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விநாயக� அகவ
 (�ல� உைர��.) 

தி��கயிலாய பர�பைர� தி�வாவ��ைற ஆதீன�� 21-வ� ��மகா ச!நிதான� 

"-ல-" #$பிரமணியேதசிக #வாமிக' க(டைளயி(ட�ளியப+ 

அ,வாதீன வி�வா- த. ச. மீனா(சி#!தர�பி'ைளயா
 பாிேசாதி�� 

எ/த$ப(ட பத0ைர�ட- அ1சிட$ெப3ற�. 

" ெவ4கேட5வ� பிர5, ��பேகாண� 

விநாயகச���தி - கர ௵ ஆவணி ௴ 20 ௳ 

1951. 

------------------ 

ஒளைவயா� அ�ளி ெச"தஒளைவயா� அ�ளி ெச"தஒளைவயா� அ�ளி ெச"தஒளைவயா� அ�ளி ெச"த    

விநாயக� அகவ விநாயக� அகவ விநாயக� அகவ விநாயக� அகவ ((((பத#ைர�ட� பத#ைர�ட� பத#ைர�ட� பத#ைர�ட� ))))    

 

கணபதி �ைண. 

 

சீத� களப1 ெச!தா மைர$6� 

பாத1 சில�7 பலவிைச பாட$ 

ெபா-னைர ஞா9� 6!�கி லாைட�� 

வ-ன ம�4கி
 வள�!தழ ெகறி$ப$ 

ேபைழ வயி;� ெப��பார� ேகா��        5 

 

ேவழ க� விள4�சி! <ர� 

அ=# கர ம4�1 பாச� 

ெந=சி3 �+ெகா>ட நீலேமனி�� 

நா-ற வா� நா?� 7ய� 

�-; க>9 �மத1 #வ��        10 

 

இர>� ெசவி� மில4�ெபா- +�� 

திர>ட$ 7ாிA
 திகெழாளி மா�7� 

ெசா3பத4 கட!த �ாியெமB= ஞான 
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அ37த நி-ற க3பக� களிேற! 

$பழ Cக� �+க வாகன!        15 

 

இ$ெபா/ ெத-ைன யா(ெகாள ேவ>+� 

தாயா ெயன��� தாென/! த�ளி 

மாயா$ பிறவி மய�க ம;��� 

தி�!திய தைல! ெத/��! ெதளிவா$ 

ெபா�!தேவ வ!ெத- Dள!தனி3 7�!�        20 

 

��வ+ வாகி� �வலய! த-னி
 

தி�வ+ ைவ��� திரமி� ெபா�ெளன 

வாடா வைகதா- மகிE!ெதன� க�ளி� 

ேகாடா �த�தா3 ெகா�விைன கைள!ேத 

உவ(டா 0பேதச� 7க(+ெய- ெசவியி
        25 

 

ெதவி(டாத ஞான� ெதளிைவ�4 கா(+ 

ஐ�7ல- ற-ைன யட�� பாய� 

இ-7; க�ைணயி னினிெதன� க�ளி� 

க�விக ெளா�4�4 க��திைன யறிவி� 

தி�விைன த-ைன ய;�தி�' க+!�        30 

 

தலெமா� நா-�! த!ெதன� க�ளி 

மலெமா� �-றி- மய�க ம;�ேத 

ஒ-ப� வாயி ெலா�ம! திர�தா
 

ஐ�7ல� கதைவ யைட$ப�4 கா(+ 

ஆறா தார� த4�ச நிைல��        35 

 

ேபறா நி;�தி$ ேப1#ைர ய;�ேத 

இைடபி4 கைலயி ென/�தறி வி��� 

கைடயி3 #/ைன� கபால4 கா(+ 

�-;ம> டல�தி- (+ய <ணி- 

நா-ெற/ பா�பி னாவி Hண��தி�        40 

 

�>ட? யதனி3 I+ய வசைப 
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வி>ெட/ ம!திர� ெவளி$பட 0ைர�� 

�லா தார�தி- �>ெட/ கனைல� 

காலா ெல/$74 க��தறி வி�ேத 

அத நிைல� மாதி�த னிய�க�        45 

 

�த சகாய- �ண�ைத�4 Iறி 

இைட1ச� கர�தி னீெர(� நிைல�� 

உட3ச� கர�தி D;$ைப�4 கா(+1 

ச>க <ல= ச��க J�க� 

எ>க மாக வினிெதன� க�ளி$        50 

 

7ாிய(ட காய� 7ல$பட ெவன��� 

ெதாிெய(� நிைல�! ெதாிசன$ ப��தி� 

க��தினி3 கபால வாயி
 கா(+ 

இ��தி �தி யினிெதன� க�ளி 

எ-ைன யறிவி� ெதன�க�' ெசB�        55 

 

-ைன Kைனயி- தைல� கைள!� 

வா�� மன மி
லா மேனாலய� 

ேத�கிேய ெய-ற- சி!ைத ெதளிவி� 

தி�'ெவளி யிர>�� ெகா-றிட ெம-ன 

அ�ட� மான!த� த/�திெய- ெசவியி
        60 

 

எ
ைல யி
லா வான!த மளி�� 

அ
ல
 கைள!ேத ய�'வழி கா(+1 

ச�த�தி D'ேள சதாசிவ4 கா(+1 

சி�த�தி D'ேள சிவ?4க4 கா(+ 

அ9வி3க9வா ய$பாH� க$பாலாB�        65 

 

க93றி நி-ற க��7'ேள கா(+ 

ேவட நீ;� விள4க நி;�தி� 

I�ெமB� ெதா>ட� �ழா��ட- I(+ 

அ=ச� கர�தி ன��ெபா� ட-ைன 

ெந=ச� க��தி னிைலயறி வி���        71 
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த��வ நிைலைய� த!ெதைன யா>ட 

வி�தக விநாயக விைரகழ
 சரேண. 

------------- 

தததத. . . . சசசச. . . . மீனா�சி��தர�பி�ைளயா எ%த&ப�ட பத#ைரமீனா�சி��தர�பி�ைளயா எ%த&ப�ட பத#ைரமீனா�சி��தர�பி�ைளயா எ%த&ப�ட பத#ைரமீனா�சி��தர�பி�ைளயா எ%த&ப�ட பத#ைர    

 

1 - 5: சீத� - �ளி�1சி ெபா�!திய. களப� - கலைவ1 சா!� 6சிய. ெச!தாமைர - 

ெச!தாமைர மல�ேபாH�. 6 பாத� - அழகிய தி�வ+களி
 அணி!த, சில�7 - 

சத4ைகெய-D� அணிகல�. பல இைச - பலவிதமான இைச$பா(�கைள$ேபால. 

பாட - ஒ?ெசBய. ெபா-- ெபா-னா3 ெசBய$ப(ட, அைரஞா9�-அைரஞா> 

எ-D� ஆபரண�. 6�கி
 ஆைட�� - 6ேவைல ெசBய$ப(ட ெம
?ய 

ஆைட��. வ-ன� -- அழகிய, ம�4கி
 -இைடயிேல. வள�!� — ேமH�ேமH� 

அதிகாி��, அழ� எறி$ப - அழைகKச, ேபைழ வயி;� - ெப�ைமெபா�!திய 

உதர�. ெப��பார� ேகா�� - ெபாிய வ?ய #ைமைய�ைடய த!த4கL�, 

 

6-10 : ேவழக� - யாைன க�, விள4� - பிரகாசி�கி-ற, சி!<ர� - 

சி!<ர$ெபா(��. அ=# கர� - நா-� தி��கர4கL� ��பி�ைக ஒ-;� ஆகிய 

ஐ!� ைககL�. அ4�ச பாச� - யாைனைய ஓ(�� ேதா(+ எ-D� ஆ�த�, 

கயி;�, ெந=சி
- மன�ைத. �+ெகா>ட- இ�$பிடமாக�ெகா>� விள4கிய, நீல 

ேமனி�� - நீல நிற�ைத�ைடய தி�ேமனி��, நா-றவா�� - ெதா4கினவா��. நா
 

இ�7ய� - எ(��ேதா'கL�. �-; க>9� - Jாிய- ச!திர- அ�கினியாகிய 

�-; க>கL�, �மத� #வ�� - க-ன மத�, கேபால மத�, ேகாச மத� ஆகிய 

�-; மத4க' ெபாழிவதனாH>டாகிய த/�7�. �மத�தி- வைகயாகிய 

ஒ�மத� இ� மத4கL� �மத� என வழ4க$ப��. 

 

11 - 15: இர>� ெசவி�� - இர>� ெபாிய கா�கL�. இல4� - விள4�கி-ற. 

ெபா- - ெபா-னா3 ெசBய$ப(ட +�� - கிாீட�, திர>ட - ;�கி வி(ட, 

$7ாிA
 - �-; 7ாிகேளா�I+ய 69Aலான�. திகE - விள4��. ஒளி மா�7� 

- ஒளிைய K#கி-ற தி�மா�7�. ெசா
 - ெசா
ல$ப�கி-ற. பத� - ஆ; 

ஆதார4கைள��. கட!த - தா>+ அ$பா
 உ'ள, �ாிய - �ாிய நிைலயி-க>, 

ெமB=ஞான -உ>ைம ஞான�ேதா� I+ய, அ37த� நி-ற - ஆ1சாிய$பட�த�க. 
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க3பக� களிேற - க3பக� ேபா-; வைரயாம
 அ+யா�கL�� ேவ>�� 

வர4கைளயளி�� வாEவி��� யாைனக� கட0ேள, க3பக விநாயக ���திேய 

எ-றப+. $பழ� Cக�� - வாைழ, மா, பலா ஆகிய $பழ4கைள�� C4�கி-ற. 

�+க வாகன - ெப�1சாளியாகிய ஊ�திைய�ைடயவேர. 

 

16 -20 : இ$ெபா/� - இ�த�ண��. எ-ைன - ஒ-;��� ப3றாத எளிேயைன��. 

ஆ(ெகாள - அ+ைம யாக�ெகா>ட�ள. ேவ>+ - வி��பி. என�� தாயாB தா- 

எ/!த�ளி - அ-7 மி�திகா(+ ஆதாி�த?
 என��� தாBேபா-; 

க�ைணகா(+� தாேன எ/!த�ளிவ!�. மாயா - அழியாத (நீ4காத).பிறவி மய�க� - 

பிற$பிற$7�களி3ப(�1 #ழH� #ழ3 சிைய. அ;�� - ெக���, தி�!திய - 

ெச�ைமயான. த
 - 3ப(ட ம!திரமாகிய ஐ!ெத/��� - தி�ைவ!ெத/�ைத��. 

ெதளிவாB ெபா�!த- ஐய!திாி7 மய�க� இ
லாம
 ெபா�!�மா;. வ!� எ- 

உள!தனி
 7�!� - யா- யாெதா� ய3சி�� ெசBயாம?��க�தாேன வ?யவ!� 

எ-Dைடய மன�திேல தியான$ெபா�ளாக எ/!த�ளி 

 

21 -25: �� வ+0 ஆகி - ஆசாாிய���த� ஆக ெவளி$ ப(� வ!�. �வலய� 

த-னி
 - இ$6மியிேல. தி�வ+ைவ�� அ+ேயDைடய 7ைல� தைலயிேல 

தி�வ+மல�கைள1J(+� தீ(ைசெசB�. திர� இ� ெபா�' என - நிைல�'ள 

ெபா�' இ�ேவ எ-;. வாடா வைக - பிற$பிற$பி3ப(� யா- வ�!தாத வ>ண�. 

மகிE!� என�� அ�ளி - மகிE0ட- அ+ேயD�� அ�ைள1ெசB�, ேகா� 

ஆ�த�தா
 - தம� ெகா�பாகிய ஆ�த�தினாேல. ெகா�விைன கைள!� - 

ெகா�ைமயாகிய விைனகைளெய
லா� அ+ேயா� அகE!� ேபா�கி. உவ(டாத - 

ெதவி(டாத. உபேதச� - உபேதச$ெபா�ைள, எ- ெசவியி
 7க(+ - 

எளிேயDைடய ெசவியிேல சிற�க�ெகா'Lமா; உபேதசி�த�ளி. 

 

26 30 : ெதவி(டாத - ேத�ெக��காத, ஞான� ெதளிைவ�� கா(+ - ஞான�தி- 

பிழிைவ�� அDபவ�திேல காண1ெசB�. ஐ�7ல- த-ைன - ெமB, வாB, க>, 

���1, ெசவி ெய-D� ப=ேச!திாிய4கைள�� விஷய4களி
 ெச
லாதப+. 

அட��� உபாய� - தைட ெசB�� உபாய�ைத��. இ-ப� உ; க�ைணயி- - 

இ-ப�ைத அைடவத3� ஏ�வாகிய க�ைணேயா�. இனி� என�� அ�ளி - 

இனிைமயாக என���ெதாிவி��. க�விக' - த��வ4க'. ஒ�4�� - 

லயி�தைல1ெசB��. க��திைன அறிவி�� - க��ைத�� ெதளி0ப��தி. இ�விைன 

த-ைன அ;�� ந
விைன தீவிைன என$ப�� ெதாடைர�� ெவ(+வி(�. இ�' 

க+!� - ஆணவமாகிய இ�> மல�ைத�� வ?ெகட1 ெசB�. 
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31 - 35 : தல� ஒ� நா-�� த!� என�� அ�ளி- சாேலாக சாமீப, சாQப, சா�1சிய� 

எ-D� ஒ$ப3ற நா-� தல4கைள�� ைறயாக என��� த!�. மல� ஒ� 

�-றி- மய�க� அ;�� - ஆணவ�, க-ம� மாைய எ-D� �மல4களா
 

உளவா�� மய�ைக$ ேபா�கி. ஒ-ப� வாயி
 - ஒ-ப� வாச
கைள��. ஒ� 

ம!திர�தா
 - ஒ$ப3ற உபேதச ம!திர$ெபா�ளாகிய தாE� ேகாைல�ெகா>�. 

ஐ�7ல� கதைவ - ஐ!� 7ல4களாகிய கத0கைள. அைட$ப�� கா(+- ��வைத�� 

அறிவி��. ஆ; ஆதார�� - �லாதார�, #வாதி(டான�, மணி6ரக�, அநாகத�, 

வி#�தி ஆ=ைஞ எ-D� ஆ; ஆதார4களி- ேமலாக0'ள, அ4�ச நிைல�� - 

அ$பா
 உய�!த நிைலைய��. 

 

36 40 : ேபறா நி;�தி - அைட�� /$ பயனாக நிைல ெபற1 ெசB�. இதைனேய - 

 

"ஆறாைற� நீ�தத- ேமனிைலைய$ 

ேபறாவ+ேய- ெப;மா;ளேதா" - 

-- எ-றா� அ�ணகிாிநாத��. 

 

ேப1#ைர அ;�� - ேமான நிைலயி?��தி. 

ேப1# உைர அ;�� எ-ப�:- 

 

"�றிைய��றியா��றி�தறி�� 

ெநறிைய� தனிேவைலநிகE�திடH� 

ெசறி03;லேகா�ைர சி!ைத�ம3 

றறிவ3 றறியாைம� ம3ற�ேவ' என0�, 

 

"......... .......... நினத- ப�ளா
 

ஆசாநிகள!�களாயினபி- 

ேபசாவ C6தி பிற!த�ேவ" என0�, 

 

"....... ..... .... 

#�மாவி� ெசா
லற ெவ-றHேம 

அ�மா ெபா�ெளா-; மறி!திலேன'' என0�, 
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" அ�ணகிாிநாத� க!தரC6தியி3Iறியைவக' இ4� சி!தி�க3 பாலன. இனி, 

இத- விாிெவ
லா� �� வ�ளா
 சி�தா!த1 ெச!ெநறி ப3றி1 சி!தி��ண�� 

சி�தா!த A
களான தி�0!தியா� தி��களி3;$ ப+யா� த?ய அDபவ 

A
கைள�� ஆராB!� 

ெதளிக. 

 

இைடபி4கைலயி- - இடகைல பி4கைலகளி-. எ/�� அறிவி�� - இல�கண�ைத 

அறி�மா; ெசB�. கைட யி
 - இ;தியிேல. #/ைன - #/ைன நா+ேயா� 

ெதாட�7ைடய. கபால� கா(+- சிதாகாய�ைத�� அறிவி��. �-; ம>டல�தி- 

- அ�கினி ம>டல�, Jாிய ம>டல�, ச!திர ம>டல� ஆகிய �-; 

ம>டல4களிH�. (+ய <ணி- ெபா�!த நி;�த$ப(ட <ைண$ேபா-;. 

நா-; எ/ பா�பி- - <4கி எ/கி-ற பா�பி-. நாவி
 உண��தி அ!த� �>ட? 

#/ைன வாயிைல வி(� விலக1ெசB� எ-ற ப+. "ெசா
?H� பாச1#ட�$பா�7 

நீ4கி��" எ-றைம�4 கா>க. �>ட?ச�திைய அைடயி- அ1 ச�தியி- 

உபகார�தா
 �லாதார�தினி-;� ஆறா தார� கட!� மதியத>� அைசவ3 

ேபெராளி தாிசன� க>� உBயலா�. அக>டாகார அ-ைனயாகிய பராச�திைய 

அைடயி- #�தா�� விதநிைலெப3;Bயலா� எ-க. 

 

'...க>ணக னில��நா D'ளெபா/ ேதய�( 

      ககனவ( ட�தினி-; 

காR-றி நி-;ெபாழி யான!த கிெலா� 

      கல!�மதி யவசறேவ 

ப>9வ� ந-ைமயி! நிைலபதி� ம(�ேம 

      பதியா யி�!தேதக$ 

ப0ாி�ைல யாமேல க0ாி�> ட?யாயி 

      ப>ணவிதன�ளினாேல 

வி>ணில0 மதியத ெமாழியா� ெபாழியேவ 

      ேவ>�ேவ Dமத+ைம நா-... 

என0�, 

 

"ம�மல�1 ேசாைலெசறி ந-னீழ
 மைலயாதி 

      ம-Dனி வ��ேகவலாB 

ம!�ரமா ?ைகெசாH� இயமநிய மாதியா 

      மா��க�தி
 நி-;ெகா>� 
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க�ம�0 காய�ைத நி�மலம தாகேவ 

      கமலாச னாதிேச���� 

காைல$ பி+�தனைல ய�ைம��> ட?ய+� 

      கைலமதியி S� தா�கி 

உ�கிவ� மமி�த�ைத �>�> �ற4காம
 

      உண�வான விழிைய நா+ 

ஒ-ேறா +ர>ெடனா1 சமரச ெசQப#க 

      3றிடெவ- மனதி- வ>ண� 

தி�வ�> +�கவி� ேதகெமா� கா>பேனா..... 

 

என0� யா>�� " தா�மானவ #வாமிக' அ�Lகி-றைம க�த�த�க�. 

 

"�லநில�திலேதாகமாBகிE��விழியி-ெபா� �யிH�, �ாி$பா�ைப� 

காலனைல �(+ெய/$பி நிலமா;�, சீலெமா��ேபாB� தாிசி��1 ெச/மா 

மதியி- அத�கடேற�கி'' 

எ-ப� தி�$ேபாQ�1ச!நிதி ைற. 

 

மனித$பிற$ைப எ��ததனா
 அைடயேவ>+ய �கியமாகிய பிரேயாசன� 

தி�வ�ைள அDபவி�த
. அ� கி(டாதவழி அ�தி�வ�ைள அைடவத3� 

ஏ�வாகிய ேயாக�திைன அைடத
. அடேயாக� த?யன தீைமைய விைள���. 

ஆக?-, சிவராச ேயாகேம சால1 சிற!தெத-க. 

 

இ4�� Iற$ப�� சிவராச ேயாக� எ
லாவ3றி D� ேமலான�. ஏைன அடேயாக� 

நிைலய3ற�. சிவராச ேயாக� ேயாக உ;$7�க' எ(�ட- I+ய�. அதனா
 

அ(டா4கேயாக� என$ப�� அ�. இயம�, நியம�, ஆதன�, பிராணாயாம�, 

பிர�தியாகார�, தாரைண, தியான�, சமாதி எ-D� எ(�;$7�கLட- விள4� 

வதனா
 அதைன அ(டா4க ேயாக� எ-ப�. இராச ேயாக�தி3 பிற!த அரச�கL�� 

யாைன த?ய ச�ர4க4க' உள. சிவராச ேயாகிகL�� மன� த?ய �ர4க4க' 

உள. அரச�க(� �-;லக4களிH� ஆைண ெச
H�. ேயாகிக(� �-; 

ம>டல4களிH� ெச
H� அரச���1 ச!திரவ(ட��ைட. ேயாகிக(�1 

ச!திரம>டலேம �ைட. அரச��� வா�திய� எ� காள த?யன. ேயாகிக(�$ 

ப��வித நாத4க'. அைவ:- சிணி நாத�, சிணிசிணீ நாத�, க>ட நாத�, ச4க நாத�, 

Kணா நாத�, தாள நாத�, ரளி நாத�, ேபாீ நாத�, மி�த4க நாத�, ேமகி நாத� 

எ-பன. �-; ம>டல4களாவன :-1. அ�கினி ம>டல� - �ல� த
 நாபி வைர. 
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2.Jாிய ம>டல� - நாபி த
 க>ட� வைர. 3. ச!திரம>டல� க>ட த
 7�வ� 

வைர�'ள பாக�. ப�� நாத4கைள��:- 

 

மணி கட
 யாைன வா��ழ
 ேமக� 

அணிவ>� ��பி வைளேபாி ைகயாE 

தணி!ெத/ நாத4க' தாமிைவ ப��� 

பணி!தவ�� க
ல� பா��கெவா>ணாேத" 

என0�, 

 

'திடமறி ேயாகி�க
 லா3ெறாி யாேத" 

என0�, 

தி��லநாயனா� தம� தி�ம!திர�தி
 அ�ளி1ெசBதா�. 

 

இனி, 7>ணிய பாவ4களாகிய இர>� ஏ3ற மர4க' உ'ளன. 

எ/வைக�ேதா3றமாகிய ஏ/கிண;க'உள. அவ3ைற$ப3றி1 #வாசமாகிய நீ� 

உ'ள�. பி4கைல எ-D� Jாிய கைலயாதிய ��தவ- நி1#வாச� ப>ணாம
 

உ1#வாச� ப>ண, இைளயவ- ஆகிய இட கைல எ-D� ச!திரகைல அ1#வாச� 

ஆகிய நீ�ேபாத3 �ாிய வழியிேல ெச
லாதப+ மா;த
 ெசBய அதாவ� தாD� 

நி1#வாச� ப>ணாம
 உ1#வாசேமப>ண, ஒ,ெவா�நாL� வி�� #வாசமாகிய 

(21,600) நீ�� #/ைன வழியி3 ெச-; ��பக� ஆகிய பா�தியி3 ெச
லாம
 

பாழாB ெவளிெய4�� ெச-; ேபாயி3;. இ� தைலவ- ஒ�வன� விசாரைண 

யி
லாைமயா
 I�தி வள���வி(ட ேகாழி ேபாலாயி3;. 

 

" ஏ3ற� இர>�ள ஏ/ கிண;ள 

��தா- இைற�க இைளயா- மைடமாற$ 

பா�தியி3 பாயாம
 பாெழ4�� பாB!த� 

I�தி வள��த ேகாழி$7' ஆேம" 

 

எ-ப�. தி� ம!திர�. உ1சவாச�, நி1#வாச�, இர>ைட�� அட�கி, #/னா 

மா��க�திேல பிராண வா�ைவ நி;�தி, ெபாறிகளி- வழி மன�ைத1 ெவா(டாம
 

தி�$பி, ஒ� �றி$பிேல நி;�தி, ஆ; ஆதார4களி- அ!த� மாதி�கா� கிரம�ைத 

யறி!�, அ,வ, ஆதார4களி- அதி ேதவைதகைள தியானி�த
 ேவ>��. அ, 
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ஆறாதார4களிD� அசபாச�தி சிவா-மிைக யாB நி3�� ைறைமைய$ பா���, 

�லாதார� ெதாட4கி விநாயக� த?ய ேதவைதகைள$ ெபா�!தி, அபிக� 

ப>ணி�ெகா>�, ஆறாதார����� ேமலாகிய பிரமர!திர� அள0� அசைப�ட- 

ெச-றைணத
 ேவ>��. அ!த$ பிரமர!திர�திேல, கீEேநா�கிய ப+ேய �'ள 

ஆயிர� இத/'ள தாமைர ைகைய அலர1ெசB�, அ� தாமைர$6வி- ேகசர 

Cனியிேல உ'ள ச!திர ம>டல�ைத ஆ�=சன� ெசBத?னாேல �லா�கினிைய 

அ�கினி TஜாVர உ1சாரண�தினாேல எ/$பி, நா+ ச�கர�ைத$ ேபதி��, அ, 

அ�கினியி னாேல ச!திர ம>டல�ைத இளக$ப>ணி, அ!த அமி�த�ைத எ
லா 

நா+களி- வழியாக0� நிர$பி, அ,விட��>டாகிய, #ேகாதய�தி
 அ!தமயமான 

ஞானாமி�த அவ5ைதைய அைட!� நி-;, ேசாம Jாியா�கினி$ பிரகாச4க' 

எ
லா� த-னிட�� ந( ச�திர ஒளிக'ேபால அட4கி நி3க, 5வய� பர$ பிர 

காசமாB உ'ள 6ரண$ பிரகாச�ைத$ பாவி�தி�� தேல சிவராசேயாகமா�. இ�தய 

7>டாீகேம சி3சைப. அ$7>டாீக�திேல தா- இைறவ- ந+�கி-றா-. நா� 

ஏேதD� ஒ� விஷய�ைத மற!�வி(� நிைன0��� ெகா>� வ��ேபா� ேமேல 

ேநா��கிேறா�. நா� நிைனயாமேல அ1 ெசBைக நிகEகி-ற�. "பாலாைட ேமேல 

பர0 த
ேபால ஒ� விஷய�ைத அறிய பிரமர!தி ர�ைத ேநா�கிேய அறித
 

ேவ>��." பிரமர!திர� திேல �'ள ஆயிர இதE�தாமைரேய ஆயிர�கா
 ம>டப�. 

சி3சைபயி
 ந+��� நடராச$ ெப�மா- ஆயிர�கா
 ம>டப���� எ/!த�ளி� 

தி�ம=சன4 ெகா>�, பி-7 கனகசைப�� எ/!த�L4 கா(சி தா- தாிசன� 

என$ப��. 

 

இனி, வ>ணா- ஆகிய ஆ-மா ஆனவ-, ேதாB��� க
லாகிய அ!த� 

கரண4களி- ேம
 உ'ள, இ!திாி ய4களாகிய க>மாBகளி- வழியாக0�, 

ஐ�7ல-களாகிய ேமா(ைடகளி- வழியாக0� ெச
லாம
 உ1# வாச, 

நி1#வாச4களாகியகைரைய யைட��, வி>ணா; ஆகிய #/ைன வழியாக$ 

பிராண வா�ைவ� ேத�கி, ச!திர ம>டல�ைத �லா�கினியா
 இளக$ப>ணி 

ஒ/�� அத�ைத� �ளமாகிய உட�பிேல ேத�கி நிைறவி��, ேம
 ேநா�கி$ 

பர=ேசாதிைய தியானி�க அ/�காகிய ஆணவமல� நீ4��. பர=ேசாதி உ>டா�. 

இதைன, 

 

"வ>ணா- ஒ?��� ச�ர$ பலைகேம
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க>ணா; ேமாைழ படாம3 கைரக(+ 

வி>ணா3ைற� ேத�கி� �ள�ைத நிர$பி(� 

அ>ணா!� பா��க அ/�க3ற வாேற". 

 

எ-D� தி�ம!திர�தா
 அறியலா�. 

 

"த�பிரானா� தி�0ள�� அைட�த ஆ-மா�க', க�வி கரணாதிகளி
 உ'ள 

ஆரவார4கைள� தி�வ�( �ைணயாேன ஒ(+, ெவ3றி�டேன தி�வ+ேசர1 

ெச
H4கால�� அனவரத� பரமான!த நி��த� ப>ணிய�Lகி-ற த�பிரானா� 

தி�வ+��1 சில�7� ஓைச�� ஆன பரவி!� பரநாத� அ+யா� பிறவி��ய� 

ெக��ப+ ஆரவாாி���. இ!த$ பரநாத வழிேய ெச-; பரமான!த நி��த� 

ப>9� த�பிராைன� ெதாழ
 ேவ>��." இதைன 

 

தி�1சில� ேபாைச ெயா?வழி ேயெச-; 

நி��தைன� ��பிெட- ;!தீபற 

ேந�பட அ4ேகநி- ;!தீபற" 

 

எ-ப� எ4க' ெமBக>ட சா�திர�. 

 

இ!த நிைலயிேலதா- "ேயாக$7ரவி ேம3ெகா>டா�- 7ரவி�திரளாB 

ேயாக$ெபா?வி- அைசவி3 ேபா��'' என1 ேச�கிழா� ெப�மா- ேசரமா- 

ெப�மாைள� Iறினா�. ெப�மிழைல� �;�ப நாயனா�� இ1சிவேயாக�ைதேய 

அD(+�தா�. இதைன1 ேசரமா- ெப�மா' நாயனா� சாி�திர�தா
 ெதளிவாக 

உணரலா�. 

 

41 45 : �>ட? அதனி
 �>ட? ச�தியினிட��. I+ய அசைப -- ெபா�!திய 

அசபா ம!திரமாகிய. வி>� எ/ம!திர� ேமேலா4கி எ/த3�ாிய இரகசிய�ைத, 

(வி>� மைல) ெவளி$பட உைர�� ெவளி$பட உபேதசி��. 

அசபாம!திர�: எ-ப� ஒெர/�� ஒ�ெமாழி, அ� சகல ம!திர4க(�� ஆதாரமாB 

த
வைன� �றி�� நி3ப�. அ�வாிவ+வி
 கா(ட�த�கத-;. உபேதச� 

கிரம�தாலறிய ேவ>�வ�. சி�தா!த1ெச!ெநறியா ளைரய��� விதி$ப+ அறிக. 

இதைன� தி��லநாயனா�- 
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"ேபா3;கி-ேற- 7கE!� 7க
 ஞான�ைத� 

ேத3;கி-ேற- சி!ைத நாயக- ேசவ+ 

சா3;கி-ேற னைறேயாசிவ ேயாக�ைத 

ஏ3;கி-ேறென�பிராேனா ெர/�ேத" 

 

என0�, 

 

"ெபா-னான ம!திர� 7கல0 ெமா>ணா� 

ெபா-னான ம!திர� ெபாறிகி= #க�தா �� 

ெபா-னான ம!திர� 7ைக�>� 6ாி�கி3 

ெபா-னா�� வ
லா�� �ட�7 ெபா3பாதேம" 

 

என0�, ம!திரமாைலயி
 அ�ளி1 ெசBதைம கா>க. 

 

�லாதார�தி- - �லாதார�தினிட�திேல. �>� எ/கனைல - அதிகாி�� 

#வா?�ெத/கி-ற �லா� கினிைய. காலா
 எ/$7� க��� அறிவி�� - 

பிராணவா�வினாேல #/ைனநா+ வழியாக எ/$7� க��ைத�� ெதாிவி��. 

அத நிைல�� - #/ைன நா+யி- நிைலைய��. ஆதி�த- - Jாியகைலயான� 

இய�க� - நைடெப;� வித�ைத��. 

 

46 -- 50 : �தசகாய- - ச!திரகைலயி-. �ண�ைத�� Iறி - த-ைமைய�� ந-� 

ெவளி$பைடயாக1ெசா
?. இைட1ச�கர�தி- - இைடயிH'ள (அஃதாவ� நாபி� 

தானமாகிய மணி6ரக தலாக0'ள) ஈெர(� நிைல பதினா; கைலகளி- 

நிைலகைள��. உட
 ச�கர� உட�பிH'ள ச�கர4களி-. உ;$ைப�� கா(+-

உ;$7�கைள�� ெதாிவி��. இைட1ச�கர மாவ� நாபி, இ�தய�, க>ட�. 

7�வம�தி, ெந3றி ந�, ெந3றி ேம
பாக�, உ1சி, உ1சியி- பி-, த? யன. 

இத-ேம
 உ'ள� நிராதார�: அ� நாதா!த� தி- ேமH'ள ச�திகைலத
 

உ-மைன வைர�'ள ப�திக'. ச�திவைர <ல, J��மகைலக'. அத-ேம
 

உ'ளன அதிJ��மகைல, மகாJ��மகைலக'. களி- வ+வ�, நிற�, ெநா+�கால�, 

உபாசனா�கிரம�, ம!திேரா1சாரண�கிரம�, தியான� த?யைவகைள� 

��வ�ளா3ெப3;1 சாதைன ெசBக. ச>க <ல� ச��க J�க� 

அ;வைக$ப(ட <ல4கL�, நா
வைக$ப(ட J��ம4கL� ஆகிய 
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ப���கைலகL�, எ>க� ஆக தியான �லமாக. இனி� என�� அ�ளி 

இ-பநிைல என��>டா���ப+ அD�கிரக� ப>ணி, 

 

51 -55 : 7ாி அ(டகாய� 7ல$பட என�� - 6த� - 5, த- மா�திைர -5, 

ஞாேன!திாிய�-5 க-ேம!திாிய�-5, அ!த� கரண� -3, �ண�-1, அத3�� காரண� 

ஆகிய பிரகி�தி - 1, கலாதி-5, ஆக எ(��ெகா��கLட- I+ய பர சாீர� (அதாவ� 

அதிJ��ம ேதக�) 7ல$ப��ப+யாக அ+ேயD�� (இ�மி�ேக!திர�தி3க> ட�) 

(த-மா�திைர 5, அ!த�கரண� - 3 ஆக எ(�� J��மேதக� எ-; காேலா�தர� 

I;கிற�.] 

 

"அ�தனைம�த 0ட?� Iறினி
 

#�தம தாகிய J��ம� ெசா
H4கா
 

ச�த பாிச 0Qப ரசக!த� 

7�திமா னா4கார� 7ாிய(ட காயேம" 

      -- தி�ம!திர�. 

 

ெதாி எ(� நிைல�� ெதாிசன$ப��தி - ஆராB!த ஆ; ஆதார4கL�, நிராதார�, 

மீதான� ஆகிய எ(� நிைலகைள�� அறிய1ெசB�. க��தினி
 கபாலவாயி
 

கா(+-மன�ைத� கபாலவாயி?ேல ெபா�!த$ப>ணி, (கபாலவாயி
 - பிரமர!திர�. 

அ� ஆயிர விதE� கமல�.) இ��தி - அ!த1 சமாதிநிைலயி?��தி. �தி இனி� 

என�� அ�ளி - - K�ேப3ைற இனிைமயாக ஒ-;��� ப3றாத நாயிேனD��� 

அ�ளி1ெசB�. எ-ைன அறிவி�� - ஆ-மாவாகிய எ- நிைலைம அறிய1 ெசB�. 

என�� அ�'ெசB� - என��� கி�ைப ப>ணி. 

 

56 - 60 : -ைன விைனயி- தைல�கைள!� -அநாதிகால! ெதா(� 

இைடயறா�வ�� பிற$பிற$7�க(�� காரணமாகிய விைனகைளெய
லா� 

ேவேரா� பறி��. வா��� மன� இ
லா -வாயா3 ேப#தH� மன�தா
 

நிைன�தH� இ
லாத (ெசயல3ற). மேனாலய� - மன நிைல ஒ�4�மா;, ேத�கி - 

நிைறவி���. சி!ைத ெதளிவி�� - மன�ைத� ெதளிவி���. இ�'ெவளி இர>��� 

இட� ஒ-; எ-ன - அறியாைம அறி0 எ-D� இர>���� பிற$பிட� ஒ-ேற 

எ-; ெசா
H�ப+. அ�' த�� ஆன!த�� அ/�தி - தி�வ�'மி�தியா
 

விைளகி-ற பரமான!த�கட?ேல �Eக1ெசB�. எ-ெசவியி
 - அ+ேயDைடய 

கா�களி
. 
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61 --65 : எ
ைல இ
லா - அளவி
லாத. ஆன!த� அளி��- இ-ப�ைதY(+. 

அ
ல
 கைள!� - பிற$பிற$7� �-ப4கைள ேவேரா� ெக���. அ�' வழி கா(+ 

- தி�வ�' மா��க�ைத அC�கிரக� ப>ணி. ச�த�திD'ேள சதாசிவ� கா(+ - 

ஆகாய�திேல (7�வம�தி யிேல) சதாசிவ���திைய� தியான� ப>9 ைறைய�� 

அ�ளி. சி�த�திD'ேள சிவ?4க� கா(+ - மன�திேல (இதயகமல�திேல) 

சிவ?4க���திைய$ 6சி�� ைறைய�� உபேதசி��. அ90�� அ9வாB 

அ$பாH�� அ$பாலாB - அ9�கL��' அ9�களா�� அ>ட4க' 

எ
லாவ3றி3�� அ$பாHமாB உ'L�7ற�7� நிைற!� நி3�� நிைலைய. 

இதைன. 

 

"அ>ட4கெள
லா� அ9வாக அ9�கெள
லா� 

அ>ட4களாக$ ெபாிதாB1 சிறிதாயிD� 

அ>ட4கL'L� 7ற�74 காியாயினாD� 

அ>ட4க ளி-றா' �ைணெய-ப� அறி!தந
ேலா�'' 

            எ-D� தி�விைளயாட37ராண1ெசB�ளா
 அறிக. 

 

66 --72 : க9 3றிநி-ற க��7 உ'ேள கா(+ - க9�க' தி�!� #ைவ நிைற!த 

க��பான� (�க( க��பாகிய சிவபர�ெபா�') இர>டற அ��விதமாB நி3�� 

நிைலைய�� அறிவி��. ேவட� நீ;� விள4க நி;�தி - தி�ேவட� 

தி�ெவ>ணீ;� ெபா?��ப+ நிைலெப;�தி, I�� ெமB�ெதா>ட��ழா��ட- 

I(+ - நிைற!த உ>ைம நாய-மா�கLைடய I(ட�திேல அ+ேயைன�� 

I(�வி��, (பழவ+யா�கLட- I(+ எ-றப+) ெதா>டெரா� I(� க>டாB. 

அ+ேயD- அ+யா� ந�0ளி���� அ�ைள$7ாி யாB' எ-றா3ேபால�ெகா'க. 

அ=# அ�கர�தி- அ��ெபா�' த-ைன - ப=சா�கர�தி- அாியெபா�ைள. 

ெந=ச�க��தி- நிைல அறிவி�� - மன�தி
 நிைலயாக� ெதளி0 ெபற1ெசB�. 

த��வ நிைலைய த!� - உ>ைம நிைலயாகிய சிவேபாக�ைத Cகர1ெசB�. எைன 

ஆ>ட - எ-ைன அ+ைமயாக�ெகா>� ஆ(ெகா>ட�ளிய. வி�தக - 

ேம�பா(ைட�ைடயவேர. விநாயக- ேமலான ெபா�' யா�� இ
லா� விள4�� 

தைலவேர. விைரகழ
 ஏ - (உ�ைடய) மண�ெபா�!திய Kர�கழைலயணி!த 

தி�வ+கேள. சர> - அ+ேய4 கL��$ 7க?டமா�. (எ-;.) 

 

விநாயகரகவ பத#ைர�ட� '(றி(*விநாயகரகவ பத#ைர�ட� '(றி(*விநாயகரகவ பத#ைர�ட� '(றி(*விநாயகரகவ பத#ைர�ட� '(றி(*....    

--------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------------------------    


