
Lesson 01 Innate path 

பாடம் 01 இயல்பான நெறி 
 

 

 

“இயல்பான நெறி என்பது இயற்கையயாடு இகைந்து 

வாழ வழியாகும்”. 

இயல்பான நெறிக் ந ாண்டு ெமது எல்லா 
ெடவடிக்க  ளிலும் முழு மனதுடன் ஈடுபடும் பபாது எடுத்த 

 ாரியங் ள் நவற்றி நபறுவது எளிதா ின்றன. அதன் 

நபாருட்டு ெி ழும் ஒவ்நவாரு நெயல்பாடு ளும் 

வணீா ாமல் ெமக்கும் ெம்கம ொர்ந்துள்ள ெமூ த்திற்கும் 

ெிகறகவ ஏற்படுத்துவபதாடு ஒரு ெம்பிக்க  

வளர்க் ின்றது. இந்த அளவிபலபய ெின்றுவிடாமல் 

இவற்றுள் ெிறு ெிறு மாற்றங் ள் எதிர்பார்ப்பு கள பூர்த்தி 
நெய் ிறது. இதன் ஒவ்நவாரு இயல்பு நெறிமுகற கள 

பயிற்ெியில் வடிவகமத்துள்ளது. இதகன குழுக் ளா  

நெயல்பட்டு முழுகமயகடய நெய் ிறது. 

 

இயல்பான நெறி 
ெமது முன்பனார் ள், ெத்தியத்கதயும், தர்மத்கதயும் 

பின்பற்றி இயற்க யா  வாழ்ந்து வந்தார் ள். அதனால் 

அவர் ள் அ ம், புறம் இரண்டுபம ஒன்று பபால் ெீரா  



இருந்தன. அதன் விகளவா  அவர் ள் நமய்ப்நபாருபளாடு 

பெரடித் நதாடர்பு ந ாண்டு இருந்தார் ள். அவர்தம் 

நெயல் ள் அகனத்தும் முழுகமயா  இருந்தன. பமலும் 

அக் ாலத்தில் நதாழில்,  ல்வி, மருத்துவம், ஆட்ெிமுகற 

இகவ அகனத்தும் புனிதமா க்  ருதப்பட்டுச் பெகவ 

எண்ணத்பதாடு நெயல்பட்டன. 

 ாலமாற்றத்தால் இகவ அகனத்தும் தற்பபாது வியாபார 
பொக் த்பதாடு ெடத்தப்பட்டு வரு ின்றன. இன்று உல பம 

வியாபாரமா க்  ாட்ெி அளிக் ிறது. இந்தப் பபர் 
அழிவிலிருந்து உலக  மீட்டு மீண்டும் தருமம்  ாட்டும் 

வழியிபல நெய்யத்தக்  மனத்திடத்கத அகமத்து எல்லா 
துகற ளிலும் இயல்பான நெறிகய ஏற்படுத்தி அறிவு 

ொர்ந்ததா ப் புனிதப்படுத்த பவண்டும்.  

இயற்க யால் நெய்ய முடிந்த அறவுணர்வு ப ாட்பாட்கட 

அழித்து விட்படாம். இயற்க  உருவாக் ியுள்ள இந்த 

சுவர்க் த்கத பயன்படுத்த மட்டுபம நெய் ிறரீ் ள். மனித  

குலம் உருவாக் ியுள்ள குழப்பத்திற்கு ொபம  ாரணம். ொம் 

உணரும் இயல்புணர்கவ நபற்றும் அறிய முடியாமல் 

அறியாகமயில் மூழ் ிக்  ிடக் ின்பறாம். இந்த குழப்பத்தில் 

இருந்து நவளிபய வருவதற்கு இயல்பு நெறிப்பாகத 

வழிவக  நெய் ிறது. 

இயல்பான நெறியின் உண்கம கள அறிவதன் மூலம் 

ெம்மிடம் உள்ள அறியாகம வில ிவிடும். புதிய உருவம் 

நபற்று விடும். நதய்வ ீத் தன்கம நபற்று விடும். அவற்கற 

ொம் புதிய ப ாணத்திலிருந்து பார்க்  ஆரம்பித்து 

விடுபவாம். அகவ புனிதத் தன்கம நபற்று விடும். 



அப்பபாது தான் ொம் இயல்கபப் பற்றிய அனுபவம் ஏற்பட்டு 

இயல்பான நெறியில் ஒழு  முடியும். 

எ.எ.எ. என்பது என்ன? 

 “இயல்பு நெறியின் ெமது இலக்கு எது என்பகத அறியச் 

நெய்து அகத அகடவதற் ான வழிமுகற கள சுட்டிக் 

 ாட்டி வாழ்க்க கய முழுகமயகடய நெய் ிறது”. 

இயல்பான நெறிகயக் ந ாண்டு மக் ளின் ‘அறியாகம’ 

எனும் இருகள அ ற்றி ஒளி தீபங் ளா ச் சுடர்விடச் நெய்ய 

நெய் ிறது. இதன் அனுபவத்தினால் ெமது அறியாகம 

படிப்படியா  அ லும். இதனால் ெமக்கு பமலும் ஆர்வம் 

ஏற்படும். இந்த அனுபவத்தால் ொம் பல த வல் களத் 

நதாடர்ந்து நதரிந்து ந ாள்ள வழிவகுக் ின்றது. 

தனது இயல்பிபலபய ெம்கம ொபம ெிகல ெிறுத்திக் 

ந ாள் ின்ற ஒரு இலக்  அகமப்பாகும். இது 

மனிதர் ளிடத்பத ெிகலத்திருக் ின்ற அளவு  டந்த 

ஆற்றகலயும் உண்கம உருவின் ெிகலயான 

நதாடர்பிகனயும் உள்மு  அனுபவத்தால் உணரச் 

நெய் ிறது. 

உண்கம இயல்பான ஆத்மாகவ அறிந்து தன்னலமற்ற 

பெகவ எண்ணத்துடன் ஈடுபட்டு அதன் மூலம் ஈட்டும் 

நபாருளாதாரத்கதக் ந ாண்டு ெமுதாயத்கத 

பமன்கமயகடயச் நெய் ின்றது. மனித வாழ்க்க  

முன்பனற்றத்திற்கு முதன்கமயானது தன்கன 

அறிதலாகும். ொன் ஒரு ஜவீாத்மா என்னும் ஆத்மா என 

உணர்ந்து பெகவ நெய்வதால் மனித பெயம் ஏற்படு ின்றது. 



உங் ளுக்குள்பளயும் உங் களச் சுற்றிலும் ஒரு 

மாற்றத்கத உருவாக்கு ின்றது. இது இயல்பான முகறயில் 

நெயல்படுத்தப்படும். இது ெமுதாயத்தில் உள்ள 

நெயல்பாடு கள தனது  ட்டுக்குள் எடுத்துக் ந ாண்டு 

அதற் ான வழிமுகற களத் தரும். 

 

ெமது நவளி உல ப் புறவாழ்க்க  ஊபட ெம் 

அ வாழ்க்க யில் நதய்வ ீ ஆற்றகல அறிவதற்கு 

வழிவக  நெய் ின்றது இந்தப் பயிற்ெி. இந்தப் பயிற்ெியில் 

வாழ்க்க   ல்வியும் ஞானக்  ல்வியுடன் 

பயிற்றுவிக் ப்படு ின்றது 

  



 

Lesson 02 - Understanding this human birth 

பாடம் 2. இந்த மானிடப் பிறப்கப அறிதல். 

 

 
 

ொம் அகனவரும் ஆத்ம விழிப்பில் அனுபவம் அகடந்து 

நதய்வ ீக் குறிக்ப ாகள அகடய இந்தப் பிறப்கப உணர்ந்து 

ந ாள்வது ஒவ்நவாருவரின் முக் ிய  டகமயாகும். 

 

ொம் எவ்வளபவா பிறவி ள் எடுத்தா ி விட்டது. இதற்கு 

முன் பிறவி ளில் ொம் ஞானம் ெம்பாதிக் வில்கலயா? 

என்று ப ட்டால் ெம்பாதித்திருந்தால் ொம் இப்பபாது பிறவி 
எடுத்திருக்  முடியாது. ஆ பவ ொம் எல்லாம் ஞானி ள் 

அல்ல என்றால் ொம் என்ன அவ்வளவு முட்டாள் ளா? ொம் 

முட்டாள் ளும் இல்கல. எதற்கும் ெிகறயத் தகுதி ள் 

பவண்டும். மனிதனுக்கு மனிதப் பிறவி என்பபத விபெஷம். 

ொம் இதுவகர பல பிறவி ள் எடுத்துள்பளாம். புழுவாய், 

விலங் ாய், பறகவயாய், மனிதனாய் இப்படி மாறி மாறிப் 

பிறவி ள் எடுத்துள்பளாம். இந்தப் பிறப்பு ளில் மனிதப் 

பிறப்பும்  ிகடத்திருக் லாம். ஆனால் அதில் ெரியா  

விழிப்புணர்வு இன்கமயால் திரும்பவும் இம் மனிதப் பிறப்பு 



பரம்நபாருளின் அருளால்  ிகடத்திருக் ின்றது. இந்த 

மானிடப் பிறப்புக்குப் பிறகும் ஜன்மம் வருவதற்கு ெியாயபம 

இல்கல. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த இந்த மானிடப் பிறப்பின் 

உண்கமயான ெிகலகய அறியாமல் வாழ்ந்து ந ாண்டு 

இருக் ின்பறாம். ெம் உண்கமயான ஸ்வரூபம் ஆத்மா 
தான். ொம் ஆத்மாகவ பமபலாட்டமா ப் பார்ப்பதால் 

அதனால் ஒரு பயனுமில்கல. ஏபதா ஆத்மா என்ற ஒன்று 

எங்கும் உள்ளதாம் எப்பபாதும் உள்ளதாம் என்று மட்டும் 

ஒருவன் அறிந்து அதனுடன் விட்டு விட்டால் ஒரு 

பயனுமில்கல. அறிவுத்திறகம, பு ழ், பணம் முதலிய 

பபா ங் கள அகடய உபபயா ப்படுபம தவிர 
பந்தத்திலிருந்து விடுதகல நபறுவதற்குச் ெிறிதளபவனும் 

பயன்படாது. இந்த உல த்தில்  ர்மத்தின் பலனாய் 

 ண்ணுக்கு ஆத்மாகவ அறிய முடியாமல் இருக் ின்பறாம்.  

ஆதலால் ொம் ெம் ஸ்வரூபத்கத நதரிந்து ந ாண்டு 

அஞ்ஞானத்கதப் பபாக் ிக் ந ாள்ள பவண்டும். 

 

மனிதன் தன் நெயல் ளினால் தன்கன தாபன 

உத்தமனாக் ிக் ந ாள்ளலாம் அல்லது தன்கனக் ந டுத்துக் 

ந ாள்ளவும் நெய்யலாம். இவ்வாறு நெய்வதற்கு எல்லாம் 

மனிதனுக்குப் பகுத்தறிவு உண்டு. பவறு எந்த ஜவீனுக்கும் 

இவ்விதப் பகுத்தறிவு  ிகடயாது. இது ெல்லது என்று புரிந்து 

ந ாண்டு அகதச் நெய்யும் தகுதிபயா இது தவறு என்று 

புரிந்து ந ாண்டு ஒரு நெயகலத் தவிர்க்கும் தகுதிபயா 
மற்றப் பிராணி ளுக்குக்  ிகடயாது. ஆதலால் மனிதப் 

பிறப்பில் ஆத்மாகவ அறியும் முயற்ெிகயத் நதாடர்ந்து 



நெய்து ந ாண்பட இருக்  பவண்டும். ெமக்குக்  ிகடத்த 

இந்த மானிடப் பிறப்கப ென்கு உபபயா ப்படுத்திக் ந ாள்ள 

பவண்டும். உங் ளுக்குள் இருக்கும் ஆத்மாகவ அறிவால் 

ெிகனவால் உணருங் ள். அதனால் அறிவு நதளிவகடயும். 

அறியாகம அ லும். 

 

“ொபன ஆத்மா, ொபன ஆத்மா” எனச் நொல்லுங் ள். அது 

தான் உண்கம. உல ில் எல்கலயற்ற ஆற்றல் உங் ளுக்ப  

நொந்தமானது. மூடெம்பிக்க  கள விரட்டி அடியுங் ள். 

உண்கமகய அறியுங் ள். உண்கமகய  கடபிடிக்கும் 

வழி ளிபலபய நென்று ந ாண்டிருங் ள். ஆத்மாகவ 

அகடயும் வகர. 
 

இந்த மானிடப் பிறப்பில் தான் பிறவி இல்லாப் 

நபருெிகலகய அகடய முடியும். மற்ற எந்த ஜவீராெி ளும் 

இந்த ெிகலகய அகடய முடியாது. அப்படிப்பட்ட மி  

உயர்ந்த ெிகலக் ா  ெிகறவுடன் நெயல்பட்டுக் ந ாண்பட 

இருப்பபாம். 

“அரிய மானிடப் பிறப்கப அறிவயத முதல் ைடகம”. 

 

 

 

  



Lesson 03 - Karma 

பாடம் 3.  ைர்மா 

 

 
 

ொன் என்ற எண்ணம் அற்று வில ிப் பபாய் ஜவீன் என 

உணரப்படு ிறது. இந்த ஜவீன் என்பது  ர்மாவும் ஆத்மாவும் 

இகணந்த ஒன்றாகும். 

 

இந்தப் பிறப்பில் ஆத்மாகவ அறிய ெமக்குக்  ிகடத்த 

அரிய ெல்வாய்ப்பாகும். இதகன ொம் ென்கு உணர்ந்து 

ந ாண்டு  ர்மவிகனகய ெீக்  முயற்ெி ள் நெய்து 

ந ாண்பட இருக்  பவண்டும். மற்ற ஜவீராெி ள் 

 ர்மவிகனக் ா ப் பிறப்பு ள் எடுக் ின்றன. பதவர் ள் கூடக் 

 ர்மவிகனக் ா ப் பிறப்பு ள் எடுக் ின்றனர். பதவர் ள் 

கூடக்  ர்மவிகனகயக் குகறப்பதற் ா  இந்தப் 

பூபலா த்தில் அவதரிக் ின்றனர்.  
 

ெம்முகடய உண்கம ெிகலகய அறியாமல்  ர்ம 

விகனயால் பிறவித் துன்பத்தில் மாட்டிக் ந ாண்டு உழன்று 

ந ாண்டு இருக் ின்பறாம். ெமது அறியாகமயால்  ர்ம 

விகனகய பிரார்த்தகன நெய்து அதி ரித்துக் ந ாண்டு 

இருக் ின்பறாம். எனக்கு நெல்வத்கதக் ந ாடு, பு கழக் 



ந ாடு, பதவிகயக் ந ாடு, பிள்களகயக் ந ாடு இது 

பபான்ற பலவிதமான எண்ணங் கள கவத்துக் ந ாண்டு 

பிரார்த்தகன நெய் ின்பறாம். இத்தக ய 

பபா ங் நளல்லாம்  ர்மாகவ பமலும் பமலும் அதி ரிக் ச் 

நெய் ின்றன. இந்த நவளிபயயுள்ள மாகயயால் ெம்கம 

அறியாமல் பமலும்  ர்ம விகனகய அதி ரித்துக் ந ாண்டு 

இருக் ின்பறாம். இகவ எல்லாம் ெிறிது  ாலம் நென்றவுடன் 

அழிந்து விடுபகவ. 

 

ஒபர  ருத்கத ஒவ்நவாருவரும் ஒவ்நவாரு விதமா ப் 

புரிந்து ந ாள் ின்பறாம். ஏநனனில் அவர் அவர் 
 ர்மவிகனக்கு ஏற்றவாறு அது அறியப்படு ின்றது. ஒருவன் 

மி வும்  ஷ்டத்தில் வாடு ின்றான். ஒருவன் சு பபா  

ெிகலயில் வாழ் ின்றான். இதற்கு எல்லாம் அவரவர் 
 ர்மவிகனபய  ாரணம். ொம் நெய்யும் அகனத்துச் 

நெயல் ளும் பமலும்  ர்மவிகனகய அதி ரிக் ாமல் அகத 

அனுபவித்துக் குகறத்துக் ந ாண்பட இருக்  பவண்டும். 

எனபவ  ர்மவிகனக் ா  ொம் எதிர்த்துச் நெயல்பட 

பவண்டும். உதாரணத்துக்கு எனக்குப் படிப்பு வரவில்கல 

எனில் அதற் ா  அறிவு ொர்ந்து  டினமா ப் படிக்  

பவண்டும். ொன் குருடன் எனில்  டினமான முகறயில் 

எதிர்த்துப் பபாராடிக்  ர்மவிகனகயக் குகறக்  பவண்டும். 

ொன் மி வும்  ஷ்டப்பட்டு பவகல நெய் ின்பறன் என்றால் 

ெம்  ர்மவிகனகய குகறப்பதற் ா  எனக்குக்  ிகடத்த ஓர் 
அரிய வாய்ப்பு என இகத ஏற்று அறிவு ொர்ந்து உகழக்  

பவண்டும். 



 

 ர்ம விகனகயக் குகறப்பது அல்லது அதி ரிப்பது இந்த 

இரண்டில் ஏதாவது ஒன்கற உண்டாக் ிக் ந ாண்பட 

இருக் ின்பறாம். ொம் நெய் ின்ற அகனத்துச் நெயல் ளும் 

 ர்மாவின் நவளிப்பாபட. நவளிப் நபாருள் ளின் 

விஷயத்தில் அதி மா க்  வனம் நெலுத்தக் கூடாது. 

ஏநனனில் இகவ  ர்மவிகனகய அதி ரிக் ச் நெய் ின்றன.  

 

இந்த உல ில்  ர்மத்கதக் குகறப்பது தான் ொலச் 

ெிறந்தது. ொம் ஆத்மாகவ அறியும் வகர  ர்மத்கத 

குகறத்துக் ந ாண்நட இருக்  பவண்டும்.  ர்மாகவக் 

குகறக்கும் இந்த முயற்ெியில் இகடயில் மரணம் 

ஏற்பட்டால் அடுத்த பிறப்பிலும் நதாடர்ந்து வரும். உடகல 

விட்டுப் பபாகும் பபாது பவறு எகதயும் எடுத்துச் நெல்ல 

முடியாது. ஆனால்  ர்மா நதாடர்ந்து வரும். 

 

ஜவீன் உண்கமயில் பரம்நபாருள் தான். அந்த ஜவீன் தான் 

நெய்த  ர்மாவின் உடகல அனுபவித்துக் ந ாள்வதற் ா  

இந்த மானிடப் பிறப்கப எடுத்துள்ளது. இந்த மானிடப் 

பிறப்பில் ஜவீன் ஆத்மாகவ அறிதலுக்குத்தான் இந்த 

பூபலா த்தில் ொம் பிறந்துள்பளாம். 

 

 ாகல எழுந்தவுடன் ொன் இன்கறக்குக்  ர்மாகவக் 

குகறக்  எனக்குக் ந ாடுத்த வடிவத்தில் முழு ெிகறவுடன் 

நெயல்படுபவன் என்று ெிகனத்து ஒவ்நவாரு ொளும் 

நெயல்படுத்த பவண்டும். 

 



இந்த ஜவீகனப் பகுத்தறிந்து  ர்மாகவ அ ற்றி 
ஆத்மாகவ அறியச் நெய்வது தான் அரிதான இந்த மானிடப் 

பிறப்பின் பொக் ம். விகரந்து  ர்மவிகனகயக் குகறக்  

ஆத்மாகவப் பற்றி ெிகறய அறிய பவண்டும்.  

 

“ைர்மாவினால் மனிதன் ஆகைைகைக் நைாண்டு 

வாழ்ைின்றான். ைர்மத்கத அனுபவித்து குகறத்தால் 

நமய்ச்ைிந்தகன ஏற்படும்”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 04 - “I” 

பாடம் 4.  ொன் 

 

 
 

ொன் என்பகத உடலா பவ  ருது ிபறாம். ொன் பிறக்கும் 

பபாது இவ்வுடகல எடுத்துக் ந ாண்டுள்பளன். இறக்கும் 

பபாது அகத விட்டுவிடப் பபா ிபறன். இந்த உடல் மாறிக் 

ந ாண்பட இருக் ிறது. அதன் பல ெிகலயிலும் ொன் 

இருக் ிபறன் (குழந்கதயா , இகளஞனா , வாலிபனா ...) 

உடலில் அணுக் ள் பல ெதா இறந்து ந ாண்டும் 

இறந்தவற்கறப் புதுப்பித்துக் ந ாண்டும், இருக் ின்றன. 

எத்தகன எத்தகன இயக் ங் ள் எதிர்விகன ள் ெம் 

அறிவுக்கும் ஆற்றலுக்கும் அப்பாற்பட்ட பல விஷயங் ள் 

ெடந்து ந ாண்பட இருக் ின்றன. இந்த ொன் உடலா  ஒன்றி 
இருப்பகத எப்பபாதும் உணர்ந்து இருக் ிபறாம். இகவ 

ெமக்குள் ஆழ்ந்து ஊன்றியுள்ளதால் எப்பபாதும் எல்லாச் 

நெயல் ளின் இகடபயயும் விழிப்பு ெிகல பபான்ற எல்லா 
ெிகல ளிலும் இயல்பா பவ உள்ளது. படித்துக் 

ந ாண்டிருந்தாலும் எழுதிக் ந ாண்டிருந்தாலும் ொன் 

என்கன மறப்பதில்கல. ொன் என்ற உணர்வுக்கு ஒரு 

முகனப்புத் பதகவயா? பவண்டாம்.  வனத்கதப் பல 



திகெ ளிலும் ெிதறவிட்டவனும் கூட இந்த உணர்வுடன் 

தான் இருக் ிறான். எனபவ இந்த உடல் தானா  இருக்  

முடியுமா? என்ன?  ண்டிப்பா  அல்ல. 

 

மனத்தில் இருந்து எண்ண அகல ள் மாறி மாறிச் ெதா 
வந்து ந ாண்பட இருக் ின்றன. எண்ணற்ற எண்ணங் ள் 

ொள் முழுவதும் வந்து ந ாண்டு இருக் ின்றன. இந்தப் 

பிறப்பில் ெமக்கு எவ்வளவு எண்ணங் ள் வந்து ந ாண்டு 

இருக் ின்றன எனக்  ணக் ிட முடியாது. ஆழ்ந்த 

உறக் த்தில் இருக்கும் பபாது எண்ணமற்று இருக் லாம். 

பயம்,  வகல, ெினம் பபான்ற எண்ணங் பள சுகமயாய் 

இருக்கும் பபாது அகதக் குகறக்  விரும்பு ிபறாம். ெிலர் 
தம் பொ ங் கள மற்றவரிடம் நொல்லி இறக் ி 
கவப்பார் ள். எனபவ ெிகலயற்ற மனம் ொனா  இருக்  

முடியாது. 

 

புலன் ஒவ்நவான்றும் அதன் பவகல களச் நெய்து 

ந ாண்படயிருக் ின்றன.  ண் ளால் பார்க் ின்பறாம். 

 ாது ளால் ப ட் ின்பறாம். மூக் ினால் மணமறி ின்பறாம். 

ொக் ால் சுகவயறி ின்பறாம். இந்த ஐந்து 

ஞாபனந்திரியங் ளும் பரு உடலில் ஒன்று பட்டு இயங் ிக் 

ந ாண்டு இருக் ின்றன. ொன் உலக  அறியக் 

 ாரணமா ின்றன. இவற்றில் குகற ஏற்பட்டாபலா 
ஊனமிருந்தாபலா ொன் குகறவில்கலபயா! இகவ எப்படி 

ொனா  இருக்  முடியும்? 

 



புத்தி என்பது தீர்மானமா  உள்ள அறிவாகும். ெரிபயா 
தப்பபா ஒரு முடிவானதா பவ புத்தியுள்ளது. ெிகறயப் 

படித்தவரும் அறிவாளியும் கூட என்ன திறகமயிருப்பினும் 

எவ்வளவு நுண்ணறிவிருந்தாலும் உண்கமகய அறிய 

முடியாமல் மதி குழம்புவார் ள்.  ற்பகனகயத் தான் 

உண்கம என ெிகனப்பர். இதுவும் தவறானதா  மாறுவதா  

இருப்பதால் ொனில்கல. இது ஒவ்நவாருவரிலும் 

ஒவ்பவாரளவில் உள்ளதாலும் முழுகமயா வும் 

மாறாததுமா  உள்ள ொன் புத்தியில்கல.  

பிராணன் என்ற ஒன்று உடல், புலன் ள், மனம், புத்தி 
ஆ ியவற்கற இயங்  கவக்கும் ஆற்றகலக் 

ந ாடுக் ின்றது. இது இல்கல எனில் உடலில் உள்ள 

அகனத்து இயக் ங் ளும் ெின்று விடு ின்றன. 

ஐம்புலன் களயும் இயங் ச் நெய் ின்றன. உடல், மனம், 

புலன் ள், புத்தி இகவ இயங் ாமல் இருக்கும் பபாதும் 

சுவாெம் ெகடநபற்றுக் ந ாண்பட இருக் ின்றது. இதன் 

இயக் த்தில் பல வக  ள் இருப்பதால் இந்தப் பிராணனும் 

ொனில்கல. 

 

இவ்வாறு எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்பகடயாய் 

உள்ளவனல்லவா ொன்? உடல், புலன் ள், மனம், புத்தி, 
பிராணன் எல்லாவற்றுக்கும் உரியவனல்லவா ொன்? 

ஆ பவ ொன் உடலில்கல, ொன் மனம் இல்கல, ொன் புத்தி 
இல்கல. ொன் பிராணனில்கல. ொன் இவற்கற எல்லாம் 

உகடயவன். இவற்கறக் ந ாண்டு இந்த உல ில் 



ஜவீித்திருக்கும் ஜவீன் அதாவது ஆத்மா. ஆத்மா என்றாபல 

ொன் என்பற நபாருளாகும். 

 

இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் இந்த ொன் என்பகத யார் 
என்று அறிய அகனத்து எண்ணங் ளும் அற்றுப் பபாகும். 

எங் ிருந்து இந்த ொன் என்ற எண்ணம் எழு ிறது எனக் 

ப ட் வும் ொன் என்ற எண்ணத்தின் அடித்தள ஆதாரத்கத 

ஆழ்ந்து விொரிக்  ொன் என்ற எண்ணம் அற்று வில ிப் 

பபாய் ஆத்மா என உணரப்படு ிறது.  

“ஆத்மா ொன் என்று அனுபவம் நபற முடியாது மனித 

வாழ்வு அர்த்தமற்றது”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lesson 05 – Instinct 

பாடம் 5.  இயல்புைர்வு 

 

 
 

மி த் தாழ்ந்தது முதல் மி  உயர்ந்தது வகர எல்லா 
ஜவீராெி ள் இயல்புணர்வுடன் வாழ்ந்து மடி ின்றன. ஆனால் 

மனிதனிடம் மட்டும் இந்த இயல்புணர்கவ உணரும் திறன் 

ந ாண்டு பகடத்துள்ளார். ஆனால் அகதப் பற்றி அறியாமல் 

அறியாகமயில் வாழ்ந்து ந ாண்டு இருக் ின்பறாம். இகதப் 

பற்றி அகனவரும் அறிந்துக் ந ாள்ள பவண்டிய 

வாழ்க்க க்கு இன்றியகமயாத அறிவாகும். இந்த ஜவீன் 

எல்லா பிறவி ளிலும் நெய்தகவ களபய நெய்து 

ந ாண்டிருக் ின்றன. இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு 

பமன்கமயகடய இயல்புணர்வு மி  அவெியமா ின்றது. 

இந்த உணர்வு புலன் களயும், மனத்கதயும் தாண்டி இருக்  

பவண்டும். இவற்கறப் பற்றி நதளிவா  நதரிந்து ந ாள்ளும் 

வகர ொதாரணமா  ஏற்படு ின்ற இன்பம், துன்பம், பாெம், 

பந்தம் எல்லாபம புலன் ள் மூலமா  நவளிபய இருக் ின்ற 

புறப்நபாருள் பளாடு நதாடர்பு ந ாள்ளு ிற பபாது அந்தப் 

புறப்நபாருள் ளில் இருந்து வருபகவ தான் என்பற எண்ணத் 



பதான்றும். இந்த இயல்புணர்வு அறிய, அறிய நமய்யுணர்வு 

ெிகலக்கு நென்று விடும் பபாது புறவழிச் நெயல் கள 

ஒழுங்குபடுத்திக் ந ாண்டு, அதன் மூலம் நதளிவு 

ஏற்படு ின்றது. 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் அதீதம் ெிகலக்கு உள்ளானந்த 

ெிகலக்கு பிறகு இந்த நமய்ஞ்ஞான இயல்புணர்வு பத த்தில் 

எழு ின்றது. இது ெம்முள்பள விழிப்பகடந்து வரும் பபாது 

நதளிந்த அறிவு ந ாண்டு இகத உணர்தல் அவெியம். 

அண்டத்தில் உள்ளது தான் பிண்டத்தில் உள்ளது. 

பிண்டத்தில் உள்ளது தான் அண்டத்தில் உள்ளது. ஆனால் 

பிண்டம் விகரந்து பதான்றும். வளரும் மகறயும். அண்டம் 

அப்படியல்ல. ஆத்மப் பிரார்த்தகனயில் ஒலிகயத் 

தரு ின்ற எழுத்து ள் பிரபஞ்ெ ெக்தியில் இருந்து வந்தகவ. 

இகவ உருகள வடிவ நதாண்கடக்குழி வழியா  லம், வம், 

ரம், யம், ஹம் பபான்ற ஒலியகல ள் சுழன்று சுழன்று 

வலுப்நபற்று ெக்திகய ந ாடுக் ிறது. இதில் ஆதிமூலபம 

ஒலி வடிவத்தில் ஓம், அஊம், அதீதம், தத் ஒலிக்  நெய்து 

ஆற்றகல அளிக் ின்றது. இந்த ஒலி ளில் பழ  அதனுடன் 

ெட்கபப் நபற அதன் அன்புக்கு பாத்திரமா  ெம்கம ொம் 

தயார் ெிகலயில் கவத்துக் ந ாள்ள பவண்டும். 

ஏநனன்றால் அங் ிருந்து வந்ததிடம் நதாடர்பு ந ாண்டால் 

தான் அது ெம்கம அங்ப  அகழத்து நெல்லும். அந்த 

இயல்புணர்வின் உண்கமப் நபாருகளயும் உணர்ந்து 

ெிறப்பிக் க் கூடிய ஆற்றல் நபறும். இது இயற்க  

இகணப்புக்கு வழி ாட்டும். 



 

இயல்புணர்வுச் ெக்தி தூய்கமயானது. பபரின்பமயமாய் 

ஞான நொரூபமாய் ெிகறந்துள்ளது. இதன் ெக்தியால் தான் 

இன்று உயிபராடு இருக் ின்பறாம். இந்த ெக்திகய ொம் 

நபரிதும் புறப்நபாருளின் மீது நெலுத்துவதால் ொம் 

வெதி களப் நபற்று அறியாகமயில் வாழ் ிபறாம். இந்த 

ெக்திகய அ மா  ந ாண்டு பார்த்தால் ெம்முகடய 

இயல்கப அறிய முடியும். ெமது இயல்கப அறிவதற் ா  

ந ாடுக் ப்பட்ட இந்த ெக்திகய அதற்கு பயன்படுத்தாமல் 

புறப்நபாருளில் பயன்படுத்திக் ந ாண்டிருக் ின்பறாம். இந்த 

ெக்திக்கு தகுதியுகடயவன் மனிதன். இகத நவளிபய பதடிக் 

ந ாண்டு வாழ்க்க கயக்  டத்திக் ந ாண்டிருக் ின்பறாம். 

இவற்றால் உண்கம நபாருள் பதான்றபவ பதான்றாது. 

இகதப் பற்றி விபவ ம் இருந்தால் தான் இதகன அறிய 

முடியும். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகன முகறயில் இயல்புணர்வு ெக்தியால் 

விகரந்து மனகத சுத்தமாக் ி அகமதியுறச் நெய் ிறது. 

பிராண ஆற்றகல வலுகமப்படுத்தி உடலில் உள்ள 

ஒவ்நவாரு உறுப்புக் ளுக்கும் ஆற்றகல அதி ரிக் ச் 

நெய் ிறது. அதில் உள்ள உபாகத கள ெீக்கு ின்றது. 

நதாடர்ந்த பயிற்ெியால் இயல்புணர்கவ பமலும் பமலும் 

விழிக்  நெய்து பிரபஞ்ெ ஆற்றலுடன் ஒரு நமய் ஈர்ப்பு 

ஏற்படுத்து ின்றது. அதாவது அதீதம் முதிர்ந்த ெிகலயில் 

உள்ளானந்த ஒளி ஜவீகனத் நதாடும் நபாழுது ஆத்ம 

பபநராளியா  உடலில் பரவும். அப்பபாது  ாலம், ப ாபம், 



அ ங் ாரம், அதர்ம புத்தி முதலியகவ எரிக் ப்படு ின்றன. 

பிறகு பத ம் முழுவதும் பரவி ஒளிபத மா  மாறும். இந்த 

பிரபஞ்ெ ெக்தியால் விதியின் பிடியிலிருந்து வில லாம். 

மரணத்கதக் கூட ெீட்டபவா குகறக் பவா முடியும். 

அதாவது இந்தச் ெக்தியால் விதியின் பிடியிலிருந்து வில ி 
இருக் லாம். இது ஆனந்த வாழ்கவக் ந ாடுக்கும். 

மனிதகனப் பரிபூரணமாக்கும். நமாத்தத்தில் பிரபஞ்ெ 

ெக்தியுடன் பெர் இகணப்பு ஏற்படுத்தும். 

 

அறிகவ இயல்புணர்வில் ெிகல ெிறுத்தி  டகம கள 

ெிறப்பா  நெயலாற்றி மாறுபட்ட உல  சூழலில் ெிகலயான 

மபனாெிகலபயாடிருங் ள். முடிந்த அளவு பெகவயில் 

ஈடுபட்டு மனகத பிரபஞ்ெ உணர்பவாடு 

ெிகனத்திருக் ட்டும். புத்திகய ெரியா  பகுத்தறியட்டும். 

உங் ள் ஆத்மா இயல்புணர்வின் நதாகுப்பால் 

நமய்ப்நபாருளுடன் இகணந்திருக் ட்டும்.  

 

ஆத்ம பிரார்த்தகன பயிற்ெியில் இயல்புணர்வு ள் 

ஒருமித்த ெிகலபடுதகல அகடந்து உடல், மனம், உயிர் 
இவற்கற ெமெிகலகய அகடயச் நெய் ிறது. இகத 

 ாகல, மாகல பயிற்ெியினால் இயல்புணர்வு ள் ஆற்றல் 

எல்லாம் ஒன்றாய் குவிந்து ெீரிய ஆற்றகல ந ாடுக் ின்றது. 

இதனால் மரண பயம் ெீங்கு ின்றது. ெிந்தகன ஒன்றா  

குவிந்து மனதிலுள்ள  ெடு ள் எல்லாம்  கரயும். மரபு வழி 
குணங் ள் கூட நமல்ல நமல்ல மங்கும். பத த்தின் தீய 

ெக்திகயயும் தூய்கமயாக்  வல்லது. குணங் ள்இ 



நெயல் ள், பபச்சு ள் முதலியவற்றில் முன்பனற்றம் 

ஏற்பட்டு ெிகறபவாடும் அன்பபாடும் இயல்பான ெிகலயில் 

வாழ வழி வக  நெய் ிறது. 

 

 
 

  



Lesson 06 - Sixth sense 

பாடம் 6. ஆறறிவு 

 

  
 

“ஆறறிவுக் ந ாண்டு  மனிதன் சு மா  வாழ் ின்றான்”.; 

உல ம் பதான்றியபபாபத அதில் உயிரினங் ள் 

பதான்றின. இந்த உயிரினங் ளின் பரிணாம வளர்ச்ெியா  

மனிதன் பதான்றினான். உயிரினங் ள் அத்தகனயும் 

இயற்க  வளத்கத வாழ்வின் வளமாக்  அப்படிபய உள்ளது 

உள்ளவாறு துய்க் ின்றது. ஆனால் மனிதன் இயற்க யில் 

உள்ளவற்கற உருமாற்றி அனுபவிக் ிறான்.  ாரணம் 

மனிதனுக்கு ெிந்திக்கும் ஆற்றல் உள்ளது. பவறு எந்த 

உயிரினங் ளுக்கும் ெிந்தித்துச் நெயல்படும் திறன் இல்கல. 

எந்த ஜவீராெிக்கும்  ிகடக் ாத ஆறாவது அறிவு அதாவது 

ெிந்தகன நெய்யும் திறன் மனிதனுக்குக்  ிகடத்துள்ளது. 

ஆதி மனிதன் ெிந்தகனயால் பவட்கடயாடியும் 

குக க்குள் வாழ்ந்தும் வந்தான். பிறகு கூட்டமா  இருந்து 

விகளெிலங் களப் பயிர் நெய்தல், அவற்கறச் பெ ரித்தல், 

 ால்ெகட கள பமய்த்தல் பபான்ற  டினமான 

நெயல் களச் நெய்தான். ஆறறிவு ெிந்தகன மாற்றங் ளால் 

இன்று வடீு ளா வும், மாளிக  ளா வும், ொகலயா வும் 

புதிய புதிய வளர்ச்ெி ளா   ாட்ெியளிக் ின்றன. 



இகவநயல்லாம் மனித மனத்தில் ெிந்தகனயா த் 

பதான்றியகவ. இந்த ெகடமுகற அனுபவங் பள 

ொதகன ளா  உருப்நபற்றன. ெிந்திக்கும் ஆற்றல் 

மனிதனுக்கு மனிதன் மாறு ின்றது. இதனால் மனித 

வாழ்க்க யில் நபருமளவில் பவறுபாடு ள் 

பதான்றியுள்ளன. இதனால் மனிதர் ள் ஒவ்நவாருவரும் 

அந்தச் ெிந்தகனக்கு ஏற்றாற் பபால் தமக்ந ன ஒரு 

வகளயத்கத அகமத்துக் ந ாண்டு அதற்ப ற்ப 

வாழ் ின்றனர்.  
 

மனிதன் மிரு த்திலிருந்து பவறுபட்டவன் அல்ல 

என் ின்ற உண்கமகய ஒப்புக் ந ாள்ள விரும்புவதில்கல. 

மனிதன் ெிந்திக் ின்றான் என்பது தான் ஒபர வித்தியாெம். 

 

ஆறறிபவாடு இன்று ொம் வாழும் வாழ்க்க  ஏற் னபவ 

வகுத்து கவத்த வாழ்க்க  நெறியிகனப் பின்பற்றியது 

தான். அதனால் ெமது ெடத்கதயும் ெிகனவும் இயந்திரம் 

பபால இயங் ிச் ெிந்தகனயின்றிச் நெயலாற்ற 

பெரிடு ின்றது. வாழ்க்க யில்  ாண்பநதல்லாம் மாநபரும் 

குழப்பங் ள், வன்முகறச் நெயல் ள், எதிர்ப்பு ள், பபார் ள், 

பபாராட்டங் ள், ெமயம், ொடு என்ற அடிப்பகட ளில் 

 ணக் ற்ற பிளவு ள். இகவ அகனத்தும் ஆறறிவு 

ெிந்தகனயால் உருவானகவயாகும். ெமக்கு என்ன 

 ிகடத்திருக் ிறபதா அகதப் பற்றி ொம் அதி ம் எண்ணிப் 

பார்ப்பதில்கல. எது ெம்மிடம் இல்கலபயா அகதப் பற்றிபய 

ெிந்தித்துக் ந ாண்டு இருக் ின்பறாம்.  

 



 ணவன், மகனவி, குழந்கத, ொடு, வடீு, தகலவர் ள், 

அரெியல்வாதி ள், நதய்வங் ள் இகவ அகனத்கதயும் 

பற்றிய  ற்பகன ெிந்தகனயின் உருவங் பள. இந்தக் 

 ற்பகனக்கு  ாரணமான ெிந்தகனயின் உருவங் ள் 

உங் ளுக்குள் ெீங் ள்  ாணும் நபாருளுக்கும் இகடபய 

உள்ள இகடநவளியிகனத் பதாற்றுவிக் ின்றன. அந்த 

இகடநவளியினால் பபாராட்டம் ெி ழ் ிறது. ஆ பவ இனி 
ொம் ஒன்று பெர்ந்து  ண்டுபிடிக்  இருக்கும் முடிவு ளால் 

இந்த இகடநவளியினின்றும் விடுதகலப் நபற முடியுமா? 

என்று முயல பவண்டும். அவ்விடுதகலப் புறத்தில் 

மட்டுமின்றி அ த்தின் ெிந்தகன அகனத்திலும் பிரித்து 

கவக்கும் இகடநவளிகய உயரிய ெிந்தகன ளால் 

குகறத்து இகடநவளியினின்றும் விடுபடுதல் என்பது தான். 

ஆறறிவு முற்றிலும் பயனற்ற வக யில் நெயல்படும் 

ெிந்தகனயின் தன்கமகய ஆராய்ந்து பமம்படுத்த 

பவண்டும்.  

 

ஆறறிவு மனிதன் என்று தகலமுகற தகலமுகறயா  

அகதபய தான் ொம் நொல்லிக் ந ாண்டிருக் ின்பறாம். 

இதனால் பிரச்ெகன களத் தீர்ப்பதற்கு அது உண்கமயில் 

ெமக்கு உதவவில்கல. பமலும் ஒரு பிரச்ெகனயிலிருந்து 

ொம் விடுபட்டு விட்டால் மற்நறான்கற ொம் 

உருவாக்கு ிபறாம். ொம் யார் எங் ிருந்து வந்பதாம்? எங்ப  

பபாய்க்ந ாண்டிருக் ிபறாம்?  எங்ப  பபா  பவண்டும் என்று 

எதுவும் நதரியாத ெிகலயில் ஆறறிவால் வாழ்ந்து 

ந ாண்டிருக் ிபறாம். 



 

ஆறறிவுச் ெிந்தகனயால் பல அற்புதக் 

 ண்டுபிடிப்பு களப் புதிது புதிதா  உருவாக் ிக் 

ந ாண்டிருக் ின்பறாம். இதனால் மனித வாழ்க்க யில் 

வெதி ள் அதி ரிக் ச் நெய் ிறது. இதனால் புறப் 

நபாருட் ளின் மீது பற்கற பமலும் பமலும் அதி ரிக் ச் 

நெய் ின்பறாம். ஆனால் இகவ ள் த வல் பள தவிர 
உண்கமயறிவு ஆ ாது. இந்த ஆறறிவால் பிரச்ெகன கள 

ொம் உருவாக் ியுள்பளாம். அதனால் அவற்கறத் தீர்க்  

முடியாது. 

 

ஆறறிவு பகடத்த மனிதர் ளா ிய ொம்  ிகடத்தற் ரிய 

மனிதப் பிறவிகய வணீாக்  பவண்டாம். ஆறறிகவ 

 டந்தா  பவண்டிய  ால  ட்டத்தில் ொம் உள்பளாம். 

ஆறறிவு பகடத்த மனிதப் பிறவியில் மட்டும் தான் 

ஆறறிகவத் தாண்டிச் நெல்ல முடியும். இந்த அறிவால் 

மட்டும் ஆத்ம ொதகன நெய்ய முடியும். 

 

அறிவால் மனிதனின் இறுதிக்  ாலக்  ட்டத்தில் அவனது 

ெிந்தகன ள் மரணத்பதாடு ஒரு முடிவுக்கு வந்து 

விடு ின்றது. எனபவ ொம் ெிந்தகன கள உயரிய 

ெிந்தகன ளா  அகமத்து பமன்கமயகடயலாம். 

 

ஆறறிவுள்ள மனிதன், பணம், அதி ாரம்,  ாமம்,  ாதல், 

ஆன்மீ  அனுபவங் ள், உண்கம பபான்ற இவற்கற 

பதடுவது தான் அவனது ெிகலயா ி விடு ிறது. இதன் 

உண்கம தன்னிடமுள்ள உணரும் இயல்புணர்கவ உணரும் 



பபாது ெம்கமச் சுற்றியுள்ள ெிகல கள நதளிவா  ெிந்திக்  

நெய் ிறது. 

 

“இயல்பான ஏழாவது அறிவின் ைிந்தகனயால் மனிதன் 

ஆறறிவு வாழ்வில் முன்யனற்றம் ஏற்பட்டு தன்னுகடய 

இயல்புைர்வால் குைங்ைகைச் நைழுகமப்படுத்திக் 

நைாள்வான். அதன் ஆற்றல் எல்லாச் நையல்ைளும் 

ைரியான வழியில் ெகடநபறச் நைய்து வாழ்க்கைகய 

முழுகமயகடயச் நைய்ைிறது”. 

 

 

  



Lesson 07 - Seventh sense 

பாடம் 7. ஏழாவது அறிவு 

 

 
 

“ஏழாவது அறிகவக் நைாண்டு உயர்ந்த மனிதனாை 

வாழலாம்”. 

 

மனிதன் ஆறாவது அறிவால் அறிந்தகதக் ந ாண்டு 

ஒழுக் த்தால் உயர ஏழாம் அறிவு அவெியமா ிறது. ஏழாவது 

அறிவு என்பது புலன் ள் நுண்ணுணர்கவப் பற்றியதாகும். 

ஆறாவது அறிவின் ெிந்தகன களத் தாண்டி ஏழாவது 

அறிவின் உயரிய ெிந்தகனயால் நெய்ய முயலும் பபாது 

இதகன உருவாக்  முடி ிறது. ஏழாவது அறிவில் அறிவுச் 

ொர்ந்த விகளவு கள உருவாக் ிப் பயன்படுத்தியா  

பவண்டும். இது மனத்தின் நுண்ணுணர்வு ள் உணர்ச்ெி ளின் 

நுண்ணுணர்வு ள் மூலம் மனிதகன ஆற்றல்மிக்  

மனிதராக்கு ின்றது. இது உள்ளுணர்வுப் புரிதல் என்பதன் 

ஒரு புதிய உருவாக் ம் தான்.  

 

ெமது ெிந்தகனயில் ெம் உடம்பு இறுதியில் மண்ணுடன் 

மண்ணா க்  லக் ப் பபா ின்றது என்ற உண்கமகய 



ஒவ்நவாரு ொளும் ெிகனவுபடுத்தி ஒரு புதிய 

 ண்பணாட்டத்கதத் தருவது தான் ஏழாவது அறிவின் 

துவக் ம். 

சூரியக்  திர் கள ஒருமு ப்படுத்தும் பபாது அது பமலும் 

சூடுநபற்றுத் தீயா  மாறு ிறது. அது பபால ெிந்தகன கள 

ஒருமு ப்படுத்தும் பபாது தான் ெிறந்த பயன்  ிகடக் ிறது. 

உயரிய ெிந்தகன ெம்பிக்க யா  மாறும் பபாது 

ொதகனக் ான பல அதிெயங் ள் ெி ழ் ின்றன. இகத 

 டுகமயான முயற்ெி ள் நெய்து உடல், மனம், உயிர் 
இவற்கற வருத்தி அமானுஷ்ய ெக்திகய அகட ின்றனர். 

 

இகத அறியாகமயிபலபய நபறு ின்றனர். இது ஒரு 

உந்துதலினால் ஏற்படு ின்றது. இத் நதாடர்பு ள் யாவும் 

ெமக்கு அப்பால் உள்ளவற்கற உணர் ின்றன. அவற்றின் மி  

உயர்வானது விஞ்ஞான உணர்வுக்குத்     (Supermind) 

தன்கன பெரா த் திறந்து ந ாள் ின்றது. அது தன்கன 

மிஞ்ெியுள்ள உண்கம உணர்கவ உணர்வால் அறி ிறது. 

அன்றியும் பரிணாமம் அகடந்து வரும் ெீவனிபலபய 

இவ்வுணர்வின் நபருஞ்ெக்தி ள் தம்கம மகறந்து இருக்கும். 

இந்த விஞ்ஞான உணர்வும் இவ்வுண்கமச் ெக்தி ளும் 

ந ாண்டுள்ள இர ெிய ஒருங் ிகணப்புக் பள. இயற்க யில் 

இயல்பில் தங்கு ின்றன. இதனால் மனத்தின் ெக்தி 
அதி ரித்து அமானுஷ்ய ெக்தி  ிகடக் ிறது. அவற்றின் 

விகனப் பயபன ஒரு குறு ிய நெயல்பாபட அகரகுகறயான 

உருவங் ளின் ஒரு  ருத்துரு ஆகும்.  

 



ஏழாவது அறிவின் உண்கம ெிகல வளமான 

வாழ்க்க க்கு மி த் பதகவயான அறிவாகும். இது 

ெிந்தகன கள உயர்வகடயச் நெய்யாமல் ஆணவத்கத 

உண்டாக்கு ின்றது. ஒரு பக் ம் லஞ்ெம், ஏமாற்றுவது. 

அதி ாரம் என்று தர்மத்திலிருந்து ெழுவிய மனெிகல 

மறுபக் ம்  வகல, பொ ம் இவற்றிலிருந்து தப்பிக் ,  

மறக்  மக் ள் ெினிமா, டி.வி. மற்றும் பபாகதப் 

நபாருட் களப் பயன்படுத்தும் பழக் ம் இகவ ள் எல்லாம் 

பொய் வாய்ப்பட்ட ெிந்தகனயின் புற அகடயாளங் ளாகும். 

 

ஏழாவது அறிவுச் ெிந்தகனகயக் ந ாண்டு மனித 

இனத்தின் இலக்க  அகடய முயலுவது ெமது ெிழகலபய 

ொம் பின்தள்ளிவிட்டு நெல்ல விரும்புவது பபால ஆகும். 

இது பயனற்றது. இது ஆறறிவு ெிந்தகனகயத் தாண்டியதா  

ஏழாவது அறிவு இருக்கும். ஏழாவது அறிவால் பல 

அறிஞர் ளும், ஞானி ளும், ஆன்மீ வாதி ளும், 

விஞ்ஞானி ளும் உருவா ியுள்ளனர். ஏழாம் அறிவு 

ெம்பிக்க யா  மாறும் பபாது பல ொதகன ள், பல 

அதிெயங் ள் ெி ழ் ின்றன. 

 

ஆறறிவு ஏழாவது அறிவின் நெயல்பாடு ளில் 

பவறுபாடு ள் குகறவு. ஆறறிவு ஆரம்ப அறிவினால் மனித 

இயல்புணர்கவ அழித்து விடு ின்றன. ஏழாவது அறிவினால் 

இயல்புணர்கவயும் மற்றும் மனத்தின் நுண்ணுணர்கவயும் 

அறிவதன் மூலம் ஆற்றல் அதி ரிக் ின்றது. இதனால் 

தூரத்து மனபதாடு நதாடர்பு ந ாள்ளும் திறன் (Telepathy) 



 ிகடக் ிறது. இதன் ஆற்றகல அதி ரிக்  அதி ரிக்  

எண்ணங் ளிலும், உடலிலும் ஒரு ெக்தி ஏற்படு ின்றது. 

அதன் உண்கம ெிகலயில் ெக்தி மிக்  மனிதனா ின்றான். 

ஏழாவது அறிவின் ெக்தியால் ெீ உன்கன மாற்றப் 

பார்க் ின்றாய். அது முடியவில்கல. எனபவ உல த்கத 

மாற்றப் பார்க் ின்றாய். இது முயற்ெிபய தவிர 
ஒன்றுபமயில்கல. இந்தப் பிறவியில் மட்டுபம  ிகடத்து 

உணரும் இயல்புணர்வால் இந்த ெக்தி இயல்பா  

 ிகடக் ப்நபறும். இது தான் உயர்ந்த ெிகல. இதுபவ ஆத்ம 

இயல்பு ெிகலகய அறியச் நெய்யும்.  

 

“இயல்பான ஏழாவது அறிவின் உண்கம ெிகலகய 

ஏற்றுக் நைாண்டதன் அடிப்பகடயான யொக்ைம் ெம்மிடம் 

உள்ை ைக்தி மூலம் இயல்புைர்கவ அறிவது. ஏழாவது 

அறிவின் உயர்ந்த ெிகலயாகும்” 

 

 

  



Lesson 08 Body Intelligence 

பாடம் 8. உடல் புலனாய்வு 

 

 
 

இன்கறய ெமது வாழ்வின் மி ச் ெிக் லான விஷயமா  

ொன் ெிகனப்பது. ஒரு மனிதன் இன்நனாரு மனிதகன 

புரிந்து ந ாள்வதில் ஏற்படும் நெருக் டிபயயாகும். ஒருவன் 

தன்கனத்தாபன அறிந்து ந ாள்ளாததற்கும் ெ  மனிதகன 

புரிந்து ந ாள்ள முடியாததற்கும் இன்கறய வாழ்வின் 

நெருக் டி ளுக்கும் நெருங் ிய நதாடர்பு உள்ளது. இந்த 

ெிகலகய பமம்படுத்த ொம் என்ன நெய்யலாம்?  

தர்க் ப்புத்தியின் முக் ியத்துவத்கத உணர்ந்து அதகன 

நதாடர்ந்து பமம்படுத்த ொம் ந ாள்ளும் முகனப்கப 

ஓரளவிற்ப னும் ெம்கம புலனாய்வுக்கு 

பமம்படுத்துவதற்கும் ொம் நெலவிட பவண்டும். 

 

உடல் புலனாய்வு உங் ளுக்கு வழி ாட்டு ின்றது. 

உடகல ஒருங் ிகணக் ிறது. உடகல பராமரிக் ின்றது. 

உடலின் ொதாரண நெயல்பாடு கள அறிய உள் ஞானம் உள் 

புலனாய்வு பதகவப்படு ின்றது. இது உங் ள் 

நெயல்பாடு கள ெமெிகலப்படுத்து ின்றது. 

 

உடல் ஆபராக் ியம் 100% ந ாண்டு இருந்தால் உடல் 

புலனாய்வு ெரியா  உள்ளதா க்  ருதப்படு ின்றது. இந்த 

உடல் புலனாய்வு உடகல ஒழுங் ா  பராமரிக்  நெய் ிறது. 

இது ெிக் லான வாழ்க்க கய எளிகமப்படுத்தி 



குறுக் ீடு கள  கலந்து ஆபராக் ிய வாழ்விற்கு வழிவக  

நெய் ின்றது.  

 

இது ஒருவர் தன்னுகடய உணர்ச்ெி களபயா, அல்லது 

மற்றவர் ளின் உணர்ச்ெி களபயா அகடயாளம்  ண்டு, 

மதிப்படீு நெய்து அகத திறம்பட பமலாண்கம நெய்யும் 

ஆற்றல், திறகமயாகும். 

 

உடல் இயங்கும் உள்ளார்ந்த உளவுத்துகற எந்த குறுக் ீடு 

இல்கல. உடல் புலனாய்விற்கு ெரியான உடற்பயிற்ெியும் 

ெரியான உணவு முகற ளும் அவெியமா ின்றது. இது 

முழுகமயான சு ாதாரத்திற்கு முழு நவளிப்பாடா யுள்ளது. 

புறக் ல்வியின் புலனாய்வில் உடல் மட்டும் மூல 

நவளிப்பாடா ின்றது. உடலின் உள்ளார்ந்த புலனாய்வால் 

மி ச் ெரியா  ஒரு மனிதனின் உடகல இயக் வும் நதரியும்.  

உடலின் மூலம் தன்கன நவளிப்படுத்திக் ந ாள்ளும் ெக்தி 
எது? அது எந்தச் ெக்தியா  இருந்தாலும் மூலக் கூறு ளின் 

வாயிலா  மனித உடல் பபான்ற உருவங் கள அது 

பகடக் ிறது என்பது நதளிவு உங் ளுக் ா வும் 

எனக் ா வும் பவறு யாரும் வந்து உடல் கள 

பகடப்பதில்கல. எனக் ா  பவறு ஒருவர் உண்பதகன ொன் 

பார்த்ததில்கல. ொன் ொப்பிடும் உணகவ ஜரீணம் நெய்து 

அதிலிருந்து என் உடம்பிற்கு பவண்டிய ரத்தம் எலும்பு 

பபான்ற தாதுப்நபாருட் கள ொன் தான் நபற பவண்டும். 

இந்த மர்மமான ெக்தி எது? 

 

எதிர் ாலம் மற்றும் இறந்த  ாலத்கதப் பற்றிய 

 ருத்துக் ள் பலருக்கும் பயத்கத உண்டாக்கு ின்றன. 

பலருக்கு இந்தக்  ருத்துக் ள் நவறும் ஊ ங் ளா  மட்டுபம 

பதான்று ின்றன. 

 



 ாகல எழுந்தவுடன் உன்னுள் எழும் எண்ணங் கள 

 வனிக்  ஆரம்பி, உறக் த்தின் பபாது ெீ உனது இருப்பின் 

அரு ாகமயில் இருப்பாய். ெில த வல் ள் உனது இருப்பின் 

அடித்தள அனுபவத்தில் இருந்து நபறக் கூடியகவ. தங் ளது 

 டந்த  ாலத்கத சுமந்து ந ாண்டு திரிந்து ந ாண்டு 

இருக் ின்பறாம்.  

 

உடலில் உள்ள நெல் ள் அதன் உள்ளார்ந்த புலனாய்வால் 

மூடி நெல் ளா , விரல் ெ ம் நெல் ளா ,  ல்லீரல் 

நெல் ளா , பதால் நெல் ளா  நவவ்பவறு பகுதி ளா  

நெயல்பட்டுக் ந ாண்டு இருக் ின்றன. மனிதனின் உயிரற்ற 

உடல் உள்ளார்ந்த புலனாய்கவ இழந்து இருக் ின்றது. 

 

  இலக் ியத்கத  ாலத்தின்  ண்ணாடி என்பார் ள். 

ஒவ்நவாரு  ாலக் ட்டத்தின் மனித வாழ்வும் 

இலக் ியத்தில் பதிவு நெய்யப்படு ிறது. ொம் வெிக்கும் 

இடத்தில் இருந்தபடிபய, உல ம் முழுவதுமுள்ள மனித 

வாழ்கவயும், மனிதனின் குணாதிெயங் களயும், ொம் 

இலக் ிய வாெிப்பின் மூலம்  ண்டு ந ாள்ள முடியும். 

ெம்முகடய நெருக் டியான வாழ்வுச் சூழலில், மனித 

வாழ்வின் பல்பவறு தருணங் கள ொம் அனுபவப்பூர்வமா  

உணர்ந்து ந ாள்வது என்பது முடியாத விஷயம். ஆனால் 

இலக் ிய வாெிப்பு அந்த அனுபவங் கள ெமக்குள்  டத்த 

வல்லது. பதர்ந்நதடுக் ப்பட்ட ெல்ல இலக் ியப் பிரதி கள 

 வனமா  வாெிப்பதன் மூலம், பல்பவறு மனித மன 

நெருக் டி களயும், ஒவ்நவாரு  ாலக் ட்டத்தின் 

வாழ்வியல் ெிக் ல் களயும், ொம் ெிச்ெயமா  ெம்முள் 

உணர முடியும். பலர் தம்முகடய வாழ்கவப்பற்றி 
குகறபட்டுக் ந ாள்வகத ொம் தினமும் ப ட்டு 

வரு ிபறாம். ெமக்ப  கூட ெம் வாழ்வின் மீது அதிருப்தி 



உண்டா ி இருக் லாம். ெம் முன்பன இருக்கும் 

பிரச்ெிகன ள் பூதா ரமானதா  ெமக்குத் பதான்றலாம். 

ஆனால் இலக் ிய வகுப்பின் மூலம் ஒவ்நவாரு 

 ாலக் ட்டத்திலும் மனிதர் ள் இத்தக ய ெிக் ல் கள 

எதிர்பொக் ிபய வந்துள்ளனர் என்பகத ொம் புரிந்து ந ாள்ள 

முடியும். பிரச்ெிகன ள் எப்பபாதும் இருப்பகவபய என்பது 

ெமக்கு மி த் நதளிவா  புலப்படும். இதன் மூலம் 

உணர்வுொர் தளத்தில் ஒரு ெமன்பாட்கட ெமக்கு ொபம 

ஏற்படுத்திக் ந ாள்ள முடியும். வாழ்வியல் ெிக் ல் கள 

உதட்படார ெிரிப்புடன் அணுகும்; பக்குவம் ெமக்கு 

வாய்க்கும். 

 

  பமலும் இலக் ிய வாெிப்பு தரும் மனிதச் ெித்திரங் ளின் 

துகணக் ந ாண்டு இன்நனாரு மனிதனின் நெருக் டிகய 

ெம்மால் ஓரளவிற்ப னும் உணர முடியும்.  இன்நனாரு 

மனிதனின் ெிகலயில் ெம்கம கவத்து பார்ப்பது. எல்லா 
பெரங் ளிலும் ொம் இதகன அமல்படுத்த 

முடியாவிட்டாலும் குகறந்த பட்ெம் இன்நனாரு மனிதன் 

நொல்ல வருவகத  ாது ந ாடுத்து ப ட்கும் 

பக்குவத்கதயாவது இலக் ிய வாெிப்பு ெமக்கு தரவல்லது. 

முன் முடிவின்றி ஒரு பிரச்ெிகனகய அணுகுவதன் 

மூலமும் ஒருவர் நொல்ல வருவகத  வனமா  

நெவிமடுப்பதன் வழியும் மனிதர் ளிகடபயயான பல்பவறு 

ெிக் ல் கள ொம் மி ச் சுலபமா   டந்து பபா  முடியும். 

 

  இருப்பினும் இலக் ிய வாெிப்பு என்பது நவகுமக் ள் 

தளத்தில் அறியப்படும் வக யில் அத்துகண 

சுலபமானதன்று. மி க்  டின உகழப்கபக் ந ாண்பட 

இலக் ிய வாெிப்பின் ென்கம கள ொம் அகடய முடியும். 



அதற்கு முதலில் ெம்கம ொம் தயார் படுத்திக் ந ாள்வது 

அவெியமாகும். 

 

உடல் புலனாய்வில் மரபியல் திட்டமிடப்படு ின்றது.  

ஒவ்நவாரு அகவ, இறகு, ெிறம், வாழ்ெீளம் மற்றும் 

 ால் ள் பபான்ற உடல் ொர்ந்த தனிச்ெிறப்புகடய மரபுரிகம 

பபால் ெடத்கத நதாகுப்பாகும் மரபுரிகம. 

 

  இயற்க  பதர்வு மரபணு  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

ெடத்கதயின் தாக் த்கத தனி ெபர் ள் அவ்வழியில் ெடந்து 

ந ாண்டுள்ளனர் என்று ெம்பு ிறார். எனினும் அவர் மரபணு 

தூண்டப்படு ிறது. அது ெில ெடத்கத திறன் கள 

உயிரினங் ளின் ெடவடிக்க  நெயல்திறன் பதகவ என்று 

ெரம்பியல் மற்றும் ஹார்பமான் ளின் இயங் கமப்பு 

அதி ரிக்கும் மரபியல் வழிமுகற ளுக்கு இடமா  ொர்ந்து 

அந்த உண்கம இருக்  முடியும் 

அச்ெம்,  வகல, ப ாபம், துன்பம் பபான்றவற்கற 

திறகமயா  க யாள பவண்டும். ஒருவர் உடல் புலனாய்வு 

நெய்தால் நெருக் டியான பெரத்திலும் அதி ப்படியான 

உணர்வு ளுக்கு இடம் அளிக் ாமல் தகுந்த 

ெடவடிக்க  கள பமற்ந ாள்வர். 
 

குழந்கத ளின் உணர்ச்ெி கள புரிந்து ந ாள்ளும் 

நபற்பறார் பள அவர் ளுக்கு ெிறந்த வழி ாட்டியா  

இருப்பார் ள். இதன் மூலம் குழந்கத ள் தங் ளுக்கு 

ஏற்படும் திடீர் உணர்ச்ெி கள க யாள்வகத  ற்றுக் 

ந ாள்வார் ள். 

 

“அதி மா  பபசுவகத தவிர்த்து ப ட் ப் பழகுங் ள்’. பல 

துகற ளில் நவற்றி நபற்றவர் ள் கூறும் நவற்றி மந்திரம் 



இது தான். ெம்முகடய  ருத்கத நதரிவிப்பதில் உள்ள 

ொட்டம் மற்றவர்  ருத்கத ப ட்பதிலும் இருக்  பவண்டும். 

மனிதர் ளின் இயல்பான ஆபராக் ியம் மூலம் 

மரபணுக் ளில் ஒரு குறிப்பிட்ட தாக் த்கத ஏற்படுத்தி 
 ற் ால சூழல் ெிகல கள உணர முடியும் சூழலுக்ப ற்ப 

ஒரு உயிரியல் பாகதகய உருவாக்  முடியும். 

 

  நவளிப்பகடயான மயக் மா  மாற்றுவதில் பாரம்பரிய 

உளவியகல விட பயனுள்ள புதிய முகற ள் உள்ளன. 

பகழய ொடாக் ள் புலனாய்வில் உள்ளன. 

 

  ொம் வாழும் வாழு ின்ற அறிவியல் நவளிப்பகடயா  

ஒரு ெில நபரிய பிகழ ள் ந ாண்டிருக் ிறது. உண்கமயில் 

ொம் ஒரு திருப்பு முகனகய ெமது  லாச்ொரத்தின் முக் ிய 

ெம்பிக்க  ள் ஒரு வக யான நெருக் டி ள் நெருங் ிக் 

ந ாண்டிருக் ிறது. 

  இந்த அகனத்து வாழ்க்க யில்  ாரணமு வர் என 

உடல் புலனாய்வு ெம்ப மான ஒரு ெம்பிக்க கய உல ிற்கு 

ந ாடுத்து மரபணு தீர்மானவியல் அகனத்து பண்பு ள் 

மற்றும் ெிறப்பியல்பு கள  ருத்துருவின் பெரத்தில் 

வகரயறுக் ப்படு ிறது. 

 

  எகதப்பற்றிய விழிப்புணர்வு உடல் புலனாய்வு 

ஆய்வு ள் நெல் ள் மின் ாந்த தூண்டுதல் மூலம் 

சுற்றுச்சூழல் ெமிக்க  ள் மாற்றும். 

 

ஒரு ெிறுவனம் உயிபராடிருந்தால் அது பதகவ 

உள்ளார்ந்த புலனாய்வு 100% ந ாண்டுள்ளது. பமலும் அதன் 

மி  வகரயகற மூலம் இயல்பான புலனாய்வு எப்பபாதும் 

மற்றும் அதன் நெயல்பாடு எப்பபாதும் ொதாரணமாகும். 

இதன் நபாருள் ெமது உடல் ள் பவண்டும் ெரியா  என்ன 



என்று எப்படி ெிறந்து நெயல்படும் நபாருட்டு ெமது சூழலுக்கு 

ஏற்ப என்று. 

 

   ெம் உடல் மற்றும் உணர்ச்ெி ளின் சு ாதார மட்டுபம ெம் 

இயல்பான புலனாய்வு ெம்பி இருந்தன என்றால் ொம் 

அகனவரும் நெய்த பின் ஆபராக் ியமானதா  இருக்  

பவண்டும். ஆனால் மற்ற  ாரணி ள் உள்ளன. ஒரு 

மாஸ்டர் தச்சு ஒரு அட்டவகண உருவாக்  ஒரு ெிபுணர் 
இருக் லாம். ஆனால் அவரது க   ட்டில் மற்றும் அவரது 

சுத்தி நெய்ய அழுத்தம் ந ாடுக்  முடியாது என்றால் அவர் 
முகறயான  ருவி ள் இல்கல என்றால் அல்லது 

அட்டவகண மி வும் நவளிபய வரமாட்படன் ென்கு. 

 

  உங் ள் இயல்பான புலனாய்வு உங் ள் உடல் இயங்கும் 

ஒரு ெிபுணர். ஆனால் அது ெகடமுகறயில் இல்லாமல் 

உள்ளார்ந்த ஆற்றல் அல்லது முகறயான  ருவி ள் 

உள்ளார்ந்த பமட்டர் பற்றி இகடயூறுக்கு உள்ளானது 

என்றால்  இதன் விகளவா  ஒரு விட குகறவான ொதாரண 

நெயல்பாடும் இருக்கும். இந்த மூன்று கூறு ள் இயல்பான 

புலனாய்வு உள்ளார்ந்த ஆற்றல் மற்றும் உள்ளார்ந்த பமட்டர் 
வாழ்க்க  இகறகம பபான்று மும்கமயும் ஒருகமயில் 

பமக். 

 

  ஒரு ெபரின் இயல்பான புலனாய்வு அகத ஒழுங் ா  

என்று உடல் பாரமரிக்  பவண்டும். ெிபுணத்துவம் ஏநனனில் 

சுரப் நபாருத்தர் கள அந்த பகுதி ளில் தங் கள 

உகரயாற்ற பவண்டும். உடல் உள் உறுப்பு ள் அல்லது 

அவர் ள் ஒவ்நவாரு ெபர் வழங் ப்படும். உண்கமயான 

 ருவி ள் தங் கள ஈடுபடுத்தி அவர் ளின்  வகல 

இயல்பான புலனாய்வு மற்றும் உள்ளார்ந்த பமட்டர் 



இகடபய இகணப்கப வழங்கும் உள்ளார்ந்த ஆற்றல் 

அல்லது ெக்தி உள்ளது. 

 

இந்த இயல்பான புலனாய்வு உங் ள் உடல் கள 

பாது ாத்துக் ந ாண்டு இருக் ின்றது. இந்த பகடப்பு 

ெி ிச்கெ முகறகய வாழ்க்க  ெக்தியா  

பார்க் ப்படு ின்றது.  

 

   இன்கறய ெமது வாழ்க்க  முகறகய குறிப்புணர்த்த 

இயந்திரத்தனமானது என்ற நொல்வகட 

உபபயா ிக் ப்படு ிறது. என்கனக் ப ட்டால் ெம் வாழ்கவ 

உருவ ப்படுத்த, ொம் ஒரு புதிய வார்த்கதகய  ண்டுபிடிக்  

பவண்டும் என்பபன். இயந்திரத்தனமானது என்பகத விட 

ெிக் லா ி உள்ளது இன்கறய வாழ்வு பால ப் பருவம் முதற் 

ந ாண்டு பவகல நெய்யும் நபரியவர் ள் வகர பல்பவறு 

தளங் ளில் வாழ்வு ெம்கம நவறி ந ாண்ட மிரு மாய் 

துரத்திக் ந ாண்பட இருக் ிறது. நபாருள் முதல் வாதத்தின் 

 ரிய ெிழல் ெம் இன்கறய ெமூ த்தின் எல்லாத் 

தளங் ளிலும் ெீக்  மற படிந்துள்ளது. நபாருள் முதல் 

வாதத்தின் பதகவ களப் பூர்த்தி நெய்யும் விதத்திபலபய 

ெம்  ல்வி முகற பல  ாலமா  வளர்த்நதடுக் ப்பட்டுள்ளது. 

தர்க் ப்புத்திகய பட்கடத் தீட்டும் விதமா  மாணவர் ள் 

பயிற்றுவிக் ப்படு ின்றனர்.  ணிதமும் அறிவியலுபம ஒரு 

மனிதனின் தரத்கத ெிர்ணயிக் க்கூடியகவ ளா  உள்ளன. 

இகவ இரண்டும் தர்க் ப்புத்திகயக் ந ாண்பட 

நெயல்படு ின்றன. ஒருவன் தன்கனப் பற்றி அறிந்து 

ந ாள்வதற்ப ா இன்நனாரு ெ  மனிதகன புரிந்து 

ந ாள்வதற்ப ா பதகவயான பயிற்று முகற கள 

இன்கறய  ல்வி முகற முற்றா ப் புறக் ணிக் ிறது. 

தர்க் ப்புத்தி பட்கடத் தீட்டப்பட்டஇன்கறய மனிதர் ளில் 



பலர். அ ம் ொர்ந்த பல்பவறு ெிக் ல் கள எதிர்பொக் ி 
வருவகத ொம் இன்று ொதாரணமா   ாண் ின்பறாம். இந்த 

ெமன் ெிகல தவறிய ெிகலக்கு தர்க் ப்புத்தியின் அளவிற்கு 

உடல் புலனாய்வு வளர்ந்நதடுக் ப்படாதபத முக் ிய 

 ாரணமாகும். 

 

    ஒரு மனிதனின் நுண்ணறிவுத்திறன் IQ குறிப்பிட்ட 

பின்பு நபருமளவில் மாற்றமகடயாமல் ெீரா பவ இருக்கும் 

என் ின்றனர் ஆராய்ச்ெியாளர் ள். உதாரணமா  

பதர்வு ளின் அடிப்பகடயில் ஒரு மனிதனின் 

நுண்ணறிவுத்திறன் IQ (120) என்று  ணக் ிடப்பட்டால் 

அவரின் வாழ்ொள் முழுவதும் இந்த மதிப்படீு நதாடரும் 

என் ின்றனர்.; இருப்பினும் உடல் புலனாய்வு என்பது 

அத்தக யதன்று இகத ொம் நதாடர்ந்து வளர்த்நதடுக்  

முடியும் என் ின்றனர் ஆராய்ச்ெியாளர் ள்.  

உள்ளார்ந்த ஆற்றல் ள் ெபருக்கு ெபர் பவறுபடும். 

ெிலருக்கு மி  அதி மான திறகமயும் ெிலருக்கு மி க் 

குகறவான திறகமயும் இருக்கும்.  நவற்றி என்பது தினமும் 

 ற்றல் மூலம் அந்த திறன் கள அபிவிருத்தி மற்றும் 

நெயல்திறன் மிக்  பயன்பாட்கட அவற்கற கவத்து 

நபறப்படு ிறது. இது தான் உடல் புலனாய்வாகும். 

 

இந்த உடல் புலனாய்வு ெரம்பு மண்டலத்தின் மூலம் 

நவளிப்படு ின்றது. இதன் மூலம் உணவு ஜரீணிக்  மற்றும் 

 ழிவு ளா  மாற்று ின்றது. இதயம் ெிமிடத்திற்கு அடிக் ச் 

நெய் ின்றது. இப்படி அகனத்து விதத்திலும் உடல் ெிறந்து 

நெயல்பட நெய் ின்றது.               

 
 

  



Lesson 09 Mental Intelligence 

பாடம் 9. மனப் புலனாய்வு 

 

  
 

மனிதர் ள் தங் ளுக்குள்பள உள்ள மனத்தின் இயக் ம் 

பற்றி ெிந்திக் பவா அறிந்து ந ாள்ளபவா ஆகெப்படாமல் 

தனக்கு நவளிபய புறத்பத உள்ள நபாருட் களப் பற்றிபயா 
புலனாய்வு நெய்து ந ாண்டிருக் ின்றான். 

 

ெம் மனமும் உடலும் ெம்மால்  ற்பகன நெய்ய முடியாத 

அளவுக்கு நுண்ணறிவு உகடயகவ. அகவ ஒன்றின் 

தகுதிக்ப ற்ப மற்றகத மாற்றியகமத்து தமக்குள் 

ஒத்திகெகவ ஏற்படுத்திக் ந ாள்ளும். ொம் அவற்றின் 

இயக் த்தில் குறுக் ிடாதது வகர! ெம் மனம் ஒரு உயர்ந்த 

ெிகலகய அகடயும் பபாது உடலும் அந்த ெிகலக்கு 

தன்கன தயார்படுத்திக் ந ாள்ள பதகவயானவற்கற 

தானா பவா அல்லது மனதின் தூண்டுதலாபலா நெய்யத் 

நதாடங்கும் அல்லது உடல் ஒரு உயர்ந்த ெிகலகய 

அகடயும் பபாது மனகதயும் அதற்கு இகயவான ெிகலகய 

அகடய தூண்டுவதன் மூலம் உடலும் மனமும் 

தங் ளுக்குள் ஒத்திகெகவ ஏற்படுத்திக் ந ாள்ள முயலும். 

ஆனால் ெம்முள் விடுதகலக் ான விருப்பம் 

துளிர்க் ாதவகரயில் அந்த ஒத்திகெவுக் ான தூண்டுதகல 

முன் எடுத்துச் நெல்வது இயலாததா  இருக் லாம். 

 



ொம் ஒன்றின் பமல் விருப்பம் ந ாள்ள பவண்டுநமன்றால் 

அகதக்குறித்து ொம் அறிந்திருக்  பவண்டும். அந்த அறிவு 

குடும்ப சூழலில் இருந்பதா அல்லது பண்பாட்டுச் 

சூழலிருந்பதா அல்லது இகவ  டந்த தனிமனித 

சூழலிலிருந்பதா ெமக்கு வரலாம். இன்கறய சூழலில் 

ஆன்மீ  விடுதகலகய  ற்பிக்கும் பண்பாட்டுத்தளமான 

மதங் ள் அறிகவ முற்றிலும் தவிர்த்து நபருமளவு 

ெம்பிக்க  ொர்ந்ததா வும் ெிறிது உணர்வு ொர்ந்ததா வும் 

 கடபிடிக் ப்படு ிறது. விடுதகலக்கு உணர்வு மி  

இன்றியகமயாதது. ஆனால் அந்த உணர்வு அறிகவ 

முற்றிலுமா  புறக் ணிக்கும் பபாது அந்த உணர்வு நவறும் 

ெம்பிக்க  ொர்ந்ததா வும் அதன் மூலம் எண்ணங் கள 

மனதில் நபருக்கும் உற்பத்தித் தளவாடமா வும் மாறி 
விடு ிறது. 

 

இன்கறய மனிதர் ளில் பலர் அ ம் ொர்ந்த பல்பவறு 

ெிக் ல் கள எதிர்பொக் ி வருவகத ொம் இன்று 

ொதாரணமா க்  ாண் ிபறாம். இந்த ெமன்ெிகல தவறிய 

ெிகலக்கு மனபுலனாய்வு வளர்ந்நதடுக் ப்படாதபத முக் ிய 

 ாரணமாகும். 

 

இங்கு மனம் மற்றும் மனதில் உருவாகும் எண்ணங் கள 

மட்டுபம ெம் எண்ணங் ளுடனான அடிகமத்தகளக்கு 

 ாரணங் ளா  கூறப்பட்டாலும் ெம் மனதின் மி  ஆழத்தில் 

இன்னும் பல  ாரணி ள் இருக் லாம். இங்கு மனம் என்பது 

ஒரு நபாதுகமப்படுத்தப்பட்ட அர்த்தத்துடன் 

கூறப்பட்டுள்ளது. ஆ  இங்கு கூறப்பட்டகவ அகனத்தும் 

ஒரு நதாடக்  ெிகலயில் இருப்பவனின் மனெிகலயிபலபய 

கூறப்பட்டுள்ளது. 
 



  ெீங் ள் மட்டும் ஒரு திறந்த மனதில் தூய உள்ளுணர்வு 

நபற முடியும். மூடிய மனதில் ந ாண்டு உள்ளுணர்வு 

அனுபவம்  ிகடக் ாது. 

 

 இயற்க  மூல ஆற்றலில் இருந்து துண்டிக் ப்பட்ட இந்த 

தூய உணர்வு ெம் இடது மூகள ஈப ா மனதில் உருவாக்  

ஆரம்பமாகும். இது  வகல, மன அழுத்தம், பயம் 

இவற்றால் வாழ்க்க கய மாகயயாக்கு ின்றது.  

 

மூகளயிலிருந்து மன தூண்டுதலின் தடுப்பு அடங்கும் 

மனம் குறு ியது. ஆ பவ அது பிரிவு கள உருவாக் ி 
கவத்திருக் ிறது. மனதின் திகரயில் அப்பபாது பதான்றும் 

 ணத்கத ெி ழ் ாலம் என்றும், மனதின் திகரகய விட்டு 

பபாய்விட்ட  ணம்  டந்த  ாலம் என்றும், இன்றும் வராதது 

எதிர் ாலம் என்றும் மனம் பிரித்து கவத்துள்ளது. ஆனால் 

எதுவும் இயற்க கய விட்டு நவளிபய பபாவதும் இல்கல. 

இயற்க க்குள் உள்பள வருவதும் இல்கல.  ாலம் என்பது 

தவறான  ற்பகன.  ாலமற்ற தன்கமபய உண்கம. 

ெம்முகடய மரபார்ந்த புரிதலில் உணர்ச்ெிவெப்படுதகல 

மனம் ொர்ந்த ெிகலயா  ொம் அறிந்து வந்துள்பளாம். மனம் 

என்ற புள்ளி ெம் உடலின் எந்தப் பா த்திலிருந்து 

நெயல்படு ிறது என்பது அறிவியல் பூர்வமா  இன்னும் 

ெிரூபிக் ப்படவில்கல எனினும் உணர்வு ொர்ந்து ொம் 

தன்னிச்கெயா  எடுத்து விடும் பல்பவறு முடிவு ளுக்கு 

மூகளயின் நெயல்பாடு தான்  ாரணம். மனித மூகள 

இரண்டு தளமா  நெயல்படுவதா  அவர் கூறு ிறார். ஒன்று 

தர்க் ப்புத்தி, மற்நறான்று உணர்வுொர் புத்தி. 
 

ொன் என்பது என் இயல்பு ள் அல்ல என்பகத ொம் 

உணரும் பபாது இயல்பு ள் அதன் முக் ியத்துவத்கத 



இழக் ின்றன. முக் ியத்துவத்கத இழந்த இயல்பு ள் 

எவ்வித  ட்டுப்பாட்டுக்குமான பதகவ இன்றி தாமா பவ 

மனதிலிருந்து மகற ின்றன. ஆ  மனதின் இயல்பிற்ப ற்ற 

எண்ணங் ள் தாமா பவ பதான்றி தாமா பவ மகற ின்றன. 

ஆனால் ொம் அந்த இயல்பு ளா  ஆவதில்கல. எனபவ ெம் 

உளவியல் ெக்தி இயல்பு ளா  வணீடிக் ப்படுவதில்கல. 

இயல்பு ளா  மாறி பதகவயான நெயல் கள நெய்யலாம். 

ஆ  ொம் இயல்பு ளின் அடிகம ள் என்பதிலிருந்து 

இயல்பு ள் ெம் பதாழன் என்னும் மாற்றம் ெமக்குள் 

வரு ிறது. பமலும் இயல்பு கள  வனிக்கும் மனதின் உள் 

இகழயா  ொம் மாறும் பபாது இயல்பு ளா  

வணீடிக் ப்பட்ட உளவியல் ெக்தி மனிதன் உள் இகழயின் 

ெக்தியா  பெமிக் ப்பட்டு ெம் விழிப்புணர்வா  

நவளிப்படு ிறது. 

 

 ல்லான இதயங் ள் கூடச் ெிலபவகள ளில் 

மற்றவர் ளுக் ா க்  னிவதுண்டு. ெீ பிடித்துக் 

ந ாண்டிருக் ின்ற இந்தத் தனித்துவம் நவறும் மனமயக் ம் 

அகத இப்படிக் ந ட்டியா ப் பற்றிப் ந ாண்டிருப்பது 

பாராட்டத்தக் தல்ல என்று நொன்னால் மனிதன் 

பயப்படு ிறான். ஆனால் அவபன முழுத்தன்னல மறுப்பு 

தான் ென்நனறிக்கும் அடிப்பகட என்றும் கூறு ிறான். 

 

வாழ்க்கைக்கு நவற்றி ஒரு குறிப்பிட்டுக்ைாட்டும் ஒரு 

மனப் புலனாய்வு. 
 

 ண்டுள்ளது. திறன் ள் மற்றும் நவளிப்பகடயான அறிவு 

அத்துடன் ஒவ்நவாரு ொளும் பிரச்ெிகன களத் தீர்க்  அந்த 

அறிவு விண்ணப்பிக்கும் திறன் ஒரு மனப் புலனாய்வாகும்.   



பவறு விதமா க் கூறினால் ெகடமுகற புலனாய்வு என்று 

எப்படி அல்லது நபாது அறிவு எனக் குறிப்பிடப்படு ிறது. 

 

  ெம்கமப் பற்றிய புலனாய்வு ஒரு குறிப்பிட்ட வர்க் ம் 

பிற மரபணுக் ளின் வடிவகமப்பு நபாறியியல் நெயல்பாடு 

ெமது ஆய்வில்  ண்டறியலாம். குழந்கத ெமு த்தின் 

நெயல்பாட்டுத்திறகமகய நபற்றுக்ந ாள் ிறது. கூடுதலா  

ஒரு குழந்கதயின் ஆழ் மனதில் சுய நதாடர்பான 

ெம்பிக்க  ள் பதிவிறக்கு ிறது. இது தீட்டா ெிகலயில் 

நெய்யப்படு ிறது. 

 

  நபரும்பாலான மக் ள் உணர்வு மனதில் ெமது 

 ட்டுப்பாடு ள் என்று ஆனால், உண்கமயில்  ிட்டத்தட்ட 

அகனத்தும் அதன் ஆழ்மனதில்  ட்டுப்படுத்தப்படு ிறது. 

இந்த உணர்வு மனதில் விட ஒரு மில்லியன் மடங்கு அதி  

பதர்வு நெயலாக் த்திறன் ந ாண்டிருக் ிறது.  இது மனித 

ஆற்றல் துகறயில் முழு உடகலயும் ஊடுருவி மற்றும் 

நவளிபய பரப்பும் ஒவ்நவாரு நெல் மனதில் 

ஒளிபரப்பப்பட்டது. ெமிக்கஞ ளின் டியுன் 

ஆண்டணாவிற்குள் உள்ளது. 

 ெம் ஐம்புலன் ளின் வழி உணரும் விஷயங் ள். 

தர்க் ப்புத்தியின் பரிெீலகனக்குப் பிறப  நெயல்வடிவம் 

 ாணு ின்றன. இது மூகளயின் நபாதுவான நெயல்பாடு 

இருப்பினும் ெில குறிப்பிட்ட பவகல ளில் தர்க் ப்புத்தியின் 

பரிெீலகனக்கு முன்பப உணர்ொர் புத்திக்கு குறுக்கு வழியில் 

அனுப்பப்படும் ெமிஞ்க  ள் மூலம் உணர்வு வயப்பட்ட 

முடிவு கள ொம் எடுத்து விடு ிபறாம்.  

 

உல ியல் எண்ணங் ள் மனதில் உள்ள வகர துன்பங் ள் 

நதாடர் கத தான். ஏநனன்றால் அவர் ளின் மனமானது 



ெிதறிக்  ிடக் ிறது. அதன் ஆற்றல் ள் பல்பவறு திகெ ளில் 

வணீடிக் ப்படு ின்றன. ஆனால் நதய்வ ீ எண்ணங் ள் 

ெிரம்பிய மனதிற்கு இன்பநமன்றும் துன்பநமன்றும் 

பபதமில்கல. அது எல்லாவற்கறயும் அனுபவமா  ஏற்றுக் 

ந ாண்டு அந்த அனுபவங் களபய படி ளாக் ி பமபலறிப் 

பபாய்க் ந ாண்படயிருக்கும். இரண்டுக்கும் உள்ள பவறுபாடு 

இதுதான். உருக் ப்பட்ட உபலா த்கத ஒரு பாத்திரத்தில் 

ஊற்றினால் அது எப்படி அந்தப் பாத்திரத்தின் வடிவத்கதப் 

நபறு ிறபதா அதுபபால மனம் எதில் அதன் வடிவத்கதப் 

நபற்று விகளவு கள அகட ிறது. மனிதனின் எண்ணம் 

நெயலா ிறது. நெயல் பழக் மா ிறது. பழக் ம் இயல்பு 

அல்லது குணமா  ஆ ிறது. இயல்பு விகளவு களத் 

தரு ிறது. இப்பபாது முடிவு உங் ள் க  ளில். உங் ளுக்கு 

பவண்டியகதத் பதர்ந்நதடுக்  உங் ளுக்கு முழு உரிகம 

இருக் ிறது. 

 

   இன்று நபருமளவில் ெகடநபறும் குற்றச்நெயல் ள் 

தற்ந ாகல ள் மணவிலக்கு ள் பபான்றவற்றிற்கு 

உணர்வுொர் நுண்ணறிவின் பபாதாகமபய  ாரணமா  

அகமந்துள்ளன. 

மனப்பதிவு கள தினமும் எல்லா ெிகனவு ளுக்குள்ளும் 

திரும்ப பார். மன ெி ழ்வில் உள்ள வடிவம் உன்னுகடயது 

தான். ஆனால் அந்த வடிவம் இப்பபாது இல்கல. ெீ ெதி 
பபால் ஓடிக் ந ாண்டிக் ிறாய்.  

 

ஆழ்மன எண்ைங்ைகை ெீ உைர்வாய்  

மனப்புலனாய்வு என்பது மனப்பதிகவ திரும்பி பார்த்தால் 

அன்கறய தினத்தின் எல்லா ெிகனவு ளுக்குள்ளும் திரும்ப 

நென்று பார்,  ாகலயில் இருந்து ஆரம்பி, எங் ிருக் ிறாபயா 
அங் ிருந்து படுக்க யிலிருந்து ஆரம்பி,  கடெி நெயல், 



பின் அதற்கு முந்தினது, பின் அதற்கு முந்தினது, 

படிப்படியா   ாகலயில் நெய்த முதல் நெயல் வகர திரும்ப 

பார். அதனுடன் உன்கனத் நதாடர்பு நதாடர்புபடுத்திக் 

ந ாள்வதில்கல என்பகத நதாடர்ந்து ெிகனவில் ந ாண்ட 

படி அன்கறய ொளின் ெி ழ்ச்ெி கள பின்னால் நென்று பார்.  
 

 உதாரணத்துக்கு ஒருவர் உன்கன ப ாபப்படுத்தினார் ெீ 

அவமானப்பட்டதா  உணர்ந்தால் இப்பபாது ஒரு 

பார்கவயாளனா  மட்டும் இரு. அதனுடன் ஐக் ியப்பட்டு 

விடாபத. ப ாபப்பட்டு விடாபத. அது ெி ழ்ந்தால் ெீ 

அதனுடன் இகணந்து விடுவாய். மனப்புலனாய்வில் அந்த 

மனிதர் உன்கன அவமதிக் வில்கல. ஆனால் அந்த 

ெி ழ்வில் உள்ள வடிவம் உன்னுகடயது தான். ஆனால் 

அந்த வடிவம் இப்பபாது இல்கல ெீ ெதி பபால ஓடிக் 

ந ாண்டிருக் ிறாய். வடிவங் ள் மாறிக் 

ந ாண்டிருக் ின்றன. குழந்கத பருவத்தில் உன்னிடமிருந்த 

அந்த வடிவம் இப்பபாது உன்னிடத்தில் இல்கல. அது பபாய் 

விட்டது. ெதி பபால நதாடர்ந்து மாறிக் 

ந ாண்படயிருக் ிறாய். 

  ாகல எழுந்தவுடன் நெய்த முதல் நெயல்வகர 
புலனாய்வு நெய்தால்  ாகல எழுந்தவுடன் இருப்பது 

பபான்ற புத்துணர்கவ ெீ திரும்ப நபறுவாய். பின் ஒரு ெிறு 

குழந்கத பபால ெீ உறங் ி விடலாம்.  

 

இந்த மனப்புலனாய்வால் தூய்கமபடுத்துதல், இகத 

உன்னால் நெய்ய முடிந்தால் ஒரு புது இளகம, ஒரு 

புத்துணர்ச்ெி உன்னுள் வருவகத ெீ உணரலாம். இகத ொம் 

தினமும் நெய்ய குழந்கத ளுக்கு நொல்லிக் 

ந ாடுத்துவிட்டால் அவர் ள் தங் ளது  டந்த  ாலத்கத 

சுமந்து ந ாண்டு திரிய மாட்டார் ள். அவர் ள் எப்பபாதும் 



இங்ப  இப்பபாது இருப்பார் ள். எதுவும் விடுபட்டு விடாது. 

 டந்த  ாலத்திலிருந்து எதுவும் சுகமயா  மாறாது. 

 

 மனம் என்பது எண்ணங் ளின் அமுத சுரபியா  

இருக் ிறது. ெராெரி மனிதனின் மனத்தில் ொள் ஒன்றுக்கு 

ஏறத்தாழ அறுபதாயிரம் எண்ணங் ள் பதான்றி 
மகற ின்றன. அதில் ஒரு ெதவதீம் தான் அவனுகடய 

அன்றாட வாழ்க்க க்கு அவெியமானதா  இருக் ிறதாம். 

99% எண்ணங் ள் மபனாெக்திகய விரயம் நெய் ின்பறாம். 

இந்த விரயத்கத தடுத்து உள்மு மா  ஆற்றகலத் திரட்டச் 

நெய்யும் விதம் தான் மனப்புலனாய்வு.  

 

ஆனால் ஒரு பவகலகயச் நெய்து முடித்த பின்னும் 

மனம் அகத முடிக் ாமல் நதாடர்ந்து ெிந்தகனயில் அகதத் 

நதாடரும் பபாது மனெலம் பாதிக்கும். 

 

. மனதின் திட்டப்படி வாழ்வகத விட்டுவிட்டு. 

மனப்புலனாய்வின் நவளிச்ெத்தில், மனது 

தூய்கமயா ின்றது, மனத்தின் ெிந்தகன ள் 

தூய்கமயா ின்றது.   மனம் உள்மு மா   வனத்கத 

ெிகலெிறுத்து ின்றது. 
 

எண்ணங் ள் இல்லாமல் இருக்கும் இகடநவளியில் 

மூகளயும் அதனால் மனமும் முழு விடுதகலயுடன் 

உள்ளன. அந்த இகடநவளி ளில் அகவ ெில நொடி மட்டும் 

இருந்தாலும் அகடயும் விடுதகல ெம் மனகத மி வும் 

உணர்வுத்திறன் உள்ளதா  மாற்று ிறது அல்லது அந்த 

இகடநவளி ளில் மனம் அதன் இயல்பான 

உணர்வுத்திறகன மீண்டும் நபறு ிறது.  

 



   இந்த புலனாய்வு ெரம்பு மண்டலத்தின் மூலம் 

அனுப்பப்படும் த வல் வரு ின்றன. உள்ளார்ந்த 

மனத்தூண்டுதலின் கவத்து உடலில் மூகளயிலிருந்து 

முன்னும் பின்னுமா  அனுப்பப்படும் நெல் கள 

ெல்லிணக் மா  நபாருந்தும் பவகலயாகும். மனம் 

ஆழ்மனகத தூண்டச்நெய் ிறது. மின்ொரம் பபால ெீங் ள் 

அகதப் பார்க்  முடியாது. ஆனால் அது ெமது தூய ஆற்றல் 

உணர்வா  இருக்கும்.  இந்த ெிபந்தகனயற்ற அன்பு 

பகடப்பாற்றல் மற்றும் முடிவில்லா ம ிழ்ச்ெியின் அகமதி 
இகவ கள ெிறு ணம் அனுபவிக் ின்பறாம். 

 
 

  



Lesson 10 Soul Intelligence 

பாடம் 10. ஆத்மா புலனாய்வு 

 

 
 

இறுதியா  ஒரு ெகடமுகற ப ாட்பாட்டின் திறன் அதன் 

வருவதுகரக்கும் ஆழத்தில் உள்ளது. 

 

ெம் எண்ணங் ள் உணர்வு ள் மற்றும் அகனத்து 

நெயல்பாடு ளுக்கும் ஒரு பாலமா  உள்ளது. ஆத்ம 

புலனாய்வு ெமது அத்தியாவெிய இயல்பு வாழ்க்க  

மூச்ொ யுள்ளது.  

 

அ க் ல்வியில் அணுகூலமான பின்னணி அதி  

நுண்ணறிகவ உருவாக்கு ிறது. ொம் நபாதுவா  இது 

பபான்ற ஒரு சூழலில் வளர்ந்த, இந்த புலனாய்வில் ஒரு 

மரபியல் ொர்ந்து உள்ளது. 
 

உங் ளுக்கு அகனத்தும் நதரிந்த சுய பயாெகன 

அடிப்பகடயில் ஆராயும் பபாது ொங் ள் சூப்பர் உணர்வு 

புலனாய்வு அணு கல ந ாண்ட ஒரு பிறவி என நதரிய 

வரும். 

 



உருவமுள்ள எதுவுபம மூலக்கூறு ளின் பெர்க்க யால் 

பதான்றியதா த்தான் இருக்  முடியும். அந்த உருவம் 

இயங்  அதன் பின்னால் ஒரு ெக்தியும் இருக்  பவண்டும். 

இந்த உடகல இயக்குவதற்கு உடலில்லாத ஒன்று 

பதகவப்படு ிறது என்றால் இபத  ருத்துப்படி அந்த 

ஒளியுடகல இயக்குவதற்கும் அதுவல்லாத பவநறான்று 

இருக்  பவண்டும். அந்த ஒன்கறத்தான் ஆன்மா என்று 

ெமஸ் ிருத நமாழியில் கூறினார் ள். ஒளியுடல் மூலமா த் 

தூலவுடகல இயக்குவது இந்த ஆன்மாகவ இந்த 

ஒளியுடபல மனத்தின் இருப்பிடம். ஆன்மா இதற்கும் 

அப்பாற்பட்டது. ஆன்மா மனமும் அல்ல. அதுபவ மனத்கத 

இயக் ி மனத்தின் மூலம் உடகலயும் இயக்கு ிறது. 

உங் ளுக்கு ஓர் ஆன்மா உள்ளது. எனக்கு ஒன்று உள்ளது. 

ஒவ்நவாருவரும் தனித்தனியா  நுண்ணுடலும் உள்ளது. 

அதன் மூலமா பவ ொம் தூல உடகல இயக்கு ிபறாம். 

 

ொம் எடுத்துக்ந ாண்டிருக்கும்  ருத்கத இப்நபாழுது 

ஆராய்பவாம். ெம் மூலமா  இயங் ிக் ந ாண்டிருக்கும் 

இந்தச் ெக்தி எது? பண்கடய ொஸ்திரங் ள் இந்தச் 

ெக்திகயப் பற்றி இந்தச் ெக்தியின் நவளிப்பாட்கடப் பற்றி 
இந்தச் ெக்தி ஒளி மிக் து இந்த உடகலப் பபாலபவ உருவம் 

ந ாண்டது. இந்த உடல் அழிந்த பின்பும் ெிகலத்திருக் க் 

கூடியது என்று கூறு ின்றன. பிற் ாலத்தில் பவறு ஓர் 
உயர்ந்த  ருத்து பதான்றுவகதக்  ாண் ிபறாம். இந்த 

ஒளியுடல் அந்தச் ெக்தியின் பிரதிெிதி அல்ல என்பபத அந்தக் 

 ருத்து. 



 

உணர்ச்ெி ெமூ  மற்றும் பகடப்பாற்றல் உள்ளிட்ட 

உளவுத்துகற பல வக யா  உள்ளன. அதில் ஆத்மா 
புலனாய்வு ஒன்றாகும். நவற்றி நபறுவதற்கு முக் ியமான 

பங் ா  உள்ளது. 

 

  இது ஒரு புதிய வழி ாட்டும் உயர் ெிந்தகன மற்றும் 

நபருங் ளிப்புகடய மாறும் ஆத்மா புலனாய்கவ ென்கு 

பயாெித்தால் ெிறந்த ெிந்தகனகய உருவாக்கும். 

 

  பகுப்பாய்வு பகடப்புத்திறன் மற்றும் ஆத்மா புலனாய்வு 

ஒரு நுட்பமான  லப்பு மூலம் ொதகன ள் அகடய முடியும். 

ஆத்மா புலனாய்வு தகலமுகற தங் ள் மரபணுக் ள் 

மூலம் தகலமுகற  டந்து மரபுரிகம வழியா  

நபறத்தக் தா  உள்ளது. 

 

   ொம் சுய ெல மரபணுவில் தான் வாழ்ந்து 

ந ாண்டிருக் ிபறாம். மனித இயற்க யின் பரிணாம 

ஆராய்ச்ெி மூலம் இகணந்த மரபணு ஒரு மு ப்பட்ட 

அணுகுமுகற எழுத்து, மற்நறாரு  லாச்ொரம் பபான்ற 

ெமது மரபணுக் ள் பமம்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் 

பெகவ ள் இன்றியகமயாதகவயாகும். இந்த பெகவ 

 லாச்ொரத்கத பரிணாம மனிதர் ள் வாதிடு ிறார் ள்.  

பமலும் பண்பாடு அறிவு ெம்பிக்க  ள் மற்றும் மனித 

இனங் ள் நவற்றி என்ற ெகடமுகற கள பதர்வு 

நெய்யப்பட்டால் இந்த  லாச்ொர பதர்வு ெம்கம தனித்து 

பவண்டி நபரிய மூகள மரபணுக் ள் ெமது  லாச்ொர 



பதர்வு கள, ெமூ ங் ள், நமாழி ள், அறநெறி, மதம் 

மற்றும் பிற ெடத்கத ளால் இயல்பு பபான்ற மற்ற 

அம்ெங் ள் பற்றிய உள்ளார்ந்த பார்கவயில் பங் ளிக் ிறது. 

மனிதன் இயற்க கய ஆராய் ிறான். ஆனால் ெடத்கத ஒரு 

மரபணு இலக்  பரிணாம வளர்ச்ெிக்கு எதிரா  ஒரு 

முரண்பட்ட ெிகலப்பாடு எடுக்கும். 

 

  ஒரு உயிரணு உயிரியியல் மரபியல் (டி.என்.ஏ) நெல் ள் 

எனக்  ருதப்பட்டு வந்திருக்கும் வழியில் உயிரியல் 

 ட்டுப்பாடு இல்கல. அது சுற்றுச்சூழல் ெமிக்க  ள் 

உயிரினம் நவளிப்படுத்தும் மரபணுக் ளின் பதர்வில் 

பிரதான நபாறுப்பு உள்ளது.  

 

இதுபவ மனிதனின் முழுச் ெரித்திரம். திகர 
நுண்ணியதா  மாற மாற அதற்குப் பின்னாலிருக்கும் 

உண்கம பமலும் பமலும் பிர ாெிப்பபத. அந்த உண்கமயின் 

இயல்பாகும். அது அறிய முடியாதது. அகத அறிய 

முயல்வது வபீண. அது அறியப்படக்கூடியதா  இருந்தால் 

அது அதுவா  இருந்திருக் ாது. ஏநனனில் அது 

என்நறன்றுபம அறியும் நபாருளாகும். அறிவு ெம்கம 

எல்கலக்கு உட்படுத்து ிறது. ெம்கமப் புறச் 

ொர்புகடயவர் ளா  ஆக்கு ிறது. ஆன்மாபவ ெிரந்தரமா  

எல்லாவற்கறயும் அறிபவன். பிரபஞ்ெத்திலுள்ள ெிரந்தர 
ொட்ெியா  இருப்பவன். அறிவு என்பது அந்த ெிகலயின் 

வழீ்ச்ெி. ஒரு தாழ்ந்தபடி பபான்றபத. ொம் ஏற் னபவ அந்த 

ெிகலயான அறிபவனா த்தான் இருக் ிபறாம். அகத எப்படி 



அறிவது?  ஒவ்நவாரு மனிதனின் உண்கம இயல்பும் அது 

தான். அவன் அகத நவளிப்படுத்த பல வழி ளில் 

முயல் ிறான். இல்லாவிட்டால் இவ்வளவு வக யான 

ெீதிநெறிக்ப ாட்பாடு ள் ஏன் இருக்  பவண்டும். இந்தக் 

ப ாட்பாடு ளுக்கு விளக் ம் எங்ப ? 

 

பல்பவறு வக யான ெீதிநெறிக் ப ாட்பாடு ளுள் 

பல்பவறு விதங் ளில்  நவளிப்பட்டு ெிற் ின்ற ஒரு  ருத்து 

உள்ளது. அது மற்றவர் ளுக்கு ென்கம நெய்ய பவண்டும் 

என்பது தான் மனிதர் ளிடம் அன்பாயிருப்பது. எல்லா 
பிராணி ளிடமும் அன்பாயிருப்பது குறிக்ப ாளா  இருக்  

பவண்டும். இநதல்லாம் ொன் தான் பிரபஞ்ெம் இந்தப் 

பிரபஞ்ெம் இரண்டற்றது. ஒன்பறதான் என்ற ெிகலயான 

உண்கமயின் பல்பவறு நவளிப்பாடு ள். அப்படி 

இல்லாவிட்டால் இந்தச் நெயல் ளுக்ந ல்லாம்  ாரணம் 

என்ன? ொன் எதற் ா  என்கனச் சுற்றியிருப்பவர் ளிடம் 

அன்பு பாராட்ட பவண்டும்? ஏன் மற்றவர் ளுக்கு ென்கம 

நெய்ய பவண்டும்? என்கனக்  ட்டாயப்படுத்துவது எது? 

அதுதான் இரக் ம் எங்கும் ஒபர நபாருள் உள்ளது என்ற 

உணர்ச்ெி. 
 

ஆத்மா புலனாய்வுக்ந ாண்டு பரிணாம வளர்ச்ெிகய 

அறிய முடியும். உல ிலுள்ள அகனத்து ஜவீராெி ளுக்கும் 

உள்ளுணர்வு என்ற ஆற்றல் உள்ளது. இது நபற்பறார் ளின் 

வழி ாட்டுதல் இல்லாமல் உயிர் வாழ்தலுக்குத் பதகவயான 

ெடத்கத கள ஆகணயிடு ின்றது. இதன் ஆத்மா 



புலனாய்வு ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்கத உள்ளார்ந்த 

ொய்வா  உள்ளது. இது ஒரு ஆற்றல் இல்லாத ெிகலயான 

ெடவடிக்க  முகறயாகும். இதில் முன்அனுபவம் 

அடிப்பகடயில்லாமல் நெய்யப்படுவது அதன் இயல்பான 

ெடத்கத உள்ளுணர்பவயாகும்.  டல் ஆகம ள் 

 டற் கரயில் முட்கட களப் நபாரித்து குஞ்சு ள்  டகல 

பொக் ி ெ ர் ின்றன.  வவ்வால் ள் ொதாரண  ற்றல் 

இல்லாமல் உணர்வு மூலம் திகெ கள அறி ின்றன. 

பறகவ ள் கூடு ள்  ட்டுவதும் இயல்பான ெடத்கதயால் 

ெடத்தப்படு ின்றன. 

 

   விலங்கு ளின் ெடத்கத தீர்மானிப்பதில் 

உள்ளுணர்வு ளின் பங்கு இனங் ளுக்கு இனம் 

மாறுபடு ிறது. எடுத்துக் ாட்டா  பாலூட்டி ள் ெமூ   ற்றல் 

நபரிதும் ொர்ந்துள்ளது. அகவ ள் தாய்கம தன்கமகய 

 ாத்துக்ந ாள்வது இல்கல.  அது இயல்பான ெடத்கதயில் 

உள்ளது. 

 

    ஆத்மா புலனாய்வு  ஒரு இயல்பா  தூண்டப்படு ிறது. 

விலங்கு ளின் ஒலி ந ாண்டு இந்த இயல்பு 

தூண்டப்படு ின்றது. ஒரு குறிப்பிட்ட ெடத்கத முகற 

தூண்டுவதற் ான சூழலில் ஏபதனும் ஒரு வக  ெமிக்கஞ 

நவளிப்படுத்து ிறது. 

 

   நபரும்பாலான விலங்கு ள் முன் திட்டமிடப்பட்ட 

விரிவான அதன் நொந்த உணர்வு இந்த உல ில் 

வாழ் ின்றன. இகவ ள் ஒரு தூண்டுதலால் ஒரு ெிக் லான 



பதிலளிக் ிறது.  ெரியான தூண்டல் ளுக்கு 

பதிலளிக் ின்றது. 

 

   ஆத்மா புலனாய்வு உள்ளுணர்வினால் 

இயக் ப்படு ின்றது என்று குறிப்பிட்ட ெம்பிக்க யின்கம 

உள்பளாம். மனிதர் ளின் வலுவான உயிரியல் ெக்தி ளால் 

உந்துதல் என்ற உண்கமகய மறுக்  முடியாது.  ஏநனனில் 

இது வலுவான உயிரியல் பகடப்பு ளில் இன்றும் ெரியான 

இயக் ி ள் இயக் ப்படு ின்றது. 

 

   ஆத்மா புலனாய்வு விகெ கள பாருங் ள். படிப்பின் 

வளர்ச்ெிக்கு நபரிதும் உதவும் என்றும் பரிணாம உயிரியல் 

பரிணாம உளவியல் நபரிதும் பயனுள்ளதா  இருக்கும். 

 

   இந்த ஆத்மா புலனாய்வு திட்டங் ளால் ஒரு நபரிய 

மாற்றத்கத உண்டு பண்ண முடியும். இந்த ஆத்மா 
புலனாய்வு  உள்மு  ெகடமுகற ள் மூலம் நெம்கமப் 

படுத்திட முடியும்.   

 

இந்த  ற்றல், நபாருள், ஒட்டு நமாத்த பொக்கும் திறன் 

பபான்ற இயல்பு, இருப்புச் நெயல்பாடு ள் பபான்ற முக் ிய 

ஆற்றகல வளர்த்துக்ந ாள்ள,  ற்றுக்ந ாள்ள பவண்டும். 

இந்த பிரிவுக்கு  ற்றல் பொக் ங் ள் எனலாம். ஒரு 

முக் ியமான தன்னிச்கெயான இயல்கப அறிவதன் மூலம் 

ஒரு உல ளாவிய விழிப்புணர்வு ளும் மாற்றப்படும். இது 

ஒரு புதிய ெிந்தகனகய வழங்கு ிறது. இந்த  ல்வி அடுத்த 

ஒரு தகலமுகறயில் இருந்து த வல் களக்  டந்து புதிய 



வழி ஆனது. இயல்புக் ல்வி, பதாற்றம் பற்றி விவாதிக் , 

பரிணாம உயிரியகலப் பயன்படுத்தி ஒரு ெிறந்த  ல்விகய 

நெய் ிறது. மதம், இகெ மற்றும்  ாரணங் ள் ஏன்? குறுக்கு 

 லாச்ொரம் ொம் நபாதுவா  இயல்பு அறநெறி ப ிர்வது 

தான்.  

 

  ஒரு பரம்பகர ொதாரண மரபணு வழித்தடங் கள 

அடுத்த ஒரு தகலமுகறயில் இருந்து த வல் கள 

 டத்தும் புதிய வழி.  பரிணாம உயிரியல் பயன்படுத்தி ஒரு 

ெிறந்த அறநெறி உணர்வு பவகல நெய் ிறது.  

 

ஒருவர் தம்முகடய உணர்ச்ெி கள அகடயாளம்  ண்டு 

மதிப்படீு நெய்து அதகன திறம்பட பமலாண்கம நெய்வது 

ஆத்மா புலனாய்வு. 
 

அச்ெம்,  வகல, ப ாபம், துன்பம் பபான்றவற்கற 

நுணுக் மா  க யாள பவண்டும். நெருக் மான பெரத்திலும் 

அதி ப்படியான உணர்வு ளுக்கு இடம் அளிக் ாமல் இருக்  

பவண்டும்.  

 

உங் களயும் உங் கள சுற்றி உள்ளவர் களயும் 

உணர்ச்ெி வயப்பட பிரச்ெிகன ளிலிருந்து பாது ாத்து 

ந ாள்ளுங் ள். அதி மா  பபசுவகத தவிர்த்து ப ட் ப் 

பழகுங் ள். ப ாபத்கத  ட்டுப்படுத்துங் ள். தயக் த்கத 

விட்நடாழியுங் ள். 

 



ெிக் லா ி உள்ள இன்கறய வாழ்வு பால ப் பருவம் முதற் 

ந ாண்டு பவகல நெய்யும் நபரியவர் ள் வகர பல்பவறு 

தளங் ளில் வாழ்வு ெம்கம நவறி ந ாண்ட 

மிரு மாக் ாமல் துரத்திக் ந ாண்பட இருக் ிறது.  

 

பொநயதிர்ப்பு அகமப்பு மூலம் உடகல குணமாக்கும் 

ெக்தி ெம்மிடம் உள்ளது. 

 

இந்த ெரம்பு மண்டலம் வழியா  மூகளயில் இருந்து 

உடலுக்கு அனுப்பப்படும் முக் ிய நெய்தி கள 

அனுப்பு ின்றது. 

 

     ெமூ  ெடத்கதயில் அடிப்பகட  ற்பிதங் ளிலிருந்து 

நதாடர்புகடய ெிகலத்தன்கமயும் இந்த ப ாட்பாடு கள 

ஏற்படுத்தி ஆதாரங் கள உருவாக்  பவண்டும்.  

 

    ெவனீ தார்மீ  தத்துவத்தின் மி  முக் ியமான 

முன்பனற்றங் ள் ஒரு பண்பு கள ஒட்டிய எழுச்ெி ஆகும். 

 

  இதன் மூலம் ெல்ல ெடவடிக்க  ெல்நலாழுக்  

உளவியல் ஒரு ெம்பிக்க யும் புரிதகலயும் அளிக் ின்றது. 

 

உங் ள் தூய உள்ளுணர்வு ந ாண்ட ஓட்டத்கத அறிய 

நெய் ிறது. ெம் ஆற்றகல உணர்ந்பதன் அது மின்ொரம் 

பபால ெீங் ள் அகத பார்க்  முடியாது. அதன் ஆற்றலால் 

தான் உயிபராடு இருக் ின்பறாம். இந்த தூய ஆற்றல் 

ெிபந்தகனயற்ற அன்பு, மனம், பகடப்பாற்றல் மற்றும் 



முடிவில்லா ம ிழ்ச்ெி அகமதி அனுபவிக் ிபறாம். 

நுண்ணுணர்வு புலனாய்வு அ ன்றதும் அந்தத் தலத்தில் ஓர் 
அனுபவம் ஏற்படு ிறது அதுபவ ஆத்ம அனுபவமாகும். 

 

உன்னுகடய உள் இருப்பு ெிகல மாறுதலகடவகத ெீ 

உணர்வாய். 
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பாடம் 11.  யைகவ 

 

 
 

பெகவயில் ஈடுபட்டு வாழும் வாழ்க்க பய ெிறந்த 

நெறியான வாழ்க்க யா  அகமயும். ஒவ்நவாருவரும் 

முடிந்த அளவு பெகவ நெய்வதால் இந்தச் ெமுதாயம் 

நபருமளவு முன்பனற்றம் அகட ிறது. 

 

வளர்ந்த இன்கறய ெமுதாயத்தில் ஏபதனும் ஒரு 

விதத்தில் துன்பத்கத ெிகனந்து  ஷ்டப்பட்டுக்  ாலத்கத 

வணீாக் ிக் ந ாண்டு இருக் ின்பறாம். இந்தச் சூழ்ெிகலயில் 

பெகவயில் நெயல் கள அறியச் நெய்து ெிகறவான 

வாழ்க்க  வாழ வழிவக  நெய் ின்றது. இந்த உடல் நெயல் 

புரிவதற் ான  ருவியாகும். தனக் ா ச் நெய்யும் 

நெயல் ளுடன் பிறருக் ா வும் ொம் நெய்யும் நெயல் தான் 

பெகவயாகும். 

 

பெகவகயச் நெய்து ந ாண்டு வாழ்க்க கய 

ஆராய்பவாமானால் ெம்மால் உண்கம ெிகலகய அறிய 

முடியும். இவ்வளவு உயர்ந்த பெகவயானது அனுபவித்து 

அறிய பவண்டிய உண்கமபய தவிர நவறும் வார்த்கத 



ஜாலமல்ல. எவ்வளவு தான் பபெினாலும் அல்லது அறிந்து 

கவத்துக் ந ாண்டாலும் அது பெகவயா ாது. ஆ பவ 

வாழ்க்க கயப் நபாறுத்தவகர எல்லா விஷயங் ளிலும் 

உண்கமகயப் பார்க் பவ ொம் முயல பவண்டும். 

விஞ்ஞானத்தில் உள்ளது பபாலச் பெகவயிலும் உள்ள 

உண்கம கள ொம்  ண்டு அறிந்து உணர முயல 

பவண்டும். பெகவச் நெய்து ந ாண்டு இந்த ஆராய்;ச்ெி 
நெய்தால் அந்த உண்கமகய அறியலாம். இந்த உண்கம 

எப்பபாதும் புரிந்து ந ாண்டு மனத்திலும் ந ாள்ள பவண்டிய 

ஒன்றாகும். பெகவயால் மனிதர் ளிகடபய ெிலவு ின்ற 

 ருத்து பவறுபாடு ள்  களயப்பட்டு ெண்கட மற்றும் 

பூெல் ளும் மகறயும் வாழக்க யில் ஒரு உன்னத 

அனுபவம் ஏற்படும். 

 

இந்த உல ில் தான் ெம்மால் பெகவ நெய்திட முடியும். 

மற்ற உல ில் இல்கல. இந்த மனிதப் பிறப்பில் தான் ொம் 

பெகவ நெய்திட முடியும். இந்த மனிதப் பிறப்பு ெமக்குக் 

 ிகடத்திருக்கும் அரிய வாய்ப்பாகும். இந்த மனிதப்பிறப்பில் 

தான் ொம் எங் ிருந்து வந்பதாபமா அந்த இடத்திற்குச் 

நெல்லும் ெரியான பாகதகய அறிய முடியும். அதற்கு 

வழி ாட்டுவது தான் பெகவ. மற்ற எல்லா வழி ளும் 

சுற்றுப் பாகதயாகும். அவ்வளவு ெிறப்புமிக்  பெகவகய 

உணர்ந்துச் நெயல்படும் பபாது விகரந்து இலக்க  பொக் ிச் 

நெல்லலாம். 

 



புத்த ங் ளும் ந ாள்க  ளும் பபாதும், பெகவதான் 

அகனத்திலும் ெிறந்தது. ஆரம்ப ெிகலயின்  வர்ச்ெியில் 

மயங் ி அவர் ளிடம் உள்ள குறு ிய பொக் ம் பரந்த 

மனப்பான்கமக்குத் தகடயா  ெின்று அதற்கு அப்பாலும் 

உள்ளகவ எல்லாம் அவர் ளுகடய பார்கவயிலிருந்து 

மகறந்து விடு ின்றன. ஆனால் பெகவயினால் 

பதகவயற்ற உல ப்பற்றுதலில் இருந்து விடுபடு ிபறாம். 

 

ொம் பெகவ என்னும் மார்க் த்தில் ெடக்  பவண்டும். 

அதுபவ ெல்லது. அப்பபாது தான் ம ான் ள் எய்திய ெற்பபறு 

ெிகல கள ொமும் அகடய முடியும். 

 

ஆற்று ின்ற பெகவயின் அளவு முக் ியமல்ல. 

அதனுகடய தரம் மட்டுபம முக் ியம். பெகவ என்பது 

பலகன எதிர்பார்க் ாமல் ஆற்று ின்ற நெயபலயாகும். 

எந்தச் நெயல் பண்பட்ட நெயலா  அகனவரின் 

முன்பனற்றத்கதத் தூண்டிவிடு ின்றபதா அதுபவ 

உண்கமயான பெகவயா ின்றது. இயற்க  ெக்தி ள் 

அகனத்தும் தமக் ா  என்று எந்தச் நெயலும் நெய்யாமல் 

பிறருக் ா பவ நெயல் களச் நெய் ின்றன. 

ஐந்தறிவுள்ளகவ தமக் ா  மட்டுபம நெயல் களச் 

நெய் ின்றன. ஆனால் ஆறறிவுள்ள மனிதர் ள் ெமக்கும் 

பிறருக்குமா ச் நெயல் களச் நெய் ின்றனர். அதகனச் 

ெீர்கமப்படுத்தி பிறருக் ா வும் முடிந்தவகர நெய் ின்ற 

நெயபல ெிறந்த பெகவயா க்  ருதப்படு ிறது. 

 



ஒருவர் இந்த உல ில் பெகவ நெய்வதன் மூலம் தனக்ப  

பெகவ நெய்து ந ாள் ிறார். 
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ொம் பெகவ நெய்வதால் ெமுதாயத்திற்கு ென்கம 

நெய் ிபறாம். அதன்மூலம் உண்கமயில் ெமக்கு ொபம தான் 

உதவி நெய் ின்பறாம். இந்தச் பெகவயில் ொம் 

அகனவகரயும் மனிதபெயமிக் வர் ளா  மாற்று ின்ற 

அரிய ெக்தி உள்ளது. மனித பெயம் என்பது இரக் ம், 

 ருகண, அன்பு, பரிவு, பாெம் ஆ ியகவ அகனத்தும் 

இகணந்துள்ள மறு உருவமாகும். எனபவ மனித பெய 

பெகவ என்பது மி ச் ெிறப்பு வாய்ந்தது. இது பெகவகயக் 

 ாட்டிலும் பல மடங்கு பலன் உள்ளது. மனிதபெய 

பெகவயில் உண்கம ெிகலகய எளிதில் அறிய முடியும். 

மனிதபெய பெகவ மூலம் ொம் ெமக்ப  ென்கமகயத் பதடிக் 

ந ாள் ிபறாம்.  

 

இந்த உல ில் உள்ள ஜவீராெி ள் பெகவ நெய்யலாம். 

ஆனால் மனிதப் பிறப்பில் மட்டுபம அன்பும்  ருகணயும் 

ந ாண்ட பெகவகயச் நெய்திட முடியும். இந்த அரிய 

பெகவபய ெிறந்த பெகவ. இந்த அன்பும்  ருகணயும் 

ந ாண்ட பெகவயில் தான் உண்கம கள எளிதில் உணர 



முடியும். அப்பபாது மனிதபெயம் மலர் ின்றது. மனித 

பெயத்தால் மனிதன் முழுகமயகட ின்றான். எனபவ 

மனிதபெயம் ந ாண்ட பெகவபய ெிறந்த பெகவயா த் 

தி ழ் ின்றது. 

 

புலன் இன்பங் ள் பலருக்கு ம ிழ்ச்ெிகயத் தருவதால் 

அவர் ள் அவற்கற ொடிப் பபா ிறார் ள். ஆனால் புலன் 

இன்பங் களவிட உயர்ந்த இன்பம் மனித பெயத்துடன் 

நெய்யும் பெகவயில் அனுபவம் மூலம் நபற முடியும். 

 

மனித பெய பெகவயில் மனம் பண்பட ஆரம்பிக்கும். பின் 

அதில் லயிக்கும். எந்த விஷயத்தில் ெீங ள் மனத்கத 

ஈடுபடுத்தினாலும் மனம் உடபன அந்த ரூபமா  ஆ ிவிடும். 

ெீங் ள் ெிறிது பெரம் பாட்டு ப ளுங் ள் உடபன நபரிய 

பாட னா  ஆ  பவண்டும் என ொட்டம் ஏற்படும். இது 

மாதிரி ஒவ்நவாரு விஷயத்திலும் மனம் மாறி விடு ிறது. 

இகத அறியாமல் எல்பலாரும் இப்படித்தான் 

ெிக் ிக்ந ாள் ிபறாம். திருமணம் நெய்வது, நெய்த பிறகு 

குழந்கத நபற்றுக் ந ாள்வது, பிறகு படிக்  கவப்பது, 

நொத்து பெர்ப்பது என இப்படி ஒரு சூழலில் ெிக் ிக் 

ந ாள் ின்பறாம். பெகவயில் மனம் பண்படச் நெய்து மனித 

பெயத்கத வளர்த்து உள்மு மா  ெிந்திக்  பவண்டும். 

அப்பபாது உங் ளுகடய வாழக்க க்கு ஒரு புது அர்த்தம் 

 ிகடக்கும். 

 

“ஏகழயின் ெிரிப்பில் இகறவகனக்  ாணலாம்” என்ற 

உயரிய பழநமாழி ஒன்று பல்லாயிரக் ணக் ான 



ஆண்டு ளா  இன்று வகர  நொல்லப்பட்டு வரு ின்றது. 

இப்பழநமாழி நவறும் நபாழுதுபபாக்கு அம்ெம் ந ாண்ட 

நொற்நறாடரல்ல. இந்தப் பழநமாழிகய ஒருவர் 
மற்நறாருவரிடம் நொல்லும் பபாது மனிதபெயம் 

ந ாண்டதா  அகமயும் உயிரிய பழநமாழியா  

மாறு ின்றது. 

 

மனிதபெயம் மிக்  பெகவ உயர்ந்தது. இது உங் ளுகடய 

ஆழ்மனத்தில் பதங் ியுள்ள எல்லாக்  ெடு களயும் 

 களந்து நவளிபய ந ாண்டு வந்து விடும். ெீர்த்நதாட்டியில் 

பாெி பிடித்திருந்தால் பதய்த்து பின்னர் தண்ணரீ் விட்டு 

எல்லாவற்கறயும் நவளியில் எடுத்து எறிவது பபால 

மனிதபெயம் மிக்  பெகவயால் மனத்கதச் சுத்தம் 

நெய் ிபறாம். 

 

மனிதபெயத்துடன் நெய்யும் பெகவயானது நதய்வாம்ெம் 

உள்ளதா  மாறிவிடும். ெம் பெகவயின் பணி ளில் ெமக்குத் 

நதய்வாம்ெம் உரியதா  மாற்றும் ஆற்றல் இருக்கும். ொம் 

இறந்த பின்னும் ெர த்திற்குச் நென்று மனிதபெய பெகவ 

நெய்ய முடியும் எனில் ெமக்குச் நொர்க் த்கத விட ெர ம் 

பபாதும். 

 

மனிதபெய பெகவயால் மபனாபாவம் விரிவகட ிறது. 

ம ிழ்ச்ெி நபருகு ிறது. தனிகமயுணர்வு விகரவா  

விகடநபற்றுக் ந ாண்டு நவளிபயறு ிறது. மனிதபெய 

பெகவயின் ெிகறவால் ெம்முள்பள ொந்தம், பணிவு, 

இரக் ம் பபான்ற ெற்குணங் ள் வளர்ந்த வண்ணமா பவ 



இருக்கும். ொம் ொந்த மயமான மனத்கதப் நபற்றிருத்தல் 

பவண்டும். இதுபவ சுயக் ட்டுப்பாட்டிகன ஏற்படுத்தும். 

எல்பலாருக்கும் மனித பெய பெகவ அன்பின் 

நவளிப்பாடுதான். உள்மன அன்பின் புறநவளிப்பாபட 

மனிதபெய பெகவயாகும். மனித பெய பெகவகயப் பபணிக் 

 ாப்பவரின் உள்ளபம இகறவனின் உகறவிடம். 

 

“மனித பெயம் ந ாண்ட அகனத்துச் நெயல் ளும் ொம் 

இந்த உல ிற்குச் நெய்யும் ம த்தான பெகவயா ின்றது”.  

 

கூட்டுச் யைகவ 

ொம் அகனவரும் ஒன்றிகணந்து பெகவயில் ஈடுபட்டு 

வாழும் வாழ்க்க பய ெிறந்த நெறியான வாழ்க்க யா  

அகம ிறது. அகனவரும் ஒருங் ிகணந்து பெகவ 

நெய்வதால் அதாவது கூட்டுச் பெகவ நெய்வதால் இந்தச் 

ெமுதாயம் நபருமளவு மாறுதல் அகட ிறது. 

ஆற்று ின்ற பெகவயின் அளவு முக் ியமல்ல. 

அதனுகடய பலன் மட்டும் முக் ியம். தனித்தனி 
பெகவகய விடக் கூட்டு பெகவயில் பலமடங்கு ஆற்றல் 

உள்ளது. பெகவயின் புனிதத்கதக் கூட்டுச் பெகவயில் 

எளிதில் உணர முடியும். ெிறந்த கூட்டுச் பெகவ நெய்வதன் 

மூலம் ெீ பாக் ியம் நபற்றவன் ஆ ிறாய். பிறருக்குக் கூட்டுச் 

பெகவ நெய்வதன் மூலம் ெீ ஆண்டவனுக்ப  நதாண்டு 

நெய்தவனா ிறாய். 

 

இந்த உல ில் தான் ஒற்றுகமயுடன் கூட்டுச் பெகவ 

நெய்திட முடியும். மறு உல ம் இல்கல. இந்த உண்கமகய 



புரிந்து நெயல்படுத்த பவண்டும். கூட்டுச் பெகவ நெய்திட 

பவண்டுபம தவிர வாதப் பிரதிவாதங் ளுக்கு இங்ப  

இடமில்கல. ஆ பவ வணீ் தர்க் த்தால் மனத்கதக் குழப்பிக் 

ந ாள்ளக் கூடாது. இன்பங் கள அனுபவிக்  பவண்டும் 

எனில் ஆகெ கள நவற்றி ந ாள்ளாமல் உள்ளத்தில் 

உண்கம பிர ாெித்தது. கூட்டுச் பெகவயால் இந்த இ  

இச்கெ ள் ஒவ்நவாரு  ணமும் தானா  ஒடுங்கும். ஒரு 

ெிஜமான அனுபவம் ஏற்படும். அப்பபாது கூட்டுச் பெகவயில் 

தீர்கவ ொம்  ாண முடியும். 

 

ொம் உண்கமயான கூட்டுச் பெகவயால் நதளிவு அகடய 

முடி ிறது. ெம் உண்கமப் நபாருபள பரம்நபாருள். அது தான் 

உண்கமயான இயல்பு. அது ெமக்கு உள்பளயும் 

நவளிபயயும் இருக் ிறது என்பகத உணர முடியும். கூட்டுச் 

பெகவயில் வாழ்பவாம். கூட்டுச்பெகவ ஒன்று தான் இன்ப 

ெிகல. அது ெம்கம ஒருங் ிகணத்து வழி ெடத்திச் 

நெல்லும். 

 

புல்லானாலும் கூட ஒன்று பெர்த்துக்  யிறு ஆக் ினால் 

மதம் பிடித்த யாகனகயபய அதனால்  ட்டி விட முடியும். 

அதுபபாலக் கூட்டுச் பெகவயில் அகனவரும் 

ஒன்றிகணயும் பபாது உள்ளும் புறமும் நபரிய மாறுதகல 

ஏற்படுத்திவிட முடியும். ொம் அறநெறியுடன் ஒழு  

முடியும். ஒழுக் த்பதாடு வாழ முடியும். கூட்டுச் 

பெகவயில் புதிய ெமுதாயத்கத அகமயுங் ள். நவறும் 

பபச்ொல் அல்ல. கூட்டுச் பெகவயின் புது அர்த்தங் களயும் 



ஊக் முள்ள ஆக் ப்பூர்வமான பரிந்துகர களயும்  ற்பிக்  

பவண்டும். நபயர், பு ழ், பிறகர அடக் ியாளுதல் என்ற 

இந்த ஆகெ ள் இல்லாமல் கூட்டுச் பெகவ நெய்பவாம். 

 ாமம், பபராகெ, நபயர், பு ழ், பிறகர அடக் ியாளுதல் 

என்ற இந்த ஆகெ ள் இல்லாமல் கூட்டுச் பெகவ 

நெய்பவாம்.  ாமம், பபராகெ ஆ ியவற்றிலிருந்து 

விடுபடுபவாம். அப்பபாது உண்கம ெம்கம அகடயும். 

 ர்மாவிபலபய அழித்துப்பபாய் விடாதீர் ள். 

கூட்டுச்பெகவயில் நவகுவிகரவா க்  ர்மாகவக் 

குகறக் லாம். கூட்டுச் பெகவ நெய்யும் வாய்ப்புக் 

 ிகடத்திருப்பதற் ா  ெீ ென்றியுள்ளவனா  இரு. இதன் 

மூலம் தூய்கமயும் பரிபூரணமும் உன்கன வந்தகடயும்.  

 

கூட்டுச் பெகவகய வாழ்வின் தகலயாய 

குறிக்ப ாளா க் ந ாண்டு ெம்கம முழுகமயா  

அர்ப்பணித்துக் ந ாள்ள பவண்டும். இந்த அர்ப்பணிப்பில் 

ஈடுபாடும் ம ிழ்ச்ெியும் எத்தக ய தியா ங் களயும் 

நெய்யக்கூடிய திறனும் இருப்பது கூட்டுச் பெகவயின் 

நவற்றிகய எகடபபாடு ின்ற அளவுப ால் ளா  அகமயும். 

கூட்டுச் பெகவ நெய்பவபன ெடமாடும் நதய்வம். இதில் 

பதர்ச்ெி நபறுவபத வாழ்வின் மி ச்ெிறந்த ொதகனயாகும் 

அதற்குப்பின் ெீ தனி மனிதனில்கல. இந்த உல ம் 

முழுவதும் உனக்கு நொந்தம். இந்த உல ம் முழுவதுபம 

என்நறன்றும் அத்தக ய மனிதகன விட்டு வில ி ெிற் ாது. 

பெகவ நெய்வதற் ான அன்புள்ள உடம்பப உயிருள்ள 

உடம்பு. அன்பு இல்லாதவர் ளின் உடம்பு நவறும் 



எலும்கபத் பதாலால் பபார்த்திய உயிரற்ற உடம்பாகும். 

பெகவ நெய்வது என்பது மன ம ிழ்ச்ெிகய ஈட்டுத் தரு ின்ற 

ெல வாய்ப்பு. அதுபபாதும் மாசு மறுவற்ற தூய்கமயும் இகற 

உணர்வும் க  ப ார்த்துக் ந ாண்டு  ளி ெடம் புரியும். 

 

“ொம் அகனவரும் ஒருங் ிகணந்த பெகவயால் ெம் 

அ மும் புறமும் நபரும் மாறுதல் அகடபவாம்”. 

 

 

 

  



Lesson 13 The Art of Service  

பாடம் 13. யைகவ நைய்யும் ைகல 

 

 

 

பெகவ நெய்து வாழ்வபத ஒரு ெிறந்த  கலயாகும். 

எல்பலாருக்கும் முடிந்த அளவு பெகவ நெய்து ெம்கமச் 

சுற்றிலும் வளத்கதப் நபருக் ிக் ந ாள்வகத விடச் ெிறந்த 

நுண் கலபவறு எதுவும் உல ில் இல்கல. 

 

இந்த வளர்ந்த ெமுதாயத்தில் பெகவ பற்றிய  ருத்துக் ள் 

நதரிந்தும் கூட ெரியான ெகடமுகற வழி ெடத்தப்பட 

இயலாத  ாரணத்தால் பெகவயின் புனிதத்கதத் நதாடர்ந்து 

அறியும் வாய்ப்புக்  ிட்டுவதில்கல. எனபவ வணி ச் 

பெகவகய ஒரு  கலயா க் ந ாண்டு 

ெகடமுகறப்படுத்திச் நெயல்படும்பபாது எல்பலாருக்கும் 

விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்து ின்றது. அன்கப 

நவளிப்படுத்து ின்றது. பகுத்தறிகவ உண்டு 

பண்ணு ின்றது. இ ப் புத்தியிகனக் குகறக் ின்றது. 

பவற்றுகம களக்  கள ின்றது. ஏற்றத்தாழ்வு கள 

குகறக் ின்றது. அகனவருக்கும் ெிகறவு ெிகலகய உண்டு 

பண்ணு ின்றது. 

 



பெகவயில் உள்ள உண்கம களத் நதளிவா  எடுத்துக் 

கூறவில்கல. பபாதிய அளவு விளக் ப்படவில்கல. பபாதிய 

அளவு அறியப்படவில்கல. ொம் அறிந்த அன்னதானம் 

பிச்கெக் ாரர் ளுக்கு உதவுவது பபான்ற ெிறு ெிறு 

ெி ழ்வு களபய பெகவ என்று எண்ணு ிபறாம். அது 

பெகவயின் முழுப்பலகனயும் ந ாடுக்  வில்கல. எனபவ 

பெகவகயப் பற்றி முழுகமயா  அறிய பவண்டுமானால் 

அகத ஒரு  கலயா பவ ொம்  ற்பிக்  பவண்டும். 

அப்பபாதுதான் பெகவயின் புனிதத்கத அறிய முடியும். 

 

பெகவகய அனுபவித்து உணர்ந்து ெிகறவு அகடவது 

தான் உயர்ந்த ெிறந்த ெிகலயாகும். இந்த உயர்ந்த ெிகலக்கு 

அகனவகரயும் அகழத்துச் நெல்லும் முகறதான் பெகவ 

நெய்யும்  கலயாகும். 

 

பெகவ நெய்யுங் ள் அபதாடு ெல்லவனா  இருங் ள். இது 

தான் ெிறந்த  கலயாகும். இந்த வாக் ியம் ொதாரணமா  

இருந்தாலும் இகதத் நதாடர்ந்து நெய்தால் அபெ  

இர ெியங் கள எளிதில் அறிய முடியும். இகத ஒரு 

 கலயா க் ந ாண்டு ெகடமுகறப்படுத்தும் பபாது 

படிப்படியா  உண்கம கள அறியச் நெய்து இறுதியில் 

உங் கள முதிர்ந்த ெிகலக்கு அகழத்துச் நெல்லும். பெகவ 

நெய்யும்  கலயில் ெிகறயப் பயன் ள் உள்ளன எனத் 

நதரிந்து கவத்துள்பளாம். பெகவ நெய்யும்  கலகய 

முகறயா  வகரயகற நெய்து முகறயா ச் நெயல்படுத்த 

பவண்டும். பெகவ நெய்யும்  கல ெம்முகடய 



வாழ்க்க யில் ொம்  ற்றுக் ந ாண்ட மி ப்நபரிய 

பாடங் ளில் ஒன்றாகும். இந்த ஒரு பாடத்திலிருந்து பல 

நபரிய பாடங் கள ொம் எப்பபாதும்  ற்றுக் ந ாண்டு 

வந்திருக் ின்பறாம். 

 

பெகவயின் நுண் கல என்பது அகனத்கதயும் 

இகறவனின் பகடப்பா க்  ருதுவதும் அன்பு நெலுத்தும் 

மபனா ெக்திகய ொம் நபற்றிருப்பதும் இதன் ெிறப்பாகும். 

அதகன ெம் உள்ளங் ளில் வளர்த்துப் நபருக் ிச் 

நெழிப்பாக்  பவண்டும். 

 

இம்முகறயில் ஆக் ப்பூர்வமான ஆற்றகல 

விழிப்பகடயச் நெய்து விரிவகடந்து நபரு ிப் பரவச் 

நெய் ின்றது. இந்த உயிர்த் துடிப்பான உள்மு  

ஆற்றகலத்தூண்டிப் பபரின்ப ெிகலக்கு ெம்கம அகழத்துச் 

நெல் ின்றது. பெகவயின் நதாடக் ம் அளவற்ற 

வளர்ச்ெியின் அனுபவம் அன்பின் முதிர்ச்ெிக்கு ெம்கம 

அகழத்துச் நென்று ெமது வாழ்க்க கய முழுகமயுறச் 

நெய் ின்றது. 

 

இதகன ஒவ்நவாருவரும் ென்கு உணர்ந்து ந ாண்டு மன 

ெிகறவுடன் அன்றாடம் நெயல்பட பவண்டியது அவெியம். 

ெம்  ாம்விகனகயக் குகறக் ச் பெகவ நெய் ின்பறன் 

என்ற உயரிய ந ாள்க கய பமற்ந ாண்டால் ெீரிய 

வாழ்க்க  முகற உருவாகும். பெகவ நெய்யும்  கலயால் 

பணியிபலபய ெிகறகவக்  ாண முடியும். 

 



“பெகவகய அனுபவித்து உணர்ந்து ெிகறவு அகடவது 

தான் உயர்ந்த ெிறந்த  கலயாகும்”. 

 

  



Lesson 14 Visualization Service 

பாடம் 14. யைகவயில் ஒன்றிய உள்ைானந்தம் 

 

 
 

பெகவ வாழ்க்க யுடன் இகணந்து வாழப்படபவண்டிய 

ஒன்று என்பகத உணர்ந்தால் உள்மு  யாத்திகரக்கு அது 

வழி ாட்டும். வாழ்க்க கயப் பற்றிய  ண்பணாட்டம் 

அணுகுமுகற அகனத்தும் மாறும். பின் வாழ்க்க யின் 

அர்த்தத்கத உணர்ந்த ெிகறவு ெமக்கு ஏற்படும். இந்த 

ெிகறவுதான் உள்ளானந்தம்.  ஒவ்நவாரு மனிதனிடமும் 

உள்ளானந்தம் அறிய முடியாமல் மகறக் ப்பட்டுள்ளது. 

வானத்தில் ெட்ெத்திரம் இருந்து ந ாண்பட இருக் ின்றன. 

ஆனால் ெம்  ண்ணுக்கு இரவில் மட்டுபம நதரி ிறது. 

ப லில் மகறவது பபால் இருக் ிறது. ஆனால் அகவ 

பதான்றுவதும் இல்கல, மகறவதும் இல்கல. அவ்வாறா  

ெமக்குக்  ாட்ெியளிக் ின்றன. ஒவ்நவாரு மனிதனிடத்திலும் 

உள்ளானந்தம் உள்ளது. அது அறியப்படாமல் இருக் ிறது. 

பெர், எதிர் இரண்டினாலும் உந்தப்பட்டு ொம்  ாரியங் களச் 

நெய்து ந ாண்பட இருக் ிபறாம். ொம் இவற்றிலிருந்து 

விடுபட்டு பெகவ நெய்தால் உள்ளானந்தத்கத அறிய 

முடியும். 



உள்ளானந்தத்கத உணருங் ள் நவறும் பபச்ொல் அல்ல. 

நபரியது எல்லாம் நபரியதா  உள்ள நமய்ப்நபாருளின் ஒரு 

து ள் தான் எல்லா  ஜவீராெி ளிலும் உள்ளது என்ற 

எண்ணம் பெகவயில் தான் மி  எளிகமயா த் நதளிவா  

அறிய முடியும். மற்ற எல்லா வழி ளும் 

 டினமானகவதான். இந்தச் பெகவ முகறகய எல்லா 
இதயங் ளிலும் ஏற்படுத்தி அவற்கற ெம் புதிய ப ாணத்தில் 

நெயல்படுத்தும் பபாது அந்தச் பெகவ புனிதத் தன்கம 

நபற்று விடும். அப்பபாது தான் அவற்றின் உண்கமகயப் 

புரிந்து உள்ளானந்தத்கத அறிய முடியும். இந்த 

ஆனந்தத்கதச் பெகவயின் உண்கமகயச் ெிறு 

அளவிலாவது முதலில் அறிந்து ந ாள்ள பவண்டும். 

முதலில் அவற்கற விட்டு விடு ிபறாம். பிறகு அகவ 

நதய்வ ீத் தன்கம நபற்று ெம்மிடபம திரும்பி வரு ின்றன. 

அப்பபாது உள்ளானந்தம் ஏற்படு ின்றது. அப்பபாது 

ெம்முகடய துன்பம், துக் ம், ெமது அற்ப ெந்பதாஷங் ள் 

எல்லாம் ெிறிது ெிறிதா  மகறயும். இந்த உள்ளானந்தம் 

அகடயும்  ாலம் அவரவர்  ர்மத்திற்கு ஏற்ப நவளிப்படும். 

அதுவகர ொம் பெகவ நெய்து ந ாண்பட இருக்  பவண்டும். 

இந்த உள்ளானந்தத்கத பபச்ொற்றல் மூலபமா, பரந்த 

அறிவின் மூலபமா, பவதங் களப் படிப்பதன் மூலமா பவா 
எளிதில் உணர முடியாது. ஆனால் பெகவயில் எளிதில் 

உணர முடியும். 

 

பெகவயால் மனம் பண்படத் நதாடங்கும். இந்தச் பெகவ 

பரம்நபாருளின் பெகவயா  ஆ  பவண்டுநமன்றால் 



உள்ளானந்தப் பரவெத்பதாடு ெீங் ள் நெய் ின்ற இந்தச் 

பெகவ பரம்நபாருளுக்குச் நெய் ின்ற பெகவயா  

ஆ ிவிடும்.  

 

இந்தப் புரிந்துணர்தலுடன் ெீங் ள் ொந்தத்திற்குள் 

பிரபவெிப்பரீ் ள். ஏநனனில் இது பெகவகய ஒட்டிய 

உள்ளானந்தம். இதுபவ மாற்றவியலாத  ளிப்பு. இதுபவ 

 ட்டுப்படுத்தப்படாத அறிவு, மாசுபடுத்தப்படாத ஞானம், 

தீராத அன்பு மற்றும் பரிபூரண அகமதி எய்துதல் ஆகும். 

 

ஜவீராெி ளுக்கு உள்ளானந்தத்துடன் பெகவ நெய்பவன் 

உண்கமயில்  டவுளுக்குச் பெகவ நெய்பவனா ிறான். 

பெகவயில் உள்ளானந்தம் அகடவதன் மூலம் தான் 

நமய்ஞ்ஞானம் அகட ின்றான். நமய்ஞ்ஞானம் அகடயப் 

நபற்றவன் எப்பபாதும் மயக்  வயப்படுவதில்கல. இந்த 

ொ ரீ  வாழ்க்க யில் எல்லாவற்கறயும் பகுத்தறிந்து 

அறிவாளி ள் மத்தியில் அறிவாளியா வும், பமகத ள் 

மத்தியில் பமதாவியா , துன்பமுள்ளவரிடம் 

இரக் முள்ளவனா , ஆனந்தத்தில் இருப்பவரின் 

ெந்பதாஷத்தில் ம ிழ்பவனா , நமய்ஞ்ஞானி ள் இகடயில் 

நமய்ஞ்ஞானியா , இகளபயார் மத்தியில் இகளஞனா , 

பபச்ொளர் அகவயில் ெிறந்த பபச்ொளனா , இல்லறத்தார் 
இகடபய  டகமயுள்ள இல்லறத்தானா , 

துறவி ளிகடயில் முற்றும் துறந்தவனா  இருக் ின்றான். 

எல்லாவற்கறயும் நவன்ற ெிறந்த ஒருவனா த் 

தி ழ் ிறான். 



“பெகவயில் உள்ளானந்தம் அகடவதன் மூலம் ஞானம் 

ஏற்பட்டு ெிகறவா ப் பணியாற்றிடச் நெய் ிறது”. 

 

யைகவயில் நதைிவு 

ெம்மால் முடிந்த அளவு பெகவ நெய்வது ஒன்பற 

வாழ்க்க கய வளமாக்கும் என்பகதப் புரிந்து ந ாள்ள 

பவண்டும். மற்ற எல்லா ெிறப்பு ளும் ஒரு ொள் பதய்ந்து 

மகறந்து பபாகும். (பெகவயின் பலன் ஈபரழு ஜன்மமும் 

வரும்). இது வளமான ெமுதாயத்திற்கும் முழுகமயான 

வாழ்விற்கும் ஒரு திறவுப ாலா  அகமயும். 

 

பெகவயில் அன்பு தான் அடிப்பகடயான ஆதாரம். 

தன்னலம்  ருதாது நெய்யும் பெகவ மி ச் ெிறந்தது. சுய ெல 

பொக் மில்லாமல் நெய் ிற பெகவபய இகறவனுக்குச் 

நெய்யும் பெகவயாகும். எங்கும் ெிகறந்துள்ள இகறவனின் 

பகடப்பு ள் என ெிகனத்து பெகவ நெய் ின்பறாம். 

அப்பபாது வழக் மான- அன்றாட- தினெரிபவகலகயச் 

நெய்வதில் நவளிப்பகடயா  ஈடுபட்டிருந்தாலும் 

உண்கமயில் ொம் பெகவ என்னும் மார்க் த்கதபய 

பின்பற்றுபவர் ளா  இருப்பபாம். நபாது வாழ்க்க யில் ொம் 

இருக்கும் இடத்கத இகறவன் குடியிருக்கும் இடமா க் 

 ருதி ொம் பெகவ நெய்வதால் ொம் பார்ப்பநதல்லாம் 

இகறவன் பகடப்பா த் நதரி ின்றது. ெமது நபாறுப்பில் 

ஒப்பகடக் ப்பட்டவர் ள் என்றும் ொம் 

 டகமயுணர்ச்ெியுடன் அவர் களப் பராமரித்துப் பாது ாக்  

பவண்டும் என்றும்  ருதி ெடப்பபாநமன்றால் ொம்  டவுளின் 



குழந்கத ளுக்ப  பெகவ நெய் ிபறாம். அதன் மூலம் ொம் 

 டவுளுக்கு பெகவ நெய் ிபறாம். இதனால் ெமக்கு அவர் ள் 

பமல் உள்ள அளவுக்கு மீறிய பற்கற (பாெத்கத) ெீக் ி 
விட்டு அதன்மூலம் ெம் பாகதயில் இருந்து மி ப்நபரிய 

தகட களயும் விலக் ி விடு ிபறாம். இது ொம் சுயெலம் 

இல்லாமலும் நொந்தப் பற்றுதல் இல்லாமலும் நதய்வ ீக் 

 ட்டகளயா ச் நெய்வதா பவ பதான்றும். இதனால் 

அ ிலம் முழுவதும் அளாவிய அன்பு ஓங் ி வளர் ிறது. ொம் 

 டவுளின் ஒவ்நவாரு பகடப்கபயும் அவற்றின் பமல் 

பாெமும் பற்றுமில்லாமல் பெெிக் த் நதாடங்கு ிபறாம். 

 

ெீ ஒருவருக்குச் பெகவ நெய்வதால் உனக்கு ெீபய பெகவ 

நெய்ய முடிந்தகத ெிகனத்து அவனிடம் ெீ 

ென்றியுள்ளவனா  இரு. பெகவ நெய்பவன் தான் 

பாக் ியொலிபய தவிர நபறுபவன் அல்ல. உல ில் வாழும் 

மனிதன் பற்றுதல் ளாலும், நபாறுப்பு ளாலும் ஏற்பட்ட 

அபன க்  வகல ளாலும் வி ாரங் ளாலும் 

சூழப்பட்டிருக்கும் பபாது பெகவ நெய்வது முடியாத  ாரியம் 

என்று ெிலர் ெினக் ிறார் ள்.  டவுளுக்கு ொம் நெய்யும் 

பெகவ என உண்கமயான முகறயில் திருப்பினால் அது 

மி வும் எளிதான நெயல் என்று அவர் ளுகடய நொந்த 

அனுபவபம அவர் ளுக்கு ெிரூபித்து விடும். எல்லாத் 

நதாந்தரவு ளும் பவகல ளும் இருந்த பபாதிலும் 

எல்பலாராலும் இந்த வழிமுகறகயப் பின்பற்றி ெடக்  

முடியுநமன்றும் அவர் ளுக்கு விளங்கும். 



ெம்மிடமுள்ள நதய்வ ீ இயல்கப 

நவளிப்படுத்துவதற் ான வழி. பெகவ நெய்து மற்றவர் ள் 

தங் ள் நதய்வ ீ இயல்கப எல்லா இதயங் ளிலும் 

நவளிப்படுத்தும் படிச் நெய்ய பவண்டும். பெகவ நெய்வதன் 

மூலமா த்தான் எல்லா ென்கம களயும் நபற்றுச் 

பெகவயில் நதளிவு நபற முடியும். பரிபூரணமான தியா  

உள்ளத்துடன் பெகவயில் ஈடுபடு. பெகவயில் நவற்றி 
நபறுவதற் ா பவ பிறந்துள்ள மனம் உறுதியுடன் 

தானா பவ இகணந்து விடாமுயற்ெி நெய்து பெகவயின் 

நதளிகவ உணர்ந்து ந ாள்ளும். இதனால் எகத நெய்தாலும் 

ெிகறயுணர்பவாடு நெய்வது இயல்பா ிவிடு ிறது. இதனால் 

ொம் ஏதாவது ஒரு வக யில் மக் ளுக்குச் பெகவ நெய்து 

ெிகறவு  ாண்பபாம். இதனால் பூமியின் மாறுதல் ள் 

பமலும் பாதிக் ப்படுவதில்கல. அவன்  ருகணகயயும் 

அன்கபகயயும் அறி ிறான். இதனால் அகமதி 
ெிலவு ின்றது. அவன் பமலும் உயரிய பெகவயால் 

உயர் ின்றான். மி  உயர்ந்த பெகவயில் வாழ்க்க கயப் 

புனிதமாக்கு ின்றான். இது எரிச்ெகல ெீக் ி ெிம்மதிகயக் 

ந ாடுக் ின்றது.  ொந்தப்படுத்தி புதுப்பித்துப் பகழய 

ெிகலக்குக் ந ாண்டு வரும் உள்ளானந்தத்தில் 

பிரபவெிக்கும். அ ங் ாரம்,  ாமம், பபராகெ பபான்ற 

இ ப்புத்தி ள் ெிறிது ெிறிதா  ெீங் ித் துக் ங் ள், 

மனக்குழப்பங் ள் குகறந்து பண்பு ெிகறந்தவனா , அன்பு 

ெிகறந்தவனா , விழிப்புணர்வு மிக் வனா , உள்ளானந்தம் 

உகடயவனா  மாறிப் பரிபூரணமானவனா த் 

தி ழ் ின்றான். 



பெகவகய பெெியுங் ள்: இதுபவ ெிரந்தரமான ெத்தியம். 

இங்குதான் எல்லா முரண்பாடு ளுக்கும் தீர்வு 

 ாணப்படு ின்றது. இங்கு எவநனாருவன் நென்று 

நெயலாற்று ின்றாபனா அதுபவ ெிறந்தது. இதனால் அவன் 

குடும்பத்திற்கும் தனக்கும் நெய்ய பவண்டிய  டகமகய 

ெிகறவு நெய் ின்றான். அவன் நெய்யும் நதாழிலில் ெிறந்து, 

 ிகடக்கும் பெரத்தில் பெகவ நெய்து பரம்நபாருளுக்குச் 

நெய்யும் பெகவயா  ெிகனத்துத் திருப்தியகட ின்றான். 

பெகவயில் நதளிவு என்பது உன்னதமான இலக்கு. இகத 

வார்த்கதயில் விவரிக்  இயலாது. இது ஒவ்நவாருவரும் 

அனுபவித்து உணர பவண்டிய உண்கமயாகும். 

 

“தன்னலமற்ற பெகவ நெய்யும் நபாழுது  டவுள் 

உன்கனச் ெரி நெய்வார் பமம்படுத்துவார்”. 
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நெய்யும் நெயகல ெிறப்பா  நெய்வபத  ர்மபயா ம். 

தன்கன அறிந்து நெய்யும் நெயகல ெிறப்பா ச் நெய்வபத 

 ர்மபயா  பெகவயாகும். இந்தக்  ர்மபயா  பெகவப் 

பாகதகயப் பின்பற்றும் நபாழுது இதயத்திற்கு உண்கமயா  

இருங் ள் அப்பபாது பபர் உண்கம விளங்கும். 

 

மனிதன் தனது அகனத்து நெயல் களயும் தன் 

உணர்வு கள ம ிழ்விக் பவ நெய் ிறான். ொபன இகதச் 

நெய் ிபறன்: இகவ எனக்குச் நொந்தம்: இந்த 

எண்ணங் கள மாற்றுங் ள். இகவ அகனத்திற்கும் 

பரம்நபாருபள  ாரண ர்த்தா. அவர் ெக்தியாபலபய 

ெகடநபறு ின்றது. ொன் நவறும்  ருவி மட்டுபம என்று 

ெீங் ள் உங் ள் அன்றாட பவகல ளில் ஈடுபடுவபத 

 ர்மபயா ம். இந்தக்  ர்மபயா த்தின் ர ெியம் ஒவ்நவாரு 

நெயகலயும் ஆர்வத்பதாடும் தன்னலமற்றும் பெகவ 

நெய்வது தான். இந்தக்  ர்மபயா த்தில் ொம் நெய்யும் 

பவகலகய ெிகறவா  ஆற்றிச் பெகவ நெய்து வாழ்வபத 

ெிறந்த  கலயாகும். 

 

ொம் அகனவரும் ஏபதனும் ஒரு  ர்மபயா  ெிகலயில் 

அறியாமல் வாழ்ந்து ந ாண்டு இருக் ின்பறாம்.  இந்த 



ெிகலயில் பெகவயில் இகணந்து நெயல்படும் பபாது 

அ ங் ாரம் ெிறிது ெிறிதா  ெீங்கு ிறது. நெயல் ள் 

அகனத்தும் ெிகறவானகவயா  அகம ின்றன. இதன் 

இனிகமகயச் சுகவத்த பின்னர் இந்த உல பம நதய்வ ீத் 

தன்கமயின் ஒரு நவளிப்பாடுதான் என்பகத ெீங் ள் உணரத் 

நதாடங்குவரீ் ள். தான் பரம்நபாருகள ஒன்றியவன். அவன் 

லீகலயில் பங்ந டுப்பவபன என்று எண்ணு ிறார். அவன் 

அவனுக் ா பவ அவனுள்பளபய வாழ் ிறான். இப்பபாது 

அவனது எண்ணங் ளும் நெயல் ளும் 

இகறவனுகடயகவபய. 

 ர்மத்கத ஒரு பயா மா ச் நெய்யும் பபாது அது 

இன்பத்திற் ான  ாரணமா  அகம ிறது.  ர்மத்கத பெகவ 

நெய்யும் பபாது அது பபரின்பத்திற்கு  ாரணமா  

அகம ிறது.  ர்மபயா  பெகவகய தன்னலமற்ற 

நெயல் ளால் நெய்யும் பபாது பூரண அகமதி  ிகடக் ிறது. 

 

பல வருடங் ளா  இடர்ப்பாடு ளுக் ிகடயில் 

 டுகமயா  உகழத்துச் பெகவயுடன் வாழ்ந்த ஓர் 
உண்கமயான  ர்மபயா ிகய ெீங் ள்  ண்டால் அவரின் 

தூய்கம, தன்னலமற்ற ெிகல, உள்ளானந்தம், ொதாரண 

அகமதி மற்றும் ஆன்மீ  வாழ்வில் அவரகடந்துள்ள 

முன்பனற்றத்கத ென்கு உணர முடியும். ெீங் ள் உங் ள் 

உடலாலும் மனதாலும் கூட  ர்மபயா த்கத நெய்யலாம். 

இதனுடன் தினமும் பெகவ நெய்யுங் ள். இகத உங் ள் 

வாழ்வின் இறுதிவகர நெய்யுங் ள். அப்பபாது தான் ெீங் ள் 

ெிம்மதியா  இருக்  முடியும். 

 

பெகவயில் ெீரான பயிற்ெியால் ெீங் ள் ெிறந்த 

 ர்மபயா ியா  மாறுவரீ் ள். இதனால் தன்னலமற்ற 

பெகவகயச் நெய்து எல்லா நெயல் ளும் உச்ெ 



வளர்ச்ெியகடந்து ஞானத்தில் இகணயும் இந்த 

 ர்மபயா த்தில் பெகவ நெய்யும் வாய்ப்கபயும் 

ெழுவவிடாதீர் ள். ெிறந்த பெகவக் ான தளத்தில் 

இகணந்து நெயல்படுங் ள். நெயல் களத் 

தள்ளிப்பபாடாதீர் ள். உற்ொ த்பதாடும் மனமுவந்தும் 

பெகவ நெய்யுங் ள். பெகவ நெய்யும் வாய்ப்கபத் 

தந்ததற் ா  ெீங் ள் ென்றிபயாடு இருங் ள். இதனால் 

நதய்வ ீ ஆற்றல் தாபன வரும். பிறருக் ா  எவ்வளவு 

நெலவிடு ிறரீ் பளா அவ்வளவு அதி மா  அந்த நதய்வ ீ 

ெக்தி உங் ளுள் பாயும்.  

 ர்ம பயா  பெகவ என்பது தவறானவற்கற எதிர்க் வும் 

ெல்லவற்கற பமம்பாடு அகடயச் நெய்யவும் 

ெற்குணங் கள வளர்க் வும் பகழய  ர்ம விகளவு ளில் 

இருந்து விடுபடுவதற்கும் புதிய ெற்நெயல் களச் நெய்ய 

வழிவக  நெய் ிறது. ஒருவர் தன்கனத்தாபன 

தூய்கமப்படுத்திக் ந ாள்ளவும் பதகவயற்ற பதிவு களயும் 

ஆகெ களயும் அ ற்றச் நெய் ிறது. அதகனப் 

பழ ியவர் ளுக்கு அது எளிதா வும் இனிகமயா வும் ஆ ி 
விடும். முடிந்தவகர எகதயும் எதிர்பாராமல் பணி நெய்யக் 

 ற்றுக் ந ாள்ளுங் ள். உங் ளின் மனத்கத விரிவுபடுத்திக் 

ந ாண்டு இந்த உல ம் என்பபத ெீங் ள் தான் என்று எண்ண 

பவண்டும். இதனால் ஆழ்ந்த உள்வலிகம பதான்றும். 

உங் ள் மனத்தில் உண்கமயான அன்பு, பரிவு, இரக் ம் 

ஆ ியகவ ெிரம்பித் ததும்பும். இதகனத் தன்னலமற்ற 

நெயல் ளா ச் நெய்வரீ் ளானால் அந்தளவுக்குத் நதய்வ ீ 

ஆனந்தம் உங் ளுள் பாயும். எவன் தன் சு த்கதயும், 

ெந்பதாஷத்கதயும் பிறருக்கு உதவுவதற் ா ச் 

நெய் ின்றாபனா அவபன ெிறந்த ஆத்ம ொத னா  

மாறு ின்றான். இறுதியான பபரின்பத்கத அகடய 

பவண்டுமானால் ெீங் ள்  ர்மபயா ியா  மாறிச் பெகவ 



நெய்ய பவண்டும்.  ர்மபயா  ெிகலயில் நெய்யும் 

பெகவயில் நெய்யும் நெயல் ள் புனிதமானகவயா  மாறி 
ஆனந்தத்கத ந ாடுக்கும். உல த்தில் இருந்து ந ாண்பட 

உல  வாழ்க்க  மூலமா  முக்தியகடய வழி கூறு ிறது. 

 ர்மபயா  பெகவ நெய்வதால் ஒவ்நவாரு ெற்நெயலும் 

பபரின்ப நபரு வாழ்வுக்கு வித்தாகும். 

 
 

  



Lesson 16 Atma prayer 

பாடம் 16. ஆத்ம பிரார்த்தகன 

 

  
 

ஆத்ம பிரார்த்தகன என்றால் இயற்க  ஆற்றலுடன் தன் 

இயல்பு ெிகலகயப் பிரார்த்தகன நெய்து தினமும் 

ெிகனவுபடுத்தி இயல்புணர்வால் பகுத்து உணர்ந்து பக்தியில் 

அகடக் லமா ி நமய்ப்நபாருகளப் நபற்ற நபரும் பபரா க் 

 ண்டு உள்ளானந்தம் அகடவதாகும். 

  

பிரபஞ்ெ ஆற்றல் இயற்க யாகும். இயற்க பய 

பரம்நபாருளாகும். இயற்க யில் எல்லாம் உள்ளது. ெம் 

இயல்கப அறியும் முகற ளில் ஆத்ம பிரார்த்தகனயும் 

ஒன்று. இது தம்கமத் தாமா பவ குணப்படுத்திக் ந ாள்ள 

வல்லது. எண்ணங் களத் தூய்கமயாக்  வல்லது. 

ஆத்மாகவ உணரச் நெய் ின்ற ஓர் பண்கடக் ால 

விஞ்ஞான முகறயாகும். 

 

எளியமுகற ஆத்ம பிரார்த்தகன ொம் எடுத்துள்ள பிறவிப் 

பயகனப் பபாற்றி ெிகறபவற்றுவதற்கு ெமக்குக்  ிகடத்த 

ஒரு மி ப் நபரிய ொதனமாகும். 

 



இது மூச்சுப் பயிற்ெி, இகெ, மந்திரம், முத்திகர 
ஆ ியகவ ஒருங் ிகணந்த இகணப்பாகும். இதில் 

குண்டலினி ெக்திகய எளிய முகறயில் நுட்பமான 

முகறயில் உணரச் நெய் ிறது. பஞ்ெ பூதங் ள் 

ஒருங் ிகணந்து ஒன்பது ஆற்றல் கள இயக் ி 
 ற்ப மா வுள்ள குண்டலினி ெக்திகய இயக் ச் நெய் ிறது. 

இதன் ஒலி, தகலயின் உச்ெியில் அ  புற அதீதம் ெிகலக்கு 

வந்து பரவெம் அகட ிறது. 

 

எளிய முகற ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் மூலம் உடல், 

மனம், ஆத்மா ஆ ியகவ ஒன்பறாடு ஒன்று நபறும் 

நதாடர்பிகன அறிய முடியும். இந்த இர ெியத்தின் 

ஆழத்திகன அறிந்து ந ாண்டால் பவறு எகதயும் ொடபவா 
அறியபவா பதடபவா பவண்டியதில்கல. ெீங் ள் முற்றிலும் 

புதியதான நதய்வ ீ யாத்திகரகய பமற்ந ாள்வதா  

உணர்வரீ் ள். இந்த பயணம் உங் ளது இயல்புணர்கவப் 

புரிந்து ந ாள் ின்ற தன்கம, வாழ்க்க யின் பயன் 

ஆ ியவற்கறப் பற்றிக்  ற்பகனக்கு எட்டாத அளவிலும் 

வியப்புறும் வக யிலும் உணர்த்தும். 

 

எளிய முகற ஆத்ம பிரார்த்தகனயால் மன 

மண்டலத்திலும், உடலிலும் உணர்வு நென்று மீள்வது 

இயல்பா ிவிடும். இந்தப் பயிற்ெி பபாதிய அளவு உடல் 

ெலத்கத அதி ரிக் ிறது. மன உகளச்ெகலச் 

ெமெிகலப்படுத்து ிறது. ஆயுகள ெீடிக் ச் நெய் ிறது. 

அகலபாய் ின்ற மனெிகலகய அடக் ி அகமதியுறச் 



நெய் ிறது. பிரார்த்தகன மி  ஆழமா வும், மி த் 

தீவிரமா வும் இருக்குநமனில் ெம்முகடய பாவச் 

நெயல் கள விலக் ி அகமதியிகன அறிந்து ந ாண்டு ொம் 

நெயலாற்ற முடி ிறது. இதன் விகளவா  ெம்முகடய 

மூகளயின் திசுக் ளில் ெக்தி ெிறிது ெிறிதா  அதி ரித்து 

பலப்படுத்தி இயல்புணர்கவ விழிப்புறச் நெய் ிறது. 

 

எளிய முகற ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் பபாது, இரத்த 

ஓட்டத்தின் சுரப்பி ளில் பிராணவாயு அளவு கூடுதலா ிறது. 

இதனால் துடிப்பான ெீடித்த வலிகமயுகடய உடல் 

உறுப்பு ள் அகம ின்றன. இதன் விகளவா  உங் ளது 

வாழ்க்க யின் எத்தக ய ெவால் களயும் எதிர்ந ாண்டு 

நவற்றி நபறலாம். இகறவனுகடய ெட்ட திட்டங் ள் 

முழுகமயா   கடபிடிக் ப்படும் பபாது ெம்முகடய 

ஆன்மீ ம் மற்றும் இதய பிரார்த்தகன ெிகறபவறும். 

ெம்முகடய இதயத்திலிருந்து பிரார்த்தகனகயத் நதாடர்ந்து 

நெய்வதால் ெமது வணீ் நபருகம மற்றும்  ர்வம் 

அகனத்தும் ெீங் ி விடும். 

 

 ர்மா என்ற அதி அற்புத விகனயில் நவற்றி  ாண்பது 

ெிரமமாகும். தூய்கமயா ச் நெயல்பட்டு இதகன 

அனுபவிக்  பவண்டும். இதில் மி த் நதளிவா  இருக்  

பவண்டும். ொன் யார் இந்தத் நதளிவு  கடெி மூச்சுள்ளவகர 
இருக்  பவண்டும். பூரணத் நதளிபவாடு இருக்கும் பபாது 

பபருண்கம உனக்குத் நதளிவா ிவிடும். ெமது தற்நபருகம 

ெீங் ிவிட்டால் ெம்முகடய ஆத்ம பிரார்த்தiயின் ஆழம் 



அனுபவத்தில் நதரிய வரும். அப்பபாது ொம் 

இகறவனிடத்தில் நெலுத்து ின்ற அன்பும், பக்தியும் ெிறிது 

ெிறிதா  விழித்நதழும். இகறவன் பவறு எங்ப பயா 
இருக் ின்றான் என்பகத உணர இயலாதவர் அல்லர். அவர் 
ெம் இதயத்திபலபய ெம்முடபனபய இருக் ிறார். தூய்கம 

நெய்யப்பட்டுள்ள ெமது மூகள அங் ிருந்து 

இகறவனிடத்தில் பக்தி அகல கள நவளியிட்டுக் 

ந ாண்பட இருக்கும். இதன்  ருத்து என்னநவனில் 

இகறவனிடத்தில் மனித இயல்பு ள் அகனத்கதயும் 

முன்கவத்துப் பிரார்த்தித்தால் படிப்படியா  இயல்புணர்வு 

விழிப்பகடயச் நெய்து ஆத்மாகவ அறியும் ெக்திகய 

ந ாடுக் ின்றது. 

 

இதன் மூலம் இகறவனிடத்தில் ெமக்கு ெம்பிக்க  

நபருகு ின்றது. ொம் தனித்து விடப்பட்ட அனாகத அல்ல 

என்பகத ெமது எளிய முகற ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் பபாது 

உணர முடி ின்றது. ெமது தகலயிலிருந்து இதயம் வகர 
உள்ளானந்த நவள்ளம் நபரு ி ெமது இயல்புணர்கவ 

விழிக் ச் நெய் ிறது. இதகனப் பழ ப் பழ  இயற்க யில் 

இருக் ின்ற ஆற்றகல உணர்ந்து ந ாள்ளச் நெய் ிறது. 

இந்தப் பரிமாற்றத்திகன ொம் எளிய முகற ஆத்ம 

பிரார்த்தகன என்று கூறு ின்பறாம். எளிய முகற ஆத்ம 

பிரார்த்தகன பரம்நபாருகளயும் ெம் ஆத்மாகவயும் 

இகணக் ின்ற பாலமாகும். மனிதர் ளின் நொந்த வாழ்க்க  

வளர்ச்ெிக்கும் முன்பனற்றத்திற்கும் எளிய முகற ஆத்ம 

பிரார்த்தகன ஒரு பாது ாப்பான ொதனம். இத்தக ய 



வலிகம வாய்ந்த எளிய முகற கூட்டுப் பிரார்த்தகன 

பரம்நபாருகள அகனவரது உள்ளத்திலும் இல்லத்திலும் 

அகழத்து வரும். 

 

ொம் ஒருவருக்கு ஒருவர் முடிந்த வக யில் உதவி 
நெய்து ந ாள்பவாம். இந்த ஆத்ம பதடுதலில் ெம்கம 

ஈடுபடுத்திக் ந ாள்பவாம். இந்த வாய்ப்பில் ெமது அ மும் 

புறமும் உள்ள இயற்க  ஆற்றகல ஒருங் ிகணத்து 

இயல்புணர்கவ விழிப்புறச் நெய்து ெமது அன்றாட 

வாழ்க்க கய அர்த்தம் உள்ளதா  மாற்றுபவாம். ொம் 

அகனவரும் இகணந்து பயணம் புரிபவாம். 

 

 

 

 

  



Lesson 17 Seals 

பாடம் 17. முத்திகரைள் 

 

 
 

முத்திகர என்பதற்குச் ெின்னம் அல்லது அகடயாளம் 

என்று நபாருள் கூறலாம். முத்திகர என்பது உடலுக்குக் 

கூடுதலான இயற்க  ஆற்றகல ஊட்டுவதற் ா  

பமற்ந ாள்ளப்படும் ெில அகடயாளச் நெய்க  ளாகும். 

முத்திகரப் பயிற்ெி தான் ொம் மூகளக்குச் நெய்யும் 

பயிற்ெியாகும். இதனால் மூகளயில் பாெிடிவ் தன்கம 

அதி ரிக் ிறது. மூகள உறுதியா ச் நெயல்பட உதவு ிறது. 

விரல் நுனி கள நமதுவா த் நதாட்டு விடுவதால் 

மூகளயின் நெயல்திறன் அதி ரிக் ிறது. 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் இயற்க  ெக்தியும், மனிதனின் 

மபனா ெக்தியும் ஒன்றிகண ின்றன. இது ெரீரத்தில் 

சூட்மத்திலுள்ள இயல்புணர்வு ெக்தி கள நவளிப்படுத்திச் 

நெயல்படுத்திப் பல ெல்ல நெயல் களச் நெய்யத் 

தூண்டு ிறது. ொள்பதாறும்  ாகல மாகல 6.30 

மணியிலிருந்து 6.51வகர (நமாத்தம் 21 ெிமிடங் ள்) 5 

முத்திகர களச் நெய்தால் அற்புதமான அனுபவத்கதப் 

நபறுவரீ் ள். உடம்பினுள் திணித்து கவக் ப்பட்டு அங்ப பய 



ெிகறபட்டுக்  ிடக்கும் ஆற்றல் ள் ஐந்து முத்திகர ள் 

நெய்வதன் மூலம் பறீிட்டுக் ந ாண்டு ஆபவெமா  இளகமத் 

துடிப்புடன் நவளிக் ிளம்பும். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் பத்மாெனத்தில் அல்லது ெமக்கு 

வெதியான இருக்க யில் அமரலாம். ொற் ாலியில் அமரும் 

பபாது  ால் ள் ென்றா  தகரயில் படும்படி அமரவும் உடல் 

பெரா  ெிமிர்ந்து உட் ாரவும் முத்திகரகயப் பழ க் க  

விரல் களத் தளர்ச்ெியுடன் கவத்துக் ந ாள்ள பவண்டும். 

விரல் நுனி ள் நமதுவா  ஒன்கறநயான்று நதாட்டுக் 

ந ாண்டிருக்  பவண்டும். இதில் சுவாெமானது, 

ஆழமா வும், ெிதானமா வும் இயங்  பவண்டும். 

சுவாெத்கத உள்பள இழுக்கும் பபாது விரல் நுனி கள 

நமன்கமயா  அழுத்தவும் சுவாெத்கத நவளிபய 

விடும்பபாது விரல் நுனி களச் ெிறிது இகடநவளி விட்டு 

கவத்து இருக்  பவண்டும். விரல் ள் பழ ப் பழ ச் 

சுலபமா  ஒத்துகழக்கும். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் முத்திகரைள்: 

 

1. பிருதிவி முத்திகர: இதில் நபரு விரல் 

முகனகயயும், பமாதிர விரல் முகனகயயும் வட்ட 

வடிவில் இகணத்துக் ந ாண்டு மற்ற விரல் ள் பெரா  ெீட்டி 

கவக் வும். இதில் உள்ளங்க  பூமிகய பொக் ி இருக்  

பவண்டும். இவ்வாறு ொன்கு ெிமிடங் ள் வகர நெய்ய 

பவண்டும். 



இது மூலாதாரச் ெக் ரத்திற்கு ெக்திகயக் ந ாடுக் ிறது. 

இருவிரல் ளின் வழிபய பூமியிலுள்ள ெல்ல ெக்தி ள் (மன 

உறுதி, கதரியம், தன்னம்பிக்க ) நெல்வகத உணரலாம். 

 

2. தியான முத்திகர: இடக் க  வலக் க  விரல் ளின் 

பமல் இருக்குமாறு கவக்  பவண்டும்.  ட்கட விரல் ள் 

இரண்கடயும் இகணத்து பமபல தூக் ியபடி நதாப்புள் 

பகுதிகய பொக் ி கவக் வும். இம்முத்திகர ொன்கு 

ெிமிடங் ள் வகர நெய்யப்படும். 

 

இந்த ெிகலயில் அற்புதமான அகமதி ெிகல ஏற்படு ிறது. 

மனமும் எண்ணங் ளும் தூய்கமயகடந்து 

இகறவனிடமிருந்து அவனது அருகளயும், அன்கபயும், 

 ருகணகயயும் அருளுமாறு பவண்டினால் அது 

 ிகடக்கும். இந்த ெிகலயில் தாயின் வயிற்றில்  ருவுக்கு 

எப்படி ெக்தியும், எண்ணங் ளும், ஆற்றலும் 

நெல்லு ின்றனபவா அதுபபால் இகறவனுக்கும் ெமக்கும் 

இருக்கும் நதாடர்கப உணரலாம். 

 

3. ஞான முத்திகர: நபரு விரல் நுனி ஆள் ாட்டி 

விரல்நுனிகயத் நதாட்டுக் ந ாண்டு இருக்  பவண்டும். 

மற்ற விரல் ள் பெரா  இருக்  பவண்டும். நமய்கமயுணர்வு 

மூலம் உடல், மனம், ஆன்மா ஆ ியகவ ள் தூய்கம 

அகட ின்றன.  ர்மவிகன ள் குகற ின்றன. இம்முத்திகர 
ஆறு ெிமிடங் ள் வகர நெய்யப்படும். 

 



4. அததீம் உத்திர யபாதி முத்திகர: தகலக்கு பமல் 

துரியம் உள்ள இடத்தில் க  ளின் நபருவிரல் ள் 

இரண்கடயும் இகணத்து ஆள் ாட்டி விரல் ள் 

இரண்கடயும் ஒன்று பெர்த்து பெரா  அகத ெீட்டி விடவும். 

மற்ற விரல் கள மடக் ி கவக் வும். இந்த ெிகலயில் 

எண்ணங் கள உச்ெிக் குழிக்குக்  ீபழ உள்ொவுக்கு பமபல 

நெலுத்தவும். இது ெம்கம  டந்த ெிகல. இம்முத்திகர 
ொன்கு ெிமிடங் ள் வகர நெய்யப்படும். 

 

5. ைின் முத்திகர: நபருவிரல் நுனிகயயும் ஆள் ாட்டி 

விரல் நுனிகயயும் நதாட்டுக் ந ாண்டு இருக்குமாறு 

கவக் வும். இந்த விரல் இரண்டும் வட்டம் பபால் இகணய 

பவண்டும். ெடுவிரல், பமாதிர விரல், சுண்டு விரல் 

ஆ ியகவ ெற்று வகளந்து இருக்  பவண்டும். இகவ 

மூன்றும் மாகய,  ர்மம், வணீ்  ற்பகன ஆ ிய 

மும்மலத்கத ெீக் ி ஆத்மாகவயும் பிரம்மத்கதயும் 

இகணக்கும் தன்கமகய உருவாக்கு ின்றன. இம்முத்திகர 
ஐந்து ெிமிடங் ள் வகர நெய்யப்படும்.  

 

இதனால் அவரவருகடய இயல்புணர்வு தான் 

உண்கமயா  குரு என்ற எண்ணம் ஏற்படும். இதனால் 

தூய்கமயான பமன்கம ெிகலகயப் படிப்படியா  

அகடவரீ் ள். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனகய இயல்புணர்வுடன் பழகும் பபாது 

பரிபூரண அகமதி ெிகல உருவா ிறது. 

 



6. அததீம் முத்திகர: இடக்க யின் நபருவிரல் 

முகனகயயும் பமாதிர விரல் முகனகயயும் வட்ட 

வடிவில் இகணக் வும். விரல் ள் பூமிகய பொக் ி இருக்  

பவண்டும். இந்த முத்திகரகய ெீங் ள் எந்த இடத்திலும் 

எந்த பெரத்திலும் பயன்படுத்தலாம். உங் ள் தீய 

எண்ணங் களத் திகெ திருப்பவும் அதன் பவ த்கதக் 

குகறக் வும் பயன்படும். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகன நெய்யும் பபாது பதான்றும் 

முத்திகர ள் இயல்பானகவயா வும், எளியகவயா வும், 

சூக்குமமானகவயா வும் இருக்கும். இதனால் உடலுக்கும் 

மனத்திற்கும் இகடபய ஒருங் ிகணப்பு ஏற்படு ின்றது. 

இதன் மூச்சு ெிகல கள மாற்றி மாற்றி அகமத்துக் 

ந ாள்வபதாடு ஒட்டு நமாத்த இயல்புணர்வும் அந்த 

வடிவங் ளில் உட்புகுத்தப்படு ிறது. இவ்வாறு இயல்புணர்வு 

ெிகல தன்னுகடய உணர்ச்ெி களக்  ட்டுப்படுத்து ின்றது. 

ொந்தப்படுத்து ிறது. இதனால் மனம் உறுதிப்படு ிறது. மன 

ஒருகமப்பாடு ஏற்படு ிறது. 

 

இயற்க  ெக்திகய ெமது உடலிலுள்ள முக் ியமான 

ொடி ளுக்கு இட்டுச் நென்று தூங் ிக் ந ாண்டிருக்கும் 

இயல்புணர்கவ விழிப்பகடயச் நெய் ின்றது. இதனால் 

சூக்கும ெரீரத்கத (நுண் உடகல) அறியச் நெய்து முதிர்ந்த 

ெிகலயில் அதி சூக்கும நவளிக்குச் நெல்லும் ஆற்றல் 

நபற்று வந்து நெல்வது இயல்பா ி விடும். இறுதி மரண 

பவகள நெருங்கும் பபாது இந்த வன் அதிசூக்கும நவளிக்குச் 



நென்று பிரம்ம மந்திரம் வழிபய நவளிபய நெல்லும். ஜவீன் 

மரண சு த்கதயும், அருட்சு த்கதயும் அனுபவிக்கும். 

இதுபவ உயர்ந்த ெிகல. பிறப்பின் நபரும் பயனாகும். 

மரண சு ம்  ண்டவன் ஞானி, மரண பயா ம்  ண்டவன் 

அஞ்ஞானி. 
 

இயற்கை எழுத்து ஒலிைள் 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் இயற்க  ஒலி ள் ெமது 

அறியாகமக் கூட்டின் பமலுகற களப் பிய்த்நதடுத்து 

மீள்வதற்கு உதவு ிறது. ொம் இயற்க கயப் பற்றி 
அறியவும் ெமது ஆத்ம ெக்திகய அதி ரிக் வும் ெம்மிடம் 

உள்ள ஆற்றகல அறியவும் ெல்ல எண்ணங் கள 

உருவாக் வும் உதவு ிறது. இது ஓர் எளிய முகறயாகும். 

  

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில்  ாதில் ப ட்கும் இயற்க  

எழுத்தின் ஒலியால்  ாது வகலயில் அதிர்கவ ஏற்படுத்தும். 

இந்த அதிர்வு ள் மி வும் நுண்ணிய தன்கம ந ாண்டகவ. 

அதன் அகலபவ ம் எல்லா ெரம்பு களயும் நென்றகடயச் 

நெய் ின்றன. அதன் அதிர்வு எல்கல ளுக்கு இது 

வாயிலா ச் நெயல்படு ிறது. இதன் மூலம் தத்துவ ெிகல, 

உடற்கூறு ெிகல மற்றும் ஆன்மீ  ெிகல அகனத்கதயும் 

நெயல்படச் நெய் ிறது. 

 

இகதத் தினமும்  ாகல, மாகல இருமுகற நெய்வதால் 

பஞ்ெ பூதங் களயும் அவற்றின் ெக்தி களயும் 

பிரதிெிதித்துவப்படுத்து ின்றது. லம், வம், ரம், யம், ஹம், 

ஓம் இந்த இயற்க  எழுத்துக் கள பிரணவத்துடன் 



வாய்விட்டுச் நொல்ல பவண்டும். அஊம், அதீதம் இவற்கற 

மவுனத்தில் உச்ெரிக்கும் பபாது அதிலிருந்து (மனம்) சுடர் 
பிரிவகதப் பாவகனயில் உணர பவண்டும். இது ெடனத்தில் 

எழிகல விவரிக்கும். இதகன ஒலியின் பயணம் என்று 

ந ாள்ளலாம். அதனுகடய இருப்கப அறிய அறிய ெிகறய 

மனப்பக்குவம் வந்து ந ாண்பட இருக்கும். அது உடலில் 

இருக் ிறது. உடலுக்கு நவளிபய இருக் ிறது. உணர்வுக்கு 

உணர்வா வும் அறிவின் தீர்க் மா வும் இருக் ிறது. 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் ஒவ்நவாரு இயற்க  ஒலி 
எழுத்தும் ஒவ்பவார் இயல்புணர்வு கமயங் களப் 

(ெக் ரங் கள) புத்துணர்ச்ெி அகடயச் நெய் ிறது. இது 

உடலில் உள்ள ொடி ளுக்குச் சுய ெி ிச்கெ அளிக் ிறது. இது 

தன்முகன விழிப்புக் ான ெகடமுகறப் பயிற்ெியாகும். 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் இயற்க  எழுத்து ள் ஒரு 

குறிப்பிட்ட முகறயில், ஒரு குறிப்பிட்ட பெரத்தில், 

உச்ெரிக் ப்படும் பபாது, உடல், மனம், ஆன்மா ஆ ிய 

அகனத்தும் ெம ெிகலப்பட்டு உயரிய வளர்ச்ெி நபறு ிறது. 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் இயற்க  எழுத்கத விழிப்பு, 

முகனப்பு, பக்தி மற்றும் ெிரத்கதயுடன் நதாடர்ந்து 

ப ட்டால் ஒருவரிடம் மி ப்நபரிய மாற்றத்திகன அது 

உணர்த்து ிறது. ஆத்ம பிரார்த்தகன நெய்பவரின் 

பத மானது இயற்க  எழுத்துக் ளின் அதிர்வு ள் அதிர்ந்து 

அது  வெமா  அவகரச் சுற்றிப் பாது ாக் ின்றது. 

ஏகனபயாரின் தீய எண்ணங் ள் அவகரத் தீண்டாமல் 



தடுக்கும். ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் பபாது நபரும் 

அகமதிகயயும் கதரியத்கதயும் நெய்பவர் ள் உணர்ந்து 

ந ாள்ளலாம். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் இடம்நபறும் இயற்க  

எழுத்துக் ள் அதன் விளக் ம் மற்றும் அதன் பயன் ள்: 

 

1. முதல் பிரபஞ்ெ ஒலி இந்த இயற்க  எழுத்கத 3 முகற 

ஒவ்நவாரு முகறயும் ெிதானமா  மூச்சுடன் ெிகனக்  

பவண்டும். தத் என்ற நொல் இகறவகனயும் தன்னலமற்ற 

இயல்பிகனயும் குறிப்பிடு ிறது. தன்னலமற்ற தன்கம 

பூெித்தலுக்கு இகணயான நபாருள்படும்படி 

பயன்படுத்தப்படு ிறது. அதாவது நெயல் கள நெய்யும் 

பபாது பலகன எதிர்பார்த்துச் நெய்யக் கூடாது. அதகனத் 

தனது தர்மமா பவ எண்ணிக் ந ாள்ள பவண்டும். தத் என்ற 

நொல் இகறவனுக்கு பிரார்த்தகனயில் 

அர்ப்பணிக் ப்படுவதாகும். எந்தவிதச் சுயெலத்கதயும் 

மனத்தில் ந ாள்ளாமலும் தூய்கமயான எண்ணத்தினால் 

இகறவகன மனத்தில் ெிகல ெிறுத்தி வணங்  பவண்டும். 

தத் என்ற நொல்கல ெிகனப்பதால் இகறவனது 

துகணயுடன் பரம்நபாருகள அகடய முயலுபவாம். 

 

2. லம் என்ற இயற்க  எழுத்கத 7 முகற ெிதானமான 

மூச்சுடன் ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் ள் 

மூலாதாரச் ெக் ரப் பகுதிகய பொக் ி இருக்  பவண்டும். 

ஒவ்நவாரு முகறயும் ஆென வாயிகலச் சுருக்  பவண்டும். 

இந்த மந்திரத்தினால் ஒவ்நவாருவருக்குள்ளும் இருக்கும் 



தனித்திறன் நபருகும். இது ெிறுெீர ம், ெிறுெீர ப் கப மற்றும் 

முதுகுத் தண்டுப் பகுதி ளுக்கு ெல்ல ெக்திகயக் 

ந ாடுக் ிறது. இந்த கமயம் உணர்வு ளுக்கும், உடல் 

ெலத்திற்கும் உகறவிடமானது. நவளி உல ின் ஆன்மீ  

உணர்பவாடு நதாடர்புகடயது.  

 

3. வம் என்ற இயற்க  எழுத்கத 7முகற ெிதானமா  

மூச்சுடன் ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் ள் 

ஸ்வாதிட்டானச் ெக் ரக் பகுதிகய பொக் ி இருக்  

பவண்டும். இந்த இயற்க  ஒலி மனத்தின் படபடப்பு, 

ெரம்புத்தளர்ச்ெி, மந்தப்பபாக்கு ஆ ியவற்கற ெீக் வல்லது. 

இது விந்து ெக்திகய பலப்படுத்து ிறது. 

 

4. ரம் என்ற இயற்க  எழுத்கத 7 முகற ெிதானமான 

மூச்சுடன் ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் கள 

மணிப்பூர ச் ெக் ரப்பகுதிகய பொக் ிச் நெலுத்த பவண்டும். 

இந்த ஒலி மந்திரம் உடகல பொய்க் ிருமி ளிலிருந்து 

 ாப்பாற்றி எதிர்ப்புச் ெக்திகய உடலுக்குக் ந ாடுக் ிறது. இது 

வயிறு,  ல்லீரல் மற்றும்  கணயம் ஆ ிய பகுதி ளுக்கு 

ெல்ல ெக்திகயக் ந ாடுக் ிறது. 

 

5. அஉம் என்ற இயற்க  எழுத்கத 7 முகற ஆழ்ந்த 

மூச்சுடன் ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் கள 

ஹ்ரித் ெக் ரத்கத பொக் ிச் நெலுத்த பவண்டும். மூச்ெிகன 

உள்வாங்கும் பபாது அடிவயிற்றின்  ீழ்ப்பகுதிகயச் ெற்பற 

உள் இழுக் ிபறாம். இந்த பிரபஞ்ெ எழுத்து ஜவீாத்மாகவ 

இயல்புணர்வால் உணர்ந்து அகத தூய்கமப்படுத்து ின்றது. 



இதனால் அவரவருகடய இயல்புணர்வுதான் உண்கமயான 

குரு என உணர முடி ின்றது. 

 

6. யம் என்ற இயற்க  எழுத்கத 7 முகற ஆழ்ந்த 

மூச்சுடன் ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் கள 

அனா தச் ெக் ரப் பகுதிகய பொக் ிச் நெலுத்த பவண்டும். 

மூச்ெிகன உள்வாங்கும் பபாது அடிவயிற்றின் 

 ீழ்ப்பகுதிகயச் ெற்பற உள் இழுக் ிபறாம். இந்த இயற்க  

எழுத்தின் ஒலியகல ள் ெம்மிடமுள்ள ஆலயத்கத அறியச் 

நெய்து அகதத் தூய்கமயுறச் நெய் ிறது. இது ஆத்ம 

திருப்திகய ஏறு;படுத்தும். இதயத்கதப் பலப்படுத்தும். அற்ப 

விெயங் ளில் மன ொட்டம் குகறயும்.  

 

7. ஹம் என்ற இயற்க  எழுத்கத 7முகற ெிதானமா  

மூச்சுடன் ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் கள 

விசுத்திச் ெக் ரப் பகுதிகய பொக் ிச் நெலுத்த பவண்டும். 

இதில் மன அகமதியும்இ உடற்ெக்தியும் உண்டாகும். 

கதராய்டு, நதாண்கட, நுகரயரீலுக்கு ெல்ல ெக்திகயக் 

ந ாடுக் ிறது. 

 

8. ஓம் என்ற இயற்க  எழுத்கத 7 முகற ஆழ்ந்த 

மூச்சுடன் ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் கள 

ஆக்கஞச் ெக் ரப்பகுதிகய பொக் ிச் நெலுத்த பவண்டும். 

மூச்ெிகன உள்வாங்கும் பபாது அடிவயிற்றின் 

 ீழ்ப்பகுதிகயச் ெற்பற உள் இழுக் ிபறாம். இதில் 

தன்முகனப்பு, ொரீர ஞானம், ஆன்ம விளக் ம்  ிட்டும். இது 



பிட்யூட்டரி, கஹப்பபாதாலமஸ் பபான்ற உறுப்பு ளுக்கு 

ெல்ல ெக்திகயக் ந ாடுக் ிறது. 

 

9. அததீம் என்ற ஒலி வடிவில் உள்ள இயற்க  எழுத்கத 

7 முகற ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் களச் 

ெ ஸ்ராரச் ெக் ரப்பகுதிகய பொக் ிச் நெலுத்த பவண்டும். 

இது ெம்மிடம் உள்ள புனிதத்தன்கமகய வளர்க் ிறது. 

இதனால் பிரம்மபம தன் உயிருக்குள் அறிவா  இருக் ிறது 

என்னும் உணர்கவ ஏற்படுத்தும். இது ஆன்மீ  ஞானத்கதத் 

தரு ிறது. இது ெம்மிடம் உள்ள 1008 ொடி ளுக்கும், 

பனீியல்சுரப்பிக்கும் ெல்ல ெக்திகயக் ந ாடுக் ிறது. 

 

10. தத், ஹம், அததீம், ஓம் ஆ ிய இயற்க  

எழுத்துக் களக் ந ாண்ட ஆரத்திப் பாடல். அப்பபாது 

எண்ணங் கள உச்ெிக்குக்  ீபழ உள்ொவுக்கு பமபலயுள்ள 

இடத்கத பொக் ிச் நெலுத்த பவண்டும். இதில் மனெிகறவு 

ஏற்படு ிறது. இங்கு உடல், மனம், ஆன்மா 
ஒருங் ிகண ின்றன. பழ ப் பழ  ஆத்ம ஒளிகய 

உணரலாம். 

 

11. அததீம் என்ற ஒலிவடிவமான இயற்க  எழுத்கத 7 

முகற ெிகனக்  பவண்டும். அப்பபாது எண்ணங் களத் 

துரியாதீதம் பொக் ி நெலுத்த பவண்டும். இது அறிவிற்கு, 

அகமதியும், ஓய்வும்  ிகடக் ச் நெய் ிறது. இது அண்ட 

ெராெரத்திலுள்ள புனித ெக்தி கள நவகு விகரவா  

எடுத்துத் தரு ிறது. இந்த இயற்க  ஒலி விகனபயகன 



அழிக் ிறது. இது இயல்பு ெிகலகய அகடயும் வழிகய 

உணர்த்து ிறது. 

 

12. ஓம் ைாந்தி என்ற இயற்க  எழுத்கத 3 முகற 

ெிகனக்  பவண்டும். முதல் ஓம் ொந்தி பிரபஞ்ெ எழுத்தின் 

பபாது துரிய கமயத்தில் எண்ணங் கள ெிகல ெிறுத்த 

பவண்டும். இரண்டாவது ஓம் ொந்தி இயற்க  எழுத்தின் 

பபாது ஹரித் ெக் ரத்தில் எண்ணங் கள ெிகல ெிறுத்த 

பவண்டும். மூன்றாவது ஓம் ொந்தி இயற்க  எழுத்தின் 

பபாது மூலாதாரத்தில் எண்ணங் கள ெிகல ெிறுத்த 

பவண்டும். இதனால் உடல், மனம், ஆன்மா ஆ ியகவ 

அகமதி அகட ின்றன. 

 

உடலில் உள்ள முக் ிய இயல்புணர்வு கமயங் ளில் 

அதன் பிரபஞ்ெ நுண் அதிர்வால் பலப்படுத்தி தூய்கமயுறச் 

நெய் ிறது. இதனால் உடலும், மனமும் ெமவிழிப்பு 

அகடந்து, நுண்ணுணர்வு விழிப்பு ெிகலயில் நபரு 

விழிப்பால் பமபலாங் ி, உயிர் ஆற்றகல (குண்டலினி) 
விழிக் ச் நெய் ின்றது. 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகன பழ ப் பழ  இயற்க  எழுத்துக் ளில் 

ஒலியகல ள் ஆக்ஞாச் ெக் ரத்தின் வழிபய நெல்வகத 

உணரலாம். ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் உள்ள இயற்க  

எழுத்துடன், நுண்கமயான இகெயும் பெர்வதால், ஹ்ரித் 

ெக் ரம், அனா தச் ெக் ரம், தூரியாதீதம் ஆ ிய மூன்றும் 

தூண்டப்பட்டு, ெமது இயல்புணர்கவ உயர்ெிகலகய 



ஆழமா வும், விரிவா வும் நெயல்படுத்தி, ெமது பிறவியின் 

பொக் த்கத அகடயச் நெய் ிறது.  

 

ஆத்ம பிரார்த்தகன வடிவம் 
 

தற்பபாகதய மற்றும்  டந்த  ால சூழ்ெிகல ள் 

எகவயா  இருந்தாலும் எல்பலாருபம ம ிழ்ச்ெியும் 

ெிகறவும் உள்ளார்ந்த மன அகமதியும் மற்றும் நவளிப்புற 

நவற்றியும் விகரவா  ஆத்ம பிரார்த்தகன வடிவத்தின் 

மூலம் நபற இயலும். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் பிரார்த்தகன நெய்யும் வடிவம் 

பழகமயானது, நுட்பமானது. இந்த வடிவம் இனம், நமாழி, 
ெிறம்  டந்தது. எல்பலாரும் இந்த வடிவத்திகனப் 

பிரார்த்தகன நெய்யலாம். எல்லா பிரார்த்தகனகயக் 

 ாட்டிலும் ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் விகரவா ப் பயகன 

அகடய இந்த வடிவம் ெமக்கு உதவு ிறது. இது ெமது 

இலக்க  விகரவா  எடுத்துச் நெல் ிறது. இந்த வடிவத்தில் 

அவர் ள் இலக்க  பொக் ிப் பல மடங்கு பவ த்தில் நெல்ல 

இந்த வடிவகமப்பு உதவு ிறது. 

 

இந்த இயற்க யின் அச்ெின் ெக்தி ஒன்பற இருவிதமா ிச் 

ெீரா  ஆற்றகல ஒருங் ிகணத்துச் ெக்திகயக் 

ந ாடுக் ிறது. இந்த இயற்க  அச்சு என்பது 23.50 

ப ாணமாகும். இந்த இயற்க  அச்ெின் பபரியக்  மண்டல 

ஒருங் ிகணப்பு ஆற்றல் மி ப் நபரிய ெக்தியா  

அகனத்திலும் உள்ளடக் ிச் ெீரா  இயக் ச் நெய் ிறது. இது 



பிரபஞ்ெத்துக்குள்பளயும் நவளிபயயும் அண்ட ெராெரம் 

முழுவதும் இந்த ஆற்றல் மி த் துல்லியமா  இயங் ிச் 

ெக்திகயக் ந ாடுத்துக் ந ாண்டு இருக் ிறது. 

 

இந்த இயற்க யின் அச்பெ ொம் ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் 

வழிபடும் வடிவமா த் தி ழ் ின்றது. இந்த வடிவம் ஒன்பற 

இரண்டா ி ெமக்குச் ெமெிகலயும் ெக்தியும் 

உகடயதாக்கு ின்றது. இந்த ஆற்றல் உள்பளயும், 

நவளிபயயும் ஒருங் ிகணந்து தன்மாற்றம் ஏற்படுத்து ிறது. 

இதனால் அ த்கதயும் புறத்கதயும் மி  விகரவா  

உணர்ந்து ந ாள்ள வழிவக  நெய் ிறது. 

 

இயற்க யில் ப ாள் ள் 23.50  ப ாணத்தில் 

நெம்கமயா  இயங் ிக் ந ாண்டிருக் ின்றன. ஆத்ம 

பிரார்த்தகனயில் பிரார்த்தகன நெய்யும் வடிவத்தில் 23.50 

ப ாணத்தில் இரண்டு ப ாடு ள் உள்ளன. அகவ ெம்முள்பள 

உள்ள ெல்ல ெக்திகயச் நெம்கமப்படுத்து ின்றன. 

மற்நறான்று ெமக்கு நவளியிலுள்ள ெல்ல ெக்திகயச் 

நெம்கமப்படுத்து ின்றது. இந்த இரண்டு ப ாடு ளினால் 

உல த்தில் உள்ள இரட்டிப்புத் தன்கமகய அறிய முடி ிறது. 

இந்த வடிவத்தில் அடித்தளக் ப ாடு ொம் இப்பிறப்பின் 

பொக் த்கதச் நெயல்பட கவக் ின்றது. இந்த வடிவத்தில் 

உள்ள வட்டம் முழுகமயான வாழ்க்க  முகறகய அறியச் 

நெய் ின்றது. முக்ப ாணணத்தின் நவளியில் உள்ள இடம் 

 ர்ம விகன களக் குகறக்  வழிவக  நெய் ின்றது. 

பமபல உள்ள ெிறிய முக்ப ாணம் ெம்மிடம் உள்ள 



ஆன்மாகவ உணர ெமக்குச் ெீரான ெக்திகயக் ந ாடுத்து 

ெமது இயல்புணர்கவ அறிய நெய் ிறது. 

 

இந்த விதிமுகற களப் பற்றிச் ெிந்திக்கும் பபாது அகவ 

ெம்கம பெரடியா  ஆழ்ந்த அறிவாற்றகல பொக்கும் 

படியான சூழ்ெிகலகய உருவாக் ி இயற்க யின் 

உள்ளடீான நெயல் களக்  ாண நெய் ிறது. ெமது 

முன்பனார் ள் புனிதமான ெிலக் ணக் ிகன உணர்வதற்கு 

ஆன்மாகவப் பற்றிய அறிவு அவெியம் என்று ெம்பினார் ள். 

இந்த விதிமுகற ளின் மாதிரி கள ெமது உள்மன 

நவளியின் ெங்ப த வடிவம் என்னும் விழிப்பு உணர்வு ளில் 

அறிந்திருந்தனர். புனிதம் என்பது உள்ளுணர்விகனயும் 

விழிப்புணர்விகனயும் ஒருங்ப  ந ாண்ட அதீதான மகற 

நபாருள் என்றும் அர்த்தம் ெிகறந்தது என்றும் 

அவர் ளுக்குத் நதரிந்திருந்து தன்னுணர்வின் 

அனுபவத்பதாடு இகணக் ப்படும்பபாது புனிதமான 

ெிலக் ணக்கு அனுபவத்பதாடு இரண்டறக்  லக் ச் 

நெய்வதா ப் நபாருள் நபாதிந்த ஆத்ம பிராhர்த்தகனயில் 

பிரார்த்தகன நெய்யும் வடிவம் அகட ிறது. இயற்க  

ஆதாரநமனும் பரிசு என்பது உங் கள இன்றியகமயாத 

உள்மு  தூய்கமயா  ஆற்றல் ஆதாரத்பதாடு சுழலச் 

நெய் ிறது. இயற்க  அச்சுப் படிவம் உங் ளது  ண் ளின் 

எதிபர பதான்று ிறது. 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் உள்ள வடிவம் ெம்மிடம் உள்ள 

இயல்பு ெிகலகய உணர கவக் ின்றது. ெிந்திக் ச் 



நெய் ின்றது. இந்த உல த்தில் உள்ள ஆற்றல் ள் 

இருவக யா க்  ாணப்படு ின்றன. அகவ ெல்லது, 

ந ட்டது, ஏற்றம், தாழ்வு, ஆண், நபண், இங்ப , அங்ப , என 

ஒன்றுக்ந ான்று எதிர்மகறயா  உள்ளன. இவ்வாறு 

இரட்கடப் நபாருளா  இருந்தாலும் ஒன்று, மற்நறான்கறச் 

ொர்ந்து இருக்  பவண்டும் என்பது ெியதி. பவப்பம் இகல 

என்றால் குளிர்ச்ெிக்குப் நபாருபள இல்கல. ந ட்டது 

இல்கலநயன்றால், ெல்லதிற்கு நபாருபளயில்கல. 

இவ்வாறு இரு துருவங் ளுக்கும் இகடபய ெிலவு ின்ற மன 

இறுக் ம் மனித மூகளயினுள் பிரதிபலிக் ின்றது. மூகள 

வலம், இடம் என இரு பிரிவு ளா ப் பிரிந்து உள்ளது. இந்த 

இரட்டிப்பு அகமப்பு எல்லா மனிதர் ளுக்கும் ெமச்ெீர் 
ெிகலயிகன உருவாக்குவது இல்கல. ொம்  ாணும் 

இரட்டிப்பு ெிகல 23.50 ப ாணத்தில் ப ாடு களத் 

நதாடர்ந்து பிரார்த்தகன நெய்தால் உயர் ெிகல 

ஒருகமப்பாடு அகம ின்றது. 

 

இயல்புணர்வுடன்ஆத்ம பிரார்த்தகனகயத் நதாடர்ந்து 

பயில்பவார் அரிய நபரிய நெயல் களச் நெய்பவர் ளா வும் 

ம ிழ்ச்ெிப் நபருக்குடன் உள்ளவர் ளா வும் பிறருடன் 

நெருங் ிய பெயம் ந ாண்டவர் ளா வும் ஆக் ப்பூர்வமான 

எண்ணம் உகடயவர் ளா வும் தி ழ் ின்றனர். 
அவர் ளுகடய  டந்த  ால இழப்பு ள், துன்பங் ள், 

துயரங் ள், ஏமாற்றங் ள், இயலாகம ள் அகனத்தும் 

அறபவ மாறி மன ெிகறவுடன் வாழும் திறன் 

நபறு ிறார் ள். அவர் ள் எந்தச் சூழ்ெிகலயிலும், 



இணக் மா வும் மி வும் ஆனந்தமா வும் ஆழ்ந்தும் 

இருக் ின்றனர். சுய முன்பனற்றத்தின் திறகன 

விகரவுபடுத்துவதற்கு ஆத்ம பிரார்த்தகன மூகளயின் 

உணர்வு கள விஞ்ஞான முகறப்படி தூண்டுதல் நெய்து 

ெமது இயல்புணர்வு ளின் ெி ழ்வு களப் பகுத்தறியச் 

நெய் ின்றது. 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் வடிவத்தினால் ெமது 

இயல்புணர்வு திறன் பலமடங்கு நபருகு ின்றது. அதனால், 

விகளயும் பயனும் கூடுதலா பவ இருக் ின்றது. 

நமாத்தத்தில் இந்த வடிவம் ெமது பிறப்பின் பொக் த்கத 

உணரச் நெய் ின்றது. இந்த வடிவம் ெமக்குக்  ிகடத்த மி ப் 

நபரிய ொதனம் ஆகும். 

 

இயற்க  அச்ெின் பபரியக்  ஒருங் ிகணப்பு ஆற்றல் 

ஹ்ரித் ெக் ரத்தில் நுண்ணுணர்வு தன்மாற்றம் ஏற்படுத்திப் 

நபரு விழிப்கப ஏற்படுத்து ிறது. இந்தத் தன்மாற்றம் 

மின் ாந்தப் நபரு ெிகலயில் சூக்கும ெரீரத்தில் உள்ள (நுண் 

உடகல) இயல்புணர்கவ விழிப்பகடயச் நெய் ின்றது. இந்த 

ஆற்றல் அனா தச் ெக் ரத்கத ஊக்குவித்து உந்துவதால் 

உயிர்ச்ெக்தியின் (குண்டலினி ெக்தி) பமல் பொக் ிச் 

நெல்லும் ஆற்றல் அதி ரிக் ப்படு ின்றது. இந்தச் ெக்தி 
 பால நவட்ட நவளிகய அகடந்ததும் அ  அதீதம் சூக்கும 

ெக்தியா த் தன்மாற்றம் அகட ின்றது. அ  அதீதம் சூக்கும 

ெக்தி சூக்கும நொரூபமா  ெித்திய ெிகலயில் ெிர்மலமா  

உள்ளது. 

 



Lesson 18 Nature worship 

பாடம் 18. இயற்கை ஆராதகன 

  

 
 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் பக்தி என்பது மி வும் வலிகம 

வாய்ந்தது. இது பபாலித்தனமான தற்பு ழ்ச்ெிகயப் 

நபருமளவில்  கரத்து விடு ின்றது. ஆத்ம பிரார்த்தகனப் 

பயிற்ெியில் நதய்வ ீ அதிர்வு கள உணர்வதுஇ நெவி 
மடுப்பது, பெகவ நெய்வது, அவகரச் ெரணகடந்து விடுதல் 

இவற்கறப் பக்தி என்னும் பமகடயில் ஏற்றிவிடுவது. 

இகறவனுக்கு ம ிழ்பவாடு நெய் ின்ற பெகவயாகும். ஆத்ம 

பிரார்த்தகனகயத் நதாடர்ந்து நெய்தால் உங் ளது உடல், 

மனம், ஆன்மா ஆ ிய அகனத்திற்கும் இதம் அளிக்கும். 

அறிவுக்குக் குணம் அளிக்கும். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் முடிவில் பாடப்படும் பாட்டு 

ஆரத்தி என்பதாகும். ஆரத்தி என்ற நொல்லுக்கு நெருக் ம் 

என்று நபாருள் கூறப்படு ின்றது. இது நபாருள் நபாதிந்த 

முக் ியத்துவம் நபற்றது. ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் 

 ட்டப்படு ின்ற தீபம் ம த்தானது. எல்லாப் பக்தர் ளின் 

இதயத்திலும் நென்று உச்ெ ெிகலக்குக் ந ாண்டு 

நெல் ின்றது. தீபத்தின் நபாருள் இயற்க யில் 



விதிக் ப்பட்ட  ாலம் வகர ெமது வாழ்க்க யில் 

தூய்கமயா வும், அகனவரிடத்திலும் அன்பு நெலுத்தியும், 

முடிவில் மகறவகதயும் உணர்த்து ின்றது. 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகன நெய்யும் முகற முக் ியமானது. 

தினந்பதாறும்  ாகலயிலும், மாகலயிலும் 

பிரார்த்தகன ளில்  கடெி ொன்கு ெிமிடம் ஆரத்தி 
முகறயில் பாடப்படு ின்றது. ஆரத்திப் பாடலின் தத், யம், 

அதீதம், ஓம் என்ற பிரபஞ்ெ ஒலி ள் இகணந்துள்ளன. 

இகவ ப ார்கவயா த் திரும்பத் திரும்ப 

உச்ெரிக் ப்படும்பபாது, ெமது உடலில் உகற ின்ற 

இயல்புணர்வு கள விழிப்பகடய கவக் ின்றது. ஒளிபயாடு 

இது நதாடர்பு ந ாள் ிறது. 

இயல்பு ெிகலகய அகடவதற்கும், நதய்வ ீ ஞானம் 

நபறுவதற்கும் ஒபர வழி இயல்புணர்கவ எழுப்புவபத 

ஆகும். ஆத்ம பிரார்த்தகன மூலம் இயல்புணர்வுக்கு ெக்தி 
நபரு ி தீகம ள் வில ி ெல்லகவ நபருகும். புலன் 

உணர்வு களக்  டந்த  ாட்ெி ளும், நதய்வ ீ ஆற்றலும் 

உண்டாகும். ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் ொன் ாவது ெிகலயில் 

ஆரத்திப் பாடல் ஒலிக் ப்படு ின்றது. அவ்வமயம் 

உட் ார்ந்த ெிகலயில் க  ள் அதீத உத்திர பபாதி 
முத்திகரயில் இருக்  பவண்டும். (தகலக்கு பமல் துரியம் 

உள்ள இடத்தில் க  ளின் நபருவிரல் ள் இரண்கடயும் 

இகணக்  பவண்டும். ஆள் ாட்டி விரல் ள் இரண்கடயும் 

ஒன்றுபெர்த்து பெரா  ெீட்டி விடவும். மற்ற விரல் கள 

மடக் ி கவக் வும்). அப்நபாழுது எண்ணங் கள 



உச்ெிக்குழிக்குக்  ீபழ உள் ொக்குக்கு பமபல நெலுத்த 

பவண்டும். 

 

இவ்விடத்தில் நுண் அதிர்வால் இயற்க  

நமய்ப்நபாருகள ஆராதகன நெய்வதால் நமய்யுணர்பவாடு 

இயல்புணர்வும் ஈர்க் ப்பட்டு முச்சுடர் விரிந்து ஒலிபய 

ஒளியா ின்றது. அந்த ஆத்மா அ , புற அதீதத்தின் 

சூக்குமவப் பயணத்கத உற்று உற்று உணர்தல் 

பமன்கமயானது. 

 

நதாடக் த்தில் துள்ளித்திரிந்து ந ாண்டிருந்த 

எண்ணங் ள் தற்பபாது  ட்டுக்குள் அடங் ி பமான ெிகலக்கு 

வந்தகட ின்றன. அப்பபாது உடம்கபப் பக் வாட்டில் 

பலொ  அகெக்  பவண்டும். ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் 

ஆரத்திப் பாடல் பாடப்படு ின்ற பெரத்தில் ஆராதகன 

விளக் ினால் பிரார்த்தகன ெி ழ் ின்ற பகுதியில் 

முக்ப ாண வடிவத்தில் ஏற்றிப் பூகெ நெய்ய பவண்டும். 

 

இந்த பெரத்தில் உடலில் குடி ந ாண்டுள்ள 

இயல்புணர்வு ள் ஒன்று பெர்ந்து ெம் இதயத்தில் தூய 

ஒளியிகன ஏற்றுவிக்கும். இவ்விதம் ஒருங் ிகணந்த மாசு 

மருவற்ற தூய ஒளி என்பது இயற்க  ஆற்றபலாடு கூடிய 

ஆன்மீ  ஆற்றலா ிறது. பரம்நபாருள் வகுத்துள்ள ெியதிப்படி 

ஒளி பல்பவறு ெமயங் ளில் பல்பவறு ெட்டங் ளின் படிபய 

நவளிப்பட்டுச் நெயல்படு ிறது. இயல்புணர்வின் ஆற்றலால் 

இகவ ெிர்வ ிக் ப்படு ின்றன. இதகன ஆன்மீ  

உணர்பவாடு பழ ப் பழ  விண்நவளியிலுள்ள ஒளிக்கும் 



இந்த பரிசுத்தமான ஒளிக்கும் நெருங் ிய நதாடர்பு 

ஏற்படு ிறது. இந்தப் பரிசுத்தமான ஒளி நதய்வ ீ ஒளியா  

உருமாற்றம் ந ாண்டு உடலில் உள்ள உயிராற்றகல உணர 
கவக் ின்றது. நதய்வ ீ ஒளி அல்லது ஆன்மீ  ஒளி 
ஆனந்தத்கத அளிக்  வல்லது. ஆற்றகலயும் 

பரிபூரணமா ப் நபாழியக் கூடியது. இதன் விகளவா  

மனத்தில் ொந்தி ெிகலயா க் குடிபு  முடி ிறது. 

உறுதிபூண்ட மனத்பதாடும் நதய்வ ெம்பிக்க பயாடும் 

பமற்ந ாள்ளப்படு ின்ற எளிய முகற ஆத்ம 

பிரார்த்தகனயின் பக்தி மூலம் ஆத்மா நபாய்யான தன் 

 னவில் இருந்து தன்கன விடுவித்துக் ந ாண்டு தாபன 

இயல்பு என் ிற உண்கமயில் என்றும் அளவற்ற 

ென்கம கள அளிக்கும். 

 

இப்நபருவழி ொள்பதாறும் இயல்கப ஆராதகன 

நெய்வதால் ெம்மிடமுள்ள இயல்புணர்வு ள் விழிப்பகடந்து 

தகட கள  கரந்து இயல்கப அறியச் நெய் ிறது. 

 

இயற்கை சூக்கும் ைக்தி  
இயற்க  சூக்கும ெக்தியின் அருட்ெக்தி நவட்ட நவளியில் 

இருந்து வந்தபதயாகும். அ , புற அதீதம் சூக்கும ெக்தியின் 

அருட்ெக்தி இயற்க  நவட்ட நவளி ளிலிருந்து 

வந்தபதயாகும். எல்லா மூலங் ளுக்கும் ஆதாரமா  

இருக் ின்ற ஒன்றுக்குள்பள இதுவும் உள்ளது. இது ெம்கமச் 

ெீரா  வழிெடத்திடச் நெய்து ெமக்கு அறியச் நெய் ின்றது. 

இது மனித ெிகலயில் இருந்து உயர்ந்த ெிகலக்கு 



வரு ின்றது. இயல்புணர்வு ெக்திக்கு இதன் பணி ள் மி வும் 

இன்றியகமயாதது. 

 

அ  அதீதம், சூக்கும ெக்தி என்பது குண்டலினியின் சூக்கும 

ெக்தியாகும். புற அதீதம், சூக்கும ெக்தி என்பது ம ா 
குண்டலினியின் நமய்சூக்கும ெக்தியாகும். இதன் பணி 
எல்லா ஜவீராெி ளுக்கும் இன்றியகமயாதது. இதன் 

விழிப்பாற்றல் எல்கலயற்றது. இதன் ெக்தி எல்லா 
ஜவீன் ளிடமும் உள்ளது. அதனதன் பத  

அகமப்புக்ப ற்றவாறு அது இருக்கும். இந்தச் ெக்தி ள் 

விழித்து விகனயாற்றுதலும் உண்டு. ெில தாவரங் ள் கூட 

இயற்க ச் ெக்தியின் உயிர் விழிப்பு ெிகல நபற்று 

நமய்ஞ்ஞான ெிகலயில் இகறயானந்தத்கதச் சுகவத்துக் 

ந ாண்டிருக்கும். ஒரு புல் கூட இந்த ெிகலயில் இருக்கும் 

பபாது அந்தப் பக் ம் வரும் விலங்கு ள் கூட அந்தப் 

புல்கலக்  ண்டு ஒதுங் ி ெடக்கும். இபத ெி ழ்வு ள் எல்லா  
ஜவீன் ளுக்கும் அதன் விகனக்கு ஏற்ப ெடக்கும். 

 

ஆ  அதீதம் சூக்கும ெக்தி  பாலத்தில்  லந்ததும் அந்த 

மனிதன், மனிதன் என்ற ெிகலயில் இருந்து உயர் ின்றான். 

அதாவது எல்லா உயிர் ளிடமும் அன்பபாடு வாழ்தல் 

பிறருக்கு உதவுதல் பபான்றவற்றில் ஈடுபடு ின்றான். 

உல ில் அகமதி பதான்றும், மரண பயம் ெீங்கும். 

 

மாநபரும் இயற்க  ெக்தியா ப் பராெக்தியானது விரிந்து 

பரந்து ெீண்ட முடிவு  ாண முடியாத பிரபஞ்ெ நவளியில் 

உள்ள ம ா குண்டலினி ெக்தி ெிவ பிரபஞ்ெ நவட்ட 



நவளியில் நமய்ஞ்ஞானப் பபருணர்வில் புற அதீதம் சூக்கும 

ெக்தியா த் தன்மாற்றம் அகட ின்றது. இது எல்லா 
மூலங் ளுக்கும் ஆதாரமா  இருக் ிறது. ஒன்றுக்குள்பள 

சூக்குமமா  இது உள்ளது. இந்தப் புற அதீதம் சூக்கும 

ெக்தியின் ஒரு ெிறு கூறா  இந்த ஜவீனா த் தி ழ் ின்றது. 

இந்த பிரபஞ்ெ நவளியின் பபராற்றகல விகனகய _வனில் 

ஆற்றி பிரபஞ்ெ நவளிக்கு அகழத்துச் நெல்ல இந்தக் 

குணடலினியின் விகன ஜவீனுக்குத் பதகவப்படு ிறது. 

அதீதம் சூக்கும ெக்தியின் ஆற்றகல அறியாமல் 

 ாலங் ாலமா  ொம் வாழ்ந்து ந ாண்டு இருக் ின்பறாம். 

அதற்கு அப்பால் இன்நனான்று இல்கல என்று அதற்கு 

அப்பால் உள்ளகத அறியாததனால் இந்த ஜவீன் ள் 

தமக்குள்பள ஒரு வக யான தத்துவத்கத உருவாக் ி 
அந்தத் தத்துவத்துக்குள்பளபய சுழலு ின்றன. 

 

அ  புற அதீதம் சூக்கும ெக்தியில் நெல்லும். அதன் 

சூக்குமப் பயணத்கத உற்று உற்று உணர்ந்தால் இருள் 

அ ன்று ஒளி தரும். முக்தி நெறிக்கு நவளிச்ெம் ந ாடுப்பது 

இது ஒன்பற. அகத உனக்குள்  ாண முடியாவிட்டால் ெீ 

பவநறங்கும் பதடுவது வணீ். இது பஞ்ெ 

அகவயங் ளிலிருந்து பமம்பட்டதாய் உள்ள 

துரியாதீதத்திற்கு ெின்று நமய்ஞ்ஞானப் நபருவிழிப்பில் அ  

புற சூக்கும ெக்தி ள் ஒன்றும் இடத்கத பொக்கும். பரிசுத்த 

ஜவீனால் மூன்று வாெல் ளும் ஒவ்நவான்றா த் திறக்  

கவத்து நமய்ப்நபாருகளக் ந ாண்டு வந்து அங்ப யுள்ள 



அதீதம் பபநராளிகயக்  ண்டு உள்ளானந்தம் அகடதல் 

பவண்டும். 

 

இம்முகறயில் ஆக் ப்பூர்வமான இயற்க  சூக்கும 

ெக்திகய விழிப்பகடயச் நெய்து விரிவகடந்து நபரு ிப் 

பரவச் நெய் ின்றது. இந்த உயிர்த் துடிப்பான அ  அதீதம் 

சூக்கும ெக்தியும், புற அதீதம் சூக்கும ெக்திகய ஒன்றிப் 

பபரின்ப ெிகலக்கு ெம்கம அகழத்துச் நெல்லு ின்றது. அ  

புற அதீதம் சூக்கும ெக்திக்கு அதன் நவளிப்பாட்டிற்கு 

விழிப்புச் ெக்தி ெத்தியமாகும். ஆ  புற அதீதம் விழிப்புக்கு 

அகதக் ந ாண்டு வர பவண்டும். அதன் அகல ெக்திகய 

எண்ணத்திற்குள் ந ாண்டு வர பவண்டும். அந்தச் 

ெிந்தகனயில் அது ெிரம்ப பவண்டும். பெகவயின் 

நதாடக் ம் அளவற்ற வளர்ச்ெியின் ஆன்மீ  அனுபவம் 

அன்பின் முதிர்ச்ெி என்ற இகவ ெம்கம அ  புற அதீதம் 

சூக்கும ெக்தியின் நமய் அனுபவம் அகடந்து எளிதில் 

இயல்புணர்கவ விழிப்பகடயச் நெய்து ெமது வாழ்க்க கய 

முழுகமயுறச் நெய் ிறது. 

 

 

 

  



Lesson 19 Ullanantam 

பாடம் 19.  உள்ைானந்தம் 

 

ெம் உடலில் இருக்கும் தூய இயல்புணர்கவப் நபருக் ி 
பிரபஞ்ெ ஆற்றல் நமய் உணர்பவாடு ெம் வாழ்கவ 

இகணத்துக் ந ாள்வது தான் அதீதம் ஆகும். இது 

ஆத்மாவின் இயல்பு, இகறவனின் நொரூப உண்கம. 

ெிருஷ்டியின் இர ெியம். ெம்கம  டந்து ெமக்குள் 

மகறந்திருக்கும் இயல்கப இயல்புணர்வால் ஒவ்பவார் 
ஆன்மீ  ொத ரும் அகடய பவண்டிய இலக்க ச் 

சுட்டிக் ாட்டு ின்றது.  

 

அதீதம் என்பபத பிரபஞ்ெ நவளியில் உள்ள ஆனந்தத்கத 

ம ா ெிர்வாண ெிகலயில் உள்ளானந்தத்கதக் 

ந ாடுப்பபதயாகும். ெம் அவகன ஆத்மாவா க் ந ாண்டு 

வந்து பபரானந்தப் நபரு நவளியில் அ  அதீதம் சூக்கும 

ெக்தியும், புற அதீதம் சூக்கும ெக்தியும் எங்கும் ெிகறந்துள்ள 

ெிவநவளியில் ஐக் ியமகடயச் நெய்வது தான் அதீதம். 

இந்த அதீதப் பபநராளி உனக்கு ஆனந்தத்கதக் ந ாடுக்கும். 

அங் ிருந்து பிரம்ம மந்திரத்தின் மூலம்  பாலத்கத 

அகடந்து உள்ளானந்தப் நபரு ஒளியா  உடலின் கமயப் 

பகுதியான வயிற்கற அகடயவும். இந்த அதீதம் 



உள்ளானந்தப் பபநராளிகயக்  ண்டு அதகனப் நபற்ற 

நபரும் பபறா க் ந ாண்டு இருத்தல் பவண்டும். 

 

அதீதம் என்பகத முழுகமயான வாழக்க  முகற என்று 

கூறலாம். இது முழுகமயான பரிபூரண உள்ளுணர்வு, 

அன்பு, பபரானந்தம் மற்றும் ம ிழ்ச்ெி ஆ ியவற்றின் நமாத்த 

உருவம். இதகனப் பபநராளி என்று கூறலாம். இந்த 

உல த்தில் முழுகமயான பபரின்ப ெிகலகய 

ஒவ்நவாருவரும் அகடவதற்குச் ொத்தியக் கூறான 

ஒளிமயமான இகற உணர்வு. இது அகனத்துல த்தின் 

அன்பளிப்பு மற்றும் இரக்  உணர்வு. ஒவ்நவாரு மனிதனும் 

சுய ெலத்தின் பிடியிலிருந்து வில ிச் நெல்வதற் ான 

வழிமுகறகயக்  ாட்டு ிறது. இது எல்லாவற்றிலும் 

ெிகறந்திருப்பது. அதாவது இகறவன் வாழ்க்க யின் உயிர் 
எல்லாப் பகடப்பு ளிலும் ெிகறந்துள்ளது. இந்த 

இயல்புணர்பவ ெம் ஆற்றகல உணர்ந்து ந ாள்ளப் பபருதவி 
புரி ிறது. 

 

இந்த அதீதம் பபநராளியின் உட்நபாருளின் ஆற்றலால் 

தன்கன அறிந்து இன்புறுவர். இந்த அதீதப் பபநராலி 
பிர ாெமிக் து. முப்பரிமாண பந்து பபான்று தூய ஒளியால் 

ஆன அதீதம் உள்ளானந்த பபநராளியா  அகல கள 

ஏற்படுத்தி அகனத்கதயும் ஆனந்தப்படுத்தும். இந்த அதீதம் 

உள்ளானந்தப் பபநராளிகய ஆத்ம ொதகனயினால் 

அறியலாம், உணரலாம்,  ாணலாம். 

 



இதனால் இயல்புணர்வின் ெக்தி  ிகடத்து இ புத்தி ள் 

படிப்படியா  அழிந்து புத்தியிலிருந்து விலக் ி விட்டு இதய 

நவளியில் உள்ளானந்தமா  மாறு ிறது. இந்த ெிகல 

நபற்றவர் ள் என்றும் உள்ளானந்தமாய் உள்ளானந்தபம 

இவராய் இருக்கும் ெிகல வரும். இவர் ள் உல  

சுபடீ்ெத்திற்கு விகனயாற்றுவர். அண்டநவளியில் 

ெிகறவான வாழ்க்க  வாழ்ந்து முழுகம அகடவர். பந்த 

முக்தி அதீதம். 

 

ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆன்மீ மளித்திடும் ஆனந்தம்!  

ஆனந்தம் ஆனந்தம் அருளாளகட ின்ற ஆனந்தம்!!  

நதௌள்த் நதளிந்தவர்க்ந ல்லாம் பதடிக் ிகடத்திட்ட 

ஆனந்தம். 

உள்நளாளி நபருக் ி உயர்ந்பதார்க்ந ல்லாம் 

உவக யூட்டும் உள்ளானந்தம் (அதீதம்)  

உள்ளானந்தம்! (அதீதம்)  உள்ளானந்தம்!! (அதீதம்)  

உள்ளானந்தம்!!! (அதீதம்) 

•  

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் குறுந்த டு ஆடிபயா விகல 

ரூ.99/- இது எ.எ.எ. நவளியடீாகும். ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் 

(பிரபஞ்ெ பிரார்த்தகனயின்) குறுந்த டு வடீிபயா விகல ரூ. 

399/- இது எ.எ.எ. நவளியடீாகும். “(விளக் ம் நபறுபவாம்).  

 

 

 

 

 



Lesson 20 Relaxation at the intuitive level 

பாடம் 20  தைர்வு ெிகலயில் இயல்புைர்வு 

 

 
 

தளர்வு ெிகல என்பது ஓய்நவடுத்துக் ந ாள்ளுதல் என்று 

நபாருள். ஒரு மனிதன் தனது சுயெிகனவுடன் தனது 

மனத்கதயும் உடகலயும் அகமதியுறச் நெய்து 

ந ாள்ளுதகலபய தளர்ச்ெி நபறுதல் என்று கூறு ிபறாம். 

உடல் இறுக் த்கத தளர்த்தும் பல பயா  முகற ளும் 

மனகத இகெயால் தளர்த்தும் பாரம்பரிய முகற ளும் 

இருக் ின்றன. இயற்க  ொத ஆனந்தம் இகறவனின் ஒலி. 
இந்த இயற்க  ஒலிபய இகறவன். பிரபஞ்ெ ஒலி என்பது 

ஒரு உயிபராட்டம் உள்ள ஒலி. இது தரு ின்ற ெிறந்த தளர்வு 

முகற ளில் ஒன்று. 

 

இயற்க  ஒலியால் தளர்வு ெிகல நெய்யும் பயிற்ெி ஒரு 

ெிறந்த புதிய  கலயாகும். இந்த பயிற்ெி ஆக் ப்பூர்வமான 

ஆற்றகல உருவாக் ி ஆழ்ந்த தளர்வு ெிகலக்கு 

வழிவக நெய் ிறது. இதனால் உள்மன ஆற்றகல அறிந்து 

விழிப்பகடயச் நெய் ிறது. இந்த பயிற்ெியில் இயற்க  ொத 

ஒலி வலிகமமிக்  உடற்பகுதி ளிலும் உள்மனதிலும் ஒலி 



மற்றும் அதிர்வகல ஆ ியவற்றிற் ிகடபய 

ஒன்றுக்ந ான்று இகணந்து நெயல்படுவதால் உள்பள ெீரான 

ஒலியகல ள் உற்பத்தியா ின்றன. ஒலியகல ள் 

இயல்புணர்கவ இயக் ி உருமாறி ெக்திகய அதி ரிக் ச் 

நெய் ிறது. 

 

இயற்க  ஒலி உள்மன ஒலியா  மாறி இனிய 

மனெிகலகய உருவாக்கு ிறது. இயற்க  தளர்வு 

ெிகலயில் தத் என்ற ஒலி அதிர்வின் மூலம் பிரபஞ்ெத்தில் 

ெீக் மற ெிகறந்துள்ள பரம்நபாருகள ெிகனவுபடுத்து ிறது. 

உடலில் மூலாதார ஆற்றல் கமயம் என்பது உடலின் 

ஒலியின் துவக் ப் பகுதிகய ஒலியின் அதிர்வால் விழிக் ச் 

நெய்து வலுப்படுத்தப்படு ிறது. 

 

பமலும் இயற்க யான நுட்பமான முகறயில் ஒலியின் 

அதிர்வால் உள்ளுணர்வு கமயங் களயும் ஒவ்நவாரு ஒலி 
அதிர்வு ளால் விழிக் ச் நெய்து வலுப்படுத்தப்படு ிறது. 

இந்த முகறயில்  ற்ப மா  உள்ள நதய்வ ீ ஆற்றகல 

நுட்பமான முகறயில் இயற்க  ஒலி அதிர்வால் 

பிண்ணிப்பிகணக் ச் நெய்வதால் உடலில் உள்பள உள்ள 

உள்ளுணர்வு கமயங் கள ெிதானத்தில் ெிகலக் ச் 

நெய் ிறது. இகத இயற்க யான குணமளிக்கும் ஒலியாலும் 

பழகமயான நுட்பமான ஒலி அதிர்வு ளால் ஆற்றல் 

அதி ரிக் ப்பட்டு தூண்டப்படு ிறது. இது பமலும் 

ஊக் ப்படுத்தப்பட்டு உடலும் மனமும் ஒன்றிகணந்து 

ம ிழ்ச்ெியான உணர்வுடன் அகமதியுறச் நெய்து உள்மு  



பயணத்திற்கு ஆட்படுத்து ிறது. இந்த ெிகலயில் தகலயின் 

உச்ெியில் நதய்வ ீ ஒலிகய ஈர்க்  முயலு ின்றது. இந்த 

நதய்வ ீ ஒலியகல ளால் ஆராதகன நெய்யப்படுவதால் 

தகலயின் உச்ெியில் நபான்முட்கட வடிவில் இருக்கும் 

பிந்துவின் கமயத்தில் இந்த ஒலி அதிர்வு ள் ெிகல 

ெிறுத்தப்படு ின்றன. இந்த ெிகலயில் மனம் லயித்து 

வலுப்படுத்தப்படு ிறது. இதனால் இயல்புணர்வும் இயற்க  

ஒலி அதிர்வு ளும் இரண்டறக்  லந்து ஆத்மாகவ 

விழிப்புக்கு நமய்யுணர்வு அறியச் நெய் ிறது.  

 

இந்த இயற்க  ொத இகெயின் நமய் ஒலி கள 

மூகளயின் மூலம் ப ட்டு இன்புறுவதற்கு முயலாதீர் ள். 

மாறா  அகமதியான இடத்தில் வெதியான முகறயில் இந்த 

ஒலி கள உங் ள் இதயநவளியில் உல்லாெமா  பறந்து 

நெல்லட்டும். 

 

இதனால் உடலில் உள்பள ஒவ்நவாரு இடத்திற்கும் 

புத்துணர்கவ பதாற்றுவிக் ிறது. இதனால் உள்ளத்தில் 

ஆழமா ப் பற்றியுள்ள இறுக் மான மனெிகல 

தளர்வுறு ின்றது. முரண்பாடு ள்  களயப்படு ின்றன. 

உள்ளுணர்வின் விழிப்பு விகரந்து நெயல்படு ின்றது. 

இயற்க  நபருங் ருகண எனும் அமுத எழுத்து ஒலி ள் 

உங் ள் உள்ளநமங்கும் நபரு ி ஓட பழகுங் ள். இயற்க  

இன்னிகெயின் ஒலியகல ள் உங் ள் உள்ளநமங்கும் 

நபரு ி ஓட பழகுங் ள். பிரபஞ்ெ ொத இன்னிகெயின் 

ஒலியகல ள் உங் ள் இதய மலத்தில் ஒலிக்  நெய்வதன் 



மூலம் ெீங் ள் இயல்புணர்வு ெக்தியால் புதுப்பிக் ப்பட்டு 

ெல்வழிப்பாகதயில் நெல்ல உதவு ின்றது.  

 

இந்த இயற்க  ொத ஒலி அதிர்வு ள் இயல்புணர்கவ 

ஆழமா  மனதில் நென்று மூகளயில் மகறந்து 

ந ாண்டிருக்கும் பெர்மு  இயல்பு கள ஊக்குவிப்பதால் 

பெர்மு  ஆற்றல் அதி ரித்து ெம்மிடம் உள்ள பதகவயற்ற 

அச்ெம், பயம், குழப்பங் ள் குகற ின்றன. இதனால் 

ெிகறவான உறக் ம் குணப்படுத்துவதற்கு கூடுதலான 

எதிர்ப்பு ெக்திகய  ிகடக் ச் நெய்து உடலும், மனமும் 

ெமெிகல அகடந்து முழுகமயான தளர்வு ெிகல அ  

நதய்வத்கத விழிப்புறச் நெய் ிறது. இந்த இயற்க  ொத 

ஒலி கள தினமும்  ாகல மாகல 6.30 மணிக்கு நதாடங் ி 
6.51 வகர ப ட்டு இன்புறுதல் மூலம் உடலும் மனமும் 

ஒன்றிகணந்து சூழ்ந்த தளர்வுறுதல் மூலம் ெம்மிடமுள்ள 

ெக்தி ள் புதுப்பிக் ப்பட்டு ஆற்றல்  ிகடக் ிறது. இதனால் 

ெிகறவா  நெயல்பட்டு வாழ்க்க கய முழுகமயகடயச் 

நெய் ிறது. 

 

இந்த முடிவில்லா இயற்க  ொத ஓகெயில் இகணந்து 

உள்ளானந்தம் அகடபவாம். இந்த குறுந்த டு எ.எ.எ. யின் 

நவளியடீாகும். இதன் விகல ரூ 199/- ஆகும். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் நுணுக்ைங்ைள்: 
“இயற்க கயப் பற்றி நுணுக் மான  ருத்துக் ள் 

நதாடக் த்தில் புரியாததுபபால் இருந்தாலும் ஆத்மப் 



பிரார்த்தகனகய பழ ப் பழ  தனக்குத்தாபன நதளிந்து 

ெிற்கும்” 

 

இயல்புணர்கவ ெிகனவுபடுத்தி உள்ளானந்தமா  வாழும் 

வாழ்க்க பய ெிறந்தது. ஆனால் இயற்க யின் ஆற்றகல 

பற்றி புத்த ங் களப் படித்து பெரத்கத வணீாக்கு ின்பறாம். 

இவற்கறப் பற்றி பபெிக் ந ாண்டு வாழ்ொகள 

வணீாக்கு ின்பறாம். அகதப் பற்றி பெர்வழி அறியாமல் 

சுற்று வழியில் சுழன்று ந ாண்பட இருக் ின்பறாம். 

ஒவ்பவார் இயுல்புணர்வும் நதய்வ ீமானது. ஆனால் அது 

அறியாகம என்ற பம ங் ளால் மூடப்பட்டுள்ளது. அதனால் 

தான் மனிதர் ளுக்குள் இத்தகன பவறுபாடு. 

 

இயல்புணர்கவ ஆற்றகல அறியும் முகற ளில் ஒன்று 

ஆத்ம பிரார்த்தகன ஆகும். இது அவர் விகனக்கு ஏற்பக் 

 ருத்துக் கள பமன்பமலும் விளக் ிக்  ாட்டுவதாகும். இது 

மனத்கதத் தட்டி அதிலிருந்து அவனுக்கு பவண்டிய 

நுண்ணறிகவ அறிந்து ந ாண்டு அவர் கள ஒழுக் ச் 

ொத த்திற்கு ந ாண்டு வரும்.  

 

ஆத்ம பிரார்த்தகன என்பது இயற்க  ஆற்றகலத் 

தினமும் ெிகனவுபடுத்தும் பிரார்த்தகனப் பயிற்ெியாகும். 

இந்த இயற்க  இயல்புணர்வால் புறப்நபாருள் ளின் மீது 

உள்ள எண்ணம் நமய்ப்நபாருகளப் பற்றுவதால் புலன் வழிச் 

நெயல் ள் ஒழுக் ச் ொத த்திற்கு ந ாண்டு வரும்.  

 



ஆத்ம பிரார்த்தகன என்பது இயற்க  ஆற்றகலத் 

தினமும் ெிகனவுபடுத்தும் பிரார்த்தகனப் பயிற்ெியாகும். 

இந்த இயற்க  இயல்புணர்வால் புறப்நபாருள் ளின் மீது 

உள்ள எண்ணம் நமய்ப்நபாருகளப் பற்றுவதால் புலண் 

வழிச் நெயல் ள் ஒழுங்குபடு ின்றன. இ  யுத்தி ள் 

அழி ின்றன. ஆத்ம பிரார்த்தகனகய இயல்புணர்வின் 

மூலம் பயிலும் பபாது அது அபெ  இர ெியங் கள 

நுணுக் ங் ள் ஆராய்ந்து நதளிவகடயச் நெய் ிறது. 

 

1.  ர்மா என்ற அதி அற்புத விகனயில் நவற்றி  ாண்பது 

ெிரமமாகும். தூய்கமயா ச் நெயல்பட்டு அதகன 

அனுபவிக்  பவண்டும். இதில் மி த் நதளிவா  இருக்  

பவண்டும். ொன் யார் இந்த நதளிவு  கடெி மூச்சு 

உள்ளவகர இருக்  பவண்டும். பூரணத் நதளிபவாடு 

இருக்கும் பபாது பபருண்கம உனக்குத் நதளிவா  

விளங்கும்.  

 

2. இயற்க  ெக்திகய ெமது உடலில் உள்ள முக் ியமான 

ொடி ளுக்கு இட்டுச் நென்று தூங் ிக் ந ாண்டிருக்கும் 

இயல்புணர்கவ விழிப்பகடயச் நெய் ிறது. இகவ சூக்குமச் 

ெரீரத்கத நுண்உடகல அறியச் நெய்து முதிர்ந்த ெிகலயில் 

அதிசூக்கும நவளிக்குச் நெல்லும் ஆற்றல் நபற்றுச் நென்று 

வருவது இயல்பா ிவிடும். இறுதி மரணபவகள நெருங்கும் 

பபாது இந்த _வன் அதிசூக்கும நவளிக்குச் நென்று பிரம்ம 

மந்திரம் வழிபய நவளிபய நெல்லும். இதுபவ உயர்ந்த 

ெிகல. பிறப்பின் நபரும் பயனாகும். 

 



3. ஆத்ம பிரார்த்தகன உடலில் உள்ள முக் ிய 

இயல்புணர்வு கமயங் கள ெக் ரங் கள அதன் இயற்க  

நுண் அதிர்வு கள பலப்படுத்தி தூய்கமயுறச் நெய் ிறது. 

இதனால் மனமும் உடலும் ெமவிழிப்பு அகடந்து 

நுண்ணுணர்வு விழிப்பு ெிகலயில் நபரு விழிப்பால் 

பமபலாங் ி உயிர் ஆற்றகல குண்டலினி விழிக் ச் 

நெய் ின்றது. 

 

4. இயற்க  அச்ெின் பபரியக்  ஒருங் ிகணப்பு ஆற்றல் 

ஹ்ரித் ெக் ரத்தில் நுண்ணுணர்வு தன்மாற்றம் ஏற்படுத்திப் 

நபரு விழிப்கப ஏற்படுத்து ிறது. இந்தத் தன்மாற்றம் 

மின் ாந்தப் நபரு ெிகலயில் சூக்கும ெரீரத்தில் உள்ள நுண் 

உடகல இயல்புணர்கவ விழிப்பகடயச் நெய் ின்றது. இந்த 

ஆற்றல் அனா தச் ெக் ரத்கத ஊக்குவித்து உந்துவதால் 

உயிர்ச்ெக்தி குணடலினி ெக்தி பமல் பொக் ிச் நெல்லும் 

ஆற்றகல அதி ரிக் ச் நெய் ிறது. இந்தச் ெக்தி  பால 

நவட்ட நவளிகய அகடந்ததும் அ  அதீதம் சூக்கும 

ெக்தியா த் தன்மாற்றம் அகட ிறது. 

 

5. மனபம ெமது உச்ெிக்குழிக்கு  ீபழ உள்ொவுக்கு பமபல 

உள்ள இடத்தில் ெிகனகவ ெிறுத்தி நுண் அதிர்வால் 

இயற்க  நமய்ப்நபாருகள ஆராதகன நெய்வதால் 

நமய்யுணர்பவாடு இயல்புணர்வு ஈர்க் ப்பட்டு முச்சுடர் 
விரிந்து ஒலிபய ஒலியா ின்றது. ஆத்மா அ  புற அதீதத்தின் 

சூக்கும _வ பயணத்கத உற்று உணர்வதால் 

பமன்கமயானது. 

 



6. பிரபஞ்ெ நவளியில் பரந்து ெீண்ட ம ா குண்டலினி 
ெக்தி ெிவ பிரபஞ்ெ நவளியில் நமய்ஞ்ஞானப் பபருணர்வில் 

புற அதீதம் சூக்கும ெக்தியா த் தன்மாற்றம் அகட ின்றது. 

இதுபவ எல்லா மூலங் ளுக்கும் ஆதாரமா  இருக் ிறது. 

 

7. ெம் அவகன ஆத்மாவா க் ந ாண்டு வந்து பபரானந்தம் 

நபரு நவளியில் அ  அதீதம் சூக்கும ெக்தியும் புற அதீதம் 

சூக்கும ெக்தியும் எங்கும் ெிகறந்துள்ள ெிவநவளியில் 

ஐக் ியமகடயச் நெய்வது தான் அதீதம். அந்த அதீதப் 

பபநராளி உனக்கு ஆனந்தத்கதக் ந ாடுக்கும். அங் ிருந்து 

பிரம்ம மந்திரத்தில்  பாலத்கத அகடந்து உள்ளானந்தப் 

பபநராளிகய இதயக்  மலத்தில் வறீ்றிருக்கும் இந்த அதீதம் 

உள்ளானந்தப் பபநராளிகயக்  ண்டு அதகனப் நபற்ற 

நபரும் பபறா க்  ண்டு இருத்தல் பவண்டும். 

 

8. அறிகவ இயல்புணர்வில் ெிகலெிறுத்திக் 

 டகம களச் ெிறப்பா  நெயலாற்றி மாறுபட்ட உல ச் 

சுழலில் ெிகலயான மனெிகலபயாடிருங் ள். முடிந்த அளவு 

பெகவயில் ஈடுபடுங் ள். உங் ள் மனம் பிரபஞ்ெ 

உணர்பவாடு ெிகலத்திருக் ட்டும். உங் ள் புத்தி ெரியா  

பகுத்தறியட்டும். உங் ள் ஆத்மா இயல்புணர்வின் 

நதாகுப்பால் நமய்ப்நபாருளுடன் இகணந்திருக் ட்டும். 

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயால் இயல்புணர்கவ 

ெிகனவுபடுத்தும் பயிற்ெி அல்லது பிரார்த்தகன அன்றி 
பவறில்கல. ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் உண்கமகயச் 

ெந்பத த்திற்கு இடமின்றித் நதளிவா ப் புரிந்து ந ாண்டு 



அது சுட்டிக் ாட்டும் உண்கமப் நபாருகளத் தன் இயல்பு 

ெிகலயா  உணர்ந்து ந ாண்டு நெயல்பட பவண்டும்.  

 

ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் இயல்புணர்வின் ெக்தி நதாகுப்பு 

ெித்த சுத்தி ஏற்படும். இதனால் எதிர்ப்பு ெக்தி பத த்தில் 

பரவும். அருள்ெக்தி வளரும். ெிற்றறிவு பபரறிவா  மாறும். 

எண்ணிலடங் ா பயன் ள் இயல்புணர்வின் ெக்தி 
நதாகுப்பில்  ிகடப்பதால் வரும் இந்த உண்கம கள 

அவரவர் ள் பிரார்த்தகன நெய்து உணர்ந்து ந ாள்ளலாம். 

 

“நவளியில் அறிய முடியாமல் இருந்த உங் ளது ஆத்மா 
ஆத்ம பிரார்த்தகனயில் உங் ளிபலபய கவத்து 

முழுகமயானவரா  இருங் ள்”. 

 

 “ஒவ்நவாரு மனிதர் ளிடமும் உள்ள இயல்பு ெிகலகய 

அறியச் நெய்வது தான் எ.எ.எ. இலட்ெியம்”.  

 

எ.எ.எ. யின் வாழ்க்க  பொக் ம் பற்றிப் பயிற்ெி 
என்நனன்ன மதிப்படீு ள் உங் ளுக்கு முக் ியமானகவ 

என்பகத அகடயாளம்  ண்டு ந ாள்ள உங் களத் 

தூண்டும். உங் ளுகடய முக் ியமான வாழ்க்க  

பொக் த்கதச் சுற்றியுள்ள தளத்தில் புரிதலுக்குரிய எ.எ.எ. 

இலட்ெியம். ெீங் ள் அகமக் த் நதாடங் லாம். இப்படித் 

நதாடர்ச்ெியான முகறயில் ெீங் ள் இகதச் நெய்யும் பபாது 

உங் ளுகடய இலட்ெியமும் மதிப்படீு ளும் ஒன்றா க் 

 லந்து இயல்பா பவ ஒன்கற ஒன்று ொர்ந்து உதவிக் 

ந ாள்ளும். உங் ளுகடய ஆழமான உறுதிப்பாடு ளின் 



வாயிலா  அவற்றுக் ிகடயில் இரண்டறக்  லந்த 

ெிகலகம உருவாகும். 

 

தருமம்  ாட்டும் வழியிபல நெய்யத்தக்  மனத்திடத்கத 

அகமத்து ெமுதாய விழிப்புணர்ச்ெிகய ஊக் ம் நபறச் 

நெய்து எல்பலாருக்கும் ெம்பிக்க மிக் , ெலமான ெமுதாய, 

ஆன்மீ  அணுகுமுகறகயயும், புதிய ெிந்தகனகயயும் 

வளர்த்து, மக் ள் அகனவகரயும், ஆன்மீ ச் 

ெமுதாயத்திற்குக் ந ாண்டு வந்து ெம்முள்பள உகற ின்ற 

இயல்பான ெக்திகய நவளிப்படுத்திச் ெமுதாயத்திற்குச் 

பெகவ நெய்து வர்த்த த்தில், நபாருளாதாரத்கத அதி ரித்து 

உல ில் ஆபராக் ியமான சூழகல உருவாக்குவபத 

எ.எ.எ.யின் இலட்ெியம். 

எ.எ.எ. பபாதகன ளின் அடிப்பகடயிலும் குறிப்பா  

அன்பான பரிவுடன் கூடிய ஆத்ம பிரார்த்தகனயின் 

உள்மு ப் பார்கவயா க் ந ாண்ட எ.எ.எ. மக் ளின் 

விழிப்புணர்விகன வலியுறுத்தும். இது ஆன்மீ ப் பயிற்ெி 
விழிப்புணர்வு, அறிவு பரிவுணர்ச்ெி, நெயலின் பெர்கம 

ஆ ியவற்றின் நமாத்த உருவம் இதன் அகனத்துச் 

நெயல் ளும் ெமூ த்தின் ஒட்டு நமாத்த ென்கம ளுக் ா ச் 

நெயல்படும். 

 

ஒரு தனிமனிதனின் தன்னலமற்ற நெய்ல ள் 

மூலமா வும், தூய்கமயான பக்திக்குத் நதாடர்புகடய 

நெயல் ளாலும், உல ம் அகனத்து ென்கம ளும் 

நபறு ின்றது. எ.எ.எ.யின் உள்மு  பொக் த்திகனயும், 



பரிவுணர்விகனயும் புத்துயிர் நபற்று, ெம்கம ொபம 

குணப்படுத்திக் ந ாள்ள வல்லது. ெமது வாழ்க்க யின் 

பொக் ம் என்ன என்பகத உணர்ந்திட உதவு ின்றது. 

 

ெம் ஒவ்நவாருவகரயும் ஒன்றா  இகணத்து அங் ீ ரித்து 

எ.எ.எ. ஒரு  ருவியா ச் ெமுதாய ெடவடிக்க  கள 

வளர்ச்ெியுற உதவு ிறது. 

 

இதன் பொக் ம் என்னநவனில் ெமது குடும்பங் ளில் 

உறவு முகற களப் பரிபவாடு ஐக் ியப்படுத்த பவண்டும். 

நெருங் ிய ெட்பும், உறவும் பமம்பட பவண்டும் என்பபத 

இந்த எ.எ.எ. ெமுதாயக் கூடத்திற் ான கமயமா  இருக் ம். 

வழி ாட்டுதல் அளிப்பது ெமுதாய மக் ளின் பிறப்பு, 

இளகமப் பருவம், திருமணம், உடற்பிணி ஆ ிய 

அகனத்திற்கும் ஆபலாெகன அளிப்பது எ.எ.எ.யின் 

நெயல்பாடாகும். 

 

இந்த எ.எ.எ. உண்கமயில், ெமுதாயத்தின் 

உறுப்பினர் ளுக்கு இகடபய, நபற்பறார், குடும்பம், 

வாழ்க்க கய அச்சுறுத்தும் பொய் ள், குழந்கத வளர்ப்பு 

பல்பவறு வக யான குடும்ப வளர்ச்ெி ெிகல, குழந்கத ள் 

 ல்வித் திட்டங் ள் ஆ ியவற்றில்  வனம் நெலுத்தும். 

 

பணி நதாண்டு மற்றும் ெமுதாயச் நெயல் ள் உயரிய 

பண்பாட்டுக்குத் தகல வணங் ிச் ெமுதாயம் நதாடர்பான 

பணி ளில் ஈடுபட்டு விழிப்புணர்விகன உண்டாக்குதல் 

எ.எ.எ. என்ற நபயரில் கூட்டு பெர்ந்த நதாழிலில் நதாழில் 



ெடவடிக்க  களயும், மி த் திறகமயா வும், மி  

நுணுக் மா வும் தரமான நபாருள் களத் தயாரிக்கும் 

எ.எ.எ. நதாழிலில் உங் ளது உதவி அனுபவங் ள் 

ஆ ியகவப் ப ிர்ந்து ந ாள்ளப்படும். ெமது பொக் ம் இதன் 

மூலம் மக் ளுக்குச் பெகவ புரிவது. உணவு அளிப்பது, 

மருந்துஅளிப்பது,  ல்வி  ற்பிப்பது, ெமுதாயத்தின் 

ஏற்றத்தாழ்வு களக் குகறப்பது பபான்றவற்றிற் ா  

இருக்கும். 

 

எ.எ.எ. ெிறுவனம் மனித வளர்ச்ெிக்கு எந்த வக யில் 

உதவுவதற்கு இயலும் என்பகத ஆராயும். ெமுதாய ெீதி, 
சுற்றுச் சூழல், ெீரழிவு, நபாறாகம, நவறுப்புணர்ச்ெி, 
அறியாகம ஆ ியவற்கற ெீக் ி வளம் நபறப் பாடுபடும். 

நெயல் ள்: அன்றாடம் எ.எ.எ.  ாகல, மாகல 

பவகள ளில் ஆத்ம பிரார்த்தகனகய பமற்ந ாள்ளும். 

ெி ழ்த்த பவண்டிய வகுப்பு ள், நதாழில் 

ஏற்படுத்துவதற் ான ெடவடிக்க  ள் ஆ ியவற்கற 

முன்னின்று பமற்ந ாள்ளும். 

 

பமலும் இந்த எ.எ.எ ந ாள்க  அளவில் தீர்மானங் கள 

ெிகறபவற்றி, அதி ார வரம்பிகன வகுத்து, பமன்கமயுறச் 

நெயல்படும். எ.எ.எ மனித ெமுதாயத்திற் ா  என்நறன்றும் 

பாடுபடும். எ.எ.எ குழுக் ளின் முதன்கமப் நபாறுப்பில் 

உள்ளவர் இகளஞனா  இருப்பார். குழுக் ள் ஒழுங்கு 

முகற ள் ெிறுவன அகமப்பு எல்லா மக் ளுக்கும் 

நென்றகடய முகறப்படுத்தப்படும்.  

 



எல்பலாருக்கும் எளிகமயான மருத்துவம் அளிப்பதற்குக் 

 ாலத்திற்கு ஏற்ற ஆயுர்பவத முகறயில் பல ஆய்வு கள 

ெடத்தி எ.எ.எ. என்ற நபயரில் தரமான மருந்து கள 

உற்பத்தி நெய்து இது எங்கும்  ிகடக்  வக  நெய்யும். 

எ.எ.எ யில் உள்ளவர் ள் மருந்து களக் க யாள்வதில் 

திறகம நபற்றவர் ளா வும் மக் ள் ெலனில் ஆர்வம் 

உள்ளவர் ளா வும் இருப்பார் ள். 

 

எ.எ.எ யில் பெர வாருங் ள்! இந்தச் ெந்தர்ப்பத்தில் உங் ள் 

வாழ்ொளில் ெல்ல எண்ணம் ெல்ல நெயல் ஆ ியவற்கற 

அகனவரும் நபறலாம்! 

“அதன் இலக்க  அம்பு ஒன்றுவது பபால அதனுடன் 

தன்மயமாகும்” 

  



Lesson 21 VOLUNTEERS 

பாடம் 21. ைமூை யைவைர்ைள் 

 

 
 

எ.எ.எ. ெமூ  பெகவயால் வாழ்க்க ப் பற்றிய 

 ண்பணாட்டம் அணுகுமுகற அகனத்தும் மாறி 
வாழ்க்க யின் அற்புதத்கத உணர்த்தி ெிகறவுடன் வாழ 

வழி வகுக் ிறது. 

 

ெமூ ப் பணி என்பது மனித வாழ்க்க  முகற கள 

ஆராய்ந்து அவற்றின் அடிப்பகடயில் வகுக் ப்பட்ட நெறி 
முகற ள் மூலம் வாழ்க்க த் தரத்திகன பமம்படுத்தவல்ல 

ஒரு துகறயாகும். இதகனப் புதிய ெகடமுகற வழி ளில் 

ஒருங் ிகணந்து மனித வாழ்க்க  ெிகலகய உயர்த்தச் 

நெயல்படுபவர் ள் தான் எ.எ.எ. யின் ெமூ  பெவ ர் ள். 

 

இந்த வளர்ந்த ெமுதாயத்தில் பெகவ பற்றிய  ருத்து ள் 

அகனத்கதயும் நதரிந்தும் கூடச் ெரியான முகறயில் வழி 
ெடத்த இயலாத  ாரணத்தால் ெமக்குச் பெகவயின் ெிறப்கப 

அறியும் வாய்ப்புக்  ிட்டியதில்கல. இயல்பான பெகவகய 

அனுபவித்து உணர்ந்து ெிகறவு அகடவது தான் ெிறந்த 



ெிகல. இந்த உயர்ந்த ெிகலகய மக் ள் அகனவரும் 

அறியச் நெய்பவர் பள எ.எ.எ யின் ெமூ  பெவ ர் ள்.  

 

இயல்பான பெகவயில் ஈடுபட்டு வாழும் வாழ்க்க பய 

ெிறந்த நெறியான வாழ்க்க யா  அகமயும். 

ஒவ்நவாருவரும் முடிந்த அளவு பெகவ நெய்வதால் இந்தச் 

ெமுதாயம் நபருமளவு முன்பனற்றம் அகட ிறது. 

இயல்பான பெகவயில் பணியாற்றுவது ொம் 

இகறவனுக்குச் நெய்யும் ெிறந்த பணியாகும். இங்கு 

இகறவனும் ொமும் இகணந்து இந்தச் ெமுதாயத்தின் 

முன்பனற்றத்திற்குப் பாடுபடுவதால் இதகன ஒரு தூய 

பவள்வியா க்  ருதி அதற் ான உண்கமயான நபாதுச் 

பெகவகய ஆற்றிட முன்வர பவண்டும். 

 

எ.எ.எ இயக் ம் ெமூ  பெகவகயப் புதிய ப ாணத்தில் 

ஆய்வு நெய்து தகுந்த வழிமுகற களக்  ாலத்திற்கு ஏற்ற 

மாற்றங் களச் நெய்து அகனவகரயும் ெமூ  பெவ ர் ளா  

மாற்று ின்றது. ஒவ்நவாரு ெமூ  பெவ ரும் ஒன்றுபட்ட 

 ருத்துடன் ெமுதாயத்தின் பவறுபாடு களக் குகறக்  வழி 
வக  கள நெய்வர். ந ாடிய ஏழ்கமகய அ ற்றுவது, 

தரமான  ல்வி முகறகய அளிப்பது மற்றும் 

பொயாளி களக்  வனத்தில் ந ாண்டு உதவுவது பபான்ற 

நெயல் களச் நெய்வர் மற்றும் ெல்ல ஆன்மீ ச் 

ெிந்தகன கள மக் ளுக்கு பு ட்டுவது, மக் கள பெரிய 

வழியில் நெறிப்படுத்துவது பபான்ற அகனத்துச் 



பெகவ களயும் பார்கவயிட்டு முழு மனத்துடன் 

நெயல்படுபவர் பள ெமூ  பெவ ர் ள். 

 

இந்தச் ெமூ  பெவ ர் ளின் பணியிகனச் ெீரிய முகறயில் 

பமம்படுத்த அவர் ளுக்கு தக்  பயிற்ெி ள் அளிக் ப்படும். 

திறகமமிக்  வல்லுெர் களக் ந ாண்டு பாடத்திட்டங் கள 

வகுத்து அதற் ான ெிகல ள் வகுக் ப்படு ின்றன. ெமூ  

பெவ ர் ள் ஒன்றிகணந்து ஆங் ாங்ப  ெிறந்த புதிய 

 ருத்துக் ள்  லந்தாய்வு நெய்ய அது வழிவக  நெய்யும். 

இந்தச் ெமூ  பெவ ர் ளுக்கு அவர் ள் நெய்யும் பெகவக்கு 

ஏற்ற அடிப்பகட ஊதியம்  ிகடக்  எ.எ.எ. யின் கூட்டு 

வணி த்தில் வழிவக  நெய்யப்படும். 

 

இயல்பான பெகவயின் ெிறப்கப அகனவரும் அறியச் 

நெய்பவர் ள் ெமூ  பெவ ர் ள் ஆவர். அவர் ள் ெமூ  

பெவ ர் ளா பவாஇ பகுதி பெர பெவ ர் ளா பவா, 
மகறமு ச் பெவ ர் ளா பவா (எ.எ.எ. யின் நபாருள் கள 

வாங்குவதன் மூலம்) உருமாற்றம் நெய்வதால் ஒவ்நவாரு 

மனிதனிடத்திலும் உள்ள மனித பெயம் வளர்ந்து 

நவளிப்பட்டுச் ெிறந்த ெமூ ச் பெவ ர் ளா ச் நெயல்படும் 

பபாது ெமுதாயத்தில் ெிறந்து ெிகறவான மனெிகறவுடன் 

இந்தச் ெமூ  பெவ ர் ள் வாழ்வார் ள். 

 

“அவன் இயல்பில் அடங் ி அமரனா ிறான்”. 

எ.எ.எ. இயல்பு  

 

 எ.எ.எ. மந்திரங் ள் 



“எ.எ.எ மந்திரங் கள ஒவ்நவாரு நெயலிலும் மனதில் 

ந ாண்டு ஈடுபடுவதின் மூலம் உயரிய ெமுதாயத்திற்கு 

வித்தா ின்றது”. 

 

எ.எ.எ. தார  மந்திரத்திற்கு வித்திட்ட மூல மந்திரம் 

உன்கன உயர்த்திக் ந ாள் என்பது ஆகும். 

 

மனித வளத்கதயும், ஏகனய வளங் களயும் ெீரிய 

முகறயில் பயன்படுத்தி பமன்கமயுறச் நெய்யும் பபாது 

உயரிய ெமுதாயம் உருவா ின்றது. இதற்குச் ெமுதாயத்தில் 

உள்ள மனிதர் ளிடம் ஒளிமயமான அற்புதமான ெிந்தகன 

மாற்றங் கள உண்டாக்குவதற் ான அறிவுத் திறகனப் 

நபறுவதற்குப் பயிற்ெி நபறுபவாரின் நபாறுப்பு களயும், 

 டகம களயும் திட்டவட்டமா  வகரயறுத்து ெிர்ணயிக்  

பவண்டும். ஒவ்நவாருவரும் அவர் ளிடம் இயல்பா பவ 

இருக்கும் ஆற்றகல உணர் ின்ற வக யில் அவர் ளுக்கு 

தியானம், பிரார்த்தகன, ஆத்ம பிரார்த்தகன 

முதலியவற்றில் எளிகமயான ெகடமுகறப் பயிற்ெி 
அளிக்  வழிவக  நெய்ய பவண்டும். ஒவ்நவாருவரும் 

அவரவர் நெய்யும் பவகல ளில் ெிகறவகடந்து 

நெயல்புரிய அவர் ளுக்கு எளிகமயான பெகவ முகறகய 

அறியச் நெய்ய பவண்டும். அவர் கள பமலும் திறகமயா  

உகழக் ச் நெய்தல் தரமான நபாருள் கள  ிகடக்  வழி 
நெய்தல் மூலம் அகனவரும் பயன் அகடந்து ஒட்டு நமாத்த 

ெமுதாயமும் ெிறப்பா  வளர்ச்ெி அகடயச் நெய்ய முடியும். 

இந்தக் குறிக்ப ாகள அகடய எ.எ.எ. யின் மந்திரங் ள் வழி 



ெடத்திச் நெல்லு ின்றன. அகவ 1. ஏற்ற தரம்     2. பமலும் 

பமலும் முன்பனற்றம் 3. நதாடர்ச்ெியான பமம்பாடு 

ஆ ியகவயாகும். இந்த மந்திரத்கத ஒவ்நவாருவரும் 

மனதில் ந ாண்டு ஒவ்நவாரு நெயலில் ஈடுபடுவதின் 

மூலம் ஒவ்நவாருவரின் குறிக்ப ாகளயும் அகடய 

முடியும். ொட்டில் உள்ள அகனத்து இயற்க  வள 

ஆதாரங் களயும் இந்த மந்திரங் களக் ந ாண்டு 

வளப்படுத்துவதன் மூலம் உயரிய ெமூ ம் அகமயும். 

 

இந்த மந்திரம் எல்லாத் துகற ளுக்கும், எல்லா 
ெி ழ்வு ளுக்கும், எல்லாச் நெயல் ளுக்கும் நபாருந்தும். 

இகவ ெமுதாய வளர்ச்ெி, நதாழில் வளர்ச்ெி, குடும்ப 

வளர்ச்ெி ஆ ியவற்றிற்கு உதவுவதுடன் அதன் ெிறப்புத் 

தன்கம, அதன் முன்பனற்றம், அதன் நதாடர்ச்ெியான 

பமம்பாடு ஆ ியவற்கறக்  ாணச் நெய் ிறது. ெமுதாயமா  

இருந்தாலும், வணி மா  இருந்தாலும், இல்லறமா  

இருந்தாலும் பமற்கூறிய வளர்ச்ெிக்கும் 

முன்பனற்றத்திற்கும் ஒவ்நவாருவருகடய 

முழுத்திறகமகயயும் முழு ஈடுபாட்கடயும் அகடய எ.எ.எ. 

வலியுறுத்து ின்றது. சுருங் க் கூறின் ொள்பதாறும் தத்தம் 

பவகல ளில் அவ்பவகலகயச் நெய்பவர் நெய்யக் கூடிய 

ெிறு ெிறு முன்பனற்றங் ள் நதாடர்ச்ெியான 

முன்பனற்றத்தில் ெிகறவான வளர்ச்ெிக்கு இது அடிப்பகடக் 

 ருத்தா  அகம ின்றது. 

 



உல  அளவில் ெமது ெமுதாயம் விரிவகடயும் பபாது நபாது 

அளவுக் கூறான நபாருளாதாரம் ெல்ல ெமுதாய வளர்ச்ெிக்கு 

முக் ியமான அடிப்பகடத் தத்துவமா  அகம ிறது. இந்தப் 

நபாருளாதாரம் ஆய்வின் அடிப்பகடயில் பதான்றியது தான். 

எ.எ.எ. கூட்டுச் ெமூ  வணி மாகும். அன்கறய ொள் முதல் 

இன்கறய ொள் வகர பெகவயின் ெிறப்கப அகனவரும் 

நதரிந்து கவத்துள்ளனர். “மக் ள் பெகவபய மப ென் 

பெகவ” என்பது பழநமாழி. ஆனால் இந்தச் பெகவயின் 

ெிறப்கப உணர்ந்து அறிய நெடுந்தூரம் பயணம் நெய்ய 

பவண்டியுள்ளது. இந்தப் பயணத்கத எ.எ.எ. கூட்டுச் ெமூ  

வர்த்த ம் எளிகமயாக்கு ின்றது. இகத பமலும் 

முழுகமயா வும் ெிறப்பா வும் வழி ெடத்த எ.எ.எ. 

மந்திரங் ள் உதவு ின்றன. இந்த மந்திரங் கள 

ஒவ்நவாருவரும்  கடப்பிடித்துச் ெிறப்பா ச் 

நெயல்படுவதன் மூலம் பெகவயின் ெிறப்கப அகனவரும் 

அறியச் நெய் ின்றது. வளமான ெமுதாயம் அகமய இது ஓர் 
ஆரம்பபம தவிர முடிவல்ல. இப்பணிக்கு எங் ளுடன் 

பெர்ந்து ஒத்துகழக்  பவண்டு ின்பறாம். பமற்கூறிய தார  

மந்திரங் ள் இன்கறய ெமுதாயத்தின் வளர்ச்ெிக்கு 

இன்றியகமயாத அம்ெங் ளாகும். 

 

“புதிய ைமுதாயத்கத உருவாக்குயவாம்”. 

“ அவன் அவகனயய அறிய யவண்டும்” 

 

 

 

 



Lesson 22 Human Intelligence 

பாடம் 22. மனித நுண்ைறிவு 

 

 
 

“தன்னுகடய இருப்பினுள் ெைரும் மனிதன் பிறப்கப 

ைடந்து விடுைிறான்.” 

 

மனித இனங் ளின் பரிணாம வளர்ச்ெி மனித புலனாய்வு 

மதிப்படீ்டில் உள்ளது. ென்நனறி மற்றும் மனித 

புலனாய்வுக்கு இகடபய இகணப்பு மனித புலனாய்வு ஒரு 

புரிதல் ெல்வாழ்வுக்கு வழி வகுக் ிறது. 

 

இது பல பரிமாணம் உள்ள நொல் ஆகும். இதற்கு பல 

விளக் ங் ள் உண்டு. நுண்ணறிவு (Intelligence) என்பது 

திட்டமிடுதல், த வல் பரிமாற்றம், பிரச்ெிகன ளுக்குத் 

தீர்வு ாணல், ப ார்கவயா  ெிந்தித்தல்,  ற்றல் 

பபான்றவற்றுக் ான திறன் கள உள்ளடக் ிய மனம் ொர்ந்த 

திறகம களத் தழுவி அகமந்த மனத்தின் இயல்பாகும். 

இது மனிதர் ளுக்கு மட்டுமல்லாமல் விலங்கு ள் 

தாவரங் ள் கூட குறிப்பிட்ட அளவு நபற்றுள்ளதா பவ 

 ருதப்படு ிறது. 



  இகதப்பற்றிய உங் ள் எண்ணங் ள் உங் ள் உள்மு  

பார்கவ  வனமா  இருக் லாம்.  டந்த  ால அனுபவங் ள் 

விதித்த  ட்டுப்பாடு கள ெீக் ி  ாற்று, உடல், ஆத்ம ெீட்டிப்பு 

குகறப்பு, பரிணாம வளர்ச்ெி, விழிப்புணர்கவ 

ஏற்படுத்து ிறது. 

 

  உல ிலுள்ள அகனத்து ஜவீராெி களயும் இயல்பான 

நுண்ணறிவு ந ாண்டு பகடத்துள்ளார். ஆனால் 

மனிதர் ளுக்கு இவற்றிற்கு பமபல பகுத்தறியும் திறன் 

ந ாண்டு பகடத்துள்ளார்.  எனபவ தான் எந்த ஜவீராெி ளும் 

நெய்ய முடியாத  புலனாய்வு மனிதர் ளுக்கு மட்டுபம தான். 

உள்மு  புலனாய்வு நெய்யும் திறன் ந ாண்டுள்ளான். 

 

   யுனிவர்ெல் புலனாய்வு மி ச்ெரியான ஒரு மனித உடகல 

இயக் வும் நதரியும். மனித புலனாய்வில் அகனத்து 

வாழ்க்க  முகற கள  ட்டுப்படுத்தும் ஒரு மனிதனின் 

உயிரற்ற உடல் நவட்டு  ாயம் ெீராக்  முடியாது. ஒரு 

முகற வாழ்க்க  என்று மக் ள் மங் ி விட்டது உள்ளது. 

மனிதனின் உயிரற்ற உடல் அதன் உள்ளார்ந்த வாழ்க்க  

ெக்தியா  உள்ளது. இந்த மனித புலனாய்வு மூலம்; 

நதாடர்ந்து வாழ்க்க  உருவா ிறது உண்கமயிபலபய 

அற்புதம். 

 

   மனித புலனாய்வு ஒரு குறிப்பிட்ட உளவியல் அகமப்பு 

மற்றும் உள்ளுறுப்பு நதாடர்புகடயதா  உள்ளது. 

அவர் ளின் நதாடர்புகடய உளவியல் அகமப்பு ள் ஒரு 

குகறபாடு அல்லது ஆற்றல் ஏற்றத்தாழ்வு  ாரணமா  



எழு ிறது. மனித புலனாய்வு திட்டம் சு ாதார ஒரு ெீரான 

ெிகல திரும்பக்  ிகடக்  ஒவ்நவாரு ெபர் உதவ 

உருவா ின்றனர். 
 

  நபரும்பாலான உயர்ெிகல உயிரினங் களப் பபாலபவ 

மனிதனும் ஒரு ெமூ  விலங்கு மனிதர் ளின் 

எண்ணங் கள நவளிப்படுத்துவதற்கும் தங் கள 

ஒழுங் கமத்துக் ந ாள்ளல் என்பவற்றுக் ா வும் நதாடர்பு 

முகற களப் பயன்படுத்து ின்றனர். மனித ெிக் லான 

ெமூ  அகமப்பு கள உருவாக் ியுள்ளனர். இவற்றுள் 

குடும்பங் ள் முதல் ொடு ள் வகரயான அகமப்புக் ள் 

அடங்கு ின்றன. மனிதர் ளுக் ிகடபயயான ெமூ த் 

நதாடர்பு ள் நபருமளவுக்கு பவறுபடு ின்ற மரபு ள், 

ெடங்கு ள், நெறிமுகற ள், விழுமியங் ள், ெமூ  நெறி ள், 

ெட்டங் ள் பபான்றவற்கற உருவாக் ியுள்ளன. 

 

   ஆதி மனிதக் குடியுருப்பு ள் ெீர் எவ்வளவு அரு ாகமயில் 

இருக் ின்றது என்பகத  ருத்தில் ந ாண்டு 

அகமக் ப்பட்டன. அத்துடன் வாழ்க்க க்குத் பதகவயான 

இயற்க  வளங் ள் பயிரிடுவதற் ான ஏற்ற ெிலம் 

 ால்ெகடவளர்ப்புக்கு ஏற்ற சூழல் என்பனவற்பறாடு 

பவட்கடயாடுவதற்கு தகுந்த விலங்கு பல்வக  சுகம 

ந ாண்ட சூழல் என்பனவும்  ருத்தில் ந ாள்ளப்பட்டன. 

நதாழில் நுட்ப வளர்ச்ெியுடன் தனது வாழ்க்க  முகற கள 

ெீர்ப்பாெனம்  ட்டுமானம் பபாக்குவரத்து பண்டங் ள் 

உற்பத்தி  ாடழிப்பு என்பனவற்றின் மூலம் மனிதன் புவிகய 



மாற்றும் வல்லகம பகடத்தவன். இவ்வாறான திட்டமிட்ட 

மாற்றங் ள் நவப்ப ெிகலக்கு ஏற்றவாறு தனது உகறவிடம் 

மற்றும் ஆகட ள் பமம்படுத்துதல் க  இருப்பில் இருக்கும் 

உணவின் அளகவ அதி ரித்தல் வளங் களயும் மற்றும் 

அரு ாகமயில் உள்ள குடியிருப்பு களயும் இலகுவா  

அணுகுதல் பபான்ற குறிக்ப ாள் கள கமயப்படுத்தி 
பமற்ந ாள்ளப்பட்டன. 

 

  நபரிய அளவிலான வர்த்த  மற்றும் பபாக்குவரத்து 

உள் ட்டகமப்பு ளின் வருக யால் வளங் ளுக்கு 

அரு ாகமயில் இருக்  பவண்டும் என்ற பதகவ குகறயத் 

நதாடங் ியதுடன் பல இடங் ளில் இந்தக்  ாரணி ெனத் 

நதாக யின் வளர்ச்ெிக்ப ா வழீ்ச்ெிக்ப ா இனிபமலும் 

பின்னாலிருக்கும் ெக்தியா  இல்லாமல் பபானது ஆயினும் 

ஒரு மனித ெகடமுகற மாறும் பபாது அதுபவ ெனத் 

நதாக  மாற்றத்திற்கு ஒரு முக் ிய  ாரணியா  

அகமந்தது. மனித கமய ெரம்பு மண்டலத்தின் முக் ியமான 

கமய பகுதியா  மனித மூகள நெயல்படுவதுடன் நமாத்த 

சுற்று ெரம்பு மண்டலத்கதயும்  ட்டுப்படுத்தும் உறுப்பா  

நெயல்படு ிறது. மனித மூகளயானது சுவாெம் உணவு 

ெமிபாடு பபான்று எண்ணாமல் தானா  ெி ழும் ெி ழ்வு கள 

 ட்டுப்படுத்துவதற்கு பமல் அதி மா  ெிகனவு ள் 

பகுத்தறிவு மற்றும்  ற்பகன வாதம் பபான்ற பமம்பட்ட 

ெிக் லா  ெி ழ்வு களயும் ஆள் ிறது. இவ்வக யான 

புலனுனர்வு ள் மனம் என்னும் எண்ணக்  ருகவ 

உருவாக்குவதுடன் இதன் ெடத்கத ரீதியான விகளவு ள் 



உளவியல் துகறயில் விரிவா  ஆராயப்பட்டும் 

படிக் ப்பட்டும் வரு ின்றன. 

 

   நபாதுவா  இவ்வக யான ெிக் லான ெடவடிக்க  கள 

க யாளக்கூடிய ஆற்றல் ந ாண்ட மனித மூகள இதுவகர 
அறியப்பட்ட விலங்கு ளிபலபய அதி  நுண்ணறிவு ஆற்றல் 

ந ாண்டதா  உள்ளது. இவ்வுல ில் உள்ள ஏகனய ெில 

விலங்கு ளாலும் அகவ ளின் உள்ளுணர்வு மற்றும் 

வி டம் என்பவற்கறக் ந ாண்டு எளிய ெட்டகமப்பு ள் 

 ருவி ள் பபான்றவற்கற உருவாக்  முடிந்தாலும் 

மனிதனின் இம்மூகள  ட்டகமப்பானது எல்லாவற்றிலும் 

மி ப் பரந்ததா வும் மி  ெிக் லானதா வும்  ருதப்படு ிறது. 

அத்துடன் இது  ாலத்துக்கு  ாலம் நதாடர்ச்ெியா  பமம்பட்ட 

மாற்றங் கள அகடந்து வரு ிறது.  

 

  மனிதர் ள் நபரிய ெிக் லான ெமூ  குழுக் ளா  

முகன ின்றனர் ஏகனய எல்லா விலங்கு களயும் விட 

மனிதர் ள் சுய நவளிப்பாடு கள மற்றவர் ளுடன் ப ிர்ந்து 

பரிமாறவும் ெிந்தகன கள நவளிப்படுத்துவதுடன் குழுவா  

இகணந்து நெயல்படவும் ெிபுணத்துவம் நபற்றுள்ளதால் 

ஒத்துகழப்பு மற்றும் பபாட்டியிடும் குழுக் ள் ந ாண்ட 

ெிக் லான ெமூ   ட்டகமப்பு கள மனிதர் ள் 

உருவாக் ியுள்ளனர். மனித குழுக் ளின் அளவு ள் ஒரு தனி 
குடும்பத்திலிருந்து ஒரு நபரிய ொடு வகர பரந்து 

 ாணப்படு ிறது.  மனிதர் ளுக்கு இகடயிலான ெமூ  

பரிவர்த்தகன ள் ஆனது ெிறந்த  லாச்ொர மதிப்பு ள் ெமூ  



நெறி ள் மற்றும் ெடங்கு ெம்பிரதாயங் கள பபான்ற 

விடயங் கள உருவாக் ியுள்ளது.  பமற்குறிப்பிட்ட 

விடயங் ள் மனித ெமூ த்தின் அடிப்பகட மூலங் ளா  

தி ழ் ிறது. 

 

       லாச்ொரமானது மனிதர் ளின் ெிக் லான அகடயாள 

அடிப்பகட ெடத்கத ள் என இங்கு வகரயறுக் ப்படு ிறது. 

உதாரணமா  பிறப்பிபலபய மனிதர் ளுடன் உடனிகனந்து 

 ாணப்படாமலும் ெமூ  நதாடர்பு ள் மூலம் மட்டுபம  ற்றுக் 

ந ாள்ளக்கூடியதுமான அகனத்து ெடத்கத ளும் ஆகும். 

நமாழி, ெடங்கு, ெமூ  அகமப்பு, மரபு ள், ெம்பிக்க  ள், 

நதாழில் நுட்பம் என்பகவ இவற்றுள் அடங்கும்.  

 

  தனது த வல் களயும்  ருத்துக் களயும் பபச்சு மற்றும் 

எழுத்து மூலம் நவளிப்படுத்தும் மனித ஆற்றலானது மற்ற 

உயிரினங் ளுடன் ஒப்பிட முடியாத ஒன்றாகும். மற்கறய 

விலங்கு ளின் மூடிய குறி அகமப்பு கள பபாலல்லாமல் 

மனிதர் ளின் நமாழி திறந்த அகமப்புகடயது. அத்துடன் 

குறிப்பிட்ட அளவு ஒலி களயும் நொற் களயும் ந ாண்டு 

முடிவற்ற எண்ணிக்க யான அர்த்தங் கள உருவாக்கும் 

வல்லகம பகடத்தது.  

 

மனித வாழ்க்க யில் ஒரு ஒற்கற  ருமுட்கட நெல் 

பபான்ற  ருத்கத நதாடங்கு ிறது. இந்த முட்கட நெல் 

எப்பபாதும்  வளர்ந்து ஒரு மனிதன் உருவாக் ப்பட்டது. 

தந்கத துவக்  தத்துவம் தாய் வாழ்க்க  எரிெக்தி மற்றும் 

நுண்ணறிவு நதய்வ ீ ஆதாரத்கத வழங்குதல் 



தத்துவங் பளயாகும். நுண்ணறிவு  ரு முழுகமயா  

உருவாக் ப்பட்ட மனிதன் வளர்ந்து உருவாக்  அதன் 

உணர்வுதிறன் முட்கட நெல்நபாருளின் 

உள்நபாருத்தப்பட்டுள்ளது. வாழ் க கய வகரயறுக்  

நுண்ணறிவு தன் இயல்கப உணர்ந்தால் அந்த அம்ெத்திற்கு 

விழிப்புணர்வு நவளிப்படுத்தி வாழ்க்க  அறிகுறி கள 

விரிவுபடுத்து ின்றது. மனிதன் உட்பட்ட அகனத்து 

உயிரினங் ளும் ஒரு நெல் உயிர் ளில் இருந்து இயற்க  

பதர்வு ெீரற்ற மாற்றங் ள் ஆ ியவற்றால் மாற்றம் அகடந்து 

பதான்றின. 

 

இன்கறய  ால ட்டத்தில் மக் ள் ஆட்டு மந்கத பபால 

தினெரி வாழ்வின் பதகவ கள ெந்திப்பதிபலபய அவர் ள் 

வாழ்வு முடிந்து விடு ிறது.  மனிதர் ளுக்கு புலனாய்வு 

நெய்யும் ஆற்றல் உள்ளது. இந்த ஆற்றகலத் தவிர பவறு 

யாரும் எதுவும் உங் கள விடுவிக்  முடியாது.  

 

பிறப்கப  டந்து புலனாய்வது இறப்பற்ற தன்கமகய 

உணர்வது தான். உனது இருப்பின் அடித்தள அனுபவத்தில் 

இருந்து ெீ நபறக் கூடியது.. 

 

 

 

  



Lesson 23 - Innate Intelligence 

பாடம் 23. இயல்பான புலனாய்வு 

 

 

 

உடலின் புலனாய்வுக்கு இயல்பான  ல்வி முகற 

அவெியமா ிறது. உடலியக் த் தத்துவம்  கல மற்றும் 

அறிவியல் அதனுள் வாழ்க்க  என்ற பல் கல ழ த்தில் 

இகணந்துள்ளது.  

  

ஒரு மனிதன் ெரியான வழியில் தன்கன ஒருங் ிகணத்து 

இயல்ப  வாழக்  ற்றுக் ந ாள்வதற்கு இயல்பான 

புலனாய்வு  துகண புரி ின்றது. உடல், மனம், நுண்ணறிவு, 

ஆத்மா இந்த ொன்கும் இயல்பான புலனாய்வில் 

ஒருங் ிகணக் ின்றது.  

 

மனித வாழ்வின் நபாருள் மற்றும் பொக் ம் தன் இயல்கப 

உணர்ந்து நபறுவபதயாகும். மனிதனின் நொந்த நபாருள் 

மற்றும் இயல்பு பவறு உல ிபலயில்கல. இதற்கு அவனது 

வாழ்க்க யில் நவளிப்புற மூலத்தில் இருந்து ஆற்றல் 

நதாடர்ந்து பதகவப்படு ின்றது. மனித உடல் உண்கம 

இயல்பின் நவளிப்பாடு என புரிந்து அதன் ஆற்றல் 

நெயல்பாடு ளின் நதளிவு மற்றும் புரிந்துணர்ந்து அதகன 



முழுகமயா  ஆராய்ந்து அதன் முழு மூல சுய இயல்கப 

அறியும் நெயல்முகறதான் இயல்பான புலனாய்வு. 

பவதா ம நூல் கள மட்டும் படிப்பது முக் ியமல்ல, 

தரும நூல் ள் ெரியானகவதான்; ஆனால் அகவ 

ெியாயமானகவ அல்ல ெீங் ள் ெரியா ப் ப ிர்ந்து ந ாள்ள 

அகவ உதவாது. ‘இயல்பு’ என்ற வார்த்கதகய அச்ெில் 

பார்ப்பது இயல்கப அனுபவிப்பதற்குச் ெமம் அல்ல, 

இயல்பான புலனாய்வில் ெீங் பள புரிந்து ந ாள்வது தான் 

உண்கமயான ெம்பிக்க கய ஏற்படுத்தும். பல அறிவார்ந்த 

இருப்பு ஒரு மனிதன் நதரியும் மற்றும் தங் கள உள்ள 

அங் ீ ரிக்   ற்றுக் ந ாண்டால் அவற்றின் திறகன புரிந்து 

ந ாள்ள உதவும். 

 

இன்பமா  வாழ பவண்டும் என்ற ஆகெ எல்பலாருக்குபம 

இருக் ிறது. இன்பத்கத ொடி ஒவ்நவான்றின் பின்னாலும் 

ஓடு ிபறாம். புலன் ளால் அனுபவிக் ின்ற புற உல ில் 

கபத்தியக் ாரத்தனமா  ொம் நதாடர்ந்து நெயல்பட்டுக் 

ந ாண்பட இருக் ிபறாம். 

 

இயல்பான புலனாய்வு உடல் ொர்ந்த விொரகண 

அணுகுமுகறகய பயன்படுத்தி அணு  முடியும். அது 

இயல்பார்ந்த உண்கம ள் ெமக்குள்பள உள்ளது என்பகதக் 

 ாட்டும்.  இது ெரம்பு மண்டலம் மூலமா  நெயல்பட்டு 

இதன் உடலியக்  தனித்துவமானது ெரம்பு மண்டலம் 

மூலமா  நெயல்பட்டு குணப்படுத்தும் திறகன 

விழிப்பகடயச்நெய் ிறது.  இந்த இயல்பான விழிப்புணர்வு 



இல்லாமல் ெமக்குள்பள இருக்கும் பிறவி உண்கம கள 

அறிய முடியாது. 

இந்த பகடப்பாற்றல் இயல்கப பற்றிய இந்த புத்த ம் 

மனித இயல்பு மற்றும் புலனாய்வில் உள்ள 

விவாதங் களயும் அறிய நெய் ிறது.  மனித 

அறிவியலிலுள்ள ப ள்வி ளுக்கு தத்துவம் உளவியல் 

மற்றும் அகதச் ொர்ந்த துகற களச்பெர்த்துக் ந ாண்டு ஒரு 

விரிவான மதிப்படீு நெய்து இயல்பான புலனாய்வுக்கு 

அடித்தளமா  அகம ிறது. 

 

இது மனித உடலின் வடிவகமப்பு மற்றும் இயற்க  

பெரடியா  அடிப்பகடயிலான ஒரு பயா  நெறி. இதில் 

ஆத்ம உள்ளார்ந்த உறவா  உள்ளது. இது பெர்கமயுடன் 

நெயல்பட மற்றும் உடலின் இயற்க யான இயக் வியலால் 

உடலின் ஆழமான உந்துவிகெ பின்பற்றும் தன்கமகய 

ஊக்குவிக் ிறது. இன்கறய ெகடமுகறக் ப ாட்பாடு ள் 

உல ின் பல இயல்பு கள விளக் ி ெிற் ின்றது.  

 

ெம் உடலின் இயற்க யான ஒருகமப்பாடு மறு 

 ண்டுபிடிப்பு உடலின் இயல்பான புலனாய்விற்கு 

பதிலளிக் ிறது.  ெமக்குள்பள தன்கன நவளிப்படுத்த 

இயற்க க்கு உ ந்த சு ாதார ஆற்றல் ஓட்டம் மயக் ம் 

மற்றும் ம ிழ்ச்ெி அனுமதிக் ிறது. அந்த விளக் த்தின் 

அடிப்பகடயிபலபய இதன் வழியில் பரிணாம வளர்ச்ெியின் 

முன்பனற்றப் பாகதயில் மனிதகனக் ந ாண்டு 

நெல் ின்றது. 
 



நமௌனம், மனமற்றெிகல,  ாலமற்ற தன்கம ஆ ியகவ 

இயல்பான புலனாய்வின் மூலம் அறிய நெய் ின்றது. இது 

அ வழிவிழிப்புணர்வு ெிகல ளில் முன்பனறுவதற் ான 

பயிற்ெி ள்யாகும். 

 

இதன் ெகடமுகற ப ாட்பாடு ள் விரிவகடந்து 

இயல்பான புலனாய்வு முன்பனற்றப் பாகதயில் நதாடர்ந்து 

நெல்ல உதவு ின்றது. 

 

இயல்பான புலனாய்வு 
 

இயல்பான புலனாய்வில் இயல்பின் உட்நபாருகள 

உணர்வரீ் ள். 

                   

இது இயற்க யின் ெி ழ்வு ளில் ஒரு இயல்பான 

வடிவகமப்கப ெமக்குள்பள பதடும் ஒரு முகறயாகும். 

 

மனித பரிணாமத்தின் முதிர்ச்ெி முடிவில்லா 
உடலியக் த்தின் ஒரு  கல. அறிவியலில் நபரிய தத்துவம் 

இயல்பான புலனாய்வு ஒரு அதிெயம். இந்த உள்பள 

நவளிபய இருக்கும் இயல்பான சு ாதாரமா  உள்ளது. 

 

இயல்பான புலனாய்வு என்ற நொற்நறாடர் அறிவியல் 

வழிமுகறகயபய நபாதுவா  சுட்டி ெிற் ின்றது. அறிவியல் 

வழிமுகறயின் ஊடா  நபறப்படுவபத நுண்ணறிவு. ஆந்த 

நுண்ணறிவு ெீரிய அகமப்பு அடிப்பகடயிலான புலனாய்வு 

மூலம் பயன்படுத்தும் பபாது உருவாவது தான். 



நதாழில்நுட்பம் வளர்ச்ெியகடயும் வாழ்கவ உணரும் 

தன்கம ெகடமுகறக் ப ாட்பாடு ஆய்வு ள் முடிவு ள் 

இதன் வழிப் பிரிவு ளா  உள்ளது.இயல்பான புலனாவின் 

அடிப்பகடத் தத்துவம். பிரபஞ்ெமா ிய இயற்க  

பிறருகடய தயவின்றித் தாபன என்றும் உள்ளது தாபன 

இயங்கு ின்றது. ெம்மால் அவ்வியல்பு கள புலனாய்வு 

நெய்ய முடியும் என்ற அடிப்பகட ெம்பிக்க யிபலபய இது 

நெயல்படு ின்றது. இகத ொம் ொர்பற்ற ெிகலயில் 

பொக் லாம் என்பதும் இந்த வழிமுகறயின் ஒரு முக் ிய 

ெிகல. 

 

இயல்பான புலனாய்வு என்பது இவ்வுல ில் இயல்பான 

இயல்கப இயக்கும் முகறகய ஒரு ெீரான 

ஆணுகுமுகறயினூடா   ண்டறிந்து ெிருபித்து ப ிர 
முகன ிறது. ஆறிவியல் பெர் ிலான இயல்பான புலனாய்வு 

நதான்று நதாட்டு ெிலவியநதனினும் விழிப்புணர்ச்ெிக் 

 ாலபம அறிவியல் அறிவு மார்க் த்திற்கு 

அடித்தளமா யுள்ளது. 
 

இயல்பான புலனாய்வு விவாதிக்கும் பபாது ொம் அறிய 

பவண்டிய முதல் விஷயம் புலனாய்வு பற்றிய 

 ருத்துக் கள நதளிவு படுத்திக் ந ாள்ள பவண்டும். இது 

 ல்வி மற்றும்  ல்வி  ற்கும் திறகனப் பற்றி பபெ வில்கல. 

இகத புரிந்து ந ாள்ளுவது முக் ியமாகும். பள்ளியில் 

 ணினி  ற்பதன் மூலம் பல நவளிொட்டு நமாழி கள 



எளிதில் அறிய முடி ிறது. ஆனால் ெமது புலனாய்வுதுகற 

நெல்லும் திறகன அறிய பவண்டும். 

  இந்த புலனாய்வுதுகற உயிர்வாழ்வதற் ான சூழகல 

ெமக்கு உருவாக்கும்; என்ற அறிபவ ஆகும். உதாரணமா  

ென்னல் பக் த்தில் ஒரு நெடிகய கவத்தால் அது சூரிய ஒளி 
இருக்கும் பக் த்தில் அதன் இகல ள் திரும்புவகத 

அறியலாம். திரும்பவும் மாற்றி கவத்தால் அது மீண்டும் 

தனது வழக் மான நெயல்பாடு கள ஒலி இருக்கும் 

திகெகய பொக் ி இகல ள் ெ ர்ந்து இருக்கும். சூரிய 

நவளிச்ெம் பதகவ என்பகத  ண்டுபிடிக்  அதன் இகல ள் 

நவளிச்ெத்கத பொக் ி திரும்பு ிறது. அது ந ாண்ட 

புலனாய்வு அகத பதட மற்றும் ஒளி,  ாற்று, ெீர் மற்றும் 

ெத்துக் ளில் பவர் ளின் மூலம் அனுப்பி இகல ள் ஒலியின் 

பெர்க்க யால் ஆற்றல்  ிகடத்து வளர் ின்றது. ஒரு விகத 

ஒரு பசுகமயான தாவரத்திற்கு நெல்ல அனுமதிக் ிறது. 

இந்த விகதயின் நெயலாக் ம்  ாற்று, ெீர், மணல் 

இகவ ளால் ெடத்தப்படு ின்றது. இதன்  ல்வி அறிவு 

இயல்பான புலனாய்வில் இருக் ிறது. 

 

ஆனால் இந்த புலனாய்வுதுகற என்பது என்ன? அது 

எங் ிருந்து வரு ிறது? இது எப்படி பவகல நெய் ிறது? 

யாருக்கு இந்த ப ள்வி ளுக் ான பதில் நதரி ிறது. 

வாழ்க்க யின் விஷயங் ள் மூலக்கூறு ள் மற்றும் 

அணுக் ள் ெீரற்ற வசூல் இல்கல. அவர் ள் தாங் ள் 

சூழலுக்கு ஏற்ப அது நெயல்பட்டு ெிறுவனங் ள் மீது ஏற்பாடு. 

எனபவ ொம் இயல்பான புலனாய்கவ அகழக்  



பதர்ந்நதடுத்த உடல் ஒரு ஒழுங்கு உள்ளது என்று ஒரு 

அடிப்பகட ந ாள்க  ஏற்றுக்ந ாள் ிபறன். ஆனால் 

யுனிவர்ெல் புலனாய்வு பபான்று ொம் பவகல ெரியா  என்ன 

இந்த புலனாய்வுதுகற அல்லது எப்படி புரிந்து ந ாள்ளும் 

திறன் இல்கல. ெமக்கு அதில் உள்ளது மட்டுபம நதரியும். 

 

ஒரு மனிதனின் இதயம் ஒவ்நவாரு ெிமிடமும் அடிக்  

பவண்டும். எத்தகன முகற ஒரு பிறந்த குழந்கத 

நொல் ிறது என்ற இயல்பான புலனாய்வு உள்ளது. உறிஞ்ெிக் 

ந ாள் ிறது மற்றும் ஜரீணிக்  ஊட்டச்ெத்துக் ள் மற்றும் 

 ழிவு ெீக்  எப்படி எப்படி அபிவிருத்தி மற்றும் நதாற்று 

பபாராட நவள்கள இரத்த அணுக் ள் பயன்படுத்த எப்படி 

நவளிபய உதவி அதன் பதகவகய நதாடர்பு யாரும் ஒரு 

குழந்கத இந்த விஷயங் கள  ற்றுக் ந ாள்ள பவண்டும். 

இன்னும் இயல்பான புலனாய்வு மட்டுபம அந்த குழந்கத 

உள்நெயல்பாட்கட வழி ெடத்த முடியும். 

 

உண்கமகயப் புரிந்து ந ாண்டால் ொம் அதி ம் ெிந்திக்  

பவண்டியதில்கல. புலனாய்வு மிக் வர் ளா  ொம் 

இருப்பபாம். ெமக்கு உண்கம புரியாவிட்டால் இயல்கப 

விடச் ெிந்தகன ள் தான் மிகுதியா  இருக்கும். புலனாய்வு 

இல்லாமல் ெீண்டு ெிந்திப்பது மி ப் நபரிய துயரமாகும். 

உடன் பிறந்த அறிபவ இயல்பான புலனாய்வு. 
 

ஒவ்நவாரு இயற்க யின் ெி ழ்வு களயும் அந்த 

இயல்பு ள் ஊடா  ஆய்வு நெய்து அகவ 

வடிவகமக் ப்பட்பட இருக் ின்றன. இந்த இயல்பு ளில் 



நுண்ணறிவு உரியகவயா  உள்ளன. இயல்பான புலனாய்வு 

ந ாள்க  இயற்க யின் ஒழுங் ான வடிவங் கள 

ொன்றா  முன் கவத்து அறிய இருந்து என்ன அனுமானம் 

ந ாள்ள முடியும். என்பகதபய வலியுறுத்து ிறது. 
 

இக்ந ாள்க யின் படி ஒழுங் ான வடிவகமப்பின் 

இயல்பான  ாரணியா  வகரயறுக் ப்படுவது. இயற்க க்கு 

பமம்பட்டது தான் என  ண்டறியமுடியும்.  

இயல்பான புலனாய்வு  ாரணி ள் ெிக் லான 

வடிவகமப்பு கள உருவாக்கு ின்றனர். என்ற 

ந ாள்க யின் அடிப்பகடயில் ஒவ்நவாரு இயற்க யின் 

நெயலும் பகடப்பும் இவ்வியல்கப ந ாண்டிருக் ின்றன. 

 

ஒரு மனிதன் ெரியான வழியில் தன்கன ஒருங் ிகணத்து 

இயல்பா  வாழக்  ற்றுக் ந ாள்வதற்கு இயல்பான 

புலனாய்வு  துகண புரி ின்றது. உடல், மனம், நுண்ணறிவு, 

ஆத்மா இந்த ொன்கும் இயல்பான புலனாய்வில் 

ஒருங் ிகணந்து ஒரு வழியில் நெல் ின்றது. 

 

  ெீங் ள் இருக்கும் இந்த இயல்பான புலனாய்வு மி வும் 

புத்திொலி அது அகனத்து ெிகல ளில் ெரியானதா என்பகத 

ெீங் ள் நெய்ய உதவும் உங் கள ெரியான வழியில் 

வழிெடத்தி நெல்லும் இதன் நெயல்பாடு ள் எளிதானது. 

 

   இந்த இயற்க  ெமக்கு ஏற்றவாறு வடிவகமத்துள்ளது. 

நபரும்பாலாபனார் அதற் ான வழி கள அறியாமல் 

வாழ்ந்து ந ாண்டிருக் ின்றனர். ெம் ஆழ் தன்னாட்ெி ெரம்பு 



மண்டலம் மற்றும் ெம் மூகளயின் ஆழமான பகுதி ளில் 

உள்ள அணு ல் இகவ களப் பற்றிய  ல்வி மற்றும் பயிற்ெி 
முகற ள் அவெியமா ின்றன. 

 

  இயல்பான புலனாய்வு உடல் விொரகண வடிவகமப்பு 

அறிவியல் முகறயில் ஒரு இயல்பான முழு ெிஸ்டம்ஸ் 

தற்பொதகனப் பற்றி  ல்வி மற்றும் பயிற்ெி மூலம் இந்த 

பரந்த உள்பிரபதெத்தில் நெல்லவும் இயற்க யான 

வழிமுகற கள வழிவகுக் ின்றது. 

 

  இந்த இயல்பான புலனாய்வில் ஒவ்நவாரு உயிரியல் 

உயிரினமும் அதன் நொந்த இயல்பான உளவுத்துகற எப்படி 

என்பகத எளிகமயா  எடுத்துக் ாட்டு ந ாண்டு 

பார்க் லாம். ஒரு விகத முகளப்பதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட 

சூழல் பதகவ. ெரியான சுற்றுச்சூழல்  ாரணி ள் இல்லாமல் 

வளரமுடியாத முகளத்த தாவரத்தின் இயல்பான புலனாய்வு 

ந ாண்டு மண்  ீபழ அதன் பவர் கள அனுப்பு ிறது. அந்த 

விகதயின் உகற பமல் பொக் ி ெ ர்ந்து அதன் இகல ள் 

இயற்க  ஒலி இல்லாமல் வளரத் துவங்கு ிறது. இது அந்த 

தாவரத்தின் இயல்பான புலணறிவு மூலம் அதன் நொந்த 

உள் ஞானம் நபற்றிருக் ின்றது. 

 

  மனித உடலின் வடிவகமப்பு மற்றும் இயற்க  

அடிப்பகடயிலான ஒரு பயா  நெறியும் உள்ளார்ந்த உறவும் 

உள்ளது. இகத பெர்கமயுடன் இலக் ினால் உடலில் 

ஆழமான உந்து விகெகய உந்துவித்து ெல்லறிவு ெம்பிக்க  

பெர்கம முதலியவற்றின் ெிகலப்புத் தன்கமகய 



அர்ப்பணித்து இந்த  லியு த்கதயும் எதிர்த்து ெிற்  வழி 
உருவாக்கு ின்றது. 

 

 ெம் பரிணாமத்கத  டந்து தற்பபாகதய இந்த பெரம் 

உடல் விொரகணயில் துப்பு இகணப்பதன்மூலம் இயல்பான 

புலனாய்வு புதிய அதி ாரத்தின் பபரதிர்வு ளில் உருமாற்றம் 

ந ாண்டு ஆராய முடி ிறது. இந்த உடல்ொர்ந்த 

விொரகணக்கு நவற்றிக் ந ாண்டு ஒருங் ிகணக்  ெமது  

புலனாய்வுக்கு தாவி ந ாண்டு இயற்க  ொர்ந்த 

முன்பனற்றத்திற்கு முரண்பாடாய் உள்ளது.  இயல்பான 

புலனாய்வு மீண்டும் இகண ின்றது. 

 

இந்த இயல்பான புலனாய்வு ஒரு ெம்பிக்க பயாடு வாழ 

வாக்குறுதி அளிக் ின்றது. மனித இயல்பின் புரிதல் அகடய 

நெய் ிறது. 

இயல்பான புலனாய்வு உங் ளுக்கு வழி ாட்டு ின்றது. 

ஒருங் ிகணக் ிறது மற்றும் பராமரிக் ின்றது. இதற்கு 

உங் ளிடம் ஒரு உள் ஞானம் அகமந்துள்ளது. இது உங் ள் 

உடலில் உள்ள இயல்பான நெயல்பாடு ளில் உள் 

ஞானத்கத இயல்பான புலனாய்வால் அறிய முடி ிறது. இது 

ெமெிகல நெயல்பாடு உடல் உ ந்த ெிகலயில் உள்ள 

விஷயம். ஒரு முழுகமயான வாழ்க்க யின் வாழ்க்க  

நவளிப்பாடு. 

 

ொம் எண்ணங் ளிலிருந்து விடுதகல நபற்று 

இயல்பு கள  வனிக் த் நதாடங்கும் பபாது எண்ணங் ள் 

ொதாரண ெிகலயில் அதன் முக் ியத்துவத்கத 



இழக் ின்றன. முக் ியத்துவத்கத இழந்த எண்ணங் ள் 

அகவ பதான்றி மகறயும் இயக் த்தில் ெில 

இகடநவளி கள அனுமதிக் ின்றன. அத்தக ய 

எண்ணங் ளற்ற இகடநவளி ளில் ெம் மனம் அதன் 

இயல்பான விழிப்புணர்கவ மீண்டும் நபறு ிறது. அந்த 

விழிப்புணர்வு மனதின் உணரும் திறகன பமலும் 

பமம்படுத்து ிறது. இதன் மூலம் எண்ணங் ள் மனதின் 

உணர்வு ளுக்கு இடம் ந ாடுத்து ெ ரு ின்றன. ஆ  மனதின் 

உணர்வுெிகல அதி ரிக்கும் பதாறும் எண்ணங் ள் 

முக் ியத்துவத்கத இழந்து ொம் விரும்பாத ெிகலயில் 

மனகத விட்டு முற்றிலும் அ ன்று விடு ின்றன. ெம் 

வாழ்க்க  இயக் த்துக்கு இயல்பு ள் பதகவப்படும்பபாது 

பதகவக்ப ற்ற வக யில் ெம் ெண்பகன பபால 

உதவு ின்றன. 

 

மனம் எண்ணங் ளிலிருந்து விடுதகல நபறும் பபாது 

மனம் ஒரு புதிய ொம் இதுவகர அறிந்திராத ஒரு ெிகலக்கு 

மாறு ிறது. அதாவது மனதின் நவவ்;பவறு ெிகல கள 

அறியும் மனம் அந்த அறிதலின் விகளவா  தன்கன 

முற்றிலும் புதிதா  ெமது இயல்பு உணர்வு தளத்தில் 

மாற்றியகமத்துக் ந ாள் ிறது. 

 

குவாண்டம், இயற்பியல், யுனிவர்ெல் புலனாய்வு, மூல 

 டவுள் இன்னும் பல நபயர் ளில் ெம் இயல்பான 

புலனாய்விற்கு விளக் ம்  ிகடக் ின்றது 



உங் ள் இதய விண்நவளியில் துரத்கத குகறக் ிறது. 

ஆத்ம பிரார்த்தகனப் பயிற்ெி நமதுவா  மூச்கெ மற்றும் 

தற்பபாகதய தருணம் உங் ள் முன்னிகலயில் உணர இந்த 

பெரத்தில் 100% ெம்பிக்க  ந ாண்டு  வனிக்  நதாடங்கும். 

ெீங் ள் ெில மாற்றங் கள அல்லது பவறுபாட்கட  வனிக்  

பின்னர் அகனத்தும் ஒன்றாகும்.  

 

 இந்த முடிவில்லா இயல்பான புலனாய்வு ெமக்குள்பள 

இருக்கும் இயல்பு ெக்திகய அறிய நெய் ிறது. பதகவ மனித 

ஆற்றல் பமம்பாடு மற்றும் ஆளுகமத்திறகன 

அதி ரிக் ச்நெய்து ெமக்குள் உள்ள அகனத்து 

ப ள்வி ளுக்கும் பதில் கள ந ாடுக் ிறது. 

 

 

 

  



Lesson 24 Innate power 

பாடம் 24. இயல்பான ஆற்றல் 

 

 
 

”உடம்பிகன ஓம்பும் இயல்பான ஆற்றகல அறிந்து 

உடம்கப வைர்த்யதன்.” 

 

இயல்பான ஆற்றல் உடலின் இயக் த்தில் நபரும் 

பங் ாற்று ிறது என்றால் இயல்பான ஆற்றலின் நதளிவு 

உடலின் நதளிவா  மாறும்.  என்னதான் ெடக் ிறது ெம் 

உடலில்? உடலுக்கும் இயல்பான ஆற்றலுக்கும் அப்படி 

என்ன நதாடர்பு? உல ில் உள்ள இயல்பான ஆற்றல் ளின் 

இயக் த்கதயும் புரிந்து ந ாள்ள பவண்டும். உடலிலுள்ள 

இயல்பான ஆற்றல் களப் புரிந்து ந ாள்வதன் மூலம் 

உடலின் ெக்திகயயும் ொம் பயன்படுத்திக் ந ாள்ள முடியும். 

ெம் உடலின் நெல் ள் மட்டுமல்ல அதற்குள் உருவாகும் 

ஜனீ் ளும் கூட ெம் இயல்பான ஆற்றலுக்கு  ட்டுப்பட்டகவ 

என்பது தான்.    

 

மனித உடல் அற்புதமான இயந்திரம். இது புரதம், 

மாவுப்நபாருள், ெர்க் கர, ந ாழுப்பு, தாது உப்புக் ள், 

தண்ணரீ் முதலியகவ ளாலும் ஓரளவு பலவித 



கவட்டமின் ள் பெர்க்க யாலும் ஆனது என்று 

புறக் ருவி ள் ந ாண்டு ஆராய்ந்த விஞ்ஞானி ள் 

 ண்டுள்ளனர். இந்தப் நபாருள் ள் ரொயண முகறயில் 

கூடுவதாபலபய உயிர் பதான்று ிறது. அதற்கு தனிபய 

இருப்புக்  ிகடயாது என்பது இவர் ளது கூற்று. 

நமய்ஞானியர் பளா இதற்கு மாறா  இப்நபாருள் களக் 

கூட்டுவபத உயிர்தான் இவ்வுயிகரப் பலரும் பல நபயரிட்டு 

அகழக் ின்றனர். ஜவீன் என்றும், ஆத்மா என்றும், 

பிராணெக்தி என்றும் பலர் பலவாறா க் கூறு ின்றனர். 
உடல் பஞ்ெ பூதங் ளாலானது என்பது இவர் ள்  ண்டது. 

பஞ்ெபூதங் பள புரதம், மாவுப்நபாருள், ந ாழுப்பு, தாதுப் 

நபாருள், கவட்டமின் முதலியகவயா  

உருநவடுத்துள்ளன. இப்நபாருட் ள் எல்லாம் பெர்ந்து 

முப்பது ெதவி ிதம் தான். உடம்பின் எகடயில் எஞ்ெிய 

எழுபது ெதவி ிதமும் தண்ணரீ் இது மட்டுமல்லாமல் 

 ாற்றும் ஆ ாயமும் மனித யாக்க கய பிகணத்து கவத்து 

இயக்குவதில் நபரும்பங்கு வ ிக் ின்றன. உண்கம 

என்னநவன்றால், நுண்கமயிலும் நுண்கமயான ஒன்றா ிய 

இதன் மூலம் நபாருள் தான் இயல்பான ஆற்றல். 
 

மதமதப்கப அ ற்றி மனகதயும் உடகலயும் உற்ொ மா  

இயங் ச் நெய்யும் ஆற்றல் இயற்க  உணவு ளுக்குத் தான் 

இருக் ிறது. பவ  கவக் ாத இயற்க  உணகவச் ொப்பிடும் 

பபாது, உடல் உறுப்பு ளால் இலகுவா  தங் ள் 

பவகல களச் நெய்ய முடியும். பதகவயற்ற  ார்பன் ள் 

ந ாழுப்பு ள் உடலில் தங் ாது.  ழிவு ள் எளிதா  



நவளிபயறும். துளி வணீா ாமல் ெக்தி முழுதும் உடலில் 

தங்கும். அதனால் எதிர்ப்பு ெக்தி அதி ரிக்கும். எந்பொயும் 

அண்டாது. ஆயுள் அதி ரிக்கும் . 

 

உல த்கதபய இப்பபாது ெிகலகுகலயச் நெய்து வரும் 

இதய பொய், ெீரழிவு புற்று பொய் பபான்றவற்கற எதிர்த்து 

ஒழிக்கும் ெக்தி இயற்க  உணவுக்கு உண்டு என் ிறார் ள் 

மருத்துவர் ள். தகழ, இகல,  ாய் றி ள், பழங் ள், 

ந ாட்கட ள் இகவதான் இயற்க  உணவின் அங் ங் ள். 

ஒரு பழத்கதச் ொப்பிடும் பபாது ஒருொள் ஆயுள் கூடும் 

என்பார் ள். ெிலருக்கு திராட்கெ ொப்பிட்டால் ெளி பிடிக்கும். 

உடனடியா  இது ெமக்கு ஒத்துக் ந ாள்ளாது என்று ஒதுக் ி 
விடுவார் ள்.  

 

உடலில் எதிர்ப்பு ெக்தி இருந்தால் எல்லாம் தானா  

ெரியா ி விடும். பமலும் தன்பனாடு ஐக் ியப்படும் ஒரு 

உயிகர இயற்க  எப்பபாதும் வகதக் ாது. 

 

பதப்படுத்தப்பட்ட பழங் ள், ந ாட்கட ளில் 

ஆபராக் ியத்பதாடு வாழத் பதகவயான ஏ ப்பட்ட ெத்துக் ள் 

உள்ளன. உலர் திராட்கெ, அத்தி, முந்திரி, பாதாம், அக்ரூட், 

வால்ெட், பவர்க் டகல பபான்றவற்கற அன்றாட உணவில் 

பெர்த்துக் ந ாள்ள பவண்டும். 

 

ெம் உடலின் ஆபராக் ியத்கத ெிகலப்படுத்து ிற 

பவகலகய இயல்பான ஆற்றலில் வரு ிறது. இகதத்தான் 

மருத்துவர் ள் இயல்பான தடுப்பாற்றல் என்று 



அகழக் ிறார் ள். ெம் உடல் நெல் ளில் புறச்சூழல் 

 ாரணமா  ஏற்படு ிற ஏற்றத்தாழ்வு கள இயல்பான 

ஆற்றல் ெமெிகலப்படுத்து ிறது. இந்த பராமரிப்பு ெக்தியின் 

ஒபர பவகல ெமெிகலப்படுத்துவது தான். 

ெமெிகலப்படுத்துவது என்பது உடல் ொர்ந்தது மட்டுமல்ல. 

மனம் ொர்ந்ததும் தான். ெம் உடலின் இயல்பான ஆற்றல் 

உடல் ெமெிகல தவறினாலும் மனச் ெமெிகல தவறினாலும் 

அகத ெமப்படுத்து ிறது. உடல் ெமெிகல தவறுவது என்பது 

த வகமப்பு பவகல ெகடநபறும் பபாது ெமக்கு ஏற்படும் 

நதாந்தரவு ள் தான் என்பது புரி ிறது. ஆனால் மனச் 

ெமெிகல தவறுவது என்றால் என்ன மனச் ெமெிகல 

தவறுவது என்பது உணர்ச்ெிவெப்படுவகதத்தான் 

குறிக் ிறது. உணர்ச்ெி ள் என்பகவ புறச் சூழல் ளால் 

தானா த் பதான்றி தானா  மகறபகவ. அதாவது 

மனதுகடய த வகமப்பு. அப்படி தானா த் பதான்று ின்ற 

உணர்ச்ெி கள ெரிநெய் ிபறாம் பபர்வழி என்று ொம் 

நபாறுப்நபடுத்துக் ந ாள்ளும் பபாது அந்த உணர்ச்ெி ள் 

ெிகலத்து விடு ின்றன. இகதத்தான்  ிராமங் ளில் 

உணர்ச்ெி வெப்படுதல் அல்லது உணர்ச்ெியின் வெம் ொம் 

பபாய்விடுவது என்று கூறுவார் ள். 

 

ஒரு நதாந்தரவு ஏற்படு ிற பபாது இயல்பான ஆற்றல் 

உடகல ெமெிகலப்படுத்த தயாரா ிறது. ெம் உடலில் 

நதாந்தரவு ள் ஏற்படு ிற பபாது ெம் மனெிகல என்னவா  

இருக்கும். இது ப ன்ெரா இருக்குபமா இது ெர்க் கரயா  

இருக்குபமா என்ற பயம் ஏற்பட்டு மனப்பதட்டம் வந்து 



விடு ிறது. இந்த பய உணர்ச்ெிகய ொம் நொடிக்கு நொடி 

புதுப்பித்துக் ந ாள் ிபறாம். இப்பபாது மனச்ெமெிகலயும் 

குகலந்து விடு ிறது. உடலில் ஏற்படும் ஒரு நதாந்தரவு 

அகதப் பற்றிய ெம் புரிதல் இன்கமயால் மனச் 

ெமெிகலகயயும் பாதிக் ிறது.  இப்பபாது இயல்பான 

ஆற்றல் என்ன நெய்யும். 

 

இயல்பான ஆற்றல் உடகலயும் மனகதயும் ெமப்படுத்த 

இரண்டா ப் பிரி ிறது. நபாதுவா  இயல்பான ஆற்றல் 

உடகல விட மனதிற்குத் தான் முக் ியத்துவம் அளிக் ிறது. 

உடல் பாதிப்பு எந்த அளவில் இருந்தாலும் மன பாதிப்பின் 

தன்கமகயப் நபாறுத்துத்தான் இயல்பான ஆற்றல் பவகல 

நெய் ிறது. மனச் ெமெிகல தீவிரமான அளவு 

பாதிக் ப்பட்டிருந்தால் உடல் ஆபராக் ியத்கத இரண்டாம் 

பட்ெமா க்  ருதி மனகத ெிதானப் படுத்தும் பவகலயில் 

தன்கன ஈடுபடுத்திக் ந ாள் ிறது இயல்பான ஆற்றல். 

 

இயல்பான பொய் தடுப்பாற்றல் மனிதன் ஒரு 

முழுகமயான இயங் ியல் உயிரினம் என்பகத அவகன 

ஒரு இயந்திரமா ப் பாவித்து எல்லாவற்கறயும் 

தனித்தனிபய பிரித்து பார்க் ிறது. ெமது இயல்பு ெக்திகய 

ஊனமுள்ளதாக்கும் பவகலகயச் நெய்து 

ந ாண்டிருக் ின்றது. இன்கறய ஆபராக் ியம் என்ற 

பபார்கவயில் உடகல ஆபராக் ியமானதா வும், 

மனகதயும் ஆத்மாகவயும் ஊனமகடயச் நெய் ிறது. 

 



இயல்பான இயற்க  மருத்துவம் மனித உடலின் பொய் 

தடுப்பாற்றல் பற்றிய ெம்முகடய புரிதகல பன்மடங்கு 

வளர்க்  நெய் ிறது. இது மனித உடலின் இயல்பான பொய் 

தடுப்பாற்றல் ஊக்குவிக் ின்றது. 

 

பாக்டீரியம், தீண்மம்(virus), பூஞ்கெ, ஒட்டுண்ணி என்று 

பலவக யான நுண்ணுயிரி ள் ெம் உடகலத் தாக்கும் 

நபாழுது, ெம் உடகலப் பாது ாக்கும் தடுப்பாற்றல் 

அகமப்பு ள் தூண்டப்படு ின்றன. ஊக்குவிக்கும் 

தடுப்பாற்றல் அகமப்பு ள் இருவக ப்படும். அகவ 

இயல்பான தடுப்பாற்றல், மாறக்கூடிய தடுப்பாற்றல். 

 

இயல்பான தடுப்பாற்றல் என்பது, பொய் நதாற்றுவகத 

உடனடியா த் தடுக்கும் தன்கம ந ாண்டது. உடகலத் 

தாக்கும் நுண்ணுயிரி ளில் உள்ள விகளமங் ள்இ எதிர்ப்பு 

ஊக் ி ள் ெமது உடலின் தற் ாப்பு அணுக் ளின் உணர்வு 

ஏற்பி ளுடன் பெரும் பபாது இயல்பான தடுப்பாற்றல் 

தூண்டப்பட்டு நுண்ணுயிரி ள் ந ால்லப்பட்டு பொய் 

தடுக் ப்படும். இது ெம் உடலின் முதற் ட்ட பாது ாப்பு 

அரணா ின்றது. தாக்கும் நுண்ணுயிரிகய எதிர்க் த் தகுந்த 

எதிர்ப்புரதங் கள உருவாக் ி ஏதாவது ஒரு வக ச் 

நெயல்பாடு, நுண்ணுயிரி கள பெரடியா த் தாக் க் கூடிய 

ந ால்லும் உயிரணுக் கள ஊக்குவிக் ிறது.  

 

இயல்பான பொய் எதிர்ப்பாற்றல் அடிப்பகடக் 

ப ாட்பாடு களத் நதரிந்து ந ாள்ளபவா நதரிந்தாலும் 

அவற்றின் ெம்பிக்க  நபருகும் அளவு நதளிவு நபறபவா 



முயலுவதில்கல. இயற்க  இயல்பான வாழ்வுக்கு 

அவ்வழியில் உடலில் பதான்றும் துன்பங் களப் பபாக் ிக் 

ந ாள்வதற்கும் பொய் எதிர்ப்பாற்றல் இன்றியகமயாதன.  

இயல்பான இயற்க  மருத்துவத்தில் ெமது உடலின் 

இயல்பான எதிர்ப்பாற்றகல இயற்க  முகற கள 

க யாண்டு ெமக்கு இயல்பான ஆபராக் ியத்கத தரு ிறது. 

பொய் எதிர்ப்பாற்றல் அடிப்பகடக் ந ாள்க  கள நதரிந்து 

ந ாள்ளவும் அவற்கற ெம்பிக்க க் ந ாண்டு அறிய முயல 

பவண்டும். அனுபவத்தில் தகலயிலும் மார்பிலும் 

வயிற்றிலும் க  ால் ளிலும் வலி ள் வந்து ெம்கம 

வாட்டு ின்றது. இதற்கு அடிப்பகடக்  ாரணம் ெம் உடலில் 

எதிர்ப்பாற்றகல எதிர்த்து பொய்  ிருமி ளால் பொய் 

ஏற்படு ின்றது. பொய் எதிர்ப்பாற்றல் குகறயும் பபாது 

துன்பமும் பொயும் பதான்றும். உணவில் பபாதுமான 

ெத்துக் ள் இல்லாவிடில் உடலின் பொய்த் தடுப்பாற்றல் 

குகற ிறது. 

 

உடம்பின் பதகவக்கு ொம் உணவு உண் ிபறாம். அதில் 

பவண்டியகத எடுத்துக் ந ாண்டு பவண்டாதகத விட்டு 

விடு ின்றது. பவண்டாதது நவளிபயற்றப்படபவண்டும். 

இகவ ஏபதா ஒரு  ாரணத்தால் அவ்வப்பபாது 

நவளிபயற்றப்படாமல் உள்பள வயிற்றிபலா 
மலக்குடலிபலா பதங் ி ெின்றால் அகவ அழு ி அல்லது 

புளித்து ெச்சுக்  ாற்றா வும் ெச்சுப் நபாருளா வும் 

மாறு ின்றன. இகவயும் நவளிபயறபவ முயல் ின்றன. 

இகவ நவளிபயறும் முயற்ெியில் அப்பகுதியில் துன்பம் 



ஏற்படுவகதத்தான் அந்தந்த இடத்கதயும் நவளிபயறும் 

பாங் ிகனயும் ஒட்டி நவவ்பவறு நபயர் ந ாடுக் ின்பறாம். 

பொயின் மூல  ாரணம் பொய் எதிர்ப்பாற்றல் குகறகவ 

ெரிநெய்வபத பொயற்ற ஆபராக் ிய வாழ்வு வாழ்வதற் ான 

வழியாகும். 

 

பொய் கள இயற்க யா  எதிர்ந ாண்டு அவற்கற 

எதிர்க் ின்ற தடுப்பு ெக்திகயப் நபறுவது பபால் நெயற்க  

முகறயிலும் பொய் கள எதிர்க்கும் ெக்திகய வளர்த்துக் 

ந ாள்ள முடியும். இகத (immunization) அல்லது 

தடுப்பாற்றல் நபறுதல் என் ின்றனர். ஆன்ட்டிநஜன் 

(antigan) என்னும் புறப்நபாருட் ள் உடலினுள் பெரு ின்ற 

பபாது ஆன்ட்டிபாடீஸ் (antibodies) என்ற எதிர்ப்புப்நபாருகள 

ெமது உடல் உற்பத்தி நெய்து அதன் மூலம் ஒவ்வாத 

புறப்நபாருகள எதிர்க் ிறது. அப்பபாது ெி ழ் ின்ற உடலின் 

இயல்புக்கு மாறான நெயல்பாடு கள அலர்ஜி அல்லது 

ஒவ்வாகம என்று வான்பிர்ப  அகழத்தார். 
 

ஒரு பொய் தீவிரமா  உடகலத்தாக்கு ின்ற பபாது 

அதகன எதிர்க் ின்ற வக யில் ஏராளமான 

எண்ணிக்க யில் ஆன்ட்டிபாடீஸ் உடலில் 

பதான்று ின்றன. பின்னர் அந்த முயற்ெியில் நவற்றி நபற்று 

பொய் குணமானதும் அந்த பொகய எதிர்த்த ஆன்ட்டி பாடீஸ் 

எண்ணிக்க யில் மி வும் குகறந்து விடு ின்றன 

என்றாலும் உடலில் ெிறிய அளவில் இகவ இருந்து 

ந ாண்பட இருக் ின்றன. பிறிநதாரு முகற 



ஆன்ட்டிபாடீஸ் ள்  ிளர்ந்நதழுந்து பொய்க் ிருமி கள 

(ஆன்ட்டிநஜன்) எதிர்த்து விரட்டி பொய் வராமல் நெய்து 

விடு ின்றன. 

 

ொம் இந்த பொயின் ஆற்றகல பரம்பகர வழியா த் 

தாயிடமிருந்தும் ொபம பொயுற்று அதன்பிறகு நபற்றும் 

தடுப்பு மருந்து ளின் மூலம் நபற்றும் வளர்த்து 

ந ாள் ிபறாம். இந்த ஆன்ட்டி பாடீஸ் பல பெரங் ளில் 

ெமக்குத் நதரியாமபல பொய்க் ிருமி களயும் உடலுக்கு 

ஊறு நெய்யும் பிற புறப்நபாருள் களயும் பபாரிட்டு விரட்டி 

விடு ின்றன. ெிற்ெில பவகள ளில் புறப்நபாருள் ளினால் 

உடல் கூறுணர்ச்ெி மிகுந்து (Hyper sensitivity) தாங்  

இயலாது பபா ின்ற பபாது உடலில் பல மாற்றங் ள் 

தும்மல், இருமல்,  ண், மூக் ில் ெீர் வடிதல், வகீ் ம், 

அரிப்பு, ெிவந்து பபாதல் பபான்றகவ ஏற்படு ிறது. இகதபய 

அலர்ஜி என்றனர். இகத உண்டு பண்ணும் ஆன்டிநஜன் கள 

அலர்நஜன்ஸ் (Allergens) அல்லது ஒவ்வாகம என்றனர். 
இந்த ஒவ்வாகம உணர்வு அல்லது இயல்பு எல்பலாருக்கும் 

ஒன்று பபால் இருப்பதில்கல. ஒருவருக்ந ாருவர் நபரிதும் 

மாறுபடு ிறது.  

 

 தடுப்பாற்றகல உயர்த்துவதில் விட்டமின்னு நபரும் 

பங்கு வ ிக் ிறது என்று தற்பபாது அறிவியலார் ெடுவில் 

பபெப்படு ிறது. உடலில் விட்டமின்னு குகறவு 

பாக்டீரியாக் கள அழித்துண்ணும் நெல் ளின் 

நெயல்பாட்கட மந்தப்படுத்து ிறது. அதனால் பொய்த் 



நதாற்று எளிதா  ஏற்படு ிறது என்று அண்கமய ஆய்வு ள் 

குறிப்பிடு ின்றன. சூரிய ஒளியில் இருந்து விட்டமின்னு 

 ிகடக் ிறநதன்றாலும் மீன் எண்நணயிலும் 

நெறிவுட்டப்பட்ட பாலிலும் விட்டமின்னு மிகுந்துள்ளது. 

மனித உடல் தானியங் ி இயந்திரம். அதற்கு ஒரு வாய்ப்பு 

ந ாடுத்தால் இயல்பா  தாபன சூழ்ெிகலயுடனும் 

இயற்க யுடனும் ெமெிகல எய்தும் ஆற்றல் நபறும். 

 

 

 இயல்பாற்றல் உடம்பிலுள்ள பிராணெக்திகய 

அதி ப்படுத்தி  ழிவு கள நவளிபயற்றி இயல்பான 

இயற்க  ஆபராக் ியத்திற்கு வழி நெய் ின்றது. ொம் ெமது 

உடகல எவ்வளவு  ருத்பதாடு பபணிக்  ாக் ின்பறாபமா 
அபத அளவு ெம் உடலும் ெம்கமக்  ாக்கும். பொநயதிர்ப்பு 

மண்டலம் ஒரு பிறவி பொநயதிர்ப்பு அகமப்பு மற்றும் ஒரு 

த வகமப்பு பொநயதிர்ப்பு அகமப்கப ந ாண்டுள்ளது. 

இயல்பான எளிய பயிற்ெி ளினால் மட்டுபம ஒருவரது 

இயல்பான ஆற்றல் திறன் உயர முடியும். 

 

”இயல்பாற்றயலாடு இகைந்து ெமது இயல்கப அறிவயத 

ைிறந்தது. எனயவ ெம் முயற்ைிைளும் ெம் இயல்புக்கு 

இகைந்ததாையவ இருக்ையவண்டும்” 

 

 

 

 

  



Lesson 25 - Innate Health 

பாடம் 25. இயல்பான ஆயராக்ைியம் 

 

 

 

    ொம் வாழும் வக யில் ஏபதா ஒருவக யில் உல ின் 

இயக் வியலுக்கு இயல்பானதா  அகமயும்பபாது 

பகடப்பின் நபாருள் ொர்ந்து ெிற் ிறது.  இயல்பான 

வாழ்வின் பதடலில் இயற்க  இகணந்து ெிற் ிறது. 
 

   ெம் வாழ்க்க கய உள்மு மா ப் பார்க்கும் பபாது, 

இயல்கபப் பற்றிய ெமது  ண்பணாட்டத்தில் ஒரு மாற்றம் 

ஏற்படு ிறது. ஆபராக் ியத்கதப்  பற்றி ஒரு புதிய 

முன்பனாக் ம் நபறுவதன்மூலம் ஒரு புரிதல் 

உண்டா ின்றது. இதனால் சு ாதார உணர்வுடன் ஆபராக் ிய 

வாழ்க்க  அகம ின்றது. உடலின் பொய் ெீக்குவதன் 

மூலம், வாழ்க்க த்தரத்கத பமம்படுத்தித் தன்கன மீண்டும் 

தங் ளின் நொந்த இயல்பான ஆபராக் ியத்தரத்திற்கு 

அகழத்துச்நெல் ிறது. 

 



  இயல்பான இயற்க  மருத்துவ முகற இயல்பான 

ஆபராக் ியத்திற்கு ஒரு விரிவான பார்கவகய வழங் ி 
ெம்மிடம் உள்ள வளங் கள இகணப்பதன் மூலம் உடலில் 

உள்ள உள்ளுணர்வு. ஆற்றகல அதி ரிக் ச்நெய் ிறது. இது 

உடலுக்குள் பொய் ளினால் ஏற்படுத்தும் தகட கள ெீக்கும் 

ஒரு முகறயாகும்.   இந்த மருத்துவத்தின் தாவரவியல் 

மருந்து ள், உடலில் உள்ள உள்ளுணர்வு ளுக்கு ெக்திகய 

அதி ரிக் ச்நெய் ின்றன.  

 

  இயல்பான இயற்க  வழியில், உடலில் ெமெிகல 

நுகழவதன் விகளவா  பொய் எதிர்ப்புத்திறகன அதி ரித்து 

இயல்பான ெி ிச்கெக்கு இம்மருத்துவம் வழிவகுக் ிறது.  

இந்த இயல்பான இயற்க  மருத்துவம் பாரம்பரியம் மற்றும் 

அறிவியல் ொன்று ளுடன் ெிரூபிக் ப்பட்டுள்ளது. இது 

பொய் கள எதிர்க்கும் ஆற்றல், உடலின் உள்ளார்ந்த 

ஆற்றல் இருப்பகத அடிப்பகடயா க் ந ாண்டது. இதில் 

உணவுக் ட்டுப்பாடு, உடற்பயிற்ெி, ெிறப்பான 

வாழ்க்க முகற மூலம் இயல்புத்திறகன பமம்படுத்துவது 

எப்படி எனக்  ற்பிக் ப்படு ிறது. 

 

   இயல்பான இயற்க  மருத்துவக்  ருத்து ள் உடல், 

மனம், ெமெிகல மற்றும் சு ாதாரத்கத மீட்கும் 

முகற களக் ந ாண்டுள்ளன. இது ெச்சுெீக்கும் முகறயில் 

உடலில் உள்ள இயல்பான நெயல்முகற களத் 

தூண்டு ிறது.  

 



   இந்தப் புத்த த்தில் உள்ள  " புரிதல் " என  ற்று இல்கல . 

தகலப்பு ள் அகனத்தும், நபரு வாழ்வுக்கு வித்தா ின்றன. 

இது மருத்துவத் துகற கள ஒன்றிகணத்து, தத்துவம், 

உளவியல் மற்றும் அகதச்ொர்ந்த துகற கள விரிவான 

மதீப்படீு நெய்து, இயல்பான ஆபராக் ியத்திற்குக் 

குறிப்புள்ளிகய வழங்கு ிறது.  இதன் மூலம் 

உள்நதளிகமகய வரபவற்று, இயல்பான 

ஆபராக் ியத்திற்கு வழிவக நெய் ிறது. இதன் நதளிவு 

மூலம் உடல்-மனம்-ஆத்மா இவற்றின் ஆபராக் ியத்திற்கு 

வழி  ிகடத்து அடுத்த ெிகல வாழ்தகல அறியச்நெய் ிறது. 

ஆபராக் ிய உணர்தல் மதிப்படீு ள், ஆபராக் ியமான 

உடல், ஆபராக் ியமான மனம் இவற்றின் மூலம் 

உள்நதளிகவ வரபவற்று இயல்பான ஆபராக் ியத்திற்கு 

வழிவக  நெய் ின்றது. இவற்றில் இல்பான நதளிகவ 

ஏற்படுத்தி இயல்பான ஆபராக் ியத்திற்கு வழிவக  

நெய் ிறது. இவற்றின் ஆழமான புரிதலிலிருந்து இந்த 

அ ப்பார்கவயானது மி ப் நபரிய அளவில் மாறுதல் 

ஏற்படுத்து ிறது. 

 

உண்கம விதி ள்  அடிப்பகடயா  ந ாண்டது என்று 

நபாருளா ிறது . இந்த ந ாள்க  கள நெயல்பட என்பகத 

புரிந்து ந ாண்டு ொம் அதற்கு பதிலா  அவர் ளுக்கு 

பபாராடும் அவர் கள பவகல நெய்ய முடியும் . 

உடனிகணந்த ஆபராக் ியம் புரிதல் உறிஞ்ெப்படு ிறது இது 

நதாழில் ள் எப்பபாதும்  ீபழ வரி ஒரு முன்பனற்றம் 

பார்க் ின்றன ! 



 

   பூரண ஆபராக் ியம் என்பது உங் ள் ஆற்றகல 

அதி ரித்து மனம் மற்றும் உடலுக்குப் பலதரப்பட்ட ெீடித்த 

பலகனத்தரவல்லது என்பது ஆயிரங் ாலத்து ெம் 

முன்பனார் ளின் வழிமுகறயாகும். 

 

    ெம் ஆபராக் ியம் ெம் உள் ெிகலயில் இருந்து 

துண்டிக் ப்பட்டபபாது, ெமது ெிந்தகன வழியில் இயல்கபப் 

நபறு ிறது. இதன் தடுப்பு ஆராய்ச்ெியில் இதில் விடுபட்ட 

இகணப்பு எண்ணங் ள் மற்றும் ெிந்தகன ெம் இயல்பான 

ஆபராக் ியத்திற்கு ெம்கம அகழக் ிறது. 

 

 இயல்பான ஆபராக் ியம் என்பது உடலுக்கு மட்டும் 

ஆபராக் ியம் என்பபதாடு மனம், ஆத்மா ஆபராக் ியத்கத 

உள்ளடக் ியது. இந்த இயல்பான ஆபராக் ியம் 

நதாடர்ந்தால், சு ாதார விகளவின் நபாறுப்கப 

உணர்வரீ் ள். வாழ்க்க யில் ெம்கமப்பற்றிய ெிந்தகனகய 

ெம்மால் அறிய முடியும்.  

 

 ெிந்தகன பற்றிக்  ற்றல் மற்றும் நொந்தச் ெிந்தகனகய 

பார்த்துவிட்டு எப்படி இயல்கபயும், சு ாதார நதாடர்கபயும் 

பாதிக் ிறது.  ொம் ெம்கம ஒரு முழு புதிய உண்கமகயச் 

ெிந்திக்  முடியும். ொம் ெமது நவளிப்புறச் சூழலால் எந்தப் 

பயனும் இல்கல. ொம் இந்த இயற்க யின் ெக்திகயத் 

நதளிவா  உணரும் பபாதும், புதிய நவளிச்ெத்கதப் 

பார்க்கும்பபாதும் ெம் பவகல ளிலும் குடும்பத்திலும் புதிய 

உற்ொ ம் நபருகும். 



 

ெல்வாழ்கவ ஆபராக் ியம் என்றும் சு ம் என்றும் 

கூறு ிபறாம். ஆபராக் ியம் தான் ஆக்  வாழ்விற்கு 

அடிப்பகடயானது. நபாதுவா  பொயின்கமபய 

ஆபராக் ியம் என்று ெிலர்  ருது ின்றனர். ஆனால் 

ஆபராக் ியத்திற்கு மூன்று பக் ங் ள் இருக் ின்றன. ஒரு 

நபாருளுக்கு அ லம், ெீளம், உயரம் என்ற மூன்று பக் ங் ள் 

இருப்பது பபால ஆபராக் ியத்திற்கு மூன்று பக் ங் ள் 

உண்டு. உடற்குகற மனத்கதப் பாதிக்கும். மனெிகலயும் 

ஆத்மாகவப் பாதிக் பவ நெய்யும். ெமூ ச் சூழல் 

மூன்கறயும் பாதிக்கும். இம்மூன்றும் ஒன்பறாநடான்று 

நெருங் ிய நதாடர்புகடயகவ. அதுபபாலபவ ஆன்ம 

உணர்வும் உடகலயும் மனத்கதயும் மாற்ற வல்லது. 

அதுபபாலபவ உடம்பும், பிராணெக்தியும் இயங்கு ின்றன. 

பிராணெக்தி குகறந்தால் இயக் ம் குகறந்து மலத்கத 

நவளிப்படுத்தும் பவகல தகடப்படு ிறது. இரண்டாவதா , 

ெீபதாஷ்ண மாற்றங் ளில்  டி ாரம் பவ மா பவா, 
நமதுவா பவா பபா ிறமாதிரி நவப்ப மாற்றங் ளாலும், 

சூழ்ெிகல மாற்றங் ளாலும், உடலும், உடலியக் மும் 

பாதிக் ப்படும். மூன்றாவதா ,  டி ாரத்தில் நவளி 
அழுக்கு ள் நுகழந்து ெக் ரச் சுழற்ெி களத் தகட நெய்வது 

பபால் நவளி அழுக்கு ள் உடம்பினுள் நுகழவதால் உள் 

உறுப்பு ளா ிய இருதயம், நுகரயரீல்,  ல்லீரல், மண்ணரீல், 

ெிறுெீர்ப்பிரித்தி, ெிறுெீர ம், தகெக்ப ாளங் ள் 

முதலியவற்றின் இயக் ம் தகட ஏற்படலாம். இவற்றில் 

தகட ஏற்படும் நபாழுது பவண்டாத நபாருள் ளும்’ 



ெச்சுப்நபாருள் ளும் உடம்பினுள் பதங் ி ெின்று உடலுக்குத் 

துன்பம் விகளவிக் ின்றன. இகதப் புரிந்து ந ாண்டால் 

பொய்க்கு இயற்க வழி ெி ிச்கெச் நெய்வது எளிதாகும். 

பமலும் உடம்பில் நவவ்பவறு  ாரணங் ளால் துன்பம் வந்த 

பபாதிலும் மூல உருவம் ஒன்றுதான். அதாவது 

பவண்டாதவற்கற நவளிபயற்றும் முயற்ெி. 
 

  இவ்பவண்டாதகவ உணவு முதலிய பருப்நபாருளா  

இருக் லாம் அல்லது  ருத்து,  ற்பகன, எண்ணம், பபான்ற 

நுண்நபாருளா வும் இருக் லாம். நுண்ணுடம்பா ிய 

மனத்தில் ஏற்படும் ெிகனவு குகறவு ளும் பரு உடம்கபயும் 

பாதிக்கும். இதகன இவ்நவான்றுள் அடக் ிக்  ாண்பதும் 

ெி ிச்கெக்கு உதவும். 

  இந்த ஆபராக் ியத்கதப் பற்றிய ஆராய்ச்ெியில் 

பின்னகடவு, ெவால் விடும் இன்கறய சூழ்ெிகல ள் 

உள்ளன. இகத இயல்பாய் அகடய ெம்மிடம் திறனுள்ளது. 

மாறிவரும் புற ெிகல ளின் திறனுக்கு ஏற்ப உள்வலிகம 

ெம்மிடமுள்ளது.  இந்த இயல்பான ஆபராக் ியக்  ருத்து 

நபாதுவா  ஏற்றுக்ந ாள்ளப்பட்ட வகரயகறக்கு அப்பால் 

நெல் ிறது. இயல்பான ஆபராக் ியம் ஒவ்நவாரு 

மனிதனுக்கும், எல்லா பெரங் ளிலும், ொம் பிறந்தது முதல் 

ெடந்து ந ாண்டிருக் ிறது. உடல் பொய் பிறகு சு ாதாரம் 

என்ற ெமெிகல தன்கன மீட் ச்நெய் ிறது.  புது நெல் ள் 

உருவா , தருணம் இல்கல. இகத உருவாக்கும்நபாருட்டு 

எந்தக்  ருவி ள் த வல் அல்லது பிற பிற விஷயங் ள் 

பதகவயில்கல.  இந்த ஆபராக் ியம், ெம் உள் ெிகலயில் 



இருந்து தூண்டப்பட்ட பபாது, ெம் ெிந்தகன வழியில் 

நபற்றிருக் ிறது.  இந்தத் தடுப்பு ஆராய்ச்ெி, இந்த விடுபட்ட 

இகணப்பு எண்ணங் கள மற்றும் ெிந்திப்பது இயல்பான 

ஆபராக் ியத்திற்கு ெம்கம அகழத்துச் நெல் ிறது. 

 

   இயல்பான ஆபராக் ியத்தின் அறிமு ம், மனித 

உளவியலின் உடனிகணந்த ஆபராக் ியம் அணுகுமுகற 

அடிப்பகடக் ருத்துக் களச் ெில அளிக் ிறது. ‘ஆபராக் ிய 

உணர்தல்’ என்பது; ‘கமண்டு; கெக் ாலஜி மன-உளவியல்’ 

என அகழக் ப்படு ிறது. இயல்பான ஆபராக் ித்தில் ெல்; 

வாழ்கவ விட அதிருப்தி மற்றும் பொய் அடிப்பகடயில் 

தவறான அணுகுமுகறயா  உள்ளது. 

   உடல் உள்ளுறுப்புக் ளின் த வகமப்பு மி  பவ மா  

ெடக்கும். உடல் ஆபராக் ியத்திற்குத் திரும்பும். ஆனால் 

அப்படி எவ்வாறு உடகல பொக் ித் திருப்பி விடுவது மி ச் 

சுலபம்தான். உடலுகடய ெமெிகலக்குகலவு என்பது 

இயற்க யானது. அதகன ெம் முயற்ெியால் மாற்ற 

இயலாது. மாறா  அது உடலின் த வகமப்பு தான் 

நவளிபயற்றம் தான் என்பகத ொம் அறிவுப்பூர்வமா ப் 

புரிந்து ந ாண்டால் என்ன ெடக்கும். உடல் ெமெிகலக் ா ப் 

புரிதபலாடு  ாத்திருப்பபாம். இப்பபாது மனெிகலயின் 

தன்கம என்னவா  இருக்கும். உடல் மாறுதல் ள் 

இயற்க யானகவ என்று புரியும்பபாது மனம் ெமெிகல 

தவறுவதில்கல. அகதப் பற்றிய பயம் ஏற்படுவதில்கல. 

என்னுகடய உடல் என்கனச் ெரி நெய்து ந ாண்டிருக் ிறது 

என்பகத ெம்மால் உணர முடியும். இப்பபாது இயல்பான 



ஆற்றல் நூறு ெதமும் உடகல பொக் ித் 

திருப்பிவிடப்படு ிறது. உடல் மி  பவ மா த் தன்கனத் 

த வகமத்துக் ந ாள்ளும். 

 

பொய் என்றால் என்ன? ெம்முகடய வழக் மான 

பவகல களச் நெய்ய விடாமல் உடல் தரும் நதாந்தரவு ள் 

எல்லாபம ெமக்கு பொய்தான், எல்பலாருக்குபம 

தங் ளுகடய வழக் ம் பாதிக் ப்படும் பபாது நடன்ஷன் 

வந்து விடு ிறது. உடபன மருத்துவகரப் பார்த்து 

மருந்து கள ஊெி களப் பபாட்டு உடபன குணமா ி உடபன 

ெம்முகடய இயல்புக்குத் திரும்பி விட பவண்டும். இதுதான் 

அபெ மா  எல்பலாரும் ெிகனப்பது.  ஆ  பொய் என்பது 

ஒருவர் உடல்ரீதியா வும் மனரீதியா வும் பாதிப்பகடந்து 

அதனால் புறவயத்தில் அவருகடய இயல்பான ஆற்றல் 

மாறித் பதான்றும் பதாற்றம், அகடயாளம் நெயல் 

ெடவடிக்க . ஆ , பொய் என்பது ஒரு மனிதனின் உடல் மன 

இயக் த்கத ஒருங் ிகணக்கும் உயிராற்றலில் ஏற்படும் 

பாதிப்பும் அதன் விகளவா  நவளிபய பதான்றும் 

அறிகுறி ளும் ந ாண்ட நதாகுப்பு. ஆ  பொய் என்பது 

ஒருவரது இயல்பான ஆற்றல் சுபாவத்தில் 

உடல்நெயல்பாட்டில் உடலின் பாதிப்பினால் மனபமா 
மனத்தின் பாதிப்பினால் உடபலா அகட ிற உடலில் 

ஏற்படு ின்ற மாற்றங் ளின் நதாகுப்பு. 

 

  உங் ள் இயல்பான ஆபராக் ியத்கத அணுகுவது எளிது. 

ெம் மனத்தில் அகமதியா  இருக்கும் நபாழுதும் மற்றும் 



ஒரு இயல்புணர்வு ெிகலயில் இருக்கும் நபாழுது, ெம் 

உள்ஞானம் எழு ிறது. இன்று ெம் பிறவி த வல், 

விருப்பங் ள், மற்றும் வழி ாட்டுதகல அணு பவண்டும் 

என்ற ெிகலயில் ொம் முற்றிலும் புதிய  ண்பணாட்டத்தில் 

ெம் வாழ்க்க கயப் பார்க் க் கூடியகவ. ெமது பார்கவயில்; 

மங் லான பதாற்றம், எணணங் ள் இல்லாமல் ொம், ெமது 

வாழ்க்க  ெிகலயில் ஒரு நபரிய பாடத்கத அணு  

பவண்டும். இவ்வாறு ொம் ெம் இயல்பான ஆபராக் ியத்தில் 

பெர்மகற உணர்விகன அறியலாம்.  

  

 பிறப்பு முதல் இறப்பு வகர எண்ணங் ள் மூலம் நதாடர்ந்து 

நெல்லும். ொம், ெம் விழிப்புணர்வு மூலம், வாழ்க்க  

ெிகலகய உணர்வது இயல்பான ஆபராக் ியம். இந்த எளிய 

ந ாள்க  களப் புரிந்து, ெம்கம இயல்பான ெி ிச்கெ 

நெயல் ளால்; பமம்படுத்தலாம். ொம் ெம் இயல்பான 

ெி ிச்கெக் ந ாள்க  களக்  கடபிடித்து, இந்த முகறயில் 

ெம் நொந்த இயல்பான ஆபராக் ியத்கதயும், ெமது 

ஞானத்கதயும் மீட் லாம்.  

 

   ஒரு நதளிவற்ற மனெிகலயில் இருக்கும் மக் ள். 
இயல்பான ெி ிச்கெ நெய்யும் பபாது, ெம்முன் வந்து 

அவர் ளின் இயல்பான ஆபராக் ியத்கத எடுத்துச்நொல்லி 
விழிப்புணர்கவ உருவாக்குவது அவெியமாகும்.  அவர் ள் 

மனம் ஒரு பாது ாப்பற்ற ெிகலயில் இருப்பதால் இவ்வாறு 

தரக்குகறவா ச் நெயல்படு ின்றனர். அவர் ளுக்கு, 

சு ாதாரம் ஞானம் இகணக் ப்பட்டு விட்டால், அவர் ள் 



பவறு ஒரு ெடவடிக்க கயத் பதர்வு நெய்ய முடியும். ொம் 

அகனத்துச் நெய்க  ளிலும் இயற்க க்கு எதிரா ச் 

நெயல் ளில் ஈடுபடுவதால், ெமது இயல்புத் தன்கம 

ெிகதக் ப்படு ிறது. இந்தச் ெமுதாயத்தில் இயற்க யின் 

இயல்பு  ருத்தின் அடிப்பகடயில் விழிப்புணர்கவ 

உண்டாக்  பவண்டும்.  ஆழமா க் ப ளுங் ள்; மற்றும் 

முழுக் வனமும் ந ாடுக் , அவர் ளுக்கு ஒரு நபரிய 

பரிொ  இருக் ிறது. ொம் ெமது நொந்த பெர்மகற 

அகமதியான உணர்வு ெிகல பராமரிக்  பவண்டும் என்றால் 

ெீங் ள் பாது ாப்பான உணர முடியும் என்றால் அகத ெமது 

இயல்பு ெக்தி ெிறப்பா  உள்ளது என்பகத அறிய பவண்டும். 

   இயல்பான ஆபராக் ியத்தில் ெம்முகடய பங்கு என்ன? 

இயல்கபப் புரிந்து ந ாள்வது தான். அதனுகடய 

இயக் ங் ளில் குறுக் ிடுவது அல்ல. இயற்க யான 

பழக் வழக் ங் ள் உடகலப் பற்றிய இயல்பான புரிதல் 

ஆ ியகவ மனித ஆபராக் ியத்தின் மி  முக் ியமான 

அம்ெங் ள். இவற்கறத் தவிர வரு ிற மருத்துவங் ளால் 

உடல் ெலத்கத முழுகமயா  மீட்  முடியாது. 

 

மனிதனுகடய அகனத்து உடல்-உளபொய் ட்கும் 

 ாரணம், “தவறான உணவுப்பழக் மும்’ ’பபாதிய உடல் 

உகழப்பு இல்லாகமயும்’ ‘சுற்றுச் சூழல்ப டுபம’ ஆகும். 

 

   தினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று முகற  ண் கள 

மூடிக்ந ாண்டு தகல முதல்  ால் நுனிவகரயுள்ள உள்மு  

இயக் ங் களத் நதளிவா  மனக் ண்ணில் பாருங் ள். 



இதனால் இந்த வழிமுகற தரும் ெம்புவதற்குரிய இயல்பான 

ஆபராக் ியத்கத உணர்வரீ் ள். இந்தக்  ருத்து ள் ெம் 

நொந்த வாழ்கவ பமம்படுத்த முடியும். இயற்க ச் 

ெி ிச்கெயில் சுகமயான இந்த உணர்கவ எளிதாக்  

முடியும்.  இயல்;பான ஆபராக் ியம் இகணக் ப்பட்டு 

இருக்கும்பபாது ொம் உள்சு ாதார நொந்த மூலத்கத 

உணர்ந்து மற்றவர் ளுக்குச் ெிறப்பா  உதவ முடியும். 

   

அவ்வாபற மனிதனுக்கும் மனித உடல் தன்கனத் தாபன 

குணம் நெய்து ந ாள்ளும் ஆற்றலுள்ளது. மனித அறிவு 

அதற்கு உதவக்கூடியதாய் உள்ளது. இந்தத் தற் ாப்பு 

ஆற்றபல  ருவில் இருந்து முடிவு வகர உயிருக்கும் 

உடலுக்கும் பாது ாப்பு அரணா  இருக் ிறது. ொம் இந்தத் 

தற் ாப்புச் ெக்திகயப் பாது ாக் , புதுப்பிக்  உறுதிப்படுத்திக் 

ந ாள்ள உதவும். 

 

“இயல்பு ஆபராக் ியம் நபற எந்த நவளிப்புறக்  ருவியும் 

பதகவயில்கல. உடல்ெலம் மற்றும் இருப்பு ெம்முள்பள 

இயல்பா  உள்ளன.  மருத்துவத்துகறயில் இந்த இயல்பான 

ஆபராக் ியம் பிறப்புடன் தூண்டப்பட்டது. இகத 

முழுகமயா ப் புரிந்து ந ாள்ள முயல்வபத ெிறந்தது”. 
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பாடம் 26. இயல்கப யொக்ைி 
                                         

 

 
 

 

 

“இயல்பான இயற்க யின் உள்ளார்ந்த நபாருள் 

நபயரில்லாத ஆக் ிரமிப்பு ள் இயல்கப பொக் ிய 

வளர்ப்பாகும்” 

 

இயற்க  நெறிமுகற ள் வாழ்க்க க்கு அடிப்பகடயான 

கூறு ளா  உள்ளன.  இந்த இயல்பின் ஆய்வறிக்க  

இயற்க யினின்று நபறப்பட்ட இயல்பான அறிவாகும்.    

இயல்கபப் பற்றி, ஆழ்மனதில் ெிந்திப்பதன் மூலம், 

உண்கமயான புரிதகல உருவாக்கு ிறது. ஒருவருகடய 

இயல்கபப் நபாருத்து, அவருகடய நொந்த வாழ்க்க  

வகரயறுக் ப்படு ிறது. ொம் உள்ளார்ந்த இயல்புடன் பிறந்து 

இருக் ின்பறாம் என்ற ெீங் ா ெிகனப்பப ெிறந்தது. 

 



   இங்கு வழங் ப்பட்டுள்ள  ருத்துக் ள் சுயமானகவ என்று 

உறுதியளிக் வில்கல.  இகவ அகனத்தும் 

உட்நபாருளிலிருந்து நெதுக் ப்பட்டுள்ளன. உண்கமயின் 

உட்நபாருகளப் பற்றி எழுத்தில், யாருபம சுயமானது என்று 

நபாதுவா க் கூறமுடியாது. இயல்பு என்பது இங்ப  புதிய 

துவக் ம் அல்லது புதிய அர்த்தத்கத மட்டுபம குறிக்கும். 

 

  உள்மு ப்பாகத குறிக்ப ாள் பற்றி ஒரு நதளிவான 

 ருத்கத ெீங் ள் அகடய விரும்பி இருந்தால் இக் ட்டுகர 
உங் ளுக்கு உதவும் என்று ெம்பு ிபறன். இயல்கப பொக் ிய 

ெமது ெகடமுகறப்பயிற்ெி, ெமது உள்ளார்ந்த இயல்கப 

அறிதலில் வரும். 

 

  ொம் ெம் உள்ளார்ந்த இயல்பில் இருந்து வில ி, ெமது 

உணர்வுக் ருத்கத தழுவி, ெமது நவளிஉண்கமகய 

அனுமதிக்கும் படிவங் ள் மாகயபய. ெமது இருப்புதான் ெம் 

வாழ்க்க க்கு ஆதாரமா  உள்ளது. இயல்கப பொக் ிய 

பயணபம ொலச்ெிறந்தது.  

 

  “இயல்கபப் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாமல் ெமக்குள்பள 

இருக்கும் இந்தப்பிறவி உண்கமகய அறிய முடியாது”. 

  

 உல ிலுள்ள அகனத்து ஜவீராெி ளும் தனது இயல்பான 

இயல்கப ஒட்டிபய வாழ் ின்றன.ஆனால் ஆறறிவு பகடத்த 

மனிதன் தனது இயல்கப மறந்து வாழ்ந்து மடி ின்றான். 

இந்த இயல்கப உணர்வதற் ா  ந ாடுக் ப்பட்ட 

பகுத்தறியும் திறனின் அடிப்பகடகய மாற்றி மாகயதான் 



திறகமயான வாழ்க்க  என்ற நவற்றுச் ெிந்தகனயால் 

ெமது  ாலத்கத வணீடித்துக்ந ாண்டிருக் ின்பறாம். 

 

 உள்ளார்ந்த இயல்பின் முக் ியத்துவத்கதப் பற்றிய  ல்வி 
பரிணாமத்திற்கு அவெியமானது.   அதன் அறிவார்ந்த 

ெிந்தகன மற்றும் த வல் விகரவான மற்றும் துல்லியமான  

பதப்படுத்தும் திறன், ொம் இந்தப் பிறவியில்; தம்கம 

அறியும் திறகன இயல்பார்ந்த  ல்வி மூலம், முழுகமயான 

திறகன. அதன் உள்ளார்ந்த பரிசு கள அவர் ளுக்குச் 

சூழ்ெிகலகய ெமாளிப்பதற்குச் ொத மான சூழல் உள்ளது.   

 

இந்த இயல்கப பொக் ிய உண்கம இர ெியமான வக யில் 

வடிவகமக் ப்பட்டுள்ளது. சுருங் க்கூறின் ெமது இயல்பான 

ஒன்கற, நவளியில் இருந்து இந்தத் திறகன அறிய, இந்த 

ெட்டங் ளில் ெல்லிணக் மும் ெிறு ெிறு குழுக் ளா வும் 

நவவ்பவறுவிதமா  நவளிபய  ாட்ெியளிக் ின்றன.  

 

இப்பிரபஞ்ெத்திலுள்ள அகனத்து நபாருட் ளுபம 

ெமெிகலயுறபவ தவிக் ிறது. அதுபவ இப்பிரபஞ்ெ 

நபாதுவியல்பா வும் இருக் ிறது. இச்ெமனிகலகய 

அகடவபத ஒவ்நவாரு நபாருளின் முடிவான பொக்கு. 

ஏநனனில் அது அங் ிருந்பத துவங் ியுள்ளது. இந்த 

பயணத்கத அதுபவ அதன் மூல இருப்பு. ெமெிகலயான 

அவ்வியல்கப பொக் ி  கலவபத அப்நபாருளின் மூல 

ெிகலக்கு ஆனந்தமா வும் இயல்பா வும் இன்பமா வும் 

உள்ளது. இப்பிரபஞ்ெபம ஆனந்தமா வும் இயல்பா வும் 

இன்பமா வும் இருக் ிறது. நபாருள் ெிகல என்பது 



எல்கலக்குட்பட்ட தனித்தன்கம வாய்ந்தது. ெமெிகல 

என்பது எல்கலயில்லாதன்கமயது. ஒவ்நவாரு 

நபாருளுக்கும் தன் மூல இருப்கப பொக் ி  கலந்து 

ெ ர்தபல ஆனந்தமானது. இக் ாரணத்தினாபலபய ொம் 

உருவாக் ி கவத்த பழங் ால  ட்டிடங் ள் பழங் ால 

ப ாவில் ள் எல்லாம் ெிகதந்து வரு ிறது. இதுபவ 

நபாருட் ள் தன் மூல இருப்பு ெிகலகய பொக் ி  கலந்து 

ெ ர்தல் என்பது நபாருள் என் ிற ெிகல  கலந்து தன் மூல 

ெிகலக்கு திரும்புதல் எனலாம். ஆ  ஒரு நபாருள் தன் மூல 

ெிகல பொக் ி திரும்புதல் இன்பமானது. ஆனந்தமானது. 

ெமது உடல் ளிலுள்ள பல ப ாடி உயிரி ளுபம ஒவ்நவாரு 

தனித்தனி நபாருட் ள் தான். உயிர் அற்ற நபாருளுக்கும் 

உயிர் உள்ள நபாருளுக்கும் உள்ள பவறுபாடு என்னநவனில் 

உயிர் அற்ற நபாருள் பவதியியல் இயற்பியல் 

விகளவு ளின் விதிப்படி அகவ ெடந்து ந ாள் ின்றன. 

தமக்ந ன்று எந்த இச்கெயும் இல்லாது  ிடக் ின்றன. எந்தத் 

தகடயுமின்றி தன் மூல ெிகலகய பொக் ி ெ ர்வபத தீவிர 
முடிவா  இருக்கும். அதுபவ அதன் இயல்பும் கூட. ெமது 

உடலிலுள்ள பல ப ாடி உயிர் நபாருட் ளும் இதற்கு 

விதிவிலக் ல்ல! அப்படி தன் மூல இருப்கப பொக் ி 
ெ ர்தகல துவங்  பவண்டும். 

அறிவின் உச்ெ ெிகலபய இது தான். இனி இந்த மனித 

உயிரி ளுக்கு நெல் ளுக்கு இயல்பு ெிகலகய வழங்  

பவண்டும். இந்த உயிரான அறிவு தன் நபாருளின் 

தன்கமயான தன் மூல ெிகலகய பொக் ி தன் மூல 

இருப்கப பொக் ி ெ ர்தகல துவங்  பவண்டும் அல்லது 



நபாருளின் இயல்புக்கு அனுமதிக்  பவண்டும். ஆ  அந்த 

மூல இருப்புக்குள் பிரபவெிக்  பவண்டும். இதுபவ உயிரின் 

முடிவான பொக்கு. இதுபவ ஜடப்நபாருளுக்குள் அறிவு 

புகுந்ததின் பொக் ம். இது இயல்பு ெிகல. ஆனால் 

மற்றவர் ளுகடய அனுபவங் கள உற்றுப் பார்த்து தன்கன 

நெறிப்படுத்திக் ந ாள்ளும் பபரறிவாளர் ளும் 

இருக் ிறார் ள். அவர் ள் உல ாயத்தின் பற்றுக் ளின் 

விகளவு கள உணர்ந்து அதிலிருந்து விலகும் பபாது புத்தி 
கூர்கமயுள்ள அவர் ளுக்கு  கடயப்படுவதற்கு உயிர் 
ெித்தமா  இருக் ிறது. நதய்வ ீ வாழ்க்க  அவர் ளுக்கு 

உண்கம என் ிற அமுதத்கதத் திரட்டித் தரு ின்றது. 

முன்னது துன்பத்தில் உழன்றுப் பக்குவப்படுவது. பின்னது 

பூரண இன்பத்கதயும் துன்பங் களயும் ஏற்றுக் ந ாள்ளும் 

பக்குவத்கதயும் ெிரந்தர திருப்திகயயும் நபற்றுத் தரு ிறது. 

 உடல்-மனம்-புத்தியினால் நெய்யப்படும் ஒவ்நவாரு 

நெயலின் மூலமா வும் மனிதன் தன் உண்கமயான 

பமலான இயல்பா ிய நதய்வ ீத்தன்கமகய நவளிப்படுத்த 

முடியும்.  உல  வாழ்க்க யின் ஒவ்நவாரு  ணத்திலும் 

ஒவ்நவாரு நெயலிலும் ஒவ்நவாரு பரிமாற்றத்திலும் 

இயல்பின் பரிணாமத்துவத்கத நவளிப்படுத்துமாறு 

நெயல்படுவது ொம் இயல்பா  வாழ்வதற்கு ெி ராகும். 

 

  இவ்வரிய இன்றியகமயாத பதடலுக்கு முன்பனாடியா  

ெம்கம ஆட்டிப்பகடக்கும் கூட்டணியின் நதாடர்பிலிருந்து 

ெம்கம ொபம விடுவித்துக்ந ாள்ள பவண்டும். அதாவது 

உடல், மனம், புத்தி எனும் ொதனங் ளுடன் ஐக் ியமா ி 



தற்பபாது வாழ்ந்து ந ாண்டிருக் ிபறாம். இந்த ெிகலயற்ற 

உண்கமயற்ற ஐக் ிய உணர்விலிருந்து ெம்கம ொம் 

விடுவித்துக்ந ாண்டால்தான் ெம் இயல்கப உணர முடியும். 

உடல்-மனம்-புத்தியா ியகவ ொதனங் ள் 

ஐடத்தன்கமயுகடயன. இகவ ளின் மீது ொம் ந ாண்டுள்ள 

அளப்பரிய பற்றுதலினால் இந்த ஐட ொதனங் ளின் இயல்பு 

தன்கமயின் குணங் களத்தான் ெம்முகடய குணங் ளா க் 

 ருதி ொம் வாழ்ந்து ந ாண்டிருக் ிபறாம். 

 

இயற்க யின் ெட்டங் ள் ஒவ்நவான்றும் ெமது இயல்கப 

ஒவ்நவாரு வழியிலும் ெமக்குப் பபாதிக் ின்றன. 

ெர்க் கரயின் இயல்புத்தன்கம இனிப்பாகும். இனித்தால் 

தான் ெர்க் கர.  ெர்க் கரகய பார்த்தால் இனிப்புச் 

சுகவகய உணர முடியாது. அதுபபாலபவ இயல்கப 

பொக் ிச்ெிந்தித்தால் தான் ெமது இயல்கப அறிய முடியும்.  

இந்த இயல்புக்கு அந்த ஆற்றல் உள்ளதா என ஆச்ெரியமும் 

வியப்பும் அகடவரீ் ள்!. 

 

 ஆம் அத்நதய்வ ீத்தன்கம மனிதனுக்குள்பளபய உள்ளது. 

அதன் இயல்பப நதய்வ ீமானது என்ற இவ்வுண்கமயானது 

விகரந்து நதளிவா த்நதரியும்  ாலம் வரும். பெி இருக்கும் 

பபாது குழந்கத அழும்பபாது ெிகலப்புத்திறன் ள் குழந்கத 

பருவத்திபலபய ஏற்படுவது பபால, இந்த 

மனிதப்பிறப்பிலாவது இந்த பபரூண்கமகய அறிவபத 

ெிறந்தது.   

 



 மனிதர் ளின் இறுதியான இயல்கப அறிந்து 

 ற்றுக்ந ாள்ளத் நதாடர்பு மற்றும் பிற முக் ிய 

வாழ்க்க யின் நெயல்பாடு ளில் மனிதனின் ஒழுக் ம் 

மற்றும் ஆர்வத்கத ஏற்படுத்த பவண்டும். ொம் எங் ிருந்து 

வந்பதாம் எனத்நதரிய பவண்டும். ொன் ஒரு 

பகடப்பாளியா  பவண்டும் என்றால் அதற் ா  மி வும் 

 டினமா  உகழக்  பவண்டும். ொம் யார் என்று 

ஆரம்பத்தில் நதரியாது, யார் என்று அங்கு ஒரு பரிணாம 

நெயல்பாடு உள்ளது. வாழ்க்க யில் பந்தம் ெிரம்பிய இந்த 

முயற்ெியில் ஒரு பலனுமில்கல. இந்த பபாக் ிலுள்ள 

மனிதர் ளின் இயல்பான பயாெகன அறிய, மனிதர் ள் 

ெிக் லான ஒரு வாழ்க்க பய வாழ் ின்றனர். இதனால் 

வாழ்க்க யில் ஒரு பயனும் ஏற்படுவதில்கல.  இந்த 

தார்மீ  முடிவு ளின் உண்கம, தூய்கமயான அட்டவகண, 

ெிக் லான பயாெகன ள் என்ற எளிகமயான ெிந்தகனயில் 

இருந்து தயாரிக் ப்பட்ட இயல்பான அனுபவம் தான்.  

 

இந்த இயல்கப உணர்ந்து ந ாள்ளவும் ெகடமுகறயில் 

பின்பற்றவும் பதகவயான துணிகவப் பழ ிக் 

ந ாள்ளுங் ள். இந்தத் துணிவு மரணத்கதக்  ண்டு 

ெடுங் ாது. மாறா  அது மரணத்கத வரபவற் ிறது. 

தன்னுகடய இயல்கப  உணரும் ெக்திகய மனிதனுக்குக் 

ந ாடுக் ிறது. இந்தப் பிரபஞ்ெத்தில் யாரும் தன்கனக் 

ந ால்ல முடியாது என்று மனிதனுக்கு உணர்த்து ிறது. அந்த 

ெிகல வந்தால் தான் ெீங் ள் முக்தி நபற்றவர் ள். 

அப்நபாழுது தான் உங் ள் உண்கம இயல்கப உணர்வரீ் ள். 



இந்த இயல்கபப்பற்றி முதலில் ப ட் பவண்டும். பிறகு 

அகதப் பற்றிச் ெிந்திக்  பவண்டும். பின்னர் அகத தியானம் 

நெய்ய பவண்டும். 

 

நெயகல உயர்த்தியும் ெிந்திப்பகதத் தாழ்த்தியும் 

மதிப்பிடு ின்ற ஒரு பபாக்கு தற் ாலத்தில் ெிலவு ிறது. 

நெயல் ெிறந்தது தான் ஆனால் ெிந்தகனதான் அதன் 

அடிப்பகட உடல் தகெ ளின் மூலம் நவளிப்படும் 

ொதாரணமான ெக்திகயபய நெயல் என் ிபறாம். ஆனால் 

ெிந்தகனயின்றி நெயலில்கல. ஆ பவ ெிறந்த 

எண்ணங் ளால் மூகளகய ெிரப்புங் ள். ெிறந்த 

லட்ெியங் களபய ந ாள்ளுங் ள். அவற்கற 

உங் ளிடமிருந்து ஒரு பபாதும் வில  விடாதீர் ள். 

இத்தக ய ஈடுபாட்டினால் அரிய நெயல் களச் நெய்ய 

முடியும். தூய்கமயின்கமகயப் பற்றிப் பபொதீர் ள். ொம் 

எப்பபாதும் தூய்கமயானவர் பள என்று நொல்லுங் ள். ொம் 

ெிறியவர் ள். ொம் பிறந்துள்பளாம். இறக் ப் பபா ிபறாம் 

என்நறல்லாம் ெம்கம ொபம சுய மயக் த்தில்ஆழ்த்திக் 

ந ாண்டிருக் ிபறாம். எப்பபாதும் பயத்திபலபய 

ெிக் ியிருக் ிபறாம். 

 

உல த்திற்கு உதவி நெய்ய விரும்பினால் உல த்தின் மீது 

பழி பபாடாதீர் ள். உலக  இன்னும் பலவனீப்படுத்தாதீர் ள். 

பாவம் துன்பம் என்று ெீங் ள் இங்ப   ாணும் எல்லாபம 

விகளவு பள அல்லாமல் பவறு என்ன? இத்தக ய 

உபபதெத்தால் உல ம் நமன்பமலும் பலவனீம்தான் 



அகட ிறது. தாங் ள் பாவி ள் பலவனீர் ள் என்று தான் 

மனிதர் ள் குழந்கதப் பருவத்திலிருந்பத 

 ற்பிக் ப்படு ிறார் ள். மி வும் பலவனீமானவர் ள் முதல் 

எல்பலாருபம மரணமில்லாப் நபருெிகலயின் நபருகமமிகு 

வாரிசு ள் என்பற அவர் ளுக்கு உபபதெம் நெய்யுங் ள். 

குழந்கதப் பருவத்திலிருந்பத மனிதர் ளின் மனத்தில் ெல்ல 

ஆக் ப்பூர்வமான இப்படிப்பட்ட உறுதியான உதவு ின்ற 

எண்ணங் பள பதான்றட்டும்.  இப்படிப்பட்ட உறுதியான 

எண்ணங் ளுக்கு உங் ள் மனதில் இடம் ந ாடுங் ள். 

உங் ள் ெக்திகயப் பறித்து உங் கள பலவனீமாக்கும் 

எண்ணங் ளுக்கு இடபம ந ாடுக் ாதீர் ள். ொபன 

பரம்நபாருள். ொபன பரம்நபாருள் என்று உங் ள் 

மனத்திற்குள் எப்பபாதும் நொல்லுங் ள். இரவு ப லா  

உங் ள் மனத்தில் அந்த எண்ணம் ஒரு பாடலா  ஒலித்துக் 

ந ாண்பட இருக் ட்டும். மரணத்தின் தறுவாயில் கூட 

ொபன பரம்நபாருள் என்று முழங்குங் ள் அது தான் 

உண்கம. உல ின் எல்கலயற்ற ெக்தி உங் ளுக்ப  

நொந்தமானது. உங் ள் மனத்கத மகறத்துக் 

ந ாண்டிருக்கும் மூடெம்பிக்க  கள விரட்டி அடியுங் ள். 

ொம் துணிவுடன் இருப்பபாம். உண்கமகய அறியுங் ள். 

  

வாழ்க்க யில் ஒவ்நவாருவரும் பின்பற்ற பவண்டிய 

ென்நமாழி ள், ெல்நலாழுக் ம், அறநெறி ள் மற்றும் ஆற்ற 

பவண்டிய  டகம ள் அகனத்து வழி ளிலும் தான், ெம் 

இயல்கப பொக் ிச் நெல்ல முடியும். ெம் உற்றார் 
உறவினர் ள், ெண்பர் ள், வாழும் ெமூ ம் மற்றும் ொட்டிற்கு 



ொம் ஆற்ற பவண்டிய  டகம ள், மனிதபெயம், மரியாகத, 

தானம், ெல்நலண்ணம் முதலிய அகனத்தும் இயல்கப 

அறிய முன்பனாக் ிச்நெல்லும் வழி ளாகும்.  இதனால் 

உடல், மனம், ஆத்மா வழக் மான ெகடமுகற னின் 

நெ ிழ்வும் ெம்முகடய அடிப்பகட வலிகமகயயும் 

உருவாக்கு ின்றது. இதனால் இயல்பின்  வனம் அதி ரித்து 

நெறிவு அதி ரிக் ின்றது.  உடல் அகமதி இன்றியகமயாத 

ெக்தி உருவா ி உங் ள் இயல்பார்ந்த உள் இயல்கப 

இகணக்  நெயல்பாடு ள் ெடக் ின்றன. 

 

ெமூ த்தில் மக் ள் இயல்கப பொக் ிய ொட்டம் அதி  

மதிப்பிற்கு வாய்ப்பு ள் உள்ளாவது இகத விவரிப்பது 

எளிதா  இருந்தாலும் ெகடமுகற நெயலாக் ம் இல்லாத 

 ாரணத்தால் இகத அறிவது என்பது, இருக்கும் ஒன்று 

இல்லாத ஒன்றா   ாட்ெியளிக் ிறது. எனபவ இயல்கப 

பொக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு பதகவயான ஒன்றா  உள்ளது. 

ஒரு முன்கூற்று உண்கம இபத பபால ெட்ெத்திரங் ளின் 

இயக் ம் அவர் ளின் பார்கவ மூலம் முழுகமகயயும் 

விளக்  முடியாது. இயல்கபப் பற்றி முழுவதும் விளக்  

அவெியமில்கல. ஏநனனில் அது உன்னிடபம இருக் ிறது. 

அதன்  ட்டகமப்பு மற்றும்  ருத்துரு திறன் கள உறுதி 
நெய்தால் பபாதும். அதனால் ெமது ெல்ல பண்பு ளின் 

இயல்பு வலிகம நபற்று, இயல்கப பொக்கும் இனிய 

பயணம் அகமயும். 

 



ெம் பதடலில் ெமது பயணம் முடிந்து விடு ின்றது. இயல்கப 

பொக்கும் இனிய பயணபம இறுதியான பயணமாகும். 

 

“இயல்கப பொக் ிய உணர்வு, அனுபவம் மூலம் நதளிவு 

நபற்று, உள்ளார்ந்த உண்கம ள் ெமக்குள்பள உள்ளது 

என்பகதக்  ாட்டும்.” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lesson 27 - Innate knowledge 

பாடம் 27 - இயல்பார்ந்த அறிவு 

 

 
 

ஒவ்பவார் உயிரினத்தினுள்ளும் இருக்கும் ஒரு 

வக யான நுண்ணறிவுதான், அதன் வாழ்க்க கய 

இயக்கு ிறது என்றும் ெம்பு ிறது. 

 

“ொன் இயல்பா  இருக் ிபறன் என்ற கூற்கற ெிஜமாக் ி 
வாழ்பவாம்.” 

 

பார்கவயற்றவர்க்கு இருளா  இருக்கும் உல ம் 

பார்கவயுள்ளவர்க்கு ஒளியுடன்  ாட்ெி தருவது பபால 

அஞ்ஞானி ளுக்கு துன்பம் தரும் உல ம். நமய்யறிவு 

பார்கவயில் இன்பம் ெிகறந்ததா க்  ாட்ெி அளிக்கும். 

அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதகலயில் அறியப்பட்ட 

பகுதியின் இயல்பு கள கவத்பத ொம் இயற்க கய 

மதிப்பிட பவண்டும்.  அகவ நபளதி வாதத்தின் எல்கலக்கு 

உட்படுபகவயா , புறவயமானகவயா பவ உள்ளன. 

 

இயல்பார்ந்த அறிவு என்பது பரிபூரண அறிவு. அது ெம்கம 

அறிந்த பிறப  ெடக்கும். ொம் என்பது இந்த உடபலா 



மனபமா  ிகடயாது. ொன் என்பது உயிர். இகத அனுபமா  

இல்லாமல் இருக் ிறது.இகத அநுபவம் ஆக்  பவண்டும். 

இகத எல்லா ஞானி ளும் நொல்லி நென்று உள்ளனர். 
 

இதுதான் இயல்புணர்வு, அத்தகன அறிகவயும் 

அறி ிறது. இயல்புணர்வின்கம என்ற அறிகவ அறியவும் 

கூட இயல்புணர்வு பவண்டும். இருட்டா  இருக்கும் 

அகறயில் விளக்க  ஏற்றிய உடன் அங்குள்ள 

நபாருட் கள ஒளியின் மூலமா  அறி ிபறாம். அங்கு ஒரு 

நபாருளும் இல்கல என்றால், அங்கு ஒன்றுபம இல்கல 

என்ற நவறுகமகயயும்  ாட்டிக்ந ாடுப்பதுவும் அபத 

ஒளிதான். அது பபாலபவ, இருளா  இருந்த பபாது 

இருகளக்  ாட்டிக் ந ாடுப்பதுவும் அந்த ஒளி தான். அந்த 

ஒளிதான் ெம்முள்ளிருக்கும் இயல்புணர்வு. அந்த ஒளிதான் 

நவளிச்ெம் இருக்கும் பபாது கூட நவளிச்ெத்கதபய ெமக்கு 

விளக் ிகவக் ிறது. எனபவ, அறியப்படும் நபாருள் 

அகனத்கதயும் ெம் அறிவுக்கு விளங் ச் நெய்வது ெம் 

இயல்புணர்பவ. ஆனால், இந்த இயல்புணர்கவ ெமக்கு 

விளங் ச் நெய்வதற்கு பவறு அறியும் திறபனா  ருவிபயா 
 ிகடயாது. ஏநனன்றால், இயல்புணர்வு என்பது 

அறியப்படும் நபாருள் அல்ல. எப்படி எரியும் விளக்க  

விளங் ச் நெய்வதற்கு பவறு விளக்கு பதகவயில்கலபயா, 
அது பபால இயல்பார்ந்த அறிகவ அறிவதற்கு பவறு அறிவு 

பயன்படாது.  

 



அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதகல ெமது சுயத்கத 

பதடலின் ஒரு பகுதிதான் இயல்பார்ந்த அறிவு. 
 

உயிபராட்டமான ெித்தமும் வளர் ின்ற சுயஅறிபவ 

இயல்பார்ந்த அறிவு. அன்கனயின் பாகல அறியும் 

இயல்பார்ந்த அறிவுடன் இந்த உல ில் வந்துள்பளாம். அந்த 

இயல்பார்ந்த அறிகவ மறந்து புறஅறிவால் வாழ்ந்து 

ந ாண்டிருக் ின்பறாம். புறஅறிகவ வளப்படுத்தபவ ெமது 

வாழ்ொகள நெலவு நெய்து ந ாண்டிருக் ின்பறாம். இது 

வாழ்க்க கய வளப்படுத்த மட்டுபம 

பயன்படுத்தப்படு ின்றது. ொம் புறஅறிகவ வளப்படுத்தபவ 

எல்லா நெயல் ளும் நெய்து ந ாண்டிருக் ின்பறாம். ெமது 

புறஅறிவு புலன் ளுக்கு உட்பட்டது. புலன் ளின் மூலபம 

ொம் எகதயும் அறிந்து ந ாள் ிபறாம். இந்த அறிவிலிருந்து 

விடுபடும் பபாது தன்கனயறிய அறிவு எழு ின்றது ொன் 

யார்.  அ வாழ்க்க கயப் பற்றிய அறிபவ அகனத்திலும் 

ெிறந்தது. அகனத்திற்கும் அடிப்பகடயான இயல்பார்ந்த 

இயல்பான அறிவு மட்டுபம மி  முக் ியமானது 

முதன்கமயானது மற்ற அகனத்து அறிவு ளும் இரண்டாம் 

பட்ெமானகவ, ொதரணமானகவ.  

 

இயல்பார்ந்த அறிவு என்றால் என்ன என்று உங் ளுக்குத் 

நதரியுமா? எப்நபாழுதாவது உங் ள் இயல்பார்ந்த அறிவின் 

நெயல்பாட்கடக்  வனித்திருக் ிறரீ் ளா? பயத்திலிருந்து 

விடுபட்டு, இயல்பார்ந்த அறிவா  இருப்பது மனத்திற்கு 

மிகுந்த ெிரமமானக்  ாரியமா  இருக் ிறது. ெமக்கு 



இருக்கும் அறிவிலிருந்து உண்கமயான விடுதகலப் 

நபறுதல் என்றும் நபாருள்படு ின்றது. விடுதகலப் நபறுவது 

ெிரமமா  இருப்பதற்கு இதுபவ  ாரணம். ஞானம் என்றால் 

இயல்பானயறிவு என்பது நபாருள். நபாதுவா  உல ில் 

அஞ்ஞானத்கதபய அறிவு என்று ெிகனத்துக் 

ந ாண்டிருக் ிபறாம். ஆனால், ஒருவர் பிறக்கும்பபாது 

கூடபவ இருக் ின்ற இயல்பார்ந்த அறிவு தன்கனப் பற்றிய 

அறிவுதாபன ஒழிய மற்றகவநயல்லாம் 

 ற்றுக்ந ாள்வதால் நபற்றுக்ந ாள் ின்ற புற அறிவு. 

 

'அறிவு', 'அறியாகம' இரண்டும் அற்ற அறிபவ அறிந்த 

அறிவிலிருந்து விடுதகலகய உண்கமயான அறிவு. 

ஏநனன்றால் 'தன்கன உணர்தல்'  எனப்படுவதில் 'ெம்கம' 

தவிர அறிய பிறிநதான்றில்கல. எல்லா பவறுபாடு ளும் 

உதாரணமா  'ொன் அறிபவன்', 'ொன் அறிபயன்' இகவ 

அகனத்தும் அந்ெிகலயில் மகறந்து பபாகும்.  இதுபவ 

இயல்பார்ந்த அறிவு. 
 

என்றும் குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் பபாதும், 

பபாதகன வழியில் நபற்ற அறிவு ளிலிருந்து விடுதகலப் 

நபற பவண்டிய அவெியத்கதயும், விழிப்புடன்  வனித்து புற 

அறிவு நவளிவந்து என்னுள்ளிலிருந்த இயல்பார்ந்த அறிவு 

இயல்பானஅறிவு என்னும் நமய்யறிவு புலப்படும். 

 

விடுபட்ட ெிகலயில், ொர்ந்திருப்பகவ என்று 

எதுவுமின்றி, ெீங் ள் இயல்பாய் ெிற் ிறரீ் ள், மிகுந்த 

தீவரத்துடன் இவ்விஷயங் ளில்  வனம் நெலுத்துபவரின் 



உண்கம ெிகல அவ்வாறா த் தான் இருக்கும். அறிகவ 

பிறரிடமிருந்பதா, பிற நபாருட் ளிலிருந்பதா, ெீங் ள் 

அறியாத பிறரிடமிருந்பதா, ெீங் ள் அறியாத ெிகலயில் 

உங் ள் இயல்பார்ந்த அறிகவ உணர்வரீ் ள். 

 

அறிவுக்கும் மனதுக்கும் ெடக்கும் பபாராட்டம் தான் மனித 

வாழ்க்க யாகும்.  தன்கன அறிவது என்பது 

இயல்பானஅறிவின் நதாடக் மாகும். மனிதனுக்கு பவறு 

எந்த உயிரினங் ளுக்கும் இல்லாத மபனாஅறிவு 

வழங் ப்பட்டிருக் ின்றது. இம்மனத்தால் யாகவயும் 

பகுத்தறிய முடி ிறது.  ண் முதலான நபாறிவாயில் நென்று 

புற உல ா க்  ண்டு ப ட்டு உண்டு உயிர்த்து உற்று 

அறிவது மனத்தின் புறச் நெயலாகும். இச் நெயல் தீவிரமா  

நெயல்பட்டு ஒருவழிப்படும் பபாது அவ்வளவா  

விளங்கு ின்றதில்கல. அதற்கு பமல் இந்த அறிவு 

உணர்கவப் புறத்பத ஓடாது அ த்பத திருப்பி உண்கமகயப் 

பற்றி ெிந்தித்து ெிந்தித்து ஓர்கமயுறச் நெய்யப்படு ின்ற 

பபாது சுயஅறிவின் இயல்பு ெிறிது ெிறிதா  நவளிப்பட 

ஆரம்பிக் ின்றதாம். இவ்வக  அறிவினால் புலன் ளின் 

விளக் மும், மனவிளக் மும், உயிர்விளக் மும், 

ஆன்மஇயல் விளக் மும் கூட நவளியா ி உள்ளனவாம். 

இவற்றின் முடிவான ஆன்மஇயல் விளக் த்தால் 

 டவுளறிவும் படிப்படியா  நவளிப்பட்டு  ண்டு 

ந ாள்ளப்பட்டிருக் ின்றது. இக் டவுள் அறிவு தான் 

இயல்பார்ந்த அறிவா ப் பபாற்றிக் ந ாள்ளப்படு ின்றது. 



ெம் ொதாரண ெிகலயில், எல்லா புதிய அறிதல் ளும், 

ொம் முன்பப அறியும் ஏபதனும் ஒன்கற ொர்ந்து மட்டுபம 

இருக்  முடியும். எனபவ, ெமது அறிவு எப்பபாதுபம 

முழுகமயானதா  இருக்  முடியாது. இயல்பானஅறிவு 

என்பது ெம் அறிதல் எப்பபாதும் ெம் முன்னறிகவ 

ொர்ந்திராமல் முற்றிலும் புதிதா  இருக்  முடியுபமா அந்த 

அறிவு மட்டுபம ஆகும். அத்தக ய முற்றான இயல்பார்ந்த 

அறிவு அறிதல் ெம்முன் ெகடநபறும் பபாது, அங்கு எந்த 

எண்ணங் ளுக்கும் இடம் இல்கல. ெம் மூகளயில் 

அகடத்து இறுக் ி கவத்திருக்கும் எந்த ெிகனவு ளும், 

த வல் ளும் பதகவ இல்கல, ொம் முயன்று நபற்ற 

 ல்வியும் பதகவ இல்கல. 

 

ஒரு ொதாரண ொர்புெிகல அறிவு, ெிறிதளவு நெல்வம் 

ெம்மிடம் பெரு ிறது என ொம் அறியும் அறிவு ெமக்கு 

மி வும் ம ிழ்ச்ெிகயக் ந ாடுக்கும் பபாது முழு முதல் 

அறிவு, இயல்பார்ந்த அறிவு, எகதயும் ொர்ந்திராத அறிவு 

அறியப்படும் பபாது ொம் அகடயும் இன்பத்கத 

அனுமானிக்  ெிறிதளவு  ற்பகனத்திறபன பபாதுமானது. 

ஆம், இத்தக ய ஒரு ெிறிய  ற்பகனக் ான ொத்தியத்கத 

கூட அறியாமல் ொம் ெம் வாழ்க்க யின் நபரும்பகுதிகய 

வாழ்ந்து முடித்து விட்படாம். ெம் உள்ளத்கத பொக் ி 
இப்பபாது கூட ொம் திரும்பாமல் இருந்தால், இன்னும் ெிறிது 

 ாலத்தில் இந்த  ற்பகனக் ான வாய்ப்கப கூட அறியாமல் 

ொம் வாழ்க்க கய வாழ்ந்து முடித்து இறந்து இருப்பபாம். 

இத்தக ய ஒரு ெிறிய  ற்பகனக் ான வாய்ப்கப கூட 



அளிக் ாத  ல்விகய  ற்று விட்டு, ொம்  ற்றவர் ள் 

என்னும்  ற்பகனயில் மூழ் ியிருக் ிபறாம். 

 

ஆனால், இயல்பார்ந்த அறிவு என்பது, ொம் அறிந்த எந்த 

ொத்தியங் ளுடனும் வழிமுகற ளுடனும் 

நதாடர்பில்லாததா  மட்டுபம இருக்  முடியும்.  ஏநனனில், 

இயல்பானஅறிவு முற்றிலும் ொர்பு ெிகலயற்றது. அறியும் 

ஒவ்நவாரு  ணமும் புத்தம் புதியதா  அறியப்படுவது. ொம் 

அறிந்த ொத்தியங் ளுடனும் வழிமுகற ளுடனும் 

ொர்ந்திருந்தால் அது ொர்பு ெிகலயற்ற அறிவா  இருக்  

முடியாது. நமய்யறிவின் இத்தக ய ொர்புெிகலயற்ற 

தன்கமபய ொம் அறிந்தவற்றிலிருந்தும் ெம்கம ொபம 

விடுவித்துக்ந ாள்வதற் ான  பதகவகய உருவாக்கு ிறது. 

 

ொம் நபற்றிருக்கும் மனதாலும், அந்த மனதின் இயங்கு 

ெக்தியினாலும், ொம் மற்ற உயிரினங் ளிலிருந்து 

பவறுபடு ிபறாம் அல்லது ஒரு ெமுதாயம் மற்ற 

உயிரினங் களவிட உயர்ெிகலகய அகடந்து 

அகனத்கதயும் ஆதிக் ம் நெய்யும் ெக்திகயயும் 

நபற்றிருக் ிபறாம். ஆனால், அபத மனதின் இயக் ங் ளால் 

ெில, ெந்தர்ப்பங் ளில், தனி மனித அளவிபலா அல்லது 

ெமூ  அளவிபலா பிற உயிரினங் களவிட மி   ீழ் 

ெிகலகயயும் அகட ிபறாம். ஆ  மனித இனமா  ெம் 

இருப்கப உறுதி நெய்வது ெம் மனமும் அதன் 

இயக் ங் ளுபம. அத்தக ய மனகத நபற்றிருப்பதன் 

மூலம், இந்த உல ில் ெம்மால் அறியப்படும் அகனத்திற்கும் 



ொம் நபாறுப்பானவர் ள் ஆ ிபறாம் மற்ற அகனத்து 

உயிரினங் கள விட உயர்வான ெிகலகய அகடந்ததன் 

மூலம்! அந்த நபாறுப்கப ொம் ஏற்று, அதற்ப ற்ப ெடப்பதன் 

மூலபம உண்கமயில் ொம் உயர்ெிகலகய அகடய 

முடியும், அகடந்த உயர்ெிகலகய ெிகலொட்ட முடியும்.  

அந்த நபாறுப்கப ெம்மால் உணர முடியவில்கல என்றால், 

அந்த நபாறுப்கப ெம்மால் ெிகறபவற்ற முடியவில்கல 

என்றால், ெம் மனதால் அகடயக் கூடிய உயர்ெிகலக் ான 

ொத்தியத்கதயும் ெம்மால் அறியாமபல ொம் இழந்து 

விடு ிபறாம். 

 

ஆ  ஒரு மனிதப் பிறவியா  ெம் ொத்தியங் கள அகடய 

பவண்டுமானால், ெம் தனித்துவமான மனதின் 

இயக் ங் களயும், அந்த மன இயக் ங் ளின் மூலம் ொம் 

ந ாண்டிருக்கும் நபாறுப்பு களயும் ொம் அறிந்திருப்பது 

அவெியம். ெம் மன இயக் ங் கள அறிவதன் மூலம் மன 

இயக் ங் ளின் திகெ கள அறிவதன் மூலம் மனிதனின் 

மன இயக் ங் ள், தனி மனிதனா பவா ெமூ மா பவா 
எவ்வாறு ெம் சுற்றுச்சூழகல, பிற உயிரினங் கள 

பாதிக் ிறது என்பகத அறிய முடியும். அந்த சுயஅறிகவ 

அறிதகல அகடயும் பபாது ொம் ஒரு மனிதப் பிறவியா  

ெம் நபாறுப்கப முழுகமயா  அகடந்திருப்பபாம். 

 

ெம் மனம் அதன் இயக் ங் களயும் அறியும் 

ொத்தியங் ளுடபனபய உருவா ியிருக் ிறது. அந்த 

அறிதகல அகடய ெமக்கு பதகவயானது, அத்தக ய 



ொத்தியத்கத அகடயும் நபருவிருப்பம் மட்டுபம 

நுண்ணுணர்வுடன் கூடிய நபருவிருப்பம் ொம் ஒன்கற 

முழுவிருப்புடன், முழுஉணர்வுடன் அகடய விரும்பினால், 

ெம் மனம் அதகன அகடயும் எல்லா ொத்தியங் களயும் 

ெம் முன் தருவிக்கும் மி ப்நபரிய ெக்திகய உகடயது. ெம் 

விருப்பத்தின் ஆழத்திற்ப ற்ப, ெம் முன் தருவிக் ப்படும் 

ொத்தியங் கள உணரும் நுண்ணறிவிற்ப ற்ப, 

விரும்பியகத ொம் நெருங்குபவாம். ொம் விரும்பியகவ ெம் 

 ற்பகனயின் எல்கலயில் இருப்பகவயா  இருந்தாலும் 

ஆ , ெம் மன இயக் ங் கள உண்கமயிபலபய ொம் அறிய 

விரும்பினால், உண்கமயில் ெமக்கு பதகவயானது 

அதற் ான நபரு விருப்பம் மட்டுபம நுண்ணறிவுடன் கூடிய 

நபருவிருப்பம்!. 

 

ெமக்கு மி  அருப யுள்ள உண்கமயிலிருந்து அடுத்த 

உண்கம பிறப்பது இயற்க யின் உள்ளார்ந்த கமயக் 

 ருத்தில் ஏற்படும் எண்ண மாற்றங் ளினால்தான். 

அக் ருத்தும் அப்நபாருண்கமயும் உண்கமயில் 

பவறுபவறல்ல.  அக் ருத்தின் பரிணாமபம வளர்ச்ெி என்று 

ந ாள்ளப்படு ிறது. 

 

‘எந்த ஒரு மனம் ஒரு குறிப்பிட்ட  ால அளவில் அதற்கு 

ஆய்வுப் நபாருளா  அகமந்த நபாருளில் உள்ளடங் ியுள்ள 

இயற்க  ெக்தி களக்  ாணவும் அதன் கூறு கள உரிய 

முகறயில் இகணத்துப் புரிந்துந ாள்ளவும் 

திராணியுள்ளபதா அந்த மனம் தான்  ண்டகடயும் 



விஷயங் களத் நதாகுத்துக் ந ாள்ளவும் ெக்தியுகடயதா  

இருப்பின் பிரபஞ்ெத்தில் உள்ள ெட்ெத்திரங் ள் முதல் நுண் 

அணு வகரயிலான அகனத்கதயும் துல்லியமா  அறியும் 

வல்லகம ந ாண்டதா  ஆ ிறது.  அந்த மனத்திற்கு 

பெற்றும் ொகளயும் திறந்த புத்த ம் பபாலத் நதரியவரும். 

 

இயல்பார்ந்தஅறிவு என்பது ெம் மூகளயின் ெி ழ்வு ள். 

மூகளயின் ெி ழ்வு ள் ெி ழ் ாலத்கத ொர்ந்திருக் லாம். 

அதாவது, ெம் புலன் ளின் உணர்வு, அந்த புலன் ள் 

உணர்ந்தவாபற மூகளயினுள் ெி ழ்வது.  டந்த  ாலத்கத 

ொர்ந்திருக் லாம். அதாவது, ெம் ெிகனவு ளில் 

பெமிக் ப்பட்டகவ மூகளயினால் மீட்நடடுக் ப்பட்டு, ஒரு 

ெி ழ்வா  நவளிப்படுவது. எதிர் ாலத்கத ொர்ந்திருக் லாம். 

அதாவது ெிகனகவ மீட்நடடுத்து அகதச்ொர்ந்த ெி ழ்வு 

எதிர் ாலத்தில் ெி ழ்வதா   ற்பகன நெய்வது. இவற்றுள் 

எதிர் ாலத்கத ொர்ந்த ெம்மன இயக் ங் ள் முற்றிலும் 

 ற்பகன என்பது மி வும் நதளிவானது. அத்தக ய 

எதிர் ாலம் ொர்ந்த மன இயக் ங் ளில் உண்கம என்பது 

இல்கல. ஏநனனில், அது ெடக் ாத ஒன்கறப் பற்றிய ெம் 

 ற்பகன அந்த எதிர் ாலம் ொர்ந்த மன- இயக் ங் ள் 

உண்கமயில்  டந்த ாலம் ொர்ந்த இயக் ங் பள. அகவ 

 டந்த  ாலத்தில் ெி ழ்ந்த, மூகளயில் பெமிக் ப்பட்ட 

பல்பவறுபட்ட எதிர் ாலம் என்ற ஒன்று உண்கமயில் 

இல்கல. எதிர் ாலம் என ெிகனப்பது உண்கமயில்  டந்த 

 ாலபம,  டந்த  ால ெி ழ்வு கள ெிகனவு ளிலிருந்து 

மீட்நடடுத்து எதிர் ாலத்தில் ெி ழ்வதா   ற்பகன நெய்வது. 



 

ெம்  டந்த  ால ெிகனவு ளிலும் உண்கமயின் பங்கு 

மி ச்ெிறிய அளவிபலபய இருக்கும். ஏநனனில், ெம் 

நுண்ணறிவு அதன் முழுவசீ்ெில் நெயல்படும் பபாது மட்டுபம 

ெம் புலன் ள் உணர்வகத மனம் உள்ளவாபற பெமிக்கும். 

நுண்ணறிவு நெயல்படாத தருணங் ளில், புலன் ள் 

உணர்வகத  டந்த  ால ெிகனவு ளால் நபாதிந்து 

அவற்கற புது ெிகனவு ளா  மனம் பெமிக்கும். ஆ , 

ெிகனவு ள் நபரும்பாலும் உண்கமயிலிருந்து நவகு 

நதாகலவிபலபய இருக்கும். ெி ழ் ாலத்தின் பமல் 

ஏற்றப்பட்ட  டந்த  ால ெிகனவு ளின் உருவாக் த்தில் ெம் 

நுண்ணறிவின் உருவாக் த்தில் ெம் நுண்ணறிவின் 

பங் ளிப்பிற்ப ற்ப! ொம் உல ம் எனக் கூறுவது ெம் மன 

இயக் ங் கள மட்டுபம. ொம் அறியும் உல ம், ெம் 

புலன் ளால் உணரப்பட்டு ெம் மனதில் பிரதிபலிக்கும் 

நவறும் பிம்பம். ொம் அறியும் உல ம் நவறும் பிம்பம், 

என்றால் உண்கமயில் உல ம் என்ற ஒன்று இல்கலயா? 

புல விளக் ங் ள் பல தத்துவ தரிெனங் ள் இந்த ப ள்விக்கு 

பதிலளிக் ின்றன. ெம் மன ெிகலக்ப ற்ப, ெம் அறிதலின் 

ஆழத்திற்ப ற்ப, அந்த விளக் ங் கள தரிெனங் கள ொம் 

ஏற்றுக்ந ாள்ளபவா அல்லது மறுக் பவா கூடும். ஆனால், 

சுயஅறிவின்  உண்கம என்பது ெமது ஏற்புக்ப ா அல்லது 

மறுப்புக்ப ா மி வும் அப்பாற்பட்டது. ெமது ஏற்பினாபலா 
அல்லது மறுப்பினாபலா உண்கம எவ்விதத்திலும் பாதிப்பு 

அகடவதும் இல்கல. 



ொம் அறியும் உல ம் என்பது நவறும் மன இயக் ங் ள் 

மட்டும் தான் என்பகதயும், ொம் அறியும் உலகுக்கும் 

உண்கமயான உலகுக்குமான நதாடர்பு என்பது ெம் மனதின் 

இருப்பு மட்டும் தான் என்பகதயும் ெம் மனம் உண்கமயில் 

அறிய பெர்ந்தால், அந்த மனம் அகடவதற்ப ா அல்லது 

இழப்பதற்ப ா இங்கு எதுவும் இருப்பதில்கல என்பகதயும் 

அறிந்திருக்கும். தான் அகடவதற்ப ா அல்லது 

இழப்பதற்ப ா எதுவும் இல்கல என அறியும் மனபம 

விடுதகல அகடந்த மனமா  இருக் க் கூடும். அத்தக ய 

மனதில் ஆகெ பளா அல்லது துயரங் பளா இருக்  

வாய்ப்பில்கல. விடுதகல அகடந்த மனம் விழிப்புணர்வின் 

உச்ெத்தில் இருப்பதற் ான ொத்தியங் ள் மட்டும்தான் 

இருக் க் கூடும். ஏநனனில், அத்தக ய மனகத 

விழிப்பிலிருந்து எடுத்துச் நெல்லும் அகனத்து 

இயக் ங் ளிலிருந்தும் அது விடுதகலயுடன் இருக்கும். 

அந்த மனதின் விழிப்புணர்வு, அதன் இயக் ங் கள அந்தந்த 

தருணங் ளின் ெி ழ்வு ளின் நதாகுப்பா  மாற்றக் கூடும். 

அதாவது,  டந்த  ாலம் மற்றும் எதிர் ாலங் ளாலான மன 

இயக் ங் ளின் நதாகுப்பிலிருந்து விடுபட்டு, அந்த மனம், 

ெி ழ் ால ெி ழ்வு ளா  ெமக்குள் ெி ழ்ந்து ந ாண்டிருக் க் 

கூடும். ஆ  விடுதகல அகடந்த மனதில் எதிர் ாலங் பளா 
 டந்த  ாலங் பளா இருக்  வாய்ப்பில்கல அவ்வாறு ஒரு 

மனம் ொத்தியம் என்றால் அது ெி ழ் ால ெி ழ்வு ளா , 

ெி ழ்வு ளின் அறிதல் ளா  மட்டும் எஞ்ெியிருக் க் கூடும். 

 



 டந்த  ாலத்திலும் எதிர் ாலத்திலும் மி  மி  அபூர்வமா  

ெம் பிரச்ெகனயில்லாமல் ெி ழ் ாலத்திலும் உழலும் ெம் 

மனதிற்கு, முற்றிலும் ெி ழ் ால ெி ழ்வா  விளங்கும் 

மனதின் தன்கம ளும், அம்மனதின் அறிதல் ளின் 

தன்கம ளும், ெி ழ் ால ெி ழ்வு ளின் அனுபவமா  

விளங்கும் மனதின் தன்கமயும் பற்றி எவ்விதமான 

 ற்பகன ளாலும்  அறிய முடியாததா  இருக் லாம். 

ஆ பவ, அத்தக ய ெி ழ் ால ெி ழ்வா ிய மனகத 

அகடந்தவர் ள், மற்றவர் ளுக் ா , அந்த அனுபவத்தின் 

தன்கமகய உவகம ளால் மட்டுபம விளக்  முடியலாம். 

ஆனால் துரதிஷ்டவெமா , ெம் மனம்,அதன் 

மாகய ளாலான முன்னறிவின் மூலம், அந்த உவகம கள 

உவகம ளா  ஏற் ாமல், உவகம களபய உண்கமயா  

 ருதிக் ந ாள் ிறது. அதன் மூலம், அந்த மனம் அறியவரும் 

ஆன்மீ ம் என்பதும் நவறும் உவகம கள மட்டுபம. ஆ  

ொம் நபரும்பாலும் அறியும் ஆன்மீ ம் என்பது மாகயபய. 

ஆனால் ஆன்மீ த்தில் உண்கமயில் ெமக்கு ஈடுபாடு 

இருந்தால், ெமக்கு பவறு வழி ளும் இல்லாமல் 

இருக் லாம். ஆ  ெம் முன் உள்ள ொத்தியம் ெம் அறிவில் 

 லந்திருக்கும் மாகயயின் அம்ெத்கதயும் முழு 

பிரஞ்கெயுடன் ஏற்றுக் ந ாண்டு, முன் ெ ர்ந்து 

நெல்வதா பவ இருக்கும். 

 

ஆம், ொம் அறிவில் அறிந்த அகனத்திலிருந்தும் ெம்மால் 

விடுபட முடிந்தால் மட்டுபம இயல்பார்ந்தஅறிவு  

இன்பத்தில் ெம்மால் திகளக்  முடியும்- இயல்பார்ந்தஅறிவு 



 ற்பிதம்தான், பழகமதான், அறிந்த அறிவிலிருந்து 

விடுதகல. அதன் மூலம்; தான் இதுவகர அறியாதகத 

 ாண முடியும். 

 

பார்கவயற்றவர்க்கு இருளா  இருக்கும் உல ம் 

பார்கவயுள்ளவர்க்கு ஒளியுடன்  ாட்ெி தருவது பபால 

அஞ்ஞானி ளுக்கு துன்பம் தரும் உல ம். நமய்யறிவு 

பார்கவயில் இன்பம் ெிகறந்ததா   ாட்ெி அளிக்கும். 

இயல்பானஅறிவால் மனமும் புத்தியும் அகமதியா  

இருக்கும் பபாது ெமது உள்ளம் ஆனந்தத்கத 

அனுபவிக் ிறது. உணர்ச்ெி வெப்படாமல் புலன் ளின் 

ஆகெ ளுக்கு அடிகமயா ாமல் இருக் ிறது. இத்தக ய 

மனப்பாங்கு உள்ளவர் ஆன்ம விடுதகலகய அறிவர். 
மனகதயும் புத்திகயயும் இச்கெக்கு அடிகமயாக் ாமல் 

இயல்பானஅறிவால் ஆத்ம ெக்தி வளர்ந்தால் மனதின் ெிறப்பு 

மின்னும். இந்த அறிவால் அறிவிலிருந்து 

விடுதகலயகடந்து உள்ளுணர்வு ஞானத்தால் தான் 

 ிகடக் ிறது.  

 

இயல்பார்ந்தஅறிவு நூல் கள படிப்பது முக் ியமில்கல. 

இயல்பார்ந்தஅறிவு எல்பலாரிடமும் இருக் ிறது. ெீங் ள் 

ெரியா ப் புரிந்து ந ாள்ள அகவ உதவாது. 

இயல்பார்ந்தஅறிவு என்ற வார்த்கதகய அச்ெில் பார்ப்பது 

இயல்பானஅறிகவ அனுபவிப்பதற்குச் ெமம் அல்ல. 

அனுபவத்தில் ெீங் ள் புரிந்து ந ாள்ளும் பபாது, உண்கம 

ெம்பிக்க  உண்டா ி அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதகல 



அகடந்து இயல்பானஅறிவு நபறுவரீ். அறிபவ மன உடம்பின் 

ஆதாரம். அறிவு மட்டுமல்ல, உணர்ச்ெி ள்  ருத்துக் ள், 

அனுபவம் பதிவு ள் அகனத்திற்கும் இருப்பிடம் மனம். 

அறிவுக்கு ஆதாரமா  இருப்பது மனம். மனத்தால் 

இயல்பானஅறிகவ அகடய முடியாது.  உல ப் 

நபாருள் களத் நதரிவது பபால், புறப் நபாருட் கள 

அறிவது பபால, ெம் இயல்பானயறிகவ இந்த அறிவிலிருந்து 

உண்கமகய அறிய முடியாது. இயல்புயுணர்வு அறிந்த 

அறிவிலிருந்து விடுதகலயகடயச் நெய்து இயல்பார்ந்த 

அறிவால் சுயத்கத உணரச் நெய் ிறது. 

 

அறிவு ஆன்மா நதாடர்பு உகடயது. ஆற்றல் மிக் து. 

அறிவு நொல்படி மனம் நெயல்பட்டால் மனம் அறிகவ 

பயன்படுத்தினால் துன்பமும் துயரமும் வந்து ந ாண்பட 

இருக்கும். 

 

இது தான் ஞானம் என்பகத எப்படி உணர்ந்தார் ள் 

ஒருவன் ஞானம் அகடயப் நபற்றிருப்பதற்கு இரண்டு 

அறிகுறி ள் இருக் ின்றன. முதலாவதா  எக்  ாரணத்கத 

முன்னிட்டும் அவன் துன்பம் அகடவதில்கல. அவன் நபற்ற 

இயல்பார்ந்த அறிவால் உல த்கதபய புதிய பொக் ில் 

பார்க் த்தூண்டும் அவனுக்குள்  புத்துணர்ச்ெி நபருகும். 

அவன; புதுப்பிறவி எடுத்து புதிய மனிதனா  உலவுவான். 

ஞானக் ண் மனிதகன உள்மு மா ப் பார்க் த்தூண்டும் 

என்று ொஸ்திரங் ள் கூறு ின்றன எல்லா உயிர் ள் மீது 

அன்பு  ருகண ஏற்படும் மற்நறான்று எல்கலயில்லா சுத்த 



நவளிபய இகற. அதகன உணரபவ மற்ற வழிபாடு ள் 

அகனத்தும் என்பகத அறிவின் துகணபயாடு உணர் ிறான். 

 

இந்த உடகலத் தானா  எண்ணிக்ந ாண்டு புலன் 

இன்பங் ளில் ஈடுபட்டு அவற்றால் வரும் இன்ப 

துன்பங் கள அனுபவித்துக் ந ாண்டிருக்கும் வகர 
ஒருவனுக்கு இயல்பார்ந்தஅறிவு ஏற்படுவதில்கல. 

அகதப்பற்றி அறியும் ஆர்வமும் இயல்பா  

ஏற்படுவதில்கல. பல பிறவி ளா த் நதாடர்ந்த 

தூண்டுதலின்  ாரணமா பவ ஒருவனுக்குப் இயல்பார்ந்த 

அறிகவப்பற்றி அறி ின்ற அவா ஏற்படக்கூடும். 

 

மனிதன் மனகதக்ந ாண்டு அகனத்து விஷயங் களயும் 

அறிந்து ந ாள் ிறான். அறிவாபல தனக்கு நவளியில், 

தன்கன சுற்றியும் ெடக்கும் விஷயங் களயும் அறிந்து 

ந ாள் ிறான். தனக்குள் ெடக்கும் விஷயங் களயும் அறிந்து 

ந ாள் ிறான். அறிவாபல புதிதா  பயாெிக் வும் 

நெய் ிறான். அறிவாபல  ற்பகன நெய்யவும் நெய் ிறான். 

மனதாபல ெல்லது எது, ப ட்டது எது எனவும்  ண்டு 

ந ாள் ிறான், முடிவும் எடுக் ிறான், கூர்ந்த 

மனகதக்ந ாண்டு மற்றவர் ள் அறியாத ஒன்கறக்கூட 

இவன் அறிந்ததா  நொல் ிறான். தனது நுட்பமான 

மனதாபலஎல்லாவித  கல ளிலும் பரிணமிக் ிறான். 

நுண்ணறிவால் நதாடர்ந்து ஒன்கறபய ஆராய்ந்து 

விஞ்ஞானியா ிறான். மனம் தான் இவனுக்கு வாழ்க்க கய 

அகமத்து தரு ிறது. இவன் எந்த வழியில் 



நெல்லபவண்டுநமன நொல் ிறது. இதனுகடய 

ெிறப்புத்தன்கம என்னநவனில் இதன் ெிகனவ த்தன்கம. 

தன்கன பாதித்த விஷயங் கள தனது ெிகனவில் 

கவத்துக்ந ாள் ிறது. தனக்கு எது ெல்லது அல்லது எது 

ப ட்டது என அது ஆராயும்நபாழுது அது, தனது ெிகனவா  

நதாகுப்பிலிருந்பத விஷயங் கள எடுத்து அலெி 
ஆராய் ிறது. இது எப்பபாதும் எகதயும் எதிர்ந ாள்ளும் 

தயார் ெிகலயிபலபய இருக் ிறது. இந்த 

உயிகரப்பாது ாப்பதில் எப்பபாதுபம ஜாக் ிரகதயா  

இருக் ிறது. எகதயுபம தன்கன ொர்ந்பத ெல்லதுந ட்டது 

என முடிவு எடுக் ிறது. (தன்னலத்கதபய குறிக்ப ாளா  

ந ாண்டு நெயல் புரி ிறது). இது அகனத்கதயும் அறிந்து 

ந ாள்ளும் இயல்பார்ந்த அறிவா பவ இருக் ிறது. 

 

மனம், இந்திரியங் ள்  ாரணங் ள் நதாடர்பு உகடயது. 

நவளித்பதாற்றத்கத பார்த்து நெயல்படுவது மனஅறிகவ 

பயன்படுத்தினால் துன்பமும், துயரமும் வந்து ந ாண்பட 

இருக்கும். ஆதலால் அறிவுக்கு மனம் அடங் ினால் ெல்லபத 

ெடக்கும். ொம் மனம் நொல்படி ப ட் ாமல் அறிவு நொல்படி 

ப ட்  பவண்டும். 

 

தருமநெறி ெிற்றலுக்கும் துரியாதீத ெிகலயிலிருந்து ெம் 

அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதகல மி வும் அவெியமாகும். 

சுட்டறிவு அறிந்த அறிவிலிருந்து விடுதகலபய 

உண்கமயான ஆத்ம விொரகணயாகும். நமய்ப்நபாருள் 

தன்கன அறியாமலும் பபா ாது அது, தன்கன எவ்வாறு 



அறியும் எனில் மலரில் உள்ள மணம் அம்மலருக்கு 

பவறா த் தனித்து ெிற்பதில்கல. அம்மலகர பமாந்து 

அறியும் பபாது மனம் அதற்குள்பள அடங் ித்பதான்று ிறது. 

அதுபபால நமய்ப்நபாருள் அறிவு, அறிந்த அறிவிலிருந்து 

விடுதகல என்பவற்றில் ஏபதனும் ஒன்றில் கவத்து அதன் 

வண்ணமா பவ தன்கன அறியும் என்பதாம். உடம்பின் 

வண்ணமா பவ தன்கன அறி ிறது. அவ்வண்ணமா பவ 

இயல்பானயறிகவ  உணரும்.  

 

ொம் இயல்பாஅறிவு என அகழப்பது, ஒரு புறஅறிவு 

ெிகலயற்ற அறிவா  இருக் க் கூடும் அவ்வாநறனில் 

முழுகமயான அறிவின் அம்ெபம ஆகும். அதாவது, ெம் 

அறிவின் நமாத்தமும் இயல்பாஅறிவா  மாறும் பபாது ெம் 

அறிவும் முழுகமயான அறிவா  ஆ க் கூடும். 

இயல்பார்ந்தஅறிவு நவளிப்படும் தருணங் கள ொம் 

 வனிக்  பெர்ந்தால் அத்தக ய தருணங் ளில் மனம் 

எண்ணங் ளின் அகலபாயுதலில் இருந்து விடுபட்டு 

இருந்திருப்பகத  வனித்திருப்பபாம். அதாவது, மனம் தர்க்  

ெிகல ளிலிருந்து விடுபடும் தருணங் ளில் மட்டுபம 

இயல்பார்ந்தஅறிவு நவளிப்பட ொத்தியமுள்ளது. ெம் அறிவு 

நமாத்தமும் இயல்பார்ந்த அறிவா  மாறும் பபாது அதுபவ 

முழுகமயா  அறிவா  இருக்  கூடும். அதாவது, ெம் அறிவு 

எல்லாவிதமான புறஅறிவு ெிகல ளிலிருந்தும் 

முழுகமயான விடுதகல நபற்றிருக் க் கூடும். 

 



அறிவின் உச்ெ ெிகலபய தான் அறிந்த அறிவிலிருந்து 

விடுதகலகய. இனி இந்த மனித உயிரி ளுக்கு, 

நெல் ளுக்கு இயல்பானெிகலகய வழங்  பவண்டும். இந்த 

உயிரான அறிவு தன் நபாருளின் தன்கமயான தன் மூல 

ெிகலகய பொக் ி தன் மூல இருப்கப பொக் ி ெ ர்தகல 

துவங்  பவண்டும். ஆ  அந்த மூல இருப்புக்குள் பிரபவெிக்  

பவண்டும். இதுபவ உயிரின் முடிவான பொக்கு. இதுபவ 

ஜடப்நபாருளுக்குள் அறிவு புகுந்ததின் பொக் ம். இது 

இயல்பான ெிகல. ஆனால் மற்றவர் ளுகடய 

அனுபவங் கள உற்றுப் பார்த்து தன்கன நெறிப்படுத்திக் 

ந ாள்ளும் பபரறிவாளர் ளும் இருக் ிறார் ள். அவர் ள் 

உல த்தின் பற்றுக் ளின் விகளவு கள உணர்ந்து 

அதிலிருந்து விலகும் பபாது புத்தி கூர்கமயுள்ள 

அவர் ளுக்கு  கடயப்படுவதற்கு தயிர் ெித்தமா  

இருக் ிறது. நதய்வ ீ வாழ்க்க  அவர் ளுக்கு உண்கம 

என் ிற அமுதத்கதத் திரட்டித் தரு ின்றது. முன்னது 

துன்பத்தில் உழன்றுப் பக்குவப்படுவது, பின்னது பூரண 

இன்பத்கதயும், துன்பங் களயும் ஏற்றுக் ந ாள்ளும் 

பக்குவத்கதயும், ெிரந்தர திருப்திகயயும் நபற்றுத் தரு ிறது.   

இயல்பார்ந்த அறிவின் மீது அகெக்  முடியாத 

ெம்பிக்க கய பமற்ந ாள்ள பவண்டிய தருணம் இது. 

முரண்பாடு களநயல்லாம் எதிர்த்து உறுதியா  ெில். 

ெம்பிக்க கய, உண்கமயான ெம்பிக்க கவத்து அதனிடம் 

உங் கள ஒப்பகடத்து விடுங் ள். இது பிறவியின் 

இர ெியத்கத அறியச் நெய்யும்!. 



இயல்பார்ந்த அறிவின் மூலமா , உண்கமகயயும் 

உண்கமயில்லாதகதயும் பவறுபடுத்திக்  ண்டு, இறுதியில் 

தாபன உச்ெ உண்கமயா  இருப்பகத இனம்  ாண்பபத 

ஆகும். 

 

“இருளிலிருந்து நவளிச்ெத்திற்கு என்கன இட்டு, 

இயல்பார்ந்த அறிவு என்கன வழிெடத்தும்.” 

 

 “நமய்ப்நபாருளா  விளங்கும் இயல்பான அறிகவ 

அறிவதன் மூலம், அறிவு இகடவிடாமல் இன்பமயமாய் 

விளங்கும் நொரூப அறிகவ அறிந்திடு .”  

 

இந்த மனித பிறப்பின் பொக் ம் ெம்மிடமுள்ள அந்த 

இயல்பார்ந்த அறிகவ பயன்படுத்த பவண்டும். அவ்வமயம் 

புதிய உல ம் உங் ள் வழிபய பதான்ற வாய்ப்புண்டு. அறிந்த 

அறிவிலிருந்து விடுதகலபய மனிதனின் நமய்யான 

 டகம. 

 

 
 

Lesson27 - Innate Potential 

பாடம் 27 - இயல்பார்ந்த ைாத்தியக்கூறுைகை 

 

 



 

ெம்மிடம் இயல்பா பவ பொய் எதிர்க்கும் இயல்பார்ந்த 

ொத்தியக்கூறு கள ெம்மிடமுள்ளது. இதகன நொந்த 

முயற்ெி ள் மற்றும் நுண்ணறிவு மூலம் இதகன 

அறியலாம். இதகன ஆராயும் முயற்ெி ஆழமான 

உணர்வா யுள்ளது. 

 

ெம்பிக்க  பிறக்  மற்றும் அகடய உங் ள் இயல்பார்ந்த 

ொத்தியக்கூறு கள அகடய ெிறந்த வழி ள் உள்ளன. 

முதலில் ெம் ஒவ்நவாருக்கும் இயல்பார்ந்த 

ொத்தியக்கூறு ள் அகமந்துள்ளது என்று முழுகமயான 

ெம்பிக்க  கவக்  பவண்டும். உங் ள் இயல்பார்ந்த 

ொத்தியக்கூறு கள  ண்டறிய ொத்தியமா  ெி ழக்கூடியது 

என உறுதி நெய்ய பவண்டும். உங் கள சுற்றி அகனத்து 

உள்ளுணர்வு ளும் ஒரு கமயத்தில் குவிக் ப்படும் பபாது 

உங் ள் இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு ள் அறியப் பட ஒரு 

ொத்தியமான ெி ழ்வாகும். 

 

இந்த இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு ள் உங் களத் தவிர 
அறிய முடியாது. இந்த ஆற்றகல  ண்டறிய உங் ளுக்கு 

ஒரு  தவு திறக் ப்பட இருக் ிறது. இதகன 

சுயபுலனாய்வால் அறிவபத ெிறந்த வழியா  இருக்கும். 

 

உங் ள் இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு ள் ஆராய 

ஆழ்மனபதிவு கள உங் ள் மூகளகய அமர்வுக்கு ந ாண்டு 

வர பவண்டும். அதன் பின்னர் உங் ள் இயற்க யான 

ஆற்றல் கள எழுதவும் ெீங் ள் நெய்த ெல்லகதப் பற்றி 



ெிகனக் ிறரீ் ள். நபரும்பாலான மக் ள் ப ட்கும் விஷயம் 

இது தான். ெமது இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு ள் பயன்படுத்த 

முடியுமா? உங் ளுக் ா  ந ாடுக் ப்பட்ட இந்த 

ொத்தியக்கூறு கள அறியாமல் வாழ்ொகள முடித்து 

விடு ின்பறாம். இந்த ொத்தியக்கூறு ள் வயது முதிரும் 

பபாது நவளிவரும் என்று ெமது வயகத  ழித்து 

விடு ின்பறாம். வயதா ி அறியும் பபாது வலிகம இழந்து 

விடு ின்பறாம். எனபவ இதகன  ானல் ெீர் என்று  ற்பகன 

நெய்து ந ாள் ின்பறாம்.  

 

 டவுள் ந ாடுத்த ொத்தியக்கூறு கள  ருத்தில் ந ாண்டு 

ொத்தியங் கள அகழக்  உங் ள் இயல்பார்ந்த 

ொத்தியக்கூறு கள உணர ஒரு ொத்தியமான வாய்ப்பா  

உங் ள் வாழ்க்க   டந்த  ால மற்றும் தற்பபாகதய 

ெி ழ்வு கள பார்க்  பவண்டும்.  

 

இதனால் உங் ள் இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள 

 ண்டறிய உதவும் ொத்தியப்பாடு ள் திறந்து இருக்கும்.  ரு 

உருவா ி முதல் மூச்சு உருவாக்கும் பபாது இந்த இயல்பான 

ொத்தியக்கூறு ள் முழுகமயா  பயன்படுத்தப்பட்டது. பிறகு 

ெமது அறிகவ நெயற்க யான பழக் வழக் ங் ளால் 

இயல்பாற்றல் நெயல் திறன் ெிறிது ெிறிதா  ெம்மிடம் 

குகறந்து வந்பதயுள்ளது. ொம் புற அறிகவ வளப்படுத்தி 
இந்த இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு ள் அறியாமல் 

மகறந்பதயுள்ளது. இதகன உங் ள் திறகம கள 

ெம்பிக்க  கள  இதகன  ற்றலில் அனுபவம் இந்த 



இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள அறிய நெய்து ஒவ்நவாரு 

வாழ்க்க  அனுபவம் பார்க்  முயற்ெி உங் ள் இயல்பார்ந்த 

ொத்தியக்கூறு கள உங் ள் விழிப்புணர்கவ ஏற்படுத்தி 
முழுகமயான வாழ்க்க  வாழ நெய்யும். 

 

 எனபவ ெீங் ள் 30 பாடங் களயும் ஆராய்ந்து ெல்லது, 

ந ட்டது என்று இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள அறிந்து 

உணர்தல் பவண்டும். இந்தப் பாடங் ளின் வழியா  உங் ள் 

வாழ்க்க  அனுபவங் ளில் இருந்து  ற்பதன் பொக் ம் ஒரு 

எளிய பணி அல்ல மற்றும் ெில பெரங் ளில் ெீங் ள் 

பபா லாம். ஆயினும் அது உண்கமயில் உங் ள் 

இயல்பார்ந்த ொத்தியக் கூறு கள நதாடர்புகடயதா  

குறிப்பா  எல்லாவற்றிலும் புரிதல் ஒரு அனுகுமுகற 

முயற்ெி கவக் .  

 

ெீங் ள் புரிந்த இந்த புதிர் கள திறக்  ஒரு முகற அது 

உங் கள புரிந்து ந ாள்ள உதவு ிறது. உங் ள் இயல்பார்ந்த 

திறகன அறிந்து வர வாழ்க்க யில் மற்ற இலக்கு கள 

ெிறக்  நெய் ிறது. 

 

இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள  ண்டறிய கதரியம் 

ெம்பிக்க யின் மூலம் உண்கமகய அகடய இயல்பான 

ொத்தியக்கூறு கள ெகடமுகறப் படுத்த பவண்டும். 

 

ெீங் ள் உங் ள் இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள 

 ண்டறியும் முகற நதாடர்ந்து அகத பயன்படுத்த உங் ள் 

இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள ென்றா  ஏதாவது நெய்ய 



அனுமதிக் ிறது என்றால் உங் ள் திறகன ெீர்படுத்துவதற்கு 

இது “ெித்திரமும் க ப்பழக் ம்” என்பது உண்கமதான். 

உண்கமயில் இருந்து ெிறந்து நெல்லுங் ள். ெிறந்த 

இயல்பார்ந்த இறந்த ொத்தியக்கூறு கள எடுத்து 

இயல்பார்ந்த நெய் . 

 

ெீங் ள் வலுப்படுத்த உங் ள் இயல்பார்ந்த 

ொத்தியக்கூறு கள அபிவிருத்தி நெய்ய நபாறுகமயா  

க யாள பவண்டும். ஒவ்நவாரு விஷயமும் நெய்ய ஒரு 

ெல்நலாழுக் மும் நபாறுகமயும் பபாதும். ெீங் ள் ென்றா  

ெரிப்படுத்தும் உங் ள் இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள 

பற்றி மி  நதரிந்திருத்தல் பவண்டும். இகவ ள் நதாடர்ந்து 

தங் ள் இலக்க  அகடய பொக் ிய பவகலயாகும். ஆனால் 

ெி ழ் ாலத்தில் வாழ முக் ியம் எனபகத ெிகனவில் 

ந ாள்ள பவண்டும். ெி ழ் ாலத்தில் வாழ்ந்து உங் ள் 

இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள இயல்பா   ண்டறிய 

பவண்டும். 

 

உங் ள் இயல்பார்ந்த ொத்தியக்கூறு கள  ண்டுபிடிப்பது 

உண்கமயான பொக் மா  இருக்  பவண்டும் என்று உங் ள் 

ஒவ்நவாரு ொளும் வாழ்வின் பதகவ கள இந்த இலக்க  

அகடய உங் ள் ஆகெ ெமப்படுத்த நதரிய பவண்டும். 

திகரப்படம் நெல்லுங் ள் உங் ள் பவகல கள நெய்ய 

அன்புக்குரியவர் ள் பெரம் நெலவிடுங் ள் ெில பெரங் ளில் 

தவறு ஆனால்  வனம் இருக் . 

 

 



Lesson28 - Realize your Innate Potential 

பாடம் 28 - உங்ைள் இயல்பார்ந்த 

ைாத்தியக்கூறுைகை உைர 

 

 

 

இயல்பார்ந்த  ொத்தியக்கூறு கள உணர நெய்யும் 

நெயல்முகற. 

 

ெம் ஒவ்நவாரு ொளும் புதிய பதிவு ள் ெம் மனதில் 

பதி ின்றன. இந்தப் பதிவு ளுக்கு ஏற்ப பழக் வழக் ங் ள் 

மாறிக்ந ாண்பட இருக் ின்றன.  

 

அது ஒரு பயணம் தான்  உங் ள் சுயபுரிதல் இதகன 

 ாலப் பபாக் ில் நவளிவரச் நெய்ய பவண்டும். 

 

இந்த நெயல்முகற எப்படி எளிதாக்  முடியும் என்பகத 

விளக்கு ின்றது. 

 

ொம் இயல்பார்ந்த பவகல ளில் பமம்படுத்திய பதிவு ள் 

ெம் வாழ்க்க யின் அன்றாட வாழ்க்க  தரத்கத 

பமம்படுத்தி இயல்பார்ந்த வளங் கள  அறிய நெய் ின்றது.  

ொம் பார்க்கும் உளவியல் ஒன்று. 

 

ஒரு எழுத்தாளரா  தங் ள் திறகமகய நவளிப்படுத்த  



உங் ள் இயல்பார்ந்த  ொத்தியக்கூறு கள அகடவதற்கு 

உண்கமயான இர ெியங் கள ொம் புரிவதற்கு மாறா  

இருக்கும். இதற்கு பல  ாலம் ஆ லாம். ெீங் ள் நெய்ய 

பவண்டியநதல்லாம் ஒன்று ெம்பிக்க  கவக்  பவண்டும். 

 

உங் ள் இயல்பார்ந்த  ொத்தியக்கூறு கள அகடய 

ெீங் ள் இயற்க யா பவ ெீங் ள் இயல்பார்ந்த 

ஆபராக் ியத்துடன் இயற்க  மற்றும் பலம் ந ாண்ட 

ஒப்பந்தம் பகுதி ளில்  வனம் நெலுத்த முடியும் என்ற ஒரு 

உணர்கவ உருவாக்  பவண்டும். 

  

பெகவ இகணப்பு ஒரு உணர்வு ஆர்வம் மற்றும் 

வாழ்க்க  தூண்டப்பட்ட உணர்கவ ஏற்படுத்தும். 

 

அத்தியாவெிய வாழ்க்க ,  ல்வி, ஞானம் மற்றும் 

நமாத்த வாழ்க்க  பதர்ச்ெிக்கு வழிவகுப்பது சுயஅறிவு. 

உங் ள்வாழ்க்க க்கு வழங்கும் ஒரு சுயதிட்டம் ஆகும். 

ெீங் ள் உங் ள் இயல்பார்ந்த  ொத்தியக்கூறு கள 

நெயல்படுத்த ஆழமான உள்மனத்திற்கு பெர பவண்டும்.  

 

வாழ்க்க யில் நவற்றி அகடந்தவர் ள் ஒரு ஏகழ 

மனிதகன பணக் ாரனாக்குவது பபான்ற நெய்தி ள் 

எல்லாம் அவர் கள உள்பள உள்ளார்ந்த ஏபதா 
தட்டிநயழுப்புவது, அவர் ளின் நவற்றிக்கு முடிச்ொ  

இருந்தது. 

 



உங் ளின் இயல்பார்ந்த  ொத்தியக்கூறு கள  ண்டறிய 

முதல்படி ெம்மிடமுள்ள இயல்பார்ந்த  ொத்தியக்கூறு கள 

ெம்மிடம் உகரந்துள்ளது என்பகத உணர பவண்டும். இது 

ெமது இலக்கு கள அகடய உதவும் வழிமுகறயாகும். இது 

பதால்வி, பயம், அறியாகம பபான்ற எதிர்மகற 

 கல ின்றது. இது ெமது இலக் ிகன உங் ள் நொந்த 

ஆற்றபல. 

 

  



Lesson 29- Innate Living 

பாடம் 29- இயல்பார்ந்த வாழ்க்கை 

 

 

 

இயற்க யிலிருந்து மனிதன் மாறிவிட்டான். அதனால் 

இயல்பும் மாறி விட்டது. பதகவக்கு மீறிய நு ர்தலினாலும், 

இயற்க கய தன்வயப்படுத்த முயன்றதலினாலும், 

நபாருளாதாரபம அகனத்துக்கும் அடிப்பகட ஆ ிவிட்ட 

 ாரணத்தினாலும், ொன்பறார் ளின் வழி ாட்டுதல் 

இன்கமயினாலும் அவெர தியினாலும், இலக் ில்லாமல் 

ஓடும் மனிதனது வாழ்க்க  மனதிலும் சுற்றுப்புறத்திலும் 

மாசுக் கள உருவாக் ி மனம் மி வும் அழுத்தப்பட்டு பல 

பொய் ள் உருவா  ஆதாரமா ி விடு ின்றது. 

 

தாய்ொட்டு  லாச்ொரமும், பண்பாடும்,  ல்வி 
முகற ளும்,  கல ளும், நதாழில்நுட்பங் ளும், 

மருத்துவமும் மறுக் ப்பட்டது. சூரியகன சூழ்ந்த பம ம் 

பபால இன்று இகவ வில  நதாடங் ி விட்டது. 

 

இயல்பான இயற்க பயாடு இகயந்த வாழ்வு பயிற்ெி 
மு ாம் ள், இயற்க  வாழ்வியல்  ருத்தரங்கு ள், 

சுற்றுச்சூழல் விழிப்பு மு ாம் ள், ொன்பறார் ளின் 



ெத்ெங் ங் ள், இயல்பார்ந்த வாழ்க்க க் பதடல் ள் என 

இயற்க கய பொக் ிய பயணம் துவங் ி விட்டது. 

  

பெி, தா ம், தூக் ம், ெல்ல ெட்பு, ெல்ல மனித உறவு ள், 

ெிம்மதி, உடல்ெலம், மனஅகமதி இகவ பபான்றகவ ள் 

ெமது அடிப்பகடத்பதகவ ள். ொம் எவ்வளவு முயன்றாலும் 

இவற்கற உருவாக் ிக் ந ாள்ள முடியாது. எவ்வளவு பணம் 

நெலவு நெய்தாலும் வாங்  முடியாது. (எ. ா.) பணத்கத 

கவத்து உணகவத் தான் நபற முடியும், பெிகய வாங்  

முடியாது. தூக்  மருந்து ளால் மயக் த்கதத்தான் வாங்  

முடியும், தூக் த்கத வாங்  முடியாது. 

 

பகடப்பாற்றலின் அருட்ந ாகடயா ப் நபற்ற இயல்பான 

இன்பங் கள மதிக் ாமல் புறக் ணிப்பபத மனிதர் ளின் 

துன்பங் ளுக்குக்  ாரணம். இந்த இன்பங் கள மீண்டும் 

நபற விழிப்புணர்வுடன் வாழப் பழகுபவாம். . உடகல அதன் 

பபாக் ில் அனுமதிப்பபதாடு இயற்க யான வாழ்வியல் 

முகறக்குத் திரும்புவது தான் ஆபராக் ியம் நபற ஒபர வழி. 
இவ்வாறு ெம் எண்ணமும் பிரம்மம், ெீரும் புனிதம், 

 ாற்றும்  டவுள், மண்ணும் மாதா, மரமும் வரம் என்று 

எண்ணி ஒவ்நவாரு ொகளயும் விழிப்புணர்வுடன் 

நெலவழிக்  பவண்டும் என்று இந்திய மதங் ள் 

நொல் ின்றன. இயற்க பயாடு இகயந்து இயற்க யின் 

ஐம்நபரும் ெக்தி கள வணங் ிய வாழ்க்க கய 

வாழ்வதற்கு உல ின் பல பகுதி ளில் மக் ள் 

பழ ியிருக் ிறார் ள். ஆனால் இந்ொட் ளில் ஒவ்நவாரு 



ொளும் உல ில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் நபாங் ி நவடிக்கும் 

இயற்க  மக் ளின் இயற்க  மீதான பக்திகய அச்ெத்தில் 

ஆழ்த்தி வரு ிறபதா என்று  வகலப்பட கவக் ிறது. 

  

இந்த உல ம் அழ ானது. அழ ான இந்த உல ில் 

பகடக் ப்பட்ட உயிர் ள் அகனத்தும் வாழ வழி இருக் ிறது. 

எல்லா உயிர் ளுக்கும் ம ிழ்ச்ெிகய அளிக் க்கூடிய இந்த 

பூமி. அதனால் தான் பூமிகய தாய் என் ிபறாம். தாயா  

இருப்பதால் தான் உயிர் ள் அகனத்திற்கும் பாகுபாடின்றி 
உணவளிக் ிறது. இந்த பூமி, உயிர் ளுக்கு 

உகறவிடமா வும், பாது ாப்பு அரணா வும் இயற்க  

அகமந்துள்ளது. இயற்க கய புரிந்து ந ாண்டு 

உயிரினங் ள் வாழ் ின்றன. அதனால் அகவ இயற்க கய 

அளிக்  முற்படுவதில்கல. ஆனால் அந்த அறிவும் 

உணர்வும் மனிதனிடம் மி க் குகறவா பவ இருக் ிறது. 

ஆறறிவு ந ாண்ட மனிதன் வாரி வழங்கும் இயற்க கய 

வறண்டு பபா ச் நெய் ிறான். இகத ஒரு அழிவின் 

நதாடக் ம் என்று நொல்லலாம். 

மாசுபட்ட இயற்க  மனிதனுக்கு உதவாது.  ாசுக் ா  

அழிக் ப்படும் இயற்க   ாசு ந ாடுத்தாலும் மீண்டும் 

திரும்பவராது. மனித மனங் ளுக்குள் பதகவ ள் 

திணிக் ப்படும் பபாது அகவ ஆகெ ளா  உருவா ி 
விகரவா பவ பபராகெயா ி விடு ிறது. அந்த பபராகெ 

தீயில் நமல்ல நமல்ல இயற்க  அழிக் ப்படு ிறது. அகத 

உணரும் பெரத்தில் ெம்கம சுற்றி பபரிழப்பு ள் பல 

ெி ழ்ந்திருக்கும். 



 

ப ட்கும் வரம் தரும் நதய்வமா  இயற்க  இருக்கும் 

பபாது அகத  ாக்கும் மனிதர் ளா  ொம் உருநவடுக்  

பவண்டும். அழ ான இயற்க  ெம்கம வாழ கவக் ிறது. 

பூமித்தாயின் அழகுமிக்  அணி லன் இயற்க . இகத 

மாசுபடுத்தாமல் வாழ்வது தான் மனிதனுக்கு நபருகம. 

மனிதன் பகடக் ப்பட்ட புதிதில் இயற்க பயாடு க  

ப ார்த்துக் ந ாண்டு தான் வாழ்க்க  ெடத்திக் 

ந ாண்டிருந்தான். அப்பபாது அவனது வாழ்க்க  இன்பம் 

ெிகறந்ததா  இருந்தது. ஆதிமனிதனின் ஆபராக் ியத்திலும் 

எந்தக் குகறயுமில்கல. அதில் குகறபாடு ஏற்பட்டாலும் 

இயற்க யில் இருந்பத அவனது பிரச்ெகன ளுக் ான தீர்வு 

 ிகடத்தது. 

 

ொ ரி மும் விஞ்ஞானமும் வளர வளர மனிதன் 

இயற்க யிலிருந்து வில  ஆரம்பித்தான். 

பிரச்ெகன ளுக் ான தீர்வு கள மனிதன் தனது தாரமான 

இயற்க யில் பதடாமல் நெயற்க யா  உருவாக்  

ஆரம்பித்தான். அதில் அவனுக்கு நவற்றியும்  ிகடத்தது.  

அந்த நவற்றியின்  ாரணமா  இயற்க பய நவல்ல முடியும் 

என் ிற ஆகெயும் ெம்பிக்க யும் அவனிடத்தில் உருவா ின. 

அதன் விகளவா க்  ண்டுபிடிப்பு ள் நபரு ின. 

இயந்திரங் ள் அதி ரித்தன. மனிதன் இயற்க யில் இருந்து 

முற்றிலுமா  அந்ெியப்பட்டுப்பபானான். 

 

இயந்திரங் ள் நபருக் த்தால்  ாற்று, ெீர், அண்டநவளி, 
மண் பபான்ற இயற்க யின் நெல்வங் ள் அகனத்தும் 



மாெகடந்தன. அதன் விகளவா  மனிதன், விலங்கு, 

பறகவ, தாவரங் ள், மற்றமுள்ள உயிரினங் ள் அகனத்தும் 

தத்தம் இயல்புக்கு மாறான பதாற்றங்ந ாண்டு பொய் களப் 

நபற்றுக் ந ாண்டன. 

 

பொயின்றி வாழ ெகடப்பயிற்ெி, மூச்சுப்பயிற்ெி, ஆெனம், 

தூய எண்ணங் ள், ஆபராக் ியமான உணவு மற்றும் 

பொய்த்தடுப்பு மருந்து ளும் அவெியமாகும். இயற்க  

அளித்த பலவிதமான மூலிக  ள் பொய் தடுப்பாற்றல் 

உள்ளகவயா வும் பொய் வந்தபின் அதகன குணப்படுத்தும் 

ஏராளமான மருந்துச்ெத்துக் ள் உள்ளகவயா வும் 

 ாணப்படு ிறது. ஆனால் எளிதில்  ிகடக் க்கூடிய 

மூலிக  கள மட்டுபம ொம் உணவில் எடுத்துக் 

ந ாள்வதால் மருத்துவக் குணமுள்ள பல மூலிக  ளின் 

பயன் ள் ெமக்கு நதரிவதில்கல. பொகய தடுக்கும் 

தன்கமயதுடன் அவ்வப்பபாது ெம் உடலில் பதான்றும் ெிறு 

ெிறு உபாகத களயும் ெீக்கும் வல்லகம பகடத்த அற்புத 

மூலிக  ந ாண்டு வாழ்க்க கய ெமெிகலப்படுத்துவது. 

 

இயற்க பயாடு இகணந்து வாழ்வு வாழ்ந்த பழங் ால 

மனிதன் ஆபராக் ியம் பாதிக் ப்படாத வக யில் தனது 

வாழ்க்க  முகறகய அகமத்துக் ந ாண்டான். அகதயும் 

மீறி உடல்ெிகல பாதிக் ப்பட்ட பபாது இயற்க யில் 

 ிகடத்த நபாருள் களக் ந ாண்பட அவற்கறச் ெரி நெய்து 

ந ாண்டான். அவனது வாழ்க்க  முகறகயயும் 



தனக்குத்தாபன அவன் நெய்து ந ாண்ட ெி ிச்கெ களயும் 

ஒழுங்குபடுத்தி நெறிப்படுத்தித்தான்.  

 

தற்பபாது பூமியில் ெிலவிவரும் சுற்றுச்சூழல் 

மாசுபடுமானால் உருவா ிற பொய்ப்நபருக் ம் மனித 

இனத்துக்ப  நபரும் ெவாலா  இருந்து வரு ிறது. 

தன்கனயும் தன்னினத்துச் ெந்ததிகயயும் பாது ாக்கும் 

வல்லகமகய இயற்க  மனிதனுக்கு அளித்திருக் ிறது. 

  

உணவுப் நபாருள் ளினால் உடம்பில் ஏற்படும் 

ெச்சுத்தன்கமகய நவளிபயற்றி உடகலத் தூய்கமப்படுத்தி 
உடல் உள்ளுறுப்பு ள் அவற்றின் இயல்பு ெிகல மாறாமல் 

பாது ாக்கும் முகறபய  ாய சுத்தி அல்லது அ  சுத்தி 
எனப்படு ிறது.   ாய சுத்தி முகறகயக்  ற்றவர் ளுக்குப் 

பட்டினி என்பபத  ிகடயாது. பமபல நொல்லப்பட்ட 

அகனத்துபம இயற்க  மருத்துவத்தின் கூறு பள. 

 ாயசுத்தி முகறயில் உடகலச் சுத்தம் நெய்து சூரிய ஒளி, 
 ாற்று, ெீர் ஆ ியவற்கற உண்டு வாழ்ந்து 

ஆபராக் ியத்கதப் பராமரிப்பபத இயற்க  மருத்துவத்தின் 

கமயமான அம்ெம். நபருவாழ்வு ர ெியம். 

 

உணவா க்  ருதப்படும்  ாய் றி ள்,  ீகர ள், பழங் ள் 

ஆ ியவற்றின் இயல்புெிகல மாறாமல் ஆவியில் பவ  

கவத்து உண்டால் ெீண்ட ொள் வாழலாம். ஆனால் ொம் 

அப்படிச் நெய்வதில்கல. முகறயற்ற 

உணவுப்பழக் த்கதபய ொம் பின்பற்று ிபறாம். ெமது 

உணவில் நபரும்பான்கமயா  இடம் நபறும் தாளித்த 



வறுத்த உணவு ள் ெமது வாழ்ொகளக் குகறக் ின்றன. 

அபதாடு அசுத்தமான  ாற்றும், அசுத்தமான குடிெீரும், 

வாழ்ொகளக் குகறப்பதில் நபரும் பங்கு வ ிக் ின்றன.  

 

பமலும் புக , மதுப்பழக் ம் ந ாண்டவர் ளுக்கு 60 

வயதுக்கும் குகறவா பவ வாழ்ொள் அகம ிறது. 

இவற்கறநயல்லாம் மீறி ொம் ெீண்ட  ாலம் 

ஆபராக் ியத்துடன் வாழ பவண்டுநமனில் இயற்க பயாடு 

இகணந்த வாழ்வு வாழ பவண்டும்.  

 

பழங் ாலத்தில் வாழ்க்க  நெறியா பவ ெமது 

முன்பனார் ள் இகதச் நெய்து வந்தனர். ஆறு 

மாதத்திற்ந ாரு முகற பபதி எடுத்துக் ந ாள்வர். இதில் 

மலக்குடல் மட்டுமின்றி முழு ஜரீண மண்டலமும் சுத்தம் 

நெய்யப்படும் வருடம் ஒரு முகற பாத யாத்திகர 
நெல்வார் ள். நதாடர்ந்து ெடப்பதன் மூலம் பதால் 

துவாரங் ள் நுகரயரீல் சுத்தம்நெய்யப்படு ிறது. ப ாவில் 

நென்று அருவியில் ெீராடும் பபாது உடல் சூடு முதல் 

அகனத்து அநெௌ ர்யங் ள் முதல் மன அழுத்தம் வகர 
அகனத்து வியாதி ளும் விடுபடு ின்றன. 

 

 ழிவு ெீக்  உறுப்பு ள் ெி ிச்கெ முகற ள், சுவாெ பாகத 

உபவாெம், ெீராவி பிடித்தல், மண்பட்டி பபாடுதல், ஜல 

பதத்தி  ிரிகய ப்ராணாயமம் பதால் எண்நணய் மொஜ், 

அதிர்வு, மொஜ் ெீராவி குளியல், மண் குளியல், வாகழ 

இகல குளியல், சூர்ய வண்ணக் குளியல், ெிறுெீர ம் 

நெயற்க  அருவி குளியல், (தெவ டியவா) இடுப்பு குளியல், 



நதாட்டி குளியல், முதுகு தண்டு குளியல், முழு உடல் 

குளியல் ஜரீண பாகத மலக்குடல் எனிமா இயற்க  

உணவு ள்  ல்லீரல் சுத்தி ரிப்பு ெி ிச்கெ மனகத 

இதமாக்கும் ெில வாெகன பூக் ள் ந ாண்டு நெய்யப்படும் 

ெி ிச்கெ ள் (அபராமா ெி ிச்கெ) பயா ா பயிற்ெி ள் மற்றும் 

ெத்ெங் ம் (உகரயாடல் ள்) பஜகன ள். 

 

அந்த மனிதன் ஒரு வாரம் முழுவதும் உயிருள்ள 

உணவு ளான இகல,  ாய் னி முதலியவற்றின் ொறு கள 

மட்டும் ொப்பிட்டு உண்ணா பொன்பு இருந்தால் பகெயில் 

முக் ிய ஸ்பாஞ்கெக்  ழுவிச் சுத்தம் நெய்த மாதிரி 

அவனது முக் ிய உடலுறுப்பு ள் எல்லாம் 

சுத்தமகட ின்றன. இந்த உண்ணா பொன்பில் அவனுகடய 

உடலில் உள்ள ஜவீெக்தி முழுவதும் உடலிலுள்ள 

 ழிவு கள நவளிபயற்றுவதில் தீவிரமா  இருக் ின்றது. 

உடலில் உள்ள  ழிவு ள் நவளிபயற்றப்படும் நபாழுது 

மனிதனுக்குச் ெிறிது அநெௌ ரியம் இருக்கும். ஆக யினால் 

தான் ஒரு பெரம் பட்டினி இருந்தால் கூட எனக்குத் 

தகலவலி வந்து விடும் என்று ெிலர் கூறு ின்றனர். அவன் 

பட்டினியிலிருந்து உடகல சுத்தப்படுத்த அவனுகடய 

ஜவீெக்திகய உபபயா ிக் ாமல் மீண்டும் மீண்டும் ஓய்வு 

இல்லாமல் ொப்பிடுவதால் அவனுகடய ஜவீெக்தி 
முழுவதும் வயிற்றில் உள்ள உணகவ ெீரணிக்  மட்டும் 

தான் பயன்படுத்தப்படு ின்றது. ஆக யினால் அவனுகடய 

உடம்பிலுள்ள பொய்ப் நபாருள் ளான  ெடு ள் வளர்ந்து 

ந ாண்பட பபாய் ந ாடிய பொயாளியா ின்றான்.  



 

பொயாளியான இந்த மனிதன் பொய்ப்நபாருள் ளான 

 ெடு கள நவளிபயற்றாமல் மனிதன் பொம்பலுக்கு 

ஆட்பட்டு அதி ம் தூங்குவதனாபலா  ொக்குக்கு 

அடிகமயாய் நபரும் திண்டிக் ாரனா  ஆவதனாபலா ஜரீண 

ெக்தி குகறந்து உண்ட உணவு ெச்சுப்நபாருளா  

மாறு ின்றது. அன்னரெம் இரத்தமா  மாறாமல் ெளியா  

மாறுவதும் அதனால் இயக் த் தகட ஏற்படுவதும் 

வாழ்க்க கய நெறிப்படுத்திக் ந ாள்ளாதவர் ளின் 

நெயல் ளிலிருந்து ொம் அறி ிபறாம். ஆரம்ப ெிகலயில் 

இயக்  பொயா  இருப்பது ொளகடவில் உறுப்பு பொயா  

வளரும். இயக்  பொய் ெிகலயிபலபய பரி ாரம்  ாண்பது 

எளிது. ஆனால் ெவனீ மருத்துவர் ள் இயக்  பொய்க்குக் 

 ாரணமா  மலங் கள நவளிபயற்றுவதற்குப் பதிலா  

அவற்கற அடக்கும் விஷ மருந்து களக் ந ாடுத்து பொகய 

வளர்க் ின்றனர். இயக்  பொய் ந ாடுக்கும் தீவிர வலியும் 

துன்பமும் தற் ாலி மா க் குகறந்தாலும் அகவ உள்பள 

ெின்று உறுப்புக் கள அழிக் ின்றன. அந்த ெிகலயில் 

உறுப்புக் ளுக்கு புத்துயிர் ந ாடுப்பது எளிதல்ல. 

இருப்பினும் இயற்க  ஆற்றல் ள் அகனத்கதயும் 

முகறயுடன் பயன்படுத்தினால் உடம்புக்கு புத்துயிர் 
ஊட்டுவது ொத்தியபம. 

 

ஆரம்ப ெிகலயில் ெம்பிக்க யினாலும் ொத மான 

எண்ணங் ளின் வலிகம ளினாலும் பல பொய் களப் 

பபாக் லாம். எனினும் இயக்  பொய்க்கும் மன பொய்க்கும் 



உள்ள பவறுபாட்கடக்  வனத்தில் ந ாள்ள பவண்டும். 

இதிலுள்ள பவற்றுகம மி வும் நுண்ணியபத 

பார்க் ப்பபானால் பவற்றுகம இல்கலநயன்பற கூடச் 

நொல்லி விடலாம். இயற்க  மருத்துவர் இகதப் பற்றி 
அதி ம்  வகலப்பட பவண்டியதில்கல. பொயாளிகய 

ெல்ல சூழலில் இருக்  கவத்து அவகர ெீரிய எண்ணங் கள 

எண்ணும்படியா வும் பெியின் ெிகலகய அறிந்து ொத்வ ீ 

உணவு கள உண்ணும்படியா வும் நெய்தால் பொய் ெீங் ி 
பூரண சு ம் நபறுவர். 

 

 சூரியன் உதிப்பது  டலில் அகல ள் எழுவது ெட்ெத்திர 
மண்டலங் ள்  வானநவளியில் வலம் வருவது என்று 

இயற்க யின் ஒவ்நவாரு நெயல்பாட்டிலும் ஆற்றலின் 

நவளிப்பாட்கடக்  ாண் ிபறாம். இந்த ஆற்றல் கள 

ஒவ்நவான்கறயும் ஒரு  டவுளா  உருவ ப்படுத்தினர் ெம் 

முன்பனார். இந்திரன், வருணன், வாயு என்நறல்லாம் ெமது 

பவதங் ள் கூறு ின்ற  டவுள் ள் இத்தக ய இயற்க  

ஆற்றலின் உருவ ங் பள. மனித வாழ்வு வளம் நபற 

பவண்டுமானால் இந்த இயற்க  ஆற்றல் கள வளம் நபறச் 

நெய்ய பவண்டும். உல ில் எத்தகன ப ாடி உயிரினங் ள் 

இருந்தாலும் அத்தகனக்கும் உணவும், வாழ வெதியும் 

வழங்குவதற்கு இயற்க  அன்கன தயாரா பவ 

இருக் ிறாள். அதற்கு அவளுடன் இயல் இகயந்து வாழ்வது 

இன்றியகமயாதது.  

 



ெீங் ள் எளிய இயல்பான இயற்க வாழ்க்க கய 

பமற்ந ாள் ிறபபாது. உங் ளுகடய நொந்தப்நபாறுப்பில் 

தானா பவ பமபலழும்பு ிறரீ் ள். அப்பபாது உங் ளுக்கு 

யாருகடய உதவியும் பதகவப்படாது. எளிகமபய 

வழி ாட்டியா  இருக்கும். இயற்க பய  ற்றுத்தரும்!!!!!. 

உங் ள் இயல்பான ஆற்றகல அகடவதற்குரிய  பயணம் 

இலக்க  அகடவதற்குரிய பயணம் திருப்தியா  இருக்  

பவண்டும் என்பகத ெிகனவில் ந ாள்ளுங் ள். உங் ள் 

வாழ்ொள் முழுவதும் உங் ள் மர்மங் ள் திறந்து நவளிக் 

ந ாண்டு வாருங் ள். 

 

இயல்பான ஆற்றல் ெீர்த்பதக் ம் அதில் அவர் ள் 

சுயவாழ்க்க  நதாடர்பு இயற்க யா  ெிறுவப்பட்டது. இதில் 

இயல்பு திறகன பயன்படுத்துவகத நபாறுத்பத இந்த 

ஏற்றத்தாழ்வு ள் அதிர்ஷ்டொலி ளின் ஒரு இகணப்பு. 

இயல்பான திறகன பயன்படுத்தும் பபாது வாழ்க்க  ஒரு 

வெதியான வாழ்க்க யில் முழு அனுபவம். அவர் ள் 

சுயவாழ்க்க  நதாடர்பு மி வும் இயற்க யா  

ெிறுவப்பட்டது. இயல்பான திறகன பயன்படுத்தி 
ஒவ்நவாருவருக்கும் உள்பள உள்ளது. சுயமான இந்த 

இகணப்பு வாழ்க்க கய அதன் நொந்த ெிறப்பு வழி உள்ளது. 

ொன் நவற்றி ொன் என்கன சுற்றி ெடக்  நெய் ிபறன். ஏன் 

வாழ்க்க  முன்பனாக் ி ெ ர்ந்து வரு ிறது.  

 

ெம் வாழ்வில் ொம் இருக்  திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ெரியா  

இருக்கும் பபாது கூட ெம் அன்றாட வாழ்க்க  அனுபவம் 



பமற்பரப்பில் இயல்பான திறன் குமிழி ஏமாற்றமும் 

அதிருப்தியும் இந்த அடிப்பகட சுயதிறகன நவளிக் ாட்ட 

வழி உள்ளன. இந்த நவற்றிடத்கத இயல்பான ஒரு 

விடுபட்ட இகணப்பு  ாரணமா  முடியும். அடிப்பகட 

பொக் ம் ஒரு இயற்க  உணர்வு இழந்து வரு ிறது. 

 

இந்த இயல்பான திறகன திறக் ப்பட எல்லா 
அம்ெங் ளில்  வனம் நெலுத்த பவண்டும். சுயொரத்துடன் 

பிறந்த ொம் சுய அகடயாளத்கத பமலும் நுட்பமான 

அம்ெங் ளிலும் பொக் ி  வனம் மறுெீரகமப்புக்கு பதகவ. 

ெம்  னவு ள் மற்றும் உணர்வு கள சுயஅகடயாளத்கத 

புலனா ாத அம்ெங் ளில் ெல்ல உதாரணங் ள் பரிமாறவும் 

அவர் ள் ொம் யார் ஆழமான பகுதியில் இருந்து வராதா. 
அகவ உண்கமயான தனிப்பட்ட தன்கமயுள்ளது.  

 

ெம் வாழ்வில் உந்து ெக்தியான இயல்பான பெகவ, 

இயல்பான ஆற்றல், இயல்பான விழிப்பு இகவ ளில் 

இயல்பான திறகன ெித்தரிக் ிறார். ஆத்மாவின் இறுதி 
இலக்கு முழுகமகய மற்றும் ஒபர ஒரு வாழ்க்க  

ெமெிகலயாகும். இதனால் வாழ்வில் முழுெிகறவு 

ஏற்படு ிறது.  

 

ஒவ்நவாரு உயிரினங் ளும் தனிப்பட்ட வளர்ச்ெி ஒரு 

இயற்க  திகெயில் உள்ளது. இயற்க யா பவ அகவ 

வகரயறுக் ப்பட்டது. அதன் மி  அடிப்பகடயான 

வடிவத்தில் அது ெம் மரபணு அறிவார்ந்த ஆன்மீ  

ொத்தியமான முழுஉணர்தல் பிரதிபலிக் ிறது. இந்த 



ொத்தியமான தனி இயல்கப உணர்தல் பொக் ிய 

பாகதயாகும். ெம் இயல்கப நபரும்பாலும் மூன்று 

பவறுபட்ட மற்றும் நவளித்பதாற்றத்தில் விளக்கு ின்றது. 

அது தனிப்பட்ட முழு இயல்கப பிரதிபலிக்  இயல்பான 

பதகவ, இயல்பான ஆபராக் ியம் ஆ ியகவ முன்மாதிரி 

பிரெிதித்துவம் பயன்படுத்தப்படு ிறது. மூன்றாவது 

இயல்பான விழிப்பு வளர்ச்ெிக்கு தனி நெயல்முகற இறுதி 
விகளவான தனிப்பட்ட ஆற்றல் முழுகமயா  உணர்தல் 

தான். 

 

ெம் இயல்பான ஆற்றல் ஒரு அகடயாளத்கத தரு ிறது. 

அந்த அகடயாளம் ொம் ெம் பிறவி திறன் இருப்பகத ஏற்றுக் 

ந ாள்ள நெய் ிறது. இந்த இயல்பான திறன் தான் 

இயல்பான விழிப்புக் ான இகணக்கும் பொக் ிய முதல் 

படியாகும். 

 

ஒவ்நவாரு ெபர் ளிடமும் ஆத்மா அதாவது இயல்பாற்றல் 

உள்பள உள்ளது என்று இந்த ொத்தியமான அறிய ஒரு 

பரிொ  இருக்  முடியும். ஆனால் அது உண்கமயில் 

அகனத்து பதகவ ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. 

 

இயல்பான ஆற்றல் நபற்றும் ொம் இதகன முழுகமயா  

மறந்து ெவனீ வாழ்க்க  முகறயில் ொம் ெமது 

பலவனீங் ளில்  வனம் நெலுத்தி அதில் வாழ்ந்து 

ந ாண்டிருக் ின்பறாம். எதிர்மகறயான நபாருட் ளின் 

பமல் பற்கற அதி ப்படுத்துவதால் மனச் பொர்வும் 

அகமதியற்ற வாழ்க்க யும் அகம ின்றது. இயல்பான 



ஆற்றலுடன் உங் ள் வாழ்க்க  வாழ புரிந்து ந ாள்ள 

உங் ள் இயல்பானயாற்றல் வாயில் ெிறக்  மூன்று படி ள் 

உள்ளன. 

 

இயல்பாற்றல் என்றால் என்ன என்று ொம் புரிந்து ந ாள்ள 

பவண்டும். ொம் பிறந்தது முதல் இந்த ஆற்றலுடன் 

இயங் ிக் ந ாண்டு இருக் ின்பறாம். இந்த ஆற்றகல 

நவளிப்படுத்தும் பபாது ொம் தனித்துவம் அகடந்து 

முன்பனறு ின்பறாம்.  

ெீங் ள் உங் ள் வாழ்க்க யில் இந்த முன்பனற்றம் 

ஏற்படுத்த பவண்டும் எனில் இந்த இயல்பான ஆற்றகல 

உபபயா ிக்  பவண்டும். 

 

“மனிதன் இயல்பான இயற்க பயாடு இகயந்து வாழ்ந்து 

வந்தால் பொய் ள், பிரச்ெிகன ள் இல்லாத ஆபராக் ிய 

ஆனந்த வாழ்க்க கய ெிச்ெயமா ப் நபற முடியும்”. 

 

 

  



Lesson 30 - The Gift of Giving and Receiving 

பாடம் 30 - நைாடுத்து நபறும் பரிசு 

 

 

 

இன்று ெமது ஒழுக்  நெறியிலும் மதங் ளிலும் இருக்கும் 

ெீர்குகலவிற்கு முக் ியமா  ெமது சூழ்ெிகலயும் ெமது 

தவறான பயிற்ெியுபம  ாரணம். மன ஆபராக் ியத்திற்கு 

நெய்யும் பயிற்ெி ள் மி  குகறந்து விட்டன. ஒரு மனிதன் 

ெல்ல ஊதியம் நபற்று சு மா  வாழ்க்க  ெடத்துவதற்குத் 

பதகவயான உல  பந்தயமான பயிற்ெிகய  ற்  

முக் ியத்துவம் ந ாடுக் ின்பறாம். தன்கன உணர்வதற்குத் 

பதகவயான பயிற்ெி ள் புறக் ணிக் ப்படு ின்றன. இன்று 

வழிபாடு நெய்வதற்கு மட்டுபம மக் ளுக்குக்  ற்றுக் 

ந ாடுக் ப்படு ிறது. அதன் உட்நபாருகள அறியாமல் 

தங் ள் ஆயுள் முழுவதும் அபெ மா  ஒரு பயனுமின்றி 
இத்தக ய வழிபாடு களச் நெய்து வரு ின்பறாம். இதனால் 

தன்னியல்கப அறியாமல் ஆகெ ள்,  வர்ச்ெித் 

தூண்டுதல் ள், உணர்ச்ெிவெப்பட்ட ப ாப தாபங் ள் 

ஆ ியகவ முன்பபாலபவ இருக் ின்றன. இந்த 

பயிற்ெி ளின் முக் ிய பொக் ம் தன்னியல்கப 

அறிவபதயாகும். இயல்பு பயிற்ெியில் மனிதகன ெரியா ப் 



பக்குவமாக்கும் இயற்க  ெக்தி இருக் ிறது. ெரியா  

பக்குவமாக்குவது என்னநவன்றால் தன்னியல்கப அறிந்து 

அதன் விகளவா  அவனுகடய இயந்திரங் ள், புலன் ள், 

நெயல்திறன் ள் இகவ மி மா ப் பயன்படுத்தப்படு ின்ற 

இகத தகுதி நபற்ற ஆெிரியர் ளின் வழித்துகணயுடன் 

ெரியான முகறயில் பயிற்ெி நெய்வது மி  முக் ியமான 

அம்ெம். இந்த வக ப் பயிற்ெியில் உள்ளத்தில் ொந்தமும், 

மன அகமதியும், எளிகமயும், நமன்கமயும் ஏற்படும். 

பமற் கூறிய பயன் களக் ந ாடுக் வில்கல எனில் 

அந்தப் பயிற்ெி ள் ெரியான பயிற்ெி அல்ல. ெில ஆெிரியர் ள் 

பயிற்ெி ந ாடுக்கும் பபாது தங் ளுகடய மனெங் ல்ப 

ெக்தியினால் மற்றவர் மனதில் ொதாரணமான 

நெயல்பாட்கடயும் ெிறுத்தி அதன் விகளவா  

தற் ாலி மா  உணர்ச்ெியற்ற ெிகலகய 

உருவாக்கு ிறார் ள். ஆரம்ப ெிகலயில் இருப்பவர் ளுக்கு 

இந்த மபனா ெிகல மி வும்  வர்ச்ெி ரமா  இருக்கும். 

இந்தப் பயிற்ெி ள் சுய விளம்பரமும் தற்நபருகம 

பொக் த்கதயும் அடிப்பகடயா க் ந ாண்டு தான் தாம் 

அகடந்துள்ள ெக்திகய தவறான முகறயில் 

பயன்படுத்து ின்றனர். இம்மாதிரி அடக் ி கவக் ப்பட்ட 

அல்லது தற் ாலி மா  ெிறுத்தி கவக் ப்பட்ட எண்ணங் ள் 

மி  விகரவில் அதி  பலத்துடன் எதிர் தாக்குதல் தாக் ி 
அவருகடய உடல் மனத்கத தாக்கு ின்றன. இதனால் மனக் 

குழப்பம், தகலவலி, எரிச்ெல், ப ாபம் பபான்ற உபாகத ள் 

ஏற்படு ின்றன. 



இயல்பு அருள் பயிற்ெியில் மனித இலக்க  அகடய 

பவண்டும் என்ற திடெித்தம் ெரியான வழிமுகற ெரியான 

வழிக் ாட்டி ந ாண்டுள்ளன. இகவ ள் தான் பூரண 

நவற்றியகடவதற்கு பதகமவயான அம்ெங் ள். இயல்பு 

அருள் பயிற்ெியானது அ த் தூய்கமப்படுத்துவதிலிருந்தும் 

பயா  ெக் ரங் கள சுத்தம் நெய்வதிலிருந்து 

ஆரம்பமா ிறது. அதாவது உள்சுத்தி ரிப்புடன் 

ஆரம்பமா ிறது. இதில் இயல்பான ஆற்றல் பரிவர்த்தகன 

முகறயில் பயிற்ெி அளிப்பதால் ெமது இயல்பு ெக்திகய 

அறிந்து ந ாள்ள நெய்து அதற்கு பமல் நெல்ல ‘ொமா ிய 

ொன்’ எனும் தன்கன அறிய நெய் ின்றார். இந்தப் பயிற்ெி ள் 

ொன்கு ெிகலயா  உள்ளது. 

 

முதல் ெிகலப் பயிற்ைி: இதன் பயிற்ெி  ாலம் மூன்று 

மாதங் ளாகும். இதில் அன்றாட  டகம ளுடன்,  ாகல, 

மாகல ஒருங் ிகணந்த எளிய உடற்பயிற்ெியும், ஆத்ம 

பிரார்த்தகனயும் நெய்து இயல்பான பெகவயில் விளக் ம் 

நபற பவண்டும். இதில் மூலாதாரச் ெக் ரத்தில் ஆெிரியர் 
பயா  ெக்திகய நெலுத்தி அதன் மூலம் அவருகடய 

உள்ெிக் ல் கள ெீக் ி பயா  ெக் ரங் கள சுத்தப்படுத்தி 
அவற்கறப் பலப்படுத்துவார். 

 

இரண்டாம் ெிகலப் பயிற்ைி: இதன் பயிற்ெி  ாலம் 

முன்னூறு ொட் ள் ஆகும். இதில் அன்றாட நெயல் ளுடன் 

தினமும்  ாகல, மாகல ஒருங் ிகணந்து எளிய 

உடற்பயிற்ெிஆத்ம பிரார்த்தகன நெய்து தனக்குள்பள 



விளக் ம் நபற பவண்டும். இயல்பான பெகவயில் உள்மு  

ஆற்றகல வளர நெய்ய பவண்டும். ஹ்ரித் ெக் ரம் குருவின் 

அருளால் இயக் ப்பட்டு ெக்தி அனா த ெக் ரத்கத 

அகட ிறது. இது தூண்டப்பட்டும் உந்தப்படும் ெக்தி ெிறிது 

 ாலம் இதயத்தில் இருந்து பிறகு மற்ற ெக் ரத்துக்கு 

பரவு ிறது. இதனால் ஆன்மீ  முன்பனற்றத்கத எளிதா வும் 

நெம்கமயானதா வும் ஆக்குவபத இதன் ெிறப்பு அம்ெம். 

 

மூன்றாம் ெிகலப் பயிற்ைி: இதன் பயிற்ெி  ாலம் மூன்று 

வருடங் ளாகும். தினமும்  ாகல, மாகலயில் 

ஒருங் ிகணந்த எளிய உடற்பயிற்ெியும் இயல்பு ெிகல 

தியானம் நெய்தல் பவண்டும். இயல்பான பெகவயில் 

 ர்மத்கத அ ற்றி தன்கன அறிய நெய்வதாகும். இதில் 

ஆச்ஞா ெக் ரத்தில் இயல்பு அருள் தீட்கெ 

அளிக் ப்படு ிறது. இதனால் நமய்யுணர்வதற் ான தா ம் 

ெம்முன் வளர்ந்து வலிகம நபறத் நதாடங்கு ிறது. 

தன்னியல்புடன் ஆழமா  பவரூன்றியதுமான பயகன 

உருவாக்கு ின்றது. 

 

ொன்ைாம் ெிகலப் பயிற்ைி: இது ஆெிரியர் பயிற்ெியில் 

பல நுணுக் ங் ளும், இர ெியங் ளும்  ற்றுத் தருபகவ. 

இகதப் புத்த த்தின் வழியா   ற்  வியலாது. 

 

“இந்தப் பயிற்ெியின் மூலம் இயற்க யின் இயல்புடன் 

ெிரந்தரமானது. ஆழமா  பவரூன்றியதுமான பயகன 

உருவாக் ி ெம் இயல்பு நமய்யுணர்வா  திரும்பியவுடன் 

எல்லாச் நெயல் ளும் பவகல ளும் மப ான்னதமான பரம 



ெக்தியுடன் ெமக்கு நதாடர்பு இருப்பகத ொம் 

இயற்க யா பவ உணர ஆரம்பிக் ிபறாம். இந்த இயல்பு 

அருள் ெக்தி  ாட்டாற்று நவள்ளமாய் நபாங் ிப் நபரு ி 
சுற்றியுள்ள அகனத்கதயும் உயர்வானதா  ெல்லதா  

குணப்படுத்தும் ெக்தியுகடயதா  மாற்று ின்றது”.  

 

ெம்மிடம் உள்ள இயல்பான ஆற்றகல  ண்டுபிடித்து 

நவளிக் ந ாண்டுவருவபத இதன் பொக் ம். 

 

இந்த இயல்பான ஆற்றகலக்  ண்டறிய ஒரு 

முழுகமயான பாடங் கள படித்து அறிய பவண்டும். 

 

இயல்பான ஆற்றகல அறிந்த பின் உங் ள் இலக்க  

எளிதில் அகடயலாம். ெீங் ள் பலத்த நவற்றிகய 

அனுபவிக்  நவற்றி வரீரா  இருக் லாம்.  

 

ெம் சுயத்கத  ண்டறிவது ஒரு நபரிய பாக் ியமா   ருத 

பவண்டும். 

  

இயல்பான திறகன நவளிக் ந ாண்டு வரும் பயிற்ெிக்கு 

உங் கள வரபவற் ிபறன். இந்த திறகன அகடந்தவர் ள் 

தான் ஞானி ளா வும் பிரபலியமானவர் ளா வும் 

இருந்தனர். இந்தத் திறனால் மட்டுபம வாழ்க்க யில் 

ெிகறவு ஏற்படும். இந்த பயிற்ெியில் ஒவ்நவாரு ொளும் 

உங் ள் இயல்பு திறன் வளரும். ொங் ள் உங் ளிடம் ப ட்  

உங் ள் அனுபவங் ள் ப ிர்ந்து ந ாள்ளப்படும்.  எஎஎ 

விவாதம் பங்ப ற்பாளர் ளிடம் தான் உங் ள் 



ப ள்வி ளுக்கு பதில்  ிகடக்கும். உங் ள் அனுபவங் ள் 

ப ிர்ந்து ந ாள்ள முடியும். இதன் மூலம் எங் ள் விவாதம் 

குழு ப ாலரம். 

 

ெீங் ள் இயல்பான திறகன அறிவகத பாக் ியமா  

ெிகனக்  பவண்டும். இதன் ெகடமுகறயில் உங் ள் 

வாழ்க்க யில் குறிப்பிடத்தக்  மாற்றங் கள உருவாக்  

முடியும். ெீங் ள் இன்னும் துடிப்புடன் மி வும் தளர்வான 

முகறயில் உங் ள் உயிராற்றகல அறியலாம். இதன் 

மூலம் ெம்முகடய இயல்பான விஷயங் ள் 

ஈர்க் ப்படு ின்றது. 

 

ெீங் ள் மி வும் எச்ெரிக்க யா  வந்த நுணுக் ங் கள 

 வனிக்  உங் ள் வாழ்க்க  நவளியுல  ெவால் கள 

மகறத்து ஒரு முழு புதிய வழியில் அவர் ள் உள்வலிகம 

வளர்க்  நெய் ின்றது. ெீங் ள் சுய அற்புதங் கள 

 ண்டுபிடிக்  வாய்ப்பு  ிகடக் ின்றது. 

 

இதில் தனித்து நெய்யும் பயிற்ெிகய விட கூட்டு 

பயிற்ெிபய வழிவகுக் ின்றது. ஏநனனில் அதில் பல மடங்கு 

பலன் ள் அதி ம். இதில் உங் ள் உண்கமயான 

அகடயாளத்கத இந்தப் பிறவியில்  ாணலாம். 

 

ெீங் ள் உங் ள் உண்கமயான அகடயாளத்கத இந்தப் 

பிறவியில்  ாணலாம். அகதப் பிறர்  ண்டு பிடிக்  

முடியாது. அது உங் ளிடம் இருக் ின்றது. இந்தப் 

பயிற்ெியில் தினமும்  ாகலயில் எழுந்த உங் ள் 



உண்கமயான அகடயாளத்கத  ாணும் பயிற்ெி நெய்ய 

பவண்டும். பழ ப்பழ  ெீயும் இயல்பும் ஒன்று இகணயும் 

பயிற்ெி உங் ள்  திரியக்  உடல் ெீங் ள் விரும்பும் எகதயும் 

முயற்ெி நெய்யலாம்.  

 

ெமது இயல்புத் திறன் ள் உல ளாவிய ெக்தி 
ஒன்றிகணந்து இந்த பகடப்பின் பலகன அறிய நெய் ிறது. 

இன்னும் ொம் கூட்டு ஆத்ம பிரார்த்தகன மூலம் இந்த திறன் 

விகரவுபடுத்து ிறது. இது எஎஎ கமயத்தில் உங் ளுக்கு 

நெயல்முகற ள் ஆனந்த ெிகலக்கு அகழத்துச் நெல் ிறது. 

 

இதகன நவளிப்படுத்த ஒரு ஆொன் பதகவ.  

இந்த ஆன்மீ  வரலாறு ஒரு புரட்ெி ர ஆழ் ெிகலக்கு 

வரபவற் ப்படு ின்றது. இந்த எழுச்ெி இந்த புனித அறிவியல் 

முகறகய பெகவத் நதாழில் நுட்பத்துடன் 

வழங் ப்படு ிறது.  

 

இந்த ஆத்ம விழிப்பிற்கு ஒரு புதிய நதாகுப்பு 

பதகவப்படு ின்றது. பண்கடய பபாதகன ள் மத்தியில் 

மந்திரம் லம், வம், ரம், யம், அஉம், ஹம், ஓம், அதீதம், பியு 

மந்திரங் ள் ெமது நுட்பமான உடல் ள் மூலம் பெரடியா  

வழிெடத்து ின்றது. 

 

ஆத்ம விதி கள நபாறுத்து ெமது நஜன்மங் ள் 

உழலுவது. இகத ெீடிக் பவ நெய் ின்றனர் குகறக்  

நெய்வதில்கல.  



ஒரு குருவின் வழி ாட்டுதல் என்பது அவெியம் தான். 

ஆனால் அவர் ள் ஆத்மாவின் அதிர்வு  ிர த்தின் 

உருவத்பதாற்றவியல் துகறயில் மாற்ற முடியும். இந்த 

ஆடம்பரம் இல்லாமல் பவகல நெய்ய தயாரா  உள்ளனர். 
 

தினெரி ெீங் ள் நெய்யும் இந்த பயிற்ெிக்கு உங் ள் 

தனிப்பட்ட அன்பு பங் ளிப்பு உங் ள் அகனவருக்கும் ென்றி. 
இந்த பாடத்திட்டத்தின் மூலம் அவர் ள் வழி ாட்டியா  

விளங்கு ின்றனர். இந்த நுட்பமான விழிப்புணர்வு மி  

பயனுள்ளதா  அகமயும். இந்த இயல்புத்திறன் ப ிர்வு 

முக் ியத்துவம் மிக்  புரட்ெி ர திட்டமாகும். இந்த 

அறியப்பட்ட வரலாற்றில் முதல் முகறயா  

ஜனொய த்தன்கம ொத்தியம் உள்ளது. எல்பலாரும் எழுந்து 

விழித்திருக்  முடியும். 

 

எஎஎ நென்டரில் ஒன்பது புத்த ங் ள் இதன் ழுழு 

நதாகுப்பா  உள்ளது. 

 

இந்தத் நதாகலத் நதாடர்பு பயிற்ெியில் இயல்புத் திறகன 

நவளிப்படுத்த உங் ளது விழிப்புணர்வு ஆழமான 

ெிகல கள இகணக்  மற்றும் உல ளாவிய ெக்தி ளின் 

உங் ள் உறகவ ெிறுவ ெகடமுகறயில் ந ாண்டு நென்று 

பரிணாம நெயல்முகற ளில் இதகன அறியலாம். 

 

உங்ைள் பங்ைைிப்பு  

உங் ள் முயற்ெி ள் ஒளி பக் த்தில் பதிவு வரு ின்றது 

என்று நதரிந்து உங் ள் பாடத்திட்டத்கத ப ிர்ந்து 



ந ாள்ளலாம். உங் ள் மனதில் ஆழத்தில் விகட ள் அறிந்து 

ந ாள்வரீ் ள். இதனால் ொம் ொள் பயிற்ெி ஒரு உகரதல் 

ஆகும். இயல்புத்திறன் நெம்கமப்படுத்தப்படு ின்றது. இதில் 

அகமதியான தியானம் எளிதாக்கு ின்றது. ஒவ்நவாரு 

பாடமும் ெமக்கு அண்டத்தின் ெித்திய ஒளி அகமதியா  

இகெக்கு இயல்புதிறன் வளர நெய் ின்றது. உல ளாவிய 

ஒளி ெடப்பு நதாடர்பா  ெமது முதன்கம இலக்கு ளில் 

ஒன்று உள்ளது. இது உங் ள் உள்வழி ாட்டுதலுக்கு வழி 
நெய் ின்றது. 

 

ொம் அகனத்து ஆரம்ப என நதாடங்கும் மற்றும் ொம் 

அகனத்து முன்கூட்டிபய ொம் ெகடமுகறயில் உள்ளது. 

ெமது முன்பனற்றம் உறுதிப்பாடு  வனத்கத ெமது 

எண்ணங் ள் தீர்மானிக் ப்படு ிறது. ஒவ்நவாரு ொளும் 

இந்த பாடப்பயிற்ெி உங் ள் இயல்பு இகணப்கப ஏற்படுத்தி 
வாழ்க்க கய முழுகமயகடய நெய் ிறது. இந்த AAA குழு 

ஆற்றல் உங் ளுக்குள் மாற்றங் கள உருவாக் ி பயனுள்ள 

வாழ்க்க கய ஏற்படுத்து ின்றது. 

 

 

 

அகனத்தும் அன்பு,                                                                                        

அகனத்தும் அருள்,                                                                                          

அகனத்தும் ஆனந்தம். 

 


