞானச$ப9த�.  

அ&ேபா�, ேவத$ ஓ�$ அ9தண�க. அவ" , ேவதா&யாச$ 

ெச+வ��தா�க..  H�0 வயதிேலேய, உைமய$ைமயா� சிவஞான& 

பா� ஊ�ட&ப�ட ஞானச$ப9த�, யா$ ேவத=க. அைன��$ 

அறி9ேதா$!  அ9த ேவத=க; , எ�லா$ பரம தா�ப�யமாக இ"&ப� 

ஐ9ெத?�� ம9திரேம! எ�0 இ9த பVசா1ர பதிக�ைத& பா�னா�. 

  

[9(றா� தி�/ைற:  22.  பLசா>ர பதிக�] 

  

�Vச*$ �Vசலி லாத ேபாRதிG$ 

ெநVசக$ ைந9� நிைனமி� நா.ெதா0$ 

வVசக ம)ற� வாR�த வ9த>)0  

அVச: ைத�தன அVெச ?��ேம.           1 

 

1. Y=,$ெபா?�$, வ�ழி�தி" ,$ ெபா?�$, மன$ கசி9� உ"க 

நா.ேதா0$ தி"ஐ9ெத?�ைத நிைன��& ேபா)0=க.. பல வழிகள(� 

தி�9� ெச�*$ த�ைமDைடய மன�ைத அXவா0 ெச�லவ�டாம� 

த5�� ஒ"%க&ப5�தி இைறவைனேய நிைன�� அவ� தி"வ�கைள 

வாR�தி& ேபா)றிய மா� க!ேடய�� உய�ைர அவ" , வ�தி க&ப�ட 

வாRநா. இ0திய�� கவர வ9த >)0வைன உைத�� அழி�தன 

தி"ைவ9ெத?�ேத.  தி" ஐ9ெத?�ைத ஓ�வா� எமவாைத நW=,வா� 

எ�ப� ெபா".. 

 

ம9திர நா�மைற யாகி வானவ� 

சி9ைதD. நி�றவ� த$ைம யா.வன 

ெச9தழ ேலா$ப�ய ெச$ைம ேவதிய� , 

அ9திD. ம9திர$ அVெச ?��ேம.          2 

 

2.         ம9திர=களாக:$, நா�, ேவத=களாக:$ ஆகி� ேதவ�க;ைடய 

சி9ைதய�G.;$ நி�0 அவ�கைள ஆ�ெகா!5 ந�ெனறி பய&ப� 

தி"ைவ9ெத?�ேத ஆ,$. ெச9நிற அழேலா$ப�3 [அ ன( ச9தான$ 

ெச+� யாக$ %தலிய ] ெச$ைம ெநறிய�� நி),$ ேவதிய� ,$ 
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காைல, ந!பக�, மாைல எ�ற H�0 ச9தியா கால=கள(*$ ஜப� க 

ேவ!�ய ம9திர$ 

தி"ஐ9ெத?�ேதயா,$.  

 

ஊன(� உய��&ைப ெயா5 கி ெயா!@ட� 

ஞான வ�ள கிைன ேய)றி ந�Cல� 

ேதைன வழிதிற9 ேத�� வா� கிட� 

ஆன ெக5&பன அVெச ?��ேம.           3 

 

3.        உட$ப�� ப�ராணாயாம�தா� உய��&C3 ச திைய 

ஒ5 கி, ஞானவ�ள க$ ெபற3 ெச+�, அறிைவ& ெப0$ வாய��களா� 

ந�ல ெம+யறிைவ நா� இைறவைன& ேபா)0வா�க�, 

அறியாைமயா� வ"$ ��ப=கைள  ெக5&பன 

தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$.    நி6�ைட>� இ"&ேபா" , 

அ9நி6�ைடைய  கைல க வ"$ வாசனாமல$ %தலிய இட�கைள  

ெக5&ப�$ தி" ஐ9ெத?�ேதயா$ 

 

ந�லவ� தWய� எனா� ந3சின� 

ெச�ல� ெகட3சிவ %�தி கா�5வ 

ெகா�ல நம�றம� ெகா!5 ேபாமிட� 

த�ல� ெக5&பன அVெச ?��ேம.          4 

 

4.         C!ண�ய�, பாவ�க. எ�ற பா,பா5 இ�றி வ�"$ப� ஜப�&பவ�க. 

யாவேரயாய�G$ அவ�க;ைடய மல=கைள நW கி3 சிவ% தி கா�5$ 

ஆ)ற*ைடயன தி"ைவ9ெத?�தா,$. எமYத�க. வ9� உய�ைர  

ெகா!5 ெச�*$ கால��$, மரண�த0வாய�� ஏ)பட  >�ய 

��ப�ைத& ேபா ,வன:$  “சிவாயநம‘ எ�ற 

தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 
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C!ண�யவா�க., பாப�க. எ�0 ப�� காம�, எ�லா" ,$ உ��தான 

ெபா� ம9திர$ சிவாயநம எ�ற ஐ9ெத?��. எ&ேப�&ப�ட பாப�க;$ 

பVசா1ர�ைத ஜப�&பா�களானா�,  அவ�க;$, பாவ$ நW=கி 
% தியைடவா�க.. உய��ேபா,$ த0வாய�� நிைன�தா*$ 

உ3ச��தா*$ யம வாைத இ�லா� ஒழி கலா$.   இதைன “ம9தர$ அன 

பாவ=க. ேமவ�ய ப9தைன யவ� தா%$ பக�வேர�, சி9�$வ�வ�ைன 

ெச�வ%$ ம�,மா� ந9திநாம$ நம-சிவாயேவ” எ�ற பா@ர�தா*$, 

“வ�![ற அ5 கிய வ�றகி� ெவXவழ� உ!ண�யCகி� 

அைவெயா�0$ இ�ைலயா$, ப!ண�ய உலகின(� பய��ற 

பாவ�ைத, ந!ண�நி�0 அ0&ப�நம-சிவாயேவ” எ�G$ 

பா@ர�தா*$ அறியலா$. [இைத& ப)றி அ5�த பதிவ�� வ�ள கமாக& 

பா� கலா$] 

 

ெகா=கல� வ�மத� வாள( ைய9தக� 

த=,ள Qத%$ அVச ஐ$ெபாழி� 

த=கர வ��பட$ அV@9 த$%ைட 

அ=ைகய�� ஐவ�ர� அVெச ?��ேம.         5 

 

5.        வலிய ம�மதன(� அ$பான� ேத��ள(� ,$ 

தாமைர, அேசா,, மா, %�ைல, க"=,வைள எ�ற ஐ9� மல�க. 

ஆ,$. இX:லகி*.ள Qத=க. நில$, நW�, ெந"&C, கா)0, ஆகாய$ 

எ�ற ஐ9தா,$. ேசாைலக. 

அ�ச9தன$, க)பக$, ச9தான$, பா�சாத$, ம9தார$ என ஐ9தா,$. 

பா$ப�� பட$ ஐ9� ஆ,$. ஜப�&ேபா"ைடய ைகவ�ர�க. ஐ9தா,$. 

இXவா0 ஐவைகயாக  காண&ப5$ யாவ)0 ,$ ஒ&ப, ம9திர%$ 

(சிவாயநம எ�ற) தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 

 

�$ம� இ"ம� ெதாட�9த ேபாRதிG$ 

ெவ$ைம நரக$ வ�ைள9த ேபாRதிG$ 

இ$ைம வ�ைனயட�� ெத+�$ ேபாRதிG$ 

அ$ைமய� G9�ைண அVெச ?��ேம.     6 
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6.         �$ம�, இ"ம� ெதாட�9� வ9த ெபா?�$, ெகா�ய நரக� 

��ப�ைத அGபவ� க ேந"$ ெபா?�$,%)ப�ற&C கள(� ெச+த 

வ�ைன இ&ப�றவ�ய�� வ9� வ"��$ ெபா?�$, இ&ப�றவ�ய�� 

நா.ேதா0$ ஓதிவ9தத� பயனா� ம0ப�றவ�ய�*$ வ9� 

�ைணயாவ� தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 

 

வ W5 ப�ற&ைப அ0�� ெம3சின� 

பை̂ட ெக5&பன ப��ைன நா.ெதா0$ 

மா5 ெகா5&பன ம�G மாநட$ 

ஆ�உ க&பன அVெச ?��ேம.          7 

 

7.        இற&C, ப�ற&C இவ)ைற அ0�� இ�தி"ம9திர�ைத& பாரா��3 

ெசப�&பவ�கள(� ��ப=கைள (பை̂டகைள) நW ,வன.  இ9த& பை̂டக. 

H�0 வ�தமானைவ:   ப�ற உய��களா� வ"வன, ெத+வ�தா� 

வ"வன,த�னா� வ"வன என Hவைக&ப5$. தின9ேதா0$ 

ெச�வ=க. யா:$ ெகா5&பன. நிைலெப)ற நடன�ைதயா5$ 

சிவெப"மா� மகிRவன தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. “சிவாயநம 

ெவ�G$ ஐ9ெத?��. 

 

வ!டம ேராதி மட9ைத ேபண�ன 

ப!ைட ய�ராவண� பா� உ+9தன 

ெதா!ட�க. ெகா!5 �தி�த ப��னவ�  

க!ட$ அள(&பன அVெச ?��ேம.         8 

 

8.         வ!5க. ெமா+ கி�ற >9தைலDைடய உமா ேதவ�யா� 

ெசப� க&ப5$ சிற&Cைடயன தி"ைவ9ெத?�தா,$. %)கால�தி� 

இராவண� தி"ைவ9ெத?�� ஓதி உ+9தா�. அ�யா�க. த=க. 

கடைமயாக  ெகா!5, ெசப��த அளவ�� அவ�க; , 

அ!ட=கைளெய�லா$ அரசாள  ெகா5&பன இXைவ9ெத?�தா,$. 

 

கா�வண� நா�%க� கா[ த)ெகாணா3 

சீ�வண3 ேசவ� ெசXவ� நா.ெதா0$ 

ேப�வண$ ேபசி& ப�த)0$ ப��த�க� 



  239 

கா�வண$ ஆவன அVெச ?��ேம.         9 

 

9.        தி"மா*$, ப�ரமG$ காணெவா!ணாத சிற&Cைடய தி"வ�கள(� 

ெப"ைமைய நா.ேதா0$ பல%ைற ேபசி& ேபா)0$ ப த�க�, 

ஆ�வமாக வ�ள=,வன தி"ைவ9ெத?�தா,$. 

 

C�த� சம!க?  ைகய� ெபா+ெகாளா3 

சி�த� தவ�க. ெதள(9� ேதறின 

வ��தக நWறண� வா�வ� ைன&பைக , 

அ�திர$ ஆவன அVெச ?��ேம.     10 

 

10.       C�த�க;$, சமண�க;$ >0$ ெபா+ வா��ைதகைள மன�தி) 

ெகா.ளாத ெதள(9த சி�த�தவ�களா� உ0திDட� ஓத&ப5வன 

தி"ைவ9ெத?�தா,$. சகல ச திக;%ைடய தி"நW)ைற 

அண�பவ�க;ட� 

ேபா�C�ய வ"$ பைகவ�கைள எதி��� அ$Cேபா� பா+9� 

அழி கவ�லன தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 

 

சிவன�யா� ேம�  ேபா�C�ய& பைகவ� எவ�வ�G$ அவைர எதி��� 

அ$C ேபா� பா+9� அழி க வ�ல� தி" ஐ9ெத?��ேம. வ�ைனயாகிய 

பைக , ஐ9ெத?�� ஆகிய அ��திர$ எ�ற� உ"வக$.  ேபாதிம=ைக 

எ�ற ஊ�� >�ட�ேதா5 ஞானச$ப9தைர எதி��த C�த ந9தி  எ�ற 

C�த மத�ைத சா�9த வ�ேராதிய�� தைலய�� இ�வ�ழ3 ெச+த� 

இ&பா@ரேம. 

 

ந)றமிR ஞானச$ ப9த� நா�மைற 

க)றவ� காழிய� ம�ன� உ�ன(ய 

அ)றமி� மாைலய ̂ைர9�$ அVெச?� 

�)றன வ�லவ� உ$ப ராவேர.           11 
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11.       ந�ெனறி >�5வ� ,$ தமிR பர&C$, ஞானச$ப9த�, நா�, 

ேவத=கைளD$ க)0 வ�லவனா+3 சீகாழி ம க. தைலவனா+ 

மன�தா� தியான(��& பா�ய, ேக5க. வாராம� த5 ,$ 

தி"ைவ9ெத?�தி� ெப"ைமகைள எ5��ைர ,$ இ$மாைலய�� 

ப��& பாட�கைளD$ ஓதவ�லவ�க. ேதவ�களாவா�க.. [அ)ற$ இ� 

மாைல – ேக5 அவமான$ %தலியன இ�ைலயா ,வ� ,$ (வாராம� 

த5 ,$) மாைல.] 

 

இ9த சிவரா�தி� சமய�தி�,  “அVச  கர�தி� அ"$ெபா". த�ைன 

ெநVச  க"�தி� நிைலயறி வ���” எ�0 வ�நாயக� பVசா1ர�தி� 

ெப"ைமைய ஒளைவ , வ�ள=கியைத நா%$  சிவாயநம எ�ற அ9த 

ஐ9ெத?�ைத ந$ மனதி� நிைல ெபற நி0�தி5ேவா$.   

 

பVசா1ர�தி� ெப"ைம வ�ள க$ அ5�த பதிவ�*$ ெதாட"$ 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 40 
BY SAI SRINIVASAN ON  FEBRUARY 20, 2017 • (  1 )  

 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri.B. Srinivasan for the share. Ram Ram 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 40 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

69.  அVச  கர�தி� அ"$ெபா". த�ைன 

70.  ெநVச  க"�தி� நிைலயறி வ��� 

  

நமசிவாய ச சிவதராய ச 

  

எ�0 பVசா1ர மஹாம9�ர$ � "�ர�தி� ந5நாயகமாக 

ஒள(வ Wசி ெகா!�" கிற�.  இைத ேவத=க; , ஜWவர�தின$ எ�ப�.  

H�0 ேவத=க; , ம�திய�� இ"&ப� யஜு�ேவத$, அத� ஏ? 

கா!ட=க; ,. ம�திய�� இ"&ப�, நா�காவ� கா!ட$, அத� 
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ம�திய��, � "�ர&  &ர3ன$, அத� ம�திய�� எ�டாவ� 

அNவாக$, அத� ம�திய�� L"தய�தான�தி� 

இ"&ப� ‘நமசிவாய‘ எ�ற பVசா1ர$. அத� ம�திய�� 

இ"&ப� ‘சிவ‘ எ�ற இர!5 அ1ர=க.. 

  

நமசிவாய :  ஸகல 

�ேரய�ஸுகளாக:$, ம=கள=களாக:$, த�ைன சரணைடேதா� , 

ஸகல �ேரய�கைளD$ அள(&பவ�க;. தைலசிற9தவராக:$ 

உ.ள பரேம�வரG , நம�கார$! 

  

வ��யாஸு �"தி"� "6�டா "�ைரகாதசிநW �"ெதௗ! 

த�ர பVசா1E த�யா$ சிவ இதி அ1ர �வய$ !! 

 

வ��ையக;. ேவத$ சிற9த�;  அதி*$ பதிெனா�0 அNவாக=க. 

ெகா!ட � "�ர$ மிக3சிற9த�.  அதன(G$, ‘சிவ‘ எ�ற இர!5 

அ1ர=க. மிக:$ சிற9தன! 

 
சிவ நாம மஹிைமசிவ(த��  மஹிைம (Deivathin Kural Vol 3) 

சிவ நாமாைவ3 சிற&ப��� ைசவமான Cராண ஆகம=கள(ேலா, ேதவார 

தி"வாசக=கள(ேலா ெசா�லிய�"9தா� அதி� ெப�ய வ�ேசஷமி�ைல. 

ைவ6ணவ dலி� ெசா�லிய�"9தாேல வ�ேசஷ$. சிவ மஹிைமைய� 

தWXர ைவ6ணவ� ெசா�லிய�"9தா�தா� வ�ேசஷ$. 

இ9த இர!5 வ�ேசஷ=க;$ சிவG ,$ சிவ நாம�� ,$ 

இ" கி�றன. 

வ�6[வ�� மஹிைமகைள, ச��ர=கைள எ�லாவ)0 ,$ 

ேமலானைவ எ�0 �தாப� க ஏ)ப�ட� பாகவத$. அதி� ந5வ�ேல 

தா1ாயண�ய�� கைத வ"கிற�. அ9த  கைத , ந5வ�ேலதா� 

தா1ாயண�ய�� வா கிேலேய சிவ நாமாவ�� மஹிைமைய3 

ெசா�லிய�" கிறா�, பாகவத�ைத அN ரஹி��.ள @காசா�யா.. அவ� 

&ரLம �வMப$. @க&ரLம$ என&ப5பவ�. அவ� ெசா�வத), தன( 
மதி&C உ!5. அவ� இ&ப� எ5��3 ெசா�வத), Hலமாக இ9த 

மஹிைமைய3 ெசா(னவேளா தா>ாயண�யாக வ,த ஸா>ா� 

பராச"தி! அ�:$ எ&ப�&ப�ட ஸ9த�ப�தி� ெசா�னா.? 
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தக&பனா� த1� யUஞ$ ெச+கிறா� எ�ற அப�மான�தா� அவ� 

அைழ காமேல அத), வ9தா., அவGைடய C��யானதா� 

தா1ாயண� எ�0 அைழ க&ப�ட ேதவ�. ஸதி எ�ப�தா� அவ;ைடய 

(இய)) ெபய�. ஹிமவான(� C��யான பா�வதியாக வ"வத), 

%�னா� அ$பா. எ5�த அவதார$ இ�. பரேம3வர�, “அைழயா 

வ�"9தாள(யாக& ேபாக ேவ!டா$” எ�0 ந�ல வா��ைத ெசா�லிD$ 

ேக�காம� தா1ாயண� தக&பனா�� யாக�� , வ9தா.. 

பரேம3வர� யாைரD$ மதி&ப�மி�ைல, அவமதி&ப�மி�ைல எ�0 

த�பா��� ஞான(யாக வ�லகிய�"9தவ�. ‘&ரஜாபதி’ எ�0 ஜன=க; , 

நாயக�களாக &ர$மா �"6��த &ர$ம C�ர�கள(� த1� ஒ"வ�. 

அவG , எ&ேபா�$ த� ஆஃப�̂, அதா��கைள& ப)றிய க�வ%!5. 

எ�ேலா"$ தன , நம�கார$ ப!ணேவ!5$ எ�0 எதி�பா�&பா�. 

ம)றவ�க. ப!ண:$ ப!ண�னா�க.. ஈ3வர� ப!ணவ��ைல. 

அதனா� அவைர இவG ,& ப�� கவ��ைல. ஆனா� &ர$மாவ�� 

வா , ,  க�5&ப�5 ஸதிைய அவ" ,  க�யாண$ ெச+� 

ெகா5�� அவைள  ைகலாஸ�� , அG&ப� ைவ�தா�. அேதா5 

ெப!-மா&ப�.ைள உறைவ  க�த��� வ��டா�. ெப�ய யாக$ 

ெச+தேபா�>ட ஒ" ேதவ� பா கிய��லாம� %&ப�� % ேகா� 

ேபைரD$ >&ப��டவ� ெப!ைணD$ மா&ப�.ைளையD$ இ�ைவ� 

ப!ணவ��ைல. 

யUஞவாட�தி� ஈ3வரைன� தவ�ர அ�தைன ேபைரD$ >&ப��5 

உ�கா��தி ைவ�தி"&பைத& பா��த:டேனேய மஹா பதிXரைதயான 

தா1ாயண� , “ஏ!டா வ9ேதா$?” எ�0 ெபா=கி& ெபா=கி  ெகா!5 

வ9த�. அத)க&Cற$ த1� அவைள &�யமா+ வரேவ)காதேதா5, சிவ 

�ேவஷமாகேவ நி9ைத ப!ண�& ேபச ஆர$ப��த:ட� அவளா� 

� க�ைதD$ ேகாப�ைதD$ தா=கேவ %�யவ��ைல. 

இ=ேகய�"9� ேபா+வ�டலாமா? ேபாவ� எ�றா� எ=ேக? பதிய�� 

 "ஹ�ைத� தவ�ர ப�ன( , ேவேற இட$ ஏ�? அ=ேக 

ேபாகலாமா? ஏ�, எ�ன ேயாசைன?ேபாகேவ!�ய�தாேன? ேபானா�, 

‘நா� ெசா�ல3 ெசா�ல& ேபா+ உன ,$ அவமான�ைத ேத�  

ெகா!5 என ,$ அவமான$ வா=கி ைவ�� வ��5 இ=ேக ஏ� தி"$ப� 
வ9தா+? ‘எ�0 பரேம3வர� ேகாப�&பாேரா எ�பதா� 
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ேயாசைனயா? இ�ைல. அவ� அ�ேப ஒ" �வMபமாக வ9தி"&பவ�. 

எ�ன(ட$ ப�: தவ�ர எ9த உண�3சிD$ கா�ட� ெத�யாதவ�. அவ� 

இ&ப�  ேக�கமா�டா�. ஆனா� எ� மனேஸ ேக�,$; ,�தி  ,�தி  

ேக�,$. இ�ெனா�0: அவ� எ�:$ நட காத� ேபால 

ஹா�யமாக, ப�ஹாஸமாக, எ�ன(ட$ ஸ�லாப$ ெச+D$ ேபாேத 

ந5வ�� ‘தா1ாயண�’ எ�0 எ�ைன  >&ப��5வ��டா�? அைதவ�ட 

ஒ" த!டைன ேவ!5மா? சிவநி9ைத ெச+D$ பாப�ய�� 

ெப!ணாய�"&பதா� ஏ)ப�ட ேபர�லவா அ�? அவ"ைடய நாம$ 

எ�தைன உ� "6டமானேதா அ�தைன நி "ஷடமான இவGைடய 

ேபைர3 ெசா�லி, இவG ,& ெப!ணா+ நா� ப�ற9ேதென�பைத 

ஞாபக&ப5��$ இ9த& ேபைர நா� ைவ��  ெகா.ள 

ேவ!�ய�"&பைத வ�ட& ெப�ய த!டைன இ�ைல. 

அைதவ�ட, இவனா� ஏ)ப�ட இ9த சEரேம ேபா+வ�ட�5$! எ=ேக 

ேபாவ� எ�0 ேயாசி�ேதாேம! இ9த சEர�ைதேய வ��5வ��5& ேபா+ 

ஆ�மாவாகிய அவ�ட$ கல9� வ�5ேவா$!’ எ�0 தியாக ஸ=க�ப$ 

ப!ண�  ெகா!5 வ��டா.. 

யUஞ ,!ட�� ,& ப க�திேலேய அ$பா. ஈ3வர �யான$ 

ப!ண� ெகா!5 ேயாகா ன(ய�� சEர�ைத அ�&பண$ ெச+� %�9� 

ேபா+வ��டா. எ�ப� பாகவத  கைத. ைசவ Cராண=கள(� யUஞ 

,!ட�திேல வ�?9� ப�மAகரமா கி ெகா!5 வ��டாெள�0 

இ" கிற�. 

இ&ப� பாதிXர�ய�� காக, அ$பா. &ராண� தியாக$ ெச+கிறத), 

%9தி ேகாபா ன( ெகா?9� வ��ெட�ய த1ைன& பா���  ெகாVச$ 

ேபசினதாக பாகவத�தி� வ"கிற�. அத� ந5வ��தா�, ‘சிவ� 

எ�றாேல இவ� க� கிறாேன!’ எ�0 நிைன�� அவன(ட$ அ9த நாம 

மஹிைமைய அ$பா. ெசா�வ� வ"கிற�. 

அ$பா. வா , எ�பதாேலேய அத), மி,9த ஏ)ற$ உ!5. 

அ�:$ இ,த ஸ9த�&ப�திேல ெசா�ன� எ�பதா� இ�ன%$ 

ேமேல, இத),ேம� ஒ�றி�ைல எ�ற உ3சி , அ9த வா , 

ேபா+வ�5கிற�. 

%�கால�தி� யாராவ� உட�க�ைட ஏறினா� அவ;ைடய வ��ர$ 

எ�யாமேல இ" ,$. &ர�ய1�தி� பா���& பலேப� 
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ெசா�லிய�" கிறா�க.. அ9த வ��ர�ைத ைவ�� ஆராதைன 

ெச+வா�க.. இ&ப�& பல வ W5கள(� தைல%ைறகளாக அ9த வ��ர$ 

வ9தி" கிற�. த�ைனேய �யாக$ ப!ண�  ெகா.வதா� அ9த 

�திEக. ஆ�ம ஞான(ய�� நிைலய�லி"&பவ�க., அ$பாள(� அ$ச$ 

ெப)றவ�க. எ�0 Qஜி க&ப5கிறா�க.. அ&ப�யானா� அ9த 

அ$ச=க; ெக�லா$ Hலமான அ$ப�ைகேய பதிைய நி9ைத 

ெச+தவGைடய C��யாக ஏ)ப�ட ெபய"$ ேதஹ%$ இ" க&படா� 

எ�ற தWXரமான பதிXரதா பாவ�தி� த� ேதஹ�ைத ப��யாக$ 

ப!ண�  ெகா.கிற நிைலய�� ெசா�ன வா , ஸஹகமன$ 

ெச+கிறவ�கள(� வ�திர�ைதவ�ட எ�தைன ேமலான�? 

அ$பா. இ=ேக ஸஹகமன$ ெச+யாவ��டா*$ அ&ப�3 ெச+வத)ேக 

‘ஸதி’- இ=கிeஷிேல suttee – எ�0தா� அவ. ேபைர ைவ�தி" கிற�. 

‘பாதிXர�ய�� காக சEர�ைத& ெபா@ கி  ெகா!5 வ�5வ�’ எ�ற 

ெகா.ைக இர!5 ,$ ெபா�வாய�"&பதா� இXவா0 ேப� 

ஏ)ப��" கிற�. 

ஸதி-பதி எ�பதாகேவ த$பதிைய3 ெசா�வ�$ ‘ஸதி’எ�றாேல ஐ�ய� 

ப�ன( எ�ற அப�&ராய�தி� தா�. ஆசா�யா. “ஸதி ஸத=நா� 

அசரேம” எ�கிறா�*1
. “பதிXரைதக; ,. %த�ைம �தான$ ெகா!ட 

ஸதிேய!” எ�0 அ��த$. 

அ&ப�&ப�டவ. &ரணா�யாக$ ப![கிற ஸ9த�&ப�தி� 

ெசா�னைதவ�ட& ெப�ய ஸ�யமி�ைல. அ9த ஸ�ய�� , வ�ைலேய 

இ�ைல எ�ன ெசா�னா.? 

ய�-�வய>ர� நாம கிேர:த� ,�ணா� 

ஸ"�� �ரஸ0கா� அக� ஆ[ ஹ,தி த� | 

பவ��ர கீ��தி� த� அல0"ய-சாஸந� 

பாவ,-அேஹா �ேவA< சிவ� சிேவதர: || 
*2 

கைடசி வா��ைத ‘சிேவதர:‘ – ‘சிவG , இதரமானவ�’. அதாவ� சிவனாக இ�லாம� அத), 

மா0ப�டவராக இ" கிறவ�. இ&ப� ‘சிேவதர�’ எ�0 அ$பா. ெசா�வ� த1ைன�தா�. ‘ பவா, ‘ – 

‘தா=க.’எ�0 ெரா$ப ம�யாைத �வன( கிறா)ேபாலேவ அவைன  >&ப�5கிறா.. ஈ3வரேன தன , 

ம�யாைத ப!ணேவ!5ெம�0 எதி�பா�&பவனாதலா� ப�ஹாஸமாக ‘பவா9’எ�0 ெசா�லி அவைன 

‘சிேவதர�’எ�கிறா.. இதி� நிர$ப அ��த C6�ய�" கிற�. 
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சிவ எ�பத), ம=களமாக, @பமாக இ" கிற அ�தைனையD$ 

அ��தமாக, synonym –ளாக (ஸ$� "த நிக!5வான) அமர (ேகாச) �தி� 

ெசா�லிய�" கிற� “-வ: 

-ேரயஸ�, சிவ�, ப�ர�, க	யாண�, ம0கள�, [ப�“. அ9த சிவ�� , 

இதரனாக ஒ"�த� இ" கிறாென�றா� அவ� ஒ" 

3ேரயஸுமி�லாதவ�, அம=கள,அ@ப �வMப$ எ�0தாேன அ��த$? 

 

அ&ைபய தW1ித� எ?திD.ள அ�ைவத  ர9தெமா�0 ,& ‘ப�மள$’ 

எ�0 ேப�. அ�ைவத�ைத ஆே1ப� கிற ஒ"வ� இத),  க!டன$ 

ப!ண� எ?தினா�. இ9த வ�ஷய�ைத அ&ைபய தW1ித� ேக�ட:ட� 

H ைக& ப����  ெகா!டாரா$. ப�மள$ எ�றா� அத), H ைக& 

ப����  ெகா.ள�தாேன ேவ!5$? 

சிவ$ – அதாவ� பரம ம=கள$ – ப�� கா� எ�0 த1� 

ெப"ைம&ப�5  ெகா!டா� அவ� ஒேர 

அம=கள�, அக�யாண�, அ@பமானவ� எ�0தாேன 

அ��த$? தா1ாயண� எ�ற ேபேர த!டைன எ�0 நிைன�தவ. 

த1G , ‘சிேவதர�’ எ�0 ேப� ைவ�ேத த!� கிறா.! 

“ஐையேயா (‘அேஹா’)! இ&ப� சிவைன �ேவஷி கிற 

சிேவதரனாய�" கிறாேய! ஒ" த&C  க!5ப�� க %�யாம� பரம 

பவ��ரமாD.ள கீ��தி ெபா"9தியவர�லவா அவ� (பவ��ர 

கீ��தி�)? அவ"ைடய க�டைளயால�லவா ஸகல ேதவைதக;$ 

த=க. த=க. கா�ய�ைத3 ெச+கிறா�க.? யா"$ அவ� க�டைளைய 

மAறினதி�ைலேய (அல0"ய சாஸன�)! நWதா� அதிசயமாக அவைர 

மAறி& ேபாக& பா� கிறவ�” இ&ப�ெய�லா$ அ$பா. ெசா�கிறா.. இ� 

�ேலாக�தி� ப��பாதி. %�பாதிய��தா� சிவ நாமாவ�� ெப�ய 

ெப"ைமைய3 ெசா�கிறா., 

ய�-�வய>ர� நாம கிேர:த� ,�ணா� 

ஸ"�� �ரஸ0கா� அக� ஆக ஹ,தி … 

‘�வய>ர� நாம‘ – ‘இர!ேட இர!5 அ1ர$ உ.ள சிவ நாமா’. 

பVசா1ரமாக அத), %�னா�& &ரணவ$, ப��னா� ‘நம:’ 

ெசா�ல[ெம�0>ட இ�ைல. அXவள: 3ரம$ ேவ!டா$. 

இர!ெட?�ைத3 ெசா�னாேல ேபா�$. ‘சிவ 
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சிவ எனகில� த=வ�ைனயாள�‘ எ�0தா� ‘தி"ம9திர’�தி� >ட 

இ" கிற�;பVசா1ரமாக3 ெசா�லவ��ைல. “�வய1ர$ நாம கிரா” 

எ�றா� ‘இர!ேட அ1ர%.ள நாமமான வா��ைத’. இ9த 

வா��ைதயான� மன(த�களா� ெசா�ல&ப�டா� (‘9"ணா$ ஈ�த$’ – 

மN6ய�களா� ெசா�ல&ப�டா�) . 

எ&ப�3 ெசா�ல ேவ!5$?�நான$ ப!ண�, ம� ப!ண�  

ெகா!5, H3ைச கீ3ைச அட கி ெரா$ப:$ நியமமாக3 ெசா�ல 

ேவ!5மா? 

ஊஹு$, அெத�லா$ ேவ!�யதி�ைல. ‘ஸ"�� �ரஸ0கா�‘ – ஏேதா 

ஒ" தடைவ ேப3@ , ந5&பற, எ�தைனேயா அர�ைட அ� கிறேபா� 

……. 

சிவைன நிைன��, மனைஸ3 ெச*�தி C�தி Q�வமாக, ‘அவ� ேப�’ 

எ�0 ெசா�ல ேவ!�ய�>ட இ�ைல. அக�மா�தாக ஏேதா ேப3@ , 

ந5&பற அ9த இர!ெட?�� வ9�வ��டா�>ட& ேபா�$! “சிவ&C” 

அ�சி வடா$’ எ�கிற மாதி� எைதேயா ெசா�லி  ெகா!5 ேபா,$ேபா� 

இ9த இர!ெட?�� வ9� வ��டா� >ட& ேபா�$ … 

இXவா0 அ� அக�மா�தாக ஒ"தர$ ெசா�ல&ப�டா�>ட எ�ன 

ப!ண�வ�5கிற�? 

அக� ஆ[ ஹ,தி 
 

‘அக�‘ – பாப�ைத;’ ஆ[‘ – உடேன, த�1ணேம; ‘ஹ,தி‘ –

 அழி��வ�5கிற�. 

ேப3@ கிைடேய ஏேதா ஒ" தர$ ‘சிவ’ எ�ற இர!5 அ1ர�ைத 

அக�மா�தாக3 ெசா�லிவ��டா*$ அ�ேவ ஸம�த பாப�ைதD$ 

ேபா கிவ�5$. 

ஸ�திய=க; ெக�லா$ ேமலான ஸ�யமாக, &ராண �யாக 

ஸமய�திேல ஸா1ா� பரேதவைத ெசா�னதாக @காசா�யா. 

வாய�னா� வ9தி" கிற வா ய$ இ�. 

‘சிவசிவ எ�0 ெசா�லாதவ� தWவ�ைனயாள�’ எ�றா� �6க�மா 

ப!ண�னவ�, அதாவ� பாப� எ�0 அ��த$. அ&ப�யானா�, சிவ நாமா 

ெசா�லிவ��டா� பாப$ ேபா+வ�5$ எ�0தாேன அ��த$? 
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ெத�9�$ ெத�யாம*$ எXவளேவா பாப$ ப!ண� வ��ேடா$. அ�தா� 

ேமேல ேபாக %�யாதப� ெப�சாக� தைட ெச+கிற�. சிவநாமா ெசா�லி 
வ��டா� அ9த� தைட ேபா+வ�5$ அ&Cற$ ேமா1 ப�ய9த$ எ�லா$ 

ஸி�தியாகிவ�5$. 

ம)ற மத�த�கள(� சில�, “உ=க. மத�தி� பாப�ைத& ப�ஹ� க வழி 
இ�ைல. எ=கள(ட$ இ" கிற�. ெகாVச$ தW��த$ ெதள( கிேறா$. 

பாபெம�லா$ ேபா+வ�5$. ஆைகயா� எ=கள(ட$ வா"=க.” 

எ�கிறா�க.. 

ந$ மத�தி� பாப ப�ஹார�� , வழி ெசா�லாத� மாதி� இவ�க. 

>&ப�5கிறா�க.. நம ,$ ஒ�0$ மத வ�ஷய$ ெத�யாததா� 

இ=ேகய�"9� அ=ேக ேபாகிறவ�க;$ இ" கிறா�க.. 

வா�தவ�திேலா, ந$%ைடய மத�தி� இ�தைன க�மாN6டான$ 

வ�தி�தி"&ப� பாப$ ேபாக�தா�. “மேமாபா�த ஸமத *:த 

>ய�வாரா” எ�0தா� எ9த  க�மா: ,$ %தலி� ஸ=க�ப$ 

ப![கிேறா$. ‘��த$’ எ�றா� பாப$தா�. ப தி மா� க$ பாப�ைத& 

ேபா க�தா�. ப தி %தி�9� &ரப�தி (சரணாகதி) ஆ,$. பகவா� 

கீைதைய& Q��தி ப![$ேபா�, “சரணாகதி ப![. உ�ைன ஸகல 

பாப=கள(லி"9� வ�5வ��� வ�5கிேற�. ஸ�வ பாேப�ேயா 

ேமா>ய�Aயாமி” எ�0 ஸ�ய$ ப!ண�� த9தி" கிறா�. அவைர 

ந$பாம� நா$ இ�ெனா"�த�ட$ ேபாக ேவ!�யதி�ைல. 

த�ம$, ஞான$ எ�வானா*$ பாப�ைத& ேபா ,வேத. த�ேமண பாப� 

அபNததி எ�0 (மஹா நாராயண) உபநிஷ�ேத ெசா�கிற� (79.7). அ9த 

உபநிஷ�தி*.ள ஸூ த=கள(� அேநக$ பாப நிவ�"�திைய�தா� 

தி"$ப� தி"$ப &ரா��தி கி�றன. “பாப�கள(� நW மஹா பாப�யானா*$ 

ஞான ஓட�தினா� அ9த& பாப�ைத  கட9� வ�5வா+” எ�0 கீைதய�� 

(4.36) பகவா� ெசா�கிறா�. 
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க�மாN6டான$, த�மாN6டான$, &ரப�தி, ஞான ஸாதைன 

எ�லாவ)ைறD$வ�ட& பரம ஸுலபமாக, நா$ ெத�9�$ ெத�யாம*$ 

ஜ�மா9தர=களாக& ப!ண�D.ள பாப�ைத& ேபா கி  ெகா.ள இ=ேக 

பாகவத$ வழி ெசா�லிவ��ட�. சிவ நாேமா3சாரண$தா� அ�. 

அதனா	 இன�ேம	 “உ0க� பாப�ைத" கYவ� வ�#கிேறா�” எ(! 

ந�ைம" Z�ப�#பவ�கள�ட� “எ0கள�ட� பாப ப:ஹார�*"1 

இ�"கிற* ேபா(ற ஸுலபமான உபாய� யா:ட/ேம இ	ைல. 

அதனா	 /தலி	 ந=0க� எ0கைள" Z�ப�#� பாப�ைத� 

ப:ஹார� பTண�"ெகாT#வ�F# அ�5ற� வா�0க�” எ(! 

ெசா	�ேவா�! 

 

இ9த ஐ9� எ?�� கைள ஓதாம� இ"9தா�, ப�றவ� எ5�த 

நா$, தி"Hல� “�.ள(ய நW�ேபா) @ழ�கி�ற வாேற” எ�0  ெசா�ன� 

ேபா� ப�ற&C இற&ப�� ப�5 நW���ள( @ழ*வ� ேபா� @ழ�0 ��Cற 

ேவ!�ய�தா�.  நா , இ" கிற�, நாம$ இ" கிற�, ேவ0 எ�ன 

ேவ!5$?  இ9த 1ண�திலி"9�, பVசா1ர$ ந$ அைனவ� நாவ�*$ 

நிர9தரமாக ,�ேயறேவ!5$. 

  

ஐ9ெத?�தி� ெப"ைமைய பVசா1ர பதிக�தி� ச$ப9த� பா�யைத 

ெச�ற பதிவ�� பா��ேதா$.   இ"9தா*$ அவ" , தி"&தி 
இ�ைல;  அ�C ேமலி5கிற�;  பVசா1ர�தி� ெப"ைமைய 

ஒ"பதிக�தி� பா�னா� ேபா�மா? அைன�� உய��க;$ உ+ய 

ேவ!�ய 7�திர�ைத, பVசா1ர�தி� உ� "6ட�ைத இ�Gெமா" 

பதிக�தி� பா5கிறா�.  அ9த அ"ைம& பதிக�ைத  தா!�3 ெச�வத), 

நம ,$ மனமி�ைல:  இேதா பதிக%$ அத� வ�ள க%$:  [வ�ள க  

,றி&Cைர �ல� ச!%க ேதசிக ஞானச$ப9த பரமாசா�ய @வாமிக.] 

  

9(றா� தி�/ைற:  (3.49) 

  

காத லாகி  கசி9�க! ணW�ம�கி 
ஓ� வா�தைம ந�ெனறி  ,+&ப� 

ேவத$ நா�கிG$ ெம+&ெபா" ளாவ� 

நாத� நாம$ நம-சி வாயேவ.            1 
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1.  உ.ள�C ெகா!5 மன$ கசி9� க!ண W� ெப"கி த�ைன 

ஓ�பவ�கைள (பVசா1ர$ ெஜப�&பவ�கைள) %�தி ெநறியாகிய 

ந�ெனறி ,  >�5வ�&ப�$, நா�, ேவத=கள(� உ!ைம& 

ெபா"ளாக வ�ள=,பவG$,அைனவ" ,$ தைலவனான 

சிவெப"மான(� தி"நாம$ ‘நம3சிவாய’ எ�ற 

தி"ைவ9ெத?�தா,$. 

 

ந$C வாரவ� நாவ� னவ�)றினா� 

வ$C நா!மல� வா�ம� ெவா&ப� 

ெச$ெபா னா�தில க$%ல , ெகலா$ 

ந$ப� நாம$ நம-சி வாயேவ.             2 

2.  சிவெப"மான(� தி"வ�கைளேய ப)0  ேகாடாக ந$C$ ப த�க. 

தி"ைவ9ெத?�ைத� த=க. நாவ�னா� உ3ச��தா�, ந0மண$ கம?$ 

நா.மல�கள(� உ.ள ேத�ேபால இன(ைம பய&ப�, எ�லா 

உலக=க�,$ ெச$ெபா� திலக$ ேபா�ற� ந$%ைடய 

சிவெப"மான(� தி"நாமமான ‘நம3சிவாய’ எ�G$ 

தி"ைவ9ெத?�ேத ஆ,$. 

 

இ$ ம9திர$ எ�லா உலக=க�,$ ெச$ெபா� திலக$ ேபா�ற�. ந$ப� 

எ�ப� சிவ ெப"மாG , ஒ" ெபய�. “ந$பேன எ=க. ேகாேவ” எ�ற 

அ&ப� வா ,. 

 

ெந , ளா�வ மிக&ெப" கி9நிைன9 

த , மாைலெகா ட=ைகய� ெல![வா� 

த க வானவ ரா�த, வ�&ப� 

ந க� நாம$ நம-சி வாயேவ.             3 

 

3.  உ.ள$ ெநகிR9� அ�Cமிக& ெப"க சிவ ெப"மாைன3 சி9தி��, தம� 

அழகிய ைகய�� உ"�திரா க மாைலைய  ெகா!5 

தி"ைவ9ெத?�ைத வ�தி&ப�3 ஜப�&பவ�கைள� ேதவ�களா ,$ 

த,திைய& ெப0$ப�3 ெச+வ� ஆைடய��லாத சிவெப"மான(� 

தி"நாமமாகிய ‘நம3சிவாய’ எ�G$ தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 
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இயம� pத" மV@வ ��ெசாலா� 

நய$வ9 ேதாதவ� லா�தைம ந!ண�னா� 

நியம9 தான(ைன வா� கின( யாென)றி 
நயன� நாம$ நம-சி வாயேவ.             4 

 

4.  த�ைன நா. ேதா0$ தியான(�� வழிப5$ அ�யவ�க�, எ�0$ 

ந�ைம ெச+பவG$, ெந)றி க!ைண உைடயவGமான 

சிவெப"மான(� தி"நாம$ ‘நம3சிவாய’ எ�ற தி"ைவ9ெத?�தா,$. 

இன(ைமயான ெசா)களா� தி"ைவ9ெத?�ைத நய$பட 

ஓதவ�லவ�கைள எவேரG$ அ!�னா�, அ=ஙன$ 

அ!�யவ�கைளD$ அ[க இயம� Yத� பய&ப5வா�. 

 

[நியம$தா� நிைனவா� , – த�ைன நாேடா0$ தியான(&பைதேய 

நியமமாக ெகா!5 வழிப5$ அ�யவ�க�,. 

இன(யா� -எ�0$ ந�ைம ெச+பவG$ [  ச$- கர இதி- ச=கர:, ச=கர� 

எ�றா� எ&ெபா?�$ ந�ைமேய ெச+பவ� . ெந)றி நயன� – ெந)றி  

க!ைண உைடயவனாகிய சிவெப"மான(�. நாம$ – தி"&ெபய� ஆகிய. 

நம3சிவாயேவ – � பVசா�சர�ைத. இதைன “தி"நாம$ அVெச?��$ 

ெச&பாராகி�” எ�ப� அ&ப� வா ,.  பVசா1ர$ ெஜப� காதவ� 

ஒ"வ�, பVசா1ர$ ெஜப�&பவ"ட� இன(ய ெசா�ெலா5  ந�C 

ெகா!டா�, அவ" ,$ (ெஜப� காதவ" ,$) எம பய$ இ�ைல. 

 

ெகா�வா ேரG= ,ண$பல ந�ைமக. 

இ�லா ேரG மிய$Cவ ராய��� 

எ�லா� தW=கD நW=,வ ெர�பரா� 

ந�லா� நாம$ நம-சி வாயேவ.             5 

 

5.    ெகாைல�ெதாழிலி� ஈ5ப�டவ�களாக இ"&ப�G$, ந),ண%$, பல 

ந�ெலா? க=க;$ இ�லாதவ� ஆய�G$ ஏேதG$ சி0 Q�வ 

C!ண�ய�தா� தி"ைவ9ெத?�ைத உ3ச�&பா�கேளயானா� 

எ�லாவ�தமான தW=,கள(ன(�0$ நW=,வ� எ�0 ெப�ேயா�க. 

>0வ�. அ�தைகய சிற&Cைடய�எ�ேலா" ,$ ந�ைமேய 
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ெச+பவனாகிய சிவெப"மான(� தி"&ெபயரான ‘நம3சிவாய’ எ�G$ 

தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 

 

[ந�லா� – சிவெப"மாG ெகா" ெபய�. ‘ச=கர�‘ எ�பதி� தமிR 

ெசா�.   “ந�லாைன ந�லான நா�மைறெயா5 ஆற=க$ வ�லாைன” 

எ�ப� அ&ப� வா , 

 

ம9த ர$மன பாவ=க! ேமவ�ய 

ப9த ைனயவ� தா%$ பக�வேர� 

சி9�$ வ�வ�ைன ெச�வ% ம�,மா� 

ந9தி நாம$ நம-சி வாயேவ.     6 

 

6.  ம9தர மைல ேபா�ற பாவ=கைள3 ெச+� பாச=களா� 

க�5!டவ�க;$, தி"ைவ9ெத?�ைத உ3ச�&பா�கேளயானா� 

அவ�கள� ெகா�யவ�ைனக. தW�9� ேபா,$. அவ�க�,3 ெச�வ%$ 

ெப",$. அ�தைகய சிற&Cைடய� ந9தி எ�G$ ெபய"ைடய 

சிவெப"மான(� தி"நாமமான ’நம3சிவாய’ 

எ�பதா,$. 

 

[ ம9தர$ அன –  பா)கட� கைட9த ம9தர மைலேபா�ற (பாவ=க.). 

ம�ன(ய – நிைல ெப)ற. ப9தைனயவ� – பாச=களா� க�5!டவ�. அவ� 

தா%$ – அ�தைகேயா"$. பக�வேர� – உ3ச�&பா�களானா�. 

வ�வ�ைன சி9�$ ெச�வ%$ ம�,$ (ெப",$) ந9தி – சிவெப"மா�. 

“ேப�ந9தி உ9திய�� ேமலைச�த க3சி� அழ,” எ�றா� அ&ப�.] 

 

நரக ேமRCக நா�ன ராய�G$ 

உைரெச+ வாய�ன ராய� G"�திர� 

வ�ரவ� ேயC, வ��தி5 ெம�பரா� 

வரத� நாம$ நம-சி வாயேவ.     7 

 

7.  ஏR நரக=க�,3 ெச�ல  >�ய பாவ�களானா*$ 

தி"ைவ9ெத?�ைத& ப திேயா5 உ3ச�&பா�கேளயானா�, "�ர 

கண=கேளா5 ேச�9� வசி ,$ ேப)றிைன& ெப0வ�. அ�யவ�க. 
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ேக�ட வரெம�லா$ த"$ சிவெப"மான(� தி" நாம%$ 

தி"ைவ9ெத?�ேத ஆ,$. 

 

[வரத� – ேக�ட வர$ அைன��$ த"ேவா�. (ெசௗபா கிய=கைள 

அ.ள( வா� வா� வழ=,$  ஆ@ேதாஷி.  � "�ர�தி� ‘$"டா‘ எ�0 

வ"$ பத�தி),$ இேத ெபா". ) 

 

இல=ைக ம�ன ென5�த வ5 க�ேம� 

தல=ெகா. கா�வ�ர� ச=கர `�ற*$ 

மல=கி வா+ெமாழி ெச+தவ G+வைக 

நல=ெகா. நாம$ நம-சி வாயேவ.        8 

 

8.  இல=ைக ம�னனான இராவண� தி" கய�ைலைய& ெபய��� 

எ5 க %யல, ச=கர� த� கா)ெப"வ�ரைல ஊ�ற:$, கய�ைலய�� 

கீR ெந" ,!5 அவ� வா+வ��5 அலற அவG , உ+D$ெநறி 
அ"ள(, ந�ைம ெச+வைதேய த� இய�பாக உைடய சிவெப"மான(� 

தி"நாமமாகிய ‘நம3சிவாய’ எ�ற தி"ைவ9ெத?�தா,$. 

 

[அ5 க� – மைல. மல=கி – திைக��; “மல=கிேன� 

க!ண�� நWைரமா)றி” எ�ப� தி"வாசக$. வா+ெமாழி ெச+தவ� – 

வாயா� உ3ச��தவ�. உ+வைக – ப�ைழ ,$ப�யான வைக. நல$ 

ெகா. – அ�தைகய ந�ைமைய� த�ன(ட$  ெகா!டதான.] 

 

ேபாத� ேபாதன க!ணG ம!ண�த� 

பாத9 தா�%� ேந�ய ப!பரா+ 

யா�= கா!ப� தாகி யல9தவ� 

ஓ�$ நாம$ நம-சி வாயேவ.             9 

 

9.  தாமைர மல�� வ W)றி" கி�ற ப�ரமG$, தாமைர மல� ேபா�ற 

க!கைளDைடய தி"மா*$, எ�ேலா" ,$ தைலவரான 

சிவெப"மான(� தி"%�ையD$, தி"வ�ையD$ ேதட %ய)சி�� 

காண இயலாதவராகி� த$ ெசய* , வ"9தி& ப��ன� அவ�க. 

ந�லறி: ெப)0 ஓதி உ+9த� ‘நம3சிவாய’ எ�ற 

தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 
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[ேபாத� – தாமைர& Qவ�லி"&பவனாகிய ப�ரமG$. ேபா� அன 

க!ணG$- (தாமைர&) Q&ேபா�ற க!கைளDைடயதி"மா*$. ேந�ய 

– ேத�ய. யா�$ – ப)0 ேகா5 எ�:$. கா!C – 

கா!ட�. அ�தாகி – இ�ைலயாகி. அ�� – இ�ைல எ�G$ ெபா"ள(� 

இ=, வ9த�. ] 

 

கVசி ம!ைடய� ைகய�*! ைகய�க.ெவ 

ெவVெசா� மி!ட� வ�ரவ�ல ெர�பரா� 

வ�Vைச ய!ட�க. ேவ!ட வ%�ெச+ 

நV@! க!ட� நம-சி வாயேவ.           10 

 

10.  ேதவ�க. ேவ!ட நVசிைன உ!5 அைத க?�தி� ேத கிய 

நWலக!டனான சிவெப"மான(� தி"நாமமாகிய ‘நம3சிவாய’ எ�G$ 

தி"ைவ9ெத?�� ம9திர�ைத, ம!ைட எ�G$ ஒ"வ�த பா�திர�தி� 

கVசிைய  ,� ,$ வழ க%ைடய ெபௗ�த�க;$, ைககைளேய 

பா�திரமாக  ெகா!5 அதி� உண: ஏ)0& Cசி ,$ வழ க%ைடய 

சமண�க;$ ஓ�$ ேப0 ெப)றில�. 

 

[கVசி ம!ைடய� – கVசி ,� ,$ பா�திர�ைத  ைக ெகா!டவ�. 

ம!ைட – ஒ"வைக& பா�திர$ (C�த� ). ைகய�� உ!ைகய�க. – ைகேய 

பா�திரமாக உ![கி�ற கீேழா�. (சமண�) 

மி!ட� – ம!ைடய"$ ைகய"மாகிய மி!ட� எ�க. வ�Vைச – அறி:. 

வ��ைத – வ�3ைச என அ� ெமலி�த� வ�கார$ ெப)0 வ�Vைச 

எ�றாய�)0. நV@ – வ�ட கைற. உ. க!ட� – உ.ள 

க!ட�ைதDைடயவ�.] 

 

ந9தி நாம$ நம3சிவா யெவG$ 

ச9ைத யா)றமிR ஞானச$ ப9த�ெசா� 

சி9ைத யா�மகிR9 ேத�தவ� லாெரலா$ 

ப9த பாச$ அ0 கவ� லா�கேள.           11 

 

11. ந9தி எ�G$ ெபய"ைடய சிவெப"மான(� தி"நாமமாகிய 

‘நம3சிவாய’ எ�G$ தி"ைவ9ெத?�ைத3 ச9த$ மி,9த தமிR 
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ெகா!5 ஞானச$ப9த� அ"ள(3 ெச+த இ�தி"&பதிக�ைத3 சி9ைத 

மகிழ ஓத வ�லவ�க. ப9தபாச$ அ0 க வ�லவ� ஆவ�. 

 

அ5��, நா: கரச� அ&ப�, நமசிவாய�ைத எ&ப�& பா5கிறா� எ�0 

பா� கலா$. 

 

“அLச" கர�தி( அ��ெபா�� த(ைன 

ெநLச" க��தி( நிைலயறி வ��* ” எ(ற அகவ	 வ:க� எ�தைன 

ஆழ/ைடய*! 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 41 
BY SAI SRINIVASAN ON  FEBRUARY 22, 2017 • (  0 )  

  

 

 
 

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B. Srinivasan for the share. Ram Ram 

 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 41 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

69.  அVச  கர�தி� அ"$ெபா". த�ைன 

70.  ெநVச  க"�தி� நிைலயறி வ��� 

  

பல ��ப=கள(லி"9� கா க வ�ல� நமசிவாய எ�ற பVசா1ர 

ம9திரேம.  அத), தி"நா: கரச� வாR ைக வரலாேற சா�0. 

  

ைசவ சமய�ைத3 சா�9த தி"நா: கரச�, வ�ைன&பய� 

காரணமாக, சமணமத$ த?வ� ‘த"மேசன�‘ எ�ற ெபய"ட� 

வ�ள=கிவ9தா�.  அவர� தம ைகயா� திலகவதியா�,சிவெப"மாைன 
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உ.ள$ உ"கி ெதா?� ேவ!�, சேகாதரைன,மA!5$ ைசவ ெநறி , 

தி"$Cமா0 இைறVசினா�.  சிவெப"மா� அவ" , (நா: கரச" ,) 

7ைல ேநாைய ெகா5��, அைத, சமண�க. எ�ன ைவ�திய$ 

ெச+தா*$ தW� க%�யாம� ேபா+, வலி ெபா0 க%�யாம�, த$ 

தம ைகயா� திலகவாதியா�டேம அைட கல$ C,கிறா�.  திலகவதியா�, 

‘நமசிவாய‘ எ�ற ஐ9ெத?�� ம9திர�ைத ஓதி ெகா!ேட, நா: கரச� 

வய�)றி� தி"நW)ைற� தடவ,உடேன, ெகா5ைமயான 7ைல ேநா+ 

,ணமாய�)0.  அ�வைரய��, Cற3சமய& ப5,ழிய�� வ�?9� 

அ�ல*)ற நா: கரச�,  சமண�திலி"9� ைசவ�� , மாறினா�.  

இ�க!5 ெகாதி�ெத?9த சமண�க., அவைர  பல ெகா�ய ��ப�� , 

ஆளா கின�. சமண சமய�ைத3 சா�9த ம�ன� 

மேஹ9திரவ�ம�, நா: கரசைர த!�&பத)காக, அரசைவ , 

அைழ�� வ"$ப� ஆைணய��டா�.  சிவெப"மான(ட$ தVச$ C,9த 

நா: கரச�, சிறி�$ அVசா�, ெநV@ நிமி�9�,‘நாமா�"1� 

1<ய	ேலா�, நமைன அLேசா�‘  எ�0 ஒ" தி"&பதிக�ைத 

பா�னா�.  

சமண�க. அரசன(� �ைணேயா5, நா: கரசைர @!ணா$C 

காளவாய�� ேபா�5 ெகா;�தின�.  ஏ? நா�க. கழி��,அைறைய� 

திற9�பா��த சமண�க; , ெப"$ வ�ய&C கா�தி"9த�.   அ&ப� 

ெப"மா�, சிவநாம�ைத ஜப��� ெகா!ேட இ"9�, ேப��ப 

ெவ.ள�தி� HRகிய�"9தா�. எXவ�தமான ஊன%$ அவ" , 

ஏ)படவ��ைல.   ‘மாசி	 வ =ைண6� மாைல மதிய/�‘ எ�0 ஒ" 

தி"&பதிக$ பா�னா� .  ஆ�திர$ தWராத சமண�க., அரச� 

ஆைண&ப�, தி"நா: கரச" , வ�ஷ$ கல9த பா� ேசா)ைற  

ெகா5�� உ!ண3ெசா�னன�.  ேதவ�கைள  கா க ஹாலஹால 

வ�ஷ�ைத& ப"கிய நWலக!ட�, வ�ஷ$ கல9த பா� ேசா)ைறD$ 

தி"வ%தா கி அ"ள(னா�.  %�ைனவ�ட C�& ெபாலி:ட� 

காண&ப�டா� தி"நா: கரச�!  H�றாவ� %ைறயாக, சமண  

ெகா�யவ�க., மத யாைனயா�, இடற3 ெச+�, அவைர  ெகா�0வ�5$ 

உபாய�ைத ெச+தா�க..  நா: கரச�, சிவநாம�ைத சி9ைதய�� 

நி0�தி, [TணெவT ச,தைன- சா,*� – எ�0 ெதாட=,$ 

பதிக�ைத& பா�, இ0திய�� அL[வ* யாெதா(!� இ	ைல அLச 
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வ�வ* மி	ைல – எ�0 பா�னா�.  Cய� ேபா� %ழ கமி�5 வ9த 

யாைன, நா: கரசைர வல$ வ9� வண=கி ம�யாைத ெச+த�.  

அ�ேதா5 யாைன அட=கவ��ைல.  ஏவ�வ��ட சமண�கைள  ெகா�0 

,வ��த�.  சமண�க. மA� ெவ0&C ெகா!ட அரச�, இன(ேம� 

ெச+வத), எ�னதா� இ" கிற� எ�0 சமண�கைள  ேக�டா�.  

அ9த நிைலய�*$ சமண�க; , ெச" , அட=கவ��ைல.  

த"மேசனைர (தி"நா: கரசைர) ெப�ய பாறா=க�லி� க��, கடலி� 

ெகா!5ேபா+ த.ள(வ�ட3 ெச+தா�க..  க�ேலா5 க�ட&ப�ட 

தி"நா: கரசைர,கடலிG. வ Wசின�.  எ&ப�ேவ!5மானா*$ 

ஆக�5$, நா� சிவசி9தைனய�லி"9� வ?வ மா�ேட� எ�ற 

தி"நா: கரச�‘ெசா&!ைண ேவதிய(‘  எ�0 அ� எ5��, ந&!ைண 

ஆவ* நம-சிவாயேவ எ�0 பதிக$ பா� கடலி� HRகினா�.  நமசிவாய 

எ�ற ஐ9ெத?�ைத ஓதிய�$, அவர� உடைல& ப�ண��தி"9த கய�0 

அ0ப�5 வ WR9த�.  அ கய�ேறா5 க��ய�"9த க�*$ ெத&பமாக கட� 

மA� மித9த�.  க�*$ கன(ய இ�ெமாழிய�� நாவரச� ெதா5�த 

பாமாைல, ‘ெசா)0ைண ேவதிய�‘ எ�0 ெதாட=,$ 

பதிக$, நம3சிவாயேவ‘ எ�0 %�D$ ேதன(G$ இன(ய ேதவார பதிக$: 

  

ெசா�-�ைண ேவதிய�, ேசாதி வானவ�, 

ெபா��ைண� தி"9� அ� ெபா"9த  ைகெதாழ, 

க�-�ைண& Q�� ஓ� கடலி� பா+3சிG$, 

ந�-�ைண ஆவ� நம-சிவாயேவ! 

  

ேவதமான வாசக�தி), நிகரான வா கிய& ெபா"ளாக உ.ளவனா+& 

பரVேசாதியாகிய அழியாத வ W�5லகினனா+ உ.ள 

எ$ெப"மாGைடய, ெபாலி:ைடய, தம ,�தாேம இைணயான 

ேசவ�கைள உ.ள$ ெபா"9த  ைகெதா?தலா� க�ைல� �ைணயாக3 

ேச��� அதேனா5 இைண��  கடலி� த.ள(வ��டா*$ 

எ$ெப"மாGைடய தி"ைவ9ெத?�ேத நம ,& ெப�ய �ைணயா,$. 

                        

Qவ�G , அ"= கல$ ெபா=, தாமைர; 

ஆவ�G , அ"= கல$ அர� அV@ ஆ5த�; 

ேகாவ�G , அ"= கல$ ேகா�ட$ இ�ல�; 
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நாவ�G , அ"= கல$ நம-சிவாயேவ! 

  

Q க; ,. வ�ைலமதி&ப�ய ஆபரண$ இதRக. மி க தாமைரயா,$. 

ப@ க; , வ�ைலமதி&ப)ற ஆபரண$ சிவெப"மா� அப�ேஷக�� ,& 

பVசகXவ�ய$ உத:த�. அரசG , வ�ைலமதி&ப)ற ஆபரண$ 

ெச=ேகா� வைளயாம� ஆ�சி ெச+வதா$. நாவ�G , வ�ைலமதி&ப)ற 

ஆபரண$ தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$.  நா கி), நம3சிவாய ம9திரேம 

அ"=கல$. 

                        

வ�! உற அ5 கிய வ�றகி� ெவX அழ� 

உ!ண�ய Cகி�, அைவ ஒ�0$ இ�ைல ஆ$; 

ப!ண�ய உலகின(� பய��ற பாவ�ைத 

ந!ண� நி�0 அ0&ப� நம-சிவாயேவ! 

  

வானளாவ அ5 கிய வ�றகிேல ெகா�ய ெந"&C அவ)ைற உ!பத), 

உ.ேள C,9தா� வ�றகிG. ஒ�0$ மAதிய�ரா� எ�லா$ சா$பலா,$. 

இைறவனா� பைட க&ப�ட உலகி� ம க. பலகா*$ பழகி3 ெச+த 

பாவ�ைத ெந"=கி நி�0 ேபா ,வ� 

தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$.  தW3சிறிதாய�G$ எ�லா வ�ற,கைளD$ 

எ��ெதாழி ,$.   அ�ேபால, பல:லகி�  பலப�றவ�ய��  

ப!ண�&ப!ண�& பய��ற பாவ=கைள ெய�லா$ ெபா"9தி நி�0 

அைவ அ)ெறாழிய ஒழி கவ�ல� தி"ைவ9ெத?��. 

            

இ5 க! ப�5 இ" கிG$, இர9� யாைரD$, 

“வ�5 கி)ப�ரா�!” எ�0 வ�ன:ேவா$ அ�ேலா$; 

அ5 க� கீR  கிட கிG$, அ"ள(�, நா$ உ)ற 

ந#"க�ைத" ெக#�ப* நம-சிவாயேவ! 

  

எXவள: வ0ைம� ��ப�தா� நலி:றிG$ எ$ெப"மாைன வ�5�� 

ேவ0யாைரD$ இர9� ‘எ� ��ப�ைத& ேபா கினா� நW 
எ$ப�ராேன‘ எ�0 >றி� �யர�ைத& ேபா , என  ேக�ேபா$ 

அ�ேலா$. மைலய�� அ�ய�� அக&ப�5  கிட9தா*$ அ"ள(னா� 

நம , ஏ)ப5$ ந5 க�ைத நW ,வ� தி"ைவ9 
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ெத?�ேதயா,$.  இராவணைன&ேபால ஒ" மைல கீR அக&ப�5� 

��C)0  கிட9தா*$ ெம+9ந5 க�ைத  ெக5��  கா&ப� 

தி"வVெச?��. ‘அ9 நம3சிவாய$ ெசா�ல வ�ேலா$ 

நாவா�‘ அதனா�, ‘அV@வ� யாெதா�0$ இ�ைல‘ ‘இ5 க! ப�5 

இ" கிG$. சிவெப"மா� தி"வ� ேக பதி�த ெநV@ைடைமய�� நW=கி 
யாைரD$ இர9� எ� ��ப�ைத வ�5 கி� நW ப�ராேன எ�0 >றி நW , 

என  ேக�ேபா$ அ�ேலா$. அ!ட� வாR:$ அமர� இ" ைகD$ க!5 

வ W)றி" ,$ க"�� ஒ�0$ இேலா$. நா$ உ)ற ந5 க�ைத த$ 

அ"ள(னா�  ெக5&ப�. தி"ைவ9ெத?��. 

                        

ெவ9த நW0 அ"= கல$, வ�ரதிக�, எலா$; 

அ9தண� , அ"= கல$ அ"மைற, ஆ0 அ=க$; 

தி=க; , அ"= கல$ திக?$ நW. %� 

ந=க; , அ"= கல$ நம-சிவாயேவ.! 

  

வ�ரத�ைத ேம)ெகா!ட சா�ேறா�க; ,� தி"நW0 சிற9த 

அண�யா,$. நா�மைற ஆற=க$ ஓ�த� அ9தண�க; ,3 சிற9த 

அண�யா,$. ப�ைற ,3 சிவெப"மாGைடய அழகிய சைட சிற9த 

அண�யா,$. எ$ைம& ேபா�ற அ�யா�க; ,3 சிற9த அண� 
தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 

            

சல$ இல�; ச=கர�; சா�9தவ� , அலா� 

நல$ இல�; நா.ெதா0$ ந�,வா�, நல�; 

,ல$ இல� ஆகி*$, ,ல�தி), ஏ)ப� ஓ� 

நல$ மிக  ெகா5&ப� நம-சிவாயேவ! 

  

மன ேகா�ட$ இ�லா� எ�லா� ,$ ந�ைமைய3 ெச+D$ 

சிவெப"மா�, த�ைனேய ப)0 ேகாடாக3 சா�9த அ�யவ�கைள� 

தவ�ர ம)றவ�க; , உய�நல� ெச+யா�. அவ�க; , நாேடா0$ 

வ�"$ப�யதைன ந�கா� வ�ைன&பய�ப� Nக"மா0 வ�5&பா�. 

உய�9த ,5$ப�தி� அ�யவ�க. ப�ற9தவ� அ�லராய�G$ 

ந),ல�� ,�ய ந�ைமகைள மிக:$ ெகா5&ப� எ$ெப"மாGைடய 
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தி"ைவ9ெத?�ேதயா,$. 
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வ W�னா�, உலகின(� வ�?மிய ெதா!ட�க. 

>�னா�, அ9 ெநறி; >�3 ெச�ற*$, 

ஓ�ேன�; ஓ�3 ெச�0 உ"வ$ கா!ட*$, 

நா�ேன�; நா�)0, நம-சிவாயேவ! 

  

ேம$ப�ட ெதா!ட�க. உலக&ப)0 கைள நW கிவ��டன�. அவ�க. 

ேம$ப�ட வ W�5 ெநறிையேய அைட9தன�. அ�யவ�க. >ட அ�ேயG$ 

ஓ�3 ெச�0 எ$ெப"மா� தி":"வ�ைத அக க!ணா� க!ேட�. 

அ=ஙன$ க!ட:ட� தி"ைவ9ெத?�ைத நா�ேன�. நா�ய எ�ைன 

அ�தி"ைவ9 ெத?��$ நா�ய�. 

  

இ� அக வ�ள , அ� இ". ெக5&ப�; 

ெசா� அக வ�ள , அ� ேசாதி உ.ள 

ப� அக வ�ள , அ� பல"$ கா!ப�; 

ந� அக வ�ள , அ� நம-சிவாயேவ! 

  

வ W��� உ.ள வ�ள , ஆ=,.ள இ"ைள& ேபா ,வதா$. ெசா�லி� 

அக�� நி�0 வ�ள ,வதா+, ஒள(Dைடயதா+, பல இட=கைளD$ 

வ�ள ,வதா+& பல சமய�தா"$ த$ைம அறியாமேல காண நி)பதா+ 

ஞான$ நிைற9த உ.ள�தி), வ�ள ,&ேபால ஒள(ைய ந�,வ� 

தி"ைவ9ெத?�� ம9திரேம. 

  

%�ெநறி ஆகிய %த�வ� % கண�- 

த� ெநறிேய சர! ஆத� தி!ணேம; 

அ9 ெநறிேய ெச�0 அ=, அைட9தவ� , எலா$ 

ந( ெநறி ஆவ* நம-சிவாயேவ! 

  

வ W5ேப)றி), வழிகா��ய %த�வ� % க�ப�ரானாவா�. அவ� 

அ"ள(ய வழிேய உ0தியாக& ப)0  ேகாடாவ�. அ9த வழிய�ேல ெச�0 

அ&ெப"மாGைடய தி"வ�கைள அைடபவ" , எ�லா$, சிற9த 

வழியாக உத:வ� தி"ைவ9ெத?�� ம9திரேம. 
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மா&ப�ைண த?வ�ய மா� ஓ� பாக�த� 

Q& ப�ைண தி"9� அ� ெபா"9த  ைகெதாழ, 

நா& ப�ைண த?வ�ய நம3சிவாய& ப�� 

ஏ�த வ�லா�தம , இ5 க! இ�ைலேய. 

  

மா�,��ைய  ைகய�ேல9திய, பா�வதி பாகGைடய Qமாைலக. 

சா��த&ெப)ற தி"வ�கைள உ.ள$ ெபா"9த  ைகெதா?வத), 

நாைவ இைண9� த?வ�ய தி"ைவ9ெத?�ைத& ப)றிய 

இ&ப��&பாட�கைள வழிபட வ�ல அ�யவ�க; , எ�தைகய 

�யர=க;$ ஏ)படமா�டா. 

  

எ�ேன நமசிவாய�தி� ெப"ைம!  கணபதிேய!  நW� ஒளைவ ,  ெச+த 

உபேதச$ “அVச  கர�தி� அ"$ெபா". த�ைன ெநVச  க"�தி� 

நிைலயறி வ���” – அைத எ=க. ெநVசி*$ நி0�திவ�5! 

  

அ5�த பதிவ��, @9தரH��தி நாயனா�, நமசிவாய�ைத ேபா)0$ 

பா=ைக& பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 42 

  

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

69.  அVச  கர�தி� அ"$ெபா". த�ைன 

70.  ெநVச  க"�தி� நிைலயறி வ��� 

  

ந&ற வாஉைன நா(ம ற"கி�L 

ெசா	��நா நம-சி வாயேவ. 

  

[,தர:( நம-சிவாய பதிக�தி( ப�(னண�: 
 

[48. தி"&பா!� ெகா5%�(நம3சிவாய� தி"&பதிக$)] 
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@9தர�, தி"ஈ=ேகா+மைல %தலாக& பல தல=கைள� ெதா?�. 

ெகா=,நா��� காவ��ய�� ெத�கைரய�� உ.ள தி"&பா!�  

ெகா5%� வ9� ேச�9தா�. ேகாய��%� ,0கி, வண=கி, இ=, 

உைறD$ ஈசைன மற கெவா!ணா�‘ எ�0 உ.ள�தி� எ?9த 

,றி&ப�னா� நமசிவாய எ�ற  தி"ைவ9ெத?�ைத அைம�� 

தி"&பதிக$ பா� அ"ள(னா�.  ஒXெவா"பாடலி� இ0திய�*$ 

“ெசா�*நா நம3சிவாயேவ” எ�0 அ"ள(ய�"&பதா�, இத),, 

‘நம3சிவாய� தி"&பதிக$‘ எ�ற 

ெபய�.   ,றி&C: இ�தி"&பதிக$, ெகா5%�  ேகாய�லி� உ.ள 

ெப"மான� அழகிய தி"ேமன(ைய  க!5 வண=கியெபா?� ெபா=கி 
எ?9த ேபர�பா�, ‘இவைர, யா�மறேவ�‘ எ�G$க"�தா� அ"ள(3 

ெச+த�. இத� இ0திய�� தி"ைவ9ெத?�ைத எ5�� ஓதி 
அ"ள(னைமயா�, இ�, ‘நம3சிவாய� தி"&பதிக$‘ எ�G9 

தி"&ெபயைர& ெப)ற�. 

  

ம)0& ப)ெறன  கி�றி நி�தி"& 

பாத ேமமன$ பாவ��ேத� 

ெப)ற *$ப�ற9 ேத�இ ன(&ப�ற 

வாத த�ைமவ9 ெத+திேன� 

க)ற வ�ெதா? ேத��V சீ� கைற 

i�) பா!�  ெகா5%� 

ந)ற வாஉைன நா�ம ற கிGV 

ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 
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க)றவ�க. வண=கி� �தி கி�ற CகைழDைடய கைறi�� உ.ள, 

‘தி"&பா!�  ெகா5%�‘ எ�G$ ேகாய�லி� 

எ?9த"ள(ய�" கி�ற, ந�ல தவவ�வ�னேன!  என , 

ேவ0்�ைணய��ைலயா,$ப�, உன� தி"வ�ையேய �ைணயாக 

மன�தில�ண�ய&ெப)ேற�; அXவா0 �ண�ய&ெப)ற ப��ேப, நா� 

மன(தனா+& ப�ற9தவனாய�ேன�; அ�வ�றி, இன(ெயா" ப�ற&ப�� 

ெச�0 ப�றவாத த�ைமD$ எ�ைன வ9� அைடய&ெப)ேற�; இன( 
உ�ைன நா� மற9தா*$, எ� நா, உன� தி"&ெபயராகிய, 

‘நம3சிவாய‘ எ�பதைன,இைடயறா� ெசா�*$. 

  

இ�ட G�ன� ஏ�� வா�இகR9 

தி�ட நா.மற9 தி�டநா. 

ெக�ட நா.இைவ எ�ற லா)க" 

ேத�கி ள�Cன) காவ�� 

வ�ட வாசிைக ெகா!ட �ெதா? 

ேத�� பா!�  ெகா5%� 

ந�ட வாஉைன நா�ம ற கிGV 

ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 

  

மி , வ"கி�ற நWைரDைடய காவ��யா0, வைளவாக ேமலா� வ�ள=க 

இட&ப5$ மாைலைய  ெகாண�9� உ� தி"வ�ைய வண=கி� 

�தி கி�ற. ‘தி"&பா!�  ெகா5%�, எ�G$ ேகாய�லி� 

எ?9த"ள(ய�" கி�ற,ேதாழைம ெகா!டவேன, உ�னா� 

வ�"$ப&ெப)றவனாகிய யா�, உ� தி"வ�ைய� �தி கி�ற 

அ�யவ�களா� ‘இவ� நிைலய��லாத மன�ைதDைடயவ�‘ எ�0 

இகழ&ப�ட நா.க;$, அ=ஙன$ அவ�க. இகRத), ஏ�வாக நா� 

உ�ைன மற9�வ��ட நா.க;$ ஆகிய இைவகைள, அ�ேய� அழி9த 

நா. எ�0 க"�வத�றி ேவறாக  க"தமா�ேட�; ஆதலி�, நா� 

உ�ைன மற கிG$, எ�நா, உன� தி"&ெபயராகிய, 

‘நம3சிவாய‘ எ�பதைன, இைடயறா� ெசா�*$. 

  

ஓ: நா.உண� வழிD$நா. உய�� 
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ேபா,$ நா.உய� பாைடேம� 

கா: நா.இைவ எ�ற லா)க" 

ேத�கி ள�Cன) காவ��& 

பா: த!Cன� வ9தி ழிபரV 

ேசாதி பா!�  ெகா5%� 

நாவ லாஉைன நா�ம ற கிGV 

ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 

  

ேமலான ஒள(யா+ உ.ளவேன, மி , வ"கி�ற நWைரDைடய 

காவ��யா)றின� பர9த ெவ.ள$ வ9� பா+கி�ற, ‘தி"& பா!�  

ெகா5%�‘ எ�G$ ேகாய�லி� எ?9த"ள(ய�" கி�ற, நா வ�ைம 

Dைடயவேன, அ�ேய� உ�ைன நிைனயா ெதாழி9த நா.கைள, எ� 

உண�: அழி9த நா.க;$, உய��ேபான நா.க;$,உயர�ேதா�0$ 

பாைடய��ேம� ைவ��3 @ம க&ப5$ நா.க;$ எ�G$ 

இைவகளாக  க"�த� அ�றி,ேவ0 ந�ல நாளாக  

க"தம�ேடன; ஆதலி�, உ�ைன நா� மற9தா*$, எ� நா, உன� 

தி"&ெபயராகிய, ‘நம3சிவாய‘ எ�பதைன, இைடயறா� ெசா�*$. 

  

எ�ைல ய��CகR எ$ப�ரா� எ9ைத 

த$ப� ரா�எ�ெபா� மாமண� 
க�ைல D9தி வள$ெபா ழி9திழி 
காவ� �யத� வா+ கைர 

ந�ல வ�ெதா? ேத��V சீ� கைற 

i�) பா!�  ெகா5%� 

வ�ல வாஉைன நா�ம ற கிGV 

ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 
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எ�ைலய��லாத CகைழDைடய எ$ெப"மாேன, எ9 த9ைத ,$ 

தைலவேன, எ� ெபா�ேபா�பவேன, எ� 

மண�ேபா�பவேன, மண�கைள� த.ள(வ9�, எXவ�ட�தி*$ 

ெச�வ�ைத மி,தியாக3 ெசா�9� பா+கி�ற காவ��யா)றின� 

கைர க!, ந�லவ�களா� வண=கி� �தி க&ப5கி�ற, CகைழDைடய 

கைறi�� உ.ள, ‘தி"&பா!�  ெகா5%�‘ எ�G$ ேகாய�லி� 

எ?9த"ள(ய�" கி�ற எ�லா$ வ�லவேன, உ�ைன நா� மற9தா*$ 

எ� நா, உன� தி"&ெபயராகிய, ‘நம3சிவாய‘ எ�பதைன இைடயறா� 

ெசா�*$. 

  

அVசி னா� கர ணாதி எ�ற� 

ேயG$ நா�மிக அVசிேன� 

அVச ெல�ற�� ெதா!ட ேன)க". 

ந�கி னா+ கழி கி�றெத� 

பVசி� ெம�ல�& பாைவ மா�,ைட9 

தா5 பா!�  ெகா5%� 

நVச ண�க!ட நா�ம ற கிGV 

ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 

  

ஊ�ட&ப�ட பVசிைன உைடய ெம�லிய அ�கைளDைடய 

பாைவேபா*$ மகள(� காவ����ைற க! HRகி வ�ைளயா5கி�ற, 

‘தி"&பா!�  ெகா5%�‘ எ�G$ ேகாய�லி� 

எ?9த"ள(ய�" கி�ற, நVசண�9த க!ட�ைத Dைடயவேன, நW 
அ3ச%)0 வ9� அைட9தவ� ,& பா�கா&பாவா+ எ�0 

அறி9�, அ�ேயனாகிய யாG$ மிக:$ அ3ச%)0 வ9� உ�ைன 

அைட9ேத�; அதைனயறி9� நW அXவ!ணேம ‘அVேச�‘ எ�0 

ெசா�லி அைண��, அ��ெதா!டனாகிய என , உ� தி"வ"ைள 

அள(�தா+; ந�ைமேய ெச+பவேன; இ�ன ெப"ைமD$ %த�ைமD$ 

உைடய உ�ைன நா�மற9தா*$, எ� நா, உன� தி"&ெபயராகிய, 

‘நம3சிவாய‘எ�பதைன, இைடயறா� ெசா�*$. 
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ஏ5 வா�இள9 தி=க. 7�ைன 

எ�ப�� ெகா�Cலி� ேதாலி�ேம� 

ஆ5 பா$ப தைர க ைச�த 

அழக ேனஅ9த! காவ��& 

பா5 த!Cன� வ9தி ழிபரV 

ேசாதி பா!�  ெகா5%�3 

ேசட ேனஉைன நா�ம ற கிGV 

ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 

  

ெகா�*கி�ற Cலிய�ன� ேதாலி� ேம�, ஆ5கி�ற 

பா$ைப, அைரய��க! க��D.ள அழகேன, அழகிய,ஆR9த 

காவ��யா)றின�, ஒலி கி�ற ,ள(�9த நW� வ9� பா+கி�ற, 

‘தி"&பா!�  ெகா5%�‘ எ�G$ ேகாய�லி� எ?9த"ள(ய�" கி�ற 

ேமலான ஒள(யா+ உ.ளவேன, ெப"ைமDைடயவேன நW, வான�தி� 

ேதா�0கி�ற, Qவ�தRேபா*$ இள9தி=கைள %�ய�) 

7�னா+; அத�ப�� சா�0 ெசா�லேவ!5வ� எ�! அதனா�, உ�ைன 

நா� மற9தா*$, எ� நா, உன� தி"&ெபயராகிய, 

‘நம3சிவாய‘ எ�பதைன, இைடயறா� ெசா�*$. 

  

,-ைர: ‘ச9திரைன3 சைடய�� 7�ய� ஒ�ேற, நW, ,ைற9� வ9� 

அைட9தாைர ஆழாம� கா&பவ� எ�பத),& ேபாதிய சா�0. 

  

Cலி�ேதாலாைடD$, பா$C  க3@$ சிவெப"மான� ஆ)றைல 

உண���$. 

  

வ�"$ப� நி�மல�& பாத ேமநிைன9 

ேத�வ� ைனக;$ வ�!டன 

ெந"=கி வ!ெபாழி� 7R9ெத ழி�ெபற 

நி�ற காவ�� ேகா��ைட  

,"$ைப ெம�%ைல  ேகாைத மா�,ைட9 

தா5பா!�  ெகா5%� 

வ�"$ப ேனஉைன நா�ம ற கிGV 
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ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 

  

ெத�ன= ,"$ைபேபா*$, ெம�லிய ெகா=ைககைளDைடய க�ன(ய� 

HRகி வ�ைளயா5கி�ற காவ��யா)றின�, வள&பமான ேசாைலக. 

ெந"=கி3 7R9� அழ,!டாக நி)கி�ற கைர க! உ.ள, 

‘தி"&பா!�  ெகா5%�‘ எ�G$ ேகாய�லி� 

எ?9த"ள(ய�" கி�ற, வ�"$ப&ப5பவேன, அ�ேய�, உன� மல� 

ேபா*$ தி"வ�கைளேய வ�"$ப� நிைன9ேத�; அதனா�, நW=,த)க�ய 

வ�ைனக;$ நW=கின; இன(,உ�ைனநா� மற9தா*$, எ�நா, உன� 

தி"&ெபயராகிய, ‘நம3சிவாய‘ எ�பதைன, இைடயறா� ெசா�*$. 

  

ெச$ெபா ேன�சைட யா+தி �Cர9 

தWெய ழ3சிைல ேகாலினா+ 

வ$C லா=,ழ லாைள& பாக 

மம�9� காவ��  ேகா��ைட  

ெகா$ப�� ேம),ய�� >வ மாமய�� 

ஆ5 பா!�  ெகா5%� 

ந$ப ேனஉைன நா�ம ற கிGV 

ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 

  

ெச$ெபா�ேபா*$ சைடையDைடயவேன, தி�Cர�தி� தW உ!டா,$ப� 

வ��ைல வைள�தவேன, மண$ வ W@கி�ற >9தைலDைடய 

இைறவ�ைய ஒ"பாக�தி� வ�"$ப� ைவ��, காவ��யா)றின� 

கைரய��க! உ.ள,ேசாைலகள(�, கிைளகள(�ேம) ,ய��க. 

>வ, சிற9த மய��க. ஆ5கி�ற, ‘தி"&பா!� ெகா5 %�‘ எ�G$ 

ேகாய�லி� எ?9த"ள(ய�" கி�ற ந$பேன, உ�ைன நா� 

மற9தா*$, எ� நா, உன� தி"&ெபயராகிய, 

‘நம3சிவாய‘ எ�பதைன, இைடயறா� ெசா�*$. 

 

சார ண�த9ைத எ$ப� ரா�எ9ைத 

த$ப� ரா�எ$ெபா� மாமண Wெய�0 

ேபெர ணாய�ர ேகா� ேதவ� 

ப�த)றி நி�0 ப��கிலா� 
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நார ண!ப�ர ம�ெதா ?=கைற 

i�) பா!�  ெகா5%�  

கார ணாஉைன நா�ம ற கிGV 

ெசா�*$நா நம3சி வாயேவ. 

  

தி"மா*$, ப�ரமG$ வண=,கி�ற, கைறi�� உ.ள, 

‘தி"&பா!� ெகா5%�‘ எ�G$ ேகாய�லி� எ?9த"ள(ய�" கி�ற 

%த�வேன, அளவ)ற ேதவ�; ‘எம ,& 

Cகலிடமானவ�; எ$த9ைத; எ$தைலவ�; எ$ த9ைத ,$ 

தைலவ�; எ=க. ெபா�; எ=க. மண�‘ எ�0 ெசா�லி, உ� ெபய�க. 

பலவ)ைறD$ ப�த)றி நி�0,உ�ைன& ப��யமா�டா�; இ�ன 

ெப�ேயானாகிய உ�ைன நா� மற9தா*$, எ� நா, உன� 

தி"&ெபயராகிய, ‘நம3சிவாய‘ எ�பதைன, இைடயறா� ெசா�*$.  

[“எ!ணாய�ரேகா�” எ�ற�, அளவ��ைம ,றி�தவா0.] 

  

ேகாண� யப�ைற 7� ைய கைற 

i�) பா!�  ெகா5%� 

ேபண� யெப" மாைன& ப�Vஞக& 

ப��த ைன&ப�ற& ப��லிைய& 

பா[ லாவ� வ!ட ைறெகா�ைற� 

தார ைன&பட& பா$பைர 

நாண ைன�ெதா!ட� ஊர� ெசா�லிைவ 

ெசா�* வா� கி�ைல ��பேம. 

  

வைள9த ப�ைறைய3 7�னவG$, தைல  ேகால$ 

உைடயவG$, ேபர". உைடயவG$, ப�ற&ப��லாதவG$,இைசேயா5 

உலா:கி�ற வ�கைளDைடய வ!5க. ஒலி ,$ ெகா�ைற& 

Qமாைலைய அண�9தவG$‘பட�ைதDைடய பா$பாகிய அைரநாைண 

உைடயவG$ ஆகிய கைறi�� 

உ.ள ‘தி"&பா!� ெகா5%�‘எ�G$ ேகாய�ைல வ�"$ப� 
எ?9த"ள(ய�" கி�ற ெப"மாைன, அவ( ெதாTடனாகிய 

ந�ப�யாUர( பா<ய இ�பாட	கைள� பா#வா�"1� *(ப� 

இ	ைலயா�. 
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இ&ப�யாக, சிவநாம�தி� மகிைமைய, ச$ப9த�, அ&ப�, @9தர� 

பா5வைத  ேக�டப��, சிவெப"மானாேலேய‘சிவாயநம‘ எ�ற 

பVசா1ர உபேதச$ ெப)ற மாண� கவாசக�, நம3சிவாய�தி� 

ெப"ைமைய& பா5வைத ேக�கேவ!டாமா? 

  

இேதா, தி�வாசக� ேபா&!� நம-சிவாய� 

  

தி"வாசக$ – 5.62 

  

ேபா)றிேயா நம3சி வாய Cய=கேன மய=, கி�ேற� 

ேபா)றிேயா நம3சி வாய Cகலிட$ ப�றிெதா� றி�ைல 

ேபா)றிேயா நம3சி வாய Cறெமைன& ேபா க� க!டா+ 

ேபா)றிேயா நம3சி வாய சயசய ேபா)றி ேபா)றி. 
[ஓ$ நம3சிவாய – ஓ$ நம3சிவாய, Cய=கேன – 

பா$பண�9தவேன, ேபா)றி – வண க$; மய=,கி�ேற� – அ�ேய� 

மய=,கி�ேற�, ஓ$ நம3சிவாய – ஓ$ நம3சிவாய, ேபா)றி – 

வண க$; Cக� இட$ – அ�ேய� ெச�0 அைட கல$ C,த),�ய 

இட$, ப�றி� ஒ�0 இ�ைல – ேவெறா�றி�ைல; ஓ$ நம3சிவாய – ஓ$ 

நம3சிவாய,ேபா)றி – வண க$; எைன – அ�ேயைன, Cற$ ேபா க� – 

Cற�ேத வ�டாேத; ஓ$ நம3சிவாய – ஓ$ நம3சிவாய,ேபா)றி – 

வண க$; சயசய – உன , ெவ)றி ெவ)றி, ேபா)றி ேபா)றி – வண க$ 

வண க$.] 

 

சிவெப"மான� தி"வ"ைள& ெப0த), அவைன& பல %ைறD$ 

தி"ைவ9ெத?�� ம9திர�தா� �தி�� வ�!ண&ப��த� 

ேவ!5மாதலி�, தம� வ�!ண&ப� ெதாட�� %த� இைட கைட 

எ�G$ H�றிட=கள(*$ அதைன& பல %ைறD$ >றி 
வ�!ண&ப� கிறா�, வா�கல9த மாண� கவாசக�. 

 

இதனா�, தி"ைவ9ெத?�தி� வா3சிய& ெபா"ளான இைறவேன 

உய��க; , மய க�ைத� தவ����& Cகலிட$ தர வ�லவ� எ�ப� 

>ற&ப�ட�. 
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சிவெப"மாேன, தன , வ9� ‘சிவாயநம‘ எ�0 உபேதச$ ெச+தைத 

ெநV@0 கி& பா5கிறா� மாண� கவாசக�.  

 

தி"வாசக$ 38.10 

 

நாேனேயா தவ$ெச+ேத� சிவாயநம என�ெப&ேற( 

ேதனா+இ� அ%தமா+� தி�தி ,$ சிவெப�மா( 

தாேனவ, ெதன*�ள� 51,த<ேய& க��ெச7தா( 

ஊனா"$ உய��வாR ைக ஒ0�த�ேற ெவ0�திடேவ. 

 

[ேத� ஆ+ – ேத� ேபா�0, இ� அ%த$ ஆ+ – இன(ைமயான 

அ%த�ைதD$ ேபா�0, தி�தி ,$ – இன( கி�ற,சிவெப"மா� – 

சிவப�ரானானவ�, தாேன வ9� – தாேன எ?9த"ள( வ9�, என� உ.ள$ 

C,9� – எ� மன��. C,9�, ஊ� ஆ"$ – உட$ேபா5 >�ய, உய�� 

வாR ைக – உய�� வாR ைகைய, ெவ0�� ஒ0�திட – ெவ0�� 

நW ,$ப�, அ�ேய), அ". ெச+தா� – அ�ேயனாகிய என , அ". 

C�9தா�; அதனா�, சிவாயநம என� ெப&ேற( – ;"1ம 

பLசா"கர�ைத- ெசா	ல�ெப&ேற(; நாேனேயா தவ$ ெச+ேத� – 

இ&ேப)ைற& ெப0வத), நாேனா %)ப�ற&ப�� தவ$ ெச+ேத�? 

  

நகார�ைத %தலாக ெகா!ட நமசிவாய எ�ப� �Yல 

பVசா�சர$; சிகார�ைத %தலாக  ெகா!ட சிவாயநம எ�ப� 7Iம  

பVசா�சர$. �Yல பVசா�சர$ ேபாக�ைத  ெகா5&ப�; 7Iம 

பVசா�சர$ வ W5 ேபா)ைற அள(&ப�. ஆதலி�, அ�ேயG , 

வ W5ேப)ைற அள(&பத),3 7Iம பVசா�சர�ைத அ"ள(னா� எ�பா�, 

‘சிவாயநம என& ெப)ேற�‘ எ�றா�. 

 

இதனா�, தி"ைவ9ெத?�ைத ஒ�வத), %�ைன� தவ$ ேவ!5$ 

எ�ப� >ற&ப�ட�. 
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இ�ம�5$ தானா நமசிவாய�தி� ெப"ைம?  அ"�&ரகாச வ.ளலா�� 

அ"ைமயான பாட� ஒ�0:   

 

ெப)ற தா+ தைன மக மற9தா*$ 

ப�.ைளைய& ெப0$ தா+ மற9தா*$ 

உ)ற ேதக�ைத உய�� மற9தா*$ 

உய�ைர ேமவ�ய உட� மற9தா*$ 

க)ற ெநVசக$ கைல மற9தா*$ 

க!க. நி�றிைம&ப� மற9தா*$ 

ந&றவ� தவ� உ�ள��,ேதா01� 

நம-சிவாய�ைத நா( மறேவேன 

  

அVச  கர�தி� அ"$ெபா". த�ைன 

ெநVச  க"�தி� நிைலயறி வ��� – எ�0 கணபதி ஒளXைவ , 

உபேதச$ ெச+த�, நம , ெச+த உபேதசமாக  க"தி, அ9த 

நமசிவாய�ைத நா$ ந$ நாவ�ன(� பய�லேவ!5$! 

  

அ5�த இர!5 வ�கைள அ5�த பதிவ�� பா� கலா$. 

 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 
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Vinayagar Agaval – Part 43 (Final) 
BY SAI SRINIVASAN ON  FEBRUARY 24, 2017 • (  11 )  

 

 

 

The final episode of Vinayagar Agaval on this auspicious Maha Sivarathri day.  

Many Jaya Jaya Sankara to Shri B.Srinivasan for all the compilation and share. Ram Ram. 

வ�நாயக� அகவ	 – பாக� 43 (நிைற�) 

� மகா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

71.  த��வ நிைலைய� த9ெதைன ஆ!ட 

72.  வ��தக வ�நாயக வ�ைரகழ� சரேண! 
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பத�ைர: 

த��வ நிைலைய� த9� – த�-�வ$  – தாேன அ� எ�ற மஹாவா ய 

ெபா"ைள வ�ள கி உைர�� 

எைன ஆ!ட – மிக:$ அ)பமான, எ�ைனD$ அ�ைமயா கி 
ஆ�ெகா!5 

வ��தக – மிக:$ ேமலான 

வ�நாயக – ஒ&பா"$ மி கா"$ இ�லாத %?%த� ெத+வேம! 

வ�ைர கழ� சரேண! – ெத+வ அ". மண$ நிைற9த உன� 

தி"வ�க; ேக அைட கல$! 

  

வ�ள"க�ைர: 

எ=,$ நிைற பர&ரLம%$  (த� ) நWD$ (�வ$ ) ஒ�0தா� அ�ைவத 

ெபா"ளாக, எ�0$ நிைலயான வ W5ேப)ைற த9த வ�நாயக!  

அ�0$, இ�0$, எ�0$, எ=,$ நிைற9�, வ�க)ப$ 

இ�லாம�, வ�ள=,$ கணபதிேய!  நW எ� சி0ைமைய வ�ல கி எைன 

ஆ�ெகா!5வ��டா+!  வ��தகேன! உ�ன(ட$ அ�றி ேவ0 எவ�ட$ 

அைட கல$ ஆவ�?  ஒ�றி),$ பய� இ�லாத எ�ைனD$ ஒ" 

ெபா"ளா கி, சிவஞான�ைதD$ அ"ைளD$ த�சி க அ"ள(ைனேய!- 

எ�0 ேபா)றி வ�நாயக�� வ�ைர கழலி� சர! C,கிறா�. கணபதிய�� 

தி"வ�க. எ�லா& ெபா"ைளD$ கட9� நி�றன.  ஆய�G$, சர!C,$ 

அ�ப� , எள(யதா$ அவ�த$ தி"வ�.  ஞான$, ப தி ஆகிய 

சாதன=க.,ந$ைம தி"வ� நிழலி� நி0�தி ேப��ப ேப)ைற& ெபற3 

ெச+D$. 

 

‘ேவதகா ரண%$நW ேவதேமா� நா�,$நW 
பாதேமா� நா�,$நW பத=கேளா� நா�,$நW 
ேபாதைல மைலயமா� Cவனகா ரண%$நW 
நாதநி� ெப"ைமைய நவ�லவ� லா�எவ�”  
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எ�0 ேபா)றிய Xயாஸ மக�ஷி , ேவத$ ெதா,��, Cராண 

இதிகாச=கைள வ���� வ�ள க பரம அ"ைள பாலி�த வ��தக� 

வ�நாயக�.  CகR9� ஏ��ேவா� த$ தWரா&ப�ண� தW��தவ� ெத+வ 

வ�நாயக�.  சிவெப"மாேன இவைர வண=கி வ��5�தா�,பா�வதி 
ப�ணய�� ,3 ெச�றா� எ�கிற� Cராண=க..  இ�ேவ இவ�த$ 

ெதா�ைம , சா�0. 

 

கணபதி கா&C ைவ�ேத எ9த அ". d*$ ெதாட=,$.  ப�.ைளயா� @ழி 
ஊ�றிேய, எ�லா @ப மட�க;$ எ?த ஆர$ப� கேவ!5$.  கணபதி 
வழிபா5 ெச+தப��தா�, எ9த அG6டான�ைதD$ 

ெதாட=கேவ!5$.  இ� நம� பார$ப�ய$.  Cற சமய 

தா ,தலா�, ெதா�0ெதா�5 வ"$,இ9த& பழ கவழ க=க. மாறி 
வ"கி�றன.  இைத  கைடப��&ப� ந$ கடைம.  ெபா+ைக  கைர 

எ�ன, மர�த� எ�ன, மைழயா, ெவய�லா, நிலா ஒள(யா, ேமேல >ைர 

உளதா இ�ைலயா, ேகாய�லா, ,0 ,3 சாைலயா – எ=,$ இ"9� 

வழிேய வ"ேவா� ேபாேவா� , அ".பவ� வ��தக வ�நாயக�.  

ம!, க�, சாண$, மVச., ெவ�ல$, பVசேலாக$, ெவ.ள(,ெபா�  எ�0 

எதன(*$   தி":"ைவ ஏ)ப� அவ�� வ�யாபக$. அ�ேப அவ" , 

நா$ ெச+D$ அப�ேஷக$. ஞானேம வழிபா5. ��ய சிவ�தி� அேபத 

அவதார$ ைவதWக சமய$ ஏ��$ வ�நாயக�.  ப�றரா� தாR�த& 

ெப)றவைரD$ தைல நிமிர ைவ&பவ� இவ�.  அத), அைடயாளேம 

அவ� சிரசி� 7�ய�" ,$ அ"க$C�. 

ைசவ$, ைவணவ$, ெபௗ�த$,ைஜன$ ேபா�ற அைன�� மத=க;$ 

ேபா)0$ ச�வசமய சமரச H��தி வ�நாகய�.  உலகி� எ�லா 

ேதச�தி*$ ேகாய��ெகா!5.ள�. ேபர". ெகா!ட இ&ெப"மான(ட$ 

அ�ப�� உண�ேவா5, அGQதி உண�ேவா5 ஒளைவ& ப�ரா��யா� 

அைட கல$ ஆவைத& பா"=க..  வ��தக வ�நாயக வ�ைரகழ	 

சரேண! எ�0! எ�ன அ"ைம! 
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‘சீத  களப3 ெச9தாமைர& Q$பாத3 சில$C‘ – எ�0 தி"வ�ய�� 

ெப"ைமய�� ஆர$ப���, நிைறவ�*$ ‘வ�ைர கழ� சரேண! – எ�0 

%�D$ அ)Cத d� ‘வ�நாயக� அகவ�‘ – இைத மற க� த,ேமா?  வ�ைர 

கழலாகிய தி"வ�ேய ‘ப�Qரண ஞான$‘.  ஞான�வMப� வ�நாயக� 

அ"ள(ய பரம உபேதச�ைத உண�9�, உ"கி அGQதி ெப)ற ஒளைவ  

பா�ய அ"ைம d�.  சிவஞான N�ப=கைள நிைன:0��$ உபநிடத$ 

இ�. 

 

ேவத$ கணபதிய�� நாத$.  ஆகம=க., அவைர ஆராதி க வ9த 

அ".%ைறக..  உபநிடத=க. கணபதிய�� உய��நிைல.  ஓ$கார$ 

அவ� த$ தி"ேமன(.  அக��$, Cற��$ Yய வாR: வாழ வழி க)ப� ,$ 

வரத கணபதிய�� அ"ள%த�ைத வ���� வ�ள$Cவ� இ9த அ". 

d�.  72 வ�க. ெகா!5, உ"வ�� சிறிய�.  ஆனா� ெபா". 

N�பதிேலா, மிக& ெப�ய�.  இைத� ெதா,�� ெவள(ய�ட எம� C�திய�� 

உைற9த ச�ர கணபதி ,$, � மஹாெப�யவா; ,$ சம�&பண$. 

 

� மஹாெப�யவாள(� பரம க"ைணயா� ெதாட=க&ப�ட இ9த 

%ய)சி, அவர� வா காேலேய நிைற: ெபற�5$. ெத7வ�தி( 1ர	 4-

� ப1தி! 
 

இ&ப�யாக& ப�.ைளயா� தா$ ெப�ய இட��&ப�.ைளயாக இ"&ப� 

ம�5மி�லாம�, த$ ,5$ப��& ெப�யவ�களான அ&பா, அ$மா, மாமா 

எ�ேலா" ,$ ஒXெவா" ஸ9த�&ப�தி� தாேம ெப�யவராக 

இ"9தி" கிறா�. 
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வ� ன=க. தW�9� ெவ)றி கிைட&பத)காக& 

பரேம3வர�,லலிதா$ப�ைக, ராம� ஆகியவ�க;$, வ�வாஹமாவத)காக 

ஸு&ரLம!ய"$, ேலாகாபவாத$ நW=,வத)காக  "6ண 

பரமா�மா:$ Qைஜ ப!ண�ன அ9த& ெப�யவைர – ,ழ9ைதய�*$ 

,ழ9ைதயாக இ"9� ெகா!ேட ெப�ய ெப�ய ெத+வ=க; ,$ 

ெப�யவராய�"9தவைர – நா%$ ந$%ைடய வாR ைக& 

ேபாரா�ட�தி� ஏ)ப5$ அேநக இைடi0க. நW=கி ெவ)றி 
கிைட&பத)காக:$, ,ைறக. – ேதாஷ=க. – அப யாதிக. 

வ�ல,வத)காக:$ பயப திேயா5, அ�ேபா5 வழிப5ேவா$. 

  

� மஹா ெப�யவா சரண$.  கேணச சரண$. 

  

ஓ$ த� ஸ�. 

  

____________________________________________________________________________ 
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Subham  

 
ஏேதா வ�ைளயா�5 ேபா� ஆர$ப��த %ய)சி.  இதி� எ.ளள:$ நம� 

C�தி கிைடயா�.  ,ஹ� ரசபதி அவ�க. எ?திய வ��வான உைரைய 

% கியமாக  ெகா!5, அ�னார� க�னமான தமிைழ எள(ைம& ப5�தி 
– ஆ=கா=ேக � மஹாெப�யவாள(� ெத+வ�தி� ,ரலிலி"9� 

ச$ப9த&ப�ட அ�தியாய=கைள3 ேச��� ெதா,�� ெவள(வ9தேத 

இ9த� ெதாட�.   ஒ" வ"ஷமாக வ9� ெகா!�" ,$ இ9த� ெதாட� 

%�9�வ��ட� எ�0 நிைன க %�யவ��ைல.  இைத எ?�$ 

ேபாெத�லா$, கணபதி சி9தைனய�*$, ெப�யவா தியான�தி*$ 

இ"9ேதா$.  இைத ப)0 ேகாடாக ைவ�� ெகா!5, ெத+வ�தி� ,ர� 

பல அ�தியாய=கைள ப� க %�9த�.  அைத தவ�ர, ேதவார பா@ர=க.!  

எ�ன அ"ைமயான அ". d�க.!  அவ)ைறD$, பாட�கள(� 

ெபா"ைளD$ ப� க ைவ�தா� கணபதி.  சில நாய�மா�கள(� 

வரலா)ைறD$ ப� ,$ வா+&C கிைட�த�.  எ�லா$ � ெப�யவாள(� 

,"வ"..   வ�நாயக� அகவைல அைனவ"$, ,றி&பாக ெப!க;$ 

,ழ9ைதக;$ பாராயண$ ெச+யேவ!5$ எ�ப� � 

மஹாெப�யவாள(� க�டைள.  50 வ"ட=க. %�C, ப,�தறி: இய க$ 

தமிR நா��� ப�.ைளயா� சிைலகைள உைட��  ெகா!5 வ9தா�க..  

ேதவ�க. சிவெப"மான(ட$ சர! C,9த�ேபா�, அ�யா�க. � 

மஹாெப�யவாள(ட$ சர! C,9தன�.  அ&ேபா� அவ� இ�ட 

க�டைள ‘வ�நாயக� அகவ�‘ ப� க ேவ!5$ எ�ப�தா�.  மிக:$ 

வ�ைல மதி&C.ள ெபா". உ.ள ஒ" ெப�� , சாவ� இ�ைல 

எ�பதா�, அைத உதாசீன&ப5�த >டா�.  சாவ� கிைட ,$ேபா�, 

ெப�� இ�ைலேய எ�0 வ"�த&படாம� இ"&பத),, சாவ�ைய& ப)றி 
கவைல&படாம�, ெப��ைய பா�கா க ேவ!5$ – எ�ப�  � 

மஹாெப�யவாள(� உபமான$.  இ=, ெப�� எ�ப� ‘வ�நாயக� 

அகவ�‘.  சாவ� எ�ப� அத� வ�ள க$ அ�ல� ெபா"..  

இ&ெபா?�, நம , ெப��D$ சாவ�D$ கிைட��வ��ட�. இைத மனதி� 

நி0��வ� நா$ � ெப�யவா; ,3 ெச+D$ ைக=க�ய$.  

  

ஒ" வ"டமாக வ9�ெகா!�"9த இ9த ெதாட�, இ9த சிவரா�தி� 

ந�னாள(� நிைற: ெப0கிற�.  இ�ேவ ஈச� ெசய� 
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அ�ேறா?  அதி*$, ெச�ற சில பதி:கள(�, அVச  கர�தி� 

அ"$ெபா". த�ைன ெநVச  க"�தி� நிைலயறி வ��� – எ�0 

பVசா1ர�தி� ெப"ைமைய அ�லேவா ேபசி வ9ேதா$. இைத � 

மஹாெப�யவாள(� அNகிரஹ$ எ�பைத� தவ�ர ேவ0 எ�ன 

ெசா�ல%�D$.  
 

��%கி 
மாசி  "6ணப1 திரேயாதசி  
மஹாசிவரா�தி�  

 


