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அன்புககுரியேை்ர,
்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ / சைல்ஃப்-

ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப் உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழு 
ெற்றியே இச்சிறு புத்தகத்தின் ைாயிைாக, ஆற்றல்ைாயந்த பிராரத்தனை 
சகதி மூைம் ைற்றைரகளுககு ்சனை புரிைதில் எஙகளுடன் இனையே 
நான் உஙகனள ைர்ைற்க விரும்பு்றன்.

நாள்தாறும் ஏ்தனும் புதியே ்நானயேப் ெற்றி அல்ைது 
்ெரிடனரப் ெற்றி — அல்ைது உைனகப் ்ொருககு அருகானையில் 
சகாண்டுைரும் ைற்சறாரு சரை்தச சநருககடினயேப் ெற்றி — 
ெத்திரிகனககளில் ெடித்தைாறு, எத்தனை்யோ ்ெர தைது ைற்றும் 
தைது அன்பிற்குரியேைரகளின் ைாழகனககனளப் ெற்றியே ஓர ஆழந்த 
ொதுகாப்பின்னைனயே உைரகின்றைர. “இவ்வுைகில் நான் நம்பிகனக 
னைககும்ெடியோை ஏ்தனும் இருககிறதா? நான் எைககாகவும் 
ைனிதகுைம் முழுைதற்காகவும் விரும்பும் அனைதினயேயும் 
ொதுகாப்னெயும் குனைககும் இந்த ஆெத்துகளுககு எதிரினடயோகச் 
சசயயே என்ைால் ஆற்றககூடியே ஏ்தனும் இருககிறதா?” என்று ெைரும் 
வியேககும் ஒரு நினைககு நாம் ைந்திருககி்றாம்.

நாம் எல்்ைாரும் அத்தனகயே ்களவிகளுககு ஆழைாக 
ைறுசைாழியேளிககி ்றாம் — ைற்றும் நைது இதயேஙகனள மிகவும் 
சதால்னைப்ெடுத்தும் இந்தப் பிரச்சனைகளுககு ஒரு தீரவு உளளது. 
ஏன் தனிைனிதரகள உடல்ரீதியோை ைற்றும் உைரச்சிரீதியோை 
இைககமின்னைகளால் துன்புறுகின்றைர — ஏன் நாடுகள, சமூக 
ைற்றும் சரை்தச சச்சரவுகனள எதிரசகாளகின்றை — என்ெதற் காை 
ஒரு காரைம், அைரகள தைது சசாந்தத் தைறாை எண்ைஙகளாலும் 
சசயேல்களாலும் சதயவீக சகதி ைற்றும் அருளாசியின் ஆதாரத் 
திலிருந்து தம்னை துண்டித்து சகாண்டுளளைர என்ெதாகும்.

இன்று, ஒரு்ைனள முன்பு எப்்ொனதயும்விட அந்த எதிரைனற 
நினைனயே எதிரத்துச் சசயேல் புரிைது தவிரகக முடியோததாகிறது. இந்தப் 
பூமியில் ஒரு நிம்ைதியேற்ற ைாழகனகனயேவிட ்ைைாை ஒன்றினை  
நாம் விரும்பிைால், நாம் சதயவீப் ்ெராதாரத்துடைாை நைது 
இனைப்னெப் புதுப்பித்துக சகாளள ்ைண்டும். இதுதான் ்யோகதா 
சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ / சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் 



ஃசெ்ைாஷிப்-ன் உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழுவின் ்நாககம் 
ஆகும். இதைால்தான் இச்சிறு நூலின் சசயதினயே ஆழந்து 
ெரிசீலிககுைாறு நான் உஙகனள ைலியுறுத்துகி்றன். இது, எவ்ைாறு 
அனைத்து இைஙகள ைற்றும் ைதஙகனளச் சாரந்த ஒவ்சைாரு 
ஆண், செண் ைற்றும் குழந்னத ஆகி்யோரால் ெயேன்தரும் ைனகயில் 
தஙகளது ைற்றும் தஙகள அன்புககுரியேைரகளது குைைனடதல் 
ைற்றும் ொதுகாப்பிற்குப் ெணிபுரியே முடியும் என்ெனத விைரிககிறது. 
பிராரத்தனையின் சகதி மீது — நம் ஒவ்சைாருைரின் அகத்்தயும் 
உளள இனறைனின் எல்னையேற்ற சகதியின் மீது — கைைத்னதச் 
சசலுத்துைதில் உஙகளது தனிப்ெட்ட முயேற்சிகள — உைகில் 
இன்ைலுறும் நாடுகளினட்யே ைகத்தாை நல்லிைககத்னதக 
சகாைரப் செருைளவில் உதை முடியும். 

நீஙகள இந்தப் பிராரத்தனைக குழுவில் இனைவீரகள எை 
நம்புகி்றாம், அதைால் எஙகுமுளள ஆடைர, ைகளிர அனைைரும் 
அகத்்த உளள சதயவீக சகதியின் ைகத்தாை விழிப்புைரனைப் 
செற்று, அது புறத்்த அனைத்து ைககளினட்யே அனைதி ைற்றும் 
்தாழனையோக சைளிப்ெடுத்தப்ெடைாம். 

சதயவீகத் ்தாழனையில்

ஸ்ரீ தயோ ைாதா 

மூன்றாைது தனைவி 

்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ /  

சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்



ைலினையோை ைற்றும் ஆழைாை ஒரு பிராரத்தனை 

நிச்சயேம் இனறைனின் ெதினைப் செறும்....ைதத்தில் 

விஞ்ாைத்னதப் ெயேன்ெடுத்துைதன் மூைம், உஙகள 

ஆன்மீக சாத்தியேஙகளில் நிச்சயேைற்ற நம்பிகனகயோைது, 

அைற்றின் மிக உயேரந்த நினற்ைற்றத்னதப் ெற்றியே 

உண்னையோக ைாற முடியும்.

✥ ✥ ✥

செரும்ொைா்ைார நிகழச்சிகளின் ்ொகனக, 

இயேல்ொைதாகவும், தவிரகக முடியோததாகவும் 

கருதுகிறாரகள. அைரகள பிராரத்தனையின் மூைம் 

எத்தனகயே அடிப்ெனட ைாற்றஙகள சாத்தியேம் என்ெனத 

அரிதாக்ை அறிைாரகள.

✥ ✥ ✥

இனறைன்தான் எல்ைா அன்னையேரிலும் ்ெரன்னை, 

எல்ைாத் தந்னதயேரிலும் செருந் தந்னத, எல்ைா 

நண்ெரகளுககும் பின்ைாலுளள ஒ்ர செரும் நண்ென். 

நீஙகள அைனை சநருககைாைைரகளில் மிகவும் 

சநருககைாைைன் எை எப்்ொதும் நினைத்தால், 

நீஙகள உஙகள ைாழவில் அ்ைக அற்புதஙனளக 

காண்பீரகள. 

— ஸ்ரீ ஸ்ரீ ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர
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இனறைன் — ெனடப்பு முழுைதும் ஊடுருவியுளள உயிர ைற்றும் 
சகதிக கடல். பிராரத்தனையின் விஞ்ாை பூரைைாை 

ைழிமுனறகள மூைம், நாம் அந்த எல்னையேற்ற ைகா சகதி்யோடு 
நம்னை உைரவுபூரைைாக இனசவித்துக சகாண்டு, ்தக, ைை ைற்றும் 
ஆன்மீகக குைைாககுதனைக சகாைர முடியும். இச் சிறு புத்தகத்தில் 
விைரிககப் ெட்டுளள ைழிமுனறகள ைற்றும் ்காட்ொடுகனள எைரும், 
சையேச் சாரனெப் சொருட்ெடுத்தாைல் ெயேன்ெடுத்தைாம். ஏசைனில் 
அனை சையேக ்காட்ொடு அல்ைது நம்பிகனகயின் அடிப்ெனடயில் 
அல்ைாைல் பிரெஞச விதிமுனறகளின் சசயேல்ொட்டின் மீது அனையேப் 
செற்றுளளை.

பிரோர்த்தஸனயின் சக்தி
சந்்தகம் உனடயேைரகள, பிராரத்தனைனயே, சைறும் ஆனச 

எண்ைத்துடன் சசயயேப்ெடும் ஒரு சதளிைற்ற ைற்றும் ெயேைற்ற 
சசயேைாகக கருதுகின்றைர. செரும்ொலும் ைனிதரகள மிகுந்த துன்ெம் 
ஏற்ெடும் சையேத்திலும் பிற எல்ைா ைாற்று ைழிகளும் ெயேைளிககாத 
்ொது ைட்டு்ை பிராரத்தனைனயே நாடுகிறாரகள. ஆைால் ெரைஹம்ை 
்யோகாைந்தர உண்னையோை பிராரத்தனை விஞ்ாைபூரைைாைது —  
எல்ைாப் ெனடப்னெயும் நிரைகிககும் துல்லியேைாை விதிமுனறகனள 
அடிப்ெனடயோகக சகாண்டுளளது — ் ைலும் அது இைககைாை 
ைாழவிற்கு ஒரு திைசரித் ்தனையுைாகும் எைப் ்ொதித்தார. நைது 
ெரு உடல்களும் நாம் ைாழும் சைளியுைகமும் கண்ணுககுப் புைப்ெடாத 
சகதி ைடிைஙகளின் உனற்ை என்று விளககிைார. அந்த சகதியோைது, 
தன் முனறககு, நுட்ெைாை ெடிைஙகளாக சைளிப்ெடும் எண்ை்ை. 
இந்த அதிநுட்ெ அதிரைாைது, சகதி ைற்றும் சடப்சொருளின் எல்ைா 
உருசைளிப்ொடுகனளயும் கட்டுப்ெடுத்துகிறது. இந்த முழுப் ெனடப்பும் 
இனறைைால் முதலில் எண்ைத்தில் அல்ைது எண்ை ைடிவில் 
உருகசகாடுககப்ெட்டது. பிறகு சதயவீக உைரவுநினை, அந்த எண்ைப் 
ெடிைஙகள ஒளி ைற்றும் சகதியோக உனறயேவும் ைற்றும் இறுதியில் இனை 
ஸ்தூை ெருப்சொருள அதிரவுகளாக உனறயேவும் விரும்பியேது.

ைனிதரகள என்ற முனறயில், இனறைனின் பிரதிபிம்ெைாகப் 
ெனடககப்ெட்டுளள நாம், ெனடப்பின் கீழநினை ைடிைஙகளிலிருந்து 
்ைறுெட்டு இருககி்றாம்: எண்ைம் ைற்றும் சகதியின் இனறைனின் 
அ்த ஆற்றல்கனளப் ெயேன்ெடுத்தும் சுதந்திரத்னத நாம் செற்றுள்ளாம். 
நாம் ைழககைாக எண்ணுகின்ற ைற்றும் சசயேல்ெடுத்துகின்ற 
எண்ைஙகள மூைம் நம் ைாழகனக ைைரச்சியுறுகின்ற சூழநினைகனள 
நாம் உருைாககுகி்றாம். விஞ்ாைபூரைைாை பிராரத்தனையோைது, 
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இவ்வுண்னையினைப் புரிந்துசகாளைதின் அடிப்ெனடயிலும், 
ெனடப்பின் பிரெஞச சகதிகனள உெ்யோகித்தலிலும் அடஙகியுளளது: 
அது இனறைனுனடயே எண்ை-அனைப்புகளாை ஆ்ராககியேம், 
இைககம், ெரிபூரைம் ஆகியேைற்றுடன் இனசந்துளளது — பிறகு அந்த 
எண்ை-அனைப்புகனள சையயோகக உதவும் சகதினயே இயேககும் 
ைண்ைம் இச்சா சகதினயேப் ெயேன்ெடுத்துகிறது.

பிராரத்தனை என்ெது ைனித ைைம் ைற்றும் சித்தத்னத இனறைைது 
உைரவுநினை ைற்றும் சித்தத்துடன் நாம் இனசவிகக ைழிைகுககும் 
விஞ்ாைைாகும். பிராரத்தனை மூைம், நாம் ஓர அன்பு நினறந்த, 
தனிப்ெட்ட உறவினை இனறைனுடன் ஏற்ெடுத்திக சகாளகி்றாம். 
்ைலும் இனறைைது ைறுசைாழி நிச்சயேம். நாம் ெரைஹம்ை 
்யோகாைந்தருனடயே சுயேசரிதத்தில் ெடிககி்றாம்:

"கடவுள எல்்ைாருககும் ெதிைளிககிறார. எல்்ைாருககாகவும் 
்ைனை சசயகிறார. எவ்ைளவு தடனை கடவுள அைரகளது 
பிராரத்தனைகளுககுச் சசவிசாயககிறார என்ெனத ைனிதரகள 
புரிந்துசகாளைது அரிது. அைர ஒரு சிைருககு ைட்டும் ொரெட்சைாக 
இல்ைாைல், நம்பிகனகயுடன் அைனர அணுகும் எைரது 
பிராரத்தனைககும் சசவிசாயககிறார. அைருனடயே குழந்னதகள 
எஙகும் நினறந்த தஙகள தந்னதயின் அன்ொை கருனையின் ்ைல் 
முழுனையோை நம்பிகனக னைத்திருகக ்ைண்டும்.”

இனறைனின் அளைற்ற ஆற்றனைப் சொறுனையோகவும் 
விடாமுயேற்சியுடனும் ெயேன்ெடுத்துைதன் மூைம் அைனுனடயே அன்பு 
ைற்றும் உதவியுடன் நாம் விரும்பும் எந்தச் சூழநினைனயேயும் நம்ைால் 
உருைாகக முடியும், அத்துடன் இன்ைல்கனளயும் ்நானயேயும் தீரகக 
முடியும் — நைககாக ைட்டுைல்ைாைல், பிறருககாகவும் கூட.

குணமோக்கும சக்திஸ� பிறருக்கு அனுப்பு்தல்
நைது பிராரத்தனைகள எவ்ைாறு ைற்றைரகள தைது ைாழகனக 

யினை ைாற்றியேனைகக உதை முடியும்? நைது சசாந்த ைாழவினை 
உயேரத்தும் அ்த ைழி மூைம்: அதாைது, உைரவுநினையில் ஆ்ராககியேம், 
சைற்றி, சதயவீக உதவினயே ஏற்கும்திறன் ஆகியேைற்றின் ஆககப் 
பூரைைாை எண்ை அனைப்புகனள நன்கு ெதியே னைப்ெதன் மூைம். 
ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர எழுதிைார:

“சதாந்தரவுகளிலிருந்து அல்ைது அனைதியின்னையின் இனரச் 
சலிலிருந்து விடுெட்ட ைனித ைைம், சிககைாை ைாசைாலி இயேந்திர 
நுட்ெத்தின் எல்ைா ்ைனைகனளயும் சசயைதற்கு — எண்ைங 
கனள அனுப்புைதற்கும், செறுைதற்கும், ்ைண்டாத எண்ைங 
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கனள தவிரப்ெதற்குைாை திறன் சகாண்டதாகிறது. எவ்ைாறு ஒரு 
ைாசைாலி நினையேத்தின் திறன் அதில் உெ்யோகிககககூடியே 
மின்்ைாட்ட அளனைப் சொறுத்துளள்தா, அது்ொை்ை ஒரு 
ைனித ைாசைாலியின் ஒலிெரப்புத் திறனும் ஒவ்சைாரு ைனிதனின் 
இச்சா சகதியின் அளனைப் சொறுத்்த இருககும்.” 

தைது சித்தத்னத இனறைைது சித்தத்துடன் ெரிபூரைைாக 
இனசவித்துளள இனறசயோளி செற்ற ்ானிகளின்* ைைஙகள, 
உடைடியோை ்தக, ைை ைற்றும் ஆன்ை குைைாககுதனைக 
சகாைருைாறு இனறச் சகதினயேச் சசலுத்த முடியும். ெரைஹம்ை 
்யோகாைந்தரின் நூல்களிலும் சசாற்சொழிவுகளிலும் இத்தனகயே 
குைைாககுதனைப் ெற்றியே எடுத்துககாட்டுகள ஏராளைாக உளளை. 
அனை அற்புதஙகள ்ொல் ்தான்றிைாலும் சதயவீக குைைாககுதல் 
என்ெது ெனடப்பின் பிரெஞச விதிமுனறகனள விஞ்ாைரீதியோக 
நினற்ைற்றுதைால் ைரும் இயேற்னகயோை வினளவுக்ள என்று 
அைர விளககியுளளார. ்ொதுைாை அளவு ைைஉறுதி ைற்றும் 
சகதியுடன் இனறைைது ெரிபூரைத்தின் எண்ை-அனைப்புகனள 
ைற்றைரகளின் ைைஙகளுககும் ்தகஙகளுககும் அனுப்பி அைற்னற 
அஙகு சைளிப்ெடச் சசயைதன் மூைம் இந்த இனறசயோளி செற்ற 
ைகான்கள பிரெஞசத்தில் எந்தச் சசயேல்முனறயிைால் அனைத்தும் 
உருைாககப்ெட்ட்தா அந்த முனறனயே்யே பின்ெற்றுகின்றைர. 

இத்தனகயே ்காட்ொடுகளின்ெடி பிராரத்தனை சசயகின்ற எந்த 
ைனிதரும், தைது பிராரத்தனைகள கூட ஒரு கண்கூடாை தாககத்னத 
வினளவிப்ெனதக காண்ெர. நைது தனிப்ெட்ட சகதி, ஒரு குரு 
அனுப்ெககூடியே சகதினயேவிடக குனறைாைது என்ெது சைளிப்ெனட 
ஆைாலும், ஆயிரககைககா்ைாரின் பிராரத்தனைகள ஒன்று்சரும் 
சொழுது உருைாககப்ெடுகின்ற அனைதி ைற்றும் சதயவீகக 
குைைாககுதலின் சகதி ைாயந்த அதிரவுகள, விரும்பியே வினளவுகனள 
சைளிப்ெடுத்துைதற்கு உதவுைதில் வினைைதிப்ெற்றனை. இந்த 
்நாககத்திற்காக்ை ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர ்யோகதா சத்சஙக 
சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ / சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப் 
பிராரத்தனை சனெ ைற்றும் உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழுனைத் 
்தாற்றுவித்தார.

* தன்னை்யே சைன்றதைால், சரை வியோெக ெரம்சொருளுடன் தைது ஒன்றியே தன்னைனயே 
உைரந்தைரகள. 



ைரைாற்றில், ைனிதன் தன் தைறாை சிந்தனையின் 
வினளவுகனளத் தவிரகக இனறைனை ்நாககித் திரும்ெ 
்ைண்டியே ஒரு சநருககடியோை நினைனயே அனடந்துளளான், 
நம்மில் ஒரு சிைர ைட்டுைல்ை, ைாறாக நாம் அனைைரு்ை 
பிராரத்திகக ்ைண்டும். நாம்  எளினையோக, தீவிரைாக, 
சிரத்னதயுடன், ைற்றும் நைது நம்பிகனக ைளர ைளர அதிகரிககும் 
ஆற்றலுடன் பிராரத்தனை சசயயே ்ைண்டும்.

நாம் உைகத் தனைைரகனள, இனற உைரவு அைரகளது 
இதயேஙகளிலும்,  ைைஙகளிலும் இறஙகி ைருைாறு பிராரத்தனை 
சசயைதன் மூைம், சநறிப்ெடுத்த ்ைண்டும். அனைதி 
சாத்தியேைாைதற்கு, நைது ைாழகனகயில் இனறைனின் உதவினயே 
நாடுைதன் மூைம் நாம் நம்னை, நம் ஒவ்சைாருைனரயும் 
சநறிப்ெடுத்திக சகாளள ்ைண்டும். 

நாம் ்தைாையேத்தில், வீட்டில், இரயில் ைண்டியில், 
ைாகைத்னத ஓட்டிச் சசல்னகயில் ெணியிடத்தில் பிராரத்தனை 
சசயயே ்ைண்டும் ைற்றும்  அனதத் சதாடரந்து சசயயே 
்ைண்டும். இப்சொழுது, நாம் ஒவ்சைாருைரும் முககியேைாைைர. 
இனற உதவினயே ்ைண்டுைதற்காை ஒவ்சைாரு தனி 
ைனிதரின் ைல்ைனையும், இைககம் ைற்றும் அனைதி எனும் 
சொற்சஙகிலியில்  ஒரு ்தனையோை இனைப்ொகும்.

பிராரத்தனை என்ெது, ்ைண்டுெைருனடயே-ைனிதனுககாக 
இனற உதவினயேக ்காரும்-அன்பின் ஒரு சகதி ைாயந்த 
சைளிப்ொடு. உஙகள பிராரத்தனைகளாலும் ைற்றும் 
பிராரத்தனை நினறந்த சசயேைாலும் நீஙகள உைகத்னத ைாற்ற 
உதவி புரியே முடியும். 

— ்டக ஹாைர்ஷால்ட் 
ஐககியே நாடுகள தனைனையேகத்தில் 

தியோை அனறயின் அரப்ெணிப்பின் ்ொது
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மனி்தகுலததிற்கோன மிக உ�ரி� யசஸவ
ஆன்மீக உைரவுளள ைனிதரகள, ைற்றைரகளது துன்ெத்னத தைது 

சசாந்தத் துன்ெைாக உைரகின்றைர. ்ொர, ஏழனை, ்நாய, கைனை, 
ைாழகனகயில் ் நாககமின்னை ஆகியேைற்றால் ெல்ைாயிரககைககாை 
ைககள அழிைனடயும் நைது சதால்னைமிகக உைகில், இரககமுளள 
ஆடைரும் ைகளிரும் இயேல்ொக்ை தைது சரை்தச ச்காதர, 
ச்காதரிகளின் நல்ைாழவிற்காை ஒரு செருஙகைனைனயே 
உைரகின்றைர. இத்தனகயே ைனிதரகள செரும்ொலும் “உைகப் 
பிரச்சனைகனளத் தீரப்ெதற்கு நான் எப்ெடி உதை முடியும்?” எை 
வியேககிறாரகள.

ெரைஹம்ைரது ைறுசைாழி ஐயேத்திற்கு இடம் தராதது: “ஆன்மீக 
உைரவு நினை ைட்டு்ை — தன்னுளளும், ைற்ற ஒவ்சைாரு 
உயிரிைத்தினுளளும் இனறைன் உளளான் என்ற ் ாைம் — உைகத்னதக 
காப்ொற்ற முடியும். அனைதிககு அனதத் தவிர ் ைறு ைழியில்னை எைக 
காண்கி்றன். உஙகளிடமிருந்்த சதாடஙகுஙகள. வீைாககுைதற்கு 
்நரமில்னை. ைண்ணுைகில் இனறைைது சாம்ராஜ்ஜியேத்னதக 
சகாைரைதற்கு உஙகளுனடயே ெஙனக ஆற்றுைது உஙகள கடனை.”

இனறைைது இருப்பு ைற்றும் அன்னெ அகத்்த உைரந்து அனத 
புறத்்த ெரைச் சசயயுஙகள. ைரைாறு முழுைதும் உயேர ைகான்களும் 
குருைாரகளும் இதுதான் ைனித இைத்தின் இன்ைல்களுககாை 
ஒ்ர நனடமுனறத் தீரவு என்று ்ொதித்துளளைர. ஏசைனில் நைது 
உைரவுநினைககும் உைகச் சூழநினைகளுககும் இனடயில் ஓர 
ஆற்றல் ைாயந்த சதாடரபு உளளது. ைககள “அரசியேல்,” “சமூக,” அல்ைது 
“சரை்தச” பிரச்சனைகனளப் ெற்றி ்ெசும் சொழுது, அைரகள இந்தச் 
சூழநினைகள ைட்சககைககாை ைனிதரகளின் ஒன்றுதிரட்டப்ெட்ட 
எண்ைஙகள ைற்றும் சசயேல்கனளத் தவிர ்ைசறான்றுமில்னை 
என்ெனதப் செரும்ொலும் உைரைதில்னை. ்ைலும் உைகச் 
சூழநினைகனள ைாற்றுைதற்காை ஒ்ர ைழி நம்னை்யே ைாற்றிக 
சகாளைதுதான். ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர கூறிைார:

“செருத்த ்சதம் ைற்றும் சைாத்தைாகக சகடுதினயே ஏற்ெடுத்தும் 
இயேற்னகயில் நிகழும் திடீர பிரளயேஙகள “இனறைனின் சசயேல்கள 
அல்ை.” இத்தனகயே ்ெரழிவுகள, ைனிதனின் எண்ைஙகள ைற்றும் 
சசயேல்களிலிருந்து வினளகின்றை. உைகின் நன்னை ைற்றும் 
தீனையின் அதிரவுச் சைநினை, ைனிதனின் தைறாை சிந்தனை ைற்றும் 
சசயேல்ொட்டினுனடயே சகடுதிமிகு அதிரைனைகளின் திரட்சியிைால் 
நினைகுனைவிககப்ெடும் இடஙகளிசைல்ைாம், நீஙகள ்ெரழினைக 
காண்பீரகள....
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"விதிைசத்தாைாை சதயைச் சசயேலிைால் ்ொரகள நிகழத்தப் 
ெடுைதில்னை, ைாறாக எஙகும் ெரவியுளள ்ைாகாயேத சுயேநைத் 
திைால்தான்....ைனிதனின் உைரவுநினையில் ்ைாகாயேதம் ஆதிககம் 
சசலுத்தும் ்ொது, சூட்சுைைாை எதிரைனறக கதிரகள சைளிப் 
ெடுகின்றை; அைற்றின் ஒன்றுதிரட்டப்ெட்ட சகதி இயேற்னகயின் 
மின்-சைநினைனயே நினைகுனையேச் சசயகிறது. அச் சையேத்தில்தான் 
நிைநடுககஙகள, சைளளஙகள ைற்றும் பிற ்ெரிடரகள நிகழகின்றை.”

அசைரிகக ஐககியே நாடுகளுககாை இந்தியேத் தூதுைர டாகடர பிைய ரஞ்ஜன் 
சசன், ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தருடன் ைாஸ் ஏஞ்ஜலீஸ்-ல் உளள சைல்ஃப்-
ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப் சரை்தச தனைனையேகத்தில், 1952. தூதுைர 
சசன் பின்ைாளில் கூறிைார:

“நாம் ஐககியே நாடுகளில் இன்று ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தனரப் ்ொன்ற 
ஒரு ைனிதனரப் செற்றிருந்தால், அ்ைகைாக இந்த உைகம், இப்்ொது 
இருப்ெனதக காட்டிலும் ்ைன்னையோை இடைாக இருககும்.”
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இஸற-ச்தோ்டர்பு, ்தனிமனி்த மற்றும சர்வய்தச 
குணமோக்கு்தஸலக் சகோணர்கிறது

ஆைால் ெரைஹம்ைர, தனி ைனிதரகளுககு ்நாய ைற்றும் 
துககத்னதயும், நாடுகளுககு ் ொர ைற்றும் இயேற்னகப் ் ெரிடரகனளயும் 
சகாைரும் சுயேநைம், ்ெரானச ைற்றும் சைறுப்பு ்ொன்றைற்றின் 
எதிரைனற அதிரவுகள — ் ொதுைாை எண்ணிகனகயில் ஆண்களும் 
செண்களும் தியோைம் ைற்றும் பிராரத்தனையில் இனறைனிடம் 
திரும்பும் ்ொது, சைல்ைப்ெட முடியும் என்று ைலியுறுத்திைார. 
ஆன்மீக ைாழகனக ைற்றும் இனறத் சதாடரபு மூைம் நம்னை ைாற்றிக 
சகாளைதின் ைாயிைாக நாம் தாைாக்ை இைககைற்ற ைாழகனகயின் 
எதிரைனற வினளவுகனள எதிரத்துத் தனட சசயயும் அனைதி ைற்றும் 
இைககத்தின் அதிரைனைகனளப் ெரைச்சசயகி்றாம். 

இவ்ைாறு, இனறைனின் குைைாககும் சகதி ொயைதற்காை ஒரு 
ைழித்தடைாக, ைற்றைரகளுககாக நாம் சசயயும் பிராரத்தனையோைது, 
நாம் அளிககககூடியே மிக உயேரந்த ்சனைகளில் ஒன்றாகும். 
சொருளரீதியோை சதாண்டு, சமூக ்சனை ைற்றும் இதரவித 
நிைாரைஙகள ைதிப்பு மிககனை, அத்துடன் பிறருனடயே துன்ெத்னதத் 
தற்காலிகைாகக கனளைதற்கு அைசியேைாைனை; ஆைால் 
விஞ்ாைபூரைைாை பிராரத்தனை உைகத் துன்ெத்தின் மூை 
காரைைாை ைனித இைத்தின் தைறாை எண்ை-ைடிைனைப்புகனளத் 
தாககுகிறது.

உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழுவில் ெஙகுசெறுைதின் மூைம், 
நாம் ஒவ்சைாருைரும் முடிந்த அளவில் மிகப் ெயேனுளள ைழியில் 
உைகிற்கும் ைற்றும் உதவித் ்தனைப்ெடும் நம் அன்புககுரியேைரகளில் 
எைருககும் நீடித்த அனைதினயேயும் குைைாககுதனையும் சகாைர 
உதை முடியும்.

உலகளோவி� பிரோர்த்தஸனக் குழு
உைக அனைதிககாகவும் பிறருனடயே உடல், ைை, ஆன்மீகத் 

துன்ெஙகனள குைைாககுைதற்காகவும் தன் பிராரத்தனைகள 
மூைம் ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர ஒரு ைாசெரும் ்சனைனயே ைனித 
குைத்திற்கு ஆற்றியுளளார. ஒவ்சைாரு நாளும் கானையில் ஆழந்த 
தியோைத்தில் உதவினயே ்ைண்டியே அனைைருககாவும் இனறைனின் 
அருளாசிகனள ்ைண்டி அைரகளுககுக குைைளிககும் சகதினயே, 
ஓர எளிதாை ஆைால் மிகவும் ெயேன்மிகக ஓர உத்தியின் (ெககம் 18 – ல் 
விைரிககப்ெட்டுளளது) மூைம் அனுப்பிைார. நாட்கள சசல்ைச் சசல்ை 
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ெரைஹம்ைர ்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ / சைல்ஃப்-
ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்-ன் ஆசிரைஙகளிலுளள எல்ைா 
சன்னியோசிகனளயும் பிராரத்தனை ைாயிைாக உைகிற்கு ்சனை 
சசயயும் இந்த முயேற்சியில் தம்முடன் இனைந்து சசயேைாற்றுைாறு 
்கட்டுக சகாண்டார. இவ்ைாறாகத்தான் ் தான்றியேது ் யோகதா சத்சஙக 
சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ / சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப் 
பிராரத்தனைக குழு.

ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தரின் ஆன்மீக ைாரிசுகளால் 
ைழிநடத்தப்ெட்டு, ெை ைருடஙகளினூடாக இப் பிராரத்தனைக 
குழுவின் ெணி, தடஙகல் இல்ைாைல் சதாடரந்து ைந்துளளது. இந்தக 
குழு திைந்்தாறும் கானை, ைானை ்ைனளகளில் பிறருககாக 
ஆழந்து தியோனித்தும் பிராரத்தனை சசயதும், ெரைஹம்ை 
்யோகாைந்தரால் ெயிற்சி சசயயேப்ெட்டு ைற்றும் ்ொதிககப்ெட்ட 
குைைளிககும் உத்தினயேச் சசயேற்ெடுத்துகின்றது. உதவி ்ைண்டி, 
அனதப் செற்றைரகளிடமிருந்து ்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் 
இந்தியோ / சைல்ஃப் – ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்-பிற்கு ைரும் 
எண்ைற்ற கடிதஙகள, இப் பிராரத்தனைக குழுவிைால் உடல், ைை, 
ஆன்ைக குைைாககுதலுககாக ைற்றைரகளுககுப் ெயேனுளள ைனகயில் 
அனுப்ெப்ெடும் இனறைனின் எல்னையேற்ற சகதிககு சாட்சியோகத் 
திகழகின்றை.

ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர, பிராரத்தனை சனெயின் குைைாககும் 
ெணியோைது ஒவ்சைாரு ்தசத்திலும் உளள ்யோகதா சத்சஙக 
சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ / சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்-ன்  
உறுப்பிைரகள ைற்றும் நண்ெரகளின் பிராரத்தனைகளால் 
விரிைாககப்ெட்டு, இரககமுளள இதயேஙகளின் ஓர ஆன்மீக ஐககியேம்  
— அதாைது, ஓர உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழுனை உருைாகக 
்ைண்டும் என்ற விருப்ெத்னத அடிககடி சைளிப்ெடுத்திைார. 
உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழு நிறுைப்ெட்டதிலிருந்து, உைகம் 
முழுைதுமிருந்து இதில் ெஙகுசெறு்ைாரால் அளிககப்ெட்ட 
பிராரத்தனைகள, சதயவீக சகதியின் செருகிைரும் ஓர அனைனயே 
உருைாககி அதன் மூைம் இவ்வுைனக இைககம், நல்சைண்ைம் 
ைற்றும் அனைதியோல் சூழச் சசயகின்றை.

இந்த குைைளிககும் அனைனயே உஙகளது பிராரத்தனைகளின் 
ஆன்ை-சகதியுடன் ைலினையூட்ட நீஙகள உதவுவீரகள எை நாஙகள 
நம்புகி்றாம். பிராரத்தனை-்சனைகள ்யோகதா சத்சஙக சசானைடி 
ஆஃப் இந்தியோ / சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்-ன் 
ஆசிரைஙகள, ் கந்திரஙகள ைற்றும் ைண்டலிகளில் நடத்தப்ெடுகின்றை. 
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உஙகளால் இந்த ்சனையில் கைந்துசகாளள முடியேவில்னையோைால் 
அல்ைது நீஙகள ்ைசறாரு ஆன்மீகப் ்ொதனைனயேப் 
பின்ெற்றுெைராக இருந்தால், நீஙகள ஒவ்சைாரு ைாரமும் உஙகளது 
சசாந்த இல்ைத்தி்ை்யே (ெககம் — ல் உளள குறிப்புகனளப் ொரககவும்) 
ஒரு தனிப்ெட்ட ்சனைனயே நடத்த நீஙகள முன்ைரைாம். ஏற்கை்ை 
குறிப்பிட்டுளளெடி, இச்சிறு புத்தகத்தில் விைரிககப்ெட்டுளள 
பிராரத்தனை ைற்றும் குைைாககுதலின் அடிப்ெனடக சகாளனககள, 
எைராலும், ைதச் சாரனெப் சொருட்ெடுத்தாைல் பின்ெற்றக 
கூடியேனையோகும்.

பரமஹம்ஸ ய�ோகோனந்தரும மகோதமோ கோநதியும 
வோர்்தோ, இநதி�ோ, 1935

ஸ்ரீ ்யோகாைந்தர, காந்தியேடிகள எழுதியிருந்த ஒரு குறிப்னெ (அது 
ஒரு திஙகட்கிழனை, ைகாத்ைா சைௌைம் அனுசரிககும் திைம்) ெடித்துக 
சகாண்டிருககிறார. ைறுநாள காந்திஜியின் ்ைண்டு்காளின் ்ெரில், 
்யோகாைந்தர அைருககு கிரியோ ்யோக விஞ்ாைத்தில் தீட்னச அளித்தார.
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ச்ஸல்ஃப்-ரி�ஸலயசஷன் ஃசபயலோஷிப் யலக் ஷஸரன்-ல் 
கோநதி உலக சமோ்தோன நிஸனவோல�ம

கலிஃ்ொரனியோ, ெசிஃபிக ொலி்சட்ஸ்-ல் உளள சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் 
ஃசெ்ைாஷிப் ்ைக ஷனரன்-ல் (ஏரிக ்காவில்) ைகாத்ைா காந்தியின் 
அஸ்தியின் ஒரு ெகுதி புனிதைாக னைககப்ெட்டுளளது. இது, இந்த இரு 
ைகான்களுககினட்யேயோை ஆழந்த ஆன்மீகப் பினைப்னெப் ெற்றி 
அறிந்திருந்த ஒரு புகழசெற்ற ெத்திரினகயோளரும் பிரசுரதாரருைாை ஒருைரால் 
இந்தியோவிலிருந்து ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தருககு அனுப்பி னைககப்ெட்டது.

“விஞ்ானிகள, நைது உைகின் ஆககக கூறுகளாகியே அணுககளினட்யே 
பினைககும் வினச இல்னைசயேனில், உைகம் துகளகளாக சநாறுஙகி 
நாமும் ைனறந்துவிடு்ைாம் என்று நைககுக கூறுகின்றைர. உைரைற்ற 
சடப்சொருளினுளகூட பினைககும் வினச இருப்ெது ்ொல், உயிருளள 
அனைத்துப் சொருட்களிலும் ஒரு சகதி இருகக ்ைண்டும், அந்த சகதியின் 
செயேர அன்பு. அனத நாம் தந்னத-ைகனினட்யே, ச்காதர-ச்காதரியினட்யே, 
நண்ென்-நண்ெனுககினட்யே காண்கி்றாம். ஆைால் நாம் அந்த சகதினயே 
உயிர ைாழும் அனைத்தினிடமும் ெயேன்ெடுத்தக கற்க ் ைண்டும். ் ைலும் அந்தப் 
ெயேன்ொட்டில்தான் இனறைனைப் ெற்றியே நைது ்ாைம் அடஙகியுளளது.”

❉ ❉ ❉

“பிராரத்தனையின்றி எந்த முயேற்சியும் முழுனையேனடயோது —  திட்டைட்டைாை 
அஙகீகாரம் இல்ைாைல், அதாைது மிக சிறந்த ைனித முயேற்சியும், அது 
இனறைனின் ஆசினயேப் செற்றிருககவில்னைசயேனில் எவ்விதப் ெயேனையும் 
அளிககைல்ைதல்ை.” 

— ைகாத்ைா காந்தி



17

பிரோர்த்தஸனகளுக்கோன யவண்டுயகோளகள
உஙகளுககாக்ைா அல்ைது ைற்றைரகளுககாக்ைா எஙகள 

ைனைதளத்தி்ைா அல்ைது தொல், சதானை்ெசி அல்ைது 
சதானைநகல் (fax) மூைைாக்ைா செயேரகனளத் சதரிவித்துப் 
பிராரத்தனை சசயயுைாறு விண்ைப்பித்துக சகாளள உஙகனள 
ைர்ைற்கி்றாம். அனைத்து விண்ைப்ெஙகளுககும் பிராரத்தனைக 
குழுவின் உறுப்பிைரகளால் உடைடியோக அன்ொை கைைம் 
அளிககப்ெடுகிறது. செயேரகள சைரப்பித்துளளைரகள மூன்று 
ைாதஙகளுககு கானையிலும் ைானையிலும் நடத்தப்ெடும் வி்சஷ 
குைைளிககும் பிராரத்தனைகளில் ்சரத்துக சகாளளப்ெடுைாரகள. 
குைைளிககும் சகதியோல் ெயேன்செற அைரகள பிராரத்தனை 
்சனையில் கைந்துசகாளள ்தனையில்னை.

பிராரத்தனை விண்ைப்ெஙகள மிகவும் இரகசியேைாக னைககப் 
ெடுகின்றை. நீஙகள பிரச்சனைனயேப் ெற்றியே விைரத்னத, இவ்ைாறு 
நீஙகள சதரிவிகக விரும்பிைாைன்றி, ்சரககத் ்தனையில்னை. 
பிராரத்தனைக குழு ைற்றும் உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழுவிற்கு 
்ைண்டியேசதல்ைாம் குைைனடதல் ்தனைப்ெடும் ைனிதரின் 
செயேர ைட்டு்ை. ஒரு பிராரத்தனைக குழுவில் உளளைரகளுககு 
பிரச்சனைனயேப் ெற்றியே விைரஙகள சதரிந்திருந்தாலும் 
அத்தனகயே விைரஙகள விைாதிககப்ெடக கூடாது. இல்னைசயேனில், 
எதிரைனற ைைரீதியோை சதாடரபுகள பிராரத்தனையின் சகதினயே 
ெைவீைப்ெடுத்தைாம். ைாறாக, குழு அஙகத்திைரகள, இனறைனின் 
குைைளிககும் சகதி ைற்றும் எந்தசைாரு இைககைற்ற நினைனயேயும் 
ைாற்றுைதற்காை ஒரு ெரிபூரை நினை மீது ைட்டு்ை ஒருமுகப்ெடுைாறு 
ஊககுவிககப்ெடுகிறாரகள.

பிரோர்த்தஸன வழிபோடு

(காை அளவு 15 – 20 நிமிடஙகள)
பின்ைரும் ெககஙகளில் சுருககைாகக கூறப்ெட்டுளள பிராரத்தனை 

்சனை உைகசகஙகுமுளள ்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் 
இந்தியோ / சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்-ன் ஆசிரைஙகள, 
்கந்திரஙகள ைற்றும் ைண்டலிகளால் நடத்தப்ெடுகிறது. அது 
விஞ்ாைபூரைைாை பிராரத்தனையின் இரண்டு அடிப்ெனட 
அம்சஙகனளப் ெயேன்ெடுத்துகிறது: எண்ைம் ைற்றும் சகதி. முதைாைதாக 
ெரிபூரைம் ைற்றும் இனறைைது உதவி்யோடு இனசந்திருத்தல் 
ஆகியேைற்னறப் ெற்றியே எண்ைஙகள உதவி ்தனைப்ெடும் 
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அனைைருககும் ஒலிெரப்ெப்ெடுகின்றை. பிறகு, ெரைஹம்ை 
்யோகாைந்தரால் கற்பிககப்ெட்ட உத்தினயேப் ெயிற்சிசசயைதன் 
ைாயிைாக உதவி ்தனைப்ெடு்ைாருககு குைைளிககும் சகதி 
அனுப்ெப்ெடுகிறது.

1. சதாடககப் பிராரத்தனை

2. விருப்ெத்திற்குரியேது: ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தரின் 
நூல்களிலிருந்து ஓர எழுச்சியூட்டும் சுருககைாை ைாசிப்பு 
ைற்றும் / அல்ைது அைரது பிரெஞச கீதஙகளிலிருந்து ஒரு கீதம்

3. குறுகியே ்நரத் தியோைம். ்யோகதா சத்சஙகப் ொடஙகளில் 
(உஙகளுககு அனை சதரிந்திருந்தால்) ்ொதிககப்ெட்டுளள தியோை 
உத்தினயேப் ெயிற்சி சசயது உஙகள எண்ைஙகனள இனறைைது 
குைைளிககும் இருப்பினுடன் ஒன்றுெடுத்துஙகள. பிறகு பிராரத்தனை 
சனெயின் உதவினயே ்ைண்டிக சகாண்ட அனைைருககாகவும் 
ைைத்தளவில் ஆழந்து பிராரத்தனை சசயயுங கள. அத்துடன் குறிப்ொக 
உஙகள அன்புககுரியேரகளுககாக்ைா அல்ைது உஙகள சசாந்தப் 
பிரச்சனைகனளத் தீரகக சதயவீக உதவிககாக்ைா பிராரத்தனை 
சசயதுசகாளளைாம்.

புருைைத்தியில்* கைைத்னத ஒருமுகப்ெடுத்தி, அதிரவுறும் 
இனற ஒளினயேக கற்ெனை சசயயுஙகள. சரை-சகதிைாயந்த 
சதயவீக உைரவுநினைதான் உஙகளது ஆன்மீகக கண் மூைம், 
சசறிவூட்டப்ெட்ட அந்த குைைளிககும் அதிரைனைகளின் 
கதிரகனள, பிராரத்தனைனயே ்ைண்டிக சகாண்ட 
அனைைருககும் அனுப்புகிறது என்ெனத உைருஙகள. நீஙகள 
ஓர அனைதி உைரவு ைற்றும் சிலிரப்புைரவு அல்ைது இழுககும் 
உைரனைப் புருை ைத்தியில் உைரைாம். எது எவ்ைாறாயினும், 
இனறைனின் குைைாககும் சகதி நீஙகள எைரகளுககாகப் 
பிராரத்தனை சசயதுசகாண்டிருககிறீரக்ளா அைரகளுககு 
அருளாசியேளிககிறது என்ெனத ஐயேத்திற்கிடமின்றி அறிந்து 
சகாளளுஙகள.

4. விருப்ெத்திற்குரியேது: விரும்பிைால் தியோை ்ைனளனயேத் 
சதாடரந்து, ஒரு சிறு சஙகல்ெத்னதப் ெயிற்சிசசயயேைாம். (ெரைஹம்ை 
்யோகாைந்தர அருளியே Scientific Healing Affirmations என்ற 

* உடலில், ஒருமுகப்ொடு ைற்றும் இச்சா சகதியின் னையேைாைது, உளளுைரவின் “ஆன்மீகக 
கண்” அல்ைது “ஒற்னறக கண்” என்று செரும்ொலும் அனழககப்ெடுகிறது; உைரவுநினையின் 
உயேரநினைகளுககாை நுனழைாயில். ஆன்மீகக கண் மூைைாகப் ொரககப்ெடும் சதயவீக 
ஒளினயேப் ெற்றித்தான் இ்யேசு பின்ைருைாறு குறிப்பிட்டார: “உன் கண் ஒற்னறயோயிருந்தால் உன் 
சரீரம் முழுைதும் சைளிச்சைாயிருககும்” (ைத்்தயு 6:22). 
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புத்தகத்தின் ஐந்தாைது அத்தியோயேத்தில் இதற்காை அறிவுனரகனளக 
காைைாம்.)

5. ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தரால் ்ொதிககப்ெட்ட குைைளிககும் 
உத்தினயேப் ெயிற்சி சசயயுஙகள (பின்ைரும் ெககஙகளில் 
எடுத்துககாட்டப்ெட்டுளளை).

6. உைக அனைதிககாக இறுதிப் பிராரத்தனை.

பரமஹம்ஸ ய�ோகோனந்தரோல் யபோதிக்கப்பட்ட  
குணமளிக்கும உததி

பிரெஞசத்தில் உளள அனைத்தும் சகதியிைால் ஆககப்ெட்டுளளை 
என்று நவீை விஞ்ாைம் காண்பித்துளளது. ்ைலும் திடப்சொருள, 
திரைப் சொருள, ைாயுககள, ஒலி, ஒளி ஆகியேைற்றிற்கினட்யே 
சைளிப்ெனடயோகத் சதரியும் ்ைறுொடு, அைற்றின் அனையேதிரவு 
விகிதஙகளில் உளள சைறும் ஒரு வித்தியோச்ை. அது ்ொை்ை, 
உைகின் சிறந்த ைதஙகள, ெனடககப்ெட்ட சொருட்கசளல்ைாம் 
பிரெஞச அதிரவுறும் சகதியோகியே ஓம்*-லிருந்து அல்ைது ஆசைன், 
ைாரத்னத அல்ைது ெரிசுத்த ஆவியிலிருந்து ்தான்றிை எைக 
கூறுகின்றை. “ஆதியி்ை ைாரத்னத இருந்தது. அந்த ைாரத்னத 
இனறைனிடமிருந்தது, அந்த ைாரத்னத இனறைைாயிருந்தது . . . . 
அனைத்தும் அைர மூைைாய உண்டாயிற்று; உண்டாைசதான்றும் 
அைரா்ையேல்ைாைல் உண்டாகவில்னை” (்யோைான் 1:1, 3).

“உண்னையும் சத்தியேமும் உளள சாட்சியும், இனறைனின் 
ெனடப்பிற்கு ஆதியுைாயிருககிற ஆசைன் என்ெைர சசால்லுகிறதாைது” 
(திருசைளிப்ொடு 3:14). இயேஙகிக சகாண்டிருககும் ஓர இயேந்திரத்தின் 
அதிரவுகளால் ஒலி உண்டாககப்ெடுைது ்ொல், சரைவியோெக ஓம்-ன்  
ஒலி, அனைத்து உயிரகனளயும் ைற்றும் ெனடப்பின் ஒவ்சைாரு 
துகனளயும் அதிரவுறும் சகதியோல் தாஙகி நிற்கும். “பிரெஞச 
இயேந்திரத்தின்” இயேகக ஓட்டத்திற்கு ஓர உண்னையோை சாட்சியோக 
விளஙகுகிறது.

ைைஒருனைப்ொடு ைற்றும் இச்சா சகதியின் மூைம் நாம் 

* அனைத்துப் சொருட்கனளயும் ெனடத்துப் ெராைரிககும் இனறத் தத்துைத்தின் தன்னைனயேக 
குறிககும் சைஸ்கிருத மூைச் சசால் அல்ைது பீ்ஜ ஒலி; பிரெஞச அனைஅதிரவு. ்ைதஙகளின் 
ஓஙகாரம், திசெத்தியேரகளின் ஹும் என்ற புனிதச் சசால்ைாகவும்; முஸ்லிம்களின் ஆமின்; 
எகிப்தியேர, கி்ரககர, ்ராைானியேர, யூதர ைற்றும் கிறிஸ்துைரகளின் ஆசைன் என்ற புனிதச் 
சசால்ைாகவும் ஆயிற்று. ்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ-வின் தியோை உத்திகளின் 
ெயிற்சியின் ைாயிைாக ஓம்-ஐத் சதாடரபு சகாளளைாம். கண்ணுககுப் புைைாகாத சதயவீக 
சகதியுடைாை (“புனித ஆவி எனும் ஆறுதைளிப்ெைர” — ் யோைான் 14:26) ்ெரின்ெமிகக 
சதாடரபுதான் பிராரத்தனையின் உண்னையோை விஞ்ாை அடிப்ெனட.
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உைரவுபூரைைாக உடலுககு அளிககப்ெடும் பிரெஞச சகதினயே 
அதிகரிகக முடியும். அந்த சகதி உடலின் எந்த ொகத்திற்கும் 
அனுப்ெப்ெட முடியும்; அல்ைது அது மீண்டும் ெர சைளிக்க 
விரல்நுனிகளாகியே உைரச்சித்திறம் ைாயந்த உைர சகாம்புகள 
(antenna) மூைம் உதவி ்தனையோைைரகளுககு குைைளிககும் 
சகதியோகப் ொயைதற்கு — அைரகள ஆயிரம் னைல்களுககு அப்ொல் 
இருந்தாலும்கூட — விடுவிககப்ெடைாம். ைகத்தாை ஓம் அதிரவு மூைம் 
நாம் இனறைனின் சரை வியோெக உைரவுநினைனயே — காைம், இடம் 
என்ற ைாயேக கருத்துகள இல்ைாத நினை — ் நரடியோகத் சதாடரபு 
சகாளள முடியும். இவ்ைாறாக, ்தனை யுளளைரின் ைைைாரந்த 
்ைண்டு்காளுககும், பின்ைரும் சசயமுனறயில் பிராரத்தனை 
சசயெைரகளால் பிறருககு அனுப்ெப்ெடும் ஒருமுகைாை சகதிககும் 
இனட்யே உடைடித் சதாடரபு ஏற்ெடுகிறது.

(ெயிற்சி சசயயும் சொழுது எழுந்து நிற்கவும்)
1. கண்கனள மூடியே நினையில்  பின்ைருைாறு பிராரத்தனை 

சசயயுஙகள:

“சதயைத் தந்னத்யே, நீ எஙகும் நினறந்துளளாய; நீ உன் எல்ைாக 
குழந்னதகளிலும் உளளாய; உன் நைம் தரும் இருப்னெ அைரகளது 
உடல்களில் சைளிப்ெடுத்துைாயோக.” கண்கனள மூடி, ெத்திலிருந்து 
இருெது சநாடிகள ைனர, னககனள ஒன்று்சரத்து (உளளஙனககள 
ஒன்னறசயோன்று ொரத்த ைண்ைம் னைத்து) சுறுசுறுப்ொக உராயுஙகள. 
(இந்த இயேககமும், பின்ைரும் ெத்தியில் விைரிககப்ெட்டிருககும் 
இயேககமும் னககளில் சகதினயேச் ் சரப்ெதற்கும் ைற்றும் உைரைதற்கும் 
உதவுைதில் குறிப்ொகப் ெயேனுளளதாக உளளை.) அ்த ்நரத்தில் 
முகுளத்தின்* ைாயிைாக உஙகள உடலில் ொயந்து உஙகளுனடயே 

* ்யோக ஆயவு நூல்கள, பிரெஞச சகதியோைது முககியேைாக உடலினுள மூனளயின் அடியிலுளள 
முகுளம் ைாயிைாக நுனழகிறது என்று விளககுகின்றை. ைனறநூல்களில் முகுளம் “இனறைனின் 
ைாய” என்றும், பிரெஞச அதிரவுறும் சகதி “ைாரத்னத அல்ைது ஓம் என்றும் குறிப்பிடப்ெடுகின்றை. 
இ்யேசு அறிவித்தார: “ைனிதன் அன்ைத்திைால் ைாத்திரைல்ை, சகதியின் சடப்சொருள 
ஆதாரஙகள — உைவு, நீர ைற்றும் பிராைைாயு], இனறைனுனடயே ைாயிலிருந்து புறப்ெடுகிற 
ஒவ்சைாரு ைாரத்னதயிைாலும் ைாழைான்” (ைத்்தயு 4 : 4). 

ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர இந்தக ்காட்ொட்னட, ஒரு ்ைாட்டார ைாகை மின்கைத்துடன் 
்தகத்னத ஒப்பிடுைதின் மூைம் விளககிைார. மின்கைத்தின் ஆயுளாைது ெகுதியேளவில்தான் 
சைளியிலிருந்து ைழஙகப்ெடும் இரசாயேைப் சொருட்கள ைற்றும் ஆவி ைடிநீனரச் சாரந்துளளது; 
அதற்கு ்ைாட்டார ைாகை மின்ைாககியிலிருந்து (generator) ைரும் துடிப்புளள மின்சாரம், 
அனதச் சசறிவூட்டுைதற்கும், இரசாயேைப் சொருட்களிலிருந்து கூடுதைாை சகதினயே உருைாகக 
அது ைல்ைனை செறுைதற்கும் ்தனைப்ெடுகிறது. ஒரு ெழுதனடந்த மின்கைன், புதியே 
இரசாயேைப் சொருட்களால் நிரப்ெப்ெட்டாலும், சசறிவூட்டப்ெடாது; அதற்குப் புத்துயிரளிகக ஒரு 
மின்்ைாட்டம் ்தனைப்ெடுகிறது. அது ்ொை்ை ஓர இறந்துவிட்ட உடனை, அதன் ையிற்றில் 
உைனையும் அதன் நுனரயீரல்களில் காற்னறயும் நிரப்பி உயிரத்சதழச் சசயயே முடியோது. அந்த 
இரசாயேைப் சொருட்கனள சகதியோக ைாற்ற, ்தகத்திற்கு முகுளத்திலிருந்து (“இனறைனின் 
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கரஙகளுககுளளும், னககளுககுளளும் சசல்லும் பிரெஞச 
சகதியின்்ைல் ஆழந்து ஒருமுகப்ெடுஙகள. கரஙகளிலும் னககளிலும் 
குைைளிககும் சகதி ் சரும்்ொது நீஙகள அங்க சைதுசைதுப்னெயும் 
சிலிரப்பு உைரனையும் உைரவீரகள. ்தகத்னத இறுககாைல், எல்ைா 
்நரஙகளிலும் தளரத்தி னைத்திருஙகள. இப்சொழுது, உஙகளது 
னககனள உஙகள முன் சைளிநீட்டி சநற்றியேளவு உயேரத்திற்கு உயேரத்தி 
ஓம்-ஐ உச்சரியுஙகள. ஓம்-ஐ உச்சரித்துக சகாண்டிருககும் அ்த 
்நரத்தில் சைதுைாக உஙகள னககனள அனை உஙகள ெககஙகளில் 
சதாஙகும் ைனர உஙகள முன் தாழத்துஙகள. இவ்ைாறு நீஙகள சசயயும் 
்ொது, குைைளிககும் சகதி னககளிலிருந்து சைளி்யே, குைைாககுதல் 
்தனைப்ெடு்ைாருககுப் ொயைதாக உருைகம் சசயயுஙகள.

2. பிராத்தியுஙகள: “சதயைத் தந்னத்யே, நீ எஙகும் 
நினறந்துளளாய; நீ உன் எல்ைாக குழந்னதகளிலும் உளளாய; உன் உன் 
நைம்தரும் இருப்னெ அைரகளது ைைஙகளில் சைளிப்ெடுத்துைாயோக.” 
உஙகள னககனள ஒன்னறச் சுற்றி ஒன்றாக (ஒரு முன்்ைாககியே 
இயேககத்தில்) ்ைகைாகச் சுழற்றுஙகள. உஙகள னககள வினரவில் 
பிரெஞச சகதியோல் நிரப்ெப்ெடும். முகுளம் ைழியோக நுனழந்து உஙகள 
னககளுககுள ொயந்து சகாண்டிருககும் பிரெஞச சகதியின் ்ைல் 
ஒருமுகப்ெடுஙகள. ெத்திலிருந்து இருெது சநாடிகள ைனர னககனளத் 
சதாடரந்து சுற்றிக சகாண்்டயிருஙகள. இப்சொழுது, னககனள 
உஙகள முன் சைளிநீட்டி சநற்றியேளவு உயேரத்திற்கு உயேரத்தி, ஓம்-ஐ 
உச்சரியுஙகள. சைதுைாக சைளிநீட்டப்ெட்ட னககனளத் தாழத்துஙகள, 
அ்த சையேம் நீஙகள எைருககாகப் பிராரத்திககிறீரக்ளா அைரகளுககு 
உஙகள னககளிலிருந்து குைைளிககும் அதிரைனை ொயைதாக 
உருைகம் சசயயுஙகள.

3. பிராரத்தியுஙகள: “சதயைத் தந்னத்யே, நீ எஙகும் 
நினறந்துளளாய; நீ உன் எல்ைாக குழந்னதகளிலும்உளளாய; உன் 
நைம்தரும் இருப்னெ அைரகளது ஆன்ைஙகளில் சைளிப்ெடுத்துைாயோக.” 
(முதைாைது குறிப்பில் விைரித்தைாறு ஓம்-ஐ உச்சரித்துக சகாண்டு 
னககனள ஒன்று்சரத்து உராயும் உத்தினயே மீண்டும் சசயக.)

4. உயே்ர தூககப்ெட்ட னககளுடன், அனைதி ைற்றும் 
இைககத்தின் குைைளிககும் அதிரவுகனள முழு உைகத்திற்கும் 
அனுப்பிக சகாண்டு ஓம்-ஐ ைற்சறாரு முனற உச்சரியுஙகள.

ைாய”) “சதாடஙகி” ்தகப் ெகுதிகளுககுள ொயும் துடிப்புளள உயி்ராட்டம் (“ைாரத்னத”) 
்தனைப்ெடுகிறது. இந்த உயிரச் சகதி, இச்சா சகதியின் மூைம் உடனைச் சூழந்துளள பிரெஞச 
சகதியிலிருந்து முகுளத்தினுள ஈரககப்ெடுகிறது.



பிரோர்த்தஸனக் குழுவிற்கு வநதுளள கடி்தஙகளிலிருநது 
ய்தர்நச்தடுக்கப்பட்டஸவ

“இரண்டனர ைருடஙகளாக என் ச்காதரியின் ைகன் கடுனையோை 
ையிற்றுைலியோல் துன்புற்றுக சகாண்டிருந்தான். அைன் 14 ையேது இளம் 
ெருைத்தில் துன்ெப்ெடுைது மிகவும் ்ைதனையோக இருந்தது. இந்த ்நானயே 
ஆஙகிை, ்ஹாமி்யோெதி ைற்றும் ஆயுர்ைத ைருந்துகளால் குைப்ெடுத்த 
எடுத்த அ்ைக முயேற்சிகள ெைன் தரவில்னை. ஒய எஸ் எஸ் சன்னியோசிகளில் 
ஒருைரிடமிருந்து என் ைருைகனைக குைப்ெடுத்துைதற்காக, பிராரத்தனை 
்ைண்டு்கானள ஒய எஸ் எஸ் / எஸ் ஆர எஃப் உைகளாவியே பிராரத்தனைக 
குழுவிற்கு சைரப்பிககைாம் என்று அறியேைந்த ்ொது, நான் உடைடியோக அைன் 
குைம் செறுைதற்காக ஒரு பிராரத்தனை ்ைண்டு்கானள அனுப்பி்ைன். 
சிை நாட்களுககுப் பிறகு, அைைது ையிற்றுைலி ைனறந்து அைன் முழுைதுைாக 
குைைனடந்துவிட்டான். இவ்ைாறு அதிசயேைாக குைைனடந்த பின் இதுைனர 
ஒன்றனர ைருடஙகளுககு ்ைைாகியும் ைலி மீண்டும் திரும்ெவில்னை. 
அனைைரும் வியேப்ெனடந்தைர. இந்தக குைைனடதல் இனறைனின் அருள 
ைற்றும் குரு்தைரின் கருனையோல் ைட்டு்ை நிகழந்திருகக முடியும். எைது 
ைருைகைால் இப்சொழுது நன்றாகத் தியோைம் சசயயே முடிகிறது. எைது 
ைருைனுககாகப் பிராரத்தனை சசயததற்கு ஒய எஸ் எஸ்-ன் உைகளாவியே 
பிராரத்தனைக குழுவிற்கு ்காடானு்காடி நன்றிகள உரித்தாகுக.” 

— வி.்க., கடலூர, தமிழநாடு. 

“ஒரு ைருடத்திற்கு முன் இரத்தப் புற்று்நாய ைற்றும் கல்லீரல் 
அழற்சியிைால் கடுனையோக ்நாயைாயப்ெட்டிருந்த ஓர இளம் சிறுமிககாக 
தஙகள உதவினயேக ்காரி்ைன். இப்சொழுது அைள முற்றிலும் குைைனடந் 
துளளாள. அைளது உடலில் புற்று்நாய உயிரணுககளின் அறிகுறிக்ள 
இல்னை. இந்த அபூரைைாை குைைனடதல், குழப்ெமிகக இந்த உைகில் ைனிதன் 
தனியோக இல்னை என்ெதற்காை ஒரு வினைைதிப்ெற்ற எடுத்துககாட்டாகும்.” 

— இ.என்., ந்ொலி, இத்தாலி.

“ெை ைருடஙகளாக ைற்றைரகளுககாகச் சசயயும் பிராரத்தனையின் 
ெைனைச் சந்்தகித்்தன் — அது உண்னையில் ெயேைளிககிறது என்ெதற்காை 
எந்த நிரூெைத்னதயும் நான் காைவில்னை. என் சாரபில் நடத்தப்ெட்ட 
பிராரத்தனை சனெயின் சிரத்னத மிகுந்த பிராரத்தனைகளின் நிச்சயேைாை 
ெைைாகத் தற்சொழுது நான் உைரும் ஆன்ைாவின் எழுச்சி, பிராரத்தனை 
ெைைளிககிறது என்ெதன் உயிரத்துடிப்புளள சாட்சியேத்னத எைககளிககிறது. 
சைல்ை முடியோத தனடகள எைத் ்தான்றியேனை சைதுைாக விைகுகின்றை.” 

— பி. ஆர., ஆம்ஹரஸ்ட், அசைரிககா. 
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பிரோர்த்தஸன யசஸவஸ�  
இல்லததில் ந்டதது்தல்

கூட்டுப் பிராரத்தனைக குழுவில் கைந்துசகாளள முடியோதைரகள 
இல்ைத்தில் ஒரு தனிப்ெட்ட குடும்ெப் பிராரத்தனைனயே ்ை்ை 
சுருககைாக விைரிககப்ெட்டுளள சசயேல்முனறனயேப் பின்ெற்றி 
நடத்தைாம். விரும்பிைால்,* அனத ஒருைரது ைழககைாை கானை 
அல்ைது ைானை தியோைத்தின் ஒரு ெகுதியோகச் சசயதுசகாளளைாம். 
எல்்ைாரும் ஒன்றாகக கூடுைது, அத்துடன் சமுதாயேத்திலுளள 
நண்ெரகள ைற்றும் உறுப்பிைரகனள, ைற்றைரகளுககாகவும் 
உைக அனைதிககாகவும் பிராரத்தனை சசயயே ைர்ைற்ெதாைது, 
இல்ைத்திலும் ெரந்த சமுதாயேத்திலும், அன்பு ைற்றும் இரகக 
உைரவிற்குப் செருைளவில் உதவுகிறது என்ெனத அ்ைகக 
குடும்ெஙகள கண்டுளளை.

சவற்றிகரமோன பிரோர்த்தஸனக்கு  
வழிகோடடும குறிப்புகள

சிை சையேம், “ைற்றைரகளுககாகப் பிராரத்தனை சசயைதற்காை 
சிறந்த ைழி எது?” என்று ைககள ்கட்கின்றைர. ஸ்ரீ ஸ்ரீ தயோ ைாதா 
கூறியுளளார:

“பிறருககாகப் பிராரத்தனை சசயைது மிகச் சரியோைதும், நல்ைதும் 
ஆகும் ....அனைத்திற்கும் ்ைைாக, அைரகள இனறயேருனள ஏற்கும் 
திறனுனடயேைரகளாக இருகக ்ைண்டும் என்றும், அதன் மூைம் உடல், 
ைை அல்ைது ஆன்மீக உதவினயே சதயவீக ைருத்துைரிடமிருந்து 
அைரகள ்நரடியோகப் செற்ைண்டும் என்றும் ்ைண்டுைதாகும். 
இதுதான் எல்ைாப் பிராரத்தனைகளுககும் அடிப்ெனட. இனறைனின் 
அருளாசி என்றும் உளளது; ஏற்புத்திறன் தான் செரும்ொலும் குனறைாக 
இருககிறது. பிராரத்தனை, ஏற்புத்திறனை உயேரத்துகிறது....

"நீஙகள குைைளிககும் சஙகல்ெத்னத பிறருககாக்ைா அல்ைது 
உஙகளுககாக்ைா ெயிற்சி சசயயும் சொழுது இனறைனின் 
குைைளிககும் சகதியின் ் ெராற்றல் ைாயந்த சகதினயே ஒரு சைண்ணிற 
ஒளியோக நீஙகள எைருககாகப் பிராரத்தனை சசயகிறீரக்ளா அைனரச் 
சூழந்திருப்ெது ் ொல் உருைகம் சசயயுஙகள. அது எல்ைா ் நாய ைற்றும் 
குனறொடுகனளயும் கனரத்து விடுைதாக உைருஙகள. நாம் எண்ணும் 

* முடிந்தால் பிராரத்தனை ்சனைகனள, இந்த ்நாககத்திற்காக்ை ைழககைாகப் ெயேன்ெடுத் 
தப்ெடும் ஓர அனற அல்ைது அனறயின் ஒரு ெகுதியில் நடத்துைது உதவிகரைாக இருககும். 
ஏசைனில் இது இனறைன் மீது ஒருைரின் ஒருமுகப்ொட்னடயும் அன்ொை கைைத்னதயும் 
குவிப்ெனத எளிதாககும்.



24

ஒவ்சைாரு ்ைம்ெடுத்தும் எண்ைமும், நாம் உச்சரிககும் ஒவ்சைாரு 
பிராரத்தனையும், நாம் சசயயும் ஒவ்சைாரு நல்ை சசயேலும் இனற 
சகதியோல் நிரப்ெப்ெட்டுளளது. நைது நம்பிகனக அதிகம் ைலுைனடந்து, 
இனறைனுககாை நைது அன்பு ஆழைாகும் சொழுது நாம் இந்த இனற 
சகதியினை ்ைன்்ைலும் உயேரந்த ைழிகளில் சைளிப்ெடுத்த முடியும்.”

்யோகதா சத்சஙகப் ்ொதனைகளில் ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர, 
நம்முள உனறயும் இனறைனின் இருப்னெ விஞ்ாைபூரைைாை 
ைைஒருனைப்ொடு ைற்றும் தியோை ைழிமுனறகளில் உைரைதற்கு, 
ெடிப்ெடியோை ்ொதனைகனள அளித்துளளார. ்ைலும் அைர 
இவ்ைழிமுனறகனளப் ெயிற்சி சசயெைரகள, அனைைரிடத்திலும் 
உளள இனற இருப்பினைப் ெற்றியே தஙகளது விரிந்த ைண்ைம் உளள 
சசாந்த உைரவின் ைாயிைாக — உைகத்னத ஒ்ர குடும்ெைாக உைரும் 
சையயோை அனுபூதியின் ைாயிைாக — பிறருககு ்சனை புரிைனதக 
காண்ெ்த அைருனடயே செரு விருப்ெைாக இருந்தது.

உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழுவின் ெயேன்திறன் ெை இரகக 
சிந்தனையுளளைரகளின் ைைப்பூரைைாை ெங்கற்றனை ைட்டு்ை 
சாரந்துளளதல்ை; பிராரத்தனைக குழுவில் உளள தனிப்ெட்ட 
உறுப்பிைரகள அனடயும் இனறத் சதாடரபின் ஆழத்னதயும் 
கூடச் சாரந்துளளது. பிராரத்தனை, இனறைனின் ைறுசைாழினயேக 
சகாைரைதற்கு, எப்ெடிப் பிராரத்தனை சசயயே ்ைண்டும் என்று 
சதரிந்திருப்ெது அைசியேம். ெைைளிககும் பிராரத்தனைககு நினைவில் 
சகாளள ்ைண்டியே முககியேக குறிப்புகள பின்ைரும் ெககஙகளில் 
சுருககைாக விைரிககப்ெட்டுளளை.

ஒருமுகப்படு்தல்
சைற்றிகரைாை பிராரத்தனை, செருைளவில் ஒருமுகப்ெடும் 

திறனை — ைைத்னத கைைச் சிதறல்களிலிருந்து விடுவித்து நாம் 
வினழயும் எந்த விஷயேத்தின் மீதும் அனத ஒருமுகப்ெடுத்தும் 
திறனைச் சாரந்துளளது. ெரவியுளள சூரியேககதிரகனள எவ்ைாறு 
ஒரு பூதக கண்ைாடினயேப் ெயேன்ெடுத்தி தீவிர எரிசகதினயே 
உண்டாககுைதற்காகக குவிகக முடியு்ைா, அனதப் ்ொல் 
எண்ைஙகள, உைரவுகள, ்ெசப்ெடும் ைாரத்னதகள ஆகியேைற்றில் 
உளளாரந்திருககும் சூட்சுைைாை, ஆைாலும் சகதிைாயந்த ஆற்றனை 
ைைஒருமுகப்ொட்டின் ஒரு திட்டைட்டைாை ைழிமுனற மூைைாக சரை-
சகதி ெனடத்த பிராரத்தனையோக ைாற்ற முடியும். ைைஒருனைப்ொடு 
மூைம் ை்ைாசகதியின் ெரந்த ்சமிப்புக களஞசியேத்திலிருந்து 
சகதி செறப்ெடைாம். அச்சகதினயே எந்த சைளிப்புற முயேற்சிக்கா 
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அல்ைது இனறைனுடைாை நைது ைாற்ற முடியோத உறவின் உட்புற 
அனுெைத்னதப் செறுைதற்்கா ெயேன்ெடுத்த முடியும்.

தி�ோனததின் முக்கி�ததுவம
தியோைம் என்ெது இனறைனை அறியே ்ைற்சகாளளும் 

ஒருமுகப்ெடுதல் ஆகும். ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர, நாம் “இனறைனின் 
பிரதிபிம்ெத்தில்" ெனடககப்ெட்டிருககி்றாம் என்ற உைரனைப் 
செறுைதற்கு, பிராரத்தனை சசயைதற்கு முன்பு தியோைம் சசயைது 
நல்ைது என்று ்ொதித்தார. ்யோகதா சத்சஙகப் ொடஙகளில் கற்றுக 
சகாடுககப்ெடும் ைைஒருனைப்ொடு ைற்றும் தியோை உத்திகள 
்ொன்றனை ைைத்னத உளமுகப்ெடுத்தி, அகத்்த உனறயும் சதயவீகப் 
ெரம்சொருனள சைளிப்ெடுத்துகின்றை. அந்த அகப் புனிதப் 
்ெரிருப்பின் மீது ஒருமுகப்ெடுதைாைது, என்றும் இனறைனுடன் 
ஒன்றி யிருககும் நைது உண்னையோை ெரைாத்ைா அல்ைது ஆன்ைானை 
்நரடியோக உைரந்தறிதலுககு இட்டுச்சசல்கிறது.

“நாம் விரும்புைனத நைககு அளிப்ெதற்காக பிச்னசககாரரகனளப் 
்ொல் முகத்துதி சசயது சகாண்டு அைனிடம் பிராரத்தனை சசயைனத 
இனறைன் விரும்புைது இல்னை,” என்று ெரைஹம்ைர கூறிைார, “்ைறு 
எந்த அன்ொை தகப்ெனையும் ் ொை்ை, அைன் நம்முனடயே நியோயேைாை 
விருப்ெஙகனள நினற்ைற்றுைதில் ைகிழச்சியேனடகிறான். ஆனகயோல், 
முதலில் தியோைத்தின் மூைம் அைனுடைாை உஙகளுனடயே ஐககியேத்னத 
உறுதிப்ெடுத்துஙகள. பின்ைர உஙகள சதயைத் தந்னதயிடம் உஙக 
ளுககு ்ைண்டியேனத ஒரு குழந்னதயின் அன்ொை எதிரொரப்்ொடு, 
உஙகள விருப்ெம் நினற்ைற்றப்ெடும் என்று சதரிந்து சகாண்டு 
நீஙகள ்கட்கைாம்.”

இசசோ சக்தியின் ஆற்றல்
இச்சா சகதி பிராரத்தனையின் ஓர இன்றியேனையோத ொகம் 

ஆகும். “இனடவிடாத அனைதியோை, சகதிைாயந்த இச்சா 
சகதியின் ெயேன்ொடாைது, ெனடப்பின் சகதிகனள உலுககிப் 
ெரம்சொருளிடமிருந்து ஒரு ைறுசைாழினயேக சகாைரகிறது.” 
ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர கூறிைார. “நீஙகள ்தால்வினயே 
ஏற்றுகசகாளள ைறுத்து விடாப்பிடியோக இருந்தால், இச்சா சகதியின் 
்நாககம் சையயோகி்யே தீர ்ைண்டும். நீஙகள சதாடரந்து அந்த 
இச்சா சகதினயே உஙகள எண்ைஙகள ைற்றும் சசயேல்கள மூைம் 
சசயேல்ெடுத்திைால், நீஙகள எனத விரும்புகிறீரக்ளா அது 
நினற்ைறி்யே ஆக ்ைண்டும். உஙகளுனடயே விருப்ெத்துடன் 
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இந்த உைகில் எதுவும் இைஙகாவிட்டாலும், உஙகளது இச்சா சகதி 
விடாப்பிடியுடன் இருககும் சொழுது, விரும்பியே முடிவு எப்ெடியோைது 
சைளிப்ெடும். அம்ைாதிரியோை இச்சா சகதியில்தான் இனறைைது 
வினட அடஙகியுளளது: ஏசைனில் இச்சா சகதி இனறைனிடமிருந்து 
ைருகிறது. ்ைலும் இனடவிடாத இச்சா சகதி, இனறச் சித்தம் ஆகிறது.”

பிராரத்தனையில், இனறைன் எல்ைாைற்னறயும் சசயைான் என்ற 
ஒரு சசயேைற்ற ைைப்்ொககிற்கும், நைது சசாந்த முயேற்சிகனள ைட்டு்ை 
சாரந்திருத்தல் எனும் ைற்சறாரு உச்ச நினைககும் இனட்யே உளள 
வித்தியோசத்னத கண்டறிதல் அைசியேம். “இனறைன் மீது முழுைதுைாக 
சாரந்திருப்ெது என்ற இனடககாைத்தியே கருத்திற்கும், அகந்னத மீது 
ைட்டு்ை முழுனையோக சாரந்திருத்தல் என்ற நவீை ைழிககும் இனட்யே 
ஒரு சைநினை எட்டப்ெட ்ைண்டும்,” எை ெரைஹம்ைர விளககிைார.

இ்யேசு கிறிஸ்து சிலுனையில் அனறயேப்ெடும் ்சாதனைககு 
உட்ெடுைதற்கு முன்ைர, “உைது சித்த்ை நினற்ைற்றப்ெடும்,” 
என்று பிராரத்தித்த சொழுது, தைது சசாந்த இச்சா சகதினயே 
அைர ைறுககவில்னை. தைது ைாழவிற்காை இனறைைது சதயவீக 
திட்டத்திற்கு சரைனடைதற்கு அைரது இச்சா சகதினயே முழுைதுைாகக 
கட்டுப்ெடுத்த ்ைண்டி இருந்தது. சிைர ைட்டு்ை தைது இச்சா சகதினயே 
அந்த அளவிற்கு ைளரத்துக சகாண்டுளளைர. ஆைால் நைது 
ஒவ்சைாரு முயேற்சியிலும் அைைது குழந்னதகள என்ற முனறயில் 
நாம் அைைது சகானடகளாை ெகுத்தறிவு, இச்சா சகதி, உைரச்சி 
ஆகியேைற்னற நம்ைால் முடிந்த அளவு ெயேன்ெடுத்த ்ைண்டும் என்று 
இனறைன் நம்மிடமிருந்து எதிரொரககிறான். சைற்றி செறுைதற்கு 
நம்மிடத்திலுளள எல்ைா ஆற்றல்கனளயும் ெயேன்ெடுத்துகின்ற அ்த 
சையேம், நாம் அகத்்த உளள சதயவீகப் ் ெரிருப்பின் ைழிகாட்டுதனையும் 
நாட ்ைண்டும். இந்தச் சைநினையோை ைைப்்ொககாைது நிதாைம், 
புரிந்துசகாளளும் திறன், நைது ைனித ைற்றும் சதயவீகத் திறன்கனள 
இைககைாககுதல், நைது ைனிதச் சித்தத்னத சதயவீகச் சித்தத்துடன் 
இனசவித்தல் ஆகியேைற்றிற்கு ைழி்காலுகிறது.
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பக்தி, இஸறவனுக்கோன அன்பு
ெகதியுடன் ்தாயந்த பிராரத்தனை்யே மிகவும் ஆற்றல் ைாயந்த 

பிராரத்தனை ஆகும். ெகதி, இனறைனுககாை அன்பு, இனறைைால் 
எதிரகக முடியோத இதயேத்தின் காந்தக கைரச்சியோகும். ெரைஹம்ை 
்யோகாைந்தர கூறிைார: “இதயேஙகனளத் ்தடுெைன் உஙகளுனடயே 
உண்னையோை அன்னெ ைட்டு்ை விரும்புகிறான். அைன் ஒரு சிறு 
குழந்னதனயேப் ் ொன்றைன்: ஒருைர தைது எல்ைாச் சசல்ைஙகனளயும் 
இனறைனுககுத் தரைாம், ஆைால் அனத அைன் விரும்புைதில்னை: 
ைற்சறாருைர, ‘ஓ இனறைா, நான் உன்னை ்நசிககி்றன்!’ என்று 
அைனிடம் கதறுகிறார. அப் ெகதனுனடயே இதயேத்திற்குள இனறைன் 
ஓ்டாடி ைருகிறான்.”

நாம் ்கட்ெதற்கு முன்்ெ எல்ைாைற்னறயும் அறியும் 
இனறைன்* நீண்ட-சுற்றி ைனளத்த பிராரத்தனைகனள விட நைது 
அன்பில்தான் அதிக ஆரைம் சகாண்டிருககிறான். ்ஜான் ென்யேன் 
கூறிைார, “பிராரத்தனையில் இதயேைற்ற ைாரத்னதகனள விட, 
ைாரத்னதகளற்ற ஓர இதயேத்னதப் செற்றிருப்ெ்த ்ைைாைது.” 
கைைம் ைற்றும் உைரச்சியேற்ற இயேந்திரத்தைைாை பிராரத்தனை, 
கைைக குனறைாக ைாடியே ைைரகனள இனறைனுககு அரப்ெணிப்ெது 
்ொைாகும் — அத்தனகயே அரப்ெணிப்பிற்கு ைறுசைாழி கினடப்ெது 
அரிது! ஆைால் நாம் இனறைனை ெகதி, ைைஒருனைப்ொடு ைற்றும் 
இச்சா சகதியுடன் மீண்டும் மீண்டும் அனழத்தால், சந்்தகத்திற்கு 
இடமின்றி, அந்த சதயைம் நைது பிராரத்தனைகனளக ் கட்டு ைறுசைாழி 
அளிககிறது என்ெனத நாம் அறிந்து சகாள்ைாம். ஏசைனில் நம் ் ைல் 
அைைது சகதி ைற்றும் அன்ொை அககனற முழுனையோைது ைற்றும் 
எல்னையேற்றது.

❉ ❉ ❉

ைற்றைரகளுககாகப் பிராரத்திப்ெைரகள அருளாசி செற்றைரகள, 
ஏசைனில் அவ்ைாறு சசயயும்சொழுது எல்ைா உயிரகளின் ஒற்று 
னைனயே அைரகள அறிகிறாரகள. நாம் துன்ெம் தரும் சகதிகளுக 
சகதிராகப் ்ொராடிக சகாண்டிருககும் ஆதரைற்ற உயிரகளல்ை. 
நைது ைகிழச்சி அனைைரது ைகிழச்சியுடன் இனைககப்ெட்டுளளது; 
நைது மிக உயேரியே நினறவு அனைைரது நைனில் அடஙகியுளளது. 
இந்த உண்னைனயே உைரந்து உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழுவில் 
ெஙகு சகாளைதற்கு உஙகள ்நரத்னதயும் ெரினையும் அளிககும் 

* “. . .உஙகள பிதானை ்நாககி நீஙகள ்ைண்டிக சகாளைதற்கு முன்ை்ை உஙகளுககு இன்ைது 
்தனை என்று அைர அறிந்திருககிறார” (ைத்்தயு 6:8).
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உஙகள அனைைருககும் எஙகளது ஆழந்த ொராட்டுதனை நாஙகள  
சதரிவித்துக சகாளகி்றாம். ைனித இைத்திற்காை இத்தனகயே 
சுயேநைைற்ற ்சனை மூைம் இனறைைது இனடவிடாத ொதுகாப்பு 
ைற்றும் அனைத் னதயும் திருப்திப்ெடுத்தும் அன்பினை நீஙகள  
என்றும் உைரவீரகளாக.

்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ /  
சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்



“நைது இதயேஙகளில் ஆன்ைாககளின் ஒரு குழுவிற்காகவும் 
ஓர ஐககியே உைகத்திற்காகவும் பிராரத்தனை சசய்ைாம். நாம் 
இைம், ைதம், நிறம், ைகுப்பு, அரசியேல் ொரெட்சஙகள ஆகியேைற்றால் 
பிரிககப்ெட்டைரகள ்ொைத் ்தான்றிைாலும், ஒ்ர இனறைனின் 
குழந்னதகள என்ற முனறயில் நம்ைால் நைது ஆன்ைாககளில் 
ச்காதரத்துைத்னதயும் உைக ஒற்றுனைனயேயும் உைர முடிகிறது. 
ஒவ்சைாரு நாடும் ஒரு ெயேனுளள ெகுதியோக விளஙகும் ஓர ஐககியே 
உைகத்தின் உருைாககத்திற்கு இனறைைால் ைழிகாட்டப்ெடும் 
ைனிதனின் ்ாை ஒளியூட்டப்ெட்ட ைைச்சாட்சியின் மூைம் நாம் 
சசயேைாற்று்ைாம்.

“நைது இதயேஙகளில் நாம் அனைைரும் சைறுப்பு ைற்றும் 
சுயேநைத்தினின்று விடுெடக கற்கமுடியும். அனைத்து நாடுகளும் 
ஒன்்றாசடான்று னக்காரத்த ைண்ைம் ஒரு ்நரனையோை 
புது நாகரீகத்தின் ைாயில் ைழி்யே முன்்ைறிச் சசல்ைதற்காக 
நாடுகளினட்யே நல்லிைககத்திற்காக நாம் பிராரத்தனை 
சசய்ைாம்.”

− ஸ்ரீ ஸ்ரீ ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர



ய�ோக்தோ சதசஙக சசோஸ்ஸடி ஆஃப் இநதி�ோ
்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் இந்தியோ (ஒய எஸ் எஸ்) 

ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தரால் 1917-ல் நிறுைப்ெட்ட ஓர ஆன்மீக 
ைற்றும் அறசநறி அனைப்பு ஆகும். இந்த சசானைடி, புராதை ்யோக 
விஞ்ாைம் ைற்றும் தத்துைம், அதன் காைத்தால்-ைதிககப்ெட்ட 
தியோை ைழிமுனறகள ஆகியேனை ெற்றியே அைரது ்ொதனைகனள 
இந்தியோவிலும் உெ கண்டத்திலும் ெரப்புகிறது. 1925-ல் அைர, 
உைசகஙகுமுளள சையப்சொருனளத் ்தடும் சாதகரகளுககு ்சனை 
புரியே ைாஸ் ஏஞ்ஜலீஸ்-ல் சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்-ன்  
(எஸ் ஆர எஃப்) சரை்தசத் தனைனையேகத்னத நிறுவிைார. 
சசானைடியின் குறிக்காளகள ைற்றும் இைட்சியேஙகளில் சிை: 
அனைத்து ைதஙகளுககினட்யே புரிதல், ஒத்துனழப்பு, அைற்றின் 
அடிப்ெனட ஒற்றுனைனயேப் ெற்றியே ஒரு ்ைம்ெட்ட விழிப்புைரவு 
ஆகியேைற்னற ைளரத்தல்; இனற அனுெைத்னத ் நரடியோகத் தனிப்ெட்ட 
முனறயில் அனடயே உதவும் நிச்சயேைாை விஞ்ாை உத்திகனளப் 
ெற்றியே அறினை உைக நாடுகளினட்யே ெரப்புதல்.

ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தர (1893-1952), ெரைைாக நைது காைத்தியே 
ஒப்புயேரைற்ற ஆன்மீகத் தனைைரகளில் ஒருைராகக கருதப்ெடுகிறார. 
ைட இந்தியோவில் பிறந்து, 1920-ல் அசைரிககா சசன்றார. அஙகு 
அைர இந்தியோவின் புராதைத் தியோை விஞ்ாைம் ைற்றும் 
சரிசைநினையேை ஆன்மீக ைாழகனகக கனைனயே 30 ஆண்டுகளுககும் 
்ைைாகப் ்ொதித்தார. புகழசெற்ற அைரது ைாழகனகக கனத, ஒரு 
்யோகியின் சுயேசரிதம் ைற்றும் எண்ைற்ற பிற நூல்கள ைாயிைாக 
இைட்சககைககாை ைாசகரகளுககு அைர கீனழ நாட்டின் ைற்றாத 
்ாைத்னத அறிமுகப்ெடுத்தியுளளார.

இன்று ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தரால் சதாடஙகப்ெட்ட ஆன்மீக 
ைற்றும் ைனித்நயேப் ெணி, ்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப் 
இந்தியோ / சைல்ஃப்-ரியேனை்சஷன் ஃசெ்ைாஷிப்-ன் தற்்ொனதயே 
தனைைராை ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிதாைந்த கிரி-யின் ைழிகாட்டுதலில் சதாடரகிறது. 
ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தரது புத்தகஙகள, சசாற்சொழிவுகள, 
கட்டுனரகள ைற்றும் தனிமுனறயோை உனரயோடல்கள — வீட்டுக 
கல்விககாை ்யோகதா சத்சஙகப் ொடஙகளின் மிக விரிைாை 
சதாடனரயும் உளளடககி — ஆகியேைற்னற சைளியிடுை்தாடு கூட, 
ஒய எஸ் எஸ் / எஸ் ஆர எஃப் உறுப்பிைரகனள ஸ்ரீ ்யோகாைந்தரது 
்ொதனைகள சதாடரொை அைரகளது ெயிற்சியில் ைழிகாட்டுகிறது; 
உைசகஙகிலுமுளள ஒய எஸ் எஸ் ஆசிரைஙகள, ஆையேஙகள, ஏகாந்த 
சாதைாையேஙகள, ்கந்திரஙகள, தியோை னையேஙகள, சன்னியோசிகள 



ைாழும் ைடஙகள ஆகியேைற்னற ்ைற்ொரனையிடுகின்றது; அத்துடன் 
உைகளாவியே பிராரத்தனைக குழுனையும் ஒருஙகினைககிறது.

ெரைஹம்ை ்யோகாைந்தரது ்ொதனைகள ெற்றி ்ைலும் அறியே 
ஆரைமுளளைரகள, கற்ெனைககு எட்டாத சாத்தியேஙகள எனும் 
அறிமுகச் சிறுநூல் ைற்றும் புத்தகஙகளும் ஒலிப்ெதிவுகளும் அடஙகியே 
ெட்டியேனை அனுப்ெக ்காரி எழுத ைர்ைற்கப்ெடுகிறாரகள.

்யோகதா சத்சஙக சசானைடி ஆஃப்  இந்தியோ
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