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தன்னியக்கம்

அனபபார்ந்த நணபர்களே,

பபாபூஜி ம்கரபாஜ் அவர்கள் ்தனது அருட்செய்தி்கேின மூலமபா்க, நமது பயிறசெிமுறையில் 
்தனனியக்கதற்த நிறலநபாடடுவ்தறகு, நமககு அ்கததூணடு்தல் அேிக்கிைபார. மி்க 
அடிபபறையபான அரத்தத்தில், நமது பயிறசெிறய ்தினமும் ஒரு குைிபபிடை ளநரத்தில் 
்தவைபாமல் பயிறசெி ்செயயுமபாறு நமககு அறைபபுவிடுக்கிைபார. உணவு உட்்கபாள்ளும் 
ளநரம், உைங்கும் ளநரம் உடபை, நபாம் ளமற்்கபாள்ே ளவணடிய நைவடிகற்க்கறே 
ஒழுங்குபடுததுவது, ஆளரபாக்கியத்திறகும் நனறம பயககும். எ்ந்த ஒரு ்செயறலயும் 
்தினமும் ஒரு குைிபபிடை ளநரத்தில் ்செயவ்தபால், அது இயல்பபா்கவும், அ்ந்த குைிபபிடை 
ளநரத்தில் ்தபானபா்கவும் நறை்பறும். இவவபாறு நமது அறமபபில் உயிபாியக்க ்கடி்கபாரம் 
நிறுவபபடு்கிைது. இது இயறற்கயின ஒரு எேிய நி்தரசெனமபாகும்.

மு்தறபடி

நீங்்கள் ஒரு ்செயல்பபாடறை ்தவைபாமல் ளமற்்கபாள்ளும்ளபபாது, உங்்கேது அறமபபு 
அ்தறகு ஆயத்தமபா்கிைது. உங்்கள் மனம் அ்தறகு ்தயபாரபா்கிைது. குைித்த ளநரத்தில் 
நீங்்கள் ்தியபானம் ்செயயும்ளபபாது அ்தி்கம் செிரமபபைமபாடடீர்கள். ்தினமும் ்கபாறலயில் 
ஒளர ளநரத்தில் ்தியபானம் ்செயயும் பைக்கதற்த வேரததுக ்்கபாள்வ்தபால், ்தபானபா்க 
்தியபானத்திறகுள் நழுவிச் ்செல்வீர்கள், அ்தி்க முயறசெிளயதும் பிரளயபா்கிக்க 
ளவணடியிருக்கபாது. ளமலும் சூபாிளயபா்தயத்திறகு முனபபா்க ்தியபானதற்த நீங்்கள் 
முடிததுவிடைபால், பபாபூஜியின மு்தலபாவது நியமத்தினபடி, அ்ந்த ்செயல்பபாடு இனனும் 
அ்தி்க இயல்பபா்க நறை்பறுவற்த ்கபாணபீர்கள்.
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உணறமயில், ்செயல்பபாடடின ளநரதற்த முறைபடுததும் இ்ந்த விஷயம் மு்தல்படி 
மடடுளம; பபாபூஜி ம்கரபாஜ் ்தனனியக்க ்செயல்பபாடு என உணறமயில் எற்த 
குைிபபிடு்கிைபாளரபா அ்தன ளமறபரபறபகூை இது ்்தபாைவில்றல. இருபபினும் நம்மில் 
பலருககு, இ்ந்த மு்தல் படிறய ஏறப்தறகும் செில விேக்கங்்கள் ள்தறவபபடு்கினைன, 
ஏ்னனில் ்தனனியக்கம் எனபது ்பரும்பபாலும் ்தவைபா்க புபாி்நது்்கபாள்ேபபடு்கிைது. 
்தபானபா்க ்செயல்படு்தல் எனில் ்தபானியங்்கி ்பபாைி அல்லது ஒரு ளரபாளபபாறவ ளபபானறு, 
இய்ந்திர்க்தியபா்க அல்லது உயிரறை இயக்கமபா்க இருபபது எனறு ்பபாருேல்ல. அது 
சு்த்ந்திரதற்த குறைபப்தறகு மபாைபா்க ்மனளமலும் அ்தி்க சு்த்ந்திரத்திறள்க நம்றம ்தயபார 
்செய்கிைது. உ்தபாரணமபா்க, இயறற்கயின பணி்கறே நீங்்கள் கூர்நது ்கவனித்தபால், 
அ்தன ்செயல்பபாடு்கள் அறனததும் ்தபானபா்க நறை்பறு்கினைன எனபற்த விறரவில் 
அைி்நது்்கபாள்வீர்கள். ளம்கமபானது மறைறய ்வேிளயறறுவற்தளயபா அல்லது 
்தபாம்திபபற்தளயபா ள்தர்ந்்தடுக்க முடியபாது. இயறற்கயில் ள்தர்ந்்தடுபபது எனபள்த 
இல்றல. அறனததும் ்தபானபா்களவ மி்க இயல்பபான வி்தத்தில் ்செயலபாறறு்கிைது. 

நமது ்செயல்்களுககும் இது ்பபாரு்நதும். இ்தறகு ம்கத்தபான உ்தபாரணம், ஒரு விண்வேி 
வீரரபாவபார. ்வேிமணைலத்தில் பயணிக்கினை அவருககு, சு்த்ந்திரதற்த ம்கிழச்செியுைன 
அனுபவிக்க அவரது பைக்கவைக்கங்்கேில் ்தீவிர ்தனனியக்கம் ள்தறவபபடு்கிைது. நம்மில் 
பலர ்கபார ஓடடும்ளபபாது ்தனனியக்கம் ள்தறவபபடுவதுைன இ்தறன ்்தபாைரபுபடுத்தி 
பபாரக்க இயலும். பயிறசெியினைி ஒளர ளநரத்தில் பல பணி்கேில் ்கவனம் ்செலுததுவது 
மி்கவும் செிரமமபா்க இருக்கககூடும் – ்திறசெறய நிரணயிக்க ஸ்டியபாிங், ளவ்கதற்த 
்தீரமபானிக்க ஆகசெிளலடைர, ஓடைதற்த ்கடடுபபடுத்த பளரக, ்கியர மபாறறும் க்ேடசு்கள், 
முனபுைமும், பக்கவபாடடிலும் உள்ே ்கணணபாடி்கள், பினனபால் வருபவறறை ்கபாடடும் 
்கணணபாடி அறனதற்தயும் ்கவனிதது ்்கபாணடிருபபது மறறும் ்திறசெமபாறைதற்த 
்்தபாிவிக்க இனடிள்கைர்கறே பயனபடுததுவது, முனளனைிச் ்செல்வது, அள்தபாடு 
உறரயபாடிக ்்கபாணளைபா அல்லது ஏ்தபாவது ஒரு இறசெறயளயபா அல்லது இறணயத்தில் 
ஒேிபரபபபபடும் ்செய்திறயளயபா ள்கடடுக்்கபாணளை ஓடைளவணடும். நபாம் விரும்பும் 
இைத்திறகு செிரமமினைி ஓடடிச்்செல்ல, ்தனனியக்க ்செயல்பபாடறை செபார்ந்திருக்கிளைபாம்.

முயறசெியினைி பணியபாறறும் நிறலறய அறைய,  
்பரும் முயறசெி ள்தறவபபடு்கிைது

மனம் ஈடுபைபா்த நிறல எனபபடும் இ்தறன இனனும் உயர்ந்த நிறைவபான நிறலககு 
்்கபாணடு்செல்ல முடியும். இற்தபபறைி ளயபா்கமுறையின விேக்கமபா்க, மி்க அை்கபா்கவும் 
எேிறமயபா்கவும் ப்தஞசெலி முனிவர அவரது ளயபா்க சூத்திரங்்கேில் வைங்்கியுள்ேபார.

1.2  योग: चित्त-वृचत्त चिरोध:
ளயபா்கஹ செித்த-வருத்தி நிளரபா்தஹ

மன்தின ்கருத்தியல் செபார்ந்த ள்தரவு்செயயும் இயக்கதற்த குறைதது, அற்த இயக்கமறை 
நிறலககு ்்கபாணடு்செல்லும் அத்தற்கய இருபபு நிறலளய ளயபா்கமபாகும்.
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்தபானபா்க ்செயல்படு்தல் எனில் ்தபானியங்்கி ்பபாைி அல்லது ஒரு ளரபாளபபாறவ 
ளபபானறு, இய்ந்திர்க்தியபா்க அல்லது உயிரறை இயக்கமபா்க இருபபது எனறு 
்பபாருேல்ல. அது சு்த்ந்திரதற்த குறைபப்தறகு மபாைபா்க ்மனளமலும் அ்தி்க 

சு்த்ந்திரத்திறள்க நம்றம ்தயபார ்செய்கிைது. உ்தபாரணமபா்க, இயறற்கயின 
பணி்கறே நீங்்கள் கூர்நது ்கவனித்தபால், அ்தன ்செயல்பபாடு்கள் அறனததும் 

்தபானபா்க நறை்பறு்கினைன எனபற்த விறரவில் அைி்நது்்கபாள்வீர்கள். 
ளம்கமபானது மறைறய ்வேிளயறறுவற்தளயபா அல்லது ்தபாம்திபபற்தளயபா 
ள்தர்ந்்தடுக்க முடியபாது. இயறற்கயில் ள்தர்ந்்தடுபபது எனபள்த இல்றல. 

அறனததும் ்தபானபா்களவ மி்க இயல்பபான வி்தத்தில் ்செயலபாறறு்கிைது. 

அ்ந்த பூரணததுவம் வபாய்ந்த உனன்த நிறலயில் உணரவுைன செபாி்செயது்்கபாள்ளும் 
உள்ேீடு ள்தறவபபடுவ்தில்றல. ஒரு ளவறலறய ்செயவ்தறகு அ்தி்க அேவு 
மன்தேவிலபான உள்ேீடு ள்தறவபபடைபால், அவளவறல குறை்ந்த அேளவ பூரணததுவம் 
அறை்ந்த்தபா்க இருககும். ஒரு செிை்ந்த புல்லபாங்குைல் விதவபாறன உைக்கத்திலிரு்நது 
எழுபபி இறசெககும்படி ள்கடைபாலும் அவர அ்தறன ்திைம்பை வபாசெிபபபார. அ்ந்த விதவபான, 
பபா்தி அேளவ விைித்திருக்கலபாம், அவரது மனம் முழுவதும் இயங்்கபாமல் இரு்ந்தபாலும், 
ற்க்கேில் புல்லபாங்குைறல றவத்ததும் அவரது மூச்சுக ்கபாறறு அ்தில் பபாய்நள்தபாடும், 
அவரது விரல்்களும் அறசெயும். அவர எனன பபாைறல வபாசெிக்கிைபார எனபற்த அவளர 
அைியபாமல் இருக்கககூடும். ஆனபால் அற்த ள்கடற்கயில் ்கறலயின பிரசெனனம் அ்தில் 
இருககும். ஏ்னனில் அவரது ்கறலநயம் ்தனனியக்கமபா்க மபாைிவிடைது, அ்தறகு 
மன்தேவிலபான ள்தரவு்செயயும் முறனபபபான இயக்கம் இனியும் ள்தறவபபடுவ்தில்றல.

செில ்தருணங்்கேில், செி்ந்தித்தலுககு இைமில்றல எனும்ளபபாது, செி்ந்திபபவர 
மறை்நதுவிடு்கிைபார. உேவியல் துறை இ்தறன ‘பிரவபா்க நிறல’ அல்லது ‘இயங்கும் 
பகு்தியில் இருத்தல்’ என விவபாிக்கினைது. இ்ந்த நிறலயில் ்திைறமசெபாலி ்தனது ்திைனில் 
மி்க ஆைமபா்க மூழ்கியுள்ே்தபால், ்தனறன பறைிய உணரவு ்கறர்நதுவிடு்கிைது. எனில், 
அவர எங்கு ்செனைபார? அவரது பணியில் இரணைை ்கல்நதுவிடைபார.

ஒரு கூறைபப்நது வீரருககு, இம்முறை ப்நற்த எடுதது எைியலபாமபா அல்லது அடுத்த 
முறை எைியலபாமபா என ்கணிததுப பபாரக்க ்பரும்பபாலும் அவ்கபாசெம் இருக்கபாது. 
அவர்கள் ள்தரவு்செயது முடிபப்தறகுமுன, செ்ந்தரபபம் நழுவி ்செனறுவிடும். அவர்கேது 
்செயல்்கள் அனிச்றசெயபா்கவும், ்தபானபா்க நி்கழவ்தபா்கவும் இருபபது அவசெியம். இ்ந்த 
்தனனியக்க நிறலறய அவர்கள் எவவபாறு அறை்கினைனர? இ்ந்த நிறலறய அறைய 
அவர்கள் மு்தலீடு ்செயதுள்ே முயறசெி்கறே நபாம் பபாரபாடைளவணடும். செிரமமினைி 
அல்லது முயறசெியினைி ்செயல்பை ்பரும் முயறசெி ள்தறவபபடு்கிைது. புல்லபாங்குைல் 
விதவபான பல வருைங்்கறே பயிறசெியில் ்செலவிடடு, பல ்தருணங்்கேில் அவரது ்கறல 
நுணுக்கங்்கள் ஒவ்வபானைிலும் ஆளுறம்பை ்பரும்பபாலும் ளபபாரபாடுவதுணடு. 
கூறைபப்நது வீரர பல்லபாயிரம் முறை ப்நது வீசுவற்த, ஒவ்வபாரு ள்கபாணத்திலிரு்நதும் 
பயினைிருபபபார. அபளபபாது்தபான ள்தறவயபான ளநரத்தில் அ்ந்த ்செயல்  
்தனனியக்கமபா்க மபாறும்.
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உணரவுறுநிறலயில் ஆளுறம்பறுவது

ஆனமீ்கத்தில், உணரவுறுநிறலறய ்திைம்பை ற்கயபாள்வள்த நமது பிரச்செிறன. 
உணரவுறுநிறலயின அறல்கறறைறய ஒரு வபானவில்றல ளபபானறு ்கரு்திக்்கபாணைபால், 
ஒவ்வபாரு ளவறுபடை வணணமும் ஒரு ்தனிபபடை அ்திர்வணறண ்்கபாணை 
உணரவுறுநிறலறய குைிக்கினைது. நமது ் பௌ்தீ்க வபாழகற்கயில் ஆனமீ்க பயிறசெி்கறே 
ஒருங்்கிறணதது, ஒரு குைிபபிடை நிறலறய நபாம் அறைய உ்தவும் வி்தமபா்க நமது 
பயிறசெிமுறை வடிவறமக்கபபடடுள்ேது. அ்தில் குைித்த ்தருணத்தின ள்தறவககு ஏறப, 
உணரவுறுநிறலயின எ்ந்த ஒரு அ்திர்வணறணயும், ்தனனியக்கமபா்க நபாம் அணு்கலபாம். 
பபாபூஜி இ்தறகு முனனு்தபாரணமபா்க ்தி்கழ்ந்தபார. ஒரு ்தருணத்தில் ்மயமை்ந்த நிறலயில், 
்தனறன றமயததுைன அறையபாேபபடுத்தி ்்கபாள்வபார. செறறு ளநரத்திறகு பினனர, 
அபயபாசெி்கறே மி்கவும் ்கல்கலபபுைன ம்கிழவிததுக்்கபாணடு ்கபாணபபடுவபார. அவரது 
உணரவுறுநிறலயின அ்திர்வண, அவரது பணியின ள்தறவககு ஏறப ்்தபாைர்நது 
செபாி்செயது்்கபாள்ேபபடைது. அவர ்தனது அலுவல்கத்தில், இறேய மறறும் மூத்த 
பணியபாேர்கேிைம் எவவபாறு ்கல்நதுறரயபாடி இருபபபார எனறு நம்மபால் ்கறபறன 
மடடுளம ் செயதுபபாரக்க முடி்கினைது. அது அறனததும் ்தனனியல்பபா்க நை்ந்தன. அதுளவ 
அவரது இயல்பபான ்தனறமயபா்க ஆனது.

 உணரவுறுநிறலயின ஒரு குைிபபிடை அ்திர்வணணிறகு ்தபானபா்க ் செல்ல இயல்வ்தறகு, 
நபாம் அ்தில் ஆளுறம ்பறைிருக்க ளவணடும். உணரவுறுநிறலயின ஒரு குைித்த 
அ்திர்வணறண நபாம் அறை்நது, அற்த ்கை்நது ்செல்லபா்தவறர, உத்தரவின ளபபாில் 
நபாம் அங்கு மீணடும் ்செல்ல முடியபாது. ஒரு கூறைபப்நது வீரர, ்தக்க ளநரத்தில் செபாியபான 
எைிறவ வரவறைக்க, ப்நற்த எ்திர்்கபாள்ே செபாத்தியமபான ஒவ்வபாரு எைிறவயும் 
்கடைபாயம் பயிறசெி ்செய்திருக்க ளவணடும், அவவபாளை, ள்தறவபபடும் அ்திர்வணணில் 
நம்றம ்பபாருத்திக்்கபாள்ே, உணரவுறுநிறலயின ஒவ்வபாரு மடைத்திலும் நபாம் 
ஆளுறம ்பறைிருக்க ளவணடும்.

ஒரு குைிபபிடை அ்திர்வணணில் உள்நுறைய விரும்புவ்தபாளலபா அல்லது அ்தற்கபா்க 
பிரபாரத்திபப்தபாளலபா அது நைக்கபாது. மீணடும் மீணடும், பயிறசெி ்செய்தல் எனும் 
அறனத்திலும் முக்கியமபான அம்செத்திறள்க நபாம் வரு்கினளைபாம். பயிறசெி இனைி 
அனிச்றசெயபான ்செயல்பபாடறை நம்மபால் உருவபாக்க முடியபாது. றசெக்கிள் ஓடடுவது, 
்கபால்ப்நது விறேயபாடுவது அல்லது இறசெக்கருவி வபாசெிபபது, அறனத்திறகும் பயிறசெிளய 
இனைியறமயபா்தது. பயிறசெி எனபது எனன? அது முயறசெியினைி ்செயல்படுவ்தற்கபா்க 
முயறசெிறய பிரளயபா்கிபப்தபாகும்.

முயறசெி, முயறசெியினறம மறறும் ்செயலபாறறுபவர

உணரவுறுநிறலயில் ஆளுறம ்பறுவ்தற்கபான நமது முயறசெி, “நபாளன ்செயபவன”, 
எனை உணரவிறகு இடடுச்்செல்லககூடும். இ்ந்த ்கருதது, முயறசெியின கூடு்தல் 
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விறேவும், அ்கங்்கபாரத்தின துல்லியமபான விபாிவுறரயுமபாகும். இது அ்கங்்கபாரத்தின 
்செபால்லிலக்கணத்தில் பிர்திபலிபபற்த ்கபாணலபாம். வை்மபாைி வபாரதற்தயபான ‘அஹம்’ 
எனபது ‘நபான’ எனவும், ‘்கபாரபா’ எனபது ‘்கர’ எனை மூல வபாரதற்தயிலிரு்நது, ்செயவது 
எனவும் ்பபாருள்படும். இ்ந்த அரத்தத்தில் ‘அஹம்்கபாரபா’ எனப்தன ்பபாருள் ‘நபாளன 
்செயபவன’ எனைபா்கிைது. முயறசெியுைன ்தியபானம் ்செயவதும், அ்தளனபாடு ‘்செயபவர’ 
எனை இறணக்கபபடை உணரவும், அ்கங்்கபாரத்திறகு வலுவூடைளவ ்செய்கிைது. இது 
்தியபானத்தின உணறமயபா்க ளநபாக்கதற்தளய அைிக்கினைது. 

பயிறசெியில், உணறமயபான ்தனனியக்க ்செயல்பபாடு எனபது, ‘்செயபவர’ என்கினை 
அ்கங்்கபாரதற்த அல்லது அ்தி்கபாரதற்த இைம் மபாறறுவது எனப்தபாகும். அது எவவபாறு 
செபாத்தியம்? நீங்்கள் ஒரு குைிபபிடை ்செயறல பறைிய விைிபபுைன இருககும்ளபபாது, 
அச்்செயல் ‘உங்்கேபால் அனைி’ ளவ்ைபாரு மு்கவபாின மூலமபா்க நி்கழ்கினைது எனபற்த 
உணரும்ளபபாது அது நறை்பறும். (‘்செயபவர’ எனபது ஒரு ்கருதது அல்லது 
மனபபபானறம மடடுளம எனபற்த ்கவனத்தில் ்்கபாள்ேவும். அ்தறன துைபப்தபால் 
நீங்்கள் ்செயலபாறைபா்தவரபா்க ஆ்கிவிடுவீர்கள் என அரத்தமபா்கபாது.)

முனிவர்கள் ‘செபாடசெி பபாவம்’ எனை ்கருதற்த பபாரபாடை விறை்கினைனர. அ்தபாவது 
செபாடசெியபா்க இரு்நது ்கவனிககும் நிறல. அ்தில் நமது ்செயல்்கேின உபாிறமயபாேரபா்க 
நம்றமளய நபாம் அைிவ்தில்றல, அ்தன செபாடசெியமபா்க மடடுளம இருக்கிளைபாம்.  ப்கவபான 
ஸ்ரீ்கிருஷணர, அஷைவகரர மறறும் உபநிை்தங்்கள் அறனத்திலும் செபாடசெிபபாவ நிறல 
பபாரபாடைபபடடு, பல்ளவறு இைங்்கேில் ளபபாதுமபான விேக்கமும் அேிக்கபபடடுள்ேது. 
ஆனபால் செபாடசெிபபாவ நிறலயில் நுறைவது பலருககு எேி்தபானது அல்ல. செபாடசெியபானவர 
பறைில்லபாமல், ்கலக்கமறறு இருக்கிைபார. ்தனது அனுபவங்்கேபாலும் சூழநிறல்கேபாலும் 
அறையபாேம் ்கபாணபபைபாமல் இருக்கிைபார. உங்்கேது ்செபா்ந்த குடும்பத்திலிரு்நது 
பறைில்லபாமலும், அறையபாேம் ்கபாணபபைபாமலும் இருக்க உங்்கேபால் முடியுமபா? 
எனளவ, பபாபூஜி நமக்கபா்க விஷயதற்த எேிறமயபாக்கி, ்செயபவபாின குறை்கறே 
்கறே்நது, ்கை்நது்செல்லும் ஒரு சுலபமபான வைிமுறைறய வைங்்கியுள்ேபார. அவரது 
வைிமுறையினபடி நபாம் ் செயபவர்கேபா்க இரு்நது்்கபாணடு, நமது ் செயல்்கறே அவருககு 
அரபபணிக்கிளைபாம். அவவபாறு ் செயவ்தில், நமது ் செயல்்கள் அறனத்திலும் ்தனனலமறை 

பபாபூஜி நமக்கபா்க விஷயதற்த எேிறமயபாக்கி, ்செயபவபாின குறை்கறே 
்கறே்நது, ்கை்நது்செல்லும் ஒரு சுலபமபான வைிமுறைறய வைங்்கியுள்ேபார. 

அவரது வைிமுறையினபடி நபாம் ்செயபவர்கேபா்க இரு்நது்்கபாணடு, 
நமது ்செயல்்கறே அவருககு அரபபணிக்கிளைபாம். அவவபாறு ்செயவ்தில், 

நமது ்செயல்்கள் அறனத்திலும் ்தனனலமறை ஒரு உ்நது்தறல பபாபூஜி 
அைி்கமு்கபபடுதது்கிைபார. இ்ந்த பு்திய மனபபபானறமயுைன, நமது ஆனமீ்க 

வபாழகற்கயிலும் மறறும் உல்கபாய்த வபாழகற்கயிலும், அ்கங்்கபார ்வடிபறப 
உருவபாக்கபாமல், நபாம் பபாது்கபாபபுைன முயறசெிறய பிரளயபா்கிக்கலபாம். பக்தி 

அணுகுமுறையின ்செயல்்திைன இதுளவ. இ்தறன நிறலயபான நிறனவிற்கபான 
பயிறசெி எனவும் அைி்கினளைபாம். 
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ஒரு உ்நது்தறல பபாபூஜி அைி்கமு்கபபடுதது்கிைபார. இ்ந்த பு்திய மனபபபானறமயுைன, 
நமது ஆனமீ்க வபாழகற்கயிலும் மறறும் உல்கபாய்த வபாழகற்கயிலும், அ்கங்்கபார 
்வடிபறப உருவபாக்கபாமல், நபாம் பபாது்கபாபபுைன முயறசெிறய பிரளயபா்கிக்கலபாம். ‘பக்தி’ 
அணுகுமுறையின ்செயல்்திைன இதுளவ. இ்தறன நிறலயபான நிறனவிற்கபான பயிறசெி 
எனவும் அைி்கினளைபாம்.

உணரவுறுநிறலயின அ்திர்வண்களேபாடு இயங்கு்தல்

உணரவுறுநிறலயின ஒரு குைிபபிடை அ்திர்வணறண ஒருங்்கிறணக்கவும், 
ஆளுறம்பைவும் நபாம் ்கறறுக்்கபாள்ளும்ளபபாது, என்னனன முயறசெி்கறே நபாம் 
பிரளயபா்கிக்க ளவணடும்? ்பபாதுவபா்க, AEIOU எனை சுருக்்கழுத்தில் விவபாிக்கபபடை 
்செயல்முறைறய நபாம் ஏறறு நைக்க ளவணடும். (உள்நிறலறய அறையப்பறு்தல், 
உள்நிறலககு உயிரூடடு்தல், அற்த உள்ேீரததுக ்்கபாள்ளு்தல், அ்தளனபாடு ஒனைபா்தல், 
இறு்தியபா்க அ்நநிறலயுைன ஐக்கியம் அறை்தல்) AEIOU எனபது எ்ந்த ஒரு பு்திய 
நிறலறயயும் உள்வபாங்்கிக ்்கபாள்வ்தறகு, ஒரு முக்கியமபான படியபாகும். அ்தனமூலம் 
ஆழமன்தில் அது உட்கிர்கிததுக ் ்கபாள்ேபபடடு, ்தனனியக்கம் நி்கை அனும்திக்கினைது. 
நபாம் ளமற்்கபாள்ளும் மறறு்மபாரு முக்கியமபான முயறசெி, முறைபடுத்தபபடை ்தினசெபாி 
சுத்தி்கபாிபபு. ஏ்னனில் உணரவுறுநிறலயில் தூயறம இல்லபாமல் நமது முயறசெி்கள் 
அறனததும் வபாழகற்கறய செிக்கலபான்தபா்களவ ஆககும். உணரவுறுநிறலயில் 
தூயறம இல்லபாமல் பல்ளவறு அ்திர்வண்கேில் இயங்கும் நுணுக்கங்்கள் பறைிய 
விைிபபுணரவுகூை நமககு இருக்கபாது.

பு்திய உள்நிறலளயபாடு நபாம் ்செயல்படும் வி்தம் முழுறம்பறை்தபா்க இருக்களவணடும். 
அது ஆறைல்மிக்க்தபா்க இருக்க விரும்பினபால், ்பௌ்தீ்க மடைம் உடபை ஒவ்வபாரு 
மடைத்திலும் அ்தன ்வேிபபபாடறை ்பறைிருக்களவணடும். உ்தபாரணமபா்க உங்்கேது 
சுவபாசெ முறையின ளவ்கதற்த குறைக்க அனும்திதது, உங்்கள் உள்மு்கநிறலககு 
இறணயபா்க அற்த மபாறைினபால், உள்மு்கநிறல ்தீவிரம் அறையும். மபாைபா்க, ப்தறைமபான 
சுவபாசெ முறை ் ்கபா்ந்தேிககும் உணரச்செிறயளய உருவபாக்கககூடும். எனளவ அது உள்மு்க 
நிறலயில் பபா்திபறப ஏறபடுததும்.

்வேிபபுை நிறலறய இறசெவபா்க மபாறைி உள்மு்க நிறலறய இறசெவு ் பைச் ் செயயும் இ்ந்த 
ள்கபாடபபாடறை பபாபூஜி நனகு அைி்ந்திரு்ந்தபார. உ்தபாரணமபா்க, அனறபயும் ஏக்கதற்தயும் 
உருவபாககும் அவரது வைிமுறைககு இற்தளய அடிபபறையபா்க ்்கபாணடிரு்ந்தபார. நபாம் 

உங்்கேது சுவபாசெ முறையின ளவ்கதற்த குறைக்க அனும்திதது, 
உங்்கள் உள்மு்கநிறலககு இறணயபா்க அற்த மபாறைினபால், 

உள்மு்கநிறல ்தீவிரம் அறையும். மபாைபா்க, ப்தறைமபான சுவபாசெ 
முறை ்்கபா்ந்தேிககும் உணரச்செிறயளய உருவபாக்கககூடும். 

எனளவ அது உள்மு்க நிறலயில் பபா்திபறப ஏறபடுததும்.
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்வேிபபுை ஒத்திறசெறவ ஏறபடுத்தி உள்மு்க ஒத்திறசெவிறகு 
வைிவகுககும் இ்ந்த ள்கபாடபபாடறை, வபாழகற்கயின பல்ளவறு 

விஷயங்்கேிலும் நபாம் பயனபடுத்தலபாம். நீங்்கள் உறரயபாடும் வி்தம், 
்வேிபபுை விஷயங்்கேினளமல் உங்்கேது மனபபபானறம மறறும் 

எணணங்்கள், உங்்கேது நைதற்தமுறை மறறும் ்செயல்்கள், உணவு 
உட்்கபாள்ளும் வி்தம், உைங்கும் வி்தம், சுவபாசெிககும் வி்தம் அல்லது 
நீங்்கள் ள்தபாறைமேிககும் வி்தம், எதுவபானபாலும் அறவ அறனததும் 

உங்்கேது உள்மு்க நிறலயில் பபா்திபறப ஏறபடுத்தி, அற்த 
ளமம்படுத்த உ்தவிபுபாியும்.

ளநசெிககும் எவறரயும் நிறனவில் ்்கபாள்்கிளைபாம் எனபற்த பபாபூஜி அைி்நது்்கபாணடு, 
யபாறரயபாவது ளநசெிக்க ளவணடு்மனில் நபாம் விரும்ப நிறனககும் நபறர நிறனவில் 
்்கபாள்ளுமபாறு கூைி, இ்ந்த ்செயல்பபாடறை மபாறைி அறமக்க ஆளலபாசெறன அேித்தபார. 
1982ம் ஆணடு சூரத்தில் வைங்்கிய அருட்செய்தியில், உணறமயபான ஏக்கம் ஒரு 
அபயபாசெிககு இல்றல்யனில், ஏக்கம்்்கபாணை நிறல உள்ே்தபா்க ்வறும் பபாவறன 
்செயவ்தபால் அ்தறன உருவபாக்கிக்்கபாள்ே முடியும் எனைபார. அது ்செயறற்கயபான்தபா்க 
இருபபினும், ்கபாலபளபபாக்கில் உணறமயபான்தபா்க ஆகும்.

்வேிபபுை ஒத்திறசெறவ ஏறபடுத்தி உள்மு்க ஒத்திறசெவிறகு வைிவகுககும் இ்ந்த 
ள்கபாடபபாடறை, வபாழகற்கயின பல்ளவறு விஷயங்்கேிலும் நபாம் பயனபடுத்தலபாம். நீங்்கள் 
உறரயபாடும் வி்தம், ்வேிபபுை விஷயங்்கேினளமல் உங்்கேது மனபபபானறம மறறும் 
எணணங்்கள், உங்்கேது நைதற்தமுறை மறறும் ்செயல்்கள், உணவு உட்்கபாள்ளும் 
வி்தம், உைங்கும் வி்தம், சுவபாசெிககும் வி்தம் அல்லது நீங்்கள் ள்தபாறைமேிககும் வி்தம், 
எதுவபானபாலும் அறவ அறனததும் உங்்கேது உள்மு்க நிறலயில் பபா்திபறப ஏறபடுத்தி, 
அற்த ளமம்படுத்த உ்தவிபுபாியும்.

ஒவ்வபாரு பு்திய உள்நிறலயும் உங்்கள் ஜீவி்தத்தில் ஒருங்்கிறணக்கபபடும்ளபபாது, 
உங்்கள் முயறசெி்கள் சூடசுமமபான்தபா்க மபாறும். ்கபாலபளபபாக்கில், அனபபான வபாழகற்கக்கபா்க 
உள்நிறலறய ்தக்கறவபப்தறகு ப்தில், அது  உங்்களுககு உறுதுறணயபா்க 
இருபபற்தயும், அ்தனமூலம் உங்்கள் ்செயல்்கள் நைத்தபபடுவற்தயும் ்கபாணபீர்கள். 
நீங்்கள் அனைி, ளவறு ஏள்தபா உயரவபான மு்கவரபா்க ்செயல்படும் ஒனளை ‘்செயபவர’ என 
இருபப்தபா்க ள்தபானறும். இது இயல்பபா்க நறை்பறும்ளபபாது, பபாபூஜியின வைிமுறைறய 
நீங்்கள் ஏறறுக்்கபாணடு அ்ந்த உயரவபான மு்கவர, உங்்கள் மபாஸ்ைளர எனறும், 
‘அவளர ்செயபவர’ எனறும் எணணிக்்கபாள்ேலபாம். இத்தற்கய மனபபபானறமயுைன, 
‘்செயபவர’ எனை ்கருதற்த, உங்்கள் அ்கங்்கபாரதற்த, உங்்கள் மபாஸ்ைபாிைம்  
‘இைம்மபாறைி’ விடு்கிைீர்கள். பினனர உயரவபான பணி ்வேிபபடுவ்தறகு ்வறும் 
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செபாடசெியபா்க மபாறு்கிைீர்கள். ்கை்ந்த்கபாலத்தில் வபாழ்ந்த மூதள்தபார்கள் விவபாித்த 
செபாடசெிபபாவமபா்க இருககும் நிறல இதுளவ. இபளபபாது நபான்தபான ்செய்கிளைன எனை 
்கருதது மி்கத ் ்தபாறலவில் இருபப்தபா்க ள்தபானறும். இருபபினும், ்தனனியக்க ் செயல்பபாடு 
இனனும் நிறைவு்பைவில்றல.

்தனனியக்கத்தின அ்திசூடசும ்வேிபபபாடு – துபாிய்தீத
இறு்தியபா்க, செபாடசெிபபாவம் எனை அறையபாேமும் மறை்நதுவிடு்கிைது. ்செயபவரும் 
அங்்கில்றல – மபாஸ்ைரும் இல்றல. எதுவுளம இல்லபா்தளபபாது, ்செயல் இனனும் ்தபானபா்க 
நறை்பறு்கிைது. இ்ந்த நிறலளய துபாிய்தீத எனறு அறைக்கபபடு்கிைது. இ்ந்த நிறலயில் 
நீங்்கள் மூழ்கியபடி இரு்ந்தபாலும் பணி ்தறையினைி நை்நள்தறும். இது உங்்கள் பயணத்தில் 
நீங்்கள் முனளனைிச் ்செல்ற்கயில், உயரவபான அ்திர்வண்கேில் ஒவ்வபாருமுறையும், 
மீணடும் மீணடும் ்வேிபபடும்.

செிலர ள்கபாபறபயில் மூழ்கிவிடு்கினைனர,
செிலர வபாேியில் மூழ்கிவிடு்கினைனர,
செிலர குேியல் ்்தபாடடியில் மூழ்கிவிடு்கினைனர,
செிலர குேத்தில் மூழ்கிவிடு்கினைனர,
செிலர ந்தியில் மூழ்கிவிடு்கினைனர,
செிலர ்கைலில் மூழ்கிவிடு்கினைனர,
செிலர ்பரும் செமுத்திரத்தில் மூழ்கிவிடு்கினைனர.

அனபுைனும் மபாியபாற்தயுைனும்,
்கம்ளலஷ

பூஜ்ய பபாபூஜி ம்கரபாஜ் அவர்கேின 
122வது பிை்ந்தநபாள் ஆணடு விைபா  

30 ஏபரல் 2021


