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57 
Introduction to Innate Health course 

8  Lessons Details 

 

 Lesson 01 - Health Recognition 

 Lesson 02 - The natural way to health 

 Lesson 03 - Natural therapy 

 Lesson 04 - Life of the innate nature  

 Lesson 05 - The innate power of nature 

 Lesson 06 - Natural sound therapy 

 Lesson 07 - Holistic Innate Medicine 

 Lesson 08 - Innate health 

1. ஆர ோக்கியம் அறிதல் 

(Health Recognition) 

 
 

“உடலோனது முழு ஆர ோக்கியத்துடன் இருந்தோல் தோன் இன்பம் நிலவும்.”  

 

ஒருவ  ் தன்னனத் தோழ்த்திக் ககோள்வதும், உய த்்திக் ககோள்வதும் அவ வ ் 

இயல்னபப் கபோறுத்ரத இருக்கிறது. இயல்பு மூலம் தன்னன உய த்்திக் ககோள்ளப் 

பழகிவிட்டோல் இனையில்லோத ஆர ோக்கியநினலனய அனடயலோம். 

 

இந்தியாவின் மருத்துவ முறைகளில் பல சிைந்த சிகிசற்ச முறைகள் மடட்ுமன்றி 

அவை்றைாடு பிறைந்த அரிய தத்துவங்கள் ஆறராக்கியத்திை்கும் சிகிசற்சகளுக்கும் 

உள்ள உைவு பை்றிய நநறிகள் நபாதிந்திருப்பறதக் காைலாம். நவீனச ்சிகிசற்சகள் 

மலிந்துவிட்ட இக்காலகட்டத்திலும் இம்முறைகள் வழங்கிவருவது பழறமயின் மீதான 

நவறும் பிடிப்பாலல்ல, அவை்றிலுள்ள சிகிசற்ச முறைகளின் சிைப்பாலும் 

றவத்தியத்தில் ஆறராக்கியத்திை்கும் முக்கியப் பங்கு வழங்கப்படுவதாலும்தான். 

ஆசிய மருத்துவ முறைகள் பை்றிக் கடந்த முப்பதாை்டுகளாக மானுடவியல், 



 2 

சமூகவியல் ஆய்வுகள் பல நவளிவந்துள்ளன. றமறலநாடுகளில் கிட்டத்தட்ட 60 

சதவீதத்தினர ் மாை்று மருத்துவ முறைகறள நாடுவதாக சமீபத்தில் ஆய்வுகளில் 

காைலாம். இன்றைய முறையின் நசயல்பாடுகறளப் பை்றியும் ஆறராக்கியத்திை்கும் 

சிகிசற்சகளுக்கும் பை்றிய முடிவுகறள எதனடிப்பறடயில் எடுக்கிைாரக்ள், 

ஆறராக்கியத்தில் மனித உைவுகள் எப்படியிருக்கின்ைன என்நைல்லாம் பல கருத்துகள்  

முன்றவக்கப்படுகின்ைன. 

 

ஆறராக்கியம் குறித்த ஆரவ்ம் மிகுந்துவரும் இந்றநரத்தில் மருத்துவ முறைகளின் 

தத்துவக் கட்டறமப்றபப் பை்றியும் அவை்றின் நசயல்பாடற்ட அறவ எப்படி 

வழிநடத்துகின்ைன என்பது பை்றியும் நதரிந்துநகாள்ளுதல் அவசியம். நல்வாழ்றவ, 

ஆறராக்கிய வாழ்வு எனக் கூறுகிறைாம். எனறவ, ஆறராக்கியறம வாழ்க்றகக்கு 

அடிப்பறடயானது. நமது ஆறராக்கியம் என்ை கருத்துரு இந்த உலகத்றதறய 

முன்றனை்ைப் பாறதயில் நடத்திச ்நசல்லும். பிைந்தது முதல் நமது இயல்பு புைஉலகின் 

மாை்ைத்திை்கு ஏை்ப மாறிக் நகாை்றட இருக்கின்ைது. உடல் என்பது தன்றனத்தாறன 

தகவறமத்துக் நகாள்ளும் ஒரு அை்புத உயிரறமப்பு.  

அதிலும் மனிதன் உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்கறள விடவும் பரிைாம 

வளரச்ச்ியின் உசச் கட்டமாகத் றதான்றிய உயிரினம். டாரவ்ினின் பரிைாமக் 

நகாள்றக றபசும் மிக முக்கிய விஷயங்களில் ஒன்று தகவறமப்பு. புைச ்

சூழ்நிறலகளுக்குத் தகுந்தவாறு நம் உடல் தன்றனத் தாறன தகவறமத்துக் 

நகாள்கிைது. புைநசயல்களால் நமது உறுப்புகளில் ஆறராக்கிய குறைவு ஏை்படும் 

றபாது, அது வியாதியாக மாறுகின்ைது. நமது உடம்றப வியாதிகள் தாக்கும் றபாது, 

அறதப் றபாக்கறவை்டும் என்று எறதஎறதறயா நசலவு பை்கிறைாம். நாம் நம்முறடய 

ஆை்ைல், பைம், முயை்சி எல்லாவை்றையும் வீைாக்கிக் நகாை்டு இருக்கிறைாம். அறத 

விட புத்திசாலித்தனமானது, நல்லது, ஆறராக்கியமானது எது என்ைால், உடல் நலத்றதப் 

பாதுகாக்கிைது தான். இப்படி உடல் நலத்றத ஆறராக்கியமானதாக 

பாதுகாக்கிைதுதான், ஆறராக்கியக் கருத்துரு என்று நசால்லப்படுகிைது. 

 

விலங்கினங்கள் நம்றம விட ஆறராக்கியமான வாழ்க்றக வாழ்கின்ைன. அறவ, 

இயல்பான வாழ்க்றகறய வாழ்கின்ைன. இயை்றகயில் எப்படிக் கிறடக்கிைறதா 

அப்படிறய உைறவ உடந்காள்கின்ைன. உைறவ அறவ மாை்ைறவா, சீரத்ிருத்தறவா, 

ருசிகூட்டறவா முயல்வதில்றல. ஆனால், மனிதறனா தனது பரிைாம வளரச்ச்ி நபை்ை 

புலன்களால் இயை்றகயில் கிறடக்கும் எல்லாவை்றையும் தனது றதறவக்காகறவா, 

ருசிக்காகறவா மாை்ை விரும்புகின்ைான். சுருங்கசந்சான்னால் இயை்றகறய நவல்ல 

மனிதன் விரும்புகின்ைான். மனிதன் மாறுதல்கறள விரும்புகின்ைான். இவ்வாைாக, 

மனிதனது வாழ்க்றக முை்றிலும் நசயை்றகயாக மாறிக்நகாை்டிருக்கிைன. உைறவ 

எடுத்துக்நகாை்டால், உைறவ றவறு நபாருடக்ளுடன் றசரத்்து, சறமத்து, நிறலமாை்றி 

தனது ருசிக்றகை்ப அல்லது றதறவக்றகை்ப உை்ை விரும்புகின்ைான். இதனால், 

உைவுப் நபாருடக்ளின் குைாதிசியங்கள் சமயத்தில் முை்றிலுமாக மாறிவிடுகின்ைன. 

மூலப்நபாருடக்ளில் இருந்த குைங்கள் அழிக்கப்படட்ு விடுகின்ைன. இதுதான் 

மனிதனின் துன்பத்திை்கு மூல காரைம். 

 

உடலுறடய நிறைவான றவறல உள்ளுறுப்புகறள மறு உருவாக்கம் நசய்வது. உடலின் 

ஒவ்நவாரு நசல்றலயும் அதனுறடய ஆயுள் முடிந்தவுடன் புதிய நசல்களாக 

மாை்றுகிைது நம் உடல். உடலின் ஒவ்நவாரு உள்ளுறுப்பும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் 

முழுறமயாக புதிதாக்கப் படுகிைது. உடலுறடய புதுப்பிப்பு பைி என்பது இயல்பாக 

நடந்து நகாை்றடயிருக்கும். உடலுறடய இயல்பான இயை்றகயான புதுப்பிப்பு 

இயக்கத்தில் யாநரல்லாம் குறுக்கிட வில்றலறயா அவரக்ளுக்நகல்லாம் றநாய் தானாக 

சரியாகிவிடும். இயக்கத்தில் குறுக்கிடுவது என்ைால் என்ன? உடலின் கழிவு 

நவளிறயை்ைத்றத தறட நசய்வது. ரசாயன மருந்துகறள சாப்பிடுவது. நசயை்றக 

சத்துக்கறள உை்பது றபான்ைறவதான் நம் குறுக்கீடுகளாகும். அது மடட்ுமல்ல, 



 3 

உடலின் இயல்பான றதறவகளான பசி, தாகம், தூக்கம், ஓய்வு றபான்ைவை்றை 

புைக்கைித்து நம் இஷ்டம்றபால் நசய்வதும் குறுக்கீடுதான். பசிக்கிை றபாது 

சாப்பிடாமல் பசியில்லாத றபாது சப்பிடுவது, பசிக்கிை அளறவ விட அதிகமாகச ்

சாப்பிடுவது, தாகமில்லாமல் லிட்டர ் லிட்டராக தை்ைீர ் அருந்துவது, தாகமிருக்கும் 

றபாது தை்ைீர ் அருந்தாமல் இருப்பது அல்லது தை்ைீருக்குப் பதிலாக 

சுறவயூட்டப்பட்ட பானங்கறள அருந்துவது, இரவுகளில் தூக்கத்றத புைக்கைிப்பது, 

ஓய்வு றதறவப்படும் றபாது உடல் உறழப்றப அதிகப்படுத்துவது றபான்ைறவ எல்லாம் 

நம்முறடய தினசரி நடவடிக்றககளாக உள்ளன. இப்படி இயை்றகக்கு மாைான 

நடவடிக்றககள் உடலின் இயல்பான இயக்கத்றத பாதிக்கின்ைன. ஆறராக்கியமாக 

உருவாக றவை்டிய நசல்கள் பலவீனமாக, பறழய றநாய்க்கூறுகளுடன் 

உருவாகின்ைன. ஆக நம்முறடய எல்லா நதாந்தரவுகளுறம உடலுறடய இயல்பான 

இயக்கத்துக்கு கடட்ுப்பட்டறவ. அறவ புைசச்ூழல்களுக்கு ஏை்ைாை்றபால் தானாகத் 

றதான்றி தானாக மறைபறவ. நம்முறடய நபாறுப்பை்ை குறுக்கீடுகளால் றநாய்களாக 

உடலில் தங்கி விடுகின்ைன. 

 

மருத்துவத ் துறையின் அடிப்பறட நிறலயில் றநாறய அனுபவிப்பவன் ஒருவன், 

அறதக் குைப்படுத்தும் அறிவு பறடத்தவறனா இன்நனாருவன், அதாவது மருத்துவன். 

றநாயுை்ைவனுக்கு றநாயின் அனுபவமிருக்கும், மருத்துவனுக்றகா றநாயின் 

அனுபவமிராது. ஆனால் அறதப் பை்றிய அறிவு இருக்கும். றநாயாளிக்குத் தன் 

உடலிலுள்ள றநாய் பை்றிய அறிவு இருக்கறவா மருத்துவனால் றநாயின் தன்றமறய 

முழுவதுமாக உைரறவா முடியுமா? இவ்வாறு றநாயின் அனுபவமும் அறதப் பை்றிய 

அறிவும் பிரிந்திருத்தல் மருத்துவத்தில் இயல்பு நிறல. இறத நவவ்றவறு மருத்துவ 

முறைகள் எப்படி அணுகுகின்ைன? இறத எதிரந்காள்வதிலுள்ள சிக்கல்கள் எறவ? 

இறவ மருத்துவனுக்கும் றநாயாளிக்குமுள்ள உைறவ எப்படிப் பாதிக்கின்ைன? 

இத்தறகய றகள்விகள் மருத்துவ முறைகறள ஒப்பிடட்ுப் பாரக்்க வழிவகுக்கின்ைன. 

சாதாரைமாக மானுடவியலில் அறிவியறலயும் மந்திர மாயத்றதயும் 

எதிரந்ிறலகளாகக் காட்டி முன்னறத நவீன றமறலக் கலாசச்ாரத்துடனும் பின்னறத 

மீதமுள்ள எல்லாக் கலாசச்ாரங்களுடனும் நதாடரப்ுபடுத்திப் பாரப்்பது 

வழக்கமாகயிருந்தது. ஆனால் இது றபான்ை பாகுபாடுகள் உடை்கூறு பை்றி ஒை்றை 

நிறலப்பாடு தான் இருக்க முடியும் என்ை மூடநம்பிக்றகறய அடிப்பறடயாகக் 

நகாை்டது என இப்றபாது விளங்க ஆரம்பித்துவிட்டது. உறுப்புகளால் ஆன உடம்பு, 

உலறக நமக்குக் காடட்ும் ஐம்நபாறிகள், இவை்றைச ் றசரக்்கும் மனம் இறவ யாவும் 

ஒருங்கிறைந்த உயிர ்பை்றி அறிவியல் பூரவ்மான றகாட்பாடுகள் பல இருக்க முடியும் 

என்ை புரிதறல விரிவாக்க நாம் புதிய அணுகுமுறைகறளயும் பாகுபாடுகறளயும் 

சறமக்க றவை்டியுள்ளது. றமறல நசான்ன றகள்விகறளப் புரிந்துநகாள்ள நிபுைறரப் 

பிரதானமாகக் நகாை்டறவ, றநாயாளிறயப் பிரதானமாகக்நகாை்டறவ என 

ஆறராக்கிய முறைகறள அறிய றவை்டும். 

 

உயிரை்ை சடலத்தினுள் காணும் உறுப்புகளின் கட்டறமப்பு பை்றிய அறிறவக் நகாை்டு 

உயிருள்ள றநாயாளிகளுக்கு மருத்துவம் நசய்தல் அறலாபதி முறையின் சித்தாந்தம். 

உயிரை்ை உடல் அறிவுக்கு வழி வகுத்தாலும், உயிருள்ள றநாயாளிறயயும் சுய 

உைரவ்ை்ை சடலத்றதப் றபான்ை நபாருளாகக் கருத றவை்டிய நிரப்்பந்தம் 

இம்முறையில் உள்ளது எனத ்தத்துவ அறிஞரக்ள் கூறுகின்ைனர.் 

 

இன்று காமாறல, பக்கவாதம் ஆகியன றநாய்களாக அறியப்படுவதில்றல. உள் 

உறுப்புகளின் கட்டறமப்பின் அளவுகளாகறவ அறியப்படுகின்ைன. உள் உறுப்புகளின் 

ரசாயனக் கூறுகள் நவவ்றவறு மனிதரக்ளில் நவவ்றவைான றநாய்க் குைங்கறளக் 

காடட்ும். ஆனால் அந்த மனித றவறுபாடு அறலாபதி நிபுைரக்ளுக்குத் தை்நசயலானது. 

கருவி காடட்ும் குறிறய முதன்றமயானது. இன்னும் நசால்லப் றபானால் றநாயாளி 

உைரும் றநாய்க் குைத்திலிருந்து றவறுபட்டிருப்பறத அறலாபதி மருத்துவமாகும். 
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மனிதனுறடய அனுபவத்றதயும் கைிப்றபயும் கருவிகள் அளவீடுகளாக்கி விடுவதால் 

அசல் றநாயாளிறய றதறவயில்றல. பரிறசாதறன முடிவுகள் நகாை்ட றநாயாளியின் 

ஆவைம் றபாதுமானது. அதாவது கருவிகள் ஒரு ‘நிழல்’ றநாயாளிறய ‘றகஸ் தாள்’

களில் உருவாக்குகின்ைன. பரிறசாதறனக் கூடம் முதல் மருத்துவர ்அறை, மருத்துவக் 

கருத்தரங்குகள்வறரயில் இந்த ‘நிழல்’ றநாயாளிதான் அறியப்படுகிைார.் கருவிகள் 

உருவாக்கும் அளவீடுகளின் அடிப்பறடயில்தான் பல றவதியியல் மருந்துகளின் 

பலன்கள் பரிறசாதிக்கப்படுகின்ைன. இப்படிப் பரிறசாதிக்கப்பட்ட பின் தரப்படும் 

மருந்து ஒத்துவராமல் பின்விறளவுகறள ஏை்படுத்துவதாக அசல் றநாயாளிகள் சிலர ்

நசான்னால், அறத நிபுைரக்ள் முக்கியமாகக் கருதமாட்டாரக்ள். 

பரிறசாதறனக்கூடத்தில் கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் ரசாயன மருந்துப் நபாருடக்ள் 

நிரூபைமாகின்ைன. இவ்வாறு நிரூபிக்கப்பட்ட சிகிசற்ச முறைகள் நிஜ உலகில் 

பலருக்கு ஒத்துக்நகாள்ளாமல் றபாகலாம். மை்ை சில மருத்துவ முறைகறளப் றபால் 

அறலாபதிக்குத் தனி மனிதனின் ஒருங்கிறைந்த உடல்/மனவாகு பை்றிய கருத்தாக்கம் 

இல்றல, அது உறுப்புகளின் கூடட்ுச ்றசரக்்றகயாக உடம்பு முழுவறதயும் பாரக்்கிைது. 

ஒன்றைறபால் காைப்படும் உள்உறுப்புகளின் அடிப்பறடயில் அது 

பரிறசாதறனக்கூடத்தின் முடிவுகறள உலகிலுள்ள அறனவருக்கும் உகந்ததாக 

அறிவித்துவிடுகிைது. 

 

இதனால் அறலாபதிறய தவைானது என்றைா அம்மருத்துவரக்ள் திைறம குறைந்தவரக்ள் 

என்றைா அரத்்தமல்ல. நிபுைத்துவம் சாரந்்த அறிவியலுக்கு வலிறமகறளப் றபாலக் 

குறைபாடுகளும் உள்ளன என்பதுதான் கருத்து. றமலும் இது நபாதுநலச ்

சிந்தறனயுறடய மருத்துவரக்ளில் ஒரு சாராரால்தான் நவளிக்நகாை்டு வரப்பட்டது. 

அறலாபதி முறையில் றநாயாளியின் அனுபவத்திை்குச ் சிகிசற்சயில் நபரிய 

பங்கில்றல என்பதுதான் முக்கியமானது. அதனால்தான் சிகிசற்ச நிவாரைம் 

அளிக்காவிட்டாலும் றநாயாளி மருத்துவருக்குக் கட்டைம் தர றவை்டியுள்ளது. 

ஏநனனில் கட்டைம் நிபுைரின் அறிவுக்கும் றநரத்திை்கும் நகாடுக்கப்படுகிைது. அது 

றநாய் குைமாவறதப் நபாறுத்ததல்ல. மனித அனுபவத்றதவிடக் கருவிகள் காடட்ும் 

அளவுகறளறய முக்கியமாகக் கருதும் நிபுைரக்ள் சாரந்்த அறலாபதி மருத்துவ 

முறையின் நிறலறம இது. 

 

றநாயின் எை்ைங்கள் மனதில் நிறைந்தால் ஆறராக்கியம் வராது. முரை்படட் 

சிந்தறனயில் ஆறராக்கியம் நிை்காது. ஆறராக்கியத்தின் உயரந்்த இலட்சியத்றத 

எப்நபாழுதும் நம் மனக்கை்முன் நிறுத்த றவை்டும். அறத றபான்று முரை்பாடான 

சிந்தறனறய நாம் எதிரக்்க றவை்டும். உங்கள் நலக்குறைகள் பை்றிய சிந்தறன 

உங்கள் மனதில் நுறழயாமல் இருக்கடட்ும். பதட்டமான மக்களின் வாழ்க்றக ஒரு 

சுவாதினமான ஆறராக்கியமான கை்றைாட்டத்தில் இருப்பதில்றல. அை்பமானறதப் 

நபரிதாக்கும் இவரக்ள் ஆறராக்கியமிழந்த நிறலயில் வாழ்கின்ைனர.் ஒவ்நவாரு 

இறலசான வலியும் மிறகப்படுத்தப்படட்ு வரவிருக்கும் நகாடிய றநாயின் 

அறிகுறியாகக் கருதுகின்ைனர.் அவரக்ள் ஆறராக்கியத்றத குறலந்து வாழ்நாறளக் 

கழிக்கின்ைனர.்  

 

றநாய் வந்த பிைகு மருந்து நகாடுக்கிைது மிக கடினம். அப்படிறய மருந்து எடுத்துக் 

நகாை்டாலும் மருந்றதாட பக்க விறளவுகளும் மை்றும் எல்லா பிரசச்றனகளும் 

வருகின்ைது. நாம் பிைக்கும்றபாது நம்மிடம் றநாய்  எதிரப்்பு ஆை்ைல் இருந்தது. இந்த 

றநாய் எதிரப்்பு ஆை்ைல் முடிந்தவறரக்கும் நம்றம ஆறராக்கியமாக பாதுகாக்கின்ைது. 

நம் உடம்புக்குள்றள வரும் கிருமிகறள எதிரத்்து அழித்து, நமது உடம்றபப் 

பாதுகாக்கிைது. 
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இன்றைய மருந்துகள் தான் நம் வியாதிகறளக் குைப்படுத்தும் என நாம் 

நிறனக்கின்றைாம். நசால்லப் றபானால், இது உை்றம அல்ல. மருந்துகள் 

நபரும்பாலும் நசௌகரியத்றதக் நகாடுக்கிைது, ஆறுதல் அளிக்கின்ைது. 

குைப்படுத்தும் என்னு நசால்கிைது  நடக்க முடியாத விஷயம். ஆங்கிலத்தில் cure-

என்னு நசான்னா, பறழய நிறலறமக்கு நகாை்டு வருதுன்னு அரத்்தம். இது நடக்காத 

விஷயம். சளி வந்தாலும் கூட, மூக்கிறல உள்ள ஆயிரக்கைக்கான நசல்கள் 

அழிக்கப்படுவது அதனால், குைமாகிைது என்கிை றபசச்ுக்றக இடமில்றல. ஆனால், 

அறத தருைத்தில் ஆறுதல் ஆக இருப்பது சாத்தியறம. நவீன மருத்துவத்தில் சளி 

மருந்துகள் மாதிரி பல மருந்துகள் இருக்கின்ைன. 

 

ஆறராக்கியம் என்ை நபயரில் புதிய புதிய மருந்துகள் வந்து நகாை்டிருக்கின்ைன.  

இந்த மருந்துகளில் பக்க விறளவுகள் அதிகமாவதால் மனிதரக்ள் நிரந்தர 

றநாயாளிகளாகவும், கடனாளிகளாகவும் மாறுகின்ைனர.் றநாயின் சிந்தறனகறள, 

மனதில் தாங்கும் மனிதனால், உடறல ஆறராக்கியத்துடன் றவத்துக்நகாள்ள 

முடியாது. ஆறராக்கியத்தின் ஓட்டம் மாசுபடுமானால் அது, மூலத்தின் ஆறராக்கிய 

இலட்சியத்தில் தான் மாசுபடுகிைது. ஆனால், இன்றைா அறத மனிதன் தன்னுறடய 

றவறலகறள கூட தாறன நசய்ய இயலாமல், விரும்பிய உைறவ உை்ை இயலாமல், 

சரக்்கறர றநாய், இரத்த நகாதிப்பு, றகன்சர,் சிறுநீரகறகாளாறு என வாழ்நாள் 

றநாய்கறளயும், கை்ணுக்றக நதரியாத நித்தம் றதான்றி மறையும் கிருமிகறளயும் 

கை்டு பீதியில் வாழ்ந்து வருகிைான். எந்த றநாய் எப்நபாழுது வருறமா என்ை அசச்த்தில் 

முகமூடிகறளயும், தடுப்பூசிகறளயும், ஆடந்கால்லி மருந்துகறளயும் விழுங்கிக் 

நகாை்டு குழப்பத்தின் உசச்ியில் மனறநாயாளியாக நாடக்றள கடத்திக் 

நகாை்டுள்ளான். 

 

மனிதரக்ளுக்கு நல்வாழ்வு நகாடுக்க எை்ைி அரசாங்கம் மருத்துவமறனகறள 

நபரும் நசலவில் இயக்குகின்ைன. இவை்றை நவீன சூழல், மனக்குறை காரைமாக 

மனிதரக்ளுக்கு சுகக்குறைவு ஏை்படுகின்ைது. இந்த சுகக் குறைறவ றநாய் என 

நிறனத்து மருத்துவமறனக்குச ்நசன்ைால் எல்லா பரிறசாதறனகளும் எடுத்த பின்னர ்

எல்லா பரிறசாதறனகளும் சரியான அளவில் உள்ளது என டாக்டரக்ள் கூறுகின்ைனர.் 

ஆனால், அவனுக்கு றசாரவ்ும், பிைியும் அவறன வருத்துகின்ைது. எல்லாம் சரியாய் 

இருக்கு. ஆனால், உடலால் உறழக்க முடியவில்றலறய என்று வருந்துகின்றைாம். நவீன 

முறைகளில் இதறன மனறநாய் என்று நசால்கின்ைனர.் இவரக்ளுக்கு றகாபம் 

உை்டாகிைது. றகாபத்தில் பித்த நீர ்அமிலத்தன்றம அறடந்து உடல் அழை்சியிறன 

ஏை்படுத்துகிைது. இதனால், இரத்தக் நகாதிப்பு ஏை்படட்ு உயிருக்றக ஆபத்தாகவும் 

முடியலாம். 

 

மனிதரக்ள் இன்று இரை்டு இடங்களில் அதிகமாக தங்களுறடய றநரங்கறள 

நசலவழிக்கக்கூடிய சூழல்கள் ஏை்படட்ுள்ளது. ஒன்று மருத்துவமறன, மை்நைான்று 

ஆறலாசறன றமயம். இந்த இரை்டு இடங்களுக்கு மக்கள் அதிகமாக 

நசல்வதை்குை்டான காரைங்கள் ஆறராக்கியமின்றமறய ஆகும். இருக்கும் இடத்தில் 

எல்லாம் கிறடப்பதால், நாம் எறதயும் கஷ்டப்படாமறலறய நபை விரும்புகின்றைாம். 

 

 ஆறராக்கியக்குறைறவறய இறடவிடாமல் நிறனத்து வந்தால் ஆறராக்கியமும் 

வலிறமயும் நிசச்யம் வராது. ஆறராக்கியம் என்பது ஒன்றிறைப்பு முழுறமயான 

பூரை உடல் முரை்பாடுகறளத் றதாை்றுவிக்கும் நபாைாறமயும், றபராறசயின் 

பரிைாமங்கள் அறனத்தும் றநாய்களாகக் கருதப்படும். இயை்றக சாரத் 

அறிவுப்பூரவ்மான முறைகறள கறடபிடித்து முக்கியமானறவகளுக்கு 

அஸ்திவாரமிடுவது றபால், நமது ஆறராக்கியத்திை்கு ஒரு அஸ்திவாரம் அறமக்க 

றவை்டும். ஆறராக்கியம் நபரும்பாலும் அைம் சாரந்்தது. நம்பிக்றக ஆறராக்கியத்தின் 

ஒரு முக்கியக் கூைாகும். இயை்றகயான ஆறராக்கியத்தின் சிந்தறன மூலம், 
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நலம்நகாள்ள றவக்கும் நமது சக்தியில் நாம் நம்பிக்றக நகாள்ள றவை்டும். இறத 

பயிை்சி மூலம், உடலில் அறனத்து அடுக்குகளிலும் றவறல நசய்து, உடல் மை்றும் மனம் 

இதறன சமநிறலப்படுத்தி, ஆறராக்கியத்திை்கு வழிவறக நசய்யும்  என்பது  

நிசச்யமான உை்றமயாகும். 

 

நம் உடல் ஆறராக்கியமான முறையில் இயங்குவதை்கு இயல்பான இயை்றக ஆை்ைல் 

பயன்படுத்தப்படட்ு வருகிைது. அந்த ஆை்ைல் தான் நாம் உைங்கும் றபாதும் மூசச்ு 

விடுதல், இதயம் துடித்தல், ஜீரைம் நறட நபறுதல், உடலில் பாதிக்கப்பட்ட சில 

பகுதிகறள சரி நசய்தல் றபான்ை முக்கிய றவறலகறள நாம் அறியாமறலறய நசய்து 

வருகிைது. இன்னும் நசால்லப் றபானால் நாம் விழித்திருக்கும் றநரத்தில் நம் 

கவறலகள், பயங்கள், நடன்ஷன், றபான்ைவை்ைால் நம் இதயம், நுறரயீரல், வயிறு 

றபான்ைவை்றின் நசயல்பாடுகறள நாம் நகடுத்துக் நகாை்டாலும், நம் உைக்க 

றநரத்தில் சரி நசய்தல் றவறலகறளச ்நசய்து நமது இயல்பான ஆை்ைல் முடிந்த அளவு 

நம்றமக் காப்பாை்றுகிைது. இந்த றவறலறய ஓய்வில்லாமல் நசய்கிைது. இதறன 

றமலும் முறையாகப் பயன்படுத்தினால் றநாய்கறள நாம் விறரவாக குைமறடந்து 

ஆறராக்கிய வாழ்றக வாழலாம். 

 

முதலில் நாம் ஆறராக்கியத்றத அதன் றவறலறயச ்நசய்ய விட றவை்டும். கை்பறனக் 

கவறலகள் மை்றும் பயங்கள், அவசர வாழ்க்றகயின் நடன்ஷன் ஆகியவை்றை றமல் 

மனதில் இருந்து ஆழ்மனதிை்கு அனுப்பும் முடட்ாள்தனத்றத உடனடியாக நிறுத்த 

றவை்டும். இப்படி அனுப்பிக் நகாை்றட இருந்தால் ஆறராக்கியம் தன் றவறலறய 

நிறுத்தி நம் நபாய்யான பிரசற்னகளின் பக்கம் தன் கவனத்றதத் திருப்பும். நம் 

ஆறராக்கியம் கவனிப்பாரில்லாமல் றமலும் பாழாகும்.  

 

தியானம் மை்றும் உயர ் உைரவ்ு நிறல நபை நசால்லப்படட் சிந்தறன மை்றும் 

பயிை்சிகறளத் நதாடரந்்து நசய்து வந்தால் மனம் தானாக அறமதியறடயும். 

அறமதியறடந்த மனம் ஒரு வலிறமயான ஆயுதம் என்றை நசால்ல றவை்டும். 

அறமதியான மன நிறலறய அதிகமாக தக்க றவத்துக் நகாள்கின்ை றபாது 

ஆறராக்கியம் நபை்று வழக்கத்றத விட சிைப்பாக உடல் நலத்றதப் பாதுகாக்கும். 

 

இயை்றகயான முறையில் வாழ்வதால் றநாய்கள் வராமல் பாதுகாத்துக் நகாள்ளலாம். 

ஆனால் ஏை்கனறவ வந்து விட்ட றநாய்கறள என்ன நசய்வது? ஏை்கனறவ இருக்கின்ை 

நதாந்தரவுகள் என்பறவயும் உடலால் நசய்யப்படுகின்ை தகவறமப்பு றவறலதான். 

அதை்காக புதிதாக ஒன்றும் நசய்யறவை்டியதில்றல. உடறல அதன் றபாக்கில் 

அனுமதிப்பறதாடு, இயை்றகயான வாழ்வியல் முறைக்குத் திரும்புவதுதான் 

ஆறராக்கியம் நபை ஒறர வழி. 

 

இந்த முறைகறளக் கறடபிடிப்பதால் மடட்ும் முன்பு நாம் பாரத்்த றமாரஸ்ீ குட்றமறனப் 

றபாலறவா, மரப்ிறயப் றபாலறவா அை்புத ஆறராக்கியத்றதப் நபை முடியும்.  அப்படி 

நபை றவை்டுமானால் றமை்கை்ட விஷயங்கறள கறட பிடிப்பது மடட்ுமின்றி உடலின் 

இயல்புகறளயும், இயக்கத்றதயும் புரிந்து நகாள்ள றவை்டும். உடலின் இயல்றப 

புரிந்து நகாள்வதன் மூலம்  முழு சக்திறயயும் நாம் பயன்படுத்திக் நகாள்ள முடியும். 

இதறன அநமரிக்க மரபியல் விஞ்ஞானி டாக்டர.்புரூஸ் லிப்டனின் சமீபத்திய 

கை்டுபிடிப்புகள் நிரூபித்து வருகின்ைன. நம் உடலின் நசல்கள் மடட்ுமல்ல அதை்குள் 

உருவாகும் ஜீன்களும் கூட நம் இயல்புக்கு கடட்ுப்பட்டறவ என்பதுதான் மரப்ியலின் 

இன்றைய கை்டுபிடிப்பாகும். 

 

ஒரு நதாந்தரவு ஏை்படுகிை றபாது பராமரிப்பு இயை்றகயான ஆறராக்கிய சத்தி உடறல 

சமநிறலப்படுத்த தயாராகிைது. உடலில் ஏை்படும் ஒரு நதாந்தரவு, அறதப்பை்றிய நம் 

புரிதல் இன்றமயால் ஆறராக்கியத்றத பாதிக்கிைது. 
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இப்படி இயை்றகயான ஆறராக்கியம் உடறலயும், மனறதயும் சமப்படுத்த இரை்டாகப் 

பிரிகிைது. நபாதுவாக ஆறராக்கியம் உடறல விட மனதிை்குத் தான் அதிக 

முக்கியத்துவம் அளிக்கிைது. உடல் பாதிப்பு எந்த அளவில் இருந்தாலும், மனபாதிப்பின் 

தன்றமறயப் நபாறுதத்ுத்தான் ஆறராக்கியம் றவறல நசய்கிைது. மனசச்மநிறல 

தீவிரமான அளவு பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் உடல் ஆறராக்கியத்றத இரை்டாம் 

படச்மாகக் கருதி மனறத நிதானப் படுத்தும் றவறலயில் தன்றன ஈடுபடுத்திக் 

நகாள்கிைது இயல்யான ஆறராக்கியம். 

 

இன்றைய ஆறராக்கியம் என்ை நபயரில் அதிக மாத்திறரகறள உபறயாகிப்பதால், 

உடலில்றநாய் எதிரப்்புத்திைன் சிறிது, சிறிதாக குறைகின்ைது.  இதனால், மருந்றத 

உடந்காள்ள றவை்டிய அவசியம் ஏை்படுகிைது. இதன் விறளவாக ஹாரற்மான்கள் 

சமசச்ீரின்றம ஏை்படுகிைது.  இதனால், மன உறளசச்ல், றகாபம், பயம் றபான்ை 

உளவியல் பிரசச்றனகள் ஏை்படுகிைது. இன்றைக்கு மருந்துகள் ஏை்படுத்துகிை தீய 

விறளவுகள் காரைமாக இைப்புகள் சதவீதம் அதிகமாகிைது. 

 

உடலில் ஏை்கனறவ இருக்கக்கூடிய றநாய்கறளயும் றபாக்கிக் நகாள்வது என்று ஒரு 

முறை. றநாறய குைப்படுத்துவதை்கு றமலாகச ்சிைந்த முறை என்னநவன்ைால், றநாய் 

வராமல் தடுத்துக் நகாள்ளக் கூடிய ஒரு இயல்பு நிறலயில் அதை்குரிய நசயல், ஒழுங்கு 

முறைகள் இவை்றைக் றகக் நகாை்டால் றபாதும். றநாய் வந்த பிைகு 

குைப்படுத்துவறத விட தடுத்துக் நகாள்வது சுலபமானது எனத ் நதரியவரும். 

முந்றதய காலங்களில் மானுடச ்றசறவயாகவும் அைமாகவும் கருதப்பட்ட மருத்துவம், 

இன்று முழுறமயானநதாரு வைிகம். அதிலும் றபாலி மருத்துவரக்ள், றபாலி 

மருந்துகள், றமாசடியான றசாதறனகள் என சாமானிய மனிதன் றநாறய விடவும் 

மருத்துவமறனக்குப் றபாவதை்றக அதிகம் அஞ்சுகிைான். காரைம்ஆறராக்கியத்றத 

குறித்த விழிப்புைரவ்ு நபாது மக்களிடம் இல்லாமல் றபானது. புதிது புதிதாக 

நபருகிவரும் றநாய்களும் அதை்குப் நபரிதும் காரைமாக உள்ள உைவுச ்

சீரற்கடுகள்யாகும். 

 

றநாயின் மூல காரைம் ஒன்று தான். அறத கை்டுபிடித்து சரிநசய்வறத றநாயை்ை 

வாழ்வு வாழ்வதை்கான வழியாகும். றவை்டாத நபாருள்கள் றதங்கி நின்று 

நசச்ுப்நபாருளாக மாறுகின்ைது. இறவ நவளிறயறும் றபாது துன்பம் தருகின்ைது. 

நவளிறயை்ைத்தில் ஏை்படும் துன்பறம வலி எனப்படும். றநாய் தை்காலிகமானது, 

தானாக வருத்திக் நகாள்வது, இயல்புக்கு மாைான பழக்கவழக்கங்களால் ஏை்படுவது 

ஆகும்.  

 

நீர,் நநருப்பு, காை்று இந்த மூன்று நபாருடக்ளின் இயல்பான அளவும், தரமும் 

குறையுமாயின், அவை்றின் சுை்றியக்கத்துக்குத் தறட றநருமாயின், உடலில் 

ஆறராக்கிய ஓட்டத்தில் தறட ஏை்படும் றபாது, உடலில் உள்ள நசல்கள் 

பாதிக்கப்படுகின்ைன. இத்தறகய சீரக்ுறலவு ஏை்படும் றபாது, அறத வலி என்கிறைாம். 

ஆறராக்கியம் நபரும் அளவில் குறைந்து விடுமாயின் உடலியக்கம் தறடப்படட்ு 

அப்படிறய நின்று விடுவறதறய மரைம் என்கிறைாம். 

 

றநாய்களிலிருந்தும், அதன் துன்பங்களிலிருந்தும் நமக்கு நிவாரைம் றவை்டும் என்று 

விரும்புகிறைாம். இது றநாய் ஏை்படுவதை்கு முன்பாக, துன்பங்களில் சிக்கி, சீரக்ுறலவு 

ஏை்பவதை்கு முன்பாக நம்முறடய இயல்பான ஆறராக்கியத்றத ஊக்கப் 

படுத்தறவை்டும். இந்த ஆறராக்கியம் நதளிவாக எங்கிருந்து பிைக்கிைது என்பறத 

இந்த றநரத்தில் அறிந்தாக றவை்டும். யாரும் நவளியிலிருந்து றபசி, அறத காதுகளால் 

வாங்கி, 'நான் றநாய்களிலிருந்தும், அதன் துன்பங்களிலிருந்தும் பாதுகாக்கப் 

படறவை்டும்' என்று உைரவில்றல. மாைாக, உள்ளத்திலிருந்து ஆறராக்கியம் நம் 
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மனதிை்கு புகட்டப் படுகிைது. இந்த ஆறராக்கியம்தான் நாம் நம்முறடய அதத்ியாவசிய 

வாழ்க்றகத் றதறவயாகறவ கருதுகிறைாம். 

 

அறனத்துக்கும் பிைகு ஆறராக்கியம் தான் நசல்வம். எதிரக்ாலத்தில் றமாசமான 

சுகாதாரத்றத தடுக்க ஆறராக்கியமான அடிப்பறடயான வாழ்க்றகயில் இயல்பான 

மாை்ைங்கறள உருவாக்குறவாம். உடல் ஆறராக்கியம் தன்னம்பிக்றகயின் அசச்ாைி! 

நமக்கும் நம் உடலுக்கும் இறடறயயான பந்தத்றதச ் நசால்வது தான் உடல் 

ஆறராக்கியம். இந்த பந்தம் நீை்ட பந்தமாய் நிறலக்கடட்ும். 

 

நலம் என்பது ஆறராக்கியம் -றநாயை்ை வாழ்வு. உங்கள் உடலுறடய முழுறமயான 

ஆறராக்கியம் தான் - அதன் பலமாகவும் அறமகிைது. 

 

நிபுைர ்சாரந்்த நவீன அறிவியல் நதாழில்நுட்பங்கள் பிரம்மாை்டமான மாை்ைங்கறள 

விறளவிக்கக் கூடியறவ. ஆனால் இந்தப் பிரம்மாை்டத்தில் நிபுைரல்லாத 

சாமானியரக்ள் நிறலறம பலவீனமானதாகும். அணுமின் உறல, றவதியல் உரம் 

மை்றும் புது றவதியியல் மருந்துகள் றபான்ைவை்றில் மூழ்கியுள்ள அறிவியல் நிபுைரக்ள் 

லடச்க்கைக்காறனார ்வாழ்வாதாரங்கறளப் பாதிக்கக்கூடிய தமது பரிறசாதறனகள் 

பை்றிச ் சமுதாயத்திை்கு எந்த விளக்கமும் நகாடுக்க றவை்டியதில்றல என்று 

எை்ணுமளவுக்கு இவரக்ள் ஆதிக்கம் வளரந்்துவிட்டது. நிபுைரக்ளின் ஆதிக்கத்றத 

ஜனநாயகக் கடட்ுப்பாடுக்குள் நகாை்டு வர மக்கள் மன்ைங்கள், தன்னாரவ்க் 

குழுக்கள் றதறவப்படுகின்ைன. பல சமயம் இறவ நவல்ல முடிவதில்றல. 

மக்கள்சாரந்்த அறிவியல் இருக்க முடியுமா? நுட்பமுள்ள நிபுைத்துவம் மக்கள் 

அனுபவத்றத ஒட்டி எழ முடியுமா? பிரம்மாை்டத் திட்டங்கள், கருவிகள் இல்லாத 

ஆறராக்கிய அறிவியல் எப்படி இருக்கும் என்ை றதடலின் ஒரு பகுதிதான். 

 

ஆறராக்கிய குறைவு காரைமாக ஏறதா ஒரு பிரசற்ன நவளிப்பறடயாகத் றதான்றும் 

றபாதும் உன்னுறடய இயல்பான நசயல்பாடுகளில் முன் வந்து நம்பிக்றக 

நகாள்ளுமாறு உடலுக்கு அறிவுறுத்த றவை்டும், வை்புறுத்த றவை்டும். இந்த 

இயல்புைரவ்ு நமது நன்றமக்காகறவ எப்றபாதும் நசயல்புரிந்து வருவறத உடலுக்குப் 

புரிய றவக்க றவை்டும். தன்றன முழுறமயாக அரப்்பைிக்க றவை்டும் என்று அதை்கு 

அறிவுறுத்த றவை்டும். 

 

ஆறகயால் நமது உடலின் இயல்பான நசயல்பாடுகள் பை்றி ஒவ்நவாருவரும் 

அறிந்துக்நகாள்வறத நமது ஆறராக்கியத்திை்கான விழிப்புைரவ்ாக இருக்க முடியும். 

இயல்பான பழக்கவழக்கங்கள், உடறலப் பை்றிய புரிதல் ஆகியறவ மனிதகுல 

ஆறராக்கியத்தின் மிக முக்கியமான அம்சங்கள். இவை்றைத் தவை விடுகிை 

மருத்துவங்களால் உடல்நலத்றத மீடக் முடியாது. 

 

நமது ஆறராக்கியத்றத முழுறமயாக அறியும் முயை்சிக்கள் எடுத்தால், றநய்கறள 

கறலந்து ஆறராக்கியமானவரக்ளாக திகழலாம். நாம் ஆறராக்கியமாக இருந்தால். நம் 

குடும்பம் ஆறராக்கியமாக இருக்கும். நம் குடும்பம் ஆறராக்கியமாக இருந்தால். நம் 

அை்றட வீட்டார ் ஆறராக்கியமாக இருப்பாரக்ள். அதன் மூலம் நம் ஊர ்

ஆறராக்கியமாக இருக்கும் மை்றும் நம் நாடு ஆறராக்கியமாக இருக்கும். 

 

நோன் ரநோய்வோய்ப்பட்டு இருக்கின்ரறன் என்று க ோல்லோதீ க்ள், நோன் 

ஆர ோக்கியமோக, இயல்போக இருக்கிரறன் என்று க ோல்ல ,் க ோல்ல நமது 

ஆர ோக்கியம் தோனோக வள ்கின்றது.   

 

ஆறராக்கியத்தில் கை்கும் பாடங்கள் றநாய் மை்றும் உடல் நலத்றதப் பை்றிய 

நதளிறவயும் விழிப்புைரற்வயும் அளிக்கின்ைன. இத்தகு நதளிவான அறிவு, உடல் 
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நலம் தாழ்ந்தவரக்ள் அதிலிருந்து மீை்டு எளிதில் உயரவும், உடல் நலத்றதாடு 

இருப்பவரக்ள் றமலும் நதாடரந்்து உன்னத உடல் நலத்றதாடு வாழவும் வழி வகுக்கிைது. 

 

 ஆறராக்கியமும், றநாயும் நமக்கு ஒறர நாளில் வந்து விடுவதில்றல. நாம் உை்ணும் 

உைவு, நமது பழக்கவழக்கங்கள் இவை்றிறல ஏை்படும் மாறுபாட்டால் உடல் நகாஞ்சம் 

நகாஞ்சமாக சீரக்ுறலவறத றநாயின் நதாடக்கம். அதுறபாலறவ நமது உைவு, 

பழக்கவழக்கங்கள் இவை்றில் நகாஞ்சம் நகாஞ்சமாக திருத்தங்கள் ஏை்படட்ு, அதனால் 

சீரப்டுவறத உடலின் ஆறராக்கியம் என்பறதயும் நாம் மைந்துவிடக் கூடாது. 

 

ஆறராக்கியம் நிறலப்நபறும் காலம் அருகில் உள்ளது. நமது முழுறமயான 

சுகாதாரப்பயிை்சி, இயை்றகயான வாழ்க்றக முறை இறவகளால் அரப்்பைிக்கப்பட்ட 

உைவு முறை, றநாய்கழிவு நீக்கம், ஆறராக்கியம் ஒரு புதிய தனிப்படட் 

ஆறராக்கியமான திட்டறமயாகும்.  

  

தங்கள் உடறலப் புரிந்து நகாை்டு, உடலின் இயக்கங்கறள அறிந்துநகாை்டு, 

சிகிசற்சறய தாங்கறள நசய்து நகாள்ளும் அளவிை்கு வரறவை்டும். மருத்துவரக்ளின் 

றதறவ குறைந்து மக்கறள மருத்துவரக்ளாவதுதான் ஆறராக்கியம் அறமவதை்கான 

ஒறரவழி. 

 

உடலின் ஆறராக்கியத்தில் நம்முறடய பங்கு என்பது, அதறனப் புரிந்து 

நகாள்வதுதான். அதனுறடய இயக்கங்களில் குறுக்கிவது அல்ல. நல்ல 

பழக்கவழக்கங்களின் முலம் உடறலப் புரிதல் தான் மனிதகுல ஆறராக்கியத்திை்கு மிக 

முக்கியமான அம்சம் ஆகும். 

 

நமது ஆர ோக்கியம் அறிதல் மூலம், வோழ்க்னகயில் அன்பு, மகிழ் ச்ி கபறலோம். 

இனத ஏற்படுத்த வடிவனமக்கப்பட்ட வோழ்க்னகமுனற, தன்னன மீை்டும் மறு 

ஒழுங்கு க ய்ய உதவுகின்றது. 

 

ஆர ோக்கியம் அறிதல் மூலம், உடனல ரமம்படுத்த முடியும். ஆர ோக்கியமோன 

உடல், ரநோய்கனளக்கனளந்து இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியம் நினறயுடன் வோழ வழி 

க ய்யும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. இயற்னக வழிரய ஆர ோக்கியம் 

(The natural way to health) 
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“உடலின் க யல்கள் அனனத்துரம ஒரு இயக்கத்தில் இயங்குகின்றன. அனவ 

அனனத்தும் அர ோகியத்னத னமயமோகக் ககோை்டு இருக்கின்றன.” 

 

உடல் நலம் போதிக்கப்பட்டோலும், தோரன அதனன  ்   ிப்படுத்தி மீை்டும் 

ஆர ோக்கியநினலக்கு வருவதற்கோன ஆற்றல் நம் ஒவ்கவோருவருக்குள்ளும் 

இயற்னகயோகரவ உள்ளது. ஆனோல், நோம் தோன் அந்த இயல்னப உை ்ந்து 

க யல்படுவதில்னல. 

 

இயை்றகயின் நியதிகள் அறனத்தும் ஒரு ஒழுங்கு முறைக்கு உட்பட்டறவ, நாம் வாழும் 

பூமி உட்பட, சூரியன், சந்திரன், நவறகாள்கள் அறனத்தும் ஒரு நியதிக்கி கடட்ுப்படட்ு 

இயங்கி வருகின்ைன. இயை்றக என்பது வடிவை்ைது, விளக்க முடியாது. இயை்றக 

என்ைவுடன் நம் மனதில் றதான்றுவது உயரந்்த மறலகள், பசுறமக் காடுகள், 

பாய்ந்றதாடும் நதிகள், சுதந்திரமான விலங்குகள். இயை்றகறயச ்சரியாக விளக்கும் 

வாரத்்றதறயதுமில்றல. நவறும் தாவரம், விலங்குகள் நபயரல்ல  குறிப்பிடட்ுச ்நசால்ல 

முடியாத இயை்றகறயச ் சுை்றிவறளந்து குழப்பமாக விளக்கம் கூறி நிறைவு காை 

முயல்கிறைாம். இயை்றகறய வாரத்்றதயில் அடக்க முடியாது. ஆன்மீக வாதி காணும் 

இயை்றக. ஓவியன் காணும் இயை்றக.  தத்துவ ஞானி காணும் இயை்றக எல்லாம் 

ஒன்ைல்ல. இயை்றக எல்லாம் ஒன்ைல்ல. இயை்றக பல முகங்கறளக் காடட்ுகிைது. 

ஆனால், எதுவும் ஒரு முழுறமயாக ஆகுவதில்றல. அறிவும் ஆறசயும் வளர, வளர 

இறடநவளியும் நபரிதாகிைது 

 

இயை்றக, ஒழுங்கறமறவாடு இயங்கும் இயக்கம். இயை்றகயின் ஒத்திறசவான 

இயக்கத்றத நம் முன்றனாரக்ளில் பலர ்அறிந்திருந்தனர.் அவை்றைத் தம் ஆறராக்கிய 

வாழ்விை்குப் பயன்படுத்தினர.் ஆகறவ, அவரக்ள் புதிய நபாருடக்றளக் 

கை்டுபிடிக்கும் விஞ்ஞானிகளாக இல்றல. இயை்றகயின் ரகசியங்கறள உைரந்்த 

அறிவியலாளரக்ளாக இருந்தனர.் இயை்றக தவறு நசய்யாது என்பறத உைரந்்து, 

நதளிவதுதான் அடிப்பறடப் பாடம். நாம் இயை்றக என்ை பிரம்மாை்டத்தின் வழிறய 

உடறல அறிந்து நகாள்வது கடினமானது. நமக்குப் பரிசச்யமான உடலின் மூலம் 

இயை்றகறய அறிய முை்படுவது எளிறமயானது. 

 

மனிதனுக்கு என இயை்றக வகுத்த ஒழுங்கு முறைகளுக்கு கடட்ுப்படட்ு இருந்த 

வறரயிலும் மனிதன் ஆறராக்கியமானவனாக இருந்தான். ஒழுங்கு முறைகறள 

மீறும்றபாதுதான் மனிதனிடம் இருந்த ஆறராக்கிய குறைவு றதான்றியது.  

 

இன்றைய நவீன உலகத்தில் மனிதனுறடய ஆறசகள் அளவிடமுடியாதது. மனிதனின் 

உை்றமயான இயல்றப மைந்த மனிதன், உை்றமயிறன றதடும் றதடல் தான் ஒரு 

ஆறசயிலிருந்து மை்நைாரு ஆறசக்கு தாவுவது. எதிலும் திருப்தியுராத மனிதனுக்கு, 

தன் வாழ்க்றகறய ஒழுங்கு முறைக்கு நகாை்டு நசல்லும் பக்குவமும் நதரியாமல், 

ஒழுங்கு முறையான வாழ்க்றக விதிமுறைகறள ஏை்றுக்நகாள்ளும் தன்றமயுமின்றி, 

தான்றதான்றித் தனமாக வாழ்க்றக வாழ்ந்து உயிறராட்டமான வாழ்றவ இழந்து 
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தவிக்கின்ைான். இயை்றகயிடமிருந்து ஒழுங்குமுறை நியதிகள் பாரத்்தும், கை்க 

மறுக்கின்ைான் மனிதன். 

 

அை்டசராசரங்களில் உள்ள அறனத்தும் ஒன்றுக்நகான்று நம் கை்ணுக்கு நதரியாத 

வறகயில் நதாடரப்ுறடயதாகவும், ஒரு நியதிக்கு உட்பட்டதாகவும்  நசயல்படட்ு 

விடுகிைது. சூரியன், சந்திரன், றகாள்கள், நடச்த்திரங்கள், மரம், நசடி, நகாடி 

புல்பூை்டுகள், உயரினங்கள் யாவும் தத்தம் கறடறமயிளிருந்து இயை்றக தமக்கிட்ட 

பைிகறள தளராது நசய்து விடுகிைது. இறவகளுக்நகல்லாம் இல்லாத ஒன்றை 

இயை்றக மனித இனத்திை்குக் நகாடுத்தது, அறவ எை்ைங்கள்தான். 

எை்ைங்கறளக் நகாை்டு மனிதன் இயை்றக வழியில், இன்ன பிை உயிரக்ளுக்கும் 

தமக்கும் நன்றமகள் நசய்து நகாள்வான் என்றை மனிதனுக்கு எை்ைங்கள் பறடக்கப் 

பட்டது. 

 

எை்ைங்கறளக் நகாை்ட மனிதன் அடிப்பறட ஒழுக்க நநறிகறளத் தவை விட்டதுடன். 

தவறிறன ஒப்புக்நகாள்ளவும் மனநிறல இல்லாத நிறலயில் மாறய எனும் வறலயில் 

சிக்கி இயை்றகக்கு மாைாக தம் நசயல்கறள மாை்றிக் நகாை்டு, இயை்றகறய, 

இயை்றக நியதிகறள, ஒழுங்கு முறைகறள மீைவும் நசய்தான். இயை்றகயின் 

நிசப்தத்றத தன்னுள் நதாறலத்தான். ஆரவாரமான அவசர உலகில் ஆறராக்கியத்றத 

இழந்து நகாை்டு இருக்கின்ைான் மனிதன். 

 

இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அறனத்தும் இயை்றகறயாடு நதாடரப்ுறடயது, இயை்றகயின் 

சக்தி அளவிடமுடியாதது. ஆதி மனிதன் சிக்கிமுக்கி கை்கறளப் பயன்படுத்தி 

நநருப்றபக் கை்டுபுடித்தது முதல் இன்றைய மனிதனது நவீன கைினி 

கை்டுபிடிப்புகள் வறர அறனத்தும் இயை்றகயில் “உள்ளறத” தான் மனிதன் தனது 

அறிறவ பயன்படுத்தி கை்டுபிடித்துள்ளான். முதலில், இயை்றகறயாடு இறனந்து, 

இறயந்து வாழ்ந்த மனிதன் உடல் ஆறராக்கியத்துடனும், மன நலத்துடனும் இயல்பாக 

மனிதனுக்கு ஒத்துறழதத்ு தனது அருடந்காறடகறள வழங்கியது. 

 

உலகம் மன எை்ைத்தினால் பறடக்கப் பட்டது என்றும் முதலில் நீரந்ிறலகள், 

மரங்கள், உருவாக்கப்பட்டது என்றும், மனிதன் இயை்றகயிலிருந்து உருவானவன் 

என்றும் இயை்றகயின் பறடப்பில் றகாடிக்கைக்கான ஜீவராசிகள் பறடக்கப் 

பட்டிருப்பினும் ஒவ்நவான்றும் றவறுறவறு மாதிரியாக இருப்பறதப் றபான்று, 

மனிதனுக்கு பறடப்பால் உள்ளுறுப்புகள் யாவும் ஒறர தன்றம உறடயது என்றும், 

இயை்றகயின் சூடச்ுமத்றத உைரலாம் என்பறத கூை்று. 

 

இயை்றகக்கும் மனிதனுக்கும் நதாடரப்ு இருந்து நகாை்றட இருப்பதால் தான், உடல் 

நலம், மனநலம் குன்றும்றபாது மறலவாசல்தலம், மறலயருவி என இயை்றகறய நாடி 

மனிதன் நசல்கிைான். எங்கிருந்து வந்தாறனா அந்த இடம் நாடுவதும் அதில் திருப்தியும் 

ஆனந்தமும் அறடவதும் இயல்புதாறன! 

 

இயை்றகறய நீ பாதுகாத்தால் இயை்றக உன்றன பாதுகாக்கும், இயை்றகறய நீ 

அழித்தால், மரங்கறள அழித்தல், மாசுபடுத்துதல், உைவுக்கழிவுகள், நீரந்ிறலறய 

அசுத்தப்படுத்துதல், தூய காை்றிறன மாசுப்படுத்துதல் என அறனக காரியங்கறள 

இயை்றகக்கு மீறி தமது நசாந்த காரைங்களுக்காக, சுய லாபம் கருதி மனிதன் 

நசயல்கறள நசய்யும்றபாது தான் இயை்றகயும் சீை்ைம் நகாள்கிைது. நவள்ளம், 

நிலநடுக்கம், எரிமறல, அதீத மறழ, கடுறமயான நவயில் என மக்கறளப் பாதிக்கும் 

அத்தறன நசயல்களிலும் இயை்க்றக தன் சீை்ைத்தினால் நவளிப்படுத்துகிைது. 

 

இயை்றக வாழ்றவ மைந்த மனிதன் நசயை்றக வாழ்முறையில் வசதிவாய்ப்புகறள 

நபருக்கிக்நகாை்டு, நசயை்றகயான வாழ்க்றகறய சரியானது என்ை 
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எை்ைங்களுடன், நகளரவம் எனும் மாயப் றபாரற்வயில் ஆறராக்கியத்றதத் 

நதாறலத்துக் நகாை்டிருக்கின்ைான் மனிதன். 

 

மனிதன் நதாறலத்த இயை்றகயின் தூய நபாக்கிஷம் தூய காை்று. வீடட்ு சன்னல்கறள 

எல்லாம் சாத்திவிடட்ு நசயை்றக முறையில் நகாசுவரத்்தி மருந்து என 

சுை்றுசச்ூழ்நிறலகறள மாை்றிக்நகாை்டு, மாை்றுக் கருத்துக்கூட சிந்திக்க றநரமின்றி, 

பிைர ்சிந்தித்து நசால்வறதயும் ஏை்றுக்நகாள்ளும் மனநிறல இல்லாத சூழ்நிறலயில் 

வாழ்ந்து வருகின்ைான் மனிதன். 

 

மனிதன் நதாறலத்த றபாக்கிஷன்களுள் இன்நனான்று தூய நீர,் மினரால் வாட்டர ்

தவிர றவறு எந்த நீர ் அருந்தினாலும் உடலுக்கு றசராத வை்ைம் உடறல பழக்கி 

றவத்துள்றளாம் நாம். 

 

மனிதன் நதாறலத்தவை்றுள் இன்நனான்று இயை்றக உைவு, வயிை்றுக்கு இதம் தரும் 

உைறவக் காட்டிலும் நாக்கிை்கு இதம் தரும் உைவுக்கு அடிறமயாக உள்ளான் 

இன்றைய மனிதன். 

 

இவ்வாறு பல விதங்களில் இயை்றகறயத் நதாறலத்த மனிதன் இயை்றகறய விடட்ு 

நவகு தூரம் வந்துள்ள விபரம் கூட நம்மில் பல றபருக்குத் நதரிவதில்றல. 

நதரிந்தவரக்ளுக்கும் சரியான நிவாரைம் நதரிவதில்றல. உை்றமயாக நடந்து 

உை்றமயாக இருந்தால் இயை்றக உன்னுள் நிறலத்து நிை்கும். 

 

இந்த உலகில் பறடக்கப்பட்ட உயிரக்ள் அறனத்தும் வாழ வழி இருக்கிைது. எல்லா 

உயிரக்ளுக்கும் மகிழ்சச்ிறய அளிக்கக்கூடியது இந்த பூமி. ஆதனால் தான் பூமித் தாய் 

என்கிறைாம். தாயாக இருப்பதால் தான் உயிரக்ள் அறனத்திை்கும் பாகுபாடின்றி 

உைவளிக்கின்ைாள்.  இந்த பூமி உயிரக்ளுக்கு உறைவிடமாகவும், பாதுகாப்பு 

அரைாகவும் இயை்றக அறமந்துள்ளது. இயை்றகறய புரிந்து நகாை்டு உயிரினங்கள் 

இயல்பாக வாழ்கின்ைன. அறவ இயை்றகறய அழிக்க முை்படுவதில்றல. ஆனால், 

அந்த அறிவும் உைரவ்ும் மனிதனிடம் மிககுறைவாகறவ இருக்கின்ைது. ஆைறிவு 

நகாை்ட மனிதன் வாரி வழங்கும் இயை்றகறய வைை்டு றபாகச ்நசய்கின்ைது. இறத 

ஒரு அழிவின் நதாடக்கம் என்று நசால்லலாம். இயை்றகயின் ஒழுங்கு நியதிகளுக்கு 

மீறிய எை்ைங்கள் நிசச்யமாக நம்றமத் தை்டித்து விடும். இப்படி ஆறசகறள 

முறைப்படுத்தி விட்டால் நாம் நலமுடன் வாழலாம். 

 

 இந்த இயை்றக  ததத்ுவத்றத முதலில் புரிந்து நகாள்ளப்பட றவை்டும். அந்த 

எை்ைத்றத திரும்பத் திரும்ப நிறனத்துப் பாரத்்து அது நம்பிக்றகயாக மனத்தில் 

உறுதிப்பட றவை்டும். இல்றலறயல் இயை்றகயின் மீது நம்பிக்றக றபாய் விடும் 

மாத்திறரகறள விழுங்குவதினாறலா, ஊசிகள் றபாடட்ுக் நகாள்வதினாறலா தை்கால 

சாந்தி கிறடப்பதனால் அத்தறகய மருத்துவரக்றள நாடிறய உலகம் சுை்றிக் 

நகாை்டிருக்கிைது தை்காலிக சாந்திக்குப் பின்னால் வரும் விறளவுகள் தங்கள் 

மருத்துவத்தினால் வந்தறவ என்பறத விடட்ுவிடட்ு ஏறதா ஒரு பூசச்ியினால் ஏை்பட்ட 

புது விறளவு என்று வாழ்நாள் முழுவதும் மருத்துவறர நாடி அறவயும் உலறகத் 

திருத்துவது கடினறமயாயினும் நமய்யறிறவப் பரப்புவதில் தளரந்்து விடாது முயல 

றவை்டும். சத்தியம் நவல்லும் என்ை நம்பிக்றக இருந்தால் இயை்றக வழிகள் கூடிய 

விறரவில் ஆறராக்கிய வாய்ப்பிறனப் தறும். 

 

அந்த இயை்றகயின் பகுதிகள் தான் இந்த அை்ட சராசங்கள், பஞ்ச பூதங்கள், அதில் 

ஒன்ைான இந்த பூமி, தாவரங்கள், அறனத்து றகாடி ஜீவராசிகள், இறுதியாக றதான்றிய 

மனிதரக்ள். 

  



 13 

இந்த இயை்றகயில் எல்லாம் ஒன்றை ஒன்று சாரந்்த தான் இருக்கின்ைன, அதன் 

விறளவாக எல்லாம் எப்றபாதும் ஒரு இயல்பான அறமறபாடு இயங்கி வருகின்ைன, 

இந்த இயல்பான அறமப்பில் மாை்ைம் வரும்றபாது தான் துன்பங்கள் ஏை்படுகின்ைன. 

இயை்றகயின் இயல்பான அறமப்பில் ஏை்படும் மாை்ைம் தான் எல்லா துன்பங்களுக்கும் 

காரைம். 

 

இயை்றகயின் ஒரு சிறு பகுதி தான், தான் என்ை உை்றமறய உைராததன் 

காரைத்தால் தான் இயை்றகக்கு தன்னால் இயன்ை அளவிலான தீங்குகறள 

இறழத்தும், தானும் துன்பப்படட்ு, இயை்றகயில் உள்ள எல்லாவை்றையும் துன்பத்தில் 

ஆழ்த்தும் நகாடிய நசயல்கறள மனிதன் நசய்து வருகிைான். 

 

இதன் விறளவாக தான், பூமிறய காப்பாை்ை பல றபாராட்டங்களும், நடவடிக்றககளும் 

றதறவபடுகின்ை ஒரு அவல நிறலயில் நாம் வாழ்ந்து வருகிறைாம். 

 

இயை்றகயின் ஆை்ைறல சுருங்கக்கூறினால் பஞ்சபூதங்களுள் அடக்கி விடலாம். 

பஞ்சபூதங்களின் ஆை்ைறலச ் சாரந்்தறத மனித இனமும் உள்ளது.   இயை்றகயின் 

பறடப்புகள் தான் எத்தறன எத்தறன.  நாம் கை்டது றகட்டது எல்லாம் ஒரு சிறு துளி 

கூட இல்றல அை்டத்தில். பூக்கள், பழங்கள், மரங்கள் என எடுத்துக் நகாை்டால் 

எத்தறன வறக இனங்கள், நிைங்கள், சுறவகள் அதில் மனிதரக்ளுல்தான் எத்தறன 

வறக. 

 

ஒறவாருவரிடமும் ஒவ்நவாரு ஆை்ைல், ஒருவறரப் றபால் மை்நைாருவர ்இல்றல. இந்த 

ஆை்ைல் உறடயவர ் கூட தன் ஆை்ைறல என்னநவன்று நதரியாது, நசயை்றகயான 

சூழ்நிறலறய உருவாக்கிக் நகாை்டு தன்றனப் பறடத்த இயை்றக, இயை்றகயிறன 

மடியில் வளரந்்த விதத்றத முடிவில் இயை்றகறயாடு ஒன்றிப்றபாகும் ரகசியம் 

நதரியாது, “நான்” என்ை அகந்றதயில் மாட்டிக் நகாை்டான் மனிதன். 

 

இயை்றகறயாடு இறயந்து வாழ்ந்த, பழங்கால மக்கள் ஆறராக்கியம் பாதிக்கப்படாத 

வறகயில் தனது வாழ்க்றக முறைகறள அறமத்துக் நகாை்டாரக்ள். அறதயும் மீறி 

உடல்நிறல பாதிக்கப்பட்டறபாது இயை்றகயில் கிறடத்த நபாருள்கறளக் நகாை்றட 

அவை்றைச ் சரி நசய்து நகாை்டாரக்ள். அவரக்ளது வாழ்க்றக முறைறய மாை்றி 

தனக்குத்தாறன சிகிசற்ச நசய்து நகாை்டனர.் வாழ்க்றகறய ஒழுங்குப்படுத்தி 

நநறிப்படுத்தினர.் இந்த தத்துவத்தில் இயை்றக ஆறராக்கியம் நசயல் 

முறைப்படுகின்ைது.  

 

மனிதன் பறடக்கப்படட் புதிதில் இயை்றகறயாடு றக றகாத்துக்நகாை்டுதான் 

வாழ்க்றக நடத்திக் நகாை்டிருந்தான். அப்றபாது அவனது வாழ்க்றக இன்பம் 

நிறைந்ததாக இருந்தது. ஆதிமனிதனின் ஆறராக்கியத்திலும் எந்தக் குறையும் இல்றல. 

அதில் குறைபாடு ஏை்படட்ாலும் இயை்றகயில் இருந்றத அவனது பிரசற்னகளுக்கான 

தீரவ்ு கிறடத்தது. 

 

நாகரிகமும் விஞ்ஞானமும் வளர வளர மனிதன் இயை்றகயில் இருந்து விலக 

ஆரம்பித்தான். பிரசற்னகளுக்கான தீரவ்ுகறள மனிதன், தனது தாரமான 

இயை்றகயில் றதடாமல், நசயை்றகயாக உருவாக்க ஆரம்பித்தான். அதில் அவனுக்கு 

நவை்றியும் கிறடத்தது. அந்த நவை்றியின் காரைமாக இயை்றகறய நவல்லமுடியும்’ 

என்கிை ஆறசயும், நம்பிக்றகயும் அவனிடத்தில் உருவாகின. அதன் விறளவாகக் 

கை்டுபிடிப்புகள் நபருகின. இயந்திரங்கள் அதிகரித்தன. மனிதன், இயை்றகயில் 

இருந்து முை்றிலுமாக அந்நியப்படட்ுப் றபானான். 
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நாகரிகம் என்கின்ை நபயரில், இயை்றகயிலிருந்து முை்றிலும் விலகி 

நசயை்றகயானதாக மனிதன் மாறிவிட்டது, நம்முறடய தவைான கருத்துக்களினாலும், 

அணுகு முறைகளினாலும், நமது ஆறராக்கியத்திை்கு மடட்ுமல்லாது இந்த பூமியில் 

வாழும் மை்ை உயிரினங்களுக்கும், ஏன் இந்த பூமிக்குறம அழிறவ உை்டாக்கிக் 

நகாை்டிருக்கிறைாம்.  

 

இன்றைய காலக்கட்டத்தில் மனிதரக்ள் தங்களுறடய உடறல றபணுவதில் முறையை்று 

காைப்படுகின்ைனர.் சாப்பாடு விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, உடை்பயிை்சி விஷயமாக 

இருந்தாலும் சரி, ஓய்நவடுப்பதில் இருந்தாலும் சரி, உடலுக்கு றதறவயானறத 

நசலுதத்ுவதில் நாம் அலட்சியமாக இருக்கின்றைாம். 

                            

உடலுறடய சமநிலக்குறலவு என்பது இயை்றகயானது. அதறன நம் முயை்சியால் 

மாை்ை இயலாது. மாைாக அது உடலின் தகவறமப்பு தான். உடல் மாறுதல்கள் 

இயை்றகயானறவ என்று புரியும் றபாது மனம் இயல்பானநிறல தவறுவதில்றல. 

அறதப்பை்றிய பயம் ஏை்படுவதில்றல. “என்னுறடய உடல் என்றன சரி நசய்து 

நகாை்டிருக்கிைது” என்பறத நம்மால் உைர முடியும். இப்றபாது இயல்பான ஆை்ைல் 

நூறு சதமும் உடறல றநாக்கி திருப்பிவிடப்படுகிைது. உடல் மிக றவகமாக தன்றனத் 

தகவறமத்துக் நகாை்டு, புதுப்பித்துக் நகாள்கிைது. றமாரஸ்ீ குட்றமறனப் றபாலவும், 

டாக்டர.் மரப்ிறயப் றபாலவும் எல்றலாராலும் ஆறராக்கியத்றத புரிதலால் றநாய்கறள 

நவல்ல முடியும். 

 

அயரல்ாந்தில் பிைந்து, அநமரிக்காவில் வாழ்ந்து நகாை்டிருந்தவர ் டாக்டர.்றஜாசப் 

மரப்ி. உளவியலில் டாக்டர ்பட்டம் நபை்றிருந்த மரப்ி தன் இளம் வயதில் நதை்காசிய 

நாடுகளின் மதங்கறளப் பை்றிய ஆராய்சச்ியில் ஈடுபட்டிருந்தார.் உளவியல் சாரந்்த 

புதிய கருத்துக்கறள ஆய்வில் றதடிக் நகாை்டிருந்த காலத்தில் அவர ் றதால் 

புை்றுறநாயால் பாதிக்கப்பட்டார.் தீவிரமான ஆய்வின் விறளவால் ஒரு கட்டத்தில் 

டாக்டர.்மரப்ி றகவிடப்பட்ட புை்றுறநாயாளிகளில் ஒருவராக மாறினார.் அவருக்கு 

தன்னுறடய உடல் பை்றிய கவனம் வந்த றபாது றதால் புை்றுறநாய் முை்றிய நிறலயில் 

மருத்துவமறனயிலிருந்து நவளிறயை்ைப்பட்டார.் 

 

புை்றுறநாய் படிப்படியாக றமாசமான நிறலயில் பாதிரியார ் ஒருவறரச ் சந்தித்தார ்

மரப்ி. அவர ்கூறினார ் “ஒரு றகக்கடிகாரத்றத ஒருவர ்உருவாக்குகிைார ்என்ைால் அது 

உருவாக்கப்படுவதை்கு முன்பு அறதப்பை்றிய நதளிவான எை்ைம் அவருக்கு 

இருந்திருக்கும். அறத கடிகாரம் பின்னால் பழுதறடந்தாலும் அந்த நதளிவான 

எை்ைத்தால் அறத அவரால் சரியாக்கிவிட முடியும். ஏநனன்ைால் அது அவரால்தாறன 

உருவாக்கப்பட்டது?” இந்த உவறம மரப்ிக்கு மனறதப் பை்றிய நதளிறவக் நகாடுத்தது. 

மனது உடலின் இயக்கத்தில் நபரும் பங்காை்றுகிைது என்பறதப் புரிந்து நகாை்டார.் 

மனதின் நதளிவு உடலின் நதளிவாக மாறும் என்பறதயும் டாக்டர.்மரப்ி உைரந்்தார.் 

மூன்றை மாதங்களில் எவ்விதமான மருத்துவத்தின் உதவியும் இன்றி றதால் 

புை்றுறநாயிலிருந்து முழுறமயாக குைமறடந்தார ் மரப்ி. “புை்றுறநாய் எப்படி 

குைமானது என்பது என் மருத்துவருக்கு றவை்டுமானால் அை்புதமாக இருக்கலாம். 

ஆனால் என் மனதின் இயல்றப நபாறுத்தவறர, உடறலப் நபாறுத்தவறர குைமாதல் 

என்பது அதன் இயல்புதான்” என்கிைார ் டாக்டர.்மரப்ி. அவருறடய முப்பதிை்கும் 

றமை்பட்ட உளவியல் நூல்கள் இன்றைய நவீன உளவியலின் றபாக்றகறய திறச 

மாை்றியிருக்கின்ைன. 

 

நாகரகீமும், விஞ்ஞானமும் வளர வளர மனிதன் இயை்றகயிலிருந்து விலக 

ஆரம்பித்தான். பிரசச்றனகளுக்கான தீரவ்ுகறள மனிதன் தனது தரமான இயை்றக 

நதாடரப்ால் நசயை்றகயாக உருவாக்க ஆரம்பித்தான். அதில், அவனுக்கு நவை்றியும் 

கிறடத்தது. அந்த நவை்றியின் காரைமாக இயை்றகறய நவல்ல முடியும் என்கிை 
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ஆறசயும் நம்பிக்றகயும் அவனிடத்தில் உருவாகின. அதன் விறளவாக 

கை்டுபிடிப்புகள் நபருகின. இயந்திரங்கள் அதிகரித்தன. மனிதன் இயை்றகயில் 

இருந்து முை்றிலுமாக அந்நியப்படட்ுப் றபானான். இயந்திரங்கள் நபருக்கத்தால் காை்று, 

நீர,் அை்டநவளி, மை் றபான்ை இயை்றகயின் நசல்வங்கள் அறனத்தும் மாசறடந்தன. 

அதன் விறளவாக மனிதன், விலங்கு, பைறவ, தாவரங்கள் மை்ை உள்ள உயிரினங்கள் 

அறனத்தும் தத்தம் இயல்புக்கு மாைான றதாை்ைங் நகாை்டு றநாய்கறளப் நபை்றுக் 

நகாை்டன. 

இயை்றகயில் அவசரநமன்பறத இல்றல. அதன் அறனத்து மாை்ைங்களும் கைக்கிட 

முடியாத ஏராளமான கூறுகளுடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ைன. அதன் ஒவ்நவாரு 

அறசவும் எல்றலகளை்ை ஒரு வறலயின் ஒரு கை்ைின் அறசவு றபான்ைறத. 

இயை்றகநயன நாமறிந்தது ஒரு சில புள்ளிகறள, நம் அறிவுக்கு அப்பாை்படட் 

கைக்கை்ை புள்ளிகளின் முடிவின்றமறய இயை்றக. ஆகறவ அதன் அத்தறன 

சலனங்களும் நபாருள் உள்ளறவறய. றநாயும் கூட இயை்றக நிறலறய. ஆதலால் 

இயை்றகயின் விறரவான மாை்ைம் என்பது இயை்றகறய மீறுவது. அது எங்றகா 

இயை்றகயின் சமநிறலறய இல்லாமலாக்கும், இயை்றக எங்றகா திருப்பி தாக்கும். 

 

மனிதரக்ளுக்கு மடட்ுறம இறைவன் நகாடுத்துள்ள இந்த ஆைாவது அறிவால் நாம் 

வாழ்க்றகறய நநறிப்படுத்த றவை்டும். பாரப்்பது எல்லாம் 

தின்றுக்நகாை்றடயிருப்பது, அளவை்று நுகரவ்து, பாரப்்பநதல்லாம் நம்முடன் நதாடரப்ு 

படுத்தி எை்ணுவது றபான்ைவை்றை குறைத்துக் நகாை்டு நல்ல சூழலில் இயை்றக 

சாரந்்த இயல்பாரந்்த வாழ்வியலில் சீரிய எை்ைங்களிலும் சாத்வீக உைவுகறள 

உை்டும் றநாய்கறள நீக்கி ஆறராக்கியத்துடன் பூரை சுகம் நபறுவீர.் ஆழ்ந்த 

தன்னராய்சச்ியாலும், கூரந்்து கவனிப்பதாலும் தான் இயை்றகறய அறிந்து நகாள்ள 

முடியும். உடலில் அறிவின் துறைக் நகாை்டு உடல் றநாய்கறளக் கறலயலாம். இதன் 

மூலம் நீடித்த இயை்றக ஆறராக்கியம் றக வரும்.  

 

உடல் தன்றனத் தாறன சரிப்படுத்திக் நகாள்ள இயை்றக எப்றபாதும் உதவிக் 

நகாை்டிருக்கிைது. நாம்தான் அவசரப்படட்ு, இயை்றகறய மீறி, நசயை்றகப் 

நபாருள்கறளத் திைிதத்ு, உடலின் இயை்றகத ் தன்றமறய மாை்றி விடுகிறைாம். 

இயை்றகயின் முழு ரகசியங்கறளப் புரிந்து நகாள்ள முடியாத நாம், இயை்றகறய 

மதித்து, இயை்றகறயாடு ஒன்றி வாழும்றபாது, இயல்பாக நமது ஆறராக்கியம் 

காக்கப்படுகிைது. மீறும்றபாது மடட்ுறம இன்னல்கள் றநாயாக நம்றமத் தாக்குகிைது. 

உைவுதாறன, இதில் ஏன் கடட்ுப்பாடு என்று அலட்சியமாக இருப்பறத விடட்ுவிடட்ு, 

உைறவ நம் ஆறராக்கியத்றதக் காக்கிைது என்ை கவனத்துடன் இனி உைறவப் 

பாரப்்றபாம். உைவுக் கடட்ுப்பாடற்ட சுறமயாக எை்ைாமல், சுகமாக எை்ைினால், 

ஆறராக்கியம் என்னும் அை்புதக் கவசம் நம்றம எந்நாளும் பாதுகாக்கும். 

 

நாட்டின் நலம் என்பது நாடட்ு மக்களின் ஆறராக்கியம்தான் என்பதும் இதனால் 

உைரப்படுகிைது. பிைியின்றி மக்கறளக் காப்பது தான் "ஆறராக்கியம்”. 

 

உங்கள்  முழு வாழ்க்றகயின் அடிப்பறட மூலம் உங்களுக்குள்தான்  இருக்கிைது. 

தினசரி றயாகப் பயிை்சிகள் நசய்வதன் மூலம், அந்த உயிர ்மூலத்துடன் ஆன நதாடரப்ு 

உங்கள்  விழிப்புைரவ்ுக்கு வருகிைது. இது  உங்கள் ஆறராக்கியம் றமம்பட வழி 

வகுக்கிைது. சுகக் கிரியா, ஓம்கார தியானம், சூரிய நமஸ்காரம் றபான்ை எளிய றயாகப் 

பயிை்சிகறள உங்கள் தினசரி  வாழ்வில் கறடப்பிடிக்கலாம். 

 

எப்றபாதுறம நமது மனம் ஒரு வித நவறுறமயுடன் இருப்பதை்கும், பூரை மகிழ்சச்ி 

கிறடக்காமல் அல்லல் படுவதை்கும், என்ன கிறடத்தாலும், எப்படி வாழ்ந்தாலும் மன 

நிறைவு இல்லாமல் இருப்பதை்கும் காரைம் இயை்றகறய விடட்ு விலகி 

நசயை்றகயாக வாழ்வறத ஆகும். 
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அதனுறடய விறளவு சிறு வயதிறலறய உடல் ஆறராக்கியமை்று, றசாரவ்றடந்து, சுறு 

சுறுப்பில்லாமல் காைப்படுகின்றைாம். இதனால், எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நாம் முழு 

மனதுடன் நசயல்பட முடியாமல் றபாகின்ைது. அது, நதாழிலாக இருந்தாலும், படிப்பாக 

இருந்தாலும், விறளயாட்டாக இருந்தாலும், ஒரு முழுறமயான ஈடுபாடட்ுடன் 

நசய்வதில்றல. 

 

உைறவ  மருந்து மருந்றத உைவு என்று வாழ்ந்த காலங்கள் இருந்தன. நவீன 

வாழ்வியல் முறைகளால் இயல்புைரவ்ின் பதிவுகறள சிறிது, சிறிதாக அழித்து 

விட்றடாம். மருத்துவத்திை்கு ஈடாகப் நபாருள் நபறுவது பாவம் என்ை காலம் றபாய் 

விட்டது. இன்று அதிகம் நபாருளீடட்ும் துறைகளில் மருத்துவமும் ஒன்ைாகி விட்டது. 

இதை்கு உைவு நபரும்பங்கு வகிக்கின்ைது. தாவர உைவு வறக சாத்வீக குைம் 

நிறைந்துள்ளது. இது உடலும், மனமும்  சமநிறலப்படுத்தும் வறகயில் அறமந்துள்ளது. 

 

இயை்றகயின் றநரடி அங்கமான நம் உடறலப் றபைி காப்பது தான் நம் 

ஒவ்நவாருவருறடய கடறமயாகும். நம் உடல் மை்றும் மனத்றத இயல்பாரந்்த ஆழமான 

புரிதல் நமது அகப்பாரற்வயில் மிகப்நபரிய அளவில் மாறுதல் ஏை்படுத்தி நம்றம 

இயை்றகவழி ஆறராக்கியத்திை்கு அறழத்து வாழ்க்றகறய முழுறம நபைச ்

நசய்கின்ைது.  

 

உத்றவகம் ஒரு முடிவை்ை ஆதாரமாக உள்ளது. இது நமது இயல்புைரவ்ுக்கு 

பாதுகாப்பாக உள்ளது. நாம் மைந்த இந்த ஆறராக்கியம் திரும்பவும் அறடவதை்கு aaa 

பயிை்சிகள் நமக்கு உறுதுறையாக இருக்கின்ைன. இதன் றநாக்கம் நநறியுடன் வாழும் 

றபாது நமது  ஆறராக்கியம் மீை்டும் இயை்றக வழிறய இயல்பாரந்்த நிறலக்கு வந்து 

இயை்றகறயாடு இறயந்த நிறைவான வாழ்க்றகறய வாழச ்நசய்கின்ைது. 

 

உைவின் மூலமாக உடலுக்கு இரசயான ஏை்ைத்தாழ்வுகள் ஏை்படட்ுக் நகாை்றட 

இருக்கின்ைன. இந்த இரசாயன ஏை்ைத் தாழ்வுகளுக்கு ஏை்ப உடலில் சுழன்றைாடும் 

திரவ, நவப்ப, காை்று, மின்சார சுழல்களின் றவகத்திலும் ஏை்ைத்தாழ்வு ஏை்படுகிைது. 

உைவு வழக்கமான அளவுக்கு றமல் அதிகரித்தாலும், உடல் கழிவுப்நபாருடக்ள் 

காலாக்காலத்தில் உடறல விடட்ு நவளிறயை்ைாமல் தறடப்பட்டாலும், அதன் 

விறளவாக இரத்த ஓட்டத்தில் ஏை்படும் தறட, குழப்பம் இவை்ைால் உடல் நகடட்ு 

சீரக்ுறலந்து, வலியும், றநாய்களும் உை்டாகின்ைன. 

 

நவீன உலகில் றநாயாளி குைப்படுத்த றவை்டிய றநாறய, அறிகுறிகள் வரிறசயில் 

ஒரு அனுமானத்தின் அடிப்பறடயில் சிகிசற்ச அளிக்கப்படுகிைது.  இயை்றகக்கு 

முரை்பாடான வழியில் நாம் ஆறராக்கியம் அறடவதாகச ்நசால்கின்றைாம். 

 

உடல் உள்ளுறுப்புக்களின் தகவறமப்பு மிக றவகமாக நடக்கும். உடல் 

ஆறராக்கியத்திை்குத் திரும்பும். ஆனால் அப்படி எவ்வாறு உடறல றநாக்கித ் திருப்பி 

விடுவது? மிகச ் சுலபம்தான். உடலுறடய சமநிலக்குறலவு என்பது இயை்றகயானது. 

அதறன நம் முயை்சியால் மாை்ை இயலாது. மாைாக அது உடலின் தகவறமப்புதான். 

கழிவுகளின் நவளிறயை்ைம் தான் என்பறத நாம் அறிவுப்பூரவ்மாக புரிந்து நகாை்டால் 

உடல் சமநிறலக்காக புரிதறலாடு காத்திருப்றபாம். இப்றபாது மனநிறலயின் தன்றம 

என்னவாக இருக்கும்? உடல் மாறுதல்கள் இயை்றகயானறவ என்று புரியும் றபாது மனம் 

சமநிறல தவறுவதில்றல. அறதப்பை்றிய பயம் ஏை்படுவதில்றல. ”என்னுறடய உடல் 

என்றன சரி நசய்து நகாை்டிருக்கிைது” என்பறத நம்மால் உைர முடியும். இப்றபாது 

பராமரிப்பு சக்தி நூறு சதமும் உடறல றநாக்கி திருப்பிவிடப்படுகிைது. உடல் மிக 

றவகமாக தன்றனத் தகவறமத்துக் நகாை்டு, புதுப்பித்துக் நகாள்கிைது. றமாரஸ்ீ 

குட்றமறனப்றபாலவும், டாக்டர.்மரப்ிறயப் றபாலவும் எல்றலாராலும் புரிதலால் 
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றநாய்கறள நவல்ல முடியும். உடல் ஆறராக்கியத்தில் நம்முறடய பங்கு என்பது 

அதறனப் புரிந்து நகாள்வதுதான். அதனுறடய இயக்கங்களில் குறுக்கிடுவது அல்ல. 

இயை்றகயான பழக்கவழக்கங்கள், உடறலப் பை்றிய புரிதல் ஆகியறவ மனிதகுல 

ஆறராக்கியத்தின் மிக முக்கியமான அம்சங்கள். இவை்றைத் தவை விடுகிை 

மருத்துவங்களால் உடல்நலத்றத மீடக் முடியாது. 

 

மனித ரநயம் உள்ள மனிதன் இயற்னகயினன ரநசிக்கத் கதோடங்குவோன். 

இயற்னக அளித்த வோசியினன சுவோசிக்கத் கதோடங்குவோன், இயற்னகயின் 

ப ிபோனைகள் மனிதனுக்கு பு ியத் கதோடங்கும் எல்னலயில்லோ 

இயற்னக க்தியினன உை  கதோடங்குவோன்.  

 

மனிதன் இயை்றகறய ஒட்டி வாழ்ந்து வந்தால் றநாய் நநாடிகள், பிரசச்ிறனகள் 

இல்லாத ஆறராக்கிய ஆனந்த வாழ்க்றகறய நிசச்யமாக வாழ முடியும். ஆனால் நாம் 

இயை்றகக்கு முரை்படட்ு எத்தறனறயா காரியங்கறளச ் நசய்கிறைாம். அன்ைாட 

வாழ்வில் இரசறனயை்ை, அழகை்ை, நசயை்றகயான துன்பம் விறளவிக்கின்ை 

நசயல்கறள மடட்ுறம நசய்து வாழ்க்றகறய வாழ்ந்துக் நகாை்டிருக்கிறைாம். 

வாழ்வின் அரத்்தம் புரியாமலும், வாழ்வின் றநாக்கம் நதரியாமலும், நசயை்றகயான 

நபாருள்களின் துறைறயாடு வாழ்வறதறய இன்பம், மகிழ்சச்ி என்ை தவைான 

புரிதலுடன் வாழ்க்றகறய வாழ்ந்து நகாை்டிருக்கிறைாம். 

 

"றநாய் நாடி றநாய்முதல்நாடி அதுதைிக்கும் 

வாய்நாடி வாய்ப்பச ்நசயல்" 

 

அதை்கு முதலில் றதறவ  நம்முறடய  மன மாை்ைம் தான். நாம் மனம் மாறினாறல 

இவை்றிை்நகல்லாம் தீரவ்ு இயை்றக வாழ்க்றக முறையிறலறய இருக்கிைது, 

இயை்றகயான ஆறராக்கியத்றத நகாடுக்கும் இயை்றக வாழ்க்றக முறைறய விடட்ு, 

எல்லா பிரசற்னக்கும் மருந்துகறளயும் ஆறராக்கியத்றதயும் றதடி அறலகிறைாம். 

 

நம்முறடய ஒவ்நவாரு எை்ைங்களும், நசயல்களும், றநாக்கங்களும், பழக்க 

வழக்கங்களும் இயை்றகக்கு எதிரானதாக மாைானதாக அறமந்துள்ளது. அதுதான் 

எல்லா பிரசச்ிறனகளுக்கும் ஆைிறவர.் இயை்றகயுடனும், மை்ை உயிரினங்களுடன் 

நமக்கு இருக்கும் நதாடரப்ு, பரிைாம வளரச்ச்ியில் மரபு வழியாக வந்த ஒரு இறைப்பு. 

இதறன மைந்து / அறியாது இயை்றகறய விடட்ு விலகி நகர மய சூழலில் 

நசயை்றகயான நபாருடக்ளுடன் நம் வாழ்றவ அறமத்து நகாை்டறத, இயை்றகயில் 

இருந்து அந்நியப்படட்ு றபானதை்கு காரைம். 

 

உடலினுள்றள ஏை்படும் மாை்ைங்களால் ஏை்படும் றநாய்கறள நாம் கஷ்டங்களாக 

உைரக்ிறைாம். உடலின் கழிவு நவளிறயை்ை இயை்றக வழியில் இயக்கத்றத 

முழுறமயாக நறடநபை அனுமதிப்பறத ஆறராக்கியத்திை்கான ஒறர வழி. 

 

இயை்றக வழிகறள ஆறராக்கியம், இந்தவழியில் பை விரயம், கால விரயம், சக்தி 

விரயம், உறுப்புகள் விரயம் இல்றல. எளிய வழி, உயரிய வழி, தனக்குத ் தாறன 

நசய்யும் வழி, பைச ்நசலவில்லாத வழி, ஆய்வுகள் இல்லாத வழி, மருந்து மருத்துவம் 

இல்லாத வழி, நிரந்தர ஆறராக்கியம் தரும் வழி. இவ்வழியில் நாம் இயன்ை அளவு 

படிப்படியாக மாறி, நம்றமயும் நமது சந்ததிறயயும், நமது மனித குலத்றதயும் 

காக்கும் நபாறுப்றப ஏை்று நசயல்படுறவாமாக!      

                                                                                                               

நமக்குள் இருக்கும் மருத்துவன , மருந்து கதோழிற் ோனலனய நமக்கு உை த்்தி 

ஆர ோக்யமோன வோழ்விற்கு வழிகோட்டுவோ ்.   
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இயற்னக வழியறியோமல் எந்த ஆர ோக்கியமும் இல்னல, இயற்னக வழியில் 

ஆ ோயும் ரபோது ஆர ோக்கியத்னத கோை்பது சுலபம். இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியம் 

கத ியோத ரபோது அறியோனமரய கோ ைமோகிறது. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. இயற்னக சிகி ன்  

(Natural therapy) 

 
 

“இயற்னகனய ரநசிப்ரபோம், இயற்னகயும் நம்னம ரநசிக்கும்.’’ 

 

இயற்னகயில் இருந்து விலகியதனோல் வரும் ரநோனய இயற்னகக்குத் திரும்புதல் 

வழியோகரவ தீ க்்க முடியும். 

 

உடலின் அடிப்பறடத் றதறவகளான பசி, தூக்கம், தாகம், ஓய்வு றபான்ைவை்றை 

கவனித்து, அவை்றை நிறைவு நசய்றவாமானால் முழு ஆறராக்கியத்றத நாம் 

நிறலப்படுத்திக் நகாள்ள முடியும். இவ்வாறு நம்முறடய இயை்றக சக்தி என்னும் 

மருத்துவர ்முழு பலத்றதாடு இயங்குவதை்கு துறைநிை்க முடியும். நம் அகமருத்துவர ்

முழு பலத்றதாடு இருக்கும்றபாது சராசரி மனிதரக்றளப் றபால நாம் 

ஒவ்நவான்றையும் பாரத்்து பயப்பட றவை்டியதில்றல. 

 

மனிதனின் நசாந்த ஆறராக்கியத்றத மீடட்ு எடுக்க இயை்றக சிகிசற்சயின் 

றபாக்கு உதவுகின்ைது. இதன் மருத்துவ முறைகள் நபரும்பாலும் நம் உடல் 

சமநிறலக்கு உகந்ததாக்கும். இந்த சிகிசற்ச முறைறயயும், இதன் 

பயன்பாடுகறளயும் முழுறமயாக அறிவறத சிைந்தது. மனிதனின் இயல்றபயும், 

இயை்றகயின் இயல்றபயும், அவறனச ் சூழ்ந்த புை உலறகயும், இயை்றக என்ை 

நசால்லால் குறிப்பிடலாம். இவ்விரை்டிை்கும் உள்ள உைறவயும், இவை்றைச ்

நசயல்படுத்தும் ஆை்ைறலயும், இயை்றகயின் இன்நனாரு நிறலயாகக் காை்பதும் 

உை்டு. 

 

இயை்றக சிகிசற்ச பை்றடய காலத்தில் இருந்றத ஒவ்நவாரு கலாசச்ாரத்துடனும் 

ஒன்றி வருகின்ைது. இது பாரம்பரியமான சிகிசற்ச என குறிப்பிடப்படுகிைது.   

இயை்றக சிகிசற்ச முறை, மனித உடலில் இயல்பான திைறன அதிகரிக்க உதவும். 

இந்த பாரம்பரிய இயை்றக சிகிசற்ச அணுகுமுறைகள் சிைந்த கலறவயாகும். றநாய் 
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ஒன்றை அதை்கு சிகிசற்ச முறையும் ஒன்றை என்பது இயை்றக மருத்துவத்தின் 

அடிப்பறடத் தத்துவமாகம். 

 

இயை்றக மனிதனுக்கு வாழ்வளிக்கிைது. வாழ்க்றகயிறனக் கை்றுக் 

நகாடுக்கிைது. இயை்றகயில்றலநயன்ைால் மை்ைில் ஈரமில்றல, விறளசச்லில்றல, 

மகசூலில்றல, மனித வாழ்க்றக இல்றல. ஏன் உயிரினங்களில்றல. உயிரினங்கள் 

ஒன்றைநயான்று சாரந்்து வாழும் வாய்ப்றப வழங்கி வருவது இயை்றக. இதறன மிகத் 

நதளிவாய் உைரந்்ததால்தான் பழங்காலத்து மக்கள் தங்கள் வாழ்றவ 

இயை்றகறயாடு இறைத்றத வாழ்ந்தாரக்ள். அவரக்ளின் வாழ்வு இயை்றகறயாடு 

இரை்டைக் கலந்திருந்தது. இயை்றகறய அவரக்ள் றநசித்தாரக்ள், இயை்றகறய 

காத்தாரக்ள். அப்றபாநதல்லாம் மாதம் மும்மாரி மறழ நபாழிந்தது.  

 

இயை்றக சிகிசற்ச றநாயின் மூலத்றத, றநாய் முதல் நாடி அறத தீரக்்க 

முயல்கிைது. உடல் தாறன தூய்றம அறடவதன் மூலமும் தன்றனத ்தாறன காத்துக் 

நகாள்வதன் மூலமும் உடல்நிறல சீரறடய இயை்றக சிகிசற்ச துறை நசய்கிைது. 

 

 மனிதக் கை்பறன, எை்ைம், எல்லாவை்றையும் தாை்டியது இயை்றக. 

இயை்றகறய உைரத்்தும் நமாழி எதுவும் இல்றல. இயை்றகயின் உை்றம வடிறவ 

எட்டியது கடவுறள எடட்ுவது றபான்ைது. மனித வாரத்்றதகள் எதை்கும் இயை்றகறய 

முழுதாக வரை்ிக்கும் ஆை்ைல் கிறடயாது. 

 

உடலில் இயங்கும் பஞ்சபூதங்கள், நம் உடலில் 72 சதவீதம் தை்ைீர,் 12 சதவீதம் 

நிலம், 4 சதவீதம் நநருப்பு, 6 சதவீதம் காை்று. மீதம் ஆகாயம். 40லிருந்து 48 

நாடக்ளுக்குள் உடலுக்குள் ஒரு சுழை்சி நடக்கிைது. இறதத்தான் ஒரு மை்டலம் 

என்கிறைாம். மூன்று மை்டலம் நதாடரந்்து பூதசுத்திப் பயிை்சி பை்ைினால், 

உங்களுக்குள் இருக்கின்ை பஞ்சபூதங்கறள ஓரளவிை்கு நாம் சுத்தப்படுதத் முடியும். 

ஐந்து இலடச்ம் மூலப் நபாருடக்றள உங்களிடம் நகாடுக்கவில்றல. ஐந்றத ஐந்து 

அம்சங்கறள நீங்கள் உயிராக றகயாை்டால் உயிறர இனிப்பாக மாறிவிடும். 

பூதசுத்தி உங்கள் உடலில் உள்ள நிலம், நீர,் காை்று, நநருப்பு, ஆகாயம் ஆகிய 

பஞ்சபூதங்கள் நல்ல முறையில் இயங்குமாறு பாரத்்துக்நகாள்ள ஒரு எளிய வழி 

இருக்கிைது. அதுதான் பூதசுத்தி. உங்கள் உடலுக்கு நவளிறய உள்ள பஞ்சபூதங்களும் 

உங்கள் உடலில் உள்ள பஞ்சபூதங்களும் நவவ்றவைல்ல. எனறவ உங்கள் உடலுக்கு 

நவளிறய உள்ள நிலம், நீர,் காை்று, நநருப்பு, ஆகாயம் ஆகியவை்றை ஒரு குறிப்பிட்ட 

பக்தி உைரவ்ுடனும், வைங்குதலுடனும் அணுகும்றபாது உங்கள் உள்றள உள்ள 

பஞ்சபூதங்களும் நல்லவிதமாக நசயல்படுகிைது. உடலுக்கு நவளிறய உள்ள நீறர ஒரு 

பக்தி உைரவ்ுடன் அணுகும்றபாது உடலுக்கு உள்றள உள்ள நீரும் நல்லவிதமாக 

நசயல்படத் நதாடங்குகிைது. நீறர நாம் கங்கா மாதா என்று வழிபடுவதும் றகாவிலில் 

நீறர தீரத்்தமாக பக்தி உைரவ்ுடன் வாங்கிக் நகாள்வதும் இதனால்தான். நவளிறய 

நீங்கள் சுவாசிக்கும் காை்றைக்கூட நல்லவிதமாக அணுகும்றபாது உங்கள் உள்றள 

உள்ள காை்றின் தன்றமயும் மாறுகிைது. சூரியறனப் பாரத்்து தினசரி வழிபடுவறதா, 

றகாவிலில் கை்பூரறமா, விளக்றகா ஏை்றுவது அல்லது சாம்பிராைி புறக றபாடுவது 

அல்லது ஒரு உைறவ பிரசாதம் என நபை்றுக்நகாள்வது இறவ எல்லாறம 

நநருப்றபறயா, காை்றைறயா, நிலத்றதறயா பக்திபூரவ்மாக அணுகும் முறைகள்தான். 

நவளிறய நீங்கள் சுவாசிக்கும் காை்றைக்கூட நல்லவிதமாக அணுகும்றபாது உங்கள் 

உள்றள உள்ள காை்றின் தன்றமயும் மாறுகிைது. இப்படி நவளிறய உள்ள 

பஞ்சபூதங்கள் ஒவ்நவான்றையும் நீங்கள் பக்தி உைரற்வாடு அணுகும்றபாது 

உங்கறளச ் சுை்றிலும் உள்ள அதிரவ்ுநிறலறய மாறுவதுடன் உங்கள் உடல்நலம் 

மடட்ுமல்ல உங்கள் வாழ்க்றகறய கூட உடனடியாக மாைத் துவங்குவறத நீங்கள் 

நன்ைாகறவ உைர முடியும். 
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இயை்றக சிகிசற்ச என்பது ஐந்து நபரும்பகுதிகள் அடிப்பறடயாகக் நகாை்ட 

மருத்துவம். பூமி - தாவரவியல் மருத்துவம், தை்ைீர ் - எனிமா மை்றும் குளியல்கள், 

காை்று – சுவாசப்பயிை்சி, றயாகா. தீ – சூரியக்குளியல், எை்றை மசாஜ். ஆகாயம் - 

தியானம் மை்றும் உை்ைாவிரதம் இந்த ஐந்து இயை்றகக்கூறுகள் பூமி, காை்று, தீ, 

ஆகாயம் மை்றும் நீர ் உதவியுடன் ஆறராக்கியத்றத மீை்டும் உடலில் உள்ள 

உள்ளாரந்்த இயல்றபத் தூை்டுகிைது. இந்த ஐந்து பூதங்களால் ஆன இந்த உடறல, 

இந்த ஐந்து கூறுகறளசச்ரியான சமநிறலயில் றவத்திடும் முறைறய இயை்றக 

சிகிசற்ச ஆகும். இது ஒரு பக்க விறளவுகளை்ை சிகிசற்ச ஆகும். 

 

எளிறமயானதும், பக்கவிறளவுகள் இல்லாமலும், ஏன் மருந்றத இல்லாமலும் 

முழுறமயானதுமான, நதய்விகமான மருத்துவம் இயை்றக மருத்துவமாகும். இதில் 

உைறவ மருந்து, மருந்றத உைவாகும். தறடறய சாதறனயாவதுறபால றநாறய 

உடறலச ் சுத்தி நசய்யும் வழியாகக் நகாள்கிைது. இசச்ிைப்புகளால் ஒவ்நவாருவரும் 

தனக்குத் தாறன மருத்துவர.் இயை்றகறய - பஞ்ச பூதங்கறள, மூன்று றதாசங்ககறள, 

மூன்று குைங்கறள, அறுசுறவகறள மருத்துவ முறைகளாகி, இவை்றைச ்சமன்நசய்து 

இைக்கம் காை்பறத எளிய, ஒப்பை்ை, சிைந்த, முழுறமயான மருத்துவ முறையாகும். 

 

மை் சிகி ன் : 

 

இதறனயும் காறல 10 மைிக்கு றமல் மாறல 3 மைிக்குள் நசய்வது நல்லது. 

வயிறு காலியாக இருப்பது முக்கியம். தை்ைீர ் எவ்வளவு முடியுறமா அவ்வளவு 

தை்ைீர ்குடிக்க றவை்டும். 

 

நசம்மை், களிமை், புை்றுமை் மை்றும் பலவறக மை்களினால் பல வறகயான 

றநாய்கள் நலமாகின்ைன. உதாரைமாக சிறு குழந்றதகளுக்கு அக்கி என்ை றநாய் 

றதான்றினால் மை்பாை்டம் நசய்பவரக்றளச ் றதடிச ் நசன்று நசம்மை்றை பூசி 

வந்தால் குைம் கிறடக்கின்ைது. 

 

இன்று நாகரற்காவில், சங்கரன்றகாவில், றவதத்ீஸ்வரன்றகாவில் மை்றும் பல 

புை்ைிய ஸ்தலங்களில் புை்று மை்றை மருந்தாக பயன்படுத்துகின்ைாரக்ள். 

இயை்றக மருத்துவத்தில் மை்றைக் நகாை்டு மை் குளியல், மை் பை்று றபாடுதல், 

மை் புறதயல், மை்பட்டி றபாடுவதால் றதால் றநாய்கள், நாள்பட்ட றநாய்கள், 

விஷக்கடிகள், மலசச்ிக்கல், உடலில் உை்டாகும் அதிக உஷ்ைம் றமலும் பலவறக 

காய்சச்ல்களும் முை்றிலும் குைமாகின்ைன. 

 

மை்ைின் தன்றமயில் ஓரளவு விை், காை்று, நநருப்பு மை்றும் நீர ்ஆகிய நான்கும் 

இறைந்து இருக்கின்ைன. மை்ணுக்கு உறிஞ்சும் தன்றம இயல்பாக இருப்பதால் 

உடலில் இருக்கும் றதறவயில்லாத கழிவுகள் விஷங்கள் அறனத்தும் 

உறிஞ்சப்படுகின்ைன. நமது அன்ைாட வாழ்க்றகயில் அம்மி, ஆடட்ுக்கல், மை்சட்டி 

ஆகியவை்றை பயன்படுத்தி உருவாக்கும் உைவு நபாருடக்ள் மிகவும் ருசியாகவும், 

உடலுக்கு மருந்தாகவும் மாறுகின்ைன. 

 

சிலருக்கு உடம்பு ழுழுவதும் நசாறி சிரங்கு வருகிைது. கட்டிகள் ஓன்ைாக வந்து 

நகாை்றட இருக்கின்ைன. பிராை சக்தி உடம்பில் உள்ள நசச்ுப் நபாருள்கறளயும் 

றவை்டாத அழுக்றகயும், றதாலின் வழியாக நவளிறயை்ை முயலுவதன் அறிகுறிறய 

இது. இதை்கு மை் குளியல் உதவியாக இருக்கும். 

 

உலரந்்த வை்டல் மை்றைக் நகாை்டு வந்து நன்ைாக சுத்தம் நசய்ய றவை்டும். 

இதறனச ்சுத்தமான தை்ைீரில் குழம்பாகக் கறரத்துக் நகாை்டு உடம்பு ழுழுவதும் 

பூச றவை்டும். இது குறைந்தது கால் நசன்டிமீட்டர ்கனமாவது இருப்பது நல்லது. அறர 

நசன்டிமீட்டர ்கூட இருக்கலாம். இப்படி மை்றை அப்பிக் நகாை்டு இளம் நவயிலில் 
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அறர மைி முதல் ஓன்ைறர மைி றநரம் வறர இருக்க றவை்டும். அதன் பிைகு 

குளித்து மை்றைக் கழுவிவிட றவை்டும். இப்படிச ் நசய்வது உடம்புக்கு இதமாக 

இருக்கும். தீவிர றநாய்கள், மூன்று நான்கு தடறவ இப்படிக் குளிப்பதனாறலறய 

குைமாகும். தீராத றநாயாக இருந்தால் நதாடரந்்து பல நாடக்ள் நசய்ய றவை்டும். 

ஓறர நாளில் காறல, மாறல இரு தடறவகளும் மை் குளியல் எடுத்துக் நகாள்வது 

உடலில் உள்ள நசச்ுப் நபாருள்கறள விறரவில் நவளிறயை்றும். றநாயின் தன்றமறய 

அனுசரித்து உைவிலும் கடட்ுப்பாடு றவதத்ுக் நகாை்டால் மை் குளியல் சிைந்த 

பயன் தரும். 

 

இது றதால் றநாய், அசுத்த இரத்தம், மை்றும் அக்கி முதலியவை்றிை்கு நல்லது. 

இவரக்ள் வாரத்தில் இரை்டு நாடக்ள் இக்குளியறல றமை்நகாள்ளலாம். மை்ைவரக்ள் 

மாதம் ஒரு முறை மை் குளியல் எடுப்பது நலம். 

 

நீ ் சிகி ன் : 

 

“தாறய பழித்தாலும் தை்ைீறர பழிக்காறத” என்பது பழநமாழி நீரின் 

மகத்துவத்றத நதரிந்து நகாள்றவாம். நாம் நபாதுவாக குடிநீறர உபறயாகிக்கும் 

நபாழுது சாதாரை பலன் கிறடக்கின்ைது. 

நீர ் குடிப்பதனால் நமக்கு கிறடக்கும் பலன்: தாகத்றத தைிக்கிைது, விக்கறல 

நிறுத்துகிைது, வைட்சிறய றபாக்குகின்ைனது, மிக முக்கியமாக உள்சூடற்ட 

தைிக்கிைது. 

 

நமது உடலில் ஒட்டியிருக்கும் அழுக்கிறனயும், தூசிறயயும், கழுவுகின்றைாம் 

மை்றும் வியரற்வ நாை்ைம், உடலில் ஏை்படும் நறமசச்ல், எரிசச்ல் ஊறுகின்ைது றபால 

நிறலறமக்கும் கூட குளிக்கின்றைாம். றமலும்நவளி சூடற்ட தைிப்பதை்கும் குளிரந்்த 

நீறர பயன்படுத்துகின்றைாம். இவ்வாறு நாம் எந்த நீரில் குளித்தாலும் உள் சூடு 

மை்றும் நவளி சூடு இரை்றடயும் ஒறர றநரத்தில் குறைத்தால் தான் நீரினால் ஏை்படும் 

ஒவ்வாறம என்கிை அலரஜ்ிறய சரி நசய்ய முடியும். 

 

அதாவது விவரம் நதரிந்தவரக்ள் ஆை்றிறலா அல்லது குளங்களில் குளிக்கும் 

நபாழுது நீரில் இைங்கிய உடன் தனது இரை்டு றககறள நீரில் கழுவியவுடன் இரு 

உள்ளங்றககள் நகாள்ளும் அளவிை்கு நீறர அள்ளி பருகிய பிைகு தான், தை்ைீரில் 

மூழ்கி குளிக்க றவை்டும். இது றபால் நாம் வீட்டிலும் மை்றும் நசல்லும் இடங்களிலும் 

குளிக்க நசல்லும் றபாது, அங்கு நமக்கு கிறடக்கும் கிைை்று நீர,் றபார ் றபாடட்ு 

எடுத்துள்ள நீர ் மை்றும் நகரங்களிலும், நகராட்சிகளிலும் நமக்கு வினிறயாகம் 

நசய்யும் குடிநீர ் அல்லது குறளாரின் கலந்து பக்குவப்படுத்திய நீரில் குளித்தாலும் 

அவசியம் அறத நீறர குடிக்கவும் றவை்டும். 

 

குளிக்கும் முன் குடிக்கும் றபாது நமக்கு நடுக்கம் உதைல் சிலிரப்்பு முதலியறவகள் 

குறைகின்ைன. குளித்துக் நகாை்டிருக்கும் றபாது குடித்தாலும் தவறு இல்றல. குளித்த 

உடன் நீர ்அவசியம் குடிக்க றவை்டும். கிராமங்களிலும், நகரங்களிலும் குழந்றதறய 

குளிப்பாடட்ும் றபாது குளிப்பாட்டிய உடன் டவலில் துறடக்கும் முன் சிறிது நீறர 

வாயில் ஊட்டியவுடன் டவலில் துறடப்பாரக்ள். எனறவ சிறு வயதில் நபரியவரக்ளின் 

உதவியுடன் குளிக்கின்றைாம். நபரியவரக்ள் ஆனவுடன் அவரக்ள் கை்றுக் நகாடுத்த 

அந்த நவளிசூடற்டயும், உள்சூடற்டயும் ஒறர றநரத்தில், தைிக்கும் முறைறய மைந்து 

நசயல்படுவதினால் நீரினால் நமக்கு அலரஜ்ி ஏை்படுகின்ைது. றமலும் நாம் முறை 

தவறி குடிப்பதாலும் பல்றவறு சிரமங்களுக்கு ஆளாகின்றைாம். 

 

இன்று குழந்றதகள் முதல் நபரியவரக்ள் வறர சிலர ் சளி நதால்றலகளினால் 

அவஸ்றதப்படட்ு முை்றிய றநாயான ஆஸ்துமா, காசறநாய், றசனஸ், ஈஸ்றனாபிலியா 

றபான்ை தீராத றநாய்களுடன் வாழ்ந்து வருகின்ைாரக்ள். இவரக்ள் றயாகாசன 
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மருத்துவத்தில் வாமனநதௌதி கிரிறய என்று அறழக்கப்படும் கிரிறய 

பயிை்சிறயயும் மை்றும் மூசச்ுப் பயிை்சியிறனயும் (காை்று சிகிசற்சறய) நசய்து 

வரறவை்டும். நதாடரந்்து நசய்ய றவை்டும் என்கிை அவசியமில்றல, மாைாக 

வாரத்தில் ஒரு முறைறயா அல்லது இரை்டு முறைறயா மை்றும் மூசச்ு திைறிலினால் 

அவஸ்றதப்படும் நபாழுறதா பயமின்றி றதரியமாக நீர ் சிகிசற்ச மை்றும் காை்று 

சிகிசற்ச றமை்நகாை்டு உடனடி நிவாரைம் நபைமுடியும். றநாய் அதிகமாகாமல் 

தடுத்து, வந்துள்ள றநாறய குறைத்து, நாளறடவில் பரிபூரை குைமறடயவும் முடியும். 

 

றதால் றநாய்கள், உஷ்ைம் சம்பந்தப்பட்ட றநாய்கள், கை்களில் ஏை்படும் புறர 

றநாய்கள் நமது நதாப்புள் பாகத்திை்கு றமல் ஏை்படும் அறனத்து றநாய்களுக்கும் 

குடிநீறரப் பயன்படுத்தி வாந்தி எடுப்பதன் மூலம் மிகுந்த பலன்கள் கிறடக்கின்ைது. 

 

அது றபால நமது நதாப்புள் பாகத்திை்கு கீழ் ஏை்படும் அறனத்து றநாய்களும் 

நிறைய நீர ்பயன்படுத்துவதால் நீங்குகின்ைன. வாய் வழியாக நசன்ை குடிநீர ்உைவு 

றப, சிறுகுடல் வழியாக நபருங்குடலில் நசன்று அங்கு இறுகிய கழிவுகறள நமது 

உடறலயும், குடறலயும் விடட்ு இளகிய மலத்துடன் நவளிறயை்றுகின்ைது. இதனால், 

நாம் அருந்தும் உைவுகளில் இருக்கும் சத்துக்கள் உடறல றதை்றும் சக்திறயயும் 

நகாடுக்கும். பல றநாய்கள் மை்றும் மூலம் பவுத்திர றநாய்கள் நமக்கு என்றுறம வராது. 

 

இடுப்புக்குளியல், முதுக தை்டு குளியல் றபான்ைறவ நசய்வதை்நகன்றை குளியல் 

நதாட்டிகள் உை்டு. அவை்றைக் நகாை்டு இக்குளியறலச ்நசய்யலாம். நீர ்சிகிசற்ச 

நதாடங்கும் முன்பு தறலயில் துைிறய நறனத்து கட்டிக் நகாள்ள றவை்டும். நீர ்

அருந்த றவை்டும். சாப்பிட உைவு சீரைமாகி இருக்க றவை்டும். எந்த றநரத்திலும் நீர ்

சிகிசற்ச நசய்யலாம். 

 

கவப்ப சிகி ன் : 

 

நமது உடலில் நதாப்புளுக்கு அருகில் றசாலார ்பிளக்ஸ் என்று அறழக்கக் கூடிய 

மை்ைீரல் நசயல்படட்ு நகாை்டிருக்கின்ைது. இந்த பகுதிறய நாம் மறைதத்ு 

விடுவதால் நமக்கு றநாய் எதிரப்்பு சக்தி குறைகின்ைது. 

 

இப்நபாழுது சூரிய சக்திறய பயன்படுத்தி சூரிய அடுப்பு, றக கடிகாரம், 

கால்குல்றலட்டர ்மை்றும் அறிவியல் கருவிகள் நசயல்படுகின்ைன. அதுறபால நம்றம 

பாதுகாக்க, நதாப்புளுக்கு அருகில் உள்ள மை்ைீரலுக்கு சூரிய சக்திறய 

நசலுத்தவதால் வயிை்றுப் பகுதியில் இயங்கும் அறனத்து உறுப்புகளும் நன்கு 

நசயல்படட்ு றநாய் எதிரப்்பு ஆை்ைறல அதிகரித்துக் நகாள்கின்ைன.  

 

அதிகாறல சூரிய உதயமும், மாறல சூரிய அஸ்தமனமும், ஆகும் றநரங்களில் 

நவளிப்படும் நசங்கதிரக்ள் மிகுந்த பலன் அளிக்கின்ைன. பகலில் ஏை்படும் 

நவை்கதிரக்ளிலும் பலன் உை்டு. காறல றநரம் மிகவும் சிைந்தது. சூரிய நமஸ்காரம் 

என்கிை பயிை்சிறய விவரம் நதரிந்தவரக்ள் முதல் நவளிநாட்டினர ் வறர குறைந்த 

ஆறடயுடன் உடலில் சூரிய நவப்பம் படும்படி 12 நிறலகளில் பயிை்கறள 

நசய்கிைாரக்ள். இதனால் ஜீரை மை்டலம் தூை்டப்படட்ு ஆை்ைல் அதிகரிக்கின்ைது. 

நசரிமானம் துரிதப்படுத்தப்படுகின்ைது. மலசச்ிக்கல் மறைகின்ைது. 

குன்மறநாய்களும், பசியின்றமயும் பைந்றதாடுகின்ைன. வயிை்றுக்குள் இருக்கும் 

அறனத்து உறுப்புகளும் உறுதி அறடகின்ைன. சூரிய நமஸ்காரத்தில் உடல் 

அறசவுகளும் மூசச்ு ஓடட்மும் இறைக்கமாக நறடநபறுகின்ைன. நுறரயீரல்களில் 

காை்றைாட்டம் தாராளமாகின்ைது. இரத்தம் உயிரக்ாை்ைால் நலம் நபறுகின்ைது. 

 

இதயத்றத முடுக்கி விடட்ு இரத்த ஓட்டத்றத றவகப்படுத்தி உடலின் 

ஆறராக்கியத்றத நிறல நாடட்ுவதில் சூரிய நமஸ்காரம் சிைந்த இடம் நபறுகின்ைது. 
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இது இரத்த நகாதிப்றப மடட்ுப்படுதத்ும், இதய துடிப்றப சமன் நசய்யும். மாறி, மாறி 

மடக்கி நீட்டி நரம்பு மை்டலத்றத விழிப்புடனிருக்க றவப்பதில் சூரிய 

நமஸ்காரத்திை்கு இறையானது றவறு ஒன்றும் இல்றல. இதனால் நிறனவாை்ைல் 

அதிகரிக்கின்ைது. 

 

சூரிய நமஸ்காரத்தில் கழுத்து பகுதி முன்பின் வறளகின்ைதால் றதராய்டு, பாரா 

றதராய்டு சுரப்பிகளுக்கு இரத்தம் கிறடத்து எல்லா நாளமில்லா சுரப்பிகளும் 

தமக்குரிய இயல்பான நசயல்கறள நசய்கின்ைன. றதால் பகுதிகள் புத்தைரவ்ு நபை்று 

நபாலிவறடகின்ைன. தறச பகுதிகள் அறனத்தும் வலுவறடகின்ைன. றமலும் 

நகாழுப்புகளினால் வயிை்று பகுதி, நதாறட, இடுப்பு, கழுத்து நாடிகளில் உை்டாகும் 

மடிப்புகள் மறையும். 

 

சூரிய நமஸ்காரத்தால் உடல் சரியான அளவில் அறமயப் நபறுவதால் எந்த 

விறளயாடட்ு பயிை்சிகளுக்கும், றவறலகளுக்கும் எப்றபாதும் தயார ் நிறலயில் 

இருந்து நசயல்படலாம். இளறம, நலம், அழகு, மூன்றும் ஓருங்றக அறமந்து உடலுக்கும் 

உயிருக்கும் அழியா இன்பத்றத நகாடுக்கின்ைது. முதன் முதலில் பயிை்சிகறள 

நசய்பவரக்ள், பயிை்சி நசய்தவரக்ள் முன்னிறலயிறலா அல்லது பயிை்சியாளரிடம் 

கை்றுக் நகாை்ட பிைகு தனியாக தம் நசாந்த இடங்களில் நசய்து முழு பலன் 

அறடயலாம். 

 

மாறல 3 மைிக்கு றமல் ஒரு மைி றநரம் நவயிலில் சடற்ட இல்லாமல் இருப்பது 

குளியலாகும். காறல நவயிலில் பித்தம் இருப்பதால் காறல நவய்யில் கூடாது. காறல 

10 மைி முதல் மாறல 3 மைிவறர வாறழ இறல குளியல், மை் குளியல் 

நசய்பவரக்ள் தவிர மை்ைவரக்ள் நவயிலில் உலாவக் கூடாது. 

 

ஏநனனில், அப்றபாது காயும் நவயில் உடலில் புை்று றநாறய உை்டாக்கும். சூரிய 

ஒளியில் விட்டமின் 'டி' இருக்கிைது. இருப்பினும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிரத்மும் 

நஞ்சு தாறன. 

 

கோற்று சிகி ன்  : 

சாதாரை மூசச்ு நுறரயீரல் வறரக்கும் நசன்று வரும். ஆழ்ந்த மூசச்ு அடிவயிறு 

வறரக்கும் நசன்று வரும். நமது உடலில் உள்ள சளியின் அளறவக் கை்டறிய 

றநாயாளிறய பரிறசாதறன நசய்யும் றபாது ஆழ்ந்த மூசச்ு இழுத்து விடுமாறு 

கூறுவாரக்ள். இவ்வாறு, றநாறயக் கை்டறிய ஆழ்ந்த மூசச்ு றதறவப்படுகிைது. அந்த 

ஆழந்த மூசச்ிறன றநாய்கறள தீரப்்பதை்கு இயை்றக மருத்துவரக்ள் 

பயன்படுத்துகின்ைனர.் 

 

ஆழ்ந்து மூசச்ு விடும் றபாது அடிவயிறு சுருங்குகின்ைது. அதனால், உஷ்ை 

காை்ைானது றமல் றநாக்கி எழும்புகிைது வரும் வழியில் மாரப்ில் கட்டியுள்ள 

சளிறயயும் தறலயில் றதங்கியிருக்கும் நீறரயும், இளக்கி நவளிறயறி விடுகின்ைது. 

 

ஈரப்பதத்தினால் உடல் பருத்து காைப்பட்டால் அதறன ஆழந்த மூசச்ு பயிை்சி 

மை்றும் பிராையாமம் மூலம் குறைக்க முடியும். காை்றை கடட்ுப்படுத்தி தக்க 

றநரத்தில் உயிறரக் காக்கவும் மிகவும் பயன்படுவது பிராையாமம் உதாரைமாக 

நீரத்்றதக்கங்களில் தவறி விழும் ஒருவர ் தன்றனக் காப்பாை்ை மூசற்ச அடக்கி 

தை்ைீருக்கு றமல் வருகின்ைறத றபால, சாதாரை நிறலயில் இருக்கும் நபாழுது 

உயிறர காக்கும் சக்தி இரட்டிப்பாக்கிைது. காை்றைக் கடட்ுபடுத்த 

நதரியாதவரக்ளுக்கு தை்ைீரில் கை்டம் என்ை வாழ்க்றக அறமந்து விடுகிைது. 
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காை்றைப் பை்றி நம் முன்றனாரக்ள், சித்தரக்ள், நதள்ள நதளிவாக எடுத்து 

கூறியுள்ளனர.் ஞானசாரம் நூல், திருமூலர ்திருமந்திரம் முதலான சித்தர ் பாடல்கள் 

யாவும் காை்றைறய மருந்தாக்கி வாழ வலியுறுத்துகின்ைன. 

 

பிராையாமத்தில் மூன்று நிறலகள் உை்டு அறவ காை்றை இழுப்பது, நிறுத்தி 

றவப்பது மை்றும் நவளியிடுவது ஆகும். இவ்வாறு ஒரு பங்கு இழுத்து ஒரு பங்கு 

நிறுத்தி இரு மடங்கு காை்றை நமதுவாக நவளிவிட றவை்டும். இப்படி ஒரு கால 

அளவில் கடட்ுப்பாடட்ுடன் நிகழ்வறதறய பிராையாமம் என்கிறைாம்.  

 

பத்மாசனத்தில் அமரந்்து, வலது மூக்கால் மூசச்ு வாங்கி நிறுத்தி, இடது மூக்கால் 

நமதுவாக விடட்ு, மறுபடியும் இடது மூக்கால் வாங்கி நிறுத்தி, வலது மூக்கால் விடுவது 

ஒரு சுகப்பூரவ் பிராைாயாமம். இது றநாய்கறள நீக்கி உதவும், இதனால் நாடிகள் 

சுத்தம் அறடகின்ைன. மனஒருறம ஏை்படும். பிரம்மசச்ரய்ம் காக்க இது உதவும். 

 

நாக்கு நுனி, றமல் அை்ைத்றதத் நதாடும்படி மடித்துக் நகாை்டு, காை்றை 

வாய்வழியாக இஸ்இஸ்இஸ் என்று சப்ததத்ுடன் உறிஞ்ச றவை்டும். றமல், கீழ், 

வரிறசப்பை்கள், ஒன்றுடன் ஒன்று நதாடட்ுக் நகாை்டிருக்கலாம். உதடுகள் சை்று 

திைந்திருக்கவும் இப்படி உள்வாங்கும் காை்று நுறரயீரல்கறள முழுதும் நிரப்பியதும் 

சிறிது றநரம் உள்றள நிறுத்தலாம். அதன் பின்னர ்இரு மூக்கு துவாரங்களின் வழிறய 

மூசற்ச நமதுவாக நவளிவிட றவை்டும். இப்படி வாய்வழி பூரகம் நசய்து கும்பகத்தின் 

பின் இரு மூக்கு துவாரங்களின் வழி றரசகம் நசய்வறத சீத்காரி பிராையாமம். 

 

இப்பயிை்சி உடலின் ஆை்ைறலயும், வசிகரத்றதயும் அதிகரிக்கும். பசி, தாகம், 

றசாம்பல், அதிக தூக்கம் முதலியன நீங்கும். பலன் நபருகி றயாக சக்தி வளரும். 

இதறன நாள்றதாறும், பலமுறை நசய்றவார,் அசச்ம் தீரந்்து, ஆளுறம நபருகி, நிகரை்ை 

நீடுவாழ்வார.் 

 

ஆகோய சிகி ன் :  

 

மனிதரக்றளச ் சுை்றிலும் நவை்றிடம் இருப்பது றபால் மானிட உடலுக்குள்ளும் 

நவை்றிடம் றதறவ என்பறத சித்தரக்ள் உை்ைா றநான்பு அல்லது விரதம் மூலமாக 

வாழ்ந்து காட்டியுள்ளனர.் உை்ைா றநான்பு என்பது நறடமுறையில் 24 நான்கு மைி 

றநரத்தில் ஒரு றவறள அல்லது இரு றவறள உை்ைாமல் இருப்பதாகும். 

 

ஒருசில இடங்களில் காறல 6 மைிக்கு விரதம் துவங்கி மாறல 6 மைி வறர 

விரதம் கறடபிடிப்பவரக்ள் கூட ஒன்று அல்லது இரை்டு றவறள உை்ைாமல் 

இருக்கிைாரக்ள். 

 

உை்ைா விரதத்தில் வைட்சி உபவாசம், நீர ்உபவாசம், பழரச உபவாசம் என்று 

மூன்று வறககள் உை்டு. 24 மைி றநரமும் நீர ்கூட அருந்தாமல் இருப்பது வைடச்ி 

உபவாசம், 24 மைி றநரத்திை்குள் இறட இறடறய நீர ்அருந்தினால் அது நீர ்உபவாசம், 

வயது முதிரந்்தவரக்ளும், றநாயுை்ைவரக்ளும், உடல் உறுதிக்காக பழரசங்கறள 

அருந்தி கறடபிடிப்பது பழரச உபவாசம். 

 

விரத காலங்களில் கடினமான உடல் உறழப்பு கூடாது. அதனால் விறரவாக சக்தி 

இழப்பு ஏை்படட்ு றசாரவ்ு அல்லது மயக்கம் வரக்கூடும். அவசியம் ஏை்படின், கடின 

உறழப்பு முடிந்தவுடன் கை்டிப்பாக படுக்றக நிறலயில் ஒய்வு எடுத்துக் நகாள்ளுவது 

அவசியம். 

 

அதாவது சாந்தி ஆசனம் என்ைறழக்கபடும் றயாக நிறலயில் ஒய்நவடுத்துக் 

நகாள்வதன் மூலம் சக்தி இழப்பு சமன் நசய்யப்படட்ு மருத்துவ சக்தி 
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அதிகரிக்கின்ைது. விரத காலங்களில் பயைம் றமை்நகாை்டால் பயைம் முடிந்தவுடன் 

ஒய்வு அவசியம். 

 

வோனழ இனல குளியல்: 

 

இதய றநாயாளிகளும், தறலவலி இருப்பவரக்ளும் இதறன நசய்யக் கூடாது. 

ஆஸ்துமா றநாயாளிகள் விரும்பினால் நசய்யலாம். மை்ைவரக்ள் 1/2 முதல் 3/4 மைி 

றநரம் நசய்தால் றபாதும். 

உடல் ஆறராக்கியமாக இருப்பவரக்ள் மாதம் ஒரு முறை நசய்தால் நன்று. றதால் 

றநாய் உறடயவரக்ளும், உடலுறழப்பு குறைந்தவரக்ளும் வாரத்தில் 2 நாட்கள் வாறழ 

இறல குளியல் நசய்யலாம். 

 

இதறன காறல 10 மைிக்கு றமல் மாறல 3.00 மைிக்குள் நசய்வது நலம். உைவு 

உை்ட இரை்டு மைி றநரத்திை்கு றமல் நசய்யத் நதாட்ஙகவும். வயிறு காலியாக 

இருப்பது முக்கியம். 

 

வாறழ இறல குளியல் நசய்து நகாள்பவர ் முதலில் ஈரத் துைியால் தறலயில் 

நதாப்பிப் றபால் அைிந்து நகாள்ள றவை்டும். எவ்வளவு முடியுறமா அவ்வளவு 

குளிரந்்த நீர ்குடிக்கவும். பின் விரிக்கப்படட்ுள்ள வாறழ இறல படுக்றகயில் திைந்த 

நவளியில் நவய்யிலில் படுத்துக் நகாை்டு உடறல வாறழயிறலயால் றபாரத்்தி 

இறலசாகக் கட்டி விட றவை்டும். இதை்கு மை்நைாருவர ்துறை றவை்டும். மூக்கிை்கு 

றமறல சுவாசிப்பதை்கு இறலசாக வாறழயிறலயில் கீறிவிட றவை்டும். 

 

அறர மைி றநரம் கழித்து கடற்ட அவிழ்த்துப் பாரத்்தால் நிறைய வியரற்வ 

வடிந்து இருப்பறதக் காைலாம். நம் உடலின் சூடு சாதாரை நிறலக்கு வந்த பின் 

தை்ைீரில் குளித்து விடலாம். இப்றபாது உடல் ஆறராக்கியமாக இருப்பறத 

உைரலாம். 

 

மூலினக  ் ோறு: 

 

காறலயிலும், மாறலயிலும் மூலிறகசச்ாறு சாப்பிடலாம். மாதம் ஒரு நாள் சாறு 

சிகிசற்ச அறனவரும் றமை்நகாள்ளலாம், அதாவது அன்று காறல முதல் இரவு 

வறரயில் சாறுகறள மடட்ுறம குடித்து றவறு எந்த உைறவயும் ஏை்றுக் 

நகாள்ளாதிருத்தல். 

 

இதை்கு மைத்தக்காளி, நபான்னாங்கை்ைி, கரிசலாங்கை்ைி, வல்லாறர, 

றகரட் கீர,் வாறழத் தை்டு, இளநீர,் கலியாை முருங்றக, அரசனிறல நகாழுந்து, 

அருகன்புல், கறிறவப்பிறல, தக்காளி, பூசைி றபான்ைவை்றை ஒவ்நவாரு முறையும் 

ஒவ்நவான்ைாகப் பயன்படுத்தலாம். 

 

தக்காளிறய முடிந்தால் விறத நீக்கி பயன்படுத்த றவை்டும். சிறுநீரகக் றகாளாறு, 

றதால், ஆஸ்துமா றநாயாளிகள் முழு இயை்றக உைவில் இருந்தால் இவை்றைப் 

பயன்படுத்தலாம். சறமத்த உைவு சாப்பிடுபவரக்ள் இதறன நீக்கவும். 

 

 னமத்த உைவுகள்: 

 

இயை்றக உைறவ இயை்றக நமக்களித்தது. நாறவ அடக்க முடியாதவரக்ள் 

எை்நைய், உப்பு, மிளகாய், புளி றசரக்்காமல் கீழ்க்கை்ட உைவுகறளக் குறைவாகச ்

சாப்பிடலாம். கீறர, கீறர சூப், காய்கறி சூப், துவரம் பருப்பு றதால் சூப், இயை்றக 

காபி, தாமறரப்பூ, றராஜாப்பூ, ஆவாரம்பூ கலந்த இயை்றக டீ இவை்றைப் பருகலாம். 

றமை்கூறிய சிகிசற்ச முறைகளில் இயை்றக மருத்துவம் நசய்யப்படுகிைது. 

பக்கவிறளவுகள் இல்லாத ஒரு மருத்துவம் இதில் உைறவ மருந்து, மருந்றத 
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உைவாகும். தறடறய சாதறனயாவதுறபால் றநாறய உடறலச ் சுத்தி நசய்யும் 

வழியாகக் நகாள்கின்ைது. 

 

பல்றவறு மூலிறககள், காய்கனிகள், கீறர வறககள், அவை்றின் தன்றமகள், 

பயன்கள் ஆகியவை்றை அறனவரும் புரிந்து அதை்றகை்ைாை் றபால் அன்ைாட உைறவ 

உடந்காை்டால் றநாய் என்பதை்றக இடமில்றல. ‘உைறவ பிரமன், உைவிலிருந்றத 

எல்லா உயிரினங்களும் றதான்றுகின்ைன. உைவின்றலறய வாழ்கின்ைன. இைந்த 

பிைகு மை்ை உயிரினங்களுக்கும்  உைவாக மாறுவறத இயை்றகயின் இயல்பு. 

 

இயை்றகயாக விறளயும் காய்கறிகள், பழங்கள் மை்றும் கீறரகள் றபான்ைறவகள் 

மிகுந்த மருத்துவ குைம் நகாை்டறவகள். இவை்றின் மூலமாக றநாயிறனத் தீரக்்கும் 

மருத்துவம் இயை்றக மருத்துவமாகும். இயை்றக வழியில் றநாறய நை்பனாக கருத 

றவை்டும். உடலில் பிராைசத்திறய சிறிது சிறிதாக அதிகரிக்க நசய்ய றவை்டும். 

ஊட்டசச்த்தை்ை உைறவ அதிகம் உை்ணுவறத குறைக்க றவை்டும். கழிவுகறள 

உடறலவிடட்ு நவளிறயை்ை றவை்டும். இறவகள் தான் றநாய்கறள குைப்படுத்தும் 

எளிய வழிகளாகும். இந்த உை்றமறய அறியாது மருந்துகறள நாடுவதால் மருத்துவர ்

உதவி நகாை்டு றநாய்கறள அதிகப்படுத்திக் நகாள்கிறைாம்.  

 

றநாறயக் கை்டு அஞ்சாது அதறன நை்பனாகக் கருதி மூலகாரைத்றதக் கை்டு 

பிடிக்க றவை்டும். நவளிறயை முயலும் நசச்ுப் நபாருள்கள் நவளிறயைத் தக்க 

பரிகாரம் நசய்தல் றவை்டும். ஆசனவாய் மூலமாகறவா, சிறுநீர ் முலமாகறவா, 

வியரற்வயாகறவா, சளியாகறவா, மூக்கின் வழியாகக் கரியமில வாயுவாகறவா 

மலங்கறள நவளிறயை்றுவதை்கான குளியல்கள், ஒத்தடம், மை்பூசச்ு, உடை்பயிை்சி 

முதலியறவகறளக் றகயாள றவை்டும். இத்தறகய நசலவை்ை எளிய இயை்றகறய 

பயன்படுத்தும் முறைகளால் நிரந்தரமான பரிகாரம் கிறடக்கும். 

இயை்றக நமக்கு அளித்த அறனத்து நசடி, நகாடி, மரங்களும் மருத்துவ 

குைங்கறளக் நகாை்டறவறய.  ஒவ்நவாரு தாவரத்திலும் றநாய் நீக்கும் 

றவதிப்நபாருடக்ள் உள்ளன. நமது மூதாறதயரக்ள் றநாயை்ை மகிழ்சச்ியான 

வாழ்க்றகயிறன வாழவும், றநாய் வருமாயின், அதனின்று உடம்றபக்காத்து 

ஆறராக்கியமாக வாழவும் தாவரவியல் முறைறய  பயன்படுத்தினர.் இன்றும் நமது 

கலாசச்ாரத்தில் துளசி, றவப்பிறல, அருகம்புல், நசம்பருத்தி, தாமறர றபான்ைறவகள் 

பிரசாதமாக வழங்கும் வழக்கம் இன்றும் உள்ளது.  இதன் அடிப்பறடக்நகாள்றக 

என்னநவன்ைால் றநாய்களின் மூலம் உடலின் மூலக்கூறுகள் சமசச்ீரின்றம 

ஏை்படுகிைது. இந்த தாவரவியல் ஊட்டசச்த்து, மூலக்கூறுகள் சரியான அளறவ 

ஏை்படுத்தி, நம்முறடய இயல்பாரந்்த றநாய் எதிரப்்பு ஆை்ைறல அதிகரிக்க நசய்கிைது. 

இப்படி தனக்குத் தாறன இயை்றக சிகிசற்சயின் வழிநின்று நசய்வதன் மூலம் இன்பம் 

நபருகும். 

 

 மனித உடலின் றவதியியல் இைக்கத்தன்றமயில் தாவரவியல் உள்ளது. இதனால் 

உடல் ஆறராக்கியம் பராமரிக்க மை்றும் மீை்டும் இயை்றக உள்ளாரந்்த ஆை்ைறல 

பயன்படுத்த அனுமதிக்கும் பை்ைாக்குறை ஊட்டசச்தத்ுக்கள், மூலிறகத்றதரவ்ுகள் 

மூலம் உடல் சத்துக்கறள வழங்கும். இதனால் றநாயில் றபாராடும் றபாது ஒரு 

ஆறராக்கியமான வாழ்க்றக முறைறய உருவாக்கறவை்டியுள்ளது. 

 

இன்றைய சூழ்நிறலயில் இயை்றகக்கு மாைான பழக்க வழக்கங்களில் 

எை்ைிலடங்கா பிறழகநளல்லாம் றநாய்களுக்கு காரைமாகின்ைன. இதன் நீர,் ஒளி, 

காை்று, பூமி, உைவு மை்றும் இயை்றக முறைகறள உபறயாகப்படுத்த றவை்டும். 

ஒவ்நவாரு றநாய்களுக்கும் பாதுகாப்பான விஷயம் அறிந்து நகாள்ள இயை்றக முறை 

இருக்கிைது. இயை்றக முழு நல்லுைவு நகாை்டு மீை்டும் நுறழய முடியும். இதனால் 

நமது இயல்பு வாழ்க்றக ஒரு தூய வாழ்க்றக வாழ முடிகிைது. 
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இந்த பூமிறய உருவாக்கிய பஞ்சபூதங்களின் தன்றம எதுவாகயிருந்தாலும், அறவ 

இந்த பருப்நபாருள் உடலில் நவளிப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. ஒரு முழுறமயான மருத்துவ 

முறை என்ைால், இந்த உடல் மடட்ுறம எல்லாம் என்று பாரக்்காமல் இந்த வாழ்க்றகறய 

முழுறமயாகக் கவனிப்பது. அடிப்பறடயில், இந்த உடலானது, பஞ்சபூதங்களின் ஒரு 

விறளயாடட்ுதான். நமது தனிப்பட்ட உடலானாலும், அல்லது இந்த மிகப் நபரிய 

பிரபஞ்ச உடலானாலும், எல்லாறம இந்த பஞ்சபூதங்களால், அதாவது நிலம், நீர,் 

நநருப்பு, காை்று மை்றும் ஆகாயத்தால் ஆனதுதான். ‘நான்’ என்று நீங்கள் 

நிறனப்பதுகூட, இந்த பஞ்சபூதங்களின் குறும்புத்தனம்தான். காலத்றதயும் 

சக்திறயயும் உபறயாகப்படுத்தி, உசச்க்கட்ட பலன் தரும் வறகயில் நீங்கள் உங்கள் 

பருப்நபாருள் உடறலக் றகயாள றவை்டும். நீங்கள், உங்கள் உடறல 

உபறயாகப்படுத்தி என்ன நசய்தாலும், அது இந்த பூமியுடன் ஒரு நதாடரப்ில் 

இருக்குமாறு பாரத்்துக் நகாள்வது மிக முக்கியமானது. இயை்றக சிகிசற்ச என்ன 

நசால்கிைது? இந்த பூமியிலுள்ள ஒவ்நவாரு றவரிலும், ஒவ்நவாரு இறலயிலும், 

ஒவ்நவாரு மரப்படற்டயிலும், மருத்துவ குைம் உள்ளது என்று ஆயுரற்வதம் 

நசால்கின்ைது. அதில், நாம் ஒரு சிலவை்றை தான், பயன்படுத்தக் கை்றுக் 

நகாை்டிருக்கின்றைாம். மை்ைவை்றைநயல்லாம் பயன்படுத்த நாம் இன்னும் 

கை்கவில்றல. இந்த வாக்கியம் கூறுவது என்னநவன்ைால், ஆறராக்கியம் என்பது 

வானத்திலிருந்து நம் மீது விழுவதில்றல. நமது உடல், நமக்குள்ளிருந்து 

வளரவ்துறபால, நமது ஆறராக்கியமும் நமக்குள்ளிருந்து வளரறவை்டும். அதை்கான 

உள்ளடீு பூமியிலிருந்து கிறடத்தாலும், ஆறராக்கியம் என்பது நமக்குள்ளிருந்து தான் 

வளர றவை்டும். இந்த உடறல நாம் சை்று ஆழமாக உள்றநாக்கிப் பாரத்்தால், இந்த 

உடல் என்பது ஒரு முறை நிகழ்வல்ல என்றும் இந்த மை்றை அடிப்பறடயாகக் 

நகாை்ட ஒரு நதாடரச்ச்ியான நசயல்முறை என்றும் நன்ைாகப் புரியும். இயை்றக 

சிகிசற்சயில் சாராம்சமும் இந்த அடிப்பறடயிறலறய இருக்கிைது. உடலுக்கும் 

மை்ணுக்குமான நதாடரப்ு சரிவர இயங்கவில்றல என்ைால், உள்ளிருந்து இயங்கும் 

இந்த சூடச்ுமமான அறமப்புள்ள மருந்து றவறல நசய்யாது. முழு அறமப்றபயும் 

கவனிக்காமல், ஒரு அம்சம் மீது மடட்ும் கவனம் நசலுத்தினால், அது சரியாக றவறல 

நசய்யாது. ஒரு முழுறமயான மருத்துவ முறை என்ைால், இந்த உடல் மடட்ுறம எல்லாம் 

என்று பாரக்்காமல் இந்த வாழ்க்றகறய முழுறமயாகக் கவனிப்பது. அதில் நாம் 

வாழும் இந்த பூமி, நாம் உை்ணும் உைவு, என்ன சுவாசிக்கிறைாம், என்ன 

அருந்துகிறைாம் ஆகிய எல்லாறம அடங்கும். இதறனநயல்லாம் கவனிக்காமல், 

இயை்றக சிகிசற்சயில் முழுறமயான பலறன உைர முடியாது. இயை்றக 

சிகிசற்சயில் நமது வாழ்விலும், நமது சமூகத்திலும் ஒரு நிதரச்னமான உை்றமயாக 

விளங்கினால், மக்கள் கடவுறளப்றபால வாழலாம். இயை்றக வழியில் மனிதன் 

கடவுறள காை்கின்ைான். 

 

சூரியன் உதிப்பது கடலில் அறலகள் எழுவது நடச்த்திர மை்டலங்கள்  

வானநவளியில் வலம் வருவது என்று இயை்றகயின் ஒவ்நவாரு நசயல்பாட்டிலும் 

ஆை்ைலின் நவளிப்பாடற்டக் காை்கிறைாம். இந்த ஆை்ைல்கறள ஒவ்நவான்றையும், 

ஒரு கடவுளாக உருவகப்படுத்தினர ் நம் முன்றனார.் இந்திரன், வருைன், வாயு 

என்நைல்லாம் நமது றவதங்கள் கூறுகின்ை கடவுள்கள் இத்தறகய இயை்றக ஆை்ைலின் 

உருவகங்கறள. மனித வாழ்வு வளம் நபை றவை்டுமானால் இந்த இயை்றக 

ஆை்ைல்கறள வளம் நபைச ்நசய்ய றவை்டும். உலகில் எத்தறன றகாடி உயிரினங்கள் 

இருந்தாலும் அத்தறனக்கும் உைவும், வாழ வசதியும் வழங்குவதை்கு இயை்றக 

அன்றன தயாராகறவ இருக்கிைாள். அதை்கு அவளுடன் இயல் இறயந்து வாழ்வது 

இன்றியறமயாதது.  

 

அதிகாறலயில் தூங்கி எழுந்து பூமியில் பாதங்கறள றவப்பதை்கு முன் ஓ  

பூமாறதவிறய நீ நபருங்கடல்கறள ஆறடயாகவும், மறலகறள உடம்பாகவும் 

நகாை்டுள்ளாய். நான் உன்றன வைங்குகிறைன். குளிப்பதை்கு முன் கங்றக, 
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யமுறன, றகாதாவரி, சரஸ்வதி, நரம்றத, சிந்து, காறவரி ஆகிய நதிகறள! நீங்கள் 

எல்லாரும் நான் குளிக்கும் நீரில் எழுந்தருள் புரியுங்கள் என்று எை்ை றவை்டும். 

உைவு உடந்காள்ளும் முன் ஓ அன்னபூரைிறய ஞானமும், றவராக்கியமும் எனக்கு 

ஏை்பட பிசற்ச அளிப்பாய் தாறய என்று துதிக்க றவை்டும். இயை்றக அவருக்கு கை்றுத் 

தந்த பாடங்கறள நீங்களும் உள்வாங்கிக் நகாள்ளக் காத்திருங்கள்! 

 

எனிமோ கப்னப தை்ைீ ் ஊற்றி தனலக்கு ரமரல ஒரு உய த்தில் கதோங்க 

விடவும். பின் நோசில் வழியோக தை்ைனீ  மலத்துவோ த்திற்குள் முன்புறம் 

குனிந்தவோறு க லுத்தவும். நோசிலில் சிறிது எை்கைய் பூசிக் ககோள்ளலோம். 

தை்ைீ ் அனனத்தும் குடலுக்குள் க ன்ற பிறகு 20 நிமிடங்கள் வன  அப்படிரய 

இருக்கவும். படுத்திருந்தோல் மலத்னத அடக்க எளிதோக இருக்கும். பலனும் நன்றோக 

இருக்கும். பிறகு மலம் கழிக்கலோம். குடலில் ரதங்கியுள்ள நோட்பட்ட கழிவுகள் 

எல்லோம் கவளிரயறும். குடிப்பதற்கோக பயன் படுத்தும் நீன ரய இதற்கும் 

பயன்படுத்த ரவை்டும். 

 

எதிரவ்ரும் காலங்களில் பக்க விறளவுகள் இல்லாமல் றநாயின் மூலத்றத அறிந்து 

அறத அழிக்கும் திைன் நகாை்ட இந்த மருத்துவ முறைகள் முன்றனாடியாக 

இருக்கப்றபாவது நிசச்யம். ஆகறவ, இயை்றகக்கு ஒத்திறசந்து வாழ்தறல மிகசச்ிைந்த 

வாழ்க்றக. இயை்றக என்ை நதய்வத்திடம் சரைறடதல் என்பறதறய ஒரு 

சிகிசற்சமுறையாகக் நகாை்டது. 

 

இயை்க்றகயாய் ஏை்படும் உடல் றதறவகறள மடட்ும். அந்த அந்த சூழ்நிறலக்கு 

ஏை்ப அவை்றை இயை்றகயான நபாருறள நகாை்டு நிறைறவை்றிக் நகாை்டாறல 

உடலில் ஒரு துன்பமும் இல்றல. 

 

இந்த உடலின் நசல்கள் எல்லாம் இந்த இயை்றகயின் திரிபறடந்த இயல்பின் 

நவளிப்பாடுகறள, என்னுறடய ஆரவ்த்தின் மூலம் இந்த இயை்றகயின் உைரவ்ிறன 

என் உடலின் உயிரணுக்களில் நசலுத்த முடுந்தால் இந்தச ் சீரற்கடுகநளால்லாம் 

றபாறய தீரும் - என்று இந்தக் கருத்துருவாககத்றத வலியுறுத்த றவை்டும். அத்துடன் 

இயல்புைரவ்ின் உறைந்துள்ள இயல்பாரந்்த நசயல்பாடுகறள மடட்ுறம நாடும் பை்பு 

நசல்களுக்கு வரறவை்டும். தாங்கள் இயல்புைரவ்ின் நவளிப்பாடு தான் என்பறத 

உைரும் வறர அறவகளுக்கு இந்தப் பயிை்சியளிக்க றவை்டும். 

 

 “உடல் ஒருரபோதும் தவறு க ய்வதில்னல; மருந்துகள் ஒரு ரநோனயயும் 

குனமோக்குவதில்னல”  

 

இயற்னக சிகி ன் யோல் பஞ் பூதங்கள் நம் உடலில்  மநினலயில் இருக்கும் 

ரபோது இயல்போன ஆர ோக்கியம் கினடக்கின்றது. 

 

 

 

 

 

4. இயற்னக  ோ ந்்த இயல்போ ்ந்த வோழ்வியல் 

(Life of the innate nature) 
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“இயற்னக அனனத்தும் இயல்போனது” 

இயற்னக  ோ ்ந்த இயல்போ ்ந்த வோழ்வியல் கநறிமுனற மோற்றங்கனள 

உள்ளடக்கிய ஆர ோக்கியமுனற. 

 

இயல்னப அடக்க நினனத்தோல் அனலயும். அரத  மயத்தில் அனத அறிய 

முனனந்தோல் அது நமக்கு அடங்கிவிடும். இயல்பு தோன் மனித வோழ்வியலுக்கு 

வினளநிலம். 

 

இயை்றகறய பல ஆை்டுகள் ஆராய்ந்து, நன்கு திட்டமிடட்ு, தமக்கான 

வாழ்வியறல வடிவறமத்தனர.் அது பல்றவறு துறைகறள உள்ளடக்கி முை்றிலும் 

இயை்றக சாரந்்ததாக அறமந்து இருந்தது. அறவகள் இயை்றக சாரந்்த வானியல், 

இயை்றக சாரந்்த உைவுமுறைகள், இயை்றக சாரந்்த மருத்துவம், இயை்றக சாரந்்த 

றவளாை்றம, இயை்றக சாரந்்த நமாழி, இயை்றக சாரந்்த உடை்பயிை்சி முறைகள், 

இயை்றக சாரந்்த நீர ்றமலாை்றம முறைகள், இயை்றக சாரந்்த கறலகள் மை்றும் பிை 

இயை்றக சாரந்்த அறிவியல் முறைகள் என்ைவாறு பட்டியல் நீள்கின்ைது. 

இவ்வறகயான வாழ்வியறல பின்னர.் சில ஆயிரம் ஆை்டுகள் வறர சிைப்பாக 

கறடபிடித்து வந்துள்ளனர.் இந்த அறமப்றப இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த 

வாழ்வியல் என்பதாகும். இறவ அறனத்தும் எந்த வறகயிலும் இயை்றகக்கு ஊறு 

விறளவிக்காத, முை்றிலும் இயை்றக சாரந்்த, அறிவு பூரவ்மான வழிமுறைகள் ஆகும். 

இதன் மூலம், உயரந்்த பல நன்றமகறள நபை்று சிைப்பாக இயல்பான ஆறராக்கிய 

வாழ்க்றகறய மக்கள் வாழ்ந்தனர.் நம் முன்றனாரக்ளின் ஒவ்நவாரு நசயல்களும் 

மிகவும் நபாருள் மிக்கறவ என அறியலாம். அவரக்ளின் நுட்பமான இயை்றக அறிவு 

நம்றம வியப்பில் ஆழ்தத்ுகின்ைது.  

 

மனிதன் பறடக்கப்பட்ட புதியதில் இயை்றகறயாடு றக றகாரத்்துக் நகாை்டு தான் 

வாழ்க்றக நடத்திக் நகாை்டிருந்தான். அப்றபாது, அவனது வாழ்க்றக இன்பம் 

நிறைந்ததாக இருந்தது. ஆதிமனிதனின் ஆறராக்கியத்திலும் எந்த குறையுமில்றல. 

அதில், குறைபாடு ஏை்படட்ாலும் இயை்றகயில் இருந்றத அவனது பிரசச்றனகளுக்கான 

தீரவ்ு கிறடத்தது. முதலில், அவரக்ள் இயை்றகறய கூரந்்து கவனிக்கத் 

நதாடங்குகிைாரக்ள். பிைகு நமல்ல நமல்ல, இயை்றகறயப் பை்றி நல்ல புரிதல் 

ஏை்படுகின்ைது. மனிதனால் அடிப்பறடயில் எறதயுறம புதிதாக பறடக்க முடியாது 

என்பறத அறிகின்ைனர.் மனிதன் தனது ஒவ்நவாரு றதறவகளுக்கும், இயை்றகறய 

றநரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் சாரந்்திருப்பறத அறிந்து நகாள்கின்ைனர.் உடல் 

இயங்கத் றதறவயான நவப்பம், காை்று, குடிநீர,் உைவு ஆகியன இயை்றகயிலிருந்றத 

நபைப்படுவது புரிகின்ைது. இது தவிர மனிதன் இதன் நசயல்பாடுகளுக்கு பல்றவறு 

வறகயிலும் தாவரங்கள், விலங்குகள் மை்றும் பிை சிறிய, நபரிய ஜீவராசிகறள 

அறிந்றதா, அறியாமறலா சாரந்்திருப்பறத நதரிந்து நகாள்கின்ைாரக்ள். இந்த அம்சம் 
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மனிதறன றபான்றை, மை்ை எல்லா உயினங்களுக்கும் நபாருந்துவது நதரிய 

வருகின்ைது. 

 

இதன் நதாடரச்ச்ியாக ஒவ்நவாரு உயிரினமும், பிை உயிரினங்களுடன் 

நகாை்டுள்ள உயிரியல் நதாடரப்ுகறள உைரந்்து நகாள்கின்ைாரக்ள். இறவகறள 

அடிப்பறடயாக் நகாை்டு, சமூக வாழ்க்றகயில் தங்களுக்கு ஏை்படும் 

பிரசச்றனகளுக்கான தீரவ்ுகறள, இயை்றகயிடமிருந்றத நபை முறனகின்ைனர.் 

றமலும் இறத வழியில், அன்ைாட பைிகறள சிைப்பாக நசய்து முடிக்கும் 

வழிமுறைகறளயும் கை்டறிகின்ைனர.் 

 

இப்பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அறனத்தும் இயை்றகறயாடு நதாடரப்ுறடயது, 

இயை்றகயின் சக்தி அளவிடமுடியாதது. ஆதி மனிதன் சிக்கிமுக்கி கை்கறளப் 

பயன்படுத்தி நநருப்றபக் கை்டுபிடித்தது முதல், இன்றைய மனிதனது நவீன கைினி 

கை்டுபிடிப்புகள் வறர அறனத்தும் இயை்றகயில் “உள்ளறத” தான் மனிதன் தனது 

அறிறவ பயன்படுத்தி கை்டுபிடித்துள்ளான். முதலில், இயை்றகறயாடு இறனந்து, 

இறயந்து வாழ்ந்த மனிதன் உடல் ஆறராக்கியத்துடனும், மன நலத்துடனும் இயல்பாக 

மனிதனுக்கு இருந்தது. 

 

மனிதரக்ளுக்கு ஏை்படும் உடல் ஆராக்கிய பிரசச்றனகளுக்கான தீரவ்ுகறள 

இயை்றகயிடமிருந்றத நபை முறனவறத இயை்றகறயாடு இறயந்த இயல்பாரந்்த 

வாழ்வியல். இதன் அடிப்பறடயில் வரும் ஆை்டுகள் ஆராய்ந்து, பல்றவறு துறைகறள 

உள்ளடக்கி முை்றிலும் நமது இயல்பு சாரந்்து அறமகின்ைது. 

 

இன்றைய சமூகம் முை்றிலும் இயை்றகக்கு எதிராக இயங்கிக் 

நகாை்டிருக்கின்ைது. றமலும், நபரும்பாலும் இயல்பு சாரந்்து இயங்குவறத விட, 

புைஅறிவு சாரந்்து இயங்குகின்ைது. இந்த சமூகத்தில் ஒவ்நவாருவருக்கும் 

நபாருளாதார நநருக்கடி அதிகரித்து நகாை்றட நசல்கின்ைது. இதனால், அன்ைாட 

வாழ்க்றகயில் பதை்ைம் அதிகரிக்கின்ைது. இது தனிமனிதனுக்கு ஏை்படும் 

மனநலக்குறைவு அதிகரிக்கின்ைது. இதனாறலறய நம்மால் குறைந்த படச் நியாய 

தரம்ங்கறளக் கூட பின்பை்ை முடியவில்றல. அன்பு, இரக்கம் றபான்ைறவ குறைந்து 

நகாை்றட வருகின்ைது. எதிரக்ாலம் பை்றிய நம்பிக்றக நபாதுவாக குறைந்து 

வருகின்ைது. இதனால், சமூக குை்ைங்கள் அதிகரித்து நகாறல, நகாள்றள, கை்பழிப்பு 

றபான்ைறவ அதிகரித்து வருகின்ைன. 

 

உடல் நலத்றத எடுத்துக் நகாை்டால் குழந்றத பிைப்பதில் நதாடங்கி ஆயுள் 

முடியும் வறர பல்றவறு றநாய்கறள எதிரந்காள்ள றவை்டியுள்ளது. குழந்றத 

உருவாவறத எடுத்துக் நகாை்டால் நபை்களுக்கு கருக்குழாய் அறடப்பு, கருக்குழாய் 

றநாய்த ் நதாை்று, கருமுடற்ட நவளிவருவதில் தாமதம், சிறனப்றப கட்டி றபான்ை 

பிரசச்றனகள் நிலவுகின்ைன. ஆை்களுக்கு உயிரிரணுக்களின் எை்ைிக்றக, 

குறைதல், வீரியம் குறைவு றபான்ை பிரசச்றனகள் நிலவுகின்ைன. இப்றபாது நீரிழிவு, 

இரத்த அழுத்தம், றகன்சர ் றபான்ை றநாய்கள் அதிமானதாக இருக்கின்ைது. 

இறதநயல்லாம் தாை்டி பல்றவறு றநாய்கள், புதிது புதிதாக சமூகத்தில் வரும் றபாக்கு 

அதிகரித்து நகாை்றட நசல்கின்ைது.  

 

இதை்நகல்லாம் காரைம் இயை்றகக்கு எதிரான விவசாயம், உைவுகள், உைவு 

பழக்கங்கள், சமூக வழக்கங்கள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் சீரற்கடு றபான்ைறவ ஆகும். 

இதை்கு தீரவ்ாக நாம் இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த வாழ்வியறல நமல்ல, நமல்ல 

நறடமுறைப்படுத்த றவை்டும். உயிறராட்டமான வாழ்றவ இழந்து தவிக்கின்ைான். 

இயை்றகயிடமிருந்து ஒழுங்குமுறை நியதிகள் பாரத்்தும், கை்க மறுக்கின்ைான் 

மனிதன். 
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உைவாகக் கருதப்படும் காய்கறிகள், கீறரகள், பழங்கள் ஆகியவை்றின் 

இயல்புநிறல மாைாமல் ஆவியில் றவகறவத்து உை்டால் நீை்ட நாள் வாழலாம். 

ஆனால் நாம் அப்படிச ் நசய்வதில்றல. முறையை்ை உைவுப்பழக்கத்றதறய நாம் 

பின்பை்றுகின்றைாம். நமது உைவில் நபரும்பான்றமயான இடம் நபறும் தாளித்த, 

வறுத்த உைவுகள் நமது வாழ்நாறளக் குறைக்கின்ைன. அறதாடு, அசுத்தமான காை்று, 

அசுத்தமான குடிநீரும் வாழ்நாறளக் குறைப்பதில் நபரும் பங்கு வகிக்கின்ைன. 

 

றநாய் வராமல் தடுத்து, வாழ்வின் தரத்றத றமன்றமயுைச ்நசய்ய நாள் ஒழுக்கம், 

பருவ கால ஒழுக்கம், தனி மனித ஒழுக்கம் மை்றும் அைசந்சயல் ஆகியனவை்றை 

வலியுறுத்துகிைது. நீை்ட ஆயுள் என்பது ஒருவருறடய உடலறமப்றபக் நகாை்டு 

நசயல்படும் வாழ்க்றகமுறைறய நபாருத்து நிரை்யிக்கப்படுகிைது. 

 

பழங்காலத்தில் வாழ்க்றக நநறியாகறவ நமது முன்றனாரக்ள் இறத நசய்து 

வந்தனர.் ஆறுமாதத்திை்நகாருமுறை றபதி எடுத்துக் நகாள்வர.் இதில் மலக்குடல் 

மடட்ுமின்றி முழுஜீரை மை்டலமும் சுத்தம் நசய்யப்படும். வருடம் ஒரு முறை பாத 

யாத்திறர நசல்வாரக்ள் நதாடரந்்து நடப்பதன் மூலம் றதால் துவாரங்கள் நுறரயீரல் 

சுத்தம் நசய்யப்படுகிைது. றகாவில் நசன்று அருவியில் நீராடும் றபாது உடல் சூடு முதல் 

அறனத்து அநசௌகரியங்கள் முதல் மன அழுதத்ம் வறர அறனத்து வியாதிகளும் 

விடுபடுகின்ைன. 

 

உங்கள் உடறல கவனித்தால் 40 லிருந்து 48 நாடக்ளுக்குள் அது ஒரு சுழை்சிக்கு 

உள்ளாவறத உங்களால் உைர முடியும். இந்தக் காலத்றத ஒரு மை்டலம் 

என்கிறைாம். ஒவ்நவாரு மை்டலத்திலும் உடலுக்கு 3 நாடக்ளுக்கு உைவு 

றதறவப்படுவதில்றல. உடல் நசயல்படும் விதத்தின் மீது உங்களுக்கு முழு 

விழிப்புைரவ்ு இருந்தால், சில நாட்களில் உடலுக்கு உைவு றதறவயில்றல என்பறத 

நீங்கள் உைரமுடியும். சிரமமில்லாமல் அந்நாடக்ளில் நீங்கள் உைறவ தவிரக்்க 

இயலும். ஏன், வளரப்்பு பிராைிகளான பூறன, நாய் கூட ஒரு சில நாடக்ளில் 

உைவிறனத ் தவிரப்்பறத நீங்கள் கவனித்திருக்க முடியும். குழந்றதகளும் இறதச ்

நசய்வர.் ஆனால், இன்றைா நபை்றைார,் தங்கள் குழந்றதகறள உைவு உை்ைச ்

நசால்லி கட்டாயப்படுத்துகின்ைனர.் இப்படித ் திைிக்கத் றதறவயில்றல. ஒரு 

மாதத்தில் ஓரிரு நாடக்ள் ஒருவர ் ஜுஸ் டயட் எனப்படும் பழசச்ாறு ஆகாரத்தில் 

இருக்கலாம். உங்கள் உடறல நீங்கள் கவனித்தால், ஒரு சில நாடக்ள், உைவு உை்ைத ்

றதறவயில்றல என்பறத நீங்கள் உைரவ்ீரக்ள். அந்நாடக்ளில் கட்டாயப்படுத்திக் 

நகாை்டு உைவு உடந்காள்வது சிைப்பானதாய் இருக்காது. விரதம் என்பது உங்கள் 

உடல் உங்களிடம் றகடக்ும் இறடறவறள. இதறன புரிந்துநகாள்ளும் சூடச்ுமம் 

பலருக்கும் இல்லாததால், இந்தியாவில் ஏகாதசி என்னும் ஒரு நாறள குறிப்பிடட்ு 

றவத்தனர.் இப்படி குறிப்பிட்டாலாவது மக்கள் இதறன தவைாமல் கறடபிடிப்பாரக்ள் 

என்ை நம்பிக்றகயில் இறதச ் நசய்தனர.் இதுறபால் ஒரு மாதத்தில் இரை்டு 

நாடக்ளுக்கு நீங்கள் விரதமிருந்தால் உடலிலுள்ள றகன்சர ் விறளவிக்கும் நசல்கள் 

குறைக்கப்படும்.  

 

இன்றைய மக்களின் வாழ்க்றக முறையில் நாம் இயை்றகறய விடட்ு நராம்ப 

தள்ளி வந்துவிட்றடாம். நாம் சாப்பிடும் சாப்பாடு இயை்றகயானதா இல்றல, குடிக்கிை 

குடிநீர ்இயை்றகயானதா இல்றல, நமக்கு எதிரான ஒரு சூழ்நிறலறய நம்றமச ்சுை்றி 

உருவாக்கிக்கிடட்ு நாம் வாழ்கிறைாம். எல்லாரக்்கும், எல்லாவறகயான மக்களுக்கும், 

எல்லாப் பருவக்காலத்திறலயும், நீங்க எந்த இடத்திறல இருந்தாலும், நல்ல உடை்பயிை்சி 

எதுநவன்ைால் அது நறடப்பயிை்சி தான். ஒரு மைி றநரம் நடக்கலாம். நடக்கிை 

றநரத்தில கூட சந்றதாஷமா, ஆனந்தமாய், என்ஜாய் எை்ைி நடக்கனும். நராம்ப 

றவகமா நடந்து, இப்றபா எவ்வளவு தூரம் மூசற்ச இழுக்கணும், அந்த எை்ைத்றதாட 

றபாகக் கூடாது. சந்றதாஷமா றபாகணும். அது தான் முக்கியம். அது தான் உங்கறளாடு 

றநாய் எதிரப்்பு ஆை்ைறல அதிகரிக்கிைது. காறல, மாறல இரை்டு றவறளகளிலும் 
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நறடப் பயிை்சி நசய்வது றநாய் எதிரப்்பு ஆை்ைலுக்கு ஒரு டானிக் மாதிரியானது. 

நவறும் வயிை்றில் நறடப்பயிை்சி நசய்வது சாலச ்சிைந்தது.  

 

ஆனால். வருந்தக் கூடிய விஷயமாக இன்றைய நிறலயில் நாம் இயை்றக சாரந்்த 

வாழ்வியல் என்பறத விடுத்து, இயை்றகறய விடட்ு விலகிய வாழ்வியல் என்ை 

நிறலறயயும் கடந்து, இயை்றகக்கு எதிரான வாழ்வியல் எனும் நிறலறய அறடந்து 

விட்றடாம். நபருமளவு காடுகறள அழித்து விட்றடாம், ஓறசான் படலத்தில் ஒடற்டறய 

ஏை்படுத்தி விட்றடாம், புவி நவப்பத்றத அதிகரித்து விட்றடாம், எல்லா வறகயிலும் 

இயை்றகறய சீரழிக்கத் நதாடங்கி விட்றடாம், இதன் பலறன பல்றவறு 

றநாய்களாகவும், அழுத்தம் நிறைந்த, மகிழ்சச்ி குறைந்த வாழ்க்றகயாகவும் நாம் 

அனுபவித்து வருகின்றைாம், இன்னும் அனுபவிக்க றபாகின்றைாம். றமலும், நம் 

முன்றனாரக்ள் இயை்றக வளங்கள் நிறைந்த பூமிறய நமக்கு பரிசாக நகாடுத்து விடட்ு 

நசன்றுள்ளனர.் ஆனால், நாம் நமக்கு பின்வரும் சந்ததியினரக்்கு, மிக றமாசமாக 

சீரழிக்கப்பட்ட இயை்றக வளங்கறளக் நகாை்ட ஒரு பூமியிறன பரிசாக நகாடுக்கும் 

சூழ்நிறலயிறன றநாக்கி றவகமாக நகரந்்து நகாை்டிருக்கின்றைாம். இதை்நகல்லாம் 

தீரவ்ு தரும் வறகயில், இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த வாழ்வியல் என்பது இன்றைக்கு 

மிக அவசியமாகின்ைது. 

 

றமலும், இயை்றக ஏராளமான வளங்கறள நமக்கு அள்ளி அள்ளி தருகின்ைது. 

இயை்றக அளிக்கும் இத்தறகய எை்ைை்ை நன்றமகறள முழுறமயாக பயன்படுத்தி 

நகாள்வறத சிைந்த வாழ்வியலாக அறமயும். வானம் நபாழிகின்ைது, பூமி 

விறளகின்ைது. நாம் நவறும் பயன்பாட்டாளரக்றள. எனறவ, நம்முறடய உயரந்்தபடச் 

குறிக்றகாறள, இயை்றகயின் சிைந்த பயன்பாட்டாளர ் என்ை நிறலறய 

அறடவதாகத்தான் இருக்க முடியும். இதுதான் நம் வாழ்க்றகறய வளப்படுத்தும், 

றமலும், இயை்றகக்கு நாம் திருப்பி நசலுத்தும் றகம்மாைாகவும் அறமயும். 

ஆறகயால், இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த வாழ்வியல் என்பது தவிரக்்கறவ 

முடியாதபடி அவசியமாகின்ைது. இதுறவ நம் முன்றனாரக்ள், இன்றைய வைிகம் 

சாரந்்த சூழ்நிறலயில் நமக்கு விடட்ு நசன்ை நசய்தியாக அறமயும் என்ைால் அது 

மிறகயாகாது. 

 

நம் முன்றனாரக்ள் பல ஆை்டுகள், பல மனித ஆயுடக்ாலங்கறள நசலவழித்து 

தங்கள் வாழ்வியறல வடிவறமத்தனர.் இப்றபாது அதறன மீடந்டடுக்க, நாமும் 

அவ்வாறு பல ஆை்டுகறள நசலவு நசய்ய முடியாது. ஆகறவ நமது வாழ்வியறல 

நதாடரந்்து ஆராய்ந்து, அதறன சிறிது சிறிதாக நம் வாழ்க்றகயில் நறடமுறை 

படுத்துவதுதான் மிகவும் எளிறமயான, சிைந்த தீரவ்ாக அறமய முடியும். 

 

இவ்வாைாக இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த தூக்கமுறையில் உடலுக்கு 

றதறவயான உைக்கம், உரிய றநரத்தில் உரிய அளவு கிறடக்கின்ைது. இதனால் 

மனிதனின் உடல் நலம் இந்த முறையில், முழுறமயாக றபைி காக்கப்படுகின்ைது. 

எல்லா உயிரினங்களும் சூரியன் உதயத்துக்கு முன்றப எழுந்து விடுவறத பாரக்்கலாம். 

எனறவ, ஜீவராசிகளுக்கும் சூரிய உதயத்திை்கு முன்றப எழுந்திருப்பது என்பது 

இயை்றகயின் இயல்பு. இறத மாை்ை முை்படும் றபாது, நாம் நமது இயல்புகளில இருந்து 

றவறுபடுகின்றைாம். இதனால் விறரவிறலறய றசாரந்்து விடுகின்றைாம். றமை்நகாை்ட 

மகிழ்சச்ியுடன் பைிகறள நசய்ய முடிவதில்றல. நநடுறநரம் கழித்து படுக்றகக்கு 

நசல்வதால் உடலின் உள்ளுறுப்புகள் பாதிப்பறடகின்ைன. 

 

றவகறை துயிநலழ என்பது வாக்கு. எடட்ு மைிறநரம் ஓய்வுகளுக்குப்பின், மனித 

உடல் அதிகாறலயில் மிகுந்த ஆை்ைல் நிறலயிலிருக்கும். காை்றில் ஓறசான் 

பரவியிருக்கும் அந்த றநரம் மிகுந்த புத்துைரற்வ அளிக்கும். எனறவ, அந்த றநரத்தில் 

பைிகறளத் நதாடங்குதல், நசயல்திைறன அதிரிக்கின்ைது. றமலும், அதிகாறலயில் 
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மனம் அறமதியுடன் இருப்பதால் காறலயில் படிப்பது நல்ல பலறனத ் தருவறத 

நீங்கள் உைரவ்ீரக்ள். 

 

காறல எழுந்தவுடன் சூரிய உதயத்றத இரசிப்பது, அந்த இளநவயிலில் (பசற்சப் 

புல்நவளியில்) சை்றுதூரம் காலார நடப்பது றபான்ைறவ நம் அன்ைாட வாழ்க்றகறய 

மகிழ்சச்ிறயாடு நதாடங்க உதவி புரிபறவ. அதுமடட்ுமல்ல, இளங் காறலறநரச ்

சூரியஒளியில் நிறைந்திருக்கும் றவட்டமின் ’டி’ நம் உடலுக்கு மிகவும் நன்றமதரக் 

கூடியது. இதறன உைரந்்றத நம் முன்றனாரக்ள் சூரிய நமஸ்காரம் என்ை ஒன்றை 

அக்காலத்தில் தினசரி வழக்கமாகப் பின்பை்றி வந்திருக்க றவை்டும். 

 

அதிகாறலச ்சூரிய ஒளியில் நடக்க இயலவில்றலயா? வருந்தத ் றதறவயில்றல. 

வீட்டிலிருந்தபடிறய இயை்றக அன்றனயின் அழறகக் கை்களால் பருகி மகிழலாம். 

சன்னறலாரம் நின்ை வை்ைறம பைறவகள் எழுப்பும் இனிய ஒலிகறளச ்நசவிகுளிரக் 

றகடட்ுக் களிக்கலாம். 

 

இவ்வாறு அனுதினமும் அதிகாறலயில் எழுந்து இயை்றகறய இரசித்து, 

இனியறவகறளறய நிறனந்து, தன்னம்பிக்றகறயாடும், மகிழ்றவாடும் நாறளத் 

நதாடங்கினால் அங்றக மனச ்றசாரவ்ுக்றகா, றசாம்பலுக்றகா இடறமது? 

இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த குளியல் முறையில் குளியல் என்பதன் தறலயாய 

றநாக்கம், உடல் என்னும் எந்திரத்றத குளிரவ்ிக்கும் ஒரு நசயலாகும். உடறல 

தூய்றமப்படுத்துதல் என்பது இரை்டாவதாகும். 

 

இதில் குளியல் என்பது முதலில் காலின் அடிப்பகுதிறய நீரால் குளிரவ்ிக்க 

றவை்டும். பின் உரிய  இறடநவளிகள் நகாடுதத்ு, ஒவ்நவாரு பகுதியாக றமல் றநாக்கி 

நகரந்்து நீரால் குளிரவ்ிக்க றவை்டும். இறுதியாக தறலப்பகுதிறய நீரால் குளிரவ்ிக்க 

றவை்டும். இதுறவ இயை்றக சாரந்்த குளியல் முறையாகும். 

 

இத்தறகய முறையில், முதலில் கால்பகுதிறய குளிரவ்ிக்கும் றபாது இந்த தகவல் 

உடறல மூறளறய நசன்ைறடகின்ைது. இதறனத ் நதாடரந்்து நம் உடல் குளியறல 

எதிரந்காள்வதை்கு முை்றிலும் தயார ்நசய்யப்படுகின்ைது. இப்நபாழுது அடுத்தடுத்தப் 

பகுதிகறளயும் குளிரவ்ிக்கும் றபாது, நமது உடலின் அதிகப்படியான நவப்பம் சீராக 

நவளிறயை்ைப்படுகின்ைது. இவ்வாைாக இந்த முறையில் உடல் சீராக 

குளிரவ்ிக்கப்படுகின்ைது. இந்த முறையில் குளிப்பதால் சளி பிடிப்பதில்றல. 

 

எை்நைய் உடல் முழுவதும் கீழிருந்து றமலாக தடவப்படுகின்ைது. பின் 

அறரமைிறநரம் உடம்பு எை்நையில் ஊறுகின்ைது. பிைகு சீயக்காய் நகாை்டு 

றதய்த்து குளிக்கப்படுகின்ைது. இதுறவ எை்நைய்க்குளியல் ஆகும். 

 

இதில் உடலில் எை்நைய் தடவப்படும் றபாது உடலில் றமை்ப்பரப்பு குளிரச்ச்ி 

அறடகின்ைது. இந்தக் குளிரச்ச்ி, உடலின் உள் உறுப்புகளில் உள்ள அதிகப்படியான 

நவப்பம் நவளிப்படுவதால் சமன் நசய்யப்படுகின்ைது. இவ்வாறு உடலின் 

உள்ளுறுப்புகள் குளிரச்ச்ி அறடகின்ைன. குளியல்கறள வீட்டில் றமை்நகாள்வறத விட 

ஆறு, ஏரி, குளம் மை்றும் நீர ் நிறலகளில் றமை்நகாள்ளும் றபாது இதன் பயன் பல 

மடங்கு அதிகரிக்கும்.   

 

தினசரி 2 றவறள பசற்சத ் தை்ைீர ் குளியல் மிகவும் நல்லது. குளித்து 

முடித்தவுடன் துை்டால் உடலின் அறனத்து பாகங்கறளயும் அழுத்தித ்

துறடக்கறவை்டும். 

  

உடக்ாரும்றபாது நமதந்மத் றசாபாக்கறளயும், சாய்வு நாை்காலிகறளயுறம உடல் 

றதடுகிைது. ரிலாக்ஸ் என்ை நபயரில் கூன் றபாடட்ு உடக்ாருவதும், றகாைலாக 
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அமரவ்தும் பலரின் பழக்கம். அப்படி அமரும்றபாது, ஏை்படும் நதாய்வினால் 

உள்ளுருப்புகள் பாதிக்கப்படுவது உங்களுக்கு நதரியுமா? இதனால் ஏை்படும் 

அபாயங்கறள தவிரக்்க சில சுலபமான குறிப்புகள் உள் உறுப்புகளின் நலத்றத நாம் 

பலவழிகளில் விளக்கமுடியும். நம் முக்கிய உறுப்புகள் எல்லாம் நநஞ்சு மை்றும் 

வயிை்றுப்பகுதியில்தான் உள்ளன. அறவ மிகவும் கடினமான உறுப்புகள்அல்ல, அறவ 

நடட்ு றபால்ட் றவத்து நிறலநிறுத்தப்படவில்றல. அறவ தளரவ்ாக அதனதன் 

இடத்தில் நதாங்கிக் நகாை்டிருக்கின்ைன. நீங்கள் முதுகுத்தை்றட றநராக றவத்து 

அமரந்்தால், உங்கள் உறுப்புகள் அதிகபடச் நலனுடன் இருக்கும். 

 

திரவங்கள் உடலில் கிட்டத்தட்ட 70% நீரத்ான் உள்ளது. உடலுக்குள் இருக்கும் நீரின் 

தன்றமக்கும், அந்த மனிதருறடய உடல் மை்றும் மன ஆறராக்கியத்துக்கும் றநரடித் 

நதாடரப்ு உள்ளது. நம் நாட்டில், நம் முன்றனாரக்ள், எப்றபாதுறம நீரின் 

தூய்றமறயயும், றமம்பட்ட சக்திறயயும் பராமரிப்பதை்காக, குடிக்கும் நீரின் றமல் 

அதிக கவனம் நசலுத்துவதை்கு வலியுறுத்தியிருக்கிைாரக்ள். முந்றதய தினம் இரவு 

முழுவதும் ஒரு நசம்புப் பாத்திரத்தில் நீறர றவத்திருந்தால், அது அந்நீர ் மிகவும் 

தூய்றமயறடய வழி வகுக்கிைது. முந்றதய தினம் இரவு முழுவதும் ஒரு நசம்புப் 

பாத்திரத்தில் நீறர றவத்திருந்தால், அது அந்நீர ் மிகவும் தூய்றமயறடய வழி 

வகுக்கிைது. இது கல்லீரலுக்கு மிகவும் நல்லது. றமலும் ஒடட்ுநமாத்த உடல் 

ஆறராக்கியத்துக்கும், சக்தி நிறலக்கும் அந்த நீர ் நன்றம பயக்கிைது. சுத்தமான 

தை்ைீர…் நீங்கள் குடிக்கும் நீர ்சுத்தமானதாக இருக்க றவை்டும். றதறவயான அளவு 

தை்ைீறர 20 நிமிடங்கள் நகாதிக்க றவத்து, பிைகு அறத ஆை விடுவதுதான் 

பாதுகாப்பானது. அது நவதுநவதுப்பானவுடன், ஒரு மை் பாறனயில் ஊை்றி 

றவயுங்கள். தை்ைீரில் சிறிது சீரகம் றபாடட்ு நகாதிக்க றவக்கலாம் அல்லது 

நவதுநவதுப்பான நீரில் சிறிதளவு துளசிறயப் றபாடட்ு றவக்கலாம். மை்பாறனயில் 

பூசச்ிகள், தூசி மை்றும் இதர குப்றபகள் விழாமலிருக்க, எப்றபாதும் பாறனறய மூடி 

றவக்கவும். உங்களுக்கு தாகநமடுக்கும்றபாது தாகம் தைிகின்ை அளவு நீறர 

குடிப்பதுடன் றமலும் சிறிது கூடுதலாக நீறரக் குடிக்க றவை்டும். அந்த 

அதிகப்படியான நீர ்உங்கள் உடல் உறுப்புகள் சுத்தமாவதை்கு உதவும். உங்கள் உடலில் 

றபாதுமான நீர ் இருக்குமளவு பாரத்்துக் நகாள்ள றவை்டும். உடலில் தை்ைீர ்

வை்றிவிட்டாறலா அதிகமானாறலா, மூறளயில் றசாடியத்தின் அளவு மாறுபடட்ு 

குறைந்து, மூறள வீக்கம் ஏை்படட்ுவிடும். 

 

இயை்றகயால் பறடக்கப்பட்ட அறனத்து உயிரினங்களும், இயை்றக வளங்கறள 

அழிப்பதில்றல. ஆளுறம நசய்ய முயலுவதில்றல. சில உயிரினங்கள் உைவுக்காக 

மடட்ும் பிை உயிரினங்கறளக் நகால்கின்ைன. இந்த காரைம் தவிர, எந்த உயிரினமும் 

றதறவயில்லாமல் பிை உயிரினங்களுக்கு நகடுதல் நசய்வதில்றல. ஆனால் இதை்கு 

விதிவிலக்காக அறமயும் ஒறர உயிரினம் மனிதன் மடட்ுறம ஆகும்.  

 

இறதக் குை்ைம் என்று கூை முடியாது. இயை்றக வளத்றத வாழ்வின் வளமாக 

மாை்றி அழகுபடுத்தி, உபறயாகித்து வாழக் கூடிய ஆைாவது அறிவுத ் திைறன 

மனிதனிடம் சிைப்பாக அறமந்துள்ளதால், வித்திடட்ு, தாறன உைவு உை்பத்தி நசய்யக் 

கூடிய திைன் நபை்ை பிைகு, இன்நனாரு உயிறர உைவாகக் நகாள்ள றவை்டிய 

பழக்கம் றதறவயில்றல. 

 

தவிரக்்க முடியாத படி தன்றன அழிக்கவரும் உயிரக்றளாடு றபாராடுவதும் நவை்றி 

நகாள்வதும் தை்காப்பு எனும் நீதிறய ஒப்புக் நகாள்ளக் கூடியறத ஆகும். மனிதறனத் 

தவிர, மை்ை உயிரினங்கள் தங்களுக்கு றவை்டிய உைறவத் தாங்கறள உை்பத்தி 

நசய்து நகாள்ளக் கூடிய திைறம இல்லாததனால் அறவநயல்லாம் பிை உயிறரக் 

நகான்று, உடறல உை்டு வாழ்கின்ைன. 
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எனறவ, மனிதன் பிை உயிறர உைவுக்காகக் நகால்வது நீதியாகாது. உைவுக்காக 

உயிரக்் நகாறல நசய்வறத தவிரக்்க றவை்டும். மனிதன் மாமிசம் இல்லாமல் வாழ 

முடியும். புலால் நீக்கி உை்ைலும், அளவு முறைறயாடு உை்ைலும் அருளாளரக்ள் 

றமை்நகாள்ள றவை்டிய ஒழுக்கமாகும். மாமிசமானது பிை உயிரினங்கறளத ்

துன்புறுத்தி நகாடுறமப்படுத்திப் நபைப்படுவதாகும். அது நம் உடல் அணுக்களில் 

கலந்தால் நம் எை்ைத்திலும் வன்முறை வளர வழிறகாலுகின்ைது. தாவர 

ஆகாரத்றதச ்சாப்பிடப் பழகுவதால், குடலுக்கு வலிறம ஏை்படும். சுலபமாக உடலுடன் 

கலந்து சத்தாக மாறிவிடும். மாமிச ஆகாரம் ஜீரை உறுப்புகறள 

பலவீனப்படுத்துகிைது. இதனால் ரத்தத்தில் ரசாயை மாறுபாடு ஏை்படட்ு, நரம்பு 

மை்டலத்றத பலவீனம் பை்ணுகிைது. 

 

காய்கறிகள், பழங்கள், இறலகள், சிறு தானியங்கள் றபான்ைவை்றை நம் 

முன்றனாரக்ள் உை்டு, நீை்ட காலம் உடல் நலத்றதாடு வாழந்தனர.் இவை்றைறய 

ஊட்டச ் சதத்ு மிக்க உைவுகளாக அறிவியல் உலகம் அங்கீகரிக்கின்ைது. இன்று 

நபரும்பாலும் றவதியியல் உரங்கள் மை்றும் பூசச்ிக் நகால்லிகள் பயன்படுத்தி 

விறளவிக்கப்பட்ட உைவுகறள உை்டு வாழ்கின்றைாம். இறவ நம் உடலில் 

அன்ைாடம் நடக்கும் பல றகாடிக்கைக்கான றவதி மாை்ைைங்கறள றநரடியாக 

பாதிக்கின்ைன. இதனால், பல்றவறு நகாடிய றநாய்களுக்கு ஆளாகிவிடுகின்றைாம். 

இயை்றக சாரந்்த உைவுகள் அளிக்கும் நன்றமகளுக்கு சான்ைாக அறமகின்ைன. 

இன்றைய அறிவியல் அறமப்புகளுக்கும், சிறுதானியங்களின் ஊட்டசச்த்து மதிப்பு 

அதிகம் என்றை உறுதி நசய்கின்ைன. 

 

பறடப்பின் றநாக்கத்திை்காக வாழ றவை்டும். ஆைறிவு மனிதனுக்கு றசவைறவ 

சிைந்தது. அறிவு றமல் றநாக்கி வரக் கூடிய மனிதன் அதை்கு, ஒத்தாக உதவக் கூடிய 

உைறவத்தான் சாப்பிட றவை்டும். எல்லா விலங்குகளும் உைவுக்காக கீழ்றநாக்கித் 

தான் இருக்கின்ைன. அவை்றின் முதுநகலும்பு தறரக்கு இறையாக (parallel) உள்ளது. 

விலங்குகள் வாழ்க்றகயும் கீழ்றநாக்கிறய இருக்கின்ைது. நசடி, மரம் இறவ தான் 

எப்றபாதும் றமல் றநாக்கிக் நகாை்டிருக்கின்ைன. அதனால், உைவுக்கான மரம், நசடி, 

நகாடி, றவர,் இறல, பூ, காய், கனி இவை்றைப் பயன்படுத்துவது மனிதனுக்கு நல்லது. 

அதுவும் கூட இயை்றக றவளாை்றமயில் கிறடக்கும் தாவர உைவுகள் றமல்றநாக்கி 

வளரந்்து நகாை்டிருக்கின்ைன. தாவர உைவுகள் சிைந்ததாகின்ைன.  

 

றநாயாளியான இந்த மனிதன் றநாய்ப்நபாருள்களான கசடுகறள 

நவளிறயை்ைாமல் மனிதன் றசாம்பலுக்கு ஆட்படட்ு அதிகம் தூங்குவதனாறல 

நாக்குக்கு அடிறமயாய் நபரும் திை்டிக்காரனாக ஆவதனாறலறய ஜீரை சக்தி 

குறைந்து உை்ட உைவு நசச்ுப்நபருளாக மாறுகின்ைது. அன்னரசம் இரத்தமாக 

மாைாமல் சளியாக மாறுகின்ைது. அதனால், இயக்கத்தறட ஏை்படுவதால் 

வாழ்க்றகறய நநறிப்படுத்திக் நகாள்ளாதவரக்ளின் நசயல்களிலிருந்து நாம் 

அறிறவாமாக. ஆரம்ப நிறலயில் இயக்க றநாயாக இருப்பது நாளறடவில் உறுப்பு 

றநாயாக வளரும். இயக்க றநாய் நிறலயிறலறய பரிகாரம் காை்பது எளிது. ஆனால், 

நவீன மருத்துவரக்ள் இயக்க றநாய்க்குக் காரைமாக மலங்கறள 

நவளிறயை்றுவதை்குப் பதிலாக அவை்றை அடக்கும் விஷ மருந்துகறளக் நகாடுத்து 

றநாறய வளரக்்கின்ைனர.் இயக்க றநாய் நகாடுக்கும் தீவிர வலியும், துன்பமும் 

தை்காலிகமாகக் குறைந்தாலும் அறவ, உள்றள நின்று உறுப்புக்கறள அழிக்கின்ைன. 

அந்த நிறலயில் உறுப்புக்களுக்கு புத்துயிர ் நகாடுப்பது எளிதல்ல. இருப்பினும் 

இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த வாழ்வியல் முறையில் திரும்பும். 

 

இரசாயனப் நபாருடக்ள் கலந்த எந்த ஒரு உைவுப் நபாருறளயும் உடந்காள்ளாது 

தவிரத்்தல். றகரட், முடற்டக்றகாஸ், பூசைி, நசௌநசௌ, நூல்றகால், முள்ளங்கி, 

நநல்லிக்கனி, வாறழத்தை்டு றபான்ை காய்கறிகறள அடுப்பில் ஏை்ைாமறலறய 

உை்பதன் மூலம் றவடட்மின்கள் என்று நசால்லப்படுகின்ை ஜீவசத்துக்களும், தாது 
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உப்புக்களும் உடலுக்கு முழுறமயாகக் கிறடக்கின்ைது. எனறவ, குறை றநாய்கள் 

றதான்றுவதில்றல. அதுறபால, சூரிய ஒளியின் திரவ ரூபங்களான அருகம்புல்சாறு, 

வல்லாறரசச்ாறு, மைத்தக்காளிசச்ாறு, துளசிசச்ாறு, வில்வசச்ாறு, 

வாறழத்தை்டுசச்ாறு, நநல்லிக்கனிசச்ாறு, ஆகியவை்றை சரியான முறையில் 

உைவுப் நபாருளாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அறவ மிகச ் சிைந்த மருந்துப் 

நபாருள்களாக அறமந்து, உயிராை்ைறல ஊறுபாடின்றி இயங்க றவக்கும். 

 

இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த வாழ்வியல் முதலில் கை்றுத்தருவது சறமயலில் 

மறுமலரச்ச்ி. அதன் மூலம் உடல் நலத்திை்கு பாதிப்றப ஏை்படுத்தும். உப்பின் 

உபறயாகத்றதக் கூடுமான வறரயில் உைவில் குறைக்கவும், சில சமயங்களில் 

உப்றப இல்லாமல் உைறவ சுறவ மிக்கதாக மாை்ைவும் வழிமுறைகறள கை்றுத ்

தருகிைது. 

 

இந்த அடிப்பறடயில் இனி வரும் காலங்களில், இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த 

வாழ்வியறல திரும்ப றமை்நகாள்வதில் உள்ள சாத்தியக் கூறுகறளப் பை்றி 

விவாதிக்கலாம், நாம் இயை்றகறய சீரழித்தறத நிறனத்து குை்ை உைரச்ச்ியில் 

வருந்தலாம், இயை்றகறயயும், அதறன சிைப்பாக பயன்படுத்திய நம் 

முன்றனாரக்ளின் அறிறவயும் எை்ைி, எை்ைி வியக்கலாம். இதில் கருத்து 

றவறுபாடுகள் ஏை்பட்டால், சிறிய எல்றலக்குள்றளறய முரை்படலாம். நம்றம நாறம 

ஊக்கப்படுத்தி நகாள்ளலாம். 

 

றகடக்ும் வரம் தரும் நதய்வமாக இயை்றக இருக்கும் றபாது, அறத காக்கும் 

மனிதரக்ளாக நாம் உருவாக றவை்டும். இயை்றக நம்றம வாழ றவக்கிைது. 

பூமித்தாயின் அழகுமிக்க அைிகலன் இயை்றக. இறத மாசுபடுத்தாமல் வாழ்வதுதான் 

மனிதனுக்கு அழகு. 

 

மாசுபட்ட இயை்றக மனிதனுக்கு உதவாது. காசுக்காக அழிக்கப்படும் இயை்றக 

காசு நகாடுத்தாலும் மீை்டும் திரும்பவராது. மனித மனங்களுக்குள் றதறவகள் 

திைிக்கப்படும் றபாது, அறவ ஆறசகளாக உருவாகி, விறரவாகறவ றபராறசயாகி 

விடுகிைது. அந்த றபராறசத் தீயில் நமல்ல நமல்ல இயை்றக அழிக்கப்படுகிைது. அறத 

உைரும் றநரத்தில் நம்றம சுை்றி றபரிழப்புக்கள் பல நிகழ்த்தியிருக்கும்.  

 

எது எப்படியிருந்தாலும், இன்றைய நநருக்கடி நிறைந்த, பதை்ைமான வாழ்க்றகச ்

சூழலில் இயை்றக பை்றிப் றபசுவது இன்பம், படிப்பது இன்பம், சிந்திப்பது இன்பம், 

எழுதுவது இன்பம், நமாத்தத்தில் இயை்றகறயாடு நதாடரப்ில் இருத்தல் மன 

அறமதிறயத் தரும். 

 

இவ்வுலக வாழ்க்றகயில் மனிதனாகப் பிைந்த அறனவருக்கும் 

அத்தியாவசியமானது, நல்ல உடல்நலமும், மனநலமும் தான். ஏறழயாய் இருப்பவன் 

நன்கு பைம் சம்பாதிதத்ு தன்றனயும், தன்றனச ் சாரந்்தவரக்றளயும் காப்பாை்றிக் 

நகாள்ளவும், நசல்வம் மிகுந்தவன், அந்த நசல்வத்றத அனுபவிக்கவும் முழுறமயான 

உடல்நலம் அவசியம். இப்படிப்பட்ட உன்னதமான உடல்நலத்றத, காசு நகாடுத்து 

கறடயில் வாங்க முடியாது. உடல்நலம், மனநலம் என்னும் இரை்டு அம்சங்களும் 

இயை்றக விதிகளின்படி, வாழ்க்றக முறைறய பின்பை்றி நபைப்படுபறவ. 

 

இயை்றகச ்சக்திகளால் ஏை்படும் விறளவுகறளத ்தடுத்துக் நகாள்வது சாத்தியம் 

அன்று, இயல்பாரந்்த ஆை்ைறல உயரத்்திக் நகாள்ள சில முறைகறள நாம் நசய்ய 

றவை்டும். அப்படிச ் நசய்வதனால் இயை்றகச ் சக்திகளின் விறளவால், உடல் 

நலக்றகடு ஏை்படாமல் பாதுகாத்துக் நகாள்ளலாம். தவிரக்்க முடியாத காரைங்களால் 

றநாய் வாய்ப்பட றநரந்்தால் இயல்பாரந்்த இயை்றக மருத்துவம் மூலம் றநாறய 

விறரவிலும் நவை்றிகரமாக குைப்படுத்திக் நகாை்டு, உடல் நலத்றத விறரவில் 
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நபை்றிடலாம். நீங்கள் பிைக்கும் றபாறத கிறடத்த அந்த இயல்பாரந்்த முறைறய 

நிறனவுபடுத்தும் றபாது, உள்ளுக்குள்றள நீங்கள் குைப்படுத்துபவர ்தான். 

 

இயை்றகயிலிருந்து மனிதன் மாறிவிட்டான். அவன் இயல்பும் மாறிவிட்டது. 

றதறவக்கு அதிகமாக ஆறசப்படுவதாலும், இயை்றகறய தன்வயப்படுத்த 

முயன்ைதாலும், காறச அறனத்துக்கும் அடிப்பறட ஆகிவிட்ட காரைத்தினாலும், 

சான்றைாரக்ள் வழிகாடட்ுதறல அலட்சியப்படுத்துவதாலும், அவசரகதியினாலும், 

இலக்கில்லாமல் ஓடும் மனிதனது வாழ்க்றக மனமாலும், சுை்றுப்புைத்தால் 

மாசுக்கறள உருவாக்கி மனம் அழுத்தப்படட்ு பல றநாய்கள் உருவாக 

காரைமாகிவிட்டது. 

 

முை்காலத்தில் நம் முன்றனாரக்ள் நல்ல திட உடல், மனம் நகாை்டு நீை்ட நாடக்ள் 

ஆறராக்கியமாக வாழ்ந்தாரக்ள், உை்றமதான், மறுக்கவில்றல, இயை்றக சாரந்்த 

இயல்பாரந்்த ஒரு இனிதான வாழ்வு அது. அறத நாம் இப்றபாது எை்ைிப் பயனில்றல. 

நம் பழம் நபருறமறயயும் கட்டிகாத்து அவை்றிலிருந்து  நல்லனவை்றை மடட்ும் 

அன்னம் றபால்  பிரிதந்தடுத்து,  இன்றைய நவீன வாழ்வின் சவால்கறள, 

இடரப்ாடுகறள சாமாரத்்தியமாக சமாளித்து உடல், மனம் இரை்றடயும் சமநிறலயில் 

நகாை்டு நசன்று இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத நிறல நாடட்ுவதில் தான் நம் 

திைறம உள்ளது. 

 

பனடப்போற்றலின் அருட்ககோனடயோகப் கபற்ற இயல்போ ்ந்த இன்பங்கனள 

மதிக்கோமல் புறக்கைிப்பரத மனித க்ளின் துன்பங்களுக்கும் கோ ைம். இந்த 

இன்பங்கனள மீை்டும் கபற விழிப்புை வ்ுடன் வோழப் பழகுரவோம். உடனல 

அதன் ரபோக்கில் அனுமதிப்பரதோடு, இயற்னக  ோ ்ந்த இயல்போ ்ந்த வோழ்வியல் 

முனறக்குத் திரும்புவது தோன் இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியத்னதப் கபற ஒர  வழி. 

நமது ஆர ோக்கியத்தின் வழிரய கினடத்த ஞோனத்னத ரமம்படுத்தி, நமது 

உள்ளுை வ்ின்  த்தினய ரமலும் சிறப்போக பயன்படுத்தி இயற்னகயின் 

இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியத்னத அறியலோம். 

 

அதை்கு முதலில் றதறவ நம்முறடய இயல்பாரந்்த மன மாை்ைம் தான். நாம் மனம் 

மாறினாறல இவை்றிை்நகல்லாம் தீரவ்ு இயை்றக வாழ்க்றக முறையிறலறய 

இருக்கிைது, இயை்றகயாக ஆறராக்கியத்றத நகாடுக்கும் இயல்பாரந்்த வாழ்க்றக 

முறைறய விடட்ு எல்லா பிரசற்னக்கும் மருந்துகறளயும் றவத்தியரக்றளயும் றதடி 

அறலகிறைாம். 

  

இந்த வாழ்க்றக முறை உங்கள் வாழ்றவ மாை்ை வல்லது! ஆறராக்கியம், ஆனந்தம், 

அன்பு, நவளி உலக நவை்றி, உள்நிறலயிலான றதடல். உங்கள் றதறவ இதில் எதுவாக 

இருந்தாலும், நீங்கள் இதில் எறதத் றதடிக் நகாை்டிருந்தாலும், இங்றக வழங்கப் 

பட்டிருக்கும் பயிை்சிகள், வாழ்விறல உங்கள் றபாராட்டங்கறளக் குறைத்து, மிக 

எளிதாக வாழ்றவ நீங்கள் றகயாள வழிநசய்யும். 

 

நமய்ஞ்ஞானத்றத அடிப்பறடயாகக் நகாை்டு வாழ்கின்ை இயை்றக வாழ்வியல், 

அடிப்பறட விதியாகிய இதறன மக்களுக்கு றபாதித்து, மிக எளிய முறையில் எவ்வித 

பின் விறளவுகளும் இல்லாமல் உடல் நலத்றத உயரத்்த வழிவறக நசய்கிைது. 

 

இயை்றக சாரந்்த இயல்பாரந்்த வாழ்வியலிறய இருந்து நகாை்டிருக்கும் நபாழது 

உடல் எவ்விதத் நதாந்தரவுமின்றி சீராக இயங்கிக் நகாை்டிருக்கும். தன்றனப் பை்றிய 

சிந்தறன வரும்றபாதுதான் எல்லாம் நகடுகிைது. மனிதன் றநாய்வாய்ப்படுவதை்கு 

அவறனதான் காரைம். உைரவ்ு குறுகியிருப்பதும் மூல சத்தியினிடமிருந்து பிரிந்து 

வந்திருப்பதும்தான் காரைம். நதய்வீகப் றபருைரவ்ும் றபரருளும் எங்கும் 
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நிறைந்துள்ளது. எல்லாம் இனிறத நறடநபறுவதை்காக அது அறனத்றதயும் 

நசய்கிைது. 

 

இதன் மூலம் இனி இயன்ைவறர, இயை்றக சாரந்்த நறடமுறைகறள 

றமை்நகாள்கிறைாம். இதன் மூலம் இயை்றகயின் ஆறராக்கியத்தின் 

நமன்றமயிலிருந்தும், ஆதலால் ஏை்படும் இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்தால் ஓரளவாவது 

நம்றம காத்துக் நகாள்ள வழிறய அறியச ்நசய்கின்ைது. 

 

நம் வாழ்க்றக முறையில் ஏை்பட்ட மாை்ைங்கறள இந்த கஷ்டத்திை்க்நகல்லாம் மூல 

காரைம் இறவநயல்லாம் இயை்றகக்கும், இயை்றக தரம்த்திை்கும் எதிராக 

நசயல்பட்டதால் இயை்க்றக நமக்கு விதித்த தை்டறனகள். இந்த 

தை்டறனயிலிருந்து நவளிப்பட இயை்றக வாழ்க்றக முறைறய நம்பி சரைறடவறத 

வழியாகும். நல்ல வாழ்க்றக முறைறய பின்பை்ைறவை்டியது அவசியமாகும். 

 

நாமிழந்த நம் முன்றனாரக்ளின் வாழ்றக பழக்கவழக்கங்கறள மறுபடியும் 

நகாை்டு வர முடியாமலிருக்கிறைாம். இனியாவது விழித்துக்நகாை்டு நம் 

பிரசச்றனகளுக்கு தீரவ்ு இயல்பாரந்்த வாழ்வியலில் இருக்கிைது என்று அறிந்து 

நகாை்டு இயை்றக றநாக்கி பயைிப்றபாம். 

 

"நமது உடல் இயற்னகரயோடு இனயந்து வோழ்வகதற்ககன அனமந்தது. மனிதன் 

வோழ்வியலுக்கு ஆதோ மோன ஒரு ரபருை்னம இயல்போ ்ந்த ஆர ோகியம் வழியில் 

இருக்கிறது. " 

 

நம்னம சுற்றி அனனத்துரம இயல்போய் இயங்கிககோை்டு இருக்கின்றன. ஆனோல்  

நோம் மட்டும் இனத உை ோமல் இயல்புக்கு எதி ோய் வோழ்துககோை்டு 

இருக்கின்ரறோம் கோ ைம் நவீன வோழ்னகயில் அறியோனமயில் இருப்பரதோ. 

ரமோலும் படித்து சிந்தியுங்கள், இயல்போந்த ஆர ோகியற்கு திரும்புரவோம். 

 

5. இயற்னகயின் இயல்போ ்ந்த  க்தி 

(The innate power of nature) 

 

“உடம்பினன ஓம்பும் ஆற்றனல அறிந்ரதன் உடம்னப வள த்்ரதன்.” 
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தவறோன ஆற்றனல ஒருரபோதும் நம்முள் நுனழய அனுமதிக்கக் கூடோது. அதற்கு 

மோறோக இயல்போ ்ந்த  க்தினய நோரம விரும்பி முயன்று இயல்பில் இயங்க 

விட்டுக் ககோை்டிருக்க ரவை்டும். 

 

இயல்பாரந்்த சக்தி என்பது ரம்மியமான அகஉைரவ்ு சம்பந்தப்பட்டது. 

குழந்றதகறளப் பாருங்கள்! எவ்வளவு உை்சாகமாக இருக்கிைாரக்ள்! குழந்றத, ஞானி 

இருவரின் முகத்திலிருக்கும் மலரச்ச்ிறய அவரக்ள் இயல்பான ஆறராக்கியமாக 

இருக்கிைாரக்நளன்று சாட்சி நசால்லும். நம்மிடமிருந்த ரம்மியமான இந்த 

இயல்பாரந்்த சக்தி என்று குறைய ஆரம்பிக்கிைறதா அன்றை இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியம் மறைந்து விடுகிைது. உங்கள் முகத்றத கை்ைாடியில் பாருங்கள். 

மலரச்ச்ி எவ்வளவு குறைந்து றபாயிருக்கிைறதா, அந்த அளவுக்கு இயல்பான 

ஆறராக்கியம் குறைந்து றபாய் இருக்கிைது என்று நதரிந்து நகாள்ளுங்கள். றநாய் 

என்பது திடீநரன வரக்கூடிய ஒன்ைல்ல.  பல நாள் ஆறராக்கியக் றகட்டின் விறளறவ 

ஒருநாள் றநாயாக நவளிப்படும். சுகஉைரவ்ு என்றைா குன்றிப் றபானதின் இன்றைய 

நவளிப்பாடுதான், றநாய். 

 

இயல்பாரந்்த சக்திறய றசாதறனக்கு உட்படுத்தப்பட முடியாது.  ஆனால், அதன் 

இயக்கத்றத மின் ஆை்ைலின் இயக்கத்றதாடு ஒப்பிடட்ுப் புரிந்து நகாள்ளலாம். 

கை்ைால் காை முடியாத மின்னாை்ைறல மின்விளக்குகளில் ஒளியாகவும், 

இயந்திரங்களில் இயக்கமாகவும், றமக்றராறபானில் ஒலியாகவும், மின் அடுப்பில் 

நவப்பமாகவும் காை்கிறைாம். இப்படி இயல்பாரந்்த ஆை்ைலும் மனித உடலில் அவனது 

கை்களில் ஒளியாகவும், குரல் நாை்களில் ஒலியாகவும், உடல் முழுவதும் 

நவப்பமாகவும், இயக்கமாகவும் இயங்குவறத உைரலாம். 

 

இந்த இயல்பாரந்்த சக்தியானது மனித உடலில் மறனாமயமாகவும் மிக நுட்பமாக 

இயங்கிக் நகாை்டிருக்கிைது. மனதின் இயக்கம் மனித உடல் நலத்தின் றமன்றமக்கு 

முழுமுதை் காரைமான ஒன்ைாகும். மனம் என்ை ஒன்றை, மூறள, இதயம், நுறரயீரல், 

உைவுப்பாறத, எலும்பு மை்டலம் என்று பல்றவறு உறுப்புகறளப் பிரிதத்ு ஆராய்ந்து 

காடட்ுவது றபால சுட்டிக் காட்ட முடியாது. உங்கள் வாழ்க்றகயில் இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியத்தில் முன்றனை்ைம் ஏை்படுத்த றவை்டுநமனில், இயல்பாரந்்த சக்திறய 

உபறயாகிக்க றவை்டும். உங்கள் இந்த ஆை்ைறல முழுறமயாக அறடவதை்கான 

பயைம் இயல்பானதாக இருக்க றவை்டும் என்பறத, நிறனவில் றவத்துக் 

நகாள்ளுங்கள். தூங்காத பறட வீரறனப் றபால் நம் உடலுக்குள் நசயல்படட்ுக் 

நகாை்டிருக்கின்ைன. 

 

இயல்பாரந்்த சக்தி உடலின் இயக்கத்திை்கு நபரும்பங்காை்றுகின்ைது. இதன் 

நதளிவு உடறல ஆறராக்கியமாக றவத்துக் நகாள்ளுகின்ைது. நம் உடலில் என்ன 

நடக்கிைது? உடலுக்கும் இந்த ஆை்ைலுக்கும் என்ன நதாடரப்ு? உலகிலுள்ள 

இயல்பாரந்்த ஆை்ைல்களின் இயக்கத்றத புரிந்து நகாள்ள றவை்டும். உடலில் உள்ள 

நமது இயல்பாரந்்த சக்திறய புரிந்து நகாள்வதன் மூலம், உடலில் உள்ள சக்திகறள 

நம்மால் அறிந்து நகாள்ள முடியும். நம் உடலில் உள்ள நசல்கள் மடட்ுமல்ல, அது 

உருவாகும் ஜீன்களும் கூட இந்த இயல்பாரந்்த சக்திக்கு கடட்ுப்பட்டறவதான். 

 

மனித உடல் அை்புதமான இயந்திரம். இது புரதம், மாவுப்நபாருள், சரக்்கறர, 

நகாழுப்பு, தாது உப்புக்கள், தை்ைீர ் முதலியறவகளாலும் ஓரளவு பலவித 

றவட்டமின்கள் றசரக்்றகயாலும் ஆனது, என்று புைக்கருவிகள் நகாை்டு ஆராய்ந்த 

விஞ்ஞானிகள் கை்டுள்ளனர.் இந்தப் நபாருள்கள் ரசாயை முறையில் 

கூடுவதாறலறய உயிரும் றதான்றுகிைது. அதை்கு தனிறய இருப்புக் கிறடயாது என்பது 

இவரக்ளது கூை்று. நமய்ஞானியரக்றளா இதை்கு மாைாக இப்நபாருள்கறளக் 

கூடட்ுவறத உயிரத்ான் இவ்வுயிறரப் பலரும் பல நபயரிடட்ு அறழக்கின்ைனர.் ஜீவன் 

என்றும், ஆத்மா என்றும், பிராைசக்தி என்றும் பலர ்பலவாைாகக் கூறுகின்ைனர.் உடல் 
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பஞ்ச பூதங்களாலானது என்பது இவரக்ள் கை்டது. பஞ்சபூதங்கறள புரதம், 

மாவுப்நபாருள், நகாழுப்பு, தாதுப் நபாருள், றவட்டமின் முதலியறவயாக 

உருநவடுத்துள்ளன. இப்நபாருடக்ள் எல்லாம் றசரந்்து முப்பது சதவிகிதம் தான். 

உடம்பின் எறடயில் எஞ்சிய எழுபது சதவிகிதமும் தை்ைீர ் இது மடட்ுமல்லாமல் 

காை்றும், ஆகாயமும் மனித யாக்றகறய பிறைத்து றவத்து இயக்குவதில் 

நபரும்பங்கு வகிக்கின்ைன. உை்றம என்னநவன்ைால், நுை்றமயிலும் நுை்றமயான 

ஒன்ைாகிய இம்முதை்நபாருளின் தன்றம அறிவும், ஆனந்தமும் உறடயது என்று 

பருறமயிலிருந்து உை்றமக்கு ஆழ்ந்த தியானத்தின் மூலம் நசன்ை சித்தரக்ள் கை்டு 

கூறுகின்ைனர.் 

 

பசிக்கு உைவு உை்கிறைாம். வாயில் றபாடட்ு நமன்று விழுங்குவறதாடு நம் நசயல் 

முடிந்தது. அந்த உைவு என்ன ஆயிை்று? இரத்தம், இரசம், மாமிசம், நகாழுப்பு, எலும்பு, 

மஞ்றஞ, சுக்கிலம் என்று ஏழு தாதுக்களாக மாறுகிைது. இவ்றவழு தாதுக்களும் நமது 

உடறலயும் உயிறரயும் பாதுகாத்து வருகின்ைன. இந்த றவறலறய யார ்

நசய்கிைாரக்ள்? நாம் நசய்யும் நசயலுக்கு விறளவு ஒன்று வருகிைறத, அந்த 

விறளறவ யார ் எப்படி உை்டு பை்ணுகின்ைாரக்ள்? எல்லாம் இயல்பாரந்்த சக்தி. 

அவ்வப் நபாருளாக இருந்து அந்தந்த தன்றமயில் இருந்து நகாை்டு, இயக்கத்திை்கு 

தக்க விறளவுகறளத் தந்து நகாை்டு இருக்கின்ைன. 

 

நமக்கு இயல்பாரந்்த சக்தி வந்து நகாை்றட இருக்கின்ைது. தினந்றதாறும் 

நசலவாகிக் நகாை்றட இருக்கிைது. உைவில் இருந்து ஒரு பகுதி, காை்றில் இருந்து 

இன்நனாரு பகுதி, றகாள்களில் இருந்து வரக் கூடிய அறலகள் ஒரு பகுதி, பூமியின் நடு 

றமயத்திலிருந்து அணுக்களின் கதிரவ்ீசச்ிலிருந்து ஒரு பகுதி ஆக நான்கு வறககளில் 

ஆை்ைல் வந்து நகாை்றடயிருக்கின்ைது. நமது உடலில் உள்ள சிை்ைறைகள் தனக்குத் 

றதறவயான ஆை்ைறல அவ்வப்றபாது றதறவயான அளவுக்கு இயல்பாக ஏை்றுக் 

நகாள்ளும். 

 

இயல்பாரந்்த சக்தி நமக்கு ஒரு அறடயாளத்றத தருகிைது. அந்த அறடயாளம் நம் 

பிைவி திைன் இருப்பறத ஏை்றுக் நகாள்ள நசய்கிைது. இது தான் இயல்பான 

விழிப்புக்கறள இறைக்கும் படியாகின்ைது. இயல்பாரந்்த சக்தியின் அடிப்பறட 

றகாட்பாடுகறளத் நதரிந்து அவை்றில், நம்பிக்றக நபருகும் அளவிை்கு நதளிவு நபை 

முயை்சிப்பதில்றல. உடலில் றதான்றும் றநாய்கறள எதிரக்்கும் இந்த சக்தி மிக 

இன்றியறமயாதது.    

இயல்பாரந்்த சக்தி என்பது எந்தறநரம் றநாய் நதாை்ைவறத உடனடியாகத் 

தடுக்கும் திைன் நகாை்டது. உடறலத் தாக்கும் நுை்ணுயிரிகளில் உள்ள 

விறளமங்கள், எதிரப்்பு ஊக்கிகள் நமது உடலில் தை்காப்பு அணுக்களின் உைரவ்ு 

ஏை்பிகளுடன் றசரும் றபாது இயல்பாரந்்த தடுப்பாை்ைல் தூை்டப்படட்ு நுை்ணுயிரிகள் 

நகால்லப்படட்ு றநாய் தடுக்கப்படுகின்ைது. இது நம் உடலின் முதை்கட்ட பாதுகாப்பு 

அரைாகின்ைது. தாக்கும் நுை்ணுயிரிறய எதிரக்்கத் தகுந்த எதிரப்்புரதங்கறள 

உருவாக்கி ஏதாவது ஒரு வறகச ்நசயல்பாடு நுை்ணுயிரிகறள றநரடியாகத் தாக்கக் 

கூடிய நகால்லும் உயிரணுக்கறள ஊக்கவிக்கின்ைது. மனித உடல் தானியங்கி 

இயந்திரம் அதை்கு ஒரு வாய்ப்பு நகாடுத்தால் இயல்பாக தாறன இயங்கும் 

சூழ்நிறலயுடனும், இயை்றகயுடனும் சமநிறல எய்தும் இயல்பாரந்்த சக்தி நபறும். 

 

உைறவ மாத்திரம் எப்றபாதும் நிரப்பி றவத்துவிட்டால் மை்ை மூன்று 

வறகயினால் கிறடக்கப் நபறும் ஆை்ைறலத் தடுத்து விடுகிறைாம். அப்படித ்தடுத்து 

விடுவதனால் சில குறைபாடுகள் விறளகின்ைன. சிலருக்குச ் சுை்ைாம்புச ் சத்து 

குறைவாகவுள்ளது. இரும்புச ் சத்து குறைவாக உள்ளது. இயல்பாரந்்த இயை்றக 

மருத்துவம் உடறல தானாகறவ காை்றில் இருந்தும், றகாள்களின் அறலவீசச்ிலிருந்தும் 

சத்திறய எடுத்து இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்திை்கு வழிவகுக்கின்ைது. அப்நபாழுது 

அறிவுக்கும், சிந்தறனக்கும் ஏை்ை விருந்தாக இயல்பாரந்்த சக்தி நமக்கு கிறடக்கிைது. 
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மனிதன் ஒரு வாரம் முழுவதும் உயிருள்ள உைவுகளான இறல, காய்கறி 

முதலியவை்றின் சாறுகறள மடட்ும் சாப்பிடட்ு உை்ைா றநாம்பு இருந்தால் முக்கிய 

உறுப்புகள் எல்லாம் சுத்தமறடகின்ைன. இந்த உை்ைா றநான்பின் அவனுறடய 

உடலில் உள்ள இயல்புசக்தி(ஜீவசக்தி) முழுவதும் புதுப்பிக்கப்படுகிைது. மீை்டும், 

மீை்டும் ஓய்வு இல்லாமல சாப்பிடுவதால் அவனுறடய இயல்பாரந்்த ஆை்ைல் 

வயிை்றில் உள்ள உைறவ ஜீரைிக்க மடட்ும் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 

 

நம் உடலின் ஆறராக்கியத்றத நிறலப்படுத்துகிை றவறலறய இயல்பாரந்்த சக்தி 

(இறதத்தான் மருத்துவரக்ள் எதிரப்்பு சக்தி என்று அறழக்கிைாரக்ள்) நசய்து வருகிைது. 

இது நம் உடல் நசல்களில் புைசச்ூழல் காரைமாக ஏை்படுகிை ஏை்ைத்தாழ்வுகறள 

சமநிறலப் படுத்துகிைது. இந்த ஆை்ைலில் ஒறர றவறல சமநிறலப் படுதத்ுவதுதான். 

சமநிறலப் படுதத்ுவது என்பது உடல் சாரந்்தது மடட்ுமல்ல, மனம் சாரந்்ததும் தான். 

நம் உடலின் இயல்பாரந்்த சக்தி மனச ் சமநிறல தவறினாலும், உடல் சமநிறல 

தவறினாலும் அறத சமப்படுத்துகிைது. உடல் சமநிறல தவறுவது என்பது தகவறமப்பு 

றவறல நறடநபறும் றபாது நமக்கு ஏை்படும் நதாந்தரவுகள் தான் என்பது புரிகிைது. 

ஆனால், மனச ்சமநிறல தவறுவது என்ைால் என்ன? மனசச்மநிறல தவறுதல் என்பது 

உைரச்ச்ிவசப் படுவறதத்தான் குறிக்கிைது. உைரச்ச்ிகள் என்பறவ புைச ்

சூழல்களால் தானாகத் றதான்றி தானாக மறைபறவ. அதாவது, மனதுறடய 

தகவறமப்பு. அப்படி தானாகத ்றதான்றுகிை உைரச்ச்ிகறள சரிநசய்கிறைாம் றபரவ்ழி 

என்று நாம் நபாறுப்நபடுத்துக் நகாள்ளும் றபாது, அந்த உைரச்ச்ிகள் நிறலத்து 

விடுகின்ைன. இறதத்தான் கிராமங்களில் உைரச்ச்ி வசப்படுதல் அல்லது 

”உைரச்ச்ியின் வசம் நாம் றபாய்விடுவது” என்று கூறுவாரக்ள். 

 

ஒரு நதாந்தரவு ஏை்படுகிை றபாது இயல்பாரந்்த சக்தி உடறல சமநிறலப்படுத்த 

தயாராகிைது. நம் உடலில் நதாந்தரவுகள் ஏை்படுகிை றபாது நம் மனநிறல என்னவாக 

இருக்கும்? இது றகன்சராக இருக்குறமா? இது சரக்்கறரயாக இருக்குறமா? என்ை பயம் 

ஏை்படட்ு மனப்பதட்டம் வந்து விடுகிைது. இந்த பய உைரச்ச்ிறய நாம் நநாடிக்கு 

நநாடி புதுப்பித்துக் நகாள்கிறைாம். இப்றபாது மனசச்மநிறலயும் குறலந்து விடுகிைது. 

உடலில் ஏை்படும் ஒரு நதாந்தரவு அறதப்பை்றிய நம் புரிதல் இன்றமயால் மனச ்

சமநிறலறயயும் பாதிக்கிைது.  

 

இப்படி இயல்பாரந்்த சக்தி உடறலயும், மனறதயும் சமப்படுத்த இரை்டாகப் 

பிரிகிைது. நபாதுவாக இந்த சக்தி உடறல விட மனதிை்குத ்தான் அதிக முக்கியத்துவம் 

அளிக்கிைது. உடல் பாதிப்பு எந்த அளவில் இருந்தாலும், மனபாதிப்பின் தன்றமறயப் 

நபாறுத்துத்தான் இதன் ஆை்ைல் றவறல நசய்கிைது. மனசச்மநிறல தீவிரமான அளவு 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் உடல் ஆறராக்கியத்றத இரை்டாம் படச்மாகக் கருதி மனறத 

நிதானப் படுத்தும் றவறலயில் தன்றன ஈடுபடுதத்ிக் நகாள்கிைது இயல்பாரந்்த சக்தி. 

 

இயல்பாரந்்த சக்தி எவ்வாறு நசயல்படுகிைது? றநாய்க் கிருமிகள் நுறழயும்றபாது, 

அதறன எதிரத்்து றபாரிடுவதை்கான நுட்பமான கட்டறமப்பு நமது உடலில் 

நசயல்படுகிைது. இந்த நசயல்பாட்டின்றபாது உயிரணுக்கள், திசுக்கள், 

நுை்ணுயிரிகள் அறனத்தும் பரஸ்பர ஒதத்ுறழப்றபாடு விறரந்து நசயல்படுகின்ைன. 

நாளமில்லா சுரப்பிகள், மை்ைீரல், எலும்புகளின் அடியில் உள்ள மஜ்றஜ ஆகிய 

உறுப்புகள் இந்த நசயல்பாட்டில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைன. ரத்தத்தில் உள்ள 

நவள்றள அணுக்கள், பாதுகாப்பு அரைாக நசயல்படுகின்ைன. நவவ்றவறு 

வறகயான றவதிப் நபாருள்களும், சுரப்பிகளும் றநாய் எதிரப்்பு சக்திறய 

அதிகரிப்பதில் உறுதுறையாக இருக்கின்ைன. இறவ ரத்தம் மை்றும் நிைநீர ்வழியாக 

பயைித்து, றநாய்க்குக் காரைமான கிருமிகறள அழிக்கின்ைன. 

 

நம் உடலில் உள்ள றநாய் எதிரப்்பு சக்தி 24 மைி றநரமும் நசயல்படுகிைது. அதன் 

நபரும்பாலான நசயல்பாடுகள் நம்றம அறியாமறல நிகழ்கின்ைன. சில றநரங்களில் 
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றநாய்க்கிருமிகறள எதிரக்்க முடியாமல், எதிரப்்பு சக்தி றதால்வியறடயும் றபாதுதான் 

அதன், அறிகுறிகள் நமக்குத ்நதரியத் நதாடங்குகின்ைன. காய்சச்ல், சளி, மூக்கில் நீர ்

ஒழுகுதல் இறவநயல்லாம் றநாறய எதிரத்்து நம் உடல் றபாராடுகிைது என்பதை்கான 

அறடயாளங்கறள ஆகும். அப்றபாது, ஏை்படும் அதிகபடச் நவப்பநிறலதான் 

காய்சச்லாக உைரப்படுகிைது. சளியின் வழியாக கிருமிகள் அப்றபாது நவளிறயை்ைப் 

படுகின்ைன. 

  

நாம் பிைந்தது முதல் இயல்பாரந்்த சக்தியுடன் இயங்கிக் நகாை்டிருக்கின்றைாம். 

இந்த சக்திறய நபை்றும் நாம் இதறன முழுறமயாக மைந்து நவீன வாழ்க்றக 

முறையாக உள்ளது. நாம் நமது பலவீனங்களில் கவனம் நசலுத்தி அதில் வாழ்ந்து 

நகாை்டிருக்கின்றைாம். எதிரம்றையான நபாருடக்ளின் றமல் பை்றை 

அதிகப்படுத்துவதால் மனச ்றசாரவ்ு ஏை்படட்ு சுறமயான வாழ்க்றகயாகின்ைது. 

 

நம் உடலில் நதாந்தரவுகள் ஏை்படுகிை றபாது நம் மனநிறல எவ்வாறு இருக்கும்? 

இது றகன்சராக இருக்குறமா, இது சரக்்கறரயாக இருக்குறமா என்ை பயம் ஏை்படட்ு 

மனம்பதட்டம் வந்து விடுகின்ைது. இந்த பய உைரச்ச்ிறய நாம் நநாடிக்கு நநாடி 

புதுப்பிதத்ுக் நகாள்கின்றைாம். இப்றபாது மனச ்சமநிறலயும் குறலந்து விடுகின்ைது. 

உடலில் ஏை்படும் ஒரு நதாந்தரவு அறதப் பை்றிய புரிதல் இன்றமயால் மன உறளசச்ல் 

ஏை்படுகிைது. எனறவ இயல்பாரந்்த சக்திறயப் பை்றிய ஒரு விரிவாக்கம், புரிதல் மிக 

அவசியமாகிைது.  

 

உைவின் ஆை்ைலானது இயல்பு ஆை்ைறல தூை்ட, இயல்பு படரக்்றக நிறலயில் 

மனமாக இயங்குகின்ைது. உயிரும், உடலும் இறைந்து இயங்கும் நதாடரப்ால் 

இயை்றகயிறல எழும் பசி, தட்ப நவப்ப உைரவ்ுகள், உடல் கழிவுப் நபாருடக்ளின் 

உந்து றவகம் ஆகியறவ இயை்றகயான நசயல்கறளயாகும். இவை்றைச ்சமன் நசய்து 

நகாள்ள உைவு, உறழப்பு, உைக்கம், உடலுைவு அவசியமானறவ. அவை்றின் 

முதன்றமயானது உடறல அலட்சியம் நசய்வறதா, அதிகமாக உை்பறதா, முரை்பட்ட 

உைவு நகாள்வறதா, இதை்றகை்ைபடி உடலியக்கத் நதாடர ் சீரக்ுறலந்து உடலில் பல 

றநாய்கறள உை்டாக்குகின்ைன. 

 

றநாய்கறள இயை்றகயாக எதிரந்காை்டு அவை்றை எதிரக்்கின்ை தடுப்பு 

சக்திறயப் நபறுவது றபால் நசயை்றக முறையிலும் றநாய்கறள எதிரக்்கும் சக்திறய 

வளரத்்துக் நகாள்ள முடியும். இறத தடுப்பாை்ைல் நபறுதல் என்கின்ைனர.் 

ஆன்ட்டிநஜன் என்னும் புைப்நபாருடக்ள் உடலினுள் றசருகின்ை றபாது ஆன்ட்டிபாடீஸ் 

என்ை எதிரப்்புப்நபாருறள நமது உடல் உை்பதத்ி நசய்து அதன் மூலம் ஒவ்வாத 

புைப்நபாருறள எதிரக்்கிைது. அப்றபாது, நிகழ்கின்ை உடலின் இயல்புக்கு மாைான 

நசயல்பாடுகறள அலரஜ்ி அல்லது ஒவ்வாறம என்று அறழத்தார.் 

 

ஒரு றநாய் தீவிரமாக உடறலத்தாக்குகின்ை றபாது அதறன எதிரக்்கின்ை வறகயில் 

ஏராளமான எை்ைிக்றகயில் ஆன்ட்டிபாடீஸ் உடலில் றதான்றுகின்ைன. பின்னர ்

அந்த முயை்சியில் நவை்றி நபை்று றநாய் குைமானதும் அந்த றநாறய எதிரத்்த 

ஆன்ட்டிபாடீஸ் எை்ைிக்றகயில் மிகவும் குறைந்து விடுகின்ைன என்ைாலும் உடலில் 

சிறிய அளவில் இறவ இருந்து நகாை்றட இருக்கின்ைன. பிரிநதாரு முறை 

ஆன்ட்டிபாடீஸ்கள் கிளரந்்நதழுந்து றநாய்க்கிருமிகறள(ஆன்ட்டிநஜன்) எதிரத்்து 

விரட்டி றநாய் வராமல் நசய்து விடுகின்ைன. 

 

நாம் இந்த றநாயின் ஆை்ைறல பரம்பறர வழியாகத் தாயிடமிருந்தும் நாறம 

றநாயுை்று அதன்பிைகு நபறும் தடுப்பு மருந்துகளின் மூலம் நபை்றும் வளரத்்து 

நகாள்கிறைாம். இந்த ஆன்ட்டி பாடீஸ் பல றநரங்களில் நமக்குத் நதரியாமறல 

றநாய்க்கிருமிகறளயும் உடலுக்கு ஊறு நசய்யும் பிை புைப்நபாருள்கறளயும் றபாரிடட்ு 

விரட்டி விடுகின்ைன. சிை்சில றவறளகளில் புைப்நபாருள்களினால் உடல் கூருைரச்ச்ி 
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மிகுந்து தாங்க இயலாது றபாகின்ை றபாது உடலில் பல மாை்ைங்கள் தும்மல், இருமல், 

கை் மூக்கில் நீர ்வடிதல், வீக்கம், அரிப்பு, சிவந்து றபாதல் றபான்ைறவ ஏை்படுகிைது. 

இறதறய அலரஜ்ி என்ைனர.் இறத உை்டு பை்ணும் ஆன்டிநஜன்கறள அலரந்ஜன்ஸ் 

அல்லது ஒவ்வாறம என்ைனர.் இந்த ஒவ்வாறம உைரவ்ு அல்லது இயல்பு 

எல்றலாருக்கும் ஒன்று றபால் இருப்பதில்றல. ஒருவருக்நகாருவர ் நபரிதும் 

மாறுபடுகிைது.  

 

தடுப்பாை்ைறல உயரத்்துவதில் விட்டமின் நபரும் பங்கு வகிக்கிைது என்று 

தை்றபாது அறிவியலார ் நடுவில் றபசப்படுகிைது. உடலில் விட்டமின் குறைவு 

பாக்டீரியாக்கறள அழித்துை்ணும் நசல்களின் நசயல்பாடற்ட மந்தப்படுத்துகிைது. 

அதனால் றநாய்த் நதாை்று எளிதாக ஏை்படுகிைது என்று அை்றமய ஆய்வுகள் 

குறிப்பிடுகின்ைன. சூரிய ஒளியில் இருந்து விட்டமின்னு கிறடக்கிைநதன்ைாலும் மீன் 

எை்நையிலும் நசறிவுட்டப்பட்ட பாலிலும் விட்டமின்னு மிகுந்துள்ளது. தடுப்புக் 

கவசம் றபால் நசயல்படுகின்ைன. இந்த கவசங்கள் நம்றம றநாய் கிருமிகளிடம் 

இருந்து காப்பாை்ைக்கூடியறவ. 

 

உடலில் ஏை்கனறவ இருக்கக் கூடிய றநாய்கறளப் றபாக்கிக் நகாள்வது என்பது 

ஒன்று றநாய் வராமல் தடுத்துக் நகாள்வது என்பது இன்நனாரு முறை இயல்பாரந்்த 

சக்திறய நம் உடலின் அதிகம் பை்ணுவறத றகக் நகாை்டால் றநாய் வந்த பிைகு 

தீரத்்துக் நகாள்வறத விட தடுத்துக் நகாள்வது சுலபமானது எனத ்நதரியும். இன்றைய 

மருந்துகள் றநாய் கிருமிகறள எதிரத்்து அழிக்கின்ைன. இதனால் உடலிலுள்ள 

இயல்பாரந்்த சக்தி எதிரவ்ிறளவுகள் ஒடுக்கப்படுகின்ைன. றமலும் இந்த மருந்துகள் 

இயல்பாரந்்த சக்திறய றசதப்படுத்தி பலவீனப்படுத்துகிைது. எனறவ, றநாய் எதிரக்்கும் 

இயல்பாரந்்த சக்தி முயை்சிகள் மறுக்கப்படுகின்ைன. இயல்பாரந்்த சக்தி உடம்பிலுள்ள 

பிராைசக்திறய அதிகப்படுத்தி, கழிவுகறள நவளிறயை்றி நம்றம இயல்பான 

ஆறராக்கியத்திை்கு அறழத்துச ்நசல்கின்ைது. 

 

உடல், மனம், உயிறர, சமநிறலக்கு நகாை்டு வருகிைது. பூரைமான, 

எல்றலயை்ை, இயங்கும் சக்தி ஒன்று உலறகயும் பிரபஞ்சத்றதயும் ஆளுகிைது. 

கை்ணுக்குத் நதரியாமல் அதிரந்்து ஓர ் உன்னத இயல்பாரந்்த சக்தி. அது 

பூரைமானது. இயை்றக, உயிரினங்கள், மனிதரக்ள், நாம் அறனவரும் அந்த 

ஆை்ைலின் உருவங்கறள. நாம் உருவாகக் காரைமாக இருந்து, வளரச்ச்ிக்கு 

ஊட்டத்றத தந்து, ஓர ்இைக்கமான நிறலக்கு நம்றம உயரத்்துகிைது. 

 

உடல் ஓய்வான நிறலயில் சுவாசம் சீராக நசன்று வருகிைது. இதனால் உடலின் 

உயிரச்க்தி பலப்படுகிைது. உடறல றநாய்கள் அை்டுவதில்றல. தியானத்தின் பலறன 

எளிதாக இப்படி நசால்லாம். உடலின் இயல்பாரந்்தசக்தி  தவைான வாழ்வியல் முறை 

இயல்புகளால் பாதிக்கப்படுவது இயை்றக. அதிக உைவு, நரம்புகறள தூை்டிவிடும் 

உைரவ்ுகள், பழக்கங்கள், அதிக காமஉைரவ்ு, கடுறமயான உறழப்பு, உறழப்றப 

இன்றி இருத்தல் றபான்ைறவ எல்லாம் றநாய்கள் நதாை்ை மூலகாரைமாக அறமகிைது. 

 

இயல்பாரந்்த சக்தி என்பது மனிதனாக பிைந்த அறனவருக்குள்ளும் உள்ளது, அவர ்

அவரக்ளது நன்றமக்காக வழங்கியது. இது தான் நமது நலவாழ்வுக்கு  அடிப்பறட. இந்த 

அடிப்பறட ஆை்ைல் நமது மனதின் தூய்றமயால் றமம்படுகிைது. மனத ்

தூய்றமயில்லாறமயால் நகடுகிைது. நபருறம, றகாபம், நபாைாறம, நவறுப்பு, 

சுயநலம், கை்டுநகாள்ளாறம, பயம் றபான்ைறவ மனதின் றகடுகள் ஆகும். நம் 

இயல்பாரந்்த சக்திறய நதளிவாக உைரும் றபாது, நம் வாழ்க்றகயில் புதிய 

ஆறராக்கியம் நபருகும். பைிவு, அன்பு, நபாறுறம, கருறை, தன்னுயிர ்றபால் பிைறர 

றநசித்தல், கனிவு, துைிவு ஆகியன மனறத தூய்றமயாக்கும். எல்லாம் இயல்பாரந்்த 

நசயல் என உைரத்ல், நன்றி கூைல், முழுறமறய சிந்தித்துைரத்ல் ஆகியன 

இயல்பாரந்்த சத்திறய நபருக்கும் வழி. 
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இயை்றக வழியில் உடறல சமநிறலக்கு நுறழவதன் விறளவாக இயல்பாரந்்த 

சக்திறய அதிகரிக்கச ்நசய்து இயல்பான ஆறராக்கியத்திை்கு வழி றகாலுகின்ைது. இது 

உடலில் உள்ள தறடகறள  சரிநசய்து றநாய்களால் உை்டான நசச்ுக்கறள 

நவளிறயை்றி உடலில் உள்ள இயல்பாரந்்த நசயல்முறைகறளக் தூை்டச ்

நசய்கின்ைன. 

 

உடலின் ஆறராக்கியம் நம்மிடமுள்ள இயல்பாரந்்த சக்திறயப் நபாருத்து 

மாறுபடுகின்ைது. உடலுக்கும் மனதுக்கும் சிைந்த இயல்பான ஆறராக்கியத்றத உை்டு 

பை்ணுகிைது. இந்த ஆறராக்கியத்றத நம் உள்நிறலயில் இருந்து தூை்டப்படும் றபாது 

அது நமது சிந்தறன வழியில் அதன் மூல வடிவத்றத நபறும். இதில் விடுபட்ட 

இறைப்பு எை்ைங்கள் மை்றும் சிந்தறன நம் நசாந்த இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியத்திை்கு நம்றம அறழத்துச ்நசல்கின்ைது. 

 

எல்லாம் இயல்பாரந்்த சக்திறயப் நசயல் என்ைறத உைரந்்தவரக்்கு பலன் குறித்த 

எதிரப்ாரப்்பு நீங்கி விடும். நடப்பதை்கு இயல்பாரந்்த சக்திறயப் நன்றி கூறி றமலான 

புரிதறல றவை்டுதல் றவை்டும். 

 

நி  ்லமோய், அனமதியோய் ஒருமுனனப்ரபோடு இரு. இயல்போ ்ந்த  க்தி ரமலிருந்து 

க யல்பு ியட்டும். இவ்வோறு இருக்கத் கத ிந்தோல் குைமனடயோத ரநோரய 

கினடயோது. 

 

இயற்னகயின் இயல்போ ்ந்த  க்தினய அனடயும் ரபோது உங்களுனடய 

க ோந்தப்கபோறுப்பில் தோனோகரவ ரமரலழும்புகிறீ க்ள். அப்ரபோது உங்களுக்கு 

யோருனடய உதவியும் ரதனவப்படோது. எளினமரய வழிகோட்டியோக இருக்கும். 

இயற்னகரய இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியத்னதக் கற்றுத்தரும்!. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. இயற்னக ஒலி சிகி ன்  

Natural sound therapy 

 
 

“இயற்னக எனப்படுவது ஆர ோக்கியம் தி ை்டின் 

இயல்கபன கமோழிப இயல்புை ்ந் ரதோர ” 
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இயல்போ ்ந்த அணுகுதல் என்பது உடல் அம் ங்களின் ஆர ோக்கியத்திற்கு 

உருவோக்கப்பட்ட ஒரு அனமப்பு தோன் இயற்னக ஒலி சிகி ன் யோகும். 

 

இயை்றகயின் நகல் இயல்பு. அது இயை்றகறயப் பிரதிபலிக்கும் கை்ைாடி. 

இயை்றகயால் இயல்பும் இயல்பால் இயை்றகயும் நசவ்விப் நபறுகின்ைன. இயை்றக 

கடட்ுப்பட்டறதா சலனமை்ைறதா அல்ல:  இயை்றக தனி ஆை்ைல் உறடயது. காலச ்

சுழை்சியில் அதன் ஆை்ைல் நபாலிகிைது. வளமும் வளரச்ச்ியும் ஆை்ைலும் மிக்க 

இவ்வியை்றகயின் உயிரத்் துடிப்பால் அதன் வடிவமும் வை்ைமும் மாறிக்நகாை்றட 

இருக்கின்ைன. இதனால் இவ்வியை்றகறய, வாழ்க்றகறயப் றபான்று வடிவை்ைது 

என்றும் கூறுவாரக்ள். காறல முதல் இரவு வறர, இரவு முதல் விடியல் வறர அலரும் 

மலரக்ளும், உதிரும் இறலகளும், ஒளிரும் ஆதவனும் நபாழியும் நிலவும் எனக் காட்சி 

மாறுகிைது. மைிக்கு ஆயிரம் கவினுறு காட்சிகறள வழங்கும் இயை்றகக் கன்னி 

என்றும் முதிரவ்தில்றல. 

 

உடலின் அடிப்பனடத் ரதனவகளோன பசி, தூக்கம், தோகம், ஓய்வு 

ரபோன்றவற்னற கவனித்து, அவற்னற நினறவு க ய்ரவோமோனோல் முழு 

ஆர ோக்கியத்னத நோம் நினலப்படுத்திக் ககோள்ள முடியும். இவ்வோறு நம்முனடய 

இயற்னக ஒலி சிகி ன்  என்னும் மருத்துவ  ் முழு பலத்ரதோடு இயங்குவதற்கு 

துனைநிற்க முடியும். நம் அக மருத்துவ ் முழு பலத்ரதோடு இருக்கும்ரபோது   ோ  ி 

மனித க்னளப் ரபோல நோம் ஒவ்கவோன்னறயும் போ த்்து பயப்பட 

ரவை்டியதில்னல. நம்முறடய இயற்னக ஒலி சிகிசற்சக்கான சவால்கறள 

எதிரந்காள்வதில்,  பிரம்மாை்டமான முயை்சிகறள நசய்ய றவை்டியுள்ளது. 

 

இங்ரக நோம் விளங்கிக்ககோை்ட வோழ்வியல் முனறனயக் கனடப்பிடிக்கத் 

துவங்கும் ரபோது ஏற்படும் சின்ன  ் சின்ன கதோந்த வுகளும் இந்த வனகயோனது 

தோன். படிப் படியோக கழிவுகள் உடலில் இருந்து நீங்கும் ரபோது முழுனமயோன 

ஆர ோக்கியம் நினலக்கும். நோம் பயன்படுத்தும் உைவுகளில் உள்ள 

  ோயனங்கள், தை்ை ீில் உள்ள   ோயனங்கள், கோற்றின் மோசுபோடு, கிருமிகள் 

பற்றிய பயமுறுத்தல் என எந்த ஒரு அ ச்ுறுத்தலுக்கும் அன யோத நப ோக நம்மோல் 

வோழ முடியும். நம்முனடய இயல்போ ்ந்த சிகி ன்  என்ற மருத்துவ ்   ியோக 

இருந்தோல் றநாய் என்பது மனித உடலில் கழிவுகள் றதங்குவதனால் உருவாவது. 

கழிவுகள் என்பறவ இயை்றகயுடன் ஒவ்வாத நபாருடக்ள், அவை்றை 

நவளிறயை்றுவறத. 

 

உடல் ஆறராக்கியம் பை்றிய பாரற்வறயச ்நசலுத்துறவாம்.  உைவு உடல் சாரந்்த 

ஒழுக்கம், உடை்பயிை்சி என்பனவை்றின் கூடட்ு விறளறவ உடல் ஆறராக்கியத்தின் 

அடிப்பறடயாகும். ஆறராக்கியமான உடலுக்கு உைவின் தன்றம அதன் 

ஊட்டசச்த்தின் பங்கு, உைவின் அளவு, உடலின் ஒப்புதல் என்பன மிகவும் முக்கிய 

விஷயங்களாக அறமகின்ைன. உைவின் மிக முக்கியமான நவளிப்பாடு 

என்னநவனில், உை்ணும்வறர தாமாக இருந்தறவ உை்டவுடன் அறவ நாமாக 

மாை்ைப்படட்ு விடுவதுதான். அதாவது, தாமாக இருந்தவை்றை உை்பதன் மூலம் 

நாமாக மாை்றிவிடுகிறைாம். எனறவ, எந்த வறகயான உைவுகள் நம்மில் ஒரு 

பகுதியாக றவை்டும் என்பது நமது நதரிவுகளால் தீரம்ானிக்கப்படுகின்ைன. 

உைறவப்றபான்றை உடல் சாரந்்த ஒழுக்கங்களும் உடல் நலத்தின் பிரதான 

றதறவகளாகும்.  சூழல் சுத்தம், உடல் சுத்தம், ஓய்வு, உைக்கம், உடல் உறழப்பின் அளவு 

றபான்ைனவும், ஒழுங்கான நதாடரச்ச்ியான உடை்பயிை்சியும் அவசியமாகின்ைன. 

 

ஆறராக்கியத்தின் அடுத்த பகுதியாக மன நலம் அவசியமாகின்ைது.  மன நலம் 

என்பது மிகவும் ஆழமான பாரற்வக்கு உட்படுத்தறவை்டியது.  இருப்பினும் ஒருசில 

விஷயங்கறள பகிரந்்து நகாள்றவாம். மனம் என்பது எை்ைங்களின் பை்டகசாறல.  
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நமது எை்ைங்கறள நமது நதரிவுகறளயும், அதன் மூலம் வாழ்க்றகயின் 

நிறலறயயும் தீரம்ானிக்கின்ைன. மனத்தின் நவளிப்பாடு அல்லது மறனாபாவம் 

என்பது ஒரு மனிதனின் வாழ்க்றக நிறலறயத் தீரம்ானிக்கும் அளவுறகாலாக 

அறமகின்ைது. மறனாபாவம் என்பது, பல்றவறு அறடயாளங்களாக 

இனங்காைப்படுகின்ைன. இறத அடிப்பறடயாக றவத்றத ஒருவர ் பை்றிய 

மை்ைவரக்ளது பாரற்வ அல்லது மதிப்பீடு நவளிப்படுத்தப்படுகின்ைது. இந்த 

வறகயான மதிப்பீடுகறளா எை்ைை்ைறவ.  எை்ைை்ைறவ மடட்ுமல்ல மிகப் 

நபரும்பாலான சந்தரப்்பங்களில் அரத்்தமை்ைறவயாகும் 

 

நாம் கவனத்திை்நகாள்ள றவை்டிய விஷயம் ஒருவரது உை்றமயான 

ஆறராக்கியத்றதத்  தீரம்ானிப்பது எது? என்பதுதான்.  முன்னர ் குறிப்பிட்டறதப் 

றபான்று உடல் நலம் சம்பந்தமாக நம்மால் றமை்நகாள்ளக்கூடிய அத்தறன 

வழிமுறைகறளயும் நாம் கறடப்பிடித்தாலும், நமது கடட்ுப்பாடட்ுக்கு அப்பாை்பட்ட 

பல காரைிகள் நமது உடல் நலத்தில் நசல்வாக்றகச ்நசலுத்துகின்ைன என்பறத நாம் 

மைந்துவிடக்கூடாது.  சில சந்தரப்்பங்களில் சில றநாய்கள் நம்றம அறியாமறலறய 

நம்றமக் றகப்பை்றி விடுகின்ைன. ‘இந்த றநாய் எனக்கு எப்படி வந்தது?’ என்று நாறம 

அதிரச்ச்ியறடந்து விடுகிறைாம்.  அதுமடட்ுமன்றி, உடலானது முதிரச்ச்ிறய றநாக்கி 

நகரவ்தால், அதன் நசயை் திைனும் கடட்ுப்பாடட்ுக்கு உட்பட்டறவயாக அறமகின்ைது. 

 

அடுத்து நாம் கருத்தில் நகாள்ள றவை்டிய விஷயம் மனம் சாரந்்த்தது.  மனம் 

ஆறராக்கியமாக இருந்தால், உடலும் ஆறராக்கியமாக இருக்கும் என்பது  நாம் 

எல்றலாரும் அறிந்துள்ள ஒன்றை. எவ்வளவு தான் நசல்வங்களும், வசதி வாய்ப்புக்களும் 

இருந்தாலும் மனம் சந்றதாசமாக இல்லாவிட்டால் எல்லாறம பயனை்றுப் றபாய்விடும் 

என்பதும், நாம் அறிந்தறத. நலமான உடறலக்கூட நலமை்ை மனம் றமாசமாகத் 

தாக்கிவிடுகிைது. எனறவ, ஆறராக்கியமான மனம் நகாை்டவறன இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியமான மனிதன் என்பது உறுதியாகிவிடுகின்ைது. 

 

இயற்னக ஒலி சிகிசற்ச பாறதகறள உங்களால் நிரவ்கிக்க முடியும். உங்கள் 

பாறதறய உள்முகமாக பாரத்்தால் இயற்னக ஒலி சிகிசற்ச பாறதறய அறிய 

முடியும். உங்கள் வாழ்க்றகயில் இயல்பு ஒன்றும்றபாது, உங்கள் தத்துவம் அறனத்தும் 

மாறி உங்கள் இயல்பு நநறியில் இயை்றகயின் ஆட்சி மாை்ைங்கள் அறிய முடியும். இது 

ஆழ்ந்த பயனுள்ள பாரற்வயில் உள்ளது. இயல்பு அறனத்தும் பிை றதறவகறள பூரத்்தி 

நசய்யும் பாதுகாப்பு நபட்டகங்களாக இருக்கிைது. 

 

இயற்னக ஒலி சிகிசற்சயின் அடிப்பறடயான றகாட்பாடு பஞ்சபூதக்நகாள்றக. 

உலகிலுள்ள நபாருள்கள் அதாவது பதாரத்்தங்கள் யாவும் ஐந்து பூதங்களாலானறவ. 

மை், அனல், புனல், வளி, நவளி ஆகியவை்றின் கூடட்ுசற்சரக்்றகயால் 

பருப்நபாருள்களும் கை்ணுக்குப் புலப்படாத - ஆனால் நசயல்பாடுகறளயுறடய - 

மனம் றபான்ை சூடச்ுமப் நபாருள்களும் ஆக்கப்படட்ுள்ளன. ஆக உடலும் மனமும் 

இறயந்த மனிதனும் இந்தச ் சரீரத்தின் நவளிறய உள்ள இயற்னக ஒலியும் ஒறர 

மாதிரியான நபாருள்களாலானறவ. 

 

பஞ்சபூதங்களாலான உலறக மனிதன் தன் ஐம்புலன்களால் அறிகிைான். நமய், 

வாய், கை், மூக்கு, நசவி ஆகிய நபாறிகள் முறைறய ஊறு (ஸ்பரிசம்), சுறவ (ரசம்), 

ஒளி (ரூபம்), நாை்ைம் (கந்தம்), ஓறச (சப்தம்) ஆகிய நபாருள்கறளக் கிரகிக்க 

முடிகிைது. ஆனால் நமய், வாய், கை், மூக்கு, நசவி ஆகிய நபாறிகள் நவறும் 

உறுப்புகள்தாம்; அவை்ைால் தம்றமக்கூடத் தாமாக அறிய முடியாது. நபாறிகளுடன் 

உள்ளுறையும் அந்தக்கரைமாகிய மனம் நபாருந்தினால்தான் உைரவ்ும் நிறனவும் 

ஏை்படும். 
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மனிதனுக்கு அந்தக்கரைங்கள் நான்கு - மனம், புத்தி, அகங்காரம், சித்தம். 

அதாவது சூடச்ுமமாகிய மனம் அதன் நசயறலப் நபாறுதத்ு நான்காகப் 

பிரிக்கப்படும். மனம் நிறனக்கும், புத்தி ஒப்பிடட்ு விசாரிக்கும், அகங்காரம் 

முறனப்றபத் தரும், சித்தம் நசயறல முடிக்கும். இவை்றை இறைப்பது அறிவு. வலி 

றவதறன ஆகியவை்றை உறுப்புகள் உைர முடியாது. ஏநனன்ைால் அறவ அசித்து, 

அந்தக்கரைங்களின் ஈடுபாட்டால் உறுப்புகளால் ஏை்படும் வாறதறய உைர 

முடிகிைது. ஆக றநாயுை்ை ஒவ்நவாருவனும் ஓரளவுக்கு றநாயறிபவனாக இருக்க 

முடியும். சாமானியரக்ள்கூட உறுப்புகளின் இயக்கங்களான மூசச்ுவிடுதல், 

நசரிமானம், நவளிறயை்ைம், வலி றபான்ை நசயல்பாடுகறள நுட்பமாகக் 

கவனித்துவருவதால் ஓரளவு உைர முடியும். பல்றவறு உைவுகள், 

பழக்கவழக்கங்கள், கால மாறுபாடுகள் ஏை்படுத்தும் உடல் மாறுதல்கறளத் 

நதரிந்துநகாள்வதும் சாத்தியமாகும்; இதை்குப் பழக்கம் றதறவ. 

அந்தக்கரைங்கறளக் கடட்ுப்பாட்டாலும் பழக்கத்தாலும் கூரற்மயாக 

றவத்துக்நகாள்ளுதல் யாவருக்கும் சாத்தியறம. இத்தறகய றகாட்பாடு 

றநாயாளிக்கும் மருத்துவனுக்கும் அறிதலில் சமமான நதாடக்க நிறலறயக் 

நகாடுக்கிைது. 

 

உயிறர சரீரம், நபாறிகள், மனம், அறிவு இறவ யாவும் இறைந்திருக்கும் 

நிறலயாகச ்சித்தரக்ள் கை்டதாலும் உடம்றபப் பல படிமங்கறளக் நகாை்டதாகக் 

கருதியதாலும் றநாறய நவறும் பிை்டத்தாலான உறுப்புகளின் றகாளாைாக அவரக்ள் 

காைவில்றல. றநாய்க்கூறு பை்றிய திரிறதாஷக் நகாள்றகயின்படி தன் ஸ்தூல 

உடலில் உள்ள ஏழு தாதுக்கள் - அதாவது ரசம், ரத்தம், மாமிசம், எலும்பு, நகாழுப்பு, 

மூறள (bone marrow) மை்றும் சுக்கிலம் ஆகியறவ - தம் நியதியின் குறியீட்டிலிருந்து 

றதாஷத்தால் றவறுபடட்ிருப்பறத ஒருவன் றநாய் என்று உைருவதாகச ்நசால்கிைது. 

றதாஷம் என்பது உைவு, சூழல் றபான்ை பருப்நபாருள்களின் குறை, மிறகயால் 

மடட்ுமன்றிக் கவறல, பயம் றபான்ை உைரச்ச்ிகளின் வீசச்ாலும் ஏை்படுகிைது. 

பின்னர ் தாதுக்கறளப் பாதிக்கிைது. ஆக றநாறய வறரயறுப்பதிறலறய அறத 

முதலில் தனதுடலில் உைருபவனாகிய றநாயாளியின் மனமும் அனுபவமும் 

இடம்நபறுகின்ைன. 

 

நம் இயல்பாரந்்த வாழ்க்றக றநாக்கிய நம்முறடய பைத்தில் இயை்றக ஒலி 

சிகிசற்ச முறை இயக்கறமப்புகறள றமம்படுதத்ுவதன் மூலம், வாழ்நாள் முழுவதும் 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத மீடட்ுநயடுக்கின்ைது. இந்த முறை எல்லா 

ஜீவராசிகளும் அதன், இயல்பாரந்்த நசாந்த உள்ளுைரவ்ுதுறையின் அணுகுமுறையில் 

வாழ்கின்ைன. அதன் அக மை்றும் புை சூழலின் மாை்ைங்களுக்கு ஏை்ப, ஆறராக்கிய 

நிறலயில் தன்றன பராமரிக்க இயல்பாரந்்த மருத்துவம் முறைறய நகாை்டுள்ளது. 

நமக்குள் இருக்கும் இயல்பாரந்்தசக்திறய, இம்மருத்துவத்தில் றதரச்ச்ி நபை்ைவர,் 

அவரிடம் உள்ள சக்தியால் தூை்டி விடட்ு நசயல் பட றவத்து, வியாதிகறள 

குைப்படுத்துவறத இயல்பாரந்்த மருத்துவம் ஆகும் 

 

நாம் பருகக்கூடாத ஒன்றைப் பருகறவா, உை்ைக் கூடாத ஒன்றை உை்ைறவா 

நசய்தால்  உடல் அதறன ஏை்றுக் நகாள்ளுவதில்றல, நாம் நசய்த ஒரு நசயலினுறடய 

விறளவு இந்தத் உடல் றநாய். எனறவ நாம் றநாறயக் நகால்லக்கூடிய மருந்துகறள 

உடந்காள்ளுகிறராம். ஏநனன்ைால், அது நவளிநிறலயில் ஏை்பட்டிருக்கிைது. ஆனால், 

உள்நிறலயிறல சில றநாய்கள் ஏை்படுகிை றபாது றநாறயாடு ஒப்பிட்டால் இன்னும் 

ஆழமான காரைங்களால் அறவ ஏை்படுகின்ைன. றநாய் குறித்த விழிப்புைரவ்ு என்று 

நாம் றபசுகிை றபாது, என்ன இருக்கிைறதா ஏை்றுக் நகாள்ளுங்கள் என்று 

நசால்லும்றபாது, றநாயிடம் நீங்கள் றதாை்றுப் றபாகிறீரக்ள் என்று அரத்்தம் இல்றல. 

றநாய் குறித்த உை்றமயான விழிப்புைரவ்ு உங்களுக்கு ஏை்படுகிைறபாது, அந்த 

றநாய்க்கு என்ன காரைம் என்கிை விழிப்புைரவ்ும் ஏை்படும். உங்கள் உடம்பின் எந்த 
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ஒரு பாகத்திை்கு நீங்கள் இயல்பு நிறலயில் ஒரு விழிப்புைரவ்ு ஏை்படுத்தினாலும், 

உடறன அங்றக நசல் நசயல் தூை்டப்படட்ு சில விஷயங்கள் அங்றக நடக்கின்ைன. 

உங்களுக்குள் இருக்கும் உயிரச்க்திதான் உடறல உருவாக்கியிருக்கிைது. உங்கள் 

எலும்புகள், ரத்தம், சறத, உங்கள் மூறள உட்பட எல்லாறம இந்த இயல்பு சக்தியால் 

உருவாக்கப்பட்டறவதான். நீங்கள் பிைந்த றபாது, உங்கள் உடல் சின்னஞ்சிறியதாய் 

இருந்து இன்று இவ்வளவு நபரியதாய் வளரந்்திருக்கிைது. நவளிறய இருக்கிை யாரும் 

அறத இழுத்துப் நபரிதாக்கவில்றல. உங்களுக்குள் இருக்கின்ை இயல்புதான் அந்த 

உடம்றப உருவாக்கிக் நகாை்டிருக்கிைது. இவ்வளவு உயிரச்க்திதான் நசய்கிைறபாது 

ஒரு சிறிய எலும்பு முறிறவறயா, றநாய்கறளறயா சரி நசய்ய முடியாதா என்ன? 

 

மனித உடல் றதான்றுவதும், இயங்குவதும், வளரவ்தும், அழிவதும் இயை்றக 

நிகழ்சச்ிகளாகறவ நடந்து நகாை்டு வருகின்ைன. உடல் எடுக்கப்பட்டதன் றநாக்கம் 

அறிந்து, அறிறவ உயரத்்தி இயை்றக ஒலி சிகிசற்சக்கு இறைதல் றவை்டும். இந்த 

வாழ்க்றகப் பயைத்திை்கு வசதியும், நபாருத்தமும் உள்ள வாகனமான இந்த உடறல, 

பழுதறடயாமல் இயல்பாரந்்த முறையில் காத்து இயக்கினால் தான் நாம் 

றமை்நகாள்ளும் இலட்சியத்றத காலத்றதாடு நிறைவு நசய்ய முடியும்.  

 

எல்லா உயிரக்ளின் ஞானஅடுக்ககளில் உறைந்துள்ள நசயல்பாடுகள் தான் இந்த 

இயல்பாரந்்த சிகிசற்ச. நவளியில் உள்ள விலங்கினங்கறள கவனித்துப் பாரத்்தால் 

நதரியும். நாய், பூறன இறவகளுக்கு உடல்நிறல சரியில்றலநயன்ைால் 

உைநவடுக்காது. அறதாடு இறவகள் அருகம்புல்றலக் கடித்துத் தின்னும். சிறிது 

றநரத்திறலறய வயிை்றில் நசரிக்காமல் தங்கிவிட்ட விஷப்நபாருள்கறள கக்கி 

விடுகின்ைது. நாய்க்கு எப்படி அருகம்புல் நதரியும். அதன் இயல்புைரவ்ில் 

பதியப்படட்ுள்ள மருத்துவக் குறிப்பு ஞாபகத்தில் வந்து வழிகாடட்ுகின்ைது. 

நம்மிடமுள்ள இயல்புைரவ்ின் பதிவுகள் மூலம் நமது றநாய்கறளக் கறலயும் 

இயல்பாரந்்த மருத்துவ முறைறய இயை்றக ஒலி சிகிசற்சயாகும். 

  

இந்த இயல்பாரந்்த சிகிசற்சயால் மிகசச்ரியான மனித உடறல இயக்க 

நசய்கிைது. உடலில் உள்ள ஒரு நவடட்ுக்காயத்றத சரி நசய்கின்ைது. உயிரை்ை உடலில் 

நவடட்ுக்காயத்றத குைப்படுத்துவதில்றல. எனறவ, இந்த நசயல்பாடுகள் 

இயல்பாரந்்த சிகிசற்ச முறைகளாகும். இதன் முழுறமயான புலனாய்வு உடல், மனம், 

உைரச்ச்ி ஆகியவை்றின் ஒருங்கிறைந்த நசயல்பாடற்ட ஈடுபடுத்துகின்ைது. 

 

இன்று நிலவும் மாைான பழக்கவழக்கங்களாலும், தவைான சிந்தறனப் 

றபாக்காலும் இன்னும் பிை காரைங்களாலும் உடலில் றவை்டாத நபாருள்கள் 

றசருகின்ைன. அறவ காலகாலத்தில் நவளிறயறிவிட்டால் சிக்கல் இல்றல. பல 

சமயங்களில் றவை்டாத அந்நியப் நபாருள்கள் றதங்கி நிை்கின்ைன. காலம் கடந்த 

இறவ நவளிறயை முயலும் றபாது வலிறயா றவறுவித சங்கடங்கறளறயா 

ஏை்படுத்துகின்ைன, அவை்றை றநாய் என்கிறைாம். 

 

ஓவ்நவாரு நாளும் ஒவ்நவாரு நிமிடமும் ஒவ்நவாரு நநடியும் நமது இயல்புத் துறை 

மூலம் பல அை்புதமான நசயல்கறள இயல்பாய் நசய்து நகாை்றட இருக்கின்ைன. 

ஓவ்நவாரு நாளும் பல றகாடி அணுக்கள் பிைக்கின்ைன. பல றகாடி அணுக்கள் 

அழிகின்ைன. இந்த இயல்புதுறை நசய்கின்ை நசயல்களுக்கு ஏை்ப உங்கள் உடலில் 

நிகழ்சச்ிகள் இயங்கிக் நகாை்டு இருக்கின்ைன. இதன் மூலம் உடலில் இயக்கங்கறள 

சரிநசய்து ஆை்ைறல நகாடுத்துக் நகாை்டு இருக்கின்ைன. ஓவ்நவாரு நாளும் உங்கள் 

இதயம் பல முறை துடிக்கின்ைது. நீங்கள் சுவாசிக்கும் காை்றில் உங்கள் 

நுறரயீரலிருந்து  ஆக்ஸிஜன் எடுத்துக் நகாை்டு காரப்ன்றட ஆக்றஸறட 

நவளிறயை்றுகிைது. உங்கள் சிறுநீரகங்கள் இரத்தத்றத வடிகட்டி நசச்ுக்கறள 

நீக்குகிைது. உங்கள் கறையம் இரத்தத்தில் உள்ள சரக்்கறரறய கடட்ுப்படுத்தி 

இன்சுலின் மை்றும் குளுக்றகாறஸ சுரந்து நிறலப்படுத்துகிைது. 
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இந்த உடம்பு தன்னிறைவுறடயது தானியங்கி. இதனுள் நாம் 

உைவுப்பை்டங்கறளப் றபாட்டால் அவை்றை உயிர ் பை்டங்களாக்கி உடல் 

வளரச்ச்ிக்கும், றவறலயால் உை்டாகும் குறைறவ நிரப்புவதை்கும் உடல் தாறன 

பயன்படுத்திக் நகாள்கின்ைது. உடல் ஒரு அை்புத இயந்திரம். இதறனப் பாரத்்றத பிை 

இயந்திரங்களும் ஆக்கப்படட்ுள்ளன என்ைால் அது மிறகயாகாது. இது தனக்கு 

றவை்டிய நபாருள்கறளத்தாறன உை்டாக்கிக் நகாள்ளும் ஒரு நபரிய 

நதாழிை்சாறல. இதில் எத்தறனறயா பிரிவுகள் இயங்குகின்ைன. இறவ ஒன்றுடன் 

ஒன்று இறைந்து பைியாை்றுவறத எை்ைி எை்ைி வியப்பிலாழ்கின்ைனர ்அறிஞர ்

அறனவரும்.  

 

பருவறவறுபாடு, பாரம்பரிய கருவறமப்பதிவு, வானில் றகாள்களின் ஓட்டத்திலும் 

றசரக்்றகயிலும் ஏை்படும் நிறலமாை்ைம் இறவ இயை்றகச ் சக்தியால் றநரும் 

பாதிப்புகள் ஆகும். இந்த விறளவுகளிலிருந்து காத்துக் நகாள்ள இயை்றக, சில தடுப்பு 

வசதிகறளச ்நசய்து றவத்திருக்கிைது.  

 

றநாயின் துன்பம் உடறலப் பாதிப்பறதாடு விடுவதில்றல. மனதின் 

நசயல்திைத்றதயும் பாதிக்கச ் நசய்கிைது. சமுதாயத்றதாடு நாம் நதாடரற்பயும் 

அறவ நகடுத்து விடுகிைது. எனறவ, எக்காரைத்றதயும் நகாை்டும் உடலுக்கும், 

மனத்திை்கும் பிைக்கு வராமல் பாரத்்துக் நகாள்ள றவை்டும். 

 

உடலும், மனமும் இறைந்த அந்தக் கூடட்ுைவிறலறய இந்த வாழ்க்றகயானது 

அறமந்துள்ளது. உடலும், மனமும் எப்றபாது பிைக்கு ஏை்பட்டாலும் அந்தப் பிைக்கு 

தான் றநாய் உடலுக்கும், மனத்திை்கும் நட்பு நீடித்தால் இயல்பாரந்்த வாழ்க்றக 

என்கிறைாம். மனதில் ஏை்படுகின்ை குழப்பம் உடறல பாதிக்கின்ைது. 

  

இயை்றக ஒலி சிகிசற்சயில் உடலில் றசரந்்திருந்த விஷப் நபாருள்கறள 

அறனத்தும் நவளிறயை்ைப்பட்டபின் இயல்பு சிகிசற்ச ஆரம்பமாகிைது. உயிரணுக்கள் 

முழுறம நபறுகின்ைன. உடல் புதுறம நபறுகிைது. அசுத்தங்கள் நீங்கி 

சுத்தமறடகின்ைன. தவைான சிகிசற்ச மூலம் ஏை்படுத்தும் தறடகறள நீக்கி, 

முழுறமயான இயல்பாை்ைல் ஏை்படுத்துகிைது. ஒரு நவடட்ு காயம் ஏை்பட்டால் உங்கள் 

நரம்பு மை்டலம் இரத்தப் றபாகறக கடட்ுப்படுத்துகின்ைது. அவறர நரம்பு மை்டலம் 

என்கிை உள்றள வசிக்கிை மருத்துவர ்ஆவார.் 

 

உடல் பிராைசத்தியால் இயங்குகின்ைது. பிராைசக்தி குறைந்தால் உடலின் 

இயக்கம் குறைந்து மலத்றத நவளிறயை்றும் றவறல தறடபடுகின்ைது. சூழ்நிறல 

மாை்ைங்கள் உடலும், உடலியக்கமும் பாதிக்கப்படுகின்ைன. புைச ் சூழலாலும், 

மாசுபாடுகளாலும், அழுக்குகள் நுறழவதால் உள்உறுப்புகளாகிய இதயம், நுறரயீரல், 

கல்லீரல், மை்ைீரல், சிறுநீரப்்பிரித்தி, சிறுநீரகம், தறசகள் முதலியவை்றின் 

இயக்கங்கள் சிறிது தறட ஏை்படலாம். இதனால் றவை்டாத நசச்ுப் நபாருள்கள் 

உடம்பினுள் றதங்கி நின்று உடலுக்கு றநாய்கள் உை்டாகின்ைன. அவை்றை புரிந்து 

நகாை்டால் றநாய்களுக்கு இயை்றக ஒலி சிகிசற்ச நசய்வது எளிதாகும். றமலும், 

உடம்பில் நவவ்றவறு காரைங்களால் றநாய் வந்தாலும் மூல உருவம் ஒன்று தான். 

அதாவது றவை்டாதவை்றை நவளிறயை்றுவறதப் நபாருத்து மாறுகின்ைது. 

 

றநாயுை்ை உறுப்றபயும், அதன் நசயல்கறளயும் துல்லியமாக அளப்பதுதான் 

றநாய் முதல்நாடல் என்று இப்றபாது ஏை்கப்படட்ுள்ளது. இம்முறையில் றநாயாளியின் 

றநாய் பை்றிய அனுபவமும் வருைறனயும் முக்கியமல்ல, அல்லது இரை்டாம் படச்ம். 

உயிரை்ை சடலத்தினுள் காணும் உறுப்புகளின் கட்டறமப்பு பை்றிய அறிறவக் 

நகாை்டு உயிருள்ள றநாயாளிகளுக்கு மருத்துவம் நசய்தல் அறலாபதி முறையின் 

சித்தாந்தம். உயிரை்ை உடல் அறிவுக்கு வழி வகுத்தாலும், உயிருள்ள றநாயாளிறயயும் 
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சுய உைரவ்ை்ை சடலத்றதப் றபான்ை நபாருளாகக் கருத றவை்டிய நிரப்்பந்தம் 

இம்முறையில் உள்ளது எனத ்தத்துவ அறிஞரக்ள் கூறுகின்ைனர.் 

 

உடலும், மனமும் ஆறராக்கியமாக இருந்தால் எந்த றவறலறயயும் சலிப்பின்றி 

நசய்யமுடிகிைது. ஆனால், எப்றபாதுறம அப்படி ஆறராக்கியமாக றவத்துக்நகாள்ள 

முடிகிைதா? அதுதாறன முடியவில்றல. தை்றபாது சிறுவயதுக்காரரக்ள் கூட சரக்்கறர, 

மூடட்ுவலி, இரத்த அழுத்தம், இருதய றநாய், புை்றுறநாய், உடல்பருமன், என்று 

ஆஸ்பத்திரிக்கும் மருந்துக்கறடக்கும் அறலகிைாரக்ள். காரைறம வாழ்க்றகமுறை 

மாறிவிட்டதுதான். சரி, அப்படிநயன்ைால் இதை்நகல்லாம் எங்றக தீரவ்ு காை்பது? இது 

அறலாபதி பை்றி அல்ல, சித்த றவத்தியம் பை்றி அல்ல, ஆயுரற்வதம் பை்றி அல்ல, இது 

முழுக்க ஆறராக்கியம் பை்றியது! இதை்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் “இயல்பாரந்்த 

மருத்துவம்.” தை்கால நவீன மருத்துவத்தில் றநாய்களும், றநாய்க்கான 

சிகிசற்சகளுக்கும் மடட்ுறம முக்கியதத்ுவம் தரப்படும் றவறளயில், றநாய் 

தடுப்புக்கும், நம் ஆறராக்கியம் றபைலுக்கும்கூட சம அளவு கவனம் அளிக்கும் 

றநாக்கத்தில் துவக்கப்பட்டதுதான். இது முழுக்க ஆறராக்கியம் பை்றியது! மனிதனின் 

ஆறராக்கியத்திை்கு எது றதறவறயா அறவயறனத்தும் இங்கு 

உபறயாகப்படுத்தப்படும். 

 

வி ிப்பில் மல்லோந்து படுக்கவும். போதங்கள் இ ை்டும் கதோடோமல் 

அகை்டிருக்கட்டும். னககள் இ ை்னடயும் உள்ளங்னக ரமல்ரநோக்கி இருக்குமோறு 

உடரலோடு ஒட்டி னவயுங்கள். போதங்கள், முழங்கோலின் ஆடு னத, புறங்னககள், 

முழங்னககள், ரதோள்பட்னட பகுதி, பிட ி ஆகியனவ தன ரயோடு படிந்த நினலயில் 

இருப்பது அவசியம். 

  

இயற்னக ஒலி சுவோ த்தில் மனனத க லுத்தவும். கை்கனள மூடி அகமுகமோக 

உடனல உற்று ரநோக்குங்கள். இந்த நினலயில் உடல் போ மற்றதோகிறது. எனடனய 

தன  தோங்குவதோல், உடலின் அத்தனன உள்-கவளி உறுப்புகளுக்கும் பூ ை ஓய்வு 

கிட்டுகிறது. தனல முதல் கோல் நுனி வன யுள்ள உள்முக இயக்கங்கனள கதளிவோக 

மனக் கை்ைில் போருங்கள். இனத வழிமுனற இயற்னக ஒலி சிகி ன்  முனற என 

உை வ்ீ க்ள். பழுதோன உறுப்புகளுக்கு உங்கள் பி ோை  க்தியோல் ஆற்றல் 

ககோடுங்கள். இந்த சிகி ன்  வோழ்க்னகனய ரமம்படுத்த க ய்கிறது. இது உடலின் 

சுனமகனள இந்த உை வ்ு எளிதோக்குகின்றது. இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியத்தில் 

இனைக்கப்படும் ரபோது, உள்ளோர ோக்கிய மூலத்தின் மூலம், ஆர ோக்கியத்னத 

அளிப்பனத உை வ்ீ க்ள். இதன் சிறப்புகளோல் ஒவ்கவோருவரும் தனக்குத் தோரன 

மருத்துவ உடனல  மன் க ய்து இைக்கம் கோை்பரத எளிய ஒப்பற்ற, சிறந்த 

முழுனமயோன சிகி ன்  முனறயோகும். 

 

உலகில் உள்ள லட்றசாப லடச் உயிரக்ளும் இயை்றகறயறய ஆதாரமாகக்நகாை்டு 

வாழ்கின்ைன. அறவகள் எந்த வித மருத்துவ முறைகறளா, மருத்துவ மறனகறளா, 

மருந்துகறளா, மருத்துவரக்றளா இல்லாமல் றநாயின்றி வாழ்கின்ைன. ஆனால் மனிதன் 

மடட்ுறம உடலுக்கு றதறவயானவை்றை உை்ைாமல் வாய்க்கு ருசியானறவகறள 

சாப்பிடட்ு, உடலுறழப்பு இல்லாமல், அருந்த றவை்டியறத அருந்தாமல், கழிக்க 

றவை்டியறத சரிவர கழிக்காமல், உடல் நலத்றத நகடுத்துக்நகாை்டு தானும் 

அவதிப்படட்ு அடுத்தவறரயும் அவதிக்கு உள்ளாக்கி இயை்றகக்கு எதிராக 

றநாய்நநாடியுடன் காலம் கழிக்கிைான். இயை்றக வாழ்க்றக முறைறய விடுத்து மை்ை 

மருத்துவ முறைகறள பின் பை்றுவதால் நாட்டில் நாளுக்கு நாள் றநாய்கள் 

அதிகமாகின்ைன. ஒரு றநாறய குைபடுத்த மருந்து உை்டால் பல புது றநாய்கள் 

வருகின்ைன. எனறவ, இது நபாருத்தமான தீரவ்ாக இருக்க முடியாது. 

 

ஒற்னற க ல்லில் இருந்து நம்னமப் பனடத்து, இந்த நிமிடம் வன  நம்னம 

இயை்றக ஒலி சிகிசற்சக் ககோை்டிருக்கும் நம் உடல் என்னும் மருத்துவன  முழு 
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பலத்துடன் இயங்க அனுமதிப்ரபோம். நம் பழக்க வழக்கங்கள் மூலமும், பயத்தின் 

மூலமும் நோம் ஏற்படுத்தும் க யற்னக இனடயூறுகனளக் னகவிடுரவோம். 

 

இயல்பு சிகிசற்ச முறையில், றயாகாசனங்களின் சிைப்றபயும் தனதாக்கிக் 

நகாள்கின்ைது. றயாகாசனங்களில் உடல் நிறல, மூசச்ு நிறல, மன நிறல 

ஆகியவை்றின் கவனம் நசலுதத்ுகின்ைது. இதன் சிைப்புகளால் ஒவ்நவாருவரும் 

தனக்குத் தாறன மருத்துவ உடறல சமன் நசய்து இைக்கம் காை்பறத எளிய ஒப்பை்ை, 

சிைந்த முழுறமயான சிகிசற்ச முறையாகும். 

 

இயை்றக ஒலி சிகிசற்சக்கு ஒரு விரிவான பாரற்வயால் நம்மிடமுள்ள 

உள்வளங்கறள இறைக்கச ் நசய்து இயல்புைரற்வ விழிப்பறடயச ் நசய்து 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்தின் நதளிறவ ஏை்படுத்தி ஆத்மா விழிப்புக்கு வழி 

றகாலுகின்ைது 

 

இந்த இயை்றக ஒலி சிகிசற்ச குறுக்கீடுகறள நீக்குகிைது. இது நரம்பு மை்டலம் 

வழியாக உடலில் உள்ள ஒவ்நவாரு ஒை்றை நசல்களிலும் நதாடரப்ு நகாள்கின்ைது. 

இதில், நாம் ஒவ்நவாரு தனிப்பட்ட உடல், மனம் மை்றும் ஆத்மாறவ 

ஒன்றிறைக்கின்ைது. இந்த இயல்பான சிகிசற்சயின் இயல்பு ஆை்ைல் உள்ளாரந்்த 

இயல்புைரவ்ுகளில் இருக்கின்ைன. இயை்றக ஒலி சிகிசற்ச, இயை்றக சாரந்்த 

இயல்பாரந்்த வாழ்வியல், தரம்ம், பக்தி, றசறவ றபான்ைவை்றுள் இயல்புைரவ்ுகள் 

விழிப்பறடகின்ைன.  

  

நம்னமக் குைப்படுத்த கவளிரயயிருந்து ஆட்கள் வ த் ரதனவயில்னல. 

 

நம் இயல்போன ரநோக்கத்தில் நம்முனடய ரவனல க ய்ய ஈடுபடும்ரபோது, நம் 

இயற்னக ஒலி சிகி ன்  முனற இயக்கனமப்புகளின் ஆத வு ரமம்படுவதன் 

மூலம், வோழ்நோள் முழுவதும் நம் இயல்போன ஆர ோக்கியம் எளிதோகும். 

 

 

 

 

7. முழுனமயோன இயல்போ ்ந்த மருத்துவம் 

(Holistic Innate Medicine) 

 
 

“இயல்போகத் ரதோன்றும் நன்னம, தீனமனயப் பற்றிய நன்னமயோக கருதி 

சிந்தித்துை ்ந்து நன்னமனய நோடுபவ க்ளுக்ரக இயல்போ ்ந்த மருத்துவம்.” 

 

ஆழ்ந்த தன்னோ ோய் ச்ியோலும், கூ ்ந்து கவனிப்பதோலும் தனது இயல்போ ்ந்த 

 க்தி கை்டு ககோள்ள முடியும். உடலியல் அறிவின் துனைக்ககோை்டு 
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உங்களுக்குள் ஒளிந்திருக்கும்  க்தியோல் அறிய ரவை்டும். இதன் மூலம் நீடித்த 

இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியம் னகவரும். 

 

மனிதன்றதான்றிய காலம் முதறல மருத்துவமும் இருந்து வந்துள்ளது. 

இயை்றகயின் மாை்ைங்களால் மனிதனுக்கு ஏை்படும் றநாய்கள் ஏராளம். இதனால் 

ஆரம்ப காலங்களில் ஏராளமாறனார ் பலியாயினர.் இப்படியான றநாய்கறள 

என்னநவன்று அறியாது றபய், பிசாசு, நதய்வக்குை்ைம் என இவரக்றள அதை்கு ஒரு 

நபயரிடட்ுக்நகாை்டனர.் நாடக்ள் நசல்லச ் நசல்ல, நகாஞ்சம் நகாஞ்சமாக நதளிவு 

நகாை்ட மக்கள் ஞானிகள், ரிஷிகள், சித்தரக்ள், முனிவரக்ள் றபான்ைவரக்றள நாடிச ்

நசன்ைனர.் இவரக்ளின் அறியாறமறயயும், றநாயின் தாக்கத்தால் அவரக்ள் படும் 

றவதறனகறளயும் கை்ட சித்தரக்ள் தங்களின் தவப் பயனால் மனித உடல்கூறுகறள 

கை்டறிந்தனர.் இவை்றின் நசயல்பாடுகறள துல்லியமாக கைித்தனர.் 

பிரபஞ்சத்திை்கும் மனித உடலுக்கும் உள்ள நதாடரப்ுகறளக் கை்டு றகாள்களின் 

ஆதிக்கம் மிகும்றபாது மனிதனுக்கு ஏை்படும் பாதிப்புகறள அறிந்து நகாை்டனர.் 

இதனால், புரியாத றநாய்கள் எதனால் ஏை்படுகிைது என்பறத ஆராய்ந்தனர.் மனித 

உடம்பினுள் உள்ள எலும்பு, தறச, நரம்பு இரத்த நாளங்கள் அறனத்தும் ஒன்றுடன் 

ஒன்று பின்னிப் பிறைந்துள்ளன. நாடிறயப் பிடித்துப் பாரத்்தவுடன் எந்த உறுப்பு 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளது என்பறத சித்தரக்ள் கை்டறிந்தனர.் றநாய்க்கு மருத்துவம் 

நசய்வறத விட அந்த றநாய் உருவாக காரைம் என்ன என்பறத அறிந்து அதறன 

றவறராடு அகை்ை மருத்துவம் நசய்தனர.் இதை்கு மூலிறககறளப் பயன்படுத்தினர.் 

பல இயை்றகயான முறைகளால் ஆறராக்கியத்றதப் றபைக்கூடிய வழிகள் 

பலவாை்டுகாலம் பயன்பாட்டில் இருந்துவருகின்ைன. இந்த பாரம்பரிய தமிழ் 

மருத்துவம் இரை்டாயிரம் ஆை்டுகளுக்கு முன்பாக றதான்றியது. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவம் நதான்றமயான இயை்றகயானது. அது பை்றடய 

மக்களின்  பை்பாடு, நாகரிகம் ஆகியவை்றுடன் இறைத்து வளரந்்தது. பழங்காலத் 

தமிழரக்ள் பூதவியல்(Five Elements) வானவியல்(Astronomy), வனவியல் (Forest Science), 

விலங்கியல்(Zoology), தாவரவியல்(Botany), கைியவியல்(Astrology), 

இயை்றகயியல்(natural Science), குமுகாயவியல்(social Science), நசயல்முறையியல் 

(Applied Science), மனித உடலியல் (Human Physiology), உயிரத்் நதாழில் நுட்பவியல் (Bio-

technology), றநாய்க்குை குறியியல் (Pathology) றபான்ை பல துறைகளில் அறடந்த 

றதரச்ச்ியினால் இயல்பாரந்்த மருத்துவத்றத உருவாக்கினாரக்ள் என்பதை்குச ் சங்க 

நூல்களும் மருத்துவ நூல்களும் சான்ைாக விளங்குகின்ைன. 

 

ஆறராக்கியத்துடன் நீை்ட காலம் இந்த நிலவுலகில் வாழ்வது என்பது மனிதனது 

சாதறனக்கு உட்பட்டறத. இதை்கான வழிவறககறள நம் நாடட்ுச ்சித்தரக்ள் எழுத்து 

வடிவில் விடட்ுச ் நசன்றிருந்தாலும், அவரக்ள் றகயாை்ட பரிபாறஷச ்

நசாை்நைாடரக்ளின் முழுப் நபாருளும் விளங்காதிருந்த காரைத்தால் இந்த 

மருத்துவம் பல நூை்ைாை்டுகளாக மூடு மந்திரமாகறவ இருந்தது. நதாடரந்்து பல 

ஆை்டுகாலமாக ஆராய்சச்ியின் பயனாக இயல்பாரந்்த வழி மருத்துவமுறை 

அறனத்து மக்களுக்கும் றகக்கூடி வருகின்ை அளவுக்கு நதளிவாக்கி உள்றளாம்.  

 

இயல்பு மூலம் றநாய் நீக்குதல், இயை்றகப் பாதுகாப்பு என அறனத்து உடல் இயல்பு 

சூத்திரங்கறளயும் திரும்ப உறரப்பறவ. இயல்பாரந்்த மருத்துவ முறையில் தன்றன 

இயை்றகயுடன் இறைதத்ுக் நகாள்ள நசய்கின்ைன. அதில் தான் ஒத்திறசவு மனித 

வாழ்க்றக நம்பிக்றகயில் உள்ளது. இயை்றக ஒரு பாதுகாப்பு என்பது றநாய்களுக்கு 

இராசயை தடுப்புக்கு எதிராக ஒரு நிறலப்பாட்டில் உள்ளது. றநாய் மை்றும் சுய தடுப்பு 

உள்ளாரந்்த இயல்பு பாதுகாப்பு நநறிமுறைகள் உள்ளன. இயல்பு மூலம் நீக்குதல் படி 

றநாய்கறள அதன் இைக்கமான சூழலில் நவளிறயை்றும் றபாது தன்றன 

குைப்படுத்திக் நகாள்ள உடல் முயை்சிக்கும். இயல்பான ஆறராக்கியத்றதப் 

பராமரிப்பறத இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தின் றமயமான அம்சமாகும்.  
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இயல்பாரந்்த மருத்துவ முறையில் றநாயின் பரிைாமங்கள் அறியப்படுகின்ைன. 

இயை்றகயின் முழுறமயான நபாருள்களும், இயல்பின் உடந்பாருள்களும் 

நூை்றுக்கைக்கான கலப்பு இந்த மருத்துவத்தில் இருக்கின்ைது. இதன் புரிதல் மூலம் 

நதளிவு நபைச ்நசய்கின்ைது. இத்துறை நமய் ஞானத்றத அடிப்பறடயாகக் நகாை்ட 

விஞ்ஞானம். உடலியக்கத்றதயும், உயிறராட்டத்தின் மாறுபாடில்லா தன்றமறயயும் 

ஆதாரமாகக் நகாை்டு நசய்யப்படுகின்ை ஒரு மருத்துவம். 

 

உள்முகசிகிசற்ச இயல்பாரந்்ததாக இருக்க முடியவில்றல. ஏநனனில், 

நவளியுலகப் புலனாய்வும், உள்ளாரந்்த புலனாய்வும் மை்றும் இயை்றக மருத்துவத்தில் 

பராமரிப்பு ஆகிய மூன்றும் இறைக்கப்படறவை்டும். இவை்றைப் பை்றிய ஒரு 

புரிதறல இயல்பாரந்்த மருத்துவமுறை நமக்கு தருவிக்கின்ைது. 

 

இந்த மருத்துவ முறை இயை்றகயின் விதிகளுக்கு ஏை்ப இயல்பாக 

நசயல்படுகிைது. இது எளிறமயானது, முழுறமயான நலத்றத மீடட்ுத் தருவது, பக்க 

விறளவுகளை்ைது. இந்த மருத்துவ முறையில் இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, 

தாவரவியல் மருந்துகளால் உடலில் உள்ள இயல்புைரவ்ுகளுக்கு றமலும், சக்திறய 

நகாடுத்து றநாய் எதிரப்்புத் திைறன அதிகப்படுத்துகிைது. இதில் உடல் தன்றனத் 

தாறன குைப்படுத்திக் நகாள்ளும் ஆை்ைறல  அறியச ்நசய்கின்ைது.  

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவம் உடலில் இயல்புக்கும், நவளிறயயுள்ள இயை்றகக்குமான 

உறரயாடலாக அறமந்து உடறலயும், மனத்றதயும் சுயநிறலயில் நிறுத்தி, 

உைரவ்ுகறள கடட்ுப்படுத்தி, இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்திை்கு வழிவறககறள 

நசய்கின்ைது. 

 

இயல்பாரந்்த  மருத்துவம் என்பது ஆத்மாவின் இயல்பாரந்்த இயல்புைரவ்ின் 

ஞானஅடுக்ககளில் உறைந்துள்ள நசயல்பாடுகள் மூலம் நமது றநாய்கறளக் கறலயும் 

முறையாகும். இந்த  மருத்துவம்  உடலின் இயல்றபப் பை்றிய ஒரு புரிதறலயாகும். 

இயை்றகயாகறவ உடலில் உள்ள இயல்புைரவ்ின் உறைந்துள்ள பதிவுகறள, 

இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, வரம்ம், குத்தூசி மை்றும் மூலிறக மூலமாக உடலுக்கும், 

மனத்திை்கும் சிகிசற்ச அளித்து, றநாய்கறளக் கறலயும் ஒரு அை்புத, ஒப்புயரவ்ை்ை 

நதய்வீகமருத்துவ முறை ஆகும். மக்களுக்காக சான்றைாரக்ளால் நதாகுத்து, 

எளிறமயாக்கிக் நகாடுக்கப்பட்ட இயல்பாரந்்த ஞானங்கறள அடிப்பறடயாக 

நகாை்ட வாழ்க்றக முறைறய இயல்பாரந்்த மருத்துவம். 

 

    ஒருவரது குைம், நசயல்பாடு, றநாய்க்கு ஆடப்டும் தன்றம றபான்ைவை்றிை்கு 

ஒருவரது இயல்புைரவ்ின் உறைந்துள்ள நசயல்பாடுகளில் நபாறுப்பாகிைது என்று. 

சுருங்கச ்நசான்னால் நமது அடிப்பறடப் பை்புகள் அறனத்திை்கும் இயல்பு ஆை்ைல் 

நபாறுப்பாகிைது. எனறவ, ஒருவரது றநாய்க்கு ஆட்படும் தன்றம, றநாய் பாதிப்பு இறவ 

அறனத்தும் இயல்புத் துறையில் பதிவாகிைது. இதன் தன்றமறய நபாருத்து 

இயல்பாரந்்த ஆை்ைல் நுை்ம அளவில் நவளிப்படத்தான் நசய்யும். இந்த 

மருத்துவத்தின் தத்துவத்தின்படி இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, வரம்ம், குத்தூசி 

மை்றும் மூலிறகயில் உள்ள நுன்மமான இயல்பாரந்்த ஆை்ைலின் அடிப்பறட 

பாதிப்புகள் அறனத்திை்கும் மருந்தாகிைது. 

 

இயல்பாரந்்தயாை்ைல் கருவில் இருந்து இைக்கும் வறர உயிருக்கும், உடலுக்கும் 

பாதுகாப்பு அரைாக இருக்கின்ைது. இயல்பாரந்்த மருத்துவ முறையில் றநாய் வராமல் 

தடுக்க இயல்பாரந்்த ஆை்ைலுக்கு சக்திறய அதிகரிக்கச ் நசய்து பாதுகாத்து, 

புதுப்பிதத்ு, உறுதிப்படுத்திக் நகாள்ள நசய்கின்ைது. இந்த மருத்துவ முறையில் 

மருந்துகள் இயல்பு நிறலகறள மீடட்ு ஆறராக்கியத்திை்கு வழிவறக நசய்கின்ைது. 
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இன்று நாம் கவறலப்படும் கறடசி விஷயமாக உடல்நலன் இருக்கிைது. ஆனால், 

மனித இனத்திை்கு அதுதான் அடிப்பறட. நாம் உடறலக் கவனிப்பதில்றல. 

இயை்றகயான அதன் உயிர ்ஆை்ைறல அறிந்து நகாள்ளாமல், அறத இயந்திரத்றதப் 

றபால அலட்சியமாகக் றகயாள்கிறைாம். முழுவதுமாக நவடந்டறியப்படட் ஒரு மரம், 

அதன் றவரில் இருந்து துளிரத்்து வருவதில்றலயா? அதுறபாலத்தான் மனித உடலும். 

உடலுக்கு எதிரான பழக்கவழக்கங்கறள மாை்றிக் நகாை்டாறல அது சிைப்பாக 

இயங்கும். இயை்றகயின் ஒரு பகுதி தான் மனிதன். ஆனால் இயை்றகறயாடு 

இறைந்த நிறலறய மனிதனின் இயல்பு நிறலயாகும். அந்த இயல்பு நிறலயில் 

இருந்து வழுவுதல் உடலில் கழிவுகள் றதங்குகின்ைன. இயல்புக்கு ஒவ்வாத 

நபாருடக்ளும், கழிவுகளும் நவளிறயை்றுவறத றநாய் என்கிறைாம்.  

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவமுறை என்பது இயை்றகயிறலறய மனித உடல், தமக்கு 

தாறம சமன் நசய்து றநாறய குைமாக்கும் முறையாகும். இந்த மருத்துவமுறையில் 

உடலில் றநாய் காரைிகள் மை்றும் விசத்தன்றம மை்றும் றதறவயை்ை கழிவுகறள 

நவளிறயை்றுவதன் மூலமாக, றநாய் குைமாக்கப்படுகிைது. இந்த மருத்துவமுறை 

மனித உடல் ஐந்து பூதங்களின் அடிப்பறடயில் ஆனது. மனித உடலின் றநாய்கறள 

அந்த பருப்நபாருடக்றள றவத்றத குைப்படுத்த நசய்கின்ைது. 

 

 றநாயில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு றநாய் எதிரப்்பு மை்டலம் இயல்பாரந்்த 

இயை்றக ஓட்டத்றத சீரக்ுறலக்கின்ைது. இதறன இயல்பாரந்்த மருத்துவம் 

மீடக்ின்ைது. இந்த முறையின் முக்கியமான தத்துவம் நபாதுவாக உள்ள மருத்துவ 

முறைகளில் இருந்து றவறுபடுகின்ைது. இது தனிநபரின் உடல், மனஉைரவ்ு, மரபு, 

சுை்றுசச்ூழல் முதலியவை்றின் சமூகக் காரைிகறள எடுத்து அறிகுறிகளின் 

காரைத்றதக் கை்டறிந்து அதில் றநாயாளிகளின் நசயல்பாடுகளில் உள்ள 

தறடகறள அகை்றுகிைது. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தின் மூலம் றநாய் நீக்கும் முறை இயை்றகயின் பல்றவறு 

அணுகுமுறைகறள பயன்படுத்தி இயல்பாரந்்த தனித்த அறமப்பாகின்ைது. இந்த 

மருத்துவ முறைறய பயன்படுத்தி ஒருவறர குைப்படுத்த பூமி, நீர,் காை்று, நநருப்பு, 

ஆகாயம் ஆகிய இயை்றகயின் ஐந்து கூறுகளின் உதவியுடன் மீை்டும் உடல் 

இயல்புகறளத் தூை்டும் ஒரு அறிவியல் முறையாகும். இது ஒரு தனிப்படட் மூலிறக 

சிகிசற்ச முறைகளின் திைனின் கவனம் நசலுத்துகின்ைது. நவீன மருந்துகள் 

றபாலல்லாமல் உைவாக ஒருங்கிறைந்து றநாய்கறளக் கறளகின்ைது. நபாதுவாக 

பாரம்பரிய மருத்துவம் இறைந்த ஒரு மூலிறக சிகிசற்ச முறைறய 

பயன்படுத்துகின்ைது. இது உடல் இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத அறடய 

முழுறமயான இயை்றக முறைகறள ஆறராக்கியத்றத அறடய முழுறமயான 

இயை்றக முறைகறள ஒருங்கிறைக்கிைது. இதில் உள்ள மூலிறக மருந்துகள் உடலில் 

சுயமாகக் குைப்படுத்தும் இயல்பாரந்்த ஆை்ைறல பலப்படுத்தி அதிகரிக்கச ்

நசய்கின்ைது.  

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவமுறை ஒரு இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்தின் ஒரு விரிவான 

பாரற்வறய வழங்குகின்ைது. இது இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, வரம்ம், குத்தூசி 

மை்றும் மூலிறகயியலியின் ஆரம்பம் தான். இதன் நதாடக்கம் இயை்றகயின் 

கல்விமுறையின் மூலம் உடம்பின் இயல்றப இந்த மருத்துவ முறை விரிவாக 

ஆராய்கின்ைது. உடல்நவறும் மூல நவளிப்பாட்டின் ஊடகம் தான். உங்கள் சுயமாகிய 

மூலம் தான் உடலின் இயல்புகறளயும், மனதின் இயல்புகறளயும் ஒருங்கிறைத்து 

இயக்கி இயல்பாரந்்த வாழ்க்றகறய நதரிவிக்கின்ைது. இந்த ஆழமான புரிதலிலிருந்து 

இதன் அகப்பாரற்வயானது மிகப்நபரிய அளவில் நமது ஆறராக்கியத்றத 

தருவிக்கின்ைது. 
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இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தில் இயை்றகயான பாதுகாப்பு நிபுைத்துவம் என்ை ஒரு 

விரிவான ஆறராக்கிய அறமப்புள்ளது. இந்த சிகிசற்சகள் தன்றனக் குைப்படுத்தவும் 

மை்றும் கடட்ுப்படுத்தவும் உதவுகிைது. உடலில் இயை்றக நிறலறமகளில் 

நகாடுக்கப்படும் றபாது தன்றன குைப்படுதத்ுவதை்கு ஒரு ஆழமான ஆை்ைறல 

ஏை்படுத்துகின்ைது. எனறவ, இதன் இயல்பு றநாயாளிகளுக்கு உடலில் உள்ளாரந்்த 

ஞானத்றத அணுகச ்நசய்கின்ைது. இதில் இயல்பான ஆறராக்கியத்றத றமம்படுத்தி, 

றநாய் தடுப்பு பராமரிப்பு நசலவுகள் குறைவு, றநாய் தவிரக்்க விறல உயரந்்த 

நறடமுறைகள் விலகுகின்ைன. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தின் மூலம் இந்த சக்திகள் விழிப்பூட்டப்படட்ு 

ஆறராக்கியத்திை்கு வழி றகாலுகின்ைது. இந்த உடல் நபௌதீக கலறவயில் ஆனது. 

நபௌதீக பை்புள்ள உடலில் இரசாயைம் நசயல்பாட்டில் உடல் இயங்குகின்ைது. 

றவதியியல் மாை்ைங்கள் இயல்பாக நறடநபை றவக்கின்ைது. உடலில் உள்ள 

இரசாயைம் நநாதிகள், என்றஸம்கள் றபான்ைறவ உடறல இயக்கும் சுரப்பிகளின் 

இயக்கங்கறள சமநிறலப்படுத்துகின்ைது. இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, மூலிறககள், 

aaa பயிை்சிகள் மூலம் நாளமில்லாச ் சுரப்பிகறள உயிரச்ச்சாகரங்கறள தூை்டி 

இயக்குகின்ைது. இந்த பயை்சிகளின் வழிறய மின்காந்தச ்சக்திகள் நவளியில் இருந்து 

உடலுக்கு கிறடக்கின்ைது.  

ஒருவரது குைம், நசயல்பாடு, றநாய்க்கு ஆட்படும் தன்றம றபான்ைவை்றிை்கு 

ஒருவரது இயல்பான ஆை்ைல் நபாறுப்பாகிைது. சுருங்கச ் நசான்னால் நமது 

அடிப்பறடப் பை்புகள் அறனத்திை்கும் இயல்பாரந்்த ஆை்ைல் நபாறுப்பாகிைது. 

எனறவ ஒருவரது றநாய்க்கு ஆட்படும் தன்றம, றநாய் பாதிப்பு இறவ அறனத்தும் 

இயல்பாரந்்த ஆை்ைலில் பதிவாகிைது. இந்த ஆை்ைல் நுை்ம அளவில் நவளிப்படத்தான் 

நசய்யும். இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தின்  தத்துவத்தின்படி இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, 

மூலிறகயில் உள்ள நுன்மமான இயல்பாரந்்த ஆை்ைல் அவரது அடிப்பறட பாதிப்புகள் 

அறனத்திை்கும் மருந்தாகிைது. 

 

உடலில் விமரிறசயாக இயங்கும் இயல்பாரந்்த இயை்றக சக்திக்கு ஆதரவாக 

மருந்துகள் மிகக்குறைந்த அளவில், வீரியப்படுத்திய பின் நகாடுக்கப்படுகிைது. 

இதனால் உடலின் றநாய் எதிரப்்புச ் சக்தி அதிகமாகி றநாறயப்றபாக்குகிைது. நம் 

உடலிறலறய சில மாை்ைங்கள் இயை்றகயாக உை்டாகி, சில றகாளாறுகறளத் 

தானாகறவ சரி நசய்து நகாள்கிைது. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவம் ஒரு முழுறமயான வாழ்க்றக வாழ அனுமதிக்கும் ஒரு 

ஆறராக்கியமான அறமப்பாகும். இந்த நிறலறய அறடய இயை்றக சட்டங்கறளப் 

பயன்படுத்தி ஆழ்ந்த பகுத்தறிதல் மூலம் சக்திறய இயல்பான ஆறராக்கியத்திை்கு 

அறழத்துச ் நசல்கின்ைது. இந்த  மருத்துவம் இயை்றக விதிகளின்படியும் அறிவியல் 

றகாட்பாட்டின் படியும் இயக்கப்படுகின்ைது. இதன் பயிை்சித்திைன் புதிய நவீனத்திை்கு 

அப்பால் நசல்லக்கூடிய ஆை்ைலுடன் உள்ளது. 

 

உடல் என்ை நை்கருவிறய நன்ைாகப் றபாை்றிக் காத்துப் பயன்படுத்த றவை்டும். 

எனறவ, மனிதன் தனது றநாக்கத்றத ஒட்டி இயல்பாக வாழ்ந்து, அறமதியும், 

மகிழ்சச்ியும் நபை றவை்டுநமனில், அறிவில் முழுறம நபறுவது, உடறலப் 

நபாறுப்றபாடு காப்பது என்ை வறகயிலும் உைரந்்தாை்ை றவை்டும்.  

 

 உடல் என்பது தன்றனத்தாறன தகவறமத்துக் நகாள்ளும் ஒரு அை்புத 

உயிரறமப்பு. அதிலும் மனித உடல் உலகில் உள்ள எல்லா உயிரினங்கறள விடவும் 

பரிைாம வளரச்ச்ியின் உசச் கட்டமாகத ் றதான்றிய உயிரினம். புைச ்

சூழ்நிறலகளுக்குத் தகுந்தவாறு நம் உடல் தன்றனத் தாறன தகவறமத்துக் 

நகாள்கிைது. புை மாை்ைங்களின் றபாதும், நம் நடவடிக்றககளின் றபாதும், உடலில் 

உருவாகின்ை கழிவுகறள உடறல நவளிறயை்றுகிைது. இப்படி நவளிறயை்றும் றபாது 
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உடல் உள்ளுறுப்புகளில் றதான்றும் பலவீனத்றதயும் உடறல சரிநசய்து நகாள்கிைது. 

அது மடட்ுமல்ல. தனக்குத் றதறவயான ஒவ்நவான்றையும் (றவட்டமின், மினரல், 

கால்சியம் இன்ன பிை சதத்ுக்கள்) தனக்கு கிறடக்கிை சாதாரை உைவுகளில் இருந்றத 

உருவாக்கிக் நகாள்கிைது. நாம் நவளியில் இருந்து உடலுக்கு நகாடுக்கும் நசயை்றக 

சத்துக்களுக்கும் உடறல உருவாக்கிக் நகாள்ளும் இயை்றக சத்துக்களுக்கும் எந்த 

சம்பந்தமும் இல்றல. ரசாயனத்தால் நசய்யப்பட்ட நசயை்றக சத்துக்கறள உடல் 

கழிவுகளாக மடட்ுறம பாரக்்கிைது. 

 

உைவுப்நபாருடக்ளினால் உடம்பில் ஏை்படும் நசச்ுத்தன்றமறய நவளிறயை்றி 

உடறலத் தூய்றமப்படுத்தி உடல் உள்ளுறுப்புகறள அவை்றின் இயல்பு நிறல 

மாைாமல் பாதுகாக்கும் முறைறய அகசுத்தி எனப்படும். இந்த இயல்பாரந்்த 

மருத்துவத்தின் கூறுகறள அகசுத்திமுறை. இது இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, மூலிறக 

மருந்துகள் மூலம் உடலில் நாளமில்லாச ்சுரப்பிகறள உயிரச் ் சக்கரங்கறள தூை்டி 

இயக்கி ஆறராக்கியத்றத பராமரிக்கின்ைது. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தில் றநாயை்ை வளமான வாழ்வு என்பது றநாயின்றி 

வாழ்வது மடட்ுமன்றி, சமூக, சுை்றுச ்சூழல், மனநிறல ஆகியவை்றையும் சாரந்்தது. 

றநாறயத் தீரப்்பதை்கு மடட்ுமல்லாமல் றநாறய வராமல் தடுப்பதை்கும் இயல்பாரந்்த 

மருத்துவம் வழி நசால்லித் தருகிைது. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தின் அடிப்பறட மனித உடலில் இயல்புத் துறையின் 

திைறன அதிகரிக்க உதவும். இந்த மருத்துவம் பாரமபரிய அணுகுமுறைகள் சிைந்த 

கலறவயாகும். 

 

இன்றைய உலகில் மனித சமுதாயம் அறிவியல் நதாழில்நுட்ப வளரச்ச்ியின் 

பயனாக வசதியான வாழ்க்றகறய நபை நசய்கின்ைது. ஆனால் மனதளவில் 

நிறைறவா, அறமதிறயா அல்லது உடலளவில் ஆறராக்கியறமா இருக்கிைதா என்பது 

றகள்விக்குரியது. நவீன மருத்துவம் வளரந்்துள்ள இந்நாளில் ஏன் றநாய்களின் 

எை்ைிக்றக நபருகிக் நகாை்றட றபாகிைது. மருத்துவமறனகளின் 

எை்ைிக்றகறயயும் மருந்துக் கறடகளின் எை்ைிக்றகயும் நபருகிக் நகாை்றட 

றபாகிைது. றமலும் இன்று நாை்பட்ட றநாய்கறள நிரந்தரமாகக் குைப்படுத்த முடியாத 

நிறல உள்ளது. இறத நவீன மருத்துவமும் மறுப்பதிை்கில்றல. இதில் நகாடுறம 

என்னநவன்ைால் றநாய்கறளக் குைப்படுத்த றவை்டிய மருந்துகள் புதிய தீராத 

றநாய்களுக்கு வழி றகாலுவதுதான். அடுத்து றநாய்களின் எை்ைிக்றக நபருகுவதை்கு 

ஒரு முக்கிய காரைம் நம் றநாய் எதிரப்்பாை்ைல் குறைந்து நகாை்றட றபாவதுதான். 

 

மனறத நசம்றமயாகவும், உடறல ஆறராக்கியமாகவும் றவத்துக் நகாள்ள 

வழிகாட்ட பல்றவறு பயிை்சிகள் றதான்றிக் நகாை்றட இருந்த றபாதிலும், நபரியதாக 

பயன்கிட்டிருப்பது றபால றதான்ைவில்றல. இறவ, அறனத்றதயும் இயல்பாரந்்த 

மருத்துவம் நதளிவறடயச ் நசய்கின்ைது. றநாய் எதிரக்்கும் ஆராய்சச்ி, 

உட்பாரற்வகள், சமூகத்தில் உடல், மன ஆறராக்கியம் மை்றும் பாதுகாப்பு 

பிரசச்ிறனகள் நதாடரப்ான எதிரவ்ிறளவுகறளக் தடுக்க சிைந்த வழிகறள கை்டறிய 

முயை்சிக்கும் ஒரு துறையாகும். இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, வரம்ம், குதத்ூசி மை்றும் 

மூலிறக  அணுகுமுறையால் ஒரு மாை்ைத்றத ஏை்படுத்தி ஒரு புரிதறல உை்டு 

பை்ணுகின்ைது. 

 

இயை்றகயின் விதிகளுக்கு ஏை்ப இயல்பாக நசயல்படுகிைது. இது எளிறமயானது, 

முழுறமயான நலத்றத மீடட்ுத ் தருவது, பக்க விறளவுகளை்ைது.  இந்த மருத்துவ 

முறையில் இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, தாவரவியல் மருந்துகளால் உடலில் உள்ள 

இயல்புைரவ்ுகளுக்கு றமலும் சக்திறய நகாடுத்து றநாய் எதிரப்்புத் திைறன 
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அதிகப்படுத்துகிைது. இதில் உடல் தன்றனத ் தாறன குைப்படுத்திக் நகாள்ளும் 

ஆை்ைறல  அறியச ்நசய்கின்ைது. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தால் நமது உடலில் இயல்பாரந்்த எதிரப்்பாை்ைறல 

இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச,  மூலிறகறய றகயாை்டு, நமக்கு எதிரப்்பு திைறன 

உை்டு பை்ணுகின்ைது. இந்த மருத்துவத்தில் உடலின் றநாய் தடுப்பாை்ைறல 

ஊக்குவிக்கப்படுகின்ைது. இது மனித உடலின் றநாய் தடுப்பாை்ைறலப் பை்றிய 

நம்முறடய புரிதறல பன்மடங்கு அறியறவக்கின்ைது. அதை்கு ஒரு வாய்ப்பு 

நகாடுத்தால் இயல்பு சூழ்நிறலயுடனும் உடல் சமநிறல எய்தும் திைறன நபறும். 

இம்மருத்துவம் இயை்றகயின் இன்றியறமயாத ஆை்ைல் தாவரவியல் 

வழிகாட்டிகளில் ஒரு சிைப்பு மிக்க உடல் ரீதியான வளரச்ிறத மாை்ைத்றத உருவாக்க 

நசய்து இயை்றக ததத்ுவ கூை்றின் அடிப்பறடயில் றநாய் நீக்கச ் நசய்யும் 

மருந்துகளாகும். இதன் பராமரிப்பு அணுகுமுறைகள், உதவிகள், முன்றனை்ை 

அறிகுறிகள், றசாதறன மூலம் றநாய்களின் நிறலறய அறிய நசய்து றதறவயை்ை 

மருந்துகறள நீக்கச ் நசய்கிைது. இது இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, மூலிறக 

மருந்துகள், பயிை்சிகள் மூலம் உடலுக்கு றநாய் எதிரப்்பு சக்திறய அதிகரிக்கச ்நசய்து 

றநாய் நீக்குதல் என்பது தான் இதன் சிைப்பு அம்சமாகும். 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தில் மருந்துகள் தாவரவியல் மூலமாக நதரிவிக்கும் 

வழிமுறைகளில் துல்லியமாக அளவிட நசய்கின்ைது. இதில் உருவாக்கப்பட்ட முடிவுகள் 

பயன்பாடுகளுக்கு உகந்தது. நவீன ஆறராக்கிய றமலாை்றமக்கு உதவுகின்ைது. இந்த 

மருத்துவத்தின் தத்துவத்றத முதலில் புரிந்து நகாள்ள றவை்டும். இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியத்தின் எை்ைத்றத திரும்ப திரும்ப நிறனவுபடுத்தி அதன் நம்பிக்றகறய 

மனதில் உறுதிப்படுத்த றவை்டும். 

 

இது இயை்றகயினின்று உருவானது என்பதால் மை்ை மருத்துவ முறைகறள விட 

றமலானதாகவும், சிைந்ததாகவும் கருதப்படுகிைது. எல்லாவிதமான றநாய்களில் 

இருந்தும் நம்றம நாறம பாதுகாத்துக் நகாள்ளும் வழிமுறைகறள இயல்பாரந்்த 

மருத்துவத்தின் மூலம் பாதுகாக்க நசய்கின்ைது. இந்த மருத்துவம் பாரம்பரியமான 

இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, மூலிறக அடிப்பறடயான மருந்துகறள 

தாங்கியிருக்கின்ைது. இதில் ஒவ்நவாரு ஆறராக்கியப் பிரசச்றனகளுக்கும், 

றநாய்களுக்கும் மூலிறககறளக் நகாை்டு மருத்துவமளிக்கப்படுகின்ைது. இந்த 

மருத்துவத்தில் விரிவான அறிவியல் ஆய்வு நசய்து ஆராய்ந்து aaa Innate என்ை நபயரில் 

மருந்துகள் கிறடக்கின்ைன. இது முழுறமயாக தரம்த்திை்கு உட்படட்ு றசறவ 

நசய்யப்படுகின்ைன. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவத்தில் மருந்துகள் தாவரவியல் மூலமாக நதரிவிக்கும் 

வழிமுறைகளில் துல்லியமாக அளவிட நசய்கின்ைது. இதில் உருவாக்கப்பட்ட முடிவுகள் 

பயன்பாடுகளுக்கு உகந்தது. நவீன ஆறராக்கிய றமலாை்றமக்கு உதவுகின்ைது.  

aaa Innate -யின் விரிவாக்கம் aaa என்ைால் அன்பு, அருள் மை்றும் ஆனந்தம் என்று 

நபாருள். Innate என்ைால் இயல்பாரந்்த என்று நபாருள். aaa Innate என்பது அன்பு, அருள் 

மை்றும் ஆனந்தம் இறவகளின் மூலம் இயல்பாரந்்த பதிவுகள் மூலம் இயை்றக 

நநறிறய அறிய நசய்யும் முறையாகும். 

 

இது மூலிறகவியல், தாவரவியல், மூலிறகமருந்து, தாவர சாறுகளின் 

பயன்பாடுகள் முதலியவை்றை அடிப்பறடயாகக் நகாை்ட ஒரு பாரம்பரியமான 

மருத்துவம். இது உடலுக்கு மடட்ும் ஆறராக்கியம் அளிப்பதில்றல. உடலால் 

பாதிக்கப்பட்ட மனத்திை்கு ஆறராக்கியத்றத அளிக்கின்ைது. மனதின் ஆறராக்கியம் 

ஆத்ம விழிப்புக்கு வழி றகாலுகின்ைது. இது உை்றமயில் இயை்றக முறைறய 

ததந்தடுக்கிைது. இந்த வாழ்க்றக முறையில் உை்றமயான இயை்றக அடித்தளமாக 

உள்ளது. இதன் இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, வரம் முறைகள் நசயல்முறை 
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சக்தியூட்டப்படட் இயை்றக வழியில் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. இந்த மருத்துவம் தான் 

எதிரம்றையான பக்க விறளவுகள் குறைந்த துறையாகும்.  

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவ றசறவ ஒருங்கிறைந்து aaa Innate நபயரில் மருந்துகள் 

விை்பறனயில் உள்ளன. இந்த மருந்துகள் அறிவியல் ஆராய்சச்ியின் அடிப்பறடயில் 

கீழ்வரும் றநாய்களுக்கு மருந்துகள் கிறடக்கின்ைன. றநாய் எதிரப்்பு சக்திறய 

அதிகரிக்கும் மருந்து, உடல் பருமறனக் குறைக்க மருந்து, நாள்பட்ட றநாய்களுக்கு 

மருந்து. 

 

Aaa Innate மருந்துகள் இயல்பான பாதுகாப்பு நசயல்திைன் நகாை்டறவ, 

பாரம்பரியமிக்க குறிப்பிட்ட மூலிறக சூத்திரங்கறள பயன்படுத்தி விை்பறன 

நசய்கின்ைது. இந்த மருந்துகளின் இயல்பாரந்்த ஆை்ைறல நவளிப்படுத்தி  

இயல்புைரவ்ுகறள ஊக்குவித்து நம் உடலில் உள்ள இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச 

மூலம் றநாறய எதிரத்்து றநாயின் மூலத்றதச ்சரிநசய்ய வழி கிறடக்கின்ைது. 

இம்மருத்துவம் இயை்றகயின் இன்றியறமயாத ஆை்ைல் தாவரவியல் 

வழிகாட்டிகளில் ஒரு சிைப்பு மிக்க உடல் ரீதியான வளரச்ிறத மாை்ைத்றத உருவாக்க 

நசய்து இயை்றக ததத்ுவ கூை்றின் அடிப்பறடயில் றநாய் நீக்கச ் நசய்யும் 

மருந்துகளாகும். இதன் பராமரிப்பு அணுகுமுறைகள், உதவிகள், முன்றனை்ை 

அறிகுறிகள், றசாதறன மூலம் றநாய்களின் நிறலறய அறிய நசய்து றதறவயை்ை 

மருந்துகறள நீக்கச ் நசய்கிைது. இது இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, மூலிறக 

மருந்துகள், வரம் முறைகள் மூலம் உடலுக்கு றநாய் எதிரப்்பு சக்திறய அதிகரிக்கச ்

நசய்து றநாய் நீக்குதல் என்பது தான் இதன் சிைப்பு அம்சமாகும். 

இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, மூலிறக மருந்துகள், வரம் முறைகள் மூலமாக 

உடறல ஆறராக்கியமாக றவக்கலாம். இயை்றகயின் ஒலி, மூலிறக மருந்துகள், மூலம் 

உடல், மனம் ஆறராக்கியம் அறடயலாம். இயை்றகயின் ஒலியின் மூலம் உடல், மனம், 

ஆத்மா விழிப்பறடயச ் நசய்யலாம். நம் இயல்புக்கு உடறல சரிநசய்யும் திைன் 

இயல்பாகறவ நம்மிடம் உள்ளது. இந்த உை்றம மூலம் வாழ்வில் அறமதியும், 

ஆனந்தத்றதயும் நபைநசய்கின்ைது. 

 

பரம்பறர பாதிப்புகளாலும், பரம்பறர றநாய்களாலும், மரபணுக்களில் உள்ள 

பாதிப்புகளாலும், தவைான உைவுப் பழக்கங்களாலும், முரை்பாடான வாழ்க்றக 

முறைகளாலும், மனித உடலும், மனமும் பாதிக்கப்படுகின்ைன. இதன் விறளவாகறவ 

நாம் றநாய்க்கு ஆட்படுகிறைாம். இந்றநாய் சுை்றுசச்ூழல் றபான்ை பல காரைங்களால் 

நவவ்றவறு றநாயாகப் பரிைமிக்கிைது.  

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவ முறை ஒரு பாரம்பரிய மருத்துவ முறையாகும். இதன் 

தத்துவப்பாரற்வ சமூகவயமானது, நதளிவான தத்துவறநாக்கம் நகாை்டது, எந்த 

மரம்ங்களும் அை்ைது. றநாயில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபருக்கு றநாய் எதிரப்்பு மை்டலம் 

இயல்பாரந்்த இயை்றக ஓட்டத்றத சீரக்ுறலக்கின்ைது. இதறன இயல்பாரந்்த 

மருத்துவம் மீடக்ின்ைது. இந்த முறையின் முக்கியமான தத்துவம் நபாதுவாக உள்ள 

மருத்துவ முறைகளில் இருந்து றவறுபடுகின்ைது. இது தனிநபரின் உடல், மனஉைரவ்ு, 

மரபு, சுை்றுசச்ூழல் முதலியவை்றின் சமூக காரைிகறள எடுத்து அறிகுறிகறள 

காரைத்றத கை்டறிந்து அதில் றநாயாளிகளின் நசயல்பாடுகளில் உள்ள தறடகறள 

அகை்றுகிைது. 

மனித வாழ்றவாடு ஒன்றிறைந்த மருத்துவம் என்று இயல்பாரந்்த மருத்துவம் 

நசால்லலாம். அதன்படி, அறனத்து உடல்நலக் குறைபாடுகளுக்கும் இதில் 

சிகிசற்சகள் உள்ளன. முக்கியமாக பக்க விறளவுகள் இல்லாத எளிறமயான 

மருத்துவ முறை. நசலவு மிகவும் குறைவு. ஊசி கிறடயாது. சாப்பிடுபவரக்ளுக்கும் 

கஷ்டம் இல்றல. மருந்து சாப்பிடுவதன் காரைமாக றசாரவ்ும் ஏை்படாது. 
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 மனித உயிருக்குச ்சிகிசற்ச தருவதை்கு, அந்த உயிரின் உயிர ்ஆை்ைறலப் படிக்கத் 

நதரிந்தவறர மருத்துவம் நசய்பவராக இருக்கமுடியும். உடல், மனம், ஆன்மா ஆகிய 

மூன்றையும் றநரந்ிறலக்குக் நகாை்டுவந்து ஆறராக்கியத்றதத் தரக்கூடிய மருத்துவ 

முறையாக இயல்பாரந்்த  மருத்துவம் கருதப்படுகிைது. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவ மருந்துகள் நம் உடலில் மனதிலும் றநாய் வந்ததை்கான 

அடிப்பறட காரைத்றத சரி நசய்வதிலும்தான் இயங்குகிைது. ஆனாலும் உங்கள் 

றநாறய சரியாக தீரம்ானித்து, அதை்கு சரியான மருந்துகறள  மருத்துவரின் 

ஆறலாசறனப்படி உடந்காள்வது மிக நல்ல பலறனத்தரும். 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவமத்தின் மருந்து உை்பதிை்கும் காலத்றத அறிந்து உை்ை 

றவை்டும். இந்த மருந்றதயும் குறிப்பிட்ட நபாழுதுகளிறலறய உை்ைறவை்டும். இது 

இறை நநறிமுறையில் உள்ள ஒரு நாறளக்கு ஆறு யாமங்கள் (ஒரு யாமம் எை்பது 

மூன்று மைி றநரம்). கால எை்ைிக்றகயில் மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்ைது. 

 

இதன் மூலம் உடலில் உள்ள இயல்பாரந்்த சக்திறய அதிகரித்து முழுஅறமப்புடன் 

வலுப்படுத்துகிைது. றநாய் இறுக்கத்தில் இருந்து விடுபடட்ு ஒரு விரிவான 

வழிமுறைகறள வழங்குகின்ைது. இறதப் பை்றிய கலந்தாய்வுகளும், வழிமுறைகளும் 

வழங்கப்படுகின்ைது.  

 

தனக்குள் இருக்கும் இயல்பாரந்்த சக்திறய உைரந்்தவரக்ளும், சான்றைாரக்ளால் 

உைரத்்தப் நபை்ைவரக்ளும் இயல்பாரந்்தவழியில் தனக்கும், பிைரக்்கும் சுகம் நபை 

முடியும். இம்மருத்துவம் இயை்றகயின் ஒலி, தாவரவியல் வழிகாட்டிகளில் ஒரு சிைப்பு 

மிக்க உடல் ரீதியான வளரச்ிறத மாை்ைத்றத உருவாக்க நசய்து இயை்றக தத்துவ 

கூை்றின் அடிப்பறடயில் றநாய் நீக்கச ் நசய்யும் முறையாகும். இதன் பராமரிப்பு 

அணுகுமுறைகள், உதவிகள், முன்றனை்ை அறிகுறிகள், றசாதறன மூலம் றநாய்களின் 

நிறலறய அறிய நசய்து றதறவயை்ை மருந்துகறள நீக்கச ் நசய்கிைது. இது 

இயை்றகயின் ஒலி சிகிசற்ச, மூலிறக மருந்துகள், வரம்ம் மூலம் உடலுக்கு றநாய் 

எதிரப்்பு சக்திறய அதிகரிக்கச ் நசய்து றநாய் நீக்குதல் என்பது தான் இதன் சிைப்பு 

அம்சமாகும். 

 

இயை்றகயின் இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்தின் மூலம் ஒவ்நவாரு தனி 

மனிதறனயும் இயல்புைரற்வாடு நநருக்கமாக்கி விடும். அதாவது, இயல்புைரற்வாடு 

இயங்கச ்நசய்யும். அவரக்ளுறடய சிந்தறனச ்சக்தியின் சூழ்நிறலகள் அவரக்றளச ்

சுை்றிலும் விசாலமாகும். மறைவான நன்றம நபாதிந்துள்ள, அழகான ஆசீரவ்ாதமாக 

ஒவ்நவாரு தனித்தனி மனிதனுறடய உள்ளத்தில் அறமத்திருக்கக் கூடிய இயல்புத் 

துறையின் கவனம் முை்றிலுமாகத் திரும்பி விடும். இது இறை பாக்கியங்களில் 

உள்ளது. கவனம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. எவர ் தனித்தன்றமயுடன் 

மனிதனாக உயரந்்து விளங்க விரும்புகின்ைாறரா, அவருக்றக இந்த கை்ைியமிக்க 

பாறதயான கவனத்றத அருள் நசய்கின்ைான்.  கவனத்தின் காரைமாகறவ புதிய 

ஆை்ைல் நகாை்ட பாறத நல்லறிவாகவும், புத்தம் புதிய ஞானங்களாகவும் 

மலரக்ின்ைது. ஒவ்நவாரு றநாய்க்கும், துன்பங்களுக்கும் நாம் உள்ளாகியுள்ள 

நிறலயில் அறவ ஒவ்நவான்றிலிருந்தும் நிவாரைம் நபை்று விடுபடுவதை்கான 

நல்லறிவு மலரந்்துள்ள அந்த கவனத்தின் மூலமாக ஈரக்்கப் படுகின்ைது. இவ்விதமாக, 

கவனம் ஈரக்்கக் கூடிய ஒவ்நவாரு நல்லறிவும் றநாய்கறள உடலிலிருந்தும், உடல் 

உறுப்புக்களிலிருந்தும் வீசிநயறியக் கூடிய 'இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம்' 

உறடயதாகும். இந்த இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம் உங்களுக்கு முன்பாக உங்கறள 

வழிநடத்திக் நகாை்டிருக்கின்ைான்' என்பறத நீங்கள் உைர றவை்டும். 

  

தங்கள் உடலின் இயக்கங்கனளப் பு ிந்து ககோை்டு, உடலின் இயல்னப 

அறிந்து, சிகி ன் னயப் பற்றி கதளிவு அனடந்து ககோள்ளும் மருத்துவம். இதன் 
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மூலம், இயற்னகயின் ரந டி அங்கமோன நம் உடனல ரபைி கோக்கின்றது. நம் 

உடல் மற்றும் மனத்தின் ஆழமோன பு ிதல், நமது அகப்போ ன்வயில் மிகப்கப ிய 

அளவில் மோறுதல் ஏற்படுத்தி நம்னம மனித க்ளோக முழுனம கபற  ்க ய்கிறது. 

இம்மருத்துவம் குறித்த விழிப்புைரவ்ு, மக்கள் மத்தியில் குறைவாக இருக்கிைது. 

இது றபான்ை விழிப்புைரவ்ு சங்கங்கள், நீை்ட காலம் றநாய் இல்லாமல் வாழ, 

இயல்பாரந்்த மருத்துவம் சிைந்தது என்பறத, மக்களுக்கு எடுத்துச ் நசால்லி 

விழிப்புைரற்வ ஏை்படுத்த றவை்டும். சுை்றுசச்ூழல் சீரற்கட்டால் இன்றைக்கு, 

பல்றவறு றநாய்கள் பரவி வருகின்ைன. இறத தடுக்க, இயல்பாரந்்த மருத்துவம், 

மக்களுக்கு அவசியமாகும். 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவம் எவ்வித பக்கவிறளவு இல்லாதது. எளிறமயானது. 

சிக்கனமானது. சுை்று சூழலுக்கு உகந்தது. அறனத்திை்கும் றமலாக நமக்குள் இருக்கும் 

மருத்துவறர, மருந்து நதாழிை்சாறலறய நமக்கு உைரத்்தி ஆறராக்யமான 

வாழ்விை்கு வழிகாடட்ுகிைது. இந்த மருத்துவ முறை இயை்றகயுடன் றசரந்்த ஒரு 

அம்சமாகும். இது உடல், புலறனந்திரியங்கள், மனம் மை்றும் ஆத்மா இவை்றை ஒறர 

ஒழுங்கில் சீராக சமநிறலப்படுத்துகிைது. உள்ளும், புைமும், எை்ைங்களும் 

ஒன்றைநயான்று சீராக இயக்கி இயல்பான ஆறராக்கியத்திை்கு வழிவகுக்கின்ைது. 

 

“இந்த மருத்துவத்தில் பக்க வினளவுகளற்ற மருந்துகள் தோன் நம்முனடய 

இயல்போன ஆர ோக்கியத்னத மீட்டு எடுத்து வோழ்க்னகனய முழுனம கபற  ்

க ய்கின்றது.” 

 

இயற்னகயின் தன் இயல்பில் வோழ னவக்கும் உதவும் முனறயில் இயங்குவது தோன் 

இயல்போ ்ந்த மருத்துவ ர னவ. இயல்போ ்ந்த இயற்னக வழி  னநோயகத் தன்னம 

கோக்கும் மருத்துவ நல  ்ர னவ. 

 

 

8. இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியம் 

(Innate health) 

 
 

“ஆர ோக்கியமும்,  இயல்பும் நம் அனனவ து  பிறப்பு ினம. இவற்னற மீட்பரத நமது 

கடனம.” 
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இயற்னகயின் ஆழமோன நினலகளுக்கு க ல்ல விரும்பும் ரபோது அனத மிகவும் 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஒரு இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கிய க யலோகரவ கதோட  

எை்ணுகிறோ க்ள். 

 

இயை்றக என்ை நசால் பழந்தமிழில் “இயல்பு” என்ை நபாருளில் வழங்கியது. நமாழி 

வரலாை்றில் இசந்சால் பல்றவறு நபாருளுறடயதாக வளரந்்தது. தமிழ்ப் றபரகராதி 

தரும் பல நபாருள்களில் “நசயை்றகக்கு மாைனது” என்ை நபாருளும் உை்டு. 

நசயை்றகக்கு மாைானதாக இயை்றகறயப் பல அறிஞரக்ள் விளக்கியுள்ளனர.் 

இக்காரைம் பை்றிறய இயை்றகறயயும் பழக்கவழக்கத்றதயும் முரை்படுத்துவாரக்ள். 

இயல்பு இறைவன் பறடப்பு, பழக்கவழக்கம் மனிதன் பறடப்பு. மனிதன் நமது 

இயல்றப மைந்து வாழந்து நகாை்டு இருக்கின்ைன். இயல்றப பழக்கவழக்கத்திை்கும் 

அடிப்பறட ஆகின்ைது. இயல்பு இல்லாவிட்டால் பழக்கவழக்கம் இல்றல.  

பழக்கவழக்கம் இன்றியும் இயல்பு நிகழும். 

 

உலகில் உள்ள எல்லா உயிரக்ளுக்குறம புலன்கள், உள்ளுைரவ்ுகள், றதறவக்றகை்பவும், 

சுை்றுசச்ூழலுக்றகை்பவும், காலத்திை்றகை்பவும் தகவறமத்துக் நகாள்ளும் ஆை்ைல் 

ஆகியவை்றை இயல்பாகறவ நபை்றுள்ளன. 

 

இயை்றகறயாடு இறயந்து வாழ்ந்த, பழங்கால மக்கள் ஆறராக்கியம் பாதிக்கப்படாத 

வறகயில் தனது வாழ்க்றக முறைகறள அறமத்துக் நகாை்டாரக்ள். அறதயும் மீறி 

உடல்நிறல பாதிக்கப்பட்டறபாது இயை்றகயில் கிறடத்த நபாருள்கறளக் நகாை்றட 

அவை்றைச ் சரி நசய்து நகாை்டாரக்ள். அவரக்ளது வாழ்க்றக முறைறய மாை்றி 

தனக்குத்தாறன சிகிசற்ச நசய்து நகாை்டனர.் வாழ்க்றகறய ஒழுங்குப்படுத்தி 

நநறிப்படுத்தினர.் இந்த தத்துவத்தில் இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம் நசயல் 

முறைப்படுகின்ைது.  

 

ஆறராக்கியமான வாழ்றவ சிைப்பான வாழ்க்றகயாகும். இத்தறகய வாழ்வு வாழ நாம் 

கறடப்பிடிக்க றவை்டியது சுகாதாரறம. சுகாதாரம்  என்பது உை்ணும் உைவு முதல், 

உடுத்தும் உறட வறர எல்லாறம அடங்கும். அதுறபால் உடலும், மனமும் நன்ைாக 

இருந்தால் அதுறவ  இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியமாகும். 

 

நாம் இந்த இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்தில் ஓரளவாவது முக்கியத்துவம் தந்துவிட்டால் 

நமது வாழ்வில் எந்த றநாயும் இல்லாமல், நலமுடன் வாழ்றவாம்.  உை்றமயில் 

ஆறராக்கியம் நமக்குள்ளிருந்து இயல்பாக எழுவது. இந்த ஆறராக்கியம் என்பது 

உருவாக்கப்படுவதில்றல. அதுதான் உடலின் அடிப்பறடய இயல்பு. அறத உைராமல் 

றநாய்கறள வரறவை்பது நாம்தான். உடம்றப ஒழுங்காகப் பயன்படுத்தினாறல, 

நூை்றில், எை்பது சதவிகிதம் றநாய்கள் எளிதாகக் குைமாகிவிடும். மிசச்ம் இருக்கும் 

இருபதில் பத்து றநாயாளிகள் தங்கள் உைவுப் பழக்கத்றதச ் சீராக்கிக் நகாை்டால், 

அவரக்றளவிடட்ும் றநாய்கள் விலகிவிடும். ஒரு சமூகத்தில் நூை்றில் நதாை்ணூறு றபர ்

இப்படி ஆறராக்கியமாக இருந்துவிட்டால், மிசச்முள்ள பத்து றபரின் றநாய்கறள நவகு 

சுலபமாகச ் சமாளித்துவிடலாம். உடல், மனம் தவிர, நாம் நம் உயிரச் ் சக்திறயயும் 

முழுறமயாகப் பயன்படுத்தத் துவங்கினால், நாம்  வாழ்வில் பல அை்புதங்கள் நிகழும். 

நம் உள்ளங்றகறய ஒரு நாறளக்கு ஆயிரம் தடறவ திைந்து மூடினால் றபாதும். ஒறர 

மாதத்தில் அந்தக் றக எத்தறன திைனுள்ளதாக மாறுகிைது என்று பாரக்்க முடியும். 

அறரகுறையாக மூசச்ுவிடாமல், முழுறமயாகச ் சுவாசிப்பதை்கு பிராைாயாமா 

பயின்று அறதப் பழக்கமாக்கிக் நகாை்டால், நம் நுறரயீரல்கள் இப்றபாது இருப்பறத 

விடப் பல மடங்கு சிைப்பாகச ் நசயல்படுவறதக் கவனிக்க முடியும். தினந்றதாறும் 

உடல், மனம், உயிரச்ச்க்தி இந்த மூன்றுக்கும் உரிய பயிை்சிகள் நகாடுத்துப் 

பயன்படுத்தி, இயல்புைரவ்ின் ஞானஅடுக்ககளில் உறைந்துள்ள நசயல்பாடுகள் 
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இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத நம் வாழ்க்றகயில் அளிக்கும் அமுதமான 

துறையாகும்!. 

 

விலங்கினங்கள் இயல்பாரந்்த இயை்றக வாழ்க்றக வாழ்கின்ைன. வாழ்றவ உள்ளபடி 

அறவ எதிரந்காள்கின்ைன. உைறவப் நபாறுதத்வறர கிறடத்தவை்றை, எறதயும் 

மாை்ை முயலாமல் அப்படிறய உை்கின்ைன. அறவகளுக்கு வியாதி என்பது 

சாதாரைமாக உை்டாவதில்றல. அப்படிறய றநாய்நநாடி உை்டானாலும் தன்றன 

எப்படி குைப்படுத்திக் நகாள்ளறவை்டும் என்று அறவகளுக்குத் நதரிந்திருக்கின்ைது. 

அறவ மருத்துவரக்றளறயா அல்லது நவளி உதவிறயறயா, பிைரது 

ஆறலாசறனறயறயா நாடிச ்நசல்வதில்றல. நாமும் இயல்பாரந்்த இயை்றக வாழ்க்றக 

வாழ்கின்ை றபாது பூரை ஆறராக்கியம் நம்றம அறழக்கிைது. நான் இயல்பு நிறலயில் 

தான் இந்த உலகிை்கு வந்றதன். நம்மிடம் உள்ள அந்த நிறலறய நிறனவுபடுத்தினால் 

றபாதும், வாழ்க்றக சிைப்பாக மாை்றிக் நகாை்டு  எப்றபாதும் இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியத்துடன் வாழலாம்.  

 

பூரை ஆறராக்கியம் நம் உடல், மனம், உயிரச்ச்க்தி ஆை்ைறல அதிகரித்து மனம் 

மை்றும் உடலுக்குப் பலதரப்பட்ட நீடித்த பலறனத்தரவல்லது.  இது ஆயிரங்காலத்து நம் 

முன்றனாரக்ளின் வழிமுறையாகும். நம் ஆறராக்கியம் நம் உடல் உள் நிறலயில் 

இருந்து  துை்டிக்கப்படும் றபாது, நமது சிந்தறன  இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்திை்கு 

நம்றம அறழக்கிைது. இதுறவ பூரை ஆறராக்கியம் எனப்படும். 

 

ஆறராக்கிய குறைவு என்பது உடல், மன இயக்கங்கறள ஒருங்கிறைக்கும் 

உயிராை்ைலில் ஏை்படும் பாதிப்பு, அதன் விறளவாக நவளிறய றதான்றும்  

அறிகுறிகளும் நகாை்ட நதாகுப்றப ஆகும். உடறல இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றதாடு 

றவத்துக் நகாள்ள றவை்டுமாயின் உடலுக்கும், இயல்பாரந்்த ஆை்ைலுக்கும் இறடறய 

உள்ள இரத்தம், நவப்பம், காை்று ஆகிய மூன்றுக்கும் ஊறு வராத படி பாரத்்துக் 

நகாள்வது அவசியமாகிைது. இயை்றகச ் சக்திகளின் இயக்கத்தாறலா அல்லது 

ஐம்புலன்களின் இயக்கத்தாறல இரத்தம் நவப்பம், காை்று ஆகியறவகளில் சீரக்ுறலவு 

ஏை்படுகின்ைது. உைவு, உைக்கம், உறழப்பு, பால்உைவு இவை்றை மிறகயாகப் 

பயன்படுத்துவதாலும், தவைாகறவ பயன்படுத்துவதாலும், புைக்கைிப்பதாலும், 

எை்ைத்றத இயை்றகயின் இனிறமக்கு முரைாகப் பயன்படுத்துவதாலும் பலவிதத் 

நதாந்தரவுகள் றநரலாம். 

 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கிய தன்றமயுடன் தான் இந்த பூஉலகிை்கு நாம் வந்றதாம். இந்த 

அடிப்பறட தத்துவம்  முதன் முதலில் நம்மிடம் இருந்தது தான். இந்த இயல்புத் தத்துவம் 

புரிதலின்றி மை்ை எல்லாம் றமல் பூசச்ாகறவ அறமயும். மனிதனுறடய அறனத்து உடல், 

உள்றநாய்களுக்கு காரைம். தவைான உைவுப் பழக்கம், றபாதிய உடல் உறழப்பு 

இல்லாறம, சுை்றுச ்சூழல் றகடும் ஆகும்.  

 

உைவு மை்றும் புை நசயலால் பருஉடம்பு பாதிக்கும். கை்பறன, எை்ைம் றபான்ை 

மனதில் ஏை்படும் குறையாலும்  நுை்ணுடம்றப பாதிக்கும். உயிருக்கும், உடலுக்கும் 

ஒத்த இனிறமயான உைவு இருக்கும் வறரயில் தான் உடல் நலமும், மன நலமும் 

பாதுகாக்கப் நபறும். இந்த உைவானது நீடித்திருப்பதை்கு ரத்த ஓட்டம், நவப்ப ஓட்டம், 

காை்றைாட்டம் இறவ மூன்றும் சரியாக இருக்க றவை்டும். நமது  சுவாச ஒழுங்கின் 

ஆழ்மனம் இயல்பு நிறலயில்  மனம் அறலபாயாது. சஞ்சலம் அறடயாது. மன உறுதி 

ஏை்படும்.   

 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம் தான் வாழ்க்றகயில் அடிப்பறடயானது.  ஒரு நபாருளுக்கு 

நீளம், அகலம், உயரம் என்ை மூன்று பக்கங்கள் இருப்பது றபால இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியத்திை்கு மூன்று பக்கங்கள் இருக்கின்ைன. உடை்குறை மனத்றதப் 
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பாதிக்கும்.  மனநிறல குறைவு உடறலப் பாதிக்கும். சமூக சூழல் இரை்றடயும் 

பாதிக்கும். இம்மூன்றும் ஒன்றைாநடான்று நதாடரப்ுறடயறவ. இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கிய உைரவ்ு உடறலயும்,  மனறதயும் ஆறராக்கியப்படுத்த வல்லது. 

 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம் என்பது உடலுக்கு மடட்ும் ஆறராக்கியம் என்பறதாடு 

மடட்ும் இல்லாமல் மனம், ஆத்ம ஆறராக்கியத்றதயும் உள்ளடக்கியது. இதனால், 

பறடப்பின் நபாருறள உைரந்்து வாழ்க்றகயில் நம்றமப் பை்றிய சிந்தறனறய 

நம்மால் மாை்ை முடியும். நாம் நமது நவளிப்புை சிந்தறனயில் எந்தப் பயனும் இல்றல. 

நாம் இந்த இயை்றகயின் சக்திறய நதளிவாக உைரும் றபாது புதிய நவளிசச்த்றத 

பாரக்்கும் றபாது, நம் றவறலகளில் மை்றும் குடும்பத்தில் புதிய உை்சாகம் நபருகும்.  

 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத அறடய நம்மிடம் திைனுள்ளது. மாறிவரும் 

புைநிறலகளின் திைனுக்கு ஏை்ப உள்வலிறம நம்மிடமுள்ளது. இறதப் பை்றிய கருதத்ு 

நபாதுவாக ஏை்றுக் நகாள்ளப்பட்டால் வறரயறைக்கு அப்பால் நசல்ல முடியும். அந்த 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம் ஒவ்நவாரு மனிதனுக்கும் எல்லா றநரங்களிலும், நாம் 

பிைந்தது முதல் நடந்து நகாை்டு இருக்கின்ைது. உடல் ஆறராக்கியம் என்ை சமநிறலக்கு 

தன்றன மீடக்ச ்நசய்கின்ைது.  

 

நம் இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத அணுகுவது என்பது, நம் மனம் அறமதியாக 

இருக்கும் றபாது, இயல்புைரவ்ு விழிப்பு நிறலயில் இருக்கும் நபாழுது, நமது 

உள்ஞானம் நிறலக்கு வரும். இதன்வழிகாடட்ுதலில் நம் பிைவி தகவல் மூலம் நாம் 

முை்றிலும் புதிய கை்றைாட்டத்தில் நம் வாழ்க்றகறய அறிய நசய்கின்ைது. நமது 

உள்முக பாரற்வ, எை்ைங்கள் அை்ை நம் வாழ்க்றக நிறலயில் ஒரு நபரிய பாடத்றத 

அணுக றவை்டும். இவ்வாறு நாம் நம் இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்தின் உைரவ்ில் 

அறியலாம். ஆக உடலும், மனமும் இறயந்த மனிதனும் இந்தச ் சரீரத்தின் நவளிறய 

உள்ள இயை்றகயும் ஒறர மாதிரியான நபாருள்களாலானறவ. 

 

நமது இயல்றபப் புரிந்து நகாள்ளுவது தான். நமது இயக்கங்கறள குறுக்கிடுவது அல்ல. 

இயை்றகயான பழக்கவழக்கங்கள் மூலம் உடறலப் பை்றிய புரிதல் தான். இது மனித 

ஆறராக்கியத்திை்கு முக்கிய அம்சங்களாகும். இவை்றைத் தவிர வருகிை 

மருத்துவங்களால் இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத முழுறமயாக மீடக் முடியாது. 

 

உடறலப் பை்றிய நல்ல புரிதல் இருந்தால் மடட்ுறம நம்முறடய இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியத்றத நம்மால் அறிய முடியும். மனித உடல் என்பதறன ஒரு வறக 

உயிருள்ள எந்திரமாகக் நகாள்ளலாம். ஏநனன்ைால் பல்றவறு எந்திரங்கள் றசரந்்து 

நசய்யக் கூடிய பல பைிகறள, மனித உடறல நசய்கின்ைது. இதனால் சரிநசய்யும் 

திைனும், பராமரிக்கும் திைனும் இயை்றகயாக இயல்பாய் நம்மிடம் இருக்கின்ைது. நாம் 

இயை்றகயில் இருந்து விலகுவதால், நமது இயல்பு திைன் குறைகின்ைது. நமக்கு உடல் 

நலக் குறைவு ஏை்படட்ு றநாய் உை்டாகின்ைது. நமக்கு இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றதப் 

பை்றிய விரிவான புரிதல் றதறவப்படுகின்ைது. 

 

இறதநயல்லாம் கடந்து உடலுறடய நிறைவான றவறல உள்ளுறுப்புகறள மறு 

உருவாக்கம் நசய்வது. உடலின் ஒவ்நவாரு நசல்றலயும் அதனுறடய ஆயுள் 

முடிந்தவுடன் புதிய நசல்களாக மாை்றுகிைது, நம் உடல். உடலின் ஒவ்நவாரு 

உள்ளுறுப்பும் குறிப்பிட்ட காலத்தில் முழுறமயாக புதிதாக்கப் படுகிைது. சரி. அப்படி 

உடல் புதிதாக்கப்பட்டால் குறிப்பிட்ட காலத்தில் உடலில் உள்ள எல்லா றநாய்களும் 

மறைந்து விட றவை்டும் அல்லவா? அப்படிநயன்ைால் உலகில் எல்றலாருக்குறம 

றநாய்கள் சரியாகிவிட றவை்டுறம? இங்றகதான் நாம் ஒன்றை புரிந்து நகாள்ள 

றவை்டும். உடலுறடய புதுப்பிப்பு பைி என்பது இயல்பாக நடந்து நகாை்றடயிருக்கும். 

உடலுறடய இயல்பான, இயை்றகயான புதுப்பிப்பு இயக்கத்தில் யாநரல்லாம் குறுக்கிட 
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வில்றலறயா அவரக்ளுக்நகல்லாம் றநாய் தானாக சரியாகிவிடும். இயக்கத்தில் 

குறுக்கிடுவது என்ைால் என்ன? உடலின் கழிவு நவளிறயை்ைத்றத தறட நசய்வது. 

ரசாயன மருந்துகறள சாப்பிடுவது. நசயை்றக சதத்ுக்கறள உை்பது 

றபான்ைறவதான் நம் குறுக்கீடுகளாகும். அது மடட்ுமல்ல, உடலின் இயல்பான 

றதறவகளான பசி, தாகம், தூக்கம், ஓய்வு றபான்ைவை்றை புைக்கைித்து நம் 

இஷ்டம்றபால் நசய்வதும் குறுக்கீடுதான். 

 

பசிக்கிை றபாது சாப்பிடாமல் பசியில்லாத றபாது சப்பிடுவது, பசிக்கிை அளறவ விட 

அதிகமாகச ் சாப்பிடுவது, தாகமில்லாமல் லிட்டர ் லிட்டராக தை்ைீர ் அருந்துவது, 

தாகமிருக்கும் றபாது தை்ைீர ்அருந்தாமல் இருப்பது அல்லது தை்ைீருக்குப் பதிலாக 

சுறவயூட்டப்பட்ட பானங்கறள அருந்துவது, இரவுகளில் தூக்கத்றத புைக்கைிப்பது, 

ஓய்வு றதறவப்படும் றபாது உடல் உறழப்றப அதிகப்படுத்துவது றபான்ைறவ எல்லாம் 

நம்முறடய தினசரி நடவடிக்றககளாக உள்ளன. இப்படி இயை்றகக்கு மாைான 

நடவடிக்றககள் உடலின் இயல்பாரந்்த இயக்கத்றத பாதிக்கின்ைன. ஆறராக்கியமாக 

உருவாக றவை்டிய நசல்கள் பலவீனமாக, பறழய றநாய்க்கூறுகளுடன் 

உருவாகின்ைன. ஆக நம்முறடய எல்லா நதாந்தரவுகளுறம உடலுறடய இயல்பாரந்்த 

இயக்கத்துக்கு கடட்ுப்பட்டறவ. அறவ புைசச்ூழல்களுக்கு ஏை்ைாை்றபால் தானாகத் 

றதான்றி தானாக மறைபறவ. நம்முறடய நபாறுப்பான குறுக்கீடுகளால் றநாய்களாக 

உடலில் தங்கி விடுகின்ைன. 

 

றநாறயக் கை்டு அஞ்சாது அதறன நை்பனாக கருதி மூல காரைத்றதக் 

கை்டுபிடிக்க றவை்டும். நவளிறயை முயலும் நசச்ுப் நபாருடக்ள் நவளிறயை்ைத் தக்க 

பரிகாரம் நசய்தல் றவை்டும். 

 

நோடிசுத்தி :- 

 

உபரயோகப்படுத்த ரவை்டியது வலது னகயின் ரமோதி வி ல் மற்றும் 

கபருவி ல்கள் மூ ன்  கமன்னமயோக, ஆழமோக இழுக்கரவை்டும் வலிந்து 

க ய்யக்கூடோது விடும் ரபோதும் அப்படிரய க ய்க. 

 

வலதுனகயின் கபருவி ல் ககோை்டு வலது மூக்கு துவோ த்னத அனடத்து இடது 

மூக்கு துவோ ம் வழியோக உள்ளிருக்கும் பி ோைனன கவளியிடரவை்டும். பின் 

அரத (இடது) மூக்கு துவோ ம் வழியோக மூ ன்  உள்ரள இழுக்க ரவை்டும். 

 

பின் ரமோதி வி ல் ககோை்டு இடது மூக்கு துவோ த்னத அனடத்து வலது மூக்கு 

வழிரய மூ ன்  கவளியிட ரவை்டும். பின் அரத (வலது) மூக்கு துவோ ம் வழியோக 

மூ ன்  உள்ரள இழுக்க ரவை்டும். 

 

இப்படி க ய்தோல் ஒரு தடனவ(சுற்று). இனத கோனல, மதியம் உைவுக்கு முன், 

மோனல, நள்ளி வு என 4 ரவனளயும் க ய்து வ  பி ோை க்தினய அதிகப்படுத்தி, 

கழிவுகனள கவளிரயற்றி நம்னம இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியத்திற்கு அனழத்து  ்

க ல்கின்றது. 

 

சமுதாயத்திறல இருக்கிை நபரும்பாலான வியாதிகள் காய்சச்ல், சளி றபான்ைறவகள் 

சாதாரன றநாய்  என்னு நசால்லப்படுகிைது.  இது குறிப்பிட்ட காலத்துக்குத் தான் 

இருக்கும். சிகிசற்ச எடுத்துக் நகாை்டாலும் சரி, சிகிசற்ச எடுத்துக் 

நகாள்ளாவிட்டாலும்  5 அல்லது 6 நாடக்ளுக்குள் சரியாகி விடும். ஆங்கில மருத்துவம் 

அடிக்கடி உபறயாகிப்பதால் மனித குலத்றதறய அசச்ுறுத்தும் வியாதிகள் வருவதை்கு 

காரைமாகிைது. இது நம் றநாய் எதிரப்்பு ஆை்ைலின் நசயல்திைறன குறைக்கின்ைது. 

இதனால் நம்முறடய இரத்தக் குழாய்கள் சுருங்குகின்ைன, இது இரத்த அழுத்தத்றத 

அதிகமாக்குகிைது. புை்றுறநாய் சிகிசற்சப் பை்றிய கைக்நகடுப்பில் நதரிவிப்பது 
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என்னநவனில், புை்றுறநாய்றயவிட புை்றுறநாய் சிகிசற்சயில் தான் நிறைய 

றநாயாளிகள் இைந்து உள்ளனர ்என புள்ளி விவரங்கள் நதரிவிக்கின்ைன. முழு உடல் 

நலம் நபை றநாயிலிருந்து விடுபட என்னவழி என்று கை்றுக் நகாடுப்பதுதான் 

மருத்துவரக்ளின் றசறவ எை்ைமாக இருக்க றவை்டும்.  

 

நபாதுவாக ஆங்கில மருத்துவம் அவசர கால மருத்துவம் என்று நசால்லலாம், இது ஒரு 

உடனடி நிவாரைம் மாதிரி 5 சதவீகித றநாயாளிகளுக்கு தான் இது உதவியாக 

இருக்கிைது.  நபாதுவாக றநாய்கறள குைப்படுதத்ுவறத விட றநாய் உைரா வை்னம் 

நவீன மருத்துவம் நசயல்படுகிைது, இன்னும் ஆழமா உை்றுப் பாரக்்கும் றபாது, 

வியாதிகறள தானாகறவ குைமாக்கும் திைன் உடலில் உள்ளது. உடம்பு தானாகறவ 

இயல்பு நிறலக்கு வந்து விடும். 

 

இந்த றநாய் எதிரப்்பு ஆை்ைறலப் பை்றிய கவனம் மிக அவசியமானது. இந்த றநாய் 

எதிரப்்பு அறமப்றப றமம்படுத்த நாம் நமது வாழ்க்றக முறைறய மாை்ை றவை்டும். 

றநாய் வந்து மருந்து உை்பறத விட, வருமுன் காத்து, றநாயை்ை வாழ்வு வாழலாம்! 

 

இந்த உலகத்திறல சுை்றுசச்ூழல் நாம் சுவாசிக்கிை காை்று, குடிக்கிை தை்ைீர,் 

சாப்பிடுகிை சாப்பாடு இறவ மாசு அறடந்து சரியாக இல்றல. இதனால், நம்மிடம் 

உள்ள றநாய் எதிரப்்பு சக்தி குறைந்து றபாய் விட்டது. இறத எல்லாம் சரி பை்ை 

நம்மிடமுள்ள இயல்பான ஆறராக்கியத்றத அதிகப்படுத்தினால், நாம் எல்றலாரும் 

ஆறராக்கியமானதாகவும், சந்றதாஷமாகவும் வாழலாம். இந்த இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியத்றதப் பை்றி எல்லாரக்்கும் ஒரு விழிப்புைரவ்ு ஏை்படுத்த றவை்டும்.  

 

நம் இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றதப் பை்றி எடுத்துச ் நசால்லி ஒரு விரிவான 

விழிப்புைரற்வ உருவாக்க றவை்டியது அவசியமாகின்ைது. ஆறராக்கிய 

குறைவுள்ளமனம் ஒரு பாதுகாப்பை்ை நிறலயில் இருக்கும். அவரக்ளின் அறனத்து 

நசயல்களும் இயை்றகக்கு எதிராக இருக்கின்ைது. இதனால் அவரக்ள் இயல்பு தன்றம 

சிறதக்கப்படுகின்ைது. இந்த சமுதாயத்தில் இயை்றகறயப் பை்றிய இயல்பு 

கருத்துக்கறள நகாை்டு விழிப்புைரற்வ உை்டாக்க றவை்டும். ஆழமன 

றகள்விகளும் முழு கவனமும் இருக்க றவை்டும். நான் நமது நசாந்த றநரம்றை 

அறமதியான உைரவ்ு நிறல பராமரிக்க றவை்டும் என்ைால், நமது இயல்பு ஆை்ைல் 

சிைப்பாக உள்ளது என்பறத அறிய றவை்டும்.  

 

வலிநிவாரை மாத்திறரகள் சாப்பிடுவதாறலா, ஊசிகள் றபாடட்ுக் நகாள்வதினாறலா 

தை்காலிக நிவாரைம் கிறடப்பதால் அத்தறகய மருத்துவரக்றளறய நாடி உலகம் 

சுை்றிக் நகாை்டிருக்கின்ைது. நவீன மருந்துகளின் பக்க விறளவுகள் றவறுவிதமான 

றநாய்கறள உை்டாக்கி வாழ்நாள் முழுவதும் மருத்துவறரறய நாடி இருக்கின்ை 

சூழ்நிறல நிலவுகின்ைது. இன்றைய மருந்துகள் அறதச ் சாரந்த நதாழில்நுட்பங்கள் 

ஒரு குறுகிய காலநிவாரைமாகவும், உடனடி தீரவ்ாகவும் உள்ளது. இதில் அதிகரித்து 

வரும் பக்க விறளவுகள் மத்தியில் ஒரு நாள்பட்ட றநாய்களாகின்ைன. இறதவிடுத்து, 

றநாய்க்கு மருந்து, உயரத்ர சிகிசற்ச, பலதுறை மருத்துவமறனகள், மருத்துவக் 

காப்பீடுகள் என்பன எல்லாம், ஓடற்டப் பாறனயில் தை்ைீர ்பிடிப்பது றபாலத் தான். 

இந்த சூழ்நிறலயில் நமய்யறிறவ பயன்படுதத்ி தளரந்்து விடாது முயை்சிகள் 

றமை்நகாள்ள றவை்டும். 

 

உைவிலிருந்து இரசம் பிரிகிைது, அதிலிருந்து ஒரு பகுதி இரத்தமாக மாறுகிைது, 

இரத்தம் வடிகடட்ும் றபாது மிஞ்சுவது மூத்திரமாக மாறுகிைது, மிசச்மான இரத்தத்தில் 

ஒரு பகுதி சறதயாக மாறுகிைது, சறதயில் ஒரு பகுதி நகாழுப்பாக மாறுகிைது, 

நகாழுப்பிலிருந்து எலும்பு உை்டாகிைது, எலும்பில் ஒரு பகுதி மஜ்றஜயாக மாறுகிைது, 

இதிலிருந்து ஒரு பகுதி வித்துக் குழம்பாகப் பிரிகிைது, இப்படியாக ஏழு தாதுக்களாக 

மாறுகின்ைன. எந்நதந்த இடத்தில் எந்நதந்த தாதுவிலிருந்து றதறவயை்ை 
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அணுக்கறளத் தள்ளி, றதறவயாக அணுக்கறளத் றதறவயான இடத்தில் நபாருத்தி, 

உடறல இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்திை்கு வழி றகாலுகின்ைது. 

 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம் நபை நவளிப்புை கருவிகள் றதறவயில்றல. உடல் 

ஆறராக்கியத்தின் இருப்பு நம்முள்றள இயல்பாய் இருக்கின்ைது. இந்த இயல்பாரந்்த 

ஆறராக்கியம் நாம் பிைந்ததில் இருந்து நம்மிடமுள்ளது. இறத முழுறமயாகக் புரிந்து 

நகாள்ள முயை்சிப்பறத சிைந்தது. 

 

இயல்பாரந்்த மருத்துவம், தன்றன முழுதாய் உைரந்்த சித்தரக்ள், ஞானிகள் மனித 

குல நலத்திை்காக வாறழயடி வாறழயாய் விடட்ுசந்சன்ை நபாக்கிஷம். உடறல றநாய் 

அை்டாமல் காத்து, தீராத றநாய் வந்திடினும் தீரத்்து றவத்து மனிதறன உயர ்

றநாக்கமாம் முக்திறய றநாக்கி இடட்ுசந்சல்லும் இறை மருத்துவம். மீை்டும் இந்த 

ஆழ்ந்த அறிவியறல புதுப்பிக்க றவை்டியது நமது ஒவ்நவாரு நசயலிலும், ஒவ்நவாரு 

மனிதரின் உடறலயும் நதய்வீகத்தின் இருப்பிடமாய் நிறலக்கச ் நசய்யும் சீரிய 

றநாக்கத்றத நவளிப்படுத்தி வருகிைது. 

 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம் உங்கள் வாழ்வின் ஓர ்பகுதியல்ல, அறனத்துறம அதுதான். 

அதனிடம் உங்கறள ஒப்பறடத்து விடுங்கள். தாயின் மடியில் குழந்றத இருப்பது 

றபால, அன்பாக, அரவறைப்பாக பாதுகாத்து வாழ்க்றகயில் அறமதி, அன்பு, 

ஆனந்தம் நிலவுகிைது. 

 

பிைப்பு முதல் இைப்பு வறர நமது இயல்புைரவ்ுகள் சதா இயங்கிக் 

நகாை்டிருக்கின்ைன. இந்த இயல்புைரவ்ுகள் மூலம், வாழ்க்றக நிறலறய உைரவ்றத 

இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியம். இந்த எளிய நகாள்றகறய புரிந்து சிகிசற்ச நசய்து 

நம்றம றமம்படுத்தலாம். நாம் நமது இயல்பாரந்்த சிகிசற்ச நகாள்றககறள 

கறடப்பிடித்து நமது இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத மீடட்ு எடுக்கலாம். 

மானிட குலம் மனதின் மாறயயிலிருந்து விடுபட்டால் தான் இயல்பாரந்்த உைரற்வ 

நவளிப்படுத்தும் திைன் நபறும். மனிதகுலத்தின் இயல்பான ஆறராக்கியத்றத மனம் 

நதாறலத்துவிட்டது. மனதின் பிடியிலிருந்து மீை்டால்தான் அந்த ஆறராக்கியத்றத 

மீடக்முடியும். 

 

இந்த உடல் மடட்ும் ஆறராக்கியமானதாக இருக்காது. தன்றன விரிவாக்கிக் 

நகாள்வதுடன் மனதிறல இயல்பாரந்்த கருத்றத உருவாக்கிக்நகாள்ள றவை்டும். ஒரு 

சிறிய மானசிக உருவாக்கம் அதாவது இருப்பது ஒன்றை, ஒறர இயை்றகதான் உள்ளது. 

அதுதான் நதய்விக இயை்றக. இந்த உடலின் நசல்கள் எல்லாம் இந்த இயை்றகயின் 

திரிபறடந்த நவளிப்பாடுகறள இயல்பாரந்்த ஆறராக்கியத்றத ஏை்று இன்று 

முதலாகறவ றநாய்களிலிருந்து விடுபடுங்கள் ! 

 

“இயல்பு ஆர ோக்கியம் கபற எந்த கவளிப்புறக் கருவியும் ரதனவயில்னல. 

உடல்நலம் மற்றும் இருப்பு நம்முள்ரள இயல்போக உள்ளன.  மருத்துவத்துனறயில் 

இந்த ஆர ோக்கியம் பிறப்புடன் தூை்டப்பட்டது. இனத முழுனமயோகப் பு ிந்து 

ககோள்ள முயல்வரத சிறந்தது”. 

 

இயற்னகயின் இயல்பின் ஒரு பகுதிரய மனிதன். தன் இயல்ரயோடு இனைந்த 

நினலரய இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கிய நினல. இந்த நினலதோன் முழுனம அனடய 

வழிவகுக்கும். நம்மிடமுள்ள டோக்ட ் மட்டுரம இயல்போ ்ந்த ஆர ோக்கியத்னத 

ககோடுக்க முடியும். 
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