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சி�த� அ�� – நவ�ரக�க� 
 

 
நா�யி� அக
திய ெப�மா� வ�� பல���� ப�கார�க� 
ெசா�கிற ெபா � நவ�ரக�கைள ப#றி நிைறய விஷய�க� 
ெப�ைமயாக ெசா�லி%�ளா&. அவ#றி�, மிக' சிற�த விஷய� 
எ�ப�, எ�லா கிரக�க)� தா�க)�� இைறவனா� இடப-ட 
ேவைலைய மிக' ச�யாக ெச/கி�ற� எ�பேத. ஆ�! மனிதனாக 
இ23லகி� பிற��, ஆறறி3 ெப#றதா� ம-4ம�லாம�, ச�யாக 
சி�தி
�, த&மேம ெச/� வ�தா�, நவ�ரக�க� ஆசி&வதி��ேம 
அ�றி ஒ� ெபா �� 'ரம�கைள ெகா4�கா� எ�6� 76கிறா&. 
 



 

ஓ� � அக�த�சாய நமஹ! 
சி�த� அ�� வைல��! 

- 2 - 

அப�ப-ட நவ�ரக�களி� வி�வான விஷய�கைள ப#றி 
7றியைத 8�யனிலி��� பா&ேபா�. 
 

சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� - ��ய� 

 

 
 

இ�த அ#9தமான :மி�� அ;தின<� க=க=ட ெத/வமாக கா-சி 
அளி
�, க>ட�கைள ந?��பவ� 8�ய�, ேவத�க)�, 
இதிகாச�க)�, 9ராண�க)� 8�ய;ைடய 9கைழ%�, 
வரலா#ைற%� பலவைகயி� எ4
�' ெசா�Bகி�றன. �� 
ேவத
தி�, அ�னிக� C�6 எ�6�, அவ#றி� தைலயாய 
அ�னியாக 8�ய� விள��கிறா� எ�6� ெசா�லப-���கிற�. 
 

8�ய;�� ஏ  ெபய&க� உ=4.  அ�த ஏ  ெபய&க)�, காரண 
ெபய&க�.  
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1. இ�ைள அழிபதா� "சவிதா" 
2. ஒளிைய எ�லா உலக�க)��� விழ' ெச/வதா� "பக�" 

3. ஒளிைய� ெகா4
தேதா4 ம-4மி�றி அ�த ஒளியி� 

காரணமாக :மி�� உயிைர%� ந�ல உர
ைத%� த�வதா� 
":ஷா" 

4. வான�, :மி, பாதாள� ஆகிய C�6 ேலாக�கைள%� த� 

ஒளி�க#ைறைய� ெகா=4 அளபதா� "வி>F" 

5. இரவி� த� ஒளிபிழ�ைப' G�-�, மட�கி அைமதியாக 
மாறிவி4வதா� "ேகசி" 

6. எ�லா ம�களி� ேபா#6தB��� பாரா-4தB��� உ�ய ஒேர 
க=க=ட ெத/வ� ேபா� பவனி வ�வதா� "ைவGவானர�" 

7. சிக9 நிற�கதி&கைள
 த�னிடமி��� ெவளிப4
�வதா� ஒ� 

��9 மி�க காைல���ய வ ?�ய
ைத ெப#6 வல� வ�வதா� 
"2�ஷாகபி" எ�6 இப� ஏ  ெபய&கைள உைடயவ& 8�ய 
பகவா�. 

 

8�ய உதய
தி#� <�9 "உஷாைவ" மைனவியாக� ெகா�கிறா�, 

ந=பகலி� 8&யாேதவிைய%�, மாைல ேநர
தி� அ�ல� 
ச�
யாகால
தி� "2�ஷா�"பாயிைன%� 8�ய� மைனவியாக� 
ெகா�கிறா� எ�ப� ஐத?க�. 
 

�� ேவத
தி� "ந�ைம காபா#6� க=க=ட ஒேர கட3� 
8�ய�தா�. யாைர மற�தாB� பரவாயி�ைல, தின<� காைலயி� 
8�யைன வழிபட ம-4� மற�� ேபானா� அவ;��' ெசா&�க� 
கிைடயா�" எ�6 தி-டவ-டமாக� �றிபிடப-���கிற�. 
 

யஜு& ேவத கால
தி� 8�யைன ப#றி ெசா�B� ெபா � "எ�லா 
உலைக%� ஒளிமயமாக ஆ��பவ� ந?; உன�� ேதா�வி எ�பேத 
கிைடயா�. ந? மகா�, ஆதி
ய�, உன�� சமமானவ& யா�� இ�ைல, 
இ�த உலகி�" எ�6 7றப-4�ள�. 
 

சாம ேவத
தி� "உ�னிட� ேநா/கைள �ணப4
�� மகா ச�தி 
இ��கிற�. ��ப
ைத ஒ-4வாயாகா! பைகைய விர-4வாயாக! 
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எ�கைள காபா#6வாயாக" எ�6 பல இட�களி� 8�யைன ப#றி 
ெப��� ெசா�லியி��கிற�. 
 

எ�லா ம�திர�க)��� Cல ம�திர� ஒ�6=4. அ�த Cல 
ம�திர
தி#� "தாயாக" விள�க� 7�யவ� "காய
�". அ�த 
காய
���
 ெத/வ� "8�ய பகவா�" எ�பைத பா&��� ெபா � 
8�ய ெப�மானி� மகிைம நம�� 9லனா��. 
 

8�ய ெப�மா� கா'யப <னிவ���� அதிதி��� பிற�தவ�. 

அதிதி�� பிற�த காரண
தினாேலா எ�னேவா அதிதியி� 9
திர�, 

ஆதி
திய� எ�6 ெபய& விள�கலாயி#6. 

 

பாரத
தி� இ�ெனா� கைத%� ெசா�வ�=4.  கா'யப 
<னிவ���� அதிதி��� ப�னிர=4 �மார&க� பிற�தன&. 
அவ&க� ப�னிர=4 ேப�� ப�னிர=4 விதமாக� காணப-டன&.  
ஒ2ெவா�வ���� ஒ2ெவா� ராசி ெசா�தமாயி#6. அதனா� தா� 

ப�னிர=4 ஆதி
திய&க� ப�னிர=4 விதமாக நம�� அ�� 
பாலி
� வ�கி�றன&. இவ&களி� தைலயாய �மார& "8�ய�". 

 

ேதவ&க)�காக அ<த� கைட�த ேபா�, ரா� பகவா� மைறவாக 
வ�� அ�த அ<த
ைத உ=டா�. இைத� க=4 ெவ�=4 எ �தன& 
அைனவ��. 8�ய;�, ச�திர;� "ரா� அ<த
ைத உ=கிறா�" 

எ�6 ம#றவ&க)�� கா-�னா&க�. ம#றவ&க� ேகாப
தா� 
ரா�ைவ
 �=�
�வி-டன&. 
 

த�ைன கா-�� ெகா4
த 8�யைன%� ச�திரைன%� பழி வா�க
 
��
தா� ரா�. அத#ேக#ற சமய
ைத%� எதி&பா&
�� 
ெகா=���தா�. த��த கால� வ�த�� ரா�, 8�யைன 

க2விபி�
�� ெகா=டா�. 8�யன� பல� மைற�த�. ஒளி 
ம�கிய�. உலக� இ�=ட�. 
 

அெபா � 8�ய� நிைன
தா�, "நா� ேதவ&க)�காக
 தாேன 

அ�ைற�� ரா�ைவ� கா-��ெகா4
ேத�. இ�ைற�� ரா�வி� 

ேகாப
தி#� ஆளாகி, ��பப-4� ெகா=���கிேற�. ஆனா� ஒ� 
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ேதவராவ� எ�ைன வ�� வி4வி�க <யலவி�ைலேய! 
ம�யாைத�� 7ட ஏென�6 ேக-கவி�ைலேய! ேச! எ�ன ந�றி 
ெக-ட ேதவேலாக�?" எ�6 வ��தினா�. 

 

சில மணி ேநர� கழி
� ரா� த� ேகாப
ைத வி-4வி-ட பி�, 8�ய� 

க4� ேகாப� ெகா=4 "இனிேம� என� ெவப� இ�த அகில
ைதேய 
அழி���, அதி� ேதவ&க)� தப <�யா�" எ�6 ெசா�லிவி-4 
மைற�� ெகா=டா�. 

 

8�ய� மைற�த ேபா� உ=டான ெவப
ைதேய C3லக<� தா�க 
<�யவி�ைல, இ�;� 8�ய� ேந�� வ�� ெவப
ைத� 
கா-�னா� ச&வ<� சா�பலாக ேபா/ வி4ேம" எ�6 பய�தன& 
ேதவ&க�. 
 
எ�ேலா�� பிர�மேதவனிட� ெச�6, விஷய
ைத' ெசா�னா&க�. 
பிர�மேதவ& ேயாசி
தா&. பி�9 ேதவ&களிட� ெசா�னா&. "ந?�க� 
கவைலபட ேவ=டா�. இெபா � இ�� ேநர�. இ�;� சில 
நாழிைகயி� 8�ய� ேகாப
ேதா4 உதி��� ெபா � அ�த 
ெவப
ைத தா�கி� ெகா�ள : ேபா�ற இள� �ழ�ைத ஒ�வ� 

வ�வா�. அவ� ெபய& அ�ண�.  இ�த அ�ண�, கா'யப����, 
வினைத எ�ற அதிதி��� பிற�தவ�. மி�க பலவா�. சிவ ெசாLபி" 
எ�6 ெசா�னா&. 
 

ம6நா� காைலயி� 8�ய� உதி��� ெபா � அ�த அ�னி 
கதி&கைள, "அ�ண�" ெச�கதிேரா� ேந& <� அம&�� அவ;ைடய 
ஒளிைய
 தா� எ4
�� ெகா=4 மைற�தா�. 

 

அ�6 <த�, 8�யனி� ம6 அவதாரமாக அ�ண� ேதா�றி இ�6 

வைர உலக
ைத ர-'சி
� வ�கிறா� எ�ப� ஒ� வரலா6. 

 

மா&க=ேடய 9ராண
தி� 8�ய;ைடய வரலா6 எ�ப� "இ�� 
மயமான அ=ட
ைத பிர�ம� ஒ�நா� ேவ��ைகயாக பி�
த 
ெபா � "ஓ�" எ�ற ஒலி உ=டாயி#6. அ�த ஒலி பி�ன& ெச�கதி& 
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வ ?'சாக மாறி, ப�ப�யாக அதிலி��� வ-ட வ�வமான உ�வ
தி� 
8�ய� ேதா�றினா� எ�6 ெசா�லப-4�ள�. 
 

பிர�ம 9ராண
தி� "சிவெப�மா�தா� 8�ய ம=டலமாக 
ஒளி&கிறா&: அவ& தா� "8�ய�" அவ��� 8�ய� வல� க=ணாக 
விள��கிறா&" எ�6 ெசா�லப-4�ள�. 
 

8�ய;�� இ�� இர=4 பிரசி
தி ெப#ற ேகாயி�க� உ=4. ஒ�6 

ஒ�சாவிB�ள "ேகானா&�" எ�ற இட
தி� 8�ய;�� சிறபான 

ேகாயி� உ=4. இர=4 தமிNநா-�� 8�யனா& ேகாவி� - 

ஆ4�ைறயி� உ�ள�. இைத தவிர தி��க=�O& வ ?ர-ட�, 
தி�9றவா&, பன�கா-P& எ�ற இட�களிB� 8�ய;�� தனி
 தனி 
ேகாவி�க� உ=4. 
 

8�யைன ேநேர நி�6 வழிபடலா�. உ�வ� அைம
� வழிபடலா�, 
ய�திர
தி� ஆவாகன� ெச/� :சி�கலா�. நில
தி� பட� வைர��� 
பிரா&
தைன ெச/யலா�. சிவ� ேகாவிலி� ப�வார ேதவைதகளி� 
ஒ�றாக ைவ
� தினப� :ைஜ%� ெச/வ� உ=4. 
 

நவ�ரக�களி� ஒ�றாக ைவ
� வல� வ�� வண��� வழ�க<� 
எ��� காணலா�. தமிNநா-�� ைதமாத பிறபாகிய மகர 
ச�கரா�தி அ�6 8�யைன வண�கி, நில
தி� எ தி :ைச ெச/%� 
வழ�க� இ�6� உ=4 
 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி� 8�யைன ப#றி ெசா�B� ெபா �, 8�ய� 

ெச�ப�
தி :ைவ ேபா� இ�பா�, கா'யப�� 9த�வ�. மிக3� 
பிரகாச� உைடயவ�. இ�-�� பைகவ�, எ�லா பாவ�கைள%� 
அழிபவ�, பிர�ம�, வி>F, சிவ� எ�ற <�C&
திகளி� 

பிரதிநிதி. எெபா �� சRச�பவ�, நவ�ரக�களி� நாயக�, ேவத 
ம�திர�களி� காய
�, Gயநிைல, Gய உண&3, ெச�வா��, ெகளரவ�, 
ஆ#ற�, வ ?ர�, பரா�கிரம�, சSர Gக�, ந�னட
ைத, ேந
திர�, 
உ>ண�, ஒளி, அரசா�க ஆதர3 ஆகியவ#6�� காரணமானவ�. 

பி�&காரக�, சா
வ ?க �ண� ெகா=டவ�, இ�=ட சிவ9 இவ� 

நிற�, ஆ= கிரக�. 
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8�ய;�� ெசா�த வ ?4 சி�ம�. உ'சவ ?4 ேமஷ�. ந?ச வ ?4 �லா�. 
�ஷப�, மகர�, ��ப� C�6� பைக வ ?4க�. 8�ய;��' ச�திர�, 

ெச2வா/, �� Cவ�� ந=ப&க�. 
 

கி�
திைக, உ
திர�, உ
திராட� ஆகிய C�6 ந-ச
திர�க)��� 
அதிபதி, நாயக�. 

 

ஒ#ைற ச�கர� ெகா=ட ேத�� ேவத
தி� ஏ  ச�த�கைள ஏ  

�திைரகைள� ெகா=4 :-� பவனி வ�கிறா� 8�ய�. 

 

� 8�ய;���ய  மல&  - ெச�தாமைர. 
� 8�ய;���ய  சமி
� - எ��� 
� 8�ய;���ய தா�ய� - ேகா�ைம  
� 8�ய;���ய வாகன� - ேத&; மயி� 
� 8�ய;���ய அதிேதவைத - சிவ�  

� 8�ய;���ய ர
தின� - மாணி�க�  
� 8�ய;���ய உேலாக� - த�பா�� 
� 8�ய;���ய நிற� - சிக9  
� 8�ய;ைடய அவதார� - Tராம& 
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8�யனிடமி��� வ�லைம ெப#6 Tராம& %
த
தி� ெவ#றி ெபற, 
அக
திய ெப�மா�, Tராம��� ஆதி
ய U�தய� எ�;� 
Qேலாக
ைத உ�வா�கி உபேதச� ெச/தா&. Tராம�� %
த
தி� 
எதி�கைள ெவ#றி ெகா=டா&. இ�த Qேலாக
ைத தின� காைலயி� 
8�ய உதய
தி� ெபா � பாராயண� ெச/� வ�தா� அவ&க� <க� 
ேதஜQ ெபா��தியதாக இ����, பைீடக� ஒழி%�, த�
திர� 
வில��, உ
திேயாக� கிைட���. ெப#ேறா&க� ந�லப�யாக 
இ�பா&க�, ெட�ஷ� இ��கா�, ம�கள� உ=டா��. 
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ஒ�<ைற ேத�வ�த ஒ�வ��� நா� வாசி
த ெபா � அக
திய 
ெப�மா� அவ�ட� தின<� ஆதி
ய U�தய
ைத எெபா �� 
ெசா�லி� ெகா=���க அ�ளினா&. 
 

வ�தவ& "அ/யா! அ�த Qேலாக
ைத எெபா � ேவ=4மானாB� 
ெசா�லலாமா?" எ�6 வினவினா&. ஏ� எ�றா� அவ& ேக-4 வள&�த 
8Nநிைலயி�, எ�ேலா��, அ�த Qேலாக
ைத 8�ய உதய
தி� 

ெபா � ம-4� தா� ெசா�லலா�. அQதமன
��� பி� அ�ல� 
மதிய
��� பி� ெசா�ல� 7டா� எ�6 ெத�வி
தி��தன&. 
 

இைத அறி�த அக
திய ெப�மா� "எ�னிடேம இப� ேக-கிறாேய. 
ேநர� கால� பா&�காம�, நட��� ெபா ��, பயணி��� ெபா ��, 
அம&�தி���� ெபா �� எெபா � ேவ=4மானாB� இைத 
7றலா�" எ�6 அ�ளினா&. 
 

சாதாரண மனித&க)�� இைத மன பாட� ெச/வ� ச#6 Qரமமாக 
ேதா�6�. உ=ைம அ�வ�ல. அக
திய ெப�மானிட� ேவ=�� 
ெகா=4, இைத 7றி வ�தா�, ஒ� சில நா-களிேலேய மனபாட� 
ஆகிவி4�. பி�ன& எ�த ேகாவிB�� ெச�றாB�, அ�த ேகாவிலி� 

ஈசான Cைலயி� வட��, வடகிழ�� அ�ல�  கிழ�� ேநா�கி 
அம&�� C�6 <ைறேய;� ெஜபி
திட, மிக விைரவி� ந� 
ேவ=4த�க� நிைறேவ6வைத காணலா�. ேமB� எ�� 
ெச�றாB� ந�ல பா�கா9 இ����. 
 

ஆதி
ய U�தய� உ�வான நிைல:- அகQதிய மக�ஷி�� உலைக 
ப#றி கவைல அதிகமாக ஏ#ப-ட�. இேபாேத இப� அந?திக� 
தைலவி�
தா4கிறேத இனி ேபாகேபாக எப� இ���ேமா? எ�ற 
கவைல பய
ைத ெகா4
த�. இத#� த?&3 காண <ய#சி எ4
தா&. 
அநியாய�க� ெப�காம� அைத த4ப�� த-� ேக-ப�� 
ெப=களாகதா� இ�பா&க�. ஆகேவ பராச�தியிட� 
<ைறயி4ேவா� எ�ற எ=ண
�ட� ேதவிைய அFகி த� மன 

கவைலகைள 7றினா& அகQதிய&. 
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ந�ல உ�ள<�, மன ைத�ய<� ெகா4�க 7�ய ஆ#றB� ச�தி%�, 
“ஆதி
ய ஹ�தய“
தி#� இ��கிற� எ�6 7றினா� பராச�தி. எ�த 
ஒ� ந�ல விஷய
ைத%� <தலி� ந�லவ&களிட� ெசா�னா�தா� 

அ� < ைம அைட%� எ�ற எ=ண
தா� பல வ�ட� ஆகி%� 
ம�திர
ைத ெவளியிடாம� ெபா6ைமயாக இ��தா&, அகQதிய 
<னிவ&. 
 

T ராமச�திர&, இராவணனிட� ேபா& ெச/� ெகா=4 இ��தா&. பல 
அ�9கைள ஏவி%� இராவணைன ெகா�ல <�யாம� மிக3� மன 

ேவதைனயி� இ��தா&. இராவண;� <�வி�லாத ேபா�னா� 
மய�கி வி �தா&. ஆனாB� இராவண� ேபாைர நி6
�வதாக 
இ�ைல. இ�;� எ
தைன மணி ேநரேமா, எ
தைன நா-கேளா இப� 
ேபாைர ெதாட&வ�? எ�ற விர�தியி� எ�ைல�ேக ேபானா& Tராம&. 
இைறவனாக இ��தாB� மனித பிறவி எ4
தா� விதிைய 
அ;பவி
�தா� த?ர ேவ=4�. ஆனா� விதிைய ஒரள3 மா#6� 
ச�தி <னிவ&க)�� இ��கிற� எ�பதா� த� ��வாக நிைன��� 
அகQதியைர மனதா� பிரா
தைன ெச/தா&. பிரா
தைன�� நி'சய� 
பல� கிைட��� எ�ப� ேபா� அகQதிய <னிவ& Tராம�� 

<�ேன ேதா�றி, “ராமா… உலக ந�ைம�காக பராச�தி ஆதி
ய 
ஹி�தய ம�திர
ைத என�� உபேதசி
தா&. அைத உன�� 
உபேதசி�கிேற�. இ�த ம�திர
ைத உ'ச�
தா� சகல ந�ைமக)�, 
விேராதிகைள வ ?N
�� ச�தி%� கிைட���.!“ எ�றா& அகQதிய 
<னிவ&. 
 

<னிவ& 7றிய� ேபா� ஆதி
ய ஹி�தய ம�திர
ைத உ'ச�
தா& T 

ராமச�திர&. அத� பலனாக அதிக ச�தி%�, 9
�ண&'சிேயா4� 
இராவணைன வ ?N
தினா&. 8�ய;�� உக�த ஆதி
ய ஹி�தய 
ம�திர
ைத உ'ச�
தா� வ�லவ;�� வ�லவனாகலா� எ�றா& 
ச�திேதவி 
 

அ�த Qேலாக
ைத கீேழ த�கிேற�. 

 

தேதா %
த ப�'ரா�த� ஸமேர சி�தயா Qதித� 
ராவண� சா�ரேதா 
�>-வா %
தாய ஸ<பQதித� 
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ைதவைத'ச ஸமாக�ய 
ர>4மயாகேதா ரண� 
உபாக�யாரவ ?
 ராம� அகQ
ேயா பகவா� �ஷி: 

 

ராம ராம மஹாபாேஹா '�F �Uய� ஸநாதன� 
ேயந ஸ&வாநS� வ
ஸ ஸமேர விஜய>யஸு 

 

ஆதி
யU�தய� 9=ய� ஸ&வ ச
� விநாசந� 
ஜயாவஹ� ஜேப�
ய� அ[/ய� பரம� சிவ� 

 

ஸ&வ ம�கள மா�க�ய� ஸ&வ பாப ரணாசந� 
சி�தாேசாக ரசமன� ஆ%&வ&
தந� உ
தம� 

 

ர'மிம�த� ச<
ய�த� ேதவாஸுர நமQ��த� 
:ஜயQவ விவQவ�த� பாQகர� 9வேந'வர� 

 

ச&வேதவா
மேகா Uேயஷ ேதஜQவி ர'மிபாவந: 
ஏஷ ேதவாஸூரகணா� ேலாகா� பாதி கபQதிபி: 

 

ஏஷ பிரUமா ச வி>F'ச சிவ: Qக�தக: ரஜாபதி: 
மேஹ�
ேரா தநத: காேலா யமQ-ேஸாேமாUயபா�பதி: 

 

பிதேரா வஸவQஸா
யா: Uய'விெநௗ ம�ேதா ம^ : 
வா%& வU; ரஜா ராண �ர�க&தா ரபாகர : 

 

ஆதி
ய: ஸவிதா ஸூ&ய: கக : :ஷா கபQதிமா� 

ஸுவ&ணஸ
�ேசா பா^: ஹிர=யேரதா திவாகர: 
 

ஹ�த'வ: ஸஹQரா&'சி: ஸதஸதி& மSசிமா� 
திமிேரா�மத�: ச�9: 
வ>டா மா&
தா=ட அ�Gமா� 

 

ஹிர=யக&ப: சிசிர: தபேரா பாQகேரா ரவி: 
அ�க&ேபா (அ)திேத: 9
ர: ச�க: சிசிர நாசந: 

 

2ேயாமாநாதQ - தேமாேபத? ��யஜுQஸாமபாரக: 
கந2�>�ரபா� மி
ேரா: வி�
யவ ?த? லவ�கம: 
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ஆதப ீம=ட_ ��
O: பி�கல: ஸ&வதாபந: 
கவி&வி'ேவா மஹாேதஜா ர�த: ஸ&வபேவா
பவ: 

 

ந[
ர �ரஹதாராணா� அதிேபா வி'வபாவந: 
ேதஜஸாமபி ேதஜQவ ? 
வாதசா
ம� நேமா (அ)Q� ேத 

 

நம: :&வாய கிரேய பQ'சிேம கிரேய நம: 
`ேயாதி&கணாநா� பதேய திநாதிபதேய நம: 

 

ஜயாய ஜயப
ராய ஹ&ய'வாய நேமா நம: 
நேமா நம: ஸஹQரா�ேசா ஆதி
யாய நேமா நம: 

 

நம உ�ராய வ ?ராய ஸார�காய நேமா நம: 
நம: ப
மரேபாதாய மா&
தா=டாய நேமா நம: 

 

பரUேமசாநா'%ேதசாய ஸூ&யாயா யாயாதி
யவ&'சேஸ 

பாQவேத ஸ&வப�[ிய ெரௗ
ராய வ9ேஷ நம: 
 

தேமா�நாய ஹும�நாய ச
��நாயாமிதா
மேந 
��த�ந�நாய ேதவாய `ேயாதிஷா� பதேய நம: 

 

ததசாமீகாரபாய வUநேய வி'வக&மேண 

நமQதேமாபி�நாய �சேய ேலாகஸா[ிேண 

 

நாசய
ேயஷ ைவ :த� தேதவ Q�ஜதி ர9 : 
பாய
ேயஷ தப
ேயஷ வ&ஷ
ேயஷ கபQதிபி: 

 

ஏஷ ஸூேதஷு ஜாக&தி :ேதஷூ ப�>�த: 
ஏஷைசவா� ேஹா
ர� ச பல� ைசவா�ேஹா
�ணா� 

 

ேவத'ச �ரதவ'ைசவ �ர�-நா� பலேமவ ச 
யா ��
யா ேலாேகஷூ ஸ&வ ஏஷ ரவி: ர9: 

 

ஏநமாப
ஸூ�ேரஷூ கா�தாேரஷூ பேயஷூ ச 
கீ&
தய� 9�ஷ: க'சி
 நாவாஸூததி ராகவ 
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:ஜயQைவந ேமகா�ேரா: ேதவேதவ� ஜக
பதி� 
ஏத
 
��த� ஜப
வா %
ேதஷு விஜய>யஸு 

 

அQமி� [ேண மஹா பாேஹா ராவண� 
வ� வதி>யஸு 
ஏவ<�
வா ததாகQ
ேயா ஜகாம ச யதாகத� 

 

ஏத
 உ
வா மஹாேதஜா ந>டேசாேகா (அ)பவ
 ததா 
தாராயாமாஸ ஸ"�ேதா: ராகவ: ரயதா
மவா� 

 

ஆதி
ய� ரbய ஜப
வா c பர� ஹ&ஷமவாதவா� 


�ராச�ய GG& :
வா த^ராதாய வ ?&யவா� 

 

ராவண� ேரbய (அ)U�>டா
மா %
தாய ஸ<பாகம
 
ஸ&வய
ேநந மஹதா வேத தQய 
�ேதாபவ
 

 

அத ரவிரவத� நிSbய ராம� <திதமநா: பரம� ரU�>யமாண: 

நிசிசரபதி ஸ�[ய� விதி
வா ஸூரகணம
யகேதா வசQ
வேரதி 
 

எ�6 7றிய அகQதிய மா<னி இ6தியாக "இர� �ல
தி� 
உதி
தவேன! 8�ய பகவாைன ேம#க=ட �திகளா� 
ேபா#6பவ;�� சி�கலான ேநர�களிB�, ேசாதைன கால�களிB� 
பய
ைத ஏ#ப4
த�7�ய கால�களிB�.எ�த ��ப<� 
ஏ#ப4வதி�ைல. ெத/வ�களினாேலேய ேபா#றப4கி�ற அ�த 
8�ய பகவாைன <ைன9ட� 7�ய ஒ�மி
த மன
ேதா4, C�6 

<ைறக�, ேம#க=ட �திகளி� Cலமாக வழிப-4 வ�பவ�, %
த 
கள
திேல ெவ#றிேய கா=பா� எ�6 அகQதிய <னிவரா� அ�ள 
ெப#ற இ�த அ#9த �திைய, மனைத அட�கியவ��. ேபரா#ற� 
ெப#றவ�� ெப�� ேதா� வலிைம  ெப#றவ�மான T ராம& 8�ய 
பகவாைன பா&
தவாேற C�6 <ைறக� ஜபி
� ராவணைன 

ெவ�ற இ�த ம�திர� மிக3� ச�தி வா/�த��, ந� 
பாவ�கைளெய�லா� ேபா�க வ�ல சிற�த ப�கார ம�திரமான இ�த 
ஆதி
ய U�தய� எ�ற மஹா ம�திர
ைத நா<� �தி
� ந�ைம 
அைடேவாமாக! 
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சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� - ச�திர�! 

 

 
8�யனிடமி��� ஒளிைய ெப#6, உலகி#� ஒளிைய
 த�பவ& 
ச�திர�. இதனா� ச�திர;�� "த=கதிேரச�" எ�6 ெபய&. 
 

இவ�ைடய ெசாLப� பா�ேபா� ெவ)
த நிற�.  ெவ=ைமயான 

ஆைட. ெவ=:, <
�மாைலைய அணி�தவ&. ப
� ெவ=�திைர 
:-�ய ேத�� ெவ=�ைடயி� கீN அம&�� ேம�ைவ வல� 
ெச/பவ& எ�6 ேவத�களி� ெசா�லப-4�ள�. 
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ச�திர;�� அதிேதவைத வ�ண�. ர
யாதி ேதவைத "ெகௗ�". 
இைத
தவிர இ�;� பல �-� ேதவைதக)� உ=4. 
 

"ச�திர�கா�த க�" எ�6 ஒ� விேசஷமான க� உ=4. இ�த� 
க�லி� ச�திர� ஒளி ப-ட3ட� அதிலி��� ந?& வ��. 
 

பா#கடைல ேதவ&க)�, அGர&க)� கைட�த ேபா� அவத�
தவ& 
ச�திர�. இவ& ேதவியி� அ�சமாக க�தப4கிறா&. ஆனாB� 
ச�திர� ெப=பா� �ண
ேதா�. 

 

பG, பா�, ஔஷத�, 9>ப�, பயி&, ம�, கீ&
தி இைவகைள வி�
தி 
ெச/பவ&. இவ& 8�ய;�� அ�ேக ெச�B� ெபா � அமாவாைச 
ஆகிறா&. 8�யைன வி-4 எதி& ப�க� ேபா�� ெபா � 
ெபௗ&ணமியாக கா-சி த�கிறா&. 
 

பா#கடைல கைட�தேபா� லbமி%ட� ேதா�றியவ& எ�பதா� 
லbமியி� சேகாதர& எ�6 ேவத�களா� ேபா#றப4கிறா&. 
 

சிவெப�மா� தைலயிB� அ�பிைகயி� சிரசிேல%� இட� ெப#ற 
9=ணியவா�. இவைர வள&
தவ& அ
� மக�ஷி. 
 

��பகவான� க�ைண�� பா
திரமானதா�, இவ��� ��3� 
ேச&�� ஔஷதிக)�� அரசனாக இ���� பதவிைய� 
ெகா4
தா&க�. 
 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி� "2" எ�கிற எ=ைண இவ& ஆ)ைம�� 
உ-ப-டதாக 7றப4கிற�. 
 

சதபத ரா�மண
தி� ச�திரைன ப#றி� 76�ெபா � "வான
தி� 
இ��த ேசாமைன காய
தி� ேதவியி� அ�ளினா� ேதவ&க� :மி�� 
ெகா=4 வ�தா&க�" எ�6 எ தப-4�ள�. 
 

ேசாம� எ�;� அரச� க�த&வனிட� இ��தா�. அவைன க�த&வ� 

ந=பனாக ெப#றதா� <னிவ���� ேதவ&க)��� பய� 
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ஏ#ப-ட�. எனேவ ஒ� ெப=ைண அ;பி க�த&வைன மய�கி, 
ேசாமைன, க�த&வனிடமி��� பி�
� தா�க� ப
திரமாக ைவ
�� 
ெகா=டா&க� எ�6 ஐதேரய
தி� 7றப-4�ள�. 
 

ச�திரைன சிவெப�மானி� இட� க= எ�6 76வா&க�. 
 

ைதத?&ய
தி�, பிரஜாபதி�� <ப
� C�6 ெப=க�. இ�த ெப=க� 
அைனவைர%� பிரஜாபதி ேசாம;�� மண<�
�� ெகா4
தா�. 

அவ&களிட� ேசாம;�� "ேராகிணியிட�" மா
திர� அ�9 பிற�த�. 
ம#றவ&கைள 9ற�கணி
தா�. 

 

பிரஜாபதியிட� ெச�ற ம#ற ெப=க�, <ைறயி-டன&.  அதனா� 
ச�திர� ரஜாபதியி� ேகாப
��� ஆளானா�. அத� காரணமாக 
உட� �ைற�� ேத/�� ேபானா�. பி�ன&, ச�திர� த� தவைற 
வ��தி, 8�யனிட� உதவி ேக-க, 8�ய�, ச�திரைன உட� வலிைம 
உைடயவனாக மா#றினா�. 

 

இ�ெனா� கைதயி�, ஔஷதிக)�� அரசனாக ச�திர� இ��த 
ெபா � ராஜ 8ய யாக� ெச/தா�. அெபா �தா� த[ பிரஜாபதி 
எ�பவ& தன� 27 �மா�கைள%� ச�திர;�� மண<�
�� 
ெகா4
தா&. ச�திர� ேராகிணிைய
 தவிர ம#றவ&கைள வி��பேவ 
இ�ைல. ம#ற ெப=களி� கவைலைய அறி�த த[ பிரஜாபதி, 
ச�திரைன அைழ
�' சாபமி-டா&.  அதனா�தா� ேத/�� ேபானா� 

ச�திர�. 

 

பரமசிவ�, ச�திர;ைடய �&பா�கிய நிைலைய க=4, வ��தி, 
பதிைன�� நா� ேத/பிைறயாக
 ேத/�� ேபானாB� அ4
த 
பதிைன�� நா-களி� வள&பிைறயாக மா6வா/ எ�6 

அ;�ரஹி
தா&. 
 

அதனா� தா� ச�திர;�� பதிைன�� நா� ேத/பிைற, பதிைன�� 
நா� வள&பிைற வ�கிற�. 
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ச�திரனி� மைனவிகளி� ஒ�
தி Gவாதி. ந-ச
திரமாக 
ெஜாலிபவ�. இ�த ந-ச
திர
த�6, ச<
திர
திB�ள மீ� வ&க 
உய�ன� ஒ�6 வா/ திற�� ேம� ேநா�கி இ���� சமய
தி� 
மைழ
�ளி வி மாயி� அ�த மைழ
�ளி <
தாக வள�� எ�ப� 
நைட<ைற ெச/தி. 
 

ஏ� ச�திர;�� இ
தைன மைனவிக�? எ�பத#� காரண�, 
<�ெபா� சமய� :&வ
தி� ரஹQபதியான ��விட� சி>யனாக 
இ��� 
யானேயாக
தி� யா�� அைடய <�யாத சி
திைய 
ெப#றவ�. 

 

எனேவ, அவ� யாைர நிைன
தாB� அவைள மண�� ெகா�ளலா�; 
அ�ல� ச�திரைன பா&�கி�ற அ
தைன ெப=க)� அவ� மீ� 
ஆைச ப4வா&க�. அதனா� தா� ச�திர;�� இ
தைன மைனவிக� 
எ�6 7றப4கிற�. 
 

ச�திரைன ெப= QவLபமாக வ&ணி�கிறா&க�. 8�ய� 

9�ஷனாக3� ெசா�லப4வ�=4. :மி மாதாவா� 
வி��பப4பவ�. அதனா�, :மி��� ச�திர;��� இைடேய கா�த 
ச�தி உ=4 எ�பா&க�. 
 

ெச�, ெகா�, தாவர வள&'சி�� ச�திர� ேவ=4�. 
 

எ�லா ஜ?வராசிகளி� காத� உண&'சி, ச�திர கிரண�கைள 
ந�பி
தா� இ��கிற�.  ச<
திர
திலி��� "ஆவி" உ=டாக3� 
ச�திர ஒளி ேதைவ. பிைறச�திரைன ெதா � வ�தா� நம�� ஆ%� 
அதிக����. 
 

ச�திர� தைலைய' G#றி ஒளி வ-டமாகிய ரைப திக �. ப�வைக 
அணிக� அணி�தி�பா�. ப�ன ?& மல& மாைலைய அணி�தவ�. 

ெவ=ைம ஆைடைய அணி�த அவ�, �<த
ைத ஏ�திய இர=4 
தி��கர�கைள உைடயவ�. தி�மா&பி� ெபா�e� இைழ%�. 
 



 

ஓ� � அக�த�சாய நமஹ! 
சி�த� அ�� வைல��! 

- 18 - 

ராம& 8�ய �ல
தி� ேதா�றியவ&. அ� ேபால பா=டவ&க� ச�திர 
�ல
தி� ேதா�றியவ&க�. 
 

மனித&களி� சSர பல
��� காரணேம இவ& தா�. கட� பயண� 
ந�றாக அைமய ேவ=4� எ�றா�, ஒ�வ��� ச�திர� ந�றா� 
ஜாதக
தி� இ��க ேவ=4�. 
 

ரா�, ேக� கிரக�கைள தவிர யா�� பைகவ&க� கிைடயா�. ��, 

G�கிர� இவ&கேளா4 ச�திர� ேச&�தா�, அ�ல� Gப பா&ைவ 
பா&�கப-டாB�, அவ& மிகெப�ய அதி&ஷடசாலியாக 
பி#கால
தி� மா6வா&. 
 

�ஷப� ச�திர;�� உ'ச வ ?4. கடக� ெசா�த வ ?4. வி�'சிக
தி� 
ந?சனாக மாறிவி4வா&. 
 

ேராகிணி, ஹQத�, தி�ேவாண� ஆகிய C�6 ந-ச
திர�க)��� 
நாயக� ச�திர�. நவர
ன�களி� "<
�", உவ&9 Gைவ, 

இனிைமயான �ண�, வடேம#� திைச இைவகைள ெகா=ட ச�திர� 

ெபா�வாக Gப�ரக�. 
 

நி�மதியாக c�க ேவ=4� எ�றாேலா, அரசா�க
திடமி��� 
வி�� ெபறேவ=4� எ�றாேலா, ஒ�வ��� ச�திர�, ஜாதக
தி�, 
ந�ல இட
தி� இ��க ேவ=4�. 
 

காத�, கவி
�வ�, ெம�ைம, இ�ப�, இதய� எ�ற நளினமான பல 
விஷய�க)��� காரணமானவ�. 

 

இைறவன� தி�விழிகளி� ஒ� விழியாக விள��� இவைன
தா� 

Cலிைகக)�� அதிபதியாக பிர�மா நியமி
தி��கிறா&. 
 

ஆலய�களி� ப�வார ேதவைதயான ச�திர�, இர=4 ச�கர�க� 
ெகா=ட ேத�� இ�பவ�. ச�ரமா� படீ
தி� அம&பவ�. 

கா&
திைக மாத� ேசாமவார
தி� இவ& அவத�
ததாக 
7றப4கிற�. 
 



 

ஓ� � அக�த�சாய நமஹ! 
சி�த� அ�� வைல��! 

- 19 - 

"ப�ம�வஜாய வி�மேஹ ேஹம #பாய த�மஹி 
த�ேனா ேசாம �ரேசாதயா�" 

 

எ�ற இவர� காய
தி� ம�திர
ைத தின<� காைலயி� 27 <ைற 
ெஜபி
� வ�தா�, எ�ேலா�� அதி&>ட� அைடயலா�. 
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சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� - ெச&வா' (அ�காரக�) 

 

 

ேகாயி�களி� காணப4� வ ?ரப
திரேர அ�காகர� எ�6 

ெசா�வ�=4. வ ?ரப
திர�� பிற�தநா�, ெச2வா/�கிழைம ஆ��. 
 

பார
வாஜ ேகா
திர
ைத' ேச&�தவ&, ெச2வா/. அவ�தி நா-�#� 
அதிபதி. ேவ�, கைத, 8ல�, க-க� ைவ
��ள நா�� ைககைள 
உைடயவ&. 
 

அ�னி நிற
ேதா4 காணப4� சிவ�த ஆைட, ெச�நிற:ைவ%�, 
பவள
ைத%� அணி�தவ&. 
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எ-4 சிவ9 ஆ4க� :-�ய ரத
தி� ஏறி, ேம�மைலைய வல� 
வ�பவ&. இவ�ைடய மகிN'சி நம�� கிைட�க ேவ=4மானா�, 
:மாேதவிைய%�, <�க ெப�மாைன%� தின� வல� வ�� 

யானி�க ேவ=4�. 
 

இவ�ைடய இ�பிட� 8�ய;��
 ெத#கி�, தி�ேகாண 

ம=டல
தி� ெத#� <கமாக வ ?#றி�பவ&, எ�6 வரலா6க� 
76கி�ற�. 
 

சிவெப�மா� ேயாக
திலி��த ெபா �, அவ�ைடய ெந#றி� 
க=ணி� விய&ைவ உ=டாகி அ� :மியி� மீ� வி �த�. அ�த 
விய&ைவேய பி�ன& ஆ= �ழ�ைதயாக மாறிய�. :மாேதவி அ�த� 
�ழ�ைதைய எ4
� வள&
தா�. <�கெப�மானி� சேகாதர& இவ& 
எ�பதா� "ெச2வா/" எ�ற, அ�காரகைன <�க ெப�மானி� 

அ�சமாக வள&
� வ�தா& எ�ப�� ஒ� 9ராண� கைத. 
 

ம#ெறா� கைத%�, ெச2வாைய ப#றி 7றப4வ�=4. 
 

பார
வாஜ மக�ஷி நதி த?ர
தி� மிக அழகான ஒ� ெப=ைண� 
க=டா&. அவள� அழ��, ெசா�த&ய<�, பர
வாஜ மக�ஷி�� 
மன
ைத� கல�கிய�. 
 

எ2வளேவா <ைற த� மன
ைத� க-4ப4
தி பா&
�� அவரா� 
அவ� மீ� ெகா=ட ஆைசைய மா#ற <�யவி�ைல. 
 

அவர� உடலி� இ��� "ேரதQ" :மியி� வி �த�. பி�ன& அ�த 
"ேரதQ" ஒ� ஆ=�ழ�ைதயாக உ�மாறி#6. :மாேதவி அ�த ஆ= 

�ழ�ைதைய எ4
� வள&
தா�. அ�த �ழ�ைத�� ெபௗம� எ�ற 
தி�நாம� வழ�கப-ட�. ெபௗம� இைறவைன ேநா�கி ந?=டகால� 
க4�தவ� இய#றினா�. அவ;ைடய தவவலிைமைய� க=4, 
நவ�ரக
தி� ஒ� கிரகமாக மா#றி, அவ;�� "அ�காரக�" எ�ற 
ம#ெறா� ெபய�� வழ�கப-ட�. 
 

லி�க9ராண� அ�காரகனி� பிறைப ேவ6விதமாக 76கிற�. 
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அ�னி���, விேகசி��� அ�ேயா�� உ=4. இ�த 
அ�ேயா�ய
தா� விேகசி ஒ� ஆ=�ழ�ைதைய ெப#ெற4
தா�. 
அ�த ஆ=�ழ�ைத அ�னியி� �ண
ைத ெப#றி��தைமயா�, 
அத#� "அ�காரக�" எ�6 ெபய�-டன&. 
 

"த�க�" எ�ற 9=ணிய& ஒ� யாக� நட
தினா&. அைத விட த�னா� 
ெச/� கா-ட <�%� எ�6 வ ?ரப
திர& த� 9=ணிய 
பரா�ரம�கைள� ெகா=4 "மகாயாக�" ெச/தா�. 

 

அ�த யாக� க=4 உலெக��� ந4ந4�கின. எ�ன ஆ�ேமா, ஏ� 
நட��ேமா எ�6 பய��, வ ?ரப
திரனிட� வ��, "இ�த பய�கர யாக� 
ேவ=டா�" எ�6 ெகRசி ேக-டன&. 
 

வ ?ரப
திர�, த� அதிபய�கரமான Lப
ைத மா#றி, அழகான தி� 

உ�வ
ேதா4 ேதா�றினா&. "த�கைன விட அதி9=ணியசாலி" எ�ற 
ெபய�� ெப#றா&. இ�தா� அ�காரக� ேதா�றிய வரலா6 எ�6 

ம'ச 9ராண� 76கிற�. 
 

ெபா�வாக; 
 

உ>ண�, அQ�<க�, வாள�, �திரா�ன�, நி'
��ச� எ�;� 
ஐ�� <க�க� ெச2வா/�� உ=4. 
 

அ�காரக;�� ேமஷ வாகன� எ�6 பல f�க)�, சி�காசன
தி� 
வ ?#றி�பா& எ�6 சில f�க)� ெசா�கி�ற�. 
 

அவ��� சிவ9 �ைட உ=4. ெகா�யி� ேமஷ
தி� உ�வ�. 
தி�<� த�
தி�பா�. த� ப
னி இ�லாம� அ�காரக� எ�த 
கா�ய
ைத%� ெச/வதி�ைல. <�ேகாண ம=டல
தி� 
வ ?#றி�பவ�. அவ�தி நா-�#� அதிபதி. பார
வாஜ ேகா
திர� 
அவ;�� ெசா�த�.  
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அ�காரக;�� அதிேதவைத �
வி. ர
யாதி ேதவைத ேஷ
திர 
பாலக�. இவ&க� <ைறேய அவ;�� வல9ற<� இட9ற<� 
இ�பா&க�. 
 

ேலாகிதா�க�, ர�தாய ேதஷண�, ர�த வ&ண� எ�ற ெபய&க)� 
அ�காரக;�� உ=4. 
 

ேவேல��வதா� ச�திதர�, தி�உ�வ� அழகாக இ�பதா� 
"�மார�", எெபா �� ம�கள
ைதேய ெச/வதா� "ம�கள�", 

நிைறய ெச�வ
ைத த�வதா� தனரத�, ெபா#�=டல
ைத 
அணி�� ெகா=��பதா� ேஹம�=டலி எ�6 

அைழ�கப4கிறா�. 

 

�ணஹ&
தா, ேராக��
, ேராகநாசன�, வி
%
பரபனி, 2ரணகர�, 

காமத�, தானU�தி, சாமகான பி�ய�, ர�த வQ
ர�, கிரக 
நாயக�, ச&வ த&மாவா ேபாதக� ேபா�ற 8சக ெபய&களாB� 
"ெச2வா/" வல� வ�� ெகா=���கிறா&. 
 

ேராமா9� நா-�ன& 7ட ெச2வாைய த�கள� ேபா& கட3ளாக 
ெகா=டா�ன&. பல ேகாயி�க� அ�காரக;�� இ�6� ேரா� நக�� 
உ�ள�. 
 

தமிNநா-�� அ�காரக;�� C�6 பிரசி
தி ெப#ற ேகாவி�க� 
உ=4. 
 

தி�'சி6�� - இ� மாயாவர
தி&�� ப�க
தி� ேபராள� ரயி� 
நிைலய
திலி��� ஏ  கிேலாமீ-ட& ெதாைலவி� இ��கிற�. 
 

ைவ
த?Qவர� ேகாவி� - மாயவர
திலி��� சித�பர� ேபா�� 
பாைதயி� இ��கிற�. 
 

ஆ6 பைட வ ?4களி� <�கியமானதாக க�தப4� பழனி மைல�� 
அ�வார
தி� உ�ள தி�வாவின��� 7ட <�கெப�ம;���ய 
(ெச2வா/) ப�கார
 தலமா��. 
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ஒேர ஊ��, ெச2வா/���, 9த;��� ப�கார
தலமாக3�, ரா� 
ேக� ேதாஷ�கைள அ6�கிற 9=ணிய
தலமாக3� இ���மிட�, 
ேகாடகந�h&. 
 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி� "9" எ�கிற எ=ைண அ�காரக;�� 
ெகா4
��ளா&க�. அ�த எ=ைண  ேநா�கினா� அ� ஒ� < ைம 
ெப#ற எ= என 9�%�. அ� மஹா ச�திைய%� �றி��� ஒ� நிைல. 
 

ெச2வாைய ப#றி ேவத�களி�, :மாேதவியி� க&ப
தி� உதி
தவ�, 

மி�னைல ேபால ஒளிைய� ெகா=டவ�, அழகானவ�, ச�தி ஆ%த� 
த�பவ� எ�6 7றப-4�ள�. 
 

உட� உ6தி���, மன உ6தி��� ெச2வா/ தா� காரக�. 

 

அரசிய� தைலவ&க�, காவ� அதிகா�க�, நா-4
 தளபதிக�, 
ந?திபதிக�, ெபாறியிய� வ�Bன&க� ஆகிேயா��� அ�காரக� 

அ�� க=�பாக இ����. 
 

9ர-'சி ெச/கி�ற அைனவ�� அ�காரக� அ�ைள ெப#றவ&க�. 
க=�9, தைலைம வகி
த�, ைவரா�கிய�, பைகவைர ப�தா4� 
பரா�கிரம� இவ#ைற%� அ�)பவ� ெச2வா/. 
 

ர
த
தி#� காரண�.  ர
த ெதாட&பி� உ�ள சேகாதர&க)��� 
காரக�. நம� உடலி�, எB�பி;� ஊ�. :மி�� காரக�. உ>ண�, 
ேகாப�, ராஜ த�தி�, எ�ெபா��,  த�க�,  தாமிர�, நாக�, 

நாகGபிரமணிய�, அ�காரக�தா�.  ஆ%த� த�ேபா�, அரச 
இன
ேதா�, ெச�நிற
ேதா�, க4� பா&ைவ உைடயவ�, த#ெப�ைம 
பி�ய�, ெபா6ைம இ�லாதவ�, ேவ-ைட பி�ய�, 

�ணி'ச�கார;� அ�காரக�தா�. பவழ� இவன� ர
தின�. 
ெந�9�� ெசா�த�கார�. ஆ=மக�. ெத�திைச�� அதிபதி. 
 

வியாழ�, 8�ய�, ச�திர� இவன� ந=ப&க�. 9த� பைகவ�. 
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ேஜாதிட
தி�, ேமஷ�, வி�'சிக� இர=4�  ெசா�த வ ?4க�. கடக� 
ந?சவ ?4. மகர� உ'சவ ?4. மி�ன�, க�னி இைவ இர=4� பைக 
வ ?4க�. சி�ம�, த;G, மீன�; இ�த வ ?4க� ந-9 வ ?4க�. 
 

மி�கசீ�ஷ�, சி
திைர, அவி-ட� ந-ச
திர�க)��  நாயக�. 

 

சி
திைர மாத�  <த� ெச2வா/ கிழைமயி� வ ?ரப
திர Gவாமிைய 
வழிப-டா�, அ�காரகன� அ�)� ேச&�� கிைட���. 
 

வியாதிக� �ணமாவத#��,  நில�,:மி, மைன வா��வத#�� 
ெச2வாயி� அ�� ேவ=4�. 
 

வியாதி �ணமாக ம��� சாபி4வைத ெச2வா/ அ�6 

ெதாட�கினா�, விைரவி� �ணமைடயலா�. 
 

"வ �ர� �வஜாய வி�மேஹ  வி�ன ஹ(தாய த�மஹி 
த�ேனா ெபௗம �ரேசாதயா�" 

 

எ�கிற அ�காரக;ைடய காய
� ம�திர
ைத தின<� 27 தடைவ 
காைலயிB�, மாைலயிB� ெசா�லி� ெகா=ேட வ�தா� 
அவ&க)�� வியாதிேய வரா� எ�ப�, த
Lபமான உ=ைம. 
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சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� - *த�! 

 

 

மிக' சிற�த அறிவாளிக� அைனவ�� 9த� கிரக
தி� க�ைணயா� 
பிற�தவ&க� எ�6 ேஜாதிட கிர�த� ெசா�கிற�. 
 

ப�பி� ேம�ைம ெபற, வா��வாத
தி� ெவ#றி ெபற,  ச�திக� 
�ைறயாம� இ��க, எ�லா கைலகளிB� உய&3 ெபற 9த� க�ைண 

9�வா&. 
 

ஆேரா�கிய� ந�றாக அைமவத#�� 9த� ஒ� <�கிய காரண�. 
எனேவதா� "ெபா�ைன விட 9த� உய&3" எ�6 எ�ேலா�� 
ெப�ைமயாக3�, உய&வாக3� 9தைன ப#றி ேபGவா&க�. 
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நவ�ரக�களி� ஒ�றான 9த�, 8�ய;�� வடகிழ�ேக இ�பவ&. 
9த;�� வலப�க
தி� வி>F இ�பதா� வி>Fைவ 
பிரா&
தைன ெச/தாB�, 9த;�� ேபா/'ேச��. 
 

கிழைமகளி� நா�காவதாக இ�பவ&. "ம�திர�" ெஜபி
� ேம�ைம 
அைடய ேவ=4பவ&, கவிைதயி� 9கN� ெகா�ைய நா-ட 
ஆைசப4பவ&, 9தைன வண�கி வ�தா� மிக3� உய&வான 

நிைல�� ஏ#றப4வா&க�. 
 

��பகவானி� மைனவியான தாைர, ஒ� காலக-ட
தி� 
ச�திர;ைடய இ�ல
தி#� ெச�ற ெபா �, ச�திரைன� க=4 
மய�கினா�. த� கணவனான �� பகவாைன சிலகால� 
மற�தி��தா�. 
 

8�ய;��� ஒபான சிவெப�மாைன ேநா�கி
 தவ� ெச/%� 
ெபா�-4, அெபா � ��3� 
யான
தி� இ��ததா� தாைரைய 
ப#றி க=4 ெகா�ளவி�ைல. 
 

இ�த ச�த&ப
ைத பய�ப4
தி தாைரைய த� மைனவியாகேவ 
பாவி
� சிலகால� ச�திர;� தாைரேயா4 இ�வாN�ைக வாN�� 
வ�தா�. 

 

�� பகவா� த� 
யான� <��த��, தாைரைய
 ேத�னா&. தாைர, 
ச�திரனிடமி��� விைட ெப#6 ��விட� சர= அைட�தா�. 
அ'சமய� தாைர க�3#6 இ��தா�. 
 

��ேவா4 சிலகால� வாN�த�� தாரா, ஒ� �ழ�ைதைய 
ெப#ெற4
தா�. அ�த �ழ�ைத�� 9த� எ�6 ெபய�-டா�. மண 

வாN�ைக��� தா�ப
திய இய�9��� மாறாக பிற�த அ�த �ழ�ைத 
சீ�கிரேம பிற�� வி-ட�. இ�த �ழ�ைத�� உ=ைமயான த�ைத 
யா&? எ�6 �� பகவா;�ேக ச�ேதக� ஏ#ப-ட�. 
 

9த� த�;ைடய �ழ�ைத தானா? எ�6 �� ச�ேதகப-டா&. 
அவர� ச�ேதக� நியாயமான� எ�பைத அறி�த பிர�மேதவ& 
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9த;ைடய உ=ைமயான த�ைத ச�திர� தா� எ�6 ��3�� 
உண&
தினா& எ�ப� 9ராண கால வரலா6. 

 

பிர�ம ேதவ� 9தைன அைழ
� "8�ய;�� அ�கி� அம&க" எ�6 

ெசா�னதா�, 9த;� அ2வாேற 8�ய;�� அ�ேக அம&�தா�. 

 

8�யைன ேபாலேவ ேம�மைலைய வல� வ�தா�. சிவபிராைன 

ேநா�கி
 தவ� ெச/� ஒ�ப� கிரக�களி� ஒ�றாக விள��� ேப6 

ெப#றா�. 

 

9த� த� ைகபட பிரதி>ைட ெச/த லி�க� ஒ�6 இெபா �� 
காசியி� இ��கிற�, 9த� ம6ப�%� க4� தவ� ெச/ததா�, �� 
ேவத
தி� ஐ�தாவ� கா=ட
தி� அதிகா�யாக நியமி�கப-டா� 

எ�கிற� ஐய�கா& பாகவத�. 
 

மா�த&க)�� அறிைவ வழ��வதா� 9
தி தாதா எ�6�, அறிைவ 
வள&பதா� 9
தி விவ&
தன� எ�ற ெபய�� 9த;�� உ=4. 
 

தனரத�, தயாகர�, தாரா 9
திர தானிய பGரத� எ�ற ெபய&க)� 
உ=4. 
 

அழ�ைடயவ� எ�பைத கா-ட கRச ேந
திர�, மேனாகர�, 

ெசௗ�யா C&
தி ஆகிய ெபய&க)� 9த;�� உ=4. 
 

ம#ற கிரக�க� ெச/கி�ற பைீடயினா�  மன� ெநா��, 9தைன 

பிரா&
தைன ெச/தா�, 9த� வ�� காபா#6வா�. இ�த திறைம 
9த;�� ம-4�தா� உ=4. இத#காக "�ராகபடீாஹர�" எ�6 

சிற9 ெபய�� 9த;�� உ=4. 
 

அத&வண ேவத� 20வ� கா=ட� 137 வ� 8�த�, இர=டாவ� 
ம�திர� இ�திரைன ப#றிய�. இ�த ம�திர
தி� ேதவைத 9த�. 

 

த&�க சாQ
திர
தி� நி9ண�. வியாபார
தி� ெக-��கார� 

எ�ெற�லா� 9தைன ப#றி ெசா�வா&க�. 
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9த� :சி
� வண�கிய தல�க)� மிக <�கியமானைவ 
தி�ெவ=கா4. ம#ெறா�6 தி�வாலவா/ எனப4� ம�ைர. 
 

தி�ெவ=கா4, ைவ
த?Qவர� ேகாவி� ரயி� நிைலய
திலி����, 
சீ&காழி ரயி� நிைலய
திலி���� ெச�லலா�. இ���ள 
<�C&
திகளி�, <�கியமானவ& அேகாரC&
தி. 
 

சிவெப�மா� உ�வ� ெகா=4, நி�ற ேகாலமாக இ��தா� பா&�க 
<�%�. ஞாயி#6� கிழைம இரவி� அ&
தயாம
தி� அேகார 
C&
தி�� விேசஷ :ைச இ�ைற��� நைடெப6கி�ற�. 
சிவெப�மா;�� C�6 க=க�. அைவ 8�ய, ச�திர, அ�னி� 
க=க� எனப4�. இைதெயா-�, இ�த ேகாயிலி� ேசாமத?&
த�, 
8�ய த?&
த�, அ�னித?&
த�, எ�6 C�6 த?&
த�க� உ=4. 
 

9த� இ�� சிவெப�மாைன வழிப-ட� ேபால வி
ைதயி� பலித� 
ேவ=ட ப�த&க� தி�ெவ=கா4 ெச�6 வ�கி�றன&. 
 

இேதேபா� ம�ைர ெசா�கநாத& ேகாயிB� 9த Qதல� ஆ��. 
இ���ள ெபா#தாமைர �ள
தி�, சிவெப�மா� CNகி, பி�ன& தா� 

லி�கமாக மாறினா&. 9த�, சிவெப�மாைன த�சி
த Qதல� 
எ�பதா�, இ�ெனா� சிற9� இ�த ேகாயிB�� உ=4. 
 

8�ய;�� வடகிழ�கி�, பாண வ�வான ம=டல
தி� த�க 
பிரதிைமயாக வட�� <கமாக 9த� வ ?#றி�பா&. 
 

8�யனிட� பிரகாச
ைத ெப#6, :மியிB�ள ெச� ெகா�கைள 
ப'ைச நிறமா�� த�ைம உ�ளவ&. 
 

ப'ைச பதா&
த�களி� �ய<�ளவ&. அவ��� ப'ைச பயி#ைற 
நிேவதனமாக ெகா4
தா� Sதி அைடவா&. 
 

ேஜாதிட
தி� 9தைன ப#றி உய&வாகேவ 7றியி��கிற�. 7&�� 
கவனி
தா�, "ஞாழ� ெமா-4 ேபா�ற ஒளி%ைடயவ�. உ�வ
தி�, 
அழகி� உவைமய#றவ�. கணித�, த&�க�, ைவ
திய அறி3 

எ�லாவ#றி#�� Cல க&
தா இவேன. நாடக�, நடன�, 9
தக கைல 
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ஆகியவ#றி� நாயக� 9த� தா�. அ6ப
�நா�� கைல��� 
அதிபதி." 
 

உடலி� ஏ#ப4� நர�9 ச�ப�தமான அைன
���� < � 
காரணமானவ�. 

 

பG�பா� நிற
ேதா�, ப�Gைவ பி�ய�. வார சSரணி, ராஜச 
�ண<ைடயவ�, ர
தின
தி� மரகதமாக இ�பவ�. 

ேதா-ட�கைல�� அதிபதி. 
 

பRச :த�களி� ம= இவ&. வட�� திைச���யவ�. ஜாதக
தி� 
பாவ� கிரக�கேளா4 ேச&�தி��தா�, ெக4தைல%�, Gப� 
கிரக�கேளா4 ேச&�தா� Gப பல�கைள%� த�பவ�. 

 

கிரக�களி� அலி. ேஜாதிட� இவ;�� மிக3� விேசஷமான�. 
ேஜாதிட&க� ெசா�வ� பலி�க ேவ=4மானா�, வா�� G
திைய 
த�பவ�. �திைர வாகன
ேதா4 வல� வ�பவ�. 

 

மி�ன�, க�னி ராசி�� அதிபதி. மீன� ந?ச வ ?4, க�னி உ'ச வ ?4. 
8�ய�, G�கிர� இ�வ�� இவ;�� ந=ப&க�. ��, சனி, ெச2வா/ 
சமமானவ&க�. ச�திர� பைகவ�. உேலாக
தி� பி
தைள, 
நா�காவ� வ�ண
ேதா�. 

 

ஆயி�ய�, ேக-ைட, ேரவதி எ�ற C�6 ந-ச
திர�களி� நாயக�. 

 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி� எ= "5"ஐ இவ;���ய� எ�பா&க�. 
 

�ழ�ைதக�, ேபச ெதாட��� கால�களி�, ப'ைச நிற� க#கைள 
காதி� அணிவி�க, மழைல விலகி, தி�
தமாக �ழ�ைதகைள ேபச 
ைவ�க, இவ� அ�)வா�. 

 

சீ�� சிற9மாக காணப4பவ� எ�6 ெப�யதாக விவ�
� 
எ தப-���கிற�. 
 

கஜ �வஜாய வி�மேஹ +க ஹ(தாய த� மஹி 
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த�ேனா *த �ரேசாதயா� 
 

எ�கிற 9தனி� காய
� ம�திர
ைத ெசா�லிவ�ேவா��� அறி3�, 
ஆ#றB�, ஞான<� கிைட���. சைபயி� ெப�மதிேபா4 
வாழலா�. 
 

சகல சாQ
திர
தி� ஞான� ெபற ெசௗ�த&யாலஹ�யி� 7றி%�ள 
கீN க=ட Qேலாக
ைத பாராயண� ப=ணலா�. 
 

சவி��ப,ீ  வாசா� சசிமணி சிலாப�க �சிபி 
வசி� யா� யாப(ீ  �வா� சஹ ஜனனி ஸ�சி�த தயதிய! 

சக,�தா கா&யாநா� பவதி மஹதா� ப�கி +பைக: 
வேசாபி, வா�ேதவி வதன கமலாேமாத ம1ைர. 

 

9த;�� நவ�ரக சா�தி�காக ராம& அ�ல� வி>F அவதா& 
C&
திகைள :சி
தாB� ப'ைச ப-4, மரகத� இைவகைள 
அணி�தாB�, Qவ&ண தான� அ�ல� பாசிபய6 தான� 
ெச/தாB� ேதாஷ நிவ&
தியா��. 
 

� 9த;���ய நிற� - ப'ைச  
� 9த;���ய க� - மரகத� 
� 9த;���ய ேதவைத - வி>F  

� 9த;���ய அ�க� - நர�9  
� 9த� வா�கி#� அதிபதி. 
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சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� - வியாழ� (3�) 

 

 
 

வியாழ;�� "��" எ�6� "பிரகQபதி" எ�6� சிற9 ெபய&க� 
உ=4. பிரகQபதி எ�றாேல, அறிவி� மிக'சிற�தவ� எ�ற 
அ&
த� ெதானி���. நவ�ரக�களி� தைல சிற�தவராக �� 

க�தப4கிறா&. 
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பிரகQபதி, ேதவ&க)�� தைலவராக3�, ��வாக3� இ�பவ&. 
பிர�மா3��� பி�
தமானவ&. 
 

மிக'சிற�த தப'வியான ஆ�கிரச <னிவ���� 'ர
தா ேதவி��� 
9த�வராக உதி
தவ& வியாழ பகவா�. 

 

இவ�ைடய QவLப ல[ண� மிக3� அ#9தமான�. 
 

வி�திய மைல�� ேம� ��வி#� ஆQரம� உ=4. சி��ேதச 
அதிபதியாக இ�பவ&. ஆ�கீரச ேகா
ர� இவ�ைடய�. 
 

வட�� ஈசா�ய தி��க)�� அதிபதி. 9>பராக மாைலைய  
ெகா=��பவ&. த=ட�, கம=டல�, மாைல, வரத ஹQத� 
உைடயவ&. 
 

எ-4 �திைரக� :-�ய ேத�� ேம� மைலைய வல� வ�பவ&. 
இவ�ைடய ந�மதிைப ெபற ேவ=4மானா� இ�திரைன%�, 
பிர�மைன%� வழிப-4 வரேவ=4�. 
 

8�ய;�� வட�கி�, ந?ளமான ச�ர ம=டல
தி�, வட�� 
<கமாக வ ?#றி�பவ&. பாைஷகளி� சமிQகிரத
ைத 
த�;ைடயதாக ெகா=டவ&. 
 

�)ைமயான வQ�வி� மிக �ய� உ=4. 
 

�� எ�ற ெசா�B�� அRஞாந
ைத ேபா��கிறவ& எ�ற 
ெபா�� உ=4. ேஜாதிட சாQ
திர
தி� "��" எ�றா� வியாழ 
பகவாைனேய �றி���. 
 

எ=ணகளி� "3" எ�கிற மதிைப இவ��� ேஜாதிட சாQ
திர� 
ெகா4
��ள�. 
 

�� Cல� யாராவ� எ�த ம�திர
ைத ெப#6 தின<� ெஜபி
� 
வ�தா�, அவ&க)�� ச�ேதாஷ
ைத%�, ெச�வ
ைத%� 
ெகா4பவ&. 
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பG மா-ைட ர-சி�கிற இட
தி�, ��பகவா� பிர
திய-சமாக� 
காணப4வதாக ெசா�லப4கிற�. 
 

"பிரதிேதேவா `வல�ரஹ�" எ�6 வியாழ பகவாைன 

ெசா�வா&க�. இத� அ&
த�, ந� மனதி� பிரதிபலி�கி�ற 
ேதேஜாமய QவLப
ைத க-4கிற கிரக� எ�ெவ�6 ேக-டா� 
அ� ��பகவா;���ய ம=டல� எ�6 பளி'ெச�6 

ெசா�லிவிடலா�. 
 

��வி#� ஐ�� சேகாதர&க� உ=4. 
 

பி�ஹ
 ேஜாதிQ, பி�ஹ
 பிர�மா, பி�ஹ� மனQ, பி�ஹ� 

ம�திர, பி�ஹ
பாஸ எ�பவ&க� அவ&க�. 
 

பி�ஹQபதியாகிய ��பகவா�, தாரா எ�பவைள மண�� 
ெகா=டா&. இவ&க)��, ச�O நிQயவ�, விQவஜி
, வி'வ9�, 
வடபா�னி, Qவி'ட ��தி எ�ற 9
திர&க)�, "Qவாகா" எ�ற 
ெப=F� உ=4. 
 

ஒ�<ைற பS-சி
தி� �மாரனாகிய ஜனேம ெஜய� ஒ� ெப�ய 
யாக� ெச/ய வி��பினா&. அத#� ச&ப யாக� எ�6 ெபய&. 
 

அப� அ�த யாக
ைத ஜனேம ஜய� ெச/தா�, உலக
தி� உ�ள 
பா�9க� எ�லா� அழி�� ேபா�� எ�பைத உண&�த �� பகவா�, 

ஜனேம ஜயனி� ச&ப யாக
ைத தன அறிவா#றலா� த4
� 
நி6
தினா&. 
 

ஒ� சமய� இ�திர�, ெத/வ
தி� தி�வ�ைள ேவ=� த?விரமான 


யான
தி� ஈ4ப-ட ெபா �, ேதவ&க)�� ச�கட� வ�த�. 
அGர&க� அள3�� மீறி ஆ-ட� ேபா-டன&. 
 

இ�த நிைல ந?�
தா�, எ�ன ஆ�ேமா எ�6 ேதவ&க� பய�� 
ரஹQபதியான வியாழ பகவானிட� வ�� <ைறயி-டன&. 
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��பகவா�, இ�திரைன, த� சாம&
திய
தா� Gயநிைல�� 
ெகா=4 வ�தா&. ேதவ& �ல� பிைழ
த�. 
 

��3��� G�கிர;��� பல வித
தி� க�
� ேவ6பா4 உ=4. 
இ��தாB� ��வி� மகனாகிய அச� எ�ற விQவஜி
 
Gகிரனிட� மாணவனாக' ேச&�� "சRசீவனி" எ�;� 
வி
ைதைய
 ெத��� ெகா=டா�. 

 

��பகவா� காசியி� ெவ�கால� த�கியி���, அ�ேக ஒ� 

லி�க
ைத பிரதி>ைட ெச/தி��கிறா&. அ�ம-4ம�ல, அ�த 
லி�க
தி� அ�ேகேய இ��� பதினாயிர� ேதவ ஆ=4க� 
:சி
�, தவ� ெச/தி��கிறா&. 
 

��பகவானி� தவ
ைத� க=4 மகிN�� அவ& <�ேன கா-சி 
த�த சிவெப�மா�, "மிக ெப�ய தவ
ைத' ெச/�, உ� மனைத 
இ�த லி�க
 தான
திேல நி6
திய சாதைன�காக ந? நி
திய 
ஜ?வனாக எ�ெற�6� 9கN ெப#6 விள��வா/. அ�ம-4ம�ல, 
உ�;ைடய திறைம, அறிவா#ற�, �ண�களினா�, இ�6<த� 
ந?வி& இ�திர;��� ��வாக விள�க� 7�ய பா�கிய� ெப6வ ?&" 
எ�6 வர� ெகா4
தா&. 
 

��வானவ& ெபா� வ=ண ேமனிய&. நா�� தி��கர�க� உ=4. 
கம=டல�, அ-சமாைல, ேயாகத=ட�, அபய� எ�பவ#ைற 
அ�த� கர�களி� காணலா�. 
 

ஆனா�, வி>F த&ேமா
தர� எ�;� fலி� �ஹQபதிைய 
இர=4 கர� உைடயவ& எ�6� அவ#றி� 9
தக<� 
அ-சமாைள%� ஏ�தி� ெகா=��பா& எ�6 ெச/தி 
�றிபிடப-���கிற�. 
 

சா�த C&
தியாக
 திக � ��பகவா�, ச�ரமான படீ
தி� 
இ�பவ&. கிழ�� ேநா�கி இ�பவ&. <�%ைடயவ&, 
ெபா�னிற
தின&, ெபா�னிற' ச�தன� :Gபவ&, ெபா�னிற மல&, 
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ெபா�மாைல, ெபா�னா/, ெபா#�ைட, ெபா�னிற�வச�, 
ெகா=4 கா-சியளிபவ&. 
 

��வி� அதிேதவைத பிர�ம�. ர
யாதி ேதவைத இ�திர� ஆ��. 
ந?திகாரக&, தாராபதி, க#க படீாபஹார&, ெசௗ�யா C&
தி, 

�ேலாேகச&, ேலாக:`ய&, கிரகாத?ச& எ�பைவ வியாழ பகவாைன 

�றி��� ெசா#களா��. 
 

ஏைழ�� இற��பவ&, பைற, ைபசா�தி, ம
திைம, விகா� எ�ற 
நா�� வைக வா��களி� உ�ைவ விள�கி� கா-�யவ&. 
க�ைண�கட�, cயவ&, ந?தி சாQ
திர ஆசி�ய&, கள�கம#றவ& 
எ�ெற�லா� ��பகவாைன ெப�ைம%ட� 

ெசா�லப4வ�=4. 
 

ரஹQபதி ந?தி எ�ற fலி� "ந�ஷ�" எ�ற அGர� இ�திர� 

மைனவியாகிய இ�திராணிைய கவ&�� அவைள தன 

மைனவியா�கி� ெகா�ள வி��பினா�. ெச/திைய அறி�த 
��பகவா�, ந�ஷைன சத�ஷிக� Gம��� ப�ல�கி� ஏ#றி 
த�னிட� வர' ெசா�னா&. 
 

ேதவ&களி� ��ேவ த�ைன மதி
�, சத�ஷிகைள அ;பி, 
அவ&க� c��� ப�ல�கி� வர' ெசா�னைத, க&வ� ெகா=4 
திமி& பி�
� வ�த ெபா �, தன ச�தியா� ந�ஷைன பா�பாகா 
மா#றி கா-�� அைலைய வி-டா&, ��பகவா�. 

 

��வி� பா&ைவ ஒ�வ;��� கிைட��மானா�, அவ� Cடனாக 
இ��தாB�, அறிவாளியாக விள��வா�. 

 

வி>F த&ேமா
திர
திB�ள ஒ� Gேலாக� ��வி#காக உ�ள�. 
இ�த Qேலாக
ைத தின<� காைலயி� எ ��, ப�தி 
Qர
ைதேயா4 ெசா�னா�, அவ& ��பகவானி� ேபர�ைள 
ெப6வா&. 
 

��ஹ(பதி 4ராசா,ேயா ைதவா� +பல�5ண: 
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ேலாக�ரய 3� �மா� ச,வ6ஞா: ச,வேகாவித: 
ஸ,ேவச: ச,வா த�ப8டீ  ச,வஜி� ச,வ �ஜித: 

அ�ேராதேனா :னி சிேர8ட ந�திக,�தா 3�: பிதா 
வி(வா�மா வி;ச ஆ��தா ச வி(வேயானி ரேயானிஜ: 

�,வ வ(ஸுவ�ர*; ைசவ பா,�தா சிவமகா பல: 

 

இ�த அ#9தமான Qேலாக
ைத, கி�>ணா பகவா�, ந�த ேகாப� 

வ ?-�� 7றியதாக வரலா6. 

 

��பகவா� இ�த :ேலாக
தி� வ�� இைறவைன :சி
த 
தி�
தல�களி� C�6 மிக3� �றிபிட
த�கைவ. 
 

ெத���
தி-ைட - தRசாj�லி��� மாயாவர� ெச�B� இ�9 
பாைதயி� ஒ�ப� கிேலாமீ-ட& cர
தி� இ��கிற�. 
தி�வலிதாய� (பா�) - ெச�ைன�� ப�க
தி� 12 கிேலாமீ-ட& 
cர
தி� உ�ள�. 
 

தி�ெச�c& - ��பகவா� மிக3� வி��பி :சி
த <�க 
ெப�மானி� அ6பைடவ ?4களி� ஒ�6. தி�ெந�ேவலி 
மாவ-ட
தி� இ��கிற�. 
 

&�ஷப �வஜாய வி�மேஹ ��ணி ஹ(தாய த�மஹி 
த�ேநா 3� �ரேசாதயா�: 

 

இ�த �� காய
�ைய தின<� பாராயண� ெச/கிறவ&க)�� 
எ�த �ைற%� வரா�, இ��கி�ற �ைறக)� ந?�கிவி4�. 
 

ெத/வ ?க அறி3���, ேவதா�த ஞான
தி#��, <�கரண�களி� 

c/ைம��� ெபா�ளாக உ�ளவ&. 
 

ேமைதக�, ஞானிக�, ப�த&க� இவ&க)�� Cலக&
தா. 
 

அ�தண&க)���, பG�க)��� ஆதிCலவ&. உட� வலிைம, உள 
வலிைமைய
 த�பவ��  இவேர.தைலவண�கா தைலைம 
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பதவிைய%�  த�பவ&. மாெப�� சாதைனகைள பைடபவ�� 
இவ&தா�. 

 

நா-ைட ஆளைவப��, நவ ?ன %�திகைள ெகா4ப�� இவ&தா�. 

ெம�ைம���, அ#9தமான �ண
தி#�� ெசா�த�கார&. 
 

விேவக
ைத  அளிபவ&,ம�தகாச <க
தி உைடயவ&. இனிபி� 
பி�ய&. மRச� நிற
தவ&. உடலி� சைதயாக இ�பவ&. வாத�, 
பி
த�, கப� இவ#றி� கப� இவ�ைடய ைகயி� உ�ள�. 
 

9>பராக க�B���யவ&. கஜானாைவ விள�க ைவபவ&. ஆ= 

கிரக� இவ&. பRச :த�களி� ஆகாய� இவ&. 
 

வடகிழ�� இவர� திைச. த;G, மீன� ஆகிய ராசிக)�� அதிபதி. 
கடக� உ'ச வ ?4, மகர� ந?ச வ ?4. 
 

9ன&:ச�, விசாக�, :ர-டாதி  ஆ�கிய C�6 ந-ச
திர�க)�� 
அதிபதி. இவ& தைச நட��� ெபா � ந�ைமகேள நட���. 
 

பகலி� இவ��� பல� அதிக�. இவர� பா&ைவ ப-டா� 
அ
தைன%� ந�ைமயா��. 
 

ேதவானா6ச �ஷ�ணா6ச 3�� கா6சன ச�நிப�! 
ப�தி�த� ��ேலா ேகச� த� நமாமி ��ஹ(பதி�! 

 

எ�ப� இவ& �தி. 
 

சகலவிதமான ச�ப
��, ஐQவ&ய�க)� நம�� 
ேவ=4ெம�றா� ெசௗ�த&யலஹ�யிB�ள கீN க=ட 
Qேலாக
ைத தின<� பாராயண� ெச/யலா�. 
 

அவி�யானா ம�த(திமிர மிஹிர �வ �பநக? 
ஜடானா� ைசத�ய (தபக மகர�த (�தி ஜ� 

த��ராணா� சி�தாமணி 3ண நிகா ஜ�ம ஜலெதௗ 

நிம�நா நா� த�8@ரா :ர�* வராஹ(ய பவத�! 
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சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� – +�ர� 
 

 

�� மக�ஷி���, 9ேலாமா எ�பவ)��� பிற�தவ& G�கிர�. சகல 
வி
ைதகளிB� கைர க=டவ&. G�ர ந?தி எ�ற ராஜத�திர fைல 
எ தியவ&. 
 

G�ர� அழ� ெத/வ� எ�6 ெசா�லப4பவ&. இவ& அGர&க)�� 
தைலவனாக விள�கினா&. 
 

இள� வயதி� �ேபரன� உடலி� 9��� அவன� 
ெபா��கைளெய�லா� கவ&�தவ&. �ேபர� சிவனிட� 
<ைறயி-டா&. சிவ� 8ல
ைத எ4
� G�கிரன ேநா�கி 
பிரேயாகி
தா&. இைத�க=4 G�கிர� 8ல
தி� ^னியி� த�கி, உயி& 
பிைழ
தா&. 
 

தி�மா�, எெபா �� ேதவ&க)�� உதவி ெச/வைத� க=4 
அGர&க� வ��தினா&க�. அவ&கைள' சமாதானப4
தி, ெகாRச� 
ெபா6�க�, நா� சிவெப�மானிட� உபேதச� ெப#6 வ��, 
உ�கைள� காபா#6கிேற�. அ�வைர ேதவ&க)ட� ச=ைட�� 
ேபாகாத?&க�" எ�6 வா��6தி ெகா4
தா&. 
 

G�கிர�, ேநராக காசி நகர� ெச�6,  அ�ேக லி�க� ஒ�ைற நி6வி  
:சி
தா�. இைறவ� கா-சிைய� ெகா4�கவி�ைல. G�கிர� 

மனவ�
தமைட�� மீ=4� 9ல�கைள அட�கி
 தவ� 9�ய
 
ெதாட�கினா�. 

 

ஆயிர� ஆ=4க� தவ�  ெச/வைத அறி�த சிவெப�மா�, G�கிர� 

<�9 ேதா�றி, "உ� தவ� மிக3� வலிைமமி�க�.  அதனா� உ�ள� 
மகிN�ேதா�" எ�6 ெசா�லி இ�வைர யா���� "கிைட�காத "மி�த 
சRசீவினி" எ�ற ம�திர
ைத உபேதச�  ெச/தா&. மி�த சRசீவனி 
ம�திர
தா�, இற�தவ&க� அ
தைன ேப&க)� மீ=4� உயி& ெப#6 

எ வா&க�. 
 

ஒ�<ைற...... 
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அGர&க)���, ேதவ&க)��� ஒ� ெப�ய ேபா-� ஏ#ப-ட�. 
 

C�6 உலக�கைள%� தா�க�தா� ஆ-சி 9�ய ேவ=4� எ�6 

ேதவ&க)�, அGர&க)� வி��பினா&க�. இதனா� பைக வள&�த�. 
 

ேதவ&க�, த�க� �ல ��வான பிரகQபதிைய� ெகா=4, ெவ#றி 
ெப6வத#காக யாக�க� ெச/ய
 ெதாட�கினா&க�. 
 

அGர&க�, G�கிரைன த�க� ��வாக ஏ#6 த�கைள வBப4
தி� 
ெகா=டா&க�. இதனா� அமர&களாகிய ேதவ&க�, G�கிர� மீ� 
ேகாப� ெகா=டா&க�. 
 

திkெர�6 ஒ�நா�, 
 

அவ&க� இவ&க)��� ேபா& C=ட�.  அGர&க� நிைறய ேப&க� 
ேபா�� மா=டன&. G�கிரேனா, தா� ெப#ற மி�த சRசீவனி 
ம�திர
தா�, இற�த அGர&கைள உயி&பி
�� ெகா=���தா&. 
 

ேதவ&க�, இைத� க=4 கல�கி ேபானா&க�. 
 

ேதவ&க)�� ��வாக இ���� ரகQபதி��, மி�த சRசீவனி 
ம�திர� ெத�யா�. அதனா� ேதவ&க� வ ?N'சியைட�� ெகா=ேட 
இ��தன&. 
 

பிரகQபதியி�  தபQ, G�கிர;�� <�9 ஒ�6� பல� தரவி�ைல. 
இதனா�, ேதவ&க�, ேபாைர இைடயி� நி6
திவி-4, ஓ�னா&க�. 
 

இத#கிைடயி�, 
 

"அ�தகாGர�" எ�பவ�, தனியாக வ��, ேதவ&கேளா4 
ச=ைடயி-டா�. ேதவ&க�, அவைன விர-� அ�
தன&. உயி��� 
பய��, அ�தகாGர�, G�கிரனிட� வ�� "ெப�மாேன, தா�க� வ�� 
எ�ைன� காபா#6�க�, அமர&க�, ெவ�ேவகமாக ந� அGர 
�ல
ைத நG�க ஓ� வ�கிறா&க�" எ�6 அலறினா�. 
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அ�தகாGர� ேப'ைச ந�பி, G�கிர� க4� ேகாப� ெகா=4, 
அGர&கைள அைழ
�, "ேதவ&கேளா4 ேபா& 9�%�க�! உ�கைள 
காபா#6வ� எ� ெபா69" எ�6 c=�வி-டா&. இ�த<ைற 
நட�த க4ைமயான ேபா�� ேதவ&க�  ேதா#6�ெகா=���க, 
ெகா�லப-ட அGர&க�, உயி& பிைழ
�� ெகா=ேட இ��தா&க�. 
 

நிைலைமைய ஞான�க=ணா� அறி�தா&, ந�திேதவ&. 
சிவெப�மானிட� ெச�றா&. "எ�ெப�மாேன ேதவS& தா�க� 
அ�ளிய ம�திர
தா�, G�கிர� இற��ேபான அGர&கைள உயி&பி
�� 
ெகா=���கிறா�. ேதவ&க)���, அGர&க)��� ச=ைட நட�� 
ெகா=ேட இ��கிற�. ேதவ&கைள கா�க ேவ=4�" எ�6 

பிரா&
தைன ெச/தா&. 
 

சிவெப�மா�, ந�தி ேதவ�� ேவ=4ேகாைள ஏ#றா&.  G�கிரைன 

த�னிட� வர' ெசா�னா&. G�கிர� வ�த�� அவைன வி �கி, த� 

தி� வயி#றிேல இ����ப� ெச/தா&. 
 

இத#� பிற�, அGரபல� �ைற�த�.  ேதவ&க� ெவ#றி ெப#றன&. 
ஆனா� சிவெப�மா� வயி#றி� இ��த G�கிர�, ஆயிர� ஆ=4 
ேயாக
திேல இ��தா�. G�கிரன� ேயாக நிைல சிவெப�மாைன 

மனமிர�க' ெச/த�. 
 

G�கிரைன த� வயி#றிலி��� ெவளிேய ெகா=4 வ�தா&. இதனா� 
G�கிர;��, சிவ�மார� எ�ற ெபய�� விள�கி#6. 

 

சிவெப�மா� வயி#றிலி��� ெவளிேய வ�த G�கிரைன� க=4 
அGர&க� மகிN'சியைட�தன&. அேத சமய�, ேதவ&க)�� 
வயி#ைற� கல�கிய�. 
 

பிரகQபதி%�, இ�ப#றி சிலகால� சி�தைன ப=ணினா&. பி� 

ஒ�நா�, பிரகQபதி த� மக� "கசைன" அFகி "ேதவ&�ல� ெசழி�க 
ேவ=4மானா� ந? ஒ� உபாய� ெச/ய ேவ=4�. ந? யா& எ�ப� 
ெத�யாம� G�கிரனிட� ெச�6, அவ;ைடய தி�மகளாகிய 
ேதவயானியி� உ�ள� உவ��� வ=ண� நட��ெகா�. G�கிர� 
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மனமிர�கி, மி�த சRசீவனி ம�திர
ைத உன��  அ��வா�" எ�6 

ஆைசைய
 c=� வி-டா&. 
 

கச�, G�கிரனிட� மாணவனாக ேச&�தா�. நாளைடவி� 
ேதவயானியி� உ�ள
ைத%� கவ&�தா�. அவ&க� இ�ப<#6 

இ���� ெபா �, அGர&க)�� "கச�" யா& எ�6 ெத���வி-ட�. 
 

G�கிர;�� ெத�யாமேலேய கசைன அGர&க� ெகா�றன&. 
 

ெச/தி அறி�த G�கிர� த� மக� ேதவயானி�காக இற�� ேபான 

கசைன, ம�திர
தா� உயி& எ பினா�. 

 

G�கிர�, இப� இ�<ைற, கசைன உயி&பி
தா�. C�றாவ� 
<ைறயாக3� அGர&க� கசைன ெகா�ல  <ய#சி
தா&க�. 
G�ரா'சா�யா��� ம�வ���� பழ�க� உ=4. 
 

இைத ைவ
� அGர&க� ஒ� தி-ட� த?-� கசைன� ெகா�6, 

ெகா)
தி அவன� சா�பைல ம�ேவா4  கல�� 
G�கிரா'சா�யா���� ெகா4
தா&க�. 
 

G�ரா'சா�யா& அைத� ��
�வி-டா&. 
 

கசைன� காணாம� ேதவயானி த� த�ைதயிட� கல�கேவ, 
G�ரா'சா�யா& ம�திர
ைத' ெசா�னா&. 
 

இைத� ேக-ட�� அவ& வயி#��� உ�ளி��த கச� உயி& ெப#றா�. 

கசைன த� வயி#றிலி��� ெவளிேய ெகா=4 வர 
ேவ=4ெம�றா�, தா� மாளேவ=4� எ�பைத அறி�த G�கிர� 

வயி#6��� இ��த கச;��, அ�கி��தப�ேய க#6� 
ெகா�)�ப� சRசீவனி ம�திர
ைத உபேதசி
தா&. 
 

அைத ெப#ற கச�, G�கிரன� வயி#ைற பிள�� ெகா=4 ெவளிேய 
வ�தா�. G�கிர� இற�� ேபானா&. 
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ெவளிேய வ�த கச�, தா� ெப#ற ம�திர பல
தா� G�கிரைன 

எ பினா�. G�கிர;� உயி& பிைழ
தா&. 
 

இத#� பிற� கச�,  தன த�ைத பிரகQபதிைய அைட�தா�. "மி�த 
சRசீவனி" ம�திர
ைத� க#6 வ�த த� மகைன ஆர
த வி 
வரேவ#றா& ��  பகவா�. கசன� <ய#சியா�  ேதவ& �ல�, 
மரண
திலி��� தபிய�.... 
 

மகாபாரத கைதக)�, அபிதான சி�தாமணி%�. 
 

வாமன அவதார
தி� ேபா�, ��ள பிராமணனாக வ�த தி�மாB�� 
C�ற� ம= தான� ெச/யாேத எ�6 G�கிர� த4
தா&. மகாபலி 
இைத அல-'சிய� ெச/� ேக-கா�  ேபாகேவ, வ=4 Lப�  எ4
�, 
தான� ெச/ய வி � த=ண ?& �வார
ைத அைட
தா&. வாமன& 
த&ைபயா� கி=�யி� �வார
ைத �
தேவ, G�கிர;�� க= 

ேபா/வி-ட�. மீ=4� தவமி��� சிவெப�மா� Cல� இழ�த 
க=ைண ெப#றா&. 
 

ேஜாதிட
தி� G�கிரைன ப#றி 76� ெபா �, அைன
� 
இ�ப�க)��� வி
தானவ�, அழக�, மண�, ம�ைக, அ�9, ஆைச 
எ�லாேம இவேன, எ�கிற�. 
 

அதி&>ட� எ�ப��, காம;�� அர= எ�ப�� இவேன. 

 

வியாபார
 ேதவைத. வி
ைதகளி� உலக
தி� பா&ைவைய 
கவ&கி�றவ�. காத�, 7ட�, பதவி, வசதியான வாN�ைக, 
ெசௗபா�கிய� த�வ�� G�கிர�தா�. உட� வ ?&ய�, 9ளி9 Gைவ 

பி�ய�. ராஜஸ �ண
ேதா�, ெவ�ளி�� அதிபதி. பRச :த�களி� ந?& 
இவ�.  அ�தண �ல
ேதா�. ைவர� இவ;���ய�. ெப= �ண� 
ெகா=டவ�. 

 

� �ஷப�, �லா� ெசா�த வ ?4. 
� க�னி ந?ச வ ?4  
� மீன� உ'ச வ ?4  
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� பரணி, :ர�, :ராட� எ�ற  ந-ச
திர� இவ;�� ெசா�த�. 
� சனி, 9த� ந=ப&க�  
� ��, ெச2வா/ சமமானவ&க�  
� ம#றவ&க� பைகவ&க�  

 

ஜாதக
தி� கள
திரகாரனாக இ��� காம Gக
ைத த�பவ�. 

 

G�கிரனி� ேயாக பல� ஒ�வ��� எெபா � வ�தாB�, 
ச�ேதாஷ
ைத%�, ெசௗபா�கிய
ைத%�, தான
ைத%�, 
தன
ைத%� அ�ளி� ெகா4���. 
 

G�கிர;�� நா�� �மார&க�. ேதவயானி, கரைச எ�ற ெப=க�. 
அGர&களி� தைலவராக இ�ைற��� இ��� வ�கிறா&. 
 

G�கிர;�� கர�க�, நா��. இவர� ேதைர, ப
� �திைரக� 
இ பதாக3� ெசா�லப4கிற�. 
 

பRச ேகாணமான படீ
ைத உைடயவ&. ெவ=ச�தான�, ெவ=மல&, 
ெவ=மணிமாைல, ெவ�ளாைட, ெவ=�ைட, ெவ=ணிற�ெகா� 
உைடயவ&. ப
மாசன� ெகா=4 கிழ�� ேநா�கி அம&�தி�பவ�. 

 

G�கிர;ைடய ம�திர
தி#� உ�ய <னிவ& பார
�வாஜ&. ச�த�. 

�>4� G�கிர;�� அதிேதவைத. இ�
ராணி ர
யாதி ேதவைத.  
 

G�கிர� அ�னி தி���� அதிபதி. கிழ�� திைச��� தைலவ�. க�ட 
வாகன<� உ=4. 
 

கள
திர காரக�. மைழ ெப/ய உத3பவ�. இனி9 Gைவ G�கிர;�� 
உக�த�. 
 

அGர ��வாக  விள��� G�கிரா'சா�யா& தமிNநா-�� :சி
த 
Qதல�க� உ=4.  தி�நாவh&, Tர�க�. 
 

தி�நாவh&, ப=�-� ரயி� நிைலய
திலி��� பதிைன��  க� 
ெதாைலவி� உ�ள�. Tர�க�  ைவணவ
தல� தி�'சியி� 
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இ��கிற�. இ�த� ேகாவிலி� ஏ  மதி�க� உ=4. அ�த ஏ  

மதி�க)� :ேலாக�, 9வ&ேலாக�, Gவ&ேலாக�, மஹ&ேலாக�, 
ஜநேலாக�, தேபாேலாக�, ச
யேலாக� எ�6 ெபய& ெகா=4 
வழ�க ப4கிற�.  
 

ம#ெறா� சிற9, இதி� ஒ�ப�  9=ணிய த?&
த�க� உ�ளன. ச�திர 
9>கரணி, நாவ� த?&
த�, வி�வ த?&
த�, அGர த?&
த�, 9�ைன 

த?&
த�, மகிழ த?&
த�, பரG த?&
த�, கட�ப த?&
த�, மாத?&
த� 
எ�பைவேய அ�. 
 

"அ(வ �வஜாய வி�மேஹ தA, ஹ(தாய த�மஹி 
த�ேநா +�ர �ரேசாதயா�" 

 

எ�ப� G�கிரனி� காய
தி� ம�திர�. 
 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி� எ= "6"ஐ G�கிர;�� ெகா4
��ளா&க�. 
 

தி�மண� ஆகேவ=4� எ�பவ&க�, ெசௗபா�கிய� , �ழ�ைத 
பா�கிய� எ#படவி�ைலேய எ�6 கல��பவ&க� ெசௗ�த&ய 
லஹ�யி� உ�ள கீN க=ட Qேலாக
ைத தின<� ெசா�லி 
வரலா�. 
 

"ச1,�பி � கB@ைட சிவCவதிபி ப6ச�ரபி: 
�ரபி�தாபி: ச�ேபா, நவபிரபி: Dல�ர��திபீ: 

�ரய( ச�வா�� ச� வ+தல காலா(ர: ��வலய 
தி�ேரகாபி: ஸா,�த� தவ ஸரண ேகாணா ப�ணதா! 

 

ெவ�ளி�கிழைம அ�6, இ�த Qேலாக
ைத எ
தைன தடைவ 

ெசா�கிேறாேமா, அ
தைன��  அ
தைன ந#பல� அைடயலா�. 
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சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� – சன �(வர� 
 

 

 

கிரக�களி� ஈQவர� எ�ற சிற9 ெபய���� காரணமாகி நி#பவ& 
"சனி"தா�. ெபா�வாக சனி எ�றாேல, எ�ேலாைர%� ஆ-� 
ைவபவ& எ�6 ெபா��. ஆனா� த�ைன யா& Qர
ைதேயா4 
வழிப4கிறா&கேளா அவ��� அ�ல� அவ&க)��, க�ைணைய 
அ�ளி
 த�� வ�ள� இவ&தா�. 

 

8�ய� சRசிைக எ�பவைள மண�� வாN�� ெகா=4 வ�தா�. 

அவ&க)�� ம^, யம�, ய<ைன எ�6 C�6 �ழ�ைதக� பிற�� 
வள&�� வ�தன! ஒ� சமய� சRசிைக��, 8�யன� ெவப� தா�க 
<�யவி�ைல. அேதா4 அவ)��� தவ� ெச/ய ேவ=4� எ�ற 
வி�ப� ஏ#ப-ட�. இத#காக சRசிைக ஒ� ஏ#பா-ைட ெச/தா�. 
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8�ய;�� ெத�யாம�தா� அவைர வி-4விலகேவ=4� 
எ�பத#காக, த� நிழைலேய ஒ� ெப=ணாக' ெச/�, அவைள 
அ�ேகேய வி-4வி-4, த�ைதயிட� ெச�6 வி-டா�. அவ)ைடய 
நிழலி� ேதா�றிய ெப=ணி#� "சாயாேதவி" எ�6 ெபய& அைம�த�. 
 

சRசிைகயி� ேவ=4ேகாைள ஏ#ற சாயாேதவி தா� ேவ6 ஒ�
தி 
எ�பைத
 ெத�வி�காமேலேய 8�யேனா4 வாN�� வ�தா�. 
அவ)�� சாவ&ண ? எ�ற ம;3�, சனி பகவா;�, ப
திைர எ�ற 
ெப=F� பிற�தன&. 
 

இ�த� �ழ�ைதக� பிற�த��, சாயாேதவி���, சRசிைகயி� 

�ழ�ைதக� மீ� பாசேம ஏ#படவி�ைல. 
 

யம;�� ேகாப� வ�த�. த�ைன ேநசி�காத சாயாேதவிைய 
உைத�க ேபானா�. இைத� க=4 அதி&'சி அைட�த சாயாேதவி, 
உ� கா� <றிய-4� எ�6 சாபமி-டா�. யம;�� கா� ஒ��த�. 
 

இ�த ெச/தி பி�ன& 8�ய;��
 ெத�ய வ�த�. ஏ� இப� 
வி
தியாசமாக நட�� ெகா�கிறா�, எ�6 விசா�
த ெபா �, 
சாயாேதவி யா& எ�ப� ெத��த�. பிற� 8�ய� சாயாேதவிைய%� 
த� மைனவியாக ஏ#6� ெகா=டா�.  த�ைதயி� வ ?-�� தவ� 
9��� ெகா=���த சRசிைகைய அைழ
� வ�� இ�லற� நட
தி 
வ�தா�. யமன� காB� �ணமாயி#6. 

 

8�ய;���, சாயாேதவி��� 9த�வனாக ேதா�றியவ& சனி 
பகவா�. இவ& :ேலாக
தி#� வ�� காசி�� ெச�6 த� ெபயரா� 
ஒ� லி�க
ைத நி6வி, :ைச ெச/� வ�ததினா� நவ�ரக�களி� 
ஒ�வராக சிற9 பதவிைய அைட�தா& எ�6 சனி பகவா� வரலா6 

76கிற�. 
 

சனிபகவா�, ஒ� சமய� த� ெப�ய தாயாரான சRசிைகைய 
ேகவலமாக ேபசினா&. இைத� ேக-ட யம�, ேகாபப-4 சனி 
பகவானி� காைல உைட
தா&. சனி பகவா� ஒ� கா� ஊனமானா&. 
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சனி பகவா� ஏ� ெக4தைல த�கிறா& எ�பத#� ஒ� கைத உ=4. 
சனி பகவா;�� தவ� ெச/வதி�தா� ஈ4பா4. இ�லற
தி� 
நா-டேம இ�ைல. இைத அறியாம� அவ��� சி
திரதா எ�பவ& த� 

மகைள சனிபகவா;�� மண� ெச/� ைவ
தா&. 
 

க�யாணமான பி�9� 7ட த� மைனவிைய ேநசி�காம� தவ
திேல 
ஈ4ப-டா& சன ?Qவர�. ஒ� ெப=ைண எத#காக
 தி�மண� ெச/� 
ெகா=ேடா� எ�பைத மற�த சனிபகவாைன எ=ணி எ=ணி விரக 
ேவதைனயா�, அவ� மைனவி சபி
�வி-டா�. 
 

"ஒ� ெப=ணி� ஆைசைய 9��� ெகா�ளாத ந?�க�, கணவ& எ�ற 
<ைறயி� வாழ
 ெத�யாத ந?�க�, தவ வலிைமயி� ஆன�த� 
அைடயாம� ேபாக-4� எ�6 சபி
த வா&
ைதகளா�, சனிபகவா� 

ெநா�� ேபானா&. 
 

அ�6 <த� அவர� பா&ைவ வ�கிரமாக அைம��வி-ட�. மா#றேவ 
<�யவி�ைல எ�ப� ஐத?க�. 
 

ஆகம�களி�, சனியி;ைடய உ�வ�, உைட ஆகியைவ ப#றிய 
ெச/திக� வ�கி�றன. க�ய நிற<ைடயவ�. க�ய ஆைடைய 
அணிபவ�. ஒ� கா� <டவ�. இ�கர� உைடயவ�. வல�கர
திேல 
த=ட<�, இட�கர
தி� வரத� �றி9� உைடயவ�. ப
மபடீ
தி� 
வ ?#றி�பவ�. அ-ச மாைலைய ெகா=4 எ-4 �திைரக� :-�ய 
இ��9 ரத
தி� பவனி வ�பவ�. 

 

சனிபகவா;�� இ�வைக ம�திர�க� உ�ய�. ஒ�6 ேவத�. இத#� 
�ஷியாக இ�பவ& இளிமிளி. அ�த ம�திர
தி� ெபய& உ>ணி� எ�ற 
ச�த
தி� அைம�த�. ம#ெறா� ம�திர� காய
� ச�தைச� 
ெகா=ட�. அத#� �ஷி - மி
ர�ஷி. நவ�ரக ஆராதன� எ�;� 
fலி� சனிபகவா� வி�ைலேபால ஆசன
தி� வ ?#றி�பா�. அழ� 
வாகன� உைடயவ�. ேம#� ேநா�கி இ�பா�. ந?ல ேமனி 
உைடயவ�. <�த�
தவ�. 8ல�, வி�, வரத�, அபய� ெகா=டவ�, 

ெம�ல நடபவ�. க�Rச�தன� :Gபவ�. க�மல&, ந?லமல& 
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மாைலைய வி��9கிறவ�. க� நிற��ைட, ெகா� ெகா=டவ� 

எ�6 சனிைய ப#றி �றிபி-���கிற�. 
 

சனி��, அதிேதவைத யம�. வலப�க
தி� இவைன ஆவாகன� 
ெச/ய ேவ=4�. இடப�க
தி� ர
யாதி ேதவைதயாகிய பிரஜாபதி 
இ�பா&. 
 

சனிைய ேபா� ெகா4பவ�மி�ைல, ெக4பவ�மி�ைல. 
 

தமிNநா-��தா� சனிபகவா;�� கா�ைகைய வாகனமாக 
ெசா�வ� வழ�க�. வடநா-�� உ�ள 
யான Gேலாக�களி� சனி 
பகவா;�� க ைக வாகனமாக �றி�கி�றன&. 
 

சனி, ம�த�, பிணி<க�, <�மக�, <டவ�, கா� எ�ற ேவ6 

ெபய&க)� உ=4. தாமத �ண� உ=4. பி�யமான உேலாக� 
இ��9. மணி ந?ள�, தானிய� எ�, மல& க���வைள, Gைவ கச9. 
 

கா'யப ேகா
திர
ைத ேச&�தவ&. 
 

சனிைய வழிப-டா�, ந?=ட ஆ%)ட� வாழலா�. சனி பகவா;�� 
ேஜ>டா, ந?லா, ம�தா எ�6 C�6 மைனவிக� உ=4. இவ&களி� 
சனி பகவா;�� மிக3� பி�
த மைனவி, ந?லா. 
 

சனியி� �மார�, �ளிக�. �ளிைக கால
தி� எைத' ெச/தாB�, 
ந�� ெப���. ஆனா� இற�தவ&க� உடைல மா
திர� 
எ4�க�7டா� எ�ப� சாQ
திர�. 
 

எ�லா கிரக�க)��� இ�லாத "ஈQவர�" எ�ற அைடெமாழி 
சனி�� ம-4ேம உ=4. ஒ� சமய� சிவெப�மாைனேய சனி 
பி���� <ைற வ�த�. சனிைய cர
தி� க=ட�� "இவ� ைகயி� 
பி�பட� 7டா�, நி>ைடயி� அமர ேபாகிேற�" எ�6 பா&வதி 
ேதவியிட� 7றிவி-4, ஒ� �ைகயி� ெச�6 அத� வாயிைல 
ந�றாக C�� ெகா=4 நி>ைடயி� அம&�தா& சிவெப�மா�. 

 

ஏழைர ஆ=4க� கழி�தன. 
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சிவெப�மா� த�  நி>ைடைய� கைல
�வி-4 எ �தா&. சனி 
பகவானிடமி��� தா� தபி வி-டைத எ=ணி மகிN�தா&. �ைகயி� 

வாயி# கதைவ திற�தா&. ெவளிேய வ�தவ&, வாசலி� அம&�தி��த 
சனிபகவாைன� க=ட�� வியபைட�தா&. 
 

"வண�க�. எ� ேவைல <���வி-ட�. ேபா/ வ�கிேற�" எ�6 

7றி அ�கி��� சனி பகவா� கிள�ப <ய�றா&. 
 

"எப� உ� கடைம <��த�? நா� தா� உ� பி�யி� 
சி�கவி�ைலேய?" எ�றா& சிவெப�மா�. 

 

"தா�க� பா&வதி ேதவிைய வி-4 பி��� இ�த ஏழைர ஆ=4க� 
�ைகயிேல அைட�� கிட���ப� ெச/தவேன அ�ேய�தா�. 

அதனா�தா� ெசா�ேன�, எ� கடைம <��� வி-ட�" எ�றா& 
சனிபகவா�. 

 

சிவெப�மா� உ=ைம இ�தா� எ�பைத உண&�� "எ�ைனேய ந? 
பி�
ததா� இனிேம� உன�� "சன ?Qவர�" எ�ற ெபய& 
வழ�க-4�" எ�6 அ�ளினா&. அ�6 <த� சனிபகவா;�� 
"சன ?Qவர�" எ�6 ெபய& வழ�கலாயி#6. 

 

"காக �வஜாய வி�மேஹ, க@க ஹ(தாய த�மஹி 
த�ேநா ம�த: �ரேசாதயா�" 

 

எ�கிற சனிபகவா� காய
� ம�திர
ைத தினச� பாராயணமாக� 
ெகா�ளலா�. சனிபகவா� அ�� ந�றாகேவ கி-4�. 
 

சனிபகவா� தாேன வி�பப-4 :ைச ெச/த Qதல�க� பல இ�த 
:மியி� உ=4. அவ#றி� எ�ெற�6� நிைல
� நி#ப� 
"தி�ந�ளா6". 

 

ஏழைர சனி எ�ப�, அவரவ& ந-ச
திர
தி#� சனிபகவா� 12� இட�, 
ெஜ�ம�, இர=டா� இட� வ�� ெபா � ஏ#ப4வ�. உயி��� 
ஆப
� வ��வி4ேமா எ�ற ச�ேதக�, இட�வி-4 இட� மா6த�, 
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�4�ப
ைத வி-4 பி�த�, உ
திேயாக
திலி��� வில�கப4த�, 
பண ந>ட�, ெதாழி� ந>ட�, இைவக� ஏ#ப4�. 
 

சன ?Qவர& இ���� ேகாயி�களி� <த�ைம ெப#ற�, தி�ந�ளா6. 

இ� காைர�கா� ரயி� மா&�க
திலி��� ெத#ேக ஐ�� கிேலாமீ-ட& 
cர
தி� உ�ள�. ஆதி9�, த&பார=ய�, நகவிட�க9ர�, நேள'வர� 
எ�ற ெபய&க)� இ�த Qதல
தி#� உ=4. 
 

நளமகாராஜா ஏழைர சனியி� ப�ீ�கப-4 ��9#றேபா�, இ�� 
வ�� நளத?&
த
தி� ந?ரா� சனிபகவாைன :சி
த��,  சனிபகவா� 

அவைரவி-4 விலகியதாக' ெசா�லப4கிற�. இ�த ேகாயிலி� 
உ�ள நளத?&
த�, பிர�மத?&
த�, சரQவதித?&
த�, 
அகQதிய&த?&
த� ஆகியைவ விேசஷமான த?&
த�க�. 
 

தி�ந�ளா�� உ�ள நளத?&
த� கைரயி� உ�ள T விநாயகைர வல� 
வ�� �ள
தி� ந4வி� உ�ள நளமாகாராஜா �4�ப
ைத 
ம�யாைத%ட� வண�க ேவ=4�. பிற� �ள
தி� இற�கி <தலி� 
தைலயி� ெகாRச� ஜல� எ4
� ேரா�[ண� ெச/� ெகா�ள 
ேவ=4�.  பிற� த��த நப&கைள ெகா=4 ச�க�ப� ெச/� 
ெகா=4, Qநான� ெச/ய ேவ=4�. பிற� ேகாயிB��� ெச�6 

சன ?Qவரைன வண�கி பிரா&
தைன ெச/� ெகா�வ� நல�. 
 

ேஜாதிட சாQ
திர�, சனிபகவாைன ப#றி 76� ெபா �, 
கீNநிைலைய' ேச&�தவ&க� த�க இடமாக� ெகா=��பா� 

எ�கிற�. 
 

அலியாக இ�பவ�. பRச :த�களி� கா#றாக வ�பவ�. ேம#� 
திைச�� உ�யவ�. 

 

� �லா� உ'ச வ ?4  
� மகர ��ப�க� ெசா�த வ ?4. 
� :ச�, அ;ஷ�, உ
தர-டாதி எ�ற C�6 ந-ச
திர�க)�� 

உ�யவ�. 

� 9த�, G�கிர� ந=ப&க�. 
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� ெச2வா/, ச�திர�, 8�ய� - பைகவ&க�. 
 

இவ;�� ஒ� கா� கிைடயா�. அதனா�, ம�த நைட நடபா�.  

அ#9தமான பரா�கிரம சாலியான இவ�, சிவெப�மான� க�ைண�� 
எைத%� ெச/ய� 7�யவ�. 

 

ந?=ட கால வாN3���, மரண
தி#�� காரணமானவ�. 

 

வ6ைம, க>ட�, ேநா/, அவம�யாைத இத#� Cல காரணமாக 
இ�பவ�. சனி பலமாக இ��தா� தியாகிகளாக3�, ேதச
 
தைலவ&களாக3� மாற <�%�.உலக அறிவி�, ெவளி நா-4 
ெமாழிகளி� பா=�
திய� அைடய உத3வ�� சனி. 
 

இ��9�� காரக�. ந�ெல=ெண/ நாயக�. க�9 தானிய�களி� 

பிரதிநிதி. இய�திர�கைள க#க, ஓ-ட திறனளிபவ�. விவசாய� 
ெசழி�க சனி க�ைண கா-ட ேவ=4�. 
       

உடலி� நர�9 இவ�. 

 

ெகா�ய மன� உைடயவ�. க� ெநRச�. 

 

வாத�, பி
த�, கப� C�றி�, வாதமாக இ�பவ�. தாமச 
�ண
ேதா�, ர
தின�களி� ந?லமாக இ�பவ�. கா4, மைலக)�� 
உ�யவ�. 

 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி�, எ= கணித
தி� "8"� எ=ைண 

சன ?Qவர;�� ெகா4
தி��கிறா&க�.   
      

வியாதிக� ந?�க3�, கட� ெதா�ைல ஒழிய3�, �&ேதவைதகளா� 
ஆப
� ந?�க3� ெசௗ�த&யலஹ�யி� உ�ள இ�த Qேலாக
ைத 
ெசா�லலா�. 
 

"�வயா E��வா:வாம� வ* ராப� தி�� ேதந மநஸா 
ஸ?ரா,�த� ச�ேபா ரபரமபி ஸ�ேக E�தம��! 
ததா ஹி� வ�#ப� சகல ம�ணாப� ��நயனந� 
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3சா�யா மாந�ர� 3Fல சசி �டால :3ட�!" 
 

"ஓ� சம�நிர� நிபி;கர; ச�ன (தப1 �,யா: 
ச�வாேதா வாதவரப அப;�த: (வாஹா!" 

 

எ�கிற ம�திர
ைத' ெசா�லி ேஹாமம ெச/தா� ஒ�வ��� 
இ��கி�ற க>ட�க� வில��,  க>ட�க� வரா�, ந�ைமக� 
74�. 
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சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� – ரா3 

 
 

கரவி� அ:1Bடா� கா, நிற�தா� ேமனி 
அரவ� :க� அமர� ஆனா�! 

ம�H:ற� ஆ3� - இ��ைகயிJ அ6+த3 

ெதாடர�தா� ரா3 நிழK ேகா� எ�றிைச! 
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சாயாகிரக� எ�6 அைழ�கப4பவ& ரா�.  அGர& �ல
தி� 
உதி
தவ&. இவ�ைடய த�ைத விபிரசி
தி, தாயா& ச�ஹிைக. 
 

சி�மாசன
தி� வ ?#றி�பா&; நா�� ைகக� உ=4. வரத <
திைர; 
8ல�, க
தி, ேகடய�, இவ#ைற தா�கிய ேகால�. 
 

கவச�, ம�திர�, இவ#றி#��ய 
யான�கைள ெப#றவ&. "ரா�� 
ச�&9ஜ� ச&ம 8ல க-க  வரா�கித�" எ�6�, "கராளவதன� க-க 
ச&ம 8ழ வரா�வித�" எ�6� ரா�ைவ ப#றி சி�பர
ன� 76கிற�. 
 

9ைக நிறமான ஆைட, ந?ல நிறமான 9>ப�, ச�தன�, மாைல, ெகா�, 
�ைட, ேத& <தலியவ#ைற� ெகா=டவ&. ேம�மைலைய 
அபிரத-'சிணமாக G#6பவ&. ைபஷ?ைஸ ேகா
திர
தி� பிற�தவ&. 
 

9ராண
தி�, ரா�, ேக� இ�வ���� "ேரவதி" ந-'ச
திர� எ�6 

76கிற�. ஆனா� நவ�ரக ஆராததி� கிரம
தி� ேக�3�� எ�6 

ஒ� தனி ந-ச
திர� உ=4. உ
திராட ந-ச
திர
தி#��, தி�ஒண 

ந-ச
திர
தி#�� இைடயி� உ�ள ந-ச
திர
தி� பிற�தவ&தா� 

ேக�. அ� 28வ� ந-ச
திர� எ�6 76கிற�. 
 

பாபர ேதசாதிபதி. 8�ய;�� ெத�ேம#�
 திைசயி� 8&பாகார 
ம=டல
தி� ெத#� <கமாக இ�பவ&. இவ�ைடய ம=டல� 
"<ற�" ேபா�6 காணப4�. ரா�வி#� சமி
-அ��, உேலாக�-ஈய�, 
வாகன�-ஆ4, �&காேதவி இவ��� அதிேதவைத, ச&ப ராஜ�-

ர
யாதி ேதவைத. 
 

ஞான
ைத வழ��கிறவ� எ�பதா� ரா�ைவ "ஞானகாரக�" எ�ப&. 
 

ேதவ&க)�, அGர&க)� ேச&�� தி�பா#கடைல கைட�த ெபா �, 
அதிலி��� அ<த� உ=டாயி#6. 

 

இ�த அ<த
ைத உ=டா� அவ&க)�� மரணேம இ�ைல எ�6�, 
சிரRசீவியாக பல
ேதா4 காணப4வா&க�. இவ&கைள யாராB� 
ெவ�ல <�யா� எ�6� விஷய
ைத
 ெத��� அ�த அமி&த
ைத 
உ=ண ேதவ&க)�, அGர&க)� ேபா-� ேபா-4 வ�தன&. 
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அெபா � தி�மா� "ேமாகினி" எ�ற ெபயேரா4 யாவ& 
உ�ள
ைத%� மய��� எழிேலா4 உ�வ� எ4
தா&. 
 

ேதவ&க)�� மா
திர� அ<த� ெகா4�க எ=ணிய ேமாகினி, 
அGர&களிட� இனிைமயாக ேப'G� ெகா4
� வ�ைசயாக 
உ-கா��ப�யாக' ெசா�னா�. 
 

அவ&க�, "நா� <�தி, ந? <�தி" எ�6 ேபா-� ேபா-4� ெகா=4 
உ-கா�வத#��, ேதவ&க)�� அ<த� வழ�கி வி-டா�, ேமாகினி. 
 

இதைன அறி�த ரா� எ�6 அGர� ேதவ உ�வ
ைத எ4
�� 
ெகா=4 8�ய;���, ச�திர;��� ந4வி� இ��� அ<த
ைத 
உ=ண
 ெதாட�கினா�. ரா�, அGர� எ�பைத அறி�த 8�ய;�, 
ச�திர;�, ரா�ைவ ேமாகினி�� �றிபாக' G-�� கா-�னா&க�. 
 

விஷய
ைத அறி�த ேமாகினி, த� ைகயி� இ��த கர=�யா� 
ரா�ைவ அ�
தா�. தி�மாB�� உ�ய ச�கர
தா� ரா�வி� 

தைலைய அ6
தா�. 
 

அ<த
ைத உ=டதினா� அGர;ைடய தைல மைலயி� ெகா4 
<�ேபா� ெப�தாக இ��த�. அ� அ6�� நில
தி� மீ� வி � 
ெபா � தைர < வ�� :க�ப� உ=டானா#ேபா� அதி&�த�. 
 

தைல%ட� இர=4 ைகக)� ேச&�� வி �தன. ம#ற ப�தி 
தனியாக ேவ6 இட
தி� வி �த�. அெபா � ைப�னஸ� 

எ�பவ� ரா�வி� தாயாரான சி�ஹிைக%ட� 

ேபா/�ெகா=���தா�. கீேழ வி �த ரா�ைவ அவ&க� த�க)ட� 

அைழ
�' ெச�றன&. 
 

அ<த
ைத அைர �ைறயாக உ=டைமயா� ரா�வி#� 
மரணமி�ைல. சாகாம� வள&�தா�. அவ� <க
தி� அமர& 
கைள%�, உடலி� பா�பாக3� இைண�த�. 
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த�ைன கா-�� ெகா4
த 8�ய ச�திர&கைள பழி��பழி வா�க
 
��
தா�. அவ&கைள < �க3� 
���
� <ய#சி ெச/தா�. 

அைத
தா� நா� 8�ய கிரகண�, ச�திர கிரகண� எ�கிேறா�. 
 

பி�ன& தி�மாைல ேநா�கி க4ைமயாக தவ� இய#றினா�. தி�மா� 
அவ;�� கிரக பதவிைய ெகா4
தா&. 
 

ரா�ைவ%�, ேக�ைவ%�, கிரக�க� எ�6 �றிபி4வதி�ைல. 
இவ&கைள "சாயா கிரக�" எ�6 ெசா�வா&க�. 
 

ரா�வி#� ம�திர� "கயான' சி
ர" எ�6 ெதாட��� ம�திர�. இ�த 
ம�திர
தி� �ஷி வாமேதவ&. ச�த� காய
�, நி�தி திைச�� 
உ�யவ�. 

 

க�Rச�தன�, க�யமல&, க�யமாைல, க�ய உைட, க�ய ெகாைட, 
க�ய ெகா� ஆகியைவ இவ;�� உ�ய�. 
 

ரா�வி� அதிேதவைத பG, ர
யாதி ேதவைத ச&ப� எ�6� 
76வா&க�. இவ;�� அ<த க�க� எ�கிற பி�ைள உ=4. தாமத 
�ண� ெகா=டவ�. க��க�, ேகாேமதக� ரா�வி#� உ�ய�. 
 

இவர� தானிய� க�9 உ)��, ம�தாைர மல&, அ�� இைவ 
ரா�வி� அ&'சைன�� உ�ய மலரா��. 
 

ரா�வி� 
யான Qேலாக
தி� "க�ய சி�காசன
தி� வ ?#6 

இ�பவ�, பா�9 உ�வ<ைடயவ�, சி�ஹிைகயி� தி�மக�, 

ப�த&க)�� அபய� த�பவ�" எ�ற ெச/திக� வ�கி�றன. 

 

"நக�வஜாய வி�மேஹ ப�மஹ(தாய த�மஹி 
த�ேநா ராஹு �ரேசாதயா�" 

 

எ�ப� இவ����ய காய
� ம�திர�. 
 

ரா�வி� தி�
தல�க� தி�நாேகQவர� ம#6� TகாளஹQதி. 
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தி�நாேகQவர�, ��பேகாண
தி#� ப�க
தி� இ��கிற�. இ�� 
ரா� ெப�மா;�� தனி' ச�னதி உ=4.  ரா� கால�களி� 
அபிேஷக� நைடெப6�.  பாைல அபிேஷக� ெச/%� ெபா � ந?ல 
நிறமாக மா6�. 
 

TகாளஹQ
தி, ஆ�திரா மாநில
தி�, சி
c& மாவ-ட
தி� 
இ��கிற�. தி�பதி�� ெச�B� வழியி� 20 கிேலா மீ-ட& cர
தி� 
உ�ள�. அ���ள ஞானா�பிகா - ரா�வி� அதிேதவைத. இ�� 
ெச�6 அ&'சைன ெச/யலா�. ரா� ேதாஷ� ந?���. 
 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி�, "4"� எ=ைண ரா�3�� ெகா4
��ளன&. 
 

தி�வாதிைர, Gவாதி, சதய� ஆகிய C�6 ந-''ச
திர�க)�� ரா� 
அதிபதி. 
 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி� 7றப-ட ேமB� சில தகவ�க�. 
 

ரா� பாதி உட� ெகா=டவ�. ெப�� வ ?ர�, அGர QதிSயி� க&ப
தி� 
பிற�தவ�. அரசா�க பதவி, 9கN, ஆ#ற� மி��த அதிகார பதவி��� 
ரா� காரண�. அைல'சைல உ=4 ப=Fபவ�. அறி3 ஜ?வியாக 
மா#6பவ�. 

 

ெப=க� Gக� த�பவ�. கண�� ச�பா&
� �6�� வழியி� 
ேகாkQவரராக மா#6பவ�. ப�9�� ச
�. சனியி� �ண�க� 
இவ;�� ெப�மள3 உ=4.  அலியாக �ண� ெகா=டவ�. தாமச 
�ண� இவ;�� உ=4. 
 

ெத�ேம#�
 திைச�� உ�யவ�. பRச :த�களி� வானமாக 
காணப4பவ�. ந?ச பாைஷக)�� உ�யவ�. �Lர Gபாவ� 
உைடயவ�. 9ளிைப வி��பி சாபி4வா�. 

 

ேகாேமதக ர
தின� இவ;���ய�. உேலாக�களி� க��க�. 
வி�'சிக� உ'ச வ ?4. �ஷப� ந?ச வ ?4. க�னி இவ;��� ெசா�த வ ?4 
எ�6 ெசா�லப4கிற�. 
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கல9 தி�மண
தி#� காரணமானவ�. த�பான வா&
ைதகைள 
ேபச ைவபவ�. ெக-ட சகவாச<� இவ;�� மிக3� பி����. 
ச&ப�க�, விதைவக� இவ&க� மீ� ரா�3�� பி�
த� உ=4. 
 

9த�, G�கிர�, சனி ஆகிய Cவ�� ரா�வி#� ந=ப&க�. ��, 

8�ய�, ச�திர� C�6ேப�� பைகவ&க�. வாத�, கப� இர=�B� 
உபாைத தர�7�யவ�. உட�பி� எB�பாக க�தப4கிறவ�. 

 

சாயா கிரக� எ�6 9கN ெப#றவ�. வியாதிைய த?&பவ�. அ'ச
ைத 
ேபா��பவ�. ெமாழிைய தர�7�ய வி�ேலா� எ�6 ரா�ைவ ப#றி 
ேஜாதிட
தி� ெசா�லப-���கிற�. 
 

எ�த கா�ய
தி� இற�கினாB�, ெவ#றி அைடய ேவ=4மானா�, 
கீNக=ட ெசௗ�த&யலஹ�யி� உ�ள Qேலாக
ைத தின<� 
ெசா�லிவ�வ� ந�ல�. 
 

"வி�6சி ப6ச�வ� &ரஜதி ஹ�ரா� ேநாதி விரதி� 
விநாச� கீநாேஸா பஜதி தநேதா யாதி நிதன�! 

வித��� மாேஹ��� விததிரபி ஸ�மீலதி தி�ஸா� 
மகா ச�ஹாேர (மி� விஹரதி சதி �வ�பதி ரெஸௗ! 
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சி�த� அ�� - நவ�ரக�க� - ேக1! 

 
 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி�  ேக�ைவ ப#றி ெசா�லப-���கி�ற 

ெச/திக� எ�லா� ஏற
தாழ இரா� ெப�மா;�� 

ெசா�லப-ட� ேபா�தா� காணப4கிற�. 
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:ேபா�ற ெச�நிற� உைடயவ�, ந-ச
திர�க�, கிரக�களி� 

தைலயானவ�. ேகாப� ெகா=டவ�. ேவத, ேவதா�த அறி3 

^-ப�க)���, ேமா-ச
தி#�� காரணமாக இ�பவ�. 

விRஞான ஆ#றB��� ேக�தா� காரண�. சிவப�தியி� 

�ய<�ளவ�. எளிைம + க4ைம இர=ைட%� ெகா=டவ�, 

உலக ப�த�களி� இ��� வி4விபவ�. 

பசி�� அதிபதி. பைகவைர ெவ�Bவதி� த?விர� ெகா=டவ�. 

கா/'ச�, க=ேநா/, 9= இைவகளி� அதிபதியாக3� 

விள��பவ�. அலியாக காணப4கிறவ�. தகாத உறைவ 

ஏ#ப4
தி ெதா�ைல%� ெகா4பவ�. 

வி�'சிக
தி� உ'சமானவ�. �ஷப
தி� ந?சமானவ�. மீன
ைத 

ெசா�தவ ?டாக ெகா=டவ�. இவன� ர
தின� "ைவP�ய�" பாவ� 

கிராகமாக' ெசய�ப-டாB�, பாவ விேமாசன<� த�கிறவ�. 

அதனா� இவ� வி�ன - விநாயக� ேபா� இ�பதா�, விநாயக� 

எ�6� 76வா&க�. ெவ�ளி�கிழைம பி�ைளயாைர, ேக� 

பகவானி� அ�ச� எ�6 ெசா�வா&க�. 

9த�, G�கிர�, சனி Cவ�� ேக�3�� ந=ப&க�. 

��,8�ய�, ச�திர� பைகவ&க�. 

ேக�, ஞானகாரக�. விநாயக& ேக�வி� QவLப� எ�6� 

ெசா�லப4வ�=4. அ�பாைள �தி
தாB�, ப�கார� 

ப=ணினாB�, ேக�வி#� பரம தி�தியா��. அப�ப-ட ேக� 

இ�லாவி-டா�, கட3� ப�தி%�, ஞான<� மனித&க)�� 

இ23லகி� ஏ#ப-���கா�. 
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எ�த கா�ய� ெவ#றி அைடய ேவ=4மானாB�, ேக�ைவ 

நமQகார� ெச/� ெகா�வ� ந�ல�. அ�த ெக�தா� விநாயக& 

ஆ��. 

ேஜாதிட சாQ
திர
தி� எ= "7"ஐ ேக�3�� ெகா4
��ளன&. 

தி�ஞான ச�ப�த& அ�ளிய ேகாள6 (ேகா� + அ6) பதிக
ைத 

தின� ேதா6� ப�தி 'ர
ைத%ட� பாராயண� ெச/பவ&க)�� 

எப�ப-ட இட��, ேகா�, நா� ச� இ�ைல எ�றாB�, 

அைன
�� 8�யைன க=ட பனிைய ேபா� விலகி நல� 

விைளவி���.  இைத நி
ய பாராயண� ெச/� வ�வ� மிக 

ந�ல�. அைன
� அ�)� அவ&கைள வ�� ேச��. 

ேவ%6 ேதாளி ப�க� விட<=ட க=ட� 

மிகந�ல வ ?ைண தடவி 

மாச6 தி�க� க�ைக <�ேம� அணி�� எ� 

உளேம 9��த அதனா� 

ஞாயி6 தி�க� ெச2வா/ 9த� வியாழ� ெவ�ளி 

சனிபா� பிர=4� உடேன 

ஆச6 ந�ல ந�ல அைவந�ல ந�ல 

அ�யாரவ&�� மிகேவ 

எ�ெபா4 ெகா�ெபாடாைம இைவ மா&பில�க 

எ�ேதறி ேயைழ %டேன 

ெபா�ெபாதி ம
தமாைல 9ன�8� வ�ெத� 

உளேம 9��த அதனா� 
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ஒ�பெதா ெடா�ெறாேட  ப திென-ெடா டா6� 

உடனாய நா�க ள ைவதா� 

அ�ெபா4 ந�லந�ல அைவந�ல ந�ல 

அ�யார வ&�� மிகேவ. 
 

உ�வள& பவளேமனி ஒளிந? ற ணி�� 

உைமேயா4� ெவ�ைள விைடேம� 

<�க ல& ெகா�ைறதி�க� <�ேமல ணி�ெத� 

உளேம 9��த அதனா� 

தி�மக� கைலய c&தி ெசயமா� :மி 

திைச ெத/வமான பல3� 

அ�ெநதி ந�லந�ல அைவ ந�லந�ல 

அ�யார வ&�� மிகேவ. 
 

மதி^த� ம�ைகேயா4 வடவா லி��� 

மைறேயா� ெம�க� பரம� 

நதிெயா4 ெகா�ைறமாைல <�ேம� அணி�ெத� 

உளேம 9��த அதனா� 

ெகாதி%6 கால� அ�கி நமேனா4 cத& 

ெகா4ேநா/களான பல3� 

அதி�ண� ந�லந�ல அைவ ந�லந�ல 
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அ�யார வ&�� மிகேவ. 
 

நRச ணி க=டென�ைத மடவா� தேனா4� 

விைடேய6 ந�க� பரம� 

�Rசி�� வ�னி ெகா�ைற <�ேம� அணி�ெத� 

உளேம 9��த அதனா� 

ெவRசின அ3ணேரா4� உ�மி�%� மி�;� 

மிைகயான :தம ைவ%� 

அRசி4� ந�லந�ல அைவ ந�லந�ல 

அ�யார வ&�� மிகேவ. 
 

வா�வ� அதளதாைட வ� ேகாவண
த& 

மடவா� தேனா4� உடனா/ 

நா�மல& வ�னி ெகா�ைற நதி8� வ�ெத� 

உளேம 9��த அதனா� 

ேகாள � உ ைவேயா4 ெகாைலயாைன ேகழ� 

ெகா4 நாகேமா4 கர� 

ஆள � ந�லந�ல அைவ ந�லந�ல 

அ�யார வ&�� மிகேவ. ெசபிள <ைலந�ம�ைக ஒ�பாகமாக 

விைடேய6 ெச�வ னைடவா& 

ஒபிள மதி%� அ9� <�ேம� அணி�ெத� 
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உளேம 9��த அதனா� 

ெவெபா4 �ளி�� வாத மிைகயான பி
�� 

விைனயான வ�� நலியா 

அப� ந�லந�ல அைவ ந�லந�ல 

அ�யார வ&�� மிகேவ. 
 

ேவ�பட விழிெச/ெத�6 விைடேமலி��� 

மடவா� தேனா4� உடனா/ 

வா�மதி வ�னி ெகா�ைற மல&8� வ�ெத� 

உளேம 9��த வத னா� 

ஏNகட� 8ழில�ைக அைரய� ற ேனா4� 

இடரான வ�� நலியா 

ஆNகட� ந�லந�ல அைவ ந�லந�ல 

அ�யார வ&�� மிகேவ. 

 

பலபல ேவடமா�� பரனா� பாக� 

பGேவ6� எ�க� பரம� 

சலமக ேளாெட��� <�ேம� அணி�ெத� 

உளேம 9��த அதனா� 

மல&மிைச ேயா;மாB� மைறேயா4 ேதவ& 
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வ�கால மான பல3� 

அைலகட� ேம�ந�ல அைவ ந�லந�ல 

அ�யார வ&�� மிகேவ. 
 

ெகா
தல & �ழலிேயா4 விைசய#� ந�� 

�ணமாய ேவட விகி&த� 

ம
த<� மதி%�நாக <�ேம� அணி�ெத� 

உளேம 9��த அதனா� 

9
தெரா ட மைணவாதி� அழிவி��� அ=ண� 

தி�ந?6 ெச�ைம திடேம 

அ
த� ந�லந�ல அைவ ந�லந�ல 

அ�யார வ&�� மிகேவ. 
 

ேதனம& ெபாழி�ெகா� ஆைல விைளெச�ெந� ��னி 

வள& ெச�ெபா� எ��� திகழ 

நா�<க� ஆதியாய பிரமா 9ர
� 

மைறஞான ஞான <னிவ� 

தா;6 ேகா)� நா)� அ�யாைர வ�� 

நலியாத வ=ண� உைரெச/ 

ஆன ெசா�மாைல ேயா�� அ�யா&க� வானி� 

அரசா�வ& ஆைண நமேத. 
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இ�த பதிக
தி� ெபா��........... 

1. (எ�ெப�மா�) C�கி� ேபா�ற ேதாளிைன உைடய 

உைமயவ)�� த� உட�பினி� பாக� ெகா4
தவ�. ஆலகால 

விட
ைத உயி&கைள� கா��� ெபா�-4 அ��தி 

தி��க 
தினி� தா�கியவ�. இனிைமயான இைசைய எ 9� 

வ ?ைணைய வாசி
��ெகா=4 (இ���� அவ�) கள�கமி�லாத 

பிைறைய%� க�ைகைய%� த� தி�<� ேம� அணி�� 

ெகா=4, எ� உள� < வ�� நிைற�� காணப4வதா� 

(அதாவ� நா� சிவசி�ைதயி� இ�பதா�) 8�ய�, ச�திர�, 

ெச2வா/, 9த�, ��, G�கிர�, சனி, ம#6� பா�பாகிய ரா�- 

ேக� எ�;� ஒ�ப� ேகா�க)� ஒ� �#ற<� 

இ�லாதைவயாக (எ� ேபா�ற) சிவன�யா��� எ�6� மிக மிக 

ந�லைதேய ெச/%�! 

2. தி�மாலி� வாமன, ப�றி, 7&ம அவதார�களி� ஆணவ
ைத 

அட�கி அணி��நி#��, எB�9, ெகா�9, ஆைம ஓ4 <தலானைவ 

த� தி�மா&பி� விள�க, உைமயவ)ட� எ�தி� ேம� ஏறி 

,ெபா�ேபாெலாளி�� ஊம
ைதமல&களாலான மாைலத�
�, 

தைலயி� க�ைகயணி�� எ� உ�ள
ேத 

நிைற�ததா�,ஒ�பதாவ� வி=மீனா/ வ�� ஆயி�ய�; 

ஒ�பேதா4 ஒ�6 – ப
தாவ� வி=மீனான மக�;ஒ�பெதா4 ஏ – 

பதினாறாவ� வி=மீனான விசாக�; பதிென-டாவ� வி=மீனான 

ேக-ைட; ஆறாவ� வி=மீனான தி�வாதிைர; 

<தலான பயண
தி#� வில�கப-ட நா-க� எ�லா<�, 

சிவன�யா& மீ� அ�ெபா4 அவ&�� எ�6� ந�லைதேய 

ெச/%�! 
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3.பவள� ேபா�ற சிவ�த தி�ேமனியி� ஒளி ெபா��திய 

ெவ=ண ?#ைற அணி��, சிவெப�மா� உைமய�ைமயாேரா4 

ெவ�ைள எ�தி�மீ� ஏறி வ��, அழ� ெபா��திய 

ெகா�ைறைய%� ச�திரைன%� த� <�ேம� அணி�� 

சிவெப�மா�, உைமய�ைமயாேரா4 ெவ�ைள எ�தி�மீ� ஏறி 

வ�� எ� உ�ள
�� 9��� த�கி%�ளா�. அதனா�, இல��மி, 

கைலகைள வாகனமாக� ெகா=ட கைலமக�, ெவ#றி
ெத/வமான 

�&�ைக, :மா�, திைச
 ெத/வ�க� ஆன பல�� அ�ய ெச�வ� 

ேபால ந�ைம அளிப&. அ�யவ&க)�� மிக ந�லைதேய 

ெச/வ&. 

4.பிைறேபா�ற ெந#றிைய உைடய உைமய�ைமயாேரா4 

ஆலமர
தி�கீN இ��� (வட� – ஆலமர�) ேவத�கைள அ�ளிய 

எ�க� பரம�, க�ைகநதிைய%� ெகா�ைறமாைலைய%� 

<�ேம� அணி�� எ� உ�ள
�� 9��� த�கி%�ளா�. 

அதனா�, ஆ
திர<ைடயதான கால�, அ�கினி, யம�, யமcத&, 

ெகா�ய ேநா/க� எ�லா� மிக ந�ல �ண<ைடயன ஆகி 

ந�லனேவ ெச/%�. அ�யவ&க)�� மிக3� ந�லனேவ 

ெச/%�. 

5.விட
ைத� க 
தி� அணி�த ந?லக=ட;�, எ� த�ைத%�, 

உைமய�ைமயாேரா4 இடப
தி�ேம� ஏறி வ�� ந� பர�ெபா�� 

ஆகிய சிவெப�மா�, அட&�� க6
த வ�னிமலைர%�, ெகா�ைற 

மலைர%� த� <�ேம� அணி�� எ� உ�ள
�� 9��� 

த�கி%�ளா�. அதனா�, ெகா�ய சின
ைத உைடய அGர&க�, 

<ழ��கிற இ�, மி�ன�, ��ப�த�� பRச:த�க� 

<தலானைவெய�லா� (ந�ைம� க=4) அRசி ந�லனேவ 

ெச/%�. அ�யவ&க)�� மிக ந�லனேவ ெச/%�. 
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6.ஒளி%� வ�%� ெபா��திய 9லி
ேதா� ஆைட%�(வா� -வ� – 

அத� – அ� -ஆைட; அத� -9லி
ேதா�), வ��� க-�ய 

ேகாவண<� அணி%� சிவெப�மா� அ�றல&�த மல&க�, 

வ�னி இைல, ெகா�ைற:, க�ைக நதி ஆகியவ#ைற
 த� 

<�ேம� 8�, உைமய�ைமயாேரா4� வ�� எ� உ�ள
�� 

9��� த�கி%�ளா�. அதனா�, ெகா�B� வலிய 9லி(ேகாள� 

உ ைவ), ெகாைலயாைன, ப�றி(ேகழ�), ெகா�ய பா�9, கர�, 

சி�க�ஆகியன ந�லனேவ ெச/%�. அ�யவ&க)�� மிக 

ந�லனேவ ெச/%�. 

7.ெச�9 ேபா�ற இள�தன�கைள உைடய உைமயவைள
 த� 

தி�ேமனியி� ஒ� பாகமாக� ெகா=4, இடப
தி�ேம� ஏறிவ�� 

ெச�வனாகிய சிவெப�மா� த�ைன அைட�த அழகிய 

பிைற'ச�திரைன%�, க�ைகைய%� த� <�ேம� 

அணி�தவனா/, எ� உ�ள
�� 9��� த�கி%�ளா�. அதனா�, 

கா/'ச�(Gர�), �ளி&கா/'ச�, வாத�, மி��த பி
த� , அவ#றா� 

வ�வன <தலான ��ப�க� ந�ைம வ�� அைடயா. அப� 

அைவ ந�லனேவ ெச/%�. அ�யவ&க)�� அைவ ந�லனேவ 

ெச/%�. 

8. அ�6 ம�மத� அழி%�ப� ெந#றி�க=ைண
 திற�� எ�
த 

சிவெப�மா�, இடப
தி�ேம� உைமய�ைமயாேரா4 உடனா/ 

இ���, த� <�ேம� ஒளி ெபா��திய பிைற'ச�திர�, வ�னி 

இைல, ெகா�ைற மல& ஆகியனவ#ைற' 8� வ�� எ� 

உ�ள
�� 9��� த�கி%�ளா�. அதனா�, ஏN கட�களா� 

8ழப-ட இல�ைகயி� ம�ன� ஆன இராவண� (பிற�மைன 

நா�யதாேல#ப-ட�) ேபா�ற இட&க)� வ�� ந�ைம
 

��96
தா. ஆழமான கடB� நம�� ந�லனேவ ெச/%�. 

அ�யவ&க)�� அைவ ந�லனேவ ெச/%�. 
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9.ப�ேவ6 ேகால�க� ெகா�கிற பர�ெபா�� ஆகிறவ;�, 

மாெதா�பாக;�, எ�தி�ேம� ஏறிவ�� எ�க� பரம;மாகிய 

சிவெப�மா�, த� <�ேம� க�ைக, எ��கமல& ஆகியவ#ைற 

அணி�� வ�� எ� உ�ள
�� 9��� த�கி%�ளா�. அதனா�, 

தாமைரமல&ேம� உைற%� பிரம�, தி�மா�, ேவத�க�, 

ேதவ&க� ஆகிேயா��, எதி&கால�, அைல%ைடய கட�, 

ேம�<தலான மைலக� ஆகியைவ%� நம�� ந�லனேவ 

ெச/வ&. அ�யவ&க)�� அைவ மிக3� ந�லனேவ ெச/%�. 

10.7�தலி� மல&�ெகா
�க� அணி�த உைமய�ைமயாேரா4 

ேவட வ�வி� ெச�6 அ�'Gன;�� அ��9��த த�ைம 

ெகா=ட சிவெப�மா�, த� <�ேம� ஊம
ைத மல&, 

பிைற'ச�திர�, பா�9 ஆகியவ#ைற அணி�� வ�� எ� 

உ�ள
�� 9��� த�கி%�ளா�. அதனா�, 9
த&கைள%� 

சமண&கைள%� ஈசனி� தி�ந?6 வாதி� ேதா#ேறாட' ெச/%�. 

அத� ெப�ைம நி'சயேம. எ�லா� அப�' சிற�த 

ந�லனவ#ைறேய ெச/%�. அைவ மிக3� ந�லனேவ ெச/%�. 

11.ேத� நிைற�த :�கா�கைள� ெகா=ட��, க��9�(ஆைல), 

விைளகிற ெச�ெந�B� நிைற���ள��, ெபா� ேபா� 

ஒளி&வ��, நா�<க� (வழிப-ட) காரண
தா� பிரமா9ர� எ�ற 

ஊ�� ேதா�றி அபரஞான� பரஞான� ஆகிய இ� வைக 

ஞான�கைள%� உண&�த ஞானச�ப�தனாகிய யா�, தாேம வ�� 

ச�பவி��� நவ�கிரக�க�, நா� ந-ச
திர�, ேபா�றன எ�லா� 

அ�யவைர வ�� வ�
தாதவா6 பா�ய இபதிக
ைத ஓ�� 

அ�யவ&க� வா;லகி� அரG 9�வ&. இ� நம� ஆைண. 

[ இ�1ட� நவ�ரக�க� ெதாட, நிைறH ெபKற1! ] 


