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பத்ைராய்ப் பணிவார்கள் எல்லார்க்கும் அடியயன் 
பரமதையய பாடுவார் அடியார்க்கும் அடியயன் 
சித்ைத்தைச் சிவன்பாயல தவத்ைார்க்கும் அடியயன் 
ைிருவாரூர்ப் பிறந்ைார்கள் எல்லார்க்கும் அடியயன் 
முப்யபாதும் ைிருயமைி ைணீ்டுவார்க் கடியயன் 
முழுநீறு பூசிய முைிவர்க்கும் அடியயன் 
அப்பாலும் அடிச்சார்ந்ைார் அடியார்க்கும் அடியயன் 
ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக் காயே.     

-சுந்ைரர் யைவாரம் 
 
சிவனடியொரர நிந்ர  தசய்து பபசியவர்களின் நொரவ அறுத்  அறுபத்து 
மூன்று நொயன்மொர்களில் ஒருவரொகிய சத்ைி நாயைாரின் சிவப்பணி 
பமற்கூறிய ஸ்ரீ ைத்திய சொயிபொபொவின்  ிருதமொழிகளொல் ஆழமொகப் புரிந்து 
தகொள்ளக்கூடிய ொக இருக்கின்றது.   
 
           “பிறரரக் குரற கூறுவர யும் குரறவொகப் பபசுவர யும் 
 விர்க்க பவண்டும். இது தகொடிய பொவம். இது கடவுரளத் தூஷிப்ப ொகும். 
எவரொவது பிறரர தூஷரண தசய் ொல் அவரர அடித்துத்  ிருத் ினொல்கூட 
 வறில்ரல. ஏதனனில் அந்  குணத்ர பய ஒழிக்க பவண்டும்”  
- சாயிபாபாவின் பஞ்ச இரத்ைிைச் சசாற்சபாழிவு; 23 November 1987 
 
 
“எவரரயும் தூஷிக்கலொகொது. எவரரயும்  ொக்கிப் பபசக்கூடொது. பிபரரமரய 
உள்ளத் ில் நிரப்பு ல் பவண்டும். இதுபவ சரியொன சொ ரன.”                         
- சாயிபாபாவின் பஞ்ச இரத்ைிைச் சசாற்சபாழிவு; 21 November 1987 
 
“பிறரரப்பற்றித் தூஷித்ப ொ, கண்டனம் தசய்ப ொ பபசுவது தகொடிய பொவச் 
தசயலொகும். இது ஒரு தபரிய பநொய் பபொன்றது. இந்  பநொய்க்கு மருந்ப  
கிரடயொது. மிகவும் தகொடிய புற்று பநொதயனபவ இர க் கரு  பவண்டும். 
பிறரரத் தூஷிப்ப னொல் நம் அறிவு தகட்டு விடுகிறது. இ னொல் நொம் 
அபனக பிரச்சிரனகரளயும் பொ ிப்புகரளயும் அனுபவிக்கபவண்டி வரும். பர 
தூஷரணரயத்  வித்து பலொத்கொரத் ில் ஈடுபடும் எண்ணத்ர யும் விட்டு 
மன ில் த ய்வ சிந் ரனரயயும் தூய்ரமயொன அன்ரபயும் 



 

 

வளர்த்துக்தகொள்ளுங்கள். இப்படிப்பட்ட உண்ரமயொன அன்புடன் பிறரர 
பநசித் ொல் த ய்வொனுக்கிரகம் உங்களுக்குத்  ொனொகபவ கிட்டிவிடும். 
பரஹிம்தச, பரதூஷதண இரண்ரடயும் கட்டொயமொகத்  விர்க்கபவண்டும். 
பிறரர தூஷிக்கும்பபொது நீங்கள் த ய்வத்ர பய தூஷிப்ப ொகும். ஏதனனில் 
அரனவரும் பரமொத்மொவின் ஸ்வரூபங்கபள. இதுபவ சத் ியமொன வொக்கு. 
ஆகபவ பிறரர தவறுப்பர பயொ, கண்டனம் தசய்வர பயொ அடிபயொடு 
நிறுத் ிவிட பவண்டும். உங்கள் அகங்கொரத்ர யும் ஆடம்பரத்ர யும் 
தபரி ொகக் கரு ிபய பிறரர பவறுபொட்டுணர்வுடன் பநொக்குகின்றரீ்கள். இது 
மொதபரும்  வறு.”   -சாயிபாபாவின் பஞ்ச இரத்ைிைச் சசாற்சபாழிவு; 21 
November 1987. 
 
குருதவயுஞ், சிவபத்ைதரயும் யாது சசய்ைல் யவண்டும்?  
“மனி ர் எனக் கரு ொது சிவதபருமொன் எனக்கரு ி மனம், வொக்கு, கொயம் 
மூன்றினொலும் சிரத்ர பயொடு வழிபடல் பவண்டும். பிர ிஷ்ரட தசய்து 
பூசிக்கப்படும் சிவலிங்கத்ர ச் சிரலதயன்று நிரனந்து அவம ிப்பவரும், 
சிவ ீரை தபற்று இயன்றமட்டும் வி ிப்படி அநுட்டிக்கும் சிவபத் ரர 
மனி ர் என்று நிரனந்ப னும் அவருரடய பூருவ சொ ிரய நிரனந்ப னும் 
அவம ிப்பவரும்  ப்பொது நரகத் ில் வழீ்வர்.”  

- ஆறுமுகநாவலரின் இரண்டாம் தசவ விைாவிதட 336. 
 
சிவைடியாதர வழிபடாது சிவலிங்கத்தை மாத்ைிரம் வழிபடலாகாைா? 
“ஒருவன் ஒரு தபண்ணிடத்து அன்புரடரம அவளுரடய 
சுற்றத் ொரரக்கண்டதபொழுது அவனுக்கு உண்டொகும் அன்பினளவு பற்றித் 
த ளியப்படும். அதுபபொல ஒருவன் சிவதபருமொனிடத்து அன்புரடரம 
அவருரடய அடியொரரக் கண்டதபொழுது அவனுக்கு உண்டொகும் அன்பினளவு 
பற்றித் த ளியப்படும். ஆ லினொபல சிவனடியொரிடத்து அன்பு தசய்யொது 
அவமொனம் தசய்துவிட்டுச் சிவதபருமொனிடத்ப  அன்புரடயவர்பபொல் 
ஒழுகு ல் வயிறு வளர்ப்பின் தபொருட்டும், இடம்பத் ின் தபொருட்டும் 
நடித்துக்கொட்டும் நொடகமொத் ிரரபய அன்றி பவறில்ரல.“ 

- ஆறுமுகநாவலரின் இரண்டாம் தசவ விைாவிதட 338 
 

குருவுக்கும் சிவைடியாருக்கும் சசய்யத்ைகாை குற்றங்கள் யாதவ? 
“கண்டவுடன் இருக்ரக விட்தடழொரம; அவர் எழும்தபொழுது உடன் எழொரம; 
அவர்  ிருமுன்பன உயர்ந்  ஆசனத் ில் இருத் ல்; கொரல 
நீட்டிக்தகொண்டருத் ல்; சயனித்துக்தகொள்ளு ல்; தவற்றிரல பொக்குப் புசித் ல்; 
பபொர்த்துக்தகொள்ளு ல்; பொதுரகபயொடு தசல்லல்; சிரித் ல்; 
வொகனபமறிச்தசல்லல்; அவரொபல  ரப்படுவர  ஒரு ரகயொல் வொங்கு ல்; 
அவருக்குக்தகொடுக்கப்படுவர  ஒரு ரகயொற் தகொடுத் ல்; அவருக்குப் 
புறங்கொட்டல்; அவர் பபசும்தபொழுது பொரொமுகம் தசய் ல்; அவர் 
பகொபிக்கும்தபொழுது  ொமும் பகொபித் ல்; அவருரடய ஆசனம், சயனம், 
வஸ் ிரம், குரட, பொதுரக மு லியரவகரளத்  ொம் உபபயொகித் ல்; 
அரவகரளத்  மது கொலினொபல  ீண்டல்; அவரது  ிருநொமத்ர  மகிரமப் 



 

 

தபொருள்படும் அரடதமொழியின்றி வொளொ தசொல்லல்; அவரர யொரொயினும் 
நிந் ிக்கும்தபொழுது கொதுகரளப்தபொத் ிக்தகொண்டு அவ்விடத் ினின்று 
நீங்கிவிடொது பகட்டுக்தகொண்டிருத் ல் மு லியரவகளொம்.”      
                        - ஆறுமுகநாவலரின் இரண்டாம் தசவ 
விைாவிதட 349 
 
ைான் வழிபட்டுவந்ை ஆசாரியன் சபரும் பாவங்கதேச் சசய்வாைாயின் 
அவதை யாது சசய்ைல் யவண்டும்?  
“ ொபன பூசித்து வந்  சிவலிங்கம் அக்கினியொபல பழுதுபடின் அ ரன 
இகழொது மனம் தநொந்து ரகவிட்டு பவதறொரு சிவலிங்கத்ர க் 
ரகக்தகொள்வதுபபொலத்  ொன் வழிபட்டுவந்  ஆசொரியன் சிவநிந்ர , 
சிவத் ிரவிய அபகொரம் மு லிய தபரும்பொவங்கள் தசய்து தகடுவொனொயின் 
அவரன இகழொது மனம் தநொந்து ரகவிட்டு பவபறொரொசொரியரன அரடந்து 
வழிபடல் பவண்டும்.” 

- ஆறுமுகநாவலரின் இரண்டாம் தசவ விைாவிதட 354 
 

ஆண்டான் அடியவ ரார்க்கு வியராைிகள் 
ஆண்டான் அடியவர் ஐயயமற் றுண்பவர் 
ஆண்டான் அடியாதர யவண்டாது யபசியைார்  
ைாம்ைாம் விழுவது ைாழ்நர காகுயம   

- ைிருமந்ைிரம் 537 
 

பத்ைிைி பத்ைர்கள் ைத்துவ ஞாைிகள் 
சித்ைம் கலங்கச் சிதைவுகள் சசய்ைவர்  
அத்ைமும் ஆவியும் ஆண்சடான்றில் மாண்டிடும் 
சத்ைியம் ஈது சைாநந்ைி ஆதணயய            

-ைிருமந்ைிரம் 532 


