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இனல்ா புாய்வு 

INNATE INTELLIGENCE 

Innate intelligence 

 

 

முன்னுரப 

உடனின் னனணாய்வுக்கு இல்தாண கல்ி னறந 

அசிாகிநது. உடனிக்கத் த்தும் கறன ற்றும் 

அநிில் அனுள் ாழ்க்றக ன்ந தல்கறனககத்ில் 

இறந்துள்பது.   

என ணின் சரிாண ிில் ன்றண எனங்கிறத்து 

இல்தாக ாக் கற்றுக் ககாள்ற்கு இல்தாண 

னனணாய்வு  துற னரிகின்நது. உடல், ணம், தண்நிவு, 

ஆத்ா இந் ான்கும் இல்தாண னனணாய்ில் 

எனங்கிறக்கின்நது.  

ணி ாழ்ின் கதானள் ற்றும் நாக்கம் ன் இல்றத 

உர்ந்து கதறுநாகும். ணிணின் கசாந் கதானள் 

ற்றும் இல்ன நறு உனகிநனில்றன. இற்கு அணது 

ாழ்க்றகில் கபிப்னந னெனத்ில் இனந்து ஆற்நல் 
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காடர்ந்து நறப்தடுகின்நது. ணி உடல் உண்ற 

இல்தின் கபிப்தாடு ண னரிந்து அன் ஆற்நல் 

கசல்தாடுகபின் கபிவு ற்றும் னரிந்துர்ந்து அறண 

னழுறாக ஆாய்ந்து அன் னழு னென சு இல்றத 

அநினேம் கசல்னறநான் இல்தாண னனணாய்வு. 

நாக தல்கறப ட்டும் தடிப்தது னக்கில்ன, ன 

தல்கள் சரிாணறான்; ஆணால் அற ிாாணற 

அல்ன ீங்கள் சரிாகப் தகிர்ந்து ககாள்ப அற உாது. 

„இல்ன‟ ன்ந ார்த்றற அச்சில் தார்ப்தது இல்றத 

அனுதிப்தற்குச் சம் அல்ன, இல்தாண னனணாய்ில் 

ீங்கநப னரிந்து ககாள்து ான் உண்றாண 

ம்திக்றகற ற்தடுத்தும். தன அநிார்ந் இனப்ன என 

ணின் கரினேம் ற்றும் ங்கறப உள்ப அங்கீகரிக்க 

கற்றுக் ககாண்டால் அற்நின் ிநறண னரிந்து ககாள்ப 

உவும். 

இன்தாக ா நண்டும் ன்ந ஆறச ல்நனானக்குந 

இனக்கிநது. இன்தத்ற ாடி எவ்கான்நின் தின்ணாலும் 

ஏடுகிநநாம். னனன்கபால் அனுதிக்கின்ந னந உனகில் 
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றதத்ிக்காத்ணாக ாம் காடர்ந்து கசல்தட்டுக் 

ககாண்நட இனக்கிநநாம். 

இல்தாண னனணாய்வு உடல் சார்ந் ிசாற 

அணுகுனறநற தன்தடுத்ி அணுக னடினேம். அது 

இல்தார்ந் உண்றகள் க்குள்நப உள்பது ன்தறக் 

காட்டும்.  இது ம்ன ண்டனம் னெனாக கசல்தட்டு 

இன் உடனிக்க ணித்துாணது ம்ன ண்டனம் 

னெனாக கசல்தட்டு குப்தடுத்தும் ிநறண 

ிிப்தறடச்கசய்கிநது.  இந் இல்தாண ிிப்னர்வு 

இல்னால் க்குள்நப இனக்கும் திநி உண்றகறப 

அநி னடிாது. 

இந் தறடப்தாற்நல் இல்றத தற்நி இந் னத்கம் 

ணி இல்ன ற்றும் னனணாய்ில் உள்ப 

ிாங்கறபனேம் அநி கசய்கிநது.  ணி 

அநிினிலுள்ப நகள்ிகலக்கு த்தும் உபில் 

ற்றும் அறச் சார்ந் துறநகறபச்நசர்த்துக் ககாண்டு என 

ிரிாண ிப்தடீு கசய்து இல்தாண னனணாய்வுக்கு 

அடித்பாக அறகிநது. 
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இது ணி உடனின் டிறப்ன ற்றும் இற்றக 

நடிாக அடிப்தறடினாண என நாக கநி. இில் 

ஆத் உள்பார்ந் உநாக உள்பது. இது நர்றனேடன் 

கசல்தட ற்றும் உடனின் இற்றகாண இக்கினால் 

உடனின் ஆாண உந்துிறச தின்தற்றும் ன்றற 

ஊக்குிக்கிநது. இன்றந றடனறநக் நகாட்தாடுகள் 

உனகின் தன இல்னகறப ிபக்கி ிற்கின்நது.  

ம் உடனின் இற்றகாண எனறப்தாடு று 

கண்டுதிடிப்ன உடனின் இல்தாண னனணாய்ிற்கு 

தினபிக்கிநது.  க்குள்நப ன்றண கபிப்தடுத் 

இற்றகக்கு உகந் சுகாா ஆற்நல் ஏட்டம் க்கம் 

ற்றும் கிழ்ச்சி அனுிக்கிநது. அந் ிபக்கத்ின் 

அடிப்தறடிநனந இன் ிில் தரிா பர்ச்சிின் 

னன்நணற்நப் தாறில் ணிறணக் ககாண்டு 

கசல்கின்நது 

கௌணம், ணற்நிறன, கானற்ந ன்ற ஆகிற 

இல்தாண னனணாய்ின் னெனம் அநி கசய்கின்நது. இது 

அகிிிப்னர்வு ிறனகபில் னன்நணறுற்காண 

திற்சிகபாகும். 
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இன் றடனறந நகாட்தாடுகள் ிரிறடந்து 

இல்தாண னனணாய்வு னன்நணற்நப் தாறில் 

காடர்ந்து கசல்ன உவுகின்நது. 

 

 

உ.சு. நணிகாந்தி 

 

அணிந்துரப 

ஞாணிகள் அனபிற ல்னாம் அனுனிச் கசல்ங்கள் 

ஆகும். அனுனி ன்தது  இல்ன ிறனில் கய்ஞாண 

அனுதாகும். இறகள் இல்ன ிறனிநனந அற 

அனபப்தட்டற. ணந இந் ணீ ாழ்க்றகில் ாம் 

த்றண னன்நாலும் அற்நின் உண்றப் கதானறப 

உ னடிாது. உண்றப் கதானறப உ 

நண்டுாின் து இல்றத அநி நண்டும்.  

இல்ன ிறனற தனநிால் என நதாதும் கதந னடிாது. 

கணணில் அது “கூர்த் கய்ஞாணத்ால் ககாண்டுர்ார் 

ங்கனத்ின் நாக்கரி நாக்கு, தணுக்கரி 

தண்ணுர்வு” ாசித்துக் காகாாது. இறணந 

இந்தனாசிரிர்  து இல்றத சாா ாழ்க்றகில் 
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அநி னடிாது ணக் கூறுகின்நார். சாா ாழ்க்றக 

கடந் ிறனிநனந இல்னர்வுக் காட்சி னனப்தடும். 

இந் தனாசிரிரின் என்தது தல்கறபனேம் ம் து 

அநிவு அநிாக அநிந்து ககாண்டு னம் ிபக்கங்கள் 

நன்நலும் சிந்ிக்கத் தூண்டுகின்நண. ல்நனானக்கும் 

நறாண த்துத் பத்ிறண, இல்தாண கநிின் 

ாழ்க்றக னறநிறண ங்கி உள்பார். இந் 

திதஞ்சத்ில் இல்னம், ணி இல்னம் அது ஆய்வு 

கற்நதார் உள்பத்றத் தூண்டி உண்ற கா ஊக்குிக்கும் 

ண ம்னகிநநன். 

 

இங்கு ககாடுக்கப்தடுது ணாசக ிபக்காகும். இது 

இல்னர்வு கபிவு ஆகாட்டாது. ணாசக 

ிபக்கனெனம் ாம் சாா கநிகறப 

அநினாநான்நி கய்னேர்ந்நனா அல்னது சத்ி 

ரிசணநா  கதறுல் இனாது. சத்ி ரிசணத்ற 

எவ்கான சாகனும் சுாகந உரி சாறண கசய்து 

கண்டு திடித்ல் நண்டும். 
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இந் என்தது தல்கபில் ணாசக ிபக்காக உள்பண. 

அற்றநக் கற்தணாநனா அல்னது தாாம் 

கசய்ணாநனா நடிாக ாலும் னழுறாண 

சத்ி ரிசணம் கதறுல் அரிாகும். அறகுறநாண 

உண்ற ிபக்கம் கதறுல் கூடும். ஆணால் அது 

னாகாது. அற்றந சுஅநில் கசய்ல் னெனந 

சத்ிரிசணம் கதநனாம். ாசறு காட்சி கதநினம்னநார் 

னனில் ணாசக ிபக்கம் கதறுல் அசிாகும். 

கணணில் அன் னெனாகத்ான் இல்தின் தட்தங்கறப 

ாம் ிபங்கி ககாள்ப னடினேம்.                                                      

இல்தின் தட்தங்கறபச்  சரி ிபங்கிக் ககாள்பாது 

சாறண கசய்ல் ீாகும். நாண சாறணகள் 

எனநதாதும் இல்னர்ந்றன அநி ாட்டா. இந் 

அடிப்தறட ிபக்கத்துடன்  ின் என்தது னத்கங்கலம் 

ழுவுநப் தில்நாம். அற்றநச் இல்னக்குரி எழுங்கு 

னறநில் அறத்து னகின்நண. அறாண. 

1. இல்தாண கநி 

2. ஆத் இல்ன  

3. இல்தாண நசற 

4. இல்னர்வு  
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5. இல்தாண ாது அநிவு  

6. இல்றத நாக்கி  

7. இல்தாண இற்றக னத்தும் 

8. இல்தாண னனணாய்வு  

9. அநிினினந்து ிடுறன ன்தணாகும். 

 

இந் என்தது தல்கபில் உள்ப இல்ன னறநகறப 

தகுத்நிந்து இற்நில் றநந்து கதாிந்துள்ப அற்னாண 

இல்ன கநி தட்தங்கள் உ நண்டும்.  

இற்நின் இல்ன னறநகள் தனற்நிலும் சிநந்ாகக் 

கனப்தடுது ஆத் திார்த்றண ிசாறாகும். அன் 

னெனாகநா இற்றக இல்றதனேம் அற 

றநனகாகச் இல்ன தட்தங்கறபனேம் ாம் சுாண 

இல்னடன் கிகித்து உர்ந்து கபி இலும். ஆத் 

திார்த்றண ிசாற கசய்ற்கு இல்ன ிறன 

ிகவும் அசிாகும். இந் என்தது னத்கங்கபிலுள்ப 

இல்ன ிறன ின்று இல்ன ிசாற கசய்து 

அற்றுடன் கதாிந்துள்ப இல்ன தட்தங்கறப கிகித்துச் 

சரி அனுஷ்டிப்நதாம். அற்நின் இல்ன கதானறபக் 

கிகித்துத் கபிற்குச் சுட்டநிாற்நல் நதாாது. அற்கு 
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நண்டுது இல்தாற்நனாகும். இந் இல்தாற்நல் ந் 

சுட்டநிவு நதான ங்குல் இனாது. அற்கு நண்டுது 

இல்தாற்நல் தறடப்னச் சக்ிற ல்கி இற்றக ாள் 

ங்கி அன் இற்றக அனபாநன இல்தின் இல்ன 

தட்தங்கறப ஆத் ிசாற கசய்து கிகித்துக் ககாள்ப 

நண்டும். 

 

இந் என்தது தல்கலம் இற்றகின் இல்னகறப 

உதநசிக்கப்தட்டண ஆகும். இற நதாறண னறநில் 

அறந்துள்ப நதாதும் இற்றுள் அற்னாண இல்ன கநி 

தட்தங்கள் றநந்து கதாிந்துள்பண. அற்றந தடித்து 

ிபங்கிக் ககாள்லல் பிகண ாம் ிறணக்கனாம். 

அற்நிற் கதாிந்துள்ப இல்ன ிறனகறப கரிந்து 

ககாள்ப இனாது. தக்ி சித்ினேடன் கூடி நசற 

ிிப்னர்வும் டுவு ிறன றாக்கி ிசாறனேம் 

து இல்றத கபிிக்கின்நது.                                                

M.E.சம்த் குநார்                                                                               
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1. நுண்ணிவு 

“அிவு உன் உடலுக்கு இன்ம் தரும். நுண்ணிவு 

உக்குக் காவாய் இருக்கும்.”  

தண்நிவு ன்தது னரிந்து ககாள்லம் ஆற்நல் சிக்கறனத் 

ீர்க்கும் ஆற்நல் காடர்ன காணும் ஆற்நல் சூழ்ிறனப் 

கதானத்ப்தட கனத்ில் சிந்றணத் ிநன் நதான்ந 

ஆற்நல்கள் அல்னது ிநன் நதான்ந ஆற்நல்கள் அல்னது 

ிநன்கபின் காகுப்தாகும். 

இது னரிந்து ககாள்பல் னதுற னறணல் காடங்கி 

கசறனத் காடர்ந்து னடித்ல் ணது டத்றில் உள்ப 

குறநதாடுகறப உர்ல் நதான்ந கூறுகள் 

தண்நிினுள் அடங்கினேள்பண. 

  தண்நிவு ிட்டிடுது திச்சிறணகலக்கு ீர்வு கால் 

தண்னனாகச் சிந்ித்ல் ண்க்கனத்துக்கறபனேம் 

காிறனேம் ிபங்கிக் ககாள்பல் கற்நல் 

நதான்நற்றுக்காண ிநன்கறப உள்படக்கி ணம்சார்ந் 

ிநறகறபத் ழுி அறந் ணத்ின் என 

இல்தாகும். தண்நிவு ன்தது சின சங்கபில் தந் 

கதானள்கபில் நாக்கப்தட்டாலும் உபினாபர்கள் 
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இறண ஆக்கத்ிநன் ஆலற அநிவு தட்தம் எனரின் 

இநப்னப் தண்னகள் ன்தற்நில் இனந்து நறுதட்ட 

என்நாகந கனதுகிநார்கள்.  

  இறண என ணின் அநிறப் கதறுல் அாது 

கற்நலும் னரிந்து ககாள்லலும் அநிறப் தன்தடுத்துல் 

சிக்கல்கறபத் ீர்த்ல் ற்றும் ண்ில் 

தகுத்நிறனச் கசய்ல் ஆகிற்றுக்காண ிநநணாகும். 

அது என ணிணின் அநிில் ிநணாகும். நலும் 

எனர் எட்டு காத்ாக னாக இனப்தன் என னக்கி 

அம்சனம் ஆகும். உபினாபர்கள் என ாட்டின் எட்டு 

காத் அபிலும் இறண அபி னற்சித்துள்பணர். 

அநிாபி ற்நர்கறப தண்நிநாடு கணிக்கிநார், 

நதறநாடு அல்ன. தண்நிநாடு கணித்ால் 

ிம்தக் கற்றுக் ககாள்ப னடினேம். நலும் நதறநாடு 

கணித்ால் குறந கா ட்டும் ான் னடினேம். 

  தண்நிவு கண்டநின் னெனம் என தந் ற்றும் 

ஆாண ிநன் திிதனிக்கிநது. தண்நிற 

ிப்திடுற்ககண டிறக்கப்தட்ட தல்நறுதட்ட  
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ிறனாக்கப்தட்ட நசாறண என்நின் னெனம் கதநப்தடும் 

ிப்நத தண்நிவு ண் அல்னது IQ ன்தாகும். 

 அன்நாட ாழ்க்றகில் என ணின் தடி தண்நிவு 

ன்ண அனறட ிறுணம் ங்குகிநது. IQ 

நசாறணகள் னெனம் ங்கள் கசாந் தண்நிற 

அபிடுற்கு ிநன் ான் நதான்ந என ிில் ங்கள் 

தண்நிற அபடீுற்காண ிநன் ன்ண உப்தட்ட 

ல்றனகறப அந னடிவு ணினும் என IQ நசாறண 

ணி தண்நிின் என சிநி தகுி ான் அபிட 

னடினேம் ன்ந உண்றகள். 

  ணிதர்கள் சிக்கனாண கனத்துக்கறப னரிந்து ககாள்லம் 

சூலுக்நகற்த அனுதத்ில் இனந்து 

கற்றுக்ககாள்லகின்நண. தகுத்நிவு தல்நறு டிங்கபில் 

ஈடுதட சிந்றண அறணத்து றடகறபனேம் கடக்கும் 

ிநனுக்கு ற்த ாறுதடுகின்நது. இந் ணிப்தட்ட 

நறுதாடுகள் கிசாணாக இனக்க னடினேம் ன்நாலும் 

அறகள் னற்நிலும் சீாக உள்பது. கவ்நறு 

அபவுநகால்கறப றத்ந என குநிப்திட்ட தரின் 

அநிார்ந் கசல்ிநன் கவ்நறு காங்கபில் 
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கவ்நறு சந்ர்ப்தங்கபில் நறுதடுகிநது. இந் 

தண்நிவு கனத்துத் ாக்கங்கபின் ிகழ்வுகள் என 

சிக்கனாண காகுப்ன கபிவு ற்தடுத் னற்சிகள் 

றடகதற்று னகின்நண. 

  க்கபின் IQ உறுிதடுத் என இல்தாண ிிநாகம் 

கசய்து கக்கிடப்தடுகிநது. இந் தண்நிற னரிந்து 

ககாள்லம் அணுகு னறந நணாரீிாண நசாறண 

அடிப்தறடாகக் ககாண்டது. இந் தண்நிவு 

நசாறணகள் தனாக கல்ி காில் ற்றும் டத்ற 

கிக்கும் ிநன் னனிற அபிடப்தடுகிநது. 

தண்நிவு இது இணங்கபின் பர்ச்சி சார்ந்து.  

  தண்நிவு ிநன் தல் சிந்றண னரில் சு 

ிிப்னர்வு கல் காடர்ன தகுத்நிவு உர்ச்சி அநிவு 

திச்சறணகறப ீர்ப்தால் கற்நல் ணப் தல்நறு 

ிகபில் றறுக்கப்தடுகின்நது 

ாம் ம் இல்னகள் இனக்கும்றில் ம்ிடினந்து 

கபிப்தடும் ந் கசல்கலம் சுாசித்ல் நதான்ந 

தண்நிின் னெனம் றடகதறும் கசல்கறப ி ம் 

இல்னகபின் உந்துல் னெனம் ட்டுந றடகதந 
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இலும். இந் கசல்தாட்டில் இற்றகாக ம்ிடம் 

இனக்கும் தண்நிவு (Intelligence)  ிக ிக சிறு 

தங்கபிப்றதந அபிக்க னடினேம். ம் இல்னகபின் 

தண்நிின் ஆிக்கத்ற ம்ால் சாாாக அநி 

னடிா பத்ில் தடிடுன் னெனம் அாது ம் 

ற்நதாற ிிப்ன ிறனில் ம் ாழ்க்றகற ம் 

ிிற இல்னகநப ீர்ாணிக்கின்நண. ாந அந் 

இல்னகபாக இனப்தன் னெனம் அற்றந ாந 

ீர்ாணிப்தாக கூநிக் ககாள்பனாம். ஆணால் ாநா 

இல்னகபின் அடிறாக இனக்கிநநாம். இல்னகபின் 

அடிறாக இனப்தற அநிால் இனக்கிநநாம். அந் 

அநிாறில் இனக்கும் ற ம் ாழ்க்றகற ம் 

ிிற ாந ீர்ாணிக்கும் சக்ிற உறடர்கபாக 

இனந்தும் அற்றந ம் இல்னகபிடம் எப்தறடத்து 

ிடுகிநநாம். 

து னனன்கபின் ிந இவ்வுனகின் ிகழ்வுகள் 

கதானட்கபின் ன்றகறப உர்கின்நநாம். தண்நிவு 

துல்னிாண அவ்வுர்வுகறப அடிப்தறடாக றத்து 

இவ்வுனகின் இல்றத இக்கத்ற நாக்கி ாம் என 

னரில் அறடந்து அப்னரினின் அடிப்தறடில் ாம் என 
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றடனறநக் நகாட்தாட்றட தரிந்துறக்கின்நநாம். இன் 

றடனறந நகாட்தாடுகள் ிரிறடந்து கசதுக்கப்தட்டு 

னன்நணற்ந தாறில் காடர்ந்து கசல்ன உவுகின்நது. 

. 

 

2.உடல் புாய்வு 

இன்றந து ாழ்ின் ிகச் சிக்கனாண ிாக 

ான் ிறணப்தது. என ணின் இன்கணான ணிறண 

னரிந்து ககாள்ில் ற்தடும் கனக்கடிநாகும். எனன் 

ன்றணத்ாநண அநிந்து ககாள்பாற்கும் சக ணிறண 

னரிந்து ககாள்ப னடிாற்கும் இன்றந ாழ்ின் 

கனக்கடிகலக்கும் கனங்கி காடர்ன உள்பது. இந் 

ிறனற நம்தடுத் ாம் ன்ண கசய்னாம்?  

ர்க்கப்னத்ிின் னக்கித்துத்ற உர்ந்து அறண 

காடர்ந்து நம்தடுத் ாம் ககாள்லம் னறணப்றத 

ஏபிற்நகனும் ம்ற னனணாய்வுக்கு 

நம்தடுத்துற்கும் ாம் கசனிட நண்டும். 

உடல் னனணாய்வு உங்கலக்கு ிகாட்டுகின்நது. உடறன 

எனங்கிறக்கிநது. உடறன தாரிக்கின்நது. உடனின் 
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சாா கசல்தாடுகறப அநி உள் ஞாணம் உள் 

னனணாய்வு நறப்தடுகின்நது. இது உங்கள் 

கசல்தாடுகறப சிறனப்தடுத்துகின்நது. 

ணிறண ிசாங்கபினினந்து ிடுித்து 

உர்த்துற்காகத்ான் ல்னா  சம்திாங்கலம் 

நான்நிினக்கின்நண. ற்ந திாிகலக்கு இல்னா 

ிசாம் இனுக்கு இனப்தது ட்டுில்றன. இன் 

னன்நால் ிசாத்ினினந்து ிடுதடுது ட்டும் 

இல்னால்இ ற்ந திாி ர்க்கம் துவும் கதந 

னடிா ஞாணத்றப் கதந னடினேம் ன்று  

சித்ாந்ங்கள் ாவும் கூறுகின்நண. 

உனக ிகாங்கறப ல்னாம் இக்கி றக்கிந என 

ஹா சக்ிறப் ஞ்சம் னகுந்ாநன ிசாங்கபினினந்து 

ிடுதடனாம் ன்று கதாதுாக இந் ல்னாச் 

சித்ாந்ங்கலம் எந குனில், கணாகச் 

கசால்கின்நண. அத்றம், ிசிஷ்டாத்றம், த்றம், 

றச சித்ாந்ம், இன்னும் கினஸ்தும், இஸ்னாம் 

னனி ந்ச் சம்திாங்கலம் சரி, தக்ி 

ல்னாற்றுக்கும் கதாது. 



17 
 

உடல் ஆநாக்கிம் 100% ககாண்டு இனந்ால் உடல் 

னனணாய்வு சரிாக உள்பாகக் கனப்தடுகின்நது. இந் 

உடல் னனணாய்வு உடறன எழுங்காக தாரிக்க கசய்கிநது. 

இது சிக்கனாண ாழ்க்றகற பிறப்தடுத்ி 

குறுக்கீடுகறப கறனந்து ஆநாக்கி ாழ்ிற்கு ிறக 

கசய்கின்நது.  

இது எனர் ன்னுறட உர்ச்சிகறபநா, அல்னது 

ற்நர்கபின் உர்ச்சிகறபநா அறடாபம் கண்டு, 

ிப்தடீு கசய்து அற ிநம்தட நனாண்ற கசய்னேம் 

ஆற்நல், ிநறாகும். 

உடல் இங்கும் உள்பார்ந் உபவுத்துறந ந் குறுக்கீடு 

இல்றன. உடல் னனணாய்ிற்கு சரிாண உடற்திற்சினேம் 

சரிாண உவு னறநகலம் அசிாகின்நது. இது 

னழுறாண சுகாாத்ிற்கு னழு கபிப்தாடாகனேள்பது. 

னநக்கல்ிின் னனணாய்ில் உடல் ட்டும் னென 

கபிப்தாடாகின்நது. உடனின் உள்பார்ந் னனணாய்ால் 

ிகச் சரிாக என ணிணின் உடறன இக்கவும் கரினேம்.  

உடனின் னெனம் ன்றண கபிப்தடுத்ிக் ககாள்லம் சக்ி 

து? அது ந்ச் சக்ிாக இனந்ாலும் னெனக் கூறுகபின் 
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ாினாக ணி உடல் நதான்ந உனங்கறப அது 

தறடக்கிநது ன்தது கபிவு உங்கலக்காகவும் 

ணக்காகவும் நறு ானம் ந்து உடல்கறப 

தறடப்தில்றன. ணக்காக நறு எனர் உண்தறண 

ான் தார்த்ில்றன. ான் சாப்திடும் உற ஜீம் 

கசய்து அினினந்து ன் உடம்திற்கு நண்டி த்ம் 

லும்ன நதான்ந ாதுப்கதானட்கறப ான் ான் கதந 

நண்டும். இந் ர்ாண சக்ி து? 

ிர்கானம் ற்றும் இநந் கானத்றப் தற்நி 

கனத்துக்கள் தனனக்கும் தத்ற உண்டாக்குகின்நண. 

தனனக்கு இந்க் கனத்துக்கள் கறும் ஊகங்கபாக 

ட்டுந நான்றுகின்நண. 

காறன ழுந்வுடன் உன்னுள் ழும் ண்ங்கறப 

கணிக்க ஆம்தி, உநக்கத்ின் நதாது ீ உணது இனப்தின் 

அனகாறில் இனப்தாய். சின கல்கள் உணது இனப்தின் 

அடித்ப அனுதத்ில் இனந்து கதநக் கூடிற. ங்கபது 

கடந் கானத்ற சுந்து ககாண்டு ிரிந்து ககாண்டு 

இனக்கின்நநாம்.  
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உடனில் உள்ப கசல்கள் அன் உள்பார்ந் னனணாய்ால் 

னெடி கசல்கபாக, ில் கம் கசல்கபாக, கல்லீல் 

கசல்கபாக, நால் கசல்கபாக கவ்நறு தகுிகபாக 

கசல்தட்டுக் ககாண்டு இனக்கின்நண. ணிணின் உிற்ந 

உடல் உள்பார்ந் னனணாய்ற இந்து இனக்கின்நது. 

  இனக்கித்ற கானத்ின் கண்ாடி ன்தார்கள். 

எவ்கான கானக்கட்டத்ின் ணி ாழ்வும் 

இனக்கித்ில் திவு கசய்ப்தடுகிநது. ாம் சிக்கும் 

இடத்ில் இனந்தடிந, உனகம் னழுதுனள்ப ணி 

ாழ்றனேம், ணிணின் குாிசங்கறபனேம், ாம் 

இனக்கி ாசிப்தின் னெனம் கண்டு ககாள்ப னடினேம். 

ம்னறட கனக்கடிாண ாழ்வுச் சூனில், ணி 

ாழ்ின் தல்நறு னங்கறப ாம் அனுதப்னர்ாக 

உர்ந்து ககாள்து ன்தது னடிா ிம். ஆணால் 

இனக்கி ாசிப்ன அந் அனுதங்கறப க்குள் கடத் 

ல்னது. நர்ந்கடுக்கப்தட்ட ல்ன இனக்கிப் திிகறப 

கணாக ாசிப்தன் னெனம், தல்நறு ணி ண 

கனக்கடிகறபனேம், எவ்கான கானக்கட்டத்ின் 

ாழ்ில் சிக்கல்கறபனேம், ாம் ிச்சாக ம்னள் 

உ னடினேம். தனர் ம்னறட ாழ்றப்தற்நி 
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குறநதட்டுக் ககாள்ற ாம் ிணனம் நகட்டு 

னகிநநாம். க்நக கூட ம் ாழ்ின் ீது அினப்ி 

உண்டாகி இனக்கனாம். ம் னன்நண இனக்கும் 

திச்சிறணகள் னாகாணாக க்குத் நான்நனாம். 

ஆணால் இனக்கி குப்தின் னெனம் எவ்கான 

கானக்கட்டத்ிலும் ணிர்கள் இத்றக சிக்கல்கறப 

ிர்நாக்கிந ந்துள்பணர் ன்தற ாம் னரிந்து ககாள்ப 

னடினேம். திச்சிறணகள் ப்நதாதும் இனப்தறந ன்தது 

க்கு ிகத் கபிாக னனப்தடும். இன் னெனம் 

உர்வுசார் பத்ில் என சன்தாட்றட க்கு ாந 

ற்தடுத்ிக் ககாள்ப னடினேம். ாழ்ில் சிக்கல்கறப 

உட்நடா சிரிப்னடன் அணுகும்; தக்கும் க்கு 

ாய்க்கும். 

  நலும் இனக்கி ாசிப்ன னம் ணிச் சித்ிங்கபின் 

துறக் ககாண்டு இன்கணான ணிணின் கனக்கடிற 

ம்ால் ஏபிற்நகனும் உ னடினேம்.  இன்கணான 

ணிணின் ிறனில் ம்ற றத்து தார்ப்தது. ல்னா 

நங்கபிலும் ாம் இறண அல்தடுத் 

னடிாிட்டாலும் குறநந் தட்சம் இன்கணான ணின் 

கசால்ன னற காது ககாடுத்து நகட்கும் 
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தக்குத்றாது இனக்கி ாசிப்ன க்கு ல்னது. 

னன் னடிின்நி என திச்சிறணற அணுகுன் 

னெனனம் எனர் கசால்ன னற கணாக 

கசிடுப்தன் ினேம் ணிர்கபிறடநாண தல்நறு 

சிக்கல்கறப ாம் ிகச் சுனதாக கடந்து நதாக னடினேம். 

  இனப்தினும் இனக்கி ாசிப்ன ன்தது ககுக்கள் 

பத்ில் அநிப்தடும் றகில் அத்துற 

சுனதாணன்று. ிகக் கடிண உறப்றதக் ககாண்நட 

இனக்கி ாசிப்தின் ன்றகறப ாம் அறட னடினேம். 

அற்கு னனில் ம்ற ாம் ார் தடுத்ிக் ககாள்து 

அசிாகும். 

உடல் னனணாய்ில் தில் ிட்டிடப்தடுகின்நது.  

எவ்கான அற, இநகு, ிநம், ாழ்ீபம் ற்றும் 

கால்கள் நதான்ந உடல் சார்ந் ணிச்சிநப்னறட னரிற 

நதால் டத்ற காகுப்தாகும் னரிற. 

  இற்றக நர்வு தணு கட்டுப்தடுத்ப்தட்ட டத்றின் 

ாக்கத்ற ணி தர்கள் அவ்ிில் டந்து 

ககாண்டுள்பணர் ன்று ம்னகிநார். ணினும் அர் தணு 

தூண்டப்தடுகிநது. அது சின டத்ற ிநன்கறப 
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உிரிணங்கபின் டடிக்றக கசல்ிநன் நற ன்று 

ம்தில் ற்றும் ஹார்நான்கபின் இங்கறப்ன 

அிகரிக்கும் தில் ினறநகலக்கு இடாக சார்ந்து 

அந் உண்ற இனக்க னடினேம் 

 

அச்சம், கறன, நகாதம், துன்தம் நதான்நற்றந 

ிநறாக றகாப நண்டும். எனர் உடல் னனணாய்வு 

கசய்ால் கனக்கடிாண நத்ிலும் அிகப்தடிாண 

உர்வுகலக்கு இடம் அபிக்கால் குந் 

டடிக்றககறப நற்ககாள்ர். 

 

குந்றகபின் உர்ச்சிகறப னரிந்து ககாள்லம் 

கதற்நநார்கநப அர்கலக்கு சிநந் ிகாட்டிாக 

இனப்தார்கள். இன் னெனம் குந்றகள் ங்கலக்கு 

ற்தடும் ிடீர் உர்ச்சிகறப றகாள்ற கற்றுக் 

ககாள்ார்கள். 

“அிகாக நதசுற ிர்த்து நகட்கப் தகுங்கள்‟. தன 

துறநகபில் கற்நி கதற்நர்கள் கூறும் கற்நி ந்ிம் 

இது ான். ம்னறட கனத்ற கரிிப்தில் உள்ப 

ாட்டம் ற்நர் கனத்ற நகட்திலும் இனக்க நண்டும். 
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ணிர்கபின் இல்தாண ஆநாக்கிம் னெனம் 

தணுக்கபில் என குநிப்திட்ட ாக்கத்ற ற்தடுத்ி 

கற்கான சூல் ிறனகறப உ னடினேம் சூலுக்நகற்த 

என உிரில் தாறற உனாக்க னடினேம். 

  கபிப்தறடாண க்காக ாற்றுில் தாம்தரி 

உபிறன ிட தனுள்ப னி னறநகள் உள்பண. 

தற ாடாக்கள் னனணாய்ில் உள்பண. 

  ாம் ாழும் ாழுகின்ந அநிில் கபிப்தறடாக என 

சின கதரி திறகள் ககாண்டினக்கிநது. உண்றில் ாம் 

என ினப்ன னறணற து கனாச்சாத்ின் னக்கி 

ம்திக்றககள் என றகாண கனக்கடிகள் கனங்கிக் 

ககாண்டினக்கிநது. 

  இந் அறணத்து ாழ்க்றகில் கானகர் ண உடல் 

னனணாய்வு ம்தகாண என ம்திக்றகற உனகிற்கு 

ககாடுத்து தணு ீர்ாணில் அறணத்து தண்னகள் 

ற்றும் சிநப்தில்னகறப கனத்துனின் நத்ில் 

றறுக்கப்தடுகிநது. 
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  றப்தற்நி ிிப்னர்வு உடல் னனணாய்வு ஆய்வுகள் 

கசல்கள் ின்காந் தூண்டுல் னெனம் சுற்றுச்சூல் 

சிக்றககள் ாற்றும். 

என ிறுணம் உிநாடினந்ால் அது நற 

உள்பார்ந் னனணாய்வு 100னெ ககாண்டுள்பது. நலும் 

அன் ிக றறந னெனம் இல்தாண னனணாய்வு 

ப்நதாதும் ற்றும் அன் கசல்தாடு ப்நதாதும் 

சாாாகும். இன் கதானள் து உடல்கள் 

நண்டும் சரிாக ன்ண ன்று ப்தடி சிநந்து 

கசல்தடும் கதானட்டு து சூலுக்கு ற்த ன்று. 

   ம் உடல் ற்றும் உர்ச்சிகபின் சுகாா ட்டுந 

ம் இல்தாண னனணாய்வு ம்தி இனந்ண ன்நால் ாம் 

அறணனம் கசய் தின் ஆநாக்கிாணாக இனக்க 

நண்டும். ஆணால் ற்ந காிகள் உள்பண. என 

ாஸ்டர் ச்சு என அட்டற உனாக்க என ினர் 

இனக்கனாம். ஆணால் அது றக கட்டில் ற்றும் அது 

சுத்ி கசய் அழுத்ம் ககாடுக்க னடிாது ன்நால் 

அர் னறநாண கனிகள் இல்றன ன்நால் அல்னது 

அட்டற ிகவும் கபிந ாட்நடன் ன்கு. 
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  உங்கள் இல்தாண னனணாய்வு உங்கள் உடல் இங்கும் 

என ினர். ஆணால் அது றடனறநில் இல்னால் 

உள்பார்ந் ஆற்நல் அல்னது னறநாண கனிகள் 

உள்பார்ந் நட்டர் தற்நி இறடனைறுக்கு உள்பாணது 

ன்நால்  இன் ிறபாக என ிட குறநாண 

சாா கசல்தாடும் இனக்கும். இந் னென்று கூறுகள் 

இல்தாண னனணாய்வு உள்பார்ந் ஆற்நல் ற்றும் 

உள்பார்ந் நட்டர் ாழ்க்றக இறநற நதான்று 

னம்றனேம் எனறில் நக். 

  என தரின் இல்தாண னனணாய்வு அற எழுங்காக 

ன்று உடல் தாரிக்க நண்டும். ினத்தும் 

கணணில் சுப் கதானத்ர்கறப அந் தகுிகபில் 

ங்கறப உறாற்ந நண்டும். உடல் உள் உறுப்னகள் 

அல்னது அர்கள் எவ்கான தர் ங்கப்தடும். 

உண்றாண கனிகள் ங்கறப ஈடுதடுத்ி அர்கபின் 

கறன இல்தாண னனணாய்வு ற்றும் உள்பார்ந் 

நட்டர் இறடந இறப்றத ங்கும் உள்பார்ந் 

ஆற்நல் அல்னது சக்ி உள்பது. 

இந் இல்தாண னனணாய்வு உங்கள் உடல்கறப 

தாதுகாத்துக் ககாண்டு இனக்கின்நது. இந் தறடப்ன 
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சிகிச்றச னறநற ாழ்க்றக சக்ிாக 

தார்க்கப்தடுகின்நது. 

   இன்றந து ாழ்க்றக னறநற குநிப்னர்த் 

இந்ித்ணாணது ன்ந கசால்றட 

உதநாகிக்கப்தடுகிநது. ன்றணக் நகட்டால் ம் ாழ்ற 

உனகப்தடுத், ாம் என னி ார்த்றற கண்டுதிடிக்க 

நண்டும் ன்நதன். இந்ித்ணாணது ன்தற ிட 

சிக்கனாகி உள்பது இன்றந ாழ்வு தானகப் தனம் னற் 

ககாண்டு நறன கசய்னேம் கதரிர்கள் ற தல்நறு 

பங்கபில் ாழ்வு ம்ற கநி ககாண்ட ினகாய் 

துத்ிக் ககாண்நட இனக்கிநது. கதானள் னல் ாத்ின் 

கரி ில் ம் இன்றந சனெகத்ின் ல்னாத் 

பங்கபிலும் ீக்க ந தடிந்துள்பது. கதானள் னல் 

ாத்ின் நறகறபப் னர்த்ி கசய்னேம் ித்ிநனந 

ம் கல்ி னறந தன கானாக பர்த்கடுக்கப்தட்டுள்பது. 

ர்க்கப்னத்ிற தட்றடத் ீட்டும் ிாக ார்கள் 

திற்றுிக்கப்தடுகின்நணர். கினம் அநிிலுந என 

ணிணின் த்ற ிர்ிக்கக்கூடிறகபாக உள்பண. 

இற இண்டும் ர்க்கப்னத்ிறக் ககாண்நட 

கசல்தடுகின்நண. எனன் ன்றணப் தற்நி அநிந்து 



27 
 

ககாள்ற்நகா இன்கணான சக ணிறண னரிந்து 

ககாள்ற்நகா நறாண திற்று னறநகறப 

இன்றந கல்ி னறந னற்நாகப் னநக்கிக்கிநது. 

ர்க்கப்னத்ி தட்றடத் ீட்டப்தட்டஇன்றந ணிர்கபில் 

தனர். அகம் சார்ந் தல்நறு சிக்கல்கறப ிர்நாக்கி 

னற ாம் இன்று சாாாக காண்கின்நநாம். இந் 

சன் ிறன நி ிறனக்கு ர்க்கப்னத்ிின் அபிற்கு 

உடல் னனணாய்வு பர்ந்கடுக்கப்தடாந னக்கி 

காாகும். 

    என ணிணின் தண்நிவுத்ிநன் IQ குநிப்திட்ட தின்ன 

கதனபில் ாற்நறடால் சீாகந இனக்கும் 

ன்கின்நணர் ஆாய்ச்சிாபர்கள். உாாக 

நர்வுகபின் அடிப்தறடில் என ணிணின் 

தண்நிவுத்ிநன் IQ (120) ன்று கக்கிடப்தட்டால் 

அரின் ாழ்ாள் னழுதும் இந் ிப்தடீு காடனம் 

ன்கின்நணர்.; இனப்தினும் உடல் னனணாய்வு ன்தது 

அத்றகன்று இற ாம் காடர்ந்து பர்த்கடுக்க 

னடினேம் ன்கின்நணர் ஆாய்ச்சிாபர்கள்.  

உள்பார்ந் ஆற்நல்கள் தனக்கு தர் நறுதடும். சினனக்கு 

ிக அிகாண ிநறனேம் சினனக்கு ிகக் குறநாண 
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ிநறனேம் இனக்கும்.  கற்நி ன்தது ிணனம் கற்நல் 

னெனம் அந் ிநன்கறப அதிினத்ி ற்றும் கசல்ிநன் 

ிக்க தன்தாட்றட அற்றந றத்து கதநப்தடுகிநது. இது 

ான் உடல் னனணாய்ாகும். 

இந் உடல் னனணாய்வு ம்ன ண்டனத்ின் னெனம் 

கபிப்தடுகின்நது. இன் னெனம் உவு ஜீிக்க ற்றும் 

கிவுகபாக ாற்றுகின்நது. இம் ிிடத்ிற்கு அடிக்கச் 

கசய்கின்நது. இப்தடி அறணத்து ித்ிலும் உடல் சிநந்து 

கசல்தட கசய்கின்நது. 
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3. ணப் னனணாய்வு 

ணிர்கள் ங்கலக்குள்நப உள்ப ணத்ின் இக்கம் தற்நி 

சிந்ிக்கநா அநிந்து ககாள்பநா ஆறசப்தடால் ணக்கு 

கபிந னநத்ந உள்ப கதானட்கறபப் தற்நிநா 

னனணாய்வு கசய்து ககாண்டினக்கின்நான். 

ம் ணனம் உடலும் ம்ால் கற்தறண கசய் னடிா 

அபவுக்கு தண்நிவு உறடற. அற என்நின் 

குிக்நகற்த ற்நற ாற்நிறத்து க்குள் 

எத்ிறசற ற்தடுத்ிக் ககாள்லம். ாம் அற்நின் 

இக்கத்ில் குறுக்கிடாது ற! ம் ணம் என உர்ந் 

ிறனற அறடனேம் நதாது உடலும் அந் ிறனக்கு 

ன்றண ார்தடுத்ிக் ககாள்ப நறாணற்றந 

ாணாகநா அல்னது ணின் தூண்டுனாநனா கசய்த் 

காடங்கும் அல்னது உடல் என உர்ந் ிறனற 

அறடனேம் நதாது ணறனேம் அற்கு இறாண ிறனற 

அறட தூண்டுன் னெனம் உடலும் ணனம் 

ங்கலக்குள் எத்ிறசற ற்தடுத்ிக் ககாள்ப னலும். 

ஆணால் ம்னள் ிடுறனக்காண ினப்தம் 
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துபிர்க்காறில் அந் எத்ிறசவுக்காண தூண்டுறன 

னன் டுத்துச் கசல்து இனாாக இனக்கனாம். 

ாம் என்நின் நல் ினப்தம் ககாள்ப நண்டுகன்நால் 

அறக்குநித்து ாம் அநிந்ினக்க நண்டும். அந் அநிவு 

குடும்த சூனில் இனந்நா அல்னது தண்தாட்டுச் 

சூனினந்நா அல்னது இற கடந் ணிணி 

சூனினினந்நா க்கு னாம். இன்றந சூனில் 

ஆன்ீக ிடுறனற கற்திக்கும் தண்தாட்டுத்பாண 

ங்கள் அநிற னற்நிலும் ிர்த்து கதனபவு 

ம்திக்றக சார்ந்ாகவும் சிநிது உர்வு சார்ந்ாகவும் 

கறடதிடிக்கப்தடுகிநது. ிடுறனக்கு உர்வு ிக 

இன்நிறாது. ஆணால் அந் உர்வு அநிற 

னற்நிலுாக னநக்கிக்கும் நதாது அந் உர்வு கறும் 

ம்திக்றக சார்ந்ாகவும் அன் னெனம் ண்ங்கறப 

ணில் கதனக்கும் உற்தத்ித் பாடாகவும் ாநி 

ிடுகிநது. 

இன்றந ணிர்கபில் தனர் அகம் சார்ந் தல்நறு 

சிக்கல்கறப ிர்நாக்கி னற ாம் இன்று 

சாாாகக் காண்கிநநாம். இந் சன்ிறன நி 
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ிறனக்கு ணனனணாய்வு பர்ந்கடுக்கப்தடாந னக்கி 

காாகும். 

இங்கு ணம் ற்றும் ணில் உனாகும் ண்ங்கறப 

ட்டுந ம் ண்ங்கலடணாண அடிறத்றபக்கு 

காங்கபாக கூநப்தட்டாலும் ம் ணின் ிக ஆத்ில் 

இன்னும் தன காிகள் இனக்கனாம். இங்கு ணம் ன்தது 

என கதாதுறப்தடுத்ப்தட்ட அர்த்த்துடன் 

கூநப்தட்டுள்பது. ஆக இங்கு கூநப்தட்டற அறணத்தும் 

என காடக்க ிறனில் இனப்தணின் ணிறனிநனந 

கூநப்தட்டுள்பது 

  ீங்கள் ட்டும் என ிநந் ணில் தூ உள்லர்வு 

கதந னடினேம். னெடி ணில் ககாண்டு உள்லர்வு 

அனுதம் கிறடக்காது. 

 இற்றக னென ஆற்நனில் இனந்து துண்டிக்கப்தட்ட இந் 

தூ உர்வு ம் இடது னெறப ஈநகா ணில் உனாக்க 

ஆம்தாகும். இது கறன, ண அழுத்ம், தம் 

இற்நால் ாழ்க்றகற ாறாக்குகின்நது.  

னெறபினினந்து ண தூண்டுனின் டுப்ன அடங்கும் ணம் 

குறுகிது. ஆகந அது திரிவுகறப உனாக்கி 



32 
 

றத்ினக்கிநது. ணின் ிறில் அப்நதாது நான்றும் 

கத்ற ிகழ்கானம் ன்றும், ணின் ிறற ிட்டு 

நதாய்ிட்ட கம் கடந் கானம் ன்றும், இன்றும் ாது 

ிர்கானம் ன்றும் ணம் திரித்து றத்துள்பது. ஆணால் 

துவும் இற்றகற ிட்டு கபிந நதாதும் இல்றன. 

இற்றகக்குள் உள்நப னதும் இல்றன. கானம் ன்தது 

நாண கற்தறண. கானற்ந ன்றந உண்ற. 

ம்னறட தார்ந் னரினில் உர்ச்சிசப்தடுறன 

ணம் சார்ந் ிறனாக ாம் அநிந்து ந்துள்நபாம். ணம் 

ன்ந னள்பி ம் உடனின் ந்ப் தாகத்ினினந்து 

கசல்தடுகிநது ன்தது அநிில் னர்ாக இன்னும் 

ினொதிக்கப்தடில்றன ணினும் உர்வு சார்ந்து ாம் 

ன்ணிச்றசாக டுத்து ிடும் தல்நறு னடிவுகலக்கு 

னெறபின் கசல்தாடு ான் காம். ணி னெறப 

இண்டு பாக கசல்தடுாக அர் கூறுகிநார். என்று 

ர்க்கப்னத்ி, ற்கநான்று உர்வுசார் னத்ி. 

ான் ன்தது ன் இல்னகள் அல்ன ன்தற ாம் உனம் 

நதாது இல்னகள் அன் னக்கித்துத்ற இக்கின்நண. 

னக்கித்துத்ற இந் இல்னகள் வ்ி 
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கட்டுப்தாட்டுக்குாண நற இன்நி ாாகந 

ணினினந்து றநகின்நண. ஆக ணின் இல்திற்நகற்ந 

ண்ங்கள் ாாகந நான்நி ாாகந றநகின்நண. 

ஆணால் ாம் அந் இல்னகபாக ஆில்றன. ணந ம் 

உபில் சக்ி இல்னகபாக ீடிக்கப்தடுில்றன. 

இல்னகபாக ாநி நறாண கசல்கறப கசய்னாம். 

ஆக ாம் இல்னகபின் அடிறகள் ன்தினினந்து 

இல்னகள் ம் நான் ன்னும் ாற்நம் க்குள் 

னகிநது. நலும் இல்னகறப கணிக்கும் ணின் உள் 

இறாக ாம் ாறும் நதாது இல்னகபாக 

ீடிக்கப்தட்ட உபில் சக்ி ணின் உள் இறின் 

சக்ிாக நசிக்கதப்தட்டு ம் ிிப்னர்ாக 

கபிப்தடுகிநது. 

கல்னாண இங்கள் கூடச் சினநறபகபில் 

ற்நர்கலக்காகக் கணிதுண்டு. ீ திடித்துக் 

ககாண்டினக்கின்ந இந்த் ணித்தும் கறும் ணக்கம் 

அற இப்தடிக் ககட்டிாகப் தற்நிப் ககாண்டினப்தது 

தாாட்டத்க்கல்ன ன்று கசான்ணால் ணின் 

தப்தடுகிநான். ஆணால் அநண னழுத்ன்ணன றுப்ன 

ான் ன்கணநிக்கும் அடிப்தறட ன்றும் கூறுகிநான். 
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  ாழ்க்றகக்கு கற்நி என குநிப்திட்டுக்காட்டும் என ணப் 

னனணாய்வு கண்டுள்பது . ிநன்கள் ற்றும் 

கபிப்தறடாண அநிவு அத்துடன் எவ்கான ாலம் 

திச்சிறணகறபத் ீர்க்க அந் அநிவு ிண்ப்திக்கும் 

ிநன் என ணப் னனணாய்வுாகும்.   நறு ிாகக் 

கூநிணால் றடனறந னனணாய்வு ன்று ப்தடி அல்னது 

கதாது அநிவு ணக் குநிப்திடப்தடுகிநது. 

  ம்றப் தற்நி னனணாய்வு என குநிப்திட்ட ர்க்கம் திந 

தணுக்கபின் டிறப்ன கதாநிில் கசல்தாடு து 

ஆய்ில் கண்டநினாம். குந்ற சனகத்ின் 

கசல்தாட்டுத்ிநறற கதற்றுக்ககாள்கிநது. கூடுனாக 

என குந்றின் ஆழ் ணில் சு காடர்தாண 

ம்திக்றககள் திிநக்குகிநது. இது ீட்டா ிறனில் 

கசய்ப்தடுகிநது. 

  கதனம்தானாண க்கள் உர்வு ணில் து 

கட்டுப்தாடுகள் ன்று ஆணால், உண்றில் கிட்டத்ட்ட 

அறணத்தும் அன் ஆழ்ணில் கட்டுப்தடுத்ப்தடுகிநது. 

இந் உர்வு ணில் ிட என ில்னின் டங்கு அிக 

நர்வு கசனாக்கத்ிநன் ககாண்டினக்கிநது.  இது ணி 

ஆற்நல் துறநில் னழு உடறனனேம் ஊடுனி ற்றும் 
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கபிந தப்னம் எவ்கான கசல் ணில் 

எபிதப்தப்தட்டது. சிக்றஞகபின் டினேன் 

ஆண்டாிற்குள் உள்பது. 

  ம் ம்னனன்கபின் ி உனம் ிங்கள். 

ர்க்கப்னத்ிின் தரிசீனறணக்குப் திநநக கசல்டிம் 

காணுகின்நண. இது னெறபின் கதாதுாண கசல்தாடு 

இனப்தினும் சின குநிப்திட்ட நறனகபில் ர்க்கப்னத்ிின் 

தரிசீனறணக்கு னன்நத உர்சார் னத்ிக்கு குறுக்கு ிில் 

அனுப்தப்தடும் சிஞ்றககள் னெனம் உர்வு ப்தட்ட 

னடிவுகறப ாம் டுத்து ிடுகிநநாம்.  

உனகில் ண்ங்கள் ணில் உள்ப ற துன்தங்கள் 

காடர்கற ான். கணன்நால் அர்கபின் ணாணது 

சிநிக் கிடக்கிநது. அன் ஆற்நல்கள் தல்நறு ிறசகபில் 

ீடிக்கப்தடுகின்நண. ஆணால் கய்கீ ண்ங்கள் 

ிம்தி ணிற்கு இன்தகன்றும் துன்தகன்றும் 

நதில்றன. அது ல்னாற்றநனேம் அனுதாக ற்றுக் 

ககாண்டு அந் அனுதங்கறபந தடிகபாக்கி நநனநிப் 

நதாய்க் ககாண்நடினக்கும். இண்டுக்கும் உள்ப நறுதாடு 

இதுான். உனக்கப்தட்ட உநனாகத்ற என தாத்ித்ில் 

ஊற்நிணால் அது ப்தடி அந்ப் தாத்ித்ின் டித்றப் 
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கதறுகிநநா அதுநதான ணம் ில் அன் டித்றப் 

கதற்று ிறபவுகறப அறடகிநது. ணிணின் ண்ம் 

கசனாகிநது. கசல் தக்காகிநது. தக்கம் இல்ன 

அல்னது குாக ஆகிநது. இல்ன ிறபவுகபத் 

னகிநது. இப்நதாது னடிவு உங்கள் றககபில். உங்கலக்கு 

நண்டிறத் நர்ந்கடுக்க உங்கலக்கு னழு உரிற 

இனக்கிநது. 

   இன்று கதனபில் றடகதறும் குற்நச்கசல்கள் 

ற்ககாறனகள் ினக்குகள் நதான்நற்நிற்கு 

உர்வுசார் தண்நிின் நதாாறந காாக 

அறந்துள்பண. 

ணப்திவுகறப ிணனம் ல்னா ிறணவுகலக்குள்லம் 

ினம்த தார். ண ிகழ்ில் உள்ப டிம் உன்னுறடது 

ான். ஆணால் அந் டிம் இப்நதாது இல்றன. ீ ி 

நதால் ஏடிக் ககாண்டிக்கிநாய்.  

ஆழ்ண ண்ங்கறப ீ உர்ாய்  

ணப்னனணாய்வு ன்தது ணப்திற ினம்தி தார்த்ால் 

அன்றந ிணத்ின் ல்னா ிறணவுகலக்குள்லம் ினம்த 

கசன்று தார், காறனில் இனந்து ஆம்தி, ங்கினக்கிநாநா 
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அங்கினந்து தடுக்றகினினந்து ஆம்தி, கறடசி கசல், 

தின் அற்கு னந்ிணது, தின் அற்கு னந்ிணது, 

தடிப்தடிாக காறனில் கசய் னல் கசல் ற ினம்த 

தார். அனுடன் உன்றணத் காடர்ன காடர்னதடுத்ிக் 

ககாள்ில்றன ன்தற காடர்ந்து ிறணில் ககாண்ட 

தடி அன்றந ாபின் ிகழ்ச்சிகறப தின்ணால் கசன்று தார்.  

 உாத்துக்கு எனர் உன்றண நகாதப்தடுத்ிணார் ீ 

அாணப்தட்டாக உர்ந்ால் இப்நதாது என 

தார்றாபணாக ட்டும் இன. அனுடன் க்கிப்தட்டு 

ிடாந. நகாதப்தட்டு ிடாந. அது ிகழ்ந்ால் ீ 

அனுடன் இறந்து ிடுாய். ணப்னனணாய்ில் அந் 

ணிர் உன்றண அிக்கில்றன. ஆணால் அந் 

ிகழ்ில் உள்ப டிம் உன்னுறடது ான். ஆணால் 

அந் டிம் இப்நதாது இல்றன ீ ி நதான ஏடிக் 

ககாண்டினக்கிநாய். டிங்கள் ாநிக் 

ககாண்டினக்கின்நண. குந்ற தனத்ில் உன்ணிடினந் 

அந் டிம் இப்நதாது உன்ணிடத்ில் இல்றன. அது நதாய் 

ிட்டது. ி நதான காடர்ந்து ாநிக் 

ககாண்நடினக்கிநாய். 
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 காறன ழுந்வுடன் கசய் னல் கசல்ற னனணாய்வு 

கசய்ால் காறன ழுந்வுடன் இனப்தது நதான்ந 

னத்துர்ற ீ ினம்த கதறுாய். தின் என சிறு குந்ற 

நதான ீ உநங்கி ிடனாம்.  

இந் ணப்னனணாய்ால் தூய்றதடுத்துல், இற 

உன்ணால் கசய் னடிந்ால் என னது இபற, என 

னத்துர்ச்சி உன்னுள் னற ீ உனாம். இற ாம் 

ிணனம் கசய் குந்றகலக்கு கசால்னிக் 

ககாடுத்துிட்டால் அர்கள் ங்கபது கடந் கானத்ற 

சுந்து ககாண்டு ிரி ாட்டார்கள். அர்கள் ப்நதாதும் 

இங்நக இப்நதாது இனப்தார்கள். துவும் ிடுதட்டு ிடாது. 

கடந் கானத்ினினந்து துவும் சுறாக ாநாது. 

 ணம் ன்தது ண்ங்கபின் அன சுதிாக இனக்கிநது. 

சாசரி ணிணின் ணத்ில் ாள் என்றுக்கு நத்ா 

அறுதாிம் ண்ங்கள் நான்நி றநகின்நண. அில் 

என சீம் ான் அனுறட அன்நாட ாழ்க்றகக்கு 

அசிாணாக இனக்கிநாம். 99% ண்ங்கள் 

நணாசக்ிற ிம் கசய்கின்நநாம். இந் ித்ற 
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டுத்து உள்னகாக ஆற்நறனத் ிட்டச் கசய்னேம் ிம் 

ான் ணப்னனணாய்வு.  

ஆணால் என நறனறச் கசய்து னடித் தின்னும் ணம் 

அற னடிக்கால் காடர்ந்து சிந்றணில் அறத் 

காடனம் நதாது ணனம் தாிக்கும். 

. ணின் ிட்டப்தடி ாழ்ற ிட்டுிட்டு, 

ணப்னனணாய்ின் கபிச்சத்ில், ணது 

தூய்றாகின்நது, ணத்ின் சிந்றணகள் 

தூய்றாகின்நது.   ணம் உள்னகாக கணத்ற 

ிறனிறுத்துகின்நது 

 

ண்ங்கள் இல்னால் இனக்கும் இறடகபிில் 

னெறபனேம் அணால் ணனம் னழு ிடுறனனேடன் 

உள்பண. அந் இறடகபிகபில் அற சின காடி ட்டும் 

இனந்ாலும் அறடனேம் ிடுறன ம் ணற ிகவும் 

உர்வுத்ிநன் உள்பாக ாற்றுகிநது அல்னது அந் 

இறடகபிகபில் ணம் அன் இல்தாண 

உர்வுத்ிநறண ீண்டும் கதறுகிநது.  
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   இந் னனணாய்வு ம்ன ண்டனத்ின் னெனம் 

அனுப்தப்தடும் கல் னகின்நண. உள்பார்ந் 

ணத்தூண்டுனின் றத்து உடனில் னெறபினினந்து 

னன்னும் தின்னுாக அனுப்தப்தடும் கசல்கறப 

ல்னிக்காக கதானந்தும் நறனாகும். ணம் 

ஆழ்ணற தூண்டச்கசய்கிநது. ின்சாம் நதான ீங்கள் 

அறப் தார்க்க னடிாது. ஆணால் அது து தூ ஆற்நல் 

உர்ாக இனக்கும்.  இந் ிதந்றணற்ந அன்ன 

தறடப்தாற்நல் ற்றும் னடிில்னா கிழ்ச்சிின் அறி 

இறகறப சிறுகம் அனுதிக்கின்நநாம். 

ணம் அடங்குற்கு ிசாறறத் ி நறு 

குந் உதாங்கள் இல்றன  .ற்ந உதாங்கறப 

நற்ககாண்டு அடக்கிணால் ணம் அப்நதாறக்கு 

அடங்கிணாற்நதால் இனந்து, றுதடினேம் கிபம்திிடும் .  

 

இதுந நர்ி  .ற்நறகல்னாம் அகந்றற 

றத்துக்ககாண்நட கசல்தடும் சாறணகள் .

அவ்ிகபில் தன சந்நகங்கள் ழும் , னடிில் ானம் , 

'ான் ார் ?' ன்று தார்த்ந ஆகநண்டும்  .ஆன் 

ிசாறிநனா, னடிிற் நகட்டுத் கபிநண்டி 
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'ான் ார் ?' ன்னும் எந நகள்ிந ஆம்தம் னல் 

நகட்கப்தடுகிநது  .இவ்ிறப் தின்தற்றுநார்க்கு 

நகநந் ஊன்றுநகாநனா துறநா நறில்றன .  

 

ஆன் சத்ிம் ிபங்க , அற றநத்துக் 

ககாண்டினக்கும் அணர்த் இறடனைறுகறப 

ிசாறால் ினக்கிந ீநண்டும்  .னடிில் , 

நான்நி றநனேம் அகந்றனேம் ினக்கப் கதறுங்கால் , 

சத்ிம் றடின்நிப் திகாசிக்கும்  .அது இல்தாகந 

ாநண ாணாய் ன்றும் எபிர்ுு ன்தற 

உர்நாம்.  

 

ிாணிப்தற்கு ணக்கு அன்ணிாண ஏர் னநப்கதானள் 

அசிாினக்கிநது  .ஆன் ிசாறிநனா ானும் 

ான் அல்னாதுாண (அநிவும் அநிதடுகதானலாண )

எனற ிறனறத் ி நறு னநப்கதானள் 

கிறடாது .ிாணத்ிற்கும் ஆன் ிசாறக்கும் 

ித்ிாசம் இதுந.   

 

ஆன் ிசாம் என்றநத் ி ற்ந வ்ி 

சாணத்ிலும் சாணத்ற டத்தும் கதானட்டு ணம் 
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ன்று என்று இனந்ந ஆகநண்டும்  .ணின்நி அந் 

சாறணற டத்துகப்தடி? எனர் சாணத்ில் 

ஈடுதடும் நதாது அகந்ற தற்தன சூட்சுாண உனம் 

ககாள்லம்  .ஆணால் அது ட்டும் அிில்ன று  .ஆத் 

ிசாத்றத் ி ற்ந சாணங்கபால் அகந்றற  

அிக்க னல்து, ினடநண ினடணாகி ன்றணப் 

திடிக்கப் நதாலீஸ்கான் ஆது நதானத்ான்  !ஆன் 

ிசாத்ிணால் ட்டுந அகந்றநா ணநா  

உண்றில் இல்றன, ன்னும் சத்ித்ற 

கபிப்தடுத்ிக் றகல்ாண ஆன்ாின் சுத் 

ிர்ிநச ஸ்ிிற உச் கசய் னடினேம் .  

 

நணாாசத்ிற்கு ணத்றந ிிடுது , 

ினடறணந நதாலீஸ்காணாக்குற்கு எப்தாணது  !

அந்த் ினட்டுப் நதாலீஸ்கான் உங்கநபாடுகூட 

ீாப்னடன் னான், ினடறணப் திடிப்ததுநதால் 

தாசாங்கு கசய்ான், னடிில் தனன் இாது  .ஆகநான் , 

உள்னகாக ாட்டத்றச் கசலுத்ி , ணம் ன்தது 

ங்கினந்து ழுகிநது ன்று ிசாரிக்கப் நதாணால் , அது 

இனக்குிடம் கரிால் றநந்துநதாம் 
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ணம் அடங்குற்கு னனணாய்றத் ி நறு குந் 

உதாங்கபில்றன. ற்ந உதாங்கபிணால் அடக்கிணால் 

ணம் அடங்கிணாற்  நதானினந்து, றுதடினேம் 

கிபம்திிடும். 

ணம் கபி ிங்கறப ிடுத்து , ன் எபிிநனந 

இனப்தந உண்றாண அநிவு .  

 

து ணம் தூங்கும்நதாது கபி ிங்கறப 

இக்கிநது  .அணால் இது உண்றாண அநிவு அன்று.   

ணாணது கபி ிங்கறப ிடுத்து னெனாாாண 

உர்வுிறனில் ( Consciousness ) ப்நதாதும் இனப்ன 

ககாள்ந உண்றாண அநிவு  .கணன்நால் து 

இனப்னம் ( Existence ), உர்வும் ( Consciousness ) என்நந.  

 

இங்நக கணிக்கநண்டிது ணம் அன் ஆாாண 

உர்வுடன் என்றுது னக்கிம் .(Mind merging with its 

source Consciousness).  அப்நதாது  உண்ற ன்தது ாது 

ன்தது ிபங்கும். 
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4.ஆத்ா னனணாய்வு 

ஆத்ா ன்தது உடல், ணம் இற்றுக்கு அப்தாற்தட்டது 

ன்று கூநனாம். 

ஆத் ிசாத்ில் ( Self Enquiry )  ஈடுதட்டு ' ான் ார்' ( 

Who am I ) ன்ந நகள்ிக்கு ிறட காணும் நதாதுான் 

எனன் ன்றண தற்நி சு அநிவு ( Self Knowledge) 

கதறுகிநான்.  

ம் ண்ங்கள் உர்வுகள் ற்றும் அறணத்து 

கசல்தாடுகலக்கும் என தானாக உள்பது. ஆத் 

னனணாய்வு து அத்ிாசி இல்ன ாழ்க்றக 

னெச்சாகனேள்பது.  

அகக்கல்ிில் அணுகூனாண தின்ணி அிக 

தண்நிற உனாக்குகிநது. ாம் கதாதுாக இது 

நதான்ந என சூனில் பர்ந், இந் னனணாய்ில் என 

தில் சார்ந்து உள்பது 

உங்கலக்கு அறணத்தும் கரிந் சு நாசறண 

அடிப்தறடில் ஆானேம் நதாது ாங்கள் சூப்தர் உர்வு 
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னனணாய்வு அணுகறன ககாண்ட என திநி ண கரி 

னம். 

உனனள்ப துவுந னெனக்கூறுகபின் நசர்க்றகால் 

நான்நிாகத்ான் இனக்க னடினேம். அந் உனம் 

இங்க அன் தின்ணால் என சக்ினேம் இனக்க நண்டும். 

இந் உடறன இக்குற்கு உடனில்னா என்று 

நறப்தடுகிநது ன்நால் இந கனத்துப்தடி அந் 

எபினேடறன இக்குற்கும் அதுல்னா நகநான்று 

இனக்க நண்டும். அந் என்றநத்ான் ஆன்ா ன்று 

சஸ்கின காிில் கூநிணார்கள். எபினேடல் னெனாகத் 

தூனவுடறன இக்குது இந் ஆன்ாற இந் 

எபினேடநன ணத்ின் இனப்திடம். ஆன்ா இற்கும் 

அப்தாற்தட்டது. ஆன்ா ணனம் அல்ன. அதுந ணத்ற 

இக்கி ணத்ின் னெனம் உடறனனேம் இக்குகிநது. 

உங்கலக்கு ஏர் ஆன்ா உள்பது. ணக்கு என்று உள்பது. 

எவ்கானனம் ணித்ணிாக தண்ணுடலும் உள்பது. 

அன் னெனாகந ாம் தூன உடறன இக்குகிநநாம். 

ாம் டுத்துக்ககாண்டினக்கும் கனத்ற இப்கதாழுது 

ஆாய்நாம். ம் னெனாக இங்கிக் ககாண்டினக்கும் 
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இந்ச் சக்ி து? தண்றட சாஸ்ிங்கள் இந்ச் 

சக்ிறப் தற்நி இந்ச் சக்ிின் கபிப்தாட்றடப் தற்நி 

இந்ச் சக்ி எபி ிக்கது இந் உடறனப் நதானந உனம் 

ககாண்டது. இந் உடல் அிந் தின்னம் ிறனத்ினக்கக் 

கூடிது ன்று கூறுகின்நண. திற்கானத்ில் நறு ஏர் 

உர்ந் கனத்து நான்றுறக் காண்கிநநாம். இந் 

எபினேடல் அந்ச் சக்ிின் திிிி அல்ன ன்தந அந்க் 

கனத்து. 

உர்ச்சி சனெக ற்றும் தறடப்தாற்நல் உள்பிட்ட 

உபவுத்துறந தன றகாக உள்பண. அில் ஆத்ா 

னனணாய்வு என்நாகும். கற்நி கதறுற்கு னக்கிாண 

தங்காக உள்பது. 

  இது என னி ிகாட்டும் உர் சிந்றண ற்றும் 

கதனங்கபிப்னறட ாறும் ஆத்ா னனணாய்ற ன்கு 

நாசித்ால் சிநந் சிந்றணற உனாக்கும். 

  தகுப்தாய்வு தறடப்னத்ிநன் ற்றும் ஆத்ா னனணாய்வு 

என தட்தாண கனப்ன னெனம் சாறணகள் அறட னடினேம். 
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ஆத்ா னனணாய்வு றனனறந ங்கள் தணுக்கள் னெனம் 

றனனறந கடந்து னரிற ிாக கதநத்க்காக 

உள்பது. 

 

   ாம் சு ன தணுில் ான் ாழ்ந்து 

ககாண்டினக்கிநநாம். ணி இற்றகின் தரிா 

ஆாய்ச்சி னெனம் இறந் தணு என னகப்தட்ட 

அணுகுனறந ழுத்து, ற்கநான கனாச்சாம் நதான்ந 

து தணுக்கள் நம்தடுத்துற்கு தன்தடுத்ப்தடும் 

நசறகள் இன்நிறாறாகும். இந் நசற 

கனாச்சாத்ற தரிா ணிர்கள் ாிடுகிநார்கள்.  

நலும் தண்தாடு அநிவு ம்திக்றககள் ற்றும் ணி 

இணங்கள் கற்நி ன்ந றடனறநகறப நர்வு 

கசய்ப்தட்டால் இந் கனாச்சா நர்வு ம்ற ணித்து 

நண்டி கதரி னெறப தணுக்கள் து கனாச்சா 

நர்வுகறப, சனெகங்கள், காிகள், அநகநி, ம் 

ற்றும் திந டத்றகபால் இல்ன நதான்ந ற்ந 

அம்சங்கள் தற்நி உள்பார்ந் தார்றில் தங்கபிக்கிநது. 

ணின் இற்றகற ஆாய்கிநான். ஆணால் டத்ற என 
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தணு இனக்க தரிா பர்ச்சிக்கு ிாக என 

னண்தட்ட ிறனப்தாடு டுக்கும். 

  என உிணு உிரிில் தில் (டி.ன்.) கசல்கள் 

ணக் கனப்தட்டு ந்ினக்கும் ிில் உிரில் 

கட்டுப்தாடு இல்றன. அது சுற்றுச்சூல் சிக்றககள் 

உிரிணம் கபிப்தடுத்தும் தணுக்கபின் நர்ில் 

திாண கதாறுப்ன உள்பது.  

இதுந ணிணின் னழுச் சரித்ிம். ிற தண்ிாக 

ாந ாந அற்குப் தின்ணானினக்கும் உண்ற நலும் 

நலும் திகாசிப்தந. அந் உண்றின் இல்தாகும். 

அது அநி னடிாது. அற அநி னல்து நீ. 

அது அநிப்தடக்கூடிாக இனந்ால் அது அதுாக 

இனந்ினக்காது. கணணில் அது ன்கநன்றுந அநினேம் 

கதானபாகும். அநிவு ம்ற ல்றனக்கு உட்தடுத்துகிநது. 

ம்றப் னநச் சார்னறடர்கபாக ஆக்குகிநது. ஆன்ாந 

ிந்ாக ல்னாற்றநனேம் அநிதன். 

திதஞ்சத்ிலுள்ப ிந் சாட்சிாக இனப்தன். அநிவு 

ன்தது அந் ிறனின் ழீ்ச்சி. என ாழ்ந்தடி 

நதான்நந. ாம் ற்கணந அந் ிறனாண 

அநிதணாகத்ான் இனக்கிநநாம். அற ப்தடி அநிது?  
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எவ்கான ணிணின் உண்ற இல்னம் அது ான். அன் 

அற கபிப்தடுத் தன ிகபில் னல்கிநான். 

இல்னாிட்டால் இவ்பவு றகாண 

ீிகநிக்நகாட்தாடுகள் ன் இனக்க நண்டும். இந்க் 

நகாட்தாடுகலக்கு ிபக்கம் ங்நக? 

தல்நறு றகாண ீிகநிக் நகாட்தாடுகலள் தல்நறு 

ிங்கபில்                             கபிப்தட்டு ிற்கின்ந என 

கனத்து உள்பது. அது ற்நர்கலக்கு ன்ற கசய் 

நண்டும் ன்தது ான் ணிர்கபிடம் அன்தாினப்தது. 

ல்னா திாிகபிடனம் அன்தாினப்தது குநிக்நகாபாக 

இனக்க நண்டும். இகல்னாம் ான் ான் திதஞ்சம் இந்ப் 

திதஞ்சம் இண்டற்நது. என்நநான் ன்ந ிறனாண 

உண்றின் தல்நறு கபிப்தாடுகள். அப்தடி 

இல்னாிட்டால் இந்ச் கசல்கலக்ககல்னாம் காம் 

ன்ண? ான் ற்காக ன்றணச் சுற்நிினப்தர்கபிடம் 

அன்ன தாாட்ட நண்டும்? ன் ற்நர்கலக்கு ன்ற 

கசய் நண்டும்? ன்றணக் கட்டாப்தடுத்துது து? 

அதுான் இக்கம் ங்கும் எந கதானள் உள்பது ன்ந 

உர்ச்சி. 
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ஆத்ா னனணாய்வுக்ககாண்டு தரிா பர்ச்சிற அநி 

னடினேம். உனகிலுள்ப அறணத்து ஜீாசிகலக்கும் 

உள்லர்வு ன்ந ஆற்நல் உள்பது. இது கதற்நநார்கபின் 

ிகாட்டுல் இல்னால் உிர் ாழ்லுக்குத் நறாண 

டத்றகறப ஆறிடுகின்நது. இன் ஆத்ா 

னனணாய்வு என குநிப்திட்ட உிரிணத்ற உள்பார்ந் 

சாய்ாக உள்பது. இது என ஆற்நல் இல்னா ிறனாண 

டடிக்றக னறநாகும். இில் னன்அனுதம் 

அடிப்தறடில்னால் கசய்ப்தடுது அன் இல்தாண 

டத்ற உள்லர்நாகும். கடல் ஆறகள் 

கடற்கறில் னட்றடகறபப் கதாரித்து குஞ்சுகள் கடறன 

நாக்கி கர்கின்நண.  வ்ால்கள் சாா கற்நல் 

இல்னால் உர்வு னெனம் ிறசகறப அநிகின்நண. 

தநறகள் கூடுகள் கட்டுதும் இல்தாண டத்றால் 

டத்ப்தடுகின்நண. 

   ினங்குகபின் டத்ற ீர்ாணிப்தில் 

உள்லர்வுகபின் தங்கு இணங்கலக்கு இணம் 

ாறுதடுகிநது. டுத்துக்காட்டாக தாலூட்டிகள் சனெக கற்நல் 

கதரிதும் சார்ந்துள்பது. அறகள் ாய்ற ன்றற 
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காத்துக்ககாள்து இல்றன.  அது இல்தாண டத்றில் 

உள்பது. 

    ஆத்ா னனணாய்வு  என இல்தாக தூண்டப்தடுகிநது. 

ினங்குகபின் எனி ககாண்டு இந் இல்ன 

தூண்டப்தடுகின்நது. என குநிப்திட்ட டத்ற னறந 

தூண்டுற்காண சூனில் நனும் என றக சிக்றஞ 

கபிப்தடுத்துகிநது. 

   கதனம்தானாண ினங்குகள் னன் ிட்டிடப்தட்ட 

ிரிாண அன் கசாந் உர்வு இந் உனகில் 

ாழ்கின்நண. இறகள் என தூண்டுனால் என சிக்கனாண 

தினபிக்கிநது.  சரிாண தூண்டல்கலக்கு 

தினபிக்கின்நது. 

   ஆத்ா னனணாய்வு உள்லர்ிணால் இக்கப்தடுகின்நது 

ன்று குநிப்திட்ட ம்திக்றகின்ற உள்நபாம். 

ணிர்கபின் லுாண உிரில் சக்ிகபால் உந்துல் 

ன்ந உண்றற றுக்க னடிாது.  கணணில் இது 

லுாண உிரில் தறடப்னகபில் இன்றும் சரிாண 

இக்கிகள் இக்கப்தடுகின்நது. 



52 
 

   ஆத்ா னனணாய்வு ிறசகறப தானங்கள். தடிப்தின் 

பர்ச்சிக்கு கதரிதும் உவும் ன்றும் தரிா உிரில் 

தரிா உபில் கதரிதும் தனுள்பாக இனக்கும். 

   இந் ஆத்ா னனணாய்வு ிட்டங்கபால் என கதரி 

ாற்நத்ற உண்டு தண் னடினேம். இந் ஆத்ா 

னனணாய்வு  உள்னக றடனறநகள் னெனம் கசம்றப் 

தடுத்ிட னடினேம்.   

இந் கற்நல், கதானள், எட்டு காத் நாக்கும் ிநன் 

நதான்ந இல்ன, இனப்னச் கசல்தாடுகள் நதான்ந னக்கி 

ஆற்நறன பர்த்துக்ககாள்ப, கற்றுக்ககாள்ப நண்டும். 

இந் திரிவுக்கு கற்நல் நாக்கங்கள் ணனாம். என 

னக்கிாண ன்ணிச்றசாண இல்றத அநின் னெனம் 

என உனகபாி ிிப்னர்வுகலம் ாற்நப்தடும். இது 

என னி சிந்றணற ங்குகிநது. இந் கல்ி அடுத் 

என றனனறநில் இனந்து கல்கறபக் கடந்து னி 

ி ஆணது. இல்னக்கல்ி, நாற்நம் தற்நி ிாிக்க, 

தரிா உிரிறனப் தன்தடுத்ி என சிநந் கல்ிற 

கசய்கிநது. ம், இறச ற்றும் காங்கள் ன்? குறுக்கு 

கனாச்சாம் ாம் கதாதுாக இல்ன அநகநி தகிர்து 

ான்.  
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  என தம்தற சாா தணு ித்டங்கறப அடுத் 

என றனனறநில் இனந்து கல்கறப கடத்தும் னி 

ி.  தரிா உிரில் தன்தடுத்ி என சிநந் அநகநி 

உர்வு நறன கசய்கிநது.  

 

எனர் ம்னறட உர்ச்சிகறப அறடாபம் கண்டு 

ிப்தடீு கசய்து அறண ிநம்தட நனாண்ற கசய்து 

ஆத்ா னனணாய்வு 

அச்சம், கறன, நகாதம், துன்தம் நதான்நற்றந 

தணுக்காக றகாப நண்டும். கனக்காண நத்ிலும் 

அிகப்தடிாண உர்வுகலக்கு இடம் அபிக்கால் இனக்க 

நண்டும்.  

உங்கறபனேம் உங்கறப சுற்நி உள்பர்கறபனேம் உர்ச்சி 

ப்தட திச்சிறணகபினினந்து தாதுகாத்து ககாள்லங்கள். 

அிகாக நதசுற ிர்த்து நகட்கப் தகுங்கள். 

நகாதத்ற கட்டுப்தடுத்துங்கள். க்கத்ற 

ிட்கடாினேங்கள். 
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சிக்கனாகி உள்ப இன்றந ாழ்வு தானகப் தனம் னற் 

ககாண்டு நறன கசய்னேம் கதரிர்கள் ற தல்நறு 

பங்கபில் ாழ்வு ம்ற கநி ககாண்ட 

ினகாக்கால் துத்ிக் ககாண்நட இனக்கிநது.  

நாகிர்ப்ன அறப்ன னெனம் உடறன குாக்கும் சக்ி 

ம்ிடம் உள்பது. 

இந் ம்ன ண்டனம் ிாக னெறபில் இனந்து 

உடலுக்கு அனுப்தப்தடும் னக்கி கசய்ிகறப 

அனுப்னகின்நது. 

     சனெக டத்றில் அடிப்தறட கற்திங்கபினினந்து 

காடர்னறட ிறனத்ன்றனேம் இந் நகாட்தாடுகறப 

ற்தடுத்ி ஆாங்கறப உனாக்க நண்டும்.  

    ணீ ார்ீக த்துத்ின் ிக னக்கிாண 

னன்நணற்நங்கள் என தண்னகறப எட்டி ழுச்சி ஆகும். 

  இன் னெனம் ல்ன டடிக்றக ல்கனாழுக்க உபில் 

என ம்திக்றகனேம் னரிறனனேம் அபிக்கின்நது. 

உங்கள் தூ உள்லர்வு ககாண்ட ஏட்டத்ற அநி 

கசய்கிநது. ம் ஆற்நறன உர்ந்நன் அது ின்சாம் 
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நதான ீங்கள் அற தார்க்க னடிாது. அன் ஆற்நனால் 

ான் உிநாடு இனக்கின்நநாம். இந் தூ ஆற்நல் 

ிதந்றணற்ந அன்ன, ணம், தறடப்தாற்நல் ற்றும் 

னடிில்னா கிழ்ச்சி அறி அனுதிக்கிநநாம். 

தண்ணுர்வு னனணாய்வு அகன்நதும் அந்த் னத்ில் ஏர் 

அனுதம் ற்தடுகிநது அதுந ஆத் அனுதாகும். 

உன்னுறட உள் இனப்ன ிறன ாறுனறடற ீ 

உர்ாய். 

 

 

 

 

5. Universal Intelligence 

திதஞ்ச ஆற்நலுடன் எனங்கிறந திதஞ்ச 

னனணாய்ாகும். 

திதஞ்சத்ின் என கூறு ான் ணின். இந் சக்ினேடன் 

என்றும் நதாது ல்றனற்ந சக்ி ம்ற ந்து அறடனேம். 

இது னது தக்க னெறபிறண உள்லக்குள் சக்ிற 

ககாடுத்து திதஞ்ச ணத்துடன் இறந்து அறணத்றனேம் 

அநி றக்கிநது. ணி உடல் தன சக்ிகபால் 
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ஆக்கப்தட்டு திதஞ்ச சக்ிால் இக்கப்தட்டு னகிந என 

உிரிணாகும். இந் ணி உடனாணது நகாள்கபின் 

ஆிக்க கசல்தாடுகறபப் கதாறுத்ந அறகிநது. 

நகாள்கள் அணன் ிறனினினந்து ாறுதடால் ன் 

ட்டப்தாறில் எந சீாக இங்கிக் ககாண்டினந்ால் 

உடலும் சீாக இங்கும். இந் நகாள்கள் கசல்தடும் 

னறநில் ான் ணி ண்ங்கபின் இக்கனம் 

கசல்தாடுகலம் அறனேம். அாது நகாள்கலக்கும் 

ணிர்கலக்கும் நடித் காடர்னண்டு. 

நகாள்கபின் ஆிக்கத்ிற்கு ணினுக்கும் நடிாண 

காடர்னகறப னனணாய்வு கசய்ால் அன் ல்னற 

கதற்ந ணிணாக ாநி ிடுகின்நான். 

திதஞ்ச னனணாய்ில் அநிாலும் ஆற்நனாலும் 

சிநந்நாங்க னற்சி கசய்கிநான். இணால் உடல் 

லுப்கதற்று அணால் ணம் லுப்கதற்று ிடும். அப்நதாது 

ணற எனிறனப்தடுத்ி ஆழ்ிறனக்கு கசன்று சக்ிற 

அநி கசய்கின்நது. 

திதஞ்ச இறப்நதாடு இந் னிக்கு ந்நன். இந்ப் 

திதஞ்ச இறப்தின்நி ாழ்கின்நநாம். திதஞ்ச 
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னனணாய்ில் னம் கசய்ிகறப கணினேங்கள் 

உன்னுறட இனப்தின் அடித்பத்ில் இனந்து கல்கறப 

னரிந்து உர்ந்து ககாள். 

 

 

  Universal னனணாய்வு அசிம் என நதாதுாணாக 

உள்பது. அது ல்றனற்று இனக்கிநது. உண்றாண 

கனத்துக்கள் அசிம் நதாாது ன்நால் ஆணால் அன் 

இனப்ன அிகம் ிறபவு அிகாக உள்பது ன்ந 

நாசறணனேம் என காம். 

திதஞ்சம் உிரிணங்கள் நாற்நம் உள்பிட்ட தன கசல்கள் 

ன்றகள் நதான்நற என இல்ன சார்ந் காி 

னெனந ன்நாக ிபக்க னடினேம். 

  திதஞ்சத்ில் உள்ப அறணத்தும் என சிநப்தில்ன.  

அிர்வு அல்னது அிர்கண் ககாண்டினக்கின்நண. 

குண்டம் இற்தில் ல்னாம் இறக்கப்தட்ட எத் 

ீர்வுகள் ற்றும் எத் ீர்வுகள் னெனம் தப்தப்தடும் 

கல்கள் திச்சிறணற அணுகுகிநது.  
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  திநி அநிவு னெனம் கனத்துக்கள் அநிவு டிங்கள் 

அல்னது ண எப்தறணந இன்நிறா னனணாய்வு 

தகுிாக ன்றும் அண்டசாசம் உர்த்ிது. நலும் 

இன் னெனம் ணின் கசல்னறநகள் ன்று அில் அர் 

ஆய்வுகள் ற்றும் அனுதங்கள்.  இந் அநிார்ந் 

கட்டறப்ன இல்னால் அநிவு னனணாய்ில் 

இறக்கப்தட்டண. 

 இல்தாண அநிவு ணி துறநில் உறுிப்தடுத்துகின்நண.  

ந் ணின் ப்தடித் கரினேம் ஆய்வு ஆகும். ணின் 

னரிந்து னனணாய்வு ற்றும் உண்றகள் ற்றும் 

ண்ங்கள் ற்தாடு ந் என கட்டறப்னக் 

ககாண்டினக்கிநந எி, அநிவு இல்றன இனக்கவும் 

னடிாது. இந் அண்ட சாசத்ற னறநப்தடுத்தும் ிநன் 

உள்பது.  இது ல்றனற்று னடிவு இல்னால் இனக்கிநது.   

  அன்நாடாழ்க்றகில் தன்தடுத்ப்தடும் 

அண்டசாசத்ின் அநிவுச்சார் கனத்துக்கள் 

உனாக்குகிநது. 

 ாம் நாசித்து உ ப்தடி  ாம் னேணிர்சல் னனணாய்வு 

கபித்நாற்நத்ில் சீற்ந திதஞ்சத்ிற்கு அறப்ன 
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எழுங்றக ககாண்ட அந் சக்ி ிாாகும். ாம் 

அறணனம் என னேணிர்சல் னனணாய்வு தகுிாக ப்தடி 

ாம் அன் சட்டங்கள் ற்றும் உடல் அபவு னெனம் 

கட்டுப்தடுத் வ்பவு னேணிர்சல் னனணாய்வு ல்னாம் 

ப்தடி ிாிக்கப்தட்டது. 

  ாம் னேணிர்சல் னனணாய்வு அறணத்து உிர்கபின் 

னெனனம் இங்குகிநது.  இது என ாழ்க்றக கபிப்தாடு  

நறாண அறணத்து கசல்தாடுகறபனேம் ற்தாடு 

ற்றும் கபிந கசல்லும் என உள்பார்ந் னனணாய்வு 

உள்பது. திந னனணாய்வு னேணிர்சல் னனணாய்ில் என 

தகுிாகும்.  

  உனகபாி னனணாய்ில் இனந்து என தடி நநன 

ன்;ணிச்றசாண ாநா ட்டுந (definable) . அது சிநந் 

தட்டநிவு உண்றாண அறப்னகபின் கட்டுறப்தற்நி 

சிந்ிக்கும் ிப்ன உண்றில் நறு ங்கும் அநிார்ந் 

காகுப்னகள் றடனறநில் இனக்கனாம் ான் 

திச்சறணகள் தல்நறு றகாக கதானந்தும். 

    ாம் அறணனம் ிர்கானத்ில் இந ிகழ்வுகள் 

குநித் னேகங்கறப தின்ணர் ிகழ்வுகள் அாரிக்கவும் 
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அர்கள் அபிட அர்கறப திிிித்துப்தடுத்துாக 

கி சூத்ிங்கள் உனாக்க னடினேம் ன்று 

திதஞ்சத்ிற்கு எழுங்கு உள்பது ன்று ற்றுக் ககாள்ப 

னடினேம். உனகபாி னனணாய்வு இந் ரிறசில் 

உள்பது. 

  உனகபாி னனணாய்வு சூரிறணச்சுற்நி நகாள்கபில் 

உள்பது. 

  உனகபாி னனணாய்வு ன்தது திதஞ்சத்ின் எழுங்கு. 

      னேணிர்சல் னனணாய்வு உடனிக்க த்தும்  என 

காடக்கப்னள்பிாக தன்தடுத்ப்தடுகிநது.  உடனிக்க 

த்தும் ற்ந இற்றகில் துப்தநினேம் நதாது என 

னேணிர்சல் னனணாய்வு இனப்தற ிறுவும் கதானட்டு 

தூண்டக்கூடி என தகுத்நில் தன்தடுத்ப்தடுகிநது. 

இந் கனத்து அறப்ன என னனணாய்வு நாசறண 

அடிப்தறடில் இணால் உனகபாி இனக்கும் அணுக்கள் 

ரிறச ற்றும் அறப்ன திதஞ்சத்ின் என னனணாய்வு 

ஆகும். 

  னேணிர்சல் னனணாய்வு அறணத்து ித்ில் ற்றும் 

காடர்ந்து அறணத்து தண்னகள் ற்றும் டடிக்றககலக்கு 
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ங்கும் ித்ில் இந் உபவு கபிப்தாடு ாழ்க்றக 

னறந கதானபாகும். ணந ாழ்க்றக ன்தது 

உபவுத்துறந ற்றும் ிம் காிற்சங்கத்ில் உள்ப 

தறட னனணாய்வு ற்றும் ித்ற இதுற 

இறக்கும் னேணிர்சல் உபவுத்துறந கணி ற்றும் கரி 

இண்டு ிகாத்ில் சக்ி அபிக்கிநது. னேணிர்சல் 

னனணாய்வு ற்றும் அன் கபிப்தாடுகள் அிக 

ிகாத்ில் ங்கும் அந் சக்ி, உள்பார்ந் னனணாய்வு 

ன்று அறக்கப்தடுகிநது.  

இக்ககாள்றகின்தடி திதஞ்சம் உிரிணங்கள் நாற்நம் 

உள்பிட்ட தன கசல்கள் அன் இல்னகள் நதான்நற 

என தண்நிவு சார்ந் காி னெனந சரிாக ிபக்க 

னடினேம். 

உண்றற ிப்திடுற்கு னவுகீக னாதம் ன்ந தன் 

நாக்கு னறந குந்ல்ன. ஆணால் ிகவுர்ந் தனன் 

உள்பது. ல்நனானம் நடி அறனது இன்தத்றத் ான் 

ஆணால் கதனம்தாநனார் உண்றப் கதானபில் அல்னால் 

ிறனில்னா கதானட்கபில் அறத் நடுகிநார்கள். 

னனன்கபின் னெனம் என நதாதும் இன்தம் கிறடப்தில்றன. 

னனன்கபின் னெனாகநா னனன் அனுதங்கபின் 
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னெனாகநா இன்தம் கண்டர் ானில்றன. ஆன்ாில் 

ட்டுந இன்தம் இனக்கிநது. ஆகந ஆன்ாில் இன்தம் 

காண்தது ான் ணி குனத்ிற்கு உர்ந் தனறணக் 

ககாடுக்கும். 

 

 

6.சமூக நுண்ணிவு 

   

    தண்நிவு நதால் அல்னால் சனா எற்றுறக்கு 

இன்நிறாது சனெக தண்நிவு.  இது ணிர்கலக்கு 

இறடந கனங்கி காடர்றத ற்தடுத் கசய்கிநது.        

  சனொத்ின் டத்றற ிரிப்தது சனெக தண்நிவு 

ஆகும். சனெக உடனில் ணத்ின் றடனறநகள் ப்தடி 

ணிர்கள் எவ்கானறப் தற்நினேம் ிறணக்கின்நணர் 

ப்தடி எவ்கானனடனும் உநவு ககாண்டுள்பணர் 

ன்தற ன்கு ஆாய்ந ஆகும். சனெக தண்நிவு 

ணிதர்கலக்கு இறடில் தகிர்ந்து ககாள்லம் இறப்றத 

அடிப்தறடாகக் ககாண்டுள்பது. சனெகில் என்று 

நசர்ந்து ாழ்க்றகக்கு ி காட்டுகிநது. 
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  கூடி ாழும் ாழ்க்றகக்கு ம்திக்றகனைட்டி 

ிகசய்கிநது.  து சனெக தண்நிவு அிகரித்து ம் 

ாழ்ில் அர்த்ங்கறப அநி கசய்து க்கு னரிறன 

அநி கசய்கிநது. 

   ணிர்கள் உட்தட ல்னா ினங்குகலம் சனெக 

னனணாய்வு ிநன் தில் அடிப்தறடில் உள்பது. இன் 

ஆய்வு ிக னக்கி ஆாாக உள்பது. 

    சனெக னனணாய்வு உிரில் அடிப்தறடில் ாடு தற்நி 

நகாட்தாடு அது ினங்கு ற்றும் ணி சனெக 

னனணாய்வுகள் தற்நி ஆய்வு தரிா நகாட்தாடு 

தன்தடுத்துது காடர்தாணது.  அது இற்றகத்நர்வு 

னெனம் தரிா நகாட்தாடு அது கட்டறப்ன ற்றும் 

உபில் ரீிாண கசல்தாடுகலக்குப் கதானந்தும் 

இல்தாண ிில் டத்தும். 

   என சனெக இணங்கள் ணி இணங்கள் தரிா பர்ச்சி 

சனெக தண்நிவு ாழ்ல் ிப்ன அடிப்தறடாக 

ககாண்டது. உிர் ாழ்ற்கு ணி உிரிணம் உிர் 

சரிாண நர்வு கசய் ரிறசில் சரிாக சனெக சூல் 

ிப்தடீு ிநறண கதாறுத்து. என சனெக உிரிணாக 
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ணி அநிவுக்கு ற்றும் சனெக சூழ்ிறனகறப 

உண்றகறப சரிாண ிப்தடீுகபில் உிர் ாழ்ற 

சார்ந்துள்பது. 

  ணி சனெக னனணாய்வு அன் ககாள்றககள் 

குநிப்திடத்க்க நகாட்தாடுகள் நதான்ந என ன்ணனற்ந 

ன்ந தண்ன தில் அடிப்தறடில் னடினேம் ற்றும் 

இற்றக நர்வு கசனாக்கம் னெனாக தரிாம் ன்தது 

ான் அது கதாது ன டத்ற ிாகம் உிரிணம் என 

தணுக்கபின் தன தகிர்ந்து ார் கனக்காண 

காடர்னறட தர்கள் காப்தாற்ந கசய்ப்தடும் ன்று 

இற்றகத்நர்வு இறசாணாக தாரிக்கிநது. 

  னத்ிசானித்ணாண ற்றும் அநிார்ந் ற்றும் 

கற்நிகாண என நறுதாட்றட ிபக்க றடனறந 

உபவுத்துறந காட்டுகிநது.  இன் அிக தட்ச ிறபவுகள் 

ீங்கள் சரிாண சூழ்ிறனகபில் இறண 

றடனறநப்தடுத்துில் ான் றடனறந னனணாய்ில் 

உள்பது. அது IQ அபிடப்தடும் தகுப்தாய்வு ிநன் 

றகாக இனந்து ணி னனணாய்வு என றகாகும். 
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  எவ்கானனக்கும் றடனறந னனணாய்ில் என 

ிநற இனக்கும். உங்கள் உள்பார்ந் தகுப்தாய்வு 

ிநன்கறப ற்றும் ம் சனெக ஆர்னாகவும் னல் ாம் 

திநந்து இல்தாண அநிவு உள்பது.  றடனறந னனணாய்வு 

ிங்கறப ாம் ி கா தனம் கதந ாழ்க்றக னெனம் 

அநி ிநன்கறப காகுப்தாகும். றடனறநப் னனணாய்வு 

க்கள் ினப்தங்கள் ற்றும் சாத்ிக்கூறுகள் 

அடிப்தறடில் ான் ல்ன னடிவுகறப டுக்க காிிநன் 

நறன கபிின்ற ற்றும் சிக்கனாண கபிாக 

னகுத்துற்காண திச்சிறணகள் ழுி ீர்வுகள் னெனம் 

நறன. 

  ிநறகறப சரிாண கல்ி ற்றும் திற்சி 

நம்தடுத்ப்தட்டு து கசாந் ிநறகறப நம்தடுத் 

தன கசாந் ிநறகறப பர்க்க உவுகிநது.    

  இது சனெக தண்நிவு ன்னும் கனத்ாக்கம் அன் 

தறண outlived ன்று சாத்ிம் ற்றும் உர்ச்சி 

உபவுத்துறந னெனம் ீக்கப்தட்டு ிடும். ாநாக அர்கள் 

உபில் ற்ந தகுிகபில் கசய் சாத்ிம் நதான்ந 

ம்தில் அநிில் ஆய்வுகள். சனெக தண்நிவு ஆய்வு 

னி ாழ்க்றக ககாடுப்நதன் ன்ந சத்ிம் றுனநம். என 
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நறப ாம் க்கள் ரிறச நாக்கம் தல்நறு றகாண 

நசாறணகறப சனெக நர்ச்சி ணிப்தட்ட நறுதாடுகறப 

அபிடும் கனிகள் பனம் அன் நணாரீிாண 

னக்கித்தும் இறந்து னற்நிலும் சனெக தண்நிவு 

ிநறண ாிரி றகிட ற்றும் சின நண்டும். க்கள் 

அிகாண ிப்கதண் கதந நண்டும். ற்நர்கள் 

குறநாண ிப்கதண்கள் கதந நண்டும் அற்குப் 

தினாக க்கள் எப்திட்டு ப்தடி கணம் கசலுத்துற்கு 

என நறப ாம் க்கள் ணக்கு ன்ண கணம் கசலுத் 

நண்டும் ற்றும் அர்கள் குத்துக்ககாண்ட திகறப 

ாழ்க்றக ற்ந க்கள் ங்கள் தஸ்த ீது ங்கள் சனெக 

தண்நிவு ககாண்டு ப்தடி ற்றும் திகறப அர்கள் 

அறக்க நண்டும் ங்கறப இந் ிில் ாம் 

எனனக்ககானர் டத்ற ணிப்தட்டு கரினேம். 

 ஆலற சனெக தண்நிவு நகாட்தாடு கண்நாட்டத்ில் 

இனந்து அது ிட ிகவும் நறுதட்ட ன்ற ககாண்டது. 

கபிாக இனக்க நண்டும் தார்ற என நணாரீிாண 

னள்பிில் இனந்து ிணாக்கள் சரி அல்னது று ன்று 

தில் ஸ்ார்ட் க்கள் ட்ன என தர் கிழ்ச்சிாக அல்னது 

நசாகாக இனக்கும் நதாது ப்தடி கரினேம் இது என இறுி 
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சிரிக்க சரிாண இந் ிில் அற எனர் சனெக அநிவு 

துல்னிம் ற்றும் அது சனெக டத்றகறப ிநன் 

ிப்தடீு கசய் குறநந் தட்சம் ககாள்றக சாத்ிாகும். 

ணினும் காடக்கத்ிநனந குநிப்திட்டார்ஆலற சனெக 

உபவுத்துறந அணுகுனறந க்கபின் நதான்ந 

ரிறசில் ABJURES காட்டிலும் என தர் சின 

ிினறநகறப எப்திடும் நதாது ப்தடி சனெக அநிார்ந் 

நகட்டு ஆலற சனெக உபவுத்துறந தார்றில் அர் 

ணது ணிப்தட்ட டத்ற ிகாட்ட தன் தடுத் னடினேம்.  

என தர் ன்ண சனெக னத்துறந தார்றில் அர் ணது 

ணிப்தட்ட டத்ற ிகாட்ட தன்தடுத் னடினேம். என 

தர் ன்ண சனெக உபவுத்துறந நகட்கிநது உண்றில் 

சனெக உபவுத்துறந அணுகு னறந ஆலற கசய் கதாது 

னனனுணர்வு கூட்டறப்னகள் ற்றும் ணி இந் ணிப்தட்ட 

ாழ்க்றக தடிப்தடிாக உனாக்க ப்தடி கட்டப்தட்டு 

அர்கள் டந்து சனெக என தங்றக ப்தடி கபிந இது 

கசல்னறநகள் னரிந்து ககாள்ப னன்று ிட சனெக 

னனணாய்வு ணிதரின் ிநற ிப்தடீு குறநாக 

ஆர்ாக தஸ்த இந் காத்ால் தரின்  சனெக 
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உபவுத்துறந ிப்திடப்தடுகிநது. ந் ணிப்தட்ட 

நறுதாடு டடிக்றககள் னன்காிப்தட்டது. 

ஆக ந் என கசறனனேம் என ணி உிாக ாம் 

கசய் நண்டுாணால் அந் கசலுக்காண அிா 

கதனம் இச்றச ம்னள் ிறனாக இல்தாகந ழுந்ாக 

நண்டும். அந் இச்றசற ஆாிப்தன் னெனந 

கசலுக்காண இச்றசற ம்னள் ிறனாக இனத் 

னடினேம். இச்சா சக்ிற ங்குன் னெனம் 

கசலுக்காண இச்றசற ஆாிக்கும் ணிறனற ம் 

தண்தாடு க்கு அபிக்கிநது. 

து ண்ங்கள் னெறபின் என கசல்தாடு. கறும் 

கதௌீக இனப்தின் அடிப்தறடில் கூநிணால் இந் 

ண்ங்கபின் இக்கம் ன்தது ம் னெறபில் உள்ப 

நிப் கதானட்கபின் இறடநா நிிறணகபின் 

ிறபவு அாது ம் னெறபில் உள்ப நிப் 

கதானட்கபின் கூட்டு இல்ன. என ணி இனப்தாக ம் 

இல்றத ீர்ாணிக்கிநது அல்னது ம் அறணனக்கும் 

இல்தாகந சின ஆறசகலம் ினப்தங்கலம் 

நறகலம் ம் இனப்தின் அடிப்தறடாக ம் னெறபின் 

கட்டுாணாக ம் இல்தாக க்குள் 
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னறக்கப்தட்டுள்பண. அறந ம் அடிப்தறட இல்ன. 

இந் இல்றத கபிப்தடுத்துற்காண இச்றசந ாம் 

நண்டும் இச்றச! தம் ஆாிக்கும் இச்றச! 

ம் ணம் னந உனகில் ிறன ககாள்லம் நதாது ணில் 

ிறன ககாள்லம் னந உனக திம்தங்கநப ம் 

நறகறபனேம் ினப்தங்கறபனேம் டிறக்கின்நண. 

உள்னகாக நாக்கிணால் கதனம்தாலும் னந உனக 

திம்தங்கபால் உனாகும் நறகலம் ினப்தங்கலம் ம் 

இல்தாக இனப்தில்றன. ணந அந் நறகறப 

அறட உவும் கசல்கலக்காண இச்றசனேம் ம் இல்தில் 

இனப்தில்றன. னந உனக இக்கங்கபிணால் ற்கானிக 

உந்துல் கதற்று அற்காண இச்றசறனேம் ம்ில் 

உனாக்கி ிடுகிநநாம். ஆணால் தரிாதகாக அந் 

இச்றசற அிால் இறுிற ம்ால் ககாண்டு 

ம்ால் ககாண்டு கசல்னவும் இல்ில்றன. ற்கானிக 

உந்துல் காடங்கப்தட்ட கசல் தின்ணர் னந ிறசகபால் 

இக்கப்தட்டு ாம் அந் கசலுக்காண கனாக ட்டும் 

ாநி ிடுகிநநாம். 

ஆம் ாம் துநக்க நண்டிது ம் இல்தில் இல்னா 

ஆறசகறபநா சனெகத்ால் சனெகத்துக்காக 
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டிறக்கப்தட்ட க்கு கதனம்தாலும் ம் இல்னகள் 

ன்ணகன்தந கரிந்ினப்தில்றன. ணந ம் 

இல்தாண ஆறசகலம் ினப்தங்கலம் ன்ண ன்ததும் 

கரிந்ினப்தில்றன. ாழ்க்றகற ா நண்டுாணால் 

னனில் ாம் அநி நண்டிது ம் இல்னகறபந. 

தம்ால் ட்டுந ம் இல்னகறப அநி னடினேம் இச்சா 

சக்ிற ஆாிப்நதாம்! ம் இல்னகறப அநிநாம்! 

ல்றனில்னா ஆணந்த்ில் ிறபப்நதாம்! ஆம் 

அவ்ாநந ஆகட்டும்! 

னணம் ம் உள் இல்றத நாக்கி ினம்தாதுற ாம் 

அநிந்ினப்தது ம்ற சுற்நி ிகழும் இக்கங்கபின் 

ாத்நாற்நங்கறபந. தம்ற சுற்நி ிகழும் 

இக்கங்கபின் உண்றத் நாற்நத்ற அநி அல்னது 

கனங்க ணம் உள்னகாக ினம்திினக்க நண்டும். 

ணந ம் நறகலம் ினப்தங்கலம் அந் கபி 

இக்கங்கபின் ாத் நாற்நங்கறப கதாறுத்ந 

அறனேம். எந கபிப்னந இக்கம் வெவ்வெறு 

ணிர்கபிடம் வெவ்வெறு ிாண ாத் நாற்நங்கறப 

உனாக்கிினக்கும். அந் நாற்நங்கபின் இல்ன அந் 

ணிணிர்கள் ற்கணந அநிந்ற்றந கதாறுத்தும் 
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அர்கபின் ிறணற கதாறுத்தும் அர்கபின் ண் 

ஏட்டங்கபின் இல்றத கதாறுத்தும் அறந்ினக்கும். இந் 

ாத் நாற்நங்கபால் ாக்குலுக்குள்பாகும் ணம் 

ம்ற குநித்து என கற்தறண உனத்ற உனாக்கி அந் 

கற்தறண உனத்ற ா உனகில் டாடறக்கும். அற் 

கற்தறண உனத்ற ம் இனப்ன ன்றும் ம்த காடங்கும். 

ணந ம் Nறகலம் ினப்தங்கலம் அந் ா உனகில் 

கற்தறணால் நாற்றுிக்கப்தட்ட ம்ற உன 

றப்தற்காகந இனக்கும். 

அாது ாம் ககாள்லம் து நறகறப ற்றும் 

ினப்தங்கபின் னக்கித்தும் சின ிக அடிப்தறடாண 

ாழ்க்றக நறகறப ி கதனம்தானாணற ம் 

கற்தறணால் தன டங்கு கதரிாக்கப்தட்டற. ஆற்கு 

காம் என கற்தறணாண உனகில் ாம் ாழ்ந்து 

ககாண்டினப்தந. இற்கு அர்த்ம் ம்ற சுற்நி இனக்கும் 

அல்னது ாம் ாழ்ந்து ககாண்டினக்கும் இந் உனகம் 

கற்தறண ன்தது அல்ன. ஆணால் இந் உனகத்ற குநித்து 

ாம் அநிந்ினப்தது. னனன்கபால் ம் ணற அறடனேம் 

உர்வுகள் ண்ங்கபால் ாற்நத்துக்குள்பாகி ம் 

ிறணவுகபில் திந்ினந்ற்றந உாாக னந 
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உனகில் டக்கும் எந கசறன இன தர்கள் இனநறு 

ிாக னரிந்து ககாண்டினப்தார்கள். அாது அந் 

றடகதற்ந எந உண்றாண கசறன என தர்கலம் 

அர்கள் ககாண்டினக்கும் னந உனக ா தார்றின் 

னெனம் இனநறு ி உண்றகபாக நான்றுகிநது. 

ஆணால் உண்ற என்நாகந இனக்க னடினேம். 

 

 

 7. நித நுண்ணிவு 

“தன்னுரடன இருப்ினுள் கரும் நிதன் ிப்ர 

கடந்து விடுகிான்.” 

ணி இணங்கபின் தரிா பர்ச்சி ணி னனணாய்வு 

ிப்தடீ்டில் உள்பது. ன்கணநி ற்றும் ணி 

னனணாய்வுக்கு இறடந இறப்ன ணி னனணாய்வு என 

னரில் ல்ாழ்வுக்கு ி குக்கிநது. 

  இறப்தற்நி உங்கள் ண்ங்கள் உங்கள் உள்னக 

தார்ற கணாக இனக்கனாம். கடந் கான அனுதங்கள் 

ிித் கட்டுப்தாடுகறப ீக்கி காற்று உடல் ஆத் ீட்டிப்ன 
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குறநப்ன தரிா பர்ச்சி ிிப்னர்ற 

ற்தடுத்துகிநது. 

  உனகிலுள்ப அறணத்து ஜீாசிகறபனேம் இல்தாண 

தண்நிவு ககாண்டு தறடத்துள்பார். ஆணால் 

ணிர்கலக்கு இற்நிற்கு நநன தகுத்நினேம் ிநன் 

ககாண்டு தறடத்துள்பார்.  ணந ான் ந் ஜீாசிகலம் 

கசய் னடிா  னனணாய்வு ணிர்கலக்கு ட்டுந ான். 

உள்னக னனணாய்வு கசய்னேம் ிநன் ககாண்டுள்பான். 

   னேணிர்சல் னனணாய்வு ிகச்சரிாண என ணி உடறன 

இக்கவும் கரினேம். ணி னனணாய்ில் அறணத்து 

ாழ்க்றக னறநகறப கட்டுப்தடுத்தும் என ணிணின் 

உிற்ந உடல் கட்டு காம் சீாக்க னடிாது. என 

னறந ாழ்க்றக ன்று க்கள் ங்கி ிட்டது உள்பது. 

ணிணின் உிற்ந உடல் அன் உள்பார்ந் ாழ்க்றக 

சக்ிாக உள்பது. இந் ணி னனணாய்வு னெனம்; 

காடர்ந்து ாழ்க்றக உனாகிநது உண்றிநனந 

அற்னம். 

   ணி னனணாய்வு என குநிப்திட்ட உபில் அறப்ன 

ற்றும் உள்லறுப்ன காடர்னறடாக உள்பது. 
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அர்கபின் காடர்னறட உபில் அறப்னகள் என 

குறநதாடு அல்னது ஆற்நல் ற்நத்ாழ்வு காாக 

ழுகிநது. ணி னனணாய்வு ிட்டம் சுகாா என சீாண 

ிறன ினம்தக் கிறடக்க எவ்கான தர் உ 

உனாகின்நணர். 

  கதனம்தானாண உர்ிறன உிரிணங்கறபப் நதானந 

ணினும் என சனெக ினங்கு ணிர்கபின் 

ண்ங்கறப கபிப்தடுத்துற்கும் ங்கறப 

எழுங்கறத்துக் ககாள்பல் ன்தற்றுக்காகவும் காடர்ன 

னறநகறபப் தன்தடுத்துகின்நணர். ணி சிக்கனாண 

சனெக அறப்னகறப உனாக்கினேள்பணர். இற்றுள் 

குடும்தங்கள் னல் ாடுகள் றாண அறப்னக்கள் 

அடங்குகின்நண. ணிர்கலக்கிறடநாண சனெகத் 

காடர்னகள் கதனபவுக்கு நறுதடுகின்ந னகள், 

சடங்குகள், கநினறநகள், ிழுிங்கள், சனெக கநிகள், 

சட்டங்கள் நதான்நற்றந உனாக்கினேள்பண. 

   ஆி ணிக் குடினேனப்னகள் ீர் வ்பவு அனகாறில் 

இனக்கின்நது ன்தற கனத்ில் ககாண்டு 

அறக்கப்தட்டண. அத்துடன் ாழ்க்றகக்குத் நறாண 

இற்றக பங்கள் திரிடுற்காண ற்ந ினம் 
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கால்றடபர்ப்னக்கு ற்ந சூல் ன்தணற்நநாடு 

நட்றடாடுற்கு குந் ினங்கு தல்றக சுற 

ககாண்ட சூல் ன்தணவும் கனத்ில் ககாள்பப்தட்டண. 

காில் தட்த பர்ச்சினேடன் ணது ாழ்க்றக னறநகறப 

ீர்ப்தாசணம் கட்டுாணம் நதாக்குத்து தண்டங்கள் 

உற்தத்ி காடிப்ன ன்தணற்நின் னெனம் ணின் னிற 

ாற்றும் ல்னற தறடத்ன். இவ்ாநாண ிட்டிட்ட 

ாற்நங்கள் கப்த ிறனக்கு ற்நாறு ணது உறநிடம் 

ற்றும் ஆறடகள் நம்தடுத்துல் றக இனப்தில் இனக்கும் 

உின் அபற அிகரித்ல் பங்கறபனேம் ற்றும் 

அனகாறில் உள்ப குடிினப்னகறபனேம் இனகுாக 

அணுகுல் நதான்ந குநிக்நகாள்கறப றப்தடுத்ி 

நற்ககாள்பப்தட்டண. 

  கதரி அபிபாண ர்த்க ற்றும் நதாக்குத்து 

உள்கட்டறப்னகபின் னறகால் பங்கலக்கு 

அனகாறில் இனக்க நண்டும் ன்ந நற குறநத் 

காடங்கிதுடன் தன இடங்கபில் இந்க் காி சணத் 

காறகின் பர்ச்சிக்நகா ழீ்ச்சிக்நகா இணிநலும் 

தின்ணானினக்கும் சக்ிாக இல்னால் நதாணது ஆினும் 

என ணி றடனறந ாறும் நதாது அதுந சணத் 
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காறக ாற்நத்ிற்கு என னக்கி காிாக 

அறந்து. ணி ற ம்ன ண்டனத்ின் னக்கிாண 

ற தகுிாக ணி னெறப கசல்தடுதுடன் காத் 

சுற்று ம்ன ண்டனத்றனேம் கட்டுப்தடுத்தும் உறுப்தாக 

கசல்தடுகிநது. ணி னெறபாணது சுாசம் உவு 

சிதாடு நதான்று ண்ால் ாணாக ிகழும் ிகழ்வுகறப 

கட்டுப்தடுத்துற்கு நல் அிகாக ிறணவுகள் 

தகுத்நிவு ற்றும் கற்தறண ாம் நதான்ந நம்தட்ட 

சிக்கனாக ிகழ்வுகறபனேம் ஆள்கிநது. இவ்றகாண 

னனனுணர்வுகள் ணம் ன்னும் ண்க் கனற 

உனாக்குதுடன் இன் டத்ற ரீிாண ிறபவுகள் 

உபில் துறநில் ிரிாக ஆாப்தட்டும் 

தடிக்கப்தட்டும் னகின்நண. 

   கதாதுாக இவ்றகாண சிக்கனாண டடிக்றககறப 

றகாபக்கூடி ஆற்நல் ககாண்ட ணி னெறப இதுற 

அநிப்தட்ட ினங்குகபிநனந அிக தண்நிவு ஆற்நல் 

ககாண்டாக உள்பது. இவ்வுனகில் உள்ப றண சின 

ினங்குகபாலும் அறகபின் உள்லர்வு ற்றும் 

ிகடம் ன்தற்றநக் ககாண்டு பி சட்டறப்னகள் 

கனிகள் நதான்நற்றந உனாக்க னடிந்ாலும் 
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ணிணின் இம்னெறப கட்டறப்தாணது ல்னாற்நிலும் 

ிகப் தந்ாகவும் ிக சிக்கனாணாகவும் கனப்தடுகிநது. 

அத்துடன் இது கானத்துக்கு கானம் காடர்ச்சிாக நம்தட்ட 

ாற்நங்கறப அறடந்து னகிநது.  

  ணிர்கள் கதரி சிக்கனாண சனெக குழுக்கபாக 

னறணகின்நணர் றண ல்னா ினங்குகறபனேம் ிட 

ணிர்கள் சு கபிப்தாடுகறப ற்நர்கலடன் தகிர்ந்து 

தரிாநவும் சிந்றணகறப கபிப்தடுத்துதுடன் குழுாக 

இறந்து கசல்தடவும் ினத்தும் கதற்றுள்பால் 

எத்துறப்ன ற்றும் நதாட்டிிடும் குழுக்கள் ககாண்ட 

சிக்கனாண சனெக கட்டறப்னகறப ணிர்கள் 

உனாக்கினேள்பணர். ணி குழுக்கபின் அபவுகள் என ணி 

குடும்தத்ினினந்து என கதரி ாடு ற தந்து 

காப்தடுகிநது.  ணிர்கலக்கு இறடினாண சனெக 

தரிர்த்றணகள் ஆணது சிநந் கனாச்சா ிப்னகள் சனெக 

கநிகள் ற்றும் சடங்கு சம்திாங்கறப நதான்ந 

ிடங்கறப உனாக்கினேள்பது.  நற்குநிப்திட்ட 

ிடங்கள் ணி சனெகத்ின் அடிப்தறட னெனங்கபாக 

ிகழ்கிநது. 
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      கனாச்சாாணது ணிர்கபின் சிக்கனாண அறடாப 

அடிப்தறட டத்றகள் ண இங்கு றறுக்கப்தடுகிநது. 

உாாக திநப்திநனந ணிர்கலடன் உடணிறணந்து 

காப்தடாலும் சனெக காடர்னகள் னெனம் ட்டுந கற்றுக் 

ககாள்பக்கூடிதுாண அறணத்து டத்றகலம் ஆகும். 

காி சடங்கு சனெக அறப்ன னகள் ம்திக்றககள் 

காில் தட்தம் ன்தற இற்றுள் அடங்கும்.  

  ணது கல்கறபனேம் கனத்துக்கறபனேம் நதச்சு ற்றும் 

ழுத்து னெனம் கபிப்தடுத்தும் ணி ஆற்நனாணது ற்ந 

உிரிணங்கலடன் எப்திட னடிா என்நாகும். ற்றந 

ினங்குகபின் னெடி குநி அறப்னகறப நதானல்னால் 

ணிர்கபின் காி ிநந் அறப்னறடது. அத்துடன் 

குநிப்திட்ட அபவு எனிகறபனேம் கசாற்கறபனேம் ககாண்டு 

னடிற்ந ண்ிக்றகாண அர்த்ங்கறப உனாக்கும் 

ல்னற தறடத்து.  

ணி ாழ்க்றகில் என எற்றந கனனட்றட கசல் 

நதான்ந கனத்ற காடங்குகிநது. இந் னட்றட கசல் 

ப்நதாதும்  பர்ந்து என ணின் உனாக்கப்தட்டது. 

ந்ற துக்க த்தும் ாய் ாழ்க்றக ரிசக்ி ற்றும் 

தண்நிவு கய்கீ ஆாத்ற ங்குல் 
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த்துங்கநபாகும். தண்நிவு கன னழுறாக 

உனாக்கப்தட்ட ணின் பர்ந்து உனாக்க அன் 

உர்வுிநன் னட்றட கசல்கதானபின் 

உள்கதானத்ப்தட்டுள்பது. ாழ்கறகற றறுக்க 

தண்நிவு ன் இல்றத உர்ந்ால் அந் அம்சத்ிற்கு 

ிிப்னர்வு கபிப்தடுத்ி ாழ்க்றக அநிகுநிகறப 

ிரிவுதடுத்துகின்நது.ணின் உட்தட்ட அறணத்து 

உிரிணங்கலம் என கசல் உிர்கபில் இனந்து இற்றக 

நர்வு சீற்ந ாற்நங்கள் ஆகிற்நால் ாற்நம் அறடந்து 

நான்நிண. 

இன்றந கானகட்டத்ில் க்கள் ஆட்டு ந்ற நதான 

ிணசரி ாழ்ின் நறகறப சந்ிப்திநனந அர்கள் 

ாழ்வு னடிந்து ிடுகிநது.  ணிர்கலக்கு னனணாய்வு 

கசய்னேம் ஆற்நல் உள்பது. இந் ஆற்நறனத் ி நறு 

ானம் துவும் உங்கறப ிடுிக்க னடிாது.  

 

திநப்றத கடந்து னனணாய்து இநப்தற்ந ன்றற 

உர்து ான். உணது இனப்தின் அடித்ப அனுதத்ில் 

இனந்து ீ கதநக் கூடிது. 
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8. இனல்ா புாய்வு 

இல்தாண னனணாய்ில் இல்தின் உட்கதானறப 

உர்ரீ்கள்.                    

இது இற்றகின் ிகழ்வுகபில் என இல்தாண 

டிறப்றத க்குள்நப நடும் என னறநாகும். 

ணி தரிாத்ின் னிர்ச்சி னடிில்னா 

உடனிக்கத்ின் என கறன. அநிினில் கதரி த்தும் 

இல்தாண னனணாய்வு என அிசம். இந் உள்நப 

கபிந இனக்கும் இல்தாண சுகாாாக உள்பது. 

இல்தாண னனணாய்வு ன்ந கசாற்கநாடர் அநிில் 

ினறநறந கதாதுாக சுட்டி ிற்கின்நது. அநிில் 

ினறநின் ஊடாக கதநப்தடுந தண்நிவு. ஆந் 

தண்நிவு சீரி அறப்ன அடிப்தறடினாண னனணாய்வு 

னெனம் தன்தடுத்தும் நதாது உனாது ான். 

காில்தட்தம் பர்ச்சிறடனேம் ாழ்ற உனம் 

ன்ற றடனறநக் நகாட்தாடு ஆய்வுகள் னடிவுகள் 

இன் ிப் திரிவுகபாக உள்பது. இல்தாண னனணாின் 

அடிப்தறடத் த்தும். திதஞ்சாகி இற்றக 
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திநனறட ின்நித் ாநண ன்றும் உள்பது ாநண 

இங்குகின்நது. ம்ால் அவ்ில்னகறப னனணாய்வு 

கசய் னடினேம் ன்ந அடிப்தறட ம்திக்றகிநனந இது 

கசல்தடுகின்நது. இற ாம் சார்தற்ந ிறனில் 

நாக்கனாம் ன்ததும் இந் ினறநின் என னக்கி 

ிறன. 

 

இல்தாண னனணாய்வு ன்தது இவ்வுனகில் இல்தாண 

இல்றத இக்கும் னறநற என சீாண 

ஆணுகுனறநினூடாக கண்டநிந்து ினதித்து தகி 

னறணகிநது. அநிில் நாக்கினாண இல்தாண 

னனணாய்வு கான்று காட்டு ினிகணினும் 

ிிப்னர்ச்சிக் கானந அநிில் அநிவு ார்க்கத்ிற்கு 

அடித்பாகனேள்பது. 

இல்தாண னனணாய்வு ிாிக்கும் நதாது ாம் அநி 

நண்டி னல் ிம் னனணாய்வு தற்நி 

கனத்துக்கறப கபிவு தடுத்ிக் ககாள்ப நண்டும். இது 

கல்ி ற்றும் கல்ி கற்கும் ிநறணப் தற்நி நதச ில்றன. 

இற னரிந்து ககாள்லது னக்கிாகும். தள்பிில் 

கிணி கற்தன் னெனம் தன கபிாட்டு காிகறப 



82 
 

பிில் அநி னடிகிநது. ஆணால் து னனணாய்வுதுறந 

கசல்லும் ிநறண அநி நண்டும். 

  இந் னனணாய்வுதுறந உிர்ாழ்ற்காண சூறன 

க்கு உனாக்கும் ன்ந அநிந ஆகும். உாாக 

சன்ணல் தக்கத்ில் என கசடிற றத்ால் அது சூரி எபி 

இனக்கும் தக்கத்ில் அன் இறனகள் ினம்னற 

அநினாம். ினம்தவும் ாற்நி றத்ால் அது ீண்டும் 

ணது க்காண கசல்தாடுகறப எனி இனக்கும் 

ிறசற நாக்கி இறனகள் கர்ந்து இனக்கும். சூரி 

கபிச்சம் நற ன்தற கண்டுதிடிக்க அன் இறனகள் 

கபிச்சத்ற நாக்கி ினம்னகிநது. அது ககாண்ட 

னனணாய்வு அற நட ற்றும் எபி, காற்று, ீர் ற்றும் 

சத்துக்கபில் நர்கபின் னெனம் அனுப்தி இறனகள் எனிின் 

நசர்க்றகால் ஆற்நல் கிறடத்து பர்கின்நது. என ிற 

என தசுறாண ாத்ிற்கு கசல்ன அனுிக்கிநது. 

இந் ிறின் கசனாக்கம் காற்று, ீர், ல் 

இறகபால் டத்ப்தடுகின்நது. இன் கல்ி அநிவு 

இல்தாண னனணாய்ில் இனக்கிநது. 

ஆணால் இந் னனணாய்வுதுறந ன்தது ன்ண? அது 

ங்கினந்து னகிநது? இது ப்தடி நறன கசய்கிநது? 
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ானக்கு இந் நகள்ிகலக்காண தில் கரிகிநது. 

ாழ்க்றகின் ிங்கள் னெனக்கூறுகள் ற்றும் 

அணுக்கள் சீற்ந சூல் இல்றன. அர்கள் ாங்கள் 

சூலுக்கு ற்த அது கசல்தட்டு ிறுணங்கள் ீது ற்தாடு. 

ணந ாம் இல்தாண னனணாய்ற அறக்க 

நர்ந்கடுத் உடல் என எழுங்கு உள்பது ன்று என 

அடிப்தறட ககாள்றக ற்றுக்ககாள்கிநநன். ஆணால் 

னேணிர்சல் னனணாய்வு நதான்று ாம் நறன சரிாக ன்ண 

இந் னனணாய்வுதுறந அல்னது ப்தடி னரிந்து ககாள்லம் 

ிநன் இல்றன. க்கு அில் உள்பது ட்டுந கரினேம். 

என ணிணின் இம் எவ்கான ிிடனம் அடிக்க 

நண்டும். த்றண னறந என திநந் குந்ற 

கசால்கிநது ன்ந இல்தாண னனணாய்வு உள்பது. உநிஞ்சிக் 

ககாள்கிநது ற்றும் ஜீிக்க ஊட்டச்சத்துக்கள் ற்றும் 

கிவு ீக்க ப்தடி ப்தடி அதிினத்ி ற்றும் காற்று 

நதாாட கள்றப இத் அணுக்கள் தன்தடுத் ப்தடி 

கபிந உி அன் நறற காடர்ன ானம் என 

குந்ற இந் ிங்கறப கற்றுக் ககாள்ப நண்டும். 

இன்னும் இல்தாண னனணாய்வு ட்டுந அந் குந்ற 

உள்கசல்தாட்றட ி டத் னடினேம். 
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உண்றறப் னரிந்து ககாண்டால் ாம் அிகம் சிந்ிக்க 

நண்டிில்றன. னனணாய்வு ிக்கர்கபாக ாம் 

இனப்நதாம். க்கு உண்ற னரிாிட்டால் இல்றத 

ிடச் சிந்றணகள் ான் ிகுிாக இனக்கும். னனணாய்வு 

இல்னால் ீண்டு சிந்ிப்தது ிகப் கதரி துாகும். 

உடன் திநந் அநிந இல்தாண னனணாய்வு 

எவ்கான இற்றகின் ிகழ்வுகறபனேம் அந் 

இல்னகள் ஊடாக ஆய்வு கசய்து அற 

டிறக்கப்தட்நட இனக்கின்நண. இந் இல்னகபில் 

தண்நிவு உரிறாக உள்பண. இல்தாண னனணாய்வு 

ககாள்றக இற்றகின் எழுங்காண டிங்கறப 

சான்நாக னன் றத்து அநி இனந்து ன்ண அனுாணம் 

ககாள்ப னடினேம். ன்தறந னினேறுத்துகிநது 

இக்ககாள்றகின் தடி எழுங்காண டிறப்தின் 

இல்தாண காிாக றறுக்கப்தடுது. இற்றகக்கு 

நம்தட்டது ான் ண கண்டநினடினேம்.  

இல்தாண னனணாய்வு காிகள் சிக்கனாண 

டிறப்னகறப உனாக்குகின்நணர். ன்ந 
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ககாள்றகின் அடிப்தறடில் எவ்கான இற்றகின் 

கசலும் தறடப்னம் இவ்ில்றத ககாண்டினக்கின்நண. 

என ணின் சரிாண ிில் ன்றண எனங்கிறத்து 

இல்தக ாக் கற்றுக் ககாள்ற்கு இல்தாண 

னனணாய்வு துற னரிகின்நது. உடல், ணம், தண்நிவு, 

ஆத்ா இந் ான்கும் இல்தாண னனணாய்ில் 

எனங்கிறந்து என ிில் கசல்கின்நது. 

  ீங்கள் இனக்கும் இந் இல்தாண னனணாய்வு ிகவும் 

னத்ிசானி அது அறணத்து ிறனகபில் சரிாணா ன்தற 

ீங்கள் கசய் உவும் உங்கறப சரிாண ிில் 

ிடத்ி கசல்லும் இன் கசல்தாடுகள் பிாணது. 

   இந் இற்றக க்கு ற்நாறு டிறத்துள்பது. 

கதனம்தானாநணார் அற்காண ிகறப அநிால் 

ாழ்ந்து ககாண்டினக்கின்நணர். ம் ஆழ் ன்ணாட்சி ம்ன 

ண்டனம் ற்றும் ம் னெறபின் ஆாண தகுிகபில் 

உள்ப அணுகல் இறகறபப் தற்நி கல்ி ற்றும் திற்சி 

னறநகள் அசிாகின்நண. 

  இல்தாண னனணாய்வு உடல் ிசாற டிறப்ன 

அநிில் னறநில் என இல்தாண னழு சிஸ்டம்ஸ் 
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ற்நசாறணப் தற்நி கல்ி ற்றும் திற்சி னெனம் இந் 

தந் உள்திநசத்ில் கசல்னவும் இற்றகாண 

ினறநகறப ிகுக்கின்நது. 

  இந் இல்தாண னனணாய்ில் எவ்கான உிரில் 

உிரிணனம் அன் கசாந் இல்தாண உபவுத்துறந ப்தடி 

ன்தற பிறாக டுத்துக்காட்டு ககாண்டு 

தார்க்கனாம். என ிற னறபப்தற்கு என குநிப்திட்ட 

சூல் நற. சரிாண சுற்றுச்சூல் காிகள் இல்னால் 

பனடிா னறபத் ாத்ின் இல்தாண னனணாய்வு 

ககாண்டு ண் கீந அன் நர்கறப அனுப்னகிநது. அந் 

ிறின் உறந நல் நாக்கி கர்ந்து அன் இறனகள் 

இற்றக எனி இல்னால் பத் துங்குகிநது. இது அந் 

ாத்ின் இல்தாண னனநிவு னெனம் அன் கசாந் 

உள் ஞாணம் கதற்நினக்கின்நது. 

  ணி உடனின் டிறப்ன ற்றும் இற்றக 

அடிப்தறடினாண என நாக கநினேம் உள்பார்ந் உநவும் 

உள்பது. இற நர்றனேடன் இனக்கிணால் உடனில் 

ஆாண உந்து ிறசற உந்துித்து ல்னநிவு ம்திக்றக 

நர்ற னனிற்நின் ிறனப்னத் ன்றற 
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அர்ப்தித்து இந் கனினேகத்றனேம் ிர்த்து ிற்க ி 

உனாக்குகின்நது. 

 ம் தரிாத்ற கடந்து ற்நதாற இந் நம் உடல் 

ிசாறில் துப்ன இறப்தன்னெனம் இல்தாண 

னனணாய்வு னி அிகாத்ின் நதிர்வுகபில் உனாற்நம் 

ககாண்டு ஆா னடிகிநது. இந் உடல்சார்ந் 

ிசாறக்கு கற்நிக் ககாண்டு எனங்கிறக்க து  

னனணாய்வுக்கு ாி ககாண்டு இற்றக சார்ந் 

னன்நணற்நத்ிற்கு னண்தாடாய் உள்பது.  இல்தாண 

னனணாய்வு ீண்டும் இறகின்நது. 

இந் இல்தாண னனணாய்வு என ம்திக்றகநாடு ா 

ாக்குறுி அபிக்கின்நது. ணி இல்தின் னரில் அறட 

கசய்கிநது. 

இல்தாண னனணாய்வு உங்கலக்கு ிகாட்டுகின்நது. 

எனங்கிறக்கிநது ற்றும் தாரிக்கின்நது. இற்கு 

உங்கபிடம் என உள் ஞாணம் அறந்துள்பது. இது உங்கள் 

உடனில் உள்ப இல்தாண கசல்தாடுகபில் உள் 

ஞாணத்ற இல்தாண னனணாய்ால் அநி னடிகிநது. இது 

சிறன கசல்தாடு உடல் உகந் ிறனில் உள்ப 
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ிம். என னழுறாண ாழ்க்றகின் ாழ்க்றக 

கபிப்தாடு. 

  ாம் ண்ங்கபினினந்து ிடுறன கதற்று 

இல்னகறப கணிக்கத் காடங்கும் நதாது ண்ங்கள் 

சாா ிறனில் அன் னக்கித்துத்ற 

இக்கின்நண. னக்கித்துத்ற இந் ண்ங்கள் 

அற நான்நி றநனேம் இக்கத்ில் சின 

இறடகபிகறப அனுிக்கின்நண. அத்றக 

ண்ங்கபற்ந இறடகபிகபில் ம் ணம் அன் 

இல்தாண ிிப்னர்ற ீண்டும் கதறுகிநது. ஆந் 

ிிப்னர்வு ணின் உனம் ிநறண நலும் 

நம்தடுத்துகிநது. இன் னெனம் ண்ங்கள் ணின் 

உர்வுகலக்கு இடம் ககாடுத்து கனகின்நண. ஆக ணின் 

உர்வுிறன அிகரிக்கும் நாறும் ண்ங்கள் 

னக்கித்துத்ற இந்து ாம் ினம்தா ிறனில் 

ணற ிட்டு னற்நிலும் அகன்று ிடுகின்நண. ம் 

ாழ்க்றக இக்கத்துக்கு இல்னகள் நறப்தடும்நதாது 

நறக்நகற்ந றகில் ம் ண்தறண நதான 

உவுகின்நண. 
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ணம் ண்ங்கபினினந்து ிடுறன கதறும் நதாது 

ணம் என னி ாம் இதுற அநிந்ிா என ிறனக்கு 

ாறுகிநது. அாது ணின் கௌ;நறு ிறனகறப 

அநினேம் ணம் அந் அநினின் ிறபாக ன்றண 

னற்நிலும் னிாக து இல்ன உர்வு பத்ில் 

ாற்நிறத்துக் ககாள்கிநது. 

குாண்டம், இற்தில், னேணிர்சல் னனணாய்வு, னென 

கடவுள் இன்னும் தன கதர்கபில் ம் இல்தாண 

னனணாய்ற ிபக்கம் கிறடக்கின்நது 

 

உங்கள் இ ிண்கபிில் துத்ற குறநகிநது. ஆத் 

திார்த்றணப் திற்சி கதுாக னெச்றச ற்றும் 

ற்நதாற னம் உங்கள் னன்ணிறனில் உ இந் 

நத்ில் 100% ம்திக்றக ககாண்டு கணிக்க காடங்கும். 

ீங்கள் சின ாற்நங்கறப அல்னது நறுதாட்றட கணிக்க 

தின்ணர் அறணத்தும் என்நாகும்.  

 இந் னடிில்னா இல்தாண னனணாய்வு க்குள்நப 

இனக்கும் இல்ன சக்ிற அநி கசய்கிநது. நற ணி 

ஆற்நல் நம்தாடு ற்றும் ஆலறத்ிநறண 
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அிகரிக்கச்கசய்து க்குள் உள்ப அறணத்து 

நகள்ிகலக்கும் தில்கறப ககாடுக்கிநது.  

 

உள்பார்ந் னனணாய்வு ட்டுந ாழ்க்றக ிநறண 

அிகரிக்க கதானட்டு உடனின் இல்தாண ற்றும் 

கறப்ன கசல்னறநகள் ற்தாடு உவுகிநது . 

 (ண அழுத்ம்) ற்றும் நட்டர் ற்த stressInnate 

னனணாய்வு கசல்தாடுகள் உள்பண.  

 

குிப்பு 

இல்றத நாக்கி ன்ந தனில் இல்தாண சு ாழ்க்றக 

துங்கி, 

இல்தாண ஆநாக்கிம் ன்ந தனில் உடறன 

ிடப்தடுத்ி, 

இல்னர்வு ன்ந தனில் கய்னேர்றப் திற்றுித்து, 

இல்தாண ாம் அநிவு ன்ந தனில் ஆழ் ணத்ற 

அநிந்து, 
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இல்தாண னனணாய்வு ன்ந தனில் உடல், ணத்ற 

தகுத்ாய்ந்து, 

ஆத் இல்ன தனில் ான் ன்னும் ஆத்ாற அநிந்து, 

அநிினினந்து ிடுறன ன்ந தனில் கய்நிந்து, 

இல்தாண நசற ன்ந தனில் உடல். ணம். ஆத்ா 

தகுத்ாய்ந்து, 

இல்தாண கநி ன்ந தனில் ாழ்க்றகப் தாறில் 

கபிவு கதறுநாம். 

... கபிடீு இந் என்தது தனின் னெனனம் 

ிிப்கதற்று ம் இனக்றக ிறந்து அறடநாம். 

இந் இல்தாண கனத்துக்கபில் ிறநவு ற்தட்டால் இந் 

னத்கங்கறப னென்று கலுக்கு நல் டுத்து அற 

ககாடுத்து கனத்ற தகிர்ந்து ககாள்து ான் இல்தாண 

நசறின் னல் துக்கம். 

{தன்ர உணர்ந்து இனல்ாய் வாழ்வவாம்.} 

 


