ேவள்வ� �ைசய�ன் மகத்�வம்
இந்� மதத்தில் �ன்� வழிபாட்� �ைறகள் ெபா�வாக இ�ந்தன. ேவத மரைபத் த�வ�ய
ைவதிக �ைற, திராவ�டர்கள�ன் மரைபத் த�வ�ய ஆகம �ைற, சித்தர்கள், ேயாகிகள்
ேமற்ெகாண்ட தாந்தி�க �ைற
ைவதிக �ைற:
ஒ� ேவள்வ�க் �ண்டம் அைமத்�த் ெதய்வங்கைள ேவண்�க் ெகாண்�, அவற்�க்��ய
மந்திரங்கைள ெசால்லி, அக்கின� வளர்த்� அத் ெதய்வங்க�க்��ய பைடயல்கைள
ேவள்வ�க் �ண்டத்தில் ஆ�தியாக அள�ப்ப�ைவதிக �ைற.
ஆகம �ைற:
ஒ� ெதய்வ வ�க்கிரகத்ைத

நி�வ�, ேதாத்திரங்கள் ெசால்லி, மல�ட்� அர்ச்சைன

ெசய்வ� ஆகம �ைற.

தாந்தி�க �ைற:
சக்கரங்கள், மண்டலங்கள், நியாசங்கல், �த்திைரகள், மந்திரங்க�டன் ெதய்வங்கைள
வழிப�வ� தாந்தி�க �ைற.

ஒ� காலத்தில் இைவ தன�த்தன�ேய ப�ன்பற்றப்பட்� வந்தன. காலப்ேபாக்கில் இைவ
�ன்�ம் ஒன்�டன் ஒன்� கலந்�வ�ட்டன. இன்� தி�க்ேகாய�ல் �ம்பாப�ேடகங்கள��ம்,
ேகாய�ல் வழிபாட்��ம்ேமற்கண்ட �வைக வழிபாட்� �ைறக�ம் கலந்ேத உள்ளன.
அன்ைன ஆதிபராசக்தி இந்த அவதார காலத்தில் பண்ைடய ேவள்வ�கள�ல் இ�ந்த தகாத
அம்சங்கைள ந�க்கி, இந்த �க தர்மத்�க்�த் தக்கப�பஞ்ச�தங்கைள வழிப�ம் இயற்ைக
வழிபாடாக ேவள்வ�ப் �ைசகைள அறி�கப்ப�த்தினாள். அ� மட்�மன்றி ேவள்வ�கள�ன்
மகிைமையத் தன் பக்தர்க�க்�ம் ெதாண்டர்க�க்�ம் ��ய ைவத்தாள்.ஒவ்ெவா�
வ�ழாைவெயாட்��ம் ேவள்வ�:நம் சித்தர் ப�டத்தி�ம் எந்த ஒ� வ�ழா நடந்தா�ம்,
ஒவ்ெவா� வ�ழாவ�ன் ேபா�ம் ேவள்வ� நடத்தப்ப�கிற�.

சித்திைரப் ெபளர்ணமி வ�ழாவ�ன் ேபா� மிகப்ெப�ய அளவ�ல் கலச வ�ளக்� �ைச
நடத்�மா� பண�ய��வாள். அந்த ேவள்வ�ய�ல் இடம் ெப�கிற கலச வ�ளக்�கைள
வாங்கிச் ெசன்� வட்�ன்
�
�ைசயைறய�ல் ைவத்� வழிபட்� வ�மா� ��வாள்.
ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் கலசம், வ�ளக்� வாங்கிச் ெசன்� மன்றங்கள��ம், வ�கள��ம்
�
ைவத்�ப் �ைச ெசய்�மா� ெசால்வாள் அன்ைன ஒ� �ைற �றிப்ப�ட்டாள்: ஒவ்ெவா�
ஆண்�ம்
கிரகங்கள�ன் ேபாக்கில் மா�தல்கள் ஏற்ப�கின்றன. ஒவ்ெவா� கிரகத்�க்�ம் அவரவர்
இன்ப�ன்பங்க�க்�ம் ெதாடர்� உண்�.
அவரவர் ஊழ்வ�ைனக்�ம் ெதாடர்� உண்�. அவரவர் ைகேரைககள�ல் ஏற்ப�ம்
மாற்றங்கைள ைவத்� இவ்�ண்ைமகைள அறியலாம். எனேவ அவ்வப்ேபா�, மாறிவ�ம்
கிரக நிைலக�க்� ஏற்ப இங்� ேவள்வ� ெசய்யப்ப�கிற�. எனேவ ஒவ்ெவா�
ேவள்வ�ய��ம் கலந்� ெகாண்�
கலச வ�ளக்� வாங்கிச் ெசன்� �ைச ெசய்! உள்�ணர்ேவா� ெசய்�ம் �ைசக்ேகற்ப உன்
பாவச் �ைம �ைற�ம்!” என்� அன்ைன ெசால்லிக் காட்�னாள்.
ேவள்வ�ய�ன் பயன்கள்.
"மைழக் க� உய�ர்க்�ம் அழல்திகழ் அட்�ல்” என்கிறார்.
1. �ைக, ேஜாதி, ந�ர்த்�ள�, காற்� இவற்றின் ேசர்க்ைகேய ேமகம். இந்த நான்கின் ேசர்க்ைக
இ�ந்தால் மட்�ேம மைழ ெபாழி�ம். இந்த நான்ைக�ம் ஒ� ேசரக்�ட்�வ�க்�ம் சக்தி
ேவள்வ�க்� உண்� என்கிறார் கவ� காள�தாசர்.
சமண மதத்தவ�ம், சமணத் �றவ�க�ம் ஒ� காலத்தில் ேவள்வ�ப் �ைசகைள நிந்தைன
ெசய்� வந்தனர். ஆய��ம், சிலப்பதிகாரம் பா�ய சமணத் �றவ� இளங்ேகா அ�கள்
ேவள்வ�ச் சாைல பற்றிக் �றிப்ப��ம் ேபா� சாதாரண ேமகங்கைளச் �ல் ெகாண்ட மைழ
ேமகங்களாக மாற்�ம் சக்தி பைடத்த யாகசாைல என்� இதற்�ப் ெபா�ள். இதிலி�ந்�
ெத�வ� என்ன? ேவள்வ�ப் �ைசயால் மைழையக் ெகாண்� வரலாம் என்� ெத�கிற�
அல்லவா?

1. ேவள்வ�கள் �லமாகத் தன� மன�த�க்�ம் நன்ைம கிைடக்கிற�. ச�தாயத்திற்�ம்
நன்ைம கிைடக்கிற�. உலகத்திற்�ம் நன்ைம கிைடக்கிற�.
2. அண்டங்கள�ல் ஏேதா ஒ� சில ப�திகள் தி�த்தம் அைடகின்றன.
3. “இந்த யாகத்தின் �லமாக இந்தப் �ேலாகத்ைத�ம் வான மண்டலத்ைத�ம் �த்தப்
ப�த்�ேவனாக!” என்� �க்ஷி ஒ�வர் �க் ேவதப் பாடல் ஒன்றில் ��கிறார். ஆதலின்
ேவள்வ�ப் �ைசகளால் வான மண்டலம் �த்தப்ப�த்தப்ப�கிற�.
4. �ற்�ச் �ழல் பா�காப்�க்� ேவள்வ�ப் �ைச�ம், ேவள்வ�ப் �ைக�ம் உத�கின்றன.
5. உடல் ேநாய்கள் ந�ங்க ேவள்வ�ப் �ைக�ம், ேவள்வ�ச் சாம்ப�ம்உத�கின்றன.
6. ேவள்வ�கள் �லமாக மைறந்�ல�ம் ெதய்வ சக்திகள் தி�ப்தி அைடகின்றன.
பசியா�கின்றன. ஊட்டம் ெப�கின்றன. ஊக்கம் ெபற்� நன்ைம ��கின்றன.
7. மைறந்�ல�ம் அ�ர சக்திகள், த�ய சக்திகள�ன் ஆதிக்கம் கட்�ப்ப�த்தப்ப�கிற�.
8. ேவள்வ�ப் �ைசகள் �லம் ெதய்வ சக்திக�க்�ம், மன�த �லத்திற்�ம் பரஸ்பர
உதவ�கள் ப�மாற்றப்ப�கின்றன.
9. ேகாள்கள�ன் �ழற்சியால் ஏற்ப�ம் த�ய வ�ைள�கள�ன் பாதிப்ைபத் த�க்க யாகங்கள்
உத�கின்றன.

10.” வட்ைடச்
�
�ற்றிக் கலச த�ர்த்தம் ெதள�ப்பதன் �லம் அவரவர் ��ம்ப ஊழ்வ�ைன
ந�ங்�ம் “என்ப� அன்ைனய�ன் அ�ள்வாக்�.

11. ேவள்வ�ப் �ைசய�ல் ைவக்கப்பட்ட வ�ளக்�கைள வட்�ல்
�
ஏற்றி வழிப�வதால்
லட்�மிகரம் வந்� வாய்க்கிற�.
12. ஏவல், ப�ல்லி, �ன�யத் ெதால்ைலகள் ந�ங்க ேவள்வ�ப் �ைசகள் உத�கின்றன.
13. தன� மன�தன�ன் உடல், மனம், ஆன்மா- இவற்�க்� அளவற்ற நன்ைமகள்
கிைடக்கின்றன.
14. நம் சித்தர்ப�டத்தில் �ைறப்ப� உலக நலம் க�திய ேவள்வ�கள்- நகர நல ேவள்வ�கள்- –
��ம்பநல ேவள்வ�கள் நடத்தப்ப�கின்றன.

இைவ தவ�ர

1. ��மைன ��வ�ழா

2. தி�மண ேவள்வ�

3. வைளகாப்�

4. �ழந்ைதக�க்�ப் ெபயர் �ட்�தல்

5. காதண� வ�ழா

6. மங்கல ந�ராட்� வ�ழா

7. கால்ேகாள் வ�ழா

8. மண� வ�ழா

9. சவ அடக்கம்
10. 16- ஆம் நாள் கா�யம்

11. ந�த்தார் நிைன� நாள்

ஆகிய சடங்�கள் அன்ைன அ�ள�ய வ�தி�ைறப்ப� ேவள்வ�க்��வ�னரால் ஆங்காங்�
நடத்தி ைவக்கப்ப�கின்றன.
சக்தி ஒள� �ைல- 2011

