
       

சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 சாமி ��தக
 –––– உய�� உட� இய�க
உய�� உட� இய�க
உய�� உட� இய�க
உய�� உட� இய�க
  

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 4-8) 

  

��ய� �ழ�
 ெபா��, இ�த ப�ரப!ச�தி"#$ ச�வ�ைத'
 
இய�#கி�ற�. நம� உய�� நம�#$ இய+கி, இ�த உட��#$ 
ச�வ�ைத'
 இய�#கி�ற�. வ�,ண�� ஆ"றைல ��ய� தன�#$ 
கவ���, ப�ரப!ச�ைத இய�#கி�ற�. நம� உய�ேரா, �23ப�� 
இய�கமாக உட��#$ இய+#கி�ற�.  

 
��யேனா, வ�,ண�� ஓ5
 ெபா��, த� அ7கி� இ7�#
 கா�த3 
�லன8�
 உரா9��, �ழ�: ெவ3பமாகி�ற�. தா� கவ7
 உண�;�#$ 
இ7�#
 ந!சிைன3 ப����, ெவள83ப5�தி, ந�ல உண�வ�ைன ஒள8யாக 
மா":கி�ற�. 

 
��யன8லி7�� வ7
 ஒள8ைய (ெவ3ப கா�த+கைள), உய�� த� 

இய�க� �23ப�� ஈ��#
 ெபா��, அ�த ெவ3ப கா�த+கAட� ேமா�
 
ெபா��, அ� ெவ3பமாகி�ற�. மன8த உய�ைர ஈBவர� எ�:
, 
��யைன ச�ேவBவர� எ�:
, உய�ைர நர நாராயண� எ�:
, 
��யைன நாராயண� எ�:
 ஞான8க$ அைழ�தன�. 

 

��யைன, லE�மி நாராயண� எ�:
 அைழ�கி�றன�. ஓ� 
கா�த3 �ல�, தன�#$ அைன�� ச�திைய'
, 



இய�#
 ச�தியாக வ�ைளய ைவ�கி�ற� எ�ற 
நிைலைய, வ�ள+க ைவ�கி�றா�க$. 

 
கா�த3 �லைன லE�மி எ�:
, அத� ஈ�3பா� தன�#$ 

அைண��, ெப7
 ேகாளாக மாறி, ��யனாகி, எ5��� ெகா,ட 
உண�வ�� த�ைம ெகா,5, உலைக சி7F2�#
 நிைலயாக அ� உ73 
ெப"ற�, எ�பதைன நாெம�லா
 அறி�� ெகா$வத"#, லE�மி 
நாராயணா எ�: ெபய� ைவ�கி�றா�க$. 

 
நம� உய��� �23ைப வ�FG எ�:
, நாராயணன8� ம: 

அவதார
 எ�:
 காE2னா�க$. ��யைன, லE�மி நாராயணா எ�றா�
, 
அ�த நாராயணH�# இ7 மைனவ� எ�: எ�தி'$ளா�க$. கா�த�தா� 
இ���, உடலாக3 ெப:
 ெபா��, ��யனாகி�ற�. 

 
சீேதவ� எ�ப� லE�மி (கா�த
), Jேதவ� எ�ப� ��யன8� உடலி� 

அைம3�. நம� உய�7�#, வ�FGவ�� மைனவ�க$ Jேதவ�, சீேதவ� 
எ�: ெபயைர ைவ�கி�றா�க$. உய�� உட��#$ நி�: இய�கி, 
அதனா� ஈ��#
 கா�தமாகி, உய��� இய�க�தி"#$ �2�� இய�#
 
நிைலைய, Jேதவ�, சீேதவ� எ�: ெபயைர ைவ�கி�றா�க$. 

 
இய"ைகய�� ெசய�கைள நா
 அறி��ண���, அத� வழி 

மன8தனானவ� ெத���ண��� ெசய�ப5
 நிைலகைள, அறி'
 
ெபா7Eேட இ�தைகய நிைலகைள, எள8ய Kைறய�� எ5��ைர�தா�க$ 
ஞான8க$. 

 
இ�த ப�ரப!ச�தி"#$ நட�#
 நிைலகைள'
, ந
 உட��#$ 

நட�#
 நிைலகைள'
, ெதள8வாக எ5��ைர�தா�க$. ப�ரப!ச�தி"# 
��ய� இய�கL ச�தியாக இ7�கி�ற�. நம� உட��#$, உய�� இய�கL 
ச�தியாக இ7�கி�ற�. 

 

நம� உய�ைர “ஓ
 ஈBவரா #7ேதவா”  
எ�: ஞான8க$ அைழ�தா�க$.  

நா
 ““““ஓ
ஓ
ஓ
ஓ
    ஈBவராஈBவராஈBவராஈBவரா    #7ேதவா#7ேதவா#7ேதவா#7ேதவா””””  
எ�: ெசா��
 ெபா��  
ெவ:
 ெசா�லாக இ�லாம�, 



““““�7வ�7வ�7வ�7வம�திய��ம�திய��ம�திய��ம�திய��””””    நிைனைவL ெச��தி3 பழ#த� 
ேவ,5
. 
  அOவா: பழகி� ெகா,டா�, நம� உய�ைர #7வாக;
,   

நா
 எ,ண�யைதநா
 எ,ண�யைதநா
 எ,ண�யைதநா
 எ,ண�யைத,,,, ஈசனாக உ7வா�க� P2ய  ஈசனாக உ7வா�க� P2ய  ஈசனாக உ7வா�க� P2ய  ஈசனாக உ7வா�க� P2ய 
நிைலையநிைலையநிைலையநிைலைய,,,,     நா
 உணரK2'
.  
நா
 எைத எ,Gகி�ேறாேமா, அ� உட��#$ ஊ57வ�, நம�# 

ெத�ய வ7
. 
  

நம� க,க$ ஒ�ைற3 பா��கி�ற�, எ�: ைவ��� ெகா$ேவா
. 
அதிலி7�#
 உண�;கைள� க,க$ கவ���, நம� ஆ�மாவாக 
மா":கி�ற�. நம� R�# வழியாக �வாசி�த ப��, உய��� பE5 அ�த 
உண�;கைள நா
 அறிகி�ேறா
. 

 

“ஓ
 ஈஸவரா #7ேதவா”  எ�: ெசா��கி�ற 
ேபாெத�லா
, �7வ ம�திய�� உய�ைர எ,ண�, அைத3 
பழ�க�தி"#� ெகா,5 வ�� வ�Eேடாெம�றா�பழ�க�தி"#� ெகா,5 வ�� வ�Eேடாெம�றா�பழ�க�தி"#� ெகா,5 வ�� வ�Eேடாெம�றா�பழ�க�தி"#� ெகா,5 வ�� வ�Eேடாெம�றா�,,,,     நா
 நா
 நா
 நா
 
அத�வழிஅத�வழிஅத�வழிஅத�வழி,,,, உண�;கைள உட��#$ ெச��தலா
 உண�;கைள உட��#$ ெச��தலா
 உண�;கைள உட��#$ ெச��தலா
 உண�;கைள உட��#$ ெச��தலா
.... 
 

வாT�ைகய�� பய�ப5��வ� R�# வழி �வாசி��,  
உண�;கைள உட��#$ ெச���வ�. 
இைத அறி�� ெகா,டா�
,  
தUைமயான உண�;க$ உ$A�#$ ெச�லாதப2,  

அ5�த நிமிட
, “ஈBவரா” எ�: உய�ைர எ,ண�,  
இைத இைட மறி�க ேவ,5
இைத இைட மறி�க ேவ,5
இைத இைட மறி�க ேவ,5
இைத இைட மறி�க ேவ,5
....    

 

ந
Kட� எOவள; ந�லவ�க$ ேபசினா�
, அ�த உண�வ��, 
அவ�க$ #5
ப கFட
, உட� ேநா9க$ ேபா�ற உண�;க$ கல�� 
ெசா�லாக வ7
. 
 

அவ�கைள க,ணா� பா��#
 ெபா��, நம� ஆ�மாவ�� கல�� 
வ�5
. அவ�க$ ேப�
 ெபா��, இ�த உண�;க$ கல�ேத வ7
. 
இ7�தா�
, அ�த நிைலய��
 “ஈBவரா” எ�: ெசா�லி உண�ைவ 
இைடமறி��, அைத பலவ Uன3 ப5�த ேவ,5
. 
  

அOவா:  ““““ஈBவராஈBவராஈBவராஈBவரா” ” ” ” எ�:எ�:எ�:எ�: ெசா��
 நிைலக$  ெசா��
 நிைலக$  ெசா��
 நிைலக$  ெசா��
 நிைலக$ 
வ�3 ெப:
 ெபா��வ�3 ெப:
 ெபா��வ�3 ெப:
 ெபா��வ�3 ெப:
 ெபா��,,,, தUைமைய, அ� மா":
.  அவ� 



பலவ Uனமான நிைலகைளL ெசா��
 ெபா��, மக�ஷிகள8� அ7$ ச�தி 
அவ� உடலி� படர ேவ,5
 எ�: எ,ண ேவ,5
. 
  

ஒ7 பா�திர�தி� சைம�� அைத எ5��3 ேபாEடா�தா�, அ� 
7சியாக இ7�#
. கFட
, எ�: ஒ7வ� ெசா��
 ெபா��,  

“அடடா, உ+கA�# கFடமாக ேபா9வ�Eடதா?”, எ�: 
ெசா�ேனாெம�றா�, அைதேய தா� சைம��, மX,5
 எ5��� 
ெகா5�கி�ேறா
.  

அதனா�, இதி�இதி�இதி�இதி�    மிக;
 ஜா�கிரைதயாக இ7�க மிக;
 ஜா�கிரைதயாக இ7�க மிக;
 ஜா�கிரைதயாக இ7�க மிக;
 ஜா�கிரைதயாக இ7�க 
ேவ,5
ேவ,5
ேவ,5
ேவ,5
....    

 

(ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 13-19) 

  

நா
 ஒ7வ7ைடய எ,ண�ைத எ,Gகி�ேறா
. அ�த 
எ,ண��ட� ேச���, உட�ட� ேச��� உண�;
 வ7கி�ற�. எ�த 
மன8தன8� வ�ைள�தேதா, அ�த எ,ண
, ந
 பா�ெவள8 ம,டலமாக 
(ஆ�மாவாக) மா:கி�ற�. அ�த மன8தன8� எ,ண�ைத Kதலி� பதி; 
ெச9தி7�ேதா
 எ�றா�, அேத உண�ைவ எ5�#
. இ�த 
ப�ரப!ச�தி"#
 நம�#
 உ$ள வ��தியாச
, 

நம�#$, உண�;க$ உய�ரG�களாகி�ற�, 
ப�ரப!ச�தி�, உண�வ�� அைலகளாக மா:கி�ற�. 
  
நம�#$ ஒ7 அGவ�� த�ைம இ7�கிறெத�றா�, அ� இ7�த 

இட�திேலேய, உண�வ�� மல�ைத ெவள8ய�E5, P5கைள� 
கE5
. இ7தய
 வர ேவ,5ெம�றா�, அ�த உண�;க$ அத"#�த�க, 
அG�க$ அ+# P5 கE5கி�ற�. அ3ெபா�� அ�த உ:3�க$ 
உ7வாகி�ற�, அைத ைவ�� அ�த உ:3ைப உ7வா�#கி�ற�. 

  
இேத மாதி�, நம� Jமி, வ�,ண�லி7�� உண�வ�� ச�ைத எ5��, 

ஒ7 ெச2ைய உ7வா�#கி�ற�. அ�த ெச2 கா"றிலி7��, த� உண�ைவ 
எ5�� வ�ைளகி�ற�. இ7�த இட�திலி7�� அ� வ�ைள�தா�
, 
அதHைடய வள�Lசிைய அ� ெப:கி�ற�. 

  
நம�#$ இ7�#
 அG�க$, அ� இ7�த இட�திலி7�� தா� 

அதHைடய உண�வ�� ச�ைத ெப:கி�ற�. நா
 ப�ற7ைடய 
நிைலகைள3 பா��#
ெபா��,  

உய��, உண�;கைள உடலி� பர3�கி�ற�. 
��ய�, ஒ7 ெச2ய�� ச�ைத எ5��,  



அைலகளாக Jமிய�� பர3�கி�ற�.  
அ�த ெச2ய�� வ�ைள�த வ���, எ+கி7�தா�
எ+கி7�தா�
எ+கி7�தா�
எ+கி7�தா�
, , , ,     
இ�த ச�ைத எ5��இ�த ச�ைத எ5��இ�த ச�ைத எ5��இ�த ச�ைத எ5��, , , , அத"#அத"#அத"#அத"#���� ெகா5�கி�ற� ெகா5�கி�ற� ெகா5�கி�ற� ெகா5�கி�ற�....    
 
இேதமாதி�தா�,     

நம� உய��,  
ப�ற7ைடய உண�ைவ3 பா��#
 ெபா��, 
எ,ண�தா� கவ���, ஆ�மாவாக மா"றி,  
�வாசி��, உட��#$ அH3�கி�ற�.  
Jமிய�� கா": ம,டல�தி�, ப�ராண வா', ம"ற வா'�க$ மாதி� 

உட��#$ ெச�ற;ட�, அG�கA�# ேவ,2யைத மE5
 எ5��� 
ெகா,5, ம"றைத3 ப����, ெவள8ய�� த$ள8வ�5கி�ற�. 

  
இைத� தா� “ப�ரணாயாம
” ெச9ய ேவ,5
 எ�: இவ�க$ 

நிைன3ப�. “ப�ராணாயாம
” எ�றா� எ�ன எ�: ெத�யாம�, RLைச 
வ�� கEடாயமாக இ���வ�E5, �வாச3ைப�# அH3ப� உட� 
K�வ�
 பர3�கி�ற�. ப�� RLைச அட�கி� ெகா,5 
ேபாேனாெம�றா�, அ+க+# கா": ஏறி�ெகா$A
. இ�த ப�ராணாயாம
 
ெச9பவ�க$ எ�ேலா7
, #5 #5 எ�: ஓ5கி�ற� எ�: 
ெசா��வா�க$. என�# எ3ப2ேயா வ7கிற� எ�: ெசா��வா�க$, 
அ�வ�ல ப�ராணாயாம
. 

  

உ,ைமயான """"ப�ராணாயாம
ப�ராணாயாம
ப�ராணாயாம
ப�ராணாயாம
"""",,,, எ�ெவ�றா�, 
ஒ7 உண�வ�� த�ைமஒ7 உண�வ�� த�ைமஒ7 உண�வ�� த�ைமஒ7 உண�வ�� த�ைம,,,,        
நம�#$நம�#$நம�#$நம�#$    வா2வா2வா2வா2    இ7�கிறெத�றா�இ7�கிறெத�றா�இ7�கிறெத�றா�இ7�கிறெத�றா�, , , ,     
அ�தஅ�தஅ�தஅ�த    ெம9ஞான8கள8� உண�ைவ எ5��ெம9ஞான8கள8� உண�ைவ எ5��ெம9ஞான8கள8� உண�ைவ எ5��ெம9ஞான8கள8� உண�ைவ எ5��, , , ,     
நம�#$ ஜUவ அG�களாக மா"ற ேவ,5
நம�#$ ஜUவ அG�களாக மா"ற ேவ,5
நம�#$ ஜUவ அG�களாக மா"ற ேவ,5
நம�#$ ஜUவ அG�களாக மா"ற ேவ,5
.... 
அ3ப2 ஜUவ அG�களா�#
 ெபா��,  
அ�த அG�கைள எ5��,  
அ� தன�#$ வளர� ெதாட+#
. 
  
நம�#$ வ�ஷ
 ெகா,ட உண�;க$ வ7
 ெபா��, அ7கி� 

இ7�#
 உ:3�கைள மா":கி�ற�. அ3ெபா��, மக�ஷிகள8� 
அ7$ச�தி நா� ெபற ேவ,5
 எ�: �7வ ம�திய�� எ,ண�, நா
 
உட��#$ அH3ப ேவ,5
.  



 
அ�த ச�தி வா9�த நிைலக$ உ$A�#$ ெச�ற;ட�, 

நலிவைட�த உ:3�க$ ெகா!ச
 பல
 ெப:கி�ற�. நா
 ெச2கA�# 
உர
 ேபாEட;ட�, கா"றிலி7�� எ5�� எ3ப2 வ�ைளகி�றேதா, அ� 
ேபால, இைத எ5�� வ7
ெபா��, அ� ெகா!ச
 ெகா!சமாக 
வ�ைளகி�ற�. 

  

#7 என�# இைத உண��தினா�. #7 காE2ய வழிய�� 
நU+க$ எ�ேலா7
 இைத3 ெபற ேவ,5
 எ�:தா�, 
இைத நா� ெசா�கி�ேற�. நU+க$ நU+க$ நU+க$ நU+க$ அைனவ7
அைனவ7
அைனவ7
அைனவ7
    
ெபறெபறெபறெபறேவ,5
 எ�: நா� வ�7
�கி�ேற�ேவ,5
 எ�: நா� வ�7
�கி�ேற�ேவ,5
 எ�: நா� வ�7
�கி�ேற�ேவ,5
 எ�: நா� வ�7
�கி�ேற�....    ந
 
அைனவ7�#
 மக�ஷிகள8� அ7$ ச�தி கிைட�கி�ற�. 

  
இ�த ப�ரப!ச�தி� உ$ள,  27 நEச�திர+கள8� உண�;க$ எதி� 

கல�கி�றேதா,  
ஒ7 ெச2ய�� கல�தா�
,  
அ�த நEச�திர�தி� நிைல கல�க3ப5
 ெபா��தா�  
அத"#� த�கவா:, அ�த தாவர இனL ச�ைத உ7வா�#
.  
இ�த Jமிய�� ெச2க$ எ3ப2 Kைள�கி�றேதா, அேத மாதி�தா�, 

நம� உடலி�நம� உடலி�நம� உடலி�நம� உடலி�,,,,        
�வாசி�#
 உண�;�#�வாசி�#
 உண�;�#�வாசி�#
 உண�;�#�வாசி�#
 உண�;�#���� த�கவா: த�கவா: த�கவா: த�கவா:,,,,    
அG�க$ வ�ைள'
அG�க$ வ�ைள'
அG�க$ வ�ைள'
அG�க$ வ�ைள'
....    
மைல3 ப#ய�� வ�ைளவ�, கீேழ தைர3 ப#திய�� வ�ைளவதி�ைல. 
  
இைத3ேபா�:, நம� உடலி�, அ�த�த கால3 ப7வK
, 

அதHைடய நிைலக$ வ7
ெபா�� அG�க$ வ�ைளகி�ற�. 
அதனத"#� த�கவா:தா�, இ� கவர3ப5
 ெபா��, �வாச�ைத எ5��, 
அ� வ�ைளகி�ற�. அ�த அG�க$, அ� இ7�த இட�திலி7�� 
வ�ைளகி�ற�. இ�தைன�#
 சா3பா5 ெகா53ப� நம� உய��தா�, அைத 
உ7வா�#வ�
 நம� உய��தா�.  

 

��யேனா, ச�த�3ப�தி� ஒ�ேறா5 ஒ�ைற 
இைண�கL ெச9கி�ற�. ஒ7 வ��ைத 
உ7வா�#கி�ற�. அ� வ�ைள�த ப��,  

எைத எ5��எைத எ5��எைத எ5��எைத எ5��,,,, வ��ைத உ7வா�கியேதா வ��ைத உ7வா�கியேதா வ��ைத உ7வா�கியேதா வ��ைத உ7வா�கியேதா,,,,    
�வ� ஈ�3ப�� �ைண ெகா,5�வ� ஈ�3ப�� �ைண ெகா,5�வ� ஈ�3ப�� �ைண ெகா,5�வ� ஈ�3ப�� �ைண ெகா,5    



அத"# அத"# அத"# அத"# அைத�அைத�அைத�அைத�    ெகா5ெகா5ெகா5ெகா5��������,,,, ெச2யாக வள��கி�ற� ெச2யாக வள��கி�ற� ெச2யாக வள��கி�ற� ெச2யாக வள��கி�ற�.... 
  
இேத மாதி� தா�, நா
 ந�ல #ண+கேளா5 இ7�கி�ேறா
, 

ப�ற7�# உதவ� ெச9கி�ேறா
. அவ�கள� உடலி� இ7�� வ7
 

உண�;க$, ந
 எ,ண+கேளா5 கல��, உய�ரGவாக உய�ரGவாக உய�ரGவாக உய�ரGவாக 
மா:
 ெபா��மா:
 ெபா��மா:
 ெபா��மா:
 ெபா��,,,,    ��3�� #ண+களாக மா:கி�ற���3�� #ண+களாக மா:கி�ற���3�� #ண+களாக மா:கி�ற���3�� #ண+களாக மா:கி�ற�.... 

    
ேந": ந�றாக3 ேபசினா�, ஆனா�, இ�: ேமாசமாக3 ேப�கி�றா� 

எ�: ெசா�கி�ேறா
. ஏென�றா�, அவ� யா�ட
 அதிகமாக3 
ேப�கி�றாேரா, அ�த உண�;க$ இ+ேக வள�Lசி ெப:
. இவ� 
�வாசி�#
 அG�கள8� த�ைம வளர3ப5
 ெபா��, இத"# K� 
ேமாசமாக3 ேபசினா�
, இ�த மண+க$ வ�� ந�ல எ,ண+கைள 
ேப�வா�. 

  
சில� உய��த எ,ண+கள8� இ73பா�க$. ப�ற� ெசா��
 

கFட+கைள� ேகE273பா�க$. அவ�க$ ெச9'
 தவ:கைள எ�லா
 
ேகE273பா�க$. இ�த உண�;க$ அG�களாக3 ெப7கி இ7�#
. 

 
ந�லவராக இ7��, நா�# ேப7�# ப!சாய�� ெச9தவ�, 

ப�ற7ைடய #ைறகைள எ�லா
 ேகE5, அ� அG�களாக வ�ைள��, 
த3�$ளவ7�# நியாய�ைத3 ேப�வா�. ப!சாய��கள8� பா��தா� 
இ�தா� வ7
. Kதலி� நியாயBத� எ�: நிைன3ேபா
,  

ப�ற7ைடய உண�;க$ப�ற7ைடய உண�;க$ப�ற7ைடய உண�;க$ப�ற7ைடய உண�;க$,,,,        
அG�களாக வ�ைள�த ப��அG�களாக வ�ைள�த ப��அG�களாக வ�ைள�த ப��அG�களாக வ�ைள�த ப��, , , ,     
நியாய+க$ மாறிவ�5
.  
இ�த த3ப�"#� த�கவா:தா�, அவ7ைடய தU�3�
 வ7
.  
இ�த உண�;க$, ஏ� இ�த மாதி� மா"றமைடகி�ற� எ�றா�,  
இ� எ�லா
 இய"ைகய�� சில நிைலக$தா�. 
  
அைத3 ேபா�:தா�, #7 காE2ய உண�ைவ உபேதசி�கி�ேறா
. 

அவ� என�#$ உபேதசி�தா�. அவ� உபேதசி�தைத உ+கள8ட
 
ெசா�கி�ேறா
. இ� உ+கA�#$ பதிவாகி�ற�. இ�, உ+கA�#$ 
வள�Lசியாகி� ெகா,ேட இ7�#
.  

 
என�# எ3ப2ெய�லா
 ந�வழி காE2னாேரா, அ�த நிைன; சி:கL 

சி:க வ�ைள��, நா� ெப"ற ச�தி மாதி�, அைத அறிய� P2ய ச�தி, 
நU+க$ ெப:கி�றU�க$. #7 உடலி� வள��� வ�த எ,ண
, என�#$ 



இ7�கி�ற�. அைத யா
 ெப":, எம�#$ வள��� வ�த உண�ைவ� 
தி7
பL ெசா��
 ெபா��, அ� வ7கி�ற�. 

#7வா� ெப"ற நிைலக$, என�#$ வள�வ�
,  
அ� உ+கA�#$A
 வ�ைளகி�ற�.  
ஒ7 ெச2, எ�த ஊ�� வ�ைள�தேதா, இ�த ஊ�� ேபா9 வ��ைத 

வா+கி வ�ேத� எ�: ெசா�கி�றU�க$.  
 
அேத மாதி�, #7வ�Hைடய அ7ைள ைவ��, என�#$ 

வ�ைளகி�ற�.  
#7நாத7ைடய நிைலகைள, சாமிய�டமி7�� ெப": வ�ேத�  
எ�:தா� நU+க$ ெசா�வ U�க$.  
நU+க$ இ�த உண�வ�� த�ைம ெசா��
 ெபா��,  
சாமிய�Hைடய நிைலகைளL ெசா�லிL ெசா�கி�றU�க$. 
 #7நாத� எ�ன8ட
 ெசா�ன� ப"றி, நா� உ+கள8ட
 

ெசா�கி�ேற�.  
நா� ெசா�னைத, நU+க$ ெசா�கி�றU�க$.  
ஒ�றி� த�ைம ஒ�:, நா
 ெத��� ெகா$ள� P2ய வா93� 

வ7கி�ற�.  

#7நாத�, அவ� க,5ண��த உண�;க$, 
எ�தைனேயா கFட3பE5 அைத3 ெப"றா�. ஆனா�, 
அைதஅைதஅைதஅைத���� ெத�ய3ப5��வத"# ெத�ய3ப5��வத"# ெத�ய3ப5��வத"# ெத�ய3ப5��வத"#, , , , எ�தைனேயா ^ப+கள8� எ�தைனேயா ^ப+கள8� எ�தைனேயா ^ப+கள8� எ�தைனேயா ^ப+கள8� 
உண��திஉண��திஉண��திஉண��தி, , , , அைத3 ெபறL ெச9தா�அைத3 ெபறL ெச9தா�அைத3 ெபறL ெச9தா�அைத3 ெபறL ெச9தா�....  

 
எ�ேலா7
 அ�த மாதி�� கFட3பட K2யா�. 

ஆனா�,    அவ� ெகா5�த நிைலகைளஅவ� ெகா5�த நிைலகைளஅவ� ெகா5�த நிைலகைளஅவ� ெகா5�த நிைலகைள, , , , நU+க$ நU+க$ நU+க$ நU+க$ 
அைனவ7
 ெபற ேவஅைனவ7
 ெபற ேவஅைனவ7
 ெபற ேவஅைனவ7
 ெபற ேவ,5
,5
,5
,5
....    எம�எம�எம�எம�    அ7ளாசிக$அ7ளாசிக$அ7ளாசிக$அ7ளாசிக$....    

    
 (ப�க
 ப�க
 ப�க
 ப�க
 20-25) 

  

எ�தைனேயா ேப�, #7நாதேரா5 பழகினா�க$. அவ� ரசமண� ெச9� 
ெகா5�தா�, ச�தி கிைட�#
. அவ�ட
 சி��க$ ெப"றா�, நாH
 ச�தி 
ெப:ேவ�, எ�: அ�த ஆைசய��தா� வ�தா�க$. அவ� யா�டெம�லா
 
பழகினாேரா, அவ�கெள�லா
, சாமி எ+க$ வ UE2� தா� ப5�தி7�தா�, 
நா� ேசா: ேபாEேட� எ�: ெசா��வா�க$. 

  



அேத சமய�தி� எ+க$ வ UE2"# வ�தா� மல
 இ7�� ைவ�� 
வ�5வா�, �ண�ைய� கிழி�� ைவ�� வ�5வா�, எ�: 
ெசா��கிறவ�கA
 உ,5. ந
 வ UE2"# வ�தா�
, ெதாE2ய�� 
இ7�கி�ற த,ணU�� தவ�ைட எ5��3 ேபாE5, “அைன��
 
அசி+கமாய�5L�”, எ�: ெசா�லி அைன�ைத'
 ெகாE2வ�டL 
ெசா�வா�. 

  
#ட�தி� இ7�#
 த,ணUைர, வ U5 K�வ�
 ஊ"றிவ�E5, “வ U5 

அசி+கமாக இ7�#, அைத� க�;கி�ேற�”, எ�: ெசா�வா�. வ UE2"#$, 
சி�ன ^மி� சி:நU� கழி��வ�E5, “எவேனா அசி+க
 ப,ண� 
ைவ�தி7�கா�, அைத� க�வ ேவ,5
” எ�பா�. 

  
சாமி அ
மாேவாட அ
மா, என� மாமியா�, “ைப�திய�ைத 

வ UE5�#$ வ�E5 இ�த மாதி� ெச9கி�றா�” எ�: ெசா�லி, எ�ைன� 
திE5
. ஒ7 நா$ இ+ேக வ��, “இ�தL ெசா�� ேபா9வ�5
, இ�த வ U5 
ேபா9வ�5
, எ�லாேம ேபா9வ�5
”, எ�: #7நாத� ெசா�கிறா�. 

  
இ� ெசா�லி� ெகா,5 இ7�#
ெபா��, சாமி அ
மாேவாட 

அ
மா, அ7ளாட ஆர
ப��� வ�Eட�. “உட
ெப�லா
 எ�'�, த,ணU� 
ஊ":” எ�: ெசா�கிற�. #7நாத�, “என�#� ெத�யாம�, எ3ப2 இ�த 
சாமி வ7கிற�” எ�: ெசா�கிறா�. “எ�'தா!!!!”, “உன�# இ�H
 எ�'
 
பா�” எ�கி�றா�. அ�கின8யாகி�ற�, “அ�த� கிழவைன ேபாகL ெசா�” 
எ�கிற� அ�த அ
மா. 

  
“த,ணU� எ5�� அ2”, எ�றா�, அ2�த;ட� கீேழ வ����வ�Eட�. 

அ� உடலி� இ7�த ேப9 ேபா9வ�Eட� . 
க�வ�வ�ட ேவ,5
 எ�: ெசா�ன நிைலக$,  

இ�த வ UE2�, “அ�த அ
மா பாத+களா� பதிவான�",  
‘சாமி அ
மாேவாட சி�ன
மா’,  
"அ� சாபமிEட அைலக$ இ+# இ7�கி�ற�”,  
“அதனா� தா� த,ணUைர ஊ"றி க�வL ெசா�ேன�” எ�றா� 

#7ேதவ�. 
  
�ண�ைய3 ேபாE5� ேத9�கி�றா�,  
“எ�லா
 ேபா9வ�Eட� எ�ேற�”.  
“உ� க,கA�#� ெத�யவ��ைல, நU KEடா$டா” எ�கிறா�.  
“உ":3 பா�” எ�றா�. 
 



பா��#
 ெபா��, அ�த
மா திE2ய�, ேபசிய�, 
எ�லா
 ேட3 ��கா�ட�� பதிவான மாதி�ேட3 ��கா�ட�� பதிவான மாதி�ேட3 ��கா�ட�� பதிவான மாதி�ேட3 ��கா�ட�� பதிவான மாதி�,,,, �ழ� �ழ� �ழ� �ழ�: : : : 
ெகா,5 இ7�கி�ற�ெகா,5 இ7�கி�ற�ெகா,5 இ7�கி�ற�ெகா,5 இ7�கி�ற�.... 

  

இ�ெவ�லா
 நட�த நிகTLசிக$. நா
 வ UE2� 
வாT�தவ�க$ இற�� ேபா9வ�Eடா�க$ எ�: 
நிைன�கிேறா
. அவ�க$ உடலி�, எ�ெத�த 
எ,ண+கைள ேவகமாக எ,ண�னா�கேளா,   

Jமிய�� இ7�கி�ற கா�த
Jமிய�� இ7�கி�ற கா�த
Jமிய�� இ7�கி�ற கா�த
Jமிய�� இ7�கி�ற கா�த
, , , ,     
அைதஅைதஅைதஅைத3333 பதி; ெச9� ைவ��� ெகா$கி�ற� பதி; ெச9� ைவ��� ெகா$கி�ற� பதி; ெச9� ைவ��� ெகா$கி�ற� பதி; ெச9� ைவ��� ெகா$கி�ற�.... 
  
சில ேப� ந�லவ�களாக இ73பா�க$. ப�க�� வ UE5கார�, #5
ப� 

கFட+கைள3 ேபசினா� நி
மதியாக இ7�கி�ற�, எ�: ெசா�லி 
வ�5வா�க$. எ�த இட�தி� உEகா��� ேபசினா�கேளா, அ�த இட�தி� 

பதிவாகிவ�5
. அ�த அைலக$ எ�லா
 ேச��� வ�5
. நி
மதியாநி
மதியாநி
மதியாநி
மதியாக க க க 
இ7�த வ UE2"#$இ7�த வ UE2"#$இ7�த வ UE2"#$இ7�த வ UE2"#$, , , , ச,ைட'
 சLசர;மாக வ�� ச,ைட'
 சLசர;மாக வ�� ச,ைட'
 சLசர;மாக வ�� ச,ைட'
 சLசர;மாக வ�� 
வ�5
வ�5
வ�5
வ�5
....  

 
“நா+க$ எ�ன பாவ
 ெச9ேதாேமா”, எ�பா�க$. காரண
, இர,5 

ேப7
 கல�� உறவா2ய உண�;க$, �வ��
 பதிவாகி 

வ�5கி�ற�. ச+கடமாக இ7�தா�, ேவ: எ+#
 ேபாக 
மாEடா�க$, ச+கடமாக எ+# ேபசினா�ச+கடமாக எ+# ேபசினா�ச+கடமாக எ+# ேபசினா�ச+கடமாக எ+# ேபசினா�கேளாகேளாகேளாகேளா, , , , அ+# அ+# அ+# அ+# 
ேபா9� தா� உEகா7வா�க$ேபா9� தா� உEகா7வா�க$ேபா9� தா� உEகா7வா�க$ேபா9� தா� உEகா7வா�க$.... 

  
சாதரணமாக �":லா ைமய+கள8� பா��தா�, சில ேப� ஒ�+கி� 

தன8யாக3 ேபாவா�க$. உEகா7வத"ேக இடமி7�காத அ�த இட+கள8�, 
ஒ"ைற� காலி� நி"பா�க$. ஊ�� இ7�கி�ற #ைறகெள�லா
 ேபசி� 
ெகா,5 இ73பா�க$. இைவ அைன��
 அ�த இட+கள8� பதிவா#
.  

 
அ�த இட�தி"# வ�த;டேன, ஊ�� உ$ள #ைறகைள3 ேபசி� 

ெகா,ேட இ73பா�க$. #ைறகைள3 ேபச3 ேபச, அவ�க$ ெதாழி� 
நலி��வ�5
.  

"உலக�தி� எ�ேலா7
 ஏமா":கி�றா�க$,  
ஏமா":பவ�க$ ந�றாக இ7�கிறா�க$,  



ந
 ெதாழி� மE5
 நலி�� ெகா,ேட இ7�கி�ற�" எ�: 
ெசா�வா�க$. 

  
நா� #மாரபாைளய�தி� இ7�#
ெபா��, தைலய�� உ7மா 

கE2� ெகா,5 �":லா ெச�வா�க$. சி�ன ஒ"ைற� க�லி�, ஒ7 
காலி� நி�:ெகா,5 ேப�வா�க$. அைத3 ேபா9 பா��கL ெசா�வா�, 
#7நாத�. அ+# ெச�: பா��தா�, ேபசிய� எ�லா
 அ+# பதிவாகி 
இ7�#
, அெத�லா
 ேட3 ெச9ய3பE5 இ7�#
, அ�த 
உண�வைலகைள� கவன8�தா�, அவ�க$ ேபசியெத�லா
 இ7�#
. 

  
இ�H
 சிறி� நா$ ெச�றா�, வ�!ஞான அறி;, இைத'
 

க,5ப�2�#
. எல�Eரான8�ைக� க,5ப�2�தவ�க$, மன8த உடலி� 
எல�Eரான8�காக மா"றிய உண�;க$ Jமிய�� பEட;ட�, இ�த 
உண�ைவ'
 அறிய K2'
.  

 
இராமாயண�தி� Rல+கைள, அரச சைப�# ஏ"றதாக� ெகா,5 

வ�தா�க$. இ3ப2, ராமெஜ�ம Jமி எ�ற இட�தி� உ7வா�கிய 
நிைலகைள'
, அ+# நட�த ெகாைலகைள'
, வ�!ஞான அறிவா� 
பா��க K2'
. எ�தைன உட�க$ எ��க3 பEட�, அ�த உண�வ�� 
அைலக$ எ3ப2 இ7�கி�ற� எ�பைத வ�!ஞான அறிவா� பா��#
 
நிைலக$ வ7
. ெம9ஞான அறிவ�� நிைலக$ இ7�தா�
, அ�த 
அG�கள8� த�ைமைய அறிய K2'
.  

 
ஆனா�, ஜUவ அG�களாக உய��ன+கள8� வள��த�. இைத அறிய 

K2�தா�
 அவ�கA�#3 பயன8�ைல. அ�த உலக
 வ7வத"# K�, 
இவேன அழி��வ�5வா�. எல�Eரான8� எ�ற நிைலக$, வ�!ஞான 
அறிவா� வளர3ப5
 ெபா��, எல�Eரான8�ைக� க,5ப�2�� வ�Eடா�. 

  
அேத தா�, நம� உய�� எல�Eரான8�காக மா":கி�ற�. ஒOெவா7 

நிைலய��
 கர,ைட உ"ப�தி ெச9கி�ற�. எ5��� ெகா,ட உண�ைவ, 
அைலகளாக இய�#கி�ற�. இ�த உ,ைமைய� காE5வத"#� தா�, 
#7நாத� எ�ைன� கா5 ேமெட�லா
 அைலய ைவ�தா�. அ�த 
கால+கள8� தவமி7�கL ெச�றவ�கA
, அரச�கA
 எOவாெற�லா
 
தாவர இன+கள8� Rலிைககைள, bக��� அறி�தா�க$ எ�பைத� 
காE2னா�. 

  
ேபாக மாமக�ஷி, எOவாெற�லா
 தாவர Rலிைககைள bக��� 

அறி�தா� எ�ற நிைல'
, அைத3 ப��ப"றி� காE53 ப#திய��, அரச�க$ 
ெச�ற நிைல'
 எ3ப23 பதிவாகி இ7�கி�ற� எ�பைத� காE2, அ�த 



அைலகைள என�# உண���கிறா�. அைத� ெத��� தா�, நா� 
உ+கA�# ெசா�கி�ேற�. 

  
எ�ேலா7�#
, என�# ெத��த மாதி� ெத�ய ேவ,5
 எ�றா�, 

அதிக நாEக$ ஆக ேவ,5
. ஆனா� ெத��தா�
, வாT�ைக�# அைத 
வ�ல�கி, ெம9ஞான8ய�� உண�ைவ3 ெபற�P2ய நிைலக$ வரேவ,5
. 

  
அரச�க$, அவ�க$ ஆைச�#, உடலி� இLைசைய 

வள��தவ�க$. இதி� சி�கி வ�Eடா�, ெப�ய மகானாக3 
ேபாகி�ேற�, எ�:  உட� ப": வ��வ�5
உட� ப": வ��வ�5
உட� ப": வ��வ�5
உட� ப": வ��வ�5
. அ�த 
ெம9ஞான8கள8� உண�ைவ வள���, அைத3 ெபற ேவ,5ெம�:, 
அவ�க$ ெப"ற உண�ைவ வள��தா� நா
 அ+ேக ேபாகலா
. 

  

நம� எ�ைலநம� எ�ைலநம� எ�ைலநம� எ�ைல, , , , �7வ நEச�திர�தி� ஈ�3ப�� �7வ நEச�திர�தி� ஈ�3ப�� �7வ நEச�திர�தி� ஈ�3ப�� �7வ நEச�திர�தி� ஈ�3ப�� 
வா�
வா�
வா�
வா�
, , , , ச3த�ஷி ம,டலமாக�தா� இ7�க ேவ,5
ச3த�ஷி ம,டலமாக�தா� இ7�க ேவ,5
ச3த�ஷி ம,டலமாக�தா� இ7�க ேவ,5
ச3த�ஷி ம,டலமாக�தா� இ7�க ேவ,5
. . . . 
அ�த உண�ைவ வள���அ�த உண�ைவ வள���அ�த உண�ைவ வள���அ�த உண�ைவ வள���, , , , அ+ேக ெச�வ�தா�அ+ேக ெச�வ�தா�அ+ேக ெச�வ�தா�அ+ேக ெச�வ�தா�, , , , 
மன8தன8� கைடசி எ�ைலமன8தன8� கைடசி எ�ைலமன8தன8� கைடசி எ�ைலமன8தன8� கைடசி எ�ைல. . . . அ�த எ�ைலைய 
அைட'
 அ7$ வாT�ைகைய, நU+க$ அைனவ7
 
வாழ, #7 அ7A
, எம� அ7A
 எ3ெபா��
 
உ+கA�# உ:�ைணயாக இ7�#
. 

 

 
 



மாமக�ஷி ஈBவராய #7ேதவ� தேபாவன
 

�!ைச �ள8ய
பE2 – 638 459 

ஈேரா5 மாவEட
 

தமிT நா5 

இ�தியா 

ெதாைல ேபசி – 04295 267318 

 
 

 

 
http://omeswara.blogspot.in/ 

 
 

 

    
 

 
 

 


