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முன்னுரை 

நாம் வாழும் இவ்வுலகம் பரிணாம வளர்ச்சி நநாக்கி 
நம்ரம நமம்படுத்தி பூைணமாக்கும் பணியில் நாளும் நபாய்க் 
ககாண்டிருக்கிறது. அந்த இயற்ரக இலக்கத்ரத அறிந்து 
ககாள்ள நவண்டியது அவசியமாகிறது. அந்த கதய்வகீ 
நபரூணர்ரவ மனிதப் பிறவியில் இயல்பான ஏழாவது 
அறிரவக் ககாண்டு அறிவது இன்றியரமயாதது.  

தன்ரன அறிவதற்நக இப்பிறவியில் சிந்தரன கசய்யும் 
ஆற்றரலப் கபற்றுள்நளாம். இந்த சிந்தரனரயப் 
புறப்கபாருள்களின் மீது அதிக நாட்;டம் ககாண்டு வசதிகரள 
அதிகரித்துக் ககாண்டு இருக்கின்றநறாம். புதிய 
கண்டுபிடிப்புகள் அதிகரிக்க நமது வசதிகளும் 
அதிகரிக்கின்றன. ஆனால், இரவகள் அரனத்தும் 
தகவல்கநள அன்றி உண்ரமயறிவு ஆகாது. இரதநய 
தரலமுரற தரலமுரறயாக கசய்து ககாண்டு 
அறியாரமயில் உழன்றுக. நகாண்டு இருக்கின்நறாம். 

ஆறறிவு புறசிந்தரனயாய் உண்ரமயான பயன் 
ஒன்றுமில்ரல. இதிலிருந்து நமன்ரம அரடய நம்ரமப் 



பற்றிய அறிவு அவசியமாகின்றது. இந்த முயற்சியில் 
ஆறறிரவ கடந்து ஏழாவது அறிவால் சிந்தரனகரள 
நமம்படுத்தி அகச் சிந்தரனயாக உயர்த்த நவண்டும். 
இதனால் நம்ரழப் பற்றிய நபருண்ரமரய அறியச் 
கசய்கிறது. இந்த நிகழ்வுகரள கசயற்ரகயாக 
உருவாக்குவதில் முழுபயரனயும் அரடய முடியாது. அரத 
இயல்பாக ஏற்படுத்தும் முயற்சிநய இயல்பான ஏழாவது 
அறிவாகும். 

இந்நூல் ஓர் உன்னதமான விழிப்புணர்வுக்ளு இட்டுச் 
கசல்லும் சிந்தரனரய நமம்படுத்தி தன்ரன உணைவும் 
சீர்கசய்து ககாள்ளும் வழிரய படிப்படியாக எடுத்துக்காட்டும். 
ஆறறிவின் மாற்றத்திற்கும் இயல்பான ஏழாவது அறிவுக்கும் 
ஓர் பாலமாக அரமயும்.  

தன்னியல்ரப அறிவதற்காக நதடுதரலத் கதாடர்ந்து 
நடத்தப்படும் பயிற்சிநய இயல்பு தியானம். இதனால் 
வாழ்க்ரகப் பற்றிய புதிய கண்நணாட்டம் ஏற்படும். 
எண்ணங்களின் தன்ரம அணுகு முரற புலன்களின் கசயல் 
மாற்றத்ரத அறிவரீ்கள். 

“இயல்புணர்வால் இயல்ரப இப்பிறவியில் 
அனுபவித்தறிவாய் நீநய. 

-எ.எ.எ. குழுவினர். 

 



 

 

 

1.பிைபஞ்சம் 

 

“அக, புற பிைபஞ்ச ஆற்றரல உணர்ந்தவர் பூைணமாக 
வாழ்கின்றார். 

பிைபஞ்சம் என்றரழக்கப்படுவது சூரியன், பூமி, சந்திைன் 
மற்றும் பல கிைகங்களும் பல நட்சத்திைக் கூட்டங்களும் 
அடங்கிய ஒரு மிகப்கபரிய பிைம்மாண்டமான அரமப்நப 
ஆகும். நாம் கண்ணால் காணும் கிைகங்கள் மட்டுமல்ல. 
காணமுடியாத பல சூரிய குடும்பங்களும் பல 
நட்சத்திைங்களும் இப்பிைபஞ்ச சக்தியால் இயங்கிக் ககாண்டு 
இருக்கின்றன. 

இப்பிைபஞ்சத்தில் எல்லாநம ஒரு ஒழுங்கு முரறயாக 
நடந்து ககாண்டிருக்கின்றன. இந்தப் பிைபஞ்சத்தில் 
உயிர்வாழும் சகல ஜவீைாசிகளும் ஐம்கபரும் பூதங்களில் 
வாழ்கின்றன. இதுநபால பிைபஞ்சத்தில் உள்ள 
உயிரினங்களின் உடல் இயங்கும் முரறகள் எல்லாம் 
விஞ்ஞானத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாக ஒரு சீரிய இயக்கமாக 
இருக்கின்றன. 



பிைபஞ்சம் எரதயும் ஒரு முன் மாதிரியாகப் 
பயன்படுத்துவதில்ரல. உயிரினங்கரள நமம்படுத்துவதில் 
அது நாட்டம் ககாண்டுள்ளது. மிகச் சிறந்த உயிரினங்கரள 
உருவாக்க அது முயன்று ககாண்டு உள்ளது. அரத ஏற்றுக் 
ககாள்ள நாம் தயாைாக இல்ரல. 

பிைபஞ்ச இயக்கம் உலக இயக்கம் இயற்ரகயின் 
இயக்கம் எல்லாம் முரறப்படி அரமந்திருக்கின்றன. நம் 
வாழ்க்ரகயும் முரறப்படி சீரிய சிந்தரனரய அரடந்தால் 
சிக்கல் இல்லாமல் வாழலாம். இந்த உயரிய சிந்தரனகளால் 
பிைபஞ்சத்தின் தன்ரம உணர்ந்து இயற்ரகயின் ஒழுங்ரக 
மீறாமல் எவ்வளவு நதரவநயா அவ்வளரவயும் கபற்றுக் 
ககாள்ளலாம். ஒழுங்கு என்ற வைம்பு குரறயாதிருந்தால் 
ஒவ்கவாருவரும் கபறும் மிகுந்த அளவு பயன் கூட 
மற்றவர்கட்குத் தீங்ரக ஏற்படுத்தாமலிருக்கும். 

பிைபஞ்ச அறிவு தான் ஆறாவது அறிரவ கடந்த 
அறிவாகும். பிைபஞ்சம் தான் நாம் புறப்பட்ட இடம். இந்த 
இடத்ரத நநாக்கிநய எல்லா மூலப்கபாருட்களும் 
ஈர்க்கப்படுகின்றன. அதனால் பிைபஞ்ச சக்தி அரனத்து 
உயிரினங்களிலும் இயல்பாய் அரமந்துள்ளன. இதன் 
இயல்புத் தன்ரமரய ஒட்டிநய ஒவ்கவாரு உயிரினமும் 
வாழ்கின்றன. அதனால் தான் பிறந்த இடம் நநாக்கி ஓடும் 
ஓர் ஆன்மீக தாகம் மனித இயல்பாகி நம்மிடம் 
அரமந்திருக்கின்றது. பிைபஞ்ச அறிரவக் ககாண்டு இதன் 



கதாடர்ரப நாம் அரடய முடியும். இதனால் பிைபஞ்ச 
இயல்ரப நம் பரிணாம வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்த 
முரனயலாம். இது நம் எண்ணங்களிலும் உடலிலும் ஒரு 
நிம்மதி மகிழ்ச்சி ஏற்படச் கசய்கிறது. 

பிைபஞ்சத்திலுள்ள நகாள்கரள இரணத்திருப்பது ஈர்ப்பு 
சக்தி. மனித உலரக இரணத்திருப்பது நிரலயான 
இயல்கபனும் இயல்புணர்வு என்னும் ஈர்ப்பு சக்தி. ஆதன் 
மூலம் நாம் பிற ஜவீன்கரளத் கதாடலாம். மூலத்ரதத் 
கதாடலாம். இதுதான் உலரக பிைபஞ்சத்ரத ஆளும் 
சக்தியாகும். 

இயல்புணர்வு உங்கள் வாழ்க்ரக உண்ரம நிரலயாக 
ஆகும் நபாது நம் அரனவைாலும் உருவாக்கப்பட்ட 
சிக்கலான இந்தப் பிைபஞ்சத்தில் வாழ்வது மிகவும் எளிதாகி 
விடும். மனிதரனத் தவிை நவறு உயிரினங்கள் உணரும் 
இயல்புணர்ரவப் கபற்றிருக்கின்றன என்பரத நாம் அறிதல் 
நவண்டும். இயல்புணர்வு இயக்க நவகத்திற்கு ஏற்ப 
தூைத்திலுள்ள கபாருள்கரள உணர்கிறது அல்லது அறிந்து 
ககாள்கிறது.  

பிைபஞ்சம் உயிரினங்கரள நமம்படுத்துவதில் நாட்டம் 
ககாண்டுள்ளது. சிறந்த உயிரினங்கரள உருவாக்க அது 
முயன்றுக் ககாண்டுள்ளது. அரத அறிந்து ககாள்ளவில்ரல. 
மனித உயிரினத்தின் வடிவில் பிைபஞ்சம் உருவாகியுள்ளது. 
இயல்புணர்ரவ உணரும் தன்ரம கிரடத்துள்ளது. இரத 



நிரனவில் ககாண்டு கசயல்பட்டு நமன்ரமயரடய 
நவண்டும். 

பிைபஞ்சத்தின் எதிர்காலத்ரதக் கணிப்பரத விட 
பிைபஞ்சத்தின் அடிப்பரட உண்ரமகரள அறிய நவண்டும். 
அப்படி அறிந்து நம் அன்றாட வாழ்க்ரகரய நிகழ்காலத்தில் 
அரமத்துக் ககாள்நவாமானால் எப்நபாதுநம மகிழ்ச்சியாக 
வாழலாம். 

இயல்புணர்வுகளின் இயக்க நவகத்ரத அதிகரிக்க கசய்து 
இலக்ரகப் பற்றிய பயணத்ரத துரிதப்படுத்துகிறது. இதனால் 
பிறப்பின் நநாக்கத்ரத விரைவு கசய்கிறது. 

 

 

 2. பரிணாம வளர்ச்சி 

பரிணாம வளர்ச்சியின் முழு வடிசம் மனிதனாக 
வாழ்வது தான். 

பிைபஞ்சத்தின் பரிணாம வளர்ச்சிநய பூமி. ஐம்பூதங்களின் 
பரிணாம வளர்ச்சிநய உயிர். ஊயிரினங்களின் பரிணாம 
வளர்ச்சிநய மனித இனம். முனித இனத்தின் பரிணாம 
வளர்ச்சிநய தன்ரன உணர்ந்த மனிதன். 



மனித பரிணாம வளர்ச்சி என்பது கற்காலம் கதாடங்கி 
இன்று வரை கதாடர்ந்து கசன்று ககாண்நட இருக்கிறது. 
நவட்ரடயாடி வாழ்க்ரக நடத்திய மனிதன் இன்று அைசியல் 
கபாருளாதாைம் ஆம்கீகச் சித்தாந்தங்கள் என வகுத்துக் 
ககாண்டு வாழ்ந்து வருகிறான். 

இந்தப் பரிணாம வளர்ச்சிரய உருவாக்க முடியாது. அது 
இயல்பான வழியில் உருவாகும். ஏகனனில் அதற்குப் 
பதிலும் இல்ரல. எப்படி என்பது கிரடயாது. எப்படி நபாக 
நவண்டும். எனில் அது தான் ஒநை வழி தன்ரன கடந்த 
கால சுரமயிலிருந்து விடுவித்துக் ககாள்வதால் எண்ணம் 
தன் இயல்பான லயத்ரத விடுவித்துக் ககாள்வதால் 
எண்ணம் தன் இயல்பான லயத்ரத அரடகிறது. எனநவ 
பரிணாம முரறயில் உருவாக்கப்பட்ட இயல்பான அறிவின் 
உருவம் தான் மனிதன். எனநவ தான் ஒவ்கவாருவரும் 
இயல்பான அறிவு வாய்ந்தவர்கள் என்கிநறாம். 

பரிணாமம் இல்லாமல் உங்களால் எரதயும் அனுபவித்து 
உணை முடியாது. உங்களுக்குத் கதரியாத ஒன்ரற 
உங்களால் உணை முடியாது. பரிணாமம் தான் அனுபவத்ரத 
உருவாக்குகிறது. பரிணாமம் அனுபவம் அறிதரல 
வலிரமப்படுத்துகிறது. நமது உயிர் வாழ்தலின் ஒவ்கவாரு 
கணத்திலும் பரிணாம வளர்ச்சி இருக்கிறது. எனநவ 
பரிணாம வளர்ச்சியின் இறுதிக் கட்டத்தில் மனிதன் 
இருக்கின்றான். மனித இனம் பண்படுவதால் இறுதி 



நிரலரய அரடந்துள்நளாம். இதனால் பரிணாமத்தின் 
சிறப்பிடம் வகிக்கிநறாம். அச்சிறப்புக்குக் காைணம் மனம் 
உடல் நலரனக் காப்பது நபாலநவ மனநலரனயும் காக்க 
நவண்டும். மன வளர்ச்சிக்கு துரணயாவதற்நக உடல் 
இருக்கிறது. உடல் வளர்ச்சிக்கு ஒரு கருவி மன வளர்ச்சி 
அதன் பயன் மனித மனம் மிக ஆற்றல் வாய்ந்தது. 
அவ்வாற்றரலக் ககாண்டு பரிணாம வளர்ச்சியின் அடுத்த 
நிரலக்கு மனிதன் கசல்ல நவண்டும். இயற்ரகயின் 
இயல்பான இயக்கம் நீண்ட கால இரடகவளிக்குப் பின் 
மனிதரன அடுத்த இயல்பு நிரலக்குக் ககாண்டு கசல்லும். 
இது மன உடல் ரீதியான ஒருங்கிரணப்பு நிரலயில் நம் 
பரிணாம வளர்ச்சியின் இறுதி கட்டம். 

உயிர் வாழ்தலின் ஒவ்கவாரு கணத்திலும் நமக்கு 
கவளிநய என்ன நடக்கிறது என்பரதயும் நமக்குள்நள என்ன 
நடக்கிறது என்பரதயும் நாம் அறிந்தாக நவண்டும். இந்த 
பரிணாம நகாட்பாட்ரட நிரல நிறுத்துவதற்கான ஒநை வழி 
இயல்பான நிரலரய அறிய நவண்டும். இதன் முடிவான 
பயணத்தின் பரழய சுரமகளிலிருந்து விடுபட்டுத் தன்ரன 
அறிய முடிகிறது.  

பரிணாமம் முடியும் தருவாயில் ஒரு கநாடியில் அழிந்து 
திரும்பவும் புதிய பரிணாமம் துவங்கும். ஆனால், இயற்ரக 
தனக்நக உரிய வழியில் மனித பரிணாமத்தின் 
இறுதிப்கபாருரள கவளிக் ககாணர்கிறது. இதன் பரிணாம 



வளர்ச்சி இலக்ரக நநாக்கிச் கசல்ல கசய்கிறது. இந்த 
இலக்ரக அறிய ஒன்ரற மாதிரியாக பயன்படுத்தி 
இன்கனான்ரற உருவாக்க ஆர்வம் காட்டுவதில்ரல. அது 
தான் இயல்பான வழியில் உருவாக்குகிறது. இது நம்மிடம் 
உள்ள பரிணாமம் அற்ற இயல்பு நிரலரய அறியச் 
கசய்கிறது. 

பரிணாமத்தின் நிரறய விஷயம் இருக்கலாம். ஆனால் 
பரிணாமத்தின் கரடசிநிரல துவக்கம் நாம் தான். நவறு 
எந்த ஜவீைாசிக்கும் இயல்புணர்ரவ ஒருங்கிரணத்து 
உங்களுக்குள்ளும் உங்கரளச் சுற்றிலும் ஒரு மாற்றத்ரத 
உருவாக்கும். 

“பரிணாம வளர்ச்சியின் முடிவான பயணம் தான் 
இயல்பான ஏழாவது அறிவின் இயல்பு நிரலரய அரடய 
கசய்வது. இதன் உருவம் தான் தன்ரன அறிந்த மனிதன். 
இது மனிதனின் நீண்ட பரிணாம வளர்ச்சிரய ஒநை 
பிறவியில் சுருக்கி அடக்கி விடுகிறது”.  

 

3.கலாச்சாைம் 

“கலாச்சாைத்தின் நம்பிக்ரகயில் தான் நாம் 
வாழ்கின்நறாம்”. 

மனித இனத்தின் இலக்ரக அரடய பல கலாச்சாைங்கள் 
நதான்றின். இரவ அரனத்தும் சூழ்நிரலகளால் புனிதத்ரத 



இழந்த நிரலயிலுள்ளன. அக்கலாச்சாைங்களினால் 
நம்முரடய உண்ரமயான குறிக்நகாரளப் பற்றிய நிரனவு 
நபாய் விட்டது. எஞ்சியிருப்பரவ பயனற்ற 
குருட்டுத்தனமான பழக்க வழக்கங்கள் மட்டுநமயாகும். 
மனித சமுதாயம் தன்னுரடய கலாச்சாைத்தின் 
நம்பிக்ரகயிலும் கசயல்பாடுகளிலிருந்து பிரிக்க முடியாத 
படி ஒன்றிக் கலந்து விட்டது. 

கலாச்சாைத்தின் சடங்குகளும் அதன் வழிமுரறகளும் 
தம் உண்ரமயான உட்கபாருரள இழந்து விட்டாலும் கூட 
அவற்ரறப் கபரிதாக மதித்துப் நபாற்றுகின்ற வழக்கம் 
ஏற்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு சடங்குகளுக்கு மரியாரத 
கசலுத்தும் கபாழுது நாம் எடுத்துக் ககாள்கின்ற 
முயற்சிரயத் தவிை நவறு பயன் ஒன்ரறயும் அரவ 
தருவதில்ரல. கலாச்சாைத்தில் உயர்ந்தவர் என்று கசால்லிக் 
ககாள்ளும் ஒரு நபர் அரனத்துப் பிைச்சரனகரளயும் 
தீர்ப்பதாகவும் நகள்விக்குப் பதில் இருப்பதாகவும் பாவரன 
கசய்கின்றார். அதில் உண்ரம இல்ரல. 

பிைச்சரனகளில் இருந்து விடுதரலப் கபறத்  
நதான்றியநத கலாச்சாைத்தால் தான் ஆகும். ஆனால் 
இன்நறா கலாச்சாைங்கநள பிைச்சரனயாக கலாச்சாைத்தின் 
அறியாரம தான் உலககங்கும் தரல விரித்து ஆடுகிறது. 
இந்தக் கலாச்சாைத்தில் பைந்த பார்ரவ இல்லாததால் 
பிைச்சரனக்குக் காைணமாகிறது.  



கலாச்சாைங்கள் மனித வாழ்க்ரகயின் உண்ரமயான 
உட்கபாருரள அரடய அந்தந்தக் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு 
பல வழிமுரறகரளச் கசால்லிக் ககாண்டிருந்தார்கள். 
நமக்கு அது நம்பிக்ரக அளிப்பதால் நாம் நம்பிக்ரக 
ரவக்கிநறாம். நமலும் கசய்தரதநய திரும்பத் திரும்ப 
கசய்து ககாண்டிருக்கிநறாம். நமலும் கதாடர்ந்து 
நம்பிக்ரகயில் வாழ்நாரளக் கடத்தி இறுதியில் 
விைக்தியரடந்து மடிகின்நறாம். 

கலாச்சாைங்கள் நமன்ரமயானது புனிதமானது 
கதய்வகீமானது என்று நீங்கள் நிரனப்பரவ எல்லாநம 
உங்கள் உணர்வு நிரலயின் அழுக்கு தான். அந்த அழுக்கு 
நம்மிடம் உள்ள இயல்பு நிரலரய கவளிப்படுத்தாமல் 
தடுக்கிறது. அங்கு இருப்பரவ எல்லாம் ஏற்கனநவ 
இருப்பரவ தான். மனித மைபியல் சக்தியில் கூட நாம் ஒரு 
பகுதிரய உபநயாகிக்கிநறாம். ஏநதா பரிபூைணமாக 
பரிணமிக்கக் கூடிய வாய்ப்ரப கலாச்சாைம் தடுத்து 
விடுகிறது.  

மனிதர்கள் ஆர்வம் ககாண்டிருப்பகதல்லாம் 
பிைச்சரனகளுக்கான சில பதில்களுக்கு அல்ல. சில ஆறுதல் 
தருபரவ மட்டுநம. இரவ வலி நிவாைண மாத்திரைநய 
தவிை மருந்தாகாது. இவற்ரற விற்று உங்கரள கசௌகரியாக 
உணைச் கசய்கிறார்கள். இந்த கலாச்சாைத்தால் 



பிைச்சரனகரள உருவாக்க மட்டும் தான் முடியும். 
அவற்ரறத் தீர்க்க முடியாது. 

உங்கரளச் சுற்றிலும் உள்ள எல்லாநம மாறிக் 
ககாண்டிருக்கிறது. நீங்கள் மட்டுநம மாற்றத்ரத 
விரும்பாமல் அரதப் பற்றிப் நபசிக் ககாண்டு காலத்ரத 
விரையம் கசய்கின்றரீ்கள். அரத நீங்கள் கலாச்சாைம் என்று 
அரழக்கிறரீ்கள். 

இவ்வாறு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நாம் 
பின்பற்றி வற்த குருமார்களும் வழிகாட்டிகளும் புனித 
நல்நலார்களும் தாங்கள் இயற்றிய நூல்கரளக் ககாண்டு 
குழந்ரதகரள பாலூட்டி வளர்ப்பது நபால நமக்க அறிவு 
ஊட்டி வளர்த்து வந்துள்ளனர். அதாவது நமது வாழ்க்ரக 
ஊட்டம் கபறுவகதல்லாம அவர்களின் கசாற்களின் மூலம் 
தான். இதனால் நமக்குச் சுயமாகச் சிந்திக்கும் ஆற்றல் 
வளைமுடியாமல் அவர்கரளச் சார்ந்நத இருக்கின்நறாம். 

ஆறாவது அறிவான பகுத்தறிவும் சிந்தரனரயத் தாண்டி 
கவளிவை முயல்கிறது. அரதக் கலாச்சாைம் அழுத்தி 
விடுகிறது.  

கலாச்சாைத்ரத கவளிநய தூக்கி எறிந்துவிட்டால் அது 
தன் வழியில் தன்ரன கவளிப்படுத்துகிறது. 
மூடநம்பிக்ரககரள விைட்டி அடியுங்கள். அறியாரமரய 
ககாண்டு கசல்ல நவண்டிய நதரவ உருவாகியுள்ளது. இதன் 



பிடியிலிருந்து நீங்கள் விடுவிக்கப்பட்டால் உடலின் உணரும் 
இயல்புணர்வில் இயல்பான கசயல்முரறகரள மட்டுநம 
நீங்கள் ககாண்டிருப்பரீ்கள். இதனால் உயரிய சிந்தரன 
ஏற்பட்டு இதன் தன்னியல்ரப அறிந்து கலாச்சாைத்தின் 
புனிதத்ரத அறியச் கசய்கிறது.  

நம்முரடய இயல்ரப புரிந்து ககாள்ளும் நபாது தான் 
கலாச்சாைங்களிரடநய நிலவுகின்ற சண்ரடகளும் 
பூசல்களும் கருத்து நவறுபாடுகளும் மரறயும். ஆப்நபாது 
இயல்ரபப் பற்றிய ஓர் நிஜமான அனுபவம் ஏற்படும். 

தன்னியல்பு நிரல அரனவரிடத்திலும் மலரும் நபாது 
இற்தக் கலாச்சாைம் தனது கட்டரமப்பிலிருந்து அரத 
கவளிநய தள்ளி புனிதமான இயல்பு உணர்ரவ அறியச் 
கசய்து நமது இயல்பான ஏழாவது அறிவின் மாற்றத்தால் 
புனித கலாச்சாைம் திரும்புகிறது” 

 

 

 

4. விஞ்ஞானம் 

“விஞ்ஞானத்தால் மனிதன் வசதியாக வாழ்கின்றான்”. 

விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகளால் பிைச்சரனகரள 
முழுரமயாக தீர்க்க முடியாது. ஒவ்கவாரு புதிய 



கண்டுபிடிப்பும் ஒரு சில பிைச்சரனரயத் தீர்க்க 
உதவுகின்றது. ஆனால் அது நவறு புதிய புதிய 
பிைச்சரனகரள உருவாக்குகின்றது. 

விஞ்ஞானம் என்ற கசால்ரல விக்னாஸ்ரீஞானம் - 
விஞ்ஞானம் என்று பிரித்துப் பார்க்கலாம். விக்ன என்றால் 
உரடத்தல் சிரதத்தல் என்று கபாருள். விஞ்ஞானம் 
என்றால் உரடத்துப் பார்க்கின்ற அறிவு சிரதத்துப் 
பார்க்கின்ற அறிவு என்று கபாருள். இந்த விஞ்ஞானம் 
விஞ்ஞானிகளால் மூன்று வரகயாகப் பகுக்கப்படுகிறது. 
அரவ 1. கபௌதீக இயல் 2. இரசாயண இயல் 3. ஊயிரியல் 
என்பனவாகும்.  

மனித வாழ்வுக்கு ஏற்றதாகவும் எளியதாகவும் 
விஞ்ஞானம் மாறி வருகிறது. குற்கால மனிதனின் 
இடர்ப்பாடுகரளயும் தற்கால மனிதனின் வாழ்க்ரக 
வசதிகரளயும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் விஞ்ஞான 
வளர்ச்சியின் பயரனத் கதளிவாக உணைலாம். ஆனால் புற 
உலகப் கபாருள்வாழ்கரக மட்டுநம மனிதனுக்கு 
உண்ரமயாக மகிழ்ச்சிரயயும் அரமதிரயயும் தந்து 
விடுவதில்ரல. விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகள் காலத்ரதயும் 
சக்திரயயும் மிச்சப்படுத்தித் தருகின்றன. நசமித்து 
ரவக்கப்பட்ட காலமும் சக்தியும் கசலவிடப்படும் 
முரறயில் தான் அரமதியும் மகிழ்ச்சியும் அடங்கி 
இருக்கின்றன. 



புறவசதிகள் ககாண்ட மனிதர்கள் பலர் மன அரமதி 
கபற முடியாமல் அல்லற்படுவரதக் காணலாம். 
இயற்ரகரய கவன்று நம் விருப்பத்திற்நகற்ப அரவகரளப் 
பயன்படுத்திக் ககாள்ளும் அறிவுத்திறன் ககாண்ட வளர்நது 
விட்ட நாடுகளில் வாழும் பலர் மன அரமதியும் 
மகிழ்வுமின்றி வாழ்கின்றனர். விஞ்ஞானதுரறகள் 
ஆறாய்கின்ற புற உலகம் மனித வாழ்வின் ஒரு பகுதி. 
முற்கறாரு பகுதியான மனிதனின் அகம் வளர்ந்து 
பண்படவில்ரலகயன்றால் புறவசதிகளால் நற்பயன் ஏதும் 
விரளயாது. 

ஓர் அறிவியல் அறிஞர் ஏநதா ஒரு கருத்ரதச் 
கசால்லுகிறார். அவருக்கு ஒரு நநாபல் பரிசு கிரடக்கலாம். 
பின்னர் நவறு ஒருவர் முன்னதாகச் கசான்ன கருத்ரத 
உரடத்கதறிந்து விட்டு மற்கறாரு கருத்ரத முன் 
ரவக்கிறார். நமாத்தத்தில் விஞ்ஙானத்தில் நிகழ்வது 
என்னகவன்றால் அணுக்கரள மாற்றி அரமக்கப்படுவது 
மடடுநம. இந்த கண்டுபிடிப்புகள் இயற்ரக 
உருவாக்கியுள்ளவற்ரற சிரதப்பதற்காகப் பயன்படுகின்றன. 
அது தன்ரனத்தாநன கதாடர்ந்து நிரலநிறுத்திக் ககாள்கின்ற 
ஒரு இயந்திைமாக மாற்றுகின்றது. இதிலிருந்து விடுபட 
இயல்பான அறிவு அவசியமாகின்றது. 

விஞ்ஞானத்தில் புறப்கபாருட்களில் அளவு கடந்த புதிய 
புதிய கண்டுபிடிப்புகரளக் கண்டுபிடித்துக் ககாண்நட 



இருக்கின்நறாம். இதன் பயன்பாடுகளும் நாளுக்கு நாள் 
அதிகரித்துக் ககாண்நட இருக்கின்றது. இது விஞ்ஞானத்தின் 
வழியாக உணைப்படும் தன்ரமயாகிய இன்ப உணர்வு என்ற 
ஒன்ரற அதன் நமல் ஏற்றி ரவத்துள்ளது. இந்த 
விஞ்ஞானத்தில் புலன் ஊணர்வு கசயல்பாட்டின் இன்ப 
அம்சத்தின் வளர்ச்சிரய மட்டுநம வளர்ச்சியரடயச் 
கசய்கிநறாம். இதனால் உணர்வு கசயல்பாட்டின் இன்ப 
அம்சத்ரதப் பற்றி அதிகம் ஆர்வம் காட்டுகிநறாம். இந்தத் 
தவறான வழிகாட்டலால் நமது சக்திரய வணீடித்துக் 
ககாண்டிருக்கின்நறாம். தவறாகச் கசலவு கசய்து ககாண்டு 
மாரயயில் உழன்று ககாண்டு இருக்கின்நறாம். நமது சக்தி 
வணீடிக்கப்பட வில்ரலகயனில் வாழ்க்ரக மிகவும் 
எளிரமயானதாகி விடுகிறது.  

விஞ்ஞான அறிதல் இல்லாமல் உங்களால் எரதயும் 
அனுபவித்து உணை முடியாது. உங்களுக்குத் கதரியாத 
ஒன்ரற உங்களால் உணை முடியாது. விஞ்ஞானத்தில் 
அறிதல் தான் அனுபவத்ரத உருவாக்குகிறது. அனுபவம் 
விஞ்ஞான அறிதரலப் பகுத்து உணைச் கசய்கிறது. உயிர் 
வாழும் ஒவ்கவாரு கணத்திலும் நமக்கு கவளிநய என்ன 
நடக்கிறது என்பரதயும் நமக்குள்நள என்ன நடக்கிறது 
என்பரதயும் நாம் அறிந்தாக நவண்டும். இந்தத் 
கதாடர்ச்சியான நிரலரய நிரல நிறுத்துவதற்கான ஒநை 
வழி இயல்பான நிரலரய அறிவது தான். 



விஞ்ஞான மயமான நூல்கரளப் படித்து எந்திைத்தனமாக 
ஒப்பிப்பதில் என்ன நன்ரம இருக்கிறது. நம்முரடய 
உணரும் இயல்புணர்வால் விஞ்ஞானத்ரதப் பகுத்தறிந்து 
நமது இயல்ரப கதரிந்து ககாள்ள நவண்டும். 

“விஞ்ஞானத்தின் பயன்பாடுகள் மதிப்படீுகரள அறிந்து 
மறுமலர்ச்சி ஏற்பட வழி கசய்கிறது. இயல்பான உயரிய 
சிந்தரனயால் மனிதனிடம் உள்ள இயல்புணர்ரவ 
வளர்த்திடச் கசய்து இயல்பான ஏழாவது அறிவால் அறியச் 
கசய்கிறது”. 

 

5.சமுதாயம் 

“சமுதாயம் உணர்வால் அரனவரும் நமன்ரமயாக 
வாழலாம்.” 

தனிமனிதனர்கள் ஒன்று கூடிக் குழுக்களாகவும் குழுக்கள் 
கூடி இனமாகவும் இனங்கள் கூடி மக்கள் கூட்டமாகவும் 
சமுதாய அரமப்பு உருவாகிறது. நபசும் கமாழியால் 
கசய்யும் கதாழிலால் வாழும் குடியுரிரமயால் உடல் 
நிறத்தால் மக்கள் பிரிக்கப்படுகின்றனர். அதுநபால ஏற்றுக் 
ககாண்ட பின்பற்றுகின்ற நம்பிக்ரகயின் அடிப்பரடயலும் 
மக்கரள வரகப்படுத்தலாம். 



ஓவ்கவாரு மனிதனிடத்திலும் சமுதாய உணர்ரவ 
ஏற்படுத்திட நவண்டும். அரனவரிடத்திலும் அன்புணர்வு 
அரமய வழிவரக கசய்ய நவண்டும்.  

சமுதாயம் என்பது எண்ணத்தால் சமாளிக்கக் கூடிய 
ஒன்று அல்ல. அது உயிருள்ள ஒரு விஷயமாகும். 
சமுதாயத்ரத நமம்படுத்திக் ககாள்வது என்பது 
சமுதாயத்ரதப் பற்றிப் நபசுவது மட்டும் அல்ல. இந்த வழி 
அல்லது அந்த வழிரயப் பின்பற்றுவது இரவ தான். 
ஆனால் அந்தச் கசயல்பாட்டில் நாம் உண்ரமயில் கசய்து 
ககாண்டிருப்பது என்னகவன்றால் நாம் எதிலிருந்து 
விடுபடமுயற்சி கசய்து ககாண்டிருக்கிநறாநமா அரதநய 
நமலும் உறுதிப்படுத்திக் ககாண்டும் வலிரமப்படுத்திக் 
ககாண்டும் இருக்கின்நறாம். 

இந்தச் சமுதாயத்தில் கீழ்த்தைமான சிந்தரனயால் 
தனக்குத் தனக்கு என்று கபருநவட்ரடயில் ஒவ்கவாருவரும் 
ஒழுங்ரகப் பற்றிக் கவரலப்படாமல் மற்றவர்களின் 
நதரவப்பற்றிக் கவரலப்படாமல் முடிந்தவரை சுருட்டிக் 
ககாள்ள முரனயும் கபாழுது தான் நமாதல் சிக்கல் பூசல் 
இரடயூறு துன்பம் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன.இந்தச் 
சூழ்நிரலயில் சமுதாயத்தில் எந்த நற்பயனும் விரளயும் 
என்று நான் கருதவில்ரல. மனத்தின் சிந்தரனயில் மாற்றம் 
கசய்து உண்ரம நிரலரய உணர்ந்து பிைச்சரனக்குத் தீர்வு 
காணும் நிரலரய ஏற்படுத்த நவண்டும். 



சமுதாயநமா  மனிதகுலநமா தானாக உருவாக்கியுள்ள 
குழப்பத்திலிருந்து தன்ரனத்தாநன விடுவித்துக் ககாள்ள 
நவண்டும். உங்களுக்குள்நளநய ஒருமாற்றத்ரதக் ககாண்டு 
வை நீங்கள் ஆர்வம் ககாண்டுள்ள வரையில் சமுதாயத்தில் 
ஒரு மாற்றத்ரதக் ககாண்டுவருவது பற்றி நீங்கள் நபசிக் 
ககாண்டிருக்கிறரீ்கள். உங்களுக்குள்நள ஒரு மாற்றத்ரத 
ககாண்டு வருவதற்கான நதரவயிலிருந்து நீங்கள் 
விடுபட்டவுடன் சமுதாயத்தில் ஒரு மாற்றத்ரத ககாண்டு 
வருவதற்கான நதரவயும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுகிறது.  

உயரிய சிந்தரனயால் சமுதாயத்தில் தன்ரன உணர்ந்து 
இயற்ரகயின் ஒழுங்ரக மீறாமல் எவ்வளவு நதரவநயா 
அவ்வளரவயும் கபற்றுக் ககாள்ளலாம். ஒழுங்கு என்ற 
வைம்பு குரலயாதிருந்தால் ஒவ்கவாருவரும் கபறும் மிகுந்த 
அளவு பயன் கூட மற்றவர்களுக்கு தீங்ரக 
ஏற்படுத்தாமலிருக்கும். இது அரனவரின் உள்ளத்தில் 
எழும்நபாது எப்படி வாழ நவண்டும் என்று ஆைாய்ச்சி 
கசய்யத் நதரவயில்ரல. வாழ வழி காட்டுங்கள் என்று 
சமயவாதியிடம் நபாகத் நதரவயில்ரல. ஏமாறத் 
நதரவயில்ரல. 

சமுதாயத்தில் இரதச் கசய்கின்நறாம் அரதச் 
கசய்கின்நறாம் என்று கசால்லுகின்றனர். கசய்வதாகச் 
கசால்வரத அவர்கள் கசய்வநத இல்ரல. இந்த மாதிரியான 
ஒன்ரற நாம் எவ்வாறு நம்புகிநறாம் என்பது புரிதலுக்கு 



அப்பாற்பட்ட விஷயம். இந்த முழு ஏமாற்று விரளயாட்டும் 
பல நூற்றாண்டுகளாகத் கதாடர்ந்து நரடகபற்று வந்துள்ளது. 
இதன் கவளிப்பாடாக வன்முரறயும் மற்றும் கசயல் 
முடக்கங்கரள மிகுந்த அளவில் நாம் காண்கிநறாம். 

சமுதாய வளர்ச்சியால் இயற்ரகக் நகற்பட்டுள்ள 
சீைழிரவச் சரிபடுத்தி நாம் இயற்ரகயின் ஆதாை நிரலக்குத் 
திரும்பி அதன் அருள் மற்றும் வளத்ரதப் கபற முயற்சிக்க 
நவண்டும். இச்சக்தி மட்டுநம நம்ரமக் காக்க வல்லது. 
இச்சக்தி தன்ரன மீண்டும் புதுப்பித்துக் ககாண்டு புத்துயிர் 
கபற்று மிகுந்த ஆற்றநலாடு கசயல்படும். இந்தச் சமுதாய 
உணர்வால் உங்கரளநய அறிந்து ககாள்ளவும் உங்கரளநய 
அனுபவித்து உணர்ந்து ககாள்ளவும் முடிகிறது. இந்தச் 
சமுதாய உணர்வு அரனவரிடத்திலும் அரமவதால் எனக்கு 
என்ன நதரவநயா அரத மட்டுநம நான் எடுத்துக் 
ககாண்டால் மீதமுள்ள எல்நலாருக்குமானது அங்நக 
உள்ளது. சமுதாயத்தில் தட்டுப்பாடு எதுவும் இருக்காது. 

சமுதாயத்தில் முழுரமயான சமநிரலப்பாட்ரடக் காண 
நவண்டுமானால் இயல்பான அறிவின் சிந்தரனரய 
நமம்பாட்ரட அரடயச் கசய்ய நவண்டும். இந்த மனித 
முன்நனற்றம் கவறும் கபாருள் வளத்ரதச் சார்ந்ததாக 
மட்டுநம இைாது. அது தர்மம் சத்தியம் அறம் என்ற 
இவற்றின் கபாருட்டு ஏற்படும் ஒரு சமுதாயக் 
கட்டரமப்பாகும்.  



இயல்பான நிரலயின் சீரிய சிந்தரனரய நிரனவில் 
ரவத்துக் ககாண்டிருந்தால் தான் இந்த சமுதாயத்தில் 
முழுத் தன்ரமரய நநாக்கிச் கசலுத்த முடியும். அந்தப் 
நபருண்ரம என்னகவன்றால் மனிதனுரடய ஆன்ம 
வாழ்க்ரக ஒரு முடிவற்ற இடத்தில் இருந்து மற்கறாரு 
முடிவற்ற இடத்திற்குச் கசல்லுகின்றது. அதாவது ஆதியும் 
அந்தமும் அற்றது என்பநத அந்தப் நபருண்ரம இயல்பு 
நிரல என்ற ஒன்நற மனித முயற்சியின் முடிவான 
பயணம். 

சமுதாய உணர்ரவ நீங்கள் உணர்ந்து கசயல்படும்நபாது 
உங்களுரடய உணரும் இயல்புணர்வு சுயமாக வளர்ந்து 
இயல்ரப கவளிப்படுத்தும். 

“இயல்பான ஏழாவது அறிவின் உயரிய சிந்தரனயால் 
சமுதாயம் எதிர் நநாக்கியுள்ள பிைச்சரனக்குத் தீர்வுகாண 
வழி கசய்கிறது. அதுநபால நம் வாழ்வின் அரமப்ரப 
பிைச்சரனகளின் சரியான முடிரவ இயல்புணர்வு மூலம் 
அறியலாம்”. 

 

6.ஆறறிவு 

“ஆறறிவுக் ககாண்டு மனிதன் சுகமாக வாழ்கின்றான். 

உலகம் நதான்றிய நபாநத அதில் உயிரினங்கள் 
நதான்றின. இந்த உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியாக 



மனிதன் நதான்றினான். ஊயிரினங்கள் அத்தரனயும் 
இயற்ரக வளத்ரத வாழ்வின் வளமாக்க அப்படிநய உள்ளது 
உள்ளவாறு துய்க்கின்றது. ஆனால் மனிதன் இயற்ரகயில் 
உள்ளவற்ரற உருமாற்றி அனுபவிக்கிறான். காைணம் 
மனிதனுக்கு சிந்திக்கும் ஆற்றல் உள்ளது. நவறு எந்த 
உயிரினங்களுக்கும் சிந்தித்துச் கசயல்படும் திறன் இல்ரல. 
எந்த ஜுவைாசிக்கும் கிரடக்காத ஆறாவது அறிவு அதாவது 
சிந்தரன கசய்யும் திறன் மனிதனுக்குக் கிரடத்துள்ளது. 

ஆதி மனிதன் சிந்தரனயால் நவட்ரடயாடி குரகக்குள் 
வாழ்ந்தும் வந்தான். பிறகு கூட்டமாக இருந்து 
விரளநிலங்கரளப் பயிர் கசய்தல் அவற்ரறச் நசகரித்தல் 
கால்நரடகரள நமய்த்தல் நபான்ற கடினமான 
கசயல்கரளச் கசய்தான். ஆறறிவு சிந்தரன மாற்றங்களால் 
இன்று வடீுகளாகவும் மாளிரககளாகவும்சாரலகளாகவும் 
புதிய புதிய வளர்ச்சிகளாக காட்சியளிக்கின்றன. 
இரவகயல்லாம் மனித மனத்தில் சிந்தரனயாகத் 
நதான்றியரவ. இந்த நரடமுரற அனுபவங்கநள 
சாதரனகளாக உருப்கபற்றன. சிந்திக்கும் ஆற்றல் 
மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடுகின்றது. இதனால் மனித 
வாழ்க்ரகயில் கபருமளவில் நவறுபாடுகள் நதான்றியுள்ளன. 
இதனால் மனிதர்கள் ஒவ்கவாருவரும் அற்தச் சிந்தரனக்கு 
ஏற்றாற்நபால் தமக்ககன ஒரு வரளயத்ரத அரமத்துக் 
ககாண்டு அதற்நகற்ப வாழ்கின்றான். 



மனிதன் மிருகத்திலிருந்து நவறுபட்டவன் அல்ல 
என்கின்ற உண்ரமரய ஒப்புக் ககாள்ள விரும்புவதில்ரல. 
மனிதன் சிந்திக்கின்றான் என்பது தான் ஒநை வித்தியாசம்.  

ஆறறிநவாடு இன்று நாம் வாழும் வாழ்க்ரக ஏற்கனநவ 
வகுத்து ரவத்த வாழ்க்ரக கநறியிரனப் பின்பற்றுவது 
தான். அதனால் நமது நடத்ரதயும் நிரனவும் இயந்திைம் 
நபால இயங்கிச் சிந்தரனயின்றிச் கசயலாற்ற 
நநரிடுகின்றது. வாழ்க்ரகயில் காண்பகதல்லாம் மாகபரும் 
குழப்பங்கள் வன்முரறச்கசயல்கள் எதிர்ப்புகள் நபார்கள் 
நபாைாட்டங்கள் சமயம் நாடு என்ற அடிப்பரடயில் 
கணக்கற்ற பிளவுகள். இரவ அரனத்தும் ஆறறிவு 
சிந்தரனயால் உருவானரவயாகும். நுமக்கு என்ன 
கிரடத்திருக்கிறநதா அரதப் பற்றி நாம் அதகம் எண்ணிப் 
பார்ப்பதில்ரல. எது நம்மிடம் இல்ரலநயா அரதப் பற்றிநய 
சிந்தித்துக் ககாண்டு இருக்கின்நறாம்.  

கணவன், மரனவி, குழந்ரத, நாடு, வடீு, தரலவர்கள், 
அைசியல்வாதிகள், கதய்வங்கள் இரவ அரனத்ரதயும் 
பற்றிய கற்பரன சிந்தரனயின் உருவங்கநள. இந்தக் 
கற்பரனக்கு காைணமான சிந்தரனயின் உருவங்கள் 
உங்களுக்கும் நீங்கள் காணும் கபாருளுக்கும் இரடநய 
உள்ள இரடகவளியிரனத் நதாற்றுவிக்கின்றன. அந்த 
இரடகவளியினால் நபாைாட்டம நிகழ்கிறது. ஆகநவ இனி 
நாம் ஒன்று நசர்ந்து கண்டுபிடிக்க இருக்கும் முடிவுகளால் 



அந்த இரடகவளியினின்றும் விடுதரலப்கபற முடியுமா? 

என்று முயல நவண்டும். அவ்விடுதரலப் புறத்தில் 
மட்டுமின்றி அகத்தின் சிந்தரன அரனத்திலும் பிரித்து 
ரவக்கும் இரடகவளிரய உயரிய சிந்தரனகளால் 
குரறத்து இரடகவளியினின்றும் விடுபடுதல் என்பது தான். 
ஆறறிவு முற்றிலும் பயனற்ற வரகயில் கசயல்படும் 
சிந்தரனயின் தன்ரமரய ஆைாய்ந்து நமம்படுத்த நவண்டும். 
ஆறறிவு மனிதன் என்று தரலமுரற தரலமுரறயாக 
அரதநய தான் கசால்லிக் ககாண்டிருக்கின்நறாம். இதனால் 
பிைச்சரனகரளத் தீர்ப்பதற்கு அது உண்ரமயில் நமக்கு 
உதவவில்ரல. நமலும் ஒரு பிைச்சரனயிலிருந்து நாம் 
விடுபட்டுவிட்டாலட மற்கறான்ரற நாம் உருவாக்குகிநறாம். 
நூம் யார் எங்கிருந்து வந்நதாம்? எங்நக நபாய்க் 
ககாண்டிருக்கிநறாம் எங்நக நபாக நவண்டும் என்று எதுவும் 
கதரியாத நிரலயில் ஆறறிவால் வாழ்ந்து 
ககாண்டிருக்கிநறாம். 

ஆறறிவுச் சிந்தரனயால் பல அற்புத கண்டுபிடிப்புகரளப் 
புதிது புதிதாக உருவாக்கிக் ககாண்டிருக்கிநறாம். இதனால் 
மனித வாழ்க்ரகயில் வசதிகள் அதிகரிக்கச் கசய்கிறது. 
இதனால் புறப்கபாருட்களின் மீது பற்ரற நமலும் நமலும் 
அதிகரிக்கச்கசய்கின்நறாம். ஆனால் இரவகள் தகவல்கநள 
தவிை உண்ரமயறிவு ஆகாது. இந்த ஆறறிவு 
பிைச்சரனகரள நாம் உருவாக்கியுள்நளாம். ஆதனால் 
அவற்ரறத் தீர்க்க முடியாது. 



ஆறறிவு பரடத்த மனிதர்களாகிய நாம் கிரடத்தற்கரிய 
மனிதப் பிறவிரய வணீாக்க நவண்டாம். ஆறறிரவ 
கடந்தாக நவண்டிய கால கட்டத்தில் நாம் உள்நளாம். 
ஆறறிவு பரடத்த மனிதப்பிறவியில் மட்டும் தான் 
ஆறறிரவத் தாண்டிச் கசல்ல முடியும். இந்த அறிவால் 
மட்டும் ஆத்ம சாதரன கசய்ய முடியும்.  

அறிவால் மனிதனின் இறுதிக் கட்டத்தில் அவனது 
சிந்தரனகள் மைணத்நதாடு ஒரு முடிவுக்கு வந்து 
விடுகின்றது. எனநவ நாம் சிந்தரனகரள உயரிய 
சிந்தரனகளாக அரமத்து நமன்ரமயரடயலாம். 

ஆறறிவுள்ள மனிதன் பணம் அதிகாைம் காமம் காதல் 
ஆன்மீக அனுபவம் உண்ரம நபான்ற இவற்ரற நதடுவது 
தான் அவனது நிரலயாகி விடுகிறது. இதன் உண்ரம 
தன்னிடமுள்ள உணரும் இயல்புணர்ரவ உணரும் நபாது 
நம்ரம சுற்றியுள்ள நிரலகரள கதளிவாக சிந்திக்க 
கசய்கிறது. 

“இயல்பான ஏழாவது அறிவின் சிந்தரனயால் மனிதன் 
ஆறறிவு வாழ்வில் முன்நனற்றம் ஏற்பட்டு தன்னுரடய 
இயல்புணர்வால் குணங்கரளச் கசழுரமப்படுத்திக் 
ககாள்வான். ஆதன் ஆற்றல் எல்லா கசயல்களும் சரியான 
வழியில் நரடகபறச் கசய்து வாழ்க்ரகரய 
முழுரமயரடயச் கசய்கிறது”. 



 

 

7. ஏழாவது அறிவு 

“ஏழாவது அறிரவக் ககாண்டு உயர்ந்த மனிதனாக 
வாழலாம்”. 

மனிதன் ஆறாவது அறிவால் அறிந்தரதக் ககாண்டு 
ஒழுக்கத்தால் உயை ஏழாம் அறிவு அவசியமாகிறது. ஏழாவது 
அறிவு என்பது புலன்களின் நுண்ணுணர்ரவப் பற்றியதாகும்.  

ஆறாவது அறிவின் சிந்தரனகரளத் தாண்டி ஏழாவது 
அறிவின் உயரிய சிந்தரனயால் கசய்ய முயலும் நபாது 
இதரன உருவாக்க முடிகிறது. ஏழாவது அறிவில் அறிவுச் 
சார்ந்த விரளவுகரள உருவாக்கிப் பயன்படுத்தியாக 
நவண்டும். இது மனத்தின் நுண்ணுணர்வுகள் உணர்ச்சிகளின் 
நுண்ணுணர்வுகள் மூலம் மனிதரன ஆற்றல் மிக்க 
மனிதைாக்குகின்றது. இது உள்ளுணர்வுப் புரிதல் என்பதன் 
ஒரு புதிய உருவாக்கம் தான். 

நமது சிந்தரனயில் நம் உடம்பு இறுதியில் மண்ணுடன் 
மண்ணாகக் கலக்கப் நபாகின்றது என்ற உண்ரமரய 
ஒவ்கவாரு நாளும் நிரனவுபடுத்தி ஒரு புதிய 
கண்நணாட்டத்ரதத் தருவது தான் ஏழாவது அறிவின் 
துவக்கம். 



சூரியக் கதிர்கரள ஒருமுகப்படுத்தும் நபாது அது நமலும் 
சூடுகபற்றுத் தீயாக மாறுகிறது. அது நபால சிந்தரனகரள 
ஒருமுகப்படுத்தும் நபாது தான் சிறந்த பயன் கிரடக்கிறது. 
உயரிய சிந்தரன நம்பிக்ரகயாக மாறும் நபாது 
சாதரனக்கான பல அதிசயங்கள் நிகழ்கின்றன. இரத 
கடுரமயான முயற்சிகள் கசய்து உடல் மனம் உயிர் 
இவற்ரற வருத்தி அமானுஷ்ய சக்திரய அரடகின்றனர். 

இரத அறியைரமயிநலநய கபறுகின்றனர். இது ஒரு 
உந்துதலினால் ஏற்படுகின்றது. இத் கதாடர்புகள் யாவும் 
தமக்கு அப்பால் உள்ளவற்ரற உணர்கின்றனர். அவற்றின் 
மிக உயர்வானது. விஞ்ஞான உணர்வுக்குத்   தன்ரன 
நநைாகத் திறந்து ககாள்கின்றது. அது தன்ரன மிஞ்சியுள்ள 
உண்ரம உணர்ரவ உணர்வால் அறிகிறது. ஆன்றியும் 
பரிணாமம் அரடந்துவரும் சீவனிநலநய இவ்வுணர்வின் 
கபருஞ்சக்திகள் தம்ரம மரறந்து இருக்கும்.இந்த விஞ்ஞான 
உணர்வும் இவ்வுண்ரமச் சக்திகளும் ககாண்டுள்ள இைகசிய 
ஒருங்கிரணப்புக்கநள. இயற்ரகயின் இயல்பில் 
தங்குகின்றன. இதனால் மனத்தின் சக்தி அதிகரித்து 
அமானுஷ்ய சக்தி கிரடக்கிறது. அவற்றின் விரனப்பயநன 
ஒரு குறுகிய கசயல்பாநட அரைகுரறயான உருவங்களின் 
ஒரு கருத்துரு ஆகும்.  

ஏழாவது அறிவின் உண்ரம நிரல வளமான 
வாழ்க்ரகக்கு மிகத் நதரவயான அறிவாகும். இது 



சிந்தரனகரள உயர்வரடயச் கசய்யாமல் ஆணவத்ரத 
உண்டாக்குகின்றது.  ஒரு பக்கம் லஞ்சம் ஏமாற்றுவது 
அதிகாைம் என்று தர்மத்திலிருந்து நழுவிய மனநிரல 
மறுபக்கம் கவரல நசாகம் இவற்றிலிருந்து தப்பிக்க மறக்க 
மக்கள் சினிமா, டி.வி. மற்றும் நபாரதப் கபாருட்கரளப் 
பயன்படுத்தும் பழக்கம் இரவகள் எல்லாம் நநாய் 
வாய்ப்பட்ட சிந்தரனயின் புற அரடயாளங்களாகும். 

ஏழாவது  அறிவுச் சிந்தரனரயக் ககாண்டு மனித 
இனத்தின் இலக்ரக அரடய முயலுவது நமது நிழரலநய 
நாம் பின் தள்ளிவிட்டு கசல்ல விரும்புவது நபால ஆகும். 
இது பயனற்றது இது ஆறறிவு சிந்தரனரயத் தாண்டியதாக 
ஏழாவது அறிவு இருக்கும். ஏழாவது அறிவால் பல 
அறிஞர்களும் ஞானிகளும் ஆன்மீகவாதிகளும் 
விஞ்ஞானிகளும் உருவாகியுள்ளனர். ஏழாம் அறிவு 
நம்பிக்ரகயாக மாறும் நபாது பல சாதரனகள் பல 
அதிகாைங்கள் நிகழ்கின்றன.  

ஆறறிவு ஏழாவது அறிவின் கசயல்பாடுகளில் 
நவறுபாடுகள் குரறவு ஆறறிவு ஆைம்ப அறிவினால் மனித 
இயல்புணர்ரவ அழித்து விடுகின்றன. ஏழாவது அறிவினால் 
இயல்புணர்ரவயும் மற்றும் மனத்தின் நுண்ணுணர்ரவயும் 
அறிவதன் மூலம் ஆற்றல் அதிகரிக்கின்றது. இதனால் 
தூைத்து மனநதாடு கதாடர்பு ககாள்ளும் திறன்   
கிரடக்கிறது. இதன் ஆற்றரல அதிகரிக்க அதிகரிக்க 



எண்ணங்களிலும் உடலிலும் ஒரு சக்தி ஏற்படுகின்றது. 
இதன் உண்ரம நிரலயில் சக்தி மிக்க மனிதனாகின்றான். 

ஏழாவது அறிவின் சக்தியால் நீ உன்ரன 
மாற்றப்பார்க்கின்றாய்.  அது முடியவில்ரல. எனநவ 
உலகத்ரத மாற்றப்பார்க்கின்றாய். இது முயற்சிநய தவிை 
ஒன்றுநமயில்ரல. இந்மதப் பிறவியில் மட்டுநம கிரடத்து 
உணரும் இயல்புணர்வால் இந்த சக்தி இயல்பாக கிரடக்கப் 
கபறும். இது தான் உயர்ந்த நிரல. இதுநவ ஆத்ம இயல்பு 
நிரலரய அறியச் கசய்யும். 

இயல்பான ஏழாவது அறிவின் உண்ரம நிரலரய 
ஏற்றுக் ககாண்டதன் அடிப்பரடயான நநாக்கம் நம்மிடம் 
உள்ள சக்தி மூலம் இயல்புணர்ரவ அறிவது ஏழாவது 
அறிவின்  உயர்ந்த நிரலயாகும்.” 

 

 

 

8. இயல்பான ஏழாவது அறிவு 

“இயல்பான ஏழாவது அறிரவக் ககாண்டு மனிதன் 
நிரறவாக வாழ்கின்றன்”. 

இயல்பான இவ்வுயரிய சக்திகள் உயிரிலும் உடலிலும் 
கவளிப்பட்டது நபாலநவ மனத்திலும் கவளிப்படுவதுதான் 



இயல்பான ஏழாவது அறிவாகும். இது உயரிய வாழ்க்ரக 
வாழ்வதற்கு வழிவரக கசய்கிறது. 

இயற்ரகரய வழிபடுவது கதான்று கதாட்நட இருந்து 
வந்த பழக்கமாகும். ஆதிகாலத்திலிருந்நத எல்லா மதங்களும் 
நாகரிகங்களும் இயற்ரகரய வழிப்பட்டு வந்துள்ளன. 
இயற்ரககயன்றால் ஏநதா நம் கண்முன்நன காணும் 
மைங்கள் ஆறுகள் மரலகள் கடல் வானம் கசடி ககாடிகள் 
என்பது மட்டுமல்ல. இயற்ரககயன்றால் பிைபஞ்சம். 
இவ்வரகயிலம் நம் கண்முன்நன கவளிப்பட்டு நாம் 
ஆச்சரியப்படும் வரகயிலும் கவளிப்படா வரகயிலும் 
இயற்ரக இருவரகயில் விளங்குகிறது. கவளிப்படாத 
தன்ரம ககாண்ட இந்த இயற்ரக ஒவ்கவாரு 
உயிரினத்திலும் ஒவ்கவாரு இயல்புணர்வு ககாண்டு 
பரடத்துள்ளார். அதன் இயல்புணர்ரவ அறிந்து ஒவ்கவாரு 
உயிரினமும் அதற்நகற்ப வாழ்ந்து வருகின்றது. சாலமன் 
மீன் கசந்நிற நாரை நபான்ற அரனத்து உயிரினங்களும் தன் 
இயல்ரப ஒட்டிநய வாழ்கின்றன. இதன் இயல்பு நிரல 
சிந்தரன குழப்பத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. நநற்று என்றும் 
நாரள என்றும் அதற்கு இல்ரல. அது ஆற்றல் வாய்ந்தது. 
உயிர்த்துடிப்புக் ககாண்டது. இலக்ரக அரடய வல்லது. 
ஓவ்கவாரு கபாருளுக்குள்ளும் அடங்கும் இயற்பாட்ரடக் 
குறிப்பதுநவ இயல்பு. 



நம்ரமச் சுற்றியுள்ள இயற்ரகரய கவனித்தால் 
உயிரினங்கள் ஒன்நறாகடான்று கதாடர்ரப ஏற்படுத்திக் 
ககாள்வரத அறிய முடிகிறது. சூழ்நிரலப் நபாக்குகரள 
சமாளித்து நடந்து ககாள்ள உயிரினங்களுக்கு அவற்றின் 
இயற்ரகயின் இயல்பு உணர்வு உதவுகிறது என்பது மட்டுநம 
நமக்கு நன்றாகத் கதரிகிறது.தங்கள் இலக்குகரளப் பற்றிய 
உணர்வு உயிரினங்களிடம் இயற்ரகயாகநவ 
அரமந்திருக்கின்றன. இதன் அடிப்பரடயில் பார்த்தால் 
ஒருவிதத்தில் உயிரினங்கள் இலக்ரக அரடவதற்கு இதன் 
இயல்புணர்வு கசயல்படுவதாகச் கசால்லலாம். 

இநத முரறயில் நாம் கவற்றிக்கான வடிவரமப்பும் 
நம்மிடம் இருக்கிறது. நம் இலக்ரக நநாக்கி கசலுத்துகின்ற 
அரமப்பு நம்மிடமும் அரமந்து இருக்கிறது. நம்முரடய 
சிந்தரனத் திறரமரய ரவத்துப் பார்க்கும் நபாது 
நம்முரடய மனமும் நாமும் உடலும் உயிரும் இரணந்து 
கசயல்பட நவண்டிய நதரவ இருக்கிறது. இப்படி இரணந்து 
கசயல்படும் நபாக்குகரள நிர்ணயிப்பரதக் ககாண்டு நமது 
சாதரனகளுடம் அதன் விரளவுகளும் ஏற்படுகின்றன. 
மனிதன் தன் இயல்புணர்ரவ அறிவநத கமய்யுணர்ரவப் 
கபறுவதற்கு முதல் படியாகும். 

புறப்கபாருளின் அறிரவ கபருக்கும் திறரன அதிகரிக்க 
முயல்கின்நறாம். எத்தரன எத்தரன நுPல்கரளப் 
படிக்கின்நறாம். எத்தரன கதாரலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகரள 



உற்றுக் காண்கிநறாம். எத்தரன நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து 
ககாள்கின்நறாம். கூடிப் நபசுகின்நறாம். இரவகளின் 
வாயிலாகப் கபறப்படும் கசய்திகள் தகவல்கநள தவிை 
உண்ரமயறிவு ஆகாது. நீங்கள் இயற்ரகநயாடு கதாடர்பு 
ககாள்வரீ்களானால் பறரவ தன் சிறகிரன 
அடித்துக்ககாண்டு பறப்பரதப் பார்ப்பரீ்களானால் மரலச் 
சரிவுகளில் நமாதும் நமகங்கரள நநாக்குவரீ்களானால் 
கதன்றல் காற்று வசீுவரத அறிவரீ்களானால் இரதப் 
நபான்ற அரனத்திலும் உள்ள இயல்ரப அறிந்தால் 
மனத்திற்கு ஒரு நிரறவு வந்து நசர்கிறது. இதன் நிரறவு 
அதிகரிக்க நவண்டுமானால் சிந்தரனகரள உயரிய 
சிந்தரனகளாக மாற்ற நவண்டும். உயரிய சிந்தரன என்பது 
புறப்கபாருள்களின் சிந்தரனகளுடன் நமது அக வாழ்வுச் 
சிந்தரனகளும் இரணந்து கமய்யான கதளிரவப் கபறுவது 
ஆகும். இதனால் உள்ளபடி சிந்திக்கச் கசய்கின்றது. இதரன 
உணர்வதற்கு மிக ஆழ்ந்த உயரிய சிந்தரனகளுடன் 
இயல்புணர்ரவப் பற்றிய ஆைாய்ச்சி நதரவ. 

இயற்ரகயன்ரனயின் இயல்புணர்வு ஒரு சிறப்பான 
இயல்பான கசயல்பாடாகும். அது பல வரகயான 
வகுக்கப்பட்ட சிறப்பாக வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு 
கசயல்முரறயாகும். இது ச்தரனக்கு அப்பாற்பட்டது. 
ஒவ்கவாருவருரடய நற்பண்புகளும் நல்கலாழுக்கமுநம 
இவற்றின் மதிப்படீுகரள நல்கும். இவறடரற நன்கு புரிந்து 
ககாள்வதன் மூலம் இயல்புணர்ரவப் பற்றிய உயரிய 



சிந்தரனகரள அறிய முடிகிறது. நும் கசயல் அரனத்தும் 
கர்ம நயாக நசரவயில் கதளிவரடயச் கசய்கிறது. இதனால் 
உலகில் வாழ்வது கவகு எளிரமயானதாகவும் 
சுலபமானதாகவும் அரமயும். இதனால் தன்ரனநய அறிந்து 
ககாள்ளவும் தன்ரனநய அனுபவித்து உணர்ந்து ககாள்ளவும் 
முடிகிறது. இது தன்ரனநய அறிந்து ககாள்ளும் அறிவாகும். 
இதனால் மனிதன் மனித நிரலயில் இருந்து உயர்ந்து 
அடுத்த நிரலக்குச் கசல்லலாம். 

இது சாதாைணமாக கவளிப்படாமல் உள்ளங்களிலிருந்தும் 
இயல்பான உணர்வுகளிலிருந்தும் உயரிய சிந்தரனகளின் 
வழியாகப் படிப்படியாக வளர்ந்து நிரலயான இயல்புணர்ரவ 
அறிய கசய்கிறது. இது வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு 
கசயல்முரற. அது மானிட குலத்தின் எதிர்கால 
வாழ்க்ரகக்கு உயிரூட்டவல்ல மூல சக்தி. 
இப்பிறவியிநலநய அறிய நவண்டுகமன்றால் நீங்கள் இந்த 
நிரலயான இயல்புணர்ரவ உணரும் வரை ஓய்ந்து 
விடாதீர்கள்! ஒவ்கவாருவருரடய தனித்தன்ரமயாகிய 
இயற்ரகயின் நம்மிடம் உள்ள உணரும் இயல்புணர்ரவ 
உணை நவண்டியுள்ளது. இது றிரலயானது மாற்றமற்றது 
இதனால் அவனுரடய ஆரசகள் எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் 
கனவுகள் லட்சியங்கள் நகாபம் மதிமயக்கம் மற்றும் 
எதிர்காலம் குறித்த அச்சம் இரவ அரனத்தும் 
கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கும். இயல்ரப மனத்திற் ககாண்டு 
கசன்று இயல்புணர்வால் இயற்ரகயின் சக்திகரள 



இயல்பாக உணர்வது தான் இயல்பான ஏழாவது அறிவாகும். 
இது வாழ்க்ரகயில் மனவளம் நிரறந்ததாக மாற்றி 
நிரறவாக வாழ வழிவரக கசய்யலாம். 

இயல்பான ஏழாவது அறிவு ஒவ்கவாரு மனிதனுக்கும் 
உள்ள ஆழ்மனதில் உள்ள இயல்பான இயல்பாகும். இந்த 
இயல்பு நிரலயில் தான் எதரனயும் முழுரமயாக அறிய 
முடியும். இது இயல்புணர்வு மூலம் ஆழ்மனத்ரத இயக்கி 
மனித இனத்தின் இலக்ரக அறிய முடியும். 

“இயல்பான ஏழாவது அறிரவ சரியாக புரிந்து 
ககாள்ளுதநல வாழ்க்ரகயில் தன் இயல்ரப விரைந்து 
அறிவதற்கு சிறந்த வழி”. 

 

 

 

  8.1 இயல்பான ஏழாவது அறிரவப் பற்றிய 
விழிப்பு 

 

“உயிரும் உடலும் மனமும் பரிணாமரடந்து இயல்பாக 
கவளிப்படும். இயல்பான ஏழாவது அறிவின் நிரலப் பற்றிய 
விழிப்ரப ஏற்படுத்துவதன் மூலம் குணாதிசய மாற்றமும் 
அதன் இயல்பும் உணர்ந்து வாழலாம்”. 



வாழவும் வளைவும் துடிக்கும் ஒவ்கவாருவரிடத்தும் தான் 
மாற நவண்டும் என்ற அவா உள்ளத்து நதான்றுவது என்பது 
உலகத்து இயற்ரக. ஆனால் இயல்பான ஏழாவது அறிவின் 
மாற்றம் என்பது நிலத்தில் விரளகின்ற விரளகபாருட்கள் 
அல்ல. இல்ரலநயல் காரச இரைத்தால் கிரடக்கும் 
கரடச்சைக்கு அல்ல. முதலில் அரதப் பற்றிய 
விழிப்புணர்ரவ ஏற்படுத்துவது அவசியம். 

இயல்பான ஏழாவது அறிவின் சிந்தரனரய விவரித்தால் 
இப்நபாது நாம் காணும் இந்த உலகத்ரத மாற்ற அரதப் 
புரிந்து ககாள்ள நவண்டும். அதன் புரிதலுக்கு 
உள்ளாக்குவதுதான் மூலமாகநவ அது சாத்தியமாகும். 

இன்கனாரு வரகயில் கசால்வகதன்றால் பைந்த இந்த 
உலகத்தில் நாம் ஆறறிரவக் கடந்தவைாக 
இருக்கிநறாகமன்பரதத் கதரிந்து ககாள்ள நமது 
அனுபவங்களின் அடிப்பரடயில் ஒரு மாறுதலானபுரிதலுக்கு 
நம்ரம உள்ளாக்கிக் ககாள்ள நவண்டியது அவசியம். நாம் 
ஒருவிதமான மன உலகில் வாழ்ந்து 
ககாண்டிருக்கிநறாகமன்பரதப் புரிந்து ககாள்ள நவண்டும். 
நமக்குள் நமது பார்ரவ நாம் இயல்புணர்ரவ உள்வாங்கிக் 
ககாள்ளும் தகவரல நாம் எப்படி கபாருள்படுத்திக் 
ககாள்ளுகிநறாம். மனிதர்களுரடய ஆழமான ஆற்றல் பிற 
உலகின் தூண்டுதலுக்கு உள்ளாகி இயல்பான ஏழாவது 
அறிவின் புரிதரல நமக்கு தருகிறது. பிற உலகம் என்பது 



நம்முரடய ஆழ்மனத்தின் எதிர்விரனயான 
பிைதிபலிப்பாகநவ என்கறன்றும் இருக்கிறது. ஆகநவ 
நம்முரடய இயல்பான ஏழாவது அறிவு என்பது நமது 
மனதின் துல்லயமானதும் உண்ரமயானதுமான 
இயல்புணர்நவ என்பரத நாம் உறுதிப்படுத்திக் ககாள்ள 
நவண்டும். 

இயல்பான ஏழாவது அறிவினால் மனிதர்கள் 
தங்களுரடய இயல்புணர்வால் மனதின் உள்ளார்ந்த 
தன்ரமகரள மாற்றிக் ககாள்ளுவதள் மூலமாக 
அவர்களுரடய வாழ்க்ரகயின் புறத்தன்ரமகரள மாற்றிக் 
ககாள்ள முடியும். 

நம்மிடம் உள்ள மனித இயல்புணர்ரவ அரளவழழம் 
அறிய வழிவரக கசய்வநத இதன் நநாக்கம். இரத 
விழிப்பரடயச் கசய்வதன் மூலம் மக்களினத்தின் 
புலனுணர்விலும் உணர்ச்சியிலும் நுரழந்து சிந்தரனக்கும் 
வாழ்க்ரகக்கும் ஓர் புது விளக்கம் அளிக்கிறது.ஒவ்கவாரு 
உயிரினமும் ஒரு சிறப்பு மிக்க இயல்புணர்ரவ 
கபற்றுள்ளன. உயிரினங்களின் இறுதி பரிணாம 
வளர்ச்சியான மனிதன் தன் சிந்தரனகரள உயரிய 
சிந்தரனயாக்கி இயல்பான ஏழாவது அறிரவ அறிந்து வாழ 
ஒவ்கவாருவருக்கும் விழிப்புணர்ரவ உருவாக்க நவண்டும். 
இதனால் நாம் யார் எங்கிருந்து வந்நதாம். எங்நக நபாய்க் 
ககாண்டு இருக்கின்நறாம். எங்நக நபாக நவண்டும் நபான்ற 



அரனத்திற்கும் விரடரய பகுத்து உணைச் கசய்து நம் 
இயல்புணர்ரவ அறிய கசய்கிறது. 

உங்கள் இயல்புணர்ரவ நீங்கள் அறிய முடியாமல் 
இருக்கலாம். உங்கள்மனத்ரதயும் இதயத்ரதயும் மிகவும் 
கநருங்கி அலசிப் பார்ப்பரீ்களானால் அது ஏன் அறிய 
முடியாமல் நபாயிற்று என்பரதக் கண்டறிவரீ்கள். ஏன் அது 
உங்களிடம் அறிய முடியவில்ரல என்பரதக் 
கண்டறிவதங்கான நபைார்வத்துடன் உயரிய சிந்தரன 
உங்களிடம் பிறக்குமானால் ஆத்ம இயல்பு தன்ரம அங்நக 
இருப்பரத நீங்கள் அறிவரீ்கள் முழுரமயான உயரிய 
சிந்தரனகநள நபைார்வத்தின் உச்ச நிரல. இந்த 
முழுரமயான உயரிய சிந்தரனகளால் இயல்புணர்ரவ 
அறியச் கசய்கிறது. இதன் இயல்பு நிரலயில் உலகிரனச் 
சீர்திருத்தநவா சீhய சமுதாயம் ஒன்றிரன உருவாக்க 
முடியும். இந்நிரலயில் இனிச் கசய்தாக நவண்டியது 
அரனவருக்கும் இரதப் பற்றிய விழிப்ரப ஏற்படுத்தநவ 
ஆகும். 

இதனால் ஒவ்கவாருவரும் இயல்புணர்வுடன் கசயல்பட 
முடிகிறது. முன்பு சடமாக இருந்த நாம் புலன் 
உணர்ச்சிகரள மட்டும் முக்கியமாகக் ககாண்டு மிருக 
குணங்கரளப் கபற்றிருந்நநாம். இயல்பான ஏழாவது 
அறிரவப் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிரலரய அறியும் 
மனிதர்களாக வளர்ந்திருக்கிநறாம். நாம் கமதுவாக மனித 



நிரலயிலருந்து உயர்ந்து நிரறவான மனிதனாநவாம். இது 
மனித இலக்ரக அறியச் கசய்கிறது. இந்த இயல்புணர்வ 
உங்கள் ஆழ்மனரத இயக்கி அதன் மூலம் இயற்ரக 
சக்திகள் இயக்கி இயல்பான ஏழாவது அறிரவ அரடயும் 
வழிவரககரளயும் உங்களுக்குள் அறிய கதாடங்கும். இந்த 
விழிப்புணர்வின் விரளவாகத்தான் மாறுதல்களும் 
கவற்றிகளும் ஏற்படுகின்றன. இதன் அனுபவங்களிலிருந்து 
நீங்கள் கபறுகின்ற தகவல்கள் அரனத்தும் இதன் மூலம் 
வடிக்கப்பட்டு உலகத்ரதப் பற்றிய உங்களுரடய இயல்பு 
இயல்புணர்ரவ உணைச் கசய்கிறது. இந்த விழிப்ரப 
ஆழ்மனதுக்கு உருவாக்கி விட்டால் பிறகு உங்களாலும் 
அரத அலட்சியப்படுத்த முடியாது. இரதச் கசால் அரதச் 
கசய் என்று ஆழ்மனம் உங்களுக்கு கட்டரளயிடத் 
கதாடங்கிவிடுமுன் மனித இநல்கரக அரடவதற்குத் 
நதரவயான சூழ்நிரலரய உருவாக்கும். இந்த விழிப்பால் 
மனிதன் தன்ரன அறிந்து மற்றவர்களுக்குச் நசரவ கசய்து 
ஓர் ஆநைாக்கியமான சூழரல உருவாக்க முடியும். 

இயல்பான ஏழாவது அறிவின் இயல்பான உயரிய 
சிந்தரனக் ககாண்டு ஒத்த அம்சம் ககாண்ட 
கசயல்முரறரய ஒன்ரற உருவாக்க நவண்டும். இதன் 
கசயல்முரறரயப் பின்பற்றத் நதரவயான விழிப்ப 
இல்லாவிடில் சமுதாயத்தில் பயநனதுமில்ரல. எல்லா 
வரகயான சிறந்த உணவுகரளயும் சரமக்கும் அறிரவ நீ 
கபற்றிருக்கலாம். ஆனால் சரமயலரறக்குச் கசன்று 



உண்ரமயில் சில உணவு வரககரளயாவது 
சரமக்காவிடில் பயநனதுமில்ரல. எனநவ இந்த 
கசயல்முரற உனக்குள் இருக்கிறது என்று கவறும் 
சிந்தரனயின் அறிவு உனக்கு உதவாது நீஅதற்காக 
கசயல்படநவண்டும். 

இதன் கசயல்முரறகரள நரடமுரறப்புடத்த எ.எ.எ. 
என்ற இயக்கம் குழுக்களாக ஒருங்கிரணந்து இயல்பான 
நவரச கசய்யும் ஒரு தூய்ரமயான அரமப்பாகும். இது 
ஒரு ஆநைாக்கியமான நதடுதல் ஆகும். மனித 
இயல்புணர்வின் ஆற்றலின் முக்கியத்துவத்ரத அரனவரும் 
அறிய விழிப்பு மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் நிரறவும் ஏற்பட 
வழிவரக கசய்யும். இது பூைண சுதந்திைத்ரத ககாடுக்கும். 
இதனால் மனித நநயம் சநகாதைத்துவம் அன்பு தியாகம் 
நிரறவு ஏற்படச் கசய்கிறது. இதனால் தன்னுரடய 
இயல்பான குணங்கரளச் கசம்ரமப்படுத்திக் ககாள்ள 
முடியும். இதன் கசயல்முரறகள் நரடமுரறகரளச் சமன் 
கசய்கிறது. இதனால் நற்பண்புகளும் நல்கலாழுக்கமும் 
நமநலாங்கி இவற்றின் மதிப்படீுகரள நன்கு புரிந்து ககாள்ள 
உதவுகிறது. இதன் ஆற்றலால் எல்லா கசயல்களும் சரியான 
வழியில் அறிந்து ககாள் ஏதுவாகிறது. 

இயற்ரகயின் இயல்பான ஏழாவது அறிவின் இயல்பான 
இயக்கம் நீண்ட கால இரடகவளிக்கப் பின் மனிதரன 
அடுத்த பரிணாம நிரலக்க ககாண்டு கசல்லும். முயன்றால் 



மனிதன் அடுத்த நிரலரய எட்ட முடியும். இம்முயற்சி 
இயற்ரகக்கு முைணானதன்று. இயற்ரகயின் இயல்பான 
நவகத்தில் கசன்று பரிணாமம் காண்பதற்குள் மனித இனநம 
அழிந்திடுநமா என்ற அச்சம் சூழ்ந்துள்ளது. எனநவ தான் 
இயல்பான ஏழாவது அறிரவக் ககாண்டு அளப்பரிய 
ஆற்றரலக் ககாண்டு விரைவாகப் பரிணாமம் கபற மனிதன் 
முயல நவண்டும். கிரடத்தற்கரிய இந்த மனிதப் பிறப்பில் 
தன் இயல்புணர்வால் இயல்பான ஏழாவது அறிவு வழியிநல 
தன்ரன விடுவித்துக் ககாள்ள முயற்சிகள் கசய்ய 
நவண்டும். 

இயல்பான ஏழாவது அறிவின் சாதரனகரளப் புரிய 
ரவத்து உயர்ந்த உண்ரம நிரலக்கு அருகில் அரழத்துச் 
கசல்கிறது. அது ஒரு கண்ணாடி நபால உண்ரம நிரலரய 
பிைதிபலிக்கின்றன. இது ஒரு நவரளயில் உள்ள நீரில் 
எப்படி சூரியன் கதரிகிறநதா அவ்வாறு இயல்பான ஏழாவது 
அறிவில் முடிவற்ற நிரலயில் உள்ள கதாடர்ரப அறியச் 
கசய்கிறது. இதனால் இயல்பான ஏழாவது அறிவினால் 
ஏற்படும் மநனா உடல் ரீதியான உட்கதாடர்புகரளயும் 
புரிந்து ககாள்ள வழிவரக கசய்கிறது. இது மனிதப் பரிணாம 
வளர்ச்சியில் மூரளயில் உணர்வு நிரல அரழப்பிற்கும் 
ஆழ்ந்த நிரலக்கும் உள்ள கதாடர்ரபக் ககாஞ்சம் 
ககாஞ்சமாக அறியச் கசய்கிறது. இந்த முரறயில் 
உள்ளுணர்வு நிரலரய விழிப்பரடயச் கசய்து 
இயல்புணர்ரவ அறிந்து உணைச் கசய்கிறது. இந்த 



இயல்புணர்வு மாற்றத்தால் ஆழ்மனத்தில் உள்ள 
சிந்தரனகரள கவளிப்படுத்துகிறது. இதன் சிந்தரனகரள 
கவளிப்படுத்தும் அளவிற்நகற்பவும் தரடகரளக் கடந்து 
தன்ரனப் பற்றிய கதளிவு ஏற்படும். இதனால் புலணுணர்வு 
கசயல்பாட்டின் வலிரம குரறயும். ஆப்நபாது அது தன் 
கசாந்த இயல்பான ஏழாவது அறிவு வழியில் கசயல்பட 
ஆைம்பித்து இயல்பு நிரலரய அறியச் கசய்கிறது. 

தன்னுள்நள தன்ரன நதடுவதன் மூலம் தன்னுள் 
இயல்பான ஏழாவது அறிரவ விழிப்பரடயச் கசய்கிறது. 
இதனால் உண்ரமகள் உணர்ந்து மனித இலக்ரகப் பற்றிய 
துரித பயணத்ரத நமலும் நமலும் அதிகரித்து பிறப்பின் 
நநாக்கத்ரத துரிதமாக அறியச் கசய்கிறது”. 

இயல்பான ஏழாவது அறிவு மாற்றம் ஏற்படுத்துவதற்கான 
படிகள்: 

இயல்பான ஏழாவது அறிவு மாற்றத்ரத நிகழ்த்த 
முரனகிற கபாழுது எவ்வாறு அதரனச் கசயலாக்கப் 
நபாகிநறாம் என்பதில் இச்த நிரலயில் ஒரு கதளிவான 
திட்டம் நவண்டும். 

1. இயல்புணர்வால் மாற்றத்ரத ஏற்படுத்த 
நவண்எஸ்ரீடிய நதரவரய உணர்தல். 

2. இயல்புணர்வால் விழிப்பரடயச் கசய்யும் கசயல் 
முரறகளும் பயிற்சிகளும். 



3. இயல்பான ஏழாவது அறிவால் மாற்றத்திற்குரிய 
வழிமுரறகரளத் நதர்ந்கதடுத்தல் 

4. எத்தரட வந்தாலும் அரதத் தகர்ந்கதறிந்து 
எப்படியும் கசயலாக்கிநய தீருநவன் என்ற திடமான மன 
உறுதியும் அதற்காக முழுரமயாக ஒப்புதல் ககாடுத்தலும்.  

 

    இவ்வாறான நமற் கூறப்பட்டரவகரள தவறாது 
கதாடர்ச்சியாக மனதில் பதில்கரள அறிந்து    
இயல்புணர்நவாடு ரகக் ககாண்டால் தான் இயல்பான 
கநறியில் படீு நரட நபாட முடியும். 

இந்தப் பகுதிரயப் படிப்பதன் மூலமாகநவா அல்லது 
இந்தப் புத்தகத்ரத வாசிப்பதன் மூலமாகநவா அல்லது 
வகுப்புகளில் பங்கு கபறுவதன் மூலமாகநவா இயல்பான 
ஏழாவது அறிவின் மாற்றங்கரள நீங்கள் கபற முடியும் 
என்பது உண்ரம அல்ல. நீங்கள் முழுரமயாக ஒப்புக் 
ககாடுக்கிறகபாழுது தான் உங்கள் கவற்றி ஊர்ஜிதமாகிறது, 
உங்களது கவற்றிக்கு முழுப்கபாறுப்பாளி நீங்கநள! 
ஊங்கரள நீங்கநள ஒப்புக் ககாடுங்கள்! 

 

 

9.இயல்பு தியானம் 



நம்முரடய தனிததன்ரமயான இயல்புணர்ரவ 
அறிவதற்கான ஒரு நதடுதரலத் கதாடர்ந்து நடத்தப்படும் 
கசயல்முரற பயிற்சி தான் இயல்பு தியானம். இதனால் 
ஆழ்மன அனுபவம் ஏற்பட்டு நமது வாழ்க்ரக முரற 
சம்பந்தப்பட்ட பல விஷயங்கரள மாற்றியரமத்து நமது 
இயல்பு நிரலரய விரைந்து அறியச் கசய்கிறது. 

இயல்பான ஏழாவது அறிவால் நமது உள்முக 
நம்பிக்ரகரய வளர்த்து இயல்புணர்வால் நம்ரம நாநம 
அறியச் கசய்கிறது. இயல்பு நிரலரய அறிய பல பிறவிகள் 
சுழற்சியின் இறுதியில் மானிடப் பிறப்பு கிரடத்துள்ளது. 
இயல்பான ஏழாவது அறிவின் தன் சிந்தரனயின் 
கபருமளவில் முன்நனறுவதற்கான கருத்துருவாக்கம் 
இயல்கு தியானம் இது விரைவாக பிைகாசமானதாயும் 
பரடப்பாற்றலின் கவளிப்பாடாகவும் சந்நதாஷமாயும் 
ஆனந்தமாகவும் அரமயும்.  

தற்நபாது மிருகங்கள் எவ்விதம் கநருப்பின் பயன்பாட்ரட 
அறியாநதா அதுநபாலநவ மனிதன் இயல்புணர்ரவப் பற்றி 
சிந்தரன இருந்தும் அதன் பயன்பாட்ரட அறியாமல் 
வாழ்ந்து ககாண்டிருக்கின்நறாம். நமது இயல்புணர்வு நமக 
மூட்டம நபால மரறந்து ககாண்டு இருக்கின்றது. இயல்பு 
தியானம் மூலம் இயல்புணர்வு சுற்றியுள்ள 
கர்மவிரனயாகிய கருநமகங்கரள அகற்றுகின்றது. நமலும் 
இயல்புணர்வின் விழிப்ரப கூட்டுகிறது. இதனால் தங்கள் 



கண்நணாட்டம் எண்ணங்களின் தன்ரம வாழ்க்ரகப் பற்றிய 
அணுகுமுரற மாறுவரத உணர்வரீ்கள். இது தான் இயல்ப 
நிரலயின் முதற் படி.  

மனித வாழ்க்ரகயில் மாறுபட்ட நிரலகளான அளவு 
கடந்த உற்சாகம் அல்லது அளவுக்க மிகவும் கீழான 
உற்சாகம் அளவு கடந்த தன்னம்பிக்ரக திமிர் அல்லது 
அளவு கடந்த தாழ்வ மனப்பான்ரம ஆகியவற்ரற சரியாக 
நிர்வகித்து சமநிரலரய அரடய கசய்வநத இயல்ப 
தியானத்தின் குறிக்நகாளாகும். இதனால் பலவனீங்கரள 
கடந்து கசல்ல முடிகிறது. நமலும் நதரவகளுக்கும் 
குறிக்நகாள்களுக்கும் இரடநய உள்ள வித்தியாசத்ரத 
உணை முடிகிறது. ஊங்களால் உங்கள் மனத்தின் தன்ரமரய 
உயர்த்த முடியும். அதன் மூலம் வாழ்வின் தைத்ரதயும் 
உயர்த்த முடியும். 

நம் எதுவாக இருப்பதாக நாம் நிரனக்கிநறாநமா 
அதுவாக நாம் இல்ரலகயன்பரதப் பற்றிய சிந்தரனரய 
அது நமக்க தருகிறது. நம்முரடய உண்ரமயான 
இயல்புநிரல குறித்து இந்த கபௌதீக உலகிற்கு எதுவம் 
கதரியாது. முதல்ல் நம் ஒவ்கவாருவருரடய உள்முக 
நம்பிக்ரககரளயும் நதர்ந்கதடுத்து நாநம என்று நாம் 
அறிநவாம். புதிய நம்பிக்ரககள் நமக்கு முழுரமயான ஒரு 
வாய்ப்ரபக் ககாடுத்தன. குறிப்பாக மிகப்கபரிய அளவிலான 
ஒரு முன்நனற்றத்திற்கு உதவுகின்றது. நம்முரடய உள்முக 



நம்பிக்ரககளில் எவற்ரறகயல்லாம் மாற்றிக் ககாண்டு 
வாழ்க்ரகயில் நாம் முன்நனற நவண்டும்? இதற்கு இயல்பு 
தியானத்தில் நம்ரமப் பற்றிய கதளிவு இயல்பாக 
கிரடக்கிறது. 

கபரும்பாலானவர்கள் தாங்கள் சிந்திப்பதற்காக ஒரு 
மாரய நிரலயில் இருக்கிறார்கள். நவறு வரகயில் 
கசால்லுவதானால் அவர்கள் அறிவு ரீதியாகச் 
சிந்தரனகரள உருவாக்குவதாகச் சிந்தரன எப்படி 
உருவாகிறகதன்று கசால்ல முடியவில்ரல. ஆழ்ந்த 
ஈடுபாட்டுடன் சிந்தரனயில் கசயல்முரறரய கவனிக்கும் 
கபாழுது அதன் பரடப்பாளி நாம் அல்ல என்றும் கவறுமநன 
சிந்தரனகள் நம்முரடய இயல்புணர்வுகள் வாயிலாக 
உள்நள வருவரதயும் கவளிநயறுவரதயும் பார்க்கின்ற 
பார்ரவயாளர்களாக மட்டுநம இருக்கிநறாம். இயல்புணர்வு 
வாயிலாக ஈர்க்கக் கூடியதாக அது இருந்து வருகிறது. ஆந்த 
கதாடர்ச்சியான சிந்தரனகரள இயல்பு தியானம் மூலம் 
நமம்படுத்துவது சாலச் சிறந்தது. 

நாம் யாைாக இருக்கிநறாம் என்று சிந்தித்தால் 
பார்ப்பரதப் கபாறுத்நத நாம் எந்த அளவுக்கு நம்ரமநய 
அறிகின்நறாம் என்பது இங்குத் கதளிவுறும். அது தான் 
நம்ரமப் பற்றிய ரமயக் கருத்து அது தான். நமக்குள் 
கசயல்படும் ஒரு கட்டுப்படுத்தியாகநவா இருக்கிறது. நாம் 
நம்ரம உருவாக்கிக் ககாள்வதற்கு மிகமிக முக்கியமான 



நகாட்பாடாக இருக்கக் கூடியது. இந்த இயல்புணர்வுதான் 
நான் யார் என்று சிந்தித்து பார்க்கும் நபாது நம்முரடய 
மூரளயிலுள்ள இயல்புணர்வுகள் பலவரகயாகச் சாட்சிகள் 
ஒரு கதாகுப்பாக இருக்கிறது. நாம் எந்த அளவுக்கு நம்ரம 
நநசித்து ககாள்கின்நறாநமா அந்த அளவுக்கு நம்ரமப் 
பற்றிய மதிப்படீ்ரட உண்டாக்குகிறது. ஆரகயால் நாம் எந்த 
அளவுக்கு நம்ரம நநசிக்கின்நறாநமா அந்த அளவிலிருந்து 
நமது இயல்புணர்வுகள் காட்சிகள் கவளியாகின்றன. 

நம்ரமப் பற்றிய இயல்புணர்வின் மதிப்படீ்ரட ஒட்டு 
கமாத்தமாகத் தீர்மானிக்கக் கூடிய நம்முரடய உணர்வுப் 
பகுதிதான் தானியங்கி முரறயில் இயல்புணர்வு படிமத்தில் 
கட்டுப்பாட்டில் கசயல்படுவது. நாம் யாைாக இருக்கிநறாம் 
என்பரதப் பற்றி நாம் ஏற்றுக் ககாண்டுள்ள வரகயில் 
முக்கியத்துவப்படுத்தும் காட்சிகரளக் கபாறுத்நத அது 
முழுரமயாகச் கசயல்படக் கூடியதாக இருக்கிறது. 
நம்முரடய ஒருங்கிரணந்த இயல்புணர்வுகள் நாம் யார் 
என்பரத வரையரற கசய்கின்றன. இது இரடவிடாமல் 
கற்றுக் ககாண்டும் மாறிக் ககாண்டும் இருக்கிறது. அது 
இன்னும் சிறப்பான நிரலரமக்கு தன்ரன வளர்த்துக் 
ககாள்வதற்கு என்கறன்ரறக்குமான ஒரு நதடுதரலத் 
கதாடர்ந்து நடத்துகிறது. தியானம் மற்றும் ஆழ்ந்து 
சிந்தித்தல்  நபான்ற பயிற்சிகளின் ஊடாகத்தான் அது 
நிகழ்த்தப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அறிவு வளர்ந்து 
விரிவரடந்து ஏற்கனநவ இருக்கும் எல்ரலகரளக் 



கடக்கிறது. அப்நபாது நமது கண்களுக்கு எதிரில் முற்றிலும் 
மாறுபட்டஒரு புதிய உலகம் கதரியும். நாம் புதிய 
சிந்தரனகரளப் கபறுகிநறாம். புதிய கபாருள்கரளப் 
பார்க்கிநறாம். புதிய உணர்ச்சிகரள அனுபவிக்கிநறாம். 
ஒவ்கவான்றுநம புதிய அர்த்தங்கரள ககாண்டிருக்கிறது. 
நாம் பார்க்கின்ற இந்தப் கபாருள்ககளல்லாம் 
உண்ரமயிநலநய ஏற்கனநவ இருந்து வருபரவ தான். 
நம்முரடய வரையரற கசய்யப்பட்ட சிந்தரனகரளக் 
கடந்து கசன்று அவற்ரற நம்மால் பார்க்க முடியவில்ரல. 
இந்த வரகயில் நாம் ஒரு புதிய இயல்புணர்வு தன்ரமக்கு 
நகர்ந்து கசல்கிநறாம். இன்னும் கூடுதலான ஆற்றரலப் 
கபற இயல்பு தியானத்தில் நம்முரடய உண்ரமயான 
இயல்புணர்வுத் தன்ரமரய வியக்கத்தக்க அளவில் அறியச் 
கசய்து நம்ரம உயர்ந்த நிரலக்கு இட்டுச் கசல்கிறது. 

இயற்ரகயின் இறுதி பரிணாமமாக மனித உருவில் 
உள்ளரீ்கள் என்பரத நிரனவில் ரவத்துக் ககாள்ளுங்கள். 
அந்த பரிணாமத்தில் இருந்து உங்களுரடய வாழ்க்ரகயில் 
நீங்கள் அறிவின் மூலமாகத் தகர்ந்து கவளி வருகிறரீ்கள். 
உங்கரள நீங்கநள உணை இயல்புதியானம் சிறந்தது. இயல்பு 
தியானம் என்பது நமது இயல்புணர்ரவயும் நம் மனரதயும் 
நாம் மீண்டும் ஆழமாக பயிற்றுவிக்க கசய்வது தான். 
பின்வரும் பயிற்சிரய கவனியுங்கள். 



அரமதியான ஓர் இடத்ரதத் நதர்ந்கதடுத்துக் 
ககாள்ளுங்கள். கண்கரள மூடிக் ககாள்ளுங்கள். மூன்று 
முரற ஓம் என்று மனதில் ஆழ்ந்து கசால்லி உங்களுக்குள் 
கசால்லுங்கள். அங்கு எங்கும் நிரறந்து இருக்கும் 
பைம்கபாருள் தத் என்ற ஒலியால் இருப்பதாக உணருங்கள். 
நமலும் இயற்ரகயான நுட்பமான முரறயில் ஒலி 
அதிர்வால் உள்ளுணர்வு ரமயங்கரள ஒவ்கவான்ரறயும் 
விழிப்பரடயச் கசய்து வலுப்படுத்த கசய்யுங்கள். இந்த 
முரறயில் கற்பகமாக உள்ள கதய்வகீ ஆற்றரல நுட்பமான 
முரறயில் இயற்ரக ஒலி அதிர்வால் உங்கள் இதய 
கமலத்தில் உந்தப்படுகிறது. இதனால் ஆற்றல் 
புதுப்பிக்கப்பட்டு நல்வழிப்பாரதயில் கசல்ல உதவுகின்றது. 
இதன் இயற்ரகயான சூழல்களால் நமது சிந்தரனகள் 
உடலும் மனமும் ஓய்வு ககாள்ளச் கசய்கிறது. இதன் 
உருமாறிய நிரலயில் நமது கமய் இயல்புணர்ரவ அறியச் 
கசய்கிறது. இயல்பு நிரலரய அறிவதற்கும் கதய்வகீ 
ஞானம் கபறுவதற்கும் எளிய வழி கமய் இயல்புணர்ரவ 
விழிப்பரடயச் கசய்வநதயாகும். 

நதய்வகீ ஒலியரலகளால் தரலயிலுள்ள கவட்ட 
கவளியில் உள்ள இடத்தில் ஒருங்கிரணந்த ஒலிகளால் 
கமய்யுணர்நவாடு கமய் இயல்புணர்வு ஈர்க்கப்பட்டு ஒலிநய 
ஒளியாகிறது. இற்த நிரலயில் மனம் வலிந்து 
வலுப்புடுத்தப்படுகிறது. இயற்ரக ஒலி அதிர்வுகளும் 
இயல்புணர்வும் இைண்டறக் கலந்து மனத்தில் உள்ள 



கசடுகரள நீக்கி ஆழ்மனத்தில் உள்ள கமய்சிந்தரனரய 
அறியச் கசய்கிறது. கதாடர்ந்து பயிற்சியில் இந்த 
கமய்சிந்தரன இயல்புணர்ரவ நமலும் நமலும் 
விழிப்பரடயச் கசய்து பிைபஞ்ச ஆற்றலுடன் ஒரு கமய் 
ஈர்ப்ரப ஏற்படுத்துகிறது. அதாவது அதீதம் முதிர்ந்த 
நிரலயில் உள்ளானந்த ஒளி ஜவீரன அரடயும் கபாழுது 
ஆத்ம நபகைாளியாக உடலில் பைவும். இப்நபாது நீங்கள் 
நிரறரவ அறிவரீ்கள். மிகுந்த ஓய்வு நிரல மிகவும் 
சுகமான நம்பிக்ரக நிரறந்த பாதுகாப்புள்ள மகிழ்ச்சியான 
உணர்ரவ நீங்கள் கபறுவரீ்கள். அரமதியும் ஒருங்கிரணயும் 
இன்பம் உங்கரளச் சூழ்ந்திருக்கும் கமய் சிந்தரனகளும் 
கமய் உணர்வுகளும் உங்களிடமிருந்து கவளிப்படும். நீங்கள் 
நிரறவாக இருப்பரத அறிவரீ்கள். கமதுவாக கண்கரளத் 
திறந்து ககாள்ளுங்கள். குருவின் அருள் நிரறந்திருப்பரத 
உங்களுக்குள் அறிவரீ்கள். 

இயற்ரகயுடன் கூடிய இரணப்ரப திரும்பவும் கபற 
இயல்பு தியானத்தில் கமய் இயல்புணர்ரவ ஆழ்மனத்தில் 
உள்ள கமய் சிந்தரனகரள அறிவதன் மூலம் அருள் 
சக்தியுமாய் கபாங்கிப் கபருகி சுற்றியுள்ள அரனத்ரதயும் 
உயர்வானதாக நல்லதாக குணப்படுத்தும் சகதியுரடயதாக 
மாற்றுகிறது. தினமும் காரல மாரல 6.30 மணிக்கு 
கதாடங்கி 6.51 வரை 21 நிமிடங்கள் மட்டுநம இயல்பு 
தியானம் கசய்தல் நவண்டும். 



 

 

9.1. ஒருங்கிரணந்த எளிய உடற்பயிற்சி 

உடற்பயிற்சியிரனப் பல்நவறு முரறகளில் கசய்து 
வருகின்றனர். இவற்றில் பல குறிப்பிட்ட சில 
அவயங்கரளநயா தரசகரளநயா மட்டுநம சீைரமக்கின்றன. 
நமது நாட்டிநல இந்த உடற்பயிற்சிரய ஒரு நயாகமாகநவ 
நயாகாசனம் என்கிற முரறயில் பலவித ஆசனங்கரள 
நமது முன்நனார்கள் நமக்கு அளித்துச் கசன்றிருக்கிறார்கள். 
இது உளப் பயிற்சிக்கு முன் உடற்பயிற்சி நதரவ 
என்பதாகும். ஊடல் ஆநைாக்கியம் கசம்ரமயாக இருந்தால் 
தான் மனமும் வளமுற இருக்கும். ஒருங்கிரணந்த எளிய 
உடற்பயிற்சி கதாடர்ந்து கசய்து வற்நதாமாகில் நமது 
ஆன்மீகப் பயணமாகிய நலவாழ்க்ரக சீைாக இருக்கும் 
என்பது திண்ணம். 

இந்த ஒருங்கிரணந்த எளிய உடற்பயிற்சியரன 
தினமும் காரல மாரல 6.00 மணிக்கு 15 நிமிடங்கள் 
கசய்தல் நவண்டும். இந்த ஆசனம் பிைணாயமம் மந்திைம் 
சக்கை தியானம் ஆகியவற்ரற ஒன்றிரணந்து பாணிகளில் 
உடல் பயிற்சிகளின் எல்ரலகரளக் ககாண்ட முழுரமயான 
சாதரனயாகும். இதனால் உ;டலில் உள்ள எல்லா 
சிற்றரறகளும் முரறயாக இயங்கி நாம் என்ன பணி கசய்ய 



நவண்டுநமா அதற்கு ஒத்துரழத்து திறரம வல்லரமரய 
ககாடுக்கின்றது. இது உடரல உறுதி கசய்வது மட்டுமின்றி 
உடலரமப்பின் இயக்கத்ரதச் சீர்படுத்தி உள்ளத்ரதயும் 
வலுவாக்குவதன் மூலம் வாழ்க்ரகயின் குறிக்நகாள் 
கதளிவாக நம்ரமப் பலவனீப்படுத்தி வந்த பரழய 
பதிவுகளிலிருந்து விடுதரல கபறும் மார்க்கமும் 
கிட்டுகின்றது. எனநவ ஒருங்கிரணந்த எளிய முரறயிலாக 
இந்த உடற்பயிற்சித் கதாடர் நமது ஆன்மீக 
முன்நனற்றத்திற்கும் அடிப்பரடயான வழிரய அரமத்து 
தருகின்றது. 

இந்த ஒருங்கிரணந்த உடற்பயிற்சியின் முக்கிய 
நநாக்கம் தன்ரன முழுரமயாக உணர்தலும் தன்ரன 
முழுரமயாக அறிதலுநம ஆகும். இது மூன்று படிகரளக் 
ககாண்டுள்ளது. 

முதல் படி: கால் ரக கண் தளர்வு கசய்தல்                                                          
இைண்டாம் படி: பிைபஞ்ச ஒளிக்குரிய நமஸ்காைம்                                                         
மூன்றாம் படி: உடம்ரப தளர்வுறச் கசய்தல். 

  ஒருங்கிரணந்த எளிய உடற்பயிற்சிகரள ஒழுங்காகச் 
கசய்வதால் உடலுக்க பிைாணவாயு பைவி சுைப்பிகளின் 
இயக்கத்ரத ஒழுங்குபடுத்தி இைத்தத்ரதச் சுத்தப்படுத்தி 
அதன் ஓட்டத்ரத ஒழுங்குபடுத்துகிறது. நநாய் வைாதபடி 
தடுப்பு நிரலரய அதிகப்படுத்துகிறது. ஆநைாக்கியமான 
உடம்பும் நீடித்த ஆயுளும் உண்டாகிறது. ஆதன் மூலம் 



ஆன்மீகத் நதாட்டத்தில் கவற்றி கபற்று நாம் இந்த 
மண்ணுலகுக்கு எதன் கபாருட்டு வந்நதாநமா அரதத் 
கதளிவாகத் கதரிந்து ககாள்ள உதவுகிறது. இந்தப் 
பயிற்சிகரள ஒழுங்காகச் கசய்பவர்கள் நிச்சயம் நம்ரம 
அரடவார்கள். நீங்கள் கசய்யும் கதாழில் எதுவாக 
இருந்தாலும் அந்த கதாழிலிநல சிறப்பு. குடும்பத்தில் சிறப்பு 
மனதில் ஒரு அரமதி இரவ எல்லாம் இந்தப் பயிற்சியில் 
கிட்டும். 

உள்ளுற இயங்கி வரும் இரற சக்திக்குத் கதாண்டு 
கசய்யும் வரகயிநல உடற்பயிற்சி உளப்பயிற்சி கசய்து 
நாளுக்கு நாள் சக்தி கபற்று வளமாக வாழ்வரீ்களாக. 

குறிப்பு: நான் யார் என ஆத்ம இயல்பு நிரல என்ற 
நூலில் தன் இயல்ரபப் பகுத்தறிநவாம். இயல்புணர்வு என்ற 
நூலில் இயற்ரகநயாடிரயந்த இயல்புணர்ரவப் பயிற்சியில் 
விழிப்பரடயச் கசய்நவாம். இயல்பான நசரவ என்ற ந}லில் 
நரடமுரறயில் உடரலயும் மனரதயும் சமநிரலப்படுத்தி 
இயல்புணர்ரவ கதளிவரடய கசய்நவாம். இயல்பான 
ஏழாவது அறிவு என்ற நூலில் கதளிந்த இயல்புணர்வால் 
ஆழ்மனத்தில் உள்ள கமய்சிந்தரனரய அறிய கசய்நவாம் 
இயல்பு கநறி என்ற நுPலில் எ.எ.எ. கசன்டர் மூலம் 
ஒருங்கிரணந்து கசயல்பட்டு கதளிவரடந்து இயல்புதான் 
வழி உண்ரம வாழ்க்ரக என்று இப்பிறவியில் அரடய 
அயைாது கசயல்பட்டு இயல்பாய் வாழ்நவாம். 



எஎயின் இயல்பான கசயல்களில் ஒருங்கிரணநவாம்!                                               
இயல்பான நசரவயில் நிரறவரடநவாம்!                                                      
இயல்புணர்ரவ விழிப்பரடயச் கசய்து இலக்ரக                                                         
விரைந்து அரடநவாம!!! 

இந்த இயல்பான கருத்துக்களில் நிரறவு ஏற்பட்டால் 
இந்த புத்தகங்கரள மூன்று நகலுக்கு நமல் எடுத்து அரத 
ககாடுத்து கருத்ரத பகிர்ந்து ககாள்வது தான் இயல்பான 
நசரவயின் முதல் துவக்கம். 

(தன்ரன உணர்ந்து இயல்பாய் வாழ்நவாம்). 
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