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சிவ த��வ� – 1 

 
1.பரமசிவ�  

ஆதிய�� வா�வ 
திய�� �ப�க� இ�லாத நிைலய�� �பமாக, 
திட�ெபா�ளாக உ�வாவைத பர�ெபா�� எ���, �ப�க� உ�வாக  
காரணமாக இ�"த க#$ %� &ல�படாத ச தி எ���, அ) ஒ�றாக 
இைண") திட�ெபா�ளா%� ெபா,) “பரமசிவ�” எ�றன. ஞான0க�. 

 
பர� எ�ப) எ�ைல. பர�ெபா�ளாவைத பரமசிவ� எ��� ச தி 

சிவமாகி�ற நிைலைய நா� ெத1") ெகா�வத2காக பரமசிவ� எ�� 
காரண� ெபயைர ைவ3தா.க� ஞான0க�. 

 
பர�ெபா�� த� அ�கி� கா"த� &ல� ேமா)� ெபா,) 5ழ2சிய�� 

த�ைம அைடகி�ற).  
 
த� ஓ8 பாைதய�� 5ழ2சியா� ஈ.�பாவ)� தன) )�வ� ப%திய�� 

தன % எதி. :ைனய�� வ�வைத  கவ.வ)� கவ.") ெகா#ட உன.ைவ 
“ெவ�ப�” தன %� உ�வா %� திற� ெப�கி�ற). 



2. சவீலி#க� 
இ3தைகய நிைல ெப�வைத3தா� சீவலி�க� எ�� ெபயைர 

ைவ கி�றா.க�.  
 
Ôஜ
வ>�ளதாக...,” ஒ� ெபா�� உ�வாகி�ற) எ�பைத நம % 

உண.3)வத2காக சீவலி�க� எ�� காரண�ெபயைர ைவ3தா.க�.  
 
நா� இ�� “சிவலி�க�” எ�� ெசா�Aகி�ேறா�. ஆனா�, 

ெமBஞான0க� ைவ3த ெபயேரா சீவலி�க�. “ஜ
வ� %� திற� ெப2�.., 
தன %� வள. %� திற� ெப2ற)”. 

 
பர�ெபா�� தன) 5ழ2சிய�� ெபா,) த� )�வ� ப%திய�� எதி1� 

வ�� தன) உண.வ�ைன  கவ.") தன %� உ� இ,�ப)� இத2%� 
ஏ2ப8� ெவ�ப3தி� த�ைம ெகா#8 பர�ெபா�D %� ெவ�ப� 
ந8ைமய� அைடகி�ற). 

 
ந8ைமைய3தி� ெவ�ப� அைட") த� அ�கிேல இ� %� நிைலக� 

ெவ�ப� அதிக1 க அதிக1 க த� அ�கிேல இ��ப) அைன3ைதE� அ) 
அமிலமாக மா2�கி�ற).  

 
ப�� அதி� உ�ள) ஆவ�யாக மாறி உைற") ஒ� 

திட�ெபா�ளாகி�ற). ேம2பர�ப�� கவர�ப8� அைன3) ச3)� 
ெகாதிகலனா%� ெபா,) கீேழ இற�%கி�ற).  

 
உதாரணமாக, ஒ� இ��ைப உ� கிேனா� எ�றா� கீFபர�& உ�கி 

கீேழ இ� %� பாக� அமிலமாக மா�கி�ற). கீFபாக� உ�க ேம�பாக� 
கீேழ இற�%கி�ற). 

 
இைத� ேபா��தா� பர�ெபா�� த� 5ழ2சியா%� ெபா,) 

ேம2பர�ப�� வ�,� அ$ கள0� த�ைம அ) ந8�பாக3தி� ெவ�ப3தி� 
த�ைம GH த� அ�கிேல இ��பைத உ�கI ெசBகி�ற). 

 
உ�%வதா� அத� உண.Jக� கீேழ இற�%வ)� பர�ெபா�� 

சமமாக இ��ப) ேம8 ப�ளமாக மா�வ)� தா� கவ.") ெகா#ட ச தி 
இ"த ெவ�ப3தி� கலைவகளாக மா�வ)� உேலாக3 த�ைமகளாக 
மா�வ)� க� ம# பாைறகளாக ஆவ)� இைத� ேபா�ற உ�மா2ற�க� 
ஆவதினா�தா� “சீவலி�க�” எ�ற காரண�ெபயைரI KLHனா.க�. 

 



இMவா� தன) வள.Iசிய�� கவ.") ெகா#ட நிைலக� சி� 
ெபா�ளாக இ�"த) “ெப1ய ெபா�ளாக..,” மா�கி�ற). அ�பH உ��ெப2ற 
ெபா��க� ெப�� ேகாளாக மா�கி�ற).  

 
ெப�� ெபா�ளாக மா�� ெபா,) அதன0� வள.IசிE� 

அதிக1 கி�ற). த� 5ழ2சிய�� ேவக:� G8கி�ற). 5ழ2சிய�� 
த�ைமயா� ெவ�ப3தி� த�ைமE�.., ஈ.�ப�� த�ைமE�.., 
“அதிக1 கி�ற)”. 

3.ஈ&வர' – “ெவ)பமாக” உ� நி', இய.�� நிைல – 
கட1�  

5ழ2சியா� ஏ2ப8� ெவ�ப3ைத3 த� ஓ8 பாைதய�� ேச.3)  
ெகா�கிற). இதனா� ெவ�ப3தி� “தண�” அதிகமாகி�ற).  

 
த� அ�கிேல இ� க GHய ெபா��கள0� கலைவகைளI சீ கிரமாக 

மா2�கி�ற). இ"த உண.வ�� த�ைம பாைறகளாகJ� உேலாக�களாகJ� 
மா�ப8கி�ற). 

 
உதாரணமாக, ஒ� இ��& திட�ெபா�ளாக இ��பைத ெந��ப�� 

ேபாLடா� அ) அமிலமாக மா�கி�ற). இைத� ேபா�� பர�ெபா�� 
“ைமய3தி� அமிலநிைல” உ�வாகி�ற). 

 
:தலி� ந
ராக இ�"த). அதன0� ஒ�றாக� பல உண.வ�� அ$ க� 

இைண"த). அதன0� ந
. ஆவ�யாகி ஒ�றாக இைண"த அ$ க� இர#டற  
கல") ஒ� ெபா�ளாக மாறிய).  

 
அேத சமய� அதன0� 5ழ2சி ேவக3தி� ெவ�ப� உ�வான). அதன0� 

இைண"த உண.Jக� உ�%� த�ைம அைட") அதன0� “உ�மா2ற�க�” 
ஏ2ப8� நிைலக� ெப2ற).  

 
இ"த நிைலக� எ�லா� ச"த.�ப3தா� உ�வான நிைலக�. “கடJ�.., 

எ�ற தன03த�ைம” இ�ைல.  
 
இய2ைகய�� ச"த.�ப3தா� இைண"த ச திய�� நிைலக� 

“எதி.மைற.., ெகா#8 இய %� நிைலகளா�தா�.., ஒ��ட� ஒ�� ேமாதி.., 
ஒ��ட� ஒ�� இைணE� நிைல.., உ�வான)”.  

 
கடJ� எ�ப) ெவ�பமாக உ� நி�� தன) இய க3தி� ெதாட. 

ெகா#8 தன %� வ�வைத “உ�மா2றி.., உண.ைவ மா2றி..,” பல 
நிைலகைள உ�வா கி�ற).  



 
உ� நி��.., இய %� ெவ�ப3தி2%3தா�.., “கடJ�” எ�� காரண� 

ெபயைர ைவ3தா.க� ஞான0க�. 
 
ப�ரபNச� உ�வா%� நிைலையI “சாதாரண மன0த.கD� 

அறி")ெகா�D� வைகய��” ஞான0க� ெதள0வாக  காவ�ய�க� Oல� 
நம % உண.3திE�ளா.க�.  
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சிவ 2ப� 

சிவ த3)வ3தி� ச தி சிவமா%� வ�த3ைத  கா#ப�3) பரமசிவ� 
ச.ேவPவர� ஈPவர� எ�>� நிைலகைளE� கா#ப�3) அதன0� 
உ#ைமகைள ந�ைம அறிE�பH ெசBதன. ஞான0க�. 

1.பராச.தி க#ைக 
சிவைன  கா#ப� %� ெபா,) சிவ> % இர#8 மைனவ� எ��� 

ஒ� மைனவ� ஜடா:H ேம� உ�ள க�ைக எ��� இ�ெனா� மைனவ� 
உடலி� ச1 ப%தி ெப2ற பராச தி எ��� உைர3தி��பா.க�. 

 



தா� Qக."த அ$J %� உ�ள ெவ�ப:� த�>ட� இைண") 
இய�%வதா� சிவன0� ச1 ப%தி பராச தி எ�� காL8கி�றா.க�. 

 
அேத மாதி1 ந
�� (க�ைக) ெந��&� கல") எ�ெபா�ள0� 

த�ைமைய தன %� இைண கி�றேதா அ) த�>ட� இைண") நிலமாக 
சிவமாக மா�கி�ற) எ�ற நிைலைய சிவ �ப3தி� Oல� 
உண.3தினா.க�. 

2. தி56ல� 
சிவ� ைகய�� உ�ள தி1Kல� ந
. நில� ெந��ைப நம % 

உண.3)கி�ற).  
 
தி1Kல3தி� உ�ள உ8 ைகய�� Oல� ஒ� ெபா�ள0� த�ைம 

ஒ�றிேல ேமாத�ப8� ெபா,) அதன0� ேமாதலி� நாத�க� மாறி 
உண.வ�� த�ைம எ�பH மா2ற�களாகி�ற)? எ�ற நிைலகைள நம % 
உண.3தினா.க�. 

 
ஒ� ப க� ேமாதி ம� ப க� மR#8� எ�பH நாத�க� எ,�&கி�ற) 

எ�� உண.3)கி�றா.க�. 

3. க8�தி9� ைகயி9� பா�;க�, யாைன� ேதா<, 
;லி� ேதா< ஆைடக� 

சிவன0� க,3திA� ைகய�A� வ�ஷ� ெகா#ட பா�&க� இ� %�.  
 
இத� Oல� வ�ஷ3தி� இய க3ைதE� வ�ஷ3தி� த�ைம 

ம2ெறா��ட� கல"தப�� அ) எதன0� உண.ைவ Qக."தேதா அதன0� 
இய கமாக இய %� நிைலையE� நம %3 ெதள0வாக உண.3திE�ளா.க� 
ஞான0க�. 

 
சிவ� உடலிேல யாைன3ேதா�, &லி3ேதா�, மா� ேதா�, 

இவ2றிலான உைடக� இ��பதாக  கா#ப�3)�ளா.க�. 
 
மா>� சிவேம, யாைனE� சிவேம, &லிE� சிவேம எ�� உைர3) 

இதன0� உண.வ�னா�, உட�க� மா2றமாகி உண.வ�� த�ைம ெகா#8 
இ�� “மன0தனாக உ�வாேனா�..,” எ�பைதE� ெதள0வா கிE�ளா.க�. 

 
 
 
 



4. ஜடா@Aயி< பிைறC சDதிர' 
ஜடா:Hய�� ப�ைறI ச"திரைன� ேபாL8  கா#ப� கி�றா.க�. ஒ� 

ெபா�Dட� ஒ� ெபா�� இைணய�ப8� ெபா,) அதனத� ெசய�க�.., 
“சம ப�%” இழ")வ�8கி�றன. 

 
ஆக, அதன0� நிைலக� %ைற")வ�8கி�ற) எ�ற நிைலைய3 

ெதள0வா கி உலக� உ�வான வ�த3ைத ஞான0க� சிவ�ப3தி� Oலமாக 
நம % உண.3)கி�றா.க�.  

 
இ�பH ஆதிய�� ேகா�கD�, நLச3திர:�, K1ய>�, ப�ரபNச:� 

எ�பH உ�வான) எ�� நம % உண.3தினா.க� ஞான0க�. 
 
உய�ர$வ�� ேதா2ற3ைதE� அத� ப1ணாம வள.IசிையE�, மன0த 

சTர3ைதE� மன0த. த� உய�ரா3மா ெபறேவ#Hய நிைல எ)? எ�பைதE� 
நம % உண.3)வத2காக ஒ� உய�ர$வ�� உ� நி�� இய %� 
ெவ�ப3ைத  கடJ� எ�� ெபய1Lடா.க�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



சிவ த��வ� – 3 

 
நEலகFட' 

பா2கடலிேல நம) Vமி 5ழA� ெபா,) வ�#ண�லி� க GHய 
ஆ2ர�மி க ச திைய பாைறகளாகJ�, க2களாகJ�, இத2%� வ�ைளயI 
ெசB) அத� ப�� மர�, ெசH, ெகாHகளாக வ�ைளயI ெசBகி�ற). 

 
அ"த3 தாவர இனI ச33)க� அ) ெவள0�ப83)� ஆவ�ய�� 

த�ைமைய வ�#ண�ேல ேதா��� ஒ� உய�ர$ ந� Vமி %� வ") 
5வாசி %� ெபா,) அ"தI ச3) அ$3தி5 களாகி &,வாக3 
ேதா��கி�ற). 

 



அவரவ.க� வ�,�கிய நிைலக� ெகா#8 உட�க� உ��ெப2றா.க�. 
 
சிவ� வ�,�கிய நிைலக� ெகா#8 சிவன0� க,3திேல வ�ஷ� 

ேத�கி  ெகா#ட) எ�ேலா�ைடய ந�ைம க�தி அவ� ைவ3)  
ெகா#டா�.  

 
“ந
லக#ட�” எ�� காL8கி�றா.க�.  
 
ப�� மாL83தைல, ப�றி3 தைல, %திைர3தைல, யாைன3தைல எ�� 

இ�பH பல தைலகைள அதாவ) மி�க�கDைடய சிர5கைள� ேபாL8, 
அத2%� ப�� மன0த>ைடய உட�கைள� ேபாL8  கா#ப�3)�ளா.க� 
ஞான0க�. 

 
வ�#ண�� ஆ2ற� ந� Vமி %� வ") க�லாகி ம#ணாகி தாவர 

இன�களாகி உய�1ன�களாகி எMவா� உட�க� ெப2ற)?  
 
உய�1ன�களாகி மன0த� வைர எMவா� வள.Iசி அைடகி�ற) எ�ற 

இ"த� ேப�#ைமைய நம % உண.3)வத2%3தா� அ�� ெமBஞான0க� 
அவ.க� க#ட வ�#ண�� ஆ2ற�கைள அ) எMவா� ெப�கிற) எ�ற 
உ#ைமைய ெவள0�ப83தினா.க�. 

 
நம) Vமிேயா வ�#ண�ேல 52றி  ெகா#H� %� ெபா,ேத வட 

)�வ� ப%திய�ேல அ) ஈ. %� ஆ2ற� ெகா#8 அ) உைறE� பன0யாக 
அ) ேத�கி நி2பைத3தா�.., “சிவ� த� க,3திேல வ�ஷ3ைத3 ேத கி  
ெகா#டா�” எ�� காLHE�ளா.க�. 

 
சிவ� எ�ேலா�ைடய ந�ைம க�தி இMவா� ெசBதா� எ�� 

:த� :தலிேல தைல பாக� இ��பவ� சிவ� எ�றா.க�. 
 
நம) Vமி ச தியாக ஆவ�யாக3 திர#8 அ) பல நிைலக� ெகா#8 

உ��ெப2� ஒ� திட�ெபா�ளாக ஆ%� ெபா,) சிவ�. 
 
அ"தI சிவமான நிைலக� ெகா#8 Vமி வ�#ண�ேல ேதா�றிய அ"த 

அ$ கள0� ச திைய தன %� பன0� பாைறகளாக உைறயI ெசB) இ) 
5ழA� ச தியாேல தன %� எ83)  ெகா#ட ெவ�ப3தாேல ஆவ�யாகJ�, 
ந
ராகJ�, ம2ற நிைலக� மா2றி இ"த� Vமிைய வளரI ெசBகி�ற). 

 
அ)தா� சிவ� எ�ேலா�ைடB ந�ைமைய  க�தி வ�ஷ3ைத3 

த�>� க,3திேல அட கி  ெகா#டா� எ�� காவ�ய3ைத� ப�13)  
காLHனா.க�.  



 
இேத ேபா�� அ3தைகய அ$ கள0� த�ைம Vமிய�ேல பட."), 

ம2ற &,வ�லி�") உய�1ன�களக3 ேதா�றி நா� மன0தானக3 
ேதா�றிேனா� எ�பத2காக, ஒMெவா� உய�1ன�கள0� த�ைமைய, அ) 
அ) வ�,�கிய நிைலக� ெகா#8 உட�க� ெப2ற) எ�� எ,தினா.க�.  

 
அதிேல தைல பாக� இ��ேபா. அைனவ�ேம ேதவ.க� எ��� வா� 

பாக� கைட"தவ.க� அைனவ�ேம அ5ர.க� எ�றா.க�.  
 
இ�ெபா,) உணJ உLெகா#டா� எ�ன நட கி�ற)? :தலி� ந� 

உடலிேல ச3தாக வளரI ெசBகி�ற). நா� சா�ப�Lட ஆகார�க� கழிவா%� 
ெபா,) எ��வாகி�ற)? நI53த�ைம வ�ஷமாக மா�கி�ற).  

 
இேத ேபா��தா� பா2கடலிேல கைடE� ெபா,), அ) ெதள0"த 

நிைலக� ெகா#8 ச3தான நிைலக� வ�ைளகி�ற). அதன0� கழிவ�� மல� 
வ�ஷ3த�ைமயாக பட.கி�ற) எ�ற நிைலக� காLHனா.க�. 
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1. ச�ேவ&வர' 

ஆதியிேல ெசா'ன� ஒ
 பர�ெபா
ளாக உ
வா��ேபா� 

பரமசிவ� . ஒ
 திட)ெபா
ளா%�ெபா,) சவீலி#க�. 
 
அதI� அJ�� அ� வள�Cசியி' த'ைம ெப,�ெபா8� 

நKச�திர� . நKச�திர� ஆன பிIபாJ 65ய' . 65யனா��  ெபா,) 

ச�ேவ&வர'. 
 
65யைன) பா�.��ேபா� சிவ�  - சிவச.தி. ஆனா< 

சிவச.தி.�� சவீலி#கமாக மாறி பி' ச�ேவ&வரனாக மா,கி'ற�.   
 
ச�வ�ைதL� உ
வா.க.MAய ஆIற< 65ய'. அதனா� அத2% 

“ச.ேவPவர�” எ�� ஞான0க� ெபய. ைவ கி�றா.க� 

 
2. பா�வதி பேஜ ஹரஹரா ச�ேபா மகாேதவா 
காைலய�லி�") இரJ வைரய�A� நா� பா.3) எ#ண�  கவ.") 

ெகா#ட உண.வ�� ச திக� அைன3)� நம) உடலாகி�ற) எ�பைத 

உண.3)� வ�தமாக “பா.வதி பேஜ.., ஹரஹரா ச�ேபா மகாேதவா..,” எ�� 

சிவ த3)வ3தி� ெதள0வா கிE�ளா.க�. 



 
1.பா.வதி பேஜ - பா.3த உண.வ�� உண.Iசிகைள உய�ரான) நம) 

உடA %� ஊLH 
2.ஹரஹரா – அ"த உண.Iசிக� ந�ைம இய கி 
3.ச�ேபா – நா� பா.3த இ"த ச"த.�ப� 
4.மகாேதவா – நா� பா.3த உண.Jகைளெய�லா� நம %� 

உ�வா க GHயதாக ந� உய�. இ� கிற). 
 
“பா�வதி பேஜ நமCசிவாய” எ', பாAனா�க�.  
 
அதாவ� கFகளா< “பா�.க)பJ� உண�1க� " ந<லதாக 

இ
Dதா9� ெகKடதாக இ
Dதா9�  உயி5< ேமா�� ெபா8� 

உண�வி' த'ைம இய.க)பJகி'ற�. 
 
உயி5< பKJ அDத உண�வி' இய.கமாக.., “பேஜ நமCசிவாய” 

இDத உட9.�� அதனி' உண�ைவ இய.�� “உண�வி' ஒலிகைள 

எ8);� உடலாக ..,  அைமD�விJகி'ற�" எ'பைத உண���வதIகாக 

பாட<களாக) பாAனா�க�. 
 
நா� எைதெய�லா� பா.3ேதாேமா அைவ அைன3)� ந�:� 

சதாசிவமாக ஆ கி  ெகா#ேடE�ள) (ந� உடலாக) எ�பைதI சிவ 

த3)வ� நம %3 ெதள0வா %கி�ற). 
 
வாF ைகய�� நா� ந�மிட3தி� அ�� ஞான0கள0� அ�� 

உண.JகைளI ேச.3) மன உ�திைய மன வலிைமைய� ெப� கிேனா� 

எ�றா� நம) வாF ைகய�� வ�� த
ைமகைள ந
 கி3 ெதள0"த ஞான:� 

மகிF") வாF"தி8� ச திE� ெபற:HE�. 
 
இ"த உடலி� அ�� உண.Jகைள அதிகமாகI ேச. கI ேச. க 

உடலி� வ�ைள"த உண.Jக� உய��ட� ஈPவர>ட� ஒ�றி “அவ>ட� 

அவனாக..,” நா� அழியா நிைலக� ெகா#8 எ��ேம ேபரான"த ெப�வாFJ 

வாF"திடலா� எ�பேத ந� சாPதிர�கள0� Gற�பLட உ#ைமக�. 
 
அகPதிய� க#ட ேப�#ைமகைள ப�� வ"த ஞான0க� 

ெவள0�ப83திய உண.Jகைள மாமக1ஷி ஈPவராய %�ேதவ. எம %3 

ெதள0வா கியைத3தா� ெசா�லி  ெகா#8 வ�கி�ேறா�. 
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1. பரேம&வர' 

நம %� இ� க GHய ஜ
வைன .. , ெவ�ப3ைத ஈPவரா “ எ�கிேறா�. 
இ) சீவலி�க� எ�ப),  

 
பர ெவள0கள0� Vமி ஒ� எ�ைலயாக இ��பதனா� பர3) % 

ஈPவரா ..,  பரேமPவரா“. அ) Vமி % “ெவ�ப�”. 
 
K1யைன� பா. %� ெபா,) ஒ� எ�ைலயாக3 ெத1கி�ற). ம2ற 

ேகா�கைள� பா. %� ெபா,) ஒ� எ�ைலயாக3 ெத1கி�ற). ந� VமிE� 
ஒ� எ�ைல. இ�பH எ�ைலயாக இ��பைத� பர� எ�� ெசா�வ). 



 
“பர�” எ�றா� ஒ� எ�ைல எ�� அ.3த�. பர� எ�ப). இத2%�ேள 

உ2ப3தி ெசBவ).., பரேமPவரா ஞான0க� ெபய. ைவ3)  ெகா8 கிறா.க� 
 
நா� பரேமPவரைன  %�ப�Lடா�, “அவ� நம % வர� த�வா�..,” 

எ�� தா� ந�ைம  %�ப�ட ைவ3தி� கிறா.கேள தவ�ர “யா.?” எ�பைத3 
ெதள0வா கேவ இ�ைல. 

 
அ"த� பரேமPவர� யா.?  
 
Vமி %� இ"த  கா2றி� வான வ 
திய�லி�") எ83)  க� ம#ணாகி 

ம#ண�>ைடய நிைல ஆவ�யாகி இ"த  கா"த அைலக� அ) இ,3) அைத 
இ,3)� அ) பரவ� ெகா#ேட ேபாகி�ற). 

 
ஒ�ேறா8 ஒ�� ச#ைட ேபா8கி�ற). ஒ�ைற ஒ�� 

வ�,�%கி�ற). ஒ��ட� ஒ�� கல கி�ற). 
 
ேமா)� ெபா,ெத�லா�, KடாகிI Kடாகி  கல") பல நிைலகளாகி 

அ) ெவள0ய�� வ"த ப�2பா8 அ) காளானாகி ெசHயாகி�ற). 
 
அதி� இ�") ஆவ�யாக வ�வ) அ) பட.") ம2ற கா"த 

அைலெய�லா� எ83) உய�ர$வாகி அ"த உய�ர$ ெசHகள0� ச3ைத 
எ83)I சா�ப�L8 அதாவ) ஒலி ஒள0யாக மா2�கி�ற).  

 
இ�பH3தா� நா� மன0தனாக வ"தி� கி�ேறா�. 
 
ந� Vமி பரேமPவரா எ�ப) இ"த� பர3) %� எ�லாவ2ைறE� 

உ2ப3தி ெசB) ைநP ெசB) அ>�&கி�ற). இேத K1ய>ைடய கா"த 
ச திதா� அத2%�ேள கவ.") ைவ3)  ெகா�கி�ற). இத2%� ெபய. 
பரேமPவரா எ�� ெசா�கிேறா�. 

 
நா� யா...? நா� எ�பH உ�வாகி இ� கி�ேறா�..? இய2ைகைய  

கடJளாக நம % யா. ெசா�ன)..? அ) எ�பHெய�லா� நம %� 
உ�வா%கி�ற)?  

 
இைதெய�லா� நா� ெத1") ெகா�ள ேவ#8�. 

 
 



2. Tமியி' நJ ைமய�தி< இ
.�� ெவ)ப�தி' 
உFைம நிைலக� 

உதாரணமாக ஒ� பாைனய�� ைவ3) நா� ஒ� சர ைக� 
ேபா8கிேறா� எ�றா� அைத ேவக ைவ3தJடேன ேபாLட சர % %3 
த%"த மாதி1 அத>ைடய வாசைன இ� கி�ற), 

 
நா� பா3திர3தி� த#ண
ைர ஊ2றி அைத ெந��ைப ைவ3)I 

Kடா கினா� “தத &தா.., தத &தா..,” எ�� ச�த� ேபாட 
ஆர�ப�3)வ�8கி�ற).  

 
K8 அதிகமாகி� ேபானெத�றா� இ� கி�ற சாமா� அ3தைனE� 

ெவH கI ெசB) Y கி எறி")வ�L8� ேபாகி�ற).  
 
ந
�க� த#ண
ைர % க1� உ�ேள ைவ3) அதிகமாக அ"த ெந��ைப 

ைவ3தி�"த
.க� எ�றா� ஏமா") ேபாB வ�Lடா� எ�ன ெசBE�?  

 

ேமேல அைட3)வ�Lடா� பா� (BOMB) ெவH3த மாதி1 ெவH3) 
ந�ைமI 5 % Zறா கிவ�8�. 

 
அேத மாதி1தா� ந� Vமி வானவ 
திய�� எ83) ெகா#ட 

ச திெய�லா� அ) உ�வா கி ந8 ைமய3தி� ெவ�பமானJடேன “தத 
&தா.. தத &தா…” எ�� ெகாதி3)  ெகா#ேட இ� கி�ற). 

 
அ�பH  ெகாதி %� ெபா,) ெகாNச� ெகாNசமாகI சில ப க�கள0� 

Vமி கீேழ இற�%�. சில ப க� அ"த ேகP )GAS (ேபா கிற ப க� 
மைலகளாக உ�வாகி ெகா#8 வ��. கட�கள0ேலE� மைல 
உ�வாகி�ற). 

 
நில ந8 க�க� வ�வ).., நிலமா2ற�க� ஏ2ப8வ).., ஒ� ப க� 

எ1மைல எ�பH வ�கி�றேதா நா� எ�பH சா�ப�L8வ�L8I சில 
ேநர�  க %கி�ேறாேமா எ�பH ந
�க� % கைர ைவ3) ேகP ஒ� ப க� 
ேபானJடேன நிதானமாக அ�கி� க GHய ெபா��கைள எ�லா� ேவக 
ைவ கி�றேதா “இேத மாதி1தா�” வானவ 
திய�A� 52��ெபா,) 
ஒ�ேறா8 ஒ�� உராB") அ"த ெவ�ப அைலக� Vமி %� ப8கி�ற). 

 
Vமி %� வ"த ப�2பா8 எ�ன ெசBகி�ற)? அ) எ1மைலயாக 

ெவH3) அதிகமாகI Kடா %கி�ற).  
 



ஒ� ப க� க கிவ�L8I சமமான நிைலகள0லி�") ெகாNச� ேபால 
ைவ3) இ�கி� க GHய க� ம# எ�லா� வ�ைளய ைவ கி�ற). 

 
அதி� இ�") Kடா கI ெசB) ஆவ�யாக மா2றி ெவள0ய�� வ�வைத 

ெவள0ய�லி�") வர GHய கா"த அைலக� எ83) அ) ஓ8� ெபா,).., 
“சமமான  Kடாகி” இMவளJ ப %வ:� நட கி�ற). 

 
இ�� வ�Nஞான0க� க#8ப�H3) ஒMெவா� ெபா�ளாக 

உ�வா %கி�றா�. அ�ைற % ெமBஞான0 இ"த� ேப�#ைமகைள 
எ�லா� க#8ப�H3).., “நா� எ�பHெய�லா� உ�வாேனா�?” எ�� 
உண.3தினா�. 

 
நம) %�நாத. இைதெய�லா� எ�ைம  கா$�பH ெசBதா. 

அைத3தா� யா� உ�கD %I ெசா�Aகி�ேறா�. 
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ஈ&வர' 

நம) உய�ைர “ஓ� ஈPவரா %�ேதவா” எ�� ஞான0க� 
அைழ3தா.க�.  

 
நா�,  “ஓ� ஈPவரா %�ேதவா” எ�� ெசா�A� ெபா,) ெவ�� 

ெசா�லாக இ�லாம�, “&�வ ம3திய��” நிைனைவI ெசA3தி� பழ%த� 
ேவ#8�. 

 
அMவா� பழகி  ெகா#டா� நம) உய�ைர  %�வாகJ�,  நா� 

எ#ண�யைத ஈசனாக உ�வா க  GHய நிைலைய  நா� உணர:HE�.  



 
நா� எைத எ#$கி�ேறாேமா.., “அ) உடA %� ஊ8�வ)” 

நம %3 ெத1ய வ��. 
  

நம) க#க� ஒ�ைற� பா. கி�ற) எ�� ைவ3)  ெகா�ேவா�. 
அதிலி� %� உண.Jகைள  க#க� கவ.") நம) ஆ�மாவாக 
மா2�கி�ற).  

 
நம) O % வழியாகI 5வாசி3த ப�� உய�1� பL8 அ"த 

உண.Jகைள நா� அறிகி�ேறா�. 
 
“ஓ� ஈPவரா %�ேதவா”  எ�� ெசா�Aகி�ற ேபாெத�லா� &�வ 

ம3திய�� உய�ைர எ#ண�.., “அைத� பழ க3தி2%  ெகா#8 வ") 
வ�Lேடாெம�றா�”  நா� அத�வழி அ�� ஞான உண.Jகைள உடA %� 
ெசA3தலா�. 

 
வாF ைகய�� பய�ப83)வ), O % வழி 5வாசி3) உண.Jகைள 

உடA %� ெசA3)வ).  
 
இைத அறி") ெகா#டாA� த
ைமயான உண.Jக� உ�D %� 

ெச�லாதபH அ83த நிமிட�.., “ஈPவரா..,” எ�� உய�ைர எ#ண�  இைத 
இைட மறி க ேவ#8�. 

 
ந�:ட� எMவளJ ந�லவ.க� ேபசினாA� அ"த உண.வ�� 

அவ.க� %8�ப  க]ட� உட� ேநாBக� ேபா�ற உண.Jக� கல") 
ெசா�லாக வ��. 

 
அவ.கைள  க#ணா� பா. %� ெபா,) நம) ஆ�மாவ�� 

கல")வ�8�. அவ.க� ேப5� ெபா,), இ"த உண.Jக� கல"ேத வ��.  
 
இ�"தாA� அ"த நிைலய�A� “ஈPவரா..,” எ�� ெசா�லி உண.ைவ 

“இைடமறி3)” அைத� பலவ 
ன� ப83த ேவ#8�. 
  
அMவா�  “ஈPவரா” எ�� ெசா�A� நிைலக� வA� ெப�� 

ெபா,) த
ைமைய அ) மா2��.   
 
அவ. பலவ 
னமான நிைலகைளI ெசா�A� ெபா,)  மக1ஷிகள0� 

அ�� ச தி அவ. உடலி� படர ேவ#8� எ�� எ#ண ேவ#8�. 
  



ஒ� பா3திர3தி� “சைம3)” அைத எ83)� ேபாLடா�தா� அ) 
�சியாக இ� %�.  

 
“க]ட�..,” எ�� ஒ�வ. ெசா�A� ெபா,).., “அடடா, உ�கD % 

க]டமாக ேபாBவ�Lடதா..?” எ�� ெசா�ேனாெம�றா� அைதேயதா� 
சைம3) மR#8� எ83)  ெகா8 கி�ேறா�.  

 
அதனா�, இதி� மிகJ� ஜா கிரைதயாக இ� க ேவ#8�. 
 
இ�� ெப��பாேலாேனா.   “ஏேதா ஒ� ெதBவ� தா�.., நம % 

அைன3ைதE� ெசBகி�ற)”, எ�� க�)கி�றன..  
 
ஆனா�, ந� ெசய�க� நிகFவதைன3)�, ந� உய�ரான கடJளா� 

தா� எ�பைத அறிய ேவ#8�.  
 
“மக1ஷிகள0� அ�ளச தி நா� ெபற அ��வாB ஈPவரா…” எ�� 

தியான03தி8� ெபா,)� ச1, அ�ல) “ஐேயா…, எ� வாF ைகய�� 
இMவளJ ேசாதைனகளா..? என) க]ட�க� த
ராதா….” எ�� 
ேவதைன�பLடாA� ச1.,  

 
அ�ேக சாதைனகைளE� அ�ல) ேசாதைனகைளE� உ#டா கி  

ெகா8 கி�ற %�வாக இ��ப) நம) உய�.தா� எ�� அறிய ேவ#8�. 
 
ந� உடலி� ஜ
வ அ$ கைள இய %� “உய�.” ந� ெந2றிய�� &�வ 

ம3திய�� உL&றமாக இ�")ெகா#8.., உடைல இய %� Oல க�வாக 
%�வாக உய�. இ� கி�ற). 

 
அMவா� இ� %� நிைலய�� உடலி� வ�ைள"த அைன3)  

%ண�கள0� உண.வைலகைள உய�1� ஈ.�ப�� அைண3)  ெகா#8.., 
“ம� உட� உ��ெபறI ெசBE�” க�வ�ைனயாகI ேச.3)  ெகா#8 
இ� கி�ற). 

 
ஆகேவ, ந� உய�ைர ஈசனாக நா� வண�கிட� ேவ#8�. அவ>ட� 

அவனாக நா� ஒ�றிட� ேவ#8�. அைத3தா� ஞான0க� ஓ� ஈPவரா 
%�ேதவா எ�� காLHனா.க�. 
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எ',� 16 - மா�.கFேடய'  

எம� எ�ப) எ�ன?  
 
எம� எ�ப) "நம) எ#ண�தா�..,” அதாவ) ேவதைனயான 

உண.ைவ நா� ெதாட.") 5வாசி3ேதாமானா� அ) நம %� "பாச   
கய�றாக ..,"  மா�கி�ற).  

 
எ�ைம எMவா� அறிவ��லாம� இ� கி�றேதா அதன0� 

அறிவ��லாத ெசயைல� ேபா��  நா� எ8 %� ேவதைனயான உண.வா� 
நம) எ#ண�க� சி"தி3)I ெசய�ப8� திறைன இழ") வ�8கி�றன. 



 
நா� சி"தி %� திறைன இழ") அறியாைமயா� உழல�ப8� ெபா,), 

“நம) எ#ண�க� வAவ�ழ")" ந� வாFவ�� )�ப�கD� )யர�கD� 
KF") ெகா�கி�றன . 

 
அதாவ), எ�ைம எ>� அறியாைமைய வாகனமாக  ெகா#8 எம� 

எ>� எ#ண� நம %3 த#டைன ெகா8 கி�ற) எ�பைத நம % 
உண.3தேவ அ�� மக1ஷிக� எம> %, எ�ைமைய வாகனமாக ைவ3) 
எம� சி3திர &3திர� கண %� ப�ரகார� மன0த� %3 த#டைன 
வழ�%கி�றா� எ�� கா#ப�3த�ள0னா.க�. 

 
அ�� ஞான0கDைடய உண.Jகைள நா� எ#ண� மக1ஷிகள0� 

அ�� ச திைய� ெபறேவ#8� எ�� ஏ�%� ெபா,) அ"த எ#ண� 
நம %� சி3திர &3திரனாக இய க� ெப�கி�ற).  

 
இ"தI சி3திர &3திர� கண %� ப�ரகார� ந�:ைடய எ#ண� 

இ�ைள� ேபா %� எமனாக நி��, த
ைமைய அக2றி8� ெசயலாக அ�� 
மக1ஷிகள0� அ�� உண.Jக� மல.கி�ற). 

 
நா� உய."த எ#ண�கைள எ#$கி�ற ெபா,) அைவக� நம %� 

சி3திர &3திரனாகி�றன  .க#களா� நா� எைதெய�லா� பா. கி�ேறாேமா  
அைவ நம %� &%") &3திரனாக வ�ைளகி�றன . 

 
நா� ஈ. %� மக1ஷிகள0� அ�� உண.Jக� ந�மிட3தி� உ�ள 

இ�� KF"த அ5ர3தனமான நிைலகைள  ெகா�கி�றன  .த
ைமைய 
அக2�கி�றன.   

 
த
ைமய��லாத உலக3தி2%  உய�. ந�ைம அைழ3)I ெச�� எ��� 

ஒள0I5டராக நிைல3தி� %� “ெப�வ 
8 ெப�நிைல” எ�ற நிைலைய 
அைடயI ெசBகி�ற) . 

 
ஆக, நா� அ�ேக “ப�றவா நிைல” எ�பைத அைடகி�ேறா�. 
 
“மா. க#ேடயைன  "ேநா கி எம� பாச கய�ைற வ 
5கி�றேபா) 

மா. க#ேடய� “சிவலி�க3ைத” அைண3)  ெகா�கி�றா� . 
 
இதி� “லி�க�” எ�ப) உய�.,  ஆJைட எ�ப) உட� . 
 
அ�ேக மா. க#ேடய� ஆJைடைய� ப�H3)  ெகா�ளா), 

"லி�க3ைத" இ�க� ப�H3)  ெகா�கி�றா�.   



 
அதாவ),  " உய�ைர ..,"  இ�க� ப�H3)  ெகா�கி�றா�. 
 
ஆகேவ, நம % இ"த வாF ைகய�� எ3தைகய )�ப� வ"தாA�, 

நா� எ#ண�ய) அைன3ைதE� இ"த உய�.தா� இய %கி�ற) எ���, 
ஆகேவ நா� எ#ண ேவ#Hய) எ)..? எ�பைதE� அறி") ெகா�ள 
ேவ#8�. 

 
ஒள0யாக நி�� நா� எ#ண�ய) அைன3ைதE� அ"த 

எ#ண3தி2%3 த கவா� இய கி  காLH அ"த உண.வ�� த�ைமைய 
நம %� உணரI ெசBவ)� இய %வ)� அைத நம %� அைடயI 
ெசBவ)மாக இய�கி  ெகா#H� %� நம) உய�1� மக1ஷிகள0� அ�� 
ச தி ெபறேவ#8� எ�ற எ#ண3ைத எ#ண� ந� க#ண�� நிைனJ 
ெகா#8 பா.3) அைத ஏ�கி எ83ேதாெம�றா� அ) சி3திர &3திரனாக 
ெசய� ப8கி�ற). 

 
அ�� ஞான0கள0� உண.Jக� நம %� ச தி வாB"ததாகI ேச.கி�ற 

ெபா,) அ�� ஞான0க� அவ.கD %� இ�"த த
ைமைய அக2றிய அேத 
உண.Jக� நம %�D� வள.கி�ற). 

 
“ஈPவரா .., ” எ�� உய�ைர எ#ண� “)�வ நLச3திர3தி� ேபர�D� 

ேபெராள0E� நா� ெபறேவ#8�” எ�ற நிைனைவ உ�க� உடAட� 
இைண க�ப8� ெபா,), “எ��� பதினா�”  எ�ற நிைல3த ஒள0I சTர3ைத 
ந
�க� அைடய :HE�.  

 
வாFவ�� சNசல� சலி�&, ெவ��&, ேகாப�, ேபா�ற உண.Jக� 

உ�கள0ட3தி� ேதா��� ெபா,) உ�க� உய�ைர எ#ண� ஆ3ம 53தி 
ெசB) த
ைமக� அ�கி� வரா) உ�கைள ந
�க� கா3)  ெகா�ள 
ேவ#8�. 

 
மா. க#ேடய� ஆJைடைய� ப�H கவ��ைல, லி�க3ைத அதாவ) 

உய�ைர இ�க� ப�H3)  ெகா#டா� . 
 
அ) ேபா�ேற, ந
�க� அைனவ�� )�வ நLச3திர3தி� ேபர�D� 

ேபெராள0E� நா�க� ெபறேவ#8� "ஈPவரா.., எ�� உ�க� உய�ைர 
எ#ண� ..,"  ஒள0ய�� சTரமான அ"த உண.வ�� த�ைமைய ந
�க� எ8 %� 
ெபா,) உ�கD %� த
ைமைய அக2றி8� ச தியாக ஒள0ய�� 5டராக 
வ�ைளகி�ற). 

 



இ3தைகய நிைலக� ந
�க� அைனவ�� ெபறேவ#8� எ�பத2காக 
எம) அ�� உைரகைள உ�கD % உபேதசி கி�ேறா�.  

 
ந
�க� எ"த அளவ�2% இ"த உபேதச�கைள  G.") 

கவன0 கி�ற
.கேளா அ"த அளJ % ஆழமாக யா� ெகா8 %� அ�� 
உண.Jக� உ�கள0ட3தி� பதிவாகி�றன.  

 
யா� ெகா8 %� உபேதச�கைள அH கH நிைனJ G.") வாFவ�� 

கைட�ப�H3) )�வ நLச3திர3தி� ேபர�D� ேபெராள0E� நா�க� 
ெபறேவ#8� "ஈPவரா .., ” எ��  உய�ைர எ#ண� ஏ�%�ேபா) அ�ேக 
உ�கD % உடனHயாக அ"தI ச தி கிைட3) உ�கள0ட3தி� த
ைமய�� 
த�ைமக� ேசரா) கா க�ப8கி�ற
.க�. 

 
ஆகேவ, இ"த உபேதச3ைத� பH3), ெத1") ெகா�D� அனப.க� 

அைனவ�� இ�� KF"த இMJலகி� நNசான நிைலைய ந
 கி 
ந�ைமகைள� ெப�� வ�தமாக )�வ நLச3திர3தி� ேபர�ைள 
ேபெராள0ைய� ெபறேவ#8�. 

 
அ"த ெமBஞான0க� காLHய உ#ைமகைள அறி") 

மா. க#ேடயைன� ேபா��.., “எ��� பதினா�..” எ�ற நிைல3த ஒள0I 
சTர3ைத� ெபறேவ#8� எ�� ெநNசி� அவா ெகா#8 ேவ#8கி�ேறா�, 
ப�ரா.3தி கி�ேறா�. 

 
“ஒ…� ஈPவரா %�ேதவா..,” 
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“சிவ'” ெநIறி.கFைண� திறDதா<.., “�KJ) 

ெபா�.கிவிJவா'” 
இ�� மன0தனாக இ� %� நா� ந�ல ெச,ைமயாக இ�"தாA� 

ப�ற�ைடய )ய. )ைட க  ேகL8ண."த அ"த3 )யரமான உண.Jக� 

நம %� வ"தப�� அ"த உண.Jக� இர#டற  கல") அ) ஓ�கி வள.") ந� 
உடைல நலியI ெசBகி�ற). 

 
மகிFIசியாக ைவ3தி�"த இ"த உடலி� ெசயைல அ) ெசய�படா) 

த83) உட� நலி") உண.Jக� %ைற") எ#ண�க� நலி") ந� 

வாF ைகய�� எதைனEேம “வAவான நிைலய��  ெசBய:Hயாத 

நிைலகD %  ெகா#8 ெச�கி�ற). 

 



"சிவ� ெந2றி  க#ைண திற"தா� ..,  5L8� ெபா5 கி வ�8வா� ..,"  

எ�� காவ�ய�கள0� Gற�பLH� %� .  
 
அதாவ),  ந� க#ண�� நிைனைவ�  " &�வ ம3திய�� ெசA3தி" 

உய�ரான ஈசைன எ#ண� ஏ�கி அ�� உண.Jகைள ந�:� இைண %� 
ெபா,) ந�:� அறியா) ேச."த "த
ைமக� ஒ8�%கி�றன " எ�பேத 
ஞான0க� உைர %� உ#ைமயா%�. 

 
நம) உய�..., நம %� “அக  க#ணாக” இ�") நா� எ#ண�யைத 

நம %� அறியI ெசBகி�ற). 
  
“&ற க#” ப�ற நிைலகள0� நட %� இ"த உண.ைவ Qக.") அ"த 

ஈசனான உய��ட� காLட�ப8� ெபா,)தா� அ"த அக� உய�. உ� நி�� 

க#ணனாக இ�") ந� உடA %� ெத1ய ைவ கி�ற). 
 
உ� உண.ைவ அறிய ைவ %� உய�ராகJ�.., &ற க# ம2றைத 

இ,3)  கவ.") இய கI ச தியாக நா� அறி"தி8� நிைலயாகJ�.., அவ� 

ெந2றி  க#ைண3 திற"தா� 5L8� ெபா5 கி வ�8வா� எ�� சிவ 
த3)வ3தி� ஞான0க� ெதள0வாக  காLHE�ளா.க�. 

 
ந� க#ண�� நிைனவைலகைள வ�#ைண ேநா கிI ெசA3தி அ"த 

மக1ஷிகள0� அ�� ச திைய நா� ெபற ேவ#8� எ�� க#ண�� நிைனைவ 

உய�ேரா8 ஒ�ற�ப8�ேபா), “உய�ரான க# அக க#”, “ந�:டய க# 

&ற க#”, 

 

ஆக  &ற க#ணா�, அக  க#ண�� (உய�1�) நிைனJ ெகா#8,. அ"த 

ஆ2ற� மி க ச திைய நா�க� ெபறேவ#8� எ�� நா� ஏ�%�ெபா,)தா� 

“சிவ� ெந2றி க#ைண3 திற"தா� 5L8� ெபா5 கிவ�8வா�”  எ�பதா%�. 

 

Ôந� உடலான சிவ3தி2%�.., உய�. அக க#ணாக இய %� நிைலய��..,  
&ற க#ண�� நிைனJ ெகா#8 நிைனவ�ைன உய��ட� ஒ�றி “அ"த 

மக1ஷிகள0� அ�� ச தி ெபற ேவ#8�” எ�� ஏ�கிட� ேவ#8�. 
 
அ"த மக1ஷிகள0� அ�� ச தி எ�க� உட� :,வ)� பட.") எ�க� 

உடலிA�ள ஜ
வஅ$ க� ஜ
வா3மா க� ெபற ேவ#8�” எ�� உ� 

நிைனவ�� க#கைள OH “ந� உடA %� இ� %� அைன3) அ$ கள0A� 

படர ேவ#8�  எ�� உ� ெசA3)�ேபா) அ"த ஞான0கள0� உண.Jக� 
“ப�ராணாயாம�”.  

 



நா� ஒ� ெபா�ைள� பா3திர3தி� ேபாL8 ேவகைவ %� ெபா,) 

“அதன0� ச3) ெகாதி3)..,  அதன0� மண� ெவள0வ�வைத� ேபா�� அ"த 

மண3தி� வ 
1ய3 த�ைம  உ� நி�� ெவள0 வ�வைத நா� ேவதைன�பLட 

உண.வ�� த�ைமைய இ) ப�ள கி�ற).  
 

எனேவ, வாF ைகய�� வ�� எ3தைகைய த
ைமகளாக இ�"தாA� 

அைதI 5L8� ெபா5 க அ"த3 )�வ நLச3திர3தி� அ�� உண.Jகைள 

“ெந2றி  க#ணான உய�. வழி கவ.")” ந� உடைல உ�வா கிய ந�ல 

அ$ கD % உணவாக  ெகா8 க ேவ#8�.   
 
இMவா� நா� ெசB) வர நா� அைன3)3 த
ைமகள0லி�")� வ�8பட 

:HE� . மக1ஷிகள0� அ�� வLட3தி� இைண") வாழ :HE� . 
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இமயமைல.�C ெச', அ#ேக தவமி
.க ேவFJ� 

இமயமைலய�ேல தப5 இ�"தா. எ�றா� “இமய�” எ�றா� எ�ன?  
 
இைம + ைமய� = இமய�. இைம எ�ப) இர#8 க#கள0� 

ைமய3தி� இ�") தா� ந� உய�. இய�கி  ெகா#8�ள). உடைல 

இய கி  ெகா#8�ள). 
 
உடலி� உயரமான இட� சிர5, ஆக உய.3தியான நிைலக� மைல. 
 



இமய� எ�� அவ.க� பாHய��"தா� “இமயமைலய�ேல ேபாB” நா� 

தப5 இ� கேவ#8� எ�றா� எ�ன அ.3த�?  
 

ஆக, உLெபா�ள0� த3)வ3ைத அவ.க� ெகா8 க�ப8�ேபா) 

இமயமைலய�ேல ேபாB தவ� இ� கI ெசா�னா.க�.  
 
தவ� இ�"தா. எ�றா� தவ� எ�றா� எ�ன? 
 
இ"த இமய மைலய�ேல – “&�வ ம3திய�ேல.., நா� எைதெய�லா� 

உய.3தி எ#$கி�ேறாேமா..,” இ"த3 தவ3ைத ந
 GLH.., இ�ேக ேச. க 

ேவ#8�. 
 
இ) தா� ெபா��. 
 
அ"த காவ�ய3தி2%� இ� க GHய ெபா��. இமயமைலய�ேல 

ேபாB3 தவ� இ�"தா.க�.., “ெப1ய ெப1ய தவேயாகிக�” எ�� வ.ண�3)  

ெகா#ேடய�� கி�ேறா�.  
 
ஆனா�, ஓவ�ய�கள0� அவ.க� ெந2றிைய  காLட�ப8�ேபா) இ) 

ெத1யாம�தா�.., “எ�ெக�ேகா 52றி3 தி1கி�ேறா�”. 
 
1. ஒள0யாக இ� %� உய�ரான ஈசைன  
2. &�வ ம3திய�� எ#ண� 
3. அவேனா8 ஒ�றி  
4. அவனாக மா�� ஒள0யாக மா�� ப %வ3ைத3தா�  
ெமB ஞான0க� அ�� காLHனா.க�. 
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1. “நDதE&வர'” சிவ`.�. கண.�)பி�ைள 
ந�ைம ஈச� உ�வா கினா� எ�� நா� ெத1") ெகா#ேடா�. 
 
பல ேகாHI சTர�கள0� த
ைமகைள ந
 கி ந
 கி அ"த வ�ைனகD % 

நாயகனாக த
ைமகைள ந
 %� மன0த உடைல3 த"த) எ�பைத3 சிவ 
த3)வ3தி� ெதள0வாக  காLட�பL8�ள). 

 
அேத சமய3தி� சிவ த3)வ3தி� “ந"த
Pவர�.., சிவ> %  

கண %�ப��ைள” எ�� ைவ3த). 
 



ந"த
Pவர� எ�றா�.., “5வாசி3தைத” உய�. எ�ற ஈச� உ�வா %�. 
ந� உடA %� ேபானJட� “அேத %ண3ைத” உ�வா %�. 

 
ேகாப�ப8ேவாைர� பா.3ேதா� எ�றா� உய�. அைத அ$வாக 

உ�வா %கி�ற). தி��ப3 தி��ப வள. க�ப8� ெபா,) ேகாபமான 
உண.J அதிகமாகி.., “அ"த  கண கி�பH” நம % இர3த  ெகாதி�& 
வ�கி�ற). 

 
அ"த இர3த  ெகாதி�& வ")வ�Lடா�.., சா�பா8 ெகா#8 வ"தா.க� 

எ�றா�, “வ�..,” எ�� க3தI ெசா�A�. 
 
உதவ� ெசBதா.க� எ�� எ#ணI ெசBயா). &லி எ�பH உ�மி3 

தா %கி�றேதா அ) ேபால ந�ைம இய %�. 
 
நா� ஒMெவா� உட�கள0A� ேச.3)  ெகா#ட வ�ைனகD % 

நாயகனாக ப1ணாம வள.Iசி அைட"தாA� கைடசிய�� மன0தனாக 
உ�வா கிய), இ"த உய�ரான ஈசனா� வள. க�பLட நிைலதா�. 

 
ஆனா�, த
ைமைய ந
 %� ச தி ெப2ற இ"த மன0த உடலி� ேவதைன 

எ�ற உண.J ஆகி “அ"த  கண %  GHனா�” உய�. எ�ற ஈச� உடைல 
வ�L8I ெச�றப�� ேச.3)  ெகா#ட வ�ைனகD ெகா�ப.., “த
.�&”. 

 
ந
 இைத எ83ததனா� அ�% ெச�� ப�ற") பழ%, ந
 க]ட3ைத 

அ>பவ�. “க]ட3தி� இ�") மR#8 வ"தாB.., க]ட3ைத ந
 அ>பவ�..,” 
எ�� உய�. உ�வா கிவ�8�. 

 
நா� நிைன கலா�. ேகா.LH� ஏறி� “ெபாB சாLசி” ெசா�லலா� 

எ��. ஆனா�, உய�1ட� மL8� யா�� த�ப :Hயா) எ�பைத 
மற")வ�ட Gடா). 

 
அதனா�தா�…, சிவத3)வ3தி� ந"த
Pவர� சிவ> %  

“கண %�ப��ைள” எ�� இMவளJ ெதள0வாக  Gற�பL8�ள). 
 

2. பிற� உண�1.., பிற ேதாஷ� – “பிரேதாஷ�” 
அ"த  கண கி�பH ப�ற�ைடய க]ட�கைளE� ேவதைனகைளE� 

நா� ேகLகி�ேறா�. அைவக� “ப�ற.., ேதாஷ�களாக” நம %� 
வ")வ�8கி�ற). 

 



ஒ�வ. ேம� அ�பாக இ� கி�ேறா�. அவ. ேவதைன�ப8வைத நா� 
Qக."தா� ந� உடலி� ேதாஷ� வ")வ�8கி�ற). ந� உடலி� 
அ$ கள0� பLடப�� ேவதைனதா� ப8கி�ேறா�. 

 
ப�ரேதாஷ3ைத எ�பH� ேபா %வ) எ�� சிவ� ஆலய3தி� 

காLட�ப8கி�ற). 
 
நா� எ�ன ெசB) ெகா#H� கி�ேறா� எ�றா� மாைல 4 மண� % 

ஆலய3தி2%I ெச�� வ�ள % Vைஜ ைவ3) அ.Iசைன ெசB) வ�ரத� 
இ�") ஈச> % அப�ேசக� ெசBதப�� ந"திய�ட� ெச�� அத� காதி� 
ெசா�கி�ேறா�. 

 
அதாவ), நா� எ�ேலா� %� ந�ைமக� தா� ெசB) 

ெகா#H� கி�ேற�. ஆனா�, %8�ப3தி� ேநாE� க]ட:� வ") 
ெகா#H� கி�ற). 

 
எ� ைபய� ெசா�னபH ேகLக மாLேட�.., எ�கி�றா�. 

“இைதெய�லா�.., ந
 ேபாB ஈசன0ட� ெசா�..,” எ�� ப�ற. ேதாஷ3ைத  
கழி�பத2% மாறாக அ�%� அைத வள.3)  ெகா#8�ளா.க�. 

 
நம %� அ"த ந"த
Pவர� எ)வாக இ� க ேவ#8ெம�றா�, அ"த 

)�வ நLச3திர3தி� ேபர�ைள� ெபறேவ#8� எ�� ந"தி நம %� 
ெச�� “அகPதிய� எ�பH3 த
ைமகைள ந
 கினாேனா’ அைத� ேபால 
நம %� த
ைமகைள ந
 க ேவ#8�. 

 
(ப�றேதாஷ�கைள எ�லாவ2ைறE� ந
 கி ஒள0ய�� சTரமாக 

அகPதிய� தா� இ�� )�வ நLச3திரமாக உ�ளா�) 
 
அ�பH ந
 %வத2%  நா� எ�பHI 5வாசி க ேவ#8�? எ�பத2காக  

காL8கி�றா.க�. காைல 4 மண� % )�வ நLச3திர3தி� பா� 
நிைனவ�ைனI ெசA3தி அதிலி�") ெவள0வ�� ேபர�� ேபெராள0ைய நா� 
கவ.த� ேவ#8�. 

 
அைத எ83) )�வ நLச3திர3தி� ேபர�D� ேபெராள0E� எ�க� 

உடலி� உ�ள இர3த நாள�கள0� கல") எ�க� உட� உ��&கைள 
உ�வா கிய அ$ க� அ"த ச திைய� ெபறேவ#8� எ�� உடைல 
உ�வா கிய அ$ கD % “இ�பHI சா�பா8 ெகா8 க ேவ#8�”. 

 
அ83) நா� யாைரெய�லா� ச"தி3ேதாேமா அவ.க� %ைறகைளE� 

ேவதைனகைளE� ேகLடறி"ேதாேமா அவ.க� அைனவ�� அ"த3 )�வ 



நLச3திர3தி� ேபர�D� ேபெராள0E� ெபறேவ#8� எ�� எ#$த� 
ேவ#8�. 

 
அவ.க� வாF ைகய�� எ�லா நல:� வள:� ெபறேவ#8� எ�� 

இ�பH எ#ண� நம %� ேச.3) அ"த OIசைலகைள அவ.க� பா� 
பாBIச ேவ#8�. 

 
அ�ெபா,).., யா�ைடய உண.JகD� “நம %� ேதாஷமாக மாறா)”. 

இ"த  கண கி� ப�ரகார� எ"த3 )�வ நLச3திர3திைன அதிகமாக 
எ#ண�ேனாேமா ேச.3)  ெகா#ட உண.J ெகா�ப அத� ஈ.�& 
வLட3தி� இைணேவா�. 

 
அழியாத நிைலக� ெப�ேவா�. ேபரான"த நிைலய�� எ��ேம 

வாF"திட :HE�. 
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காைலயி< எ8�ேபாேத “ஈ&வர த5சன�” ெசcய 

ேவFJ� 
ேகாவ�ைல அைம3) அதி� ஈச> %I சிைலக� ைவ3) அப�ேஷக� 

ஆராதைனக� ெசB) ேத�காB பழ� ைவ3) நா� %�ப�L8வ�Lடா� 

அ)தா� ஈPவர த1சன� எ�� நா� நிைன கி�ேறா�. 
 
ஈPவர த1சன3தி2% இ�� நா� எ�பHI ெச�கிேறா�? 
 



ேத�காB பழ� ெகா#8 ெச�கிேறா�. 5ைவயான 

ைநேவ3திய�கைளI ெசBகிேறா�. ப��, ஆலய3தி2%� வண�%�ேபா) 

எ�பH வண�%கி�ேறா�? 
 
அ�ேக ெதBவI சிைல %� பைட க�பLH� %� கன0கைள 

மல.கைள 5ைவமி க பதா.3த�கைள நா� எ#$வதி�ைல. மாறாக நா� 

எைத எ#$கி�ேறா�? 
 
ந� வாF ைகய�� “ஒ�வ. நம % இைடNச� ெசBதி�"தா�.., 

அ�ல) ஒ�வ. ந�ைம  ேகாப�3தி�"தா�..,” அவ.கைள� ப2றிய 

நிைனJகைளேய அ�ேக ஆலய3தி� எ#ண�  ெகா#H��ேபா�. 
 “ேகாப�3தவ.கைளE�.., இைடNச� ெசBதவ.கைளE�..,” 

ஆலய3தி2%� நா� எ#ண�னா� நம %  ேகாப உண.Jக�தா� வ��. 
 
ஒ� %ழ�& ைவ %�ேபா) பல 5ைவE�ள ெபா�கைள� ேபாL8 

அதி� சிறி) கார3ைத அதிகமாக� ேபாLடா� %ழ�ப�� கார3தி� 5ைவேய 

அதிகமாக இ� %�. 
 
இைத� ேபா��தா� நா� ெதBவI சிைல % :� 5ைவயான 

பலகார�கைளE�, ந�மணமான மல.கைளE� ைவ3தி�"தாA� “நம % 

இைட`� ெசBதவ.கைள நா� எ#$�ேபா).., நம %  ேகாப 

உண.Jக�தா� வ��”. 
 
ெதBவ வHவ�கைள உ�வா கி “ஈPவர ச தி எ)..,” எ�ற 

நிைலகள0� கைதகைள எ,தி “ஈPவர�..., இ"த நிைலகள0� 

அைனவைரE� கா�பா2�வா�..,” எ�� ஞான0க� GறிE�ளன.. 
 
ஆனா�, ஆ#டவ> %3 ேத�காB பழ�, ைநேவ3திய� பைட3) 

ஆ#டவன0ட� உ�>ைடய %ைறகைளI ெசா�லிவ�Lடா� ஆ#டவ� 

உ�ைன  கா�பா2�வா� எ�� ம2றவ.க� “சா�கிய சாPதிர�கைள” 

எ,திவ�Lடா.க�. 
 
நம) உய�ைர ஈPவர� எ��� நா� எ#ண�ய எ#ண�க� 

எைவேயா அைவ அைன3ைதE� உய�. ஈசனாக இ�") ஜ
வ அ$ கைள 

உ�வா கி நம) உடலாக மா2�கி�ற) எ�பைத ஞான0க� கா#ப�3தன.. 
 
உய�ைர ஈPவர� எ��� உய�ரா� உ�வா க�பLட உண.வ�� 

ச3ைத உடைல சிவ� எ��� கா#ப�3தன. ஞான0க�. 
 



சிவ> % வாகனமாக மாLைட ைவ3) அத2% ந"த
Pவர� எ�� 

ெபய1Lடன. ஞான0க�. 
 
சிவன0� கண %� ப��ைள ந"த
Pவர�. நா� எ"த உண.ைவI 

5வாசி கி�ேறாேமா அ) நம %� ேபானJட� ந"த
Pவரா.., அதாவ) 

5வாசி3த உண.வ�� %ண� ந� உடA %� உண.வ�� ச3தாக 

வ�ைளகி�ற). 
 
இ�ெபா,) இ"த மன0த உடலி� நா� எ"த %ண3ைத அதிகமாக 

எ#ண� நம %� ேச.3)  ெகா#ேடாேமா அ"த உண.வ�� த�ைம ெகா�ப 

ந"த
Pவரன0� கண கி� ப�ரகார� நம) உய�. நம) அ83த உடைல 

உ�வா %கிற) எ�� “ஈPவர த1சன3தி�”  ஞான0க� ெதள0வாக  

கா#ப�3)�ளா.க�. 
 
இ"த மன0த வாF ைகய�A�ள KLசம இய க�கைள மன0த� % 

உண.3)� வ�தமாக “உடைலI சிவமாக.., உய�ைர ஈசனாக..,” 
கா#ப�3தா.க� ஞான0க�. 

 
ஆகேவ, ந� உய�ரான ஈசைன நிைனவ�2%  ெகா#8 வ�வ) தா� 

ஈPவர த1சன� எ�றன. ஞான0க�. 
 
இைத நா� :தலி� ெத1") ெகா�ள ேவ#8�. 
 
ஏென�றா�, ஈPவர த1சன� எ�பத� Oல� நம) உய�ைர 

எ#$�பHI ெசBதா.க� ஞான0க�. 
 
நா� ஒMெவா� நாD� காைலய�� எ,"தப�� மக1ஷிக� கா#ப�3த 

அ�� வழிய�� ஈPவரா எ�� உய�ைர எ#ண� நா� வண�க ேவ#8�. 
 
இ"த உண.ைவI ேச.3)  ெகா#டப�� 
1.எ�க� பா.ைவ ப�ற. த
ைமகைள ந
 %வதாக இ� க ேவ#8�, 
2.எ�க� ெசா� ப�ற. க]ட�கைள� ேபா %வதாக இ� க ேவ#8�, 
3.எ�க� பா.ைவ ப�றைர ந�லவ.களா %� நிைல ெபறேவ#8�, 
4.எ�கைள� பா.�ேபாெர�லா� உய."த எ#ண�க� ெபறேவ#8� 
எ�� இMவா�தா� நா� அைனவ�� எ#ணேவ#8�. 
 
நா� காைலய�� Y கதிலி�") எ,"தJட� ஈPவர த1சன� எ>� 

நிைலய�� நம) உய�ைர எ#ண ேவ#8�. 
 



ந� க#க� உய�1� இய க3தி� ெதாட. ெகா#8 இ) ந�ல) இ) 

ெகLட) எ�� கா#ப� கி�ற). 
 
நம % ஒ�வ. ந�ைமக� ெசBதி�"தா� அவைர நா� அதிகமாக 

எ#$வதி�ைல. 
 
ஒ�வ. நம %3 த
�% ெசBதி�"தா�.., “நம %3 த
ைம ெசBதாேன 

பாவ�…,” எ�� “அH கH” அவைர� ப2றி எ#$ேவா�. 
 
இ�பH�பLட உண.Jகைள காைலய�� ப8 ைகைய வ�L8 எ,�ேபா) 

எ#ண�னா� “ேவதைன” தா� வ��. 
 
காைலய�� ப8 ைகய�� உட� ேசா.வைட"தி� %� ேவைளய�� 

ேவதைன எ�ற உண.Jக� 5வாசி க�பL8 ந� உய�1� ேமா)�ேபா) ந� 

உடலி� ேவதைன உ�வாகிற). 
 
அ�ெபா,) ந�:ைடய ஈPவர த1சன� எ)வாகி�ற)? 
 
நா� ேவதைன உண.J ஒ�ைற  க# ெகா#8 பா.3) நம %� 

பதிJ ெசB) ெகா#டப�� ந�மிட3தி� ேவதைனைய உ�வா %� 

நிைனவா2ற� வ�கி�ற). 
 
நம % ஒ�வ. த
�% ெசBதி�") அத� உண.Jக� நம %� 

பதிவாகிய��"தா� “நம %3 த
�% ெசBதவ. ப2றிய நிைனேவ..,” 
ந�மிட3தி� வ�கி�ற). 

 
இதன0� ெதாட. ெகா#8 காைலய�� நா� ப8 ைகய�லி�") 

எ,"தJட�.., இன� &1யா) “பாவ�க�.., என % ஏ� இ�பH3 த
�% 

ெசBகிறா.க�?” எ�ற ேவதைன உண.Iசிகைள3 Y#8�. 
 
ேவதைனகைள நா� எ#$�ேபா) ந�:� உ�ள ேவதைனைய 

உ�வா %� அ$ கD % உணவ�ைன அதிகமாக ஊLH நம %� 

ேவதைனகைள உ�வா %� ேநாBகைள நNசி� த�ைமகைள வளரI 

ெசBகி�ற). 
 
இதைன மா2�வத2%3தா� சாதாரண ம கD� &1")ெகா�D� 

வ#ண� ஈPவர த1சன� எ�� காLH காைலய�� “எ,"தி� %�ேபாேத.., 
நிைனவ�� ஆ2றைல நம) உய�1�பா� ெகா#8 ெச�ல ேவ#8�..,” 
எ�� ஞான0க� காLHE�ளா.க�. 

 



அ83) இ"த� Vமிய�� மன0தராக� ப�ற") மன0த வாF ைகய�� 

வ�� த
ைமகைள ெவ�� உய�1� ஒ�றிய உண.வ�ைன ஒள0ய�� 

உண.வாக மா2றி இ�� வ�#ண�� ஒள0ய�� சTரமாக வாF") வள.") 

ெகா#8�ள “)�வ நLச3திர3ைத எ#ண ேவ#8�”. 
 
)�வ நLச3திர3திலி�") வ�� ேபர�� ேபெராள0 நா�க� ெபற 

அ��வாB ஈPவரா எ�� எ#ண� ஏ�கி3 தியான0 க ேவ#8�. 
 
)�வ நLச3திர3திலி�") வ�� ேபர�� ேபெராள0 எ�க� உட� 

:,வ)� பட.") உடலிA�ள ஜ
வா�மா ஜ
வ$ க� அைன3)� ெபற 

அ��வாB ஈPவரா எ�� பல :ைற தி��ப3 தி��ப எ#ண� தியான0 க 

ேவ#8�. 
 
இதைன3 ெதாட.") எ�க� ெசா�ைல  ேகLேபா. எ�லா� வாFவ�� 

இன0ைம ெபறேவ#8�, எ�கைள� பா.�ேபா� ெக�லா� )�வ 

நLச3திர3திலி�") வ�� ேபர�� ேபெராள0 கிைட க ேவ#8�, அவ.க� 

மன நல� ெபறேவ#8� எ�� எ#ண ேவ#8�. 
 
இ) ந� ஈPவர த1சனமாக இ� க ேவ#8�. இMவா� நா� 

எ#$�ெபா,) 
1.ப�ற. நம %I ெசBத த
ைமகைள மற கி�ேறா�, 
2.ப�ற�ைடய )�ப�கைள மற கி�ேறா�, 
3.ம2ற %8�ப3தின. நம %I ெசBத இைடNச�கைள மற கி�ேறா�. 
 
ஆகேவ, இ) ேபா�ற உய."த உண.வ�� த�ைமகைள நம) உய�1� 

இைண %�ேபா) நம) உடலி� மகிF"தி8� உண.JகD % அ:) 

கிைட கி�ற). 
 
மகிF") வா,� ச திைய நா� ெப�கி�ேறா�. ஏகா"த வாF ைக வாழ 

:HE�. உடA %�ப�� அழியா ஒள0IசTர� ெபற:HE�. 
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ஈச`.� மண� சிவ`.� அ@�  

ெவ�ப�, கா"த�, வ�ஷ� எ�ற இ"த O�� நிைலக�தா� ஒ�ைற3 

தன %� கவ."), ம2ெறா�ேறா8 இைண க�ப8� ெபா,) உண.Jக� 

மா2றமைடகி�ற). 

 
ெமBஞான0க� க#8ண."த இ"த ெமB உண.ைவ நா:� ெத1") 

ெகா�த� ேவ#8�. 

 



உண.வ�� த�ைம எத>� கவ.") ெகா#டேதா, ெவ�ப�, கா"த�, 

வ�ஷ� இைவ O��� ஒ�� %� இைண3) ம2ெறா�ைற எதி. %� 

நிைலய��தா� ேமாதலி� ெவ�பமாகி இர#டற  கல") ஒ� இய கI ச தியாக 

மா�கி�ற) எ�பைத நா� அறி") ெகா�ளலா�. 

 

ந�:� இ� %�.., “உய�ைர ஈசென���.., இய க3ைத  

கடJ�..,” எ��� ஞான0க� உைர3தா.க�. 
 
அேத சமய3தி�, Qக.") உண."த உண.வ�� அ$ க� ந� 

உடA %� உய�ைர� ேபா�� ஜ
வ அ$வாக மாறினா� அ %ண3தி� 

த�ைம நம %� உ� நி�� கடJளாக இய %கி�ற). 
 
உண.வ�� த�ைம இைறயா%� ெபா,) இைறவ� எ��� இைறய�� 

உண.J ெசயலா%� ெபா,) ெதBவ� எ��� எ %ண3தி� த�ைம 

மR#8� ெசய�ப8கி�றேதா அ %ண3தி� ெசயலாக உய�. ந�ைம 

வழிநட3)� எ�பத2காக “%�” எ��� காரண�ெபயைர ைவ3தா.க� 

ஞான0க�. 
 
1.ெவள0Iச3ைத  காL8� ெபா,)தா� ெபா�� ெத1கி�ற). ஆகேவ, 

ெத1") உண.வ) ெவள0Iச�. அ)தா� “த
பாரதைன”. 
2. அ"த மண3ைத Qகரேவ#8� எ�ப) “)ைவத�”. 
3. 5வாசி�ப) “அ3ைவத�”. 
4. பா.�ப) “சிவ�”. 
5. நா� அதிலி�") எ8�ப) “ச தி”. 
6. 5வாசி %� ெபா,) ச திய�� “இய க�”. 
7. எ� உடAட� ேச. %� ெபா,) “சிவ�”. 
8. இ)தா� “ஓ� நம சிவாய.., சிவாய ந� ஓ�…,” 
9.“ஓ�” எ�ப) ச தி ச திய�� உண.வ�� ேவக� எ)ேவா, அ"த 

உண.வ�� த�ைம என %� ஆ%� ெபா,), அ"த ச திய�� நிைலக� 

என %� உடலாக மா�கி�ற) – சிவ�, “ஓ� நமI சிவாய” நமதாக 

மா�கி�ற). 
10.நா� எ"த %ண3ைத எ#$கி�ேறாேமா அ) உய�1ேல பLடJட� 

“ஓ�கார�” இய க�.  
11.அ"த உண.வ�� அைலக� நம %� ேச.") அ) உமிFந
ராக மாறி, 

ந� உடAட� ேச. க�ப8� ெபா,).., “ஐ கிய சிவ�” எ�� இMவா� 

ெபா��பட அ�� சிவ ச திய�� த�ைமைய ெமBஞான0க� 

காLHE�ளா.க�. 
12. )ைவத� எ�ப), ெபா�� எ)ேவா அ"த உண.வ�� த�ைமைய 

நம %� GLட ேவ#8�. ேகாவ�லிேல, அ"த மல1� மண3ைத நா� 

Qக�� ெபா,).., அ"த மல1� உண.வ�� மண� “ஈச�”. 



13. அ"த மல1� உண.வ�� ச3) உடAட� ேச. க�ப8� ெபா,) 

சிவ> % “அ:)”. ஆக, ஈச> % மண� இ�ேக “சிவ> % அ:)”. 
 
க# &லனறிJ % உட� ம2றைவகD %� அ"த உண.வ�� 

இய கேம நா� அறி")ண.") ெசய�ப8� த�ைமக�.  
 
இைத3தா�.., ஒMெவா� பாகமாக� ப�1 க�பL8 உடலி� உ��ப�� 

த�ைம ெசயலா %� ெபா,) அத2% ெதBவ வHைவ  ெகா83) 

ஆ2ற�மி க ெபயைர  ெகா83) ைவ3தா� ஞான0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

சிவ த��வ� – 13 

 
சதாசிவ� 

ஞான0க� காLHய அ�� வழி�பH “ஓ� ஈPவரா %�ேதவா” எ�றா� 

காைலய�� இ�") இரJ வைரய�A�..,  
1.நா� எைத� பா. கி�ேறாேமா  
2.எைத  ேகLகி�ேறாேமா  
3.எைத Qக.கி�ேறாேமா”  
அைவ அைன3ைதE�, நம) உய�. “ஓ…” எ�� இய கி “�...” எ�� 

உடலாக மா2�கி�ற). 



 
நம) உய�. நம) உடலிேல “ஓ…” எ�� இய�கி  ெகா#ேட உ�ள). 

நா� எைதெய�லா� எ#ண� Qக.கி�ேறாேமா Qக."த உண.ைவ 

அறிகி�ேறா�.  
 
இMவா� நம %� எ3தைன வைக %ண�கைள Qக.") 

அறிகி�ேறாேமா அ %ண�கள0� ெசயலா க�கைள அறி") 

ெகா�கி�ேறா�. 
 
ஆனா�, அறி"த அMJண.Jகைள நம) உய�. “ஓ…” எ�� ஜ
வ 

அ$வாக மா2றி.. ”�...” எ�� ந� உடேலா8 இைண3) வ�8கி�ற).  
 

இMவா� இைண�பைத3தா� “ஓ...� நமIசிவாய” “ஓ...� நமIசிவாய” 
எ�� மாமக1ஷிக� உபேதசி3த சாPதிர�கள0� ெதள0வா க�பL8 உ�ள). 

 
இMவா� காைலய�லி�") இரJ வைரய�A� “நா� பா.3த) எ)ேவா 

ேகLட) எ)ேவா” இ"த உண.Jகைள நம %�.., “சதா உடலாக..,” மா2றி  

ெகா#ேட உ�ள) நம) உய�..  
 
இைத3தா� “சதாசிவ�” எ�� ெதள0வா கின. ஞான0ய.. 
 
ஆகேவ ந� உடA %� இ� %� அைன3) %ண�கD %� ந� 

உய�ேர %�வாக இ� கி�ற). அைத3தா� “ஓ� ஈPவரா %�ேதவா” எ�� 

ஞான0க� உண.3தின.. 
 
அதாவ) மன0தனானப�� என %� அைன3) அ�� ஞான3தி� 

உண.ைவ� பதியI ெசB) 
1.இத2ெக�லா� ந
ேய %�வாக இ� கி�றாB.. 
2.உ�வா கி  ெகா#8 இ� கி�றாB..  
3.உண.3தி  ெகா#8 இ� கி�றாB.. எ��  
4.“ந�ைம இய கி  ெகா#H� %�.. உய�ரான ஈசைன… %�ைவ”  
5.நா� அறி") ெகா�D�பHI ெசBதன. மக1ஷிக�. 
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ஓ#கார ந��தன� – தி<ைல நடராஜா 

 “தி�ைல..,” எ�ப) ஒ� எ�ைல. எ�ைல இ�லாத உலகி� தி�ைல 

எ�ற உண.J வர�ப8� ெபா,)தா� ஒ� ேகா� எ�ற நிைலக� 

வ�கி�ற). பர� எ�ற நிைலE� பர�ெபா�� எ�ற நிைலக� 

உ�வாகி�ற).  
 
“தி�ைல நடராஜா..,” எ�� ந� Vமிய�� ெசயA %  காரண� ெபயைர 

ைவ3தா.. ந� Vமி “நி2காம�.., 5ழ�� ெகா#ேடய�� கி�ற)” எ�பைத3 

தி�ைல நடராஜா எ�� ெபயைர ைவ3தா�.  



 
அ) உ�வமி�லாத நிைலக� ெகா#8 அ�வ� எ�ற நிைலக� 

உண.3த�ப8� ெபா,) “தி� ஆவைடயI 5ழலI ெசB)..,” மன0த உ�ைவ� 

ேபாL8 இவேன சிவ� எ��� இய க3தி� நிைலகள0� 

“நடனமா8கி�றா�..,” எ��� காLHனா. தி�Oல.. 
 
நடராஜா , சித�பர�திI�) ெபய� ”தி<ைல“ தி<ைலய�பல�, இDத 

Tமி நிIகாம< ஓA.ெகாFA
)ப�. இ�தா' ”ஓ#கார ந��தன�“ எ'ற 

நிைலக� ெகாFJ அ#ேக எ8தினா'.  
 
ஓ#கார ந��தன�. அ�ரைன. காலிேல ேபாKJ அ� இய.�� 

த'ைம . அதாவ�, Tமி �I,�ேபா� ஏIபட.க ◌ூAய அதEத ெவ)ப� 

Tமி.�  - ஓேசா' திைர எ'ப�.  
 
விFணிேல ேதா'றிய விஷ�தி' ஆIற< Tமி.�� ேமாத 

வ
�ேபா) அDத அ�ர ச.திைய மாc.�� நிைலதா' ”சிவ தாFடவ�”, 
எ', அ#ேக காKAனா�க� .  

 
”தி
)பாCசி“ எ'ப� கவ�D�ெகாFட நிைல எ', அவ�க� 

ெசc� ைவ�தி
)பா�க�.  
 

”சிவகாமி நடன �” ந� உடலான சிவ� – காமி.  நா� ேகாபமான 

உண�ைவ எJ��C �வாசி.�� ேபா� உயி5ேல பKட1ட' 

அDத  எ5Cச<, 
 
அ)ேபா� அDத எ5Cசலி' உண�1க� உட9.�� பKட1ட' 

ந<ல �ண#களான ச.திLட' பKட1ட' அDத நாத�தி' நிைலக� 

இய.�கி'ற�. 
 
ஓ#கார ந��தன� எ', இDத உடலான சிவ� எ'ன 

ெசcகி'ற)? “இDத அ#க#கைள எ)பA இய.�கி'ற�? எ'ற 

ேப
Fைமைய  அ', உண��தினா�க�. 
 

அ�தா' ”சிவகா மி” உடலான நிைலக� அDத காமி அDதI ச.தி . 
சிவகாமியி' நடன�ைத ைவ��) பல காவிய#கைள 

எ8தியி
)பா�க� ஞான0க�.  
 
இைதெய<லா� நா� ெத5D� ெகா�ள ேவFJ�. 
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சிவ  %ழ"ைதக� 

ஆறாவ� அறிவி' த'ைம ெகாFJதா' @
க' எ',� 
�ழDைத எ', இ)ெபா8� நா� பல ேகாண#களி< காரண) 
ெபயைரC 6KA @
க' ஆலய#கைள ைவ.கி'றா�க�. 

 
ஆறாவ� அறிவி' த'ைம - @
� எ'றா< மாIறி அைம.�� 

ச.தி தEைமகைள அகIறி விKJ மகிiCசி ெப,� ச.திைய உ
வா.�வ�. 
 
சிவ.�ழDைத சி#காரேவல' @
க'.  



 
அதாவ� சிவ' எ'ற நிைலயி< இDத உடலி< உ
வான ஆறாவ� 

அறிவி' த'ைமைய�தா' “சிவ.�ழDைத..,” எ', ெசா<வ� 
 
இDத உடலான சிவ�திI�� நா� எFணிய உண�1க� அ� 

�ழDைதயாக வ
கி'ற�.  
 
தEைமகைள அகI,� நிைலயாக அ
� மக5ஷியி' உண�1கைள 

இDத உடலான சிவ��.�� நா� உ
வா.கினா< jக
� மக5ஷிகளி' 
உண�1க�.., “சிவ.�ழDைதயாக நம.�� விைளகி'ற�”. 

 
ஆறாவ� த'ைம ெகாFJ இ', �
வ நKச�திரமாக 

அக&திய`� அவ' மைனவிL� சிவ.�ழDைதயாக வள��� அDத 
உண�வி' த'ைம இ', ஒளியி' �டராக இ
.கி'றா�க�. 

 
அைத) ேபா', சிவ.�ழDைத எ'ற இDத ஆலய�தி< நா@� 

�
வ மக5ஷியி' ஆIறைல நம.�� ெப
.�� அDத ஆIறைல) 
ெப,கி'ேறா�. 

 
அைத) ெபறC ெசcவதI� இDத உண�விைன ெசவி வழி ெகாFJ 

உண�சிகைள� kFA.., “உ#களி' நிைனவி' ஆIறைல விF�.�. 
ெகாFJ ெச<கிேறா�”. 

 
�
வ மக5ஷியி' ஆIறைலL� �
வ நKச�திர�திலி
D� 

வ
வைதL� அவ�கைள) பி'பIறிC ெச'றவ�க� ச)த5ஷி 
மFடல#களிலி
D� ெவளி)பJ� உண�1கைளL� நா� 
jகர)பJ�ேபா�.., “சிவமாகி” அDத உண�1க� அ�.களாக 
மா,�ேபா� jக�Dத உண�1க�.., “நம.�� �ழDைதயாக 
உ
வாகி'ற�”. 

 
இத'வழி ெகாFJ நா� jக
� அDத மக5ஷிகளி' அ
� 

உண�1க�  
1.தEைமக� அகI,� அ
� �ழDைதயாக  
2.அ
� ச.திைய வள�.�� �ழDைதயாக  
3.சிவ.�ழDைதயாக நம.�� வளரCெசcL�. 
 
சிவ.�ழDைத எ'றா< நா� காரண) ெபயைர�தா' ெத5D� 

ெகா�ள @ADத�. உK ெபா
ைள அறியவி<ைல. 
 



 சிவ.�ழDைத எ'ப� நா� jக
� உண�1க� அைன��� “ஓ...” 
எ', ஜEவ அ�வாகி இDத உடலி' த'ைம த'`ட' அ� 
உைறய)பJ�ேபா�.., “சிவ�” எ',� அதிலி
D� இய.�� அ�.கைள 
“அத`ைடய �ழDைதக�” எ',� காரண) ெபயைர ைவ�தன� 
அ'ைறய ஞானிக�. 

 
அைத�தா' நா� jக
� உண�1க� எ.�ணேமா அ� உண�வி' 

த' உடலா.க)பJ�ேபா� சிவ' எ',� நா� jக�Dத உண�வி' 
த'ைமைய அDத அ�.கைள விைன எ',� விநாயகா எ',� 
காரண) ெபயைரC 6KAன�. 

 
ஆக, பல ேகாண#களி9� இDத உண�வி' உFைமயி' 

த'ைமைய நா� அறிD� அத' அறிவாக இDத வாi.ைகயி< வ
�.., 
“தEைமகைள ெவ'றிJ� நிைலக� ெபற�தா'” இைதC ெசcத�. 

 
ஆறாவ� அறி1 ெகாFட நா� ஆறாவ� அறிவி' �ைண 

ெகாFJ ந�ைம. கா�திட தEைமைய ெவ', இ',� �
வ 
நKச�திரமாக வாiD�� வள�D� ெகாFA
.�� அD�� �
வ 
நKச�திர�தி' உண�ைவ நா� jக�D�  

1. அDத உண�வி' த'ைமையC சிவமா.கி  
2. அ
� ஞானிகளி' உண�ைவ நம.�� �ழDைதயா.கிட 

ேவFJ�. 
 
“�ழDைத.�.., மீFJ� மீFJ� நா� உண1 ஊKA.., அைத 

வள�)ப� ேபா<” இDதC சிவ.�ழDைதைய வள��திட அ
� 
மக5ஷியி' உண�1கைள “நா� மீFJ� மீFJ� jக�D� 
ெகாFேடயி
.க ேவFJ�”. 

 
அ�பH அ"த அ�� ஞான3ைத நம %� ெப� கி வள.3தி8�ேபா) 

இ"த உடைல வ�L8 நா� எ�ெபா,) ெச�றாA� எ��� “ேப1�ப� 
ெப�வாFவாக வாF") ெகா#H� %�.., அ�� மக1ஷிய�� அ�� 
வLட3தி�” ந�ைம இைண கI ெசBE�. 
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“ஓ..� நமCசிவாய.., ஓ..� நமCசிவாய.., ஓ..� 

நமCசிவாய..,” 
நா� எைத எைத எ�பHI ெசBதாA� “ந� உய�1டமி�") மL8�..," 

யா�� த�பேவ :Hயா). 
 
நா� எ#ண�ய) எ)ேவா அைத ஒMெவா� நிமிட:� “ஓ..� 

நமசிவாய.., ஓ..� நமசிவாய”..,” எ�� உடலாக மா2றி  ெகா#ேட இ� %�. 
 



காைலய�லி�") இரJ வைரய�A� நா� எ#ண�ய உண.Jக� 
“ந�லைவ - ெகLடைவ..,” அைன3)� ந� உடலாக அைம") வ�8கி�ற). 

 
இைத3தா� “ஓ..� நமசிவாய.., ஓ..� நமசிவாய”..,” எ�ப). 

அ�பHெய�றா� “ந� உடைல.., சதா சிவமா கி  (சதாசிவ�) 
ெகா#டE�ேளா�”. 

 
எ"த உண.வ�� த�ைமைய எ8 கி�ேறாேமா அ"த மண3தி� 

த�ைம வ�கி�ற). அ"தI ெசா�லி� த�ைம வர�ப8� ெபா,)தா� 
“சிவாய நம ஓ�”. 

 
நா� Qக."த) ஜ
வனாகி நம %� அ$வாகி சிவமாகி�ற). எ) 

ஜ
வனாகி அ$வாக சிவமாக ஆனேதா நம %� இ�") “அதன0� 
ெசா�லாக, ெசயலாக ெவள0வ��..,” - “சிவாய நம ஓ�”. 

 
ெவ�� வாய�� “ஓ..,� நமIசிவாய.., “ஓ..,� நமIசிவாய.., எ�றா� 

அதி� ெபா�� இ�ைல. அ) ெவ�� ெசா�ேல. 
 
“ஓ..,� நமIசிவாய…, எ�� ெசா�னா� அ"தI சிவ� இற�கி வ") 

“எ�ைனேய ெசா�லி  ெகா#H� கி�றா�…,” எ�� எைதயாவ) ஓH வ") 
ெசBவா� எ�ற இ"த ந�ப� ைகைய3தா� ஊLHE�ளா.க�. 

 
சாPதிர சா�கிய�கள0�பH “ஓ� எ�றா�.., ப�ரணவ�”. இ�பHI 

ெசா�லி அைதேய ெஜப�3தா� என %� ஜ
வ� வ") வ�8� இ�� தவறான 
வழிகள0� நா� ெஜப�3)  ெகா#8�ேளா�. 

 
ம"திர3ைத “ெஜப� க3தா�..,” (ஒலிைய எ,�ப3தா�) 

ெசா�லிய�� கி�றா.கேள தவ�ர அ"த ஒலி %� உ�ள Oல  Gைற 
அறி") அ"த அ�� உண.ைவI “5வாசி %�பH..,” யா�� ெசா�லவ��ைல. 

 
ெவ�மேன “ஓ..,� நமIசிவாய.., “ஓ..,� நமIசிவாய.., எ�றா� எைத ந
 

“ஓ..,� நமIசிவாய.., ஆ க ேவ#8�? எைதI “சிவாய நம ஓ..�” ஆ க 
ேவ#8�? 

 
ஆகேவ, “ந
 எைதI சிவமாக (உ� உடலாக) உன %� 

ஆ கேவ#8�..,?” எ�பைத3 ெதள0வாக உண.3திE�ளா.க� ஞான0ய.க�. 
 
“எ�ேலா�� அ�� உண.Jக� ெபறேவ#8�”, அவ.க� அறியா) 

ேச."த இ��க� ந
�க ேவ#8�. அவ.க� ப�ண�க� ந
�க ேவ#8�. 
 



அவ.க� வாF ைகய�� மலைர� ேபா�ற மகிFIசி ெபறேவ#8� 
அவ.க� %8�பெம�லா� நல� ெபறேவ#8� “ஈPவரா..,” எ�� நம %� 
ஆ#8 ெகா#H��பவன0ட� இைத  ேகLடா� அ) “ஓ..,� நமIசிவாய.., 
“ஓ..,� நமIசிவாய..,” 

 
நா� எ3தைகய உண.வ�ைன எ#ண� அ"த மக1ஷிகள0� அ�� ச தி 

அைனவ� %� கிைட க ேவ#8� எ�� எ#$கி�ேறாேமா அ) “ஓ..,� 
நமIசிவாய..,” 

 
“அைனவ�� நல� ெபற ேவ#8�” எ�ற இ"த உண.வ�ைன நம %� 

இைதI சிவமா க ேவ#8�”. 
 
த� வாF ைகய�� வ"த இ�ைள� ேபா கி அ"த மக1ஷிகள0� அ�� 

ஒள0 ெபறேவ#8� எ�� அைத நா� எ#$� ெபா,) நம) உய�. ஓ.., 
எ�� ப�ரணவமா கி “�..,” எ�� நம) உடலா %�. ஞான0க� ெசா�ன 
உLெபா�ேள இ) தா�. 

 
“இைத உன) உடலா %.., “உன %� இைத ஜ
வ அ$வாக மா2�..,” 

எ�� தா� காவ�ய3ைத� பைட3)�ளா.க� ஞான0க�. 
 
 

https://omeswara.blogspot.in/search/label/சிவ%20த��வ� 
 


