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எந்தத் ததய்வமும் அந்த ததய்வம் தான் எண்ணிப் பார்க்ககயிலே  

அது சிறியவராவதும்  தபரியராவதும்  நாம் பண்ணும் பூகையிலே!. 

 

 

நாம் எல்லலாரும் பூசை தான் சைய்கின்ல ாம். அவரவர ்அறிவுக்கு அவரவர ் 

சமய்சயன்று காணும் கடவுசை அவரவர ்அறிந்த வழியில் பூசை 

சைய்கின்ல ாம்.  

 

சிலருக்கு காலைதான் கடவுை்; சிலருக்கு கல்விலய கடவுை்; சிலருக்கு கசலதான் 

கடவுை்; சிலருக்கு காமலம கடவுை்;  சிலருக்கு தாம் ைாரந்்த ைமூகலம கடவுை்; 

சிலருக்குத் தமது லதைலம சதய்வம்; ,சிலருக்கு குடும்பலம ககாவில்; சிலருக்கு 

கணவலன கண்கண்ட சதய்வம்; சிலருக்கு காதல் சைய்யும் மசனவிகே ைக்தி;  

சிலருக்குை ்சைய்யும் சதாழிலல சதய்வம்; சிலருக்கு அடியார ்பணிலய அரன் 

பணி;  சிலருக்கு மக்கை் லைசவலய மலகைன் லைசவ; சிலருக்குத் தாம் பபற்ற 

குழந்சதககே பதே்வம்; சிலருக்கு குருலவ சிவம்; சிலருக்கு அன்லப கடவுை்; 

சிலருக்கு மண் சதய்வம் , சிலருக்கு மரம் பதே்வம்; சிலருக்கு மசல சதய்வம்; 

சிலருக்கு மனிதன் சதய்வம்;  சிலருக்கு இய ்சகலய கடவுே்; சிலருக்கு 

சூரியலன வணங்கும் கடவுை்; பசித்தவனுக்கு உணலவ சதய்வம், பதவியில் 

இருப்பவனுக்கு அதிகாரலம கடவுை். 

 

மனிதர ்மட்டுமல்ல ஈ ,எறும்பு ,காக்சக ,குருவி ,நாய் ,பூசனகளும் கூட இந்த 

பூசை தான் சைய்கின் ன. இத்தசன பூசைகளுக்கும் கடவுே் ஒருவகர. அவரவர ்

நிசலக்கு ஏ ்ப அவரவர ்பைே்யும் பூசைகசே அவரவர ்சமய்சம நிசல அறிந்து 

ஏ ்பதும் பலன் தருவதும் ஒலர கடவுலை.  

நாம் அற்ப லநாக்கங்களுக்காகை ்சைய்யும் பூசைகளுக்கு சிறு சதய்வமாக 

இருப்பதும் இந்த கடவுலை. எமது அறிவு வைர வைர, லநாக்கங்கை் விைாலமாக 

ஆக எம் ஒவ்சவாருவருடனும் என்றும் இசணபிரியாது எம் அறிவுக்கு அேவாக 

அசமந்து வேரவ்தும் இந்த கடவுகே.   

 “என் அறிவுக்கு அளவான அதிையமம” 

- அபிராமி அந்தாதி 
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ெடம் - ெலபிறவிகளின் அனுெவத்தினூடாகமவா  அல்லது 

ெடிெ்ெறிவினூடாகமவா அல்லது வாழ்க்சகயில் ஒவ்தவான்றாக 

கடந்மதா  ஒவ்தவாருவரும் இயல்ொகமவ ஒவ்தவாரு ெடி நிசலக்கு 

வருகின்மறாம்.   

 

இறுதியில் நாம் ஆன்ம விடுதசல என்னும் லமாட்ைத்சத நாடும் லபாது 

அந்நிசலசய தருகின்  பூரணமான சபருந்சதய்வமாக, மாகதவனாக, 

மகாகதவனாக, ைரக்வஸ்வரனாக, பரகமஸ்வரனாக வருவதும் அந்தக் கடவுகே. 

இந்த நிசலக்கு வந்த பின்னர ்அற்ப கநாக்கங்களுக்காகை ்பைே்யும் சிறுபதே்வ 

வழிபாடுகேில் நமக்கு நாட்டம் இல்லாது கபாகின்றது. 

“ வீமே ெலிகவர் ததய்வங்கள் ொற்தைன்று மிக்கவன்பு பூமேன்” 

- அபிராமி அந்தாதி 

 

தைன்றுநாம் சிறுததய்வம் லைர்லவா மே்லோம் 

சிவதபருமான் திருவடிலய லைரப் தபற்லறாம் 

- திருநாவுக்கரைர் மதவாரம்   

 

சிவதனாத ாக் குந்ததய்வந் லதடினும் இே்கே 

அவதனாத ாப் பாரஇ்ங்கும் யாவரும் இே்கே 

- திருமந்திரம் 

 



நமது பூசை வழிபாடுகளும் அவற்றின் லநாக்கங்களும் புரிதல்களும் 

சிறியனவாக இருக்கும் லபாது எந்த சபருந் சதய்வத்சத வழிபட்டாலும் அது சிறு 

சதய்வலம. எந்த சிறு சதய்வத்சதயும், உணரவ் ்  மரதச்தலயா, கல்சலலயா, 

மண்சணலயா கூட உயரந்்த லநாக்குடனும் பரந்த புரிதலுடனும் பூசிக்கும்கபாது  

அதுலவ பபருந்சதய்வமாகி விடுகி து.  

 

ராமகிருஷ்ணர ்– தெரும்ததய்வமாக காளி 

 

                                               
 

அற்ப கதசவகளுக்காக வழிபடும்கபாது சிறுததய்வமாக காளி 

 

                  
 



இதுகவ கல்சலயும், மண்சணயும் கடவுோக்கி வணங்கும் எமது விக்கிரக 

வழிபாட்டின் அடிப்பசட. இதுகவ சைவமானது உலகாேதம் என்னும் நாத்திகம் 

உட்பட அசனத்து உலகின் கடந்தகால, நிகழ்கால மற்றும் எதிரக்ாலை ்

ைமேங்கே், தத்துவங்கே் அசனத்சதயும் தனது காவலரண்கோகவும், தன்சன 

வந்தசடயும் ஏணிப்படிகோகவும் சவத்துப் கபணும்  பபாறிமுசற.  

 

                             

 
 

 

”முத்திசய முற்ற சவத்தார் முசறமுசற தநறிகள் சவத்தார்” 

- திருநாவுக்கரைர் மதவாரம் 

 

“மெேித் ததாழுெவர் தொன்னுலகு ஆள்ழெ் பிறங்கருளால் 

ஏேிெ் ெடிதநறி இட்டுக் தகாடுத்து” 

- திருநாவுக்கரைர் மதவாரம் 

 

”குழந்சதயும் ததய்வமும் தகாே்டாடும் இடத்தில்” 

 



“இங்கு நாம் சிேருக்கு பூைகன இயற்றினாே் இவர்கலளா  

வந்து அங்கு வான் தருவர்? அன்லறே் அத்ததய்வம் அத்தகனக் காே்; 

எங்கும் வாழ் ததய்வதமே்ோம் இகறவன் ஆசேயினாே் நிற்பது “ 

- சிவஞானசித்தியார் 

 

ஏகம் ைத் விெ்ரதீம் ெஹூதா வதந்தீம் 

உே்ேது ஒன்கற; அதுகவ பலவாறாகப் கபைப்படுகின்றது. 

- இருக்கு மவதம் 

 

                               
 

May Who is the Brahman of the Hindoos, Ahurat Mazda of the Zoroastians, Jehowa of the 

Jews, The Father in Heaven of the Christians give strength to you.  

இந்துக்கேின் பிரம்மான், பைாரஸ்திருேரக்ேின் அஹூரத் மஸ்டா, யூதரக்ேின் 

பேகஹாவா, கிறிஸ்தவரக்ேின் பரகலாகத்தில் இருக்கின்ற பிதா என்று 

பலவாறாக அசழக்கப்படுகின்ற ஒகர இசற உங்கசேப் பலப்படுத்தட்டும்.  

- சுவாமி விமவகானந்தரின் அதமரிக்கெ் மெருசர  

 

விரிவிலா அறிவிலார்கள் மவதறாரு ைமயம் தைய்து 

எரிவினால் தைான்னாமரனும் எம்பிராற்கு ஏற்றதாகும். 

- 4ம் திருமுசற, திருநாவுக்கரைர் மதவாரம் 

 

ஆதராருவர ்உள்குவார் உள்ளத்துள்மள 

அவ்வுருவாய் நிற்கின்ற அருளும் மதான்றும்.  

- 4ம் திருமுசற, திருநாவுக்கரைர் மதவாரம் 

 

 



அருவமும் உருவும் ஆனாய் என்றும், 

உளமன என்றும், இலமன என்றும், 

தளரான் என்றும், தளர்மவான் என்றும், 

ஆதி என்றும், அமைாகினன் என்றும், 

மொதியிற் தொலிந்த புராேன் என்றும்,  

இன்னசவ முதலாத் தாமறி அளசவயின் 

மன்னிய நூலின் ென்சமயில் மயங்கிெ், 

பிேங்கி மாந்தர் தெற்றிசம மநாக்கி, 

அேங்கிய அவ்வவர்க்கு அவ்சவயாகி, 

அசவ ெற்றிய ெளிங்கு மொலும் 

ஒற்றி மாநகர் உசடமயாய் உருமவ. 

 

(அகைாகினன் – ைமணரின் அருககதவர,் 

கபாதியிற் பபாலிந்த புராணன் – பகௌதம புத்தர)் 

- 11ம் திருமுசற, ெட்டினத்துெ் பிள்சளயார் அருளிய - 

திருதவாற்றியூர் ஒருொ ஒருெஃது 12-16 

 

எவ்வுருவில் யாதராருவர் உள்குவார் உள்ளத்துள் 

அவ்வுருவாய்த் மதான்றி அருள் தகாடுெ்ென் – எவ்வுருவும் 

தாமனயாய் நின்றளிெ்ொன்…. 

- 11ம் திருமுசற, மைரமான் தெருமாள் அருளிய  

திருக்சகலாய ஞான உலா 

 

இதுமவ தொருள் என்று எவதரவர் கூறினும் ஏற்ெது எதுமவா 

அதுமவ தொருள் என்று அறிந்து தகாே்மடன். 

- குமரகுருெரர் திருவாரூர் நான்மேி மாசல – 23 

 

இவமர முதல்மதவர் எல்லார்க்கும் மிக்கார் 

இவர் அல்லர் என்றிருக்க மவே்டா கவராமத 

காதலித்தின் மறத்துதிமரல் காளத்தி யாள்வார்நீர ்

ஆதரித்த ததய்வமம யாம். 

- 11ம் திருமுசற, நக்கீரர் அருளிய 

கயிசலொதி காளத்திொதி அந்தாதி 

 

 

இதனாகலகே சைவ மரபில் நிற்கும் சிவாைை்ாரிோரக்ே் கவதாந்தம், சவணவம் 

முதலான புறைை்மயிகளுக்கு மட்டுமல்ல பபௌத்தம் கபான்ற 

புறப்புறைை்மயிகளுக்கும் அவரக்ேின் பதே்வ மூரத்்தங்கே், ஆலேங்கே், 

அடிோர ்மூரத்்தங்கேின் பிரதிஷ்சட முதலானவற்சறை ்பைே்து 

பகாடுப்பதற்கும் உரித்துசடேவரக்ே் எனை ்சிவாகமங்கே் விதித்திருக்கின்றன 

கபாலும்.  

 


