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_____________________________________________________________________________
இவர் ஸ்ரீஞான தேவரின் மாணவர்.இவரை விட ஞான தேவ் வயேில் மிக மிகச்

சிறியவர்.ஆணவம் இல்லாமல் ஞானத்ரே அவரிடம் இருந்து பெற்று சித்ேைாக
உயர்ந்ோர்.

குண்டலீனி
பகாண்டு

தயாகத்ரேயும்

வாழ்ந்ோர்.அத்துடன்

த்யானத்ரேயும்
எளிய

ொவ

ப்ைோன

ெக்ேிரயயும்

ஆன்மீ க
ஞான

மார்கமாகக்

தேவ்

மூலம்

தசர்த்துக் பகாண்டு ெரிணமித்ோர்.
ம்ருகங்களுடன் தெசும் ேிறரமயும் தேரவக்கு ஏற்ெ சமூஹ நன்ரமக்கு தவண்டி
ேன் சித்து சக்ேிரய இவர் உெதயாகம் பசய்வார்.
முக்திக்கு எது வழி?
”புலிரயப் தொல் விழிப்புணர்வு மிக்க த்யானமும் ொம்ரெப் தொன்ற தயாகமும்
முக்ேிக்கு வழி பசய்யும்” என்று இவர் கூற, இரளஞைான ஞான தேவ் ஒரு இடிந்து
தொன சுவற்றின் மீ தேறி அெங்கம் ொடி, ”குட்டிச் சுவர் மீ து இருப்ெினும் ஈசன்
நாமம் ெக்ேியுடன் ொடிட முக்ேி எளிோகும்” என்று உணர்த்ேினார்.
பூணூல் டொட்டு விட்ே ொண்டுரங்கன்
ேன் சித்ேின் மூலம் கல்யாண்பூரில் உள்ள ேன் தூய ெக்ரே ஒருவரின் விேரவ
மருமகளுக்கு

ஒரு

குழந்ரேரயப்

ெிறக்க

ரவத்ோர்.அக்குழந்ரேக்குப்

பூணூல்

அணிவிக்க உள்ளூர் அந்ேணர்கள் மறுத்ே தொது ெண்டரீநாேரனதய யாவரும்
காண அரழத்து வந்து பூணூல் தொட்டு விட்டார்.
மருத்துவச்சியான ொண்டுரங்கன்
இவருடன் இவைது ஆத்மார்த்ே சீடர் ேம்ெேியினர் கர்ப்ெ காலத்ேிலும் த்வாைரகப்
ெயணம் தெற்பகாண்டு தொகுதும் தொது வழியில் பெண்ணுக்கு ப்ைசவ வலி ஏற்ெட
இரறவன்

இவைது

ப்ைார்த்ேரனக்கு

இைங்கி

மருத்துவச்சியாக

வந்து

ப்ைசவம்

ொர்த்ோன்.அப்தொது ெண்டரீபுை மூலஸ்ோனத்ேில் ப்ைசவ காலத்ேில் பகாடுக்கப்
ெடும் மருந்துக்களின் வாசரன வசியோம்.
ீ
இரறவனின் தவட்டியில் குழந்ரேயில்
ைத்ேம் இருக்க மக்களும் கண்டு தொற்றினர்.
ஹரியும் ஹரனும் ஒன்டே
தெேரி என்ற ஊரில் வாழ்ந்ே தவற்றுமே அைசன் இந்துக்களுக்குப் ெல இன்னல்கள்

பசய்ோன்.அவனுக்கு நல் உெதேசம் பசய்யச் பசன்றார் சாங்க தேவ். ”உம் மேத்ேில்
ஆயிைம் தவற்றுரமகள்

இருக்க

எம்ரமக்

காண

வந்ோதயா?” என்று மன்னன்

இவரைச் சாட அவர் ஒப்புக்பகாண்டார்.
நாயின் வாயில் லிங்கங்கள்
ஆவ்வூரில் வாழ்ந்ே வைீ ரசவர்களுக்கு சிவவிஷ்ணு ேத்துவத்ேின் மஹிரமரய
உணர்த்ேினார்.ஆனால் அவர்கள் இவரைத் தூற்றினர்.குறிப்ொக ஒரு பேருநாய்க்கு

இவர் பெயரை ரவத்து அரேக் கல்லால் அடித்ேனர்.அேன் தவேரன பொறுக்காே
இவர்

ஹரி

ெஜரன

மூலம்

வைீ

ரசவர்களின்

கழுத்ேில்

இருந்ே

சிவலிங்க

மூர்த்ேிகரள மரறத்து விட்டார்.அப்தொது அவர்கள் இவரிடம் மன்னிப்பு தகட்க,
நாரய வாந்ேி எடுக்க ரவத்ோர்.அேில் சிவலிங்கங்கள் இருந்ேன.
உயிர் மீ ண்ே இளவரசன்
அேன்

ெின்

த்தவஷத்ரே

இரு

மார்க்கத்ேினரும்

விலக்க

சமைசம்

தவண்டினர்.அவனும்

ஆகி

அேற்கு

அைசரனக்

கண்டு

மே

சம்மேித்ோன்.தெேரியில்

மன்னனின் அனுமேியுடன் இவர் அழகிய தகாயிரலயும் கட்டி அேில் தகசவ்ஜி
என்ற பெயரில் கண்ணரனப் ப்ைேிஷ்ரட பசய்ோர்.
ெின்னாளில் அம்மன்னனின் ஒதை மகன் ொம்பு கடித்து இறக்க, இவர் அவைது நன்
நடத்ரே

மூலம்

மகிழ்ந்து

அவனது

ெக்ேிரயயும்

உணர்ந்து

ொண்டுைங்கனின்

அருளால் அெங்கம் ொடி, அவரன உயிர் மீ ட்டார்.அைசன் தகவவ்ஜி தகாயிலுக்குப்
ெல ரகங்கர்யங்கள் பசய்ோன்.
ஞான

தேவரின்

மிக

உயர்ந்ே

ேத்துவங்கரள

மிக

எளிரமயாக

எோர்த்ே

வாழ்க்ரகயில் இவர் எடுத்துக் கூறினார்.தேரவக்கு ஏற்ெ சித்துக்கள் பசய்ோர்.
ஹரி ஓம்!

