
விநாயக� 
த
�வ� 

 

 
 
 
 
 
 



விநாயக� த
�வ� – 1 

 
கண�க��ெக�லா� ஈசா… கேணசா...! 

ந�ைம ஈச� உ
வாகினா� எ�� நா� ெத��� ெகா�ேடா�. 
பல ேகா�� ச ர"கள$% த&ைமகைள ந&கி ந&கி அ�த வ(ைனக)* 
நாயகனாக த&ைமகைள ந&*� மன$த உடைல, த�த� எ�பைத சிவ 
த,�வ,தி% ெதள$வாக கா-ட.ப-/0ள�. 

 
எ%லா உய(�ன"க)� வ(ஷ,ைத, த� உடலாகி வ2வாக 

இ
கி�றன. மன$தேனா வ(ஷ,திைன ந5சாக. ப(�,�வ(-/ ந%ல 
உண7ைவ வ2வாகி ந5ைச மலமா*� திற� ெப8றவ�. 

 
ந5ெச�� ெத��� ெகா�டப(� ந5ைச ந&*� சதி ெப8ற� 

மன$த உட%. அதனா%தா�  “அ��சபாசவா” எ�� கா-ட.ப-ட�. 
 
த&ைம எ�ற உண79க0 ந� உட2*0 வ�தப(� த&ைமைய 

ந&கி/� சதி ெப8ற� மன$த உட%. 
 



இைதெய%லா� உ
வாகிய� நம� உய(7. ந� உடலி% உ0ள 
கண"க)* எ%லா� ஈசா, கேணசா எ�� ெதள$வாக :ற.ப-/ 
இ
கி�ற�. 

 
ஆறாவ� அறி9 ெகா�ட மன$த�  இ"த உயிைர மதி
� 

நட)பத*� வ(ைனக)* நாயகனாக இ�த மன$த உடைல 
உ
வாகிய� எ�� இ�த வ(நாயக7 த,�வ,தி% ெதள$வாக 
:ற.ப-/0ள�.  

 
மன$தனானப(� எ,தைனேயா உய(�ன"கைள உ
வா*கி�றா�. 

எ,தைனேயா இய�திர"கைள உ
வா*கி�றா�. எ,தைனேயா தாவர 
இன"கைள. <தி� <திதாக உ
வா*கி�றா�. 

 

+,+த� கட-. 
எ�த உய(7 மன$தனாக உ
வாகியேதா அ� =>=த% கட90. 

பல இல-ச� ஆ�/க)* =� அக?திய� இைத� 
ெசா%லி@0ளா�. 

 
எ�� மன$தைன உ
வாகியேதா அ� =>ைமயான கட90. 
 
ஆகேவ, அ�த அ
0 மக�ஷிகள$� அ
0 சதிகைள Aக7�� 

உய(
ட� ஒ��� உண79கைள ஒள$யாக மா8ற ேவ�/�. ஒள$ய(� 
ச ர� ெபறேவ�/�. மன$தC*,தா� அ�த, த*தி உ�/. 

 
அவேனா0 ஒ2றி, அவனாக மா4� ப*வ,ைத,தா� ஞான$க0 

ெவள$.ப/,தி@0ளன7. அதாவ�, உய(
ட� ஒ�றி ஒள$யாக மா�� 
நிைல.  
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விைன�� நாயக2 - விநாயக2 

பலேகா� ச ர"கள$% வ2வான நிைலகைள Aக7�� யாைனயாக 
உ
வா*கி�ற� உய(7.  

 

யாைன உட% வ2 ெப8ற�. யாைனயானப(� ஞான"க0 அத8*0 
ேதா�றி எ�ண வ2 ெபற ேவ�/� எ�ற உண79க0 யாைனய(� 
உட2*0 ேதா�றி உட% சி�,�) ப�றியாக ந% உண79கைள) 

ப�றிய(� உடலி% Aக7�� ப(�, மன$தனாக உ
வா*கி�ற� 
உய(7. 

 

=� ெஜ�ம"கள$% நா� மி
க நிைலகள$% 
இ
�ேதா� எ�பைத கா-ட யாைனய(� தைலைய, 

மன$த உடலி% ெபா
,தி கா-�னா7க0. 
 



உயி�, தா2 ேச�
�� ெகா6ட விைனக��� 
நாயகனாக இ"த மனித உடைல
 த"த� எ�பைத 

நாெம%லா� <��� ெகா0ள, ேகாவ(%கள$% வ(நாயகைர8 சிைலயாக 
ைவ,� கா-�னா7க0. 

 

வ(நாயகைர ஆதி=த%வ�, சிவன$� ப(0ைள, =>=த8 கட90 
எ�� ெசா%2வா7க0.  

 

மன$தனான ப(� எைத@� உ
வாகி இ
ைள 
ந&கி ஒள$ எ�ற உ
ைவ உ
வா*பவ� 

மன$த�.  அ�தா2 +,+த* கட-..   
 

நா� மி
க நிைலய(லி
�� மன$தனாக வ�தப(�, நா� எைத� 
ேச7க ேவ�/�? எ�பத8*,தா� வ(நாயகைர ைவ,தி
கி�றா7க0. 

பி.ைளயா� - இ"த) பி.ைள யா�? ந< சி"தி
�) 
பா�…! 

அைன,ைத@� ேவக ைவ,தவ� �
வ ந-ச,திர�. நா� <%ைல, 
தி�ேறா�. தைழ,தா�<கைள, தி�ேறா�. Gைவ மிக நிைலகள$% 

ெகா>க-ைடைய. பைட,�� சா.ப(/� இ�த மன$த உடைல. 
ெப8ேறா�. 

 

இ�த. ப(0ைள யா7? ந& சி�தி,�. பா7. உயிரா� 
வள��க)ப>ட� இ"த மனித உட�,  ந< சி"தி
�) 
பா�.., எ�� ெசா%கி�றா7க0. 

விைனெய�லா� த<�)பவ2 - வி�ேன?வர2 
ேவதைன எ�ற உண7ைவ Aக
�ெபா>�, உட% நலிவைடகி�ற�. 

ந� உடைல உ
வாகிய உய(ரான ஈசC*
 �ேராக� ெசHகி�ேறா�. 
மன$தனாக உ
வாகிய ஈசைன மதிகவ(%ைல எ�� அ7,த�. 

 

ஈ?வர� ேகாவ(லி% அப(ேஷக� ெசHவதா% ஒ��� 
ப(ரேயாஜன� இ%ைல. 

 

உய(ரான ஈசன$ட�, ேவதைன எ�ற உண7ைவ Aக7�தா% ைகய(% 
அ>*. ப-டா% ந%ல த�ண &ைர வ(-/� G,த.ப/,�கி�ற மாதி�, 



“ஈ?வரா”, அ"த �@வ ந>ச
திர
தி2 ேபர@�� 
ேபெராளிA� நா�க. ெபறேவ60� எ�� இைத 
வ(-/� G,த.ப/,த ேவ�/�. 

 

Aக7�த ேவதைனய(� உண79க0 ந� உடலி% எ%லா 
அIகள$2� ப/�. �
வ ந-ச,திர,தி� ேபர
)� ேபெராள$@� 
எ"க0 உட% =>வ�� படரேவ�/�, ஜ&வா,மா ஜ&வ அIக0 
ெபறேவ�/� எ�� G,த.ப/,த ேவ�/�.  

 
இ� தா� ந� ஞான$க0 கா-�ய அ
0 வழி. 
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பி.ைளயா� Cழி ஏ2 ேபா>0� கா6பி
�.ளா�க. 

ஞானிக.? 
நா2 எ2ற நிைலக��� வர)ப0� ெபா,� “தா2 யா�..? நா2 

யா�..?” எ24 விநாயகைன) ேபா>0) “பி.ைளயா� Cழி..,” ேபா>0 
ைவ
தி@�கிேறா�. 

 
பHணாம வள�8சியி� I,விலி@"� மனிதனாக நா� வ"ேதா�. 

யாைன
 தைலைய) ேபா>0 மனிதJைடய உடைல) ேபா>0 +2 
ேச�
�� ெகா6ட விைனக��� நாயகனாக� கா>Kனா�க.. 

 
இ"த) “பி.ைள” யா�..,? எ24 விநாயகைன) ேபா>0 

நா2 யா�? தா2 யா�? எ24 ெதH"� ெகா.வத*காக8 
ெசLதா�க.. 

 
“இ)ெபா,�.., நா� எைத எ6Mகிேறாேமா அைத8 Cவாசி��� 

ெபா,� “நா2” ஆகி2ற�.  
 

அ� ந� “உடO��. ெச2ற-ட2.., ”தா2” ஆகி2ற�.  
 



இ"த
 தா2 ஆகி இ"த உடலி� அ� ெசய�ப0கி2ற�. இ"த
 
தா2, உடO��. “உண�வாக விைளய)ப0� ெபா,�.., நா2” 
ஆகி2ற�.  

 
ஆக, தா2 யா�?  நா2 யா�? 

உயி@ட2 ஒ2றி அவJட2 ேச�"� அவனாகி 
“அவனாகேவ..,” உ@ெப4ேவா� 

நா� ேகாப)ப0கிேறா�, ஆ
திர)ப0கிேறா�, சPசல)ப0கிேறா�, 

ச�கட)ப0கிேறா� இைவ அைன
�� தானாகி2ற�. நா� 
எ6Mவ� அைன
�ேம தானாகி2ற�. 

 
நா2 இைத8 ெசLேத2, “ந�லைத8 ெசLேத2..,” ஆனா�, 

என�� இ)பK8 ெசLகிறா�கேள எ24 ெசா�லி� 
ெகா6K@�கி2ேறா�. 

 
இ"த உண�ெவ�லா� உயி@ட2 ஒ2றி உயி@ட2 ேச���� 

ேபா� நானாகி2ற�.  
 
இ)ெபா,� நா� எ0
�� ெகா6ட உண�ெவ�லா� தானாகி, 

நானாகி வி0கி2ற�. இ"த
 தா2 எ2ற உண�வி2 நிைலயாக 
உயி@ட2 ேச@� ெபா,� நானாகி2ற�. 

 
இ2ைற�� மனிதனாக வ"தி@�கி2ேறா�.  
 
தா2 யா�, நா2 யா� எ2ற நிைலகைள இ"த விநாயக 

த
�வ
ைத அக?திய2 ெதளிவா�கினா2. 
 
ந�ைம அறியா� இய��� இ@ளான உண�-களிலி@"� 

வி0ப0ேவா�. அ"த அக?திய2 அறி"த வழியி� “ந�ைம.., நா� 
அறிேவா�”.  

 
அக?திய2 அ@ைள) ெப*4 அழியா ஒளி உட� ெப4ேவா�. 

அக?திய2 உண�ைவ.., “நா2” ஆ��ேவா�.  
 



அைத ந� உடலி� உ.ள அைன
� அM�கைளA� அைத) 

ெபற8ெசL�, அ"த அ@. ஒளிைய
.., “தா2” ஆ�கி0ேவா�.  
 
இ"த) பி.ைள,  “உயிரா� வள��க)ப>ட 

பி.ைள” எ24 உண�"� நா� அைனவ@� உயி@ட2 ஒ2றி, 
அவJட2 ேச�"� அவனாக ஆகி அவனாகேவ உ@)ெப4ேவா�. 

 
அ"த மகHஷிக. ெச2ற எ�ைலைய அைடேவா�.  
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1. பிரணவ
தி*�Hயவ2 விநாயக2 

ஒ@ உயிரM எ"த
 தாவர இன8 ச
ைத Sக�"தேதா, 
அத*ெகா)ப அ"த உயி@��. தாவர இன8 ச
� “ஓ..,” எ24 
பிரணவமாகி2ற�. “�..,” எ24 பிர�ம� சி@UKயாகி2ற�. 

 
ஆக உடலா�� ெபா,� சிவ2 இரா
திH. இ"த உயிH2 

நிைலக. �K)பா�� ெபா,�, “மி2மினி) V8சி” ேபால ந� உயிH2 
�K)Iக. மி2னி� ெகா6ேடயி@���. 

 
ஆனா�, அ"த மி2னலி2 ஈ�)I��. ஒ@ ெசKயி2 ச
ைத, 

உதாரணமாக இ"த உயிரMவி*�. இ@�க�WKய கா"த)Iல2 த2 
அ@கிேல இ@�க�WKய கடைல8 ெசKயி2 மண
ைத அ� Sக�"�, 
உயி@��. ப>ட-டேன, அ"த மண
ைத ஜ<வ2 ெபற8 ெசLகி2ற�.  

 

இத*�) ெபய�தா2 “ஓ�..,” பிரணவ�. 
 



கடைல8 ெசKயி2 மண� இ"த உயி@��. ஈ��க)ப0� 
ெபா,�, அ"த உயி� எ)பK
 �K�கி2றேதா அைத) ேபா� கடைல8 
ெசKயி2 மண� இய�க
 ெதாட�கிவி0கி2ற�. 

 
 இ�தா2 “ஓ…,” அ"த “உண�வி2 ச
�..,” இ"த உயி@ட2 

இைணA� ெபா,� இத*�) ெபய� “சிவ�”. 
 
ஆக, கடைல8 ெசKயி2 மண
ைத இ"த உயி� Cவாசி��� 

ெபா,�, அ� பிரணவ� – “ஜ<வனாகி2ற�”.  
 

அதனா�தா2 பிரணவ
தி*� உHயவ2 விநாயக2 எ2ப�. 

2. சிவJ�� +"தியவ2 விநாயக2 
சிவJ�� +"தியவ2 விநாயக2 எ24 சா?திர�க. 

ெசா�கிற�. ேக>டா� நம�� விள�க� ெசா�ல
 ெதHயா�. 
ஞானிக. உ@வா�கிய சா?திர)பK அத2 உ>ெபா@ைள) பா�)ேபா�. 

 
உடலாக உ@வாவத*� +2 இ"த� கடைல8 ெசKயி2 

ச
�தா2 உயி@��. ப>0 அதனா� ஜ<வனாகி2ற�, ஒ@ I,வாக 
உ@வாகி2ற�. 

 
ஆக, அ"த உண�வி2 ச
� இ"த உடலிேல விைனயாக8 

ேச��க)ப0� ெபா,� விைன�� நாயகனாக “விநாயகா..,” எ24 
உடலானபி2 அ"த� கடைல8 ெசKயி2 மண� இ"த I,வி2 
உடலிேல எ6ணமாகி2ற�. 

3. Yஷிகவாகனா 
எ6ண
தி2 த2ைம ெகா60 நிைன- W4� ெபா,�, இ"த 

உண�-க. இய�கி Yஷிகவாகனா.  
 

எ"த� கடைல8 ெசKைய Sக�"� உடலானேதா அைத8 
Cவாசி
� அ"த� கடைல8 ெசK இ@��� ப�க� அ"த மண
ைத 
Sக�"� அ"த� கடைல8 ெசKயி2 மணேம இ"த) 
I,ைவ வாகனமாக கடைல8 ெசK இ@��� ப�க� அைழ
�8 
Cம"� ெச�கி2ற�. 

 
இ�தா2 Yஷிகவாகனா. அத*�
தா2 எலிைய வாகனமாக) 

ேபா>0.ளா�க.. 
 



கடைல8 ெசKயி2 ச
� உடலா�� ெபா,� சிவ�. சிவ
தி*�. 
விநாயக2. “சிவJ�� +"திய�.., இ"த மண�”. 

 
ஆக, இ"த மண�தா2 “Cவாசி��� ெபா,�.., (உயிHேல 

ேமா�வதா�) பிரணவ�”. பிரணவ
தி*� உHயவ2 விநாயக2. 
 
எ"த� கடைல8 ெசKயி2 மணேமா அ� உடலா�� ெபா,� 

இ�தா2 விைன. அ"த விைன�� நாயகனாக (I,வாக) 
உடலாகி2ற�.  

 
அ"த உடலான நாயக2 அ"த கடைல8 ெசKயி2 மண
ைத 

Sக@� ெபா,� “Yஷிகவாகனா, அைத8 Cம"� ெச�கி2ற�”. நா� 
Cவாசி��� Y8ேச ந�ைம8 (உடைல) Cம"� ெச�கிற� எ2பைத 
மிக
 ெதளிவாக� கா>KA.ளா�க.. 

 
ஏென2றா�, எ�லாேம “காரண காHய�க��காக.., 

ஞானிகளா� ைவ�க)ப>ட ெபய�க.”.  
 
அ"த ஞானிகளி2 அ@. ச�திைய நா� Cவாசி
ேதா� எ2றா� 

Yஷிகவாகனா. அவ�க. ெப*ற ஞான+� அவ�க. வி6 ெச2ற 
நிைலையA� எளிதாக அைடயலா�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



விநாயக� த
�வ� – 5 

 
1. விநாயக2 “ஞானவா2” 

கடைல8 ெசKயி� வ <]"த ஒ@ உயிரM கடைல8 ெசKயி2 
மண
ைத Sக�"� தன��. உைற)ப0� ெபா,� ஒ@ I,வாக 
உ@வாகி2ற�. 

 
கடைல8 ெசKயி� உ@வான I, கடைல8 ெசKயி2 ச

ைத 

உணவாக எ0
� வா]கி2ற�. இ@)பிJ� அத2 ச"த�)ப� அ"த8 
ெசKயி� கீேழ வி,"� வி>டா� த2 உண-�காக Sக�"� 
பா��கி2ற�. 

 
அ)பK Sக@� ெபா,� த2 அ@கிேல இ@�க�WKய ம*ெறா� 

ெசKைய Sக�"� பா��க)ப0� ெபா,� “தன�� ேவ6டா�..,” எ24 
ஒ��கி8 ெச�கி2ற�. 

 
ஆனாO�, இ� Sக�"� பா�
த ம*ெறா@ ெசKயி2 உண�-க. 

I,வி2 உயிHேல “ஓ..,” எ24 ேமாதி ஜ<வ2 ெப*4, “�.” எ24 
உடO��. கடைல8 ெசKயி2 மண
�ட2 ேச�"� வி0கி2ற�. 

 
அ0
த0
� ம*றைத Sக@� ெபா,� அைத 

அறி"தபி2 “இத*�� அத*��.., ேசரவி�ைல”. 



 
இ)ெபா,� எ)பK ேவ)ப மரேமா கடைல8 ெசKேயா த2 

அ@கிேல ம*ற ெசKயி2 மண
ைத வி0வதி�ைலேயா அைத) ேபால 
இ"த உயி� கடைல8 ெசKயி2 மண
ைத Sக�"ததினா� “ம*ற 
ெசKயி2 மண
ைத.., உணவாக உ>ெகா.ள வி0வதி�ைல”. 

 
இ� “Sக�"� பா�
�.., உயி@��. ப>ட-டேன.., அ� ஞான�” – 

அறி-.., அதனா�தா2 விநாயக2 “ஞானவா2”. 
 
ஆக கடைல8 ெசKயி2 மண� இ"த உயி@��. ப>0 அ� 

விைனயாக8 ேச@� த@ண
தி� “அைத அறி"� ெகா.�� மண�.., 
ஞான�..,” வ@கி2ற�. 

 
“இ� ேவ6டா�..,” எ24 ஒ��கி அ� Cவாசி
த நிைலக. 

ெகா60 த2 உணைவ எ0
�� ெகா.ள அ"த� கடைல8 ெசK 
இ@��� ப�க� அ� Sக�"தறி"� நக�"� ெச�கி2ற�. 

 
இ_வா4 நக�"� ெச�O� ெபா,� அ@கிேல ெச�O� ம*ற 

மண�க. சி4க8 சி4க Sக�"� இ"த உண�வி2 ச
� அத*�. 
ேச�
� இ"த� “கடைல8 ெசKயி2 மண
ைதேய.., Sகர +Kயா� 
ேபாLவி0கி2ற�”. 

 
“கடைல8 ெசK த2 அ@கிேல இ@"தாO�..,” ம*ற மண�க. 

அதிகமாக8 ேச��க)ப0� ெபா,� கடைல8 ெசKைய) பா����ேபா� 
“ெவ4)பாகி2ற�”. 

 
இைத) ேபால உண�-க. அதிகமாக8 ேச@� ெபா,� எலி 

எ)பK வைள அைம
�� ெகா.கி2றேதா இ� Sக�"� பா�
த 
அைன
�� வைளயிலி>0� “கடைல8 ெசKயி2 மண
ைதேய.., 
அறியாத த2ைம.., ஏ*ப0கி2ற�”. 

 
ெபா,� இ"த� கடைல8 ெசK “நாயகனாக” இ@"த மண� 

சி"தி�க +Kயா� “தன��. உண- எ�..,?” எ24 ெதHயா� 
கல�கமாகி இத*�. “ேநாயாக.., உ@வாகி2ற�”. 

 
 



வ(நாயக
* =� எலிைய ஏ� ைவ,�0ளா7க0? 
வ(நாயக
* =� எலிைய ைவகி�றா7க0? தா� *�ய(
க எலி 

வ"* ேபா-/ அதி% வா>கி�ற�.  

 

ந&"க0 ந%ல மனேதா/ இ
கி�ற&7க0. ேவதைன.ப/� மன$தைன 

Aக
கி�ற&7க0. Aக7�த அIக0 உ"க0 உடலி20ள ந%ல அIகள$% 

வ(ஷமாக� ேச
கி�ற�. 

 

ந%ல அIகள$% வ(ஷ� கல��வ(-டா% *ண"க0 மாறிவ(/�. 

இ�தா� “ஓ+��..., ஓ�..,” எ�ப�.  

ப(ரணவ,ைத மா8�கி�ற�.  

உண7�சிகைள மா8�கி�ற�.  

எ�ண"கைள மா8�கி�ற�.  

ெசய%கைள மா8றிவ(/கி�ற�  

எ�பதைன கா-/வத8*,தா� எலிைய. ேபா>0� 
கா>/கி�றா7க0. 

 

இ�ெவ�லா� இய*ைகயி2 நியதிக.. அக?திய2 
க60ண�"த ேப@6ைமக.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



விநாயக� த
�வ� – 6 

 
1. விநாயக@��) ப�க
தி� அரச மர+� ேவ)ப 

மர+� ைவ
தத2 உ>ெபா@. 
*ளகைரய(% வட ேம8காக வ(நாயகைர ைவ,�.ளா7க0. நா� 

வட கிழகாக வண"*�ப� ெசHதா7க0 ஞானிக..  
 
காைலய(% எ>�த9ட� உட% அ>ைக. ேபா*கி�ேறா�. �ண( 

அ>ைக. ேபா*கி�ேறா�. கைரேயறி வ�த ப(� வ(நாயகைர. 
பா7,த9ட� யாைன, தைல ேபா-�
கி�ற�. 

 
மி
க"கள$� உடலி% இ
*�ேபா� வ2ெகா�ட எ�ண,ைத 

உ
வாகி எ�ண வ2 ெப8ற மன$த உடைல உ
வாகிய� நம� 
உய(7 எ�� அறிகி�ேறா�.  

 



ம8ற உட%கள$% இ
*�ேபா� <%ைல, தி�ேறா�, தைழ, 
தா�<கைள, தி�ேறா�. கன$கைள, தி�ேறா�.  

 
மன$தனான ப(� ேவகைவ
�8 சைம
�8 சா)பி0கி2ேறா� 

எ�� அ
க�<%, தைழ, தா�<, கன$, ெகா>க-ைட இைவகைள. 
பா7,� நா� ெத��� ெகா0கி�ேறா�. 

 
எைத@� ேவக ைவ,தா% ம�ப� =ைளகா�. ப�ைச. ப
.ைப 

வ(>"கிவ(-டா% மல,தி% அ� ெவள$.ப-/ ெச�யாக =ைள,�வ(/�. 
மல,தி� வ(ஷ,ைத உரமாக எ/,� ெவ*ேவகமாக =ைள*�. 

 
பறைவ இன"க0 பழ,ைத� சா.ப(/�. பழ,தி� ச,� அத8*� 

சா.பா/ ஆகிவ(/�. பழ,தி� வ(,� மல,தி% ெவள$.ப-/ ேவகமாக 
=ைள,�வ(/�.  

 
இேத மாதி� காைககேளா, *
வ(கேளா அரச மர,தி� பழ,ைத� 

சா.ப(/�. அரச� பழ,தி� வ(,�கைள வ &-/கள$� ேம% ேபா-/வ(/�.  
 
அ�த வ(,� கா8றிலி
�� ந&7 ச,ைத எ/,� வள7��வ(/�. ந&7 

இ
*� பக� த� வ(>�கைள. பாH�சி த�ண&7 இ
*மிட,தி% 
ஆழமாக. ேபா*�. “இ� அரG”. 

 
�@வ ந>ச
திர� அக�ட அ�ட,தி% நாலா பக=� த� 

உண7வைலகைள. பாH�சி வ(ஷ,ைத மா8றி ஒள$ய(� ச ரமாக. 
ெப8ற�. அதனா%தா� வ(நாயக7 பக� அரசமர,ைத ைவ,�0ளா7க0.. 

 
அேத சமய,தி% அ
கி% ேவ.பமர,ைத ைவ,�0ளா7க0. 

ேவதைன.ப/பவ7க0, கLட.ப/பவ7க0, இவ7கைள நா� 
ச�தி*�ேபா� நம� வாMைக@� “கசக” ஆர�ப(,� வ(/கி�ற�.  

 
அேத ேவதைனேயா/ நா� ஒ
வ�ட� ெசா%ல.ப/�ேபா� 

அவ7க0 வாMைக@� கசக ஆர�ப(,�வ(/கி�ற�. இ�த உ�ைமைய 
உண7,�வத8*, தா� ேவ�ைப அ"ேக ைவ,தா7க0.  

 
அ)பK வள�"த கச)பான நிைலகளிலி@"� நா� 

மீளேவ60� எ2ற உண�விைன ஊ>0வத*�
தா2 அரச மர
ைத 

ைவ
�.ளா�க.. 



 
அ"த c>சம நிைலகளி� வி6 ெச2ற அ@. ஞானிைய �@வ 

மகHஷிைய நிைன- W�"� நம��. ஊ]விைனயாக) பதி- 

ெசLய-� ந� நினவா*றைல ச�தி வாL"தாக மா*4�பK 

ெசLதா�க.. 
 
அ"த அ@. உண�-கைள நம��. எ6M� ெபா,� 

பிரணவ� அைத ஜ<வ2 ெபற8 ெசLய-� ெமL உண�-கைள 

நம��. விைன�� நாயகனாக ஆ�கிட-� ெமLஞானிக. அ24 

இைத8 ெசLதா�க.. 

2. “ேவகாநிைல” ெப4வைத
தா2 
ெகா,�க>ைடைய ைவ
�� கா>Kனா�க. 
நா� *ள$,�வ(-/ கைரேயறி வ
கி�ேறா�. ந� உய(I7 

எ,தைனேயா ச ர"க0 கட�� ந�ைம மன$தனாக உ
வாகி 
இ
கி�ற�.  

 
ஒNெவா
 ச ர,தி2� இைலகைள@�, கன$கைள@� சா.ப(-/ 

வ�தி
கி�ேறா� எ�� நா� ந�ைம அறிவத8* இைவகைள 
வ(நாயக
* =� ைவகி�றா7க0. 

 
இைத யாராவ� <��� ெகா0கி�ேறாேமா? இ%ைல.  
 
“ஏைழக)* எ�9மி%ைலÉ,” அதனா% அ
க�<%ைல 

ெகா/,த% “ஆசி7வாத� ெகா/கி�றா7..,” எ�� தவறான 
நிைலகைள,தா� கா-/கி�றா7க0. 

 
நா� இைலகைள@� காH கன$கைள@� சா.ப(-/,தா� இ�� 

மன$தனாக. ப(ற�தி
கிேறா�. ஆனா%, இ�� ெகா>க-ைடைய ேவக 
ைவ*�ேபா� அதி20ள ப
.< =ைளகா�. 

 
அைன,ைத@� ேவக ைவ,தவ� �
வ ந-ச,திர�. நா� <%ைல, 

தி�ேறா�. தைழ,தா�<கைள, தி�ேறா�. Gைவ மிக நிைலகள$%, 
ெகா>க-ைடைய. பைட,�� சா.ப(/� இ�த மன$த உடைல. 
ெப8ேறா�. 

 



இ�த. ப(0ைள யா7? ந& சி�தி,� பா7. உயிரா� வள��க)ப>ட�, 
இ"த மனித உட�,  ந< சி"தி
�) பா�, எ�� ெசா%கி�றா7க0. 

 
�@வ ந>ச
திர
தி2 ேபர@. ேபெராளியிைன நா� Sக�"� ந� 

உடO��. ேச�
தா2 த<ைமக. அைன
ைதA� ேவக ைவ
�வி0�. 
அைத அட�கி ந2ைம பய��� ச�தியாக ஒளியி2 Cடராக 
மா*றிவி0�. 

 
அ_வா4 Cைவப0
�� நிைல��
தா2 ெகா,�க>ைடைய 

ைவ
�� கா>Kனா�க.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



விநாயக� த
�வ� – 7 

 
1.கண"க)* அதிபதி கணபதி 

நா� பலபல ச ர"க0 ெப8� அதி% த� உண7வ(� த�ைம 
கா,தி/� உண79களாகி எ%லா கண"க)*� அதிபதியாகி 
எ%லாவ8ைற@� அடகி ஆ-சி <�@� "மன$த உட%" 
ெப8றி
கி�ேறா�. 

 
ந� உடலி% இ
க:�ய *ண"க0 அைன,�� “எைத@� அடகி 

ஆ-சி <�@� அதிபதியாக.., உண7வ(� எ�ண"க0 ஓ"கி வள7��0ளன".  
 
அைத,தா� "கண"க)* அதிபதி.., கணபதி" எ�� காரண.ெபய7 

ைவகி�றாரக0. 

2. கண ேஹாம� 
கண ேஹாம� எ� எ�ேற ெத�யா� இ
கி�ேறா�.  
 
ஆகேவ ஒNெவா
 ெபா
ைளA� ெந
.<*0 இட.ப/� 

ெபா>�� ெசா%லி,தா� ேபா/வா7க0.  
 
ஏ� ேபா/கிேறா�..,? எத8*. ேபா/கி�ேறா�..,? எ�� ெத�யா�, 

<ற,த&ய(-/ அ%ல. 
 
“அக,த&ய(%.., ேபாடேவ�/�".  
 



கண ேஹாம� எ�ப� ந� உட2*0 இ
க:�ய ந%ல 

*ண"க0. ந� உய(7 ஒ
 ெந
.<, 
 
நா� உய7�த *ண"கைள எ�I� நிைலய(%  "ப(ற
* உதவ( 

ெசHயேவ�/�..," எ�� எ�Iகி�ேற�.  
 
அ�த உண7வ(� த�ைம என*0 வர.ப/�ெபா>� உய(ரான 

இயக,தி8*0 (ெந@)I��.) உண79 ப-ட9டேன அ�த உண79க0 எ� 

உட2*0 பர9கி2ற�,  
 
எ� ெசா%லி� "அைலக0" ெவள$.ப/கி�ற�. ெவள$.ப-ட 

நிைலக0 மV�/� என� உடலி% உ0ள கா�த.<ல� என� ஆ,மாவாக 
(கா8� ம�டலமாக) மா8றி ெகா0கி�ற�.  

 
இத8*. ெபய7 தா� "கண ேஹாம�". 
 
ந� உய(7 ஒ
 ெந
.<. நா� எ/,� ெகா�ட உண7வ(� 

சதிைய,தா� அ� இய*�.  
 
நா� ந5சிைன ெந
.ப(ேல ேபா-டா% ந5சி� வாசைன வ
�. 

ஆனா%, அதிேல ந%ல மண,தி� த�ைம ேபா-டா% ந%ல மண,ைத 
காணலா�. 

 
அேத சமய,தி% ந%ல மண,ைத ந� உய(�% ேபா/�ேபா� ந%ல 

மணமாக எ�ண"களாக வ
கி�ற�.  
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1.ச��
தி – த<ைமயான உண�-களி2 வி,�கைள 

அ4
�விட ேவ60� 
வ(நாயக7 ச�7,தி ந�னாள$%  வ(நாயக7 உ
வ,ைத 

கள$ம�ணா% ெசH� Xஜி,�)  ப(� கடலி% கைரகி�ேறா�.  
 
இைத. ேபா��தா� ச�த7.ப,தா%, நம*0 ேச7�த த&ய 

உண79கைள வளரா� த/,� அைனவ
� �
வ ந-ச,திர,தி� 
ேபர
)� ேபெராள$@� ெபறேவ�/�. 

 
எ%லா� */�ப"க)� நல� ெபறேவ�/�, எ"க0 பைகைமக0 

அழிய ேவ�/� எ�� ஏேகாப(,த நிைலய(% ப(ரா7,தி*� ெபா>� ந� 
உடலி2� ந� பைகவ7கள$� உடலி2� பதி�த த&ய உண79க0 
அைன,�� கைர�� வ(/கி�றன. 

 
ஒ
 மர� எ�த ந�மண,தி� உண79கைள ெகா��
கி�றேதா 

அதன$� உண7வ(� சதிைய கா8றி% இ
�� ஈ7கி�ற� . 
 



ஆனா%,  அதCைடய ேவைர அ�,�வ(-டா% அ� ந&ைர கவ
� 
திறைன இழ�� த� ஜ&வ சதிைய இழ�� த� இன,ைத கவ
� 
த�ைமைய@� அ� இழ�� வ(/கி�ற� . 

 
இைத. ேபா��தா� நம*0 ம8றவ�� உண7வ(� த�ைமைய. 

பதி9 ெசH� அதன$� நிைனவா8ற% வராதப� “த/,� நி�,�� 
நிைலயாக..,  மக�ஷிகள$� அ
0 சதிைய இைணக.ப/� ெபா>�, 
“த&ய உண79கள$� வ(>�க0 தைட.ப/கி�றன . 

 

2.த<ைம ெசLA� உண�-கைள� கடO��
 
�ர
தியK�க ேவ60� 

இNவா� தைட.ப-டப(� நா� அைனவ
� ஏேகாப(,த நிைலய(% 
எ%ேலா
� ந� ந�ப7க0 எ�� வளர.ப/�ேபா� ந� அைனவ�ட=� 

இ
�� ெவள$.ப-�
�த கா8றி% கல��0ள த&ய உண79க0  நக7�� 
“கடலி� ஈ7.<*0 ெச��.., மைற�� வ(/கி�றன .  

 
அ.ெபா>�தா� இ�த Xமிய(% ப�G,த நிைலக0 ெப
கி அேத 

சி�தைன மகள$� ம,திய(2� ேதா��கி�ற�. ஏென�றா%,  
உலக மக0 அைனவ
� ஓ�ன�  
நா� அைனவ
� கட9ள$� ப(0ைளக0  
நா� ஈசன$� இயக,தா%தா� இய"*கி�ேறா�.  
 
ந�ைம இய*� உய(ரான ஈசC* மத,தி� ெபயராேலா 

இன,தி� ெபயராேலா ெவ�.ைபேயா *ேராத,ைதேயா ெகா/,�வ(ட 
:டா� . 

 
ஆகேவதா� நம� உய(ரான ஈசC* ெசHய :�ய கடைமக0 

எ�ெவ�� உண7��, நம� வாMைகய(% ந%ல *ண"கைள8 
Gத�திரமாக “அ
0 ஞான$கள$� உண7ைவ கவசமாக..,  மா8றிட 
ேவ�/�. 

 
அரசிய%, மத, இன, ெமாழி ேபத"களா% வ(ைள�த த&ய உண79க0 

இ�த Xமிய(% பட7�� இ
கி�ற� .இைவகள$% இ
�� நா� வ(/ப-/, 
நம� ந%ல உண79கைள8 Gத�திரமாக ெசய%பட� ெசHய ேவ�/� . 

 



அNவா� ெசய%ப-/
 த&ைமய8ற உலைக. பைட.ேபா�. 
த&ைமய8ற உலக,ைத =தலி% ந�மிட,தி% உ
வாக ேவ�/�.   

 
இைத� ெசHேதாமானா% ேப
லக,ைத@� பைடக =�@� . 
 
நா� எைத எ�Iகி�ேறாேமா அைத. பைட*� திற� ெப8ற� 

நம� உய(7 .ஆகேவ உய(ைர ஈசனாக மதி,� உண79க0 அைன,ைத@� 
ஒள$ய(� சிகரமா*ேவா�. 

 
ந� =� பட7�� ெகா��
*� த&ய உண79க0 நம*0 

ஊ/
வ இட� ெகா/கா�, �
வ ந-ச,திர,தி� �ைணெகா�/ 
அதைன “கட2*,.., �ர,திய�க ேவ�/� .  

 
ஏென�றா% த&ய உண79கைள ஈ7.பத8* இடமி%ைலெய�றா%. 

அ�, ேவ� வழி இ%லா�, இ�திய(% கடலி� ஈ7.ப(8*� ெச�� 
மைற��வ(/�.  

 
இNவா�, Ôத&ய உண79க)* இ"* இடமி%ைல..,  எ�� 

ெசHேவா�.    
�
வ ந-ச,திர,தி� ேபர
0 ேபெராள$ைய இN9லகெம"*� 

படர� ெசHேவா� .அைனவ�ட,தி2� பைகைமைய ந&*ேவா� .மத, இன, 
ெமாழி, அரசிய% ேபத"கைள அக8�ேவா� . 

 
அைனவ
� ஒ��ப-/ வாழ எ%லா மக�ஷிகள$� அ
ைள 

ேவ��) ப(ரா7,தி.ேபா� .இN9லகி% அைமதி பட7��, அைனவ
� 
“ப(றவா நிைல எC� நிைல” எHத ேவ�/� எ�� எ�ண( நா� 
தவமி
.ேபா�. 

 
இத� வழிய(% மக�ஷிகள$� அ
0 வழிைய.  ப(�ப8றி8 

ெசயலாகி வ
� அைனவ
*� எம� ஆசீ7வாத"க0. 
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1.ஆதி\ல� 

உய(7 தா� ெப8ற பல ேகா�8 ச ர"கள$% த�ைன கா,தி/� 
உண79கைள, தன*0 எ/,� எ0
� ஜ&வ அI9*0 ஜ&வ 
அIவாக மா8றிய�. 

 
பல ேகாK8 சiர�களி� த&ைமய(� உண79கைள ெவ�� 

ெவ24 இ��.., Ôதா� ேச7,� ெகா�ட வ(ைனக)* நாயகனாக..,  
மன$த உடைல உ
வாகிய�. இ� வ(நாயகா. 

 
இ�த உய(7 பல ேகா�� ச ர"கள$% ெப8� <>வ(லி
�� 

மன$தனாக ந�ைம உ
வாகிய நிைலகைள Ôஆதி\ல�..,  எ�� 
உண7,தினா7க0. 

 
ஆகேவ, வ(நாயக
* ஆதி\ல� எ�� ெபய7 ைவ
தா�க. 

ஞானிக.. 
 



2. Yலாதார
தி� Y6ெட,� கனைல காலமறி"� 
க@
தறி"� ெசய�பட ேவ60� 

விநாயக� த
�வ
தி� நா� பா�)ப� விைனயாகி2ற�. 
“Yலாதார
தி�.., Y6ெட,� கனைல� காலமறி"�.., க@
தறி"� 
ெசய�பட ேவ60�” எ24 பா0கி2றா�க..  

 
உடலி2 உ4)I�க��� Yல� அM�களி2 த2ைம 

Yலாதார� இ�ேக “உயி�”. நம� உயி� “Yல�”.  
 
அ"த Yல
தி� ேமா��ேபா� “அதJைடய ஆதாரமாக
தா2..,” 

(Yலாதார
தி� Y6ெட,� கன�) அ"த உண�- எ�ேவா அ� 
ேமாதிய-ட2 கனலாக எ,�Iகி2ற�.  

 
ஒ@வ� ேகாபி)ப� ந�ைம ேவதைன)பட8 ெசLகி2ற�.  
 
மிக-� ந>Iட2 ஒ@வHட� நா� பழகிேனா� எ2றா� அவ� 

ெசLA� �*ற�கைள ந�மா� காண +Kயா�. 
 
ஏென2றா� ம*றவ�க��� அவ� க0ைமயான ெசய�கைள8 

ெசLதாO� அவைர ந6பனாக எ6ணி) பாச
�ட2 
பழகியி@"ததா� அ"த உண�ைவ அறியவிடா� அ� இய���.  

 
உதாரணமாக, ஒ@வ� ந�மிட� வ"� உ�க. �ழ"ைத ெசLத 

C>K
தன
தா� இ)பK
 தவறாகிவி>ட� எ24 ேகாபமாக8 
ெசா2னா� நா� எ2ன ெசLேவா�?   

 
அைத ஏ*4� ெகா.ேவாமா..,? 
 
நம� �ழ"ைத ேம� ெரா�ப) பிHயமாக இ@)ேபா�. ந� 

�ழ"ைத அ"த8 சமய
தி� அவ@��� “ேகாப� வ@� அளவி*�.., 
எ2ன ெசLத�..,?” எ24 நம��
 ெதHயா�.  

 
அவ� ெசா�ல�WKய உண�ைவ ந� “க6..,” பா��கி2ற�. அ"த 

உண�வி2 த2ைம ந� ஆ2மாவாக ஆகி2ற�.  
 



Cவாசி
த� Yல
தி� (உயிH�) ேமா�கி2ற�. இதி� 
Y6ெட,� கனைல� காலமறி"� க@
தறிய ேவ60�. 
(அ)ெபா,� அ"த� க@
ைத அறிய ேவ60�) 

 
அவ� ஏ2 இ)பK8 ெசா�கிறா�..? அ� எதனா�..,?  
 
ந� �ழ"ைத எ2ன ெசLத�? அ)பK8 ெசLததா.., இ�ைலயா..,? 

�ழ"ைத ெசLதா� ஏ2 அ)பK8 ெசLத�..,? எ2ற காரண
ைத 
அறி"தா� “காலமறி"� அைத ந<�க +KA�”.  

 
அைத ந<�க +Kயவி�ைல எ2றா�.., “�ழ"ைத ெசLத 

விைனக. நம��. விைனயாகி.., அ� நாயகனாகி..,” அ"த� 
�ழ"ைத�� “உதவி ெசLA�..,” ேநா�க
ேதா0 நா� ெசய�ப0ேவா�.  

 
அ)ெபா,� அ"த� “�ழ"ைதயி2 �*ற
ைத.., ந<�க8 

ெசா�லா�”.  
 
இ� உண�
திய உண�-க. நம��. உ@வாகி அவ�க. ேம� 

பைகைமைய உ@வா���. அவ�கைள எ6M� ெபா,ெத�லா� 
அ"த பைகைமயி2 உண�-க. இ� வள@�.  

 
இ�தா2 விநாயக� த
�வ
தி�.., “Yலாதார
தி� Y6ெட,� 

கனைல� காலமறி"� க@
தறி"� ெசய�பட ேவ60�” எ24 
ெசா2ன�. 

 
அ@. மகHஷிகளி2 அ@. ச�திகைள ஒ_ெவா@ நிமிட+� 

நம��. ேச�
� இ"த வா]�ைகயி� வ@� ச�கட�கைளA� 
பைகைமகைளA� ந� ேம� ப>ட “jசிைய
 �ைட)ப�ேபால.., 
�ைட�க ேவ60�”. 
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விநாயக@�� அ@கி� இ@ பா�Iக. 

பிைண"தி@)பதாக) ேபா>0.ளா�க., ஏ2? 
நா2� நா>க���
 தியானி)பா�க.. அதனா� என�� 

எ�லா� காHய+� நட"த� எ24 ெசா�வா�க.. “ஆ
ம C
தி 
ெசL�வி>08 ெச2ேற2..,” எ2 காHய� ந�லபKயாக நட�கி2ற� 
எ24 W4வா�க..  

 
ஆக, த<ய உண�-கைள8 C
த� ெசLத-ட2 மகி]8சியாக 

இ@���.  
 
ஆனா�, “ஒ@வ2 எதி�
�) ேபசினா2..,” எ2றா� அவ2 

உண�- நம��. வ"�, “பா@டா.., நா2 இ_வள- ஆ
ம C
தி 
ெசLகி2ேற2.., தியான� ெசLகி2ேற2.., எ2ைன எதி��கிறா2 பா�”, 
எ2ற உண�ைவ எ0
�� ெகா.வா�க.. 

 
“எ0
த-ட2” ஆ
ம C
தி ெசLதைத� கா>KO� அவ2 

உண�- அதிகமாகிவி0�. நம��. “மைற"த ஊ]விைனAட2 
ேச�"�.., நா� ஆ
ம C
தி ெசLத நிைலேய மா*றிவி0�”.  

 
பாO��. விஷ� ப>டா� எ)பK மைற�கி2றேதா அைத) 

ேபால அவனி2 உண�-க. ஆ2மாவிேல கல"�வி0கி2ற�.  
 



அ"த உண�வி2 ச
� நம��. இ@"தாO� “ஊ]விைன..,” 
எ2ற நிைலகளி� இ�-� மைற�கி2ற�. இவ2 பாL8சிய 
நிைலக�� வ@கி2ற�. 

 
இத*�
தா2, விநாயக� ஆலய�களி� இர60 பா�பிைன) 

ேபா>K@)பா�க..  
 
ஏ*கனேவ விைன இ@�கி2ற�, விஷ�. அதி� பிறிெதா@வ� 

ெசா�O� ெபா,�, “இர60� பிைண"�..,” நPசி2 த2ைம 
ஆ2மாவி� ெப@கிவி0கி2ற�.  

 
விஷ
தி2 த2ைம நம��. வ"த-ட2 நம��. எ2னதா2 

ந�ல �ண�க. இ@"தாO� ெசயல*றதாக இ"த ஆ2மாவி*�. 
ேச�"� ந� உண�விைன நPசாக மா*4கி2ற�.  

 
+தலி� தியான� ெசLேத2. இ)ெபா,� “தியானேம 

ெசLயவிடமா>ேட2 எ2கிறேத..,” எ2பா�க..  
 
அத*காக
தா2 உ�க���
 தி@�ப
 தி@�ப உபேதச� ெசL� 

ெகா6K@�கி2ேற2.  
 
உ�கைள அறியாம� எ"த உண�-கெள�லா� 

இய��கி2றேதா எ�லாவ*றி*�.�� அ@. ஞானிகளி2 
உண�-கைள� கல�க8 ெசL� உ�க���. அைத ஊ]விைனயாக) 
பதி- ெசLகி2ேறா�. 

 
ஊ]விைனயாக) பதி- ெசLதைத நிைன- ெகா60 த<ைம 

Iகா� மகHஷிகளி2 அ@. ச�தி ெபறேவ60�, “எ�க. த<ைமக. 
விலக ேவ60�.., விலக ேவ60�..,” எ2ற எ6ண�கைள 
எ0
தா�தா2 இ� சி4க8 சி4க8 ேச�"� எ�லா உண�-களிO� 
ேச@�.  

 
இ)பK ந� ஆ2மாவி� ப>ட த<ய உண�-கைள� �ைற�க 

ேவ60�. அத*�
தா2 ஆ
ம C
தி எ2ற நிைலகைள 
ெமLஞானிகளி2 ஆ*றைல ஊ]விைனயாக பதி- ெசLகி2ேறா�. 

 



இ@"தாO� +"ைதய பதி-க. உ�க���. இ@�கி2ற�. 
உதாரணமாக, CD�களி� ஏேதாேதா பாKயி@)பா�க.. அதிேல பாKய 
நிைலகைள “அழி�காதபK.., மீ60� பதி- ெசLதா� எ2னா��?”  

 
+தலி� ஒ2ைற) பதி- ெசLதி@"தாO�, அ0
� ஒ2ைற) 

பதி- ெசLA� ெபா,� “+தலி� பதி"தைத அழி
�வி>0
தா2” ம4 
பதி- ெசLவா�க. விPஞான அறிவி2 �ைணயா�. 

 
இைத) ேபால நா� ந�ல �ண�கைள) பதி- ெசLயேவ60� 

எ2றா� +தலி� இ@�க�WKய த<ய �ண�கைள
 �ைட�க 
ேவ60�.  

 
�ைட
�) பழகி அ"த அ@. ஞானியி2 உண�ைவ� ெகா60 

�@வ ந>ச
திர
தி2 ேபர@�� ேபெராளிA� நா�க. ெபறேவ60�, 
எ�க. உட� +,வ�� படரேவ60�, எ�க. ஜ<வா2மா�க. 
ெபறேவ60� எ24 த<ய உண�ைவ
 �ைட�க ேவ60�. 

 
ஒ@ +ைற �ைட
� மீ60� எ6ண� வ"தா� “ஓ� 

ஈ?வரா..” எ24 மீ60� உயிைர ேவ6K
 �@வ ந>ச
திர
தி2 
ேபர@�� ேபெராளிA� எ�க. உட� +,வ�� படரேவ60�, 
எ�க. ஜ<வா2மா�க. ெபறேவ60� எ24 த<ய உண�ைவ
 
�ைட�க ேவ60�. 

 
அதிேல நிைன- �ைற"தா� மீ60� மீ60� நிைன-கைள8 

ெசO
தி அைத
 �ைட
�) பழ�த� ேவ60�. 
 
பி2, யா� ந�ைம ஏசினாேரா எ2 பா�ைவ அவைர ந�லதா�க 

ேவ60�, எ2 உண�-க. அவைர ந�லவரா�க ேவ60�  அவ� 
எ2ைன) பா���� ெபா,� ந�ல எ6ண�க. வரேவ60� எ24 
“அவHடமி@"த விைனக..., நம��. வராதபK” அைத நி4
த 
ேவ60�.  

 
இ�தா2 விநாயக ச��
தி. 
 
நம��. த<ய விைனக. வரா� நி4
த ேவ60� எ2ற 

நிைல��
தா2 அ2ைறய ஞானிக. தா2 க60ண�"த நிைலக. 



ெகா60 “விநாயைர ேம*ேக பா��க ைவ
�..,, ந�ைம� 
கிழ�கிலி@"� வண���பK8 ெசLதா�க.. 

 
அ"த c>சம நிைலகளி� வி6 ெச2ற அ@. ஞானிைய 

நிைன- W�"� நம��. ஊவிைனயாக) பதி- ெசLய-�, ந� 
நினவா*றைல ச�திவாL"ததாக மா*4�பK ெசLதா�க.. 

 
அ"த அ@. உண�-கைள நம��. எ6M� ெபா,� 

பிரணவ�. அைத ஜ<வ2 ெபற8 ெசLய-� “ெமL உண�-கைள.., 
நம��. விைன�� நாயகனாக ஆ�கிட-�” இைத ெமLஞானிக. 
ெசLதா�க.. 
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விநாயகைர வண�காம� ஆலய
தி*�. ெச2றா� 

பல2 ஏ�� இ�ைல…! 
நம� வா]�ைகயி� ந� �0�ப
தி� ைபய2 சரீாக இ@�க 

ேவ60� எ24 எ6Mேவா�. ஆனா�, அவ2 ம*றவ@ட2 பழ�� 

ெபா,� அவைன அறியா� த<ைமக. இவைன8 சாK அவனி2 

ந*�ண
ைத அழி
�வி0கி2ற�. 

 

அ)ெபா,� நா� எ6ணியபK நட�கவி�ைல எ2றா� அவைன 

எ6ணி ேவதைன)ப0கி2ேறா�. இதிலி@"� நா� த)பி�க ேவ60�. 

 

அத*�
தா2 இ"த விநாயக� ஆலய
தி*�. ெச2றபி2 எ)பK 

வண�க ேவ60�? எ24 கா>KA.ளா�க.. 

 

ம6Mலகி� நPசிைன ெவ24 வி6Mலக� ெச2ற இ24 

இ@ைள) ேபா�கி) ெபா@. காM� உண�வாக விைள"� ஒளியி2 

Cடராக வா]"� ெகா6K@��� அ"த
 �@வ ந>ச
திர
தி2 ேபர@. 



ேபெராளி நா�க. ெபறேவ60� எ�க. உட� +,வ�� 

படரேவ60� எ24 ஏ�கி
 தியானி�க ேவ60�. பி2, 

•  எ�கைள அறியா� ேச�"த இ@.க. ந<�க ேவ60� 

•  ெமL)ெபா@. காM� ஆ*ற� நா�க. ெபறேவ60� 

•  நா�க. பா�)பெத�லா� நல� ெபறேவ60� 

•  எ�கைள) பா�)பவ�க. எ�ேலா@� நல� ெபறேவ60� 

•  எ�க. ெசா�ைல� ேக>ேபா� எ�ேலா@� இனிைம 

ெபறேவ60� 

•  எ�கைள) பா�)ேபா@�ெக�லா� மலைர) ேபால மண� 

ெபறேவ60� 

•  மகHஷிகளி2 அ@. ச�தி எ�க. �0�ப� +,வ�� 

படரேவ60� 

•  எ�கைள அறியா� ேச�"த த<யவிைனக. அகல ேவ60� 

•  சாப விைனக. ந<�க ேவ60� பாவ விைனக. ந<�க ேவ60�. 

•  V�வ ெஜ2ம விைனக. ந<�க ேவ60� 

•  மகHஷிகளி2 அ@. ச�தி எ�க. �0�ப
தி� பட�"� த<ைமக. 

அகல ேவ60� 

•  எ�க. �ழ"ைத ெபா@. காM� ச�தி ெபறேவ60�. 

•  எ�க� �ழ"ைத ெபா4)Iண�"� ெசய�ப0� திற2 

ெபறேவ60�. 

•  எ�க. பா�ைவ �ழ"ைதைய உய�"தவனா�க ேவ60�. 

•  எ�க. ெசா� அவைன உய�"தவனா�க ேவ60� எ24 

•  இைத
 தன��. W>K� ெகா.ள ேவ60�. 

பி2 இேத ேபால அ"த� �ழ"ைதையA� விநாயகைர வண�க8 

ெசLத� ேவ60�. விநாயக� த
�வ
ைத +ைற)பK அவ2 

எ6ண
தா� எ6ணி
 தியானி���பK ெசLத� ேவ60�. 

•  எ2 அ2ைன த"ைதயH2 அ@ளாசி ெபறேவ60� 

•  எ2ைன அறியா� ேச�"த இ@.க. ந<�க ேவ60� 

•  ெமL)ெபா@. காM� அ@. ச�தி நா2 ெபறேவ60� 

•  எ24 அவJ� இ�ேக எ6Mத� ேவ60�. 

இ"த) ெபா@ைள ைமயமாக ைவ
�
தா2.., �0�ப
தி� த2ைன 

அறியா� சி�க� ஏ*ப0� ெபா,� அைத இ�ேக வ"� நம��. 

நிவ�
தி ெசLA� நிைல�காக
தா2 விநாயகைர ைவ
தா�க. 

ஞானிக.. 

 



ஆனா�, ந<�க. எ6Mகி2ற மாதிH அ"த� கட-. ெசLவா� 

எ2றா� அ� இ�ைல. சா?திர வ(தி.ப� நம� உய(7 கட90. “உ0 நி��..,” 

இய*கி�ற�. 

 

நா� எ�ண(ய உண7வ(� ச,ைத 'ஓ..,' எ�� ஜ&வனாகி '�..,' எ�� 

உடலாகி ந�=0 நி�� அ*ணேம கட9ளாக இய*கி�ற� எ�ற 

ேப
�ைமைய அIவ(� ஆ8றைல@� அIவ(� இயக,ைத@� 

ெதள$வாக அ�� எ/,�ைர,தா7 அக?திய7. 

 

ஆகேவ, எ�ண(யைத இயகி கா-/வ� உய(7. 

 

எ�ண(ய உண7வ(� த�ைமைய த� உண7வா% அ� கட9ளாக 

இ
�� இ�த உண7வ(� ச,ைத அ�த உட2*0 ெச�� அதன$� 

உண7வ(� த�ைம ெகா�/ அ� உடலாக மா8�கி�ற�. 

 

ஆகேவ, இைத,தா� கட90 எ�ப�. 

 

“உ. நி24..,” நா� ேக>ப� பா�)ப� அைன
ைதA� அMவாக 

உ@வா�கி உடலாக உ@வா�கி� ெகா6K@��� இ"த விைன�� 

நாயகனான (ந� உயிைரA� உடைலA�) விநாயகைன வண�காதபK 

ஆலய
தி*�. ந<�க. ெச2றா� பல2 ஏ�� இ�ைல எ24 அதனா� 

தா2 ெசா�வா�க.. 

 

ஆக, அ"த ஞானிக. கா>Kய உண�வி2 த2ைமைய நா� நம��. 

எ0
தா� “ந� உயி�..,” தன��. கவ�"� ெகா6ட அ"த உண�வி2 

ெசயலாக “ந�ைம இய���”. 

 

இைத
தா2, ந< எைத எ6Mகி2றாேயா ந< அ�வாகி2றாL. 

 

நா� எ6ணிய உண�வி2 த2ைம நம��. ஆகி 
“த<ைமக. அக*4� உண�வி2 ெசயலாக..” 

“நா� அ�வாக.., மா4கி2ேறா�”. 

 

இ_வா4 மாறேவ60� எ2பத*�
தா2 இைத அ�ேக 

ெதளிவாக எ0
�ைர�க)ப>ட�. 
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நாரத2 ெகா0��� “ஞான�கனி” 

ஒ
 மா"கன$ அ� இன$.பாக இ
*�ெபா>� அ�த8 Gைவய(� 
மண,ைதேய ெவள$)ப/,��. காயாக இ
*� ெபா>� <ள$.ப(� 
உண7�சிைய, ]�/�.  

 
இைத. ேபால, மன$தனாக இ
*� நா� காய(� ப
வ,தி% 

இ
*�ெபா>�, கன$யா*� உண7வ(� த�ைமைய நா� கவ7�தா% 
கன$@� த�ைமைய அைடகி�ேறா�.  

 
ஆனா%, கன$யாவத8* =� ெவ.ப,தி� தண% அதிகமாக 

இ
�தா% ெவ�ப( மர,திலி
�� வ(>�� வ(/�. ெவ�ப(ய நிைலக0 
ெகா�/ வ(,� உ
வாகா�. ஆனா%, அதJைடய ச,�� நம*0 
ந%ல� ஆகா�.  

 
ஆகேவ, ெவ�பாத நிைலக0 ெகா�/ கன$ய(� த�ைமைய 

அைட�த கன$ைய. ேபால, ெமHஞான$ய(� உண7ைவ
 தன*0 



வள7,� உய(
ட� ஒ�றிய நிைலக0 ெகா�/ உண79க0 அைன,�� 
கன$யாகி ஒள$8ச ரமாக அைடய ேவ60�. 

       
இைத,தா� காவ(ய"கள$% ெதள$வாக� கா-ட.ப-ட�. Ôநாரத� 

கன$ைய ெகா�/ வ��.., சிவன$ட� ெகா/கி�றா� .   
 
சிவ� யா7..?  நம� ச ரேம.  
 
நாரத�, கன$ைய சிவ� ைகய(% ெகா/,� “உலைக எவ7 ஒ
வ7 

=தலி% வல� வ��வ(/கி�றாேரா.., அவ
* இ�த� கன$ைய 
ெகா/,�வ(/” எ�� ெசா%Oகி2றா2.  

 
அ)ெபா,�, இ�த ஆறாவ� அறிவ(� த�ைம உலைக அறி�� 

ெகா0)� நிைலக0 ெகா�/ எ�ண,தி% வ(�வைட�� “<ற உலக,ைத 
எ6Iேவாேமயானா%.., உலைக8 G8ற,தா�”  அ�த உண79 ெச%2�,  

 
இ�த ஆறாவ� அறி9.., Ôெத���ெகா�ேட� ” எ�ற நிைல 

வர.பப/� ெபா>� என* வசதி இ
கிற� எ�� எ�ண,தா% 
எ�ண(னா2�.., “ஒ�ைற மற�� வ(/கி�றா� .  

 

அ�த ஆறாவ� அறிவ(� த�ைமைய, “ஞான� இ
��� தா� 
உணர=�யாத நிைலக0 எNவா� ஆ*கி�ற�?” எ�� 
கா-/கி�றா7க0. 

 
உலைக வல� வரேவ60� எ24 இ�த ஆறாவ� அறிைவ 

ேக-ட9ட�, “நா� ஒ
 ெநா�ய(% உலைக வல� வ��வ(/கி�ேற�” 
எ�� எ�ண,தா% ேவகமாக� ெச�� வ(/கி�றா� =
க� (ஆறாவ� 
அறி9). 

. 
அேத சமய�, சிவ� அ
கி% வ(நாயக� இ
*�ெபா>� அ�ேக 

கா-/கி�றா7க0. 
 
Ôேபர�ட=� ெப
 உலக=�.., உ� அ�ைன த�ைததா�” . 

ேபர�ட,ைத@�, அ� Gழ%வத8*�  ேபர�ட,தி� ஆ8ற% உ� 
அ�ைன த�ைத*0 இ
கி�ற�.  

 
Ôஇ�தா� உன* உலக�” .   



 
அவ7கைள� G8றி, ந& இ�த வ(ைனயாக8 G8றி, நிைல* வ�� 

ேச7. அ�த� கன$ய(� த�ைமைய ந& ப
கலா�.  இைத நம*
 
ெதள$வாக எ/,�� கா-�@0ளா7க0. 

 
கன$ - நாரத� எ�� உண7,த.ப/வ� எ�ன?   
 
�ஷிய(� மக� நாரத� எ�றா% மன$தன$� உய7வ(� த�ைம 

ெப8� கன$யாகியவ� அக?திய�. அ�த� கன$ய(� த�ைம ெகா�/ 
இ�� �
வ ந-ச,திரமாக ஆனா�. 

 
அதிலி@"� ெவளி)ப0� உண�வைலக. வர.ப/� ெபா>�தா�, 

நாரதைன� கன$யாகி� கா>0கி2றா�க.. 
 
கன$ய(� மண,ைத சிவன$ட� ெகா/க.ப/�ெபா>�, ேபர�ட=� 

ேப
லக=� “அ�ைன த�ைத” தா2. அ�த உண79ட� ஒ�றிய 
நிைலக0 ெகா�/ ந& அ�த� கன$ைய. ெப�. அதCைடய கன$ைய 
ெகா�/ ந& கன$யா*.   

 

ந� ஆறாவ� அறி9 ெகா�/, “எ"ேக இ
*�..?” எ��� 
“எ"ேகா இ
*�..,” எ��� கட9ைள, ேதடாேத.  

 

உன*0 Ôஉய(ரான நிைலக0 அ�ைனயாக9�.., த�ைதயாக9�..,” 
அதன$� உண7வ(� ச,� உன*0 தாயாக9�.., சிவசதியாக9�.., 
இய"கிெகா�/ இ
*� Ôஇ�த உடைல மறவாேத” .   

 
சிவைன@�, நம*0 இ
*� சதிைய@�, நம* எNவள9 

ெதள$வாக எ/,�ைர,�0ளா7க. ஞானிக..  
 
வ(நாயக� யா7..?  எைத வ(ைனயாக� ேச7கேவ�/�..?  அ�த 

Ôஞான$ய(� உண7ைவ உன*0 வ(ைனயாகி  அைத ந& கன$யா*. 
Ôகன$யானவ� அவ�  எ��  ெதள$வாக எ/,�ைர,தா�  அ�த மகாஞான$. 

 
நா� இ�ேக எ2ன ெசLகி2ேறா�..?  
 
அ"த உ>ெபா@ைள� காணாதவா4 கைதைய� கைதயாக
தா2 

காMகி2ேறாேம தவிர, ெமL)ெபா@ைள� க60ண@� ஆறாவ� 



அறிைவ
 தன��. ெசO
தி உ>ெபா@ைள� க60ண@� நிைலக. 
இ�ைல. 

 
ெமL)ெபா@ைள� க60ணரேவ60� எ24 கவி)Iலைம 

ெகா60 உண�வி2 ேவ>ைக ெகா60 நாத�களி2 C@தியாக 
அத*�. பிH
தாO� கவி)Iலைமக. பல வ"தாO�.., “Iலைம 
ெப*றவ�” அவ� ஒ@வ@�ேக ெதHA�. 

 
அ@ணகிHநாத�, “நாத வி"�க..., ஆதி நேமா நேமா” எ24 

பாKனா�. நம� உடO��. எ"த உண�வி2 த2ைம எ0
ேதாேமா 
அ� நம� “உயி@��.” ேச��க)ப0� ெபா,� அ� ஆவியாகி2ற�.  

 
அ"த உண�வி2 த2ைம நம� உடலா�� ெபா,�, “நாத 

வி"�க. ஆதி நேமா நேமா” 
 
நா� எைதெய�லா� எ0�கி2ேறாேமா, எ"த �ண
ைத 

எ0�கி2ேறாேமா, அ"த உண�வி2 ச
�, உடO��. ேச���� 
ெபா,�, “ஆதி”.  

 
உடலாக8 (நமதாக8) ேச���� ெபா,� “நேமா நேமா”. பாடலி2 

உ>ெபா@. ெதHயாம� பாK�ெகா60 ேபாLவி0கி2ேறா�. 
இைவெய�லா� நம� ஞானிக. க6ட ேப@6ைமக..  

 
நா� ெதளிவாக
 ெதH"� ெகா.வ� மிக-� நல�.  
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1. யாைன
 தைலைய ஏ2 ேபா>0� 

கா6பி
தா�க. ஞானிக. 
பல ேகாK8 சiர�களி� வOவான நிைலகைள Sக�"� 

யாைனயாக உ@வா��கி2ற� உயி�. 
 
யாைனயாக இ@���ேபா� உட� வOவா� எ� வ"தாO� 

அதிலி@"� த)பி��� எ6ண வOைவ) ெப4கி2ற�. 



 
இ_வா4 த)பி��� எ6ண வOைவ ெப4�ெபா,� அ"த 

உணவி2 த2ைம உடலி� விைளகி2ற�. இ_வா4 உடலி� 

ேச�
��ெகா6ட விைனக��� நாயகனாக மனித உடைல) 

ெப4கி2ற�. 
 
உயி� தா2 ேச�
�� ெகா6ட விைனக��� நாயகனாக இ"த 

மனித உடைல
 த"த� எ2பைத நாெம�லா� IH"� ெகா.ள 

ேகாவி�களி� விநாயகைர8 சிைலயாக ைவ
�� கா>Kனா�க.. 
 
உட� வO ெப*ற� யாைன.  ஆனா�, மனிதேனா த2 எ6ண 

வOெகா60 ப
தாயிர� ட2 வO ெகா6டைதA� வானவ <தியி� 

j��கி2றா2. உ"தி8 ெசO
��பK8 ெசLகி2றா2. 
 
உட� வO ெப*ற� மி@க�. எ6ண வO ெப*றவ2 மனித2. 

இைத� கா>0வத*காக
தா2 விநாயகJ�� யாைன
 தைலைய 

ைவ
�� கா>KA.ளா�க.. 

 
2.ேந*ைறய ெசய� இ2ைறய சiர� - இ2ைறய 

ெசய� நாைளய சiர� 
ஆனா�, மனிதனாக வா,� இ"த வா]�ைகயி� ேவதைன 

ேகாப� ஆ
திர�, சலி)I ேசா�- ேபா2ற உண�-கைள Sக@� 

ேபா� உட� நலிவைடகி2ற�.  
 
அ)ெபா,� ந� உடைல உ@வா�கிய உயிரான ஈசJ��
 

�ேராக� ெசLகி2ேறா�. மனிதனாக உ@வா�கிய ஈசைன 

மதி�கவி�ைல எ24 அ�
த�. 
 
Sக�"த ேவதைனயி2 உண�-க. ந� உடலி� எ�லா 

அM�களிO� பட�கி2ற�. நPைச ந<��� ந� உ4)Iக���. 

மீ60� நPசி2 த2ைம அதிகH�கி2ற�.  
 
இ)பK
 த<யவிைனக. நம��. ேச�"தா� கண�க��� 

அதிபதியாகி மீ60� மி@க நிைலக��ேக ந� உயி� அைழ
�8 

ெச24வி0�. 
 



அைத மா*ற ேவ60ம�லவா..,? 
 
�@வ ந>ச
திர
தி2 ேபர@�� ேபெராளிA� எ�க. உட� 

+,வ�� படரேவ60� ஜ<வா
மா ஜ<வ அM�க. ெபறேவ60� 

எ24 க6ணி2 நிைனைவ உயி@ட2 ஒ2றி உயி� வழியாக8 

Cவாசி
� உட� +,வ�� பரவ8 ெசL� C
த)ப0
தி� ெகா.ள 

ேவ60�. 
 
நா� �ழ�I ைவ��� ெபா,� பல ெபா@.கைள) ேபா>0 

ேவகைவ�கி2ேறா�. +தலி� பலவிதமான மண�க. ெவளிவ@�. 
பி2 அைன
�� ேச�"த-ட2 ஒ@ Cைவயி2 த2ைம அத*�. பல 

@சியி2 த2ைம வ@�. 
 
இைத) ேபால
தா2 உண�வி2 எ6ண�க. பதிவாகி அ"த 

உண�வி2 த2ைம உயிரா2மாவாக மா4கி2ற�.  
 
அ)பK மாறிய நிைலக.தா2 இ"த உயிHேல விைனயாக8 

ேச�
� விைன�� நாயகனாக.., “இ2ைறய ெசய� நாைளய 

சiரமாக..,” உ@வா��கி2ற�. 
 
பல மண�கைள Sக�"� Sக�"� பா�
த இ"த நிைலக.தா2 

அ� விைனகளாகி விைன�� நாயகனாக அ"த மண�களி2 த2ைம 

இய�கமாகி நம� உயி� அைத8 சiரமாக மா*றி� ெகா.கி2ற�. 
 
ேந*4 நா� மி@கமாக இ@"தாO� அதி� ேச�
�� ெகா6ட 

மண�க. விைன�� நாயகனாகி இ24 மனிதனாக இ@�கி2ேறா�. 
 
ஆகேவ, நா� இ2ைறய ெசயலாக �@வ ந>ச
திர
தி2 

உண�-கைள Sக�"� Sக�"� அ"த மண
ைத விைன�� 

நாயகனாக விநாயகனாக ஆ�கி� ெகா.ள ேவ60�. 
 
மனிதனானபி2 எைதA� உ@வா�கி இ@ைள ந<�கி ஒளி எ2ற 

உ@ைவ உ@வா��பவ2 மனித2. ஆகேவ ந� பயண
தி2 

பாைதைய.., “அழியா ஒளி8 சiர� ேநா�கி8 ெசO
�ேவா�”. 
 
உயிேரா0 ஒ2றி நாைளய சiரமாக) ெப*4 அக?திய2 

ெச2ற எ�ைலைய நா+� அைடேவா�.  
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1.விநாயக ச��
தி எ2றா� எ2ன? 

அக?திய2 �@வனாகி தி@மணமானபி2 �@வ மகHஷியாகி, 
�@வ ந>ச
திரமாகி ஒளியான ந2னாேள “விநாயக ச��
தி” 

 
விநாயக� ச��
திய24 நா� அைனவ@� ம6ணிேல 

விநாயகைர8 ெசL� அத*�� க@�I இனி)I� ெகா,�க>ைட கனி 
வைகக. ைவ
� நா� Vஜி
�வி>0 அ0
� ம6ணிேல ெசLத 

அ"த விநாயகைர கடலிேல கைர
� வி0கி2ேறா�. 
 



அதனி2 உ>ெபா@. இ"த மனித வா]�ைகயி� கட"த ஒ@ 

வ@ட கால
தி� நா� ந�லைதேய எ6ணி8 ெசLதாO� ந�ைம 

அறியா� சலி)I, ச�கட�, �ேராத�, அவசர� ஆ
திர�, ெவ4)I, 
பய�, இைத) ேபா2ற உண�-க. ச"த�)ப
தி� Sக�"தி@)ேபா�. 

 
ந�லைத� கா�க அ
தைகய உண�-கைள நா� Cவாசி�க 

ேந@கி2ற�. ந�லைத அ"த ேநர
தி� கா
தி@"தாO� Cவாசி
த 

சலி)I ச�கட� ேகாப� ஆ
திர� அைவ அைன
�� ேவதைன 

ெகா0��� ெசயலா��. 
 
அைத
தா2 த<ய விைனக. எ24 ெசா�வ�. 
 
இ_வா4, நம��. ேச�
�� ெகா6ட அ"த
 “த<ய விைனகைள 

அக*றிவி>0” ந�விைனகைள நம��. ேச��க
 j60� நாேள 

விநாயக� ச��
தி. 
 
ந� வா]�ைகயி� ந�ைமயறியா� ேச�"�.ள விைனகைள 

ந<��வத*காக இ"த8 Cைவமி�க உண-கைள) பைட
�வி>0, இ"த 

உ6ைமைய உண�
திய மகHஷிகளி2 அ@.ச�தி நா�க. ெபற 

ேவ60ெம24 ஏ�க ேவ60�. 
 

2. த<ய விைனக. ேசரா� ந� விைனகைள நம��. 

ேச�
�8 Cைவமி�கதாக ஆ�கிட� ேவ60� 
அ_வா4 ஏ�கி நம� வா]�ைகயி� ஒ_ெவா@ நிமிட+� 

ஞானிக. அ@ளிய அ"த அ@. வா�கி2பK நா� ெசய�ப0வ� 

அைன
�� அ� Cைவமி�கதாக ஆகேவ60� எ2ற அ"த 

எ6ண
ைத நம��. ேச�
�� ெகா.ள� WKயைத 

நிைன-ப0
�� நா.தா2 விநாயக ச��
தி. 
 
இய*ைகயிேல நா� தாவர இன�களி2 ச�திைய) 

Iசி)ேபாேமயானா� அ"த
 தாவர இன8 ச
தி*ெகா)ப
தா2 

ந�+ைடய எ6ண அைலக�� அதJைடய இய�க�க��, 
அதJைடய ேநா�க�க�� ெச�Oகி2றன. 

 
நா� இ24 Cைவயாக8 சைம
� நம�� ேவ6Kய 

நிைலக��ெகா)ப சைம
� நா� ரசி
� Cைவ
�8 சா)பி0� இ"த 



ெசயைல ெசLயைவ��� விைனகைள நம��. வள�
�� 

ெகா6டாO� அைன
ைதA� ேவக ைவ
� உ>ெகா.கி2ேறா�. 
 
நா� இ24 ெகா,�க>ைட ெசL�ைவ
� Cைவயான 

விைனைய8 ேச��கி2ேறா� அ�லவா. இதைன நிைன-ப0
�வத2 

ேநா�க�க. எ2ன எ24 பா�)ேபா�. 
 
ஒ@ ப@)ைப ேவக ைவ
�வி>டா� அைத மீ60� 

ம6ணிேல ஊ2றினா� அ� +ைள��ேமா +ைள�கா�.  
 
அைத) ேபா24 ஒ@வ2 தவ4 ெசLவா2 எ2றா� அ"த
 

தவைற� க6M*றபி2 அ"த உண�வி2 ச
� நம� உடO��. 

ேசராவ6ண� த0)பத*� “ஓ� ஈ?வரா” எ24 எ6ணி, 
மகHஷிகளி2 அ@. ச�தி நா�க. ெபறேவ60� எ24 எ6ண 

ேவ60�. 
 
அ"த மகHஷிகளி2 அ@. ச�தி எ�க. ஜ<வா
மா 

ெபறேவ60� எ24 அ"த ஞானிகளி2 அ@. வா�கான அ"த 

உண�வி2 த2ைமைய8 Cவாசி
� அ"த ஞானியி2 ஒளி ெகா60, 
நம��. அ� ேச��க)பட ேவ60�. 

 
அ)ெபா,� பிற� நம�� எதிH� ெசL� ெகா6ட, அ"த 

எH8சலி2 ேவதைனயான உண�-க. ந�ைம8 சாடவ6ண� 

த0)பத*�� அைத ந<�கிவி>0.., “ந� விைனைய நம��. 

ேச��கி2ேறா�”.  
 
+"ைதய விைனகைள நி4
திவி>0 இ2ைறய நிைலகளி� 

ஞானிகளி2 அ@. வா�கிைன நா� ெபற�WKய த�தியிைன நம�� 

நிைன-ப0
�� ந2னா. இ�. 
 
ஆக, த<ய விைனகைள8 ச��
தி ெசL� த<ைமயானவ*ைற 

ேவக ைவ
� அ@. உண�-கைள8 ேச�
� நம��. 

Cைவமி�கதாக மா*றிட ேவ60�.  
 
அHசிையA� ப@)ைபA� ேவக ைவ
� அத*�. இனி)பி2 

நிைலகைள இைண
�8 Cைவயாக ெகா,�க>ைடயாக8 ெசL� 

உ>ெகா.கி2ேறா� 



 
அைத) ேபா24தா2 த2 வா]�ைகயி� வ@� 

அைன
ைதAேம “Cைவமி�கதாக மா*றி.., Cைவயாக) பைட��� 

ச�தி மனிதJ�� உ60” எ2பைத நிைன-ப0
�வத*�
தா2 

அ�ேக விநாயக@��� ெகா,�க>ைட ெசL� பைட��� 

நிைலைய� கா>0கி2றா�க.. 
 

3. நம��. ேச@� த<யவிைனகைள நி4
த 
ேவ60� 

நா� ந%ல உண79 ெகா�/ இ
�தா2� 
ப(ற�ட� நா� ச�தி,�. ேபG� உண79கள$% 
அவ7க0 */�ப,திேலேயா அ%ல� ேவ� ெதாழி% வழிகள$ேலா 
அ%ல� <ற நிைலக0 ெகா�/ ேபசி உறவா�ய நிைலக0 

ெகா�/ 
அவ7க)*0 எதி7நிைலயாக இ
�தா% 
அேத ந�பன$ட,தி% வ(யாபார  தியாக ஆ7வ உண79க0 

:-ட.ெப8� 
அ�த உண7வ(� த�ைம நம*0 ப-டா2�, 
இ�த உண7வ(� ச,� வ(,தாக ஊ�றி 
அதன$� நிைலயாக எ�ண"க0 ேதா�றினா2�,  
அவ7 உடலிேல வ(ைளயைவ,த அ�த உண79க0, 
நா� ேக-கி�ற உண79*0 நம*, ெத�யாமேலேய இ� கல�� 
அதன$� வ(,தாக ஊ�றி, 
அதன$� நிைலக0 நம*0 சி�க� சி�க வ(ைள�� 
அ�த உண7வ(� த�ைம நம*0 ேநாயாக =ைளக ைவ*�. 
 
நா� தவ4 ெசLயவி�ைல. 
        
இைத. ேபா��தா� =>ைமயைட�த நிைலக0 ெகா�/ அ� 

கலக.ப/� நிைலக0 ^�ய� எ.ப�
 த� ெவ.ப கா�த"கைள 
ெவள$.ப/� ெபா>� அதCட� “அ%-ரா வயல-” எ�ற ந5சிைன� 

கல�� அ� ஓ� வ
� ேவக,தி% “எதCட� இைணகி�றேதா” அதன$� 
உண7ைவ, தா"கி அதன$� மணமாக ெசய%ப-டா2� அ�த மணமாக 
நா� Aக
�ெபா>� அேத எ�ணமாக நம*0 இய*கி�ற�. 

 



இைத.ேபால நம*0 பதிய ைவ,த எ�ண"கள$� நிைலகள$% 

ப(ற7 ெவள$.ப/,�� உண7வ(ைன நா� கவ7�� நம*0 
கலக.ப/�ெபா>� ந� உய(7 அைத 

<�.<� எ�ண"களாக உ
வாகி 
<�.<� உண�சிகைள, ]�/� நிைலகளாக 
மா8றி ெகா�ேடதா� இ
*�. 
 
இ.ப� மா8றி ெகா�ட வ(ைனய(� த�ைமகள$%, ந5சி� 

த�ைம அதிகமாகிவ(-டா% நா� தவ� ெசHயாமேலேய அ�த வ(ைன* 
நாயகனாக நம� ஆ�மாவாக மா8�கி�ற�.  அ)பK ஆ2மாவி� 
ேச@� அ"த விைனைய நி4
த ேவ60�. 

 
நம� வாMைகய(% ந�ைமயறியா� நா� எ/,தி/� எ�ண"க0 

நம*0 த&ய வ(ைனகளாக உ
.ெப�� நிைலய(லி
�� நம*0 வரா� 
த/,தி/� நிைலேய “வ(நாயக ச�7,தி’ எ�ப�. 
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1. ந� அ2றாட வா]�ைகயி� அறியாம� வ@� 

த<யவிைனக�� அத2 விைளவாக வ@� 
ேநாLக�� 

இ.ெபா>� மன$த வாMைகய(% நட�த வ(ைனக0 நம*0 எ.ப� 
ஆ?,மாவாக9�, சி�ந&ரக ேகாளாறாக9�, இ
தய ேநாயாக9� 
மா�கி�ற�?  

 

வாMைகய(% இ.ெபா>� நா� ஒ
வ
ட� ெதாழி2காக� 
ெச%கி�ேறா�. அவ
ட� ஆசாபாச,�ட�  ேபGகி�ேறா�. ெதாழி% 
ெசHதா% Ôலாபகரமாக இ
*�..,” எ�� எ�ண( அவ
ட� ெதாட7< 
ெகா0கிேறா�. 

 
அேத சமய,தி% ந�மிட� ெதாழி% ெசHயேவ�/� எ�ற ஆ7வ, 

��.ைப
 ]��யவ7 அவ
* எதி7பாராத வைகய(% தைட 
ஏ8ப-/வ(-டா% அதனா% அவ7 ேவதைன.ப/வா7. 

 



“நா� வா* ெகா/,ேதாேம.., ெசய%ப/,த =�யவ(%ைலேய.., 
அ"த மனித2 எ2ன ெசா�வா2” எ�� த� ெகௗரவ,ைத கா,திட 
எ6Mகி2றா�. 

 
அ)பK அ"த உண79ட� இைணக.ப/�ெபா>�, “நாைள 

எ�ைன *ைறவாக நிைன,�வ(ட:டாேத” எ�ற ஒNெவா
 
நிைலகள$2� ேவதைன எ�ற உண79 அவ@�� வ@கி2ற�. 

 
ஆக அ� ந5G.  
 
அதCட� ேச7,� ெகா�ட மன� “இ.ப�8 ெசா%வா7கேள.., 

இ.ப�8 ெசHேவா� எ�� எ�ண(ேனாேம” எ�ற உண79கைள 
எ/,தப(� இ�த உண79 கல�த வ(,தாக இ�த நிைனவ(� அைலக0 
ஊMவ(ைனயாக) பதிவாகி வ(/கி�ற�. 

 
ஆனா% அவ7 ெசHத நிைலகள$% இ�த� ச�த7.ப� அ�த 

ந�பன$ட,தி% ெசா�ன நிைலகைள எ�I�ெபா>� “நாைள ந�ைம 
அவமதி,�) ேபGவாேன.., மதிகமா-டாேன” எ�ற இ�த உண79க0 
கல�� இ"த உண�வி2 நிைலக. ஓ� வி
தாக மாறி த2 உடO��. 
பதிவாகிவி0கி2ற�. 

 
ஆக =தலி% ெசா�ன ந�பேரா “இவ7 வ
வா7..,” எ��� 

“த�Cட� :-டாக
 ெதாழி% ெசHய ேவ�/� எ�� எ�ண(ேன�.., 
அவ7 ந%ல =ைறய(% வ�ததா% ந%ல பாைத கிைட,த�” எ�� 
இவ�� மகிM�சிைய) பல�ட� ெசா%லி ைவ.பா7.  

 
அ.ெபா>� உண7வ(� நிைலக0 ெகா�/ அவ
* ஆன�த=� 

ெசா%லிய நிைலகள$% இ
*�. இன$ ெதாழிலி% =�ேனறலா� எ�ற 
மகிM�சியான உண7ைவ எ/,� ைவ,தி
கி�றா7 எ�� ைவ,� 
ெகா0ேவா�. 

 
ஆனா% =தலி% ெசா�னவ�� ச�த7.ப� த�னா% ெசய%ப/,த 

=�யாத நிைலகள$% “*ைற ஏ8ப-டா%.., அவைர ஏமா8றிவ(/ேவாேமா” 
எ�ற நிைலக0 வ�த9ட� அ�ச உண79க0 உ�த. ெப��. 

 



அ�த அ�ச உண7வாகி அதனா% பய உண79க0 தன*0 
கல�த9டேன “சி�தி*� திற� இழ��.., த<யவி
�க. ஊ]விைனயாக) 
பதிவாகிவி0கி2ற�”. 

 
யாைர நிைன,� யா
*8 ெசா%லேவ�/� எ�� எ�ண(னாேரா 

ஊMவ(ைனயாக) பதிவாகி அ�த ந�பைன எ�I�ெபா>� “அவ� 
=க,தி% எ.ப� வ(ழிகிற�” எ�ற இ�த பய உண79க0 அவைர 
நிைன*�ெபா>� பய�� ேபாக� ெசா%2�. 

 
அ.ெபா>� ஆைசைய ஊ-�வ(-/8 ெசா�ன ெக/9* 

வராவ(-டா% “எ�ன.., ஆைள காேணாேம..,” எ�ற நிைல 
வர.ப/�ெபா>� அவைர, ேத�� ெச%கி�ேறா�. 

 
இவைர க�ட9ட� “எ�ன பதி% ெசா%வ�..?” எ�� இ�த அ�ச 

உண79 இவைர. பா7கவ(டா� Ôஒ�"கி8 ெச�வா�”. 
 
இவைர. பா7,� “ந�ைம.., ேமாச� ெசHய வ�தவ� ேபா% 

இ
கிற�..., அதனா%தா2 வ(லகி� ெச%கி�றா�..” எ�ற உண79க0 
"I� வி
தாக” விைள"�வி0கி2ற�. 

 
அ/,த ந�ப7கள$ட,தி% ஒலிபர.< ெசH� இ�த
 ெதாழிலி% 

=�ேன�ேவ� எ�ற எ�ண,ைத ெகா�/ வர.ப/�ெபா>� இ�த 
எ�ண,தி8* மாறாக வ�த9ட� எ2ன ஆ��? 

 
அ)ெபா,� ேவதைன எ�ற நிைல@� அேத சமய,தி% 

“அ/,தவ7க0 ந�ைம இ.ெபா>� மதிகமா-டா7கேள.., இவ7 
ேவைலேய இ�தா�.., எ�� எ6Mவா�கேள..,” எ24 மன� 
ச"கட.ப/வா�. 

 
இ"த நிைலய(% த�Cட� சேகாதர7கேளா தாH த�ைதயேரா 

த�Cைடய ந�ப7கேளா “ஆைச கா-/கிறவ� ைகய(ேல 
சி*கி�றாேய.., அவ7க0 ெசா%லிய� ேபா% ஆகிவ(-டேத..,” எ�ற 
ேவதைன வ
�. 

 
“அ�� அவ7 ெசா�னா7., இ�� நடகவ(%ைலேய” எ�ற 

எ�ண"க0 இ"* ஓ"கி வள7�த9டேன =த% ந�ப�� 
ச�த7.ப,தா% ஏ8ப-ட நிைலக0 ெசய%ப/,த=�யா�, 



 
Ôஅவைர� ெக/,�வ(ட:டா�” எ�� நா� ெசா�ன நிைலக)* 

அ/,� “ந�ைம.., மதி.< *ைறவாக எ�Iவா7கேள..,” எ�� த�ைன 
கா,தி/� நிைலக0 ெகா�/ “உ�ைமைய� ெசா%லாம%.., மைற,� 
வ(/வா7”. 

 
மைற,த உடேன அ/,தப� இவ�� சி�தைனக0 எ.ப� வ
�? 

“இெத%லா� ேவ�டா�.., பா7,�8 ெசH..,” எ�� ெசா�னா7கேள எ�ற 
உண79க0 அவ
*0 வ(,தாகிவ(/�. 

 
வ(,தாகி இ�த உண7வ(� த�ைம வ2வாகி அவ7க)ைடய 

எ�ண"க0 இ"ேக ஓ"கி வளர.ப/� ெபா>� இ"* Ôஎதி�யான 
உண79க0” ேச7க.ப-/ இ)பK உண�வி2 த2ைமக. மா4கி2ற�. 

 
நா� *ழ�< ைவ*�ெபா>� அதிேல எ%லா) ெபா
0க)� 

கலைவ சமமாக இ
�தா%தா2 Gைவயாக இ
*�.  
 
ஆனா% “<� உண79க0” மாற.ப/�ெபா>� இ�த *ழ�ப(� Gைவ 

மா�வ� ேபா�� இவ�� உண7வ(� நிைலக0 வ(,தாக மா�கி�ற�. 
 
இைத.ேபால நா� எ�ண(ய எ�ண"க0 அைன
�� அ� 

வ(,தாக (வ(ைனயாக) மாறி அ"ேக எதி�யாக உ
வாகி�ற�.  
 

அேத சமய,தி% நா� எ/,�ெகா�ட உண79க0 
ஊMவ(ைனயாக) பதிவாகி “வ(ைன* நாயகனாக..,” நம� உடலி% 
இ
�� வர:�ய Ôமண�” அ� உ
வாகிவ(/கி�ற�. 

 
இ�த மணேம நா� சி�தி*�ெபா>ெத%லா� ேவதைன@� நா� 

Gவாசி*�ெபா>� உட% உ�.<க0 சீராக இய"காதப� நா� எ/,� 
ெகா�ட கலக உண79க0 ந� உய(�� நிைனவைலக)* இயக, 
ெதாட"*�. 

 
அ/,� நா� Gவாசி*� உண7வ(� நிைலக)* 

வர.ப/�ெபா>� அ� விHவைட"� இய��� த2ைம �ைற"� 
அத8*0 நா� எ/,�ெகா�ட நிைலக0 ச�யாக வ(�வைட@� ெபா>� 
அதCைடய அ>,த,ைத ெவள$
த0)� நிைலைய இழ��வ(/கி�ற�. 

 



ெவள$ேய8�� நிைல *ைற@�ேபா� உ0ேள சி� �க0க0 
ெந
"கி அேத சமய,தி% Gவாச.ைப*0 அதாவ� Aைரயர̀2*0 
இ
*� இ�த உண79க0 ப8கைள.ேபா�� அ� அ>,த, ெதாட"*�. 

 
ெவள$ உ��� நிைலய(2� அதைன வழி,தி/� நிைலெகா�ட 

Aைரயர̀லி% இைவக0 சி�க� சி�க ேத"கிவி0கி2ற�. 
 
இ.ெபா>� ஒ
 கவைலேயா அ%ல� பச.< உ�டான நிைலக0 

ேமேல ப-டா% நம*0 அ�.< ஏ8ப/வ�ேபால உ0ேள அ�த 
Aைரயர̀லி% அ�த உண7�சிக0 ]�ட ந&7 ேகா7,�வ(/�. 

 
Gவாச.ைபகள$% இ� ந&ராக வ��� சலி.< எ�ற நிைலகைள 

எ/,� ெகா�டா% உ)I8 ச
� அதிகமாகிவி0கி2ற�, 
 
சலி.< எ�ப� உ.ப(� ச,�. நா� ைந.< எ�� 

ெசா%2கி�ேறாேம இைத. ேபால உண79க0 மாறி சலி.< எ�ற 
நிைலக0 அைடய.ப/�ெபா>� இ�த உ�.<க0 ந&7 ேகா7,�  
ÔGவாச.ைப ச�யாக இய"காதப�.., ஆ?,மா” ேபா�ற ேநாHக0 வ
�. 

 
அத� ெதாட7�சிய(% அ�க� சலி.ப(� த�ைமைய அைடய 

ேந7�தா% அத உ.<� ச,தி� நிைலக0 இர,த,தி% ேச7க.ப-/ 
“சி�ந&ரக�.., ச�யாக இய"காத நிைலக0” அைட��வி0கி2ற�.  

 
இ)பK நா� எ/*� உண79க0 ஆ�மாவ(% ேச7�த Gவாச� 

இைத.ப(�*� நிைல இழ�� நா� எ/*� சலி.ப(� த�ைமக0 
இர,த,�ட� கல�� Gழல, ெதாட"*�. 

 
ஆக, நா� உணவாக உ-ெகா0)� அ%ல� நம� எ�ண,தி8*0 

கல�� ெச�ற அ"த
 த<ய விஷ
ைத இர
த
தி*�. கல�காம�.., 
பிH��� நிைலகளி2 ெசயைல” இழ�� வ(/கி�ற�. 

 
அ)ெபா,� நா� சி�தி*� நிைலைய இழ"� வி0கி2ேறா�. 

நா� எைத8 Gவாசி,தா2� நா� எ.ப� உண7வ(� த�ைமைய 
உண7வ(% உ0ள ந5ைச மலமாக மா8றிவ(-/ ந%ல உண7வ(� 
த�ைமைய ஆ�மாவாக மா8�கி�றேதா  

 



இைத.ேபால இ�த ஆ�மாவ(% ப(ற7 எ�I� உண79க0 
நம*0 கவ7�� ஊMவ(ைனயாக. பதி�தா2� அ�த உண7வ(� த�ைம 
நம� ஆறாவ� அறிவ(8*0 இ�த ஆ�மாவாக மா8றியப(� இ� 
Gவாசி*�  உண79க0 ந� உண9ட� கல�� அ� இர,த,�ட� கல�� 
வ�தா2� இ� அதிகமாக8 ேச7�� வி0கி2ற�. 

 
அ"த நிைலயி� ேவதைன எ�ற உண79க0 அதிகமானா% 

நம*0 இ
*� சி�ந&ரக� “நPசிைன) பிH��� ெசயைல.., 
இழ"�வி0கி2ற�”. 

 
அ� ெசய% இழக.ப/� ெபா>� அ�Gைவ உண9 

உ-ெகா�டா2� Gைவ அ8றதாக ந� உண7�சிகைள
 ]�ட� ெசH� 
யா7 சைம,�. ேபா-ட7கேளா “அவ
ட� ச�ைடய(/� நிைல@�.., 
ெவ�.<� ேவதைன@�..,” அைடகி�ற த�ைம அதிகமா*�. 

 
அ�த ேவதைனய(� த�ைம அதிகமா*�ெபா>� மன$தன$� 

ப�ணாம வள7�சிய(� நிைலகள$% ந� ந5சிைன ந&கி/� இ�த 
ஆறாவ� அறிவ(� த�ைமைய “=>ைமயாக அ�த ந5சிைன அைட@� 
த�ைமயாக” ஆ�கி வ(/கி�ற�. 
 

2. த<யவிைனகைள த<ய வி
��கைள நம��. வளர 
விடாம� ெசLத� 

இNவா� அைட�த நிைலக. நம*0 த&ய வ(ைனகளாக8 ேச7�� 
மன$தன$� உண7வ(� நிைலகைள நா� எ.ப� ப�ணாம வள7�சிய(% 
இ
�� வ�ேதாேமா அத� நிைலேக (ஆர�ப நிைல�ேக) நம� உய(� 
அைழ,�� ெச��வ(/கி�ற�. 

 
<>வ(லி
�� மன$தனாக ப�ணாம வள7�சிய(% ந5சிைன ந&கி 

வ�ேதா� மன$தனானப(� ந5சிைன Aக7�� வள
� நிைலக0 வ�தா% 
மV�/� ந5G ெகா�ட உய(ரன"களாக ந� உய(7 ந�ைம 
உ
வாகிவ(/�.  

 
இ�த
 த&ய வ(ைனகைள (த<ய வ(,�கைள) வளரவ(டாம% த/க 

ேவ�/� அ�லவா? 
 



அத8*,தா� நம� வாMைகய(% நா�    எ.ெபா>ெத%லா� 
த&ைமகைள� காIகி�ேறாேமா.., Aக7கி�ேறாேமா.., உடேன அைத8 
“ச��
தி”  ெசLயேவ60� (வளர விடாம� ெசLய ேவ60�) 
எ�பத8*
தா2 “வ(நாயக ச�7,தி” எ�பைத ஞானிக. உ
வாகி 
ெகா/,�0ளன7. 

 
நா� <>வ(லி
�� மன$தனாக வ
� வைரய(2� இய8ைகய(% 

வ(ைள�தவ8ைற உணவாக. <சி,� வ��0ேளா�.  ஆனா% மன$தனான 
ப(� இய8ைகய(% வ(ைள�த அைன,ைத@� ேவகைவ,�8 
Gைவயான உணவாக உ�Iகி�ேறா�.  

 
தாவர,தி% வ(ைள�தைத ேவக ைவ
�வி>டா� அ� மீ60� 

+ைள�கா�. 
 
இைத. ேபா�� நா� நம� வாMைகய(% ேவகாநிைல அைட�த 

�
வ ந-ச,திர
திலி@"� வ
� ேபெராள$ைய� கவ7�� நம� 
இர,த"கள$ேல ெச2,தி உட% =>வ�� பரவ� ெசHய ேவ60�. 

 
அ)பK ந� உட� +,வ�� பரவ8 ெசL� ந�ைமயறியா� 

Aக7�த Aக
� த&ைமகைள த&ய வ(ைனகைள "�@வ ந>ச
திர
தி2 
ேபெராளி ெகா60 ேவக ைவ
�” நPைச ந<�கிட� ேவ60�. 

 
�
வ ந-ச,திர� ெவள$.ப/,�� ேபர
0 ேபெராள$ உண79கள 

நம*0 ேச7,� வ(ைன* நாயகனாக ேவ�/�. அத2 வழியி� 
ப(றவ(ய(%லா நிைல எ�C� அழியா ஒள$8 ச ர� ெப�ேவா�.  

 
அ
தைகைய நிைல அைனவ
� ெபறேவ�/� எ�� தவ� 

இ
.ேபா�.  
 

https://omeswara.blogspot.com/search/label/விநாயக�%20த
�வ� 
 
 

 


