
மர�ைத மைற�த� மாமத யாைன! மர�தி�(�) மைற�த� மாமத யாைன  

வா� அர�கநாத� 

 மனைத ஒ� நிைல�ப��தி அத� ச திைய !"ைமயாக உண%வைதேய பல 

த��வ�க' எ���ைர கி�றன.  ேயாகா, ேவதா�த+, ஆகம+ ேபா�ற த��வ 

ேபாதைனக-+ இைதேய எ��திய+/கி�றன.  விேவகான�த�+ த�1ைடய வா3நாளி� 

ெப�+ ப7திைய இ�தைகய ஒ� த��வ நிைலைய� ப8றிேய இ�தியாவி9+ ச: 

ெவளிநா;<9+ ச: தன� பல ேப=�க' >ல+ விள கி?'ளா%.  எ�த ஒ� க��தி9+ 

ஒ�வ% !"மன�ட� ஈ�ப;� அைத�ப8றி� ெதாட%�� இைடவிடாம� சி�தி 7+ ேபா�+ 

அ க��ைத� ப8றி ந�7 அறிய !ய9+ ேபா�+ அ�த  க��தி� க��ெபா�ைள�ப8றி 

அவ% ந�7 அறி�� ெதளிA ெபBவ�ட� அைத�ப8றிய அறிA C%வ நிைலைய 

ேம+ப��தA+ திறைம ெகாDடவராக ெவளி�ப�கிறா%. இ�ேவ ஆEவி� அ<�பைட 

விள க+.  இFவைக� த��வ நிைலைய அைடயேவ மனித%க' இைறவ�, ேகாவி�, Cைச 

எ�1+ /றநிைல  காரணிகைள� பய�ப���கி�றன%.  இ�/றநிைல  காரணிக' 

ெப�+பாலான நிைலயி� அளA 7 அதிகமாக� பய�ப��த�ப;�+ வழிமாறி 

ெசய�ப��த�ப;�+ உDைம ேநா க�� 7� /ற+பான நிைல 7� த'ள�ப;�வி�கி�றன.  

உட�, மன+ எ�1+ இரD� இ� 7+ த�ண�தி� இைவ ஒ�ைற ஒ�B 

மைற��வி�கி�றன.  ஒ�ைற ஒ�B ெவ�Bவி�கி�றன! இைவ ஒ�ேறா� ஒ�B 

இைய�� ேபாகாத த�ண�திேலேய விேவகான�த%, தி�>ல% ேபா�ேறா:� வா 7கைள 

உ8B ேநா கேவD<ய� அவசியமாகிற�.  

 ஒ�நிைல வழிபா� இ�நிைல வழிபா� என இ�நிைலகைள� த��வ H�க' 

விள 7+.  ஒ� நிைல வழிபா� எ�ப� மனித� த�1' இ� 7+ ஆ�மச திைய 

உண%�� அைத வள�ப��தA+ திற+ப��தA+ !ய�வதா7+.  இ�நிைல வழிபா;� 7� 

/ற நிைல உபகரண�களாகிய ேகாவி�, கடA'¸ வழிபா� எ�பன ஒ� வழிேகா�கேள தவிர 

அவ8B 7+ மன=ச தி 7+ எ�தவித ேநர< ெதாட%/+ கிைடயா�.  இ�நிைல வழிபா� 

எ�ப� மன+ ேவB ச தி ேவB எ�1+ அ<�பைடயி� /றநிைல வழிபா;� !ைற 7 

! கிய��வ+ ெகா��பதா7+. விேவகான�த%, தி�>ல% ேபா�ற த��வ ஞானிக' 

ஒ�நிைல வழிபா;� !ைற ேக ! கிய��வ+ ெகா���� த�களி� வா3வி� 

ெப�+ப7திைய= ெசலவழி�தன%.  

 ேபாகா�; எ�1+ பிரK� த��வ ஞானி மனித வா3வி� இல கிய�களி� ப�ைக� 

ப8றி  LB+ ேபா� பல இல கிய�களி� Lற�ப�+ ஒ� சில க���க' மனித 

வா3 ைகைய வழிமாறி எ���=ெச�9+ பல�த� திறைம ெகாDடனவாக இ� 7+ 

எ�கிறா%.  இ�ேவ இ�திய நா;<� பல இல கிய�க-+ ெசE�'ளன!  ந+மிைடேய 

உலA+ பல இல கிய வழி க����ப:மா8ற�க' நம 7 கால+ காலமாக வாEவழி 

இல கிய�க' >ல!+ எ"��வழி இல கிய�க' >ல!+ ந+ைம வ�� அைட��'ளன. 

இவ8றி� ெப�+பாலான க���க' யாA+ ேம8ப< ெசா�ல�ப;ட இ�நிைல வழிபா;� 

!ைறக- ேக ! கிய��வ+ ெகா��� ந+ைம ம�ைத ம�ைதயாக வழி நட�தின இ�1+ 



அ�ஙனேம வழி நட�தி வ�கி�றன! இ+ம�ைதயிலி��� பி:�த ஆடாக�தா� 

விேவகான�த%¸ தி�>ல% ேபா�ேறாைர அவ%களி� வா 7 ெநறிக' வழி அறிகிேறா+.   

ேஜ கO ெட:டா எ�1+ பிரK� த��வவாதி ம8B+ எ"�தாள% எ"��கைள?+ 

க���கைள?+ கால�� 7 ஏ8றவாB அFவ�ேபா� அலசி ஆராயேவD�+ எ�கிறா%.  

ஒ� கால�தி� எ"த�ப�+ எ"�� அ கால�� 7 இைய/ைடயதாக இ��தி� கலா+. 

அ�ேவ எ�லா ேநர�தி9+ எ�லா  கால�தி9+ ச:யாக இ� 7+ என  ெகா'ள இயலா�. 

ெட:டா LBவ� ேபா� எ"��கைள?+ க���கைள?+ ஒFெவா� காலக;ட�தி9+ 

அ 7ேவB ஆணிேவறாக அலசி ஆராயாத நிைலயி� ம�ைதேயா� ம�ைதயாக மனித இன+ 

நக%வைதேய நா+ காDேபா+. பழ கவழ க�க- 7 ெவ7 விைரவி� 

அ<ைமயாகிவிட L<ய 7ண+ வாE�த� சி�தி 7+ திற� வாE�த மனித மன+.  

மா8ற�கைள ெவ7 விைரவி� ஏ8B ெகா'ள இயலாத ஒ� 7ண�ைத�தா� நா+ மனித 

மன�தி� தைலயாய� பDபாக  காDகிேறா+. ப�ேவB தைடகைள?+ எளிதி� 

தக%�ெதறி?+ திற� வ�+ ேநர�தி�தா� இ�த= சி�தி 7+ இய�திர�தி� 

!"�திைறைமைய?+ உண%�தறிய !<?+.         

மனித மன�தி� ஆன�த� பரவச நிைலையேய சித+பர+ நடராசராக ந+ தமி3 

இல கிய�களி� வாயிலாக  கDடறி�ேதா+.  இைதேய தி�>ல�+ தாேன சிவமான 

நிைல (தி�. 2314) என  LBகிறா%.  சிவ� ேவB, மன+ ேவB, அ�/ ேவB, அ�' ேவB 

என ேவBப���கிற நிைலயி�தா� நா+ வழிமாBகிேறா+, உDைம நிைலைய வி;� 

வில7கிேறா+ தட+ மாறி� தவி கிேறா+.  அவ1+ அவ1+ அவைன அறியா%! அவ1+ 

அவ1+ அவைன அறியி�, அவ1+ அவ1+ அவனிவனாேம (தி�. 1789) எ�1+ 

தி�>ல:� வா கி� >ல க��ைதேய விேவகான�த% ேவதா�த+, ேயாகா ேபா�ற த��வ 

ஞான�க' வழி தன� வா3நா' !"�+ எ��திய+ப !ைன�தா%.  நி�ைன 

?ண%��ணர�ெத�லா ெமா��கிய நி% 7ண+ CDெட�ைன மற�தி��ேதனிற� 

ேதவி;ட திFAட+ேப எ�1+ அ�ணகி:நாத:� இ L8ைற இரD� நிைலகளி� 

விள கலா+.  இைத ஒ� நிைல வழிபா;� !ைறயி� ஒ�வ:� மன= ச திைய 

உண%��ணரா மற�ேதவி;ட இFAட+ேப என  ெகா'ளலா+! இைதேய 

இைறவனாக= சிைலயாக� /ற�தி� இ� கிற ஒ� ச திைய உணரா மற�ேதவி;ட 

இ�த CதAட+ேப எனA+ ெகா'ளலா+.  இ�த இரDடாவ� விள க�தி� 

அ<�பைடயி�தா� இ�த உலக+ �ழ9கிறேத தவிர !த� விள க�தி� 

அ<�பைட  க��ைத  கDடறி�� த�ைன மா8றி ெகா'கிற எDண�தி� யா�+ 

இய�காத நிைலயி� மர�ைத எ�ெபா"�+ இ�த மாமத யாைன 

மைற�� ெகாDேடதா� இ� 7+! இ�த மாமத யாைன இFAட+பாகிய மர�தி� 

மைற��ெகாD�தா� இ� 7+.   

     


