
 நவரா�தி�ய�� ��கிய��வ� 

 9 ெத�வ �க இர�க� ��� நா�க� ��ைக-வ �ர�, ல��மி- ெச�வ�தி� 
 ெத�வ� ம��� மா சர�வதி- அறி� ெத�வ� ஆகிய ��� நா�க���� 
 அ��பண��க�ப���ளன. அ�ேடாப� 08 ஆ� ேததி ெகா�டாட�ப�� 
 ப�தாவ� நா�, வ�ஜ� த�மி (வ�ஜ� எ�றா� ெவ�றி ம��� ேகா� 
 எ�றா� ப��) எ�ப� அ�மாவ�� ம�� க�ைண ெபாழி��, நா� அைட�த 
 ெவ�றிைய ெகா�டா�வத�காக அவ��� ந�றி ெச��தி வழிப�வ��, 
 ேகாஷமி�வ�� ம��� ப�ரா��தி�ப�� ஆ��. ந��ைடய எதி�க� ம�� 
 நம��� இ���� த�ைமக�. ஒ�வ� இ�த 10 நா�கைள ��ைமயாக� 
 பய�ப��தி ஒ�வ�� வா��ைகைய� ப�றி அறி�� ெகா�ள��, ஒ� 
 ந�ல, அ�பான ம��� அ�கைற��ள நபராக மா�ற�கைள� ெச�ய 
 ேவ���. 

 கால�ைத சட�காக� கைட�ப���ப� ம��� தா� ��கா ம���� ம���� 
 ப�ற��, ��ைம, ேநா� ம��� இற�� ஆகியவ�றி� ப��ய�லி��� 
 எ�க��� உத�வைத�� வ��வ��க வ����வைத�� வ���பாத� இ� 
 ஒ� மத அ�ச��� ம��� எ�த வைகய��� நம�� பயனள��கா�. ��கா 
 எ�ற வா��ைத ��� எ�ற வா��ைதய�லி��� வ�த�, அதாவ� சிைற 
 வ ��. எனேவ ��கா எ�ற ெபய� இ�த கிரக�தி� உ�ள ஒ�ெவா� 
 மன�தன�� க�மாவ�� ெபா��பாளராக�� க���பா�டாளராக�� 
 இ���� அ�த சிற�த ஆ�ைமைய �றி�கிற�. எனேவ, தாய�ட� நா� 
 ெச��� ப�ரா��தைன, இ�த சிைறய�லி��� எ�கைள வ��வ��பத�காக 
 இ��க ேவ���, இதனா� நா�க� ம���� வ ������ ெச�ல 
 அ�மதி�க ேவ���, ம���� கட�ள�ட� ெச���க�. 

 சிைறய�� வா�ட�ட� அவ� ஒ�ப�ட�ப�கிறா�, அவ� ெச�த 
 ��ற�க��� ம�ன��க�பட ேவ��� எ�� ேக��� ெகா�ட ஒ� 
 நப��� பேரா� ப���ைர�க�ப�வா� ம��� ஒ� சிற�த வா��ைகைய 
 நட��வத�� ப�கார� ெச�தா�. தாய�� க�ைண ம��� க�ைணயா� 
 ம��ேம த�ைதைய எ�ப� ேநசி�க ேவ��� எ�பைத அறிய ����. 
 �மதி ராதாராண�ய�� க�ைணயா� ம��ேம கி��ணைர ேநசி�க 
 ����. ஒ�ெவா� இ������ என� தா�ைமயான ேவ��ேகா� 
 எ�னெவ�றா�, நா� மத�தி�� ேமேல வளர ேவ��� ம��� 
 வ�தைவகைள �ைறமதி�ப��� உ�ப���� ம��� இழி�ப���� சில 



 ேதைவய�ற பழ�க�கைள ச�ெச�ய ேவ���. அவ�க� வ�தைவகளாக 
 மாறிய� அவ�கள�� தவற�ல எ�பைத��, அவ�க� வழ�க� ேபா� 
 சாதாரண வா��ைகைய வாழ அ�மதி�க ேவ��� எ�பைத�� 
 எ�க���� ெத�ய�ப����க�. அவ�க� ச�தாய�தி� 
 ெவள�ேய�ற�ப�டவ�களாக உணர�ப�வத��� பதிலாக எ�லா மத 
 நைட�ைறகைள�� ெதாட��� ெச�ய அ�மதி�க�பட ேவ���. 

 வ�தைவக��கான இ�த அந�திைய ஆ�க� எ��� நி�� �றிய��க 
 ேவ��ய ேநர� இ�. உ�க� எ�ேபா�� நல� வ���ப� ப���ஜி *� 
 ப�ர�ம ச�ஹிதா உைர 44 *சி���-நிைல-ப�ரளய-சாதனா-ச�தி ஏக சாேயவ 
 ய�ய �வனன� ப�பாரதி ��கா இ�ச��ப� அப� ய�ய சா ேக�ேட� ச 
 ேகாவ��த� ஆமி சி�� ஆ�றலி� நிழலி� இய��, இ�த உலக உலகி� 
 உ�வா���, பா�கா��� ம��� அழி��� நி�வனமான ��கா என 
 அைன�� ம�களா�� வண�க�ப�கிற�. ��கா யா�ைடய வ���ப�தி�� 
 ஏ�ப பழைமயான கட�� ேகாவ��தைர வண��கிேற�. (� ப�ர�ம 
 ச�ஹிைத/ப�திேவதா�த ேவதபாேச)* ப�ைடய ேவதமான ப�ர�ம 
 ச�ஹிதாவ�� இ�த வசன�தி� உ�ெபா�ள��, ைவ�ணவ அறிஞ� �ல 
 ப�திசி�தா�த சர�வதி 

 ெபா�� ப�ரப�ச� ஆ�மா��� சிைற ேபா�ற� எ�� �வாமிஜி 
 வ�ள��கிறா�. இ�த சிைறய�� காவல� ��கா. ��கா பைட�ப�� நி�திய 
 ெப� ெகா�ைக ம��� அவ� ஆ�ம�க ஆ�மா�கைள ெபா�� உட�ட� 
 அைடயாள� கா��� ஆ�றலாக ெவள��ப�கிறா�, இ� அவ�கள�� க�ம 
 ெசய�பா�ைட நிைலநி���கிற� ம��� அவ�கள�� ஆ�ம�க 
 அைடயாள�ைத ம���� ெப�வத�� பதிலாக ெபா�� உட�கள�� 
 ப�ற����� ப�ற� ப�ற���ப� க�டாய�ப���கிற�. இ� ��காைவ ஒ� 
 த�ய ெத�வமாக ஆ��கிற� எ�� சில� நிைன�கலா�, சா�தாைன 
 (ஷன�ேத�) ேபாலேவ ஆ�மா�கைள�� த�க� ஆ�ம�க பாைதைய 
 ைகவ��� இ��ட ப�க�தி��� ���கிற�. இ��ப���, ��கா ேவத 
 மரப�� ேபா�ற�ப�� ெத�வ�. அவ� ம�ெறா� வ�வ�தி� 
 சிவெப�மான�� �ைணவ�யான பா�வதியாக ெவள��ப�கிறா�. ��கா 
 ம��� சிவ� இ�வ�� ெபா�� உ�வா�க�தி� த�காலிக இ��� ம��� 
 நி�திய ஆ�ம�க ப�ரப�ச�தி� த�க� பா�திர�கைள� ெகா���ளன�. 
 அவ� எ�லா ெத�வ�க���� ஆதாரமாக��, ப�ரப�ச�தி�� ஒ� 
 தாயாக�� இ��கிறா�. அவ�� �ய கட�ள�� ப�த�. 

 ஆ�மா�கைள மாையய�� சி�க ைவ�பத�கான அவள� காரண�க� 
 கட�� ம�� ெபாறாைம அ�ல� கலக� காரணமாக இ�ைல, அ� 



 சா�தாைன� ேபாலேவ உ�ள�, ஆனா� கட�ள�� ெத�வ �க வ���ப� 
 எ�னெவ�றா�, ெபா�� ப�ரப�ச�தி��� இ�ைமைய பராம��க ஒ� 
 ெகா�ைக உ�ள�, அ� ஒ� ஆ�மா அவ�கள�� ெத�வ �க�ைத 
 ஏ���ெகா�ள அ�மதி�கிற� ஆ�ம�க ஆ�ற�, அ�ல� சா�தான�� 
 இ��ட பாைதைய எ���� ெசா�ல, ெவ�ேவ� உட�கைள 
 அ�பவ��க��. ��கா கட�ள�� ம�ெறா� ெபயரான ேகாவ��திடமி��� 
 உ�தர�கைள� ெப�கிறா�, ேம�� ேகாவ��தா ��ைமயான 
 உ�ைமைய� ேத�ேவா�� தைடகைள ந��க வ�����ேபா� ��கா தா� 
 மாையய�� ��திைரைய அக��வா�. தச மகாவ��யா�க� எ�� 
 அைழ�க�ப�� ப�� ெத�வ�கள�� ��கா தன� வ�வ�ைத 
 வ���ப���கிறா�. கிழ�� ம��� ேம�க�திய கலா�சார�கள�� மிக�� 
 �க�ெப�ற காள� ெத�வ�. அவள� ேதா�ற�தி�� �ரணாக, காள�ைய 
 காள� மா- மா எ�� ெபா��, காள� ச�தி அ�ல� பைட�ப�� ெப� ஆ�ற�. 

 ம�ற ெத�வ�க� தாரா, லலிதா-தி��ர��த�, �வேன�வ�, ைபரவ�, 
 �மாவதி, பகல�கி, மாத�கி, கமலா ம��� சி�னம�தா, அவ� தைல 
 ����க�ப�டா�. இ�த ெத�வ�க� பல ெத�வ �க�தி� ேம�க�திய 
 ��ேனா���� ேகாரமான வ�வ�கைள� ெகா���ளன, ஆனா� 
 அவ�றி� ஒ�ெவா� �ணாதிசய�க�� ெசய�பா�க�� ��ைமயான 
 உ�ைம�டனான அவ�கள�� ெத�வ �க ெதாட�ைப� �றி�கி�றன. 
 உதாரணமாக, �ம�-பாகவத�, ஜட பரத� எ�ற ெபய�� ேகாவ��த ப�த� 
 ப�ர காள� எ�ற காள� கட�ள�� வழிபா�டாள�களா� எ�ப� கட�த�ப�டா� 
 எ�ற கைதைய� ெசா�கிற�. அவ�க� காள�ய�� இ�ப�தி�காக ப�தைன 
 ெகா�ல எ�ண�னா�க�, காள��� ேகாவ��த ப�த� எ�பைத ���� 
 ெகா�ளவ��ைல. 

 காள� ெத�வ�திலி��� தன� வ�வ�தி� ெவள��ப�� �ர�� 
 ப��ெதாட�பவ�கைள� ெகா�றா�. காள� ேப�கைள� ெகா�றவ� ம��� 
 கட�ள�� ப�த�கைள� பா�கா�பவ�. அவ� எ�லா ஆ�மா�கைள�� 
 மாையயா� கவ��தா��, த�க� ஆ�ம�க அைடயாள�ைத ம��க 
 வ����ேவா��� ��கா�� �ய உண�த� பாைதய�� பா�கா�பா� ம��� 
 உத�வா�. ேம�� அவ� �� ப�ரப�ச�ைத�� உ�வா��� ஆ�ற� 
 எ�பதா� அவ� அைனவ�� தாயாக� க�த�ப�கிறா�. ப�திசி�தா�த 
 சர�வதி மகாரா� ேம�க�ட வசன�தி� ெபா�ள�� ��கிறா�: *“��கா, 
 இ�த உலக ம�களா� வழிபட�ப�டவ�, ேமேல வ�வ��க�ப�ட ��ைக. 
 ஆ�ம�க ��கா, உ�ச கட�ள�� ஆ�ம�க ம�டல�தி� ெவள���ற 
 ��மைற�பான ம�திர�தி� �றி�ப�ட�ப���ள�, இ� கி��ண�� 
 நி�திய பண��ெப�, எனேவ, இ�த உலக�தி� ��காவ�� நிழ� இ�த 
 உலக�தி� ெசய�ப�� ஆ�நிைல உ�ைம. உலக� அவர� 



 பண��ெப�ணாக. "** ரா� க�பா* 9 நா�கள�� ப�த�க� �ைஜய�� 
 ப�ேக�பத�காக��, தாைய� �க��� பஜைன ம��� கீ��தன�ைத� 
 பா�வத��� ரா� க�பாவ�� ப�ேக�பத��� ம�தி� ெச�ல மிக�� 
 மகி��சியைடகிறா�க�. 

 அ�மன�� அழகிய ெத�வ� ம�தி� ைமய�தி� ப�ரதி�ைட 
 ெச�ய�ப���ள� ம��� அவர� அழகான வ�வ�ைத ��றி வைள��� 
 ேபா� பார�ப�ய க��ப நடன� நைடெப�கிற�. ��கா ேதவ� கி��ண�� 
 ெவள���ற ஆ�றைல அள��கிற�. இ�த உலக�தி� மாையய�� 
 உய��ன�க� அவ�கைள� ேத�� ேபா� அவ�கள�� ேதைவகைள 
 வழ��வத� �ல� அவ�கைள சி�க ைவ�ப� அவ�ைடய கடைமயா��. 
 தாய�� வ�வ�ைத� ��றி நடன� ெச�வ�, ப�ற��, ��ைம, ேநா� ம��� 
 இற�� ஆகியவ�றி� இ�த ��வ��லாத �ழ�சிய�� நா� ப��ப�� வைர 
 ம���� ம���� ப�ற�� ம��� இற�ைப நிைன���கிற�. ம�ெறா� 
 ப�க�, இ�த அ�ைம�தன�திலி��� ந�ைம வ��வ����ப� நா� 
 அவள�ட� ப�ரா��தி�தா�, அவ� ந��ைடய க�மாவ�� பா�காவலராக�� 
 க���பா�டாளராக�� இ��பதா�, அவ�ைடய ஆைசயாள�க��� 
 அவ� தய�ெச�� அ�தைகய வர�ைத அள��பா�. 

 ந��ைடய மரண�தி� ேபா� இ�த உலக�திலி��� ஒ� இலவச ப�திைய 
 அ�ல� பேராைல அவ� எ�க��� வழ�க ����, நா� ஒ�ெவா� 
 உய���ளவ�கள�ட�� த�தியான, ந�ல, அ�பான ம��� கன�வான 
 வா��ைகைய வா�கிேறா�. ஒ�வ� தாய�ட� ந� த�ைமகைள அக�றி 
 அழி���ப� ேவ���ெகா�கிறா�, ேம�� நா� இய�ைகயாக ெத�வ �க 
 அைம��களாக மாற "ந�ல மன�த�களாக" மாற உத��க�. ந�ல ம��� 
 உ�னதமான �ண�கைள� ெப�வத�� தா� எ�க��� உத�வா�, 
 ேம�� அவ�ைடய ஆ�மா�கைள உய�தர கட�ளான � கி��ண�ட� 
 அவர� �ன�த நாம�கைள உ�ச���� ெசய��ைறய�� �ல� ம���� 
 இைண�பா� எ�� நா�க� அறிகிேறா�. நவரா�தி�ய�� 1 வ� - 3 வ� நா�, 
 நவரா�தி�ய�� �த� நாள��, வ ���� �ைஜ அைறய�� �திய ம� ஒ� 
 சிறிய ப��ைக தயா� ெச�ய�ப�� அதி� பா�லி வ�ைதக� 
 வ�ைத�க�ப�கி�றன. 

 ப�தாவ� நாள��, தள��க� �மா� 3 - 5 அ��ல ந�ள� இ����. �ைஜ��� 
 ப�ற�, இ�த நா��க� ெவள�ேய இ��க�ப��, ப�த�க��� அ�ைனய�� 
 ஆசீ�வாதமாக அ�ல� மகா ப�ரசா�தி� வழ�க�ப�கிற�. இ�த ஆர�ப 
 நா�க� ச�தி ம��� ஆ�றலி� ெத�வமான ��கா மா��� 
 அ��பண��க�ப���ள�. ஒ�ெவா� நா�� ���ைகய�� ெவ�ேவ� 



 ேதா�ற�தி�� அ��பண��க�ப���ள�. ெப� �ழ�ைதைய �றி��� 
 �ம�, தி�வ�ழாவ�� �த� நாள�� வழிபட�ப�கிற�. ஒ� இள� 
 ெப�ண�� உ�வமாக இ���� பா�வதிைய இர�டா� நாள�� 
 வழிப�கிறா�க�. ��கா ேதவ�ய�� அழி�கரமான அ�ச�க� அைன�� த�ய 
 ேபா��கைள�� ெவ��� உ�தி�பா�ைட� �றி�கி�றன. எனேவ, 
 நவரா�தி�ய�� ��றா� நாள��, காள� ேதவ� வழிபட�ப�கிறா�, அவ� 
 �தி��சிைய அைட�த ெப�ைண ப�ரதிநிதி��வ�ப���கிறா�. 
 அழி�க���ய ஆனா� கா�பா�ற���ய ஒ�வ�, ஆ�வ��ளவைர 
 ச�யான பாைதய�� வழிநட��கிறா�. தாைய ஒ� நவ �ன ஆ��-பேயா�� 
 ம���ட� ஒ�ப��ைகய��, ேநா�வா��ப�ட நப��� த��� வ�ைளவ���� 
 பா���யா ம��� கி�மிகைள அழி�க உ�ெச��த�ப�கிற�, ஆனா� 
 அ�த நபைர ��வ�மாக மா���. அவ� கன�வானவ� ஆனா� 
 உ�தியானவ�, ந� க�மாைவ நி�வகி�பதி� உ�தியானவ�. 
 நவரா�தி�ய�� 4 வ� - 6 வ� நா� இ�த நா�கள��, அைமதி ம��� 
 ெசழி���கான ெத�வமான ல��மி மாைவ வழிப�கிறா�க�. 

 ஐ�தாவ� நா� லலிதா ப�சமி எ�� அைழ�க�ப�கிற� ம��� அைன�� 
 ��தக�க�, ேபனா�க� ம��� இல�கிய�க� �றி�பாக �ழ�ைதக� 
 ப���� ம�தி� அ�ல� �ைஜ அைறய�� ைவ�க�ப�� அறி� ம��� 
 கைல ெத�வமான சர�வதி மாைவ அைழ�க ஒ� வ�ள�� ஏ�ற�ப�கிற�. 
 இ�த ��தக�க� மாணவ�களா� ெதாட�படவ��ைல. ஒ� நப� ஈேகா, 
 ேகாப�, காம� ம��� ப�ற வ�ல�� உ��ண�� ஆகியவ�றி� த�ய 
 ேபா��கள�� ம�� ெவ�றிைய� ெப��ேபா�,   அவ�/அவ� ெவ�றிட�ைத 
 அ�பவ��கிறா�க�. இ�த ெவ�றிட� ஆ�ம�க ெச�வ�தா� 
 நிர�ப�ப�கிற�. இ�த ேநா�க�தி�காக, நப� ெபா��சா��த, ஆ�ம�க 
 ெச�வ� ம��� ெசழி�� அைன�ைத�� ெபற ல��மி ேதவ�ைய 
 அ��கிறா�. 

 நவரா�தி�ய�� நா�காவ�, ஐ�தாவ� ம��� ஆறாவ� நா� ல��மி 
 வழிபா���� அ��பண��க�ப�வத�கான காரண� இ�தா� - ெசழி�� 
 ம��� அைமதிய�� ெத�வ�. த�ய ேபா��க� ம��� ெச�வ�தி� ம�� 
 தன�நப� ெவ�றிைய� ெப�றி��தா��, அவ� இ��� உ�ைமயான 
 அறிைவ இழ��வ��டா�. 

 ஒ� நாைள�� 9 வ�ண�கள�� ப��ய� ம��� அவ�றி� 
 ��கிய��வ� 



 ஒ�ப� நா�க� ெகா�டா�ட�க� அ�ேடாப� 17 ஆ� ேததி ெதாட�கி 
 அ�ேடாப� 26 ஆ� ேததி வ�ஜயதசமி�ட� ��வைட��. 

 வழிப�பவ�க� ��கா ேதவ�ைய ஒ�ப� நா�க� ெதாட��� ப�ரா��தைன 
 ெச�கிறா�க�. ��கா ேதவ�ய�� ஒ�ப� வ�வ�க� - ைஷலா��தி�, 
 ப�ர�மசா�ண�, ச�த�கா�தா, ��மா�டா, �க�தமாதா, கா�யாயன�, 
 க�ரா�தி�, மகாகau� ம��� சி�திதா�தி�. 

 ஒ�ப� நா�க�� வரலா�றி� ப� ஒ�ெவா� நா�� ��கா ேதவ��� 
 அ��பண��க�ப�ட ஒ�ப� வ�ண�கள�� ��கிய��வ�ைத� 
 ெகா���ளன. 

 நா� 1 - சிவ�� 

 இ�த நா� பா�வதிய�� அவதாரமான ைஷலா��தி��ட� ெதாட��ைடய 
 ப�ரதிபாடா எ�� அைழ�க�ப�கிற�. ைஷல��� மகாகாள�ய�� ேநர� 
 அவதாரமாக க�த�ப�கிற�. நாள�� நிற� சிவ��, இ� வலிைம, அைமதி 
 ம��� அைமதிைய� �றி�கிற�. 

 நா� 2 - �� 

 �வ�தியாவ��, பா�வதிய�� ம�ெறா� அவதாரமான ப�ர�ம�சா�ண� ேதவ� 
 வழிபட�ப�கிறா�. ெவ�� காலி� நட�ப� ேபால��, ைககள�� ஜபமாலா 
 ம��� கம�டல�ைத� ப���ப� ேபால��, பா�வதி ஆன�த�ைத�� 
 அைமதிைய�� �றி�கிற�. ந�ல நிற� அைமதிைய�� இ��� வ�வான 
 ஆ�றைல�� சி�த��கிற�. 

 3 ஆ� நா� - ம�ச� 

 தி�தியா ச�திரகா�தாவ�� வழிபா�ைட நிைன���கிற�, சிவைன மண�த 
 ப�ற�, பா�வதி த� ெந�றிைய அ��தச�திர�தா� அல�க��ததா� இ�த ெபய� 
 வ�த�. அவ� அழகி� உ�வக� ம��� ைத�ய�தி� அைடயாள�� �ட. 
 ம�ச� எ�ப� ��றாவ� நாள�� நிற�, இ� ஒ� வ��வ���பான நிற� 
 ம��� அைனவ�� மனநிைலைய�� உய����. 



 நா� 4 - ப�ைச 

 ச���தி ��மா�டா ேதவ�ய�� நிைன�. ��மா�டா ேதவ� �மிய�� 
 தாவர�கள�� ெகாைட�ட� ெதாட��ைடய�, எனேவ, அ�த நாள�� நிற� 
 ப�ைச. அவ� எ�� கர�கைள� ெகா�டவ� ேபால சி�த��க�ப�� �லி ம�� 
 அம��தி��கிறா�. 

 நா� 5 -சா�ப� 

 ப�சமி அ�� வழிப�� ெத�வமான�க�தமாதா, �க�தாவ�� (அ�ல� 
 கா��திேகயா) தாயா�. சா�ப� நிற� தாய�� �ழ�ைத ஆப�ைத எதி�ெகா��� 
 ேபா� மா��� வலிைமய�� அைடயாளமா��. அவ� ஒ� ெகா�ரமான 
 சி�க�தி� ம�� சவா� ெச��, நா�� ைககைள� ெகா��, த� �ழ�ைதைய� 
 ப����� ெகா�� சி�த��க�ப�கிறா�. 

 நா� 6 - ஆர�� 

 இ�த நாள�� கா�யாயன வழிபட�ப�கிற�. கா�யாய� ��காவ�� அவதார� 
 ம��� ஆர�� நிற�தா� �றி�க�ப�� ைத�ய�ைத ெவள��ப���வதாக 
 கா�ட�ப���ள�. ேபா�வ �ர� ெத�வ� எ�� அைழ�க�ப�� அவ�, ேதவ�ய�� 
 மிக�� வ��ைற வ�வ�கள�� ஒ�றாக� க�த�ப�கிறா�. இ�த 
 அவதார�தி�, க�யானா சி�க� ம�� சவா� ெச�� நா�� ைககைள� 
 ெகா���ளா�. 

 நா� 7 - ெவ�ைள 

 ஏழாவ� நா� அ�ல� ச�தமி ��கா ேதவ�ய�� மிக� ெகா�ரமான வ�வ�ைத 
 நிைன���கிற�. ��பா ம��� நி��பா எ�ற அர�க�கைள� ெகா�ல பா�வதி 
 தன� அழகிய ேதாைல ந��கியதாக ந�ப�ப�கிற�. நாள�� நிற� ெவ�ைள. 
 ச�தமிய��, ேதவ� ெவ�ைள நிற உைடய��, உமி�� க�கள�� மி��த 
 ேகாப��ட� ேதா��கிறா�, அவ�ைடய ேதா� க��� நிறமாக மா��. 

 ெவ�ைள நிற� ப�ரா��தைன ம��� அைமதிைய சி�த��கிற� ம��� 
 ப�த�க��� த��� வ�ைளவ��காம� பா�கா��� எ�பைத 
 உ�தி�ப���கிற�. 

 நா� 8 - இள�சிவ�� 



 மஹாகau� ��திசாலி�தன� ம��� அைமதிைய �றி�கிற�. இ�த நா�ட� 
 ெதாட��ைடய நிற� இள�சிவ��, இ� ந�ப��ைகைய சி�த��கிற�. 

 நா� 9 - ெவள�� ந�ல� 

 ப��ைகய�� கைடசி நாளான நவமிய��, ம�க� சி�திதா�தி�ைய 
 ப�ரா��தைன ெச�கிறா�க�. தாமைரய�� அம��தி���� சி�திதா�தி� 
 அைன�� வைகயான சி�திகைள�� உைடயவ� ம��� அ��பவ� எ�� 
 ந�ப�ப�கிற�. இ�ேக அவ��� நா�� ைகக� உ�ளன. �ல�மி ேதவ� 
 எ��� அைழ�க�ப�கிற�. அ�ைறய ெவள�� ந�ல நிற� இய�ைகய�� அழைக 
 ேபா��கிற�. 

 ____________________________________________________________________ 

 �வாமி Tejomayananda நவரா�தி� ஆ�ம�க ��கிய��வ� 

 ரா��  �ல�"இர�"  ம���  நவ  வழி�ைறயாக  "ஒ�ப�".  நவரா�தி�ய�� 
 ("ஒ�ப�  இர�க�"),  தா�  ேதவ�ய��  வ�வ�தி�  உ�ள  கட��என  ப�ேவ� 
 வ�வ�கள��  வண�க�ப�கிறா�  ��கா,  ல��மி  ம���  சர�வதி  .  ெத�வ� 
 ஒ��  எ�றா��,  அவ�  ���  ெவ�ேவ�  அ�ச�கள��  ப�ரதிநிதி��வ� 
 ெச�ய�ப��  வண�க�ப�கிறா�.  தி�வ�ழாவ��  �த�  ���  இர�கள��, 
 ���ைக  வழிபட�ப�கிறா�.  ப��வ��,  ல�மி  ம���  சர�வதி  ேதவ� 
 ���  நா�கள��கைடசி  ���  இர�கள��.  அ��த  ப�தாவ�  நா�எ�� 
 அைழ�க�ப�கிற�  வ�ஜயதசமி  .  வ�ஜயா  எ�றா�  "ெவ�றி",நா�  வழிப�டா� 
 ம��ேம  ந�  மனதி�  ம�தான  ெவ�றி  ��கா,  ல�மி  ம���  சர�வதி  ஆகிய 
 ��ைற��. 

 ��கா 

 உ�னத  ந�ப��கைள�  ெபற,  மனதி�  உ�ள  அைன��  த�ய  ேபா��க�� 
 அழி�க�பட  ேவ���.  இ�த  அழி�ேதவ�யா�  �றி�க�ப�கிற�  ��கா.��கா 
 உ�ள�  durgati  ஹ�ண�  "அவ�  எ�க�  த�ய  ேபா��க�  ந���கிற�  யா�.":இ�த 
 அவ�எ��  ஏ�  மகிஷா�ர�  Mardini,அழி�பவ�  Mahishaasura  mahisha 
 அதாவ�,(ேப�)"எ�ைம." ந� மனதி�� எ�ைம இ�ைலயா? 

 எ�ைம�றி�கிற�  தம�ண�ைத  ,  ேசா�ப�,  இ��,  அறியாைம  ம��� 
 ம�தநிைல  ஆகியவ�றி�  தர�.  எ�க����  இ�த  �ண�க�  உ�ளன. 
 நா�க�  ��க  வ����கிேறா�.  நம���  நிைறய  ஆ�ற��  ஆ�ற�� 
 இ��தா��,  நா�க�  எ���  ெச�ய  வ���பவ��ைல  -  எ�ைமைய�  ேபால 
 த�ண��  �ள�கள��  ப����ெகா�ள  வ����கிேறா�.  Puraanic  கைதய��, 



 ��கா  ேதவ�  '�க�ெகாைல  Mahisha 
 ேப�அைடயாள�தியாக��,அழி��உ�ள�.  tamoguna  எ�க��� 
 உ�ளஅழி�க  மிக��  க�னமாக  உ�ள�  எ��  (தியாக�),  ��கா  ேதவ� 
 ஹவானா  நா�  எ�க���  உ�ள  ெத�வ �க  பவ�  எ�க� 
 வ�ல���த�ைம�ைடய ேபா��க� அழி�க எ�� ேவ��� ெகா�கி�றன. 

 ல��மி 

 நம���  அறி�  ேதா��வத��,  நா�  ந�  மனைத  தயா�  ெச�ய  ேவ���. 
 மன�  ��ைமயாக��,  ஒ��க�ப��த�ப�டதாக��,  ஒ�ைற 
 ��ள�யாக��  இ��க  ேவ���;  இ�த  மன  ��திக���  ல��மி  ேதவ�ய�� 
 வழிபா��� �ல� ெபற�ப�கிற�. 

 எ�வாறாய���,  இ��  ந�  ச�க�தி�,நிைன���  ேபா�  ல��மிைய  ,  நா� 
 பண�ைத  ம��ேம  நிைன�கிேறா�  -  த�க�  ம���  டால�  ப��கைள 
 எ��வ�!  இதனா�தா�  ஒ�  ல��மி  ேகாவ�����  ெச�றா�,  ஒ� 
 ��ட�ைத�  காணலா�.அைனவ����  ப�����,  ல��மி  �ைஜ  (ல�மி 
 வழிபா�)ஏென�றா�  அவ�  ெபா��  ெச�வ�ைத 
 ப�ரதிநிதி��வ�ப���கிறா�  எ��  அவ�க�  நிைன�கிறா�க�.  ஆனா� 
 உ�ைமயான  ெச�வ�  எ�றா�  எ�ன?  ந�மிட�  ெபா��  ெச�வ� 
 இ��தா��,  �ய  ஒ��க�  அ�ல�  �ய  க���பா�  இ�லாவ��டா��,  அ��, 
 இர�க�,  ம�யாைத  ம���  ேந�ைம  ஆகியவ�றி�  மதி��க�  இ��தா��, 
 நம�  ெபா��  ெச�வ�  அைன���  இழ�க�ப��  அ�ல�  அழி�க�ப��. 
 உ�ைமயான  ெச�வ�  எ�ப�  ந�  வா�வ��  நா�  ப��ப���  ஆ�ம�க 
 வ��மிய�கள��  உ�  ெச�வமா��,  இத�  �ல�  ந�  மன�  ��ைம 
 அைடகிற�.  இ�த  உ�னதமான  மதி��க�  ந�மிட�  இ����ேபா�தா�  நா� 
 நம�  ெபா��  ெச�வ�ைத  பா�கா��  அைத  ந��  பய�ப��த  ����. 
 இ�ைலெயன�� பணேம ப�ர�சைனயாகிவ���. 

 உபநிடத�கள��  உ�ள,  �ஷிக�  ெபா��  ெச�வ�  ம��ேம 
 ேக�டதி�ைல.ம�திர�கள��  ைத�தி�ய  உபநிஷ�தி�  ,  அவ�க�  �தலி� 
 அைன��  உ�னத  ந�ப��கைள��  ��ைமயாக  வள����  ெகா���ப� 
 ேக�டா�க�.  "உ�னதமான  ந�ப��கைள�  ெப�ற  ப�ற�,  இைறவ� 
 தய�ெச��  எ�க���  ெச�வ�ைத�  ெகா��  வா��க�"  ச�யான 
 மதி��க�  ம���  ந�ல  �ண�க�  இ�லாத  நிைலய��,  ந�  பண� 
 அைன���  வ �ணாகிவ���  எ��  �ஷிக�  இ��  ெத�வ��கி�றன�,  இத�� 
 ந�ைம� ��றி��ள உலகி� எ�ண�ற உதாரண�க� உ�ளன. 

 நம�  ந�ெலா��க�கள��  ெச�வ�  நம�  உ�ைமயான  ல��மி.  அத� 
 ��கிய��வ�எ�ற  உ�ைமயா�  கா�ட�ப���ள�  ஆதி  ச�கரா�சா�யா 
 த�ைன,  Vivekachudamani,  அ�தவ�வ��கிற�  ச�ப�தி,அம���  உ�ளன  எ�� 
 அ�ல�  ெச�வ�  (மனதி�  அைமதி�ட�,  �ய  க���பா�,  �ய 
 வ�லகிய���த�,  அட�கியா�த�,  ந�ப��ைக  ம���  ஒ�ைற  �ைன  ெந�) 
 ஆ�  வ�வ�கள��ஞான�ைத  அைடய  வள��க�ப��.  இ�த 



 ந�ெலா��க�க�  ��கியமானைவ,  ஏென�றா�  ந�  �றி�ேகா�  மனதி� 
 ம�தான  ெவ�றி  -  ந�  வா�வ��  நட���  ஒ�ெவா�  மா�ற�தா��  நா� 
 கல�காத  ஒ�  ெவ�றி.  இ�த  ெவ�றி  மனைத�  தயா�ப����  ேபா�  ம��ேம 
 வ��, இ�த மன� தயா���தா�அைடயாளமா��  ல��மி  �ைஜய��  . 

 சர�வதி 

 மனதி� ம�தான ெவ�றிைய அறிவ�� �ல�, ��தலி� �ல� ம��ேம ெபற 
 ����;ேதவ�  சர�வதி 

 ேம�� �ய�தி� இ�த உய��த அறிைவ ப�ரதிபலி���. 

 பல  வைகயான  அறி�  இ��தா��  ேவத�கள��  -  ஒலி��  வான�ய�, 
 வ��வ��ைத,  க��ட�கைல,  �ழலிய�  ம���  பல  -  உ�ைமயான  அறி� 
 ஆ�ம�க  அறிவ��  உ�ள�.பகவா�  கி��ண�  ��கிறா�  பகவா�  கீைதய��  : 
 "�ய  அறிேவ  அறி�";  ேம��  அவ�,  "இ�  என�  வ��தி  ,  எ�  மகிைம"  எ�� 
 ��கிறா�.  ேவ�  வா��ைதகள��  ��வதானா�,  பல  பாட�க�  ம��� 
 அறிவ�ய�கைள�  ப�றிய  அறி�  நம��  இ��கலா�,  ஆனா�  ந��ைடய 
 �ய�ைத  நா�  அறியாவ��டா�,  அ�  மிக�ெப�ய  இழ��.  எனேவ  உய��த 
 அறி� எ�ப�ேதவ�யா� �றி�ப�ட�ப�� �ய அறி�  சர�வதி. 

 நவரா�தி� 

 இ�வா�,  நவரா�தி�ய��  ,ேதவ�  ��கா  �தலி�  மனதி�  உ�ள 
 அ��த�கைள  அக��வத�காக  அைழ�க�ப�கிறா�.ேதவ�  ல��மி  உ�னத 
 மதி�ப��கைள��  �ண�கைள��  வள��கஅைழ�க�ப�கிறா�.  இ�தியாக, 
 சர�வதி  �ய�தி�  உய��த  அறிைவ�  ெபற  அைழ�க�ப�டா�.  இ�த  ���� 
 அகநிைல  �தியாக  ெபற�ப��  ���  இர�கள��  ���  ெதா���கள�� 
 ��கிய��வ�  இ�தா�,  ப��ன�இ����  வ�ஜயதசமி  உ�ைமயான  ெவ�றி 
 நா�! 

 நவரா�தி�  ேநர�தி�,  ராசா  இ�நடன�  (ஆன�த  நடன�)  �  கி��ணா 
 ம���  ேகாப�  ேம��  ெச�ய�ப�கிற�.  மன�  ��ைமயாக��, 
 அைமதியாக��,  ேம��  மகி��சியாக��  அதிக  ��த��  ெப��ேபா�,    நா� 
 மகி��சியாக  உணரவ��ைலயா?  அேதேபா�,  ராசா  நடன�  ஆன�த�  ம��� 
 உண�தலி�  நடன�.  ஆனா�,  இ�ேபாெத�லா�,கி��ண��த��  �  ம��� 
 ேகாப�ய�கள��  ��றிநடன�  ராசா  எ�க�  ச�க�தி�  ����க�ப�ட� 
 ெத�கிற�.  சட�கி�  உ�ைமயான  அ��த��  ேநா�க��  ெப��பா�� 
 மற��வ��கிற�,  ஏெனன��  ம�ற  வைக  நடன�க���  அதிக  ��கிய��வ� 
 ெகா��க�ப�கிற�. 



 ஏ�  நவரா�தி�  வ�ழா  பக�  ேநர�ைத  வ�ட  இரவ��ெகா�டாட�ப�கிற�?  இ� 
 ம�ெறா�  �வார�யமான  ேக�வ�.  இர�  ேநரமான�  ெபா�வாக  நா�  ��க� 
 ெச���  ேநரமா��,  எனேவ  ஆ�ம�க  ெச�தி  எ�னெவ�றா�, 
 “தேமா�ண�தி�  ��கமி�லாத  அறியாைமய��  ந��க�  ந��ட  கால� 
 வா��தி��கிற��க�.  இ�ேபா�  எ��தி��க  ேவ��ய  ேநர�  வ��வ��ட�. 
 தய�ெச�� எ��தி�! " 

 ஒ�  �ைஜ��,  �ரதி��டவசமாக,  நா�க�  ஒ�ேபா��  தாமதமாக 
 எ��தி��க�  தயாராக  இ�ைல,  அதனா�  நா�க�  ேக�கிேறா�,  "இ�  எ�த 
 ேநர�தி�  ��வைட��?"  ஒ�  க�சி�காக,  நா�க�  இ�த  ேக�வ�ைய 
 ஒ�ேபா��  ேக�க  மா�ேடா�.  இர�  10.00  மண���  வ����  ���தா�, 
 “எ�ன!  வ����  ���த�?!  அ�  எ�ன  வைகயான  வ����?!  "  இ���  நா� 
 ஒ� �ைஜ�காக வ�ழி�தி��ப� க�ன�! 

 சட�கி� ��கிய��வ� 

 எ�லா��  இ�ைல,  உ�ைமதா�,  எ�லாவ�ைற��  த��வ  �தியாக� 
 பாரா���  அறி�சா�  வைக  இ����.  எனேவ,  த��வ�  அ�ல�  ஆ�ம�க 
 உ�ைம  சில  சட��  வ�வ�தி�  கா�சி�ப��த�பட  ேவ���.  இ�த 
 வழிய��,  �ழ�ைதக�  �தலி�  அறி�க�ப��த�ப��ேபா�,    அவ�க�  ஒ� 
 நடன�  அ�ல�  தி�வ�ழாைவ  அ�பவ��கிறா�க�,  ப��ன�  ேக�வ�  ேக�க� 
 ெதாட��கிறா�க�,  “இ�  எ�ன  நடன�?  நா�  ஏ�  இ�தெச�கிேறா� 
 �ைஜ  ?எ�பத�  ெபா��  எ�ன  நவரா�திர�  I?  எனேவ  இ�த�  ேக�வ�க� 
 �ழ�ைதகள��  மனதி�  எழ�  ெதாட���  ேபா�  ஒ��கிைண�க�ப�ட 
 சட�கி� ேநா�க� நிைறேவ�கிற�. 

 �ரதி��டவசமாக,  நா�க�  எ�க�  �ழ�ைதகைள  ேகாவ��கள�� 
 வ�ழா�க���  அைழ���  ெச���ேபா�,    அவ�க�  பா��பைத�  ப�றி 
 ேக�வ�கைள�  ேக�க�  ெதாட���  ேபா�,    நா�  அவ�க���  பதி�  ெசா�ல 
 ��யா�.  இ���  �ழ�ைதக�  ப��ன�  வாலிப�களாக  கலக�  ெச��� 
 ேபா�,    நா�க�  ெசா�கிேறா�,  “�ழ�ைதக���  எ�ன  ஆன�?  இ�த 
 �ழ�ைதக�  பய�கரமானவ�க�.  நா�க�  எ�க�  மத�ைத  ேக�வ�  ேக�கேவ 
 இ�ைல! 

 நா�க�  எைத��  ேக�வ�  ேக�காம�  இ��ததி�  ெப�ைம  ெகா�கிேறா�, 
 ஆனா�  நா�க�  ேக�வ�க�  ேக��  க��ப���தி��தா�  ந�றாக 
 இ��தி����.  நா�  ஏ�  ேக�கவ��ைல?  அறிவா��த  ெசயல�ற  த�ைம 
 காரணமாக.  ம�தநிைல  ப�ேவ�  வைககள��  உ�ள�.  உட�  ம�தநிைல 
 ேமாசமாக  இ�ைல,  ஏெனன��  இ�  ெபா�வாக  த�காலிகமான�.  சில� 
 த�கிய�����  மன  அ�ல�  உண��சி  மய�க�க��  உ�ளன,  ஆனா� 
 அறிவா��த  ம�தநிைல  மிக  ேமாசமான  வைகயா��,  ஏெனன��  அத� 
 ெச�வா�கி�  கீ�,  நா�  சி�தி�கேவ  வ���பவ��ைல.  ம�க�  இர�� 
 நிமிட�க�  கா��  இ�லாம�,  சில  நா�க�  த�ண��  இ�லாம�,  ஒ�  மாத� 
 அ�ல�  அத��  ேம�  உண�  இ�லாம�,  தைல�ைறகளாக  சி�தி�காம� 
 வாழ  ����  எ��  �ற�ப�கிற�!  சில�  சி�தி�க  வ���பவ��ைல.  இ� 



 எ�க�  உ�  மகிஷா  (ேசா�ேபறி  எ�ைம),  ம���  நம�  ஆ�ம�க  மகிஷா  இ�த 
 அறியாைமய�� ��க�திலி��� நா� எ��தி��க வ���பவ��ைல. 

 நா�  பா��கிறப�,  ��க��ெபா��  ேவத�கள��  ப�ரதிபலி�கிற� 
 நவரா�தி�  வ�ழாவ��:  மனைத  ��ைம�ப��தி  அைன�� 
 எதி�மைறகைள��  ந���;  ேந�மைற  ந�ப��கைள  வள����  ெகா���க�; 
 ஆ�ம�க  அறிைவ�  ெப��க�  ம���  வர��கைள  ம���க�.  இ�தா� 
 உ�ைமயான  ெவ�றி  -  மகி��சிய��  நடன�  -  இரவ��  சட�காக 
 நிக��த�ப�கிற�,  ஏெனன��  இ�வைகய��  சிவரா�தி�ய���  நம�  ஆ�ம�க 
 வ�ழி��ண�ைவ� �றி���(�ப இர�) உ�ள�. 


