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முன்னுமர... 

அதி சங்கைை்குரிய ஞானத ாணிை தேரரின் The Power of Mindfulness 

எனும் ஆங்கில நூலின் டிதய “உளவிளி ்புணரவ்ின் சை்தி மகிகம” 

மீள்  ிரம்ாணம் ப ற்றுள்ளது. இ ்நூல் என் வாழ்வில் மாற்றே்கே 

ஏற் டுே்திய நூபலன் கேை் கூறிை்பைாள்கின்தறன். அதுதவ 

ைண்டி நூல்பவளியீட்டுச ் சங்ைே்தினால் இதுவகர மூன்று முகற 

சிங்ைளே்தில் பமாழிமாற்றம் பசய்ய ் ட்டு பவளியிட ் ட்டது. 

இன்நூலினால்  கடப றுகின்ற விகல மதிை்ை முடியாே 

தசகவகயை் ைருே்திற்பைாண்டு ைட ்ே 40 வருடங்ைள் பூராை 

உளவிளி ்புை்பைாள்ள  ான் எடுே்ே முயற்சிைளின் 

அனு வங்ைகளயும் ைவனமாை உள்வாங்கி, உளவிளி ்புணரக்வ ் 

 யிற்சி பசய்கின்ற  லரினதும் உேவியுடன் இ ்ேை் ைாரியே்கேச ்

பசய்ேது மூல எழுே்ோளரான அதிசங்கைை்குரிய ஞானத ாணிை 

தேரரின் பைௌரவம்  ாதுைாை்ை ் டும் வண்ணதம. மூல 

எழுே்ோளரான அதிசங்கைை்குரிய ஞானத ாணிை தேரரின் 

 ற்ப யருை்கு இேனால் ஏதும் ைளங்ைம் ஏற் டாபேன்று 

ோழ்கமயுடன் எதிர ்ாரை்்கின்தறன். மூல நூலின் டி  ைர ்்து 

பசல்வதுடன் அ ்நூலின் உள்ளடை்ைே்திகன இவ்வாறு சரள 

வசனங்ைகள ்  ாவிே்து பவளியிடுேல் வாசைரை்ளிற்கு 

இலகுவானதுடன் மிை கையுேவியுமாகுபமன்று எண்ணுகின்தறன். 

இை்ைாரணிைகள மிைை் ைருே்திற்பைாண்டு இேகன அசச்ிடுவேற்கு 

அனுமதி வழங்கியகமை்ைாை ைண்டி ப ௌே்ே கிர ்ே பவளியீட்டுச ்

சங்ைே்துை்கு  ன்றி ைடகம ் ட்டுள்தளன். 

இ ்நூலிகன தவைமாைவும் த ரே்்தியாைவும் அசச்ிட்டகமை்ைாை 

பைாலிட்டி பிரின்டரஸ்்  ிறுவனே்தின் அதி தி மற்றும் 

ஊரியரை்ளுை்கும் ஆசி கிகடை்ை தவண்டுகின்தறாம். 

மும்மணிைளிடம் அகடை்ைலம் தவண்டி.... 

உ. ேம்மஜீவ தேரர ்  
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அறிமுகம் 

ோமேே்தின்த ாது சலனமற்றிரு ் தே உளவிளி ்புணரவ்ின் 

சை்தியாகும். இ ்புே்ேைே்தில் கூற ் ட்டுள்ள உளவிளி ்புணரவ்ு 

என ் டுவது உண்கமயாைதவ ேனை்தையுரிய சுயமான சை்திகயை் 

பைாண்டுள்ளோ? வாழ்வின் ப ாதுவான யோரே்்ேே்தின் டி 

 ாரை்்கும்த ாது அ ் டிபயான்றும் பவளி ் கடயாைை் 

ைாணை்கிகட ் தில்கல.  ல்தவறு ப ௌதிை ஆகச ைகள ் பூரே்்தி 

பசய்வேற்கு மிை முை்கியமானகவ என்று தோன்றுகின்ற மானசீை 

சை்திைதளாடு ஒ ்பிட்டு ்  ாரை்்கும்த ாது உளவிளி ்புணரவ்ுை்கு 

இரு ் து மிைச ் சாோரண இடதம. முதிரச்ச்ியகடயாே 

உளவிளி ்புணரவ்ானது ஒருவர ் ேமது த ாை்ைங்ைகள 

 ிகறதவற்றச ் பசய்யும் முயற்சியில் அகேரியே்தினால் வீழ் ்து 

விடாமல் இரு ் ேற்ைாைவும் கிகடே்ே வாய் ்பிகன 

ேவறவிடாமலிருை்ைவும் ோன் கவை்கும் ஒவ்பவாரு அடி போடர ்

 ாைவும்  ிோனமான உடலகசவுடன்கூடிய ைவனே்துடன் 

இருே்ேலாகும். மிை விதசடமான  ிைழ்வுைளில் அல்லது 

சுயதிறகமைகள பவளி ் டுே்ே முயற்சிை்கும் த ரங்ைளில் 

மாே்திரம் ஒருவர ் உளவிளி ்புணரவ்ுடன் இருை்ை முயன்றாலும் 

அங்கு உளவிளி ்புணரவ்ுை்குை் கிகட ் து முேன்கமயற்ற 

ைோ ாே்திரதம. ஏகனனில் உளவிளி ் ானது பைாண்டுள்ள மிை 

விதசடமானதும் விசாலமானதுமான ைருே்து மற்றும் திறகமைள் 

அகடயாளம் ைாண ்  டாகமயாகும். 

ப ௌே்ே ேரம்ம் ைற்பிே்ேலில் கூட உளவிளி ்புணரவ்ு 

உள்பளடுை்ை ் ட்டுள்ள விேமானது மனதின்  ல்வகை 

உணரவ்ுைளின்  ட்டியலிடலில் மற்ற உணரவ்ுைகள ் த ான்ற 

இன்னுபமாரு சாோரண உணரத்வ எனும் மன ிகலை்கு ஒருவகர 

இட்டுச ் பசல்லும் விேே்திதலதய உள்ளது. இங்கு முதிராே இளம் 

உளவிளி ்புணரவ்ுை்குை் கிகட ் து இரண்டாம்  ட்ச இடதம 

என் துடன் மற்கறய உணரவ்ுைள் இவ் உணரக்வவிட தமல் 

 ிகலயில் உள்ளன என வாசி ் வருை்கு எண்ணே் தோன்றுவதில் 

ச ்தேைமில்கல.  
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ஆயினும் உளவிளி ்புணரவ்ுை்கு முை்கியே்துவம் பைாடுே்து, 

உயிரூட்டி ்  ார ்்பின் அவ் உணரவ்ானது த ாலிே்ேனமற்ற, 

திமிரற்ற குண இயல்புைகளை் பைாண்டது என புரி ்து பைாள்ள 

முடியும். உளவிளி ்புணரவ்ுடன் ஒ ்பிட்டு ்  ாரை்்கையில்  ை்தி, 

வீரியம், உளே் தியானம் மற்றும் ஞானம் ஆகியகவ 

மனிேரை்ளிகடயில் மட்டுமல்லாது சம் வங்ைளிகடதய யும் 

உடனடியாைவும்  ாரதூரமாைவும் பசல்வாை்குச ் பசலுே்ேை்கூடிய 

மிைவும் வரண்மயமான ைாரணிைளாைதவ அகடயாளம் 

ைாண்  டுகின்றன. அவற்றின் ோை்ைம் விசாலமானதுடன் 

 லம்மிை்ைது ஆயினும்  ாதுைா ் ற்ற  ிகலகயை் பைாண்டது. 

அேன் டி  ாரை்்கையில் உளவிளி ்புணரவ்ானது ஆை்கிரமிை்கும் 

ேன்கம அற்றோய் இரு ் துடன் அேன் குணவியல்புைள் 

இலங்குவது உள்ளார ்்ே ரீதியிதலயாகும். 

சாோரண வாழ்ை்கையில் உளவிளி ்புணரவ்ு பைாண்டுள்ள 

இவ்வாறான  ைடற்ற சரளமான குணமற்ற உணரவ்ுைளால் 

மழுங்ைடிை்ை ் ட்டு ேம் கைவச ் டுே்ே ் ட்டு விடுகின்றது. 

அேன்த ாது உளவிளி ்புணரவ்ுை்குை் கிகடை்ை தவண்டிய 

பைௌரவம், முை்கியே்தும் அகனே்கேயும் மற்ற உணரவ்ுைதள 

ப ற்று விடுகின்றன. ஆைதவ, உளவிளி ்புணரவ்ின் ேகுதிகயயும் 

அகமதியான, நுண்ணறியும் குணே்கேயும் ேனை்குள்தள 

ைண்டுபைாள்ள தவண்டுமாயின் உளவிளி ்புணரவ்ின் இவ்வாறான 

குணவியல்புைகள முன்கூட்டிதய  ன்றாைே் பேரி ்துபைாள்ள 

தவண்டும். பின்னர ் அவற்கறே் ேமை்குள் அகடயாளம் ைண்டு 

பைாள்ளல் தவண்டும். உளவிளி ்புணரவ்ின்  யணம் மிை 

பமதுவானதும் போடர ் முயற்சியுடன் கூடியதுமாகும். அதில் 

பசயற் ாடுைள் சலி ்பூட்டே்ேை்ைனவுமாகும். ஆயினும், 

உளவிளி ்புணரவ்ு ஓரிடே்தில் ைாலூன்றிவிடின் அங்கிரு ்து 

அைற்றுவபேன் து ைடினமான ோகும். அதே த ான்று ேனது 

அதிைாரே்துை்குட் ட்ட பிரதேசே்கே உரிய முகறயில் ைட்டியாளும் 

சாமாரே்்தியமும் அேற்குண்டு. ேனது தமலாதிை்ைே்கே ் 

 ர ்புவதுடன் அேகனே் ேை்ைகவே்துை்பைாள்ளவும் அது 

சாமாரே்்தியம் மிை்ைது.  
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இவ்வாறான குணவியல்பு பைாண்ட மனிேரை்ள் சாோரண 

வாழ்ை்கையில் மற்றவர ்மே்தியில் ேனிே்துே ்பேரியாமல் த ாவது 

த ால, உளவிளி ்புணரவ்ும் ைவனே்தில் பைாள்ள ் டுவது மிைவும் 

குகறதவ. அதிைமான ச ்ேர ்் ங்ைளில் அேன் மதி ்பு மிைை் 

குகறவாைதவ ைணி ்பிட ் டுகின்றது. ோழ்கமயான 

குணே்கேை்பைாண்ட இவ் உணரவ்ின்  ற்குணங் ைகளை் 

கூறுகையில் அதில் ஒளி ்திருை்கும் திறன்ைகள பவளிை்பைாணர 

மற்றும் அதில் அடங்கியுள்ள  ிகறவான குண மகிகமைகள 

பச ் னிட்டு  மை்கு வழங்ை புே்ேப ருமான் த ான்ற அதி 

ஞானங்ைள்  ிகற ்ே ஒருவராதலதய முடியும். இேன் மூலம் 

இவ்வாறான நுண்ணிய உணரப்வான்று பைாண்டுள்ள மிை 

விசாலமான  லம் பவளிை்பைாணர ்  டுகின்றது. அேன் மதி ்பு 

மீண்டும் பைௌரவிை்ை ் டுகின்றது. ப ரியகவைள் சிறியகவ 

ைளிகடதயயான தவறு ாட்கடை் ைணிை்கும் அலகு 

மாற்றே்துை்குள்ளாகிறது. உள விளி ்புணரவ்ின் சை்தி 

மகிகமகயே ் துகண ஆோரமாைை் பைாண்டு உலகியல் சார ்்ே 

எல்லாே் துை்ைங்ைளுை்கும் மூல ைாரணமாகிய அறியாகம, 

புலன்னிசக்ச என் வற்றின் தவரிகன ்பிடுங்கி எறிய 

புே்ேப ருமானால் முடி ்ேது. உளவிளி ்புணரவ்ு பைாண்டுள்ள 

இ ்ே சை்தி மகிகம சம்  ்ேமாை ் புே்ேப ருமானம் இவ்வாறு 

கூறினார,் 

 “சாதிங் ை்வாஹங் பிை்ைதவ ச ் ே்திைங் வோமி” - 

சீடரை்தள....... 

 அதேத ால் “சோதி  கேயயா ச ்த  ேம்மாZ” 

- எல்லாவற்றின் மீதும் உளவிளி ்புணரவ்ு ேன் அதிைாரே்கேை் 

பைாண்டுள்ளது. 

இேற்கும் தமலாை உளவிளி ்புணரவ்ின் அடிே்ேளே்திகனச ்

சிற ் ாை வி ரிை்கும் “சதி ட்டான” சூே்திரே்தின் ஆரம் ே்திலும் 

இறுதியிலும் கூற ் ட்டுள்ள பின்வருகின்ற மிைை் ைருே்ோழம் மிை்ை 

வாை்கியே்திகனை் ைவனே்திற்பைாள்ை. 
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“சீடரை்தள, உயிரினங்ைகள புனிேே் ேன்கமை்கு இட்டுச ்

பசல்வேற்ைாைவும் வாழ்வின் தசாைை் குமுறல்ைகளே் ோண்டிச ்

பசல்வேற்ைாைவும் துை்ை உணரவ்ிகன இல்லாபோழி ் 

 ேற்ைாைவும் எட்டு அங்ைங்ைகளயுகடய  ல்வழிகய அகட ்து 

பைாள்வேற்ைாைவும் இறுதியில் தமாட்சே்திகன 

அகடவேற்ைாைவும் ஒதரபயாரு வழி உண்டாயின் அது 

உளவிளி ்புணரவ்ில் ேம் மனே்திகன ்  ே ் டுேே்தல ஆகும்.” 

உளவிளிப்புணர்வு மொத்திமர அல்லது கணவநர 

உளவிளிப்புணர்வு 

சாோரண வாழ்ை்கையில் உளவிளி ்புணரவ்ிகன ஏோவது ஒரு 

ப ாருள் அல்லது பசயலின் மீது பசலுே்தும்த ாது அ ்ே ் ப ாருள் 

அல்லது பசயல்  ற்றிய உண்கமயான ேன்கமகய அறி ்து 

பைாள்ளுமளவிற்கு  ீண்ட த ரம் போடரச்ச்ியாைை் ைவனே்கேச ்

பசலுே்ே முடியாது. அேற்கு ்  திலாை ைவனே்கேச ் பசலுே்ே 

ஆரம்பிே்ே ைணே்தில் கிகடை்ை ்ப ற்ற “ைண த ரவிளி ்புணரவ்ு” 

அனு வே்தின் பின், குறிே்ே ப ாருள் அல்லது பசயல்  ற்றி ோன் 

அறி ்ே ைகேைகள மனங்கூற ஆரம்பிே்து விடும். இேன் டி 

உணரச்ச்ி எதிரவ்ிகன,  ார ட்சமான எண்ணங்ைள், 

பிரதி லி ்புை்ைள், தவண்டுபமன்ற இசக்சயுடன்கூடிய 

ைாரியங்ைள் த ான்றவற்றுடன் மனம் சிை்கிை்பைாண்டுவிடும். 

புே்ேரின் த ாேகனைளின் டி உளவிளி ்புணரவ்ானது 

ப ாரும் ாலும் இகண ்து பசயற் டுவது புரிேல் எனும் 

உணரவ்ுடதனதய ஆகும். இ ்ே உளவிளி ்புணரவ்ும் புரிேலும் 

இகணயும் த ாதே, பசய்யை்கூடியகவ, கூடாேகவ, பசய்ய 

முடியுமானகவ, முடியாேகவ, விரு ்பு, பவறு ்பு ஆகியகவ 

தோன்றுகின்றன. இேன் டி  ாரை்்கும்த ாது உளவிளி ்புணரவ்ு 

சாோரணமாை ேனியாைை்ைாட்சி ேருவதில்கல. இ ் ிகலகய ் 

புரி ்துபைாண்டு உளவிளி ்புணரவ்ின் உண்கமயான சை்திகய 

பவளிை்பைாண்டுவர தவண்டுமாயின் அேகன எேனுடனும் 

ைலை்ைாே வண்ணம் ேனியாை,  ிரம்லமாை அகடயாளம் 

ைண்டுபைாள்ளல் அவசியமாகும். 
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ைணத ர விளி ்புணரக்வ புரி ்துபைாள்வேன் மூலம் இரு 

ைாரியங்ைள் சார ்்ே பேளிவு ஏற் டுகின்றது. அகவயாவன, 

யாதேனும் ஒருப ாருள் அல்லது பசயல்மீது ைவனே்கே பசலுே்தும் 

ைணே்தில் அ ்ப ாருள் அல்லது பசயலுை்கு என்ன  டை்கின்றது 

என் தும், அை்ைணே்கேே் போடர ்்து வரும் அடுே்ேடுே்ே 

ைணங்ைளில் என்ன  டை்கின்றது என் துமாகும். இேற்குை் ைணத ர 

விளி ்புணரவ்ு என்று ப யரிடுவேற்குரிய ைாரணமாவது குறிே்ே 

அ ்ே ்ப ாருள் அல்லது பசயலின்மீது ைவனேக்ேச ் பசலுே்தும் 

அை்ைணே்தில் எதுவிே பசயல், த சச்ு, ைற் கனகயயும் சாராது 

 ட ் கே பவறும் ைவனே்துடன் ைாண் ோதலதய ஆகும். 

இவ்விளி ்புடன்கூடிய ைணமானது ஒருவருகடய ைவனே்திற்கு 

அை ் டாது த ாவபேன் து ஆசச்ரியமில்கல. எது எவ்வாறாயினும் 

உளவிளி ்புணரவ்ின் சை்தி மகிகமயிகன பமன்தமலும் 

தமம் டுே்துவேற்கு இை்ைணத ர உள விளி ்புணரவ்ானது மன 

ஒருகம ் ாடாை ்  ரிணாமமாகும் வகரை்கும் போடரச்ச்ியாை 

இட்டுசப்சல்லல் அே்தியவசியமாகும். இேற்ைகமய இை்ைணத ர 

உளவிளி ்புணரத்வ தமாட்சே்திகன அகடவேற்ைான 

திறவுதைாலாகும். 

ைணத ர உளவிளி ்புணரவ்ிகன தமம் டுே்ேல் வழிமுகறைள் 

இரண்டாகும். 

1. தேர ்்பேடுை்ை ் ட்ட ப ாருள் அல்லது பசயலின்மீது 

மனிேன் ைவனே்திகனச ் பசலுேத்ுவேன் மூலம் பசய்யும் 

தியானம். 

2. அன்றாட வாழ்ை்கையில் பசய்யும் ைாரியங்ைகள பூரண 

உளவிளி ்புடன் தமற்பைாள்ள முயல்ேல். 

இம்முகறைள் போடரப்ில் தவறு இடங்ைளில் விரிவாை ் 

த ச ் ட்டிரு ் ோல் இவ்விடே்தில் மீண்டும் உள்வாங்ைே் 

தேகவயில்கல.1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ப ௌேே் தியான முகறயின் இகேயம்; சங்கையை்குரிய ஞானத ாணி 

தேரர.் பமாழிப யர ்்பு: கவே்தியர ்ஜயசிங்ஹ அவரை்ள 
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இை்ைட்டுகரயின் த ாை்ைமானது ைணத ர உளவிளி ்புணரக்வ 

அறிமுைம் பசய்ேலும் அேகன சை்தி வாய் ்ே அடுே்ே  ிகலயான 

“விளி ்புணரவ்ு ்  லம்” எனும்  ிகலை்கு இட்டுச ் பசல்வேற்ைான 

வழிவகைைகளை் ைாட்டுேலும் ஆகும். 

விதசடமாை எல்கலயற்ற புற உலை  டவடிை்கைைகள 

ைண்மூடிே்ேனமாைச ் பசய்துபைாண்டு பசல்ல ்  ழகியுள்ள 

இன்கறய ைாலைட்டே்தில் சிலர ்இவ்வாறு தைள்வி தைட்ை முடியும். 

பவறும் ைணத ர விளி ்புணரவ்ானது இங்தை பசால்ல ் ட்டுள்ள 

மிை ் ாரதூரமான பிரதி லன்ைகள ் ப ற்றுே்ேருவது எவ்வாறு? 

இை்தைள்விை்கு ்  திலளிை்கையில் பின்வருமாறு ைாரணங்ைகள 

வி ரிை்ைலாம். ச ்தேைை்ைண்பைாண்டு த ாை்ைாமல் 

புே்ேப ருமான் கூறியது த ால முேலில் முயற்சி பசய்து  ாருங்ைள். 

எது எவ்வாறாயினும் உ தேசி ் வர ் ஒருவர ் இல்லாே  ிகலயில், 

இன்னும்  ழை்ைமில்லாே ஒருவர ் உளவிளி ்புணரவ்ு த ான்பறாரு 

மிைவும் சாதுவான, ேன்கன பவளிை்ைாட்டிை்பைாள்ளாே, 

அேனாதலதய புரி ்துபைாள்ளை் ைடினமான ஓர ்உணரவ்ிகன உரிய 

ைாரணமல்லாமல்  யிற்சி பசய்வேற்கு ் பின்வாங்ைை்கூடும். 

ஆகையால் வாசைரை்ளின்  லன்ைருதி இது போடர ்ான தேடகல 

உ ்ேை்கூடிய “ ியாயமான ைாரணிைள்” கீதழ ேர ் ட்டுள்ளன. 

அகவைகள “சதி ட்டான” சூே்திரே்தின் சாரம்சே்கேை்பைாண்ட 

அறிமுைமாைவும், உளவிளி ்புணரவ்ு  ற்றிய முழுகமயான 

ைாட்சி ் டுே்ேலுை்ைான சுட்டிை்ைாட்டுேல்ைளாைவும் பைாள்ள 

முடியும். இன்னும் இை்பைாள்கையிகன ் பின் ற்று வரை்ள் 

இேகனே் போடர ்்து குறி ்பிட ் ட்டுள்ள அனு வங்ைகளே ்

ேமை்குள்தளதய ைண்டுபைாள்ள முடியும் என் கே  ாம் 

 ம்புகின்தறாம். அவ் அனு வங்ைகள மூலேனமாைை்பைாண்டு 

பமன்தமலும் உளவிளி ்புணரவ்ிகன ்  யிற்சி பசய்வேற்கு ் 

த ாதுமான ஊை்ைம், உள கேரியம் ஆகியன அவருை்குை் 

கிகடை்ை ் ப றும். 
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கணவநர உளவிளிப்புணர்வுககு கநருக்கமொன 

கொரணிகள் 

சை்திமிை்ை உளவிளி ்புணரவ்ானது உருவாகுவேற்கு 

அடிே்ேளமாைச ் பசயற் டுகின்ற ைணத ர உளவிளி ்புணரவ்ுை்கு 

ப ருை்ைமான ைாரணிைள்  ான்கு உள்ளன. ஆனால் அகவைதள 

மூலாோரபமனை் ைடுகமயாைை் பைாள்ளே் தேகவயில்கல. எது 

எவ்வாறாயினும் இகவ மனதின் பசயற்றிறன் வளரச்ச்ியில் ப ரும் 

 ங்கு வகிை்கின்றன என் கேை் ைருே்திற்பைாள்ை. அகவயாவன 

1. ைணத ர விளி ்புணரவ்ில்  யிற்றுவிை்ை ் டுகின்ற, “ஒரு 

ப ாருகள வகரயறுேே்ல்” அல்லது அது சார ்்துள்ள 

மற்பறான்றிலிரு ்து “தவறுபிரிே்ேறிேல்”; மற்றும் 

அேற்தைற்  “ப யரிடல்.” 

2. ைணத ர உளவிளி ்புணரவ்ானது ேன்வசம் பைாண்டுள்ள, 

எதிர ்்பின்கமை் பைாள்கை அல்லது முரண் டாகம.” 

3. ைணத ர விளி ்புணரவ்ின் அங்ைமான, “ ின்று  ிறுே்தி 

பமதுருவாைச ் பசயற் டல் மற்றும் இற ்பு, அழிேல், 

முடிேகல ஏற்கும் குணம்” 

4. உளவிளி ்புணரவ்ு ்  யிற்சியின் முன்தனற்றே்தின் மூலம் 

இறுதியில் அகடய ் ப றுகின்ற, “விதசட ஞான ் ாரக்வ”
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1. வமரயறுத்தல் அல்லது வவறுபடுத்தி அறிதல் 

மனம் எனும் சுரங்கத்மத சுத்தம் கசய்தல் 

ேனது மனதின் பசயற்ேன்கமைள்  ற்றிய விளி ்புணரவ்ற்ற 

ஒருவருை்கு ேன் மன ிகல மற்றும் பசயற் ாடுைள்  ற்றி மிைச ்

சமீ மாைை் ைாணை் கிகட ்பின் அது மிைவும் அருவரு ் ான 

அனு வமாைதவ இருை்கும். அே்தியாவசியே் தேகவைள் 

சிலவற்கறே்ோண்டி மற்ற எல்லா தவகளைளிலும் தேகவயற்ற 

ைற் கனைளில் மூழ்கி முட்டாள்ே்ேனமான எண்ணங்ைள், த சச்ு, 

பசயல்ைளுை்குள் சிை்கிே ்திணறும் மனதிகனை் ைாணை்கிகடை்கும் 

த ாது ேன்மீது ேனை்தை தைா ம் ஏற் ட்டு மனம் உற்சாைமிழ ்து 

த ாவது  ிசச்யம். 

ோன் வாழும் வீட்டில் அல்லது ேங்குமிடே்தில் இவ்வாறான 

சிை்ைல்ைள்  ிகற ்து இரு ்பின் அேகன எவராலும் 

ப ாறுே்துை்பைாள்ள இயலாது. ஆயினும், ேன் மனதின் இவ்வாறான 

சிை்ைல்ைகளச ்சாோரண விடயமாை ஏற்றுை்பைாள்ள  ாம் எவ்வாறு 

 ழை்ை ் ட்தடாதமா? இசச்ிை்ைல்ைள், குழ ் ங்ைள் போடர ்ாை 

சிறிது ஆராய் ்து  ார ்்த ாம். முேலில்  மது புலனுறு ்புை்ைளின் 

வாயிலாை உள்பளடுை்ை ் ட்டு உணர ் டுகின்ற  ல்தவறு 

புலனுணர ்வுைகள ்  ாரை்்கையில் அவற்றில் ப ரும் ாலானகவ 

பேளிவாைேே் பேரிவதில்கல. அவ்வகை உணரவ்ுைள் அதிைளவு 

பிகழயாைதவ புரி ்து பைாள்ள ் டுகின்றன. இதுத ான்ற மனதின் 

ஆதராை்கியமற்ற  ிகல ் ாடுைகள அடிே்ேளமாைை் பைாண்தட 

அன்றாட வாழ்வில் அதிை தீரம்ானங்ைகள  ாம் எடுை்கின்தறாம்.  

 மை்குள் தோன்றும் எல்லா ் புலனுணரவ்ுைள் மீதும் பூரண ைவனம் 

பசலுேத்ுவது முடியாே ைாரியம்ோன். அவ்வாறு பசய்யே்ோன் 

தவண்டும் என் து ைட்டாயை் ைடகமயுமல்ல.  ாம்  ட ்து பசல்லும் 

 ாகேயிலுள்ள ைல்பலான்று  ம் ைண்ைளுை்கு ் 

புல ் டுகின்றபேனில், ஒன்று  ம்  யணே்திற்கு அது ேகடயாை 

இருை்ை தவண்டும் அல்லது அது விதசட வரண்ங்ைகளை் பைாண்ட 
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ைல்லாை அது இருை்ை தவண்டும். ஒரு உவகமை்கு இவ்வாறு 

எடுே்துை் பைாள்தவாம். இவ்வாறான ப ாருபளான்கற  ம்  ழை்ை 

தோசே்தினால் ைண்டும் ைாணாமல் பசன்று விட்டால் ஒருதவகள 

ைாலில் அடி ட்டு விழதவண்டி வரும் அல்லது அது ஒரு 

விகலமதி ் ற்ற ஒரு ைல்லாயிரு ்பின் அகேை்ைண்டு பைாள்ளாது 

ைட ்து பசன்றுவிடவும் வாய் ்புள்ளது.  

அே்துடன் பேளிவு, ைருே்ோை்ைம், உணரே்ல், உள்த ாை்ைம் த ான்ற 

உணரவ்ுைள்  ம் வாழ்ை்கையின் மிை முை்கியமான 

 ங்குவகி ் கவயாை உள்ளன. இகவ முை்கியமானகவ ோன் 

ஆனாலும் மிைவும் சிை்ைல்ைள்  ிகற ்ே  ிகலைகளை் 

பைாண்டகவயாைவும் ைாணை் கிகடை்கின்றன. ப ரும் ாலும் 

இகவ ைடலகலைள் த ால மனகே ் புண் டுே்திய வண்ணம் 

ைட ்து பசல்கின்றன. எல்லா மனங்ைளுை்குள்ளும் பூரணமாைாே 

எண்ணங்ைள், புகேை்ை ்  ட்ட உணரவ்ுைள், ஏமாற்றேமாய் மாறிய 

எதிர ்் ார ்்புைள் ஆகியவற்றுடன் அவற்கற மீண்டும் 

உயிர ்்பிே்து பவற்றிகய எ ் டியாவது அகட ்துவிடே் துடிை்கும் 

ேன்கமயும் உள்ளது. இவ் உணரவ்ுைள் ப ரும் ாலும் குகற 

ஆயுளுடன் அனாேரவாை இற ்து த ாகின்றன. இேற்கு  மது 

சரளமான குகற ாடுைதள ைாரணம் அல்லது  மது 

ைவனே்துை்குள்ளாைாமல் த ாவோனாதலதய அவ்வாறு 

 ிைழ்கின்றது. அேற்கு ்  திலாை  லம்வாய் ்ே மற்கறய 

உணரவ்ுைள் இவ்வுணரவ்ுைகளே் ோழ்ே்திை் பைாண்டு ேம்கமே் 

ேகல  ிமிரே்்திை் ைாட்டுவதும் இ ் ிகலை்கு ஒரு ைாரணமாகும். 

 ாம்  மது மனதிகன ்  ரிசீலிே்து ்  ார ்்பின் அது எ ்ே 

அளவுை்கு, ச லமானது, அேன் எண்ணங்ைள் ஒன்றுை்பைான்று 

முரணானது, ோரம்ீை வகைகூறல்ைளுை்கு முை்கியே்துவம் 

பைாடுை்ைாேது, மற்றவரின் ைருே்துை்ைகள மதியாேது, 

 ார ட்சமானது, சிை்ைல்  ிகற ்ேது என் கே ் புரி ்துபைாள்ள 

முடியும். அதேத ால, ப ரும் ாலான எண்ணங்ைள் ஆரம்பிே்ே 

இடே்திலிரு ்து தமதல பசல்லாமதலதய தோன்றி மகறவோனது, 

வை்ைகட ஒன்றிலிரு ்து  ீர ் விழும் இடே்திதல உரு ்ப ற்று 

அவ்விடே்திதலதய உகட ்துத ாகும்  ீரை்் குமிழிைள் த ான்றதே. 

ஏபனனில் அவ்பவண்ணங்ைள் மற்றும் த ாை்ைங்ைளிற்கு பிரதயாை, 

ோரம்ீை, புே்திை்கு ஏற்புகடய  லன்ைகளை் ைண்டுபைாள்ளும் 
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கேரியம் இல்கல.  மது மன ிகல ைகள சமீபிேத்ு  ரிதசாதிை்கும் 

த ாது  ாம் அவற்றில் ப ரும் ாலானவற்கற ச ்தேைே்துடதனதய 

அணுகுவது பேரிய வருகிறது. அவற்றுள் அதிைமானகவ 

 ழை்ைதோசம் மற்றும் அடிகமயாேல் ஆகியவற்றின் 

 ை்ைவிகளவுைதள. அல்லது,  ாரட்சமானதும் 

அருவரு ் ானதுமான  ழை்ைங்ைளினால் உருவானகவதய 

அவற்றிற்கு அடிே்ேளமாை இரு ் தும்  மது விரு ்பு பவறு ்பு 

மற்றும் பூரணமற்ற,  ை்ைசச்ார ்ான  ம் ைண்தணாட்டதம. 

தவண்டாபவறு ்பு மற்றும் சுய லம் ஆகியகவயும் இவற்றிற்கு ் 

 ை்ை லமாய் அகமய முடியும். 

மிை  ீண்டைாலமாய் ைண்டுபைாள்ளாமலிரு ்ே ேன் மனதின் 

கிகடே்தோற்றே்திகன ஒருவருை்குை் ைாணை்கிகடே்ோல் அது, 

“இவ்வாபறல்லாம் என்மனம் பசயற் டுகின்றோ?” என்ற 

அதிரச்ச்ிகய அவருள் உருவாை்குகின்றது. ஒன்றுமட்டும் 

பேளிவாைே் பேரிகின்றது. அோவது மனதின் 

பவளிே்தோற்றே்திலுள்ள இ ்பின்னல்ைகள அவிழ்ை்ை தவண்டின் 

இ ்  ிகலைகள இன்னும் ஆழமாைை் ைற்றுணர ்்து பைாள்ளல் 

அவசியம் என் தே அது. அவ்வாறான ஆழமான 

வழிமுகறைளாலன்றி மனதின் தமற்ே்ேளே்துடனான பைாடுை்ைல் 

வாங்ைல் மூலம் இேற்ைான தீரக்வ ஒருத ாதும் எதிர ்ாரை்்ை 

முடியாபேன் கேயும் பேரி ்து பைாள்ளலாம். 

அவ்வாறான ஒரு சூட்சமமான ஆராய்சச்ியிகன ஓடி ் ாய் ்து 

தவகல பசய்ே வண்ணம் பசய்ய முடியாபேன் கேயும் 

அேற்பைன்தற முழுமூசச்ாய் முயற்சி பசய்ேல் தவண்டு 

பமன் கே ் புரி ்து பைாள்ளல் தவண்டும். அன்றாட வாழ்வில் 

ஆங்ைாங்தை இடம் ப றுகின்ற மனதின் பசயற் ாடுைளுை்குரிய 

 லா லன்ைகள ஓரிரு சம் வங்ைகள கவேத்ுே் தீரம்ானிை்ை 

முடியாது. மனதின் அவ்வாறான ேற்ைாலிை மாறுேல்ைள் 

எதுவாயினும்  ிகலயான மாற்றே்திற்குே் தேகவயானது 

சுயபேளிவும், சுய ஒழுை்ைமுதம என் கேே் பேரி ்துபைாள்ளலாம். 

தினமும் இடம்ப றும் பசயல், த சச்ு சார ்்ே ேவறுைள் அல்லது 

ைாலோமேம் (உள விளி ்புணரவ்ற்ற  ிகல) என் கவ 
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 ீண்டைாலமாை உளச ் பசயற் ாடுைளுடன் ோை்ைம் புரி ்து 

குழ ்  ிகலைகளே் தோற்றுவிை்கின்றன. இதில் ைாலோமேம் 

ஆனது மனதில் குழ ் ேத்ிகன உருவாை்குவதுடன்  ின்றுவிடாது 

இை்குழ ்   ிகலயிகனே் போடரச்ச்ியாைை் பைாண்டு பசல்லும் 

ைாரணியாைவும் பசயற் டுகின்றது. ைாலோமேமானது 

மனதுை்குள் அழுை்கு, தூசு, மாசிகனே ் தோற்றுவிை்கினறது. 

சகமயலகறயில் ஒரு  ாகளய ைழிவு பைாஞ்சதம ஆனாலும் 

போடரச்ச்ியாைச ்தசரும்த ாது எவ்வளவாை இருை்கும். 

இவ்வாறு தசரும் அறியாகமயின் ைனம் மனதுை்குள் அதிைமாகி 

ேமை்குள் இகடே்ோை்ைம் புரி ்து விஷ வாயுை்ைகளே் 

தோற்றுவிே்துே் ேனை்தை பேரியாமல் ைகரசச்ல்ைகளை் பைாண்டு 

வ ்து விடுகின்றது. அே்துடன்  ின்றுவிடாது, ஏமாற்றம், தைா ே்தில் 

மூழ்குேல், இரண்டுங்பைட்டான் மன ிகல மற்றும் முடிவில்லாமல் 

வ ்து பைாண்தடயிருை்கும் ஆகசைள் ஆகியன மனதின் வஞ்சை 

 ிகலயுடன் இகண ்து பிரோன துரை்்குணங்ைளிற்ைான 

அடிே்ேளே்திகன இட்டுே் ேருகின்றன. இ ்ே இருள்  ிகற ்ே ஈர 

 ிகலயில் உருவாகின்ற மரம்சச்ூழலானது அறியாகம 

பசழிே்துவளரே ்தேகவயான த ாசகணமிை்ை  ிலமாகின்றது. 

த ராகச, பவறு ்பு, திரிபுணரச்ச்ி (அறியாகமஃபேளிவின்கம) 

ஆகிய துரை்்குணங்ைள் மனதின் இருண்ட ேளேத்ுள் தவரூன்றி 

 ாதுைா ்பிகன ் ப றும் வகரை்கும் அ ்ே துரக்ுணங்ைகள 

விரட்டியடிை்ை எடுை்கும் முயற்சிைள்  லனளி ் தில்கல. மிைவும் 

சிை்ைல்  ிகற ்ே எண்ணங்ைள் மற்றும் ஆதவசம் ஆகிய 

இகழைகளை் பைாண்டு பின்ன ் ட்டுள்ள சீகலயாகிய மனதில், 

ஆங்ைாங்தை உயரிய  ல்பலண்ணங்ைள் என ் டும் ேங்ை 

இகழைள் பேன் ட்டாலும் அவற்கறை்பைாண்டு தமற்பசான்ன 

துரை்்குணங்ைகள ைட்டு ் டுே்தும் முயற்சியானது 

 லனற்றோைதவ ஆகின்றது. இவ்வாறான சீரற்ற, சிை்ைல்  ிகற ்ே 

இடங்ைளில் எவ்வாறு பசயற் டல் உை ்ேது? இவ்வாறானபோரு 

 ாரதூரமான  ிகலகயயும் மற ்து மனிேன் ேனது 

தமன்த ாை்ைான, மனதின் பவளி  ிகலயில் பசயற் டுகின்ற, 

எகேயும் எதிரை்்கும் சு ாவே்தின் தமல்  ம்பிை்கைகய கவே்து 

முன்தனாை்கி ்  ாhரை்்கிறான். எவ்வாறாயினும் இேற்குரிய 
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 ிகலயான தீரவ்ானது உளவிளி ்புணரவ்ுடன் எல்லாவற்றுை்கும் 

முைம்பைாடு ் தே ஆகும். 

பவறும் ைணத ர உளவிளி ்புணரவ்ிகன இவ்வாறான பவளியில் 

பேரியாே, பேளிவற்ற சி ்ேகனைள் மீது பசலுேத்ி சம் வங்ைளின் 

அடி ் கடயில் அவற்கற ்  ரிசீலிை்ை முகனவதுத ான்ற 

ைடினமான ைாரியம் தவபறான்றுமில்கல. ஆனாலும் இகேவிட 

பசய்வேற்குரிய முை்கியே்துவம் வாய் ்ே தவபறாரு ைாரியம் கூடை் 

கிகடயாது. மனம் பசயற் டும் தைாட் ாட்டின் அடி ் கடயில் 

இரண்டு எண்ணங்ைள் ஒதர த ரே்தில் மனதில் தோன்ற இயலாது. 

உளவிளி ்புணரவ்ானது புே்துணரவ்ுடன் பசயற் டும் 

ேருணங்ைளில் மனதில் எதிரம்கறயான எண்ணபமான்று 

தோன்றுவேற்கு இடமில்கல. விழி ்புடன் கூடிய  ிகலயிகன 

போடரச்ச்ியாைை்பைாண்டு பசல்ல முடி ்ோல் இவ்வாறான துர ்

எண்ணங்ைள், ஆகசைள், ஆதவசங்ைள் ோனாை  லிவகட ்து 

பசல்வகேை் ைாணலாம். இவ்வாறான  யனற்ற உணரவ்ுைகள ் 

புறம்ேள்ளிவிட்டு அேற்கு ் திலாை ோன் இை்ைணே்தில் 

பிரோனமாை ைவனம் பசலுே்ே தவண்டிய பசயலின் அல்லது 

ப ாருளின்மீது விளி ்புடன் இருை்ை முயலமுடியும். அல்லது அ ்ே 

துர ் எண்ணங்ைள் வருவேற்கு இடம் பைாடுேத்ு அவோனே்துடன் 

இருை்கும்த ாது அவற்றின்  யனற்ற, ைருே்ோளமற்ற, துர ்

ேன்கமைள் பவளியாகும். இவ்வாறும் அவற்றின் சாரமற்ற,  ர ்ே 

ேன்கமைகளை்ைண்டு பைாள்ளும் த ாது அவற்றிகன ் 

புறை்ைணி ் து ைடினமாைாது. இவ்வகையில்  மை்குை் கிகடே்ே 

ைணத ர விழி ்புணரவ்ு அனு வே்கே த ரான, சை்திமிை்ை 

பசயற் டும் ேன்கமை்கு இட்டுச ் பசல்லல் முடியுமாயினும் 

போடரச்ச்ியாை அமுல் ் டுே்துவது அவ்வளவு இலகுவான 

ைாரியமுமல்ல. 

சிை்ைலான ஏோவபோன்கற ்  ரிசீலிை்கையில் அ ்ப ாருகள 

அண்டிய மற்கறய உ  சாேனங்ைகள ்  ற்றிே் பேரி ்து 

பைாள்ளல், தோலுரிே்து ்  ாரே்்ேல் அல்லது முடிசச் விழ்ே்து ் 

 ாரே்்ேலும் இன்றியகமயாேோகும். இை்தைாட் ாட்டிகன அன்றாட 

வாழ்வில் தோன்றும் சிை்ைலான பிரசச்ிகனைள் மீது பிரதயாகிே்து, 

 ரிசீலகன உணரவ்ுடன் ைவனே்திை் பைாண்டிரு ்பின் அ ்த ரம் 
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மனதில் ைட்டு ் ாபடான்று இருை்கும்.  ாம் பசயற் டும் விேே்கே 

சீர ்் டுே்துேல் ோனாைதவ  ிைழும். எண்ணங்ைள் 

சீரக்ுகலயும்த ாது  ம்கம உன்னி ் ாைை் 

ைவனிே்துை்பைாண்டிருை்கும் ஒருவர ்முன் அவமான ் ட்டுவிட்டது 

த ால எண்ணங்ைளின் சீரற்ற மற்றும்  ாமரே்ேன்கம குகற ்து 

பைாண்தட சம ிகலை்குச ் பசல்லும். இது ைலைச ் பசயற் ாட்டில் 

ஈடு டும் ஒருவரம்ீது ஒளி ் திவுை் ைபமராகவ பிடிேத்ுை் 

பைாண்டிரு ் து த ாலாகும். இேன்த ாது மனம் ைட்டுை்ைடங்ைாது 

பசயற் டு வேற்கு ்  திலாை அகமதியான  திகய ் த ால் 

மாறிவிடுகின்றது. 

ேற்த ாகேய வாழ்ை்கையிலும் இேற்கு மு ்திய வாழ்வுைளிலும் 

ஒருவருை்குள் வளர ்்துள்ள அறியாகமயின் அளவு பைாஞ்ச 

 ஞ்சமல்ல.  ல்லது பைட்டது  ல்தவறு வகையான மூட 

 ம்பிை்கைைள்,  ழை்ைவழை்ைங்ைள், ஆளுகம மற்றும் மேம்சார ்்ே 

துர ்  ம்பிை்கைைளினால்  ாம்  ாதி ்புை்குள்ளானாலும் 

இகவபயல்லாம் உண்கமயில் அவசியமானகவோனா? எனும் 

தைள்வி  மை்குள் எழுவதில்கல. இ ்ே அறியாகமச ் சவ்வின் 

ைனே்கேை் குகறே்துே் தியானே்துை்குே் ேகு ்ே சூழகல 

உருவாை்குவது இ ்ேை் ைணத ர விளி ்புணரத்வ ஆகும். ைனமான 

ேட்டாை ் பின்ன ் ட்டுள்ள இவ் அறியாகம ் டலே்திகன 

அவிழ்ே்துே் ேனிே்ேனி நூல்ைளாை தவறு டுே்திை் ைாண இ ்ேை் 

ைணத ர விளி ்புணரவ்ு அல்லது பவற்று அவோனம் உ ைாரமாய் 

உள்ளது. இன்னும் அடிகமே்ேனே்தின் அடிே்ேளமாகிய ைாம 

இசக்சயானது பசயற் டும் விேம் போடர ்ாை அவோனே்கேச ்

பசலுே்திே் துர ் எண்ணங்ைகள ்  ரிசீலகன உணரவ்ுடன் 

ைண்ைாணி ் கேயும் ைணத ர விளி ்புணரத்வ பசய்கின்றது. 

இவ்வளவு ைாலமும் தோளில் சும ்துபைாண்டு வ ்ே மதனா 

இசக்சபயனும் முள்விரி ்பிகன அனுோ தமயின்றி தவபறாருவர ்

 ார ்் துத ால ்  ார ்் ேற்கும், துர ்  ழை்ைங்ைளின்மீது 

 டு ிகலயான  ாரக்வகயச ் பசலுே்தி அவற்றி லிரு ்து ேம்கம 

விடுவிே்துை் பைாள்ளவும் சை்தி கிகடை்கின்றது. சுருை்ைமாைை் 

கூறின் இவ்வளவு ைாலமும் ைண்மூடிே் ேனமாை 

ஏற்றுை்பைாண்டிரு ்ே மனதின் அடிே்ேளே்தில் ைனம் ப ற்றிரு ்ே 

அறியாகமயிகன பமன்கமயாை்கி அேனுள் நுண்ணிய 
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துவாரங்ைளினூதட பிள ்து விடுகின்றது. பின்னர ் ஆ ்பிகனச ்

பசலுே்தி தவறாை்குவதுத ால, அல்லது உளி, 

சுே்தியகலை்பைாண்டு உகட ் து த ால தியான நுட் ங்ைகள ் 

பிரதயாகிே்து இவ் அறியாகமே் ேட்டிகனச ் சுை்குநூறாை்கி 

விடுகின்றது. இவ்வாறு ஒருமுகற துைள்ைளாை்ை ் ட்ட அறியாகம 

மற்றும் துரை்ணங்ைளால் மறுமுகற முன்புத ால் 

ேகலதூை்குவபேன் து மிைவும் ைடினதம. 

மனதின் வடிவம்  ற்றி உள்ளது உள்ள டிதய பேரி ்து 

பைாள்ளலானது அேற்குள்தள அடி ் கட மாற்றங்ைகள 

உருவாை்குவேற்ைான ச ்ேர ்் ங்ைகள அதிைமாை்குகின்றது. 

இேன்த ாது, மனதுை்குள் தவரூன்றியுள்ள  ழை்ைங்ைள், இருள் 

 ிகற ்ே மூகல முடுை்குைள், மனதின் ப ாதுவான ஒழுை்கு அல்லது 

மனதுை்குள் எ ்த ாதுதம உள்ள ைகேகூறல் மற்றும் ப ௌதிை 

உலகின்  ிகலயான இரு ்பிகன உறுதி ் டுேே் ்  யன் டும் 

உவமானங்ைள் கூட தைள்விை்குள்ளாகுவோல் அகவ  ற்றிய 

 ம்பிை்கை மங்கி ் த ாய் விடுகின்றது. இவ்வாறு இதுவகரயில் 

ோன் தைள்விபயதுவுமின்றி ஏற்றகவைள் அகனேக்ேயும்  ிே்திய 

உண்கமைளாைதவ ஏற்ை ்  ழகியிரு ்ே மனிேன் ோன் 

உண்கமபயன்று  ம்பியிரு ்ேகவைள்  ற்றிய விசுவாசே்திகன 

தைள்விை்குறியாை்கிய தியானம் அல்லது உளவிளி ்புணரவ்ிகன 

விட்டும் பின்வாங்குகின்றான். இவ்வாறான ஒன்று ேமை்கு 

 ன்கமகயை் பைாண்டு ேருமா என்று ச ்தேைம் பைாள்கின்றான். 

ஆனாலும் ைணத ர விளி ்புணரவ்ு அல்லது பவற்று 

அவோனமானது இ ்ே இரண்டும் பைட்டான் மன ிகலயில் 

உள்ளவரை்ள் மற்றும் இை்பைாள்கையிகன ்  ற்றி ்பிடிை்ைே ்

ேயங்குதவார ் ஆகிதயாருை்கு ஊை்ைமளிை்கின்றது. இறுதியில் 

குறி ்பிட தவண்டியபேன்னபவனில், ேமது வசி ்பிடமான 

சுரங்ைே்திகனச ் சுே்ேம் பசய்யும் மற்றும் சீரப்சய்யும் 

இை்ைாரியே்திகன ் புரிய அோவது மனிே மனதின் பூரண  ரிசுே்ே 

 ிகலகய அகடய இ ்ே ைணத ர விளி ்புணர ் வானது 

அே்தியாவசியமானோகும். சுருங்ைை்கூறின் “மனதிகனச ்

சுே்திைரிே்ேலாகும்.” அசப்சயல்  ட ்தேறுவது ேமது 

மனை்கிடங்கிகனச ் சீர ்டுே்துேல் அல்லது ஒழுங்கு டுே்துேலின் 



உளவிளி ்புணரவ்ின் சை்;தி மகிகம | 19 

ஊடாைதவ என் கேை் ைண்டுபைாண்தடாம். “சதி ் ட்டான” 

ைருே்துச ்சுரங்ைே்தில் பின்வருமாறு குறி ்பிட ் ட்டுள்ளது. 

“துரக்ுணங்ைள் மனதிகன மாசு டுே்தினாலும், உளசச்ுே்திைரி ்பு 

முகறகமயானது மீண்டும் மனதிகன தூய ிகலை்கு இட்டுச ்

பசல்கின்றது. இை்ைாரியே்கேச ் பசய்வது உளவிளி ் புணரவ்ின் 

 ண் ட்ட  ிகலதய” 

கபயரிடல் 

ைணத ர உளவிளி ்புணரவ்ினால் புரிய ் யன் டுகின்ற மனதின் 

எண்ணே் போடரச்ச்ியிகனே் தூய்கம ் டுே்ேல் மற்றும் 

போகுே்து வடிவகமேே்ல் பசயற் ாட்டினூதட மனதிலுள்ள 

முடிசச்ுை்ைள் அகடயாளங் ைாண ் ட்டு அவிழ்;ை்ை ் டுவகே 

தமதல விளை்கி யிரு ்தோம். இ ்ே அகடயாளம் ைாணும் 

பசயற் ாடானது மற்கறய மன உணரவ்ுைகள ் த ாலதவ த சச்ு 

பமாழியுடன் போடர ்ானதே. ஆைதவ ஒன்கற 

மற்கறயவற்றிலிரு ்து “பிரிே்ேறியும் அல்லது அகடயாளம் 

ைாணும்” பசயற் ாடு “ப யரிடல்” இனுடாைதவ சாேத்ியமாகின்றது. 

ஆதி மனிேரை்ள் பசாற்ைளில் ஏதோ சை்தி அடங்கியிரு ் ோைவும் 

அசப்சாற்ைகள உசச்ாடனம் பசய்யும்த ாது அதிலுள்ள 

சை்தியிகன பசயல் ிகலை்குை் பைாண்டுவர முடியு பமன்றும் 

 ம்பினர.் ஒருவகர ் ப யர ்பசால்லி அகழ ் ேன் மூலம் அவகரை் 

ைட்டு ் ாட்டுை்குள் பைாண்டுவர முடிவதுடன் அவர ்  ற்றிய 

அறிமுைமின்கமயினுள் ஒளி ்துள்ள  யே்கேயும் த ாை்ைலாம். 

ஒருவகர அல்லது ஒரு ப ாருகள மற்றவற்றிலிரு ்து பிரிே்ேறி ்து 

ப யர ்சூட்டி அகழை்ை முடியுமாயின் குறிே்ே   தரா, ப ாருதளா 

அல்லது சை்திதயா  ம் ைட்டு ் ாட்டுை்குள் வருவது த ாலாகும். 

ப யர ்பசால்லி அகழ ் து  ற்றிய இவ்வாறான  கழய ைகேைள் 

புராண ைால ைற் கன இதிைாசங்ைளில் ைாணை்கிகடை்கின்றன. 

ப யர ் பசால்லி அகழை்கும்த ாது எ ்ேளவு  லம் வாய் ்ே 

அரை்ைரை்ளானாலும் அவரை்ளது  லம் இழை்ை ் டுவதுடன் அவகர 

வச ் டுே்திை் பைாள்ளவும் முடியும் என்றும் குறி ்பிட ் ட்டுள்ளது. 
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உள விளி ்புணரவ்ிகன ்  யிற்சி பசய்கையில் இவ்வாறு 

ப யரிடல் ஆனது,  லே்திகன உறுதி பசய்யும் முகறயாை 

ஒருவருை்குே் தோன்ற முடியும். விதசடமாை மனதின் "ஈருளான 

குகைைளில்” தவரூன்றி ஒளி ்துள்ள அரை்ைரை்கள அகடயாளம் 

ைண்டு ப யரப்சால்லி அகழ ் ோனது ேமது மனதின் 

இரைசியங்ைகள ்  ரைசிய ் டுே்துவேற்குச ் சமனானது. 

உளவிளி ்புை்பைாண்ட ஒரு மனிேருகடய சாோரண 

 ாரக்வகயை்கூட அவ் அரை்ைரை்ளால் ோங்கிை்பைாள்ள முடியாது. 

இேனால் அவரை்ளின் அடிே்ேளம் ஆட்டங் ைண்டாலும் முற்றாை 

விரட்டியடி ் ேற்கு இது த ாதுமானேல்ல. ைாம இசக்ச த ான்ற 

 லம்வாய் ்ே சை்திைகள உளவிளி ்பின் பவளிசச்ே்துை்கு 

உட் டுே்தும்த ாது அவ் அரை்ைர ் ைளுை்கு விரு ் மின்றியாயினும் 

அங்கிரு ்து பவளிதயற த ரிடுகின்றது. அங்கு அவரை்ள் 

ேகலகுனி ்து பவளிதய வ ்து மீண்டும் ஏோவது 

ைாரணே்கேை்கூறி உள்தள பசல்ல முயற்சி பசய்வர.் இங்தை ப யர ்

பசால்லி அகழே்ேல் மற்றும் குற்றவாளிை்கூண்டில் ஏற்றுேல் 

என் கேே் ோண்டி தவபறாரு ைாரியே்கேயும் உள விளி ்புணரவ்ு 

பசய்வதில்கல. இருட ் குகையிலிரு ்து பவளிதயற்றிவிடும் 

இை்ைாரியே்தின் ைாரணமாைதவ துரை்்குணங்ைள் தேய் ்து 

த ாவதே உண்கம. இது உள விளி ்புணரக்வ ்  யிற்சி பசய்வேன் 

முேல் பவற்றியாகும். 

மனதின் ைகேகூறல் அல்லது போடர;்சச்ியான பவற்று 

எண்ணங்ைள் ஒருவருை்குள் ேன்கன ்  ற்றிே் ோழ் ்ே 

அபி ்பிராயே்கே உண்டாை்குகின்றது. அது ேனது ஆளுகமை்கு ் 

ப ாருே்ேமில்லாேோகையால் அவற்கறே ் ோனறியாமதல ேன் 

மனதின் இரைசிய ் ப ட்டைே்துள் த ாட்டுவிடுவது மனிேனின் 

சாோரண  ழை்ைமாகும். இல்கலபயனில், பின்னர ்அவற்றின் மீது 

பவண்ணிற சாயம் பூசி அழகிய ப ாதியிலிட்டு  ல்ல ப யருடன் 

கூடிய தல லிட்டு அழைான ஒரு ப ாருட்ைளாை அவற்கறை் 

ைாட்சி ் டுே்துகின்தறாம். இ ்ே இரைசிய பசயற் ாடு ைாரணமாை 

 ம் ஆழ்மனதில் அ ்ே துரக்ுணங்ைள், மண்டிகய ்த ால 

போடரச்ச்ியாை ்  டிகின்றன. இேன் ைாரணமாை மனதிலுள்ள 

 ற்த றுைகளே் ேரவல்ல  ன்த ாை்ைங்ைள் சிறிது சிறிோை 

 லிவகடகின்றன. இேனால் பிரசச்ிகனைகளை் ைண்டால் 
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ே ்பிதயாடும்  ழை்ைம் தோன்றுகின்றது. இவ்வாறான 

 ன்தனாை்ைங்ைளின்  லிவுறுேகலயும் பிரசச்ிகனைளிலிரு ்து 

ே ்பிதயாடும்  ழை்ைே்கேயும் தமதல விளை்ை ் ட்ட 

துரக்ுணங்ைகள அகடயாளம் ைண்டு ப யரிடல், தல லிடல் 

பசயற் ாட்டின் மூலம் இலகுவாை இல்லாபோழிை்ை முடியும். இது 

 மது உணரவ்ுே்ேளம் மற்றும் ஆழ் உணரவ்ுே்ேளம் ஆகியவற்றின் 

மீதும் சிற ் ான மாற்றங்ைகளை்பைாண்டு வருகின்றது. 

ேனி ் ட்ட குகற ாடுைள் அல்லது தீய எண்ணங்ைகள 

பவவ்தவறாை இனங்ைண்டு ப யரிடு வேன் மூலம் 

அவற்றுை்பைதிரான பவறு ்பு மற்றும் அருவறு ்பு மனதில் 

தோன்றுகின்றது. இவ்வாறான மனி ிகலயில் தீய எண்ணங்ைளின் 

வருகைகயே் ேற்ைாலிைமாைே் ேகட பசய் வேற்கு இ ்ே ப யரிடும் 

முகறயால் இயலுமாகின்றது. அே்துடன் இறுதியில் அ ்ேே்தீய 

குணங்ைகள ் பூரணமாை மண்டியிட கவை்ைவும் முடிகின்றது. 

இவ்வாறான தேகவயற்ற எண்ணங்ைகளே் ேகட பசய்ேல் 

ஆரம் ே்தில் ைடினமாயினும் அவ்வாறான இழிவான 

எண்ணங்ைளுை்பைதிரான பவறு ்புணரவ்ு பைாஞ்சம் பைாஞ்சமாை 

அதிைரி ் ோல் அகவ மீண்டும் மீண்டும் தோன்றும் 

ேன்கமயானது  லிவகட ்து விடுகின்றது. போடரச்ச்ியாை 

இவ்வாறு ப யரிட்டுை் பைாண்டு பசல்லும்த ாது அவ் 

உணரவ்ுைளுை்கும் மனதுள்  லாே்ைாரமாை நுகழேலுை்ைான 

இகடபவளி குகற ்துபைாண்தட பசல்கின்றது. மனதின் தீய 

குணங்ைகள  லிவகடயச ் பசய்யும் இ ்ே பவற்றிமிை்ை 

வழிமுகறயினால் உள விளி ்புணரவ்ு இன்னுமின்னும்  லம் 

வாய் ்ேோகின்றது. இவ்வாறு மனதில் உன்னே வளரச்ச்ிகய 

உருவாை்கிே் திடசங்ைற்  சை்திகய தமம் டுே்துகின்ற இவ்வுணரவ்ு 

“ ாவ பவறு ்புணரவ்ு” ஆகும். இது வாழ்வியல் ப றிமுகற சார ்்ே 

ஒன்றாகும். இவ்வுணரவ்ு அறப றிகயயும் ேன்னைே்தே 

பைாண்டுள்ளது. 

அகடயாளம் ைாணல் மற்றும் ப யரிடல் ஆகிய இம்முகறயிகன 

மனதிலுள்ள  ல்லுணரவ்ு ைளுை்கும் பிரதயாகிை்ைலாம். இேன்த ாது 

அ ்  ல்லுணரவ்ுைள் ஊை்ைம் ப றுகின்றன, வலுவகடகின்றன. 

இவ்வாறு ப யரிடாமல்த ாகும் த ாது  ல்லுணரவ்ுைகள 
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மதியாகம ைாரணமாை அகவ  லிவகட ்து ஒழி ்து 

பைாள்கின்றன. ப யரிடல் மூலம் இவ்வாறு  ல்லகவ 

 ல்லகவயாை அகடயாளம் ைாண ் டுவோல் அகவ பமன்தமலும் 

தமன்கம ப றுகின்றன. 

தூய விளி ்புணரவ்ு மற்றும் ைணத ர விளி ்புணரவ்ு 

ஆகியவற்றினால் ஆற்ற ் டுகின்ற சாேைமான தசகவ 

எதுபவனில் அன்றாட வாழ்வின் சம் வங்ைள் மற்றும் மனதின் 

பசயற் ாடுைள் ஆகியவற்கறே் ோன் பின் ற்றுகின்ற 

பைாள்கையின் வளரச்ச்ிை்கு ்  யன் டும் விேே்திதல 

போகுே்ேளி ் ோகும். இவ்வாறு  ாரை்்கும்த ாது ப யரிடல் 

அல்லது குறியிடல் பசயற் ாட்டின் மூலம்  ாேைமான உணரவ்ுைள், 

சம் வங்ைள் கூட சாேைமான பேளிவிகன அகடவேற்ைான 

மூல ்ப ாருட்ைளாை ்  யன் டுே்ே ் டுகின்றது. 

இேற்குச ்சாட்சியாை “சதி ட்டான” சூே்திரே்தில் ைாண ் டுகின்ற 

கீழ்வருகின்ற வாை்கியங் ைகளை் பைாள்ளலாம். இேகன வாசிே்துே ்

பேளிவுறுவேன் மூலம் உறுதி ் டுே்தியும் பைாள்ளலாம். 

1. “சுைங் தவேனங் பவதே மாதனா சுைங் தவேனங் 

தவேயாமிதி  ஜானாதி” 

2. “சராைங்வா சிை்ைங் சராைங் சிே்ேன்தி” 

3. “சு ்ேங்வா அஜ்ஜே்ேங் ைாமச ்ச ்ேங் அே்திதமச அஜ்ஜே்ேங் 

ைாமச ்ோதனதி  ஜானாதி” 

4. “சுே்ேங்வா அஜ்ஸே்ேங் சதி சம்ப ாஜ்ஸஜங்ைங் அே்தி தம ச 

அஜ்ஜே்ேங் சதி சம்ப ாஜ்ஜங்பைாதி  ஜானாதி” 

சரியான அகடயாளம் ைாணல் மற்றும் ப யரிடல் ஆகிய 

இசப்சயற் ாடுைளின் மூலம் பிற்ைாலே்தில் கிகடை்ைவிருை்கின்ற 

விதசட “ஞான விளை்ைங்ைளிற்ைான”  ாகே பவளிை் 

பைாணர ் டுவதுடன் அேற்குே் ேகு ்ே சூழ் ிகலயும் மனதுள் 

உருவாகின்ற பேன் கே சுருை்ைமாைை்கூறி இவ் 

அே்தியாயே்திகன முடிே்துை்பைாள்தவாம். (ைணத ர 

விளி ்புணரவ்ி னால் பசய்ய ் டுகின்ற “அகடயாளம் ைாணல”;, 
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“ப யரிடல”; ஆகிய இவ்விரு ைாரியங்ைள் மூலம் மானசீைச ்

பசயற் ாடுைளின் பிரோன அறிவீன விகேயாகிய, 

“பைட்டியானதும்  ிகலயானதுமான மனபமான்று உள்ளது” எனும் 

வாேம் இங்கு உகட ்து த ாகின்றது. ஒவ்பவான்றிலிரு ்தும் 

தவறான பசயலரை்ளின் போடராை மனம் அகடயாளம் 

ைாண ் டுகின்றது. அதேத ால் ப ாருள்  ிகலைள், 

மன ிகலைளின் உண்கமச ்பசாரூ ங்ைள் பவளியாவோல் அகவ 

போடர ்ான குறி ்புைள், ேன்கமைள் அகடயாளம் 

ைாண ் டுகின்றன. இவ் அறிேலானது அே்ேன்கமைளின் தோற்றம் 

மற்றும் மகறவு ஆகியவற்கறை் ைண்டுபைாள்ள உேவியான 

சாேனமாகின்றது.
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2. எதிரப்்பின்மமக்ககொள்மக 

தியொனத்துக்கு இருக்கின்ற தமடகள் 

 ம்கமசச்ூழ உள்ள புற உலைம் த ான்தற  மது மதனா உலைமும் 

ஏமாற்றம், மனதவேகன மற்றும் ஒன்றுை்பைான்று த பரதிரான 

சை்திைளால்  ிகற ்து ைாண ் டுகின்றது. அவற்றிகன 

பவற்றிபைாள்ள அல்லது அவற்றுை்பைதிராை சண்கடயிட  ம்மிடம் 

சதியில்கலபயன் கே  ாம் அனு வரீதியாை அறிதவாம்.  ாம் 

விரும்புகின்ற அகனே்கேயும் விரும்பும் விேே்திதலதய 

ப ற்றுை்பைாள்ள இவ்வுலைே்தில் இயலாது. மதனா உலைே்தில் கூட 

ஆகச, உணரச்ச்ிைள் மற்றும் ைட்டிலடங்ைா எண்ணங்ைள் ஆகியன 

 ியாயம், ப ாறு ்பு, அறிவு சார ்்ே எதிர ்ார ்்பு த ான்றவற்கற 

அடை்கி ேம்கம பவளிை் ைாட்டுகின்றன. 

மனபவறு ்புை்குரிய  ிகலகமை்கு எதிராைச ் பசயற் டும்த ாது 

அகவ இன்னுமின்னும் அருவர ்பு மிகு ்ே ேன்கமைளுை்கு ் 

 யணி ் கே  ாம் ைாண்கின்தறாம். ைாம இசக்சயிகனை் 

ைட்டு ் டுே்ே மன உறுதி பைாள்ளும்த ாது அது பமன்தமலும் 

அதிைரிை்கும்  ிகலகயயும் அறிதவாம். பைாள்கை முரண் ாட்டுச ்

சண்கடைளில் தைா ே்தோடு பசயற் டும்த ாது அசச்ூழல் இன்னும் 

தமாசமகடவது அசச்ண்கடை்கு தமலும் சை்தி தசரே்்ேது த ாலாகும். 

மற்றவரின் விேண்டாவாேே்திகனை் ைட்டு ் டுே்ே எடுை்கும் 

முயற்சியினூதட அ ் ிகல இன்னும் உை்கிரமாவகேயும் 

அவோனிை்ைலாம். குறிே்ே ஒரு பசயலில் ஈடு டும்த ாது, ஓய்வாை 

இருை்கும்த ாது அல்லது தியானம் புரியும்த ாது ேகடைள் 

ஏற் டுகையில் தைா ே்தோடு எதிரவ்ிகன புரி ்ோல் அல்லது 

ைட்டு ் டுே்ே முயற்சி பசய்ோல் அே்ேகடயானது மீண்டும் 

மீண்டும் தோன்றுவதுடன் பமன்தமலும் உை்கிரமாவகேயும் 

ேவிரை்்ை முடியாது.  

அதிைாரே்திகனே் ேன்கைை்பைாள்ள இயலாே  ிகலயில் அகடயும் 

ஏமாற்றங்ைள் வாழ்பவங்கும்  ிகற ்துள்ளன ஆயினும் 
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எதிர ்்பின்கமகயை் கைை்பைாள்வேன் மூலம் இ ் ிகலகய 

பவற்றிபைாள்ள முடியும். இதுதவ உறுதியான பவற்றிகய 

ப ற்றுே்ேரும் வழியாகும். அடை்கு முகறயினால் ப ற்றுே்ேர 

முடியாே மானசீை மற்றும் பவளியுலை அபிலாகசைகள அகமதி 

மற்றும் அ ் ாவிே் ேனே்தினூதட ப ற முடியும். தேரச்ச்ி ப ற்ற 

விளி ்புணரவ்ானது அவ்வாறானபோரு பைாள்கையாகும். உன்னே 

விளி ்புணரக்வ அகடவேற்ைான மு ்திய  டி ிகலயாகிய 

“ைணத ர விளி ்புணரவ்ிற்கு” அனுசரகண வழங்குவேன் மூலம் 

இ ்ே எதிர ்்பின்கமை்பைாள்கை பைாண்டுள்ள சை்தி மற்றும் அேன் 

சிற ்ே பிரதி லன்ைள்  டி ் டியாை பவளி ் டும் விேம் மிை 

அற்புேமானோகும். 

“சதி ் ட்டான” (விளி ்புணரவ்ுே ் தேரச்ச்ி) தியான முகறயானது 

இ ்ே அகமதியான தைாட் ாட்டின் மூலம் ப ற்றுே் ேருகின்ற 

உளை்ைட்டு ் ாடு மற்றும் தியான முன்தனற்றம் ஆகிய 

பிரதி லன்ைகள மற்றும்  லா லன்ைகள இங்கு  ாம் ைவனே்தில் 

பைாள்ளல் தவண்டும். உன்னி ்புடன் ைவனிை்கின்ற வாசைருை்கு 

இகேவிடவும் சிற ்ே த ாேகனபயான்று ேன் அகனே்துை் 

தைள்விைளுை்கும் ஒதர விகடயாைை் கிகடை்ை வாய் ்த யில்கல. 

தியானே்தின்த ாது ஏற் டுகின்ற ேகடைளில் பிரோனமானகவ 

மூன்று ஆகும். அகவயாவன: 

1. சே்ேம் மற்றும் அதுத ான்ற மற்கறய பவளி ்புலன் 

தூண்டல்ைள். 

2. மனதில் எழுகின்ற ைடட்ற்ற ஆகச, பவறு ்பு, ைவகல, 

மனதவேகன, தசாம்த றிே் ேனம் த ான்ற துர ்உணரவ்ுைள். 

3.  ல்தவறு ட்ட ைட்டாை்ைாலி எண்ணங்ைள் மற்றும் 

 ைற்ைனவு. 

புதிோைே் தியானிை்ை ்  ழகு வரை்ளுை்கு இகவ  ாரதூரமான 

ேகடைளாைதவ பேரியும். அவரை்ளுை்கு இ ் ிகலகமகயே ்

ேனியாைச ்சமாளிை்ைே் திறகம த ாோது. ஏபனனில் எதிர ்ாராே 

தவகளைளில் இவ்வுணரவ்ுைள் தமதலாங்குகையில் 

அவற்றுை்பைதிராை எதிரவ்ிகன புரிவேன் மூலம் சிலர ்தேகவயற்ற 
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சிை்ைல்ைகள உருவாை்கிை் பைாள்கின்றனர.் எதிர ்ாராது 

தோன்றுகின்ற இவ்வாறான ேகடைளுடன்  ேட்டமான 

மன ிகலயில் த ாராடுகையில் இன்னும் தேகவயைளற்ற 

சிை்ைல்ைகள அது உருவாை்ைலாம். இேன் ைாரமணாை 

ைடுகமயான ஏமாற்றதமா, முயற்சிகயை் கைவிட்டு அைன்று 

பசல்லதல இடம் ப ற முடியும். 

இது சம்  ்ேமாை எ ்ேளவுை்கு வாசிே்துே் பேரி ்திரு ்ோலும் 

ப ருை்ைடியான த ரங்ைளில் அவற்றுை்கு முைங்பைாடுை்ைே் 

தேகவயான அனு வ அறிவு ஒரு புதிய தயாகியிடம் 

இரு ் தில்கல. புதிோை தியானே்தில் ஈடு டுகின்ற ஒரு தயாகி 

இவ்வாறான ச ்ேர ்் ங்ைளில் ேன் கையாலாைாே  ிகலகய 

உணரவ்துடன் மிை விகரவாை ஏமாற்ற மன ிகலை்கு ் 

 யணி ் து அவருை்ைான ப ரும் ேகடயாை மாறுகின்றது. 

தோல்வியிகன மிை விகரவாை அவர ் ஏற்ை முகனகின்றார.் 

பலௌகீை பசயற் ாடுைகள ் த ால இங்குகூட இவ்வாறான 

“பிரோன சங்ைடங்ைளுை்கு” முைங்பைாடுை்கும் விேே்கேை் 

பைாண்தட ேமது ஆன்மீை ்  யணே்தின் எதிரை்ாலம் 

தீரம்ானிை்ை ் டுகின்றது. 

ேகடபயான்று ஏற் டும் த ாது அேற்கு சரியாை முைங்பைாடுை்ைே் 

பேரியாே தயாகியின் எதிரவ்ிகன இரு வகை ் டுகின்றது. 

முேலில் சாதுரய்மாை விலகிச ் பசல்ல முற் டுவது, அம்முயற்சி 

தோல்வியுறும்த ாது மனகேை் ைல்லாை்கிை் பைாண்டு ப ாறுே்துை் 

பைாண்டிரு ் து  ம்முன் தோன்றுகின்ற பிரசச்ிகனைகள 

ஈை்ைளுை்கு ஒ ்பிடலாம். அவற்கற முேலில் இலகுவாைே் ேட்டிவிட்டு 

பின்தைா ே்துடன் விரடட் முற் ட்டாலும் அகவ மீண்டும் திரும்பி 

வ ்து போல்கல பைாடுே்துை் பைாண்தட இருை்கும். ேகடைகள 

விரட்ட எடுை்கும் முயற்சியிதலதய தயாகியின் உடற்சமனிகல 

மற்றும் மனசச்ா ்தி ஆகியன  றித ாய் விடுகின்றன. 

இவ்வாறு வலுை்ைட்டாயமாை அடை்ை முயற்சிை்கும் வழிமுகறைள் 

 லனற்றகவ என் ேனால் “சதி ட்டான” எமை்கு விளி ்புணரவ்ு 

மாே்திகர மூலம் தவபறாரு பைாள்கைகயை் பைாண்டு இவற்றுை்கு 

முைங்பைாடுை்ைை் ைற்றுே் ேருகின்றது. 



உளவிளி ்புணரவ்ின் சை்;தி மகிகம | 27 

இவ் அகமதி வளிமுகறயிகனை் கைை்பைாள்வேற்கு “பேளிவான 

 ாரக்வ” அே்தியவசியமாகின்றது. இவ்வுலகில் வாழ்கின்ற 

எல்தலாருை்கும் தமற்பசான்ன ேகடைள் ப ாதுவானகவ என் கே 

 ாம் ஏற்றுை்பைாள்ளல் தவண்டும். மறு ் ேனால் இே்ேகடைகள 

மாற்ற முடியாது. அேற்கு ்  திலாை அவற்றுடன் சுமுைமாவேன் 

மூலம் சில ேகடைகளே் ோண்ட முடியும். எஞ்சும் ேகடைள் மற்றும் 

மற்கறய துரக்ுணங்ைகள அகவ சம்பூரண்மாை இல்லாபோழியும் 

வகர பசயற் டுவேற்கு தவறுமுகற உள்ளது. அகேே் 

பேரி ்திருே்ேல் அவசியமாகும். 

1. இவ்வுலகின் உரிகம எமை்கு மட்டுமல்லாது மற்கறய 

உயிரினங்ைள், மனிேரை்ளுை்கும் சமமானது என் ோல் 

இகரசச்ல், ச ்ேம் த ான்ற பவளியிலிரு ்து வருகின்ற 

ேகடைள் ைணை்கிலடங்ைாேகவ.  ாம் எதிர ்ாரை்்கின்ற 

“சம்பூரண் ேனிகம” அல்லது மற்றய வற்றின் ைகரசச்ல் 

அற்ற சா ்ேமான உலைம் எ ்த ாதுதம கிகடயாது. 

ஆைாயே்தில் மிேை்கின்ற ைற் கன மாளிகை த ான்ற 

மை்ைளின் போல்கல அறதவ அற்ற இடே்கே எதிர ்ாரை்்ை 

இயலாது. “விதசட  ாரக்வ” தியான முகறயானது 

பிரசச்ிகனைளிலிரு ்து ே ்பிதயாடுேதலா அல்லது 

ேற்ைாலிைமான ஒரு இடே்தில் அகமதியாை 

ஒழி ்திரு ் தோ அல்ல. இ ்ே பிரதயாை ரீதியான தியான 

முகறயின் மூலம்  ாம் எதிர ்ார ்் து  ாம் வாழும் உலகின் 

உண்கம  ிகலயிகன  மை்குள் ைண்டுபைாள்ள அேகனே் 

ோண்டிச ் பசல்ல மனதிகனே் ேயார ் பசய்ேலாகும். 

இே்தியான வாழ்வுை்கு எதிரான ேகடைள்  ிசச்யமாை 

வாழ்பவங்கும்  ிகற ்துள்ளது.  

2. மைாசீ சயாதடா தேரர ் இவ்வாறு கூறுகின்றார.் பலௌகீை 

மனதுை்குள் துரக்ுணங்ைள் போடரச்ச்ி எழுவது மிை 

இயல் ான ஒன்று. சாோரண மனிேன் அேற்கு முைம் 

பைாடுே்தே ஆை தவண்டும். விளி ்புணரக்வ  யில் வர,் 

தியானம் புரி வர ் இே்துர ் குணங்ைள் போடரப்ில் 

பேளிவிகன ் ப ற தவண்டும். இை்குணங்ைகள 

அகடயாளம் ைண்டுபைாள்ள தவண்டும். இம் முகற மூலம் 
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துரக்ுணங்ைள்  லமிழ ்து, தேய் ்து இறுதியில் 

அழி ்துத ாய் விடுகின்றது. ஒரு தயாகியிற்கு ேம்மிடமுள்ள 

துரக்ுணங்ைகள அறி ்துபைாள்ளல் எ ்ேளவு முை்கியதமா 

அதே அளவிற்குே் ேனது  ற்குணங்ைகளே ்

பேரி ்துபைாள்வதும் முை்கியமானோகும்.  

துரக்ுணங்ைளுை்கு முைங்பைாடு ் ேன் மூலம் ஒரு 

தயாகியினுள் அை்குணங்ைகளை் ைட்டு ் டுே்துவேற்ைான 

அவசியம் உணர ் டுகின்றது. தேகவ 

உண்டாகின்றாகின்றது. அேற்கு ்  திலாை துரக்ுணங்ைள் 

தோன்றும்த ாது பவட்ைே்தினால் அல்லது 

அைங்ைாரே்தினால் அவற்கறை் ைாணாது விட்டுவிடின் 

இ ் ழை்ைே்தினாதலதய ேமது தோல்வி  

உறுதி பசய்ய ் ட்டுவிடும். அேற்ைாை, குருடகன ்த ால 

துரக்ுணங்ைளுடன் சண்கடை்கு ் த ாவது மன 

உகளசச்கலதய ப ற்றுே்ேரும். அல்லது ேனை்தை 

ஆ ே்ோகிவிடும். அேற்கு ்  திலாை துரக்ுணங்ைள் 

எழும்த ாதே அவற்றின் சு ாவங்ைள் மற்றும் பசயற் டும் 

விேம் ஆகியனவற்கற  ன்றாை ்  ரிசீலி ்பின் அ ்த ாது 

பசயற் ட தவண்டிய விேே்கே அேற்கு முன்னதம 

பேரி ்துதைாள்ள முடிவதுடன் அகவ தோன்றாமல் ேடுை்ை 

முயற்சிை்ைவும் முடியும். இது இவற்கற அடிதயாடு அளிை்ை 

முடியுமான உறுதியான வளிமுகறயாகும். ஆகையால் 

தோன்றுகின்ற துரக்ுணங்ைள் யாவற்றுை்கும் திற ்ே 

மனதுடன் முைங்பைாடுங்ைள். தைாகழே் ேனே்கேை் 

கைவிடுங்ைள்,  ய ் டாதீரை்ள். அகேரியே்துடன் பின் 

வாங்ைாதீரை்ள். 

3. தியானே்தின்த ாது தோன்றுகின்ற மூன்றாவது 

ேகடயானது ோன்தோன்றிே் ேனமான எண்ணங்ைள் 

மற்றும்  ைற்ைனவு அல்லது ைற் கன ஆகும். இகவ 

இற ்ேைால, எதிரை்ால எண்ணங்ைள், மதனாவிைாரச ்

சிே்திரங்ைள் ஆகியனவாகும். மனதின் அழுை்குைளும் 

இவ்வாறு பவளி ் ட முடியும். இற ்ேைாலச ் சம் வங்ைள் 
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போடர ்ான குற்ற உணரவ்ு எதிரை்ாலை் ைனவுைள் 

புலனங்ைங்ைளினால் தூண்ட ் டும் மனச ்பசயற் ாடுைள் 

ஆகியனவும் இங்குதோன்ற முடியும். விளி ்புணரவ்{ 

 லகீனமான, மன ஒருங்கிகணவற்ற த ரங்ைளில் விரால் 

இல்லாை்குளே்துை்கு ைகணயான் அதி தி” என் து த ால 

இகவ ோன்தோன்றிே ்ேனமாை மனதுள் நுகழவது மனதின் 

விளி ்புணரவ்ற்ற இகடபவளிகய  ிர ்புகின்ற 

தோரகணயிலாகும். 

ைட்டாை்ைாலியாை அகலகின்ற  ண் ாடற்ற இகவ மனதுள் 

தவரூன்றி கிகளைகள ்  ர ்பி முற்றிலும் ஆை்கிரமிே்து 

விடுவது புதிய தயாகியிடம் மட்டுமல்லாமல்  ண் ட்ட 

தயாகிைளிடம் கூடவாகும். 

தமதலாட்டமாை ்  ாரை்்கும் த ாது துரக்ுணங்ைளல்லாேகவ 

த ான்று தோன்றும் இவற்கற ் பூரணமாைை் ைட்டியாள முடிவது 

தமாட்ஷே்தின் இறுதி  ிகலகய அகட ்ேவரை்ளால் 

மட்டுதமயாகும். ஆரம்   ிகலைளில் இவற்கற இயன்றளவு 

ேள்ளிகவை்ை முயற்சி ் து தியானே்திற்ைான இகடபவளிகய ் 

ப ற்றுை் பைாள்ளும் முைமாைதவ. ஆை்கிரமிை்கும் இயல்பு பைாண்ட 

இவற்கற ேள்ளிகவ ் ேன் மூலம் பிரோன இலை்கின் தமல் 

ைவனே்கே பசலுே்தி தியானம் பசய்யும் திறகமகய வளரே்த்ுை் 

பைாள்ளமுடியும். 

தமற்பசான்ன முன்று வகையான ேகடைள் மீதும் ைவனே்கேச ்

பசலுேத்ுவது தயாகியின் ைடகமயாகும். அேகன அறி ்து அேற்கு ் 

ப ாருே்துமான மன ிகலகய உருவாை்கிை் பைாள்ளவேற்கு அது 

சம்  ்ேமான தைள்வி ஞானம் அவசியமாகும். பின் அவ் அறிேகல 

 ன்கு மனதில்  திே்துை் பைாள்ளல் தவண்டும். இேனடி ் கடயில், 

தோன்றுகின்ற இ ்ே மூன்று விேமான ேகடைகளை் பைாண்டும் 

தயாகியினுள் ஏற் டுகின்ற வாழ்வின் துை்ைம்  ற்றிய பேளிவு 

அனு வமானது, அவர ் பைாண்டுள்ள தைள்விஞானம் மற்றும் 

பிரதயாைஞானம் ஆகியவற்றின் அளவிற்தைற் தவயாகும். 

அவற்கறே் துகணயாைை் பைாண்தடயாகும்.  
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யாருை்ைாயினும் ோன் விரும்பிய ஒன்று விரும்பிய டி 

கிகடை்ைாகம துை்ைே்கேதய ேரும். அே்துை்ைே்திகன ் 

புறை்ைணிை்ைாது அேன் தவரவ்கரை்கும் பசல்லும் த ாது அேற்ைான 

ைாரணம், அே்துை்ைே்தின் அழிவு, அேற்ைான  ாகே ஆகியன 

வற்கறயும் தியானே்தின் மூலதம அறி ்து பைாள்ளல் தவண்டும். 

இவ்வாதற மனகேச ் சஞ்சல ் டுே்தும் ச ்தேைம், தைா ம், 

குள ் ம், ஆகசதவைம். உற்சாைமின்கம ஆகியன தோன்றும் 

த ாது, அவற்றுை்கு பவளி ் கடயாை முைம் பைாடுை்ை தயாகி 

துணிகவை் கைை்பைாள்ள தவண்டும். சுருை்ைமாைை் கூறின் 

தமற்பசான்ன ஜ ்து உணரவ்ுைள் தோன்றும் த ாது அவற்றின் மீதும் 

பவறு ்புை் பைாள்ளாது, எதிர ்்பின்கமகயை் கைை் பைாள்வேன் 

மூலதம அவற்கற பவல்ல முடியும். தூய்கமயான 

விழி ்புணரக்வை் கைை்பைாண்டு அன்றாடவாழ்வில் 

சம் வங்ைளின்த ாது ஏற் டுகின்ற பேௌிவு ஞானம், தைள்வி 

ஞானம் சி ்ேகன ஞானம் ஆகியவற்றிற்கிகடயான சமனிகலகய 

உருவாை்குவேன் மூலம் அ ்ே ்ே இடே்துை்குே் ேகு ்ே முகறயில் 

தேகவை்தைற்றவாறு ைாரியங்ைகள புரிேல் தவண்டும். இேகனதய 

“சதி ட்டான” சூே்திரே்தின்  ான்ைாவது வளிமுகறயான 

“ேம்மானு ஸ்ஸனாவ” கூறுகின்றது. ஆரம் ே்தில் இேற்ைான 

ேயாரச் ் சூழகல உருவாை்ைே் தேகவயான எதிர ்்பின்கமை் 

பைாள்கை  ற்றிய பேௌிவு இ ்த ாது  ம்மிடம் உள்ளது. எதிரிகயை் 

ைாணும் த ாது உே்தவைமாை, முன் ஆயே்ேமின்றி சண்கடை்குச ்

பசல்லும்  லகீன  ிகலயிலிரு ்து  ிலகமகயே் பேௌிவாை 

உணர ்்ே ஆயே்ேம் அல்லது ேயார ்மன ிகல இ ்த ாது எம்மிடம் 

உள்ளது. இது மிை விஷாலமான இலா மாகும் அே்துடன் 

இேகனதய எதிர ்்பின்கமை் பைாள்கைபயன கூறுகின்தறாம். 

இேே்கனைாலமும் எதிரிைளாைை் ைண்ட இவ்வுணரவ்ுைகள இன்று 

சே்தியே்கேை் ைற்றுே் ேரும் ஆசான்ைளாை மாற்றியுள்தளாம். 

இதுவகர ேகடை்ைற்ைளாை இருே்ே இை்குணங்ைகள இ ்த ாது 

 டிை்ைற்ைளாைை் பைாள்தவாம். 
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தமடகமளக் கட்டுப்படுத்த மூன்று உத்திகள் 

இவ்வகையான ேகடைளுை்கு ேயார ் மனதுடன் முைங் 

பைாடு ் ேன் மூலம் கிகடை்கும் முேலாவது இலா மானது 

எதிரவ்ிகன புரியா மனதுை்ைான அடிே்ேளம் இட ் டுவதே ஆகும். 

இே்ேன்கம இன்னும் வளரும் த ாது ேகடைளுை்கு முைம் 

பைாடுை்கும் சை்தி ேன்னுள் இன்னுமின்னும் வளரவ்கே ோதம 

ைண்டுபைாள்ளலாம். இவ்வகையான அகமதியான உே்திைளின் 

 ால் இன்னும் பைாஞ்சம் ைவனம் பசாலுே்துதவாம்.  

ேகடைகளை்ைட்டு ்  டுே்துவேற்கு மூன்று உே்திைகளை் 

ைகட ்பிடிை்ைலாம் இகவ மூன்றும் விழி ்புணரவ்ு  ற்றிய 

 யிற்சிைதள. ஒன்று தோல்வியுறும் த ாது அடுே்ேகே ் 

 யன் டுே்தும் முகறகமயினூதடதய இகவ ைகட ்பிடிை்ை ் 

 டுகின்றன. இதில் ஒன்றிலிரு ்து மற்றயது தவறு டுவது, 

பசலுே்ே ் டும் விழி ்புணரவ்ின் அளவிகனை் பைாண்தடயாகும். 

இேன் த ாது பசயற் டுே்ே தவண்டியது மனதின் அவோனே்கேே ்

ேவிர தவபறான்றுமில்கல.  

இங்கு உோரணே்துை்கு  ாம் மூசச்ுை்ைாற்றின் தமல் 

ைவனே்கேை்குவிே்து தியானிே்துை் பைாண்டிரு ் ோை எடுேத்ுை் 

பைாள்தவாம். அ ்த ாது புற எண்ணங்ைள்  

1. ேகடயாை வருவோை கவே்துை் பைாள்தவாம். முேலாவது 

உே்தி என்னபவனில் ேகட வ ்ேகே அகடயாளம் ைாண்பினும் 

தமம்த ாை்ைா ை ைண்டும் ைாணாமல் பசல்வதே. அே் ேகட 

பைாண்டுவ ்ே பசய்திகய ைாணும் ஆரவ்மில்லாமல் மீண்டும் 

மூசச்ின் மீது ைவனே்கேை் பைாண்டு பசல்லதல ஆகும். இேன் 

த ாது  ம்கம ஆட்பைாள்ளவ ்ே ேகடைளிற்கு, அகவ ப டுத ரம் 

இரு ்புை் பைாள்ள ச ்ேர ்் ம் வழங்ை ்  டுவதில்கல. ேகடயானது 

 லயீனமானோயின் பிரோன இலை்கு (சுவாசம்) மீோன மன 

உருங்கிகணவு  லமான த ாது ேகடகய விட்டும் சுவாசே்துை் 

மீண்டும் வருவது இலகுவானது. அவ்வாறான ச ்ேர ்் ங்ைளில் 

ேகடைளிற்ைான வரதவற்பு கிகடை்ை ் ப றாகமயால், 

ோன்தோன்றிே்ேனமான அவற்றினால்  மது மன 
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ஒருங்கிகணவுை்கு எ ்ே ்  ாதி ்பும் எற் டாே வண்ணம் மீண்டும் 

 ம் பிரோன இலை்கிகன த ாை்கி திரும்பி வர முடிகின்றது. 

இேன் த ாது  ாம் பிரதயாகிே்ே அகிம்கசயான ே ்திதரா ாயம் 

என்னபவனில், “த ாபவன்று பசால்லாமல் த ாை கவ ் தே” ஆகும். 

“மைா சூன்யே்ோ” சூே்திரே்தில் குறி ்பிட ் டுவது த ால 

புே்ேப ருமான் தவகள ேவறிவரும் வளி ் த ாை்ைரை்ளிடம்  ட ்து 

பைாண்டதும் இம் முகறகயை் கையாண்தட 

ஆகும்.துரக்ுணங்ைளிலிரு ்து விடுேகலயாகும் த ாை்குடன், 

ைட்டாை் ைாலியாை அகல வரை்கள விரட்டி விடுவது  ற்றி 

ைலா ிதி ஷா ்திதேவ அவரை்ளினால் கூற ் டும் உ தேசங்ைளும் 

இவ்வகைகயச ் சார ்்ேகவதய. யாருை்ைாயினும் இவ்வாறு 

ைட்டாை்ைாலியாை அகல வரக்ள முற்றாைே் ேவிரை்்ை முடியாே 

விடே்தில்  டு ிலகமகயை் கைை்பைாண்டு  ாசூை்ைாைபசயற் டல் 

அவசியமாகும். 

2. ேகடயானது இ ்த ாதும் போடருமாயின் ப ாறுகமயுடன், 

ஓர ் புதிய தயாகிகய ் த ான்று மீண்டும் ேன் பிரோன தியானச ்

பசயலின் (உோ-சுவாசம்) மீது ைவனே்கேசப்சலுே்ேல் தவண்டும். 

ேகடயின் சை்தி குகறயும் த ாது அது ோனாைதவ இல்லாது 

த ாய்விடும். ஆயினும் ப ரும் ாலாதனார ் ேகடயின் 

முைே்திதலதய “வரதவண்டாம் த ா” எனச ் பசால்லதவ 

முயல்கின்றனர.் ேனது தியான இலை்கின்(உோ-

சுவாசே்தின்)மீதுபைாண்டுள்ள அதிை  ற்றும் அேகன 

விட்டுசப்சல்ல மனமில்லாகமயுதம இேற்ைான ைாரணமாகும். இது 

ேனது த ரக்ம  ற்றிய பிடிவாேேத்ுடன் போடர ்ானோகும். 

நுண்கமயாை ்  யிற்சிை்கும் திறகமகய ் ப றதவண்டின், 

ப ாறுகமயும் மன உறுதியும் மிை்ை அவசியமாகும்.ேம் 

இயல்பிதலதய  லகீனமான ேறிபைட்ட எண்ணங்ைள், ைற் கன 

த ான்றவற்கறை் ைட்டு ்  டுே்ே இே் ே ்திரங்ைள் இரண்டும் 

த ரு ைாரம் மிை்ைனவாகும். 

3. ஆயினும் ஏோவபோரு ைாரணே்ோல் இே்ேகடைகளை் 

ைட்டு ் டுே்ே முடியாமல் த ாயின், அே்ேகடயின் மீதே 

ைவனேக்ேச ் பசலுே்தி அகேதய விழி ்புணரக்வச ்
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பசலுே்ேதவண்டிய பிரோன இலை்ைாை பைாள்ள தவண்டும். 

அோவது, ேகடை்ைல்லதய  டிை்ைல்லாை ்  யன்  டுே்ே தவண்டும். 

அவ்வாதற ேன் தியானே்திற்ைான ேகடயானது, ோனாை 

 ீங்குமட்டும் அேற்கு முைங் பைாடுை்ை தவண்டும். 

அவ்வாறில்லாவிடின், அேற்குரிய ைாரணம்  ீங்கு மட்டும் 

போடர ்்து அே்ேகடகயதய பிரோன தியானை் ைருவியாைே் 

போடரற்்றும்  யன  டுே்ே முடியும். 

ேகடயானது சே்ேபமான்று எனை் ைருதினால் அசச்ே்ேே்தின்தமல் 

 ம் பூரண அவோனே்கேச ்பசலுே்ேல் இடம் ப றும். இேன்த ாது 

 ாம் ைவனிை்ை தவண்டியது யாபேனில் அே்ேகடை்கு எதிராை 

எதிரவ்ிகன புரியாமல் இருே்ேலாகும். எதிர ்்பின்கமகயை் ைகட ் 

பிடிே்ேலாகும். அகேயும் ோண்டி எதிரவ்ிகன இடம்ப ற்று 

விட்டால் அவ் எதிரவ்ிகனயின் மீது ைவனே்கேச ்பசலுே்தி அேன் 

ேன்கமைகள அறிய ்  ழை தவண்டும்.இேன் மூலம் “சதி ட்டான 

சூே்திரே்தின்” ேம்மானு ஸ்ஸனாவ  குதியிகன  யிற்சி பசய்யும் 

ஒருவராை  ாம் மாறுகின்தறாம். 

இேகன ்  யிற்சி பசய்யும் தயாகி, ைாதிகனயும் அகேயகடயும் 

சே்ேே்திகனயும் அறி ்து பைாள்வதுடன், அேன் ைாரணமாை 

தோன்றும் உணரவ்ிகனயும் (உோ. பவறு ்பு) அறிகின்றார.் ச ்ேம் 

போடரச்ியாை தோன்றுமாயின் அல்லது அதிைரிே்து, குகற ்து 

பசல்லுமாயின் உணரவ்ுைளின் தோற்றம் மற்றும் மகறவிகன 

ைண்டுபைாள்ள இேகன ்  யன் டுே்ே முடியும்.  ிகலயின்கம 

போடர ்ான விதஷட ஞானே்திகன ோம் ப ற்றுை் பைாள்ள இது 

ப ரும் துகணயாை இருை்கின்றது.  

இரு ்திரு ்து தோன்றும் அதிை ஆகச, மனை் பைா ்ேளி ்பு த ான்ற 

துர ்குணங்ைகளை் கூட இவ்வாறான மன ிகலயுடதனதய அணுை 

தவண்டும். அவற்றுை்கு த ரடியாை முைங்பைாடுை்ை தவண்டும். 

ஆயினும், அவற்றிகன ேமை்குள் எழுகின்ற பவறு ்பு,  யம் த ான்ற 

உணரவ்ுைளிடமிரு ்து தவறு டுே்தி அறிய ்  ழைதவண்டும். 

இவ்வாறு பசய்யும் ஒருவர,் “ப யரிடல்” பசயன்முகறகய ் 

 ழகுவதுடன் முன்னர ் வி ரிை்ை ் ட்டுள்ள அேன்  ற் பிரதி 

 லன்ைகளயும் அனு விை்கின்றார.் அவ்வ ்த ாது தோன்றி 
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மகறயும் புலன் ஆகச, மனை்பைா ்ேளி ்பு த ான்ற த ரகலைளின் 

ஏற்ற இறை்ைம் மற்றும் தோற்றம் மகறவு த ான்ற பவவ்தவறு 

 ிகலைளயும் ைண்டு பைாள்ள முடியும். அவற்றின் ேனகமைள் 

 ற்றிய ேனது தியானம் சார ்்ே முை்கிய ேைவல்ைகளயும் அவரால் 

பேரி ்து பைாள்ள முடியும். இம்முகறயின் மூலம் “ சதி ட்டான” 

முகறகமயின் மற்றய அங்ைங்ைளான் “ேம்மானு ஸ்ஸனாவ”, 

“சிே்ோனு ஸ்ஸனாவ” ஆகிய வற்கறயும்  யிற்சி பசய்ய முடியும். 

மிைவும் எளிகமயானதும் கைதேர ்்ேதுமான இம்முகறயானது 

தியானே்தின் ேகடைகள சாேைமாை மாற்றிே் ேருகின்றது 

ஆயினும் இேகன அகடவேற்கு சற்று உ ாயசீலியாைச ்

பசயற் டதவண்டும்.அேனூதட  ாம் எதிரப்ின்கமை் பைாள்கையின் 

உசச்ே்கேதய அகடயலாம்.வாழ்வின் அகனே்து 

அனு வங்ைகளயும் இ ்  யணே்துை்கு துகண ஆோரமாைை் 

பைாள்வதே “சதி ட்டான”வின் சிற ்பியல் ாகும்.இம் முகறயின் 

மூலம் எதிரிைள்  ண் ரை்ளாை 

மாறுகின்றனர.்எேனாலாயின்,ேகடைள் மற்றும் ைகரசச்ல்ைள்  ம் 

ஆசான்ைளாை மாறுவேனாலாகும்.ஆசான் யாராயினும் அவருடன் 

 ண் கர ் த ால்  ழகுவது அவசியம். 

இவ்விடே்தில் மிை முை்கியமானபோரு புே்ேைே்திலிரு ்து 

ப ற ் ட்ட தமற்தைாபளான்கறை் குறி ்பிட விரும்புவதுடன்,அது 

மறை்ை முடியாபோரு விகடயமுமாகும்.அ ் நூலானது  

இன்றியகமயாே கேரியம் மற்றும் பிரதயாை ஞானம்  ற்றிை் 

கூறும் சிதரஷ்ட நூலாகும்.இேகன எழுதியவர ் ‘பைேரின்  ட்லர ்

பஹேதவ’ எனும் நூலாசிரியராகும்.இன் நூலின் ப யர ் ‘the little 

locksmith’ ஆகும். 

ேனை்கு ் பிடிை்ைாேவற்கற வீசிபயறியும் சில மனிேரை்ளின் 

மடகம மற்றும் வீண்விகரயே் ேன்மகயை் ைண்டு  ான் 

அதிரச்ச்ியகடகின்தறன்.ேனை்கு விரு ் மில்லபயன்கின்ற ஒதர 

ைாரணே்ோல் மனிேரை்ள் ேமது 

அனு வங்ைள்,சைமனிேரை்ள்,திருமணம்,மற்றும்,விதசட 

ேருணங்ைள் எல்லாவற்கறயும் வீசிபயறி ்து விடுகின்றனர.் ீங்ைள் 

ஒன்கற வீசிபயறி ்து விடின் அது உங்ைகள விட்டும் 
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 ிர ்ேரமாைதவ பிரி ்து விடும்.வீசும் முன் ப யருை்ைாைவாவது அது 

உங்ைளிடம் இரு ்ேது.இ ்த ாது உங்ைளிடம் எதுவுதம இல்கல. 

கையிரண்டும் பவறுகமயாை உள்ளது.அை்கைைளுை்கு 

பசய்வேற்கு ஒரு ைாரியமும் இல்கல.இ ் ிகலயில் 

வீசிபயறி ்ேகவைள் கைைளில் இரி ்திரு ்பின் தவதறோவது 

 யன்மிை்ை ஒன்றாை மாற்றியகமே்திருை்ைலாம். ஆயினும் 

ப ரும் ான்கமயான மனிேரை்ள் மனதில் எடுை்ைாமல் விடும் ஒரு 

விகடயம் உள்ளது.எ ்ேபவாரு தவகலை்ைாைாே ப ாருளும் 

பைாண்டுள்ள சிற ்பு என்னபவனில், அேகன ்  யன்மிை்ை 

ஒன்றாை மாற்றிகமை்ைை் கூடிய ேகுதியிகனே் ேன்னைே்தே 

பைாண்டிரு ் ோகும். அேனடி ்கடயில்  ாரை்்கும் த ாது  ாம் 

விரும் ாே எ ்ே ஒரு ப ாருகளயும் விரு ் ே்துை்குரியோய் 

மாற்றிகமை்ை முடியும். 

தியானே்துை்கு எதிரிைளாை கூற ் ட்ட மூன்று விேமான 

ேகடைளின் வருகையானது  ம்மால் ைட்டு ்  டுே்ே முடியாே 

ஒன்றாை விளை்ை ்  ட்டது இேனாதலதய ஆகும்.அகவ  ம் 

உலகுை்கு அவசியமான  மை்தை உரிய  ாைங்ைளாகும். 

அகவ,  ம் விரு ்பு பவறு ்புை்ைகளை் ைண்டு பைாள்ளாமல் 

அவற்றுை்தை உரிய  ியாய ேரம்ங்ைளின்  டி பசயற் டுகின்றன. 

ஆயினும் ைண த ர விழி ்புணரக்வச ்பசயற் டுே்துவேன் மூலம் 

அவற்றின் பசயற் ாடுைளினால்  ாதி ்த ற் டா வண்ணம்  ம்கம 

 ம் பிரோன தியானச ் பசயலுடன் இகணே்து கவே்துை் பைாள்ள 

முடியும். விழி ்புணரவ்ு என்கின்ற  மது  ாதுைா ் ான 

வாழிடே்தின் தமல் சா ்தி மற்றும் ஸ்திரே் ேன்கமயுடன் ைாலூன்றி 

 ாம் பசய்யும் முயற்சியானது, அன்று த ாதியின் அடியில் 

புே்ேப ருமான் வீற்றிரு ்ே இடே்கே மாறன் ேன் பசா ்ே இடமாை ் 

பிரைடன ் டுே்திய சம் வே்திகன  ாம் மீண்டும்  ரீட்சிே்து ் 

 ார ்் து த ான்றது. விழி ்புணரவ்ு பைாண்டுள்ள 

சை்திமகிகமயிகன ்  ற்றிய  ம்பிை்கையிகன முன்கவே்து 

புே்ேப ருமான் ஞானபமய்துவேற்கு முன் பசய்ே அ ் 

பிராரே்கனகய மீண்டும் இவ்விடே்தில் ஞா ைம் பசய்தவாம் 

“மாறதன.. இவ்விடே்திலிரு ்து மட்டும் என்கன அைற்றி விடாதே”  
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விழி ்புணரக்வ ்  யிற்சி பசய்யும்த ாது  மது விதஷட 

 ாரக்வை்குட் ட்ட  குதிைளுை்குள்  ைரக்ின்ற விஷாலமான 

மானசீை மற்றும் உடல்சார ்்ே சி ்கனைகள ் த ான்தற மற்றய 

ைலைை்ைார வழிேவறிய எண்ணங்ைள் மற்றும் அவற்றின் வருகை, 

மகறவு  ற்றியும் அவோனே்துடன் இருே்ேல்தவண்டும். 

இங்கு  மது இலா மாை்ை ைருே தவண்டியது என்பவனில் மனதில் 

இரு எண்ணங்ைள் ஒன்றாைே் தோன்றாது என்கிறபேனிவான 

உண்கமயதய. சரியாைை் கூறதவண்டுமாயின் சாோரணமாை  ாம் 

 ம் ைவனே்கே பசலுேத்ுவது ைட ்து விட்ட ைணே்தின் மீதே. 

அவ்வாறின்றி விழி ்புணரவ்ு திடமாை ஸ்திரம் ப றும்த ாது 

ைவனம் இை்ைணே்துள்தளதய இரு ் ோல் ேகடைள், துர ்

எண்ணங்ைள் எழுவேற்கு வாய் ்த  இல்கல. இேன் டி  மது, 

தூய்கம ப ாரு ்தியதும், துரக்ுணங்களை்பைாண்டும் 

 ரிசுே்ேமானதுமான மனே் ேளே்தில் ேங்கிய வண்ணம் சிற ்ே 

அறுவகடபயான்றிகன எதிர ்ாரை்்ை முடியும். 

தமற்பசான்ன மூன்றுவிே ே ்திதரா ாயங்ைள் மூலமும் 

தமற்பைாள்ள ்  டுகின்ற தூர இரு ்து ைவனிை்கும் 

எதிரப்ின்கமை்பைாள்கைகய ் பின் ற்றும் த ாது தியானே்தில் 

ஏற் டுகின்ற ேகடைகளை் பைாண்டும் உருவாகின்ற மன 

அழற்சி,மன உகழசச்ல் ஆகியன போடரச்ியாை 

 லகீனமாகிை்பைாண்தட த ாகும்.உண்கமயில் இே் தியானமுகற 

இசக்ச ைலை்ைாே தூய பசயலாைதவ அகடயாளம் 

ைாண ் டுகின்றது.”விராைமான” எனும் பசால்பைாண்டு இேகன 

அகழை்ை ைாரணம் இேனுகடய புலனிசக்சைகளே் தூண்டாே ்

ேன்கமயினாதலதய ஆகும்.தவறு விேே்தில் கூறின்,தமற்பசான்ன 

அனு வம் எதிலும் ஆகச,பவறு ்பு,பேளிவின்கம ஆகியவற்கறே ்

தூண்டை்கூடிய ரசவாே இயல்பு மங்கி ்த ாய் பவறும் அவோனி ்பு 

தமதலாங்குவோல் அவ் அனு வம் புலனிசக்சகய இழ ்து 

புனிேமாய் விடுகின்றது. 

விழி ்புணரவ்ு  மை்குை் ைற்றுே்ேருகின்ற எதிர ்்பின்கம ் 

ப ாறிமுகறயானது மனதில் ைாண ் டுகின்ற  லம்ப ாரு ்திய 

துரக்ுணங்ைகளை் ைட்டு ் டுே்துவதோடு வாழ்வின் இை்ைட்டான 
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சூழ் ிகலைள் மற்றும் ேகடைளுை்கு முைம்பைாடுை்ை அவசியமான 

மிருதுவான குணே்கே தயாகிை்கு வழங்குகின்றது.தியானே்தின் 

மூலம் ஞான ிகலைகள அகட ்துபைாள்வேற்ைான 

 யிற்சிைகள ்  யில அவசியமான வீரியம்  ற்றி விளை்குகையில் 

 யன் டுே்ே ்  டுகின்ற உவகமபயான்று உள்ளது.அோவது, 

 ழங்ைாலே்தில் கவே்தியே் துகற சே்திர சிகிசக்ச ் பிரிகவ 

விதஷடமாை ைற்றவரை்ளுை்ைான இறுதி ் ரீட்கசயில் 

 யன் டுே்ே ்  ட்ட ஒரு சவால். அது என்னபவனில்,  ீர ் ிரம்பிய 

போட்டிபயான்றில் மிேை்கின்ற ோமகர இகலயிகன 

சவரை்ைே்திகய ்  யன் டுே்தி அேன்  ரம்புைளினூதட பிள ் தே 

அசச்வால். இேற்கு “சீராதவேய” என்று ப யர.்இேன் த ாது  ரம்பு 

முழுகமயாை பவட்ட ்  டாேவாறு (இகல இரண்டாை 

தவறாைாேவாறு)  ரம்பின்தமற் குதி மாே்திரதம பிளை்ை ் டல் 

தவண்டும். தவைம் அதிைமானவரை்ள்  ரம்பினூதட இகலயிகன 

இரு துண்டாை்கி விடுவாரை்ள். ேயை்ைம் மிை்ைவரை்ள் ைே்திகய 

கவ ் ேற்தை  ய ் டுவாரை்ள்.மன ்  யிற்சியின் த ாது கூட 

அவசிய ் டுவது இதேமாதிரியான மிருது மற்றும் சூை்கும 

அணுகுமுகறதய. இவ்வாறான  லன் மிை்ை கைே்தேரச்ச்ியானது 

எதிர ்்பின்கமை் பைாள்கைகய ் பின் ற்றுவோல் 

கிகடை்ை ்ப றுகின்ற பிரதி லனாகும்.
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3. கசயல்கமள நின்று நிறுத்திச ்கசய்தல் மற்றும் 

வவகத்மதக் குமறத்தல் 

கசயலற்று அமமதியொதல்:  

மனதின் தூய இரு ்பிகன மலரச ் பசய்வேற்கு இரு முை்கிய 

பசயற் ாடுைள் மிைவும் உேவுகின்றன. அகவ, வீரியம் மற்றும் 

ஒருகம ் ாடு ஆகிய உணரவ்ுைள்  ற்றி  ன்கு அறி ்ே 

புே்ேப ருமான் அவ் இரண்டும் ஒன்கறபயான்று விஞ்சி ் த ாைாே 

வண்ணம் சமனிகலயில் கவே்துை் பைாள்ளுமாறு உ தேசிே்ோர.் 

இன்னும் “உளவிளி ்பு” முன்தனற்றே்தின்த ாது ஏற் டுகின்ற 

 டி ிகல மாற்றங்ைளில் குறி ்பிட ்  டுகின்ற “ஏழு ப ாஜ்ஜங்ை” 

 ிகலைளில் மூன்றிகன மனதின் புே்தூை்ைே்திற்ைாைவும் இன்னும் 

மூன்று உணரவ்ுைகள உள ஒருகம ் ாட்டிற்ைாைவும் 

 ரி ்துகரே்துள்ளார.் தமற் கூற ் ட்ட எ ்ேச ் ச ்ேர ்் மாயினும் 

உளவிளி ்புணரவ்ானது அவ் உணரவ்ுைளிகடதயயான சமனிகலே ்

ேன்கமகய ஏற் டுேத்ும் ப ாருட்டுே் தேகவயான இடங்ைளில் 

உற்சாைே் திகன அதிைரிே்தும், குகறே்தும் இசச்ம ிகலயே ்

ேன்கமகய ் த ணுகின்றது. 

தமதலாட்டமாய் ்  ாரை்்கும்த ாது உளவிளி ்புணரவ்ானது 

பசயலற்று பவறுமதன இருை்கின்ற ேன்கமகயை் ைாட்டினாலும் 

உண்கமயில் அது மிைவும் பசயற் ாடுமிை்ை சை்தியாகும். அது 

மனதின் விளி ்பிகன அதிைரிை்கின்றது. உளவிளி ் ானது எல்லா 

உணரவ்ுைளின் பசயற் ாட்டிற்கும் மிை்ை அவசியமான சை்தியாகும். 

இவ் ஆய்வில் பிரோனமாை  ாம் ைருே்திற்பைாள்ள தவண்டியது 

உளவிளி ்புணரவ்ின் இ ்ே சம ிகல ் டுேத்ும் குணவியல்பின் 

மீதேயாகும். 

அதேத ான்று இறுதி இலை்ைாகிய விடுத ற்றிற்கு அவசியமான 

ேை்ை சூழகல ஏற் டுேத்ுவதில் விளி ்புணரவ்ானது பைாண்டுள்ள 

இன்றியகமயாை் குணே்திகன இ ்த ாது  ாரை்்ைலாம். ைணத ர 
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விளி ்புணரவ்ிகன  யிற்சி பசய்யும்த ாது  ம் உள்தளயிரு ்தும் 

பவளிதயயிரு ்தும் வருகின்ற இகரசச்ல்ைளுை்கு மே்தியில்  ம்  ிஜ 

பூமியில் எவ்வாறு  ிகலே்திரு ் து என் கே ்  ழகிதனாம். 

இசப்சயலானது மிைவும் அகமதியும் சா ்தியும்  ிரம்பியது. ஓர ்

பசயலிகன  ின்று ிறுேத்ிை் ைவனமாைச ்பசய்ய தவண்டின் அகே 

முழுகமயாை உளவிளி ்புணரவ்ின் கையிதலதய ஒ ் கடை்ை 

தவண்டியுள்ளது. 

விளை்ைங்ைகளே் தேடுவேற்தைா, ஆழமான புரிேல்ைளுை்தைா, தூர 

த ாை்ைற்ற வன்கமயான பசய்ைகளே் ேடுை்ைதவா, உடனடியான 

அவசரே் தீரம்ானங்ைகளே் ேவிரை்்ைதவா, தேகவயான சை்தி 

விளி ்புணரவ்ின் கையிதலதய உள்ளது. மனம், உடல், த சச்ு 

ஆகியவற்றின் ஒன்றுை்பைான்று ப ாரு ்ோே பசயல் 

தவைங்ைகளை் குகறை்ைவும் இங்கு த ரிடுகின்றது. இவ்வாறு 

ைணத ர விளி ்புணரவ்ினுள் ஒளி ்துள்ள ப றி ் டுே்தும் 

குணே்கே பவளிை்பைாணர அகமதியாகுேல்,  ின்று ிறுே்ேல்;;, 

தவைே்கேை் குகறே்ேல் ஆகிய ேன்கமைகளை் ைகட ்பிடிே்ேல் 

அவசியமாகும். 

புராண சீன இலை்கியேத்ில் இவ்வாறு குறி ்பிட ் ட்டுள்ளது “ஓர ்

பசயலிகன சிற ் ாை ஆரம்பிை்ை அல்லது முடிை்ை சலனமின்றி 

அகமதிகயை் கைை்பைாள்வகே விட சிற ் ான 

முகறகமபயான்று கிகடயாது.” 

ேரம் உ தேங்ைளின் டி எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு முை்தி ப றுேல் 

அல்லது ேன்னுள் அகண ்து ்த ாேதல. இேற்குஇ 

மனசப்சயற் ாடுைளின் இறுதிகய அல்லது மனம் முற்று ் 

ப றுவகே அனு விை்ை தவண்டும். அோவது, அறியாகம மற்றும் 

புலனிசக்சயிலிரு ்து பூரண விடுத று ப றலாகும். மனமானது 

ேனது இரு ்க ே் ேை்ைகவே்துை்பைாள்ள பசய்யும் சூட்சமமான 

பசயற் ாடுைகள மிை நுணுை்ைமாை ் புரி ்து, தோற்றம் மற்றும் 

இரு ்புை்குை் ைாரணமான ைாரணாைாரியச ் பசயற் ாடு அல்லது 

“ைரம்ா| விகனே் புரி ்து பசயலிழை்ை கவை்கும்த ாது மன உலைம் 

ஸ்ேம்பிே்து விடுகின்றது. இவ் ஸ்ேம்பிேம் துை்ைே்தின் அழிவாைவும் 

ஆகின்றது. தராகிேஸ்ஸ சூே்திரே்தின் டி, துை்ைே்திகன அழி ் து 
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பவளியில் பசய்ய தவண்டிய ஒன்றன்றி  ம்முள்தளதய பசய்து 

முடிை்ைதவண்டிய ஒன்றாைதவ குறி ்பிட ் டுகின்றது.  

இசப்சயற் ாட்டின் முடிவிதலதய இ ் ிகலகயை் 

ைாணமுடியுமாயினும் அ ்புரிேகலே் ேனோை்ை சலனமற்று,  ின்று 

 ிறுே்தி தவகல பசய்வேன் மூலதம மிை அவோனே்துடன் பசய்ய 

தவண்டிய இவ் ஆராய்சச்ியானது சாே்தியமாகின்றது. இவ்வாறு 

ேம்கம ்  ழை்கிை் பைாள்ள முடிேல் முை்திகய அகடவேற்குரிய 

முன் சமிை்கஞைளாகும். இேன் எதிர ்் ை்ைம் என்னவாயின் 

அதிைமதிைம் ைரம்விகன புரிேலாகும். இேனால் இன்னும் 

உலை ் ற்று இன்னுமின்னும் அதிைரிை்கின்றது. ஆைதவ பசய்ய 

தவண்டியது என்னபவனில்  ிகலயற்ற, சாரமற்ற ப ாருட்ைள், 

ஆட்ைள், பசயற் ாடுைள் மீதுள்ள  ற்கற  ிறுே்ேலாகும். ைணத ர 

விளி ்புணரக்வ முேலில் அகடயாளம் ைாணல் மற்றும் 

பின் ற்றுேல் போடர ் யிற்சி மூலம் ஓர ்ஆகமகய ் த ான்று மிை 

அகமதியாை  ின்று  ிறுே்தி ேன் பசயல்ைகளச ் பசய்யல் 

சலனமற்று இருை்ை ்  ழகிை்பைாள்ளலுமாகும். 

அேனூதட விசமங்ைள்  ிகற ்ே இவ்வுலகில் அடிை்ைடி  ம்முள் 

தோன்றுகின்ற மதனா இசக்சைளுை்கு “இல்கல” பசால்ல ் 

 ழை்ை ் டுகின்றது. அவசரமான தீரம்ானங்ைளுை்குச ் பசல்லாது 

ஆற அமர ்்து தயாசி ் ேனால் அதுதவ  ம்  ாதுைா ் ாை 

மாறுகின்றது. ேகலகயச ்சுற்றி மூை்கைே் போடாமல் த ரானதும் 

குறுகியதும் எளிகமயானதுமான வாழ்வுமுகறை்குே் ேன்கன ் 

 ழை்ை ் டுே்துேல் சாே்தியமாகின்றது. 

அவ்வாறானவரை்ள் இற ்ே ைாலே்துை்குச ் பசா ்ேமான குற்ற 

உணரவ்ுைளிதல எதிரை்ாலம் சம்  ்ேமான மதனா இசக்ச 

விைாரங்ைளிதலா,  ிைழ்ைாலே்தின் ைாட்சிைளுை்குள் அை ் ட்டு 

ைாம உணரவ்ுைளால் தூண்ட ் டாமல் மற்றும் பிகழயான 

புரிேல்ைளுை்குள் மாட்டுண்டு த ாைாமல் சா ்ேம்  ிகற ்ே 

மனே்துடன் கூடியவராைை் ைாண ் டுவர.் 

“ேனது எல்கலை்குள் வாழே்பேரி ்ே ஒருவகர அ ாயம் 

ப ருங்ைாது.” 
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முன்னரும்கூறியது த ால “ஏோவபோன்கற ஆரம்பிை்கும்த ாது 

சலனமின்றி ்  ாரே்்துை் பைாண்டிரு ் கேவிட பசய்வேற்ைரிய 

ைாரியம் தவபறான்றும் கிகடயாது” என் ோகும். 

ேரம் உ தேசங்ைளின் டி யாதேனும் ஆரம்பிை்கும்த ாது 

அசப்சயற் ாட்டிகன சலனமற்று ்  ாரே்த்ுை் பைாண்டிரு ் ோல் 

ைரம்விகன தசருவகேை் குகறை்ைலாம். அவ்வாறிரு ்தும் 

ேன்கனே் ோண்டிய எண்ணங்ைள் பசயற் டும்த ாது ோரம்ீை 

வகைகூறல், மன ஒருகம ்  ாடு, புரி ்துபைாள்ளல் 

த ான்றவற்றினூதட ைட்டு ் டுே்ே முகனயலாம். ைணத ர 

விளி ்புணரக்வ ்  யிற்சி பசய்கையில் இம்மூன்று 

பசயற் ாடுைளும் ோனாை  கட ப றுகின்றன. 

(அ) தொர்மீக வமககூறல் 

ைரம்விகன, அேன்  லம் மற்றும்  ன்கம, தீகம த ான்ற 

 ம்பிை்கைைளினூடாை ோரம்ீை வகைகூறகல அகடவது எ ் டி? 

இங்கு திறகம என் து என்னவாயின் எவ்வாறு முயன்றும் 

மனமுகட ்து த ாைாமல் எதிர ்்பின்கமை் பைாள்கையிகனை் 

கைை்பைாண்டு மனதிகன சம ிகல ் டுே்துவதே 

ஞானமுகடதயார ்கைை்பைாள்ளும் வழிமுகறயாகும். 

 ாம்  ம் ேவறுைளின்த ாது அதிரச்ச்ிை்குள்ளாவேனால் ஏமாற்ற 

மன ிகல ஏற் டுவபேன் து ேவிரை்்ை முடியாே ஒன்று. ேவறாை 

இடம்ப ற்ற பசயல் அல்லது பவளியான வாரே்க்ே போடர ்ாை 

உடனடியாை பசய்ய தவண்டியது யாபேனில் மனதிகன 

 ிைழ்ைாலே்துை்குை் பைாண்டுவர தவண்டியோகும். அேன்த ாது 

அவசரே் தீரம்ானம் மற்றும் ைவனை்குகற ாடு  ற்றி அ ்ப ாழுதே 

அறி ்துபைாள்ள முடியும். இேன் மூலம் போடரச்ச்ியாை 

இடம்ப றுகின்ற ேவறுைள் போடரப்ில் விளி ்புடன் இரு ் ேனால் 

வருமுன் ைாை்கின்ற ேன்கமகயை் பைாண்டு ேவிரை்்ை இயலுமான 

ேவறுைள் அளவில் அடங்ைாேகவயாகும். இ ் ிகலை்கு 

உளவிளி ்புணரவ்ிகன தமம் டுே்துவது எவ்வாறு? இேற்கு 

அவசியமான அண்மிே்ே ைாரணியாைை் பைாள்ளே்ேை்ைது 

எதுபவனில் இசக்சை்கு அடிகமயாைாது  ின்று  ிறுே்தி 

 ிோனமாை விளி ்புடன் பசயற் ாடுைகள அறி ்து பசய்ேதல 
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ஆகும். மனதின் ஆதவசே்துை்கு ்  திலாை பமதுவாை, அகமதியாை 

பசயற் டுவது இேற்ைான சிற ்ே மாற்றமாகும். 

இேன்த ாது தேகவ ஏற் டின் மனதின் பசயற் ாட்கட  ிறுே்தி 

கவை்ைை்கூட இயலுமாை இருை்கும். இவ்வாறு தேகவை்தைற்  

பசயலற்று இரு ் து விளி ்புணரவ்ு ்  யிற்சியாளனுை்கு 

மாே்திரதம கிகடை்கும் இலா மாகும். 

இவ்வாறு சலனமின்றி ்  ாரே்்துை் பைாண்டிருே்ேலுை்கு மற்றும் 

தேகவதயற் டின் பூரணமாை பசயலற்றிரு ் ேற்கு ்  ழகிை் 

பைாள்வேன் மூலம் ேனது இசக்சயின்றிய எதிரவ்ிகன மற்றும்  

அடிகமே்ேனமான  ழை்ைவழை்ைங்ைளிலிரு ்து விடு ட 

முடியுபமன்ற  ம்பிை்கை ஏற் டுகின்றது. இவ்வாறான 

 யிற்சிைகளச ் சரியாைச ் பசயற் டுே்ே அதிைமான தியான 

அனு வங்ைகள ் ப ற தவண்டி இரு ் துடன் அேகனச ் பசய்து 

 ாரை்்ை தவண்டுபமன்ற விரு ் மும் ஆரவ்மும் அவசியமாகின்றது. 

பவளியில் இரு ்துவரும் ேகடைளுை்கு முைங் பைாடுை்கும் த ாதே 

இேகனச ் பசயற் டுே்தி ்  ாரை்்ை முடிகின்றது. உடல் வலிைள், 

சே்ேங்ைள், எண்ணங்ைள் ைகரசச்லாை தமதலாங்கும் 

ச ்ேர ்் ங்ைளில் ோனாைே் தோன்றுகின்ற எதிரவ்ிகனைள்  ற்றிய 

அவோனம் இருை்குமாயின் அவற்கறை் ைட்டு ் டுே்ே 

முயல்வேற்கு ்  திலாை எதிரவ்ிகன புரியும் மனதிகனை் 

ைண்டுபைாள்ள முடியும். மன உகளசச்லுை்குள்ளாைாேவாறு 

அசச்வால்ைகள ்  ாரே்்ேவண்ணம் சலனமின்றி இருை்ை 

முடியுமாயின், மனதின் பசயற் ாட்கட இன்னும் பேளிவாை 

அறியலாம். ோனாை இடம்ப றும் எதிரவ்ிகனகயே் ேவிரே்த்ு 

பவறுமதன சாட்சியாை சலனமின்றி இருை்ை முடியுபமன்ற 

 ம்பிை்கை இேன்த ாது எழுகின்றது. இவ்வனு வம் அன்றாட 

வாழ்வின் அவசரே் தீரம்ானங்ைளுை்குச ் பசல்வேற்கு ்  திலாை, 

ேனது மனதின் சா ்திகய ஆராதிை்கின்ற ேன்கமை்கு இட்டுச ்

பசல்லும். மனம் புதுகம ் டும் அல்லது அதிரச்ச்ிை்குளாகின்ற 

ச ்ேர ்் ங்ைளில் கூட  ின்று  ிறுே்தி அவோனமாைச ்

பசயற் டுகின்ற ேன்கமகய ்  ழகிை் பைாள்ளலாம். 
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இ ் ழை்ைமானது புறச ் பசயற் ாடுைகள ் புரி ்து பைாள்ளும் 

ேன்கமகயை் கூட கூரக்மயாை்குகின்றது. 

இதுவகர எடுே்துகரை்ை ் ட்ட ைருே்துை்ைளாவன இலகுவில் 

ேவிரை்்ைை்கூடிய ஆனால் ேயாராை இராவிட்டால் ேவறுை்கு இட்டுச ்

பசல்லை்கூடிய ச ்ேர ்் ங்ைள்  ற்றியோகும். அவ்வாறான 

ச ்ேர ்் ங்ைளில் விளி ்புடன் இரு ் ேனால் ஆதவசங்ைள், 

அடிகம ்  ழை்ைங்ைள், ைாம உணரவ்ுைள் ஆகியவற்றுை்குை்கூட 

விளி ்புடன் சலனமற்று இருை்ைை்கூடிய திறன் சிறிது ைாலே்தில் 

ஏற் டுகின்ற; மனசச்ா ்திை்கு முன்னுரிகம பைாடுை்கும் 

இே்திறனினால் புலனிசக்சைளின் சங்கிலிே் போடரான வரவுகூட 

குகறய ஆரம்பிை்கின்றது. தவைே்கேை் குகறே்து 

விளி ்புணரக்வ ்  யில்வேன் மூலம்  ிறுே்துேல் மற்றும் 

கைவிடுேல் ஆகிய குணங்ைள்  ழை்ைே்திற்கு வருவதுடன், 

பின்னாளில் மனதில் பூரண ைட்டு ் ாட்டிகன ேன் கையில் 

பைாள்வேற்ைான முன் அனு வமும் கிகட ் தே உண்கம. 

ைணத ர விளி ்புணரவ்ு ்  யிற்சியின்த ாது பமதுவாை 

உளவிளி ்புடன்  ிச ்ேமாை பசயற் டுவகே ்  யிற்சி பசய்வேன் 

மூலம் கிரமமாை மதனா இசக்சயின் தைார ் பிடியினால் ஏற் டும் 

உகளசச்லில் இரு ்து சிறிது விடுேகல கிகடை்கின்றது. தீகமயான 

எண்ணங்ைளின் சை்தி மற்றும் இரு ்பு ேங்கியிரு ் து மனம் 

விளி ் ாை உள்ளோ? இல்கலயா என் கே ் ப ாறுே்துே்ோன். 

ஆைதவ, போடரச்ச்ியான உளவிளி ்புணரவ்ினால் மதனா இசக்ச 

 லவீனமாகி மண்டியிடுகின்றது. இல்கலயாயின் தோன்றிய 

இடே்திதலதய மகற ்து விடுகின்றது. சாோரணமாை போடர ்

சங்கிலியாை வரும் அே்தீய எண்ணங்ைள் இ ்த ாது 

ேனிே்ேனியான ைண்ைளாை ் பிரி ்து வர ஆரம்பிை்கின்றன. 

இேனால் மதனா இசக்சயின் அளவுைட ்ே ப ருை்ைம்  ின்று 

ஆரம்பிே்ே இடே்கே விட்டும் முன்தன பசல்ல முடியாமல் 

 லவீனமாய்  ிற்கிறது. ஓர ் சிறிய முயற்சியின் மூலதம இகே 

அைற்றிவிட முடிகிறது. இசப்சயற் ாடானது ைரம்விகனகய ் 

ப ருை்கின்ற மனதின் உள்முைமான உகரயாடகல 

 ிறுே்துவேற்ைான வழிகயே் திறை்கிறது. 
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ைண்ணுை்குள் தோன்றிய ஒர ்ைாட்சிகய எடுங்ைள். அது ஆகசகயே ்

தூண்டை்கூடிய ஒன்றாயினும் அேன் ைாம உணரவ்ு முேலிதலதய 

பேரியாது. இது தோன்றும் த ாதே  ாம் ேயார ்ிகலயில் இரு ்ோல் 

இலகுவாை ் பிடிே்து  ைே்தினால் கிள்ளிபயறிவது த ால 

அைற்றிவிடலாம். அவ்வாறு பசய்ோல் மனம் விரும்பிய ஓர ்ைாட்சி 

தோன்றி மகற ்ே ஞா ைே்கே மாே்திரம் விட்டுவிட்டு ைாட்சி 

மகற ்து விடுகிறது. அவ்வாறன்றி வழை்ைம் த ால 

விளி ்புணரவ்ின்றி முைங்பைாடுே்ோல்  ைே்தினால் அைற்ற 

முடியுமான ஒன்கற தைாடாரியால் கூட அைற்ற முடியாே வண்ணம் 

அை்ைாட்சிகய ேனோை்கிை் பைாண்டு மனம் ைாமே்தீயினால் 

தூண்ட ் ட வாய் ்புள்ளது. 

இசச் ்ேர ்் ே்திலாவது சுோைரிே்துை்பைாண்டு  ட ் கேை் 

ைண்டுபைாண்டால் அை் ைாட்சிை்குள் அை ் ட்டு அகேே் 

ேன்வசமாை்ை மனம் எடுை்கும் முயற்சிகயை் ைண்டு பைாள்ளலாம். 

 ிறுே்ேவும் முடியலாம். அவ்வாறின்றி ் த ானால் மதனா 

இசக்சயினால் பசயற் டுே்ே ் டும் போடர ்பசயல் போடரும். தீய 

த சச்ு, எண்ணம் சார ்்ே ைரம்விகன போடர ்்து பசல்லும். 

அே்துடன் திருட்டிற்குை் கூட முயலலாம். அ ்த ாது ைரம்விகன 

பூரணமகடவதுடன் அேற்ைான  லா லகனயும் பைாண்டு ேரும். 

பசயல் மட்டே்திற்கு ் த ாைாது த சச்ு மட்டே்தில் மனம் 

விழிே்துை்பைாண்டு பசயகலே் ேவிரே்்து விடுமாயின்  லா லனும் 

அகே ்த ான்று சிறியோைதவ இருை்கும். 

புே்ேப ருமான் ேனது துறவுை்கு மு ்திய வாழ்ை்கையின் மைனான 

பின்னர ்சிறு  ராயே்திதலதய துறவுை்கு வ ்ே சிறுவன் றாகுலவுை்கு 

வழங்கிய உ தேசே்தில், 

“றாகுல,  ீ உடலாதலா, த சச்ாதலா, எண்ணே்தினாதலா 

ஏோவபோன்கற ் புரிய முகனயும் முன்னர ்  ன்கு 

 ரிசீலிே்து ் ார.் அவ்வாறு  ரிசீலிை்கையில் ோன் பசய்யும் 

அசப்சயல் ேனை்கு வலிகயை் பைாண்டுவரும் அல்லது மற்றவருை்கு 

வலிகயை் பைாண்டுவரும் அல்லது ோங்ைள் இருவருை்கும் 

வலிகயை் பைாண்டுவரும் என்தறா, அது துை்ைே்கே 

அதிைரிை்கின்ற துர ்லா லன்ைகளை் பைாண்டுவ ்து தசரை்்கின்ற 



உளவிளி ்புணரவ்ின் சை்;தி மகிகம | 45 

பசயபலன உனை்கு விளங்குமிடே்தில் அசப்சயகல அ ்த ாதே 

ேவிரே்்துை்பைாள்வாயாை” என்று உ தேசிே்ோர.்  

அதேத ான்று உடலால், மனோல், த சச்ால் யாதேனும் ஒன்கறச ்

பசய்யும்த ாது, உங்ைளால் அது  ரீட்சிை்ை ் டதவண்டும். 

அவ்வாறு  ரிசீலகன பசய்கையில் அை்ைாரியம்  மை்தைா 

மற்றவரை்்தைா அல்லது  ாம் எல்தலாரை்்குதமா துை்ைே்கேை் 

பைாண்டு வருவோைதவா வலி  ிகற ்ே ைரம்  லா லன்ைகளை் 

பைாண்டுவரவல்லோைதவா உணர ்்ோல் அேகனை் 

கைவிட்டுவிடல் தவண்டும். 

அதேத ான்று  ாம் பசய்துமுடிே்ே ைாரியங்ைகளயும்  ரிசீலிே்து ் 

 ாரே்்ேல் தவண்டும் அேன்த ாது அகவ  மை்தைா பிறருை்தைா  ாம் 

எல்தலாருை்குதமா துர ் பிரதி லன்ைகளே ் ேருமாயின் இேன் 

பின்னர ் இவ்வாறான பசயல்ைகளே் ேவிரை்்ை உறுதி 

பூணதவண்டும். 

(ஆ) ஒன்றொதல் - அமமதியொதல்  

ைணத ர விளி ்புணரவ்ினூடாை  ின்று ிறுே்தி பசயற் டுவேன் 

மூலம் மனதின் அகலைள் அடங்கி அகமதியாவகே உணரலாம். 

இேகன சமாதி, மன ஒருங்கிகணவு அல்லது மன ஒருகம ் ாடு 

என்று அகழ ் ர.்  ின்;று  ிறுே்தி அகமதியாை பமதுவாை 

தவகலைகளச ்பசய்யும் ஒருவருை்கு பவளியுலகின் ைகரசச்லுை்கு 

மே்தியிலும் சமனிகலயாை மனதிகன ் த ண முடியும். ேம்கமை் 

தைா ே்துை்குள்ளாை்ை மற்றவர ் எவ்வளவு முயன்றாலும் 

அனாவசியமாை தைா ம் பைாள்ளாது ஓய்வாை இருை்ை அவரால் 

முடிகின்றது. இன்னும்  ம் விதி ் டி  ிைழ்கின்ற மிை 

அ ாை்கியமான  ிைழ்வுைகளை்கூட உணரச்ச்ிை்கு அடிகமயாைாது, 

மீண்டும் ைரம்விகன புரியாது எதிர ்்பின்கமை் பைாள்கையிகன ் 

பின் ற்றி ேன்கன ்  ாதுைாே்துை்பைாள்ள முடிகின்றது. 

இசப்சயற் ாடுைள் இவ்வாறு  ிைழ்கையில் யாவற்கறயும் 

 ரிசீலிை்கும் ேன்கமயுடன் அணுகுவது இதில் கிகடை்கும் உதிரி 

இலா மாகும். இேன் மூலம் வாழ்வின்  ிைழ்வுைகள அேன் 

த ாை்கில்  கடப ற விட்டுவிட்டு பவறும் சாட்சியாை மாற மனம் 

 ை்குவ ் டுகின்றது. அவ்வாறான பமௌனமான  ாரக்வயானது 
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இகரசச்ல் மிகு ்ே, ைலவரமான சூழ் ிகலைகள இலகுவாை 

பவன்றுவிடும். அதிரச்ச்ி ேரும் ேருணங்ைளில் மட்டுமல்லாது 

சாோரண  ிைழ்வுைகளை்கூட  ின்று  ிறுே்தி பமதுவாை 

விழி ்புடன்  ட ்துபைாள்வேன்  ன்கம என்னபவனில் இன்னும் 

தோன்றாே ஓர ் பிரசச்ிகனை்குை் ைலவர ் ட்டு வகை 

கூற ்த ாைாது அகவ  ம் அகமதியான வாழ்வுை்கு சவால் 

என் கே ஏற்று விலகி இருே்ேலாகும். 

தேகவயில்லாமல் எல்லாவற்றுை்கும்  ேட்டமகடயாது 

அகமதியாை இருை்ை ் ழகுவேன் மூலம் மனதுள் மாே்திரமல்லாது 

பவளியில் ஏற் டுகின்ற அனாவசியமான பிரசச்ிகனைகளயும் 

குகறே்துை் பைாள்ளலாம். இது அன்றாட வாழ்வுை்குை்கூட 

அகமதிகயை் பைாண்டுவரும். தியான வாழ்வுை்கும் பலௌகீை 

வாழ்வுை்குமிகடயிலான முரண் ாட்டிகன சிறிது சிறிோைை் 

குகறை்கும். வாழ்வின் துை்ைங்ைளிலிரு ்து விடு டுவேற்ைாை 

தியானே்துை்குள் ோவுகின்றவரது உளரீதியான அழுே்ேம் 

மட்டுமல்லாது உடல்சார ்்ே உ ாகேைளும் குகறவதுடன் 

அைங்ைாரமும் குகற ்து பசல்கின்றது. மனதுள் குடிபைாண்டுள்ள 

தேகவயற்ற அசச்ங்ைளும் பைாஞ்சம் பைாஞ்சமாை அைல்கின்றன. 

உளவிளி ்புணரத்வாடு ைழியும் ஒவ்பவாரு ைணமும் மனதின் 

பவளித ாை்கி விசிறும் ேன்கம குகற ்து பசல்வதுடன் உள்த ாை்கி 

ஒருமுை ் டும் ேன்கம அதிைரிே்துச ் பசல்கின்றது. இகே 

ஆகமபயான்று ேன் அகவயவங்ைகள ேன் ஓடட்ிற்குள் இழுே்துை் 

பைாள்வேற்கு உவகமயாை்ைலாம். பவவ்தவறு தூண்டல்ைகள 

த ாை்கிை் குரங்குத ால  ாயும் ஆகசயின் ேன்கமயும் 

குகறகின்றது. 

பவவ்தவறு தூண்டல்ைகள த ாை்கி ்  ாய்வகேே் ேவிரே்்து 

மனதிகன ஒதர இலை்கில் பசலுே்ே ்  ழகுவேனூதட  மது 

பிரோன இலை்கிகன த ாை்கி மனதின் ைகேயாடகலே ்

திரு ் லாம். இேன்மூலம், அவ்விலை்கினூதட மனமானது 

ஒருகம ் டுவேற்ைான சமிை்கஞைள் வர ஆரம்பிை்கின்றன. அேன் 

மூலம் மனம் பமதுவாை ஒருங்கிகணய ஆரம்பிை்கும். 
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இவ்வாறு  ின்று  ிறுே்தி பமதுவாை விளி ்புணரவ்ுடன் 

பசயல்புரிய ்  ழகுவேன் மூலம் உளவிளி ்புணரவ்ானது 

தமம் டுவதுடன் மன ஒருகம ் ாடட்ிற்ைான  ல ைேவுைள் 

திறை்கின்றன. தமற்கூறிய மனசச்ா ்தி, ஒருமுை ் டும் ேன்கம, 

 ிகலயான  ிகல ஆகியவற்கறை் பைாண்டு மனகே த ாை்கி 

ஓடிவருகின்ற புறவயமான தூண்டல்ைளின் அளகவயும் 

ைணிசமாைை் குகறை்கின்றது. இதுவும்  ின்று  ிறுே்தி 

பசயல்புரிவேன் மற்றுதமார ் இலா மாகும். இது மனதின் அடுே்ே 

 டி ிகல மாற்றமாவதுடன் அன்றாட வாழ்வில் அனு விை்கும் 

 ிகலகயவிட முன்தனற்றே்கேை் ைாட்டும். இேன்த ாது 

உளவிளி ்புணரவ்ிற்கும் மன ஒருகம ் ாட்டிற்கும் இகடயிலான 

சமனிகல குழம் ாது  ாரே்்துை் பைாள்ளல் அவசியமாகும். 

இல்லாவிடில் தியானே்கேே் போடரவ்து ைடினமாை வாய் ்புள்ளது. 

அ ்த ாது ஏமாற்ற மன ிகல தோன்றி இன்னும்  ிகலகமகய 

தமாசமாை்கிவிடும். ைலங்கிய  ீரில் தூசுைள் பமதுவாை ்  டிவது 

த ால மனம் அகமதியகடய ஆரம்பி ் து மன 

ஒருகம ் ாட்டிற்ைான முன் அகடயாளமாகும். அேனாதலா 

என்னதவா ேரம் உ தேசங்ைளில் கூட மனசச்ா ்திகய, மன 

ஒருங்கிகணவேற்கு முன்னோைதவ  யிற்றுவிை்ை ் டுகின்றது. 

(இ) விவசட பொரம்வ 

ேரம் உ தேசங்ைளில் இவ்வாறு குறி ்பிட ் ட்டுள்ளது. “மன 

ஒருங்கிகணவின் ால் எம்கம அகழே்துச ் பசல்லும் எல்லாமும் 

ஞானம் வளரவ்ேற்ைான அடி ் கடை் ைாரணங்ைளாகும்.” இேன் டி, 

உளவிளி ்புணரவ்ு கூட ஞானே்திற்ைான அடி ் கட 

தேகவயாைதவ ைருே ் டு கின்றது. ஆகையால் ைணத ர 

விளி ்புணரக்வ  யிற்சி பசய்கையில்  ாம் ைகட ்பிடிை்கும் 

சலனமற்று அகமதியாகும் ேன்கம த ரடியாை ஞானே்திகன 

வளரை்்கும் ஆோரமாகின்றது. 

விஞ்ஞான ரீதியிலான ஆராய்சச்ி அல்லது ைற்கை த ரம் ேவிர ்்ே 

ஏகனய எல்லா த ரங்ைளிலும் மனிேன் ேன்கன த ாை்கி வருகின்ற 

எ ்ேவிடயே்கேயும்  ரிசீலகன மன ிகலதயாடு அணுகுவது 

கிகடயாது. அவற்றிகன கவே்து, ோன் இலா மகடவது எவ்வாறு 
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என்தற அணுகுகிறான். அல்லது அேற்கும் ேனை்குமிகட ் ட்ட 

போடரப்ிகன உறுதி ் டுே்ேதவ முயல்கின்றான். இேனால் 

ேன்னாதலா பிறராதலா ஏற் டுே்ே ் ட்ட தமம்த ாை்ைான ைருே்து 

 ிகலயாதலதய அகேை் ைாண்கிறான். மீண்டும் மீண்டும் 

இேகன ்புரியும்த ாது ோதன உருவாை்கிய ைருே்து  ிகல 

இன்னுமின்னும் சை்தி ப றுகின்றது. பின், இது மனதின்; 

ஆழே்திற்குச ் பசன்று விடுகின்றது. பின்னர ் அை்ைருே்து  ிகல 

சார ்்தே  ல்லது, பைட்டது, அழைானது, அவலட்சணமானது, 

 ன்கமயானது தீகமயானோைே் தீரம்ானங்ைகள எடுை்கிறான். 

எதிரவ்ிகனயும் புரிகிறான்.  ழை்ைமான ஓர ்தூண்டகல மனிேன் 

ோன்  ழகிய விேே்திதலதய எ ்த ாதும் அணுகிறாதன ஒளிய 

அேன் உண்கம  ிகலகய அறிய அவோனம் பசலுே்துவதில்கல. 

இவ்வாறு அடிை்ைடி ைாணுகின்ற ஓர ்விடயே்கேை் ைாணுகின்றதே 

ஒளிய அேன் முழுகமயான சுயரூ ே்கே  ாம் எ ்த ாதும் 

அறிவதுமில்கல. அறிய முயல்வதுமில்கல. அோவது  ம் 

அவோனம் பசலுே்ே ் டுவது எ ்த ாதும் அ ்ப ாருள் அல்லது 

பசயல்  ற்றிய ஒரு தைாணே்திற்கு மட்டுதம. எ ்ேபவாரு 

விடயே்திற்கும் அேற்தை உரிய ஆரம் ம், இரு ்பு, முடிவு உண்டு. 

அவ்வாறு அேன் தோற்றம், வாழ்வு, மகறவு  ற்றி அவோனிை்ைாது 

எ ்த ாதும் அகவ  ற்றிய  ம் விரு ்பு பவறு ்புை்ைதளாடு  ாம் 

 ின்றுவிடுகிதறாம். இவ்வாறு பசய்யும் ஒருவர ் ோன் ைாண் து 

இவ்விடயே்தின் ஒரு தைாணே்கே மாே்திரதம என் கே ஒருத ாதும் 

அறிவதில்கல. ோன் ைாண் கேவிட ஆழமான புரிய ் ட 

தவண்டிய  ை்ைங்ைள் இரு ்தும் அவர ் அேகன ஏற்  தில்கல. 

அ ்புரிேகல அகடயை்கூடிய வழிவகைைள் இரு ் ோைை்கூட 

அவர ்அறி ்திரு ்  தில்கல.  

இவ்வாறான தமம்த ாை்ைான அவோனி ்புைளினூடாை ் 

ப ற ் டும் ேனி மனிேே் தீரம்ானங்ைகள அவர ் அணுகுவது 

அவருகடய சுயவிரு ்பு பவறு ்புைளுை்குள் இரு ்ே  டிதய ஆகும். 

 ிழற்த ய்ைள் த ான்ற இ ்ே மதனா உலைமானது உள்ளகே 

உள்ள டி அறிவகேவிட அதிை மூடை்ைகேைளால்  ிரம்பியோகும். 

இேனுடன் தசரே்்து என்றும் அழியாே  ிகலயான  ான் ஒருவன் 

உள்தளன் என்ற எண்ணமும் இகண ்து விட்டால் இன்னுமின்னும் 

அதிைமான மூட  ம்பிை்கைைளிற்கு அது விே்திட்டுவிடுகின்றது. 
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அம்மூட  ம்பிை்கைைள் கூட தவர ்்பிடிை்கும் ஆற்றல் 

பைாண்டுள்ளன. அவ்வகையான  ம்பிை்கைைளால்  ிகற ்ே 

மனதுள்  ான்கு வகையான பிகழயான புரிேல்ைள் தோன்ற 

வாய் ்புள்ளோை புே்ேப ருமான் கூறுகின்றார.் அகவயாவன: 

 ிகலயற்றகே  ிகலயாைை் பைாள்ளல், துை்ைே்திகனச ்

ச ்தோசமாைை் பைாள்ளல், அசு மானவற்கற சு மாைை் பைாள்ளல், 

 ான் இல்லாகமகய  ான் இரு ் ோைை்பைாள்ளல். இவ்வாறான 

மனதுை்கு எனை்பைாரு  ிகலயான இரு ்பு இல்கலபயன்ற 

சூட்சமமான புரிேகல அகடய வாய் ்பில்லாமல் த ாகிறது. 

இவ்வாறான துர ்் ாை்கிய  ிகலை்குச ் பசல்லை் ைாரணம் முேன் 

முேலாை ஓர ் விடயே்கே அணுகும்த ாது  ரிசீலகன மனதுடன் 

அணுைாது அவசரமாை புரிேபலான்கற ஏற் டுே்திை்பைாள்வதே 

ஆகும். ஐம்புலன்ைளிலிரு ்து கிகடை்கும் முேலாவது தூண்டலுை்தை 

விளி ்புணரவ்ற்ற மனம் அவசரமாை  ழை்ை தோசே்தில் திடீர ்

தீரம்ானம், புரிேல்ைளுை்கு ் த ாய்விடுகின்றது. எதிரவ்ிகனயும் 

புரி ்து விடுகின்றது. ப ாறுகமயுடன் பசயற் டும் ஒருவருை்கு 

இ ் ிகலயில் மனதுள் ஏற் டும் ைலவரமான  ிகலகம 

பேரிவேனால்  ழை்ை தோசே்தில் தீரம்ானங்ைகள எடுை்ைாது 

 ின்று  ிறுே்தி விளி ்புடன் பசயற் டுவேன் மூலம் உண்கமே் 

ேன்கமகய தூய புரிேகல அகடய முடிகின்றது. 

இ ்புரிேலானது ேனது எ ்திரே்ேனமான  ழை்ைவழை்ைங்ைளால் 

மனதின் உள்தளயும் புற உலகிலும் எவ்வாறு சிை்ைல்ைகளே் 

தோற்றுவிை்கின்றது என் து புரிய வருகின்றது. இவ்வாறு 

உள்தளயும் பவளிதயயுமான முடிசச்ுை்ைகள அவோனிை்கும்த ாது, 

ேன்கனே் ோன் ஏமாற்றும் மனதின்  ியாய ் டுே்ேல்ைகளை்கூட 

விளி ்புணரவ்ு அறி ்துபைாள்கின்றது. ஒவ்பவாரு பசயலுை்கும் 

ைாரணமான மு ்கேய பசயல்  ற்றிய அறிேல் உண்டாவதுடன், 

மிைவும் சூட்சமமான ேளே்தில் தோன்றி மகறயும் புள்ளிைளாை 

தவைமாைச ் பசயற் டும் மனதின் பசயல் ிகலைகளை்கூட 

ைண்டுபைாள்ள முடிகின்றது. இவ்வாறான தவைமான 

மாற்றங்ைகளை் ைாண முயற்சிை்கும்த ாது மனதின் உறுதி 

அதிைரிே்துச ்பசல்கின்றது. 
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ைணத ரே்தில் தோன்றி மகறயும் தவைமான பசயற் ாடுைகளை் 

ைண்டுபைாள்ளும்த ாது  ிகலயான “ ான்” ஒருவன் உள்தளன் 

என்ற ைருே்து ிகல ைகரய ஆரம்பிை்கின்றது. எதுவிே 

 ரிசீலகனைளும் இன்றி, “ ாபனாருவன் உள்தளன்” என்ற 

ைருதுதைாகள கமய ் டுே்திய  ாரக்வ யோரே்ே்ே்கே மகறேத்ு 

விடுகின்றது. எல்லாவற்கறயும் ேனோை்கிை் பைாள்ள தவண்டும் 

என்ற ேன்கமை்கு  ான் என்னுகடயது என்ற உணரத்வ 

மூலைாரணமாகும். உள விளி ்புணரக்வ ்  யிற்சி பசய்யும்த ாது, 

 ான் என்கின்ற இவ்வுணரவ்ு பவவ்தவறு முன்ைாரணங்ைளின் 

விகளதவ என்றும் ேனியான,  ிகலயான இரு ்ப ான்று இல்கல 

என் தும் புரியவரும். அே்தோடு,  மது குறுகிய தைாட் ாடுைள் 

 குதியான புரிேல்ைளின் தமல் ைட்டிபயழு ்  ் ட்டகவதய 

என் தும் புரியும். முழுகமயுடன் ஒ ்பிடுகையில்  ாம் ஒரு 

நுண்ணுயிரத் ால என்றும் ஒ ்பீட்டு ரீதியில் புரிய வருகிறது. 

மனிேனின் பிற ்பு, இற ்பு  ற்றிய பேளிவும் ேமை்குள் தோன்றும் 

உணரவ்ுைளின் தோற்றம் மற்றும் மகறவும் கூட மனதுை்கு ் 

புல ் டுகின்றது. 

இேனூடாை  ிகலயின்கம, மாறும் ேன்கம  ற்றிய பேளிவு 

அதிைரிை்கின்றது. தோன்றலும் மகறவும் இவ்வாறு 

பேளிவுறுகையில் ோன் ஒரு ேனி அலகு என்ற ேன்கமகய விட்டும் 

போடர ் பசயற் ாடுைளின் பைாே்தியை்ைமாை ேன்கன 

ைாணை்ைாண,  ிகலயான ஆன்மா  ற்றிய ைருதுதைாள் 

தைள்விை்குறியாகி விடுகின்றது. ேன்கன முன் ிகல ் டுே்திய 

சி ்ேகனயூதட எழுகின்ற  ல்வகைகம  ற்றிய  ாரக்வயும் 

அைன்று விடுகின்றது. “ ான்”, “எனது” என்ற சி ்ேகன ் த ாை்கின் 

அடிே்ேளதம, ைனவு த ான்ற இவ்வாழ்கவ  ிே்திய,  ிகலயான 

ஒன்றாைை் ைருதுவதே ஆகும். உளவிளி ்புணரவ்ு சை்தி ப றும்த ாது 

“ ான்” எனும் உணரவ்ு பவளியிலிரு ்து மற்றவரை்ளால்  ம் 

மனதுை்குள் த ாட ் ட்டபேன்றும் போடரச்ச்ியான 

 ாவகனயினால் வலு ்ப ற்றபேன்றும் புலனாகின்றது. இே்துடன் 

 ின்று விடாது இன்னும் போடரச்ச்ியாை இரு ்பின் யோரே்்ேே்கே 

புரிய முகனகையில் அேன் தோற்றமும் மகறவும் ேனது 

ைட்டு ் ாட்டில் இல்கலபயன் கேை் ைண்டுபைாள்ளை் 

வாழ்பவன் து  ாம் விரும்பிய டி பைாண்டு பசல்லமுடியாே 
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ஒன்பறன் கேை் ைண்டு பைாள்ளலாம். அது துை்ைே்தின் 

 ிகலயான ேே்துவே்கே விளை்கிச ் பசல்லும். 

உளவிளி ்புணரக்வ ்  ழகுவேற்ைான  ின்று,  ிறுே்தி, பமதுவாை 

தவகல பசய்யும்த ாது மனம் ஒருகம ்  ாடகடவதுடன் எல்லா 

அனு வங்ைளுை்குமான ப ாதுே் ேன்கமயான  ிகலயின்கம, 

இேனால் ஏற் டும் துை்ைம், ேன்னால் இசப்சய ற் போடகரை் 

ைட்டு ் டுே்ே முடியாகம ஆகியன புல ் டுகின்றன. 

தொனொகச ்கசயற்படல் 

உளவிளி ்புணரவ்ு, தமன் டுகையில்  ற்ைருமங்ைள் புரிவது 

இலகுவாகின்றது. உள்வருகின்ற எல்லா புலனுணரவ்ுைள்  ற்றிய 

அறிேல் துல்லியமாகும் த ாது அவற்றில் உை ்ேகே மட்டும் 

பேரி ்து உள்பளடுை்கும் ேன்கம தமம் டுகின்றது. திறகமயான 

ஓர ்வாயிற்ைா ் ாளன் ேனது முேலாளிை்கு விசுவாசமான  ன்கம 

 ய ்  கவைகள மட்டும் உள்தள அனுமதிே்து மற்றகவைகள 

ேவிரே்்து விடுவது த ால இங்கு விளி ்புணரவ்ும் பசயற் டுகின்றது. 

இவ்வாறான வாயிற்ைா ் ாளன் இல்லாேவிடே்து மனம் 

அ ாயமானவர ்ைகளை்கூட உள்தள வர அனுமதிே்து விடுகின்றது. 

சிற ்ே வாயிற்ைா ் ாளன் ஒருத ாதும் அவசரமாை தவகல 

பசய்வதில்கல. அவசரமின்றி  ின்று  ிறுே்தி  ன்றாைே் தேர ்்து 

ேனது முேலாளிை்கு  ன்கம விகளவிை்கும் பிரபுை்ைகள மாே்திரம் 

உள்தள எடுே்துை்பைாண்டு தீகம  யை்ைை்கூடியவரை்கள 

பவளிதயற்றி விடுகின்றான். உடலில் த ாபயதிர ்்புச ் சை்தி 

பசயற் டுவதுத ால ஆன்மீை ்  ாதுைா ்பு மனதுை்குே் 

தேகவ ் டுகின்றது. ஒருவர ் ோரம்ீை வகைகூறலுடன் 

பசயற் டு வராயின் அவசர தைா ே்தில் கூட சமூை  ீதிகயை் 

ைா ் ாற்ற தவண்டுபமன்ற எண்ணம் ோனாை 

ஏற் ட்டுவிடுகின்றது. உளவிளி ்பு தமம் டும்த ாது தோன்றுகின்ற 

குணவியல் ானது  ாவே்துை்கு ்  ய ்ே சு ாவம் அதிைரிே்துச ்

பசல்வோகும். அதேத ால ேனது  கழய  ழை்ைவழை்ைங்ைகளதய 

சவாலாை த ாை்கும் ேன்கம இேன் இன்னுபமாரு இலா முமாகும். 

இவ்வாறு  யிற்ற ் டாே ைட்டாை்ைாலி மனபமான்றிற்குள்  ல்ல 

சி ்ேகனைள் அல்லது  ற்குண இயல்புைள் ஆகச மற்றும் 
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ஆ ாசங்ைளால்  சுை்ை ் ட்டு  லயீனமாகிவிடும்.  ல்ல 

சி ்ேகனைள் இவ்வாறு பிற்த ாை்ைகடவேனால் அவற்கற 

பவற்றிகய த ாை்கி  ைரே்்துவது ைடினமாகிவிடும். 

எவ்வாறாயினும் துர ் எண்ணங்ைள் இவ்வாறு ேறிபைட்டு உலாவிே் 

திரிவகேை் ைட்டு ் டுே்ே முடியுமாயின் அல்லது குகறை்ை 

முடியுமாயின்  ல்ல எண்ணங்ைளுை்கு உள்நுகளய வாய் ்புை் 

கிகடை்கின்றது. இேன்த ாது மனதுை்குள் த ரம்கறயான 

 ிகல ் ாடு தோன்றுவோல் மனதிகன ோன் விரும்பியவாறு 

ைட்டியகமை்ை முடியுபமன்ற  ம்பிை்கை பிறை்கின்றது. 

இவ்வாறான  ல்பலண்ணங்ைள் மனதுை்குள் எழுவது இ ் ிகலயில் 

ேவிரை்்ைமுடியாே ஒன்று. ஏபனனில் இேற்கு முன்கனய 

 யிற்சிைளில் வலுை்ைட்டாயமாைை் ைட்டியகமை்ை ் ட்ட 

எண்ணங்ைளின் பிரதி விகளவாைதவ இ ் ல்பலண்ணங்ைள் 

உள்நுகளவேற்ைான ச ்ேர ்் ங்ைள் இயல் ாை உருவாகின்றன. 

இ ் ிகல ் ாட்டுடன் புே்திை்கூரக்மயும் இகண ்துவிட்டால் 

 ற்பசயல்ைளிற்கிகடதய பிரோன  ற்பசயலாை உளவிளி ்புணரவ்ு 

மலரும் என் தில் எதுவிே ச ்தேைமுமில்கல. 

மனிே மனதின் பூரணேத்ுவே்திகன விளை்கும் சீனாவின் ோதவா 

வாே நூலான வுh  ளு உச வ ழை வா  புழடன n குடழற ச இல் 

இவ்வாறு குறி ்பிட ் ட்டுள்ளது. யாபோருவர ்“பசயல்ைகள  ாதன 

பசய்கின்தறன்.” எனும்  ிகலயிலிரு ்து “பசயல்ைள் யாவும் 

ோனாைதவ இடம் ப றுகின்றன” எனும்  ிகலகய அகடவதே 

பூரணே்துவம். முேலில் வலி ்து பசய்யும் யாவும் பின்னர ்

 ழை்ைமாகிய பின் ோனாை இடம்ப றுவகேதய இது கூறுகிறது. 

உளவிளி ்புணரவ்ு ்  யிற்சியானது உலகில் மனிேனின் தமம் ாடு 

ைருதி ைற்பிை்ை ் டும் எல்லா ேரம் உ தேசங்ைதளாடும் 

ஒே்து ்த ாகின்ற ஓர ் யிற்சியாகும். 

நின்று நிறுத்தி கசய்தல் 

ைட்டாை்ைாலி மனதின் இயல் ான தவைமான  ாய்சச்ல், 

அவோனமின்கம மற்றும் சுணை்ைம் அல்லது பசயலூை்ைம் 

அசப்சயகலை் ைண்டறிேலுை்குமிகடயிலான ைால இகடபவளி 

ஆகியவற்றிற்கு எதிராை உளவிளி ்புணரவ்ிகன ்  யிற்சி 
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பசய்யும்த ாது ைட்டில்லாமல்  ாய் ்து திரியும் மனது அடங்ை 

ஆரம்பிை்கின்றது.  வீன வாழ்வுமுகறயின் அன்றாட 

சவால்ைளுை்கு முைங்பைாடுை்கும் முைமாை  ாம் 

அகமே்துை்பைாண்டுள்ள தவைமான வாழ்ை்கைச ்

பசயற் ாடுைளுை்கிகடயில் இ ் யிற்சிைளுை்ைான ைாலத ரே்கே 

ஒதுை்கிை் பைாள்வது மிைவும் ைடினமான ஒன்று. ஆயினும் இ ் வீன 

வாழ்வு முகறயின் ைலவரங்ைளினால் ஏற் டுகின்ற 

துரவ்ிகளவுைளுை்குச ் சிற ்ே  ிவாரண முகறயாைவாவது இவ் 

உளவிளி ்புணரக்வே ் தேர ்்பேடு ் தும் த ரம் கிகடை்கும் 

த ரங்ைளில் ேமது தவகலைகள  ின்று  ிறுே்தி அவோனே்துடன் 

பசய்து  ழகுவதும் அவசியமாகின்றது. இேன் மூலம்  ம் அன்றாட 

வாழ்வுை்கும் விகனே்திறன், மன அகமதி, பசயல்திறகம ஆகிய 

சிற ்பியல்புைளும் தசர ்்து பைாள்கின்றன. 

தியானே்தின் முன்தனற்றே்துை்ைாை ்  யன் டுகின்ற 

விளி ்பு ிகல, புலன் உணரவ்ுைளின்  ண் டட் ேன்கம, மன 

ஒருகம ் ாடு ஆகியவற்கற தமம் டுே்ே பசயல்ைகள  ிறுேத்ி 

 ிறுே்தி, பமதுவாை, அவோனமாை பசய்து  ழைல் அவசியம்.  ாள் 

முழுவதும் பூரணமாை தியானே்திதல ஈடு டுதவாரை்்கும் கூட 

இ ் ழகுேல் மிைவும்  யன்ேரவல்லது. ஒரு தயாகி கையிழ ்ே 

ேனது மன ஒருகம ் ாட்டிகன மீளவும் ேன்கைவச ் டுே்ே 

இ ் யிற்சிைள் இன்றியகமயாேகவயாகும். ஒரு தயாகியின் 

அனு வம் இவ்வாறு வி ரிை்ை ் டுகின்றது. ஒரு ேடகவ 

 ழை்ைதோசே்ோல் விளி ்புணரவ்ின்றி தவறு ைற் கனயில் 

கைைகள மடை்கியகே அறி ்து, உடதன கைைகள  கழய 

 ிகலை்குை் பைாண்டு பசன்று மீண்டும் விளி ்புணரவ்ுடன் 

பமதுவாை மடை்கியோைை் குறி ்பிட ் டுகின்றது. விளி ்புணரவ்ு ் 

 யிற்சியின்த ாது அவயவங்ைளின்  ிகலமாற்றமான  ீட்டுேல், 

மடை்குதுல், குனிேல்,  ிமிரே்ல் ஆகியன முை்கிய ச ்திைளாைை் 

பைாள்ள ் டுகின்றன. இசச் ்திைளில் விளி ்புணரவ்ுடன் 

பசயற் டுேல் முை்கிய  யிற்சி அங்ைமாகும். 

இவ்வாறான  யிற்சிைள்  ம்முள்  ல விதசட புரிேல்ைகளயும் 

தோற்றுவிை்கின்றன.  ழை்ைங்ைளின் போகு ்த   ான், தோன்றும் 

எல்லாம் மகற ்து விடுகின்றன.  ிகலயின்கம மட்டுதம 
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 ிகலயானது த ான்ற புரிேல்ைள் இேற்ைான உோரணங்ைளாகும். 

ைலவரம்  ிகற ்ே  ழை்ைவழை்ைங்ைளுை்கு அடிகமயான 

ஒருவருை்கு “ ான் உள்தளன்” எனும் அைங்ைார உணரவ்ு அதிைம். 

மன அழுே்ேமும் அதிைம்.  ின்று  ிறுே்திச ் பசயற் ட முகனயும் 

வகரை்கும்  ழை்ைங்ைதள  ம்கமை் ைட்டியாள்கின்றன என் கே 

 ாம் உணர முடியாது. சில விதசட தியான முகறைளில் குனிேல், 

 ீட்டுேல், மடை்குேல் த ான்ற பசயல்ைகள ஆரம் ம், மே்தி, முடிவு 

ஆை தவறு டுே்தி அவோனிை்ை ் ழை்குவேன் மூலம் எல்லாச ்

பசயல்ைளுை்குமான ப ாது இயல்புைகளை் ைண்டுபைாள்ள வழி 

கிகடை்கின்றது. இன்னும்  ன்கு அவோனிை்கும்த ாது 

எண்ணங்ைளும் பசயல்ைளும் அவற்றிற்குரிய இற ்ே ைாலே்தில் 

உருவாை்ை ் ட்ட ைாரணங்ைளின் விகளவாை ோனாை 

இடம்ப றுவகேயும் மனம் ைண்டுபைாள்கின்றது.  

அ ்ே ்ே த ரங்ைளில் தோன்றும் உணரவ்ுைள், ேன்கமைள் யாவும் 

அதே ைணே்துள் மீேதமதுமின்றி அழி ்துத ாவகேை் 

ைாணை்கிகட ்பின் அவ் தயாகியின் மனதுள் இது ப ரும் 

 ாரதூரமான உணரவ்ு மாற்றங்ைகள உருவாை்கும் மற்றும் இவ் 

அனு வே்தினூதட அவரின் எண்ணம், த சச்ு, பசயற் ாடுைளில் 

ப ரும் மாற்றம் உருவாகின்றது.  ை்குவமும் அகமதியும் 

குடிபைாள்ள ஆரம்பிை்கின்றன. இேனால் தயாகிை்கு அ ்ே ்ே 

பசயற் ாடுைள், எண்ணங்ைள் மற்றும் வலிைள் அேன் 

சு ாவே்திதலதய தேய் ்து முடிவகேை் ைண்டுபைாள்ள 

இடங்கிகடை்கின்றது. விளி ்புணரவ்ானது இசப்சயற் ாடுைளின் 

தோற்றம், மாற்றம் மற்றும் மகறவிகன பவறும் சாட்சியாை 

அவோனிே்துை்பைாண்டிருை்கின்றது. 

சாோரணமாை இடம்ப றுவது என்னபவனில், ஒரு பசயலின் 

முடிவில் அது முழுகமயாை முடிவகடவகேை் ைாணாமல் அடுே்ே 

பசயகல அவோனிை்ை மனம்  ாய் ்துவிடும். அேனால் எ ்ே 

பசயகலயும் முழுகமயாை அவோனிை்கும் அவைாசம் மனதுை்குை் 

கிகட ் தில்கல. இதுதவ  ை்ைச ் சார ்ான  ரிசீலகன, 

முழுகமயற்ற எண்ணங்ைள், துர ் ஆதவசங்ைள் என் வற்றுை்ைான 

ைாரணம், இதுவகரை்கும் மகறை்ை ் ட்ட, பசயல்ைளின்  குதிைள் 

உளவிளி ்புணரவ்ினால் பவளிை்பைாண்டுவர ் டுகின்றன. இேன் 



உளவிளி ்புணரவ்ின் சை்;தி மகிகம | 55 

மூலம் ஒன்கற பூரணமாைை் ைண்டுபைாள்ளும் திறன் வளரக்ின்றது. 

மூசச்ிகன அவோனிை்கும் தியானம் இேற்ைான மிைசச்ிற ்ே 

உோரணமாகும். இேன்த ாது முகறதய  ாம் இவ்வாறு ைணத ர 

விளி ்புணரவ்ிகனே் போடர ்்து  யிற்சிபசய்கையில்  மது 

உலைம் பைாஞ்சம் பைாஞ்சமாை சுருங்கி, மனம் மூசச்ுை்குள் 

மட்டு ் டுே்ே ் ட்டு விடுகின்றது. பின்னர ்மூசச்ும் கூட தேய் ்து 

தேய் ்து மூசச்ு தவகல பசய்கிறோ? இல்கலயா? என்ற  ிகலகய 

அகட ்ே பின்னரும் அவோனே்கே முறிை்ைாது 

 ாரே்்துை்பைாண்டிரு ்ோல் உணர ்்து பைாள்ளலாம். எகேயும் 

அவோனிை்ைாவிட்டாலும் அவோனே்துடன் முழுகமயாை 

இகண ்து  ாமும் அவோனமாைதவ மாறிவிடலாபமன் கே 

இேகனதய பூரணே்துவம், முழுகம என்கிறாரை்ள். 

எண்ணங்ைளின் போடரச்ச்ி அல்லது சி ்ேகனச ்பசயற் ாட்கடை் 

ைட ் ேற்குே் பேரியாேோதலதய மனிேன் ோதன உருவாை்கிய 

சி ்ேகனை்குள் அை ் ட்டு சிை்கிே் ேவிை்கின்றான். மிை தவைமாை 

 ைரும் இசச்ி ்ேகனச ் பசயற் ாட்கடே் ேற்ைாலிைமாை மறை்ை 

புலனிசக்சைளுள் திகளை்ை முயல்கின்றான். இேற்ைான 

தூண்டல்ைகள புற உலகில் இரு ்து ப றுவதுடன் இன்கறகய விட 

 ாகள இன்னும் ருசிமிகு ்ே தூண்டகல ் ப ற்று ் புலன்ைளுை்கு 

இன் மிகளை்ை மும்முரமாைச ் பசயற் டுகின்றான். மனமும் 

பமன்கமயான ேன்கமகய விட்டும் வன்கமயாைை் பைாண்தட 

பசல்கின்றது. 

 ாளுை்கு  ாள் அதிைரிே்துச ் பசல்லும் இ ்புலனின் ே் தேடல் 

கைவிட ் டாவிடில் அதுப ரும் அழிவிற்தை இட்டுச ் பசல்லும். 

 வீன மனிேனின் ரசகன வன்கமயான புலனுணரவ்ுைகள 

த ாை்கிதய  ைரவ்ோல் பமன்கமயான அழகியல் சார ்்ே ரசகன, 

இயற்கைகய ரசிே்ேல் த ான்றவற்றிலிரு ்து விலகிதய 

பசல்கின்றான். இயற்கையின் அழகை ரசிே்து ்ப றை்கூடிய தூய 

இன் ே்திகன இழை்கின்றான். இேற்கு ்  திலாை மனிே ஆயுகளை் 

குகறை்கின்ற, அகமதிகயை் குகலை்கின்ற பசயல்ைளினூதட 

இன் மகடய முகனகின்றான். உலகின் பவளிே்ேளே்தில் 

ஏற் டுகின்ற இவ் ஆதராை்கியமற்ற பசயற் ாடுைளின் 
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பின்னணிதய மனிே மனம் வரவர வன்கமயாகிை்பைாண்தட 

பசல்வதுோன். 

மனிேனின்  ிைழ்ைால இயல்புைகள கவே்து ்  ாரை்்கையில் 

அவனின்  ற்குண இயல்புைள் எண்ணிை்கையிலும் ேரே்திலும் 

குகற ்துபைாண்டு பசல்வகேை் ைாணலாம். இவ் அனரே்்ே மானது 

எதுவிே வகைகூறலுமற்ற போழில்நுட் ே்தின் ேறிபைட்ட 

ோை்ைே்திற்குள்ளான தமற்ைே்திய, கீகழே்தேய அகனவருை்கும் 

ப ாதுவானோகும். இ ் லமான சவாலுை்குே் ேனியான  தில் 

உளவிளி ்புணரவ்ிடம் மட்டுதம உள்ளது. இவ்வாதற 

உளவிளி ்புணரவ்ானது சாோரண பலௌகீை வாழ்வுை்கும் 

இன்றியகமயாே ஒன்றாைே் திைழ்கின்றது. 

இதில்  ாம் அவோனே்கேச ் பசலுே்ே தவண்டியது 

விளி ்புணரவ்ின் உளவியல்சார ்்ே  குதியின் தமதலதய ஆகும். 

போடர ்  யிற்சி  ின்று  ிறுே்தி அவோனமாைச ் பசயற் டல் 

த ான்றவற்றால் மனதுை்குை் கிகடை்கும் ஆற்றல்ைகள மூன்று 

விேமாைை் பைாள்ளலாம். 

• (அ) மனது அேன் ேன்கமயில் உயரே்ல் அல்லது 

கூரக்மயாேல். 

• (ஆ) குறிே்ே பசயல் அல்லது ப ாருள்  ற்றிய 

குறி ்புை்ைள் ேன்கமைள்  ற்றி அறிேல். 

• (இ) ப ாருள் அல்லது பசயலுடன் த ருை்கு த ர ்

முைங்பைாடுே்து உறவாடல். 

(அ) மனம் அதன் தன்மமயில் உயர்தல் மற்றும் 

கூரம்மயொதல். 

போடரச்ச்ியான உளவிளி ்புணரவ்ு ்  யிற்சிைகள ் த ால 

மனதிகனச ் பசளி ் ாை்கும் இன்பனாரு விடயம் கிகடயாது. 

இே்போடர ்  யிற்சியினூதட கிகடை்கும் கேரியம் அ ்த ாகேய 

மன ிகலகய மட்டுமல்லாது எதிரை்ால மன ிகலகயை்கூட 

சை்தி ் டுே்ே வல்லது. இது மனதின் ஆழே்கே  மை்கு 

பவளிை்ைாட்டும் த ரடி அனு வம் ஆகும். 
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(ஆ) குறித்த கபொருள் அல்லது கசயல் பற்றிய குறிப்புக்கமள 

அறிதல். 

போடரச்ச்ியான உளவளி ்புணரவ்ிகன ப ருங்குகையில் 

அவோனிை்கும் ப ாருள் அல்லது பசயல்  ற்றிய முழுகமயான 

 ாரக்வ அவசியம். அவோனிை்கும் பசயகல தமதலாட்டமாை ் 

 ாரை்்கும்த ாது கூட முன்னகரவிட விே்ேயாசமாைே ்

தோன்றினாலும் கூட அதில் இன்னும் பேரி ்துபைாள்ள தவண்டிய 

 ாைங்ைளும் மீேமுள்ளன என் கே மறுை்ை முடியாது. அதுத ால் 

தமதலாட்டமான  ாரக்வயின்த ாது ேவறான, மாய 

உணரவ்ுடனான புரிேல்ைளும் இடம்ப ற வாய் ்புள்ளது. 

இ ் ிகலயில் போடரச்ச்ியாை விளி ்புணரக்வ ்  யிற்சி 

பசய்கையில் இேற்கு முன் ைாணாே பவவ்தவறு அங்ை 

லட்சணங்ைள், இயல்புைள்  ாரக்வை்கு ் ட வாய் ்புள்ளது. 

உோரணே்திற்கு மூசச்ுச ் பசயற் ாட்கட அவோனி ் ோய்ை் 

பைாள்தவாம். முேலில் சற்றுை்ைரடுமுரடனாை, பேளிவாைே் 

தோன்றும் சுவாசம் பின் பமலிோகிை் பைாண்தட பசல்லும். 

அ ்த ாது இது என்ன? சுவாசம் பமலிோகின்றதே என்று 

ைலவர ் ட்டால் மீண்டும்  கழய டி ைரடுமுரடாை மாறிவிடும். 

அவ்வாறு ைலவர ் டாமல் போடர ்்தும் அவோனே்கேச ்

பசலுேத்ும்த ாது இன்னுமின்னும் பமலிோகி, பவவ்தவறு 

விேங்ைளில் சுவாசம் பேரிய ஆரம்பிை்கும். இேனூதட சுவாசே்தின் 

முழுகமகயயும் ைண்டுபைாள்ளலாம். ஒரு ப ாருள் அல்லது பசயல் 

 ற்றிய முழுகமகயயும் அறிய தவண்டுமாயின், 

உளவிளி ்புணரக்வ போடர ்்தும் அேன் தமல் பசலுே்ே தவண்டும். 

எ ்ே  ிகலயிலும் அவோனே்கேை் கைவிடாது உன்னி ் ாைே ்

போடரதவண்டும். 

(இ) அவதொனிக்கப்படும் கசயலுடன் வநருக்கு வநர ்

முகங்ககொடுத்தல் 

அவசரமாை தமற்பைாள்ள ் டும்  ரிசீலகனைளில் சாோரணமாை 

இடம்ப றும் ைவனை் குகற ாட்டினால் பூரண அவோனம் 

இழை்ை ் டுவேற்ைான வாய் ்பு அதிைம். இேகன ் 

புரி ்துபைாண்டு ஆரம் ே்திலிரு ்தே  ின்று  ிறுே்தி பமதுவாை 
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விளி ்புணரவ்ுடன்  ரிசீலகனகய தமற்பைாள்ள தவண்டும். 

இேகன, அவோனிை்ை ் டும் பசயலுை்குச ்சமீ மான போடர ்ாை 

அல்லது த ருை்கு த ரான அவோனமாை எடுே்துை் பைாள்ளலாம். 

இ ்ே சமீ மான  ரிசீலகனயால்,  ரிசீலிை்ை ் டும் பசயல்  ற்றிய 

முழுகமயான மற்றும் முற்றிலும் மாறு ட்ட தைாணங்ைளினூடான 

 ாரக்வ மட்டுமல்லாது ைாரணைாரியே் போடரப்ு, பசயற் டும் 

சூழல்,  ிைழ்ைாலே்தில் அேனால் ஏற் டுே்ே ் டும்  ாதி ்பு 

ஆகியவற்கறை் ைாணும் வாய் ்புை் கிட்டும். இே்ேகன 

வி ரங்ைகளயும் இவற்றிற்கிகடதயயான 

இகடே்போடரப்ுைகளயும் அறிய, பவறுமதன பசயல்ைகள 

தவறு டுே்தி மாே்திரம் உணரும் மனதின் விளி ்பு ிகல த ாோது. 

உலகை ஒரு சிை்ைலான போடரச் ் பசயலாைை் பைாண்டு 

அம்முழுகமயான பசயல் சார ்்து  ாம் அவோனிை்கும் இே் 

ேனிசப்சயகலை் ைாண தவண்டும். அ ்த ாதே இசப்சயலுை்ைான 

முன்ைாரணங்ைள் ைாரணைாரியே் போடரப்ுைள் ஆகியன புரியும். 

அ ்புரிேகல அகடய பசயலின் மீோன போடரச்ச்ியான 

அவோனம் அவசியமாகின்றது. 

ஆழ்மனத்தன்மம 

அவோனிை்ை ் டும் ப ாருளின் அல்லது பசயலின் உண்கமே் 

ேன்கமகய அறிய கீதழ குறி ்பிட ் டுகின்ற மூன்று 

ைாரணிைளும் அவசியமாகும். மனமானது பச ் மானோை 

மாறும்த ாது அல்லது மனதின் பேளிவுை்கு எதிரான ேகடைள் 

அைலும்த ாது, இசப்சயற் ாடுைளுை்கிகடதயயான ோை்ைங்ைள் 

ைாரணமாை “உண்கமே்ேன்கமகய” உணரவ்ேற்குே் தேகவயான 

பின்னணி உருவாகின்றது. இவ்வாறான ேன்கமைள் தியான 

மனதின் தமல் பசலுே்தும் பசல்வாை்கு மிைவும் அதிைமானது.  ை்தி 

த ான்ற உணரவ்ுைளின் வளரச்ச்ி, மனதின் அடிேே்ளே்தில் ஏற் டும் 

மறுசீரகம ்பு என் வற்றினூடாை புதிய புரிேல்ைகள 

உருவாை்குவேற்ைான தூண்டல்ைள் ஏற் டுேே் ் டுகின்றன. 

வாழ்வின் விடுத று  ற்றிய புதிய பேளிவிகன த ாை்கிச ்

பசல்கையில் மனதின் அடிே்ேளம் மீண்டும் 

மறுசீரகமை்ை ் டதவண்டியது மிை அவசியமானது. இேகன சில 
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ேரம் நூல்ைளில் மகலயடிவாரபமான்றிலுள்ள  ீரே்்ேடாைே்துை்கு 

ஒ ்பிட்டுள்ளாரை்ள். இவ்வாறான ேடாைங் ைளில் மகலயிலிரு ்து 

வரும்  ீர ் தமல் ேளே்தில் இகணவதுடன் ேடாைே்தின் அடியானது 

 ீரூற்றுடன் சம்  ்ே ் ட்டிருை்கும். அதேத ால விதசட புரிேல்ைகள 

அகடவேற்ைாை மனதின் ஆளமும் சீரகமை்ை ் ட தவண்டும். 

1. போடரச்ச்ியான  யிற்சியால் கிகடை்கும், 

அவோனே்திற்குட் டும் ப ாருள் அல்லது பசயல்  ற்றிய முற்றிலும் 

மாறு ட்ட ேரவுைள் மனதில் ப ரும் மாற்றங்ைகளே் தோற்று 

விை்கும். மனம் இேனால் புே்துயிர ்ப றும். விளி ்புணரவ்ு ்  யிற்சி 

பசய்யாே ஒருவருை்கு இவ் அனு வங்ைள் என்றுதம கிட்டுவதில்கல. 

இவ் ஆழமான புரிேல் மனதுள்  ீண்டைாலம்  ீடிை்ைை்கூடிய ஒரு 

மாற்றே்கே உருவாை்குகின்றது. இவ்வாறு  யிற்ற ் ட்ட 

மனபமான்று அவோனிை்ை ் டும் ப ாருள் அல்லது பசயல்  ற்றிய 

மூன்று விேமான ோை்ைங்ைகளே் தோற்றுவிை்கின்றது. 

(அ)  உோரணமாை அவோனிை்ை ் டுவது தைா  உணரவ்ு என்று 

கவே்துை் பைாள்தவாம். போடரச்ச்ியான விளி ்புணரவ்ிகன தைா  

உணரவ்ின் தமல் பசலுேத்ுகையில் அேன் ஆரம் ம், பசயற் ாடு, 

முடிவு ஆகியவற்கற முழுகம யாைை் ைண்டுபைாள்ள முடிகின்றது. 

இே்ேகன ைாலமும் தைா ே்தினால் ைட்டுண்டு அடிகமயாைச ்

பசயற் ட்ட மனதுை்கு இது முற்றிலும் புதிய அனு வமாகும். இேன் 

மூலம் உணரவ்ுைகளை் ைட்டு ் டுே்தும் ஆற்றல் தயாகிை்குை் 

கிகடை்கின்றது. 

(ஆ) ஓர ் உணரவ்ு  ற்றிய  ல்தவறு ேைவல்ைள், தவவறான 

 ாரக்வை் தைாணங்ைள், புதிய அங்ைலட்சணங்ைள் 

கிகடை்ை ்ப றும்த ாது அ ்புதுகமயான அனு மானது இலகுவில் 

மனகேவிட்டும் அைலாே அைற்றவும் முடியாே ஒன்றாை 

மாறுகின்றது. 

(இ)  ாரை்்ை ் டும் ப ாருள்  ற்றிய பேளிவு ேன் த ரடி 

அனு வம் என் ோல், மனம் இேகன உறுதி பசய்வதுடன் மற்கறய 

சம் வங்ைள்  ற்றிய ஞா ைங்ைளுை்கு மே்தியில் இவ் அனு வே்கே 

ைல ்துவிடாது ேனியிடம் பைாடுை்கின்றது. மற்கறய முை்கியமான 

சம் வங்ைள் த ால இேகனயும் அடிை்ைடி மனம் 
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ஞா ை ் டுே்துகின்றது. இ ் ஞா ைங்ைள் கூட மனதில் பேளிவான 

ோை்ைங்ைகள ஏற் டுே்துவகே அவோனிை்ை முடிகின்றது. 

உளவிளி ்புணரவ்ு இன்னும்  ண் டும் த ாது அது தயாகியின் 

விரு ்புபவறு ்பு மற்றும் ைோ ாே்திரே்தில் கூட பேளிவான 

மாற்றங்ைகள ஏற் டுே்துகின்றது. 

2. ப ரும் ோை்ைே்கே ஏற் டுே்தும் புலனுணரவ்ுைகள 

மீண்டும் ஞா ை ் டுேத்ுவது மிைவும் இலகு என் துடன் அகவ 

ஞா ைே்தில் மிைவும் உறுதியாை ்  தி ்தும் விடுகின்றன. 

ஏபனனில் அேன் ோை்ைம் அ ்ேளவுை்கு பிரமாண்டமானது. மிைே ்

பேளிவான ஞா ைங்ைளிற்கு மற்றுபமாரு ைாரணம் என்னபவனில் 

அசச்ம் வே்தின் அல்லது அனு வே்தின் ஒவ்பவாரு  ாைமும் 

முழுகமயாை அவோனிை்ை ்  ட்டிரு ் துமாகும். இேனால் ஏகனய 

அனு வங்ைளுை்கு மே்தியில் குறிே்ே ஓர ் அனு வம் பிரோன 

இடே்கே ் பிடிே்துை் பைாள்கின்றது. ஒரு விகடயே்கே மீள 

ஞா ை ் டுே்துேலுடன் தமற்கூறிய இரு விடயங்ைள் ப ருங்கிய 

போடரக் ை் பைாண்டுள்ளன. ஆைதவ ஞா ை ் டுே்ேல் எனும் 

பசயற் ாட்டிற்கும் த ரடியான போடரப்ு இரு ் கேதய இது 

ைாட்டுகின்றது. 

3. போடர ் யிற்சிைளின் மூலமாை வளரக்ின்ற ஞா ை 

சை்திபயன்கின்ற இே்திறனின் ஊடாை ஒரு சம் வே்கே ஊடுருவி ் 

 ாரை்்கின்ற ேன்கம மற்றும் பேளி ்ே புரிேல் ஆகியன வளரச்ச்ி 

ப றுகின்றன. யுhவற்கறயும் பேளிவாை அறியும் பிரை்கஞ 

உணரவ்ு உருவாவேற்கு அேற்தை உரிே்ோன முன் ைாரணங்ைள் 

அவசியமாகின்றன. இை் ைாரணங்ைளுள்  கழய ஞா ைங்ைள், 

 கழய புரிேல்ைள் முை்கிய இடே்கே ் ப றுகின்றன. 

இேற்கு மு ்திய  யிற்சிைளின்த ாது கிகடை்ை ்ப ற்ற ஆற்றல்ைள் 

ேற்த கேய புரிேல்ைளுை்கு விகேயாை அகமகின்றன. அோவது 

இேற்கு மு ்திய உளவிளி ்புணரவ்ு ்  யிற்சியின்த ாது உருவான 

புரிேல்ைளுை்கும் ேற்த ாகேய இன்னும் கூரக்மயான 

விளி ்புணரவ்ிகனை்பைாண்டு பசய்ய ் டும்  யிற்சிைளின் மூலம் 

உருவாகும் புதிய புரிேல்ைளுை்கும் இகடயிலான தவறு ட்டிகன, 

 ரிணாமே்திகன அறிய, அவோனிை்ை ் டும் ப ாருள் அல்லது 
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உணரவ்ுடன் முைே்துை்கு முைம் கவே்ோற்த ால விளி ்புணரவ்ுடன் 

அவோனிே்ேல் அவசியமாகின்றது. அவ்வாறு அவோனிை்ை ் டும் 

ப ாருள்  ற்றிய ஞா ைமானது மற்கறய ஞா ைங்ைகள விடவும் 

 லம் மிை்ைோகும். இவ்வாறான உயிர ்்பு  ிகற ்ே ஞா ைங்ைதள 

புதிய புரிேல்ைளுை்ைான இகடே்ோை்ைங்ைளுள்  ங்பைடுை்கின்றன. 

மனதின் ஆழே்துள் உகறயும் இவ் அனு வங்ைள் பின்னர ்விதசட 

புரிேல்ைளுை்ைான விகேைளாை, ைாரணங்ைளாை மாறுகின்றன. 

இவ்வாறான அனு வங்ைளுை்கு அன்றாட வாழ்வில் சாோரணமாை 

இடம்ப றும் சம் வங்ைள் த ாதுமானகவ. அகவ  ர ்் ேற்கு 

சாோரணமாைே் தோன்றினாலும் ேகலவிதிகயே் தீரம்ானி ் தில் 

கூட இகவ பசல்வாை்குச ் பசலுேத்ுகின்றன.  ின்று 

 ிறுே்திசப்சயற் டல் மற்றும் விளி ்புரண்வு வளரச்ச்ி ப றும் 

விேே்தில் மனகேயும் வாழ்ை்கை முகறகயயும் 

அகமே்துை்பைாள்ளல் த ான்றவற்றினூதட இே்ேன்கமைகள 

அகட ்து பைாள்ளலாம். 

இகவ எதிரை்ாலே்தில் கைை்கிட்ட இருை்கின்ற ஞான 

உேயே்திற்ைான அடி ் கட முன் ைாரணிைளாைவும் 

அகமகின்றன. ேரம் நூல்ைளில் குறி ்பிட ் ட்டுள்ள சில 

தயாகிைளின் வரலாற்றுை் ைகேைளில் அவரை்ள் எ ்ேளவு 

தியானம்பசய்தும்  லதனதும் கிட்டவில்கலதய என்று 

ஏங்கிை்பைாண்டிரு ்ே  ாட்ைள் ோண்டி திடீபரன்று எதிர ்ாராே ஓர ்

ச ்ேர ்் ே்தில் ஞான உேயம் கிட்டிய புதுகமயான அனு வங்ைள் 

 கிர ் ட்டுள்ளன. அசச் ்ேர ்் ங்ைளாவன, ைாட்டுே் தீகயை் ைண்ட 

ச ்ேர ்் ம், ைால் ைல்லுடன் தமாதுண்ட ச ்ேர ்் ம், ைாணல்  ீர,் 

நுகர த ான்றவற்கற ைண்ட ச ்ேர ்் பமன மிைவும் 

சாோரணமான  ிைழ்வுைளின் த ாதே திடீபரன்று வாழ்வு  ற்றி 

எல்லாம் புரி ்து த ானோை வி ரிே்துள்ளனர.் இவ்வாறு ோம் 

எதிர ்ாரே்்திரு ்ே ஒன்று எதிர ்ாரா தவகளயில் கைகிட்டும்த ாது 

ஏற் டும் ஆன ்ேம் அளவு ைட ்ேது. போடரச்ச்ியான 

விளி ்புணரவ்ானது உள்ளுணரவ்ு ஞானங்ைளுை்ைான 

பின்னணிகய உருவாை்கிே் ேருவது மட்டுமல்லாது அ ்ே 

ஞானே்கே பவளிை்பைாண்டுவரும் ைாரியே்துடனும் ப ருங்கிச ்

பசயற் டுகின்றது. 
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ஒவ்தவார ் துகறயிலும்  ிபுணே்துவம் ப ற்றவரை்ள் ேங்ைள் 

அனு வங்ைகள ்  கிரும் உகரைகளச ் பசவிமடுை்கையில் 

ஆங்ைாங்தை சில ருசியான சம் வங்ைள் கிகடே்ோலும் 

போடரச்ச்ியான ைகேயாடலுள் அகவ மறை்ைடிை்ை ் டுவேனால் 

 ம் வாழ்ை்கைை்கு அவற்கற இகணை்ை முடியாமல் 

த ாய்விடலாம். இ ் ிகலகய மாற்ற ஓர ் உகரகயச ்

பசவவிமடுை்கையிதல முை்கியமானவற்கற ஞா ைம் 

கவே்துை்பைாள்ளும் ஆற்றகல வளரை்்ை தவண்டியுள்ளது. இவ்வாறு 

இவ்வனு வங்ைகள  ம் ஆழ்மனதின் ஞா ை ்  குதிைளாை 

மாற்றுவேனால் விதசட புரிேகல ் ப ற்றுே்ேருகின்ற 

இகடே்ோை்ைங்ைளில் இகவ  யன் டுே்ே ் ட வாய் ்புை் 

கிகடை்கும்.  ிைழ்ைாலே்துள் இடம்ப றுகின்ற இச ் பசவிமடுே்ேல் 

பசயற் ாட்டில் பூரண விளி ்புடன் இரு ் ோதலதய இது 

சாே்தியமாகின்றது. அவ் உகரயின் ஏோவது ஒரு  குதிகய ் 

பிடிே்துை் பைாஞ்சம் பைாஞ்சமாை அவ் அனு வங்ைளின் ஆழே்கே 

த ாை்கி  ைரும் இசப்சயகல சங்கீேே்தில் குகற ்ே ஸ்வரங்ைளில் 

ஆரம்பிே்து உசச் ஸ்வரங்ைகள த ாை்கி  ைரும் பசயலுடன் 

ஒ ் ாை்ைலாம். 

மனதிகன இை்ைணே்கே விட்டும்  ைரே்்ோது இை்ைணே்துள் 

தோன்றி மகற கவைள்  ற்றிய பூரண அவோனே்துடன் 

 ாரே்்ே டி இருை்கும் இ ் யிற்சிைள் இறுதி இலை்ைாகிய ஞான 

உேயே்கே உருவாை்குவேற்ைான சை்திகய மனதுள் 

ஜனனிை்கின்றன. இவ்வாறான ஒரு  ல்ல ைணே்கே கையிழ ்ோல் 

அதுத ால இன்னுபமாரு ைணம் கிகடை்குமா என்று பசால்ல 

முடியாது. ஆைதவ எ ்ேபவாரு  ிைழ்ைாலை் ைணே்கேயும் 

கையிழ ்து விடை்கூடாது என்ற மன உறுதியுடன் ஒவ்பவாரு 

ைணே்துள்ளும் இடம்ப றும் சம் வங்ைளின் மீது போடரச்ச்ியாை 

உளவிளி ்புணரக்வ பசலுே்ே ்  ழகுவேன் மூலம் வாழ்வின் 

ஒவ்பவாரு ைணே்கேயும்  லனுள்ளோை மாற்ற முடியும். இேற்ைான 

துகணைளாை சி ்ேகன ஞானம், அனுமான ஞானம் 

ஆகியவற்கறயும் கைை்பைாள்ள முடியும். 

இவ்வாறாை  ின்று  ிறுே்தி பசயல்ைகளச ் பசய்ேல் மற்றும் 

ஆழமான த ாை்குேல் த ான்ற உளவிளி ்புணரவ்ின் ஆரம் ை்ைட்ட 
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குணவியல்புைகளே் ோண்டிய  ரிணாமங்ைகளயும் 

ைண்டுபைாள்ள முடியும். இது வாழ்வு  ற்றிய  ர ்து ட்ட ஆழமான 

அறிேலுை்குை் ைாரணமாகின்றது.  

ைாய் ்ே மரேத்ுண்படான்கற அகலயடிை்கும்  ீரில் இடும்த ாது 

அது அகலதமாதிே் திரியும். அதே இடே்தில் இரும்புே் 

துண்படான்கற இட்டால் த ரடியாை ஆழே்கே த ாை்கி ் 

 யணிே்து ஓய்வுப றும். இதேத ால விளி ்புணரவ்ற்ற மனம் 

தூண்டல்ைள் கிகடை்கையில் அவற்றின் தமல் தமதலாட்டமாை 

அகல ்து திரியும். 

உளவிளி ்புணரவ்ு அவ்வாறான புறே்தூண்டல்ைள் மீது 

பசலுே்ே ் டும்த ாது அே் தூண்டல்ைகள ஊடறுே்ேவாறு 

அவற்றின் ஆழம்வகர  யணிே்து பூரண அறிேகல ் 

ப ற்றுை்பைாள்கின்றது.  
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4. பொர்மவயின் வநர் தன்மம 

 ான்  ழகிய எல்லாவற்றிலிரு ்தும் விலகிட விரும்புகின்தறன். 

ஏபனனில்  ான் அ ் டி பசய்கையில் புதிோை  ார ்் ேற்கும், 

புதிோை தைட் ேற்கும், புதிோை உணரவ்ேற்கும் ேகல ் டுதவன். 

 ழை்ைம்  ம் தைாட் ாடுைகள பைடுே்துவிடுகிறது. 

G. C. Lichtenberg (1742-1799) 

ஆதராை்கியமற்ற விஷயங்ைள் எவ்வாறு உடனடி மற்றும் 

ேன்னிசக்சயாை பசயல் டுகின்ற  ண்க  ் ப ற்றிருை்கிறது 

என்று  ாம் மு ்கேய  குதியில்  ாரே்்தோம்.  ம் மனகே 

பவறுமதன உற்று த ாை்ை  ழை்குவேன் மூலம், அது 

ேன்னிசக்சயான மற்றும் ைண்மூடிே்ேனமான  ம் 

எதிரவ்ிகனைகள எவ்வாறு எதிரப்ைாள்கிறது அல்லது அகவைகள 

குகறை்கிறது என் கேயும்  ாரே்்தோம். இேன் மூலம் எ ்ே 

சூழ் ிகலயாை இரு ்பினும் அேகன புதிய ைண்தணாட்டே்தோடும், 

த ர ் பைாண்ட  ாரக்வயின் ேன்கமதயாடும்,  ம்முகடய மூட 

எதிரவ்ிகனைளின்  ார ட்சங்ைள் ஏதும் ைலை்ைாேவாறு 

ைாண் ேற்கு  ம்கம அது அனுமதிை்கிறது.  

 ாரக்வயின் த ர ் ேன்கமயினால், எவ்விே வண்ண தசர ்்த ா 

குழ ்புகின்ற பலன்ஸ்ைளின்  யன் ாதடா அல்லது எவ்விே 

உணரச்ச்ி தவை ேகலயீடுைதளா,  ார ட்ச எண்ணங்ைதளா அல்லது 

அறிவு கூறும் வாேங்ைதளா இன்றி  ாம் உண்கம ேன்கமயிகன 

புரி ்துை் பைாள்கிதறாம். தவறு வாரே்்கேைளில் பசால்ல 

தவண்டுபமன்றால்  ாம் உண்கமே்  

ேன்கமயிகன அலங்ைாரமற்ற  ிகலயில் த ருை்கு த ராை 

ச ்தி ் ோகும். அ ்ே உண்கமே் ேன்கமயிகன முேன்முகறயாை 

 ாரை்்கின்ற த ாது எ ் டி அேன் முழு  ரிமாணே்கேயும் ஒரு புதிய 

ைண்தணாட்டே்துடன்  ார ்்த ாதமா அ ் டி திற ்ே மனதுடனும், 

பேளி ்ே அறிவுடனும் அேகன  ார ்் ோகும். 
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பழக்கத்தின் வலிமம 

த ர ்பைாண்ட  ாரக்வகய மகறை்கின்ற ைண்மூடிே்ேனமான  ம் 

எதிரவ்ிகனைள் பவறுமதன  ம் உணரச்ச்ி தவை உ ்துேல்ைரு ்து 

மட்டுதம வருவன அல்ல. அகவ ப ரும் ாலும்  ம் 

 ழை்ைே்திலிரு ்து பிற ்ே குழ ்கேயாைதவ இருை்கின்றது. அகவ 

ப ாதுவாை  ம்மீது மிகு ்ே ஆதிை்ைம் பசலுே்துகின்ற சை்தியாைதவ 

இருை்கின்றன. இ ்ே ஆதிை்ைம்  மை்கு  ன்கம  ய ் ோைவும் 

இருை்ைலாம் அல்லது அது  மை்கு தீகம  ய ் ோைவும் 

இருை்ைலாம்.  மை்கு  ன்கம  யை்கின்ற இ ்ே  ழை்ைே்தின் 

ஆற்றல், ஒன்கறே ் திரும்  திரும்  பசயவேனால் வருகின்ற 

ஆற்றலாை  ாரை்்ை ் டுகிறது. இ ்ே ஆற்றல்  ம் சாேகனைகளயும் 

 ம் திறன்ைகளயும்  ாதுைாை்கிறது. அகவ உடல் பசய்கைதயா 

அல்லது மன பசய்கைதயா, அகவ ப ாருள்வய ் ட்டதோ அல்லது 

ஆன்மீைவய ் ட்டதோ, அது  ாம் சிற ்ேவற்கற 

மற ்துத ாைமலிருை்கும் டியும்  ம்மில் இரு ்து இகவைள் 

போகல ்து ் த ாைமலிருை்கும் டியும்  ாரே்்துை் பைாள்கிறது. 

அதோடு கூடதவ சாேரண, பசாற்  ைாலதம  ிகலே்திருை்கிற, 

குகறயுள்ள எண்ண ஆற்றலாை இரு ்ே விஷயங்ைகள மிகு ்ே 

 ாதுைாை்ை ் ட்ட ேரம்வாய ்ே மற்றும் முழுவதும்  ிபுணே்துவம் 

அகடய ்ப ற்ற ஆற்றலாை மாற்றுகிறது.  

அடுே்ே வகை, இயல் ாகி ் த ான தீகம விகளவிை்கின்ற  ம் 

எதிரவ்ிகனைள் எல்லாம்  ழை்ைே்தின் அடிகமே்ேனம் என்று 

கீழ்ேரமான ஏசச்ாை  ாரை்்ை ் டுகிறது. அது உயிரற்றோைவும், 

தைலிை்குரியோைவும், ைட்டாயம் பசய்தேயாை தவண்டியோைவும் 

 லேர ் ட்ட பசயல்ைளாை அகம ்துவிடுகின்றன. ேற்த ாது  ாம் 

த சிவருகின்ற சூழ் ிகலயில்  ாம்  ழை்ைே்தினுகடய, 

பின்னிழுை்கின்ற, த ர ் பைாண்ட  ாரக்வயிகன மகறை்கின்ற 

எதிரம்கற ேன்கமயிகன  ற்றி மட்டுதம  ாரை்்ை இருை்கின்தறாம்.  

முன்த  கூறியது த ான்று, ப ாதுவாைதவ  ழை்ைே்தினால் 

வருகின்ற  ம் எதிரவ்ிகனைள், உடனடி மின்னலாய் மின்னி 

மகறகின்ற எதிரவ்ிகனைகளை் ைாட்டிலும்  ம்  டே்கேயின்  
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மீது மிகு ்ே ஆதிை்ைே்கே பசலுேத்ுகின்றன. உணரச்ச்ிதவைே்தில் 

 ிைழ்கின்ற  ம் உடனடி மனை்கிளரச்ச்ிைள் எல்லாம் தோன்றிய 

உடதன மகற ்துவிடுகின்றன. அகவைளின் பிரதி லன்ைள் 

தீவிரமானோைவும், எதிரை்ாலே்தில்  ீண்ட எல்கல வகரயில் 

வரை்கூடியோைவும் இரு ்ேத ாதிலும் அகவ  ழை்ைே்தினால் 

வருகின்ற  ம் எதிரவ்ிகனைகள ் த ான்று ப டுங்ைாலம் 

இரு ் ோைவும், ஆழ் ்ே  ாதி ்க  உண்டாை்ைை் கூடியோைவும் 

இரு ் தில்கல.  ம்முகடய  ழை்ைமானது அேன் ப ருை்கி ் 

பின்ன ் ட்ட வகலயிகன  ம் வாழ்வில்  ல அம்சங்ைளின் மீதும் 

வீசிபயறிகிறது. அது  ம் எண்ணங்ைகளயும் ைடுகமயாை  ாதிே்து 

ேன் வசம் அதிை அதிைமாய் இழுை்கிறது.  ம்முகடய 

உணரச்ச்ிதவை உ ்துேல்ைள் கூட இ ்ே வகலயில் சிை்கிை் 

பைாண்டு சடுதியில் தோன்றி மகறகின்ற எதிரவ்ிகனயாை 

இரு ் ேற்கு  திலாை  ம்தமாடு ப டு ாள்  ிகலேத்ுவிடுகின்ற  ம் 

குண லனே்தில் ஒருை் கூறாைதவ ஆகிவிடுகின்றது. ஒரு ைண த ர 

உணரச்ச்ி உ ்துேல், ஏதோ ஒரு த ர ஈடு ாடு, ஏதோ ஒரு ைட ்து 

த ாகின்ற குறு அனு வம் திரும் ே் திரும்  போடர ்பசய்கையாை 

ஆவேன் மூலம் ஆழமான தவர ்ஊன்றிவிடுகின்றினால் வருகின்ற 

 ம் எதிரவ்ிகனைள், உடனடி மின்னலாய் மின்னி மகறகின்ற 

எதிரவ்ிகனைகளை் ைாட்டிலும்  ம்  டே்கேயின் மீது மிகு ்ே 

ஆதிை்ைே்கே பசலுே்துகின்றன. உணரச்ச்ிதவைே்தில்  ிைழ்கின்ற 

 ம் உடனடி மனகிளரச்ச்ிைள் எல்லாம் தோன்றிய உடதன 

மகற ்துவிடுகின்றன. அகவைளின் பிரதி லன்ைள் 

தீவிரமானோைவும், எதிரை்ாலே்தில்  ீண்ட எல்கல வகரயில் 

வரை்கூடியோைவும் இரு ்ேத ாதிலும் அகவ  ழை்ைே்தினால் 

வருகின்ற  ம் எதிரவ்ிகனைகள ் த ான்று ப டுங்ைாலம் 

இரு ் ோைவும், ஆழ் ்ே  ாதி ்க  உண்டாை்ைை் கூடியோைவும் 

இரு ் தில்கல.  ம்முகடய  ழை்ைமானது அேன் ப ருங்கி 

பின்ன ் ட்ட வகலயிகன  ம் வாழ்வில்  ல அம்சங்ைளின் மீதும் 

வீசிபயறிகிறது. அது  ம் எண்ணங்ைகளயும் ைடுகமயாை  ாதிே்து 

ேன் வசம் அதிை அதிைமாய் இழுை்கிறது.  ம்முகடய 

உணரச்ச்ிதவை உ ்துேல்ைள் கூட இ ்ே வகலயில் சிை்கிை் 

பைாண்டு சடுதியில் தோன்றி மகறகின்ற எதிரவ்ிகனயாை 

இரு ் ேற்கு  திலாை  ம்தமாடு ப டு ாள்  ிகலேத்ுவிடுகின்ற  ம் 
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குண லனே்தில் ஒருை் கூறாைதவ ஆகிவிடுகின்றது. ஒரு ைண த ர 

உணரச்ச்ி உ ்துேல், ஏதோ ஒரு த ர ஈடு ாடு, ஏதோ ஒரு ைட ்து 

த ாகின்ற குறு அனு வம் திரும் ே் திரும்  போடர ்பசய்கையாை 

ஆவேன் மூலம் ஆழமான தவர ்ஊன்றிவிடுகின்ற, கிள்ளி எறியதவ 

முடியாே டியான  ழை்ைமாை மாறிவிடுகிறது. அது ைட்டு ் டுே்ே 

முடியாே தீவிர இசக்சயாகிவிடுகிறது. இறுதியாை அது 

ேன்னிசக்சயான,  ாம் அேகன தைள்வி தைட்ை முடியாே 

பசய்கையாைதவ மாறிவிடுகிறது.  

போடர ்்து இன் ம் தேடுேல் என் து ஆகசயிகன  ழை்ைமாை 

மாற்றுகிறது.  ழை்ைம் ைட்டு ் டுே்ே டவில்கலபயன்றால் அது 

ைட்டாயமாகிறது. சில த ரங்ைளில் போடை்ை ைாலே்தில்  ாம் 

பசய்கின்ற பசய்கைகய அல்லது  ாம் தமற்பைாள்ளும் 

மன ் ாங்கிகன எ ்ே ஒரு ேனி ் ட்ட சிற ்புமில்லாேகவயாைதவ 

 ாரை்்கிதறாம். அ ்ே பசய்கைதயா அல்லது அ ்ே மன ் ாங்தைா 

ஒழுை்ைவிதிைளுை்கு புறம் ானோைவும், அற் மானோைவும் 

இருை்ைை் கூடும். 

போடை்ைே்தில் அேகன கைவிட்டு விடுவேற்தைா அல்லது அேகன 

அேன் எதிர ்ே குணே்திற்கு மாற்றிை் பைாள்வேற்தைா  மை்கு 

எளிோை இருை்கிறது. ஏபனனில்  ம் உணரச்ச்ிதயா அல்லது  ம் 

அறிவு ேரை்்ைதமா எேன்  ை்ைமும் சாயாேவாறு இருை்கிறது. ஆனால் 

போடரச்ச்ியான பசய்கையின் மூலம்,  ாம்  ம்முகடய 

தேர ்்பேடுே்ே பசய்கையிகனதயா அல்லது எண்ணே்கேதயா, 

இன் மானோைவும், விரும் ே்ேை்ைோைவும், சரியானோைவும் 

 ாரை்்கின்ற  ிகலை்கு வருகிதறாம். ஏன் அது  ீதியின் ாற் ட்டது 

என்றுை் கூட அது  மை்கு தோன்றே் போடங்கிவிடுகிறது. அேனால் 

அேகன  ாம் இறுதியாை  ம்முகடய குண லனாை  ம் 

ஆளுகமயாைதவ  ாரை்்கின்தறாம். இேன் விகளவாை, இ ்ே 

போடர ்ழை்ைம் உகடகின்ற ப ாழுதில் அேகன  ாம் 

விரும் ேைாேோைவும், ேவறானோைவும் உணரக்ிதறாம். ஏோவது 

பவளியிலிரு ்து வரும் குறுை்கீடு அேதனாடு வரும் தவகளயில் 

அேகன ப ரிதும் பவறுை்கிதறாம், அவ்வகையான குறுை்கீட்கட 

 ம்முகடய வாழ்விற்கும்  ம்முகடய பைாள்கைை்கும் ஒரு 

அசச்ுறுே்ேலாை  ாரை்்கிதறாம். சரியாை கூறதவண்டுபமன்றால், 
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முதிரச்ச்ியகடயாே மனங்ைள், எல்லா ைாலங்ைளிலும் அது 

 ாைரைீம் அகட ்ே ைாலதமா அல்லது  ாைரைீம் அகடயாே 

ைாலதமா, எதுவாை இரு ்பினும், விசிே்திரமான வழை்ைங்ைகள 

பைாண்ட புதிய மனிேரை்கள எதிரிைளாைே்ோன்  ாவிே்ேன. 

அதோடு கூடதவ அ ்புதிய மனிேரின் பவறும் இருே்ேகலை் கூட 

ஒரு அசச்ுறுே்ேலாை ஒரு சவாலைே்ோன் உணர ்்ேன. 

போடை்ை ைாலே்தில், ஒரு  ழை்ைே்திற்கு ப ரிய முை்கியே்துவம் 

வழங்ை ் டாே த ாது, பசய்கின்ற பசயலின் தமலன்றி 

வழகமயிலிரு ்து கிகடை்கின்ற இன் ே்தின் தமல் ஒரு பிடி ்பு 

சிறிது சிறிோை ஏற் ட்டுவிடுகிறது. போடர ்  ழை்ை ் ட்ட 

பசய்கையின் தமல் ஏற் டுகின்ற பிடி ்பு, ேன்னுகடய சை்திகய, 

உடல் மன பசயலற்ற ேன்கமயிலிரு ்து, ஒரு  ிகல ்பு 

ேன்கமயிலிரு ்து ப ற்றுை் பைாள்கிறது. இ ்ே சை்தி மனிே 

குலே்தின் மிை முை்கிய உ ்து சை்தியாை இருை்கிறது.  ழை்ைே்தின் 

சை்தியானது, உணரச்ச்ி தவைம் ப ற்று  

முை்கியமில்லாே சாேரண ப ாருட்ைளின் மீதோ, ஒரு 

 டவடிை்கையின் மீதோ அல்லது ஒருவிேமான எண்ண ஓட்டே்தின் 

மீதோ அதிை அதிைமாய் ஒரு பிடி ்பு ஏற் ட ைாரணமாகிறது. இ ்ே 

பிடி ்பு மிைவும் வலிகமவாய் ்ேோைவும்  ாம் உயிரவ்ாழ 

ஆோரமான விஷயங்ைள் மீது ஏற் டுகின்ற பிடி ்பின் வலிகமகய 

ஒே்ேோைவும் இருை்கின்றது. விழி ்பு பைாண்டு ைட்டு ாடு 

ஏற் டுே்ோே வகர சின்னஞ்சிறிய  ழை்ைங்ைள் கூட  ம் வாழ்வின் 

எதிரிதய இல்லாே எஜமானரை்ளாை ஆகிவிடுகின்றன. 

அகவைளுை்கு  ம் குண லகன குன்ற பசய்கின்ற - பைட்டிே ்

ேன்கமை் பைாண்டோை,  ம் இயை்ைே்கே குகறே்து, 

சுற்று ்புறே்கே, அறிவுசார ்்ே விஷயங்ைகள மற்றும் ஆன்மீைம் 

 ற்றிய பிரை்கஞகய குறுைச ் பசய்து  ம்கம 

அடிகமயாை்கிவிடுகின்றன.  

 ழை்ைே்திற்கு அடிகமயாேலின் மூலம்  ாம்  மை்ைான புதிய 

ைட்டுை்ைகள ஏற் டுே்திை் பைாள்வதோடு புதிய பிடி ்புைளுை்கு, 

பவறு ்புைளுை்கு, முன்முடிவுைளுை்கு, ஒருேகல ட்சமான 

ஏற் ாட்டுை்ைளுை்கு  ாதி ்புை்குள்ளாைை் கூடியவரை்ளாை  ம்கம 
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ஆை்கிை் பைாள்கிதறாம். அோவது புதிய துன் ங்ைளுை்கு 

உள்ளாகிதறாம். ஆன்மீை வளரச்ச்ிை்கு  ழை்ைே்தின்  ாதி ்புைளால் 

ஏற் டுகின்ற அ ாயம் முன்பு எ ்த ாதும் இரு ்ேகேை் ைாட்டிலும் 

இன்று அதிைமாை இருை்கின்றது. சிற ்பு  ிபுணுேத்ுவமும், 

ேர ் டுே்துேலும்  ம் வாழ்வின்  ல கூறுைளிலும் தோன்றிவிட்ட 

இன்கறய ைாலை் ைட்டே்தில்,  ழை்ைே்தின் விஸ்ேரி ்பு மிை 

 ன்றாைதவ ைாணை்கிகடை்கிறது. 

அேனால், ைட்டுைகள கூட்டுவிை்கின்றகே ்  ற்றிய சதி ் டட்ாண 

சுே்ே வரிைகள  டிை்கின்ற த ரே்தில்,  ம்கம ைட்டி ்த ாடுகின்ற 

ேன்கமயில் இ ்ே  ழை்ைங்ைள் எவ்வாறு மிை முை்கிய  ங்கு 

வகிை்கிறது என் கேயும்  ாம் எண்ணி ்  ாரை்்ைதவண்டும். 

“…  ்ேங்ைள் தோன்றுவது இரண்டு ைாரணிைளினால் ோன் 

(அோவது புலன் உறு ்புைள் மற்றும் புலகன உண்டாை்கும் 

புற ்ப ாருட்ைள்) என்று அவருை்கு  ன்றாை பேரிகிறது. தோன்றாே 

  ்ேங்ைள் எவ்வாறு தோன்றுகிறது என் கே அவர ்  ன்றாை 

அறி ்துை் பைாள்கிறார.்  

புே்ே மே வழை்ைே்தில் தசாம் ல் மற்றும் ம ்ேம் என் து 

 ழை்ைே்தினாதல ஏற் டுவது. அேன் ைாரணமாவது, மனம் 

சுறுசுறு ் ற்றிரு ் து மற்றும் மனம் எளிதில் வகள ்துை் 

பைாடுை்கும் ேன்கம குன்றியிரு ் து. 

 ழை்ைம் ேன் எல்கலகய விஸ்ேரிை்கின்ற ேன்கம 

விழி ்புணரவ்ின் இயல்பிலிரு ்தே ப றுகிறது. அது முன்த  

கூறியகே ் த ான்று பசயலற்ற  ிகல ்புே் ேன்கமயிலிரு ்து  

மட்டுமல்ல, பவல்ல தவண்டும், அடிகம ் டுே்ே தவண்டும் என்கிற 

எண்ண ஓட்டே்திலிரு ்தும் எழுகிறது. சில பசயல்ேன்கமயில் 

இருை்கின்ற விழி ்புணரவ்ு,  ல்ல ஆை்ைே் திறன் பைாண்டிருை்கின்ற 

த ாது மறு டி மறு டி போடர ்்து இயங்கி தமபலழுகிறது. 

ஒவ்பவாரு விழி ்புணரவ்ும் முேன்கம ப றுவேற்ைான த ாட்டி 

த ாடுகின்றது. ோம்  டு ிகலயிகன ஆட்பைாண்டு மற்ற மன 

மற்றும் உடல்  ிகலைள் ேங்ைளுை்கு ேகு ்ே விேே்தில் 

ேைவகமே்துை் பைாள்கிறது. இ ்ே இயல்பு  ிகல த ாட்டியின்றி 

பவறுமதன தோன்றிவிடுவதில்கல. புற விழி ்புணரவ்ு கூறுைளும், 
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கீழ் டி ்திருை்கின்ற விழி ்புணரவ்ு கூறுைளும் கூட இதே 

ஆட் டுே்துகின்ற இயல்க  பவளி ் டுே்துகின்றன. இது எேகன 

ஒே்ேபேன்றால் ேன்முகன ்புை் பைாண்ட மனிேர ் சமூைே்தில் 

மற்றவரை்கள ஆட்பைாள்கின்ற இயல்பிகன ஒே்ேோகும். இதுதவ 

உயிரியில் அடி ் கடயில் கூறுவபேன்றால் புற்று த ாய் பசல்ைள் 

எவ்வாறு விரிவகட ்து பசல்கின்ற இயல்பிகன 

பவளி ் டுே்துகின்றனதவா அேகன ஒே்ேோகும். இன்கறய 

அனுயுைே்தில்  யங்ைர த ரா ே்கே விகளவிை்கின்ற உயிரி 

ஆயுேங்ைள் ேங்ைளின் எல்கலகய விஸ்ேரி ் ேகன ஒே்ேோகும். 

ஆதிை்ைம் பசலுே்ே தவண்டுபமன்கின்ற கூறு  லவகையான 

விழி ்புணரவ்ு  ிகலைளில் ப ாதி ்து இரு ் ோல், க்ஷண த ரதம 

இருை்ைை் கூடிய எண்ண அகல, குண லனின் ஒருை் கூறாைதவ 

மாறை்கூடியோை இருை்கின்றது. அ ் டியும் அது ேன் ிகலயில் 

திரு ்தி அகடயாேத ாது, அது முழுவதுமாை ேற்த ாது இருை்கின்ற 

உயிர ் சை்தியின் கூட்டுே்போகுதியிலிரு ்து பிரி ்து பசன்று, 

இறுதியில், மறுபிற ்பு பசயல்முகறயில், அது புதிய ஆளுகமயின் 

கமயமாை மாறிவிடுகிறது.  ல  ல புதிய பிறவிைளுை்ைான 

எண்ணிலடங்ைா விகேைள்  மை்குள்தள ப ாதி ்து கிடை்கின்றன. 

ஆறாம் பஜன் ேகலகம குரு, இகவ அகனே்திலிரு ்தும் விடுேகல 

அகட ்து சம்சார சை்ைரே்தில் சிை்ைாமல் ே ்பிே்துை் பைாள்ள  ாம் 

அகனவருதம உறுதி எடுே்துை் பைாள்ள தவண்டும் என்று இேகன ் 

 ற்றி கூறியிருை்கிறார.் 

சீரழிை்கின்ற உடல் மற்றும் மன ரீதியிலான  ழை்ைங்ைள், 

தவண்டுபமன்தற வளர ்் தினால் மட்டும் அல்ல, அகவைகள 

ைவனியாது, அகவைகள எதிரை்்ைாது விட்டுவிட்டால் கூட  லம் 

பைாண்டு வளரக்ின்றன. இ ்ப ாழுது எது  ம் இயல்பில்  லம் 

பைாண்ட தவதராடு வளர ்்து  ிற்கின்றதோ, அது ைட ்ேைாலே்தில் 

 ாம் மற ்தே விட்டிருை்ைை் கூடிய  கழய ைாலே்தில்  

விகேை்ை ் ட்ட விகேயிலிரு ்து முகளே்து வளர ்்ே பசடியாகும். 

ஒழுை்ைே்திற்கு தைடுவிகளவிை்கின்ற அல்லது சீரழிை்கின்ற 

 ழை்ைங்ைகள  ாம் தவறு ஒரு  ழை்ைே்கே வளரே்்பேடு ் ேன் 

மூலம் மிைவும் சரியாை எதிரை்்ைலாம். அோவது அகவைகள 
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விழி ்புணரத்வாடு ைவனி ் ேன் மூலமாை அேகன எதிரை்்ைலாம். 

இேற்கு முன்பு இய ்திரே்ேனமாை பசய்துை் பைாண்டிரு ்ேகே ் 

த ாலன்றி, இ ்ப ாழுது  ாம் பேரி ்து விழி ்பு ிகலயிலிரு ்துை் 

பைாண்டு பசயல் பசய்ோல், அ ் டி பசயல் பசய்வேற்கு முன்பு 

சிறிது  ிறுே்தி அதலாசிே்து ைவனே்துடன் பசயல் பசய்ோல், அது 

 மை்கு  ம்  ழை்ைே்கே ஆராய்வேற்ைான ச ்ேர ்் ே்கே 

ஏற் டுே்தி ேரும். இேன்மூலம் அேன் த ாை்ைே்கேயும் அேன் 

ப ாருே்ேே்கேயும் (சே்ேை மற்றும் ச ் ய-சம் ஜன்ய) புரி ்துை் 

பைாள்ளலாம்.  

இ ் டி பசய்வேன் மூலம்  மை்கு சூழ் ிகலயிகன 

ஆராய்வேற்ைான ஒரு புதிய வாய் ்பு கிகடை்கிறது. 

மனை்குழ ் ங்ைள் ஏதுமின்றி அ ்ே  ழை்ைே்கே த ரடியாை 

ைாண்கின்ற வாய் ்பு கிகடை்கிறது. “அது சரியானது ோன். 

ஏபனன்றால் அது முன்பும் இவ்வாதற பசய்ய ் ட்டது” என்கிற 

த ாலியான ஆறுேல் வாரே்்கேைள் ஏதுமின்றி  ம் பசயகல 

த ரடியாை ைாண வாய் ் ளிை்கிறது. சீரழிை்கின்ற  ழை்ைே்திகன 

உடதன துகடே்பேரி ்து தூை்கிபயறிய முடியாமல் த ானாலும், 

சிறிது த ர ஆதலாசகன, தைள்வி தைட்ை ் டாே ேன்னிசக்சயான 

 ிைழ்வுைகள வலுவாை எதிரை்்கும் சை்தியாை இருை்கும். 

ஒவ்பவாருமுகறயும் இ ்ே சிறிது த ர ஆதலாசகன அேன் மீது 

போடர ்்து ஆராய ் டட்து மற்றும் எதிரை்்ை ் ட்டது என்கிற 

முே்திகரகய குே்தி அனு ்பும். அேனால் அேன் மறு  ிைழ்வு 

 ிைழ்கின்றத ாது அது  லமிழ ்ேோை ஆகிவிடுவதுடன், அேகன 

மாற்ற அல்லது அேகன ஒழிை்ை  ாடு டும்  ம் முயற்சிை்கு 

ஏற்றோை ேன்கன ேைவகமே்துை் பைாள்ளும்.  

 ழை்ைம் என் து மனிேனுை்கு  ாலூட்டும் ோதி என் து சரியாை 

பசால்ல ் ட்டிருை்கிறது. அேனால் அது  ம் வாழ்விலிரு ்து 

மகற ்து த ாை தவண்டும் என்று  ாம் யாரும் இங்கு 

பசால்லவில்கல.  ழை்ைம்  ம்முகடய வாழ்ை்கைை்கு எளிோை 

வாழும் வழிமுகறயிகன பைாண்டுவ ்து பைாடுை்கிறது.  ீங்ைதள 

எண்ணி ்  ாருங்ைள்! கூட்ட ப ரிசச்ல் மிகு ்ே  ைரங்ைளில் வாழும் 

மனிேரை்ள் ப ரும் ான்கமயான  ணிைகள இய ்திரைதியில் 

 ழை்ைே்தினாற் ட்டு பசய்துை் பைாண்டு பசல்வது அவரை்ளுை்கு 
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எவ்வளவு பசௌைரியங்ைகள ேருகின்றன. இ ் டி வாழ்வேற்கு 

பவறும்  ாதியளவு விழி ்புணரவ்ு இரு ்ோதல த ாதுமானது 

அன்தறா?  ம்முகடய அன்றாட சிறுசிறு பசயல்ைகளை் கூட 

மிைவும் ைவனே்துடனும் தவண்டுபமன்தற  ாம் முயற்சிை் பைாண்டு 

பசய்ய த ர ்்ோல் அது  

 மை்கு எவ்வளவு ோளமுடியாே துன் ே்கேை் பைாடுை்கும் என் கே 

எண்ணி ்  ாரை்்ை தவண்டும்.  

சரியாை பசால்வபேன்றால், உடலுகழ ்பின்  லேர ் ட்ட 

இயை்ைங்ைள், ைகலைளில் புகுே்ே ் ட்டிருை்கும் 

போழில்நுட் ங்ைள், அறிவுசார ் சிை்ைலான தவகலைளிலும் கூட 

திறகம மிகு ்ே திரும்  திரும்  ஒதரவிேமான  ணிைகள 

பசய்கின்ற பசயல்திறகன புகுே்துவேன் மூலம்  ல்ல சிற ்ே 

மற்றும் சரிசமமான  லன்ைகள ப றமுடியும். இங்தை குறி ்பிட 

தவண்டியது, சாேைம் அதில் இரு ்ேத ாதிலும்  ழை்ைே்தினால் 

பசய்ய ் டுகின்ற பசயல்ைளின் தமம் ாடும் ஒரு  ிகலை்கு ் 

பின்னர ்தேங்கிவிடுகிறது. 

புதிய விரு ் ங்ைளினால் உ ்ே ் டாமல் த ாகுமானால், அங்தை 

தசாரவ்ும், வீழ்சச்ிை்ைான போடை்ைமும் ஆரம்பிை்ைே் போடங்கும். 

 ம்முகடய சிறுசிறு  ழை்ைங்ைகள எல்லாம் மகறய பசய்துவிட 

தவண்டும் என்று கூறுவது சிறுபிள்களே்ேனமானது என் து 

உண்கம ோன். ஏபனனில் அகவைளில்  லவும் தீங்ைற்றதும்  மை்கு 

 யன்யளிை்ைை் கூடியோைவும் இருை்கின்றன. ஆனால்  ாம் 

 ம்கமதய போடர ்்து அடிை்ைடிை் தைட்டுை் பைாள்ள தவண்டியது 

என்னபவன்றால்,  ாம் அகவைளின் தமல் ஆதிை்ைம் 

பசலுேத்ுகின்தறாமா, அகவைகள  ாம்  ிகனே்ோல் விட்டுவிட 

அல்லது அகவைகள மாற்றிை் பைாள்ள கூடுமா என் கே ோன். 

இ ்ே தைள்விை்ைான  திகல  ாம் இரண்டு வகையில் பசால்லிை் 

பைாள்ளலாம். ஒன்று  ம்முகடய அன்றாட  ழை்ை ் ட்ட 

பசயல்ைகள சில ைாலேத்ிற்கு விழி ்பு ிகலயில் இரு ்து பசய்வது 

மற்பறான்று எகவபயல்லாம்  மை்தைா அல்லது பிறருை்தைா ஊறு 

பசய்யாேனதவா அ ் ழை்ைங்ைகள ேற்ைாலிைமாை கைவிடுவது 

என் ோகும்.  ாம்  ம்முகடய த ரப்ைாண்ட  ாரக்வயிகன 
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இ ் ழை்ைங்ைளின் தமல் பசலுே்தி, அகவைகள கைபைாள்கின்ற 

த ாது, இ ்த ாது ோன் முேன்முகறயாை இசப்சயல்ைகள 

பசய்வோை எண்ணிை் பைாண்டு, முழு ைவனே்துடன் 

அசப்சயல்ைகள பசய்கின்ற த ாது, இ ்ே  ழை்ை ் ட்ட பசயல்ைள் 

மற்றும்  ம்கம சுற்றி இருை்கின்ற  ழை்ை ் ட்ட ைாட்சிைள் எல்லாம் 

புது வடிவம் ப ற்று  ம் விரு ் ங்ைகள தூண்டை்கூடிய 

விஷயங்ைளாை மாறியிரு ் கே ைாணலாம்.  

இது  ாம் பசய்கின்ற  ம்முகடய போழிலுை்கும்,  ம்கம சுற்று 

இயங்கும் சூழலுை்கும்,  ம்முகடய ப ருங்கிய உறவுைளுை்கும் 

 மை்கும் மே்தியில் சிகே ்து த ாய்விட்டிருை்கிற சூழலுை்கும் 

மிைவும்  யன் ேரே்ேை்ைது. ஒருவருகடய வாழ்ை்கைதுகண, ேன் 

 ண் ரை்ள், உடன்  ணி ்புரிதவார ் என்று  ங்கு பைாள்ளும் 

அகனே்து உறவுைளுதம ஒரு புது ்புனல்  ாசச் ் ட்ட புே்துணரச்ச்ி 

ப றும். ஒரு புதிய  ாரக்வயிகன பைாண்டு பசயல் டும்த ாது  

ஒருவர,் ோன் மற்றவரை்தளாடு பைாண்டிருை்கும் போடரப்ு, மற்ற 

பசயல்ைகள பசய்கின்ற முகற என்று  லவற்றிலும் மாற்றே்கே 

புகுே்தி முன்னர ்  ழை்ைே்தின் ைட்டு ் ாட்டினால் இயங்கிய 

 ிகலயிகன மாற்றி அகனவருை்கும்  லன் ேரே்ேை்ை வகையில் 

எவ்வாறு இயங்குவது என் கே ைாண்கிறார.் 

சிறிய  ழை்ைங்ைகள உேறி ேள்ளை்கூடிய திறகன ப ற்றிரு ் து, 

ஆ ே்ோன ஒழுை்ை சீரத்ைடு  ழை்ைங்ைகள விலை்கிே் ேள்ளுவேற்கு 

மிைவும்  யனுள்ளோை அகம ்திருை்கிறது.  ாம்  ம் வாழ்ை்கையில் 

ப ரிய மாற்றங்ைகள ச ்திை்ை த ரக்ையில்  ாம் எ ்த ாதும் 

ஈடு டுகின்ற  ழை்ைே்தின் உ ்துேகல கைவிட்டு புதிய 

மாற்றங்ைகள ஏற்றுை்பைாள்கின்ற  ிகலயில் தமற் கூறிய திறன் 

 மை்கு  யன் டும்.  

 ாகறயாை இறுகி த ாயிருை்கிற  ம்  டவடிை்கைைளும் 

எண்ணங்ைளும் ேளரவ்ு ப றுகின்ற த ாது அது புதிய சை்திகய, 

மன எழுசச்ிகய, ைற் னா சை்திகய தூண்டிவிடுகிறது. இகவைளில் 

முை்கியமானது என்னபவன்றால், அ ்ே ேளரப்வய்திய மனதில் 

ஆன்மீை விகேைகள முகளை்ை விடலாம் என் தே யாகும். 
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உள்ளுணர்வில் ஏற்படும் வகொளொறொன எண்ணங்கள் 

மன  ழை்ைே்திலிரு ்து, ஒருவிேமான எதிரவ்ிகன, இ ்ே 

எதிரவ்ிகனயிலிரு ்து போடர ் பசயல்ைள், இ ்ே போடர ்

பசயல்ைளிலிரு ்து மனிேரை்கள ்  ற்றிய அல்லது ப ாருட்ைகள ் 

 ற்றிய தீரம்ானங்ைள். இகவ அகனே்துை்கும் மு ்தி வருவது இ ்ே 

போடரப்ுகடய எண்ணமாகும். ப ாருட்ைள், எண்ணங்ைள், 

சூழ் ிகலைள் மற்றும்  ாம் ச ்திை்கும் மனிேரை்ளிடமிரு ்து  ாம் 

சில குறி ்பிட்ட கூறுைகள மட்டும் எடுேத்ுை் பைாண்டு 

அை்கூறுைளுடன்  ம் எதிரவ்ிகனைகள போடரப்ு 

 டுே்திை்பைாள்கிதறாம். இ ்ே போடரப்ுைள் போடர ்்து  டை்கின்ற 

த ாது, ோனாைதவ  ாம் முன்பு தேர ்்பேடுே்ே சில குறி ்பிட்ட 

கூறுைளுடன் மட்டுதம போடரப்ு டுே்திை் பைாள்கிறது, பிறகு 

 ம்முகடய எதிரவ்ிகனயுடன் போடரப்ு டுே்திை் பைாள்கிறது. 

அேனால் இ ்ே சில குறி ்பிட்ட கூறுைள் அ ்ே எதிரவ்ிகனைகள 

பைாண்டு வருவேற்ைான சமிை்கஞயாை பசயல் டுகின்றன. இ ்ே 

பசயற் ாடு, திரும்  திரும்  த ரக்ின்ற அனு வங்ைளின் மூலம் ஒரு 

ப ரிய ப டு ்போடரான பசயல்ைகளதயா அல்லது  ழை்ை ் ட்ட 

எண்ணங்ைகளதயா பைாண்டு வ ்து தசரக்ிறது. இவ்வகையான 

பசயல் ாடு  ாம் புதிய சி ்ேகனகய புதிய முயற்சிகய 

கைை்பைாள்வகேயும், ஒவ்பவாரு  

 டி ிகலயிலும் ஆராய் ்ோய் ்து தசாேகனைகள 

தமற்பைாள்கின்ற துன் மான  ணியிகன 

தேகவயற்றோை்கிவிடுகிறது.  

இேன்  லன் என்னபவனில் வாழ்ை்கை மிைவும் 

சுல மாகிவிடுகிறது. இேனால் மற்ற தவகலைளுை்கு சை்தியிகன 

பசலவிடுவேற்கு வழிவகுை்கிறது. சரியாை பசால்வபேன்றால், 

மனிே மனே்தின்  ரிணாம வlளரச்ச்ியில், இ ்ே போடரப்ு டுே்திய 

எண்ணம் ஒரு திடமான முை்கியே்துவம் வாய் ்ே பசயற் ாடாகும். 

இது  ம் அனு வங்ைளிலிரு ்து ைற்றுை் பைாள்ள வழிவகுே்ேது. 

இேன்மூலமாை ைாரண-ைாரிய விதிைகள ைண்டறி ்து அகவைகள 

 யன் டுே்துவதும் சாேத்ியமானது.  
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இ ்ே  ன்கமைள் இரு ்ேத ாதிலும், இ ்ே போடரப்ு டுே்திய 

எண்ணம், ேவறான முகறயில்  யன் டுே்தும் த ாதும், சரியாை 

அேகன ைட்டு ் ாட்டுை்குள் கவை்ைே் ேவறும்த ாதும் 

அ ாயைரமான ஆ ே்துைகளயும் பைாண்டு வ ்து தசரை்்ைலாம். 

 ாம் இ ்ே அ ாயங்ைள் என்ன என்ன என்று ஒரு சிறு  ட்டியகல 

 ாரை்்ைலாம்: 

1. போடரப்ு டுே்திய எண்ணம் ஒதர மாதிரியான 

சூழ் ிகலயில் த ரும்த ாது, ேவறான அல்லது 

முழுகமப றாே ஆரம்  ைட்ட அவோனி ்புைள், 

பிகழைளான முடிவுைள், உணரச்ச்ி உ ்துேலான ைாேல், 

பவறு ்பு மற்றும் பைௌரவம் த ான்றகவ போடர அல்லது 

அகவ வலுப ற பசய்ய அது எளிோை வழிை்தைாலுகிறது. 

2. முடிவுைளில் முழுகம ்ப றாே  ாரக்வைள் மற்றும் 

குறுகிய எண்ணங்ைள், ஒரு குறி ்பிட்ட ச ்ேர ்் ே்திற்கு 

ப ாரு ்துவோை இரு ்பின், அது தவபறாரு மாற்ற ் ட்ட 

ச ்ேர ்் ே்திற்கு ப ாரு ்துவோை இருை்ை முடியாது. 

இேனால் இகே இய ்திரைதியில் பிரதயாகிே்ோல் அது 

அ ாயைரமான விகளவுைகள பைாண்டு வரலாம். 

3. இ ்ே போடரப்ு டுேத்ிய எண்ணம் ேவறாை 

இயை்ை ் டுகின்ற தவகளயில், ஏதோ ஒருவகையில் 

மனிேரை்கள, ப ாருட்ைகள அல்லது இடங்ைகள ேவறான 

விரும் ே்ேைாே அனு வங்ைளுடன் போடரப்ு டுே்தி 

 ிகனவூட்டுவோை அகமயுமானால், இம்மனிேரை்ளுை்தைா, 

ப ாருட்ைளுை்தைா அல்லது இடங்ைளுை்தைா எ ்ேவிே 

சம்  ்ேமும் இல்லாேத ாதும் ஒரு சை்திவாய் ்ே பவறு ்பு 

அகவைளின்  ால் ஏற் ட்டுவிடலாம். 

தமதல கூறிய சுருை்ைமான விஷயங்ைள், மனதில் ப ாதி ்துள்ள 

இ ்ே போடரப்ு டுே்திய எண்ணங்ைகள  ாம் அடிை்ைடி 

ஆராய் ்ேறிவது எவ்வளவு முை்கியம் என் ேகன  மை்கு 

உணரே்்துகிறது. கூடதவ,  லேர ் ட்ட  ழை்ைங்ைகளயும் 

அகவைளினால் ஒதர மாதிரியான  
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 ிகலே்ே எதிரவ்ிகனைள் விகளவகேயும்  ாம்  ரிசிலிை்ை 

தவண்டும் என் கேயும் புரி ்துை் பைாள்ளலாம்.  

இேகனதய தவறு வாரே்்கேைளில் பசால்வபேன்றால்,  ாம் 

 ம்முகடய  ழம்  ஞ்சாங்ைே்திலிரு ்து பவளிவர தவண்டும்.  ாம் 

த ர ்ாரக்வை் பைாண்டு எல்லாவற்கறயும் ைண்ணுற்று  ம் 

 ழை்ைங்ைகள புதிய தைாணே்தில் சி ்திே்து ஆராய் ்து பேளிவுற 

தவண்டும்.  

 ாம் மறுமுகற, இ ்ே போடரப்ு டுே்திய எண்ணங்ைளின் மூலம் 

 ிைழை்கூடிய சாே்தியமான அ ாயங்ைளின்  ட்டியகல 

 ாரே்்தோமானால்,  ாம்,  ீங்ைள் அனு வே்தின் அடிவகர 

பசல்லுங்ைள் என்று புேே்ர ் வலியுறுே்தியகே  ன்கு விளங்கிை் 

பைாள்ளலாம். சுே்ே  ி ் ட புே்ேைே்தில் இடம்ப ற்றுள்ள ஆழ் ்ே 

மற்றும் சுருை்ைமான குகை என்று ப யரிட ் டட் சரணங்ைளில் 

புே்ேர,் “உணரச்ச்ி துடி ்புைளின் போடரப்ுைகள ஆழம்வகர 

ஊடுறுவி பசன்று ைாண த ரக்ையில், ஒருவர ் ேன் விரு ்பு 

பவறு ்புைளிலிரு ்து விடுேகல அகடகிறார.் மன அடுை்குைளில் 

உள் ப ாதி ்திருை்கும் ைருே்து  திவுைகள, புரி ்துை்பைாள்வேன் 

மூலம் சம்சார ப ருபவள்ளே்கே  ீ ்திை் ைட ் ார”்  

விழி ்புணரக்வ  ாம்  ம் மனை்ைேவின் முேல் ிகலயிதலதய 

ைாவலனாை அமரே்்தும்த ாது, எண்ணங்ைள் மனேத்ில் நுகழகின்ற 

தவகளயிதலதய,  ாம் எளிோை உள்நுகழகின்ற எண்ணங்ைகள 

ைட்டு டுே்ேலாம். தவண்டாே விரு ்ோளிைளான தவண்டாே 

எண்ணங்ைகள உள்நுகழயா வண்ணம் ேடுை்ைலாம். இேன்மூலம் 

“ைசடு எண்ணங்ைகள” ேடுே்து மாசற்ற ஒளி ்ப ாரு ்திய 

விழி ்புணரக்வ போடர ்்து  ராமரிை்ை பசய்யலாம்  

சதி ட்டாண சுே்ே, புதிய த ரடியான, சிகேவுறா,  ாரக்வயிகன 

ப றுவேற்கு, முகற டுேே் ட்ட  யிற்சியிகன வழங்குகிறது. இ ்ே 

 யிற்சி முழுகமயான ஆளுகம – உடலளவில் மற்றும் மனேளவில் 

 டை்கின்ற பசயற் ாடுைள் மற்றும் அனு வங்ைளின் பமாே்ே 

 ரிமாணமும் ேன்னுள் உள்ளடை்கியுள்ளது. ேன் உள்முைம் த ாை்கி, 

பின் பவளிமுைம் த ாை்கி அேற்ைடுே்து, உள்முைம், பவளிமுைம் 

என்று மாறி மாறி முகற ் டியான  ாரக்வயின்  யன் ாடு,. 
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ேவறாை  யன் டுே்ே டட் போடரப்ு டுே்திய எண்ணங்ைளாலும் 

மற்றும் ேவறாை  யன் டுே்ே ட்ட ஒ ்புகமைளாலும் உண்டான 

ேவறான ைருதுதைாள்ைகள பவளிை்பைாணரக்ிறது. 

முேன்கமயான  ான்கு உண்கமை்கு புறம் ாை விலகி பசல்கின்ற 

போடரப்ு டுே்திய எண்ணங்ைகள ்  ற்றி விளை்குகிறது. அகவ (1) 

எது  ிர ்ேரமற்றதோ அேகன 

 ிர ்ேரமானோைவும், (2) எது வலியிகன ேரே்ேை்ைதோ அேகன 

இன் பமன்றும், (3) எேனுள்தள உள்ளடீு என்று எதுவும் இல்கலதயா 

அேகன உள்ளடீு ஒன்கற ேன்னுள்தள ப ற்றிருை்கின்றபேன்றும் 

(4) எது மாசு உகடயதோ அேகன அழைானபேன்று எண்ணிை் 

பைாள்வதே யாகும். இ ்ே ேவறான  ாரக்வ ப ாருட்ைளின் ப ாய் 

முைங்ைளின் குறியீடுைகள  ற்றிை்பைாள்வோல் த ரக்ின்றது. 

 ம்முகடய உணரச்ச்ிதவை உ ்துேலால், ப ாய்யான 

தைாட் ாடுைளால்,  ாம் ப ாருட்ைகள ஒருேகல  ட்சமாை 

ைாண்கின்தறாம். அேற்கு ் பிறகு அவற்கற ேவறாை பிற 

ைருே்துைதளாடு பிகணே்து பைாள்கிதறாம். மாசற்ற தூய 

ைவனே்கே  ம் உணரே்ல் மற்றும் விழி ்புணரவ்ு மீதும் 

தூண்டுேல்ைள் மீதும் பசலுே்துவேன் மூலம்,  ாம் இ ்ே ேவறான 

புரிேல்ைளிலிரு ்து விடு ட்டு, எல்லாவற்கறை் குறிே்தும் 

த ர ்ாரக்வயிகன  யன் டுே்துவகே த ாை்கி  ாம் பமல்ல 

பமல்ல அடிபயடுே்து கவை்கிதறாம். 

தொமதியொமம 

யார ் ஒருவர ் பேளிவான த ர ்ாரக்வயிகன 

பைாண்டிருை்கின்றாதரா, ேன்னுள்தள தீவிரமாை இயங்குகின்ற 

அகசவினால் அவசர உணரவ்ுை் பைாண்டுே ்

தூண்ட ் ட்டிருை்கிறாதரா (ஸம்தவை), அவர ்ேன்னுள்தள சை்தியின் 

பிரவாைே்திகன அனு வி ் ார.் ஒரு கேரியே்கேை் 

கைை்பைாண்டவராை, ேன்  லவீனே்கேயும் ேன் இறுகிய 

வழை்ைமான வாழ்ை்கையிகன பவற்றிை்பைாண்டவராை ஆவார.் 

அ ்ே அவசர உணரவ்ிகன உயிர ்்த ாடு கவே்திருை்ை த ர ்்ோல், 

அது ஒருவர ் ேன் விடுேகலகய அகடவேற்கு தவண்டிய 
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உள்ளாரவ்ே்கேயும் மற்றும் உறுதியிகனயும் பைாடுே்து 

விடுகிறது. 

“இ ்ே ைாண்கின்ற உலைதம  ம்முகடய பசயற் ாட்டு ைளம். 

அேனுள்தள புனிே  ாகேை்ைான திறவுதைால் உள்ளது, கூடதவ  

பமே்ேனே்கே உகட ் ேற்ைாை  ல ப ாருட்ைளும் உள்ளன. 

இேயே்கே துள்ளசப்சய்யும் ப ாருட்ைளினால் உ ்ே ் டு, 

 ன்றாை உ ்ே ் ட்ட பின்னர,் புே்திதயாடு தவகல பசய், த ாராடு!” 

 ம்கம சுற்றிய சூழலில் அதிைமான உ ்துகின்ற ப ாருட்ைளால் 

 ிறம்பியுள்ளன.  ாம் அவற்கற அவ்வாறு ைாணமுடியவில்கல 

என்றால், அேற்கு ைாரணம்  ம்முகடய  ழை்ைம்,  

 ம்  ாரக்வகய ம ்ேமானோைவும், மற்றும்  ம் இேயே்கே 

உணரச்ச்ியற்றோைவும் ஆை்கிவிடுகிறது என் தேயாகும். 

புே்ேருகடய த ாேகன மீதுை் கூட அதே ோன்  மை்கு  டை்கிறது. 

முேலில் அவரின் த ாேகனகய தைட்ட த ாது,  ாம் 

புே்தியிகனயும் உணரச்ச்ியிகனயும் தூண்டிவிடுகிற 

சை்திவாய் ்ே தூண்டுேல்ைகள ப றுகிதறாம். ஆனால் ைாலம் 

த ாை, த ாை அது ேன் அசலான புே்துணரச்ச்ிகயயும் உ ்தும் 

ஆற்றகலயும் இழ ்துவிடுகிறது. அேற்ைான மாற்று என்னபவனில் 

போடர ்்து,  ம்கம சுற்றி இயங்குகின்ற வாழ்விகன புே்ோை்ைம் 

பசய்துை் பைாண்டிரு ் தேயாகும். இேகன  ான்கு உயர ்்ே 

உண்கமைகள  ல ் ல மாற்றங்ைதளாடு  மை்கு விளை்குகிறது. 

த ரப்ைாண்ட  ாரக்வ  ம் அன்றாட வாழ்வின் சாேரண 

அனு வே்கேயும் கூட புே்துணரச்ச்ி  ாய்சச் ் ட்ட  ிகலயில் 

 மை்கு வழங்குகிறது. அேன் உண்கம ேன்கம,  ழை்ைே்தின் 

ம ்ேமான ஒளியில் கூட ஊடுறுவி பவளி ் ட்டு புே்துணரச்ச்ிை் 

பைாண்டு  ம்தமாடு த சுகிறது. இது எ ்த ாதும்  ாம் ைண்டும் 

ைாணாது ைட ்து பசல்கின்ற பேருதவார பிசக்சை்ைாரனாை 

அல்லது அழுகின்ற குழ ்கேயாை அல்லது த ாய்வாய் ட்ட 

 ண் னாை இருை்ைலாம். இகவ  ம்கம புதியோய் 

அதிரபசய்கிறது,  ம்கம புதியோய் சி ்திை்ை கவை்கிறது. அது 
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 ம்முகடய அவசர உணரக்வ தூண்டி இகடயறாது 

துன் ே்திலிரு ்து முை்தி அகடயும் வகரயில்  ம்கம இயை்குகிறது. 

இளவரசர ் சிே்ோரே்ர ் பசயற்கையாை ைட்ட ் ட்ட ேனிகம 

மாளிகையிலிரு ்து பவளி வ ்து, அவருகடய இரேே்கே  ைரின் 

வழியாை பசலுே்திை் பைாண்டிரு ்ேத ாது முேன்முகறயாை மூ ்பு, 

பிணி, மரணம் என்கின்ற விஷயங்ைகள எ ் டி எதிரப்ைாண்டார ்

என்கின்ற அழைான ைகேயிகன  ாம் அகனவரும் 

அறி ்திருை்கின்தறாம். இ ்ே  ழகமவாய் ்ே ைகே வரலாற்று 

உண்கமயாை இருை்ைலாம். ஏபனனில் ப ரிய மனிேரை்ளின் 

வாழ்ை்கையில் சாேரண  ிைழ்வுைள் எவ்வாறு ப ரிய மாற்றே்கே 

உண்டு ண்ணுகிறது என் கே ்  ற்றி  மை்கு பேரியும். 

ப ரிய மனங்ைள் மிைவும் சாேரண விஷயங்ைளிலிரு ்து 

முை்கியே்துவம் வாய ்ேகவைகள ைண்டுபைாண்டு அ ்ே 

ப ாடியிகன ப ரிய மாற்றே்திற்ைான  ணி பசய்வேற்ைான 

திரவுதைாலாை ஆை்கிவிடுகின்றது. ஆனால், அ ்ே சிே்ோரே்ரின் 

ைகேயின் உள்ப ாதி ்திருை்கும் உண்கமயிகன  ற்றிய தைள்வி 

எேகனயும் தைட்ைாமல்,  ாம் அவர ் சிறுவயதில் இரு ்ே த ாதே, 

அவரின் ைண்ைளால், மூ ் கட ்ே மா ்ேகர, பிணியினால் 

பீடிை்ை ் ட்ட மனிேகர, மரணமகட ்ேவகர ைண்டிரு ் ார ்என்று 

 ாம்  ம் லாம். ஆனால், இ ்ே ச ்ேர ்் ே்தில் அவர ் அ ்ே 

அளவிற்கு ஆழமாை, இ ்ே ைாட்சிைளினால்  

 ாதிை்ை ் டாேவராை இரு ்திருை்ை கூடும். இது  மை்கும்  லமுகற 

 டை்கின்ற சாேரண  ிைழ்வு ோன். அவருகடய மு ்கேய 

உணரத்ிறன் குகற ் ாட்டிற்கு ைாரணம், அவர ் மிை 

ஜாை்கிரகேயாை ேனிகம டுே்ே ் ட்டு அரச மாளிகையில் அவர ்

ே ்கேயரால் கவை்ை ் ட்டிரு ்ோர.்  

அவரின் இராஜ வாழ்ை்கை என்கிற  ழை்ைே்தின் ேங்ை கூண்டிகன 

ேைரே்்பேரி ்து பவளிதய விடு ் ட்டு வ ்ே ்பிறகு ோன் துை்ைே்தின் 

தவேகன அவகர மிை தீவிரமாை ோை்கியது எனலாம். ஏதோ 

இ ்த ாது ோன் முேல்முகறயாை அவர ்அை்ைாட்சிைகள ைண்டவர ்

த ால் உணர ்்திருை்கிறார.் அ ்த ாது அ ்ே ப ாடியில் ோன் அவர ்
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அவசர உணரவ்ினால் உ ்ே ் ட்டு, ேன் இல்லர வாழ்விகன துற ்து 

ஞானே்தின்  ாகேயில் அடி எடுே்து கவை்கிறார.்  

மிைே் பேளிவாைவும், ஆழ் ்தும்,  ம் அன்றாட வாழ்வில் த ரக்ின்ற 

துை்ைே்தின் உண்கமைகள  ம் மனங்ைளும்,  ம் இேயங்ைளும் 

ஏற்றுை்பைாண்டு அேற்கு ேகு ்ே  திகல தேடி அகடயுமானால், 

 ாம் இவ்வகையான  ாடங்ைகள திரும் ே ் திரும்   டிை்ை 

தவண்டியதிருை்ைாது. சம்சார சை்ைரே்தின் வழியான  ம்முகடய 

 யணம் மிைவும் குறுகியோைதவ இருை்கும். முழுகமயான தூய 

ைவனே்திலிரு ்து (சதி)  ம்முகடய உணரே்லின் பேளிவும் அேன் 

விகளவாை  ம் எதிரவ்ிகணயும் அகமகிறது. உணரச்ச்ியிகன 

 ற்றிய பேளிவான புரிேல் (சம் ஜன்ய) ஆழ் ்ே அனு வே்திகன 

பைாண்டு வ ்து பைாடுை்கிறது.  

விவசடபொர்மவக்கொன பொமத  

உள்த ாை்ை தியானே்தின் குண லனில் ஒருை் கூறு ோன் 

த ரப்ைாண்ட  ாரக்வ. புே்ேை வாசி ்பின் மூலதமா அல்லது 

சி ்ே ் ேன் மூலதமா கிகடை்கின்ற அனுமான அறிவு த ாலன்றி, 

தியானே்தின் மூலம் த ரடியான அல்லது அனு வபூரவ்மான அறிவு 

கிகடை்ை ் ப றுகிறது. 

தியானே்தின் மூலம் வளரக்ின்ற உள்த ாை்ைம், ஒருவருகடய உடல் 

மற்றும் மனதில்  ிைழ்கின்ற இயை்ைங்ைள் எல்லாம், எ ்ே ஒரு 

பூடைமான ைருதுதைாள்ைதளா அல்லது உணரச்ச்ிைளின் மதி ்பீட்டு 

திகரைதளா இன்றி த ரடியாை  ாரை்்ை ் டுகிறது. இவ்வகையான 

மகற ்புைகள பைாண்டு  ாரை்்கின்ற த ாது அகவ உண்கமயின் 

அசலான  

ேன்கமயிகன சிகேே்து விடுகிறது. அனு வங்ைளின் வாயிலாை 

ப ற ் டுகின்ற ைருேத்ுைளின் ப ாதுகம சிறிது  ன்கம 

அளிை்கிறது. ஆனால் அது முழுகமயான ைவனேத்ோடு பசய்கின்ற 

தியானே்திற்கு இகடயூறாை அது அ ்ே த ர ைண த ர 

உண்கமயிகன விரட்டிவிட்டு விடுகிறது. ப ாதுகம டுே்துகின்ற 

எண்ணம், திரும் ே் திரும்  தோன்றுகின்ற ஒதர விேமான 

இயை்ைங்ைகள, ைாண்கின்ற த ாது, அகவைகள 
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வகை ் டுே்திய ் பின்னர,் தவறு ஒன்றும் பசய்ய தோன்றாது, 

ப ாறுகமயிழ ்து சலி ் கடகிறது. 

பவறும் ைவனம், உள்த ாை்கு தியானே்தின் பிரோனமாை 

இருை்கிறது. அது அ ்ே ைண த ர உண்கமயிகன விட்டு விலைாது, 

அேன்மீதே ைவனமாை இருை்கிறது. அது உன்னி ் ாை உடல் மற்றும் 

மன இயை்ைங்ைளின் எழுசச்ி, மற்றும் விழ்சச்ிைகள, ைண்ணுற்றுை் 

பைாண்தட இருை்கின்றது. ஒவ்பவாரு போடர ்  ிைழ்வுைளும், 

ஒருவகையிகன சார ்்து இருை்கின்றது (எடுே்துை்ைாட்டாை மூசச்ி 

உள்தள வருவகேயும் பவளிதய த ாவகேயும் பைாள்ளலாம்), 

பவறும் ைவனம் ஒவ்பவான்கறயும் ேனிே்ேனியான  ாைமாை 

பைாள்கிறது. அது ஒவ்பவான்றின் தோன்றுேகலயும் 

மகறேகலயும் ைவனிே்து குறிேத்ுை் பைாள்கிறது. விழி ்புணரவ்ு 

ைவனே்துடன் இருை்கும் த ாது, இ ்ே போடர ் திரும்  திரும்  

 ிைழும்  ிைழ்சச்ி மனதில் சலி ்க ை் பைாண்டு வருவதில்கல 

அேற்கு மாறாை இன்னமும் அதிை புே்துணரச்ச்ியிகன பைாண்டு 

வருகிறது.  ிகலயாகம, துை்ைம் மற்றும் உள்ளடீு இல்லாகம 

என்கிற இ ்ே மூன்று  ண்புைகளயும் திரும்  திரும்  உடல் மன 

 ிைழ்வுைளில் ைாண்கின்ற த ாது அகவ ேனிே்து பவளிதய 

ைாட்சிை்குள்ளாகின்றன. அகவ அ ்ே  ிைழ்வுைளின் ேன்கமயின் 

மூலமாைதவ பவளி ் டுகின்றன. இது ஏதோ மற்றவரை்ளின் 

ைருே்துைளாதலா அல்லது ஏன் புே்ேரின் த ாேகனயினாதலா 

அல்ல. 

இ ்ே உடல் மன  ிைழ்வுைள் ேங்ைளின் பசா ்ே பவளிசச்ே்தில் 

பவளி ் ட்டுை் பைாண்டிரு ் ேனால் ஒரு அவசர உணரவ்ு அதிை 

அதிைமாய் வளரக்ிறது. இது, ப ரும் பவறு ்புணரக்வ, 

அதிரு ்திகய, அ ாயேக்ே குறிே்ே விழி ்புணரக்வ மற்றும் அேன் 

பின்னர ்  ற்றின்கமயிகன இ ்ே தியான  யிற்சியின் த ாது 

பைாண்டு வ ்து பைாடுை்கிறது. இகவைளுடன் கூடதவ, இன் ம், 

ைளி ்பு மற்றும் அகமதிகயயும் பைாண்டு வ ்து தசரை்்கிறது. 

அ ்த ாது, உள்மனது முதிரச்ச்ியுற தவண்டிய எல்லா ைாரணிைளும் 

சரியாை அகமய ப ற்றிரு ்ோல், முழுகமயான விடுேகலை்ைான 

முேல் த ரடி ைாட்சி (தசாே ன்ன) ஓகடயில் நுகழ வர ் தியான 

சாேைருை்கு கிகடை்கிறது. “எதுபவல்லாம் தோன்றி  
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எழுகிறதோ அதிபலல்லாம் மகறகின்ற ேன்கம 

ப ாதி ்திருை்கிறது” என்கிற ஐயமற்ற ஞானம் உதிை்கிறது. 

அேனால் விழி ்புணரவ்ு சை்தி ைட்டவழிே்து பவளி ் டுகையில், 

சதி ட்டாண என் து ேம்மே்தின் வடிவமாகும் என்று அகனவரும் 

விளங்கிை் பைாள்வர.் அகே ்  ற்றி கூற வருகின்ற த ாது பின் 

வருவன பசால்ல ் ட்டது: 

தமன்கம ப ாரு ்திய ஆசிரவ்திை்ை ் ட்டவரால் ேம்மம்  ன்றாை 

 கறசாற்ற ் ட்டது, 

இங்தை இ ்த ாதே எல்தலாருை்கும் ைாணை் கிகடை்கிறது, த ரம் 

எடுே்துை் பைாள்ளாது, ேன்கன ைண்டறிய அகழை்கிறது,  

முன்தனற்றி பைாண்டு பசல்கிறது, அறிவுகடதயாரால் த ரடியாை 

அனு விை்ை ்  டுகிறது.  
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