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தாஃபா எனும் மகா மார்க்கம் 

(லுன்யு1 - மகா வாக்கியம்) 

தாஃபா 2  எனும் மகா மார்க்கம், உலககலாம் சிருஷ்டித்த 

பிரானின் ஹபரறிஹவயாகும். அது சிருஷ்டியின் அடிக்கல்; 

ஹமலுலகங்களும், பூமியும் பிரபஞ்சமும் அதன் மீஹத எழுப்பப் 

பட்டவவ. மிகப் கபாடியதினின்று பிரம்மாண்டமாய் பரந் 

துள்ளது வவர அவனத்வதயும் தன்னுள்ஹள அடக்கி, அண்ட 

கவளியின் ஒவ்கவாரு தளத்திலும் ஒவ்கவாரு விதமாக 

கவளிப்படுவது அது. அண்டகவளியின் உள்ளாழங்களி 

லிருந்து நுண்ணிய நுண்துகள் ஹதான்றுமிடம் முதல், 

சிறியதிலிருந்து கபாியது வவர, அளவுக்ஹகற்ப, அடுக்கடுக்கு 

களாக எண்ணற்ற துகள்கள், மானிட இனம் அறியக் கூடிய 

கவளிப்புறத் தளத்திலுள்ள அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், 

கிரகங்கள், விண்மீன் கதாகுதிகள் எனவும் அதற்கும் 

அப்பால், ஹமலும் கபாிதாய் என விரவியுள்ளன. பல்ஹவறு 

அளவில் ஜீவன்கவள உருவாக்கவும் பல்ஹவறு அளவில் 

உலகங்கவள வடிவவமக்கவும் பற்பல அளவுகளில் பருப் 

கபாருளின் துகள்கள் அண்டகவளிகயங்கிலும் பரவி 

யுள்ளன. ஒவ்கவாரு துகளின் தளத்வதச் ஹசர்ந்த ஜீவன் 

களுக்கும் அவற்வறக் காட்டிலும் கபாியதான துகளின் 

தளத்வதச் ஹசர்ந்தவவ, அவற்றின் வானகவளியில் கிரகங் 

களாகத் ஹதாற்றமளிக்கின்றன. ஒவ்கவாரு தளத்திலும் இது 

ஹபாலஹவ அவமந்துள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்கவாரு 

தளத்திலுமுள்ள ஜீவன்களின் ஹ ாக்கிலும் இவ்வாஹற 

வவரயவரயின்றித் கதாடர்கிறது. காலங்கவளயும் பாிமாணங் 

கவளயும் கணக்கிலடங்காத பலவவக உயிாினங்கவளயும், 

                                                      
1
லுன்யு: சீன கமாழியில் வாக்கியம், உவர எனப் கபாருள்படும். 

2
தாஃபா: சீன கமாழியில் “மாகபரும் வழிமுவற” அல்லது “மாகபரும்  ியதி” என்று 

கபாருள்படும். அவத இங்ஹக “மகா மார்க்கம்” என்று குறிப்பிடுகிஹறாம்.  



 

ii 

ஹதான்றியுள்ள எல்லாவற்வறயுஹம உருவாக்கியது தாஃபா 

தான். ஆக, உள்ளவவ அவனத்துஹம தாஃபாவினுள் 

அடங்கியவவஹய; அதற்கு உட்படாத எதுவுஹம கிவடயாது. 

இவவகயல்லாஹம பல்ஹவறு  ிவலகளில் தாஃபாவின் 

இயற்பண்பான கஜன்-ஷான்-கரன் 3  என்பதன் திடமான 

கவளிப்பாடுகஹள. 

மானிடாின் விண்கவளி ஆராய்ச்சியும் உயிாியல் 

ஆய்வும் வழிமுவறகளில் எவ்வளவு தான் முன்ஹனறி 

யிருப்பினும் அவற்றால் கபற்ற அறிவு, பிரபஞ்சத்தின் 

கீழ் ிவலவயச் ஹசர்ந்த இந்த மானிடப் பாிமாணத்தின் சில 

பகுதிகளுக்குட்பட்டதாகஹவ உள்ளது. வரலாற்றுக்கு 

முந்வதய கலாசாரங்களிலும் பலமுவற மக்கள் ஹவற்றுக் 

கிரகங்கவளத் ஹதடி ஆராய்ந்துள்ளனர். அதில் எவ்வளவு 

உயஹர, எவ்வளவு கதாவலவு கசன்றும் மனிதர் வாழும் 

இந்தப் பாிமாணத்வதக் கடந்து கசல்ல முடிந்தஹதயில்வல. 

பிரபஞ்சத்தின் உண்வமயான ஹதாற்றத்வத மனித இனம் 

என்றுஹம அறியப் ஹபாவதுமில்வல. பிரபஞ்சம், காலகவளி 

மற்றும் மனித உடல் பற்றிய மர்மங்கவள  ஒருவர் அறிய 

ஹவண்டுமானால் அவர் கமய்யற மார்க்கத்தில் ஆன்மீக 

சாதவன ஹமற்ககாண்டு தம் அக  ிவலவய ஹமம்படுத்தி 

கமய்யான ஞான விளக்கம் கபற்றுத் கதளிய ஹவண்டும். 

சாதவன4யின் மூலம் பண்பட்டு, ஒருவாின் அறக றிப் பண்பு 

உயர்வவடயும் ஹபாது, கமய்யறம் எது, அறக்ஹகடு எது 

என்றும்  ன்வம எது, தீவம எது என்றும் பகுத்தறிய 

இயலும்; சாதாரண மானிட  ிவலவயக் கடந்து அப்பால் 

கசல்லவும் இயலும். அதன் பிறஹக பிரபஞ்சத்தின் உண்வம 

யான  ிவலகவள அறியவும் பல்ஹவறு பாிமாணங்களின் 

                                                      
3
கஜன்-ஷான்-கரன்: சீன கமாழியில் கஜன் என்பது சத்தியம், ஷான் என்பது 

கபரும் கருவண அல்லது கனிவு, கரன் என்பது கபாறுவம அல்லது சகிப்புத் 

தன்வம என்று கபாருள்படும். 
4
சாதவன: ஆன்மீக சாதவனப் பயிற்சிவய இங்கு ‘சாதவன’ என்றும் ‘உண்முக 

சாதவன’ என்றும் குறிப்பிடுகிஹறாம். 



 

iii 

பல்ஹவறு தளங்கவளச் ஹசர்ந்த ஜீவன்கவளக் காணவும் 

அவற்றுடன் கதாடர்பு ககாள்ளவும் முடியும். 

அறிவியல் சார்ந்த  ாட்டங்ககளல்லாம் ‘வாழ்வின் 

தரத்வத ஹமம்படுத்துவதற்காகத் தான்’ என்ஹற கூறப் 

பட்டாலும் கதாழில் நுட்பம் சார்ந்த ஹபாட்டி மனப் 

பான்வமஹய இவற்றின் தூண்டுஹகால். இவறவமவயப் 

புறக்கணித்தும், சுய கட்டுப்பாட்வட வலுவாக்கக் கூடிய 

அறக றிகவளகயல்லாம் வகவிட்டதுமான  ிவலயில் தான் 

இவவ கபரும்பாலும் கசயலாக்கப்படுகின்றன. இக்காரணத் 

தினாஹலஹய பண்வடய மனித  ாகாிகங்கள் பலமுவற 

அழிவுக்குள்ளாயின. எனினும் மனிதாின் ஆராய்ச்சி வழி 

முவறகள் இந்த கபளதிக உலகிற்குட்பட்டதாகவும் 

அங்கீகாிக்கப்பட்டவற்வற மட்டுஹம ஆய்வுக்கு எடுத்துக் 

ககாள்வதாகவும் உள்ளன.  ம்முவடய பாிமாணத்தில், 

கண்ணுக்குத் கதாியாமல், கவளிப்பவடயாகப் புலப்படாமல், 

சில  ிகழ்வுகள்  ம்வமச் சாராது இருப்பினும் அவற்றின் 

விவளவுகள்  ம்மிவடஹய மிகத் திடமாகப் பிரதிபலிக் 

கின்றன. ஆன்மீக உணர்வு, கதய்வ  ம்பிக்வக, இவற 

வாக்கு, அற்புதச் கசயல்கள் ஹபான்றவவ  வடமுவறயில் 

கவளிப்பட்டாலும் இவறமறுப்பின் விவளவால் மக்களுக்கு  

இவற்வற அணுகும் துணிவற்றுப் ஹபாய் விடுகிறது. 

அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகவள அடித்தளமாக்கி, மனித 

இனம் தனது இயல்பு,  டத்வத, மனப்ஹபாக்கு இவற்வற 

ஹமம்படுத்திக் ககாள்ள முடிந்தால் இப்ஹபாவதய கலாசாரம் 

 ீடித்திருக்க வாய்ப்புண்டு. மானிட உலகில் மீண்டும் 

அற்புதங்கள்  ிகழவும் கூடும். கடந்த காலத்தில் பலமுவற, 

மானிட கலாசாரங்களில் கதய்வீக அம்சங்கள் பிவணந் 

திருந்து பிரபஞ்சத்வதயும் உயிர் வாழ்தவலயும் பற்றி மக்கள் 

உண்வமயாக புாிந்து ககாள்ள உதவியுள்ளன. உலகில் 

தாஃபாவும் அதன் கவளிப்பாடும் ஏற்படுத்தியுள்ள மகத் 

துவத்வத உணர்ந்து அதற்குாிய கபருமதிப்வப அளித்து 

மக்கள் அவதப் ஹபாற்றுவஹரயாகில் அவர்களும் அவர்களது 

இனங்களும் ஹதசங்களும் வளமுற்று ஹமன்வம கபற முடியும். 
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இந்த அண்டகவளியும் பிரபஞ்சமும் உயிர்களும் எண்ணற்ற 

பல்ஹவறு பருப்கபாருட்கள் எல்லாஹம தாஃபாவினால், 

இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் மகா மார்க்கத்தினால், உருவாக்கப் 

பட்டவவ. இதனிலிருந்து ஓர் உயிர் பிறழ்ந்து விடுமானால் 

அது  ிஜமான சீர்ஹகடு அவடந்து விட்டகதன்ஹற கபாருள். 

தாஃபாவின் தன்வமயுடன் கபாருந்தி வாழும் மாந்தர், 

கமய்யான  ன்மக்களாவர். அத்துடன் அவர்கள்  லம் 

கபற்று வளமுடன் வாழ்வர். இந்த மகா மார்க்க சாதவனயில் 

முன்ஹனறி தாஃபாவுடன் ஒன்றிப் ஹபாகும் சாதகர்கள்5இவற 

 ிவலவயஹய அவடவர். 

 

 

லீ ஹ ாங்ஜு 

24 ஹம 2015 

 

                                                      
5
 சாதகர்: ஆன்மீக சாதவனவய கவடப்பிடிப்பவர். 
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ஹபருவர ஒன்று 

மக்கவள  உண்வமயாய்  உயர் ிவலக்கு 
வழிகாட்டுதல் 

 ியதி (ஃபா 1 ) பற்றியும் ஆன்மீக சாதவன பற்றியும் க டுகிலும் 

 ான் உவரயாற்றும் ஹபாது சாதகர்கவளயும் சமூகத்வதயும் 

குறித்து கபாறுப்புடஹனஹய இருந்து வந்திருக்கிஹறன். இதனால் 

விவளந்த பயன்கவளப் பற்றியும் சமுதாய முழுவதிலும் ஏற்பட்டுள்ள 

தாக்கம் பற்றியும் ஹகள்விப்பட்டது  ல்லதாகஹவ உள்ளது. சில 

ஆண்டுகளுக்கு முன் சீஹகாங் 2  கற்பித்து வந்த பல ஆசான்கள் 

இருந்தனர். அவர்கள் கற்பித்தகதல்லாம் ஹ ாய்  ீக்குவதற்காகவும் 

உடல்  லத்திற்காகவும் ஆன பயிற்சிஹய. அவர்கள் கற்பித்த வழி 

முவற  ல்லதல்ல என்று  ான் கசால்ல மாட்ஹடன். உயர் ிவலக் 

குாிய எதவனயும் அவர்கள் கற்பிக்கவில்வல என்று தான் கசால்லு 

கிஹறன்.  ாட்டில்  ிலவும் சீஹகாங்கின்  ிவல என்னகவன்பதும் 

எனக்குத் கதாியும். தற்சமயம்  ம்  ாட்டிலும் கவளி ாட்டிலும் 

உயர் ிவலக்கு வழி காட்டும் சீஹகாங்வக உண்வமயாகஹவ 

கற்பிப்பது  ான் மட்டுஹம. உயர் ிவலக்கு வழிகாட்டும் இத்தவகய 

பயிற்சிகவள கற்பிக்க ஒருவரும் முன்வராதது ஏன்? ஏகனனில் 

இது கதாடர்பாக, கபரும் விசாரங்கவள எழுப்பும் பல ஹகள்விகள், 

வரலாற்வறச் ஹசர்ந்த ஆழமான காரணங்கள், பரவலான 

பிரச்சிவனகள் என பல முக்கிய விஷயங்கள் உள்ளன. சாதாரண 

மனிதர் ஒருவர் கற்பிக்கக் கூடிய விஷயமல்ல இது. பல சீஹகாங் 

மார்க்கங்களின் பயிற்சிகவளப் பற்றியும் கவனிக்க ஹவண்டி 

யுள்ளது. குறிப்பாக, சீஹகாங் பயிற்சியாளர்கள் பலர் இன்வறக்கு 

                                                      
1 ஃபா : சீன கமாழியில்  ‘மகா  ியதி’ என்றும் ‘மகத்தான தத்துவம்’ என்றும் 
கபாருள் படும். இவத இங்ஹக ‘ ியதி’ என்று குறிப்பிடுகிஹறாம். 
2
சீஹகாங்: ‘சீ ’ என்னும் பிராணசக்திவய வளர்க்கும் சீன மரபு முவற ஆன்மீகப் 

பயிற்சி. 
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ஒரு மார்க்கம்,  ாவள ஹவகறாரு மார்க்கம் என்று பழகி தங்கள் 

உடவல சீர்குவலத்துக் ககாண்டு விட்டார்கள். அவர்களுவடய 

சாதவன கவற்றி கபறாது என்பது  ிச்சயம். மற்றவர்கள் ஹ ர்ப் 

பாவதவயப் பற்றிக் ககாண்டு சாதவன கசய்வகயில் இவர்கள் 

புறவழிப் பாவதயில்  டக்கிறார்கள். ஒரு வழிவய இவர்கள் பழகும் 

ஹபாது மற்ற வழி இதில் குறுக்கிடும். மற்ற வழியில் பழகினால் 

இந்த வழி குறுக்கிடும். இவ்வாறு எல்லாம் இவடஞ்சலாகும் ஹபாது 

சாதவனப் பயிற்சியில் இவர்கள் கவற்றி காண்பது மிகவும் 

துர்லபம். 

இந்த விஷயங்கவளகயல்லாம் கவனித்து,  ல்லவற்வறப் 

பாதுகாத்தும் அல்லவற்வற  ீக்கியும்  ீங்கள் சாதவனவய ஹமற் 

ககாண்டு பழகுவதற்கு ஏற்ப  ாம் எல்லாவற்வறயும் சீராக்கு 

கிஹறாம். எப்படியும்,  ீங்கள் இந்த தாஃபா என்னும் மகா மார்க் 

கத்வத உண்வமயாகப் பயில வர ஹவண்டும். பலவித பற்றுதல்கவள 

வவத்துக் ககாண்ஹடா, ஹ ாய்கவள  ீக்கிக் ககாள்ளும் எண்ணத் 

துடஹனா, சில தத்துவங்கவளப் பற்றிக் ஹகட்கலாம் என்ஹறா 

அல்லது ஏஹதனும் தீய ஹ ாக்கங்களுடஹனா வந்தீர்களானால் 

எவ்வித பயனும் கிட்டாது. ஏகனன்றால்  ான் கூறியது ஹபால் இது 

ஹபான்ற ஒன்வற  ான் மட்டுஹம கசய்து வருகிஹறன். இது ஹபான்ற 

ஒன்று வாய்ப்பது அாிது,  ானும் என்கறன்றும் இது ஹபான்ற 

உவரகவள  ிகழ்த்திக் ககாண்டிருக்கப் ஹபாவதில்வல. 

உண்வமவயச் கசால்வதானால் ... என்னுவடய உவரகவள 

ஹ ாில் ஹகட்கப் கபற்றவர்கள் இந்தத் தருணம் எத்தவகய மதிப்பு 

மிக்கது என்பவதப் பின்கனாரு  ாளில் உணருவார்கள். முன்விதித் 

கதாடர்வப  ாம்  ிச்சயமாக மதிக்கிஹறாம்.  ீங்கள் எல்ஹலாருஹம 

முன்னஹர விதித்த கதாடர்பு இருப்பதால் தான் இங்ஹக வந்து 

உட்கார்ந்து ககாண்டிருக்கிறீர்கள். 

சிந்தித்துப் பாருங்கள்: உயர் ிவலக்கான சீஹகாங் கற்றுக் 

ககாடுப்பது என்பது என்ன? மனித இனத்வத மீட்பதல்லவா அது? 

மனித இனத்திற்கு மீட்பு அளிக்க ஹவண்டுகமன்றால், ஹ ாய்கவள 

குணப்படுத்துவஹதா உடவல  லமாக வவத்துக் ககாள்வஹதா 
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மட்டும் அல்லாமல்  ீங்கள் உண்வமயாகஹவ சாதவன பயில 

ஹவண்டும். உண்வமயான சாதவனப் பயிற்சிக்கு உன்னதமான 

ஷின்ஷிங் 3  (அகப்பண்பு) இருக்க ஹவண்டும் என்பது விதிமுவற. 

இங்கு  ீங்கள் எல்ஹலாரும் இந்த மகா மார்க்கத்வத, தாஃபாவவப் 

பயிலுவதற்காக வந்து அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். எனஹவ  ீங்கள் 

உண்வமயான சாதகர்களாக  டந்து ககாள்ள ஹவண்டும். பற்றுதல் 

கவளகயல்லாம் விட்டுவிட ஹவண்டும். பலவவகயான  ாட்டங் 

களுடன் இந்தப் பயிற்சிவயயும் இந்த தாஃபாவவயும் பயில 

வருவீர்களானால் உங்களால் எதவனயும் கற்க இயலாது. 

உண்வமவயச் கசால்வகதன்றால், இந்த சாதவனயின் கதாடக்க 

முதல் முடிவு வவர சாதகர் இவடயறாமல் மானிட பற்றுதல்கவள 

விலக்கிய வண்ணமாகஹவ இருக்க ஹவண்டும். சாதாரண மனித 

சமுதாயத்தில் மக்கள் அற்ப ஆதாயங்களுக்காக ஒருவஹராகடாருவர் 

ஹபாட்டியிட்டவாறும், ஒருவவரகயாருவர் ஏமாற்றிக் ககாண்டும் 

ஒருவருக்ககாருவர் தீங்கிவழத்துக் ககாண்டும் இருக்கிறார்கள். 

இத்தவகய மஹனாபாவங்கவளகயல்லாம் விட்டுவிட ஹவண்டும். 

குறிப்பாக, இன்று இந்த சாதவனவயக் கற்பவர்கள் இத்தவகய 

மனப்ஹபாக்குகவள விட்டுவிட ஹவண்டியது இன்னமும் அவசியம். 

ஹ ாய்  ீக்குதல் பற்றி இங்கு  ாம் ஹபசவில்வல, ஹ ாய்கவள 

 ாம்  ீக்கவும் மாட்ஹடாம். எனினும் உண்வமயான சாதகர்களாக 

 ீங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் ஹ ாயுற்ற உடஹலாடு சாதவன புாிய 

இயலாது.  ான் உங்களுவடய உடவல தூய்வமயாக்குஹவன். 

உண்வமயாகஹவ ஃபாவவயும் சாதவனவயயும் பயில வந்திருப் 

பவர்களுக்கு மட்டுஹம உடல் தூய்வம கசய்யப்படும். ஒரு 

விஷயத்வத  ாம் வலியுறுத்துகிஹறாம். ஹ ாவயப் பற்றிய எண்ணத் 

வதஹயா, அதனுடன் கூடிய பற்றுதவலஹயா உங்களால் விட 

முடியவில்வலகயன்றால்  ம்மால் எதுவும் கசய்ய இயலாது, 

உங்களுக்கு எவ்விதத்திலும் உதவுவும் இயலாது. இது எதனால்? 

பிரபஞ்சத்தில் இப்படி ஒரு ஹகாட்பாடு உள்ளது: சாதாரண மானிட 

                                                      
3
ஷின்ஷிங் : உள்ளம் சார்ந்த  ல்லியல் பண்பு அல்லது அறம் சார்ந்த  ிவலப்பாடு. 
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விவகாரங்கள் எல்லாவற்றுக்கும், கபளத்த பிாிவின் தத்துவப்படி, 

முன்விதித் கதாடர்பு உண்டு. பிறவி, முதுவம, ஹ ாய் மற்றும் 

இறப்பு என்பவவகயல்லாம் சாதாரண மனிதர்களுக்காக ஏற்பட்டவவ. 

முற்பிறவியில் கசய்த தவறுகளால் கர்மம் விவளந்து ஒருவருக்கு 

ஹ ாஹயா அல்லது இடர்கஹளா உண்டாகும். கர்மத்தின் கடவனத் 

தீர்ப்பதற்காகஹவ துன்பங்கள் ஏற்படுகின்றன, யாரும் இவற்வற 

தனக்குத் ஹதான்றியபடி மாற்றி விட முடியாது. இதவன மாற்று 

வது கடன்பட்டவர் தன் கடவன திருப்பித் தருவது அவசிய 

மில்வல என்றாகி விடும். இவ்வாறு யாரும் தன்னிச்வசயாகச் 

கசய்யக் கூடாது. இவ்வாறு மாற்றுவது தவறான கசயல் புாிவதாகும். 

ஹ ாயாளிகளுக்குச் சிகிச்வசயளிப்பதும் அவர்களின் ஹ ாவய 

குணப்படுத்துவதும் அவர்களது உடல் லம் ஹபணுவதும்  ற் 

கசயல்கள் என்று சிலர்  ிவனக்கிறார்கள். அவர்கள் உண்வமயில் 

அந்த ஹ ாவய குணப்படுத்தஹவயில்வல என்பது என் கருத்து. 

ஹ ாவய  ீக்குவதற்கு மாறாக அவர்கள் அதவன பிற்காலத்துக்குத் 

தள்ளிப் ஹபாடஹவா அல்லது ஹவகறான்றாக மாற்றஹவா தான் 

கசய்கிறார்கள். உண்வமயிஹலஹய இந்தத் துன்பங்கவள  ீக்க 

ஹவண்டுமானால் கர்மத்வத  ீக்கி விட ஹவண்டும். ஹ ாவய 

உண்வமயாகஹவ குணப்படுத்தவும் கர்மத்வத முற்றிலுமாக அகற்ற 

வும் ஒருவரால் இயலுமானால் அதற்கு அவரது படி ிவல மிக 

உன்னதமாக இருக்க ஹவண்டும். ஏற்கனஹவ சத்தியத்வத அவர் 

கண்டிருக்க ஹவண்டும். சாதாரண மனித சமூகத்தின் விதிகவள 

யாரும் தன்ஹபாக்குப் படி சீர்குவலத்து விடுதல் கூடாது. சாதவன 

புாிந்து வரும் காலத்தில் கருவணயினால் சாதகர்கள் சிகிச்வச 

யளிக்கவும் மற்றவர்களின் ஹ ாவய குணப்படுத்தவும் அவர்களின் 

உடல்  லத்வதப் ஹபணவும் உதவக் கூடும். இவற்வறச் கசய்ய 

அனுமதி உண்டு. ஆயினும் ஒஹரயடியாக மற்றவர்களின் ஹ ாவயத் 

தீர்த்து விட முடியாது. ஒரு சாதாரண மனிதாின் ஹ ாயின் கார 

ணத்வத கண்டறிந்து அதவன  ீக்கிவிட்டால் சாதகரல்லாத அந்த 

மனிதர் ஹ ாய்  ீங்கி வகவய வீசிக் ககாண்டு  டந்து ஹபாவார். 

இந்தக் கதவவக் கடந்து கசன்றதும் அவர் சாதாரண மனிதராகஹவ 
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இருப்பார். சாதாரண மனிதர் ஹபாலஹவ சுய லத்திற்காகப் 

ஹபாட்டியிடவும் கசய்வார். அவருவடய கர்மத்வத எளிதாக  ீக்கி 

விடுவது எப்படித் தகும்? இது அறஹவ தவட கசய்யப் பட்டுள்ளது. 

பின் ஒரு சாதகருக்கு மட்டும் ஏன் இவதச் கசய்யலாம்? 

ஏகனனில் சாதகர் மிக அாிதானவர். ஆன்மீக சாதவன புாிய 

ஹவண்டும் என்று அவர்  ிவனக்கிறார். இத்தவகய கருத்து 

உருவாவது மிகவும் அாிது. புத்தமதத்தில் புத்த இயல்பு பற்றிக் 

கூறுவார்கள். ஒருவருவடய புத்த இயல்பு ஹமகலழும் ஹபாது 

கமய்ஞானியர் இவருக்கு உதவ முன்வருவர். இதன் கபாருள் 

என்ன? உயர் ிவலயில் சாதவனவய கற்பிப்பதால்,  ான் இது 

பற்றிச் கசால்ல முடியும்: இது உயர் ிவலக்குாிய தத்துவங்கவள 

யும் அஹதாடு மிக முக்கியமான விஷயங்கவளயும் கபாறுத்தது. 

இந்தப் பிரபஞ்சத்தில், ஒரு மனித உயிர் சாதாரண மானிட 

சமூகத்திஹல பவடக்கப் படவில்வல. மனிதனின் உண்வமயான 

மூல உயிர், பிரபஞ்ச கவளியிஹல உருவாகிறது. பிரபஞ்சத்தில் 

பல்ஹவறு வவகயான கபாருண்வமகள் அடர்ந்து கிடப்பதால் 

அவவ ஒன்ஹறாடு ஒன்று சங்கமமாகும் ஹபாது உயிர் உருவாகிறது. 

ஹவறு வவகயில் கசால்வகதன்றால் மனித வாழ்வின் கதாடக்கம் 

பிரபஞ்சத்திலிருந்து தான் உருவாகிறது. பிரபஞ்ச கவளியானது 

அடிப்பவடயில் மிகக் கனிவான இயல்புவடயது, அது கஜன்-

ஷான்-கரன் (சத்தியம்-காருண்யம்-கபாறுவம) எனும் பண்வபக் 

ககாண்டது. பிறக்கும் ஹபாது உயிர் இந்தப் பண்புடஹனஹய 

இருக்கிறது. ஆனால் இவ்வாறு பல உயிர்கள் அதிகாிக்கவும் 

கூட்டாக சமூக உறவு உருவாகிறது. இதன் மூலம் சிலருக்குத் 

தன்னலம் ஹமலிடுகிறது. படிப்படியாக இவர்களின்  ிவல 

கீழ்ஹ ாக்கி இறங்குகிறது. இந்த  ிவலயிலும் இவர்களால் இருக்க 

இயலாவிடில் ஹமலும் சாிந்து கீழிறங்குவார்கள். இங்கும்  ன்மக்க 

ளாக இவர்களால் இருக்க முடியவில்வல என்றால் இன்னும் கீஹழ 

இறங்கி தற்ஹபாது உள்ள மானிட  ிவலவய அவடகிறார்கள். 

 மனித சமுதாயம் முழுவதுஹம ஒஹர தளத்தில் தான் இருக்கி 

றது. உயர் ிவல சக்திகளின் ஹ ாக்கில் அல்லது கமய்ஞான 
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விளக்கம் கபற்ற கபருந்தவகஹயாாின் ஹகாணத்தில் பார்த்தால் 

இவர்கள் இந்த கீழ் ிவலக்குச் சாிந்து விட்ட பிறகு அழிக்கப்பட 

ஹவண்டியவர்கஹள, ஆயினும் தங்களுவடய ஒப்பற்ற கருவணயின் 

காரணமாக அந்தப் கபருந்தவகஹயார் இவர்களுக்கு மற்றுகமாரு 

வாய்ப்பு அளிப்பதற்காக இந்த விஹசஷ சூழ் ிவலவயயும் தனித் 

துவமுள்ளகதாரு பாிமாணத்வதயும் உருவாக்கித் தந்துள்ளனர். 

இங்குள்ளவர் பிரபஞ்சத்தின் மற்ற பாிமாணங்களில் உள்ளவர்களி 

லிருந்து ஹவறுபட்டவர்கள். இவர்களால் ஹவறு பாிமாணங்களில் 

உள்ளவர்கவளப் பார்க்க இயலாது. பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்வதயும் 

இவர்களால் காண முடியாது. இவ்வாறு இந்த மானிடப் பிறவிகள் 

ஒரு மாயப் புதிர் வவலக்குள் சிக்கி தன்னிவல இழந்து கிடக்கிறார் 

கள். தங்களுவடய ஹ ாய்கள்  ீங்கப் கபற ஹவண்டுமானால், 

இன்னல்களும் கர்மங்களும் கவளயப்பட ஹவண்டுமானால் 

இவர்கள் உண்முக சாதவன புாிந்து தங்களுவடய உண்வமயான 

மூல இருப்வப அவடய ஹவண்டும். எல்லாவவகயான உண்முகப் 

பயிற்சிகளின் கருத்தும் இதுஹவ. மனிதர் தனது உண்வமயான 

மூல  ிவலக்குத் திரும்பிச் கசல்ல ஹவண்டும். மானிட வாழ்வின் 

கமய்யான குறிக்ஹகாள் இதுஹவ. எனஹவ ஒருவருக்கு உண்முக 

சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்ற எண்ணம் ஹதான்றுகிறது என்றால் 

அவருவடய புத்த இயல்பு ஹமஹலாங்கி வந்துள்ளது என்று 

கருதப்படுகிறது. இந்த  பர் தனது மூல இருப்புக்குத் திரும்பச் 

கசல்லவும் சாதாரண மனித  ிவலவயக் கடக்க ஹவண்டுகமன்றும் 

விரும்புவதால் இந்தக் கருத்து மிக்க அாிதானது. 

புத்தமதத்தில் கூறப்படும் இந்தக் கூற்வற அவனவரும் 

ஹகள்விப்பட்டிருக்கலாம். “ஒருவருவடய புத்த இயல்பு ஹமஹலாங்கி 

வரும் ஹபாது அது பத்து திவச உலவகயும்4 அவசத்து விடும்.” இவத 

யார் பார்த்தாலும் உடஹன  ிபந்தவன ஏதுமின்றி இம்மனிதருக் 

குக் வகககாடுத்து உதவ முன்வருவார்கள். மனித இனத்திற்கு 

மீட்பு அளிப்பதில் கபளத்த பிாிவினர்  ிபந்தவன விதிப்பஹதா 

                                                      

4 பத்து திவச உலகு: கபளத்த ஹகாட்பாட்டில் பிரபஞ்சத்வதக் குறிக்கும் விதம். 
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வகம்மாறு கருதுவஹதா கிவடயாது.  ிபந்தவன ஏதுமின்றி 

அவர்கள் உதவி கசய்வார்கள். அதனால்  ாமும் சாதகர்களுக்காக 

என்று பல விஷயங்கள் கசய்ய முடியும். ஆனால் சாதாரண 

மனிதராகஹவ இருந்து ககாண்டு ஹ ாவய குணப்படுத்திக் ககாள்ள 

விரும்பும் மனிதருக்கு இது கபாருந்தாது. “என்னுவடய ஹ ாவய 

குணப்படுத்திக் ககாண்ட பிறகு  ான் சாதவன பயிலுஹவன்.” 

என்று சிலர்  ிவனக்கிறார்கள். ஆன்மீக சாதவன ஹமற்ககாள்ள 

முன்ஹனற்பாடு எதுவும் ஹதவவயில்வல. கசய்ய ஹவண்டும் என்று 

ஹதான்றியதுஹம கசய்து விட ஹவண்டியது தான். சிலருக்கு உடலில் 

ஏஹதனும் ஹ ாய் இருக்கலாம். சிலாின் உடலில் ஹவறு மார்க்கத் 

தின் ஒழுங்கற்ற கருத்துப் படிமங்கள் அல்லது சங்ஹகதங்கள் 

படிந்திருக்கக் கூடும். ஹவறு சிலர் எவ்விதப் பயிற்சியுஹம கசய்தி 

ருக்க மாட்டார்கள். மற்றும் சிலஹரா ஆண்டுக் கணக்கில் பயிற்சி 

கசய்தும் சாதவனயில் எவ்வித முன்ஹனற்றமும் இல்லாமல் கவறும் 

சீ-சக்தி5  ிவலயிஹலஹய அவலந்து ககாண்டிருப்பார்கள். 

இதற்கு என்ன கசய்யலாம்?  ாம் அவர்களுவடய உடல் 

கவளத் துப்புரவாக்கி அவர்கள் உயர் ிவலகளில் சாதவன புாிவ 

தற்கான அருகவதவய ஏற்படுத்துஹவாம்.  ிவல மாறும் காலம் 

ஒன்று சாதவனயின் கீழ்மட்டத்தில் உண்டு. இதுதான் உங்கள் 

உடவலத் தூய்வமயாக்குவதற்கான தருணமாகிறது. உங்கள் 

மனதிலுள்ள ககட்டவவ எல்லாம், உங்கள் உடவலச் சூழ்ந்துள்ள 

கர்மம் சார்ந்தப் படலங்ககளல்லாம், உடல் லத்துக்கு ஹகடு கசய் 

யும் கூறுகள் எல்லாம் இச்சமயம் கவளயப்படுகின்றன. இவவ 

கயல்லாம் கவளயப்படாவிடில் இந்த அசுத்தமான காிய உடவலயும் 

இழிந்த மனவதயும் வவத்துக் ககாண்டு  ீங்கள் எப்படி உயர் ிவல 

சாதவன பயிலுவீர்கள்?  ாம் இங்கு சீ-சக்தி சார்ந்த பயிற்சி 

கசய்வதில்வல. அது ஹபான்ற கீழ் ிவல பயிற்சி எதுவும்  ீங்கள் 

கசய்யத் ஹதவவயில்வல. இவற்வறத் தாண்டிச் கசல்லும் 

வண்ணம் உங்கவள ஹமகலழுப்பி, உங்கள் உடல் ஹ ாயற்ற 

                                                      

5சீ-சக்தி: சீன கமாழியில் சீ என்றால் பிராண சக்தி. அவத இங்ஹக சீ-சக்தி என 

 குறிக்கிஹறாம். ஹகாங் என்னும் உயர்வவக சக்தியினின்று இது கீழானது. 
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 ிவலவய அவடயுமாறு கசய்ஹவாம். இதற்கிவடஹய, கீழ் ிவலயில் 

அடித்தளம் ஹபாடுவதற்குத் ஹதவவயான சூட்சும விவச நுட்பத்தின் 

ஆயத்த அவமப்கபான்வற உங்கள் உடலில் கபாருத்துஹவாம். 

இதனால்  ீங்கள் மிக உயர்ந்த  ிவலயில் சாதவன புாிய 

ஏதுவாகும். 

ஆன்மீக சாதவனயின் ஹகாட்பாட்டின்படி சீ-சக்திப் பயிற்சி 

வயச் ஹசர்த்து மூன்று  ிவலகள் உள்ளதாகக் கருதப்படுகின்றன. 

எனினும் உண்வமயான சாதவனயில் இரண்டு பிரதான  ிவல 

கஹள (சீ-சக்திப் பயிற்சிவயத் தவிர்த்து) உள்ளன. ஒன்று, மூவுலக 

 ியதியில் புாியும் சாதவன6 (ஷுஜியன்ஃபா), மற்கறான்று மூவுல 

வகக் கடந்த  ியதிச் சாதவன (சூஷுஜியன்ஃபா) என்பது. மூவுலக 

 ியதி சாதவனயும் மூவுலகு கடந்த  ியதிச் சாதவனயும் மடாலயங் 

களில் கூறப்படும் உலவகக் கடந்த, உலகிஹல ஆகிய கசாற்களி 

னின்றும் ஹவறுபட்டது. அவவ ஹகாட்பாட்டின் அடிப்பவடயில் 

வழங்கும் கவலச் கசாற்கஹள.  ம்முவடயஹதா இரண்டு பிரதான 

தளங்களிஹல சாதவன புாிவதன் மூலம் மானிட உடவல மாற்றும் 

உண்வமயான உருமாற்றமாகும். ஏகனனில் மூவுலக  ியதிச் 

சாதவனயின் பயிற்சி காலத்தில் சாதகாின் உடல் இவடயறாது 

சுத்தீகாிக்கப்படும், மூவுலக  ியதி சாதவனயின் உச்ச கட்டத்வத 

அவடயும் ஹபாது சாதாரண கபளதிகக் கூறுகள் முற்றிலும்  ீங்கி 

அங்ஹக உயாிய சக்தியின் தத்துவம் இடம் கபறும். மூவுலகு கடந்த 

 ியதியின் ஹபாது அடிப்பவடயில் புத்த உடல் கபறும் சாதவன 

 டக்கிறது. அந்த உடல் உயர்சக்தித் தத்துவத்தால் ஆனது. 

அப்ஹபாது எல்லா வவகயான சக்திகளும் அற்புத ஆற்றல்களும் 

மறுவளர்ச்சி கபறத் கதாடங்கும். இவவஹய  ாம் கசான்ன இரு 

பிரதான  ிவலகள். 

 ாம் முன்விதித் கதாடர்வப  ம்புகிஹறாம். இங்ஹக அமர்ந் 

திருக்கும் ஒவ்கவாருவருக்கும்  ான் ஆவன கசய்ஹவன். இச்சமயம் 

                                                      
6 
மூவுலக  ியதி சாதவன: புத்த மதக் ஹகாட்பாட்டின்படி மூவுலவகக் கடந்து கசல் 

லாத வவரயில் சம்சாரம் என்னும் பிறவிச் சுழலில் கதாடர்ந்ஹத ஆக ஹவண்டும். எனஹவ, 

மூவுலகு கடந்த  ியதிச் சாதவனக்கு முன்பாகச் கசய்ய ஹவண்டிய சாதவன இது. 
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இங்ஹக இரண்டாயிரம் ஹபருக்கு ஹமல் மட்டுஹம இருக்கிறீர்கள். 

பல்லாயிரக் கணக்கான  பர்களுக்கு என்னால் கசய்ய முடியும். 

அதாவது,  ீங்கள் கீழ் ிவலயில் பயிற்சி கசய்ய ஹவண்டிய ஹதவவ 

கிவடயாது. உங்கள் உடல்கவள சுத்தீகாித்து உங்கவள ஹமல் 

 ிவலக்கு ஏற்றிய பின் ஒரு பூரணமான உண்முக சாதவனக்கான 

இயக்கத்வத உங்கள் உடல்களில்  ான் கபாருத்துஹவன். இதனால் 

இப்ஹபாஹத உயர் ிவலயில் உங்களால் சாதவன புாிய முடியும். 

எனினும், உண்வமயாகஹவ சாதவன புாிவதற்காக வந்துள்ளவர் 

களுக்கு மட்டுஹம இவதச் கசய்ஹவாம். இங்ஹக வந்து உட்கார்ந் 

திருப்பதால் மட்டுஹம  ீங்கள் சாதகர்களாக ஆகிவிட மாட்டீர்கள். 

உங்கள் எண்ணப்ஹபாக்குகவள அடியிலிருந்து மாற்றிக் ககாள்ளும் 

பட்சத்தில் உங்களுக்கு  இவவ யாவும் கசய்து தரப்படும். இது 

மட்டுமல்ல;  ான் உங்கள் ஒவ்கவாருவருக்கும் என்கனன்ன 

ககாடுத்திருக்கிஹறன் என்பவத  ீங்கள் பிற்காலத்தில் புாிந்து 

ககாள்வீர்கள். ஹ ாய்கவள குணப்படுத்துவது பற்றி இங்கு  ாம் 

ஹபசவில்வல. உண்முக சாதவன புாிவதற்கு ஏற்ப சாதகர்களின் 

உடல்கவள முழுவமயாகத் திருத்தியவமப்பது பற்றிஹய ஹபசு 

கிஹறாம். ஹ ாயுற்ற உடல்களுடன் உங்களால் ஹகாங் 7  என்னும் 

ஆன்மீகச் கசறிவவ வளர்த்துக் ககாள்ள முடியாது. எனஹவ ஹ ாய் 

குணமாவதற்காக இங்ஹக வராதீர்கள்.  ாம் அவதச் கசய்ய மாட் 

ஹடாம்.  ான் கபாதுமக்களிவடஹய வந்ததன் பிரதான ஹ ாக்கம் 

மக்கவள உயர் ிவலக்கு ஏற்றம் கபறச் கசய்வது தான். மக்கவள 

உண்வமயாய் உயர் ிவலக்கு வழிகாட்டுவதற்ஹக. 

கவவ்ஹவறு  ிவலகளுக்கு கவவ்ஹவறு 

 ியதிகள் உள்ளன 

சீஹகாங்கிற்கு கதாடக்க  ிவல, இவட  ிவல மற்றும் முதிர்ந்த 

 ிவல என்று மூன்று  ிவலகள் இருப்பதாகக் கடந்த காலத்தில் பல 

                                                      
7
 ஹகாங்: ஆன்மீக சாதவனயினால் வளரும் உயர் ிவல சக்தி. இந்த சக்திவயப் 

பண்படுத்தி வளர்க்கும் பயிற்சியும் ஹகாங் என்ஹற அறியப் படும். 
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ஆசான்கள் கூறியுள்ளார்கள். அவவகயல்லாம் கவறும் சீ-சக்தி 

பற்றியவவ தான். அவதப் பயில்வதிலும் கதாடக்க ிவல, 

இவட ிவல மற்றும் முதிர்ந்த  ிவல என்று வகுக்கப் பட்டுள்ளது. 

எனினும் உண்வமயான உயர் ிவலகவளப் கபாறுத்த வவர, 

கபரும்பாலான சீஹகாங் பயிற்சியாளர்களின் மனம், அவர்கள் அது 

பற்றி ஏதும் அறியாததால், காலியாக உள்ளது. இன்று முதல்  ாம் 

கசால்லப் ஹபாவகதல்லாம் உயர் தளங்களின்  ியதி பற்றித் தான். 

அத்துடன், உண்முக சாதவனயின் கபருவமவயயும்  ான் மீட் 

கடடுப்ஹபன். சாதகர் குழாமினிவடஹய  ிலவும் சில  லங்ககட்ட 

விஷயங்கவளப் பற்றியும் என்னுவடய உவரகளில் கூறுஹவன். 

அந்த விஷயங்கவள எப்படி எதிர்ககாள்ள ஹவண்டும் என்பது 

பற்றியும் கசால்லுஹவன். ஹமலும், சாதவனமுவற குறித்தும்  ியதி 

குறித்தும் உயர் ிவலயில் ஹபாதிப்பதில் பல அம்சங்களும் 

தீவிரமான பல முக்கியப் பிரச்சிவனகளும் அடங்கியுள்ளன. இவவ 

பற்றியும்  ான் எடுத்துவரப்ஹபன். சாதாரண மக்களிவடஹய, 

குறிப்பாக சாதகர்களுக்கிவடயில் பல குறுக்கீடுகள் வருகின்றன. 

இவவ  ம் உலவகச் சாராத ஹவறு பாிமாணங்களிலிருந்து 

வருகின்றன. இவற்வறப் பற்றியும்  ான் கவளிப்பவடயாகத் 

கதாிவிக்க விரும்புகிஹறன். அஹத சமயம் சாதகர்களுக்காக இந்த 

பிரச்சிவனகவளகயல்லாம் தீர்க்கவும் கசய்ஹவன். இவற்வறத் 

தீர்த்து வவக்காவிடில் உங்களால் சாதவன கசய்ய முடியாது. 

அடியிலிருந்து இவவ எல்லாவற்வறயும் தீர்த்து வவக்க ஹவண்டு 

மானால் உங்கள் ஒவ்கவாருவவரயும் உண்வமயான சாதகர்களாக 

 ான்  டத்த ஹவண்டும். உங்களுவடய சிந்தவனப் ஹபாக்குகவள 

கயல்லாம் உடனடியாக மாற்றிக் ககாள்வது இயலாது, உண்வம 

தான். என் உவரகவளக் ஹகட்க ஹகட்க, படிப்படியாக,  ீங்கள் 

உங்கள் மனப்ஹபாக்வக மாற்றிக் ககாள்வீர்கள். ஒவ்கவாருவரும் 

உன்னிப்பாக என் ஹபச்வச கவனிப்பீர்ககளன்று  ம்புகிஹறன். 

 ான் சாதவனவயப் ஹபாதிக்கும் முவற, மற்றவர்களுவடய 

தினின்றும் ஹவறுபட்டது. சிலர் தங்கள் பயிற்று முவறயின் 

ஹகாட்பாடுகவளச் சுருக்கமாகச் கசால்லி விட்டுத் தங்கள் 
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சங்ஹகதத்தில் உங்கவள இவணத்துக் ககாள்வார்கள். அதன் பின் 

சில உடற்பயிற்சிகவளக் கற்றுக் ககாடுப்பார்கள். அவ்வளவு 

தான். இது ஹபான்ற கற்பிக்கும் முவற தான் மக்களுக்குப் பழக்கம். 

கமய்யானகதாரு சாதவன முவறவயக் கற்றுக் ககாடுப்ப 

கதன்றால் அதற்கு (ஃபா)  ியதி அல்லது டாவ் க றிவயக் கற்றுத் 

தர ஹவண்டியதாக இருக்கும்.  ீங்கள் சாதவன கசய்வதற்குத் தக்க 

வாறு, பத்து உவரகளில்  ான் உயர் ிவலயின் தத்துவங்கவள 

கயல்லாம் உங்களுக்கு விளக்குஹவன். இல்வலஹயல் உங்களால் 

பயிற்சி கசய்ய முடியாது. மற்றவர்கள் உங்களுக்குக் கற்றுக் ககாடுத் 

தவவகயல்லாம் ஹ ாய் குணப்படுத்துவதும் உடல் லவனப் ஹபணு 

வதும் பற்றிய சாதாரண  ிவல தான். உயர் ிவல ஹ ாக்கி சாதவன 

புாிய  ீங்கள்  ிவனத்தால் உயர் ிவல க றிக்கான வழிகாட்டு 

தலின்றி கவற்றி கபற முடியாது. கல்வி பயில்வது ஹபால் தான் 

இது. ஆரம்பப் பள்ளியின் பாட புத்தகங்கவள எடுத்துக் ககாண்டு 

 ீங்கள் கல்லூாிக்குப் ஹபானாலும்  ீங்கள் ஆரம்பப் பள்ளி 

மாணவர் தாஹன. சிலர் தாங்கள் பற்பல வழிமுவறகவளக் கற்றுக் 

ககாண்டு விட்டதாக எண்ணி, கட்டுக்கட்டாக பல சான்றிதழ்கவள 

அடுக்கி வவத்துக் ககாண்டிருப்பார்கள். ஆனால் அவர்களுவடய 

ஹகாங் எள்ளளவும் முன்ஹனறியிருக்காது. சீஹகாங்கின் உட்கபாருள் 

இதுதான் என்றும் சீஹகாங் என்றால் இதுதான் என்றும் அவர்கள் 

 ிவனக்கிறார்கள். இல்வல, இது ஹமற்பரப்பில் உள்ள மிகவும் 

கீழ் ிவல பயிற்சி தான். சீஹகாங் இந்தச் சிறு ிவலஹயாடு  ின்று 

விடாது. அது உண்முக சாதவன, அத்துடன் அது மிக விாிவான 

தும், ஆழமானதுமாகும். மற்றும் கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் கவவ் 

ஹவறு  ியதிகள் அதில் உள்ளன. எனஹவ அது தற்சமயம்  ாம் 

அறிந்துள்ள சீ-சக்திப் பயிற்சிகளினின்றும் ஹவறுபட்டது.  ீங்கள் 

அந்த சீ-சக்திப் பயிற்சிவய எவ்வளவு வவககளில் பயின்றாலும் 

ஒன்று தான். உதாரணமாக,  ீங்கள் பிாிட்டிஷ் ஆரம்பப்பள்ளியின் 

பாடம் படித்தாலும், அகமாிக்க ஆரம்பப்பள்ளியின் பாடம் படித் 

தாலும், ஜப்பானிய ஆரம்பப் பள்ளியின் பாடம் படித்தாலும் 

அல்லது சீன ஆரம்பப் பள்ளியின் பாடம் படித்தாலும்  ீங்கள் 
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என்னஹவா ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர் தான். கீழ் ிவலப் பயிற்சி 

கவள  ீங்கள் எவ்வளவுக்ககவ்வளவு உள்வாங்கிக் ககாள்கிறீர் 

கஹளா அவ்வளவுக்குத் தீங்கு விவளயும். உங்கள் உடல் அதனால் 

ஏற்கனஹவ சீர்குவலந்து விட்டிருக்கிறது. 

மற்கறாரு விஷயத்வதயும்  ான் அழுத்திக் கூற ஹவண்டும். 

 மது சாதவனக்கு பயிற்சி முவற மற்றும்  ியதி (ஃபா) இரண்டும் 

ஹதவவப்படுகின்றன. ஆலயங்களில் உள்ள சில பிக்ஷுக்களின், 

குறிப்பாக ஃகஜன் (Zen) புத்த பிக்ஷுக்களின் கருத்து ஹவறாக 

இருக்கலாம். ஃபா கற்பிக்கப் படுகிறது என்பவதக் ஹகள்வியுற்ற 

துஹம அவர்கள் அதவனக் ஹகட்கஹவ விரும்ப மாட்டார்கள். ஏன்? 

ஃபா கற்பிக்கப் படக் கூடாது. கற்பிக்கப்பட்டால் அது ஃபா 

ஆகாது என்பது தான் ஃகஜன் மதத்தின்  ம்பிக்வக. ஃபாவவ 

யாரும் கற்பிக்க முடியாது, இதயத்தின் மூலமாகத் தான் அதவன 

உணர முடியும் என்பது அவர்கள் ககாள்வக. அதன் விவளவாய் 

ஃகஜன்  மதத்தினால் இன்று வவர எந்த  ியதிவயயும் கற்பிக்க 

இயலவில்வல. சாக்கியமுனி 8  கூறிய ஒரு வாக்கியத்தின் அடிப் 

பவடயில் தான் ஃகஜன் புத்த மதத்வத ஸ்தாபித்த ஹபாதிதர்மர், 

இவ்வாறு ஹபாதித்தார். “எந்த தர்மமும் இறுதியானதல்ல” என்பது 

சாக்கியமுனியின் கூற்று. இந்த கூற்றின் அடிப்பவடயில் தான் 

ஹபாதிதர்மர் ஃகஜன் மதத்வத உருவாக்கினார்.  ாம் இந்த வவக 

சாதவனமுவறவய காவளயின் ககாம்பில் குவடவது9 என்று தான் 

கருதுகிஹறாம். ஏன் கதாியுமா? ஹபாதிதர்மர் முதலில் குவடய 

ஆரம்பித்த ஹபாது அங்கு ஹபாதிய இடம் இருந்தது. இரண்டாவது 

மதத்தவலவர் குவடந்த ஹபாது அது அகலம் குவறந்திருப்பதாக 

உணர்ந்தார். மூன்றாவது மதத்தவலவாின் காலத்தில் ஓரளவு 

இடம் இருந்தது.  ான்காமவாின் காலத்திஹலா அது மிகவும் குறுகி 

விட்டது. பின்னர் ஐந்தாமவாின் காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 

முன்ஹனறுவதற்கிடஹம இல்வல ஹபாலாயிற்று. ஆறாம் மதத் 

                                                      
8 
சாக்கியமுனி:  வரலாற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ககளதம சித்தார்த்த புத்தர். 

9
 காவளயின் ககாம்பில் குவடவது: இது ஒரு சீனப் பழகமாழி. ஹபாகாத இடத் 

திற்கு வழி ஹதடுவது என்று கபாருள் ககாள்ளலாம். 
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தவலவரான ஹ்ஹவனங் காலத்திஹலா ஒஹரயடியாக இடஹம 

இல்லாமல் ஹபாய் விட்டது. இன்று  ீங்கள் ஒரு ஃகஜன் 

புத்தபிக்ஷுவிடம் தர்மம் கற்கப் ஹபாவீர்களானால் ஹகள்விஹய 

ஹகட்கக் கூடாது. ஹகட்டால் அந்த பிக்ஷு அல்லது பிக்ஷுணி ஒரு 

கழிவய எடுத்து உங்கள் தவலயில் ஒரு ஹபாடு ஹபாடுவார்கள். 

இதற்கு “கழி எச்சாிக்வக” என்று கபயர். ஹகள்விஹய ஹகட்கக் 

கூடாது, தானாகஹவ ஞானம் கபற ஹவண்டும் என்பது இதன் 

கபாருள். “எனக்கு எதுவுஹம கதாியாததால் தாஹன இங்ஹக கற்க 

வந்ஹதன்,  ான் எப்படி அறிவு கபறுவது? என்வன ஏன் கழியால் 

அடித்தீர்கள்?!” என்று  ீங்கள் ஹகட்பீர்கள். ஃகஜன் மதத்தின் 

பாவத அவடக்கப்பட்டு விட்டது, இனிஹமல் கற்க அதில் எதுவு 

மில்வல என்பவதத் தான் இது காட்டுகிறது. ஆறு தவலமுவற 

வவரக்கும் தான் தமது ஹபாதவன கசல்லுபடியாகும் என்று 

ஹபாதிதர்மஹர கூறியுள்ளார். இன்று பல நூற்றாண்டுகள் கழிந்து 

விட்டன. எனினும் ஃகஜன் புத்த மதத்தினர் தம் ககாள்வககவள 

விடாப்பிடியாக பிடித்துக் ககாண்டிருக்கிறார்கள். “எந்த தர்மமும் 

முடிவானதாகாது” என்ற சாக்கியமுனியின் வாக்கியத்துக்கு சாி 

யான கபாருள் என்ன? சாக்கியமுனி அவடந்திருந்த படி ிவல, 

ததாகத 10   ிவல. பிறகு வந்த துறவிகள் அந்த  ிவலவய எட்ட 

வில்வல. சாக்கியமுனியின்  ிவலவய எட்டாதததால் அவரது 

எண்ணப் ஹபாக்வக, அவரது ஹபாதவனவய, அவர் ஹபசியதன் உட் 

கபாருவள அவர்களால் உணர இயலவில்வல. அதனால் அவர் 

கூறியகதல்லாவற்வறயும் அவர்கள் தம் ஹபாக்கில் கபாருள் திாித்துக் 

கூறி குழப்பினார்கள். “எந்த தர்மமும் முடிவானதாகாது” என்பதன் 

கபாருவள தர்மத்வதக் கற்பிக்கலாகாது என்றும், கற்பித்தால் அது 

தர்மம் ஆகாது என்றும் கபாருள் ககாண்டனர். உண்வமப் கபாருள் 

அதுவல்ல. சாக்கியமுனி ஹபாதிமரத்தின் அடியில் ஞானம் கபற்ற 

வுடஹனஹய அவர் ததாகத  ிவலவய அவடந்து விடவில்வல. 

                                                      
10
ததாகதர்: கபளத்த பிாிவில் சாதவன புாிந்து பாிபக்குவ  ிவலவய அவடந்த 

கமய்ஞானிவயக் குறிக்கும். ததாகத  ிவல என்பது அர் த  ிவலக்கும் 

ஹபாதிசத்துவ  ிவலக்கும் ஹமற்பட்ட படி ிவல. 
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அப்ஹபாதிலிருந்து,  ாற்பத்து ஒன்பது ஆண்டுகள் தர்ம ஹபாதவன 

கசய்து வந்த ஹபாது அவர் இவடயறாமல் தமது அக ிவலவய 

ஹமன்ஹமலும் உயர்த்திக் ககாண்ஹட வந்தார். ஒவ்கவாரு படி ிவல 

வயயும் கடந்து அவர் முன்ஹனறுவகயில் தாம் கடந்த  ிவலயில் 

ஹபாதித்தவவ சாியல்ல என்பவதக் கண்டார், மறுபடியும் அவர் 

முன்ஹனறிய பிறகு, தாம் கசன்றமுவற ஹபாதித்ததும் சாியல்ல 

என்பவதக் கண்டார். ஹமலும் முன்ஹனறிய ஹபாது தாம் அதற்கு 

முன் ஹபாதித்தவவ சாியல்ல என்றறிந்தார். இவ்வாறு அவர் 

 ாற்பத்து ஒன்பது ஆண்டுக் காலம் ஹமன்ஹமலும் முன்ஹனறிய 

வாஹற இருந்தார். உயர் ிவலவய எட்டிய ஒவ்கவாரு கட்டத்திலும் 

தாம் அதற்கு முந்வதய கட்டத்தில் ஹபாதித்த தர்மம் கீழ் ிவலயில் 

இருப்பதாகக் கண்டார். ஒவ்கவாரு  ிவலயிலும் அதற்குாிய தர்மம் 

உண்டு என்பவதயும் அந்தந்த  ிவலக்ஹகற்ற தர்மம் அங்ஹக 

கவளிப்படுவவதயும் அவர் கண்டறிந்தார். எந்தத் தர்மமும் 

பிரபஞ்சத்தின் முழு சத்தியமாகாது என்பவதயும் அவர் கதாிந்து 

ககாண்டார். கீழ் ிவலகளின் தர்மத்வத விட ஹமல் ிவலகளில் 

உள்ள தர்மம், பிரபஞ்சப் பண்பிற்கு க ருங்கியிருப்பவதயும் அவர் 

கண்டறிந்தார். எனஹவ தான் “எந்த தர்மமும் முடிவானதல்ல” 

என்று கமாழிந்தார்.  

கவடசியில், “எனது வாழ் ாளில்  ான் எந்த தர்மமும் ஹபாதிக்க 

வில்வல” என்றும் சாக்கியமுனி பிரகடனம் கசய்தார். இவதயும் 

ஃகஜன் மதம், கற்பிக்கத் தக்க தர்மம் எதுவும் இல்வல என்ஹற 

தவறாகப் புாிந்து ககாண்டது. சாக்கியமுனி தமது இறுதிக் காலத் 

தில் ததாகத  ிவலவய அவடந்திருந்தார். தாம் எந்த தர்மமும் 

ஹபாதிக்கவில்வல என்று அவர் ஏன் கசான்னார்? அவர் 

கசான்னதன் தாத்பாியம் என்ன? “என்னுவடய ததாகத  ிவல 

யிலும் கூட  ான் பிரபஞ்சத்தின் முடிவான சத்தியத்வத இன்னும் 

காணவில்வல, முடிவான தர்மம் எது என்பவதயும் அறியவில்வல” 

என்பவதத் தான் அவர் அவ்வாறு கூறினார். பின்னர் அவர் தமது 

கசாற்கவள அறுதி உண்வமயாகவும் மாற்ற முடியாததாகவும் 

ககாள்ள ஹவண்டாம் என்று மக்கவள ஹகட்டுக் ககாண்டார். 
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இல்வலகயனில் பிற்காலத்தில் மக்கவள ததாகத  ிவலயிஹலா 

அன்றி அதற்கும் கீழ் ிவலயிஹலஹயா அது தங்க வவத்து விடும் 

என்றும் அவர்கவள ஹமல் ிவலக்கு முன்ஹனற விடாது கசய்து 

விடும் என்றும் அவர் கருதினார். பின்னாளில் மக்கள் அவருவடய 

இந்த வாக்கியத்தின் கருத்வதப் புாிந்து ககாள்ளவில்வல. 

கற்பிக்கப்பட்டால் தர்மம் தர்மமாகாது என்று அவர்கள் அவதப் 

புாிந்து ககாண்டனர். சாக்கியமுனி இவதயும் கசான்னார், 

அதாவது கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் கவவ்ஹவறு தர்மம் உள்ளது 

என்றும் எந்தகவாரு தர்மமும் பிரபஞ்சத்தின் முடிவான சத்தியம் 

அல்லகவன்றும் அவர் கூறினார். ஹமலும் ஒவ்கவாரு  ிவலயிலும் 

உள்ள தர்மம் அந்தந்த  ிவலயில் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கும் 

என்றும் அவர் கூறினார். ஆக, அவர் கூறியதன் கருத்து இது தான். 

கடந்த காலத்தில் பலாின், குறிப்பாக ஃகஜன் புத்த மதத் 

தினாின் கருத்து, மிக்க மனச்சாய்வுடனும் மிகவும் ஹகாணலாகவும் 

இருந்து வந்தது. எவதயும் கற்றுக் ககாள்ளாமலும் வழி காட்டுதல் 

இல்லாமலும் எப்படி சாதவன புாிய முடியும்? புத்த மதத்தில் பல 

கவதகள் உண்டு. கசார்க்கத்திற்குப் ஹபான ஒருவாின் கவதவய 

சிலர் படித்திருக்கலாம். அவர் கசார்க்கத்திற்குப் ஹபானதும் வஜ்ர 

ஸூத்ர11த்தின் ஒவ்கவாரு கசால்லும் இங்ஹக பூமியில் உள்ளதிலி 

ருந்து அங்கு ஹவறுபட்டிருந்தவத கண்டார். அவற்றின் கபாருளும் 

முற்றிலும் ஹவறாக இருந்தது. இந்த சாதாரண மானிட உலகத்தில் 

இருந்ததினின்று இந்த வஜ்ர ஸூத்ரம் எப்படி ஹவறு பட்டிருக்க 

முடியும்? “சுகாவதி எனப்படும் ஹபாின்ப கசார்க்கத்தில் உள்ள 

மவறநூல் இங்கிருப்பதிலிருந்து முற்றிலும் ஹவறாக உள்ளது. 

இங்கு உள்ளது ஹபால் அது இல்லஹவ இல்வல. கசாற்கள் மட்டும் 

அல்ல, கருத்தும் கபாருளும் கூட ஹவறாக உள்ளது” என்றும் சிலர் 

கூறியதுண்டு. இது ஏகனன்றால் ஒஹர  ியதி மாறுபட்டு, கவவ் 

ஹவறு  ிவலகளில் கவவ்ஹவறு வடிவங்களாக கவளிப்படுகிறது. 

                                                      
11
வஜ்ர ஸூத்ரம்: வஜ்ர ப்ரக்ஞ பாிமித ஸூத்ரம் என்னும் பண்வடய புத்த நூல். 
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சாதகர்களுக்கு அது கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் கவவ்ஹவறு 

வவகயாக வழிகாட்டுகிறது. 

“சுகாவதி கசார்க்கத்தின் சுற்றுலாக் குறிப்புகள்” என்கறாரு 

புத்தமத நூல் இருப்பது எல்ஹலாருக்கும் கதாியும். அதில் ஒரு 

பிக்ஷு தியானத்தில் அமர்ந்திருந்த ஹபாது அவரது மூல ஆன்மா12 

சுகாவதி கசார்க்கத்திற்குச் கசன்று அங்குள்ள காட்சிகவளகயல்லாம் 

கண்டதாக உள்ளது. அங்ஹக அவர் ஒரு  ாவளக் கழித்து விட்டு 

பூவுலகுக்குத் திரும்பி வந்த ஹபாது ஆறு ஆண்டுகள் கழிந்திருந்தன. 

அவர் அங்குள்ளவற்வறகயல்லாம் கண்டாரா? ஆம், கண்டார். 

ஆனால் அவர் கண்டது அதனுவடய உண்வமயான  ிவல 

இல்வல. ஏன் அப்படி? ஏகனன்றால் அவ்வளவுக்கு அவருவடய 

படி ிவல உயர்ந்திருக்கவில்வல. அவருவடய  ிவலக்ஹகற்ற 

கபளத்த  ியதி தான் அவருக்கு காட்டப்பட்டது. ஏகனனில் அது 

ஹபான்றகதாரு கசார்க்கம் புத்த  ியதியின் உருவாக்கம். அவரால் 

அதன் உண்வமயான  ிவலவயக் காண முடியவில்வல. “எந்த 

தர்மமும் இறுதியானது அல்ல” என்பவதப் பற்றி  ான் கசான்ன 

தன் கபாருள் இது தான். 

 ல்ஹலாவரயும் தீஹயாவரயும்  ிர்ணயிக்கும் 

அளவுஹகால் கஜன்-ஷான்-கரன் தான் 

கபளத்த  ியதி என்றால் என்ன என்பது பற்றி புத்த மதத்திலுள்ள 

மக்கள் விவாதித்து வந்துள்ளனர். புத்த மதத்தில் குறிக்கப்பட்ட 

கபளத்த  ியதி தான் முழுவமயான  ியதி என்று  ம்புஹவாரும் 

உள்ளனர். உண்வமயில் அப்படி இல்வல. இரண்டாயிரத்வதந் 

நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சாக்கியமுனி ஹபாதித்த தர்மம் மிகக் 

                                                      
12
மூல ஆன்மா (யுவன்ஷன்): ஒருவாின் மூல ஆன்மாவவ, இரு கூறுகளாக, பிரதான 

உணர்வு (ஜூயுவன்ஷன்), துவண உணர்வு (ஃபூயுவன்ஷன்) என்றவாறு பிாிக்க 

லாம். சீன மரபுச் சிந்தவனயின்படி ஒருவாின் உடலில் உள்ள பல உறுப்புகவளப் 

பாதுகாத்து இயங்கச் கசய்வதற்கு பல ஜீவன்கள் உடலில் வசிக்கின்றன. 

(உதாரணமாக, கல்லீரல் சாியாக இயங்க அதனுடன் ஒரு ஜீவன் வசிக்கும்.) 
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கீழ் ிவலயில் இருந்த சாதாரண மக்களுக்கானது தான். ஆதிகால 

 ாகாிகத்திலிருந்து அப்ஹபாது தான் வளர்ந்திருந்த, மிக எளிய 

மனம் ககாண்டவர்களுக்காக ஹபாதிக்கப்பட்டது அது. அன்று அவர் 

குறிப்பிட்டிருந்த தர்மம் முடிவு கபறுகின்ற கால கட்டம் இன்று 

வந்து விட்டது. இப்ஹபாது மக்கள் அந்த பவழய தர்மத்வத பின்பற்ற 

முடியாது. தர்ம முடிவுக் கால13த்தில் ஆலயங்களில் உள்ள துறவிகள் 

மற்றவர்களுக்கு மீட்பு அளிப்பது கிடக்கட்டும், தங்கவளக் காத்துக் 

ககாள்வஹத கடினம். அன்று அந்தக் கால  ிவலவயக் கருத்தில் 

ககாண்டு கசய்யப்பட்ட தர்மம் தான் சாக்கியமுனி கசய்த 

உபஹதசம். தமது  ிவலயில் அவர் புாிந்து ககாண்டிருந்த கபளத்த 

 ியதிவய அவர் முழுவதாக கவளியிடவும் இல்வல. அவத 

மாற்றமின்றி அப்படிஹய வவத்துக் ககாள்வதும் முடியாத காாியம். 

சமுதாயம் வளர வளர மனித மனமும்  ாகாிகம் அவடந்து 

ககாண்டு வருகிறது. அஹத வழியில் சாதவன பழகுவது அன்று 

ஹபால் எளிவமயாக இருக்க முடியாது. புத்த மதத்தில் உள்ள தர்மம் 

கபளத்த  ியதிவய முழுவதுமாகத் கதாகுத்து விட முடியாது. 

கபளத்த  ியதியின் ஒரு சிறிய பகுதி தான் அது. கபளத்த பிாிவில் 

இன்னமும் ஹவறு பல உயர்ந்த சாதவன முவறகள் வழிவழியாக 

மக்களிவடஹய பயிலப்பட்டு வருகின்றன. வரலாற்றுக் காலம் 

கதாட்டு அந்த சாதவன முவறகள் ஒஹர ஒரு சீடருக்கு மட்டும் 

அளிக்கப்படுபவவ. கவவ்ஹவறு  ிவலகளுக்கு கவவ்ஹவறு 

 ியதிகள் உள்ளன. கவவ்ஹவறு பாிமாணங்களுக்கும் கவவ்ஹவறு 

 ியதிகள் உள்ளன. அவவ யாவும் கவவ்ஹவறு  ிவலகளிலும் 

கவவ்ஹவறு பாிமாணங்களிலும் ஹதான்றும் கபளத்த  ியதியின் 

கவவ்ஹவறு கவளிப்பாடுகஹள. புத்த  ிவலவய அவடவதற்கு 

எண்பத்து  ான்காயிரம் சாதவனமுவறகள் உள்ளதாகவும் சாக்கிய 

முனி கூறியுள்ளார். புத்த மதஹமா சுமார் பத்து வவககவளஹய 

                                                      
13
தர்ம முடிவுக் காலம்: இவத தர்ம இறுதிக் காலம் என்றும் குறிக்கிஹறாம். சாக்கிய 

முனிவாின் கூற்றுப்படி அவர் மவறந்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் தர்ம 

முடிவுக் காலம் கதாடங்குகிறது. அதன் பிறகு அவரது தர்மம் மூலம் மீட்பு கபற 

முடியாது. 
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குறிப்பிடுகிறது. ஃகஜன் (Zen) மதம், சுத்தாவாஸம், டியன்டய், 

அவதம்சகம் ( ுவாயான்), மற்றும் தாந்திாிகம் ஹபான்றவவஹய 

அவவ. இவற்றால் கபளத்த  ியதிவய முழுவமயாக எடுத்துக் 

காட்ட முடியாது. சாக்கியமுனிஹய கூட தமது தர்மத்வத முழுவம 

யாக கவளியிடவில்வல. அன்வறய மக்களின் ஏற்புத் திறனுக்கு 

தக்கவாறு ஒரு சிறிய பகுதிவயத் தான் அவர் ஹபாதித்தார். 

பின், கபளத்த  ியதி (ஃபா) என்பது என்ன? இந்தப் பிரபஞ்சத் 

தின் அடிப்பவடப் பண்பான கஜன்-ஷான்-கரன் தான் கபளத்த 

 ியதியின் மிக உயர்ந்த கவளிப்பாடு. அதுதான் மிக அடிப்பவட 

யான கபளத்த  ியதி. கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் கபளத்த  ியதி 

கவவ்ஹவறு வடிவங்கவள கவளிப்படுத்துகிறது, கவவ்ஹவறு 

 ிவலகளில் கவவ்ஹவறு விதமாக வழிகாட்டியாக விளங்குகிறது. 

தாழ்ந்த  ிவலயில் அதன் கவளிப்பாடும் சிக்கலானஹத. இந்த 

கஜன்-ஷான்-கரன் என்னும் பண்பு, காற்று, மரம், பாவற, மண், 

இரும்பு, எஃகு, மனித உடல் மற்றும் சடப்கபாருள்கள் அவனத்தின் 

நுண்ணணுக்களிலும் விரவி உள்ளது. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில்  

உள்ள எல்லாப் கபாருட்களுஹம ஐங்கூறு14களால் ஆனவவ என்று 

பண்வடய  ாளில் கூறப்பட்டது. அவவ அவனத்திலும் கஜன்-

ஷான்-கரன் என்பது விரவியுள்ளது. ஒரு சாதகர் சாதவனயில் 

அவடந்துள்ள படி ிவலயின் தன்வமவயப் கபாறுத்ஹத, அதாவது 

அவரால் எட்டக் கூடிய குறிப்பிட்ட  ிவலயில் கவளிப்படும்  

கபளத்த  ியதிவய மட்டுஹம அவர் புாிந்து ககாள்ள முடியும். 

கமாத்தத்தில், ஃபா ( ியதி) மிக பிரம்மாண்டமானது. மிகவும் 

உயர் ிவலயின் ஹகாணத்தில் அது மிகவும் எளிவமயானது. ஏகன 

னில் ஃபா ஒரு சதுரக்கூம்பின் (pyramid) வடிவவ ஒத்துள்ளது. 

அதன் உச்சியில் கஜன்-ஷான்-கரன் என்ற மூன்ஹற கசாற்களில் 

அவத அடக்கி விடலாம். கவவ்ஹவறு தளங்களில் கவளிப்படும் 

ஹபாது அது மிகுந்த சிக்கலானதாகிறது. உதாரணத்துக்கு மனிதவர 

எடுத்துக் ககாள்ஹவாம். மனித உடல் சிறிய பிரபஞ்சம் என்று டாவ் 

                                                      
14
ஐங்கூறுகள்: உஹலாகம், மரம்,  ீர், க ருப்பு மற்றும் மண். 
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பிாிவு கூறுகிறது. ஒருவருக்கு கபளதிக உடல் இருக்கிறது. 

எனினும் அந்த உடல் ஒன்றினாஹலஹய அவர் முழு மனிதர் ஆக 

மாட்டார். மனித உணர்வு, ஆளுவம, குணாதிசயம் மற்றும் மூல 

ஆன்மா ஆகியவவ அவனத்தும் ஹசரும்ஹபாது தான் அவர் ஒரு 

தனிமனிதராக, தனிப்பட்ட ஆளுவமயுடன் விளங்குகிறார்.  மது 

பிரபஞ்சம் அஹத ஹபால் தான். ஆகாய கங்வக15யும் மற்ற விண்மீன் 

பாவதகளும், உயிர்,  ீர் என இவவயவனத்தும் ககாண்டது தான் 

பிரபஞ்சம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ளவவ யாவும் சட இருப்பின் 

வடிவங்கஹள. அஹத சமயம் கஜன்-ஷான்-கரன் என்ற பண்வபயும் 

அது ககாண்டுள்ளது. சடவுலகின் ஒவ்கவாரு நுண்கூறும் இந்தப் 

பண்வப உவடயது. நுண்ணினும் நுண்ணிய கூறும் இந்தப் 

பண்வபக் ககாண்டுள்ளது. 

கஜன்-ஷான்-கரன் என்னும் இந்தப் பண்பு தான் பிரபஞ்சத் 

தில் எது  ல்லது எது தீயது என்று கணிக்கவல்ல அளவுஹகால். 

 ல்லது எது, தீயது எது? அவத தீர்மானிப்பது இதுதான். 

முன்காலத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட கட 16  என்பதும் இதுஹவ தான். 

இன்வறய சமூகத்தில் அறக றிககளல்லாம் மாறி சீர்குவலந்து 

கிடப்பது  ிதாிசனம். யாஹரனும் இன்வறக்கு ஹலய்ஃபங் 17 

ககாள்வகவயப் பின்பற்றினால் அவருக்கு மன ிவல சாியில்வல 

என்று முத்திவர குத்தி விடுவார்கள். ஆனால் 1950-60 கால 

கட்டத்தில் அவவர மன ிவல சாியில்லாதவர் என்று யார் 

கசால்லுவார்கள்? மானிட அறம் சார்ந்த தரங்களும், மதிப்பீடு 

களும்  ாளுக்கு  ாள் குவறந்து, சிவதந்து ககாண்ஹட ஹபாகின்றன. 

மக்கள் தன்னலஹம குறிக்ஹகாள் என்றாகி விட்டார்கள். அற்ப சுய 

லாபத்திற்காக பிறருக்குத் தீங்கிவழக்கிறார்கள். மற்றவருடன் 

ஹபாட்டியிடவும் எதிர்த்துப் ஹபாராடவும் எல்லாவித உபாயங் 

கவளயும் வகக்ககாள்ளுகிறார்கள். ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: இதவன 

இப்படிஹய கதாடர விடலாமா? ஒருவன் ஒரு தவறான காாியம் 

                                                      
15 
ஆகாய கங்வக: Milky Way எனப்படும் விண்மீன் கதாகுதி. 

16கட:  ல்விவனப் பயன்,  ற்ஹபறு,  ஹவற்று பாிமாணத்து கவண்கபாருள். 
17

 ஹலய் ஃபங் : 1950-60 ஆண்டுகளில் பிரபலமாக இருந்த சீன அறக றியாளர். 
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கசய்யும் ஹபாது  ீங்கள் அதவன சுட்டிக் காட்டினால் அவன் 

அதவன  ம்ப மாட்டான். தான் தவறான ஒன்வறச் கசய்கிஹறாம் 

என்ஹற அவன் உணர மாட்டான். சாிந்து விட்டிருக்கும் அறக றி 

யின் தரத்வத வவத்ஹத சிலர் தங்கவள மதிப்பிட்டுக் ககாள்வார் 

கள். மதிப்பிடும் அளவுஹகால் மாறி விட்டிருப்பதால் இவர்கள் 

தங்கவள மற்றவர்கவள விட உயர்வாகக் கருதிக்ககாள்வார்கள். 

மானிட அறக றிகள் எவ்வளவு தான் மாறினாலும் பிரபஞ்சத்தின் 

பண்பு மாறுவதில்வல. தீயவர்களிலிருந்து  ல்லவர்கவள இனம் 

பிாித்துக் காட்டுவது இந்த ஒஹர அளவுஹகால் தான். எனஹவ 

சாதகர்களாக இருப்பவர்கள் சாதாரண மக்களின் தரத்வதப் பின் 

பற்றாமல் பிரபஞ்சத்தின் பண்வபஹய பின்பற்ற ஹவண்டும். 

உண்வமயான மூல இருப்வப மீண்டும் கசன்றவடயும் சாதவன 

யில் முன்ஹனற்றமவடய  ீங்கள் விரும்பினால் இந்த அளவு 

ஹகாவல ஒட்டிஹய  டக்க ஹவண்டும். கஜன்-ஷான்-கரன் எனும் 

இந்தப் பிரபஞ்சப் பண்வப பின்பற்றினால் தான்  ீங்கள்  ல்ல 

மனிதராக முடியும். இந்தப் பண்பிலிருந்து விலகிச் கசல்பவர் தான் 

உண்வமயாகஹவ தீயவராவர். பணிபுாியும் இடத்திஹலா அல்லது 

சமூகத்திஹலா உங்கவளச் சிலர் ககட்டவர் என்று கசால்லக்கூடும். 

அதனால்  ீங்கள் ககட்டவர் என்றாகி விடாது.  ீங்கள்  ல்லவர் 

என்று சிலர் கசால்லலாம், ஆனால்  ீங்கள் உண்வமயில்  ல்ல 

வராக இல்லாமல் இருக்கலாம். சாதகரான  ீங்கள் பிரபஞ்சப் 

பண்புடன் ஒன்றிப் ஹபானால் டாவ்  ிவல எய்தப் கபறுவீர்கள். 

அத்தவன எளிய தத்துவம் இது. 

கஜன்-ஷான்-கரன் பழகும் ஹபாது டாவ் பிாிவில் கஜன் 

(சத்தியம்) எனும் தத்துவத்வத பண்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கிறார்கள். அதனால் தங்கள் இயல்வப வளப்படுத்துவதற்காக 

உண்வமஹய ஹபச ஹவண்டும், உண்வமயாகச் கசயல் புாிய 

ஹவண்டும், உண்வமயுள்ள மனிதர்களாக இருக்க ஹவண்டுகமன் 

றும் தங்கள் மூலமான சத்திய இருப்புக்குத் திரும்ப ஹவண்டும், 

சாதவன கசய்து பின்பு இறுதியில் சத்திய ஜீவனாக  ஹவண்டும் 

என்ற ஹ ாக்கில் அவர்கள் கஜன் தத்துவத்வத அனுசாிக்கின்றனர். 
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கரன் (கபாறுவம), ஷான் (கருவண) ஆகியவற்வறயும் அவர்கள் 

ஹசர்த்துக் ககாண்டுள்ளனர். எனினும் கஜன் என்பதற்ஹக அழுத்தம் 

ககாடுத்திருக்கிறார்கள். கஜன்-ஷான்-கரன் இல் உள்ள ஷான் 

என்னும் கருவண தத்துவத்திற்கு கபளத்த பிாிவு முக்கியத்துவம் 

அளிக்கிறது. ஏகனனில் ஷான் தத்துவ சாதவன, கனிந்த பாிவவ 

யும் கபரும் கருவணவயயும் உள்ளத்தில் உற்பத்தி கசய்கிறது. 

இதுஹபால் பாிவும் கருவணயும் வளரும் ஹபாது அவனத்துயிர் 

களின் துன்பத்வதயும் உணர முடியும். இவ்வாறு கபௌத்த பிாிவு 

அவனத்துயிர்களுக்கும் மீட்பு அளிக்க ஹவண்டும் என்னும் 

ஆர்வத்வத வளர்க்கிறது. கஜன், கரன் இரண்வடயும் அதுவும் 

ஏற்கிறது, எனினும் ஷான் தத்துவ சாதவனவயஹய முதன்வமப் 

படுத்துகிறது.  மது ஃபாலுன் தாஃபா, பிரபஞ்சத்தின் மிக உயர்ந்த 

தரத்தின் அடிப்பவடயில் அவமந்துள்ளதால், கஜன், ஷான், கரன் 

இவவ மூன்வறயுஹம ஒஹர சமயத்தில் பயில வவக்கிறது.  ாம் 

புாியும் சாதவன முவற மிகவும் மகத்தானது. 

சீஹகாங் வரலாற்றுக்கு முந்வதய கலாசாரம் 

சீஹகாங் என்பது என்ன? பல சீஹகாங் ஆசான்கள் இது பற்றிப் 

ஹபசுகிறார்கள்.  ான் கசால்வது அவர்கள் கசால்வதினின்றும் 

ஹவறானது. பல ஆசான்கள் தங்களுவடய  ிவலயிலிருந்து அது 

பற்றி ஹபசுகிறார்கள்.  ான் உயர் ிவல சீஹகாங் பற்றிய கருத்வத 

கூறுகிஹறன். அவர்கள் புாிந்து ககாண்டதிலிருந்து இது முற்றிலும் 

ஹவறானது. சில ஆசான்கள் சீஹகாங்கிற்கு  மது சீனாவில் 

இரண்டாயிரமாண்டுக் கால வரலாறு உண்டு என்கிறார்கள். 

மூன்றாயிரமாண்டுக் கால வரலாறு என்று கசால்ஹவாரும் உண்டு. 

மற்றும் சிலர் சீஹகாங் ஐந்தாயிரம் ஆண்டுக்காலத் கதான்வம 

உவடயது என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். அது ஏறக்குவறய  மது சீன 

 ாகாிகத்தின் காலத்திற்கு ஒப்பாகிறது. அகழ்வாராய்ச்சியின் 

அடிப்பவடயில் சிலர் ஏழாயிரம் ஆண்டுக் காலம் என்றும் 

கசால்வார்கள். இது  மது சீன வரலாற்றுக்காலத்திற்கும் முந்வதய 

வரலாற்வறச் ஹசர்ந்ததாகிறது. எப்படிப் பார்த்தாலும் சீஹகாங், 
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மானிட  ாகாிகத்துக்கு முந்வதயதாக இருக்க முடியாது 

என்றாகிறது. டார்வினின் பாிணாமக் ககாள்வகப்படி கசால்வ 

கதன்றால், மனித இனம்  ீர்வாழ் தாவரத்திலிருந்து  ீர்வாழ் 

பிராணிகளாகவும், பிறகு அவவ  ிலத்தில் வாழத் கதாடங்கி பிறகு 

மரங்களில் வாழத் தவலப்பட்டன எனவும் மீண்டும்  ிலத்திஹல 

மனிதக் குரங்குகளாகவும் இறுதியில் சிந்திக்கத் கதாிந்த 

கலாசாரமுள்ள மனிதர்களாகவும் மாறினர் என்றும் கசால்ல 

ஹவண்டும். அந்தக் கணக்கின்படி மானிட  ாகாிகம் ஹதான்றி 

பத்தாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஹமல் ஆகியிராது. இன்னும் 

பின்ஹனாக்கி பார்த்தால் முடிச்சுப் ஹபாட்டு கணக்கிடும் வழக்கம் 

கூட அப்ஹபாது வந்திருக்கவில்வல. இவலகளால் ஆவடயணிந்து, 

அம்மனிதர்கள் பச்வச மாமிசம் உண்டார்கள். இன்னும் பின்னால் 

ஹ ாக்கினால் மனிதர்கள் காட்டுமிராண்டிகளாக இருந்தார்கள். 

தீவயப் பயன்படுத்தக் கூட அவர்களுக்கு கதாிந்திராது. 

பிறிகதாரு சர்ச்வசக்குாிய விஷயத்வத  ாம் காண்கிஹறாம். 

 மது மனித  ாகாிக வரலாற்றுக்கு மிகவும் முந்வதய காலத்வதச் 

ஹசர்ந்த சில கலாசாரச் சின்னங்கள் உலகில் பல இடங்களில் 

கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. இந்தப் பண்வடய சின்னங்கள் மிக 

முன்ஹனற்றமவடந்த ஹ ர்த்தியான கவலப்பவடப்புகளாக உள்ளன. 

கவல ஹ ாக்கில் காணும் ஹபாது அவற்றின் தரம் மிகவும் 

உயர்ந்ததாக உள்ளது.  வீன மனித இனம் பவடக்கும் கவலப் 

கபாருட்ககளல்லாம் அந்த முன்ஹனாாின் வக வண்ணத்தின்  கல் 

தான். அவர்களின் பவடப்புகள் ஒப்பற்ற கவல மதிப்புள்ளவவ. 

அந்தத் கதால்கபாருட்கஹளா நூறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு, பல்லா 

யிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு, ஏன், பல ஹகாடி ஆண்டுகளுக்கும் 

முற்பட்டவவ. ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: இன்வறய சாித்திரத்வத 

அவவ ஏளனம் கசய்வதாக இல்வலயா? ஆனால் இதில் ஒன்றும் 

 வகப்பதற்கில்வல. மனித இனம் எப்ஹபாதும் தன்வனச் சீர் 

திருத்திக் ககாண்ஹட வந்திருக்கிறது, தன்வனத் தாஹன மறுபாி 

சீலவன கசய்தவாஹற இருக்கிறது. சமூகம் இப்படித் தான் 
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வளருகிறது. முதலில் புாிந்து ககாண்டவவகயல்லாம் முழுவதும் 

சாியாகத் தான் இருக்க ஹவண்டும் என்பதில்வல. 

“வரலாற்றுக்கு முந்வதய பண்பாடு” என்று பலர் ஹகள்விப் 

பட்டிருக்கலாம். “வரலாற்றுக்கு முந்வதய  ாகாிகம்” என்றும் 

கசால்லப்படுகிறது.  ாம் வரலாற்றுக்கு முந்வதய  ாகாிகம் பற்றிப் 

ஹபசுஹவாம். இந்த பூமியில் ஆசியா, ஐஹராப்பா, கதன் அகமாிக்கா, 

வட அகமாிக்கா, ஓஷியானியா, ஆஃப்ாிகா, மற்றும் அண்டார்டிகா 

என்ற கண்டங்கள் உள்ளன. புவி இயல் வல்லுனர்கள் இவற்வற 

பூகண்டம் என்பர். இந்தக் கண்டங்கள் உருவானதிலிருந்து இன்று 

வவர பல ஹகாடிக் கணக்கான ஆண்டுகள் கடந்து விட்டன. அஹ க 

கண்டங்கள் கடலாழத்திலிருந்து எழும்பி வந்துள்ளன, பல கண்டங் 

கள் கடலின் அடிஹய மூழ்கியும் ஹபாயின. இன்றுள்ளபடி  ிவலப்ப 

தற்கு பல ஹகாடிக் கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளன. பல 

சமுத்திரங்களில்,  ீாின் அடிஹய பண்வடய க டிதுயர்ந்த கபாிய 

கட்டிடங்கள் கண்டுபிடிக்கப் பட்டுள்ளன. இந்தக் கட்டிடங்கள் மிக 

அழகாய் கவலத்திறஹனாடு சவமக்கப் பட்டுள்ளன. இவவ  ம் 

 வீன மானிட கலாசார பரம்பவரவயச் ஹசர்ந்தவவஹய அல்ல. 

ஆக, இவவ கடலடிஹய மூழ்குவதற்கு முன்ஹப சவமக்கப் பட்டிருக்க 

ஹவண்டும். பல ஹகாடிக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் யார் 

இவற்வற உருவாக்கியிருப்பார்கள்?  மது மனித இனம் அப்ஹபாது 

குரங்குகளாகக் கூட இருக்கவில்வலஹய, மிகுந்த அறிவுத்திறன் 

ஹதவவப்படும் இத்தவகயவற்வற  ாம் எப்படி உருவாக்க 

முடிந்திருக்கும்? உலககங்கிலுமுள்ள கதால்லியல் வல்லுனர்கள் 

ட்ாிஹலாவபட் (trilobite) என்னும் ஓர் உயிர்ப்கபாருள் முன்னர் 60 

ஹகாடியிலிருந்து 26 ஹகாடி ஆண்டுகளுக்கிவடஹய இருந்ததாகக் 

கண்டு பிடித்துள்ளார்கள். இந்த உயிர்ப்கபாருள் 26 ஹகாடி ஆண்டு 

களுக்கு முன் மவறந்து விட்டது. ஓர் அகமாிக்க விஞ்ஞானி 

ட்ாிஹலாவபட்டின் புவதபழமம் ஒன்வறக் கண்டு பிடித்திருக்கிறார். 

அதில் மனிதக் காலடிச்சுவடு பதிந்திருக்கிறது. காலணி அணிந் 

திருந்த ஒரு மனிதனின் அடிச்சுவடு மிகத் கதளிவாக அதில் 

பதிந்திருக்கிறது. இது  மது வரலாற்றாளர்கவள ஏளனம் 
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கசய்வதாக இல்வலயா? டார்வினின் பாிணாமக் ககாள்வகயின் 

படி, 26 ஹகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் எப்படி மனிதர்  இருந்திருக்க 

முடியும்? 

 கபரு (Peru)  கர பல்கவலக் கழகத்தின் அருங்காட்சியகத்தில் 

மனித உருவம் கபாறிக்கப்பட்ட பாவற ஒன்று உள்ளது. 

ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்ததில் இந்த உருவம் முப்பதாயிரம் ஆண்டு 

களுக்கு முன் கபாறிக்கப்பட்டகதன்று கதாிய வருகிறது. இந்த 

மனித உருவம் உவடயணிந்து கதாப்பியும் காலணியுமாகக் 

காட்சியளிக்கிறது. அத்துடன் வகயில் கதாவலஹ ாக்கி ஒன்வற 

வவத்துக் ககாண்டு இந்த மனிதன் விண்வண ஆராய்ந்து 

ககாண்டிருக்கிறான். முப்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் மக்கள் 

க சவு எப்படி கசய்திருப்பார்கள்? எப்படி ஆவடயணிந்திருக்க 

முடியும்?  ம்பஹவ முடியாதபடி அவன் வகயில் ஒரு கதாவல 

ஹ ாக்கியுடன் வானகவளிவய ஆராய்ந்து ககாண்டிருக்கிறான். 

வானவியல் குறித்த அறிவும் அவனுக்கு இருக்கிறது.  ாகமல்லாம் 

ஐஹராப்பியரான கலிலிஹயா தான் கதாவலஹ ாக்கிவய கண்டு 

பிடித்தார் என்று  ிவனத்துக் ககாண்டிருக்கிஹறாம். அதுவும் 

கவறும் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் என்று கணிக்கப் 

பட்டுள்ளது. முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் யார் தான் 

கதாவலஹ ாக்கிவயக் கண்டு பிடித்திருக்க முடியும்? இன்னமும் 

எத்தவனஹயா விடுபடாத புதிர்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, 

பிரான்ஸ், கதன் ஆப்பிாிக்கா மற்றும் ஆல்ப்ஸ் மவலப்பகுதியில் 

பல குவககளில் தீட்டப்பட்ட சுவஹராவியங்கள் தத்ரூபமாக 

உயிஹராட்டத்துடன் காணப்படுகின்றன. அந்தச் சித்திரங்களில் 

உள்ள உருவங்கள், கனிமப்கபாருள் ககாண்டு கசய்த வண்ணங்கள் 

தீட்டப்பட்டு எழில் மிகுந்து காணப்படுகின்றன. அதிலுள்ள 

மனிதர்கள் அணிந்துள்ள அந்தக் கால உவட, இறுக்கமான காற் 

சட்வடயுடன் ஹமனாட்டு உவட ஹபால் உள்ளது. அதில் சிலர் 

புவகபிடிக்கும் குழாவயக் வகயில் வவத்துக் ககாண்டிருக்கிறார் 

கள். சிலர் வகத்தடி பிடித்துக் ககாண்டு, கதாப்பி அணிந்திருக் 

கிறார்கள். பல ஹகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன் குரங்குகள் இத்தவகய 



 

 

25 

 

கவலப்பண்ஹபாடு கூடிய முன்ஹனறிய  ிவலவய எப்படி 

அவடந்திருக்க முடியும்? 

மிகப் புராதன காலத்வதச் ஹசர்ந்த மற்ஹறார் உதாரணம்: 

ஆஃப்ாிக்காவின் ஹககபான் (Gabon) குடியரசில் யுஹரனியம் தாது 

கிவடக்கிறது. இந்த  ாடு அவ்வளவாக வளர்ச்சியுறாத  ாடு. அது 

தானாகஹவ யுஹரனியத்வத உற்பத்தி கசய்து மற்ற  ாடுகளுக்கு 

ஏற்றுமதி கசய்ய முடியாது. 1972ஆம் ஆண்டில் ஒரு பிகரஞ்சு 

உற்பத்தியாளர் அதன் யுஹரனியத்வத இறக்குமதி கசய்தார். 

ஹசாதவனச்சாவலயில் பாிஹசாதித்ததும் அந்த யுஹரனியம் ஏற் 

கனஹவ தாது பிாிக்கப்பட்டு உபஹயாகிக்கப் பட்டது என்று கதாிய 

வந்தது. இது விசித்திரமாகப் படஹவ பல  ாட்டு விஞ்ஞானிகள் 

அங்கு ஆய்வதற்காக அனுப்பப்பட்டனர். அந்தச் சுரங்கம் இருந்த 

இடத்தில் முன்பு ஒரு மிகப் கபாிய அணு உவலக் கூடம் மிகுந்த 

சாதுாியமாக வடிவவமக்கப் பட்டிருந்தது என்பவதக் கவடசியில் 

கண்டு பிடித்தார்கள்.  மது இன்வறய  வீன மக்கள் இது ஹபால் 

ஒன்வறச் கசய்யஹவ முடியாது. இது எப்ஹபாது கட்டப்பட்டது? 

இருநூறு ஹகாடி வருடங்களுக்கு முன்பு அவமக்கப்பட்டது. 

பின்னர் ஐந்து லட்சம் ஆண்டுகள் வவர அது உபஹயாகத்தில் 

இருந்ததாம். பிரம்மாண்டமான இலக்கங்கள்! டார்வினின் பாிணாமக் 

ககாள்வகயின் அடிப்பவடயில் விளக்கஹவ முடியாத விஷயம் 

இது. பல உதாரணங்கள் இது ஹபான்று உள்ளன.  மது  

விஞ்ஞான-கதாழில் நுட்ப குழுக்களின் இந்த கண்டுபிடிப்ஹப  மது 

தற்கால பாட புத்தகங்கவளகயல்லாம் மாற்றி எழுத ஹவண்டிய 

அவசியத்வத வலியுறுத்த ஹபாதுமானது. மனித குலத்தின் 

சம்பிரதாய மனப்ஹபாக்கு ஒரு முவறவமவய வகுத்து உருவாக்கி 

விட்டகதன்றால் புதிய கருத்துக்கவள ஏற்பது மிகக் கடினமாகி 

விடுகிறது. சத்தியம் கவளித்ஹதான்றும் ஹபாது மக்கள் அவத 

ஏற்கத் துணியாமல் தன்னியல்பாய் மறுத்து விடுகிறார்கள். மரபு 

வழியிஹலஹய ஊறிய மனப்பாங்கினால் இத்தவகய கண்டு 

பிடிப்புகவள இதுவவர சீராகத் கதாகுத்து வவக்கவில்வல. 

இப்படித்தான் மனிதாின் கருத்துகள் வளர்ச்சியில் பின்தங்கி 
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விடுகின்றன. ஏற்கனஹவ கண்டு பிடிக்கப் பட்டிருந்தும் இன்னும் 

அவவ பலரறிய பரவலாக கவளியில் ககாண்டு வரப் படவில்வல. 

அது பற்றி ஹபசப் புகுந்ஹதாமானால் அகதல்லாம் மூடத்தனம் 

என்று கசால்லி புறந்தள்ளி விடுவதற்கு சிலர் இருப்பார்கள். 

துணிவுள்ள பிற ாட்டு விஞ்ஞானியர் பலர் இவத வரலாற் 

றுக்கு முந்வதய கலாசாரகமன்றும் இப்ஹபாவதய மானிட இனம் 

ஹதான்றும் முன்ஹப இருந்தகதன்றும் கவளிப்பவடயாக அங்கீகாித் 

துள்ளனர். அதாவது, தற்ஹபாவதய மனித  ாகாிகத்திற்கு முன்பாக 

பல கால கட்டங்களில் பல மனித  ாகாிகங்கள் ஹதான்றியுள்ளன. 

அகழ்ந்கதடுத்துள்ள சில கதால்கபாருட்கவளப் பார்க்கும் ஹபாது 

அவவ ஒஹர காலத்து  ாகாிகத்வத மட்டுஹம ஹசர்ந்தது அல்ல 

என்பதும் புலனாகிறது. ஒவ்கவாரு முவற மனித  ாகாிகம் 

அழிவவடயும்ஹபாதும் ஒரு சில மனிதர்கள் மட்டும் உயிர் தப்பி 

ஆதிகுடி ஹபால் வாழ்க்வகவய  டத்தினார்கள் என்று இதனால் 

 ம்பப் படுகிறது. பிறகு அவர்கள் படிப்படியாக பல்கி புதிய மனித 

இனமாக, புதிய  ாகாிகத்வத கதாடங்கியிருக்கின்றனர். பின்னர் 

அந்த இனமும் ஒரு முடிவிற்குக் ககாண்டு வரப்பட்டு மீண்டும் ஒரு 

புதிய  ாகாிகம் கதாடங்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு திரும்பத் 

திரும்ப கவவ்ஹவறு கால கட்டங்களில் மாறுதல்கள்  ிகழ்ந்த 

வண்ணம் உள்ளன. சடப்கபாருளின் இயக்கம் சில குறிப்பட்ட 

விதிகவள அனுசாிப்பதாக இயற்பியல் வல்லுனர்கள் கூறுகின்றனர். 

 மது பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் விவளயும் மாற்றங்களும் கூட சில 

குறிப்பிட்ட விதிகளுக்குட்பட்டவவஹய. 

 மது பூமியாகிய கிரகம் இந்த பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சத்தி 

லும் ஆகாயகங்வக என்னும் பால்வீதியிலும் எல்லாக் காலத்திலும் 

சிக்கலின்றி சுழன்று ககாண்டு வந்திருக்கும் என்பது அசாத்தியம். 

அது ஹவகறாரு கிரகத்துடன் ஹமாதியிருக்கக் கூடும் அல்லது ஹவறு 

ஏஹதனும் பிரச்சிவனகளில் சிக்கி மாகபரும் அழிவவ ஹ ாக்கிச் 

கசன்றிருக்கலாம்.  மது உயர் ிவல சக்தியின் மூலம் பார்க்கும் 

கபாழுது அப்படித்தான் விஷயங்கள் அவமந்திருக்கும் என்று 

கதாிகிறது. ஒருமுவற  ான் கவனமாக நுணுகி ஆராய்ந்து மனித 
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இனம் எண்பத்ஹதாரு முவற முற்றாக ஹபரழிவிற்கு உள்ளாகியிருப் 

பவதக் கண்டறிந்ஹதன். முந்வதய  ாகாிகத்திலிருந்து ஒரு சிலர் 

மட்டும் பிவழத்து அடுத்த காலகட்டத்தில் அடிகயடுத்து வவத்து 

மறுபடியும் ஆதிகால வாழ்க்வகவயத் கதாடங்குவர். மக்கள் 

கதாவக கபருகியதும் மீண்டும் ஒரு மனித  ாகாிகம் ஹதான்றும். 

எண்பத்ஹதாரு முவற மானிட இனம் இத்தவகய மாறுதல்களுக்கு 

உள்ளாகியிருக்கிறது. கவடசி வவர  ான் இன்னும் ஆராய்ந்து 

பார்க்கவில்வல. அண்ட சராசர ஹ ரங்கள், பூமியின் அனுகூல 

 ிவல, மற்றும் மானிட இவசவு பற்றிகயல்லாம் சீன மக்கள் 

ஹபசுவதுண்டு. பிரபஞ்சத்தின் கவவ்ஹவறு மாறுதல்களும் கவவ்ஹவறு 

பிரபஞ்ச கால கட்டங்களும் சாதாரண மானிட சமூகத்தில் கவவ் 

ஹவறு சூழ் ிவலகவள உண்டாக்கும். கபளதிக இயலின் படி சடப் 

கபாருளின் இயக்கம் குறிப்பிட்ட விதிகளுக்குட்பட்டது என்பர். 

பிரபஞ்சத்தின் இயக்கமும் அவ்வாறு தான். 

வரலாற்றுக்கு முந்வதய  ாகாிகத்திற்கு  ாம் ஹமஹல குறிப் 

பிட்ட ஆதாரஹம இன்வறய  ம் மனித இனம் கண்டு பிடித்ததல்ல 

சீஹகாங் என்பவதயும் உங்களுக்குச் கசால்லும். மிகத் கதான்வம 

யான ஒரு காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதுவும் ஒரு வரலாற் 

றுக்கு முந்வதய  ாகாிகஹம. கபளத்த நூல்களிலும் இது சம்பந்த 

மான குறிப்புகள் காணப் படுகின்றன. சாக்கியமுனி தாம் பல 

ஹகாடி கல்ப18ங்களுக்கு முன்பாக சாதவன புாிந்து முழுவம கண்ட 

தாக ஒருமுவற கூறியிருக்கிறார். ஒரு கல்பத்தில் எத்தவன 

ஆண்டுகள் உள்ளன? ஒரு கல்பம் என்பது பல ஹகாடி ஆண்டு 

கவளக் குறிக்கும். இது முற்றிலும் வியப்புக்குாியதாக இருக்கிறது. 

இது உண்வம என்றால் மனிதகுல வரலாற்றுக்கும் பூமியின் 

மாற்றங்களுக்கும் இது கபாருந்துகிறது அல்லவா? அத்துடன் 

சாக்கியமுனி, அவருக்கு முன் ஆறு ஆதிபுத்தர்கள் இருந்தார்கள் 

என்றும், அவருக்கு ஆசான்கள் இருந்தார்ககளன்றும், அவர்களும் 

பல ஹகாடி கல்பங்களுக்கு முன்ஹப சாதவனயில்  ிவறவு கபற்றவர்கள் 

                                                      
18
கல்பம் (ஜிஹய): இருநூறு ஹகாடி வருட காலத்வதக் குறிக்கும். இங்ஹக ஒரு கபாிய 

எண்ணிக்வகயிலான கால அளவவ விளக்கும் வவகயில் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. 
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என்றும் கூறியுள்ளார். இவவகயல்லாம் உண்வமகயன்றால் அது 

ஹபான்ற பரம்பவர முவறயில் கமய்யான சாதவனமுவற,  ம் 

சமூகத்தில் இப்ஹபாதும் கற்பிக்கப்படுகிறதா? என்வனக் ஹகட்டால் 

ஆம் என்ஹபன். ஆனால் அவர்கவளப் பார்ப்பது அாிது. இன்று 

ஏமாற்று சீஹகாங், ஹபாலி சீஹகாங் மற்றும் ஆவிகளின் பிடியில் 

உள்ள மனிதர்களின் சீஹகாங் என தான்ஹதான்றித்தனமான பல 

பயிற்சிகள் மக்கவள ஏமாற்றுவதற்ககன்ஹற ஏற்பட்டுள்ளன. 

உண்வமயான சாதவன பயிற்சிகவள விட அவவ பல மடங்கு 

அதிகாித்து விட்டன. உண்வமயான சாதவன எது, ஹபாலியானது 

எது என்று பிாித்துப் பார்ப்பஹத கடினமாகி விட்டது. உண்வம 

யானவதக் காண்பதும் ஹதர்ந்கதடுப்பதும் எளிதாக இல்வல. 

அத்துடன், சீஹகாங் மட்டுஹம கதான்றுகதாட்டு வழங்கப்பட்டு 

வருகின்ற ஒன்று என்பதில்வல. டய்ஜி19,  தூ, லுஹவாஷு, எட்டு 

சின்னங்கள் 20மற்றும் ஹஜாயீ 21  ஆகியவவயும் வரலாற்றுக்கு முந் 

வதய காலத்திலிருந்து  மக்கு வழிவழியாக வந்து ஹசர்ந்துள்ளன. 

ஆக, இன்வறய சராசாி மனிதாின் கண்ஹணாட்டத்தில் இவற்வறப் 

பார்த்தால்  ம்மால் சாியாகப் புாிந்து ககாள்ளஹவ முடியாது. ஒரு 

சாதாரண  பாின்  ிவலயில், ஹ ாக்கில், மன அவமப்பில் இருந்து 

உண்வமயான விஷயங்கவளப் புாிந்து ககாள்ளஹவ முடியாது. 

சீஹகாங் என்பது உண்முகப் பயிற்சியாகும் 

இத்தவன க டிய வரலாறு ககாண்ட சீஹகாங் எதற்காக 

ஏற்பட்டது? இஹதா எல்ஹலாருக்கும் கசால்கிஹறன்.  ாம் கபளத்த 

பிாிவில் மகா மார்க்கத்வத கவடப்பிடிப்பவர்கள், எனஹவ புத்த 

 ிவலவய அவடவஹத  மது இலக்கு என்பது கதளிவு. டாவ் 

                                                      
19
டய்ஜி: டாவ் பிாிவின் சின்னம், ஹமவல ாடுகளில் யீன்-யாங் சின்னம் என்று 

பிரபலமாக அறியப்படுகிறது. 
20
 தூ, லுஹவாஷு,எட்டு சின்னங்கள்: பண்வடய சீனாவில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட 

வரலாற்றுக்கு முன்பான வவரபடங்கள், இயற்வகயின் மாறுதல்கவளத் கதாிவிப்பவவ.  
21
ஹஜாயீ: ஹஜா அரச பரம்பவரயின் காலத்திய (கி.மு.1100-கி.மு.221)  ஹசாதிட நூல்.  
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 ிவலவய அவடவஹத டாவ் பிாிவினாின் குறிக்ஹகாள். “புத்த 

 ிவல” என்பது மூட  ம்பிக்வக அன்று. புத்தர் என்பது பண்வடய 

இந்திய கமாழியான சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள கசால். சீனாவில் 

அறிமுகமான ஹபாது அச்கசால் “ஃஹபாடுஓ” என்று வழங்கப் 

பட்டது. சிலர் அவத “ஃபுடு” என்றும் கூறினர்.  ாளவடவில்  ம் 

சீன மக்கள் அதிலிருந்து ஒரு கசால்வல  ீக்கி விட்டு “ஃஹபா” 

என்று அவழக்கலாயினர். சீன கமாழியில் அதன் கபாருள் என்ன? 

ஞான ஹபாதம் கபற்றவர் என்பது அதன் கபாருள். உண்முக 

சாதவனயின் மூலம் கமய்ஞானம் கபற்றவர் என்று அர்த்தம். 

இதில் மூட  ம்பிக்வக என்ன இருக்கிறது? 

எல்ஹலாரும் சற்று சிந்தித்துப் பாருங்கள்: சாதவன புாிவதன் 

மூலம் ஒருவர் அசாதாரண ஆற்றல்கவளப் கபற முடியும். உலகில் 

இன்று ஆறு வவக ஆற்றல்கள் அங்கீகாிக்கப் பட்டுள்ளன. 

எனினும் அத்துடன் அது முடிந்து விடவில்வல. அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் பத்தாயிரத்துக்கும் ஹமற்பட்டவவ என்ஹபன். ஒருவ 

ரால் வககால்கவள  கர்த்தாமல் இங்ஹக உட்கார்ந்தவாஹற, 

பிறரால் வககால்கவளப் பயன்படுத்தியும் கசய்ய முடியாதவற்வற 

கயல்லாம் கசய்ய முடிகிறது. இவரால் பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்கவாரு 

பாிமாணத்தின் உண்வமவயயும் பார்க்க முடிகிறது. ஒரு சாதாரண 

மனிதாின் கண்ணுக்ககட்டாத பிரபஞ்ச உண்வமவயயும் பல 

விஷயங்கவளயும் இவரால் பார்க்க முடியும். இவர் உண்முக 

சாதவனயின் மூலம் டாவ்  ிவலவய அவடந்தவர் இல்வலயா? 

ஞான ஒளி கபற்ற மகான் அல்லவா இவர்? இவவர கமய்ஞானி 

என்றவழப்பது சாிஹய அல்லவா? பண்வடய இந்திய கமாழியில் 

இவவர புத்தர் என்பார்கள். அதுஹவ சாி. சீஹகாங் அதற்காகத் தான் 

ஏற்பட்டுள்ளது. 

சீஹகாங் பற்றிச் கசால்லும் ஹபாது, “ஹ ாய் எதுவும் இல்வல 

என்றால் யார் சீஹகாங் பழகுவார்கள்?” என சிலர் கூறலாம். இதன் 

கபாருள், ஹ ாய் தீர்ப்பதற்குத் தான் சீஹகாங் பயிற்சி என்றாகிறது. 

இது மிக மிக ஹமஹலாட்டமான கருத்து. இது உங்கள் தவறல்ல, 

ஏகனனில் பல ஆசான்கள் ஹ ாய் தீர்த்தல், உடல்  லம் ஹபணுதல் 
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ஆகியவற்வறஹய கசய்து வருகிறார்கள். அவர்கள் ஹ ாய் சிகிச்வச, 

ஆஹராக்கியம் என்பவதப் பற்றிஹய ஹபசுகிறர்கள். உயர்ந்த 

 ிவலக்கான சாதவனவய யாருஹம ஹபாதிப்பதில்வல. இதனால் 

அவர்களுவடய பயிற்சி  ல்லதல்ல என்று அர்த்தமில்வல. 

ஆஹராக்கியத்வதப் பற்றி ஹபாதிப்பதும் சீஹகாங் பயிற்சிவய 

பிரபலப் படுத்துவதும் தான் அவர்களுவடய லட்சியம். உயர் ிவல 

யில் சாதவன புாிய விரும்புவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் 

அது ஹபான்ற ஆர்வம் ககாண்டவர்கள் பயில ஹவண்டிய சாியான 

வழிமுவறகள் அவர்களுக்குக் கிவடப்பதில்வல. இதனால் பல 

துன்பங்களும் பிரச்சிவனகளும் விவளகின்றன. உயர் ிவலயில் 

உண்வமயான சாதவன கற்பிப்பதில் பல மகத்துவமான விஷயங் 

கள் அடங்கியுள்ளன என்பது சாிதான். அதனால் தான் மக்களுக் 

கும் சமூகத்திற்கும்  ாம் கபாறுப்ஹபற்க ஹவண்டியுள்ளது. சாதவன 

பற்றிய  மது ஹபாதவனயின் விவளவு கமாத்தத்தில்  ன்வம 

பயப்பதாகஹவ இருக்கிறது. சில விஷயங்கள் மிக ஆழமானவவ. 

இவற்வற விளக்கும் ஹபாது மூட  ம்பிக்வக ஹபால் ஹதான்றும். 

ஆயினும் இயன்றவவர  ாம்  வீன அறிவியலின் துவணயுடன் 

அவற்வற விளக்குஹவாம். 

குறிப்பிட்ட சில விஷயங்கவளப் பற்றிப் ஹபசினால் அவத மூட 

 ம்பிக்வக என்பார் சிலர். ஏன் அப்படி? விஞ்ஞானத்தால் ஏற்றுக் 

ககாள்ளப் படாதவற்வற, தன்னுவடய அனுபவத்தில் உணர 

முடியாதவற்வற, அல்லது இருக்க முடியாது என்று தனக்கு 

ஹதான்றுபவற்வற எல்லாம் மூட  ம்பிக்வககயன்றும் கற்பவன 

என்றும் ககாள்வஹத அத்தவகஹயாாின் மனப்ஹபாக்கு. இந்த 

மனப்ஹபாக்கு சாிதானா? எவத விஞ்ஞானம் அங்கீகாிக்கவில்வலஹயா 

அல்லது அதனுவடய வளர்ச்சிக்கு அப்பாற்பட்டது எதுஹவா 

அவதகயல்லாம் மூட  ம்பிக்வக என்றும் கற்பவன என்றும் 

முத்திவர குத்தி விடுவதா? அப்படிகயன்றால் இந்த  பஹர மூட 

 ம்பிக்வகயும் கற்பவனயும் உவடயவரல்லவா? இது ஹபான்ற 

மனப்ஹபாக்கு இருந்தால் விஞ்ஞானம் எப்படி வளரும்? மனித 

சமூகம் கூட முன்னுக்கு வர முடியாது.  மது விஞ்ஞானமும் 
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கதாழில் நுட்பமும் கண்டு பிடித்தவவ எல்லாம் கடந்த கால மக்கள் 

அறியாதவவ. இவவ எல்லாம் மூட  ம்பிக்வக என்று கருதப்பட்டி 

ருக்குமாயின் வளரஹவ முடிந்திருக்காது. சீஹகாங் மூட  ம்பிக்வக 

அல்ல. கபரும்பாஹலார் சீஹகாங் பற்றி அறிந்திராததால் அவத 

கற்பவன என்று கருதுகிறார்கள். இப்ஹபாது அறிவியல் கருவிகள் 

மூலமாக ஒரு சீஹகாங் ஆசானின் உடலில் அதம ஒலி அதிர்வவலகள், 

அதீத ஒலி அதிர்வவலகள், மின்காந்த அவலகள், அகச் சிவப்புக் 

கதிர்கள், புறஊதா கதிர்கள், காம்மா கதிர்கள்,  ியூட்ரான்கள், 

அணுக்கள், தாதுக்கூறுகள் ஹபான்றவவ இருப்பது கண்டு பிடிக்கப் 

பட்டுள்ளது. இவவகயல்லாம் கபளதிக உலவகச் ஹசர்ந்தவவ 

தாஹன? இவவயும் சடப்கபாருட்கஹள. எல்லாஹம சடப் கபாருளால் 

ஆனவவ தாஹன. மற்ற கால ஹதசங்களும் கூட சடப்கபாருளா 

ஹலஹய உருவானவவ அல்லவா? சீஹகாங் மூட  ம்பிக்வகயானது 

என்று எப்படி முத்திவர குத்த முடியும்? அது புத்த  ிவல 

அவடவற்கான சாதவன முவற என்பதால் அதில் மகத்தான பல 

விஷயங்கள் அடங்கியுள்ளன.  ாம் அவவ எல்லாவற்வறயும் 

விளக்குஹவாம். 

சீஹகாங் இத்தவகய தன்வம ககாண்டது எனின் இதற்கு 

சீஹகாங் என்று ஏன் கபயாிட ஹவண்டும்? கசால்லப் ஹபானால் 

இது சீஹகாங் என்ஹற அவழக்கப் படவில்வல. பின் என்னகவன்று 

அவழக்கப்பட்டது? சாதவனப் பயிற்சி என்று அது அவழக்கப் 

பட்டது. பண்படுத்தும் சாதவன பயிற்சி தான் அது. அதற்கு மற்ற 

கபயர்களும் உண்டு. என்றாலும் அது கபாதுவாக ஆன்மீக 

அல்லது உண்முக சாதவன என்ஹற கசால்லப்பட்டது. பின் ஏன் 

அது சீஹகாங் என்ற கபயரால் கசால்லப்பட ஹவண்டும்? இருபது 

வருடங்களுக்கும் ஹமலாக சீஹகாங், சமூகத்தில் பரவ ஊக்குவிக்கப் 

பட்டு வந்துள்ளது கதாிந்த விஷயஹம. அது முதலில் சீனாவின் 

கபரும் கலாசாரப் புரட்சியின் 22  இவடஹய ஹதான்றியது. பின்னர் 

                                                      
22
கபரும் கலாசாரப் புரட்சி (Great Cultural Revolution): 1966-1976 ஆண்டுகளில் 
சீனாவின் பரம்பவர விழுமியங்கவளயும் பண்பாடுகவளயும் தகர்க்கும் வண்ணம் 

சீனாவில்  டந்த சீன கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் இயக்கம். 
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அதன் உச்சக் கட்ட பிரபலத்வத அவடந்தது. இடதுசாாிக் 

ககாள்வக ஹமஹலாங்கி இருந்த அந்தக் கால கட்டத்வத 

 ிவனத்துப் பாருங்கள். வரலாற்றுக்கு முந்வதய  ாகாிகங்களின் 

ஹபாது சீஹகாங் என்ன கபயர்கள் ககாண்டு அவழக்கப் 

பட்டகதன்று  ாம் கசால்ல மாட்ஹடாம். பின்னர் அதன் வளர்ச்சி 

காலத்தில் இந்த மனித சமுதாயம்  ிலபிரபுத்துவ முவறயின் 

ஆதிக்கத்திற்கு வந்திருந்தஹபாது அதன் அப்ஹபாவதய கபயர்களும் 

அதற்ஹகற்றவாஹற அவமந்திருந்தன. மத சம்பந்தமான மார்க்கங்க 

ளின் கபயர்களும் கபாதுவாக மத உணர்வுகள் தூக்கலாகத் 

கதாியும்படியான கபயர்களாக இருந்தன. டாவ் மார்க்க மகா 

சாதவன, வஜ்ராின் தியானம், புத்த தர்மத்தின் சாதனா மார்க்கம், 

அர் த மார்க்கம், ஒன்பது வித உண்முக ரசவாதம் ஹபான்ற 

கபயர்கள். கலாசாரப் புரட்சி காலத்தில் இது ஹபான்ற கபயர்கள் 

எல்லாம் கண்டனத்திற்கு ஆளாவவதக் ஹகட்பாஹனன்! அன்வறய 

சீஹகாங் ஆசான்கள், கபாதுமக்கள் ஹ ாய்  ீங்கி ஆஹராக்கியமும் 

உடல்  லமும் கபற ஹவண்டும் என்னும்  ல்கலண்ணத்துடன் 

சீஹகாங்வகப் பிரபலப்படுத்த முவனந்தனர். எவ்வளவு உயர்ந்த 

ஹ ாக்கம்! ஆனால் அந்தக் காலகட்டத்தில் அவத கசயல்படுத்த 

முடியாத  ிவல. அந்தப் கபயர்கவள உச்சாிக்கஹவ மக்கள் அஞ்சும் 

 ிவல. அதனால் எப்படியாவது இப்பயிற்சிவய ஊக்குவிக்க அந்த 

ஆசான்கள் டான்ஜிங், டாவ்த்ஸாங் 23  ஆகிய நூல்களில் இருந்து 

இரண்டு கசாற்கவள எடுத்து சீ ஹகாங் என்று கபயாிட்டனர். சிலர் 

இந்தப் கபயவரஹய ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் ககாள்ளுகின்றனர். 

இதில் ஆராய்ச்சி கசய்வதற்கு ஒன்றும் இல்வல. முன்பு ஆன்மீக 

பயிற்சி என்று கசால்லப் பட்டது. அதுஹவ சீஹகாங் என்ற புதிய 

கபயாில் இன்வறய மனிதர்களின் மனப்ஹபாக்கிற்கு ஏற்ப வழங்கப் 

படுகிறது. 

                                                      
23
டான்ஜிங், டாவ்த்ஸாங்: ஆன்மீக சாதவனப் பயிற்சிக்கான சீன கசவ்விலக்கியங்கள். 



 

 

33 

 

சாதவன கசய்தும் உங்களுவடய ஹகாங் 

அதிகாிக்காதது ஏன்? 

உங்களுவடய சாதவனயுடன் உங்கள் ஹகாங் அதிகாிக்காதது ஏன்? 

“உண்வமயான பயிற்சிவய எனக்கு யாரும் கற்பிக்கவில்வல. சில 

விஹசஷத் திறன்கவளயும் உத்திகவளயும் ஓர் ஆசான் கற்பித்தி 

ருந்தால் என் ஹகாங் அதிகாித்திருக்கக் கூடும்” என்று சிலர் கருது 

கிறார்கள். இன்று நூற்றில் கதாண்ணூற்வறந்து மக்கள் இப்படிஹய 

 ிவனக்கிறார்கள். எனக்கு இது ஹவடிக்வகயாக ஹதான்றுகிறது; 

ஹவடிக்வகயாக ஏன் ஹதான்ற ஹவண்டும்? ஏகனனில், சீஹகாங் 

சாதாரண மக்களின் கதாழில் நுட்பம் அல்ல. அது முற்றிலும் 

இயற்வகவயக் கடந்த விஷயம். அதற்கு உகந்தவாறு அதவனப் 

பாிசீலிக்க ஹவண்டுமானால் உயர் ிவலக்கான தத்துவங்கவளப் 

பிரஹயாகிக்க ஹவண்டும். உங்கள் அவனவருக்கும் கசால்கிஹறன். 

ஹகாங் அதிகாிக்காமல் இருப்பதன் அடிப்பவடக் காரணம் இது 

தான்: சாதவன, பயிற்சி ஆகிய இரண்டில் மக்கள் சாதவனவய 

விடுத்து பயிற்சிக்ஹக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார்கள். இது ஹபான்ற 

ஒன்வற அவடவதற்கு  ீங்கள் கவளிஹய ஹதடுவீர்களானால் எந்த 

வழிமுவறயாலும் அது முடியாது. ஒரு சாதாரண  பாின் உடலு 

டன், சாதாரணமான வககளுடன் மற்றும் சாதாரண மனவதயும் 

ககாண்டு உயர்சக்திப் கபாருண்வமவய ஹகாங்காக மாற்றஹவா 

அல்லது அதவன அதிகாிக்கச் கசய்யஹவா முடியும் என்று  ிவனக் 

கிறீர்களா? அது அவ்வளவு எளிதா? ஹவடிக்வக தான்! கவளி 

யிலிருந்து ஒன்வற  ாடி கவளியிஹலஹய ஹதடிக் ககாண்டி 

ருப்பவதப் ஹபாலத் தான் அது. உங்களால் அவத கண்டவடயஹவ 

முடியாது. 

ஏஹதா சிறிது பணத்வத ககாடுத்து விட்டு சில நுட்பங்கவள 

கற்றுக் ககாள்ளும் சாதாரண மனிதர்களின் கதாழில் திறன் அல்ல 

அது. சாதாரண மனித  ிவலக்கு அப்பாற்பட்ட விதிமுவறகளின் 

படி  ீங்கள்  டந்து ககாள்ள ஹவண்டியிருக்கும். அப்படியானால் 

 ீங்கள் கசய்ய ஹவண்டியது என்ன? உண்முகமாக உங்கவள 
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சீராக்கிக் ககாள்ளுங்கள். கவளிஹய எவதயும்  ாடாதீர்கள். எத்த 

வனஹயா ஹபர் கவளிப்புறத்திஹலஹய ஹதடுகிறார்கள். அவர்கள் 

இன்று ஒன்வற  ாடுவார்கள்,  ாவள ஹவகறான்வற  ாடுவார்கள். 

அத்துடன் அசாதாரணத் திறன் கபற விடாப்பிடியாக முயல்வார் 

கள், தவிர எல்லாவவகயான உள் ஹ ாக்கங்கவளயும் ககாண்டிருப் 

பார்கள். சீஹகாங் ஆசான்களாக ஹவண்டுகமன்று விரும்புஹவாரும் 

கூட உண்டு. பிறாின் ஹ ாய் தீர்ப்பதன் மூலம் கபாருளீட்ட 

அவர்கள் விரும்புவார்கள்! உண்வமயாக சாதவன பயில ஹவண்டு 

மானால் உள்ளத்வதப் பண்படுத்த ஹவண்டும். இதுஹவ ஷின்ஷிங் 

வகப் பண்படுத்துதல் எனப்படுகிறது. உதாரணமாக, இருவருக் 

கிவடஹய சச்சரவு ஏற்படும் ஹபாது தனது பல்ஹவறு உணர்ச்சி 

கவள மற்றும் விருப்பங்கவள கபாருட்படுத்தக் கூடாது. சுய 

ஆதாயத்திற்காகப் ஹபாராடும் அஹத சமயம் உங்கள் ஹகாங் 

ஹமம்பட ஹவண்டும் என்றும் விரும்புகிறீர்கள், இது எப்படி 

சாத்தியமாகும்?  ீங்களும் சாதாரண மனித  ிவலயில் தாஹன 

இருக்கிறீர்கள்? உங்கள் ஹகாங் எப்படி அதிகாிக்கும்? எனஹவ 

ஷின்ஷிங் பண்படுத்துவவதஹய தவலயாய பணியாகக் ககாண் 

டால் தான் உங்கள் ஹகாங் அதிகாிக்கும், உங்கள்  ிவலயும் 

உயரும். 

ஷின்ஷிங் எனும் அகப்பண்பு என்பது என்ன? அது பல 

அங்கங்கவளக் ககாண்டது. அதாவது, கட எனும் ஒருவவகப் 

கபாருள், சகிப்புத் தன்வம, ஞானம் கபறவல்ல தன்வம, தியாகம், 

சாதாரண மக்களுக்குாிய பல்ஹவறு வவகயான ஆவசகவளயும் 

பற்றுதல்கவளயும் வகவிடுதல், துன்பம் கபாறுக்கும் இயல்பு 

ஹபான்றவவ எல்லாம் அதில் அடங்கும். பல்ஹவறு விஷயங்கவள 

உள்ளடக்கியது அது. உண்வமயாகஹவ முன்ஹனற்றம் கபற 

ஹவண்டுமானால் ஷின்ஷிங்கின் அம்சங்கள் அவனத்வதயும் 

ஹமம்படுத்த ஹவண்டும். ஹகாங் திறவன (ஹகாங்லீ) விருத்தி கசய்ய 

அத்தியாவசியமான காரணி அது. 

“ஷின்ஷிங் பற்றி  ீங்கள் குறிப்பிட்டது ஒருவாின் தனிப்பட்ட 

எண்ணப்ஹபாக்கும் கருத்தியலும் தான். அதற்கும்  ாம் விருத்தி 
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கசய்யும் ஹகாங்கிற்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்வல” என்று சிலர் 

 ிவனக்கலாம். அதுவும் இதுவும் ஏன் ஒன்றாகாது? காலம் 

காலமாக, மனம் சடவியவல  ிர்ணயிக்கிறதா அல்லது சடவியல் 

மனவத  ிர்ணயிக்கிறதா என்னும் சர்ச்வச தத்துவ உலகில் 

ஓயாமல்  டந்து வந்துள்ளது.  ான் கசால்கிஹறன், மனமும் 

சடவியலும் உண்வமயில் ஒன்ஹற தான். மானிட உடவல ஆராயும் 

இன்வறய விஞ்ஞானிகள், மனித மூவள உருவாக்கும் எண்ணம் 

ஒரு திடப்கபாருள் என்று கருதுகின்றனர். எண்ணம் ஒரு சடவியல் 

சார்ந்த கபாருகளன்றால், மனித மனமும் அப்படித் தாஹன? அவவ 

ஒன்ஹற அல்லவா? பிரபஞ்சத்வதப் பற்றி  ான் குறிப்பிட்டது 

ஹபாலஹவ மனதிற்கும் ஒரு திடத்தன்வம மட்டும் அல்ல, அதற்குாிய 

பண்பும் அதற்கு உண்டு. பிரபஞ்சத்தின் பண்பாக கஜன்-ஷான்-

கரன் இருப்பவத ஒரு சாதாரண  பர் கண்டறிய முடியாது. 

ஏகனன்றால் சாதாரண மக்கள் அவனவரும் ஒஹர மட்டத்தில் தான் 

இருக்கின்றனர். சாதாரண மனித  ிவலவயத் தாண்டி ஹமஹல 

கசன்றால் உங்களால் அவத கண்டறிய முடியும். எப்படி அதவன 

அறிவீர்கள்? பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா சடப் கபாருட்களுஹம, 

பிரபஞ்சத்தில் விரவியுள்ள எல்லா கபாருண்வமகளும் உட்பட, 

அவனத்துஹம சிந்திக்கும் மனம் ககாண்ட, உயிருள்ள ஜீவன்கஹள, 

அவவ எல்லாஹம கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் உள்ள பிரபஞ்ச 

 ியதியின் வடிவங்கஹள. அவவகயல்லாம் உங்கவள ஹமஹலறிச் 

கசல்ல விடாது.  ீங்கள் ஹமஹல கசல்ல விரும்பியதனாஹலஹய 

கசன்று விட முடியாது. அவவ உங்கவள ஹமஹலறஹவ விடாது. 

ஏன் அவவ ஹமஹலற விடாது? ஏகனனில் உங்களுவடய ஷின்ஷிங் 

இன்னும் முன்ஹனறவில்வல. ஒவ்கவாரு  ிவலக்கும் அதற்ககன 

ஒரு தராதரம் உண்டு. உயர் ிவல ஒன்வற அவடய ஹவண்டு 

மானால் அந்தந்த  ிவலகளின் தரத்திஹகற்ப உங்கள் பண்பு 

கபாருந்தி வர ஹவண்டும்; அதற்கு உங்களுவடய தீய எண்ணங் 

கவளகயல்லாம் கவளந்து உங்கள் அழுக்காறுகவளகயல்லாம் 

 ீங்கள் துவடத்கதறிய ஹவண்டும். அப்படிச் கசய்வதன் மூலஹம 

உங்கள் தரம் உயரும். 
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உங்கள் ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்தியதுஹம உங்கள் உடல் 

மிகப்கபரும் மாறுதலவடயும். ஷின்ஷிங் முன்ஹனற்றமவடந்ததுஹம 

உங்கள் உடலிலுள்ள சடப் கபாருள் உருமாற்றம் கபறும் என்பது 

திண்ணம். எவ்வவகயான மாறுதல்கள் உண்டாகும்?  ீங்கள் 

பற்றுதல் ககாண்டிருந்த ஹவண்டாத விஷயங்கவளகயல்லாம் 

விட்டு விடுவீர்கள். உதாரணமாக, ஒரு புட்டியில் அழுக்கு  ீவர 

 ிரப்பி  ன்கு அவடத்து விட்டு அவதத் தண்ணீாில் ஹபாட்டால் 

அந்த புட்டி,  ீாின் ஆழத்தில் கசன்று மூழ்கி விடும். புட்டியி 

லிருந்து ஓரளவு அழுக்கு  ீவர அகற்ற, அந்த அளவுக்கு புட்டி 

ஹமஹல எழும்பும். அழுக்கு  ீவர முழுவதும் அகற்றி விட்டால், 

புட்டி  ீாின் ஹமஹலஹய மிதக்கத் கதாடங்கும். சாதவன கசய்யும் 

காலத்தில் உங்கள் உடலில் உள்ள கவவ்ஹவறு வவக ககட்ட 

விஷயங்கவளக் கவளந்து ககாண்ஹட வந்தால்  ீங்கள் உயர் 

 ிவலக்குச் கசல்ல முடியும். பிரபஞ்சத்தின் இந்தப் பண்பு இப்படித் 

தான் கசயல்படுகிறது.  ீங்கள் உங்கள் ஷின்ஷிங்வக பண்படுத்த 

வில்வலகயனில், உங்கள் தார்மீக  ிவலப்பாட்வட உயர்த்திக் 

ககாள்ளவில்வலகயனில், அல்லது உங்கள் தீய எண்ணங்கவளயும் 

ககட்ட அம்சங்கவளயும் கவளயவில்வலகயனில் அது உங்கவள 

ஹமஹல கசல்ல விடாது. அவவ இரண்டும் ஒன்றல்ல என்று 

எப்படிச் கசால்ல முடியும்? விவளயாட்டாக கசால்கிஹறன்: 

சாதாரண மக்களிவடஹய எல்லா வவக உணர்ச்சிகஹளாடும் 

ஆவசகஹளாடும் இருந்து ககாண்டிருக்கும் ஒருவவன ஹமஹல  

உயர அனுமதித்து அவவன ஒரு புத்தராக்கினால்? ஹயாசித்துப் 

பாருங்கள்: இது சாத்தியமா? அங்ஹக அவன் ஓர் அழகிய 

ஹபாதிசத்துவ24வரப் பார்க்கும் ஹபாது அவன் உள்ளத்தில் விகார 

எண்ணம் உதிக்கும். ஒரு புத்தவரப் பார்க்கும் ஹபாது, மனதிலிருந்து 

கபாறாவம உணர்ச்சி அகன்றிருக்காததால், அவஹராடு சண்வடயிட 

                                                      
24
ஹபாதிசத்துவர் (கபண்பால்): கபளத்த பிாிவில் பாிபக்குவ  ிவல அவடந்த 

கமய்ஞானி. அர் த  ிவலக்கும் ததாகத  ிவலக்கும் இவடப் பட்டவர். அர் த 

 ிவல, ஹபாதிசத்துவ  ிவல, ததாகத  ிவல என்பவவ கபளத்த பிாிவு சாதவனயில் 

மூவுலவகக் கடந்த படி ிவலகள். 
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முவனவான். இப்படிகயல்லாம்  டக்க அனுமதிக்க முடியுமா? பின் 

அதற்கு என்ன தீர்வு? சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்து 

ககாண்ஹட உங்களுவடய அவனத்து தீய எண்ணங்கவளயும்  ீக்க 

ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான் உங்களால் உயர்  ிவலக்குச் கசல்ல 

முடியும். 

அதாவது, ஷின்ஷிங்வகப் பண்படுத்துவதில் கவனம் கசலுத்த 

ஹவண்டும். பிரபஞ்சப் பண்பான கஜன்-ஷான்-கரன்னுக்கு இவசந் 

தவாறு உண்முக சாதவன புாிய ஹவண்டும். சாதாரண மக்களின் 

ஆவசகள், அதர்மச் சிந்தவனகள் மற்றும் தீயகசயல் புாியும் 

ஹ ாக்கம் ஹபான்ற அவனத்வதயும் அறஹவ துறந்து விட 

ஹவண்டும். உங்கள் மன ிவலயில் ஏற்படும் ஒவ்கவாரு சிறிய 

முன்ஹனற்றத்துக்கும் தக்கபடி உங்கள் உடலிலிருந்து சில ககட்ட 

அம்சங்கள் அகற்றப்படும். அஹத சமயம் சிறிதளவு துன்பத்வதயும் 

ஏற்று உங்கள் கர்மத்வத குவறப்பதற்கு சிற்சில இன்னல்கவளயும் 

சகித்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான் உங்கள்  ிவல 

சிறிதளவு உயர முடியும். அதாவது, அப்ஹபாது பிரபஞ்சப் பண்பு 

அந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்தாது. சாதகாின் கசாந்த முயற்சிவயப் 

கபாறுத்து சாதவன அவமயுஹம தவிர ஹகாங் உருமாற்றத்வத 

அவருவடய ஆசான் தான் கசய்வார். ஹகாங் வளரத் ஹதவவயான 

கசயல் நுட்பத்வத  ஆசான் உங்களுக்கு அளிப்பார். பின்பு அது 

கசயல்படத் கதாடங்கும். உங்கள் உடலுக்கு கவளிஹய இருக்கும் 

கட என்னும் கபாருவள ஹகாங் ஆக அது உருமாற்றும். இவட 

யறாது  ீங்கள் உங்கவள ஹமம்படுத்திக் ககாண்ஹட வந்தால் 

உங்கள் தூண் வடிவ ஹகாங் (ஹகாங்ஜூ) கசறிவவடந்து தவட 

கவளத் தகர்த்து ஓங்கி வளரும். ஒரு சாதகராக  ீங்கள் சாதாரண 

மக்களிவடஹய இருந்து சாதவன பயின்று உங்கவள பதப்படுத்திய 

வண்ணம் அவனத்துப் பற்றுதல்கவளயும் பல்ஹவறு ஆவசகவள 

யும் ஒழித்துக் ககாண்ஹட வர ஹவண்டும். கபாதுவாக மக்கள் எவத 

 ன்வம என்று  ிவனக்கிறார்கஹளா, அது உயர் ிவலயிலிருந்து 

பார்க்கும் ஹபாது, கபரும்பாலும் தீவமயாகஹவ உள்ளது.  ல்ல 

கதன்று மனிதர்கள்  ிவனப்பகதல்லாம் ஹமன்ஹமலும் தம்முவடய 
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சுய விருப்புகவள  ிவறஹவற்றிக் ககாள்வதற்கும் சாதாரண 

மக்களிவடஹய சுக வாழ்வு   டத்துவதற்கும் என்றாகிறது. 

கமய்ஞானம் கபற்ற மகான்களின் ஹ ாக்கில் இது கீழானஹத. 

இதில் என்ன தீங்கு உள்ளது? ஒருவர் லாபம் அவடய அவடய 

அவர் அந்த அளவுக்கு பலவர பாதிக்கிறார். தனக்குத் தகுதி 

இல்லாதவத அவர் கபறுகிறார். புகழுக்கும் லாபத்திற்கும் ஆவசப் 

பட்டு அவர் தன் கட வவ இழக்கிறார். ஷின்ஷிங்வகப் பண்படுத் 

தாமல் ஹகாங்வக அதிகாிக்க விரும்பினால் ஒருஹபாதும் உங்கள் 

ஹகாங் விருத்தியாகாது. 

ஒருவாின் மூல ஆன்மா அழிவதில்வல என்று சாதகர் சமூகம் 

 ம்புகிறது. மூல ஆன்மா பற்றிப் ஹபசுவஹத மூட  ம்பிக்வக என்று 

முன்பு மக்கள் கருதியதுண்டு. இயற்பியலில் மனித உடல் குறித்த 

ஆய்வில் மூலக்கூறுகள், எகலக்ட்ரான்கள், புஹராட்டான்கள், 

 ியூட்ரான்கள், அவற்வறத் கதாடர்ந்து கூற்றிலி எனப்படும் 

க்வார்க்குகள்,  ியூட்ாீஹனாக்கள் ஹபான்றவவ இருப்பதாக கண்டு 

பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு ஹமல் பகுத்துக் காண நுண்ஹணாக்கிக் 

கருவியால் இயலாது. இந்த ஆய்வுகள் உயிாின் மூலத்வதயும் 

சடவியலின் மூலத்வதயும் பற்றிய அறிவவ இன்னும் எட்ட 

முடியவில்வல. அணுச்ஹசர்க்வகக்கும் அணுப்பிளவிற்கும் ஏராள 

மான ஆற்றவல உண்டாக்கியும் மிக அதிக அளவில் கவப்பம் 

கசலுத்தியும் தகுந்த கசய்முவறவய உபஹயாகிக்க ஹவண்டும் 

என்பது அவனவரும் அறிந்தஹத. ஒருவர் இறந்தவுடன் அவரது 

உடலிலுள்ள அணுக்கருக்கள் அவ்வளவு எளிதாக எப்படி 

அழியும்? ஆகஹவ  ாம் கண்டறிந்தபடி, ஒருவர் இறந்ததும்  மது 

இந்த கபளதிக தளத்தில் உள்ள கபாிய அளவு மூலக்கூறுகள் 

மட்டுஹம  சிந்து ஹபாகின்றன. மற்ற பாிமாணங்களில் உள்ள 

அவருவடய உடல்கள் அழிவதில்வல. எல்ஹலாரும் சிந்தித்துப் 

பாருங்கள்: ஒரு மனித உடவல நுண்ஹணாக்கிக் கருவி ககாண்டு 

பார்த்தால் எவ்வாறு காட்சியளிக்கும்? மனித உடல் முழுவதும் 

உயிஹராட்டத்துடன் உள்ளது.  ீங்கள் அவசவற்று உட்கார்ந்து 

ககாண்டிருக்கும்ஹபாதும் உடல் முழுவதும் இயங்கிக் ககாண்ஹட 
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இருக்கிறது. அதன் உயிரணுக்கள், மூலக்கூறுகள் இயங்கியவாஹற 

உள்ளன. உடல் முழுவதுஹம மணலினால் ஆனது ஹபால் 

தளர்த்தியாக உள்ளது. நுண்ஹணாக்கியின் அடியில் மனித உடல் 

இப்படித் தான் கதாியும்.  மது கண்களால் காணும் ஹதாற்றத் 

திலிருந்து இது மாறுபட்டது. ஏகனனில் மனிதக் கண்களிரண்டும் 

ஒரு கபாய்த் ஹதாற்றத்வத காட்டி உண்வம  ிவலவய காண 

கவாட்டாமல் கசய்து விடுகின்றன. ஒருவாின் திவ்வியக்கண் 25 

(டியன்மூ) திறக்கும் ஹபாது அதன் மூலம் கபாருள்கள் கபாிதாகப் 

பட்டு சீராகத் கதாியும். கசால்லப் ஹபானால், இந்தத் திறன் 

மனிதனின் பிறவித் திறன் தான், தற்ஹபாது இது அற்புத 

ஆற்றலாகக் கூறப் படுகிறது. இந்த அசாதாரண ஆற்றல்கவள 

 ாம் கபற ஹவண்டுமானால் சாதவன பயில்வதன் மூலம்  மது மூல 

இயல்பான சத்திய இருப்புக்கு திரும்பச் கசல்ல ஹவண்டும். 

இனி, கட பற்றிப் ஹபசுஹவாம். இதன் தனிப்பட்ட பங்கு என்ன? 

 ாம் அவத விாிவாக ஆராய்ஹவாம். மனிதப் பிறவிகளாகிய  மக்கு 

எண்ணற்ற பாிமாணங்கள் ஒவ்கவான்றிலும் ஒவ்ஹவார் உடல் 

உள்ளது. இப்ஹபாது மனித உடவல ஹசாதிக்கும் ஹபாது கபாிய 

கூறுகளாகத் கதன்படுபவவ உயிரணுக்கள் தான். மனித ஊனுடல் 

உயிரணுக்களால் ஆனது. இந்த உயிரணுக்களுக்கும் மூலக்கூறு 

களுக்கும் இவடஹயயுள்ள அல்லது இரு மூலக்கூறுகளுக்கு இவட 

ஹயயுள்ள பிரஹதசத்தில் புக முடியுமானால்  ாம் ஹவகறாரு பாி 

மாணத்தில் இருக்கும் அனுபவம் கபறுஹவாம். அந்த பாிமாணத்தில் 

உடலின் வடிவம் எப்படி இருக்கும்? இந்தப் பாிமாணத்தின் 

மனப்ஹபாக்குடன் அவத புாிந்து ககாள்ள முடியாது தான். அந்த 

பாிமாணத்திற்குாிய வடிவத்துடன் ஒன்றியிருக்கும் திறவன உங்கள் 

உடல் கபற ஹவண்டும். மற்கறாரு பாிமாணத்தில் உள்ள உடல் 

கபாிதாகவும் சிறிதாகவும் மாற முடியும். அந்த சமயத்தில் அந்த 

பாிமாணம் எல்வலயற்று இருப்பவதயும்  ீங்கள் காண்பீர்கள். 

ஒஹர சமயத்தில், அஹத இடத்தில் இருந்து ககாண்டிருக்கும் மற்ற 

                                                      
25
திவ்வியக் கண்:  மூன்றாம் கண் என்றும் அறியப்படும் இந்த அகக்கண், சீன 

கமாழியில் ‘டியன்மூ’ எனப்படும். 
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பாிமாணங்கவளப் பற்றிய எளிய உதாரணம் இது. இந்த எல்லா 

பாிமாணங்களிலுஹம ஒவ்கவாருவருக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட உடல் 

உண்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட பாிமாணத்தில் மனித உடவலச் சுற்றி ஒரு 

படலம் சூழ்ந்திருக்கும். எத்தவகய படலம் அது?  ாம் கூறியுள்ள 

கட தான் இந்தப் படலம். இந்த கட ஒரு கவண்வமயான கபாருள். 

இது மக்கள் கடந்த காலத்தில்  ிவனத்திருந்தபடி ஒரு கருத்ஹதா 

அல்லது ஆன்மீகம் சார்ந்தஹதா அல்ல. சடவியல் சார்ந்த ஒரு 

வவகப் கபாருள் இது.  மது முன்ஹனார் இந்த கட வவ ஹசமிப்பது, 

இழப்பது பற்றி ஹபசி வந்தார்கள். அவர்கள் கசான்னது முற்றிலும் 

சாிஹய. இந்த கட தான் மனித உடவல ஒரு படலமாகச் 

சூழ்ந்துள்ளது. ஒரு சீடர் தனது ஆசாவனக் கண்டு பிடிப்பதற்கு 

மாறாக, பண்வடய காலத்து டாவ் பிாிவில், ஓர் ஆசான் தான் 

தனது சீடவரக் கண்டு பிடிப்பார். இதன் கபாருள் என்ன? சீடாின் 

உடல் கபருமளவு கட ககாண்டுள்ளதா என்பவத அந்த ஆசான் 

ஹதர்ந்தறிவார். இந்தச் சீடருக்கு கபருமளவில் கட இருக்குமானால் 

இவரால் எளிதாக சாதவன புாிய முடியும். அப்படி இல்வலகயன் 

றால் சாதவன புாிவது சிரமம். உயர் ிவலயில் ஹகாங் விருத்தி 

கசய்வது கடினமாகி விடும். 

அஹத சமயம் காிய கபாருள் ஒன்றும் இருக்கிறது.  ாம் அவத 

கர்மம் என்ஹபாம், கபளத்தர்கள் அதவன பாபகர்மம் என்பார்கள். 

இந்த கவண்கபாருளும் கரும்கபாருளும் ஒஹர சமயத்தில் ஒருவ 

ாிடம் இருக்கும். இந்த இரு கபாருட்களின் தன்வம எத்தவகயது? 

கட என்னும் கவண்கபாருவள, துன்பங்கவள அனுபவிப்பதனா 

லும், வீழ்ச்சிகவளப் கபாறுத்துக் ககாள்வதாலும்,  ற்கசயல்கவள 

புாிவதாலும் கபறுகிஹறாம். தீய கசயல்கள் புாிவதாலும், தவறுகள் 

இவழப்பதாலும், பிறவர ஆதிக்கம் கசலுத்துவதாலும் இந்தக் 

கரும்கபாருவள சம்பாதித்துக் ககாள்கிஹறாம். இக்காலத்து மக்கள் 

தாங்கள் லாபம் அவடவஹதாடு  ின்று விடுவதில்வல. எந்தத் 

தீங்வகயும் கசய்வதற்குத் தயங்காதவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். 

பணத்திற்காக அவர்கள் எத்தவகய ககாடுஞ்கசயவலயும் கசய்யத் 

துணிகிறார்கள். ககாவல கசய்வஹதாடு, பணம் ககாடுத்து 
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ககால்வதற்கு ஆட்கவள ஏவுவது, ஓாினச் ஹசர்க்வக, ஹபாவதப் 

கபாருள் பழக்கம் என்று எல்லா வவக கசயல்களிலும் ஈடுபடு 

கின்றனர். தவறிவழப்பதால் ஒருவர் கட வவ இழக்கிறார். அவர் 

எப்படி கட வவ இழக்கிறார்? எதிராளிவய ஒருவர் தூற்றும்ஹபாது 

தன் வக ஹமஹலாங்கி விட்டதாக எண்ணி இறுமாப்பு ககாள்கிறார். 

இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு  ீதி இருக்கிறது, இழப்பின்றி ஆதாயம் 

இல்வல என்பது தான் அது. லாபமவடய ஹவண்டுமானால் 

எவதஹயனும் இழந்தாக ஹவண்டும்.  ீங்கள் இழக்க விரும்பா 

விட்டாலும் வலுக்கட்டாயமாக இழக்கும்படி ஹ ாிடும். இந்த 

 ீதிவய  ிவறஹவற்றுபவர் யார்? பிரபஞ்சப் பண்பு தான் இந்தப் 

பங்வக ஏற்று  டத்துகிறது. எனஹவ, லாபம் மட்டுஹம அவடய 

ஹவண்டும் என்று  ிவனத்தால் அது  டவாது. இது எவ்வாறு 

கசயலாக்கப்படும்? ஒருவர் சபிக்கும் ஹபாஹதா அல்லது ஆதிக்கம் 

கசலுத்தும் ஹபாஹதா தன்னுவடய கட வவ பாதிக்கப்பட்டவாிடம் 

வீசிகயறிகிறார். இவ்வாறு துன்பமவடந்து பாதிக்கப்பட்டு வருந்து 

பவருக்கு இழப்பீடு கிவடத்து விடுகிறது. இங்கு ஒருவர் மற்ற 

வருக்கு சாபம் ககாடுத்துக் ககாண்டிருக்க, இவருவடய படலத்தி 

லிருந்து ஒரு பங்கு கட மற்றவவரச் கசன்றவடகிறது. அவவர 

இவர் எவ்வளவு வருத்துகிறாஹரா, அந்த அளவுக்கு இவர் அவ 

ருக்கு கட அளிக்கிறார். மற்றவவர அடித்து துன்புறுத்தும் ஹபாதும் 

இதுதான்  டக்கிறது. அவவர அடித்து துன்புறுத்தும் ஹபாது இவர் 

அந்த அளவுக்கு தனது கட வவ அவாிடம் இழக்கிறார். ஒரு சராசாி 

மனிதர் தனது  ிவலயில் இந்த தத்துவத்வத அறிய மாட்டார். தான் 

அவமதிக்கப்படும் ஹபாது அவரால் அவதச் சகிக்க முடிவதில்வல. 

“ ீ என்வன ஒருமுவற அடித்தாயா,  ானும் திரும்பி அடிப்ஹபன்” 

“பளார்!” இவர் அவர் மீது ஒரு குத்து விடுவார். அத்துடன் அந்த 

கட வவ திருப்பிக் ககாடுத்து விடுவார்! இருவருக்கும் லாபமும் 

இல்வல,  ஷ்டமும் இல்வல. “ ீ என்வன ஒருதரம் அடித்தாயா, 

 ான் இரண்டு தரம் அடிப்ஹபன். இல்லாவிட்டால் எப்படி என் பழி 

தீரும்?” என்று இவர் இருமுவற அடிப்பார். இப்படி எதிராளிக்கு 

ஒரு பங்கு கட ஹபாய் ஹசரும். 
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கட ஏன் இவ்வளவு மதிக்கப் படுகிறது? இந்த கட வின் 

உருமாற்றம் குறித்த கதாடர்பு என்ன? “ஒருவருக்கு கட இருந்தால் 

இந்த வாழ்வில் இல்லாவிட்டாலும் மறு வாழ்வில் அவர் ஏஹதனும் 

ஆதாயம் அவடவார்” என்று மதங்கள் கூறுகின்றன. ஒருவர் 

அவடயும் ஆதாயம் என்ன? மிக அதிகமாக கட இருக்குமானால் 

அவர் ஓர் உயர் அதிகாாியாக ஆவார், அல்லது கபரும் கசல்வந்தராக 

இருப்பார், தான் விரும்புவவதகயல்லாம் அவடவார். இவ்வாறு 

கட பாிமாற்றம் அவடகிறது. ஒருவருக்கு முற்றிலுஹம கட 

இல்லாது ஹபாய்விட்டால் அவருவடய உடலும் ஆன்மாவும் 

அழிந்து விடும் என்றும் மதங்கள் கசால்கின்றன. அவர் இறந்ததும் 

அவருவடய மூல ஆன்மாஹவ அழிக்கப்பட்டு விடும், அவவரச் 

ஹசர்ந்த அவனத்துஹம, எதுவும் எஞ்சியிராது, மடிந்து விடும்.  மது 

சாதகர் சமூகஹமா இந்த கட வவ ஹகாங்காக உருமாற்ற முடியும் 

என்று  ம்புகிறது. 

கட எப்படி ஹகாங்காக மாறுகிறது என்பவத  ாம் எடுத்து 

வரப்ஹபாம். “உண்முக சாதவன முற்றிலும் சாதகருவடய முயற்சி 

வயப் கபாறுத்துள்ளது, ஹகாங் உருமாற்றஹமா அவருவடய 

ஆசான் வகயில் உள்ளது” என்று சாதகர் சமூகம் கசால்லுகிறது. 

உடவலக் கலசமாக்கி கனல் மூட்டி மூலிவககள் திரட்டி 26  சில 

மனப்பயிற்சிகளின் துவணஹயாடு டான்27வன உருவாக்க முடியும் 

என்பது சிலாின் எண்ணம். இது மிக முக்கியம் என்பதும் அவர்கள் 

கருத்து. அது முக்கியஹம அல்ல என்று  ான் கசால்லுஹவன். அது 

பற்றி அதிகம் சிந்தித்தால் அதுஹவ ஒரு பற்றுதலாகி விடும். அதன் 

மீது கதாடர்ந்து  ாட்டம் ககாண்டிருந்தால் அது ஒரு பற்றுதல் 

தாஹன? உண்முக சாதவன முற்றிலும் சாதகவரஹய சார்ந்தது, 

ஹகாங் உருமாற்றஹமா ஆசானால்  ிவறஹவற்றப் படுகிறது. உங்க 

ளுக்கு அதில் உளச் சார்பு மட்டுஹம இருந்தால் ஹபாதுமானது. 

அவதச் கசய்வது ஆசான் தான். ஒருக்காலும் உங்களால் அவதச் 

                                                      
26
உடவல கலசமாக்கி கனல் மூட்டி மூலிவககள் திரட்டுவது: டாவ் தத்துவப்படி 

 ிகழும் ஆன்மீக ரசவாதத்வத சீன வழக்கில் குறிக்கும் முவற. 
27
டான்: ஹவற்றுப் பாிமாணத்தில் உருவாகும் ஒருவித சக்திக் கற்வற. 



 

 

43 

 

கசய்ய முடியாது. உங்களுவடய சாதாரண மனித உடவல உயர் 

சக்தி கசறிந்த உயர் ிவலக்குாிய உடலாக எப்படி உங்களால் 

மாற்ற முடியும்? அது அறஹவ முடியாத காாியம். முயன்றால் 

 வகப்பிற்கு இடமாகும். ஒரு மனித உடவல, ஹவகறாரு பாி 

மாணத்தில் உருமாற்றும் வழிமுவற மிக நுண்ணியது, மிக சிக்க 

லானதும் கூட.  இது ஹபான்றவற்வற உங்களால் கசய்ய முடியாது. 

ஆசான் உங்களுக்கு அளிப்பது என்ன? அவர் உங்களுக்கு 

ஹகாங் வளரத் ஹதவவயான சூட்சும இயந்திர நுட்பத்வத அளிக்கி 

றார். கட உடலுக்கு கவளியில் இருப்பதால் கட விலிருந்ஹத 

ஒருவாின் கமய்யான ஹகாங் உருவாக்கப் படுகிறது. ஒருவாின் 

சாதவன  ிவலயின் உயரமும் ஹகாங் கசறிவின் (ஹகாங்லீ) 

அடர்த்தியும் கட வின் மூலஹம உருவாக்கப் படும். ஆசான் உங்கள் 

கட வவ ஹகாங் ஆக மாற்றுகிறார். அது ஒரு திருகுச் சுருள் வடிவில் 

ஹமல் ஹ ாக்கி வளருகிறது. ஒருவாின்  ிவலவய சாியாக  ிர்ண 

யிக்கும் இந்த ஹகாங் உடலுக்கு கவளிஹய சுருள் வடிவாக 

வளர்ந்து, இறுதியில் ஒருவாின் தவலக்கு ஹமல் வளர்ந்த பின் 

தூண் வடிவத்தில் ஹகாங் கம்பமாக (ஹகாங்ஜூ) உயருகிறது. 

ஒருவருவடய ஹகாங் கம்பத்தின் உயரத்வத ஹ ாட்டம் விட்டாஹல 

அவருவடய ஹகாங்  ிவலயின் அளவு கதாிந்து விடும். புத்த 

மதத்தில் கசால்வது ஹபால் இது தான் ஒருவாின் தரம், ஒருவாின் 

பாிபக்குவ 28   ிவல. தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஹபாது சிலரு 

வடய மூல ஆன்மா உடவல விட்டு கவளிஹய ஹமகலழும்பி ஒரு 

குறிப்பிட்ட உயரம் வவர கசன்றவடயும். அதற்கு ஹமல் அது 

முயன்றாலும் கசல்ல முடியாது. அது ஹமஹல கசல்லவும் துணி 

யாது. இந்த  பாின் மூல ஆன்மா, ஹகாங் கம்பத்தின் ஹமஹல 

அமர்ந்து கசல்வதால் அந்த அளவு உயரத்வதஹய அதனால் 

அவடய முடியும். இவருவடய ஹகாங் கம்பத்தின் உயரம் அந்த 

அளஹவ இருப்பதால் அந்த ஆன்மாவினால் அதற்கு ஹமஹல கசல்ல 

                                                      
28

 பாிபக்குவ  ிவல: கபளத்த பிாிவு சாதவனயின் இறுதியில் ஒருவர் தகுதிக்ஹகற்ப 

அவடயப் கபறும் படி ிவல. உதாரணமாக, அர் த  ிவல, ஹபாதிசத்துவ  ிவல, 

ததாகத  ிவல ஹபான்றவவ. 
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முடியாது. பாிபக்குவ  ிவல என்று புத்த மதத்தில் கசால்லப் 

படுவது இது தான். 

ஷின்ஷிங் தரத்வத அளவிடும் மற்ஹறார் அளவுஹகாலும் உண்டு. 

இந்த அளவுஹகாலும் ஹகாங் கம்பமும் ஒஹர பாிமாணத்வதச் ஹசர்ந் 

தவவ அல்ல. ஆனாலும் அவவ ஒஹர சமயத்தில் கதன்படும். 

உங்களுவடய ஷின்ஷிங் இதற்குள் ஏற்கனஹவ வளர்ந்து விட்டி 

ருக்கக் கூடும். உதாரணமாக, பலர் முன்னிவலயில் உங்கவள 

ஒருவன் அவதூறு கசய்தால்,  ீங்கள் அவவன ஒரு வார்த்வதயும் 

கசால்லாமல் மிக்க அவமதியுடன் இருப்பீர்கள், அல்லது ஒருவன் 

உங்கவள ஹ ாக்கி வக ஓங்கும் ஹபாது  ீங்கள் ஒன்றுஹம கசால்லா 

மல் பாதிப்பின்றி ஒரு புன்னவகஹயாடு அவத ஏற்கிறீர்கள். 

உங்களுவடய ஷின்ஷிங்  ிவல மிகவும் உயரத்தில் இருக்கிறது. 

ஒரு சாதகராக  ீங்கள் அவடயப் ஹபாவது என்ன?  ீங்கள் ஹகாங் 

கபறப் ஹபாகிறீர்கள், அல்லவா? உங்களுவடய ஷின்ஷிங் வளம் 

கபறும் ஹபாது உங்கள் ஹகாங் அதிகாிக்கும். ஒருவருவடய ஹகாங் 

 ிவல அவருவடய ஷின்ஷிங்  ிவல அளஹவ உயர்ந்திருக்கும், 

இது முற்றிலும் உண்வம. கடந்த காலத்தில் மக்கள் பூங்காக் 

களிஹலா தத்தம் வீடுகளிஹலா சீஹகாங் பயிற்சி கசய்து வந்தார்கள். 

மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் உவழத்து பயிற்சி கசய்தார்கள். ஆனால் 

பயிற்சி முடிந்து கவளிஹய கசன்றதுஹம அவர்கள்  டந்து 

ககாள்ளும் விதஹம ஹவறு. வழக்கம் ஹபாலஹவ சாதாரண மக்களி 

வடஹய புகழுக்காகவும் லாபத்திற்காகவும் ஹபாட்டியிட, சண்வட 

யிட முவனவார்கள். அவர்களுவடய ஹகாங் எப்படி அதிகாிக்கும்? 

அது அதிகாிக்கஹவ முடியாது. அந்தக் காரணத்தினால் அவர்களு 

வடய ஹ ாய்களும் குணமவடயாது.  ீண்ட கால பயிற்சிக்குப் 

பின்னும் சிலரால் தங்களுவடய ஹ ாய்கவள குணப்படுத்திக் 

ககாள்ள முடியாமல் ஹபாவது ஏன்? சீஹகாங் என்பது உண்முக 

சாதவனப் பயிற்சி. சாதாரண  ிவலவயக் கடந்தது அது. சாதாரண 

மக்களின் ஹதகப்பயிற்சிவயப் ஹபான்றதல்ல அது. ஒருவர் தம் 

ஹ ாவய குணப்படுத்திக் ககாள்ளவும் ஹகாங்வக அதிகாிக்கச் 
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கசய்யவும் ஹவண்டுமானால் தமது ஷின்ஷிங்கில் கவனத்வதச் 

கசலுத்த ஹவண்டும். 

சிலர் உடவலக் கலசமாக்கி கனல் மூட்டி மூலிவககள் 

ஹசர்ப்பதன் மூலம் டான் உண்டாக்க முடியும் என்று  ம்புகின்ற 

னர். இந்த டான் தான் ஹகாங் என்று அவர்கள்  ிவனத்துக் 

ககாண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி இல்வல. இந்த டான் ஓரளவு 

ஆற்றவலஹய ஹசமிக்கிறது. கமாத்த ஆற்றலும் இதில் அடங்காது. 

இந்த டான் எத்தவகய கபாருள்? உயிர் வாழ்க்வகவயப் ஹபணுவ 

தற்காக  மக்கு ஹவறு சில கபாருட்கள் உண்டு என்றும் அசாதா 

ரணமானவற்றுடன் கூட ஹவறு பல திறன்கவளயும்  மது உடல்க 

ளில் வளர்க்க முடியும் என்றும் யாவரும் அறிவர். அவற்றுள் 

கபரும்பான்வமயானவற்வற பிரஹயாகிக்கக் கூடாது என்பதற் 

காகப் பூட்டி வவக்கப் பட்டுள்ளன. கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் 

ஆற்றல்கள் உள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று உருவானவுடன் அது 

பூட்டி வவக்கப்படும். அது கவளிப்படுவதில் ஏன் இந்தத் தவட? 

சாதாரண மனித சமூகத்தில் கசயலாற்றுவதற்கு  ீங்கள் அவற்வற 

மனம் ஹபானபடி பயன்படுத்தலாகாது என்பது தான் காரணம். 

அலட்சியமாக சாதாரண மனித சமூகத்வத கலக்கி விடஹவா 

அவ்வளவு எளிதாக உங்கள் அற்புதத் திறன்கவள சாதாரண மனித 

சமூகத்தில் கவளிக்காட்டஹவா உங்களுக்கு அனுமதி கிவடயாது. 

அவ்வாறு கசய்வது சாதாரண மனித சமுதாயத்வத  ிவலகுவலயச் 

கசய்து விடும். அறிவில் கதளிவு ஏற்பட்ட பிறஹக சாதவனவய 

ஹமற்ககாள்ளுபவர்கள் பலர் உண்டு. அவர்கள் எதிஹர உங்கள் 

திறன்கவள கவளிக்காட்டினால் தாமாக கதளியும் முன்னர் ஈர்க்கப் 

பட்டு அவர்கள் எல்ஹலாரும் சாதவன புாிய வந்து விடுவார்கள். 

மன்னிக்கக் கூடாத குற்றங்கவளச் கசய்தவர்களும் கூட பயில 

வந்து விடுவார்கள். இவத அனுமதிக்க முடியாது. உங்கள் திறவன 

இப்படி பவறசாற்றிக் ககாள்ள அனுமதிக்க முடியாது. ஹமலும், 

முன்விவனத் கதாடர்புகவளயும் விஷயங்களின் உண்வமயான 

இயல்வபயும் அறியாமல் எளிதில்  ீங்கள் தீங்கிவழக்கவும் கூடும். 

 ல்ல கசயல் என்று  ிவனத்து  ீங்கள் கசய்வது, தவறான 
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கசயலாகவும் முடியக்கூடும். எனஹவ அவற்வறப் பயன்படுத்த 

உங்களுக்கு அனுமதி இல்வல. தவறான கசயல்கள் கசய்து விட் 

டால் உங்களுவடய  ிவல தாழ்த்தப்பட்டு, சாதவன பயனற்றுப் 

ஹபாய்விடும். இதனாஹலஹய பல அற்புதத் திறன்கள் பூட்டப் பட்டு 

விடுகின்றன. பிறகு  ிகழ்வகதன்ன? சாதகர் கமய்ஞான  ிவலவய 

எட்டி, ஹகாங் பூட்டவிழும்  ிவல (கய்ஹகாங்) அவடயும் ஹபாது 

இந்த டான் ஒரு கவடிகுண்டு ஹபால் கவடித்து சகல பூட்டுகளும் 

திறக்கப்பட்டு எல்லா அற்புதத் திறன்களும் கட்டவிழ்ந்து, உடலி 

லுள்ள நூற்றுக் கணக்கான சக்தி நுவழவாயில்களும் திறந்து 

விடப்படும். படீர்! எல்லாஹம உலுக்கித் திறக்கப்படும். டான் 

என்பது இதற்காகத் தான் உள்ளது. ஒரு பிக்ஷு இறந்து அவரது 

உடல் தகனம் கசய்யப் பட்ட பின் அவரது தர்ம சாீரம் எனப்படும் 

கபாருள் எஞ்சி  ிற்கும். சிலர் அவத எலும்பு என்றும் பற்கள் 

என்றும் கசால்வர்.  அப்படி என்றால் சாதாரண மக்களுக்கு ஏன் 

தர்ம சாீரம் காணப்படுவதில்வல? அவவகயல்லாம் கவடித்த டான் 

ஆகும். அவற்றின் சக்தி கவளிஹய வந்து இவ்வாறு காணப்படு 

கிறது. மற்ற பாிமாணங்கவளச் ஹசர்ந்த ஏராளமான கபாருட்கள் 

அவற்றில் அடங்கியுள்ளன. அவவயும் சடவியல் சார்ந்த கபாருள் 

என்றாலும் அவற்றால் அதிக பயன் இல்வல. மக்கள் அவற்வற 

விவல மதிப்பற்றதாக ஹபாற்றுவர். அவவ சக்திவய தன்னுள் 

அடக்கிய, ஒளிரும் தன்வமயுவடய கடினமான திடப் கபாருட்கள் 

மட்டுஹம. 

ஹகாங் அதிகாிக்காததற்கு ஹவகறாரு காரணமும் உண்டு. 

அதாவது, உயர் ிவலயிலுள்ள ஃபா பற்றி அறியாமல் சாதவனயில் 

ஒருவர் முன்ஹனற முடியாது. இதற்கு என்ன அர்த்தம்?  ான் சற்று 

முன் குறிப்பிட்டது ஹபால் சிலர் பலவவக சீஹகாங் உடற்பயிற்சி 

கவளப் பயின்றுள்ளார்கள். எவ்வளவு தான் பயின்றிருந்தும் 

அதனால் எவ்விதப் பயனும் இல்வல.  ீங்கள் ஓர் ஆரம்பப் பள்ளி 

மாணவர், சாதவனயில் ஓர் ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர், தான். 

அவவகயல்லாம் கீழ் ிவல தத்துவங்கஹள. உயர் ிவல சாதவனயில் 

வழிகாட்டுவதில் இந்தக் கீழ் ிவல தத்துவங்கள் எவ்விதத்திலும் 



 

 

47 

 

பங்காற்ற முடியாது. கல்லூாிக்குச் கசன்றும் ஆரம்பப் பள்ளி 

புத்தகத்வதஹய படித்தால்  ீங்கள் ஆரம்பப் பள்ளி மாணவர் 

தாஹன!  ீங்கள் எவ்வளவு தான் படித்தாலும் அது பயனற்றது 

தான். அது ககடுதலாகவும் முடியும். கவவ்ஹவறு  ிவலகளுக்கு 

கவவ்ஹவறு ஃபா உள்ளது. கவவ்ஹவறு  ிவலகளிலும் ஃபா 

கவவ்ஹவறு வவககளில் வழிகாட்டியாகப் பங்காற்றுகிறது. ஆக, 

கீழ் ிவல தத்துவங்களால் ஹமல் ிவல சாதவனக்கு வழிகாட்ட 

முடியாது.  ாம் ஹமற்ககாண்டு ஹபசப் ஹபாவகதல்லாம் உயர் ிவல 

சாதவனயின் தத்துவங்கள் பற்றித் தான். ஹபாதவனயில் பல்ஹவறு 

 ிவலகளுக்கான விஷயங்கவளயும் இவணத்திருக்கிஹறன். இவவ 

உங்களுவடய வருங்கால சாதவனயில் வழிகாட்டியாகப் பங்காற்றும். 

என்னுவடய புத்தகங்கள் அஹ கம் உள்ளன, ஒலி, காகணாளி 

பதிவுகளும் உள்ளன. முதன்முவற அவற்வறக் காணும் ஹபாதும், 

ஹகட்கும் ஹபாதும் பின்னர் மறுமுவற அவற்வறக் காணுந்ஹதாறும், 

ஹகட்குந்ஹதாறும் அவவ உங்கவள கதாடர்ந்து வழி டத்தும். 

 ீங்களும் உங்கவளத் கதாடர்ந்து ஹமம்படுத்திக் ககாண்ஹட 

வருவகயில் அவவயும் உங்கவள இவடயறாது வழி  டத்தும். 

இதுதான் ஃபா என்னும்  ியதி. ஹமற்கூறிய இரண்டும் தான் ஹகாங் 

அதிகாிக்காததற்கான காரணங்கள். உயர் ிவலக்கான ஃபாவவ 

அறியாமல் சாதவன புாிய முடியாது. உண்முகமாக ஹ ாக்கி 

ஷின்ஷிங்வகப் பண்படுத்திக் ககாள்ளாமல் ஹகாங்வக அதிகாிக்கச் 

கசய்ய முடியாது.  இவவ இரண்டும் தான் காரணங்கள். 

ஃபாலுன் தாஃபாவின் சிறப்பியல்புகள் 

கபளத்தப் பிாிவிலுள்ள எண்பத்து  ான்காயிரம் சாதவன முவற 

களுள்  மது ஃபாலுன் தாஃபாவும் ஒன்று. மனித  ாகாிகத்தின் 

வரலாற்றுக் காலத்தில் இதுவவர கபாதுமக்களிவடஹய கவளிப் 

பவடயாக ஒருஹபாதும் ஹபாதிக்கப் பட்டதில்வல. எனினும் இந்த 

மனித வரலாற்றுக்கு முந்வதய காலம் ஒன்றில் இது அன்வறய 
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மனிதகுலத்வத உய்விப்பதற்காக ஒருமுவற பரவலாகப் பயன் 

படுத்தப் பட்டுள்ளது. பிரளய இறுதிக்29 கட்டத்தின் இந்தக் கவடசி 

காலத்தில்  ான் மீண்டும் இவத கபாதுமக்களிவடஹய 

கவளியிடுகிஹறன். எனஹவ இது மிகவும் கிவடத்தற்காியதாகும். 

கட வவ ஹ ரடியாக ஹகாங்காக உருமாற்றும் வவகவயப் பற்றி 

 ான் கூறியுள்ஹளன். உண்வமயில், பயிற்சியின் மூலமாக ஹகாங் 

கிவடக்கப் கபறுவதில்வல, சாதவன புாிவதன் மூலஹம கிவடக்கப் 

கபறுகிறது. பலர் தங்கள் ஹகாங்வக அதிகாித்துக் ககாள்வதற்காக 

முயல்வகயில் உண்முக சாதவன எப்படி கசய்வது என்பது பற்றிச் 

சிந்திக்காமல் எப்படி பயிற்சி கசய்ய ஹவண்டும் என்பதிஹலஹய 

கவனம் கசலுத்துகிறார்கள். உண்வமயில் ஷின்ஷிங்வகப் பண் 

படுத்துவதன் மூலமாகத் தான் ஹகாங் முழுவதுமாக ஹசகாிக்கப் 

படுகிறது. பின்,  ாம் ஏன் இங்கு உடற்பயிற்சிவயக் கற்பிக்கிஹறாம்? 

முதலில் ஒரு புத்தமதத் துறவி ஏன் உடற்பயிற்சி எதுவும் பழகுவ 

தில்வல என்பது பற்றிப் ஹபசுஹவாம். அவர் முதலில் தியானத்தில் 

அமர்கிறார், கிரந்த பாடத்வத உச்சாடனம் கசய்கிறார், 

ஷின்ஷிங்வகப் பண்படுத்துகிறார். பின்னர் அவருவடய ஹகாங் 

அதிகாிக்கிறது. அவர் இவ்வாறு தமது ஹகாங்வக அதிகாித்துக் 

ககாள்கிறார். அது அவருவடய  ிவலவய உயர்த்துகிறது. உலகி 

லுள்ள அவனத்வதயும் -தமது உடல் உட்பட- துறந்து விடும்படி 

சாக்கியமுனி மக்களுக்கு ஹபாதித்தார். எனஹவ உடற்பயிற்சிக்கு 

அவசியமில்லாது ஹபாயிற்று. டாவ் பிாிவு அவனத்துயிர்களுக்கும் 

ஹமாட்சம் அளிப்பதில்வல. பலதரப்பட்ட, பல்ஹவறு மனப்ஹபாக்கு 

வடய, தன்னலம் அதிகமாகஹவா குவறவாகஹவா இருக்கக் கூடிய, 

எல்லாவவகயான மக்கவளயும் அது கணக்கில் எடுத்துக் ககாள்வ 

தில்வல. தனக்குாிய சீடர்கவள அது ஹதர்ந்கதடுத்துக் ககாள்கிறது. 

மூன்று சீடர்கள் ஹதர்ந்கதடுக்கப் பட்டால் அதில் ஒருவர் தான் 

                                                      
29
பிரளய இறுதிக் கட்டம்: பிரபஞ்சத்தின் பாிணாமத்வத பிரளய ஆரம்பக் கட்டம், 

பிரளய மத்தியக் கட்டம், பிரளய இறுதிக் கட்டம் என மூன்று கால கட்டங்களாக 

சாதகர் சமூகத்தில் வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி தற்ஹபாது பிரளய இறுதிக் கட்டத் 

தின் கவடசிக் காலத்தில் இருக்கிஹறாம். 
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கமய்யான ஹபாதவனவய அவடயப் கபறுவார். இந்தச் சீடர் 

 ல்கலாழுக்கம்,  ற்பண்பு உவடயவராகவும், தடம் பிறழாமலும் 

இருக்க ஹவண்டியது அவசியம். இவ்வாறு டாவ் பிாிவில், வாழ் 

வவப் பண்படுத்திக் ககாள்ளவும், அசாதாரண சக்திவள, 

அதற்கான திறன்கவளப் கபறவும் ஹதவவயான நுட்பங்கவளக் 

கற்பிக்க ஹவண்டியுள்ளது. இதற்கு உடற் பயிற்சிகள் அவசிய 

மாகிறது. 

ஃபாலுன் தாஃபாவும் உள்ளத்வதயும் உடவலயும் பண்படுத்து 

வதற்கான சாதவன பயிற்சி தான். உடற்பயிற்சி அதற்கும் 

அவசியமானது. ஒருபுறம், இந்த உடற்பயிற்சிகள் அசாதாரண 

திறன்கவள வலுப்படுத்த உதவுகின்றன. வலுப்படுத்துவகதன் 

றால் என்ன? உங்கள் அசாதாரணத் திறன்களுக்கு சக்தி வாய்ந்த 

ஹகாங் கசறிவின் மூலம் வலுவூட்டுவது தான் அது. மறுபுறம், 

உங்கள் உடலில் பல ஜீவன்கவள வளர்க்க ஹவண்டிய அவசியம் 

உள்ளது. உயர் ிவல சாதவனயில், டாவ் பிாிவின் படி அமரசிசு 

வின் (யுவன்யீங்) ஜனனமும், அவதஹய கபளத்த பிாிவின் படி 

கூறுவதானால், சிவதக்ககவாண்ணா வஜ்ரஹதகம் உருவாகவும் 

ஹவண்டியுள்ளது. அத்துடன் பல அசாதாரண திறன்கவளயும் 

அவடய ஹவண்டியுள்ளது. இவவகயல்லாம் உடற்பயிற்சியின் 

மூலம் வளர ஹவண்டியதாகிறது.  மது உடற்பயிற்சிமுவற 

இவற்வறகயல்லாம் தான் வளர்க்கிறது. முழுவமயாக மனத்வதயும் 

உடவலயும் பண்படுத்துவதற்கு உண்முக சாதவன, உடற்பயிற்சி 

ஆகிய இரண்டும் ஹதவவப்படுகின்றன. ஹகாங் எவ்விதம் உருவா 

கிறது என்பது இப்ஹபாது எல்ஹலாருக்கும் புாிந்திருக்கும் என்று 

 ம்புகிஹறன். சாதவனயில்  ீங்கள் அவடந்துள்ள  ிவலவய 

கமய்யாக  ிர்ணயிக்கும் இந்த ஹகாங் கவறும் பயிற்சி மூலம் 

வளருவதில்வல. அது உண்முக சாதவனயின் மூலமாகத் தான் 

வளருகிறது. சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்தவாஹற சாதவன 

கசய்து உங்களுவடய ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்திக் ககாண்டு, 

பிரபஞ்சப் பண்பிற்கு இவசவாக இருப்பீர்களானால் பிரபஞ்சப் 

பண்பு உங்கவள எவ்விதத்திலும் தடுக்காது. அதன்பின்  ீங்கள் 
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ஹமல்  ிவலவய அவடய முடியும். உங்கள் கட உருமாறத் 

கதாடங்கி ஹகாங் உருவாகும். உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் ஹமம்படும் 

ஹபாது உங்கள் ஹகாங்கும் வளருகிறது. இவ்வாறு இவவ 

ஒன்றுக்ககான்று கதாடர்பு ககாண்டுள்ளன. 

 ம்முவடய சாதவனப் பயிற்சி மனவதயும் உடவலயும் 

பண்படுத்தும் கமய்யான சாதவன.  ாம் உருவாக்கும் ஹகாங் 

உடலின் ஒவ்கவாரு உயிரணுவுக்குள்ளும் ஹசகாித்து வவக்கப் 

படுகிறது. உயர் ஆற்றல் கபாருளால் ஆன ஹகாங், சடப்கபாருளின் 

மிக நுண்ணிய  ிவலயிலுள்ள மூல நுண்கபாருளிலும் கபாதிந்து 

வவக்கப்படுகிறது. ஹகாங்கின் திறன் அதிகாிக்கும் ஹபாது ஹகாங் 

கின் அடர்த்தியும் ஆற்றலும் அதிகாிக்கலாகும். இத்தவகய உயர் 

ஆற்றல் கபாருள், அறிவுத் திறன் ககாண்டது. உயிாின் மூலம் 

வவர கசன்று மனித உடலின் ஒவ்கவாரு உயிரணுவிலும் இடம் 

கபற்றிருப்பதால் படிப்படியாக மூலக்கூற்றின் ஹசர்க்வகவயயும் 

உயிரணுவின் வமயக்கருவின் வடிவத்வதயும் ஏற்று உங்கள் உடலின் 

உயிரணுக்களின் வடிவமாகஹவ அது மாறும். இப்ஹபாது உங்கள் 

உடல் ஆரம்பத்தில் இருந்த கபளதிக அணுக்களால் ஆனது அல்ல. 

அதனுவடய சாராம்சஹம மாறி விட்டிருக்கும். அப்படியானால் 

 ீங்கள் ஐங்கூறுகவளக் கடந்தவர் தாஹன? ஆனால் உங்கள் 

சாதவன இன்னும் முற்றுப் கபறவில்வல. இன்னும்  ீங்கள் சாதா 

ரண மக்களுக்கிவடஹய இருந்து ககாண்டு சாதவன கசய்யத் தான் 

ஹவண்டும். எனஹவ  ீங்கள் பார்ப்பதற்கு ஒரு சாதாரண மனிதவரப் 

ஹபால் தான் ஹதாற்றமளிப்பீர்கள். ஒரு ஹவற்றுவம என்னகவன்றால் 

உங்கள் வயதினவர விட  ீங்கள் இளவமயாகத் ஹதான்றுவீர்கள். 

ஆம், முதலில் ஹ ாய்கள் உட்பட உங்கள் உடலிலுள்ள ககட்ட 

விஷயங்ககளல்லாம் கவளயப்பட ஹவண்டும். ஆனால் இங்கு  ாம் 

ஹ ாய் தீர்க்கும் ஹவவலவயச் கசய்வதில்வல.  ாம் உங்களுவடய 

உடவலத் தூய்வமயாக்குகிஹறாம். இது ஹ ாய் குணமாக்குதல் 

என்பதாகாது. உடவலத் தூய்வமயாக்குவது தான் இது. உண்வம 

யான சாதகர்களுக்ஹக  ாம் உடவல தூய்வமயாக்குகிஹறாம். சிலர் 

தம் ஹ ாவய குணப்படுத்திக் ககாள்ளும் ஹ ாக்கத்துடஹனஹய 



 

 

51 

 

வருகிறார்கள். தீவிர ஹ ாயாளிகவள  ாம் இங்கு வர அனுமதிப்ப 

தில்வல. ஹ ாய் குணமாக ஹவண்டும் என்ற பற்றுதவலயும் 

ஹ ாவயப் பற்றிய எண்ணத்வதயும் அவர்களால் விட முடிவ 

தில்வல. கடுவமயான ஹ ாயினால் அவதிப்படுபவரால் அவதப் 

பாராட்டாமல் இருக்க முடியுமா? அவரால் சாதவன புாியஹவ 

முடியாது. தீவிர ஹ ாயாளிகளுக்கு இங்கு அனுமதி இல்வல 

என்பவத பலமுவற வலியுறுத்தியிருக்கிஹறாம். இங்கு உண்முக 

சாதவனப் பயிற்சிக்காக கூடியிருக்கிஹறாம். அவர்கள்  ிவனப்ப 

வதப் ஹபால் அல்ல இது. அவற்றுக்காக ஹவறு சீஹகாங் ஆசான் 

கவள அவர்கள்  ாடலாஹம. இங்ஹக பல சாதகர்களுக்கு ஹ ாய் 

இருப்பது கமய் தான். ஆனால்  ீங்கள் உண்வமயான சாதகர் 

களாக இருக்கும் பட்சத்தில்  ாம் உங்களுக்குச் கசய்ய 

ஹவண்டியவதச் கசய்ஹவாம். 

சாதவனயில் ஒரு கட்டத்திற்குப் பின்  மது ஃபாலுன் தாஃபா 

சாதகர்கள் ஹதாற்றத்தில் மிகவும் வித்தியாசமாகக் காணப்படு 

வார்கள். அவர்களுவடய சருமம் கமன்வமயாகவும் இளம் சிவப்பு 

 ிறமாகவும் மாறும். வயதானவர்களுக்கு ஹதாலில் சுருக்கம் 

கவகுவாகக் குவறந்திருக்கும். இது கபாதுவாக இங்கு காணப் 

படும்  ிகழ்வு.  ான்  ம்பத் தகாதது எவதயும் கசால்லவில்வல. 

இந்த விஷயம் பற்றி இங்கு அமர்ந்துள்ள  மது மூத்த சாதகர்கள் 

 ன்கு அறிவார்கள். ஹமலும், வயதான கபண்மணிகளுக்கு  ின்று 

ஹபான மாதவிலக்கு மீண்டும் கதாடங்கும். மனம், உடல் சார்ந்த 

சாதவனக்கு, உடவலப் பண்படுத்துவதற்கு அது அவசியமாகும். 

அவர்களுக்கு மீண்டும் மாதவிலக்கு வந்தாலும் உதிரப் ஹபாக்கு 

அதிகமாயிராது. இப்ஹபாவதக்கு அந்த சிறிதளஹவ ஹபாதுமானது. 

இதுவும் வழக்கமாக  டப்பது தான். இல்லாவிட்டால் அவர்கள் 

தங்கள் உடவலப் பண்படுத்துவது எப்படி? ஆண்களுக்கும் இது 

ஹபாலஹவ தான். வயதானவர்கள், இவளஞர்கள் எல்ஹலாருஹம 

தங்களுவடய உடல் மிக ஹலசாக ஆகியிருப்பவத உணருவார்கள். 

உண்வமயான சாதகர்கள் இத்தவகய உருமாற்றத்வத உணர்ந்த 

றிவார்கள். 
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 மது இந்தப் பயிற்சி பண்படுத்தும் விஷயம் மிகவும் 

விசாலமானது. மிருகங்களின் அவசவுகவளப் ஹபால உடற் 

பயிற்சிகள் ககாண்டுள்ள மற்ற பயிற்சிகளினின்று முற்றிலும் மாறு 

பட்டது. இந்தச் சாதவனயில் பண்படுத்தப்படும் விஷயம் மிகப் 

பிரம்மாண்டமானது எனலாம். சாக்கியமுனியும் லாகவாத்ஸு30வும் 

தங்கள் வாழ் ாளில் விவாதித்த தத்துவங்கள் எல்லாம்  மது 

ஆகாய கங்வகக்கு உட்பட்ட தத்துவங்கஹள.  மது ஃபாலுன் 

தாஃபா எவதப் பண்படுத்துகிறது?  மது சாதவன பிரபஞ்சப் 

பாிணாமத்தின் தத்துவத்வத அடிப்பவடயாகக் ககாண்டது. கஜன்-

ஷான்-கரன் என்னும் பிரபஞ்சத்தின் மிக உயாிய பண்பிற்ஹகற்ற 

தரத்தினால் வழி டத்தப்படுவது. ஆக,  மது சாதவன மகத்தானது. 

அது பிரபஞ்சத்வதஹய பண்படுத்துவதற்கு ஒப்பானது. 

மற்ற பயிற்சிகளில் இல்லாத தனித்துவம் ஒன்றும் சிறப்பம்ச 

மாக  மது ஃபாலுன் தாஃபாவில் உள்ளது. தற்சமயம் சமூகத்தில் 

பரவலாக உள்ள அவனத்துச் சீஹகாங் பயிற்சிகளும் டான் 

வளர்ப்பதற்கான சாதவனவயஹய புாிகிறார்கள். இது ஹபான்ற 

டான் வளர்க்கும் பயிற்சிகளில் ஹகாங்வக பூட்டவிழ்க்கும் 

 ிவலவய அவடவதும் சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்து 

ககாண்டு கமய்ஞானம் கபறுவதும் மிகவும் கடினமாக இருக்கும். 

 மது ஃபாலுன் தாஃபா சாதவனயில் டாவனப் ஹபணுவதில்வல. 

 மது சாதவன, அடிவயிற்றின்  ிவலயில் கபாருத்தப்பட்டுள்ள 

ஃபாலுவனப் ஹபணுகிறது. பயிற்சி முகாமுக்கு வந்துள்ள சாதகர் 

களுக்கு  ாஹன தனிப்பட்ட முவறயில் அதவனப் கபாருத்துகிஹறன். 

ஃபாலுன் தாஃபாவவக் கற்பிக்கும் ஹபாஹத  ான் ஒவ்கவாரு 

வருக்கும் வாிவசக் கிரமமாக அதவன கபாருத்துகிஹறன். சிலர் 

அவத உணருகிறார்கள், சிலரால் உணர முடிவதில்வல; கபரும் 

பாலானவர்களால் அதவன உணர முடியும். ஏகனன்றால் ஒவ் 

கவாருவருவடய உடல்வாகும் ஒவ்கவாரு வவகயாக உள்ளது. 

                                                      
30

 லாகவாத்ஸு: டாவ் பிாிவின் முக்கியமான சிந்தவனயாளர். அவரது ‘டாவ் கட 

ஜிங்’ என்னும் தத்துவ நூல் பிரபலமானது. கி.மு. 5ம் அல்லது 4ம் நூற்றாண்வடச் 

ஹசர்ந்தவர். 
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 ாம் டானுக்கு பதில் ஃபாலுவனப் ஹபணுகிஹறாம். ஃபாலுன் 

பிரபஞ்சத்தின் சின்னஞ்சிறு பிரதியாகும். பிரபஞ்சத்தின் 

அவனத்துத் திறன்களும் இதற்கு உண்டு. அது தானியங்கியாகச் 

சுழன்ற வண்ணமிருக்கும். அது உங்கள் அடிவயிற்றுப் பகுதியில் 

ஓயாமல் சுழன்றவாஹற இருக்கும். உங்கள் உடலில் கபாருத்தப் 

பட்ட பிறகு ஆண்டுக் கணக்கில் இவ்வாறு சுழன்றபடிஹய 

இருக்கும். அது கடிகாரப் ஹபாக்கில் சுற்றும் ஹபாது பிரபஞ்சத்தி 

லிருந்து சக்திவய தானாகஹவ கிரகித்துக் ககாள்கிறது. அத்துடன் 

உங்கள் உடலின் ஒவ்கவாரு பாகமும் உருமாற ஹவண்டியதற்கான 

ஆற்றவல அதுஹவ பக்குவமாகத் தயாாிக்கிறது. ஹமலும், அது 

எதிர்ப்ஹபாக்கில் சுற்றும் ஹபாது உடலுக்கு ஹவண்டாதவற்வற 

அகற்றி சக்திவய கவளிஹய கசலுத்துகிறது. கவளிஹயற்றப்பட்ட 

இந்தச் சக்தி கவகு தூரத்திற்கு வியாபிக்கும். பிறகு அது மீண்டும் 

புதிய சக்திவய உள்ஹள ககாண்டு ஹசர்க்கிறது. கவளிஹயற்றப்படும் 

சக்தி உங்கவளச் சுற்றியுள்ஹளாருக்கு  ன்வம பயக்கும். ஒருவர் 

தன்னுவடய விஹமாசனத்தின் கூடஹவ எல்லா உயிர்களின் 

விஹமாசனத்வதயும் விவழய ஹவண்டுகமன்று கபளத்த பிாிவு 

ஹபாதிக்கிறது. ஒருவர் தனக்காக மட்டும் சாதவன புாிவதன்றி 

மற்ற உயிர்களுக்ககல்லாம் விஹமாசனம் அளிக்கிறார். உங்களால் 

மற்றவர்கள் எல்லாம் பயனவடகிறார்கள்.  ீங்கள் முவனயாம 

ஹலஹய பிறரது ஹ ாய்கவள  ீக்கி அவர்களின் உடல்கவளச் 

சீராக்குகிறீர்கள். இந்தச் சக்தி வீண் ஹபாவஹத இல்வல. ஃபாலுன் 

இவடயறாது சுற்றுவதால் அது மீண்டும் கடிகாரப்ஹபாக்கில் 

சுற்றும் ஹபாது சக்திவய திரும்பவும் ஹசகாித்து விடுகிறது. 

“இந்த ஃபாலுன் ஏன் இவடயறாமல் சுற்றுகிறது?” என்று சிலர் 

வியக்கிறார்கள். “இது எப்படி இப்படி சுற்றுகிறது, காரணம் 

என்ன?” என்றும் சிலர் என்வனக் ஹகட்கிறார்கள். ஆற்றல் குவியும் 

ஹபாது டான் உருவாகும் என்பவத எளிதாகப் புாிந்து ககாள்ள 

முடிகிறது, ஆனால் ஃபாலுன் சுற்றுவது பிரமிப்பாக இருக்கிறது. 

ஓர் உதாரணம் கசால்கிஹறன். பிரபஞ்சம் ஓயாமல் இயங்குகிறது. 

பிரபஞ்சத்தின் பால்வீதிகளும் விண்மீன்களும் சுழல்கின்றன. 
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ஒன்பது ஹகாள்களும் சூாியவனச் சுற்றிச் சுழலுகின்றன. பூமியும் 

தன்வனத் தாஹன சுற்றிச் சுழல்கிறது. சிந்தித்துப் பாருங்கள்: 

இவற்வறகயல்லாம் யார் உந்தித் தள்ளுகிறார்கள்? யார் இவற்றுக் 

ககல்லாம் விவசவய அளித்தது? இவதகயல்லாம் ஒரு சாதாரண 

மனிதாின் மனப்ஹபாக்கினால் உங்களால் புாிந்து ககாள்ள 

முடியாது. சுற்ற வவக்கும் ஒரு நுட்ப இயக்கத்தினால் அவவ 

சுற்றுகின்றன, அவ்வளஹவ. அது ஹபாலஹவ ஃபாலுனும் சுழல் 

கிறது. உடற்பயிற்சி கசய்யும் ஹ ரத்வத அதிகாித்து சாதாரண 

வாழ்க்வகச் சூழலில் மக்கள் பயிற்சி கசய்யும் பிரச்சிவனவயத் 

தீர்த்து விடுகிறது. எப்படி அது அதிகாிக்கிறது? இவடயறாமல் 

சுழலுவதால் அது பிரபஞ்சத்திலிருந்து கதாடர்ந்து சக்திவய உள் 

வாங்கிக் ககாண்டு அவத உருமாற்றிய வண்ணம் இருக்கிறது. 

 ீங்கள் ஹவவலயில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஹபாதும் அது உங்கவளப் 

பக்குவப்படுத்துகிறது. ஃபாலுனுடன் கூட  ாம் உங்கள் உடலில் 

பல ஆற்றல் விவசகவளயும் இயக்க நுட்பங்கவளயும் கபாருத்து 

கிஹறாம். ஃபாலுனுடன் ஹசர்ந்து சுற்றி தானியங்கியாய் இவவ 

உங்கவள உருமாற்றுகிறது. இவ்வாறு அது, “ஹகாங் சாதகவரப் 

பண்படுத்துகிறது” என்றும் “ஃபா  சாதகவரப் பண்படுத்துகிறது” 

என்றும் கசால்லப் படுகிறது. பயிற்சி கசய்யும்ஹபாது பண்படுத்து 

வவதப் ஹபாலஹவ  ீங்கள் பயிற்சி கசய்யாதஹபாதும் ஹகாங் 

உங்கவளப் பண்படுத்துகிறது. சாப்பிடும் ஹபாதும், தூங்கும் 

ஹபாதும் மற்றும் ஹவவல கசய்யும் ஹபாதும், எப்ஹபாதுஹம இந்த 

ஹகாங் உங்கவள உருமாற்றிக் ககாண்ஹட இருக்கிறது.  ீங்கள் 

உடற்பயிற்சி கசய்வது எதற்காக? ஃபாலுவன வலுப்படுத்து 

வதற்காகஹவ உடற்பயிற்சி கசய்கிறீர்கள்.  ான் உங்களுக்கு 

அளித்துள்ள ஆற்றல் இயக்க நுட்பங்களுக்கும் அவமப்புகளுக்கும் 

அதிக வலுவூட்டுவதற்காகஹவ உடற்பயிற்சி கசய்கிறீர்கள். உயர் 

 ிவலகளில் சாதவன கசய்வகயில் மனம் முற்றிலும்  ிச்சலமான 

வூஹவ 31   ிவலயிஹலஹய இருக்க ஹவண்டும். உடற்பயிற்சியின் 

                                                      
31
வூஹவ: இயக்கமற்ற, இயங்காத, முவனப்பில்லாத சலனமற்ற மன ிவல. 
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இயக்கங்கள் யாவும்  ான் ஏற்படுத்தியுள்ள இயக்கத்வதப் பின் 

பற்ற ஹவண்டும். எண்ணத் தூண்டுதல் எதுவும் கூடாது. மூச்சுப் 

பயிற்சி ஹபான்ற எவதயும் உபஹயாகிக்கக் கூடாது. 

உடற்பயிற்சி கசய்வதற்கு  ாம் குறிப்பிட்ட ஹ ரஹமா இடஹமா 

ஒதுக்குவதில்வல. சிலர், “உடற்பயிற்சி கசய்வதற்கு சாியான 

ஹ ரம் எது?  ள்ளிரவா, வவகவறயா அல்லது  ண்பகலா?” என்று 

ஹகட்கிறார்கள். பயிற்சிக்ககன்று குறிப்பிட்ட ஹ ரம் எதுவும்  மக்குக் 

கிவடயாது.  ள்ளிரவில் பயிற்சி கசய்யாத ஹபாது ஹகாங் 

உங்கவளப் பண்படுத்துகிறது, அதிகாவலயில் பயிற்சி கசய்யாத 

ஹபாதும் ஹகாங் உங்கவளப் பண்படுத்துகிறது.  ீங்கள் உறங்கும் 

ஹபாதும் ஹகாங் உங்கவளப் பண்படுத்துகிறது.  ீங்கள்  டந்து 

ககாண்டிருக்கும் ஹபாதும் கூட ஹகாங் உங்கவளப் பண்படுத்து 

கிறது.  ீங்கள் ஹவவல கசய்து ககாண்டிருக்கும் ஹபாதும் ஹகாங் 

உங்கவளப் பண்படுத்துகிறது. உங்களுவடய பயிற்சி ஹ ரத்வத 

இது கவகுவாகக் குவறத்து விடவில்வலயா? உங்களில் பலருக்கு 

டாவ்  ிவலவய உண்வமயாகஹவ அவடய ஹவண்டுகமன்ற 

உள்ளார்வம் இருக்கிறது. சாதவன புாிவஹத அதற்குத் தாஹன? 

உண்முக சாதவனயின் இறுதி இலக்கு டாவ்  ிவலவய அவடந்து 

சாதவனவய  ிவறவு கசய்வது தான். எனினும் சிலருக்கு வாழ் 

 ாளில் அதிக  ாட்கள் எஞ்சியிராமல் இருக்கலாம். வாழ்வுக்காலம் 

குறித்த ககடுவுக்குள் இருப்பதால் சாதவன புாிவதற்கான ஹபாதிய 

அவகாசம் அவர்களுக்கு கிட்டாமல் ஹபாகலாம். இப்பிரச்சிவனக்கு 

 மது ஃபாலுன் தாஃபா ஒரு தீர்வு வவத்திருக்கிறது. அதாவது, 

பயிற்சிக் காலத்வத அதற்ஹகற்றவாறு குறுக்கி விடுகிறது. அத்துடன் 

இது மனவதயும் உடவலயும் ஒருங்ஹக பண்படுத்தும் சாதவனயாக 

இருப்பதால்  ீங்கள் இவடயறாமல் சாதவன புாிந்து வந்தால் 

உங்களுவடய வாழ் ாளும்  ீண்டு ககாண்ஹட ஹபாகும். இவட 

விடாது பயிற்சி கசய்யும் ஹபாது வாழ் ாள்  ீடிக்கும். பிறவி 

யிஹலஹய  ற்குணம் ககாண்ட முதியவர்களுக்கு சாதவன புாிவ 

தற்குப் ஹபாதுமான அவகாசம் கிவடக்கும். ஆனால் அதற்கு ஒரு 

 ிபந்தவன உள்ளது. விதிப்படி முடிவுற ஹவண்டிய உங்களுவடய 
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வாழ் ாள்  ீடிக்கப் பட்டிருப்பது சாதவன புாிவதற்காக மட்டுஹம. 

மனம் சற்ஹற தடம் பிறழ்ந்தாலும் உங்கள் உயிர் ஆபத்துக் 

குள்ளாகும்.  ியாயமாக உங்கள் வாழ்வு என்ஹறா முடிந்திருக்க 

ஹவண்டியதல்லவா?  ீங்கள் மூவுலகு கடந்த ஃபா  ிவல அவடயும் 

வவர இது ஹபான்ற கட்டுப்பாடு இருக்கும். அதன் பிறகு  ீங்கள் 

முற்றிலும் ஹவகறாரு  ிவலயில் இருப்பீர்கள். 

எந்த திவசவய ஹ ாக்கி பயில ஹவண்டும் என்ஹறா பயிற்சிவய 

முடிக்க ஹவண்டிய முவற என்ஹறா எதுவும்  ாம் குறிப்பிடவில்வல. 

ஏகனனில், ஃபாலுன் இவடவிடாமல் சுழல்கிறது, அவத  ிறுத்த 

முடியாது. பயிற்சியின்  டுஹவ கதாவலஹபசி ஒலித்தாஹலா, வாயிற் 

கதவவத் திறக்க ஹவண்டி வந்தாஹலா பயிற்சிவய முடிக்கா விட்டா 

லும்  ீங்கள்  ிறுத்திக் ககாள்ளலாம். அவ்வாறு  ீங்கள்  ிறுத்தும் 

ஹபாது, ஃபாலுன் உடனடியாக கடிகாரப்ஹபாக்கில் சுழன்று 

உங்கள் உடவலச் சுற்றி கவளியிடப்பட்டுள்ள சக்திவய உள் 

வாங்கிக் ககாண்டு விடும். சீ-சக்திவயச் ஹசர்த்துப் பிடித்து 

தவலயில் ககாட்டிக் ககாள்ள சிலர் முயலலாம்.  ீங்கள் எப்படி 

முயன்றாலும் அது மவறந்து ஹபாய்விடும். ஃபாலுன் அறிவுத் 

திறனுள்ள ஜீவனாவகயால் அது ஹபான்றவற்வற எப்படிச் கசய்வ 

கதன்று அதற்குத் கதாியும். திவசகவளப் பற்றி  ாம் கபாருட் 

படுத்தாமலிருப்பதற்குக் காரணம், பிரபஞ்ச முழுவதுஹம இயங்கிக் 

ககாண்டு தான் இருக்கிறது. ஆகாய கங்வகயும் இயங்கிக் 

ககாண்டு இருக்கிறது. ஒன்பது கிரகங்களும் சூாியவனச் சுற்றிய 

வண்ணம் இருக்கின்றன. பூமியும் தன்வனத் தாஹன சுற்றிய 

வண்ணஹம  கருகிறது.  ாம் பிரபஞ்சத்தின் இந்த மகா தத்துவத் 

தின்படி சாதவன பயில்கிஹறாம். இதில் எது கிழக்கு, கதற்கு, 

ஹமற்கு, வடக்கு என்பது? அதுஹபால் கூற முடியாது. எந்தத் 

திவசயில் பயிற்சி கசய்தாலும் அது எல்லா திவசவய ஹ ாக்கிய 

தாகும். எந்தத் திவசயில் பயிற்சி கசய்தாலும் அது கிழக்கு, கதற்கு, 

ஹமற்கு, வடக்கு திவசகவள ஒருங்ஹக ஹ ாக்கி பயிற்சி கசய்வதற்கு 

ஒப்பாகும்.  மது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகவர வழி பிசகாமல் 

காக்கும். அது எவ்வாறு காக்கிறது?  ீங்கள் உண்வமயான 
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சாதகராக இருப்பின்  மது ஃபாலுன் உங்கவள பாதுகாக்கும். 

 ான் பிரபஞ்சத்தில் ஹவரூன்றியுள்ஹளன். உங்களுக்கு தீங்கிவழக்க 

ஒரு  பர் முயன்றால் அது எனக்ஹக தீங்கிவழக்கத் துணிந்தாற் 

ஹபாலாகும். அதாவது, இந்தப் பிரபஞ்சத்துக்ஹக தீங்கிவழக்கத் 

துணிந்ததற்ககாப்பாகும்.  ான் கூறியது பிரமிப்வபத் தரலாம். 

கதாடர்ந்து படித்தறிந்தால் பின்னர் புாிந்து ககாள்வீர்கள். மகத் 

தான ஹவறு பல விஷயங்கவளப் பற்றி கசால்லப் ஹபாவதில்வல. 

உயர் ிவலகளுக்கான ஃபாவவ எளியவற்றிலிருந்து மகத்தானவவ 

வவர கிரமமாக  ாம் எடுத்துவரக்கவிருக்கிஹறாம். உங்கள் ஷின்ஷிங் 

அறக றியில்  ிற்கவில்வல என்றால் உங்களால் பயன் கபற 

முடியாது. எதன் மீதாவது  ாட்டம் ககாண்டு விட்டால் அது 

பிரச்சிவனவயஹய ஏற்படுத்தும். பல மூத்த பயிற்சியாளர்களின் 

ஃபாலுனின் வடிவம் பாதிக்கப் பட்டிருப்பவதக் கண்ஹடன். அது 

எதனால்? மற்றவர்களுவடய விஷயங்கவள உங்கள் பயிற்சியில் 

நுவழய விட்டு கலப்படம் கசய்து விட்டீர்கள். அப்ஹபாது ஏன் 

ஃபாலுன் உங்கவளக் காக்கவில்வல? உங்களுக்கு ஒன்று தரப் 

பட்டதுஹம அது உங்களுவடயதாகி விடுகிறது. உங்கள் மனத்தின் 

ஆளுவகக்குள் வந்து விடுகிறது. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு 

ஹகாட்பாடு உண்டு.  ீங்களாக ஒன்வற  ாடும் ஹபாது யாரும் 

அதில் குறுக்கிடக் கூடாது. உங்களுக்கு சாதவன கசய்ய ஹவண்டா 

கமன்றால் அவத யாரும் வற்புறுத்த முடியாது. அப்படி கசய்தால் 

அது தவறான காாியம். உங்கள் மனவத மாற்றிக் ககாள்ளும்படி 

யாரால் வற்புறுத்த முடியும்?  ீங்கஹள தான் உங்கவள திருத்திக் 

ககாள்ள ஹவண்டும். ஒவ்கவாரு பயிற்சி முவறயிலும் உள்ள சிறப்பு 

கவளகயல்லாம் திரட்டிக் ககாள்ளலாம் என்பது எல்ஹலாாிடம் 

இருந்தும் கபாருள் கபற்றுக் ககாள்வதற்குச் சமம். இன்று ஒரு 

சீஹகாங் பயிற்சி,  ாவள மற்கறான்று என  ீங்கள் ஹ ாவய குணப் 

படுத்திக் ககாள்வதற்காக முயன்றாலும் உங்கள் ஹ ாய் உண்வம 

யிஹலஹய குணமாகி விட்டதா? இல்வலஹய. உங்களால் அவத 

தள்ளிப் ஹபாட மட்டுஹம முடியும். உயர் ிவலகளில் சாதவன 

கசய்வது என்பது ஒஹர ஒரு சாதவன முவறயில் மனத்வதக் 
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குவித்து அதிஹலஹய  ிவலத்து  ிற்பது. ஒரு பயிற்சிவய ஹமற் 

ககாண்டால் அதில் உள்ளார்ந்த அர்ப்பணிப்புடன் முற்றிலும் 

பயின்று அதில் கமய்ஞானம் கபறும்  ிவல வவர கசல்ல ஹவண்டும். 

அதற்குப் பிறஹக ஹவறு சாதவனவய ஹமற்ககாள்ள ஹவண்டும். 

அது ஹவறு பாவதயாக கதாடங்கும். ஓர் உண்வமயான சாதவன 

முவறயின் பயிற்சிகள் கதான்வமயான காலம் கதாட்டு வழிவழியாய் 

வந்தவவ. அவற்றின் உருமாற்றும் முவற மிகவும் சிக்கலானது. 

சிலர் பயிலும்ஹபாது ஏற்படும் உணர்ச்சிவயக் ககாண்டு புாிந்து 

ககாள்ள முயல்கிறார்கள். உங்கள் உணர்ச்சியின் மூலம் என்ன 

கதாிய வரும்? ஒன்றுமில்வல. உருமாற்றத்தின் கசய்முவற என் 

னஹவா ஹவறு பாிமாணங்களில் ஏற்படுகிறது. அது மிக மிக 

நுண்ணியதும் சிக்கலானதும் ஆகும். ஓாிவழ கூட பிசக முடியாது. 

துல்லியமானஹதார் இயந்திரத்தில் அவதச் சாராத ஹவகறாரு 

பாகத்வதப் கபாருத்தினால் அது உடனடியாக எப்படிப் பழுத 

வடந்து விடுஹமா அது ஹபாலத் தான். உங்கள் உடல் ஒவ்கவாரு 

பாிமாணத்திலும் மாற்றம் கபற்று வருகிறது. அது மிகவும் 

நுட்பமானது. துளியும் அதில் தவறு ஹ ரலாகாது.  ான் ஏற்கனஹவ 

கூறியுள்ளபடி, சாதவன புாிவது சாதகாின் கசாந்த முயற்சிவயப் 

கபாறுத்தது எனில் ஹகாங் உருமாற்றம் அவரது ஆசாவனப் 

கபாறுத்தது.  ீங்கள் கபாறுப்பின்றி மற்ற பயிற்சியின் விஷயங் 

கவள ஹசர்த்துக் ககாண்டால் உங்கள் பயிற்சிக்கு புறம்பான 

சங்ஹகதங்கள் குறுக்கிட்டு உங்கவளத் தடம் மாறிப் ஹபாகச் கசய்து 

விடும். அதுமட்டுமல்ல, இது ஹபான்ற தவறுகள் சமூகத்தில் 

பிரதிபலித்து சாதாரண மக்கள் வாழ்விலும் பிரச்சிவனகவள 

எழுப்பி விடும். உங்கள்  ாட்டஹம இதற்கு காரணம். யாராலும் 

இவத தடுக்க முடியாது. இது கமய்ஞானம் கபறுவதற்கான 

உங்கள் தகுதிவயக் காட்டுகிறது. பயிற்சியில் ஏற்பட்ட கலப் 

படத்தின் காரணமாக உங்கள் ஹகாங் குவலந்து ஹபாகும். 

ஹமற்ககாண்டு சாதவன கசய்யஹவ முடியாமல் ஹபாகும். இது 

ஹபான்ற பிரச்சிவன இதில் உண்டு. எல்ஹலாரும் ஃபாலுன் 

தாஃபாவவஹய பயில ஹவண்டும் என்று  ான் கசால்லவில்வல. 
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ஃபாலுன் தாஃபா அல்லாத ஹவகறாரு சீஹகாங் பயிற்சியில் 

உண்வமயான ஹபாதவன உங்களுக்குக் கிவடத்தால் எனக்கு 

சம்மதஹம.  ான் கசால்வது இது தான்: உயர் ிவலயில் உண்வம 

யாகஹவ சாதவன புாிய ஹவண்டுமானால் அதற்கு ஒஹர சாதவன 

முவறயில் மனம் ஒருமித்து பயில ஹவண்டும். இன்கனாரு 

விஷயமும்  ான் கசால்லியாக ஹவண்டும்: தற்ஹபாது என்வனத் 

தவிர ஹவறு எவரும் உயர் ிவலக்கான சாதவனவயக் கற்பிக்க 

வில்வல. உங்களுக்காக  ான் கசய்துள்ளது என்ன என்பவத 

வருங்காலத்தில்  ீங்கள் கதாிந்து ககாள்வீர்கள். ஆகஹவ, உங்கள் 

கமய்ஞானத் தகுதி குவறவானதாக இருக்காது என  ம்புகிஹறன். 

உயர் ிவலயில் சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் 

அஹனகம் ஹபர் இருக்கிறார்கள். இஹதா உங்கள் முன்ஹன அதற் 

கான வாய்ப்பு காத்திருக்கிறது.  ீங்கள் அவத அறியாமல் இருக்கக் 

கூடும். ஓர் ஆசாவனத் ஹதடி  ீங்கள் எங்ககங்ஹகா அவலந்து 

திாிந்து மிகுந்த பணம் கசலவழித்தும் எதுவும் பயனில்லாமல் 

ஹபாயிருக்கலாம். இன்று உங்கள் வாயிற்கதவவத் தட்டி அது 

உங்களுக்கு அளிக்கப் படுகிறது. அவத  ீங்கள் உணராமல் 

ஹபாகவும் கூடும். அவத  ீங்கள் அறிந்து கதளிய முடியுமா, 

உங்கவள மீட்க முடியுமா என்பது ஹகள்விக்குாியது. 
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ஹபருவர இரண்டு 

திவ்வியக் கண் 

பல சீஹகாங் ஆசான்கள் ஏற்கனஹவ திவ்வியக் கண் குறித்துப் 

ஹபசியுள்ளார்கள். எனினும், (ஃபா)  ியதிக்கு, கவவ்ஹவறு  ிவல 

களில் கவவ்ஹவறு கவளிப்பாடுகள் உள்ளன. சாதவனயில் ஒரு 

குறிப்பிட்ட  ிவலவய அவடந்த சாதகரால் அந்த  ிவலக்கான 

கவளிப்பாட்வடத் தான் காண முடியும். அந்த  ிவலவயக் கடந்த 

சத்தியத்வத அவரால் காண முடியாது. அவர் அவத  ம்பவும் 

மாட்டார். எனஹவ, தனது  ிவலயில் காண்பவற்வறத் தான் அவர் 

சாிகயன்று  ம்புவார். சாதவனயில் உயர் ிவலவய அவடவதற்கு 

முன் அவர் அந் ிவலக்குாியவவ இருப்பவத ஏற்க மாட்டார், 

அவற்வற  ம்பத் தகுந்தவவயாகக் கருதவும் மாட்டார்; அவர் 

அவடந்துள்ள  ிவலவயப் கபாறுத்தது இது, அவருவடய மனம் 

அதற்கு ஹமலான  ிவலக்கு ஏற முடியாது. ஆகஹவ இந்த திவ்வியக் 

கண் பற்றி ஒருவர் ஒரு விதமாகவும் ஹவகறாருவர் ஹவறுவித 

மாகவும் ஹபசுகின்றனர். இதன் விவளவாக, இந்த விஷயம்  

குழப்பமவடந்து முடிவில் யாராலும் இவதத் கதளிவாக விளக்க 

முடியாமல் ஹபாய் விடுகிறது. கீழ் ிவலயில் உள்ள ஹபாது, இந்த 

திவ்வியக் கண் பற்றி கதளிவாக விளக்க முடியாது தான். முன் 

காலத்தில் திவ்வியக் கண்ணின் அவமப்பு ரகசியத்திலும் ரகசிய 

மாக வவக்கப் பட்டிருந்தது, சாதாரண மக்கள் அதவன அறிந்து 

ககாள்ள அனுமதிக்கப் படவில்வல. ஆகஹவ வரலாற்றில் இது ாள் 

வவர யாரும் அது பற்றிப் ஹபசியதில்வல. ஆனால் இங்கு  ாம் 

கடந்த கால கருத்துகளின் அடிப்பவடயில் விளக்கம் தரப் ஹபாவ 

தில்வல.  ாம்  வீன அறிவியவலப் பயன்படுத்தி மிக எளிய 

தற்கால கமாழியில் விளக்கப் ஹபாகிஹறாம். அதன் அடிப்பவட 

விஷயங்கவள  ாம் எடுத்துக் கூறப் ஹபாகிஹறாம். 
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 ாம் கூறும் இந்த திவ்வியக் கண், புருவங்களின் இவடஹய 

யுள்ள பகுதிக்குச் சற்ஹற ஹமஹல அவமந்துள்ளது. அது மூவளயின் 

பின்பகுதியிலுள்ள கூம்புச் சுரப்பியின் தவசகஹளாடு இவணக்கப் 

பட்டுள்ளது. இதுதான் முக்கிய பாவத. மனித உடலுக்கு அதிகப்படி 

யாக பல கண்கள் உண்டு. டாவ் பிாிவின்படி ஒவ்கவாரு துவள 

யிடமும் ஒரு கண்ணாகும். ஒவ்கவாரு வர்மப் புள்ளியும் ஒரு 

துவளயிடம் என்று டாவ் பிாிவு கூறுகிறது. சீன மருத்துவத்தில் 

அதவன அக்குபங்சர் புள்ளி என்கிறார்கள். சருமத்திலுள்ள வியர்வவத் 

துவாரம் ஒவ்கவான்றும் ஒரு கண் என்று கபளத்த பிாிவு கூறு 

கிறது. ஆகஹவ சிலரால் காதுகளினால் படிக்க முடியும், சிலர் 

வககளினால் பார்ப்பார்கள், சிலரால் தவலயின் பின்புறமாகப் 

பார்க்க முடியும்; ஹவறு சிலஹரா பாதங்கள் அல்லது வயிற்றின் 

மூலமாகப் பார்ப்பார்கள், எல்லாஹம சாத்தியம் தான். 

திவ்வியக் கண் பற்றிக் கூறப் புகும் ஹபாது, முதலில் இந்த 

மனித கபளதிகக் கண்கள் பற்றிக் கூறுஹவாம். இன்று சிலர் இந்த 

இரு கண்களினால் உலகிலுள்ள எந்த பருப்கபாருவளயும் எந்த 

வஸ்துவவயும் பார்த்து விட முடியும் என்று எண்ணுகிறார்கள். 

அதனாஹலஹய சிலருக்கு இந்தக் கண்களால் பார்க்கக் கூடியவவ 

மட்டுஹம உண்வமயானவவ, திடமானவவ என்ற கருத்து பிடி 

வாதமாக ஊன்றி விட்டது. தங்களால் காண முடியாதது எவதயும் 

அவர்கள்  ம்ப மாட்டார்கள். கடந்த காலத்தில் இது ஹபான்றவர் 

களுக்கு கமய்ஞானத் தகுதி ஹபாதாது என்ஹற கசால்லுவார்கள். 

இது எதனால் என்று விளக்க முடியாவிட்டாலும் இப்படிக் கூறு 

வார்கள். கண்ணுக்குத் கதாியவில்வல, அதனால்  ம்புவதற்கில்வல. 

இந்தக் கூற்று  ியாயமாகஹவ படக்கூடும். ஆனால் சற்ஹற உயர் 

 ிவலயிலிருந்து பார்த்தால் இது சாியல்ல. ஒவ்கவாரு கால 

ஹதசமும் சடப்கபாருளால் ஆனது தான். பல்ஹவறு காலஹதசங் 

களில் கவவ்ஹவறு கபளதிக அவமப்புகளும் உயிாின வடிவங்களும் 

பல்ஹவறு விதங்களில் கதன்படும் என்பஹத உண்வம. 

ஓர் உதாரணத்வத பார்ப்ஹபாம். மானிட வாழ்வின்  ஒவ்கவாரு 

 ிகழ்வும் மாயம், கபாய்யுரு என்று புத்த மதம் கூறுகிறது. எப்படி 
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அவவ கபாய்யாகும்? கமய்யான, திண்வமயான கபளதிகப் 

கபாருட்கள் எல்லாம் இஹதா கண்முன் இருக்வகயில் இவற்வறப் 

கபாய்யுரு என்று யார் கசால்லுவார்கள்? கபளதிகப் கபாருள் 

ஒன்றின் வடிவவமப்பு இவ்வாறு ஹதாற்றம் அளிக்கலாம். ஆனால் 

அதுதான் அதன் கமய்யான கவளிப்பாடு என்பதில்வல. கபளதிகப் 

பாிமாணத்தில் உள்ள கபாருட்கவள இவ்வாறு  ிவலப்படுத்திக் 

காணும் திறன்  மது இந்தக் கண்களுக்கு உண்டு.  ஆனால் இந்தப் 

கபாருட்கள் உண்வமயில் இந்த  ிவலயில் இல்வல.  மது 

பாிமாணத்தில் கூட இந்த  ிவலயில் இல்வல. ஒரு நுண்ஹணாக்கிக் 

கருவியின் வழியாக ஒரு மனிதர் எவ்வாறு காணப்படுகிறார்? 

அவரது முழு உடலும் நுண்ணிய அணுத்துகள்களால் உருவாக்கப் 

பட்டு மணல் துகள்கள் ஹபால ஒன்ஹறாடு ஒன்று ஒட்டாமல் எப் 

ஹபாதும் ஒரு சலன கதியில் உள்ளது. மின்னணுக்கள் அணுக்கரு 

வவச் சுற்றிச் சுழல்கின்றன. உடல் முற்றிலும் க கிழ்வும் அவசவும் 

ககாண்டிருக்கிறது. உடலின் ஹமற்புறம் மிருதுவாகஹவா  ஒஹர சீரா 

கஹவா இல்லஹவ இல்வல. இஹதஹபால் தான்  பிரபஞ்சத்திலுள்ள 

எல்லாப் கபாருட்களுஹம. எஃகு, இரும்பு, பாவற முதலிய எல்லா 

வற்றுக்கும் உட்புறம் அவற்றின் மூலக்கூறுகள் யாவும் இயங்கிய 

படிஹய உள்ளன. அவற்றின் முழு வடிவத்வதயும் உங்களால் காண 

முடியாது, எதுவுஹம  ிவலயாக இல்வல. இந்த ஹமவஜ கூட 

க ளிந்து ககாண்ஹட தான் இருக்கிறது, ஆனால் இந்த உண்வம 

வய உங்கள் கண்கள் மூலம் பார்க்க முடியாது. இந்தக் கண்களி 

ரண்டும் அப்படி ஒரு கபாய்த் ஹதாற்றத்வத காட்டுகின்றன. 

கபாருட்கவள சூட்சுமமாக  ம்மால் பார்க்க முடியாது 

என்பஹதா மனிதர்களுக்கு அத்தவகயத் திறன் இல்வல என்பஹதா 

இல்வல. நுண்ணியவற்வற ஓரளவுக்குப் பார்க்கும் திறனுடன் 

தான் மானிடர் பிறக்கின்றனர்.  மக்கு இவ்விரு கண்களும் இந்த 

கபளதிகப் பாிமாணத்தில் இருப்பதாஹலஹய கமய்யான ஹதாற்றங் 

கவளக் காணவியலாமல் கபாய்வமயான ஹதாற்றங்கஹள கதாிகின் 

றன. தங்கள் கண்ணுக்ககட்டாதவற்வற  ம்ப மறுக்கும் மக்கவள 

கமய்ஞானத் தகுதி குன்றியவர்கள் என்று சாதகர்கள் சமூகத்தில் 
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முன்னர் கூறி வந்தனர். அவர்கள் கபாய்யான ஹதாற்றங்களின் 

மாவயயில் சிக்கி சராசாி மக்களின்  ிவலயில் இருந்து மீள 

இயலாதவர்கள் என்பது மதம் சார்ந்தவர்களின் கூற்று. இது சாிஹய 

என்பது  மது கருத்தும் கூட. 

இவ்விரு கண்களும் கபளதிகப் பாிமாணத்திலுள்ள கபாருட் 

கவள இந்த அளவுக்கு  ிவலப்படுத்திக் காட்டுகின்றன. இவதத் 

தவிர இக்கண்களுக்கு ஹவறு எந்த குறிப்பிட்ட திறனும் இல்வல. 

ஒரு கபாருவளப் பார்க்கும் ஹபாது அப்கபாருளின் பிம்பம் ஹ ரடி 

யாக கண்களில் உருவாவதில்வல. இந்தக் கண்கள் காகமரா 

கலன்ஸ் ஹபால, ஒரு கருவியாகத் தான் கசயல்படுகிறது. கதாவல 

தூரப் கபாருவள ஹ ாக்கும் ஹபாது காகமரா கலன்ஸின் குவிவமய 

தூரம் அதிகாிக்கும்.  மது கண்களும் அவதஹய தான் கசய்கின் 

றன. இருட்டில் பார்க்கும் ஹபாது கண் பாவவகள் தாஹம விாிவவட 

கின்றன. இருளில் படம் பிடிக்கும் ஹபாது காகமராவின் துவாரம் 

விாிவவடகிறது. இல்வலகயனில் ஹபாதிய கவளிச்சம் இன்றி 

படம் இருளவடந்து பதியும். கவளிஹய கவளிச்சம் மிகுந்த இடத் 

திற்குப் ஹபாகும் ஹபாது கண் பாவவகள் தாஹம சுருங்கிக் 

ககாள்ளும், இல்வலகயனில் கண்கள் கூசி எவதயும் சாிவர 

பார்க்க முடியாமல் ஹபாகும். காகமராவும் அப்படித் தான். அதன் 

துவாரம் சுருங்கினால் தான் ஒளி மிகுந்த இடத்தில் படம் பிடிக்க 

முடியும். அது ஒரு கபாருளின் பிம்பத்வதப் படம் பிடிக்கும் கவறும் 

கருவி தான். கபாருட்கவளஹயா, ஆசாமிவயஹயா ஒரு கபாருளின் 

உருவவமப்வபஹயா  ாம் பார்க்கும் ஹபாது  மது மூவளயில் அவற் 

றின் பிம்பங்கள் பதிவாகின்றன. அதாவது, கண்களால்  ாம் 

ஒன்வறப் பார்க்கும் ஹபாது அது பார்வவ  ரம்புகள் வழியாக 

மூவளயின் பின்பகுதியிலுள்ள கூம்புப்பாக தவசகவள கசன்றவட 

கிறது. அங்ஹக அது பிம்பமாகப் பிரதிபலிக்கிறது. அதாவது 

மூவளயின் கூம்புப் பகுதியில் தான் பிம்பங்கள் பிரதிபலிக் 

கின்றன.  வீன மருத்துவமும் இவத அங்கீகாிக்கிறது. 

 ாம் இங்ஹக கூறவிருக்கும் திவ்வியக் கண்ணின் திறப்பு, 

பார்வவ  ரம்வப தவிர்த்து விட்டு புருவ மத்தியிலிருந்து ஹ ரடி 
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யான ஒரு பாவதவயத் திறந்து மூவளயின் கூம்புப் பகுதி கவளிஹய 

பார்க்க வழி கசய்கிறது. திவ்வியக் கண் திறப்பது என்பது இது 

தான். “இது சாத்தியமாகப் படவில்வலஹய, இந்தக் கண்கள்  ல்ல 

உபஹயாகமாகத் தாஹன இருக்கின்றன, இவவ இல்லாவிட்டால் 

எவதயும் பார்க்க முடியாஹத” என்று சிலர் கசால்லக் கூடும். 

மூவளயின் கூம்புப் பகுதியில் ஒரு மானிடக்கண்ணின் முழு 

கட்டவமப்பும் உள்ளது என்று  வீன அறுவவப் பாிஹசாதவன 

மூலம் ஏற்கனஹவ கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அது மண்வட 

ஹயாட்டின் உள்ஹள காணப்படுவதால் அங்ஹக கண் இருந்ததற் 

கான சான்று என அவத அவடயாளக் கண் என்று கசால்லு 

கிறார்கள். அது அவடயாளக் கண்ணா இல்வலயா என்பது பற்றி 

சாதகர் சமூகத்தினாின் கருத்து ஹவறு. எனினும்  வீன மருத்துவம் 

மூவளயின்  டுஹவ ஒரு கண் இருப்பவத அங்கீகாித்துக் ககாண்டு 

விட்டஹத.  ாம் திறக்க முற்படும் பாவத மிகச் சாியாக அஹத 

இடத்தில்,  வீன மருத்துவக் கருத்ஹதாடு முற்றிலும் கபாருந்துவ 

தாக ஆகிறது.  ம்முவடய கபளதிக கண்கவளப் ஹபால் இந்தக் 

கண் கபாய்யான பிம்பங்கவளக் காட்டுவதில்வல; ஏகனனில் 

திவ்வியக் கண் பருப்கபாருளின் இயல்வபயும் அதன் சாராம்சத் 

வதயும் ஒருங்ஹக காண்கிறது. எனஹவ உயர் ிவலயில் திவ்வியக் 

கண் திறந்து ககாண்ட ஒருவர்  மது பாிமாணத்வதக் கடந்து ஹவறு 

காலஹதசங்களில் சாதாரண மனிதர் காணவியலாத காட்சிகவளக் 

காண முடியும். கீழ் ிவலயில் திவ்வியக் கண் திறந்திருந்தால் ஒரு 

சுவவர ஊடுருவிப் பார்க்கவும் மனித உடவல ஊடுருவிப் பார்க்க 

வும் முடியும். அந்த  ிவலக்கும் இத்தவகய அசாதாரண ஆற்றல் 

உண்டு. 

கபளத்த பிாிவு ஐந்து வவகயான பார்வவ  ிவலகள் பற்றிக் 

கூறுகிறது, ஊனப் பார்வவ, சுவர்க்கப் பார்வவ, ஞானப் பார்வவ, 

(ஃபா)  ியதிப் பார்வவ மற்றும் புத்த பார்வவ. இவவஹய 

திவ்வியக் கண்ணின் முக்கியமான  ிவலகள். ஒவ்கவான்றும் 

ஹமல் ிவல,  டு ிவல, கீழ் ிவல என மூன்று உட்பிாிவுகள் 

ககாண்டது. ஒன்பது முவற ஒன்பது அல்லது எண்பத்ஹதாரு 
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 ியதிப் பார்வவகள் இருப்பதாக டாவ் பிாிவு கூறுகிறது. இங்கு 

 ாம் எல்ஹலாருக்கும் திவ்வியக் கண்வணத் திறந்து வவக்கிஹறாம். 

ஆனால்  ாம் சுவர்க்க பார்வவ  ிவலயிஹலா அல்லது அதற்கும் 

கீழ் ிவலயிஹலா திவ்வியக் கண்வணத் திறக்க மாட்ஹடாம். ஏன்? 

 ீங்கள் இங்ஹக சாதவன கசய்வதற்காகக் கூடியிருக்கிறீர்கள் 

என்றாலும் சாதாரண மக்களின் பற்றுதல்கவள இன்னமும் துறக் 

காமல் சாதாரண மக்களின்  ிவலயில் இருந்து ககாண்டு தாஹன 

ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள்? உங்களுவடய திவ்வியக் கண் பார்வவ 

கீழ் ிவலயில் திறக்கப்பட்டால் சாதாரண மக்களிவடஹய அசாதார 

ணம் என்று கருதப்படும், சுவர் வழிஹய, மனித உடல் வழிஹய 

ஊடுருவிப் பார்க்கும் ஆற்றவல  ீங்கள் கபறுவீர்கள்.  ாம் 

பரவலாக எல்ஹலாருக்கும் இது ஹபான்ற ஆற்றவல அளித்து 

எல்ஹலார் திவ்வியக் கண்களும் இந்த  ிவலயில் திறக்கப்பட்டால் 

அது சாதாரண மக்கள் சமுதாயத்வத கவகுவாக பாதித்து சாதாரண 

சமூக வாழ்வவத் தகர்த்து விடும். அரசு ரகசியங்கள் எல்லாம் 

கவளியாகி ஆபத்துக்கிடமாகும். மக்கள் ஆவட அணிந்தாலும், 

அணியாவிட்டாலும் ஹவற்றுவம இருக்காது.  ீங்கள் கதருவில் 

இருந்தபடிஹய வீட்டிற்குள் இருப்பவவரக் காண முடியும்.  ீங்கள் 

கவளிஹய உலாவப் ஹபாகும் ஹபாது லாட்டாி விவளயாட்வடப் 

பார்த்தீர்களானால் எல்லா முதல் பாிசுகவளயும் தட்டிக் ககாண்டு 

விடுவீர்கள். அவ்வாறு  டக்க விட முடியாது! ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: 

எல்ஹலாருவடய திவ்வியக் கண்ணும் சுவர்க்கப் பார்வவ  ிவலயில் 

திறக்கப்பட்டு விட்டால் மனித சமுதாயம், மனித சமுதாயமாகவா 

இருக்கும்? சமுதாயத்வத இவ்வாறு தீவிரமான அளவில் சீர்குவலப் 

பவத அனுமதிக்கஹவ முடியாது. உங்களுவடய திவ்வியக் கண்வண 

அந்த  ிவலயிஹலஹய  ான் திறந்து விட்டால்  ீங்கள் சீஹகாங் 

ஆசானாக உடஹன ஆக முடியும். சீஹகாங் ஆசானாக ஹவண்டும் 

என்பது சிலாின்  ீண்ட  ாள் கனவாக இருக்கும். சட்கடன்று 

அவர்களின் திவ்வியக் கண் திறக்கப்பட்டால் அவர்களால் 

ஹ ாயாளிகவள குணப்படுத்த முடியும். அப்படியானால்  ான் 

உங்கவள தீயவழிக்கு அவழத்துச் கசன்றதாகவல்லவா ஆகும்? 
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பின் எந்த  ிவலயில்  ான் உங்கள் திவ்வியக் கண்வணத் 

திறப்ஹபன்?  ான் ஹ ரடியாக ஞானப் பார்வவ  ிவலயில் உங்கள் 

திவ்வியக் கண்வணத் திறக்கப் ஹபாகிஹறன். அவதவிட ஹமல் 

 ிவலயில் திறந்தால், உங்களுவடய ஷின்ஷிங் அதற்கு ஏற்றவாறு 

முன்ஹனறியிருக்காது. கீழ் ிவலயில் திறந்தாஹலா சாதாரண மக்களின் 

சமுதாய  ிவல கபாிதும் பாதிக்கப்படும். ஞானப்பார்வவ கபற் 

றால் சுவவரத் தாண்டிஹயா மனித உடவல ஊடுருவிஹயா பார்க் 

கும் திறன் உங்களுக்கு வராது. ஆனால் ஹவறு பாிமாணங்களில் 

உள்ள காட்சிகவள உங்களால் பார்க்க முடியும். இதனால் 

ஏற்படும்  ன்வம என்ன? சாதவனயில் உங்களுக்கு இருக்கும் 

 ம்பிக்வகவய அது உறுதிப்படுத்தும். சாதாரண மக்களால் பார்க்க 

முடியாதவற்வற  ீங்கள் பார்க்க முடிந்தால் இவவ எல்லாம் 

இருப்பது உண்வம தான் என்று  ீங்கள் கதளிவீர்கள். இப்ஹபாது 

உங்களால் பார்க்க முடிகிறஹதா இல்வலஹயா, இந்த  ிவலயில் 

உங்கள் கண் திறக்கப்படும். அது உங்கள் பயிற்சிக்கு  ல்லது. 

உண்வமயான தாஃபா சாதகர் ஒருவர் தனது ஷின்ஷிங் 

முன்ஹனற்றத்தில் தீவிரமாக இருப்பாராயின், இந்தப் புத்தகத்வதப் 

படிப்பதன் மூலம் அவரும் இஹத பலன்கவள அவடய முடியும். 

ஒருவருவடய திவ்வியக் கண்  ிவல எதனால்  ிர்ணயிக்கப் 

படுகிறது? உங்களுவடய திவ்வியக் கண் திறந்த உடஹன உங்க 

ளால் எல்லாவற்வறயும் பார்க்க முடியும் என்பதாகாது, அது 

அப்படி அல்ல. பல  ிவலகளுக்கு ஹமலும் பாகுபாடுகள் உண்டு. 

ஆக,  ிவலகவள  ிர்ணயிப்பவவ எவவ? மூன்று விஷயங்கள் 

இருக்கின்றன. முதலாவது, ஒருவாின் திவ்வியக்கண்ணுக்கு உள் 

ளிருந்து கவளிஹய கசல்லுகின்ற களம் ஒன்று இருக்க ஹவண்டும். 

 ாம் அவத சீ–சக்தியின் சாரம் என்ஹபாம். அதன் பயன் என்ன? 

அது ஒரு கதாவலக்காட்சித் திவர ஹபான்றது. ஃபாஸ்ஃபர் இல்லா 

மல் ஒரு கதாவலக்காட்சிப் கபட்டிவய முடுக்கிஹனாமானால் அது 

கவறும் ஒளி விளக்கு ஹபாலத் தான் இருக்கும், கவளிச்சம் கதாி 

யுஹம தவிர பிம்பங்கள் இருக்காது. ஃபாஸ்ஃபர் இருப்பதால் தான் 

பிம்பங்கள் கதாிகின்றன. இந்த உதாரணம் கபாருந்தாது தான்.  ாம் 
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ஹ ரடியாகப் கபாருட்கவளப் பார்க்கிஹறாம், கதாவலக்காட்சிக்கு 

ஒரு திவர ஹதவவப்படும். ஓரளவு புாிந்து ககாள்வதற்கான 

உதாரணம் இது. இந்த துளியளவு சீ–சக்தியின் சாரம் மிக மிக 

அாிதானது. கட விலிருந்து சுத்தீகாிக்கப்பட்ட ஒரு ஹ ர்த்தியான 

கபாருண்வம இது. சாதாரணமாக, ஒவ்கவாருவாின் சீ–சக்தியின் 

சாரமும் கவவ்ஹவறு வவகயானது. பத்தாயிரம் மக்களில் இரண்டு 

ஹபருக்ஹக ஒஹர வித  ிவல இருக்கக் கூடும். 

திவ்வியக் கண்ணின்  ிவல  மது பிரபஞ்ச ஃபா தத்துவத்தின் 

ஹ ரடி கவளிப்பாடு ஆகும். அது ஒருவவக அசாதாரண சக்தி, 

ஒருவாின் ஷின்ஷிங் சம்பந்தப்பட்டது அது. ஒருவாின் ஷின்ஷிங் 

அளவு கீழ் ிவலயில் இருக்குமானால் அவருவடய  ிவலயும் கீழா 

னது தான். ஷின்ஷிங் கீழ் ிவலயிலுள்ள காரணத்தினால் அவர் 

தனது சீ–சக்தி சாரத்வத கவகுவாக இழந்திருப்பார். ஒருவாின் 

ஷின்ஷிங்  ிவல மிகவும் உயர்ந்தும், சாதாரண சமுதாயத்தில் 

சிறுவயது முதஹல புகழ், லாபம், சச்சரவுகள், சுய ஆதாயம், 

பல்ஹவறு மானிட ஆசாபாசங்கள் ஆகியவற்வறகயல்லாம் கபாருட் 

படுத்தாதும் இருந்தால் அவருவடய சீ–சக்தி சாரம் குன்றாமல் 

ஹசமிக்கப்பட்டிருக்கும். அப்படிப்பட்டவாின் திவ்வியக் கண் 

திறக்கப் கபற்றால் அவரால் பல விஷயங்கவளத் கதளிவாகக் 

காண முடியும். ஆறு வயதுக்குட்பட்ட ஒரு குழந்வதக்கு திவ்வியக் 

கண் திறக்குமானால் கவகு கதளிவாகப் பல விஷயங்கவளப் 

பார்க்க முடியும். குழந்வதயின் திவ்வியக் கண்வணத் திறப்பதும் 

எளிது.  ான் ஒரு வார்த்வத கசான்னால் ஹபாதும், திறந்து விடும். 

அதிஹவகப் ஹபாக்கின் தாக்கத்தினாலும் சாயஹமற்றும் கபாிய 

ககாப்பவரவயப் ஹபான்று மானிட சமூகம் கவறபடுத்தும் சீர்ஹகட் 

டின் விவளவாலும் மக்கள் எவத சாி என்று  ிவனக்கிறார்கஹளா 

அது கபரும்பாலும் தவறாகஹவ இருக்கிறது. சுகமாக வாழ ஹவண்டும் 

என்ஹற எல்ஹலாரும்  ிவனக்கிறார்கள், இல்வலயா? தான்  ன் 

றாக வாழ விரும்புவது மற்றவர்களுவடய  லன்களுக்கு ஊறு 

விவளவிக்கவும், சுய ல ஆவசகவளத் தூண்டி விடவும் மற்ற 

வர்களின்  ன்வமகள் குவறயவும் பிறர் மீது ஆதிக்கம் கசலுத்தித் 
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துன்புறுத்தவும் பிறருக்கு தீங்கு விவளவிக்கவும் காரணமாக 

அவமயக்கூடும். கசாந்த ஆதாயத்திற்காக பிறருடன் ஹபாட்டி 

யிடவும் சண்வடயிடவும் வாய்ப்பளிக்கும். இது பிரபஞ்சப் 

பண்பிற்கு ஹ ர்மாறானதாகாதா? ஆக, மக்கள் எவத சாி என்று 

 ிவனக்கிறார்கஹளா அது சாியாகத் தான் இருக்கும் என்பதில்வல. 

குழந்வதக்கு புத்தி புகட்டும்ஹபாது கபாியவர்கள், “ ீ ககட்டிக் 

காரனாக இருக்க ஹவண்டும்” என்று ஹபாதிக்கிறார்கள். வருங் 

காலத்தில் இந்த சமூகத்தில் அவர் காலூன்றிக் ககாள்ள ஹவண்டும் 

என்பதற்காக இப்படி கூறுகிறார்கள். “ககட்டிக்காரத்தனம்” என் 

பது  பிரபஞ்ச கண்ஹணாட்டத்தில் பார்க்கும் ஹபாது  தவறானதாகஹவ 

இருக்கிறது. ஏகனனில், கசாந்த ஆதாயத்வத அதிகம் பாராட்டா 

மல் இயற்வகயின் ஹபாக்வக அனுசாிப்பஹத  ாம் ஹவண்டுவது. 

ககட்டிக்காரராக இருக்கும் சாமர்த்தியம் சுய லன்களில்  ாட்டம் 

ககாள்ள ஏதுவாகிறது. “பள்ளியில் உன்வன யாராவது துன்புறுத் 

தினால், ஆசிாியாிடம் கசால்; அவனுவடய கபற்ஹறார்களிடம் 

ஹபாய்ச் கசால்”, “ஹபாகும் வழியில் கீஹழ பணம் கிடக்கிறதா, 

எடுத்துக் ககாள்” என்று ஒரு சிறுவனுக்குக் கற்றுக் ககாடுக்கப் 

படுகிறது. இந்த சமுதாயத்தில் குழந்வதப் பருவத்திலிருந்து கபாிய 

வனாகும் வவர ஆதாயம் கபறப் கபற, படிப்படியாக அவனது 

சுய லம் கபருகிக் ககாண்ஹட வரும். பிறவரச் சுரண்டுவதால் தனது 

கட என்னும்  ல்விவனப் பயவன இழந்தவாஹற இருப்பான். 

இந்த கடவவ ஒருவர் இழந்து வரும் ஹபாது அது மவறந்து 

ஹபாய் விடுவதில்வல. அது ஹவகறாருவாிடம்  ஹபாய்ச் ஹசருகிறது. 

ஆனால் சீ–சக்தியின் சாரம் மவறந்து விடக் கூடும். ஒருவர் 

குழந்வதப் பருவத்திலிருந்து வயதாகும் வவர தந்திரமாகஹவ 

கசயல்பட்டு தன்னலம் ஹபணுவதில் ஆவச மிகுந்து லாபம் ஹதடுவது 

ஒன்வறஹய கருத்தில் ககாண்டு இருந்தால் அவருவடய திவ்வியக் 

கண் திறக்கப்படும் ஹபாது அவரால் எவதயும் சாியாக காண 

முடியாது. ஆனால் எப்கபாழுதும் அப்படித்தான் இருக்கும் என்று 

கசால்வதற்கில்வல. ஏன்? ஏகனனில் சாதவன புாியும் ஹபாது  ாம் 

 மது மூலமான உண்வம இருப்புக்குப் ஹபாக முயற்சி 
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கசய்கிஹறாம். இவடவிடாத பயிற்சியின் மூலம் இழப்பீடு கசய்து 

சீ–சக்தி சாரத்வத மீட்கடடுக்கவும் முடியும். ஆகஹவ ஷின்ஷிங்கில் 

எப்ஹபாதும் கவனம் கசலுத்த ஹவண்டும். முழுவமயான முன்ஹனற் 

றத்வத, பாிபூரணமான அபிவிருத்திவயஹய  ாம் வலியுறுத்து 

கிஹறாம். ஷின்ஷிங் முன்ஹனற்றமவடந்தால் மற்றவவ எல்லாம் 

தாஹன அதவனத் கதாடர்ந்து வரும். ஷின்ஷிங் முன்ஹனறா 

விட்டாஹலா அந்தச் சிறிதளவு சீ–சக்தி சாரத்வதக் கூட மீட்க 

முடியாமல் ஹபாய் விடும். இதுதான் அதன் தத்துவம். 

இரண்டாவது விஷயம், ஒருவாின் பிறவிப் பண்பு ஹமன்வம 

யானதாக இருக்குமானால், சுயமாக சாதவன புாியும் ஹபாது 

அவரது திவ்வியக் கண் திறக்கும். அவ்வாறு திவ்வியக் கண் 

திறக்கும் ஹபாது அந்த சமயத்தில் சிலர் அச்சம் ககாள்வது உண்டு. 

ஏன் அவர்கள் பயப்படுகிறார்கள்? ஏகனனில் கபாதுவாக மக்கள் 

 ள்ளிரவில் இருளும் அவமதியும்  ிலவும் ஹபாது தான் சீஹகாங் 

பயிற்சி கசய்கிறார்கள். பயிற்சி கசய்வகயில் திடீகரன்று கண்கண 

திஹர ஒரு கபாிய கண் ஹதான்றி திடுக்கிட வவக்கும். அதனால் 

ஏற்படும் திகில் ககாஞ்ச  ஞ்சமல்ல. அச்சமவடந்து பின்னர் 

பயிற்சி கதாடரஹவ துணிய மாட்டார். எவ்வளவு பயங்கரம்! 

இவ்வளவு கதளிவாக, ஒரு கபாிய கண் உங்கவளப் பார்த்து 

இவமக்கிறஹத! இதனால் இவத அரக்கனின் கண் என்பார் சிலர். 

ஹவறு சிலர் புத்தாின் கண் ஹபான்ற பிற கபயர்கவளக் கூறு 

வார்கள். உண்வமயில் அது உங்கள் கண்ஹண தான். முன்ஹப 

கூறியபடி, உண்முக சாதவன சாதகாின் தனிப்பட்ட முயற்சி எனில் 

ஹகாங் உருமாற்றஹமா ஆசாவனப் கபாறுத்தது. ஹகாங் உரு 

மாற்றம் கசய்யும் முவற மிகவும் நுட்பமானது, அது ஹவகறாரு 

பாிமாணத்தில்  ிகழ்வது. உடலின் உருமாற்றம் ஒரு பாிமாணத்தில் 

மட்டுஹம  ிகழ்வதில்வல, அது கவவ்ஹவறு பாிமாணங்களில்  வட 

கபறுகிறது. உங்களால் அவத கசயலாக்க முடியுமா? முடியாது. 

இவவ எல்லாம் ஆசானால் ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டு ஆசானால் 

கசயலாக்கப் படுகிறது. அதனால் தான் சாதவன  வடகபறுவது 

சாதகாின் முயற்சியால் எனின் ஹகாங் உருமாற்றம் அவருவடய 
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ஆசானால்  ிகழ்த்தப்படும் என்று கசால்லப்படுகிறது.  ீங்கள் 

இதற்கான விவழவுடன் இருக்கலாம்; ஆனால்  ிஜத்தில் இவற்வற 

 ிகழ்த்துவது ஆசான் தான். 

சிலர் தம் கசாந்த பயிற்சிவயக் ககாண்ஹட திவ்வியக் 

கண்வண திறந்து ககாள்வார்கள். அவ்வாறு கபற்றது உங்களு 

வடயது என்று கசால்லப்பட்டாலும் அதவன ஹமற்ககாண்டு 

அபிவிருத்தி கசய்து ககாள்ள உங்களால் முடியாது. முவறயாக ஓர் 

ஆசானிடம் பயில்பவராக இருந்தால் இவருவடய திவ்வியக் கண் 

திறக்கும்  ிவலயில் இருக்கக் கண்டு ஆசான் ஒரு கண்வண உரு 

மாற்றித் தருவார். அதற்கு சத்திய  யனம் என்று கபயர். 

முவறயான ஆசான் இல்லாதவரும் உண்டு. எனினும் அவ்வழிஹய 

கடந்து கசல்லும் யாஹரனும் ஓர் ஆசான் இவதச் கசய்பவராக 

இருப்பார். “புத்தர்கள் சர்வ வியாபிகள்” என்று கபளத்த பிாிவு 

கூறுகிறது. அவர்கள் எண்ணிறந்தவர்கள், எங்கும் வியாபித்து 

இருப்பார்கள். “தவலக்கு மூன்றடி ஹமல் உயர் ிவல ஆன்மாக்கள் 

இருக்கிறார்கள்” என்றும் சிலர் கசால்லுவதுண்டு. அதாவது, 

அவர்கள் எங்கும்  ிவறந்துள்ளனர் என்று கபாருள். இவ்வாறு 

கடந்து கசல்லும் ஆசான்கள்  ீங்கள்  ன்றாக சாதவன புாிந்து 

ககாண்டிருப்பவதயும் உங்கள் திவ்வியக் கண் திறக்கப் பட்டிருப் 

பவதயும் கண்டு உங்களுக்கு ஒரு கண் ஹதவவ என்பவத அறிந்து 

உங்களுக்காக அவர் ஒரு கண்வண உருமாற்றித் தருவார். உங்கள் 

சாதவனயின் பயனாய்ப் கபற்ற கண் தான் இது. மக்களுக்கு மீட்பு 

அளிப்பதில் அவர்கள் எந்த  ிபந்தவனயும் விதிப்பதில்வல; 

விவலஹயா, கவகுமதிஹயா, புகஹழா, எந்த வகம்மாறும் கருதுவ 

தில்வல. சாதாரண மக்களின் ஆதாிச  ாயகர்கவள விட அவர்கள் 

பன்மடங்கு உன்னதமானவர்கள். அவர்களுவடய கனிவு மிக்க 

கருவணயினாஹலஹய இவ்வாறு உதவி கசய்கிறார்கள். 

திவ்வியக் கண் திறந்ததும் இது ஹபான்றகதாரு  ிவலவம ஏற் 

படும்: கவளிச்சத்வதப் பார்த்ததும் கண் கூசி எாிச்சவல அளிக்கும். 

உண்வமயில் உங்கள் கண் கூசவில்வல. உங்கள் மூவளயின் 

கூம்புப் பகுதியில் அகசளகாியம் உண்டாகிறது. இதுவவர 
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இத்தவகய கண்வண  ீங்கள் கபறாததால் உங்கள் புறக்கண் 

எாிவதாக  ீங்கள்  ிவனக்கிறீர்கள். சத்திய  யனம் வரப் கபற்ற 

தும் உங்கள் புறக்கண்களுக்கு எாிச்சல் ஏற்படுவதில்வல.  மது 

சாதகர்கள் பலர் இந்தக் கண்வணக் காணவும் உணரவும் திறன் 

கபற்றுள்ளார்கள். இந்த சத்திய  யனம் பிரபஞ்சத்வதப் ஹபான்ற 

இயல்வபஹய ககாண்டுள்ளதால் கபடமற்றும் அறிந்து ககாள்ளும் 

ஆவலுடனும் இருக்கிறது. உங்களுவடய திவ்வியக் கண் திறந்து 

விட்டதா, அதனால் பார்க்க முடிகிறதா என்று இது உள் ஹ ாக்கிப் 

பாிசீலிக்கும். இந்த கட்டத்தில் தான் உங்கள் திவ்வியக் கண் 

திறக்கும். அது உங்கவளப் பார்க்கும் ஹபாது  ீங்கள் சட்கடன்று 

அவதப் பார்த்து அச்சம் ககாள்வீர்கள். உண்வமயில் அது உங்கள் 

கண்ஹண தான். இனி  ீங்கள் எவதப் பார்த்தாலும் சத்திய 

 யனத்தின் மூலமாகஹவ பார்ப்பீர்கள். உங்கள் திவ்வியக் கண் 

திறந்திருந்தாலும் கூட இந்த  யனம் இல்லாவிட்டால் எவதயும் 

உங்களால் பார்க்க முடியாது. 

மூன்றாவது விஷயம், சாதவனயில் ஒவ்கவாரு திருப்புமுவன 

வயயும் தாண்டி முன்ஹனறிச் கசன்று ககாண்டிருக்கும் ஹபாது 

கவவ்ஹவறு பாிமாணங்களுக்கிவடயில் கவளிப்படும் ஹவறுபாடு. 

இதுதான் ஒருவாின் உண்வமயான  ிவலவய  ிர்ணயிக்கிறது. 

பார்ப்பதற்கான பிரதான வழி தவிர பல உபவழிகளும் உண்டு. 

ஒவ்கவாரு வியர்வவ துவாரமும் ஒரு கண் என்று கபளத்த பிாிவு 

கூறுகிறது. டாவ் பிாிவு ஒவ்கவாரு துவளயிடமுஹம ஒரு கண் 

என்கிறது. அதாவது, ஒவ்கவாரு அக்குபங்சர் புள்ளியும் ஒரு கண் 

என்கிறது. எப்படியும் இவர்கள் கூறுவகதல்லாம் ஃபா என்னும் 

 ியதி உடலில்  ிகழ்த்தும் உருமாற்றங்களின் ஓர் அங்கம் தான். 

உடலின் எந்தப் பகுதி மூலமாகவும் பார்ப்பது சாத்தியம் தான். 

 ாம் குறிப்பிடும்  ிவல என்பது இவற்றினின்று ஹவறுபட்டது. 

பிரதான வழி தவிர பல முக்கிய உப வழிகள், புருவங்களுக்கு 

ஹமல், இவமகளுக்கு ஹமலும் கீழும் மற்றும் இரு புருவங்களுக்கு 
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மத்தியில் உள்ள ஷான்கன்32 புள்ளி என பல இடங்களில் உள்ளன. 

ஒருவர் பல்ஹவறு  ிவலகவளக் கடந்து முன்ஹனற்றம் கபறுவவத 

அவவ  ிர்ணயம் கசய்கின்றன. ஒரு சராசாி சாதகரால் இந்த 

எல்லா வழிகளிலும் பார்க்க முடிகிறகதன்றால் அவர் மிக உயர் 
 ிவலவய அவடந்து விட்டார் என்று ககாள்ள ஹவண்டும். 

கபளதிகக் கண்களாலும் சிலரால் பல விஷயங்கவளப் பார்க்க 

முடியும். அவர்கள் இந்த சாதாரணக் கண்களிலும் உவறந்துள்ள 

அசாதாரண சக்திகவள கவளியாக்குமாறு சாதவன கசய்திருப் 

பார்கள். எனினும் கண்வண சாிவரப் பயன்படுத்தாவிட்டால் 

சிலருக்கு எப்ஹபாதும் ஒரு கபாருவள மட்டும் பார்க்க முடிந்து மற் 

றவவ விடுபட்டுப் ஹபாகவும் கூடும். அதனால் பயனிராது. இப்படி 

சிலர் அடிக்கடி ஒரு கண்ணால் ஒரு பக்கத்வதயும் மறுகண்ணால் 

மறுபக்கத்வதயும் பார்ப்பார்கள். எனினும் வலது கண்ணிற்குக் 

கீஹழ உபவழி கிவடயாது, ஏகனன்றால் இது ஃபா கதாடர்பான 

விஷயம். தீயகசயல் புாிவதற்கு வலது கண்வணப் பயன்படுத்தும் 

ஹபாக்கு சிலருக்கு உண்டு. ஆகஹவ வலது கண்ணிற்குக் கீஹழ 

உபவழி எதுவும் இல்வல. மூவுலகில் புாியும் சாதவனயின் ஹபாது 

சாதகர்கள் பல முக்கிய உபவழிகவள வளர்த்துக் ககாள்ள 

ஹவண்டியுள்ளது. 

மிகவும் உயர்ந்த  ிவலவய அவடந்து மூவுலகம் கடந்த 

சாதவனவயப் புாிந்த பின்னர் கூட்டுக்கண் ஹபான்றகதாரு கண் 

உருப்கபறும். குறிப்பாக, முகத்திற்கு ஹமல் பகுதியில், எண்ணற்ற 

சிறிய கண்கள் அடங்கிய ஒரு கபாிய கண் ஹதான்றும். மிக 

உன்னத  ிவலவய அவடந்துள்ள சில மிகப்கபாிய ஞானிகளுக்கு 

முகம் முழுவதிலும் கண்கள் இருக்கும். எல்லா கண்களும் இந்தப் 

கபாிய கண் மூலமாகப் பார்க்கும். அவர்களால் எவத ஹவண்டு 

மானாலும் பார்க்க முடியும். ஒஹர பார்வவயால் பல பாிமாணங் 

கவள அவர்களால் கண்ணுற முடியும். இன்வறய உயிாியல் 

வல்லு ர்கள் ஈக்கவளப் பற்றி ஆராய்ச்சி கசய்துள்ளனர். 

                                                      
32
ஷான்கன் புள்ளி: இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் உள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி. 
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நுண்ஹணாக்கிக் கருவியால் பார்க்கும் ஹபாது ஈயின் கண் மிகவும் 

கபாியது, அந்தக் கண்ணில் எண்ணிறந்த சின்னஞ்சிறிய கண்கள் 

பல அடங்கி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. கூட்டுக்கண் என்று 

இது அவழக்கப் படுகிறது. சாதகர்கள் மிக உயாிய  ிவலவய 

எட்டினால் இந்த  ிகழ்வு ஏற்படும். இது சாத்தியமாக ஹவண்டு 

மானால் ததாகதர்  ிவலவய விடவும் பல மடங்கு ஹமல்  ிவலவய 

சாதகர் அவடந்திருக்க ஹவண்டும். ஒரு சாதாரண மனிதரால் 

இவருவடய ஹதாற்றத்வத உள்ளபடிஹய பார்க்க முடியாது. ஓரளவு 

ஹமல் ிவலவய அவடந்தவர்களால் கூட முடியாது. இது ஹவகறாரு 

பாிமாணத்வதச் ஹசர்ந்ததாவகயால் இவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் 

ஹபாலஹவ மற்றவர் கண்ணில் ஹதான்றுவார். இது சாதவனயில் 

பல்ஹவறு திருப்பு முவனகவளத் தாண்டி முன்ஹனற ஹவண்டிய 

வதக் விளக்குகிறது. அதாவது, ஒருவர் ஹவறு பாிமாணங்கவள 

எட்டக் கூடுமா என்று ஹகட்க வவக்கிறது. 

திவ்வியக் கண்ணின் அடிப்பவட அவமப்வபக் குறித்து 

ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு விளக்கியுள்ஹளன். கவளிப்புற சக்திவயப் 

பிரஹயாகித்து  ாம் உங்கள் திவ்வியக் கண்கவள திறப்பதனால் 

விவரவாகவும் எளிதாகவும் கசய்ய முடிகிறது.  ான் திவ்வியக் 

கண் பற்றிப் ஹபசிய ஹபாது உங்களில் ஒவ்கவாருவருக்கும் 

க ற்றிப்பகுதி இறுக்கமாகி தவசகள் திரண்டு உட்பக்கமாக 

திருகுவது ஹபான்ற உணர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும். அப்படி இருந்தது, 

இல்வலயா? அது அப்படித் தான் இருக்கும். ஃபாலுன் தாஃபா 

பயிலுவதில்  ீங்கள் முழுமனதுடன் ஈடுபடுவீர்களானால் இந்த 

உணர்ச்சி உங்கள் ஒவ்கவாருவருக்கும் உண்டாகி இருக்கும். 

உட்புறமாக இது குவடயும் ஹபாது கவளிப்புற சக்தி அதிக பலத் 

ஹதாடு வரும். திவ்வியக் கண்வணத் திறக்கும் சிறப்பானஹதார் 

ஆற்றவல  ான் பிரஹயாகித்துள்ஹளன். உங்களுவடய திவ்வியக் 

கண்வண சீர் கசய்வதற்காக  ான் ஃபாலுவனயும் அனுப்பி 

யுள்ஹளன். திவ்வியக் கண் பற்றிப் ஹபசிக் ககாண்டிருக்கும் ஹபாஹத, 

ஒவ்கவாருவருக்கும் –  ீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா பயில்பவரா 

யிருக்கும் பட்சத்தில் – திவ்வியக் கண்வணத் திறந்துள்ஹளன். 
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எனினும் ஒவ்கவாருவராலும் கதளிவாகப் பார்க்க முடியும் என்ஹறா 

ஒவ்கவாருவராலும் அதன் மூலமாக சிலவற்வறப் பார்க்க முடியும் 

என்ஹறா கசால்வதற்கில்வல. அது முற்றிலும் உங்கவளஹய சார்ந் 

தது. பாதகமில்வல, உங்களால் பார்க்க முடியவில்வலயானால் 

பரவாயில்வல. கமல்ல கமல்ல திறவன வளர்த்துக் ககாள்ளுங்கள். 

 ீங்கள் இவடயறாமல் உங்கள்  ிவலவய ஹமம்படுத்திக் 

ககாண்ஹட ஹபானால் படிப்படியாக உங்களால் இக்கண் மூலம் 

விஷயங்கவளப் பார்க்க முடியும், உங்களுவடய மங்கிய பார்வவ 

யும் ஹமன்ஹமலும் கதளிவவடயும்.  ீங்கள்  ன்கு சாதவன புாிந்து 

ககாண்ஹட இருக்கும் பட்சத்தில், சாதவன புாிவதில் ஊன்றி 

உங்கள் மனவதச் கசலுத்தும் பட்சத்தில்  ீங்கள் இழந்தவவ 

அவனத்வதயும் திரும்பப் கபறுவீர்கள். 

திவ்வியக் கண்வண  ீங்களாகஹவ திறந்து ககாள்வது கடினம். 

சுய முயற்சியாஹலஹய திவ்வியக் கண்வணத் திறக்கும் வவககவளப் 

பற்றிப் ஹபசுஹவாம். தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஹபாது, உங்கள் 

க ற்றிவயயும் திவ்வியக் கண்வணயும் பார்க்கும் ஹபாது, அந்த 

இடம் இருட்டாகவும் அங்ஹக எதுவுஹம இல்லாதவதயும் உங்களில் 

சிலர் உணரக் கூடும். காலம் கசல்ல கசல்ல க ற்றியின் உட்பகுதி 

கவண்வமயாக மாறுவவதக் காண்பீர்கள். சாதவனயில் ஒரு 

கட்டத்வத அவடந்ததும் க ற்றியினுள் பிரகாசமாகத் கதாியும், 

பின்னர் அது சிவப்பாக மாறும். இந்த சமயத்தில் பூ மலர்வவதப் 

ஹபான்ற ஹதாற்றம் வரும். கதாவலக்காட்சி, திவரப்படங்களில் ஒரு 

கணத்தில் பூக்கள் மலருவவத காண்பிப்பது ஹபால் இது இருக்கும். 

இந்தச் சிவப்பு  ிறம் தட்வடயாக பரவ ஆரம்பித்து பின் திடீ 

கரன்று  டுஹவ துருத்திக் ககாண்டு கதாடர்ந்து புரளத் கதாடங் 

கும். இவத  ீங்களாகஹவ இறுதி வவர முழுவதுமாகப் புரள வவக்க 

ஹவண்டுமானால் எட்டு அல்லது பத்து வருடங்கள் கூட ஹபாதாது. 

ஏகனன்றால் இந்தக் கண் முழுவதுமாக அவடபட்டிருக்கும். 

சிலாின் திவ்வியக் கண் அவடபட்டிருக்காது. அவர்களுக்கு 

ஒரு வழிப்பாவத அளிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் அங்கு எந்த 

சக்தியும் இருக்காது. ஏகனனில் இவர்கள் ஆன்மீக சாதவன 
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எதுவும் புாிந்திருக்க மாட்டார்கள். இவர்கள் சாதவன கசய்யத் 

கதாடங்கிய பின் திடீகரன கண் முன்ஹன உருண்வடயான 

கரும்கபாருள் ஒன்று ஹதான்றும்.  ாட்கள் கசல்ல கசல்ல அது 

கவண்வமயாக மாறி கவடசியில் பிரகாசமாக ஆகும். அந்த ஒளி 

ஹமன்ஹமலும் பிரகாசமவடந்து கண்கள் கூசத் கதாடங்கும். 

அதனால் தான் சிலர், “ ான் சூாியவனப் பார்த்ஹதன்,  ான் 

சந்திரவனப் பார்த்ஹதன்” என்பார்கள். அவர்கள் சூாியவனயும் 

பார்க்கவில்வல, சந்திரவனயும் பார்க்கவில்வல. பின் அவர்கள் 

கண்டது என்ன? அது அவர்களுவடய வழிப்பாவத தான். சிலர் 

விவரவிஹலஹய சாதவனயில் சிறப்பாக முன்ஹனறி பல  ிவல 

கவளக் கடந்திருப்பர். அது ஹபான்றவருக்கு இந்தக் கண் 

அவமந்ததும் உடனடியாக விஷயங்கவள பார்க்க முடியும். 

பிறருக்ஹகா அது கடினமாக இருக்கலாம். சிலர் சீஹகாங் பயிற்சி 

புாியத் கதாடங்கிய பின், ஒரு சுரங்கம் அல்லது கிணறு ஹபான்ற 

இந்த வழிப்பாவதயில் கவளிப்புறமாக ஓடுவது ஹபால 

உணருவார்கள். உறக்கத்தில் கூட கவளிப்புறமாக ஓடிக் ககாண்டி 

ருப்பது ஹபாலிருக்கும். சிலர் குதிவர சவாாி கசய்வது ஹபாலும் 

சிலர் பறப்பது ஹபாலும் சிலர் ஓடுவது  ஹபாலும் ஹவறு சிலர் காாில் 

விவரந்து கசல்வது ஹபாலும் உணருவார்கள். சுயமாகஹவ திவ்வியக் 

கண்வணத் திறக்கச் கசய்வது மிகவும் கடினமாவகயால் இவர் 

களுக்கு இறுதி எல்வல வவர ஓடிச் கசன்று அவடயஹவ 

முடியாதது ஹபால் ஹதான்றும். டாவ் பிாிவு இந்த உடல் ஒரு சிறு 

பிரபஞ்சம் என்று கருதுகிறது. இது ஒரு பிரபஞ்சமானால், 

 ிவனத்துப் பாருங்கள், க ற்றியிலிருந்து மூவளயின் பின் பகுதி 

வய அவடவதற்கான கதாவலவு நூற்கறட்டாயிரம் லீ33 என்பவத 

விட அதிகமானது. அதனாஹலஹய ஒருவர் கவளிஹய விவரந்ஹதா 

டுவது ஹபாலவும் இறுதிவய அவடயஹவ முடியாதது ஹபாலவும் 

உணருகிறார். 

                                                      
33
லீ:  சீனாவில் லீ என்பது அவர கி.மீ. அளவவக் குறிக்கும். நூற்கறட்டாயிரம் லீ 

என்பது கதாவலதூரத்வதக் குறிப்பதற்கான சீன வழக்கு. 
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மனித உடல் ஒரு சிறு பிரபஞ்சம் ஹபான்றது என்று டாவ் பிாிவு 

கருதுவது கபாருத்தமானது தான். உடலின் கதாகுப்பும் கட்டவமப்பும் 

பிரபஞ்சத்வதப் ஹபாலஹவ என்று இதற்கு அர்த்தமல்ல. இந்த 

கபளதிக உலவகச் ஹசர்ந்த மானிட உடலின் வடிவத்வதயும் அது 

குறிக்கவில்வல.  ாம் ஹகட்கிஹறாம்: “நுண்ஹணாக்கிவய விடவும் 

நுணுகிப் பார்த்தால், உயிரணுக்களினால் ஆன இந்த கபளதிக 

உடல்,  வீன அறிவியல் கருத்துப்படி, எப்படித் கதன்படும்?” 

உடல் பல்ஹவறு வவகயான மூலக்கூறுகளின் கதாகுப்புகளால் 

ஆனது. அவற்வறயும் விடச் சிறியவவ ஒவ்கவாரு அணுவும் 

அணுவுக்குள் காணப்படும் புஹராட்டான்கள், எலக்ட்ரான்கள், 

அணுக்கரு, குவார்க்குகள் ஆகியவவயும். மிக நுண்ணிய துகளாக 

தற்ஹபாது அறியப்படுவது  ியூட்ரான். அவதயும் விட நுண்ணிய 

துகள் எது? அவதக் கண்டறிதல் கடினம். சாக்கியமுனி தமது 

இறுதி  ாட்களில் “அது மிகப் பிரம்மாண்டமானது, அதற்கு கவளிப் 

புற வரம்ஹப இல்வல, அது நுண்ணியதினும் நுண்ணியது, அதற்கு 

உட்புறஹம கிவடயாது” என்று பிரகடனம் கசய்தார். அதற்குப் 

கபாருள் என்ன? ததாகத  ிவலயிலுள்ஹளார்க்கும் இப்பிரபஞ்சம் 

வரம்பு காண இயலாத அளவுக்கு மகத்தானது, அதுஹவ அணு 

விலும் சிறிய பரமாணுக்கவளயும் விட சிறியதாக, புலனுக்ககட் 

டாதவாறு நுண்ணியது. ஆகஹவ தான் “அது பிரம்மாண்டமானது, 

அதற்குப் கவளிப்புற வரம்ஹப இல்வல, அது நுண்ணியதினும் 

நுண்ணியது, அதற்கு உட்புறஹம கிவடயாது” என்றார் அவர். 

மூவாயிரம் உலகங்கள் பற்றியகதாரு தத்துவத்வதயும் 

சாக்கியமுனி விளக்கியுள்ளார்.  மது பிரபஞ்சத்திலும் ஆகாய 

கங்வகயிலுமாக மூவாயிரம் கிரகங்கள் உள்ளதாகவும் அங்ஹக 

 மது மனித இனத்வதப் ஹபாலஹவ கபளதிக உடல் ககாண்ட 

ஜீவன்கள் இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார். அத்துடன் ஒரு மணல் 

துகளில் அது ஹபான்ற மூவாயிரம் உலகங்கள் இருப்பதாகவும் 

அவர் கூறியிருக்கிறார். அப்படியானால் ஒரு மணல் துகள் 

பிரபஞ்சத்வதப் ஹபான்றது. அங்கு அறிவு பவடத்த  ம்வமப் 

ஹபான்ற பிறவிகள், கிரகங்கள், மவலகள், ஆறுகள்!  ம்ப முடியாத 
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தாகத்தான் இருக்கிறது. அப்படியானால், ஹயாசித்துப் பாருங்கள். 

அந்த மூவாயிரம் உலகங்களில் மணல் இருக்குமா? அங்ஹகயும் 

அங்குள்ள மணல் துகளில் மூவாயிரம் உலகங்களா? பின்னும் 

அந்த மூவாயிரம் உலகத்து மணல் துகள்களில் ஹமலும் மூவாயிரம் 

உலகங்களா? அதன்படி, ததாகத  ிவலயில் ஒருவரால் அதன் 

முடிவவக் காண இயலாது இருக்கிறது. 

மானிட உடலின் உயிரணுக்களிலுள்ள மூலக்கூறும் அப் 

படிஹய தான். பிரபஞ்சம் எத்தவன கபாியது என்று மக்கள் 

ஹகட்கிறார்கள்.  ான் கசால்கிஹறன், பிரபஞ்சத்துக்குக் கூட ஒரு 

வரம்பு உண்டு. ததாகத  ிவலயிலும் ஒருவர் அது வரம்பற்றது 

என்றும் பிரம்மாண்டமானதும் முடிவற்றதுமாகக் கருதலாம். 

ஹமலும், மனித உடலின் உட்புறம், மூலக்கூறுகள் முதல் நுண்ணணுத் 

துகள் வவர பிரபஞ்சம் ஹபால் விாிவானது. ஹகட்பதற்கு  ம்ப 

முடியாமல் இருக்கலாம். ஒரு மனித ஜீவன், ஓர் உயிர் பவடக்கப் 

படும் ஹபாது அதனுவடய பிரத்திஹயக உயிர்க்கூறுகளும் அத்தியா 

வசியமான தன்வமயும் நுண்ணிய அணு  ிவலயில் ஏற்கனஹவ 

உருவாக்கப் பட்டிருக்கும். இந்த விஷயம் பற்றி ஆராய்வதில்  மது 

 வீன அறிவியல் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது. பிரபஞ்சம் முழுவதிலு 

முள்ள மற்ற கிரகங்களில் வாழும் உயர்தர ஞானம் பவடத்த 

ஜீவன்களுடன் ஒப்பிடும் ஹபாது  ம் மனித இனத்தின் அறிவியல் 

தரம் மிகவும் தாழ்ந்துள்ளது. பறக்கும் தட்டுகள் ஒரு கிரகத்தி 

லிருந்து ஹ ரடியாக ஹவற்று பாிமாணங்களுக்குப் பறந்து ககாண்டி 

ருக்கும் ஹ ரத்தில்  ாஹமா ஒஹர இடத்தில் ஒஹர கால கட்டத்தில் 

இருந்து ககாண்டிருக்கும் பாிமாணத்வதக் கூட எட்ட முடியாத 

வர்களாக இருக்கிஹறாம். அந்த காலஹதசங்களின் கணிப்ஹப ஹவறு. 

அந்தப் பறக்கும் தட்டுகள் அ ாயாசமாக வந்து ஹபாகும், அவற் 

றின் விவரவு மனிதாின் கற்பவனக்கு அப்பாற்பட்டது. 

திவ்வியக் கண் பற்றிப் ஹபசிக் ககாண்டிருந்ஹதாம்:  ீங்கள் 

வழிப்பாவதயில் கவளிப்புறமாக விவரந்து கசல்வதாக உணரும் 

ஹபாது அதற்ககாரு வரம்ஹபா முடிஹவா இல்லாதது ஹபால் 

ஹதான்றும் என்று கசால்லிக் ககாண்டிருந்ஹதன். ஹவறு சிலருக்கு 
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ஒரு வழிப்பாவதயில் விவரவதாகத் ஹதான்றாமல் முடிவற்ற, 

வரம்பில்லாத சாவல ஒன்றின் வழிஹய பாய்ந்து முன்ஹனறிக் 

ககாண்டிருப்பது ஹபால் ஹதான்றும். இப்படி ஹவகமாய்ச் கசல்லும் 

ஹபாது இருபுறமும் மவலகளும் ஆறுகளும்  கரங்களும் இருக்கும். 

ஹகட்டால் ஹமலும்  ம்ப முடியாமல் தான் இருக்கும். ஒரு சீஹகாங் 

ஆசான் கசான்னது  ிவனவுக்கு வருகிறது. “மனிதாின் ஒவ்கவாரு 

வியர்வவ துவாரத்திலும் ஒரு  கரம் உள்ளது, அங்ஹக ரயில்களும், 

கார்களும் ஓடிக் ககாண்டிருக்கின்றன” என்றார் அவர். இவதக் 

ஹகட்பவர்கள்  ம்ப முடியாமல் வியந்து  ிற்பார்கள். சடவியலின் 

நுண்ணிய துகளில் மூலக்கூறுகளும் அணுக்களும் புஹராட்டான் 

களும் உள்ளன என்பது உங்களுக்குத் கதாியும். ஹமலும் ஆராய்ந்து 

ஒரு புள்ளியில் மட்டும் அவற்வறப் பாராமல் அந்தந்த  ிவலகளின் 

தளத்வதயும்  ீங்கள் பார்ப்பீர்களானால், அதாவது மூலக்கூறு 

களின் தளம், அணுக்களின் தளம், புஹராட்டான்களின் தளம், 

அணுக்கருவின் தளம் என ஒவ்கவாரு தளத்திலும் ஹவறு பாி 

மாணத்து உயிர்களின் வடிவங்கவளக் காண்பீர்கள். சடவியல் 

முழுவதும், மனித உடல் உட்பட, பிரபஞ்ச கவளியின் பல்ஹவறு 

பாிமாண  ிவலகளுடன் ஒஹர சமயத்தில் கதாடர்பு ககாண் 

டுள்ளது.  மது  வீன இயற்பியல் ஆய்வாளர்கள் சடவியலின் 

நுண்துகவள ஆராய்வதற்கு அவத உவடத்தும் பிளந்தும் பார்க்க 

ஹவண்டியிருக்கிறது. அணுக்கருவவப் பிளந்தால் தான் அதன் 

கூறுகவள அறிய முடிகிறது. அணுவின் எல்லாக் கூறுகளும், 

மூலக்கூற்றின் எல்லாக் கூறுகளும் முழுவமயாக கவளிப்படும்படி, 

 மக்கு ஹவண்டுமளவுக்கு விாிவாக்கிக் காட்டக் கூடிய ஒரு கருவி 

இருக்குமானால் அல்லது இந்த காட்சிவய கண்காணிக்கக் கூடுமா 

னால்  ாம் இந்த பாிமாணத்வதக் கடந்து ஹவறு பாிமாணத்தில் 

இருக்கும் உண்வமக் காட்சிகவளக் காண்ஹபாம். கவளி பாிமாணங் 

களுடன் மனித உடல் கதாடர்புவடயது. அவவ எல்லாவற்றிலும் 

இது ஹபான்ற வடிவவமப்புகள் உயிர் வாழ்கின்றன. 

ஒருவர் சுயமாக தன் திவ்வியக் கண்வணத் திறக்கச் கசய்வதில் 

ஹவறு மாதிாி  ிகழ்வுகளும் உண்டு. மிகவும் கபாதுவான  ிகழ்வு 
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கவளப் பற்றிஹய  ாம் ஹபசுகிஹறாம். தங்களுவடய திவ்வியக் கண் 

சுழலுவவத சிலர் பார்த்திருக்கிறார்கள். டாவ் பிாிவில் சாதவன 

கசய்பவர்கள் தங்கள் திவ்வியக் கண்ணுள்ஹள ஏஹதா ஒன்று 

சுழல்வவத அடிக்கடி பார்த்திருக்கிறார்கள். பட்கடன்று டய்ஜி 

தட்டு திறந்தவுடன் பிம்பங்கவளப் பார்க்க முடியும். அதனால் 

உங்கள் தவலயுள் டய்ஜி இருக்கிறது என்பதாகாது. உங்களுவடய 

ஆசான் தான் உங்களுக்காக ஆரம்பத்திஹலஹய சில அவமப்புகவள 

 ிறுவியிருக்கிறார். அவற்றுள் ஒன்று இந்த டய்ஜி. அவர் உங்கள் 

திவ்வியக் கண்வண மூடி வவத்திருந்தார். உங்களுவடய அந்தக் 

கண் திறக்கப்பட்டதுஹம டய்ஜி தட்டு விாிந்து திறக்கும். ஆசான் 

ஒரு ஹ ாக்கத்துடன்  இந்த ஏற்பாட்வடச் கசய்தார். அது உங்கள் 

தவலக்குள் கசாந்தமாக ஏற்படவில்வல. 

மற்றும், சிலர் தங்கள் திவ்வியக் கண்வணத் திறக்க  ாட்டம் 

ககாள்வார்கள். இதற்காக அவர்கள் முவனய முவனய அது 

திறக்கப் படும் வாய்ப்பு இல்லாமலாகிக் ககாண்ஹட ஹபாகும். இதன் 

காரணம் என்ன? அவர்களுக்ஹக அது கதாியாது. ஏகனனில், 

திவ்வியக் கண்வண  ாடிப் கபற முடியாது. ஆவச அதிகமானால் 

அது கிட்டாமஹல ஹபாகும். ஒருவர் அவத அவடந்ஹத தீர 

ஹவண்டும் என்று தீவிரமாக இருந்தால் அது திறக்காது என்பது 

மட்டுமல்ல, கறுப்பாகஹவா கவளுப்பாகஹவா இல்லாத  ிறத்தில்  

கபாருண்வம ஒன்று இந்தக் கண்ணிலிருந்து கசியும். அது அவரது 

திவ்வியக் கண்வண மவறத்து விடும்.  ாளாக ஆக ஒரு கபாிய 

படலமாக ஆகும். அது கபருகிச் ஹசர்ந்து ககாண்ஹட ஹபாகும். 

திவ்வியக் கண் திறக்கும் வாய்ப்பு குவறய குவறய அவருவடய 

 ாட்டமும் கூடிக் ககாண்ஹட ஹபாகும். இந்தப் கபாருண்வமயும் 

அதற்ஹகற்ப கசிந்தவாஹற இருக்கும். இதன் விவளவாக, அவருவடய 

உடவலஹய மவறக்கும் அளவிற்கு அது ஓர் அடர்த்தியான கபரும் 

படலமாகி விடும். அவருவடய திவ்வியக் கண் உண்வமயில் 

திறந்தால் கூட, அவரால் எவதயும் காண முடியாது. ஏகனனில் 

அவருவடய பற்றுதஹல அவத அவடத்து விடும். அவர் மீண்டும் 

எப்ஹபாதுஹம அது பற்றி  ிவனக்காமல், ஒஹரயடியாக அந்தப் 
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பற்றுதவலக் வகவிட்டு விட்டால் அந்தப் படலம் படிப்படியாக 

விலகும். ஆனால் இவத அகற்றுவதற்கு சாதவனயில் துன்பம் 

மிக்க க டிய காலம் விரயமாகும். இது ஹதவவயற்றது. சிலருக்கு 

இது கதாியாது. ஆசான் இதில்  ாட்டம் ககாள்ள ஹவண்டாம் 

என்று கசான்னாலும் அவர்கள் அவத ஏற்க மாட்டார்கள். அவத 

 ாடிய வண்ணஹம இருந்தால் கவடசியில் விவளவு ஹ ர்மாறாக 

முடியும். 

ஞான திருஷ்டி என்னும் அசாதாரண ஆற்றல் 

திவ்வியக் கண்ணுடன் ஹ ரடித் கதாடர்புள்ள அசாதாரண ஆற்றல், 

ஞான திருஷ்டி எனப்படும். சிலர், “இங்ஹக உட்கார்ந்து ககாண்ஹட 

என்னால் கபய்ஜிங்கிலும் அகமாிக்காவிலும் உள்ள காட்சிகவள 

பார்க்க முடியும்” என்பார்கள். இவதப் பிறரால் புாிந்து ககாள்ள 

முடிவதில்வல. அறிவியல் பூர்வமாகவும் இவத விளக்க முடியாது. 

இது எப்படி சாத்தியம்? சிலர் இப்படியும் அப்படியும் இவத விளக்கு 

வார்கள், ஆனால் சாியாக விளக்கவும் முடியாது. இவ்வளவு 

திறவமயுடன் மக்கள் எப்படி இருக்க முடியும் என்று வியப்பார்கள். 

அது அப்படியல்ல. மூவுலக  ியதி சாதவன  ிவலயில் உள்ள 

சாதகருக்கு இந்தத் திறன் கிவடயாது. அவரால் பார்க்க முடிவ 

கதல்லாம், ஞான திருஷ்டி மற்றும் பல அசாதாரண ஆற்றல்கள் 

உட்பட, ஒரு குறிப்பிட்ட பாிமாணத்தில் தான் கசயல்படும்.  மது 

மனித இனம் வாழும் இந்த கபளதிக பாிமாணத்வதக் கடந்ததாக 

அது இருக்காது. சாதாரணமாக, ஒருவாின் கசாந்த பாிமாண 

களத்வதக் கூட அது தாண்டிப் ஹபாவதில்வல. 

ஒரு குறிப்பிட்ட பாிமாணத்தில், மனித உடலுக்கு ஒரு களம் 

உண்டு. அது கட வின் படலத்தினின்று ஹவறுபட்டது. அவவ ஒஹர 

பாிமாணத்தில் இல்வல, ஆனால் அவற்றின் அளவு ஒன்ஹற. 

இந்தக் களம் பிரபஞ்சத்ஹதாடு கபாருந்தியுள்ளது. பிரபஞ்சத்தில்  

என்கனன்ன உள்ளனஹவா அவவகயல்லாம் இங்ஹக, இந்தக் 

களத்தில் பிரதிபலிக்கும். எல்லாஹம பிரதிபலிக்கும். அது ஒருவவக 

பிம்பம் தான், கமய்யானதல்ல. உதாரணமாக, இந்த பூமியில் 
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அகமாிக்காவும் வாஷிங்டன் டி.ஸி.யும் உள்ளன. ஒருவாின் 

களத்தில் இந்த அகமாிக்காவும் வாஷிங்டன் டி.ஸி.யும் பிரதி 

பலிக்கும். ஆனால் அவவ பிரதிபலிக்கும் பிம்பங்கஹள. பிரதி 

பலிக்கும் பிம்பங்களும் சடப்கபாருளின் உருக்ககாண்டவவஹய. 

அங்ஹக  ிகழும் மாற்றங்களுக்ஹகற்ப பிம்பங்களும் மாறும் விவளவு 

தான் ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு, ஞான திருஷ்டி என்று சிலரால் 

குறிப்பிடப்படும் அசாதாரண ஆற்றல் தன்னுவடய கசாந்த 

பாிமாண களத்தில் பார்க்கப்படும் விஷயம் தான். ஒருவர் மூவுலக 

 ியதி கடந்த சாதவன புாியும் ஹபாது இந்த ாீதியில் பார்க்க 

மாட்டார். விஷயங்கவள அவர் ஹ ரடியாகப் பார்ப்பார். அது புத்த 

ஃபாவின் கதய்விக ஆற்றலாகும், அதன் சக்தி மகத்தானது. 

மூவுலக  ியதி சாதவன கசய்யும் ஹபாது கபறப்படும் ஞான 

திருஷ்டியாகிய ஆற்றல் என்பது என்ன? உங்கள் எல்ஹலாருக்கும் 

அதவன இஹதா விளக்குகிஹறன். இந்தக் களத்திஹல, ஒருவருவடய 

க ற்றியில் ஒரு பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி இருக்கிறது. சாதகரல் 

லாத ஒருவாின் கண்ணாடி அவவரஹய ஹ ாக்கியுள்ளது, ஆனால் 

சாதகாின் கண்ணாடிஹயா புரண்டு திரும்பக் கூடியது. ஒருவாின் 

ஞான திருஷ்டியாகிய அசாதாரண ஆற்றல் ஹதான்றத் கதாடங்கும் 

ஹபாது அந்தக் கண்ணாடி முன்னும் பின்னுமாக சுழலும். ஒரு 

திவரப்படத்தில் காட்சிகள் இவடயறாது ஹதான்ற ஹவண்டுமானால் 

அந்தப் படத்தின் ஃபிலிம் ஒரு கணத்திற்கு இருபத்து  ான்கு 

ஃபிஹரம்கவளக் காட்ட ஹவண்டும். இருபத்து  ான்கிற்குக் குவற 

வானால் பிம்பங்கள் தாவிச் கசல்லும். இந்தக் கண்ணாடியின் 

சுழற்சி ஹவகஹமா ஒரு கணத்திற்கு இருபத்து  ான்கு பிஹரம்களின் 

ஹவகத்வத விட விவரவானது. இந்தக் கண்ணாடி தான் வாங்கிக் 

ககாண்டவதப் பிரதிபலித்து  ீங்கள் அவதப் பார்க்குமாறு திரும்பு 

கிறது. அது மீண்டும் திரும்பும்ஹபாது பிம்பங்கவள அழித்து 

விடுகிறது. திரும்பவும் அது பிரதிபலித்து பிம்பங்கவளக் காட்டி 

மீண்டும் அந்த பிம்பங்கவள அழித்து விடுகிறது. இவ்வாறு 

இவடவிடாது அது சுழலுகிறது. எனஹவ  ீங்கள் பார்ப்பது கதாடர்ச்சி 

யானஹதார் இயக்கம். உங்களுவடய பாிமாண களத்தில் என்ன 
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பிரதிபலிக்கிறஹதா அவத அது உங்களுக்குக் காட்டுகிறது. அந்தப் 

கபரும் பிரபஞ்சத்திலுள்ளஹதாடு இது ஒத்துப் ஹபாகிறது. 

உடலின் பின்ஹன உள்ளவத ஒருவர் பார்ப்பது எப்படி? 

இவ்வளவு சிறிய கண்ணாடியால் ஒருவவரச் சுற்றியுள்ள எல்லா 

வற்வறயும் எப்படி காண முடிகிறது? அதாவது, ஒருவாின் திவ்வியக் 

கண் திறந்து சுவர்க்க பார்வவவயக் கடந்து ஞானப் பார்வவவய 

அவடயப் ஹபாகும் தறுவாயில்  மது பாிமாணத்வத கடக்கும் 

 ிவல உருவாகிறது. இந்தக் கட்டத்தில் முன்ஹனறி திருப்பு 

முவனவய தாண்டும் ஹபாது திவ்வியக் கண்ணில் ஒரு மாற்றம் 

உண்டாகும். அது கபளதிகப் கபாருட்கவளப் பார்க்கும் ஹபாது 

அவவகயல்லாம் மவறந்து ஹபாயிருக்கும். மக்கள், சுவர்கள் எது 

வுஹம இல்லாமல் எல்லாஹம மவறந்து விட்டிருக்கும். சடப்கபாருஹள 

இராது. அதாவது, கூர்ந்து பார்க்கும் ஹபாது இந்த குறிப்பிட்ட 

பாிமாணத்தில் மனிதர்கஹள இருக்க மாட்டார்கள். ஒரு கண்ணாடி 

மட்டுஹம உங்கள் பாிமாண களத்தின் பரப்பில்  ின்று ககாண்டிருக் 

கும். அத்துடன் முழு களத்தின் அளவுக்கு கபாியதாக இந்தக் 

கண்ணாடி இருக்கும். ஆக, இது முன்னும் பின்னுமாகச் சுழலும் 

ஹபாது எங்கிலும் உள்ளவற்வற எல்லாம் பிரதிபலிக்கும். உங்களு 

வடய பாிமாண களத்தினுள் இருப்பவற்வற, அவவ பிரபஞ்சத் 

துடன் ஒத்திருக்குமானால், காட்டும். இந்த ஆற்றவலத் தான்  ாம் 

ஞானதிருஷ்டி என்கிஹறாம். 

மனித உடல் பற்றிய விஞ்ஞானத்வத ஆராய்பவர்கள் இந்த 

அசாதாரண ஆற்றவலப் பாிஹசாதிக்கும் ஹபாது மிக எளிதாக 

இதவனப் புறக்கணித்து விடுகிறார்கள். இவர்கள் ஏன் இவத 

மறுக்கிறார்கள் என்பவத பார்ப்ஹபாம். சான்றாக, ஒருவர் 

கபய்ஜிங்கில் உள்ள தனது உறவினர் பற்றி கசால்லுமாறு சாதக 

ாிடம் ஹகட்கிறார், “இப்ஹபாது அந்த உறவினர் என்ன கசய்து 

ககாண்டிருக்கிறார்?” என்று வினவுகிறார். உறவினாின் கபயவர 

யும் அவர் பற்றிய கபாதுவான விவரங்கவளயும் கண்டறிந்த பின், 

இவரால் அந்த உறவினவர பார்க்க முடிகிறது. அவர் இருக்கும் 

கட்டிடம் எப்படி இருக்கிறது, வீட்டினுள் எப்படி பிரஹவசிக்க 
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ஹவண்டும், நுவழந்ததும் அந்த அவறயில் உள்ஹள இருக்கும் 

கபாருட்கள் எல்லாவற்வறயும் பற்றி துல்லியமாக இவர் கசால்லி 

விடுகிறார். இவர் கசான்னகதல்லாம் சாியாகஹவ உள்ளது. “அந்த 

உறவினர் இப்ஹபாது என்ன கசய்து ககாண்டிருக்கிறார்?” அவர் 

ஏஹதா எழுதிக் ககாண்டிருக்கிறார் என்று இவர் கசால்லுகிறார். 

அவத உறுதி கசய்து ககாள்வதற்காக அந்த உறவினவர அவழத்து 

“ ீங்கள் இப்ஹபாது என்ன கசய்து ககாண்டிருக்கிறீர்கள்?” என்று 

ஹகட்டால் அவஹரா, “ ான் உணவருந்திக் ககாண்டிருக்கிஹறன்” 

என்கிறார். இது இவர் கசான்னதற்கு மாறாக இருக்கிறஹத! 

இதனால் தான் கடந்த காலத்தில் இந்தச் சக்திவய யாரும் ஏற்றுக் 

ககாள்ளவில்வல. இந்த சாதகர் பார்த்த சுற்றுப்புறத்தில் ஒரு 

தவறும் இல்வல.  மது பாிமாணத்தின் காலஹதசமும் அந்த அசாதா 

ரண சக்தி இருக்கும் பாிமாணத்தின் காலஹதசமும் ஒன்றல்ல. இந்த 

இரு ஹவறு பக்கங்களின் கால கணிப்பும் கவவ்ஹவறானவவ. 

அப்ஹபாது அவர் ஏஹதா எழுதிக் ககாண்டிருந்தார். இப்ஹபாது 

சாப்பிட்டுக் ககாண்டிருக்கிறார். இரண்டு கசயல்களின் ஹ ரத்திலும் 

வித்தியாசம் ஏற்படுகிறது. இதனாஹலஹய மனித உடவல ஆராய்ப 

வர்கள் அனுமான ஹகாட்பாட்வட முன்வவத்து சம்பிரதாயக் 

ககாள்வககவளயும்  வீன அறிவவயும் மட்டும் அடிப்பவடயாகக் 

ககாண்டு ஆய்வு கசய்வதனால் இன்னும் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் 

ஆனாலும் இவர்களுவடய முயற்சி பயனற்றதாகத் தான் இருக்கும். 

ஏகனனில் இவவகயல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு அப்பாற் 

பட்டவவ என்று முதலில் புாிய ஹவண்டும். ஆகஹவ, மனித இனம் 

தனது மனப்ஹபாக்வக மாற்றிக் ககாள்ள ஹவண்டும். விஷயங்கவள 

இந்த ாீதியில் புாிந்து ககாள்ளக் கூடாது. 

வருமுன் அறிதலும் கடந்தது அறிதலுமான 

அசாதாரண ஆற்றல் 

திவ்விய கண்ஹணாடு ஒட்டிய மற்கறாரு ஆற்றல், வருமுன் 

அறிதலும் கடந்தது அறிதலுமாகும். திவ்வியக் கண், வருமுன் 
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அறிதலும் கடந்தது அறிதலும் உட்பட, ஆறு வவகயான ஆற்றல் 

கள் இந்த உலகில் ஏற்றுக் ககாள்ளப் பட்டுள்ளன. வருமுன் 

அறிதலும் கடந்தது அறிதலும் என்பது என்ன? அதாவது, 

ஒருவாின் கடந்த காலத்வதயும் வருங்காலத்வதயும் கண்டு கசால் 

லும் திறன் அது. இதில் ஆற்றல் மிகுந்தவர் ஒரு சமுதாயத்தின் 

எழுச்சிவயயும் வீழ்ச்சிவயயும் கூட கணிக்க வல்லவராக இருப் 

பார். இன்னும் கூடுதலாக ஆற்றல் இருந்தால் பிரபஞ்ச கவளியின் 

மாற்றங்களுக்கான விதிவயயும் பார்க்க முடியும். இதுதான் 

வருமுன் அறிதலும் கடந்தது அறிதலும் எனப்படும் அசாதாரண 

ஆற்றல். சடவியல் எப்ஹபாதும் இயங்கிக் ககாண்ஹட இருப்ப 

தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாிமாணத்தில் அதற்ககன ஒரு விதிவய 

பின்பற்றுவதாலும், பல்ஹவறு பாிமாணங்களில் சடவியல் அவனத் 

தும் உருவுடன் இருக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு மனிதாின் உடல் 

அவசயும் ஹபாது அந்த உடலில் உள்ள எல்லா உயிரணுக்களும் 

அவசகின்றன. அத்துடன் மிக நுண்ணிய  ிவலயில் உள்ள எல்லா 

கூறுகளும், மூலக்கூறுகள், புஹராட்டான்கள், எகலக்ட்ரான்கள் 

மற்றும் நுண்ணணுக்கள் யாவும் அவசகின்றன. அப்படியும் 

அவற்றுக்ககன தனிப்பட்ட இருப்பும் உண்டு. இந்த உடல் 

அவசயும் ஹபாது ஹவறு பாிமாணங்களிலுள்ள அதன் வடிவங்களும் 

அதற்ஹகற்ப மாறுதலவடயும். 

சடவியல் அழிவதில்வல என்று  ாம் கசான்ஹனாமல்லவா? ஒரு 

குறிப்பிட்ட பாிமாணத்தில் ஒருவர் கசய்தது அல்லது ஒரு வகயவச 

வினால் கசய்வது எல்லாஹம சடவியல் சார்ந்தது தான். அவர் எது 

கசய்தாலும் அதற்ககன ஒரு படிமமும் தடயமும் இருக்கும். 

ஹவகறாரு பாிமாணத்தில் அது அழிவின்றி என்கறன்றும்  ிவலத்து 

 ிற்கும். இவ்வாறு கடந்த காலத்து  ிகழ்வுகள் படிந்து இருப்ப 

வற்வறக் கண்டதும் அசாதாரண ஆற்றல் கபற்ற ஒருவர்  டப்பவத 

அறிந்து ககாள்வார். பிற்காலத்தில்  ீங்கள் வருமுன் அறிதலும் 

கடந்தது அறிவதுமாகிய ஆற்றவல கபறும் ஹபாது, அங்ஹக 

இன்வறய எனது இந்த உவரயின் வடிவம்  ிவலத்திருப்பவதக் 

காண்பீர்கள். ஏற்கனஹவ அது இஹத ஹ ரத்தில் அங்கு இருந்து 
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ககாண்டு தான் உள்ளது. ஒரு மனிதர் பிறந்தவுடஹனஹய, காலக் 

கணிப்ஹப இல்லாத ஒரு பாிமாணத்தில் அவருவடய வாழ்க்வக 

முழுவதும் அங்ஹக பதியப்பட்டு விடும். சிலருக்கு அவர்களுவடய 

பல பிறவி வாழ்க்வககளும் கூட அங்கு பதிவாகி இருக்கும். 

இதனால் “ ம்வம மாற்றிக் ககாள்வதற்கான தனித்த முயற்சி 

களும் ஹபாராட்டங்களும் அவசியஹம இல்வல என்றாகுமா?” என்று 

சிலர் ஹகட்கலாம். அவர்களால் இவத ஏற்க முடிவதில்வல. தனி 

மனித முயற்சி ஒருவாின் வாழ்க்வகயில் சில சிறிய மாற்றங்கவளச் 

கசய்யக் கூடும். சில சிறிய விஷயங்கவள சிறிதளவு மாற்றி 

யவமக்க முடியும். ஆனால் இந்த மாற்றங்கவளச் கசய்வதனா 

ஹலஹய  ீங்கள் கர்மத்வத ஏற்படுத்திக் ககாள்கிறீர்கள். இல்வல 

கயனில் கர்மம் உருவாக முகாந்திரஹம இல்வல.  ல்விவன 

புாிவது தீவிவன புாிவது என்பதற்கு இடஹம இருக்காது. வலிந்து 

மாற்றம் கசய்யத் துணியும் ஹபாது தான் ஒருவர் பிறருக்குப் பாதிப்பு 

ஏற்படுத்தவும் தீய கசயல் புாியவும் முவனகிறார். அதனால் தான், 

இயற்வகயின் ஹபாக்கிஹல கசல்ல ஹவண்டும், இல்வலஹயல் 

உங்களுவடய முயற்சி, பிறருக்கு தீங்கு விவளவிக்கக் காரணமாக 

அவமயலாம் என்பது சாதவனப் பயிற்சியின் தத்துவமாக 

எப்ஹபாதும் வலியுறுத்தப் படுகிறது. உங்களுவடய வாழ்க்வகத் 

திட்டத்தில் முதலிலிருந்து ஒன்று ககாடுக்கப் பட்டிருக்கவில்வல 

எனும் ஹபாது  சமூகத்திலுள்ள மற்கறாருவருக்குாியவத  ீங்கள் 

முயன்று அவடந்தால் அவருக்குக் கடன் பட்டவராவீர்கள். 

கபாிய  ிகழ்வுகவள சாதாரண மனிதர்கள் மாற்றஹவ முடி 

யாது. ஒஹர ஒரு வழி உண்டு. இந்த  பர் முற்றிலும் தீய கசயல்கள் 

மட்டுஹம புாிபவராக இருக்க ஹவண்டும். அப்ஹபாது இவரால் தன் 

வாழ்க்வகவய மாற்றிக் ககாள்ள முடியும். ஆனால் அதன் மூலம்  

இவர் ஹ ர்ககாள்வஹதா முழுவமயான தன்னழிவு மட்டுஹம. ஒருவர் 

இறந்த பின்னும் அவருவடய மூல ஆன்மா அழிந்து விடுவதில்வல 

என்பவத  ாம் உயர்  ிவலயில் கண்டறிந்துள்ஹளாம். மூல ஆன்மா 

ஏன் அழிவதில்வல? ஒருவர் இறந்ததும் பிணக் கிடங்கில் கிடக்கும் 

அவருவடய சடலம் இந்த உலகத்வதச் ஹசர்ந்த கவறும் மனித 
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திசுக்களால் ஆன உடம்பு தான். இந்த பாிமாணத்தில் அவ்வுடம்பின் 

உள்ளுறுப்புகளின் எல்லா வவகயான திசுக்கள், கமாத்த உடம்பி 

லுள்ள உயிரணுக்கள் எல்லாஹம சிவதந்து ஹபாய் விடுகின்றன. 

ஆனால், மூலக்கூறு, அணுக்கள், புஹராட்டான்கள் முதலியவற்வற 

விட நுண்ணிய துகள்களால் ஆன உடல்கள் இறந்து விடுவ 

தில்வல. அவவ ஹவறு பாிமாணங்களில் இருக்கின்றன, மிக 

நுண்ணிய பாிமாணங்களில் உயிர் வாழ்கின்றன. வாழ்க்வகயில் 

தீய கசயல்கவளஹய கசய்து வந்த ஒருவாின் உயிரணுக்களும் 

நுண்ணணுக்களும் அவனத்துஹம ஒட்டு கமாத்தமாக அழிந்து 

விடுகின்றன. உடஹலாடு ஆன்மாவுஹம அழிவதாக புத்தமதத்தில் 

இது பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. 

வாழ்க்வகவய மாற்றுவதற்கு ஹவகறாரு வழியும் இருக்கிறது. 

இதுவும் ஒஹர வழி தான். ஒருவர் உடஹன ஆன்மீக சாதவனவய 

ஹமற்ககாள்ளுவது தான் அந்த வழி. சாதவன மார்க்கத்வதப் பின் 

பற்றினால் எப்படி வாழ்க்வக மாறும்? அவ்வளவு எளிதாக யார் 

மாற்றுவார்கள்? இவர் சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்று  ிவனத்த 

வுடன், இவ்கவண்ணம் உதித்ததுஹம அது கபான் ஹபால் ஒளிரும். 

உலகின் பத்து திவசகவளயும் அது அதிரச் கசய்யும். கபளத்த 

பிாிவின் பிரபஞ்ச தத்துவப்படி உலகம் பத்து திவசகவளக் 

ககாண்டது. ஒரு மனித வாழ்க்வக மானிடராகஹவ இருப்பதற்காக 

ஏற்பட்டதல்ல என்பது உயர் ிவல மகான்களின் கருத்து. அவர் 

களின் கண்ஹணாட்டத்தின்படி ஒருவாின் உயிர் பிரபஞ்ச கவளி 

யில் பிறக்கிறது; பிரபஞ்சப் பண்வபஹய அதுவும் ககாண்டுள்ளது. 

அதனால் மூல உயிர் கனிவும் பாிவும் ககாண்டது, அது கஜன், 

ஷான், கரன் எனும் தத்துவத்தால் ஆனது. எனினும் உயிர் வாழ்க்வக 

சமுதாய கதாடர்பு ககாண்டது. சமூகத்தில் கலந்து பழகும் ஹபாது 

சிலருவடய வாழ்க்வக சீர்ககட்டு தரம் குவறந்து விட்டது. பிறகும் 

அஹத  ிவலயில் கதாடர முடியாமல் சிலர் ஹமலும் சீரழிந்து 

இன்னமும் கீழ் ிவலக்கு இறங்கினர். இவ்வாறு ஹமன்ஹமலும் 

சீர்ஹகடவடந்து அவர்கள் மிகவும் கீஹழ இறங்கி பின்னர் 
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தற்ஹபாவதய சாதாரண மக்கள்  ிவலக்கு இறுதியில் வந்தவடந்து 

விட்டார்கள். 

இந்த  ிவலயில் அவர்கள் அழிக்கப்பட்டு அகற்றப் பட்டிருக்க 

ஹவண்டும். ஆனால் தம் கனிவான கபரும் கருவணயினால் அந்த 

உயர் ிவல ஞானியர் அவர்களுக்ககன்ஹற விஹசஷமாக  மது 

இந்த மனித உலகத்வத உருவாக்கித் தந்தனர். இந்தப் பாிமாணத் 

தில் கூடுதலாக இந்த கபளதிக உடலும் அத்துடன் இந்த கபளதிக 

பாிமாணத்வத மட்டுஹம பார்க்கக் கூடிய இரண்டு கண்களும் 

அளிக்கப் பட்டன. அதாவது, மற்ற எல்லா பாிமாணத்தினராலும் 

பார்க்க வல்ல பிரபஞ்ச சத்தியத்வத பார்க்க அனுமதியின்றி 

இவர்கள் தன்வயமிழந்து மாவயயில் உழலுவார்கள். மாவயயிலும் 

இது ஹபான்றகதாரு சூழ் ிவலயிலும் இவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு 

ககாடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இவர்கள் பிரவமயில் சிக்கி இருப்ப 

தால் வாழ்க்வக துன்பமயமாக இருக்கும். இத்தவகயஹதார் 

உடவலக் ககாண்டு இன்னல் பட ஹவண்டியிருக்கும். ஒருவர் 

தனது இந்த  ிவலயிலிருந்து தனது மூல ஆதி  ிவலக்கு, தனது 

உண்வம இருப்புக்குத் திரும்ப ஹவண்டும் என்று விரும்பினால் 

அவர் உண்முக சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்று டாவ் பிாிவு 

கூறுகிறது. உண்முக சாதவன புாிய ஒருவாின் இதயத்தில் அவா 

எழுந்தால் அது இவருவடய புத்த இயல்பு ஹமகலழுந்து வந்துள்ள 

வதஹய காட்டுகிறது. இத்தவகய இதயம் மிக்க அாிது. எனஹவ 

சான்ஹறார்கள் இவருக்கு உதவ முன்வருவர். இத்தவகய கடின 

மான சூழ் ிவலயிலும் தன்வன இழக்காமல் இவர் தனது மூல 

இயல்பிற்குத் திரும்பிச் கசல்ல விவழவதால் அவர்கள் இவருக்கு 

எவ்வித  ிபந்தவனயுமின்றி உதவ முன்வருவார்கள்; அவர்கள் 

எல்லாவிதத்திலும் உதவுவார்கள். ஒரு சாதகருக்கு மட்டுஹம  ாங் 

கள் ஏன் உதவுகிஹறாம், ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு ஏன் உதவுவ 

தில்வல? காரணம் இது தான். 

ஒரு சாதாரண மனிதாின் ஹ ாய் தீர்ப்பதற்கு  ாம் அவருக்கு 

எவ்விதத்திலும் உதவ முடியாது. ஒரு சாதாரண மனிதர் சாதாரண 

மனிதர் தாஹன. சாதாரண மனிதர்கள் சாதாரண மனித 
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சமூகத்திற்கு ஏற்றவாறு தான் இருக்க ஹவண்டும். புத்தர் எல்லா 

ஜீவன்களுக்கும் உய்வளிப்பாகரன்று பலர் கூறுகின்றனர். 

கபளத்த பிாிவு எல்லா உயிர்களுக்கும் உய்வளிக்க ஹபாதிக்கின்றது 

என்கிறார்கள். எல்லா கபளத்த நூல்கவளயும் அலசிப் பாருங்கள், 

சாதாரண மக்களுக்கு சிகிச்வச அளிப்பது எல்லா உயிர்களுக்கும் 

உய்வளிப்பதாகும் என்று அவற்றில் எங்குஹம கசால்லப்படவில்வல. 

சமீப காலத்தில் ஹபாலி ஆசான்கள் கசய்த குழப்பம் தான் இது. 

பாவத வகுத்த அந்த உண்வமயான ஆசான்கள் அடுத்தவர்க் 

ககல்லாம் ஹ ாய் தீர்க்க ஹவண்டும் என்று கசால்லஹவ இல்வல. 

 ீங்கள் சாதவன கசய்வதன் மூலம், உங்கவளஹய குணப்படுத்திக் 

ககாண்டு  லம் கபறுவவதத் தான் ஹபாதிக்கிறார்கள்.  ீங்கஹளா ஒரு 

சாதாரண மனிதர்.  ீங்கள் எப்படி இரண்டு  ாள் பயிற்சி கபற்று 

மற்றவவர குணப்படுத்த முடியும்? இது ஏமாற்றுவதாகாதா? 

உங்களுவடய பற்றுதவல வளர்ப்பது அல்லவா இது? புகழ் 

 ாட்டம், தன்னலம், சாதாரண மக்களிவடஹய தனது அசாதாரண 

ஆற்றவல கவளிப்படுத்தும் ஆர்வம், இவவகயல்லாம் தான் அது! 

இது ஒரு ாளும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. ஆக,  ாட்டம் எவ்வ 

ளவு அதிகஹமா, கிவடப்பதும் அவ்வளவுக்கு குவறயும். இவத 

 ீங்கள் கசய்யக் கூடாது. ஹமலும், அவ்வளவு எளிதாக சாதாரண 

மனித சமுதாயத்வத ஒருவர்  ிவலகுவலத்து விட அனுமதிக்கப் 

பட மாட்டாது. 

 ீங்கள் உங்களுவடய மூலமான சத்திய   ிவலக்குத் திரும்பிப் 

ஹபாக விரும்புவீர்களானால் மற்றவர்கள் உங்களுக்கு உதவ 

ஹவண்டும் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தின் ககாள்வக. ஒருவர் 

சாதாரண மக்களிவடஹய என்றும் இருந்து ககாண்டிராமல் தன்னு 

வடய மூல இடத்திற்ஹக திரும்ப ஹவண்டும் என்ஹற அவர்கள் 

 ிவனக்கிறார்கள். எவ்வித ஹ ாய் க ாடியும் இல்லாமல் சுகமாக 

ஒருவவர இருக்க விட்டால் அவவர அமரராககச் கசான்னால் கூட 

விரும்ப மாட்டார். இன்னல்கஹள இல்லாமல் ஹ ாய் க ாடியும் 

இல்லாமல் விரும்புவகதல்லாம் கிவடக்கும் என்றால் எவ்வளவு 

அற்புதமாக இருக்கும்! அமராின் உலகம் தான் அது. ஆனால் 
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சீர்ககட்டதனால் தாஹன  ீங்கள் இந்த  ிவலக்கு இறங்கியிருக் 

கிறீர்கள், ஆகஹவ  ீங்கள் சுகமாக இருக்க முடியாது. மாவயயில் 

சிக்கிய மனிதர் மிக இயல்பாக தீவிவன புாிவார், இதனால் கர்ம 

பாிகாரம் கசய்ய ஹ ாிடும் என்று புத்த மதம் கூறுகிறது. எனஹவ 

சிலருக்கு இன்னல்கஹளா துரதிர்ஷ்டஹமா ஹ ர்கிறது என்றால் 

அவர்கள் தாம் கசய்த முன்விவனக்கு பிரதியாக இழப்பீடு 

ககாடுக்கிறார்கள் என்று ககாள்ள ஹவண்டும். புத்தர்கள் எங்கும் 

 ிவறந்துள்ளார்கள் என்றும் புத்த மதம் கூறுகிறது. ஒரு புத்தர் 

தமது வகவய ஒருமுவற அவசத்தாஹல மனித இனத்தின் 

ஹ ாய்ககளல்லாம் அந்தக் கணஹம துவடக்கப் பட்டு விடும்; இது 

முற்றிலும் சாத்தியம் தான். இவ்வளவு புத்தர்கள் இருக்வகயில் ஏன் 

ஒருவருஹம அவத கசய்யவில்வல? ஏகனன்றால், ஒருவர் முன்னர் 

கசய்த தீவிவன காரணமாகத் தான் இங்கு துன்பங்கவள அனுப 

விக்கிறார்.  ீங்கள் அவவர குணப்படுத்தினால் அது பிரபஞ்ச 

விதிவய மீறியதற்கு ஒப்பாகும். அப்படிச் கசய்தால் எந்தத் 

தீவிவன கசய்தாலும் பரவாயில்வல, ஒருவருக்கு கடன்பட்டு 

அதற்கு ஈடு கசய்யாமஹல இருக்கலாம் என்றாகி விடும். அது 

 டவாது. எனஹவ தான் இந்த மனித சமுதாயத்தின்  ிவலவய 

எல்ஹலாரும் பாதுகாக்க விரும்புகிறார்கள். அவதக் குவலக்க 

யாரும் விரும்புவதில்வல. சாதவன புாிவது ஒன்று தான் ஹ ாயின் 

பிடியிலிருந்து விடுபட்டு உண்வமயாகஹவ விடுதவல கபறுவ 

தற்கான ஒஹர வழி! மக்கவள கமய்யற க றிவயப் பின்பற்றி 

சாதவன பயில வவப்பதனால் மட்டுஹம எல்லா உயிர்களுக்கும் 

உண்வமயான மீட்பு கிட்டும். 

பல சீஹகாங் ஆசான்களால் ஏன் ஹ ாவய குணப்படுத்த 

முடிகிறது? ஹ ாய் தீர்ப்பது பற்றி ஏன் ஹபசுகிறார்கள்? இந்தக் 

ஹகள்விகள் பலருக்கு எழலாம். கபரும்பாலும் இத்தவகய ஆசான்கள் 

ஹ ர்வழி சாதவன பயின்றவர்கள் அல்ல. ஓர் உண்வமயான 

சீஹகாங் ஆசான் சாதவன பயிலும் ஹபாது சில சமயம் எல்லா 

உயிர்களும் படும் இன்னல்கவளக் கண்ணுற்று மனம் இளகுவார். 

அப்ஹபாது அவர் அனுதாபத்தினாலும் கருவணயினாலும் சிலருக்கு 
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உதவ முன்வருவார், எனினும் வியாதிவய அவரால் முற்றிலும் 

குணப்படுத்தி விட முடியாது, தற்சமயத்திற்கு அவத அடக்கி 

வவப்பார், அல்லது தள்ளிப் ஹபாடுவார். இப்ஹபாவதக்கு ஹ ாய் 

இருக்காது, ஆனால் பின்னர் இது தவலகயடுக்கும். ஏகனனில் 

அவர் ஹ ாவய பிற்காலத்துக்கு ஒத்தி வவத்திருக்கிறார். அவத 

ஹவறிடத்துக்கு மாற்றவும் உறவினர் ஒருவாின் உடலுக்கு மாற்றி 

விடவும் கூடும். ஆனால் கர்மத்வத அவரால் முற்றிலுமாக அழிக்க 

முடியாது. அவர் சாதாரண மக்களுக்கு அ ாயாசமாக இவதச் 

கசய்யக் கூடாது, சாதகர்களுக்கு மட்டுஹம கசய்யலாம் என்று 

விதிக்கப் பட்டுள்ளது. இது தான் இதவனப் பற்றிய தத்துவம். 

கபளத்த பிாிவு கூறும் “எல்லா உயிர்களுக்கும் மீட்பு” என்பது 

அல்லல்படும் சாதாரண மக்களின்  ிவலயிலிருந்து உங்கவள 

உயர் ிவலக்கு ககாண்டு வருவது தான். அப்ஹபாது  ீங்கள் 

இனியும் துன்பப் படாமல் மீண்டு விடுபடுவீர்கள், அதன் கபாருள் 

இது தான்.  ிர்வாணத்தின் மறுபக்கம் பற்றி சாக்கியமுனி கூறினா 

ரல்லவா? எல்லா உயிர்களுக்கும் மீட்பு என்பதன் கபாருள் 

அதுதான். சாதாரண மக்களிவடஹய  ீங்கள் மிதமிஞ்சிய கசல்வத் 

துடன், படுக்வகக்கு அடியிலும் பணத்வத அடுக்கி, ஒரு துன்பமு 

மின்றி கசாகுசாக வாழ்ந்து ககாண்டிருந்தால், வரமாய் கிவடத் 

தால் கூட அமரராகும் விருப்பம் உங்களுக்கு வராது.  ீங்கள் ஒரு 

சாதகரானால் தான் உங்களுவடய வாழ்க்வகயின் ஹபாக்கு 

மாற்றப்படும். உண்முக சாதவன மூலமாகத் தான் உங்கள் 

வாழ்க்வக மாறும். 

வருமுன் அறிதல், கடந்தவத அறிதல் ஆகிய அசாதாரண 

ஆற்றல், ஒருவாின் க ற்றியில் ஒரு சிறிய கதாவலக்காட்சி 

திவரவயக் ககாண்டிருப்பது ஹபால் கசயல்படுகிறது. சிலருக்கு 

அது க ற்றியிலும் சிலருக்கு க ற்றி அருஹகயும், மற்றும் சிலருக்கு 

க ற்றியின் உள்ஹளயுமாக இருக்கும். சிலர் கண்வண மூடியவாஹற 

அவத பார்ப்பார்கள், ஆற்றல் மிகுந்தவர்கள் திறந்த கண்களுடஹன 

பார்ப்பார்கள். ஹவறு சிலராஹலா பார்க்கஹவ முடியாது. ஏகனனில் 

அது ஒருவாின் பாிமாணத்தின் வவரயவறக்கு உட்பட்டது. 
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அதாவது, அசாதாரண ஆற்றல் வளருவகயில், மற்ற பாிமாணத் 

திலிருந்து காட்சிகவள பிரதிபலிப்பதற்கான சாதனம் ஒன்று 

ஹவண்டும். அதன் பிறஹக இந்த திவ்வியக் கண் மூலம் காண 

முடியும். ஒருவரால் ஒரு  பாின் வருங்காலத்வதயும் கடந்த 

காலத்வதயும் துல்லியமாக பார்க்க முடியும். ஹசாதிடக்கவல 

எவ்வளவுதான் சிறப்பாக கசயல்பட்டாலும் சிறிய  ிகழ்வுவளயும் 

விவரங்கவளயும் அதனால் கூற இயலாது. இந்த  பராஹலா எல்லா 

வற்வறயும் மிகத் கதளிவாக, வருடம், ஹ ரம் முதலியவற்வறக் கூட 

கதளிவாகப் பார்க்க முடியும். மற்ற பாிமாணங்களிலிருந்து 

விஷயங்களின், மனிதர்களின் கமய்யான பிரதிபலிப்வப இவர் 

காண முடிவதால் மாற்றங்களின் விவரங்கள் எல்லாஹம கதன்படும். 

 ீங்கள் எல்ஹலாரும் ஃபாலுன் தாஃபா பயிலும் பட்சத்தில் 

எல்ஹலாருவடய திவ்வியக் கண்ணும் திறக்கப்படும். ஆனால் 

பின்னால்  ாம் கசால்லப் ஹபாகும் அசாதாரண ஆற்றல்கள் அளிக்கப் 

பட மாட்டாது. உங்கள் தரத்வத இவடயறாமல் முன்ஹனற்றிக் 

ககாள்வதன் மூலம் வருமுன் அறிதல், கடந்தவத அறிதல் ஆகிய 

ஆற்றல் இயல்பாய் எழலாகும். உங்கள் வருங்கால உண்முக 

சாதவனயில் இது  ிகழும். இந்த ஆற்றல் வளருவகயில் இது பற்றி 

உங்களுக்கு கதாிய வரும். ஆக,  ியதியின் இந்த தத்துவங்கவள 

கயல்லாம்  ாம் பயில்வித்ஹதாம். 

ஐங்கூறுகவளயும் மூவுலவகயும் கடப்பது  

“ஐங்கூறுகவளயும் மூவுலகங்கவளயும் கடப்பது ” என்றால் என்ன? 

இது நுட்பமான விஷயம். பல சீஹகாங் ஆசான்கள் முன்னர் இது 

பற்றிப் ஹபசினார்கள். சீஹகாங்வக  ம்பாதவர்கள் ஹகள்விக் 

கவணகளால் அவர்கவளத் திணற வவத்தார்கள். “சாதவன கசய்யும் 

உங்களில் யார் யார் ஐங்கூறுகவளயும் மூவுலகங்கவளயும் கடந்தி 

ருக்கிறீர்கள்?” சிலர் சீஹகாங் ஆசான்கள் அல்ல. தங்களுக்குத் 

தாங்கஹள ஆசான்கள் என்று பட்டம் சூட்டிக் ககாண்டவர்கள். 

தங்களுக்குத் கதாியவில்வல என்றால் அவர்கள் எதுவும் ஹபசாமல் 

இருக்க ஹவண்டும். அப்படியும் அவர்கள் ஹபசத் துணிந்தால் 
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மற்றவர்கள் அவர்கள் வாவய அவடக்கும்படி ஹகள்வி ஹகட்பார்கள். 

இது ஆன்மீக சாதகர்களிவடஹய கபரும் குழப்பத்வத ஏற்படுத்தி ஹகடு 

விவளவித்தது. இந்தச் சந்தர்ப்பத்வதப் பயன்படுத்திக் ககாண்டு சிலர் 

சீஹகாங்வகத் தாக்கிப் ஹபசினார்கள். ஐங்கூறுகவளயும் மூவுலவகயும் 

கடப்பது என்பது ஆன்மீகவாதிகளிவடஹய  ிலவும் கூற்று. அது 

மதத்தில் ஹவர் ஊன்றியது, மதத்திலிருந்து உண்டாகியது. ஆகஹவ 

வரலாற்றுப் பின்னணிவயயும் அன்வறய சூழ் ிவலவயயும் 

கருத்தில் ககாள்ளாமல் இது பற்றி  ம்மால் ஹபச முடியாது. 

ஐங்கூறுகவளக் கடப்பது என்பகதன்ன? பண்வடய சீன 

இயற்பியலும்  வீன இயற்பியலும் ஐங்கூறுகள் குறித்த சீனமரபுக் 

ககாள்வக சாிகயன்ஹற ஏற்றுக் ககாண்டுள்ளன. ஐங்கூறுகளான 

உஹலாகம், மரம்,  ீர், க ருப்பு மற்றும் மண் ஆகியவவஹய  மது 

பிரபஞ்சத்திலுள்ள அவனத்வதயும் உருவாக்கியுள்ளன. அதனால் 

தான்  ாம் ஐங்கூறுகவளப் பற்றிப் ஹபசுகிஹறாம். ஒரு மனிதர் 

ஐங்கூறுகவளக் கடந்துள்ளார் என்றால் அவர்  மது இந்த கபளதிக 

உலகத்வதக் கடந்து விட்டார் என்று அர்த்தம். இது  ம்பத் தகாத 

தாக ஒலிக்கிறது. இவதச் சிறிது ஹயாசியுங்கள்: சீஹகாங் ஆசான் 

களுக்கு ஹகாங் உள்ளது.  ான் ஒரு பாிஹசாதவனயில் பங்ககடுத்துக் 

ககாண்ஹடன். மற்றும் பல ஆசான்களும் சக்தியின் அளவவ கணக் 

கிடும் இந்த பாிஹசாதவனக்கு உட்பட்டனர். இன்வறய பல 

கருவிகளினால் ஹகாங்கில் கவளிப்படும் மூலகங்கவள கண்டு 

பிடிக்க முடியும். அதாவது, அது ஹபான்ற ஒரு கருவி இருப்பதால் 

சீஹகாங் ஆசான்கள் கவளியிடும் மூலகங்கவளயும் அந்த ஆசான் 

களுக்கு ஹகாங் இருப்பவதயும் கண்டறிய முடியும்.  வீன சாதனங் 

களால் அகச்சிவப்புக் கதிர்கவளயும், புறஊதா கதிர்கவளயும், 

அதீதஒலி அதிர்வவலகவளயும், அதம ஒலி அதிர்வவலகவளயும் 

மற்றும் மின்சாரம், காந்த சக்தி, காம்மா கதிர்கள், அணுக்கள், 

 ியூட்ரான்கள் முதலியவற்வறயும் கண்டறிய முடியும். இவவ 

எல்லாவற்வறயுஹம ஒரு சீஹகாங் ஆசான் தம்முள் ககாண்டுள்ளார். 

தவிர ஹமலும் பல கபாருண்வமகள் அவாிடம் காணப்படும். 

ஆனால் தகுந்த கருவிகள் இல்லாததால் அவற்வறகயல்லாம் 
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கண்டு பிடிக்க முடியாது. தகுந்த கருவிகள் இருக்குமானால் 

எல்லாவற்வறயும் கண்டறிய முடியும். சீஹகாங் ஆசான்கள் 

கவளியிடும் கபாருண்வமகள் எல்லாம் ஹபராற்றல் வாய்ந்தவவ 

என்று கண்டு பிடிக்கப் பட்டுள்ளது. 

காந்தப்புலத்தின் சிறப்பான சூழலில் ஒரு சீஹகாங் ஆசான் 

ஆற்றல் வாய்ந்த ஓர் அழகிய ஒளிவட்டத்வத  கவளியிட முடியும். 

அவருவடய ஹகாங் கசறிவு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக உள்ளஹதா 

அந்த அளவுக்கு அவர் கவளியிடும் ஆற்றல் களம் பரவலாக 

இருக்கும். சாதாரண மனிதருக்கு கூட  ஒளிவட்டம் (aura) உண்டு. 

ஆனால் அது பலவீனமாகவும் சிறியதாகவும் இருக்கும். உயர் 

ஆற்றல் இயற்பியலின் ஆராய்ச்சிப்படி ஆற்றலானது  ியூட்ரான், 

அணு ஹபான்ற நுண்துகள்களால் ஆனவவ என்று மக்கள்  ம்பு 

கிறார்கள். பல சீஹகாங் ஆசான்கள், பிரபலமானவர்களும் கூட, 

பாிஹசாதவனக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள். என்வனயும் ஹசாதித்தி 

ருக்கிறார்கள். அப்ஹபாது கவளியிடப்பட்ட காம்மா கதிர்கள், 

கவப்ப  ியூட்ரான்கள் இவற்றின் வீச்சு சாதாரண சடவியவல விட 

எண்பது முதல் நூற்று எழுபது பங்கு அதிகமாக இருந்தது. இந்த 

அளவுக்கு வந்த பிறகு அந்த ஹசாதிக்கும் கருவியின் ஊசி, 

உச்சத்வத எட்டிய பின் அளவுகாட்டியின் கவடசி எல்வலயில் 

 ின்று விட்டது. கவடசியில் என்னுவடய ஆற்றல் அதற்கு ஹமல் 

எவ்வளவு என்பவத அதனால் காட்ட முடியவில்வல. இவ்வளவு 

சக்தி மிக்க  ியூட்ரான்கள் ஒருவருக்கு இருப்பது  ம்ப முடியாதது. 

எப்படி ஒருவரால் இவ்வளவு சக்தி மிக்க  ியூட்ரான்கவள உரு 

வாக்கவும் கவளியிடவும் முடிகிறது? சீஹகாங் ஆசான்களாகிய 

எங்களுக்கு ஹகாங் இருக்கத் தான் இருக்கிறது என்பவதயும் இது 

 ிரூபிக்கிறது. அறிவியல் மற்றும் கதாழில் நுட்ப சமுதாயம் 

இதவன உறுதி கசய்து விட்டது. 

ஐங்கூறுகவளக் கடக்க ஹவண்டுமானல் மனம், உடல் இரண் 

வடயும் பண்படுத்தும் சாதவன புாிய ஹவண்டியது அவசியம். 

ஒருவாின்  ிவல உயருவதற்கு மனவதயும் உடவலயும் பண் 

படுத்தத் ஹதவவயின்றி ஹகாங் ஒன்வற மட்டும் அபிவிருத்தி 
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கசய்யும் சாதவன முவறவயப் பற்றி இங்கு ஹபசவில்வல. அதற்கு 

ஐங்கூறுகவள கடக்க ஹவண்டிய அவசியமும் இல்வல. மனவதயும் 

உடவலயும் பண்படுத்தும் சாதவன உடலில் எல்லா உயிரணுக் 

களிலும் சக்திவய ஹசர்த்து வவக்கிறது. ஒரு சராசாி சாதகர் 

அல்லது ஹகாங் வளர்ச்சி கதாடக்க  ிவலயில் உள்ளவராக 

இருப்பின் உற்பத்தியாகும் சக்தி கசறிவின்றி இவடகவளி 

கஹளாடும் அடர்த்தி குன்றியும் இருக்கும். எனஹவ அது திறன் 

குவறவாக இருக்கும். ஒருவாின்  ிவல உயரும் ஹபாது அவரது 

சக்தியின் அடர்த்தி சாதாரண  ீாின் நுண்ணணுக்கவள விட நூறு 

மடங்கு, ஆயிரம் மடங்கு, ஏன், பத்து ஹகாடி மடங்கு அதிகமாக 

இருக்க முடியும். ஒருவாின் உயர் ிவலக்கு ஏற்ப அவருவடய 

சக்தியும் அடர்த்தியாகவும் கசறிவாகவும் அதிகக் திறனுடனும் 

இருக்கும். இந்தச் சூழ் ிவலயில் சக்தி உடலின் ஒவ்கவாரு உயிர 

ணுவிலும் ஹசமித்து வவக்கப்படும். இந்தப் பாிமாணத்திலுள்ள 

கபளதிக உடலில் மட்டுமல்லாமல், அந்த சக்தி இதர பாிமாணங் 

களில் உள்ள எல்லா உடல்களின் மூலக்கூறுகள், அணுக்கள், 

புஹராட்டான்கள் மற்றும் எகலக்ட்ரான்கள் ஆகியவற்றிலும் அவத 

விட மிக நுண்ணிய துகள்கவளயும் கசன்றவடந்து அவனத்திலும் 

ஹசமித்து வவக்கப்படுகிறது. காலப்ஹபாக்கில் ஒருவாின் உடல் 

முழுவதும் இந்த உயர் சக்திப் கபாருளால்  ிரம்பி இருக்கும். 

இந்த உயர்சக்திப் கபாருளுக்கு அறிவுத்திறன் உண்டு, கசயல் 

திறனும் உண்டு. அது அதிகாித்து அடர்த்தி கூடியதுஹம மனித 

உடல் முழுவதிலுமுள்ள உயிரணுக்கவளகயல்லாம்  ிரப்பி விடும். 

அத்துடன், திறவம குவறவான இந்த கபளதிக உடலின் உயிர 

ணுக்கவளகயல்லாம் ஒடுக்கி வவக்கும். கபளதிக உயிரணுக்கள் 

கட்டுப்படுத்தப் பட்டு விட்டதால் பவழயபடி அவவ வளர்சிவத 

மாற்றம் அவடவதில்வல. கவடசியில் கபளதிக உயிரணுக்கள் 

முற்றிலுமாக கசயலிழந்து அதன் இடத்தில் இந்த உயர் தத்துவம் 

கசயல்படும். கசால்வது எனக்கு எளிது தான். ஆனால் உண்முக 

சாதவனயில் இந்த  ிவலவய எட்டுவதற்கு காலம் பிடிக்கும்; படிப் 

படியாக, கமதுவாகத் தான்  டக்கும். உங்கள் சாதவன இந்த 
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 ிவலவய எட்டியதும் உயர் சக்திப் கபாருள் உங்கள் உடலின் 

எல்லா உயிரணுக்களின் இடத்திலும் இருக்கும். ஹயாசித்துப் 

பாருங்கள்: உங்களுவடய உடல் இன்னமும் ஐங்கூறுகளால் 

ஆனது தானா?  மது இந்தப் கபளதிகப் பாிமாணத்திலுள்ள சடப் 

கபாருள் தானா அது இன்னமும்? அது இப்ஹபாது ஹவறு பாி 

மாணங்களிலிருந்து ஹசகாிக்கப்பட்ட உயர்சக்திப் கபாருளால் 

ஆனது. கட என்னும் கூறு கூட ஹவறு பாிமாணத்தில் இருப்பது 

தான்.  மது பாிமாணத்தின் காலவவரக்கு கட்டுப்பட்டதல்ல  அது. 

காலத்திற்கு அதற்ககன ஒரு வவரயவற உண்டு என்று  வீன 

அறிவியல் கூறுகிறது. ஒரு காலகவளிக்கு அப்பாற்பட்டு ஒன்று 

இருக்குமானால் அதவன அந்த கால வவரயவற கட்டுப்படுத்த 

முடியாது. மற்ற பாிமாணங்களின் காலஹதச கணிப்பு  ம்முவடய 

பாிமாணத்தினின்றும் ஹவறுபட்டது. இவ்விடத்தின் காலம் எப்படி 

ஹவறு பாிமாணத்து விஷயங்கவள தன் விதிக்குள் ககாண்டு வர 

முடியும்? அது முடியாது. ஹயாசித்துப் பாருங்கள்:  ீங்கள் இனி 

ஐங்கூறுகவளக் கடந்தவர் தாஹன? உங்கள் உடல் இன்னமுமா 

சாதாரண மனிதர்களின் உடவலப் ஹபால் இருக்கும்? அப்படி 

இருக்கஹவ இருக்காது. ஆனால் சாதாரணமானவர்களால் இந்த 

ஹவற்றுவமவயக் கண்டு பிடிக்க முடியாது. இந்த அளவுக்கு உடல் 

உருமாறி விட்ட ஹபாதிலும் இது சாதவனயின் முடிவு அல்ல. 

சாதகர் உயர் ிவலவய ஹ ாக்கி ஹமன்ஹமலும் முன்ஹனறியவாஹற 

இருக்க ஹவண்டும். சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்தவாஹற சாதவன 

புாிய ஹவண்டும். சாமானியர் கண்களுக்கு சாதகர் கதன்படாத 

வாறு இருக்க முடியாது. 

பிறகு  டப்பகதன்ன? சாதவன புாிபவாின் எல்லா உயிரணுக் 

களும் மூலக்கூறு  ிவலயில் உயர்சக்திப் கபாருளால் உருமாறி 

னாலும் அணுக்களின் ஹசர்க்வகயில் ஒழுங்குமுவற அப்படிஹய 

தான் இருக்கும். மூலக்கூறுகளின் இவணப்பும் அணுக்களின் 

வடிவவமப்பும் மாறாது. உயிரணுக்களின் மூலக்கூறின் இவணப்பு 

எவ்வாறு இருக்குகமன்றால் அவற்வறத் கதாடும்ஹபாது அவவ 

மிருதுவாக இருக்கும். எலும்புகளின் மூலக்கூறின் இவணப்பில் 
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அதிக அடர்த்தி இருக்குமாதலால் அவற்வறத் கதாட்டால் கடினமாக 

இருக்கும். ரத்தத்தின் மூலக்கூறுகள் அடர்த்தி குவறவாக இருக்கு 

மாதலால் திரவமாக இருக்கும். உங்கள் உயிரணுக்களின் மூலக் 

கூறுகள் தன்வமயும் கட்டவமப்பும் மாறாமல் இருக்குமாதலால் 

உங்களின் உருமாற்றத்வத சாமானியர்களால் கவளித் ஹதாற்றத் 

திலிருந்து கண்டறிய முடியாது.  உயிரணுக்களின் கட்டவமப்பு 

மாறாவிடிலும் அவற்றினுள் இருக்கும் ஆற்றல் மாறிவிட்டிருக்கும். 

ஆக, இனி இந்த  பர் இயல்பாக முதுவம அவடய மாட்டார். 

இவருவடய உயிரணுக்களுக்கு இறப்பில்வல. இவர் இளவம 

யாகஹவ இருப்பார். சாதவனயில் முன்ஹனறுவகயில் ஒருவர் 

இளவமயாகஹவ ஹதாற்றமளிப்பார். என்றும் அப்படிஹய இருப்பார். 

அதுஹபால் உருமாறிய உடல் மீது ஒரு கார் ஹமாதினால் 

எலும்பு முறிவு ஏற்படும் என்பதில் சந்ஹதகமில்வல. மூலக்கூறு 

களின் அவமப்பு மாறாததால், கத்தியால் கீறினால் ரத்தம் வரத் 

தான் கசய்யும். ஆனால் உயிரணுக்கள் வழக்கம் ஹபால் இறப்ப 

தில்வல, அதனால் வயதாவதும் இல்வல. வழக்கமான வளர்சிவத 

மாற்றம் உடலுக்கு இல்வல. “ஐங்கூறுகவளக் கடப்பது” என்று 

இவதத்தான் கூறுகிஹறாம். இதில் மூட  ம்பிக்வக என்ன இருக் 

கிறது? அறிவியல் பூர்வமாகவும் இந்தக் கருத்வத விளக்க முடியும். 

இவத சிலரால் விளக்க முடிவதில்வல, அதனால் அவர்கள் 

அலட்சியமாக எவதஹயா கசால்லி விடுகிறார்கள். இதனால் 

மற்றவர்கள் மூட  ம்பிக்வக பரவுவதாகக் கூறுகிறார்கள். இந்த 

வார்த்வதப் பிரஹயாகம்  மது  வீன சீஹகாங் வல்லுனர்களால் 

கண்டு பிடிக்கப் பட்டதல்ல, இது மதங்களின் மூலமாக வந்தது. 

“மூவுலகத்வதயும் கடப்பது” என்றால் என்ன?  ான் முன்ஹப 

குறிப்பிட்டபடி  மது ஷின்ஷிங்வகப் பண்படுத்துவதும் பிரபஞ்சப் 

பண்ஹபாடு ஒத்திருப்பதும் தான் ஹகாங்வக அதிகாிக்கச் கசய்வ 

தற்கான வழி. அப்ஹபாது பிரபஞ்சப் பண்பு  ம்வமக் கட்டுப் 

படுத்தாது. ஷின்ஷிங் முன்ஹனறியதுஹம கட என்னும் கூறு, ஹகாங் 

ஆக உருமாறும். ஹகாங் ஹமல்ஹ ாக்கி வளர்ந்து ஓர் உயர் ிவலவய 

எட்டியதும் தூண் வடிவவப் கபறும். இந்த ஹகாங் கம்பத்தின் 
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உயரம் எவ்வளஹவா அவ்வளஹவ உங்களுவடய ஆற்றல்  ிவல 

யின் உயரமும் இருக்கும். “மகா ியதி வரம்பற்றது”’ என்கறாரு 

கூற்று இருக்கிறது. சாதவனயில் பண்படுவது முற்றிலும் உங்கள் 

இதயத்வத சார்ந்ஹத உள்ளது. உங்களுவடய சாதவனயின் தரம் 

எந்த உயரத்வத எட்டுகிறது என்பது உங்கள் கபாறுக்கும் 

தன்வமவயயும் இன்னல்கவளத் தாங்கும் திறவனயும் கபாருத்துள் 

ளது. உங்களுவடய கவண்கபாருவள முழுவதும் பயன்படுத்தி 

யாகி விட்டகதன்றால் துன்பங்கவள அனுபவிப்பதன் மூலம் 

உங்கள் கரும்கபாருவள கவண்கபாருளாக உருமாற்ற முடியும். 

அப்ஹபாதும் அது ஹபாதவில்வல என்றால், சாதவனஹயதும் 

பழகாத உங்களுவடய  ண்பர்களுவடய அல்லது உறவினர் 

களுவடய பாவங்கவள  ீங்கள் ஏற்றுக் ககாள்ளலாம். இதன் 

மூலம் உங்கள் ஹகாங்வக வளர்த்துக் ககாள்ளலாம். சாதவனயில் 

மிக உயர் ிவலவய எட்டியவர் மட்டுஹம இப்படி கசய்யலாம், ஒரு 

சராசாி சாதகர் தங்கள் உறவினாின் பாவச்கசயல்கவள ஏற்பது 

பற்றி  ிவனக்கஹவ கூடாது. அவ்வளவு கபாிய கர்மச்சுவமஹயாடு 

சராசாி சாதகர் சாதவனயில்  ிவறவு கபற முடியாது.  ான் 

பல்ஹவறு  ிவலகள் பற்றிய தத்துவங்கவள இங்கு விளக்குகிஹறன். 

மதங்கள் கூறும் மூவுலகு என்பது சுவர்க்கத்தின் ஒன்பது 

தளங்கள் அல்லது முப்பத்து மூன்று தளங்கவளக் குறிக்கும். 

அதாவது மூவுலகில் வாழும் அவனத்துயிர்களும் உட்பட 

சுவர்க்கம், பூமி மற்றும் பாதாளம் என்பவவ இதில் அடங்கும். 

இந்த முப்பத்து மூன்று சுவர்க்கத் தளங்களிலுமுள்ள எல்லா ஜீவன் 

களும் சம்சாரம் என்னும் பிறவிச்சுழலுக்கு ஆட்பட ஹவண்டும் 

என்பது அவர்கள் கருத்து. “சம்சாரம்” என்றால் ஒருவர் இந்தப் 

பிறவியில் மனிதராக இருக்கலாம், அடுத்த பிறவியில் அவர் ஒரு 

மிருகமாக பிறக்கலாம். புத்த மதம் கூறுகிறது: “இந்தப் பிறவியில் 

கபற்றிருக்கும் குறுகிய காலத்வத  ன்கு பயன்படுத்திக் ககாள்ள 

ஹவண்டும். இப்ஹபாது சாதவன புாியவில்வல என்றால் ஹவறு 

எப்ஹபாது கசய்வீர்கள்?” ஏகனன்றால் விலங்குகள் சாதவன புாிய 

அனுமதிக்கப் படுவதில்வல.  ியதி (ஃபா) பற்றிய தத்துவங்கவளச் 



 

 

98 

 

கசவிமடுக்கவும் கூடாது. அவவ சாதவன புாிந்தாலும் தகுந்த 

பக்குவ34த்வத அவடய முடியாது. அவற்றின் ஹகாங்  ிவல உயர்ந்தால் 

ஹமலுலகம் அவற்வற அழித்து விடும். ஒருவர் மனிதப்பிறவி 

அவடய பல நூறு ஆண்டுகள் காத்திருக்க ஹ ரலாம். ஆயிரம் 

ஆண்டுகள் கூட ஆகலாம். ஒரு மனித உடல் கிவடத்தால் அவத 

எப்படிப் ஹபாற்றிப் பாதுகாப்பது என்பது கூட உங்களுக்கு கதாிவ 

தில்வல.  ீங்கள் ஒரு கற்பாவறயாக பிறவி எடுத்தால் அதிலிருந்து 

மீண்டு வருவதற்கு பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் ஆனாலும் முடியாது. 

அந்தப் பாவற க ாறுங்கிப் ஹபானாஹலா அல்லது காலப்ஹபாக்கில் 

சிவதவுற்றாஹலா அன்றி உங்களால் மீளஹவ முடியாது. ஒரு மனித 

உடல் கிவடப்பது மிக அாிது. ஒருவருக்கு தாஃபா என்னும் மகா 

மார்க்கம் கமய்யாகஹவ கிட்டுமானால் அவர் கபரும்ஹபறு கபற்றவர். 

மனிதப்பிறவி கிட்டுவது மிகவும் கடினம். அதன் கபாருள் 

இதுதான். 

உண்முக சாதவனயில் ஒருவர் அவடயும் படி ிவலகள் 

முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது. இது முற்றிலும் சாதகாின் 

பயிற்சிவயஹய கபாறுத்துள்ளது. மூவுலவகக் கடக்க ஹவண்டும் 

என்று உங்களுவடய ஹகாங் கம்பம் மிக உயரமாய் வளர்க்கப் 

பட்டிருக்குமானால்  ீங்கள் மூவுலவகக் கடந்தவர் தாஹன! 

அத்தவகய ஒருவர் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஹபாது அவரு 

வடய மூல ஆன்மா உடவல விட்டு கவளிஹயறினால் அது மிக 

உயரத்வத எட்டி விட முடியும். ஒரு சாதகர் தமது அனுபவக் 

குறிப்பில், “லாவ்ஷு35,  ான் சுவர்க்கத்தின் பல தளங்கவள எட்டி 

யிருக்கிஹறன், சில காட்சிகவளயும் கண்டிருக்கிஹறன்” என்று எழுதி 

னார். அவவர இன்னும் ஹமஹல ஏற முடியுமா என்று பார்க்கச் 

கசான்ஹனன். “முடியாது, இன்னும் ஹமஹல ஏறத் துணிவு இல்வல, 

ஏற முடியாது” என்று அவர் கசான்னார். ஏன்? ஏகனன்றால் 

அவருவடய ஹகாங் கம்பம் அந்த அளவு தான் உயர்ந்திருந்தது. 

                                                      
34
தகுந்த பக்குவம்:  கபளத்த பிாிவினர் கூறும் பாிபக்குவ  ிவலவய அவடதல்.  

35
லாவ்ஷு: சீன கமாழியில் ஆசான் அல்லது ஆசிாியர் என்று கபாருள். சீனாவில் 

ஆசாவன மாியாவதயுடன் அவழக்கும் விதம். 
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அவர் அந்தக் கம்பம் மீதாகத் தான் உயஹர கசல்ல முடியும். 

புத்தமதம் கூறும் பாிபக்குவ  ிவல அதுதான். அவருவடய 

சாதவன அந்தப் பக்குவத்வத எட்டியிருந்தது. எனினும் ஒரு 

சாதகருக்கு அது பக்குவ  ிவலயின் உச்ச கட்டமாகாது, ஒருவர் 

ஹமஹல ஹமஹல ஏறிக் ககாண்ஹட ஹபாக ஹவண்டும், முன்ஹனறிக் 

ககாண்ஹட இருக்க ஹவண்டும். உங்களுவடய ஹகாங் கம்பம் 

மூவுலக எல்வலவயக் கடந்து விட்டகதன்றால்  ீங்கள் மூவுலகு 

கவளக் கடந்தவர் தாஹன? மதங்கள் குறிப்பிடும் மூவுலகம்  மது 

முக்கிய ஒன்பது கிரகங்களுக்கு உட்பட்டவவஹய என்று  ாம் 

ஆராய்ந்து கண்டு பிடித்துள்ஹளாம். சிலர் முக்கிய கிரகங்கள் பத்து 

என்கிறார்கள். அது சாியல்ல என்ஹபன்  ான். கடந்த காலத்தில் 

சில சீஹகாங் ஆசான்களின் ஹகாங் கம்பம், ஆகாய கங்வகவயயும் 

கடந்து  ிற்க இவர்கள் மூவுலவகயும் கடந்து அதிக உயரம் கசன்று 

விட்டிருந்தவத  ான் கண்டறிந்துள்ஹளன். மூவுலவக கடப்பது 

பற்றி இப்ஹபாது  ான் எடுத்துவரத்ஹதன். இது சாதவனயின் 

படி ிவலகவளப் பற்றிய விஷயம். 

 ாட்டம் என்னும் பிரச்சிவன 

 மது பயிற்சியிடத்துக்குப் பலர்  ாட்டம் என்னும் பற்றுடன் வருகி 

றார்கள். சிலர் அசாதாரண ஆற்றல்கள் கபறுவதற்காக வருகிறார் 

கள், சில விளக்கங்கவளக் ஹகட்பதற்காக சிலர் வருகிறார்கள், சிலர் 

ஹ ாய் குணம் கபறுவதற்காகவும் ஹவறு சிலர் ஃபாலுன் கபற்றுக் 

ககாள்வதற்காகவும் வருகிறார்கள். இவ்வாறு பல ஹ ாக்கங்கள் 

உள்ளன. சிலர், “எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவர் இங்கில்வல. 

அதனால் இந்த உவரவய அவரால் ஹகட்க முடியவில்வல.  ான் 

கட்டணம் தந்து விடுகிஹறன், தயவு கசய்து அவருக்கு ஒரு 

ஃபாலுன் தாருங்கள்” என்கிறார்கள். இந்த ஃபாலுவன உருவாக்கு 

வதற்கு பல நூற்றாண்டுகள், மிக மிக  ீண்ட காலம், கணக்கில 

டங்காத பல வருடங்கள் ஆகியிருக்கின்றன.  ீங்கள் எப்படி அவத 
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ஒரு டஜன் யுவன்36களுக்கு வாங்கி விட முடியும்? உங்களுக்கு ஒரு 

 ிபந்தவனயும் இல்லாமல் ஏன் அதவனக் ககாடுக்கிஹறாம்? 

ஏகனன்றால்  ீங்கள் சாதகர் ஆக விரும்புகிறீர்கள். பணத்தால் 

இந்த இதயத்வத வாங்க முடியாது. உங்களுவடய புத்த இயல்பு 

ஹமகலழுந்து வரும் ஹபாது தான்  ாம் இவதச் கசய்கிஹறாம். 

 ீங்கள்  ாட்டம் என்ற பற்றுதலில் சிக்கிக் ககாண்டி 

ருக்கிறீர்கள். இதற்காகவா இங்கு வந்தீர்கள்? என்னுவடய  ியதிச் 

கசறிவுடலுக்கு (ஃபாஷன்) 37  ஹவகறாரு பாிமாணத்தில் உங்கள் 

மனதில் உள்ளது எல்லாம் கதாியும். இரு இடங்களின் கால ஹதச 

கணிப்புகள் ஹவறுபடுவதால் அந்த பாிமாணத்தில் உங்களுவடய 

எண்ண உருவாக்கம் மிகவும் மந்த கதியில் கவளிப்படும்.  ீங்கள் 

 ிவனப்பதற்கு முன்பாகஹவ ஃபாஷனுக்கு எல்லாம் கதாிந்து 

விடும். ஆகஹவ எல்லாவவகயான தகாத எண்ணங்கவளயும் 

 ீங்கள் தவிர்த்து விட ஹவண்டும். முன்விதித் கதாடர்புகள் 

இருப்பதாக கபளத்த பிாிவு  ம்புகிறது. இங்கு வந்துள்ஹளார் 

எல்ஹலாருஹம முன்விதித் கதாடர்பால் வந்தவர்கஹள. ககாடுப்பிவன 

இருப்பதனாஹலஹய இதற்கு தகுதி கபற்றுள்ளீர்கள். ஆகஹவ இவத 

 ீங்கள் ஹபாற்றிக் காக்க ஹவண்டும். எவ்விதமான  ாட்டத்திலும் 

பற்றுக் ககாள்ளலாகாது. 

கடந்த காலத்தில் கபளத்த பிாிவின் மதம் சார்ந்த சாதவன 

முவறயில் கவறுவம தத்துவம் பயில ஹவண்டியிருந்தது. ஒருவர் 

எது பற்றியுஹம சிந்திக்கக் கூடாது, எந்த எண்ணமும் இன்றி 

சூன்யத்தில் அடிகயடுத்து வவக்க ஹவண்டும். டாவ் பிாிவினர், 

இன்வம அதாவது எதுவும் இல்லாவம எனும் தத்துவத்வதப் 

பயின்றனர். ஒருவர் எவதயுஹம ஹவண்டக் கூடாது, எதவனயும் 

விவழந்து  ாடக் கூடாது. ஹகாங் அவடயப் கபறுவது பற்றிக் 

கூடச் சிந்திக்காமல் சாதவனயில் முவனவவத சாதகர்  ம்ப 

ஹவண்டும். உண்முக சாதவனயின் ஹபாதும் உடற்பயிற்சியின் 

                                                      
36
யுவன்: சீனாவில் கசலாவணியாகும்  ாணயம். 

37
 ியதிச் கசறிவுடல் (ஃபாஷன்): கமய்ஞானியாின் ஆன்மீக ஆற்றலினால் உரு 

வாகிய, ஹகாங்கும்  ியதியும் கசறிந்த அவரது சூட்சும உடல். 
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ஹபாதும் ஒருவர் எவ்வித உள்ஹ ாக்கமும் இன்றி இருக்க 

ஹவண்டும். ஷின்ஷிங் பண்பட ஹவண்டும் என்பதிஹலஹய  ீங்கள் 

கவனம் கசலுத்தும் பட்சத்தில் உங்களுவடய  ிவலகளில் முன் 

ஹனற்றம் அவடவீர்கள்,  ிச்சயமாக  ீங்கள் அவடய ஹவண்டி 

யவதப் கபறுவீர்கள். ஏஹதனும் ஒன்வற விட முடியவில்வல 

என்றால் அது ஒரு பற்றுதல் தாஹன? எடுத்த எடுப்பிஹலஹய  ாம் 

இத்தவகய உயர் ிவல  ியதிவய (ஃபா) கற்பித்துள்ஹளாம். 

உங்களுவடய ஷின்ஷிங் தரமும் அதற்ஹகற்றவாறு உயர் 

மட்டத்தில் இருக்க ஹவண்டும். ஆகஹவ  ாட்டத்தில் பற்றுதலுடன் 

யாரும் இந்த  ியதிவய கற்க வரக் கூடாது. 

உங்கள் ஒவ்கவாருவர் மீதுமுள்ள கபாறுப்புணர்வினால் 

உங்கவள  ாம் ஹ ர்வழியில்  டத்திச் கசல்லவும், இந்த  ியதி 

குறித்து முழுவமயாக உங்களுக்கு விளக்கிக் கூறவும் ஹவண்டும். 

திவ்வியக் கண் ஹவண்டும் என்று யாஹரனும்  ாட்டம் ககாண்டால் 

அது தானாகஹவ மூடிக்ககாண்டு அவடபட்டு விடும். இன்கனான் 

றும் கசால்கிஹறன். ஒருவர் மூவுலக  ியதியில் சாதவன கசய்யும் 

ஹபாது ஏற்படும் அசாதாரண ஆற்றல்கள் எல்லாம் மனிதாின் 

கபளதிக உடலுக்கு ஏற்கனஹவ உள்ள இயல்பான விஷயங்கஹள. 

இன்று  ாம் அவற்வற அசாதாரண ஆற்றல் என்கிஹறாம். இந்த 

ஆற்றல்  மது இந்த பாிமாணத்தில் மட்டுஹம கசயல்படும். 

சாதாரண மக்கவள அது கீழ்ப்படிய வவக்கும். இந்த அற்ப 

உத்திகள் எல்லாம் எதற்கு உங்களுக்கு? அது ஹவண்டும் இது 

ஹவண்டும் என்று  ாட்டம் ககாள்கிறீர்கள். ஆனால் மூவுலக 

 ியதிச் சாதவனவயக் கடந்து விட்ட பின் ஹவறு பாிமாணத்தில் 

இந்த சக்திககளல்லாம் கசயல்படாது. மூவுலகு கடந்த சாதவன 

புாியும் ஹவவள வந்த பிறகு இந்த அசாதாரண ஆற்றல்கவள 

கயல்லாம் ஒதுக்கி விட ஹவண்டும். பின் இவவகயல்லாம் அழுத்தி 

சுருக்கப்பட்டு ஒரு மிக ஆழமான பாிமாணத்தில் பாதுகாத்து 

வவக்கப்படும். அவவ பிற்காலத்தில் உங்களுவடய உண்முக 

சாதவனயின் அத்தாட்சியாகப் பயன்பட உதவும். இந்தச் சிறு 

பயன்பாடு தான் அதற்கு உள்ளது. 
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மூவுலகு கடந்த  ியதி சாதவனயின் ஹபாது சாதகர் மறுபடியும் 

முதலில் இருந்து பயிற்சிவயத் கதாடங்க ஹவண்டும்.  ான் இப் 

ஹபாது கசான்னபடி சாதகாின் உடல் ஐங்கூறுகவளக் கடந்ததாக 

இருக்கும். அது ஒரு புத்த ஹதகம். அதவன புத்த ஹதகம் என்று 

தாஹன கசால்ல ஹவண்டும்? இந்த புத்த ஹதகம் மறுபடியும் சாதவன 

பயிற்சிகவள ஆரம்பத்திலிருந்து கதாடங்கி அசாதாரண ஆற்றல் 

கவள மீண்டும் வளர்த்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். இப்ஹபாது இவற் 

றிற்கு “அசாதாரண ஆற்றல்கள்” என்று கபயாில்வல; இவவ புத்த 

 ியதியின் கதய்வீக சக்திகள் என்று கசால்லப்படும். இவவ 

வரம்பற்ற ஆற்றல் மிக்கவவ, மற்ற பாிமாணங்களில் இவவ 

கசயல்படக் கூடியவவ,  ல்ல பயன்கவள விவளவிக்க வல்லவவ. 

அப்படியிருக்க  ீங்கள் அசாதாரண ஆற்றல்கவள எதற்காக  ாட 

ஹவண்டும்? இந்த ஆற்றல்கவள  ாடுபவர்கள் எல்லாம் அவற்வறப் 

பயன்படுத்தவும் பிறருக்குக் காண்பித்துக் ககாள்ளவும் தாஹன 

திட்டம் ஹபாடுகிறார்கள்? இல்வலகயன்றால் ஹவறு எதற்கு? 

அவவஹயா கண்ணுக்குத் கதாியாது, கதாடவும் முடியாது. கவறும் 

அலங்காரம் கசய்வதற்குக் கூட பார்க்க  ன்றாக இருப்பவற்வறத் 

தாஹன ஹவண்டுவார்கள்? அடிமனதில் அவற்வறப் பயன்படுத்த 

ஹவண்டும் என்ற ஹ ாக்கம் இருக்கிறது. சாதாரண மானிட கசயல் 

திறவனப் ஹபால் அவற்வற  ாட முடியாது. அவவ இயற்வகவய 

மீறிய அசாதாரண சக்திகள். சாதாரண மக்களிவடஹய அவற்வற 

 ீங்கள் காட்சிப்படுத்த அனுமதி இல்வல. காட்சிப்படுத்த ஹவண் 

டும் என்ற எண்ணஹம எவ்வளவு கபாிய பற்றுதல். இது ஹமாசமா 

னது, சாதகர் இதவன வகவிட்டு விட ஹவண்டும். இதன் மூலமாக 

பணம் ஹசர்த்து கசல்வந்தராவதற்ஹகா சாதாரண மக்களிவடஹய 

உங்கள் கசாந்த லட்சியங்கவள அவடய முயல்வதற்ஹகா ஒருக் 

காலும் சம்மதிக்க முடியாது. கபாிய விஷயங்கவள உபஹயாகித்து 

சாதாரண மனித சமுதாயத்வத  ிவலகுவலத்து பலவீனப்படுத்த 

முயல்வது இது. அத்தவகய எண்ணஹம கீழானது. எனஹவ 

அவற்வற விருப்பப்படி உபஹயாகிப்பது  மறுக்கப் பட்டுள்ளது. 
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கபாதுவாக, குழந்வதகள், முதியவர்கள் ஆகிய இரு 

வவகயினருக்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் இயல்பாக உண்டாகும் 

வாய்ப்பு உள்ளது. குறிப்பாக, முதிய கபண்மணிகளுக்கு அதிக 

பற்றுதல்கள் இல்லாமல் சாதாரண மக்களிவடஹய ஷின்ஷிங் 

 ிவலவய  ன்கு காத்துக் ககாள்ள முடிகிறது. அசாதாரண ஆற்றல் 

கள் ஏற்பட்டதும் அவற்வற கவளியில் காட்ட ஹவண்டும் என்ற 

ஆவச இல்லாமல் தங்கவள கட்டுப்படுத்திக் ககாள்ள அவர்களால் 

முடிகிறது. இவளஞர்களுக்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் வளருவது 

ஏன் கடினமாக உள்ளது? குறிப்பாக, ஒரு வாலிபனுக்கு மனித 

சமூகத்தில் சில குறிக்ஹகாள்கவள அவடய ஹவண்டும் என்கிற 

உத்ஹவகம் இருக்கும். அசாதாரண ஆற்றல் வகவரப் கபற்றால் தன் 

ஹ ாக்கங்கவள ஈஹடற்றிக் ககாள்ள அவன் அவற்வற பிரஹயாகிக்க 

பார்ப்பான். அவ்வாறு அவற்வற கசாந்த லட்சியத்திற்கு பயன் 

படுத்திக் ககாள்வதற்கு அனுமதியில்வல. எனஹவ இவளஞரால் 

அவற்வற அவடய முடியாது. 

உண்முக சாதவன என்பது விவளயாட்டல்ல. சாதாரண 

மனிதர்களின் ஓர் உத்தியும் அல்ல அது. மிகத் தீவிரமான 

ஆழமான விஷயம் அது. சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்று  ீங்கள் 

விரும்புவஹதா அல்லது சாதவன புாிய உங்களால் முடியும் 

என்பஹதா உங்களுவடய ஷின்ஷிங் எவ்வளவு தூரம் முன்ஹனற்றம் 

அவடந்துள்ளது என்பவதஹய கபாருத்துள்ளது. ஆவகயினால் 

கவறும் ஆவசப்படுவதன் மூலஹம ஒருவருக்கு அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் ஏற்பட்டு விட்டகதன்றால் அது ஆபத்தானது. அதன் 

பின் அவருக்கு சாதவன புாிவதில் அக்கவற இருக்காது. ஷின்ஷிங் 

தரஹமா சாதாரண மக்களுக்குாியதாகஹவ இருக்கும். அவரது 

 ாட்டத்தினாஹல அசாதாரண ஆற்றல் வந்துள்ளது. எனஹவ எந்தத் 

தவறான கசயவலயும் கசய்யலாம். வங்கியில்  ிவறய பணம் 

இருக்கிறது, அதிலிருந்து சிறிது கவர்ந்து ககாள்ளலாம். வீதியில் 

லாட்டாி சீட்டுகள் விற்கப்படுகின்றன. இவர் முதல் பாிவச தட்டிக் 

ககாள்ளலாம். இவவகயல்லாம் ஏன்  டப்பதில்வல? “தர்மக றி 

இல்லாத ஒருவருக்கு ஆற்றல்கள் வரப் கபற்றால் தவறான 
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கசயல்கவளஹய புாிவார்” என்று சில ஆசான்கள் கசால்வார்கள். 

இது முற்றிலும் தவறு என்ஹபன். அறக றியுள்ள சிந்வத இல்லா 

விடில், ஷின்ஷிங் பண்படுத்தப் படாவிடில் அசாதாரண ஆற்றல் 

வர வாய்ப்ஹப இல்வல. ஷின்ஷிங் தரம்  ன்றாக இருக்குமானால் 

சிலருக்கு அவர்களின்  ிவலக்ஹகற்ற  ஆற்றல்கள் வரும். பின்னர் 

தம்வம சாிவர வவத்துக் ககாள்ள முடியாமல் கசய்யத் தகாதவதச் 

கசய்வார்கள். இப்படியும்  டக்கிறது. தவறான கசயல்கவள 

கசய்தால் அவர்களுவடய ஆற்றல்கள் பலவீனமுற்று விடும் 

அல்லது ஹபாய் விடும். ஹபாய்விட்டால் திரும்ப வராது. அத்துடன் 

இதனால் பற்றுதலும் உண்டாகிறது என்பது தான் வருந்தத் தக்க 

விஷயம். 

ஒரு சீஹகாங் ஆசான் கசால்கிறார், அவாிடம் மூன்று அல்லது 

ஐந்து  ாட்கள் பயிற்சி கசய்தால் ஹ ாவய குணப்படுத்தும் திறன் 

வந்து விடுமாம். இது ஒரு விளம்பரம் ஹபால் இருக்கிறது. இவவர 

சீஹகாங் வியாபாாி என்று கசால்லி விடலாம். ஹயாசித்துப் 

பாருங்கள்: ஒரு சாதாரண மனிதராக இருந்து ககாண்டு சிறிதளவு 

சீ–சக்திவய கசலுத்துவதன் மூலம் எப்படி பிறாின் ஹ ாவய  ீக்க 

முடியும்? அந்தப் பிறருக்கும் உங்களுக்கு இருப்பது ஹபாலஹவ      

சீ-சக்தி உண்டு.  ீங்கள் இப்ஹபாது தான் பயிற்சிவய ஆரம்பித் 

திருக்கிறீர்கள், உங்கள் லாஓஹகாங் 38  வமயம் திறந்திருக்கிறது. 

இதனால் உங்களால் சீ–சக்திவய கிரகிக்கவும் கவளியிடவும் 

முடிகிறது, அவ்வளவு தான்.  ீங்கள் மற்றவவர குணப்படுத்தப் 

பார்க்கிறீர்கள். அவர்கள் உடலிலும் சீ–சக்தி இருக்கிறது. ஒரு 

ஹவவள அவர்களுவடய சீ–சக்தி உங்கவள குணப்படுத்தக் கூடும்! 

ஒருவாின் சீ–சக்தியால் எப்படி மற்கறாருவருவடயவத ஆள 

முடியும்? சீ–சக்தியால் ஹ ாவய குணப்படுத்தஹவ முடியாது. அது 

மட்டுமன்றி, ஒரு ஹ ாயாளிக்கு  ீங்கள் சிகிச்வசயளிக்கும் ஹபாது 

உங்களுக்கும் அவருக்கும் இவடஹய ஒரு கதாடர்புக் களம் உருவா 

கும். அதன் வழிஹய உங்கள் உடலுக்கு அவாின் ஹ ாய்க்குக் 

                                                      
38
லாஓஹகாங்:  உள்ளங்வகயின் மத்தியில் உள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி. 
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காரணமான சீ–சக்தி எல்லாம் வந்து ஹசரும். அந்த ஹ ாய், 

ஹ ாயாளியிடம் தான் ஊன்றியுள்ளது என்றாலும் அவருக்குள்ள 

ஹ ாயின் தன்வம அத்தவனயும் உங்களுக்கும் வந்து ஹசரும். அது 

அதிகமானால்  ீங்களும் ஹ ாய்வாய்ப்படுவீர்கள். ஹ ாவய குணப் 

படுத்த முடியும் என்று உங்களுக்கு ஹதான்றி விட்டால்  ீங்கள் 

ஹ ாயாளிகவளப் பார்க்க ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். யாவரயும் 

பார்க்க மறுக்க மாட்டீர்கள், இப்படிஹய பற்றுதல் ஏற்பட்டு விடும். 

மற்றவர் ஹ ாவய குணப்படுத்துவது எவ்வளவு கபருமிதமாக 

இருக்கிறது! இது எப்படி குணமாக முடிகிறது என்று  ிவனத்துப் 

பார்த்திருக்கிறீர்களா? ஹபாலி ஆசான்கள் எல்ஹலாவரயுஹம ஏஹத 

னும் விலங்கு அல்லது ஆவி ஆட்ககாண்டிருக்கும். உங்கவள  ம்ப 

வவப்பதற்காக இவர்கள் சிறிதளவு தங்களுவடய சங்ஹகதத்வத 

உங்களுக்கு கசலுத்துவார்கள்.  ீங்கள் மூன்று, ஐந்து, எட்டு 

அல்லது பத்து ஹ ாயாளிகவள குணப்படுத்தியதும் அது தீர்ந்து 

விடும். ஹ ாவயத் தீர்ப்பதற்கு சக்தி ஹதவவப்படுகிறது, சிறிது 

காலத்திற்குப் பிறகு அந்த அற்ப சக்தி தீர்ந்து விடுகிறது. உங்க 

ளுக்ஹகா கசாந்தமாக ஹகாங் கிவடயாது. அவத எங்கிருந்து 

கபறுவீர்கள்? ஆசான்களாகிய  ாங்கள் பல்லாண்டுகள் உண்முக 

சாதவன புாிந்துள்ஹளாம். கடந்த கால சாதவனமுவற மிகக் 

கடுவமயானது. ஹ ாிய பாவதவய விட்டு விட்டு குறுக்கு வழி 

யிஹலா சிறிய பாவதயிஹலா கசன்றால் சாதவன புாிவது மிகவும் 

சிக்கலாகி விடும். 

சில முதிய சீஹகாங் ஆசான்கள் பிரபலமாக இருந்தாலும் 

பல்லாண்டுகள் சாதவன கசய்து சிறிதளஹவ ஹகாங் வளர்த்தவர் 

கள்.  ீங்கஹளா சாதவனஹய கசய்யவில்வல. ஒரு சீஹகாங் 

வகுப்பிற்குச் கசன்று வந்து விட்டால் ஹகாங் எப்படி வளரும்? அது 

எப்படி சாத்தியம்? அதன் பின் உங்களுக்கு பற்றுதல் தான் வரும். 

பற்றுதல் வந்து விட்டால் ஒரு ஹ ாயாளிவய குணப்படுத்த முடி 

யாத ஹபாது கவவல ககாள்வீர்கள். ஒரு ஹ ாயாளிவய கவனிக்கும் 

ஹபாது, தன் கபயவரக் காப்பாற்றிக் ககாள்ளத் தவிக்கும் ஒருவர் 

மனதில் என்ன இருக்கும்? “தவய கூர்ந்து இந்த ஹ ாவய எனக்கு 
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ககாடுத்து விடு. இந்த ஹ ாயாளி குணமாகி விடட்டும்.” இது 

கருவணயினால் அல்ல, புகழாவச, தன்னலம் ஆகிய பற்றுதல்கவளக் 

வகவிடஹவ இல்வல. எள்ளளவும் கருவண ககாள்ள முடியாதவர் 

இவர். தன் மதிப்வப இழந்து விடுஹவாஹமா என்ற பயம் தான். 

தனக்கு ஹ ாய் வந்தாலும் பரவாயில்வல, மதிப்வப காப்பாற்றிக் 

ககாண்டால் ஹபாதும். புகழ் மீது எவ்வளவு வலுவான பற்றுதல்! 

இந்த விருப்பம் உண்டானதுஹம அந்த ஹ ாய் இவருக்கு மாற்றப் 

படும். இது கமய்யாகஹவ  ிகழக் கூடியது. ஹ ாயாளி குணமாகி 

விட இவர் அந்த ஹ ாயுடன் வீடு திரும்புவார். ஹ ாயாளிவய 

கவனித்த பின் வீட்டில் இவர் துன்பம் அனுபவிப்பார். தான் 

ஹ ாவயத் தீர்த்து விட்டதாக இவர் எண்ணுகிறார். பிறர் இவவர 

சீஹகாங் ஆசான் என்று மதிக்கும் ஹபாது கபருமகிழ்ச்சி அவட 

கிறார். இது ஒரு பற்றுதல் தாஹன? ஹ ாவய குணமாக்க முடியாத 

ஹபாது இவர் ஹதால்வியுடன் தவலவயத் கதாங்க விட்டுக் ககாள் 

வார். இவருவடய புகழாவசயும் சுயலாப  ாட்டமும் தாஹன இதற் 

ககல்லாம் காரணம்? ஹபாதாக்குவறக்கு ஹ ாயாளிகளிடமிருந்து 

ஹ ாய் தரக் கூடிய சீ–சக்தியும் இவர் உடலில் ஹசர்ந்திருக்கும். 

அவத எப்படி விலக்க ஹவண்டும் என்பவத அந்தப் ஹபாலி ஆசான் 

கற்றுக் ககாடுத்திருந்தாலும் கூட இவரால் அவத விலக்கஹவ 

முடியாது என்ஹபன்  ான். ஏகனன்றால்  ல்ல சீ–சக்தி எது, 

ககட்டது எது என்று இவருக்குப் பிாித்தறியத் கதாியாது.  ாளவட 

வில் இவருவடய உடலினுள்ஹள முழுவதும் கறுப்பாக ஆகி விடும். 

அது கர்மம் தான். 

 ீங்கள் உண்வமயிஹலஹய சாதவன புாிய விரும்பினால் கடும் 

ஹசாதவனவய ஹமற்ககாள்ள ஹவண்டியிருக்கும். இதற்கு என்ன 

கசய்வீர்கள்? கர்மத்வத கவண்கபாருளாக மாற்றுவதற்கு  ீங்கள் 

எவ்வளவு துன்பப்பட ஹவண்டியிருக்கும்? இது மிகவும் கடினம் 

தான். குறிப்பாக, எந்த அளவுக்கு ஒருவாின் பிறவி குணம் 

ஹமன்வமயாக இருக்கிறஹதா அந்த அளவுக்கு இந்த பிரச்சிவனவய 

எதிர்ககாள்வது எளிதாக இருக்கும். சிலர் எப்ஹபாதும் பிறர் ஹ ாய் 

தீர்ப்பதில் ஆவலுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள். இத்தவகய 
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 ாட்டம் உங்களுக்கு இருப்பது கதாிந்தால் ஒரு மிருகம் உங்கவள  

ஆட்ககாண்டு விடும். மிருகமும் ஆவியும் ஆட்ககாள்வது என்பது 

இப்படித் தான். ஹ ாவய குணமாக்க  ீங்கள் விரும்பினீர்கள் 

அல்லவா? அவதச் கசய்ய இது உதவும். காரணமின்றி இந்த 

உதவிவயச் கசய்ய அது முன்வராது. இழப்பின்றி ஆதாயமில்வல. 

இது மிகவும் ஆபத்தானது. கவடசியில் அவத உள்ஹள ஏற்றுக் 

ககாள்ளாமல் தப்ப முடியாது. பிறகு சாதவனவய  ீங்கள் கதாடர் 

வது எப்படி? எல்லாஹம முடிந்து விடும். 

பிறவிப் பண்பு மிகவும்  ன்றாக உள்ள சிலர், இந்த பிறவிக் 

குண லவன பிறருக்குக் ககாடுத்து அவர்களுவடய கர்மத்வத 

வாங்கிக் ககாள்வார்கள். ஹ ாய்வாய்ப்பட்டவர் மிகுந்த கர்மச் 

சுவமஹயாடு இருப்பார். ககாடிய ஹ ாயுடனிருப்பவர்க்கு சிகிச்வச 

யளித்து குணப்படுத்தினால் வீடு திரும்பிய பின்  ீங்கள் மிகுந்த 

அவதிக்கு உள்ளாவீர்கள். ஹ ாயாளிகளுக்குச் சிகிச்வசயளித்த 

பலர் முன்ஹப இவத அனுபவித்திருக்கின்றனர். அங்ஹக ஹ ாயாளி 

குணம் கபற்றுக் ககாண்டிருக்க  ீங்கள் இங்ஹக ஹ ாயால் 

வாடுவீர்கள்.  ாளாக ஆக அதிக கர்மத்வத  ீங்கள் கபற்றுக் 

ககாள்வீர்கள். கர்மத்திற்கு மாற்றாக உங்கள் கட வவ  ீங்கள் 

ககாடுக்கிறீர்கள். இழப்பின்றி ஆதாயமில்வல.  ீங்கள் கபறுவது 

ஹ ாய் தான் என்றாலும் கர்மத்துக்கு ஈடாக கட வவக் ககாடுத்தாக 

ஹவண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு ஹகாட்பாடு இருக்கிறது. 

துணிந்து ஒன்வற  ீங்கள் கசய்யும் ஹபாது யாரும் உங்கவள 

தடுக்க மாட்டார்கள். ஆனால் உங்கவள  ல்லவர் என்று யாரும் 

கசால்ல மாட்டார்கள். பிரபஞ்சத்தின்  குறிப்பிட்ட விதிமுவறப்படி 

யாருக்கு அதிக கர்மம் உள்ளஹதா அவஹர ககட்டவர். உங்கள் 

பிறவி  ல்லியல்வபக் ககாடுத்து கர்மத்வத வாங்கிக் ககாண்டு 

விட்டீர்கள். இந்த அதிகப்படி கர்மத்துடன்  ீங்கள் எப்படி சாதவன 

கசய்யப் ஹபாகிறீர்கள்? உங்கள்  ல்லியல்கபல்லாம் அவரால் 

 ஷ்டமாகி விட்டது. பயங்கரமில்வலயா இது? அவருவடய ஹ ாய் 

குணமாகி இப்ஹபாது சுகமாக இருக்கிறார்,  ீங்கஹளா வீட்டில் 

துன்பப்பட்டுக் ககாண்டிருக்கிறீர்கள். இரண்டு புற்று ஹ ாயாளிகவள  
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குணப்படுத்தினால்  ீங்கள் அவர்களுவடய இடத்வத எடுத்துக் 

ககாள்ள ஹவண்டியிருக்கும். இது ஆபத்தானதல்லவா?  வடமுவற 

இப்படி இருந்தும் இந்த உண்வம பலருக்குத் கதாிவதில்வல. 

சில ஹபாலி சீஹகாங் ஆசான்கள் கபயர் கபற்று விளங்குவவதக் 

கண்டு ஏமாறாதீர்கள். பிரபலமான ஒருவருக்கு எல்லாம் கதாிந்தி 

ருக்க ஹவண்டும் என்ற அவசியமில்வல. சாதாரண மக்களுக்கு 

என்ன கதாியும்? ஒன்வற மிவகப்படுத்திப் ஹபசினால் அவத 

அவனவரும் ஏற்றுக் ககாள்கிறார்கள். இன்று அவர்கள் இவ்வாறு 

கசய்வது பிறருக்கு மட்டுமல்ல, தமக்குஹம தீங்கு தான் விவளயும். 

ஒன்றிரண்டு வருடங்களில் அவர்களுக்கு என்ன ஆகிறது என்று 

பாருங்கள். உண்முக சாதவனயின் மதிப்வப இவ்வாறு குவறவு 

படுத்தக் கூடாது. உண்முக சாதவனயால் ஹ ாவய குணப்படுத்த 

முடியும், ஆனால் அதற்காக அவத பயன்படுத்தக் கூடாது. அதன் 

சிகிச்வச முவற சாதாரண மக்களுவடய திறவனப் ஹபான்றது 

அல்ல, அது அசாதாரணமானது. அவத  ீங்கள் அவ்வளவு 

எளிதாக பாழ்படுத்தி விட அனுமதி கிவடயாது. இன்று சில ஹபாலி 

சீஹகாங் ஆசான்கள் விஷயங்கவளக் குழப்பி விட்டிருக்கிறார்கள், 

உண்முக சாதவனவய புகழுக்காகவும் கபாருளுக்காகவும் பயன் 

படுத்துகிறார்கள். அவர்கள் தீயவழிக் குழுமங்கவள உருவாக்கி 

தங்கள் தீய கசல்வாக்வக மக்களிவடஹய பரப்புகிறார்கள். 

கமய்யான ஆன்மீக ஆசான்கவள விட இவர்களின் எண்ணிக் 

வகஹய பல மடங்கு மிகுதியாகிக் ககாண்டு வருகிறது. சாதாரண 

மக்களின் ஹபச்சும் கசயல்களும் இப்படி இருக்கிறது.  ீங்கள் 

அவதகயல்லாம்  ம்பி விடுவதா? சீஹகாங் என்பது இதுதான் 

என்று  ீங்கள்  ிவனக்கலாம். ஆனால் அது அப்படியல்ல.  ான் 

கசால்வது உண்வமயான தத்துவம். 

கவவ்ஹவறு வவகயான சமூக பாிமாற்றங்கள் சாதாரண 

மக்களிடஹய  ிகழும் ஹபாது ஒருவர் சுய லாபத்திற்காக பிறருக்கு 

தீங்கிவழத்திருப்பார். அந்தக் கடவன தீர்ப்பதற்காக அவர் துன்பப் 

பட ஹவண்டியிருக்கும். உங்களுக்குத் ஹதான்றியபடி அவருக்கு 

சிகிச்வச கசய்கிறீர்கள். எப்படி ஹ ாய் தீர்க்க அனுமதிக்க முடியும்? 
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புத்தர்கள் எங்கும்  ிவறந்துள்ளார்கள். ஏராளமான எண்ணிக்வகயில் 

அவ்வளவு ஹபர் இருந்தும் அவர்கள் ஏன் இவதச் கசய்ய முன் 

வரவில்வல? மனித குலம் முழுவவதயும் ஒரு புத்தர் சுகமாக 

இருக்கச் கசய்து விட்டால் எவ்வளவு அற்புதமாக இருக்கும்! ஏன் 

அவத கசய்யவில்வல? ஒருவாின் கர்மத்துக்கு அவஹர தான் 

இழப்பீடு கசய்ய ஹவண்டும். இந்த விதிமுவறவய மீற எவரும் 

துணிய மாட்டார்கள். சாதவன கசய்யும் காலத்தில் கருவண 

யினால் ஒரு சாதகர் எப்ஹபாதாவது ஒருவருக்கு உதவ முன் 

வரலாம், ஆனால் அந்த ஹ ாவய தள்ளிப் ஹபாடத் தான் முடியும். 

இப்ஹபாது இல்வலகயன்றாலும் பிறககாரு  ாள் அந்தத் துன்பத்வத 

அனுபவிக்கத் தான் ஹ ரும். அதன் வடிவவ மாற்றக் கூடும், 

அதாவது, ஹ ாவய அனுபவிப்பதற்கு மாற்றாக பணம் கதாவலந்து 

ஹபாகலாம் அல்லது ஹவறு எதாவது இடர் வந்து ஹசரலாம். இப்படி 

 டக்க வாய்ப்பு உண்டு. உண்வமயாக, ஒஹரயடியாக கர்மத்வத 

ஒழிக்க ஹவண்டுமானால் அவத ஒரு சாதகருக்காகத் தான் கசய்ய 

முடியும், சாதாரண மக்களுக்காகச் கசய்ய முடியாது. என்னுவடய 

சாதவன முவறகவளப் பற்றி மட்டுஹம இங்கு  ான் ஹபாதிக்க 

வில்வல. பிரபஞ்ச முழுவதற்குமான தத்துவங்கவளயும்  ான் 

எடுத்துவரக்கிஹறன். சாதகர் சமுதாயத்தின் கமய்யான  ிவலவம 

பற்றி  ான் விவாதிக்கிஹறன். 

 ாம் இங்கு சிகிச்வச அளிப்பது பற்றி கற்பிக்க வரவில்வல. 

உங்கவள மகத்தானஹதார் அறக றிப் பாட்வடவய ஹ ாக்கி வழி 

 டத்துகிஹறாம், உங்கவள ஏற்றம் கபறச் கசய்கிஹறாம். ஆகஹவ 

ஃபாலுன் தாஃபா பயில்ஹவார் ஹ ாவய குணப்படுத்த அனுமதிக்கப் 

பட மாட்டார் என்று  ான் எனது உவரகளில் எப்ஹபாதும் கசால்லி 

விடுகிஹறன். ஹ ாய்க்கு சிகிச்வச கசய்ய முற்பட்டால்  ீங்கள் 

ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் அல்ல. ஏகனனில்  ாம் உங்கவள 

அறக றிப் பாவதயில்  டத்திச் கசல்கிஹறாம். மூவுலக  ியதி 

சாதவனயின் ஹபாது உங்களுவடய உடல் இவடயறாது தூய்வமப் 

படுத்தப்படும், உயர்சக்தி தத்துவத்தால் உருமாற்றம் கபறும் 

வவரயில் உங்கள் உடல் தூய்வமப் படுத்தப் படும். அந்தக் காிய 
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கபாருவள உடலில் ஹசர்த்துக் ககாண்ஹட இருப்பீர்களானால் 

 ீங்கள் சாதவன புாிவது எப்படி? அவவகயல்லாம் கர்மம் 

அல்லவா! உங்களால் சாதவன கசய்யஹவ முடியாது. கர்மச்சுவம 

அதிகமாகி விட்டால் உங்களால் தாங்க இயலாது. அளவுக்கு மீறி 

துன்பப்பட்டால் சாதவன கசய்ய இயலாது ஹபாகும். இதுதான் 

காரணம். தாஃபாவவ கவளிப்பவடயாக, எல்ஹலாருக்கும் கபாது 

வாக ஆக்கியுள்ஹளன். அப்படியிருந்தும்  ான் ஹபாதித்திருப்பது 

என்னகவன்று உங்களால் அறிய முடியாமல் ஹபாகலாம். இந்த 

தாஃபா கபாதுவில் கவளியிடப்பட்டிருப்பதால் இவதப் பாது 

காக்கவும் வழிகள் இருக்கின்றன.  ீங்கள் பிறருக்குச் சிகிச்வச 

அளிப்பீர்களானால் உண்முக சாதவனக்காக உங்கள் உடலுக்கு 

அளிக்கப்பட்ட அவனத்வதயும் என்னுவடய  ியதிச்கசறிவுடல்  

திரும்ப எடுத்துக் ககாண்டு விடும். அாிதான விஷயங்கவள 

சுய லத்திற்காகவும் புகழுக்காகவும் தன்ஹபாக்கில்  ீங்கள் ஹகடு 

கசய்ய அனுமதிக்க முடியாது. (ஃபா)  ியதியின் விதிமுவறகளுக்கு 

உட்படவில்வல என்றால்  ீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் 

அல்ல.  ீங்கள் சாதாரண மனிதராக விரும்புவதால் உங்கள் உடல் 

சாதாரண மக்களின்  ிவலக்குத் திரும்பவும் மாற்றப் பட்டு விடும். 

எல்லாக் ககட்டவவயும் உங்களுக்கு திரும்பக் ககாடுக்கப்பட்டு 

விடும். 

ஹ ற்வறய உவரக்குப் பிறகு உங்களில் பலர் உடல் முழுவதும் 

இலகுவாக இருப்பதாக உணர்ந்தீர்கள். எனினும் தீவிரமாக 

ஹ ாயுற்றிருந்த மிகச் சிலருக்கு அகசளகாியமாகஹவ இருந்தது. 

ஹ ற்று  ான் உங்கள் உடலிலிருந்து ககட்டவற்வற  ீக்கிய பிறகு 

உடல் முழுவதும் இஹலசாகவும் சுகமாகவும் இருப்பவத  ீங்கள் 

உணர்ந்தீர்கள். எனினும் “இழப்பின்றி ஆதாயமில்வல” என்ற 

ஹகாட்பாடு  மது பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ளது. முழுவவதயும்  ாம் 

 ீக்கி விட முடியாது. சிறிதளவு துன்பத்வதயாவது  ீங்கள் 

ஏற்காமல் ஹபாவவத அனுமதிக்க முடியாது. அதாவது, உங்கள் 

ஹ ாய்களுக்கும்  லமின்வமக்கும் அடிப்பவடயாக இருந்த 

காரணத்வத  ாம்  ீக்கி விட்ஹடாம். ஆனால் இன்னமும் உங்கள் 
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உடலில் ஹ ாய்க்கான களம் இருந்து ககாண்டிருக்கிறது. 

கீழ் ிவலயில் திவ்வியக் கண் திறந்துள்ளவர்களால் உங்கள் 

உடலில் காிய சீ-சக்திக் கற்வறகவள, கலங்கலான ஹ ாய் அறிகுறி 

யுள்ள சீ–சக்திவய மிகுந்த அடர்த்தியுடன் உள்ள கனத்த காிய 

சக்திக் கற்வறகளாக பார்க்க முடியும். இந்த வஸ்து கவரயும் ஹபாது 

உங்கள் உடல் முழுவதும் அது பரவும். 

இன்று முதல் சிலருக்கு உடல் முழுவதும் குளிருவது ஹபாலவும் 

சளி பிடித்தது ஹபாலவும் இருக்கும். எலும்புகளில் வலிகயடுக்க 

லாம். உங்களில் பலருக்கு உடலில் ஏஹதனும் அகசளகாியம் 

கதாியும். உங்கள் கால்கள் வலிக்கலாம் அல்லது தவல சுற்றுவது 

ஹபால் இருக்கலாம். முன்பு ஒரு சீஹகாங் ஆசானாஹலா அல்லது 

சீஹகாங் பயிற்சியினாஹலா குணமாகி விட்டது என்று  ிவனத் 

திருந்த உங்களுவடய ஒரு ஹ ாயுற்ற பகுதியில் ஹ ாய் திரும்பவும் 

வந்து விட்டிருக்கும். இது ஏகனன்றால் அந்த ஆசான் அவத 

முழுவதும்  ீக்கியிருக்க மாட்டார், அவத ஒத்திப் ஹபாட்டிருப்பார். 

அப்ஹபாவதக்கு மவறந்திருந்து பிறகு மீண்டும் தவலகயடுக்க 

லாம்.  ாம் அவத ஹவருடன் எடுத்து முழுவதும் அகற்ற ஹவண்டிய 

தாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாகத் தான் அது திரும்பவும் வந்து 

விட்டதாக உங்களுக்கு ஹதான்றும். இது உங்கள் கர்மத்வத அடி 

ஹயாடு  ீக்கும் கபாருட்டு கசய்தது தான். இவ்வாறு பின்விவளவு 

கள் ஏற்படும். சிலருக்கு உடலில் எங்ஹகனும் பின்விவளவு 

கஹளற்படலாம். கவவ்ஹவறு வவக சுகவீனங்கள் ஏற்பட்டு இங்கு 

மங்குமாக ஏஹதனும் அகசளகாியம் ஹதான்றும். இவ்வாறு ஏற்படு 

வது சகஜம் தான். எல்ஹலாருக்கும்  ான் கசால்வகதன்ன 

கவன்றால் என்னதான் அகசளகாியம் ஏற்பட்டாலும்  ீங்க 

களல்லாம் தவறாமல் கதாடர்ந்து பயிற்சி வமயத்துக்கு வந்து விட 

ஹவண்டும். இந்த மன்றத்துக்குள் அடிகயடுத்து வவத்ததுஹம 

எல்லா அறிகுறிகளும் மவறந்து விடும், எந்த ஆபத்தும் வராது. 

முக்கியமாக கவனிக்க ஹவண்டிய விஷயம், எவ்வளவு தான் 

“ஹ ாயால்” துன்புற்றாலும்  ீங்கள் கதாடர்ந்து வருவீர்கள் என்று 

 ம்புகிஹறன். ஏகனனில் (ஃபா)  ியதிவய அவடயப் கபறுவது 
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கடினம். அகசளகாியம் அதிகமாக இருந்தாலும் அது உச்ச 

கட்டத்வத அவடந்த பிறகு குவறந்து ஹபாய் விடும் என்று புாிந்து 

ககாள்ள ஹவண்டும். உங்கள் முழு உடலும் தூய்வமயாக்கப்படும், 

முற்றிலுமாகத் தூய்வமயாக்கப் பட ஹவண்டும். உங்களுவடய 

ஹ ாயின் மூல காரணம் அகற்றப்பட்டு விட்டது, எஞ்சியிருப்பது 

இந்தச் சிறிதளவு காிய சீ-சக்தி தான். இது உங்களுக்குச் சற்று 

துன்பத்வதயும் வலிவயயும் உணர வவத்து விட்டுத் தானாகஹவ 

கவளிஹய வரும். இந்தச் சிறிதளவு துன்பத்திற்காவது ஆளாகாமல் 

இருக்க முடியாது. 

சாதாரண மனித சமூகத்தில் புகழுக்காகவும் சுய லத்திற் 

காகவும்  ீங்கள் ஹபாட்டியிடுகிறீர்கள்.  ன்றாகத் தூங்கஹவா 

உண்ணஹவா உங்களால் முடியாது. உங்கள் உடல் ிவலயும் 

சாியாக இராது. ஹவற்று பாிமாணத்திலிருந்து பார்க்கும் ஹபாது 

எலும்புககளல்லாம் கறுப்பாகத் கதாியும். இம்மாதிாியான உடல் 

 ிவலயில், அது திடீகரன்று தூய்வமப் படுத்தப் படும் ஹபாது 

விவளவுகள் ஏற்படத் தான் கசய்யும். சிலருக்கு வாந்தி வரும், 

சிலருக்கு வயிற்றுப் ஹபாக்கு உண்டாகும். முன்பு பல சாதகர்கள் 

பல்ஹவறு இடங்களிலிருந்து தங்கள் அனுபவக் குறிப்பில் 

“லாவ்ஷு, உங்கள் உவரவயக் ஹகட்ட பின் வீட்டிற்குப் ஹபாகும் 

வழிகயல்லாம் கழிப்பவற உள்ளதா என்று பார்த்துக் ககாண்ஹட 

ஹபாக ஹவண்டியதாயிற்று” என்று கசால்லியிருக்கிறார்கள். உங்கள் 

உள்ளுறுப்புகவள எல்லாம் துப்புரவாக்க ஹவண்டியிருந்தது தான் 

இதன் காரணம். சிலர் என் உவரயின் ஹபாது உறங்கி விடு 

வார்கள். உவர முடிந்ததும் விழித்கதழுவார்கள். இது ஏன்? 

ஏகனன்றால் அவர்களின் மூவளயில் ஏஹதனும் ஹ ாய் இருந்தால் 

அதற்கு சிகிச்வச அளிக்க ஹவண்டியிருக்கும். அவர்களுவடய 

மூவளக்கு இந் ிவலயில் ஹவவல ககாடுத்தால் அவர்களால் தாங்க 

முடியாது. எனஹவ மயக்க மருந்து ககாடுத்தது ஹபான்ற ஓர் 

உணர்வற்ற  ிவலவய ஏற்படுத்த ஹவண்டும். ஹவறு சிலருக்ஹகா 

என் உவரவயக் ஹகட்பதில் எவ்வித பிரச்சிவனயும் இருக்காது. 

அவர்கள் ஆழ்ந்து உறங்கினாலும் ஒரு கசால் விடாமல் உவரவயக் 
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ஹகட்பார்கள். அதன் பிறகு  ல்ல உற்சாகத்துடன் காணப் 

படுவார்கள். பின்னர்  இரண்டு  ாட்கள் தூங்காவிட்டாலும் இவர் 

கள் ஹசார்வவடய மாட்டார்கள். பலவிதமான ஹ ாய்க்குறிகள் 

உண்டு, அவனத்வதயும் சீராக்க ஹவண்டியுள்ளது. உங்கள் முழு 

உடலும் தூய்வமயாக்கப் படும். 

 ீங்கள் உண்வமயான ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களானால், 

உங்கள் பற்றுதல்கவள எல்லாம் வகவிடுவீர்களானால்,  ீங்கள் 

ஒவ்கவாருவரும் இன்று முதல் விவளவுகவள அனுபவிக்கத் 

கதாடங்குவீர்கள். பற்றுதல்கவள விட முடியாதவர்கள் விட்டு 

விட்டதாகச் கசால்வார்கள், அவர்கள் விட்டிருக்க மாட்டார்கள். 

அவத சாதிப்பது மிகவும் கடினம் தான். என்னுவடய உவரகளின் 

சாராம்சத்வதப் பின்னர் புாிந்து ககாள்பவர்களும் இருக்கிறார்கள், 

அப்ஹபாது அவர்களின் உடலும் தூய்வமப் படுத்தப் படும். 

மற்றவர்கள் எல்ஹலாரும் தங்கள் உடல்கள் ஹலசாக இருப்பவத 

உணரும்ஹபாது இவர்கள் மட்டும் தங்கள் ஹ ாய்  ீங்கத் கதாடங்கி 

யிருப்பதால் அவதிப்பட்டுக் ககாண்டிருப்பார்கள். ஒவ்கவாரு 

வகுப்பிலும் இதுஹபால் சிலர் ஞானம் கபறும் திறன் குன்றி 

பின்தங்கியிருப்பதுண்டு. எனஹவ, எது  டந்தாலும் அது இயல்பா 

னஹத, அவதப் கபாருட்படுத்த ஹவண்டாம். ஹவறு இடங்களில் 

 ான் உவரயாற்றும் ஹபாதும் இது ஹபான்ற சூழ் ிவல ஏற்பட்ட 

துண்டு. சிலர் மிகுந்த அகசளகாியத்துடன் தங்கள் இருக்வக 

யிலிருந்து எழ முடியாமல் அவதிப்படுவார்கள்.  ான் ஹமவடயி 

லிருந்து இறங்கி வந்து அவர்களுக்கு உதவ ஹவண்டும் என்று 

எதிர்பார்ப்பார்கள்.  ான் அவதச் கசய்ய மாட்ஹடன். இந்த 

ஹசாதவனயில் கூட ஹதற முடியாவிட்டால், எதிர்காலத்தில் சுயமாக 

சாதவன புாியும் ஹபாது பல கபாிய ஹசாதவனகள் வருஹம, இவதக் 

கூட தாண்ட முடியாத ஹபாது எப்படி சாதவன கசய்யப் 

ஹபாகிறீர்கள்? இந்த அற்பச் சிரமத்திலிருந்து மீள முடியாதா? 

எல்ஹலாராலும் முடியும். எனஹவ, யாரும் ஹ ாய் தீர்ப்பதற்காக 

என்னிடம் வரக் கூடாது.  ான் ஹ ாவயக் குணப்படுத்தவும் 
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ஹபாவதில்வல. “ஹ ாய்” என்ற கசால்வல எடுத்தாஹல  ான் ஹகட்க 

விரும்ப மாட்ஹடன். 

மானிடர்கவளக் காப்பாற்றுவது மிகவும் கடினம். ஒவ்கவாரு 

வகுப்பிலும் எப்ஹபாதும் ஐந்து அல்லது பத்து சதவீதம் மக்கள் 

மற்றவர்களுடன் ஹசர்ந்து முன்ஹனற முடியாதவர்களாக இருக்கி 

றார்கள். ஒவ்கவாருவருஹம டாவ்  ிவலவய எய்தி விடுவது 

இயலாத காாியம். சாதவனவயத் கதாடர்ந்து கசய்பவர்கள் கூட 

கவற்றி கபறுவார்களா, சாதவனயில் உறுதியுடன்  ிவலத்திருப் 

பார்களா என்பவத கபாறுத்திருந்து தான் பார்க்க ஹவண்டும். 

எல்ஹலாரும் புத்தர் ஆவது இயலாத காாியம். உண்வமயான 

தாஃபா சாதகர்கள் இந்தப் புத்தகத்வதப் படிப்பதன் மூலம் 

மற்றவர்களின் அஹத அனுபவத்வத அவடவார்கள். அவர்களின் 

தகுதிக்ஹகற்றவத அவர்களும் கபறுவார்கள். 
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ஹபருவர மூன்று 

எல்லா சாதகர்கவளயும்  ான் எனது 

சீடர்களாக பாவிக்கிஹறன் 

 ான் என்ன கசய்கிஹறன் என்று உங்களுக்ககல்லாம் கதாியுமா? 

எல்லா சாதகர்கவளயும், தானாகஹவ இந்தப் புத்தகத்வத படிக்கத் 

கதாடங்கி உண்வமயாக சாதவன புாியும் சாதகர்கள் உட்பட, 

என்னுவடய சீடர்களாக பாவிக்கிஹறன். அப்படி உங்கவள  ான் 

 ிவனக்காவிட்டால் உயர் ிவலயில் சாதவன பயில்விக்க 

இயலாது. இல்லாவிடில் அது கபாறுப்பற்றதும் குழப்பம் தரும் 

கசயலுமாகும். உங்களுக்கு  ாம் பல விஷயங்கவள ககாடுத்திருக் 

கிஹறாம், சாதாரண மக்களுக்குத் கதாியக் கூடாத பல தத்துவங்கவள 

உங்களுக்கு கதாிவித்திருக்கிஹறாம். மற்றும் பல விஷயங்கவள 

அளித்திருப்பதுடன் கூட தாஃபா என்னும் மகா மார்க்கத்வத 

உங்களுக்கு  ான் ஹபாதித்திருக்கிஹறன். மற்வறய சில ஏற்பாடு 

கஹளாடு, உங்கள் உடலும் தூய்வமயாக்கப் பட்டுள்ளது. எனஹவ 

தான் உங்கவள  ான் எனது சீடர்களாக ஏற்காமலிருந்தால் அது 

சாியல்ல. அவ்வளவு சுலபமாக ஹமலுலகத்து ரகசியங்கவள எல்லாம் 

சாதாரண மக்களுக்கு கவட்ட கவளிச்சமாக்குவது அனுமதிக்கப்பட 

மாட்டாது. ஆனால் ஒன்வறச் கசால்லி விட ஹவண்டும். இப்ஹபாது 

காலம் மாறி விட்டது. மண்டியிட்டு வணங்குவது, க ற்றி  ிலம் பட 

விழுவது ஹபான்ற வழிபாட்டு சடங்குகவள  ாம் கசய்வதில்வல. 

அந்த விதமான சம்பிரதாயங்களால் ஒரு பயனுமில்வல, கவறும் 

மதச்சடங்கு ஹபால் ஆகி விடுகிறது.  ாம் அவற்வற பின்பற்றுவ 

தில்வல. கீஹழ விழுந்து வணங்கி விட்டு இங்கிருந்து கவளிஹயறிய 

உடஹன  ீங்கள் எப்ஹபாதும் ஹபால் உங்களுக்கு ஹவண்டியவதச் 

கசய்து ககாண்டும் சாதாரண மக்களிவடஹய உங்கள் தன்னலத் 

திற்காக, உங்கள் கபயருக்காகவும் புகழுக்காகவும் ஹபாராடிக் 

ககாண்டும் ஹபாட்டியிட்டுக் ககாண்டும் இருப்பீர்களானால் 
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ஆசாவன வழிபடுவதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறது? என் 

கபயவர கசால்லிக் ககாண்டு தாஃபாவின் ககௌரவத்திற்கு 

இழுக்கு விவளவிக்கவும் கூடும். 

உண்வமயான சாதவன கசய்வது முற்றிலும் உங்கள் 

இதயத்வதப் கபாறுத்துள்ளது. சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்ற 

திட சங்கல்பத்துடன் முழு உறுதியுடன்  ீங்கள் சாதவன புாியும் 

பட்சத்தில்  ான் உங்கவள எனது சீடர்களாக வாித்துக் 

ககாள்ஹவன். அப்படி ஏற்காமல் இருப்பது எனக்கு கபாருந்தாது. 

ஆனால் சிலஹரா தம்வம சாதகருக்குாிய முவறயில் வவத்துக் 

ககாள்ளாமலும் சாதவனவயத் கதாடர்ந்து கசய்யாமலும் 

இருக்கிறார்கள். சிலருக்கு அது இயலாத காாியமாக இருக்கிறது. 

ஆனால் கபரும்பாஹலார் கதாடர்ந்து உண்வமயாக சாதவன 

புாிந்து வருகிறார்கள்.  ீங்கள் விடாது அதவனக் கவடப்பிடிக்கும் 

பட்சத்தில்  ான் உங்கவள எனது சீடர்களாகஹவ  டத்துஹவன். 

இந்த உடற்பயிற்சிகவள மட்டும் தினந்ஹதாறும்  ீங்கள் கசய்து 

வருவீர்களானால் ஃபாலுன் தாஃபா சீடர்களாக உங்கவளக் 

கருதலாமா? அப்படி கசால்வதிற்கில்வல. ஏகனன்றால் உண்வம 

யான சாதவனக்கு  ாம்  ிர்ணயித்துள்ள ஷின்ஷிங் தரத்திற்ஹகற்ப 

 டந்து வருவது அவசியம். அத்துடன் உங்கள் ஷின்ஷிங்வக 

ஹமம்படுத்திக் ககாண்ஹட வந்தால் அதுதான் உண்வமயான 

ஆன்மீக சாதவன. ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்தாமலும் அவனத் 

வதயும் வலுவாக்கும் அந்த சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் இல்லாமலும் 

கவறும் உடற்பயிற்சிவய மட்டும் கசய்து வந்தால் அவத உண்முக 

சாதவன என்று கசால்ல முடியாது. உங்கவள ஃபாலுன் தாஃபா 

சீடர்களாக  டத்தவும் முடியாது. ஃபாலுன் தாஃபாவின் விதிமுவற 

கவளப் பின்பற்றாமலும் உங்கள் ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்திக் 

ககாள்ளாமலும் சாதாரண மக்களிவடஹய எப்ஹபாதும் ஹபால் 

இருந்து ககாண்டிருப்பீர்களானால், உடற் பயிற்சிகவள விடாமல் 

கசய்து வந்த ஹபாதிலும்  ீங்கள் ஏஹதனும் இடர்களில் சிக்கிக் 

ககாள்ள ஹ ாிடலாம். இவ்வாறு தடம் மாறிப் ஹபானதன் காரணம் 

ஃபாலுன் தாஃபா தான் என்றும்  ீங்கள் கசால்லக் கூடும். 
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இகதல்லாம்  டக்கக் கூடியது தான். எனஹவ,  ீங்கள் 

உண்வமயாகஹவ ஷின்ஷிங் விதிமுவறகவளப் பின்பற்ற 

ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான்  ீங்கள் உண்வமயான சாதகர்களாக 

ஆவீர்கள். இவத  ான் எல்ஹலாருக்கும் கதளிவு படுத்தி விட்ஹடன். 

ஆகஹவ, தயவு கசய்து குரு வழிபாடு கசய்யும் ஹ ாக்கத்தில் 

என்னிடம் யாரும் வராதீர்கள்.  ீங்கள் உண்வமயான சாதவன 

புாியும் பட்சத்தில்  ான் உங்கவள அதன்படிஹய  டத்துஹவன். 

என்னுவடய  ியதிச் கசறிவுடல்கள் (ஃபாஷன்கள்) ஏராள 

மானவவ, கணக்கிலடங்காதவவ. எண்ணிக்வகயில் இங்குள்ள 

சாதகர்களுக்கு ஹமலாகவும், கமாத்தம் எத்தவன ஹபர் இருந்தாலும் 

என்னால் கபாறுப்ஹபற்க முடியும். 

கபௌத்த பிாிவு சீஹகாங்கும் புத்த மதமும் 

கபௌத்த பிாிவு சீஹகாங், புத்த மதம் அல்ல. இவத  ான் 

எல்ஹலாருக்கும் கதளிவு படுத்தி விட ஹவண்டும். டாவ் பிாிவு 

சீஹகாங்கும் டாவ் மதம் அல்ல. உங்களில் சிலருக்கு இது பற்றிய 

குழப்பம் இருக்கிறது. சிலர் ஆலயங்களில் உள்ள பிக்ஷுக்கள், 

சிலர் புத்த மதத்வதச் ஹசர்ந்த சாதாரண மக்கள். இவர்கள் புத்த 

மதத்வதப் பற்றித் தமக்கு சிறிது அதிகம் கதாியும் என்று எண்ணிக் 

ககாண்டு  மது சாதகர்களிவடஹய ஊக்கத்துடன் புத்த மதத்வதப் 

பரப்பி விடுகிறார்கள்.  ீங்கள் இவ்வாறு கசய்வது சாியல்ல. 

ஏகனனில் அது ஹவறு வவகயான சாதவன மார்க்கம். 

மதங்களுக்கு அவற்றிற்ககன முவறவமகள் இருக்கின்றன. இங்கு 

 ாம்  மது பிாிவின் சாதவனவய ஹபாதிக்கிஹறாம். ஃபாலுன் 

தாஃபா பயிலும் புத்த பிக்ஷுக்கள், பிக்ஷுணிகள் தவிர ஹவறு 

யாரும் மத முவறவமகவளக் கவடப்பிடிக்கக் கூடாது.  மது 

மார்க்கம், தர்ம இறுதிக் காலத்து புத்த மதம் அல்ல. 

புத்த மதத்தில் கூறப்படும் தர்மம், கபௌத்த  ியதியின் ஒரு சிறு 

பகுதி தான். ஹமலும் பல வவகயான மகத்தான உயர் ிவல 

 ியதிகளும் உண்டு. கவவ்ஹவறு  ிவலகளுக்கும் கவவ்ஹவறு 

 ியதிகள் உண்டு. எண்பத்து  ாலாயிரம் சாதவன மார்க்கங்கள் 
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இருந்ததாக சாக்கியமுனி கசால்லியிருக்கிறார். புத்த மதத்வதச் 

ஹசர்ந்தவவயாக ஒரு சில சாதவன மார்க்கங்கஹள இருக்கின்றன. 

டியன் டய்,  ுவாயான் என்னும் அவதம்சகம், ஃகஜன் மதம், 

சுத்தாவாஸம், தாந்திாிகம் ஆகியவவ அவவ. விரல் விட்டு எண்ணி 

விடலாம். எனஹவ, புத்த மதம் முழு கபௌத்த  ியதிவயயும் 

விளக்காது. அது கபௌத்த  ியதியில் ஒரு சிறு பகுதிஹய ஆகும். 

 ம்முவடய ஃபாலுன் தாஃபாவும் கபௌத்த பிாிவிலுள்ள அந்த 

எண்பத்து  ாலாயிரம் சாதவன வழிகளுள் ஒன்றாகும். அதற்கு 

ஆதி புத்த மதத்துடஹனா, அல்லது தர்ம இறுதி காலத்து புத்த 

மதத்துடஹனா, புதிய மதங்களுடஹனா எவ்விதத் கதாடர்பும் 

கிவடயாது. 

புத்த மதம் இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் 

பண்வடய இந்தியாவில் சாக்கியமுனியால்  ிறுவப்பட்டது. ஹகாங் 

பூட்டவிழ்க்கப் பட்டு ஞான ஹபாதம் அவடந்ததும் மக்கவள மீட்கும் 

கபாருட்டு சாக்கியமுனி தாம் முன்பு புாிந்த சாதவனவய  ிவனவு 

கூர்ந்து கபாதுவில் கவளியிட்டு அருளினார். அந்த மதம் குறித்து 

ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் கவளி வந்துள்ள ஹபாதிலும், உண்வம 

யில் அதன் சாராம்சமாக உள்ளடங்கியவவ மூன்ஹற வார்த்வதகள் 

தான். “ ியமம், சமாதி 39 , ஞானம்” ஆகிய மூன்று தான் அந்த 

மதத்தின் சிறப்பியல்பாகும்.  ியமம் அல்லது க றி எனப்படுவது, 

சாதாரண மக்களுக்குாிய ஆவசகள் அவனத்வதயும் துறக்க 

ஹவண்டும் என்பதும் அதன் மூலம் எல்லா தன்னல  ாட்டங் 

கவளயும் ஒழிக்க ஹவண்டும் என்றும் சமூகச் சார்புகவளக் 

கட்டறுக்க ஹவண்டும் ஹபான்றதுமான க றிமுவறகவள வலியுறுத்து 

கிறது. இதன் காரணமாக எவ்வித எண்ணங்களும் இல்லாமல் 

மனம் கவறுவமயாகி அவமதியவடகிறது. கவறுவமயும் அவமதி 

யும் ஒன்வறகயான்று  ிரப்பும். அவமதி அவடய முடிவதால் 

சாதவன புாிய தியானத்தில் அமர முடிகிறது. தியானத்தில் 

அமர்ந்து சமாதி  ிவல அவடவதன் மூலம் சாதவனயில் 

                                                      
39
சமாதி: தியானத்தில் ஹமான  ிவல அவடவது புத்த மதத்தில் இவ்வாறு குறிப் 

பிடப் படும். 
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முன்ஹனற்றம் காண முடியும். இதுஹவ அவர்களுவடய உண்வம 

யான சாதவன முவறயின் ஒரு பகுதி. அவர்கள் உடற்பயிற்சிக்கு 

முக்கியத்துவம் அளிப்பதில்வல, பன்டி 40  எனும் கமய்யுடவல 

உருமாற்றுவதிலும் அவர்கள் கருத்து கசலுத்தவில்வல. ஒருவாின் 

படி ிவலயின் உயரத்வத  ிர்ணயிக்கும் ஹகாங்வக வளர்ப்பஹத 

அவர்களின் சாதவன வழி. எனஹவ அவர்கள் தங்கள் ஷின்ஷிங் 

வக மட்டுஹம பண்படுத்துகிறார்கள். உடவலப் பண்படுத்துவ 

தில்வல, ஆகஹவ ஹகாங் உருமாற்றத்திலும் கருத்து கசலுத்துவ 

தில்வல. தியானத்தின் மூலம் சமாதியில்  ிவலத்திருக்கும் திறவன 

உறுதியாக்குகிறார்கள். தியானத்தில் அமர்ந்து துன்பமுற்று 

கர்மத்வத அழிக்கிறார்கள். இங்கு “ஞானம்” என்பது கமய்ஞான 

 ிவலவய அவடயும் ஹபறு கபற்று பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்வதயும் 

பிரபஞ்சத்தின் பல்ஹவறு பாிமாணங்களின் சத்தியத்வதயும் 

காணும் திறன் கபறுவஹதயாகும். எல்லா வவகயான கதய்விக 

ஆற்றல்களும் அப்ஹபாது கவளிப்பபடும். இந்த ஞான  ிவலக்கு 

விழிப்புற்று கமய்ஞானம் கபறுவவத ஹகாங் பூட்டவிழ்ப்பது 

என்றும் கசால்லலாம். 

சாக்கியமுனி தமது சாதவனமுவறவய வகுத்த ஹபாது எட்டு 

மதங்கள் ஒஹர சமயத்தில் இந்தியாவில் பரவி இருந்தன. அவற்றுள் 

வவதீகம்41 என்ற மதம் ஆழமாக ஹவரூன்றி இருந்தது. சாக்கியமுனி 

தமது வாழ் ாள் முழுவதும் ககாள்வக ாீதியில் மற்ற மதத்தின 

ருடன் கதாடர்ந்து வாதிட ஹ ாிட்டது. சாக்கியமுனி ஹபாதித்த வழி 

தார்மிக க றியாக இருந்தபடியால் அவரது ஹபாதவனயின் ஹபாது 

புத்த தர்மம் மக்களிவடஹய பிரபலமவடந்து மற்ற மதங்கள்  லிவ 

வடயலாயின.  ன்கு ஹவரூன்றியிருந்த வவதீக மதம் கூட அழியும் 

 ிவலக்கு வந்தது. ஆனாலும் மற்ற மதங்கள், குறிப்பாக, வவதீக 

                                                      
40
பன்டி: ஒரு மனிதாின் கபௌதிக உடலும் மற்ற பாிமாணங்களில் உள்ள அவருவடய 

உடல்களுமாகச் ஹசர்ந்த கதாகுப்பு. இது இங்ஹக கமய்யுடல் என்று குறிக்கப் 

படுகிறது. 
41
வவதீகம்: இந்த மதம் பிராமணீயம் என்றும் அறியப் படும்.  
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மதம், சாக்கியமுனி  ிர்வாண 42மவடந்த பிறகு மீண்டும் பிரபல 

மவடயலாயின. பின்னால் புத்த மதத்தின்  ிவல என்னவாயிற்று? 

சில பிக்ஷுக்கள் ஹகாங் பூட்டவிழ்ந்து கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் 

ஞானமவடந்தார்கள். ஆனாலும் அவர்களின் ஞான ிவல மிகவும் 

தாழ்ந்ததாகஹவ இருந்தது. சாக்கியமுனி ததாகதர் என்னும் 

 ிவலவய அவடந்தார். மற்ற பல துறவிகளில் எவரும் அந்த 

 ிவலவய எய்தவில்வல. 

கபௌத்த  ியதி கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் கவவ்ஹவறு கவளிப் 

பாடுகவளக் ககாண்டது. ஒரு  ிவலயின் உயரம் அதிகம் 

இருந்தால் அதற்குத் தக்கவாறு அது சத்தியத்தின் அருகாவமயில் 

இருக்கும். எவ்வளவு தாழ்ந்துள்ளஹதா அவ்வளவுக்கு சத்தியத்தி 

னின்று விலகியிருக்கும். அந்தத் துறவியர் ஹகாங் பூட்டவிழ்ந்து 

தாழ்ந்த  ிவலகளில் ஞான ஹபாதம் கபற்றார்கள். தத்தம்  ிவலயில் 

கண்ட பிரபஞ்ச கவளிப்பாட்வடயும் தாங்கள் புாிந்து ககாண்ட 

தத்துவங்கவளயும் ககாண்டு அவர்கள் சாக்கியமுனியின் கசாற்கவள 

விளக்கலானார்கள். அதாவது, சில துறவிகள் சாக்கியமுனியின் 

தர்மத்வத எப்படிகயப்படிஹயா கபாருள் கூறி வந்தார்கள். சாக்கிய 

முனியின் கசாந்த வார்த்வதகளுக்கு பதிலாக அவருவடயது என்று 

தாங்கள்  ிவனத்தவற்வற எல்லாம் சில துறவியர் ஹபாதித்தனர். 

இதன் காரணமாக புத்த தர்மஹம அவடயாளம் காண முடியாதபடி 

சிவதந்தது, சாக்கியமுனி ஹபாதித்தவவஹய இல்லாமல் ஹபாயிற்று. 

கவடசியில், புத்த தர்மம் இந்தியாவில் இருந்து மவறந்து ஹபான 

தற்கு இதுஹவ காரணம். வரலாறு கற்பிக்கும் முக்கியமான பாடம் 

இது. ஆக, இந்தியாவில் புத்த மதஹம பின்னர் இல்லாது ஹபாயிற்று. 

மவறவதற்கு முன்னர் புத்த மதம் பல மாற்றங்கவள அவடந்தது. 

அது இறுதியில் வவதீக மதத்திலிருந்து சிலவற்வறச் ஹசர்த்துக் 

ககாண்டது. பிறகு இன்வறய இந்திய மதமாகிய  ிந்து மதமாக 

மாறியது. அது எந்த புத்தவரயும் வழிபடுவதில்வல. ஹவறு 
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 ிர்வாணம்: சாக்கியமுனியின் சாதவன முவறப்படி சாதவனயில்  ிவறவு கபற்று 

மனித உலவக விட்டுச் கசல்லும் ஹபாது கபௌதிக உடவலயும்  ீத்து விட்டுச் 

கசல்வது. 
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எவதஹயா வழிபடுகிறது. சாக்கியமுனியிடம்  ம்பிக்வக ககாள்ள 

வில்வல.  இதுஹவ தற்ஹபாவதய  ிவல. 

புத்த மதம் வளர்ந்து வருவகயில் அது பல முக்கிய சீரவமப்பு 

களுக்கு உள்ளானது. சாக்கியமுனியின் மவறவவ அடுத்து ஒரு 

பிாிவு உண்டாயிற்று. சாக்கியமுனி ஹபாதித்த உயர் ிவல 

தத்துவங்களின் அடிப்பவடயில் சிலர் ம ாயானம் 43  என்னும் 

மார்க்கத்வத  ிறுவினர். சாக்கியமுனி கபாதுமக்களுக்கு ஹபாதித்த 

தர்மம் சாதாரண மக்களின் மீட்புக்காகவும் அர் த  ிவலவய 

அவடவதற்காகவுஹம என்று அவர்கள்  ம்பினர். அவனவருக்கும் 

மீட்பளிப்பதாக இல்லாத தர்மம்  ீனயானம் 44  என்று வழங்கப் 

பட்டது. இவதஹய கதன்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள பிக்ஷுக்கள் 

இன்னமும் சாக்கியமுனி ஹபாதித்த மூல மார்க்கமாகக் கவடப் 

பிடித்து வருகின்றனர். சீனாவில்  ாம் அவத “சிறிய ஊர்தி” புத்த 

மதம் என்று அவழக்கிஹறாம். அவர்கள் அவத அப்படி கருதுவ 

தில்வல. சாக்கியமுனியின் மரவபஹய தாங்கள் வாித்துக் ககாண்டி 

ருப்பதாக அவர்கள்  ம்புகின்றனர். உண்வமயும் அது தான். 

சாக்கியமுனியின் காலத்து சாதவன முவறவயத் தான் அவர்கள் 

அடிப்பவடயில் பின்பற்றுகிறார்கள். 

இந்த சீரவமக்கப்பட்ட ம ாயானம் சீனாவில் அறிமுகப் 

படுத்தப்பட்ட பின்னர் அது ஹவறூன்றி இன்று சீனாவில் 

ஹபாதிக்கப்படும் புத்த மதமாக ஆகியது. பார்க்கப் ஹபானால் அது 

சாக்கியமுனி காலத்து புத்த மதத்தினின்று முற்றிலும் ஹவறான 

கதாரு ஹதாற்றத்வத அவடந்துள்ளது. எல்லாஹம மாறி விட்டது, 

உவட தாிக்கும் முவறயிலிருந்து ஹபாதம் கபறும் முழுவம வவர, 

சாதவனப் பயிற்சி முவற எல்லாஹம மாறி விட்டது. ஆதி புத்த 

மதத்தில் சாக்கியமுனி மட்டுஹம அதன் ஸ்தாபகராக வழிபடப் 

பட்டார். இப்ஹபாவதய புத்த மதத்தில் அஹனக புத்தர்களும் 

மாகபரும் ஹபாதி சத்துவர்களும் இடம் கபறுகிறார்கள். பக்திக்கு 

பல புத்தர்கள் உாியவராகின்றனர். பல ததாகதர்கள் வழிபடப் 

                                                      
43
ம ாயானம்: கபாிய ஊர்தி புத்த மதம் 

44
 ீனயானம்: சிறிய ஊர்தி புத்த மதம் 
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படுகிறார்கள், அமிதாப புத்தர், வபஷஜ்ய குரு, மற்றும் வவஹராசன 

ததாகதர் ஆகிய பல புத்தர்கவள வழிபடும் ஒரு மதமாக புத்த மதம் 

மாறியுள்ளது. அதில் மாகபரும் ஹபாதிசத்துவர்களும் இருக்கிறார் 

கள். இவ்வாறாக, சாக்கியமுனி தமது காலத்தில்  ிறுவிய 

தனின்றும் முற்றிலும் மாறுபட்டகதாரு  ிவலவய புத்த மதம் 

அவடந்து விட்டது. 

இந்த காலகட்டத்தில் ஹபாதிசத்துவர்  ாகார்ஜுனர் ஹபாதித்த 

ரகசிய சாதவன முவறகயான்று ஹதான்றி மற்ஹறார் மாற்றத்வதக் 

ககாண்டு வந்தது. அது இந்தியாவிலிருந்து ஆப்கானிஸ்தானம் 

வழிஹய ஷின்ஜியாங்45 பகுதிக்கு வந்து சீனாவில் அறிமுகமாகியது. 

டாங்46 அரச பரம்பவர காலத்தில் அது  ிகழ்ந்தது. எனஹவ டாங் 

தாந்திாிகம் என்று வழங்கப்பட்டது. சீனாவில் கன்ஃபியூஷியஸ் 

ககாள்வகயின் தாக்கத்தின் காரணமாக, அச்சமயம் க றிமுவறகள் 

மற்ற  ாடுகளினின்றும் ஹவறு பட்டிருந்தது. இந்த ரகசிய சாதவன 

ஓர் ஆணும் கபண்ணும் இவணந்து கசய்யும் இரட்வட சாதவன 

முவறயாக இருந்தது, அப்ஹபாவதய சமூகம் அவத ஏற்கவில்வல. 

ஆகஹவ, டாங் பரம்பவரயில், ஹ்ஹவசாங் காலத்தில் புத்த மதம் 

ஒடுக்கப்பட்ட ஹபாது இந்த சாதவனயும் ஒழிக்கப் பட்டது. 

இவ்வாறு டாங் தாந்திாிகம் சீனாவிலிருந்து மவறந்தது. அஹத 

சமயத்தில் சீனாவிலிருந்து ஹதான்றியகதாரு தாந்திாிக முவற 

ஜப்பானுக்கு கசன்று தற்ஹபாது கிழக்கத்திய தாந்திாிகம் என்று 

வழங்கப்படுகிறது. எனினும் அதில் க்வான்டிங் 47  எனப்படும் 

தீட்வச முவற கவடப்பிடிக்கப் படுவதில்வல. தாந்திாிக சாத்திரத் 

தின் படி, இந்த தீட்வச கபறாமல் அந்த முவறவய பழகினால் 

தர்மத்வத திருடுவதற்கு ஒப்பாகும். அந்த  பர் ஹ ர்வழியில் வந்த 

சீடராகவும் கருதப்பட மாட்டார். இந்தியாவிலிருந்து ஹ பாளம் 

வழிஹய திகபத்தில் அறிமுகமான மற்கறாரு வவக சாதவன 
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ஷின்ஜியாங்: சீனாவின் வடஹமற்குப் பகுதியிலுள்ள ஒரு மா ிலம். 

46
டாங் அரச பரம்பவர: (கி.பி.618– கி.பி. 907) சீன வரலாற்றின் கபாற்காலம் எனக் 

கருதப் படுவது .  
47
க்வான்டிங்: ஆற்றவல உச்சந்தவலயுள் கபாழிந்து தீட்வசயளிக்கும் சடங்கு. 
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“திகபத்திய தாந்திாிகம்” என்று கூறப்படுகிறது. இது இன்றுவவர 

பரம்பவரயாக பயிலப்பட்டு வருகிறது. அடிப்பவடயில் இது தான் 

புத்த மதத்வதப் பற்றிய வரலாறு. அதனுவடய வளர்ச்சிவயயும் 

பாிணாமத்வதயும்  ான் சுருக்கமாகச் கசான்ஹனன். புத்த மத்தின் 

கமாத்த வளர்ச்சிப் ஹபாக்கில், ஹமலும் சில சாதவனப் பயிற்சி 

களான, சுத்தாவாஸ புத்த மதம், அவதம்சக புத்த மதம் மற்றும் 

ஹபாதிதர்மர்  ிறுவிய ஃகஜன் புத்த மதம் ஆகியவவ ஹதான்றின. 

சாக்கியமுனி அக்காலத்தில் கசான்னவத ஒருவாறு புாிந்து 

ககாண்டதன் அடிப்பவடயில் இவவகயல்லாம் எழுந்தன. இவவ 

கயல்லாம் சீர்திருத்தப் பட்ட புத்த தர்மத்வதச் ஹசர்ந்தவவ. புத்த 

மதத்தில் இது ஹபால் பத்துக்கு ஹமற்பட்ட சாதவன முவறகள் 

உள்ளன. இவவ எல்லாஹம மதமாக உருகவடுத்தன. ஆகஹவ 

இவவயவனத்தும் புத்த மதத்திற்குாியவவ. 

இந்த நூற்றாண்டில் ஹதான்றிய மதங்களில், இந்த 

நூற்றாண்டில் மட்டும் அல்ல, பல நூற்றாண்டுகளாக உலகின் பல 

பாகங்களில் ஹதான்றியுள்ள புதிய மதங்களில் கபரும்பாலானவவ 

ஹபாலி மதங்கள். கமய்ஞான  ிவலயவடந்த மகான்கள் அவனவ 

ருக்கும் அவரவருக்ககன்று தனி சுவர்க்கங்கள் உண்டு. அவர்கள் 

மக்களுக்கு வீடுஹபறு அளித்து இந்த சுவர்க்கங்களில் தான் 

ஹசர்த்துக் ககாள்கிறார்கள். சாக்கியமுனி, அமிதாப புத்தர், 

வவஹராசன ததாகதர் ஆகிய ஒவ்கவாருவருக்கும் மக்கவள 

உய்விப்பதற்காக சுவர்க்கங்கள் இருக்கின்றன.  மது ஆகாய 

கங்வகயில் நூற்றுக்கும் ஹமலாக இது ஹபான்ற சுவர்க்கங்கள் 

உள்ளன.  மது ஃபாலுன் தாஃபாவுக்கும் ஃபாலுன் சுவர்க்கம் 

இருக்கிறது. 

இந்த ஹபாலி மார்க்கங்ககளல்லாம் சீடர்களுக்கு எந்த 

இடத்தில் வீடுஹபறு அளிக்கும்? அவர்களால் மக்களுக்கு உய்வு 

அளிக்க முடியாது, ஏகனன்றால் அவர்கள் ஹபாதிப்பது ஃபா 

( ியதி) அல்ல. கதாடக்கத்தில் சிலருக்கு சனாதன மரபில் வந்த 

மதங்கவள கீழ்வமப்படுத்தும் அரக்கத் தனம் இருந்திருக்கவில்வல 

என்பது உண்வம தான். அவர்களும் ஹகாங் பூட்டவிழ்ந்து 
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கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் ஞானம் கபற்று சில தத்துவங்கவளயும் 

காணப் கபற்றார்கள் தான். ஆனாலும் மக்களுக்கு விஹமாசனம் 

அளிக்கும் அந்த கமய்ஞானியர்களினின்றும் அவர்கள் கவகுவாகப் 

பின் தங்கியவர்கஹள. தாழ்ந்த தளத்தில் இருந்த அவர்களும் ஒரு 

சில தத்துவங்கவள கண்டு ககாண்டனர். சாதாரண மக்களிடம் 

உள்ள சில குவறகவளக் கண்டு  ன்வமகவளச் கசய்யும் 

வழிகவளயும் கற்பித்தனர். முதலில் அவர்கள் மற்ற மதங்கவள 

எதிர்க்கவில்வல.  ாளவடவில் மக்கள் அவர்கவள  ம்பி அவர்கள் 

கூறுவவத மதித்து ஏற்றுக் ககாண்டார்கள். ஹபாகப் ஹபாக 

அவர்கள் மீது  ம்பிக்வக கூடியது. மதங்கவளக் காட்டிலும் 

அவர்களிடஹம பக்தி கசலுத்தினர். இதனால் அவர்கள் புகழிலும் 

சுய லத்திலும் பற்றுக் ககாண்டு தங்களுக்குப் பட்டங்கள் அளித்து 

ககௌரவிக்கத் தூண்டினர். அதன் பின் அவர்கள் புதிய மதத்வதத் 

கதாடங்கினர். இவவ எல்லாம் தீய மதங்கள் என்கிஹறன்  ான். 

மக்களுக்குத் தீங்கிவழக்காவிட்டாலும் மரபுவழி வந்த  ிவலயான 

மதங்களில் அவ ம்பிக்வக ஏற்படும் வவகயில் மக்களின் 

வாழ்க்வகயில் குறுக்கிட்டதனால் இவவ தீய மதங்கஹள. புராதன 

மதங்கள் மக்கவளக் காப்பாற்றும், ஆனால் இந்த மதங்கள் 

காப்பாற்றாது.  ாளவடவில் இவர்கள் கபடமாக தீய கசயல்களில் 

ஈடுபடுவார்கள். சமீபத்தில் சீனாவிலும் இது ஹபான்றவவ பல 

அறிமுகமாகியுள்ளன. க்வான்யீன் வழிபாட்டு வகுப்பினர்48 என்று 

கூறிக் ககாள்ளுபவர்களும் இதுஹபாலத் தான். எனஹவ, எல்ஹலாரும் 

கவனமாக இருங்கள். கிழக்கு ஆசிய  ாகடான்றில் இரண்டா 

யிரத்திற்கும் ஹமற்பட்ட இது ஹபான்ற வழிபாடுகள் இருக்கின்றன. 

கதன்கிழக்கு ஆசியாவிலும் மற்றும் சில ஐஹராப்பிய  ாடுகளிலும் 

எல்லா வவகயான மத  ம்பிக்வககளும் உண்டு. கவளிப்பவட 

யாகஹவ வசத்தான் வழிபாடு கசய்யும் ஒரு  ாடு கூட இருக்கிறது. 

இந்த தர்ம இறுதிக் கால கட்டத்தில் வந்துள்ள அரக்கர்கஹள 

இவர்கள் எல்லாம். தர்ம இறுதிக் காலம் என்பது புத்த மதத்திற்கு 

                                                      
48
க்வான்யீன் வழிபாட்டு வகுப்பினர்: கருவணக் கடவுளான அவஹலாகிஹதசுவர 

ஹபாதிசத்துவர் கபயாில் இயங்கும் வழிபாட்டு வகுப்பினர். 
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மட்டுமல்ல, மிக உயர்ந்த  ிவலயிலுள்ள பாிமாணம் ஒன்றின் 

கீழுள்ள பல பாிமாணங்களிலும் ஊழல் மலிந்து விட்டது. “தர்மம் 

முடிவவடந்தது” என்பது புத்த மதத்திற்கு மட்டுமல்ல, மனித 

சமுதாயத்திஹலஹய அறத்வதக் காக்கும் ஆன்மிகப் கபாறுப்பு 

என்பஹத அற்றுப் ஹபாய் விட்டது. 

ஒஹர ஒரு சாதவன முவறவயத் தான் பழக 

ஹவண்டும் 

ஒஹர ஒரு சாதவன முவறயில் மட்டுஹம ஈடுபட ஹவண்டும் என்று 

 ாம் ஹபாதிக்கிஹறாம். சாதவனவய எவ்வாறு கசய்கிறீர்களானா 

லும் அதில் ஹவறு எந்த சாதவன முவறயின் விஷயத்வதயும் 

கலந்து குழப்பக் கூடாது. புத்த மதத்வதச் ஹசர்ந்த சில பாமர 

மக்கள் புத்த தர்மத்வதயும் ஃபாலுன் தாஃபாவவயும் ஹசர்த்து 

சாதவன புாிகிறார்கள்.  ான் கசால்கிஹறன், கவடசியில்  ீங்கள் 

எவதயுஹம அவடய மாட்டீர்கள், ஏகனனில் யாருஹம உங்களுக்கு 

எவதயும் அளிக்க மாட்டார்கள்.  ாம் எல்ஹலாருஹம கபௌத்த 

பிாிவவச் ஹசர்ந்தவர்கள், எனஹவ ஷின்ஷிங் சீராக வவத்திருப்பது 

முக்கியமான விஷயம், அஹத சமயம் ஒரு தனிப்பட்ட சாதவன 

முவறயில் மட்டுஹம தான் கருத்தூன்றி பயிற்சி கசய்ய ஹவண்டும் 

என்பதும் முக்கியமாகிறது. உங்களுக்கு இருப்பது ஒஹர ஓர் உடம்பு 

தான். எந்த சாதவனமுவறயின் ஹகாங்வக உங்கள் உடல் 

வளர்க்கும்? உருமாற்றம் எப்படி சாத்தியமாகும்?  ீங்கள் எங்கு 

ஹபாக விரும்புகிறீர்கள்? எந்த சாதவன முவறவய  ீங்கள் பின் 

பற்றுகிறீர்கஹளா அதன் வழிஹய தான்  ீங்கள் கசன்றவடவீர்கள். 

சுத்தாவாஸ புத்த தர்மத்வத பழகுவீர்களானால்  ீங்கள் அமிதாப 

புத்தாின் சுகாவதி எனும் அறுதிப் ஹபாின்ப சுவர்க்கத்வதச் 

கசன்றவடவீர்கள். வபஷஜ்யகுரு புத்தாின் மார்க்கத்வதக் 

கவடப்பிடித்தால்  ீங்கள் வவடூாிய சுவர்க்கத்திற்குப் ஹபாவீர்கள். 

மதங்களில் கசால்லியிருப்பதும் இதுதான். அதாவது, “இரண்டாவது 

மார்க்கம் என்பது இல்வல.” 
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இங்கு  ாம் உண்வமயாக எடுத்துவரக்கும் பயிற்சி, ஆற்றவல 

உருமாற்றும் முழுவமயான வழிமுவறவயக் ககாண்டது. அது 

ஹதர்ந்கதடுத்துள்ள சாதவன மார்க்கத்வதஹய பின்பற்றிச் கசயல் 

படும். ஆக, எங்ஹக ஹபாய்ச் ஹசர ஹவண்டும் என்கிறீர்கள்? ஒஹர 

சமயத்தில் இரண்டு படகுகளில் கால் பதித்தால்  ீங்கள் எவதயும் 

அவடய முடியாது. சீஹகாங் பயிற்சிவய ஆலயத்து புத்த மத சாதவன 

முவறயுடன் கலக்கக் கூடாது என்பது மட்டுமல்ல, எந்தவித 

சாதவன முவறகளுக்கிவடயிஹலா சீஹகாங் பயிற்சிகளுக்கிவட 

யிஹலா மதங்களுக்கிவடயிஹலா விஷயங்கவள ஒன்ஹறாகடான்று 

கலக்கலாகாது. சாதவனப் பயிற்சி என்று வரும்ஹபாது ஒஹர 

மதத்துக்குள்ஹளஹய கூட பல்ஹவறு வழிமுவறகளுக்குள் பாிமாற்றம் 

கூடாது. ஒஹர ஒரு சாதவன மார்க்கத்வதத் தான் ஹதர்ந்கதடுக்க 

ஹவண்டும். சுத்தாவாஸ புத்த தர்மத்வதப் பின்பற்றினால் சுத்தா 

வாஸ புத்த தர்மத்தில் மட்டுஹம தான் சாதவன புாிய ஹவண்டும். 

தாந்திாிகத்வதப் பின்பற்றினால் தாந்திாிகத்தில் மட்டுஹம தான் 

சாதவன புாிய ஹவண்டும். ஃகஜன் மதத்வதக் பின்பற்றினால் 

ஃகஜன் மதத்தில் மட்டுஹம தான் சாதவன புாிய ஹவண்டும். 

இரண்டு படகுகளில் ஒஹர சமயத்தில் ஏறி, இவதயும் அவதயும் 

ஒன்றாக பயிற்சி கசய்ய  ிவனத்தால், எங்குஹம ஹபாய்ச் ஹசர 

மாட்டீர்கள். அதாவது, புத்த மதத்திற்குள்ஹளஹய கூட ஹவறு முவற 

கவளக் கலக்கலாகாது. கவவ்ஹவறு சாதவனகவள கலப்பது 

அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. புத்த மதத்திலும் சாதவனப் பயிற்சி 

யுடன் ஹகாங் விருத்தி கசய்ய ஹவண்டியிருக்கிறது. ஒருவருவடய 

ஹகாங் உருமாற்றம் அவருவடய சாதவனவயப் கபாறுத்துள்ளது. 

தனிப்பட்ட சாதவனமுவறவயப் பின்பற்றிஹய ஹகாங் உருமாற்றம் 

கசய்யப் படுகிறது. அத்துடன் கூட ஹகாங் உருவாக்கும் வழி முவற 

மற்ற பாிமாணங்களில்  வடகபறுகிறது. அந்த வழிமுவற மிகச் 

சிக்கலானது, நுட்பமானதும் கூட. தன்னிச்வசயாக சாதவனயில் 

ஹவறு எந்த வழிமுவறவயயும் கலக்க முடியாது. 

 ாம் கபௌத்த பிாிவில் சீஹகாங் பயிற்சி கசய்கிஹறாம் 

என்பவதக் ஹகள்விப்பட்டுச் சில புத்த மதத்து பாமரர்கள்  மது 
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சாதகர்கவள மதமாற்றம் கசய்வதற்காக மடாலயத்துக்கு 

அவழத்துச் கசல்கிறார்கள். இங்ஹக அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்கவாரு 

வருக்கும் கசால்லுகிஹறன், இது ஹபால் யாரும் கசய்யக் கூடாது. 

இதன் மூலம்  ீங்கள்  மது தாஃபாவவயும் புத்த தர்மத்தின் 

முவறவமகவளயும் அவமதிக்கிறீர்கள். அஹத சமயம் சாதகர்களுக் 

கும் இவடயூறு விவளவித்து அவர்கள் எதவனயும் அவடயாத 

வாறு கசய்கிறீர்கள். இவத அனுமதிக்க முடியாது. சாதவன 

என்பது ஒரு தீவிரமான விஷயம். ஒஹர சாதவன முவறயில் ஒரு 

மனதாய்  ின்று பயில ஹவண்டும். சாமானிய மக்களிவடஹய  ாம் 

ஹபாதிக்கும் இந்த முவற மதம் சார்ந்தது அல்லகவன்றாலும் இந்த 

சாதவனயின் இலக்கும் அதனுவடய இலக்ஹக தான். இரண்டுஹம 

ஹகாங் பூட்டவிழ்க்கும்  ிவல, கமய்ஞான  ிவல அவடதல், 

சாதவனவய  ிவறவு கசய்தல் ஆகியவற்வறஹய சாதிக்க 

முயல்கின்றன. 

தர்மம் முடிவுறும் காலம் கதாடங்கியதும் ஆலயங்களில் உள்ள 

துறவிகள் தங்கவளக் காத்துக் ககாள்ளஹவ சிரமப்படுவார்கள், 

யாராலும் கவனிக்கப் படாத புத்த மதத்துப் பாமரவரப் பற்றிச் 

கசால்ல ஹவண்டியஹதயில்வல என்று சாக்கியமுனி கூறியிருக்கி 

றார். உங்களுக்கு ஓர் ஆசான் இருப்பாரானால் அவரும் கூட ஒரு 

சாதகர் தான். அந்த ஆசான் உண்வமயாக சாதவன புாியவில்வல 

யானால் எவ்விதப் பயனும் இல்வல. இதயத்வதப் பண்படுத்தாமல் 

யாராலும் எவதயும் அவடய முடியாது. மத மாற்றம் என்பது 

சாமானிய மக்களின் ஒரு சடங்கு தான். மதம் மாறிய உடஹன 

கபௌத்த பிாிவின் அங்கத்தினர் ஆகி விட முடியுமா? புத்தர் 

உடஹன உங்கவள பாதுகாப்பாரா? அப்படி எதுவும் கிவடயாது. 

தினந்ஹதாறும் ரத்தம் கசிய தவலவய  ிலத்தில் முட்டி வணங்கினா 

லும் கட்டுக் கட்டாக ஊதுபத்தி ககாளுத்தினாலும் ஒரு பயனுமிராது. 

உண்வமயாகஹவ உங்கள் இதயத்வதப் பண்படுத்த ஹவண்டும். 

அதில் தான் பயனிருக்கும். தர்ம இறுதி காலம் கதாடங்கியதுஹம 

பிரபஞ்சத்தில் கபரும் மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு விட்டன. புனித 

வழிபாட்டுத் தலங்கள் கூட சீர் ககட்டு விட்டன. புத்த பிக்ஷுக்கள் 
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உட்பட, அசாதாரண ஆற்றல்கள் கபற்ற எல்ஹலாருக்கும் இந்த 

 ிவலவம பற்றித் கதாியும். தற்சமயம் கபாதுமக்களிவடஹய 

கவளிப்பவடயாக அறக றி மார்க்கத்வத உலகில் ஹபாதிப்பவன் 

 ான் மட்டுஹம. முன்கனப்ஹபாதும்  டந்திராத ஒன்வற  ான் 

கசய்திருக்கிஹறன். ஹமலும் இந்த தர்ம இறுதி கால கட்டத்தில் 

அவனவருக்குமாக கதவவ  ான் அகலத் திறந்து விட்டிருக்கிஹறன். 

இத்தவகய ஒரு வாய்ப்பு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு, ஏன் பத்தாயிரம் 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுவற கூட கிவடப்பதற்காியது.  ீங்கள் 

காப்பாற்றப்படுவீர்களா, அதாவது உங்களால் உண்முக சாதவன 

கசய்ய முடியுமா, என்பது உங்கள் வகயில் தான் இருக்கிறது.  ான் 

கசால்வது இந்த மாகபரும் பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஒரு தத்துவஹம. 

என்னுவடய ஃபாலுன் தாஃபாவவத் தான்  ீங்கள் பயில 

ஹவண்டும் என்று  ான் கசால்லவில்வல. ஒரு ககாள்வகவயத் 

தான்  ான் கசான்ஹனன். உண்முக சாதவன புாிய ஹவண்டும் 

என்று  ீங்கள்  ிவனத்தால் ஒஹர சாதவன மார்க்கத்வதத் தான் 

பின்பற்ற ஹவண்டும் என்கிஹறன். அப்படியில்லாவிட்டால் சாதவன 

கசய்யஹவ முடியாது. சாதவனஹய கசய்வதாக இல்வல என்றால் 

ஹவறு ஹபச்ஹச இல்வல. உண்வமயான சாதகர்களுக்கு மட்டுஹம 

இந்த ஃபா ஹபாதிக்கப் படும். எனஹவ, ஒஹர ஒரு சாதவன 

மார்க்கத்தில் ஒரு முவனப்புடன் இருக்க ஹவண்டும். ஹவறு 

சாதவனயின் கருத்துக்கவளக் கூட ஹசர்த்துக் ககாள்ளக் கூடாது. 

மனப்பயிற்சி எவதயும்  ாம் கற்பிப்பதில்வல, ஃபாலுன் தாஃபாவில் 

மன இயக்கங்களுக்கு இடஹம இல்வல. அதனால் யாரும் 

எந்தகவாரு எண்ணத்வதயும் அதில் ஹசர்க்கக் கூடாது. கண்டிப் 

பாக இவத கவனத்தில் ககாள்ள ஹவண்டும். துளியும் மன இயக்கம் 

கிவடயாது. கபௌத்த பிாிவு சூன்யத்வதயும் டாவ் பிாிவு 

இன்வமவயயும் ஹபாதிக்கிறது. 

ஒரு சந்தர்ப்பத்தில்  ாவலந்து கமய்ஞானிகளுடனும் அதி 

உன்னத  ிவலயவடந்த டாவ் மகான்களுடனும் என் மனம் 

பிவணக்கப் பட்டது. மிக உயர்ந்த  ிவல; அது ஹபான்ற உயாிய 

 ிவலவய சாதாரண மக்களால் கற்பவன கூட கசய்ய முடியாது. 
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என் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பவதப் பார்க்க அந்த 

மகான்கள் விவழந்தார்கள்.  ான் பல வருடங்கள் உண்முக 

சாதவன புாிந்துள்ஹளன். என் மனதிலுள்ளவத அறிய யாராலுஹம 

முடியாது. பிறாின் அசாதாரணத் திறன்கள் என்வன எட்ட 

முடியாது. இந்த மகான்கள்  ான் என்ன  ிவனக்கிஹறன் என்பவத 

அறிய விரும்பினார்கள். ஆகஹவ, எனது ஒப்புதலுடன் அவர்கள் 

என் மனவத தங்களுவடய மனங்களுடன் சிறிது காலத்திற்கு 

இவணத்தார்கள். அந்த இவணப்பிற்குப் பிறகு எனக்கு ஒரு 

வவகயில் அந்த  ிவல தாங்க முடியாததாக இருந்தது. 

என்னுவடய அக ிவல எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருந்தது அல்லது 

தாழ்ந்திருந்தது என்பதல்ல;  ான் சாமானிய மக்களிவடஹய 

இருந்து வருகிஹறன், மக்கவள மீட்கும் லட்சியத்தில் இன்னமும் 

முவனந்துள்ஹளன். மக்களின் உய்விற்காகஹவ என் இதயம் 

அர்ப்பணிக்கப் பட்டுள்ளது. ஆனால் அந்த மகான்கஹளா, 

அவர்களின் மனங்கள் எவ்வளவு அவமதியுடன் இருந்தன! 

அவர்களுவடய அந்த சாந்தம் அச்சுறுத்தும் அளவுக்கு  ிச்சலமாக 

இருந்தது. இவ்வளவு அவமதியுடன் ஒருவர் இருந்தால் 

பரவாயில்வல. ஆனால்  ான்வகந்து ஹபர்கள் இத்தவகய சாந்த 

 ிவலயில் உட்கார்ந்து ககாண்டிருக்கிறார்கள் என்றால்! உள்ஹள 

ஒன்றுஹம இல்லாத, அவசவற்ற  ீர் தடாகம் ஹபால் இருந்தது அது. 

என்னால் அவர்கவளப் பற்றி அனுமானிக்கஹவ இயலவில்வல, 

அந்த  ாட்களில் என் மனத்தில் சங்கடமும் ஒரு விசித்திரமான 

உணர்ச்சியும் ஏற்பட்டன. சாமானிய மக்களால் அவத கற்பவன 

கசய்யஹவா உணரஹவா முடியஹவ முடியாது. எவ்விதப் பற்றுதலும் 

அறஹவ இல்லாமல் கவறுவமயாக இருந்தது அது. 

உயர் ிவலகளில் சாதவன  டக்கும் ஹபாது அங்கு மனதிற்கு 

ஹவவலஹய இல்வல. ஏகனன்றால், சாதாரண மக்களுக்கான 

அடித்தளம் கட்டப் படும்  ிவலயில்  ீங்கள் இருந்த ஹபாஹத அந்த 

அடித்தளம் அவமக்கும் பணி  டந்து விட்டது. குறிப்பாக, 

உயர் ிவலவய அவடந்த பிறகு  மது சாதவன முவற தானாகஹவ 

 டக்கும் அவமப்புக் ககாண்டது.  மது உண்முக சாதவன 
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முற்றிலும் தானியங்கியாக  டப்பது. உங்கள் ஷின்ஷிங் ஹமம்பாடு 

அவடய அவடய உங்கள் ஹகாங் விருத்தி அவடயும்.  ீங்கள் 

உடற்பயிற்சிகவளக் கூட கசய்ய ஹவண்டாம். அந்த தானியங்கி 

இயக்கத்திற்கு வலுவூட்டஹவ உடற்பயிற்சி ஹதவவப்படுகிறது. 

தியானத்தில் அவசவின்றி அமர்வது எதற்காக? எந்த சலனமும் 

இல்லாத வூஹவ  ிவலவய அவடவதற்குத் தான். டாவ் பிாிவு பல 

உடற்பயிற்சிகவளயும் மனப்பயிற்சிகவளயும் மனத்தால் கசலுத்து 

வவதயும் கற்றுக் ககாடுப்பது உங்களுக்குத் கதாிந்திருக்கலாம். 

ஆனால் சீ–சக்தி  ிவலவயக் கடந்ததும் எதுவும் கிவடயாது; டாவ் 

பிாிவினர் எல்லாவித மனப் பயிற்சிகவள  ிறுத்தி விடுவார்கள்.  

சீஹகாங் பயிற்சியாளர் சிலரால் மூச்சுப் பயிற்சிவயஹயா மனப் 

பயிற்சிகவளஹயா விடஹவ முடிவதில்வல.  ான் அவர்களுக்கு 

கற்பிப்பது கல்லூாிப் பாடம், அவர்கஹளா ஆரம்பப் பள்ளிக் கூடப் 

பாடங்கவள – மனப் பயிற்சிகள், மனத்தால் கசலுத்துவது 

முதலானவவ பற்றிக் ஹகட்கிறார்கள். ஏற்கனஹவ அப்படி பழகிக் 

ககாண்டு விட்டார்கள். சாதவன என்றால் அப்படித் தான் இருக்க 

ஹவண்டும் என்று அவர்கள்  ிவனக்கிறர்கள். அது அப்படி அல்ல. 

அசாதாரண ஆற்றல்களும் ஹகாங் கசறிவும் 

உங்களில் பலருக்கு சீஹகாங்கின் கவலச் கசாற்கள் எவற்வறக் 

குறிக்கிறது என்பது பற்றிய கதளிவு இருப்பதில்வல. சிலர் 

இதனால் எப்ஹபாதும் குழப்பம் அவடகிறார்கள். அசாதாரண 

ஆற்றல்களும் ஹகாங் கசறிவு என்பதும் ஒன்ஹற தான் என்று 

அவர்கள்  ிவனக்கிறார்கள்.  மது ஷின்ஷிங்வகச் கசம்வமப் 

படுத்துவதாலும் பிரபஞ்சப் பண்ஹபாடு ஒத்துப் ஹபாவதாலும்  ாம் 

கபறும் ஹகாங்  மது கடவினால் உருவாகிறது. அது தான் 

ஒருவாின் படி ிவலயின் உயர்வவயும், ஹகாங் கசறிவின் வலிவம 

வயயும் மற்றும் சாதவனயின் பாிபக்குவ  ிவலவயயும்  ிர்ணயிக் 

கிறது. ஹகாங்கின் தீர்க்கமான பங்கு இது. இப்ஹபாது சாதவனயின் 

இந்தக் கட்டத்தில் சாதகருக்கு ஏற்படும் அனுபவங்கள் 

என்கனன்ன? அசாதாரணமானதும் இயற்வகவய மீறியதுமான 
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சில திறன்கள் ஏற்பட்டு வளரத் கதாடங்கும். இவற்வற சுருக்கமாக 

அசாதாரண ஆற்றல்கள் என்கிஹறாம். ஒருவாின்  ிவலவய 

ஹமம்படுத்தும் ஹகாங், இப்ஹபாது கசான்னது ஹபால், “ஹகாங் 

கசறிவு” எனப்படுகிறது. ஒருவாின்  ிவல உயர உயர அவருவடய 

ஹகாங் கசறிவும் அதிக வளம் கபறுகிறது, அசாதாரண ஆற்றல் 

களும் அதிக வலிவம கபறுகின்றன. 

அசாதாரண ஆற்றல்கள் எல்லாம் ஒருவருவடய உண்முக 

சாதவனயின் துவண விவளவுகஹள. அவவ சாதகருவடய படி 

 ிவலவயஹயா படி ிவலயின் உயர்வவஹயா அல்லது ஹகாங் 

கசறிவின் வலிவமவயஹயா காட்டுபவவ அல்ல. சிலருக்கு அவவ 

அதிகமாகவும் சிலருக்குக் குவறவாகவும் உண்டாகக் கூடும். 

ஹமலும், அவற்வறப் கபறுவது சாதவனயின் முக்கிய குறிக் 

ஹகாளாக கருதப்படுவதில்வல. உண்வமயான சாதவனப் பயிற்சி 

கசய்வதில் உறுதியுடன் இருப்பவரால் தான் அவற்வற அவடய 

முடியும். அப்படியும் அவற்வற அவடவவதஹய முக்கிய ஹ ாக்க 

மாகக் ககாள்ள முடியாது. சாதவனயில் பதமவடந்து  ீங்கள் 

அவற்வறப் கபறுவது எதற்காக? சாமானிய மக்களுக்கிவடயில் 

அவற்வற பிரஹயாகிக்க விரும்புகிறீர்களா? தன்னிச்வசப்படி 

சாதாரண மக்களிவடஹய அவற்வற உபஹயாகிக்க,  ிச்சயமாக 

உங்களுக்கு அனுமதி கிவடயாது.  ீங்கள் அவற்வற ஹவண்ட 

ஹவண்ட உங்களுக்குக் கிவடப்பது குவறந்து ககாண்ஹட ஹபாகும். 

ஏகனனில்  ீங்கள் ஒன்வற  ாடுகிறீர்கள்.  ாட்டம் ஒரு பற்றுதல் 

தாஹன! சாதவனயில் கசய்ய ஹவண்டியது பற்றுக்கவள ஒழிப்பஹத 

அல்லவா? 

அசாதாரண ஆற்றல் எதுவும் இல்லாமஹல எத்தவனஹயா 

சாதகர்கள் மிக உன்னத தளத்வத எட்டியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் 

தகுதிக்ஹகற்ப சாிவர  டந்து ககாள்ளத் கதாியாமலிருக்கக் கூடும், 

தவறுகள் இவழக்கக் கூடும் என்பதால் அவர்களுவடய ஆசான் 

அந்த சக்திகவள எல்லாம் பூட்டி வவத்து விடுவார். ஆகஹவ 

அசாதாரண ஆற்றல்கவளப் பயன்படுத்த அவர்களுக்கு அனுமதி 

இல்வல. இவ்வாறு அஹனகம் ஹபர் உண்டு. அசாதாரண ஆற்றல்கள் 
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மனத்தினால் கசலுத்தப்படுபவவ. தூக்கத்தில் ஒருவருக்கு கட்டுப் 

பாடு இல்லாமல் ஹபாகலாம். ஒஹர கனவில் ஹமலுலகு, மண்ணுலகு 

அவனத்வதயும் தவலகீழாக்கி விடக் கூடும். அப்படி  டக்க விட 

முடியாது. சாமானிய மக்களிவடஹய சாதவன புாிவதால் அற்புத 

ஆற்றல்கள் கபற்றவர்களுக்கு அவற்வற உபஹயாகிக்க அனுமதி 

யில்வல. கபரும்பாலும் அவவ எல்லாம் பூட்டிஹய வவக்கப் 

படுகின்றன. ஆனால் எப்ஹபாதும் அப்படிஹய தான் என்பதில்வல. 

மிக ஹ ாிய முவறயில்,  ன்றாக சாதவன கசய்பவர்கள் பலர் 

இருக்கிறார்கள். இவர்கள் தங்கவள  ன்கு கட்டுப்படுத்திக் 

ககாள்ளத் கதாிந்தவர்கள். சில ஆற்றல்கவளப் பயன்படுத்திக் 

ககாள்ள இவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. இது ஹபான்றவர்களிடம் 

விவளயாட்டாக அவற்வறக் காண்பிக்கும்படி ஹகட்டால் அதற்கு 

இவர்கள் இணங்கஹவ மாட்டார்கள். தம்வம  ன்றாக கட்டுப் 

படுத்திக் ககாள்ளத் கதாிந்தவர்கள் இவர்கள். 

தவலகீழ் சாதவனயும் ஹகாங் இரவல் 

கபறுவதும் 

சிலர் சாதவனஹய கசய்திருக்க மாட்டார்கள், அல்லது சீஹகாங்கில் 

ஏஹதனும் ஒரு சில விஷயங்கவள கற்றிருப்பார்கள். ஆனால் அவவ 

கயல்லாம் ஹ ாய்கவள  ீக்கவும் உடல்  லம் ஹபணவும் உதவும் 

பயிற்சிகஹள, அவவ உண்முக சாதவன ஆகாது. அதாவது, இவர் 

களுக்கு உண்வமயான ஹபாதவன எப்ஹபாதுஹம கிவடத்திருக் 

காது. அப்படி இருந்தும் ஒரு ாள் திடீகரன்று இரஹவாடிரவாக 

இவர்கள் ஹகாங் வரப் கபற்றிருப்பார்கள். இது ஹபான்ற ஹகாங் 

எங்கிருந்து வருகிறது என்பவதப் பற்றி ஹபசுஹவாம். இதில் பல 

வவக உண்டு. 

ஒன்று, தவலகீழ் சாதவன எனப்படுவது. தவலகீழ் சாதவன 

என்பது என்ன? உண்முக சாதவன பயில விரும்பும் சிலர் வயது 

முதிர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். ஆரம்பத்திலிருந்து சாதவன 

கசய்வதற்கு இவர்களுக்கு காலம் கடந்து ஹபாயிருக்கும். சீஹகாங் 
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பிரபலமாக இருந்த ஹபாது இவர்கள் தாமும் அவதப் பயில 

விரும்பினார்கள். இது ஹபான்ற பயிற்சியினால் பிறருக்கு  ன்வம 

உண்டாகும் அஹத சமயம் தாமும் முன்னுக்கு வரலாம் என்பது 

இவர்களுக்கு கதாியும். எனஹவ தம்வம ஹமம்படுத்திக் ககாள்ள 

சாதவன புாியும் விருப்பம் அவர்களுக்கு உண்டாயிற்று. சீஹகாங் 

பிரபலமாகிக் ககாண்டிருந்த அந்த  ாட்களில் சீஹகாங் ஆசான்கள் 

எல்ஹலாரும் சீஹகாங்வகப் பிரபலப்படுத்தினஹர ஒழிய ஹமல் ிவல 

களில் ஹபாதவன கசய்ஹவார் யாருஹம இருந்ததில்வல. இன்று 

வவர, கபாது மக்களுக்கு உண்வமயாகஹவ உயர் ிவலகளில் 

சாதவன கற்பிப்பது  ான்  மட்டுஹம. இரண்டாமவர் எவருமில்வல. 

தவலகீழ் சாதவனயில் ஈடுபடக் கூடிய எல்ஹலாரும் ஐம்பது 

வயதிற்கு ஹமலான முதியவர்கள். அவர்கள் பிறவியிஹலஹய 

 ல்லியல்பு ககாண்டவர்களாகவும் தங்கள் உடல்களில்  ல்ல 

அம்சங்கள் கபாருந்தியவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அவர்களுள் 

கபரும்பாஹலார் அந்த ஆசான்களுக்கு சீடர்களாகவும் வாாிசாகவும் 

ஆகக்கூடிய தகுதியுவடயவர்கள். ஆனால் இந்த முதிர்ந்த பிராயத்தில் 

உண்முக சாதவன புாிவது எளிதல்ல. இவர்களுக்கு எங்கிருந்து ஓர் 

ஆசான் கிவடப்பார்? ஆனால் உண்முக சாதவன புாிய ஹவண்டும் 

என்ற எண்ணம் உதித்தவுடஹனஹய இதயத்தில் அது கபான் ஹபால் 

ஒளிரத் கதாடங்குகிறது. பத்துத் திவசயிலும் உலவக அதிரச் 

கசய்கிறது. புத்த இயல்பு பற்றி மக்கள் கூறுகிறார்கள். அந்த புத்த 

இயல்பு தான் இவ்வாறு கவளிப்பட்டிருக்கிறது. 

உயர் ிவல கண்ஹணாக்கில் பார்க்கும் ஹபாது, ஓர் உயிர் 

மானிடராக இருப்பதற்காகத் ஹதான்றியது அல்ல. ஒருவருவடய 

உயிர் பிரபஞ்ச கவளியில் உண்டாக்கப்பட்டது; அது பிரபஞ்சப் 

பண்பான கஜன்–ஷான்–கரன் எனும் தத்துவத்ஹதாடு இவணந்தது. 

அதனுவடய இயல்ஹப கருவணயும் கனிவும் ககாண்டது. ஆனால் 

உயிர்களின் எண்ணிக்வக அதிகமாக ஆக சமூகத் கதாடர்புகள் 

ஏற்படலாயின; இதன் காரணமாகச் சிலர் சுய லத்தினால் ககட்டு 

உயர் ிவலயில்  ிவலத்திருக்க இயலாமலானார்கள். எனஹவ அவர் 

கள் கீழ் ிவலக்கு இறங்க ஹவண்டியதாயிற்று. அங்கும் ககட்டு 
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கீஹழ அடுத்த  ிவலக்கு இறக்கப்பட்டனர். இவ்வாறு அவர்கள் 

படிப்படியாகக் கீழிறங்கி இறுதியில் இந்த சாமானிய மானிட 

 ிவலக்குத் தள்ளப்பட்டார்கள். இந்த  ிவலயில் அவர்கள் முற்றிலு 

மாக அழிக்கப்பட்டிருக்க ஹவண்டும். ஆனால் அந்த உயர் ிவல 

கமய்ஞானியர் தம் அருள் மிகுந்த கருவணயினால் மற்றுகமாரு 

வாய்ப்புத் தர முடிகவடுத்து துன்பம் மிகுந்தகதாரு சூழலில் மனித 

குலம் உழன்று எழுவதற்கு என்று இத்தவகய ஒரு பாிமாணத்வத 

அவமத்துக் ககாடுத்தனர். 

ஹவறு பாிமாணங்களில், மக்களுக்கு  ம்முவடயது ஹபான்ற 

உடல் இராது. அவர்களால் எவடயின்றி எழவும், கபாிதாகஹவா 

சிறிதாகஹவா உருமாறவும் முடியும். ஆனால்  ம்முவடய இந்த 

பாிமாணத்திஹலா இது ஹபான்ற கபௌதிக உடஹல  மக்கு 

அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த உடலில்  ம்மால் குளிர், கவப்பம், 

கவளப்பு, பசி ஆகியவற்வறத் தாங்க முடியாது. துன்பம் தருவஹத 

இது.  ீங்கள் ஹ ாயுற்றால் துன்புறுகிறீர்கள். பிறவி, முதுவம, 

ஹ ாய் மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றினூஹட துன்புற்று  மது 

விவனப் பயவன அறுக்கிஹறாம். இவ்வாறு உழன்று  மது மூல 

 ிவலக்குத் திரும்புவதற்கான வாய்ப்பு  மக்கு அளிக்கப்பட்டுள்  

ளது. ஆகஹவ, மானிடர்கள் இவ்வாறு மாயப் புதிர் வவலக்குள் 

வந்து விழுந்துள்ளார்கள். இங்கு வந்து ஹசர்ந்த உடஹன அவர் 

களுக்கு இந்த கண்களிரண்டும் உருவாக்கி அளிக்கப்பட்டது. 

ஹவறு பாிமாணங்கவளயும் சடவுலகின் உண்வமவயயும் காண 

மாட்டாதவாறு இக்கண்கள் தடுக்கின்றன. உங்களுவடய மூல 

இயல்பிற்ஹக  ீங்கள் திரும்பிச் கசல்லக் கூடும் என்றால் கடினத் 

திலும் கடினமான இன்னலும் கூட ஹபாற்றப் படுவதாக ஆகி 

விடும். உண்முக சாதவனயில் ஈடுபட்டு மூல இருப்புக்கு 

சீக்கிரமாக திரும்ப ஹவண்டுமானால் இந்த மாயப் புதிர் வவலயில் 

இருந்து ககாண்டு கமல்ல கமல்ல கதளிவு கபற்று, எண்ணற்ற 

இடர்ப்பாடுகவள அனுபவிக்க ஹவண்டி இருக்கும். உங்கள் 

இயல்பு இன்னும் கீழிறங்கி விட்டாஹலா உங்கள் வாழ்வு அழிக்கப் 

பட்டு விடும். ஆக, மற்ற ஜீவன்களின் ஹ ாக்கில், மனிதப் 
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பிறவியாகஹவ இருந்து விடுவது வாழ்க்வகயின் ஹ ாக்கமல்ல. 

தனது உண்வமயான மூல இருப்பிற்குத் திரும்பிச் கசல்வஹத 

அதன் ஹ ாக்கம். ஒரு சாமானிய  பர் இவத உணருவதில்வல. 

சாமானிய மனிதர், சாதாரண சமூகத்தில் எப்படி முன்ஹனறலாம், 

எப்படி சுகமாக இருக்கலாம் என்று கணக்கிடும் பாமரர் தாஹன? 

வாழ்வில் சுகம் அதிகமாக சுய லமும் அதிகாிக்கிறது. ஹதவவகள் 

கபருகப் கபருக பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து மானிடர் விலகிக் 

ககாண்ஹட ஹபாகின்றனர். இப்படியாக அழிவவ ஹ ாக்கி விவர 

கின்றனர். 

உயர் ிவலயின் கண்ஹணாட்டத்தில்,  ீங்கள் முன்ஹனறுவதாக 

 ிவனத்துக் ககாண்டிருப்பது உண்வமயில் பின்னவடவு தான். 

அறிவியல் வளருகிறது,  ாம் முன்ஹனறிக் ககாண்டிருக்கிஹறாம் 

என்று தான் மனித இனம்  ிவனத்துக் ககாண்டிருக்கிறது. ஆனால் 

உண்வமயில் அது பிரபஞ்ச  ியதிவயத் தான் அனுசாிக்கிறது. 

எட்டுக் கடவுளர்49களில் ஒருவரான ஜாங் க்வாஹலாவ் ஒரு முவற 

தனது கழுவதயில் ஏறி பின்ஹனாக்கிப் பயணித்தார். அவர் ஏன் 

அப்படிச் கசய்தார் என்பவதச் சிலஹர அறிவார்கள். முன்ஹனாக்கிச் 

கசல்வது என்பது பின்னவடவது தான் என்பது அவருக்குத் 

கதாியும். எனஹவ தான் அவர் தமது கழுவதவயப் பின்ஹனாக்கிச் 

கசலுத்தினார். ஆகஹவ, உண்முக சாதவன கசய்ய ஹவண்டு 

கமன்று மக்கள் விரும்பினால் அந்த  ல்லிதயத்வதக் கண்டு 

கமய்ஞானம் கபற்ற மகான்கள் எவ்வித  ிபந்தவனயுமின்றி 

அவர்களுக்குக் வக ககாடுக்க முன்வருவர். இஹதா, இன்று 

சாதகர்கள்  ீங்கள் இங்ஹக உட்கார்ந்து ககாண்டிருக்கிறீர்கஹள, 

அப்படித் தான். உண்முக சாதவன புாிய  ீங்கள் விரும்பினால் 

எவ்வித  ிபந்தவனயுமின்றி  ான் உங்களுக்கு உதவி கசய்ஹவன். 

ஆனால் ஹ ாவய குணப்படுத்திக் ககாள்ள ஹவண்டுகமன்ஹறா, 

அல்லது சாதாரண மக்கவளப் ஹபால் ஹவறு எவதஹயனும் அவடய 

ஹவண்டுகமன்று  ிவனத்தாஹலா  ான் எதுவும் கசய்வதிற்கில்வல. 

                                                      
49
எட்டுக் கடவுளர்: சீன வரலாற்றில் புகழ் கபற்ற டாவ் கதய்வங்கள். 
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ஏன் கதாியுமா?  ீங்கள் சாதாரண மனிதர்கள் ஹபால் இருக்க 

 ிவனக்கிறீர்கள். சாதாரண மனிதர்கள் பிறவி, முதுவம, ஹ ாய்க ாடி 

மற்றும் மரணம் என இவற்வற எல்லாம் கடந்து கசல்லத் தான் 

ஹவண்டும், எல்லாவற்றிற்குஹம முன்விவனத் கதாடர்பு உண்டு, 

அதில் குறுக்கிடுதல் கூடாது. உண்முக சாதவன கசய்ய 

ஹவண்டுகமன்று உங்கள் வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் விதிக்கப் 

பட்டிருக்கவில்வல, ஆனால் இப்ஹபாது  ீங்கள் சாதவன கசய்ய 

விரும்புகிறீர்கள், அதற்ஹகற்ப உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்வகவய 

மாற்றியவமக்க ஹவண்டும். அதனால் உங்கள் உடவல சீர்திருத்த 

அனுமதியுண்டு. 

ஒருவர் உண்முக சாதவன கசய்வதில் ஆர்வம் ககாண்டால் 

கமய்ஞானியர் அதவனக் கண்டு அதன் அருவமவய மதிப்பார்கள். 

ஆனால் அவருக்கு அவர்களால் எப்படி உதவ முடியும்? அவரும் 

தமக்ககன ஓர் ஆசாவன எங்ககன்று ஹதடுவார்? அத்துடன் 

வயதும் ஐம்பதுக்கு ஹமலாகி விட்டது. அந்த கமய்ஞானியரால் 

இவர்களுக்கு ஹபாதிக்க முடியாது, ஏகனனில் இங்ஹக கவளிப் 

பட்டு அவருக்கு  ியதிவயயும் உடற்பயிற்சிகவளயும் அவர்கள் 

கற்றுத் தருவார்களானால் அவர்கள் ஹமலுலக ரகசியங்கவள 

கவளிப்படுத்தியதாகும். அப்படிச் கசய்தால் அவர்கள்  ிவலஹய 

கீழிறங்கி விடும். தவறு கசய்ததனால் தான் மக்கள் இந்த மாயப் 

புதிர் வவலயில் வீழ்ந்துள்ளார்கள். இங்ஹகஹய தான் அவர்கள் 

சாதவன புாிந்து இவடயறாமல் முன்ஹனறிய வண்ணம் கதளிவு 

கபற ஹவண்டும். ஆகஹவ அந்த மகான்கள் அவர்களுக்கு ஹபாதிக்க 

முடியாது. ஒரு புத்தர் பிரத்தியட்சமாகி அவர்களுக்கு ஹபாதிக்க 

முன்வருவாரானால் மன்னிக்க முடியாத ககாடுஞ்கசயல் புாிந்த 

வர்கள் எல்ஹலாரும் தாங்களும் சாதவன பயில வந்து விடுவார்கள். 

எல்ஹலாருக்குஹம  ம்பிக்வக பிறந்து விடும். பிறகு மக்களுக்கு 

ஞானம் கபற என்ன இருக்கிறது? கமய்ஞானம் கபறுவது என்ற 

ஒன்று இருக்கஹவ இருக்காது. மக்கள் தம் கசயலாஹலஹய இந்த 

மாயப் புதிர் வவலயில் வந்து விழுந்துள்ளார்கள். அவர்கள் 

அகற்றப் பட ஹவண்டியவர்கஹள. மாயப் புதிர் வவலயில் இருந்து 
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உங்கள் மூல இருப்பிற்குத் திரும்பிச் கசல்ல மறு வாய்ப்பு 

ககாடுக்கப் பட்டுள்ளது. உங்களால் திரும்ப முடியும் என்றால் 

பிவழத்தீர்கள். முடியாவிட்டாஹலா சம்சாரம் என்னும் பிறவிச் 

சுழற்சியில் சிக்கிச் சுழன்று ககாண்ஹட இருக்க ஹவண்டும் அல்லது 

அகற்றப்பட ஹவண்டும். 

ஒருவரது பாவத அவராஹலஹய தீர்மானிக்கப் படுகிறது. 

சாதவன கசய்ய ஹவண்டுகமன்று ஒருவர் விரும்பும் ஹபாது என்ன 

 டக்கிறது? அதற்கு அவர்கள் ஒரு வழி கண்டு பிடித்திருக்கின்றனர். 

அந்த சமயம் சீஹகாங் பிரபலமாக இருந்தது. அது பிரபஞ்ச 

கவளியின் சூழலில்  ிகழும் ஒரு மாற்றமாகவும் இருந்தது. இந்த 

சூழலுக்குத் துவண புாிய அந்த ஞானியர் இந்த  பாின் ஷின்ஷிங் 

தகுதியின்படி ஒரு கமல்லிய குழாய் மூலம் இவருக்கு ஹகாங் 

கசலுத்துவார்கள். குழாவயத் திருப்பியதும் தண்ணீர் வருவது 

ஹபால் அந்த சக்தி வரும். அவர் ஹகாங் கவளியிட விரும்பினால் 

ஹகாங் கவளி வரும். ஆனால் அது அவருவடய கசாந்த சக்தி 

அல்லாததால் தன்னிடமிருந்து அவரால் அவதச் கசலுத்த 

முடியாது. அப்படித்தான் அது. இது தான் “தவலகீழ் சாதவன” 

என்பது. ஹமலிருந்து கீழாக ஒருவர் தனது சாதவனவய  ிவறவு 

கசய்யும் வழி இது. 

சாதாரணமாக,  ாம் கீழிருந்து ஹமல் ஹ ாக்கி ஹகாங் பூட்டவிழும் 

வவர அல்லது சாதவன  ிவறவுறும் வவர, கவடசி வவர 

கசல்ஹவாம். கீழிருந்து ஹமல் ஹ ாக்கி சாதவன கசய்ய அவகாசம் 

இல்லாத முதியவர்களுக்காக தவலகீழ் சாதவன ஏற்பட்டது. 

ஹமலிருந்து கீழ்வவர சாதவன கசய்வது விவரவில் முடியக் 

கூடியது. இது அந்த கால கட்டத்தில் உருவாக்கப் பட்ட  ிகழ்வு. 

அந்த  பாின் ஷின்ஷிங் தரம் மிகவும் உயர்வாக இருக்க 

ஹவண்டியது அவசியம். அவருவடய ஷின்ஷிங் தகுதிவய மதித்ஹத 

ஹகாங் அளிக்கப் பட்டுள்ளது. இதன் ஹ ாக்கம் என்ன? பிரபஞ்ச 

சூழ் ிவலயுடன் ஒத்துப் ஹபாவதற்காக இது ஏற்பட்டது. இந்த  பர் 

ஒரு  ற்கசயல் கசய்யும் ஹபாது இன்னல்கவளயும் கூடஹவ ஏற்க 

ஹவண்டியதாக இருக்கும். ஏகனனில் சாமானிய மக்களிவடயில் 
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இருக்கும் ஹபாது பல்ஹவறு மானிடப் பற்றுதல்கள் குறுக்கிடும். 

இவர் ஒருவாின் ஹ ாவய குணப்படுத்திய ஹபாது அவர் அவத 

கமச்சிப் ஹபச மாட்டார். அவருவடய உடலிலிருந்த ஹகடுகள் 

அவனத்வதயும் இவர்  ீக்கியிருப்பார், இந்த அளவு ஹ ாய்க்குச் 

சிகிச்வச அளித்தும் அந்த சமயத்தில் அதன் விவளவு கவளிப் 

பவடயாகத் கதாியாமல் இருக்கலாம். எனஹவ அந்த ஹ ாயாளி 

அதிருப்தியுற்று இவருக்கு  ன்றி கதாிவிக்காதஹதாடு தான் 

ஏமாற்றப் பட்டதாகச் கசால்லுவார். இம்மாதிாி பிரச்சிவனகளால் 

மன உவளச்சல் ஏற்படும். இவர் சாதவன கசய்து முன்ஹனற 

ஹவண்டும் என்பதற்காகஹவ இவருக்கு அந்த சக்தி அளிக்கப் 

பட்டது,  ற்கசயல்கள் கசய்வதன் மூலம் தனது அசாதாரண 

ஆற்றல்கவள வளர்த்துக் ககாண்டு தனக்குாிய ஹகாங் சக்திவயயும் 

ஈட்டிக் ககாள்ள முடியும். ஆனாலும், சிலர் இதன் தாத்பாியத்வத 

அறிய மாட்டார்கள். இது ஹபான்றவர்களுக்கு  ியதிவய ஹபாதிக்க 

முடியாது என்று  ான் கசான்ஹனனல்லவா? இவராக புாிந்து 

ககாண்டால்  ல்லது. இது ஞானம் கபற்றுத் கதளிய ஹவண்டிய 

விஷயம். புாிந்து ககாள்ளவில்வல என்றால் எதுவும் கசய்ய 

முடியாது. 

சிலருக்கு அந்த சக்தி வரப் கபற்றதும் தூக்கத்தில் திடீகரன்று 

உடல் முழுவதும் கவப்பம் உண்டாகி ஹபார்வவவயக் கூட 

ஹபார்த்துக் ககாள்ள முடியாதபடி ஆகும். காவலயில் எழுந்ததும் 

அவர்கள் வக வவக்கும் இடத்திகலல்லாம் ஒரு மின் அதிர்வவ 

உணர்வார்கள். தங்களுக்கு ஒரு சக்தி வந்திருப்பவத அவர்கள் 

அறிவார்கள். யாருக்ஹகனும் உடலில் எங்காவது வலி ஏற்பட்டால் 

இவர்களுவடய வக பட்டால் அது சாியாகி விடும். இதன் பிறகு 

தங்களுக்கு சக்தி இருப்பவத உணர்வார்கள். சீஹகாங் ஆசான் 

என்று வீட்டு வாயிலில் கபயர்ப் பலவகயும் கதாங்கி விடும். 

தம்வம சீஹகாங் ஆசானாக அறிவித்து சிகிச்வச கதாடங்குவர். 

ஆரம்பத்தில் இவர்  ல்லவராகஹவ இருப்பார். ஹ ாயாளிகவள 

குணப்படுத்தியதும் அவர்கள் இவருக்கு பணமும் பாிசுகளும் 

அளிப்பார்கள். ஆனால் இவர் அவற்வற ஏற்றுக் ககாள்ள 
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மறுப்பார். ஆனால் சாதாரண மனித சமுதாயத்தின் சாயக் 

ககாப்பவர மூலம் கவற படிவதிலிருந்து இவரால் தப்ப முடியாது. 

இந்த தவலகீழ் சாதவன கபற்றவர்கள் முவறப்படி ஷின்ஷிங் பண் 

படுத்துவவதப் பயின்றிராததால் தமது ஷின்ஷிங் தரத்வதக் 

காத்துக் ககாள்வது இவர்களுக்கு மிகவும் கடினம்.  ாளவடவில் 

இவர் பாிசுகவளப் ஏற்றுக் ககாள்ளத் கதாடங்குவார். முதலில் சிறு 

பாிசுகவளயும் பின்னர் கபாிய பாிசுகவளயும் ஏற்றுக் ககாள்வார். 

அதன் பின், பாிசுகள் குவறவாக இருந்தால் மனத்தாங்கலும் 

உண்டாகும். கவடசியாக, “ஏன்  ீங்கள் கபாருள்கவளக் 

ககாடுக்கிறீர்கள், பணமாகக் ககாடுங்கஹளன்!” என்பார். பணம் 

குவறவாக இருந்தால் திருப்தியுற மாட்டார். காது  ிரம்ப 

தன்வனப் பற்றிய புகழ்ச் கசாற்கவளக் ஹகட்டு மகிழும் அவர் 

ஹ ர்வமயான பிற சீஹகாங் ஆசான்கவள மதிக்க மாட்டார். 

தன்வனப் பற்றித் தவறாக யாஹரனும் ஹபசினால் தாங்க மாட்டார். 

இவருவடய புகழாவச, சுய லம் ஆகிய பற்றுக்கள்  ன்கு வளர்ந்து 

விட்டன. தான் எல்ஹலாவரயும் விட ஹமலானவர், சிறந்தவர் என்ற 

எண்ணம் வந்து விட்டது. சாதவன கசய்வதற்காகஹவ தனக்கு சக்தி 

அளிக்கப்பட்டவத உணராமல் சீஹகாங் ஆசானாகி கபரும் 

கபாருள் ஈட்டுவதற்காகஹவ தனக்கு சக்தி அளிக்கப் பட்டுள்ளதாக 

மதிமயங்குவார். புகழ், கபாருள் மீது பற்று வந்ததுஹம ஒருவாின் 

ஷின்ஷிங்  ிவல சாிந்து விடும். 

ஒருவாின் ஷின்ஷிங்  ிவலயளஹவ அவருவடய ஹகாங் 

 ிவலயும் இருக்கும் என்று  ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். ஷின்ஷிங் 

 ிவல இறங்கி விட்டால் ஹகாங் அளிக்கப்படும் அளவும் குவறந்து 

விடும். ஏகனனில் ஷின்ஷிங் அளவிற்கு தக்கபடி தான் ஹகாங் 

அளிக்கப்படும். ஹகாங்  ிவல ஷின்ஷிங்  ிவலயளவு தான். 

புகழிலும் சுய லத்திலும் எவ்வளவு பற்று உள்ளஹதா அவ்வளவுக்கு 

அவர்களுவடய  ிவல தாழ்ந்து சாமானிய மக்களிவடஹய இறங்கி 

வந்து விடுவார்கள். அவர்களுவடய ஹகாங்கும் அதற்ஹகற்ப 

குவறந்து விடும். கவடசியில் அவர்கள் அடிமட்டத்திற்கு இறங்கி 

விட்டால் அவர்களுக்கு இனி ஹகாங் கிவடப்பதும்  ின்று விடும். 
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இப்படி ஹகாங் இல்லாமலாகி விடுவார்கள். சில ஆண்டுகளுக்கு 

முன்பு இது ஹபான்ற மக்கள் கணிசமாக இருந்தார்கள். கபரும் 

பாஹலார் ஐம்பது வயது கடந்த கபண்மணிகள். யாாிடமிருந்தும் 

ஹ ாிவடயாக பயிலாமல் தானாக சீஹகாங் பழகிக் ககாண்டிருக்கும் 

வயதான ஒரு கபண்மணிவய  ீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஒரு 

ஹவவள ஏஹதா ஒரு சீஹகாங் வகுப்பில் உடல்  லத்துக்கும் சிகிச்வச 

கசய்யவும் சில பயிற்சிகவளக் கற்றிருக்கலாம். திடீகரன ஒரு  ாள் 

அவருக்கு ஹகாங் கிவடத்திருக்கும். ஆனால் அவருவடய ஷின் 

ஷிங் சீர்ககட்டு புகழ் மீதும், சுய லத்திலும் பற்றுதல் வந்து 

விட்டால் அவருவடய  ிவல தாழ்ந்து விடும். கவடசியில் ஒன்று 

மற்றுப் ஹபாய் ஹகாங்கும் மவறந்து விடும். இது ஹபால்  ிவல 

தாழ்ந்து ஹபாய்விட்ட தவலகீழ் சாதவன புாிந்தவர்கள் பலர் இன்று 

உள்ளனர். மிகச் சிலராஹலஹய கதாடர முடிகிறது. இது ஏன்? 

அந்தப் கபண்மணி சாதவன கசய்வதற்காகஹவ தனக்கு சக்தி 

அளிக்கப் பட்டுள்ளகதன்பவத அறியாமல் கபாருளீட்டி புகழ் 

கபற்று சீஹகாங் ஆசான் ஆவதற்காகஹவ தனக்கு அந்த சக்தி 

அளிக்கப் பட்டதாக தவறாக எண்ணி விட்டார். உண்முக 

சாதவனக்காகஹவ அது அளிக்கப் பட்டிருந்தது. 

இனி, “ஹகாங் இரவல் கபறுவது” என்பகதன்ன? இதற்கு 

வயது வரம்பு கிவடயாது. ஆனால்  ல்ல ஷின்ஷிங் தரம் இருக்க 

ஹவண்டியது அவசியம். உண்முக சாதவன புாிவதற்கு சீஹகாங் வழி 

கசய்யும் என்பது இந்த  பருக்குத் கதாியும். உண்முக சாதவன 

கசய்ய ஹவண்டும் என்ற ஆர்வமும் இவருக்கு இருக்கும். சாதவன 

கசய்ய மனம் இருந்தாலும் அதற்கு ஆசான் எங்கிருந்து கிவடப் 

பார்? சில ஆண்டுகளுக்கு முன் உண்வமயான சீஹகாங் ஆசான்கள் 

சிலர் இருக்கஹவ கசய்தார்கள். ஆனால் ஹ ாய்கவளத் தீர்க்கவும் 

உடல்  லம் ஹபணவும் மட்டும் தான் அவர்கள் கற்றுக் 

ககாடுத்தார்கள். உயர் ிவலயில் சாதவன ஹபாதிக்கவில்வல. 

அவ்வாறு ஹபாதிப்பவர்கள் யாருஹம இல்வல. 
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ஹகாங் இரவல் பற்றி கூறுமுன் இங்கு  ான் மற்கறாரு விஷயம் 

பற்றிச் கசால்ல ஹவண்டும். மனிதருக்கு பிரதான உணர்வு50 (ஜூ 

யுவன்ஷன்) தவிர துவண உணர்வும்51 (ஃபூ யுவன்ஷன்) உண்டு. 

சிலருக்கு ஒன்றுக்கும் ஹமற்பட்டு இரண்டு, மூன்று,  ான்கு 

அல்லது ஐந்து துவண உணர்வுகள் கூட இருப்பதுண்டு. இந்த 

துவண உணர்வின் பாலினம் அந்த  பருவடய இனமாகஹவ 

இருக்க ஹவண்டுகமன்பதில்வல, சில ஆணாகவும் சில கபண்ணாக 

வும் இருக்கக் கூடும். பிரதான உணர்வின் பாலினமும் கூட அந்த 

 பாின் கபௌதிக உடலினுவடயதாக இருக்க ஹவண்டும் என்ப 

தில்வல. பல ஆண்களின் பிரதான உணர்வு கபண்ணினமாகவும் 

பல கபண்களின் பிரதான உணர்வு ஆணினமாகவும் இருப்பவத 

 ாம் கண்டுள்ஹளாம். இது டாவ் பிாிவில் கூறியுள்ளவதப் ஹபால் 

அண்ட சராசரத்தில் ஏற்படும் மாறுதலுக்ஹகற்ப, யீன் மற்றும் 

யாங் 52  ஆற்றல்களின் விகிதங்கள் மாற்றிப் ஹபாடப்பட்டு யீன் 

வளவமயிலும் யாங் சாிவிலும் காணப்படுகிறது. 

துவண உணர்வு சாதாரணமாக பிரதான உணர்வின்  ிவலவய 

விட உயர் ிவலயிலிருந்து வருகிறது. குறிப்பிட்ட சிலருக்கு அவர் 

களுவடய துவண உணர்வு மிக உயர் ிவலயிலிருந்து வருவதாக 

இருக்கிறது. இந்த துவண உணர்வு என்பது ஆக்கிரமிக்கும் ஆவி 

அல்ல. தாயின் கருவிலிருந்து  ீங்கள் பிறக்கும் ஹபாது அதுவும் 

கூடஹவ பிறக்கிறது. உங்கள் கபயராஹலஹய அதுவும் அறியப் 

படும். உங்களுவடய ஒரு பகுதிஹய அது. சாதாரணமாக, ஒரு 

மனிதன் ஏஹதனும் சிந்திக்கும் ஹபாஹதா அல்லது எவதயும் கசய்யும் 

ஹபாஹதா அவனுவடய பிரதான உணர்வு தான் அது பற்றி 

தீர்மானிக்கிறது. இந்த பிரதான உணர்வு எதுவும் தவறு கசய்து 

                                                      
50
பிரதான உணர்வு: பிரதான ஆன்மா அல்லது முக்கிய உணர்வு என்றும் கூறலாம். 

51
துவண உணர்வு: துவண ஆன்மா என்றும் கூறலாம். 

52
 யீன்–யாங்: டாவ் தத்துவப்படி எல்லாவற்றிலும் காணப்படும், ஒன்றிலிருந்து 

விலகிய மற்கறான்றாய் இருந்தும் ஒன்வறகயான்று பூர்த்தி கசய்யும் சக்திக் கூறுகள். 

உதாரணமாக, கபண்பாலும்(யீன்) ஆண்பாலும்(யாங்). உடலின் ஹமற்பகுதியும் 

(யாங்) கீழ்பகுதியும்(யீன்). 
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விடாதபடி துவண உணர்வு தன்னால் இயன்ற வவர தடுக்க 

முயற்சி கசய்யும். ஆனால் பிரதான உணர்வு பிடிவாதமாக இருந் 

தால் அதனால் எதுவும் கசய்ய இயலாது. துவண உணர்வு 

சாதாரண மனித சமுதாயத்வதக் கண்டு மயங்கி விடுவதில்வல, 

ஆனால் பிரதான உணர்ஹவா எளிதில் ஏமாந்து விடும். 

சில துவண உணர்வுகள் மிகவும் உயர் ிவலயிலிருந்து 

வருபவவ. அவவ சாதவனயில் பாிபக்குவ  ிவலவய அவடயும் 

தருவாயில் கூட இருக்கலாம். இந்தத் துவண உணர்வு உண்முக 

சாதவன கசய்ய ஆர்வமுறும். ஆனால் பிரதான உணர்வு விரும் 

பாத பட்சத்தில் அதனால் எதுவும் கசய்ய இயலாது. சீஹகாங் 

மிகவும் பிரபலமாக இருந்த ஒரு சமயத்தில் பிரதான உணர்வும் 

சாதவன கசய்ய விரும்புகிறது என்று வவத்துக் ககாள்ஹவாம். 

உயர் ிவலயில் சாதவன கசய்ய ஹவண்டும் என்ற எண்ணம் 

மிகவும் தூய்வமயானதும் எளிவமயானதும் கூட. புகழாவசஹயா, 

ஆதாயம் ஹதடுவஹதா அங்கு இல்வல. துவண உணர்வு அதனால் 

மிகவும் உவவகயவடகிறது. “சாதவன கசய்ய ஹவண்டுகமன்ற 

ஆர்வம் எனக்கு உண்டு, ஆனால் என்னால் தீர்மானம் கசய்யவும் 

முடியாது. இப்ஹபாஹதா  ீஹய சாதவன கசய்ய விரும்புகிறாய், 

எனக்கும் அதுதாஹன ஹவண்டும்!” ஆனால் ஆசானுக்கு எங்ஹக 

ஹபாவது? துவண உணர்வு திறன் மிக்கது. ஆவகயால் முற்பிறவி 

யில் தான் அறிந்திருந்த ஒரு மகா ஞானிவயக் காண்பதற்காக 

சாதகாின் உடவல விட்டு கவளிஹயறுகிறது. சில துவண உணர்வு 

கள் மிகவும் உயர் ிவலயிலிருந்து வருபவவ. ஆதலால் உடவல 

விட்டு அவற்றால் கவளிஹயற முடியும். ஹமஹல கசன்றவடந்ததும் 

தனது சாதவன புாியும் விருப்பத்வதயும் அதற்காக ஹகாங் இரவல் 

கபற ஹவண்டும் என்பவதயும் கதாிவிக்கிறது. மகா ஞானியும் 

மனங்கனிந்து தயக்கமின்றி உதவி புாிய இணங்குகிறார். 

இவ்வாறாக அந்தத் துவண உணர்வு ஹகாங் இரவல் கபறுகிறது. 

இந்த ஹகாங் ஒரு குழாய் வழியாக சக்திக் கற்வறயாகப் பரவும். 

இரவல் தரப்படும் சிலவவக ஹகாங், முழு அவமப்புடஹனயும் 

இருந்து,  அசாதாரண ஆற்றல்கவளயும் சுமந்து வரக் கூடும். 
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இவ்வாறாக, அந்த சாதகர் அசாதாரண ஆற்றல்கவளயும் 

கூடஹவ கபறுகிறார்.  ான் முன்பு கூறியது ஹபால அந்த சாதகர் 

இரவில் தூங்கிக் ககாண்டிருக்கும் ஹபாது கவம்வமயாக உணருவார். 

காவலயில் எழுந்ததும் தனக்கு ஆற்றல் உண்டாகியிருப்பவத 

அறிவார். அவர் எங்ஹக வகவய வவத்தாலும் ஒரு மின் அதிர்வு 

ஏற்படும். அவரால் இப்ஹபாது பிறாின் ஹ ாய்கவள குணப்படுத்த 

முடியும். தனக்கு ஓர் ஆற்றல் வந்துள்ளது அவருக்குத் கதாியும். 

ஆனால் அது எங்கிருந்து வந்தது என்பது பற்றித் கதாியாது. 

பிரபஞ்ச கவளியிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்று ஊகிப்பார். 

அவருவடய துவண உணர்வு எதுவும் கதாிவிக்காது. ஏகனனில் 

அது தாஹன சாதவன கசய்திருக்கிறது! தான் சக்தி கபற்றிருப்பது 

மட்டுஹம அவருக்குத் கதாியும். 

கபாதுவாக, சக்திவய இரவல் கபறுவதற்கு வயது வரம்பு 

ஏதும் கிவடயாது. இரவல் கபற்றவாில்  ிவறய இளம் வயதினர் 

இருந்தனர், இருபது, முப்பது,  ாற்பது வயதுகளில்  ிவறய ஹபரும் 

சில முதியவர்களும் இருந்தனர். இவர்கள் எல்ஹலாரும் கபாது 

மக்களிவடஹய கபயர் கபற்றனர். கட்டுப்பாட்டுடன் இருப்பது 

இவளஞர்களுக்கு மிகவும் கடினம். அவர்கள் சாதாரணமாக இந்த 

திறன் இன்றி இருந்த ஹபாது புகழாவசஹயா சுய லஹமா இல்லாமல் 

 ல்லவர்களாகஹவ இருந்தனர். பிரபலமாகி விட்ட பின்னர் புகழும் 

லாபமும் குறுக்கிடுவது எளிது. வாழ்வின் பாவத முன்ஹன  ீளமாக 

விாிந்திருக்க, இவளஞருக்கு சாதாரண மக்கவளப் ஹபால் அவடய 

விரும்பும் லட்சியங்கள் சில இருக்கும். ஆக, அசாதாரண ஆற்றல் 

கவளயும் மற்ற சில சக்திகவளயும் கபற்றதுஹம அவற்றின் மூலம் 

அந்த கசாந்த லட்சியங்கவள சமுதாயத்தில் அவடய முவனவார். 

ஆனால் அந்த ஆற்றல்கவள அவ்வாறு பயன்படுத்த அதிகாரம் 

இல்வல என்பதால் அவற்றின் வீாியம் குன்றி விடும். எவ்வளவு 

அதிகமாக பயன்படுத்தப் பட்டஹதா அவ்வளவுக்கு சக்தி குவறந்து 

விடும். கவடசியில் அவனத்வதயும் இழக்க ஹ ாிடும். இது ஹபால் 

கீழ் ிவல அவடந்து விழுந்து விட்ஹடார் பலர். எனக்குத் கதாிந்து 

இப்ஹபாது எஞ்சிஹயார் யாருஹம இல்வல. 
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இப்ஹபாது  ான் குறிப்பிட்ட இரண்டு வவகயிலும்  ல்ல 

ஷின்ஷிங் தரம் உவடயவர்களுக்ஹக சக்தி கிட்டியது. ஆனால் 

அந்த சக்தி அவர்களுவடய சாதவனயின் விவளவாகக் கிவடத்தது 

அல்ல. கமய்ஞானியர் அளித்ததால் கிவடத்த சக்தி அது. எனஹவ 

அது சிறந்ததாக இருந்தது. 

ஆவி–விலங்குகளின் ஆக்கிரமிப்பு 

சாதகர்களின் சமுதாயத்தில் விலங்குகள் – அதாவது,  ாி, மர ாய், 

பாம்பு மற்றும் ஆவிகள் ஹபான்றவவ மனிதர்களின் உடல்கவள 

ஆக்கிரமிப்பது பற்றி  ீங்கள் ஹகள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அகதல்லாம் 

என்ன? சாதவனயின் மூலம் அசாதாரண ஆற்றல்கவள வளர்த்துக் 

ககாள்வது பற்றி சிலர் ஹபசுகிறார்கள். உண்வமயில் அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் வளர்த்துக் ககாள்வதால் வருவதில்வல. அவவ 

இயல்பாகஹவ மானிடாின் பிறப்பிஹலஹய உள்ள திறன்கள் தான். 

மனித சமூகம் வளர வளர கபௌதிக உலகில் யதார்த்தமாகக் 

காணக் கிவடக்கும் வசதிகவளஹய மானிடர் சார்ந்திருக்கப் பழகி 

விட்டனர்;  வீன கருவிகவளப் பயன்படுத்தத் கதாடங்கி விட்டனர். 

ஆகஹவ மனிதனின் இயல்பான பிறவித் திறன்ககளல்லாம் பயனற்று 

 ாளவடவில்  சிந்து, கவடசியில் மவறந்ஹத ஹபாய் விட்டன. 

மறுபடியும் அந்த ஆற்றல்கவளப் கபற ஹவண்டுமானால் 

உண்முக சாதவன கசய்து மனிதன் தனது மூல இருப்வபச் கசன்ற 

வடய ஹவண்டும். ஆனால் விலங்குகளுக்கு மனிதர்களுக்கு உள்ளது 

ஹபால் பண்பட்ட மனம் கிவடயாதல்லவா? எனஹவ அவவ தம் 

ஆதிகால இயல்புணர்வின் மூலம் பிரபஞ்சப் பண்ஹபாடு கதாடர்பு 

ககாள்ளும். விலங்குகளால் சாதவன கசய்ய முடியும் என்று சிலர் 

கசால்லுகிறார்கள்.  ாிக்கு டான் சக்திவய வளர்க்கத் கதாியும், 

பாம்புகள் சாதவன கசய்யும் என்கறல்லாம் கசால்லுவார்கள். 

அந்த விலங்குகளுக்கு சாதவன கசய்யத் கதாியும் என்பது 

சாியல்ல. ஆரம்பத்தில் சாதவன பற்றி அவற்றிற்கு ஒன்றும் 

கதாியாது. அவற்றிற்கு ஆதியிலிருந்ஹத இயல்புணர்கவான்று 

உண்டு. பிறகு, சில விஹசஷமான சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு 
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குறிப்பிட்ட சூழ் ிவல காரணமாக,  ாளவடவில் சில விவளவுகள் 

ஏற்படலாம். அவற்றிற்கும் சக்தி கபறவும் அசாதாரண ஆற்றல்கள் 

ஏற்படவும் முடியலாம். 

இப்படியாக, விலங்குகளுக்கும் சில திறன்கள் இருக்கலாம். 

முற்காலத்தில் இப்படித் திறன்கள் கபற்ற மிருகம், உயர்சக்தி 

(லிங்சீ) கபற்று விட்டதாக கூறப்பட்டது. மிருகங்கள் மிகுந்த 

வலிவம பவடத்தவவ, எளிதில் மனிதர்கவள அவவ வவளத்து 

விடும் என்று சாமானிய மக்களுக்குத் ஹதான்றும்.  ிஜத்தில் அவவ 

ஒன்றும் வலிவமயானவவஹய அல்ல, ஓர் உண்வமயான சாதக 

ாின் எதிாில் அவவ ஒன்றுஹம இல்வல என்ஹபன்  ான். ஓராயிரம் 

ஆண்டு சாதவன கசய்த மிருகம் ஒன்று உண்டானாலும் அதவன 

 சுக்க ஒரு சுண்டு விரல் ஹபாதும். விலங்குகளுக்கு ஆதி உள்ளு 

ணர்வு உண்கடன்றும் சில திறன்கவள அவவ அவடயலாம் என் 

றும் கசான்ஹனாம்; ஆனாலும்  ம் பிரபஞ்சத்திற்கு ஒரு ஹகாட்பாடு 

உண்டு. மிருகங்களுக்கு சாதவனயில் கவற்றி கபற உாிவம 

கிவடயாது. பண்வடய நூல்களில்  ீங்கள் படித்திருக்கலாம். சில 

நூற்றாண்டுகளுக்கு ஒரு முவற இயற்வக விபத்துகள், ஹபரழிவுகள் 

மூலம் மிருகங்கள் ககால்லப்படும். காலப்ஹபாக்கில் ஆற்றல்கவள 

கபற்ற விலங்குகள் எல்லாம் இடியினால் தாக்குண்டு அழிவதுண்டு. 

மனிதருக்குள்ள பிறவி இயல்பு அவற்றுக்கு இல்லாததால் சாதவன 

கசய்யும் உாிவம அவற்றுக்கு மறுக்கப் பட்டுள்ளது. சாதவனயில் 

அவவ எவ்வாஹறனும் கவற்றி கபற்று விட்டால் அவவ அரக்கர் 

களாக மாறுவது திண்ணம். எனஹவ சாதவன கசய்ய அவற்றிற்கு 

அனுமதி இல்வல. கசய்தால் ஹமலுலகம் அவற்வற அழித்து விடும். 

அவற்றிற்கும் அது கதாியும். ஆனால் மனித சமுதாயம் இன்று 

கவகுவாகச் சீரழிந்து விட்டவதயும் எல்லாவவகயான தீங்குகவளயும் 

மனிதர்கள் இவழக்கிறார்கள் என்றும்  ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். 

இந் ிவலயில் மனித சமுதாயஹம ஆபத்துக்குள்ளாகி விட்டதல்லவா? 

ஓர் எல்வலவய அவடந்து விட்ட பிறகு எதுவுஹம ஒரு திருப் 

பத்வத அவடய ஹவண்டியது தான்! வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட 

காலத்வத  ாம் ஹ ாக்கும் ஹபாது, குறிப்பிட்ட கால இவட 
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கவளிகளில் ஏற்படும் ஹபரழிவுகளுக்கு மனித சமுதாயம் எப்ஹபா 

கதல்லாம் உள்ளாகியுள்ளஹதா அப்ஹபாகதல்லாம் அந்த மனித 

குலத்தில் க றியற்று அதர்மம் எல்வல மீறிய உச்சத்வத எட்டி 

விட்டவத அறிந்துள்ஹளாம். இப்ஹபாது மனிதர்கள் வாழ்ந்து வரும் 

இந்த பாிமாணமும் ஹவறு பல பாிமாணங்களும் கூட மிகவும் 

அபாயகரமான  ிவலக்கு வந்திருக்கிறது. இஹத மட்டத்திலுள்ள 

மற்ற பாிமாணங்களுக்கும் இஹத கதி தான். இங்குள்ள ஆவிகளும் 

விலங்குகளும் கூட எப்படியாவது தப்பிஹயாடி உயர் ிவலவய 

எட்டி விட விவரகின்றன. உயர் ிவலக்கு ஏறி விட்டால் தப்பி 

விடலாம் என்று அவவ எண்ணுகின்றன. ஆனால் அது எப்படி 

அவ்வளவு எளிதாக  டந்து விடும்? சாதவன கசய்ய ஹவண்டும் 

என்றால் அதற்கு ஒரு மனித உடல் அவசியம். ஆக, சில சீஹகாங் 

சாதகர்கள் ஆவி அல்லது விலங்கின் ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆளாவதற்கு  

இதுவும் ஒரு காரணம். 

“எத்தவனஹயா மகாஞானிகளும் உயர் ிவல ஆசான்களும் 

இருக்கிறார்கஹள, அவர்கள் இதற்ககல்லாம் பாதுகாப்பளிக்க 

மாட்டார்களா?” என்று சிலர் ஹகட்கலாம். இந்த பிரபஞ்சத்தில் 

ஹவகறாரு ஹகாட்பாடும் உள்ளது. அதாவது,  ீங்கள் ஒன்வற 

அவடய ஹவண்டும் என்ற முவனப்ஹபாடு இருந்தால் அதில் தவல 

யிட யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள்.  ாம் இங்ஹக தார்மீக க றிவயப் 

பின்பற்றும் வழிவய அவனவருக்கும் ஹபாதிக்கிஹறாம். அத்துடன் 

(ஃபா)  ியதிவய விளக்கமாக எடுத்துவரத்து  ீங்களாகஹவ கதளிவு 

கபறுவதற்கு வழி வகுத்துள்ஹளாம். அதவன  ன்கு கற்றுக் ககாள்வது 

உங்கள் கபாறுப்பு. உள்ஹள புகும் வழிவய ஆசான் காண்பிப்பார், 

சாதவனவயப் பயில்வது உங்கள் கபாறுப்புதான். யாரும் இதற்கு 

உங்கவள வற்புறுத்த மாட்டார்கள். சாதவனவய ஹமற்ககாள்வதா 

இல்வலயா என்பது உங்கள் ஹதர்வு. அதாவது,  ீங்கள் எந்த 

வழிவயப் பின்பற்ற ஹவண்டும், எவத விரும்ப ஹவண்டும், எவத 

அவடய ஹவண்டும் என்பதிகலல்லாம் யாரும் தவலயிட மாட்டார் 

கள்.  ீங்கள்  ல்ல மனிதர்களாக இருக்க ஹவண்டும் என்பவத  ாம் 

அறிவுறுத்த மட்டுஹம முடியும். 
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சிலர் சீஹகாங் சாதவன கசய்து ககாண்டிருப்பதாகத் 

கதாிந்தாலும் உண்வமயில் அவர்களுவடய சக்தி, ஆக்கிரமித் 

திருக்கும் ஆவிகள் அல்லது விலங்குகள் மூலமாகக் கிவடத்தது 

தான். எப்படி ஒருவர் இந்த ஆவி அல்லது விலங்கின் ஆளுவகக்குள் 

மாட்டிக் ககாள்கிறார்?  ாடு முழுவதும் கமாத்தம் எத்தவன 

சாதகர்களின் பின்னால் ஆவிகளும் விலங்குகளும் இடம் 

பிடித்திருக்கின்றன? அந்த எண்ணிக்வகவய  ான் கவளியிட்டால் 

சாதவன கசய்யஹவ எல்ஹலாரும் அஞ்சுவார்கள். பயங்கரமான 

எண்ணிக்வக அது! ஏன் இப்படி ஆகியுள்ளது? சாதாரண மானிட 

சமுதாயத்துக்கு இது மிகவும் ஹகடு விவளவிக்கிறது. இது ஹபான்ற 

சிக்கல் ஏன் ஏற்பட ஹவண்டும்? மனிதர்கள் தாங்களாகஹவ 

வரவவழத்துக் ககாண்டது தான் இது. மனிதர்கள்  ாளுக்கு  ாள் 

கீழ்வமயவடந்து வருகிறார்கள். அரக்கர்கஹளா எங்கும் விரவி 

இருக்கின்றனர். குறிப்பாக, அந்த ஹபாலி ஆசான்கள் ஆவிகவள 

யும் மிருகங்கவளயும் தங்கள் உடல்களில் ஏற்றிக் ககாண்டிருக் 

கிறார்கள். அவதத் தான் அவர்கள் ஹபாதவனயாக கவளியிடுகின் 

றனர். இதுவவர மனித வரலாற்றில் விலங்குகள் மனித உடல் 

கவள ஆட்ககாள்வது தவட விதிக்கப்பட்டுத் தான் உள்ளது. 

மனிதர்கவள ஆட்ககாண்டால் உடஹன அவவ ககால்லப்பட்டு 

விடும். பார்த்த எவரும் அவதப் தடுத்து விடுவார்கள். ஆனால் 

இன்வறய சமூகத்தில் மக்கள் அவற்வற ஹவண்டுகிறார்கள், 

வழிபடுகிறார்கள், பிரார்த்தவன புாிகிறார்கள். “ ான் ஒன்றும் அது 

வர ஹவண்டும் என்று ஹகட்கவில்வலஹய!” என்று சிலர் கசால்ல 

லாம். அப்படி ஹகட்காமலிருக்கலாம். ஆனால்  ீங்கள் அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் ஹவண்டும் என்று ஆவசப்படவில்வலயா? அறக றி 

சார்ந்து சாதவன புாியும் மகாஞானி ஒருவர் உங்களுக்கு 

அவதகயல்லாம் தருவாரா, என்ன?  ாட்டம் என்பது சாதாரண 

மக்களின் பற்றுதல். இந்தப் பற்றுதவல விட்டு விடத் தாஹன 

ஹவண்டும்? ஆவகயால், உங்களுக்கு அவற்வறக் ககாடுப்பவர் 

யார்? ஹவற்றுப் பாிமாணத்திலுள்ள அரக்கர்களும் பல வவக 

மிருகங்களும் தான் உங்களுக்கு அவற்வறக் ககாடுக்க முடியும். 
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இது  ீங்களாக வரவவழத்த ஆவி–விலங்கு ஆக்கிரமிப்பு தாஹன? 

அவழத்தால் அவவ வரஹவ கசய்யும். 

சீரான மனத்துடன் சீஹகாங் சாதவன கசய்பவர்கள் எத்தவன 

ஹபர்?  சீஹகாங் பயிற்சி கசய்ய ஹவண்டுமானால்  ன்கனறி 

பிசகாதிருக்க ஹவண்டும்,  ற்கசயல்கஹள புாிய ஹவண்டும், 

கனிவுடன் இருக்க ஹவண்டும். இவ்வாஹற எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் 

எல்லா ஹ ரங்களிலும்  டந்து ககாள்ள ஹவண்டும். பூங்காவிஹலா 

வீட்டிஹலா சீஹகாங் பயிற்சி கசய்பவர்களில் எத்தவன ஹபர் இப்படி 

 ிவனக்கிறார்கள்? சிலர் எந்த மாதிாியான சாதவன கசய்கிறார் 

கள் என்பது யாருக்கும் கதாியாது. உடற்பயிற்சி கசய்துககாண்ஹட 

இவர்கள், “என்னுவடய மருமகள் என்வன மதிப்பஹத இல்வல.” 

“என் மாமியார் ககாடுவமக்காாி” என்று முணுமுணுத்துக் ககாண்ஹட 

இருப்பார்கள். சிலர் எல்லா விஷயங்கவளயும் விமாிசனம் கசய்த 

வாஹற இருப்பார்கள். தங்கள் பணியிடத்து கவதகளிலிருந்து 

 ாட்டு  டப்பு வவர இவர்கள் ஹபசாத விஷயம் இல்வல. தங்கள் 

மனப்ஹபாக்கிற்கு ஒத்து வராத விஷயங்களாயிருந்தால் எாிச்சல 

வடவார்கள், இவத சீஹகாங் பயிற்சி என்பீர்களா?  ின்றவாறு 

கசய்யும் பயிற்சியின் ஹபாது ஒஹர  ிவலயில்  ின்று கால்கள் 

கடுத்துப் ஹபாய்  டுக்குறும் அளவுக்குப் பயின்றாலும் மனம் 

என்னஹவா ஒரு  ிவல ககாள்ளாமல் அவலயும், “வர வர 

விவலவாசிகள் ஏறிக் ககாண்ஹட ஹபாகிறது. அலுவலகத்திஹலா 

ஹபாதுமான ஊதியம் தருவதில்வல. இந்த சீஹகாங் பயிற்சி கசய்து 

அசாதாரண ஆற்றல்கள் கிவடத்தால் எவ்வளவு  ன்றாயிருக்கும்! 

 ானும் ஒரு சீஹகாங் ஆசான் ஆகலாம், ககாள்வளயாக சம்பாதிக்க 

லாம், ஹ ாயாளிகளுக்குச் சிகிச்வச கசய்து பணம் கபறலாம்.” மற்ற 

பயிற்சியாளர்கள் சில சக்திகவள அவடந்து விட்டதாகத் கதாிந் 

தால் இவர் மிகவும் கவவல ககாள்வார். அசாதாரண ஆற்றல்கள் 

கபறவும், திவ்வியக்கண் கபறவும், சிகிச்வசயளிக்கும் திறன் 

கபறவும் தவிப்பார்.  ிவனத்துப் பாருங்கள்:  மது பிரபஞ்சப் 

பண்பான கஜன்–ஷான்–கரன் னிலிருந்து இது எவ்வளவு தூரம் 

விலகி விட்டிருக்கிறது! முற்றிலும் அதற்கு எதிர்மாறாக அல்லவா 
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இருக்கிறது! சாியாகச் கசால்வதானால் இவர் பழகுவது தீய க றி 

சாதவனஹய. ஆனால் இவர் தன்வனயறியாமல் தான் அவதச் 

கசய்கிறார். இது ஹபால் கதாடர்ந்து  ிவனக்வகயில் இவரது மன 

 ிவல ஹமன்ஹமலும் கீழ்வம அவடகிறது. இந்த  பர்  ியதிவய 

(ஃபா) அவடயவும் மாட்டார்.  ன்கனறிவய மதிக்கவும் கதாியாது. 

உடற்பயிற்சிகவளச் கசய்து வந்தாஹல சக்தி கிவடத்து விடும், 

முவனந்து  ாடினால் விரும்புவது எல்லாம் கிவடத்து விடும் 

என்பது தான் இவரது எண்ணம். 

தீய ஹ ாக்கம் இருப்பதனால் தான் தீயவவ ஒருவர் பால் வந்து 

ஹசர்கிறது. விலங்குகளுக்கு இது கதாியும்: “இந்த மனிதர் சீஹகாங் 

சாதவன மூலம் கபருஞ்கசல்வமவடயப் பார்க்கிறார். அஹதா 

மற்கறாருவர் பிரபலமவடயவும் அசாதாரண ஆற்றல் கபறவும் 

விரும்புகிறார். அட! இவர் உடல்  ல்ல அம்சங்கள் கபாருந்திய 

தாக இருக்கிறஹத, ஆனால் இவர் மனம் தான் ஹமாசமாக இருக்கி 

றது. அசாதாரண ஆற்றல்களுக்கு ஏங்குகிறாஹர! இவருக்கு ஒரு 

ஹவவள ஓர் ஆசான் இருப்பாஹரா, இருந்தால் என்ன, எனக் 

ககான்றும் பயமில்வல.” தர்ம க றியில் சாதவன புாியும் ஓர் 

ஆசான் இது ஹபால் அசாதாரண ஆற்றல்கவள  ாடும் ஒருவருக்கு 

அவத ஒரு ஹபாதும் வழங்க மாட்டார் என்பது அந்த மிருகத்திற்கும் 

கதாியும். எவ்வளவிற்கு இவர் ஆவசப்படுவாஹரா அவ்வளவிற்குக் 

குவறவாகஹவ அவர் ககாடுப்பார். ஏகனனில் அந்தப் பற்றுதவல 

விட்டு விட ஹவண்டும் என்பது தாஹன இலக்கு? விருப்பம் அதிகம் 

வளர, அவடயப் கபறுவது குவறவதுடன் இவதப் புாிந்து ககாண்டு 

கதளிவுறவும் முடியாமல் ஹபாகும்.  ாட்டம் அதிகாிப்பதால் 

இவருவடய மனம் அழுக்கவடயும். இறுதியில் ஹவறு வழியின்றி 

அந்த ஆசானும் ஒரு கபருமூச்சுடன் இவவரக் வகவிட்டு விடுவார். 

சிலருக்கு ஆசாஹன இருக்க மாட்டார். வழிப்ஹபாக்கராகிய ஓர் 

ஆசான் வகககாடுக்கக் கூடும். ஹவறு பாிமாணங்களில் பல 

கமய்ஞானியர் உள்ளனர். அவர்களுள் ஒருவர் இந்த  பவரக் 

கவனித்து ஒரு ாள் முழுவதும் கண்காணிப்பார். இவர் தகுதி 

யற்றவர் என்பவதக் கண்டபின் இவவர விட்டுச் கசன்று விடுவார். 
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மறு ாள் ஹவகறாரு மகானும் இது ஹபாலஹவ வந்து பார்த்து விட்டு 

இவர் தகுதியற்றவர் என்று கண்டு தம் வழிஹய ஹபாய் விடுவார். 

அவருவடய ஆசாஹனா அல்லது வழியில் ஹபாகும் ஆசாஹனா 

யாருஹம அவர் ஆவசப்பட்டவத அவருக்கு அளிக்க மாட்டார்கள் 

என்பது அந்த விலங்கிற்குத் கதாியும். அந்த கமய்ஞானியர் 

இருக்கும் பாிமாணம் பற்றி அதற்கு எதும் கதாியாது. எனஹவ 

அதற்கு அச்சமும் இல்வல. இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு விதி உண்டு: 

ஒருவர் ஒன்வற அவடந்ஹத தீருவது என்று முவனயும் ஹபாது 

யாரும் அதில் தவலயிடுவதில்வல. இந்தச் சலுவகவய அந்த 

விலங்கு பயன்படுத்திக் ககாள்ளும். “அவர் ஒன்வற விரும்புகிறார். 

 ான் அவத அவருக்குக் ககாடுப்ஹபன். இதில் என்ன தவறு?” 

இப்படியாக விலங்கு ககாடுக்கத் கதாடங்கும். ஆரம்பத்திஹலஹய 

ஆக்கிரமித்துக் ககாள்ள அதற்குத் துணிவு இருக்காது. அது 

அவருக்கு முதலில் சிறிதளவு ஆற்றவலக் ககாடுத்துப் பார்க்கும். 

திடீகரன்று ஒரு ாள் தான் ஹவண்டியபடி தனக்கு ஆற்றல் வகவரப் 

கபற்றவத அந்த  பர் அறிந்து ககாள்வார். இப்ஹபாது அவரால் 

ஹ ாயாளிகளுக்குச் சிகிச்வச அளிக்கவும் முடியும். இம்மாதிாி அது 

ஹவவல கசய்கிறகதன்று பார்த்தவுடன் ஒரு சங்கீதக் கச்ஹசாியில் 

விாித்துப் பாடுவது ஹபால் படிப்படியாக அவ்விலங்கு முன்ஹனறும். 

“அவர் ஹவண்டுவதால் அவர் உடலில் என்வன இவணத்துக் 

ககாள்கிஹறன். அப்ஹபாது தான்  ான் அவருக்குப் பல விஷயங் 

கவள எளிதாகக் ககாடுக்க முடியும். அவருக்கு திவ்வியக் கண் 

ஹவண்டுமல்லவா?  ான் அவருக்கு எல்லாம் தருகிஹறன்.” 

இவ்வாறு அவவர அது இறுகப் பற்றிக் ககாள்ளும். 

அவரது  ாட்டமுறும் மனத்தில் இம்மாதிாி எண்ணங்கள் 

வட்டமிட திவ்வியக் கண்ணும் திறப்பதுடன் சில அற்ப 

ஆற்றல்கவள கபற்று சக்திவயயும் கவளிவிட முடிகிறது. அவர் 

மிகவும் அகமகிழ்ந்து தான் பயின்று கபற முவனந்தது கிவடத்து 

விட்டதாக எண்ணுகிறார். உண்வமயில் அவர் பயிற்சியின் மூலம் 

எவதயுஹம அவடயவில்வல. ஹ ாயாளியின் உடவல ஊடுருவிப் 

பார்த்து அந்த ஹ ாய் எங்கு குடி ககாண்டுள்ளது என்பவதத் 
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தன்னால் கண்டு பிடிக்க முடிகிறது என்று  ிவனத்துக் 

ககாள்கிறார். உண்வமயில் அவருக்கு திவ்வியக் கண் திறக்கஹவ 

இல்வல. அந்த விலங்கு தான் அவருவடய மனவத அடக்கி 

ஆளுகிறது. தன்னுவடய கண்கள் பார்ப்பவத அது அவருவடய 

மூவளயில் பிரதிபலிக்கச் கசய்கிறது. அவஹரா தனக்கு திவ்வியக் 

கண் திறந்து விட்டதாக  ம்புகிறார். “ஹகாங்வக கவளியிட 

ஹவண்டுமா? இஹதா!” அவர் சிகிச்வசக்காகத் தன் வகவய  ீட்டும் 

ஹபாது அதுவும் தனது முன்னங்காவல இவர் பின்னாலிருந்து 

 ீட்டும். ஆற்றவல அவர் கவளியிடும் ஹபாது பாம்பு தன் பிளந்த 

 ாக்வக  ீட்டி ஹ ாயுற்ற இடத்திலிருந்து தீங்வக  ாவால்  க்கி 

எடுத்து விடுகிறது. இது ஹபான்ற உதாரணங்கள் பல உண்டு. 

 ாட்டத்தின் காரணமாக மக்கள் இது ஹபால் ஆவிகவளயும் 

மிருகங்கவளயும் தங்கள் ஹமல் ஏற்றிக் ககாள்கிறார்கள். 

கபருஞ்கசல்வமும் புகழும் ஹவண்டுகமன்ற  ாட்டத்தினால் 

இவ்வாறு அவர் சில அசாதாரணத் திறன்கவளப் கபற்றுக் 

ககாள்வார். இப்ஹபாது தன்னால் ஹ ாயாளிக்குச் சிகிச்வசயளிக்க 

முடிகிறது, திவ்வியக் கண்ணால் பார்க்கவும் முடிகிறது என்று 

அவர் கபருமகிழ்ச்சி அவடவார். இவதகயல்லாம் அந்த மிருகம் 

பார்க்கிறது. “பணம் ஹவண்டும் என்று  ிவனத்தாயல்லவா? 

 ல்லது,  ான் உன்வன பணக்காரனாக்குகிஹறன் பார்.” சாமானிய 

மக்களின் மனவத ஆட்டிப் பவடப்பது மிகவும் எளிது. இந்த 

 பாிடம் ஏராளமான ஹ ாயாளிகள் சிகிச்வசக்கு வரும்படி அத 

னால் கசய்ய முடியும். அஹடயப்பா! இங்ஹக இவர் சிகிச்வச கசய்து 

ககாண்டிருக்க, அங்ஹக தினசாிகளில் எல்லாம் இவருக்கு விளம் 

பரம் கசய்து எழுதுமாறு அம்மிருகம் பத்திாிவகயாளர்கவளச் 

கசய்விக்கிறது. சாதாரண மக்கவள அது இவ்வாறு ஆட்டிப் 

பவடக்கும். யாஹரனும் ஒரு ஹ ாயாளி அவருக்கு ஹபாதுமான 

பணம் ககாடுக்கவில்வலயானால் அது சுலபத்தில் விடாது, 

ஹ ாயாளிக்குத் தவல ஹவதவனயாக்கி விடும். எப்படியும் இவருக்கு 

அதிக பணம் ககாடுத்ஹதயாக ஹவண்டும். இப்படியாக இவருக்கு 

புகழும் கபரும் கசல்வமும் கிவடத்து விடும். இனி இவர் ஒரு 
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சீஹகாங் ஆசானும் ஆகி விடுவார். கபாதுவாக, இது ஹபான்றவர் 

ஷின்ஷிங் தரத்வதப் பற்றி கபாருட்படுத்துவஹத இல்வல. எவத 

ஹவண்டுமானாலும் கசால்லத் துணிவார். கடவுளுக்கு அடுத்தபடி 

யாகஹவ தன்வனக் கருதிக் ககாள்வார். கதய்வீக ராஜ மாதா53வின் 

அவதாரம் அல்லது மரகத மகா சக்கரவர்த்தி 54  யின் அவதாரம் 

என்று தம்வமப் பிரகடனம் கசய்யவும் துணிந்து விடுவார். 

தன்வன ஒரு புத்தர் என்று கூறிக் ககாள்ளக் கூட துணிவார். 

ஷின்ஷிங்வகப் பண்படுத்தும் உண்வமயான சாதவன கசய்யாத 

தால் அசாதாரணத் திறன்களில்  ாட்டம் கசன்றது. அதன் காரண 

மாகஹவ இது ஹபால் ஆவி, விலங்கின் ஆளுவகவய ஒருவர் 

வரவவழத்துக் ககாள்கிறார். 

சிலர்  ிவனக்கலாம், “ஏன், இதில் என்ன தவறு?  ல்லது தாஹன! 

பணம் புரட்டி கசல்வந்தராக முடிகிறது, புகழும் கிவடக்கிறது.” 

இப்படி பலருக்குத் ஹதான்றுகிறது. உங்கள் அவனவருக்கும் 

கசால்கிஹறன், அந்த மிருகத்திற்கு ஓர் உள்ஹ ாக்கம் இருக்கிறது. 

காரணமின்றி அது உதவி கசய்யவில்வல. பிரபஞ்ச தத்துவப்படி 

இழப்பின்றி ஆதாயமில்வல. அந்த விலங்கிற்கு என்ன லாபம்? 

இது பற்றி சற்று முன்  ான் கசால்லவில்வலயா? மனித உருவம் 

கபறுவதற்காக, மனித உடலில் உள்ள ஜீவரசம் அதற்குத் ஹதவவ. 

மனித  ிவலவய அவடவதற்காக அது மனித ஜீவரசத்வத 

உறிஞ்சிக் ககாள்ளும். ஒவ்கவாரு மனித உடலுக்கும் அதற்குாிய 

அளவு ஜீவரசம் தான் இருக்கிறது. உண்முக சாதவன கசய்ய 

ஹவண்டுமானால் இந்த ஒரு பங்கு தான் உள்ளது. இந்த 

ஜீவரசத்வத அந்த மிருகத்திற்கு பறிககாடுத்து விட்டால் சாதவன 

கசய்வது பற்றி  ீங்கள் மறந்து விட ஹவண்டியது தான். அந்த 

உயிர்சத்து இல்லாமல் எப்படி உண்முக சாதவன கசய்ய முடியும்? 

சிலர் கசால்லக் கூடும்: “உண்முக சாதவன எதுவும் எனக்குத் 
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ஹதவவயில்வல. எனக்குப் பணம் ஹவண்டும்,  ிவறய கசல்வம் 

இருக்கும் பட்சத்தில் ஹவறு என்ன கவவல?” கபருஞ்கசல்வம் 

ஹவண்டுகமன  ீங்கள்  ிவனக்கலாம், ஆனால்  ான் கசால்லப் 

ஹபாவவத ஹகட்டால் அந்த  ிவனப்ஹப வராது. ஏன் கதாியுமா? 

அந்த விலங்கு ககாஞ்சம் முன்னதாக உங்கள் உடவல விட்டு 

கவளிஹயறுமானால் வககால்ககளல்லாம் ஹசார்ந்து பலவீனமாகப் 

ஹபாய் விடும். அது உங்கள் மனித சாரத்வத எல்லாம் உறிஞ்சிச் 

கசன்று விட்டதால் வாழ் ாள் முழுவதும் இனி இப்படிஹய தான் 

இருக்க ஹவண்டும். அல்லது அது கவகு காலம் கழித்து விட்டுச் 

கசல்லுமானால் படுத்த படுக்வகயாக, கமல்லிய சிறு சுவாசம் 

மட்டும் எஞ்சியிருக்க ஓர் உயிருள்ள பிணமாக மீதியுள்ள வாழ்க் 

வகவய வாழ ஹவண்டியிருக்கும். பணம் இருக்கும், ஆனால் அவத 

உங்களால் அனுபவிக்க முடியுமா? புகழ் இருக்கும், ஆனால் அவத 

 ிவனத்து மகிழ முடியுமா? இது பயங்கரமான  ிவல அல்லவா? 

இன்று பயிற்சியாளர்களில் பலர் இம்மாதிாி  ிவலக்கு ஆளாகி 

வருவது கவனிக்கப்பட ஹவண்டிய ஒன்று. இது ஹபான்றவர்களின் 

எண்ணிக்வக மிக அதிகம். மனிதவர ஆக்கிரமிப்பஹதாடு மட்டுமல்ல, 

அவருவடய மூல ஆன்மாவவஹய ககான்று தவலயிலுள்ள  ீவான் 

மாளிவக 55யில் அந்த விலங்கு குடிககாண்டு விடும். இந்த  பர் 

மனிதவரப் ஹபால் காணப்பட்டாலும் இவர் இனி மனிதஹர அல்ல. 

இப்படிகயல்லாமும் இப்ஹபாது  ிகழ்கிறது. மனிதாின் அறம் 

சார்ந்த மதிப்பீடுகள் எல்லாம் மாறியிருப்பதால் தான் இந்த  ிவல. 

ஒருவர் தவறு கசய்யும் ஹபாது அவத யாஹரனும் சுட்டிக் 

காட்டினால் அவர் அவத ஏற்றுக் ககாள்ள மாட்டார். பணம் 

சம்பாதிப்பது, பணத்திற்காக அவலவது, கபருஞ்கசல்வம் ஹசர்ப் 

பது இவவகயல்லாம் தான் சாியான காாியங்கள் என்பது அவரது 

தீர்மானம். அதற்காகப் பிறருக்குத் தீங்கிவழக்கவும் ஒருவவரத் 

துன்புறுத்தவும் அவர் தயங்க மாட்டார். பணத்வத அவடய எந்தப் 

பாவத்வதயும், பாதகச் கசயவலயும் கசய்யத் துணிவார். எவதயும் 
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இழக்காமல் அந்த விலங்கிற்கும் எதுவும் கிவடக்காது. லாபமில்லா 

மல் அது ஏன் உங்களுக்கு எவதயும் ககாடுக்கப் ஹபாகிறது? 

அதற்கு உங்கள் உடலின் உள்ள சத்துக்கள் ஹவண்டும்.   ாம் 

ஏற்கனஹவ கசால்லியுள்ளது ஹபால் இது ஹபான்ற இன்னல்கள் 

ஏற்படுவதற்கு ஹ ாிய ககாள்வககளும் சீரான மனமும் ஒருவருக்கு 

இல்லாதது தான் காரணம். 

 ாம் ஃபாலுன் தாஃபா ஹபாதிக்கிஹறாம். உங்கள் ஷின்ஷிங் 

தரம் குன்றாமல் காத்துக் ககாள்ளும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு  மது 

சாதவனப் பயிற்சியில் எந்த ஆபத்தும் ஹ ாிடாது. அறக றி 

யிலுள்ள ஓர் ஒற்வற மனம் நூறு தீவமகவள அடக்க வல்லது. 

ஷின்ஷிங்வகக் காப்பாற்றிக் ககாள்ள முடியாமல் இவதயும் 

அவதயும்  ாடிய வண்ணம் இருந்தால் ஏஹதனும் சிக்கலில் மாட்டிக் 

ககாள்வது  ிச்சயம். சிலருக்கு தாங்கள் முன்பு கசய்து வந்த 

சாதவனமுவறவய விடஹவ முடியாது. உண்வமயான சாதவனயில் 

மனவத ஒருமுவனப் படுத்தி உறுதியுடன் பயில ஹவண்டும் 

என்பதால் தான் ஒஹர ஒரு சாதவன மார்க்கத்திஹலஹய கசல்வவத 

வலியுறுத்துகிஹறாம். சில சீஹகாங் ஆசான்கள் புத்தகங்கள் எழுதி 

யிருக்கலாம்.  ான் கூறியுள்ளபடி அந்த புத்தகங்களினுள் என்ன 

கவல்லாஹமா இருக்கக் கூடும். அவவ அவர்களுவடய பயிற்சிவய 

ஒட்டிஹய எழுதப் பட்டவவ. அவற்றுள் அடங்கியிருப்பகதல்லாம் 

பாம்புகளும்,  ாிகளும், மர ாய்களும் தான்.  ீங்கள் அவற்வறப் 

படித்தால் அதிலுள்ள கசாற்களிலிருந்து அவவகயல்லாம் உங் 

கவள ஹ ாக்கி வரும். ஹபாலி சீஹகாங் ஆசான்களின் எண்ணிக்வக, 

உண்வமயான ஆசான்கவளக் காட்டிலும் பல மடங்கு அதிகம். 

உங்களால் அவர்கவளப் பிாித்தறிய முடியாது என்று கசால்லி 

யிருக்கிஹறன். எனஹவ, சீராக  டந்து ககாள்ளுங்கள். என்னுவடய 

ஃபாலுன் தாஃபாவவத் தான் எல்ஹலாரும் பயில ஹவண்டும் என்று 

 ான் கசால்லவில்வல.  ீங்கள் எந்த சாதவனவய ஹவண்டுமானா 

லும் பயிலலாம். ஆனால், “ ாிக்கு அடங்கிய பயிற்சிவய ஒரு ாள் 

கசய்வதற்கு பதில் ஓர் அறக றி சாதவனப் பயிற்சிக்காக ஓராயிரம் 

ஆண்டுகள் காத்திருப்பது ஹமல்” என்று ஒரு முதுகமாழி உண்டு. 
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ஆகஹவ, தார்மீக மார்க்கம் ஒன்வறப் பற்றிக் ககாண்டு 

ஹ ர்வமயாக  டந்து ககாள்ளுங்கள். சாதவன முவறயில் ஹவறு 

எந்த விஷயத்வதயும் கலக்கலாகாது. மனத்தில் கூட ஹவறு 

எண்ணங்கள் நுவழயக் கூடாது. சிலருவடய ஃபாலுன் உருக் 

குவலந்திருக்கிறது. இது ஏன் கதாியுமா? இதனுடன் ஹவறு எந்த  

சீஹகாங்வகயும் தாங்கள் பயிலவில்வல என்று அவர்கள் 

கசால்லலாம். ஆனால் பயிற்சியின் ஹபாது தாங்கள் முன்பு கசய்த 

சாதவனயின் கூறுகவள மனத்தில் ஹசர்த்துக் ககாள்வார்கள். 

அவவ இந்த சாதவனயுடன் ஹசர்ந்து ககாள்ளுமல்லவா? ஆவிகள், 

மிருகங்கள் ஆக்கிரமிப்பு பற்றி  ாம் கசால்ல ஹவண்டியகதல்லாம் 

இவ்வளவு தான். 

பரகவளி கமாழி 

பரகவளி கமாழி என்பது என்ன? ஒருவர் திடீகரன்று யாருக்கும் 

புாியாத கமாழி ஒன்வறப் ஹபசுவது தான் பரகவளி கமாழி எனப் 

படுகிறது. தனக்ஹக கதாியாத ஒரு கமாழிவய அவர் முணு 

முணுக்கத் கதாடங்குகிறார். எண்ணங்கவள அறியும் திறன் 

பவடத்த ஒருவரால் இதன் கபாதுவான கருத்வத அறியமுடியும், 

ஆனாலும் இவர் ஹபசும் கசாற்கவள அவரால் திட்டவட்டமாகக் 

கூற முடியாது. இது ஹபால் பல கமாழிகவளப் ஹபசுவதில் சிலர் 

வல்லவர்களாக இருப்பார்கள். இவத ஓர் அற்புதத் திறனாகவும் 

அசாதாரண ஆற்றலாகவும் கருதுபவர்கள் உண்டு. அது அற்புத 

ஆற்றலும் அல்ல, சாதகாின் ஆற்றல் திறனும் அல்ல, அது சாதகாின் 

படி ிவலவயக் குறிப்பதாகவும் ஆகாது. அப்படியானால், இது 

என்ன? உங்கள் மனவத கவளியுலக ஆவி ஒன்று கட்டுப்படுத்திக் 

ககாண்டிருப்பவதத் தான் அது குறிக்கிறது. ஆயினும் உங்களுக்கு 

அது  ன்றாக இருப்பதாக ஹதான்றுகிறது, அது விருப்பமாக 

இருக்கிறது, மகிழ்ச்சிவய அளிக்கிறது. அதில் உங்களுக்கு 

விருப்பம் அதிகாிக்குந்ஹதாறும் அது இன்னும் பலமாக உங்கவளக் 

கட்டுப்படுத்தும், உண்வமயான சாதகர்களாகிய  ீங்கள் எப்படி 

அது உங்கவளக் கட்டுப்படுத்துவவத அனுமதிக்கலாம்? அத்துடன் 
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அது மிகவும் தாழ்ந்த  ிவலயிலிருந்து வருவது. ஆகஹவ 

ஹ ர்வமயான சாதகர்கள் இம்மாதிாி இன்னல்கவளகயல்லாம் 

வரவவழக்கக் கூடாது. 

சடவுலகின் உயிர் ாடியான மானிடர்கள் மிகவும் அாியவர்கள். 

இது ஹபான்றவவகயல்லாம் உங்கவளக் கட்டுப்படுத்துமாறு எப்படி 

விடலாம்? உங்களுக்ஹக உாிய உடவல இப்படி விட்டுக் 

ககாடுப்பது எவ்வளவு பாிதாபம்! இவற்றுள் சில, மனித உடஹலாடு 

ஒட்டிக் ககாள்ளும். ஹவறு சில அப்படி ஒட்டிக் ககாள்ளாமல் சற்று 

விலகியிருக்கும். ஆனாலும் அவவ உங்கவள ஆட்டுவிக்கக் 

கூடியவவ.  ீங்கள் விரும்பினால் உங்கவள அவவ ஹபச 

வவக்கும். இந்த கமாழிவய ஹவகறாருவர் ஹபச விரும்பினாலும் 

அவர்களுக்கும் அது கிட்டும். அந்த கமாழிவய கற்கும் துணிச்சல் 

இருந்தால் அவர்களும் அவதப் ஹபசத் கதாடங்குவார்கள். இவவ 

கூட்டம் கூட்டமாகவும் வருவதுண்டு. அந்த கமாழிவய  ீங்கள் 

ஹபச விரும்பினால் அவற்றில் ஒன்று வந்து உங்கவளப் ஹபச 

வவக்கும். 

இகதல்லாம் ஏன்  ிகழ்கிறது? அவவகயல்லாம் தங்களுவடய 

 ிவலவய உயர்த்திக் ககாள்ள விரும்புகின்றன. ஆனால் அவற் 

றின் உலகில் இன்னல்கஹள இல்வல. எனஹவ அவற்றால் சாதவன 

கசய்து தங்கவள முன்ஹனற்றிக் ககாள்ள முடியாது. ஆகஹவ 

அவற்றுக்கு ஒரு ஹயாசவன ஹதான்றுகிறது. மனிதர்களுக்கு உதவு 

வதன் மூலம்  ற்கசயல்கள் கசய்யலாம் என்று அவவ கருது 

கின்றன. ஆனால் அவத எப்படிச் கசய்வகதன்று அவற்றுக்குத் 

கதாியாது. எனினும் தாம் அளிக்கும் சக்தி ஒரு ஹ ாயாளியின் 

ஹ ாவய மட்டுப் படுத்தக் கூடியது என்று அவற்றுக்குத் கதாியும். 

ஹ ாவய முழுவதும் குணப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் தற்சமயத் 

திற்கு ஹ ாயின் தீவிரத்வத அது குவறக்கும். ஒருவனுவடய 

வாயின் மூலமாக சக்திவயச் கசலுத்தி இவத சாதிக்க முடியும் 

என்பவத அவவ அறியும். இப்படித் தான் அது  ிகழ்கிறது. சிலர் 

அந்த கமாழிவய ஹமலுலக கமாழி என்பார்கள். ஹவறு சிலர் அவத 
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புத்தாின் கமாழி என்பார்கள். அது புத்தவர அவமதிப்பதாகும். 

இந்த கமாழி கவறும் அபத்தம் தான் என்ஹபன்! 

சாதாரணமாக ஒரு புத்தர் ஹபச வாவயத் திறக்கஹவ மாட்டார் 

என்பது கதாிந்த விஷயம் தான்.  ம்முவடய பாிமாணத்தில் அவர் 

ஹபச வாய் திறந்தால் அது மானிடப் பிறவிகளுக்கு பூகம்பத்வதஹய 

ஹதான்றுவிக்கும். இங்ஹக அத்தவகய ஹபகராலிவய எப்படி எழுப்ப 

லாகும்? “ஒரு புத்தர் என்னிடம் ஹபசியவத என் திவ்வியக் 

கண்ணால் பார்த்ஹதன்” என்று சிலர் கசால்வார்கள். அவர் உங்க 

ளிடம் எதுவும் ஹபசவில்வல. அஹத ஹபால் என்  ியதிச் கசறிவுடல் 

(ஃபாஷன்) தம்மிடம் ஹபசியதாகவும் சிலர் கசால்லியிருக்கின்றனர். 

அவரும் உங்களிடம் ஹபசவில்வல. என்  ியதிச் கசறிவுடல், பல 

திவசகளிலிருந்து சூழ்ந்து வரும் ஒலியில் கசய்திவய கவளியிட் 

டார். அவதக் ஹகட்டதும் ஹ ரடியாகப் ஹபசுவது ஹபால் உங்க 

ளுக்குத் ஹதான்றியிருக்கிறது. என்  ியதிச்கசறிவுடல் தனது 

பாிமாணத்திலிருந்து தான் ஹபசுவது வழக்கம். அது இந்த பாி 

மாணத்தில் ஒலி பரப்பப்பட்டவுடன் அவர் கசான்னவத உங்க 

ளால் கதளிவாகக் ஹகட்க இயலவில்வல. ஏகனன்றால், இந்த இரு 

பாிமாணங்களுக்கும் இவடஹய உள்ள காலங்கள் வித்தியாசப் 

படும்.  ம் பாிமாணத்தில் ஒரு ஷுசன் 56  ( ாழிவக) என்பது 

இரண்டு மணி ஹ ரமாகும். அந்தப் கபரும் பாிமாணத்திஹலா  மது 

ஒரு ஷுசன் ஒரு வருடத்துக்கு சமமாகும். அந்த இடத்து ஹ ரத்வத 

விட  மது ஹ ரம் மிக தாமதமானது. 

“சுவர்க்கத்தில் ஒஹர ஒரு  ாள் கழிந்தால் இங்ஹக பூமியில் 

ஓராயிரம் ஆண்டுகள் ஆகிவிடும்” என்பார்கள். காலஹதசங்கவளக் 

கடந்த ஒருங்கிவணந்த சுவர்க்கங்கவளஹய இது குறிக்கிறது. 

கமய்ஞானியர் வாழும் சுகாவதி சுவர்க்கம், வவடூாிய சுவர்க்கம், 

ஃபாலுன் சுவர்க்கம் மற்றும் தாமவர சுவர்க்கம் ஆகியவவஹய 

அந்த சுவர்க்கங்கள். அந்தப் கபரும் பாிமாணங்களிஹலா காலம் 

 ம்முவடயவத விட அதிவிவரவாகச் கசல்லும். உங்களுக்கு 

                                                      
56
ஷுசன்: சீன முவறப்படி இரண்டு மணி ஹ ரத்வதக் குறிக்கும் கால அளவு. 
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ஒலிவயப் கபறும் திறன் இருந்தால் யாஹரா ஹபசுவது ஹபால் 

ஹகட்கும். சிலருக்கு சூட்சும கசவி திறந்திருக்கும். அவர்களுக்கு 

கதாவலகவாலி ஹகட்கும் அசாதாரணத் திறன் வாய்த்திருக்கும். 

யாஹரா ஹபசுவது ஹபால் ஹகட்கும், ஆனால் அது கதளிவாக இராது. 

பட்சிகளின் சப்த ஜாலம் ஹபாலஹவா அல்லது ஹவகமாகச் சுழலும் 

ஒலிப் பதிவு  ாடாவின் ஒலி ஹபாலஹவா அது ஹகட்கும். 

இன்னகதன்று கசால்ல முடியாது. இவசயும் ஹபச்கசாலியும் ஹகட்க 

சிலருக்கு  ிச்சயம் முடியும். ஆனால் அதற்கு கால வித்தியாசங் 

கவளத் தாண்டி ஒலிவயக் கடத்தும் அசாதாரணத் திறன் 

வாய்த்திருக்க ஹவண்டும். அப்ஹபாது ஒலி உங்கள் காதுகவள 

அவடய முடியும். அதனால் கதளிவாகக் ஹகட்கவும் உங்களால் 

இயலும். இது அது ஹபாலத் தான். இவத சிலர் புத்தாின் கமாழி 

என்பர். அப்படிக் கிவடயஹவ கிவடயாது. 

இரண்டு கமய்ஞானியர் சந்திக்கும் ஹபாது அவர்கள் ஒரு புன் 

முறுவல் மூலமாகஹவ அவனத்வதயும் புாிந்து ககாண்டு விடுவார் 

கள். ஒலியற்ற கசவிமடுக்கும் உணர்வு இது. பல திவசகளிலிருந்து 

சூழ்ந்து வரும் ஒலி மூலம் இது கபறப்படும். புன்னவகக்கும் 

ஹபாஹத எண்ணங்கள் பாிமாறப்பட்டு விடும். இந்த முவற மட்டு 

மல்ல, ஹவறு வவகயிலும் அவர்கள் கருத்து பாிமாறிக் ககாள்வார் 

கள். குறிப்பாக தாந்திாிகத்தில், திகபத்திய லாமாக்கள் வக 

அவசவுகவள உப்ஹயாகிப்பவதப் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒரு லாமா 

விடம் இந்த வசவககள் எதற்கு என்று ஹகட்டால் இது தான் மகா 

ஹயாகம் என்பார். அவருக்ஹக அது கதாியாது. உண்வமயில் அது 

கமய்ஞானமவடந்த மகான்களின் கமாழி.  ிவறய ஹபர் கூடியிருக் 

வகயில் கபாிய வக சமிக்வஞகள் உபஹயாகிக்கப் படும். அவவ 

பார்க்க மிக அழகாகவும் பல்ஹவறு கபாிய வசவககவளக் ககாண்ட 

வவயாக இருக்கும். குவறவாஹனார் கூடிய சவபயில் சிறிய வக 

சமிக்வஞகள் உபஹயாகிக்கப் படும். அவவயும் பார்க்க மிக 

அழகாகவும் பல்ஹவறு சிறிய வசவககவளக் ககாண்டவவயாக 

இருக்கும். இவவகயல்லாம் ஒரு கமாழியின் அங்கமாவகயால் மிக 

ஹ ர்த்தியாகவும் கபாருள் கசறிந்தவவயாகவும் இருக்கும். முன் 
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காலத்தில் இது பரம ரகசியமாக வவத்துக் ககாள்ளப் பட்டிருந்தது. 

இன்று  ாம் அவத கவளிப்பவடயாகக் கூறி விட்ஹடாம். 

திகபத்தில் வழங்கப்படும் இந்த கமாழி, குவறவான அளவு 

வசவககவள சாதவனப் பயிற்சிக்காக மட்டுஹம உபஹயாகிக்கிறது. 

மக்கள் இவற்வற வவகப்படுத்தி கதாகுத்து வவத்துள்ளார்கள். 

சாதவனப் பயிற்சி கசய்வதன் கபாருட்டு இங்கு சிறிய வடிவி 

ஹலஹய இந்த கமாழி அறியப்படுகிறது. உண்வமயான சமிக்வஞ 

கமாழி மிகச் கசறிவானது. 

சாதகர்களுக்கு ஆசான் வழங்கியுள்ளவவ 

என்கனன்ன? 

சிலர் என்வனப் பார்த்ததுஹம என் வகவய குலுக்கத் கதாடங்கி, 

விடஹவ மாட்டார்கள். இவதக் கண்டு மற்றவர்களும் என் வகவய 

குலுக்க விரும்புவார்கள். அவர்கள் மனதில் இருப்பது என்ன 

கவன்று எனக்குத் கதாியும். சிலருக்கு ஆசானின் வகவய குலுக்கு 

வதால் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி ஏற்படும். ஹவறு சிலர் என்னிடமிருந்து 

எதாவது சங்ஹகதங்கவளப் கபறலாம் என்கறண்ணி என் வகவய 

விடஹவ மாட்டார்கள். உண்வமயான சாதவன புாிவது உங்க 

ளுவடய கபாறுப்பு என்று  ாம் ஏற்கனஹவ கசால்லியுள்ஹளாம். 

 ாம் இங்கு சிகிச்வசயளிக்கஹவா, உடல் லம் காக்கஹவா அல்லது 

ஏஹதா சங்ஹகதங்கள் ககாடுப்பதற்காகஹவா உங்கள் ஹ ாய்கவள 

தீர்ப்பதற்காகஹவா வரவில்வல. இது ஹபான்றவவ எமக்கு முக்கிய 

மில்வல. உங்களுவடய ஹ ாய்கவளகயல்லாம்  ான் ஹ ரடியா 

கஹவ தீர்த்து விடுஹவன்.  மது பயிற்சி வளாகங்களில் சாதவன 

கசய்பவர்களின் ஹ ாய்கவளகயல்லாம் தீர்ப்பதற்கு என்னுவடய 

ஃபாஷன் ( ியதிச் கசறிவுடல்) இருக்கிறார். இந்தப் புத்தகத்வதப் 

படிப்பதன் மூலம் தாங்களாகஹவ தாஃபா சாதவன கசய்பவர் 

களுக்கும் அவர்களின் ஹ ாய்கவளத் தீர்ப்பதற்கு என் ஃபாஷன் 

இருக்கிறார். என்னுவடய வகவய ஸ்பாிசிப்பதால் உங்களுவடய 

ஹகாங் அதிகாிக்கும் என்றா  ிவனக்கிறீர்கள்? ஹவடிக்வக தான். 
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ஹகாங் வளருவது ஒருவர் தனது ஷின்ஷிங்வக பண்படுத்து 

வவதஹய சார்ந்துள்ளது. உண்வமயாக  ீங்கள் சாதவனவயச் 

கசய்யவில்வலயானால் ஹகாங் வளராது. ஏகனனில் ஷின்ஷிங் 

தகுதி இருக்க ஹவண்டும். உங்கள் ஹகாங் வளரும் ஹபாது, ஏஹதனும் 

ஒரு பற்றுதல், அவதச் சார்ந்த வஸ்து,  ீங்கும் ஹபாது உங்கள் 

தவலக்கு ஹமல் ஓர் அளவுஹகால் ஹதான்றுவவத உயர் ிவலயில் 

உள்ள ஒருவரால் பார்க்க முடியும். அத்துடன் இந்த அளவுஹகால் 

ஹகாங் கம்பத்வதப் ஹபாலஹவ தூண் வடிவில் இருக்கும். இந்த 

அளவுஹகாலின் உயரம் உங்கள் ஹகாங் கம்பத்தின் அளஹவ 

இருக்கும்.  ீங்கள் வளர்த்துள்ள ஹகாங்வக அது எடுத்துக் காட்டும். 

அது உங்கள் ஷின்ஷிங்  ிவலயின் உயரத்வதயும் காட்டும். ஹவறு 

ஒருவரால் உங்கள் ஹகாங்கிற்கு வளம் ஹசர்க்க முடியாது. மற்றவர் 

ககாடுத்தது எவ்வளவு சிறிய அளவானாலும் அது உங்களிடம் 

 ிவலக்காது. உடஹனஹய கழன்று வந்து விடும். தவலக்கு ஹமல் 

மூன்று மலர்கள் இவணயும் (ஸான் ுவா ஜூடிங்)  ிவலக்கு 

இப்ஹபாஹத ஹவண்டுமானாலும் உங்கவள எட்டும் படி என்னால் 

கசய்ய முடியும். ஆனால் இந்த வாயிவலக் கடந்தவுடஹன அந்த 

ஹகாங்  ிவல மவறந்து விடும். ஏகனன்றால் அது உங்களுவடய 

தல்ல,  ீங்களாக சாதவன கசய்து கபற்றது அல்ல. உங்கள் 

ஷின்ஷிங் தரம் அந்த  ிவலக்கு உயர்ந்திராததால் அது உங்களி 

டம்  ிவலத்து  ிற்காது. யார் அவத உங்களுக்காகத் தர விரும்பி 

னாலும் அது அவரால் முடியாது. ஏகனனில் அது முற்றிலும் 

தானாகஹவ சாதவன கசய்து தன்னுவடய மனவதப் பண்படுத்தி 

னால் மட்டுஹம உருவாகும். ஹகாங்வக திடமாக வளர்த்துக் 

ககாண்டு இவடயறாது உங்கவள ஹமம்படுத்தியவாறு, பிரபஞ்சப் 

பண்ஹபாடு இவசந்து வந்தால் தான் உங்களால் ஹமல் ிவலக்குச் 

கசல்ல முடியும். சிலர் என்னுவடய வககயாப்பமிட்ட வாழ்த்து 

ஹவண்டும் என்கிறார்கள், ஆனால் எனக்கு அவதக் ககாடுக்க 

விருப்பமில்வல. ஆசானின் வககயாப்பம் தன்னிடம் இருப்பதாகச் 

சிலர் கபருவமயடித்துக் ககாள்கிறார்கள். அவதப் பிறாிடம் காண் 

பித்துப் கபருவமப் பட அல்லது அதிலுள்ள சங்ஹகதம் தம்வம 
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பாதுகாக்கும் என  ிவனக்கிறார்கள். இது மற்கறாரு பற்றுதல் 

ஆகாதா?  ீங்கஹள தான் உங்கள் சாதவனவயச் கசய்ய ஹவண்டும். 

என்ன சங்ஹகதங்கள் ஹவண்டும் உங்களுக்கு? உயர் ிவல 

சாதவனயில் இது ஹபான்றவவ ஹவண்டுகமன்று ஹகட்கலாமா? 

இவற்றால் என்ன பயன்? இவவகயல்லாம் ஹ ாய் தீர்க்கவும் 

உடல்  லம் ஹபணுவதற்கும் தான். 

 ீங்கள் வளர்க்கும் ஹகாங்வக ஒரு நுண்ஹணாக்கி  ிவலயில் 

பார்க்கும் ஹபாது அந்த ஹகாங்கின் ஒவ்கவாரு நுண்துகளும் 

உங்கள் சாயலாகஹவ இருப்பது கதாியும். மூவுலக  ியதி கடந்த 

சாதவனவய  ீங்கள் அவடந்ததும் புத்த உடவலப் பண்படுத்து 

வதற்கான சாதவனவய ஆரம்பிப்பீர்கள். அதில் வளரும் ஹகாங் 

புத்தாின் ஹதாற்றம் ககாண்டிருக்கும். தாமவரப் பூவில் அமர்ந் 

திருக்கும் புத்தராக, அது பார்க்க மிக அழகாக இருக்கும். 

ஒவ்கவாரு நுண்துகளும் அப்படிஹய இருக்கும். ஆனால் ஒரு 

மிருகத்தின் ஹகாங், சிறு  ாிகள் ஹபாலஹவா பாம்புகள் ஹபாலஹவா 

இருக்கும். நுண்ஹணாக்கி  ிவலயில் நுண்துகளிலும் அப்படிஹய 

இருக்கும். இது தவிர சங்ஹகதங்கள்  அளிப்பது என்ற  ஒன்று ஹவறு 

இருக்கிறது. சிலர் ஹத ீவரக் கலக்கி பருகக் ககாடுப்பார்கள். அது 

ஹகாங் என்பதாக ஐதீகம். ஒரு சாமானிய மனிதர் ஹ ாவய ஒத்திப் 

ஹபாடுவதன் மூலஹமா பரவாமல் அடக்குவதன் மூலஹமா தமது 

வலிவய தற்காலிகமாக குவறத்துக் ககாள்ளஹவ விரும்புவார். ஒரு 

சாமானிய மனிதர் சாமானியர் தாஹன! அவர் தனது உடவல 

சீர்குவலத்துக் ககாள்வது பற்றி  ாம் கவவலப் பட மாட்ஹடாம். 

 ீங்கள் சாதகர்கள், அதனால் தான் இவதகயல்லாம் உங்களுக்குச் 

கசால்லுகிஹறன். இன்று முதல் அவதகயல்லாம் கசய்யாதீர்கள். 

சங்ஹகதங்கள் எனப்படும் அந்த விஷயங்கவள எல்லாம் ஹகட்கஹவ 

ஹகட்காதீர்கள். ஒரு சீஹகாங் ஆசான், “ ான் சங்ஹகதங்கள் 

தருகிஹறன்,  ாட்டின் எல்லாப் பகுதிகளிலிருந்தும்  ீங்கள் அவதப் 

கபறலாம்” என்பார்.  ீங்கள் கபறுவது என்ன? இவற்றால் எவ் 

விதப் பயனும் இல்வல என்கிஹறன்  ான். அவவ  ல்லவவ 

யாகஹவ இருந்தாலும் கவறும் ஹ ாய் தீர்க்கவும் உடவலப் 
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ஹபணவும் தான் அவவ பயன்படும். சாதகர்களுக்கு தாஹம கசய்யும் 

உண்முக சாதவன மூலமாகத் தான் ஹகாங் கிவடக்கிறது. 

பிறருவடய சங்ஹகதங்களினால் ஒருவாின் படி ிவல உயராது. 

சாமானிய மக்களின் ஹ ாய்கவளத் தீர்க்கத் தான் அது உதவும். 

மனம் அறக றி சார்ந்து  ிற்க ஹவண்டும். ஒருவருக்காக மற்றவர் 

யாரும் சாதவன கசய்ய முடியாது.  ீங்களாகஹவ, உண்வமயாக 

சாதவன கசய்யும் ஹபாது தான் உங்கள்  ிவல ஹமம்படும். 

சாி,  ான் உங்களுக்ககல்லாம் ககாடுத்தது என்ன?  மது 

சாதகர்களில் பலர் இதுவவர சாதவனஹய கசய்ததில்வலகயன்றும் 

அவர்களின் உடல்களில் பல ஹ ாய்கள் குடி ககாண்டுள்ளன 

என்றும் எல்ஹலாருக்கும் கதாியும். கபரும்பாலானவர்கள் பல 

ஆண்டுகள் சீஹகாங் பழகியிருந்தாலும் ஹகாங் கிவடக்கப் கபறா 

மல் சீ–சக்தி  ிவலயிஹலஹய தங்கி விட்டிருப்பார்கள். சிலர் 

என்னஹவா கதளிவாகத் கதாியாமஹலஹய ஹ ாயாளிகளின் ஹ ாய் 

கவளத் தீர்த்திருப்பார்கள். ஆவி–விலங்குகள் ஆக்கிரமிப்பு பற்றிப் 

ஹபசும் ஹபாஹத அவற்வற, அவவ எப்படிப்பட்டவவயாக இருந்த 

ஹபாதிலும், உண்வமயான தாஃபா சாதகர்களின் உடலிலிருந்து 

அப்புறப்படுத்தியுள்ஹளன். அவற்வறகயல்லாம் அவர்களின் உடலின் 

உள்ளிருந்தும் கவளிஹய இருந்தும் முற்றிலும்  ீக்கியிருக்கிஹறன். 

தாங்களாகஹவ உண்வமயாக சாதவன கசய்யும் சாதகர்களுக்கும் 

இந்த தாஃபாவவ அவர்கள் படிக்கும் ஹபாது அவர்களின் 

உடவலத் தூய்வமயாக்குஹவன். அத்துடன், உங்களுவடய வீட்டுச் 

சூழ் ிவலவயயும் தூய்வமப்படுத்த ஹவண்டியுள்ளது. ஆவகயால் 

உடனுக்குடன்  ீங்கள் முன்பு புனிதமாகக் கருதி வவத்துக் 

ககாண்டிருந்த,   ாி – மர  ாய் ஹபான்றவவ வசிக்கக் கூடிய  அந்த 

ஆவித்தகடு57கவள வீசி எறியுங்கள். அவற்றில் குடிககாண்டிருந்த 

வற்வற என்ஹறா அப்புறப்படுத்தியாயிற்று. இனி அவவ எதுவும் 

இல்வல. உண்முக சாதவன கசய்ய ஹவண்டும் என்று  ீங்கள் 

விரும்புவதாஹலஹய உங்களுக்காக  ாம் மிக வசதியான வாயிற் 
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கதவவத் திறந்து விடுகிஹறாம். அதனாஹலஹய இவவ எல்லாம் 

உங்களுக்காகச் கசய்யப்படுகின்றன. ஆனால் கமய்யான சாதகர் 

களுக்குத் தான் இவவ எல்லாம் கசய்து தரப்படும். சாதவன 

கசய்வதில் ஈடுபாடு இல்லாத சிலரும் உண்டு. அவர்களுக்ஹக அது 

பற்றி இதுவவர புாியவில்வல. அதனால் அவர்களுக்கு  ாம் 

எதுவும் கசய்ய முடியாது. உண்வமயான சாதகர்கவள மட்டுஹம 

 ாம் பாிபாலிக்கிஹறாம். 

மற்கறாரு வவகயான  பர் உண்டு. அவர் ஆவி – மிருகத்தின் 

பிடியில் இருப்பதாக கசால்லப்பட்டது. அவருஹம அவ்வாறு 

உணர்ந்திருக்கிறார். அவத அவாிடமிருந்து  ீக்கிய பிறகும் அவர் 

மனம் அவதப் பற்றிஹய சிந்தித்துக் கவவலப்படுகிறது. இன்னமும் 

தனக்கு அது ஹபாலஹவ இருப்பதாகத் ஹதான்றுகிறது. அந்த 

ஆளுவக  ீடிப்பது ஹபால் இருக்கிறது. இது சந்ஹதகம் எனப்படும் 

பற்றுதல் ஆகும். அவர் அஹத  ிவனவாக இருப்பதால்  ாளவட 

வில் உண்வமயாகஹவ திரும்பவும் அது அவாிடம் வந்து ஹசரக் 

கூடும். அது முற்றிலும்  ீக்கப்பட்டு விட்டதால் இந்த சந்ஹதகம் 

என்னும் பற்வற அகற்றி விட ஹவண்டும்.  ம்முவடய முந்வதய 

உவரகளின் ஹபாது ஏற்கனஹவ  ான் இது ஹபான்ற சிலருக்கு 

இவற்வறச் கசய்துள்ஹளன். அவர்கள் உடலிலிருந்து ஆவி  அல்லது  

விலங்குகவள  ான் முற்றிலுமாக   ீக்கியிருக்கிஹறன். 

டாவ் பிாிவில் கீழ் ிவல சாதவனக்கு அடித்தளம் அவமக்க 

ஹவண்டும். சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம், டான்டியன் 58  மற்றும் பல 

வற்வற விருத்தி கசய்ய ஹவண்டியதாக இருக்கிறது. இங்கு  ாஹமா 

ஃபாலுன், ஆற்றல் நுட்பங்கள் (சீஜீ) மற்றும் சாதவனப் 

பயிற்சிக்குத் ஹதவவயான எல்லா இயந்திர நுட்பங்கள் ஹபான்ற 

வவயுமாக, பத்தாயிரத்திற்கும் ஹமற்பட்ட விஷயங்கவள அளிக்கி 

ஹறாம். உங்கள் உடலில் விவதகவள ஊன்றியது ஹபால் அவவ 

உங்களுக்கு அளிக்கப்படும். உங்களுவடய ஹ ாய்கவள  ீக்கிய 

பின், கசய்ய ஹவண்டியவதகயல்லாம் கசய்து, ககாடுக்க 

                                                      
58
டான்டியன்: டான் விவளயும் களம். அடிவயிற்றுப் பகுதியின்  ிவலயில் உள்ளது. 



 

 

164 

 

ஹவண்டியவதகயல்லாம்  ான் ககாடுக்கிஹறன். அதன் பிறகு 

உங்களால்  ம் மார்க்கத்தில் இறுதி வவர உண்வமயான சாதவன 

கசய்து முடிக்க முடியும். எதுவும் உங்களுக்குக் ககாடுக்கா 

விட்டால் அது கவறும் ஹ ாய் தீர்க்கும், உடவலப் ஹபணும் 

பயிற்சியாகஹவ இருக்கும். சிலர் ஷின்ஷிங்கின் முக்கியத்துவத்வத 

உணருவதில்வல. அது ஹபான்றவர்கள் கவறும் உடற்பயிற்சி 

யுடன்  ிறுத்திக் ககாள்வது  லம். 

 ீங்கள் உண்வமயாகஹவ சாதவன கசய்யும் பட்சத்தில்  ாம் 

உங்கள் கபாறுப்வப ஏற்கஹவ ஹவண்டும். தாங்களாகஹவ இந்த 

சாதவனவயப் பழகிக் ககாண்டிருப்பவர்களுக்கும் இவவகயல்லாம் 

அளிப்ஹபாம். ஆனால் அவர்கள் உண்வமயான சாதகர்களாக 

இருக்க ஹவண்டும். இவற்வறகயல்லாம் உண்வமயான சாதகர் 

களுக்ஹக அளிக்கிஹறாம். உண்வமயிஹலஹய உங்கவள எனது 

சீடர்களாக  டத்துவதாகக் கூறியுள்ஹளன். அத்துடன் கூட  ீங்கள் 

உயர் ிவல ஃபாவவ கவகு  ன்றாகக் கற்க ஹவண்டும். உண்முக 

சாதவனவய எப்படி பயில ஹவண்டும் என்பவதயும் கதாிந்து 

ககாள்ள ஹவண்டும். ஐந்து வவக உடற்பயிற்சிகளும் ஒருங்ஹக 

உங்களுக்கு கற்பிக்கப்படும். எல்லாவற்வறயும் கற்றுக் ககாள்ளுங் 

கள். உாிய காலத்தில் மிக உயர்ந்த  ிவலவய உங்களால் எட்டி 

விட முடியும். உங்களால் கற்பவனஹய கசய்ய முடியாத உயரத்வத 

 ீங்கள் எட்டி விடுவீர்கள். உண்முக சாதவனவய  ீங்கள் கவடப் 

பிடிக்கும் பட்சத்தில் சாதவனயில் பாிபக்குவ  ிவலவய அவடவ 

தில் உங்களுக்கு எந்தப் பிரச்சிவனயும் வராது, இந்த ஃபாவவ 

ஹபாதிக்கும் ஹபாது  ான் பல்ஹவறு படி ிவலகவள ஒன்றாய் 

இவணத்து ஹபாதித்திருக்கிஹறன். எதிர்கால சாதவனயில் பல 

படி ிவலகவள  ீங்கள் அவடயும் ஹபாது என்றும் அது ஒரு 

வழிகாட்டியாக இருப்பவதக் காண்பீர்கள். 

 ீங்கள் சாதகர்களாகி விட்டால் அது முதல் உங்கள் வாழ்க்வக 

மாற்றியவமக்கப்படும். என்னுவடய ஃபாஷன் ( ியதிச்கசறிவுடல்) 

உங்கள் வாழ்க்வகவய மாற்றியவமத்து விடுவார். அது எப்படி 

மாற்றியவமக்கப்படும்? ஒருவரது வாழ்க்வகயில் எத்தவன 
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 ாட்கள் எஞ்சியிருக்கின்றன? அவருக்ஹக அது கதாியாது. 

இவருக்கு ஒரு வருடத்திஹலா அல்லது அவர வருடத்திஹலா கடும் 

ஹ ாய் ஒன்று ஏற்படக் கூடும் அல்லது அவர்கள் பல வருடங் 

களுக்கு ஹ ாய்வாய்ப்பட ஹ ாிடலாம். தவலயில் ரத்தக் குழாய் 

அவடப்பு ஏற்பட்ஹடா ஹவறு ஹ ாயினாஹலா பீடிக்கப் பட்டு 

அவசயஹவ இயலாமல் கிடக்கலாம். பிறகு மிகுதியுள்ள  ாட்களில் 

அவர்கள் எப்படி சாதவன கசய்வார்கள்? இவவ எல்லாவற்வறயும் 

ஹ ராக்கி இது ஹபான்ற  ிகழ்வுகவள  ாம் தடுத்து விடுஹவாம். 

ஆனால், முன்னதாகஹவ இவதத் கதளிவு படுத்திவிட ஹவண்டும்: 

உண்வமயான சாதகர்களுக்கு மட்டுஹம  ாம் இவதச் கசய்ஹவாம். 

ஒரு சாமானிய மனிதருக்காக தன் ஹபாக்கில் இவதகயல்லாம் 

கசய்ய மாட்ஹடாம். அப்படி கசய்வது அனர்த்தமானது. சாதாரண 

மக்களின் பிறப்பு, முதுவம, ஹ ாய் மற்றும் மரணம் எல்லாவற்றுக் 

குஹம கர்மம் சார்ந்த கதாடர்புகள் உண்டு.  மக்குத் ஹதான்றியபடி 

அவற்வறப் பாழ்படுத்தலாகாது. 

சாதகர்கவள மிகவும் அாிய மனிதர்களாக  ாம் ஹபாற்று 

கிஹறாம். அதனால் தான்  ாம் அவர்களுக்கு மட்டும் ஹவண்டுவன 

கசய்கிஹறாம். எப்படி இவதகயல்லாம் கசய்கிஹறாம்? ஓர் ஆசா 

னுக்கு மகத்தான  ற்பண்புகள் இருக்குமானால், கபருமளவில் 

ஹகாங் கசறிவு இருக்குமானால், அவரால் உங்கள் கர்மத்வத 

அழிக்க முடியும். ஓர் ஆசானின் ஆற்றல்  ிவல மிக உயர்வாய் 

இருக்குமானல் அதிக அளவான கர்மத்வத அழிக்க முடியும். 

ஆசானின் சக்தி குவறந்த அளவில் இருக்குமானால் சிறிதளவு 

கர்மத்வதஹய அவரால் அகற்ற முடியும். ஓர் உதாரணம் கசால் 

ஹவாம்: உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்வகயின் பல்ஹவறு கர்மங்கவள 

 ாம் ஒன்று திரட்டுஹவாம். அதில் ஒரு பகுதிவய அல்லது பாதிவய 

 ீக்குஹவாம். பின்னர் எஞ்சியுள்ள பாதி கர்மம் மவலயளவு 

இருக்கும். உங்களால் அவதத் தாண்டி வரஹவ முடியாது. என்ன 

கசய்யலாம்?  ீங்கள் டாவ்  ிவலவய அவடயும் ஹபாது பலர் 

அதனால் பயனவடவார்கள். அவர்ககளல்லாம் உங்கள் கர்மத்வதப் 

பகிர்ந்து ககாள்வார்கள். அவர்களுக்கு அது ஒரு கபாருட்டாக 
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இராது. ஹமலும், உண்முக சாதவனயின் பயனாய் பல ஜீவன்கள் 

உங்கள் உடலில் உற்பத்தியாவார்கள். அவர்ககளல்லாமும் உங்கள் 

கர்மத்வதப் பகிர்ந்து ககாள்வார்கள். ஆக, உங்கள் பிரதான 

உணர்வும் துவண உணர்வும் மட்டுமன்று உங்களுவடய பல 

பிரதிகள் பகிர்ந்து ககாள்ள உள்ளார்கள்.  ீங்கள் ஹசாதவன 

கவளகயல்லாம் கடந்து கசல்லும் ஹபாது கர்மம் முழுவதும் கிட்டத் 

தட்ட கழிந்து விடும். அப்படி கழிந்து விட்ட  ிவலயிலும் ஒரு பகுதி 

எஞ்சியிருக்கும். அது ஒரு கபாிய அளவு தான். அவத உங்களால் 

கவரக்க முடியாது. என்ன கசய்வது?  ாம் அந்தக் கர்மத்வதப் பல 

கூறுகளாகப் பிாித்து உங்கள் சாதவனப் பயிற்சியின் பல்ஹவறு 

கட்டங்களில் பயன்படுத்துஹவாம். இவ்வாறு உங்கள் ஷின்ஷிங் 

முன்ஹனறுவதற்கும், கர்மத்வத உருமாற்றவும் உங்கள் ஹகாங் 

வளருவதற்கும் உதவுஹவாம். 

அத்துடன், உண்முக சாதவன கசய்ய முவனவது அவ்வளவு 

எளிதான விஷயஹம அல்ல. இது மிகத் தீவிரமான விஷயம் என்று 

 ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். சாமானிய மனிதர்கள் கசய்யக் 

கூடியஹத அல்ல இது. அவர்கள் கசய்யும் எல்லாவற்வறயும் விட 

கடினமானதுமாகும். இது இயற்வகவய மீறிய விஷயமல்லவா? 

எனஹவ உங்களது தகுதியும் சராசாி மனித காாியங்களுக்கு 

ஹவண்டியவத விட பல மடங்கு ஹமலானதாக இருக்க ஹவண்டும். 

மானிடராகிய  மக்கு மூல ஆன்மா இருக்கிறது. இந்த மூல ஆன்மா 

அழிவதில்வல. இந்த மூல ஆன்மா அழிவதில்வலகயன்றால், 

அவனவரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: கடந்த பிறவியில் உங்கள் மூல 

ஆன்மா சமூகத்தில் பழகும் ஹபாது தவறான காாியங்கவளச் 

கசய்திருக்காதா? கசய்யாமல் இருந்திருக்க முடியாது. ககாவல 

கசய்திருக்கலாம், யாருக்ஹகனும் கடன் தீர்க்காமலிருக்கலாம், 

யாவரஹயனும் ககாடுவமப் படுத்தியிருக்கலாம், தீங்கிவழத்தி 

ருக்கலாம். அப்படியிருந்தால்,  ீங்கள் சாதவன கசய்யத் கதாடங் 

கும் ஹபாது அந்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அவதப் பார்ப்பார்கள். 

 ீங்கள் சாதாரணமாக ஹ ாய்கவள குணப்படுத்தும் சாதவன 

மட்டுஹம கசய்தால் அவர்கள் கவவலப்பட மாட்டார்கள். 
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இப்ஹபாவதக்கு தள்ளிப் ஹபானாலும் பின்னால் அதிகமாகஹவ 

திருப்பித் தர ஹவண்டியிருக்கும்; எப்படியும் கடவனத் தீர்த்துக் 

ககாண்டு விடலாம் என்று விட்டு விடுவார்கள். 

ஆனால்  ீங்கள் உண்முக சாதவன கசய்யத் கதாடங்கினால் 

அவர்கள் உங்கவள விட மாட்டார்கள். “சாதவன கசய்து தப்பி 

விடலாம் என்று பார்க்கிறீர்கள். ஹகாங் வளர்ந்து விட்டால் பிறகு 

உங்கவள  ாங்கள் க ருங்கஹவ முடியாது.” என்று உங்கவள 

சாதவன கசய்ய விடாமல் தடுப்பார்கள். உங்கள் சாதவனவயக் 

ககடுக்க என்னகவல்லாம் முடியுஹமா அவ்வளவவயும் கசய்யப் 

பார்ப்பார்கள். ஆகஹவ உங்களுக்கு இவடயூறு கசய்ய எல்லா 

வவக முயற்சிகளும் கசய்யப் படும். உங்கவளக் ககால்லவும் கூட 

முயல்வார்கள். அதற்காக  ீங்கள் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 

ஹபாது உங்கள் தவலவய கவட்டி விட்டது ஹபால ஒன்றும்  ிகழ 

முடியாது. ஏகனனில், சாதாரண மனித சமூகத்தில் கபாருந்தும் 

படியான  ிகழ்வுகள் தான்  டக்க முடியும். ஒருஹவவள  ீங்கள் 

கவளிஹய  டக்கும் ஹபாது ஒரு கார் வந்து ஹமாதலாம், அல்லது ஒரு 

கட்டிடத்திலிருந்து கீஹழ விழலாம் அல்லது ஹவறு ஏதாவது 

அபாயத்தில் சிக்கிக் ககாள்ளலாம். இம்மாதிாியான ஆபத்துகள் 

 டக்கலாம்.  ீங்கள்  ிவனப்பது ஹபால் உண்வமயான சாதவன 

அவ்வளவு எளிதல்ல. சாதவன கசய்ய ஹவண்டும் என்றவுடஹனஹய 

அது  ிவறஹவறி விடுகமன்று  ிவனக்கிறீர்களா? உண்வமயாக 

சாதவன கசய்ய விரும்பியதுஹம உயிருக்கு ஆபத்து காத்திருக்கும். 

அதன் கபாருட்டு கவவல ககாள்ள ஹ ாிடும். ஆசான்கள் பலர் 

உயர் ிவலயில் சாதவன ஹபாதிக்கத் துணிவதில்வல. ஏன்? 

அவர்களால் இந்தப் கபாறுப்வப ஏற்றுக் ககாள்ள முடியாது, 

உங்கவள அவர்களால் பாதுகாக்க முடியாது. 

கடந்த காலத்தில் பலர் டாவ் சாதவன ஹபாதித்து வந்தார்கள். 

அவர்கள் ஒஹர ஒரு சீடருக்குத் தான் ஹபாதிப்பார்கள். ஒரு சீடாின் 

கபாறுப்வபத் தான் அவர்களால் ஏற்றுக் ககாள்ள முடியும். இது 

ஹபால் மிகப் கபாிய அளவில் ஹபாதவன கசய்வதற்கு ஒரு சராசாி 

ஆசான் துணிய மாட்டார். ஆனால், என்னால் அவதச் கசய்ய 
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முடியும் என்று கசால்லியிருக்கிஹறன். ஏகனன்றால் கதய்வீகப் 

ஹபராற்றல் ககாண்ட எண்ணற்ற ஃபாஷன்கள் ( ியதிச் கசறிவுடல் 

கள்) எனக்கு உண்டு. எனது மகத்தான அசாதாரண ஆற்றல்கவள, 

ஃபாவின் வலிய சக்திகவள அவர்களால் கவளிப்படுத்த முடியும். 

இன்று  ாம் கசய்து ககாண்டிருப்பது ஹமஹலாட்டமாகப் பார்த்தால் 

கதாிவது ஹபால அவ்வளவு எளிவமயான விஷயமல்ல. கபாது 

வாழ்வில், மக்களிவடஹய  ான் சடுதியில் இறங்கவில்வல. இந்த 

 ிகழ்வவ கமய்ஞானம் கபற்ற மகான்கள் பலர் பார்த்துக் 

ககாண்டிருக்கிறார்கள் என்பவத  ான் உங்களுக்குச் கசால்ல 

முடியும். இந்த தர்மம் முடிவுறும் தருணத்தில்,  ாம் கசய்யும் 

அறக றி சார்ந்த ஹபாதவன இதுஹவ கவடசி முவறயாகும். 

இவ்வாறு கசய்வகயில் இது தடம் மாறிப் ஹபாக  ாம் விட 

மாட்ஹடாம்.  ீங்கள் உண்வமயாகஹவ, தர்ம க றியில் உண்முக 

சாதவன கசய்யும் பட்சத்தில் யாரும் உங்களுக்குத் தீங்கு கசய்யத் 

துணிய முடியாது. என்னுவடய ஃபாஷனின் பாதுகாப்பு உங்க 

ளுக்கு இருக்கஹவ இருக்கிறது. உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் 

ஹ ாிடாது. 

 ாம் பட்ட கடவன எவ்வாஹறனும் தீர்த்தாக ஹவண்டும். 

எனஹவ, உண்முக சாதவனயின் ஹபாது சில ஆபத்துகள் ஹ ாிட 

லாம். ஆனாலும் அவவ  ிகழும் ஹபாது உங்களுக்கு பயம் 

ஏற்படாது.  ிஜமான ஆபத்து எதுவும் உங்களுக்கு ஹ ரவும் விட 

மாட்ஹடாம். இஹதா சில உதாரணங்கள்: கபய்ஜிங்கில்  ான் ஒரு 

முவற உவர  டத்தி வந்த ஹபாது ஒரு சாதகர் தனது வசக்கிளில் 

சாவலவயக் கடந்து ககாண்டிருந்தார். கதரு திருப்பத்தில் ஒரு கார் 

இவவர இடித்தது. ஐம்பது வயதிற்கும் ஹமற்பட்ட கபண்மணி 

இவர். கபருத்த சத்தத்துடன் கார் இவர் தவலயில் பலமாக 

ஹமாதியது. இவர் கால்கள் இன்னும் மிதி கட்வடயிஹலஹய 

இருந்தன. தவலயில் பலமாக இடித்தும் இவருக்கு வலி எதுவும் 

கதாியவில்வல. தவலயில் ரத்தம் வரவில்வல, வீங்கவும் இல்வல. 

கார் ஓட்டுனர்  டுங்கி விட்டார். சட்கடன்று இறங்கி வந்து 

அடிபட்டு விட்டதா என்றும் மருத்துவ மவனக்குப் ஹபாகலாமா 
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என்றும் ஹகட்டார். ஆனால் இந்தப் கபண்மணி ஒன்றும் ஆக 

வில்வல என்று கசால்லி விட்டார். இந்தப் கபண்மணியின் 

ஷின்ஷிங் மிக உயர்தரமாயிருந்தது. அந்த ஓட்டுனருக்கு எவ்விதத் 

கதால்வலயும் ககாடுக்க அவர் விரும்பவில்வல. தனக்கு எதுவும் 

ஹ ரவில்வல என்று அவர் கசான்னார். ஆனால் இடித்த இடத்தில் 

காாின் ஹமல் ஒரு பள்ளஹம ஏற்பட்டிருந்தது. 

இது ஹபால் உயிருக்கு ஆபத்துகள் பல வரும். ஆனால் தீங்கு 

எதுவும் ஹ ாிடாது. கசன்ற முவற ஜிலின் பல்கவலக் கழகத்தில் 

உவர  ிகழ்ந்து வந்த சமயம் ஒரு சாதகர் தமது வசக்கிளில் 

நுவழவாயிவலக் கடந்து ககாண்டிருக்வகயில் திடீகரன்று 

இரண்டு கார்களுக்கு இவடயில் மாட்டிக் ககாண்டார். ஏறக் 

குவறய இவவர இடித்தது ஹபால், இரு பக்கமும் க ருங்கின. 

ஆனால் இவர் அஞ்சஹவ இல்வல. சாதாரணமாக, இது ஹபான்ற 

சமயங்களில் சாதகர் பயப்படுவது இல்வல. அந்த கார்கள் 

சட்கடன்று  ின்றன. எதுவும் ஹ ாிடவில்வல. 

கபய்ஜிங்கில் மற்கறாரு சம்பவம்  டந்தது. குளிர்காலத்தில் 

கவகு சீக்கிரமாக இருட்டி விடும். மக்கள் முன்னதாகஹவ படுக்கச் 

கசன்று விடுவார்கள். கதருக்ககளல்லாம்  ிசப்தமாகி விடும். ஒரு 

சாதகர் தமது வசக்கிளில் ஹவகமாக வீடு திரும்பி ககாண்டிருந்தார். 

ஒஹர ஒரு ஜீப் மட்டும் அவருக்கு முன்ஹன கசன்று ககாண்டிருந்தது. 

இவர் அந்த ஜீப்வபக் கவனிக்கவில்வல. திடீகரன்று அந்த ஜீப் 

 ிறுத்தப் பட்டது. இவர் தவல குனிந்த வண்ணம் தம் வபக்வகச் 

கசலுத்திக் ககாண்டிருந்தார். அந்த ஜீப்ஹபா கவகு ஹவகமாகப் 

பின்ஹனாக்கி வந்தது. இரண்டும் ஹமாதியிருந்தால் இவருவடய 

உயிர் ஹபாயிருக்கும். சாியான தருணத்தில் ஒரு சக்தி இவருவடய 

வபக்வக அவர மீட்டர் தூரத்திற்குப் பின் இழுத்து  ிறுத்தியது. 

அந்த ஜீப்பும் உடஹன  ின்றது. அந்த ஜீப் டிவரவர் தமக்குப் பின் 

ஒருவர் இருந்தவத பார்த்து விட்டார் ஹபாலும். இந்த சாதகர் அந்த 

சமயத்தில் பயப்படஹவ இல்வல. இவ்வாறு  டக்கும் ஹபாது 

சாதாரணமாக இவர்கள் இது ஹபான்ற சமயங்களில் கலங்குவ 

தில்வல. ஒருஹவவள பின்னர் ஹயாசிக்கும் ஹபாது அச்சம் வரலாம். 
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அந்த சாதகர் முதலில், “அட! என்வன இப்படி பின்னிழுத்தது 

யார்? அவருக்கு  ன்றி கசால்ல ஹவண்டுஹம” என்று எண்ணித் 

திரும்பினார். ஆனால் யாருமின்றி கதரு அவமதியாக இருந்தது. 

உடஹன அவர் புாிந்து ககாண்டார். “ஆசான் தான் என்வனக் 

காப்பாற்றினார்.” 

சாங்சுன் 59  னில் மற்கறாரு  ிகழ்ச்சி  டந்தது. ஒரு சாதகாின் 

வீட்டருஹக கட்டுமான ஹவவல  டந்து ககாண்டிருந்த்து. இப்ஹபா 

கதல்லாம் கட்டிடங்கள் மிக உயரமாகக் கட்டப்படுகின்றன. 

சாரங்கள் இரும்புக் கழிகளால் கட்டப் படுகின்றன. இரண்டங்குல 

விட்டமும்  ான்கு மீட்டர்  ீளமும் உள்ள இரும்புக் கழிகள். இந்த 

சாதகர் வீட்டிலிருந்து சிறிது தூரம்  டந்ததும் ஓர் இரும்புக் கம்பு 

தவறி உயரக் கட்டடத்தின் ஹமலிருந்து க ட்டுக்குத்தாக ஹ ஹர 

இவர் தவலவய ஹ ாக்கி விழத் கதாடங்கியது. கதருவில் பார்த்து 

ககாண்டிருந்தவர்கள் திவகத்தனர். இவஹரா, “யார் என் தவலவய 

தட்டிக் ககாடுத்தது?” என்றார். இவருக்கு யாஹரா தவலயில் தட்டி 

னாற் ஹபால இருந்தது. இவர் தவலவயத் தூக்கிப் பார்த்த்தும் தம் 

தவலக்கு ஹமல் ஒரு ஃபாலுன் சுழல்வவதக் கண்டார். அந்தக் கழி 

இவர் தவலவயத் கதாட்டவாறு  ழுவி  ிலத்தில் பாய்ந்து க ட்டுக் 

குத்தாக  ின்றது. அந்த இரும்புக் கம்பு அவர் உடலில் பாய்ந்தி 

ருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும்,  ிவனத்துப் பாருங்கள். குச்சியில் 

கசருகிய ஹராஜாப்பழ இனிப்புகவளப் ஹபால அந்த தடிமனான 

கழி அவர் உடவல ஊடுருவிச் கசன்றிருக்கும். எவ்வளவு 

பயங்கரம்! 

இது ஹபால் எண்ணற்ற  ிகழ்ச்சிகள்  டப்பதுண்டு. ஆனால் 

ஆபத்து எதுவும் ஹ ரவில்வல. எல்ஹலாருக்கும் இது ஹபால் தான் 

ஹ ர ஹவண்டும் என்பதில்வல. ஒரு சிலருக்கு ஹ ரலாம். அப்படி 

 டக்குஹமா  டக்காஹதா,  ிச்சயமாக உங்களுக்கு எந்த விதமான 

ஆபத்தும் ஏற்படாது. உங்களுக்கு  ான் உறுதியளிக்கிஹறன். சில 

சாதகர்கள் ஷின்ஷிங் தரத்வத சீராக வவத்துக் ககாள்ள 

                                                      
59
சாங்சுன்: சீனாவின் ஜிலின் மா ிலத்தின் தவல கர். 
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முயல்வதில்வல. தமது ஷின்ஷிங்வகப் பண்படுத்தாமல் அவர்கள் 

உடற்பயிற்சிகவள மட்டுஹம கசய்கிறார்கள். அவர்கவள 

சாதகர்கள் என்ஹற கசால்ல முடியாது. 

ஆக, ஆசான் உங்களுக்குக் ககாடுத்தது என்னகவன்றால் 

இவவகயல்லாம் தான்,  ான் உங்களுக்கு அளித்தவவ.  ீங்களாக 

உங்கவளக் காத்துக் ககாள்ளும் திறன் கபறும் வவரயில் 

என்னுவடய ஃபாஷன் உங்கவள பாதுகாத்து வரும். அதன் பிறகு, 

 ீங்கள் மூவுலகு கடந்த  ியதி  ிவலயில் சாதவன புாியத் 

கதாடங்கியிருப்பீர்கள்; டாவ்  ிவலவயயும் எய்தியிருப்பீர்கள். 

ஆனால்  ீங்கள் உண்வமயான சாதகர்களாக  டந்து ககாள்ள 

ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான் இகதல்லாம் சாத்தியம். ஒரு  பர் 

வகயில் என்னுவடய புத்தகத்வத வவத்துக் ககாண்டு கதருவில் 

 டந்து ககாண்டிருந்தார். “எனக்கு ஆசான் லீயின் பாதுகாப்பு 

இருக்கிறது. ஒரு கார் வந்து இடித்தாலும்  ான் பயப்பட 

மாட்ஹடன்.” என்று இவரந்து கசால்லிக் ககாண்ஹட  டந்தார். இது 

தாஃபாவுக்கு இழுக்கு விவளவிக்கும் கசயல். இது ஹபான்றவர் 

களுக்ககல்லாம் பாதுகாப்பு கிவடக்காது. உண்வமயான சாதகர் 

இப்படிகயல்லாம்  டந்து ககாள்ள மாட்டார். 

சக்திக் களம் 

 ாம் உண்முக சாதவன கசய்யும் ஹபாது  ம்வமச் சுற்றி ஒரு களம் 

உருவாகும். இது என்ன களம்? சிலர் இவத சீ–சக்தி களம் 

என்பார்கள், சிலர் காந்தசக்திக் களம் என்றும் ஹவறு சிலர் 

மின்சக்திக் களம் என்றும் கசால்வார்கள். எப்படிச் கசான்னாலும் 

அது சாியாகாது. இந்தக் களத்தில் அடங்கியுள்ள கபாருள்கள் மிகச் 

கசறிவானவவ.  மது பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்கவாரு கவளியிலும் 

காணப்படும் அவனத்துப் கபாருட்களும் இந்த ஹகாங்கில் அடங்கி 

யுள்ளன. எனஹவ இதவன சக்திக் களம் என்று கசால்வஹத 

கபாருந்தும். ஆக, இவத சக்திக் களம் என்ஹற கபாதுவாக 

அவழக்கிஹறாம். 
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இந்தக் களத்தினால் ஆவகதன்ன?  ம் அறக றி சார்ந்த 

மார்க்கத்தில் சாதவன புாியும்  மது சாதகர்கள் எல்ஹலாருக்கும் 

இந்த உணர்வு உண்டு என்பது உங்களுக்ககல்லாம் கதாியும். 

இந்த சாதவன முவற அறக றி சார்ந்த வழியில் வந்துள்ளதால் 

கருவண மயமானது; கஜன்–ஷான்–கரன் என்றும் பிரபஞ்சப் 

பண்ஹபாடு ஒத்திவசந்துள்ளது. ஆகஹவ. இங்ஹக இந்தக் களத்தில் 

அமர்ந்திருக்கும் எல்ஹலாரும் இதவன உணர முடியும். அவர்களின் 

உள்ளம் எவ்வித தீய எண்ணமும் அண்டாமல் தூய்வமயாய் 

இருக்கும். இங்கு அமர்ந்திருக்வகயில் பல சாதகர்களுக்கு புவக 

பிடிக்கும் எண்ணம் கூடத் ஹதான்றுவதில்வல. சாந்தமும் அவமதி 

யும் சூழ்ந்திருக்கும் இந்த இடத்தில் எல்ஹலாருக்கும் ஒரு சுகமான 

உணர்வு ஏற்படும். தர்ம க றியில் சாதவன புாியும் ஒரு சாதகாிடம் 

இத்தவகய சக்தி சூழ்ந்திருக்கும். இந்தக் களத்தின் சுற்று வட்டத்தில் 

கிவடக்கும் அனுபவம் இது. இந்த உவர முடிந்தவுடன் 

கபரும்பாலான  ம் சாதகர்களுக்கு ஹகாங் கிவடக்கப் கபறும். 

தார்மிக க றியினால் உண்வமயாகப் கபறப்பட்ட ஆற்றல் இது. 

 ான் ஹபாதிப்பகதல்லாம் தர்ம க றியில் வந்த சாதவனயாவக 

யால்  ீங்களும் இந்த ஷின்ஷிங் தரத்வத வழுவாமல் கவடப் 

பிடிக்க ஹவண்டும்.  ீங்கள் இவடயறாமல் பயிற்சி கசய்து  ாம் 

விதித்துள்ள ஷின்ஷிங் தரத்வத கவடப்பிடிப்பீர்களானால் 

உங்களுவடய ஆற்றலும் ஹமன்ஹமலும் வலுப்கபறும். 

 ாம்  மக்கும் மற்றவர்களுக்குமான மீட்வப வழங்குகிஹறாம். 

எல்லா உயிர்களுக்கும்  ாம் உய்வளிக்கிஹறாம். ஃபாலுன் 

உட்புறமாகச் சுழலும் ஹபாது  மக்கும், கவளிப்புறமாகச் சுழலும் 

ஹபாது பிறருக்கும் காப்பளிக்கிறது. கவளிப்புறமாக சுழல்வகயில் 

அது ஆற்றவல கவளியிட்டு மற்றவருக்கு  ன்வம கசய்கிறது, 

இவ்வாறு உங்களுவடய சக்திக் களத்திற்குள் வருபவர்களுக்கு 

 ன்வம உண்டாகிறது. அவர்களுக்கு அது ஒரு  ல்லுணர்வவக் 

ககாடுக்கிறது.  ீங்கள் கதருவில்  டந்து ஹபாகும் ஹபாஹதா, 

பணியிடத்திஹலா அல்லது வீட்டில் இருக்கும் ஹபாஹதா உங்களால் 

பிறருக்கு இவ்வவகயான  ல்ல விவளவு உண்டாகிறது. 
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உங்களுவடய களத்தினுள் வருபவர்களுக்கு எவ்வித முயற்சியும் 

இல்லாமஹல ஹ ாய்களும் பிணிகளும் விலகி விடும். ஏகனனில் 

இந்தக் களம் எல்லா வவகயான முரண்பாடுகவளயும்  ீக்க 

வல்லது. மானிட உடல் ஹ ாய்வாய்ப்படக் கூடாது. ஹ ாய்க்கு 

உட்படுதல் மானிட உடலின் இயல்புக்கு முரணானது. இந்த 

முரண்பாட்வட சக்திக்களம் சீர்திருத்தி விடும். தீய எண்ணமுவடய 

ஒருவன் ஏஹதனும் ஹகடு  ிவனப்பானானால் அவன் உங்கள் 

வட்டத்திற்குள் வரும் ஹபாது உங்கள் களத்தின் வலிவமயால் தன் 

எண்ணத்வத மாற்றிக் ககாண்டு விடுவான். ஒருவன் யாவரயாவது 

சபிக்க  ிவனக்கலாம், ஆனால் உடஹன அவன் மனம் மாறிவிடும். 

தார்மிக க றியில் கசய்யப்படும் உண்முக சாதவனயின் மூலமாக 

உண்டாகிய சக்திக் களத்திற்குத் தான் இத்தவகய பிரபாவம் 

உண்டு. எனஹவ, முன் காலத்தில் புத்த தர்மத்தில் ஒரு கசால் 

வழக்குண்டு: “புத்த ஒளி எல்லாவிடத்வதயும் ஒளிரச் கசய்து எல்லா 

முரண்பாடுகவளயும் அகற்றி விடும்.” இதன் கபாருள் அது தான். 

ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் இந்த 

சாதவனவய எவ்வாறு பரப்ப ஹவண்டும்? 

இந்த உவரகவளக் ஹகட்ட பின்  மது சாதகர்களில் பலர் இந்த 

சாதவனயின் ஹமன்வமவய உணருவார்கள். இவதத் தங்களுவடய 

உறவினர்களுக்கும்  ண்பர்களுக்கும் கதாிவிக்க விரும்புவார்கள். 

ஆம்,  ீங்கள் இவத எல்ஹலாருக்கும் வழங்கலாம், பரப்பலாம். 

ஆனால் ஒன்வற எல்ஹலாருக்கும் கதளிவாகச் கசால்லி விட 

ஹவண்டும். பணத்தினால் அளவிடஹவா, மதிப்பிடஹவா கூடாத பல 

விஷயங்கவள  ாம் உங்கள் ஒவ்கவாருவருக்கும் அளித்திருக் 

கிஹறாம். எதற்காக அப்படிக் ககாடுக்கப் பட்டது?  ீங்கள் 

உண்முக சாதவன கசய்ய ஹவண்டுகமன்பதற்காகத் தான்.  ீங்கள் 

சாதவனப் பயிற்சி கசய்வதாக இருந்தால் தான் இது உங்களுக்குத் 

தரப்படும். கதளிவாகச் கசான்னால், எதிர்காலத்தில் இவத  ீங்கள் 

மக்களிவடஹய பரப்பும் ஹபாது உங்கள் புகழுக்காகவும் சுய 
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லாபத்துக்காகவும் இவத பயன்படுத்தல் ஆகாது. எனஹவ,  ான் 

கசய்வது ஹபால் வகுப்பு  டத்தஹவா கட்டணம் வசூலிக்கஹவா 

கூடாது. புத்தகங்கள் பதிப்பிடவும் உவர  ிகழ்த்த பயணங்கள் 

கசய்ய ஹவண்டியிருப்பதாலும் அதற்கான பணம் ஹதவவப் 

படுகிறது.  ாம் வசூலிக்கும் கட்டணம்  ம்  ாட்டிலுள்ள மற்ற 

வவவயக் காட்டிலும் மிகக் குவறவானது.  ாம் அளிக்கும் 

விஷயங்கஹளா மகத்தானவவ.  ாம் உண்வமயாகஹவ மக்கவள 

உயர் ிவலக்கு அவழத்துச் கசல்கிஹறாம். எல்ஹலாருஹம இவத 

அறிவர். ஒரு ஃபாலுன் தாஃபா சாதகராக,  ீங்கள் எதிர்காலத்தில் 

இந்த சாதவனவய பரப்பும் ஹபாது ஏற்றுக் ககாள்ள ஹவண்டிய 

 ிபந்தவனகள் இரண்டு உள்ளன. 

முதலாவது,  ீங்கள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது.  ாம் 

உங்களுக்குப் பல விஷயங்கவள அளித்துள்ஹளாம்.  ீங்கள் பணம் 

சம்பாதிப்பதற்காகஹவா புகழ் கபறுவதற்காகஹவா அவற்வற அளிக்க 

வில்வல. உங்கவளக் மீட்பதற்கும்  ீங்கள் சாதவன கசய்வ 

தற்குஹம அவற்வற அளித்துள்ஹளாம்.  ீங்கள் கட்டணம் வசூலித் 

தால் என்னுவடய ஃபாஷன் உங்களுக்குக் ககாடுக்கப்பட்டவத 

கயல்லாம் திரும்ப எடுத்துக் ககாண்டு விடும். பிறகு உங்கவள 

ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களாகவும் ஏற்க முடியாது.  ீங்கள் 

பரப்புவதும் ஃபாலுன் தாஃபாவாக இராது.  ீங்கள் பரப்பும் ஹபாது 

புகவழஹயா கசாந்த  லவனஹயா கருதாமல் பிறருக்காக, தன்னார் 

வத்துடன் கசயல்பட ஹவண்டும்.  ாடு முழுவதுமுள்ள சாதகர்கள் 

இப்படித் தான் கசய்கிறார்கள். பல வட்டாரங்களிலுள்ள கதாண் 

டர்கள் முன்ஹனாடியாக இப்படித் தான் கசயலாற்றுகிறார்கள். 

யாஹரனும் எங்கள் சாதவனவயப் பயில விரும்பினீர்களானால், 

வாருங்கள், உண்வமயாகப் பயில  ிவனத்தால்  ாங்கள் 

கபாறுப்ஹபற்றுக் ககாள்ஹவாம், ஒரு காசு கூட உங்களிடம் வாங்க 

மாட்ஹடாம். 

இரண்டாவது  ிபந்தவன, உங்களுவடய கசாந்த சரக்கு 

எவதயும் தாஃபாவில் கலக்கக் கூடாது. அதாவது, உங்களுக்கு 

திவ்வியக் கண் திறந்திருக்கலாம், ஏஹதனும் அகக்காட்சிவயக் 
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கண்டிருக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு சில அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் வந்திருக்க கூடும், எது எப்படி இருந்தாலும் அவத 

கயல்லாம்  ீங்கள் உடற்பயிற்சிவயக் கற்பிக்கும் ஹபாது, ஃபாலுன் 

தாஃபாவவ விளக்குவதற்காகப் பயன்படுத்தக் கூடாது. 

உங்களுவடய  ிவலயில் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட சிறு அனுபவ 

கமல்லாம் ஒன்றுஹம இல்வல. அவவ  ாம் ஹபாதிக்கும் ஃபாவின் 

உண்வமயான கபாருவள எட்ட முடியாது. ஆகஹவ, எதிர்காலத்தில் 

பயிற்சிவயப் பரப்பும் ஹபாது  ீங்கள் இவ்விஷயத்தில் மிக 

கவனமாக இருக்க ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான்  மது ஃபாலுன் 

தாஃபாவின் மூல தத்துவங்கள் மாறாமல் இருப்பது பற்றி  ாம் 

 ிச்சயம் ககாள்ள முடியும். 

ஹமலும், யாரும்  ான் ஹபாதிக்கும் முவறயில் சாதவனவய 

ஹபாதிக்க முயலக் கூடாது,  ான் ஹபாதிப்பது ஹபால் கபாிய 

அளவில் ஹபருவர வடிவில் யாரும் ஹபாதவன கசய்வவத 

அனுமதிப்பதற்கில்வல. உங்களால் ஃபாவவ ஹபாதிக்கவும் 

முடியாது. ஏகனனில்  ான் ஹபாதிப்பது மிக ஆழமான தத்துவங்கள் 

அடங்கியது, பல உயர்  ிவல விஷயங்கவள ஒருங்கிவணப்பது. 

 ீங்கள் கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் சாதவன கசய்கிறீர்கள். வருங் 

காலத்தில்  ீங்கள் முன்ஹனறுவகயில், பதிவு கசய்யப்பட்ட இந்த 

உவரவய மீண்டும் ஹகட்டால் ஹமலும் முன்ஹனறுவீர்கள். இவத 

இவடயறாமல் ஹகட்டு வந்தால் புதிய விஷயங்கள் உங்களுக்கு 

புலனாகும், பல புதிய பயன்கவளயும்  ீங்கள் அவடவீர்கள். 

அவதயும் விட இந்தப் புத்தகத்வதப் படித்து வந்தாலும் பயன் 

கபறுவீர்கள்.  ான் கற்பிப்பவவ அதிக ஆழமான தத்துவங்கள் 

அடங்கியவவ. ஆதலால் உங்களால் இந்த மகா ியதிவய ஹபாதிக்க 

இயலாது. ஹமலும்,  ீங்கள்  ான் பயன்படுத்தும் கசாற்கவள 

உங்களுவடயது ஹபால் உபஹயாகிக்கக் கூடாது. அப்படிச் 

கசய்வது ஃபாவவக் களவாடுவதாகும்.  ான் கூறியவாஹற கசாற் 

கவளக் கூறி அத்துடன் “ஆசான் இப்படித் தான் கசால்கிறார், 

புத்தகத்தில் இப்படி கசால்லப்பட்டிருக்கிறது” என்று ஹசர்த்துச் 

கசால்ல ஹவண்டும். இவ்வாறு மட்டுஹம  ீங்கள் கசால்லலாம். 
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ஏகனன்றால் இப்படிச் கசால்லும் ஹபாது அதில் தாஃபாவின் சக்தி 

 ிவறந்திருக்கும்.  ீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா என்று கருதிக் 

ககாண்டிருப்பவதகயல்லாம் பரப்பக் கூடாது. அப்படிச் கசய்வது 

தாஃபாவவ பரப்புவதாகாது, ஹமலும் அது  மது ஃபாலுன் தாஃபா 

வவ  ீங்கள் குவறவு படுத்துவதாகவும் ஆகும். உங்களுவடய 

கருத்தில் ஹதான்றியவதகயல்லாம் கசால்வீர்களானால் அது ஃபா 

ஆகாது, மக்கவள அது காக்கவும் கசய்யாது, அதற்கு பலஹன 

இராது. எனஹவ மற்ற யாராலுஹம இந்த ஃபாவவ ஹபாதிக்க 

முடியாது. 

இந்த சாதவனவய பரப்ப ஹவண்டுமானால் பயிலரங்குகளில் 

மக்களுக்கு ஒலி–ஒளிப் பதிவுகவளப் ஹபாட்டுக் காண்பித்த பிறகு 

உடற்பயிற்சிகவளயும் கற்றுக் ககாடுக்க ஹவண்டும். ஒருவஹராடு 

ஒருவர் கருத்துகவளப் பகிர்ந்து ககாள்வதற்காக  ீங்கள் 

கருத்தரங்குகள்  டத்தலாம். இந்த முவறயில் தான்  ீங்கள்  மது 

தாஃபாவவ பரப்ப ஹவண்டும். ஹமலும் பயிற்சிகவளக் கற்றுக் 

ககாடுக்கும் சாதகர்கவள யாரும் ‘ஆசிாியர்’ என்ஹறா ‘ஆசான்’ 

என்ஹறா அவழப்பது கபாருந்தாது. ஏகனனில் தாஃபாவில் ஒஹர 

ஓர் ஆசான் தான் இருக்கிறார். மற்றவர்கள் அவனவரும், அவர்கள் 

எப்ஹபாது சாதவனவயத் கதாடங்கியிருந்தாலும் சாதகர்கள் தான். 

சாதவனவயப் பரப்பும் ஹபாது சிலர், “ஆசான் ஃபாலுவனப் 

கபாருத்துகிறார், சீடர்களின் உடவல சீராக்குகிறார், ஆனால் 

 ம்மால் அது முடியவில்வலஹய” என்று  ிவனக்கலாம். அதனால் 

ஒன்றும் பாதகமில்வல. ஒவ்கவாரு சாதகாின் பின்ஹனயும் 

ஒன்றுக்கும் ஹமற்பட்ட என்னுவடய ஃபாஷன்கள் இருப்பதாக 

 ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். ஆவகயால், என்னுவடய ஃபாஷன் 

எல்லாவற்வறயும் கவனித்து ஆவன கசய்யும்.  ீங்கள் ஒருவருக்கு 

பயிற்சிவயக் கற்றுக் ககாடுக்கும் ஹபாது அவருக்கு முன்பிறவியில் 

ஒரு கதாடர்பு விதிக்கப்பட்டிருக்குமானால் உடஹன ஃபாலுன் 

கிவடத்து விடும். அப்படி இல்வலகயன்றாலும் அவர் கதாடர்ந்து 

கற்று வரும் ஹபாது படிப்படியாக அவருக்கும் ஃபாலுன் வரப் 

கபற்று அவரது உடலும் என் ஃபாஷன் மூலம் சீர் கசய்யப்படும். 
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தவிர, இவதயும் கசால்லிவிடுகிஹறன். ஒருவர் தானாகஹவ 

என்னுவடய புத்தகத்வதப் படிப்பதன் மூலமும் எனது ஒளிப் 

பதிவுகவளப் பார்ப்பதன் மூலமும், ஒலிப்பதிவுகவளக் ஹகட்பதன் 

மூலமும் ஃபாவவயும் கற்றுணர்ந்து, பயிற்சிவயயும் கவடப்பிடிப் 

பாஹரயாகில், அவர் தம்வம ஓர் உண்வமயான சாதகராகக் கருதி 

 டந்து ககாண்டால் அவரும் அவரது தகுதிக்ஹகற்ற பயன்கவளப் 

கபறுவார். 

 ாம் சாதகர்கவள ஹ ாயாளிகளுக்குச் சிகிச்வசயளிக்க  அனு 

மதிப்பதில்வல. பிறருக்குச் சிகிச்வச கசய்ய ஃபாலுன் தாஃபா 

சாதகர்களுக்கு கண்டிப்பாக அனுமதி கிவடயாது. சாதவனயில் 

ஏற்றம் கபறுவதற்குத் தான்  ாம் ஹபாதிக்கிஹறாஹம தவிர, பற்று 

தல்கவள வளர்த்துக் ககாண்டு உங்கள் உடவலப் பாழ்படுத்திக் 

ககாள்வதற்காக இல்வல.  மது பயிற்சி வமயங்கள் மற்ற சீஹகாங் 

வமயங்கவளக் காட்டிலும் ஹமலானவவ.  ம் பயிற்சி வமயத்திற்குச் 

கசன்று பயின்று வருவஹத உங்கள் ஹ ாய்களுக்கு சிகிச்வச 

கபறுவவதக் காட்டிலும் ஹமலானது; எனது ஃபாஷன்கள் 

வட்டமாக அமர்ந்திருக்க, ஹமஹல ஒரு ஹகடயத்தில் கபாியகதாரு 

ஃபாலுன் சுழன்றவாறிருக்கும். மிகப் கபாிய ஃபாஷன் ஒன்று 

இந்தக் ஹகடயத்தின் ஹமஹல இருந்தவாறு இந்த இடம் முழுவ 

வதயும் பாதுகாக்கும். இந்த இடம் சாதாரண சீஹகாங் பயிற்சி 

இடமல்ல இது. இது உண்முக சாதவனக்கான பயிற்சி இடம். 

அசாதாரண ஆற்றல் ககாண்ட  மது பல சாதகர்கள் இந்த 

ஃபாலுன் தாஃபா பயிற்சி வமயத்வத ஒரு கசந் ிற ஒளி 

பாதுகாப்பவதயும் இந்த இடம் முழுவதும் கசவ்கவாளி பரவி 

இருப்பவதயும் கண்டுள்ளனர். 

என்னுவடய ஃபாஷன் ( ியதிச் கசறிவுடல்) ஹ ரடியாகஹவ 

ஒரு பயிற்சியாளருக்கு ஃபாலுவனப் கபாருத்தக் கூடும். ஆனால் 

 ாம் சாதகர்கள் பற்றுதவல வளர்த்துக் ககாள்ள இடமளிப்ப 

தில்வல.  ீங்கள் ஒருவருக்கு உடற்பயிற்சிவயக் கற்றுக் ககாடுத் 

துக் ககாண்டிருக்கும் ஹபாது அவர், “இஹதா எனக்கு ஃபாலுன் 

வந்து விட்டது” என்பார்.  ாம் தான் அவதச் கசய்ஹதாம் என்று 
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 ீங்கள்  ிவனப்பீர்கள். ஆனால் அது அப்படியல்ல.  ீங்கள் 

பற்றுதவல வளர்த்துக் ககாள்ளக் கூடாது என்பதற்காகத் தான் 

 ான் இவதச் கசால்லுகிஹறன். இவதச் கசய்வகதல்லாம் 

என்னுவடய ஃபாஷன் தான்.  மது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் 

இந்த முவறயில் தான் சாதவனவய பரப்ப ஹவண்டும். 

ஃபாலுன் தாஃபா உடற்பயிற்சிகளில் ஏஹதனும் மாறுதல் 

ககாண்டு வருபவர்கள்  மது தாஃபாவிற்கும் சாதவன முவறக்கும் 

இழுக்கு ஏற்படுத்துபவர்கள். சிலர் பயிற்சி வழிமுவற வாசகங் 

கவள கசய்யுளாக மாற்றுகிறார்கள். இது அறஹவ கூடாது. 

 ிஜமான உண்முக சாதவன முவற வரலாற்றுக் காலத்திற்கு 

முன்பிலிருந்ஹத வழிவழியாக ஹபாதிக்கப்பட்டு வந்துள்ளது. 

பண்வடய காலம் முதல் அது கசவ்வஹன பாதுகாக்கப்பட்டு 

வந்துள்ளது. எண்ணற்ற கமய்ஞானியவர அது உருவாக்கியுள்ளது. 

அதில் இம்மியளவு மாற்றத்வதயும் கசய்ய யாரும் துணிய 

மாட்டார்கள்.  மது இந்த தர்மம் முடிவுறும் தறுவாயில் தான் 

இப்படிகயல்லாம்  ிகழும். முன்பு இப்படி  ிகழ்ந்ததாக சாித்திரஹம 

இல்வல.  ீங்கள் எல்ஹலாரும் இந்த விஷயத்தில் கவனமாக 

இருக்க ஹவண்டும். 
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ஹபருவர  ான்கு 

இழப்பும் ஆதாயமும் 

ஆன்மீக சாதகர்களிவடயில் இழப்பு, ஆதாயம் பற்றிய கதாடர்பு 

குறித்து அடிக்கடி ஹபசப்படுவதுண்டு. சாதாரண மக்களும் அது 

பற்றி சர்ச்வச கசய்வதுண்டு.  மது சாதகர்கள் இழப்பு, ஆதாயங் 

கவள எப்படி எடுத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும்? சாதாரண மக்களின் 

மனப்ஹபாக்கு ஹபான்றதல்ல  ம்முவடயது. அவர்கள் ஹவண்டுவ 

கதல்லாம் சுயலாபமும் சுக வாழ்வும் தான். ஆனால்  மது 

சாதகர்கள் அம்மாதிாியல்ல, அதற்கு ஹ ர்மாறான கருத்துவடய 

வர்கள். சாமானியர்  ாடும் விஷயங்கள்  மக்கு ஹவண்டியதில்வல, 

 ாம் அவடவவதஹயா விரும்பினாலும் அவர்களால் அவடய 

முடியாது. சாதவன புாிந்தாலன்றி அது சாத்தியமில்வல. 

 ாம் குறிப்பிடும் இழப்பு, குறுகிய வட்டத்தில் அடங்கி விடும் 

 ஷ்டம் அல்ல. எவதஹயனும் தியாகம் கசய்வது என்றால் சிறிது 

 ன்ககாவட அளிப்பது, கதியற்றவருக்கு உதவுவது அல்லது 

பிச்வசக்காரர்களுக்கு உணவளிப்பது ஹபான்றவவ என்று தான் 

 ிவனப்பார்கள். அவவகயல்லாம் ஈவகயுடன் ஹசர்ந்தவவ தான், 

தியாகம் கசய்வது தான். இது பணம், உவடவமகவளப் கபாிதாக 

 ிவனக்கவில்வல என்பவதக் காட்டுகிறது. கசல்வத்வத இழப்பது 

என்பது இழப்பில் ஒரு வவக, அதிக பட்ச தியாகம் எனலாம். 

ஆனால்,  ாம் குறிப்பிடும் இழப்பு என்பதன் கபாருள் இத்துடன் 

முடிவதல்ல. சாதவனயில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் இழக்க ஹவண்டிய 

பற்றுதல்கள் அஹனகம். கபருவம பாராட்டிக் ககாள்வது, கபாறாவம, 

ஹபாட்டி மனப்பான்வம, ஆர்வக் ஹகாளாறு ஹபான்ற பலவவகப் 

பட்டவவ. இது ஹபான்ற பல்ஹவறு பற்றுதல்கவளயும் இவர்கள் 

விட்கடாழிக்க ஹவண்டும். ஆக,  ாம் குறிப்பிடும் இழப்பின் கபாருள் 

விாிவானது. உண்முக சாதவன கசய்யும் கால கட்டம் முழுவதும் 
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சாமானிய மக்களுக்குாிய எல்லா வவகயான ஆவசகவளயும் 

பற்றுதல்கவளயும் துறக்க ஹவண்டும். 

“ ாஹமா சாமானிய மக்களுக்கிவடஹய இருந்து ககாண்டு 

சாதவன கசய்கிஹறாம். எல்லாவற்வறயும் விட்டு விட ஹவண்டு 

கமன்றால்  ாம் பிக்ஷுக்கள், பிக்ஷுணிகள் ஹபால் இருக்க 

ஹவண்டியது தானா? எல்லாவற்வறயும் துறந்து விடுவது எளிதல் 

லஹவ?” என்று சிலர் ஹகட்கலாம்.  ம்முவடய சாதவன முவறயில், 

சாதாரண மக்கள் சமூகத்தில் இருந்து ககாண்ஹட சாதவன புாிய 

ஹவண்டியவர்கள், கண்டிப்பாக அந்த சூழலில் தான் சாதவன 

கசய்ய ஹவண்டும். கூடிய வவரயில் சமூகத்தினஹராடு கபாருந் 

தியும் வாழ ஹவண்டும். கபாருளியல் ாீதியாக உங்கவள எவதயும் 

இழக்கும்படி கசால்லவில்வல.  ீங்கள் எவ்வளவு கபாிய பதவியில் 

இருந்தாலும் எவ்வளவு கசல்வம் பவடத்தவராக இருந்தாலும் 

அதில் தவகறான்றும் இல்வல. உங்களால் அதன் மீதுள்ள பற்று 

தவல விட முடியுமா என்பது தான் முக்கியம். 

 ம்முவடய சாதவனமுவற உள்ளத்வதஹய வமயப் படுத்துகிறது. 

உங்களுவடய தனிப்பட்ட ஆதாயங்கவளஹயா மற்றவர்களுடன் 

ஏற்படும் சச்சரவவஹயா கபாிதாக எடுத்துக் ககாள்ளாமல் எளிவம 

யுடன் இருக்கிறீர்களா என்பது தான் முக்கியம். ஆலயங்களில், 

கதாவலதூர மவலப்பிரஹதசங்களில், காடுகளில் கசன்று இயற்றப் 

படும் தவமுவற, சாதகவர சாதாரண மனித சமுதாயத்திலிருந்து 

துண்டித்து விடும். அப்ஹபாது சாதாரண மனித ஆவசகவள 

கயல்லாம் வலுக்கட்டாயமாக துறக்கவும் கபாருட்களின் மீதுள்ள 

பற்றுக்கவள எல்லாம் இழக்கவும் ஹவண்டியிருக்கும். சாதாரண 

மனிதருக்கிவடயில் சாதவன புாிபவர் இது ஹபான்ற வழியில் 

கசல்ல முடியாது. சாதாரண மனிதச் சூழலில் உள்ளவற்வற 

இலகுவாக எடுத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். இது மிகக் கடினமானது 

தான்.  மது சாதவன முவறயின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அம்சமும் 

இதுதான். எனஹவ தான்  ாம் கூறும் இழப்பு என்பதன் கபாருள் 

குறுகியதல்ல, பரந்தது என்கிஹறாம். இனி தான தர்மங்கள், 

 ற்பணி கசய்வது, இவவ பற்றி பார்ப்ஹபாம். இன்று  ாம் 
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கதருவில் காணும் சில பிச்வசக்காரர்கள் அவதஹய கதாழிலாகக் 

ககாண்டவர்கள். உங்கவள விடவும் அவர்கள் பணம் பவடத்த 

வர்களாக இருக்கக் கூடும். எனஹவ அற்ப விஷயங்கவள விடுத்து 

 மது பார்வவ விசாலமாக இருக்க ஹவண்டும்.  மது சாதவன 

பரந்த கண்ஹணாட்டத்தில், கண்ணியமான முவறயிலும் கவளிப் 

பவடயாகவும் இருக்க ஹவண்டும். ஒவ்கவான்றாக  ாம் இழந்து 

ககாண்டு வருபவவ உண்வமயில் வகவிடப்பட ஹவண்டிய ககட்ட 

விஷயங்கஹள. 

தாங்கள்  ாட்டம் ககாண்டு அவடய விரும்புவகதல்லாம் 

 ல்லவவ என்ஹற மானிடர்கள்  ிவனக்கின்றனர். உயர் ிவலக் 

கண்ஹணாட்டத்தில் அவவகயல்லாம் சாமானிய மனிதாின் சுய 

 லத்வதப் பூர்த்தி கசய்வதற்கான அற்ப விஷயங்கஹள.  ீங்கள் 

எவ்வளவு தான் கசல்வம் பவடத்திருந்தாலும் எவ்வளவு கபாிய 

பதவியில் இருந்தாலும் அவவகயல்லாம்  ிவலத்திருக்கப் ஹபாவது 

ஒரு சில வருடங்கஹள அல்லவா என்று மதங்கள் கூறுகின்றன. 

பிறக்கும் ஹபாது அவற்வறக் கூட எடுத்து வருவஹதா இறக்கும் 

ஹபாது உடன் எடுத்துச் கசல்வஹதா இயலாத காாியம். ஹகாங் மிக்க 

அாியதாகக் கருதப்படுவது ஏன்? ஏகனனில், அது உங்கள் மூல 

ஆன்மாவின் மீஹத வளர்கிறது, பிறக்கும் ஹபாது அவதக் கூடஹவ 

எடுத்து வரலாம், இறக்கும் ஹபாது உடன் எடுத்தும் கசல்லலாம். 

அத்துடன் சாதவனயில் பாிபக்குவ  ிவலவய  ிர்ணயிப்பது அது 

தான். அதனாஹலஹய அவதப் ஹபணி வளர்ப்பது கடினம். ஆக, 

 ீங்கள் துறப்பது என்பகதல்லாம் ககட்டவற்வறத் தான். இதன் 

மூலம் உங்கள் மூல இருப்பான சத்தியத்வத கசன்றவடய முடியும். 

இதனால்  ீங்கள் அவடயும் லாபம் என்ன? உங்களுவடய  ிவல 

முன்ஹனற்றம் அவடந்து  ாளவடவில் பாிபக்குவ  ிவலவய எட்டி 

சாதவனவய  ிவறவு கசய்வீர்கள். அத்தியாவசியமான தீர்வு 

கிவடத்து விடும். சாமானிய மக்களுக்குாிய பல்ஹவறு ஆவசகவள 

கயல்லாம் உடனடியாகக் வகவிடுவது என்பஹதா ஓர் உண்வம 

யான சாதகருக்குாிய தரத்வத எட்டுவது என்பஹதா அவ்வளவு 

எளிதானல்ல, அதற்கு அவகாசம் பிடிக்கும். இப்படி அதற்கு 
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அவகாசம் ஹதவவ என்று  ான் கசால்வவதக் ஹகட்டு  ீங்கள், 

அவகாசம் பிடிக்கும் என்று ஆசாஹன கசால்லி விட்டாஹர அதனால் 

சாவகாசமாக கசய்ஹவாம் என்று கமத்தனமாக இருந்து விட 

லாகாது! அது சாியல்ல. படிப்படியாக  ீங்கள் முன்ஹனற  ாம் 

இடமளித்தாலும் உங்கவளப் கபாறுத்தவவர உறுதியாக கடும் 

 ியமத்வதக் கவடப்பிடிக்க ஹவண்டியது அவசியம். ஒஹர  ாளில், 

இன்ஹற எல்லாவற்வறயும் உங்களால் அவடய முடிந்து விட்டால் 

இன்ஹற  ீங்கள் புத்தராகி விடுவீர்கள்! அது  வடமுவறயில் 

சாத்தியம் இல்வல. படிப்படியாக முயன்று  ீங்கள் இவத சாத்திய 

மாக்குவீர்கள். 

உண்வமயில்  ாம் இழப்பது ககட்டவதத் தான். அது என்ன? 

அதுதான் கர்மம். பல்ஹவறு மானிடப் பற்றுதல்களுடன் அது 

இவணந்துள்ளது. உதாரணமாக, எல்லா வவகயான தீய எண்ணங் 

களும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு உண்டு. தங்கள் சுய லத்துக்காக 

எந்த ககாடுஞ்கசயவலயும் கசய்ய அவர்கள் துணிவார்கள். அதன் 

மூலம் இந்தக் கரும்கபாருளாகிய கர்மத்வத அவர்கள் கபற்றுக் 

ககாள்வார்கள். இது  ம்முவடய கசாந்த மனத்துடன் ஹ ரடியாகச் 

சம்பந்தப்பட்டது. இந்த எதிர்மவறப் கபாருள் ஒழிக்கப்பட ஹவண் 

டுமானால் முதலில் உங்கள் மனவத மாற்றிக் ககாள்ள ஹவண்டும். 

கர்மத்வத உருமாற்றுதல் 

கரும்கபாருவளயும் கவண்கபாருவளயும் உருமாற்றும் வழிமுவற 

ஒன்று உள்ளது. இருவாிவடஹய ஏற்படும் பூசலின் விவளவாக 

இந்த உருமாற்றம்  வடகபறுகிறது.  ற்கசயவல ஒருவன் கசய்யும் 

ஹபாது கட எனும் கவண்கபாருவளச் ஹசமித்துக் ககாள்கிறான். 

ஒருவன் தீய கசயவலச் கசய்யும் ஹபாது கர்மம் என்னும் கரும் 

கபாருள் அவனுக்குப் ஹபாய்ச் ஹசருகிறது. வாாிசுாிவமயாகவும் 

இவவ கிவடப்பதுண்டு. “வாழ்க்வகயில், ஆரம்ப காலத்தில் கசய்த 

தீவிவனயால் வருவதா இது?” என்று ஹகட்கலாம். அப்படி ஒஹர 

யடியாகச் கசால்வதற்கில்வல. ஏகனன்றால் இந்தக் கர்மம் என்பது 

ஒஹர ஒரு பிறவியில் மட்டுஹம வந்து ஹசர்ந்தது அல்ல. ஒருவாின் 
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மூல ஆன்மா அழிவதில்வல என்பது ஆன்மீக சாதகர்களின் கருத்து. 

அதன்படி மூல ஆன்மா அழிவதில்வல என்றால் இந்தப் பிறவிக்கு 

முன்ஹப ஒருவருக்கு சமுதாய வாழ்வின் பாிமாற்றங்கள் ஏற்பட்டி 

ருக்கும். அதில் அவர் ஹவகறாருவருக்குக் கடன்பட்டிருக்கக் கூடும், 

மற்றவர் மீது ஆதிக்கம் கசலுத்தியிருக்கக் கூடும் அல்லது ககாவல 

ஹபான்ற ககாடுஞ்கசயல்கள் புாிந்திருக்கக் கூடும். இவற்றால் 

எல்லாம் கர்மம் உண்டாகியிருக்கும். ஹவகறாரு பாிமாணத்தில் 

இவவ ஹசர்ந்து ககாண்ஹட வரும். இவற்வற அவர் எப்ஹபாதும் 

சுமந்தவாஹற இருப்பார். கவண்கபாருளும் இஹத ஹபால் ஹசமிக்கப் 

பட்டு, சுமக்கப்படுகிறது. இது மட்டுமல்ல, ஹவகறாரு வவகயிலும் 

இவவ வந்து ஹசரும். குடும்பத்தில் தவலமுவறகளாக மூதாவதயர் 

தம் சந்ததியினருக்கு கர்மத்வதச் ஹசமித்து விடுவதுண்டு. “கடவவச் 

ஹசமித்துக் ககாள்ள ஹவண்டும்,  முன்ஹனார்கள் கசய்த  ற்பயன், 

கட வவச் ஹசமித்து வவத்திருக்கிறார்கள், அந்த ஆசாமி கட வவச் 

கசலவழிக்கிறாஹன,  கட வவ வீணாக்குகிறாஹன” என்கறல்லாம் 

கபாியவர்கள் கசால்வதுண்டு.  அவர்கள் கசான்னகதல்லாம் சாி 

தான். இன்வறய  ாளில் சராசாி மனிதர்கள் இவதகயல்லாம் 

ஹகட்டுக் ககாள்வஹத இல்வல. இன்வறய இவளஞர்களிடம் கட 

வவ இழப்பது பற்றிஹயா கட குவறவாக உள்ளவதப் பற்றிஹயா 

ஹபசினால் அவர்கள் அவத மனதில் வாங்கிக் ககாள்வஹத இல்வல. 

உண்வமயில் அவற்றின் உள்ளர்த்தம் மிக ஆழ்ந்தது. அவவ 

கவறும் ஆதாிச வார்த்வதகஹளா  வீன மனிதர்களுக்கான ஆன்மீகத் 

தகுதிகஹளா அல்ல. அவவ கமய்யான திட உருவில் உள்ளவவ. 

 ம் மனித உடல்களில் இந்த இரு வவகயான கபாருட்களும் 

உள்ளன. 

“ஒருவருக்கு அதிகப்படியான கரும்கபாருள் இருக்குமானால் 

அவரால் உயர் ிவல சாதவன கசய்யஹவ முடியாதா?” என்று 

ஒருவர் ஹகட்டார். அது சாிதான். மிகுதியான கரும்கபாருள் 

இருந்தால் கமய்ஞானம் அவடயப் கபறும் தகுதி பாதிக்கப்படும். 

ஏகனன்றால் அது ஒரு படலமாக உடவலச் சுற்றிச் சூழ்ந்து மூடி 

கஜன்–ஷான்–கரன் என்னும் பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து அவவரத் 
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துண்டித்து விடும். எனஹவ அவரது கமய்ஞானத் தகுதியும் 

குவறவாகஹவ இருக்கும். ஆன்மீக சாதவன, சீஹகாங் பற்றி மக்கள் 

ஹபசும்ஹபாது அவர் அவத மூட  ம்பிக்வக என்பார். அவற்வற 

அவரால்  ம்ப முடியாது. இது கவறும் ஹகலிக்கிடமாகஹவ 

அவருக்குப் படும். கபாதுவாக இது ஹபான்றவர்கள் இப்படி 

இருப்பார்கள், ஆனால் இப்படித்தான் இருப்பார்கள் என்று திட்ட 

வட்டமாகக் கூற இயலாது. சாதவனப் பயிற்சி கசய்வது இவருக்கு 

மிகக் கடினமா? உயர் ிவல ஹகாங் இவரால் கபறஹவ முடியாதா? 

அப்படிச் கசால்ல முடியாது. தாஃபா வரம்பற்றது. உண்முக 

சாதவன கசய்வது உங்கள் இதயத்வதப் கபாறுத்தது. ஆசான் 

உங்கவள நுவழவாயிலுக்குள் ககாண்டு கசல்வார். அதற்குப் பின் 

பயிற்சி கசய்வது உங்கவளப் கபாறுத்தது தான். எப்படி சாதவன 

பயிலுகிறீர்கள் என்பது உங்கவளஹய சார்ந்தது. உங்களால் 

சாதவன கசய்ய முடியுமா என்பது கபாறுவமவயக் கவடப்பிடிக்க 

முடியுமா, தியாகம் கசய்வீர்களா, இன்னல்கவள ஏற்பீர்களா, 

என்பவதகயல்லாம் சார்ந்திருக்கிறது. முழுமனதுடன் ஈடுபட 

உங்களால் முடியும் என்றால் எந்த இடர்ப்பாடும் உங்கவளத் 

தடுத்து  ிறுத்தாது. பிரச்சிவன இல்வல என்ஹபன். 

கபாதுவாக, கரும்கபாருள் அதிக அளவில் உவடயவர், 

கவண்கபாருள் அதிகமாக உள்ளவவர விட  ிவறய தியாகங்கள் 

கசய்ய ஹவண்டி வரும்.  ஏகனன்றால் இந்த கவண்கபாருள், 

கஜன்–ஷான்–கரன் என்னும் பிரபஞ்சப் பண்ஹபாடு ஹ ரடியாக 

இவசந்துள்ளது. சண்வட, சச்சரவுகளின் ஹபாது ஒருவர் உறுதி 

யுடன் தம் அகப் பண்வப (ஷின்ஷிங்) கவடப்பிடிப்பாஹரயானால் 

அவரது ஹகாங் அபிவிருத்தி அவடயும். அவ்வளவு எளிதான 

விஷயம் தான் இது. இந்த கவண்கபாருள் அதிகமாக உள்ள 

வருக்கு  ல்ல கமய்ஞான இயல்பு இருக்கும். உடவல வருத்தி 

உள்ளத்வதத் துன்புறுத்தி 60 வலுவாக்கும் ஹபாராட்டங்கவள 

கயல்லாம் அவரால் சகித்துக் ககாள்ள முடியும். உடல் துன்பம் 
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அதிகமாகவும் மனத்துன்பம் குவறவாகவும் அனுபவிக்க 

ஹ ர்ந்தாலும் அவரது ஹகாங்  ன்கு வளர்ச்சி கபறும். ஆனால் 

கரும்கபாருள் அதிகமாக உவடயவாின் விஷயம் அப்படியல்ல. 

அவர் முதலில் இந்த வழிமுவறவயக் கவடப்பிடிக்க ஹவண்டும். 

அதாவது, முதலில் அவர் கரும்கபாருவள கவண்கபாருளாக 

மாற்றிக் ககாள்ள ஹவண்டும். இது மிகவும் துன்பகரமானது தான். 

ஆக, கமய்ஞானத் தகுதி குன்றிய இந்த மனிதர் அதிகப்படியான 

ஹசாதவனகவளச் சந்திக்க ஹவண்டியிருக்கும். அதிக அளவு 

கர்மமும் குவறந்த அளவு கமய்ஞானப் பண்பும் உவடய இவருக்கு 

சாதவன புாிவது அதிக சிரமமாகி விடும். 

இது ஹபான்ற ஒருவாின் சாதவன பயிற்சிவய உதாரணமாக 

எடுத்துக் ககாள்ஹவாம். பத்மாசனத்தில் தியானம் கசய்யும் ஹபாது 

கால்கவள மடித்து ஒன்றன் மீது ஒன்றாக வவத்து  ீண்ட ஹ ரம் 

அமர்ந்திருக்க ஹவண்டியுள்ளது. அமர்ந்த சிறிது ஹ ரத்தில் கால்கள் 

வலிகயடுத்து மரத்துப் ஹபாய் விடும். ஹ ரம் கசல்லச் கசல்ல 

ஹவதவனயாகவும் தவிப்பாகவும் இருக்கும். உடல் வருந்தி உள்ளமும் 

துன்புறும் ஹபாது உடல், மனம் இரண்டுஹம அவதிக்குள்ளாகும். 

சிலர் இந்த வலிவயத் தாங்க முடியாமல் பத்மாசனத்வதக் 

கவலத்துப் பயிற்சிவய  ிறுத்த விரும்புவார்கள். சிலரால் 

கதாடர்ந்து அமர்ந்திருப்பது கபாறுக்க முடியாமல் ஹபாகும். 

அவ்வாறு கால்கவள எடுத்து விட்டால் அன்வறய பயிற்சி 

வீணாகி விடும். சிலர் கால்கள் வலிகயடுக்கத் கதாடங்கியதும் 

கால்கவளத் தளர்த்தி சிறிது இவளப்பாறிக் ககாண்டு பயிற்சிவயத் 

கதாடர முயல்வார்கள். இதனால் ஒரு பயனும் ஏற்படாது. 

ஏகனனில், கால்களில் வலி ஏற்படும் ஹபாது கரும்கபாருள் 

கால்கவள வந்தவடவவத  ாம் கண்டறிந்திருக்கிஹறாம். இந்தக் 

கரும்கபாருள் தான் கர்மம், துன்பப்பட்டு தான் அவத அகற்ற 

முடியும். அதன்பின் அது கவண்கபாருளாக மாறும். வலிகயடுக்கத் 

கதாடங்கி விட்டால் கர்மம் அகலத் கதாடங்கி விட்டது என்று 

ககாள்ள ஹவண்டும். கர்மம் வந்து ஹசரச் ஹசர வலியும் அதிகாித்துக் 

ககாண்ஹட ஹபாகும். ஆகஹவ கால்களில் வலிகயடுப்பது 
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காரணமில்லாமல் இல்வல. சாதாரணமாக, தியானத்தின் ஹபாது 

கால்களில் விட்டு விட்டு வலி ஏற்படும். அதிக ஹவதவன ஏற்பட்ட 

பின்னர் சிறிது வலி  ின்று ஆசுவாசமுண்டாகும். பிறகு மீண்டும் 

வலி ஏற்படத் கதாடங்கும். கபாதுவாக இப்படித் தான்  டக்கிறது. 

கர்மம் துண்டு துண்டாக கவளிஹயற்றப் படுவதால், ஒரு பகுதி 

கவளிஹயறியதும் சிறிது ஆசுவாசம் கதன்படும். உடன் மற்கறாரு 

துண்டு வரும். கால்வலி மீண்டும் கதாடங்கும். கவளிஹயறும் 

இந்தக் கரும்கபாருள் விரயமாவதில்வல. ஏகனனில் இது அழிக்க 

முடியாத கபாருள். கவளிஹயறியவுடன் ஹ ரடியாக இது கட எனும் 

கவண்கபாருளாக மாற்றப் பட்டு விடும். எதனால் இந்த உருமாற் 

றம் ஏற்பட்டது? ஏகனன்றால், இந்த  பர் துன்பப் பட்டார், 

சுகத்வதத் துறந்தார், ஹசாதவனவய ஏற்றுக் ககாண்டார். இன்னல் 

கவள ஏற்று, சகித்துக் ககாள்வதன் மூலம், அல்லது  ற்கசயல்கள் 

கசய்வதன் மூலம் கவண்கபாருவளப் கபற முடியும் என்று  ாம் 

ஏற்கனஹவ கசால்லியிருக்கிஹறாம். ஆக, தியானத்தில் அமர்ந்து 

பயிற்சி கசய்வகயில் இவ்வாறு  ிகழும். சிலர் கால்களில் வலி 

ஹதான்றினால் உடனடியாகக் கால்கவள விலக்கி  ீவி விட்டுக் 

ககாண்டு மீண்டும் பயிற்சியில் அமர்வார்கள். இதனால் ஒரு 

பயனும் ஏற்படாது.  ின்றவாறு கசய்யப்படும்  “வககளில் சக்கரம் 

ஏந்தும் பயிற்சி”யின் ஹபாது வககள் ஹசார்ந்து ஹபாகலாம். வகவலி 

கபாறுக்க முடியாமல் வககவள கீஹழ இறக்கி விட்டால் எந்தப் 

பயனும் இராது. இந்த சிறு உபாவத ஒரு கபாருட்டா, என்ன? 

வககவள சற்று ஹ ரம் உயர்த்திப் பிடிப்பதாஹலஹய சாதவனயில் 

 ிவறவு எய்தி விட முடியும் என்றால் மிகவும் எளிதாகப் ஹபாய் 

விடுஹம. தியானப் பயிற்சியில் மக்கள் அமரும் ஹபாது  ிகழ்வது 

இது தான். 

 மது சாதவன முவறயில் இது ஹபான்ற கசயல்முவற 

ஓரளவுக்குத் தாஹன தவிர பிரதான கசயல்பாடு இவ்வாறு  ிகழ்வ 

தில்வல. கபரும்பாலும் கர்மத்வத உருமாற்றுவதற்கு மக்களி 

வடஹய எழும் முரண்பாடுகளின் ஹபாது ஷின்ஷிங் தரத்தில் 

பிறழாமல் இருக்கும் பண்பு உதவுகிறது. இவ்வவக சச்சரவுகளில் 
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ஏற்படும் ஹமாதல்கள் உடல்வலிவயக் காட்டிலும் அதிக ஹவதவன 

தர வல்லது. உடல் வலிகவளத் தாங்கிக் ககாள்வது சுலபம் தான், 

மிகவும் வலிக்கும் ஹபாது பல்வலக் கடித்துக் ககாண்டு அவதக் 

கடந்து விடலாம். ஒருவஹராகடாருவர் சச்சரவு ஏற்படுவகயில் 

மனவதக் கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம். 

    உதாரணமாக, ஒருவர் தம் அலுவலகத்தில் நுவழயும் ஹபாது, 

தன்வனப் பற்றி அவதூறாக இருவர் ஹபசிக் ககாண்டிருப்பவதக் 

ஹகட்க ஹ ாிட்டால் மிகுந்த சினம் உண்டாகும். சாதகராக இருப்ப 

வர் தம்வம ஒருவர் தாக்கினாஹலா இழிவு கசய்தாஹலா எதிர்க்கக் 

கூடாது, சாதகருக்குாிய தரம் குவறயாமல் கபருந்தன்வமயாக 

 டந்து ககாள்ள ஹவண்டும் என்று  ாம் கசால்லியிருக்கிஹறாம். 

அதனால் இவர்,  ாமும் மற்றவர்கவளப் ஹபால் இருக்கக் கூடாது, 

ஆசான் கசான்னபடி ஹமன்வமயான  டத்வதயுடன் இருக்க 

ஹவண்டும் என்று  ிவனத்து அந்த இருவாிடமும் சண்வடக்குப் 

ஹபாகாமல் இருந்து விடுவார். ஆனால், சாதாரணமாக, ஒரு 

பிரச்சிவன எழும் ஹபாது அது மனத்தில் ஓர் உறுத்தவல 

ஏற்படுத்தவில்வலகயன்றால் அதனால் பயனில்வல. இவவரச் 

சீர்திருத்த அது வாய்ப்பளிக்காது. ஆகஹவ, இவரால் அவத மறக்க 

முடியாமல், உறுத்திக் ககாண்ஹட இருக்கும். இவர் மனம் 

அதிஹலஹய சிக்கிக் ககாண்டாற் ஹபால் இருக்கும். அந்த இருவாின் 

முகங்கவள திரும்பிப் பார்ப்பவத தவிர்க்க முடியாமல் ஹபாகும். 

சூடான ஹபச்சில் ஈடுபட்டுள்ள அவர்களின் கபால்லாத முகங் 

கவளக் கண்டதும் கபாறுக்க முடியாமல் இவர் ககாதிப்பவடவார். 

உடஹன அவர்களுடன் சண்வடக்குப் ஹபாகவும் கூடும். இது 

ஹபான்ற சச்சரவுகளின் ஹபாது மனவத கட்டுப்படுத்துவது மிகக் 

கடினம். அமர்ந்த  ிவல தியானப் பயிற்சியின் ஹபாஹத எல்லா 

வற்வறயும் சீர் கசய்து விட முடிந்தால் கவகு எளிதாகப் ஹபாய் 

விடும் எனலாம். ஆனால் அப்படி கசய்ய முடியாது. 

எனஹவ, உங்கள் எதிர்கால சாதவனயில் எல்லா வவகயான 

ஹசாதவனகளுக்கும்  ீங்கள் ஆளாக ஹவண்டியிருக்கும். இது 

ஹபான்ற சிரமங்கள் இல்லாமல் சாதவன எப்படிச் கசய்ய முடியும்? 
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எல்ஹலாருஹம ஒருவஹராகடாருவர் இன்முகமாக இருந்து எந்த 

முரண்பாடுகஹளா மனித மனத்தின் குறுக்கீடுகஹளா இல்லாதி 

ருந்தால் கவறுமஹன அமர்ந்திருப்பதன் மூலம் உங்களுவடய 

ஷின்ஷிங் எப்படி ஹமம்படும்? அது சாத்தியமில்வல. உண்வம 

யான பயிற்சியின் மூலம் உங்கவள  ீங்கள் சாிவர பதப்படுத்திக் 

ககாண்டு ஹமம்படுத்திக் ககாள்ள ஹவண்டும். “சாதவன கசய்யும் 

ஹபாது ஏன் இவ்வளவு இன்னல்கள் வர ஹவண்டும்? இந்த 

இடர்ககளல்லாம் சாதாரண மக்களுக்கு வரும் இடர்கள் ஹபால் 

அல்லவா இருக்கின்றன?” என்று ஒருவர் ஹகட்கிறார். இது 

ஏகனன்றால்  ீங்கள் சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்து ககாண்டு 

சாதவன பழகுகிறீர்கள். திடீகரன்று அந்தரத்தில் தவலகீழாகத் 

கதாங்கிக் ககாண்டு பறந்து ககாண்ஹட காற்றில் துன்பப்படும்படி 

ஹ ாிடாது. எல்லாஹம அன்றாட வாழ்வில்  டப்பது ஹபாலஹவ 

 ிகழும். இன்று ஒருவன் உங்கவள எாிச்சலூட்டுவான், ஒருத்தி 

ஹகாபமூட்டுவாள், ஒருவன் தவறாக  டத்துவான் அல்லது மாி 

யாவதயின்றி ஹபசுவான். இது ஹபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் உங்கள் 

மறுவிவன என்னவாக இருக்கும் என்று பார்ப்பதற்குத் தான். 

இந்தப் பிரச்சிவனகள் உங்களுக்கு ஏன் வர ஹவண்டும்? 

இவவகயல்லாம் உங்கள் கசாந்த கர்மத்தின் விவளவு தான். 

ஏற்கனஹவ அவற்றில் கபரும்பான்வமயான பகுதிகவள உங்க 

ளுக்காக  ாம் அகற்றி விட்ஹடாம். மீதம் உள்ள சிறிய அளவவ சிறு 

சிறு பகுதிகளாக வகுந்து கவவ்ஹவறு சந்தர்ப்பங்களில் உங்கள் 

ஷின்ஷிங் ஹமம்பாட்டிற்காக, உங்கள் மனத்வதப் பதப்படுத்து 

வதற்கும், உங்களுவடய பல்ஹவறு பற்றுதல்கவள அகற்றவும் 

ஹசாதவனகளாக ஆக்கியுள்ஹளாம். இவவகயல்லாம் உங்கள் 

கசாந்த இடர்ப்பாடுகள் தான்,  ாம் அவற்வற உங்கள் ஷின்ஷிங் 

முன்ஹனற பயன்படுத்துகிஹறாம். உங்களால் அவற்வறக் கடந்து 

வர முடியும். ஷின்ஷிங் தரத்வத ஹமம்படுத்திக் ககாள்ளும் 

பட்சத்தில்  ீங்கள் கடந்து வர முடியும்.  ீங்களாகஹவ முடியாது 

என்று  ிவனத்தாகலாழிய, கடக்க ஹவண்டும் என்று முவனந்தால் 

உங்களால் முடியும். ஆகஹவ, இனிஹமல் ஒரு பிரச்சிவன ஹ ாிடும் 
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ஹபாது அது தற்கசயலானதாக  ிவனக்க ஹவண்டாம். ஏகனனில் 

ஓர் இன்னல் வரும் ஹபாது எதிர்பாராமல் தான் ஹதான்றும். அது 

தற்கசயல்  ிகழ்ச்சி அல்ல, உங்கள் ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்தஹவ 

அது வருகிறது. தம்வம சாதகராகஹவ பாவித்துக் ககாள்ளும் வவர 

உங்களால் அவத சாிவர சமாளிக்க முடியும். 

ஒரு ஹசாதவன வரப் ஹபாகிறது, தகராறு ஏற்படப் ஹபாகிறது 

என்று முன்கூட்டிஹய அறிவிக்கப்பட மாட்டாது தான். எல்லா 

வற்வறயும் கசால்லி விட்டால்  ீங்கள் சாதவன கசய்வது எப்படி? 

சாதாரணமாக, எதிர்பாராமல் தான் அது ஏற்படும். உங்கள் அகப் 

பண்வப ஹசாதித்து கமய்யான ஷின்ஷிங் முன்ஹனற்றத்துக்கு 

வழிவகுக்கும். அப்ஹபாது தான் தன்னுவடய ஷின்ஷிங் தரத்வத 

ஒருவர் பாதுகாக்கிறாரா என்று பார்க்க முடியும். எனஹவ ஒரு 

ஹபாராட்டம் தற்கசயலாக ஏற்படுவதில்வல. உண்முக சாதவன 

யில் இறுதி வவர, கர்மம் உருமாற்றம் அவடயும் வவர இந்த 

 ிகழ்வு கதாடர்ந்தவாஹற இருக்கும். சாமானிய மக்கள் கற்பவன 

கசய்ய முடியாத அளவுக்கு உடல் துன்பத்வதக் காட்டிலும் 

கடினமானது இது. உயர்த்திய வககள் ஹ ாகும் வவர, கால்கள் 

ஹசார்ந்து ஹபாகும் வவர  ின்று  ீண்ட ஹ ரம் பயிற்சி கசய்வதால் 

மட்டுஹம எப்படி ஹகாங் அதிகாிக்கும்? சில மணி ஹ ரங்கள் 

அதிகமாகப் பயிற்சி கசய்து விட்டால் ஹகாங் அதிகாித்து விடுமா? 

அது பன்டி எனும் கமய்யுடவல உருமாற்றஹவ உதவும். அதற்கும் 

கூட வலுப்படுத்தக் கூடிய சக்தி ஹதவவ. சாதகாின்  ிவல 

முன்ஹனற அது உதவாது. ஒருவாின்  ிவல உண்வமயாகஹவ 

ஹமம்பட ஹவண்டுகமன்றால் இன்னல்கவள மனத்தளவில் கவல்ல 

ஹவண்டும் என்பஹத முக்கியம். கவறும் உடல் சிரமம் ஹமற் 

ககாள்வதால் மட்டுஹம முன்ஹனறி விட முடியும் என்றால் சீனாவில் 

உழவர்கள் தான் அதிக உடல் துன்பத்வத அனுபவிக்கிறார்கள். 

அப்ஹபாது அவர்கள் எல்ஹலாருஹம சீஹகாங் ஆசான்கள் என்றாகி 

விடுமா?  ீங்கள் எவ்வளவு தான் உடலால் துன்பம் ஏற்றாலும், 

எாிக்கும் கவய்யிலில், களத்து ஹமட்டில்  ாள் ஹதாறும் கடுவமயாக 

உவழக்கும் அவர்களுக்கு இவணயாக முடியாது. அவ்வளவு 
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எளிதான விஷயமல்ல அது. ஆகஹவ தான் ஒருவர் உண்வம 

யாகஹவ முன்ஹனற ஹவண்டுகமன்றால் அவர் தமது மனத்தின் 

தரத்வத உண்வமயாக உயர்த்திக் ககாள்ள ஹவண்டும் என்று  ாம் 

கசால்லுகிஹறாம். அப்ஹபாது தான் உண்வமயான முன்ஹனற்றம் 

அவடய முடியும். 

கர்மத்வத உருமாற்றும் தருணங்களில், சாதாரண மக்கவளப் 

ஹபால் சமன் குவலந்து ஹபாகாமல், உங்கவளக் கட்டுப்பாட்டில் 

வவத்திருப்பதற்கு  ீங்கள் எப்ஹபாதும் கனிவான இதயத்துடனும் 

பாிவான உள்ளத்துடனும் இருக்க ஹவண்டும். திடீகரன்று ஒரு 

பிரச்சிவன வந்து ஹமாதும் ஹபாது அவத கபாருத்தமாக உங்களால் 

வகயாள முடியும். எப்கபாழுதுஹம இதயத்தில் கனிவும் கருவண 

யும்  ிரம்பியிருக்குமானால் சட்கடன்று பிரச்சிவன ஏற்படும் 

ஹபாது சிந்தித்து அவத எதிர்ககாள்வதற்கான அவகாசமும் 

 ிதானமும் உங்களுக்குக் கிவடக்கும். எப்ஹபாதும் பிறஹராடு 

ஹபாட்டியிடுவது பற்றியும் சண்வடயிடுவது பற்றியுஹம  ிவனத்துக் 

ககாண்டிருப்பீர்களானால் பிரச்சிவன எழும் ஹபாது  ீங்கள் 

பிறருடன் சண்வடக்குப் ஹபாவது  ிச்சயம். ஆகஹவ,  ீங்கள் ஒரு 

தகராவற எதிர்ககாள்ள ஹ ர்ந்தால் அது உங்கள் கரும்கபாருவள 

கட என்னும் கவண்கபாருளாக மாற்றுவதற்குத் தான் என்கிஹறன். 

 ம்முவடய மானிட இனம் இன்று இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து 

 ிற்வகயில் பிறக்கும் ஹபாஹத ஒவ்கவாருவரும் கர்மத்தின் மீது 

கர்மமாகச் ஹசர்ந்த  ிவலயில் உடலில் ஏராளமான கர்மச் சுவம 

யுடன் இருக்கிறார்கள். ஆக, கர்மத்வத உருமாற்றுவகயில் இது 

ஹபான்ற சூழ் ிவல ஏற்படுகிறது: உங்கள் ஹகாங் அதிகாிக்கும் 

ஹபாதும் ஷின்ஷிங் முன்ஹனறும் ஹபாதும் உங்கள் கர்மமும் 

கவளிஹயற்றப்பட்டு உருமாற்றம் கபறுகிறது. ஒருவர் சச்சரவில் 

சிக்கிக் ககாள்ளும் ஹபாது அது இருவருக்கிவடயிலான ஷின்ஷிங் 

ஹசாதவனயாக உருகவடுக்கிறது.  ீங்கள் அவத கபாறுவமயுடன் 

ஏற்றுக் ககாள்ளும் ஹபாது உங்கள் கர்மம் அகற்றப் படுகிறது 

ஷின்ஷிங் தரம் உயருகிறது, உங்கள் ஹகாங்கும் அதிகாிக்கிறது. 

இவவகயல்லாம் ஒருங்ஹக  ிகழ்கின்றன. முன்னாட்களில் 
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மக்களுக்கு ஏராளமான கடவும்  ல்ல தரமான ஷின்ஷிங்கும் 

இருந்து வந்தது. அவர்கள் சிறிதளவு துன்பம் ஏற்றவுடன் ஹகாங் 

வளர்ந்து விடும். இன்வறய மக்கள் அப்படியில்வல. துன்பம் 

ஹ ர்ந்தாஹல சாதவன கசய்வதில் ஊக்கம் குன்றி விடுகிறது. 

கமய்ஞானத் தகுதியும் குவறந்து உண்முக சாதவன கசய்யஹவ 

முடியாமல் ஹபாய் விடுகிறது. 

சாதவன பயிலும் ஹபாது ஏற்படக் கூடிய குறிப்பிட்டகதாரு 

பூசஹலா அல்லது உங்கவள பிறர் ஹமாசமாக  டத்துவஹதா ஏன் 

 ிகழ்கின்றன என்பதற்கு இருவவகயான காரணங்கவளக் 

காட்டலாம். ஒன்று  ீங்கள் ஹபான பிறவியில் இந்த  பவர இஹத 

ஹபால் தவறாக  டத்தியிருக்கலாம். “இவர் என்வன எப்படி 

இப்படி  டத்தலாம்?” என்றும் இது  ியாயஹம அல்ல என்றும் 

 ீங்கள் வருந்தலாம். ஆனால் “ ீங்கள் ஏன் அவவர ஹபான 

பிறவியில் அப்படி  டத்தினீர்கள்?” அப்ஹபாது  ான் அவத 

உணரவில்வல என்ஹறா அந்த ஜன்மத்திற்கும் இந்த ஜன்மத் 

திற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ஹறா  ீங்கள் வாதிடலாம். அது 

 டவாது. மற்கறாரு விஷயம்: சச்சரவுகளில் கர்மத்தின் 

உருமாற்றம் அடங்கியுள்ளது. ஆகஹவ, குறிப்பாக சச்சரவுகளின் 

ஹபாது சாதாரண மக்கவளப் ஹபால்  டந்து ககாள்ளாமல், 

மன்னிக்கும் மனப்பாங்குடன் கசயல்பட ஹவண்டும். அலுவலகத் 

திலும் ஹவறு சூழல்களிலும் இவ்வாஹற  டந்து ககாள்ள ஹவண்டும். 

சுய கதாழில் கசய்பவர்க்கும் இது கபாருந்தும், அவர்களுக்கும் 

சமுதாயப் பாிமாற்றங்கள் உண்ஹட. சமூகத்தில் ஒருவஹரா 

கடாருவர் கலந்து பழகாமலிருப்பது சாத்தியமில்வல. உங்கள் 

அண்வட வீட்டுக்காரருடனாவது பழக ஹவண்டியிருக்குமல்லவா? 

சமுதாயத்தில் பழகும் ஹபாது எல்லா வவகயான ஹமாதல் 

கவளயும் சந்திக்க ஹ ாிடும். சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்து 

ககாண்டு சாதவன புாியும் ஹபாது  ீங்கள் எந்த வவகயான 

கதாழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள் என்பது முக்கியமில்வல. 

உங்களுக்கு எவ்வளவு கசல்வம் இருக்கிறது, எத்தவகய பதவியில் 

இருக்கிறீர்கள், எந்த வவகயான தனியார் துவற  ிறுவனத்வத 
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ஆளுகிறீர்கள் என்பகதல்லாம் ஒரு கபாருட்ஹட அல்ல. தார்மீக 

உள்ளத்ஹதாடு ஹ ர்வமயாகச் கசயல்பட ஹவண்டியஹத முக்கியம். 

மானிட சமுதாயத்தில் எல்லா வவகயான கதாழில்களும் இருக்கத் 

தான் ஹவண்டும். எந்தத் கதாழிலும் இழிவானதல்ல. மனித மனம் 

தான் இழிவாக இருக்கிறது. “பத்து வணிகர்களில் ஒன்பது ஹபர் 

ஏமாற்றுபவர்கள்” என்று பழங்காலத்தில் கசால்வதுண்டு. அது 

சாதாரண மக்களின் கூற்று. மனித இதயத்வதப் கபாறுத்த 

விஷயம் தான் இது என்பது என் கருத்து. உங்கள் இதயம் 

அறக றியில் ஹதாய்ந்து ஹ ர்வமயாக வாணிபம்  டத்தும் 

பட்சத்தில் உங்களுவடய உவழப்பிற்ஹகற்ற ஊதியம், எவ்வளவு 

அதிக பணமானாலும் கபறுவதற்கு உங்களுக்கு உாிவம உண்டு. 

சாதாரண மக்களிவடஹய  ீங்கள் உவழத்ததற்கான கவகுமதி அது. 

இழப்பின்றி ஆதாயமில்வல.  ீங்கள் அதற்காகப் பாடுபட்டிருக் 

கிறீர்கள். எந்த வவகயான சமூக தளத்வதச் ஹசர்ந்தவராயினும் 

ஒருவர்  ல்லவராக இருக்க முடியும். கவவ்ஹவறு சமூக வகுப்பி 

னருக்கும் அதற்குாிய ஹபாராட்டங்கள் உண்டு. உயர் மட்ட 

வகுப்பினாிவடஹய உயர் மட்ட ஹமாதல்கள் ஏற்படும். எல்லா 

வற்வறயும் சீராகஹவ எதிர்ககாள்ள முடியும். சமூகத்தில் எந்த 

மட்டத்தில் இருப்பவரானாலும் சாி,  ல்லவராகவும், பல்ஹவறு 

ஆவசகவளயும் பற்றுதல்கவளயும் பாராட்டாமலும் இருக்க 

முடியும். கவவ்ஹவறு வகுப்பினர்களும்  ல்லவர்களாகஹவ இருந்து 

ககாண்டு தத்தம் சமூக தளத்தில் இருந்தவாஹற சாதவன புாியவும் 

முடியும். 

தற்ஹபாது இந் ாட்டில் (சீனாவில்) அரசு  டத்தும்  ிறுவன 

மானாலும் சாி, தனியார் துவறயிலும் சாி, மக்களுக்கிவடயில் 

 ிகழும் பரஸ்பர மனப் பூசல்கள் குறிப்பிடத் தக்கபடி கபருகி 

வருகின்றன. இதுவவர கண்டிராதபடி, மற்ற  ாடுகளில் இல்லாத 

அளவுக்கு இந்த  ிகழ்வு ஏற்படுகிறது. ஆகஹவ, கசாந்த லாபம் 

கருதி ஏற்படும் சச்சரவுகள் மிகத் தீவிரமவடந்துள்ளன. மற்றவர் 

அக ிவலவயக் குவலக்கும் வண்ணம் சதி கசய்வது, சிறிதளவு சுய 

லாபத்திற்காக ஹபாட்டியிடுவது என்றிருக்கும் மக்களின் 
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எண்ணங்களும் கசய்யும் சூழ்ச்சிகளும் குரூரமானவவ. ஒருவர் 

 ல்லவராக இருப்பது கூட கதால்வலயாகி விடுகிறது. உதா 

ரணமாக, அலுவலகத்தில் ஒருவர் நுவழயும் ஹபாஹத அங்கு சிக்கல் 

உருவாகியிருப்பது கதாிகிறது. உங்கவளப் பற்றி ஒருவர் அவதூறு 

பரப்பியுள்ளதாகவும் ஹமலதிகாாி வவர அது கசன்று விட்டதாக 

வும் அதனால்  ீங்கள் ஓர் இக்கட்டில் மாட்டிக் ககாண்டதாகத் 

கதாிய வருகிறது. எல்ஹலாரும் உங்கவள ஒரு மாதிாியாகப் 

பார்ப்பார்கள். ஒரு சாதாரண மனிதரால் இவதத் தாங்க முடியுமா? 

இவத எப்படி கபாறுத்துக் ககாள்ளுவது? “எனக்கு ஒருவன் 

கதால்வல ககாடுத்தால்  ானும் திருப்பிச் கசய்ஹவன். அவனுக்கு 

மட்டும் தான் ஆதரவாளர்கள் இருக்கிறார்களா? எனக்கும் தான் 

இருக்கிறார்கள். ஒரு வக பார்த்து விடலாம்.” இப்படி சாமானிய 

மக்களிவடஹய  ீங்கள்  டந்து ககாண்டால்  ீங்கள் பலமுள்ளவர் 

என்று கசால்வார்கள். ஆனால், ஒரு சாதகராக இருந்து ககாண்டு 

இவ்வாறு  டந்து ககாள்வது கீழ்வமயானது. ஒரு சாதாரண 

மனிதவரப் ஹபால் ஹபாட்டியிட்டு சண்வடயிட்டால்  ீங்களும் 

சாதாரண மனிதர் தான். அவவரக் காட்டிலும் அதிகமாகத் 

திருப்பிச் கசய்தால் அவவர விடவும் தாழ்ந்தவராகிறீர்கள். 

இந்த விஷயத்வத  ாம் எப்படி எதிர் ககாள்ள ஹவண்டும்? இது 

ஹபான்ற ஹமாதல் ஹ ாிடும் ஹபாது முதலில் சாந்தமாக இருக்க 

ஹவண்டும். அந்த  பவரப் ஹபால்  ாமும்  டந்து ககாள்ளக் 

கூடாது. விஷயத்வதக் கனிவுடன் கதளிவு படுத்தலாம். கதளிவாக 

எடுத்துவரப்பதில் பிரச்சிவன இல்வல. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் 

அதிக பற்றுதல் இருக்கக் கூடாது. இது ஹபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் 

பிறவரப் ஹபாலஹவ ஹபாட்டியிடஹவா, எதிர்ப்புக் காட்டஹவா 

கூடாது. அவவரப் ஹபாலஹவ  ீங்களும் கசய்தால்  ீங்களும் 

சாதாரண மனிதர் தாஹன. ஹபாட்டியிடஹவா, எதிர்க்கஹவா கூடாது 

என்பது மட்டுமல்ல, அவவர உங்கள் உள்ளத்தில் க ாந்து 

ககாள்ளவும் கூடாது, அவவர கவறுக்கவும் கூடாது.  ீங்கள் 

கவறுக்கிறீர்கள் என்றால் மனம்  ிவலகுவலந்து விட்டதல்லவா? 

 ீங்கள் கபாறுவமவயக் கவடப் பிடிக்கவில்வல என்றாகிறது. 
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 ாம் கஜன்–ஷான்–கரன் பழகுபவர்களாக இருந்த ஹபாதிலும் 

 மக்குப் ஹபாதிய அளவு கருவண இல்வல என்றாகிறது. ஆக, 

அவவரப் ஹபால  டந்து ககாள்ளவும் கூடாது, உங்கவள தவல 

தூக்க முடியாத அவல  ிவலக்குத் தள்ளியுள்ள அவர் மீது கசப்பும் 

வரக் கூடாது. அவாிடம் ஹகாபம் ககாள்வதற்கு மாறாக, உள்ளூர 

அவர் மீது  ன்றி கசலுத்த ஹவண்டும், ஆம், உண்வமயிஹலஹய 

மனமார அவருக்கு  ன்றி பாராட்ட ஹவண்டும். “இது ஆக்யு 61 

ஹபால் அல்லவா இருக்கிறது?” என்று சாதாரண மனிதர் 

 ிவனக்கக் கூடும். அப்படியாகாது என்று  ான் கசால்லுகிஹறன். 

ஹயாசித்துப் பாருங்கள்:  ீங்கள் சாதகர்கள்.  ீங்கள் 

கசய்வகதல்லாம் உயர்தரமாக இருக்க ஹவண்டாமா? சாமானிய 

மக்களின் ககாள்வககஹள உங்களுக்கும் என்பது கபாருந்தி வராது, 

சாிதானா? சாதகர்களாகிய  ீங்கள் கபறுவகதல்லாம் உயர் ிவல 

களுக்குாியவவ அல்லவா? எனஹவ, உயர்  ிவலக்கான ககாள்வக 

கவளஹய  ீங்கள் பின்பற்ற ஹவண்டும். அந்த  பர் கசய்தவதஹய 

 ீங்கள் திருப்பிச் கசய்தால்  ீங்களும் அவவரப் ஹபாலஹவ தாஹன? 

அவருக்கு ஏன்  ன்றி கசலுத்த ஹவண்டும்? சிறிது ஹயாசியுங்கள். 

 ீங்கள் அவடயப் ஹபாவது என்ன? “இழப்பின்றி ஆதாயமில்வல” 

என்பது இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் தத்துவம். எதுவும் கபற 

ஹவண்டுமானால் எவதஹயனும் இழக்க ஹவண்டும். அந்த  பர் பலர் 

முன்னிவலயில் உங்கவள அவமானத்துக்குள்ளாக்குவதன் மூலம் 

தனக்கு ஹவண்டியவத அவடந்தார். உங்கவள எவ்வளவு 

ஹமாசமான சூழ் ிவலக்குத் தள்ளினாஹரா அந்த அளவுக்கு அதன் 

தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும்.  ீங்கள் எவ்வளவு சகித்துக் 

ககாள்ளுகிறீர்கஹளா அவ்வளவுக்கு அவர் தன் கட வவ 

இழக்கிறார். அந்த கட முழுவதும் உங்களுக்குக் ககாடுக்கப்படும். 

அவற்வறகயல்லாம்  ீங்கள் கபாறுத்துக் ககாள்ளுவகயில் அவத 

மனத்தில் கபாிதாகப் பாராட்டாமல் எளிதாக எடுத்துக் ககாள்ள 

ஹவண்டும். 
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இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் மற்கறாரு தத்துவம் உள்ளது:  ீங்கள் 

அதிகத் துன்பத்வத அனுபவித்தால் உங்கள் கர்மம் மாற்றப்படும். 

 ீங்கள் துன்பப்பட்டதால்  ீங்கள் எவ்வளவிற்கு சகித்துக் 

ககாண்டீர்கஹளா அந்த அளவிற்கு சமமாக உங்களுக்கு கட 

கிவடக்கும். ஒரு சாதகர் ஹவண்டுவது இந்த கட தாஹன? உங்கள் 

கர்மமும் அகற்றப் படுவதால்  ீங்கள் இரண்டு வவகயில் பயன் 

கபறுகிறீர்கள். அந்த  பர் இந்தச் சூழவல உருவாக்கியிருக்க 

வில்வலகயனில் உங்கள் ஷின்ஷிங் எப்படி உரம் கபறும்? 

 ீங்களும்  ானும் ஒருவஹராகடாருவர் ஒற்றுவமயுடன் இவசந்தி 

ருப்ஹபாம் என்றிருந்தால் ஹகாங்வக அதிகாிக்கச் கசய்வது எப்படி? 

அவர் இந்த சச்சரவவ உண்டாக்கியதனால் தாஹன உங்கள் 

ஷின்ஷிங் தரம் உயர்வதற்கான வாய்ப்பு கிவடத்தது, இந்த 

வாய்ப்வபப் பயன்படுத்தி உங்கள் கசாந்த அகப்பண்வப 

உங்களால் உயர்த்திக் ககாள்ள முடிந்தது. உங்கள் ஷின்ஷிங் 

ஏற்றம் கபற்றது, இல்வலயா? ஆக, மூன்று வவகயில்  ீங்கள் 

பயனவடந்தீர்கள்.  ீங்கள் ஒரு சாதகர். உங்கள் ஷின்ஷிங் 

முன்ஹனற்றம் அவடந்தால் ஹகாங் அதிகாிக்கும் அல்லவா? 

ஒஹரயடியாக  ான்கு வவகயில் பயன் கபற்று விட்டீர்கள். ஏன் 

அந்த  பருக்கு  ன்றி கசலுத்தக் கூடாது? அவருக்கு மனமார்ந்த 

 ன்றிவய உள்ளாழத்தில் இருந்து பாராட்ட ஹவண்டும். அது தான் 

சாி. 

அந்த  பாின் எண்ணம் ஹ ர்வமயானதாக இருக்கவில்வல 

என்பது சாிஹய. அவ்வாறில்வலகயன்றால் உங்களுக்கு அவர் கட 

வவ அளித்திருக்க மாட்டார். ஆனால் உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் 

உயர்வதற்கு அவர் வழி வகுத்தது உண்வம தாஹன. அதாவது, 

ஷின்ஷிங் பண்படுவதில் தான்  மது கவனம் கசல்ல ஹவண்டும். 

ஒஹர சமயத்தில் ஷின்ஷிங் பண்பட்டது, கர்மம் அகன்றது, அது 

கட வாக உருமாறியதன் மூலம்  ீங்கள் உயர் ிவலக்கு முன்ஹனற 

வும் வழி பிறந்தது. இவவகயல்லாம் ஒன்ஹறாகடான்று இவணந் 

தவவ. உயர் ிவலயின் கண்ஹணாட்டத்தில் இந்தத் தத்துவங் 

ககளல்லாம் மாறியுள்ளன. ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு இது 
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புாியாது. உயர் ிவலயிலிருந்து பார்க்கும்ஹபாது எல்லாஹம 

ஹவறாகத் கதாியும். சாமானிய மக்களுக்கு சாியானவவயாகத் 

ஹதான்றும் தத்துவங்கள் உண்வமயில் சாியல்ல. உயர் ிவல 

யிலிருந்து பார்க்கும்ஹபாது கதன்படுபவவ தான் உண்வம 

யிஹலஹய சாியானவவ.  கபாதுவாக இப்படித் தான். 

உங்கள் எல்ஹலாருக்கும் ஆதிஹயாடந்தமாக தத்துவங்கவள 

விளக்கி விட்ஹடன். தத்துவங்கள் ஏற்கனஹவ கதளிவாக்கப் 

பட்டுள்ளதால் வருங்கால சாதவனயில்  ீங்கள் எல்ஹலாரும் ஒரு 

சாதகருக்குாிய முவறயில்  டந்து ககாண்டு உண்வமயாக 

சாதவன பயில்வீர்கள் என்று  ம்புகிஹறன். அப்படியும், சாமானிய 

மக்கஹளாடு வாழ்வதால் சிலர், கண்கணதிாில் உலகாயதப் 

கபாருட்கள் இருக்வகயில் சாதாரணமானவர்கவளப் ஹபால 

இருப்பது தாஹன  வடமுவற வாழ்க்வகயில் சாிப்பட்டு வரும் 

என்று கருதலாம். சாதாரண வாழ்வின் ஓட்டப் ஹபாக்கில் அவர் 

களால் சாதகருக்குாிய உயர்ந்த தரத்தில்  டந்து ககாள்ள 

இயலாது. சாமானிய மக்களிவடஹய  ல்லவராகத் திகழ, எடுத்துக் 

காட்டாக  ாயகர்கள் உண்டு. ஆனால் அவர்கள் சாதாரண 

மக்களின் ஆதாிசம் தாஹன. ஒரு சாதகராக இருக்க ஹவண்டு 

மானால் அதற்கு ஆதாிசம் கிவடயாது. உங்கள் இதயத்வதப் 

பண்படுத்திக் ககாள்ளுவதும்  ீங்களாகஹவ கமய்ஞானம் 

கபறுவதும் உங்கள் கபாறுப்பு தான். அதிர்ஷ்டவசமாக, இன்று 

 ாம் எல்ஹலாருக்கும் கபாதுவாக இந்த தாஃபாவவப் பிரகடனப் 

படுத்தியுள்ஹளாம். கடந்த காலத்தில், உண்முக சாதவன கசய்ய 

ஹவண்டுகமன்று  ீங்கள் விரும்பியிருந்தாலும் உங்களுக்குப் 

ஹபாதிக்க எவரும் இருந்திருக்க மாட்டார்கள். இனி  ீங்கள் 

தாஃபாவவப் பின்பற்றலாம்,  ீங்கள் இவத  ன்கு கசய்யக் கூடும். 

 ீங்கள் உண்முக சாதவனயில் கவற்றி கபறுவஹதா அல்லது எந்த 

 ிவலவய அவடவீர்கள் என்பஹதா எல்லாம் உங்கள் வகயில் தான் 

இருக்கிறது. 

கர்மம் உருமாற்றம் கபறும் விதம் முற்றிலுஹம  ான் 

கசான்னது ஹபால் தான் இருக்கும் என்பதில்வல. அவவ ஹவறு 
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வழிகளில்  ிகழலாம். வீட்டிஹலா கவளியிஹலா ஏற்படலாம். 

கதருவில் கசல்லும் ஹபாஹதா சமூகச் சூழலிஹலா இடர்கள் எதிர்ப் 

படலாம். சாதாரண மக்களால் விட முடியாத பற்றுதல்கவள 

எல்லாம்  ீங்கள் விடும்படி ஹ ாிடும். அந்தப் பற்றுதல்கள் 

உங்களிடம் எஞ்சி இருக்கும் வவர அவற்வற பல்ஹவறு 

சூழ் ிவலகளில்  ீக்கியாக ஹவண்டிய அவசியம் ஏற்படும்.  ீங்கள் 

தடுக்கித் தடுமாற ஹ ாிட்டு அதன் மூலஹம டாவ்  ிவல எய்தக் 

கூடிய ஞானம் பிறக்கலாம். இப்படிகயல்லாம் தான் ஒருவர் 

சாதவனப் பயிற்சியில் முன் கசல்கிறார். 

மற்கறாரு வவகயான சூழ் ிவலயும் வழக்கமாக ஏற்படுகிறது. 

 ீங்கள் சீஹகாங் பயிலுவது உங்கள் வாழ்க்வகத் துவணக்கு 

ஏற்பாக இல்வல என்று சாதவனப் பயிற்சியின் ஹபாது கதாிய 

வரும்.  ீங்கள் உடற்பயிற்சிவய ஆரம்பித்ததுஹம அவர் எதிர்ப் 

வபக் காட்டுவார்.  ீங்கள் ஹவறு ஏதாவது கசய்து ககாண்டிருந் 

தால் பிரச்சிவன இல்வல. மாஹஜாங் 62  விவளயாட்டில் எத்தவன 

ஹ ரத்வத வீணடித்தாலும் சீஹகாங் பயிலும் ஹபாது வரும் அளவுக்கு 

எதிர்ப்பு இருக்காது.  ீங்கள் சீஹகாங் பயில்வதில் அவருக்கு எந்த 

இவடஞ்சலும் இல்வல. அப்பயிற்சியின் மூலம் உங்கள் உடல் 

 லம் வளமாகிறது, அது  ன்வம தாஹன, அவவரப் பாதிக்க 

வில்வலஹய? எனினும்  ீங்கள் சீஹகாங் பயிற்சிவயத் கதாடங்கி 

னால் ஆர்ப்பாட்டம் கசய்து சண்வடக்குத் தயாராவார். சீஹகாங் 

பயிற்சியின் காரணமாக பூசல் முற்றி சில தம்பதிகள் விவாகரத்து 

கசய்யும் அளவுக்கு கசன்று விடுவதுண்டு. ஏன் இவ்வாறு 

ஏற்படுகிறது என்று கபரும்பாஹலார் அறிவதில்வல. பிறகு உங்கள் 

வாழ்க்வகத் துவணயிடம், “ ான் சீஹகாங் பயிற்சி கசய்தால் 

உனக்கு ஏன் இவ்வளவு ஹகாபம் வருகிறது?” என்று ஹகட்டால் 

அவருக்ஹக காரணம் கதாியாது. “ஆமாம்,  ான் ஏன் அப்படி 

ஹகாபித்துக் ககாண்டு பதற்றமவடந்ஹதன்?” என்று வியப்பார். 

உண்வமயில் இதன் காரணகமன்ன? சீஹகாங் பயிற்சியில் கர்மம் 
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மாஹஜாங்: சீனாவின் பாரம்பாிய பலவக விவளயாட்டு.  ான்கு ஹபர் ஹசர்ந்து 

உட்கார்ந்து விவளயாடும் ஆட்டம். 



 

 

198 

 

உருமாற்றப்பட ஹவண்டும். இழக்காமல்  ீங்கள் எவதயும் கபற 

முடியாது.  ீங்கள் இழப்பது ககட்டவற்வறத் தான்.  ீங்கள் 

தியாகம் புாியத் தான் ஹவண்டும். 

ஒருஹவவள, வீட்டுக்குள் நுவழந்ததுஹம உங்கள் வாழ்க்வகத் 

துவண எாிந்து விழக் கூடும். அவத சகித்துக் ககாண்டீர்களானால் 

உங்களுவடய இன்வறய பயிற்சி வீண் ஹபாகவில்வல என்று 

அர்த்தம். சிலருக்கு சீஹகாங் பயிற்சியில் கட வவ மதிப்புடன் காக்க 

ஹவண்டும் என்று புாிந்திருக்கும். எனஹவ, கபாதுவாக இவர் 

வாழ்க்வகத் துவணயுடன் ஒத்துப் ஹபாவார். இவர், “சாதாரணமாக 

ஏறுமாறாகப் ஹபசும் வழக்கமில்வலஹய, இன்று என்ன இவ்வளவு 

எதிர்ப்பு?” என்று  ிவனப்பார், ஹகாபம் தவலக்ஹகறி விடும். 

சண்வடவய ஆரம்பித்து விடுவார். ஆக, இன்வறய பயிற்சி 

வீணாயிற்று. அகற்றப் பட ஹவண்டிய கர்மம் அங்கு இருந்தது. 

அவத அகற்றஹவ வாழ்க்வகத் துவண உதவ முயன்றார். ஆனால் 

சாதகர் அவத ஏற்காமல் சண்வடக்கு  ின்றார், அதனால் கர்மத்வத 

கவளிஹயற்ற முடியவில்வல. இது ஹபான்ற பல சந்தர்ப்பங்கள்  ம் 

சாதகர் பலருக்கு ஹ ர்ந்துள்ளன. ஆனால் இது ஏன் இப்படி என்று 

அவர்கள் கதாிந்து ககாள்வதில்வல.  ீங்கள் ஹவறு ஏஹதா கசய்து 

ககாண்டிருந்தால் வாழ்க்வகத் துவண கபாருட்படுத்துவதில்வல. 

சீஹகாங் பயிற்சி  ல்லது தாஹன. அப்படியிருந்தும் உங்கவளக் 

குற்றம் சாட்டுகிறார். ஆனால் தன்வன அறியாமஹலஹய கர்மம் 

விலகுவதற்காக உங்களுக்கு கமய்யாகஹவ உதவி தான் 

கசய்கிறார். அதற்காக, சண்வடயிடுவது ஹமற்ஹபாக்காகத் தான், 

உண்வமயில் உங்கள் மீது மனத்தில்  ல்லுணர்வு இருக்கும் என்று 

அர்த்தமில்வல. உள்ளூர ஏற்பட்டுள்ள  ிஜமான ஹகாபம் தான் 

அது. ஏகனனில் கர்மத்வதப் கபறுபவர் சங்கடமாகத் தான் 

உணருவார். இவதத் தவிர்க்க முடியாது. 

ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்துதல் 

சாதகர் பலரால் தங்கள் ஷின்ஷிங்வக சீராக வவத்துக் ககாள்ள 

இயலாததனால் தான் முன்பு பல பிரச்சிவனகள் உருவாயின. 
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அவர்களுவடய சாதவன ஒரு கட்டத்வத எட்டிய பிறகு 

ஹமற்ககாண்டு அவர்களால் முன்ஹனற இயலவில்வல. சிலருக்கு 

ஆரம்பத்திஹலஹய ஷின்ஷிங் உயர் ிவலயில் இருக்கும். எடுத்த 

எடுப்பிஹலஹய அவர்களுக்கு திவ்வியக்கண் திறந்து ககாண்டு ஓர் 

எல்வலவய அவடய முடியும். இந்த வவக சாதகருக்கு பிறவி 

இயல்பு சிறப்பாக இருப்பதாலும் ஷின்ஷிங்  ிவல ஹமன்வமயாக 

இருப்பதாலும் ஹகாங் விவரவில் அதிகாிக்கும். இவருவடய 

ஷின்ஷிங் அளவிற்கு ஹகாங் எட்டியதும் அதுவும் அந்த அளவுக்ஹக 

வளம் கபறுகிறது. கதாடர்ந்து ஹகாங் அதிகாிக்க ஹவண்டுமானால் 

அவரது இடர்ப்பாடும் தீவிரமவடயும். ஏகனனில் ஷின்ஷிங் 

ஹமம்பட ஹவண்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக,  ல்ல பிறவிக் குணம் 

பவடத்தவருக்கு  ிச்சயம் இப்படி ஏற்படும். தனது ஹகாங்  ன்கு 

அதிகாித்து வருவதாகவும் சாதவன சாிவர  வடகபறுவதாகவும் 

அவர் எண்ணலாம். திடீகரன்று ஏன் இவ்வளவு பிரச்சிவனகள்? 

எல்லாம் தவறாகி விடுகிறது. பிறர் இவவர அவமதிக்கிறார்கள், 

அலுவலக ஹமலாளர் ஆதரவாக இருப்பதில்வல, குடும்பத்திலும் 

பதற்றம் உருவாகிறது. திடீகரன்று ஏன் இப்படி ஆக ஹவண்டும்? 

இவருக்ஹக இது புாியாது. பிறவிக் குணம் ஹமலானதாக இருப்ப 

தால் இவருவடய  ிவல ஓரளவுக்கு உயர்ந்து அதன் காரண 

மாகஹவ இவ்வாறு  ிகழ்கிறது. ஆயினும் இவதஹய சாதவன 

 ிவறவவடவதற்கான கவடசி ஹசாதவன என்று எப்படிச் கசால்ல 

முடியும்? சாதவனயில் இன்னும் கவகு தூரம் கசல்ல ஹவண்டும்! 

கதாடர்ந்து முன்ஹனறிய வண்ணஹம இருக்க ஹவண்டும். அந்தச் 

சிறிதளவு பிறவிக் குண  லன் மூலம் இந்த  ிவல வவர அவடய 

முடிந்தது. ஹமலும் ஏற்றம் கபற ஹவண்டுமானால் உங்கள் தரமும் 

உயர ஹவண்டும். 

“ ான் ஹமலும் பணம் சம்பாதித்து குடும்ப  ிவலவய சீராக்கி 

விட்டு கவவலயின்றி பிறகு ஆன்மீக சாதவனயில் ஈடுபடுஹவன்” 

என்று சிலர் கசால்லக் கூடும். அது உங்கள் மனக் ஹகாட்வட தான் 

என்ஹபன். பிறருவடய வாழ்க்வகயில்  ீங்கள் தவலயிட முடியாது. 

உங்கள் மவனவிஹயா, மகன்கஹளா, மகள்கஹளா, கபற்ஹறாஹரா, 
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சஹகாதரர்கஹளா யாரானாலும் மற்றவர் தவலவிதிவய உங்களால் 

கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவற்வற எப்படி  ீங்கள் தீர்மானிக்க 

முடியும்? அத்துடன் கவவலகஹளா துன்பங்கஹளா இல்லாமல் 

உங்களால் எப்படி உண்முக சாதவன பயில முடியும்? பயிற்சி 

கவள கசௌகாியமாகவும் சுகமாகவும் எப்படி கசய்ய முடியும்? அது 

எப்படி சாத்தியமாகும்? அப்படி  ீங்கள்  ிவனப்பது சாதாரண 

மக்களின் கண்ஹணாட்டத்தில் தாஹன. 

இன்னல்களின் இவடஹய தான் உண்முகப் பயிற்சி கசய்தாக 

ஹவண்டும். ஏகனனில், எல்லாவவகயான மானிட உணர்ச்சிகள், 

ஆவசகள் மீதுள்ள பற்வற விடுத்து அவற்வற கபாருட்படுத்தாமல் 

உங்களால் இருக்க முடியுமா என்று ஹசாதிக்கப் பட ஹவண்டும். 

இவவ மீது பற்றுதலுடன்  ீங்கள் இருந்தால் சாதவனயில் 

கவற்றியவடய முடியாது. எல்லாவற்றிற்கும் கர்மம் சார்ந்த 

கதாடர்பு உண்டு. மனிதப் பிறவி ஏன் மனிதத் தன்வமயுடன் 

உள்ளது? ஏகனன்றால், மனிதப் பிறவி உணர்ச்சிகள் ககாண்டது. 

குடும்பத்தினாிவடஹய பாசம், ஆண்–கபண் இவடஹய  ிலவும் 

அன்பு, கபற்ஹறார் மீதான அன்பு, உணர்கவழுச்சிகள்,  ட்பு, 

 ட்பின் காரணமான விசுவாசம், மற்ற எல்லாஹம இந்த 

உணர்ச்சிகளில் அடங்கும். ஒன்வறச் கசய்ய ஹவண்டும் அல்லது 

ஹவண்டாம் என்பதும், மகிழ்ச்சியாக அல்லது ஹசாகமாக இருப்பது, 

ஒன்வற விரும்புவது அல்லது கவறுப்பது, மற்றும் இந்த மானிட 

சமுதாயத்வதச் ஹசர்ந்த எல்லாஹம இந்த உணர்ச்சிகளிலிருந்ஹத 

எழுபவவ. இந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அகற்றப் படவில்வல 

என்றால் உங்களால் சாதவன புாிய முடியாது. இந்த உணர்ச்சி 

களிலிருந்து  ீங்கள் விடுபட்டு விட்டீர்களானால் யாரும் 

உங்கவளப் பாதிக்க முடியாது. சாமானிய மனிதாின் எண்ணங்கள் 

உங்கவள அவசக்க முடியாது. அப்ஹபாது இந்த உணர்ச்சிகளின் 

இடத்வத ஹமன்வமயான பண்பாகிய காருண்ணியம்  ிரப்பும். 

இவற்வற உடனடியாக விட்டு விடுவது எளிதானல்ல என்பது 

சாிஹய. உண்முக சாதவன என்பது  ீண்டகதாரு கசயல்முவற, 

பற்றுதல்கவளப் படிப்படியாக விட்டுக் ககாண்ஹட வரும் 
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கசயல்முவற. ஆனால் உங்கவளப் கபாறுத்தவவர அவதக் 

கண்டிப்புடன் பின்பற்ற ஹவண்டியது அவசியம். 

சாதகர்களாகிய  ீங்கள் ஹபாராட்டங்கவள எதிர்ககாள்வது 

திடீகரன்று தான் ஹ ாிடும். ஆகஹவ  ீங்கள் என்ன கசய்ய 

ஹவண்டும்? கருவணயும் கனிவும் ககாண்ட இதயத்துடஹனஹய 

எப்ஹபாதும் இருக்க ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான் ஒரு பிரச்சிவன 

எழுந்தவுடன் உங்களால்  ன்றாக சமாளிக்க முடியும். ஏகனனில் 

அவத சாியாக எதிர்ககாள்ளக் கூடிய இவடகவளி உங்களுக்குக் 

கிவடக்கும். எப்ஹபாதும் பிறர் பால் கனிவும் பாிவும் ககாண்டிருக்க 

ஹவண்டும், எவதச் கசய்தாலும் பிறாின்  லவன கருதிஹய கசய்ய 

ஹவண்டும். ஒரு பிரச்சிவன எழும் ஹபாது அது பிறவர எவ்வாறு 

பாதிக்கக் கூடும், அவர்களால் அவதத் தாங்க முடியுமா என்று 

கவனிக்க ஹவண்டும். அப்படி கசயல் பட்டால் பிரச்சிவன இல்வல. 

எனஹவ, உண்முக சாதவனப் பயிற்சியில்  ீங்கள் ஹமன்ஹமலும் 

தரத்வத உயர்த்திக் ககாள்ளும் மனப்பாங்வகஹய கவடப்பிடிக்க 

ஹவண்டும். 

சிலரால் இது ஹபான்ற விஷயங்கவள எப்ஹபாதும் புாிந்து 

ககாள்ள முடிவதில்வல. ஒருவரது திவ்வியக் கண் திறந்து ஒரு 

புத்தவர காண முடிந்தால் உடஹன வீட்டிற்குச் கசன்று அந்த 

புத்தாிடம், “எனக்கு உதவக் கூடாதா? தயவு கசய்து என்னுவடய 

இந்தப் பிரச்சிவனவயத் தீர்க்க அருளுங்கள்” என்று பிரார்த்திப் 

பார். புத்தர் எதுவுஹம கசய்யப் ஹபாவதில்வல என்பது  ிச்சயம். 

ஏகனனில் அந்த பிரச்சிவனவய உண்டு பண்ணியஹத அவர் தான். 

அந்தத் துன்பத்தின் வழிஹய இவரது ஷின்ஷிங்வக கசம்வமப் 

படுத்தும் ஹ ாக்கத்திஹலஹய அவர் அவத ஹதாற்றுவித்தார். உங்கள் 

பிரச்சிவனவய புத்தர் எப்படி தீர்க்க முடியும்? புத்தர் எதுவுஹம 

கசய்ய மாட்டார். அவர் அவதத் தீர்த்து விட்டால் உங்கள் ஹகாங் 

எவ்வாறு வளரும்? ஷின்ஷிங் ஹமம்பட்டு உங்கள்  ிவல முன்ஹனற 

ஹவண்டாமா? உங்கள் ஹகாங் அதிகாிக்க ஹவண்டும் என்பஹத 

லட்சியம். கமய்ஞான  ிவலயிலுள்ள மகான்களின் கண்ஹணாட் 

டத்தில், மானிடாின் ஹ ாக்கம்  லமான மனித வாழ்வு அல்ல, 
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மானிடராகஹவ இருந்து ககாண்டிருப்பது அல்ல, தமது மூல 

 ிவலக்குத் திரும்பிச் கசல்ல ஹவண்டியஹத ஹ ாக்கமாகும். மனிதப் 

பிறவிகள் மிகுந்த துயவர அனுபவிக்கின்றனர். எவ்வளவுக்கு 

துன்பம் வருகிறஹதா அவ்வளவுக்கு  ன்வமஹய, அப்ஹபாது தான் 

கடவன விவரவில் கழித்து விட முடியும் என்பஹத அந்த மகா 

ஞானியாின் எண்ணம். இவத சிலரால் புாிந்து ககாள்ள முடிவ 

தில்வல. தங்கள் பிரார்த்தவன பலிக்கவில்வல என்று புத்தாிடஹம 

குவறப்பட்டுக் ககாள்வார்கள். “எனக்கு உதவக் கூடாதா?  ான் 

தினமும் அகிற்புவகயிட்டு வீழ்ந்து வணங்குகின்ஹறஹன.” இதனால் 

ஒருவர் புத்தவரஹய தூற்றி புத்தர் சிவலவய தவரயில் விட் 

கடறியலாம். இத்தவகய அவமதிப்பால் அவரது ஷின்ஷிங் 

கீழிறங்கி ஹகாங் மவறந்து விடும். எல்லாம் ஹபாய் விட்டகதன்று 

கதாிந்து இந்த  பர், புத்தர் தான் தன்வன சீரழித்து விட்டதாக 

எண்ணி ஹமலும் புத்தவரஹய க ாந்து ககாள்வார். இவர் புத்தாின் 

ஷின்ஷிங்வக சாமானியமாக எவடயிடப் பார்க்கிறார். எப்படி இது 

ஹபால் ஒப்பிட முடியும்? மகத்தான உயர்  ிவல விஷயங்கவள 

சாமானிய மக்களின் மட்டத்திலிருந்து எவ்வாறு புாிந்து ககாள்ள 

முடியும்? எனஹவ, தமக்கு ஹ ாிடும் துன்பங்கள்  ியாயம் அற்றவவ 

என  ிவனக்கும் அஹனகாின் கதி இப்படி ஆகிறது. பலர் இவ்வாறு 

வீழ்ச்சி அவடகிறார்கள். 

கடந்த சில வருடங்களில், பல சீஹகாங் ஆசான்கள், பிரபல 

மானவர்கள் உட்பட, இப்படித்தான் வீழ்ந்து ஒன்றுமற்றவராகப் 

ஹபானார்கள். ஆனால் உண்வமயான சீஹகாங் ஆசான்கஹளா 

ஏற்றுக் ககாண்ட தங்கள் வாழ்க்வகப் பணிவய  ிவறவு கசய்து 

வரலாற்றில் தடம் பதித்துச் கசன்றுள்ளார்கள். சிலர் தான் பின் 

தங்கி, குவறந்த  ிவல ஷின்ஷிங்குடன் சாதாரண மக்களுடன் 

கலந்து விட்டனர். இவர்கள் தம் ஹகாங்வக எப்ஹபாஹதா இழந்து 

விட்டார்கள். முன்பு பிரபலமாக இருந்த ஒரு சில சீஹகாங் 

ஆசான்கள் இப்ஹபாதும் சமூகத்தில் கசயல்படுகிறார்கள். சாதா 

ரண மக்களிவடஹய தங்கவள இழந்து புகழிலும் தன்னலத்திலும் 

சிக்கி விடுபட முடியாமல் இவர்கள் முன்ஹனற்றமின்றி 
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இருப்பவதப் பார்த்த இவர்களின் ஆசான்கள் இவர்களின் துவண 

உணர்வவ பிாித்கதடுத்துச் கசன்று விட்டார்கள். துவண 

உணர்வின் மீது தான் ஹகாங் வளர்க்கப் பட்டிருக்கும். இது ஹபால் 

வழக்கமாக பல உதாரணங்கள் உண்டு. 

 மது சாதவனப் பிாிவில் இத்தவகஹயார் மிகக் குவறவு. 

அப்படிஹய இருந்தாலும் கவனிக்கப் படும் அளவுக்கு இல்வல. 

ஷின்ஷிங் தரத்தில் முன்ஹனறிய சாதகர்கள் பலர் உன்னதமான 

சான்றாக இருக்கிறார்கள். ஷான்டாங் மாகாணத்தின் ஒரு 

 கரத்திலுள்ள க சவாவலயில் ஒரு சாதகர் ஹவவல பார்க்கிறார். 

தான் ஃபாலுன் தாஃபா பயின்றதும் உடன் ஹவவல கசய்பவர் 

களுக்கும் அவதக் கற்றுக் ககாடுத்தார். அதன் பயனாக கதாழிற் 

சாவலஹய புதுக்ஹகாலம் பூண்டது. முன்பு கதாழிற்சாவலயிலி 

ருந்து எல்ஹலாரும் துவாவலத் துண்டுகவள வீட்டிற்கு எடுத்துச் 

கசன்று விடுவது வழக்கம். தாஃபா பயிற்சி கதாடங்கிய பின், 

சாதகர் துவாவலகவள எடுப்பவத  ிறுத்தியதல்லாமல் ஏற்கனஹவ 

எடுத்தவற்வறத் திருப்பிக் ககாண்டு வவத்து விட்டார். இவதப் 

பார்த்த மற்றவர்களும் எடுப்பவத  ிறுத்தினர். சிலர் திருப்பியும் 

ககாடுத்து விட்டனர். கதாழிற்சாவல முழுவதிலுஹம இது ஹபான்ற 

 ிவலவம ஏற்பட்டது. 

தாஃபா வமயப் கபாறுப்பாளர் ஒருவர் இந்தத் கதாழிற் 

சாவலக்கு சாதகர்களின் பயிற்சி எவ்வாறு  டக்கிறது என்று 

காணச் கசன்றார். அப்ஹபாது கதாழிற்சாவலயின் ஹமலாளர் தாஹம 

இவவர சந்திக்க வந்தார். அவர், “ஃபாலுன் தாஃபா பயிலத் 

துவங்கியது முதல் கதாழிலாளர் அவனவரும் முன்னதாகஹவ 

ஹவவலக்கு வந்து ஹ ரம் கழித்ஹத வீடு கசல்கிறார்கள். எல்ஹலாரும் 

மனகமான்றி உவழக்கிறார்கள். ஹமலதிகாாி ககாடுக்கும் எந்த 

ஹவவலவயயும் கசய்கிறார்கள். சுய லாபத்துக்காக ஹபாட்டியிடுவ 

தில்வல. கதாழிற்சாவலஹய இதனால் புதுவமத் ஹதாற்றம் 

கபற்றுள்ளது. கதாழிற்சாவலயின் வருமானமும் கபருகியுள்ளது. 

உங்கள் பயிற்சி மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. உங்கள் ஆசான் இங்கு 

எப்ஹபாது வருவார்?  ானும் அவருவடய உவரகவளக் ஹகட்க 
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ஹவண்டும்” என்று கூறினார். ஃபாலுன் தாஃபா பயிற்சியின் 

முக்கிய ஹ ாக்கஹம மக்கவள உயர்  ிவலக்குக் ககாண்டு கசல்வது 

தான்.  ம்முவடய ஹ ாக்கமின்றிஹய அது ஓர் ஆன்மீகப் பண்பாட்வட 

உருவாக்கும் இயக்கமாகவும் சமூகத்தில் ஆக்க பூர்வமாகப் 

பங்காற்றலாம். ஒவ்கவாருவரும் உண்முகமாகத் தம்வமப் 

பாிசீலித்து தம்  டத்வதவய சீர்படுத்தினால் அந்த சமுதாயம் திடம் 

கபற்று மனித தர்மத்தின் தரம் மீண்டும் முன்ஹனற முடியும், 

அல்லவா? 

வடயுவனில் 63   ான் ஃபா தத்துவம் பற்றியும் பயிற்சிவய 

பற்றியும் ஹபாதித்துக் ககாண்டிருந்த ஹபாது அங்ஹக ஐம்பது வயது 

கடந்த ஒரு சாதகர் இருந்தார். அவர் தம் கணவருடன் என் 

உவரகவளக் ஹகட்க வந்திருந்தார். அவர்கள் சாவலவயக் கடக்கும் 

ஹபாது ஹவகமாக அங்கு வந்த காாின் பக்கவாட்டுக் கண்ணாடியில் 

இந்தப் கபண்மணியின் உவட சிக்கிக் ககாண்டது. இதனால் 

அவர் பத்து மீட்டர் கதாவலவுக்கு இழுத்துச் கசல்லப் பட்டு பின் 

கீஹழ தள்ளப் பட்டார். இருபது மீட்டர் கதாவலவுக்குப் பின் கார் 

 ின்றது. கவளிஹய வந்த ஓட்டுனர் ஹகாபத்துடன், “ டக்கும் ஹபாது 

கவனஹம இல்வலஹய” என்றார். இப்ஹபாகதல்லாம் மக்கள் 

இப்படித்தான் இருக்கிறார்கள். தன் மீது தவறு இருக்கிறஹதா 

இல்வலஹயா பிரச்சிவன என்றால் கபாறுப்வபத் தவிர்க்கஹவ 

பார்க்கிறார்கள். காாில் இருந்தவர்கள், “அதிகமாக அடிபட்டிருக் 

கிறதா என்று பார், ஆஸ்பத்திாிக்கு அவழத்துச் கசல்லலாம்.” 

என்று கூற, உடஹன ஓட்டுனர் தன்னுணர்வு ககாண்டு, “மிகவும் 

அடிபட்டு விட்டதா, அம்மா, ஆஸ்பத்திாிக்குப் ஹபாகலாம்” 

என்றார். ஆனால் முதிய கபண்மணி கமதுவாக எழுந்து  ின்று, 

“அடி எதுவுமில்வல.  ீங்கள் ஹபாகலாம்” என்றார். உவடகவளத் 

தட்டி விட்டுக் ககாண்டு கணவஹராடு கிளம்பி விட்டார். 

மன்றத்துக்கு வந்ததும் அந்த கபண்மணி என்னிடம் இந்தக் 

கவதவயக் கூறினார்.  ான் மிகவும் மகிழ்ந்ஹதன்.  ம்முவடய 

                                                      
63
வடயுவன்: ஷான்ஷி மாகாணத்தின் தவல கரம். 
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சாதகர்களின் ஷின்ஷிங்  ன்கு முன்ஹனறித் தான் உள்ளது. 

“இன்று  ான் ஃபாலுன் தாஃபா கற்ஹறன். கற்காமல் இருந்தி 

ருந்தால் இன்வறய விபத்வத இவ்வாறு எடுத்துக் ககாண்டிருக்க 

மாட்ஹடன்.” என்றார். ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: ஓய்வு கபற்ற 

முதியவருக்கு  லம் காப்பு  ிதி எதுவும் கிவடயாது, விவலவாசியும் 

ஏறிக் கிடக்கிறது. ஐம்பது வயதிற்கு ஹமற்பட்டவர் அவ்வளவு 

தூரம் வாகனத்தால் இழுத்துச் கசல்லப்பட்டு தவரயில் கிடக்கி 

றார். அவருக்கு எங்ககல்லாம் அடி பட்டிருக்கும்? உடல் முழுவதும் 

தாஹன. அவசய முடியாமல் அவர் கீஹழஹய கிடந்திருக்கக் கூடும். 

மருத்துவமவனக்குக் கட்டாயமாய் ஹபாயிருப்பார். அவர் குணமாகி 

வர முடியாமல் மருத்துவ மவனயிஹலஹய தங்கியிருக்கக் கூடும். 

ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு அப்படிகயல்லாம் ஆகியிருக்கும். 

ஆனால் இவர் சாதகர். எனஹவ அப்படி ஆகவில்வல. ஒருவாின் 

மனத்தில் தானாக அந்தக் கணத்தில் எழும் எண்ணத்வதப் 

கபாறுத்ஹத  ன்வமயும் தீவமயும் அவமயும் என்று கூறியுள்ஹளாம். 

அந்தக் கணத்தின் எண்ணத்வதப் கபாறுத்து விவளவுகள் 

ஹவறுபடும். வயதானவர் ஒரு சாமானியராக இருந்தால் எப்படி 

அடிஹய படாமலிருக்கும்? ஆனால் இவருக்கு சருமத்தில் ஒரு கீறல் 

கூட ஏற்படவில்வல.  ன்வமயும் தீவமயும் அந்தக் கணத்தில் 

எழும் எண்ணத்தில் இருந்ஹத வரும். அவர் விழுந்த இடத்திஹலஹய 

கிடந்து, “ஐஹயா, தாங்க முடியவில்வலஹய, இங்ஹகயும் அங்ஹகயும் 

ஹ ாகிறஹத” என்று அரற்றியிருந்தால்  ிச்சயம் எலும்பு முறிவு 

ஏற்பட்டிருக்கும்,  கரஹவ முடியாமல் ஹபாயிருக்கும். எவ்வளவு 

பணம் ஈடாகக் கிவடத்தாலும் கட்டிஹலாடு எஞ்சிய வாழ் ாவளக் 

கழிப்பது சுகமாகவா இருக்கும்? விபத்தின் ஹபாது கதருவில் கூடிய 

மக்கள் கூட இந்தப் கபண்மணி  ஷ்ட ஈடாக பணம் எதுவும் 

ஹகட்காமல் விட்டதற்கு அதிசயப் பட்டார்கள். இக்காலத்தில் 

மனிதர்களின் அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் திாிந்து ஹபாய் விட்டன. 

அந்த ஓட்டுனர் கவனமாக இல்வல என்பது சாிதான். ஆனால் 

அவர் ஹவண்டுகமன்ஹற இடித்திருப்பாரா, என்ன? கதாியாமல் 

 டந்தது தாஹன. ஆனால் இன்வறய மக்களின் மனப்ஹபாக்கு 
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இப்படி இருக்கிறது. அவாிடமிருந்து பணம் சுரண்டப் படாதது 

அ ியாயம் என்ஹற சுற்றியுள்ஹளார்  ிவனப்பார்கள்.  ல்லவதயும் 

ககட்டவதயும் ஹவறுபடுத்திப் பார்க்க மக்களால் இயலாது என்று 

 ான் கூறியுள்ஹளன். ஒருவாிடம் அவர் கசய்வது தவறு என்று 

சுட்டிக் காட்டினால் அவத அவர்  ம்ப மாட்டார். அறம் சார்ந்த 

மதிப்பீடுகள் மாறிப் ஹபாய் விட்டதால் சுயலாபம் ஹதடுவவதத் 

தவிர ஹவறு ஹதட்டம் இல்வல. பணத்துக்காக எதுவும் கசய்யலாம். 

“சுய லம் ஹதடாதவனுக்கு இவ்வுலகிலும் ஹமலுலகிலும் இடமில்வல” 

என்பஹத இன்வறய ககாள்வகயாகி விட்டது. 

கபய்ஜிங்கில் உள்ள சாதகர் ஒருவர் இரவு உணவுக்குப் பின் 

சியன்மன்64 கவடத்கதருவுக்கு தம் குழந்வதயுடன் உலாவச் கசன் 

றார். அங்ஹக லாட்டாி சீட்டு விற்கும் வாகனம் ஒன்று இருந்தது. 

அந்த லாட்டாி விவளயாட்டில் பங்கு ககாள்ள குழந்வத விரும்பி 

யது. தந்வத குழந்வதக்கு விவளயாட ஒரு யுவன் (காசு) ககாடுத் 

தார். குழந்வதக்கு இரண்டாம் பாிசாக ஒரு சிறிய வசக்கிள் 

கிவடத்தது. அதற்கு மகிழ்ச்சி தாங்கவில்வல. உடஹன தந்வதயின் 

மனதில் ஓர் எண்ணம் பளிச்சிட்டது. “ ான் ஒரு சாதகன். எப்படி 

இது ஹபான்ற ஒன்றில் ஈடுபடலாம்? விவல ககாடுக்காமல் கபறும் 

கபாருளுக்காக  ான் எவ்வளவு கட இழக்க ஹ ாிடும்?” 

குழந்வதயிடம், “ மக்கு இது ஹவண்டாம்.  ாஹம ஹவறு ஒன்று 

வாங்கிக் ககாள்ளலாம்” என்றார். குழந்வதஹயா அழுது அடம் 

பிடித்தது. “ஒரு வசக்கிள் ஹவண்டுகமன்று எத்தவன  ாட்களாக 

ஹகட்டுக் ககாண்டிருக்கிஹறன்.  ீங்கள் வாங்கித் தரவில்வல. 

இப்ஹபாது எனக்ஹக கிவடத்திருக்கும் ஹபாது எடுத்துக் ககாள்ளக் 

கூடாது என்கிறீர்கள்” என்று கபாிதாக அழ ஆரம்பித்தது. ஹவறு 

வழியின்றி வசக்கிளுடன் வீடு திரும்பினார். அதன் பின்னும் 

சாதகருக்கு மனத்தில்  ிம்மதி இல்வல. “அதற்குாிய பணத்வத 

அவர்களுக்குக் ககாடுத்து விடலாம் என்றால் இப்ஹபாது அந்த 

விவளயாட்டு முடிந்திருக்கும். பணத்வத அவர்கள் தங்களுக்குள்ஹள 

                                                      
64
சியன்மன்: கபய்ஜிங்கிலுள்ள கபாிய வர்த்தக வமயங்களில் ஒன்று. 
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பங்கிட்டுக் ககாள்வார்கள். என்னுவடய பணியிடத்துக்கு அவத 

 ன்ககாவடயாகக் ககாடுத்தால் என்ன?” என்று அவர் 

எண்ணினார். 

அதிர்ஷ்டவசமாக, அவரது பணி புாியும் இடத்தில் பல 

ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் இருந்தனர். அவரது ஹமலதிகாாியும் 

அவவரப் புாிந்து ககாள்பவராக இருந்தார். ஹவகறாரு சாதாரண 

இடமாக இருந்திருந்தால்,  ான் ஒரு சாதகர், லாட்டாிப் கபாருள் 

ஹவண்டாம், உங்களுக்கு அந்தப் பணத்வத  ன்ககாவடயாகத் 

தருகிஹறன் என்கறல்லாம் கசால்பவவர ஹமலதிகாாிஹய கூட 

உளச்சிக்கல் ககாண்டவராகத் தான் பார்ப்பார். மற்றவர்கஹளா 

”இவர் ஏஹதா சீஹகாங் பயிலப் ஹபாய் புத்தி குழம்பி விட்டஹதா, 

சாதவன முயற்சியால் பித்துப் பிடித்து விட்டஹதா” என்பார்கள். 

மக்களின் அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் மாறி விட்டன என்று 

கசான்ஹனன். 1950–1960 கால கட்டத்தில் இதுஹவ இயல்பானதாக 

இருந்திருக்கும். யாரும் இவதப் கபாிதாக எடுத்துக் ககாண்டிருக்க 

மாட்டார்கள். விசித்திரமாகத் ஹதான்றியிருக்காது. 

மானிட அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் எவ்வளவு தான் மாறிப் 

ஹபானாலும் பிரபஞ்சப் பண்பாகிய கஜன்–ஷான்–கரன் என்கறன் 

றும் மாறாமல்  ிவலத்திருக்கும் என்று  ான் கசால்லியிருக் 

கிஹறன்.  ீங்கள்  ல்லவர் என்று யாஹரனும் கசால்லலாம்; 

உண்வமயில்  ீங்கள்  ல்லவராக இல்லாமல் இருக்கலாம்.  ீங்கள் 

ககட்டவர் என்று யாஹரனும் கசால்லலாம்; உண்வமயில்  ீங்கள் 

ககட்டவராக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஏகனனில்  ல்லவதயும் 

ககட்டவதயும் தரம் பிாித்து காட்டும் அளவுஹகால் சிவதந்து 

ககாண்ஹட வருகிறது. பிரபஞ்சப் பண்புடன் ஒத்திவசந்து இருப்ப 

வஹர  ல்லவர்.  ல்லவவரயும் ககட்டவவரயும்  ிர்ணயிக்கும் ஒஹர 

துலாக்ஹகால் இதுஹவ. பிரபஞ்சமும் இவதஹய அங்கீகாிக்கிறது. 

மானிட சமுதாயத்தில் மிகப் கபாிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்த 

ஹபாதிலும் மானிட அறம் சார்ந்த மதிப்பீடுகள் கவகுவாகச் சாிந்து 

விட்டன. மனித  ியாய உணர்வுகள்  ாள்ஹதாறும் சிவதந்து 

ககாண்ஹட வருகின்றன. லாபம் அவடவகதான்ஹற உந்து சக்தியாக 
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இருக்கிறது. எனினும், இந்தப் பிரபஞ்சத்தில்  ிகழும் மாறுதல்கள் 

மனிதகுலத்தின் மாறுதல்கவளகயாட்டி  ிகழ்வதில்வல. சாதாரண 

மக்களின் தகுதிக்ஹகற்ப ஒரு சாதகர்  டந்து ககாள்ளலாகாது. 

சாதாரண மக்களின் அங்கீகாரம் கபற்ற எல்லா கசயல்கவளயும் 

 ீங்களும் கசய்வதற்கு அதிகாரம் கிவடயாது. சாதாரண மக்கள் 

ஒன்வற  ல்லது என்று கசான்னால் அது  ல்லதாக இருக்க 

ஹவண்டியதில்வல. சாதாரண மக்கள் ஒன்வற தீயது என்று 

கசான்னால் அது தீயதாகத் தான் இருக்க ஹவண்டும் என்பது 

மில்வல.  ியாய உணர்வுகள் சிவதந்து வரும் இக்காலத்தில் 

ஒருவாிடம் அவர் கசய்வது தவறு என்று  ீங்கள் கசான்னால் 

அவரால் அவத  ம்பக் கூட முடியாது! சாதகர், பிரபஞ்சப் பண்வப 

ஒட்டிஹய விஷயங்கவள மதிப்பிட ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான் 

உண்வமயாகஹவ எது  ல்லது, எது உண்வமயிஹலஹய தீயது 

என்று பிாித்தறிய முடியும். 

க்வான்டிங் என்னும் தீட்வச முவற 

சாதகர்கள் சமூகத்தில் க்வான்டிங் என்று கசால்லப்படும்  ிகழ்வு 

உண்டு. க்வான்டிங் என்பது கபௌத்த பிாிவில் உள்ள தாந்திாிக 

சாதவன முவறயில் கசய்யப்படும் ஒரு மதச் சடங்காகும். இதன் 

ஹ ாக்கம், க்வான்டிங் சடங்கு கசய்யப் பட்ட பின்னர் ஒருவர் மற்ற 

எந்த சாதவன முவறயிலும் பயில மாட்டார். அத்துடன் இந்த 

குறிப்பிட்ட சாதவன முவறயின் உண்வமயான சீடராக ஏற்கப் 

படுகிறார். ஆக, இதில் என்ன விசித்திரம்? இந்த மதச் சடங்கு 

சீஹகாங் பயிற்சிகளிலும் கசய்யப் படுகின்றன. இந்த வழக்கம் 

தாந்திாிக பயிற்சியில் மட்டுமன்றி டாவ் பிாிவு சாதவன முவற 

யிலும் உள்ளது. தாந்திாிகம் என்ற கபயாில் சமூகத்தில் கற்பிக்கப் 

படும் கபரும்பாலான பயிற்சி முவறகள் ஹபாலி என்று  ான் 

கசால்லியிருக்கிஹறன். அது ஏன் அப்படி?  ம்  ாட்டிலிருந்து டாங் 

தாந்திாிகம் மவறந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ஹமலாகிறது. அது 
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இப்கபாழுது இல்லஹவ இல்வல. கமாழிப் பிரச்சிவன காரணமாக 

 ான் 65  பிரஹதசங்களில் திகபத்திய தாந்திாிகம் முழுவதும் 

அறிமுகமாகவில்வல. குறிப்பாக, அது மவறகபாருள் ககாண்ட 

கதாரு மதமானதால் அதவன மடாலயங்களில் மட்டுஹம ரகசிய 

மாக கவடப்பிடிக்க முடியும். ஆசான் சீடருக்குத் தனிவமயில் 

ரகசியமாக உபஹதசிக்க ஹவண்டும். இம்மாதிாி கசய்ய முடியா 

விடில் கண்டிப்பாக அதவனப் ஹபாதிக்கக் கூடாது. 

சீஹகாங் பயில்வதற்காக திகபத் கசல்லும் பலாின் உள்ளக் 

கிடக்வக இதுதான்: ஓர் ஆசாவனக் கண்டு பிடிப்பது, திகபத்திய 

தாந்திாிகம் பயின்று அதன் மூலம் வருங்காலத்தில் சீஹகாங் 

ஆசானாகி பணமும் புகழும் அவடவது. ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: 

உண்வமயான ஹபாதவன கபற்ற, வாழும் புத்தரான லாமா66 மிகச் 

சக்தி வாய்ந்த அசாதாரண ஆற்றல்கள் கபற்றவராக இருப்பார். 

இவர் மனதில் உள்ளது அவருக்குத் கதாியும். இவர் ஏன் இங்கு 

வந்திருக்கிறார்? அவருக்கு உடஹன எல்லாம் கதளிவாகத் கதாியும். 

“இங்கு சாதவன பயின்று புகழும் பணமும் அவடவதற்காக 

சீஹகாங் ஆசானாக ஹவண்டும் என்று வந்திருக்கிறீர், இந்த புத்த 

 ிவலக்கான சாதவனமுவறக்கு இது இழுக்கு.” புத்த  ிவலக்கான 

தீவிரப் பயிற்சிவய பணத்துக்கும் புகழுக்கும் ஆவசப்பட்டு சீஹகாங் 

ஆசானாகும்  ாட்டத்தினால் அவ்வளவு சுலபமாக மாசு படுத்த 

விடலாமா? உங்கள் ஹ ாக்கம் என்ன? ஆகஹவ, அவர் இந்த 

 பருக்கு ஒன்றுஹம கற்றுத் தர மாட்டார், அஹதாடு உண்வமயான 

எந்த ஹபாதவனயும் கிவடக்காது. பல மடங்கள் அங்கு இருப்பதால் 

ஹமஹலாட்டமாக சிலவற்வறக் கற்கலாம். மனம் ஹ ர்வமயாக 

இல்லாவிடில் சீஹகாங் ஆசான் ஆக முயலும் ஹபாஹதா தீங்கு 

கசய்யத் துணியும் ஹபாஹதா விலங்ஹகா ஆவிஹயா ஆட்ககாள்ள 

ஹ ாிடலாம். ஆட்ககாள்ளும் விலங்கிற்குக் கூட ஒரு வவக சக்தி 

யுண்டு. அது திகபத்திய தாந்திாிகத்திலிருந்து வருவதல்ல. 

அர்ப்பணிப்புடன் தர்மத்வதத் ஹதடி திகபத் கசல்பவர்கள் 

                                                      
65
 ான்: சீன மக்களில் கபரும்பான்வம இனத்தவர். 

66
லாமா: திகபத்திய புத்த மரபில் ஆசாவனக் குறிக்கும் கசால். 
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அங்ஹகஹய தங்கி விடுவார்கள். அவர்கஹள உண்வமயான 

பயிற்சியாளர்கள். 

இன்று பல டாவ் சாதவன முவறகளும் க்வான்டிங் சடங்வக 

ஹமற்ககாண்டிருப்பது விஹ ாதம் தான். டாவ் பிாிவு, சக்திப் பாவத 

கவளத் தான் உபஹயாகிக்கிறது. அது ஏன் க்வான்டிங் கசய்ய 

ஹவண்டும்?  ான் கதற்குப் பகுதிக்கு உவரயாற்றச் கசன்றி 

ருந்ஹதன். எனக்குத் கதாிந்த வவர, குறிப்பாக க்வான்டாங் 

பகுதியில், பத்துக்கும் ஹமற்பட்ட முவறயற்ற வழிகள் க்வான்டிங் 

கசய்கின்றன. அவவ என்ன கசய்ய முயல்கின்றன? ஆசான் 

உங்களுக்கு க்வான்டிங் கசய்வித்த பின்  ீங்கள் அவரது சீடரா 

வீர்கள். அத்துடன் ஹவறு எந்த பயிற்சிவயயும் கற்க முடியாது. 

அப்படிப் பயின்றால் அவர் உங்கவள தண்டித்து விடுவார். ஆம், 

அவர் அப்படித் தான் கசய்வார். அது தீய மார்க்கம் தாஹன? அவர் 

கற்றுத் தருவஹதா ஹ ாய் தீர்ப்பதும் உடல் லன் ஹபணுவதும் தான். 

மக்கள் அவதப் பயில்வதும் ஆஹராக்கியமான உடலுக்காகஹவ. 

அவர் ஏன் இப்படிகயல்லாம் கசய்ய ஹவண்டும்? அவாிடம் 

சீஹகாங் பயின்றால் பிறகு ஹவகறந்த சீஹகாங்கும் பயிலக்கூடாது 

என்று ஒருவர் கசால்கிறார். அவரால் மக்களுக்கு மீட்பு அளித்து 

மக்களின் சாதவனவய முடிவுறச் கசய்ய முடியுமா? இல்லாவிடில் 

சீடர்கவளத் தவறான பாவதக்குச் கசலுத்துவஹதயாகும். பலர் 

இம்மாதிாி கசய்து ககாண்டிருக்கிறார்கள். 

டாவ் பிாிவில் ஒரு ஹபாதும் க்வான்டிங் கற்பிக்கப்பட்ட 

தில்வல. ஆனால் இப்கபாழுது அவர்களும் அவதச் கசய்கிறார் 

கள். க்வான்டிங் பற்றி அதிகமாக ஆரவாரம் கசய்யும் சீஹகாங் 

ஆசானின் ஹகாங் கம்பம் இரண்டு அல்லது மூன்று மாடிக் 

கட்டிடத்தின் உயரம் தான் இருக்கும். ஒரு பிரபலமான சீஹகாங் 

ஆசானுக்கு இந்த குவறவான அளவு பாிதாபகரமானது என்ஹற 

 ிவனக்கிஹறன். இன்னும் அவாிடம் க்வான்டிங் கபற நூற்றுக் 

கணக்கான மக்கள் வாிவசயில்  ிற்கிறார்கள். சிறு வரம்புக்குட் 

பட்ட அவரது ஹகாங் அளவு கூடிய விவரவில் ஹதய்ந்து ஹபாய் 

விடும். அதன் பின் அவர் எப்படி க்வான்டிங் கசய்யப் ஹபாகிறார்? 
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இது மக்கவள ஏமாற்றுவதல்லவா? மற்கறாரு பாிமாணத்திலிருந்து 

பார்க்கும் ஹபாது உண்வமயான க்வான்டிங் கசய்யப்பட்டவாின் 

எலும்புகள் தவல முதல் கால் வவர கவண்மணி ஹபால் ஒளிரும். 

ஹகாங் அல்லது உயர்சக்திப் கபாருள் மூலமாக தவல முதல் கால் 

வவர உடல் தூய்வமயாக்கப் படுகின்றது. இந்த சீஹகாங் 

ஆசானால் அவதச் கசய்ய முடியுமா? அவர் ஒரு மதத்வத ஆரம் 

பிக்க மாட்டார் என்பது உண்வம தான். அவருவடய ஹ ாக்கம் 

 ீங்கள் அவரது பயிற்சி முவறயில் பயின்றவுடன் அவவரச் 

ஹசர்ந்தவராகி விடுகிறீர்கள். அவர் வகுப்புகளுக்கு மட்டுஹம 

கசன்று அவர் விஷயங்கவள கற்க ஹவண்டும். ஹ ாக்கம் உங்கள் 

பணத்வத சம்பாதிப்பது தான். எவரும் அவருவடய பயிற்சிவய 

கற்காவிட்டால் அவருக்கு பணம் எதுவும் கிவடக்காது. 

கபௌத்த பிாிவின் மற்ற சாதவன முவறயின் சீடர்கவளப் 

ஹபால்  ம் ஃபாலுன் தாஃபா சீடர்களும் ஹவற்றுப் பாிமாணங்களில் 

உள்ள உயர்  ிவல ஆசான்களால் பலமுவற க்வான்டிங் கசய்யப் 

கபறுவார்கள். ஆனால் உங்களுக்கு அவதப் பற்றிச் கசால்லுவ 

தில்வல. அசாதாரண ஆற்றல் கபற்றவர்கள் அல்லது மிகவும் 

நுட்பமான உணர்வுவடயவர்கள், தூங்கும் ஹபாஹதா அல்லது 

ஹவறு சமயங்களிஹலா, ஒரு கவம்வமயான சக்திப் பிரவாகம் 

அவர்கள் தவல முதல் கால் வவர, உடல் முழுவதும் பரவுவவத 

உணரலாம். க்வான்டிங் கசய்வதன் ஹ ாக்கம் உங்களுக்கு அதிகப் 

படி ஹகாங் ஹசர்ப்பதல்ல. ஏகனனில் அது  ீங்களாகஹவ சாதவன 

புாிவதன் மூலமாகப் கபற ஹவண்டியது. க்வான்டிங் என்பது 

உங்கள் உடல் சுத்திகாிக்கப் பட்டு ஹமன்ஹமலும் தூய்வம 

கபறுவவத வலுப்படுத்தும் முவறயாகும். ஒருவருக்கு பல முவற 

க்வான்டிங் கசய்யப் படும். ஒவ்கவாரு  ிவலயிலும் உங்கள் உடல் 

தூய்வமயாக ஹவண்டும். உண்முக சாதவன கசய்வது சாதகாின் 

கசாந்த முயற்சியால், ஹகாங் உருமாற்றஹமா ஆசான் கசய்வது 

என்பதால்  ாம் க்வான்டிங் சார்ந்த சடங்வக அனுசாிப்பதில்வல. 

“ஆசான் வழிபாடு” என்னும் சம்பிரதாயத்வத சிலர் கவடப் 

பிடித்து வருகிறார்கள். இது பற்றிச் சில வார்த்வதகள் கூற 
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ஹவண்டும். பலர் என்வன ஆசானாக வழிபட விரும்புகிறார்கள். 

 ம்முவடய இந்தக் காலம் சீனாவின் பவழய  ிலபிரபுத்துவ முவற 

சார்ந்த சமுதாயத்தினின்று ஹவறுபட்டது. முழந்தாளிட்டு வணங்கு 

வதும் க ற்றி  ிலம்பட விழுந்து வணங்குவதும் ஒருவவர 

ஆசானாக வாித்ததாக ஆகி விடுமா? இவ்வித சடங்வக  ாம் பின் 

பற்றுவதில்வல. “க ற்றி  ிலம்பட விழுந்து வணங்கி, ஊதுபத்தி 

ஹயற்றி, உண்வமயான உள்ளத்துடன் புத்தவர வழிபட்டால்  

ஹகாங் அதிகாிக்கும்” என்று பலர்  ிவனக்கிறார்கள். இது 

 வகப்பிற்குாியது. உண்வமயான சாதவனப் பயிற்சி முற்றிலும் 

சாதகவரஹய சார்ந்துள்ளது. பிரார்த்தவன கசய்வதால் எந்தப் 

பயனுமில்வல. புத்தவர வழிபடஹவா சாம்பிராணி ககாளுத்தஹவா 

ஹவண்டியதில்வல.  ீங்கள் ஒரு சாதகருக்குாிய தரம் வழுவாமல் 

உண்வமயாக சாதவன கசய்து வந்தால் புத்தர் உங்கவளப் 

பார்த்து மகிழ்வார்.  ீங்கள் மற்ற இடங்களில் தகாத காாியங்கள் 

கசய்து ககாண்டு இருப்பீர்களானால், ஊதுபத்திஹயற்றி வணங்கி 

னாலும் உங்கவளப் பார்க்கஹவ அவர் விரும்ப மாட்டார். இது 

தாஹன உண்வம? உண்வமயான சாதவன, சாதகவரஹய கபாறுத் 

தது. இன்று இந்த வாயிற்படி தாண்டியதுஹம உங்களுக்குத் 

ஹதான்றியவதச் கசய்யப் ஹபாவதானால்  ீங்கள் விழுந்து 

வணக்கம் கசலுத்தி ஆசாவன வழிபாடு கசய்வதில் என்ன 

அர்த்தம் இருக்கிறது? இந்த சம்பிரதாயகமல்லாம்  மக்கு 

ஹவண்டாம். என்னுவடய ககௌரவத்துக்ஹக உங்களால் இழுக்கு 

வரக் கூடும்! 

ஒவ்கவாருவருக்கும்  ாம் பல விஷயங்கவளத் தந்துள்ஹளாம். 

உங்கள் எல்ஹலாருக்கும்  ீங்கள் உண்வமயாக சாதவன பயின்று 

ககாண்டிருக்கும் வவர, உறுதியுடன் தாஃபாவின்  ியமங்கவள 

பின்பற்றிக் ககாண்டிருக்கும் வவர உங்கள் அவனவவரயும் 

என்னுவடய சீடர்களாகஹவ பாவிப்ஹபன்,  ீங்கள் ஃபாலுன் 

தாஃபாவில் பயிற்சி கசய்யும் பட்சத்தில் சீடர்களாகஹவ உங்கவள 

ஏற்ஹபன்.   ீங்கள் சாதவன பயில விரும்பாவிடில்  ாம் உங்க 

ளுக்கு எதுவும் கசய்வதற்கில்வல.  ீங்கள் சாதவன பயிலவில்வல 
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என்றால் சாதகர் என்று கவறுமஹன கூறிக் ககாள்வதில் என்ன 

பயன்?  ீங்கள் முதல் குழுவில் கற்றவரா அல்லது இரண்டாம் 

குழுவில் ஹசர்ந்தீர்களா என்பது கபாருட்டில்வல. இந்த உடற் 

பயிற்சிகவள மட்டுஹம கசய்து வந்தால்  ீங்கள் எப்படி 

எங்களுவடய சாதகராக முடியும்?  ல்ல உடல்  லம் கபற்று உயர் 

 ிவலகளுக்கு உண்வமயிஹலஹய முன்ஹனற ஹவண்டுமானால் 

உண்வமயிஹலஹய  ாம் குறிப்பிட்ட தரத்தில் ஷின்ஷிங்வக 

ஹமம்படுத்தி உண்முக சாதவன பயில ஹவண்டும். ஆகஹவ  ாம் 

எந்தச் சடங்குகவளயும் கபாருட்படுத்துவதில்வல.  ீங்கள் சாதவன 

வயத் கதாடர்ந்து கசய்யும் வவர  மது சாதவனமுவறயின் 

சாதகராக கருதப்படுவீர்கள். என்னுவடய (ஃபாஷன்)  ியதிச் 

கசறிவுடல்களுக்கு எல்லாம் கதாியும், உங்கள் மனதிலிருப்பது 

எல்லாம் கதாியும். அவற்றால் எவதயும் கசய்ய முடியும்.  ீங்கள் 

சாதவன கசய்யாவிட்டால் அவவ உங்கவளப் பாதுகாப்பதில்வல. 

சாதவன கசய்யும் பட்சத்தில் இறுதி வவர வகவிடாமல் 

கதாடர்ந்து உங்களுக்கு உதவும். 

சில சீஹகாங் பயிற்சிகளில், தங்கள் ஆசான்கவளப் பார்த்ஹத 

இராத சாதகர்கள் சிறிது பணம் கசலுத்தி விட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட 

திவசவய ஹ ாக்கி விழுந்து வணங்கினாஹல ஹபாதும் என்று 

 ம்புகிறார்கள். இது தன்வனயும் ஏமாற்றிக் ககாண்டு 

மற்றவர்கவளயும் ஏமாற்றுவதாகாதா? அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் 

அதன் பிறகு பக்தி சிரத்வதயுடன் தங்கள் பயிற்சிகவளயும் 

ஆசான்கவளயும் ஆதாித்துப் ஹபசத் கதாடங்கி விடுகிறார்கள். 

அத்துடன், ஹவறு பயிற்சிகவள கசய்ய ஹவண்டாம் என்று 

பிறருக்கும் எடுத்துச் கசால்வார்கள். இது அசட்டுத்தனமாக 

இருக்கிறது. ஹமலும் சிலர் தவலவயத் கதாடும் சடங்கு ஒன்வற   

(ஹமாடிங்67) கசய்கிறார்கள். அவர் கதாட்டதனால் என்ன விவளவு 

ஏற்பட்டது என்று எவருக்கும் கதாியாது. 

                                                      
67
ஹமாடிங்: ஒருவரது தவலயுச்சிவயத் கதாடுவதன் மூலம் சக்திவய கசலுத்தலாம் 

என்பது சில சீஹகாங் ஆசான்களின் கருத்து. 
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தாந்திாிகத்தின் கபயாில் தங்கள் பயிற்சிவய கற்றுத் தருப 

வர்கள் மட்டும் ஹபாலியல்ல. புத்த மதத்தின் கபயரால் சீஹகாங் 

கற்றுத் தருபவர்களும் அப்படித் தான். அவனவரும் சிந்தித்துப் 

பாருங்கள். பல்லாயிரக் கணக்கான ஆண்டுகளாக புத்த மதத்தின் 

சாதவன முவறகள் அஹத வடிவில் உள்ளன. அதில் யாராவது 

மாறுதவலப் புகுத்தினால் அது எப்படி புத்த மதமாக இருக்கும்? 

சாதவன முவறகள் புத்த ிவலவய அவடவதற்காக வகுக்கப் 

பட்டவவ. அவவ மிகவும் நுணுக்கமானவவ. சிறு மாற்றமும் 

குழப்பம் விவளவிக்கும். ஏகனனில் ஹகாங் உருமாற்றம் மிகவும் 

நுணுக்கமானது. ஒருவருக்கு என்ன ஹதான்றுகிறது என்பது இதில் 

கபாருட்ஹட அல்ல. ஹதான்றுவவத வவத்து ஒருவர் உண்முக 

சாதவன பயில முடியாது. துறவிகளுக்கான மத வழிபாட்டு முவற 

யும் ஒரு சாதவன முவற தான். அவத மாற்றினால் அது அந்தப் 

பிாிவவச் ஹசர்ந்ததாகாது. ஒவ்கவாரு சாதவனப் பிாிவுக்கும் 

கபாறுப்பாளராக கமய்ஞானம் அவடந்த ஒரு மகான் இருக்கிறார். 

ஒவ்கவாரு பிாிவும் கமய்ஞானம் அவடந்த மகான்கள் பலவர 

உருவாக்கியுள்ளது. ஒரு பிாிவின் சாதவன முவறவய அலட்சிய 

மாக மாற்றிவிட யாரும் துணிய மாட்டார்கள். புத்த ிவல எய்தும் 

சாதவனமுவறயில் மாற்றம் கசய்யவும் அதன் ஆசாவன 

அவமதிக்கவும் துணிவதற்கு ஓர் அற்ப சீஹகாங் ஆசானிடம் 

அத்தவகய வலிவம எப்படி இருக்கும்? அவ்வாறு 

உண்வமயிஹலஹய மாற்றி விட்டால் அது அந்தப் பிாிவவச் 

ஹசர்ந்ததாக எப்படி இருக்கும்? ஹபாலி சீஹகாங்வக இனம் பிாித்துக் 

காண முடியும். 

மர்மக் கடவு இடம் ககாள்ளுதல் 

“மர்மக் கடவு இடம் ககாள்ளுதல்” (ஷுயன் க்வான் ஷகவய்) 

என்பது “மர்மக் கடவின் ஒரு துவாரம்” (ஷுயன் க்வான் ஈ சியாவ்) 

என்றும் கசால்லப்படும். இந்த கவலச் கசாற்கள் டான்ஜிங், 
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டாவ்த்ஸாங் மற்றும் ஷிங்மிங் க்ஹவஜு68 ஆகிய நூல்களில் காண 

முடியும். இவவகயல்லாம் எவதப் பற்றியவவ? சீஹகாங் 

ஆசான்கள் பலரால் இது பற்றி சாியாக விளக்க முடியாது. 

ஏகனனில் ஒரு சராசாி சீஹகாங் ஆசானின்  ிவலயிலிருந்து 

இதவனப் பார்க்கவும் முடியாது, பார்க்க அனுமதியும் இல்வல. ஒரு 

சாதகர் இவதப் பார்க்க ஹவண்டுமானால் அவர் ஞானப் 

பார்வவயின் ஹமல்  ிவலவயஹயா அதற்கும் ஹமஹலா எட்டி இருக்க 

ஹவண்டும். ஒரு சராசாி சீஹகாங் ஆசானால் இந்த  ிவலவய 

அவடய முடியாது. எனஹவ அவரால் பார்க்க முடியாது. மர்மக் 

கடவு என்பது என்ன, மர்மக் கடவின் துவாரம் என்பது எங்ஹக 

உள்ளது, அதவன எப்படி  ிவல ககாள்ளச் கசய்வது என்பது 

பற்றிய சர்ச்வச கவகு காலமாக சாதகர்கள் சமூகத்தில் இருந்து 

வருகிறது. டான்ஜிங், டாவ்த்ஸாங் மற்றும் ஷிங்மிங் க்ஹவஜு 

ஆகிய நூல்களில் உட்கருத்வத கவளியிடாமல் இது பற்றிய 

விவாதங்கள் மட்டுஹம எழுதப் பட்டுள்ளன. விவாதத்துக்கு ஹமல் 

விவாதம் என்று ஒஹர குழப்பமாக இருக்கும். அவவ கதளிவான 

விளக்கங்கள் தராததற்கு சாமானிய மக்களுக்கு அதன் சாராம்சம் 

கதாிந்து விடலாகாது என்பஹத காரணம். 

ஹமலும்,  ீங்கள் ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் என்பதால்  ான் 

உங்களுக்கு கசால்வது: “அந்தத் தாறுமாறான சீஹகாங் புத்தகங் 

கவளப் படிக்கஹவ படிக்காதீர்கள்.” முன்ஹன குறிப்பிட்ட கசவ் 

விலக்கியங்கவளப் பற்றி  ான் கசால்லவில்வல. இன்று மக்களால் 

எழுதப்படும் ஹபாலி சீஹகாங் புத்தகங்கவளக் குறிப்பிடுகிஹறன். 

 ீங்கள் அவற்வறத் திறந்து கூட பார்க்கக் கூடாது. “இந்த 

வாக்கியம்  ன்றாக இருக்கிறஹத” என்று உங்களுக்கு ஹதான்றி 

னால் கூட ஹபாதும், அந்தப் புத்தகத்தில் குடி ககாண்டுள்ள 

ஆவிகஹளா விலங்குகஹளா உங்கள் உடலில் ஒட்டிக் ககாண்டு 

விடும். பல புத்தகங்கள், ஆவிகள் மற்றும் விலங்குகளின் பிடியில் 

அடங்கி எழுதப்பட்டவவ. மக்களின் புகழாவச, பணத்தாவச 

                                                      
68
டான்ஜிங், டாவ்த்ஸாங், ஷிங்மிங் க்ஹவஜு: சாதவனப் பயிற்சிக்கான பண்வடய 

சீன கசவ்விலக்கியங்கள். 
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ஹபான்றவற்வற தந்திரமாக உபஹயாகித்துக் ககாள்ளக் கூடியவவ 

அவவ. ஹபாலி சீஹகாங் புத்தகங்கள் மிகவும் அதிக அளவில் 

மலிந்துள்ளன. அஹனகம் ஹபர் கபாறுப்பில்லாமல் ஆவிகள், 

விலங்குகளின் கட்டுப்பாட்டில் குழப்பம் மிகுந்த புத்தகங்கவள 

எழுதுகின்றனர். கசால்லப் ஹபானால்,  ாம் ஹமஹல கூறிய 

கசவ்விலக்கியங்கவளஹயா அவவ ஹபான்ற பிற தத்துவ நூல் 

கவளஹயா கூட படிக்காதிருப்பஹத  லம். ஒஹர பயிற்சியில் மனம் 

ஒருமித்து இருக்க ஹவண்டும், அல்லவா? 

சீன சீஹகாங் விஞ்ஞான ஆய்வுக் கழகத்தின் அலுவலர் ஒருவர் 

எனக்கு சிாிப்பு வரும்படியான கவத ஒன்வறச் கசான்னார். 

கபய்ஜிங்கில் இருந்த ஒரு  பர் அடிக்கடி சீஹகாங் கருத்தரங்கு 

களுக்கு கசல்வதுண்டாம். பல உவரகவளக் ஹகட்ட பின் அவர் 

சீஹகாங் என்றால் இதுதான் என்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தார். 

எல்ஹலாரும் ஒஹர படி ிவலயில் இருந்ததால், ஹபசியவவ ஒஹர 

மாதிாி இருந்தது. மற்ற ஹபாலி சீஹகாங் ஆசான்கவளப் ஹபாலஹவ 

அவரும் சீஹகாங் என்றால் இவவ மட்டுஹம என்று  ிவனத்தார். 

அவர் சீஹகாங் பற்றி ஒரு புத்தகம் எழுத  ிவனத்தார். அவனவரும் 

ஹயாசித்துப் பாருங்கள். சாதவனஹய கசய்யாத ஒருவர் சீஹகாங் 

புத்தகம் எழுதுகிறார். இந் ாட்களில் சீஹகாங் புத்தகங்கள் 

ஒன்வறப் பார்த்து மற்கறான்று  கல் எடுத்தாற் ஹபால் எழுதப் 

படுகின்றன. அவர் எழுதிக் ககாண்ஹட வந்து மர்மக் கடவு என்ற 

விஷயத்தில்  ிறுத்தினார். யாருக்கு மர்மக் கடவு பற்றித் கதாியும்? 

உண்வமயான சீஹகாங் ஆசான்களில் கூட சிலருக்கு மட்டுஹம 

கதாியும். அவர் ஒரு ஹபாலி சீஹகாங் ஆசாவன அணுகினார். 

அவருக்கு இவர் ஹபாலி என்று கதாியாது. சீஹகாங் பற்றிஹய 

எதுவும் கதாியாத மனிதராயிற்ஹற. இவஹரா பதில் கூறாவிட்டால், 

தான் ஹபாலி என்பது கவளிப்பட்டு விடும் என்ற பயத்தில் மர்மக் 

கடவு, ஆண்குறியின் நுனியில் உள்ளது என்று புவனயத் 

துணிந்தார்.  ஹவடிக்வக தான்.  சிாிக்காதீர்கள், இந்தப் புத்தகம் ஏற் 

கனஹவ பதிப்பாகி கவளி வந்து விட்டது. சீஹகாங் புத்தகங்களின் 

கதி இவ்வளவு அவலமாகப் ஹபாய்விட்டது என்பவதச் கசால்ல 
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வந்ஹதன்.  இந்தப் புத்தகங்கவளப் படிப்பதால் என்ன பயன்? 

தீவமவயத் தவிர ஹவகறான்றுமில்வல. 

“மர்மக் கடவு இடம் ககாள்ளுதல்” என்றால் என்ன? மூவுலக 

 ியதி சாதவனயின் ஹபாது ஒருவரது சாதவன இவடப்பட்ட 

 ிவலக்கு ஹமல் அல்லது ஹமல்  ிவலக்கு கசன்ற பின்னர், சாதகர் 

அமர சிசு வளர்க்கத் கதாடங்குவார்.  ாம் குறிப்பிடும் இந்த அமர 

சிசுவும் சாதவனயால் பண்படுத்திய (யீங் ாய்) சிசுவும் 

கவவ்ஹவறாகும். சாதவனயால் அபிவிருத்தி கசய்யப்பட்ட சிசுக்கள் 

மிகச் சிறியவவ, விவளயாட்டுப் ஹபாக்கானவவ. அவவ 

களிப்புடன் அங்குமிங்கும் ஓடியாடிக் ககாண்டிருக்கும். அமர சிசு 

அவசயாமல் இருக்கும். ஒருவரது மூல ஆன்மா அதவனக் 

கட்டுப்படுத்தாத ஹ ரத்தில் அது இரு வககவளயும் ஹகார்த்து 

பத்மாசனமிட்டு தாமவர மலர் ஹமல் அமர்ந்திருக்கும். அமர சிசு 

டான்டியனிலிருந்து உதித்து வளர்கிறது. அது ஊசி முவனவய 

விட சிறிய அளவில் இருக்கும் ஹபாது கூட அவத நுண்ஹணாக்கி 

 ிவலயில் காண முடியும். 

தவிர ஹவகறாரு விஷயத்வதயும் கதளிவு படுத்த ஹவண்டும். 

டான்டியன் என்பது உண்வமயில் ஒன்ஹற ஒன்று தான். அது 

அடிவயிற்றுப் பகுதியில் உள்ள டியன்69 ஆகும். அது ஹ்ஹவயீன்70 

எனும் அக்குபங்சர் புள்ளிக்கு ஹமஹலயும் வயிற்றுக்குக் கீஹழயும் 

உடலின் உட்புறத்தில் உள்ளது. ஒருவரது உடலில் ஹகாங்கின் பல 

வடிவங்கள், பல அசாதாரண ஆற்றல்கள், பல்ஹவறு ஆற்றல்கள், 

ஃபாஷன், அமர சிசு, சாதவனயால் விருத்தியான சிசுக்கள், மற்றும் 

அஹனக ஜீவன்கள் எல்லாம் இந்த டியனிலிருந்து தான் 

உருவாகின்றன. 

முற்காலத்தில் சில சாதகர்கள், ஹமல் டான்டியன், இவட டான் 

டியன், கீழ் டான்டியன் என்பவவ பற்றிப் ஹபசினார்கள். அது 

தவகறன்று  ான் கசால்லுகிஹறன். சிலர் பல தவலமுவறகளாக 

                                                      
69
டியன்:  களம் என்று கபாருள். 

70
ஹ்ஹவயீன்: இரு கதாவடகளும் உட்புறமாக இவணயுமிடத்தின் வமயத்திலுள்ள 

அக்குபங்சர் புள்ளி.  
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ஆசான்கள் அப்படித் தான் கற்பித்தனர் என்றும் புத்தகங்களில் 

இப்படிஹய உள்ளது என்றும் கசால்கின்றனர். பழங்காலத்திலும் 

கூட கசடுகள் உண்டு. இவவ பல வருடங்களாக வழி வந்தவவ 

யாக இருந்தாலும் சாியாக இருக்க ஹவண்டுகமன்ற அவசிய 

மில்வல. உலகில் எப்ஹபாதும் சில எளிய சாதவன முவறகள் 

பரப்பப் பட்டு வந்துள்ளன. ஆனால் அவவ உண்முக சாதவனக் 

கானவவ அல்ல. அவவ பயனற்றவவ. அவர்கள் ஹமல் 

டான்டியன், இவட டான்டியன், கீழ் டான்டியன் என்று குறிப்பிடு 

வதிலிருந்து எங்ககல்லாம் டான் வளருகிறஹதா அங்ககல்லாம் 

டான்டியன் இருக்கிறது என்று அவர்கள் கசால்வதாக ஆகிறது. 

ஹவடிக்வக தாஹன இது? ஒருவர் தம் உடலின் ஏதாவது ஒரு 

பகுதியில் க டுஹ ரம் மனத்வத ஒருமித்து வவத்திருந்தால் அங்ஹக 

சக்திக் கற்வற வளர்ந்து டான் உருவாகும்.  ீங்கள்  ம்பவில்வல 

யானால் மனத்வத ஒருமித்து உங்கள் வகயின் மீது கவகு ஹ ரம் 

அப்படிஹய வவத்துப் பாருங்கள். அங்கு டான் ஹசரும். இவதக் 

கவனித்த சிலர் டான்டியன் எங்கும் இருக்கும் என்று கசால்லி 

விட்டார்கள். இது ஹமலும்  வகப்பிற்குாியது. அவர்கள் டான் 

வளருமிடகமல்லாம் டான்டியன் இருக்கும் என்று  ிவனக்கிறார்கள். 

அங்கு டான் மட்டுஹம இருக்கிறது, டியன் இல்வல. டான் எங்கும் 

இருக்கிறது என்று  ீங்கள் கசால்லலாம். அஹத ஹபால், ஹமல் டான், 

இவட டான், கீழ் டான் என்று இருப்பதாக  ீங்கள் கசால்லலாம். 

ஆனால் எண்ணிறந்த  ியதிகவள தன்னில் வளர்க்கக் கூடிய 

உண்வமயான களம் (டியன்) ஒன்று மட்டுஹம உள்ளது. அது 

அடிவயிற்றுப் பிரஹதசத்தில் உள்ளது. ஆகஹவ, ஹமல் டான்டியன், 

இவட டான்டியன், கீழ் டான்டியன் என்று கசால்வது தவறு. 

ஒருவர் மனத்வத கவகு ஹ ரமாக எங்கு ஒருமித்து வவத்தாலும் 

அங்கு டான் ஹசகரமாகும். 

அமர சிசு, அடிவயிற்றிலுள்ள டான்டியனிலிருந்து கமல்ல 

கமல்ல வளர்ந்து கபாிதாகிக் ககாண்ஹட வருகிறது. அது ஒரு சிறு 

பந்தின் அளவுக்கு வளர்ந்தவுடன் அதன் மூக்கும் கண்களும் 

உருவாகி அதன் முழு உடலின் வடிவும் கதளிவாகத் ஹதாற்ற 
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மளிக்கும். அமர சிசு ஒரு சிறு பந்தின் அளவுக்கு வளர்ந்த அஹத 

ஹ ரத்தில் அதனருகில் சிறிய உருண்வட வடிவில் ஒரு ககாப்புளம் 

பிறக்கும். அது முதல், அமர சிசுவின் வளர்ச்சியுடன் ஒத்தாற் ஹபால் 

இந்த ககாப்புளமும் வளர்ந்து வரும். அமர சிசு  ான்கு அங்குல 

உயரம் வளர்ந்ததும் ஒரு தாமவர இதழ் ஹதான்றும். அமர சிசு, 

ஐந்து அல்லது ஆறு அங்குல உயரத்துக்கு வளரும் ஹபாது தாமவர 

இதழ்களின் அடுக்கு உருவாகி இருக்கும். தாமவர மலாின் ஒரு 

தளம் ஹதான்றியிருக்கும். கபான்கனாளி மிளிரும் அமர சிசு தங்கத் 

தாமவரத் தட்டில் அமர்ந்து மிகவும் கபாலிவாகக் காட்சியளிக்கும். 

இதுஹவ என்றும் அழியாத வஜ்ர உடல் எனப்படும். புத்த க றியில் 

இதவன புத்த உடல் என்றும் டாவ் க றியில் இதவன அமர சிசு 

என்றும் கசால்வர். 

 மது சாதவன மார்க்கத்தில் இரண்டு வடிவ உடல்களும் 

பண்படுத்தப் பட ஹவண்டும். பன்டி எனப்படும்  ம் கமய்யுடவல 

யும் உருமாற்ற ஹவண்டும். சாமானிய மனிதர்களின் இவடயில் 

புத்த உடல் கவளிப்படலாகாது என்று எல்ஹலாருக்கும் கதாியும். 

மிகுந்த பிரயாவசயின் ஹபாில் அதன் வடிவமும் ஒளியும் சாதாரண 

மனிதர் கண்களுக்குத் கதாிய வரலாம். ஆயினும், உருமாற்றம் 

அவடந்த பிறகு சாதகாின் கபௌதிக உடல், சாமானிய மக்களி 

வடஹய, சராசாி மனித உடல் ஹபாலஹவ காணப்படும். இந்த உடல் 

பல பாிமாணங்களில் சஞ்சாிக்க வல்லது என்றாலும் சராசாி மக்கள் 

இந்த ஹவற்றுவமவய அறிய மாட்டார்கள். அமரசிசு  ான்கு அல்லது 

ஐந்து அங்குல உயரத்வத எட்டும் ஹபாது அந்தக் காற்றுக் 

ககாப்புளமும் அஹத அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கும். ஒளி ஊடுருவக் 

கூடிய ஒரு காற்று பலூவனப் ஹபால் அது ஹதாற்றமளிக்கும். 

அமரசிசு அவசவற்று தியான  ிவலயில் அமர்ந்திருக்கும். 

இப்கபாழுது அந்தக் காற்றுக் ககாப்புளம் டான்டியவன விட்டு 

ஹமஹலறத் கதாடங்கும். அது  ன்கு வளர்ந்து முதிர்ச்சி கபற்று 

விட்டதால் ஹமஹல கிளம்ப முடியும். அதன் கசயல்பாடு மிக 

கமதுவாகஹவ இருந்தாலும் தினந்ஹதாறும் அதன் இயக்கத்வத 

உணர முடியும். சிறிது சிறிதாக அது ஹமல் ஹ ாக்கி  கர்ந்த 
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வண்ணம் இருக்கும். உன்னிப்பாக கவனிப்பதன் மூலம் அதன் 

இருப்வப  ம்மால் உணர முடியும். 

சாதகாின் மார்பு வமயத்திலுள்ள டான்ஹஜாங் 71  புள்ளிவய 

காற்றுக் ககாப்புளம் அவடந்ததும் அங்கு சிறிது ஹ ரம் தங்கி 

யிருக்கும். மனித உடலின் சாரம் இந்த இடத்தில் மிகுந்துள்ளது, 

இதயமும் கூட அங்கு தாஹன இருக்கிறது. காற்றுக் ககாப்புளத்தின் 

உள்ஹள சில கபாருட்களின் அவமப்பு உண்டாக்கப்படும். காற்றுக் 

ககாப்புளத்தினுள் இந்த வமயத்தின் சாரமும் கசலுத்தப்படும். 

சிறிது ஹ ரத்துக்குப் பின் அது கதாடர்ந்து ஹமஹலறும். அது 

கதாண்வடப் பகுதிவயக் கடக்கும் ஹபாது ரத்தக் குழாய்கள் 

அவடபட்டது ஹபால் மூச்சுத் திணறும். வீக்கம் கண்டாற் ஹபால 

மிகவும் அகசௌகாியமாக இருக்கும். இப்படி இரு தினங்கஹள 

இருக்கும். அதன் பிறகு அந்த காற்றுக் ககாப்புளம் தவலயுச்சிவய 

ஹ ாக்கி ஹமஹல கசல்லும். இந்த  ிகழ்வவ  ாம்  ீவாவனச் 

கசன்றவடவது என்று குறிப்பிடுகிஹறாம். அது  ீவாவனச் 

கசன்றவடந்துள்ளதாக கசால்லப்பட்டாலும் அது இதற்குள் உங்கள் 

தவல முழுவவதயும்  ிரப்பும் அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கும். அதனால் 

தவல வீங்கியது ஹபால் இருக்கும்,  ீவான் என்பது மனிதருக்கு 

மிகவும் முக்கியமான இடமாதலால் அதன் சாரத்வதயும் ககாப்பு 

ளத்தினுள் கசலுத்த ஹவண்டும். அதன் பிறகு இந்தக் காற்றுக் 

ககாப்புளம் திவ்வியக் கண்ணின் சுரங்கம் ஹபான்ற வழிப் 

பாவதயில் நுவழந்து  சுங்கிக் ககாண்டு கவளிவரும். இது மிகவும் 

சிரமமாக இருக்கும். அத்துடன் திவ்வியக் கண் அழுத்தப்பட்டு 

எாிச்சல் ஏற்படும். க ற்றிப் கபாட்டுகள் புவடத்துக் ககாண்டு 

கண்கள் குழிவவடந்தாற் ஹபால இருக்கும். இந்த உணர்வு, 

காற்றுக் ககாப்புளம் திவ்வியக் கண்ணின் பாவத வழிஹய 

கவளிஹயறும் வவர  ீடிக்கும். அது கவளிஹய வந்தவுடன் 

க ற்றிக்கு முன்பாகத் கதாங்கும். இது தான் மர்மக் கடவு இடம் 
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ககாள்ளுதல் என்பதாகும். அவ்வாறு அது அங்ஹக கதாங்கிக் 

ககாண்டிருக்கும். 

திவ்வியக்கண் ஏற்கனஹவ திறந்திருப்பவருக்குக் கூட இந்த 

சமயத்தில் எவதயும் பார்க்க முடியாது. இது ஏகனன்றால், புத்த, 

டாவ் பிாிவு சாதவன முவறகளில், மர்மக் கடவினுள் இப்ஹபாது 

 ிகழ ஹவண்டிய கசயல்பாடுகவளத் துாிதப் படுத்துவதற்காக 

அதன் கதவுகள் மூடப்பட்டு விடுகின்றன. அதற்கு இரண்டு முன் 

கதவுகளும் இரண்டு பின் கதவுகளும் உண்டு. அவவ யாவும் 

மூடப்படும். கபய்ஜிங்கிலுள்ள டியனன்மன் சதுக்கத்தின் கபரும் 

வாயிற்புறக் கதவுகவளப் ஹபால இரண்டு புறமும் இரண்டு கபாிய 

கதவுகள் உள்ளன. இந்த மர்மக் கடவு விவரவில் உருமாற்றம் 

அவடந்து திடம் கபறுவதற்காக இக்கதவுகள் மூடப்பட்டு 

அத்தியாவசியமானகதாரு சூழ் ிவல ஏற்பட்டால் அன்றி திறக்கப் 

படுவதில்வல. திவ்வியக் கண்ணால் பார்க்கும் திறன் கபற்றவர் 

கூட இந்த ஹ ரத்தில் பார்க்கலாகாது. அது அப்படி அங்ஹகஹய 

தங்கி இருக்கக் காரணம் என்ன? அங்கு தான்  மது உடலிலுள்ள 

நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாவதகள் கூடுகின்றன. அவவ யாவும் 

மர்மக் கடவினுள்ஹள கசன்று சுழன்று விட்டு கவளிஹய வர 

ஹவண்டும். அவ்வாறு அவவ சுழன்று கவளிஹயறுவதன் ஹ ாக்கம் 

மர்மக் கடவினுள்ஹள கூடுதலான அடித்தளங்கவள  ிறுவி சில 

விஷயங்களின் அவமப்வப உருவாக்குவதும் தான். மனித உடல் 

ஒரு சிறிய பிரபஞ்சஹமயாவகயால் மனித உடலின் சாராம்சங்கவளத் 

கதாகுத்து உருவாக்கியகதாரு சிறிய உலகமாக அது அவமயும். 

ஆனாலும் இந்த ஏற்பாடு, பிற்கால உபஹயாகத்திற்கான வசதிஹய 

தவிர முழுவமயாகப் பயன்படுத்த இயலாது. 

சீமன் பிாிவு சாதவன முவறயில் மர்மக் கடவு திறந்ஹத 

இருக்கும். மர்மக் கடவு கவளியில் வந்து இடம் ககாள்ளும் ஹபாது 

அது உருவள வடிவில் இருக்கும். பின்னர் சிறிது சிறிதாக 

உருண்வடயாக மாறி விடும். அதன் இரண்டு பக்கக் கதவுகளும் 

திறந்ஹத இருக்கும். புத்த ிவலவய அவடவஹதா டாவ் ிவலவயப் 

கபறுவஹதா சீகமன் பிாிவு சாதவனயின் இலக்கு அல்ல. அதனால் 
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சாதகர் தன்வனத் தாஹன காத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். புத்த, டாவ் 

மார்க்கங்களில் அஹனக ஆசான்கள் உள்ளனர். அவர்கள் உங்க 

ளுக்கு பாதுகாப்பளிப்பார்கள்.  ீங்கள் எவதயும் பார்க்க ஹவண்டிய 

அவசியம் ஹ ராது. உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சிவனயுமிருக்காது.  

சீமன் சாதவனப் பிாிவில் அம்மாதிாியல்ல, சாதகர் தன்வனத் 

தாஹன தான் காத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். ஆகஹவ காணும் 

திறவன பராமாித்துக் ககாண்டிருக்க ஹவண்டும். அந்த ஹ ரத்தில் 

ஒருவரது திவ்வியக்கண் ஒரு கதாவலஹ ாக்கிவயப் ஹபால 

கசயல்பட்டு எல்லாவற்வறயும் பார்க்கும். மர்மக் கடவின் உள்ஹள 

முவறவமகள் எல்லாம் ஒழுங்கு கசய்யப்பட்ட பின்னர் அது 

உள்ஹள திரும்பிச் கசல்லத் துவங்கும். அதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 

மாத காலமாகலாம். அது தவலக்குள் திரும்பிச் கசல்வது தான்  

மர்மக் கடவின் இடமாற்றம்  என்றவழக்கப் படுகிறது. 

மர்மக் கடவு உள்ஹள கசன்றவுடன், தவல வீக்கம் கண்டது 

ஹபான்ற அகசௌகாியமான உணர்வு ஏற்படும். பிறகு, பின் 

தவலயிலுள்ள யூஜன்72 புள்ளி வழியாக  சுங்கி கவளிப்படும். இது 

வும் தவலவயப் பிளப்பது ஹபான்ற ஹவதவனவயத் தரும். 

உடஹனஹய மர்மக் கடவு ஒஹரயடியாக கவளிஹய வந்து விடும். 

அதன் பின் சாதகர் ஆசுவாசம் கபறுவார். கவளிஹய வந்த பின் 

மர்மக் கடவு மிகவும் ஆழமானகதாரு பாிமாணத்தில் கதாங்கியபடி 

இருக்கும். அது ஓர் ஆழமான பாிமாணத்தில் உருக்ககாண்டிருப் 

பதால் உறங்கும் ஹபாது உரசல் ஏற்படாது. ஆனால் ஒன்வறச் 

கசால்ல ஹவண்டும். முதன் முதலாக மர்மக் கடவு இடம் ககாள்வது 

 ிகழும் ஹபாது ஒருவரது கண்கணதிாில் ஏஹதா  ிழலாடுவது 

ஹபாலத் ஹதான்றும். அது ஹவகறாரு பாிமாணத்தில் இருந்தாலும் 

கண்கவள ஏஹதா மவறப்பது ஹபால, கண் பார்வவ கதளிவில்லா 

தது ஹபால ஹதான்றி அகசௌகாியமாக இருக்கும். யூஜன் புள்ளியும் 

மிக முக்கியமானகதாரு கடவு தான். அதனால் அங்கிருந்து சில 

கபாருட்களின் அவமப்வப மர்மக் கடவுக்குள் உருவாக்கப் பட 
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ஹவண்டும். அதன் பிறகு அது மீண்டும் உடலுக்குள் நுவழயும். 

மர்மக் கடவின் ஒரு துவாரம் என்றால் மர்மக் கடவு ஒருமுவற 

இடம் ககாள்ளுதல் என்று அர்த்தமல்ல. இந்த இடமாற்றம் 

பன்முவற  ிகழ்கிறது. அது  ிவானுக்குத் திரும்பியதும் உடலின் 

கீழ் ஹ ாக்கி இறங்க ஆரம்பித்து மிங்மன்73 புள்ளிவய அவடயும். 

மிங்மன் புள்ளியின் வழிஹய அது மீண்டும் கவளிஹய வரும். 

மனித உடலில், மிங்மன் புள்ளி மிகுந்த முக்கியத்துவம் 

உவடய பிரதானமான புள்ளி. டாவ் பிாிவினர் அவத “துவாரம்” 

என்றும் “கடவு” என்று  ாமும் குறிப்பிடுவதுண்டு. அது ஒரு 

பிரதானக் கணவாய் ஹபான்றது. இரும்பாலான வாயிற்கதவவப் 

ஹபாலக் காட்சியளிக்கும். இரும்புக் கதவுகளாலான எண்ணற்ற பல 

அடுக்குகள் ககாண்டது அது. மானிட உடலுக்கு பல அடுக்குகள் 

உண்டு என்பது கதாிந்தஹத.  மது கபௌதிக திசுக்கள் ஓர் அடுக்கு 

என்றால் அதனுள்ளிருக்கும் மூலக்கூறுகள் மற்ஹறார் அடுக்கு. 

அணுக்கள், புஹராட்டான்கள், எகலக்ட்ரான்கள், நுண்ணணுக்கள், 

அவற்வறயும் விட நுண்ணிய துகள்கள், நுண்ணியதிலும் நுண்ணிய 

தான மிகச் சிறிய துகள்கள் என ஒவ்கவாரு அடுக்கிற்கும் ஒரு கதவு 

உண்டு. இந்தப் பல்ஹவறு அடுக்குகளின் கதவுகளினுள்ஹள 

எண்ணிறந்த அசாதாரண ஆற்றல்களும் அஹனக நுட்பத் திறன் 

களும் பூட்டப் பட்டுள்ளன. மற்ற மார்க்கங்கள் டான் வளர்ப்பவத 

சாதவனயாகச் கசய்கின்றன. டான் கவடிக்கப் ஹபாகும் தருணத்தில் 

இந்த மிங்மன் வமயம் தகர்க்கப்பட்டு திறக்க ஹவண்டும். அவ்வாறு 

தகர்த்துத் திறக்காவிடில் அசாதாரண ஆற்றல்கவள விடுவிக்க 

முடியாது. இந்த மிங்மன் வமயத்தில் சில அவமப்புகவள 

ஏற்படுத்திக் ககாண்ட பின்னர் மர்மக் கடவு மீண்டும் உடலுக்குள் 

திரும்புகிறது. கதாடர்ந்து அடிவயிற்றுப் பிரஹதசம் ஹ ாக்கித் 

திரும்பிச் கசல்கிறது.  இது மர்மக் கடவு இடம் திரும்புதல்   எனக் 

கூறப்படுகிறது. 

                                                      
73
மிங்மன்:  கீழ்முதுகின்  டுவில் உள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி. உயிாின் வாயிற்கதவு 

என்றும் அறியப்படும். 
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திரும்பிச் கசன்றதும் மர்மக் கடவு அதன் மூல ஸ்தானத்திற்குப் 

ஹபாவதில்வல. இதற்குள் அமர சிசு கபாியதாக வளர்ந்திருக்கும். 

காற்றுக் ககாப்புளம், அமர சிசுவவ ஹமலுவற ஹபாலச் சூழ்ந்து 

மூடிக் ககாள்ளும். அமர சிசு வளர வளர மர்மக் கடவும் கூடஹவ 

வளரும். டாவ் பிாிவுச் சாதவனயில், அமர சிசு ஆறு அல்லது ஏழு 

வயதுக் குழந்வத அளவுக்கு வளர்ந்ததும் உடவல விட்டு கவளிஹய 

வர அனுமதிக்கப்படும். இது “அமர சிசுவின் ஜனனம்” என்று 

அவழக்கப் படுகிறது. ஒருவரது மூல ஆன்மாவின் கட்டுப் பாட்டிற்கு 

உட்பட்டு அமர சிசு அவரது உடலுக்கு கவளிஹய உலவ முடியும். 

கபௌதிக உடல் அவசயாமலிருக்க, மூல ஆன்மா கவளிஹய 

வருகிறது. கபௌத்த பிாிவின் படி, கபாதுவாக, சாதகாின் உடல 

ளவுக்கு வளர்ந்த பின் அமர சிசுவுக்கு எந்தத் தீங்கும் ஏற்படாது. 

அப்ஹபாது அதற்கு உடவல விட்டு கவளிஹய வரத் தவடயில்வல. 

அமர சிசு, சாதகரது அளவுக்ஹக வளர்ந்த விட்டகதன்றால் அதன் 

உவறயும் கபாிதாகி இருக்கும். அவரது உடவலச் சுற்றி கவளிஹய 

படரும் அளவுக்கு அந்த உவற வளர்ந்து விட்டிருக்கும். அது மர்மக் 

கடவு தான். அமர சிசு அந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கும் ஹபாது 

மர்மக் கடவு உடலுக்கு கவளிஹய விாிந்து பரவியிருக்கும். 

ஆலயங்களில் உள்ள புத்தர் சிவலகவள பார்த்திருப்பீர்கள். 

அவவ ஒரு வட்டத்திற்குள்ஹள இருப்பதாகஹவ எப்கபாழுதும் 

காணப்படும். குறிப்பாக, சித்திரங்களில் புத்தர் ஒரு வட்டத்தின் 

உள்ஹள அமர்ந்திருப்பது ஹபால் வவரயப் பட்டிருக்கும். புத்தாின் 

படங்கள், குறிப்பாக ஆலயங்களில் உள்ள படங்கள், கபரும் 

பாலும் அப்படித் தான் இருக்கும். புத்தர் ஒரு வட்டத்திற்குள் ஏன் 

அமர்ந்திருக்க ஹவண்டும்? யாருக்கும் விளக்கம் கதாியாது. அந்த 

வட்டம் தான் மர்மக் கடவு என்று கசால்லுகிஹறன். ஆனால் 

இனிஹமலும் அவத மர்மக் கடவு என்று கூற முடியாது. இப்ஹபாது 

அது “சுவர்க்கம்” என்று அவழக்கப் படும். ஆனால் இன்னும் அது 

சுவர்க்கமாக ஆகிவிடவில்வல. அதற்கான வசதிகள் ககாண்ட ஓர் 

ஏற்பாடு தான் அது. இன்னும் உற்பத்திவயத் கதாடங்க முடியாத 

கதாழிற்சாவலவயப் ஹபான்றது. உற்பத்திவயத் கதாடங்குவதற்கு 
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முன் கச்சாப் கபாருட்களும் ஆற்றல் வளங்களும் ஹதவவப்படும். 

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சாதகர்கள் பலர், “என்னுவடய 

ஹகாங்  ிவல, ஹபாதிசத்துவாினுவடயவத விட அதிகம்” என்ஹறா 

“என்னுவடய ஹகாங்  ிவல, புத்தருவடய  ிவலவய விட அதிகம்” 

என்ஹறா கூறினார்கள். இவதக் ஹகட்பவர்களுக்கு  ம்ப முடியாம 

லிருக்கும். அவர்கள் கசான்னது அப்படி  ம்ப முடியாததல்ல. 

ஏகனனில் ஒருவரது ஹகாங் அம்மாதிாி மிகவும் உயர்ந்த  ிவலவய 

எட்டும் படி மனித உலகில் சாதவன கசய்ய ஹவண்டியது 

அவசியம். 

இவர்கள் புத்தருவடய  ிவலவய விட ஹமல்  ிவலக்கு 

கசல்வது எப்படி சாத்தியமாகும்? இவத ஹமஹலாட்டமாகப் புாிந்து 

ககாள்ள முடியாது. உண்வமயிஹலஹய அந்த  பருவடய ஹகாங் மிக 

உன்னதமான  ிவலவய அவடந்திருக்கிறது. ஏகனனில் அவரது 

சாதவன மிகவும் உயர் ிவலக்குச் கசன்று பூரண கமய்ஞான 

 ிவலவய அவடயும் தறுவாயில், அவருவடய ஹகாங் அந்த அளவு 

உயரத்வத எட்ட முடியும் என்பது உண்வம தான். அவருவடய 

உண்முக சாதவன முழுவம கபறும் அந்தத் தருணத்தில், அவரது 

ஷின்ஷிங் தகுதிவயயும் ஹசர்த்து பத்தில் எட்டு பங்கு அவரது 

ஹகாங் எடுக்கப் பட்டு, அந்த ஆற்றல் அவருவடய சுவர்க்கத்வத 

வளமூட்ட பயன் படுத்தப்படுகிறது. அது அவருக்ஹக உாித்தானது. 

ஷின்ஷிங் தரம் மட்டுமன்றி கடினமான பல சூழ் ிவலகளில் ஒரு 

சாதகர் தம் வாழ் ாள் முழுவதும் பட்ட எண்ணற்ற துன்பங்களின் 

விவளவினாஹலஹய அவரது ஹகாங் வளர்ந்துள்ளது என்பது 

அவனவரும் அறிந்தஹத. ஆகஹவ அது மிகவும் அாியது. அவ்வாறு 

அாிதாகப் கபற்ற இந்தப் கபாருளில் பத்தில் எட்டு பங்கு 

அவருவடய சுவர்க்கத்வத கசழிப்புறச் கசய்யப் பயனாகிறது. 

எனஹவ வருங்காலத்தில் அவர் சாதவனவய கவற்றிகரமாக 

 ிவறவு கசய்த பின்னர், விரும்பிய எவதயும் ஒரு வகயவசவி 

ஹலஹய கபற முடியும். அவர் ஹவண்டுவது எதுவாயினும் அது 

அவருக்குக் கிவடக்கும். அவர் எவத ஹவண்டுமானாலும் கசய்ய 

முடியும். அவரது சுவர்க்கத்தில் எல்லாஹம இருக்கும். அவரது 



 

 

226 

 

அவடந்துள்ள மகத்தான  ற்பயன் இது. துன்பங்கவள ஏற்று அவர் 

சாதவன கசய்ததன் விவளவு இது. 

அவருவடய சக்திவய விரும்பியபடிகயல்லாம் மாற்றிக் 

ககாள்ள முடியும். ஆகஹவ, ஒரு புத்தர் ஏஹதனும் ஒன்று ஹவண்டும் 

என  ிவனத்தால், ஏஹதனும் உண்ண ஹவண்டுகமன்று  ிவனத் 

தாஹலா அல்லது விவளயாட எதுஹவனும் ஹவண்டுகமன்று 

 ிவனத்தாஹலா அவரால் அவதப் கபற முடியும். அவருவடய 

சாதவனயின் பயன் அது. அவர் அவடந்துள்ள புத்த பதவிவய 

(ஃஹபாகவய்) அது குறிக்கும். அது இல்லாமல் ஒருவர் சாதவனவய 

 ிவறவு கசய்ய முடியாது. இந்தக் கட்டத்தில் மர்மக் கடவு 

அவருக்ஹக உாித்தான சுவர்க்கம் என்று அவழக்கப்படும். 

இப்கபாழுது இவாிடம் எஞ்சியுள்ள பத்தில் இரண்டு பங்கு ஹகாங் 

மூலஹம சாதவனவய  ிவறவு கசய்து டாவ்  ிவலவய அவடவார். 

பத்தில் இரண்ஹட பாகம் ஹகாங் இருந்த ஹபாதிலும் அவரது உடல் 

பூட்டப்பட்டிருக்காது. அவர் தம் உடவல விட்டு விடலாம், அல்லது 

வவத்துக் ககாள்ளலாம். ஆனால் இந்த உடல் உயர்சக்திப் 

கபாருளால் உருமாற்றமவடந்து விட்டிருக்கும். இந்தத் தருணத்தில் 

அவர் ஒப்பற்ற மகிவம ககாண்ட தமது கதய்வீக ஆற்றல்கவளப் 

பயன்படுத்த வல்லவராவார். கபாதுவாக, சாதாரண மனிதர்கள் 

இவடஹய சாதவன கசய்யும் ஹபாது கபாிய திறன்கள் எதுவுமின்றி 

ஒருவரது ஆற்றல்கள் பூட்டப் பட்டிருக்கும். அவரது ஹகாங்  ிவல 

எவ்வளவு உயர்ந்த ஹபாதிலும் அவர் கட்டுப்படுத்தப் படுவார். 

ஆனால் இப்கபாழுது அப்படியல்ல. 
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ஹபருவர ஐந்து 

ஃபாலுன் சின்னம் 

 மது ஃபாலுன் தாஃபாவின் சின்னம் ஃபாலுன் ( ியதிச் சக்கரம்) 

ஆகும். அது சுழலுவவத அசாதாரண ஆற்றல் ககாண்டவர்களால் 

பார்க்க முடியும்.  மது சிறிய ஃபாலுன் அவடயாள அட்வடகளும் 

அவ்வாஹற. அவவயும் சுழன்று ககாண்டு தான் இருக்கின்றன. 

 மது உண்முக சாதவனவய பிரபஞ்சப் பண்பான கஜன்–ஷான்–

கரன் மற்றும் அகிலத்தின் பாிணாம தத்துவங்களுஹம வழி 

 டத்துகின்றன. எனஹவ  ாம் புாியும் சாதவன மகத்தானது. 

ஒருவவகயில், இந்த ஃபாலுன் சின்னம் பிரபஞ்சத்தின் சின்னஞ் 

சிறிய வடிவம் எனலாம். கபௌத்த பிாிவு இந்தப் பிரபஞ்சத்வத 

பத்துத் திவசகளும்  ான்கு பரப்புகளும் எட்டு பக்கங்களும் ககாண்ட 

ஓர் உலகமாகச் சித்தாிக்கிறது. ஃபாலுனின் ஹமஹலயும் கீஹழயும் 

ஒரு சக்தி ஸ்தம்பம் கசங்ஹகாட்டு  ிவலயில் இருப்பவத சிலர் 

காணக் கூடும். ஹமலும் கீழும் ஹசர்த்து ஃபாலுன் பத்து திவசகள் 

ககாண்ட உலகமாக, இந்த பிரபஞ்சத்வத உருவகிக்கிறது. 

கபௌத்த பிாிவின் படி பிரபஞ்சத்தின் சுருங்கிய கதாகுப்பாக இது 

அவமகிறது. 

இந்தப் பிரபஞ்சம்,  மது ஆகாய கங்வக உட்பட, எண்ணற்ற 

விண்மீன் கதாகுதிகவளக் ககாண்டது என்பது அறிந்தஹத. இந்தப் 

பிரபஞ்சம் முழுவதும் சுழன்றவாஹற இருக்கிறது. அதனுள் 

அடங்கிய  ட்சத்திரத் கதாகுப்புகளும் அவ்வாஹற. எனஹவ, 

சின்னத்தில் உள்ள டய்ஜி சின்னங்களும் சிறிய 卍 சின்னங்களும் 

சுழன்றவாஹற உள்ளன. ஃபாலுன் முழுவதுஹம சுழல்கிறது; 

 டுவிலுள்ள கபாிய 卍 சின்னமும் சுழன்று ககாண்டிருக்கிறது. 

இது ஒரு வவகயில்  மது ஆகாய கங்வகவய குறிக்கிறது.  ாம் 

கபௌத்த பிாிவவச் ஹசர்ந்தவர்கள் ஆவகயால் கபௌத்த பிாிவின்  

சின்னம்  டுவில் கபாருந்தியுள்ளது. இதுஹவ அதன் கவளிப்புறத் 
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ஹதாற்றம். எல்லாவித பருப்கபாருட்களும் மற்வறய பாிமாணங் 

களில் குறிப்பிட்ட வடிவில் இருப்பு ககாண்டுள்ளன. அந்த 

பாிமாணங்களில் அவற்றுக்கான மிகச் சிறப்பான, நுணுக்கமான 

பாிணாம வழிமுவறகளும் இருப்பின் வடிவங்களும் இடம் 

கபற்றுள்ளன. இந்த ஃபாலுன் சின்னம் பிரபஞ்சத்தின் சிற்றுருஹவ 

தான். அதற்கும் ஹவறு பாிமாணங்களில் தனக்ககன ஒரு வடிவமும் 

பாிணாம வழிமுவறகளும் உள்ளன. எனஹவ அது ஓர் உலகஹம 

என்கிஹறன். 

ஃபாலுன் கடிகாரப் ஹபாக்கில் (உட்புறமாக) சுற்றும் ஹபாது 

அது தானாகஹவ பிரபஞ்சத்திலிருந்து சக்திவய உட்புறமாக 

கிரகித்துக் ககாள்கிறது. அது எதிர்ப்ஹபாக்கில் (கவளிப்புறமாக) 

சுற்றுவகயில் சக்திவய கவளியிடுகிறது. உட்புறமாகச் சுற்றும் ஹபாது 

சாதகருக்கு உய்வவயும் கவளிப்புறமாகச்  சுற்றும் ஹபாது சுற்றியுள் 

ஹளார்க்கு உய்வவயும் அளிக்கிறது.  மது சாதவனயின் ஓர் அம்சம் 

இது. சிலர், “ ாஹம கபௌத்த பிாிவவச் ஹசர்ந்தவர்கள், ஏன் டய்ஜி 

சின்னமும் கூடஹவ இருக்கிறது? அது டாவ் பிாிவவச் ஹசர்ந்த 

தல்லவா?” என்று ஹகட்கிறார்கள். அது ஏகனன்றால்,  ாம் புாியும் 

சாதவன மிகப் பிரம்மாண்டமானது; பிரபஞ்ச முழுவவதயும் 

உள்ளடக்கியது. ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: இந்த பிரபஞ்சத்தில் 

கபௌத்த பிாிவு, டாவ் பிாிவு என்று இரண்ஹட உள்ளன. இரண்டில் 

ஒன்வற விட்டு விட்டால் முழு பிரபஞ்சமாகாது. அவத பிரபஞ்ச 

முழுவதற்குமானது என்று கூற முடியாது. அதனால் தான் டாவ் 

பிாிவின் சில பகுதிகவள  ாம் ஹசர்த்துள்ஹளாம். டாவ் பிாிவு 

மட்டுமன்றி ஹவறு பல மதங்கள், கிறித்தவம், கன்ஃபியூஷிய மதம் 

மற்றும் ஹவறு பல மதங்கள் உள்ளனஹவ என்று சிலர் ஹகட்கி 

றார்கள். இவத உங்களுக்குச் கசால்லுகிஹறன்: சாதவனயின் 

 ிவறவவ எட்டும் ஹபாது கன்ஃபியூஷிய மதம், டாவ் பிாிவாகப் 

பாிணமிக்கிறது. ஹமற்கத்திய மதங்கள் பலவும் தத்தம் உயர்ந்த 

எல்வலவய அவடயும் ஹபாது அவவ  மது பிாிவாகிய கபௌத்த 

பிாிவுடன் இவணகின்றன. ஆக, இருப்பது இரண்டு முக்கிய 

மார்க்கங்கஹள. 
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பின், இரண்டு டய்ஜி சித்திரங்களில் ஹமஹல சிவப்பும் கீஹழ 

 ீலமும்  மற்ற இரண்டில் ஹமஹல சிவப்பும் கீஹழ கறுப்புமாக இருப்பது 

ஏன்? கபாதுவாக  ாம் கதாிந்து ககாண்டிருப்பது என்னகவன் 

றால், டய்ஜி கவண்வமயும் கருவமயுமான இரண்டு கபாருட் 

களால் ஆனது என்றும் அவவ, யீன், யாங்கின் சீ–சக்தி என்பது 

மாகும். இந்தக் கருத்து மிகக் கீழ் ிவலயிலிருந்து வருவது. 

டய்ஜிக்கு பல்ஹவறு பாிமாணங்களில் பல்ஹவறு கவளிப்பாடுகள் 

உண்டு. மிக உயர்ந்த  ிவலயில் அதன்  ிறங்கள் இவ்வாறு தான் 

கவளிப்படுகின்றன.  ாம் சாதாரணமாக அறிந்துள்ள டாவ் 

பிாிவின் சின்னம், ஹமஹல சிவப்பும் கீஹழ கறுப்புமாக உள்ளது. 

திவ்வியக் கண் திறந்துள்ள  மது சாதகர்களில் சிலர்,  மது ஊனக் 

கண்களால் காணும் சிவப்பு  ிறம், அடுத்த பாிமாணத்தில் பச்வச 

யாக உள்ளது என்று கண்டறிந்துள்ளனர். அஹத ஹபால் கபான்னிறம் 

ஹவறு பாிமாணத்தில் ஊதாவாகத் கதாியும். ஆக, ஹ ர்மாறாகக் 

காணப்படும். இவ்வாறு  ிறங்கள் பாிமாணத்துக்குப் பாிமாணம் 

ஹவறுபடும். ஹமஹல சிவப்பும் அடியில்  ீலமுமாக உள்ள டய்ஜி 

சின்னம் ஆதி மகா டாவ் பிாிவவச் ஹசர்ந்தது. சீமன் பிாிவு 

சாதவனயும் இதனுள் அடங்கும்.  ான்கு சிறிய 卍 சின்னங்கள் 

கபௌத்த பிாிவிற்கானவவ, அஹத ஹபால வமயத்தில் இருக்கும் 

கபாிய 卍 சின்னமும் கபௌத்த பிாிவவச் ஹசர்ந்தஹத. இந்த  ிறங் 

கவளக் ககாண்ட ஃபாலுன் பிரகாசமாக இருப்பதால்  ாம் 

அதவன  மது ஃபாலுன் தாஃபா சின்னமாகக் ககாண்டுள்ஹளாம். 

திவ்வியக் கண்ணால்  ாம் பார்க்கும் ஃபாலுன் இஹத  ிறங் 

களில் இராது, இதனுவடய வடிவவமப்பு மாறாகதனினும் இதன் 

பின்னணி  ிறம் மாறும். உங்களுவடய அடிவயிற்றுப் பகுதியில் 

 ான் கபாருத்திய ஃபாலுன் சுழன்றவாறு இருக்கிறது. அதன் 

 ிறத்வத சிவப்பாகஹவா, ஊதாவாகஹவா, பச்வசயாகஹவா 

அல்லது  ிறஹம இல்லாமஹலா உங்கள் திவ்வியக் கண் பார்க்கக் 

கூடும். அதன் பின்னணி  ிறம் சிவப்பு, ஆரஞ்சு, மஞ்சள், பச்வச, 

ஆகாய  ீலம்,  ீலம் மற்றும் ஊதா  ிறம் என்ற வாிவசயில் 

மாறியவாஹற இருக்கும். எனஹவ,  ீங்கள் கவவ்ஹவறு  ிறங்கவளப் 
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பார்ப்பீர்கள். ஆனால், ஃபாலுனின் உள்ஹள இருக்கும் ஸ்வஸ்திக74 

சின்னமும் அல்லது டய்ஜியின்  ிறங்களும் வடிவவமப்பும் 

அப்படிஹய தான் இருக்கும். பின்னணி  ிறம்  ன்றாக இருப்பதால் 

 மது சின்னத்தில் இவத  ாம் ஏற்றுக் ககாண்டுள்ஹளாம். இந்தப் 

பாிமாணத்வத மீறிய பல விஷயங்கவள அசாதாரணத் திறன் 

உவடயவர்களால் காண முடியும். 

“இந்த 卍 சின்னம் ஏஹதா  ிட்லருவடயவதப் ஹபால் 

இருக்கிறஹத?” என்கிறார்கள் சிலர். இந்தச் சின்னம் எந்த ஒரு 

குறிப்பிட்ட வகுப்பினாின் சித்தாந்தத்வதயும் குறிப்பதாக  ான் 

கசால்ல மாட்ஹடன். “அதன் முவனகள் இந்தப்புறம் சாய்ந்திருந்தால் 

அது  ிட்லருவடயதாகும்” என்று சிலர் கசால்கிறார்கள். அப்படி 

அல்ல அது, ஏகனனில் அது இருபுறமுமாகவும் சுற்றுகிறது. இந்தச் 

சின்னம், சாக்கியமுனி காலத்தில், இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகஹவ மானிட சமூகத்தில் பரவலாகத் 

கதாிய வந்திருக்கிறது.  ிட்லாின் காலஹமா இரண்டாம் உலகப் 

ஹபார்  ிகழ்ந்த காலத்வத ஒட்டியது.  ிட்லர் இந்தச் சின்னத்வதக் 

வகப்பற்றிக் ககாண்டான். ஆனால் அவன் உபஹயாகித்த  ிறம் 

 ம்முவடயதினின்று மாறுபட்டது, அந்த சின்னத்தின்  ிறம் 

கறுப்பு. ஹமலும், க ட்டுக்குத்தாக ஹமல் ஹ ாக்கிய வண்ணம் 

இருக்கும்படி வவத்து அது உபஹயாகிக்கப் பட்டது.  ான் இந்த 

ஃபாலுன் பற்றி இதற்கு ஹமல் கசால்வதாக இல்வல. அதுவும் 

இதன் ஹமற்ஹபாக்கான வடிவத்வத மட்டுஹம  ான் 

விளக்கியுள்ஹளன். 

இனி,  ம் கபௌத்த பிாிவில், இந்த 卍 சின்னம் எவதக் 

குறிக்கிறது? அது சுபமானவற்வற குறிப்பதாக கசால்கிறார்கள் 

                                                      
74 卍 ஸ்வஸ்திகம்: ஒளிச்சக்கரம் என்றும் கூறப்படும். இது 2500 ஆண்டுத் 

கதான்வம உவடயது. அகழ்வாராய்ச்சியில் இதன் கதால்கபாருள் ஆதாரங்கள் 

கிஹரக்க ாடு, கபரு, இந்தியா மற்றும் சீனாவில் கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இது 

சூாியவனக் குறிப்பதாகவும் சுபமானவற்றின் அறிகுறியாகவும் பல நூற்றாண்டு 

களாக அறியப்பட்டுள்ளது. சீன புத்தமதத்தில் ஸ்ரீவத்ஸ சின்னமும் இவ்வாஹற 

குறிக்கப் படுகிறது. 
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சிலர். ஆனால் அது சாதாரண மக்களின் விளக்கம்.  ான் 

கசால்கிஹறன், 卍 சின்னம் ஒரு புத்தாின்  ிவலவய குறிக்கிறது. 

அது புத்த  ிவலயில் தான் இடம் கபறும். ஒரு ஹபாதிசத்துவர் 

அல்லது அர் தாிடம் அது இருக்காது. ஆனால் மூத்த ஹபாதி 

சத்துவர்களுக்கு,  ான்கு மூத்த ஹபாதிசத்துவர்களுக்கு அது 

உண்டு. இந்த மூத்த ஹபாதிசத்துவர்கள் சாதாரண புத்த  ிவலவயக் 

கடந்து கவகு தூரம் முன்ஹனறி விட்டவர்கள் என்பவத  ாம் 

கண்டுள்ஹளாம். ஒரு ததாகதாின்  ிவலவயயும் விட உயர்ந்த 

 ிவலயில் இருப்பவர்கள் இவர்கள். ததாகத  ிவலவயக் கடந்த 

எண்ணற்ற புத்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ததாகதர் ஒருவருக்கு ஒரு 卍 

சின்னம் தான் உண்டு. ததாகத  ிவலவயக் கடந்தவர்களுக்கு 

அதிக 卍 சின்னங்கள் உண்டு. ஒரு புத்தர் ததாகதவர விட இரு 

மடங்கு உயர்ந்து விட்டால் அவருக்கு இரண்டு 卍 சின்னங்கள் 

இருக்கும். ஹமலும் உயர்ந்த  ிவலவய அவடந்தவர்களுக்கு 

மூன்று,  ான்கு, ஐந்து என சின்னங்கள் அதிகாிக்கும். சிலருக்கு 

உடல் முழுவதும் இருக்கும். தவலயில், ஹதாள்களில், முழங்கால் 

களில் என எங்கும் இருக்கும். மிகவும் அதிகமாகிவிட்டால் உள்ளங் 

வககளிலும் வகவிரல்களிலும் உள்ளங்கால்களிலும் கால்விரல்களி 

லும் கூட இருக்கும். ஒருவாின்  ிவல படிப்படியாக, கதாடர்ந்து 

முன்ஹனறி வருமானால் அவர்களுக்கு  ிவறய 卍 சின்னங்கள் 

இருக்கும். எனஹவ, இந்த 卍 சின்னம் ஒரு புத்தாின் படி ிவல 

வயஹய பிரதிபலிக்கிறது. ஒரு புத்தர் எந்த அளவு உயர்ந்த 

படி ிவலயில் இருக்கிறாஹரா அந்த அளவுக்கு 卍 சின்னங்கள் 

அவருக்கு இருக்கும். 

சீமன் சாதவன முவற75 

கபௌத்த பிாிவு, டாவ் பிாிவு சாதவன முவறகவளத் தவிர சீமன் 

பிாிவு என்ற ஒன்றும் உள்ளது. அது சீமன் சாதவனப் பயிற்சி 

எனப்படுகிறது. ஆன்மீக சாதவனப் பயிற்சிகவளப் பற்றி பாமர 

                                                      
75
சீமன் சாதவன முவற: மரபு சாராத சாதவனமுவற. 
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மக்களிவடஹய  ிலவி வரும் கருத்து இதுதான்: பண்வடயக் காலம் 

முதல் இன்று வவர சீன மக்கள் புத்தபிாிவு, டாவ் பிாிவு சாதவன 

முவறகவள மட்டுஹம வழிவழியாக வந்த சம்பிரதாய சாதவன 

முவறகள் என்று மதித்து வருகிறார்கள். அவவ அறக றி சார்ந்த 

மார்க்கங்கள் என்றும் கசால்கிறார்கள். இந்த சீமன் சாதவன 

கபாதுமக்களிவடஹய கவளியிடப் படவில்வல. நூல்களில் படித்த 

தன்றி அது பற்றி கபாதுவாக,  அதிகம் யாரும் அறிந்ததில்வல. 

சீமன் சாதவன என்று ஒன்று இருக்கிறதா? ஆம், இருக்கிறது. 

 ான் உண்முக சாதவன கசய்து வந்த ஹபாது, குறிப்பாக, அதன் 

இறுதி கட்டத்தில், சீமன் சாதவனவயச் ஹசர்ந்த மூன்று மகான் 

கவள சந்தித்ஹதன். அவர்கள் தங்களுவடய சாதவனயின் சாரத்வத, 

மிக அாியதும் தனிச்சிறப்புவடயதும் ஆனவற்வற, எனக்கு அளித் 

தார்கள். அந்த சாதவன தனித்தன்வம வாய்ந்ததாவகயாலும், 

அந்த முவற சாதவனயில் பண்படுத்தப்படுவது வித்தியாசமானது 

என்பதாலும் மக்கள் அதவனப் புாிந்து ககாள்வதில்வல. அத்துடன் 

தாங்கள் புத்த சாதவனமுவறவயஹயா டாவ் சாதவனமுவறவயஹயா 

பின்பற்றுவதில்வல என்று அவர்கள் கசால்லிக் ககாள்கிறார்கள். 

அவர்கள் புத்த  ிவலவயஹயா டாவ்  ிவலவயஹயா அவடவதற் 

கான சாதவனவய புாிவதில்வல. அவர்களின் ஹ ாக்கம் புத்த 

 ிவலவயஹயா டாவ்  ிவலவயஹயா அவடவதல்ல என்பதால் 

மக்கள் அந்த சாதவனமுவறவய புற வாயில் மற்றும்  யமற்ற வழி 

(பங்மன் ஜுஹவாடாவ்) என்றவழக்கிறார்கள். அவர்கள் தம்வம 

சீமன் பிாிவு என்று கூறிக் ககாள்கிறார்கள். இது சற்று மதிப்புக் 

குவறவாகத் ஹதான்றினாலும் எதிர்மவறயான எவதயும் குறிக்க 

வில்வல. அது ஒரு தீய பயிற்சி என்ற குற்றச்சாட்டு கண்டிப்பாக 

இல்வல. பங்மன் ஜுஹவாடாவ் என்பதன் ஹ ர்ப்கபாருளும் தீய 

பயிற்சி என்ற அர்த்தத்வதக் ககாடுக்காது. புத்த, டாவ் சாதவன 

முவறகஹள பாரம்பாிய, மரபு சார்ந்த மார்க்கங்கள் என்று 

வரலாற்றில் அறியப்பட்டவவ. இந்த சாதவன பற்றி மக்களுக்கு 

எதுவும் புாியாததால் இது புற வாயில் என்றும் புற வழி என்றும் 

மரபு சாராத சாதவன என்றும் மக்கள் அவழத்தனர்.  யமற்ற வழி 
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என்று ஏன் கூறினர்? சீன கமாழியில்  யமற்றது என்ற 

கசால்லுக்கு தடுமாற்றம் ககாண்டது என்ற கபாருள் உண்டு. 

 யமற்றது என்பது பண்வடய சீன கமாழியில் சங்கடம் 

விவளவிப்பது என்றும் கபாருள்படும். இதுதான் புற வாயில் 

மற்றும்  யமற்ற வழி என்பதன் குறிப்பு. 

இது தீதற்ற மார்க்கம் என்ஹறாம், ஏன்? ஏகனன்றால் இந்த 

சாதவனக்கும் மிகக் கடுவமயான ஷின்ஷிங்  ியமம் அவசியமா 

கிறது. இதுவும் பிரபஞ்சப் பண்வபப் பின்பற்றுகிறது. பிரபஞ்சப் 

பண்வபஹயா  ியதிவயஹயா இது மீறுவதும் இல்வல. தீய 

கசயல்களில் இறங்குவதும் இல்வல. ஆகஹவ இது தீய பயிற்சி 

என்று கசால்வதற்கிடமில்வல. கபௌத்த பிாிவும் டாவ் பிாிவும் 

பரம்பாியமான சாதவன முவறகளாக இருப்பதன் காரணம் 

பிரபஞ்சப் பண்பு அவற்ஹறாடு இவசவதால் அல்ல, அவவ 

பிரபஞ்சப் பண்ஹபாடு இவசந்து இருப்பது தான் காரணம். சீமன் 

சாதவனயும் பிரபஞ்சப் பண்புடன் இவசந்திருப்பதால் இதுவும் 

கமய்யறம் சார்ந்த சாதவனஹய, தீய சாதவன அல்ல. ஏகனனில் 

 ல்லவதயும் ககட்டவதயும்,  ன்வமவயயும் தீவமவயயும் சீர் 

தூக்கி  ிர்ணயிக்கும் துலாக்ஹகால் பிரபஞ்சப் பண்பு தான். 

கபௌத்த பிாிவிலிருந்தும் டாவ் பிாிவிலிருந்தும் ஹவறுபட்டிருந் 

தாலும் சீமன் சாதவன, பிரபஞ்சப் பண்ஹபாடு ஒத்திருப்பதால் அது 

கமய்யற சாதவன தான். அது கபருமளவு சீடர்களுக்கு ஹபாதிப்ப 

தில்வல, மிகச் சிறிய அளவிஹலஹய ஹபாதிக்கிறது. டாவ் பிாிவு, 

 ிவறய சீடர்களுக்கு ஹபாதிக்கிறது. ஆனால் ஒஹர ஒரு சீடர் தான் 

உண்வமயான ஞான ஹபாதவனவயப் கபறுகிறார். கபௌத்த பிாிவு 

அவனத்துயிர்களுக்கும் மீட்பளிப்பவத முதன்வமப் படுத்துகிறது. 

எனஹவ அதன் சாதவன முவறவய பயிலக் கூடிய யார் ஹவண்டு 

மானாலும் ஹமற்ககாள்ளலாம். 

சீமன் சாதவனவய இரண்டு ஹபர் வாித்துக் ககாள்ள முடியாது. 

 ீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு ஒருவவரத் ஹதர்ந்கதடுத்து தீட்வச 

அளிக்கப்படுகிறது. அதனால் தான் வரலாற்றில் அவர்கவளப் 

பற்றிய விவரம் எவதயும் பார்க்க முடியவில்வல. எனினும் சீஹகாங் 
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பிரபலமாகியிருந்த சமயத்தில் அந்தப் பிாிவிலிருந்து சிலர் 

ஹபாதவன கசய்வதற்கு கவளியுலகிற்கு வந்தனர். ஆனால் அது 

குறித்த சில விஷயங்கவள கவளிஹய கசால்லக் கூடாகதன்று 

அவர்களுவடய ஆசான் தடுத்து விட்டதால் அது  வடமுவறக்கு 

ஒவ்வாது என்று அவர்கள் விலகி விட்டனர். கபாதுமக்களுக்கு 

கற்பிக்க ஹவண்டும் என்றால் சீடர்கவளத் ஹதர்ந்கதடுக்க இய 

லாது. வருபவர்ககளல்லாம் கவவ்ஹவறு அகப்பண்பு  ிவலகளிலும் 

கவவ்ஹவறு மனப்ஹபாக்குகளுடனும் இருப்பார்கள். மக்களில் பல 

ரகங்கள் உண்டு. ஹபாதவன கசய்வதற்கு சீடர்கவளத் ஹதர்வு கசய்ய 

முடியாது. அதனால் தான் சீமன் சாதவன கபருமளவில் 

ஹபாதிக்கப் படவில்வல. அந்த சாதவன தனித்தன்வம வாய்ந்த 

தாவகயால் அவத கபாதுமக்களுக்கு ஹபாதிப்பதில் சில 

ஆபத்துகளும் உண்டு. 

கபௌத்த பிாிவினர் புத்த  ிவலவய அவடய சாதவன 

புாிவார்கள், டாவ் பிாிவினர் டாவ்  ிவல கபறுவதற்கு சாதவன 

கசய்வார்கள். இந்த சீமன் சாதகர் தம் சாதவன  ிவறவு கபற்றதும் 

என்ன ஆவார் என்று சிலர்  ிவனப்பார்கள். இந்த  பர் பிரபஞ்சத் 

தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வவரயவற இன்றி தனிக் கடவுளாக 

சஞ்சாித்துக் ககாண்டிருப்பார். ததாகதரான சாக்கியமுனிக்கு 

ஸ ாஹலாகதாது எனும் சுவர்க்கமும் அமிதாப புத்தருக்குப் 

சுகாவதி எனும் ஹபாின்ப சுவர்க்கமும் மற்றும் வபஷஜ்யகுரு 

புத்தருக்கு வவடூாிய சுவர்க்கமும் உண்டு என்பது எல்ஹலாரும் 

அறிந்தஹத. ஒவ்கவாரு ததாகதருக்கும் ஒவ்கவாரு புத்த கபரு 

மானுக்கும் தமக்ககன ஒரு சுவர்க்கம் உண்டு. அவர்களுவடய 

சீடர் பலரும் அங்ஹக வாழ்கிறார்கள். ஆனால் சீமன் வகுப்பில் 

ஹதறி வந்தவருக்ஹகா பிரபஞ்சத்தில் அவருக்ககன குறிப்பிட்ட 

வரம்புகள் இல்லாமல் அவர் ஒரு சஞ்சாரம் கசய்யும் கடவுளா 

கஹவா அல்லது ஏகாந்தமான அமரராகஹவா இருப்பார். 
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தீய மார்க்க சாதவன 

தீய மார்க்க சாதவன என்பது என்ன? அதில் பல வவக உண்டு. 

பல காலமாக வழிவழியாக அது பயிற்றுவிக்கப்பட்டும் வந்துள்ளது. 

அதனால் அதிஹலஹய மூழ்கி ஹதர்ச்சி கபறுஹவாரும் உண்டு. 

அப்படி பயிற்சி ககாடுப்பது எதற்காக? கபாதுமக்களிடமிருந்து 

புகழ், கசாந்த ஆதாயம் மற்றும் பணம் ஆகியவற்வற கபறுவதற் 

காகத் தான். இவர்கள்  ாடுவது இவற்வறத் தான். இது ஹபான்ற 

ஒருவருக்கு உயர்ந்த ஷின்ஷிங்  ிவல இருக்கஹவ முடியாது. ஹகாங் 

அவடயஹவ முடியாது. இவர் அவடவது என்ன? கர்மம் மட்டுஹம. 

கர்மம் மிகுந்து ஹபானால் அதுஹவ ஒருவிதமான சக்தியாகத் 

திரளும். ஆனால் இவருக்கு ஆன்மீக படி ிவல எதுவும் கிவடயாது. 

ஒரு சாதகஹராடு இவவர ஒப்பிடஹவ முடியாது. சாதாரண மக்க 

ஹளாடு ஒப்பிடுவகயில் கர்மமும் ஒருவவக வலிவமவயக் ககாடுக் 

கிறது என்பதால் சாமானியவர இவரால் கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. 

இந்த வலிவமயின் அடர்த்தி மிகுந்து ஹபானால் உடலின் 

அசாதாரணத் திறன் வலுப்கபறக் கூடும், அதனால் விவளவுகவள 

உண்டு பண்ணவும் கூடும். ஆகஹவ தான் பண்வடய கால முதல் 

சிலர் இவற்வற கற்பித்து வந்துள்ளனர். “தீச்கசயலாலும் ககாடுஞ் 

கசாற்களால் தாக்குவதாலும் எனக்கு ஹகாங் அதிகாிக்கும்” என்று 

இத்தவகயவர்கள் கசால்லிக் ககாள்வார்கள். ஹகாங் எதுவும் 

இவருக்கு வளராது. இவர் இந்தக் கரும்கபாருளின் அடர்த்திவயத் 

தான் அதிகாித்திருக்கிறார் என்பஹத உண்வம. தீவமகவளச் 

கசய்யச் கசய்ய கரும்கபாருளாகிய கர்மம் ஹசமிக்கப்படும். ஆகஹவ 

மனிதருக்குப் பிறவியிஹலஹய உள்ள சில அற்பமான அசாதாரண 

சக்திகள் வலுப்படும். எனினும் இந்த அற்ப சக்தியினால் குறிப்பிடும் 

படியாக கபாிய காாியம் எவதயும் சாதிக்க முடியாது. இவர்கள் தீய 

கசயல்கள் கசய்வதன் மூலம் தங்களுக்கும் ஹகாங் வளர்வதாக 

கசால்லுகிறார்கள். இது இவர்களாகச் கசால்வது தான். 

“டாவ் ஓரடி உயரமானால் அரக்கன் மூன்றடி உயரம் 

கபறுவான்” என்பார்கள் சிலர். இது பாமரர்களின் கபாய்க்கூற்று. 
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அரக்கன் ஒரு ாளும் ‘டாவ்’ வவ விட உயரமாக முடியாது. 

மானிடர்களாகிய  ாம் அறிந்துள்ள இந்தப் பிரபஞ்சம் பல 

எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களுக்கிவடஹய உள்ள சிறியகதாரு 

பிரபஞ்சம் தான். இவதஹய  ாம் பிரபஞ்சம் என்று சுருக்கமாகக் 

கூறுகிஹறாம். இந்த  மது பிரபஞ்சம் ஒவ்கவாரு முவற பல 

யுகங்கவளக் கடக்கும் ஹபாதும் ஒரு ஹபரழிவு  ிகழ்கிறது. அந்தப் 

ஹபரழிவில் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லாஹம கிரகங்கள் 

உட்பட அவனத்துயிர்களும் அழிந்து விடுகின்றன. ஒரு விதிவய 

அனுசாித்ஹத இந்தப் பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது. தற்ஹபாது  ம்மு 

வடய பிரபஞ்சத்தில் சீரழிந்து கிடப்பது மானிட இனம் மட்டுமல்ல. 

அதனால் இக்காலத்திய  மது இந்தப் பிரபஞ்ச கவளி, கவகுகாலம் 

முன்பு ஒரு மாகபரும் கவடிப்புக்குள்ளாகியது. இவத பல ஜீவன்கள் 

ஏற்கனஹவ கண்டறிந்துள்ளனர். இன்வறய  மது வானவியல் 

வல்லுனர்களால் அவதக் கண்டு கணிக்க இயலாது. ஏகனன்றால் 

அதிநுட்பத் கதாவலஹ ாக்கியில் பார்த்தாலும் இன்று  ாம் 

பார்ப்பது ஒன்றவர லட்சம் ஒளியாண்டுகளுக்கு முன்  டந்த 

 ிகழ்வாகஹவ இருக்கும். இப்ஹபாது பிரபஞ்ச கவளியில்  ிகழும் 

மாறுதல்கவளப் பார்க்க ஹவண்டுமானால்  ாம் இன்னும் ஒன்றவர 

லட்சம் ஒளியாண்டுகள் காத்திருக்க ஹவண்டும், அதற்கு கவகு 

காலமாகும். 

தற்ஹபாது முழு பிரபஞ்சமும் ஏற்கனஹவ ஒரு கபாிய மாறு 

தலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறது. இத்தவகய கபரும் மாறுதலின் 

ஹபாது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அவனத்துயிர்களும் அழிக்கப்பட்டு 

கவறும் சிதிலஹம எஞ்சும். ஒவ்கவாரு முவற இப்படி  ிகழும் 

ஹபாதும் முந்வதய பிரபஞ்சத்தின் பண்பும், பிரபஞ்சத்திலுள்ள 

அவனத்துப் கபாருட்களுஹம தகர்க்கப்பட ஹவண்டும். அந்த 

கவடிப்பில் எல்லா உயிர்களும்  சிந்து விடும். ஆனாலும் ஒவ்கவாரு 

முவறயும் ஒஹரயடியாக எல்லா உயிர்களும் அறஹவ அழிந்து ஹபாய் 

விடுவதில்வல. உன்னத  ிவலயில் உள்ள கமய்ஞானம் கபற்ற 

மகான்கள் புதிய பிரபஞ்சத்வத  ிர்மாணிக்கும் ஹபாது அந்த 

அழிவிலிருந்து சில உயிர்கள் தப்பியிருக்கும். அந்த கமய்ஞானியர் 
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தங்களுவடய பண்பிற்கும் தரத்திற்கும் ஏற்றவாறு புதிய 

பிரபஞ்சத்வத உருவாக்குவார்கள். ஆகஹவ முந்வதய பிரபஞ்சத் 

தினின்றும் இதன் பண்பு ஹவறுபட்டிருக்கும். 

அந்த அழிவிலிருந்து தப்பியவர்கள் பவழய பிரபஞ்சத்தின் 

 ியதிகளுக்கு ஏற்றவற்வறஹய இந்தப் பிரபஞ்சத்திலும் பின்பற்று 

வார்கள். புதிய பிரபஞ்சஹமா தனது புதிய  ியதிகளுக்ஹகற்பவும் 

புதிய தத்துவங்களின்படியும்  டக்கும். அதனால் அந்த உயிர் 

தப்பியவர்கள் புதிய பிரபஞ்சத்தின் ககாள்வகயில் குறுக்கிடும் 

அரக்கர்கள் ஹபால் ஆகிவிடுவார்கள். ஆனாலும் முந்வதய 

பிரபஞ்சக் ஹகாட்பாடுகளின் படி  டப்பவர்கஹளயல்லாது அவர்கள் 

ககாடியவர்கள் அல்லர். இவர்கவள மக்கள் கதய்விக அரக்கர்கள் 

என்று அவழப்பார்கள். அவர்களால் மக்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் 

இல்வல. மக்களுக்கு அவர்கள் எந்தத் தீங்கும் கசய்வதில்வல. 

தங்கள் கசயல்பாட்டுக்கு பவழய பிரபஞ்சக் ககாள்வகவயஹய 

பின்பற்றுவர். இவ்விஷயங்கவளகயல்லாம் முன்பு சாதாரண 

மக்களுக்குத் கதாியப்படுத்துவது இல்வல. அஹனக புத்தர்கள், 

ததாகத  ிவலவயயும் கடந்த புத்தர்கள் எங்கும்  ிவறந்து 

உள்ளார்கள் என்று  ான் கசால்லியிருக்கிஹறனல்லவா, அவர்கள் 

இருக்வகயில் இந்த அரக்கர்கள் எம்மாத்திரம்? அவர்கஹளாடு 

ஒப்பிடுவகயில் இவர்கள் ஒரு கபாருட்ஹட இல்வல. மூப்பு, ஹ ாய் 

மற்றும் மரணம் எல்லாமும் அரக்க வடிவம் தான். ஆனால் அந்த 

வடிவங்கள் எல்லாம் பிரபஞ்சத்தின் பண்வப பாதுகாத்து, சம 

 ிவலயில் வவத்திருக்கஹவ ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ளன. 

புத்த மதத்தில் சம்சாரம் என்ற கருத்து உண்டு. அதில் 

அசுரர்76கள் பற்றி குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. ஹவறு பாிமாணத்தில் 

வாழும் சில ஜீவன்கவளஹய அது குறிப்பிடுகிறது. அவர்களுக்கு 

மனித இயல்பு கிவடயாது. கமய்ஞானம் கபற்ற ஒரு மகானின் 

ஹ ாக்கில் இவர்கள் கீழ் ிவலயில் இருப்பவர்கள், திறவமயற்ற 

வர்கள். ஆனால், இவர்களுக்கு ஒரு வவகயான ஆற்றல் இருப்ப 

                                                      
76
அசுரர்கள்: ககாடிய ஜீவன்கள். 
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தால் சாதாரண மக்களின் பார்வவக்கு பயங்கரமானவர்களாகத் 

கதாிவார்கள். இவர்கள் சாதாரண மக்கவள விலங்குகளாக 

மதிப்பார்கள். ஆகஹவ மனிதாின் சக்திவய உட்ககாள்வதில் 

இன்பம் காண்பார்கள். அண்வமக் காலத்தில் அவர்களும் சீஹகாங் 

கற்பிப்பதற்காக கவளிஹய வந்தார்கள். இவர்கள் என்ன மாதிாி 

ஜீவன்கள்? இவர்களுவடய ஹதாற்றம் மனிதர்கவளப் ஹபாலவா 

இருக்கும்? பயங்கரமான ஹதாற்றமுவடயவர்கள் இவர்கள். 

இவர்களுவடய பயிற்சிவயக் கற்றுக் ககாள்ளத் கதாடங்கினால்  

கவடசியில் அசுர இனமாகஹவ மாறி இவர்கஹளாடு கசன்று விட 

ஹவண்டியது தான். சீஹகாங் பயிற்சி கசய்யும் ஹபாது ஒருவர் 

மனதில், அசுரர் மனத்துக்குப் கபாருந்துமாறு தீய எண்ணங்கள் 

உதித்தால் இவர்கள் தங்கள் வழிவய கற்பித்து விடுவதற்காக 

அவவரத் ஹதடி வருவார்கள். ஆனால், கமய்யற க றியில்  ிற்கும் 

ஒரு மனம் நூறு தீவமகவள அடக்கி விடும். எவ்விதமான 

 ாட்டமும் இன்றி பற்றற்று  ீங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் யாரும் 

உங்கவளச் சீண்டத் துணிய மாட்டார்கள். ஏஹதனும் ஒரு தீய 

எண்ணத்வத வளர்த்துக் ககாண்டு, தீயதான ஒன்வற  ாடிச் 

கசல்வீர்களானால் உடஹன அசுரர்கள் உங்களுக்குக் வகககாடுக்க 

வருவார்கள்,  ீங்கள் அசுர மார்க்கத்வத பின்பற்றுவீர்கள். இது 

 டக்கக் கூடியது தான். 

மற்கறாரு சூழ் ிவலயும் உள்ளது. ‘தன்வனயறியாமஹல தீய 

மார்க்கத்வதப் பின்பற்றுவது’ என்பது தான் அது. ‘தன்வன 

யறியாமஹல தீய மார்க்கத்வதப் பின்பற்றுவது’ என்றால் என்ன? 

தான் பயில்வது தீய வழி என்ஹற உணராமல் சாதவன கசய்வது 

தான் அது. இந்தப் பிரச்சிவன சாதாரணமாக எங்கும் பரவலாகக் 

காணப்படும் விஷயமாக இருக்கிறது.  ான் அன்று கசான்னது 

ஹபால், பல சாதகர்கள் சீஹகாங் பயிலும் ஹபாது மனத்தில் தவறான 

எண்ணங்களுடன் இருக்கிறார்கள்.  ின்ற  ிவலயில் கசய்யும் 

பயிற்சியின் ஹபாது, கால்களும் வககளும் ஹசார்ந்து ஹபாகும் வவர 

 ீண்ட ஹ ரம் பயின்றாலும் மனம் என்னஹவா அவல பாய்ந்து  

ககாண்ஹட இருக்கும். ஒருவர் இப்படி  ிவனக்கிறார்: “விவலவாசி 
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ஏறிக்ககாண்ஹட ஹபாகிறது. இந்தப் பயிற்சிவய முடித்துக் 

ககாண்டு கவடத் கதருவிற்குப் ஹபாக ஹவண்டும், தாமதமானால் 

ஹமலும் விவல கூடிப் ஹபாகலாம்.” மற்கறாருவர்  ிவனக்கிறார்: 

“அலுவலகத்தில் வீட்டு வசதிகவள அளிக்கத் கதாடங்கியிருக் 

கிறார்கஹள, எனக்கும் அந்த வசதி கிவடக்குமா? அந்தப் பகுதி 

 ிர்வாகிக்கு எப்ஹபாதுஹம என்வனக் கண்டால் ஆகாது,” இப்படி 

 ிவனத்ததுஹம அவருக்கு ஹகாபம் தவலக்ஹகறும், “அந்த மனிதன் 

கட்டாயமாக  மக்குக் ககாடுக்கப் ஹபாவதில்வல,  ாம் எப்படி 

ஹபாராடலாம்?” எண்ணங்கள் கிவள விட்டுப் படரத் கதாடங்கும். 

முன்பு  ான் கசான்னது ஹபால், இவர்கள் குடும்ப விஷயங்களி 

லிருந்து  ாட்டு  டப்பு வவர எல்லாவற்வறயும் அலசுவார்கள், 

ஹமலும் தமக்கு சினத்வத அளிக்கக் கூடிய விஷயங்கவளத் 

கதாட்டு விட்டால் இவர்கள் ககாந்தளித்துப் ஹபாவார்கள். 

உண்முக சாதவன கசய்பவர்களுக்கு கவண்கபாருளாகிய 

“கட” மிகவும் முக்கியம். உடற்பயிற்சி கசய்யும் ஹபாது  ல்ல 

வற்வற  ிவனக்க முடியாவிட்டாலும் ககட்டவத  ிவனக்காமலா 

வது இருக்க ஹவண்டும். எவதயுஹம  ிவனக்காமலிருப்பது உத்தமம். 

ஏகனன்றால் கீழ் ிவல சீஹகாங் பயிற்சியில் ஓர் அடித்தளம் 

அவமக்க ஹவண்டியதாயுள்ளது. மானிட மனத்தின் கசயல்பாடு 

களுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு உள்ளது, எனஹவ இந்த 

அடித்தளம் பிரதானமான அங்கம் வகிக்கிறது.  ிவனத்துப் 

பாருங்கள், உங்கள் ஹகாங்கிற்கு  ீங்கள் கூட்டுச் ஹசர்ப்பது என்ன? 

உங்கள் பயிற்சி எப்படி  ன்றாக அவமயும்? அது ஏன் கறுப்பாக 

இராது? சாதவன கசய்பவர்களில் எத்தவன ஹபருக்கு இது 

ஹபான்ற எண்ணங்கள் வராமலிருக்கிறது?  ாள்ஹதாறும் பயிற்சி 

கசய்த ஹபாதிலும் உங்கள் ஹ ாய்கள் குணமாகாமல் இருப்பது 

ஏன்? சிலருக்கு உடற்பயிற்சி கசய்வகயில் தீய எண்ணங்கள் 

வராமலிருக்கலாம், ஆனாலும் அசாதாரண ஆற்றல் கபறுவதில் 

பற்று, பல்ஹவறு  ாட்டங்கள், பலவித மனப்ஹபாக்குகள், தீவிர 

மான பல ஆவசகள் ஹபான்றவற்றுடஹனஹய அவர்களின் சாதவன 

 வடகபறுகிறது. தங்கவள அறியாமஹலஹய இவ்வாறு அவர்கள் 
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தீயவழியில் சாதவன கசய்து வருகிறார்கள். அவர்களிடம் இவதச் 

கசான்னால் வருத்தமவடகிறார்கள்: “ஒரு பிரபலமான ஆசான் 

தான் எங்களுக்கு ஹபாதிக்கிறார்.” அது சாி, ஆனால் அந்த பிரபல 

மான ஆசான் கட எனும் கவண்கபாருவளப் ஹபாற்றிக் காக்கும்படி 

கசான்னாஹர, அவத  ீங்கள் கசய்தீர்களா? சாதவன கசய்யும் 

ஹபாது ஏஹதனும் ஒரு ககட்ட எண்ணத்தில் எப்ஹபாதும் சிக்கிக் 

ககாள்கிறீர்கள். இவ்வாறிருக்கும் ஹபாது சாதவனயின் விவளவு 

எப்படி  ன்றாக அவமயும்? இதுதான் பிரச்சிவன. தன்வனயறி 

யாமல் தீய வழியில் சாதவன கசய்வது என்பது இதுதான். 

சாதாரணமாக  ிகழ்வது இது. 

இருபாலாரும் இவணந்து கசய்யும் இரட்வட 

சாதவன 

சாதவன கசய்ஹவாாின் சமுதாயத்தில் ஆண்–கபண் இவணந்து 

கசய்யும் இரட்வட சாதவன என்கறாரு பயிற்சி உண்டு. 

திகபத்திய தாந்திாிக மரபில், ஒரு புத்தாின் சிவலயிஹலா அல்லது 

சித்திரத்திஹலா ஒரு கபண்வண வகயில் ஏந்தியவாறு ஆண் 

வடிவம் சாதவன புாிவது ஹபால் காண்பவத  ீங்கள் பார்த்திருக்கக் 

கூடும். சில சமயம், ஆணுருவில் புத்தர் வகயில் ஆவடயற்ற ஒரு 

கபண்ணுருவவத் தாங்கியுள்ளது ஹபாலவும் அல்லது புத்தாின் 

உருமாறிய வடிவாக மாட்டுத் தவலயும் குதிவர முகமும் ககாண்ட 

வஜ்ராின் ஹதாற்றத்தில், ஆவடயற்ற ஒரு கபண்ணுருவவத் தாங்கி 

யவாறு காணப்படும். இதன் கபாருள் என்ன? முதலில் மற்கறாரு 

விஷயம் பற்றி விளக்குஹவாம்.  மது பூமியில், கன்ஃபியூஷிய மத 

தத்துவத்தின் தாக்கம் உள்ள சீனாவில் மட்டுமன்றி, சில நூற்றாண் 

டுகளுக்கு முன், மானிட இனம் முழுவதிலும் அது ஹபான்றஹதார் 

ஒழுக்கம் குறித்த மதிப்பீடு  ிலவி வந்தது. ஆதலால் இந்த சாதவன 

முவற  மது கிரகமாகிய பூமிவயச் ஹசர்ந்தது அல்ல. இது ஹவற்று 

கிரகத்திலிருந்து வந்தது. ஆனால்  ிச்சயமாக இந்த முவறயில் 

சாதவன கசய்வது பயனுள்ளது தான். இது ஹபான்ற சாதவன 
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முவற அந்த  ாளில் சீனாவில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட ஹபாது, 

இது ஆண்–கபண் இவணந்த சாதவனயாக இருந்ததாலும் 

ரகசியமாகக் கவடப்பிடிக்கப் பட்டு வந்ததாலும் சீன மக்களால் 

ஏற்றுக் ககாள்ள முடியவில்வல. டாங் அரச பரம்பவரயின் ஹ்ஹவசாங் 

காலத்தில்  ான் பிரஹதசத்தில் மாமன்னர் அதற்குத் தவட விதித்து 

விட்டார். ஆகஹவ,  ான் பகுதிகளில் அவதக் கற்பிக்கத் தவட 

கசய்யப் பட்டது. அந்தக் காலத்தில் டாங் தாந்திாிகம் என்று அது 

வழங்கப்பட்டது. ஆயினும் அதன் பிறகு அது தனிச் சிறப்பு 

ககாண்ட சூழலுவடய திகபத்திய பிராந்தியத்திற்கு அறிமுகப் 

படுத்தப் பட்டது. இந்த முவறயில் சாதவன புாிவது எதற்காக? 

இந்த ஆண்–கபண் இவணந்த இரட்வட சாதவனமுவறயின் 

ஹ ாக்கம், யீன் என்னும் கபண் சக்தியால் யாங் என்னும் ஆண் 

சக்தி ஈடு கசய்வதற்காகவும் அது ஹபாலஹவ யாங் சக்தியினால் 

யீன் சக்திவய இட்டு  ிரப்பவும், இவ்வாறு பரஸ்பரம் சக்தி 

பகிர்வதன் மூலம் இருவரும் ஒருங்ஹக சாதவன புாிந்து யீன்–யாங் 

இரு சக்திகளும் சமச்சீராக  ிரவி இருப்பதற்காகத் தான். 

கபௌத்த பிாிவு அல்லது டாவ் பிாிவின் படி, குறிப்பாக யீன்–

யாங் பற்றிய டாவ் ஹகாட்பாட்டின் படி, மனித உடலில் 

இயல்பாகஹவ யீன் மற்றும் யாங் இரண்டுஹம குடிககாண்டுள்ளன. 

மனிதருள் இவ்வாறு ஆண்–கபண் ஆற்றல்கள் இவணந்து 

கிவடப்பதால் அந்த உடலுக்கு சாதவனப் பயிற்சியின் மூலம் பல் 

ஹவறு அசாதாரண ஆற்றல்கள், அமர சிசு, சாதவனயால் பண் 

படுத்திய சிசுக்கள்,  ியதிச் கசறிவுடல் ஹபான்ற பல ஜீவன்கவள 

உற்பத்தி கசய்யும் திறன் உண்டாகும். ஒருவருவடய கபௌதிக 

உடல் ஆணாக இருந்தாலும் கபண்ணாக இருந்தாலும், யீன்–யாங் 

சக்திகள் சமச்சீராக இருப்பின், உண்முக சாதவனயின் மூலம் 

அவரால் பல ஜீவன்கவள பவடக்க முடியும். இவவ எல்லாம் 

அவருவடய டான்டியனில் வளரும். இந்தத் தத்துவம் முற்றிலும் 

சாிஹய. டாவ் பிாிவு, உடலின் ஹமற்பகுதிவய யாங் என்றும் கீழ் 

பகுதிவய யீன்  என்றும் கருதுகிறது. சிலர் உடலின் பின் பகுதிவய 

யாங் என்றும் முன் பகுதிவய யீன் என்றும் கருதுகிறார்கள். 
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சீனாவில், உடலின் இடது பகுதி ஆண் என்றும் வலப் பகுதி கபண் 

என்றும் கசால்லப் படுகிறது. சாியான ஆதாரத்தின் வலுவில் 

கசால்லப்பட்டது இது. மனித உடல் இயல்பாகஹவ யீன், யாங் 

சக்திகவளக் ககாண்டிருப்பதால், இந்த சக்திகளின் கூட்டுச் 

கசயல்பாட்டின் காரணமாக யீன்–யாங் சமச்சீரவமப்பு தானாகஹவ 

 ிகழ்ந்து விடுகிறது. எனஹவ, அஹ க உயிர்கவள அதனால் 

உற்பத்தி கசய்ய முடிகிறது. 

இதனால் ஒன்று கதளிவாகிறது: அதாவது, ஆண்–கபண் 

இரட்வட சாதவன இல்லாமஹலஹய  ம்மால் உண்முக சாத 

வனயில் மிக உயர்ந்த  ிவலவய எட்ட முடியும் என்று கதாிகிறது. 

ஆண்–கபண் இரட்வட சாதவனயில் ஏஹதனும் முவறஹகடு 

ஏற்பட்டால் அரக்காின் குறுக்கீடு வந்து சாதவன தீய சாதவன 

யாக மாறி விடும். தாந்திாிக மரபில், மிக உயர்ந்த  ிவலயில் 

ஆண்–கபண் இவணந்த சாதவன கசய்ய ஹவண்டுகமன்றால், 

அந்த குறிப்பிட்ட பிக்ஷு அல்லது லாமா, உண்முக சாதவனயில் 

மிகவும் உயர்ந்த  ிவலவய அவடந்திருக்க ஹவண்டும். அந்த 

சமயத்தில் அவருவடய ஆசான் சாதவனயில் வழி காட்டுவார். 

அவருவடய ஷின்ஷிங் தரம் மிக உயர்வாக இருப்பதால் அவரால் 

தடம் புரளாமல் சாதவன கசய்ய முடிகிறது. ஷின்ஷிங் தரம் 

தாழ்ந்து இருப்பவர்கள் ஒரு  ாளும் இந்த வழியில் அடிகயடுத்து 

வவக்கலாகாது. அப்படிச் கசய்தால் தீய சாதவனயாகஹவ மாறி 

விடும். இவர்களின் ஷின்ஷிங் தரம் குவறவாகஹவ இருப்பதாலும் 

சாதாரண மக்களுக்குாிய காமம் முதலிய ஆவசகவளத் துறக்காத 

தாலும், இவர்களின் ஷின்ஷிங் அளவுஹகால் குவறந்த அளவி 

ஹலஹய  ிற்கிறது. இந் ிவலயில் இவர்கவள பயிற்றுவித்தால் 

அனர்த்தஹம விவளயும். ஆகஹவ, இம்முவறயில் கீழ் ிவலயில் 

கபாறுப்பின்றி கற்பிப்பது தீய மார்க்கத்வத ஹபாதிப்பதாகும் 

என்று  ாம் கசால்லியிருக்கிஹறாம். 

அண்வமக் காலத்தில், பல சீஹகாங் ஆசான்கள் இந்த இரட்வட 

சாதவனவய கற்பித்து வருகிறார்கள். இதில் விகற்பம் என்ன 

கவன்றால், டாவ் பிாிவுப் பயிற்சியிலும் கூட இந்த ஆண்–கபண் 
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சாதவன பிரஹவசித்து விட்டது. அது இன்று ஏற்பட்டது கூட 

அல்ல, டாங் அரச பரம்பவரயின் ஹபாஹத ஆரம்பித்தது அது. டாவ் 

பிாிவில் இந்த ஆண்–கபண் இரட்வட சாதவன எப்படி 

இருக்கலாம்? டாவ் பிாிவின் டய்ஜி ஹகாட்பாட்டின் படி மனித 

உடல் ஒரு சிறிய பிரபஞ்சம், அதில் இயல்பாகஹவ யீன்–யாங் 

சக்திகள் அடங்கியுள்ளன. உண்வமயான, ஹ ாிய ஹபாதவனகள் 

எல்லாம் கதான்று கதாட்டு, பரம்பவரயாக வந்துள்ளது. அதில் 

ஏஹதனும் மாற்றஹமா அல்லது ஏஹதனும் அன்னிய ஹசர்க்வகஹயா 

யஹதச்வசயாகக் கலந்து விட்டால் அந்த மார்க்கத்து சாதவனஹய 

தாறுமாறாகக் குழம்பி, சாதவனவய  ிவறவு கசய்ய இயலாமல் 

ஹபாய் விடும். எனஹவ,  ீங்கள் ஏற்றுக் ககாண்டுள்ள சாதவனயில் 

இந்த ஆண்–கபண் இரட்வட சாதவன இல்வலகயன்றால் அவத 

 ீங்கள் கசய்யஹவ கூடாது, ஏகனனில்  ீங்கள் வழி தடுமாறி, 

பிரச்சிவனகள் ஏற்பட்டு விடும். குறிப்பாக,  ம்முவடய ஃபாலுன் 

தாஃபாவில் இந்த சாதவன இடம் கபறவில்வல,  மக்கு அது 

ஹதவவயும் இல்வல. இந்த விஷயத்தில்  மது கருத்து இது தான். 

மனவதயும் உடவலயும் பண்படுத்துதல் 

மனவதயும் உடவலயும் பண்படுத்துதல் பற்றி ஏற்கனஹவ உங்கள் 

அவனவருக்கும் விளக்கியாயிற்று. உடவலப் பண்படுத்தும் அஹத 

ஹ ரத்தில் தனது ஷின்ஷிங்வகயும் பண்படுத்துவது தான் மன 

வதயும் உடவலயும் பண்படுத்துவது என்பது. அதாவது, பன்டி 

என்னும் கமய்யுடல் உருமாற்றம் கபறுகிறது. இந்த உருமாற்றத் 

தின் ஹபாது மானிட உடலின் உயிரணுக்கள் படிப்படியாக 

அகன்று அவற்றின் இடத்தில் உயர்சக்திப் கபாருள் இடம் கபறும். 

முதுவம எய்துவது தாமதப்படும். உடல் படிப்படியாக இளவமக்குத் 

திரும்புவதாய்த் ஹதாற்றமளிக்கும். உருமாற்றம் கமல்ல கமல்ல 

 ிகழ்ந்து ககாண்டிருப்பவத உணர முடியும். கவடசியில், உடல் 

முற்றிலும் உயர்சக்திப் கபாருளினால்  ிரம்பும். இப்ஹபாது இந்த 

உடல் ஹவறு வவகயான பருப்கபாருளினால் மாற்றம் கசய்யப் 

பட்ட உடலாகி விட்டது. இந்த உடல்  ான் முன்பு கசான்னது 
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ஹபால் ஐங்கூறுகவளக் கடந்து  ிற்கும். ஐங்கூறுகளுக்கு உட் 

படாததால்  இந்த உடலுக்கு இனி அழிவு இல்வல. 

ஆலயங்களில் கசய்யப்படும் சாதவன மனவத மட்டுஹம 

பண்படுத்துகிறது, எனஹவ அது உடற்பயிற்சிகவளக் கற்பிப்பஹதா 

உடவலப் பண்படுத்துவஹதா இல்வல. சாக்கியமுனி ஹபாதித்த 

முவறப்படி  ிர்வாணம் எய்துவஹத இலக்காதலால் அங்கு கசய்யப் 

படும் சாதவனயின் குறிக்ஹகாளும்  ிர்வாண  ிவல எய்துவஹத. 

கசால்லப் ஹபானால் சாக்கியமுனியின் தர்மம் மகத்தான உயர் 

 ிவல தர்மமாக இருந்தது. தமது பன்டிவய உயர்சக்திப் கபாருளி 

னால் உருமாற்றித் தம்முடஹன எடுத்துச் கசல்லும் திறன் அவருக்கு 

இருந்தது. தமது சாதவன முவறவய இவ்வாறு  ிறுவிச் கசல்ல 

ஹவண்டும் என்பதற்காகஹவ  ிர்வாண மார்க்கத்வத வகக்ககாண்டார். 

அவர் ஏன் இவ்வாறு ஹபாதிக்க ஹவண்டும்? மக்கள் அதிக பட்ச 

தியாகத்வத ஹமற்ககாள்ள ஹவண்டும், எல்லாப் பற்றுக்கவளயும், 

தனது உடல் உட்பட அவனத்வதயுஹம துறந்து விட ஹவண்டும் 

என்பவத வலியுறுத்துவதற்காக அவர் தாஹம  ிர்வாண மார்க்கத்வத 

ஏற்றுக் ககாண்டார். அதனால் புத்தமதத்துத் துறவிகள் அவன 

வரும் கதான்று கதாட்டு  ிர்வாண மார்க்கத்வதத்  தான் கவடப் 

பிடித்து வருகிறார்கள்.  ிர்வாணம் என்றால் இதுதான்: ஒரு துறவி 

இறக்கும் ஹபாது தமது உடவல விட்டு விடுகிறார், அவருவடய 

மூல ஆன்மா அவர் வளர்த்த ஹகாங்குடன் ஹமஹல கசல்லுகிறது. 

டாவ் பிாிவு உடவலப் பண்படுத்துவவத வலியுறுத்துகிறது. 

அது சீடர்கவளத் ஹதர்வு கசய்கிறது. எல்லா உயிர்க்கும் உய்வளிப் 

பது அதன் ககாள்வக அல்ல, ஆகஹவ அதன் சீடர்கள் தனிச்சிறப்பு 

ககாண்டவர்களாக இருப்பார்கள். அதனால் இவர்களுக்கு உயிர் 

வாழ்க்வகவயப் ஹபணும் நுட்பம் கற்பிக்கப் படுகிறது. கபௌத்த 

பிாிவின் குறிப்பிட்ட சாதவனமுவறகளில், குறிப்பாக புத்த 

மதத்தில் இது கற்பிக்கப் படுவதில்வல. கபௌத்த பிாிவின் எல்லா 

சாதவன முவறகளுஹம அப்படி அல்ல. கபௌத்த பிாிவின் பல உயர் 

 ிவல சாதவனகள் உடற்பயிற்சிவயக் கற்பிக்கின்றன.  மது 

சாதவன மார்க்கமும் அவதக் கற்பிக்கிறது.  மது ஃபாலுன் 
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தாஃபாவுக்கு பன்டி என்னும் கமய்யுடலும் அமரசிசுவும் மிகவும் 

அவசியம்: இவவ இரண்டும் கவவ்ஹவறானவவ. அமர சிசு உயர் 

சக்திப் கபாருளால் ஆன உடலாகும்.  மது இந்த கபௌதிக 

உடலில் சர்வ சாதாரணமாக அவதக் காட்சிப்படுத்தலாகாது. இந்த 

உலகில் ஒரு சாதாரண மனிதராகஹவ காட்சியளிக்க ஹவண்டி 

யிருப்பதால்  மக்கு கமய்யுடல் முக்கியமாகிறது. எனஹவ, 

கமய்யுடல் உருமாற்றமவடந்த பின்னர், உயிரணுக்கள் உருமாறி 

னாலும் உடலின் மூலக் கூறுகளின் கூட்டவமப்பு மாறாதிருக்கும். 

எனஹவ, இந்த உருமாறிய உடல், சாதாரண மனித உடலிலிருந்து 

ஹவறு பட்டுத் கதாியாது. ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு, இந்த 

உடல் மற்ற பாிமாணங்களுள் பிரஹவசிக்கும் திறன் கபற்றது. 

மனவதயும் உடவலயும் ஒருங்ஹக பண்படுத்தும் சாதவனயில் 

மனித உடல் இளவமயாகத் ஹதாற்றமளிக்கும். உண்வமயான 

வயவத விடக் குவறவாகஹவ ஒரு சாதகர் ஹதாற்றமளிப்பார். ஒரு 

 ாள் ஒரு சாதகர், “லாவ்ஷு, எனக்கு எவ்வளவு வயது, கதாியுமா?” 

என்று ஹகட்டார். அவர் எழுபவத க ருங்கிக் ககாண்டிருக்கும் 

முதிய கபண்மணி, எனினும்  ாற்பது வயது கடந்தவராகஹவ 

ஹதான்றினார். முகத்தில் சுருக்கங்கஹள இல்வல.  ிறமும் ஹராஜா 

வண்ணமாக ஒளிர்ந்து ககாண்டிருந்தது. எழுபது வயவத 

க ருங்குபவராகஹவ அவர் ஹதான்றவில்வல.  மது ஃபாலுன் 

தாஃபா சாதகர்களுக்கு இது ஹபால் ஹ ாிடுவது இயல்பு. 

 வகச்சுவவயாக கசால்வதானால் இளம் கபண்கள் எப்ஹபாதும் 

முகத்திற்கு ஒப்பவன கசய்து ககாள்ள விரும்புகிறார்கள், தங்கள் 

சருமம் அழகாக, ஹ ர்த்தியாக இருக்க ஹவண்டும் என்று விரும்புகி 

றார்கள். மனவதயும் உடவலயும் பண்படுத்தும் சாதவனவய 

 ீங்கள் பின்பற்றினீர்களானால் மிக எளிதாக உங்கள் ஹ ாக்கம் 

ஈஹடறும். ஒப்பவனப் பூச்சு எதுவும் ஹதவவ இராது. இது ஹபான்ற 

எடுத்துக் காட்டுகவள எப்ஹபாதும்  ாம் கூறிக் ககாண்டிருக்க 

மாட்ஹடாம். கடந்த காலத்தில், பல்ஹவறு கதாழில் துவறகளிலும் 

வயதில் மூத்தவர்கஹள அதிகமாகத் கதன்படுவதால் என்வன எல் 

ஹலாரும் இவளஞனாகஹவ  டத்தினார்கள். இப்ஹபாது  ிவலவம 
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மாறிக் ககாண்டிருக்கிறது. எல்லாத் துவறகளிலும் இவளஞர்கள் 

 ிவறய ஹபர் வந்து விட்டார்கள்.  ானும் இப்ஹபாது இவளஞனல்ல, 

ஐம்பவத க ருங்கிக் ககாண்டிருக்கிஹறன். இப்ஹபாது எனக்கு 

வயது ஏற்கனஹவ  ாற்பத்து மூன்றாகி விட்டது. 

 ியதிச் கசறிவுடல் (ஃபாஷன்) 

ஒரு புத்தர் சிவலவயச் சூழ்ந்து அதிர்வுப் புலம் ஒன்று இருக்கிறஹத, 

அது ஏன்? எல்ஹலாராலும் இதவன விளக்க முடியாது. சிலர், 

“புத்தர் சிவலக்கு முன் பிக்ஷுக்கள் புனித நூல்கவள வாசிக்கி 

றார்கள், அதனால் தான் இந்தப் புலம் உருவாகியிருக்கிறது” 

என்பார்கள். அதாவது, அந்தச் சிவலயின் முன் பிக்ஷுக்கள் 

ஆன்மீக சாதவன புாிவதால் ஏற்பட்ட புலம் அது. துறவிகஹளா 

மற்றவர்கஹளா சாதவன கசய்ததால் ஏற்பட்டிருந்தால், அந்த சக்தி 

குறிப்பிட்ட ஓாிடத்திலல்லாது எங்கும், தவரயில், கூவரயில், 

சுவர்களில் – எங்கும் ஹகாயில் முழுவதும் வியாபித்து இருக்க 

ஹவண்டும். புத்தர் சிவலவயச் சூழ்ந்துள்ள மண்டலம் மட்டும் ஏன் 

இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க ஹவண்டும்? குறிப்பாக, 

கதாவலதூரத்து மவலயில் உள்ள, ஒரு குவகயில் உள்ள அல்லது 

ஒரு பாவறயில் வடித்துள்ள புத்தர் சிவலயில் இந்தப் புலம்  

சூழ்ந்துள்ளது. இது ஏன்? ஒவ்கவாருவர் ஒவ்கவாரு விதமாக 

விளக்கம் தருவார்கள், ஆனாலும் கதளிவாக விளக்கம் யாராலும் 

தர இயலாது. சாியாகச் கசான்னால் புத்தர் சிவலக்கு இந்தப் புலம் 

இருப்பதன் காரணம், கமய்ஞானம் கபற்ற ஒரு கபாிய மகானின் 

 ியதிச் கசறிவுடல் அந்த புத்தர் சிவலயில் உள்ளது. அந்த 

கமய்ஞானம் கபற்ற மகானின்  ியதிச் கசறிவுடல் அங்கு இருப்ப 

தாஹலஹய அந்தச் சிவலக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கிறது. 

சாக்கியமுனிஹயா அல்லது அவஹலாகிஹதசுவரஹரா 77  யாராக 

இருந்தாலும், அவர்கள் இருந்த வரலாறு உண்வமயாகஹவ 

                                                      
77
அவஹலாகிஹதசுவர ஹபாதிசத்துவர்: கருவணஹய வடிவான ஹதவி. சுகாவதி 

என்னும் ஹபாின்ப சுவர்க்கத்திலுள்ள இரு மூத்த ஹபாதிசத்துவர்களில் ஒருவர். 
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இருந்தால், சிந்தித்துப் பாருங்கள். அவர்களும் உண்முக சாதவன 

புாிந்த சாதகர்கள் தாஹன? மூவுலகு கடந்த சாதவன புாியும் ஹபாது 

அவர்களுக்கு  ியதிச் கசறிவுடல் (ஃபாஷன்) உருவாகும்.  ியதிச் 

கசறிவுடல் ஒருவருவடய டான்டியனில் பிறக்கிறது. இது  ியதி 

யினாலும் ஹகாங்கினாலும் உருவானது. ஹவறு பாிமாணத்தில் இது 

கவளிப்படுகிறது.  ியதிச் கசறிவுடலுக்கு அவரது வலிவமயில் 

கபரும்பகுதி உண்டு, எனினும் ஃபாஷனின் மனதும் எண்ணங் 

களும், அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். ஆயினும்  ியதிச் 

கசறிவுடஹல ஒரு முழுவமயான, சுதந்திரமான, கமய்யான தனி 

வாழ்வுவடயது. ஆகஹவ அது தனிப்பட்ட முவறயில் சுதந்திரமாகச் 

கசயலாற்ற வல்லது.  ியதிச் கசறிவுடல் எவதச் கசய்கிறஹதா 

அவதத் தான் அவரது பிரதான உணர்வு கசய்விக்க விரும்புகிறது. 

ஒருவர் எந்த விதமாக ஒன்வறச் கசய்வாஹரா அஹத விதமாக 

அவருவடய  ியதிச் கசறிவுடலும் கசய்யும். இது தான்  ாம் 

கசால்லும்  ியதிச் கசறிவுடல்.  ான் எவதகயல்லாம் கசய்ய 

விரும்புகிஹறஹனா அவதகயல்லாம் எனது ஃபாஷன் கசய்து முடிப் 

பார். உண்வமயான சாதகர்களுவடய உடவலச் சீராக்குவது 

ஹபான்ற அவனத்வதயும் அவர் கசய்வார். அந்த உடல் சாதாரண 

மனிதர்களுவடயது ஹபான்றதல்ல, ஆகஹவ ஃபாஷன் ஹவறு 

பாிமாணங்களில் தான் கவளிப்படுவார். அந்த உடல் விருப்பம் 

ஹபால் மாறக் கூடியது. கபாிதாகஹவா சிறியதாகஹவா அவரால் 

மாற முடியும். சில சமயம் மிகவும் கபாிதாக, அவருவடய தவல 

முழுவதும் பார்க்க முடியாத அளவுக்குப் கபாிதாக மாறும், சில 

சமயம் மிகவும் சிறியதாக, ஓர் உயிரணுவவ விடக் கூட சிறியதாக 

மாறக் கூடும். 

ஆவாகனம் 

ஒரு கதாழிற்சாவலயில் உருவாக்கப்பட்டு கவளிவந்த புத்தர் சிவல 

கவறும் ஒரு கவலப் கபாருள் மட்டுஹம. புத்தர் சிவலயின் மீது ஒரு 

புத்தாின்  ியதிச் கசறிவுடவல வந்திறங்கும்படி ஹவண்டி 

அவழப்பது தான் ஆவாகனம். அதன் பிறகு தான் அது புத்தாின் 
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உடலாய் உணரப்பட்டு சாதாரண மக்களால் கதாழப்படுகிறது. 

உண்முக சாதவனயில் ஈடுபட்டுள்ள சாதகருக்கு இதயத்தில் 

வணக்கமும் மாியாவதயும் இருக்குமானால் புத்தர் சிவலயிலுள்ள 

 ியதிச் கசறிவுடல் இவருக்காக  ியதிவயக் காக்கும், இவவரயும் 

ஹபணிப் பாதுகாக்கும். இது தான் ஆவாகனத்தின் உண்வமயான 

ஹ ாக்கம். இவத  ிவறஹவற்ற, இந்த ஆவாகனத்தின் சம்பிரதாயச் 

சடங்வக கசய்யும் ஹபாது கமய்யறச் சிந்தவனகள் ஹமகலழுந்து வர 

ஹவண்டும். மிக உயர் ிவலயில் உள்ள கபரும் ஞானி ஒருவாின் 

உதவிவய  ாடிஹயா அல்லது இத்தவகய சக்தி வாய்ந்த, உயர் 

 ிவலயில் உள்ள சாதகர் ஒருவவரக் ககாண்ஹடா இந்த சம்பிர 

தாயத்வத  டத்த ஹவண்டும். 

ஹகாவிலில் உள்ள புத்தர் சிவலக்கு ஆவாகனம் கசய்ய 

ஹவண்டியது மிக அவசியம். ஆவாகனம் கசய்யப் படாத புத்தர் 

சிவலயால் எந்தப் பயனும் இல்வல என்பது மக்கள் கூற்று. 

மடாலயங்களில் இருந்த துறவிகள் – உண்வமயான அந்தப் 

ஹபராசான்கள் – எல்லாம் இன்று மவறந்து விட்டார்கள். கபரும் 

கலாசார புரட்சிக்குப் பின்னர், சாியான தீட்வச கபறாத இவளய 

பிக்ஷுக்ககளல்லாம் மடத் தவலவர்களாக வந்து விட்டனர். பல 

விஷயங்கள் அவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்படஹவ இல்வல. அவர் 

களுள் ஒருவவர “ஆவாகனத்தின் ஹ ாக்கம் என்ன?” என்று 

ஹகட்டால், “ஆவாகனத்திற்குப் பிறஹக புத்தர் சிவல கசயல்படும்” 

என்பார். அதன் சிறப்பான பயன் என்ன என்பவத அவரால் 

கதளிவாக விளக்க முடியாது. சடங்வக  டத்தி விடுவார், 

அவ்வளவு தான். ஒரு கபௌத்த புனித நூவல அந்த சிவலயினுள் 

அவர் நுவழப்பார். பிறகு ஒரு காகிதத்தால் ஒட்டி அவத மூடிய 

பின் புனித நூவல இதன் முன் ஓதுவார். இது தான் ஆவாகனம் 

என்று அவர் கசால்லுவார். ஆவாகனத்தின் ஹ ாக்கம்  ிவறஹவறி 

விடுமா? அவர் நூவல எப்படி ஓதுகிறார் என்பவதப் கபாறுத் 

துள்ளது அது. புனித நூவல கமய்யறச் சிந்வதயுடன், சலனமின்றி 

முழுவமயான ஒருமுவனப்புடன் ஓதினால் அவருவடய 

சுவர்க்கத்வதஹய அது அதிரச் கசய்ய முடியும் என்று சாக்கியமுனி 
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கசால்லியிருக்கிறார். அப்படி ஓதும் ஹபாது தான் கமய்ஞானம் 

கபற்ற மகான் ஒருவவர ஹவண்டியவழக்க முடியும். கமய்ஞானம் 

கபற்ற மகான் ஒருவாின்  ியதிச் கசறிவுடல் புத்தர் சிவலயின் மீது 

வருமானால் தான் ஆவாகனத்தின் ஹ ாக்கம் ஈஹடறும். 

புனித நூவல ஓதிக் ககாண்டிருக்கும் ஹபாஹத சில துறவி 

களுவடய மனம், “இந்த ஆவாகனத்திற்குப் பின் எனக்கு எவ்வளவு 

பணம் கிவடக்கும்?” என்று எண்ணமிடும். அல்லது ஒருவர் ஓதும் 

ஹபாது, “அந்த  பரால் எனக்கு எவ்வளவு துன்பம்?” என்று 

 ிவனப்பார். அவர்களுக்கும் ஒருவஹராகடாருவர் ஹபாட்டிகளும் 

ஹமாதல்களும் ஏற்படும். இது தர்மம் முடிவுறும் காலம். இது 

ஹபான்ற  ிகழ்வுகள் ஏற்படும் என்பவத மறுக்க முடியாது. இங்கு 

 ாம் புத்த மதத்வத விமாிசிக்கவில்வல. தர்மம் முடிவுறும் 

காலத்தில் சில ஆலயங்களில் அவமதி  ிலவுவஹத இல்வல. இது 

ஹபான்ற எண்ணங்கஹள இருக்குமிடத்தில் கமய்ஞானம் கபற்ற 

மகான் எப்படி வருவார்? இவ்வாறு இருந்தால் ஆவாகனத்தின் 

ஹ ாக்கம்  ிவறஹவறுவது சாத்தியஹமயில்வல. ஆனால் எங்குஹம 

அப்படித் தான் என்பதில்வல. ஒருசில  ல்ல மடாலயங்களும் டாவ் 

மடங்களும் இல்லாமலில்வல. 

ஒரு  கரத்தில்  ான் வககள் கறுத்திருந்த ஒரு பிக்ஷுவவப் 

பார்த்ஹதன். அவர் புனித நூவல புத்த சிவலயினுள் திணித்தார். 

பின் அலட்சியமாக அவத மூடினார், சில வார்த்வதகவள முணு 

முணுத்தார். அவ்வளவு தான், ஆவாகனம் முடிந்து விட்டது. 

உடஹன மற்கறாரு சிவலவய எடுத்தார், ஏஹதா முணு முணுத்தார். 

இப்படிஹய ஒவ்கவாரு ஆவாகனத்திற்கும்  ாற்பது யுவன்கள் 

வாங்கினார். இப்ஹபாகதல்லாம் பிக்ஷுக்கள் ஆவாகனத்வத 

வணிகமாக்கிப் பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள். அவரால் அவதச் 

கசய்ய முடியாததால், ஆவாகனம் கசய்யப்படஹவ இல்வல 

என்பவத  ான் கவனித்ஹதன். பிக்ஷுக்களும் கூட இப்படியாகி 

விட்டார்கள். ஹவறு  ான் கண்டகதன்ன? புத்த மதத்வதச் ஹசர்ந்த 

பாமரராகத் ஹதான்றிய ஒருவர் ஒரு ஹகாயிலில் புத்தர் சிவலக்கு 

ஆவாகனம் கசய்து ககாண்டிருந்தார். அவர் ஒரு கண்ணாடிவய 
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சூாிய கவளிச்சத்தில் பிடித்துக் ககாண்டு அந்த கவளிச்சம் புத்தர் 

சிவலயின் மீது படுமாறு கசய்து ககாண்டிருந்தார். ஆவாகனம் 

முடிந்து விட்டகதன்று பிறகு கசான்னார். இது இப்படி ஹகலிக் 

கூத்தாகி விட்டது! இன்று புத்த மதம் இந்த அளவுக்கு ஆகி 

விட்டது. இது ஹபான்ற  ிகழ்வுகள் இப்ஹபாது சாதாரணமாகி 

விட்டன. 

 ான்ஜிங் 78 கில் ஒரு கபாிய புத்தர் சிவல கவண்கலத்தில் 

வடிக்கப் பட்டது. அது  ாங்காங்கில் லான்டாவ் தீவில் வவக்கப் 

பட்டது. அது ஒரு பிரம்மாண்டமான புத்தர் சிவல. உலககங் 

கிலுமிருந்து பல பிக்ஷுக்கள் ஆவாகனச் சடங்கின் கபாருட்டு 

வந்திருந்தார்கள். ஒரு பிக்ஷு கவய்யிலில் கண்ணாடிவயப் 

பிடித்துக் ககாண்டு கவளிச்சத்வத புத்தர் சிவலயின் முகத்தில் 

பிரதிபலிக்கச் கசய்து ஆவாகனம் கசய்வித்ததாகச் கசான்னார். 

இப்ஹபர்ப்பட்ட புனிதமான கபரும் சடங்கில் இப்படியும் ஒரு 

கசயல்  டந்தது. உண்வமயாகஹவ, பாிதாபமாகத் தான் இருந்தது. 

“தர்மம் முடிவுறும் காலத்தில் பிக்ஷுக்கள் தங்கவள மீட்டுக் 

ககாள்ளஹவ இயலாமல் ஹபாகும், அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு 

உய்வளிப்பவதப் பற்றி கசால்லவும் ஹவண்டுமா?” என்று 

சாக்கியமுனி சாியாகத் தான் கசான்னார். ஹபாதாக் குவறக்கு பல 

பிக்ஷுக்கள் புத்த நூல்களுக்கு தங்கள் கசாந்த கண்ஹணாட்டத்தில் 

விளக்கம் தரத் கதாடங்கி விட்டார்கள். ராஜமாதாவவப் பற்றிய 

டாவ் பிாிவு நூல் கூட ஹகாவிலில் இடம் பிடித்துக் ககாண்டி 

ருக்கிறது. புத்த மதத்தின் கசவ்விலக்கியமல்லாத பல நூல்களும் 

ஹகாவிலுக்குள் புகுந்து குழப்பம் விவளவிக்கின்றன. அப்படியும் 

சில பிக்ஷுக்கள் உள்ளார்ந்து  ன்றாக சாதவன புாிந்து 

வருகிறார்கள் என்பது உண்வமஹய. ஆக, கமய்ஞானம் கபற்ற 

மகான் ஒருவாின்  ியதிச் கசறிவுடவல வருமாறு அவழத்து புத்தர் 

சிவலயில் தங்குமாறு கசய்வஹத ஆவாகனம் என்பது. 

                                                      
78
 ான்ஜிங்: சீனாவின் ஜியாங்சு மா ிலத்தின் தவல கரம். 
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எனஹவ, சாியாக ஆவாகனம் கசய்யப்படாத புத்தர் சிவலவய 

வழிபடுதல் ஆகாது. அப்படி வழிபட்டால் கடுவமயான விவளவு 

கள் ஏற்படும். என்ன கடுவமயான விவளவுகள்? இன்று, மானிட 

உடற்கூறுகவள ஆராயும் விஞ்ஞானியர்  மது மன இயக்கங்கள் 

அல்லது மானிட எண்ணங்கள் ஒரு கபாருண்வமவய உற்பத்தி 

கசய்வதாகக் கண்டு பிடித்திருக்கிறார்கள். அது ஒரு கபாருண்வம 

தான் என்பவத  ாமும் மிகவும் உயர் ிவலயிலிருந்து அறிந்துள் 

ஹளாம். ஆனால் அது இன்வறய ஆராய்ச்சியில் கண்டு பிடிக்கப் 

பட்டது ஹபால் மூவளயின் அவல வடிவமாக இல்வல; அது ஒரு 

முழுவமயான மனித மூவளயின் வடிவத்தில் உள்ளது. அதாவது, 

ஒரு சாதாரண  பர் ஏஹதனும்  ிவனக்கும் ஹபாது, அவாிடமிருந்து 

உற்பத்தியாகும் கபாருள் அப்படிஹய ஒரு முழுவமயான மூவள 

யின் வடிவமாக இருக்கிறது. ஆனால் அதற்கு வலிவம இல்லாத 

தால் சிறிது ஹ ரத்திஹலஹய கவலந்து விடுகிறது. அஹத ஒரு 

சாதகாின் ஆற்றல் மிக்க எண்ணம், அதிக ஹ ரத்திற்கு  ிவலத்து 

 ிற்கிறது. ஆனால், கதாழிற்சாவலயில் உருவாகிய ஒரு புத்தர் 

சிவலக்கு மனம் இருக்கிறது என்பதாகாது. அப்படி ஏதும் இல்வல. 

ஹமலும் சில புத்தர் சிவலகளுக்கு முவறயான வவகயில் ஆவாக 

னமும் கசய்யப்பட்டிருப்பதில்வல. ஹகாயில்களுக்கு எடுத்துச் 

கசல்லப்பட்ட பிறகும் அவற்றுக்கு ஆவாகனத்தின் பயன் 

கிட்டியிருப்பதில்வல. ஒரு ஹபாலியான சீஹகாங் ஆசாஹனா 

அல்லது தீய மார்க்கத்து  பஹரா ஆவாகனம் கசய்திருந்தால் அது 

இன்னமும் பயங்கரமானது. ஒரு  ாிஹயா மர ாஹயா புத்தர் 

சிவலக்குள் அப்ஹபாது வந்து புகுந்திருக்கக் கூடும். 

முவறப்படி ஆவாகனம் கசய்யப்படாத புத்தர் சிவலவய 

வழிபடுவது மிகவும் ஆபத்து. அது எவ்விதமான ஆபத்து? மானிட 

இனம் இன்று இந்த அளவுக்கு வந்து எல்லாஹம இழிந்த  ிவலக்கு 

வந்து விட்டது என்று  ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். சமுதாயம் 

முழுவதுஹம, பிரபஞ்சத்திலுள்ள அவனத்துஹம அடுத்தடுத்து சீர் 

குவலந்து ககாண்டு வருகிறது. சாதாரண மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற 

அவனத்திற்கும் அவர்கஹள தான் காரணம். பலவவகயான 
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தவலயீடுகள் காரணமாக ஒரு கமய்யறப் பாவதவயக் கண்டறி 

வதும் பின்பற்றுவதும் மிகக் கடினமாக உள்ளது. புத்தாிடம் ஒருவர் 

பிரார்த்தவன கசய்ய விரும்புவார். ஆனால் புத்தர் என்பது யார்? 

பிரார்த்தவன கசய்ய முதலில் ஒரு புத்தவரக் கண்டு பிடிப்பது மிகக் 

கடினம்.  ம்ப முடியவில்வலயா? ஹகளுங்கள்: முவறப்படி 

ஆவாகனம் கசய்யப்பட்டிராத ஒரு புத்தர் சிவலவய முதன் 

முதலாக ஒருவர் வழிபடுவது மிக பயங்கரம். சாதவன புாிந்து 

பாிபக்குவ  ிவலவய அவடவதற்காக யார் இப்ஹபாது வழிபடு 

கிறார்கள்? அப்படிப் பட்டவர்கள் மிகக் குவறவு. கபரும்பாலா 

னவர்கள் புத்தவர வழிபடுவதன் ஹ ாக்கம் என்ன? துன்பங்கள் 

விலக ஹவண்டும், பிரச்சிவனகள் தீர ஹவண்டும், கசல்வம் புரட்ட 

ஹவண்டும், இவவகயல்லாமா கபௌத்த நூல்களில் உள்ளன? இது 

ஹபான்றவவகயல்லாம் அவற்றில் கிவடயஹவ கிவடயாது. 

பணஹம குறியாக உள்ள ஒரு பக்தர், ஒரு புத்தர் சிவலவயஹயா 

அல்லது அவஹலாகிஹதசுவர ஹபாதிசத்துவர் சிவலவயஹயா 

அல்லது ஒரு ததாகதர் சிவலவயஹயா விழுந்து வணங்கி பிரார்த் 

திக்கிறார் என்று வவத்துக் ககாள்ஹவாம்  “பணம் ஹவண்டும், 

எனக்கு வக ககாடுத்து அருளுங்கள்.” உடஹன அங்கு ஒரு மனம் 

உருவாகி விடுகிறது. புத்தர் சிவலவய ஹ ாக்கிக் ஹகாரப் பட்டதால் 

இந்த பிரார்த்தவன ஹ ராக அந்த புத்தர் சிவலக்குப் ஹபாய்ச் 

ஹசருகிறது. ஹவகறாரு பாிமாணத்தில் ஒரு ஜீவன் கபாிதாகஹவா 

சிறிதாகஹவா மாற முடியும். இந்த ஜீவனிடம் அந்த எண்ணம் 

கசன்று அவடகிறது. அப்ஹபாது இந்த புத்தர் சிவலக்கு ஒரு 

மூவளயும் மனமும் ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஆனால் அதற்கு உடல் 

கிவடயாது. மற்றவர்கள் எல்லாமும் இந்த புத்தர் சிவலவய 

வழிபட வந்து விடுவார்கள். இத்தவகய வழிபாடுகளினால் அந்த 

சிவலக்கு ஓரளவு சக்தி ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஒரு சாதகர் அவத 

வழிபடுவாகரன்றால் மிகவும் ஆபத்து. அதற்குப் படிப்படியாக ஒரு 

பலம் உண்டாகி தனக்ககன ஓர் உடலும் உருவாக்கிக் ககாள்ள 

முடியும். ஆனால் இந்தத் திடம் கபற்ற உடல் ஹவகறாரு 

பாிமாணத்தில் தான் உருவாகிறது. இவ்வாறு உருவான பின் 
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அந்த பாிமாணத்திஹலஹய அது இருந்து ககாண்டிருக்கும். இப் 

ஹபாது பிரபஞ்சத்வதப் பற்றிய சில உண்வமகவளயும் அதனால் 

அறிந்து ககாள்ள முடிகிறது. ஆகஹவ அதனால் மக்களுக்குச் சில 

 ன்வமகவளச் கசய்ய முடிகிறது. இப்படியாக, அதற்குச் சிறிது 

ஹகாங் கூட வளர்க்க முடிகிறது. ஆனால் அது வகம்மாறு கருதித் 

தான் மக்களுக்கு உதவி கசய்கிறது. ஹவறு பாிமாணத்தில் அது 

சுதந்திரமாக உலவிக் ககாண்டிருக்கும். சாதாரண மக்கவள அது 

கவகு எளிதாக கட்டுப்படுத்தி விடும். திடம் கபற்ற இந்த உடல் 

அப்படிஹய அந்த புத்தர் சிவல ஹபாலஹவ இருக்கும். ஆகஹவ, மனித 

வழிபாடு தான் ஒரு ஹபாலி ஹபாதிசத்துவ அவஹலாகிஹதசுவரவரஹயா 

அல்லது ஒரு கபாய்யான ததாகதவரஹயா உருவாக்குகிறது. 

அவற்றின் உடலுருவம் அந்த புத்தர் சிவலவயப் ஹபாலஹவ 

ஹதாற்றமளிக்கும். ஆனால் இந்த ஹபாலி புத்தாின், ஹபாலி ஹபாதி 

சத்துவாின் மனம் மிக ஹமாசமானது, பணத்தாவச பிடித்தது. ஹவறு 

பாிமாணத்தில் பிறந்தது இது. ஒரு மனம் பவடத்திருப்பதால் இது 

சில உண்வமகவள அறியும். எனஹவ கபாிய தீங்குகள் எவதயும் 

கசய்ய இது துணியாது. ஆனால் சிறிய ஹகடுகவளச் கசய்ய 

இதற்குத் துணிவு உண்டு. சில சமயம் மக்களுக்கு இது  ன்வமயும் 

கசய்யும். இல்லாவிட்டால் இது முற்றிலும் தீயதாகி ககால்லப் 

பட்டு விடும். மக்களுக்கு இது எப்படி  ன்வம கசய்கிறது? ஒருவர், 

“புத்தஹர, வக ககாடுத்து அருளுங்கள், வீட்டில் ஒருவர் ஹ ாய் 

வாய்ப் பட்டிருக்கிறார்.” என்றால் கட்டாயம் அது வக ககாடுக்கும். 

அது உங்கவள உண்டியலில் பணம் ஹபாட வவக்கும். ஏகனன் 

றால் அதனுவடய மனம் பணத்திஹலஹய  ிவலத்திருக்கிறது. 

உண்டியலில் எவ்வளவு  ிவறய பணம் ஹபாடுகிறீர்கஹளா 

அவ்வளவு சீக்கிரம் ஹ ாய் குணமாகும். அதற்கு ஓரளவு சக்தி 

இருப்பதால் ஹவறு பாிமாணத்தில் இருந்து ககாண்டு மக்கவள 

ஆட்டுவிக்க அதனால் முடியும். ஒரு சாதகர் அதவன வழிபடப் 

ஹபானால் ஆபத்து அதிகம். சாதகர் என்ன ஹவண்டுகமன்கிறார்? 

பணம்.  ிவனத்துப் பாருங்கள். ஒரு சாதகர் எதற்காக பணத்வத 

 ாட ஹவண்டும்? குடும்பத்தினாின் ஹ ாய்கவளயும் இடுக்கண் 
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கவளயும்  ீக்க பிரார்த்திப்பது குடும்பத்தினாின் ஹமல் ககாண்ட 

பாசம் என்ற பற்றுதவலக் காட்டுகிறது. மற்றவர்களின் விதிவய 

 ீங்கள் மாற்ற விரும்புகிறீர்களா? எல்ஹலாருக்கும் அவரவருக் 

ககன்று தனி விதி இருக்கிறது!  ீங்கள், “பணம் சம்பாதிக்க எனக்கு 

அருள் புாி” என்று முணுமுணுக்கும் ஹபாது அது உங்களுக்கு 

கட்டாயம் உதவும். ஹமன்ஹமலும்  ீங்கள் பணத்திற்கு ஆவசப்பட 

வவக்கும். உங்களுக்கு ஆவச அதிகாிக்க அதிகாிக்க அது 

உங்களிடமிருந்து தனக்கு ஹவண்டியவதப் கபற்றுக் ககாள்ளும். 

 ல்ல வணிகப் பாிவர்த்தவன தான். மற்ற பக்தர்கள் உண்டியலில் 

ஏராளமான பணம் ஹபாட்டிருப்பார்கள். உங்களுக்கு அந்தப் பணம் 

கிவடக்கும்படி கசய்யும். அது எப்படி இவதச் சாதிக்கிறது?  ீங்கள் 

கவளிஹய  டக்கும் ஹபாது வழியில் ஒரு பணப்வப கிடக்கும். 

அல்லது உங்கள் அலுவலகத்தில் அதிகப்படி ஊதியம் கிவடக்கும். 

எப்படியும் உங்களுக்குப் பணம் கிவடக்கும்படி அது கசய்து விடும். 

ஆதாயமின்றி அது ஏன் இவ்வாறு கசய்யும்? இழப்பின்றி லாப 

மில்வல. தனக்காக உங்களுவடய ஹகாங்கில் சிறிதும் அல்லது 

 ீங்கள் சாதவனப் பயிற்சியினால் ஹசமித்து வவத்துள்ள டான் 

னிலிருந்தும் அது எடுத்துக் ககாள்ளும். அதற்கு இவவகயல்லாம் 

ஹதவவ. 

இந்தப் ஹபாலி புத்தர்கள் சில சமயம் மிகவும் அபாயகர 

மானவர்கள். திவ்வியக் கண் திறக்கப்பட்டுள்ள  மது சாதகர்கள் 

தாங்கள் ஒரு புத்தவரக் கண்டதாக  ிவனக்கிறார்கள். ஹகாயிலுக்கு 

ஒரு புத்தர் கூட்டம் வந்தவதத் தான் கண்டதாகக் கூறுவார் இவர். 

இன்ன கபயர் ககாண்ட ஒரு புத்தர் இந்தக் கூட்டத்வத வழி 

 டத்தியதாகக் கூறுவார், ஹ ற்று வந்த கூட்டத்வதயும் இன்று 

வந்த கூட்டத்வதயும் அவர் வருணிப்பார். ஒரு கூட்டம் வந்து 

ஹபானதும் ஹவகறாரு கூட்டம் வருமாம். யார் இவர்கள்? இவர்கள் 

இந்த வவகவயச் ஹசர்ந்தவர்கள், உண்வமயான புத்தர்கள் அல்ல. 

ஹபாலி புத்தர்கள். இப்படி ஏராளமாக  டப்பதுண்டு. 

ஆலயங்களில் இப்படி  டப்பகதன்றால் இன்னும் விபாீதம். 

பிக்ஷுக்கள் ஒரு ஹபாலிவய வழிபட்டால் உடஹன அவர்களின் 
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கபாறுப்வப அது ஏற்றுக் ககாள்ளும், “என்வன வழிபடுகிறீர் 

களல்லவா?  ல்ல கதளிவான மனதுடஹன  இவதச் கசய்கிறீர்கள். 

 ீங்கள் சாதவன கசய்ய விரும்புகிறீர்கள் இல்வலயா?  ான் 

பார்த்துக் ககாள்கிஹறன். எப்படி சாதவன கசய்வது என்று  

கசால்லுகிஹறன்.” அது தகுந்த ஏற்பாடுகவள கசய்யும். சாதவன 

பூர்த்தியானதும் இவர்கள் எங்கு ஹபாவார்கள்? அது இவர் 

களுக்காக சாதவன முவறவய ஏற்படுத்திக் ககாடுத்திருப்பதால் 

ஹவறு எந்த உயர் ிவல சாதவன மார்க்கமும் இவர்கவள ஏற்றுக் 

ககாள்ளாது. அது இவர்களுக்காக எல்லா ஏற்பாடும் கசய்தி 

ருப்பதால் எதிர்காலத்தில் அவதத் தாஹன இவர்கள் பின்பற்ற 

ஹவண்டும்? இந்த சாதவன வீணாகத் தாஹன ஹபாகும்? 

சாதவனயில் பாிபக்குவ  ிவலவய அவடவது மனித இனத்திற்கு 

இப்ஹபாது மிகவும் கடினம் என்று  ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். 

இது ஹபான்ற  ிகழ்வுகள் மிகவும் சகஜம். பல பிரபலமான 

மவலகளிலும் கபாிய ஆறுகளிலும் ஒரு வித ஒளி வீசுவவத  ீங்கள் 

பார்த்திருக்கலாம். கபரும்பாலானவவ இந்த வவகவயச் ஹசர்ந்தது 

தான். அதற்கு சக்தி இருப்பதால் அது இவ்வாறு தன்வன கவளிப் 

படுத்திக் ககாள்ளும். ஓர் உண்வமயான கமய்ஞானி தம்வம 

இவ்வாறு சர்வ சாதாரணமாக கவளிக்காட்டிக் ககாள்ள மாட்டார். 

கடந்த காலத்தில், மண்ணுலக புத்தர்கள், மண்ணுலக டாவ்கள் 

என்று கசால்லப்பட்ட இவர்கள் குவறவாகஹவ இருந்தார்கள். 

ஆனால் இப்ஹபாது இவர்கள் கபருகி விட்டார்கள். இவர்கள் 

ஏஹதனும் தீங்கு கசய்தார்களானால் அந்த உயர் ிவல ஜீவன்கள் 

இவர்கவள அழித்து விடுவார்கள். இவத அறிந்து ககாண்டதும் 

இந்தப் ஹபாலிகள் விவரந்ஹதாடிச் கசன்று புத்தர் சிவலக்குள் 

மவறந்து ககாள்ளும். கபாதுவாக, ஒரு கமய்ஞானம் கபற்ற மகான் 

ஒருஹபாதும் சாதாரண மக்களின்  டவடிக்வககளில் தவலயிடுவ 

தில்வல. அவர்களின்  ிவல எந்த அளவுக்கு உயர்வாக உள்ளஹதா 

அந்த அளவு அவர்கள் சாதாரண மக்கள் விஷயங்களில் இருந்து 

விலகி இருப்பார்கள். அவர்கள் ஒரு புத்தர் சிவலவய இடி மின்னல் 

வந்து தாக்கும்படி கசய்ய மாட்டார்கள். எனஹவ இவவ புத்தர் 
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சிவலயில் ஏறிக் ககாண்டால் அவர்கள் இவற்வற விட்டு 

விடுவார்கள். ககால்லப்படுஹவாம் என்று இவற்றுக்குத் கதாியும், 

ஆகஹவ இவ்வாறு அவவ தப்பித்துக் ககாள்ளும். இனி,  ீங்கள் 

பார்த்தது உண்வமயான அவஹலாகிஹதசுவர ஹபாதிசத்துவர் 

தானா?  ீங்கள் பார்த்தது உண்வமயான புத்தர் தானா? கசால்வது 

கடினம் தான். 

“வீட்டிலிருக்கும் புத்தர் சிவலவய என்ன கசய்வது?” என்று 

உங்களில் பலரும்  ிவனப்பீர்கள். என்வனயும் பலர்  ிவனத் 

திருக்கக் கூடும். உண்முக சாதவனயில் ஈடுபட்டுள்ள சாதகர் 

களுக்கு உதவுவதற்காகச் கசால்லுகிஹறன்,  ீங்கள் இப்படிச் 

கசய்யலாம்: புத்தர் சிவலவய ஒரு வகயில் பிடித்துக் ககாண்டு என் 

புத்தகத்வத (புத்தகத்தில் என் புவகப்படம் உள்ளது) அல்லது என் 

புவகப்படத்வத எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள். பிறகு கபாிய தாமவர 

மலர் வக முத்திவர79 பிடித்தவாறு, ‘ஆவாகனம் கசய்ய ஹவண்டும்’ 

என்று ஆசாவன ஹவண்டுங்கள். என்னிடம் ஹ ாில் ஹகட்பது 

ஹபாலஹவ ஹவண்டிக் ககாள்ளுங்கள். அவர  ிமிஷத்தில் ஹவவல 

முடிந்து விடும். எல்ஹலாருக்கும் கசால்லி விடுகிஹறன்,  மது 

சாதகர்களுக்காக மட்டுஹம இவதச் கசய்ஹவாம். சாதகர்கவள 

மட்டுஹம  ாம் கருத்தில் ககாள்ஹவாமாவகயால் அவர்களுவடய 

உறவினர்களிடஹமா  ண்பர்களிடஹமா இது கசல்லாது. சிலர் 

தங்களுவடய உறவினர் அல்லது  ண்பர்கள் வீட்டில் தீய ஆவிகள் 

வராமல் இருக்க என்னுவடய படத்வத எடுத்துச் கசல்வதாகக் 

கூறுகிறார்கள். சாமானியருக்காக ஆவிகவள விரட்டுவது என் 

கபாறுப்பு இல்வல. இவத விட அவமாியாவத ஆசானுக்கு இருக்க 

முடியாது. 

மண்ணுலக புத்தர்கள், மண்ணுலக டாவ்கள் பற்றிச் 

கசான்ஹனாம். இப்ஹபாது ஹவகறாரு விஷயம்: பண்வடய 

சீனாவில், கதாவல தூரத்து மவலகளிலும் அடர்ந்த காடுகளிலும் 

பலர் சாதவன புாிந்து வந்தார்கள். இன்று ஏன் அவர்களில் 

                                                      
79

 கபாிய தாமவர மலர் வக முத்திவர: ஆவாகனம் கசய்வதற்கான வக முத்திவர. 
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யாவரயுஹம காஹணாம்?  ிஜத்தில் அவர்கள் யாருஹம மவறந்து 

ஹபாகவில்வல. சாதாரண மக்களின் கண்ணில் படாமல் இருக்கி 

றார்கஹள தவிர ஒருவரும் காணாமல் ஹபாய் விடவில்வல. 

அவர்ககளல்லாம் அசாதாரண ஆற்றல் ககாண்டவர்கள். 

இத்தவன ஆண்டுகளாக இவர்கள் எங்கும் ஹபாய் விடவில்வல. 

இங்கு தான் இருக்கிறர்கள். இவர்கள் பல்லாயிரம் ஹபர் இன்று 

உலகில் உள்ளார்கள். அவர்களுள் பலர்  மது  ாட்டில் 

இருக்கிறார்கள், புகழ் கபற்ற கபாிய மவலகளிலும் முக்கியமான 

ஆற்றங்கவரகளிலும் இருக்கிறார்கள். பல உயர்ந்த மவலகளிலும் 

இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் யார் கண்ணிலும் படாமல் 

இருப்பதற்காக, தங்கள் குவககவள அற்புத ஆற்றலால் மூடி 

மவறத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுவடய சாதவன சற்று மந்த 

கதியானது. உண்முக சாதவனயின் சாரத்வத அவர்கள் கிரகிக்காத 

தால் அவர்களுவடய வழிமுவற சற்று  யமின்றி இருக்கும்.  ாஹமா 

ஹ ரடியாக மனவத வமயப்படுத்தி பிரபஞ்சத்தின் உயாிய 

பண்பிற்ஹகற்ப, பிரபஞ்ச வடிவுக்ஹகற்ப சாதவன கசய்கிஹறாம். 

ஹகாங் விவரவாக அதிகாிக்கிறது. இது ஏகனனில், சாதவனப் 

பயிற்சியின் வழிமுவறகவள ஒரு சதுரக்கூம்பு வடிவில் சித்தாித் 

தால் மத்திய பாவத தான் பிரதான மார்க்கம். பக்கங்களில் உள்ள 

சிறிய பாவதகளில் பயிற்சி கசய்யும் ஹபாது ஷின்ஷிங் தரம் 

உயர்வாக இருக்காது. மிக உயர் ிவல சாதவனவய எட்டா 

மஹலஹய ஒருவர் அககவாளி காணக் கூடும். ஆனாலும் 

உண்வமயான சாதவனயான பிரதான சாவலவய விட அது 

தாழ்வானஹத. 

இந்தப் பிாிவினர் கூட சீடர்கவள ஏற்றுக் ககாள்கிறர்கள். 

இந்த சாதவன முவற ஓரளவு உயர் ிவலவயத் தான் எட்டும், 

ஒருவாின் ஷின்ஷிங்  ிவலயும் அந்த உயரத்வதஹய எட்டும், 

எனஹவ இந்த உயரத்தளஹவ அந்த சீடர்கள் எல்ஹலாரும் உண்முக 

சாதவன பயில்கிறார்கள். அந்தப் புறவழிப் பயிற்சிகள், சாதவன 

யின் கவளிப்புற வரம்பிற்கு எவ்வளவு அருஹக இருக்குஹமா அந்த 

அளவுக்கு கடினமான  ியமங்கள் அதற்குத் ஹதவவப்படும். 
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சாதவன முவறயும் சிக்கலாக இருப்பது உண்முக சாதவனயின் 

சாரத்வத அது கிரகிக்காதஹத காரணம். சாதவனயில் ஷின்ஷிங் 

வகப் பண்படுத்துவவதத் தான் முக்கியமாக கவனிக்க ஹவண்டும். 

அவர்களுக்கு இது புாியவில்வல, துன்பங்கவள அனுபவிப்பதால் 

மட்டுஹம சாதவன புாியலாம் என்று அவர்கள்  ம்புகிறார்கள். 

எனஹவ,  ீண்ட காலத்திற்குப் பின், பல நூற்றுக்கணக்கான, 

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் சாதவன புாிந்தும் சிறிதளஹவ 

ஹகாங் வரப் கபறுகிறார்கள். உண்வமயில், துன்பப்படுவதன் 

மூலம் அவர்களுக்கு ஹகாங் வரவில்வல. அவர்கள் ஹகாங் 

கபறுவது எப்படி? ஒரு சாதாரண மனிதாின் வாழ்க்வகவயப் 

ஹபான்ற அனுபவம் தான் அது. மனிதருக்கு இளவமயில் பல 

பற்றுதல்கள் இருக்கும். ஆனால் முதுவம அவடயும் ஹபாது எதிர் 

காலம்  ிராவசயாகத் ஹதான்றும், அந்த ஆவசககளல்லாம் 

இயல்பாகஹவ  ீங்கி விடும், எல்லாம் பிடிப்பற்று கழன்று விடும். 

இந்தப் புறவழி சாதவனயும் இந்த முவறவயத் தான் உபஹயாகிக் 

கிறது. தியானத்தில் அமர்ந்து, ஹமான  ிவல அவடவதும், இடர்ப் 

பாடுகவள அனுபவித்து சாதவனயில் முன்ஹனறுவதும் ஹகாங் 

வளர காரணமாகும் என்றும் அவர்கள் கருதுகிறார்கள், ஆனால் 

கடுவமயான க டிய காலத்திற்குப் பின் சாதாரண மனித 

ஆவசககளல்லாம் காலக்கிரமத்தில்  சித்து விட்டன என்பவதயும் 

அவ்வாறு கமல்ல கமல்ல பற்றுதல்ககளல்லாம் விடப் பட்டதா 

ஹலஹய ஹகாங் வளர்ந்துள்ளது என்பவதயும் அவர்கள் அறிவதில்வல. 

 மது சாதவனக்ககன்று கதளிவான இலக்கு உள்ளது. அந்தப் 

பற்றுதல்கவளகயல்லாம் தான் ஹ ராகச் சுட்டிக் காட்டுகிறது. 

அவற்வறகயல்லாம் துறந்து விட்டால் சாதவனயில் விவரவாக 

முன்ஹனறி விடலாம்.  ான் சில இடங்களுக்கு ஹபாயிருந்த ஹபாது 

பல ஆண்டுகளாக சாதவன புாியும் இந்த மனிதர்கவள அடிக்கடி 

சந்திக்கும்படி ஆகியது. “ ாங்கள் இங்ஹக இருப்பது ஒருவருக்கும் 

கதாியாது.  ீங்கள் கசய்து வரும் பணியில்  ாங்கள் தவலயிடஹவா 

கதால்வல ககாடுக்கஹவா மாட்ஹடாம்” என்று இவர்கள் கூறினர். 

இவர்கள் ஓரளவுக்கு  ல்ல தகுதியுவடய மக்கஹள. 
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 ாம் எதிர்ககாள்ள ஹவண்டிய ககட்டவர்களும் இருந்ததுண்டு. 

உதாரணமாக, முதல் முவறயாக  ான் க்ஹவஹஜா 80 வில் உவர 

 ிகழ்த்திக் ககாண்டிருந்த ஹபாது, ஒருவர் என்வனத் ஹதடிக் ககாண்டு 

வந்தார். தம்முவடய கபாிய குரு என்வனப் பார்க்க விரும்புவ 

தாகச் கசான்னார். அந்த குரு பல்லாண்டுகளாக சாதவன புாிந்து 

வந்தவதப் பற்றி விவாித்தார். எதிர்மவறயான சீ–சக்தியுடன் தீய 

குணத்துடன் இந்த மனிதர் இருப்பவத  ான் கண்ஹடன். முகம் 

ஹசாவகயான மஞ்சள்  ிறத்தில் இருந்தது. எனக்கு ஹ ரம் இல்வல 

கயன்றும்  ான் பார்ப்பதற்கில்வலகயன்றும் கசால்லி அந்த 

மனிதவர  ான் அனுப்பி விட்ஹடன். அதனால் அந்த குரு ஹகாப 

மவடந்து எனக்குத் கதால்வல ககாடுக்கலானான். ஒவ்கவாரு 

 ாளும் அந்தத் கதால்வல கதாடர்ந்தது. பிறருடன் சண்வடயிடு 

வகதன்பது எனக்கு பிடிக்காத விஷயம். அதுவும் இந்த குரு 

அதற்குக் கூடத் தகுதி இல்லாதவன். அவன் என் மீது ஏவிய 

தீங்குகவளகயல்லாம்  ான் துவடத்கதறிந்து விட்டு என் 

உவரகவளத் கதாடர்ந்து ககாண்டிருந்ஹதன். 

மிங்81 அரச பரம்பவரயின் ஹபாது ஒரு டாவ் சாதகர் இருந்தார். 

அவருவடய சாதவன காலத்தில் ஒரு பாம்பு அவவரப் பற்றிக் 

ககாண்டிருந்தது. கவடசியில் இந்த சாதகர் சாதவனவய  ிவறவு 

கசய்யாமஹல இறந்து விட்டார். அந்த பாம்பு, சாதகாின் உடவலத் 

தனதாக்கிக் ககாண்டு மனித வடிவம் கபற்றது. அந்த கபாிய குரு 

தான் மனித வடிவில் இருந்த பாம்பு. கசாந்த இயல்பு மாறாததால் 

தன்வன ஒரு கபாிய பாம்பாக மாற்றிக் ககாண்டு எனக்குத் 

கதால்வல ககாடுக்கலாயிற்று. அது வரம்பு மீறி கசன்றதால்  ான் 

அதவனக் வகயில் பிடித்துக் ககாண்டு “கவரக்கும் ஹகாங்” என்ற 

சக்தி வாய்ந்த ஹகாங்வகப் பிரஹயாகம் கசய்து அதனுவடய 

உடலின் கீழ்ப்பகுதிவயத் தண்ணீராகக் கவரத்து விட்ஹடன். 

உடலின் ஹமல் பகுதியுடன் பாம்பு திரும்பி ஓடி விட்டது. 

                                                      
80
க்ஹவஹஜா: சீனாவில் கதன்ஹமற்குப் பகுதியிலுள்ள மா ிலம். 

81
மிங் அரச பரம்பவர: சீன வரலாற்றில் கி.பி.1368 முதல் கி.பி. 1644 வவரயிலான 

கால கட்டம். 
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ஒரு ாள், க்ஹவஹஜாவிலுள்ள  மது பயிற்சி வமயத்தின் 

இயக்குனவர அவனது சீடர் கதாடர்பு ககாண்டு தமது குரு 

அவவரப் பார்க்க விரும்புவதாகக் கூறினார். இயக்குனர் அங்கு 

கசன்றார். அது ஓர் இருண்ட குவக. எதுவும் புலப்படவில்வல, ஒரு 

 ிழல் மட்டும் உட்கார்ந்தபடி இருந்தது கதாிந்தது, அதனுவடய 

கண்கள் பச்வச  ிறமாக ஒளிர்ந்து ககாண்டிருந்தது. கண்வணத் 

திறக்கும் ஹபாது குவகயில் கவளிச்சம் பரவியது, கண்வண 

மூடினால் குவகயில் இருட்டு கவிந்தது. அவன் தனது வட்டார 

கமாழியில், “லீ ஹ ாங்ஜு மறுபடியும் வருவார்.  ாங்கள் யாரும் 

முன்பு ஹபால் அவருக்கு கதால்வல ககாடுக்க மாட்ஹடாம்.  ான் 

தவறு கசய்து விட்ஹடன். லீ ஹ ாங்ஜு மக்களுக்கு மீட்பளிப்ப 

தற்காக வருகிறார்.” சீடர் ஹகட்டார்: “மகா குருஹவ, எழுந்து 

 ில்லுங்கஹளன், உங்கள் கால்களுக்கு என்ன ஆயிற்று?” 

“என்னால் இனி எழுந்து  ிற்க முடியாது. என் கால்கள் ஹசதமாகி 

விட்டன” என்று அவன் விவடயளித்தான். பின்னர் தான் கதால்வல 

ககாடுத்தவதகயல்லாம் எடுத்துச் கசான்னான். பிறகு 1993–இல் 

கபய்ஜிங்கில்  டந்த கீவழ ாட்டு உடல் ல கண்காட்சியின் ஹபாது 

அவன் மீண்டும் கதால்வல ககாடுக்கலானான். அவன் எப்ஹபாதும் 

தீவமகவளஹய கசய்து வந்ததாலும் என்னுவடய தாஃபா 

ஹபாதவனக்கு இவடயூறாக இருந்ததாலும்  ான் அந்த பாம்வப 

ஒஹரயடியாக அகற்றி விட்ஹடன். அதன் பிறகு அவனது 

கூட்டாளிகள் மறுவிவனயாற்ற முவனந்தனர். அப்ஹபாது  ான் 

சில கசாற்கவள உதிர்த்ஹதன். அப்ஹபாது அவர்ககளல்லாம் 

திடுக்கிட்டு  டுங்கினார்கள், அதன்பின் எவதயும் கசய்ய அவர்கள் 

துணியவில்வல. என்ன  டந்தது என்று அவர்கள் புாிந்து 

ககாண்டார்கள். அவர்கள் கவகு  ாட்களாக சாதவன கசய்து வந்த 

ஹபாதிலும் இன்னும் சாதாரண மக்களாகஹவ இருந்தார்கள். 

ஆவாகனம் பற்றி எடுத்துக் கூறும் கபாழுதில் இவ்வாறு சில 

உதாரணங்கவள உங்களுக்கு  ான் காட்டிஹனன். 
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ஜூஹயா க82 – ஹ ாய் தீர்ப்பதற்கான மாந்திாிகம் 

ஜூஹயா க என்பது என்ன? சாதகர் சமுதாயத்தில், சீஹகாங் கற்பிக்கும் 

ஹபாது சாதவனயில் ஒரு வவகயாக, இவதயும் கற்பிப்பார்கள். 

பார்க்கப் ஹபானால், இது சாதவன மார்க்கத்வதச் ஹசர்ந்த ஒரு 

வவகஹய அல்ல. மந்திர உச்சாடனங்களுடன், சில நுட்பங்களுடன் 

ஓர் உபாயமாக இது கற்பிக்கப்படுகிறது. குறியீடுகள் வவரவது, 

சாம்பிராணி ககாளுத்துவது, காகிதங்கவள ககாளுத்துவது, 

மந்திரங்கவள உச்சாிப்பது ஹபான்ற வழிமுவறகள் இதில் பயன் 

படுத்தப் படுகின்றன. ஹ ாய்கவள இது தீர்க்கும். இதன் சிகிச்வச 

முவறகள் தனித்தன்வமயானவவ. உதாரணமாக, ஒரு கபண்ணுக்கு 

முகத்தில் ஒரு கட்டி வந்திருக்கிறகதன்று வவத்துக் ககாள்ஹவாம். 

அந்த மாந்திாிகர், குங்கிலிய வமயில் ஹதாய்த்த தூாிவகயினால் 

தவரயில் ஒரு வட்டம் வவரவார், பிறகு அதன்  டுவில் X என்ற 

குறிவய எழுதுவார். பின் அந்தப் கபண்வண அந்த வட்டத்தின் 

 டுவில்  ிற்கச் கசால்வார். பின்னர் அவர் மந்திரங்கவளச் கசால்ல 

ஆரம்பிப்பார். அதற்குப் பிறகு வமயில் ஹதாய்த்த தூாிவகயினால் 

அவளுவடய முகத்தில் வட்டங்கள் வவரயத் கதாடங்குவார். 

மந்திரங்களும் கதாடரும். வட்டங்கள் வவரந்து ககாண்ஹட ஹபாய் 

கவடசியில் அவளுவடய அந்தக் கட்டியில் தூாிவகயினால் ஒரு 

புள்ளி வவப்பார். மந்திரங்களும் அத்துடன்  ின்று விடும். 

இப்கபாழுது சாியாகி விட்டது என்று அவளிடம் அவர் கசால்வார். 

அந்தப் கபண் கட்டிவயத் கதாட்டுப் பார்ப்பாள். உண்வம 

யிஹலஹய அது சிறியதாகி, வலியும்  ின்றிருக்கும். இந்த முவற 

 ல்ல பயன் தரக் கூடியது தான். சிறிய ஹ ாய்கவள அவரால் 

குணப்படுத்த முடியும். ஆனால் கடுவமயான ஹ ாய்கவள அவரால் 

எதுவும் கசய்ய முடியாது. உங்களுக்கு வகயில் வலி இருந்தால் 

அவர் என்ன கசய்வார்? உங்கள் இரு வககவளயும்  ீட்டச் 

கசால்லி விட்டு மந்திரங்கவள உச்சாடனம் கசய்ய ஆரம்பிப்பார். 

                                                      
82
ஜூஹயா க: ஹ ாய் தீர்ப்பதற்காக விண்ணப்பம் கசய்து ககாள்ளும் மாந்திாீக 

பயிற்சிமுவற. 
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பிறகு இந்தக் வகயிலுள்ள  கூ83 அக்குபங்சர் புள்ளியில் வாயால் 

ஊதுவார். அப்ஹபாது மறு வகயின்  கூ புள்ளியின் வழிஹய 

காற்று கவளிஹயறும். காற்று கவளிஹயறுவவத உங்களால் உணர 

முடியும். வகவய  ீங்கள் கதாட்டுப் பார்த்தால் வலி குவறந்தி 

ருக்கும். இது தவிர, சிலர் காகிதத்வத ககாளுத்துவது, சின்னங்கள் 

வவரவது மற்றும் சின்னங்கவள அஞ்சல் மூலம் அனுப்புவது 

ஆகிய முவறகவள வகயாளுகிறார்கள். இகதல்லாம் அவர்களின் 

கசய்முவற. 

டாவ் பிாிவவச் ஹசர்ந்த உலகாயத பக்க வழிப் பாவதகள், 

உயிர் வாழ்க்வகவயப் பண்படுத்துவதில்வல. ஆருடம் கசால்வது, 

ஃபங்ஷ்ஹவ, 84  பிசாசுகவள ஓட்டுவது மற்றும் ஹ ாய்கவள குணப் 

படுத்துவது ஆகியவற்வறஹய இவர்கள் முக்கியமாகக் கருது 

கிறார்கள். அஹ கமாக இவற்வறச் கசய்வகதல்லாம் உலகாயத 

பக்க வழிப் பாவதகளில் பயில்பவர்கஹள. ஹ ாய்கவள அவர்களால் 

குணப்படுத்த முடியும். ஆனால் அவர்கள் வகயாளும் முவற தான் 

சாியில்வல. ஹ ாய்கவள குணமாக்க அவர்கள் என்ன கசய்கி 

றார்கள் என்பவத  ாம் கசால்லப் ஹபாவதில்வல, ஆனால்  மது 

தாஃபா சாதகர்கள் அவற்வறகயல்லாம் உபஹயாகிக்கக் கூடாது, 

ஏகனனில் மிகத் தாழ்ந்த, ஹமாசமான சங்ஹகதங்கள் அவற்றில் 

அடங்கியுள்ளன. பண்வடய சீனாவில், சிகிச்வச முவறககளல் 

லாம் விஷயவாாியாக வவகப்படுத்தப் பட்டுள்ளன: எலும்பு 

முறிவுச் சிகிச்வச, அக்குபங்சர், உருவி விடுதல், மூட்டு 

சம்பந்தமான ஹ ாய்களுக்கான சிகிச்வச, வர்ம சிகிச்வச, சீஹகாங் 

மருத்துவம், மூலிவக மருத்துவம் மற்றும் பலவவக உண்டு. 

இவவகயல்லாம் பல பகுதிகளாக வவகப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. 

ஒவ்கவாரு சிகிச்வச முவறயும் ஒரு பாட விஷயமாகச் கசால்லப் 

படுகிறது. இந்த ஜூஹயா க, பதின்மூன்றாவது பாட விஷயமாக 

வகுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் முழுப் கபயர், “பதின்மூன்றாம் எண் 
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 கூ: வகயின் ஹமற்புறத்தில் கட்வட விரலுக்கும் ஆள்காட்டி விரலுக்கும் 

இவடயிலுள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி. 
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ஃபங்ஷ்ஹவ: சீன வாஸ்து சாஸ்திரம். கட்டிட,  ில இயல்புகவள கண்டறிவது. 
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விஷய ஜூஹயா க” என்பதாகும். இது  மது சாதவன வவகயில் 

ஹசராது. ஏகனனில், இது சாதவனப் பயிற்சி மூலமாக ஹகாங் 

வளர்ப்பது ஆகாது. இது ஒரு வவக உபாயம், கதாழில் நுட்பம் 

ஹபான்றது எனலாம். 
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ஹபருவர ஆறு 

ஆன்மீக மனஹ ாய் 

சாதகர்கள் சமூகத்தில் ஆன்மீக மனஹ ாய் என்கறாரு கசால் 

வழக்கு  ிலவுகிறது. கபாதுமக்களிவடஹய அதன் தாக்கம் மிக 

வலுவாக உள்ளது. குறிப்பாக, சிலர் அதவன மிகவும் பிரபலப் 

படுத்தியுள்ளார்கள், எனஹவ மக்கள் சீஹகாங் பயிலுவதற்ஹக 

அஞ்சுகிறார்கள். சாதவன கசய்தால் மனஹ ாய் உண்டாகும் என்று 

ஹகள்விப்பட்டு மக்கள் ஆன்மீகப் பயிற்சி கசய்யஹவ தயங்கு 

கிறார்கள்.  ான் கசால்கிஹறன், ஆன்மீக மனஹ ாய் என்பதாக 

எதுவுஹம இல்வல. 

பலருக்கு, மனம் கமய்யறத்தில்  ிற்காத காரணத்தால் 

ஆவிஹயா அல்லது ஏஹதனும் விலங்ஹகா அவர்கவள ஆட்ககாண்டு 

விடும். அவர்களுவடய பிரதான உணர்வு தன் வசத்தில் இல்லா 

மல் ஹபாய் விடுவதால் இந்த  ிவலவய ஹகாங் வளர்ந்திருப்பதாக 

அவர்கள் கருதுகிறார்கள். அவர்களுவடய உடல், ஆவிகள், 

விலங்குகளால் ஆட்டுவிக்கப்பட்டு மனம் கட்டறுந்து ஹபாய் 

அவர்கவள கத்தவும் அலறவும் வவக்கிறது. சீஹகாங் பயிற்சி இது 

ஹபான்றது என்கறண்ணி மக்கள் பயிலஹவ அஞ்சுகிறார்கள். 

உங்களில் பலர் இது தான் சீஹகாங் என்று  ிவனக்கிறீர்கள்.     

இது எப்படி சீஹகாங் பயிற்சியாகும்? ஹ ாய்  ீக்குவதற்கும் உடல் 

 லம் காப்பதற்குமான மிகக் கீழ் ிவல பயிற்சிமுவற ஒன்வற ஹமற் 

ககாண்டால் ஏற்படும் அபாயம் இது.  ீங்கள் இது ஹபான்ற 

ஒன்வறப் பழக்கப் படுத்திக் ககாண்டு விட்டால் உங்கள் பிரதான 

உணர்வு உங்கவள எப்ஹபாதுஹம கட்டுப்படுத்த இயலாமல் 

ஹபாய்விடும். அதன்பின் உங்கள் துவண உணர்வு, அயல் 

சங்ஹகதங்கள் மற்றும் ஆவிகள் – விலங்குகள் இவற்றால் உங்கள் 

உடல் ஆளப்படும். ஆபத்தான சில கசயல்களில் ஈடுபட்டு  ீங்கள் 

சாதகர் சமூகத்திற்குப் கபரும் தீங்கிவழக்கவும் கூடும். இது அறம் 
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பிறழ்ந்த மனப்ஹபாக்கினாலும் தன்வனக் காட்சிப்படுத்திக் 

ககாள்ளும் ஆவசயினாலும் ஏற்பட்ட விவளஹவ. இது ஆன்மீக 

மனஹ ாய் அல்ல. சில சீஹகாங் ஆசான்கள் கூட ஆன்மீக 

மனஹ ாய் என்று ஒன்று இருப்பதாக  ம்புகிறார்கள், இவர்கள் 

எப்படித் தான் ஆசான்கள் ஆனார்கஹளா. உண்முக சாதவன 

ஒருஹபாதும் மனஹ ாய்க்கு ஆளாக்காது. சில இலக்கியப் பவடப்பு 

களிலிருந்தும், ஹபார்க்கவல  ாவல்களிலிருந்தும் தான் மக்கள் 

இந்த வார்த்வதவயத் கதாிந்து ககாள்கிறார்கள்.  ீங்கள் ஹவண்டு 

மானால் பாருங்கள், பண்வடய நூல்களிலும் ஆன்மீக நூல்களிலும் 

இது காணப்படாது. ஆன்மீக மனஹ ாய் என்று எப்படி இருக்க 

முடியும்? அப்படி ஒன்று ஏற்படஹவ சாத்தியமில்வல. 

ஆன்மீக மனஹ ாய்க்குப் பல வடிவங்கள் உண்டு என்று 

சாதாரணமாக மக்கள்  ம்புகிறார்கள். இப்ஹபாது  ான் 

கசான்னதும் அவற்றில் ஒரு வடிவம் தான். மனம் அறம் சார்ந்த 

 ன்கனறியில் இல்லாததால் தான் ஆவிஹயா அல்லது விலங்ஹகா 

ஆக்கிரமித்துக் ககாள்கிறது. பிறர் கவனத்வதக் கவர ஹவண்டும், 

ஒரு விதமான சீஹகாங்  ிவலவய அவடய ஹவண்டும் ஹபான்ற பல 

வவகயான மனப்ஹபாக்குகளும் இதற்குக் காரணம். சிலர் 

அசாதாரணத் திறன்கவள  ாடிப் ஹபாகிறார்கள், சிலர் ஹபாலி 

சீஹகாங் சாதவனவய ஹமற்ககாள்ளுகிறார்கள். அவர்கள் சீஹகாங் 

பயிற்சி கசய்யும் ஹபாது தங்கள் பிரதான உணர்வவக் வகவிட்டு 

விடுவது வழக்கம். எல்லாவற்வறயும் மறந்து தங்கள் உடவலஹய 

மற்றவர்களுக்கு அளித்து விடுகிறார்கள். அவர்களின் மனம் 

தன்னிவல இழந்து தங்கள் துவண உணர்ஹவா அல்லது அயல் 

சங்ஹகதங்கஹளா தங்கள் உடவல ஆளுமாறு விட்டு விடுகிறார்கள். 

அவர்களின்  டவடிக்வக விசித்திரமாக இருக்கும். யாஹரனும் 

கசால்வவதக் ஹகட்டு ஒரு கட்டிடத்தின் ஹமலிருந்து குதிக்கஹவா 

அல்லது  ீாில் முழுகஹவா தயாராக இருப்பார்கள். உயிர் வாழஹவ 

விரும்ப மாட்டார்கள், தங்கள் உடவல ஹவறு யாருக்ஹகா 

ககாடுத்து விடுவார்கள். இது ஆன்மீக மனஹ ாய் அல்ல; சீஹகாங் 

பயிற்சியில் தடம் புரண்டு விடுவது தான் இது. ஆரம்பத்தில் 
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ஹவண்டுகமன்ஹற இப்படி இருப்பதால் வருவது. தன்னிவல மறந்து 

உடவல ஆட்டிக் ககாண்ஹட இருப்பது தான் சீஹகாங் பயிற்சி 

என்று பலர்  ிவனக்கிறார்கள். ஹவண்டுகமன்ஹற இந்த  ிவலயில் 

சீஹகாங் பயிலுவது பல தீய விவளவுகவள ஏற்படுத்தும். இது 

சீஹகாங் பயிற்சியினால் வருவது அல்ல, சாதாரண மக்களின் 

பற்றுதல்களின்,  ாட்டங்களின் விவளஹவ இது. 

மற்கறாரு வவகப் பிரச்சிவன உண்டு. சீஹகாங் பயிற்சியின் 

ஹபாது சீ–சக்தி உடலில் எங்ஹகனும் அவடபட்டுத் தங்கி விட்டாஹலா 

அல்லது தவலயுச்சியிலிருந்து அது கீஹழ இறங்க முடியாமலி 

ருந்தாஹலா சாதகருக்கு ஓர் அச்சம் உண்டாகும். மனித உடல் ஒரு 

சிறிய பிரபஞ்சம். குறிப்பாக, டாவ் பயிற்சிகயான்றில், சீ–சக்தி ஒரு 

கடவு வழியாக கடக்கும் ஹபாது இந்தப் பிரச்சிவனகள் ஏற்பட 

லாம். அது ஒரு கடவவக் கடக்க முடியாத ஹபாது அங்ஹகஹய தங்கி 

விடும். அது தவலயில் தான் ஏற்பட ஹவண்டும் என்பதல்ல, 

உடலின் எந்த பாகத்திலும் இம்மாதிாித் ஹதக்கம் உண்டாகலாம். 

எனினும் தவலயுச்சியில் தான் மனிதருக்கு நுட்பமான உணர்வு 

அதிகம். சீ–சக்தி தவலயில் ஏறிய பின் கீழ்ஹ ாக்கி பாயும்.  அப்ஹபாது 

கடவவத் தாண்டி அங்கிருந்து கசல்ல முடியவில்வலகயன்றால் 

தவல கனத்து வீக்கம் கண்டது ஹபால், அந்த சக்திஹய ஒரு கனத்த 

கதாப்பி ஹபால் ஹதான்றும். ஆனால் சீ–சக்தி எவதயும் கட்டுப் 

படுத்தாது. சீ–சக்தியால் எந்தக் ககடுதலும் வராது, ஹ ாய் எதுவும் 

வராது. சீஹகாங் பற்றிய உண்வம அறியாத சிலர் இவதப் பற்றி 

புதிராக ஏஹதா கூறுவார்கள். இதனால் குழப்பஹம உண்டாகும். 

ஆக, சீ–சக்தி தவலக்கு ஏறி, கீஹழ இறங்காவிட்டால் ஆன்மீக மன 

ஹ ாய் உண்டாகும் என்றும் வாழ்க்வக தடம் புரண்டு விடும் 

என்றும் பலவற்வற மக்கள்  ிவனக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக 

பலர் அச்சமுறுகிறார்கள். 

சீ–சக்தி தவலயுச்சிக்கு ஏறிய பின் இறங்க முடியாமலிருப்பது 

ஒரு தற்காலிக  ிவல தான். சிலருக்கு இந் ிவல  ீண்டகாலம், 

ஆறுமாதங்கள் ஹபால்  ீடிக்கலாம். அப்படி இருந்தால் ஓர் 

உண்வமயான சீஹகாங் ஆசாவன அணுக ஹவண்டும். அவர் அவத 
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கீழ் ஹ ாக்கிச் கசலுத்துவார். அப்ஹபாது அது இறங்கி விடும். 

உங்களில் யாருக்ஹகனும் சீஹகாங் பயிற்சியில் சீ–சக்தி ஹமஹல 

ஏறும் ஹபாஹதா அல்லது கீஹழ இறங்கும் ஹபாஹதா ஒரு கடவவத் 

தாண்ட முடியவில்வலயானால், அதற்கு உங்கள் ஷின்ஷிங் 

காரணமா என்று ஹசாதிக்க ஹவண்டும்,  ீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட 

படி ிவலயில்  ீண்ட காலம் தங்கி விட்டீர்களா என்றும் 

அந் ிவலயிலிருந்து உங்கள் ஷின்ஷிங் முன்ஹனற ஹவண்டி 

யுள்ளதா என்றும் பார்க்க ஹவண்டும்! உண்வமயிஹலஹய அப்படி 

முன்ஹனறி விட்டால் பிறகு சீ–சக்தி தாஹன கீஹழ இறங்கி வருவவத 

காண்பீர்கள். உங்கள் ஷின்ஷிங் முன்ஹனற்றத்வத வலியுறுத்தாமல் 

உடலில் ஹகாங் பாிணமிக்க ஹவண்டும் என்று மட்டுஹம  ாட்டம் 

ககாண்டால்  டவாது. உங்கள் ஷின்ஷிங் முன்ஹனறுவதற்காகத் 

தான் அது காத்து  ிற்கிறது. அதன் பிறஹக பூரணமான மாறுதவல 

 ீங்கள் அவடவீர்கள். அப்படிஹய சீ–சக்தி தங்கி விட்டாலும் ஹகடு 

எதுவும் ஹ ர்ந்து விடாது.  ம்முவடய உளவியல் சார்ந்த 

தவிப்பினால் தான் கபாதுவாக சிக்கல் எழும். ஹபாதாக்குவறக்கு 

ஒரு ஹபாலி ஆசான் சீ–சக்தி தவலயுச்சிக்கு ஏறும் ஹபாது 

ஹகாளாறாகும் என்று கசால்லி விட்டால் கிலி அதிகாிக்கும். இந்த 

பயத்தினால்  ிச்சயமாக ஏஹதனும் கதால்வல உண்டாகும். 

கிலியவடந்தால் அது பயம் என்னும் பற்றுதல் தான். அதுவும் 

பற்றுதல் தாஹன? பற்றுதல் ஹதான்றினால் அவத அகற்றத் தாஹன 

ஹவண்டும்? எவ்வளவுக்கு  ீங்கள் பயப்படுகிறீர்கஹளா, அவ்வள 

வுக்கு  லம் குன்றிப் ஹபாவீர்கள். உங்களுவடய இந்தப் பற்றுதல் 

அகற்றப்பட ஹவண்டும். பயத்வத அகற்றி விட முடியும், அதன் 

மூலம்  ீங்கள் முன்ஹனற முடியும் என்பவத இந்தப் பாடம் 

உங்களுக்கு கற்பிக்கும். 

சாதவனயின் அடுத்த கால கட்டங்களில் சாதகர்களுக்கு உடல் 

 ிவல அவ்வளவு சுகமாக இராது. ஏகனனில் அவர்களுவடய 

உடல் பல வவகயான ஹகாங் வளர்க்க ஹவண்டியதாக இருக்கும். 

மிகுந்த சக்தி வாய்ந்த அவவகயல்லாம் உடலுக்குள் உலவிய 

வண்ணம் இருக்கும். அதனால் உடலில் ஏஹதனும் அகசௌகாியம் 
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ஏற்பட்டவாஹற இருக்கும். இந்த அகசௌகாியத்தின் முக்கிய 

காரணம், ஏதாவது வியாதி வருஹமா என்று  ீங்கள் பயப்படுவது 

தான். உண்வமயில், உங்கள் உடலில் வளர்ந்துள்ளவவகயல்லாம் 

ஹபராற்றல் உவடயவவ; அவவகயல்லாம் ஹகாங், அசாதாரண 

ஆற்றல் மற்றும் பல உயிருள்ள ஜீவன்கள். அவவகயல்லாம் 

உலவும் ஹபாது அாிப்பு, வலி, அகசௌகாியம் ஹபான்றவவ உண்டா 

கும். குறிப்பாக,  ரம்பு மண்டலத்தின் முவனப் பகுதிகள் நுண்ணு 

ணர்ச்சி மிக்கவவ. பல வவகயான அறிகுறிகளும் ஏற்படும். உயர் 

சக்திப் கபாருளினால் உங்களுவடய உடல் முழுவதும் உருமாற் 

றம் அவடயாத வவர இப்படித் தான் இருக்கும். எப்படியும் இவத 

ஒரு  ன்வமயாகஹவ தான் எடுத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். 

சாதகர்களாகிய  ீங்கள் எப்கபாழுதும் சாதாரண மக்களாகஹவ 

உங்கவள  ிவனத்துக் ககாண்டு, உங்களுக்கு ஏஹதனும் ஹ ாய் 

உள்ளதாகஹவ  ிவனத்துக் ககாண்டிருந்தால் எப்படி சாதவன 

கசய்வீர்கள்? சாதவன கசய்யும் ஹபாது, ஏஹதனும் ஓர் இடர்ப்பாடு 

ஏற்படுவகயில், ஒரு சாமானியர் ஹபாலஹவ  ீங்கள்  டந்து 

ககாள்வீர்களானால், அப்ஹபாது உங்களுவடய ஷின்ஷிங் ஒரு 

சாமானியாின்  ிவலக்குத் தாழ்ந்து விட்டது என்று தான்  ான் 

கசால்ஹவன். குவறந்த பட்சம், இந்தக் குறிப்பிட்ட விஷயத்தில் 

 ீங்கள் சாதாரண மக்களின் தரத்திற்கு இறங்கிவிட்டீர்கள். 

உண்வமயான சாதகர்கள், சாதாரண மக்களின் ஹ ாக்கில் 

விஷயங்கவளப் பார்க்காமல் மிக உயர்ந்த  ிவலயில் இருந்தவாறு 

பார்க்க ஹவண்டும். உங்களுக்கு ஹ ாய் வந்திருப்பதாக  ம்பினீர் 

களானால் அதனாஹலஹய உங்களுக்கு உண்வமயாக ஹ ாய் வந்து 

ஹசரும். ஏகனன்றால் ஹ ாய் வந்துள்ளதாக  ீங்கள்  ிவனக்கும் 

ஹபாது, உங்களுவடய அகப்பண்பு சாதாரண மக்களுவடய  ிவலக்கு 

இறங்கி விடும். சீஹகாங் பயிற்சியிஹலா உண்வமயான சாதவனப் 

பயிற்சியிஹலா ஈடுபட்டிருக்கும் ஹபாது, குறிப்பாக இந்த  ிவலயில், 

ஹ ாய் வருவதில்வல. மக்களுக்கு ஹ ாய் வருவதன் காரணம் 

எழுபது சதவீதம் மன  ிவலயும் முப்பது சதவீதம் உடல்  ிவலயும் 

தான் என்பது கதாிந்த விஷயஹம. ஒருவருக்கு மன உவளச்சல் 
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ஏற்படும் ஹபாது அவதத் தாங்க இயலாமல் ஹபாகிறது. மனச்சுவம 

யின் அழுத்தம் அதிகாித்த பின்னர் தான் உடல் ஹ ாய் தீவிர 

மவடந்து  ிவலவம ஹமாசமாகி விடுகிறது. கபாதுவாக இப்படித் 

தான்  ிகழ்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு சமயம், ஒரு மனிதர் கட்டி 

ஹலாடு பிவணக்கப் பட்டிருந்தார். உடன் இருந்தவர்கள் அவருவடய 

வகவயக் கிழித்து குருதி ககாட்டச் கசய்யப் ஹபாவதாகப் பய 

முறுத்தி அவருவடய கண்கவளயும் கட்டி விட்டார்கள். அதன் பிறகு 

அவருவடய வகவய எடுத்து மணிக்கட்டில் சற்று உரசினார்கள். 

(அவர்கள் அவருவடய வகவயக் கீறஹவ இல்வல. குருதியும் 

வரவில்வல.) அருஹக ஒரு தண்ணீர்க் குழாவய திறந்து, தண்ணீர் 

கசாட்டுவவத அவர் ஹகட்குமாறு கசய்தார்கள். தனது குருதி தான் 

கசாட்டுவதாக அந்த மனிதர்  ிவனத்தார். சிறிது ஹ ரத்தில் அவர் 

இறந்து விட்டார். அவருவடய வக கீறப்படவும் இவல, குருதி 

ககாட்டவும் இல்வல, ககாட்டியது தண்ணீர் தான். ஆக, அவரு 

வடய மனத் தவிப்ஹப அவரது மரணத்திற்கு காரணமாகியது. எனஹவ, 

ஹ ாயுற்று விட்ஹடாம் என்று  ீங்கள்  ிவனத்தால் அதன் விவள 

வாகஹவ  ீங்கள் ஹ ாயாளியாகி விடுவது சாத்தியஹம. உங்கள் 

ஷின்ஷிங் சாதாரண மனிதாின்  ிவலக்கு இறங்கி விட்டது, 

சாதாரண மனிதருக்கு ஹ ாய் வரத் தான் கசய்யும். 

சாதகர்களாகிய  ீங்கள் இது ஹ ாய் தான் என்று எப்ஹபாதும் 

 ிவனத்துக் ககாண்டிருந்தால் ஹ ாய்க்கு அவழப்பு விடுகிறீர்கள் 

என்று தான் அர்த்தம். ஹ ாவய அவழத்தால் அது உங்கள் உட 

லுக்குள் புகுந்துவிடும். சாதகர்களாகிய உங்களுவடய ஷின்ஷிங் 

எப்ஹபாதும் உயர் ிவலயில் இருக்க ஹவண்டும். இது ஹ ாய் தாஹனா 

என்று  ீங்கள் கவவலப்பட்டுக் ககாண்டிருக்கலாகாது. ஹ ாவயக் 

குறித்த பயம் என்பதும் ஒரு பற்றுதல் தான். இது இன்னவல வர 

வவழக்கும். உண்முக சாதவனயில் கர்மத்வத அகற்ற ஹவண்டிய 

தாக உள்ளது. இவதச் கசய்யும் ஹபாது துன்பம் இருக்கத் தான் 

இருக்கும். சுகமாக இருந்து ககாண்டு ஹகாங் வளர்க்க முடியுமா? 

அப்ஹபாது பற்றுதல்கவள எப்படி ஒழிக்க முடியும்? புத்த தர்மத்துக் 

கவத ஒன்று கசால்லுகிஹறன், ஹகளுங்கள்: ஒரு சாதகர் 
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கடுவமயாக சாதவன கசய்து அர் த  ிவலவய அவடந்தார். 

அவர் சாதவன முடிவில் பாிபக்குவ  ிவல கபற்று அர் தராகப் 

ஹபாகிறார். அவருக்கு மகிழ்ச்சியாகத் தாஹன இருக்கும்? 

மூவுலவகக் கடக்கப் ஹபாகிறார்! ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சி ஒரு 

பற்றுதல்; கபருமிதம் என்கிற பற்றுதல். அர் தர் என்பவர் 

பற்றற்றவராக இருக்க ஹவண்டும். எதுவும் அவசக்க முடியாத 

இதயம் அவருக்கு இருக்க ஹவண்டும். ஆனால் அவர் அதில் தவறி 

விட்டார். அவருவடய சாதவன வீணாகி விட்டது. மீண்டும் 

ஆரம்பத்திலிருந்து சாதவன கசய்ய ஹவண்டியதாகியது. கடும் 

முயற்சிக்குப் பிறகு மீண்டும்  ிவறவு கபறும் தருணத்வத 

அவடந்தார். இம்முவற அவர் பயந்தார், தனக்குள், “ ான் கிளர்ச்சி 

அவடயக் கூடாது, இல்லாவிட்டால் மறுபடியும் ஹதால்வி 

யவடஹவன்” என்று  ிவனவு படுத்திக் ககாண்டார். இந்த 

பயத்தினால் அவர் மறுபடியும் ஹதால்வியுற்றார். பயமும் கூட ஒரு 

வவக பற்றுதல் தான். 

மற்றுகமாரு சூழ் ிவலவயப் பார்ப்ஹபாம்: ஒருவருக்கு மனப் 

பிறழ்வு ஏற்பட்டால் உடஹன அவருக்கு ஆன்மீக மனஹ ாய் என்று 

பட்டம் கட்டி விடுகிறார்கள். மனஹ ாய்க்கு  ான் சிகிச்வசயளிக்க 

ஹவண்டும் என்று கூட சிலர் எதிர்பார்க்கிறார்கள்! மனப் பிறழ்வு 

ஒரு ஹ ாஹய அல்ல என்ஹபன்  ான். இவற்வறகயல்லாம் கவனிக்க 

எனக்கு ஹ ரமும் இல்வல. ஏன்? ஏகனனில், மனப் பிறழ்வுள்ள 

ஒருவருக்கு உடலில் கிருமிகள் எதுவும் கிவடயாது, உடலில் 

ஹ ாய்க்குாிய மாற்றங்கஹளா கதாற்றிப் பரவும் தன்வமகஹளா 

எதுவும் கிவடயாது. இது ஒரு ஹ ாய் அல்ல என்பது என் கருத்து. 

ஒருவருவடய பிரதான உணர்வு மிகவும் பலவீனமாகும் ஹபாது 

அவருக்கு மனப் பிறழ்வு ஏற்படுகிறது. எந்த அளவிற்கு பலவீனமா 

கிறது? தன்வனப் பற்றிய கபாறுப்ஹப இராது. ஒரு மன ஹ ாயாளி 

யின் பிரதான உணர்வு அப்படித் தான் இருக்கிறது. உடவலப் 

பற்றிய கபாறுப்வப ஏற்றுக் ககாள்ள அதற்கு விருப்பமில்வல. 

தன்னுணர்ஹவ இல்லாமல் எப்ஹபாதும் ஒரு பிரவம பிடித்த 

 ிவலயிஹலஹய அது இருக்கும். இந்த  ிவலயில், அவருவடய 
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துவண உணர்ஹவா அல்லது அயல் சங்ஹகதங்கஹளா குறுக்கிடும். 

ஒவ்கவாரு பாிமாணத்திலும் பல  ிவலகள் உண்டு. எல்லா வவக 

யான சங்ஹகதங்களும் அவவர வருத்தும். ஹமலும், ஒருவாின் 

பிரதான உணர்வு முந்வதய பிறவியில் ஏஹதனும் தவறிவழத் 

திருக்கலாம். தீங்கிவழக்கப்பட்டவர்கள் இவவரத் துன்புறுத்த 

 ிவனக்கலாம். எல்லா வவகயான சம்பவங்களும் ஹ ாிடலாம். 

மனப் பிறழ்வு என்பது இதுதான் என்று கசால்லலாம். இதிலிருந்து 

உங்கவள  ான் எப்படி குணப்படுத்த முடியும்? இப்படிகயல்லாம் 

தான் ஒருவருக்கு மனப் பிறழ்வு ஏற்படுகிறது என்று கசால்லலாம். 

இதற்கு ஹவறு என்ன கசய்ய முடியும்? ஒருவருக்கு எடுத்துச் 

கசால்லலாம், தன்னுணர்ஹவாடு இருக்கும்படி உதவி கசய்யலாம், 

பயிற்றுவிக்கலாம். ஆனால் அவதச் கசய்வது மிகவும் கடினம். 

 ீங்கள் ஒரு விஷயத்வதப் பார்க்கலாம் – மன ல மருத்துவமவனயில் 

ஒரு மருத்துவர் மின்சார அதிர்ச்சிக் கருவிவய வகயில் எடுக்கும் 

ஹபாது, உடஹன அந்த ஹ ாயாளிகள் பயந்து ஹபாய் அர்த்தமற்று 

உளறுவவத  ிறுத்தி விடுவார்கள். இது ஏன்? அந்தக் கணத்தில் 

அவருவடய பிரதான உணர்வு சட்கடன்று விழித்துக் ககாள்கிறது. 

அது மின் அதிர்ச்சிக்கு பயப்படுகிறது. 

கபாதுவாக, ஒருவர் சாதவன கசய்யத் கதாடங்கினால் 

கதாடர்ந்து கசய்ய ஹவண்டும் என்ஹற விரும்புகிறார். ஒவ்கவாரு 

வருக்கும் புத்த இயல்பு என்பது உள்ளது, சாதவன கசய்ய ஹவண்டு 

கமன்ற அவா உள்ளது, ஆகஹவ அது பற்றி அறிந்து ககாண்டதும் 

பலர் எஞ்சியுள்ள வாழ் ாள் முழுவதும் சாதவன கசய்து வருவார் 

கள். ஒருவரால் சாதவனயில் கவற்றி கபற முடியுமா அவர் (ஃபா) 

 ியதிவய அவடய முடியுமா என்பவதப் பற்றி இங்கு ஹபசவில்வல. 

அவரது இதயம் டாவ்  ிவலக்கான பயிற்சிவயப் பின்பற்றுவதில் 

முவனந்திருக்கும். எப்ஹபாதும் பயிலுவதில் ஆர்வத்துடன் இருப் 

பார். இவர் சாதவன கசய்வது எல்ஹலாருக்கும் கதாியும். இவர் 

ஹவவல கசய்யும் இடத்தில் எல்ஹலாரும் அவத அறிவார்கள். 

அக்கம்பக்கத்தில் உள்ஹளாருக்கும் அடுத்த வீட்டினருக்கும் இவர் 

சாதவன கசய்வது கதாியும். ஆனால் எல்ஹலாரும் சிந்தித்துப் 
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பாருங்கள்: உண்வமயான சாதவனவய இதுவவர யார் 

கசய்துள்ளார்கள்? யாரும் கசய்ததில்வல. உண்வமயாகஹவ 

சாதவன கசய்தால் தான் ஒருவாின் வாழ்க்வகப் பயணத்தில் 

மாறுதல் ஏற்படும். ஆனால் இவர் ஒரு சராசாி மனிதராக, ஹ ாய் 

 ீக்கவும் உடல்  லத்திற்காகவும் ஏற்பட்டுள்ள சீஹகாங் பயிற்சி 

வயச் கசய்கிறார். யார் இவரது வாழ்க்வகப் பாவதவய மாற்று 

வார்? சாதாரண மனிதராவகயால் ஒரு  ாள் ஹ ாயில் விழுவார், 

இன்கனாரு  ாள் ஹவறு ஏஹதனும் இன்னல் உண்டாகும். ஒரு ாள் 

அவருக்கு மனப் பிறழ்வு உண்டாகலாம். இறந்து கூட ஹபாகலாம். 

ஒரு சாமானிய மனிதாின் வாழ்க்வக முழுவதும் இப்படித்தான் 

இருக்கிறது. ஒருவர் பூங்காவில் சீஹகாங் பயிற்சி கசய்வவத  ீங்கள் 

பார்க்கக் கூடும். ஆனால் உண்வமயில் அவர் கமய்யான சாதவன 

எதுவும் கசய்யவில்வல. உயர் ிவலயில் சாதவன புாிய ஹவண்டு 

கமன்று அவர் விரும்பினாலும் ஒரு தார்மிக க றியின் ஹபாதவன 

கிட்டாததால் அவருக்கு அது சாத்தியமாகாது. உயர் ிவல 

சாதவனயில் அவருக்கு ஆவச மட்டுஹம இருக்கிறது. அவர் 

கசய்வது என்னஹவா இன்னமும் ஹ ாய் தீர்க்கவும் உடல்  லம் 

ஹபணவுமான கீழ் ிவல பயிற்சி தான். யாரும் அவருவடய 

வாழ்க்வகப் பாவதவய மாற்ற மாட்டார்கள். எனஹவ, அவருக்கு 

வியாதிகள் ஏற்படஹவ கசய்யும்.  ற்பண்வப ஹபாற்றி வளர்க்கத் 

கதாியாத ஒருவாின் ஹ ாய் ஒரு ாளும்  ீங்காது. சீஹகாங் 

பயிற்சிவய ஒருவர் ஹமற்ககாண்டால் அவருக்கு ஹ ாஹய வராது 

என்பது உண்வமயல்ல. 

கமய்யான சாதவனவய ஹமற்ககாள்ள ஹவண்டும். எப்ஹபாதும் 

ஷின்ஷிங் முன்ஹனற்றத்தில் கருத்து இருக்க ஹவண்டும். உண்வம 

யாகஹவ சாதவனவய கசய்வதன் மூலஹம ஹ ாவய அகற்ற 

முடியும். சீஹகாங் பயிற்சி என்பது ஓர் உடற்பயிற்சி அல்ல, அது 

சாதாரண மனித  ிவலவயத் தாண்டியது. அதில் பயிலும் சாதகர் 

களுக்கு ஹமல் ிவல ஹகாட்பாடுகளும் உயாிய தரமும் இருக்க 

ஹவண்டும், இலக்வக அவடய ஹவண்டுமானால் அவர்கள் அதவனப் 

பின்பற்ற ஹவண்டும். இவத சாிவர கசய்யாததாஹலஹய பல 
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பயிற்சியாளர்கள் சாதாரண மக்களாகஹவ இருக்கிறார்கள். ஆகஹவ 

விதித்த காலத்தில் ஹ ாயும் வந்து ஹசருகிறது. மூவளயில் குருதி 

யவடப்பு அல்லது ஹவறு ஏஹதனும் ஹ ாய் வரலாம் அல்லது மன 

அழுத்தம் ஏற்படலாம். இவர் சாதவன கசய்வது எல்ஹலாருக்கும் 

கதாியும். இவருக்கு மன லம் பாதித்தவுடஹன இவருக்கு ஆன்மீக 

மனஹ ாய் வந்து விட்டது என்று முத்திவர குத்தி விடுவார்கள். 

ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: இது  ியாயம் தானா? பாமரர் உண்வமவய 

அறிய மாட்டார். வல்லுனர்களும் சாதகர்களும் கூட உண்வமவய 

உள்ளபடிஹய அறிவதில்வல. இந்த மனிதருக்கு வீட்டில் இருக்கும் 

ஹபாது புத்தி மாறாட்டம் ஹதான்றினால் சீஹகாங் பயிற்சியால் தான் 

இவ்வாறு ஹ ர்ந்தது என்று மற்றவர்கள் கசான்னாலும் அவ்வள 

வாக பிரச்சிவன இல்வல. ஆனால் பயிற்சி வமயத்தில் இருக்கும் 

ஹபாது இம்மாதிாி  ிகழ்ந்தாஹலா மிகவும் பயங்கரம். கபாிய அவப் 

கபயர் சூட்டி விடுவார்கள். எவ்வளவு முயன்றாலும் அவத அழிக் 

கஹவ முடியாது, கசய்தித்தாள்ககளல்லாம் சீஹகாங் பயிற்சியால் 

மனஹ ாய் ஏற்பட்டது என்று அறிவிக்கும். சிலர் எவதயும் பார்க்கா 

மஹலஹய சீஹகாங்வக எதிர்ப்பார்கள்: “பார், சிறிது முன் அவர் 

பயிற்சி கசய்து ககாண்டிருந்த ஹபாது சாியாகத் தான் இருந்தார், 

இப்ஹபாது இப்படியாகி விட்டாஹர.” அவர் சாதாரண மனிதர், 

என்ன ஹ ாிட விதித்திருக்கிறஹதா அகதல்லாம் அவருக்கு ஹ ருகிறது, 

அவருக்கு ஹவறு பல ஹ ாய்களும் இருக்கலாம், ஹவறு பல 

பிரச்சிவனகளும் வரலாம். எல்லாவற்றுக்கும் சீஹகாங் பயிற்சியின் 

ஹமல் பழி ஹபாடுவது  ியாயம் தானா? மருத்துவ மவனயில் ஒரு 

மருத்துவர் இருக்கிறார்; அவர் மருத்துவர் என்பதால் வாழ்க்வக 

யில் அவருக்கு வியாதிஹய வரக் கூடாதா? அவ்வாறு எப்படி 

புாிந்து ககாள்ளலாம்? 

ஆகஹவ, சீஹகாங் பற்றிய உண்வமயும் அதன் தத்துவத்வதப் 

பற்றியும் அறியாமஹல சாியாகச் சிந்திக்காமல் மக்கள் விமாிசனம் 

கசய்து விடுகிறார்கள் எனலாம். ஏஹதனும் பிரச்சிவன ஏற்பட்டால் 

உடஹன எல்லாவிதமான அவப்கபயர்களும் சீஹகாங் மீது சுமத்தப் 

பட்டு விடுகின்றன. சமுதாயத்தில் சீஹகாங் பிரபலமாகி சிறிது 
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காலஹம ஆகிறது. பலருக்கு இது பற்றிய பிடிவாதமான 

அபிப்பிராயம் இருக்கிறது, இவத மறுக்கிறார்கள், பழிக்கிறார்கள், 

தவிர்க்கிறார்கள். இது ஹபான்றவர்களின் மனப்ஹபாக்வக புாிந்து 

ககாள்ள முடியாது. சீஹகாங்குடன் எந்தத் கதாடர்பும் இல்லாமஹலஹய 

சீஹகாங் பற்றி இவர்கள் சலித்துக் ககாள்கிறார்கள். சீஹகாங் என்ற 

கசால்வலக் ஹகட்டதுஹம  வடமுவறக்கு ஒவ்வாதது என்பார்கள். 

சீஹகாங் என்பது ஒரு விஞ்ஞானம், ஓர் உயர்தர விஞ்ஞானம். அந்த 

மக்களின் பிடிவாதமான மனப்ஹபாக்கும் குறுகிய அறிவும் தான் 

இப்படி இருப்பதற்குக் காரணம். 

சாதகர் சமூகத்தில், சீஹகாங்  ிவல என்கறாரு  ிவல உண்டு. 

இது உள்ளவருக்கு மனப்பிரவம இருக்கும், ஆனால் அது ஆன்மீக 

மனஹ ாய் அல்ல. இத்தவகயவர் சிறந்த பகுத்தறிவுடன் இருப்பார். 

முதலில், சீஹகாங்  ிவல என்பது என்ன என்பவத விளக்குகிஹறன். 

சீஹகாங் சாதவன ஒருவரது பிறவிப் பண்வப ஒட்டியது என்பது 

கதாிந்த விஷயஹம. உலகின் ஒவ்கவாரு  ாட்டிலும் மத  ம்பிக்வக 

யுள்ள மக்கள் இருக்கிறார்கள். சீனாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான 

ஆண்டுகளாக, மக்கள் புத்த மதத்திலும் டாவ் மதத்திலும்  ம்பிக்வக 

ககாண்டிருக்கிறார்கள்.  ற்கசயல்கள்  ற்பயவனயும் தீச்கசயல்கள் 

தீய பயவனயும் அளிக்கும் என்று அவர்கள்  ம்புகிறார்கள். ஆனால் 

ஹவறு சிலருக்கு இதில்  ம்பிக்வகயில்வல. குறிப்பாக, கலாசாரப் 

கபரும் புரட்சியின் ஹபாது இவவகயல்லாம் கண்டனம் கசய்யப் 

பட்டு மூட  ம்பிக்வககள் என்ற முத்திவரயும் குத்தப்பட்டது. சிலர் 

தங்களால் புாிந்து ககாள்ள முடியாதவதகயல்லாம், பாட புத்தகத்தில் 

படிக்காதவவகயல்லாம்,  வீன அறிவியல் கண்டுபிடிக்காதவவ 

கயல்லாம் இன்னும் புாிந்து ககாள்ளப் படாதவவ எல்லாவற்வறயும் 

மூட  ம்பிக்வககள் என்று முத்திவர குத்தி விடுகிறார்கள். இது 

ஹபான்றவர்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அதிகமாக இருந்தார்கள். 

ஆனால் இப்ஹபாது மிகச் சிலஹர அப்படி இருக்கிறார்கள். சில 

 ிகழ்வுகவள  ீங்கள் அங்கீகாிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் 

ஏற்கனஹவ அவவ  மது பாிமாணத்தில் கவளிப்பட்டு விட்டிருக் 

கின்றன. உங்களுக்கு அவற்வற அங்கீகாிக்கத் துணிவு 
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இல்லாமலிருக்கலாம், ஆனால் இப்ஹபாது மக்களுக்கு அது பற்றி 

கவளிப்பவடயாகப் ஹபச வதாியம் வந்து விட்டது. அது மட்டு 

மல்ல, ஹகள்விப்பட்டதாலும் அல்லது ஹ ாில் பார்த்தும் சீஹகாங் 

பயிற்சிவயப் பற்றிய சில உண்வமகவளயும் அவர்கள் அறிந்துள்ளனர். 

இறுகிய மனமுவடய சிலர், சீஹகாங் பற்றி ஹபச்கசடுத்ததுஹம 

உங்கவளப் பார்த்து எள்ளி  வகயாடுவார்கள்.  ீங்கள் மூட 

 ம்பிக்வக உவடயவர் என்றும் ஹகலிக்குாியவர் என்றும் அவர்கள் 

 ிவனக்கிறார்கள். சீஹகாங்கில் உள்ள ஒரு விஷயத்வத  ீங்கள் 

கசால்லப் புகுந்தால்  ீங்கள் ஓர் அசடர் என்று கருதுகிறார்கள். 

இது ஹபான்ற தவறான மனச் சாய்வு ஒருவருக்கு இருந்தாலும் 

அவருவடய பிறவிக்குணம் ஹமாசமானதாக இல்லாமலிருக்கக் 

கூடும். அவருக்கு  ல்ல பிறவிப் பண்பு இருந்து அவர் ஒருஹவவள 

சாதவன புாிய விரும்பினால் மிக உயர் ிவலயில் அவருவடய 

திவ்வியக் கண் திறக்கலாம். சில அசாதாரண ஆற்றல்களும் கூட 

அவருக்கு வரக்கூடும். அவருக்ஹகா சீஹகாங்கில்  ம்பிக்வக 

கிவடயாது. வியாதி எதுவும் வராது என்ற உத்தரவாதமும் கிவட 

யாது. அவர் ஹ ாயுற்றால் மருத்துவமவனக்குச் கசல்வார். அங்ஹக 

ஹமற்கத்திய மருத்துவர் அவவர குணப்படுத்தாவிட்டால் சீன 

மருத்துவவர அணுகுவார். சீன மருத்துவமும் வகககாடுக்க 

வில்வல, பிரத்திஹயக சிகிச்வச எதுவும் பலிக்கவில்வல என்னும் 

ஹபாது, “சீஹகாங் பயிற்சி உண்வமயாகஹவ என் ஹ ாவய 

ஹபாக்குமா என்று முயன்று பார்க்கலாம்” என்று எண்ணத் தவலப் 

படுவார். மிகுந்த தயக்கத்ஹதாடு வருவார். அவருவடய பிறவிப் 

பண்பு காரணமாக, அவர் பயிற்சிவயத் கதாடங்கியதுஹம 

 ன்றாகச் கசய்வார். ஒருஹவவள ஓர் ஆசான் அவாிடம் அக்கவற 

ககாண்டிருக்கலாம், அல்லது ஹவறு பாிமாணத்தில் உள்ள உயர் 

ஜீவன் எவஹரனும் அவருக்கு வகககாடுத்திருக்கக் கூடும். 

திடீகரன்று அவருக்கு திவ்வியக் கண் திறக்கும் அல்லது ஓரளவு 

ஞானஹபாதம் ஏற்படக் கூடும், உயர் ிவலயில் திவ்வியக் கண் 

திறக்கப் கபற்று பிரபஞ்சத்தின் சில உண்வமகவள திடீகரன 

கண்டறியக் கூடும். அசாதாரண ஆற்றல்களும் அவருக்கு 
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வககூடலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்கு இத்தவகய அதிசயம் 

 ிகழுமானால் அவருவடய மூவளயால் இவதத் தாங்கிக் ககாள்ள 

முடியும் என்றா  ிவனக்கிறீர்கள்? அவருவடய மன ிவல 

அப்ஹபாது எப்படி இருக்கும் என்று  ிவனக்கிறீர்கள்? ஒரு 

காலத்தில் அவர் எவத மூட  ம்பிக்வக என்றாஹரா, எது  டக்கஹவ 

முடியாது என்று  ிவனத்தாஹரா, மற்றவர் கசான்ன ஹபாது எவத 

எள்ளி  வகயாடினாஹரா அது, இப்ஹபாது அவர் கண்கணதிஹர, 

உண்வமயாகஹவ காட்சியாகிக் ககாண்டிருக்கிறது. அவருக்கும் 

அஹதாடு கதாடர்பு இருக்கிறது. அளவுக்கு மீறிய மன அழுத்தத் 

தினால் அவரால் இதவன உள் வாங்கிக் ககாள்ள இயலவில்வல. 

விஹவகத்துடன் ஹபசினாலும் இப்ஹபாது அவர் கசால்வது மற்ற 

வர்களுக்குப் புாியாது. இரு தரப்புத் கதாடர்வபயும் துல்லியமாக 

வவத்துக் ககாள்வது அவருக்கு இப்ஹபாது கடினமாக இருக்கிறது. 

அவர் மனித இனம் கசய்வது எல்லாம் தவறு என்று கண்டு 

பிடிக்கிறார், மறு தரப்பில், ஹவறு பாிமாணத்து  ிகழ்வுகள் எல்லாம் 

சாியாக இருப்பதும் புாிகிறது. அந்தப் பாிமாணத்திற்குப் கபாருத்த 

மாக அவர் கசயல்பட்டால் அது தவறு என்று மக்கள் கசால்வர். 

அவவர மக்களால் புாிந்து ககாள்ள முடியாது. எனஹவ அவருக்கு 

ஆன்மீக மனஹ ாய் வந்து விட்டது என்பார்கள். 

கசால்லப் ஹபானால், இந்த  பருக்கு ஆன்மீக மனஹ ாய் 

எதுவும் வரவில்வல. சீஹகாங் பயிற்சி கசய்யும் உங்களில் 

யாருக்கும் இந்த மாதிாி அனுபவம் ஏற்படாது. மிகத் தீவிரமான 

மனச் சாய்வு ககாண்டவர்கள் தான் இந்த சீஹகாங்  ிவலக்கு 

ஆளாக ஹ ாிடும். இங்கு அமர்ந்திருப்பவர்களில் பலருக்கு, ஏன் 

ஏராளமானவருக்கு, திவ்வியக் கண் திறந்திருக்கிறது. ஹவறு 

பாிமாணத்திலுள்ளவற்வற அவர்கள் பார்க்கஹவ கசய்கிறார்கள். 

அவர்களுக்கு திவகப்பு உண்டாகவில்வல, சாதாரணமாகத் தான் 

இருக்கிறார்கள். மூவள அதிர்ச்சி அவடயவில்வல, இந்த சீஹகாங் 

 ிவலயும் அவர்களுக்கு ஏற்படவில்வல. இந்த சீஹகாங்  ிவலவய 

அவடந்த ஒருவர் விஹவகத்துடன் தான், அறிவு பூர்வமான சாியான 

வாதங்களுடன் தான் ஹபசுவார்.  சாதாரண மக்களால் இவர் 
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கசால்வவத  ம்ப முடியாது. சில சமயம் யாஹரா ஒருவர் 

இறந்தவதத் தான் கண்டதாகவும் இறந்த மனிதர் தன்னிடம் ஏஹதா 

ஒன்வற கசய்யச் கசான்னதாகவும் கூறுவார். சாதாரண மக்கள் 

எப்படி இவத  ம்புவார்கள்? சிறிது  ாட்களில், இப்படி 

எல்ஹலாாிடமும் ஹபசக் கூடாது என்றும் விஷயங்கவளத் 

தனக்குள்ஹளஹய வவத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும் என்றும் புாிந்து 

ககாள்வார். இரு தரப்வபயும் சமமாக, துல்லியமாக வவத்துக் 

ககாண்டு சாிவர இவர் விஷயங்கவளக் வகயாளத் கதாடங்கி 

யதும் எல்லாம் சீராக ஆகி விடும். கபாதுவாக இது ஹபான்ற 

வர்களுக்கு அசாதாரண ஆற்றல்களும் வகவரப் கபறும். ஆனால் 

இதுவும் ஆன்மீக மனஹ ாய் அல்ல. 

உண்வமயான மனஹ ாய் என்ற மற்கறாரு  ிவல உண்டு. 

இது மிக அாிதாகத் தான் காணப்படும்.  ாம் கசால்லும் இந்த 

உண்வமயான மனஹ ாய் என்பது மன ஹ ாயாளியாகஹவ 

இருக்கும் ஒருவவரப் பற்றியதல்ல. அந்த அர்த்தத்துக்கு மாறாக, 

சத்தியத்வத பயிலும் சாதவன என்று தான் இது கபாருள் படும். 

உண்வமயான மனஹ ாய் என்றால் என்ன? சாதகர்களுள் 

இத்தவகயவர்கள் காணப்படுவது மிகவும் அாிது. லட்சம் ஹபாில் 

ஒருவர் எனலாம். ஆகஹவ, இது கபாதுவான  ிகழ்வு அல்ல, 

சமுதாயத்தில் இதன் தாக்கமும் அறஹவ கிவடயாது. 

கபாதுவாக, இந்த உண்வமயான மனஹ ாய்க்கு முன்னீடாக 

சில தகுதிகள் ஹவண்டும். அதாவது, இந்த  பருக்கு உன்னதமான 

பிறவிப் பண்பு இருக்க ஹவண்டும், இவர் முதிய வயதினராகவும் 

இருக்க ஹவண்டும். வயது முதிர்ந்தவராக இருப்பதால் உண்முக 

சாதவன கசய்வதற்கு இவருக்கு ஹபாதிய காலம் இருக்காது. 

கபாதுவாக, ஒப்பற்ற பிறவிப் பண்பு இருப்பவர்களுக்கு சாதிக்க 

ஹவண்டிய வாழ்வுப் பணி ஒன்று இருக்கும், இவர்கள் மிக உயர்ந்த 

 ிவலயிலிருந்து வந்தவர்களாக இருப்பார்கள். கபாதுவாக, இது 

ஹபான்ற ஒருவர் இந்த சாதாரண மானிட சமுதாயச் சூழலுக்கு 

வருவதற்ஹக அஞ்சுவார். ஏகனனில், பவழய  ிவனவுககளல்லாம் 

அழிக்கப்பட்டு விட்டதால் இங்கு ஒருவவரயும் இவரால் அவடயாளம் 
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காண இயலாது. இந்தச் சாமானியாின் சமூகச் சூழ் ிவலக்குள் 

இறங்கிய பிறகு மானிடத் தவலயீடுகளின் காரணமாக இவருக்குப் 

புகழிலும் கபாருளிலும்  ாட்டமுண்டாகும். கவடசியில் இவர் 

சாதாரண மனிதர்களின்  ிவலக்ஹக தாழ்ந்து விடுவார். இங்கிருந்து 

மீண்டு கசல்லும்  ாஹள வராது. எனஹவ இங்கு வருவதற்கு 

உயர் ிவலயிலுள்ள எவரும் துணிய மாட்டார். அவனவரும் 

அஞ்சுவர். ஆயினும் இங்கு இது ஹபான்ற சிலர் வருவதும் உண்டு. 

இங்கு வந்து ஹசர்ந்ததும் சாதாரண மக்களிவடஹய இவர்களால் 

சாிவர  டந்து ககாள்ள இயலாமல் ஹபாய்விடும். அவர்கள் சறுக்கிக் 

கீழ் ிவலக்கு வந்து விடுவார்கள். பிறவி ஹதாறும் இவர்கள் பல 

தவறுகவளச் கசய்வார்கள். சுய லாபத்திற்காக ஹபாட்டியிடுவஹத 

வாழ்க்வக என்றிருந்தால் ஒருவர் தீவமகள் பலவற்வறச் கசய்வார், 

அதனால் கபாிய அளவில் பலருக்கு கடன் படுவார். இது ஹபான்ற 

ஒருவாின் ஆசான் இவர் ஒஹரயடியாகச் சாியப் ஹபாவவதக் 

காண்பார். இவஹரா பாிபக்குவ  ிவலக்கான தகுதியுள்ளவர். 

எனஹவ அவ்வளவு எளிதில் இவர் வீழ்ந்து விடும்படி ஆசான் விட 

மாட்டார். இதற்கு என்ன கசய்யலாம்? அவருவடய ஆசான் 

மிகவும் கவவல அவடவார், இவவர ஆன்மீக சாதவன கசய்ய 

வவப்பது தவிர ஹவறு வழி இல்வல. இந்த சமயத்தில் ஓர் 

ஆசாவனக் கண்டு பிடிப்பது எப்படி? கதாடக்க முதல் சாதவனவய 

ஆரம்பித்து இவர் கவடசியில் தமது மூல இருப்வப அவடய 

ஹவண்டும். இது எப்படி எளிதாக  டக்கும்? வயதாகி விட்டதால் 

சாதவன கசய்வதற்கான காலமும் கடந்து விட்டது. உடவலயும் 

உள்ளத்வதயும் பண்படுத்தும் சாதவனவய இவர் எங்ஹக கண்டு 

பிடிப்பார்? 

இது ஹபான்றஹதார் அசாதாரணச் சூழலில், உன்னதமான 

பிறவிப் பண்பு  ஒருவருக்கு இருக்கும் பட்சத்தில், உண்வமயான 

மனஹ ாய் என்ற இந்த வழிமுவற வழங்கப்படும். அதாவது, இந்த 

 பருக்குத் தமது மூல இருப்பிற்குத் தாமாகஹவ திரும்பிச் கசல்ல 

வழிஹய இல்லாமல் ஹபாய் விட்டால் இந்த மனஹ ாய் வழிமுவற 

அவருக்காக பயன்படுத்தப்படும். அவருவடய மூவளயில் சில 
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கசயல்பாடுகள்  ிறுத்தி வவக்கப்படும். உதாரணமாக, மானிடர் 

களாகிய  ாம், அசுத்தத்வத அருவருக்கிஹறாம், குளிருக்கு அஞ்சு 

கிஹறாம். இவற்வற உணர வவக்கும் மூவளயின் பகுதிகள் 

கசயலிழந்து ஹபாகுமாறு  ிறுத்தி வவக்கப்படும். இவ்வாறு 

கசயலிழக்கச் கசய்த பின் அவர் மனப் பிறழ்வு ஏற்பட்டவர் ஹபால் 

ஆகி விடுவார். அவர் கசய்வகதல்லாம் மன ஹ ாயாளி கசய்வது 

ஹபாலஹவ இருக்கும், ஆனால் அவர் சாதாரணமாகத் தவறான 

கசயல்கள் எதுவும் கசய்வதில்வல. யாவரயும் இழிவு கசய்வஹதா 

தாக்குவஹதா கிவடயாது. மாறாக, அவர்  ல்லவற்வறஹய கசய்வார். 

ஆனால் தன் மீது மட்டும் ககாடூரமாக  டந்து ககாள்வார். குளிர் 

பற்றிய உணர்ச்சிஹய இல்லாமல் ஹபாய் விட்டதால் உவறபனிக் 

காலங்களில் கமல்லிய ஆவட அணிந்து கவறுங்காலுடன் கவளிஹய 

பனியில் திாிவார். குருதி கசியும் அளவுக்கு கால்கள் உவறந்து 

ஹபாகும். அசுத்தம் பற்றிய உணர்ச்சி இல்லாததால் அவர் மனிதக் 

கழிவவ உண்ணவும் சிறு ீவரப் பருகவும் துணிவார். எனக்குத் 

கதாிந்த இது ஹபான்ற ஒருவர், உவறந்த குதிவரச் சாணத்வத 

எஹதா சுவவயுள்ளவதப் ஹபால் சாப்பிடுவார். சுய  ிவனவுடன் 

இருக்கும் சாதாரண மனிதரால் தாங்க மாட்டாத இன்னல்கவள 

அவரால் தாங்க முடியும். இந்த மனஹ ாய் அவவர எத்தவகய 

துன்பங்கவள அனுபவிக்கச் கசய்திருக்கும் என்பவத கற்பவன 

கசய்து பாருங்கள். இது ஹபான்றவர்களுக்கு  ிச்சயமாக அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் இருக்கும். இவர்களில் கபரும்பாலானவர்கள் கபண் 

களாகஹவ இருப்பார்கள். இவ்வாறு வயதான கபண்மணி ஒருவர் 

இருந்தார். சிறுத்துப் ஹபாகும்படி கட்டப்பட்டிருந்த பாதங்கள் 

அவருவடயவவ. 85  ஆனால் அப்படியும் அவர் இரண்டு மீட்டர் 

களுக்கு ஹமல் உயரமாக உள்ள சுவர்கவள அ ாயாசமாகத் தாண்டிக் 

குதிப்பார். இப்கபண்மணி புத்தி சுவாதீனமின்றி வீட்டுக்கு 

கவளிஹய ஓடி விடுவதால் குடும்பத்தினர் கவளிஹய கசல்லும் 

ஹபாது இவவர வீட்டில் வவத்துப் பூட்டி விட்டுச் கசல்வார்கள். 

                                                      
85
 சிறுமிப் பருவத்திலிருந்து கபண்களின் பாதங்கவள வளர விடாமல் கட்டி 

வவக்கும் பழக்கம் சீனாவில் முன்காலத்தில் இருந்தது. 
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அவர்கள் கவளிஹய கசன்றதுஹம இவர் தனது வகவிரவல 

பூட்டிற்கு ஹ ஹர காண்பித்துத் திறக்கச் கசய்து கவளிஹயறி 

விடுவார். அதன் பிறகு இவவரக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக இரும்புச் 

சங்கிலியால் கட்டிவிட்டுச் கசல்வார்கள். அவர்கள் கசன்றவுடஹன 

இவர் கவகு எளிதாக சங்கிலிவய உலுக்கிக் கழற்றி விட்டுச் 

கசன்று விடுவார். இவவரக் கட்டுப்படுத்துவது இயலாத காாிய 

மாக இருந்தது. இவ்வாறு இது ஹபான்றவர் மிகுந்த துன்பங்கவள 

அனுபவிப்பார். ககாடிய துன்பங்கள் பலவற்வற அனுபவித்து 

விட்டதால் தான் இவழத்த தவறுகளுக்கு விவரவிஹலஹய அவர் 

ஈடு கசய்து விடுவார். அதிகபட்சம் இதற்கு மூன்று வருடங் 

களாகலாம், இன்னல்கள் மிகக் கடுவமயாக இருந்தால் கபாதுவாக 

ஒன்றிரண்டு வருடங்கஹள ஹபாதும். அதன் பிறகு, என்ன  டந்த 

கதன்று அவஹர புாிந்து ககாள்வார். அவருவடய சாதவன 

இவ்வாறு  ிவறவவடந்ததும் அவருவடய ஹகாங், உடஹனஹய, 

பலவவகயான கதய்விக சக்திகளுடன் கட்டவிழ்க்கப் படும். இது 

ஹபான்ற  ிகழ்ச்சிகள் அாிதாகஹவ காணப்படும். எனினும், இது 

ஹபான்ற சிலர் வரலாற்றில் இருந்து வந்திருக்கிறார்கள். சராசாி 

பிறவிக்குணமுவடய மக்களுக்கு இந்த வழிமுவற வழங்கப் 

படுவதில்வல. வரலாற்றில் மனப் பிறழ்வுக்குள்ளான துறவிகவள 

யும் டாவ் சாதகர்கவளயும் பற்றிய குறிப்புகள் ஆவணப் படுத்தப் 

பட்டுள்ளன. மனம் பிறழ்ந்த பிக்ஷு ஒருவர் சின்ஹ்ஹவ 86 வய 

ஆலயத்வத விட்டு துவடப்பத்தினால் அடித்து விரட்டினார் 

என்றும் மனஹ ாய் ககாண்ட டாவ் சாதகர்கள் பற்றிய மற்ற 

கவதகளும் உண்டு. இது ஹபால் பல பிரபலமான கவதகள் உண்டு. 

மற்றபடி ஆன்மீக மனஹ ாய் என்று எதுவும்  ிச்சயமாகக் 

கிவடயாது என்று கசால்லலாம். யாஹரனும் க ருப்வப உண்டாக்கக் 

கூடுமானால் 87 , உண்வமயிஹலஹய அவ்வாறு கசய்ய முடிந்தால், 

                                                      
86
சின்ஹ்ஹவ: கதற்கத்திய ஸாங் (கி.பி.1127– கி.பி.1279) அரச பரம்பவரயின் ஹபாது 

இருந்த தீய அரசு அதிகாாி.  
87
 ‘ஆன்மீக மனஹ ாய்’ என்ற வார்த்வதக்கு சீன கமாழியில் ‘க ருப்வப 

உண்டாக்குவது’ என்று மற்கறாரு கபாருள் உண்டு.  
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அவர் அதிசய மனிதர் என்ஹபன். வாவயத் திறப்பதன் மூலஹமா 

வகவய  ீட்டிஹயா ஒருவர் தீ மூட்ட முடிந்தால் அல்லது விரவலச் 

கசாடுக்கி ஒருவர் சிககரட் பற்ற வவத்தார் என்றாஹலா அவத ஓர் 

அசாதாரணத் திறன் என்ஹபன்! 

சாதவனயில் தீய சக்திகளின் குறுக்கீடு 

சாதவனயில் தீய சக்திகளின் குறுக்கீடு என்பது என்ன? சீஹகாங் 

சாதவன கசய்யும் ஹபாது  ாம் அடிக்கடி சந்திக்கும் இவடயூறுகள் 

தான் அது. சீஹகாங் சாதவனயில் தீய சக்திகளின் குறுக்கீடு எவ் 

வாறு ஏற்படுகிறது? ஒருவர் சாதவன கசய்ய விரும்புகிறார் 

என்றாஹல பல இன்னல்கள் வருவதுண்டு. என்னுவடய  ியதிச் 

கசறிவுடலின் பாதுகாப்பு இல்லாவிடில் உண்வமயான சாதவன 

யில் ஒருவர்  ிவறவவடவது இயலாத காாியம். வீட்வட விட்டு 

இறங்கிய உடஹனஹய உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து ஹ ரலாம். 

ஒருவாின் மூல ஆன்மா அழிவதில்வல. அப்படிகயன்றால், முந்வதய 

பிறவிகளில், உங்களுவடய சமூக வாழ்க்வகயில்  ீங்கள் யாருக் 

காவது ஏஹதனும் கடன் பட்டிருக்கலாம், யார் மீதாவது ஆதிக்கம் 

கசலுத்தி இருக்கலாம் அல்லது ஹவறு ஏஹதனும் தவறான கசயல் 

கள் கசய்திருக்கலாம். அவற்றுக்கான இழப்பீவடப் கபற ஹவண்டி 

யவர்கள் உங்களுக்காகக் காத்திருப்பார்கள். கர்மத்தின் விவளவா 

கஹவ ஒருவர் பிறவி எடுக்கிறார் என்று புத்த மதம் கூறுகிறது. 

ஒருவருக்கு  ீங்கள் ஏஹதனும் தர ஹவண்டிய கடன் உண்கடன்றால் 

அவர் அவதத் திரும்பப் கபறுவதற்காக உங்களிடம் வந்தவடவார். 

 ீங்கள் திரும்பக் ககாடுத்தது அளவுக்கு மீறியிருந்தால் அந்த 

மிகுதிவய உங்களுக்கு அவர் அடுத்த முவற திரும்பத் தர ஹவண்டி 

யதாக இருக்கும். ஒரு மகன், தனது தாய் தந்வதயவர ஹ ாகடிப் 

பானானால் அடுத்த பிறவியில் அவர்களுக்கு இவன் தந்வதயாக 

ஹவண்டியிருக்கும். இப்படித் தான் கர்மம் சங்கலித் கதாடராகப் 

ஹபாய்க் ககாண்டிருக்கும். ஆனால்,  ாம் தீய சக்திகள் உங்கவள 

சாதவன கசய்ய விடாது தடுப்பவத  ிதாிசனமாகக் கண்டுள் 

ஹளாம். இவவ எல்லாவற்றுக்குஹம கர்மம் சார்ந்த கதாடர்பு 
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உள்ளது, காரணமின்றி எதுவும்  டவாது. காரணமில்லாமல் ஒன்று 

 ிகழ அனுமதிக்கப் படுவதில்வல. 

மிகவும் சாதாரணமான குறுக்கீடுகள் பின்வருமாறு  ிகழும்: 

 ீங்கள் சாதவன கசய்யத் கதாடங்குவதற்கு முன்பிருந்த  ாட்களில் 

உங்களுவடய சூழ் ிவல ஓரளவு அவமதியாகஹவ இருந்திருக்கும். 

 ீங்கள் சீஹகாங் பயிற்சி கசய்யக் கற்றுக் ககாண்டிருப்பதால் 

எப்ஹபாதும் சாதவன கசய்ய விரும்புவீர்கள்.  ீங்கள் தியானம் 

கசய்ய அமர்ந்ததுஹம திடீகரன்று உங்களுவடய அவறக்கு 

கவளிஹய ஒஹர இவரச்சலாகி விடும். வாகனங்களின் சப்தங்கள், 

கவளிஹய  டப்பவர்களின் சந்தடி, ஹபச்சுக் குரல்கள், கதவுகவள 

ஓங்கிச் சாத்தும் ஓவச மற்றும் வாகனாலி என்று இப்படி 

திடீகரன்று அவமதி குவலந்து விடும். சாதவன கசய்யவில்வல 

கயன்றால் சூழ் ிவல அவமதியாகஹவ இருக்கும், சாதவனவய 

ஆரம்பித்தீர்கஹளா மறுபடியும் அஹத  ிவலதான். இப்படித் தான் 

 டக்கிறது. இது பற்றி உங்களில் பலர் ஹமற்ககாண்டு சிந்திப்ப 

தில்வல. என்ன தான் உண்வமயில்  டக்கிறது? உங்களுக்கு இது 

ஏஹதா விசித்திரமாகப் படும், சாதவன கசய்ய இயலாமற் ஹபானது 

பற்றி ஏமாற்றமாகவும் இருக்கும். இந்த ‘விசித்திரம்’ தான் உங்க 

ளுவடய சாதவனவய  ிறுத்தியது. தீய சக்தி ஒன்று தான் இவடயூறு 

கசய்கிறது, உங்களுக்கு இவடஞ்சல் கசய்யும்படி பிறவர ஆட்டு 

விக்க அதனால் முடியும். இது மிக எளியதானஹதார் இவடயூறு 

தான் என்றாலும் உங்கள் சாதவனவய  ிறுத்த ஹவண்டும் என்கிற 

அதன் இலக்கு  ிவறஹவறி விடுகிறது.  ீங்கள் சாதவனவய 

முடித்து டாவ்  ிவல எய்தி விட்டால்  ீங்கள் அவடக்க ஹவண்டிய 

கடன் என்னவாகும்? அவதக் ககாடுக்காமலிருக்க முடியாது. 

எனஹவ சாதவன கசய்ய அவர்கள் உங்கவள விட மாட்டார்கள். 

எனினும் இது சாதவனயில் ஒரு  ிவலவயத் தான் சுட்டிக் காட்டு 

கிறது. ஒரு கட்டத்திற்குப் பிறகு அந்த  ிகழ்வு அனுமதிக்கப் 

படுவதில்வல. அதாவது,  ாளவடவில் அந்தக் கடன் வ ந்து 

ஹபாய் விடுவதால் அவர்கள் உங்கவள வந்து கதால்வல ககாடுக்க 

அனுமதிக்கப் படுவதில்வல. ஏகனன்றால்,  மது ஃபாலுன் தாஃபா 
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சாதவன கசய்பவர்கள் விவரவாக முன்ஹனறி விடுகிறார்கள், 

அவர்கள் தங்களுவடய படி ிவலகவள மிக ஹவகமாகக் கடந்து 

விடுகிறார்கள். 

ஹவறு வவக தீய சக்திக் குறுக்கீடும் உண்டு. சீஹகாங் சாதவன 

கசய்யும் ஹபாது திவ்வியக் கண் திறக்கப்படும் என்பது உங்க 

ளுக்குத் கதாியும். வீட்டில் சாதவன கசய்யும் ஹபாது திவ்வியக்கண் 

மூலமாக சிலருக்கு அச்சுறுத்தும் காட்சிகள், பயங்கரமான முகங்கள் 

ஆகியவவ ஹதான்றும். சவடப்பிடித்த  ீண்ட கூந்தலுடன் சில 

உருவங்கள் காட்சியளிக்கும், சில உங்களுடன் சண்வட ஹபாட 

வரும், ஹவறு சில உருவங்கள் பயங்கரமான வசவககள் கசய்த 

வாறு வரும். சில சமயம் இவவ ஜன்னலுக்கு கவளிஹய பயங்கர 

மாக க ளிந்து ககாண்டிருக்கும். ஏன் இப்படிகயல்லாம் ஹ ருகிறது? 

இது தீய சக்திகளின் குறுக்கீட்டில் ஒரு வவக. எனினும்  மது 

ஃபாலுன் தாஃபா சாதவனயில் இது அாிதாகஹவ காணப்படுகிறது. 

நூற்றில் ஒருவருக்கு ஹவண்டுமானால் இவ்வாறு ஹ ாிடக் கூடும். 

கபரும்பான்வமயினருக்கு இவ்வித அனுபவங்கள் ஏற்படுவதில்வல. 

இந்த மாதிாி அனுபவங்களினால் பயன் எதுவும் இல்லாததால் 

இவவ உங்களுக்கு இவடஞ்சல் தர அனுமதிக்கப் படுவதில்வல. 

ஹவறு சம்பிரதாயமான சாதவன முவறகளில் இந்த வவகயான 

குறுக்கீடுகள் மிக சாதாரண  ிகழ்வுகளாக உள்ளன, இவவ  ீண்ட 

காலம்  ீடிப்பதும் உண்டு. சிலரால் சீஹகாங் பயில முடியாததற்கு 

இது ஹபான்ற அச்சுறுத்தஹல காரணம். கபாதுவாக, சாதவன 

புாிவதற்கு  ிசப்தமான  டு இரவவஹய மக்கள் ஹதர்ந்கதடுப்பார்கள். 

அப்ஹபாது பாதி ஹபயும் பாதி மனிதனும் என ஓர் உருவம் கண்கண 

திஹர ஹதான்றுமானால்  டுங்கிப் ஹபாய் சீஹகாங் பயிலஹவ 

பயப்படுவார்கள்.  ம்முவடய ஃபாலுன் தாஃபாவில் இம்மாதிாி 

 ிகழ்வுகள் ஏற்படுவதில்வல. பிரத்ஹயகமான சில சூழல்களில், மிக 

அாிதாகச் சில விதி விலக்குகள் உண்டு. 

ஹவகறாரு வவக சாதவனயில் அகமும் புறமும் பண்படுத்தும் 

பயிற்சி முவற இருக்கிறது. இதில், ஹபார்க்கவலயும் உண்முகப் 

பண்படுத்துதலும் இவணந்திருக்க ஹவண்டும். டாவ் சாதவனப் 
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பிாிவில் இந்த வவகப் பயிற்சி காணப்படுகிறது. இந்தப் 

பயிற்சிவய ஒருவர் ஆரம்பித்தவுடன் ஹவகறந்த சாதாரண சாதவன 

மார்க்கத்திலும் ஏற்படாத தீய சக்திக் குறுக்கீடுகள் இவருக்கு 

அடிக்கடி ஏற்படத் கதாடங்கும். ஹபார்க்கவலப் பயிற்சியிலும் 

அகமும் புறமும் பண்படுத்தும் ஹவறு சாதவனயிலும் மட்டுஹம 

இவ்வாறு ஹதான்றக் கூடும். அதாவது, இவவர அவறகூவிச் 

சண்வடயிட அவழப்பதற்காகஹவ சில  பர்கள் இருப்பார்கள். 

டாவ் பிாிவு பயிற்சியாளர்கள் பலர் உண்டு. அவர்களுள் பலர் 

அகமும் புறமும் பண்படுத்தும் சாதகர்களாகவும் அல்லது ஹபார்க் 

கவலப் பயிற்சியாளர்களாகவும் உள்ளனர். ஹபார்க்கவல பயிலும் 

மாணாக்கருக்கும் ஹகாங் வளருவது உண்டு. இது எப்படி? ஒருவர் 

சுய ககௌரவம், கசாந்த ஆதாயம் ஆகிய பற்றுதல்கவளத் துறந் 

தால் அவருக்கு ஹகாங் வளரும். ஆனால் ஹபாட்டியிடும் மனப் 

பான்வமவயத் துறக்க அதிக காலம் பிடிக்கும். அது படிப்படியாக 

கமதுவாகஹவ மவறயும். எனஹவ, இவர் எளிதில் இது ஹபான்ற 

கசயல்களில் ஈடுபட்டு விடுவதுண்டு. குறிப்பிட்ட சில படி ிவல 

களில் கூட இவ்வாறு ஏற்படும். இவர் தியானத்தில் இருக்கும் 

ஹபாது ஹபார்க்கவலவய பயில்பவர் யார் என்று இவருக்குத் 

கதாியும். இவருவடய மூல ஆன்மா உடவல விட்டு கவளிஹயறி 

அந்த  பவர க ருங்கி, யாருவடய கவல ஹமலானது என்பவத 

 ிர்ணயிக்க அவவர சண்வடக்கு அவறகூவி இழுப்பார். இருவருக் 

குள்ளும் சண்வட மூளும். இவவகயல்லாம் ஹவறு பாிமாணத்தில் 

 ிகழும். இவவரயும் அங்ஹக ஹவகறாருவர் சண்வடக்கு இழுப்ப 

துண்டு. இவர் மறுத்தால் அந்த மற்றவர் இவவரக் ககால்லவும் 

கூடும். இவ்வாறு இருவாிவடஹய சண்வட  ிகழும். இவர் இரவில் 

உறங்கும் ஹபாது ஒருவர் இவவர சண்வடக்கு இழுப்பார். 

இதனால் இவருக்கு இரவில் ஓய்ஹவ இல்லாமல் ஹபாகும். 

கசால்லப் ஹபானால், ஹபாட்டி மனப்பான்வமவய அகற்ற ஹவண் 

டிய சமயம் இது. ஹபாட்டி மனப்பான்வமவய அகற்றாவிட்டால் 

இவர் இப்படிஹய தான் இருந்து ககாண்டிருப்பார். இப்படிஹய 

கசன்றால் பல வருடங்களுக்குப் பின்னும் இந்த  ிவலயிலிருந்து 
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ஹமஹல முன்ஹனற முடியாமஹலஹய ஹபாகும். இவரால் சீஹகாங் 

சாதவனவயத் கதாடர இயலாமல் ஆகி விடும். இதனால் அதிக 

சக்தி விரயமாகி விடுவதால் இவரது கபௌதிக உடல் இவத 

இனியும் தாங்கிக் ககாள்ள முடியாமல் கசயலிழந்ஹத ஹபாய் விடும். 

அகமும் புறமும் பண்படுத்தும் பயிற்சியில் இது ஹபான்ற சம்பவம் 

ஹ ாிடுவது வழக்கம் தான்.  மது உண்முக சாதவனப் பயிற்சியில், 

ஒருஹபாதும் இது ஹபால் எல்லாம்  ிகழுவதில்வல, அவ்வாறு 

 ிகழுவதற்கும் அனுமதிக்கப் படுவதில்வல. ஹமற்கூறிய இத்தவகய 

பயிற்சிகளில் தான் இது சாதாரணமாக  ிகழக் கூடியது. 

ஹவறுவவகயானகதாரு தீயசக்தி குறுக்கீடும் உண்டு. ஒவ்கவாரு 

வரும்,  மது சாதகர்கள் உட்பட, அவனவரும் எதிர்ககாள்ளப் 

ஹபாகும் விஷயம்: அது தான் காமம் என்னும் அரக்கன். இது 

மிகவும் தீவிரமான பிரச்சிவன. சாதாரண மனித சமூகத்தில், 

திருமண வாழ்க்வக என்ற ஒன்று இருப்பதால் மனித இனம் தனது 

சந்ததிகவளத் ஹதாற்றுவிக்க முடிகிறது. மனித இனம் இப்படித் 

தான் வளருகிறது. அத்துடன் உணர்ச்சிகள் மனித சமூகத்தில் 

பங்காற்றுகின்றன. ஆக, இகதல்லாம் சாதாரண மனிதர்களுக்கு 

மிகவும் சாியாகப் கபாருந்துகிறது. மனிதப்பிறவிகளுக்கு உணர்ச்சிகள் 

இருப்பதால், மனவருத்தம் ககாள்வது ஒருவவக உணர்ச்சி, அவ் 

வாஹற மகிழ்ச்சி, அன்பு, கவறுப்பு, ஒன்வறச் கசய்வதில் உவவக, 

ஹவகறான்வறச் கசய்வதில் கசப்பு, ஒருவவர விட மற்கறாருவவர 

மிகுதியாக விரும்புவது, கபாழுதுஹபாக்குகள், விருப்பின்வம என்று 

பல உள்ளன. இவவயவனத்தும் உணர்ச்சிவயச் ஹசர்ந்தவவஹய. 

சாதாரண மனிதர்கள் இதற்காகஹவ வாழுகிறார்கள். சாதகர் 

என்பவர் இவற்றினின்று ஹமகலழுந்து அதற்கப்பாலும் கடந்து 

கசல்பவர். ஆவகயால் இந்த அணுகுமுவறயில் விஷயங்கவள 

மதிப்பிடக் கூடாது. இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு வர ஹவண்டும். 

எனஹவ, உணர்ச்சிகளிலிருந்து எழும் எல்லாவித பற்றுதல்கவளயும் 

எளிதாக எடுத்துக் ககாள்ளப் பழகி, பின்னர் அவற்வற முழுவதும்  

துறந்து விட ஹவண்டும். ஆவசகள், காமம் மற்றும் அது 
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ஹபான்றவவகயல்லாம் மானிடப் பற்றுதல்கஹள. அவவ 

அவனத்வதயும் விட்டு விட ஹவண்டும். 

சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்தவாறு சாதவன புாியும்  மது 

சாதகர்கள் எல்ஹலாரும் பிக்ஷுக்களாகவும் பிக்ஷுணிகளாகவும் 

ஆகி விட ஹவண்டும் என்று  மது சாதவனமுவற கசால்ல 

வில்வல. இளம் சாதகர்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்வக இருக்கவும் 

ஹவண்டும். பின் இவத எப்படிக் வகயாளுவது?  மது சாதவன 

முவற ஹ ரடியாக உள்ளத்வதஹய வமயப்படுத்துகிறது என்று  ான் 

கசால்லியுள்ஹளன். உலகின் கபாருள் சார்ந்த  ன்வமகள் எவதயும் 

 ீங்கள் இழக்க ஹவண்டும் என்று அது கசால்லவில்வல. மாறாக, 

சாதாரண மக்களின் உலகாயத  ன்வமகளின் இவடஹய இருந்த 

வாறு உங்களுவடய ஷின்ஷிங்வகப் பதப்படுத்த ஹவண்டும். 

உண்வமயாக ஹமம்படுத்தப் படுவது உங்களுவடய ஷின்ஷிங் 

தான். பற்றுதவலத் துறப்பது உங்களுக்கு சாத்தியமானால் 

உங்களால் எவதயும் துறந்து விட முடியும்; கபாருளியல் சார்ந்த 

 ன்வமகவள விட்டுவிடச் கசான்னால் உங்களால் கட்டாயமாக 

விட்டுவிட முடியும். பற்றுதவல விட முடியவில்வலகயன்றால் 

எவதயுஹம உங்களால் விலக்க முடியாது. எனஹவ, சாதவனயின் 

உண்வமயான ஹ ாக்கம் உங்கள் இதயத்வதப் பண்படுத்துவஹத. 

மடாலயங்களில் கசய்யப்படும் சாதவனமுவறகள் பற்றுதவல  ீக்க 

ஹவண்டும் என்பதற்காக வலுக்கட்டாயமாக உங்கவள இவற்வறத் 

துறக்க வவக்கிறது. அது பற்றி உங்கவள  ிவனக்கஹவ விடாமல் 

முற்றிலுமாக அவற்வற மறுத்து விடச் கசய்கிறது. அப்படி ஒரு 

வழிமுவறவய அவர்கள் கவடப்பிடிக்கிறார்கள். ஆனால்  ீங்கள் 

அப்படிச் கசய்ய ஹவண்டுகமன்று  ாம் கூறவில்வல. உங்கள் 

கண்கணதிாில் கிடக்கும் கபாருள் சார்ந்த  ன்வமகவள கபாருட் 

படுத்தாமல் இருக்கச் கசால்லுகிஹறாம். இதனால்,  மது மார்க் 

கத்தில் சாதவனப் பயிற்சி கசய்து வருபவர்ககளல்லாம் திடம் 

கபற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்.  ாம் உங்கவள துறவியாக 

மாறச் கசால்லவில்வல.  மது இந்த தாஃபா மிகப் பரந்த அளவில் 

பரவ இருப்பதால் சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்தவாறு சாதவன 
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புாியும் சாதகர்கள் அவனவருஹம பாதித் துறவிகளாக ஆகி விடக் 

கூடாது. ஃபாலுன் தாஃபா பயிற்சியாளர்கள் எல்ஹலாருஹம அப்படி 

இருக்க அனுமதிக்க முடியாது. இந்தச் சாதவனவய ஹமற்ககாண்ட 

அவனவரும் இவ்வாறு  டந்து ககாள்ளக் ஹகாருகிஹறாம்:  ீங்கள் 

சாதவன கசய்து ககாண்டிருக்க, உங்கள் வாழ்க்வகத் துவண 

சாதவன கசய்யாமல் இருக்கக் கூடும். ஆனால்  ீங்கள் சாதவன 

வயக் காரணமாக்கி விவாகரத்து கசய்யக் கூடாது. அதாவது, 

இந்த விஷயத்வத  ாம் எளிதாக எடுத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும்; 

சாதாரண மக்கள் ககாடுக்கும் அளவுக்கு இவற்றுக்கு  ாம் முக்கியத் 

துவம் அளிக்கக் கூடாது. குறிப்பாக, இன்வறய சமூகத்தில் பாலியல் 

சுதந்திரம், பாலியல் இலக்கியம் என்ற கபயாில் உலவுபவவ 

மக்களின் வாழ்வில் இவடயூறு கசய்கின்றன. சிலருக்கு இதன் மீது 

அதிக ஈடுபாடு இருக்கிறது. சாதகர்கள் இவற்வற ஒரு கபாருட்டா 

கஹவ எடுத்துக் ககாள்ளக் கூடாது. 

உயர் ிவல கண்ஹணாட்டத்தின்படி சாதாரண மக்களின் 

சமுதாய வாழ்க்வக, அசுத்தமவடந்த பிரக்வஞஹய இல்லாமல், 

ஹசற்றில் விவளயாடுவவதப் ஹபான்றஹத. இந்த மண்ணுலகில் 

மக்கள் ஹசற்றில் அவளகிறார்கள். இவதக் காரணமாக்கி  ீங்கள் 

உங்கள் குடும்பத்தில் இவசஹகடு விவளவிக்கக் கூடாது என்று 

 ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். எனஹவ, இப்ஹபாவதய  ிவலயில் 

இவத  ீங்கள் எளிதாக எடுத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். இயல்பான, 

இவசவான மண வாழ்க்வகவய ஹமற்ககாள்ளுவஹத  ல்லது. 

எதிர்காலத்தில்,  ீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட படி ிவலவய அவடயும் 

ஹபாது அந்த  ிவலயில் ஹவறு வவகயான சூழ் ிவல உருவாகும். 

தற்ஹபாது இப்படிஹய இருந்து  ாம் கூறியுள்ளவத அனுசாித்து 

 டப்பது  லம். ஆனால், சமூகத்தில்  டப்பவதகயல்லாம்  ீங்கள் 

ஒரு ாளும் பின்பற்றக் கூடாது. அது எப்படி சாியாகும்? 

இங்கு ஹவகறாரு விஷயமும் உள்ளது.  மது சாதகர்களின் 

உடலில் ஆற்றல் மிகுந்துள்ளது என்பது கதாிந்த விஷயஹம. 

இப்ஹபாது இந்த பயிற்சி முகாமில், எண்பது முதல் கதாண்ணூறு 

சதவீதம் ஹபருக்கு ஹ ாய்கள்  ீங்குவது மட்டுமல்லாமல், 
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அவர்களுக்கு ஹகாங் கூட வளர உள்ளது. அதனால் உங்களுவடய 

உடல் மிக வலுவான சக்திவயப் கபற்றுள்ளது. உங்கள் ஹகாங்கும் 

தற்ஹபாதுள்ள உங்கள் ஷின்ஷிங்கும் சாியான விகிதத்தில் 

இல்வல. திடீகரன்று முன்ஹனற்றப் பட்டுள்ளதால் உங்கள் ஹகாங் 

தற்காலிகமாக அதிகாித்துள்ளது. இப்ஹபாது உங்கள் ஷின்ஷிங் 

அதற்ஹகற்றவாறு உயர்த்தப்பட்டு படிப்படியாக ஹகாங்  ிவலக்ஹகற்ற 

வாறு ஷின்ஷிங்கும் வளம் கபறும். கூடிய சீக்கிரத்திஹலஹய இந்த 

முன்ஹனற்றம் கிவடக்கும் என்று  ாம் உறுதியளிக்கிஹறாம்.  ாம் 

இவத உாிய காலத்திற்கு முன்னதாகஹவ கசய்திருக்கிஹறாம். சுருங்கச் 

கசான்னால், இப்ஹபாது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஆற்றல் வரப் 

கபற்றுள்ளது. இந்த ஆற்றல் கமய்யற வழியில் உருவாக்கப் 

பட்டதால் இது தூய கமய்யறமும் இன்னியல்பும் உவடயதா 

யுள்ளது. இங்ஹக கூடியுள்ள அவனவரும் சாந்தமும் கனிவும் கூடிய 

ஒரு சூழவல உணருவார்கள்.  ான் இந்த முவறயில் தான் 

என்வனப் பண்படுத்திக் ககாண்ஹடன், இவற்வற என்றும் என்னில் 

ககாண்டுள்ஹளன். இங்ஹக அமர்ந்திருப்பவர்ககளல்ஹலாரும் மனதில் 

எதிர்மவற எண்ணம் எதுவுமின்றி, இவசஹவாடு இருக்கிறீர்கள். 

புவக பிடிக்க ஹவண்டும் என்ற எண்ணம் கூட ஒருவருக்கும் இல்வல. 

வருங்காலத்தில்  ீங்களும்  மது மகா மார்க்கத்தின் (தாஃபாவின்) 

தகுதிக்ஹகற்ப  டக்க ஹவண்டும். உண்முக சாதவனயின் மூலம் 

 ீங்கள் வளர்த்துக் ககாள்ளும் ஹகாங்கும் இத்தவகயதாகஹவ இருக்க 

ஹவண்டும். கதாடர்ந்து அதிகாித்து வரும் உங்கள் ஹகாங் 

கசறிவினால், உடலிலிருந்து கவளிப்படும் அந்த ஹகாங் ஆற்றல், 

சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். அவ்வளவு சக்தியுடன் இல்லா 

விட்டாலும் கூட உங்கவளச் சுற்றியுள்ள வட்டத்தில் வரும் 

சாதாரண மனிதவர அது வசப்படுத்தும். அல்லது,  ீங்கள் வீட்டி 

லிருக்கும்ஹபாது மற்றவர் உங்களால் திருத்தப் படுவார். குடும்பத் 

தினரும் உங்களால் ஒழுங்கு படுத்தப் படுவார்கள். இது எப்படி? 

இதற்கு  ீங்கள் உங்கள் மனவதக் கூட உபஹயாகிக்க ஹவண்டாம். 

இந்தச் சூழலில் தூய இணக்கமும் கருவணயும் ஹ ாிய  ம்பிக்வக 

யும் இவணந்துள்ளது. ஆகஹவ மக்களால் தீயவற்வற  ிவனக்க 
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முடியாது, தீயவற்வறச் கசய்ய முடியாது. இதற்கு இத்தவகய 

விவளவு உண்டு. 

புத்த ஒளி எல்லா இடங்கவளயும் ஒளிரச் கசய்யும், எல்லா 

முரண்கவளயும் ஹ ராக்கும் என்று  ான் அன்று கசான்ஹனன். 

ஹவறு வவகயில் கசால்வதானால்,  ம் உடலிலிருந்து கவளிப்படும் 

சக்தி எல்லா முரண்பாடுகவளயும் ஹ ராக்க வல்லது. ஆகஹவ, 

இந்தச் சூழலின் விவளவினிவடஹய,  ீங்கள் இவவ பற்றி 

 ிவனக்காவிட்டால் உங்கள் முயற்சி இல்லாமஹலஹய உங்கள் 

வாழ்க்வகத் துவணவய  ீங்கள் கட்டுப்படுத்தி விடுவீர்கள். 

 ீங்கள் இது பற்றி எண்ணுவஹதா எண்ணப் ஹபாவஹதா இல்வல 

என்றிருந்தால் உங்கள் வாழ்க்வகத் துவணக்கும் அந்த எண்ணம் 

வராது. ஆனால் எப்ஹபாதுஹம அப்படிஹய தான் இருக்கும் என்று 

கசால்ல முடியாது. ஏகனன்றால் இன்வறய சூழ் ிவலயில் கதாவலக் 

காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பலவிதமான விஷயங்ககளல்லாம் 

ஒருவாின் இச்வசகவள எளிதாகத் தூண்டி விடக் கூடியவவ. 

ஆனால் கபாதுவாக, உங்களுக்கு இந்தக் கட்டுப்படுத்தும் வலிவம 

உண்டு. வருங்காலத்தில், உயர் ிவல சாதவனவய அவடந்ததும் 

 ான் கசால்லாமஹலஹய எப்படி  டந்து ககாள்ள ஹவண்டும் என்று 

உங்களுக்ஹக கதாியும். அதற்குள் ஹவறு வவகயான  ிவல 

ஏற்பட்டு இணக்கமுள்ள வாழ்க்வக  ிச்சயமாக ஏற்பட்டு விடும். 

எனஹவ  ீங்கள் இது பற்றி அதிகமாக கவவலப்படக் கூடாது. 

அளவுக்கதிகமாக ஒன்றில் அக்கவற காட்டுவதும் ஒரு பற்றுதல் 

தாஹன. கணவன், மவனவிக்கிவடயில் காமம் சார்ந்த பிரச்சிவன 

இருப்பதில்வல; ஆனால் இச்வச இருக்கிறது.  ீங்கள் அவத 

எளிதாக எடுத்துக் ககாண்டு, மனதிற்கு சாி என்று படுமளவில் 

இருந்தால் ஹபாதும். 

ஆக, காமம் சார்ந்த அரக்கர்களில் எந்த வவகவய ஒருவர் 

எதிர்ககாள்ள ஹவண்டியிருக்கும்? மனவத  ிச்சலமாக வவத்துக் 

ககாள்ள உங்களுக்குப் ஹபாதிய டிங் 88  திறன் இல்லாவிட்டால் 

                                                      
88
டிங்:  ிச்சலமான, விழிப்புணர்வுடன் கூடிய கவற்று மன ிவல. 
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உறக்கத்தின் ஹபாது அது உங்கள் கனவில் தவல காட்டும். 

தூக்கத்திஹலா அல்லது தியானத்தின் ஹபாஹதா திடீகரன்று அது 

ஹதான்றும்.  ீங்கள் ஓர் ஆணாக இருந்தால் உங்கள் முன் ஓர் அழகி 

ஹதான்றுவாள்.  ீங்கள் ஒரு கபண்ணாக இருந்தாஹலா உங்கள் 

கனவு  ாயகன் வந்து  ிற்பான். இவர்கள் ஆவடயின்றி இருப்பார் 

கள். உங்கள் மனம் அதில் லயித்து விட்டால்  ீங்கள் கிளர்ச்சியுற்று 

அவத ஓர் உண்வம  ிகழ்ச்சியாக்கி விடுவீர்கள். அவனவரும் 

ஹயாசித்துப் பாருங்கள்:  மது உண்முக சாதவனயில், உடலின் 

சாரமாகிய ஜீவ சத்து, ஆயுவள வளர்ப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப் 

படுகிறது.  ீங்கள் கிளர்ச்சியுற்று அவத வீணடிக்கலாகாது. அஹத 

சமயம், காமம் சார்ந்த பாீட்வசயிலும்  ீங்கள் ஹதறவில்வல. அவத 

எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? எனஹவ, ஒவ்கவாருவரும் இந்தப் 

பிரச்சிவனவய சந்திக்க ஹவண்டியிருக்கும் என்று  ான்  ிச்சயமாக 

கசால்லி விடுகிஹறன்.  ான் ஃபாவவ ஹபாதிக்கும் ஹபாஹத 

உங்களுவடய உள்ளங்களில் வலிவம மிக்ககதாரு சக்திவய 

பதித்து விடுகிஹறன். இந்த இடத்வத விட்டு கவளிஹய ஹபான 

துஹம, குறிப்பாக  ான் கசான்னவவ என்ன என்று உங்களால் 

 ிவனவு ககாள்ள முடியாமல் ஹபாகலாம். ஆனால்  ிஜமாக அந்தப் 

பிரச்சிவன உங்கள் முன் வரும் ஹபாது  ான் கசான்னது உங்கள் 

 ிவனவுக்கு வரும். எப்ஹபாதும், சாதகர்களாக உங்கவள பாவித்துக் 

ககாள்ளும் பட்சத்தில்,  ான் கசான்னது உாிய ஹ ரத்தில் 

 ிவனவுக்கு வரும், உங்கவளக் கட்டுப்படுத்திக் ககாள்ளவும் 

முடியும்.  ீங்கள் அப்ஹபாது அந்தப் பாீட்வசயிலும் ஹதறி 

விடுவீர்கள். முதல்முவற  ீங்கள் பாீட்வசயில் தவறி விட்டால் 

மறுமுவற ஹதறுவது கடினமாகி விடும். ஆனால் இப்படியும் 

 டக்கலாம்: முதல் முவற பாீட்வசயில் தவறி விட்டால், விழித் 

கதழுந்ததும் கழிவிரக்கம் ககாண்டு மனம் ஹவதவனப்படுமானால் 

அந்த மனப்பான்வமயும் மன ிவலயும் அது பற்றிய எண்ணங் 

கவள  ிவல  ிறுத்த உதவும். அடுத்த ஹசாதவனயின் ஹபாது 

தன்வனக் கட்டுப்படுத்திக் ககாண்டு உங்களால் ஹதறி விட 
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முடியும். ஹசாதவனயில் தவறியதற்கு வருந்தவில்வலயானால் 

பின்னர் ஹதறுவது கடினம். 

இது ஹபான்ற இவடயூறு அரக்கர்களாலும் வரும், அல்லது 

ஒன்வற மற்கறான்றாக மாற்றிச் ஹசாதிக்கும் ஆசானால் வரும். 

இரண்டு வடிவிலும் இந்த ஹசாதவன உண்டு. ஏகனனில், 

ஒவ்கவாருவரும் இந்தப் பாீட்வசயில் ஹதறியாக ஹவண்டும்.  ாம் 

சாதாரண மனித  ிவலயிலிருந்து தான் உண்முக சாதவனவயத் 

கதாடங்குகிஹறாம். முதல் ஹசாதவன இதுதான், எல்ஹலாரும் 

இதற்கு உட்பட்ஹட ஆக ஹவண்டும். ஓர் உதாரணம் கசால்கிஹறன்: 

 ான் வூ ானி89ல் உவர  ிகழ்த்திக் ககாண்டிருந்த ஹபாது முப்பது 

வயதான இளம் சாதகர் அங்கு இருந்தார்.  ான் இந்த உவரவய 

முடித்தவுடன் அவர் வீடு திரும்பிய பின் தியானத்தில் அமர்ந்தார். 

அமர்ந்த உடஹனஹய டிங்  ிவலவய எட்டி விட்டார். அப்ஹபாது 

அமிதாப புத்தர் ஒருபுறத்திலும் லாகவாத்ஸு மறுபுறத்திலுமாகத் 

ஹதான்றுவவத அவர் கண்டார். இப்படித் தான் தன்னுவடய 

அனுபவக் குறிப்பில் அவர் எழுதியிருந்தார். ஹதான்றியதுஹம அவர் 

கள் இவவரப் பார்த்தார்கள், எதுவுஹம ஹபசாமல் பின்னர் மவறந்து 

விட்டனர். அதன் பிறகு அவஹலாகிஹதசுவர ஹபாதிசத்துவர் வகயில் 

ஒரு குவவளயுடன் ஹதான்றினார். அந்தக் குவவளயிலிருந்து 

கவண்ணிறப் புவக கவளி வந்து ககாண்டிருந்தது. இந்த சாதகர் 

எல்லாவற்வறயும் கதளிவாகக் கண்டு மகிழ்ந்தவாறு உட்கார்ந்தி 

ருந்தார். திடீகரன்று அந்த கவண்புவக சில அழகிய கபண்களாக 

மாறியது.  இந்த அழகியர், பறக்கும் இயல்புவடய வசீகரமான 

ஹமலுலக மகளிர். இவர்கள் மிக  ளினமாக இவர் எதிஹர 

 டனமாடத் கதாடங்கினார்கள். “ ான் இங்கு சாதவன கசய்வ 

வதப் பார்த்து மகிழ்ந்து அவஹலாகிஹதசுவர ஹபாதிசத்துவர் எனக்கு 

கவகுமதியாக இந்த மகளிவர  டனமாட அனுப்பியுள்ளார்” என்று 

இவர்  ிவனத்தார். இப்படி அவர் மகிழ்ந்து ககாண்டிருந்த ஹபாஹத 

அந்தப் கபண்கள் பிறந்த ஹமனியராகி இவவர ஹ ாக்கி வந்து 

                                                      
89
வூ ான்: சீனாவின்  ுகபய் மா ிலத்தின் தவல கர். 
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பலவிதமான ஹசட்வடகள் கசய்யத் கதாடங்கினர். இவவரத் 

தீண்டவும் அவணக்கவும் முற்பட்டனர். இவருவடய ஷின்ஷிங் 

உடஹன ஹமஹலாங்கியது. உடஹன அவர் கலவரமவடந்தார். “ ான் 

சாதாரண மனிதன் அல்ல,  ான் ஒரு சாதகன். என்னிடம்  ீங்கள் 

இவ்வாறு  டந்து ககாள்ளக் கூடாது.  ான் ஒரு ஃபாலுன் தாஃபா 

சாதகன்,” என்ற எண்ணம் அக்கணஹம உதித்தது. இப்படி அவர் 

எண்ணியதுஹம எல்லாஹம உடஹன மவறந்து விட்டது. பிறகு 

அமிதாப புத்தரும் லாகவாத்ஸுவும் மீண்டும் ஹதான்றினர். 

லாகவாத்ஸு இந்த சாதகவரச் சுட்டி காட்டி அமிதாப புத்தாிடம் 

சிாித்தவாஹற, “இந்தச் சிறுவன் ஹபாதவனக்கு ஏற்றவன் தான்” 

என்றார். அதாவது, இவர் தகுதியுள்ள  ல்ல மாணாக்கர் என்று 

அர்த்தம். 

வரலாறு கதாட்டு, அல்லது உயர் பாிமாணங்களின் ஹ ாக்கில், 

ஒருவாின் ஆவச, காமம் பற்றிய  ிவலப்பாடு தான் ஒருவரால் 

உண்முக சாதவன புாிய இயலுமா என்பவத  ிர்ணயிப்பதில் 

இன்றியவமயாத பங்கு வகிக்கிறது. ஆகஹவ, உண்வமயிஹலஹய 

இவ்விஷயங்களில்  ீங்கள் விலகிய ஹ ாக்குடன் இருக்க ஹவண்டும். 

எனினும் சாதாரண மக்களிவடஹய சாதவன கசய்வதால் முற்றிலு 

மாக இவற்வற விட்டு விட ஹவண்டும் என்று  ாம் கசால்ல 

வில்வல. தற்ஹபாவதய  ிவலயில், இவதப் கபாிது படுத்தாமல் 

எளிதாக எடுத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். முன்பிருந்தது ஹபால் இனி 

 ீங்கள் வாழ்க்வக  டத்துவது கூடாது. இவ்வாறு சாதகாின் 

தரத்திஹலஹய இருக்க ஹவண்டும். சாதவனயில் எப்ஹபாகதல்லாம் 

பலவிதமான இவடயூறுகள் ஹதான்றுகின்றனஹவா அப்ஹபாகதல்லாம் 

அவற்றுக்கான காரணங்கவள உங்களுக்கு உள்ஹளஹய ஆராய்ந்து 

பார்க்க ஹவண்டும். இன்னமும் வகவிடாத பற்றுதல்கள் எவவ 

என்று அறிய ஹவண்டும். 
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தனது மனதிலிருந்ஹத எழும் தீயசக்தியால் 

இவடயூறு 

 ம் “மனதிலிருந்ஹத எழும் தீயசக்தியால் இவடயூறு” என்றால் 

என்ன? மனித உடலுக்கு ஒவ்கவாரு  ிவலயின் பாிமாணத்திலும் 

ஒரு கபௌதிக களம் உள்ளது. ஒரு குறிப்பிட்ட பாிமாணத்தினுள்  

பிரபஞ்சத்திலுள்ள அவனத்துஹம உங்கள் பாிமாணத்தின் களத்தில் 

ஒரு  ிழல் ஹபால் பிரதிபலிக்கிறது.  ிழல் ஹபால் இருந்தாலும் 

அவவயும் சடப்கபாருள் சார்ந்தவவஹய. உங்களுவடய பாிமாணத் 

திற்குட்பட்ட களத்தில்  ிகழ்பவவ எல்லாஹம உங்கள் மூவளயின் 

எண்ணங்களின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவவ. அதாவது, உங்கள் 

மனவத உபஹயாகிக்காமல், திவ்வியக் கண்ணினால் அவமதியாகப் 

பார்ப்பீர்களானால்  ீங்கள் பார்ப்பவவ உண்வமயானதாக இருக்கும். 

சிறிஹதனும் மனதால்  ிவனக்க ஆரம்பித்து விட்டால்,  ீங்கள் 

பார்ப்பவவ கபாய்யாகும். இதுதான்  ம் மனதிலிருந்ஹத எழும் 

தீயசக்தியால் இவடயூறு அல்லது “மனமுவனப்பினால் உண்டா 

கும் உருமாற்றம்”. சில சாதகர்கள் தம்வம சாதகர்களாகக் கருதா 

மல், சாதகர்களுக்குாிய முவறயில்  டந்து ககாள்ளாததால் 

ஏற்படுவது இது. அசாதாரண ஆற்றல்களில்  ாட்டமும், சில 

அற்பத்திறன்களில் பற்றுதலும் ககாண்டிருப்பார்கள் அல்லது 

ஹவற்று பாிமாணங்களில் ஹகட்கும் சிலவற்வறச் கசவிமடுப்பார் 

கள். இதுஹபான்ற ஈடுபாடுகள் இவர்களுக்கு இருக்கும். இத்தவக 

யவர்களுக்குத் தான் சுலபத்தில் இந்த இவடயூறு ஏற்படுகிறது. 

இவர்களுவடய  ிவலயும் கீஹழ இறங்கி விடுகிறது. சாதவனயில் 

எவ்வளவு தூரம் முன்னுக்கு வந்திருந்த ஹபாதிலும் இந்த 

பிரச்சிவன ஏற்பட்டு விட்டால் இவர்கள் ஹமலிருந்து சறுக்கி 

அடிமட்டத்திற்கு வந்து விடுவார்கள், இறுதியில் அழிவு தான். 

மிகவும் கவவலக்குாிய விஷயம் இது. ஹவறு விதமான பிரச்சிவன 

களில் ஷின்ஷிங் ஹசாதவனகயான்றில் தவறி விட்டால் பின்னர் 

வீழ்ச்சியிலிருந்து எழுந்து மீண்டும் முயன்று, சாதவனவயத் 

கதாடர முடியும். ஆனால் தன் மனதிலிருந்ஹத எழும் தீய சக்தியால் 
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இவடயூறு ஹ ாிடுமானால் இந்த  பாின் வாழ்க்வக  ாசமாகி 

விடும். குறிப்பாக, சில  ிவலகளில் திவ்வியக் கண் திறக்கப்பட்ட 

சாதகர்களுக்கு இந்தப் பிரச்சிவன எளிதாக எழக் கூடும். ஹமலும் 

சிலருக்கு எப்ஹபாதும் அயல் உலகச் சங்ஹகதங்கள் உணர்வில் 

குறுக்கிட்டு இவடயூறு கசய்கின்றன. அயல் உலகச் சங்ஹகதங் 

களில் கசால்லப் பட்டவவ என்னவாக இருந்தாலும் அவர்கள் 

அவற்வற  ம்பி விடுவார்கள். இப்படியும் பிரச்சிவன எழக் கூடும். 

எனஹவ, திவ்வியக் கண் திறந்துள்ள உங்களில் சிலருக்கு இது 

ஹபான்ற பல வவக சங்ஹகதங்கள் குறுக்கிட்டு இவடயூறு கசய்யும். 

ஓர் உதாரணம் தருகிஹறன்: சாதவனயில் ஒரு கீழ் ிவலயில் 

உள்ளவர்களால் மனவதத் தடுமாற விடாமல் வவத்துக் ககாள்வது 

மிகக் கடினம். உங்கள் ஆசானின் உண்வம உருவம் எப்படி 

இருக்கும் என்பது உங்களுக்குத் கதளிவாகத் கதாியாமலிருக்கலாம். 

ஒரு ாள் திடீகரன்று கபாிய உயரமான அமரப் பிறவிகயாருவர் 

உங்கள் முன் ஹதான்றுவார். உங்களிடம் அவர் சில இன்கமாழி 

கவள உதிர்ப்பார், உங்களுக்குச் சில ஹபாதவனகவளயும் கசய்வார். 

அவத  ீங்கள் ஏற்றுக் ககாண்டு விட்டால் உங்கள் ஹகாங் குளறு 

படியாகும்.  ீங்கள் மகிழ்ந்து அவவர உங்கள் ஆசானாக ஏற்றுக் 

ககாண்டு விட்டீர்களானால் அவருடஹன கசல்வீர்கள். ஆனால் 

அவர் இன்னும் பக்குவ  ிவல அவடயாதவராயிருப்பார். அந்த 

ஹவறு பாிமாணத்தில் அவரது உருவம் கபாிதாகஹவா சிறியதா 

கஹவா மாற முடியும். இவதக் கண் முன்னால் கண்ட  ீங்கள் 

அவருவடய க டிய உருவவக் கண்டு கிளர்ச்சி அவடவீர்கள். 

இந்த கிளர்ச்சியினால் அவருவடய ஹபாதவனவய  ீங்கள் ஏற்பீர்க 

ளல்லவா? சாிவர  டந்து ககாள்ளத் கதாியாத சாதகவரக் காப்பாற் 

றுவது மிகக் கடினம். அவர் எளிதில் தன்வனக் ககடுத்துக் 

ககாள்ளக் கூடும். விண்ணுலகப் பிறவிகள் எல்ஹலாரும் அமரர்கள் 

தான், ஆனாலும் அவர்களும் பாிபக்குவ  ிவலவய அவடயாத 

வர்கஹள, அவர்களும் சம்சாரம் என்னும் சுழலில் அகப்பட்டுக் 

ககாண்டவர்கஹள.  ீங்கள் தற்கசயலாக அவவர ஆசானாக 

ஏற்றுக் ககாண்டு பின்கதாடர்ந்தால் அவர் உங்கவள எங்ஹக 
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இட்டுச் கசல்வார்? அவராஹலஹய பாிபக்குவ  ிவலவய அவடய 

முடியவில்வல. உங்கள் சாதவன வீணாகி விடாதா? உங்கள் 

ஹகாங்கும் கவடசியில் குளறுபடியாகி விடும். மனவத தடுமாறா 

மல் வவத்திருப்பது மிகக் கடினம். இது மிகவும் தீவிரமான 

பிரச்சிவன என்று உங்கள் அவனவருக்கும் கசால்லி வவக்கிஹறன். 

இந்தப் பிரச்சிவன உங்களில் பலருக்கு பின்னால் வரக் கூடும். 

 ான் உங்களுக்கு ஃபா ஹபாதித்திருக்கிஹறன்: சாியாக  டந்து 

ககாள்வது உங்கள் கபாறுப்பு தான்.  ான் இப்ஹபாது கசான்னது 

பல்ஹவறு சூழ் ிவலகளில் ஒன்று. ஹவறு சாதவன முவறகளின் 

ஞானியவரக் கண்டால் மனவத  ிவல தடுமாற விடாதீர்கள். 

புத்தஹரா, டாஹவா, அமரஹரா அல்லது அரக்கஹரா உங்கள் 

இதயத்வத அவர்கள் அவசக்கக் கூடாது. இத்தவகய  ியமத்வதக் 

கவடப்பிடித்து வந்தால்  ீங்கள் கவற்றி காண்பது  ிச்சயம். 

ஹவறு வவககளிலும் தன் மனதிலிருந்து எழும் தீயசக்தியால் 

குறுக்கீடு எழலாம். இறந்து ஹபான உங்கள் உறவினர் ஒருவர் 

இவடயூறு கசய்யலாம். இந்த  பர் கண் கலங்கி எவதஹயா 

ஒன்வறச் கசய்யச் கசால்லி ஹவண்டுவார். இதுஹபால எத்தவனஹயா 

 டக்கலாம். உங்கள் மனம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்குமா? 

உங்களுவடய ஒரு குழந்வத ஹமல்  ீங்கள் மிகுந்த அன்புடன் 

இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் கபற்ஹறார் மீது பாசத்துடன் இருக்க 

லாம். கபற்ஹறார் இறந்து விட்டிருக்கலாம். பின்பு சில விஷயங் 

கவளச் கசய்யும்படி உங்கவள அவர்கள் ஹகட்கக் கூடும் ... 

அவவகயல்லாம்  ீங்கள் கசய்யக் கூடாதவவயாக இருக்கலாம். 

அவத  ீங்கள் கசய்து விட்டால் ஹகடு தான் விவளயும். ஒரு 

சாதகராக இருப்பது மிகவும் கடினம் தான். புத்த மதஹம ஒரு 

குழப்பத்திலிருப்பதாகச் கசால்லுகிறார்கள். அது கன்ஃபியூஷிய 

மதத்திலிருந்து ககாள்வககள் சிலவற்வற எடுத்துக் ககாண்டி 

ருக்கிறது. கபற்ஹறார்களுக்கு மாியாவத கசலுத்த ஹவண்டும், 

குழந்வதகளிடம் அன்பாயிருக்க ஹவண்டும் என்பன ஹபான்ற சில 

ககாள்வககள். இவவகயல்லாம் புத்த மதத்தில் இருக்கவில்வல. 

இதற்கு அர்த்தம் என்ன? ஒருவருவடய உண்வமயான உயிர் 
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அவருவடய மூல ஆன்மா தான். இந்த மூல ஆன்மாவவப் கபற்கற 

டுத்தவஹர உண்வமயான அன்வன. சம்சார சுழற்சியில், பல 

பிறவிகளில், உங்களுக்கு எத்தவனஹயா தாய்மார்கள் இருந்திருப் 

பார்கள், அவர்களுள் மானிட தாய்களும் இருந்திருக்கலாம், 

மானிடரல்லாதவர்களும் இருந்திருக்கலாம், எண்ணிறந்த பல தாய் 

மார்கள் இருந்திருப்பார்கள். அது ஹபாலஹவ, உங்களுவடய பல 

பிறவிகளில் உங்களுக்கு எத்தவன மகன்கஹளா, மகள்கஹளா! 

உங்கள் தாய் யார்? மகன் யார்? மகள் யார்? இறந்த பிறகு 

யாருக்குத் கதாியும்? அப்படியிருந்தும்  ாம் பிறருக்குப் பட்ட 

கடவனச் கசலுத்த ஹவண்டியதாக உள்ளது. மானிடர்கள் பிரவம 

யில் உழலுகிறார்கள், அவர்களால் இவற்றிலிருந்து விடுபடஹவ 

இயலாமலிருக்கிறார்கள். சிலரால் தமது மகன்கள், மகள்களிடம் 

உள்ள பற்வற விடஹவ முடியாது. அவர்கள் அற்புதமானவர்கள் 

என்பார்கள். ஒரு ாள் அவர்கள் மவறந்து ஹபாவார்கள். தன் தாய் 

எவ்வளவு  ல்லவள் என்பவதச் கசால்லுவார்கள். பிறகு அவளும் 

இறந்து ஹபாவாள். இந்த  பர் துயரம் தாளாமல் வாழ் ாள் 

முழுவவதயும் அவள்  ிவனவிஹலஹய கழிப்பார்.  ிவனத்துப் 

பாருங்கஹளன், இவர்கள் உங்கவள வவதப்பதற்குத் தாஹன இங்கு 

இருக்கிறார்கள்? உங்கவள ஒரு  ல்ல வாழ்க்வக வாழ விடாமல் 

இருப்பது தான் அவர்கள் பங்காக அவமந்துள்ளது. 

சாதாரண மக்களுக்கு இது கதாியாமலிருக்கலாம்.  ீங்கள் 

இதிஹலஹய பற்றுக் ககாண்டிருந்தால் உங்களால் சாதவன 

கசய்யஹவ முடியாது. ஆகஹவ தான் புத்த மதத்தில் அவவ 

கயல்லாம் இல்வல. சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்று  ீங்கள் 

விரும்பினால் மானிட உணர்ச்சிகள் அவனத்வதயும் ஒழித்து விட 

ஹவண்டும். சாதாரண மனித சமுதாயத்தினிவடஹய சாதவன 

கசய்யும் ஹபாது கபற்ஹறார்கவள மதிக்கத் தான் ஹவண்டும், 

குழந்வதகளுக்குக் கல்வி அளிக்கத் தான் ஹவண்டும். எந்தச் 

சூழ் ிவலயிலும்  ாம் பிறாிடம்  ல்ல தன்வமயுடன், கனிவாக 

இருக்க ஹவண்டும், குடும்பத்தினாிடமும் தான். எல்ஹலாாிடமும் 

ஒஹர மாதிாியாக  டந்து ககாள்ள ஹவண்டும். கபற்ஹறாவரயும் 
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குழந்வதகவளயும்  ல்லவிதமாக  டத்த ஹவண்டும், எந்த விஷயத் 

திலும் பிறர்  லவனக் கருத்தில் ககாள்ள ஹவண்டும். இத்தவகய 

இதயம் தான் தன்னலமற்றது, கனிவும்  ல்லிணக்கமும் ககாண்டது. 

உணர்ச்சி வசப்படுவது என்பது சாதாரண மக்கவளச் ஹசர்ந்தது, 

சாதாரண மக்கள் இதற்காகஹவ வாழுகிறார்கள். 

சாியானபடி  டந்து ககாள்ளாமல் இருப்பதால் பலருக்கு 

சாதவனயில் இடர்ப்பாடுகள் வருகின்றன. ஒரு புத்தர் தன்னிடம் 

எவதஹயா கூறியதாக ஒருவர் கசால்லலாம். உங்கள் உயிருக்கு 

ஆபத்து ஹ ரவிருந்து அதிலிருந்து மீள்வதற்கு ஒருவர் வழி கசால் 

வதாக இருந்தாலன்றி, மற்ற எதுவும் தவறானஹத. உங்களுக்கு ஒரு 

ஹசாதவன இன்று ஹ ாிடுகமன்ஹறா, ஒரு  ிகழ்வவ எப்படி 

தவிர்ப்பது என்ஹறா அல்லது லாட்டாிச் சீட்டின் முதல் பாிசு 

எண்வணத் கதாிவிப்பதாகஹவா, சாதாரண மனித சமூகத்தில் 

 ன்வமகவள அவடய வழிகாட்டுஹவன் என்ஹறா கசால்பவர்கள் 

எல்லாம் அரக்கர்கஹள.  ீங்கள் எப்ஹபாதும் சாதாரண மக்களி 

வடஹய உங்கள் காாியத்வத  டத்திக் ககாண்டு, ஹசாதவனகளில் 

ஹதறி வராமல் இருந்தால் உங்களால் முன்ஹனற்றமவடயஹவ 

முடியாது. சாதாரண மக்களிவடஹய ஒரு பிரச்சிவனயும் இல்லாமல் 

சுகமாக வாழ்ந்து வந்தால்  ீங்கள் சாதவன கசய்வகதப்படி? 

உங்கள் கர்மம் எப்படி உருமாறும்? உங்கள் ஷின்ஷிங்வக 

ஹமம்படுத்தி உங்கள் கர்மத்வத உருமாற்றுவதற்கான சூழ் ிவல 

எப்படி உருவாகும்? ஒவ்கவாருவரும் இதவன மனதில் ககாள்ள 

ஹவண்டும். ஓர் அரக்கன் உங்கவள வானளாவப் புகழலாம், 

உங்கள்  ிவல மிகவும் உயர்ந்துள்ளகதன்று கசால்லலாம்,  ீங்கள் 

ஒரு கபாிய புத்தர், ஒரு கபாிய டாவ்,  ீங்கள் அற்புதமானவர் 

என்று தான்  ிவனப்பதாகக் கூறலாம். எல்லாஹம ஏமாற்று தான். 

உண்வமயாக உயர் ிவலகளில் சாதவன புாியும்  ீங்கள் எல்லா 

வவகயான பற்றுதல்கவளயும் விட்டு விட ஹவண்டும். இது 

ஹபான்ற பிரச்சிவனகள் வரும் ஹபாது மிகவும் கவனமாக இருக்க 

ஹவண்டும்! 
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உண்முக சாதவனயின் ஹபாது உங்களுவடய திவ்வியக் கண் 

திறக்கும். திவ்வியக் கண் திறந்த  ிவலயில் சாதவனயில் பல்ஹவறு 

இடர்ப்பாடுகள் சாதகருக்கு ஏற்படும். திவ்வியக் கண் திறவாத 

 ிவலயிலும் இடர்கள் உண்டாகும். எப்படி இருந்தாலும் சாதவன 

கசய்வது எளிஹத அல்ல, திவ்வியக் கண் திறந்ததும் அஹ க 

சங்ஹகதங்கள் குறுக்கிடும் ஹபாது சாிவர  டந்து ககாள்வது மிகக் 

கடினமாக இருக்கும். ஹவறு பாிமாணங்களில், எல்லாஹம கண்வணப் 

பறிக்கும் அழகுடன், ஹ ர்த்தியாக இருக்கும். இவவகயல்லாம் 

உங்கள் மனவத மயக்கக் கூடும். அதற்கு  ீங்கள் இடம் ககாடுத்து 

விட்டீர்களானால் அந்தக் குறுக்கீட்டில் சிக்கிக் ககாள்வீர்கள், 

உங்கள் ஹகாங் குளறுபடியாகி விடும். இப்படித் தான் சாதாரண 

மாக  டக்கிறது. ஆகஹவ, தன் மனதிலிருந்து எழும் தீய சக்தியால் 

ஏற்படும் இவடயூறுகளில் ஒருவரால் தன்வனக் கட்டுப்படுத்திக் 

ககாள்ள இயலாது ஹபானால் இம்மாதிாி ஒரு சூழ் ிவல ஏற்பட 

லாம். உதாரணமாக, ஒருவருக்கு ஒரு ககட்ட எண்ணம் உதிக்கு 

மானால் மிகவும் ஆபத்தாகி விடும். ஒருவருக்கு திவ்வியக் கண் ஒரு 

 ாள் திறந்து, அவரால் அவனத்வதயும் கதளிவாக பார்க்க 

முடிகிறது. அவர்  ிவனப்பார்: “இந்தப் பயிற்சிக்கூடத்தில் என்னு 

வடய திவ்வியக் கண் தான்  ன்றாகத் திறந்துள்ளது.  ான் ஓர் 

அசாதாரண மனிதஹனா? ஆசான் லீ யின் ஃபாலுன் தாஃபாவவ 

எல்ஹலாவரயும் விட  ான் மிக  ன்றாகக் கற்றுள்ஹளன்.  ான் 

சாதாரண மனிதன் இல்வல ஹபாலும்.” இந்த எண்ணஹம தவறா 

னது. அவர்  ிவனக்கிறார்: “ ான் ஒரு புத்தர் ஹபாலும். எங்ஹக 

பார்க்கலாம்” அவர் தன்வனப் பார்த்துக் ககாள்கிறார். அவர் 

தன்வன ஒரு புத்தராகஹவ காண்கிறார். இது எப்படி? ஏகனன் 

றால், அவர் உடவலச் சூழ்ந்துள்ள பாிமாணத்தின் களத்தில் 

உள்ளவவ எல்லாஹம அவருவடய மனதின் எண்ணங்களுக்ஹகற்ப 

உருமாறும். “மன முவனப்பினால் உண்டாகும் உருமாற்றம்” 

என்பது இதுதான். 

பிரபஞ்சத்திலிருந்து பிரதிபலிப்பவவ எல்லாஹம ஒருவாின் 

எண்ணங்களுக்ஹகற்ப உருமாறுகிறது. ஒருவருவடய மனதின் 
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கட்டவளக்கு ஏற்பஹவ அவருவடய பாிமாணத்தின் களத்தில் 

அவனத்தும் ஹதான்றுகின்றன. பிரதிபலிக்கும் பிம்பங்களும் அப்ப 

டிஹய, அவவயும் சடப்கபாருளால் ஆனவவஹய. இந்த  பர் 

 ிவனக்கிறார்: “ ான் ஒரு புத்தர் ஹபாலும்,  ான் அணிந்து 

ககாண்டிருப்பது கூட புத்தாின் உவட தாஹனா.” அவர் தன்வனப் 

பார்த்துக் ககாள்கிறார், தான் அணிந்திருப்பது புத்தாின் உவடஹய 

தான் என்று காண்கிறார். “உண்வமயாகஹவ  ான் புத்தர் தான்.” 

அவர் கிளர்ச்சியுறுகிறார். “ ான் கவறும் சிறிய புத்தர் அல்ல 

ஹபாலும்.” மறுபடியும் தன்வனப் பார்த்தால் கபாிய புத்தராகத் 

கதாிகிறது. “ஒருஹவவள  ான் லீஹ ாங்ஜுவவ விடவும் 

கபாியவஹனா” என்கிறார். மீண்டும் தன்வன ஹ ாக்கியபடி, “அஹட, 

 ான் லீஹ ாங்ஜுவவ விடவும் கபாியவஹன.” சிலர் இவற்வற 

கயல்லாம் காதாஹலஹய ஹகட்பார்கள். ஓர் அரக்கன் இவடபுகுந்து 

கசால்லுகிறான், “ ீ லீஹ ாங்ஜுவவ விடவும் கபாியவன், மிக 

மிகப் கபாியவன்.” அவர் இவத  ம்பி விடுவார். இனிஹமல் எப்படி 

சாதவன புாியப் ஹபாகிஹறாம் என்பது பற்றி  ீங்கள்  ிவனத்துப் 

பார்ப்பதுண்டா? சாதவன தான் எப்ஹபாதாவது கசய்ததுண்டா? 

உங்களுக்கு சாதவன மார்க்கத்வதக் கற்பித்தது யார்? தமது 

வாழ்வுப் பணிவய முன்னிட்டு ஓர் உண்வமயான புத்தர் இங்ஹக 

இறங்கி வந்தாலும் அவரும் கூட கதாடக்கத்திலிருந்ஹத சாதவன 

பயில ஹவண்டும். அவருவடய கசாந்த ஹகாங் அவருக்கு அளிக்கப் 

பட மாட்டாது. மற்றவர்கவள விட அவர் விவரவில் சாதவனயில் 

முன்ஹனறி விடுவார், அவ்வளஹவ. எனஹவ, இந்தப் பிரச்சிவன 

எழுமானால் இந்த  பருக்கு இதிலிருந்து கவளிஹய வருவது 

மிகவும் கடினம் தான். இத்தவகய பற்றுதல் வந்த பிறகு இவர் 

எவதயும் கசால்லத் துணிவார், “ ாஹன ஒரு புத்தர் தான், ஹவறு 

யாாிடமும்  ீங்கள் கற்றுக் ககாள்ள ஹவண்டியதில்வல.  ான் ஒரு 

புத்தர், ஆகஹவ  ாஹன  ீங்கள் என்ன கசய்ய ஹவண்டும் என்பவதச் 

கசால்லுகிஹறன்.” அவர் இவ்வாறு ஆரம்பித்து விடுவார். 

சாங்சுன்னில் இது ஹபான்ற ஒருவர் உண்டு அல்லவா? 

ஆரம்பத்தில் மிக  ல்லவராகஹவ இருந்தார். பின்னர் இது 
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ஹபாகலல்லாம் கசய்ய ஆரம்பித்து விட்டார். தாம் ஒரு புத்தர் 

என்ஹற அவர்  ிவனத்து விட்டார். கவடசியில் தன்வன எல்ஹலா 

வரயும் விட உயர்வாக  ிவனக்க ஆரம்பித்து விட்டார். அவருக் 

கிருந்த பற்றுதல் காரணமாகவும் தன்வனக் கட்டுப்படுத்திக் 

ககாள்ள இயலாததாலுஹம இத்தவகய  ிவலக்கு அவர் ஆளானார். 

இம்மாதிாி ஏன்  ிகழ்கிறது? அகக் காட்சி எதுவாக இருந்தாலும் 

அவத புறக்கணித்து விட ஹவண்டும் என்று புத்தமதம் ஹபாதிக் 

கிறது. அது தீய சக்தியின் மாயக் காட்சி தான், அவத கபாருட் 

படுத்தாமல் தியானத்தில் ஆழ்ந்து சாதவனயில் முன்ஹனற 

ஹவண்டும் என்று அது ஹபாதிக்கிறது. இப்படி காண்பவதயும் 

அதில் பற்றுதல் வருவவதயும் அது ஏன் தவட கசய்கிறது? இந்தப் 

பிரச்சிவனவயத் தவிர்க்கும் முன்கனச்சாிக்வக அது. புத்தமத 

சாதவன முவறயில் சாதவனக்கு வலுச்ஹசர்க்கும் வழிகள் கிவடயாது. 

இந்த குறுக்கீடுகவளத் தவிர்ப்பதற்கு கபௌத்த நூல்களில் 

வழிகாட்டுதல் ஏதும் இல்வல. சாக்கியமுனி அந் ாட்களில் இந்த 

தர்மத்வதப் ஹபாதிக்கவில்வல. மன முவனப்பால் ஏற்படும் 

உருமாற்றம் அல்லது தன் மனதிலிருந்ஹத எழும் இந்த தீயசக்தி 

குறுக்கீட்வடத் தவிர்ப்பதற்காக, சாதவனயின் ஹபாது காணப்படும் 

காட்சிகள் எல்லாஹம தீய சக்திகளின் மாயக் காட்சிகள் என்று 

கசால்லி விட்டார். ஆக, இதில் பற்றுதல் வந்து விட்டால் தீய 

சக்திகளின் மாயக் காட்சியில் சிக்குவதில் தான் முடியும். 

இதிலிருந்து விலகி  ிற்பது மிகவும் கடினம். இவத சாியாக எதிர் 

ககாள்ளவில்வலகயன்றால் சாதகருக்கு அழிவு தான், அவர் தீய 

மார்க்கத்திஹலஹய கசல்லுவார். அந்த  பர் தன்வன புத்தர் என்று 

கசால்லிக் ககாண்டதாஹலஹய அவர் தீய சக்திக்கு உள்ளாகி 

விட்டார். இறுதியில் ஆவிகள் அவவர ஆட்ககாள்ளலாம் அல்லது 

ஹவறு ஏஹதனும் ஹ ர்ந்து அவர் அழியலாம். அவர் இதயத்திலும் 

ஒழுக்கம் தவறி முற்றிலும் வீழ்ந்து விடுவார். இது ஹபால் பலர் 

உண்டு. இங்ஹகயுள்ள சிலர் கூட தங்கவளப் பற்றி உயர்வாக 

 ிவனத்துக் ககாண்டுள்ளார்கள், அவர்கள் ஹபசும் ஹதாரவணஹய 

ஹவறாக உள்ளது. தன்வனப் பற்றி அறிய முயல்வது கூட புத்த 
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மதத்தில் விலக்காகக் கருதப்படுகிறது. இப்ஹபாது  ான் கூறியது 

தீய சக்திக் குறுக்கீட்டின் ஒரு வவகயான “தன் மனதிலிருந்ஹத 

எழும் தீயசக்தியால் இவடயூறு” அல்லது “மன முவனப்பினால் 

உண்டாகும் உருமாற்றம்” எனப்படுவது. கபய்ஜிங்கிலும் மற்ற சில 

பகுதிகளிலும் இது ஹபான்ற சில பயிற்சியாளர்கள் உண்டு. இவர் 

களால் மற்ற சாதகர்களுக்கும் கபருத்த இவடயூறு உண்டாகிறது. 

யாஹரா ஒருவர் என்னிடம், “லாவ்ஷு,  ீங்கள் ஏன் இந்தப் 

பிரச்சிவனவய  ீக்கக் கூடாது?” என்று ஹகட்டார். சிந்தித்துப் 

பாருங்கள்: உங்கள் சாதவனயின் பாவதயிலுள்ள எல்லாத் தவட 

கவளயும்  ாஹன அகற்றி விட்டால் உங்களுக்கு பயில்வதற்கு 

என்ன இருக்கிறது? இது ஹபான்ற தீய சக்தி குறுக்கீடுகளின் 

சூழ் ிவலயில் தான், உங்களால் கதாடர்ந்து சாதவன கசய்ய 

முடிகிறதா, உண்வமயாகஹவ டாவ் குறித்த கதளிவு உங்களுக்கு 

ஏற்பட்டுள்ளதா, இந்தக் குறுக்கீட்டினால்  ீங்கள் பாதிக்கப் 

படாமல் இருக்கிறீர்களா,  மது சாதவனப் பாவதயில் கசல்ல 

 ீங்கள் உறுதி பூண்டிருக்கிறீர்களா என்பவதகயல்லாம்  ிரூபித்துக் 

காட்ட ஹவண்டும். கபரும் அவலகள் மணவல சலித்கதடுத்த 

வண்ணம் இருக்கின்றன. உண்முக சாதவன அது ஹபாலத் தான். 

இறுதியில் எஞ்சியிருப்பது மாசற்ற கபான். இது ஹபான்ற 

குறுக்கீடுகள் இல்லாவிட்டால் சாதவன கசய்வது மிகவும் எளிதாகி 

விடும் என்ஹபன். ஏற்கனஹவ உங்கள் சாதவன மிக எளிதாக்கப் 

பட்டிருக்கிறது என்பது என் கருத்து. இது  ியாயமல்ல என்று அந்த 

உயர் ிவல மகாஞானியர் கருதக் கூடும்: “என்ன கசய்து 

ககாண்டிருக்கிறீர்கள்? இது ஹபாலவா மக்கவள மீட்பது? சாதவன 

மார்க்கத்தில் எந்தத் தடங்கலும் இல்வல, கவடசி வவர ஒருவர் 

ஹ ராகச் கசன்றவடந்து விடலாம் ஹபாலிருக்கிறது. இது தான் 

சாதவனயா? சாதவனயில் முன்ஹன கசல்லச் கசல்ல எவ்வித 

இவடயூறுமின்றி கசௌகாியமாகிக் ககாண்டு வருகிறஹத, இவத 

எப்படி அனுமதிக்க முடியும்?” இது பிரச்சிவனக்குாிய விஷயம் 

தான்.  ானும் இது பற்றி சிந்தித்துக் ககாண்டு தான் இருக்கிஹறன். 

கதாடக்கத்தில்  ான் இது ஹபான்ற பல அரக்கர் குறுக்கீடுகவள 
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 ீக்கி வந்ஹதன். எப்ஹபாதும் கதாடர்ந்து அப்படி கசய்து ககாண்டி 

ருப்பது எனக்கும் சாியாகப் படவில்வல. என்னிடம் அவர்கள் 

கசால்கிறார்கள்: “சாதவனவய  ீங்கள் மிகவும் எளிதாக்கி விட்டீர் 

கள். சாதகர்களுக்கு மிகச் சிறிதளஹவ துன்பங்கள் இருக்கின்றன. 

அவர்களுக்கிவடயில் இடர்கள் மிகக் குவறவாகஹவ இருக்கின் 

றன. இன்னமும் விட்கடாழிக்கப் படாமல் அவர்களிடம் ஏராளமான 

பற்றுதல்கள் இருக்கின்றன! குழப்பமும் ஹசாதவனயும் வரும் 

ஹபாது உங்கள் தாஃபாவவஹய அவர்கள் புாிந்து ககாள்வார்களா 

என்பது ஹகள்விக்கிடம் தான்.” விஷயம் இப்படி இருக்கிறது. 

ஆகஹவ இவடயூறுகளும் ஹசாதவனகளும் இருக்கத் தான் இருக் 

கும். தீய சக்தி குறுக்கீடு இப்படித் தான் இருக்கும் என்பவதப் 

பற்றி உங்களுக்கு கசான்ஹனன். ஒரு மனிதவர உண்வமயிஹலஹய 

மீட்பது மிகவும் கடினம், ஆனால் ஒரு மனிதவர அழிப்பது மிக 

எளிது. உங்களுவடய மனம் சீராக இல்வல என்றால் உடஹன 

அழிவு தான் ஹ ாிடும். 

உங்களுவடய பிரதான உணர்வு 

ஹமஹலாங்கியிருக்க ஹவண்டும் 

பல்ஹவறு பிறவிகளில் தவறான கசயல்கள் புாிந்திருப்பதால், 

மக்களுக்கு ஹபாிடர்கள் வந்து ஹசருகின்றன. அஹத ஹபால் சாதகர் 

களுக்கு கர்மம் சார்ந்த தடங்கல்களும் உண்டாகின்றன. எனஹவ 

தான் பிறப்பு, முதுவம, ஹ ாய் மற்றும் மரணம் ஆகியவவ 

இருக்கின்றன. இவவ சாதாரண கர்மங்கள். சாதகர்கவள கவகு 

வாக பாதிக்கும் ஹவகறாரு வவக வலுவான கர்மமும் உண்டு – 

அது தான் சிந்தவனக் கர்மம். வாழ்க்வக  டத்துவதற்காக மக்கள் 

சிந்திக்க ஹவண்டியதாக உள்ளது. சாதாரண மக்களிவடஹய 

தன்வன இழந்து விடுவதால் ஒருவாின் மனதில் புகழ், லாபங்கள், 

காமம் மற்றும் ஹகாபம் ஹபான்றவவ சார்ந்த சிந்தவனகள் 

உருவாகின்றன. படிப்படியாக இந்த எண்ணங்ககளல்லாம் 

பலமான சிந்தவனக் கர்மமாக மாறி விடுகின்றன. ஹவறு 
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பாிமாணங்களில் எல்லாவற்றுக்கும் உயிர் உண்டு என்பதால் 

இந்தக் கர்மமும் உயிர் கபறுகிறது. கமய்யற க றியில் ஒருவர் 

சாதவன கசய்ய முற்படும் ஹபாது, தனது கர்மத்வத அகற்ற 

ஹவண்டியதாகிறது. கர்மத்வத அகற்ற ஹவண்டும் என்றால் 

கர்மத்வத துவடத்கதடுத்து உருமாற்ற ஹவண்டியதாகிறது. 

ஆனால் கர்மம், எதிர்ப்பு காட்டஹவ கசய்யும். அதனால் தான் 

ஹசாதவனகளும் தவடகளும் உண்டாகின்றன. அத்துடன் 

சிந்தவனக் கர்மம் ஹ ரடியாக ஒருவாின் மனதில் குறுக்கிடக் 

கூடும். எனஹவ அவர் மனதில் ஆசாவனயும் தாஃபாவவயும் 

கண்டனம் கசய்யும் சூளுவரகள் எழும், சில தீய எண்ணங்களும் 

தீச்கசாற்களும் கிவளக்கும். இதன் விவளவாக, என்ன  டக்கிற 

கதன்ஹற சில சாதகர்களுக்குத் கதாிவதில்வல, தம்மிடமிருந்ஹத 

இவவ எழுவதாக அவர்கள்  ிவனப்பார்கள். சிலர் ஆவிகளிட 

மிருந்ஹதா அல்லது விலங்குகளிடமிருந்ஹதா அவவ வருவதாக 

 ிவனப்பார்கள். ஆனால் அவவ ஆவி, விலங்கின் பிடியினால் 

அல்ல, சிந்தவனக் கர்மத்தின் பிரதிபலிப்பு தான் மனதில் அப்படித் 

கதாிகிறது. சிலருக்கு அவர்களுவடய பிரதான உணர்வு திடமாக 

இராது, அவர்கள் சிந்தவனக் கர்மத்ஹதாடு இவண ஹசர்ந்து தீய 

கசயல்கள் புாிவார்கள். இத்தவகயவர்கள் தம்  ிவலயிலிருந்து 

இறங்கி வீழ்ச்சியவடவார்கள். ஆனால் கபரும்பாலானவர்கள் 

தங்களுவடய (உறுதியான பிரதான உணர்வின் மூலம்) திடமான 

எண்ணங்கவளக் ககாண்டு அதவன எதிர்த்து அகற்றி 

விடுவார்கள். இதனால் சாதகர் காப்பாற்றப் படுவார். ஹமலும், 

இவர் தீதிலிருந்து  ல்லவதப் பிாித்கதடுக்க வல்லவர் என்பதும் 

புலனாகிறது. அதாவது, இவர் கமய்ஞானம் கபறும் தகுதி உள்ள 

வர் என்றாகிறது. இது ஹபான்ற சிந்தவனக் கர்மத்வத அகற்று 

வதற்கு என்னுவடய (ஃபாஷன்)  ியதிச் கசறிவுடல் துவண 

புாிவார். அடிக்கடி இது ஹபான்ற  ிகழ்வுகள் உண்டாவது சகஜம். 

அப்ஹபாது சாதகர் தாமாகஹவ இந்தத் தீய எண்ணங்கவள 

கவல்கிறாரா என்று பாிஹசாதிக்கப்படும். ஒருவர் மன உறுதிஹயாடு 

இருந்தால் கர்மத்வத அகற்ற முடியும். 
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உங்கள் மனம் சீராக இருக்க ஹவண்டும் 

மனம் சீராக இல்வல என்பது எவதக் குறிக்கிறது? ஒருவர் எப்ஹபா 

தும் தம்வம ஒரு சாதகராகஹவ கருதிக் ககாள்ள முடிவதில்வல 

என்பவதக் குறிக்கிறது. உண்முக சாதவன கசய்வகயில் சாதகர் 

பல இடர்ப்பாடுகவள எதிர்ககாள்ள ஹ ாிடும். இந்த இடர்கள் 

இருவருக்கிவடயில் ஏற்படும் சச்சரவு, பூசல்களாக இருக்கலாம். 

சூழ்ச்சி, வஞ்சகம் ஹபான்றவற்றால் ஏற்படும் மனப் ஹபாராட்டமாக 

இருக்கலாம். இவவ ஹ ரடியாக உங்கள் ஷின்ஷிங்வக பாதிக்கும். 

இதுஹபால் பல வவக துன்பங்கள் ஹ ரலாம். இன்னும் என்ன 

கவல்லாம் ஹ ாிடக் கூடும்? திடீகரன்று ஹதக அகசௌகாியம் 

ஏற்படும். இது ஏகனனில், கர்மக் கடன்கவள பல்ஹவறு வழிகளில் 

தீர்க்க ஹவண்டியதாயுள்ளது. ஒரு கால கட்டத்தில், விஷயங்கவளத் 

கதளிவாக பகுத்தறிய முடியாமல் மதிமயக்கம் உண்டாகும். 

ஏஹதனும் ஒரு விஷயம் உண்வமயா இல்வலயா, உங்களுக்கு 

ஹகாங் என்பது உண்டா, உங்களால் சாதவனயில் கவற்றி காண 

முடியுமா, புத்தர்கள்  ிஜமாகஹவ உள்ளனரா ஹபான்ற ஐயங்கள் 

ஏற்பட்டவண்ணமிருக்கும். வருங்காலத்திலும் மீண்டும் இது ஹபால் 

கபாய்யான மனத்ஹதாற்றம் ஏற்படும் சூழ் ிவலகள் உருவாகும். 

 ிஜத்தில் இவவ எதுவுஹம இல்வல ஹபாலவும் எல்லாஹம கபாய் 

தாஹனா என்றும் ஹதாற்றுவிக்கும். அது உங்கள் உறுதிப்பாட்வட 

பாீட்சித்துப் பார்ப்பதற்கான ஹசாதவனஹய. திடமாகவும் உறுதி 

யான  ிவலப்பாட்டுடன் இருக்க ஹவண்டும் என்று  ீங்கள் 

கசால்லிக் ககாண்டு அதன்படி அந்தத் தருணத்தில் உண்வம 

யிஹலஹய உறுதியாய்  ிவலத்து  ிற்பீர்களானால் மிகவும்  ல்லது. 

ஏகனனில் அப்ஹபாது உங்கள் ஷின்ஷிங்  ன்றாகஹவ முன்ஹனறி 

யிருக்கும். ஆனால் தற்சமயம்  ீங்கள் அந்த அளவுக்கு இன்னும் 

திடம் கபறவில்வல. இப்ஹபாஹத இந்த இடர்ப்பாடு உங்களுக்குக் 

ககாடுக்கப் பட்டால் உங்களுக்கு அவத அறிந்து மீளும் கதளிவு 

ஏற்படாது. அஹதாடு சாதவனவயப் பயிலஹவ முடியாமலும் ஹபாய் 

விடும். ஹசாதவனககளல்லாம் கவவ்ஹவறு கட்டங்களில் ஏற்படும். 
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சாதவனயில் உயர் ிவலகளுக்குச் கசல்ல இவ்வாறு தான் 

 ீங்கள் பயிற்சி கபற ஹவண்டும். உடலில் ஏஹதனும் சுகக்ஹகடு 

ஹ ர்ந்து விட்டால் உடஹன ஏஹதா ஹ ாய் வந்து விட்டது என்று 

 ிவனக்க ஆரம்பித்து விடுவீர்கள். எப்ஹபாதும் உங்கவள சாதகராக  

பாவிக்கத் தவறி விடுகிறீர்கள். ஓர் அகசௌகாியம் ஏற்பட்டால் 

உடஹன அது வியாதி என்று உங்களுக்கு ஹதான்றுகிறது. 

இவ்வளவு இன்னல்கள் ஏற்படுவது ஏன்?  ான் கசால்கிஹறன், 

கபருமளவு இன்னல்கள் உங்களுக்காக  ீக்கப்பட்டு விட்டன. 

எஞ்சியிருக்கும் துன்பங்கள் மிகச் கசாற்பமான அளஹவ. அப்படி 

அவவ அகற்றப்பட்டிராது ஹபானால், அவற்வற எதிர் ககாண்டு 

 ீங்கள் மடிந்து வீழ்ந்திருப்பீர்கள் அல்லது படுத்த படுக்வகயாகி 

இருப்பீர்கள். சிறிய துன்பம் ஹ ர்ந்தாலும் அகசௌகாியமாகத் தான் 

உணர்வீர்கள். சுகமாகஹவ எப்படி இருந்து விட முடியும்?  ான் 

சாங்சுன்னில் ஹபாதவன கசய்து வந்த சமயம் சிறந்த பிறவிக் 

குணத்துடன் ஒருவர் அங்ஹக இருந்தார், முன்னுக்கு வரக் கூடிய 

தகுதியுவடயவர். அவருவடய தகுதி கண்டு, அவர் விவரவில் 

கர்மக் கடன்கவளத் தீர்த்து ஞான ஹபாதம் கபறும் கபாருட்டு  ான் 

அவருவடய இன்னல்கவளச் சற்று அதிகாித்ஹதன். இவ்வாறு  ான் 

அவவர ஆயத்தப்படுத்தி வந்ஹதன். ஆனால், திடீகரன்று ஒரு  ாள் 

மூவளயில் குருதி தவடப்பட்டு பக்கவாதத்தால் தாக்கப்பட்டது 

ஹபால் தவரயில் வீழ்ந்து விட்டாராம். வககால்கள் கசயலிழந்து 

அப்படிஹய கிடந்தாராம். உடஹன மருத்துவமவன அவசரப் 

பிாிவில் அவர் ஹசர்க்கப் பட்டார். அதன் பின்னர்  ன்றாக  டக்க 

ஆரம்பித்து விட்டாராம். அவனவரும் சற்று சிந்தியுங்கள். பக்கவாதம் 

வந்த பிறகு அவ்வளவு சீக்கிரமாக ஒருவர் எப்படி எழுந்து  டமாடி 

வககால்கவள உபஹயாகிக்க முடியும்? அவஹரா இப்படி ஹ ர்ந்த 

தற்காக ஃபாலுன் தாஃபாவவக் குற்றம் கூறினார். அவர் 

 ிவனத்துப் பார்க்கவில்வல. மூவளயில் குருதி அவடபட்டால் 

இவ்வளவு விவரவில் எப்படி குணமவடய முடியும்? அவர் 

அப்ஹபாது ஃபாலுன் தாஃபா பயின்றிராது ஹபானால், விழுந்த 

உடஹனஹய மாண்டு ஹபாயிருக்கக் கூடும் அல்லது உண்வம 
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யாகஹவ மூவளயில் குருதி தவடப்பட்டு வாழ் ாள் முழுவதும் 

பக்கவாதத்துடன் படுக்வகயில் கிடந்திருக்கக் கூடும். 

ஒருவவரக் காப்பது என்பது எவ்வளவு கடினம் என்பதற்காக 

இவதச் கசான்ஹனன். அவருக்காக எவ்வளவு கசய்யப் பட்டது 

என்று அவர் உணரஹவ இல்வல, மாறாக இப்படிக் கூறினார். சில 

மூத்த சாதகர்கள் கசால்கிறார்கள்: “லாவ்ஷு, எனக்கு ஏன் உடலில் 

இப்படி அகசௌகாியமாக உள்ளது? மருத்துவமவனக்குச் கசன்று 

அடிக்கடி ஊசி ஹபாட்டுக் ககாண்டும் ஒன்றும் பயனில்வல. மருந்து 

சாப்பிட்டாலும் ஒன்றும் சாியாகவில்வல.” என்னிடஹம இப்படிப் 

ஹபசுவதற்கு அவர்களுக்கு கூச்சஹம இல்வல! ஆமாம், மருந்துகள் 

எப்படி ஹவவல கசய்யும்? அது ஹ ாஹய இல்வலஹய. ஹபாய் உடவலப் 

பாிஹசாதித்துக் ககாள்ளுங்கள். ஒரு ஹகாளாறும் இருக்காது, ஏஹதா 

அகசௌகாியமாக இருந்தது, அவ்வளஹவ.  ம்முவடய சாதகர் 

ஒருவர் கபாருட்டு மருத்துவ மவனயின் சில ஊசிகள் உவடந்து 

ஹபாய் மருந்கதல்லாம் கவளிஹய வழிந்தது. அப்படியும் ஊசி 

உள்ஹள கசல்லவில்வல. அப்ஹபாது தான் அவருக்கு புாிந்தது. “ஓ, 

 ான் ஒரு சாதகரல்லவா,  ான் ஊசி மருந்து எடுத்துக் ககாள்ளக் 

கூடாஹத.” ஊசி மருந்து கூடாது என்று அப்ஹபாது தான் அவருக்கு 

உதித்தது. எனஹவ, உங்களுக்கு இடர்ப்பாடுகள் வரும் ஹபாது 

 ீங்கள் கவனமாக இருக்க ஹவண்டும். சிலர்,  ான் என்னஹவா 

அவர்கவள மருத்துவமவனக்குப் ஹபாக அனுமதிப்பதில்வலகயன்று 

 ிவனக்கிறார்கள். “மருத்துவர்களிடம் ஹபாகக் கூடாகதன்றால் 

ஒரு சீஹகாங் ஆசானிடமாவது ஹபானால் என்ன?” என்று  ிவனக் 

கிறார்கள். இன்னமும் அது ஹ ாய் தான் என்ஹற  ிவனத்து சீஹகாங் 

ஆசானிடம் ஹபாக விரும்புகிறார்கள். உண்வமயான சீஹகாங் 

ஆசாவன எங்ஹக கண்டு பிடிப்பார்கள்? ஹபாலி ஆசான் ஒருவாிடம் 

ஹபானால் அஹதாகதி தான். 

 ாம் கூறியிருக்கிஹறாம், “உண்வமயான ஆசாவனயும் ஹபாலி 

வயயும் எப்படி இனம் பிாித்தறிவது?” கபரும்பாலான சீஹகாங் 

ஆசான்கள் தம்வமத் தாஹம பவறசாற்றிக் ககாள்பவர்கள்.  ான் 

விஞ்ஞான வமயங்களில் ஹசாதிக்கப்பட்டு ஆய்வுச் சான்றிதழ்கள் 
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வவத்துள்ஹளன். பல ஆசான்கள் ஹபாலிகள்; சுயபிரகடனம் கசய்து 

ககாள்பவர்கள். இது ஹபான்ற பலர் கபாய் கசால்லி மக்கவள 

ஏமாற்றிக் ககாண்டிருக்கிறார்கள். இந்தப் ஹபாலி ஆசான்களாலும் 

கூட ஹ ாவய குணப்படுத்த முடியும். அவரால் எப்படி முடியும்? 

இது எப்படிகயன்றால் இந்த  பவர ஆவிஹயா அல்லது விலங்ஹகா 

ஆக்கிரமித்திருக்கும். இல்வலகயன்றால் அவர் எப்படி மக்கவள 

ஏமாற்ற முடியும்? அந்த ஆவிகளும் பிராணிகளும் கூட ஆற்றவல 

கவளியிட்டு ஹ ாய்கவளத் தீர்க்கும். ஆற்றலின் ஒரு வடிவம் அங்கு 

இருப்பதனால் சாதாரண மக்கவள அது எளிதாக கட்டுப்படுத்தும். 

ஆனால், “அந்த ஆவிகளும் விலங்குகளும் ஹ ாவய  ீக்கும் ஹபாது 

உங்களுக்கு என்ன ககாடுக்கின்றன?” என்று  ான் ஹகட்கிஹறன். 

நுண்ஹணாக்கி  ிவலயில் பார்த்தால் எல்லாஹம அந்த ஆவி, 

விலங்குகளின் பிம்பமாகஹவ இருக்கும். உங்கள் உடலில் அவவ 

கசலுத்தப் பட்டால்  ீங்கள் என்ன கசய்வீர்கள்? “அமானுடப் 

பிறவி ஒன்வற அவழப்பது எளிது; விரட்டுவது எளிஹதயல்ல.” 90 

 ாம் சாதாரண மக்கவளப் பற்றி கவவலப்பட ஹவண்டிய அவசிய 

மில்வல. அவர்கள் சாதாரண மக்களாக இருக்கஹவ விரும்பு 

கிறார்கள். அவர்கள் ஹதடுவது தற்காலிக தீர்வு தான்.  ீங்கஹளா 

சாதகர்கள். உங்கள் உடல் இவடயறாமல் தூய்வமப் படுத்தப் 

படுவது அவசியமல்லவா? அது உங்கள் உடலில் வந்து ஒட்டிக் 

ககாண்டு விட்டால் எப்ஹபாது  ீங்கள் விடுபடுவீர்கள்? ஹபாதாக் 

குவறக்கு அதில் ஒருவித சக்தியும் உள்ளது. “ஃபாலுன் இவத ஏன் 

அனுமதிக்க ஹவண்டும்?  மக்கு ஆசானின் ஃபாஷன் மூலம் பாது 

காப்பு இல்வலயா?” என்று சிலர்  ிவனக்கலாம்.  மது பிரபஞ்சத் 

தில் ஒரு ககாள்வக உண்டு. அதாவது,  ீங்களாகஹவ ஒன்வற 

விரும்புகிறீர்ககளன்றால் யாரும் அதில் தவலயிட மாட்டார்கள். 

அது தான் உங்களுக்கு ஹவண்டுகமன்றால் ஒருவரும் தவலயிட 

மாட்டார்கள். என் ஃபாஷன் உங்கவளத் தடுக்கலாம், குறிப்பால் 

உணர்த்தலாம். ஆனால் அப்படிஹய தான் இருப்பீர்கள் என்றால் 

                                                      
90
எளிதில் சிக்கிக் ககாண்டு கவளியில் வர கடினமாக இருக்கும் பிரச்சிவன 

ஒன்வறக் குறிக்கும் சாமானிய சீன வழக்கு. 
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அவர் உங்கள் மீது அக்கவற காட்ட மாட்டார். சாதவன 

கசய்யும்படி ஒருவவர எப்படி வற்புறுத்த முடியும்? உங்கவள 

யாரும் சாதவன கசய்ய வவக்கஹவா கட்டாயப்படுத்தஹவா 

மாட்டார்கள். உண்வமயான முன்ஹனற்றம் உங்கள் வகயில் தான் 

இருக்கிறது. முன்ஹனற ஹவண்டுகமன்று  ீங்கஹள விரும்பாவிடில் 

யாரும் ஒன்றும் கசய்ய முடியாது. ஃபாவும் தத்துவங்களும் 

உங்களுக்கு ஹபாதிக்கப்பட்டு விட்டது.  ீங்கள் முன்ஹனறவில்வல 

கயன்றால் யாவர குவற கசால்ல முடியும்?  ீங்கள் ஒன்வற  ாடிச் 

கசன்றால் ஃபாலுனும் என் ஃபாஷனும் தவலயிடப் ஹபாவதில்வல. 

இது  ிச்சயம். சில சாதகர்கள் மற்ற சீஹகாங் ஆசான்களின் 

ஹபாதவனகவளக் ஹகட்பதற்குக் கூட ஹபானார்கள், இவர்கள் வீடு 

திரும்பியதும் மிகவும் சங்கடப்பட்டார்கள், அதில் சந்ஹதகஹமயில்வல. 

என்னுவடய ஃபாஷன் உங்கவள ஏன் பாதுகாக்கவில்வல? அங்கு 

 ீங்கள் எதற்காகப் ஹபானீர்கள்? எவதஹயா ஒன்வற ஹவண்டித் 

தாஹன  ீங்கள் ஹகட்கப் ஹபானீர்கள்? உங்கள் கசவிகளால் அவதக் 

ஹகட்கவில்வலகயன்றால் அது எப்படி உங்கள் உடலுக்குள் புகும்? 

சிலர் தங்களுவடய ஃபாலுவனஹய ககடுத்துக் ககாண்டு விடுகி 

றார்கள்.  ான் உங்களுக்கு கசால்கிஹறன், இந்த ஃபாலுன் உங்கள் 

உயிவரக் காட்டிலும் அாியது. அது ஓர் உயர்ஜீவன். உங்களுக்குத் 

ஹதான்றியபடி  டந்து அதவன சீரழிக்க முடியாது. இப்ஹபாது 

ஹபாலி சீஹகாங் ஆசான்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள், சிலர் 

பிரபலமாகவும் இருக்கிறார்கள். சீன சீஹகாங் விஞ்ஞான ஆய்வுக் 

குழு வமயத்தின் கபாறுப்பாளர்களிடம் ஹபசும் ஹபாது, முன் காலத் 

தில் ஓர் அரசவவவயஹய மாசு படுத்திக் ககாண்டிருந்த டாஜீ என்ற 

 ாி 91  விவளவித்த  ாசத்வத விட இன்று  ாடு முழுவவதயும் 

சீரழித்து வரும் ஹபாலி சீஹகாங் ஆசான்களால் ஏற்படும் தீங்கு 

அதிகம் என்ஹறன். எத்தவன ஹபர் அந்த ஆசான்களுக்கு இவரயாகி 

யிருக்கிறார்கள்! ஹமஹலாட்டமாகப் பார்க்கும் ஹபாது எல்லாம் 

                                                      
91
டாஜீ: ஷாங் அரச (கி.மு.1765–கி.மு.1122) பரம்பவரயின் கவடசி மாமன்னனின் 

தீய குணமுள்ள  ாயகி. அவள் ஒரு  ாியின் ஆவியின் பிடியில் இருந்து ககாண்டு 

ஷாங் அரச பரம்பவரயின் அழிவுக்ஹக காரணமானாள் என்று  ம்பப்படுகிறது. 
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 ல்லபடியாகஹவ ஹதான்றும். ஆனால் எத்தவன ஹபர் அது 

ஹபான்றவற்வறச் சுமக்கிறார்கள்? அவர்கள் உங்களுக்கு அவதக் 

ககாடுத்தால் உங்கள் மீது அது ஏறி விடும். அவவ கவகுவாகப் 

பரவி உள்ளன. கவளித் ஹதாற்றங்களிலிருந்து ஒரு பாமரரால் 

அவற்வறப் புாிந்து ககாள்வது கடினம். 

“இந்த சீஹகாங் கருத்தரங்கிற்கு வந்து ஆசான் லீ ஹ ாங்ஜு 

ஹபசியவதக் ஹகட்ட பின் தான் சீஹகாங் என்பது எவ்வளவு மகத் 

தானது, ஆழமிக்கது என்று  ான் உணர்ந்ஹதன். இஹத ஹபால் 

ஹவறு சீஹகாங் கருத்தரங்குகள் இருந்தாலும் ஹபாய்க் ஹகட்க 

ஹவண்டும்” என்று சிலர்  ிவனப்பார்கள். அப்படி அங்கு எல்லாம் 

ஹபாகஹவ கூடாது என்று தான்  ான் கசால்லுஹவன். அவதகயல் 

லாம் ஹகட்டீர்களானால் உங்கள் கசவி வழிஹய தீய விஷயங்கள் 

உள்ஹள புகும். ஒருவவரக் காப்பஹதா அவருவடய எண்ணப் 

ஹபாக்வக மாற்றுவஹதா மிகக் கடினம். ஒருவாின் உடவலத் 

தூய்வமப் படுத்துவதும் மிகக் கடினம். ஏராளமான ஹபாலி சீஹகாங் 

ஆசான்கள் எங்கும் பரவியிருக்கிறார்கள். அப்படிஹய, ஹ ர்வம 

யான வழியில் பயின்ற உண்வமயான சீஹகாங் ஆசானாக 

இருந்தாலும் அவர் மாசற்றவர் தானா? சில விலங்குகள் தந்திர 

மானவவ. அந்த விலங்குகள் உடலில் ஒட்டியிராவிட்டாலும் 

அவரால் அவற்வறத் துரத்த முடியாமலிருக்கும். இந்த  பருக்கும், 

குறிப்பாக அவருவடய சீடர்களுக்கும் இது ஹபான்ற சவால்கவள 

கபாிய அளவில் சமாளிக்கும் திறன் இல்வல. இந்த ஆசான் 

கவளியிடும் ஹகாங், பலவிதமான மாசுகள் ஹசர்ந்து குழம்பிய 

கலவவயாக இருக்கும். அந்த ஆசான் கண்ணியமானவராக 

இருந்தாலும் அவருவடய சீடர்கள் அறம் பிறழ்ந்து பல்ஹவறு 

விதமான ஆவி, விலங்குகளின் பிடியில் இருப்பார்கள். 

 ீங்கள் உண்வமயாகஹவ ஃபாலுன் தாஃபாவில் பயிற்சி 

கசய்ய விரும்பினால் அந்த வகுப்புகளுக்குச் கசன்று அவற்வறக் 

ஹகட்கக் கூடாது. ஆனால், ஃபாலுன் தாஃபாவில் சாதவன 

புாிவதாக இல்வல என்றால், ஹவறு எல்லாவற்வறயும் பயில 

விரும்பினால், தாராளமாகச் கசய்யுங்கள்,  ான் தடுக்கப் ஹபாவ 
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தில்வல, எப்படியும்  ீங்கஹளா ஃபாலுன் தாஃபா சீடர்கள் 

அல்லஹவ. ஆனால், ஏஹதனும் இவசஹகடானால் அதற்கு ஃபாலுன் 

தாஃபா சாதவன தான் காரணம் என்று கசால்லாதீர்கள்.  ீங்கள் 

ஷின்ஷிங் தரத்வத  ன்கு ஹபணி தாஃபாவின் வழிமுவறகளுக்கு 

ஏற்றபடி சாதவன புாிந்தால் தான்  ீங்கள் உண்வமயான ஃபாலுன் 

தாஃபா சாதகர்கள். “ஹவறு வவக சாதவன கசய்பவர்கஹளாடு   

 ான் பழக்கம் வவத்துக் ககாள்ளலாமா?” என்று சிலர் ஹகட்டார் 

கள். மற்றவர்கள் கவறும் சீஹகாங் தான் பயிலுகிறார்கள். 

 ீங்கஹளா தாஃபா என்னும் மகா மார்க்கத்தில் சாதவன 

கசய்கிறீர்கள். இந்த பயிற்சிக்கு வந்த பின் உங்கள்  ிவல 

அவர்களுவடயவதக் காட்டிலும் கவகு தூரம் முன்ஹனறி விடப் 

ஹபாகிறது. இந்த ஃபாலுன், ஆன்மீகப் பரம்பவரயினர் பலர் 

பண்படுத்திய சாதவனயினால் உருவாக்கப்பட்டது, இது வலிவம 

மிக்க சக்திகளுவடயது. மற்றவர்கஹளாடு கதாடர்புறும் ஹபாது 

அவர்களிடமிருந்து  ீங்கள் எவதயும் கபறஹவா கிரகித்துக் ககாள் 

ளஹவா ஹபாவதில்வல என்பது  ிச்சயம் என்னும் பட்சத்தில், 

கவறும்  ட்புறவு தான் என்றால் பாதகம் இல்வல. ஆனால் 

அவர்கள் எவதஹயனும் சுமந்து ககாண்டிருப்பவர்களாக இருந்து 

விட்டால் மிகவும் ககடுதல் உண்டாகும். அவர்கஹளாடு எந்தத் 

கதாடர்பும் இல்லாமல் இருப்பது  ல்லது. தம்பதியாின் விஷயத் 

தில், உங்களுவடய வாழ்க்வகத் துவண ஹவகறாரு சாதவன 

புாிகிறவகரன்றால் அதனால் பரவாயில்வல. ஆனால் ஒன்று: 

 ீங்கள் கமய்யற வழியில் சாதவன புாிவதால் உங்கள் பயிற்சியால் 

மற்றவருக்கு  ன்வம உண்டாகும். உங்கள் வாழ்க்வகத் துவண 

ஒரு தீய சாதவன பழகுபவராக இருந்தால் அவருவடய உடலில் 

தீயவவ ஏஹதனும் குடி ககாண்டிருக்கும். உங்கள் பாதுகாப்பிற்காக 

அவருவடய உடவலயும்  ாம் தூய்வமப் படுத்துஹவாம். உங்களுக் 

காக, ஹவறு பாிமாணங்களில் அவனத்துஹம தூய்வமப்படுத்தப் 

படும். உங்கள் வீட்டு சூழலும் கூட சீராக்கப்படும். உங்களுவடய 

சுற்றுச் சுழல் திருத்தப் படவில்வலயானால், எல்லாவவகயான 
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ஹவண்டாதவவயும் குறுக்கீடு கசய்யுமானால்  ீங்கள் எப்படி 

சாதவன கசய்வீர்கள்? 

ஆனால், என்னுவடய  ியதிச் கசறிவுடல் (ஃபாஷன்) 

தூய்வமப் படுத்தி உதவ முடியாத ஒரு சூழ் ிவல உண்டு.  மது 

சாதகர் ஒருவர் ஒரு ாள் என் ஃபாஷன் தம் இல்லத்திற்கு 

வருவவதக் கண்டார். அவர் மிகவும் பரவசமவடந்தார்: “ஆசானின் 

ஃபாஷன் வந்திருக்கிறாஹர, உள்ஹள வாருங்கள்” என்றார். என் 

ஃபாஷன், “ உன் அவற மிகவும் ஒழுங்கீனமாக இருக்கிறது, அங்கு 

என்னகவல்லாஹமா இருக்கிறது” என்று கசால்லி விட்டு கவளி 

ஹயறி விட்டாராம். கபாதுவாக, ஹவறு பாிமாணங்களில் ககட்ட 

ஆவிகள் சூழ்ந்திருக்குமானால் அவற்வறகயல்லாம் உங்களுக் 

காக என் ஃபாஷன் அகற்றி விடுவார். ஆனால் இந்த சாதகாின் 

அவறயில், பலவவகயான தீய சீஹகாங் புத்தகங்கள் அடுக்கப் 

பட்டிருந்தன. அவர் அவதப் புாிந்து ககாண்டு, அவற்வற எல்லாம் 

எாித்தும் விற்றும் அவறவய சுத்தமாக்கினார். அதன் பின் 

திரும்பவும் என் ஃபாஷன் வந்தாராம். அந்த சாதகர் இவத 

என்னிடம் கூறினார். 

சிலர் ஹசாதிடர்கவள  ாடிப் ஹபாவதுண்டு. ஒருவர், “ ான் 

தற்ஹபாது ஃபாலுன் தாஃபா சாதவன கசய்து வருகிஹறன். எனக்கு 

ஹஜாயீ பயன்படுத்தி கணிப்பது, ஹசாதிடம் கசால்வது ஹபான்ற 

வற்றில் ஈடுபாடு உண்டு. இப்ஹபாது  ான் அவதச் கசய்யலாமா?” 

என்று ஹகட்கிறார். அதற்கான பதிவலச் கசால்கிஹறன்: உங்க 

ளிடம் ஓரளவுக்கு ஆற்றல் ஹசர்ந்திருக்குமானால்,  ீங்கள் எவதக் 

கூறினாலும் அதற்ககாரு தாக்கம் இருக்கும். ஏதாவகதாரு விஷயம் 

ஒருவாறு இருப்பதாக ஒருவருக்கு  ீங்கள் கசால்லப் ஹபாக, 

உண்வமயில் அது அப்படி இல்லாமலிருக்கலாம். அப்ஹபாது 

 ீங்கள் கசய்தது தவறான கசயலாகும். ஒரு சராசாி மனிதர் மிகவும் 

பலவீனமானவர். அவருவடய சங்ஹகதங்கள் ஒரு  ிவலயில் 

இல்லாதவவ, மாறக்கூடியவவ.  ீங்கள் உங்கள் வாவயத் திறந்து 

அவாிடம் எவதயாவது கூறினால் அந்த இன்னல் உண்வம 

யாகஹவ வரக் கூடும். ஒருவருக்கு ஏராளமாகக் கர்மமும் அதனால் 
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ஈடு கசய்ய ஹவண்டிய கடன்களும் இருக்கக் கூடும், ஆனால் 

 ீங்கள் அவருக்கு  ற்ஹபறுகள் உண்டாகப் ஹபாவதாகச் கசால்லிக் 

ககாண்ஹட இருந்தால், அது அனுமதிக்கப் படுமா? அது அவருக்கு 

இவழக்கும் தீங்கல்லவா? சிலரால் இவதகயல்லாம் விடஹவ 

முடிவதில்வல. எஹதா கபாிய திறன் கபற்றிருப்பது ஹபால் அவத 

விடாமல் பற்றிக் ககாண்டிருப்பார்கள். இது ஒரு பற்றுதல் தாஹன? 

ஹமலும்,  ிஜமாகஹவ உங்களுக்கு ஓர் உண்வம கதாியுமானாலும், 

சாதகராகிய  ீங்கள் உங்கள் ஷின்ஷிங் தரத்வதப் பாதுகாக்க 

ஹவண்டும். ஹமலுலக ரகசியத்வத ஒரு சாதாரண மனிதாிடம் 

கவளியிடக் கூடாது. இது தான் அதன் தத்துவம். எந்த முவறயில் 

ஒருவர் ஹஜாயீ பயன்படுத்தி வருங்காலத்வதப் பற்றி கசான்னாலும் 

சாி, அவற்றில் ஒரு சில பகுதிகள் ஏற்கனஹவ கபாய்த்துப் 

ஹபாயிருக்கும். இப்படியும் அப்படியுமாக யூகித்து சிறிது உண்வம 

யாகவும் சிறிது கபாய்யாகவும் கூறப்படும் ஹசாதிடங்கள் சாதாரண 

மனித சமுதாயத்திற்கு ஏற்கும்.  ீங்கஹளா உண்வமயான ஹகாங் 

வரப் கபற்றவர். உண்வமயான சாதகர் ஒருவர் உயர் ிவலப் 

பண்புகவளக் கவடப்பிடிக்க ஹவண்டும் என்ஹற கசால்ஹவன். 

ஆனால் சில சாதகர்கள் பிறவர அண்டி தங்களுக்கு ஹசாதிடம் 

பார்த்துக் ககாள்ளுகிறார்கள்: “வருங்காலம் எனக்கு எப்படி 

இருக்கும் என்று பார்த்துச் கசால்கிறீர்களா? என்னுவடய 

சாதவனப் பயிற்சி எப்படி இருக்கிறது? எனக்கு ஏஹதனும் இடர்ப் 

பாடுகள் வருமா?” இவற்வறகயல்லாம் ஊகித்துச் கசால்ல 

மற்றவவர  ாடுகிறார்கள். முன்னதாகஹவ அந்த இடர்ப்பாடு 

கசால்லப்பட்டு விட்டால்  ீங்கள் எப்படி முன்ஹனறுவீர்கள்? ஒரு 

சாதகாின் வாழ்க்வக முற்றிலும் மாற்றி அவமக்கப்பட்டு விடுகி 

றது. சாதகருவடய வகஹரவக, முகக்குறி, பிறவிக் குறிப்புகள், 

உடலில் உள்ள சங்ஹகதங்கள் ஆகிய அவனத்துஹம ஹவறாகி 

விட்டன. ஏற்கனஹவ அவவ மாற்றியவமக்கப் பட்டு விட்டன. 

இப்ஹபாது  ீங்கள் ஒரு ஹசாதிடாிடம் ஹபானால் அவர் 

கசால்வவதகயல்லாம்  ம்புவீர்கள். இல்லாவிடில் ஏன் ஹசாதிடம் 

பார்க்க ஹவண்டும்? அவர் கசால்லப் ஹபாவகதல்லாம் உங்கள் 
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கடந்த காலத்தின் சில ஹமற்ஹபாக்கான விஷயங்கள். ஆனால் 

இப்ஹபாது அவற்றின் சாராம்சஹம மாறியாகி விட்டது. அவன 

வரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: ஒரு ஹசாதிடாிடம் ஹபானால் அவர் 

கசால்வவதக் ஹகட்டு  ீங்கள்  ம்பி விடுகிறீர்கள், அல்லவா? அது 

ஒரு மனச்சுவமவய உண்டாக்காதா? அவதப் பற்றி  ிவனப்பதால்  

அதுஹவ ஒரு சுவமயாகி, அதுஹவ ஒரு பற்றுதலாகி விடாதா? 

இப்ஹபாது இந்த பற்றுதவல எப்படி அகற்றுவீர்கள்? அதிகப் 

படியான ஹசாதவனவய  ீங்களாகஹவ உங்கள் மீது திணித்துக் 

ககாள்ளவில்வலயா? இந்தப் பற்றுதவல அகற்றுவதற்கு  ீங்கள் 

கூடுதலாக துன்பப்பட ஹவண்டாமா? ஒவ்கவாரு ஹசாதவனயும் 

அல்லது ஒவ்கவாரு இடர்ப்பாடும் உண்முக சாதவனயின் 

முன்ஹனற்றத்வதஹயா அல்லது பின்னவடவவஹயா சார்ந்துள்ளது. 

ஏற்கனஹவ இது கடினமானது. ஹமலும்  ீங்களாகஹவ சுமத்திக் 

ககாண்ட இடவரயும் இதில் ஹசர்த்துக் ககாள்கிறீர்கள். எப்படி 

இவதத் தாண்டி வரப் ஹபாகிறீர்கள்? இதன் விவளவாக இன்னல் 

கஹளா இவடஞ்சல்கஹளா ஹ ரலாம். மாற்றியவமக்கப் பட்டுள்ள 

உங்கள் வாழ்க்வகப் பாவத பிறர் கண்ணுக்குத் கதன்பட அனுமதி 

யில்வல. பிறர் அவதப் பார்த்து விட்டால் அல்லது எப்ஹபாது 

உங்களுக்கு ஹசாதவன வரப் ஹபாகிறது என்று கசால்லி விட்டால், 

 ீங்கள் எப்படி உண்முக சாதவன கசய்வீர்கள்? எனஹவ, அவதப் 

பார்ப்பதற்கு அனுமதி இல்வல. ஹவறு சாதவன மார்க்கத்தவர் 

களுக்கு அவதப் பார்க்க அனுமதியில்வல. ஒஹர சாதவனப் 

பிாிவவச் ஹசர்ந்த சக மாணாக்கர்களுக்கும் கூடப் பார்க்க அனுமதி 

கிவடயாது. யாராலும் அவத சாிவரக் கூற முடியாது, ஏகனன்றால் 

அவ்வாறு வாழ்க்வக மாற்றியவமக்கப் பட்டிருக்கிறது. அது 

உண்முக சாதவன கசய்வதற்கானது. 

ஒரு சாதகர் தாம் ஹவறு மத நூல்கவளப் படிக்கலாமா, ஹவறு 

சீஹகாங் நூல்கவளப் படிக்கலாமா என்று ஹகட்டிருக்கிறார்.  ாம் 

கசால்லியுள்ளபடி மதநூல்ககளல்லாம், குறிப்பாக கபௌத்த நூல்கள், 

தங்களுவடய ஷின்ஷிங்வக எப்படி பண்படுத்துவது என்பவத 

மக்களுக்கு ஹபாதிக்கின்றன.  ாமும் கபௌத்த பிாிவினஹர, ஆகஹவ 
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பிரச்சிவன ஏதும் இராது. ஆனால் ஒன்று கசால்ல ஹவண்டும். 

கமாழியாக்கம் கசய்வகயில், புனித நூல்களில் உள்ள பல 

விஷயங்கள் தவறாக கமாழி கபயர்க்கப் பட்டுள்ளன. அத்துடன், 

புனித நூல்களுக்குக் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள பல கபாருளுவரகளும் 

கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் உள்ள கண்ஹணாட்டத்திற்கு ஏற்ப 

உவரக்கப் பட்டுள்ளன. விளக்கங்களும் கபாறுப்பின்றிஹய 

ககாடுக்கப் பட்டுள்ளன. இது தர்மத்வதச் சூவறயாடுவதாகும். 

அவ்வாறு தவறாகப் கபாருளுவரத்தவர்கள் புத்தர்களின் உலகங் 

கவள எட்ட முடியாத கவகு கதாவலவுக்கப்பால் இருந்தவர்கள்; 

புனித நூல்களில் உண்வமயான உட்கபாருவள அவர்கள் 

அறியவில்வல. ஆகஹவ அவர்கள் அவற்வறப் புாிந்து ககாண்ட 

விதஹம ஹவறு. உங்களால் அவற்வற ஆழமாகப் படித்து புாிந்து 

ககாள்வது எளிதல்ல;  ீங்களாகஹவ அவற்வற அறிந்து ககாள்ள 

முடியாது. ஆனால், “மத நூல்கவளப் படிப்பதில் எனக்கு ஆர்வம்” 

என்று கூறிக் ககாண்டு  ீங்கள் மத நூல்கவளப் படித்துக் 

ககாண்ஹட இருந்தால்  ீங்கள் அந்த மதத்வதஹய பழகுபவராகி 

விடுவீர்கள். ஏகனனில் அந்த சாதவனமுவறயின் ஹகாங் மற்றும் 

ஃபா, அந்தப் புனித நூல்களில் இவணந்துள்ளன. அவத  ீங்கள் 

ஊன்றிப் படித்தால் அந்த மதத்தில் பயிற்சி கபறுவீர்கள். அதில் 

இந்தப் பிரச்சிவன உள்ளது. அவத  ீங்கள் ஆழ்ந்து படித்து அந்தப் 

பயிற்சிவயஹய பின்பற்றினால்  மது சாதவனக்கு மாறாக அந்த 

சாதவனவயஹய ஹமற்ககாள்வதாகும். வரலாற்றில் இதுவவர 

எந்தக் காலத்திலும், இரண்டு சாதவன மார்க்கங்களில் ஒஹர 

சமயத்தில் சாதவன கசய்வது ஏற்றுக் ககாள்ளப் படவில்வல. 

 ீங்கள் உண்வமயிஹலஹய இந்தப் பயிற்சி மார்க்கத்தில் சாதவன 

கசய்ய ஹவண்டுகமன்று விரும்பினால் இந்த மார்க்கத்வதச் ஹசர்ந்த 

நூல்கவளஹய படிக்க ஹவண்டும். 

 ீங்கள் சாதவன கசய்ய விரும்பும் பட்சத்தில் சீஹகாங் 

புத்தகங்கவளப் படிக்கக் கூடாது. குறிப்பாக, இப்ஹபாது கவளியாகும் 

சீஹகாங் புத்தகங்கவளப் படிக்கலாகாது. அது ஹபாலஹவ, மஞ்சள் 

மாமன்னாின் உண்முக ரசவாதம் பற்றிய கசவ்விலக்கியம், 
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ஷிங்மிங் க்ஹவஜு அல்லது டாவ் த்ஸாங் ஆகிய நூல்கவளயும் 

படிக்கலாகாது. அவற்றில் தீய சங்ஹகதங்கள் இல்வல எனினும் 

கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் உள்ள சங்ஹகதங்ககளல்லாம் அவற்றி 

னுள்ளும் இருக்கின்றன. அவவயும் சாதவன கசய்வதற்கான வழி 

முவறகஹள.  ீங்கள் அவற்வறப் படித்தால் அவவ உங்களுக்குச் 

சில விஷயங்கவளக் ககாடுத்து இவடயூறு கசய்யும். அவற்றுள் 

ஒரு வாக்கியம்  ன்றாகத் தான் இருப்பதாக  ீங்கள்  ிவனத்து 

விட்டால் ஹபாதும், அதில் இருந்து ஏதாவது கிளம்பி உங்கள் 

ஹகாங்கில் ஹசர்ந்து ககாள்ளும். அது தீதாக இல்லாவிடிலும் 

திடீகரன்று ஹவறு ஏஹதா ஒன்று உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டால் 

உங்களால் எப்படி சாதவன பயில முடியும்? அதனாலும் 

பிரச்சிவனகள் வருமல்லவா? ஒரு கதாவலக்காட்சிப் கபட்டியின் 

மின்மம் சார்ந்த பகுதியினுள் ஓர் உதிாி பாகத்வத அதிகப்படி 

யாகச் கசருகினீர்களானால் கதாவலக்காட்சிப் கபட்டி என்ன 

வாகும்? அது உடஹன பழுதாகி விடும். இது தான் அதன் தத்துவம். 

ஹபாதாக்குவறக்கு இன்வறய சீஹகாங் புத்தகங்களில் அஹனக 

மானவவ ஹபாலிஹய. பல்ஹவறு சங்ஹகதங்கவளக் ககாண்டவவ  

அவவ.  மது சாதகர் ஒருவர் ஒரு சீஹகாங் புத்தகத்தின் ஏடுகவள 

திருப்பிக் ககாண்டிருந்த ஹபாது ஒரு கபாிய பாம்பு அதிலிருந்து 

குதித்ததாம்.  ான் இது பற்றிகயல்லாம் விாித்துக் கூறிக் ககாண்டி 

ருக்கப் ஹபாவதில்வல. சாதகர்கள் சாிவர  டந்து ககாள்ள 

இயலாவிட்டால் விவளவு என்னவாகும் என்பவதப் பற்றி 

எடுத்துக் கூறிஹனன். அதாவது இந்தப் பிரச்சிவனகயல்லாம் மனம் 

சீராக இல்லாததால் விவளவது தான். இவற்வற  ாம் சுட்டிக் 

காட்டுவது  ன்வம தரும். எதிர்காலத்தில் பிரச்சிவனகள் எழாம 

லிருப்பதற்காக, என்ன கசய்ய ஹவண்டும், எப்படி அவற்வற இனம் 

பிாித்துக் காண்பது என்பவத  ாம் எடுத்துக் காட்டிஹனாம்.  ான் 

இவத வலியுறுத்திக் கூறாவிட்டாலும் கூட  ீங்கள் இதில் கவனம் 

கசலுத்த ஹவண்டும். ஏகனன்றால், கபாதுவாக பிரச்சிவனகள் 

இந்த விஷயத்தில் எழுகின்றன. அவவ இங்கு தான் இயல்பாக 

கவளிப்படுகின்றன. உண்முக சாதவன கசய்வது மிகக் கடுவம 
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யானதும் தீவிரமானதும் ஆகும். ஒரு கணம் அயர்ந்திருந்தாலும் 

உடஹன தடுக்கி விழுந்து  ாசமாகி விடக் கூடும். ஆகஹவ, 

ஒருவாின் மனம் சீராக இருத்தல் அவசியம். 

ஹபார்க்கவல சீஹகாங் 

உண்முக சாதவனப் பயிற்சிகளுடன் கூட ஹபார்க்கவல சீஹகாங் 

என்ற ஒன்றும் உள்ளது. ஹபார்க்கவல சீஹகாங் பற்றிக் கூறுமுன் 

பல்ஹவறு சீஹகாங் வடிவங்கள் இருப்பதாக சாதகர் சமூகத்தில் 

பரவலாக உள்ள கருத்து ஒன்வறப் பற்றி எடுத்துக் கூற 

விரும்புகிஹறன். 

ஓவியச் சீஹகாங், இவச சீஹகாங், வககயழுத்துக் கவல சீஹகாங் 

மற்றும்  டன சீஹகாங் என்கறல்லாம் கூறப்படும் அஹனக விதமான 

பயிற்சிகள்  ிலவுகின்றன. இவவ எல்லாம் சீஹகாங் தானா? விசித் 

திரமாகத் தான் இருக்கிறது. இது சீஹகாங்வகச் சூவறயாடுவதாகும். 

சூவறயாடுவது மட்டும் அல்ல, சீஹகாங்வக பாழ்படுத்துவதுமாகும். 

இவற்றின் அடிப்பவட ஹகாட்பாடு என்ன? ஒருவர் ஓவியம் தீட்டும் 

ஹபாதும், பாடும் ஹபாதும்,  டனமாடும் ஹபாதும், எழுதும் ஹபாதும் 

ஒருவித ஹமான  ிவலயில் இருக்க ஹவண்டுமாம். இவத சீஹகாங் 

 ிவல என்று ஹவறு கசால்கிறார்கள். இது சீஹகாங் ஆகுமா? 

சீஹகாங்வக இப்படிப் புாிந்து ககாள்ளக் கூடாது. இது சீஹகாங்வக 

அழிப்பதல்லவா? சீஹகாங் என்பது மானிட உடவலப் பண்படுத் 

தும் ஒரு விாிவான ஆழ்ந்த ஆய்வுப் பயிற்சி. ஹமான  ிவலயில் 

இருந்து விட்டால் சீஹகாங் ஆகிவிடுமா?  ாம் ஒதுங்கும் 

அவறக்குச் கசல்லும் ஹபாது ஹமான  ிவலயில் கசன்றால் அவத 

என்னகவன்பது? சீஹகாங்வகப் பாழ்படுத்துவதல்லவா அது? இது 

சீஹகாங்வக இழிவு படுத்துகிறது என்ஹபன். இரண்டாண்டுகளுக்கு 

முன் கீவழ ாட்டு உடல்  லக் கண்காட்சிகயான்று  டந்தது. அதில் 

வககயழுத்துக் கவல சீஹகாங் என்ற ஒன்று இருந்தது. அது என்ன, 

வககயழுத்துக் கவல சீஹகாங்? அவத  ான் பார்க்கச் கசன்ஹறன். 

அங்ஹக ஒருவர் எழுதிக் ககாண்டிருந்தார். எழுதும் ஹபாது அவர் 

ஒவ்கவாரு கசால்லுக்கும் தனது வக மூலம் சீ–சக்திவயச் 
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கசலுத்திக் ககாண்டிருந்தார். அவர் கவளியிட்ட சீ–சக்தி கறுப்பாக 

இருந்தது. அவருவடய மனம் முழுவதும் பணத்திலும் புகழிலுஹம 

இருந்தது. அவருக்கு ஹகாங் எப்படி இருக்க முடியும்? அவருவடய 

சீ–சக்திஹய   ன்றாக இல்வல. அவர் எழுதிய சீவலககளல்லாம் 

அதிகமான விவல குறித்த சீட்டுகளுடன் கதாங்க விடப் 

பட்டிருந்தன. ஆனால் அவவகயல்லாம் கவளி ாட்டினருக்கு 

விற்பவனயாகிக் ககாண்டிருந்தன. அவத வாங்கியவர்களுக்கு 

துரதிர்ஷ்டஹம ஏற்பட்டிருக்கும். அந்தக் காிய சீ–சக்தி எப்படி 

 ல்லதாக இருக்க முடியும்? அவருவடய முகஹம கறுப்பாக 

இருந்தது. பணம் ஒன்வறத் தவிர ஹவறு எந்த எண்ணமும் 

அவருக்கு இருக்கவில்வல. அவருக்கு ஹகாங் எப்படி இருக்க 

முடியும்? அகில உலக வககயழுத்துக்கவல சீஹகாங் என்று 

கூறிக்ககாள்ளும் மற்றும் ஏராளமான பட்டங்கள் அவருவடய 

அவடயாள அட்வடயில் குறிக்கப்பட்டிருந்தன.  ான் ஹகட்பது, 

இது ஹபான்ற ஒன்வற சீஹகாங் என்று எப்படிச் கசால்லலாம்? 

அவனவரும்  ிவனத்துப் பாருங்கள்: இந்தப் பயிலரங்குக் 

கூடத்தில், எண்பதிலிருந்து கதாண்ணூறு சதவீதம் ஹபர் ஹ ாய் 

 ீங்கப் கபற்றிருப்பார்கள், அது மட்டுமல்ல, அவர்களுக்கு ஹகாங் 

கூட வளர்ந்திருக்கும், உண்வமயான ஹகாங். உங்களுவடய 

உடலில் இப்ஹபாது இருப்பது இயற்வக மீறிய ஆற்றல். 

 ீங்களாகஹவ சாதவன கசய்வதாக இருந்தால் அவத அவடவதற்கு 

ஒரு முழு வாழ் ாள் கூடப் ஹபாதாது. ஓர் இவளஞர் இப்ஹபாதி 

லிருந்ஹத சாதவனவயத் கதாடங்கினாலும் கூட,  ான் அளித்துள் 

ளவத அவரால் தன் வாழ் ாளில் அவடய முடியாது. அவருக்கு ஓர் 

உண்வமயான ஆசானின் வழிகாட்டல் அப்ஹபாதும் ஹதவவப் 

படும். எங்கள் ஆன்மீகப் பரம்பவரயினர் பலரால் பண்படுத்தப் 

பட்ட சாதவன வழியாக இந்த ஃபாலுனும் இந்த கசயல் 

நுட்பங்களும் உருவாகியுள்ளன.  இவவகயல்லாம் ஒஹரயடியாக 

உங்கள் உடலில் கபாருத்தப்பட்டு விட்டன. எளிதாகக் கிவடத்து 

விட்டஹத என்று அவற்வற எளிதாக இழந்து விடாதீர்கள் என்று 

அதனால் தான் கசால்கிஹறன். அவவ மிக்க மதிப்பு வாய்ந்தவவ, 
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மிக அாிதானவவ. இந்த உவரகவளக்  ஹகட்ட பிறகு உங்கள் 

உடலில் இருப்பது உண்வமயான ஹகாங், உயர்சக்திப் கபாருள். 

 ீங்கள் வீடு திரும்பியதும் சில கசாற்கவள எழுதுங்கள், உங்கள் 

வககயழுத்து எப்படி இருந்தாலும், அதில் ஹகாங்  ிரம்பி இருக்கும்! 

அப்படியானால் இங்ஹக வந்த எல்ஹலாரும் “ஆசான்” என்று பட்டம் 

சூட்டிக்ககாண்டு வககயழுத்துக் கவல சீஹகாங் ஆசானாகி விட 

முடியுமா? அந்த அர்த்தத்தில்  ான் கசால்லவில்வல. அப்படி 

புாிந்து ககாள்ளக் கூடாது. உண்வமயான ஹகாங் மற்றும் சக்தி 

வரப் கபற்ற  ீங்கள் ஹவண்டுகமன்ஹற அவத கவளியிட ஹவண்டிய 

அவசியமில்வல.  ீங்கள் எவதத் கதாட்டாலும் உங்களுவடய சக்தி 

அதில் இருக்கும், அது பளீகரன்று ஒளிரும். 

ஒரு பத்திாிவகயில், வககயழுத்துக் கவலச் சீஹகாங் வகுப்பு 

பற்றிய ஒரு கசய்திவய  ான் பார்த்ஹதன். அவத எப்படி 

 டத்துகிறார்கள் என்று அறிவதற்காக அந்தச் கசய்திவய  ான் 

படித்துப் பார்த்ஹதன். அதில் இப்படி எழுதியிருந்தது: முதலில் 

சுவாசத்வத ஒழுங்குபடுத்தி மூச்வச உள்ளிழுத்து கவளியிட 

ஹவண்டுமாம். பிறகு, பதிவனந்து அல்லது முப்பது  ிமிடங்களுக்கு 

உட்கார்ந்து மனவத டான்டியனில் உள்ள சீ–சக்தியில் ஒருமிக்கச் 

கசய்ய ஹவண்டுமாம். அந்த சக்திவய அங்கிருந்து கிளப்பி வகக்கு 

வரவவழப்பது ஹபால் கற்பவன கசய்ய ஹவண்டுமாம். பிறகு ஓர் 

எழுதுஹகாவல எடுத்து கறுப்பு வமயில் ஹதாய்த்து சீ–சக்திவய 

எழுதுஹகாலின் முவனக்கு வரும்படி கசய்ய ஹவண்டுமாம். 

மனத்தால் அவ்வாறு கசலுத்திய பின் எழுதத் கதாடங்க ஹவண்டுமாம். 

மக்கவள ஏமாற்றுவதல்லாமல் இது ஹவஹறன்ன? சீ–சக்திவய 

எங்ஹகனும் கசலுத்தினால் அவத சீஹகாங் என்று கசால்லி விட 

லாமா? அப்படியானால்,  ாம் சாப்பிடுவதற்கு முன்னால் சிறிது 

ஹ ரம் தியானத்தில் இருக்க ஹவண்டும், பிறகு உண்ணும் ஹபாது 

இவணகுச்சி 92 களின் முவனயில் சீ–சக்திவயச் கசலுத்தி விட்டு 

சாப்பிட ஆரம்பிக்க ஹவண்டும். அது உண்ணும் சீஹகாங் எனப் 

                                                      
92
இவணகுச்சிகள் (chopsticks): சீனர்கள் உண்ணுவதற்கு பயன்படுத்தும் உபகரணம். 
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படும். அப்படித் தாஹன? உண்ணுவகதல்லாம் அப்ஹபாது சக்தி 

யாகி விடும். இது பற்றிய  மது கருத்வதச் கசால்கிஹறாம், 

அவ்வளஹவ. இது சீஹகாங்வக இழிவு படுத்துவதாகும், சீஹகாங்வக 

அப்படி கவற்று விஷயமாக எண்ணி விட்டார்கள். ஆக, மக்கள் 

இது ஹபால தவறாகப் புாிந்து ககாள்ளக் கூடாது. 

ஹபார்க்கவலச் சீஹகாங் எப்ஹபாதுஹம ஒரு சுஹயச்வசயான 

சீஹகாங் சாதவனயாகக் கருதப்பட்டு வருகிறது. ஏன் அப்படி? 

ஏகனன்றால் அதற்ககன ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளின் பாரம் 

பாியமும் முழுவமயான சாதவனக் ஹகாட்பாடுகளும் முழுவமயான 

சாதவன முவறவமகளும் உண்டு. அவத ஒரு முழுவமயான தனி 

அவமப்பாகக் கருத ஹவண்டும். அப்படி இருந்தும், அது ஒரு கீழ் 

 ிவல உண்முக சாதவனயாகஹவ இருந்து வருகிறது. கடின 

சீஹகாங் என்பது அடிப்பதற்கும் தாக்குவதற்கும் மட்டுஹம 

பயன்படும் ஆற்றல் கசறிந்த கபாருண்வமயின் வடிவமாகும். ஓர் 

உதாரணம் கசால்கிஹறன். கபய்ஜிங்கில்  மது பயிற்சி முகாமில் 

பங்ஹகற்ற பிறகு ஒரு சாதகருக்கு எந்தப் கபாருவளயும் வகயினால் 

அழுத்திப் பிடிக்க முடியாமல் ஹபாயிற்று. அவர் ஒருமுவற 

குழந்வதக்காக தள்ளுவண்டி வாங்குவதற்காகக் கவடக்குச் 

கசன்றிருந்தார். அப்ஹபாது அவர் அந்த வண்டியின் உறுதிவயப் 

பாிஹசாதிப்பதற்காகத் தமது வகயால் அழுத்திப் பார்க்க, அந்த 

வண்டிஹய க ாறுங்கி விட்டதாம். வீட்டில் ஒரு  ாற்காலியில் 

உட்காரும் ஹபாது அவரால் தம் வகயினால்  ாற்காலிவயப் 

பிடித்துக் ககாள்ள முடியாது. பிடித்தால் அது க ாறுங்கி விடும். 

“என்ன தான்  டக்கிறது?” என்று அவர் என்னிடம் ஹகட்டார். 

அவருக்கு ஒரு பற்றுதல் உண்டாகி விடக் கூடும் என்பதால்  ான் 

எதுவும் விளக்கவில்வல. “ஒன்றும் இல்வல, இகதல்லாம் இயல்பு 

தான்,  ல்லது தான், இவதப் கபாருட்படுத்த ஹவண்டாம்” என்று 

மட்டும் கசான்ஹனன். அந்த அசாதாரண ஆற்றவல  ன்கு பயன் 

படுத்தினால் அவருவடய ஒரு விரவல அழுத்தி ஒரு கற்பாவற 

வயத் தூளாக்கி விட முடியும். இது கடின சீஹகாங் தாஹன? ஆனால் 

அவர் கடின சீஹகாங் பயிற்சி கசய்யவில்வல. உண்முக 
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சாதவனயில் இது ஹபால் அசாதாரண ஆற்றல்கவள அவடவது 

வழக்கம் தான். ஆனால் ஒருவருக்கு தமது ஷின்ஷிங்வக  ன்கு 

பாதுகாக்கும் திறன் இல்லாத பட்சத்தில் சாதாரண ஆற்றல்கள் 

உண்டான ஹபாதிலும் அவற்வற உபஹயாகப்படுத்த அனுமதி 

கிவடயாது. குறிப்பாக, கீழ் ிவலயில் சாதவன கசய்யும் ஹபாது 

சாதாரணமாக, சாதகாின் அகப்பண்பு அவ்வளவாக அபிவிருத்தி 

அவடந்திருப்பதில்வல. எனஹவ, அந்த கீழ் ிவலயில் ஹதான்றும் 

அசாதாரணத் திறன்கள் சாதகர்களுக்கு வழங்கப்படுவதில்வல. 

காலப்ஹபாக்கில் உங்களுவடய  ிவல ஹமம்படும் கபாழுது இந்த 

ஆற்றல்களினால் எவ்விதப் பயனும் இருக்காது. ஆகஹவ, 

அவற்வற வழங்கப்பட ஹவண்டிய ஹதவவயுமில்வல. 

இனி, ஹபார்க்கவலச் சீஹகாங் பயிற்சி குறிப்பாக எப்படி 

 டக்கிறது? ஹபார்க்கவல சீஹகாங் பயிற்சியில் தனது சீ–சக்திவய 

ஒருவர் ஒழுங்கு படுத்த ஹவண்டியுள்ளது. ஆனால் ஆரம்ப முதஹல  

சீ–சக்திவய ஒழுங்கு படுத்துவது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஒழுங்கு 

படுத்த ஹவண்டுகமன்று விரும்பினாலும் அது முடியாது. அதற்கு 

என்ன கசய்ய ஹவண்டும்? தனது வககள், மார்பின் இருபுறங்கள், 

பாதங்கள், கால்கள், புஜங்கள் மற்றும் தவல ஆகிய எல்லா 

பாகங்களுக்கும் பயிற்சியளிக்க ஹவண்டும். எப்படிப் பயிற்சி 

அளிப்பார்கள்? சிலர் ஒரு மரத்வதக் வகயால் குத்து விட்டும் 

உள்ளங்வகயால் அடித்தும் பழகுவார்கள், சிலர் ஒரு பாவறவயக் 

வகயால் அடிப்பார்கள். எலும்புகள் அப்ஹபாது எவ்வளவு வலிக்கும்? 

சிறிய அடிக்ஹக ரத்தம் கசியுமல்லவா? அப்படியும் சீ–சக்தி ஒழுங்கு 

படாது. என்ன கசய்யலாம்? ரத்தம் பின்ஹனாக்கி அவருவடய 

புஜங்களுக்கும் வககளுக்கும் பாயும் படி அவர் தம் வககவள 

ஆட்டிக் ககாண்ஹட இருப்பார். அப்ஹபாது அவருவடய வககள் 

வீங்கி விடும். வககள்  ன்கு வீங்கியதும் அவர் ஒரு பாவறவய 

ஓங்கி அடிக்கும் ஹபாது, எலும்புகள் கமத்கதன்ற வீக்கத்தினால் 

ஹபார்த்தப் பட்டு பாவறயின் மீது ஹ ரடியாகப் படாமலிருக்கும். 

எனஹவ வலியும் அவ்வளவு இராது. இவ்வாறு அந்த  பர் 

பயிற்சிவயத் கதாடர்ந்து கசய்யுமாறு அவருவடய ஆசான் 
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கற்பித்து வருவார்.  ாளவடவில் சீ–சக்திவய  ன்கு ஒழுங்கு 

படுத்தக் கற்றுக் ககாண்டு விடுவார். எனினும் சீ–சக்திவய ஒழுங்கு 

படுத்தும் திறன் மட்டுஹம ஹபாதாது. உண்வமயான ஹமாதல் ஒன்று 

 ிகழும் ஹபாது எதிராளி உங்களுக்காக காத்திருக்கப் ஹபாவ 

தில்வல. சீ–சக்திவய ஒழுங்கு படுத்தியவரால் தாக்குதவல எதிர்க்க 

முடியும் என்பதும் தடியால் அடித்தால் இவருக்கு வலிக்காது 

என்பதும் உண்வம தான். வககளுக்கு சீ–சக்திவயச் கசலுத்திய 

பிறகு வககள் வீங்கும். ஆரம்பத்தில் இந்த சக்தி பதப்படாததாக 

இருக்கும். பயிற்சி கசய்யச் கசய்ய இது உயர் ஆற்றல் கபாருண் 

வமயாக மாறும். உயர் ஆற்றல் கபாருண்வமயாக உருமாறிய பின் 

படிப்படியாக இது மிகுந்த அடர்த்தியுள்ள சக்தித் திரளாக 

வடிகவடுக்கும். இந்த சக்திக் கற்வற அறிவாற்றலுவடயது. 

ஆகஹவ இது ஓர் அசாதாரண திறன் கற்வறயாகும். கசால்லப் 

ஹபானால் இது ஓர் அசாதாரண ஆற்றல் தான். எனினும் இந்தத் 

திறன் தாக்குவதற்கும் தாக்குதவல எதிர்ப்பதற்கும் மட்டுஹம பயன் 

படும். ஹ ாவய குணப்படுத்துவதற்கு இதவன உபஹயாகப் படுத்த 

முடியாது. இந்த உயர்சக்திப் கபாருண்வம, ஹவறு பாிமாணத்வதச் 

ஹசர்ந்ததாவகயால் அது  மது பாிமாணத்தில் பயணிப்பதில்வல. 

அதனால்  மது காலத்வத விட அதிக விவரவில் பயணிக்கும். 

 ீங்கள் எதிராளிவயக் குத்தும் ஹபாது சீ–சக்திவயச் கசலுத்தஹவா 

அல்லது அது பற்றி  ிவனக்கஹவா கூட ஹவண்டாம். ஏகனன்றால் 

அங்ஹக ஹகாங் ஏற்கனஹவ சித்தமாக இருக்கும். மற்றவாின் 

தாக்குதவல  ீங்கள் தடுக்கும் ஹபாதும் ஹகாங் அங்ஹக முன்பாக 

இருக்கும்.  ீங்கள் எவ்வளவு விவரவாக குத்து விட்டாலும் அது 

அதனிலும் மிக விவரவாகப் பயணிக்கும். ஏகனனில் இவ்விரு 

கால கவளிகளுக்கும் இவடயிலான கணிப்பு வித்தியாசமானது. 

ஹபார்க்கவல சீஹகாங் பயிற்சி கசய்வதனால் ஒருவருக்கு இரும்பு 

மணல் உள்ளங்வக, குங்கிலியக் வக, வஜ்ரக் கால் மற்றும் அர் த் 

பாதம் 93  என்கறல்லாம் கூறப்படும் வித்வதகள் வகவரப் கபறும். 

                                                      
93
இரும்பு மணல் உள்ளங்வக, குங்கிலியக் வக, வஜ்ரக் கால் மற்றும் அர் த் 

பாதம்: இவவகயல்லாம் சீன ஹபார்க்கவலப் பயிற்சியின் சிலவவக நுட்பங்கள்.  
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இவவகயல்லாம் சாதாரண மக்களின் திறன்கஹள. பயிற்சியின் 

மூலம் சாதாரண  பரால் இந்த  ிவலகவள அவடய முடியும். 

ஹபார்க்கவல சீஹகாங்கிற்கும் உண்முக சாதவனக்கும் உள்ள 

கபாிய ஹவற்றுவம என்னகவனில், ஹபார்க்கவல சீஹகாங்கில் 

உடலியக்கத்தின் மூலமாகஹவ பயிற்சி  டக்கிறது; இங்கு சீ–சக்தி 

சருமத்திற்கு அடியில் பயணிக்கிறது. இதற்கு உடலியக்கஹம 

அவசியகமன்பதால் சாந்த  ிவலவய அவடய முடியாது. அவர் 

களுவடய சீ–சக்தி டான்டியவன அவடவதும் இல்வல. அந்த சக்தி 

ஹதாலுக்கு அடியிலும் தவசகள் மூலமும் பயணிக்கிறது. எனஹவ 

அவர்கள் உடவல பண்படுத்துவதும் இல்வல, உயர் ிவல ஆற்றல் 

கவள வளர்ப்பதும் இல்வல.  ம்முவடய உண்முக சாதவனக்கு 

ஒரு சாந்தமான  ிவலயில் பயிற்சி கசய்ய ஹவண்டியதாக உள்ளது. 

பாரம்பாியமான சாதவனகளுக்கு சீ–சக்தி அடிவயிற்றுப் பகுதி 

யிலுள்ள டான்டியனில் பிரஹவசிக்க ஹவண்டியதாக உள்ளது. ஒரு 

சாந்த  ிவலயில் பயிற்சி கசய்வதும் கமய்யுடவல உருமாற்றுவதும் 

அவற்றில் அவசியம். அந்தப் பயிற்சிகளில் உடவலப் பண்படுத்து 

வதும் உயர் ிவலகவள ஹ ாக்கிச் கசல்லும் வண்ணம் சாதவன 

புாிவதும் சாத்தியம் தான். 

கபான்மணிக்கவசம், இரும்புத்துணி சட்வட, நூறடித் கதாவல 

வில் இருந்து ஒரு புன்வன மரத்வத ஊடுருவித் தாக்குதல் என்கறல் 

லாம் கூறப்படும் ஹபார்க்கவல வித்வதகவளப் பற்றி  ீங்கள் 

 ாவல்களில் படித்திருப்பீர்கள். எவடயற்ற ஹபார்க்கவல மூலம் 

ஒருவரால் உயரமான இடங்களில் முன்னும் பின்னுமாகப் பறந்து 

பயணிக்க முடியும். சிலரால் ஹவற்று பாிமாணத்தினுள் புகவும் 

முடியும். உண்வமயாகஹவ இம்மாதிாி ஹபார்க்கவல இருக்கிறதா, 

என்ன? ஆம்,  ிச்சயமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது சாதாரண 

மக்களிவடஹய  ிலவுவது இல்வல. இத்தவகய உன்னத ஹபார்க் 

கவலவயப் பழகியவர்கள் அவற்வறகயல்லாம் கபாதுமக்களின் 

எதிஹர காட்சியாக்க மாட்டார்கள். இத்தவகயவர் கவறும் ஹபார்க் 

கவலவய மட்டுஹம பயின்றவர் அல்ல. அவர் சாதாரண மக்களின் 

 ிவலவய கடந்து கவகு தூரம் உயர்ந்து விட்டவர், உண்முக 
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சாதவனவயப் பின்பற்றிஹய அவர் பயின்றிருக்க ஹவண்டும். அவர் 

ஷின்ஷிங் தரத்வத மதிப்பவராகவும் அதவன ஹமம்படுத்தியவராக 

வும் இருக்க ஹவண்டும். உலகாயதமான  லன்கவளப் கபாருட் 

படுத்தாதவராக இருக்க ஹவண்டும். இத்தவகய ஹபார்க்கவல 

வித்வதகள் வகவரப் கபற்றவராக இருந்தும் அவதகயல்லாம் 

அவர் சாதாரண மக்களிவடஹய பயன்படுத்த மாட்டார். யாரும் 

இல்லாத ஹபாது மட்டுஹம அவற்வறப் பயன்படுத்த அவருக்கு 

அனுமதி உண்டு. அந்த  ாவல்களில் ஒரு கதாபாத்திரம், வாள் 

வித்வத பற்றியகதாரு ரகசிய வகஹயட்டிற்காகஹவா, ஒரு புவதய 

லுக்காகஹவா, அல்லது ஒரு கபண்ணிற்காகஹவா சண்வடயிடு 

வதாகவும் ககால்வதாகவும் படித்திருப்பீர்கள். எல்ஹலாருக்குஹம 

அற்புத சக்திகள் இருப்பதாகவும், மர்மமாக எங்ககங்ஹகா பயணம் 

கசய்வதாகவும் சித்தாிக்கப் பட்டிருக்கும். அவனவரும் ஹயாசித்துப் 

பாருங்கள்: அந்த மனிதர்ககளல்லாம் உண்வமயாகஹவ இந்தப் 

ஹபார்க்கவலத் திறன் கபற்றவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் 

உண்முக சாதவனயின் மூலமாகத் தாஹன அவற்வறகயல்லாம் 

பண்படுத்திக் ககாண்டிருக்க முடியும்? தங்கள் ஷின்ஷிங்வக 

பண்படுத்திக் ககாண்டதன் மூலமாகஹவ அந்த சக்திகவள 

அவர்கள் அவடந்திருக்க முடியும். அவர்கள் புகழ், லாபம், மற்ற 

பல்ஹவறு ஆவசகவளகயல்லாம் எப்ஹபாஹதா துறந்திருக்க 

ஹவண்டும். அவர்கள் எப்படி ககாவல கசய்வார்கள்? பணம், 

கபாருள் ஹபான்றவற்வற அவர்கள் எப்படி ஹவண்டுவார்கள்? அது 

சாத்தியஹமயில்வல. அகதல்லாம் எழுத்தாளர்களின் மிவகபடக் 

கூறுதல் தான். மக்கள் கிளர்ச்சியூட்டுபவற்வறஹய  ாடுகின்றனர். 

அந்த  வசக்காக எது ஹவண்டுமானாலும் கசய்வர். எழுத்தாளர் 

களும் இந்த பலவீனத்வத  ன்கு பயன்படுத்திக் ககாண்டு  ீங்கள் 

விரும்புவவதகயல்லாம், உங்களுக்கு இன்பம் அளிப்பவதகயல்லாம்  

எழுதுவதிஹலஹய முவனவார்கள். ஓர் எழுத்தாக்கம் எவ்வளவுக்கு 

 ம்ப முடியாததாக இருக்குஹமா அவ்வளவுக்கு  ீங்கள் அவத 

விரும்பிப் படிப்பீர்கள். அவவகயல்லாம் கவலக்காக மிவகப் 

படுத்தப் பட்டவவஹய. உண்வமயாகஹவ ஹபார்க்கவலத் 
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திறனுவடயவர்கள் அப்படி  டந்து ககாள்ள மாட்டார்கள். அதுவும் 

கபாதுமக்கள் எதிாில் அவதகயல்லாம்  டத்திக் காண்பிக்கஹவ 

மாட்டார்கள். 

கபருவம பாராட்டிக் ககாள்ளும் மனப்ஹபாக்கு 

சாதாரண மக்களிவடஹய சாதவன புாிவதால்  ம்முவடய சாதகர்கள் 

பலரால் தங்களுவடய பல பற்றுதல்கவள விட முடியாமலிருக் 

கின்றது. பல பற்றுதல்கள் அவர்களின் இயல்பிஹலஹய ஊறி 

விட்டது. அவர்களால் அவற்வற உணரக் கூட முடிவதில்வல. 

இந்தப் கபருவம ககாள்ளும் மனப்ஹபாக்கு எந்தச் சூழ் ிவலயிலும் 

கவளிப்படும். ஒரு  ற்கசயல் கசய்யும் ஹபாதும் அது கவளிப்பட 

லாம். புகழ் கபறுவதற்காக, சுய லாபத்திற்காக, சிறிய  ன்வம 

ஒன்வற அவடவதற்காக சிலர் தங்கவளப் பற்றிப் கபருவம 

யடித்துக் ககாள்வார்கள், கபாிதாகக் காட்டிக் ககாள்வார்கள். 

“ ான் மிகவும் திறவமசாலி; என்னால் கவல்ல முடியும்.” 

 ம்மிவடஹயயும் இம்மாதிாி சிலர் உண்டு. பிறவர விட சிலர் 

 ன்றாக சாதவன கசய்வார்கள். சிலருவடய திவ்வியக் கண் 

காட்சிகள் கதளிவாக இருக்கும். பிறர் உடற்பயிற்சி கசய்வவத 

விட சிலாின் அவசவுகள்  ன்றாக இருக்கும். இவர்ககளல்லாம் 

அவதப் பற்றி கபருவம ககாள்வார்கள். 

“ ான் ஆசான் லீயிடமிருந்து இவதக் ஹகட்ஹடன்” என்று 

ஒருவர் உாிவம ககாண்டாடுவார். உடஹன அவவர மற்றவர்கள் 

சூழ்ந்து ககாள்வார்கள். அவர் தாம் புாிந்து ககாண்ட விதத்தில் 

விஷயத்வத மிவகப்படுத்திச் கசால்வார். இதன் ஹ ாக்கம் ஏன்ன? 

தன்வன உயர்வாகக் காட்டிக் ககாள்வது தான். சிலர் தாங்கள் 

எல்லாம் அறிந்தது ஹபாலவும் பிற சாதகர்களுக்கு அவ்வளவு 

அறிவு இல்லாதால் அவர்களுக்கு எதுவும் புாியாது என்பது 

ஹபாலவும் ஹகள்விப்பட்டவற்வற கவகு சுவாரசியமாக மக்களி 

வடஹய வதந்தியாகப் பரப்புவார்கள். அது அவர்களுக்கு 

இயல்பாகி விட்டது. தன்வனயறியாமஹல அவர்கள் இப்படி 

இருக்கலாம். இவ்வாறு கபருவமயடித்துக் ககாள்ளும் குணம் 
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அவர்களின் ஆழ்மனதிஹலஹய இருக்கக் கூடும். இல்வலகயன்றால் 

ஏன் இவர்கள் வதந்திகவளப் பரப்ப ஹவண்டும்? ஆசான் எப்ஹபாது 

மவலக்குத் திரும்பிப் ஹபாவார் என்பது பற்றி சிலர் வம்பு 

ஹபசுவார்கள்.  ான் மவலயிலிருந்து வரவில்வல,  ான் ஏன் 

மவலக்குத் திரும்பிப் ஹபாக ஹவண்டும்? ஹவறு சிலர் ஒரு ாள்  ான் 

ஒருவாிடம் ஏஹதா ஒன்வறச் கசான்னதாகவும் அவர் மீது  ான் 

தனி கவனம் ககாள்வதாகவும் கசால்வர்.  இப்படி ஒன்வறப் பரப்பு 

வதால் என்ன  ன்வம? ஒரு  ன்வமயும் இல்வல. இது அவர் 

களுவடய பற்றுதல் தான் என்பவத  ாம் கண்ஹடாம். இது தான் 

கபருவமயடித்துக் ககாள்ளும் மனப் ஹபாக்கு. 

சிலர் என்னுவடய வககயாப்பத்துடன் வாழ்த்து எழுதித் தர 

ஹவண்டுகமன்று ஹகட்கிறார்கள். இதன் ஹ ாக்கம் என்ன? 

ஞாபகார்த்தமாக ஒருவாின் வககயழுத்வத வாங்கிக் ககாள்வது 

சாதாரண மக்களின் பழக்கம்.  ீங்கள் சாதவன கசய்யவில்வல 

கயனில் என் வககயாப்பத்தினால் உங்களுக்கு எவ்விதப் பயனும் 

கிட்டப் ஹபாவதில்வல. என் புத்தகத்திலுள்ள ஒவ்கவாரு கசால்லும் 

என் பிம்பத்வதயும் ஃபாலுவனயும் தாங்கியுள்ளது. ஒவ்கவாரு 

வாக்கியமும்  ான் ஹபசியது. இன்னும் எதற்காக வககயாப்பம்? 

சிலாின் எண்ணம், “இந்த வககயாப்பம் இருந்தால் ஆசானின் 

சங்ஹகதம் என்வனப் பாதுகாக்கும்” என்பது. இன்னமும் இவர்கள் 

சங்ஹகதம் ஆகியவற்வற  ம்புகிறார்கள்.  ாம் சங்ஹகதங்கவள 

கயல்லாம் கபாருட்படுத்துவதில்வல. இந்தப் புத்தகம் மிகுந்த 

மதிப்புவடயது. உங்களுக்கு இன்னும் என்ன ஹவண்டும்? இவவ 

எல்லாஹம அந்த பற்றுதல்களின் பிரதிபலிப்புகஹள. சிலர் என்னு 

டன் பயணம் கசய்யும் சீடர்களின்  டவடிக்வககவளப் பார்த்து – 

அது  ல்லதா இல்வலயா என்று கதாியாமஹலஹய – அவதப் 

ஹபாலஹவ  டக்கிறார்கள். உண்வமயில் எவர் எப்படி இருக்கிறார் 

என்பது கபாருட்ஹட அல்ல. இருப்பது ஃபா ஒன்று மட்டுஹம. இந்த 

தாஃபாவவ அனுசாிப்பதன் மூலம் மட்டுஹம ஒருவர் கமய்யான 

தகுதிவய அவடய முடியும். என் அருஹக இருந்து ஹவவல 

கசய்பவர்கள் எவ்விதமான விஹசஷ சலுவகயும் கபறுவதில்வல. 
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அவர்களும் மற்றவர்கவளப் ஹபான்றவர்கஹள. அவர்கள் 

ஆராய்ச்சிக் குழுமத்தின் அலுவலர்கள், அவ்வளஹவ. இந்தப் 

பற்றுதல்கவளகயல்லாம் வளர்த்துக் ககாள்ளாதீர்கள். இந்தப் 

பற்றுதல்கவள வளர்த்துக் ககாள்வதன் மூலம் உங்கவளயும் 

அறியாமல் தாஃபாவவ அவமதிப்பவர்களாவீர்கள்.  ீங்கள் 

உண்டாக்கிய சுவாரசியமான வதந்தி, சர்ச்வசகவளக் கிளப்பி 

விடக் கூடும் அல்லது இது ஹபான்றவற்வறக் ஹகட்க விரும்பி 

ஆசானின் அருகில் இருக்க ஹவண்டும் என்ற பற்வறயும் மற்ற 

பலவற்வறயும் சாதகர்களிவடஹய தூண்டக் கூடும். இவவ 

கயல்லாம் ஒஹர விதமான பிரச்சிவன தாஹன? 

இந்த கபருவம பாராட்டும் மனப்ஹபாக்கு, ஹவறு என்ன  

ஹ ாிட ஏதுவாகும்?  ான் இரண்டு வருஷங்களாக ஹபாதவன 

கசய்து வருகிஹறன்.  மது மூத்த ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களுள் 

சிலர் கூடிய விவரவில் ஹகாங் பூட்டவிழ்க்கப்படும்  ிவலவய 

அவடந்து விடக் கூடும். சிலர் படிப்படியாக ஞானஹபாதம் கபறும் 

 ிவலவய எய்தி திடீகரன்று அவத அவடயப் கபறுவார்கள். ஏன் 

அவர்களுக்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் முன்னஹர கிவடக்க 

வில்வல? ஏகனன்றால்  ான் உங்கவள உடனடியாக அவ்வளவு 

உயர்ந்த படி ிவலக்குத் தூக்கி விட்டிருந்தாலும், சாதாரண 

மக்களுவடய பற்றுதல்கவள  ீங்கள் இன்னும் முழுவமயாகத் 

துறக்கவில்வல என்பதால் அவதச் கசய்ய அனுமதி இல்வல. 

உங்களுவடய ஷின்ஷிங்  ிச்சயமாக மிக  ன்றாக அபிவிருத்தி 

அவடந்துள்ளது. ஆயினும் பல பற்றுதல்கள் இன்னும் கவளயப் 

படவில்வல. அதனால் அந்த அசாதாரண ஆற்றல்கள் உங்களுக்கு 

அளிக்கப்படவில்வல. இந்த  ிவலவய  ீங்கள் கடந்த பிறகு 

 ீங்கள்  ன்கு திடம் கபற்று விடுவீர்கள். அப்ஹபாது உடஹன 

உங்கவள படிப்படியாக ஞானஹபாதம் கபறும்  ிவலக்கு ககாண்டு 

வர முடியும். படிப்படியாக ஞானஹபாதம் கபறும்  ிவலயில் 

உங்கள் திவ்வியக் கண் மிக உயர்ந்த  ிவலயில் திறக்கப்படும், 

அசாதாரண ஆற்றல்கள் பல உங்களுக்கு வாய்க்கும். இவதயும் 

உங்களுக்குச் கசால்கிஹறன்:  ீங்கள் உண்வமயாகஹவ சாதவன 
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கசய்பவராக இருந்தால் ஆரம்பத்திஹலஹய  அசாதாரண ஆற்றல் 

பலவற்வற  ீங்கள் கபற்றிருப்பீர்கள். அந்த அளவு உயர் ிவலவய 

 ீங்கள் எட்டி விட்டதால் பல அசாதாரண ஆற்றல்கவளப் கபற 

முடிந்தது. சமீபத்தில், உங்களில் பலருக்கு இந் ிவல ஏற்பட்டி 

ருக்கக் கூடும். ஹவறு சிலரால் சாதவனயில் அந்த அளவு உயர் 

 ிவலவய எட்ட முடியாது. அவர்களுவடய உடலின் தன்வமயும் 

கபாறுக்கும் தன்வமயும் முன் கூட்டிஹய விதிக்கப் பட்டிருக்கும். 

அதன் விவளவாக கீழ் படி ிவலயிஹலஹய அவர்களுவடய ஹகாங் 

பூட்டவிழ்க்கப்படும்; அதாவது கமய்ஞானம், முழுவமயான அளவி 

ஹலஹய கீழ் படி ிவலயில் கிவடக்கப் கபறுவார்கள். இது ஹபால் 

சிலர் உண்டு. 

 ீங்கள் அவனவரும் கதாிந்து ககாள்ள ஹவண்டுகமன்பதற் 

காகஹவ இவதச் கசால்கிஹறன். இவதப் ஹபால் கீழ் ிவலயில் 

ஞான ஹபாதம் கபற்ற ஒருவவரப் பார்த்து அவர் அற்புதமானவர், 

ஞானி என்று  ீங்கள் மதிக்கக் கூடாது. சாதவனயில் இது மிக 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விஷயம். இந்த தாஃபாவவ பின்பற்று 

வதன் மூலஹம உங்களால் எவதயும் சாிவரச் கசய்ய முடியும். 

அசாதாரணத் திறன்கள், இயற்வகவய மீறிய சக்திகள் அவருக்கு 

இருக்கிறது என்பதால், அவரால் சில காட்சிகவளக் காண முடியும் 

என்பதால், அவவரப் பின்பற்றி  டப்பஹதா அவர் கசால்வவதக் 

ஹகட்கஹவா கூடாது. அது அவருக்குச் கசய்யும் தீங்காகும். 

அவருக்கு அதனால் மிவகயார்வம் ஏற்பட்டு அந்தப் பற்றுதலில் 

சிக்கிக் ககாள்வார். அவர் அவடந்தவதகயல்லாம் இழந்து ஹபாய் 

விடுவார். திறன்கள் மீண்டும் பூட்டப் பட்டு விடும். கவடசியில் 

தடுமாறி வீழ்ச்சியவடவார். ஹகாங் பூட்டவிழ்ந்த  ிவலயில் 

உள்ளவரும் கூட  ிவல தடுமாறி விழக் கூடும். சாிவர  டந்து 

ககாள்ளாவிட்டால் கமய்ஞானம் கபற்றவரும் கூட  ிவல தடுமாறி 

வீழ்ச்சி அவடயலாம். சாியான முவறயில் விஷயங்கவளக் 

வகயாளத் தவறி விட்டால் ஒரு புத்தஹர கூட தடுமாற்றம் 

அவடயலாம். அப்படியிருக்க, உங்கவளப் ஹபால் சாதாரண 

மக்களிவடஹய இருக்கும் சாதகவரப் பற்றி ஹகட்க ஹவண்டுமா? 
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எனஹவ எவ்வளவு தான் அசாதாரண ஆற்றல்கள் உங்களுக்கு 

வளர்ந்திருந்தாலும் அவவ எவ்வளவு உயர்வாக இருந்தாலும், 

உங்கள் கதய்விக சக்தி எவ்வளவு வலுவுள்ளதாக இருந்தாலும் 

 ீங்கள் சாியான முவறயில்  டந்து ககாள்ள ஹவண்டியது 

அவசியம். அண்வமயில், இங்ஹக அமர்ந்திருக்கும் ஒருவர் ஒரு 

கணத்தில் மவறந்து மறுகணத்தில் ஹதான்றும் திறவனப் கபற்றார். 

இப்படிகயல்லாம் ஹ ரும் தான். இவத விடவும் கபரும் ஆற்றல்கள் 

வரக் கூடும். அப்ஹபாது  ீங்கள் என்ன கசய்ய ஹவண்டும்?  மது 

சாதகர்கள் அல்லது சீடர்களாகிய  ீங்கள், இது ஹபான்ற 

ஆற்றல்கள் உங்களுக்ஹகா அல்லது மற்றவர்களுக்ஹகா ஏற்படும் 

ஹபாது அவத ஓர் ஆதாிசமாக எடுத்துக் ககாள்ளக் கூடாது, அவத 

 ாடவும் கூடாது. மனம் தடுமாறி விட்டால் உடஹன எல்லாம் 

வீணாகி விடும். வீழ்ச்சி அவடய ஹ ாிடும். ஒருஹவவள  ீங்கள் 

அவர்கவள விடவும் உயர் ிவலயில் இருக்கக் கூடும். உங்கள் 

அசாதாரண ஆற்றல்கள் இன்னும் கவளிப்படாமல் இருக்கலாம். 

குவறந்த பட்சம், இந்த ஒரு விஷயத்தில்  ீங்கள் தடுமாறி 

விட்டதாக ஆகுஹம. எனஹவ,  ீங்கள் எல்ஹலாரும் இந்த விஷயத் 

தில் குறிப்பாக, மிகுந்த கவனம் கசலுத்த ஹவண்டும். விவரவில் 

இது ஹபான்ற விஷயம்  ிகழக் கூடும், அதனால் தான்  ாம் இவத 

மிக முக்கியமாக எடுத்துக் கூறியுள்ஹளாம். இது  ிகழும் ஹபாது, 

 ீங்கள் இதில் சாிவர  டந்து ககாள்ளாமல் இருப்பது ஏற்றுக் 

ககாள்ளப் பட மாட்டாது. 

சாதகாின் ஹகாங் வளம் கபற்று, அது பூட்டவிழ்க்கப் படும் 

 ிவலவய அவடந்தாஹலா அல்லது உண்வமயாகஹவ கமய்ஞானம் 

கபற முடிந்தாஹலா சாதகர் தம்வமச் சிறப்புவடயவராகக் கருதக் 

கூடாது. அவர் கண்டவவகயல்லாம் அவருவடய கசாந்த 

படி ிவலக்கு உட்பட்டவவஹய. அவரது சாதவன இந்த  ிவலவய 

எட்டியதன் காரணம் அவரது கமய்ஞானத் தகுதி, ஷின்ஷிங் 

தரத்தின் அளவு, கமய்யறிவு ஆகியவவ இந்த படி ிவலவய 

எட்டியுள்ளதால் தான். ஆகஹவ, தம்முவடய படி ிவலக்கு ஹமற் 

பட்ட உயர் ிவலகளில் உள்ளவற்வற அவரால்  ம்ப முடியாது. 
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 ம்ப முடியாததால் இவர் தாம் கண்டவற்வறஹய அறுதியானவவ, 

இவவ தவிர ஹவகறதுவும் இல்வல என்று கருதுவார். ஆனால் அது 

உண்வமக்குப் புறம்பானது; அவர் அவடந்த படி ிவல இது தான் 

என்பஹத சாி. 

சிலருவடய ஹகாங் இந்த  ிவலயிஹலஹய பூட்டவிழ்க்கப்பட்டு 

விடும். ஏகனனில், இவர்களால் உண்முக சாதவனயில் இதற்கு 

ஹமல் முன்ஹனற இயலாது. இதன் விவளவாக, ஹகாங் பூட்ட 

விழ்க்கப்பட்டு இந்த  ிவலயிஹலஹய இவர்கள் கமய்ஞானம் 

கபறுவார்கள். எதிர்காலத்தில் உங்களிவடஹய சிலர் சாதவனயில் 

 ிவறவு கபற்றதும் சிறிய உலகப் பாவதகளில் ஞான விளக்கம் 

கபறுவர், சிலர் கவவ்ஹவறு படி ிவலகளில் கமய்ஞானம் கபறுவர், 

ஹவறு சிலர் பாிபக்குவ  ிவலவய அவடந்து கமய்ஞானம் 

கபறுவர். இவர்களில் பாிபக்குவ  ிவலவய அவடந்து கமய்ஞானம் 

கபற்றவர்கஹள தமக்குாிய உயர் ிவலவய எட்டி, கவவ்ஹவறு 

 ிவலகளில் காட்சிகள் காணவும் தம்வம கவளிப்படுத்திக் ககாள்ள 

வும் முடியும். கீழ் படி ிவலயில் உலகப் பாவதகளில் மட்டுஹம 

ஞானம் கபற்றவர்களும் கூட சில பாிமாணங்கவளப் பார்க்கவும் 

சில ஞானியவரப் பார்க்கவும் கதாடர்பு ககாள்ளவும் முடியும். 

ஆனால் இந்தக் கட்டத்தில்  ீங்கள் கமத்தனமாக இருந்து 

விடலாகாது. அந்தக் கீழ் ிவலயில் சிறிய உலகப் பாவதகளில் 

கமய்ஞானம் கபற்றாலும் பாிபக்குவ  ிவலவய அவடய 

கண்டிப்பாக முடியாது. அதற்கு என்ன கசய்யலாம்? இஹத 

படி ிவலயில் இருக்க ஹவண்டியது தான். உயர் ிவலகளில் 

உண்முக சாதவன என்பது இனி எதிர்காலத்தில் தான் சாத்தியம். 

இந்த அளவு தான் சாதவனயில் ஒருவர் முன்ஹனற முடியும் 

என்றால், அவருவடய ஹகாங்வக பூட்டி வவப்பதில் என்ன 

அர்த்தம்? கதாடர்ந்து சாதவன கசய்தாலும் உங்கள் சாதவன 

அதற்கு ஹமல் முன்ஹனறாது; உங்கள் சாதவன  ிவறவு கபற்று 

விட்டதால் உங்கள் ஹகாங் பூட்டவிழ்க்கப் பட்டு விடும். இது ஹபால் 

பலருக்கு ஹ ரவிருக்கிறது. எது எப்படி இருந்தாலும் ஒருவர் தம் 

ஷின்ஷிங் தரத்வதப் பாதுகாக்க ஹவண்டும். தாஃபாவவக் கவடப் 
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பிடிப்பதன் மூலஹம ஒருவர் உண்வமயாக ஹ ர்வழியில்  ிற்க 

முடியும். அசாதாரண ஆற்றல்கள் கபற முடிந்தஹதா ஹகாங் 

பூட்டவிழ்க்கப் பட்டஹதா எதுவாயினும் அதன் காரணம்  ீங்கள் 

தாஃபா முவறயில் சாதவன கசய்தது தான்.  ீங்கள் தாஃபாவவ 

இரண்டாம் பட்சமாக வவத்து உங்கள் அற்புத சக்திகவள 

முதன்வமப் படுத்தினாஹலா அல்லது கமய்ஞானம் கபற்றதால் 

உங்களால் எப்படி புாிந்து ககாள்ள முடிந்தஹதா அதுஹவ சாி என்று 

 ம்பினாஹலா, அல்லது  ீங்கள் உயர்ந்தவர், தாஃபாவவ விட 

ஹமலானவர் என்று கருதி விட்டாஹலா  ீங்கள் ஏற்கனஹவ சறுக்கி 

விழ ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்று  ான் கசால்ஹவன். இது மிகவும் 

ஆபத்து. இவ்வாறு  ீங்கள்  ாசமாகி விடுவீர்கள். அப்ஹபாது 

உண்வமயிஹலஹய உங்களுக்கு இன்னல் ஏற்படும்; உங்கள் 

சாதவனயும் வீணாகப் ஹபாய்விடும். கசயல்கள் சாியாக இல்லா 

விட்டால்  ிவல தடுமாறி சாதவனயில் ஹதால்வி அவடவீர்கள். 

உங்களுக்கு  ான் இவதச் கசால்ல ஹவண்டும். இந்தப் 

புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம் பல இடங்களில்  ான் ஹபாதித்த ஃபா 

அவனத்தும் இவணந்த கதாகுப்பாகும். இவவயவனத்தும் என்னால் 

ஹபாதிக்கப் பட்டவவஹய, ஒவ்கவாரு வாக்கியமும்  ான் ஹபசியஹத. 

ஒவ்கவாரு கசால்லும் ஒலிப்பதிவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு பதம் 

பதமாக எழுதப்பட்டுள்ளது. எனது சீடர்களும் சாதகர்களும் எல்லா 

வற்வறயும் ஒலி  ாடாவிலிருந்து எடுத்து எழுத்துருவாக்கம் 

கசய்வதில் எனக்கு உதவியுள்ளார்கள்.  ான் அதவன மீண்டும் 

மீண்டும் பாிசீலவன கசய்துள்ஹளன். இது எல்லாஹம என்னுவடய 

ஃபா,   ான் ஹபாதித்தது  இந்த ஃபா மட்டுஹம. 



 

 

331 

 

ஹபருவர ஏழு 

உயிர் வவத 

உயிர் வவத என்பது நுட்பமாக உணர ஹவண்டியகதாரு பிரச்சிவன. 

உயிர்கவளக் ககால்வது கூடாது என்பவத ஒரு கண்டிப்பான 

 ிபந்தவனயாக  ாம் சாதகர்களுக்கு விதித்துள்ஹளாம். கபௌத்த 

பிாிஹவா, டாவ் பிாிஹவா, சீகமன் பிாிஹவா, அது எந்தப் பிாிவாக 

இருந்தாலும் அது ஒரு ஹ ாிய சாதவன முவறயாக இருந்தால் 

 ிச்சயமாக இந்த பிரச்சிவனயில் ஒரு தீர்மானமான  ிவலப் 

பாட்வட அது முழுவமயாகக் கவடப்பிடிக்கிறது; உயிர் வவத 

கூடாது என்பஹத அது. ஓர் உயிவரக் ககால்வதனால் உண்டாகும் 

விவளவு மிகக் கடுவமயாக இருக்கும் என்பதால் அது பற்றி  ாம் 

விாிவாக எடுத்துவரக்கப் ஹபாகிஹறாம். ஆதி புத்த மதத்தில், மனித 

உயிவரப் பறிப்பது தான், அது மிகத் தீவிரமான கசயலாதலால், 

ககாவலயாகக் கருதப்பட்டது. பின்னர், கபாிய உயிர்கவள, வீட்டு 

மிருகங்களான கபாிய உயிர்கவளக் ககால்வதும் ககாடிய 

கசயலாகக் கருதப்படலாயிற்று. சாதகர் சமூகத்தில் உயிர் வவத 

ஏன் இவ்வளவு தீவிரமாகக் கருதப்படுகிறது? முன் காலத்தில் புத்த 

மதத்தின் கூற்றுப்படி, உயிர்களுக்கான மரண ஹவவள வராத ஹபாது 

அவற்வறக் ககான்றால் அவவ தனித்துப் ஹபான ஆவிகளாகஹவா 

இருப்பிடமற்ற ஹபய்களாகஹவா சுற்றிக் ககாண்டிருக்க ஹ ாிடும். 

முன்பு, அந்த மனிதர்களின் ஆன்மாக்கவள துன்பத்திலிருந்து 

விடுவிக்கச் சில சடங்குகள் ஹமற்ககாள்ளப் பட்டு வந்தன. இத்த 

வகய சடங்குகள் கசய்யாவிட்டால் அந்த ஆன்மாக்கள் பசியாலும் 

தாகத்தாலும் க ாந்து, துயரமிக்க சூழ் ிவலயில் வாழ ஹவண்டி 

யிருக்கும். புத்த மதம் அன்று கசான்னது இது தான். 

ஒருவர் மற்கறாருவருக்கு ஏஹதனும் தீங்கு விவளவித்தால் 

அதற்கு ஈடாக அவர் ஏராளமான ’கட’ எனும் கவண்கபாருவளத் 

தர ஹவண்டியதாக இருக்கும் என்பது எமது  ம்பிக்வக. இங்கு, 
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 ாம் பிறர் கபாருவள அபகாிப்பது ஹபான்றவற்வறஹய 

குறிப்பிடுகிஹறாம். ஆனால் ஓர் உயிர் வாழ்க்வகவய திடீகரன்று 

முடிவுக்குக் ககாண்டு வருவகதன்பது, அது விலங்காக இருந் 

தாலும் ஹவறு உயிராக இருந்தாலும், கபருமளவு கர்மத்வத 

உண்டாக்கி விடும். முன்னர், மனித உயிவரப் பறிப்பது தான் 

ககாவலயாகக் கருதப்பட்டது. ஏராளமான கர்மத்வத அது 

உண்டாக்கும். எனினும் மற்ற உயிர்கவளக் ககால்லும் பாவச் 

கசயலும் அதற்கு ஒன்றும் குவறந்ததல்ல. அதுவும் ஹ ரடியாக 

மிகுந்த கர்மத்வத விவளவிப்பது தான். குறிப்பாக, சாதகர்களுக்கு, 

உண்முக சாதவன புாியும் ஹபாது ஒவ்கவாரு படி ிவலயிலும் சில 

இடர்ப்பாடுகள் ஹசாதவனகளாக அளிக்கப்படுகின்றன. அவவ 

எல்லாஹம உங்கள் கர்மத்திலிருந்து வருபவவ தான். உங்களுவடய 

அந்த இடர்ப்பாடுகள் எல்லாம் உங்களுவடய கவவ்ஹவறு 

 ிவலகளில், உங்கவள  ீங்கள் ஹமம்படுத்திக் ககாள்ள ஹவண்டும் 

என்பதற்காக ஹசாதவனகளாக அளிக்கப்படுகின்றன. உங்களு 

வடய ஷின்ஷிங்வக  ீங்கள் ஹமம்படுத்திக் ககாள்ளும் வவர அந்த 

இடர்களிலிருந்து உங்களால் மீள முடியும். ஆனால், திடீகரன்று 

 ீங்கள் இவ்வளவு கர்மத்வத உண்டாக்கிக் ககாண்டு விட்டீர் 

களானால் எப்படி விடுபடுவீர்கள்? உங்கள் ஷின்ஷிங்  ிவலயில் 

முடியஹவ முடியாது. உங்களால் சாதவன கசய்வதற்ஹக இயலாது 

ஹபாய் விடும். 

ஒருவர் பிறக்கும் அஹத ஹ ரத்தில், அவருவடய பல இருப்புகள் 

அண்டகவளி பரப்பின் ஒரு குறிப்பிட்ட வவரயவறக்குள் பிறக்கின் 

றன என்பவத  ாம் கண்டுள்ஹளாம். அவவகயல்லாம் அவவரப் 

ஹபாலஹவ, அஹத கபயருடன்  இருக்கும், கசயல்களும் அவருவட 

யவதப் ஹபான்ஹற இருக்கும். எனஹவ அவவகயல்லாம் அவருவடய 

முழு ஆகிருதியின் பகுதிகளாகஹவ கருதப்படும். இங்ஹக பிரச்சிவன 

என்கனகவன்றால், அந்தப் பகுதிகளில் ஏஹதனும் ஒன்று (மற்ற 

கபாிய மிருகங்களுக்கும் இப்படித் தான்) திடீகரன்று இறந்து 

ஹபாகுமானால், ஹவறு பாிமாணங்களில் இருக்கும் அவருவடய 

மற்ற பகுதிகள் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வாழ் ாவள இன்னும் 
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முடிக்காத  ிவலயில், ஹமலும் பல வருட வாழ்வு மீதி இருக்வக 

யில், இந்த இறந்த  பர் அந்தப் பகுதிகளின் காலம் முடியும் வவர 

இருப்பிடம் இழந்த  ிவலயில் பிரபஞ்ச கவளியில் திாிந்து 

ககாண்டிருப்பார். தனித்துப் ஹபான ஆவிகளும் இருப்பிடமற்ற 

ஹபய்களும் பசியினாலும் தாகத்தினாலும் ஹவறு பல இன்னல்க 

ளாலும் அவதிப்படும் என்று முற்காலத்தில் விவாித்துள்ளார்கள். 

இது உண்வமயாக இருக்கலாம். ஆனால்  ாம்  ிச்சயமாகஹவ 

இவதக் கண்டறிந்துள்ஹளாம்: ஒவ்கவாரு பாிமாணத்திலுமுள்ள 

அவருவடய ஒவ்கவாரு பகுதியும் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட 

வாழ்க்வகப் பயணத்வத முடிக்கும் வவர மிகுந்த துன்ப  ிவலயில் 

இடருற்று, தன் விதியின் முடிவுக்காக இறந்தவர் காத்திருக்க 

ஹவண்டும். காத்திருப்பது எவ்வளவு அதிகஹமா அவ்வளவுக்கு 

துன்பமும் அதிகம். அவருவடய துன்பத்தின் விவளவாக, அவர் 

துன்புறுவது எவ்வளவு அதிகஹமா அந்த அளவுக்கு கர்மம் அவவரக் 

ககான்றவாின் உடலில் வந்து ஹசரும்.  ிவனத்துப் பாருங்கள்: 

எந்த அளவுக்கு கர்மம் உங்களுக்குக் கூடுதலாகும்? அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் மூலம்  ாம் கண்டறிந்தது இது. 

 ாம் இவதயும் பார்த்துள்ஹளாம்: ஒருவர் பிறக்கும் ஹபாஹத 

ஹவகறாரு குறிப்பிட்ட பாிமாணத்தில் அவருவடய முழு வாழ்க்வக 

யின் விவரக் குறிப்பும் பதிந்திருக்கும். அதாவது, இந்த வாழ்க்வக 

யில் அவர் எங்ஹக இருப்பார், என்ன கசய்வார் என்பகதல்லாம் 

அதில் அடங்கியிருக்கும். இவ்வாறு அவருவடய வாழ்க்வகவய 

 ிர்ணயித்தது யார்?  ிச்சயமாக ஓர் உயர் ிவல ஜீவன் தான் 

அவதச் கசய்திருக்க ஹவண்டும். உதாரணமாக,  மது சாதாரண 

மனித சமுதாயத்தில், ஒருவர் பிறந்ததும் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட 

குடும்பத்வதச் ஹசர்ந்தவராகி, ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளிக்கூடத்துக்குச் 

கசல்கிறார். வளர்ந்ததும் ஏஹதனும் ஒரு பணியிடத்துக்குப் ஹபாகிறார். 

அதன் மூலம் அவருக்குப் பல்ஹவறு சமூகத் கதாடர்புகள் ஏற்படு 

கின்றன. இவ்வாறாக, சமுதாயம் முழுவதற்குமான அவமப்பும் 

திட்டமிடப்படுகிறது. எனினும் இத்திட்டத்திற்கு மாறாக ஒரு 

வாழ்க்வக முடிவுறுமானால், விஷயங்கள் மாற்றப்படுமானால் 
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அந்த உயர் ிவல ஜீவன் இவ்வாறு குறுக்கீடு கசய்தவவர 

மன்னிக்கஹவ மாட்டார்.  ிவனத்துப் பாருங்கள். சாதகர்கள் உயர் 

 ிவலயில் சாதவன புாிய விரும்புகிறார்கள். அந்த உயர் ஜீவன் 

ககாவல கசய்தவவர மன்னிக்கப் ஹபாவதில்வல. இப்ஹபாது 

இவரால் உண்முக சாதவன கசய்ய முடியும் என்று  ிவனக்கி 

றீர்களா? சில ஆசான்களுவடய படி ிவல கூட அந்த ஏற்பாட் 

வடச் கசய்த உயர் ஜீவனின்  ிவல அளவு உயர்வாக இருக்காது. 

ஆகஹவ அந்த மனிதாின் ஆசானும் தண்டிக்கப்பட்டு கீழ் ிவலக்கு 

தள்ளப் படுவார். ஹயாசித்துப் பாருங்கஹளன், இது சாதாரண 

விஷயமா? இப்படி ஒன்வறச் கசய்த பிறகு அவருக்கு சாதவன 

கசய்வது மிகக் கடினமாகி விடும். 

 மது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களில் சிலர் முன் காலத்தில் 

ஹபாாில் பங்கு ககாண்டவர்களாக இருக்கக் கூடும். அந்தப் ஹபார் 

ககளல்லாம் அண்டகவளியின் மாறுதல்களால் ஏற்பட்ட விவள 

வுகஹள.  ீங்கள் அந்தச் சூழலில் ஒரு சிறு கூறு மாத்திரஹம. இந்த 

அண்ட கவளியின் மாறுதல்களுக்குட்பட்டு மனிதச் கசயல்பாடுகள் 

இல்லாவிடில் சாதாரண மானிட சமுதாயத்தில் சில சூழ் ிவல 

கவளக் ககாண்டு வர இயலாது, அண்ட கவளியின் மாற்றங்கள் 

என்றும் அவவ கசால்லப்பட மாட்டாது. கபரும் மாற்றங்களின் 

காரணமாக ஏற்படுபவவ இவவ. இது உங்கள் குற்றமாகாது.  ாம் 

இங்ஹக கூறுவது ஒருவர் ஹவண்டுகமன்ஹற தன் சுய ஆதாயத் 

திற்காக, தன் சுய விருப்பத்திற்காக அல்லது ஏஹதா ஒரு வவகயில் 

பாதிக்கப்பட்டு கசய்யும் தீய கசயல்களால் விவளயும் கர்மம் 

பற்றிய விஷயம் தான். அண்டகவளியில்  ிகழும் மாற்றங்களின் 

விவளஹவா அல்லது சமுதாய மாற்றங்கஹளா உங்களுவடய 

குற்றமாகாது. 

உயிர் வவத கசய்வதால் மாகபரும் கர்மம் உண்டாகிறது. 

“உயிவர வவதக்கக் கூடாது, குடும்பத்தில் என்னுவடய ஹவவல 

சவமயல் கசய்வது.  ான் ககால்லக் கூடாது என்றால் என் குடும் 

பத்தினர் எவதச் சாப்பிடுவார்கள்?” என்று ஒருவர் ஹகட்கலாம். 

இந்த குறிப்பிட்ட விஷயம் பற்றி  ான் கசால்வதற்கு 
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எதுவுமில்வல.  ான் சாதகர்களுக்கு ஃபா பற்றி ஹபாதிக்கிஹறன்; 

சாதாரண மக்கள் எப்படி வாழ ஹவண்டும் என்பவதப் பற்றி ஹபச 

வரவில்வல. குறிப்பிட்ட விஷயங்கவள எப்படி எதிர்ககாள்ள 

ஹவண்டும் என்பவத தாஃபாவுக்கு ஏற்ற முவறயில் எப்படி கசய்ய 

ஹவண்டும் என்பவத  ீங்கள் தான் தீர்மானம் கசய்து ககாள்ள 

ஹவண்டும். எது கபாருத்தமான காாியஹமா அவதச் கசய்ய ஹவண் 

டும். சாதாரண மக்கள் தங்களுக்கு ஹவண்டியவதச் கசய்து 

ககாள்வார்கள், அது அவர்கள் பாடு. எல்ஹலாராலும் சாதவன 

கசய்ய முடியாது. ஆனால், சாதவன கசய்பவர்கள் ஹமலான 

தரத்வதக் கவடப்பிடிக்க ஹவண்டும். எனஹவ  ான் இங்கு சாதகர் 

களுக்கான  ிபந்தவனகவள முன்வவக்கிஹறன். 

மனிதர்கவளயும் விலங்குகவளயும் தவிர தாவரங்களுக்கும் 

உயிர் உண்டு. எந்த உயிருக்குஹம இதர பாிமாணங்களில் கவளிப் 

பாடும் உண்டு. உங்களுவடய திவ்வியக் கண் பார்வவ,  ியதிப் 

பார்வவ  ிவலவய அவடயும் ஹபாது, பாவறகள், சுவர்கள் அல் 

லது எந்தப் கபாருளும் உங்கஹளாடு ஹபச முடிவவதயும் முகமன் 

கூற முடியும் என்பவதயும்  ீங்கள் காண்பீர்கள். “ ாம் உண்ணும் 

தானியங்கள், காய்கறிகளுக்கும் உயிர் இருக்கிறஹத. வீட்டில் 

ஈக்களும் ககாசுக்களும் கூட இருக்கிறது. என்ன கசய்வது?” என்று 

ஒருவர் கவவலப்படலாம். ஹகாவட காலங்களில் ககாசு கடிப்ப 

வதத் தாங்க முடியாது. அது கடிப்பவதப் பார்த்துக் ககாண்டு 

எதுவும் கசய்யாமல் இருக்க ஹவண்டும்.  மது உணவில் ஓர் ஈ 

உட்கார்ந்து அசுத்தம் கசய்வவதப் பார்த்த பின்னும் அவதக் 

ககால்ல முடியாது. ஒன்று கசால்கிஹறன்: காரணமின்றி அலட்சிய 

மாக  ாம் ஓர் உயிவரப் பறிக்கக் கூடாது. ஆனால் அதற்காக 

அளவுக்கு மீறிய அக்கவற காட்டும் கனவான்களாக இருக்கவும் 

கூடாது. சின்னஞ் சிறு விஷயங்கவளப் கபாிதாகக் கருதி,  டக்கும் 

ஹபாது எறும்புகவள மிதித்து விடுஹவாஹமா என்று கவவலப்பட்டு 

குதித்துத் தாண்டிச் கசல்வது என்கறல்லாம் இருந்தால் வாழ்க் 

வகஹய அயர்ச்சி தருவதாகி விடும். அதுவும் கூட ஒரு பற்றுதல் 

தாஹன?  ீங்கள் குதித்துத் தாண்டி  டப்பதால் எறும்புகவள 
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மிதிக்காமல் இருக்கலாம், ஆனால் எண்ணற்ற நுண்ணுயிர்கவள 

 ீங்கள் ககான்றிருக்கக் கூடும். எறும்புகவள விடவும் மிகச் 

சிறியதாக, கிருமிகள், நுண்கிருமிகள் என்று நுண்ஹணாக்கி  ிவல 

யில் மட்டுஹம காணக் கூடிய எத்தவனஹயா உயிர்கள் இருக்கின்ற 

னஹவ. ஒருஹவவள அவற்றில் ஏராளமானவற்வற  ீங்கள் மிதித்துக் 

ககான்றிருக்கக் கூடும். அப்படிகயன்றால்  ாம் உயிர் வாழ்வவதஹய 

 ிறுத்தி விடலாம்.  ாம் இம்மாதிாியான மனிதர்களாக இருக்க 

ஹவண்டாம், சாதவன கசய்வவதஹய இது இயலாத காாியமாக்கி 

விடும். பரந்த ஹ ாக்கில்,  ிமிர்ந்த பார்வவஹயாடு, மதிப்புக்குாிய  

முவறயில், ககௌரவமாக  ாம் சாதவன பயில ஹவண்டும். 

மானிடர்களாகிய  மக்கு மானிட வாழ்க்வகவய பராமாிக்கும் 

உாிவம உண்டு. ஆகஹவ,  மது சுற்றுச்சூழல், மனித வாழ்க் 

வகக்குத் ஹதவவயானபடி அவமய ஹவண்டும். உயிர்கவள 

ஹவண்டுகமன்ஹற துன்புறுத்துவஹதா ககால்வஹதா கூடாது, 

ஆனால்  ாம் அற்ப விஷயங்களுக்கு அளவுக்கு மீறிய முக்கியத் 

துவம் அளிக்கலாகாது. உதாரணமாக,  ாம் பயிராக்கும் தானியங் 

களும் காய்கறிகளும் கூட உயிர்கஹள. அதற்காக  ாம் 

உண்பவதயும் அருந்துவவதயும்  ிறுத்தி விட முடியாது. பிறகு  ாம் 

சாதவன கசய்வது எப்படி? அவற்றுக்கு அப்பால் பார்க்க 

ஹவண்டும். உதாரணமாக,  ீங்கள்  டக்கும் ஹபாது சில எறும்பு 

கஹளா பூச்சிகஹளா உங்கள் காலடிஹய அகப்பட்டு இறக்கலாம். 

 ீங்கள் ஹவண்டுகமன்ஹற ககால்லவில்வல, ஆகஹவ அவற்றுக்கு 

இறக்கும் காலம் வந்திருக்கலாம். உயிர்களும் நுண்ணுயிர்களும் 

விரவிய இந்த உலகில் சுற்றுச் சூழவல சமச்சீராக வவத்திருத்தலும் 

முக்கியம் தான். எந்த ஓர் இனமும் அளவுக்கு அதிகமாகப் கபருகி 

விட்டால் பிரச்சிவனயாகி விடும். எனஹவ  ாம் ககௌரவமாக, 

ஹ ாிய முவறயில் சாதவன கசய்ய ஹவண்டும். வீட்டில் ஈக்களும் 

ககாசுக்களும் இருந்தால்  ாம் அவற்வற விரட்டலாம் அல்லது 

ஜன்னல்களுக்கு வவல கபாருத்தலாம். அவற்வற சில சமயம் 

விரட்ட முடிவதில்வல, அப்ஹபாது அவற்வற அழிக்க ஹ ர்ந்தால், 

பாதகமில்வல. மனிதர்கள் வாழுமிடத்தில் இருந்து ககாண்டு 
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அவவ அவர்கவளக் கடித்துத் துன்புறுத்துமானால் அவற்வற 

விரட்டத் தான் ஹவண்டும். விரட்ட முடியாமல், அவவ மனிதர் 

கவளக் கடிப்பவதப் பார்த்துக் ககாண்டு இருக்க முடியாது.  ீங்கள் 

சாதகர்களாவகயால் அவவ கடித்தால் கபாருட்படுத்தாமல் இருக்க 

லாம், பாதிக்கப் படாமலிருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் குடும்பத் 

தினர் சாதவன கசய்யவில்வலஹய, அவர்கள் சாதாரண மக்கள் 

தாஹம, ஹ ாய்த் கதாற்று பற்றிய கவவல அவர்களுக்கு இருக்க 

லாம். ஓரு குழந்வதயின் முகத்தில் ககாசு உட்கார்ந்து கடிப்பவத 

பார்த்துக் ககாண்டு  ம்மால் ஒன்றும் கசய்யாமல் இருக்க 

முடியாது. 

ஓர் உதாரணம் கசால்கிஹறன்: சாக்கியமுனியின் ஆரம்ப 

 ாட்கவளப் பற்றிய கவத ஒன்று உண்டு. காட்டில் ஒரு  ாள் 

சாக்கியமுனி குளிக்க விரும்பினார். அவர் தமது சீடர் ஒருவவர 

அவழத்து குளிக்கும் கதாட்டிவய சுத்தம் கசய்யச் கசான்னார். 

கதாட்டியின் அருஹக கசன்ற சீடர், கதாட்டி முழுவதும் பூச்சிகள் 

க ளிந்து ககாண்டிருப்பவதப் பார்த்தார். கதாட்டிவயக் கழுவும் 

ஹபாது பூச்சிகள் இறந்து ஹபாய் விடும். அவர் சாக்கியமுனியிடம் 

கசன்று, “கதாட்டி முழுவதும் பூச்சிகளாயிருக்கிறது” என்றார். 

சாக்கியமுனிஹயா சீடவர ஏகறடுத்தும் பார்க்காமஹலஹய, “ஹபாய் 

கதாட்டிவயக் கழுவு” என்றார். சீடர் திரும்பிச் கசன்றார். 

கதாட்டிவய எப்படிக் கழுவுவது என்று கதாியவில்வல. கதாட்டி 

வயக் கழுவினாஹலா பூச்சிகள் இறந்து ஹபாகும். மறுபடியும் 

சாக்கியமுனியிடம் கசன்றார், “மகாகுருஹவ, கதாட்டி முழுவதும் 

பூச்சிகள் இருக்கிறன, கதாட்டிவயக் கழுவினால் பூச்சிகள் சாகுஹம” 

என்றார். சாக்கியமுனி அவவரப் பார்த்தார், “ ான் கதாட்டிவயக் 

கழுவச் கசான்ஹனன்” என்றார். சீடர் உடஹன புாிந்து ககாண்டார், 

ஹபாய் கதாட்டிவய உடனடியாக சுத்தம் கசய்தார். இந்தக் கவத 

ஒரு தத்துவத்வதச் கசால்கிறது: பூச்சிகள் இருப்பதால்  ாம் 

குளிப்பவத  ிறுத்த ஹவண்டாம், ககாசுக்கள் இருக்கிறது என்பதால் 

ஹவறு இடம் ஹதடிச் கசல்ல ஹவண்டாம். தானியங்களுக்கும் 

காய்களுக்கும் உயிர் இருப்பதால்  ாம் வாவயக் கட்டிக் ககாண்டு 
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சாப்பிடாமலும் குடிக்காமலும் இருக்க ஹவண்டாம். இவற்வற 

அப்படி புாிந்து ககாள்ளக் கூடாது. இவற்றின் கதாடர்வப சாிவர 

அவமத்துக் ககாண்டு  ாம் ககௌரவமான முவறயில் உண்முக 

சாதவன கசய்ய ஹவண்டும்.  ாம் எந்த உயிவரயும் ஹவண்டு 

கமன்ஹற வவதக்காமல் இருந்தால் ஹபாதும். வாழுமிடமும் சூழலும் 

மனித வாழ்க்வகக்குத் தகுந்தவாறு வவத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். 

மனிதப் பிறவிகள் தம் வாழ்வவப் ஹபணி, இயல்பாக வாழ்க்வக 

 டத்தஹவ ஹவண்டும். 

கடந்த காலத்தில் சில ஹபாலி சீஹகாங் ஆசான்கள், “சந்திர 

மாதத்தின் முதல்  ாளிலும் பதிவனந்தாம்  ாளிலும் விலங்கு 

கவளக் ககால்லலாம்” என்றார்கள். சிலஹரா இரண்டு கால் பிராணி 

கவள, ஏஹதா அவவ உயிர்கஹள அல்லாதது ஹபால், ககான்றால் 

பாதகமில்வல என்றார்கள். முதல்  ாளிலும் பதிவனந்தாம்  ாளிலும் 

ககான்றால் அது ககாவலயாகாதா? அது கவற்றுச் சாக்கு தாஹன? 

ஹபச்சுகவளயும்  டவடிக்வககவளயும் ககாண்ஹட ஹபாலி சீஹகாங் 

ஆசான்கவளக் கண்டு பிடித்து விடலாம். அல்லது அவர்கள் கசால் 

லுவகதான்று கசய்வகதான்று என்றிருப்பவதப் பார்த்தாஹல 

ஹபாதும். இது ஹபால் அறிவிக்கும் சீஹகாங் ஆசான்ககளல்லாம் 

சாதாரணமாய், ஆவி–விலங்குகளால் ஆட்ககாள்ளப் பட்டவர்களாக 

இருப்பார்கள். ஒரு  ாியின் பிடியில் சிக்கியுள்ள சீஹகாங் ஆசான் 

ஹகாழிக்கறிவயச் சாப்பிடுவவதப் பாருங்கள், இவர் அவசர 

அவசரமாய் விழுங்கும் ஹபாது எலும்புகவள உமிழக் கூட விரும்ப 

மாட்டார். 

உயிர் வவத கபருமளவு கர்மத்வத உண்டு பண்ணுவது மட்டு 

மல்ல, காருண்ணியம் என்ற ஒரு விஷயமும் அதில் அடங்கும். 

சாதகர்களாகிய  மக்கு கருவண இருக்க ஹவண்டியது அவசிய 

மல்லவா?  மது கருவண இயல்பு ஹமகலழுந்து வரும் ஹபாது 

எல்லா உயிர்களும், ஒவ்கவாரு மனிதருஹம, துன்புற்று வருந்து 

வவத உணருஹவாம். இந்த அனுபவம் ஏற்படும். 
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புலால் உண்ணல் 

புலால் உண்பதும் கூட மிகவும் நுட்பமாக கவனிக்க ஹவண்டிய 

விஷயம் தான். ஆனால் புலால் உண்பது உயிர்வவதயாகாது. 

 ீண்ட  ாட்களாக  ீங்ககளல்லாம் தாஃபா பயின்று வருகிறீர்கள், 

எனினும் புலால் உண்பவத  ிறுத்தும்படி  ாம் உங்களிடம் 

கசால்லியதில்வல. பல சீஹகாங் ஆசான்கள் அவர்கள் வகுப்பு 

களுக்குச் கசன்றதுஹம  ீங்கள் மாமிசம் உண்ணக் கூடாது என்று 

கசால்லி விடுவார்கள். “திடீகரன்று அவசவ உணவவ  ிறுத்து 

வதற்கு மனதளவில் இன்னும்  ான் தயாராக இல்வலஹய” என்று 

 ீங்கள்  ிவனப்பீர்கள். இன்று உங்கள் வீட்டில் வறுத்த ஹகாழியும் 

கபாாித்த மீனும் சவமத்திருப்பார்கள்.  ல்ல மணம் வரும், ஆனால் 

அவற்வற  ீங்கள் உண்ண முடியாது. மதம் சார்ந்த சாதவன 

முவறகளும் அவசவம் உண்ணாவமவய வலியுறுத்துகின்றன. 

சம்பிரதாயமான கபௌத்தப் பிாிவு சாதவனகளும் சில டாவ் பிாிவு 

சாதவனகளும் கூட அவ்வாஹற அவசவத்வத விலக்கச் கசால்கின் 

றன.  ாம் அப்படி கசால்லவில்வல. ஆனால்  ாமும் இது பற்றி 

அக்கவற ககாண்டுள்ஹளாம்.  மக்கு ஹவண்டுவது என்ன? ஃபா 

சாதகர்கவளப் பண்படுத்தும் சாதவன  ம்முவடயது; அதனால், 

ஹகாங்கிலிருந்தும் ஃபாவிலிருந்தும் சில சந்தர்ப்பங்கள் எழும். 

சாதவன  வடகபறும் ஹபாது கவவ்ஹவறு  ிவலகள் கவவ்ஹவறு 

சூழல்கவள உருவாக்கும். ஒரு ாள் அல்லது எனது இன்வறய 

உவரக்குப் பின் சிலர் இந் ிவலவய அவடவார்கள்: அவர்களால் 

புலால் உண்ண முடியாமல் ஹபாகும், அவசவ உணவின் வாசவன 

சகிக்க முடியாததாகி விடும். அவத அவர்கள் உண்டு விட்டாஹலா 

குமட்டல் எடுக்கும். புலால் உண்ணக் கூடாது என்று யாரும் 

உங்கவள வற்புறுத்த மாட்டார்கள்,  ீங்கள் கூட கட்டாயப் 

படுத்திக் ககாள்ள மாட்டீர்கள். அது உங்கள் மனதிலிருந்ஹத தான் 

வருகிறது. இந்த  ிவலவய அவடந்ததும் உங்களால் அவசவ 

உணவவ உட்ககாள்ள முடியாது. இது ஹகாங்கிலிருந்து பிரதி 
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பலிப்பதால்  ிகழ்வது. அப்படிஹய உண்டு விட்டாலும்  ிச்சயம் 

வாந்தி எடுப்பீர்கள். 

கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் கவவ்ஹவறு சூழ் ிவலகள் ஏற்படு 

வதால் ஃபாலுன் தாஃபா சாதவனயில் இது ஹபான்ற சூழல் 

ஏற்படுவவத  மது மூத்த சாதகர்கள் எல்ஹலாரும் அறிவார்கள். சில 

சாதகர்களுக்கு அவசவ உணவில் விருப்பமும் பற்றுதலும் அதிக 

மாக இருக்கும். இவர்கள்  ிவறய அளவில் அவத உண்பார்கள். 

அவசவ உணவில் பிறருக்கு கவறுப்பு ஏற்படுவகயில், இவர் 

களுக்கு அப்படி இல்லாமல் விரும்பி உண்பார்கள். இந்தப் பற்று 

தவல அகற்றியாக ஹவண்டும். அதற்கு என்ன கசய்ய ஹவண்டும்? 

இந்த  பர் புலால் உண்டால் அவருக்கு வயிற்று வலி உண்டாகும். 

அவசவத்வதத் தவிர்த்தால் வலி  ின்று விடும். இப்படித் தான் 

ஹ ாிடும். புலால் உண்ணக் கூடாது என்பது தான் அதன் அர்த்தம். 

அப்படிகயன்றால்  மது சாதவனயில் புலாலுக்கு இடஹம இல்வல 

என்று அர்த்தமா? அது அப்படி அல்ல. இவத  ாம் எப்படி எதிர் 

ககாள்வது? மாமிசம் உண்ண முடியாத  ிவல என்பது தனது 

இதயத்திலிருந்து வருகிறது. இதன் ஹ ாக்கம் என்ன? ஆலயங் 

களில் கசய்யப்படும் சாதவனயில் சாதகர் அவசவஹம உண்ணக் 

கூடாது என்று தவட விதிக்கப் பட்டுள்ளது.  மது சாதவன முவற 

யில் சாதகர் அவசவத்வத உண்ண முடியாத  ிவல ஏற்படுத்தப் 

படுகிறது. இரண்டுஹம மாமிசம் உண்ணும் ஆவசவயச்யும் 

பற்றுதவலயும்  ீக்கஹவ முவனகின்றன. 

சிலர் தங்களுவடய கலத்தில் புலால் இல்வலகயன்றால் சாப்பி 

டஹவ மாட்டார்கள். இது சாதாரண மனிதர்களின் ஆவச. ஒரு  ாள் 

காவலயில்  ான் சாங்சுன்னிலுள்ள ஷங்லீ பூங்காவின் பின்புற 

வாயில் வழியாக வந்து ககாண்டிருந்ஹதன். அப்ஹபாது, மூன்று 

ஹபர் அந்த வழியாக இவரந்து ஹபசியவாறு வந்து ககாண்டிருந் 

தார்கள். ஒருவர் கசான்னார், “இது எந்த மாதிாி சீஹகாங்? புலால் 

கூட சாப்பிடக் கூடாது என்று கசால்லும் சாதவன என்ன 

சாதவன? அவசவத்வதக் வகவிடுவவதக் காட்டிலும்  ான் என்னு 

வடய ஆயுளில் பத்து வருடங்கவளக் வகவிடத் தயார் !” எவ்வளவு 
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வலுவான ஆவச இது!  ிவனத்துப் பாருங்கள்: இத்தவகய 

ஆவசவய  ீக்க ஹவண்டாமா? கண்டிப்பாக  ீக்கத் தான் ஹவண் 

டும். உண்முக சாதவன புாியும் ஹபாது கவவ்ஹவறு வவகயான 

ஆவசகவளயும் பற்றுதல்கவளயும் துறந்து விட ஹவண்டியதாக 

இருக்கும். எளிதாகச் கசான்னால், புலால் உண்ணும் ஆவசவய 

விடவில்வலகயன்றால் அந்தப் பற்றுதவலத் துறக்கவில்வல 

என்று தாஹன ஆகிறது? அப்ஹபாது சாதவன எப்படி பூர்த்தி 

யாகும்? ஆகஹவ, அது ஒரு பற்றுதலாயிருக்கும் பட்சத்தில் அவத 

அகற்றத் தான் ஹவண்டும். ஆனால், இதனால் ஒருவர் இனிஹமல் 

எப்ஹபாதுஹம புலால் உண்ண முடியாது என்பதில்வல. அவசவத் 

வத விடுவதல்ல அதன் ஹ ாக்கம். அந்தப் பற்றுதல் கூடாது 

என்பது தான் ஹ ாக்கம். அவசவத்வத சாப்பிட முடியாத சமயத்தில் 

அந்தப் பற்றுதவல  ீங்கள் விட்டு விட்டால் பின்னர் உங்களால் 

அவத மீண்டும் உண்ண முடியும். அது குமட்டலாகஹவா விரும்பத் 

தகாத சுவவயுடஹனா அப்ஹபாது இருக்காது. அந்த சமயத்தில் 

அவசவம் உண்பதில் எந்த பிரச்சிவனயும் இல்வல. 

 ீங்கள் மறுபடியும் புலால் உட்ககாள்ளத் கதாடங்கியதும், 

அதன்பால் இருந்த ஆவசயும் பற்றுதலும்  ீங்கியிருக்கும். அத்து 

டன் ஒரு கபாிய மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கும். புலால் உணவு முன்பு 

ஹபால் சுவவஹயாடு இருக்காது. வீட்டில் அவசவ உணவு 

கசய்திருந்தால் குடும்பத்துடன் இருந்து உண்பீர்கள், வீட்டில் 

அவதச் கசய்யவில்வலகயன்றாலும் அது ஒரு கபாருட்டாக 

இராது. உண்டால் அதில் எந்த ருசியும் இருக்காது. இவ்வாறு 

 ிகழ்வது இயல்பு. ஆனால் சாதாரண மக்களிவடஹய இருந்து 

ககாண்டு சாதவன கசய்வது மிகவும் சிக்கலானது. உங்கள் 

குடும்பத்தில் எப்ஹபாதும் அவசவஹம சவமத்துக் ககாண்டிருந்தால் 

காலப் ஹபாக்கில் உங்களுக்கு மீண்டும் அதில் சுவவ வந்து விடும். 

திரும்பவும் அஹத  ிகழ்வு, எதிர்காலத்தில் இது ஹபால் மீண்டும் 

மீண்டும்  ிகழும். சாதவன கசய்யும் காலம் முழுவதும் இது ஹபால் 

பல முவற  டந்து ககாண்டிருக்கும். திடீகரன்று ஒரு  ாள் அவத 

உண்ண முடியாது ஹபாகும். அந்த சமயத்தில்  ீங்கள் அவத 
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உட்ககாள்ளக் கூடாது. அப்படி உண்டு விட்டால் வாந்தி 

எடுப்பீர்கள். மீண்டும் அவத ஏற்க முடிகிற வவரயில் காத்திருங் 

கள், இயல்பாக  டப்பது  டக்கட்டும். புலால் உண்பஹதா 

உண்ணாதஹதா அல்ல விஷயம், பற்றுதவல விட ஹவண்டும் 

என்பஹத முக்கியம். 

 மது ஃபாலுன் தாஃபா சாதவன மிக விவரவாக முன்ஹனற 

வழி வகுத்துள்ளது. ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்திக் ககாண்ஹட வந் 

தால்  ீங்கள் ஒவ்கவாரு படி ிவலயிலும் தங்கி விடாமல் விவரந்து 

முன்ஹனறியவாறு இருப்பீர்கள். சிலருக்கு இயல்பாகஹவ அவசவத் 

தில் அவ்வளவாக பற்றுதல் இருக்காது. உணவில் புலால் இருந் 

தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு அது ஒன்று தான். அந்தப் 

பற்றுதல்  ீங்க அவர்களுக்கு ஒன்றிரண்டு வாரங்கஹள ஹபாதும். 

சிலருக்கு ஒன்று, இரண்டு அல்லது மூன்று மாதங்களாகலாம். ஆறு 

மாதங்கள் கூட ஆகலாம். அாிதாகச் சிலருக்கு மீண்டும் புலால் 

உண்பதற்கு ஒரு வருடத்திற்கு ஹமலும் ஆகலாம். இது ஏகனன் 

றால் புலால் இப்ஹபாது மக்களின் முக்கிய உணவாக ஆகி 

விட்டிருக்கிறது. எனினும் மடாலயங்களில் துறவியாக இருக்கும் 

சாதகர்கள் புலால் உண்ணக் கூடாது. 

புலால் உண்பது பற்றி புத்த மதம் என்ன கசால்கிறது என்று 

பார்ப்ஹபாம். ஆதி புத்த மதம் புலாவல மறுக்கவில்வல. சாக்கிய 

முனி தனது சீடர்கவள அவழத்துக் ககாண்டு காட்டில் இடர் 

களுடன் சாதவன புாிவதற்காகச் கசன்ற காலத்தில் புலால் 

உணவுக்குத் தவட இருக்கவில்வல. ஏன் இருக்கவில்வல? ஏகன 

னில், இரண்டாயிரத்வதந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் சாக்கியமுனி 

தமது தர்மத்வத ஹபாதித்த ஹபாது மானிட சமுதாயம் முழு 

வளர்ச்சியுற்று இருக்கவில்வல. சில பிரஹதசங்களில் பயிர்த் 

கதாழில்  டந்தது, பலவற்றில் இல்வல. உழுது பண்படுத்தப்பட்ட 

வயல்கள் மிகக் குவறவாகஹவ இருந்தன, காடுகஹள எங்கும் 

விரவியிருந்தன. தானியங்கள் ஹசமிப்பு குவறவாக, மிக அாிதாக 

இருந்தன. மனித இனம் அப்ஹபாது தான் பழங்குடி வாழ்க்வக 

யிலிருந்து கவளிஹய வந்து ககாண்டிருந்தது. ஹவட்வடயாடுதஹல 
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முக்கிய பிவழப்பாக இருந்தது. பல இடங்களில் மாமிசஹம 

உணவாக இருந்தது. மானிட பற்றுதல்கவள கூடியவவர துறந்து 

விட ஹவண்டும் என்பதற்காக சாக்கியமுனி கசல்வத்வதயும் உலகா 

யதப் கபாருட்கவளயும் வவத்துக் ககாள்ள தமது சீடர்களுக்குத் 

தவட விதித்திருந்தார். உணவுக்காக அவர் தம்முடன் தமது 

சீடர்கவள பிட்வச எடுக்க அவழத்துச் கசன்று வந்தார். 

சாதகர்களாகிய அவர்கள் உணவில் எவதயும் ஹதர்ந்கதடுத்துக் 

ககாள்ள முடியாதாவகயால் ககாடுக்கப்பட்டவத உண்டு வந்தார் 

கள். அதில் அவசவமும் அடங்கியிருக்கக் கூடும். 

ஆதி புத்த மதத்தில்  ூன் 94எனப்படும் விலக்கப்பட்ட சில 

உணவுப் கபாருட்கள் இருந்தன. இந்த  ூன் என்னும் உணவு 

விலக்கு ஆதியிலிருந்ஹத புத்த மதத்தில் இருந்தது. ஆனால் 

இப்ஹபாது புலால் தான்  ூன் என்பதாகக் கூறப்படுகிறது. 

ஆனால் அந்தக் காலத்தில் புலால் விலக்கப் பட்டு  ூன் என்று 

கசால்லப்படவில்வல, கவங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு ஹபான்றவவ 

தான்  ூன் எனப்பட்டது. அவவ ஏன்  ூன் என்று கருதப் 

பட்டன? இன்று, பிக்ஷுக்கள் பலராலும் இதற்குத் கதளிவாக 

விளக்கம் தர இயலவில்வல. அவர்கள் உண்வமயாய் சாதவன 

கசய்யாததால் பல விஷயங்கள் அவர்களுக்குத் கதாியவில்வல. 

சாக்கியமுனி ஹபாதித்தவவ “ ியமம், சமாதி மற்றும் ஞானம்” 

என்பவவஹய.  ியமம் என்பது சாதாரண மக்களின் அவனத்து 

வவகயான பற்றுதல்கவளயும் துறந்து விடுதல், சமாதி என்றால் 

சாதவனவயப் பயில்வதற்காக சாதகர் தியானத்தில் ஆழ்ந்து 

ஹமான  ிவல கபறுவது – முற்றிலும் ஹமானத்தில் லயித்து விடுதல். 

ஒருவாின் ஹமான  ிவலவயஹயா சாதவனவயஹயா கவலக்கக் 

கூடியது எதுவாக இருந்தாலும் அது ஒரு தீவிரமான குறுக்கீடாகக் 

கருதப்பட்டது. கவங்காயம், இஞ்சி அல்லது பூண்வட யார் 

உண்டாலும் வாவட எழுவது இயல்பு. அந் ாட்களில் பிக்ஷுக்கள் 

காடுகளிஹலா குவககளிஹலா வாழ்ந்து வந்தார்கள். ஏழு அல்லது 

                                                      
94
 ூன்:  புத்த மதக் ககாள்வகப்படி விலக்கப் பட்ட உணவுப் கபாருள். 
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எட்டு ஹபர் வட்டமாக அமர்வார்கள், அவ்வாறு பல வட்டங்களாக 

அமர்ந்து தியானம் கசய்வார்கள். யாஹரனும் அவற்வற உண்டால் 

ஹவண்டாத வாசவன எழுந்து மற்றவர்களின் தியானத்வதக் 

கவலத்துப் பயிற்சியில் தடங்கல் ஏற்படும். ஆகஹவ இந்த விதி 

முவறவய ஏற்படுத்தி அத்தவகய உணவுப் கபாருள்கவள  ூன் 

என்று தவட கசய்யப் பட்டது. சாதவனயினால் பண்படுத்தப் 

பட்டு சாதகாின் உடலில் உற்பத்தியாகும் பல ஜீவன்கள் இது 

ஹபான்ற க டிவய கவறுப்பார்கள். கவங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு 

ஆகியவற்றுக்கு  வசவயத் தூண்டி விடும் தன்வமயும் உண்டு. 

அவற்வற அதிகம் உட்ககாண்டால் பழக்கமாகி விடுபட முடியா 

மல் ஹபாகும். ஆகஹவ அவவ  ூன் என்று கருதப்பட்டன. 

கடந்த காலத்தில், சாதவனயில் மிக உயர்ந்த படி ிவலவய 

எட்டி ஹகாங் பூட்டவிழும்  ிவல அல்லது பாதியளவு ஹகாங் 

பூட்டவிழும்  ிவலவய அவடயும் ஹபாது பல துறவிகள், சாதவன 

காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்தத் தவடகள் அவ்வளவு முக்கிய 

மானவவ அல்ல என்பவத அறிந்திருந்தார்கள். கபாருட்களின் 

மீதான பற்றுதல்  ீங்கி விட்டால் அந்தப் கபாருட்களால் எவ்வித 

பாதிப்பும் இல்வல என்பவத அறிந்தார்கள். உண்வமயில் ஒரு 

வருக்கு இவடஞ்சல் தருவது பற்றுதஹல. ஆகஹவ, வரலாற்றில் 

இதுவவர, சாதவனயில் ஹதர்ந்த துறவிகள் எவரும் புலால் 

உண்பவத ஒரு கபாிய விஷயமாக பாவிக்கவில்வல. அதிலுள்ள 

பற்றுதவல விட முடிகிறதா என்பஹத பிரதானமான ஹகள்வி. 

எவ்விதப் பற்றும் இல்லாத பட்சத்தில் வயிறு  ிரம்புவதற்கு எவத 

உண்டாலும் சாிஹய. வழக்கமாக ஆலயங்களில் கசய்யப்படும் 

சாதவனயில் ஒரு விதிமுவற கவடப்பிடிக்கப் படுவதால் எல்ஹலா 

ரும் அதற்குப் பழக்கப்பட்டு விட்டார்கள். அத்துடன் அங்கு அது 

ஒரு சாதாரண விதிமுவற மட்டும் அல்ல, மாமிசம் உண்ணக் 

கூடாது என்பது அங்ஹக ஒரு பட்டயமுள்ள கட்டவளயாகி 

விட்டது. ஆகஹவ அந்த சாதவனமுவற மக்களுக்குப் பழகி 

விட்டது. இலக்கியங்களில் எழுதப்பட்டு மிகவும் பிரபலமாகி 
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விட்ட துறவி  ஜீஹகாங் 95  பற்றி இப்ஹபாது ஹபசலாம். துறவிகள் 

புலால் உண்ணலாகாது. ஆனால் அவர் அவத உண்டு விட்டார், 

அதனால் அவர் கபயர் பரவியது. உண்வமயில், அவர் லிங்யீன் 

ஆலயத்திலிருந்து கவளிஹயற்றப் பட்டதால் அன்றாட உணஹவ 

அவருக்குப் கபரும் பிரச்சிவனயாகி விட்டது. உயிர் வாழ ஹவண் 

டுஹம. வயிற்வற  ிரப்புவதற்காக எது கிவடத்தஹதா அவத அவர் 

உண்டார். எந்த உணவிலும் பற்று இல்லாமல், வயிற்வற  ிரப்ப 

ஹவண்டுஹம என்று உண்ணும் வவர எதுவும் தவறு இல்வல. அவர் 

அவடந்திருந்த படி ிவலயில் இந்த தத்துவத்வத அறிந்திருந்தார். 

உண்வமயில் ஜீஹகாங் புலால் உண்டது ஒன்றிரண்டு சந்தர்ப் 

பங்களில் மட்டுஹம. ஒரு பிக்ஷு புலால் உட்ககாண்டார் என்று 

ஹகள்விப்பட்டதும் எழுத்தாளர்கள் பரபரப்பவடந்தனர். ஒரு தகவல் 

எவ்வளவு அதிர்ச்சியளிக்குஹமா அவ்வளவுக்கு வாசகர்கள் விரும்பிப் 

படிப்பார்கள். இலக்கியப் பவடப்புகள் கபரும்பாலும் வாழ்க்வகவய 

அடிப்பவடயாகக் ககாண்ஹட எழுதப் கபறும், பிறகு அவவ அவத 

மீறிப் ஹபாகத் கதாடங்கும். அவர் இப்படித் தான் பிரபலப்படுத்தப் 

பட்டார். ஆக, உண்வமயிஹலஹய பற்றுதவலத் துறந்து விட்டால் 

வயிறு  ிரம்புவதற்காக எவத உண்டாலும் பரவாயில்வல. 

கதன்கிழக்கு ஆசியாவில் அல்லது சீனாவின் கதற்குப் பிர 

ஹதசங்கவளச் ஹசர்ந்த க்வாங்டாங், க்வாங்ஷி 96  ஹபான்ற இடங் 

களில் சில பாமர புத்த மதத்தினர் ஹபசுவகயில் தாம் புத்த 

 ிவலக்கான சாதவன கசய்வதாக கசால்லிக் ககாள்ள மாட்டார் 

கள். அப்படி கசால்வது எஹதா பவழய  ாகாிகம் என்பது ஹபால 

தங்கவள வசவ உணவு உண்பவர்கள் அல்லது புலால் உணவவ 

தவிர்ப்பவர்கள் என்று கசால்லிக் ககாள்வார்கள். அதாவது தாம் 

மரக்கறி உணவு உண்பதனால் புத்த  ிவலக்கான சாதவன புாிவ 

தாக கசால்கின்றனர். இவர்கள் புத்த  ிவலக்கான சாதவனவய 

இவ்வளவு எளிவமயானதாகப் புாிந்து ககாண்டிருக்கிறார்கள். 

                                                      
95
ஜீஹகாங்: கதற்கத்திய ஹஸாங் அரச பரம்பவரயின் (கி.பி.1127– கி.பி.1279 ) 

காலத்தில் வசித்த ஒரு பிரபலமான புத்த பிக்ஷு. 
96
க்வாங்டாங், க்வாங்ஷி:  சீனாவின் கதன் பகுதியிலுள்ள இரு மாகாணங்கள். 
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வசவ உணவு உண்பதால் எப்படி புத்த  ிவல எய்தி விட முடியும்? 

புலால் உண்பது ஒரு பற்றுதல், ஓர் ஆவச என்பது எல்ஹலாருக்கும் 

கதாியும். ஒரு பற்றுதல் தான் இது. காய்கறி சாப்பிடுவதால் இந்த 

ஒரு பற்றுதவல மட்டுஹம அகற்ற முடியும். இன்னும் வகவிட 

ஹவண்டிய, கபாறாவம, ஹபாட்டி மனப்பான்வம, மிவகயுணர்ச்சி 

மற்றும் கபருவம பாராட்டிக் ககாள்வது ஹபான்ற பல்ஹவறு 

பற்றுதல்கள், எண்ணற்ற மானிட பற்றுதல்கள் உள்ளன. அவனத்து 

வவகயான பற்றுக்கவளயும் ஆவசகவளயும் துறந்தால் தான் 

உண்முக சாதவனயில்  ிவறவவடய முடியும். மாமிசம் உண்ணும் 

பற்றுதல் ஒன்வற மட்டும்  ீக்கி விட்டால் எப்படி புத்த  ிவலவய 

அவடய முடியும்? அந்தக் கூற்று சாியானதல்ல. 

உணவு என்று வரும்ஹபாது, புலால் உண்பது மட்டுமன்றி 

ஹவறு எந்த உணவுப் கபாருளானாலும் அதில் பற்றுதல் வவப்பது 

தகாது. மற்றவற்றிற்கும் இது கபாருந்தும். ஒரு குறிப்பிட்ட உணவு 

தனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் என்று சிலர் கசால்வார்கள். அதுவும் ஓர் 

ஆவச தான். சாதவனயில் ஒரு குறிப்பிட்ட படி ிவலவய அவடந்த 

பிறகு சாதகருக்கு இந்த பற்றுதல் இருக்காது.  மது ஃபா என்பது 

மிக உயர் ிவலயில், கவவ்ஹவறு  ிவலகவளயும் ஒருங்கிவணத்து 

ஹபாதிக்கப்படுகிறது. ஆகஹவ உடனடியாக எவரும் இந்த  ிவலவய 

எட்டி விட முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட உணவவ சாப்பிட  ீங்கள் 

விரும்பலாம். ஆனால் உங்களுவடய சாதவன அந்தப் பற்றுதவல 

 ீங்கள் விட ஹவண்டிய தருணத்வத அப்ஹபாது அவடந்திருந்தால், 

உங்களால் அவத சாப்பிட முடியாது. அப்படிஹய உண்டாலும் அது 

வழக்கம் ஹபாலில்லாமல், ஏஹதா ஒருவவகயான சுவவயாக 

இருக்கும்.  ான் ஹவவலக்குப் ஹபாய்க்ககாண்டிருந்த காலத்தில் 

அலுவலகத்தில் இருந்த உணவகம்  ஷ்டமவடந்து மூடப்பட்டு 

விட்டது. எல்ஹலாரும் வீட்டிலிருந்து மதிய உணவவ எடுத்து 

வந்தார்கள். க ருக்கடியான காவல ஹவவளயில் உணவு தயாாிப் 

பது கதால்வலயானது. சில சமயம்  ான் ஆவியில் கவந்த இரண்டு 

கராட்டித் துண்டுகளும் ஹசாயா துவவயலில் ஊறிய ஒரு துண்டு 
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ஹதாஃபு 97 வும் வாங்குஹவன். உள்ளபடி பார்த்தால் அது எளிய 

உணவு தான். ஆனால் எப்ஹபாதும் அவதஹய சாப்பிட்டுக் 

ககாண்டிருப்பதும்  ல்லதல்ல, பற்றுதல் விலக ஹவண்டுஹம. 

ஹதாஃபுவவப் பார்த்ததுஹம எனக்கு அது ஹவண்டியிராது ஹபாகும். 

பற்றுதல் உண்டாகாமலிருக்க, அவத  ான் சாப்பிட முவனந்தால் 

என்னால் சாப்பிட முடியாது ஹபாய்விடும். சாதவனயில் ஒரு 

குறிப்பிட்ட  ிவலவய அவடந்தவர்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த 

அனுபவம் ஏற்படும். ஆரம்பத்தில் அப்படி ஹ ருவதில்வல. 

சாராயம் எனப்படும் மதுபானம் அருந்துவவத கபௌத்த பிாிவு 

அனுமதிப்பதில்வல, ஒரு புத்தர் வகயில் மதுக்குடுவவவய 

வவத்துக் ககாண்டிருப்பவத  ீங்கள் எப்ஹபாதாவது பார்த்திருக் 

கிறீர்களா? இல்வலஹய. சாதாரண மக்களிவடஹய கசய்யப்படும் 

சாதவனயின் ஒரு கட்டத்தில் புலால் உண்ண முடியாமல் ஹபாகு 

கமன்றும் ஆனால் அந்தப் பற்றுதவல விட்ட பிறகு மீண்டும் 

புலால் உண்ண முடியுகமன்றும் மறுபடியும் அவதச் சாப்பிடுவதில் 

பிரச்சிவனயில்வல என்றும்  ான் கசான்ஹனன். ஆனால் மது 

பானத்வத விட்ட பிறகு மீண்டும் குடிக்கஹவ கூடாது. சாதகாின் 

உடலில் ஹகாங் உண்டல்லவா? உங்கள் உடலின் ஹமற்பரப்பில் 

ஹகாங்கின் பல்ஹவறு வடிவங்களும் சில அசாதாரண ஆற்றல்களும் 

காணப்படும், அவவகயல்லாம் பாிசுத்தமானவவ.  ீங்கள் மதுபானம் 

அருந்தினால் உடனடியாக அவவகயல்லாம் உங்கள் உடவல 

விட்டு கவளிஹயறி விடும். அந்த க டி அவற்றுக்குப் பிடிக்காததால் 

ஒரு கணத்தில் உங்கள் உடலில் எதுவுஹம எஞ்சியிருக்காது. இந்தப் 

பழக்கத்திற்கு  ீங்கள் அடிவமயாவது கவறுக்கத் தக்கது, ஏகனன் 

றால் மதுபானம் அருந்துவது ஒருவவர பகுத்தறிவுக்கு முரணாக 

 டக்கச் கசய்யும். சில டாவ் பிாிவு சாதவன முவறகளில் மது 

பானம் ஏன் அவசியமாகிறது? ஏகனன்றால் அவர்கள் தங்கள் 

பிரதான உணர்வவப் பண்படுத்துவதில்வல. சாராயம் அருந்தினால் 

ஒருவாின் பிரதான உணர்வு பிரக்வஞ இழந்து விடுகிறது. 
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சிலர் மதுவவ உயிருக்குயிராய் விரும்புவார்கள். சிலர் மது 

அருந்துவவத விரும்பி அனுபவிப்பார்கள். குடிப்பழக்கத்தால் சிலருக்கு 

உடலில்  ச்சுத்தன்வம ஹசர்ந்து விடும். குடிக்காமல் உணவவத் 

கதாடஹவ அவர்களால் முடியாது. குடிக்காமலிருக்கவும் அவர்களால் 

முடியாது. சாதகர்கள் ஒருஹபாதும் இவ்வாறு இருக்கலாகாது. 

மதுபானம் அருந்துவது  ிச்சயமாக ஹபாவதயூட்டும், அது ஓர் 

ஆவச, அது  ரம்புகவள ஹபாவதப் பழக்கத்துக்கு தூண்டி விடு 

கிறது. குடிக்கக் குடிக்க ஒருவர் அந்த ஹபாவதப் பழக்கத்துக்கு 

அடிவமயாகிறார். இது பற்றி  ிவனத்துப் பார்ப்ஹபாம்: சாதகர் 

என்பவர் இந்தப் பற்றுதவல அகற்ற ஹவண்டாமா? இந்தப் 

பற்றுதவலயும்  ீக்கத் தான் ஹவண்டும். “அது முடியாத காாியம், 

வாடிக்வகயாளர்கவள  ான் மகிழ்விக்க ஹவண்டியிருக்கிறது,” 

அல்லது “ ான் வர்த்தகத் கதாடர்பு அதிகாாி. மதுபான ஹகளிக்வக 

இன்றி ஹபரங்கவள  டத்துவது எளிதல்ல” என்ஹறா சிலர் 

கசால்லலாம். அப்படித்தான் இருக்க ஹவண்டும் என்கிற அவசியம் 

இல்வல என்ஹபன்  ான். வழக்கமாக, ஒரு வியாபார ஒப்பந்தத்தின் 

ஹபாது, குறிப்பாக கவளி ாட்டினஹராடு கலந்து கசய்யும் ஹபாது, 

 ீங்கள் ஹசாடா ஹவண்டுகமன்று ஹகட்கலாம், ஒருவர் குடி ீர் 

ஹவண்டுகமன்று ஹகட்கலாம். மற்கறாருவர் பியர் ஹவண்டுகமன்று 

ஹகட்கலாம். உங்கவள யாரும் சாராயம் குடிக்கும்படி வற்புறுத்து 

வதில்வல.  ீங்கள் விரும்பியவத ஹதர்ந்கதடுத்து எவ்வளவு 

ஹவண்டுஹமா குடிக்கலாம். குறிப்பாக,  ன்கு படித்தவர்களிவடஹய 

வற்புறுத்துவது என்பது  ிகழாது. கபாதுவாக இப்படித் தான் 

 டக்கிறது. 

புவக பிடிப்பதும் ஒரு பற்றுதல் தான். புவக பிடிப்பது தங்க 

ளுக்குப் புத்துணர்வு அளிக்கிறது என்று சிலர் கசால்வார்கள். இது 

தன்வனயும் ஏமாற்றிக் ககாண்டு பிறவரயும் ஏமாற்றுவது தான் 

என்ஹபன்  ான். ஏஹதனும் ஹவவல கசய்து ககாண்டிருக்கும் ஹபாஹதா 

அல்லது எழுதிக் ககாண்டிருக்கும் ஹபாஹதா கவளப்பு ஏற்பட்டால் 

சிககரட் பிடித்து சற்று இவடகவளி எடுத்துக்ககாள்ளலாம் என்று 

ஒருவர்  ிவனக்கலாம். சற்று புவக பிடித்ததும் புத்துணர்வு கபற்றது 



 

 

349 

 

ஹபால் ஹதான்றலாம். அது கமய்யல்ல. சற்று இவடகவளி எடுத்துக் 

ககாண்டதால் தான் புத்துணர்வு ஏற்பட்டது. மனித மனம் ஒரு 

கபாய்யான பதிவவயும் கபாய்த் ஹதாற்றத்வதயும் உருவாக்க 

முடியும். பிறகு அதுஹவ ஓர் அபிப்பிராயமாக, கபாய்க் கருத்தாகப் 

பதிந்து, புவக பிடிப்பது புத்துணர்வவ அளிப்பதாகஹவ ஹதான்றி 

விடுகிறது. அவ்வாறு ஆவஹத இல்வல, அது ஹபான்ற விவளவு 

உண்டாவஹத இல்வல. புவக பிடிப்பது மனித உடலுக்கு எவ்வித 

 ன்வமயும் அளிப்பதில்வல.  ீண்ட  ாள் புவக பிடித்துக் ககாண்டி 

ருந்த ஒருவருவடய உடவல சவப் பாிஹசாதவன கசய்யும் ஹபாது 

அவருவடய மூச்சுக் குழாயும் நுவரயீரலும் கன்னங்கஹரல் என்று 

இருப்பவத மருத்துவர் பார்ப்பார். 

சாதகர்கள் தமது உடவலத் தூய்வமயாக்கிக் ககாள்ள ஹவண்டும், 

இல்வலயா? சாதகர் இவடயறாமல் தமது உடவலத் தூய்வமப் 

படுத்தியவாஹற இருக்க ஹவண்டும், இவடயறாமல் உயர் ிவல 

களுக்ஹகற்ப முன்ஹனறியவாஹற இருக்க ஹவண்டும். ஆனால் 

 ீங்கஹளா உடலுக்குள் அவதச் கசலுத்திக் ககாண்ஹட இருக்கிறீர் 

கள்.  மக்கு முற்றிலும் ஹ ர்மாறான வழியில் அல்லவா  ீங்கள் 

ஹபாகிறீர்கள்? அதுவுமன்றி, அது ஒரு வலுவான ஆவசயும் கூட. 

அது  ல்லதல்ல என்பது சிலருக்குத் கதாியும், ஆனாலும் அவர் 

களால் அவத விட முடிவதில்வல.  ான் கசால்கிஹறன், தம்வம 

வழி  டத்திக் ககாள்வதற்கு சாியான எண்ணங்கள் எதுவும் அவர் 

களுக்கு கிவடயாது. அதனால் அவ்வாறு அவதக் வகவிடுவது 

அவர்களுக்கு எளிதல்ல. சாதகர்களாகிய  ீங்கள் அவத ஏன் ஒரு 

துறக்க ஹவண்டியகதாரு பற்றுதலாக எடுத்துக் ககாள்ளக் கூடாது? 

விட முடிகிறதா என்று பாருங்கஹளன். உண்வமயாகஹவ சாதவன 

கசய்ய ஹவண்டுகமன்று விரும்பினால்  ீங்கள் புவக பிடிப்பவத 

இப்ஹபாதிலிருந்து  ிறுத்தி விட ஹவண்டுகமன்பது தான்  ான் 

கூறும் ஆஹலாசவன.  ிச்சயமாக உங்களால் விட்டு விட முடியும். 

இந்தச் சூழ்களத்தில் புவக பிடிக்கும் எண்ணஹம ஒருவருக்கும் 

ஹதான்றாது. விட்டு விட ஹவண்டும் என்று  ிவனத்தால்  ிச்சயம் 

உங்களால் விட முடியும் என்பவத உத்திரவாதமாகத் தர முடியும். 
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மீண்டும்  ீங்கள் புவக பிடித்தால் உங்களால் அவத ரசிக்க 

முடியாது. இந்த உவரவய  ீங்கள் புத்தகத்தில் படித்தாலும் இஹத 

விவளவு ஏற்படும். உங்களுக்கு சாதவன கசய்ய ஹவண்டாம் 

என்றால்  ாம் உங்கவளப் கபாருட்படுத்தப் ஹபாவதில்வல. 

சாதகராக இருக்கும் பட்சத்தில்  ீங்கள் அவத விட்டு விடத் தான் 

ஹவண்டும். ஒரு முவற இந்த உதாரணத்வதச் கசான்ஹனன்: ஒரு 

புத்தஹரா டாஹவா புவக பிடித்த வண்ணம் அமர்ந்திருப்பதாகப் 

பார்த்ததுண்டா? அது எப்படி சாத்தியம்? சாதகர்களாகிய உங்க 

ளுவடய லட்சியம் என்ன? அவத  ீங்கள் விட்டு விட ஹவண் 

டாமா? எனஹவ,  ான் கசால்கிஹறன், சாதவன கசய்ய ஹவண்டு 

கமன்று  ீங்கள் விரும்பினால் புவக பிடிப்பவத விட்டு விட 

ஹவண்டும். அது உங்கள் உடலுக்குத் தீங்கு விவளவிக்கிறது, 

அத்துடன் அது ஓர் ஆவசயும் கூட.  மது சாதகர்களின் 

 ியமத்திற்கு  முற்றிலும் எதிரானது அது. 

கபாறாவம 

 ான் ஃபா உபஹதசிக்கும் ஹபாது, கபாறாவம எனும் விஷயத்வத 

அடிக்கடி முன் வவப்பது வழக்கம். இது ஏன்? ஏகனனில் சீனாவில் 

கபாறாவமயுணர்ச்சி மிக வலுவாக கவளியாகிறது. அது மிகவும் 

உறுதியாகப் படிந்து விட்டிருப்பதால் அவத யாரும் உணர்வது கூட 

இல்வல. சீன மக்களுக்கு இந்தப் கபாறாவம இவ்வளவு தீவிரமாக 

இருப்பது ஏன்? அதற்குக் காரணம் உண்டு. ஆதியில் சீனர்களுக்கு 

கன்ஃபியூஷிய தத்துவத்தின் தாக்கம் கவகுவாக இருந்து வந்தது. 

அதனால் அவர்கள் உள்வாங்கிய சுபாவத்வத வளர்த்துக் ககாண்டி 

ருக்கிறார்கள். ஹகாபஹமா மகிழ்ச்சிஹயா ஏற்பட்டால் அவத அவர்கள் 

கவளிக்காட்டுவதில்வல. சுய கட்டுப்பாடும் சகிப்புத் தன்வமயும் 

அவசியம் என்பது அவர்களுவடய  ம்பிக்வக. இதுஹவ அவர்களுக்குப் 

பழகிப் ஹபாய் விட்டதனால்  மது  ாட்டினர் அவனவாின் கமாத்த 

இயல்ஹப உள்ளடங்கிய சுபாவமாக இருக்கிறது. இதனால் சாதகம் 

உண்டு என்பது உண்வமஹய; அதாவது தம் உள் வலிவமவய 

அவர்கள் கவளிக்காட்டிக் ககாள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் 
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இதனால் பாதகமும் உண்டு. எதிர்மவறயான பக்க விவளவுகவள 

அது ஏற்படுத்தக் கூடும். குறிப்பாக, தர்மம் முடிவுறும் இந்தக் 

காலகட்டத்தில், இந்த எதிர்மவறக் அம்சங்கள் குறிப்பிடத் தக்க 

வவகயில் கவளிப்படுகின்றன. அத்துடன் ஒருவாின் கபாறாவம 

குணம் ஆழமாக ஊன்றி விட வவக கசய்கிறன. ஒருவவரப் பற்றிய 

 ல்ல கசய்தி கவளிப்பவடயாகத் கதாிய வந்தால் உடஹன மற்ற 

வர்கள் மிகுந்த கபாறாவம ககாள்வார்கள். மக்கள் சிலர் 

தங்களுவடய அலுவலகத்தில் அல்லது ஹவறு இடங்களிலிருந்து 

விருதுகஹளா கவகுமதிகஹளா கபற்றால் பிறருக்கு உகப்பாக 

இராஹத என்று அவத கவளிஹய கசால்லஹவ பயப்படுவார்கள். 

‘கீவழ  ாட்டுப் கபாறாவம’ என்றும் ‘ஆசியப் கபாறாவம’ என்று 

இவத ஹமவல  ாட்டார் கசால்வர். ஆசிய கண்டம் முழுவதிலுஹம 

ஏறக்குவறய இப்படித் தான் இருக்கிறது. சீன கன்ஃபியூஷியத்தின் 

தாக்கத்தால் இவ்வாறு ஆகியிருக்கிறது. குறிப்பாக, இது சீனாவில் 

மிகவும் வலுவாக கவளியாகிறது. 

இந்தப் கபாறாவமயுணர்ச்சி, ஒரு காலத்தில் கவடப்பிடித்த 

பூரண சமத்துவவாதம், அதாவது, எல்ஹலாரும் சமம் என்ற பாவ 

வனயின் காரணமாக எவ்வாஹறா உண்டாகியிருக்கிறது. வானம் 

இடிந்து விழுந்தால் எல்ஹலாரும் ஒன்றாகத் தாஹன சாக ஹவண்டும். 

ஏஹதனும்  ன்வம ஏற்பட்டால் எல்ஹலாருக்கும் அதில் சம பங்கு 

கிவடக்க ஹவண்டும். ஊதிய உயர்கவன்றால் எல்ஹலாருக்கும் ஒஹர 

மாதிாி உயர்வு கிவடக்க ஹவண்டும். எல்ஹலாரும் ஒஹர மாதிாி 

 டத்தப்பட ஹவண்டும் என்னும் மனப்ஹபாக்கு  ியாயம் ஹபாலத் 

தான் ஹதான்றுகிறது. ஆனால்  ிஜத்தில் எல்ஹலாரும் எப்படி 

ஒன்றாக இருக்க முடியும்? ஒவ்கவாருவர் கசய்யும் ஹவவலயும் 

கவவ்ஹவறாக உள்ளது, கபாறுப்புகளும் கவவ்ஹவறாகஹவ உள்ளன. 

இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் ஒரு ககாள்வக உள்ளது: “இழப்பின்றி 

ஆதாயமில்வல.” ஆதாயமவடய ஹவண்டுமானல் இழக்க ஹவண்டி 

யது அவசியம். சாதாரண மக்களின் கருத்துப்படி லாபம் அவடய 

ஹவண்டுமானால் அதற்காக உவழக்க ஹவண்டும்.  ிவறய 

உவழத்தால்  ிவறய லாபம், ககாஞ்சமாக உவழத்தால் லாபமும் 
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ககாஞ்சம் தான். முயற்சிக்ஹகற்ற பலன். முற்காலத்திய பூரண 

சமத்துவவாதக் கூற்றின் படி எல்ஹலாரும் ஒஹர மாதிாி தான் 

பிறக்கிஹறாம், பிறந்த பின்னஹர ஏற்றத் தாழ்வுகள் எல்லாம் உண்டா 

கின்றன. இந்தக் கூற்று முற்றிலும் கபாதுவானதாக எனக்குப் 

படுகிறது. ஒஹரயடியாக கபாதுவாக்கப்படும் எந்தக் கருத்தும் 

தவறாகஹவ உள்ளது. மனிதர்களில் சிலர் ஆணாகவும் சிலர் கபண் 

ணாகவும் ஏன் பிறக்க ஹவண்டும்? அவர்ககளல்லாம் ஏன் பார்ப்ப 

தற்கு ஒஹர மாதிாியாக இல்வல? மனிதர்கள் பிறப்பதும் ஒஹர 

மாதிாியாக இல்வல, சிலர் ஹ ாயுடஹனா ஊனமாகஹவா பிறக்கி 

றார்கள். உயர் ிவலகளிலிருந்து பார்க்வகயில் ஒருவாின் வாழ்க்வக 

முழுவதும் ஹவகறாரு பாிமாணத்தில் பதியப் பட்டிருப்பவத  ாம் 

அறிகிஹறாம். எல்ஹலாரும் எப்படி ஒன்று ஹபால் இருக்க முடியும்? 

எல்ஹலாரும் சமமாக இருக்க ஹவண்டும் என்று மக்கள் விரும்பு 

கிறார்கள். ஒருவருவடய வாழ்க்வகயின் பகுதியாக ஒன்று 

அவமந்திருக்கவில்வலயானால் அது எப்படி சமமாக்குவதற்காக 

அவருக்குக் கிவடக்கும்? எனஹவ, எல்ஹலாரும் ஒன்றல்ல. 

ஒப்பிட்டுப் பார்க்வகயில் ஹமவல ாட்டு மக்கள் கவளிப் 

பவடயான மனப்ஹபாக்குவடயவர்களாயிருக்கிறார்கள். அவர்கள் 

எப்ஹபாது ஹகாபமாக இருக்கிறார்கள், எப்ஹபாது மகிழ்ச்சியாக 

இருக்கிறார்கள் என்பவத எளிதாகக் கண்டு ககாள்ளலாம். 

இதனால் சாதகம் உண்டு, ஆனால் பாதகமும் உண்டு. இதனால் 

தன்வனக் கட்டுப்படுத்திக் ககாள்ள இயலாவம என்ற பாதகம் 

விவளயும். இந்த இருவித உணர்வு  ிவலகள் கவவ்ஹவறு 

மனப்பான்வமகளால் உண்டாவதால் கசயல்பாட்டில் கவவ்ஹவறு 

வவக விவளவுகள் ஏற்படுகின்றன. ஒரு சீனவர அவரது 

ஹமலதிகாாி புகழ்ந்தாஹலா அல்லது அவருக்கு ஏஹதனும்  ன்வம 

கசய்தாஹலா மற்றவர்களுக்கு மனத்தாங்கல் ஏற்படும். அவருவடய 

ஊக்க ஊதியம் அதிகமாக இருந்தால் மற்றவர் பார்வவயில் 

படாமல் ரகசியமாக வபயில் வவத்துக் ககாள்ள ஹவண்டியிருக்கும்! 

இந் ாட்களில் ஓர் ஆதாிச உவழப்பாளியாக இருப்பது கூட 

கடினமாகி விட்டது. “ ீ தான் எல்ஹலாருக்கும் முன்ஹனாடியாயிற்ஹற, 
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உன்னால் எதுவும் கசய்ய முடியும். காவலயில் சீக்கிரமாக ஹவவலக்கு 

வந்து இரவு ஹ ரம் கழித்து  ீ வீட்டுக்குப் ஹபாக ஹவண்டும். இந்த 

எல்லா ஹவவலவயயும் உன்னால் தான் கசய்ய முடியும்.  ீ தாஹன 

 ன்றாகச் கசய்வாய், எங்களாஹலா முடியாது,” என்று எள்ளலாகக் 

குத்திப் ஹபசுவார்கள். ஆக, ஒரு  ல்ல மனிதராக இருப்பது கூட 

எளிதல்ல. 

இதுஹவ ஹவறு  ாடுகளில்  டந்தால் முற்றிலும் ஹவறாக 

இருக்கும். இந்த மனிதர் இன்று சிறப்பாக ஒரு ஹவவலவய 

முடித்துக் ககாடுத்தால் ஹமலதிகாாி அவவர கமச்சி அதிகப்படியான 

ஊக்கத் கதாவக அளிப்பார். அவரும் மகிழ்ச்சிஹயாடு மற்றவர்கள் 

முன்னிவலயிஹலஹய அவத எண்ணிப் பார்ப்பார். “ஹமலாளர் 

எனக்கு இவ்வளவு கதாவக இன்று ககாடுத்திருக்கிறார்” என்று 

எவ்வித விவளவும் இன்றி பிறாிடம் மகிழ்ஹவாடு கூறுவார். 

இதுஹவ சீனாவில்  டந்தால், அவருக்கு அதிகப்படியான ஊக்கத் 

கதாவக கிவடத்தவத மற்றவர்கள் கண்ணில் படாமல் மவறத்து 

வவத்துக் ககாள்ளும்படி அந்த ஹமலதிகாாிஹய கூறுவார். ஹவறு 

 ாடுகளில் ஒரு சிறுவன் பாீட்வசயில் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கினால் 

வீட்டிற்குப் ஹபாகும் வழியில் எல்லாம், “ ான் நூற்றுக்கு நூறு 

வாங்கியிருக்கிஹறன், நூறு மதிப்கபண்கள்!” என்று உற்சாகமாகக் 

கூவியவாஹற கசல்வான். பக்கத்து வீட்டுக்காரர் ஒருவர் கதவவத் 

திறந்து, “பஹல, டாம், சுட்டிப் பயல்!” என்று வாழ்த்துவார். 

மற்கறாரு அண்வட வீட்டுக்காரர் ஜன்னவலத் திறந்து, “பிரமாதம்,  

 ீ  ல்ல வபயன்!” என்பார். இதுஹவ சீனாவில்  டந்தாஹலா 

அவ்வளவு தான்! “ ான் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கி இருக்கிஹறன், 

நூறு மதிப்கபண்கள்!” என்று குழந்வத கூவியவாஹற வீடு 

திரும்புகிறான். அண்வட வீட்டார் கதவவத் திறக்காமல் வீட்டி 

னுள்ஹள காிப்பார், “நூறு மதிப்கபண்கள் வாங்கியது ஒரு கபாிய 

விஷயமா? என்ன ஒரு அலட்டல்! யார் தான் நூற்றுக்கு நூறு 

வாங்கவில்வல?” இரு ஹவறு மனப்பான்வமகளும் இரு ஹவறு 

விவளவுகவள உண்டாக்குகிறது. ஒருவர்  ன்கு கசயலாற்றினால் 

மகிழ்ச்சியவடவதற்கு மாறாக மனதில் சங்கடம் உண்டாகிறது, 
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கபாறாவம கிளர்ந்கதழுகிறது. இப்படி ஒரு பிரச்சிவனவய அது 

உருவாக்குகிறது. 

சில ஆண்டுகள் முன்பு முழுவமயான சமத்துவம் பழகப்பட்டு 

வந்தது. அது மக்களின் எண்ணங்கவளயும் மதிப்பீடுகவளயும் 

தாறுமாறாகச் கசய்து விட்டது. ஓர் எடுத்துக் காட்டு தருகிஹறன்: 

ஓர் அலுவலகத்தில் ஒருவர், மற்றவர் யாருக்கும் தம்வமப் ஹபால் 

திறவம இல்வல என்று கருதுகிறார். எவதச் கசய்தாலும் அவர் மிக 

 ன்றாகச் கசய்கிறார். தன்னுவடய சிறப்வப அவஹர உணரு 

கிறார். “இந்தத் கதாழிற்சாவலக்ஹக ஓர் இயக்குனராகஹவா 

அல்லது  ிர்வாகியாகஹவா இருக்கக் கூடியவன்  ான். ஏன்,  ான் 

பிரதம மந்திாியாகக் கூட ஆகலாஹம” என்று தனக்குத் தாஹன 

கசால்லிக் ககாள்வார். அவருவடய ஹமலதிகாாியும் கூட அவர் 

திறவமயானவர் என்றும் எவதயும்  ன்றாகச் கசய்து முடிப்பார் 

என்றும் கசால்லுவார், சக அலுவலகர்களும் அவர் திறவமசாலி 

என்றும் வல்லவர் என்றும் ஒப்புக் ககாள்வார்கள். அங்ஹக, அஹத 

குழுவில் அவஹராடு மற்கறாருவரும் இருப்பார்: ஆனால் அவவரப் 

ஹபால் திறவம எதுவும் இல்லாதவர். இவர் எவதயும்  ன்கு கசய்யத் 

கதாியாதவர். எனினும் திடீகரன்று ஒரு ாள் அவருக்கு பதில் இவர் 

பதவி உயர்வு கபற்று அவருக்ஹக ஹமற்பார்வவயாளராகவும் வந்து 

விடுவார். இது  ியாயஹம இல்வல என்று அவர் க ஞ்சம் ஹவதவன 

யுறும். தனது ஹமலதிகாாியிடமும் சக பணியாளர்களிடமும் முவற 

யிடுவார். அல்லல் பட்டு கபாறாவம ககாள்வார். 

சாதாரண மக்களால் புாிந்து ககாள்ள முடியாத தத்துவத்வத 

 ான் உங்களிடம் கசால்கிஹறன். உங்களால் எல்லாவற்வறயும் 

 ன்றாக கசய்ய முடியும் என்று  ீங்கள்  ிவனத்துக் ககாள்ளலாம், 

ஆனால் உங்கள் வாழ்வில் அந்தப் பதவி விதிக்கப் படவில்வல. 

அந்த  பர் திறவமயற்றவர்; ஆனால், அவருக்கு அது விதித்திருக் 

கிறது, அவர் ஹமலதிகாாியாவார். சாமானிய மக்கள் என்ன 

ஹவண்டுமானாலும்  ிவனத்துக் ககாள்ளட்டும். அது சாதாரண 

மக்களின் ஹகாணம். உயர் ிவல ஜீவன்களின் ஹ ாக்கில், மானிட 

சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி விதிவயப் பின் 
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பற்றிஹய முன்ஹனறுகிறது. எனஹவ, ஒருவர் தனது வாழ்வில் 

கபறுவது அவருவடய திறன்கவளப் கபாறுத்து அவமவதில்வல. 

புத்த மதம், கர்மத்திற்குத் தகுந்த பிரதிபலன் என்னும் தத்துவத்வத 

 ம்புகிறது. ஒருவருவடய கர்மத்திற்கு ஏற்பத் தான் அவருவடய 

வாழ்வு  ிர்ணயிக்கப் படுகிறது.  ீங்கள் என்ன தான் திறவம 

சாலியாக இருந்தாலும், உங்களுக்கு கட இல்லாவிட்டால் இந்த 

வாழ்க்வகயில் எதுவும் கிவடக்காமல் ஹபாகலாம். அந்த மற்கறாரு 

வர் திறவமயில்லாதவர் என்று  ீங்கள்  ிவனக்கலாம், ஆனால் 

அவருக்கு ஏராளமான கட இருக்கிறது. அவர் உயர் அதிகாாியாக 

லாம், கபரும் கபாருளீட்டலாம். சாமானிய மனிதருக்கு இது 

கதாிவதில்வல. தம்முவடய திறனுக்ஹகற்ப சாதிக்க முடியுகமன்று 

அவர்  ம்புவார். எனஹவ அவர் வாழ் ாள் முழுவதும் ஹபாட்டி 

யிட்டும் ஹபாராடியும் புண்பட்ட க ஞ்சுடன் பாிதவிக்கிறார். 

வாழ்க்வகயில் எல்லாம் அ ியாயமாக இருப்பதாக எண்ணி 

மனக்கசப்பும் ஹசார்வும் அவடகிறார். ஏமாற்றமும் வருத்தமும் கவிய, 

 ன்றாக உண்ணாமலும் உறங்காமலும் இருக்கிறார். முதுவம 

யவடந்ததும் உடல் லம் குன்றி அவர் எல்லாவவக ஹ ாய்களுக்கும் 

ஆளாகிறார். 

 மது சாதகர்கள் இப்படி இருக்கஹவ கூடாது. ஏகனனில் 

சாதகர் என்பவர் இயற்வகயின் ஹபாக்வகப் பின்பற்றி  டக்க 

ஹவண்டியவர். உங்களுக்குாியது என்று ஒன்று இருந்தால் அவத 

இழக்க மாட்டீர்கள். உங்களுவடயதாக இல்லாத ஒன்றுக்காக 

 ீங்கள் ஹபாராடினாலும் உங்களுக்கு அது கிவடக்காது. ஆனால் 

அப்படி அறுதியிட்டுக் கூறி விட முடியாது. அப்படி அது அறுதி 

யாக இருந்தால் தவறான கசயல்கள்  டக்கஹவ வாய்ப்பில்வல. 

அதாவது,  ிவலயில்லாத சில விஷயங்களும் இருக்கின்றன. 

ஆனால் சாதகர் என்கிற முவறயில் உங்களுக்கு ஆசானின் பாது 

காப்பு கபாதுவாக உண்டு. உங்களுவடயது என்றிருப்பவத மற்ற 

வர்கள்  ிவனத்தாலும் எடுத்துக் ககாள்ள முடியாது. ஆக,  ாம் 

இயற்வகயின் ஹபாக்வக அனுசாிப்பவதஹய  ம்புகிஹறாம். சில 

சமயம் சிலவற்வற உங்களுவடயது தான் என்ஹற  ீங்கள் 
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 ிவனப்பீர்கள். மற்றவர்களும் அது உங்களுவடயஹத என்பார்கள். 

உண்வமயில் அது உங்களுவடயது இல்வல.  ீங்கள் அது 

உங்களுவடயகதன்று  ம்பலாம், ஆனால் கவடசியில் அது 

அப்படியில்வலகயன்றாகி விடும். இதன் மூலம், அவத உங்களால் 

விட்டு விட முடிகிறாதா என்று பார்க்கப்படும். அவத உங்களால் 

விட முடியாது என்றால் அது ஒரு பற்றுதலாகும். சுய லனிலுள்ள 

உங்கள் பற்றுதவலக் கவளவதற்கு இது ஒரு வழிமுவற. இது தான் 

விஷயம். இந்தத் தத்துவம் சாமானிய மக்களுக்குப் புாியாததால் 

அவர்ககளல்லாம் லாபங்களின் கபாருட்டு ஹபாட்டியிட்டும் 

ஹபாராடியும் அவதியுறுகிறார்கள். 

சாமானிய மக்களிவடஹய கபாறாவம மிகத் தீவிரமாக 

கவளிப்படுகிறது. சாதகர் சமூகத்தினாிவடஹயயும் இதன் பாதிப்வபப் 

பார்க்கலாம். மற்ற சீஹகாங் பயிற்சிகளுக்கு மதிப்புத் தரப் படுவ 

தில்வல. “உங்கள் சாதவன முவற  ன்றாக இருக்கிறது” அல்லது 

“அவருவடயது தான்  ன்றாக இருக்கிறது” என்றும் ஹ ர்மவற 

யாகவும் எதிர்மவறயாகவும் விமாிசிக்கப்படுகிறது. எப்படியும் 

அவவ எல்லாஹம ஹ ாய் தீர்க்கவும் உடல்  லம் ஹபணுவதற்குமான 

பயிற்சிகஹள என்பது என் கருத்து. தமக்குள் ஹமாதிக் ககாள்ளும் 

அப்பயிற்சிகளில் கபரும்பாலானவவ குழப்பமிக்க, ஆவி–விலங்கு 

களின் ஆளுவகயில் கசய்யப்படும் பயிற்சிகஹள. அவற்றில் 

அகப்பண்வப மதிப்பஹத இல்வல. ஒருவர் இருபது வருடங்களுக்கு 

ஹமலாக சாதவன கசய்பவராயிருந்தும் எவ்வித அசாதாரண 

ஆற்றலும் அவடயப் கபறாமலிருப்பார். மற்கறாருவர் சாதவன 

வயத் கதாடங்கிய சில  ாட்களிஹலஹய அவ்வித ஆற்றல்கவளப் 

கபறுவார். அவருக்கு இது அ ியாயமாய்த் ஹதான்றும். “எவ்வித 

ஆற்றலும் கபறாமல் இருபது ஆண்டுகளுக்கும் ஹமலாக  ான் 

சாதவன கசய்கிஹறன். ஆனால் இவருக்ஹகா இப்ஹபாஹத கிவடத்து 

விட்டது. எந்த மாதிாி ஆற்றல்கள் இவவ?” அவருக்கு சினம் 

மூளும். “இவருக்கு ஏஹதா ஆவி–விலங்கு ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. 

இவருக்கு ஆன்மீக மனஹ ாய் உள்ளது” என்பார். ஒரு சீஹகாங் 

ஆசான் வகுப்பு  டத்தும் ஹபாது சற்றும் மாியாவதயின்றி ஒருவர் 
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ஹகட்டுக் ககாண்டிருப்பார்: “என்ன சீஹகாங் ஆசான் இவர், எனக்கு 

இவர் ஹபசுவது ஒன்றும் ஹகட்கப் பிடிக்கவில்வல.” இந்த மனித 

வரப் ஹபால் அந்த ஆசான் அழகாகப் ஹபசத் கதாியாதவராயிருக் 

கலாம். ஆனால் அவர் ஹபசுவகதல்லாம் தன்னுவடய சாதவன 

மார்க்கத்திலுள்ள விஷயங்கள் மட்டுஹம தான். இந்த மனிதஹரா 

எல்லாவற்வறயும் படித்து ஒவ்கவாரு சீஹகாங் ஆசான் ஹபசுவவத 

யும் ஹகட்டு வக  ிவறய சான்றிதழ்கள் ஹசர்த்துக் ககாண்டவராக 

இருக்கலாம். அந்த ஆசாவன விட அதிக விஷயம் கதாிந்தவராக 

இவர் இருக்கலாம். ஆனால் என்ன பயன்? அவவகயல்லாஹம 

ஹ ாய் தீர்க்கவும் ஆஹராக்கியத்துக்குமான பயிற்சிகஹள. எவ்வளவு 

அதிகமாக இவர் அவற்வற ஹசமித்துக் ககாண்டாஹரா அவ்வ 

ளவுக்கு இவரது உடலின் சங்ஹகதங்கள் குழப்பமாகவும் சிக்கலாக 

வும் ஆகியிருக்கும், அவ்வளவுக்கு சாதவன கசய்வது இவருக்கு 

கடினமாகும். எல்லாம் ஒஹரயடியாக சீர்ககட்டுப் ஹபாயிருக்கும். 

உண்வமயான சாதவனப் பயிற்சி, ஒஹர வழிவயப் பின்பற்ற 

ஹவண்டும், வழி மாறிப் ஹபாகலாகாது என்று கூறுகிறது. உண்வம 

யான சாதகர்களுக்கிவடயிலும் கூட இது ஹபால் ஹ ர்ந்து விடுகிறது. 

ஏகனனில், பரஸ்பரம் அவமாியாவதயும் ஹபாட்டி மனப்பான்வம 

வய  ீக்காமல் இருப்பதும், இரண்டுஹம, சுலபத்தில் கபாறாவமக்கு 

அடிஹகால முடியும். 

ஒரு கவத கசால்லுகிஹறன்: ‘கடவுளர்களின் பதவியளிப்பு 98 ’ 

என்ற நூலில் ஷன் ககாங்பாவ் 99  என்பவர், ஜியாங் த்ஸியா 100 

என்பவர் வயதாகி எதுவும் கசய்யத் திறனற்றவராக இருப்பதாகக் 

கண்டார். ஆனால் சுவர்க்கத்தின் தவலவமக் கடவுள் எல்லா 

அமரர்களுக்கும் பதவி அளிக்கும் கபாறுப்வப ஜியாங் த்ஸியா 

விடம் ஒப்பவடத்தார், இது மிகவும் அ ியாயம் என்று ஷன் 

ககாங்பாவ் மனம் வருந்தினார்: “அவவர ஏன் அமரர்களுக்குப் 

பதவி வழங்கும்படி கசால்ல ஹவண்டும்? எனக்கு எவ்வளவு திறவம 
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99
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இருக்கிறது, என் தவல கவட்டுண்டால் அவத எடுத்து மறுபடியும்  

கழுத்தில் என்னால் ஒட்ட வவத்துக் ககாள்ள முடியும், என்வன 

ஏன் அமரர்களுக்குப் பதவியளிக்கச் கசால்லவில்வல?” கபாறாவம 

அதிகாித்து அவர் எப்ஹபாதும் ஜியாங் த்ஸியாவுக்கு ஏஹதனும் 

கதால்வல ககாடுத்துக் ககாண்ஹட இருந்தார். 

சாக்கியமுனி காலத்திய ஆதி புத்த தர்மத்தில் அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் பற்றிப் ஹபசப்பட்டது. இன்வறய புத்த மதத்தில் 

யாருஹம அசாதாரண ஆற்றல்கள் பற்றிப் ஹபசத் துணிவதில்வல. 

 ீங்கள் அவர்களிடம் அசாதாரணத் திறன் பற்றிப் ஹபசினால், 

உங்களுக்கு ஆன்மீக மன ஹ ாய் வந்து விட்டது என்பார்கள். 

“என்ன அசாதாரண ஆற்றல்கள்?” என்பார்கள். அவர்கள் அவத 

அறியஹவ மாட்டார்கள். இது ஏன்? இன்று பிக்ஷுக்களுக்கும் கூட 

அது பற்றி ஏதும் கதாியாது. சாக்கியமுனிக்கு பத்து முக்கிய 

சீடர்கள் இருந்தார்கள். அவர்களுள் கமௌத்கல்யாயனர் என்பவர் 

அசாதாரணத் திறன் ககாண்டவாில் முதன்வமயானவர் என்று 

சாக்கியமுனி கசால்லியிருக்கிறார். சாக்கியமுனிக்கு கபண் சீடர் 

களும் உண்டு. அவர்களுள் உப்பலவண்ணா என்பவர் அசாதா 

ரணத் திறன் ககாண்டவாில் முதன்வமயானவர். புத்த மதம் 

சீனாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஹபாதும்  ிவலவம அவ்வாஹற 

இருந்தது. வரலாறு முழுவதிலும் திறன் வாய்ந்த அஹனக 

பிக்ஷுக்கள் இருந்து வந்துள்ளனர். ஹபாதிதர்மர் சீனாவுக்கு வந்த 

ஹபாது அவர்  ாணற் தட்வடகவளக் ககாண்ஹட ஆற்வறக் 

கடந்தாராம். காலப்ஹபாக்கில் அசாதாரணத் திறன்ககளல்லாம் 

ஹமன்ஹமலும்  ிராகாிக்கப் பட்டன. அதற்குக் காரணம் ஆலயங் 

களில் உள்ள மூத்த பிக்ஷுக்களும் ஹமற்பார்வவயாளர்களும் 

மடாதிபதிகளும் உயர்ந்த பிறவிப் பண்பு கபற்றவர்களாக இருக்க 

வில்வல. அவர்கள் மடாதிபதிகளாகவும் மூத்த பிக்ஷுக்களாக 

இருந்தாலும் அவவ சாமானிய மக்களின் பதவிகளாகஹவ 

இருந்தன. கதாழில் முவறயில் பிக்ஷுக்கள் என்பஹத தவிர 

அவர்களும் பயிற்சியாளர்களாகஹவ இருக்கின்றனர்.  ீங்கள் 

வீட்டில் தன்னார்வ சாதகர்களாக சாதவன பயில்கிறீர்கள். 
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சாதவனயில் ஒருவர்  ிவறவு கபறுவது எல்லாம் இதயத்வதப் 

பண்படுத்துவவதப் கபாறுத்துள்ளது, அவடய ஹவண்டிய தகுதி 

எல்ஹலாருக்கும் ஒன்ஹற ஹபால் தான். அதில் இம்மியளவு கூட 

தாழ்ந்து ஹபாக முடியாது, ஆனால் ஒரு கவட ிவல பிக்ஷுவாக 

சவமயல் ஹவவல கசய்பவாின் பிறவிக்குணம் குவறவாக இருக்க 

ஹவண்டும் என்பதில்வலஹய. எவ்வளவுக்கு அவர் துன்பப் படுகி 

றாஹரா அவ்வளவு விவரவில் ஹகாங் பூட்டவிழும்  ிவலவய 

அவடவார். மூத்த பிக்ஷுக்களின் வாழ்க்வக எவ்வளவுக்கு சுகமாக 

இருக்கிறஹதா அவ்வளவுக்கு ஹகாங் பூட்டவிழும்  ிவல அவடவது 

அவர்களுக்கு கடினமாக இருக்கும். கர்மம் உருமாற்றமவடய 

ஹவண்டியதாயிருப்பது தான் இதற்குக் காரணம். இந்தக் கவட 

 ிவல பிக்ஷு எப்ஹபாதும் சலிப்பின்றி உவழத்த வண்ணம் 

இருப்பார், அவருக்கு கர்மக் கடவனத் தீர்ப்பது எளிதாக இருக்கும். 

திடீகரன்று ஒரு  ாள் ஹகாங் பூட்டவிழும்  ிவலவய அவடயக் 

கூடும். இவ்வாறு ஹகாங் பூட்டவிழும்  ிவலஹயா கமய்ஞானம் 

கபற்ற  ிவலஹயா பாதியில் ஹகாங் பூட்டவிழும்  ிவலஹயா 

ஏற்பட்டு அவருவடய அசாதாரணத் திறன்ககளல்லாம் கவளிப் 

படலாகும். ஆலயத்தின் மற்ற பிக்ஷுக்கள் அவவர மதித்து, தம் 

சந்ஹதகங்கவளக் ஹகட்பார்கள். ஆனால் மடாதிபதியினால் இவதப் 

கபாறுக்க முடியாது. “இனியும்  ான் எப்படி மடாதிபதியாக 

இருக்க முடியும்?” “என்ன ஞானம் அது? அவருக்கு ஆன்மீக ஹ ாய் 

தான் வந்திருக்கிறது. இங்கிருந்து அவவர விரட்டி விட ஹவண் 

டும்.” அந்த கவட ிவல பிக்ஷு விரட்டப்படுவார்.  ாளவடவில் 

சீன புத்த மதத்தவர் யாருஹம அசாதாரணத் திறன்கள் பற்றிப் 

ஹபசத் துணிய மாட்டார்கள். துறவி ஜீஹகாங் எவ்வளவு திறன் 

வாய்ந்தவர் என்பது உங்களுக்குத் கதாியும். எஹம 101  மவலயில் 

இருந்து கவட்டப்பட்ட மரத் துண்டங்கவள கதாவல கடத்தி 

ஆலயக் கிணற்று வழிஹய ஒவ்கவான்றாக கவளிஹய எடுப்பார். 

                                                      
101
எஹம மவல: இந்த மவல லிங்யீன் ஆலயக் கிணற்றிலிருந்து ஆயிரம் வமல் 

கதாவலவில் உள்ளது. 
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அப்படியிருந்தும் அவர் லிங்யீன் ஆலயத்திலிருந்து கவளிஹயற்றப்  

பட்டார். 

கபாறாவம என்பது ஒரு மிகத் தீவிரமான பிரச்சிவன. அது 

சாதவனவய உங்களால்  ிவறவு கசய்ய முடியுமா என்பவத 

ஹ ரடியாக  ிர்ணயிக்கும் விஷயம். கபாறாவமவய விலக்க 

வில்வலகயன்றால் சாதவனயில்  ீங்கள் அவடந்தகதல்லாம் 

பலவீனமாகி விடும். இப்படி ஒரு விதிமுவற உள்ளது: உண்முக 

சாதவனப் பயிற்சியில், கபாறாவமவய அகற்றவில்வல என்றால் 

பாிபக்குவ  ிவலவய அவடய முடியாது – ஒருக்காலும் முடியாது. 

கர்மத்துடஹனஹய சுவர்க்கத்திற்குப் ஹபாவது பற்றி அமிதாப புத்தர் 

ஹபசியவத  ீங்கள் ஹகள்விப் பட்டிருக்கலாம். ஆனால் கபாறாவம 

வய ஒழிக்கவில்வல என்றால் அது  டவாது. சில சிறிய விஷயங் 

களில் குவற இருந்தும் ஒருவர் கர்மத்துடஹனஹய ஹமற்ககாண்டு 

சாதவன கசய்வதற்காக சுவர்க்கத்திற்குச் கசல்ல முடியும். ஆனால் 

கபாறாவமவய விட்கடாழிக்காவிட்டால் அது முடியஹவ முடியாது. 

இந்த விஷயத்வத அறியாமல்  ீங்கள் பின்தங்கக் கூடாது, 

கதளிந்த அறிவு கபற ஹவண்டும் என்பதனால் இன்று இவத 

சாதகர்களாகிய உங்களுக்கு  ான் கூறிஹனன். உயர் ிவலகவள 

எய்துவதற்காக சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்பது தான் உங்கள் 

குறிக்ஹகாள். ஆகஹவ கபாறாவமயாகிய பற்றுதவல அறஹவ 

ஒழித்தாக ஹவண்டும், அதற்காகத் தான் இந்த ஒரு விஷயத்வத 

முதன்வமப் படுத்தி இவ்வுவரயில் ஹபசிஹனன். 

ஹ ாய்களுக்குச் சிகிச்வச கசய்தல் 

ஹ ாய்களுக்குச் சிகிச்வச என்னும் ஹபாது ஹ ாய்கவள குணப் 

படுத்துவது குறித்து  ான் உங்களுக்குக் கற்பிக்கப் ஹபாவதில்வல. 

உண்வமயான ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் பிறாின் ஹ ாய்கவள 

குணப்படுத்தக் கூடாது, அவ்வாறு ஏஹதனும் ஹ ாவய  ீங்கள் 

குணப்படுத்தினால், ஃபாலுன் தாஃபா மூலம் உங்கள் உடலுக்குக் 

கிவடத்திருப்பவற்வற எல்லாம் என்னுவடய ஃபாஷன் திரும்ப 

எடுத்துக் ககாண்டு விடுவார். இந்தப் பிரச்சிவன ஏன் இவ்வளவு 
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தீவிரமாக எடுத்துக் ககாள்ளப் படுகிறது? ஏகனனில் அவ்வாறு 

 டந்து ககாள்வது தாஃபாவவ குவறவு படுத்துவதாகும். உங்கள் 

உடலுக்கு தீங்கு இவழப்பது மட்டுமல்ல இது. ஒரு தரம் சிகிச்வச 

அளித்து விட்டால் பிறகு மீண்டும் அவதச் கசய்ய ஹவண்டுகமன்று 

தினவு எடுக்கும். யாவரக் கண்டாலும் இழுத்து வவத்து சிகிச்வச 

கசய்வார்கள். இவ்விதம் தங்கவள விளம்பரப்படுத்திக் ககாள் 

வார்கள். இது ஒரு பற்றுதல் அல்லவா? ஒருவாின் சாதவனவய 

இது மிகத் தீவிரமாகத் தவட கசய்யும். 

சீஹகாங் கற்றுக் ககாண்டு ஹ ாயாளிகளுக்குச் சிகிச்வசயளிக்க 

ஹவண்டும் என்கிற சாமானிய மக்களின் ஆவசவய பல ஹபாலி 

ஆசான்கள் தங்களுக்குச் சாதகமாக பயன்படுத்திக் ககாள்கிறார்கள். 

சிலவற்வறக் கற்றுக் ககாடுத்து உங்கள் சீ–சக்திவய கவளியிடுவதன் 

மூலம் ஹ ாய்கவள குணப்படுத்தலாம் என்பார்கள். இது ஹவடிக்வக 

யாக இல்வலயா? உங்களுக்கும் சீ–சக்தி இருக்கிறது, அவருக்கும் 

சீ–சக்தி இருக்கிறது.  ீங்கள் எப்படி உங்கள் சீ–சக்தியினால் அவவர 

குணப்படுத்துவீர்கள்? ஒருஹவவள உங்கள் சீ–சக்திவய விட அவரு 

வடய சீ–சக்தி ஆற்றல் மிக்கதாய் இருக்கலாம்! இந்த சீ–சக்தி தான் 

அந்த சீ–சக்திவயக் கட்டுப்படுத்த ஹவண்டும் என்கறல்லாம் வலி 

யுறுத்த முடியாது. உயர் ிவலயில் சாதவன கசய்து ஒருவர் ஹகாங் 

கபற்ற பின் அவர் கவளியிடுவது உயர்சக்திப் கபாருளாகும். 

அதனால்  ிச்சயம் ஹ ாவய குணப்படுத்த, ஒடுக்க, கட்டுப்படுத்த 

முடியும். ஆனால் அது ஹ ாயின் மூல காரணத்வத அழிக்காது. 

ஆகஹவ ஹ ாவய உண்வமயாகஹவ குணப்படுத்தி பூரணமாக  ீக்க 

ஹவண்டுமானால் அதற்கு அசாதாரணத் திறன் இருக்க ஹவண்டும். 

ஒவ்கவாரு ஹ ாவயயும் குணப்படுத்துவதற்கு அதற்ககன குறிப்பிட்ட 

அசாதாரண சக்தி உண்டு. ஹ ாய்  ீக்குவதற்கான அசாதாரண 

சக்திவயச் கசால்வகதன்றால், ஓர் ஆயிரத்துக்கும் ஹமற்பட்ட வவக 

கள் உண்டு என்ஹபன். எவ்வளவு ஹ ாய்கள் உண்ஹடா அவ்வளவு 

அசாதாரண சக்திகளும் உண்டு. எவ்வளவு திறவமயாக சிகிச்வச 

யளித்தாலும் இந்த அசாதாரண சக்திகள் இல்லாவிட்டால் ஒரு 

பயனும் இல்வல. 
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அண்வமக் காலங்களில், சாதகர் சமூகத்தில் சிலர் குழப்பத்வத 

ஏற்படுத்தியுள்ளார்கள். ஹ ாய் தீர்ப்பதற்காகவும் ஆஹராக்கியமளிக் 

கவும் சில உண்வமயான ஆசான்கள் கபாதுமக்களிவடஹய 

வந்தார்கஹள, அவர்கஹளா அல்லது ஆதியில் இதற்குப் பாவத 

அவமத்தவர்கஹளா மக்களுக்கு சிகிச்வசவய கற்றுக் ககாடுத்தார் 

களா? அவர்கஹள சிகிச்வச அளித்தார்கள், சாதவன கசய்வது 

எப்படி என்று கற்றுக் ககாடுத்தார்கள், உடவல சீராக வவத்துக் 

ககாள்ளக் கற்றுக் ககாடுத்தார்கள். ஹமலும் சில உடற் பயிற்சி 

கவளக் கற்றுத் தந்து கசாந்தப் பயிற்சி மூலம் உங்கள் ஹ ாய்கவள 

 ீங்கஹள  ீக்கிக் ககாள்ள வழி கசய்தார்கள். பின்னர் ஹபாலி 

சீஹகாங் ஆசான்கள் பிரபலமாகி அவனத்வதயும் சீர்குவலத்து 

விட்டனர். சீஹகாங் மூலம் ஹ ாயாளிகளுக்கு சிகிச்வசயளிக்க 

முற்பட்டால் ஆவிகவளயும் விலங்குகவளயும் அது ஈர்த்து விடும் 

என்பது  ிச்சயம். முன்பு, அந்த காலத்திய சூழ் ிவலயில், சில 

சீஹகாங் ஆசான்கள் ஹ ாயாளிகளுக்குச் சிகிச்வச அளிக்கஹவ 

கசய்தனர். ஆனால் அந்தக் காலத்தில் பிரபஞ்சச் சூழஹலாடு 

ஒத்துப் ஹபாவதற்காக அப்படிச் கசய்தார்கள். சீஹகாங் என்பது 

சாமானிய மக்கள் சார்ந்த திறன் அல்ல என்பதால் அப்படி அந்த 

 ிகழ்வு  ீடிக்க முடியாது. பிரபஞ்சத்தில் ஏற்பட்ட சில மாற்றங் 

களின் விவளவாக ஏற்பட்ட  ிகழ்வு அது. அந்தக் காலத்திற்கு 

மட்டுஹம கபாருந்தும். பின்னர், சிலர் பிறருக்கு சிகிச்வசயளிக்கக் 

கற்றுக் ககாடுப்பதில் வல்லவர்களானார்கள். அவ்வாறு குழப்பத் 

வதயும் விவளவித்தார்கள். சாமானிய மனிதர்கள், மூன்ஹறா 

ஐந்ஹதா  ாட்களில் எப்படி ஹ ாய் தீர்க்கும் வித்வதவயக் கற்றுக் 

ககாள்ள முடியும்? சிலர், “ ான் அந்த வியாதிவய குணப்படுத்து 

ஹவன், இந்த வியாதிவய குணப்படுத்துஹவன்” என்று பவற 

சாற்றிக் ககாள்வார்கள்.  ான் கசால்கிஹறன், இவர்ககளல்லாம் 

ஆவி–விலங்கு ஆக்கிரமிப்புக்கு ஆளானவர்கள். தங்களின் முதுகில் 

என்ன ஏறியிருக்கிறது என்று இவர்களுக்குத் கதாியுமா? ஆவி–

விலங்குகள் ஆக்கிரமித்திருந்தும் இவர்களால் அவத உணரஹவா 



 

 

363 

 

அறியஹவா முடியாது. தமக்குத் திறன் இருப்பதாக   ம்பி அவர்கள் 

கபருமிதப் படுகிறார்கள். 

உண்வமயான சீஹகாங் ஆசான்களுக்கு இந்த இலக்வக 

அவடவதற்கு பல ஆண்டுகள் கடுவமயாக சாதவன கசய்து 

உவழக்க ஹவண்டியதாக இருக்கும். ஒரு ஹ ாயாளிக்கு சிகிச்வச 

யளிக்கும் ஹபாது, உங்களுக்கு அவருவடய கர்மத்வத  ீக்கும் 

அசாதாரண வல்லவம இருக்கிறதா என்று  ிவனத்துப் பார்த்த 

துண்டா? கமய்யான ஹபாதவனவய  ீங்கள் கபற்றிருக்கிறீர்களா? 

மூன்ஹறா அல்லது ஐந்ஹதா  ாட்களில் சிகிச்வச அளிப்பதற்கு 

எப்படி கற்றுக் ககாள்ள முடியும்? ஒரு சாதாரண மனிதாின் 

வகயினால் எப்படி  ீங்கள் ஒரு ஹ ாவய குணப்படுத்த முடியும்? 

எனினும் ஹபாலி சீஹகாங் ஆசான்கள் மக்களின் பலவீனத்வதயும் 

பற்றுதவலயும் தங்களுக்கு சாதகமாக்கிக் ககாள்கிறார்கள். சிகிச்வச 

அளிக்க விரும்புகிறீர்களல்லவா? சில குறிப்பிட்ட சிகிச்வச முவற 

களான சீ–சக்தி ஊசிகள், ஒளி பாய்ச்சும் முவற, சீ–சக்தி கவளி 

ஹயற்றுதல், சீ–சக்தி சாியீடு கசய்தல், மற்றும் அக்குபிகரஷர் 

என்றும் வககளால் பிடித்து எடுத்தல் என்று கவற்றாகச் கசால்லிக் 

ககாள்ளும் சிகிச்வச முவறகள் ஆகிய எல்லாவற்றுக்கும் இந்த  பர் 

வகுப்புகவள ஏற்பாடு கசய்து விடுவார். உங்களிடமிருந்து பணம் 

பறிக்க இது ஹபால் பல வழிகள் உண்டு. 

வககளால் பிடித்து எடுக்கும் முவற பற்றிப் ஹபசுஹவாம்.  ாம் 

பார்த்தது வருமாறு: மக்கள் ஏன் ஹ ாய்வாய்ப்படுகிறார்கள்? 

ஒருவர் ஹ ாய்வாய்ப்படுவதற்கும் பலவவக இன்னல்கள் அனுபவிப் 

பதற்கும் அடிப்பவடக் காரணம் கர்மமும் அந்தக் கரும் கபாருளின் 

கார்மீகக் களமும் தான். எதிர்மவறயான, தீய களம் அது. அந்த தீய 

உயிர்களும் எதிர்மவறயானவவஹய, கருவமயானவவஹய. ஆக, 

இந்தச் சூழல் அவற்றுக்கு உவப்பாக இருப்பதால் அவவ 

வருகின்றன. ஒருவர் ஹ ாயுறுவதன் அடிப்பவடக் காரணம் இது 

தான்; ஹ ாய்களின் முக்கிய மூல காரணம் இது தான். இது தவிர, 

ஹவறு இருவவக ஹதாற்றங்களும் உண்டு. ஒன்று, கர்மங்களின் 

கதாகுப்வபப் ஹபால் மிகவும் அடர்ந்து காணப்படும் கவகு 
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நுண்ணிய ஜந்து. மற்கறான்று, ஒரு குழாய் வழிஹய கசலுத்தப் 

படுவது ஹபால் இருக்கும். ஆனால்  அாிதாகஹவ கதன்படும் இது, 

ஒருவாின் மூதாவதயர் வழியாகச் ஹசர்த்து வவக்கப் பட்டதாகும். 

இப்படியும் சில உண்டு. 

மிகச் சாதாரணமாக வரும் சில ஹ ாய்கள் பற்றிப் ஹபசுஹவாம். 

ஒருவருக்கு உடலில் ஒரு கட்டிஹயா ஹ ாய்த்கதாற்ஹறா அல்லது 

எலும்புத் துருத்து ஹ ாஹயா இருக்கலாம். ஹவகறாரு பாிமாணத்தில் 

அஹத இடத்தில் ஒரு ஜந்து குடியிருப்பது தான் அதற்குக் காரணம். 

அது மிக ஆழமான பாிமாணத்தில் புவதந்திருக்கும். ஒரு சாதாரண 

சீஹகாங் ஆசானாஹலா ஓரளவுக்கு அசாதாரண ஆற்றலுவடய 

ஒருவராஹலா அதவன கண்டு பிடிக்க முடியாது. அந்த உடலில் 

காிய சீ–சக்தி இருப்பவத மட்டுஹம அவர்களால் பார்க்க முடியும். 

எங்ககல்லாம் காிய சீ–சக்தி இருக்கிறஹதா அங்ககல்லாம் ஹ ாய் 

இருக்கும் என்று கசால்வது சாிதான். எனினும் இந்தக் கருவம 

யான சீ–சக்தி ஹ ாய்களுக்கு அடிப்பவடக் காரணமல்ல. மிக 

ஆழமான பாிமாணத்தில் ஒரு ஜந்து குடி ககாண்டிருக்கிறது. அது 

தான் இந்த களத்வத உருவாக்குகிறது. இந்தக் கரும் சீ–சக்திவயக் 

கவலத்து அகற்றி விடுவதாக சிலர் கசால்வார்கள். அதற்ககன்ன, 

கசய்யட்டுஹம, முடிந்தால் அவத அகற்றி விடட்டும்! மிக விவரவி 

ஹலஹய அந்த சீ–சக்தி மீண்டும் உருவாகி விடும். சில ஜந்துக்கள் 

வலிவம மிக்கவவ, அவவ அந்த சீ–சக்தி அகற்றப்பட்டவுடஹனஹய 

மறுபடியும் அவத மீட்டுக் ககாண்டு வந்து விடும், சுயமாகஹவ 

இவத அவற்றால் கசய்ய முடியும், எவ்வளவு  ன்றாக பிரஹயாகித் 

தாலும் சிகிச்வசகளால் எவ்விதப் பயனும் இராது. 

அசாதாரணத் திறன் ககாண்டவாின் ஹ ாக்கில், எங்ககல்லாம் 

காிய சீ–சக்தி காணப்படுகிறஹதா அங்ககல்லாம் ஹ ாய் தரக்கூடிய  

சீ–சக்தி உள்ளது. ஒரு சீன மருத்துவர் அந்த இடத்தில் சக்திப் 

பாவதகள் அவடபட்டிருப்பவதக் காண்பார். அவர் சீ–சக்தியும் 

ரத்தமும் சீராகப் பாய முடியாதவாறு அங்கு சக்திப் பாவதகள் 

தவடப்பட்டு இருப்பவத அறிவார். ஹமல் ாட்டு மருத்துவஹரா, 

புண், கட்டி, எலும்புத் துருத்தி, அழற்சி ஹபான்ற ஏதாவகதான்றின் 
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அறிகுறி அது என்பார். இந்தப் பாிமாணத்தில் கவளிப்படும் ஹபாது 

அது இந்த ரூபங்கவளத் தான் தாிக்கும். அந்த ஜந்துவவ அகற்றி 

விட்டால் பிறகு இந்தப் பாிமாணத்தில் உள்ள உடம்பிற்கு ஒரு 

ஹகடும் கிவடயாது என்பது கதாிய வரும். முதுககலும்புத் தகடு 

 கர்ந்துள்ளஹதா அல்லது எலும்புத் துருத்தி ஹ ாஹயா பிரச்சிவன 

எதுவாக இருந்தாலும் அந்த ஜந்துவவ அகற்றி, அந்தக் களத்வத 

சுத்தப்படுத்தி விட்டால் உடனடியாக அது குணமாகி விட்டவதக் 

காணலாம்.  ீங்கள் இன்கனாரு எக்ஸ்ஹர படம் எடுத்துப் பார்த்தால் 

எலும்புத் துருத்தி ஹ ாய் மவறந்து விட்டிருப்பவதக் காண்பீர்கள். 

அந்த ஜந்து அங்ஹக இருந்து ககாண்டு அப்படிகயாரு விவளவவ 

ஏற்படுத்தியது தான் அடிப்பவடக் காரணம். 

சிலர், வககளால் பிடித்து எடுக்கும் சிகிச்வச முவறவயக் 

கற்றுத் தந்து, மூன்று அல்லது ஐந்து  ாட்களிஹலஹய  ீங்கள் 

ஹ ாய்கவள குணப்படுத்தலாம் என்று கசால்லக் கூடும். சிகிச்வச 

முவறவயக் காட்டுங்கள், பார்க்கலாம்! அந்த வலிவமயுள்ள ஜந்து 

வவப் பார்க்வகயில் மானிடர்கள் மிக பலவீனமானவர்கள் தான். 

உங்கள் மனவத வசப்படுத்தவும் எளிதாக ஆட்டி வவக்கவும் 

அதனால் முடியும். எளிதாக உங்கள் உயிவர மாய்த்து விடக் கூட 

அதனால் முடியும். அவதப் பிடித்திழுத்து விட முடியும் என்கிறீர் 

கள். எப்படி பிடித்திழுப்பீர்கள்? உங்களுவடய சாமானிய மனித 

கரங்களால் அவற்வற அண்டஹவ முடியாது. இலக்கின்றி  ீங்கள் 

துழாவிக் ககாண்டிருப்பீர்கள், அது உங்கவள அலட்சியப் படுத்தி 

விட்டு முதுகுக்கு பின்னால் உங்கவளப் பார்த்துச் சிாிக்கும் – 

இலக்வகத் தவற விட்டுத் துழாவுவது ஹகலிக்குாியது.  ிஜமாகஹவ 

அவத உங்களால் கதாட முடிந்தால் உடஹன அது உங்கள் 

வகவயப் புண்படுத்தி விடும். உண்வமயான காயம் அது! முன்பு 

 ான் சிலவரப் பார்த்திருக்கிஹறன் – அவர்களுவடய இரண்டு 

வககவளயும் பாிஹசாதித்தால் எவ்விதக் ஹகாளாறும் இல்லாமல் 

தான் இருக்கும், அவர்கள் உடலிஹலா வககளிஹலா ஹ ாய் 

எதுவுஹம இல்வல. ஆனால் தங்கள் வககவளத் அவர்களால் 

தூக்கஹவ முடியவில்வல. இப்படிஹய அவவ கதாங்கிக் 
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ககாண்டிருந்தன. இது ஹபால் ஒரு ஹ ாயாளிவய  ான் 

பார்த்திருக்கிஹறன். மற்கறாரு பாிமாணத்தில் அவருவடய உடல் 

புண்பட்டிருந்தது. அதனால் அவருவடய உடல் உண்வமயாகஹவ 

பக்கவாதத்தினால் பாதிக்கப் பட்டிருந்தது. ஹவறு பாிமாணத் 

திலுள்ள உடலில் காயம் பட்டிருந்தால்  ீங்கள் பாதிக்கத் தாஹன 

படுவீர்கள்? சிலர் என்னிடம், “லாவ்ஷு, எனக்கு கருத்தவட 

அறுவவ சிகிச்வச ஆகியிருக்கிறது,  ான் சாதவனப் பயிற்சி 

கசய்யலாமா?” என்ஹறா அல்லது, “என் உடலிலிருந்து ஓர் உறுப்பு 

அகற்றப் பட்டிருக்கிறஹத” என்ஹறா கசால்வார்கள். அவர்களிடம் 

 ான், “அதனால் பாதகமில்வல. அந்த மற்ற பாிமாணத்தில் 

உங்கள் உடலில் அறுவவ சிகிச்வச எதுவுமாகவில்வலஹய. சீஹகாங் 

சாதவனப் பயிற்சி அந்த பாிமாணத்து உடலில் தான் கசயல் 

படுகிறது” என்ஹபன். அதனால் தான் அந்த ஜந்துவவப் 

பற்றியிழுக்க முயன்று உங்களால் கதாட முடியாவிட்டால் அது 

உங்கவள லட்சியம் கசய்யாது என்ஹறன். அப்படி அவத  ீங்கள் 

கதாட்டு விட முடிந்தால் அது உங்கள் வகவய காயப்படுத்தி 

விடும். 

அரசு  டத்திய ஒரு மாகபரும் சீஹகாங்  ிகழ்ச்சிவய ஆதாிக்கும் 

கபாருட்டு  ான் என்னுவடய சீடர்கவள அவழத்துக் ககாண்டு 

கபய்ஜிங்கில்  டந்த அந்த கீவழ ாட்டு ஆஹராக்கியக் கண்காட்சி 

களில் பங்கு ககாள்ளச் கசன்றிருந்ஹதன். இரண்டு கண்காட்சி 

களிலுஹம எங்களுவடய பயிற்சி தான் மிகவும் சிறந்தாக விளங்கி 

யது. முதல் கண்காட்சியில்  ம் ஃபாலுன் தாஃபா, “ ட்சத்திர 

சீஹகாங் சாதவனமுவற” என்று ககௌரவிக்கப்பட்டது. இரண்டா 

வது கண்காட்சியில் எங்கள் பகுதியில் சமாளிக்கஹவ முடியாத 

அளவில் கூட்டம்  ிரம்பி வழிந்தது. மற்ற பகுதிகளில் அவ்வளவாக 

கூட்டம் இருக்கவில்வல. எங்கள் பகுதியில் மூன்று வாிவசகள் 

காத்திருந்தன. முதல் வாிவச, காவல சிகிச்வசக்குப் பதிவு கசய்து 

ககாள்வதற்காக அதிகாவலயிலிருந்து காத்திருந்த வாிவச, 

இரண்டாவது, பிற்பகல் சிகிச்வசக்கு பதிவு கசய்வதற்காகக் 

காத்திருந்த வாிவச. மூன்றாவது, எனது வககயாப்பம் கபறுவதற்கு 
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காத்திருந்த வாிவச.  ாம் ஹ ாய்களுக்குச் சிகிச்வச கசய்வதில்வல. 

ஆனால் இதில் ஏன் கலந்து ககாண்ஹடாம்? ஏகனன்றால் இது 

அரசு  டத்திய மாகபரும் சீஹகாங்  ிகழ்ச்சி என்பதால் இவத 

ஆதாிக்கவும் இந்த ஹ ாக்கத்வத ஊக்குவித்து பங்காற்ற ஹவண்டும் 

என்பதற்காகவும் இதில் கலந்து ககாண்ஹடாம். 

அப்ஹபாது என்னுடன் இருந்த சீடர்களுக்கு  ான் என்னுவடய 

ஹகாங்வகப் பகிர்ந்து வழங்கிஹனன். நூற்றுக்கும் ஹமற்பட்ட அசா 

தாரணத் திறன்களால் கசறிவூட்டப்பட்ட அந்த சக்திக் கற்வறகளில் 

ஒவ்கவாருவருக்கும் ஒரு பங்கு கிவடத்தது. அவர்களுவடய 

வககவள ஹகாங்கினால் உவறயிட்டுப் பாதுகாப்பு கசய்ஹதன். 

அப்படியும் சிலாின் வககள் குருதி கசியும் அளவுக்குக் கடிபட்டும் 

ககாப்பளித்தும் ஹபானது. அடிக்கடி கூட இப்படி ஹ ர்ந்தது. அந்த 

ஜந்துக்கள் மிகவும் கபால்லாதவவ. ஒரு சாதாரண மனிதாின் 

வககளால் அவற்வறத் கதாடத் துணியலாம் என்று  ிவனக்கி 

றீர்களா? ஹமலும், அவத க ருங்கஹவ உங்களால் முடியாது. அது 

ஹபான்ற குறிப்பிட்ட அசாதாரணத் திறன் இல்லாவிட்டால் முடி 

யஹவ முடியாது. ஏகனனில்  ீங்கள் என்ன கசய்ய  ிவனக்கிறீர்கள் 

என்பவத – ஹவகறாரு பாிமாணத்தில் –  ீங்கள்  ிவனத்த கணஹம 

அது புாிந்து ககாண்டு விடும்.  ீங்கள் அவதப் பற்றி இழுக்க 

முவனயும் ஹபாது அது ஏற்ககனஹவ அந்த இடத்வத விட்டு 

ஓடியிருக்கும். அந்த ஹ ாயாளி கதவவத் தாண்டிப் ஹபானதும் 

உடஹன அது திரும்பவும் வந்து ஹசர்ந்து ககாள்ளும். ஹ ாயும் வந்து 

விடும். அவத அணுகுவதற்கு ஒரு தனிப்பட்ட அசாதாரணத் திறன் 

இருக்க ஹவண்டும். இருந்தால்,  ீங்கள் வகவய  ீட்ட ஹவண்டியது 

தான் தாமதம், அவத பட்கடன்று அங்ஹகஹய ஆணியடித்தாற் 

ஹபால்  ிறுத்தி விட முடியும். அவ்வாறு அவத அங்கு கசயலிழக்கச் 

கசய்து  ிறுத்திய பின்,  ாம் மற்றுகமாரு ஆற்றவல பிரஹயாகிப் 

ஹபாம். இந்த அசாதாரண ஆற்றவல, “ஆன்மாவவக் வகப்பற்றும் 

மாகபரும் வழிமுவற” என்று முன்பு அவழப்பார்கள். அது மிக்க 

சக்தி வாய்ந்தது. அது ஒருவருவடய மூல ஆன்மாவவஹய எடுத்து 

விடக் கூடியது, உடஹன அவரால் அவசயஹவ முடியாது ஹபாகும். 
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குறிப்பிட்ட ஹ ாக்கத்திற்காக அது பயன் படுத்தப் படுகிறது.  ாம் 

அந்த ஜந்துவவப் பற்றி இழுப்பதற்காக இந்த முவறவயக் 

வகயாளுகிஹறாம். ஸுன் வுஹகாங் 102  எவ்வளவு கபருத்த உடல் 

ககாண்டவர், அப்படியும் அந்த ததாகதர் தமது வகயிலிருந்த 

கிண்ணத்வத அவர் மீது கவிழ்த்து மூடி விடும் அளவுக்குப் 

கபாடியவராகக் குறுக்கி விட்டார் என்று உங்களுக்குத் கதாியும். 

இந்த அசாதாரண சக்தி அத்தவகய வீாியமுவடயது. அந்த ஜந்து 

எவ்வளவு கபாியஹதா சிறியஹதா, அவத உடனடியாகப் பற்றி விட 

முடியும்.  அதுவும் உடஹன குறுகி விடும். 

ஹமலும், ஒரு ஹ ாயாளியின் கபௌதிக உடலுக்குள் வகவய 

நுவழத்துத் ஹதாண்டி எஹதா ஒன்வற கவளியில் எடுப்பவத அனு 

மதிக்க முடியாது. சாதாரண மனித சமுதாயத்தில் அது மக்களின் 

மனதில் சீர்குவலவவ ஏற்படுத்தும். அவத கண்டிப்பாக அனுமதிக் 

கஹவ முடியாது. அவதச் கசய்ய முடிந்தாலும் இந்த முவறயில் 

கசய்யக் கூடாது. நுவழப்பதற்குப் பயன்படுத்தும் வக ஹவகறாரு 

பாிமாணத்தில் உள்ள வக. ஒருவருக்கு இதய ஹ ாய் என்று வவத்துக் 

ககாள்ஹவாம். அங்குள்ள ஜந்துவவப் பிடிப்பதற்காக இந்தக் வக 

இதயத்வத ஹ ாக்கி  கரும் ஹபாது மற்ற பாிமாணத்திலுள்ள வக 

உடலின் உள்ஹள கசல்கிறது. உடஹன அது பிடிபட்டு விடும். 

உங்கள் கவளிப்புறக் வக அவதப் பிடிக்க வரும் ஹபாது இரு 

வககளும் கவிந்து மூடி அவதப் பிடித்து விடும். அது மிகவும் தீய 

ஜந்து. சில சமயம் உங்கள் வககளுக்குள் திமிறி துவளக்கப் 

பார்க்கும், சில சமயம் கடிக்கும், இவரந்து கூப்பாடு ஹபாடும். 

உங்கள் வககளில் அது சிறியதாகத் ஹதான்றினாலும் அவத விட்டு 

விட்டால் கபாிதாக மாறிவிடும். யார் ஹவண்டுமானாலும் இவதத் 

கதாட்டு விட முடியாது. அந்த அசாதாரண திறன் இருந்தாலன்றி 

யாரும் அவதத் கதாட முடியாது. இது பாமர மக்கள்  ிவனப்ப 

திலிருந்து முற்றிலும் மாறு பட்டது. 

                                                      
102
ஸுன் வுஹகாங்: “ஹமற்கு ஹ ாக்கிய பயணம்” என்ற சீனச் கசவ்விலக்கியத்தில் 

வரும் ஒரு பாத்திரம். ‘வானர மன்னர்’ என்ற கபயராலும் அறியப்படும் சக்தி 

வாய்ந்த குரங்கு. 
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இந்த சீஹகாங் சிகிச்வச முவற, கடந்த காலத்தில் இருந்து 

வந்தது ஹபால,  ிச்சயமாக, எதிர்காலத்திலும் உபஹயாகத்தில் வர 

அனுமதிக்கப் படலாம். ஆனால் ஒரு  ிபந்தவன இருக்கும். இந்த 

 பர் சாதகராக இருக்க ஹவண்டும். சாதவன கசய்து வரும் 

காலத்தில் கருவணயினால் அவர் சில  ல்லவர்களுக்காக இவதச் 

கசய்ய அனுமதி உண்டு. சிகிச்வச அளிக்கலாம். ஆனால் அவர் 

களுவடய கர்மம் முழுவவதயும் அகற்றும் அளவுக்கு அவருக்கு 

கபருமளவில்  ற்ஹபறு இருக்காது. எனஹவ அவர்களுக்கு இடர்ப் 

பாடுகள் வந்து ககாண்டு தான் இருக்கும். அந்தக் குறிப்பிட்ட 

ஹ ாய் மட்டும்  ீங்கும். ஒரு சாதாரண சீஹகாங் ஆசான் சாதவன  

யில் டாவ்  ிவலவய அவடந்தவரல்ல. அவரால் ஹ ாய்கவளத் 

தள்ளிப் ஹபாடஹவ முடியும். அல்லது அவற்வற ஹவறு இன்னல் 

களாக மாற்றக் கூடும். ஆனால் அவஹர கூட இவ்வாறு மாற்றிய 

முவறவய அறிய மாட்டார். அவருவடய சாதவன முவற துவண 

உணர்வவப் பண்படுத்துவது என்றால் இவற்வற அவரது துவண 

உணர்ஹவ கசய்து முடிக்கும். சில மார்க்கத்து சாதகர்கள் மிகவும் 

புகழ் கபற்றவர்களாக இருப்பார்கள். பல பிரபலமான சீஹகாங் 

ஆசான்களுக்கு ஹகாங் இருக்காது. ஏகனன்றால் அவர்களுவடய 

ஹகாங் அவர்களின் துவண உணர்வின் உடலில் வளருகிறது. 

அதாவது, சிலருக்கு அவர்களின் சாதவனயின் ஹபாது சிகிச்வச 

யளிக்க அனுமதி உண்டு, ஏகனன்றால் அவர்கள் தாங்கள் அவடந் 

துள்ள அஹத படி ிவலயில் இருந்து ககாண்டிருப்பவர்கள். பல 

ஆண்டுகளாக சாதவன கசய்தும் அந்த  ிவலவயக் கடக்க 

இயலாமல் இருப்பவர்கள் அவர்கள். ஆகஹவ வாழ் ாள் முழுவதும் 

அவர்கள் ஹ ாயாளிகளுக்குச் சிகிச்வச தந்து ககாண்ஹட இருப் 

பார்கள். அவர்கள் அஹத  ிவலயில் இருந்து ககாண்டிருப்பதால் 

அப்படிச் கசய்ய அவர்களுக்கு அனுமதி உண்டு. ஹ ாயாளி 

களுக்குச் சிகிச்வசயளிப்பதற்கு ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்களுக்குக் 

கண்டிப்பாக அனுமதி கிவடயாது. இந்தப் புத்தகத்வத ஒரு 

ஹ ாயாளிக்கு  ீங்கள் படித்துக் காட்டலாம். அந்த ஹ ாயாளி அவத 
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ஏற்றுக் ககாண்டால் ஹ ாய் குணமாக முடியும். ஆனால் ஒவ் 

கவாருவாின் கர்ம அளவுக்கு ஏற்றபடி விவளவுகள் ஹவறு படும். 

மருத்துவமவன சிகிச்வசயும் சீஹகாங் 

சிகிச்வசயும் 

மருத்துவமவன சிகிச்வசக்கும் சீஹகாங் சிகிச்வசக்கும் உள்ள 

கதாடர்பு பற்றிப் ஹபசுஹவாம். ஹமற்கத்திய மருத்துவம் கற்ற 

மருத்துவர்கள் சீஹகாங்வக அங்கீகாிப்பஹத இல்வல. கபரும்பா 

லானவர்கள் அப்படித் தான் இருக்கிறார்கள் என்று கசால்லலாம். 

சீஹகாங் ஹ ாய்கவளத் தீர்க்குமானால் மருத்துவமவனகள் எதற்கு 

என்பது அவர்கள் கருத்து. “எங்களுவடய மருத்துவமவனக்கு 

பதிலாக சீஹகாங் சிகிச்வசஹய இருக்கட்டுஹம! ஊசிகஹளா மருந்து 

கஹளா ஆஸ்பத்திாி வாசஹமா அவசியம் இல்லாமல் கவறும் 

வகயினாஹலஹய உங்கள் சீஹகாங் ஹ ாய்கவள தீர்த்து விடும். 

எங்கள் மருத்துவ மவனக்கு மாற்றாக  ீங்கஹள இருந்து விடுவது 

 ல்லது தாஹன?” இந்த வாதம் பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாதது, 

கபாருளற்றது. சிலருக்கு சீஹகாங் என்றால் என்னகவன்ஹற கதாி 

யாது. கசால்லப் ஹபானால், சீஹகாங் சிகிச்வச சாமானியர்களின் 

சிகிச்வச ஹபான்றஹத அல்ல. அது சாமானிய மக்களின் திறன் 

அல்ல. அது இயற்வகவய மீறிய விஷயம். ஆகஹவ, இயற்வகக்கு 

அப்பாற்பட்ட அத்தவகய வழிமுவறவய சாதாரண மானிட சமுதா 

யத்தினுள் கபாிய அளவில் எப்படி வர விடலாம்? ஒரு புத்தருக்கு 

சக்தி வாய்ந்த வலிவம உண்டு. தமது ஒரு வகயவசப்பால் மானிட 

இனத்தின் அவனத்து ஹ ாய்கவளயும் அழிக்க வல்லவர். அவர் 

ஏன் அவதச் கசய்வதில்வல? ஹமலும் புத்தர்கள் பலர் உண்டு. 

அவர்கள் ஏன் உங்கள் ஹ ாய் தீர்த்து கருவண பாலிக்கவில்வல? 

அது ஏகனன்றால் சாதாரண மானிட சமுதாயம் இப்படித் தான் 

இருக்க ஹவண்டும். பிறவி, முதுவம, ஹ ாய் மற்றும் மரணம் 

ஆகியவவகயல்லாம் அதன் விதிகள். எல்லாவற்றுக்கும் கர்மம் 
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சார்ந்த காரணம் உள்ளது. கர்மத்தினால் வரும் பாிகாரம் அது. 

கடன் பட்டிருந்தால் அவதத் தீர்க்கத் தாஹன ஹவண்டும். 

ஒருவருவடய ஹ ாவய  ீங்கள் குணப்படுத்தினால் அந்தக் 

ஹகாட்பாட்வட மீறுவதாகும். பாிகாரம் கசய்யாமஹல ஒருவர் தீய 

கசயல்களில் ஈடுபட முடியும். அது எப்படி  டக்கலாம்? உண்முக 

சாதவன கசய்யும் சாதகரான  ீங்கள் இந்தப் பிரச்சிவனவய முழு 

தும் தீர்க்கக் கூடிய கபரும் ஆற்றல் கபறாத ஹபாதும் கருவணயால் 

ஒரு ஹ ாயாளிக்கு சிகிச்வசயளிப்பவத அனுமதிப்பதுண்டு. ஏகன 

னில் உங்கள் கருவண அச்சமயம் ஹமகலழுந்து வந்துள்ளது. 

எனஹவ  ீங்கள் சிகிச்வச அளிக்கலாம். ஆனால் இது ஹபான்ற 

பிரச்சிவனவய உண்வமயாகஹவ உங்களால் தீர்க்க முடியுமானாலும் 

கூட கபாிய அளவில்  ீங்கள் இவதச் கசய்யக் கூடாது. அப்படிச் 

கசய்வது சாதாரண மானிட சமுதாயத்தின் அடிப்பவடவயத் தகர்ப் 

பதில் முடியும். அது அனுமதிக்கப் பட மாட்டாது. எனஹவ, சாமானிய 

மக்களின் மருத்துவமவனகளின் இடத்வத சீஹகாங்  ிரப்புவது 

ஆகாத காாியம். ஏகனனில், சீஹகாங் ஓர் இயற்வக மீறிய ஃபா ஆகும். 

சீனாவில் சீஹகாங் மருத்துவமவனகவள  ிறுவ அனுமதிக்கப் 

பட்டு கபாிய சீஹகாங் ஆசான்கவள சிகிச்வசயளிக்க வவத்தால், 

அது எப்படி இருக்கும் என்று  ிவனக்கிறீர்கள்? அது கூடாது. 

ஏகனனில், அவர்கள் எல்லாம் சாதாரண மானிட சமுதாயத்தின் 

 ிவலவய அனுசாிப்பார்கள். சீஹகாங் மருத்துவமவனகள், சீஹகாங் 

மருத்துவப் பாிஹசாதவன வமயங்கள், சீஹகாங் ஆஹராக்கிய 

வமயங்கள், சீஹகாங் ஓய்விடம் ஆகியவற்வற  ிறுவினால் சீஹகாங் 

ஆசான்களின் சிகிச்வசத் திறன் கவகுவாகக் குவறந்து விடும். 

ஹமலும், சிகிச்வசயின் விவளவும்  ன்றாயிராது. ஏன் அப்படி? 

ஏகனனில் அவர்கள் சாதாரண மக்களிவடஹய அவதச் கசய்வதால் 

அவர்களுவடய ஃபா, சாதாரண மக்களின்  ிவலக்கு வந்து விடும். 

சாதாரண மக்களின்  ிவலயிஹலஹய அவர்களும் இருக்க ஹ ாிடும். 

அவர்களின் குணமாக்கும் திறனும் மருத்துவமவனயினுவடயது 

ஹபான்ஹற இருக்கும். ஆக, அவர்களுவடய சிகிச்வச பயனளிக்காது. 
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அவர்களுக்கும் ஒரு ஹ ாவயத் தீர்க்க பல அமர்வுகள் ஹதவவப் 

படும். இப்படித் தான் ஆகும். 

சீஹகாங் மருத்துவமவனகள் இருக்குஹமா, இல்வலஹயா, சீஹகாங் 

ஹ ாய்கவள தீர்க்க வல்லது என்பவத யாரும் மறுக்க முடியாது. 

சீஹகாங்  ீண்ட காலமாக கபாதுமக்களிவடஹய பிரபலமாக 

இருந்து வருகிறது. அந்தப் பயிற்சியினால் பலர் ஹ ாய்  ீங்கியும் 

உடல்  லம் காத்தும் வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு சீஹகாங் ஆசான் 

ஹ ாவயத் தள்ளிப் ஹபாட்டாஹரா, அல்லது ஹவறு எப்படிஹயா 

தீர்க்கப்பட்டஹதா, ஹ ாய் இப்ஹபாது மவறந்து விட்டது. ஆக, 

சீஹகாங் ஹ ாய் தீர்க்க வல்லது என்பவத யாரும் மறுக்க முடியாது. 

மருத்துவமவனகளால் குணமாக்க முடியாத கடினமான, சிக்கலான 

ஹ ாய்களால் பாதிக்கப் பட்டவர்கஹள சீஹகாங் ஆசான்களிடம் 

கசல்பவர்கள். இங்காவது பயன் கிட்டுமா என்று ஹசாதிக்க வரு 

வார்கள், அவர்களுவடய ஹ ாயும் படிப்படியாக குணமவடயும். 

மருத்துவ மவனகளில் குணமாகக் கூடிய ஹ ாயுள்ளவர்கள் சீஹகாங் 

ஆசான்களிடம் வருவதில்வல. குறிப்பாக ஆரம்ப காலத்தில், இது 

தான் மக்களின் எண்ணமாக இருந்தது. மற்ற விஷயங்கவளப் 

ஹபால் சாதாரண மக்களிவடஹய பரவலாக  டத்த முடியாது 

என்பஹதயன்றி சீஹகாங்  ிச்சயமாக ஹ ாய்கவளத் தீர்க்க முடியும். 

கபாிய அளவில் கண்டிப்பாக  டத்த முடியாகதனினும் சிறிய 

அளவில், அதிக கவனத்வத ஈர்க்காமல், அவமதியாக சிகிச்வச 

அளிப்பது ஏற்கக் கூடியது தான். ஆனால் அது ஹ ாவய முற்றிலு 

மாகக் குணப்படுத்தி விட முடியாது என்பதும்  ிச்சயம். ஒருவரு 

வடய ஹ ாய் குணமாக மிக  ல்ல வழி அவஹர சீஹகாங் சாதவன 

பயிலுவது தான். 

மருத்துவ மவனகளால் வியாதிவயத் தீர்க்க முடிவதில்வல 

என்றும் அந்தச் சிகிச்வசகயல்லாம் அப்படியும் இப்படியும் தான் 

இருக்கிறது என்றும் சில சீஹகாங் ஆசான்கள் கசால்கிறார்கள். 

இவத எவ்விதம் புாிந்து ககாள்ள ஹவண்டும்? இதற்குப் பல்முவன 

ஹ ாக்கில் காரணங்கள் இருக்கின்றன. என்னுவடய கண்ஹணாட் 

டத்தில் முக்கியமானது இதுதான்: மானிட இனத்தின் அறம் சார்ந்த 
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மதிப்பீடுககளல்லாம் சாிந்து அடிமட்டத்திற்கு வந்து விட்டன. 

இதனால் மருத்துவமவனகளால் குணப்படுத்த முடியாத பல 

விசித்திர வியாதிககளல்லாம் கபருகி விட்டன. மருந்துகள் உட் 

ககாண்டாலும் பயன் இருப்பதில்வல. ஹபாலி மருந்துகளும் 

 ிவறய வந்து விட்டன. மனித சமுதாயம் இந்த அளவுக்கு சீர்ஹகடு 

அவடந்து விட்டது தான் இதற்குக் காரணம். பிறவர யாரும் 

குற்றம் கசால்வதற்கில்வல, இந்த எாியும் க ருப்பில் எண்கணய் 

வார்த்ததில் அவனவருக்கும் பங்குண்டு. இதன் விவளவாக, 

உண்முக சாதவன கசய்யும் ஹபாது ஒவ்கவாருவரும் இடர்ப்பாடு 

கவள சந்திக்கத் தான் ஹவண்டியதாகிறது. 

மக்கள் உண்வமயிஹலஹய ஹ ாய்வாய்ப் பட்டிருந்த ஹபாதிலும் 

சில ஹ ாய்கவள மருத்துவமவனயில் பாிசீலித்து அறிய முடிவ 

தில்வல. சிலருவடய ஹ ாய்கவள கண்டறிய முடிந்தாலும் 

அவற்றுக்குப் கபயஹர இல்லாதிருக்கிறது. ஏகனனில் இவற்வற 

யாரும் முன்பின் பார்த்தஹத இல்வல. அதனால் மருத்துவ 

மவனகளில் இவவ எல்லாவற்றுக்கும் ‘ வீன ஹ ாய்கள்’ என்று 

கபயர் சூட்டப்பட்டு விட்டன. மருத்துவமவனகளால் ஹ ாய் 

கவளத் தீர்க்க முடியுமா?  ிச்சயமாக முடியும். தீர்க்க முடியா 

விட்டால் மக்கள் ஏன் அவற்வற  ம்பி சிகிச்வசக்காக அங்ஹக 

ஹபாகிறார்கள்? இன்னமும் மருத்துவமவனகளால் ஹ ாய்கவள 

 ீக்க முடிகிறது. ஆனால் அவற்றின் சிகிச்வச முவற சாதாரண 

மக்களின் படி ிவலவயச் ஹசர்ந்தது. ஹ ாய்கஹளா இயற்வகவய 

மீறியவவயாக இருக்கின்றன. சில ஹ ாய்கள் மிகக் கடுவம 

யானவவ. அவற்றால் பீடிக்கப்பட்ட ஹ ாயாளிகள் ஆரம்ப  ிவல 

யிஹலஹய மருத்துமவனக்குச் சிகிச்வசக்காக கசல்ல ஹவண்டும். 

ஹ ாய் முற்றி விட்டால் மருத்துவத்தால் பயனிருக்காது. ஏகனனில் 

அதிக அளவில் மருந்து ககாடுத்தால்  ஞ்சாகி விடும். தற்காலத்து 

மருத்துவ முவறகளின் தன்வம,  ம்முவடய அறிவியலும் கதாழில் 

நுட்பமும் இருக்கின்ற அஹத மட்டத்தில் தான் இருக்கிறது. அவவ 

எல்லாஹம சாதாரண மக்களின் படி ிவலவயச் ஹசர்ந்தவவ. 

ஆகஹவ, அவற்றின் குணப்படுத்தும் திறன் அவ்வளவு தான். ஒரு 
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விஷயத்வதத் கதளிவாக கசால்லி விட ஹவண்டும். ஒரு சராசாி 

சீஹகாங் சிகிச்வசயும் சாி, மருத்துவமவன சிகிச்வசயும் சாி, 

ஹ ாயின் அடிப்பவடக் காரணமான துன்பங்கவள ஹ ாயாளியின் 

வாழ் ாளின் பிற்பகுதிக்கு தள்ளிப் ஹபாடுவவத மட்டுஹம 

கசய்கின்றன. கர்மம் அகற்றப் படுவதில்வல. 

இனி, சீன மருத்துவம் பற்றிப் ஹபசுஹவாம். சீன மருத்துவம், 

சீஹகாங் சிகிச்வசக்கு மிகவும் க ருங்கியது. பண்வடய சீனாவில், 

மருத்துவர்களில் கிட்டத் தட்ட எல்ஹலாருக்குஹம அற்புதத் 

திறன்கள் இருப்பது சகஜமாக இருந்தது. இவர்களில் கபரும் 

மருத்துவ விஞ்ஞானிகளான ஸுன் ஸுமியாவ்,  ுவாடுஹவா, 

லீஷுஜன் மற்றும் பியன்சுய103 ஆகிஹயார் குறிப்பிடத் தக்கவர்கள். 

மருத்துவ ஏடுகளில் இவர்கள் எல்ஹலாருக்கும் இயற்வகவய மீறிய 

அற்புதத் திறன்கள் இருந்தது பற்றி ஆவணப் படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

ஆயினும் இந்தச் சிறப்பு வாய்ந்த ஆவணப் பகுதிகள் எல்லாம் 

இன்று விமாிசனத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சீன மருத்து 

வத்தின் மரபுாிவமயாக எஞ்சியுள்ளவவ மருந்துகள் பற்றிய 

குறிப்புகளும் ஆராய்ச்சி மூலம் கிவடத்துள்ள அனுபவங்களும் 

தான். பண்வடய சீன மருத்துவம் கவகுவாக முன்ஹனறியிருந்தது, 

அதன் முன்ஹனற்றம் இன்வறய மருத்துவ அறிவியவலக் 

கடந்ததாக இருந்தது. இன்று மனித உடவல ஊடுருவிப் பார்க்கக் 

கூடிய ஸி.டி.ஸ்கான், மற்றும் அதீத ஒலி அதிர்வவலகள், எக்ஸ்ஹர 

படங்கள் ஆகியவவ மூலம் மருத்துவ விஞ்ஞானம் வளர்ந்து 

விட்டதாக சிலர்  ிவனக்கலாம்.  வீன உபகரணங்கள் முன் 

ஹனற்றம் ககாண்டவவயாக இருந்தாலும் என் கருத்தில் பண்வடய 

சீன மருத்துவத்துடன் ஒப்பிடுவகயில் இன்வறய  வீன மருத்துவம் 

தரத்தில் தாழ்ந்ஹத உள்ளது. 

மாமன்னர் த்ஸாவ் த்ஸாவ் 104  வின் மூவளயில் ஒரு கட்டி 

இருப்பது கண்டு  ுவாடுஹவா அவருக்கு அறுவவச் சிகிச்வச 

                                                      
103
 சீன வரலாற்றில் மிகப் பிரபலமாக அறியப் படும் சீன மருத்துவர்கள். 

104
 த்ஸாவ் த்ஸாவ்: மூன்று சீனப் ஹபரரசுகளில் ஒன்றின் மாமன்னராக இருந்தவர். 

(கி.பி.220–கி.பி. 265) 
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கசய்ய எண்ணினார். ஆனால் மன்னர் த்ஸாவ் த்ஸாவ், இவர் 

தன்வனக் ககாவல கசய்யப் பார்ப்பதாக எண்ணி  ுவாடுஹவா 

வவ சிவறயில் அவடத்து விட்டார். அதன் விவளவாக  ுவா 

டுஹவா சிவறயிஹலஹய மரணமவடந்தார். பின்னர் த்ஸாவ் த்ஸாவ் 

மீண்டும் ஹ ாய்வாய்ப் பட்டதும் அவருக்கு  ுவாடுஹவா வின் 

 ிவனவு வந்து அவவரத் ஹதடிச் கசன்றார். ஆனால் அதற்குள் 

 ுவாடுஹவா இறந்து விட்டிருந்தார். கவடசியில், மன்னர் த்ஸாவ் 

த்ஸாவ் அந்த ஹ ாயினாஹலஹய தான் இறந்தார்.  ுவாடுஹவா 

வுக்கு எப்படி அது கதாிந்திருந்தது? அவர் அவதப் பார்த்தார். 

இதுதான் மானிடரால் கபறக் கூடிய அசாதாரணத் திறன். கடந்த 

காலத்தில் கபரும் மருத்துவர்களுக்ககல்லாம் இது இருந்தது. 

திவ்வியக் கண் திறந்த உடஹன ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஒஹர 

சமயத்தில் மனித உடலின்  ாலா பக்கங்களிலும் பார்க்க முடியும். 

பின்புறமும், இடது புறமும், வலது புறமும், முன்புறமும் ஒஹர 

சமயத்தில் பார்க்க முடியும். மனித உடலின் ஒவ்கவாரு 

அடுக்வகயும் பார்க்க முடியும். அல்லது இந்த பாிமாணத்வதக் 

கடந்து கசன்று ஹ ாயின் அடிப்பவடக் காரணத்வத அறிய 

முடியும்.  வீன மருத்துவ கருவிகளால் அது முடியுமா? முடியஹவ 

முடியாது. அதற்கு இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஹவண்டும்! 

ஸி.டி.ஸ்கான், அதீத ஒலி அதிர்வவலகள், எக்ஸ்ஹர படங்கள் 

முதலியவற்றாலும் மனித உடலின் உட்புறத்வத ஆராய முடியும். 

ஆனால் அவவ கனமான கபாிய கருவிகள், அந்தப் கபாிய 

கருவிகவள எடுத்துப் ஹபாவது எளிதல்ல. ஹமலும் மின்சாரம் 

இல்லாமல் அவவ இயங்கவும் முடியாது. திவ்வியக் கண்ஹணா  

ஒருவர் ஹபாகுமிடகமல்லாம் அவருடஹன ஹபாகும், ஹமலும் அதற்கு 

மின்வசதியும் ஹதவவயில்வல. இவற்வற எப்படி ஒப்பிடலாம்? 

 வீன மருத்துவத்தின் கசயல்திறன் பற்றி சிலர் வியந்து 

ஹபசுவார்கள். அதில் வியக்க எதுவுமில்வல என்ஹபன். சீனாவின் 

பவழய கால மூலிவககள் இன்றும் பயன்படுத்தும் ஹபாது ஹ ாய் 

 ீங்குகிறது, எத்தவனஹயா விஷயங்கள் வழிவழியாக கதாடராமல் 

வகவிட்டுப் ஹபாய் விட்டது. ஆனால் இன்னமும் பல விஷயங்கள் 
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காணாமற் ஹபாகாமல் மக்களிவடஹய உபஹயாகத்தில் இருந்தும் 

வருகிறது.  ான் ஒரு முவற சீசீ ாாில் உவர  ிகழ்த்தச் 

கசன்றிருந்த ஹபாது ஒரு மனிதர் கதருவில் ஒரு தற்காலிக சாவடி 

அவமத்து மக்களுக்கு பற்கவளப் பிடுங்கியவாறு இருந்தவதப் 

பார்த்ஹதன். அவர் வடகிழக்வகச் ஹசர்ந்தவவரப் ஹபால் உவட 

உடுத்தியிராததால் அவவர கதற்கிலிருந்து வந்தவர் என்று 

எளிதாகச் கசால்லி விடலாம். யார் வந்தாலும் மறுக்காமல் அவர் 

அவர்களுக்குப் பற்கவளப் பிடுங்கியவாறு இருந்தார். பிடுங்கிய 

பற்கள் குவியலாக அவரருஹக கிடந்தன. பற்கவளப் பிடுங்குவது 

அவருவடய ஹ ாக்கமல்ல. தன்னிடமிருந்த திரவ மருந்வத விற்பது 

தான் அவர் ஹ ாக்கம். அந்த திரவ மருந்திலிருந்து மஞ்சள்  ிறப் 

புவக அடர்த்தியாக கவளிவந்து ககாண்டிருந்தது. பல்வலப் 

கபயர்க்கும் ஹபாது அவர் மருந்து புட்டிவயத் திறந்து ஹ ாயாளி 

யின் பழுது பட்ட பல் இருக்கும் பக்கத்துக் கன்னத்தின் ஹமல் 

வவத்து விடுவார். அந்த மஞ்சள் புவகவய உள்ஹள இழுக்குமாறு 

ஹ ாயாளியிடம் கசால்வார். ஒரு சிறிஹத உள்ஹள கசல்லும். 

உடஹனஹய அந்த புட்டிவய மூடி வவத்து விட்டு தன் சட்வடப் 

வபயிலிருந்து ஒரு க ருப்புக் குச்சிவய எடுத்து ஹ ாயாளியிடம் 

தன் மருந்து பற்றிப் ஹபசிக்ககாண்ஹட அந்தக் குச்சியால் ககட்ட 

பல்வலப் கபயர்த்கதடுப்பார். பல் எளிதாக கவளிஹய வந்து விடும். 

வலி ஏதும் கிவடயாது. ஹலசான ரத்தக் கவற மட்டுஹம கதாியும். 

ரத்தம் வழியாது.  ிவனத்துப் பாருங்கள்: சிறிது அழுத்தம் ககாடுத் 

தாஹல ஒரு க ருப்புக் குச்சி உவடந்து விடும். இவஹரா இலகு 

வாகத் கதாட்டு அழுத்தி அந்தக் குச்சியால் பல்வல எடுத்து விட்டார். 

சீனாவில் இன்னமும் சில விஷயங்கள் மக்களிவடஹய 

வழிவழியாகத் கதாடர்ந்து வந்து ககாண்டிருக்கிறகதன்று  ான் 

கசான்ஹனன். ஹமற்கத்திய மருத்துவத்தில் இன்று உருவாகியுள்ள 

துல்லியமாகச் கசயல்படும் கருவிகள் அந்தப் பரம்பவர சிகிச் 

வசக்கு ஒரு  ாளும் ஈடாகாது. யாருவடய சிகிச்வச ஹமலானது 

என்று பார்ப்ஹபாம். அவரால் ஒரு க ருப்புக் குச்சியால் பல்வலப் 

பிடுங்க முடியும். ஹமற்கத்திய மருத்துவம் பயின்ற ஒரு வவத்தியர் 
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பல்வலப் பிடுங்குவதற்காக முதலில் மரத்துப் ஹபாவதற்கு சில 

ஊசிகவள இங்ககான்றும் அங்ககான்றுமாகப் ஹபாடுவார். அது 

மிகுந்த வலிவய உண்டு பண்ணும். ஹமலும் அந்த இடங்கள் 

மரத்துப் ஹபாகும் வவர காத்திருக்க ஹவண்டும். பிறகு வவத்தியர் 

ஒரு குறடால் பிடித்துப் பல்வலப் பிடுங்குவார். கவகு ஹ ரம் 

முயற்சித்தும் அந்த மருத்துவர் கவனமாக இல்லாவிட்டால், 

பல்லின் ஹவர் உவடயக் கூடும். உடஹன மருத்துவர் அவதப் 

கபயர்த்கதடுக்க ஒரு சுத்தியவலயும் துவளக்கும் கருவிவயயும் 

பயன்படுத்துவார். அவதப் பார்த்ஹத ஹ ாயாளி அச்சமும் கவவல 

யும் ககாள்வார். அதற்குப் பின் துல்லியமாகத் துருவி எடுக்க 

மற்கறாரு கருவி உபஹயாகிக்கப் படும். அந்தக் கருவி குவடயும் 

ஹபாது ஹ ாயாளி வலி தாங்க முடியாமல் துள்ள ஹ ாிடும். பல் 

பிடுங்கப்பட்டதும் ரத்தம் ககாட்டத் கதாடங்கும். சிறிது ஹ ரம் 

வவர ஹ ாயாளி உமிழ்ந்து ககாண்ஹட இருக்க ஹவண்டும். 

யாருவடய சிகிச்வச ஹமலானது என்பீர்கள்? யாருவடய முவறயில் 

முன்ஹனற்றம் உள்ளது? கருவிகளின் ஹதாற்றத்வத மட்டும் பார்க்கக் 

கூடாது. அவற்றின் கசயல் திறவனயும் பார்க்க ஹவண்டும். 

பண்வடய சீன மருத்துவத் துவற கவகுவாக முன்ஹனறி இருந்தது. 

பல ஆண்டுகளானாலும் ஹமற்கத்திய மருத்துவத் துவறயால் அவத 

எட்டிப் பிடிக்க முடியாது. 

 ாம் ஹமவல  ாட்டிலிருந்து கற்றுக் ககாண்டுள்ள இன்வறய 

அறிவியலில் இருந்து பண்வடய சீன அறிவியல் ஹவறுபட்டது. 

அது ஹமற்ககாண்டிருந்த மாற்று வழி வித்தியாசமானகதாரு சூழ் 

 ிவலவய ஹதாற்றுவித்திருக்கக் கூடும். ஆகஹவ  மது தற்ஹபாவதய 

அறிவவக் ககாண்டு பண்வடய சீன அறிவியவலயும் கதாழில் 

நுட்பங்கவளயும் புாிந்து ககாள்ள முடியாது. ஏகனன்றால் 

அன்வறய சீன அறிவியல் ஹ ரடியாக மனித உடல், வாழ்வு 

மற்றும் பிரபஞ்சம் இவற்வறஹய வமயமாகக் ககாண்டு அவவ 

பற்றிய ஹ ரடி ஆய்வவஹய முதன்வமயாகக் ககாண்டிருந்தது. 

அவ்வாறு அதன் அணுகுமுவறஹய ஹவறாக இருந்தது. 

அந் ாட்களில் பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவர்கள் தியானத்தில் 
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அமரவும் உடற்ஹதாற்றத்வத பாங்குற அவமக்கவும் பயின்றார்கள். 

அவர்கள் தம் எழுதுஹகாவல வகயில் எடுத்துக் ககாண்டதும் 

சுவாசத்வதயும் சீ–சக்திவயயும் ஒழுங்கு படுத்திக் ககாள்வர். எல்லாத் 

துவறகளில் உள்ளவர்களுஹம மனவத கவறுவமயாக்கிக் ககாள்வ 

வதயும் சுவாசப் பயிற்சிவயயும் பழகி வந்தனர். அன்வறய சமுதாய 

முழுவதுஹம இந்தப் ஹபாக்வக அனுசாித்தது. 

“பவழய சீன விஞ்ஞானத்வதஹய கதாடர்ந்திருந்தால்  மக்கு 

கார்களும் ரயில்வண்டிகளும் கிவடத்திருக்குமா? இன்வறய  வீ 

னத்துவ முவறகள் கிவடத்திருக்குமா?” என்றார் ஒருவர். இந்தச் 

சூழலில் இருந்து ககாண்டு ஹவகறாரு சூழவல உங்களால் புாிந்து 

ககாள்ள முடியாது என்கிஹறன்  ான். உங்கள் சிந்தவனயில் ஒரு 

புரட்சி ஏற்பட ஹவண்டும். கதாவலக்காட்சிப் கபட்டிகள் இல்லா 

மஹலஹய மக்கள் அவர்களுவடய க ற்றியிலுள்ள திறன் மூலம் 

ஹவண்டுவவதப் பார்த்துக் ககாள்ள முடிந்திருக்கும். அசாதாரண 

ஆற்றல்கவள அவர்கள் கபற்றிருக்கவும் கூடும். ரயில்வண்டிகளும் 

ஆகாய விமானங்களும் இன்றி, மின் உயர்த்தி இயந்திரங்களின்றி, 

தாங்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்ஹத ஹமகலழும்பி ஆகாயத்தில் 

பயணிக்க முடிந்திருக்கலாம். அது ஹவகறாரு வவகயான சமூக 

வளர்ச்சிவய ஏற்படுத்தியிருக்கக் கூடும். இவ்வுலக வவரயவறக் 

குள் அது அடங்கியிருக்க ஹவண்டிய அவசியமும் இல்வல. ஹவற்று 

கிரகங்களின் பறக்கும் தட்டுகள்  ம்ப முடியாத ஹவகத்தில் 

முன்னும் பின்னும் பயணிக்கக் கூடியவவ. சிறியதாகவும் கபாிய 

தாகவும் அவவ மாறக் கூடியவவ. அங்ஹக வளர்ச்சிக்கான மாற்று 

வழி முவறகள் வகயாளப்பட்டுள்ளன. அது மற்கறாரு வவகயான 

அறிவியல் அணுகுமுவற. 
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ஹபருவர எட்டு 

பீகூ – உணவும்  ீரும் தவிர்த்தல் 

பீகூ105 என்னும் விஷயம் பற்றிச் சிலர் ஹகட்டிருக்கிறார்கள். பீகூ 

என்கறாரு பழக்கம் இருக்கத் தான் இருக்கிறது. சாதகர்கள் சமூகத் 

தில் மட்டுமல்ல,  ம் மானிட சமுதாயம் முழுவதிலும் பல மக்களி 

வடஹய அது இருந்து வருகிறது. சிலர் பல ஆண்டுகள் வவர, 

பத்தாண்டுகளுக்கு ஹமலும் கூட எதுவும் உண்ணாமலும் குடிக்கா 

மலும் இருப்பார்கள். அப்படியும் அவர்கள்  ன்றாகஹவ வாழ்ந்து 

ககாண்டிருப்பார்கள். பீகூ ஒரு குறிப்பிட்ட படி ிவலவய குறிப்ப 

தாகச் சிலர் கசால்வார்கள். உடல் தூய்வமக்கான அறிகுறி இது 

என்றும் சிலர் கசால்வதுண்டு. ஹவறு சிலர் இது ஒரு ஹமல் ிவல 

சாதவன வழிமுவற என்றும் கசால்வார்கள். 

உண்வமயில், அது ஹமற்கூறிய எதுவுஹம இல்வல. பின், அது 

என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் ஹமற்ககாள்ளப்படும் தனிப்பட்ட 

கதாரு சாதவன முவற தான் பீகூ. எந்தச் சூழ் ிவலயில் அது 

ஹமற்ககாள்ளப் படுகிறது? பண்வடய சீனாவில், குறிப்பாக, மதங் 

கள் எல்லாம் ஹதான்றுவதற்கு முன்னர், மக்கள் குடியிருப்புகளி 

லிருந்து கவகு தூரம் விலகி கதாவல தூர மவலகளிலும் குவககளி 

லும் இருந்து ககாண்டு பல சாதகர்கள் ரகசிய சாதவனப் பயிற்சி 

அல்லது ஏகாந்த சாதவன முவறவய ஹமற்ககாண்டனர். இந்த 

முவறவய அவர்கள் ஹதர்ந்கதடுத்த பின், உணஹவ பிரச்சிவனயாகி 

விடும். பீகூ முவறவய பழகவில்வலகயன்றால் ஆன்மிக சாதவன 

புாிய இயலாது, பசியாலும் தாகத்தாலும் இறக்க ஹ ாிடும். ஃபா 

ஹபாதிப்பதற்காக  ான் ஹசாங்சிங் 106 கிலிருந்து வூ ானுக்குச் 

                                                      
105
பீகூ: உணவு, தண்ணீர் ஆகியவற்வற  ீக்கி ஹமற்ககாள்ளும் தவமுவறக்கு 

சீனாவில் ஆதி ாளில் வழங்கிய கசால். தானியங்கவளத் தவிர்த்தல் என்பது இதன் 

ஹ ரடிப்கபாருள். 
106
ஹசாங்சிங்: சீனாவின் கதன்ஹமற்குப் பகுதியிலுள்ள முக்கிய  கரம். 
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கசன்றிருந்ஹதன். யாங்ட்ஸி  தியில் கிழக்கு ஹ ாக்கிச் கசல்லும் 

ஒரு படவக அமர்த்திக் ககாண்ஹடன். அங்ஹக, மூன்று பள்ளத் 

தாக்கு 107களின் இருமருங்கிலும், மவலகளினிவடஹய சில குவக 

கவளப் பார்த்ஹதன். பிரசித்தமான பல மவலகளிலும் இவவ உண்டு. 

கடந்த காலத்தில், குவகயினுள் சாதவன கசய்யும் கபாருட்டு, ஒரு 

சாதகர் கயிற்றின் உதவிககாண்டு ஏறி குவகவய அவடந்ததும் 

அந்தக் கயிற்வற அறுத்து விடுவார். அவர் சாதவனயில் கவற்றி 

கபற முடியவில்வலகயன்றால் அந்த குவகயிஹலஹய இறந்து 

ஹபாவார். இத்தவகயகதாரு விஹசஷமான சூழ் ிவலயில் உணவும் 

 ீரும் தவிர்த்த இந்தக் குறிப்பிட்ட சாதவனமுவறவய அவர் 

ஹமற்ககாள்வார். 

பல சாதவன மார்க்கங்கள் இந்த மரபின் வழி வந்தவவ. 

எனஹவ அவவ பீகூ முவறவய ஏற்றுக் ககாண்டன. பீகூ முவற 

இல்லாமல் ஏராளமான சாதவனப் பயிற்சிகள் உள்ளன. கபாது 

மக்களிவடஹய இன்று அறிமுகமாகியுள்ள கபரும்பாலான சாதவன 

மார்க்கங்களில் பீகூ கிவடயாது. ஒஹர மார்க்கத்தில் ஒருமனப்பட்டு 

 ிற்க ஹவண்டும், மனித ஆவசகளுக்ககல்லாம் இடம் ககாடக் 

கூடாது என்று  ாம் கசால்லியுள்ஹளாம். பீகூ  ல்லது என்று கருதி 

அதில்  ீங்கள்  ாட்டம் ககாள்ளக் கூடும். எதற்காக அது? அது மிக 

 ல்லகதன்று  ிவனத்து சிலர் அதில் ஆவல் ககாள்வார்கள். ஒரு 

ஹவவள தம் திறன்கவளக் காட்டிக் ககாள்ள எண்ணலாம். மக்களில் 

எல்லாவவகயான மனப்பான்வம ககாண்டவரும் உண்டு. சாதவன 

யில் இந்தமுவற ஹமற்ககாள்ளப்பட்டாலும் கூட சாதகர் தனது 

கசாந்த சக்திவயஹய உபஹயாகித்துத் தான் இந்த கபௌதிக உடவலப் 

பராமாிக்க ஹவண்டும். எனஹவ, இது அப்படிகயான்றும் கபறுவ 

தற்கு அாியதல்ல. மதங்ககளல்லாம் உருவான பின்னர், மடாலயங் 

களில் தனித்து சாதவன கசய்பவருக்கும் தியானம் கசய்பவர்களுக் 

கும் உணவும் ஹத ீரும் அளிக்கப்படுவது உங்களுக்குத் கதாியும். 

எனஹவ பீகூ ஹதவவயில்வல. குறிப்பாக,  ாம் சாதாரண மக்கள் 

                                                      
107
மூன்று பள்ளத்தாக்குகள் (Three Gorges): யாங்ட்ஸி  திவயகயாட்டிய பிரபல 

மவலப்பகுதி. 
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சமூகத்தின் இவடஹய இருந்து ககாண்டு சாதவன கசய்கிஹறாம். 

இந்த முவற உங்களுக்கு அவசியஹம இல்வல. அத்துடன் உங்களு 

வடய சாதவனமுவறயில் இது இல்வலகயனில் மனம் ஹபானபடி 

 ீங்கள் எதுவும் கசய்யலாகாது. பீகூவவப் பழகத்தான் ஹவண்டும் 

என்று  ீங்கள் விரும்பினால், தாராளமாகச் கசய்யுங்கள். என்வனப் 

கபாறுத்த வவரயில், ஒரு சீடவர உண்வமயிஹலஹய வழி  டத்தி, 

உயர் ிவல சாதவன ஒன்வற ஹபாதிக்க ஓர் ஆசான் இருந்து, அந்த 

சாதவனயில் பீகூ உண்டு என்றால் தான் இவத  ிகழ்த்த முடியும். 

என்றாலும், கபாதுவில் மக்களுக்கு இதவனப் பரப்ப முடியாது. 

ஆசான் சீடவரத் தனிஹய அவழத்து ரகசியமாக  ஹபாதிப்பார். 

இப்ஹபாது சில சீஹகாங் ஆசான்கள் கூட பீகூவவ ஹபாதிக்கின் 

றனர். பீகூ  ிவறஹவறியதா? இல்வல, இறுதி வவர தாக்குப் 

பிடிக்கவில்வல. யாரால் அதில் கவற்றி கபற முடிந்தது? பல ஹபர் 

மருத்துவமவனயில் ஹசர்க்கப்பட்டவத  ான் பார்த்துள்ஹளன். சிலாின் 

உயிர் ஊசலாடியது. பின்ஹன ஏன் இந்த  ிவல? பீகூ என்பஹத 

இல்வலயா? இருக்கத் தான் இருக்கிறது. ஆனால் ஒரு விஷயம்: 

சாதாரண மானிட சமுதாயத்தின் அவமப்புக்கு அலட்சியமாக 

யாரும் ஹகடு கசய்யலாகாது. யாரும் அவத சீர் குவலக்கும்படி விட 

முடியாது. இந்த  ாடு முழுவதிலுஹம என்று கசால்ல ஹவண்டாம், 

சாங்சுன் வட்டாரத்து மக்களுக்கு மட்டுமாவது உணவும்  ீரும் 

ஹதவவ இல்லாமல் ஆகிவிட்டால் எவ்வளஹவா விஷயங்கள் எளி 

தாகி விடும் என்ஹபன்  ான்! உணவு தயாாிக்க ஹவண்டும் என்ற 

கவவலயும் இல்வல. வயல்களில் உழவர்கள் வியர்வவ சிந்த 

உவழக்க ஹவண்டியிருக்கிறது, இப்ஹபாது யாருக்குஹம உணவு 

அவசியமில்வல என்றால் எவ்வளவு எளிதாகி விடும், சாப்பிடா 

மஹல மக்கள் ஹவவல மட்டும் கசய்து ககாண்டிருக்கலாம். இவத 

கயல்லாம் எப்படி அனுமதிக்க முடியும்? அது ஒரு மனித சமுதாய 

மாக இருக்குமா? இத்தவன கபாிய அளவில் மனித சமுதாயத்தில் 

குறுக்கீடு கசய்ய அனுமதிக்க முடியாது. எனஹவ  ிச்சயமாக இது 

தவட கசய்யப் பட்டுள்ளது. 
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சில சீஹகாங் ஆசான்கள் பீகூ கற்பிப்பதால் அஹனகம் ஹபரு 

வடய உயிர் ஆபத்திற்குள்ளாகிறது. பீகூவவ  ாடி சிலருக்கு 

அதில் பற்றுதல் ஏற்பட்டு விடுகிறது. மற்ற எத்தவனஹயா மானிடப் 

பற்றுதல்கஹளாடு இந்தப் பற்றுதவலயும் விட முடியாமலிருக்கிறது. 

இம்மாதிாி  பருக்குச் சில சுவவயான உணவுகவளப் பார்த்தால் 

 ாவில்  ீர் ஊறும். இந்த ஆவச ஹமகலழும்ஹபாது அவரால் கட்டுப் 

படுத்தஹவ முடியாது. அவத சாப்பிட்டு விட ஹவண்டும் என்று 

தவிப்பார். இவ்வாறு தூண்டப் பட்டு சாப்பிட விரும்பும் ஹபாது, 

பசிஹயற்படும். எப்படியும் அவர் சாப்பிட்டால் எல்லாம் கவளிஹய 

வந்து விடும். சாப்பிட முடியவில்வல என்றால் அவவர பயமும் 

கவவலயும் வாட்டும். பலர் மருத்துவ மவனயில் ஹசர்க்கப் படுவார் 

கள், பலருவடய உயிர் ஆபத்திற்குள்ளாகும். இந்தக் குழப்பங் 

கவளகயல்லாம் சீராக்க ஹவண்டும் என்பதற்காக என்வனத் 

ஹதடுபவர்களும் உண்டு. எனக்கு அவதச் கசய்வதில் விருப்பஹம 

இல்வல. சில சீஹகாங் ஆசான்கள் கபாறுப்பில்லாமல் காாியங்கள் 

கசய்து விடுகிறார்கள். இந்தப் பிரச்சிவனகவளகயல்லாம் தீர்க்க 

யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். 

அதுவுமன்றி,  ீங்கள் பீகூவவப் பயிலப் ஹபாய் ஏஹதனும் 

சிக்கலில் மாட்டிக் ககாண்டால் அது உங்களுவடய  ாட்டத்தி 

னால் வந்தது தாஹன? இந்த  ிகழ்வுகள் இருப்பது  ிஜம் தான். 

ஆனால் மக்கள் கசால்வது ஹபால் அது ஓர் “உயர்தர  ிவல”யும் 

அல்ல, அதனால் “சிறப்பான விவளவுகள்” எதுவும் உண்டாவது 

மில்வல. ஒரு தனிப்பட்ட சூழலில் ஹமற்ககாள்ளப் படும் ஒரு பயிற்சி 

முவற தான் அது. எனஹவ அவதப் பரவலாக ஊக்குவிக்க இய 

லாது. எத்தவனஹயா ஹபர் பீகூவவ  ாடிப் ஹபாகிறார்கள். அந்த 

வவக பீகூ இது என்றும் அவர பீகூ இது என்றும் வவகப் படுத்து 

கிறார்கள். சிலர் தாங்கள்  ீர் மட்டுஹம குடிப்பதாகவும் ஹவறு சிலர் 

பழங்கள் மட்டுஹம உண்பதாகவும் கசால்வார்கள். இவவகயல் 

லாம் ஹபாலி பீகூ,  ாளவடவில் இவற்வறக் கவடப்பிடிக்க முடியா 

மல் ஹபாகும். உண்வமயான சாதகர், குவகயில் தங்கி, உணவும் 

 ீரும் இன்றி சாதவன புாிவார். அதுதான் உண்வமயான பீகூ. 
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சீ–சக்திவய திருடுதல் 

சீ–சக்தி திருடுவது பற்றிப் ஹபசினால் சிலருக்கு ஏஹதா புலிவயப் 

பற்றிச் கசான்னது ஹபால் முகம் கவளிறிப் ஹபாகும். அதன் பிறகு 

அவர்கள் சீஹகாங் பயிற்சி கசய்யஹவ அஞ்சுவார்கள். ஆன்மீக மன 

ஹ ாய் மற்றும் சீ–சக்தி திருட்டு ஹபான்றவவ பற்றி சாதகர் 

சமூகத்தில் கிளம்பும் புரளிகவளகயல்லாம் ஹகட்டு பலர் சீஹகாங் 

சாதவன கசய்யஹவா சீஹகாங் சாதவன பற்றி அறியஹவா அஞ்சு 

வார்கள். இந்தப் ஹபச்சுகள் எதுவும் இல்வலகயனில் அதிகமான 

மக்கள் சீஹகாங் பயிற்சி கசய்ய வரக்கூடும். எனினும் குவறந்த 

தரத்தில் ஷின்ஷிங் உவடய சில சீஹகாங் ஆசான்கள் இவற்வற 

கயல்லாம் குறிப்பாக கற்பிக்கிறார்கள். சாதகர் சமூகத்தில் அதுஹவ 

அதிக குழப்பத்வத உண்டாக்குகிறது. உண்வமயில் அவர்கள் 

வருணிப்பது ஹபால் அவ்வளவு பயங்கரமானது அல்ல அது. 

 ீங்கள் அவத ‘ஆதியில் கலப்படமான சீ’ என்ஹறா இந்த சீ–சக்தி 

என்ஹறா அந்தச் சீ–சக்தி என்ஹறா கபயாிட்டாலும்  ாம் கூறியுள்ள 

படி சீ–சக்தி கவறும் சீ–சக்தி தான். ஒருவருவடய உடலில் சீ–சக்தி 

இருக்கும் வவர அவர் ஹ ாய் தீர்க்க, உடல்  லம் ஹபண என்னும் 

 ிவலயிஹலஹய தான் இருக்கிறார், இன்னமும் சாதகர் என்ற 

 ிவலவய அவடயவில்வல. சீ–சக்தி இருக்கும் வவர அவருவடய 

உடல் இன்னமும் உயர் ிவலயில் தூய்வமப் படுத்தப் படவில்வல 

கயன்றும் அவர் உடலில் இன்னமும் ஹ ாய் சார்ந்த சீ–சக்திஹய 

உள்ளது என்றும் தான் அர்த்தம்; இது  ிச்சயம். சீ–சக்திவயத் 

திருடும்  பரும் சீ–சக்தி  ிவலயில் உள்ளவஹர.  ம்முவடய சாதகர் 

களில் யார் தான் அந்த அசுத்த சீ–சக்தி ஹவண்டும் என்று  ிவனப் 

பார்கள்? சாதகரல்லாத ஒருவருவடய உடலிலுள்ள சீ–சக்தி 

அசுத்தமானது தான். எனினும் சீஹகாங் பயிற்சியின் மூலம் அது 

பிரகாசமாகக் கூடும். ஆக, உடலில் ஒரு ஹ ாய் இருக்கும் இடம் 

அடர்த்தி மிக்ககதாரு கபாிய கரும்கபாருள் திரட்சியாகக் காணப் 

படும். அவர் கதாடர்ந்து சாதவன கசய்யச் கசய்ய அவருவடய 

ஹ ாயும்  ீங்கி உடல் திடம் கபற்றால் அவரது சீ–சக்தி மஞ்சள் 
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 ிறமாக மாறும். அவர் ஹமன்ஹமலும் சாதவன கசய்து வந்தால் 

அவருவடய ஹ ாய் முற்றிலும்  ீங்கி அவருவடய சீ–சக்தி மவறந்து 

விடும். அப்ஹபாது அவர் ‘பால் கவண்வம உடல்’ கபறும்  ிவல 

வய அவடவார். 

அதாவது, ஒருவருக்கு சீ–சக்தி இருக்குமானால் அவருக்கு 

ஹ ாய்கள் இருந்ஹத தீரும். சாதவன புாிய  சீ–சக்தி எதற்கு? சாத 

கர்களின்  உடல்கஹளா சுத்தீகாிக்கப்பட ஹவண்டியவவ.  அந்த 

அசுத்த சீ–சக்தி  மக்கு எதற்கு? கண்டிப்பாக ஹவண்டாம். சீ–சக்தி 

ஹவண்டுகமன்கிற  பர் சீ–சக்தி  ிவலயிஹலஹய  ிற்கிறார். சீ–சக்தி 

 ிவலயில் இருக்கும்ஹபாது, பாகுபாடு கசய்யும் திறன் இல்லாத 

தால்,  ல்ல சீ–சக்திக்கும் ககட்ட சீ–சக்திக்கும் உள்ள ஹவற்றுவம 

அவருக்குத் கதாியாது. உங்கள் உடலின் டான்டியனில் உள்ள 

தூய சீ–சக்திவய அவரால் அபகாிக்க முடியாது. அந்த மூலமான 

சீ–சக்திவய யாஹரனும் உயர் ிவலத் திறனுவடயவர்களால் தான் 

எடுக்க முடியும். உங்கள் உடலிலுள்ள அசுத்த சீ–சக்திவய அவர் 

எடுத்துக் ககாண்டால் எடுத்துக் ககாள்ளட்டுஹம, அது ஒன்றும் 

கபாிய விஷயமல்ல. சாதவன கசய்யும் ஹபாது சீ–சக்தி ஹவண்டு 

கமன்று  ிவனத்தால், ஒரு கணம்  ிவனத்தாஹல ஹபாதும், அது 

சீக்கிரஹம வயிற்றில் வந்து  ிரம்பி விடும். 

டாவ் பிாிவு,  ின்றவாறு கசய்யும் பயிற்சியான டியன்ட்ஸு 

ஜ்வாங் 108  என்கிற பயிற்சிவயக் கற்பிக்கிறது, கபௌத்த பிாிவு, 

தவலயுச்சியில் சீ–சக்திவயப் கபாழியக் கற்பிக்கிறது. பிரபஞ் 

சத்தில் ஏராளமான சீ–சக்தி இருக்கிறது. தினந்ஹதாறும் அவத 

 ீங்கள் உடலில்  ிரப்பிக் ககாள்ளலாம். உங்கள் உள்ளங்வக 

யிலுள்ள லாவ்ஹகாங் வமயமும் உச்சந்தவலயிலுள்ள வபஹ்ஹவ109 

வமயமும் திறந்திருக்குமானால், டான்டியனில் மனவத ஒரு 

முவனப்படுத்தி வககளால் சீ–சக்திவய வரவவழத்து  ிரப்பிக் 

ககாள்ளலாம். ஒரு கணத்தில் அது உடல் முழுதும்  ிரம்பி விடும். 

                                                      
108
டியன்ட்ஸு ஜ்வாங்:  ின்ற  ிவலயில் கசய்யப்படும் டாவ் பிாிவினாின் 

உடற்பயிற்சி. 
109
வபஹ்ஹவ: உச்சந்தவலயிலுள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி. 
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எவ்வளவு தான்  ிரம்பினாலும் அதனால் என்ன பயன்? சீ–சக்திப் 

பயிற்சிவய அதிகமாக ஒருவர் கசய்தால் அவருவடய விரல்களும் 

உடலும் வீங்கினாற் ஹபால் ஆகிவிடும். இந்த  பவர யாஹரனும் 

க ருங்கினால் அவவரச் சுற்றி ஒரு களம் இருப்பதாக உணருவார் 

கள். “ஆகா,  ீங்கள் கவகு  ன்றாக சாதவன கசய்திருக்கிறீர்கள்!” 

இது ஒன்றுஹம இல்வல என்ஹபன்  ான். உங்கள் ஹகாங் எங்ஹக? 

இது கவறும் சீ–சக்தி பயிற்சி தான். சீ–சக்தி எவ்வளவு தான் இருந் 

தாலும் இது ஹகாங்கிற்கு மாற்றாகாது.  உடலிலுள்ள சீ–சக்திவய 

அகற்றி கவளியிலிருந்து  ல்ல சீ–சக்திவய  ிரப்பி உடவலத் 

தூய்வமயாக்கிக் ககாள்வது தான் சீ–சக்தி பயிற்சியின் ஹ ாக்கம். 

சீ–சக்திவய எதற்காக ஹசகாித்துக் ககாள்ள ஹவண்டும்? எவ்வித 

மான அடிப்பவட மாற்றமும் இல்லாத இந்த  ிவலயில், சீ–சக்தி, 

ஹகாங் ஆக முடியாது. சீ–சக்திவய எவ்வளவு தான் களவாடினா 

லும்  ீங்கள் ஒரு சீ–சக்தி  ிரம்பிய கபாிய மூட்வட தாஹனயன்றி 

ஹவகறான்றும் இல்வல. அதனால் பயன் என்ன? அது இன்னும் 

உயர்சக்திப் கபாருளாக மாறவில்வல. எனஹவ அவத இழக்க 

 ீங்கள் எதற்கு அஞ்ச ஹவண்டும்? ஹவண்டுமானால் அவர் திருடிக் 

ககாள்ளட்டுஹம. 

எல்ஹலாரும் சற்று ஹயாசித்துப் பாருங்கள்:  உங்கள் உடலில் 

சீ–சக்தி இருக்குமானால், ஹ ாய்களும் இருக்கும். அந்த  பர் உங்கள் 

சீ–சக்திவய திருடினால், அவர் உங்கள் ஹ ாய் சார்ந்த சீ–சக்திவய 

யும் ஹசர்த்துத் தாஹன திருடுகிறார்? அவரால் இவதகயல்லாம் 

பிாித்துப் பார்க்க முடியாது. ஏகனன்றால் சீ–சக்திவய ஹவண்டு 

பவர் சீ–சக்தி  ிவலயில் தான் இருப்பார், அவருக்குத் திறன்கள் 

ஏதும் இராது. ஹகாங் இருக்கும் எவரும் சீ–சக்திவய விரும்ப 

மாட்டார். இது  ிச்சயம்.  ீங்கள்  ம்பவில்வலயானால் ஒரு 

பாிஹசாதவன கசய்து பார்க்கலாம்.   ிஜமாகஹவ ஒருவர் உங்கள் 

சீ–சக்திவய திருட ஹவண்டுகமன்று விரும்பினால்,  ீங்கள் அங்ஹகஹய 

 ில்லுங்கள், அவர் திருடிக் ககாள்ளட்டும்,  ீங்கள் பிரபஞ்சத் 

திலிருந்து சீ–சக்திவய உங்கள் உடலில்  ிரப்பிக் ககாள்வதில் 

மனவதச் கசலுத்துங்கள், அவர் அங்ஹக உங்கள் பின்னாலிருந்து 
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உங்கள் சீ–சக்திவயக் களவாடட்டும், இது எவ்வளவு  ல்ல 

ககாடுக்கல் வாங்கல் என்று பாருங்கள். உங்கள் உடவல விவரவில் 

தூய்வமயாக்க இப்ஹபாது முடியும். ஹமலும், சீ–சக்திவய உங்கள் 

உடலிலிருந்து கவளிஹயற்றஹவா மீண்டும்  ிரப்பிக் ககாள்ளஹவா 

அவசியமில்வல. அவரது ஹ ாக்கம் தீயதாக இருக்கிறது, பிறாி 

டமிருந்து ஒன்வற திருடுகிறார். அவர்  ல்லது எவதயும் திருட 

வில்வலயானாலும் அவர் கட இழக்கும்படியான காாியத்வதச் 

கசய்திருக்கிறார். எனஹவ அவர் உங்களுக்கு கட ககாடுக்கிறார். 

இது ஓர் ஈடுகட்டும் சுற்று; அவர் இங்ஹக உங்கள் சீ–சக்திவய 

எடுத்துக் ககாண்டு பதிலுக்கு அங்ஹக அவர் உங்களுக்கு கட 

ககாடுக்கிறார். சீ–சக்திவயத் திருடுபவர் இவத அறியமாட்டார். 

அப்படி அறிந்தால் அவர் இவதச் கசய்யத் துணிய மாட்டார்! 

சீ–சக்தி திருடுபவர்களின் முகங்ககளல்லாம்  ீலம் பாாித்து 

இருக்கும். அவர்கள் எல்ஹலாருஹம இப்படித் தான். சீஹகாங் பயிற்சி 

கசய்வதற்காக பூங்காக்களுக்குச் கசல்லும் பலரும் தம் ஹ ாய்கள் 

 ீங்க ஹவண்டுகமன்று விரும்புவார்கள். அஹனக வவக ஹ ாய்கள் 

அவர்களுக்கு இருக்கும். ஹ ாய்கவள அகற்றிக் ககாள்ளும் ஹபாது 

ஒருவர் தன்னுவடய ஹ ாய்த் கதாடர்பான சீ–சக்திவய கவளி 

ஹயற்ற ஹவண்டும். ஆனால் சீ–சக்திவயத் திருடுகிறவஹரா அவத 

கவளிஹயற்றுவதிவல, எல்லாவவகயான ஹ ாய் சார்பான சீ–சக்தி 

வயயும் உடகலங்கும் ஹசகாித்து வவத்துக் ககாள்வார். அவரு 

வடய உள்ளுறுப்புககளல்லாம் கூட கருவம கபற்று விடும். அவர் 

எப்ஹபாதும் கட வவ இழந்து ககாண்ஹட இருப்பதால் அவருவடய 

ஹதாற்றஹம கறுப்பாக இருக்கும். கர்மத்தின் களம் கபாிதாகச் 

சூழ்ந்திருக்க, கபருமளவு கட இழந்திருப்பதால் உள்ளும் புறமுமாக 

எங்கும் கருவம பரவி காணப்படுவார். இவ்வாறு சீ–சக்தி திருடும் 

மனிதர் இது ஹபான்ற ஒரு மாறுதல் தனக்கு  ிகழ்ந்து ககாண்டிருப் 

பவதயும், தான் மடத்தனமாகச் கசய்யும் காாியத்தினால் 

பிறருக்குத் தான் கட வழங்கிக் ககாண்டிருப்பவதயும் உணர்ந்தால் 

ஒரு ஹபாதும் அவத கசய்ய மாட்டார். 
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சிலர் சீ–சக்தியின் தன்வமவய அளவுக்கு மீறி கபாிதுபடுத்தி 

விடுவார்கள். “ ான் இங்கிருந்து கவளியிடும் சீ–சக்திவய அகமாிக் 

காவில் உங்களால் கபற முடியும்.” “ ான் இங்கிருந்து கவளியிடும் 

சீ–சக்திவய சுவருக்கு அந்தப் பக்கம்  ின்று ககாண்டு  ீங்கள் கபற 

முடியும்.” சிலருக்கு மிகக் கூாிய உணர்வு இருக்கும், சீ–சக்தி 

கவளியிடப் படுவவத அவர்கள் உணர்வார்கள். ஆனால், சீ–சக்தி 

இந்தப் பாிமாணத்தில் பயணிப்பதில்வல. அது இயங்கும் பாிமா 

ணத்தில் இந்தச் சுவர் இல்வல. ஒரு சீஹகாங் ஆசான் கவட்ட 

கவளியில் சீ–சக்திவய கவளியிடும் ஹபாது உங்களுக்கு ஏன் 

எதுவுஹம கதாிவதில்வல? ஹவறு பாிமாணத்தில் அங்கு தவடச் 

சுவர் இருக்கிறது. ஆக, மக்கள் கசால்வது ஹபால் அத்தவகய 

ஊடுருவும் வலிவம சீ–சக்திக்கு இல்வல. 

ஹகாங் தான் உண்வமயான கசயல்திறன் ககாண்டது. ஹகாங் 

கவளியிடும் திறன் ஒரு சாதகருக்கு இருந்தால் அவாிடம் சீ–சக்தி 

இருக்காது. உயர்சக்திப் கபாருவளஹய அவர் கவளியிடுவார். 

திவ்வியக் கண்ணிற்கு இந்த உயர்சக்தி ஒளி வடிவில் கதாியும். 

அது மற்கறாருவவர அவடயும் ஹபாது அவர் ஒரு கவம்வமவய 

உணருவார். அது சாமானிய மனிதவர கட்டுப்படுத்தும். ஆனாலும் 

அது ஹ ாவய முற்றிலும் குணப்படுத்தாது. ஹ ாவய முற்றிலுமாக 

 ீக்க ஹவண்டுமானால் அதற்கு அசாதாரண ஆற்றல்கள் இருக்க 

ஹவண்டும். ஒவ்கவாரு ஹ ாய் தீர்க்கவும் ஒரு தனிப்பட்ட அசாதா 

ரண ஆற்றல் உண்டு. நுண்ஹணாக்கி  ிவலவய விட நுணுகிப் 

பார்த்தால் ஹகாங்கின் ஒவ்கவாரு நுண்துகளும் உங்களுவடய 

வடிவாகஹவ இருக்கும். அது மனிதர்கவள அவடயாளம் காணும் 

திறன் பவடத்தது; அது உயர்சக்திப் கபாருண்வமயானதால் 

அதற்கு அறிவுத் திறன் உண்டு. அவத யாஹரனும் அபகாிக்க 

முயன்றால் எப்படி அது அவாிடம் தங்கும்? அது அவருக்கு கசாந்த 

மானஹத இல்வல என்பதால் அவருடன் கபாருந்தாது, அவாிடம் 

 ிவலக்காது. உண்வமயான சாதகர்களுக்ககல்லாம் ஹகாங் 

வளர்ந்ததும் அவர்கவளப் பாதுகாப்பதற்கு ஆசான்கள் இருப்பார் 

கள். சீடர் என்ன கசய்கிறார் என்பவத ஆசான் கவனித்துக் 
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ககாண்டிருப்பார்.  ீங்கள் சீடருக்குச் கசாந்தமானவற்வற எடுக்க 

முயல்வவத ஆசான் அனுமதிக்க மாட்டார். 

சீ–சக்திவய ஹசகாித்தல் 

உயர் ிவலயில் சாதவனவய ஹபாதிக்கும் கபாழுது சீ–சக்தி திருடு 

தல், சீ–சக்தி ஹசகாித்தல் கதாடர்பாக ஏற்படும் பிரச்சிவனகவளத் 

தீர்க்க  ாம் யாருக்கும் உதவுவதாக இல்வல. இது ஏகனன்றால் 

உண்முக சாதவனயின் மாண்வப பாதுகாக்க ஹவண்டுகமன்பதும் 

சில  ற்கசயல்கவள  ிவறஹவற்ற ஹவண்டுகமன்பதும் இன்னமும் 

எனது ஹ ாக்கமாக இருந்து வருகிறது. கடந்த காலத்தில் யாரும் 

எடுத்துக் கூறாத இது ஹபான்ற ககடுதியுள்ள விஷயங்கவள  ான் 

கவட்ட கவளிச்சமாகப் ஹபசுகிஹறன்.  ீங்கள் அவனவரும் இவதத் 

கதாிந்து ககாள்ள ஹவண்டுகமன்று விரும்புகிஹறன். அப்ஹபாது 

தான் சிலர் ககட்ட காாியங்கவளத் கதாடர்ந்து கசய்யாமலிருப்பர். 

சீஹகாங் பற்றிய உண்வம கதாியாதவர்கள் இது பற்றிகயல்லாம் 

ஹபசஹவ அஞ்சுகிறார்கள். 

பிரபஞ்சத்தில் ஏராளமான சீ–சக்தி இருக்கிறது. சிலர் விண்ணு 

லக யாங்சீ பற்றியும் மண்ணுலக யீன்சீ பற்றியும் ஹபசுவார்கள். 

 ீங்களும் பிரபஞ்சத்தின் ஒரு கூறு தான், எனஹவ  ீங்கள் அந்த 

சக்திவய கிரகித்துக் ககாள்ள எந்தத் தவடயுமில்வல. ஆனால் 

சிலர் பிரபஞ்சத்திலுள்ள சீ–சக்திவய கிரகித்துக் ககாள்ள முற்படுவ 

தில்வல. மாறாக தாவரங்களிலிருந்து சீ–சக்திவயச் ஹசகாித்துக் 

ககாள்வவத மக்களுக்குக் கற்பிப்பதில் ஹதர்ச்சியவடந்துள்ளனர். 

தம் அனுபவத்வத ஆய்வுக் குறிப்பாகஹவ திரட்டியுள்ளனர். இந்த 

சக்திவய எப்ஹபாது, எப்படி ஹசகாிக்க ஹவண்டும், க ட்டிலிங்க 

மரத்தின் சீ– சக்தி கவளுப்பாகவும் ஊசியிவல மரத்தின் சீ–சக்தி 

மஞ்சளாகவும் இருக்கும் என்பன ஹபான்ற தகவல்கள். ஒருவர், 

“எங்கள் வீட்டின் எதிஹர ஒரு மரம் இருந்தது, அதன் சீ–சக்திவய 

 ான் உறிஞ்சிக் ககாண்டதால் அது பட்டுப் ஹபாய் விட்டது” 

என்கிறார். எந்த மாதிாியான ஆற்றலாம் இது? இது ஒரு ககாடுஞ் 

கசயல் அல்லவா?  ாம் கமய்யான சாதவன கசய்யும் ஹபாது 



 

 

389 

 

ஹ ர்மவறயான சங்ஹகதங்கவள ஹவண்டுஹவாம் மற்றும் பிரபஞ்சப் 

பண்புடன் ஒன்றுவவதயும் விரும்புஹவாம் என்பது எல்ஹலாருக்கும் 

கதாிந்தஹத.  ீங்கள் காருண்ணியம் (ஷான்) பழக ஹவண்டாமா? 

கஜன்–ஷான்–கரன் என்னும் பிரபஞ்சப் பண்ஹபாடு இவசந்திருக்க 

ஹவண்டுமானால் ஷான் பழக ஹவண்டியது மிக அவசியம். எப்ஹபா 

தும் தீய கசயல்கவளஹய கசய்து ககாண்டிருந்தால் ஹகாங் எப்படி 

வளரும்? உங்கள் ஹ ாய்கள் எப்படி தீரும்? சாதகர்கள் கசய்ய 

ஹவண்டியதற்கு ஹ ர் எதிரானதல்லவா இது? அதுவும் உயிவர 

வவதப்பது தான், தீய கசயல்கவளப் புாிவது தான்! “ ீங்கள் 

கசால்லச் கசால்ல  ம்ப முடியாமல் ஹபாகிறது, ஒரு மிருகத்வதக் 

ககான்றால் உயிர்வவத, தாவரத்வதக் ககான்றாலும் உயிர் 

வவதயா?” என்று ஒருவர் ஹகட்கலாம். ஆம், அப்படித் தான். புத்த 

மதம் சம்சாரம் பற்றிப் ஹபசுகிறது. சம்சாரச் சுழற்சியில்  ீங்கள் ஒரு 

பிறவியில் தாவரமாகப் பிறந்திருக்கக் கூடும். புத்த தர்மத்தில் 

அப்படித் தான் கசால்லியிருக்கிறது.  ாம் இங்கு அந்த விதத்தில் 

ஹபசவில்வல, ஆனால் மரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு என்று  ாம் 

கசால்லுகிஹறாம். உயிர் உண்டு என்பது மட்டுமல்ல, அவற்றுக்கு 

மிக உயர்ந்த  ிவலயில் எண்ண இயக்கங்கள் உண்டு. 

உதாரணமாக, அகமாிக்காவில் ஒருவர் மின்னணுவியலில் 

ஆய்வு கசய்திருந்தார். கபாய் கூறுவவத  ிரூபிக்க உதவும் மின் 

கருவிவய எப்படி பயன்படுத்துவது என்று அவர் மற்றவர்களுக்குக் 

கற்றுக் ககாடுத்து வந்தார். திடீகரன்று ஒரு  ாள் அவருக்கு ஒரு 

ஹயாசவன ஹதான்றியது. கதாட்டியில் இருந்த ஒரு (dracaena 

fragrans) கசடியில் அந்த உணர்ச்சியறியும் கருவியின் இரு முவன 

கவள கபாருத்தி வவத்து கசடிக்குத் தண்ணீர் ஊற்றினார். உடஹன 

அந்தக் கருவியின் மின்னணுப் ஹபனா ஒரு வவளஹகாட்வட 

வவரந்தது. இந்த வவளவு ஒரு மனித மூவளயில் உற்சாகஹமா 

அல்லது மகிழ்ச்சிஹயா ஏற்படும் ஹபாது அதவன இந்தக் கருவி 

காட்டும் வவரஹகாடு ஹபாலஹவ இருந்தது. அந்தக் கணத்தில் இந்த 

விஞ்ஞானிக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்த்து. ஒரு கசடிக்கு எப்படி 

உணர்ச்சிகள் இருக்கும்? “கசடிகளுக்கு உணர்ச்சி இருக்கிறது!” 
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என்று கதருவில் ஹபாய் அறிவிக்க ஹவண்டுகமன்று ஹதான்றியது 

அவருக்கு. இந்த  ிகழ்ச்சியால் அறிவூக்கம் கபற்று இந்தத் துவற 

யில் அவர் பல ஆய்வுகள் கசய்யலானார். 

ஒரு முவற, அவர் இரண்டு கதாட்டிகவள அருகருஹக வவத்து 

விட்டு தமது மாணவவன அவழத்து ஒரு கதாட்டியிலுள்ள கசடிவய 

மற்ற கசடியின் எதிாில் உவதத்துக் சிவதக்கும்படி கசான்னார். 

பிறகு அந்த மற்ற கசடிவய ஓர் அவறயில் வவத்து அந்தக் 

கருவிவய அதில் கபாருத்தினார். அதன் பிறகு தமது ஐந்து மாண 

வர்கவள அந்த அவறயினுள் நுவழயும்படி கசான்னார். முதல் 

 ான்கு மாணவர்கள் உள்ஹள நுவழயும் ஹபாது அந்தச் கசடியி 

னிடம் எந்த எதிர்விவளவும் இருக்கவில்வல. ஐந்தாவது மாணவன் 

– கசடிவயக் சிவதத்தவன் – அவறயினுள் நுவழந்த உடஹன 

அந்தச் கசடியின் அருஹக அவன் கசல்லும் முன்ஹப அந்த ஹபனா 

ஒரு வவளவவ வவரந்தது. ஒரு மனிதன் கிலியவடயும் ஹபாது 

காட்டும் வவளவு அது. அவருக்கு அது உண்வமயிஹலஹய அதிர்ச்சி 

யாக இருந்தது. இது ஒரு முக்கிய விஷயத்வத எடுத்துக் 

காட்டுகிறது. ஒரு மனிதப் பிறவி, பகுத்தறியும் புலனாற்றலுவடய 

உயர் ிவல ஜீவன் என்றும் மனித மூவளக்குத் தான் ஆய்ந்தறியும் 

திறன் உண்டு என்றும்  ாம்  ம்பிக் ககாண்டிருக்கிஹறாம். 

தாவரங்கள் எப்படி பகுத்தறிய முடியும்? அவற்றுக்கும் புலனறிவு 

உண்டு என்று இதிலிருந்து கதாிகிறதல்லவா? தாவரங்களுக்கு 

புலனறிவு உண்டு, சிந்திக்கும் மனம் உண்டு மற்றும் அவற்றால் 

மக்கவள அவடயாளம் காண முடியும் என்று முன்பு யாராவது 

கசால்லியிருந்தால் அவவர மூட  ம்பிக்வக உள்ளவர் என்று கூறி 

யிருப்பார்கள். அத்துடன் கூட, சில விஷயங்களில் தாவரங்கள் 

இன்வறய மானிடவர விட ஹமலானவவயாக காணப் படுகின்றன. 

ஒரு  ாள் அந்த விஞ்ஞானி ஒரு கசடியில் அந்தக் கருவிவயப் 

கபாருத்தி விட்டு, “இன்று என்ன ஆராய்ச்சி கசய்யலாம், இதன் 

இவலகவள தீயிலிட்டுக் ககாளுத்தலாமா?” என்று ஹயாசித்தார். அவர் 

இவலகவள ககாளுத்துமுன்ஹப, அந்த எண்ணம் ஏற்பட்டவுடஹன  

அந்தப் ஹபனா விவரவாக ஒரு வவளவு வவரந்தது. ஆபத்தில் 
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ஒருவர் உதவிக்காக கூவும் ஹபாது ஏற்படும் வவரவு அது. புலன் 

கடந்த இந்தச் கசயல்பாடு முன்பு மனத்வதப் படித்தல் என்று 

கசால்லப்படும். இது மானிடாின் உள்ளுவறயும் திறன், பிறப் 

ஹபாடு வருவது. ஆனால் மனித குலத்தில் இன்று சீர்ஹகடு மலிந்து 

விட்டது. இந்தத் திறவன மீண்டும் கபற ஹவண்டுமானால் மனிதர் 

அடி ிவலயிலிருந்து கதாடங்கி உண்முக சாதவன புாிந்து தனது 

மூலமான சத்திய ஆன்மாவவ அல்லது மூல இயல்வப அவடய 

ஹவண்டும். ஆனால் தாவரத்துக்ஹகா அது இருக்கிறது. உங்கள் 

மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பது அதற்குத் கதாிகிறது.  ம்ப 

முடியாதது ஹபால் தான் ஹதான்றினாலும் அது ஒரு  ிஜமான 

விஞ்ஞான பாிஹசாதவன. அதன் பிறகு அவர் பல்ஹவறு பாிஹசாத 

வனகவள  டத்தினார். கதாவல உணர்வறியும் திறனும் கூட 

அதில் அடங்கும். அந்த விஞ்ஞானியின் ஆய்ஹவடுகள் கவளிவந்த 

ஹபாது உலக முழுவதிலும் ஒரு சலசலப்பு ஏற்பட்டது. 

பல  ாடுகளிலுமுள்ள,  மது  ாடு உட்பட, தாவர இயல் 

வல்லுனர்கள் இந்தத் துவறயில் ஆய்வு கதாடங்கியுள்ளனர். இப் 

ஹபாது யாரும் அவத மூட ம்பிக்வக என்று கருதுவதில்வல. இது 

வவர மனித இனம் உணர்ந்த, கண்டுபிடித்த, ஆராய்ந்தறிந்த 

விஷயங்கள்  மது தற்ஹபாவதய பாட புத்தகங்கவளகயல்லாம் 

மாற்றி எழுதுவதற்குப் ஹபாதுமானவவ என்று அன்கறாரு  ாள் 

 ான் கசான்ஹனன். சம்பிரதாய வழி வந்த மனப்ஹபாக்கின் பாதிப்பு 

காரணமாக மக்கள் அவற்வற அங்கீகாிக்கத் தயங்குகிறார்கள். 

இந்த விவரங்கவளகயல்லாம் முவறப்படி யாரும் ஒழுங்கவமத்து 

வவக்கவும் இல்வல. 

வடகிழக்குப் பகுதியிலுள்ள பூங்காவில் ஊசியிவல மரத் 

ஹதாப்பு ஒன்று பாழ்பட்டுப் ஹபாயிருந்தவத  ான் கவனித்ஹதன். அங்கு 

எந்த மாதிாியான சீஹகாங் பயிற்சிவய மக்கள் கசய்தார்கஹளா கதாி 

யாது. அவர்கள் அந்த  ிலம் முழுவதும் புரண்டு உருளுவார்கள், 

பிறகு கால்கள் ஒரு புறமும் வககள் ஒரு புறமுமாக வவத்து அந்த 

மரங்களிலிருந்து சீ–சக்திவய எடுத்துக் ககாள்வார்கள். கவகு 

சீக்கிரஹம அந்த மரங்ககளல்லாம் மஞ்சள் பூத்து, பட்டுப் ஹபாய் 
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விட்டன. அவர்கள் கசய்தது  ல்ல கசயலா, தீய கசயலா?  மது 

சாதகர்களின் ஹ ாக்கில் இது உயிர்வவதயாகும்.  ீங்கள் ஒரு 

சாதகர். படிப்படியாகப் பிரபஞ்சப் பண்ஹபாடு இவசந்த வண்ணம் 

உங்கள் ஹகடுகவளகயல்லாம் கவளய ஹவண்டுகமன்றால் முதலில் 

ஒரு  ல்ல மனிதராக விளங்க ஹவண்டும். சாதாரண மக்களின் 

கண்ஹணாட்டத்தில் பார்த்தாலும் கூட அது ஒரு  ல்ல காாியமல்ல. 

கபாதுச்கசாத்வதயும், பசுவம வளத்வதயும், சுற்றுச் சூழல் உயிாின 

சமன்பாட்வடயும், அத்துமீறி  ாசம் கசய்யும் கசயல் அது. எந்த 

வழியில் பார்த்தாலும்  ல்ல கசயல் ஆகாது அது. பிரபஞ்சத்தில் 

ஏராளமான சீ–சக்தி இருக்கிறது. ஹவண்டுமான அளவு அவத 

 ீங்கள் எடுத்துக் ககாள்ளலாம். சிலருக்கு  ிவறய ஆற்றல் 

இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட  ிவல வவர பயிற்சி கசய்ததும் 

தங்களுவடய ஒரு வகவீச்சினால் கபரும்பகுதியிலுள்ள மரங்களின் 

சக்திவய அவர்களால் கிரகித்துக் ககாள்ள முடியும். அப்படியும் 

அது கவறும் சீ–சக்தி தான். அவத எவ்வளவு தான் எடுத்துக் 

ககாண்டாலும் அதனால் பயன் என்ன? சிலர் பூங்காவிற்குப் 

ஹபானால் எதுவுஹம கசய்ய மாட்டார்கள். ஒருவர் கசால்கிறார்: 

“சீஹகாங் பயிற்சி கசய்ய ஹவண்டுகமன்கிற அவசியம் எனக்கு 

இல்வல.  ான்  டந்து ஹபாகும் ஹபாஹத சீ–சக்தி ஹசகாித்துக் 

ககாண்டால் ஹபாதும். என் பயிற்சி முடிந்து விடும். சீ–சக்தி 

எடுத்துக் ககாண்டால் ஹபாதும்.” சீ–சக்தி தான் ஹகாங் என்று 

அவர்கள்  ிவனக்கிறார்கள். இந்த  பரருஹக மக்கள் கசன்றால் 

அவருவடய உடல் சில்கலன்று குளிர்ந்திருப்பவத உணரலாம். 

கசடிகளின் சீ–சக்தி, யீன் இயல்புவடயதல்லவா? சாதககராருவர் 

யீன், யாங் ஆற்றல்கவள சமமாக வவத்திருக்க ஹவண்டியது 

அவசியம். இந்த  பாின் உடலில் ஊசியிவல எண்வணயின் 

வாசமடித்தாலும் தான்  ன்றாக சாதவன கசய்வதாகஹவ அவர் 

 ிவனக்கிறார். 
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சாதவன கசய்பவர் யாஹரா அவஹர ஹகாங் 

கபறுவார் 

சாதவன கசய்பவர் யார், ஹகாங் கபறுபவர் யார் என்னும் விஷயம் 

மிக முக்கியமானது. ஃபாலுன் தாஃபாவின்  ன்வம என்னகவன்று 

என்வனக் ஹகட்கும் ஹபாது, ஃபாலுன் தாஃபாவில் ஹகாங் சாதகர் 

கவளப் பண்படுத்துகிறது, எனஹவ சாதவன கசய்யும் ஹ ரத்வத 

கவகுவாக அது குவறத்து விடுகிறது என்பவத கசால்லி விடுகி 

ஹறன். சாதவன கசய்ய ஹ ரமில்லாத பிரச்சிவன தீர்ந்து விடுவ 

ஹதாடு சாதகர்கள் இவடயறாமல் பண்படுத்தப் படுகிறார்கள். 

அத்துடன்,  மது சாதவன உடவலயும் உள்ளத்வதயும் பண் 

படுத்தும் உண்வமயான சாதவன.  ம்முவடய கபௌதிக உடல் 

கபரும் மாறுதல்களுக்கு உட்படும். ஃபாலுன் தாஃபாவினால் 

மற்றுஹமார் அனுகூலம் இருக்கிறது, மிகப் கபாிய அனுகூலம். 

அவதப் பற்றி  ான் முன்னர் கசான்னதில்வல. இன்று தான்  ாம் 

அவத கவளியிடுகிஹறாம். ஏகனனில் அது வரலாற்று முக்கியத் 

துவம் வாய்ந்த, மகத்தான விஷயம்; சாதகர் சமூகத்தில் மிக 

ஆழமான தாக்கத்வத ஏற்படுத்தக் கூடியது அது, இதுவவர யாரும் 

அவத கவளிப்படுத்தத் துணிந்ததில்வல, அவத கவளியிட அனுமதி 

யாருக்கும் இருந்ததில்வல. எனினும்  ான் அதவன கவளிப்படுத் 

தாமல் இருக்க முடியாது. 

சில சீடர்கள் கசால்கிறார்கள்: “ஆசான் லீ ஹ ாங்ஜு 

கசால்லும் ஒவ்கவாரு வாக்கியமும் ஹமலுலக ரகசியம், அவர் 

கவளிப்படுத்துவது ஹமலுலக ரகசியங்கள்.” எனினும்  ாம் கசய்வ 

கதல்லாம் மக்கவள உயர்  ிவல ஹ ாக்கி வழி  டத்துவது தான், 

அவர்கவள உய்விக்கும் கபாருட்டு கசய்வது அது. ஒவ்கவாரு 

வருவடய கபாறுப்வபயும்  ாம் ஏற்றுள்ஹளாம், அவ்வாறு அவர் 

களின் கபாறுப்வப  ிர்வகிப்பது  மக்கு சாத்தியமாக உள்ளது. 

இது ஹமலுலக ரகசியங்கவள கவளியிடுவது ஆகாது. கபாறுப் 

பில்லாமல் ஒருவர் அது பற்றிப் ஹபசுவது தான் ஹமலுலக 

ரகசியங்கவள கவளியிடுவது. சாதவன கசய்வது யார், ஹகாங் 
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கபறுவது யார் என்னும் விஷயத்வத இன்று  ாம் கவளிப்படுத்தப் 

ஹபாகிஹறாம். என்னுவடய ஹ ாக்கில், இதுவவர வரலாற்றில், 

இன்வறய எல்லா சாதவன மார்க்கங்களும், கபௌத்த பிாிவு, டாவ் 

பிாிவு மற்றும் சீகமன் பிாிவு உட்பட, ஒருவாின் துவண 

உணர்வவத் தான் பண்படுத்தி வந்துள்ளன. ஆக, ஹகாங் கபறுவது 

துவண உணர்வு தான். பிரதான உணர்வு என்று  ாம் கூறுவது 

 மது மனவதத் தான் குறிக்கிறது. தான் என்ன  ிவனக்கிஹறாம், 

என்ன கசய்கிஹறாம் என்பவத அறிந்திருக்க ஹவண்டும் – அது 

தான் உங்களுவடய உண்வமயான உணர்வு. ஆனால் 

உங்களுவடய துவண உணர்வு என்ன கசய்கிறது என்பது பற்றி 

உங்களுக்கு எதுவுஹம கதாிவதில்வல. துவண உணர்வு என்பது 

உங்களுடஹனஹய அஹத ஹ ரத்தில் பிறந்து, உங்கள் கபயருடன், 

உங்கள் ஹதாற்றத்துடன், உங்கள் உடவலஹய கட்டுப்படுத்திக் 

ககாண்டு இருந்தாலும் கூட, சாியாக பார்த்தால், அது கண்டிப்பாக 

 ீங்கள் அல்ல. 

பிரபஞ்சத்தில் ஒரு  ியதி உள்ளது, யார் இழக்கிறார்கஹளா 

அவர்கள் கபறவும் ஹவண்டும். யாகரல்லாம் உண்முக சாதவன 

கசய்கிறார்கஹளா அவர்ககளல்லாம் ஹகாங் கபறுவார்கள். வரலாறு 

ஹதாறும் எல்லா சாதவன மார்க்கங்களுஹம தியானப் பயிற்சி 

கசய்யும் ஹபாது ஹமானத்தில் இருக்க ஹவண்டும், எது பற்றியுஹம 

 ிவனக்கக் கூடாது என்று ஹபாதித்து வந்துள்ளது. சாதகர் ஆழ்ந்த 

ஹமானத்தில் லயித்து விட ஹவண்டும், இறுதியில் எல்லா உணர்வும் 

அழிந்து விடும். சிலர் மூன்று மணி ஹ ரம் தியானத்தில் அமர்ந்து 

ஏஹதா கண ஹ ரஹம கழிந்தது ஹபால் கண் விழிப்பார்கள். ஹமான 

 ிவலயில் ஆழ்ந்து விடும் இந்தத் திறவனக் கண்டு மற்றவர்கள் 

கமச்சுவார்கள். அவர் உண்வமயில் சாதவன கசய்தாரா? அது 

அவருக்ஹக கதாியாது. ஷுஷன்110 இறக்கிறது, ஆதி ஆன்மா பிறக் 

கிறது என்று டாவ் பிாிவு ஹபாதிக்கிறது. ஷுஷன் என்பது  ாம் 

கூறும் பிரதான உணர்வு தான், ஆதி ஆன்மா என்று அவர்கள் 

                                                      
110
ஷுஷன்: ஒருவாின் பிரதான உணர்வுக்கு டாவ் பிாிவினர் குறிக்கும் கசால். 
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கூறுவது  ாம் கூறும் துவண உணர்வு. உங்கள் ஷுஷன் உண்வம 

யிஹலஹய இறந்து ஹபாகுமானால்  ீங்களும் இறந்து ஹபாவீர்கள். 

பிரதான உணர்ஹவ உங்களுக்கு இராது. ஹவறு மார்க்கத்து சாதகர் 

ஒருவர் கசான்னார்: “லாவ்ஷு, சாதவன கசய்வகயில் வீட்டில் 

உள்ளவர்கள் யாவரயும் எனக்கு அவடயாளஹம கதாிவதில்வல.” 

மற்றுகமாருவர் கூறுகிறார், “மற்றவர்கள் ஹபால்  ான் அதிகாவல 

யிலும்  ள்ளிரவிலும் சாதவன கசய்வதில்வல. வீட்டிற்குப் 

ஹபானவுடஹன  ான் படுக்வகயில் சாய்ந்து ககாள்ஹவன், பிறகு 

சாதவன கசய்வதற்காக என்னிலிருந்து கவளிஹயறி விடுஹவன். 

படுத்துக் ககாண்ஹட  ான் சாதவன கசய்வவத  ாஹன 

பார்ப்ஹபன்.” எனக்கு அது பாிதாபமாக இருந்தது. ஆனால் அது 

அப்படி பாிதாபத்துக்குாியதும் அல்ல. 

துவண உணர்வவ அவர்கள் ஏன் காக்க ஹவண்டும்? ல்யூ 

ஹடாங்பின்111 கசான்னார்: “ஒரு மானிட ஜீவனுக்கு மீட்பளிப்பவதக் 

காட்டிலும் ஒரு விலங்குக்ஹக மீட்பளித்து விடலாம்.” கதளிவு 

கபற்று ஞானம் கபறுவது மக்களுக்கு மிகக் கடினம் என்பதில் 

ஐயமில்வல. சாமானிய மக்கள் இந்த சாதாரண மானிட சமுதா 

யத்தில் மயங்கித் தான் கிடக்கிறார்கள். கண்கணதிஹர யதார்த்த 

மான அனுகூலங்கள் இருக்வகயில் அவர்களால் பற்றுதல்கவள 

விட முடியாது.  ம்பவில்வலயானால் பாருங்கள், இந்த உவர 

முடிந்து மன்றத்வத விட்டு கவளிஹயறியதும் சிலர் மீண்டும் 

சாதாரண மக்களின்  ிவலக்ஹக ஹபாய் விடுவார்கள். யாராவது 

அவர்கவளக் குவற கூறினாஹலா அல்லது அவர்கள் ஹமல் இடித் 

தாஹலா கூட அவர்களால் கபாறுத்துக் ககாள்ள முடியாது. சிறிது 

காலத்துக்குப் பின் சாதகர்களாக  டந்து ககாள்வவத அவர்கள் 

ஒஹரயடியாக விட்டு விடுவார்கள். வரலாற்றில் டாவ் பிாிவினர் 

பலர் இந்த விஷயத்வத உணர்ந்து, மக்கள் தம் பிரதான உணர்வவ 

கவகுவாக கதாவலத்து விட்டதால் அவர்கவளக் காப்பது மிகவும் 

கடினம் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். சிலருக்கு கமய்ஞானம் கபறும் 

                                                      
111
ல்யூ ஹடாங்பின்: டாவ் பிாிவில் கூறப்படும் எட்டு கடவுளர்களில் ஒருவர். 
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 ல்ல தகுதி உண்டு, ஒரு சிறு குறிப்பு காட்டினாஹல புாிந்து ககாள் 

வார்கள். ஹவறு சிலஹரா என்ன கசான்னாலும்  ம்ப மாட்டார்கள். 

 ீங்கள் கசால்வது மிவகயானது என்று அவர்கள்  ிவனப்பார்கள். 

ஒருவாின் ஷின்ஷிங் பண்படுவது பற்றி  ாம் எவ்வளஹவா ஹபசுகி 

ஹறாம், ஆனால் இந்த  பஹரா சாமானிய மக்களிவடஹய இருக்கும் 

ஹபாது எப்ஹபாதும் ஹபாலஹவ  டந்து ககாள்கிறார். உள்ளபடிஹய 

அனுபவிக்கக் கூடிய  ன்வமகள் எல்லாம் வகக்ககட்டும் தூரத்தில் 

இருக்வகயில் அதுதாஹன  வடமுவறக்குப் கபாருத்தமானது 

என்று அவர்  ிவனக்கிறார், அவதஹய அவர்  ாடுகிறார். ஆசான் 

ஹபாதிக்கும் ஃபாவும்  ல்லதாகத் தான் படுகிறது, ஆனால் அவதப் 

பின்பற்ற முடிவதில்வல. மனிதாின் பிரதான உணர்வவ மீட்பது 

மிகவும் கடினம். துவண உணர்வால் ஹவறு பாிமாணங்களில் 

உள்ள காட்சிகவளக் காண முடியும். அதனால் தான் அவர்கள், 

“உங்கள் பிரதான உணர்வவ ஏன் மீட்க ஹவண்டும்? உங்கள் துவண 

உணர்வும்  ீங்கள் தாஹன? அவத மீட்பதும் உங்கவள மீட்பது 

தாஹன? யார் அவடந்தாலும் அது  ீங்கள் அவடந்தது தாஹன?” 

என்று  ிவனக்கிறார்கள். 

அவர்களுவடய சாதவன முவறகவளக் குறிப்பாக விளக்கு 

ஹவாம். புலன் கடந்து காணும் அசாதாரணத் திறனுவடயவர் 

இந்தக் காட்சிவயக் காணலாம்:  ீங்கள் தியானத்திற்கு அமர்ந்து 

ஹமான  ிவலவய அவடந்ததும் உங்கவளப் ஹபாலஹவ ஹதாற்ற 

முவடய ஒருவர் திடுகமன்று அந்த உடவல விட்டு கவளிஹயறு 

வார்.  ீங்கள் பிாித்துணர முயன்றால், உங்கள் கசாந்த உணர்வு 

எங்கிருக்கிறது?  ீங்கஹளா இங்ஹக உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள். 

உங்கள் உடவல விட்டு அவர் கவளிஹயறிய பின் அவருவடய 

ஆசான் அவவர அவழத்துக் ககாண்டு தான் உருமாற்றியுள்ள ஒரு 

பாிமாணத்திற்கு சாதவன பயிற்றுவிப்பதற்காகப் ஹபாகிறார். அது 

ஒரு முற்காலத்திய சமுதாயமாக இருக்கலாம், இன்வறய சமுதாய 

மாக இருக்கலாம், அல்லது ஹவகறாரு பாிமாணத்து சமுதாயமாக 

வும் இருக்கலாம். இவ்வாறு இவருக்கு சாதவன முவற ஹபாதிக்கப் 

பட்டு, தினமும் ஒன்று அல்லது இரண்டு மணி ஹ ரம் இவர் 
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எண்ணற்ற துன்பங்கவள அனுபவிப்பார். அவர் சாதவன முடிந்து 

திரும்பி வந்ததும்  ீங்கள் ஹமானத்திலிருந்து விழித்கதழுவீர்கள். 

அகக் காட்சிவயக் காணக் கூடியவர்கள் பார்க்கும்  ிகழ்வு இது. 

பார்க்க முடியவில்வலகயன்றால் இன்னும் பாிதாபம். இது 

ஹபான்ற  பர் எதுவும் அறியாமஹல உணர்வு மழுங்கிய  ிவலயில் 

இரண்டு மணி ஹ ர ஹமானத்திலிருந்து எழுவார். ஒரு வவகயான 

சாதவன முவறயாக, சிலர் இரண்டு அல்லது மூன்று மணி ஹ ரம் 

உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து தங்கவள முற்றிலும் யாாிடஹமா இழந்து 

விடுவார்கள். இது ஹபான்ற உறக்க சாதவன, தியானத்தில் அமர்ந் 

திருப்பதற்கு இவடயிவடஹய தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹவவளயில் 

கசய்யப்படும். ஒஹரயடியாக கதாடர்ந்து கசய்து முடிக்கப்படும் 

மற்கறாரு வவக சாதவனயும் உண்டு. ஹபாதிதர்மர் ஒரு சுவற்றின் 

எதிஹர ஒன்பது ஆண்டுகள் அமர்ந்திருந்தார் என்று எல்ஹலாரும் 

ஹகள்விப்பட்டிருக்கக் கூடும். கடந்த காலத்தில் பல்லாண்டுகள் 

இவ்வாறு அமர்ந்திருந்த பிக்ஷுக்கள் பலர் உண்டு. இவ்வாறு 

அமர்ந்திருந்தது பற்றி வரலாற்றுக் குறிப்பில் காணப்படும் மிக 

 ீண்ட காலம் கதாண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கும் ஹமல். இவத விட 

அதிக காலம் அமர்ந்திருந்ததும் உண்டு. கண்ணிவமகளில் அடர்த்தி 

யாக தூசு படிந்து உடகலங்கும் புற்கள் முவளத்திருக்க அவர்கள் 

கதாடர்ந்து அங்ஹகஹய அமர்ந்திருப்பார்கள். டாவ் பிாிவில் சில 

சாதவனகள் இம்முவறவயக் கற்பிக்கின்றன. குறிப்பாக, சீகமன் 

பிாிவில் உள்ள சில பயிற்சிமுவறகள் உறக்கத்வதஹய சாதவன 

யாக ஹபாதிக்கின்றன. ஹமான  ிவலயிலிருந்து எழாமல் 

பல்லாண்டுகள் ஒருவர் உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்பார். ஆனால் 

சாதவன கசய்தது யார்? அவருவடய துவண உணர்வு தான் 

சாதவன கசய்வதற்காக கவளிஹயறியிருக்கும். அவரால் பார்க்க 

முடிந்தால் அவருவடய ஆசான் சாதவன கசய்வதற்காக அந்த 

துவண உணர்வவ அவழத்துக் ககாண்டு ஹபாவவதக் காண்பார். 

துவண உணர்வுகளுக்கும்  ிவறய கர்மம் உண்டு. அந்த 

ஆசானுக்கு கர்மம் முழுவவதயும் அழிக்கும் திறன் கிவடயாது. 

அதனால் துவண உணர்விடம் அவர், “ ீ கடுவமயாகப் பயிற்சி 
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கசய்து ககாண்டிரு.  ான் ஹபாய் விட்டு சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு 

வருஹவன். அதுவவர  ீ காத்திருக்க ஹவண்டும்.” என்று கசால்லி 

விட்டுப் ஹபாவார். 

 டக்கப் ஹபாவது என்ன என்று  ிச்சயமாக ஆசானுக்குத் 

கதாியும். ஆனாலும் இப்படித் தான் கசய்ய ஹவண்டியிருக்கிறது. 

ஓர் அரக்கன் வந்து சாதவனயில் ஈடுபட்டுள்ள இந்த  பவர 

பயமுறுத்துவான். அல்லது ஓர் அழகியாக மாறி வந்து மயக்க 

முயல்வான். இவ்வாறு பலவும்  டக்கும். ஆனால் இவர் எவ்விதத் 

திலும் அவசயவில்வல என்பவத அந்த அரக்கன் காண்பான். 

ஏகனன்றால் துவண உணர்வினால் சத்தியத்வத காண முடியும். 

எனஹவ சாதவன கசய்வது அதற்கு எளிது. ஹதால்வியினால் 

எாிச்சலவடந்த அந்த அரக்கன் பழி வாங்குவதற்காக இவவரக் 

ககான்று விடுவான். அத்துடன் இவருவடய கர்மம் முழுவதும் 

கழிந்து விடும். இறந்த பின் அந்தத் துவண உணர்வு ஒரு புவக 

ஹபால் கவளிப்பட்டுத் திாிந்து விட்டுப் பிறகு மிகவும் ஏவழயான 

கதாரு குடும்பத்தில் மறுபிறவி எடுக்கும். அந்தக் குழந்வத மிக 

இளம் வயதிலிருந்ஹத அல்லல் படத் கதாடங்கும். அது  ன்கு 

வளர்ந்ததும் அந்த ஆசான் திரும்பி வருவார். ஆனால் இவரால் 

அவவர அவடயாளம் காண முடியாது. ஆசான் இவருவடய 

மவறத்து வவக்கப் பட்டிருந்த  ிவனவவத் தமது அசாதாரண 

ஆற்றலால் மீட்டு விடுவார். “இது என்னுவடய ஆசானல்லவா?” 

என்று இவர் உடஹன எல்லாவற்வறயும்  ிவனவு கூர்வார். 

ஆசான், “இனி சாதவன கசய்யத் கதாடங்கலாம்” என்று கசால் 

வார். இப்படி, கற்க ஹவண்டியவற்வற பல ஆண்டுகள் கழித்து 

இவருக்குப் ஹபாதிப்பார். 

கற்று முடித்ததும், “இன்னும்  ீ துறக்க ஹவண்டிய  ிவறய 

பற்றுதல்கள் எஞ்சியுள்ளன. எனஹவ  ீ ஹதசாந்திாியாகச் சுற்றி 

அவலய ஹவண்டும்” என்பார். சமூகத்தில் அவலந்து திாிவது 

சித்திரவவதயாக இருக்கும். உணவிற்காகப் பிச்வச எடுக்க ஹவண் 

டும். பல்ஹவறு விதமான மக்கவள சந்திக்க ஹவண்டியிருக்கும். 

அவர்கள் இவவர ஏசுவார்கள், அவமதிப்பார்கள், இவவரப் பயன் 
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படுத்திக் ககாள்ளவும் கசய்வார்கள். எல்லாவிதமான இன்னல் 

கவளயும் சந்திக்க ஹ ாிடும். இவர் ஓர் உண்வம சாதகராக  டந்து 

ககாண்டு பிறருடன் உறவுகளில் சம ிவல காத்து, எப்ஹபாதும் தம் 

ஷின்ஷிங் தரத்வத வளப்படுத்திக் ககாண்டு முன்ஹனறுவார். 

சாமானிய மக்களால் கிவடக்கும் பல்ஹவறு அனுகூலங்களினால் 

சஞ்சலமவடய மாட்டார். இவ்வாறு பல ஆண்டுகள் கழித்து விட்டுத் 

திரும்பி வருவார். ஆசான் கசால்வார்: “ ீ டாவ்  ிவலவய 

அவடந்தாகி விட்டது. உன் சாதவன முடிந்து விட்டது. உனக்கு 

கசய்வதற்கு எதுவும் இல்வலகயன்றால் இனி  ீ கிளம்பலாம். 

இன்னும் கசய்வதற்கு ஏஹதனும் மிச்சம் இருந்தால் அந்த சாமானிய 

காாியத்வத  ிவறஹவற்றி விட்டு திரும்பிச் கசல்லலாம்.” இவ்வாறு 

பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் அந்தத் துவண உணர்வு திரும்பிச் 

கசல்லும். துவண உணர்வு திரும்பி வந்ததும் பிரதான உணர்வு 

ஹமான  ிவலயிலிருந்து விழிப்புற்று எழுந்திருக்கும். 

ஆயினும் இந்த மனிதர் உண்வமயில் சாதவன கசய்ய 

வில்வல. அந்தத் துவண உணர்வு தான் கசய்தது, எனஹவ 

அதற்குத் தான் ஹகாங் கிவடக்கும். ஆனால் பிரதான உணர்வும் 

துன்பம் அனுபவித்தது. இந்த மனிதர் தன் இளவமவயகயல்லாம் 

இங்ஹக அமர்ந்து கழித்திருக்கிறாஹர. சாதாரண உலகில் இவரு 

வடய வாழ் ாள் இப்படிஹய கழிந்து விட்டது. இனி என்ன 

 டக்கும்? இந்த  பர் தியானத்திலிருந்து எழுந்ததும் தனக்கு ஹகாங் 

கிவடக்கப் கபற்றிருப்பதாகவும் அசாதாரண ஆற்றல்கள் உருவாகி 

யிருப்பதாகவும் உணருவார். அவர் விரும்பினால் ஒரு ஹ ாயா 

ளிவய குணப்படுத்தலாம், அல்லது ஹவறு எதுவும் கசய்யலாம். 

ஏகனனில் அந்த துவண உணர்வு தான் அவவர இவ்வாறு 

திருப்திப்படுத்துகிறது. பிரதான உணர்வு இந்த  பஹர தான் 

என்பதுடன், உடவலக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வவத்திருப்பதும் 

தீர்மானங்கவள எடுப்பதும் அந்தப் பிரதான உணர்வு தாஹன. 

ஹமலும், இவர் பல ஆண்டுக் காலமாக தியானத்தில் அமர்ந்திருந்த 

படியால் இவரது வாழ் ாள் முழுவதும் கசலவழிந்து விட்டது. இந்த 

 பர் இறந்ததும் துவண உணர்வு தனிஹய கசன்று விடும். பிரதான 
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உணர்வு அதற்கான ஹவறு வழியில் கசல்லும். புத்த மதத்தில் 

கூறியுள்ளபடி இந்த  பர் இன்னமும் சம்சாரச் சுழலுக்கு உட்படத் 

தான் ஹவண்டும். இவருவடய உடலில் ஒரு கபாிய மகான் இருந்து 

சாதவனவய கவற்றிகரமாக முடித்திருப்பதால் இவருக்கும்  கபாிய 

அளவில் கட ஹசர்ந்திருக்கும். அதனால் என்னவாகும்? அதனால் 

அவர் மறு பிறவியில் ஓர் உயர் ிவல அதிகாாியாகஹவா அல்லது 

கசல்வந்தராகஹவா ஆவார். இவ்வாறு தான்  ிகழும். அவருவடய 

சாதவன வீணாகத் தாஹன ஹபாயிற்று? 

இந்த விஷயத்வத இவ்வாறு கவளிப்பவடயாக எடுத்துக் கூற 

அனுமதி கபறுவதற்கு  ாம் மிக்க முயற்சி எடுக்க ஹவண்டியதா 

யிற்று. என்கறன்றும் மர்மமாகஹவ இருந்தவத  ான் திவரவிலக்கிக் 

காட்டியுள்ஹளன். கவளிப்படுத்தஹவ கூடாத ரகசியம் இது, 

ரகசியத்திலும் ரகசியம் எனலாம். வரலாறு முழுதும் பயிலப்பட்டு 

வரும் கவவ்ஹவறு சாதவன மார்க்கங்கள் எல்லாவற்றின் 

ஆணிஹவவர  ான் கவளிப்படுத்தி விட்ஹடன். வரலாற்றுத் 

கதாடர்பான பல முக்கியமான ஆழ்ந்த கருத்துகள் அடங்கியது 

இது என்று  ான் கூறவில்வலயா? இது தான் காரணம். 

 ிவனத்துப் பாருங்கள்: எந்த சாதவனப் பயிற்சி முவறயில் தான் 

இது ஹபான்ற வழக்கம் இல்வல? கடுவமயாக  ீங்கள் முயன்று 

சாதவன கசய்தும் ஹகாங் கிவடப்பதில்வல. உங்களுக்கு வருத்த 

மாக இல்வலயா? இதற்கு யாவரக் குற்றம் கசால்வது? மனிதப் 

பிறவிகள் தன்வயமிழந்து கிடக்கிறார்கள். எத்தவன குறிப்புகள் 

காட்டினாலும், இது பற்றிய கதளிஹவ அவர்களுக்குத் இருப்ப 

தில்வல. மிக உயர் ிவல ஹ ாக்கில் ஒன்வற விளக்கினால் 

அவர்களால் அவத  ம்ப முடிவதில்வல, கீழ் 

 ிவல ஹ ாக்கிஹலஹய ஒன்வற விளக்கினால் உயர் ிவலக்கு 

ஹவண்டிய அறிவவ அவர்களால் எட்ட முடியாது.  ான் இவ்வளவு 

தூரம் எடுத்து வரத்தும் கூட சிலர் இன்னமும்  ான் 

அவர்களுவடய ஹ ாய்கவள குணப்படுத்த ஹவண்டும் என்று 

எதிர்பார்க்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்ன கசால்வகதன்ஹற 

எனக்குத் கதாியவில்வல.  ாம் உண்முக சாதவனவயஹய 
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ஹபாதிக்கிஹறாம், உயர் ிவலயில் சாதவன கசய்பவர்களின் 

கபாறுப்வப மட்டுஹம  ம்மால் ஏற்க முடியும். 

 மது சாதவன மார்க்கத்தில் பிரதான உணர்வு தான் ஹகாங் 

கபறுகிறது. அப்படிகயன்றால்,  ீங்கள் அவதச் கசால்லி விட்டால் 

பிரதான உணர்வு ஹகாங் கபற்று விடுமா? யார் அனுமதி 

ககாடுப்பது? அது அப்படி அல்ல. அதற்குச் சில  ிபந்தவனகள் 

உண்டு.  மது சாதவன மார்க்கத்தில் சாதவன கசய்யும் ஹபாது 

சாமானிய மனித சமுதாயத்வதத் தவிர்ப்பதில்வல, சச்சரவுகள் 

வரும் ஹபாது அவதத் தவிர்ப்பஹதா அல்லது அவத விட்டு ஓடு 

வஹதா கிவடயாது. இது எல்ஹலாருக்கும் கதாிந்தஹத. சாமானிய 

மக்களுவடய இந்த சிக்கலான சூழ் ிவலயில்  ீங்கள் கதளிந்த 

மனதுடன் இருக்க ஹவண்டும். கதாிந்து ககாண்ஹட ஆதாயங்கவள 

கயல்லாம் விட்டு விட ஹவண்டும். உங்களுவடய ஆதாயங்கவள 

கயல்லாம் மற்றவர்கள் எடுத்துக் ககாண்டு விட்டால் அதற்காக 

 ீங்கள் மற்றவர்கவளப் ஹபால் ஹபாட்டியிடஹவா சண்வடயிடஹவா 

மாட்டீர்கள். கவவ்ஹவறு வவகயான ஷின்ஷிங் குறுக்கீடுகளுடன் 

 ஷ்டங்கவளகயல்லாம் ஏற்றுக் ககாள்வீர்கள். இத்தவகய கடின 

மான சூழ் ிவலயில் உங்கள்  ிவலப்பாட்வட உறுதிப்படுத்திக் 

ககாண்டு உங்கள் ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்திக் ககாள்வீர்கள். 

சாதாரண மனிதர்களின் பலவவக தீய எண்ணங்களின் தாக்கங் 

களுக்கிவடஹய உங்களால் அவற்வறகயல்லாம் கடந்து ஹமகலழுந்து 

அப்பாலும் கசல்ல முடியும். 

அவனவரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: கதாிந்து ககாண்ஹட 

துன்பங்கவள அனுபவிப்பது  ீங்கள் தாஹன? உங்கள் பிரதான 

உணர்வு தாஹன தியாகம் புாிகிறது? சாதாரண மக்களிவடஹய  ீங் 

கள் இழந்த லாபங்கவளகயல்லாம் கதாிந்து ககாண்ஹட தாஹன 

இழந்தீர்கள்? பின் இந்த ஹகாங் உங்களுக்குத் தான் ஹசரும், யார் 

இழப்பார்கஹளா அவர்கஹள கபறுவார்கள் அல்லவா? ஆகஹவ, 

இதனால் தான்  மது மார்க்கம் சாமானிய மக்களின் சிக்கலான 

சூழலில் சாதவன கசய்வவதத் தவிர்ப்பதில்வல. சாமானியர்களின் 

பற்பல முரண்பாடுகளுக்கிவடஹய  ாம் சாதவன ஹமற்ககாள்ளுவது 
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ஏன்? ஏகனன்றால் ஹகாங் அவடயப் ஹபாவது  ாஹம தாஹன! 

ஆலயங்களில் துறவறம் பூண்டுள்ள சில சாதகர்ககளல்லாம் கூட 

எதிர்காலத்தில் சாமானிய மக்களிவடஹய அவலந்து திாிய 

ஹவண்டியது அவசியமாயிருக்கும். 

“ஹவறு சாதவன மார்க்கங்களும் கூட சாதாரண மக்களின் 

இவடஹய தாஹன இன்று சாதவன கசய்கிறது?” என்று சிலர் 

ஹகட்டார்கள். ஆனால் அந்த சாதவனகயல்லாம் ஹ ாய்க்கு 

சிகிச்வச கசய்வவதயும் ஆஹராக்கியம் கபறுவவதயும் தான் ஊக்கு 

விக்கிறது. ஓர் ஒற்வறச் சீடவரத் ஹதர்ந்கதடுத்து அவருக்குத் 

தனிஹய சிட்வச அளிக்கப்பட்டஹத தவிர, யாருஹம உயர் ிவல 

சாதவனவய உண்வமயாக, கவளிப்பவடயாக இதுவவர ஹபாதித்த 

தில்வல. உண்வமயான ஹபாதவனவய தமது சீடர்களுக்கு அளித்த 

வர்ககளல்லாம் அவர்கவளத் தனிஹய அவழத்துச் கசன்று 

தனிப்பட்ட முவறயில் தான் ஹபாதித்துள்ளார்கள். இவ்வளவு 

வருடங்களில், இவற்வறகயல்லாம் கவளிப்பவடயாக ஹபசியிருப்பது 

யார்? யாரும் இல்வல.  மது சாதவன முவற தான் இவ்வாறு 

ஹபாதிக்கிறது. ஏகனனில்,  ாம் இந்த வழியில் தான் சாதவன 

கசய்கிஹறாம், இந்த முவறயில் தான்  ாம் ஹகாங் கபற்றுக் 

ககாள்கிஹறாம். இதற்கிவடஹய, உண்வமயிஹலஹய  ீங்களாகஹவ 

ஹகாங் கபறுவதற்கு உதவும் வண்ணம்,  மது சாதவன முவறயில் 

உங்களுவடய பிரதான உணர்விற்கு கணக்கிலடங்காத விஷயங் 

கள் தரப்பட்டுள்ளன. இதற்கு முன் யாருஹம கசய்திராத வவகயில் 

ஒன்வறச் கசய்துள்ஹளன் என்று  ான் ஏற்கனஹவ கசான்ஹனன். 

 ான் இப்படி உங்களுக்காகக் கதவவ அகலத் திறந்து வவத்திருக் 

கிஹறன். இது ஒன்றும்  ம்பத்தகாத விஷயமல்ல என்பதால் 

என்னுவடய இந்த வார்த்வதகவள சிலர்  ன்கு புாிந்து ககாண்டுள் 

ளார்கள். இயல்பாக எனக்கு இருக்கும் ஒரு வழக்கம் என்ன 

கவன்றால் என்னிடம் இருப்பது ஒரு கஜம்  ீளகமன்றால்  ான் 

கவளியில் காட்டுவது ஓர் அங்குலம் மாத்திரஹம. அப்படியும்  ான் 

கபருவம ஹபசுவதாக  ீங்கள் எண்ணக் கூடும். ஆனால்  ான் 

கசான்னது மிகச் சிறு பகுதி தான். படி ிவலயிலுள்ள மிக அகன்ற 
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இவடகவளி காரணமாக ஹமலும் உயர் ிவல தாஃபாவவ 

இம்மியளவும் உங்களுக்கு என்னால் திவர விலக்கிக் காட்ட 

முடியவில்வல. 

ஆக,  மது மார்க்கம் இவ்வாறு சாதவன பயின்று 

உண்வமயாக  ீங்களாகஹவ ஹகாங் கபறுவதற்கு வழி வகுத்துக் 

ககாடுக்கிறது. இதுவவர யாருஹம – விண்ணும் மண்ணும் 

ஹதான்றியது முதல் – இவ்வாறு கசய்ததில்வல. சாித்திரத்வத 

ஹவண்டுமானால் புரட்டிப் பாருங்கள். ஹகாங் உங்களுக்ஹக 

கிவடப்பது மிக  ல்லது தான், ஆனால் அவத அவடவது மிகக் 

கடினமும் ஆகும். சாதாரண மக்களின் சிக்கலான சூழ் ிவல 

யினிவடஹய, அதன் பரஸ்பர ஷின்ஷிங் உரசல்களுக்கிவடஹய 

 ீங்கள் இருந்து ககாண்டு அதற்கு ஹமல் உயர்ந்து அப்பால் 

கடந்தும் கசல்ல ஹவண்டும். அது மிகக் கடினஹம. சாமானிய 

மக்களிவடஹய உங்கள் ஆதாயங்கவள கதாிந்ஹத இழப்பது மிகவும் 

கடினம் தான். உங்கவள பாதிக்கக் கூடிய கசாந்த  லன்களின் 

கபாருட்டு  ீங்கள் சலனமவடகிறீர்களா? ஒருவர் மீது ஒருவர் 

கசலுத்தும் மனச் சூழ்ச்சிகளால் பாதிப்பவடகிறீர்களா? உங்களு 

வடய குடும்பத்தினஹரா அல்லது  ண்பர்கஹளா துன்பப்படும் 

ஹபாது  ீங்கள் சலனமவடவீர்களா? இவற்வறகயல்லாம் எப்படி 

சீர்தூக்கிப் பார்ப்பீர்கள்? ஒரு சாதகராக இருப்பது எவ்வளவு 

கடினம்! ஒருவர் என்னிடம், “லாவ்ஷு, சாதாரண மக்களிவடஹய 

ஒரு  ல்ல மனிதனாக இருப்பஹத ஹபாதுஹம. சாதவனயில் யாரால் 

கவற்றி காண முடியும்?” என்றார். அவதக் ஹகட்டு எனக்கு மிகவும் 

ஏமாற்றமாகி விட்டது. அவாிடம்  ான் எதுவும் கசால்லவில்வல. 

ஷின்ஷிங் இயல்பில் எத்தவனஹயா வவககள் உண்டு. தான் 

உயர்ந்துள்ள படி ிவலக்ஹகற்பஹவ ஒருவர் ஞானம் கபறுகிறார். 

கமய்ஞானம் கபற்றவஹர ஹபறு அவடவார். 

லாகவாத்ஸு கசான்னார்: “டாவ் மார்க்கம் பின்பற்றக் கூடி 

யது தான், ஆனால் அது சாதாரண மார்க்கமன்று.” தவரயிகலங் 

கும் இவறந்து கிடப்பவத எடுப்பது ஹபால எளிதாக பயிற்சி கசய்து 

கவற்றியவடயக் கூடியது என்றால், டாவ் விவலமதிப்பற்ற அாிய 
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கதான்றாக இருக்க முடியாது.  மது சாதவன முவறயில் ஹகாங் 

கபறுவதற்கு ஹபாராட்டங்களுக்கிவடஹய இருந்த வண்ணம் 

சாதவன புாிய ஹவண்டும் என்று ஹபாதிக்கப்படுகிறது. ஆகஹவ, 

 ாம் கூடிய வவர சாதாரண மக்களுடன் கபாருந்தி வாழ ஹவண்டும். 

உலகாயதப் கபாருட்கவளப் கபாறுத்த வவரயில் எவதயும்  ீங்கள் 

இழக்க ஹவண்டியிராது. ஆனால் இந்தப் கபாருளியல் சூழலில் 

 ீங்கள் உங்களுவடய ஷின்ஷிங்வக அபிவிருத்தி கசய்து ககாள்ள 

ஹவண்டியது அவசியம். எனஹவ இது மிக வசதியானது. ஒரு 

பிக்ஷுவாகஹவா பிக்ஷுணியாகஹவா மாறாமஹலஹய, சாமானிய 

மக்களிவடஹய இருந்தவாறு சாதவன கசய்ய முடியுகமன்பதால் 

இது மிகவும் வசதியான மார்க்கம். அதனாஹலஹய இது மிகவும் 

கடினமும் கூட; சாதாரண மானிட சமூகத்தின் சிக்கலான சூழலில் 

கசய்யப்படும் சாதவனயாயிற்ஹற. ஹமலும், சாதகஹர ஹகாங் கபற்றுக் 

ககாள்ள முடியும் என்பதால் இதுஹவ மிகச் சிறந்த மார்க்கம். இது 

 ம் சாதவனயின் இன்றியவமயாத அம்சம். இவத  ான் இன்று 

உங்கள் எல்ஹலாருக்கும் கவட்ட கவளிச்சமாக்கி விட்ஹடன். அது 

மட்டுமல்ல, பிரதான உணர்வு ஹகாங் கபறும் ஹபாது துவண 

உணர்வுக்கும் அது கிவடக்கும். இது ஏன்? உங்கள் உடலில் 

உள்ள எல்லா சங்ஹகதங்களும், கூட வாழும் ஜீவன்களும், எல்லா 

உயிரணுக்களும் ஹகாங் கபறும் ஹபாது துவண உணர்வுக்கும் அது 

கிவடக்கத் தான் கசய்யும். எனினும் அதனுவடய ஹகாங்  ிவல 

எந்த ஹ ரத்திலும் உங்களுவடய ஹகாங் அளவுக்கு உயர்ந்திராது. 

 ீங்கள் தான் தவலவர், அது ஃபாவின் காவலர் தான். 

இது பற்றி ஹபசுவகயில், இன்கனான்றும்  ான் கசால்ல 

ஹவண்டும். சாதகர் சமூகத்தில் பலர் உயர் ிவல சாதவன கபறுவ 

தற்காக எப்ஹபாதும் முயற்சி கசய்து ககாண்ஹட இருப்பதுண்டு. 

அவர்கள் இதற்காக எல்லா இடங்களுக்கும் பயணம் கசய்து 

ஏராளமான கபாருட்கசலவும் கசய்கிறார்கள்,  ாகடங்கும் கசன்ற 

வலந்தும் அவர்களால் பிரபலமான ஆசான்கவளக் கண்டு பிடிக்க 

முடியவில்வல. பிரபலமானவர் என்றால் அவர்ககளல்லாம்  ன்கு 

விஷயமறிந்தவர்களாகத் தான் இருக்க ஹவண்டுகமன்ற அவசிய 
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மில்வல.  ாகடங்கும் சுற்றித் திாிந்த பின் ஒன்றுமில்லாமல் 

அவர்கள் கபாருவளயும் முயற்சிவயயும் விரயமாக்கி விட்டுத் 

திரும்புகிறார்கள். இன்று  ாம் உங்களுக்காக இந்த மகத்தான 

பயிற்சிவய கவளிப்படுத்தியுள்ஹளாம். இவத ஏற்கனஹவ உங்கள் 

வாயில் வவர ககாண்டு வந்துள்ஹளன். சாதவனவய ஹமற்ககாள்வ 

தும் அதில்  ிவறவு கபறுவதும் உங்கள் கபாறுப்பு. உங்களால் 

முடியுகமன்றால் கதாடர்ந்து சாதவன கசய்யுங்கள். உங்களால் 

கசய்ய முடியாது என்று ஹதான்றினால் இப்கபாழுஹத சாதவன 

கசய்வவத மறந்து விடலாம். ஏமாற்றி தீங்கு கசய்யும் அரக்கர் 

கவளத் தவிர ஹவறு யாரும் உங்களுக்கு கற்பிக்க முன்வர 

மாட்டார்கள். வருங்காலத்தில் உங்களால் சாதவன கசய்யஹவ  

முடியாமல் ஹபாகலாம். என்வனத் தவிர ஹவறு யாராலும் 

உங்களுக்கு மீட்பளிக்க முடியாது. உண்வமவயச் கசால்லப் 

ஹபானால், சனாதன மரபு வழிஹய ஃபா ஹபாதிக்கும் உண்வமயான 

ஆசான் கிவடப்பது விண்ணுலகுக்கு ஏறிச் கசல்வவதக் காட்டிலும் 

கடினமானது. யாருக்குஹம இதில் அக்கவறயில்வல. தர்மம் 

முடிவுறும் இந்தத் தருணத்தில், மிக உயர்  ிவலயிலுள்ஹளாரும் 

கூட ஹபரழிவின் கவடசி  ிவலயில் உள்ளார்கள். சாதாரண 

மக்கவளப் பற்றிக் கவவலப் படுஹவார் யாருமில்வல. இது மிகவும் 

வசதியான சாதவன முவற. அத்துடன், இது பிரபஞ்சப் பண்வப 

கயாட்டி ஹ ரடியாகச் கசய்யப்படும் சாதவன. இது துாிதமான, 

ஹ ரடி மார்க்கமாகும். துல்லியமாக, ஒருவாின் இதயத்வதஹய 

வமயப்படுத்திச் கசய்யப்படும் சாதவன இது. 

சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

டாவ் பிாிவில், கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டமும் சிறிய சுவர்க்கச் 

சுற்ஹறாட்டமும் கற்பிக்கப்படுகிறது. “சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம்” என் 

றால் என்ன என்று  ாம் விளக்குஹவாம். கபாதுவாகக் குறிப்பிடப் 

படும் சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம், கரன், தூ எனப்படும் இரண்டு 
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சக்திப் பாவத 112 கவளயும் இவணக்கும் முவறயாகும். இந்த 

சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம், சருமத்தடிஹய பாயும் சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

மட்டுஹம.  இது சிகிச்வசக்காகவும் உடல்  லம் ஹபணுவதற்காகவும் 

மட்டுஹம ஆனது. இது சிறிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் என்று 

அவழக்கப் படும். “சிறிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம்” என்றுமில்லாமல் 

“கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம்” என்றுமில்லாமல் மற்கறாரு 

சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் உண்டு. அது தியானம் கசய்து சாதவன 

பழகுவதற்காக உள்ள சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டத்தின் ஒரு வடிவம். 

உடலின் உட்புறத்தில் கதாடங்கி, அது  ீவாவனச் சுற்றி வந்து 

கீஹழ, உள்வழியாக இறங்கி டான்டியனுக்கு வருகிறது, அங்ஹக 

அது வட்டமடித்து விட்டு ஹமஹல ஏறுகிறது. இது ஓர் உட்புறச் 

சுற்ஹறாட்டம்.  இது தான் தியானம் மூலம் சாதவன பயிற்சிக்கான, 

கமய்யான சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம். இந்தச் சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

உருவானதும் அது ஒரு வலிவம வாய்ந்த சக்திப் கபருக்காகி 

நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாவதகவள ஒஹர ஒரு சக்திப் பாவத 

மூலமாக இயங்க வவத்து, மற்ற எல்லா சக்திப் பாவதகவளயும் 

திறந்து விடுகிறது. டாவ் பிாிவில் சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

கற்பிக்கப் படுகிறது. ஆனால் புத்தமதத்தில் அப்படியில்வல. புத்த 

மதம் ஹபாதிப்பது என்ன? சாக்கியமுனி தமது தர்மத்வத ஹபாதித்து 

வந்த ஹபாது அவர் உடற்பயிற்சிகள் ஏதும் பற்றி விளக்கவில்வல, 

அவர் அவற்வறப் ஹபாதிக்கவும் இல்வல. ஆயினும் அவரது 

சாதவனமுவறயிலும் உண்முக சாதவனயின் உருமாற்றத்திற்காக 

அவருக்ககன்று ஒரு வழிமுவற இருந்தது. புத்த மதத்தில் சக்திப் 

பாவத இயங்குவது எப்படி? அது உச்சந்தவலயில் கதாடங்கி 

வபஹ்ஹவ வமயத்தினூஹட கசல்கிறது. பிறகு அது தவல உச்சியி 

லிருந்து உடலின் கீழ்ப்பகுதி வவர ஒரு சுருள் வடிவமாக வளர்ந்து 

இவ்வாறு இறுதியில் நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாவதகவள 

இயங்கச் கசய்து அவற்வறத் திறக்கிறது. 
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 சக்திப் பாவதகள்: சீன மருத்துவத்தின்படி இவவ மனித உடலில் சக்திப் 

பாிமாற்றத்துக்காக  அவமந்துள்ள கால்வாய் ஹபான்றவவ.  
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தாந்திாிக மதத்தில் கூறப்பட்டுள்ள மத்திய சக்திப் பாவதயும் 

கூட இஹத விதமாக இயங்குகிறது. “மத்திய சக்திப் பாவத என்று 

எதுவுஹமயில்வலஹய, பின் தாந்திாிகத்தில் ஏன் இந்த மத்திய 

சக்திப் பாவதவய வளர்க்கிறார்கள்?” என்கிறார் ஒருவர். உண்வம 

யில் மனித உடலிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாவதகவளயும் ஹசர்த்துப் 

பார்த்தால் கமாத்தம் லட்சக் கணக்கில் இருக்கும். ரத்தக் குழாய் 

கவளப் ஹபாலஹவ கசங்குத்தாகவும் படுவகயாகவும் அவவ ஊடும் 

பாவுமாகப் பின்னியிருக்கும். அவவ எண்ணிக்வகயில் ரத்தக் 

குழாய்கவள விடவும் அதிகம். உடலின் உள்ளுறுப்புகளிவடஹய 

ரத்தக் குழாய்கள் இருப்பதில்வல; ஆனால் சக்திப் பாவதகள் 

உண்டு. தவலயில் கதாடங்கி அவவ கசங்குத்தாகவும் படுவக 

யாகவும் இவணக்கப்பட்டு உடலின் பல்ஹவறு பாகங்களிலும் 

விரவியிருக்கின்றன. ஆரம்பத்தில் அவவ ஹ ராக இல்லாமலிருக்க 

லாம், அவவ இவணந்து ககாள்வதற்காக திறக்கப்படும். பிறகு 

அவவ படிப்படியாக விாிவவடந்து கமதுவாக, ஹ ரான சக்திப் 

பாவதயாக வடிகவடுக்கும். இந்த ஹ ர்ப்பாவத தாஹன சுழன்று 

ககாண்ஹட இவதஹய வமய அச்சாகக் ககாண்டு கற்பிதமாக 

அவமந்துள்ள அஹ க சக்கரங்கவளத் தூண்டி இயக்கிப் படுவக 

யாகச் சுழல வவக்கிறது. இதனுவடய இலக்கும் உடலிலுள்ள 

எல்லா சக்திப் பாவதவளயும் திறப்பது தான். 

 மது ஃபாலுன் தாஃபா சாதவனயில் ஒரு சக்திப் பாவதயால் 

நூற்றுக் கணக்கான சக்திப் பாவதகவள இயக்கும் முவற தவிர்க்கப் 

படுகிறது. எடுத்த எடுப்பிஹலஹய நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் 

பாவதகள் திறந்து ககாண்டு எல்லாம் ஒஹர சமயத்தில் சுழலத் 

கதாடங்க ஹவண்டுகமன்பது  மது விதிமுவற. ஒஹரயடியாக, 

எடுத்தவுடஹனஹய மிக உயர் ிவல சாதவனவய  ாம் ஹமற்ககாள் 

ளுகிஹறாம்; கீழ் ிவல விஷயங்கவள விலக்குகிஹறாம். ஒஹர சக்திப் 

பாவத மூலம் நூற்றுக்கணக்கான பாவதகள் திறப்பதற்குச் 

சிலருக்கு ஓர் ஆயுட்காலம் ஹபாதாமல் ஹபாகலாம்; சிலருக்கு 

பல்லாண்டுகள் பிடிக்கலாம், அது மிகக் கடினம். சாதவனயில் 

 ிவறவு கபறுவதற்கு ஓர் ஆயுள் ஹபாதாது என்று பல சாதவன 
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க றிகள் கசால்கின்றன. உயர் ிவல சாதவன கசய்யும் பலரால் 

தங்களுவடய ஆயுவள  ீடித்துக் ககாள்ள முடியும். அவர்கள் உயிர் 

வாழ்க்வகவய பண்படுத்துவதாகச் கசால்வதில்வலயா? உண்முக 

சாதவன கசய்வதற்காக அவர்கள் தங்கள் வாழ் ாவள  ீடித்துக் 

ககாள்கிறார்கள். அதில்  ிவறவு கபற கவகு காலமாகும். 

சிறிய சுவர்க்கச் சுற்று, அடிப்பவடயில் ஹ ாய்  ீக்கவும் உடல் 

 லம் ஹபணுவதற்காகவுஹம உள்ளது. கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம், 

ஹகாங் கபறும் ஹ ாக்கில் கசய்யப் படும் உண்வமயான சாதவனப் 

பயிற்சிவயச் சார்ந்தது. டாவ் பிாிவு கூறும் கபாிய சுவர்க்கச் 

சுற்ஹறாட்டம், எடுத்த எடுப்பிஹலஹய நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் 

பாவதகவள இயங்கச் கசய்யும்  ம்முவடய வழிவயப் ஹபால் 

அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததல்ல. டாவ் பிாிவின் கபாிய சுவர்க்கச் 

சுற்ஹறாட்டத்தில் பல சக்திப் பாவதகள், ஒருவாின் வககளின் 

மூன்று யீன், மூன்று யாங் பாவதகள்113 வழிஹய பயணித்து பாதங் 

களின் அடிஹயயும், இருகால்களிலும், தவலமுடியிலும் படர்ந்து 

பின் உடல் முழுவதும் சஞ்சாிக்கிறது. கபாிய சுவர்க்கச் சுற்றின் 

இயக்கம் என்பது இது தான். கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

இயங்கத் கதாடங்கியதுஹம ஹகாங் கபறுவதற்கான சாதவன 

கதாடங்குகிறது. அதனால் தான் சில ஆசான்கள் கபாிய சுவர்க்கச் 

சுற்று பற்றி ஹபாதிப்பதில்வல. ஏகனனில் அவர்கள் கற்பிப்பது 

ஹ ாய்  ீக்கவும் உடல்  லம் ஹபணுவதற்குமான பயிற்சி தான். 

சிலர் கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் பற்றி ஹபசியிருக்கிறார்கள், 

ஆனால் அவர்கள் உங்கள் உடலில் எவதயும் கபாருத்தவில்வல. 

 ீங்களாகஹவ அவதத் திறந்து ககாள்வது இயலாத காாியம். ஒரு 

நுட்ப அவமப்பு கபாருத்தப்படாத  ிவலயில், மன முவனப்பினால் 

மட்டுஹம எப்படி சக்திப் பாவதகவளத் திறக்க முடியும்? அது 

துாிதகதியில் சாதாரண உடற்பயிற்சி கசய்வது ஹபால் தான். 

எப்படி அப்படி திறக்க முடியும்? சாதவன கசய்வது தனி  பாின் 

முயற்சிவயப் கபாருத்துள்ளது, ஹகாங் உருமாற்றம் ஆசானால் 

                                                      
113
மூன்று யீன், மூன்று யாங் பாவதகள்: இரண்டு வககளிலும் இரு பாதங்களிலும் 

உள்ள சக்திப் பாவதகவளக் குறிக்கும் கபாதுப்கபயர். 
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கசய்யப்படுகிறது. உண்முகமான இயந்திர நுட்பத்வத முழுவதுமாக 

உங்களுக்குக் ககாடுக்கப்பட்ட பிறகு தான் இது சாத்தியமாகும். 

ஆதி முதஹல டாவ் பிாிவு மனித உடவல சிறிய பிரபஞ்சமாகக் 

கருதி வருகிறது. பிரபஞ்சத்தின் கவளிப்புறம் எவ்வளவு கபாிதாக 

காண்கிறஹதா அஹத ஹபால் பிரபஞ்சத்தின் உட்புறமும் கபாிது 

என்றும் பிரபஞ்சத்தின் கவளிப்புறமும் அதனுவடய உட்புறமும் 

ஒன்ஹற ஹபால் காணப்படுகிறது என்றும் டாவ் பிாிவு  ம்புகிறது. 

இந்தக் கூற்று  ம்ப முடியாததாகவும் எளிதில் புாிந்து ககாள்ள 

முடியாததாகவும் ஹதான்றுகிறது. இந்தப் பிரபஞ்சம் எவ்வளவு 

பிரம்மாண்டமானது, இவத எப்படி மனித உடஹலாடு ஒப்பிட முடி 

யும்?  ாம் இந்தக் கருத்வத முன்வவக்கிஹறாம்:  மது இன்வறய 

இயற்பியலின்படி சடப்கபாருளின் மூலகங்கவள ஆராய அவற்வற 

மூலக்கூறுகள், அணுக்கள், மின்னணுக்கள், புஹராட்டான்கள் 

மற்றும் கூற்றிலிகள் (quarks) அதன்பின்  ியூட்ாிஹனா என்னும் 

நுண்ணணுக்கள் என்று அளவில் நுணுகிக் ககாண்ஹட ஹபாகும் 

துகள்களாக வவகப்படுத்தியுள்ளது. அது சாி, ஆனால் ஹமலும் 

கீஹழ ஹபாகப் ஹபாக அதன் அளவு என்ன? நுண்ஹணாக்கியால் 

அதற்கு ஹமல் கணிக்க முடியாது. நுண்ஹணாக்கி  ிவலவயக் 

காட்டிலும் நுணுகிய நுண்துகள் எப்படியிருக்கும்? அது கண்டு 

பிடிக்கப் படவில்வல.  மது இயற்பியலின் அறிவு, பிரபஞ்சத்தின் 

கவகு நுண்ணிய அணுத்துகள்கவள அறிய இயலாத கதாவலவில் 

 ிற்கிறது. இந்த ஊனுடம்பு இல்லாத ஹபாது ஒருவரால் நுண்ணிய 

கபாருள்கவளப் கபாிதாக்கிய  ிவலயில் பார்க்க முடியும். 

ஒருவாின்  ிவல எவ்வளவுக்கு உயர்ந்துள்ளஹதா அவ்வளவுக்கு 

அவரால் மிக நுண்ணிய  ிவலயிலுள்ள கபாருள்கவளக் காண 

முடியும். 

தமது  ிவலயில், சாக்கியமுனி மூவாயிரம் உலகங்கள் குறித்த 

ஹகாட்பாட்வட முன்வவத்தார். அதாவது, இந்த ஆகாய கங்வகயில், 

 மது மனித இனம் ஹபாலஹவ ஊனுடம்புவடய பிறவிகள் 

உள்ளனராம். ஹமலும், ஒரு மணல் துகளில் மூவாயிரம் உலகங்கள் 

உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.  இது  மது  வீன இயற்பியல் 
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கருத்ஹதாடு ஒத்துப் ஹபாகிறது. மின்னணுக்கள் அணுக்கருவவ 

சுற்றி வருவதற்கும் பூமி சூாியவனச் சுற்றி வருவதற்கும் ஏதாவது 

ஹவற்றுவம உள்ளதா? அதனால் தான் சாக்கியமுனி கசான்னார், 

அந்த நுண்ஹணாக்கி  ிவலயில், ஒரு மணல் துகள் மூவாயிரம் 

உலகங்கவள உள்ளடக்கியுள்ளது என்று. பிரபஞ்சம் எப்படி 

உயிர்கவளயும் பருப்கபாருவளயும் தன்னுள்ஹள ககாண்டுள்ளஹதா 

அது ஹபால் தான் இதுவும். அது உண்வமயாயிருக்கும் பட்சத்தில், 

 ிவனத்துப் பாருங்கள்: அந்த மணல் துகளில் உள்ள உலகத்தில் 

மணல் உண்டா? அந்த மணலின் துகளிலும் மூவாயிரம் உலகங்கள் 

உண்டா? அந்தத் துகளில் உள்ள மூவாயிரம் உலகங்களில் மணல் 

உண்டா? இப்படிஹய கீழ் ஹ ாக்கி ஆராய்ந்து ககாண்டு ஹபானால் 

அதற்கு ஒரு முடிஹவ இல்வல. அதனால் தான் தமது ததாகத 

 ிவலயிலும் கூட சாக்கியமுனி கசான்னார்: “அது பிரம்மாண்ட 

மானது, அதற்கு கவளிப்புறஹம இல்வல, அது சின்னஞ்சிறியது, 

அதற்கு உட்புறஹம இல்வல.” பிரம்மாண்டமாக இருப்பதால் 

அவரால் பிரபஞ்சத்தின் கவளிவரம்வபப் பார்க்க முடியவில்வல, 

அது மிகச் சிறியதாக இருப்பதால் சடப்கபாருளின் மூலத்திலுள்ள 

நுண்துகவள அவரால் கண்டறிய முடியவில்வல. 

ஒரு சீஹகாங் ஆசான் கசான்னார்: “ஒவ்கவாரு வியர்வவ 

துவாரத்தின் உள்ஹளயும் ஒரு  கரம் இருக்கிறது, அதில் ரயில் 

களும் கார்களும் ஓடிய வண்ணம் உள்ளது.” இவதக் ஹகட்டால் 

 ம்ப முடியாமல் தான் இருக்கும். ஆனால் அறிவியல் பூர்வமாக 

புாிந்து ககாண்டு ஆராய்ந்ஹதாமானால் அது  ம்பத் தகாததாய் 

இருக்காது என்பது  மது கருத்து. அன்று  ான் திவ்வியக் கண் 

திறப்பது பற்றிய உவரயாற்றுவகயில் திவ்வியக் கண் திறக்கும் 

ஹபாது பலருக்கு இத்தவகய அனுபவம் உண்டாயிற்று: அவர்கள் 

தங்களுவடய க ற்றியினுள்ஹள ஒரு சுரங்கத்தின் வழியாக 

அதிஹவகமாகப் பாய்ந்து கசன்று ககாண்டிருந்தார்கள். அதனு 

வடய முடிவவ அவடயஹவ முடியாது ஹபால் ஹதான்றியதாம். 

தினமும் சாதவன கசய்யும் ஹபாது இந்தப் கபாிய பாவத வழி 

யாகப் பாய்ந்ஹதாடுவதாகவும் அந்தப் பாவதயின் இரு மருங்கிலும் 
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மவலகளும் ஆறுகளும் இருந்ததாகவும் உணர்ந்தார்களாம். 

அப்படி ஓடும் ஹபாது சில  கரங்கவளக் கடந்து கசன்றார்களாம், 

பல மனிதர்கவளயும் அங்ஹக கண்டார்களாம். இது ஒரு பிரவம 

என்று அவர்கள்  ிவனக்கலாம். என்ன  டக்கிறது? பார்த்தது 

எல்லாம் மிகத் கதளிவாகத் தான் இருந்தது. பிரவம இல்வல. மிக 

நுண்ணிய  ிவலயில், ஒருவருவடய உடல் உண்வமயாகஹவ 

மாகபரும் அளவாக இருந்தால் அது பிரவமயாக இருக்க முடியாது 

என்று  ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். இதனால் தான் டாவ் பிாிவு 

மனித உடவல ஒரு பிரபஞ்சமாகஹவ கருதி வந்துள்ளது. அது 

உண்வமயாகஹவ ஒரு பிரபஞ்சகமன்றால், க ற்றிக்கும் தவலயின் 

பின்புறமுள்ள கூம்புச் சுரப்பிக்கும் இவடஹய உள்ள கதாவலவு 

நூற்றிகயட்டாயிரம் லீ வய விட அதிகமாக இருக்கும். கவளிப் 

புறமாக  ீங்கள் ஓடும்ஹபாது அது மிக  ீண்ட  கதாவலவாகும். 

உண்முக சாதவனயின் ஹபாது, கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

முழுவமயாகத் திறக்குமானால் சாதகருக்கு ஓர் அசாதாரண ஆற்றல் 

வரப் கபறும். அது என்ன அசாதாரண ஆற்றல்? கபாிய சுவர்க்கச் 

சுற்ஹறாட்டம்,  “தீர்க்கஹரவக சுவர்க்கச் சுற்று” என்றும் “சியன் 

கூன் 114 சுழற்சி” என்றும் “ ச்ச 115  சுழற்சி” என்றும் அவழக்கப் 

படுவது உங்களுக்குத் கதாிந்திருக்கும். மிகக் கீழ் ிவலயில், கபாிய 

சுவர்க்கச் சுற்று, ஓர் ஆற்றல் கபருக்வக உண்டாக்கும்.  அது 

படிப்படியாகத் திரண்டு உயர் ிவலகளுக்கு உருமாறி ஒரு கபாிய 

உயர் அழுத்த சக்திப் பட்வடயாக உருகவடுக்கும். இந்த சக்திப் 

பட்வட, சுழலும் இயக்கம் கபறும். அது இவ்வாறு சுழலும் ஹபாது 

மிகக் கீழ் ிவல திவ்வியக் கண் பார்வவயால்  ாம் அது உடலின் 

உள்ஹள சீ–சக்திவய இடம் மாற்றுவவதக் காணலாம். இதயத்தி 

லிருந்து சீ–சக்தி குடலுக்ஹகா அல்லது ஈரலிலிருந்து சீ–சக்தி 

வயிற்றுக்ஹகா ... சஞ்சாிப்பவதப் பார்க்கலாம். நுண்ஹணாக்கி 

 ிவலயில்  ாம் பார்த்தால் அவ்வாறு கடத்தப்படுவது மிகப் கபாிய 

விஷயம் என்று கதாியும். இந்த சக்திப்பட்வட உடலுக்கு கவளிஹய 

                                                      
114
சியன்கூன்: சுவர்க்கமும் பூமியும் என்று கபாருள். 

115
 ச்ச:  தி ஊர்தி என்று கபாருள். 
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கசயல்பட்டால் அது கதாவல கடத்தும் திறன் என்பதாகும். 

மிகவும் வலிவமயுள்ள ஹகாங் உவடயவர்களால் மிகப் கபாிய 

கபாருள்கவள எழும்பச் கசய்து கடத்த முடியும். இவத கபாிய 

கதாவல கடத்தல் என்பர். வலிவம குன்றிய ஹகாங் உவடயவர்கள் 

சிறிய கபாருட்கவள  கர்த்த முடியும். இதற்குச் சிறிய கதாவல 

கடத்தல் என்று கபயர். இவவ தான் கதாவல கடத்தும் ஆற்றல் 

வவககளும் அவற்றின் உருவாக்கமும். 

கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் பழகுவது ஹ ாிவடயாக ஹகாங் 

சாதவன கசய்வதாகும். இவ்வாறு அதன் மூலம் ஹகாங்கின் 

பல்ஹவறு  ிவலகளும் வடிவங்களும் ஏற்படும். ஹமலும் அது மிகச் 

சிறப்பானகதாரு  ிவலக்கும் சாதகவரக் ககாண்டு வரும். என்ன 

சிறப்பான  ிவல அது? “பட்டப் பகலில் ஹமகலழும்புவது” (வபழு 

ஃஹபஷங்) என்ற வாக்கியத்வத அமரர்களின் வரலாறு, டான் ஜிங், 

ஷின்மிங் க்ஹவஜு ஹபான்ற பண்வடய நூல்களில்  ீங்கள் 

எல்ஹலாரும் படித்திருக்கலாம். இலகுமம் என்ற திறன் கபற்று 

ஒருவரால் பட்டப் பகலில் ஆகாயத்தில் எழும்ப முடியும் என்பது 

தான் அதன் அர்த்தம். கசால்லப் ஹபானால், கபாிய சுவர்க்கச் 

சுற்ஹறாட்டம் திறந்து ககாண்டதுஹம சாதகர் இலகுமத் திறன் கபற 

முடியும். அவ்வளவு சுலபம் தான் என்ஹபன். பல வருட சாதவன 

யில் அஹனகம் ஹபருக்குத் தான் கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

திறந்து விட்டஹத என்று சிலர்  ிவனக்கலாம். பல்லாயிரக் 

கணக்கானவர்கள் இந்த  ிவலவய எட்டியுள்ளார்கள் என்பது 

ஒன்றும்  ம்ப முடியாத விஷயமல்ல என்ஹபன்  ான். ஏகனன்றல், 

கபாிய சுவர்க்கச் சுற்றானது உண்முக சாதவனயில் ஒரு கதாடக்க 

 ிவல தான். 

அப்படியானால் இவர்கள் எவடயின்றி ஹமஹல எழும்புவ 

வதஹயா ஆகாயத்தில் பறப்பவதஹயா ஏன் யாரும் பார்த்ததில்வல? 

சாதாரண மனித சமுதாயத்தின்  ிவலவயக் குவலக்கக் கூடாது. 

கபாறுப்பின்றி, சாதாரண மனித சமூகத்தின் கட்டவமப்வப 

தகர்ப்பஹதா மாற்றியவமப்பஹதா தகாது. எல்லாரும் ஆகாயத்தில் 

பறக்க எப்படி அனுமதிக்கலாம்? அப்ஹபாது அது சாதாரண மனித 
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சமூகமாகவா இருக்கும்? இது முதன்வமயான காரணம். மற்கறாரு 

ஹகாணத்திலிருந்து பார்த்தால், மனிதப் பிறவிகள் கதாடர்ந்து 

மானிடராகஹவ வாழ்வதற்காக இங்கு இல்வல. அவர்கள் தங்கள் 

ஆதிமூலமான சத்திய இருப்புக்குத் திரும்பிப் ஹபாவதற்காகஹவ 

இங்குள்ளார்கள். இவத உணர்ந்து அவர்களாகஹவ கதளிய 

ஹவண்டிய அவசியமும் இதில் உள்ளது. பலருக்கு கமய்யாகஹவ 

இலகுமத் திறன் வகவரப் கபறுவவத ஒரு சாமானியர் பார்த்தால் 

அவரும் அதற்காக சாதவன பயில விரும்புவார். தானாக 

உணர்ந்து கதளியும் வாய்ப்பில்லாமல் ஹபாய்விடும். எனஹவ, 

சாதவனயின் பயனால் உங்களுக்குப் பறக்கும் திறன் வந்த 

கதன்றால் அவத தன்ஹபாக்கில் பிறருக்குக் காட்டஹவா பலர் 

காணும்படி காட்சிப்படுத்தஹவா கூடாது. ஏகனனில் பிறரும் 

கதளிவுடன் சாதவன கசய்ய முன்வர ஹவண்டுவது அவசியம். 

இதன் காரணமாகத் தான் கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

திறப்புற்றதும் உங்களால் பறக்க இயலாதவாறு உங்களுவடய 

ஒரு விரல் நுனிஹயா கால் கட்வட விரஹலா அல்லது உங்கள் 

உடலில் ஏஹதனும் ஒரு பகுதி பூட்டி வவக்கப் பட்டு விடும். 

கபாிய சுவர்க்கச் சுற்று திறக்கப்படும் தருணத்தில் இப்படி ஒரு 

 ிவல உருவாகும். அதாவது, தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ஹபாது 

சிலர் முன்புறம் ஹ ாக்கிச் சாய்வார்கள். ஏகனனில் அப்ஹபாது 

சக்திச் சுழஹலாட்டத்தினால் அவர்களுவடய முதுகுப்புறத்தில் அதிக 

மாக திறந்திருக்கும். அதனால் உடலின் முன்புறம் கனமாகவும் 

முதுகுப்புறம் இலகுவாகவும் இருக்கும். சிலர் பின்ஹனாக்கிச் 

சாய்ந்து உட்காருவார்கள். அப்ஹபாது அவர்களின் முதுகுப்புறம் 

கனமாகவும் முன்புறம் இலகுவாகவும் இருக்கும். உடல் முழுவ 

துஹம திறந்து ககாண்டதும் யாஹரா உங்கவள உயரத் தூக்குவது 

ஹபால்,  ிலத்திலிருந்து எழும்புவது ஹபால் உணர்வீர்கள், உண்வம 

யாகஹவ ஹமஹல எழும்பும்  ிவல வந்ததும்  ீங்கள் அவ்வாறு 

எழும்புவது தவட கசய்யப்படும். ஆனால் அது எப்ஹபாதுஹம 

அப்படித் தான் என்று கசால்ல முடியாது. அசாதாரண ஆற்றல் 

கபறுபவர்களில் இருவவகப் படுவர். குழந்வதகளுக்குப் பற்றுதல் 
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கிவடயாது. முதியவர்களுக்கும், குறிப்பாக மூதாட்டியருக்கு, 

பற்றுதல்கள் இருப்பதில்வல. இவர்களால் அசாதாரணத் திறன் 

கவள  ன்கு வளர்த்து, காப்பாற்றிக் ககாள்ள முடியும். 

ஆடவர்களுக்கு, குறிப்பாக கயளவனத்தில் இருப்பவருக்கு ஓர் 

திறன் அவமந்து விட்டால் அவர்களால் அவத கவளிஹய காண் 

பித்துக் ககாள்ளாமலிருக்கஹவ முடியாது. அஹதாடு, சாதாரண 

மக்களிவடஹய ஹபாட்டியிடுவதற்கு அவத ஒரு முகாந்தரமாக 

அவர்கள் உபஹயாகிக்கவும் கூடும். எனஹவ, சாதவன கசய்யும் 

கபாழுது இந்த ஆற்றல் ஏற்பட்டால் அது கசயல்படாதவாறு பூட்டி 

வவக்கப் படும். உடலின் ஒரு பாகத்வதப் பூட்டி விட்டாலும் கூட 

இந்த  பரால் ஹமகலழும்ப இயலாது. என்வறக்குஹம அந்த  ிவல 

தவட கசய்யப் பட்டு விடும் என்று கசால்லவில்வல. அவத 

முயன்று பார்க்க  ீங்கள் அனுமதிக்கப்படக் கூடும். சிலருக்கு 

அவத வவத்துக் ககாள்ள அனுமதியும் கிவடக்கும். 

 ான் உவர  ிகழ்த்தும் இடங்களில் இது ஹபான்ற சம்பவங்கள் 

 ிகழ்வதுண்டு.  ான் ஷான்டாங்கில் ஹபாதித்து வந்த ஹபாது 

அங்ஹக கபய்ஜிங்கிலிருந்தும், ஜீனானி 116 லிருந்தும் சாதகர்கள் 

வருவார்கள். ஒருவர், “லாவ்ஷு, எனக்கு என்ன  டக்கிறது?  ான் 

 டக்கும் ஹபாது  ான் தவரவய விட்டு ஹமகலழுவது ஹபாலிருக் 

கிறது. வீட்டில் தூங்கும் ஹபாது  ான் ஹமகலழும்புவது ஹபால் 

இருக்கிறது. படுக்வக விாிப்புகளும் பலூன் ஹபால் எழும்புகிறது” 

என்றார். க்ஹவயாங் 117கில் ஹபாதித்து வந்த ஹபாது க்ஹவஹஜாவி 

லிருந்து ஒரு மூதாட்டி பயின்று ககாண்டிருந்தார். அவருவடய 

அவறயில் ஒரு கட்டில் ஒரு சுவஹராரமாகவும் இன்கனாரு கட்டில் 

மறு சுவஹராரமாகவும் இருக்கும். அவர் ஒரு கட்டிலில் அமர்ந்து 

தியானம் கசய்து ககாண்டிருந்த ஹபாது ஹமகலழும்புவவத உணர்ந் 

தார். கண்வணத் திறந்து பார்த்த ஹபாது தாம் மறு கட்டிலுக்கு 

வந்திருப்பவதக் கண்டார். உடஹன, “ ான் என் கட்டிலுக்குப் ஹபாக 

                                                      
116

 ஜீனான்: ஷாங்டாங் மாகாணத்தின் தவல கர். 
117
க்ஹவயாங்: க்ஹவஹஜா மாகாணத்தின் தவல கர். 



 

 

415 

 

ஹவண்டும்” என்று  ிவனத்தார். அப்படிஹய பறந்து திரும்பிச் 

கசன்றவடந்தார். 

சிங்கடௌ118 வில் ஒரு சாதகர் இருந்தார். அவர் மதிய உணவு 

இவடஹவவளயில் தமது அலுவலகத்தில் யாரும் இல்லாத 

சமயத்தில் ஓய்வவறயின் கட்டிலில் அமர்ந்து தியானத்தில் 

ஆழ்ந்தார். உடஹன அவர் திடீகரன்று ஒரு மீட்டர் உயரத்துக்கு 

ஹமகலழும்பினார். ஹவகமாக கீஹழ வந்து உடஹன ஹமஹல 

ஹபானார். இப்படிஹய கதாடர்ந்தது. கமத்வத விாிப்பும் கூடப் 

பறந்து தவரயில் விழுந்தது. அவருக்கு ஹலசாக ஒரு கிளர்ச்சியும் 

சற்ஹற பயமும் உண்டாயிற்று. இந்த ஹமலும் கீழுமான பயணம் 

இவடஹவவள முழுவதும்  ீடித்தது. கவடசியில் அலுவலக மணி 

அடித்தது. “இவத மற்றவர்கள் பார்க்க விடக் கூடாது. என்ன 

ஆயிற்று என்று அவர்கள்  ிவனப்பார்கள். சீக்கிரம் இது  ிற்க 

ஹவண்டும்” என்று அவர்  ிவனத்துக் ககாண்டார். உடஹன அது 

 ின்றது. இப்படித் தான் முதியவர்கள் தம்வமக் கட்டுப்படுத்திக் 

ககாள்வார்கள். இதுஹவ ஓர் இவளஞனுக்கு ஹ ர்ந்திருந்தால், மணி 

அடித்ததும் “எல்ஹலாரும் வந்து  ான் ஹமகலழுவவதப் பார்க்க 

ஹவண்டும்” என்று  ிவனப்பான். இதுஹபான்ற சமயங்களில் 

தன்வனக் காட்சிப்படுத்திக் ககாள்ள ஹவண்டுகமன்ற மனப் 

ஹபாக்வக எளிதில் கட்டுப்படுத்திக் ககாள்ள முடியாமல் ஹபாகிறது. 

“பாருங்கள்,  ான் எவ்வளவு  ன்றாக சாதவன கசய்திருக்கிஹறன், 

எனக்கு இலகுமத் திறன் இருக்கிறது.” கவளிஹய இப்படி 

காண்பித்துக் ககாண்டதுஹம அந்த ஆற்றல் மவறந்து விடும். 

ஏகனனில் அது ஹபால் காண்பிக்க அனுமதியில்வல. இது ஹபான்ற 

அனுபவமுள்ள அஹ க சாதகர்கள் எங்கும் உள்ளார்கள். 

ஆரம்பத்திலிருந்ஹத நூற்றுக்கணக்கான சக்திப் பாவதகள் 

திறக்கப்பட ஹவண்டுகமன்பது  மது விதிமுவற. இதற்குள்  மது 

சாதகர்களில் எண்பதிலிருந்து கதாண்ணூறு சதவீதம் ஹபர், உடல் 

மிக இலகுவாகவும் ஹ ாய்கஹள இல்லாததுமான  ிவலவய 
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அவடந்திருப்பார்கள். அஹத சமயம்  ாம் ஏற்கனஹவ கசான்னபடி, 

இந்த பயிற்சி முகாமில், உங்களுவடய உடல்கள் பூரணமாக 

தூய்வமயாக்கப் பட்டதுடன்  ீங்கள் ஹகாங் வளர்த்துக் ககாள்வ 

தற்கு ஏதுவான பல விஷயங்கள் உங்கள் உடலில் கபாருத்தப் 

பட்டுள்ளன. இது  ான் உங்கவள ஹமஹல உயர்த்தி இன்னும் 

முன்ஹனாக்கிச் கசலுத்தியதாகும். இங்ஹகயுள்ள ஒவ்கவாருவருக் 

கும்  ான் ஃபா ஹபாதித்து வருகிஹறன். ஒவ்கவாருவருவடய 

ஷின்ஷிங்கும் இவடயறாது மாறிக் ககாண்ஹட வருகிறது. இந்த 

அரங்கிலிருந்து கவளிஹய கசன்றதும் பலர் உங்கவள ஹவறு 

 பராக உணர்வீர்கள், உங்கள் மனப்ஹபாக்ஹக மாறியிருக்கும் 

என்பதில் ஐயமில்வல. எதிர்காலத்தில் எப்படி  டந்து ககாள்ள 

ஹவண்டுகமன்று உங்களுக்ஹக கதாியும், மனத்கதளிவின்றி இனி 

இருக்க மாட்டீர்கள். இது உறுதி. எனஹவ உங்கள் ஷின்ஷிங் 

பதப்படுத்தப் பட்டு விட்டது. 

கபாிய சுவர்க்கச் சுற்று பற்றிப் ஹபசுமிடத்து, உங்கவள 

ஹமகலழும்ப அனுமதிக்காவிட்டாலும் உங்கள் உடல் இலகுவாக 

ஆகியிருப்பவத  ீங்கள் உணர்வீர்கள், காற்றில்  டப்பது ஹபால் 

ஹதான்றும். முன்பு சில அடிகள்  டந்தாஹல ஹசார்வுற்று விடுவீர் 

கள், ஆனால் இப்ஹபாஹதா எவ்வளவு தூரம்  டந்தாலும் 

எளிதாகஹவ ஹதான்றும். வசக்கிள் ஓட்டும் கபாழுது யாஹரா 

பின்னாலிருந்து தள்ளுவது ஹபால் இருக்கும், அத்துடன், படிகள் 

ஹமஹல ஏறும் ஹபாது எவ்வளவு அடுக்கு மாடியானாலும் 

உங்களுக்கு ஹசார்ஹவ ஹதான்றாது. இது ஹபான்ற  ிவல 

ஏற்படுவது  ிச்சயம். இந்தப் புத்தகத்வதப் படித்து, தாமாகஹவ 

தாஃபா பயிற்சி கசய்பவர்களும் கூட இந்த  ிவலவய அவடவவத 

எதிர்பார்க்கலாம். கசால்ல ஹவண்டாம் என்று  ிவனப்பது எவத 

யும்  ான் கசால்வதில்வல. ஆனால்  ான் கசால்வது எல்லாம் 

சத்தியமாயிருக்க ஹவண்டும். குறிப்பாக, இந்த சூழ் ிவலயில், ஃபா 

ஹபாதிப்பதில் சத்தியத்வத ஹபசவில்வலகயன்றாஹலா,  ம்ப 

முடியாத கூற்றுகவள கூறினாஹலா அல்லது இலக்கில்லாமல் 

மனம் ஹபானவாறு ஹபசினாஹலா  ான் தீய ஃபாவவ ஹபாதித்த 
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தாகும்.  ான் ஹமற்ககாண்டுள்ள காாியம் எளிதானஹத அல்ல. 

ஏகனனில், பிரபஞ்சம் முழுவதும்  ான் கசய்வவதப் பார்த்துக் 

ககாண்டிருக்கிறது; தடம் மாறி ஹபாவதற்கு அனுமதியில்வல. 

ஒரு சராசாி மனிதர் இந்தப் கபாிய சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் 

பற்றி மட்டுஹம கதாிந்து ககாள்வார். அத்துடன் சாி. உண்வமயில் 

இது ஹபாதாது. கூடிய விவரவில் உயர்சக்திப் கபாருள் உடலில் 

இடம் கபற்று உடல் முழுவதுமாக உருமாற்றப் பட ஹவண்டும்.  

இதற்கு உடலிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாவதகவளயும் இயங்கத் 

தூண்டும் மற்கறாரு சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டமும் அவசியமாகிறது, 

மாவ்ஹயா119 சுவர்க்கச் சுற்று என்று அது கூறப்படும். மிகச் சிலஹர 

இந்த சுவர்க்கச் சுற்று பற்றி அறியக் கூடும். இது புத்தகங்களில் 

எப்ஹபாதாவது குறிப்பிடப் படும். ஆனால் யாருஹம இது பற்றிச் 

கசான்னஹதா விளக்கியஹதா இல்வல. ஹகாட்பாடாக விவாதிக்கப் 

பட்டஹத தவிர ரகசியத்திலும் ரகசியமாகஹவ வவக்கப் பட்டுள்ளது. 

இவதகயல்லாம்  ாம் இங்கு திவர  ீக்கிக் காட்டுஹவாம். அது 

வபஹ்ஹவ வமயத்திலிருந்ஹதா (அல்லது ஹ்ஹவயீன் வமயத்தி 

லிருந்ஹதா) கதாடங்கி யீன்–யாங் வகப் பிாிக்கும் எல்வலக் 

ஹகாட்டின் வழிஹய  கருகிறது. பிறகு அது காதின் வழிஹய  கர்ந்து 

ஹதாளுக்கு இறங்குகிறது, ஒவ்கவாரு விரல் வழியாகவும்  கர்ந்து 

உடலின் ஒருபுறத்தில் வந்து பாதத்தின் அடிஹய இறங்குகிறது. 

பிறகு ஒரு கதாவடயின் உட்பகுதி வழியாக ஹமஹல ஏறி அடுத்த 

கதாவடயின் உட்பகுதி வழியாக இறங்கி அடுத்த பாதத்தின் 

அடிவயக் கடந்து உடலின் மறுபகுதிக்கு ஏறுகிறது. அது மீண்டும் 

ஒவ்கவாரு விரல் வழியாகவும்  கர்ந்து தவலயுச்சிவய 

அவடகிறது. இவ்வாறு அது ஒரு முழு சுற்வற முடிக்கிறது. இது 

தான் மாவ்ஹயா சுவர்க்கச் சுற்று. மற்றவர்கள் இது பற்றி ஒரு 

புத்தகஹம எழுதுவார்கள். இங்கு  ான் ஒரு சில கசாற்களில் 

சுருக்கமாகக் கூறிஹனன். இவத ஒரு ஹமலுலக ரகசியமாக கருதக் 

கூடாது என்று  ான்  ிவனக்கிஹறன். மற்றவர்கஹளா இவற்வற 
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விவல மதிப்பற்றதாகக் கருதி தங்களுவடய சீடர்களுக்கு 

கமய்யாக உபஹதசிக்கும் சமயம் தவிர ஹவறு எப்ஹபாதும் இது 

பற்றிப் ஹபச மாட்டார்கள்.  ான் இவத கவளிப்படுத்திய 

ஹபாதிலும்,  ீங்கள் யாரும் சாதவன கசய்யும் ஹபாது உங்கள் மன 

முவனப்பால் சாதவனயில் இவத கசலுத்தஹவா கட்டுப்படுத்தஹவா 

கூடாது. அப்படிச் கசய்தால்  ீங்கள் எமது ஃபாலுன் தாஃபா 

சாதவன கசய்பவர்களாக மாட்டீர்கள். உயாிய  ிவல ஹ ாக்கிச் 

கசய்யப்படும் உண்வமயான சாதவன, சலனமற்ற வூஹவ 

 ிவலயிலும் மன இயக்கங்கள் எதுவுமில்லாமலும் தான் 

கசய்யப்படும். உங்களுவடய உடல்களில் எல்லாஹம ஆயத்தமாக 

கபாருத்தப்பட்டு விட்டன. அவவ தானியங்கியாய் வடிவம் 

கபறுகின்றன. இந்த உண்முக நுட்ப விவசகள் உங்கவளப் 

பண்படுத்தும், உாிய ஹவவளயில் அவவ தாமாகஹவ சுழலத் 

கதாடங்கும். ஒரு ாள் பயிற்சி கசய்யும் ஹபாது உங்கள் தவல 

இடமும் வலமுமாக சாயத் கதாடங்கும். அந்தப் பக்கம் சாய்ந்தால் 

இது அந்தப் பக்கம் சுழலும், இந்தப் பக்கம் சாய்ந்தால் இது இந்தப் 

பக்கம் சுழலும். இவ்வாறு இது இரு பக்கமும் சுழலும். 

கபாிய மற்றும் சிறிய சுவர்க்கச் சுற்றுகள் திறக்கப்பட்டதும் 

தியானம் கசய்யும் ஹபாது தவல ஹமலும் கீழுமாய் சிறிது அவசயும். 

சக்தி கடந்து கசல்வதன் அறிகுறி இது.  ாம் பயிலும் ஃபாலுன் 

சுவர்க்கச் சுற்றுக்கும் இது கபாருந்தும்.  மது சாதவன முவறயும் 

இது தான். உண்வமயில்,  ீங்கள் பயிற்சி கசய்யாத ஹபாது அது 

தானாகஹவ சுற்றும். அது இவடயறாது சுழன்று ககாண்ஹட 

யிருக்கும்.  ீங்கள் பயிற்சி கசய்வது அந்த நுட்பவிவசக்கு 

வலுவூட்டுவதாகும். ஃபா சாதகர்கவளப் பண்படுத்துகிறது என்பது 

பற்றி  ாம் ஹபசிஹனாம் அல்லவா? சாதாரணமாக,  ீங்கள் உங்கள் 

சுவர்க்கச் சுற்று இவடயறாமல் சுற்றிக் ககாண்டிருப்பவத 

அறிவீர்கள்.  ீங்கள் பயிற்சி கசய்யாத ஹபாதும் உங்கள் உடலுக்கு 

கவளிஹய கபாருத்தப்பட்டிருக்கும் சக்தி நுட்பவிவசயின் இந்த 

அடுக்கு, அதாவது கபாிய கவளிப்புற சக்திப் பாவதகளின் 

அடுக்கு, உங்கள் உடவல பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தும் – இது 
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எல்லாஹம தானியங்கி தான். இரு விதங்களிலும் சுற்றுவதால் இது 

எதிர்ஹபாக்கிலும் சுற்றக் கூடியது. இவடயறாது சுற்றி உங்கள் 

சக்திப் பாவதகவள திறந்த வண்ணம் வவக்கிறது. 

ஆக, சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டம் திறப்பதன் இலக்கு என்ன? 

சுவர்க்கச் சுற்ஹறாட்டத்வத திறக்கச் கசய்வவதஹய சாதவனயின் 

ஹ ாக்கமாகக் ககாள்ள முடியாது. உங்கள் சுவர்க்கச் சுற்று 

திறக்கப்பட்டாலும் கூட அது ஒன்றும் கபாிய விஷயமில்வல 

என்ஹபன்  ான். ஒருவர் ஹமலும் சாதவனவயத் கதாடரும் ஹபாது 

சுவர்க்கச் சுற்றின் கசய்முவறயினால் ஒரு சக்திப்பாவதயின் 

வழிஹய நூற்றுக் கணக்கான சக்திப் பாவதகவளத் திறக்கவும் 

அதன் மூலம் உடலிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாவதகவளயும் 

திறக்கவும் இயலுகிறது. இவத  ாம் ஏற்கனஹவ ஆரம்பித்து 

விட்ஹடாம். ஹமற்ககாண்டு பயிலுவகயில் கபாிய சுவர்க்கச் 

சுற்றின் சுழற்சியில் சக்திப் பாவதககளல்லாம் ஒரு விரலின் 

பருமனுக்கு அகன்று உட்புறமும் விாிவவடவவதப் பார்க்கலாம். 

பாயும் சக்தி, ஆற்றல் மிக்கதாக இருப்பதால் சக்திப்கபருக்கு 

உருவான பின், பாவதகள் அகலமாகவும் பிரகாசமாகவும் ஆகி 

விடும். இதுவும் ஹபாதாது. சாதவன ஹபாதிய தரத்வத எப்ஹபாது 

அவடயும்? ஒருவாின் சக்தி அதிக வலுவுடனும் பிரகாசத்துடனும் 

கபருகி, நூற்றுக் கணக்கான சக்திப் பாவதகள் படிப்படியாக 

விாிவவடந்து ககாண்ஹட ஹபாக ஹவண்டும். இறுதியில், ஆயிரக் 

கணக்கான சக்திப் பாவதகள் எல்லாம் ஒன்றாக இவணந்து 

உடலில் சக்திப் பாவதகஹளா அல்லது அக்குபங்சர் வமயங்கஹளா 

எதுவுஹம இல்லாமலாகி விடும். அவவ எல்லாம் ஒன்றாகச் ஹசர்ந்த 

முழுவமஹய தான் உடல் என்றாகி விடும். இது தான் சக்திப் 

பாவதகவளத் திறப்பதன் இறுதியான இலக்கு. மனித உடல், உயர் 

சக்திப் கபாருளினால் முற்றிலும் உருமாற ஹவண்டும் என்பஹத 

அதன் இலக்கு. 

இந்த கட்டத்தில், ஒருவருவடய உடல் உயர்சக்திப் கபாருளால் 

அடிப்பவடயில் உருமாற்றம் கபறும். அதாவது, மூவுலக  ியதி 

சாதவனயில் அவர் மிக உயர்ந்த படி ிவலவய அவடந்து விட்டார் 
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எனலாம். மானிட ஊனுடல் தனது இறுதி எல்வலவய எட்டுமளவு 

பண்பட்டு விட்டது. இந்த சமயத்தில் ஹவகறாரு  ிவலயும் 

அனுபவமாகும். அது என்ன  ிவல? இந்த சாதகருக்கு மிகச் 

கசறிவான ஹகாங் வளர்ந்திருக்கும். ஒரு சாதாரண மனித உடவலப் 

பண்படுத்தும் ஹபாது அல்லது மூவுலக  ியதி சாதவனயின் ஹபாது, 

மானிடாின் உள்ளுவறயும் திறன்களாகிய அசாதாரண ஆற்றல் 

களும் மற்ற எல்லாமும் வளம் கபற்று வளரும். எனினும் சாதாரண 

மக்களிவடஹய சாதவன புாியும் ஹபாது கபரும்பாலானவவ பூட்டி 

வவக்கப் படும். அஹதாடு, அவருவடய ஹகாங் கம்பமும் மிக உயர 

வளரும், ஹகாங்கின் எல்லா வடிவங்களும் அந்த மாகபரும் 

வல்லவம ககாண்ட ஹகாங்கினால் ஹபராற்றலாக வலுவூட்டப் 

கபறும். ஆயினும் அவவகயல்லாம்  மது இந்த பாிமாணத்தில் 

மட்டுஹம கசயல்படும்.  மது இந்த சாதாரண ஊனுடலின் மூலம் 

பண்படுத்தப் பட்ட அசாதாரண ஆற்றல்களானபடியால் அவவ 

ஹவறு பாிமாணங்களில் கசயல்பட முடியாது. ஆனாலும் அவவ 

உரமிக்கவவ. ஹவறு பாிமாணங்களில், அந்தந்த பாிமாணங்களி 

லுள்ள இவ்வுடலின் படிமங்களில் கபருமளவு மாறுதல்கள் 

ஏற்படும். இந்த உடல்கள் வகிக்கும் விஷயங்கள் பாிமாணங்களின் 

ஒவ்கவாரு  ிவலயிலும் திடம் கபற்றவவயாகவும் பிரமிக்க 

வவப்பதாகவும் இருக்கும். சிலருக்கு உடல் முழுவதும் கண்களாக 

இருக்கும். அவர்களுவடய வியர்வவ துவாரங்ககளல்லாம் 

கண்களாகி இருக்கும். ஒருவரது பாிமாணத்தின் களம் முழுவதும் 

கண்களாகஹவ இருக்கும். இது கபௌத்த பிாிவிலிருந்து பண்படுத் 

திய ஹகாங் என்பதால் சிலருவடய உடகலங்கும் ஹபாதிசத்துவர் 

அல்லது புத்தருவடய பிம்பங்கள் விரவியிருக்கும். அத்துடன், பல 

ஜீவன்களும் கவளிப்படுவார்கள். 

இந்த சமயத்தில், “தவலக்கு ஹமல் மூன்று மலர்கள் கூடிய 

ஹதாற்றம்” என்ற  ிவல ஏற்படும். அது மிகத் கதளிவான, 

கண்கவரும் ஹதாற்றம். மிகக் கீழ்  ிவலயில் திவ்வியக் கண் 

திறந்திருப்பவர்களால் கூட அவதக் காண முடியும். தவலக்கு ஹமல் 

மூன்று மலர்கள் இருக்கும். அவற்றில் ஒன்று தாமவரப் பூ. ஆனால் 
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அது  ம் கபௌதிகப் பாிமாணத்தின் தாமவர அல்ல. மற்ற இரண்டு 

பூக்களும் கூட ஹவறு பாிமாணத்வதச் ஹசர்ந்தவவ. அவவ 

அற்புதமான எழிலுவடயவவ. தவலக்கு ஹமல் இந்த மூன்று 

பூக்களும் முவற வவத்துக் ககாண்டு சுற்றும். அவவ வலமாகவும் 

இடமாகவும் சுற்றும். ஒவ்கவாரு மலரும் தன்வனத் தாஹனயும் 

சுற்றும். ஒவ்கவாரு பூவிற்கும் ஒரு தண்டு, அந்தப் பூவின் 

விட்டத்தின் அளவு பருமனாக இருக்கும். இந்த மூன்று 

தண்டுகளும் வானத்வத எட்டும்படி உயரமானவவ. ஆனால் 

இவவ ஹகாங் கம்பங்கள் அல்ல. இவற்றின் வடிஹவ இதுதான், 

 ிகரற்ற அற்புதமான ஹதாற்றம் ககாண்டவவ.  ீங்கள் அவதப் 

பார்க்க முடிந்தால் அயர்ந்து விடுவீர்கள். ஒருவர் உண்முக 

சாதவனயில் இந்த  ிவலவய அவடந்ததும் அவருவடய உடல் 

கவண்ணிறமாய், தூய்வமயாய் இருக்கும், சருமம் கமன்வமயுடன் 

கவளுப்பாக இருக்கும். இந்த  ிவலயில் ஒருவர் மூவுலக  ியதி 

சாதவனயின் மிக உயர்ந்த வடிவத்வத எட்டியிருப்பார். எனினும் 

இது இறுதி முடிவு அல்ல. சாதகர் இன்னும் கதாடர்ந்து உண்முக 

சாதவன கசய்து முன்ஹனற ஹவண்டும். 

சாதவனயில் ஹமலும் முன்ஹனறும் ஹபாது, ‘தூய கவண்வம 

யுடல்’ (அல்லது படிக கவண்வமயுடல்)  ிவல எனப்படும், மூவுலக 

 ியதி சாதவனக்கும் மூவுலகு கடந்த  ியதி சாதவனக்கும் 

இவடப்பட்ட  ிவலக்கு சாதகர் வந்தவடவார். சாதவன மூலம் 

கபௌதிக உடவல பண்படுத்தி மூவுலக  ியதி சாதவனயின் உச்ச 

வடிவத்திற்கு எட்டுவது என்பது மானிட ஊனுடல் உச்ச 

வடிவத்திற்கு உருமாற்றம் அவடந்துள்ளவதஹய குறிக்கும். முழு 

உடலும் கமய்யாகஹவ இந்த வடிவவ அவடந்ததும் அது 

முற்றிலுஹம உயர்சக்திப் கபாருளால் ஆகியிருக்கும். இது ஏன் தூய 

கவண்வமயுடல் என்று அவழக்கப் படுகிறது? ஏகனனில் இந்த 

உடல் இப்ஹபாது முழுவமயான அதிக பட்ச தூய  ிவலவய 

அவடந்து விட்டது. திவ்வியக் கண்ணினால் இவதப் பார்க்கும் 

ஹபாது, உடல் முழுவதும் ஊடுருவக் கூடியதாக, ஒளிபுக வல்ல 

கண்ணாடி ஹபால இருக்கும். அவத  ீங்கள் பார்த்தால் அங்கு 
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எதுவுஹம இல்லாதது ஹபாலிருப்பது இந்த  ிவலவயக் காட்டும். 

சுருங்கச் கசான்னால் இது ஏற்கனஹவ புத்த உடலாக மாறி 

விட்டது. ஏகனன்றால் உயர் சக்திப் கபாருளால் ஆன இந்த உடல் 

 மது கபௌதிக உடலினின்று ஹவறு பட்டது. இந்தக் கட்டத்தில் 

எல்லா வவகயான அசாதாரண ஆற்றல்களும் இயற்வக மீறிய 

திறவமகளும் ஒட்டுகமாத்தமாக அகற்றப்பட்டு விடும். இப்ஹபாது 

அவற்றிற்கு எந்த ஹவவலயும் இல்லாததால், அவவ பயனற்றவவ 

என்பதால் ஓர் ஆழமான பாிமாணத்தில் அவவ புவதக்கப்பட்டு 

விடும். வருங்காலத்தில் ஒரு ாள்,  ீங்கள் சாதவனயில்  ிவறகவய்திய 

பிறகு, உங்களுவடய உண்முக சாதவனயின் பயணத்வத மறு 

பார்வவயிட்டு மதிப்பிட அவற்வற எடுத்துப் பார்க்கலாம். 

இப்ஹபாது இரண்ஹட விஷயங்கள் எஞ்சியிருக்கும், ஹகாங் கம்பம் 

இன்னமும் இருக்கும், அமர சிசு கபாிதாக வளர்ந்திருக்கும். இவவ 

மிக ஆழமான பாிமாணத்தில் இருக்கும், ஒரு சராசாி திவ்வியக் 

கண்  ிவலயிலுள்ளவரால் இவற்வறப் பார்க்க முடியாது. பார்க்க 

முடிவகதல்லாம் அவருவடய உடல், ஊடுருவும் தன்வமயுடன் 

இருப்பவதத் தான். 

தூய கவண்வமயுடல்  ிவல என்பது ஓர் இவட ிவல 

தானாவகயால் ஹமலும் சாதவனவயத் கதாடர்ந்து மூவுலகு கடந்த 

 ியதி சாதவன கசய்யத் கதாடங்க ஹவண்டும். புத்த உடவலப் 

பண்படுத்தும் சாதவன என்றும் இது வழங்கப்படும். சாதகரது முழு 

உடலும் ஹகாங் கினால் கதாகுக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்குள் 

அவருவடய ஷின்ஷிங் திடம் கபற்று விட்டிருக்கும். சாதகர் 

மீண்டும் சாதவனவயப் புதிதாகத் கதாடங்கி  டத்துவார். 

அசாதாரண ஆற்றல்கள் மறுபடியும் வளர்ந்து விடும். இப்ஹபாது 

அவவ அசாதாரண ஆற்றல்கள் என்று கசால்லப் படுவதில்வல. 

புத்த ஃபா வின் கதய்விக சக்திகள் என்று அவவ அவழக்கப்படும். 

எல்வலயற்ற வல்லவமஹயாடு அவவ எல்லா பாிமாணங்களிலும் 

கசயல் புாியும். வருங்காலத்தில்  ீங்கள் கதாடர்ந்து சாதவன 

புாியும் ஹபாது, உயர் ிவலகளில் எப்படி சாதவன கசய்ய 
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ஹவண்டும், உண்முக சாதவனயின் பல்ஹவறு படிவங்கள் எவவ 

என்பகதல்லாம் உங்களுக்ஹக எல்லாம் கதாியும். 

மிவகயார்வம் என்னும் பற்றுதல் 

மிவகயார்வம் என்கிற பற்றுதல் குறித்த பிரச்சிவன பற்றி  ான் 

இப்ஹபாது எடுத்துவரப்ஹபன். பலர் க டு ாட்களாக சீஹகாங் 

பயிற்சி கசய்திருப்பார்கள். சிலர் சாதவன எதுவும் கசய்யாமல், 

ஆனால் மானிட வாழ்க்வகயின் கபாருவளயும் உண்வமவயத் 

ஹதடி புாிந்து ககாள்வது பற்றியும் சிந்தித்தவாஹற இருப்பார்கள். 

 மது ஃபாலுன் தாஃபா பற்றிக் ஹகள்விப்பட்டவுடஹன அவர்கள், 

வாழ்வில் பல காலமாக விவட காண இயலாதிருந்த ஹகள்விகளுக் 

ககல்லாம் இங்கு தீர்வு இருப்பவதப் புாிந்து ககாள்வார்கள். 

மன ிவல சட்கடன்று உயர்  ிவலக்கு எட்டியிருப்பதால் அவர்கள் 

கிளர்ச்சியுறுவார்கள். இது  டக்கக் கூடியது தான். ஓர் உண்வம 

யான சாதகர் ஃபாலுன் தாஃபாவின் மகிவமவய உணர்ந்து 

ஹபாற்றுவார் என்பது எனக்குத் கதாியும். ஆனாலும் ஒரு பிரச்சிவன 

எழுகிறது. மானிட இயல்பின் கிளர்ச்சி காரணமாக, ஹதவவயில் 

லாமல் ஒரு மிவகயான ஆர்வம் மனிதருக்கு எழும். இதன் காரண 

மாக, தான் கசயல்படும் விதங்களில் அவர் விசித்திரமாக  டந்து 

ககாள்வார். சாதாரண சமுதாயத்தில் பிறருடன் பழகும் ஹபாது 

அல்லது சமூக விவகாரங்களில், இயல்புக்கு மாறாக  டந்து 

ககாள்வார். இவத ஏற்றுக் ககாள்ள முடியாது. 

 மது சாதவன மார்க்கத்தில் கபரும்பாலானவர்கள் சாதாரண 

மனித சமுதாயத்தினிவடஹய இருந்து ககாண்டு சாதவன கசய்ய 

ஹவண்டியிருக்கும். ஆகஹவ  ீங்கள் சாதாரண மனித சமூகத்தி 

லிருந்து விலகி  ிற்கக் கூடாது. கதளிவான மனதுடன்  ீங்கள் 

சாதவன கசய்ய ஹவண்டும். பிறருடனான கதாடர்பு இயல்பாக 

இருக்க ஹவண்டும். உங்களுவடய ஷின்ஷிங் தரம் உயர்ந்துள்ளது 

என்பதும் உங்கள் மனம் ஹ ர்வமயாக உள்ளது என்பதும் உண்வம 

தான். உங்கள் அகப்பண்வப  ீங்கள் ஹமம்படுத்திக் ககாள்வீர்கள், 

உங்கள்  ிவலவய உயர்த்திக் ககாள்வீர்கள், தவறு எதுவும் கசய்ய 
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மாட்டீர்கள்,  ல்லவற்வறஹய கசய்வீர்கள் – எல்லாம் சாிதான், 

இப்படித் தான் இருக்க ஹவண்டும். ஆனால் சிலர் விசித்திரமான 

மஹனாபாவவனயுடன் அல்லது எல்லாவற்வறயும் இந்த உலகத் 

தில் பார்த்தாயிற்று என்பது ஹபான்ற கபாியதனத்துடன்  டந்து 

ககாள்வார்கள். மற்றவருக்குப் புாியாத விதத்தில் ஹபசுவார்கள். 

இவதப் பார்த்த சிலர், “ஃபாலுன் தாஃபா பயிலும் ஒருவர் எப்படி 

இப்படியானார்? இவருக்கு ஏஹதா மன ிவல சாியாக இல்வல 

ஹபாலும்” என்று கசால்வார்கள். அப்படி எதுவும் இல்வல. இவர் 

மிகவும் கிளர்ச்சி அவடந்திருக்கிறார். அதனால் தான் பகுத்தறிவு 

இல்லாதவர் ஹபால் காணப்படுகிறார். அவனவரும் ஹயாசித்துப் 

பாருங்கள்: இது ஹபால்  ீங்கள்  டந்து ககாள்வதும் தவறு தான். 

 ீங்கள் ஒஹரயடியாக அந்த எல்வலக்குப் ஹபாய் விடுகிறீர்கள். 

அதுவும் ஒரு பற்றுதல் தாஹன. அந்தப் பற்றுதவலக் கவளந்து 

விட்டு எல்ஹலாவரயும் ஹபால் வாழ்ந்து ககாண்ஹட சாதவனயும் 

பயில ஹவண்டும். சாதாரண மக்களிவடஹய இருக்கும் ஹபாது 

 ீங்கள் உன்மத்தம் பிடித்தாற் ஹபால் இருந்தால் யாரும் உங்க 

ஹளாடு பழக மாட்டார்கள், எல்ஹலாரும் உங்களிடமிருந்து வில 

கிஹய இருப்பார்கள். உங்களுவடய ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்திக் 

ககாள்வதற்கான வாய்ப்வப யாரும் அளிக்க மாட்டார்கள். உங்கவள 

ஒரு சாதாரண  பராக  டத்தவும் மாட்டார்கள். இவ்வாறு  டப்பது 

சாியில்வல! எனஹவ, எல்ஹலாரும் இந்த விஷயத்தில் கவனம் 

கசலுத்தி சாியான முவறயில்  டந்து ககாள்ள ஹவண்டும். 

தன்வன மறந்த  ிவலயிஹலா ஏஹதா ஒரு ஹமான  ிவலயிஹலா 

உன்மத்தம் ககாண்டாற்ஹபாலஹவா எல்லாம் இருக்க அனுமதிக்கும் 

சாதாரண பயிற்சிகவளப் ஹபான்றதல்ல,  ம்முவடய சாதவன. 

 மது சாதவனப்படி  ீங்கள் முழு உணர்ஹவாடு உண்முக சாதவன 

கசய்ய ஹவண்டும். ஒருவர் எப்ஹபாதும், “லாவ்ஷு,  ான் கண்வண 

மூடிக் ககாண்டதுஹம என் உடல் தள்ளாட ஆரம்பிக்கிறது” 

என்கிறார். அப்படி ஆக ஹவண்டிய அவசியமில்வல என்கிஹறன். 

உங்களுவடய பிரதான உணர்வவ  ழுவ விட்டு விடும் பழக்கம் 

உங்களுக்கு இருக்கிறது. கண்வண மூடிக் ககாண்டதுஹம பிரதான 
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உணர்வவ விட்டு விடுவீர்கள், அதுவும் ஹபாய் விடுகிறது. இதுஹவ 

உங்களுக்குப் பழகி விட்டது. இங்ஹக உட்கார்ந்திருக்கும் ஹபாது 

ஏன் உங்கள் உடல் ஆடவில்வல? கண்கள் திறந்திருக்கும் ஹபாது 

 ிவலயாக உட்கார்ந்திருக்கத் கதாியும்ஹபாது கண்வண சற்று 

மூடிக் ககாண்டால் உடல் அவசந்தாடத் கதாடங்கி விடுமா? 

இல்லஹவ இல்வல. சீஹகாங் பயிற்சி இப்படித் தான் இருக்க 

ஹவண்டும் என்று ஒரு மனப்பதிவு உங்களுக்கு உருவாகி விட்டது. 

கண்வண மூடிக் ககாண்டதும் எங்கு இருக்கிஹறாம் என்பஹத 

கதாியாமல் மவறந்து விடுவீர்கள். உங்களுவடய பிரதான 

உணர்வு எப்ஹபாதும் உணர்ஹவாடு இருக்க ஹவண்டும் என்று  ாம் 

கசால்லியிருக்கிஹறாம், ஏகனன்றால்  மது சாதவன உங்கள் சுய 

உணர்வவத் தான் பண்படுத்துகிறது, மனதில் முழு உணர்ஹவாடு 

 ீங்கள் முன்ஹனற ஹவண்டும்.  மக்கும் தியானப் பயிற்சி ஒன்று 

இருக்கிறது, எவ்வாறு அவத பயிலுகிஹறாம்? இது தான்  ாம் 

ஹகாருவது:  ீங்கள் எவ்வளவு ஆழமாக தியானம் கசய்தாலும் 

சாிஹய,  ாம் சாதவன கசய்கிஹறாம் என்கிற பிரக்வஞ உங்களுக்கு 

இருக்க ஹவண்டும். எவதயுஹம உணராத ஒரு ஹமான  ிவலயில் 

இருப்பது ஒருஹபாதும் அனுமதிக்கப் படுவதில்வல. பின்,  மக்கு 

ஏற்படும் தனித்துவ  ிவல என்ன? தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் 

ஹபாது முட்வடஹயாட்டுக்குள் கபாதிந்திருப்பது ஹபான்ற சுகமான, 

அற்புதமானஹதார் உணர்ச்சி ஏற்பட ஹவண்டும். பயிற்சியில் ஈடு 

பட்டிருக்கும் உணர்வு இருந்து ககாண்டிருக்கும்; ஆனால் உங்கள் 

முழு உடவலயும் அவசக்க முடியாமலிருப்பவத அறிய முடியும். 

 மது சாதவனயில் இப்படித் தான்  ிகழ ஹவண்டும். ஹவகறாரு 

 ிவலயும் உண்டு: தியானத்தில் ஒருவர் அமர்ந்த சிறிது ஹ ரத்தில் 

தன் கால்கள் காணாமல் ஹபாய் விட்டது ஹபால் ஹதான்றும். எங்ஹக 

ஹபாயிற்று என்று கதாியாது: உடம்பும் கூட அது ஹபால் ஹபாய் 

விடும்: புஜங்களும் ஹபாய் விடும்: வககளும் ஹபாய் விடும் – தவல 

மட்டுஹம எஞ்சியிருக்கும். கதாடர்ந்து தியானம் கசய்து ககாண்ஹட 

ஹபாகும் ஹபாது, தவலயும் ஹபாய் விட்டது கதாியும். பயிற்சி கசய்து 

ககாண்டிருக்கிஹறாம் என்ற சிறிய  ிவனஹவாடு மனம் மட்டுஹம 
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எஞ்சியிருக்கும். இந்த  ிவலவய அவடந்து விட்டாஹல ஹபாதுமா 

னது. இது ஏன்? இந்த  ிவலயில் ஒருவர் சாதவன கசய்யும் ஹபாது 

உடல் பூரணமாக உருமாற்றமவடயும். இதுதான் ஒருவர் அவடயக் 

கூடிய உச்ச பட்ச  ிவல. ஆக, இத்தவகய சாந்த  ிவலவய சாதகர் 

அவடயப் கபற ஹவண்டும் என்கிஹறாம். ஆனால், தூங்கி விழஹவா, 

உணர்வு மழுங்கஹவா கூடாது. இல்வலகயனில்  ன்வமகவள 

யாருக்ஹகா விட்டுக் ககாடுத்து விடுவீர்கள். 

சாதாரண மக்களிவடஹய இருக்வகயில் விசித்திரமாக  டந்து 

ககாள்ளஹவ கூடாது என்பதில்  மது சாதகர்கள் தீர்மானமாக 

இருக்க ஹவண்டும். அவர்களிவடஹய ஒரு ஹமாசமான எடுத்துக் 

காட்டாக  ீங்கள் இருந்தால், “ஃபாலுன் தாஃபா பயிலுகிறவர்கள் 

ஏன் இப்படி  டந்து ககாள்கிறார்கள்?” என்பார்கள். இது ஃபாலுன் 

தாஃபாவின் ககௌரவத்துக்கு இழுக்கு ஏற்படுத்தும். ஆகஹவ இதில் 

கவனம் ஹதவவ. மற்ற விஷயங்களிலும், சாதவன பயிலும் 

காலத்தில் மிவகயார்வம் என்னும் பற்றுதலுக்கு ஆளாகி விடக் 

கூடாது என்று கண்டிப்பாக இருக்க ஹவண்டும். இந்த மனப் 

ஹபாக்வக தீய சக்திகள் தமக்கு சாதகமாக்கிக் ககாண்டு விடும். 

ஹபச்வசப் பண்படுத்துதல் 

கடந்த காலத்தில் மதங்கள் ஹபச்வசப் பண்படுத்த வலியுறுத்தின. 

ஆனால் மதங்களால் குறிப்பிடப்பட்ட ஹபச்சுப் பண்பாடு, துறவறம் 

பூண்ட பயிற்சியாளர்களுக்ஹக, வாய் திறந்து ஹபச முவனயாத 

புத்த, டாவ் துறவிகளுக்காகஹவ ஏற்பட்டது. அவர்ககளல்லாம் 

துறவு ஹமற்ககாண்டபடியால் மானிடப் பற்றுதல்கவளகயல்லாம் 

கபருமளவில் துறப்பதில் முவனய ஹவண்டியிருந்தது. மனதினால் 

 ிவனப்பது கூட கர்மம் என்று அவர்கள்  ம்பினார்கள். கர்மத்வத 

‘ ல்ல கர்மம்’ என்றும் ‘பாப கர்மம்’ என்றும் மதங்கள் பாகுபாடு 

கசய்தன. கபௌத்த பிாிவு ஹபாதித்த சூனிய வாதமாயினும் சாி, 

டாவ் பிாிவு கற்பித்த இன்வம வாதமாயினும் சாி, கர்மத்வத, அது 

 ல்ல கர்மமாயினும் சாி, பாப கர்மமாயினும் சாி, உண்டாக்க 

லாகாது என விதித்தன. விஷயங்களுக்கிவடஹய உள்ள கர்மம் 
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சார்ந்த கதாடர்வப பார்க்க முடியாததால், அதாவது, ஒரு விஷயம் 

 ல்லதா, ககட்டதா என்றறிய அதனுவடய கார்மிகத் கதாடர்பும் 

கதாிய ஹவண்டியுள்ளதால், அவர்கள் எதுவும் கசய்யாமலிருப்பஹத 

உசிதம் என்று கருதினர். உயர் ிவலகவள எட்டாத ஒரு சராசாி 

சாதகரால் இவற்வறப் பார்க்க இயலாததால், கவளிப்பார்வவக்கு 

 ல்லது ஹபால் ஹதான்றும் காாியம், கசய்து முடித்ததும் தவறு 

என்று கதாிய வந்தால் என்ன கசய்வது என்று அவர் கவவல 

ககாண்டார். எனஹவ அவர் வூஹவ என்ற சஞ்சலமற்ற  ிவலவய 

கவடப்பிடித்து, கர்மத்வத உண்டாக்காமலிருக்கும் கபாருட்டு 

எதுவுஹம கசய்யாமலிருப்பது ஹமல் என்று எண்ணினார். 

ஏகனனில் கர்மம் ஏற்பட்டு விட்டால் அவத அழிக்க ஹவண்டும், 

அதற்காக துன்பங்கவள அனுபவிக்க ஹவண்டும். உதாரணமாக, 

 மது சாதகர்கள் எந்தக் கட்டத்தில் ஞானஹபாதம் கபற ஹவண்டு 

கமன்பது முன்னதாகஹவ  ிர்ணயிக்கப்பட்டு விட்டது,  ீங்கள் 

இவடயில் ஹதவவயில்லாமல் எவதஹயனும் புகுத்தி விட்டால் அது 

உங்களுவடய சாதவன முழுவதிலும் இன்னல்கவள விவளவிக்கும். 

அதனால் தான் சாதகர்கள் வூஹவ என்னும்  ிவலவயக் கவடப் 

பிடிக்கிறார்கள். 

கபௌத்த பிாிவில், ஹபச்வசப் பண்படுத்த ஹவண்டியது அவசி 

யம். அதாவது, வாய்ப்ஹபச்வச மனதின் எண்ணம் கட்டுப்படுத்து 

கிறது. ஒருவருவடய எண்ணத்திற்கு அதற்ஹகற்ப ஹ ாக்கங்கள் 

உண்டு. ஒருவருவடய மனம் எவதஹயனும் சற்று  ிவனக்க 

விரும்பினாஹலா, எவதஹயனும் கவளியிட விரும்பினாஹலா அல்லது 

புலன்கவள இயக்க விரும்பினாஹலா அது சாதாரண மக்களின் ஒரு 

பற்றுதலாகி விடும். உதாரணமாக, மக்களிவடஹய சச்சரவுகள் 

மூளுகின்றன. “ ீ  ல்லவன், அவன் அப்படியில்வல” என்ஹறா, 

“உன்னுவடய சாதவன  ன்றாக இருக்கிறது, அவனுவடயது 

அப்படியல்ல” என்ஹறா ஹபச்சு எழும். இவவகயல்லாஹம சச்சரவு 

கள் தான். கபாதுவாக  டப்பவதக் கூறுஹவாம், “ ான் இவதஹயா 

அல்லது ஹவகறான்வறஹயா கசய்ய விரும்புகிஹறன்” என்ஹறா 

“இந்த விஷயம் இப்படித்தான்  டக்க ஹவண்டும், அல்லது அப்படித் 
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தான்  டக்க ஹவண்டும்” என்று ஹபச்சு வார்த்வத  ிகழ்கிறது. 

இதனால் ஹ ாக்கமின்றிஹய யாஹரனும் புண்படக் கூடும். பரஸ்பரம் 

எழுகின்ற முரண்பாடுகள் மிகவும் சிக்கலானவவ. அதன் விவள 

வாக தன்வனயறியாமல் ஒருவர் கர்மத்வத உண்டாக்கக் கூடும், 

ஆகஹவ, எதுவுஹம ஹபசாமல் வாவய மூடிக் ககாண்டிருப்பவதஹய 

ஒருவர் விரும்பலாம். கடந்த காலத்தில் மதங்கள் ஹபச்வசப் 

பண்படுத்துவதில் தீவிரமாயிருந்தன, ஆகஹவ தான் அவவ இந்த 

வழிவய ஹபாதித்தன. 

கபரும்பான்வமயான  மது ஃபாலுன் தாஃபா சாதகர்கள் 

(ஆலயங்களில்  ியமனம் கசய்யப்பட்டவர்கவளத் தவிர) சாதாரண 

மக்களிவடஹய தான் சாதவன கசய்கிறார்கள். எனஹவ சாதாரண 

மானிட சமுதாயத்தில் இயல்பான சாதாரண வாழ்க்வக  டத்து 

வவதஹயா சமுதாயத்தில் கலந்து பழகுவவதஹயா அவர்களால் 

தவிர்க்க முடியாது. ஒவ்கவாருவருக்கும் உத்திஹயாகம் ஒன்று 

இருக்கும், அவத அவர்கள்  ன்றாகவும் கசய்ய ஹவண்டும். 

சிலருக்குப் ஹபச்ஹச கதாழிலாக இருக்கும். அது ஒரு முரண்பாடா? 

இல்வல, அது முரண்பாடு ஆகாது. ஏன் ஆகாது?  ாம் கூறும் 

ஹபச்சுப் பண்பாடு மற்றவர்களுவடயதினின்றும் ஹவறுபட்டது. 

சாதவன மார்க்கங்களில் ஹவறுபாடு இருப்பதால் அவற்றின் 

ஹதவவகளும் ஹவறுபடும். சர்ச்வசவய எழுப்பக் கூடிய எவதயும் 

ஹபசாமல், கபாருத்தமற்ற எவதயும் கசால்லாமல், சாதகர்களின் 

ஷின்ஷிங் தரத்திற்ஹகற்ப  ாகமல்ஹலாரும் ஹபச ஹவண்டும். எவதப் 

ஹபசலாம் எவதப் ஹபசக் கூடாது என்பவத  ிர்ணயிக்க, சாதகர்கள், 

ஃபாவின் தரத்திற்கு தகுந்தபடி தம்வம சீராக்கிக் ககாண்டு ஹபச 

ஹவண்டும். ஃபாவுக்கு ஏற்ப சாதகர்களுக்கான ஷின்ஷிங் தரத் 

துடன் இவசந்திருந்தால்  ாம் கசால்வது எதுவும் பிரச்சிவனவய 

எழுப்பாது. அதுவுமன்றி,  ாம் ஃபாவவப் பரப்ப ஹவண்டியுள்ளது, 

ஃபா பற்றிப் ஹபச ஹவண்டியுள்ளது. ஆகஹவ ஹபசாமல் இருக்க 

முடியாது. ஹபச்வசப் பண்படுத்துவவதக் குறித்து  ாம் ஹபாதிப் 

பவவ இவவஹய: தனது ககௌரவத்வதத் தாங்கிப் பிடிக்கும் ஹபச்சு, 

சாதாரண மக்களிவடஹய வகவிட முடியாத சுய ஆதாயங்கள் 
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சார்ந்த ஹபச்சு, சாதகர்கள் சமுதாயத்தில் கசய்ய ஹவண்டிய ஹவவல 

களுக்குப் கபாருத்தமில்லாத ஹபச்சு, ஒஹர சாதவன மார்க்கத் 

திலுள்ள சாதகர்கள் தங்களிவடஹய ஹபசும் அர்த்தமற்ற வம்புப் 

ஹபச்சுகள், கபருவமவய சாற்றும் பற்றுதலால் விவளயும் ஹபச்சு, 

ஹகள்விப்பட்ட கசய்திகவளஹயா வதந்திகவளஹயா பரப்புதல், 

தான் கிளர்ச்சியவடந்த சமூக  டவடிக்வககள் பற்றி விவாதித்தல் – 

இவவகயல்லாம் சாதாரண மக்களின் பற்றுதல்கள் என்பது என் 

கருத்து. ஹமஹல கசான்ன விஷயங்களில் எல்லாம்  ாம் என்ன 

ஹபசுகிஹறாம் என்று கவனிக்க ஹவண்டும். இது தான்  ாம் 

கசால்லும் ஹபச்சு  ியமம். கடந்த காலத்தில் துறவிககளல்லாம் 

இவற்வறத் தீவிரமாகக் கருதினர். ஏகனன்றால் எவதஹயனும் 

 ிவனக்கத் கதாடங்கியவுடன் ஒருவர் கர்மத்வத உண்டாக்கி 

விடுகிறார். எனஹவ, அவர்கள் உடல், ஹபச்சு மற்றும் மனம் 

ஆகியவற்வற ஒருங்ஹக பண்படுத்துகிறார்கள். தீய கசயல் எதுவும் 

கசய்யலாகாது என்பது உடலுக்கான  ியமம், ஹபசக் கூடாது 

என்பது ஹபச்சுக்கான  ியமம், எவதயும்  ிவனக்கஹவ கூடாது 

என்பது மனதிற்கான  ியமம். சாதவனக்காக ஆலயங்களில் 

ஹசர்ந்தவர்களுக்கு கடந்த காலத்தில் இத்தவகய கடும் விதி 

முவறகள் இருந்தன.  ாம் சாதகாின் ஷின்ஷிங் தரத்தின் படி 

 டந்து ககாள்ள ஹவண்டும். எவதச் கசால்ல ஹவண்டும், எவதச் 

கசால்லக் கூடாது என்பவத சாியாகக் கிரகித்துக் ககாண்டால் 

ஹபாதுமானது. 
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ஹபருவர ஒன்பது 

சீஹகாங்கும் உடற்பயிற்சிகளும் 

சாதாரண  ிவலயில், உடற்பயிற்சிஹயாடு ஹ ரடியாக சம்பந்தப் 

பட்டது சீஹகாங் என்று சரளமாக மக்கள் கருதுகிறார்கள். ஒரு கீழ் 

 ிவலயில் சீஹகாங்கும் சாதாரண உடற்பயிற்சியும் உடல் ஆஹராக் 

கியத்வதத் தரும் விஷயத்தில் ஒன்றாகஹவ தான் ஹதான்றும். 

ஆனால் சீஹகாங் பயிற்சியின் தனிப்பட்ட வழிமுவறகளும் அதன் 

அணுகுமுவறகளும் சாதாரண உடற் பயிற்சியினின்றும் கவகுவாக 

மாறுபட்டவவ. சாதாரண உடற்பயிற்சி மூலம் ஆஹராக்கியமான 

உடவலப் கபற ஹவண்டுமானால், அதிகப்படியான பயிற்சி கசய்ய 

ஹவண்டும், பயிற்சிவயயும் தீவிரப்படுத்த ஹவண்டும். சீஹகாங் 

பயிற்சி அதற்கு ஹ ர்மாறானது. அதில் அவசவுகள் கிவடயாது. 

அப்படிஹய அவசவுகள் இருந்தாலும் அவவ மிக கமன்வமயாகவும், 

கமதுவாகவும், வவளவுகள் ககாண்டதாகவும் இருக்கும். அத்துடன் 

கூட, அவசவற்று  ிவலத்தபடி இருக்க ஹவண்டியிருக்கும். 

இவ்வாறு அது சாதாரண உடற்பயிற்சிகளினின்றும் தன்வமயில் 

கபாிதும் மாறுபட்டது. உயர் ிவல கண்ஹணாக்கில், சிகிச்வச 

அளிப்பவதயும் உடல்  லம் ஹபணுவவதயும் கசய்வஹதாடு சீஹகாங் 

 ின்று விடுவதில்வல, அது உயர் ிவலக்கான விஷயங்கவளயும் 

ஆழ்ந்த உள்ளடக்கங்கவளயும் ககாண்டது. சாதாரண மக்களின் 

 ிவலயில் சிதறிக் கிடக்கும் அற்ப விஷயங்களின் திரட்டு அல்ல 

சீஹகாங். அசாதாரணமானது, அது. கவவ்ஹவறு  ிவலகளில் கவவ் 

ஹவறு கவளிப்பாடுகவளக் ககாண்டது. சாதாரண மனித  ிவலகவள 

கயல்லாம் கடந்து  ிற்பது அது. 

உடற்பயிற்சிகளின் இயல்பினின்றும் அது கவகுவாக மாறு 

பட்டது. ஒரு தடகள வீராின் உடல் இன்வறய  வீன ஹபாட்டி 

யுலகிற்கு ஏற்றவாறு ஈடு ககாடுக்க, ஆயத்தமாக இருக்க ஹவண்டு 

மானால் உடற்பயிற்சியின் அளவவ அதிகாிக்க ஹவண்டும். அவர் 
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தம் உடவல எப்ஹபாதும் முதல்தரமான கட்டவமப்பில் வவத்தி 

ருக்க ஹவண்டும். இதற்கு உடலின் இரத்த ஓட்டத்வத சீராக 

வவத்திருக்கவும், தம் உடலின் வளர்சிவத மாற்றம் (metabolism) 

வலுவாக இருக்கும்படியும் அதிகப்படியான பயிற்சி ஹமற்ககாள்ள 

ஹவண்டும்; எப்ஹபாதும் உடவல ஹமம்படுத்தியவாஹற இருக்க 

ஹவண்டும். வளர்சிவத மாற்றத்வத வலுப்கபறச் கசய்வது எதற் 

காக? ஏகனனில் ஒரு தடகள வீராின் உடல் எப்ஹபாதும் ஹபாட்டிக்கு 

ஈடு ககாடுக்கும் வண்ணம் ஹமம்பட்ட, சிறந்த அவமப்பில் இருக்க 

ஹவண்டும். மானிட உடல் எண்ணற்ற உயிரணுக்களால் ஆனது. 

இந்த உயிரணுக்களின் இயங்கு முவற ஓர் ஒழுங்கின் படி  வட 

கபறுகிறது. அதாவது, புதிதாகப் பிாிந்த உயிரணு மிகவும் உயிர்த் 

துடிப்புடன் இருக்கும். அது வளர்ச்சியின் ஏறுமுகத்தில் இருக்கும். 

ஒரு குறிப்பிட்ட எல்வலவய அவடந்த பின் ஹமற்ககாண்டு வளர 

முடியாமல் இறங்கு முகத்தில் கசன்று சிவதயும். அதன் பிறகு புதிய 

உயிரணு அதன் இடத்வத பிடித்துக் ககாள்ளும். உதாரணத்துக்கு, 

ஒரு ாளின் பன்னிரண்டு மணி ஹ ரக் கணக்வக எடுத்துக் ககாள் 

ஹவாம். ஓர் உயிரணு காவல ஆறு மணிக்குப் பிாிகிறது. அப்ஹபாது 

அது வளர்ச்சியின் ஏறுமுகத்தில் இருக்கும். காவல 8, 9, 10 

மணிவய அவடயும் ஹபாது  ல்ல வளர்ச்சிப் பருவத்தில் இருக்கும். 

மதிய ஹவவளவய க ருங்கும் ஹபாது அதன் வளர்ச்சி முழுவம 

அவடந்து இறங்குமுகமாக வரத் கதாடங்குகிறது. இந்த  கட்டத்தில் 

அதற்கு இன்னமும் பாதி உயிர் வாழ்க்வக எஞ்சியிருக்கும். 

ஆனால் மிகுந்துள்ள இந்த அவர உயிர், ஒரு தடகள வீராின் 

ஹபாட்டி  ிவலக்கு உதவாது. 

இதற்கு என்ன கசய்யலாம்? பயிற்சிவயத் தீவிரமாக்கி இரத்த 

ஓட்டத்வத அதிகாிக்க ஹவண்டும். அப்ஹபாது, புதிதாகப் பிாியும் 

உயிரணு பவழய உயிரணுவுக்கு மாற்றாக இடம் கபறும். இதுதான் 

அதற்கு வழி. இதன் காரணமாக, அந்தப் பவழய உயிரணுவின் 

வாழ் ாள் முடியுமுன்னஹர, அல்லது அவர உயிர் எஞ்சியிருக்கும் 

ஹபாஹத, அதன் இடத்வதப் புதிய உயிரணு எடுத்துக் ககாண்டு 

விடும். தடகள வீராின் உடல் வலிவமயுடன் ஹமம்பட்ட  ிவலயில் 
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இருக்கும். ஆனால் மனித உயிரணுக்கள் இப்படிஹய என்கறன்றும் 

வளர்ந்து ககாண்டிருக்க முடியாது, ஏகனனில் உயிரணுப் பிாிவுகள் 

கணக்கற்றவவ அல்ல. ஒரு மனிதனின் உயிரணு அவனது 

வாழ் ாளில் நூறு முவற பிாிகிறது என்று வவத்துக் ககாள்ஹவாம். 

( வடமுவறயில் அவவ ஹகாடி முவற பிாியலாம்.) அவனுவடய 

ஆயுள் நூறு ஆண்டுகள்  ீடிக்கும் என்று வவத்துக் ககாள்ஹவாம். 

ஆனால் இப்ஹபாது அந்த உயிரணுவின் வாழ் ாள் பாதியிஹலஹய 

முடிந்து விட்டதால் அவன் ஐம்பது ஆண்டுகள் தான் வாழ்வான். 

ஆனால் விவளயாட்டு வீரர்களின் வாழ்க்வகயில் அப்படிகயாரு 

கபாிய பிரச்சிவன கதன்படவில்வல. ஏகனனில் அவர்கள் முப்பது 

வயதிற்குள்ளாகஹவ ஓய்வு கபற்று விட ஹவண்டியதாக உள்ளது. 

குறிப்பாக, இப்ஹபாது ஹபாட்டிக்கான தகுதிகள் மிக உயர்ந்து 

விட்டதால் ஓய்வு கபற்ற விவளயாட்டு வீரர்களின் எண்ணிக்வக 

அதிகமாகி விட்டது. அவர்கள் ஓய்வு கபற்ற பின் மீண்டும் சாதா 

ரண வாழ்க்வக  டத்துவதால் கபாிய பாதிப்பு எதுவும் ஏற்படுவ 

தில்வல. இந்த  ிகழ்முவறயின் விளக்கம் இதுதான். சாதாரண 

உடற்பயிற்சி உடவல ஆஹராக்கியமாக வவத்திருக்கும், ஆனால் 

அது ஆயுவள குவறத்து விடும். ஒரு விவளயாட்டு வீரர், குமரப் 

பருவத்தில் இருபதுக்கு ஹமற்பட்டவர் ஹபாலவும், ஒருவரது 

இருபதுகளில் முப்பவதத் தாண்டியவர் ஹபால் ஹதாற்றமளிப்பார். 

அவர் வயதுக்கு மீறிய முதிர்ச்சியுடன் காணப்படுவது சகஜம். 

இருகூறாக அலசிப் பார்த்தால் சாதகம் இருக்குமிடத்தில் பாதகமும் 

இருக்கிறது. இவ்வாறு தான்  வடகபற்று வருகிறது. 

சீஹகாங் சாதவன உடற்பயிற்சிக்கு முற்றிலும் ஹ ர்மாறானது. 

அதில் கடினமான அவசவுகள் எதுவும் கிவடயாது. உடலவசவுகள் 

இருந்தாலும் அவவ கமன்வமயாக, கமதுவாக, வவளவுகளுடன் 

இருக்கும். அத்தவகய மிருதுவான, கமதுவான அவசவுகஹள சலன 

மற்ற அல்லது அவசவற்ற  ிவலக்கு ககாண்டு கசல்லும். சில 

பயிற்சிகளில் தியானத்தில் அமரும் ஹபாது ஹமான  ிவலயில் 

அவசவற்று இருக்க ஹவண்டுகமன்று உங்களுக்குத் கதாியும். 

அப்ஹபாது இதயத்துடிப்பு மற்றும் இரத்த ஓட்டமும் கூட 
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தாமதமாகஹவ  டக்கும்.  ாட்கணக்கில்  ீாில் அமர்ந்து ககாண் 

டும்,  ிலத்தில் புவதயுண்டு இருந்தவாறும் ஹமான  ிவலயில் 

இருக்கும் ஹயாகிகள் இந்தியாவில் உண்டு. அவர்களால் தம் 

இதயத் துடிப்வபஹய கட்டுப்படுத்த இயலும். ஒருவாின் உயிரணு 

ஒரு  ாவளக்கு ஒருமுவற பிாியுமானால் ஒரு சாதகாின் உயிரணு, 

இரண்டு  ாட்களுக்கு ஒருமுவற, வாரத்துக்கு ஒருமுவற அல்லது 

இரண்டு வாரத்துக்கு ஒருமுவற அல்லது அதற்கு ஹமலும்  ீண்ட 

 ாட்களுக்கு ஒருமுவற மட்டுஹம பிாியும் வண்ணம்,  ீடிக்கச் 

கசய்யும் திறன் அவர்களுக்கு உண்டு. இவ்வாறு தம் ஆயுவள 

அவர்  ீடித்துக் ககாண்டு விடுகிறார். இது உடவலப் பண்படுத் 

தாமல் மனவத மட்டுஹம பண்படுத்தும் சாதவன முவறகவளப் 

பின்பற்றுவர்கவளஹய குறிக்கும். ஏகனனில் இந்தத் திறவன 

அவடந்து தம் வாழ் ாவள  ீட்டிக் ககாள்ள அவர்களாலும் 

முடியும். “ஒருவாின் வாழ்க்வக அல்லது ஆயுள் தான் முன்னஹர 

 ிர்ணயிக்கப் பட்டு விடுகிறஹத, உடவலப் பண்படுத்தாமல் எப்படி 

ஒருவரால் தம் ஆயுவள  ீடிக்கச் கசய்ய முடியும்?” என்று சிலர் 

 ிவனக்கலாம். உண்வமஹய. ஆனால், சாதகாின் படி ிவல மூவுல 

கங்கவளயும் கடந்து கசல்ல முடியுமானால் அவராலும் தம் 

ஆயுவள  ீடித்துக் ககாள்ள முடியும். ஆனால் கவளிப் பார்வவக்கு 

அவர் வயது முதிர்ந்தவராகக் காணப்படுவார். 

உடவலப் பண்படுத்தும் கமய்யான சாதவன, உயர்சக்திப் 

கபாருவள இவடயறாது சாதகாின் உடலிலுள்ள உயிரணுக்களில் 

ஹசகாித்து அதன் அடர்த்திவய இவடயறாது அதிகாித்து படிப் 

படியாக சாதாரண மனித உயிரணுக்கவளக் கட்டுப்படுத்தி, கமல்ல 

கமல்ல அவற்வற அகற்றி, புதிய கபாருண்வமவய அங்ஹக இடம் 

கபறச் கசய்யும். இதற்குள் அவருவடய உடலின் அடிப்பவடப் 

பண்ஹப மாறியிருக்கும். இனி அவர் என்றும் இளவமஹயாடு 

இருப்பார். எனினும் இது  டந்து முடிய கவகு காலம் பிடிக்கும். 

படிப்படியாகத்தான் மாறுதல்  ிகழும். சாதகர் தியாகங்கள் பல 

புாிய ஹவண்டியிருக்கும். மனதாலும் உடலாலும் தன்வன பதப் 

படுத்திக் ககாள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. மற்றவருடன் ஷின்ஷிங் 
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ஹபாராட்டம்  டக்கும் ஹபாது ஒருவரால் அவமதி காக்க முடியுமா? 

தன்னலம் சார்ந்த, கசாந்த ஆதாயம் சார்ந்தவற்றுக்கு ஊறு விவள 

யும் ஹபாது பாதிப்பின்றி இருக்க முடியுமா? இகதல்லாம் மிகவும் 

கடினம். ஆகஹவ ஒருவர் விரும்பியபடி அவடயக் கூடிய இலக்கு 

அல்ல இது. ஒருவாின் ஷின்ஷிங் தகுதியும், ’கட’ வின் அளவும் 

முன்ஹனறிய பிறஹக இந்த இலக்வக எட்ட முடியும். 

சீஹகாங் சாதவன, சாதாரண உடற்பயிற்சி ஹபான்றஹத என்று 

பலர்  ிவனத்துக் ககாண்டிருக்கிறார்கள். இரண்டிற்குமிவடயி 

லுள்ள ஹவறுபாடு மிகப் கபாியது; இரண்டும் ஒன்ஹற அல்ல. 

சிகிச்வசக்காகவும் உடல்  லம் ஹபணுவதற்காகவும் கீழ் ிவலயில் 

கசய்யப்படும் சீ–சக்திப் பயிற்சி மட்டுஹம சாதாரண உடற்பயிற் 

சிக்கு ஒப்பாகலாம். உயர் ிவலகளிஹலா அவவ முற்றிலும் ஹவறா 

னவவ. சீஹகாங் சாதவனயில் கசய்யப்படும் உடல் சுத்தீகாிப்பு ஒரு 

காரணத்துடன் கசய்யப்படுகிறது. ஹமலும் சாதகர்கள் சாதாரண 

மனிதர்களின் விதிமுவறகவள பின்பற்றாமல் உயர் ிவலக்கான 

ககாள்வககவளப் பின்பற்றி அதற்ஹகற்பஹவ  டந்து ககாள்ள 

ஹவண்டும். சாதாரண உடற்பயிற்சிஹயா சாமானியருக்ஹக உகந்தது. 

மன முவனப்பு 

மன முவனப்பு என்பது  மது மானிட மனத்தின் கசயல்பாடுகவளத் 

தான் குறிக்கிறது. சாதகர்களின் சமூகத்தில், மூவளயில் இயங்கும் 

மனச் கசயல்பாடுகள் எவ்வாறு எடுத்துக் ககாள்ளப் படுகின்றன? 

(மன முவனப்பின்) மானிடச் சிந்தவனயின் பல்ஹவறு வடிவங் 

கவள சாதகர் சமூகம் எப்படி ஹ ாக்குகிறது? அவவ எவ்வாறு 

கவளிப்படுகின்றன?  வீன மருத்துவம், மனித மூவளயின் மீதான 

ஆராய்ச்சியில் பல ஹகள்விகளுக்கு இன்னமும் தீர்வு காணவில்வல. 

ஏகனன்றால்  ம் உடலின் கவளிப்புறத்வத ஆராய்வது ஹபால் 

அது அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆழ்ந்த  ிவலகளில், கவவ்ஹவறு பாிமா 

ணங்கள் கவவ்ஹவறு விதமாகப் பங்காற்றுகின்றன. சில சீஹகாங் 

ஆசான்கள் விவாிப்பது ஹபால் இவவ இல்வல. சில சீஹகாங் 

ஆசான்களுக்கு என்ன  டக்கிறது என்று அவர்களுக்ஹக கதாியாது. 
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அவர்களால் அவத கதளிவு படுத்தவும் முடியாது. தங்கள் மனவத 

உபஹயாகித்து ஓர் எண்ணத்வத வளர்த்து விட்டால் எவதயும் 

கசய்து விடலாம் என்று அவர்கள்  ிவனக்கிறார்கள். தங்களுவடய 

சிந்தவனயினால் அல்லது மன முவனப்பினால் தான் அவற்வற 

சாதிக்கிஹறாம் என்று அவர்கள்  ிவனக்கிறார்கள். உண்வமயில், 

அவர்களுவடய மன முவனப்பினால் அவவ கசய்யப் படுவதில்வல. 

முதலில், எண்ணங்களின் ஹதாற்றுவாய் பற்றிப் ஹபசுஹவாம். 

பண்வடய சீனாவில் “இதய சிந்தவன” என்கறாரு கசாற்கதாடர் 

உண்டு. இதய சிந்தவன என்று கூறப்பட்டது ஏன்? பண்வடய சீன 

அறிவியல் கவகுவாக முன்ஹனற்றமவடந்திருந்தது. ஏகனனில் 

அதனுவடய ஆராய்ச்சி, மனித உடல், வாழ்வு, பிரபஞ்சம் இவற் 

வறஹய வமயமாகக் ககாண்டிருந்தது. சிலர் தங்களுவடய இதயஹம 

சிந்திப்பதாக உணர்ந்தார்கள், ஹவறு சிலர் தங்கள் மூவள சிந்திப் 

பதாக உணர்ந்தார்கள். ஏன் இப்படித் ஹதான்றுகிறது? இதயம் 

சிந்திக்கிறது என்று ஒருவர் கசால்வது சாியானது தான். ஏகனனில் 

ஒரு சாதாரண மனிதாின் மூல ஆன்மா மிகவும் சிறியதாக 

உள்ளவத  ாம் கண்டுள்ஹளாம், மனித மூவளயிலிருந்து அனுப்பப் 

படும் கசய்திகள் மூவளயிலிருந்ஹத வருவதில்வல, அவற்வற மூவள 

உற்பத்தி கசய்வதில்வல, மூல ஆன்மா தான் அவற்வற பிறப் 

பிக்கிறது. ஒருவாின் மூல ஆன்மா தவலயில் உள்ள  ீவான் 

மாளிவகயில் மட்டுஹம இருந்து ககாண்டிருப்பதில்வல. டாவ் 

பிாிவினர் கூறும்  ீவான் மாளிவக, இன்வறய மருத்துவம் கூறும் 

கூம்புச் சுரப்பி என்னும் மூவளயின் பாகத்வதக் குறிக்கும். மூல 

ஆன்மா,  ீவான் மாளிவகயில் இருக்கும் ஹபாது மூவள சிந்திப்ப 

தாகவும் அங்கிருந்து கசய்திகவள அனுப்புவதாகவும் ஹதான்றும். 

மூல ஆன்மா, இதயத்தில் இருந்தால் இதயம் சிந்திப்பதாக ஒருவர் 

உண்வமயாகஹவ உணருவார். 

மனித உடல் ஒரு சிறிய பிரபஞ்சஹம தான். ஒரு சாதகாின் 

உடலிலுள்ள பல ஜீவன்கள் தங்கள் இடங்கவள மாற்றிக் ககாள் 

வது சாத்தியம் தான். மூல ஆன்மா இடம் மாறும் ஹபாது அது 

வயிற்றுக்கு கசன்றிருந்தால் வயிஹற சிந்திப்பதாகத் ஹதான்றும். 
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ஒருவருவடய காலின் ஆடுசவதக்ஹகா அல்லது குதிகாலுக்ஹகா 

மூல ஆன்மா இடம் கபயர்ந்திருந்தால் ஆடுசவதஹயா அல்லது 

குதிகாஹலா எவதஹயா சிந்திப்பவத அவர் உணருவார்.  ம்ப முடி 

யாததாகத் ஹதான்றினாலும் இது  ிச்சயமாக இப்படித் தான். 

உங்கள் சாதவன அதிக உயர் ிவலயில் இல்லாத ஹபாது இந்த 

 ிகழ்வவ உங்களால் கண்டறிய முடியும். ஒரு மனித உடலுக்கு 

மூல ஆன்மா  மற்றும் உள்ளப் பாங்கு, சிறப்பியல்பு, ஆளுவம 

ஆகியவவ இல்லாது ஹபானால் அது கவறும் சவதத் துண்டம் 

ஹபாலத் தான், தனித்துவமுள்ள ஒரு முழு மனிதராக முடியாது. ஆக, 

மனித மூவளயின் கசயல்பாடுகள் எவவ? இந்த கபௌதிகப் 

பாிமாணத்வதப் கபாறுத்த வவர, மனித மூவள, கபாருட்கவள 

வடிவவமக்கும் ஒரு கவறும் கதாழிற்சாவலவயப் ஹபால் இயங்கு 

வவதக் காண்கிஹறன்.  ிஜத்தில், கசய்திகவள அனுப்புவது ஒருவ 

ாின் மூல ஆன்மா தான். அஞ்சல் கசய்யப் பட்ட அந்த கசய்தி ஒரு 

கமாழி வடிவில் இருப்பதில்வல, ஒரு குறிப்பிட்ட அர்த்தத்வத 

பிரதிபலிக்கும் – பிரபஞ்சத்தின் – ஒரு குறியீடு தான் அது. 

பிரபஞ்சத்திலிருந்து இவ்வாறு ஒரு கட்டவள வந்ததும்  மது 

மூவள  ம் தற்ஹபாவதய கமாழியாகஹவா அல்லது ஹவறு விதமான 

கவளிப்பாடுகளிஹலா வடிவவமத்துத் தருகிறது:  ாம் கண் மூல 

மாகவும் சமிக்வஞகளாலும் முழு அங்க அவசவுகளாலும் கூட 

கருத்வதத் கதாிவிக்கிஹறாம். மூவளயின் பங்கு இவ்வளவு தான். 

கமய்யான கட்டவளகளும் எண்ணங்களும் வருவது ஒருவாின் 

மூல ஆன்மாவிடமிருந்து தான். மக்கஹளா இது மூவளயின் சுதந் 

திரமான, ஹ ரடி கசயல்பாடு என்று  ம்புகிறார்கள். மூல ஆன்மா 

சில சமயம் இதயத்திலும் இடம் ககாள்கிறது. அப்ஹபாது தங்கள் 

இதயம் சிந்திப்பது ஹபாலஹவ மக்களால் உணர முடியும். 

தற்ஹபாது, மனித மூவளயில் ஆராய்ச்சி கசய்பவர்கள் மனித 

மூவள கசய்யும் பாிவர்த்தவன, மின்சார அவல ஹபான்ற ஒன்று 

என  ம்புகிறார்கள். அந்தப் பாிவர்த்தவன என்னகவன்பவத  ாம் 

இப்ஹபாது ஹபசப் ஹபாவதில்வல, ஆனால் அது ஒரு வவகயான 

பருப்கபாருள் என்பவத அவர்கள் அங்கீகாித்துள்ளார்கள். ஆக, 
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கவறும் மூட  ம்பிக்வக அல்ல அது. இந்த பருப்கபாருளின் 

விவளவுகள் என்கனன்ன? சில சீஹகாங் ஆசான்கள் கசால்லு 

கிறார்கள்: “ ான் என் மன முவனப்பின் மூலம் கதாவல கடத்தல் 

கசய்து காட்டுஹவன், உங்கள் திவ்வியக் கண்வணத் திறக்கச் 

கசய்ஹவன், ஹ ாய்கவள  ீக்குஹவன், ஹமலும் ...” உண்வமயில் சில 

சீஹகாங் ஆசான்களுக்கு தங்களுக்கு எந்கதந்த அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் உண்டு என்பவதப் பற்றிய அறிஹவா கதளிஹவா 

இருப்பதில்வல. தாங்கள் விரும்பியவத,  ிவனத்தவுடன் கசய்ய 

முடிகிறது என்பவத மட்டுஹம அவர்கள் அறிவார்கள். உண்வமயில் 

அவர்களுவடய மன முவனப்பு தான் கசயல் படுகிறது. அசாதா 

ரணத் திறன்கள் மூவளயின் வசத்திலுள்ள மனமுவனப்பினா 

ஹலஹய கசலுத்தப் படுகின்றன. குறிப்பிட்ட சில காாியங்கவள 

மனமுவனப்பின் ஆவணப்படிஹய அவவ சாதிக்கின்றன. எனினும் 

மன முவனப்பால் தானாக எவதயும் கசய்ய முடியாது. சாதகர் 

விஹசஷமாக ஒன்வறச் கசய்யும் ஹபாது அவருவடய அசாதாரண 

ஆற்றல் தான் அவதச் கசய்கிறது. 

மானிட உடலுக்குள் கபாதிந்துள்ள உள்ளார்ந்த திறன்கள் 

தான் இந்த அசாதாரண ஆற்றல்கள். மனித சமுதாயம் வளர வளர 

மனித மனம் மிகுந்த சிக்கலாகி, “ ிதாிசனமான உண்வம”களுக்ஹக 

முக்கியத்துவம் ககாடுத்து  வீன சாதனங்கவளஹய சார்ந்திருக்க 

லாயிற்று. இதனால் மனிதனுக்கு பிறப்பிஹலஹய உள்ளுவறயும் 

திறன்ககளல்லாம்  ாளவடவில்  லிவவடந்து ஹபாகலாயின. டாவ் 

பிாிவு  மது மூல  ிவலயான சத்திய இருப்புக்குத் திரும்பிச் கசல்ல 

ஹபாதிக்கிறது. உண்முக சாதவன கசய்யும் ஹபாது, சத்தியத்வதத் 

ஹதட ஹவண்டும், இறுதியில்  மது மூல  ிவலயான சத்திய 

இருப்புக்கு, உள்ளுவறயும் இயல்புக்ஹக மீண்டு விட ஹவண்டும். 

அப்ஹபாது தான்  மக்கு பிறவியிஹலஹய அவமந்துள்ள இந்தத் 

திறன்கவள கவளியிட முடியும். இயல்பாகஹவ மனிதருக்கு பிறப்புடன் 

வரும் இந்தத் திறன்கவள இப்ஹபாது “அசாதாரண ஆற்றல்கள்” 

என்கிஹறாம். மனித சமுதாயம் முன்ஹனறுவது ஹபால் ஹதான்று 

கிறது, ஆனால் அது பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து கவகு தூரம் விலகி 
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பின்ஹனாக்கித்தான் கசல்கிறது. ஜாங் குஹவாலாவ் தமது 

கழுவதயின் மீஹதறிப் பின்ஹனாக்கிச் கசன்றார் என்பவத அன்று 

 ான் கசான்ஹனன். இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்பவத மக்கள் 

புாிந்து ககாண்டிருக்க மாட்டார்கள். முன்ஹனாக்கிச் கசல்வஹத 

பின்ஹனாக்கிச் கசல்வது என்பவதயும், மனித இனம் பிரபஞ்சப் 

பண்பிலிருந்து விலகி பின்ஹனாக்கிச் கசன்று ககாண்டிருக்கிறது 

என்பவதயும் அவர் கண்டிருந்தார். பிரபஞ்சத்தின் பாிணாம 

வளர்ச்சியில், குறிப்பாக, இன்வறய கபாருளாதாரப் ஹபாக்கின் 

நுகர்ஹவார் கலாசார அவலயில் சிக்கி, பல மனிதர்களின் 

கமய்யறப் பண்பு சீர்ககட்டு விட்டது. பிரபஞ்சப் பண்பான கஜன்–

ஷான்–கரன் னிலிருந்து அவர்கள் கவகு தூரம் விலகிப் ஹபாய்க் 

ககாண்டிருகிறார்கள். சாமானிய மக்கஹளாடு இவழந்திருப்பவர் 

களால் மானிட கமய்யறம் எந்த அளவுக்கு சீர் ககட்டுள்ளது என்று 

உணர முடியாது. இவவகயல்லாம்  ன்வமக்ஹக என்று கூட சிலர் 

 ிவனக்கிறார்கள். சாதவனயின் மூலம் ஷின்ஷிங் ஹமம்பட்டுள்ள 

வர்களால் தான் கடந்தவற்வற ஒப்பு ஹ ாக்கி, மானிட மதிப்பீடு 

ககளல்லாம் இவ்வளவு ஹமாசமாக சிவதந்து ஹபாயிருப்பவத 

உணர முடியும். 

“உங்களுவடய அசாதாரணத் திறன்கவள  ான் வளரச் 

கசய்கிஹறன்” என்று சில சீஹகாங் ஆசான்கள் கசால்லியிருக்கிறார் 

கள். என்ன அசாதாரணத் திறன்கவள வளரச் கசய்வார்களாம்? 

வளம் கபற்ற ஆற்றல் இல்லாமல் ஒருவாின் அசாதாரணத் திறன் 

கசயல்படாது. எப்படி அவத வளரச் கசய்ய முடியும்? ஒருவாின் 

அசாதாரணத் திறன்கஹள உருவாகாத  ிவலயில், ஆதாரம் 

ககாடுக்க கசாந்த ஆற்றல் இல்லாத  ிவலயில், எப்படி அவற்வற 

வளரச் கசய்ய முடியும்? சாத்தியஹம இல்வல. அசாதாரணத் 

திறன்கவள வளரச் கசய்கிஹறன் என்று அவர்கள் கசான்னது 

ஏற்கனஹவ வளர்ந்துள்ள ஆற்றல்கவள உங்கள் மூவளஹயாடு 

இவணப்பவதத் தான். அதன் பிறகு உங்கள் மூவளயின் 

கட்டவளப்படி மன முவனப்பினால் அந்த ஆற்றல்கள் இயங்கும், 

அவ்வளவு தான். உண்வமயில் அவர்கள் எந்த அசாதாரணத் 
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திறன்கவளயும் வளரச் கசய்யவில்வல. அவர்கள் கசய்தது இந்தச் 

சிறு இவணப்பு ஹவவல தான். 

ஒரு சாதகருக்கு, அவருவடய மன முவனப்பு அசாதாரண 

ஆற்றல்கவள ஏவி கசயல் புாிய வவக்கிறது. சாதாரண 

மனிதருக்ஹகா அவருவடய மன முவனப்பு  ாலு அங்கங்கவளயும் 

புலன்கவளயும் ஏவி கசயல் புாிய வவக்கிறது. ஒரு கதாழிற் 

சாவலயின் பிரதான அலுவலகத்தில்  டப்பது ஹபால் தான் இது. 

அந்த அலுவலகத்தில் இயக்குனர் எல்லா பிாிவுகளுக்கும் அவற்றுக் 

குாிய ஹவவலகவளச் கசய்யுமாறு கட்டவள பிறப்பிப்பார். இது 

ஒரு ராணுவ தவலவமயகம் ஹபாலும் தான். அங்ஹக பவடத் 

தவலவர், ராணுவப் பிாிவுகள் அவனத்திற்கும் இயற்ற ஹவண்டிய 

பணிவய அறிவித்து இலக்வக ஹ ாக்கி கசயல் புாிய வவப்பார். 

 ான்  கருக்கு கவளிஹய உவரயாற்றுவதற்கு கசல்லும் ஹபாது 

அங்குள்ள சீஹகாங் அவமப்புச் சங்க அலுவலர்கஹளாடு இது 

விஷயம் பற்றி அடிக்கடி ஹபசியுள்ஹளன். அவர்ககளல்லாம் வியப் 

புற்றார்கள். “ ாங்கள் மானிட மனதிற்கு இருக்கக்கூடிய உள்ளார்ந்த 

சக்தியும் உணர்வும் எவ்வளவு என்று ஆராய்ச்சி கசய்து ககாண்டிருக் 

கிஹறாம்.” என்று அவர்கள் கசான்னார்கள். அது ஹபால் இல்லஹவ 

இல்வல. ஆரம்பத்திலிருந்ஹத அவர்கள் தவறாகப் புாிந்து ககாண்டுள்  

ளார்கள். மனித உடல் பற்றிய விஞ்ஞானத்வத ஆராய ஹவண்டு 

மானால் சிந்தவனயில் ஒரு புரட்சிவயக் ககாண்டு வர ஹவண்டும் 

என்று  ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். அந்த அசாதாரண விஷயங் 

கவளப் புாிந்து ககாள்ள ஹவண்டுமானால் சாமானிய மனிதர்களின் 

அனுமானங்களினாலும் அவர்கள் புாிந்து ககாள்ளும் வழிகளிலும் 

கசயல்படக் கூடாது. 

மனத்தின் கசயல்பாடுகவளப் பற்றி ஹபசும் ஹபாது அதன் 

பல்ஹவறு வடிவங்கவளயும் பார்ப்ஹபாம். உதாரணமாக, கதளிவற்ற 

பிரக்வஞ, ஆழ்மனம், அகத்தூண்டுதல் மற்றும் கனவுகள் ஆகி 

யவவ பற்றி சிலர் குறிப்பிடுகிறார்கள். எந்த சீஹகாங் ஆசானும் 

கனவுகள் பற்றிப் ஹபச முன் வருவதில்வல.  ீங்கள் பிறக்கும் 

ஹபாது பிரபஞ்சத்தின் பல பாிமாணங்களிலும் ஒஹர சமயத்தில் 
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பிறவி எடுத்திருப்பதால் உங்களுவடய இந்த எல்லா பிரதிகளும் 

ஒன்றிவணந்த முழுவமஹய உங்களுவடய இருப்பு எனலாம். 

மனதினால் இவணக்கப்பட்டுள்ள இந்த எல்லா பிரதிகளும் 

ஒன்ஹறாகடான்று உள்கதாடர்பு ககாண்டு இயங்குகின்றன. 

அத்துடன், உங்கள் உடலில் உங்களுவடய பிரதான உணர்வு, 

துவண உணர்வு மற்றும் கவவ்ஹவறு ஜீவன்களின் பிம்பங்களும் 

உள்ளன. ஹவறு பாிமாணங்களில் ஒவ்கவாரு உயிரணுவும் எல்லா 

உள்ளுறுப்புகளும் உங்கள் பிம்பத்தின் சங்ஹகதங்கவளக் ககாண்டு 

வடிகவடுக்கின்றன. ஆக, இது மிகவும் நுணுக்கமான விஷயம். 

கனவு காண்வகயில் ஹதாற்றங்கள் ஒரு கணம் ஒருவிதமாக இருக் 

கும், அடுத்த கணம் மாறி விடும். இவவகயல்லாம் எங்கிருந்து 

வருகின்றன? மருத்துவ விஞ்ஞானம், மூவளயின் ஹமற்பரப்பில் 

ஏற்படும் மாறுதல்களினால் உண்டாகும் விவளவு தான் இப்படி 

கனவாக  மது கபௌதிக உடலில் கவளிப்படுகிறது என்று கூறுகிறது. 

உண்வமயில், ஹவறு பாிமாணங்களிலிருந்து கபறப்படும் சங்ஹக 

தங்களின் விவளவு தான் இது. அதனால் தான் கனவு காணும் 

ஹபாது குழம்பிய  ிவலயில் இருக்கிறீர்கள். கபாதுவாக, அதற்கும் 

உங்களுக்கும் சம்பந்தமில்வல,  ீங்கள் அவத கபாருட்படுத்த 

ஹவண்டியதில்வல. உங்கவள ஹ ாிவடயாக பாதிக்கும் ஒரு வவக 

யான கனவு உண்டு. இந்த வவகயான கனவவ  ாம் “கவறும் 

கனவு” என்று புறந்தள்ளி விட முடியாது. உங்களுவடய பிரதான 

உணர்வு, உறவினர் ஒருவர் உங்கவள  ாடி வந்ததாக ஒரு கனவில் 

கண்டிருக்கும், கமய்யாகஹவ ஓர் அனுபவத்வத அவடந்திருப்பீர் 

கள் அல்லது  ீங்கள் எவதஹயா பார்த்ததாகஹவா கசய்ததாகஹவா 

கனவில் வரும். அதன் கபாருள், உண்வமயிஹலஹய உங்கள் 

பிரதான உணர்வு ஹவறு பாிமாணத்தில் எவதஹயா பார்த்திருக்கும் 

அல்லது கசய்திருக்கும்; அதில் உங்களுவடய உணர்வு கதளிவா 

கவும் கமய்யாகவும் இருக்கும். இவ்வாறு  ிஜமாக  டப்பது 

உண்டு. ஆனால் அவவ ஹவறு கபௌதிக பாிமாணத்தில்  டந்தி 

ருக்கும், ஹவறு கால ஹதசங்களில் கசய்யப் பட்டிருக்கும் என்பது 

தான் வித்தியாசம். இவத எப்படி கனவு என்று கசால்லலாம்? அது 
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கனவு அல்ல. உங்கள் கபௌதிக உடல் இங்கு உறங்கிக் ககாண்டி 

ருப்பதால் அவதக் கனவு என்ஹற கசால்ல ஹவண்டியிருக்கிறது. 

இதுஹபான்ற கனவுகளுடன் தான் உங்களுக்கு ஏஹதா ஹ ரடித் 

கதாடர்பு இருக்கிறது. 

கபாதுவில் கூறப்படும் மானிட அகத்தூண்டுதல், ஆழ்மனம், 

கதளிவற்ற பிரக்வஞ ஹபான்றவவகயல்லாம் விஞ்ஞானிகள் 

உருவாக்கிய கசாற்கள் அல்ல. அவவகயல்லாம் எழுத்தாளர்கள் 

வடித்த கசாற்கள், சாதாரண மக்களின் சம்பிரதாயத்தில் எழுந்த 

கசாற்கள். அவவ அறிவியல் சார்ந்தவவ அல்ல. மக்கள் கசால்லும் 

“கதளிவற்ற பிரக்வஞ” என்பது என்ன? பல்ஹவறு மனித சங்ஹக 

தங்கள் சிக்கலாகவும் மங்கலான  ிவனவிவழகள் ஹபாலவும் 

இருப்பதால் கபாதுப்பவடயான இந்த விஷயத்வதத் கதளிவாக 

விளக்குவது கடினம். ஆழ்மன உணர்வு என்று கசால்லப்படுவவத 

 ாம் எளிதாக விளக்கலாம். ஆழ்மன உணர்வு என்பது ஒருவர் சுய 

 ிவனவு இல்லாமல் ஒன்வறச் கசய்வவதக் குறிக்கிறது. இவர் 

ஆழ்மன உணர்ஹவாடு கசய்தார், கதாிந்ஹத கசய்யவில்வல என்று 

மற்றவர்கள் இவதச் கசால்லுவார்கள்.  ாம் குறிப்பிட்டுள்ள 

துவண உணர்வு என்பஹத தான் இந்த ஆழ்மன உணர்வு. ஒருவ 

ாின் பிரதான உணர்வு ஓய்கவடுத்துக் ககாண்டு மூவளவய 

வசத்தில் வவத்திருக்காத ஹபாது அவர் தூக்கத்திலிருப்பது ஹபால் 

கதளிவற்று இருப்பார். ஒருவர் கனவு கண்டு ககாண்டிருக்கும் 

ஹபாஹதா அல்லது உணர்வற்று இருக்கும் ஹபாஹதா கவகு எளிதாக 

துவண உணர்வு அவவர கட்டுப்படுத்தி விடும். அந்த சமயத்தில் 

துவண உணர்வினால் சில காாியங்கவளச் கசய்து முடிக்க 

முடியும். அதாவது, அப்ஹபாது உங்கவள அறியாமல் கதளிவின்றி 

 ீங்கள் ஒன்வறச் கசய்து முடித்திருப்பீர்கள். ஆனாலும் இந்த 

ஹவவலகள் கபரும்பாலும்  ன்றாகஹவ கசய்து முடிக்கப் பட்டி 

ருக்கும். ஏகனனில், துவண உணர்வினால் ஹவகறாரு பாிமாணத்தி 

லிருந்து விஷயங்களின் தன்வமவயப் பார்க்க முடியும். ஆகஹவ 

அது  மது சாதாரண மனித சமுதாயத்திற்கு வசப்படுவதில்வல. 

பின்னர், தான் என்ன கசய்ஹதாம் என்று பார்க்கும் ஹபாது, “ ான் 
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எப்படி இவ்வளவு ஹமாசமாகச் கசய்ஹதன், மனம் கதளிவாக 

இருந்திருந்தால் இப்படி  ான் கசய்திருக்க மாட்ஹடன்.” எனலாம். 

 ன்றாகச் கசய்யவில்வல என்று இப்ஹபாது ஹதான்றலாம். ஆனால் 

பத்து அல்லது பதிவனந்து  ாட்கள் கழித்ஹதா பார்த்தால், “அட! 

எவ்வளவு  ன்றாக கசய்யப்பட்டிருக்கிறது! எப்படி அப்ஹபாது 

இவதச் கசய்ஹதன்?” என்பீர்கள். இது ஹபால்  ிகழ்வது சகஜம். 

ஏகனன்றால் துவண உணர்வு அந்தந்த சமயத்து விவளவவ 

கபாருட்டாக்குவதில்வல. எனினும் அதன் விவளவு பிற்காலத்தில் 

 ன்றாகஹவ அவமயும். சில விஷயங்களுக்கு எதிர்கால விவளவு 

என்கறதுவுமின்றி தற்ஹபாவதய விவளவுக்ஹக முக்கியத்துவம் 

இருக்கும். துவண உணர்வு அது ஹபான்ற ஒன்வறச் கசய்யும் 

ஹபாது அந்தச் கசயலின் உடனடி விவளவுகளும் மிகச் சிறப்பாக 

இருக்கும். 

ஹவகறாரு விதமும் உண்டு. சிறந்த பிறவிப்பண்பு உவடய 

வர்கள், உயர் ஜீவன்களால் எளிதில் ஆட்ககாள்ளப்பட்டு  ன்கு 

கசயலாற்றுவார்கள். ஆனால் இது ஹவறு விஷயம். இவத இங்கு 

எடுத்துவரக்கப் ஹபாவதில்வல. இங்ஹக குறிப்பாக,  ம்மிலிருந்ஹத 

எழும் எண்ணங்கள் பற்றி மட்டுஹம  ாம் ஹபசிக் ககாண்டிருக்கிஹறாம். 

அகத்தூண்டுதல் என்று கசால்லப்படுவதும் கூட எழுத்தாளர் 

கள் பவடத்த ஒரு கவலச்கசால் தான். வாழ் ாள் முழுவதும் ஒருவர் 

ஹசமித்து வவத்த அறிவு, ஒரு கணத்தில் திடீகரன்று மின்னற்கபாறி 

தட்டினாற் ஹபால் பளிச்சிடுவது தான் அகத்தூண்டுதல் என்பது 

கபாதுவான  ம்பிக்வக. இயற்கபாருள்வாத 120 த்தின் ஹ ாக்கில், 

ஒருவர் தம் வாழ் ாளில் எவ்வளவு அறிவவ ஹசமித்துக் ககாள்கி 

றாஹரா அவ்வளவுக்கு அவர் தம் மனவதப் பயன்படுத்துகிறார், 

அந்த அளவுக்கு அது கூர்வமயாகிறது. அப்படி பயன்படுத்தும் 

ஹபாது அது கதாடர்ந்து கவளிவர ஹவண்டும், அகத்தூண்டுதல் 

                                                      
120
இயற்கபாருள்வாதம் (materialism): இது கபாருள்முதல்வாதம் என்றும் அறியப் 

படும். இந்த பிரபஞ்சத்தின் எல்லாவித கபௌதிகப் கபாருட்கள், கசயல்பாடுகள், 

உணர்ச்சிகள், எண்ணங்கள் என எல்லாவற்வறயுஹம சாதாரண கபௌதிக விதி 

களால் விளக்க முடியும் என்னும் கருத்து. 
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என்பதற்ஹக அவசியம் இருக்கக் கூடாது. எல்ஹலாரும் கூறும் 

அகத்தூண்டுதல் எனப்படுவது  இந்த  ிவலயில் இருக்கும் ஹபாது 

வருவதில்வல. வழக்கமாக, ஒருவர் தம் மூவளவய உபஹயாகிக்கும் 

ஹபாது, தமது அறிகவல்லாம் வடிந்து ஹபாகும் வவர ஓயாமல் 

உவழத்து தம் அறிவுத் திறகனல்லாம் ஹசார்ந்து ஹபாகும்  ிவலவய 

அவடகிறார். அவரால் ஓர் ஆய்ஹவட்வடத் கதாடர்ந்து எழுத, ஹமற் 

ககாண்டு முடியாது, அல்லது ஓர் இவசயவமப்பதில் கற்பவன 

ஓடாது, அல்லது ஒரு விஞ்ஞான ஆராய்ச்சித் திட்டத்வத முடிக்க 

இயலாது. இது ஹபான்ற  ிவலயில், ஒருவர் மூவளயின் உவழப் 

கபல்லாம் வீணாகி, சிககரட் துண்டுகள் தவரகயல்லாம் இவறந்து 

கிடக்க, கவளத்துப் ஹபாவார், தவலவலியுடன் கசயலற்றிருப்பார். 

அப்படியும் ஒரு கற்பவனயும் கருத்தும் உதிக்காது. கவடசியில், 

எந்த தருணத்தில் அகத் தூண்டுதல் பிறக்கும்? அவர் தளர்ந்து 

ஹபாய், “ஹபாதும், சற்று ஓய்வு எடுத்துக் ககாள்ளலாம்” என்று 

 ிவனப்பார். ஏகனனில் பிரதான உணர்வு மூவளவய ஆளும் 

வவர மற்ற ஜீவன்கள் உள்ஹள வர முடியாது. இந்த இவடகவளி 

ஏற்பட்டு மனம் ஓய்வவடயும் ஹபாது சட்கடன்று முவனப்பின் 

றிஹய அவர் மூவளயிலிருந்து ஒன்வற  ிவனவு கூர்வார். இப்படித் 

தான் கபரும்பாலான அகத்தூண்டுதல்கள் ஏற்படுகின்றன. 

இந்த சமயத்தில் அகத்தூண்டுதல் ஏன் வருகிறது? ஏகனனில் 

மூவள அவருவடய பிரதான உணர்வின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் 

ஹபாது அவர் மூவளவய எவ்வளவு உபஹயாகிக்கிறாஹரா அவ்வள 

வுக்கு பிரதான உணர்வின் ஆளுவக இருக்கும், துவண உணர் 

வின் பங்கும் அந்த அளவுக்குக் குவறயும். அவருக்கு சிந்தித்துச் 

சிந்தித்து தவலவலி ஏற்படுகிறது, துன்பமுண்டாகிறது, அப்ஹபாது 

அவருவடய துவண உணர்வும் துன்பப்பட்டு, கடும் தவலவலிவய 

அனுபவிக்கிறது. உடலின் ஓர் அங்கமாக, ஒஹர சமயத்தில், ஒஹர 

தாயின் கருவில் ஹதான்றியுள்ளதால் துவண உணர்வும் அவரு 

வடய உடலின் ஒரு பகுதிவய  ிர்வகிக்கிறது. அதனால் பிரதான 

உணர்வு தளர்ந்திருக்கும் ஹபாது துவண உணர்வு முன் வந்து 

தனக்குத் கதாிந்தவத மூவளயில் ஏற்றுகிறது. அதற்கு ஹவறு 
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பாிமாணத்தில் விஷயத்தின் தன்வமவயப் பார்க்க முடிவதால் 

ஹவவல  ிவறவவடந்து விடும்; ஆய்ஹவடு எழுதி முடிக்கப்படும், 

இவசயும்  ன்கு அவமந்து விடும். 

“அப்படிகயன்றால்  ாம் துவண உணர்வின் உதவிவய  ாட 

லாஹம” என்று சிலர் கசால்வார்கள். இப்ஹபாது தான் ஒருவர் ஒரு 

துண்டுச் சீட்டில் அது ஹபால் எழுதிக் ஹகட்டிருக்கிறார், “துவண 

உணர்வவ எப்படித் கதாடர்பு ககாள்வது?” உங்களால் கதாடர்பு 

ககாள்ள முடியாது, ஏகனன்றால் இப்ஹபாது தான்  ீங்கள் சாதவன 

வயத் கதாடங்கியிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு எவ்விதத் திறனும் 

இன்னும் வரவில்வல.  ீங்கள் கதாடர்பு ககாள்ளாமல் இருப்பஹத 

ஹமல். ஏகனன்றால் உங்கள் ஹ ாக்கம் ஒரு பற்றுதலில் தான் ஹபாய் 

முடியும். “துவண உணர்வவ அதிக கசல்வம் கபருக்குவதற்கும், 

மனித சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிவயத் தூண்டவும் பயன்படுத்த 

லாமா?” என்று சிலர் எண்ணமிடலாம். கூடாது! ஏன் கூடாது? 

ஏகனனில் உங்கள் துவண உணர்வின் அறிகவல்வல குறுகியது. 

பல்ஹவறு  ிவலகளும் நுட்பமாக அவமக்கப்பட்ட பாிமாணங்க 

ளும் ஹசர்ந்த இந்த பிரபஞ்சத்தின் கட்டவமப்பு மிக நுணுக்க 

மானது. துவண உணர்வால் தனது பாிமாணத்தில் உள்ளவற்வற 

மட்டுஹம அறிய முடியும். அதற்கு அப்பால் எதுவும் கதாியாது. 

ஹமலும் கவவ்ஹவறு வவகயான கசங்குத்தான  ிவலகளும் 

பாிமாணங்களும் உள்ளன. மனித இனத்தின் வளர்ச்சிவய மிகவும் 

உயர்ந்த  ிவலயில் இருக்கும் ஹமல் ிவல ஜீவன்கஹள  டத்து 

கின்றனர். அந்த வளர்ச்சியின்  ியதிப்படி தான் மனித வர்க்கம் 

முன்ஹனறுகிறது. 

 மது சாதாரண மனித சமுதாயம் வரலாற்று வளர்ச்சியின் 

 ியதிப்படி  டக்கிறது. ஓர் இலக்வக அவடவதற்காக ஒரு குறிப் 

பிட்ட விதத்தில் வளர ஹவண்டும் என்று  ீங்கள் விரும்பலாம். 

ஆனால் அந்த உயர் ிவல ஜீவன்கள் அவ்வாறு  ிவனப்பதில்வல. 

பண்வடய காலத்து மக்கள் இன்வறய விமானங்கவளயும், ரயில்  

கவளயும், இருசக்கர வாகனங்கவளயும் பற்றி எண்ணமிடாமலா 

இருந்திருப்பார்கள்? அப்படி இருந்திருக்க முடியாது என்ஹபன் 
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 ான். அதற்குாிய  ிவலவய எட்டும்படி வரலாறு வளர்ந்திருக் 

காது, எனஹவ தான் அவர்களால் அவற்வறக் கண்டு பிடிக்க 

முடியாமல் ஹபாயிற்று. கவளிப் பார்வவக்கு, அல்லது சம்பிரதாய 

கருத்துப்படியும் இன்வறய மானிட அறிவின்படியும் பார்த்தால், 

விஞ்ஞானம் அன்று இந்த அளவிற்கு எட்டவில்வல, எனஹவ தான் 

அவர்களால் அவற்வறக் கண்டு பிடிக்க முடியாமல் ஹபாயிற்று 

என்றாகிறது. ஆனால் உண்வமயில், விஞ்ஞானம் எப்படி வளர 

ஹவண்டும் என்பதும் கூட வகுக்கப்பட்டபடி, சாித்திரம் முன்ஹனறும் 

ஏற்பாட்டில் தான்  ிகழ்கிறது. மனித முவனப்பால் இது ஹபான்ற 

இலக்வக அவடய  ிவனத்தால் அது  டவாது. சிலாின் துவண 

உணர்வு எளிதாகப் பங்காற்றுகிறது என்பது உண்வம தான். ஓர் 

எழுத்தாளர் கூறுகிறார்: “என் புத்தகத்திற்காக என்னால் தினமும் 

பல்லாயிரக்கணக்கான வார்த்வதகவள அயராமல் எழுத முடியும். 

 ான்  ிவனத்தால் கவகு ஹவகமாகவும் எழுத முடியும். படித்த 

வாசகர்களும்  ன்றாக இருக்கிறது என்று தான் கசால்கிறார்கள்.” 

இது எப்படி சாத்தியமாகும்? அவருவடய பிரதான உணர்வும் துவண 

உணர்வும் இவணந்து கசயல்படுவதன் விவளவு தான் இது. பாதி 

ஹவவலவய துவண உணர்வு ஏற்கிறது. ஆனால் இப்படிஹய 

எப்ஹபாதும்  ிகழ்வதில்வல. கபரும்பாலான துவண உணர்வுகள் 

பங்ஹகற்றுக் ககாள்வஹத இல்வல. அப்படியிருக்க அவதச் கசய்ய 

வவக்க விரும்புவதும்  ல்லதல்ல, ஏகனன்றால் விவளவுகள் 

ஹ ர்மாறாகப் ஹபாகவும் கூடும். 

கதளிவான தூய மனம் 

சாதவன கசய்யும் ஹபாது பலருக்கு மனம் அவமதிப்படுவஹத 

இல்வல. இதற்கு விவட காண சீஹகாங் ஆசான்கவளத் ஹதடி 

அவர்கள் எங்ககங்ஹகா அவலகிறார்கள். “எவ்வளவு பயிற்சி 

கசய்தாலும் எனக்கு அவமதி கிவடப்பதில்வல. தியானத்திற்காக 

உட்கார்ந்ததுஹம எல்லாவித  ிவனவுகளும் சம்பந்தமில்லாத 

எண்ணங்களும் ஹயாசவனகளும் வருகின்றன.” கபாங்கி வரும் 

 திஹயா கடஹலா ஹபால எல்லாம் ஹமகலழுந்து வரும். அவமதி 
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 ிவல கிட்டஹவ கிட்டாது. சாந்த  ிவல ஏன் கிட்டுவதில்வல? 

சிலருக்கு இது புாிவஹத இல்வல. இதற்கு ஏஹதா ரகசிய உபாயம் 

இருக்க ஹவண்டும் என்று அவர்கள்  ிவனக்கிறார்கள். பிரபலமான 

ஆசான்கவள அணுகி, “எனக்கு மன அவமதி கிவடப்பதற்கு தயவு 

கசய்து ஏஹதனும் வலிய தந்திரத்வதக் கற்றுக் ககாடுங்கள்” என்று 

ஹகட்பார்கள். என்வனப் கபாறுத்த வவர இது கவளியில் உதவி 

வயத் ஹதடுவது.  ீங்கள் முன்ஹனற ஹவண்டுகமன்றால் உண்முக 

மாகத் ஹதடி இதயத்வத சீராக்கக் கடுவமயாக உவழக்க ஹவண்டும். 

அப்ஹபாது தான்  ீங்கள் உண்வமயாகஹவ உயர்வவடந்து தியா 

னத்தில் அமர்வகயில் சாந்த  ிவலவய அவடய முடியும். சாந்த 

 ிவலவய அவடயும் திறன் தான் ஹகாங்,  ிச்சலமான டிங்  ிவல 

யின் ஆழம் தான் ஒருவர் அவடந்துள்ள படி ிவலவய காட்டுகிறது. 

ஒரு சாதாரண மனிதர்  ிவனத்தவுடன் எப்படி சாந்த  ிவல 

அவடய முடியும்? மிக  ல்ல பிறவிப் பண்பு இருந்தாலன்றி ஒருவர் 

சாந்த  ிவல அவடய முடியாது, அதாவது, சாந்த  ிவல கிட்டா 

ததன் அடிப்பவடக் காரணம், உத்திகள் கதாியாது என்பதாலல்ல, 

உங்கள் மனமும் இதயமும் தூய்வமயாக இல்வல என்பது தான். 

சாதாரண மனித சமூகத்தில், ஒருவருக்ககாருவர் இவடயில் 

ஹ ாிடும் பூசல்களில்,  ீங்கள் கசாந்த ஆதாயத்திற்காகவும், எல்லா 

வவகயான மானிட உணர்ச்சிகளுக்காகவும், உங்களுவடய பற்று 

தல்களுக்காகவும் ஆவசகளுக்காகவும் ஹபாட்டியிட்டுப் ஹபாராடு 

கிறீர்கள். இவற்வறகயல்லாம் கபாருட்படுத்தாமல் இருக்க முடிய 

வில்வல, அகற்ற முடியவில்வல என்றால் எப்படி சாந்த  ிவலவய 

அவடய முடியும்? சீஹகாங் சாதவன கசய்யும் ஹபாது ஒருவர் 

கசால்கிறார், “என்னால் இவத ஏற்க முடியாது.  ான் அவமதிவய 

அவடந்ஹத தீர ஹவண்டும், எண்ணங்கவள  ிறுத்திஹய ஆக 

ஹவண்டும்.” அப்படிச் கசான்ன அடுத்த கணஹம எல்லா எண்ணங் 

களும் மீண்டும் கிளர்ந்கதழும். அது மனம் தூய்வமயாக இல்லாத 

தனால் தான். அதனால் தான் உங்களால் அவமதி கபற 

முடியவில்வல. 
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என்னுவடய  ிவலப்பாட்வட சிலர் ஏற்காமலிருக்கலாம்: “ஏன், 

சில ஆசான்கள் சில உபாயங்கவளக் கற்றுத் தரவில்வலயா? 

ஏஹதனும் ஒன்றில் ஒருமுவனப் படலாம், மனக்கண்ணில் எவத 

யாவது சித்தாித்துக் ககாள்ளலாம்,  டான்டியனில் மனவதச் கசலுத் 

தலாம், உண்முகமாக டான்டியவனப் பார்க்கலாம், புத்தாின் 

 ாமத்வத ஜபிக்கலாம் ... ஹபான்றவவ.” இவவகயல்லாம் 

பலவவக யுக்திகள். எனினும் இவவ கவறும் யுக்திகள் மட்டுமல்ல, 

ஒருவருவடய திறன்கவளயும் இவவ காட்டும். இத்திறன்கள் எல் 

லாம்  மது ஷின்ஷிங் பண்படுத்தப்பட்ட தரத்வதயும் முன்ஹனறி 

யுள்ள படி ிவலவயயும் ஹ ரடியாகச் சார்ந்தவவ. ஹமலும், இந்த 

யுக்திகவளக் வகயாண்டால் மட்டுஹம சாந்த  ிவலவய அவடந்து 

விட முடியாது.  ம்பவில்வலயானால் முயன்று பாருங்கள். பல்ஹவறு 

தீவிர ஆவசகஹளாடும் பற்றுதல்கஹளாடும் எவதயும் துறக்க 

முடியாத  ிவலயிலும் இருந்து ககாண்டு சாந்த  ிவல அவடய 

முடிகிறதா என்று முயன்று பாருங்கள். புத்தாின்  ாமத்வத 

உச்சாித்தால் முடியும் என்கிறார்கள் சிலர். புத்தாின்  ாமத்வத 

உச்சாித்து விட்டால் சாந்த  ிவல அவடய முடியுமா? ஒருவர் 

கசால்கிறார்: “அமிதாப புத்தாின் சாதவன மார்க்கம் எளிதானது. 

புத்தாின்  ாமத்வத உச்சாித்தாஹல ஹபாதும்.”  ீங்களும் புத்தாின் 

 ாமத்வத உச்சாிக்க முயல்வது தாஹன?  ான் அவத ஒரு வலிய 

திறன் என்ஹபன்.  ீங்கள் அது மிக எளிது என்கிறீர்கள்.  ான் அது 

எளிஹதயல்ல என்கிஹறன். எந்த சாதவன மார்க்கமுஹம எளிதல்ல. 

சாக்கியமுனி “சமாதி”வய ஹபாதித்தார் என்பது எல்ஹலாருக்கும் 

கதாியும். சமாதிக்கு முன்பாக அவர் எவத ஹபாதித்தார்?  ியமம் 

எனப்படும் அறக றிவய ஹபாதித்தார். எல்லா ஆவசகவளயும் 

எல்லா  வசகவளயும் அறஹவ, ஒன்று கூட மீதமில்லாமல், ஒழித்து 

விட ஹவண்டும். அதன் பிறஹக சமாதி  ிவல வககூடும். இதுதாஹன 

அந்த ஹகாட்பாட்டின் கருத்து? அறக றி ஒழுக்கத்வதப் பூரணமாக 

கவடப்பிடிப்பது உடனடியாக உங்களுக்கு சாத்தியமில்வல. ஆக, 

சமாதி என்பஹத ஒரு திறன் தான். எல்லாத் தீவமகவளயும் படிப் 

படியாக  ீக்கிக் ககாண்ஹட வந்தால் மனவத ஒருமுவனப்படுத்தும் 
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திறன், ஹமஹலாட்ட  ிவலயிலிருந்து சிறிது சிறிதாக ஆழம் கபற்று 

வரும். புத்தாின்  ாமத்வத உச்சாிக்கும் ஹபாது மனம் ஒன்றி 

உச்சாிக்க ஹவண்டும். அது ஒன்வறத் தவிர ஹவறு எதுவும் மனதில் 

இருக்கக் கூடாது. மூவளயின் மற்ற பகுதிககளல்லாம் மரத்துப் 

ஹபானாற் ஹபால, ஹவறு எதிலும் கவனம் கசல்லாமல், ஆயிரம் 

எண்ணங்கவள  ீக்கி அங்ஹக ஓர் எண்ணம் மட்டுஹம  ிற்க, 

“அமிதாப புத்தர்” என்ற  ாமத்தின் ஒவ்கவாரு கசால்லும் கண் 

கணதிாில் கதாிய ஹவண்டும். இது ஒரு திறனல்லவா? எடுத்த 

எடுப்பில் ஒருவருக்கு இது சாத்தியம் தானா? அது முடியாது. 

அவ்வாறு முடியவில்வல என்றால்  ிச்சயமாக சாந்த  ிவலவய 

அவடயவும் முடியாது.  ம்பவில்வல என்றால் முயன்று பாருங் 

கஹளன். வாய் புத்தாின்  ாமத்வதச் கசால்லிக் ககாண்டிருக்க 

மனஹமா எல்லாவற்வறப் பற்றியும்  ிவனத்துக் ககாண்டிருக்கும்: 

“பணியிட ஹமலதிகாாிக்கு ஏன் என் மீது இவ்வளவு கவறுப்பு? 

இந்தமுவற ஊக்கத் கதாவகயும் மிகக் குவறவாக இருக்கிறது.” 

இப்படி  ிவனக்க  ிவனக்க ஹகாபம் அதிகாித்துக் ககாண்ஹட 

ஹபாகும், இன்னமும் வாய் புத்த  ாமத்வதச் கசால்லிக் ககாண்டி 

ருக்கும். இவரால் சாதவன கசய்ய முடியுமா? இது திறன் சார்ந்த 

விஷயம் தாஹன? உங்கள் மனம் சுத்தமாக இல்வல என்பவதத் 

தாஹன இது காட்டுகிறது? சிலருக்கு திவ்வியக் கண் திறந்திருக்கும். 

அவர்களால் உண்முகமாக டான்டியவனப் பார்க்க முடியும். 

அடிவயிற்றுப் பகுதியில் ஹசர்ந்துள்ள டான் சக்தியின் தூய்வம 

அதிகமாக இருந்தால் அது பிரகாசமாக இருக்கும். தூய்வம குவறந் 

திருந்தால் அந்த அளவுக்கு அது கதளிவற்று இருண்டு காணப் 

படும். உண்முகமாக டான்டியனில் டாவனப் பார்ப்பதால் மட்டும் 

சாந்த  ிவல வந்து விடுமா? அப்படி முடியாது. உபாயம் கதாிந் 

தால் மட்டும் ஹபாதாது. மனமும் எண்ணங்களும் கதளிவாகவும் 

தூய்வமயாகவும் இல்வல என்பது தான் விஷயம். டான்டியவன 

உண்முகமாகப் பார்த்துக் ககாண்டிருக்கும் ஹபாது டான் பிரகாச 

மாக, அழகாகத் கதாியும். அடுத்த கணஹம, இந்த டான் ஒரு 

குடியிருப்பு இல்லமாக மாறும்; “அந்த அவற  ம் மகன் 
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மணமானதும் எடுத்துக் ககாள்ளலாம். இந்த அவற  ம் மகளுக்கு. 

 ாம் வயதான தம்பதி.  மக்கு இந்த அவறஹய ஹபாதும். அஹதா, 

 டுவிலிருப்பது வரஹவற்பவறயாக இருக்கும். ஆ ா! இந்த வீடு 

 மக்குக் கிவடக்குமா? எப்படியாவது இவத அவடந்து விட 

ஹவண்டும். இதற்கு என்ன கசய்யலாம்?” இப்படித் தான் மக்கள் 

பற்றுதல்களுடன் இருக்கிறார்கள். இப்படி இருந்தால் சாந்த  ிவல 

கிட்டுமா, என்ன? “ ான் இந்த சாதாரண மானிட சமூகத்திற்கு 

வருவது ஒரு விடுதியில் சில  ாட்களுக்கு தங்குவவதப் ஹபாலத் 

தான். கூடிய விவரவில் கவளிஹயறி விடுஹவன்.” என்று சிலர் 

கசால்லியிருக்கிறார்கள். ஹவறு சிலருக்கு இந்த இடத்வத விட்டுச் 

கசல்ல மனம் வருவதில்வல. தமது உண்வமயான இல்லம் எது 

என்று மறந்து விடுகிறார்கள். 

கமய்யான சாதவனயில் ஒருவர் உண்முகமாக சாதவன புாிந்து 

தனது இதயத்வதப் பண்படுத்த ஹவண்டும். கவளிப்புறத்தில் ஹதடா 

மல் உள்ஹ ாக்கித் ஹதட ஹவண்டும். சில சாதவனப் பயிற்சிகளில் 

புத்தர் ஒருவாின் இதயத்தில் இருக்கிறார் என்று கசால்வதுண்டு. 

இதில் ஓரளவு உண்வமயும் இருக்கிறது. சிலர் இவதத் தவறாக 

புாிந்து ககாண்டு தங்கள் இதயத்தில் புத்தர் ஏற்கனஹவ இருப்ப 

தாகச் கசால்கிறார்கள், ஏஹதா அவர்கஹள புத்தர் என்பது ஹபாலவும், 

அவர்கள் இதயத்தில் உண்வமயிஹலஹய புத்தர் இருப்பதாகவும் 

 ிவனத்துக் ககாள்கிறார்கள். இது தவறல்லவா? இப்படி எப்படி 

புாிந்து ககாள்ளலாம்? சாதவனயில்  ிவறவு எய்த ஹவண்டுமா 

னால் உங்கள் இதயத்வதப் பண்படுத்த ஹவண்டும் என்பது தான் 

அதன் கபாருள். இந்த தத்துவத்வதத் தான் அது கசால்கிறது. 

உங்கள் உடலில் எப்படி புத்தர் இருக்க முடியும்? சாதவன கசய்து 

தான் இலக்வக அவடய முடியும். 

சாந்த  ிவல அவடய முடியவில்வலகயன்பது உங்கள் மனம் 

கவறுவம அவடயவில்வல, அந்த அளவு உயர்  ிவலவய  ீங்கள் 

அவடயவில்வல என்பவதக் காட்டுகிறது. படிப்படியாகத் தான் 

அவத அவடய முடியும். உங்கள் படி ிவல ஹமம்படுவதற்ஹகற்ப 

அதுவும் சாத்தியமாகும். பற்றுகவளகயல்லாம் அகற்றும் ஹபாது 
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உங்கள்  ிவல ஹமம்படும்; மனம் ஒருமிக்கும் திறனும் அதிகாிக்கும். 

ஏஹதனும் கசயல் நுட்பங்கவளஹயா அல்லது உத்திகவளஹயா 

ககாண்டு சாந்த  ிவல அவடய ஹவண்டுகமன்று  ீங்கள் விரும்பி 

னால் அவத கவளி உதவிவய ஹதடுவது என்று தான்  ான் 

கசால்ஹவன். ஆனால் சீஹகாங் சாதவனயில், தடம் மாறிப் 

ஹபாவவதயும் தீய வழிவய கவடப்பிடிப்பவதயும் குறிப்பிடுவதற்கு 

கவளி உதவிவயத் ஹதடுவது என்பார்கள். குறிப்பாக, புத்த மதத்தில் 

கவளி உதவிவய  ீங்கள் ஹதடினால் தீயசக்தியின் மார்க்கத்தில் 

கசல்வதாகத் தான் கசால்வார்கள். கமய்யான உண்முக சாதவன 

யில் இதயத்வதத் தான் பண்படுத்த ஹவண்டும். உங்களுவடய 

ஷின்ஷிங்வக அபிவிருத்தி கசய்வதால் மட்டுஹம கதள்ளிய தூய 

மனமும் ஹ ாக்கங்களற்ற  ிச்சலமான வூஹவ  ிவலயும் உங்களுக்கு 

கிட்டும். உங்கள் ஷின்ஷிங் ஹமம்படுமானால் பிரபஞ்சப் பண் 

ஹபாடு இவணந்து பல்ஹவறு மானிட ஆவசகவளயும் பற்றுதல் 

கவளயும், ஹவறு வவகக் ஹகடுகவளயும் அகற்றி  ீங்கள் ஹமஹல 

உயர முடியும். அப்ஹபாது பிரபஞ்சப் பண்பு உங்கவள தவடப் 

படுத்தாது. அதன்பின் கட என்னும் கவண்கபாருள் ஹகாங்காக 

மாற்றப்படும். இவ்வாறு இவவகயல்லாம் ஒன்ஹறாகடான்று 

பிவணந்தவவயல்லவா? இது தான் அதன் தத்துவம்! 

ஒருவர் சாந்த  ிவலவய அவடய முடியாததன் காரணம் அவர் 

ஒரு சாதகருக்குாிய தரத்வத கவடப்பிடிக்க இயலாதது தான். 

கவளியிலிருந்து ஏற்படும் உபத்திரவங்கள் என்று பார்க்கும் 

ஹபாது,  ீங்கள் உயர் ிவல சாதவன கசய்ய இயலாதவாறு 

தீவிரமாகக் குறுக்கிடும் ஒரு சுற்றுச் சூழ் ிவல இன்று உருவாகி 

வருகிறது. சாதகர்களுக்கு அது கபரும் இவடயூறாக உள்ளது. 

இன்வறய சீர்திருத்தம், கவளிப்பவடத் தன்வம ஆகிய ஹபாக்கு 

களால் கபாருளாதார  ிவல தாராளமயமாக்கப்பட்டு விதிமுவற 

களும் தளர்த்தப் பட்டிருக்கின்றன. புதிய கதாழில் நுட்பங்கள் 

அறிமுகப்படுத்தப் பட்டு மக்களின் வாழ்க்வகத் தரமும் உயர்ந்துள்ளது. 

இது மிகவும்  ல்லகதன்று சாதாரண மக்கள்  ிவனக்கிறார்கள். 

ஆனால் இதிலுள்ள சாதக பாதகங்கள் என்று இருபக்கத்வதயும் 
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பார்க்க ஹவண்டும். இந்தச் சீரவமப்பாலும், கவளிப்பவடத்தனத் 

தாலும் பலவவகயான ஹகடுகளும் இறக்குமதியாகியுள்ளன. ஓர் 

இலக்கியப் பவடப்பில் பாலியல் சரக்கு எதுவும் ஹசர்க்கப்பட 

வில்வலகயன்றால் புத்தக விற்பவன பாதிக்கப்பட்டு  ஷ்டத்திற் 

குள்ளாக ஹவண்டியதாகிறது. திவரப்படங்களிலும் கதாவலக்காட்சி 

யிலும் படுக்வகயவறக் காட்சிகள் காட்டப்படவில்வலகயன்றால் 

பார்வவயாளர்களின் எண்ணிக்வக குவறந்து விடுகிறது. கவலப் 

பவடப்புகஹளா, அவவ கமய்யான கவலவயச் சார்ந்ததா அல்லது 

ஹவஹறஹதாவா என்று கசால்ல முடிவதில்வல.  மது பண்வடய 

சீன மரபுக் கவலகளில் இது ஹபான்ற எதுவும் கிவடயாது.  மது 

சீன  ாட்டின் பண்பாடு எந்த ஒரு தனி மனிதராலும் உருவாக்கப் 

படஹவா கண்டு பிடிக்கப்படஹவா இல்வல. வரலாற்றுக்கு முந்வதய 

 ாகாிகம் பற்றி உவரக்வகயில் ஒவ்கவான்றிற்கும் ஒரு ஹதாற்று 

வாய் உண்கடன்று கசால்லியிருக்கிஹறன். இன்று மானிட அறம் 

சார்ந்த மதிப்பீடுககளல்லாம் திாிந்து, மாறிப் ஹபாய் விட்டிருக் 

கின்றன.  ல்லவதயும் ககட்டவதயும்  ிர்ணயிக்கும் அளவுஹகாலும் 

கூட மாறிவிட்டது. இவவகயல்லாம் சாதாரண மக்கவளச் சார்ந் 

தவவ. ஆயினும் கஜன்–ஷான்–கரன் என்னும் பிரபஞ்சப் பண்பு 

என்றும் மாறாமல்  ல்லவவரயும் ககட்டவவரயும் பிாித்து இனம் 

காணும் ஒஹர துலாக்ஹகாலாக  ிற்கிறது. சாதகர்களாகிய  ீங்கள், 

அவனத்திற்கும் ஹமஹல உயர்ந்து அப்பாலும் கடந்து கசல்ல 

ஹவண்டுமானால் விஷயங்கவள மதிப்பிட சாதாரண மக்களின் 

தரத்வத ஏற்காமல் இந்தப் பிரபஞ்சப் பண்பின் க றிமுவறவயக் 

கவடப்பிடிக்க ஹவண்டும். இவ்வாறு, கவளிப்புறத்திலிருந்து குறுக் 

கீடுகள் இருக்கின்றன. அது மட்டுமல்ல, ஓாினச்ஹசர்க்வக, பாலியல் 

சுதந்திரம் மற்றும் ஹபாவதப் பழக்கம் என்று பல உள்ளன. 

மானிட சமுதாயம் இன்று இந்த அளவுக்குச் சாிந்து விட்டிருக் 

கிறது. எண்ணிப் பாருங்கள்: இப்படிஹய ஹபாய்க் ககாண்டிருந்தால் 

என்ன ஆகும்? மனித இனம் இது பற்றி எதுவும் கசய்யவில்வல 

கயன்றால் ஹமலுலகம் கசய்ய ஹவண்டி வரும். இது ஹபான்ற  ிவல 

யில் தான் இயற்வகயின் சீற்றங்கவள அனுபவிக்க ஹ ருகிறது. 
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எத்தவனஹயா கருத்தரங்குகளில் உவரயாற்றியும் இதுவவர 

மானிட இனத்தின் ஹபரழிவுகவளப் பற்றி  ான் ஹபசியதில்வல. 

இந்தச் சூடான விவகாரம் குறித்து மதங்களும் பல மனிதர்களும் 

விவாதித்துள்ளனர்.  ான் உங்கள் எல்ஹலாவரயும் ஹ ாக்கிக் 

ஹகட்கிஹறன், சிந்தித்துப் பாருங்கள்:  மது சாதாரண மானிட 

சமுதாயத்தில், மனிதாின் அறப்பண்பின் தரம் எந்த அளவுக்கு 

மாறியிருக்கிறது! ஒருவருக்ககாருவாிவடஹய ஏற்படும் ஹபாராட்டம் 

எந்த அளவுக்கு முற்றியுள்ளன! ஓர் அபாயகரமான எல்வலக்கு 

இது வந்து விட்டிருப்பது உங்களுக்குத் கதாியவில்வலயா? 

கபாதுவாக, இந்த கவளிப்புற சுற்றுச் சூழ் ிவல,  மது சாதகர்கள் 

உயர் ிவலயில் ஆன்மீக சாதவன கசய்வவதப் கபாிதும் பாதிக் 

கிறது. அஹதா, அங்ஹக ஆவடயற்ற உருவப்படங்கள்  டுத்கதரு 

வில் கதாங்க விடப்பட்டுள்ளன.  ிமிர்ந்து பார்த்தால் அதுதான் 

கண்ணில் படும். 

லாகவாத்ஸு ஒருமுவற இப்படிக் கூறியுள்ளார்: “ஓர் 

அறிவாளி டாவ் பற்றி ஹகள்வியுற்றால் அவர்  ியமம் தவறாமல் 

உறுதிஹயாடு சாதவன கசய்வார்.” அறிவாளி டாவ் பற்றிக் ஹகள்விப் 

பட்டால், “கவடசியில் கமய்யற சாதவன மார்க்கம் ஒன்று எனக்குக் 

கிவடத்து விட்டது. இனி எதற்காக காத்திருக்க ஹவண்டும், இன்ஹற 

சாதவன கசய்யத் கதாடங்கலாஹம!” என்று  ிவனப்பார். என்வனப் 

கபாறுத்த வவர, சிக்கலான சூழல் மிக  ல்லது தான். சூழ் ிவல 

சிக்கலாக இருக்க இருக்கத் தான் அது உத்தமமான உயர் பிறவி 

கவளத் ஹதாற்றுவிக்கிறது. ஒருவர் தன்வன ஹமலுயர்த்திக் ககாண்டு 

அவதக் கடந்து அப்பால் கசல்வகயில் அவரது சாதவன திடமான 

உறுதி கபறும். 

ஆன்மீக சாதவன கசய்ஹத ஆக ஹவண்டும் என்று ஒருவர் 

உண்வமயுடன் தீர்மானித்தால்  ன்வமஹய உண்டாகும். பூசல்கள் 

எதுவுஹம எழாவிட்டால், உங்கள் ஷின்ஷிங்வக ஹமம்படுத்த 

வாய்ப்புகள் கிட்டஹவ இல்வலகயன்றால்  ீங்கள் முன்ஹனறஹவ 

முடியாது. எல்ஹலாரும் ஒருவருக்ககாருவர் இன்முகம் காட்டிய 

வண்ணமாகஹவ இருப்பார்களானால்  ீங்கள் எப்படி உண்முக 
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சாதவன கசய்வீர்கள்? ஒரு சராசாி சாதகர் என்பவர் “டாவ் பற்றிக் 

ஹகள்விப்பட்ட ஒரு சராசாி மனிதர்” என்ற வவகவயச் ஹசர்ந்தவர். 

சாதவன கசய்தாலும் சாி, கசய்யாவிட்டாலும் சாிதான் என்னும் 

பாவவன ககாண்டவர். சாதவனயில் அவர் கவற்றி கபறுவது 

சந்ஹதகம் தான். இங்ஹக அமர்ந்து ஹகட்கும் ஹபாது ஆசான் கசால்வ 

கதல்லாம்  ியாயமாகத்தான் படுகிறது என்று சிலருக்குத் ஹதான் 

றும். பிறகு, சாதாரண மானிட சமூகத்திற்குச் கசன்றதும் 

வகக்ககட்டும் இந்த ஆதாயங்ககளல்லாம்  வடமுவற வாழ்வுக் 

ஹகற்ற கமய்யானவவ தாஹன என்று எண்ணுவார்கள். ஆமாம், 

இவவ கமய்யானவவ தான்.  ீங்கள் மட்டும் அல்ல, பல 

ஹமனாட்டுக் ஹகாடீசுவர்களும் கசல்வந்தர்களும் கூட இறந்த பிறகு 

எதுவும் எஞ்சியிருப்பதில்வல என்பவதக் கண்டுணர்ந்துள்ளார்கள். 

இவ்வுலகச் கசல்வத்வத பிறப்பில் ககாண்டு வருவதுமில்வல, 

இறப்பில் உடன் எடுத்துச் கசல்வதுமில்வல. உள்ளீடற்றவவ 

அவவ. ஆனால் ஹகாங் மிகவும் அாியது என்பது ஏன்? ஏகனன் 

றால், அது உங்கள் மூல ஆன்மாவின் உடஹலாடு ஒட்டியிருக் 

கிறது. அது  ீங்கள் பிறக்கும் ஹபாது உங்களுடன் வருகிறது, 

இறக்கும் ஹபாது உங்கள் கூடஹவ கசல்கிறது. உங்களுவடய மூல 

ஆன்மாவுக்கு அழிவு கிவடயாது என்று  ாம் கசால்லியிருக் 

கிஹறாம். இது மூட  ம்பிக்வகயல்ல.  மது கபௌதிக உடலின் 

எல்லா உயிரணுக்களும்  சிந்து ஹபான பிறகு, உயிரணுக்கவள 

விடவும் நுண்ணிய துகள்கள் மற்ற கபௌதிக பாிமாணங்களில் 

அழியாமல் இருந்து ககாண்டிருக்கின்றன. கவளிப்புற ஓடு மட்டும் 

தான் கழன்று ஹபாயிருக்கிறது. 

இப்ஹபாது  ான் எடுத்துவரத்தவவ அவனத்துஹம ஒருவாின் 

ஷின்ஷிங் தரத்வத ஒட்டியது தான். ஒருமுவற சாக்கியமுனி ஒரு 

கருத்வதக் கூறினார். ஹபாதிதர்மரும் கூட அவதஹய கசான்னார்: 

“சீனா என்னும் இந்த கீவழ ாடு, கபரும்  ற்பண்பு ககாண்ட 

மகாத்மாக்கவள ஈன்ற  ன்னிலம்.” வரலாறு முழுவதும் துறவிகள் 

பலரும் கபரும்பாலான சீனர்களும் இவத எண்ணிப் கபருவம 

அவடந்திருக்கின்றனர். மிகவும் உயர் ிவலயில் ஹகாங் வளர்க்கக் 
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கூடியவர்கள் அங்குள்ளனர் என்பவத அது குறிப்பதால் அவர்கள் 

எல்ஹலாரும் மகிழ்ந்து கபருமிதம் ககாண்டுள்ளனர். “சீனர்களாகிய 

 ாம் எப்ஹபர்ப்பட்டவர்கள்! மகத்தான பிறவிக்குணமும் உன்னத 

மான  ற்பண்பும் ககாண்ட கபாிஹயாவரத் தரக் கூடியது  ம் சீன 

 ிலம்.” கசால்லப் ஹபானால், இதன் பின்ஹனயுள்ள தாத்பாியத்வத 

பலர் உணரவில்வல. மகத்தான  ற்பண்பும் உயர் ிவல ஹகாங் 

திறனும் ககாண்ட கபாிஹயார் சீன மண்ணில் எதனால் உதிக்கி 

றார்கள்? அந்த உயர் ிவல மகான்கள் கூறிய வார்த்வதகளின் 

உட்கபாருவள கபரும்பாஹலார் அறிய மாட்டார்கள். ஹமல் ிவல 

உலகுகளிலும் உயர் ிவலகளிலும் உள்ளவர்களின் மனப்பாங்கு 

பற்றிஹயா அவர்களின் உயர்தளங்கள் பற்றிஹயா எவதயும் இவர் 

கள் அறிய மாட்டார்கள். இது பற்றி அதிகம் விளக்க ஹவண்டிய 

தில்வல. அவனவரும் சற்று ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: அதிக சிக்க 

லுள்ள மனிதர் கூட்டத்தினிவடயிலும் சிக்கல் மிகுந்த சூழ் ிவல 

யிலும் இருக்கும் ஹபாது தான் உயர் ிவலயில் ஹகாங் பண்படுத்து 

வது சாத்தியமாகிறது – உட்கருத்து இது தான். 

அடிப்பவடப் பண்பு 

ஒருவாின் அடிப்பவடப் பண்பு அல்லது பிறவிப் பண்பு என்பது 

ஹவற்றுப் பாிமாணத்தில் அவரது உடலில் உள்ள கட என்னும் 

கவண்கபாருளின் அளவவப் கபாறுத்துத் தான்  ிர்ணயமாகிறது. 

குவறவான கட வும் அதிகப்படியான கரும்கபாருளும் இருக்கு 

மானால் ஒருவாின் கர்மம் சார்ந்த களம் கபாிதாக இருக்கும். இது 

ஹபான்றவாின் அடிப்பவடப் பண்பின் தரம் குவறந்து காணப் 

படும்.  ிவறய கவண்கபாருள் ககாண்டவருவடய கார்மிகக் களம் 

சிறியதாக இருக்கும். அதற்ஹகற்றவாறு, இந்த மனிதருக்கு  ல்ல 

அடிப்பவடப் பண்பு இருக்கும். ஒருவருவடய கவண்கபாருவளயும் 

கரும்கபாருவளயும் ஒன்வற மற்கறான்றாக மாற்றிக் ககாள்ள 

முடியும். அவவ எப்படி மாற்றப்படுகின்றன?  ற்கசயல்கள் 

புாிவதால் கவண்கபாருள் உருவாகிறது. கடினமான இடர்கவள 

கபாறுப்பதாலும், துன்பங்கவள அனுபவிப்பதாலும் அல்லது 
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 ற்கசயல்கள் கசய்வதன் மூலமும் கவண்கபாருள் கிவடக்கிறது. 

தவறான, தீய கசயல்கள் கசய்வதால் கரும்கபாருள் உருவாகிறது. 

அதுதான் கர்மம். இப்படித் தான் இவவ உருமாற்றம் கபறுகின் 

றன. அது மட்டுமின்றி, இவற்றுக்கு சுவமயாகச் ஹசர்ந்து ககாள்ளும் 

தன்வமயும் உண்டு.  மது மூல ஆன்மாஹவாடு ஹ ரடித் கதாடர்பு 

ககாண்டுள்ளதால் அவவ ஒஹர வாழ் ாளில் ஈட்டியதல்ல, பற்பல 

பிறவிகளாக கதான்வமயான காலத்திலிருந்து ஹசர்க்கப் பட்டிருக்கும். 

அதனால் தான் கர்மத்வதச் ஹசர்த்துக் ககாள்வது, கட வவச் 

ஹசமிப்பது என்கறல்லாம் மக்கள் கூறுகின்றனர். அத்துடன்,  மது 

மூதாவதயர் வழியாகவும் இவவ  மக்கு வந்து ஹசரலாம். 

பண்வடய காலத்து சீன மக்கள் அல்லது  மது முன்ஹனார்கள், 

“அவரது மூதாவதயர் ஹசர்த்துள்ள  ற்ஹபறு தான் இது. கட வவ 

ஹசமிக்க ஹவண்டும். ஒருவர் கட வவ இழக்கிறார்” என்கறல்லாம் 

கூறியது  ிவனவுக்கு வருகிறது. அவர்கள் எவ்வளவு சாியாகச் 

கசால்லியிருக்கிறார்கள்! அது மிகவும் சாிஹய. 

ஒருவருவடய அடிப்பவடப் பண்பின்  ல்லியல்வபஹயா தீய 

இயல்வபஹயா கபாறுத்துத் தான் அவருக்கு கமய்ஞானம் கபறும் 

தகுதி அவமகிறது. பிறவிப்பண்பு  ன்றாக இல்வலகயன்றால் 

கமய்ஞானம் கபறும் தகுதியும் குவறகிறது. ஏன் இப்படிகயன்றால், 

பிறவிப் பண்பு  ன்றாக இருப்பவருக்கு ஏராளமான கவண் 

கபாருள் இருக்கிறது, அது  மது பிரபஞ்சத்ஹதாடு ஒத்திவசகிறது, 

எவ்விதத் தவடயுமின்றி அதன் பண்பாகிய கஜன்–ஷான்–கரன் 

ஹனாடு இவசந்து வருகிறது. பிரபஞ்சத்தின் பண்பு ஹ ரடியாக 

உங்கள் உடலில் கவளிப்படும், உங்கள் உடலுடன் அது உடனடி 

யாகத் கதாடர்பும் ககாள்ளும். ஆனால் கரும்கபாருஹளா இதற்கு 

ஹ ர்மாறானது. தீய கசயல்களால் கபறப்பட்டதால் அது  மது 

பிரபஞ்சப் பண்பிற்கு எதிராக உள்ளது. ஆகஹவ இந்தக் கரும் 

கபாருள்  மது பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து விலகியிருக்கும். 

கபருமளவில் இந்தக் கரும்கபாருள் ஹசர்ந்து விட்டால் ஒருவாின் 

உடவல ஒரு படலம் ஹபால் சூழ்ந்து ககாண்டு அது அவரது உடல் 

முழுவவதயும் மூடிக் ககாண்டு விடும். இந்தப் படலம் எந்த 
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அளவுக்குப் கபாிதாக இருக்கிறஹதா அந்த அளவுக்கு அதனுவடய 

அடர்த்தியும் கனமும் கூடுதலாகும். இது ஒருவாின் கமய்ஞானம் 

கபறும் தகுதிவய கவகுவாக குவறத்து விடும். ஏகனனில், தீய 

கசயல் புாிந்து கரும்கபாருவளச்  ஹசர்த்துக் ககாண்டிருப்பதால் 

அவரால் பிரபஞ்சப் பண்பான கஜன்-ஷான்-கரன் வன கபற 

முடியாமல் ஹபாய் விடுகிறது. சாதாரணமாக, இது ஹபான்ற  பருக்கு 

உண்முக சாதவனயில்  ம்பிக்வக ஏற்படுவதும் கடினமாக 

இருக்கும். கமய்ஞானம் கபறும் தகுதி அவருக்கு எந்த அளவிற்கு 

குவறவாக உள்ளஹதா அந்த அளவுக்கு கர்மத்தினால் ஏற்படும் 

இவடஞ்சலும் அதிகாிக்கும். அதிக இடர்ப்பாடுகவள அனுபவிக்க 

ஹ ாிடும் ஹபாது அவருவடய  ம்பிக்வக கவகுவாகக் குவறந்து 

உண்முக சாதவன கசய்வது கடினமாகி விடும். 

ஏராளமான கவண்கபாருள் உவடயவர்களுக்கு உண்முக 

சாதவன புாிவது எளிதாக இருக்கும். ஏகனன்றால் சாதவன 

கசய்வகயில், அவர் பிரபஞ்ச பண்ஹபாடு இவணந்திருப்பாரானால், 

அவரது ஷின்ஷிங் முன்ஹனற்றமவடந்திருக்குமானால், அவரது 

கட ஹ ரடியாக ஹகாங் ஆக மாற்றப்படும். ஆனால், கரும்கபாருள் 

உள்ளவருக்கு அதிகப்படியான கசயல்பாடு உள்ளது. கபாருட் 

கவள உற்பத்தி கசய்யும் ஒரு கதாழிற்சாவலயில், மற்றவர்கள் 

ஆயத்தமான கபாருட்கவளக் ககாண்டு வந்திருக்க, இவர் மட்டும் 

கச்சாப் கபாருவளக் ககாண்டு வந்துள்ளது ஹபான்றது அது. இதில் 

கச்சாப் கபாருவள ஆயத்தமாக்கும் அதிகப்படியான ஹவவல 

உள்ளது. இவர் முதலில் துன்பங்கள் அனுபவித்து கர்மத்வத 

அழிக்க ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான் கரும்கபாருவள கட என்னும் 

கவண்கபாருளாக மாற்ற முடியும். அதன் பிறஹக உயர் ிவல 

ஹகாங் வளர முடியும். ஆனால் சாதாரணமாக, இது ஹபான்ற 

வருக்கு இயல்பான கமய்ஞானம் கபறும் திறன் இருக்காது. 

அதிகத் துன்பம் ஏற்குமாறு ஹ ர்ந்தால் இவருவடய  ம்பிக்வக 

குவறந்து ஹபாகும். இவருக்கு அவதத் தாங்கிக் ககாள்வதும் 

கடினம் தான். ஆகஹவ கரும்கபாருள் அதிகமாக உள்ளவருக்கு 

சாதவன கசய்வது கடினமாக இருக்கும். இதனாஹலஹய டாவ் 
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பிாிவிலும் ஒற்வறச் சீடவர வழி  டத்துகின்ற ஹவறு பிாிவுகளிலும் 

சீடர் ஆசாவனத் ஹதடுவதற்கு மாறாக, ஆசான் தான் சீடவரத் 

ஹதடி வாித்துக் ககாள்வார். சீடாின் உடலிலுள்ள கவண்கபாருள், 

கரும்கபாருள் அளவுகவளப் கபாறுத்து அவர் ஹதர்ந்கதடுக்கப் 

படுவார். 

அடிப்பவடப் பண்பு ஒருவாின் கமய்ஞானம் கபறும் திறவன 

 ிர்ணயிக்கிறது. ஆனால் எப்ஹபாதும் அப்படிஹய என்று கசால்வ 

தற்கில்வல. சிலருக்கு  ல்ல பிறவிப் பண்பு இருக்காது, ஆனால் 

அவர்களின் வீட்டுச் சூழல் மிக  ன்றாக இருக்கும். குடும்பத்தினர் 

பலர் சாதவன கசய்பவர்களாக இருப்பார்கள். சில குடும்பத்தினர், 

வழிபாட்டு  ம்பிக்வக அல்லது ஆன்மீக சாதவன சார்ந்த விஷயங் 

களில் மிகுந்த  ம்பிக்வக உவடயவராக இருப்பார்கள். இதனா 

ஹலஹய அவருக்கும்  ம்பிக்வக உண்டாகும். இது அவாின் கமய் 

ஞானம் கபறும் தகுதிவய வளர்க்கும். இவ்வாறு, விலக்குகள் 

உண்டு. ஒருவருக்கு மிக  ல்ல அடிப்பவடப் பண்பு இருக்கும். 

ஆனால் சமூக  வடமுவறக்ககாப்ப அவர் கபற்ற குறுகிய கல்வி 

திட்டத்தின் காரணமாக, குறிப்பாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக, 

ககாள்வக சார்ந்த, இறுக்கமான முவறயிஹலஹய கல்வி அளிக்கப் 

பட்டதால், குறுகிய கண்ஹணாட்டம் ஏற்பட்டு அவரால் தமது அந்த 

அறிவவத் தாண்டி ஹவகறவதயும்  ம்ப முடியாது. இதனால் 

அவரது கமய்ஞானத் தகுதி கபாிதும் பாதிக்கப்படக் கூடும். 

உதாரணமாக,  ான் திவ்வியக் கண் திறப்பது பற்றி இரண் 

டாம்  ாள் உவர  ிகழ்த்தி வந்த ஹபாது,  ல்ல பிறவிப் பண்பு 

கபற்ற ஒருவருக்கு அப்ஹபாஹத மிக உயர் ிவலயில் திவ்வியக் கண் 

திறந்தது. மற்ற யாரும் பார்க்க முடியாத பல காட்சிகவள அவர் 

கண்டார். அவர் பிறாிடம் கசான்னார்: “ஆ! இந்த அரங்கம் 

முழுவதும் எல்ஹலார் மீதும் பனித்திவவலகள் ஹபால் ஃபாலுன்கள் 

கபாழிவவதக்  ான் கண்ஹடன். ஆசான் லீ யின் உண்வமயான 

உடவலயும் அவருவடய பிரவபவயயும் ஃபாலுவனயும் அவரு 

வடய பல ஃபாஷன்கவளயும் பார்த்ஹதன்.” ஹமலும், அவர் 

கவவ்ஹவறு தளங்களில் ஆசான் உவரயாற்றுவவதயும் ஃபாலுன் 
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எவ்வாறு சாதகர்களின் உடவல சீராக்குகிறது என்பவதயும் 

கண்டாராம். அத்துடன் உவர  டக்கும் ஹபாது ஆசானின் 

ஹகாங்ஷன் 121  தான் கவவ்ஹவறு தளங்களில் உவரயாற்றுகிறார் 

என்பவதயும் கண்டாராம். அத்துடன், ஹமலுலக மகளிர், ஹமலிருந்து 

மலர்கள் கபாழிவவதயும் இன்னும் பலவற்வறப் பார்த்தாராம். 

இப்படி பல அதிசயங்கவள அவர் கண்டது அவரது பிறவிப் பண்பு 

மிக  ன்றாக இருப்பவதக் காட்டுகிறது. எல்லாவற்வறயும் கசான்ன 

பிறகு, “ ான் இவதகயல்லாம்  ம்பஹவ மாட்ஹடன்” என்றார். 

இவற்றில் சில விஷயங்கவள ஏற்கனஹவ விஞ்ஞானம் உறுதிப் 

படுத்தியுள்ளது. பலவற்வற  வீன அறிவியல் ககாண்டு விளக்க 

முடியும்.  ாம் இதில் சிலவற்வறப் பற்றிப் ஹபசியும் இருக்கிஹறாம். 

சீஹகாங் மூலம் கபறும் கதளிவு,  ிச்சயமாக,  வீன விஞ்ஞானத் 

தினால் அறிந்து ககாள்வதற்ககல்லாம் அப்பாற்பட்டது. ஹமற்கண்ட 

படி, ஒருவருவடய  ல்ல அடிப்பவடப் பண்பு மட்டுஹம அவரது 

கமய்ஞானம் கபறும் தகுதிவய முற்றிலுமாக  ிர்ணயிக்க முடியாது. 

கமய்ஞானம் கபறுதல் 

“கமய்ஞானம்” என்பது என்ன? கமய்ஞானம் அல்லது ஞான 

ஹபாதம் என்பது மத இலக்கியங்களின் கவலச் கசால். புத்த 

மதத்தில், இச்கசால் ஒரு சாதகர் புத்த தர்மத்வத  ன்கு புாிந்து 

ககாண்டவத, ஞான விளக்கம் கபற்றவத, அவர் இறுதியாக ஞான 

ஒளி கபற்றவத குறிக்கிறது. ஞானத்தில் கமய்யான கதளிவவப் 

கபறுதல் என்று அதற்குப் கபாருள். எனினும், தற்ஹபாவதய வழக் 

கில் சாதாரண மக்களிவடஹய மதியூகம் அல்லது அறிவுக் 

கூர்வமவய இது குறிக்கிறது. இந்தத் தன்வமயுவடயவர் தனது 

ஹமலதிகாாியின் மனதிலுள்ளவதப் படிக்கக் கூடியவர், கவகு 

விவரவில் எவதயும் கற்றுக் ககாள்ளக் கூடியவர், ஹமலதிகாாிவய 

திருப்திப் படுத்த கதாிந்தவர் என்பவத எல்லாம் இது குறிக்கும். 

இவதத் தான் மக்கள்  ல்ல கமய்ஞானத் திறன் என்று கூறுவார்கள்.  

                                                      
121
ஹகாங்ஷன்:  ஹகாங்கினால் உருவான உடல். 
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இப்படி புாிந்து ககாள்வது தான் வழக்கம். சாதாரண மக்களின் 

 ிவலவய விட ஓரளவுக்கு உயர்ந்த  ிவலயிலிருந்து பார்த்தாஹல 

சாமானிய மக்களின் கருத்துகள் கபரும்பாலும் எவ்வளவு தவறா 

னவவ என்று புாியும்.  ாம் கூறும் கமய்ஞானம் இது அல்லஹவ 

அல்ல. புத்தி கூர்வமயுள்ள ஒரு மனிதாின் தன்வம  ல்லதல்ல. 

ஏகனன்றால், தனது சாதுாியத்தினால் இவர் ஹமற்ஹபாக்காக ஹவவல 

கசய்து ஹமலதிகாாியிடம்  ல்ல கபயர் வாங்கிக் ககாள்வார். 

அப்படிகயன்றால் கமய்யான ஹவவலகவளகயல்லாம் மற்றவர் 

தாஹன கசய்ய ஹவண்டியிருக்கும்? ஆக, இவர் மற்றவருக்கு கடன் 

பட்டவராகி விடுவார். சாமர்த்தியம் இருப்பதால் பிறவர மகிழ் 

வித்து இவர் அதிக ஆதாயம் கபற முடிகிறது. அதனால் மற்ற 

வர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. இவருவடய புத்திகூர்வமயால் 

இழப்புகவளத் தவிர்ப்பார், எளிதில்  ஷ்டப்பட மாட்டார். ஆகஹவ 

மற்றவர் தான் இழக்க ஹவண்டியிருக்கும். இவ்வாறு இவர் கபாருள் 

சார்ந்த சிறிய  ன்வமவயக் கூட விடாமல் அவடய முவனவதால், 

இவருவடய மனமும் குறுகிப் ஹபாய் விடுகிறது, உலகாயதமான 

லாபம் எவதயுஹம விட்டுக் ககாடுக்க முடியாமல் ஹபாகும். 

 வடமுவறக்ஹகற்பஹவ தான்  டப்பதாகக் கருதி எவதயும் இழக்க 

மாட்டார். 

சிலருக்கு இவவரப் பார்த்துப் கபாறாவம ஹவறு உண்டா 

கிறது! அப்படி கபாறாவமப் படாதீர்கள் என்று  ான் கசால்லு 

கிஹறன். இவர் எவ்வளவு ஹசார்வு மிக்க வாழ்க்வக வாழ்கிறார் 

என்று உங்களுக்குத் கதாியாது. இவரால் சாியாக உண்ணஹவா 

உறங்கஹவா முடியாது. கனவிலும் கூட தனது சுயலாபங்கவள 

இழக்க ஹவண்டி வருஹமா என்று அஞ்சுவார். எப்ஹபாதும் தன் 

ஆதாயங்கவள அவடவதிஹலஹய முவனவார். இவரது வாழ்வு 

முழுவதும் அதற்காகஹவ என்று ஆகிவிட்டஹத, அது ஹசார்வு 

மிகுந்த வாழ்க்வக தாஹன? ஒரு பூசல் ஹ ரும் ஹபாது ஓரடி சற்ஹற 

பின்னவடந்து  ின்று பாருங்கள், கடலும் வானும் வரம்பின்றிப் 

பரவியிருக்க,  ிவலவமஹய  ிச்சயம் ஹவறாக மாறியிருக்கும். 

இவஹரா எவதயும் விட்டுக் ககாடுக்காமல் சலிப்பான ஒரு 
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வாழ்க்வக தான் வாழ்வார். இவாிடமிருந்து  ீங்கள் கற்றுக் 

ககாள்ளக் கூடாது. சாதகர் சமூகத்தில் கசால்வார்கள்: “இது 

ஹபான்றவர் தன்வனத் கதாவலத்து விட்டார், சாமானிய 

மக்களிவடஹய கலௌகிக சுகங்களுக்காக முற்றிலும் தன்வனஹய 

இழந்து விட்டார்.” கவண்கபாருள் கட வவ காத்துக் ககாள்ளு 

மாறு இவாிடம் கசால்வது எளிதல்ல. உண்முக சாதவன கசய்யு 

மாறு  ீங்கள் இவாிடம் கசான்னால் உங்கவள  ம்ப மாட்டார். 

“சாதவனயா? சாதகர்களாகிய  ீங்கள் யாஹரனும் உங்கவள 

சபித்தால், அடித்தால் கூட எதிர்க்க மாட்டீர்கள், துன்பம் ககாடுத் 

தாலும் எதிர்விவன ஏதும் காட்டாதது மட்டும் அல்ல,  ீங்கள் 

மனத்தில் அவர்களுக்கு  ன்றி ஹவறு கசலுத்த ஹவண்டும்.  ீங்கள் 

எல்ஹலாரும் ஆக்யூ ஆகிவிட்டீர்கள்!  ீங்கள் எல்ஹலாருஹம 

கிறுக்கர்களாகி விட்டீர்கள்!” என்பார். உண்முக சாதவன என்றால் 

என்னகவன்ஹற புாிந்து ககாள்ள முடியாதவர் இவர். “உங்கவள 

புாிந்து ககாள்ளஹவ முடியாது,  ீங்கள் முட்டாள்” என்பார். 

இவவரக் காப்பாற்றுவது கடினம் என்று கசால்வீர்களா, 

மாட்டீர்களா? 

 ாம் கசால்லும் கமய்ஞானம் இதுவல்ல. அந்த மனிதர் 

கசான்ன, சுய  லவனப் கபாருட்டாக்காத “முட்டாள்தனம்” தான் 

 ாம் கூறும் கமய்ஞானம். கண்டிப்பாக இது முட்டாள்தனமில்வல. 

சுய  லன் சார்ந்த ஆதாயங்கவள எல்லாம்  ாம் கபாருட்படுத்து 

வதில்வலஹய தவிர மற்ற கசயல் தளங்களில் அறிவுத் திறஹனாடு 

கசயல்படுஹவாம், ஒரு விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிவயஹயா அல்லது 

ஹமலதிகாாிகள் இடும் பணிவயஹயா ஹவறு கடவமகவளஹயா  ாம் 

கதளிவான மனத்துடன் கசம்வமயாகச் கசய்து முடிப்ஹபாம். 

கசாந்த ஆதாயம் சார்ந்த விஷயங்கவளயும் பரஸ்பர சச்சரவுகவள 

யும் மட்டும் தான்  ாம் கபாருட்படுத்தாமலிருப்ஹபாம் என்றி 

ருந்தால் உங்கவள யார் முட்டாள் என்று கசால்ல முடியும்? யாரும் 

கசால்ல மாட்டார்கள். இது  ிச்சயம். 

சாி,  ிஜமாகஹவ அசடனாக இருக்கும் ஒருவவனப் பற்றிப் 

ஹபசுஹவாம். இந்த விஷயம், உயர் ிவலகளில் பார்க்கும்ஹபாது 
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முற்றிலும் தவலகீழானது. இந்த அசடன் சாமானிய மனிதாி 

வடஹய கபாிய தவறுகள் ஏதுவும் கசய்ய மாட்டான். தன் கசாந்த 

 லங்களுக்காக ஹபாட்டியிடஹவா சண்வடயிடஹவா மாட்டான். 

புகவழ அவன்  ாட மாட்டான், கட எனும் கவண் கபாருவள 

இழக்க மாட்டான். ஆனால் பிறாிடமிருந்து கட வவப் கபறுவான். 

அவவனப் பிறர் அடித்தாஹலா, சபித்தாஹலா அவர்களிடமிருந்து 

கவண்கபாருள் அவனுக்கு கிவடத்து விடும். இந்தப் கபாருள் 

கபறற்காியது.  மது பிரபஞ்சத்தில் ஒரு ஹகாட்பாடு உள்ளது: 

இழப்பின்றி ஆதாயமில்வல. லாபம் ஹவண்டுகமன்றால்  ஷ்ட 

மவடய ஹவண்டும். இந்த அசடவனக் கண்டு பிறர் தூற்றுவார்கள், 

“ ீ ஒரு சாியான முட்டாள்.” இந்த வவசயால் இவன்பால் 

கவண்கபாருள் சிறிது வந்து ஹசரும். தூற்றுபவனின் பக்கம் ஓங்கி 

யிருப்பதால் அவன் தான் கட வவ இழக்க ஹவண்டும். அசடவன 

ஒருவன் வந்து உவதக்கிறான், “உன்வனப் ஹபால் மவடயன் 

யாருமில்வல!” என்று ஏசுகிறான். மறுபடியும் கணிசமான அளவு 

கட இவனுக்குக் கிவடக்கும், யாஹரனும் இவவன உவதத்தாஹலா 

அதிகாரம் கசய்தாஹலா இவன் சிாித்தவாறு அவத ஏற்றுக் ககாள் 

வான், “ககாடுங்கள், எவ்வளவு கட எனக்கு ககாடுக்கிறீர்கள், 

 ான் அவதச் சிறிதும் மறுக்க மாட்ஹடன், ககாடுங்கள்!” உயர் 

 ிவல கருத்தின் படி,  ிவனத்துப் பாருங்கள், யார் புத்திசாலி? இவன் 

தாஹன புத்திசாலி? சிறிதும் கவண்கபாருவள இழக்காமல் இருப்ப 

தால் இவன் மிகவும் புத்திசாலி. பிறர் தூக்கிக் ககாடுக்கும் 

கவண்கபாருவள மறுக்காமல் ஏற்றுக் ககாள்கிறான். சிாித்தவாஹற 

கட முழுவவதயும் கபற்றுக் ககாள்கிறான். இவன் இந்தப் பிறவி 

யில் அசடனாக இருக்கலாம், ஆனால் அடுத்த பிறவியில் அல்ல. 

அவனுவடய மூல ஆன்மா முட்டாள் அல்ல. கபருமளவு கட 

இருப்பவர்கள் அடுத்த பிறவியில் உயர் அதிகாாியாகஹவா அல்லது 

கசல்வச் சீமானாகஹவா இருப்பார்கள் என்று மதங்கள் கூறுகின்றன. 

இவவ இரண்டும் ஒருவாின் கட வின் பாிமாற்றத்தால்  ிகழ்கிறது. 

இந்த கவண்கபாருவள ஹ ரடியாய் ஹகாங் ஆக மாற்ற முடியும் 

என்ஹறாம். உங்கள் சாதவனப் படி ிவலயின் உயரம் இந்த         
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கட வின் உருமாற்றத்தினால் அல்லவா கிவடக்கிறது? ஹ ரடியாக 

அது ஹகாங் ஆக உருமாற முடியும். ஒருவருவடய  ிவலவய  ிர்ண 

யிக்கும் ஹகாங் மற்றும் ஹகாங் திரட்டு, இந்த கவண்கபாருள் மூலம் 

அல்லவா உருவாயின? அது மிகவும் அாியது என்று தாஹன 

கசால்ல ஹவண்டும்? அது  ாம் பிறக்கும் ஹபாது உடன் வந்து, 

இறக்கும் ஹபாது கூடஹவ கசல்லக் கூடியது. உங்கள் சாதவனயின் 

 ிவல தான் உங்களுவடய பாிபக்குவ  ிவல என்று புத்த மதம் 

கூறுகிறது.  ீங்கள் எவ்வளவு தியாகம் கசய்வீர்கஹளா அவ்வள 

வுக்குப் கபறுவீர்கள். இதுதான் தத்துவம். கபருமளவு கட இருப்ப 

வர்கள் அடுத்த பிறவியில் ஓர் உயர் அதிகாாியாகஹவா அல்லது 

கபரும் கசல்வந்தராகஹவா இருப்பார் என்று மதம் கூறுகிறது. 

மிகக் குவறவாக கட இருந்தால் பாிமாறிக் ககாள்வதற்கு கட 

இல்லாமல், உணவுக்காகப் பிச்வச கிவடப்பதிலும் சிரமம் இருக் 

கும். இழப்பின்றி ஆதாயமில்வல! சிறிதளவு கட கூட இல்லா 

விட்டால் ஒருவாின் உடலும் ஆன்மாவும் ஹசர்ந்து அழிந்து விடும். 

முழுவமயான அழிவு ஏற்பட்டு விடும். 

முந் ாளில், சீஹகாங் ஆசான் ஒருவர் இருந்தார். கபாது மக்களி 

வடஹய பிரபலமவடயும் முன்பு அவருவடய படி ிவல மிகவும் 

உயர்ந்திருந்தது. பின்னர் அவருக்கு புகழாவசயும் சுய லமும் 

வந்து விட்டது. அவர் துவண உணர்வவப் பண்படுத்தும் சாதவன 

முவறவயச் ஹசர்ந்தவர். அவருவடய ஆசான் அவருவடய துவண 

உணர்வவ மீட்டுக் ககாண்டு ஹபாய் விட்டார். துவண உணர்வு 

இருந்த வவர அது அவவரக் கட்டுப்படுத்தி வவத்திருந்தது. உதார 

ணமாக, அவர் ஹவவல கசய்து வந்த அலுவலகம், அலுவலர்களில் 

ஒருவருக்கு குடியிருக்க வீட்வட வழங்க முன் வந்தது. அப்ஹபாது 

ஹமலாளர் கூறினார்: “வீடு யாருக்குத் ஹதவவப்படுகிறஹதா 

அவர்கள் முன்வந்து தங்கள்  ிவலவமவயயும் வீடு ஹதவவப் 

படுவதின் காரணத்வதயும் கசால்லுங்கள்.” ஒவ்கவாருவரும் 

அவரவர்  ிவலவமவய விளக்கி வீடு  ியாயமாகத் தனக்ஹக 

கிவடக்க ஹவண்டும் என்றார்கள். ஆனால் அந்த சீஹகாங் ஆசான் 

எதுவும் கூறாமல் இருந்தார். கவடசியில் இவருவடய  ிவலவமப் 
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படி இவருக்குத் தான் வீட்டின் ஹதவவ எல்ஹலாவரயும் விட 

அதிகமாக உள்ளகதன்று அந்த அதிகாாி அறிந்து ககாண்டார். 

“இல்வலயில்வல, எனக்குத் தான் ககாடுக்க ஹவண்டும், எனக்குத் 

தான் ஹதவவ அதிகமாக இருக்கிறது.” என்று ஒவ்கவாருவரும் 

கசால்லத் கதாடங்கினார்கள். இவர், “அப்படியானால்  ீங்கஹள 

எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள்” என்றார், இவர் ஓர் அசடர் என்ஹற 

சாதாரண மக்கள்  ிவனப்பார்கள். இவர் ஒரு சாதகர் என்பது அங்கு 

சிலருக்குத் கதாியும். “ ீங்கள் சாதகர், உங்களுக்கு எதுவும் ஹவண் 

டாம்,  ீங்கள் எவதத் தான் ஹவண்டுகமன்று  ிவனப்பீர்கள்?” 

என்று ஹகட்டார்கள். அதற்கு, “மற்றவர்களுக்கு எது ஹதவவ 

இல்வலஹயா அவத  ான் எடுத்துக் ககாள்ஹவன்.” என்றார். 

உண்வமயில், அவர் அசடஹர அல்ல, மிகுந்த அறிவாளி. சுய லன் 

சார்ந்த விஷயங்களில் மட்டுஹம அவர் இவ்வாறு  டந்து ககாள் 

வார். இயற்வகயான இயல்பின்படிஹய  டப்பதில்  ம்பிக்வக 

ககாண்டவர். மறுபடியும் அவர்கள் அவவரக் ஹகட்டார்கள், 

“மக்கள் இந் ாட்களில் ஹதவவயில்வல என்று எவதத் தான் 

 ிவனப்பார்கள்?” இவஹரா “ ிலத்தில் அங்குமிங்கும் சிதறிக் 

கிடக்கும் கற்கள் யாருக்கும் ஹதவவயில்வல.  ான் அவத எடுத்துக் 

ககாள்ஹவன்.” என்றார். சாதாரண மக்களுக்கு இது பிடிபடாது. 

சாதகர்கவள அவர்களால் புாிந்து ககாள்ளஹவ முடியாது. அவர் 

களின் மனம் இயங்கும் தளஹம ஹவறு. அவர்களுக்கும் சாதகர் 

களுக்கும் இவடஹய உள்ள இவடகவளி மிக  ீண்டது. அப்படி 

கயான்றும் அந்த சாதகர் கற்கவளப் கபாறுக்கிக் ககாள்ள 

மாட்டார். சராசாி மனிதருக்குப் புாியாத ஒரு தத்துவத்வத அவர் 

அப்படிச் கசான்னார். “சாமானிய மாந்தாிவடஹய  ான் ஹவண்டு 

வது எதுவும் இல்வல.” என்பது தான் அது. கல்வலப் பற்றிப் 

ஹபசுஹவாம்: கபௌத்த நூல்களில் இவ்வாறு கசால்லப்பட்டிருப்பது 

கதாிந்திருக்கும்: “சுகாவதி என்னும் ஹபாின்ப சுவர்க்கத்தில் மரங்க 

களல்லாம் கபான்னால் ஆகியிருக்கும். தவர, பறவவகள், பூக்கள் 

மற்றும் வீடுகள் எல்லாஹம தங்கத்தினால் ஆனவவ. புத்த உடல் 

கூட கபான்மயமாக மின்னிக் ககாண்டிருக்கும்”. ஒரு சிறிய 
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கல்வலக் கூட பார்க்க முடியாது. அங்ஹக பணப்புழக்கத்திற்கு கல் 

தான் பயன்படுமாம். இந்த மனிதர் ஒரு கல்வல எடுத்துக் ககாண்டு 

அங்கு ஹபாகப் ஹபாவதில்வல. ஆனால் ஒரு சராசாி மனிதர் புாிந்து 

ககாள்ள முடியாத இந்த தத்துவத்வதக் கூறினார். உண்வம தான், 

சாதகர்கள் கசால்வகதல்லாம் இதுதான்: “சாதாரண மக்களுக்கு 

அஹனக  ாட்டங்கள் இருக்கும்,  ாம் அவற்வற  ாடுவதில்வல. 

அவர்களிடமுள்ள எதுவும்  மக்கு ஹவண்டாம். ஆனால்  ம்மிடம் 

இருப்பவத சாதாரண மக்கள் விரும்பினாலும் அவடய முடியாது.” 

இப்ஹபாது  ாம் எடுத்துவரத்த கமய்ஞானம் என்பதும் 

உண்முக சாதவன கசய்யும் ஹபாது ஏற்படும் ஒருவவக அறிவுத் 

கதளிவு; இது சாதாரண மக்கள் கூறுவதற்கு ஹ ர்மாறானது. இனி 

 ாம் விளக்கப் ஹபாகும் கமய்ஞானம் என்பது இந்தக் கருத்து 

வடயது: சாதவன கசய்யும் ஹபாது ஒருவர் தன் ஆசான் ஹபாதித்த 

ஃபாவவ கதளிவாகத் கதாிந்து ககாள்வாரா, அவத ஏற்று கவடப் 

பிடிப்பாரா, டாவ்க றியின் ஆசான் ஹபாதித்த டாவ் இன்னகதன்று 

கதாிந்து ககாண்டு தனதாக்கிக் ககாள்வாரா, ஹசாதவனகள் ஏற் 

படும் ஹபாது ஒருவர் தான் சாதகர் என்பவத மறவாது அவத எதிர் 

ககாள்வாரா, சாதவன கசய்வகயில் ஃபா விலிருந்து அகலாமல் 

உறுதியாய் இவணந்திருப்பாரா, இவவகயல்லாம் தான். சிலருக்கு 

 ீங்கள் எவ்வளவு தான் எடுத்துச் கசான்னாலும் விளங்காது, 

சாதாரண மக்களாக இருப்பது தான்  வடமுவறக்கு ஏற்றது என்று 

 ிவனப்பார்கள். சிலர் தங்களுவடய பிடிவாதமான ககாள்வக 

கவள விட முடியாமல் பற்றிக் ககாண்டிருப்பார்கள். இதனாஹலஹய 

அவர்களுக்கு  ம்பிக்வக ஏற்படுவதில்வல. சிலர் ஹ ாய்களுக்குத் 

தீர்வு காண மட்டுஹம விரும்புகிறார்கள். இங்கு சீஹகாங் சிகிச்வச 

யளிக்கப் ஹபாவதில்வல என்று  ான் கசான்ன மாத்திரத்தில் 

அவர்களின் மறுவிவன எதிர்மவறயாகஹவ மாறி விடுகிறது. ஹமற் 

ககாண்டு இங்ஹக ஹபாதிக்கப் படுவதில் அவர்களுக்கு  ம்பிக்வக 

வருவதில்வல. 

சிலருக்கு அறிவுத் கதளிவு கபறும் திறன் முன்ஹனறுவஹத 

இல்வல. என்னுவடய புத்தகத்தில் அவர்கள் கூசாமல் அவடயாளக் 
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குறியிடுகிறர்கள். திவ்வியக் கண் திறந்துள்ளவர்களுக்கு இந்தப் 

புத்தகம் வண்ணமயமாகவும், கபான்மயமாகவும் ஒளிர்வவத 

பார்க்க முடியும். இதிலுள்ள ஒவ்கவாரு கசால்லும் என்னுவடய 

ஃபாஷவன வகிக்கிறது.  ான் கசால்வது கமய்யல்ல என்றால் 

உங்கவள ஏமாற்றுவதாகும்.  ீங்கள் குறியிட்டுள்ளதன் அவடயாளம் 

கன்னங்கஹறல் என்று இருக்கிறது. என்ன துணிச்சலில் அதுஹபால் 

அவடயாளம் குறிக்கின்றீர்கள்? இங்ஹக  ாம் என்ன கசய்து 

ககாண்டிருக்கிஹறாம்? உயர் ிவல சாதவனக்கு அல்லவா உங் 

கவள வழி  டத்துகிஹறாம்?  ீங்களாகஹவ சிந்தித்துப் பார்க்க 

ஹவண்டிய விஷயம் இது. இந்தப் புத்தகம் உங்களுவடய 

சாதவனவய வழி  டத்தும். இது கபறற்காியது என்று உங்களுக்குத் 

ஹதான்றவில்வலயா? புத்தவர வழிபடுவதால் உண்வமயான 

சாதவன கசய்ய முடியுமா?  ீங்கள் தினமும் பக்தியுடன் சாம்பி 

ராணி காட்டும் புத்தர் சிவலவய இஹலசாகத் கதாடக் கூடத் 

துணிய மாட்டீர்கள். ஆனால் உங்களுக்கு கமய்யாக உண்முக 

சாதவனக்கு வழி காட்டும் தாஃபாவவ கவற படுத்தத் துணிகிறீர்கள். 

ஒருவாின் கமய்ஞானம் கபறும் திறன் பற்றிப் ஹபசும் ஹபாது, 

உங்கள் சாதவனயின் கவவ்ஹவறு படி ிவலகளில்  ிகழ்கின்ற 

வற்வறஹயா அல்லது ஆசான் ஹபாதித்த குறிப்பிட்டகதாரு (ஃபா) 

 ியதிவயஹயா கதளிந்து புாிந்து ககாண்டதன் ஆழத்வதக் குறிக் 

கிறது. ஆயினும்  ாம் கூற வந்த அடிப்பவடயான கமய்ஞானம் 

என்பது இதுவுமல்ல.  ாம் குறிப்பிடும் அடிப்பவடயான கமய்ஞானம் 

என்பது இது தான்: ஒருவர் தனது வாழ் ாளில், உண்முக சாதவன 

கதாடங்கிய  ாள் முதல் இவடயறாமல் முன்ஹனறிக் ககாண்ஹட 

இருப்பார், மானிடப் பற்றுதல்கவளயும் பல்ஹவறு ஆவசகவளயும் 

வகவிட்டு ஹமஹலறிக் ககாண்ஹட இருப்பார், அவருவடய ஹகாங்கும் 

சாதவனயின் இறுதிப் படிவய அவடயும் வவர இவடயறாமல் 

வளர்ந்து ககாண்ஹட யிருக்கும். இந்த கட எனும் கவண்கபாருள் 

பூரணமாக ஹகாங்காக உருமாறியதும், இவருவடய ஆசான் 

வடிவவமத்திருந்த இவரது சாதவனப் பயணம் முடிவுக்கு வந்ததும், 

படீர்! அந்தக் கணஹம எல்லா பூட்டுகளும் கவடித்துத் திறந்து 
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ககாள்ளும். அவரது திவ்வியக் கண்ணும் அவரது  ிவலயின் 

உச்சகட்ட உயர்வவ எட்டும். தன்  ிவலக்ஹகற்றவாறு அவர் கவவ் 

ஹவறு பாிமாணங்களின் சத்தியத்வதயும், பல்ஹவறு உயிரவமப்பு 

களின் வடிவங்கவளயும், கவவ்ஹவறு கால ஹதசங்களில் உள்ள 

பருப்கபாருவளயும்,  மது பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்வதயும் காண் 

பார். அவருவடய கதய்விக சக்திகள் யாவும் கவளிப்படும், 

கவவ்ஹவறு வவக ஜீவன்கஹளாடும் அவரால் கதாடர்பு ககாள்ள 

முடியும். இப்ஹபாது, இந்த  பர் கமய்ஞானம் கபற்ற மகான் 

அல்லது உண்முக சாதவனயின் மூலம் ஞான ஹபாதம் கபற்ற 

மகான் தாஹன? இந்தியாவின் கதான்வமயான கமாழியில் 

கசால்வகதன்றால் இவர் ஒரு புத்தர். 

 ாம் குறிப்பிடும் கமய்ஞானம் என்னும் இந்த அடிப்பவட 

கமய்ஞானம், திடீர் ஞானஹபாத வவகவயச் ஹசரும். திடீர் 

ஞானஹபாதகமன்றால் சாதவனக் காலம் முழுவதும் சாதகாின் 

திறன்கள் பூட்டி வவக்கப்படும். சாதகர் தனது ஹகாங்கின்  ிவல 

எவ்வளவு உயர்ந்துள்ளது என்ஹறா அல்லது பண்படுத்தப் பட்ட 

தனது ஹகாங்கின் வடிவம் எவ்வாறு உள்ளது என்ஹறா எதுவுஹம 

அறிய மாட்டார். அவரால் எவதயுஹம உணர முடியாது. அவரது 

உடலிலுள்ள உயிரணுக்ககளல்லாஹம பூட்டி வவக்கப்பட்டிருக்கும். 

இறுதிக் கட்டம் அவடயும் வவரயில் அவர் ஹபணி வளர்த்துள்ள 

ஹகாங் பூட்டிஹய வவக்கப் பட்டிருக்கும். பிறகு தான் திறந்து 

விடப்படும். இந்த வவக உண்முக சாதவன மிகவும் கடினமானது, 

மாகபரும் பிறவிப் பண்பு உள்ளவர்களால் தான் இவதச் கசய்ய 

முடியும். முதலில்  ல்லவராக இருக்க ஹவண்டும். ஷின்ஷிங்வக 

எப்ஹபாதும் ஹமம்படுத்திக் ககாண்ஹட இருக்க ஹவண்டும். 

இடர்ப்பாடுகவள எப்ஹபாதும் கபாறுத்துக் ககாள்ள ஹவண்டும், 

சாதவனயில் ஹமன்ஹமலும் உயர்ந்து கசல்ல ஹவண்டும், தனது 

ஹகாங்வக பார்க்க முடியாவிட்டாலும் ஷின்ஷிங் தரத்வத 

ஹமம்படுத்துவஹத இலட்சியமாக இருக்க ஹவண்டும். எவதயுஹம 

கதாிந்து ககாள்ளாமல் பல ஆண்டுகள் இவர் சாதவன கசய்ய 

ஹவண்டியிருக்கும். 
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மற்கறாரு வவக ஞானஹபாதம் உண்டு, அது படிப்படியான 

ஞானஹபாதம் எனப்படும். ஆரம்பத்திலிருந்ஹத பலரால் ஃபாலுன் 

சுழலுவவத உணர முடிந்திருக்கிறது. அஹத சமயம்  ான் ஒவ்கவாரு 

வருவடய திவ்வியக் கண்வணயும் திறந்துள்ஹளன். பல காரணங் 

களால், சிலர் இப்ஹபாது முடியாவிட்டாலும் எதிர்காலத்தில் பல 

காட்சிகவளக் காண்பார்கள். கதளிவின்றி பார்க்கும்  ிவல 

யிலிருந்து கதளிவாகக் காணும்  ிவலவய அவர்கள் அவடவார் 

கள், அவத பயன்படுத்த இயலாத  ிவலயிலிருந்து எப்படிப் 

பயன்படுத்துவது என்று அறிந்து ககாள்வார்கள். சாதகாின்  ிவல 

கதாடர்ந்து உயர்ந்து ககாண்ஹட ஹபாகும். உங்கள் ஷின்ஷிங் 

ஹமம்பட்டு கவவ்ஹவறு பற்றுதல்களும் அகலும் ஹபாது பலவவக 

அசாதாரண ஆற்றல்கள் வளரும். உண்முக சாதவனயின் 

உருமாற்றம் முழுவதும், உங்கள் உடலின் உருமாற்றமும்  ீங்கள் 

பார்த்து உணர்ந்து ககாள்ளும் வவகயிஹலஹய  ிகழும். இந்த 

மாற்றங்கள் கவடசி கட்டம் வவர, அதாவது பிரபஞ்சத்தின் 

சத்தியத்வத  ீங்கள் முழுவதும் புாிந்து ககாள்ளும் வவர, 

சாதவனயில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட உச்சக் கட்டத்வத எட்டும் வவர 

 ிகழும். பன்டி என்னும் கமய்யுடலின் உருமாற்றமும் அசாதாரண 

ஆற்றல்களுக்கு உரமூட்டுதலும் ஓரளவு குறிப்பிட்ட  ிவலவய 

எட்டியிருக்கும், பின்பு படிப்படியாக இலக்வக அவடயும். இது 

தான் படிப்படியான ஞான ஹபாதம். படிப்படியான ஞான ஹபாதம் 

என்னும் இந்த வவக சாதவனமுவறயும் எளிதல்ல. அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் வரும் ஹபாது சிலரால் பற்றுதவல விட முடியாது, தன் 

ஆற்றவல கவளிஹய காட்டிக் ககாள்ள முவனவார்கள் அல்லது 

ஹவறு ஏஹதனும் தவறான கசயல் புாிவார்கள். இதனால் ஹகாங்வக 

இழக்க ஹ ாிடலாம், சாதவனயும் விரயமாகலாம். முற்றிலும் 

வீணாகி விடலாம். சிலரால் ஹவறு பாிமாணங்களில் கவளிப்படும் 

கவவ்ஹவறு ஜீவன்கவளக் காண முடியும். அவர்களில் ஒருவர் 

உங்கவள எவதஹயனும் கசய்யும்படி தூண்டலாம். அவர் தனது 

பயிற்சிவய ஹமற்ககாள்ளுமாறும் தனது சீடராகும்படியும் உங்கவளக் 

ஹகட்கலாம். ஆனால், அவரால் உங்களுக்குப் பாிபக்குவ  ிவலவய 
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அவடய உதவ முடியாது, ஏகனனில் அவஹர கூட பாிபக்குவம் 

அவடந்திருக்க மாட்டார். 

அத்துடன், உயர் பாிமாணங்களிலுள்ள ஜீவன்கள் எல்லாம் 

அமரர்கள், அவர்களால் மிகப் கபாிய உருவகமடுக்க முடியும், 

தங்களுவடய அசாதாரண ஆற்றல்கவளயும் அவர்களால்  ன்கு 

கவளிப்படுத்த முடியும். உங்களுவடய மனம் ஹ ர்வழியில் திடமாக 

இல்லாவிட்டால்  ீங்கள் அவர்கவளப் பின்பற்றக் கூடுமல்லவா? 

அப்படி பின்பற்றினால் உங்களுவடய சாதவனஹய வீணாகி 

விடும். அந்த உயர் ஜீவன் கமய்யான புத்தஹரா கமய்யான டாவ் 

ஆகஹவா இருந்தால் கூட  ீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்ஹத சாதவன 

வயத் கதாடங்க ஹவண்டியிருக்குமல்லவா? சுவர்க்கத்தின் எந்த 

 ிவலயிலிருந்து வந்திருந்தாலும் அவர்கள் இன்னும் அமரர் 

கஹளயல்லவா? சாதவனயில் மிக உயர் ிவலவய அவடந்து 

இலக்வகயும் எட்டிய பின்னர் மட்டுஹம சாதகரால் ஹமலுயர்ந்து 

அவனத்வதயும் முற்றிலுமாகக் கடந்து  ிற்க முடியும். சாதாரண 

மனிதருக்கு ஓர் அமரர் மிகவும் உயரமாக, கபாியவராக, திறன் 

கபற்றவராகத் ஹதான்றக் கூடும். ஆனால் அவஹரா பாிபக்குவ 

 ிவலவய அவடந்திருக்காமல் இருக்கக் கூடும். கவவ்ஹவறு 

சங்ஹகதங்களும் கவவ்ஹவறு காட்சிகளும் குறுக்கிடும் ஹபாது 

உங்களால் சலனமவடயாமல் இருக்க முடியுமா? ஆகஹவ 

திவ்வியக் கண் திறக்கப்பட்ட ஹபாதிலும் கூட சாதவன கசய்வ 

கதன்பது கடினம் தான். ஷின்ஷிங்வக சாியாக கட்டுப்படுத்தி 

வவத்திருப்பதும் கடினம் தான். எனினும் அதிர்ஷ்ட வசமாக,  மது 

சாதகர்கள் பலருக்கு சாதவனயின்  டுவிஹலஹய அசாதாரண 

ஆற்றல்கள் பூட்டவிழ்க்கப்படுகின்றது, அவர்களும் படிப்படியாக 

கமய்ஞான  ிவலவய எட்டுகிறார்கள். எல்ஹலாருவடய திவ்வியக் 

கண்களும் திறக்கப்படும். ஆனால் அசாதாரண ஆற்றல்கவள 

கவளியாக்க எல்ஹலாருக்கும் அனுமதி கிவடயாது. உங்கள் 

ஷின்ஷிங் படிப்படியாக ஒரு குறிப்பிட்ட  ிவலவய எட்டி 

 ீங்களும் உறுதியான மனதுடன் இருந்தால் அந்த ஆற்றல் 

ககளல்லாம் உடஹன கவடித்துத் திறந்து கவளிப்படும். ஒரு 
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குறிப்பிட்ட  ிவல வந்ததும் படிப்படியான ஞான ஹபாதம் என்னும் 

 ிவலக்குச் கசல்வீர்கள். இந்தச் சமயத்தில் தன்வனக் கட்டுப் 

படுத்திக் ககாள்வது உங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும். கவவ்ஹவறு 

வவக அசாதாரண ஆற்றல்களும் கவளிப்படும்.  ீங்கள் சுயமா 

கஹவ சாதவனயில் உயர் ிவலக்குச் கசல்லுவீர்கள், இறுதியில் 

அந்த ஆற்றல்கள் எல்லாஹம பூட்டவிழ்க்கப்படும். உண்முக 

சாதவனயின் இவடயிஹலஹய அவற்வறப் கபற உங்களுக்கு அனு 

மதி கிவடக்கும்.  மது சாதகர்களுள் பலர் இந்த வவகவயச் 

ஹசர்ந்தவர்கள் தான். எனஹவ, அகக்காட்சிகவளக் காண்பதற்கு 

 ீங்கள் ஆர்வமுற ஹவண்டியதில்வல. 

ஃகஜன் மதத்திலும் திடீர் ஞானஹபாதம், படிப்படியான ஞான 

ஹபாதம் இரண்டுக்குமிவடஹய உள்ள ஹவற்றுவமவயப் பற்றிச் 

கசால்வவத  ீங்கள் ஹகள்விப் பட்டிருப்பீர்கள். ஃகஜன் மதத்தின் 

ஆறாவது தவலவரான ஹ்ஹவனங் திடீர் கமய்ஞானத்வத 

ஹபாதித்தார். ஃகஜன் மதத்தின் வடபிாிவின்  ிறுவனரான 

ஷன்ஷ்ஹயா 122  படிப்படியான கமய்ஞானத்வதக் கற்பித்தார். புத்த 

மத ஆராய்ச்சியில் இந்த இருவருக்குமிவடஹய  ிகழ்ந்த வாக்கு 

வாதம் வரலாற்றில்  ீண்ட காலம்  ீடித்தது. இது அர்த்தமற்றது 

என்ஹபன்  ான். ஏன்? ஏகனனில், அவர்கள் கசான்னது உண்முக 

சாதவனயின் வழிமுவறயில் ஒரு தத்துவத்வதப் புாிந்து ககாள்வது 

தான். இந்த தத்துவத்வதப் கபாறுத்த வவரயில், சிலர் ஒஹரயடி 

யாக உடஹன அறிந்து ககாள்வார்கள், மற்றவர்கள் படிப்படியாகத் 

கதளிவு கபற்று அறிந்து ககாள்வார்கள். எப்படி கதளிவு கபறு 

கிறார்கள் என்பது அவ்வளவு முக்கியமா? ஒஹரயடியாகத் கதளிவு 

றுவது  ல்லஹத, படிப்படியாகத் கதளிவு ககாள்வதும் சாிதான். 

இரண்டுஹம ஞான ஹபாதம் கபறுவது தாஹன? இரண்டுஹம ஞான 

ஹபாதம் தான், ஆகஹவ இரண்டுஹம தவறல்ல. 

                                                      
122
ஷன்ஷ்ஹயா: டாங் அரச பரம்பவரயின் காலத்தில், ஃகஜன் மதத்தின் வட 

பிாிவவ  ிறுவியவர். 
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மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு ககாண்டவர் 

மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு ககாண்டவர் என்றால் என்ன? 

மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு ககாண்டவருக்கும், உயர்ந்த அல்லது 

தாழ்ந்த பிறவிப் பண்பு ககாண்டவருக்கும், ஹவற்றுவம உள்ளது. 

மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு ககாண்டவர்கவளக் காண்பது மிகவும் 

அாிது. ஏகனனில், இது ஹபான்ற ஒருவர் பிறப்பது மிக  ீண்ட கால 

இவடகவளிக்கு ஒருமுவற தான். மகத்தான ஆன்மீக இயல்பு 

ககாண்டவருக்கு முதலாவதாக, கபருமளவில் கட இருக்க ஹவண்டி 

யதும் இந்த கவண்கபாருளின் மாகபரும் களம் அவவரச் சூழ்ந்தி 

ருக்குகமன்பதும்  ிச்சயம். ஹமலும், மிகக் கடுவமயான இன்னல் 

கவள கபாறுப்பதற்கான திறன் இவருக்கு இருக்க ஹவண்டும். 

அளப்பாிய கபாறுவம உவடய மனம் இருக்க ஹவண்டும். இவர் 

தியாகங்கள் புாிய சித்தமாக இருக்க ஹவண்டும். கட வவ பாது 

காக்கும் திறனும் கமய்ஞானம் கபறும் உயர்வான தகுதியும் இது 

ஹபான்ற பலவும் இருக்க ஹவண்டும். 

எல்லாவற்வறயும் விட மிகக் கடுவமயான இன்னல் எது? புத்த 

மதம் மானிடராக இருப்பஹத துன்பப்படுவதற்குத் தான் என்கிறது, 

மனிதப் பிறவி என்று இருக்கும் வவர துன்பப்படத் தான் ஹவண் 

டும். ஹவறு உலகுகளில் வாழும் ஜீவன்களுக்கு  ம்வமப் ஹபால் 

சாதாரண மானிட உடல்கள் இல்வலகயன்று புத்த மதம்  ம்பு 

கிறது. எனஹவ அவர்கள் ஹ ாய்வாய்ப்பட மாட்டார்கள். பிறவி, 

முதுவம, ஹ ாய் மற்றும் மரணம் ஹபான்ற பிரச்சிவனகள் அவர் 

களுக்கு இல்வல. ஆக, இது ஹபான்ற துன்பங்கஹள இல்வல. 

ஹவற்றுப் பாிமாணத்து உயிர்கள் இலகுமத் திறன் கபற்றவர்கள்; 

எவடயற்று இஹலசாக இருப்பார்கள். இங்குள்ள சாதாரண 

மக்களுக்கு இந்தப் பருவுடல் இருப்பஹத தான் பிரச்சிவன. இவர் 

களால் குளிர், கவப்பம், தாகம், பசி, கவளப்பு ஆகியவற்வறத் 

தாங்கஹவ முடியாது. பிறவி, முதுவம, ஹ ாய் மற்றும் மரணம் 

இருக்கஹவ இருக்கிறது. எப்படியும் சுகம் என்பதில்வல. 
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டாங்ஷாங் 123   காில் ஏற்பட்ட  ில  டுக்கம் பற்றி  ான் 

கசய்தித்தாளில் படித்ஹதன். அதில் பலர் இறந்து ஹபானார்கள். 

சிலர் காப்பாற்றப் பட்டார்கள். இவர்கவள வவத்து ஒரு சிறப்பு 

ஆய்வு  டத்தப்பட்டது. “இறக்கும் தறுவாயிலிருந்த அந்த சமயத் 

தில் உங்களுக்கு எவ்விதமான உணர்ச்சி இருந்தது?” என்று 

இவர்கவளக் ஹகட்டார்கள். விந்வத என்னகவன்றால் அவர்க 

களல்லாம் ஒன்ஹற ஹபால ஓர் அலாதியான  ிவலவயப் பற்றிஹய 

ஹபசினார்கள். அதாவது, மரணம் க ருங்கிய தருணத்தில் 

அவர்களுக்கு பயஹம ஹதான்றவில்வலயாம்; மாறாக, திடீகரன்று 

ஒரு விடுதவலயுணர்ச்சி உண்டாயிற்றாம். ஒருவிதமான ஆழ்மனக் 

கிளர்ச்சி கூட இருந்ததாம். சிலருக்கு உடலின் பிவணப்பிலிருந்து 

விடுபட்ட உணர்ச்சி உண்டாயிற்றாம், இலகுவாக ஹமகலழும்பக் 

கூட முடிந்ததாம், தங்களுவடய உடவலஹய அவர்களால் பார்க்க 

முடிந்ததாம். இன்னும் சிலர் ஹவறு பாிமாணங்களில் இருந்த உயிர் 

கவள பார்த்தார்களாம். மற்றும் சிலர் ஹவறு எங்ஹகா கசன்றார் 

களாம். எல்ஹலாரும் ஒஹரமாதிாியாக, அந்தக் கணத்தில் ஒரு 

விடுபட்ட உணர்ச்சி ஹதான்றியதாகவும் எவ்வித துன்பமும் இல்லா 

தது மட்டுமல்ல, ஒருவவகயான கமல்லிய ஆழ்மனக் கிளர்ச்சியும் 

உண்டானதாக அவர்கள் எல்ஹலாரும் கசான்னார்களாம். இந்த 

மானிட கபௌதிக உடல் இருப்பதால் தான் ஹ ாவும் துன்பமும் 

ஏற்படுகிறது என்று இதனால் கதாிகிறது. எல்ஹலாரும் ஒன்ஹற 

ஹபால் ஒரு தாயின் கருப்வபயிலிருந்து ஹபால் பிறக்கிஹறாம் என்ப 

தால் இது துன்பகரமானது என்பவதஹய  ாம் உணருவதில்வல. 

சாதகர் மிகக் கடினமான இன்னல்கவள அனுபவிக்க ஹவண் 

டியிருக்கும் என்று  ான் கசால்லியிருக்கிஹறன். மானிட இனத்தின் 

காலஹதச கணக்கு, மற்றகதாரு விாிந்த கால ஹதசத்திலிருந்து மாறு 

பட்டது என்று அன்கறாரு  ாள் கசான்ஹனன். இங்ஹக ஒரு 

ஷுகசன் ( ாழிவக) என்றால் இரண்டு மணி ஹ ரம். அங்ஹக அது 

ஒரு வருடம். ஒருவர் இந்தக் கடுவமயான சூழ் ிவலயில் உண்முக 

                                                      
123
டாங்ஷாங்:   ுகபய் மாகாணத்திலுள்ள  கரம். 



 

 

472 

 

சாதவன கசய்வாரானல் அவர் மிகவும் சிறப்புவடயவர் என்ஹற 

கருதப்படுவார். இவருவடய இதயத்தில் டாவ் அவடவதற்கான 

தீர்மானம் பிறந்து, அதற்காக சாதவன கசய்ய விரும்புவாரானால், 

இவர் மிகவும் பிரத்திஹயகமான  பர் தான். இத்தவன கடினமான 

இன்னல்களுக்கிவடயிலும் இவர் தமது இயல்பான, மூல  ிவலவய 

மறந்து விடவில்வல, சாதவன புாிவதன் மூலம் அந்த  ிவலக்ஹக 

மீண்டும் திரும்பிப் ஹபாக விரும்புகிறார்.  ிபந்தவன இன்றி 

சாதகர்களுக்கு  ாம் ஏன் உதவுகிஹறாம்? இதுதான் அதன் 

காரணம். இந்த மானிட பாிமாணத்தில், இவர் இரவு முழுவதும் 

தியானத்தில் அமர்ந்திருப்பாரானால், அந்த மற்ற உலகினர், இவர் 

ஆறு வருடங்கள் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார், அாிய மனிதர் 

என்பார்கள். ஏகனன்றால்  மது ஷுகசன் அங்கு ஒரு வருட 

காலம்.  ம் மானிடப் பாிமாணம் மிகவும் தனித்துவமானது. 

ஒருவர் கடினத்திலும் கடினமான இன்னல்கவள சகித்துக் 

ககாள்வது எப்படி? உதாரணமாக, ஒரு ாள் ஒருவர் பணியிடத் 

துக்குச் கசல்கிறார். அலுவலகத்தில்  ஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. 

அத்துடன் பல பணியாளர்கள் ஹவவல கசய்வது சாியாக இல்வல. 

எனஹவ, கபரும்பாலானவர்கவள ஹவவல  ீக்கம் கசய்து ஒப்பந்தத் 

கதாழிலாளர்கவள ஹவவலக்கு அமர்த்தியிருந்தார்கள். ஹவவல 

 ீக்கம் கசய்யப்பட்டவர்களுள் இவரும் ஒருவர். இவருக்கு எப்படி 

இருக்கும்? ஹவறு இடத்தில் ஹவவல வாய்ப்புக்கும் இடமில்வல. 

இவர் எப்படி வாழ்க்வக  டத்துவார்? ஹவறு எந்தத் திறவமயும் 

இவருக்குக் கிவடயாது. எனஹவ இவர் துயரத்துடன் வீடு திரும்பு 

கிறார். வீட்வட அவடந்ததும் தனது கபற்ஹறார்களில் ஒருவாின் 

உடல் ிவல மிகவும் ஹமாசமாயிருப்பவதக் காண்கிறார். மிகவும் 

கவவலஹயாடு அம்முதியவவர மருத்துவமவனயில் ஹசர்ப்பதற்காக 

ஏற்பாடுகளில் இறங்குகிறார். அதற்காகப் பலாிடம் கடன் வாங்க 

ஹவண்டியுள்ளது. இவ்வளவு துன்பங்களுக்கிவடயில் முதியவவர 

மருத்துவ மவனயில் ஹசர்த்து விட்டு அவருக்கு ஹவண்டியவதத் 

தயாாிப்பதற்காக வீடு திரும்புகிறார். இவர் வீட்வட அவடந்த 

துஹம பள்ளிக்கூட ஆசிாியர் ஒருவர் இவரது வீடு ஹதடி வருகிறார். 
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“உங்கள் மகன் ஹவகறாரு சிறுவஹனாடு சண்வட ஹபாட்டு 

அவவனக் காயப்படுத்தியிருக்கிறான், உடஹன பள்ளிக்கு வாருங்கள்” 

என்கிறார். இவர் பள்ளிக்குப் ஹபாய்  ிவலவமவய ஒருவாறு 

சீராக்கி விட்டு வீடு திரும்புகிறார். வீட்வடயவடந்து சற்று 

உட்கார்ந்ததுஹம கதாவலஹபசி மணி அடிக்கிறது. “உங்களுவடய 

மவனவி ஹவறு யாருடஹனா கதாடர்பு வவத்துக் ககாண்டிருக்கிறாள்” 

என்று தகவல் ... இத்தவன சிக்கலுக்ககல்லாம் கட்டாயம்  ீங்கள் 

ஆளாக மாட்டீர்கள். இத்தவன கஷ்டங்கவள ஒரு சாதாரண 

மனிதரால் தாங்க முடியாது. “ ான் எதற்காக உயிஹராடு இருக்க 

ஹவண்டும்? ஒரு முழம் கயிற்வற எடுத்து சுருக்குப் ஹபாட்டுக் 

ககாண்டு எல்லாவற்றுக்கும் ஏன் முடிவு கட்டக் கூடாது?” என்று 

தான் அவர்  ிவனப்பார். கடினத்திலும் கடினமான இன்னல்கவள 

சகித்துக் ககாள்வது என்பவத விளக்குவதற்காகஹவ இவதச் 

கசான்ஹனன். இது ஹபான்ற இடர்கள் தான் வரும் என்பதில்வல. 

ஆனால், பரஸ்பர சண்வட, பூசல்களும் உங்கள் ஷின்ஷிங்வக 

ஹசாதிக்கும் உரசல்களும் சுய ஆதாயத்துக்கான ஹபாட்டிகளும் 

அந்தத் துன்பங்கவள விட எளிதானவவ அல்ல. மக்கள் பலரும் 

தங்கள் ககௌரவத்வதக் காப்பாற்றிக் ககாள்வதற்காகஹவ உயிர் 

வாழ்கிறார்கள். அதற்கு பங்கம் வருமாயின் அவத ஏற்க முடியாமல் 

தற்ககாவலயும் கசய்து ககாள்வார்கள்.  ாம் இத்தவகய சிக்கலான 

சூழலில் உண்முக சாதவன கசய்ய ஹவண்டும். கடினத்திலும் 

கடினமான இன்னல்கவள சகித்துக் ககாள்ள ஹவண்டும். அஹத 

சமயம்  மது இதயத்தில் அளவற்ற கபாறுவமயும் ககாண்டிருக்க 

ஹவண்டும். 

‘அளவற்ற கபாறுவம உள்ள இதயம்’ என்றால் என்ன? 

சாதகர்களாகிய  ீங்கள், யாஹரனும் உங்கவளத் தாக்கினால், 

கடுஞ்கசாற்கள் ஹபசினால், முதலில் திருப்பி எதிர்க்காமல் இருக்க 

ஹவண்டும்; சகித்துக் ககாள்ளவும் ஹவண்டும். இல்லாவிட்டால் 

 ீங்கள் என்ன சாதகர்கள்? “எனக்கு கபாறுத்துக் ககாள்வது சிரமம். 

ஏகனனில்  ான் ஒரு முன்ஹகாபி” என்று ஒருவர் கசால்லுகிறார். 

 ீங்கள் சுலபத்தில் ஹகாபப்படக் கூடியவர் என்றால் அந்த 
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குணத்வத மாற்றிக் ககாண்டு மன ிவலவய சீராக்க ஹவண்டும், 

சாதகர் என்றால் சகிப்புத் தன்வம இருக்கத் தான் ஹவண்டும். சிலர் 

தங்களுவடய குழந்வதகவளத் திருத்தும் ஹபாது கபாறுவமவய 

இழந்து கூச்சல் ஹபாடுவார்கள். அவத ஒஹர ரகவளயாக்கி விடு 

வார்கள். அப்படி  ீங்கள் கசய்யக் கூடாது,  ிவலகுவலந்து ஹபாய் 

விடக்கூடாது. குழந்வதகளுக்குச் சாியாக புாிய வவத்து அவர் 

கவளத் திருத்த ஹவண்டும். அப்ஹபாது தான்  ீங்கள் உண்வம 

யாகஹவ அவர்களுக்கு கற்பிக்க முடியும். அற்ப விஷயங்களுக் 

ககல்லாம் கபாறுவம இழந்தால் உங்கள் ஹகாங் எப்படி அதிகாிக் 

கும்? ஒருவர் கசால்கிறார், “ ான் கதருவில்  டந்து ககாண்டி 

ருக்கும் ஹபாது ஒருவன் என்வன தாக்கினால், அந்த சமயத்தில் 

எனக்குத் கதாிந்தவர்கள் யாரும் அங்ஹக இல்வலகயன்றால் 

என்னால் சகித்துக் ககாள்ள முடியும்.” இது ஹபாதாது என்ஹபன் 

 ான். எதிர்காலத்தில் ஒரு ாள் ஒருவன் உங்கவள இரண்டு முவற 

கன்னத்தில் அவறகிறான், அப்ஹபாது இது யார் கண்ணில் படக் 

கூடாது என்று  ீங்கள் எண்ணுகிறீர்கஹளா அவஹர அவதப் பார்க்க 

ஹ ாிடலாம். அப்ஹபாது இவத  ீங்கள் எப்படி எதிர்ககாள்வீர்கள், 

கபாறுவம காப்பீர்களா என்பவத பார்க்க ஹவண்டும்.  ீங்கள் 

அவதப் கபாறுத்துக் ககாண்டாலும் அது உங்கள் மனவத விட்டு 

அகலாது உறுத்திக் ககாண்ஹடயிருக்குமானால் அதுவும் ஹபாதாது. 

உங்களுக்குத் கதாியுமா, ஒருவர் அர் த்  ிவலவய க ருங்கிக் 

ககாண்டிருக்கும் ஹபாது எதனாலும் பாதிப்பவடய மாட்டார், 

சாதாரண மானிட விஷயம் எதுவுஹம அவருவடய இதயத்வதத் 

கதாடாது. அவர் எப்ஹபாதும் இன்முகத்துடன் உற்சாகமாக 

இருப்பார். எவ்வளவு தான் இழப்புகள் ஏற்பட்டாலும் வருத்த 

மின்றி அஹத இன்முகத்துடன் உற்சாகம் குன்றாமல் இருப்பார். 

உங்களாலும் இப்படி இருக்க முடியுகமன்றால்  ீங்கள் அர் த் 

இயல்புக்கான பக்குவ  ிவலயின் வாயிவல க ருங்கி வந்து 

விட்டீர்கள் என்று அர்த்தம். 

“இந்த அளவுக்கு சகிப்புத்தன்வமவய கவடப்பிடித்ஹதாமானால் 

 ம்வமக் ஹகாவழகள் என்று சாதாரண மக்கள்  ிவனப்பார்கள்,  ம் 
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 ிவலவய அவர்கள் சாதகமாக்கிக் ககாள்ளவும் கசய்வார்கள்” 

என்று சிலர் கசால்கிறார்கள். இது ஹகாவழத்தனம் அல்ல என்று 

 ான் கசால்கிஹறன். அவனவரும் சிந்தித்துப் பாருங்கள்: சாமானிய 

மக்களிலும் கூட  டுவயதினரும் முதியவர்களும் உயர்தர கல்வி 

பயின்றவர்களும் தம்வமக் கட்டுப்படுத்திக் ககாள்வதுடன் பிற 

ஹராடு வாதுக்கு  ிற்காத இயல்பும் ககாண்டவர்களாக இருக்கிறார் 

கள். சாதகர்கவளப் பற்றிஹயா கசால்ல ஹவண்டியதில்வல. இவத 

எப்படி ஹகாவழத்தனம் என்று எடுத்துக் ககாள்ளலாம்? இதுதான் 

மிகுந்த சகிப்புத் தன்வமவயக் காட்டுகிறது என்று கசால்ஹவன். 

அத்துடன் இது திடமான சங்கல்பத்தின் அவடயாளம். இது 

ஹபான்ற மாகபரும் கபாறுவம ஒரு சாதகருக்குத் தான் இருக்க 

முடியும். “ஒரு சராசாி மனிதன் இழிவு படுத்தப் பட்டால் அவன் தன் 

வாவள உருவிக் ககாள்வான்” என்பார்கள். “ ீ என்வன அவ 

மதித்தால்  ானும் உன்வன அவமதிப்ஹபன்.  ீ என்வனத் 

தாக்கினால்  ானும் உன்வனத் தாக்குஹவன்.” – இது சாமானியாின் 

இயல்பு. இவவர சாதகர் என்று கசால்ல முடியுமா? சாதகர் 

களாகிய உங்களுக்கு மன உறுதியும் சுய கட்டுப்பாடும் இல்லா 

விட்டால் இதவன சாதிக்க முடியாது. 

முன்கனாரு காலத்தில்  ான்ஷீன் 124  என்கறாருவர் இருந் 

தார். லிஹயாபாங்125 எனும் சக்கரவர்த்தியின் திறவம மிக்க பவடத் 

தவலவராக,  ாட்டின் முதுககலும்பாகஹவ அவர் இருந்தார். 

அவரால் எப்படி அந்த முக்கிய பதவிக்கு உயர முடிந்தது? இளம் 

வயதிஹலஹய  ான்ஷீன் தனித்துவம் கபற்றவராக இருந்தார் 

என்பார்கள்.  ான்ஷீன் பற்றி ஒரு கவத உண்டு. ஒருவனுவடய 

கால்களுக்கு இவடஹய ஊர்ந்து கவளிவந்த அவமதிப்வப அவர் 

கபாறுத்துக் ககாண்டாராம். இளவமயிஹலஹய அவர் ஹபார்க் 

கவலவய விரும்பிப் பயின்றார். ஹபார்க்கவல பயின்றவர்கள் 

எப்ஹபாதும் வகயில் ஒரு வாள் வவத்திருப்பது வழக்கம். ஒரு  ாள் 

                                                      
124
 ான்ஷீன்:  மாமன்னர் ‘லிஹயாபாங்’ கின் பவடத் தவலவர். 

125
லிஹயாபாங்:  ான் அரச பரம்பவர (கி.மு.206–கி.பி.23) வயத் ஹதாற்றுவித்த 

மாமன்னர். 
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அவர் கதருவழிஹய  டந்து ஹபாய்க் ககாண்டிருந்த ஹபாது அந்த 

வட்டாரத்வதச் ஹசர்ந்த ஒரு முரடன் அவர் எதிஹர தன் இரு 

வககவளயும் இடுப்பில் வவத்தவாறு அவருவடய வழிவய 

மறித்துக் ககாண்டு  ின்றான். அவவரப் பார்த்து, “எதற்காக அந்த 

வாவள வவத்துக் ககாண்டிருக்கிறாய்? யாவரயாவது ககால்லும் 

துணிவு உனக்கு இருக்கிறதா? இருந்தால் என் தவலவய கவட்டு 

பார்க்கலாம்” என்று கசால்லியவாறு அவன் தன் கழுத்வத 

 ீட்டினான்.  ான்ஷீன்  ிவனத்தார், “ ான் ஏன் உன் தவலவய 

கவட்ட ஹவண்டும்?” அந்தக் காலத்திலும் கூட ககாவல கசய்தால் 

அது அரசுக்குத் கதாிவிக்கப்படும். ககான்றவன் தன் உயிவர பலி 

ககாடுக்க ஹவண்டும், எப்படி ஒருவர் தன் விருப்பம் ஹபால் 

ஒருவவரக் ககால்லலாம்?  ான்ஷீன் ககால்லத் துணியாதது 

கண்டு முரடன் கசான்னான், “என்வனக் ககால்லும் துணிவு 

உனக்கு இல்வலகயன்றால் என்னுவடய இரு கால்களிவடஹய  ீ 

ஊர்ந்து கசல்ல ஹவண்டும்.” அவ்வாஹற அவர் அவனுவடய 

கால்களிவடஹய ஊர்ந்து கசன்றார்.  ான்ஷீனின் அசாத்திய 

கபாறுவமயுள்ள இதயத்வத இது காட்டுகிறது. ஒரு சாமானியவரப் 

ஹபாலன்றி இத்தவகய க ஞ்சுரத்துடன் இருந்ததாஹலஹய அவர் 

உயர்பதவிகவள வகித்தார். தன்னுவடய தரப்வப  ிரூபிக்க 

ஹவண்டும்; தன் ககௌரவத்வத  ிவல ாட்டிக் ககாள்ள ஹவண்டும் 

என்பது சாமானிய மக்களின்  ீதி. ஹயாசித்துப் பாருங்கள்: தன் 

மதிப்வப காப்பாற்றிக் ககாள்வதற்காகஹவ வாழ்வகதன்றால் அது 

சலிப்பான வாழ்க்வகயல்லவா? அது மிக துன்பகரமானதல்லவா? 

அப்படி ஒரு வாழ்க்வக ஹவண்டுமா? இத்தவனக்கும்  ான்ஷீன் 

ஒரு சாதாரண மனிதஹர. சாதகர் என்பவர் அவவர விட ஹமலான 

வராக இருக்க ஹவண்டும். சாதாரண மக்களின்  ிவலக்கு ஹமலும் 

உயர்ந்து, கடந்து, அப்பால் கசல்ல ஹவண்டும், உயர் ிவலகவள 

எட்டுவதற்கு பாடுபட ஹவண்டும் என்பஹத  மது இலக்கு. 

கவதயில் ஹ ர்ந்த சூழ் ிவல  மக்கு ஏற்படாது. எனினும் சாதாரண 

மக்களிவடஹய ஒரு சாதகர் கபாறுத்துக் ககாள்ள ஹவண்டிய 

அவமானங்களும் சங்கடங்களும் அந்த சூழ் ிவலக்குச் சற்றும் 
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குவறந்ததல்ல.  மது ஷின்ஷிங்வகப் பண்படுத்த உதவும் பரஸ்பர 

உரசல்கள் அவ்வளவு எளிதல்ல, அவத விடவும் சிரமமானவவ 

என்ஹபன்  ான். மிகக் கடினமாகவும் கூட இருக்கலாம். 

 ஹமலும், ஒரு சாதகர் தியாகங்கள் புாிவதற்குச் சித்தமாக 

இருக்க ஹவண்டும், சாதாரண மக்களுவடய பல்ஹவறு ஆவச 

கவளயும் பற்றுதல்கவளயும் வகவிடுவதற்கு ஆயத்தமாயிருக்க 

ஹவண்டும். உடனடியாக இவதச் கசய்து விடுவது சாத்தியமில்வல. 

படிப்படியாகச் கசய்ய ஹவண்டும். இன்ஹற இவதச் கசய்து முடித் 

தால்  ீங்கள் இப்ஹபாஹத ஒரு புத்தராக இருப்பீர்கள். உண்முக 

சாதவன கசய்ய காலம் பிடிக்கும். ஆனால்  ீங்கள் அசட்வடயாக 

இருந்து விடலாகாது. “சாதவன கசய்ய  ீண்ட  ாட்களாகும் என்று 

ஆசான் கசால்லியிருக்கிறார், கமல்லச் கசய்யலாம்” என்று  ீங்கள் 

கசால்லக் கூடும். அது ஏற்றுக் ககாள்ளப் படாது! உங்களிடஹம 

 ீங்கள் கண்டிப்புடன் இருக்க ஹவண்டும். புத்த ஃபாவவ பண் 

படுத்தும் சாதவனயில் அயராது உவழத்து ஊக்கத்துடன் 

முன்ஹனற ஹவண்டும். 

அத்துடன், உங்களுவடய கட எனும் கவண்கபாருவள  ன்கு 

பாதுகாக்க ஹவண்டும். உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் குவறயாமல் 

வவத்திருக்க ஹவண்டும், மற்றும் மனதிற்குத் ஹதான்றியபடி கசயல் 

படக் கூடாது. “ ற்கசயல்கள் கசய்தால் கட ஹசகாிக்கலாம்” 

என்பது சாமானியர்களின் கூற்று. ஒரு சாதகர் கட ஹசகாித்துக் 

ககாள்வதற்காக சாதவன கசய்வதில்வல. கட வவ பாதுகாப்பது 

தான்  மக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது.  ாம் ஏன் கட வவ பாது 

காப்பதில் கவனம் கசலுத்துகிஹறாம்? ஏகனன்றால்,  ாம் 

கண்டறிந்தபடி, சாதாரண மக்கள் கட ஹசகாிப்பதில் கருத்தாயி 

ருக்கிறார்கள்,  ற்கசயல்கள் புாிந்து அவர்கள் கட ஹசகாித்துக் 

ககாள்கிறார்கள், இதனால் அடுத்த பிறவியில் அவர்களுவடய 

வாழ்க்வக வளமாக இருக்கும். ஆனால்  மக்கு இந்த பிரச்சிவன 

இல்வல. சாதவனயில்  ீங்கள்  ிவறவவடந்தால் டாவ்  ிவலவய 

அவடவீர்கள். அப்ஹபாது மறுபிறவி என்ற ஹபச்சுக்ஹக இடமில்வல. 

இங்கு கட வவ பாதுகாப்பவதப் பற்றி  ாம் கூறுவகயில், அதில் 
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ஹவகறாரு அர்த்தமும் இவழஹயாடுகிறது. அதாவது,  ம் 

உடஹலாடு ஒட்டி வந்துள்ள இந்த கட, கர்மம் ஆகிய இரு 

கபாருட்களும் ஒரு பிறவியில் வந்திருப்பவவ அல்ல, இவவ 

பவழய காலத்திலிருந்து பல பிறவிகளாகச் ஹசகாிக்கப்பட்டு 

வந்துள்ளன.  ீங்கள்  ாகளல்லாம்,  கரம் முழுவதும் சுற்றித் 

திாிந்து பார்த்தாலும்  ற்கசயல் கசய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் 

கிவடக்காமல் ஹபாகலாம். தினசாி இப்படிஹய முயன்றாலும் கூட 

எந்த சந்தர்ப்பமும் வராமல் ஹபாகலாம். 

இதற்கு இன்னுகமாரு அர்த்தமும் உண்டு: கட வவச் 

ஹசகாிக்கும் முயற்சியில் ஒரு கசயல்  ல்லது என்று உங்களுக்குத் 

ஹதான்றும். ஆனால்  ீங்கள் அவதச் கசய்து முடித்தால் அது 

தீங்காக முடியலாம். ஏஹதா ஒன்று சாியில்வல என்று ஹதான்றி 

 ீங்கள் அதில் தவலயிட்டு மாற்றினால், பின்னர் அது  ன்வம 

யானஹத என்பவத அறிய ஹ ாிடலாம். ஏன் அப்படி? ஏகனன்றால் 

விஷயங்களின் கர்மம் சார்ந்த கதாடர்பு பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் 

கதாியாது. சாதாரண மக்களின் விஷயங்கவள உலக ீதி  டத்து 

கிறது. அதில் ஒன்றும் பிரச்சிவனயில்வல. சாதகராக இருப்பது 

அசாதாரணமான விஷயம். எனஹவ, அசாதாரணமான  ீங்கள், 

சாதாரண மக்கஹளாடு உங்கவள ஒப்பிட்டுக் ககாள்ளாமல், 

அசாதாரண  ியதிகளுக்ஹகற்ப  டந்து ககாள்ள ஹவண்டும். 

விஷயங்களின் கர்மம் சார்ந்த கதாடர்பு பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் 

கதாியாவிட்டால்  ீங்கள் அவதத் தவறாகக் வகயாளக் கூடும். 

ஆகஹவ,  ாம் வூஹவ என்னும் கசயலின்வமவயப் ஹபாதிக்கிஹறாம். 

கசய்ய ஹவண்டும் என்று ஹதான்றியதால் மட்டுஹம ஒரு காாியத்வத 

 ீங்கள் கசய்யக் கூடாது. சிலர், “தீயவர்கவள திருத்த ஹவண்டும் 

என்று  ான்  ிவனக்கிஹறன்” என்று கசால்கிறார்கள். அதற்கு 

 ீங்கள் காவல் துவறயில் ஹவவல பார்க்கலாஹம என்கிஹறன்  ான். 

ஆனால் ஒரு ககாவலவயஹயா அல்லது சிலர் தீயிட்டு  ாசம் 

விவளவிப்பவதஹயா  ீங்கள் பார்க்க ஹ ர்ந்தால் அவத தடுக்காமல் 

விலகி இருக்க  ாம் கசால்லவில்வல.  ாம் கசால்வது இதுதான்: 

இருவருக்கிவடஹய ஒரு சச்சரவு  ிகழும் ஹபாது அல்லது ஒருவர் 
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மற்றவவரத் தாக்கும் ஹபாது, கடந்த காலத்தில் அவர்கள் 

ஒருவருக்ககாருவர் கடன்பட்டிருக்கலாம், அவர்கள் தங்கள் கணக்வகத் 

தீர்த்துக் ககாள்கிறார்களாக இருக்கும்.  ீங்கள் தவலயிட்டு 

அவதத் தடுத்தால் அவர்கள் தங்கள் கடவனத் தீர்த்துக் ககாள்ள 

முடியாமல் ஹபாகும், அதற்கு ஹவகறாரு வாய்ப்பு மீண்டும் அவமய 

காத்திருக்க ஹவண்டியதாகும். அதாவது, உங்களால் கர்மம் சார்ந்த 

கதாடர்வபக் காண இயலாத ஹபாது  ீங்கள் கசய்வது தீதாகஹவ 

முடியலாம்,  ீங்களும் இதனால் உங்கள் கவண்கபாருவள இழக்க 

ஹ ாிடலாம். 

சாதாரண மனிதர்களின் பிரச்சிவனயில் சாதாரண மனித 

கராருவர் தவலயிடுவது பாதகமாகாது, ஏகனனில் அவர்கள் சாதா 

ரண விதிகவளக் ககாண்டு காாியத்வத முடித்துக் ககாள்வார்கள். 

 ீங்கள் அசாதாரண விதிகளின்படி தான் அவனத்வதயும் அணுக 

ஹவண்டும். ஒரு ககாவலவயஹயா தீவவத்து அழிவு கசய்வவதஹயா 

கண்டதும் அவதத் தடுக்கவில்வலகயனில் உங்கள் ஷின்ஷிங் தரம் 

பாதிக்கப்படும்.  ீங்கள் ஒரு  ல்ல மனிதர் என்பவத ஹவறு எப்படி 

காட்ட முடியும்? ஒரு ககாவலவயஹயா தீயிட்டு  ாசம் கசய்வ 

வதஹயா தடுக்க உதவ முவனயவில்வலகயன்றால் சமூகத்தில் 

உங்கள் பங்வக ஆற்ற ஹவறு என்ன உள்ளது? ஆனால் ஒன்று 

கசால்ல ஹவண்டும், இவ்விஷயங்களுக்கும் சாதகர்களுக்கும் உண்வம 

யில் எவ்விதத் கதாடர்பும் இல்வல. இது  ீங்கள் பங்ககடுப்ப 

தற்காக ஏற்பாடு கசய்யப் பட்டிருக்காது. கட வவப் பாதுகாப்பது 

 ீங்கள் தவறு கசய்வவதத் தடுக்க உதவுகிறது என்பவதஹய 

கசான்ஹனாம். சிறிதளஹவ ஏஹதனும் கசய்தாலும் கூட அது 

தவறாக இருந்தால், விவளவாக,  ீங்கள் கட இழக்க ஹ ாிடும். 

கடவவ இழந்தால் உங்கள்  ிவலவய எப்படி ஹமம்படுத்துவது? 

உங்கள் இறுதி இலக்வக எப்படி அவடவீர்கள்? இது ஹபான்ற 

விஷயங்ககளல்லாம் இதில் அடங்கியுள்ளன. அத்துடன் கமய் 

ஞானம் கபறும்  ல்ல பண்பும் இருக்க ஹவண்டும்.  ல்ல 

அடிப்பவடப் பண்பு இருந்தால் கமய்ஞானத் தகுதியும்  ன்றாக 

இருக்கும். ஒருவர் வளரும் சுற்றுச் சூழலும் இதில் பங்கு வகிக்கிறது. 
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 ாம் ஏற்கனஹவ கசான்னபடி, ஒவ்கவாருவரும் உண்முகமாக 

ஹ ாக்கி தன்வனப் பண்படுத்திக் ககாண்டு, தவறிவழத்த 

காரணத்வதக் கண்டறிந்து மறுமுவற அவ்வாறு ஹ ராமலிருப்ப 

தற்காகத் தனது ஷின்ஷிங்வகக் கண்காணித்து, எந்த ஒரு கசயல் 

புாியும் ஹபாதும் முதலில் பிறர்  லவனக் கருத்தில் ககாள்ஹவா 

மானால் மனித சமுதாயஹம சீராகும். மக்களின் அறக றியும் 

மீண்டும் உயரும். ஆன்மீகக் கலாசாரம்126 ஹமன்வமயுறும், கபாது 

மக்களின் பாதுகாப்பும் உறுதியாகும். ஒருஹவவள காவல் 

துவறக்ஹக அவசியமில்லாமல் ஹபாகலாம். ஒவ்கவாருவரும் 

தன்வன உண்முகமாகத் ஹதடி,  ல்கலாழுக்கத்வதக் கவடப்பிடிப் 

பார்களானால் யாவரயும் ஆள ஹவண்டிய அவசியஹம இராது. அது 

எவ்வளவு அற்புதமாயிருக்கும்! இப்ஹபாவதய சட்டதிட்டங்கள் 

எல்லாம் விாிவாக்கப்பட்டு கசம்வமயாக்கப் பட்டிருப்பது உங்க 

ளுக்குத் கதாியும். அப்படியும் மக்கள் ஏன் தீய கசயல்கள் 

புாிகிறார்கள்? ஏன்  ியாயத்துக்கு கட்டுப்படுவதில்வல? காரணம், 

அவர்களின் இதயத்வத வழி  டத்த முடியாது. அவர்கவள யாரும் 

கண்காணிக்காத ஹபாது அவர்கள் தீய கசயல்கவளச் கசய்வார்கள். 

ஒவ்கவாருவரும் உண்முகமாக தன்வனப் பண்படுத்திக் ககாண்டால் 

 ிவலவம முற்றிலும் ஹவறாக இருக்கும்.  ீதிவய  ிவல ாட்ட 

ஹவண்டிய அவசியஹம இராது. 

இந்த ஃபாவவ இந்த  ிவல வவரயில் தான் ஹபாதிக்க முடியும். 

ஹமற்ககாண்டு உயர் ிவலகளில் உள்ளவற்வற அவடவது 

உங்களுவடய சாதவனவயப் கபாறுத்துள்ளது. சிலர் எழுப்பி 

யுள்ள ஹகள்விகள் மிகவும் தனிப்பட்ட முவறயில் இருக்கின்றன. 

உங்கள் வாழ்க்வகயில் உள்ள அவனத்வதயும்  ாஹன விளக்கி 

விட்ஹடன் என்றால் சாதவன கசய்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன 

எஞ்சியிருக்கும்? உண்முக சாதவன கசய்து  ீங்களாகஹவ கதளிவு 

கபற ஹவண்டும். எல்லாவற்வறயும்  ான் கசால்லிவிட்டால் 

                                                      
126
ஆன்மீகக் கலாசாரம்: மக்களின் மனமும் அறப்பண்பும் உயர்வவடயும் வாழ் 

முவறவயக் குறிக்கும் பிரபல சீன வழக்கு. கபாருள்வாத கலாசாரத்திற்கு ஹ ர் 

மாறானதாகக் கருதப்படுவது. 
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 ீங்கள் சாதவன கசய்வதற்கு எதுவும் இராது.  ல்வாய்ப்பாக, 

தாஃபா ஏற்கனஹவ எல்ஹலாருக்கும் கபாதுவாக்கப் பட்டிருக்கிறது; 

தாஃபா வுக்குப் கபாருத்தமாக  ீங்கள் கசயல்பட முடியும். 

என்னுவடய ஃபா ஹபாதிக்கின்ற ஹ ரம் முடிவுறும் கட்டத்திற்கு 

வந்து விட்டகதன்று ஹதான்றுகிறது. ஆகஹவ, உங்கள் எதிர்கால 

சாதவனயில் வழி  டத்துவதற்கு ஃபா இருக்க ஹவண்டும் 

என்பதற்காக உங்கள் அவனவருக்கும் உண்வமயான விஷயங் 

கவள விட்டுச் கசல்ல விரும்புகிஹறன். இந்த ஃபாவவ ஹபாதித்து 

வந்த காலம் முழுவதும்  ான் உங்களுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் 

கபாறுப்புடன் இருக்க ஹவண்டும் என்ற அக்கவற ககாண்டு 

அதன்படிஹய இருந்து வந்திருக்கிஹறன். பலவனப் பற்றி  ான் 

எதுவும் கருத்துவரக்கப் ஹபாவதில்வல. கபாதுமக்கள் தான் 

தீர்மானிக்க ஹவண்டும். இந்த தாஃபா என்னும் மகா மார்க்கத்வத 

கபாதுவாக்கியதன் ஹ ாக்கம்,  மது மக்களில் கபரும்பாஹலார் 

பயனவடய ஹவண்டும், உண்வமயாகஹவ சாதவன கசய்ய 

விரும்புஹவார் இந்த ஃபாவவப் பின்பற்றுவதன் மூலம் முன்ஹனற 

ஹவண்டும் என்பஹத. இந்த ஃபாவவ ஹபாதித்து வருவகயில் ஒரு 

மானிடப் பிறவி எவ்வாறு இருக்க ஹவண்டும் என்பவதயும் 

விளக்கியுள்ஹளாம். இந்த ஹபாதவனகளுக்குப் பிறகு சாதவன 

கசய்து இந்த ஃபாவவ பின்பற்ற முடியவில்வலகயன்றாலும் ஒரு 

 ல்ல மனிதராகவாவது இருப்பீர்ககளன்று  ம்புகிஹறாம். இது 

 மது சமுதாயத்திற்கு  ன்வம பயக்கும். ஒரு  ல்ல மனிதராக 

இருப்பகதப்படி என்பஹதா உங்களுக்கு ஏற்கனஹவ கதாியும். இந்த 

ஹபாதவனக்குப் பிறகு  ல்லவராகஹவ  ீங்கள் ஆகி விடுவீர்கள். 

இந்த ஃபா ஹபாதவன  டந்து ககாண்டிருந்த ஹபாது, சில 

விஷயங்கள் கசௌகாியமாக அவமயவில்வல. பல்ஹவறு விதமாக 

குறுக்கிட்டுத் கதால்வல ககாடுத்த இவடயூறுகள் அஹனகம். 

 ம்வம இங்கு அவழத்த  ிறுவனம், பல துவற  ிர்வாகத்தினாின் 

ஆதரவினாலும் மற்றும் அலுவலர்களின் கூட்டு முயற்சியினாலும் 

 மது பயிற்சி முகாம் கவற்றிகரமாக  டந்ஹதறியது. 
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இந்த உவரகளில்  ான் எடுத்துக் கூறியகதல்லாம் ஒவ்கவாரு 

வவரயும் உயர் ிவலகளுக்கான சாதவனவயப் பயில வழிகாட்டும் 

கபாருட்ஹட. கடந்த காலத்தில் யாருஹம தங்களுவடய ஹபாதவன 

களில் இவற்வற ஹபாதிக்கவில்வல. மானிட உடல் குறித்த சமகால 

அறிவியலுடன்,  வீன அறிவியவலயும் இவணத்து  ாம் கவளிப் 

பவடயாக இவற்வற ஹபாதித்துள்ஹளாம். ஹமலும் இங்ஹக 

கற்பிக்கப் பட்டவவ உயர் ிவலக்கானவவ. வருங்காலத்தில் 

ஒவ்கவாருவருக்கும் உண்வமயிஹலஹய இந்த ஃபா கிவடக்க 

ஹவண்டும், சாதவனப் பயிற்சியின் மூலம் உயர் ிவலக்குச் கசல்ல 

ஹவண்டும் என்பஹத என் முதன்வமயான ஹ ாக்கம். இந்த ஃபாவும் 

ஹகாங்கும் ஹபாதிக்கப்பட்டு வந்த ஹபாது பலர் இதன் மகிவமவய 

அறிந்தார்கள். ஆனால் இதவனப் பின்பற்றுவது கடினம் என்றும் 

உணர்ந்தார்கள். இது கடினமா இல்வலயா என்பது அந்த  பவரப் 

கபாறுத்த விஷயம். சாதவன பயில விரும்பாத ஒரு சாமானிய 

மனிதருக்கு சாதவனப் பயிற்சி என்பது கடினமான,  ம்ப முடியாத, 

அசாத்தியமான விஷயம் தான். சாதாரண மனிதர் சாதவன பயில 

விரும்பஹவ மாட்டார், அதனால் சாதவன பயில்வது அவருக்கு 

மிகவும் கடினம் தான். லாகவாத்ஸு கூறினார்: “ஓர் அறிவாளி 

டாவ் பற்றிக் ஹகள்விப்பட்டதும் உறுதிஹயாடு அவதப் பயிலத் 

கதாடங்குவான், ஒரு சராசாி மனிதன் அவதக் ஹகள்விப்பட்டதும் 

அவ்வப்கபாழுது பயிற்சி கசய்வான், ஒரு முட்டாள் அதவனக் 

ஹகள்விப்பட்டாஹலா, விழுந்து விழுந்து சிாிப்பான். அவன் அப்படி 

சிாிக்காவிட்டால் அது டாவ் அல்ல.” என்வனப் கபாறுத்தவவர, 

ஓர் உண்வமயான சாதகருக்கு அது மிகவும் எளிது, அவருக்கு அது 

அவடய முடியாத, எட்ட முடியாத விஷயமல்ல. உள்ளபடிஹய 

கசான்னால், இங்ஹக அமர்ந்திருக்கும் பல மூத்த சாதகர்களும் 

இங்கு வராத ஹவறு சாதகர்களும் தங்களுவடய சாதவனயில் மிக 

உன்னத  ிவலகவள அவடந்துள்ளார்கள். உங்களுக்கு பற்றுதல் 

வந்து விடலாகாது, அல்லது இத்துடன் திருப்தி அவடந்து 

விடலாகாது என்பதால்  ான் இவத உங்களுக்குச் கசால்ல 

வில்வல. அது உங்களுவடய ஹகாங் கசறிவின் வளர்ச்சிவய 
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பாதிக்கக் கூடும். உண்வமயான, மன உறுதியுள்ள சாதகரால் 

அவனத்வதயும் கபாறுத்துக் ககாள்ள முடியும், பல்ஹவறு கசாந்த 

ஆதாயங்கள் எதிர்ப்படும் ஹபாது அவற்வறப் கபாருட்படுத்தாமல், 

பற்றுதல் ககாள்ளாமல் இருக்க முடியும். இவத சாதித்து விட்டால் 

கடினமானது எதுவும் இல்வல. பற்றுதல்கவளத் துறக்க இயலாத 

வர்களுக்குத் தான் இது கடினம். உண்முக சாதவனஹயா தன் 

 ிவலவய ஹமம்படுத்திக் ககாள்வஹதா கடினமானது அல்ல. 

கடினம் எதுகவன்றால் மானிட மனப்ஹபாக்வக விட முடியாதது 

தான். கண்கணதிஹர,  ிதாிசனமான ஆதாயங்கள் இருக்கும் ஹபாது 

அவற்வறத் துறப்பது கடினமாக இருக்கிறது. இஹதா, உங்கள் முன் 

எல்லா  ன்வமகளும் உள்ளன, இந்த பற்றுகவளகயல்லாம் எப்படி 

விட முடியும்? இதனால் தான் சாதவன கடினமாக உள்ளது. 

இருவருக்கிவடஹய ஒரு சச்சரவு என்று வரும் ஹபாது உங்களால் 

கபாறுவமவயக் கவடப்பிடிக்க முடியவில்வல என்றால், சாதக 

ருக்குாிய தரத்தில் அவதக் வகயாளவில்வலகயன்றால் அவத 

ஏற்க முடியாது என்ஹபன். கடந்த காலத்தில்  ான் சாதவன கசய்து 

வந்த ஹபாது ஹபராசான்கள் பலர் என்னிடம் இவ்வாறு 

கூறினார்கள்:  “கபாறுக்க முடியாமல் கடினமாக இருக்கும் ஹபாது 

கபாறுத்துக் ககாள்ள முடியும். கசய்யஹவ முடியாத ஒன்வறச் 

கசய்ய முடியும்.” உண்வமயில் அது அப்படித் தான்.  ீங்கள் வீடு 

திரும்பியதும் முயன்று பாருங்கஹளன். உண்வமயானஹதார் 

இடர்ப்பாட்வட, ஒரு ஹசாதவனவயத் தாண்ட முற்படும் ஹபாது 

இவத முயன்று பாருங்கள். கபாறுக்கக் கடினமான ஒன்வற 

கபாறுத்துப் பாருங்கள். சாத்தியஹம இல்வல என்று ஹதான்றும் 

ஹபாது முடியஹவ முடியாது என்று கசால்லப்படும் ஹபாது முடியுமா 

என்று முயன்று பாருங்கள்.  ிஜமாகஹவ  ீங்கள் கசய்து முடித்து 

விட்டால், “பிரம்புக் காட்டின்  ிழல்கவளக் கடந்த பின் கண்கவர் 

மலர்களுடன் மற்றும் ஒரு சிற்றூர் வரக் காண்பீர்கள்!” 

 ான்  ிவறய விஷயங்கவள கூறியிருப்பதால் எல்லாவற்வறயும் 

 ிவனவில் வவத்துக் ககாள்வது உங்களுக்கு கடினமாயிருக்கலாம். 

முக்கியமாக சில ஹகாாிக்வககவள விடுக்கிஹறன்: எதிர்கால 
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சாதவனயில் சாதகராகஹவ உங்கவள மதித்து  டந்து 

ககாள்வீர்கள் என்றும் உண்வமயாகத் கதாடர்ந்து சாதவன 

கசய்வீர்கள் என்றும்  ம்புகிஹறன். மூத்த சாதகர்களும் புதிய 

சாதகர்களும் இந்த தாஃபாவில் சாதவன பயின்று கவற்றி 

காண்பீர்கள் என்று  ம்புகிஹறன்! வீடு கசன்றபின்  ீங்கள் 

ஒவ்கவாருவரும் உண்வமயான சாதவன புாிவதில் உங்கள் 

ஹ ரத்வத பயனுறக் கழிப்பீர்கள் என்று  ம்புகிஹறன். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------  

தகவல் குறிப்பு: இப்பயிற்சியின் அறிமுக நூலான “ஃபாலுன் ஹகாங்” 

என்ற மற்கறாரு புத்தகமும் ஹபராசான் லீ அவர்களால் எழுதப் 

பட்டுள்ளது. இதில் ஃபாலுன் தாஃபாவின்  உடற்பயிற்சி முவறகள் 

படங்களுடன் விவரமாக தரப்பட்டுள்ளது. இதன் தமிழாக்கமும் 

பி.கஜய்ன் பதிப்பகம் மூலம் பிரசுரமாகியுள்ளது.   இவணய தளம்: 
(http://www.bjain.com/store) 

ஹமலும் தகவல்களுக்கு www.falundafaindia.org இவணயதளத்வத 

கதாடர்பு ககாள்ளவும். 
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பின்னுவர 

ஹமஹலாட்டமாக பார்க்கும் ஹபாது கமாழி வடயில் ஜுவான் 

ஃபாலுன் அவ்வளவு ஹ ர்த்தியாக இல்வல.  வீன இலக்கணத்127 

ஹதாடு உடன்படுவதாகக் கூட கசால்ல முடியாது.  வீன இலக்க 

ணத்வத உபஹயாகித்து இந்த மகா மார்க்கத்தின் புத்தகத்வத  ான் 

ஒழுங்கு படுத்தியிருந்தால் ஒரு தீவிரமான பிரச்சிவன எழுந்திருக்கும். 

புத்தகத்தின் கமாழி வடிவவமப்பு தரமாகவும் ஹ ர்த்தியுடனும் 

சிறப்பாகக் காணப்பட்டாலும் அதன் ஆழமிக்க, உயர்ந்த 

உட்கருத்துகவள உள்ளடக்கியிருக்க முடியாது. ஏகனனில் தரக் 

கட்டுப்பாடுவடய,  வீன கவலச்கசாற்களால் பல்ஹவறு உயர் 

 ிவலகளில் தாஃபாவின் வழிகாட்டுதவலயும் ஒவ்கவாரு  ிவல 

யிலும் ஃபாவின் கவளிப்பாட்வடயும் எடுத்துவரத்திருக்க 

முடியாது. சாதகருவடய பன்டி யின், ஹகாங் கின் உருமாற்றங் 

கவளயும் அல்லது அத்தவகய மற்ற அடிப்பவட மாற்றங்கவளயும் 

ககாண்டு வர முடிந்திருக்காது. 

லீ ஹ ாங்ஜு 

ஜனவாி 5, 1996 

                                                      
127

 சீன கமாழியில் எழுதப்பட்ட மூலநூவலக் குறித்து எழுதப்பட்ட பின்னுவர இது. 

இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள  வீன இலக்கணம், அண்வமக் காலத்தில் சீன கமாழியில் 

ககாண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய மாற்றங்கவளப் பற்றியது. 
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கசால் விளக்கம் 

கபௌத்த பிாிவு, டாவ் பிாிவு – இரு கபரும் ஆன்மீக 

மார்க்கங்களாகிய கபௌத்த வழிமுவறயும் (Buddha School) டாவ் 

வழிமுவறயும் (Dao School) இங்ஹக இவ்வாறு குறிக்கப் படுகின் 

றன. உலக வழக்கில் பயிலப்படும் பல்ஹவறு சாதவன முவறகளும் 

இந்த இரு பிாிவிற்கும் உட்பட்டவவ.  

சாதவன (Cultivation) – சாதாரண மனித  ிவலயிலிருந்து உயர் 

 ிவலக்கு பண்படுத்திக் ககாள்ளும் ஆன்மீகப் பயிற்சி. இவத 

இங்ஹக சாதவன, சாதவனப் பயிற்சி (Cultivation Practice), ஆன்மீக 

சாதவன (Spiritual Cultivation), உண்முக சாதவன (Internal 

Cultivation) என்னும் பல வார்த்வதகளால் குறிப்பிடுகிஹறாம். 

ஆன்மீகப் பயிற்சி, சீனாவில் சீஹகாங் என்ற கபயாில் 

அறியப்படுகிறது.  

சாதகர் (Cultivator) – சாதவன புாிபவர், ஆன்மீக சாதவனவய 

ஹமற்ககாண்டுள்ளவர் என்னும் அர்த்தத்தில் இங்கு சாதகர் என்று 

குறிப்பிடப் படுகிறது. 

ஹகாங் (Gong) – சாதவனயின் மூலம் கபறும் உயர் ிவல சக்தி. 

உயர் சக்திக்கான சாதவனப் பயிற்சியும் ஹகாங் என்று கூறப்படும். 

சீ(Qi) – பிரபஞ்சத்தில் விரவியுள்ள பிராண சக்தி, சீன கமாழியில் 

சீ என்று கூறப்படுகிறது. இவத இங்ஹக சீ–சக்தி என்று 

குறிப்பிடுகிஹறாம். 

சீஹகாங் (Qigong) – சீன கமாழியில் ஆன்மீக சாதவனப் பயிற்சி, 

சீஹகாங் என்று குறிக்கப்படும். 

தாஃபா (Dafa) – சீன கமாழியில் மகா மார்க்கம், மகத்தான 

சாதவன வழிமுவற, மாகபரும்  ியதி என்று கபாருள் கபறும். 
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ஃபா (Fa) – பிரபஞ்சத்வதயும் உள்ளடக்கிய  ியதி. ஃபா என்னும் 

இந்த சீன கமாழிச் கசால், ஆன்மீக சாதவனக்கான உயர் ிவல 

தத்துவங்களின் ஹபாதவனவயயும் குறிக்கும். 

ஃபாஷன் – கமய்ஞான  ிவல கபற்ற மகான்களின் (ஃபா)  ியதித் 

தத்துவத்தினாலும் ஹகாங் கசறிவினாலும் உண்டாகும் சூட்சும 

உடல். இவத இங்ஹக  ியதிச் கசறிவுடல் என்று குறிப்பிடுகிஹறாம்.  

ஃபாலுன் தாஃபா – உடவலயும் உள்ளத்வதயும் பண்படுத்தும் ஓர் 

உயர்  ிவல உண்முக சாதவனப் பயிற்சி. பண்வடயக் காலம் 

முதல் சீனாவில் பயிலப்பட்டு வந்த ஃபாலுன் ஷ்ஹயாலியன் 

தாஃபா என்னும் சனாதன ஆன்மீக சாதவனவய ஹபராசான் லீ 

ஹ ாங்ஜு,  வீன காலத்திற்ஹகற்ப மாற்றியவமத்து ஃபாலுன் 

தாஃபா என்ற கபயாில் 1992இல் சீனாவில் அறிமுகப்படுத்தினார். 

இன்று இது உலககங்கிலும் ஹகாடிக்கணக்கான மக்களால் 

பயிலப்பட்டு வருகிறது. ஃபாலுன் ஹகாங் என்ற கபயராலும் இது 

அறியப்படும். இப்பயிற்சியின் அடிப்பவடத் தத்துவங்கள் 

இப்புத்தகத்தில் ககாடுக்கப் பட்டுள்ளன. 

ஃபாலுன் –  ியதிச் சக்கரம். (பக்கங்கள் 227–231)  ஃபாலுன் 

தாஃபா பயிற்சியின் சின்னமாகிய இதன் வண்ணப் படம் 

இப்புத்தகத்தின் ஆரம்பத்தில் ககாடுக்கப் பட்டுள்ளது. 

ஜுவான் ஃபாலுன் -  ியதிச் சக்கரத்வதச் சுழற்றுதல் என்று கபாருள். 

கஜன் – சீன கமாழியில் சத்தியம் என்று கபாருள். சத்தியத்தின் 

பல கூறுகளான உண்வம, வாய்வம, கமய்வம, ஹ ர்வம, 

 டு ிவல பிறழாவம, கமய்யறம் சார்ந்த  ிவலப்பாடு 

ஹபான்றவற்வற உள்ளடக்கியது.  

ஷான் – சீன கமாழியில் காருண்ணியம் என்று கபாருள். காருண் 

ணியத்தின் பல கூறுகளான கருவண, இரக்கம், அன்பு, பாிவு, 

கனிவு ஹபான்றவற்வற உள்ளடக்கியது. 
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கரன் – சீன கமாழியில் கபாறுவம என்று கபாருள். 

கபாறுவமயின் பல கூறுகளான சகிப்புத் தன்வம, தாங்கிக் 

ககாள்ளும் தன்வம, பணிவு, காத்திருத்தல்,  ீடித்திருக்கும் திடம், 

அர்ப்பணிப்பு ஹபான்றவற்வற உள்ளடக்கியது. 

கஜன்(சத்தியம்) – ஷான்(கருவண) – கரன்(கபாறுவம) ஆகிய 

மூன்றும் ஃபாலுன் தாஃபா சாதவனயின் அடிப்பவடக் 

ஹகாட்பாடுகள். 

டான் (Dan) – டான் என்னும் சீன கமாழிச் கசால், சாதவனப் 

பயிற்சியால் உருவாக்கி அடிவயிற்றின்  ிவலயில் சூட்சும வடிவில் 

ஹசமிக்கப்படும் சக்திப் கபாருவளக் குறிக்கும். 

உடவல கலசமாக்கி கனல்  மூட்டி மூலிவககள் திரட்டுவது– டாவ் 

தத்துவப்படி டான் ஹசகாிப்பதில்  ிகழும் உண்முக ரசவாதத்வதக் 

குறிக்கும் முவற. 

டான்டியன் – இந்தச் சீன கமாழிச் கசால்லுக்கு, டான் ஹசமிக்கப் 

படும் களம் என்று கபாருள். இது அடிவயிற்றின்  ிவலயில் 

ஹசமிக்கப்படுவதால் இது அடிவயிற்றின் சூட்சும வடிவவக் 

குறிக்கும்.  

ஷின்ஷிங் – இந்த சீன கமாழிச் கசால் ஒருவாின் உள்ளத்வத, 

இதயத்வதச் சார்ந்த அகப்பண்பு என்பவதக் குறிக்கும். இது 

பல்ஹவறு அங்கங்கவளக் ககாண்டது. இப்புத்தகத்தில் பல 

இடங்களில் இதன் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப் பட்டுள்ளது.  

டிங்  ிவல – இது தியானப் பயிற்சியின் ஹபாது அவடயப் கபறும் 

ஆழ் ிவல. எந்த  ிவனவுகளும் உடல் சார்ந்த தன்னுணர்வும் 

இல்லாமல் தியானத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உணர்வு மட்டுஹம 

எஞ்சியுள்ள சாந்த  ிவல.  

வூஹவ – எவ்வித மன முவனப்ஹபா ஹ ாக்கங்கஹளா இல்லாத 

கதளிந்த உணர்வுடன் கூடிய  ிச்சலமான  ிவல. 

ஐங்கூறுகள்  –  உஹலாகம், மரம்,  ீர், க ருப்பு, மண் என்னும் 

ஐந்து கூறுகவளக் குறிக்கும்.  
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மூவுலகு – சீன கமாழியில் ஸான்ஜிஹய என்று கூறப்படும் 

மூவுலகங்கள் முவறஹய ஹமலுலகம், மண்ணுலகம், பாதாளம் 

என்பவவ. 

மூவுலக  ியதி சாதவன (In Triple World Fa Cultivation) – ஹகாங் 

சக்திவய வளர்க்கும் உயர் ிவல சாதவனயின் முதல்  ிவல.  

மூவுலகு கடந்த  ியதி சாதவன (Beyond Triple World Fa 

Cultivation) – ஹகாங் சக்திவய வளர்க்கும் உயர் ிவல சாதவனயின் 

இரண்டாம்  ிவல. 

சாதவனயின் படி ிவலகள் (cultivation levels) – சாதவனயில் 

முன்ஹனறும் ஹபாது அவடயும் கவவ்ஹவறு தகுதி  ிவலகள்.  

பாிபக்குவ  ிவல (fruit status, attainment status, right fruit in 

cultivation) – ஆன்மீக சாதவனயில்  ிவறவு கபறும் ஹபாது 

அவடயும்  ிவல.  

சாதவனயில்  ிவறவவடதல் (Consummation) – சாதவனயில் 

முன்ஹனறி கமய்ஞானம் கபறும்  ிவலவய அவடவது. கபௌத்த 

பிாிவில் இவத உாிய தகுதிவயப் கபறுவது (attainment status) 

என்றும் டாவ் பிாிவு சாதவனயில் இவத டாவ்  ிவல அவடவது 

(Attaining the Dao) என்றும் கூறுவர். 

உய்வு, மீட்பு கபறுவது (Salvation) – விடுதவல கபறுவது. 

கமய்ஞானம் (Enlightenment) – சாதவனயின் இறுதியில் ஞான 

விளக்கம் கபற்று கதளிவவடதல். இவத ஞான ஹபாதம் என்றும் 

இங்ஹக குறிப்பிடுகிஹறாம். 

புத்தர் (Buddha) – கமய்ஞானம் கபற்ற மகான் என்று கபாருள். 

இது சீன கமாழியில் ஃஹபா என்று கூறப்படுகிறது. உதாரணமாக, 

சாக்கியமுனி, அமிதாப புத்தர், அவஹலாகிஹதசுவரர், வபஷட்ஜ்ய 

குரு, வவஹராசனர் ஹபான்றவர்கள்.  
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புத்த  ிவல (Buddhahood) – சாதவனயில் கவற்றி கண்டு 

பாிபக்குவ  ிவலவய எய்தும்ஹபாது ஒருவர் எட்டக் கூடிய 

தகுதியான படி ிவல. புத்த  ிவலகளில், அர் தர், ஹபாதிசத்துவர், 

ததாகதர் என்று பலவவககள் உண்டு. 

கமய்யறம் (Righteous)  – அறத்தினின்று வழுவாத தன்வம. 

பாிமாணங்கள் (Dimensions) – கபௌதிகக் கண்ணுக்கு புலப்படா 

மல் நுண்ணுணர்வால் அறியக் கூடிய வவகயில் பிரபஞ்சத்தில் 

காணப்படும் பல்ஹவறு  ிவலகவளச் சார்ந்த பாிமாணங்கவளப் 

பற்றி இங்கு ஹபசப் படுகிறது.  

கமய்யுடல் – மனித உடல், அடுக்கடுக்காக பல்ஹவறு பாிமாணங் 

களில் வடிவம் கபற்றுள்ளது. இந்த உடல் அடுக்குகளின் கமாத்தத் 

கதாகுப்ஹப ஒரு மனிதாின் முழுவமயான இருப்பாகும். இவதஹய 

இங்கு கமய்யுடல் என்று குறிப்பிடுகிஹறாம். இது சீன கமாழியில் 

பன்டி என்று கூறப்படும். 

கர்மம் – பிறவி ஹதாறும் கசய்யும் தீய கசயல்களின் விவளவாக 

மனிதாின் கமய்யுடலுடன் ஹவறு பாிமாணத்தில் ஹசகாிக்கப்படும் 

கரும்கபாருள். சீன கமாழியில் ‘இய’ என்று கூறப்படும். 

கட (De) – ‘கட’ என்பது சீனகமாழிச் கசால். பிறவி ஹதாறும் 

கசய்யும்  ற்காாியங்களின் பயனாக மனிதாின் கமய்யுடலுடன் 

ஹவறு பாிமாணத்தில் ஹசகாிக்கப்படும் கவண்கபாருள். இவத 

 ல்விவனப் பயன் அல்லது  ற்ஹபறு என்றும் கூறுவார்கள். 

கர்மத்தால் உருவாகும் கரும்கபாருள் இதற்கு எதிர்மவறயானது. 

சக்திப் பாவதகள் (Energy Channels) – சீன மருத்துவ தத்துவத்தின் 

படி மனித உடலில் குறுக்கும் க டுக்குமாக சூட்சும வடிவில் 

காணப்படும் நூற்றுக் கணக்கான பாவதகள் வழிஹய சக்திப் 

பாிமாற்றம் ஏற்படுகிறது.  

ஹமான  ிவல (Trance) – தியானத்தின் ஆழ்ந்த  ிவலயில் 

அவடயும், தன்வன முற்றிலுமாக மறந்த  ிவல. இங்ஹக இவத 

ஹமான  ிவல என்று குறிக்கிஹறாம். 
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சங்ஹகதங்கள் (Messages) – ஹவறு பாிமாணத்திலிருந்து சூட்சும 

 ிவலயில் பதிவாகும் தகவல்கவளப் பற்றி இங்கு ஹபசப்படுகிறது. 

இவற்வற சங்ஹகதங்கள் என்று குறிப்பிடுகிஹறாம். 

முன் விதித் கதாடர்பு (Predestined relationship) – முற்பிறவியில் 

அல்லது இப்பிறவியில் ஏற்பட்ட பந்தத்தின் விவளவாக முன்னஹர 

தீர்மானிக்கப் பட்ட கதாடர்பு.  

பிரதான உணர்வு (Main Spirit or Main Consciousness) – மனிதாின் 

உள்ளம் சார்ந்த முக்கிய ஜீவன். சீன கமாழியில் ஜூ யுவன்ஷன் 

என்று கூறப்படுகிறது. 

துவண உணர்வு (Assistant spirit or Assistant Consciousness) – அஹத 

உடலில் பிறப்புடன் ஹதான்றி அஹத அவடயாளத்துடன் ஆனால் 

தனிப்பட்ட இருப்புடன் வசிக்கும் ஜீவன். சீன கமாழியில் ஃபூ 

யுவன்ஷன் என்று கூறப்படுகிறது. 

மூல ஆன்மா (Primordial Spirit) – ஒருவாின் மூல உணர்வவக் 

ககாண்ட இருப்பு. சீன கமாழியில் யுவன்ஷன் என்று கூறப் 

படுகிறது. பிரதான உணர்வும் மற்றும் துவண உணர்வுகளும் 

இதன் பகுதிகளாகும். சீன மரபு சிந்தவனப்படி மனித உடவலக் 

காத்து ஹபணுவதற்கு அஹனக ஜீவன்கள் உடலில் வசிக்கின்றன. 

திவ்வியக் கண் (Celestial Eye) – மூன்றாம் கண் என்றும் பரவலாக 

அறியப்படும் இந்தக் கண்ணின் மூலம் பார்க்கும் திறன், ஓர் 

அசாதாரண ஆற்றலாகக் கருதப்படுகிறது. சீன கமாழியில் 

டியன்மூ என்று இதற்குப் கபயர். இவதப் பற்றிய விளக்கத்வத 

இப்புத்தகத்தில் விாிவாகக் காணலாம். 

க்வான்டிங் – இந்த சீன கமாழிச் கசால்லுக்கு உச்சந்தவலயினுள் 

சக்திவயப் கபாழிதல் என்று கபாருள். இது ஆன்மீகப் பயிற்சிகள் 

பலவற்றில் கசய்யப்படும் தீட்வச முவறவயக் குறிக்கும். 

கபரும்பாலும் இது ஒரு மதச் சடங்கு ஹபால் கசய்யப்படும். 
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யீன்–யாங் – டாவ் பிாிவின் தத்துவப்படி, எல்லாவற்றிலும் 

காணப்படும், ஒன்றிலிருந்து விலகிய மற்கறான்றாய் இருந்தும் 

ஒன்வறகயான்று பூர்த்தி கசய்யும் சக்திக் கூறுகள். உதாரணமாக, 

கபண்பாலும் (யீன்) ஆண்பாலும் (யாங்). 

புத்த மதம் – புத்த மதம் என்பது கபௌத்த பிாிவவச் ஹசர்ந்தது. 

சித்தார்த்தர் என்ற இயற்கபயருடன் ககௌதம புத்தர் என்று 

அறியப்படும் சாக்கியமுனி, ஹபாதம் அவடந்த பின் ஹபாதித்தவவ 

புத்த தர்மம் என்று கூறப்படும். சாக்கியமுனி, கி.மு. ஆறாம் 

நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் ஹதான்றினார். ஆதி புத்த மதம் 

சாக்கியமுனி ஹபாதித்த தர்மத்தின்படி வகுக்கப் பட்டது. 

பிற்காலத்தில் புத்தமதம், ம ாயானம்,  ீனயானம் என்ற இரு 

பிாிவுகளாக மாறியது.  

 ியமம்(Precept) – சமாதி (Samadhi) – ஞானம் (Wisdom) என்னும் 

மூன்றும் புத்தமதத்தின் அடிப்பவடக் ஹகாட்பாடுகள்.  

தர்மம் முடிவுறும் காலம் – சாக்கியமுனியின் கூற்றின்படி அவரது 

மவறவுக்குப் பின்னர் ஐநூறு ஆண்டுகள் வவரயில் மட்டுஹம 

அவரது தர்மம் மக்களுக்கு மீட்பளிக்கும். 

சம்சாரம் – புத்த மதத்தில் கூறியுள்ளபடி மூவுலகுட்பட்ட உயிர்கள் 

எல்லாஹம ஒரு பிறவிக்குப் பின் மறுபிறவி என்று சம்சாரம் 

என்னும் பிறவிச் சுழற்சிக்கு ஆளாக ஹவண்டும்.  

 ிர்வாணம் – சாக்கியமுனி வகுத்த சாதவனமுவறயில் எல்லாப் 

பற்றுக்கவளயும்  ீக்கி இறுதியில் உடவலயும் விடுத்து 

கமய்ஞானம் அவடவது  ிர்வாணம் எனப்படும். 

ஃகஜன் (Zen Buddhism) – ஹபாதிதர்மரால் கி.பி. ஐந்தாம் 

நூற்றாண்டில் சீனாவில்  ிறுவப்பட்ட மதம். சீனாவில் கதாடங்கி 

ஜப்பானுக்கு பரவியது. சீன கமாழியில் சான்த்ஹஸாங் என்றும் 

ஜப்பானிய கமாழியில் ஃகஜன் (Zen) என்றும் கூறப்படுகிறது. 

இவத இங்ஹக ஃகஜன் மதம் அல்லது ஃகஜன் புத்தமதம் என்று 

குறிப்பிடுகிஹறாம். 
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லாகவாத்ஸு – டாவ் பிாிவின் முன்ஹனாடியான சிந்தவனயாளர். 

அவரது ‘டாவ் கட ஜிங்’ என்னும் தத்துவ நூல் பிரபலமானது. 

கி.மு. ஐந்து அல்லது  ான்காம் நூற்றாண்வடச் ஹசர்ந்தவர். 

கபரும் கலாசாரப் புரட்சி (Great Cultural Revolution) – சீனாவில் 

பண்வடய மரபின் மதிப்பீடுகவளயும் கலாசாரத்வதயும் கண்டனம் 

கசய்து வழக்கிலிருந்து ஒழித்த சீன கம்யூனிசத்தின் அரசியல் 

இயக்கம் (1966–1976). 

அறிவியல் சார்ந்த கசாற்கள்: 

வளர்சிவத மாற்றம் – metabolism 

நுண்ஹணாக்கி – microscope 

நுண்ஹணாக்கி  ிவல – microscopic level 

கால ஹதசம், கால கவளி – time-space 

மின்னணு – electrons 

உயிரணு – cell 

மூலக்கூறு – molecule 

அணு – atom 

கூற்றிலிகள் – quarks 

பாிணாமம் – evolution 

பாிமாணம் – dimension 

கபாருண்வம - substance 

அகச்சிவப்பு கதிர்கள் – infrared rays 

புற ஊதா கதிர்கள் – ultraviolet rays 

அதீத ஒலி அதிர்வவலகள் – ultrasonic waves 

அதம ஒலி அதிர்வவலகள் – infrasonic waves 
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ஆகாய கங்வக – (Milky Way)  மது விண்கவளியில் காணப்படும், 

ஆகாய கங்வக என்றும் பால்வீதி என்றும் அவழக்கப்படும் 

விண்மீன் கதாகுப்பு. 

பிரபஞ்சம் – Universe  

அண்ட கவளி – Cosmos  

பரகவளி – Outer Space 

சீன கமாழி உச்சாிப்பு:– ஜு, ஷு, ஸு இவவகயல்லாம் உ 

என்பதற்கும் அ என்பதற்கும் இவடப்பட்ட ஒலியில் கூற 

ஹவண்டும். தமிழில் இயல்பாக ஹபசும் ஹபாது, ‘அது’ என்ற 

கசால்லில் ‘து’ வில் உகாரம் குவறந்து அகாரம் அருஹக இருக்கும். 

அந்த மாதிாி உச்சாிக்க ஹவண்டும். 

கட, கஜ, கர ஹபான்றவற்வற அ, எ இரண்டுக்கும் இவடப்பட்ட 

ஒலியில் கூற ஹவண்டும். 

சிஹலவடகள்:– ஒஹர வார்த்வதப் பிரஹயாகம் ஒன்றுக்கும் ஹமற்பட்ட 

அர்த்தங்கவளக் ககாடுப்பது சீன கமாழியில் சகஜம். உதாரணமாக, 

“ஞான ஹபாதம் அவடந்தவர்” என்ற வார்த்வத, “புத்தி கூர்வம 

உள்ளவர், சாமர்த்தியசாலி” என்ற கபாருவளயும் ககாடுக்கும். 

(பக்கம் 458-9) 

“ஆன்மீகப் பயிற்சியினால் ஏற்படும் மனஹ ாய்” (Cultivation Insanity) 

என்று கூறப்படும் இந்த வார்த்வதகளுக்கு சீன கமாழியில் 

“எாிகபாருளின்றி தீமூட்டுதல்” என்று மற்ஹறார் அர்த்தமும் உண்டு. 

இந்த இரட்வட அர்த்தங்கள் குறித்து 280ம் பக்கத்தில் ஹபசப் 

பட்டுள்ளது. 

“உண்வமயான மன ஹ ாய்” என்னும் வார்த்வதக்கு “சத்தியத்வதப் 

பயிலும் சாதவன” என்றும் கபாருள் ககாள்ள முடியும். (பக்கம் 277) 


