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நம்பிக்ைகேய நல்வாழ்வுக்கு வழி!

''இ து

கலியுகம்.

கடவுளின்

இங்கு இைறவைன அைடவதற்கு ஜபம்,

நாமத்ைத

இைடவிடாமல்,

பக்தி

வழிபாடுதான் எளிய வழி.

சிரத்ைத

யுடன்

ெசால்லிக்

அவனுைடய பாவங்கள் அைனத்தும் தீ யிலிட்ட ெமழுகாய் கைரந்துவிடும்.

ஆன்ம ேநயம்தான்.

மனித ேநயமும்,

ெகாண்டிருக்கிறாேனா,

ஆன்மிகத்தின் அடிப்பைடேய

ஆன்ம ேநயமும் உடல்நலத்ைதப் ேபணுகின்ற மாெபரும் சக்தி!

அந்த சக்திைய அடிப் பைடயாக ைவத்ேத ஆன்மிகம் என்கிற ஒரு கருத்ேத உருவானது'
சீர்காழி சிவசிதம்பரம்.

'

'

தனிப்பட்ட

ெதம்ைபயும்,

ஒரு

இது குறித்ெதல்லாம் ேமலும் விரிவாகச் ெசால்கிறார் அவர்.

மனிதன்

தன்

மீ து

ைவத்திருக்கும்

நம்பிக்ைகையக்

'

என்கிறார் டாக்டர்

காட்டிலும்,

மனதுக்குத்

ைதரியத்ைதயும் வளர்த்துக் ெகாள்வதற்காக இைற உருவங் கைளத் ேதாற்றுவித்தான்.

அந்தத் திருவுருவங் களின் மீ து நம்பிக்ைகைய ைவத்தால்,

அந்த நம்பிக்ைகைய வலுப்படுத்த.
விநாயகர்,

எவன் ஒருவன்

.

.

அது அவனுைடய ெசயல்திறைன வளர்க்கும்.

கடவுளுக்கு உறவுமுைற தந்து,

முருகன் என இரண்டு பிள்ைளகள்.

.

.

சிவனின் மைனவி பார்வதி,

என்ற குடும்ப அைமப்ைப ஏற்படுத்தினான்.

முருகனுக்குப் பன்னிரண்டு கரங்கள் பன்னிரண்டு சக்திகைளயும்,

ஆறு முகங்கள் ஆறு தன்ைம கைளயும்
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குறிப்பிடுகின்றன என்பார்கள்.
இப்படி,
'

மனிதன்

ஆன்மிகம்’

புரிந்துெகாண்டு,

நம்பிக்ைகைய

என்ற

ஒன்று

மனதில்

நிைலநிறுத்தி,

உருவானது.

மத

ெசயல்படேவண்டும்

நல்லிணக்கத்ேதாடு,

ஆன்மிக ேநயத்துடன் மனித ேநயமும் இைணந்து ெசயல்படும்ேபாது,

பிறந்து உற்சாகம் நிரம்புகிறது.

அது இல்லாமல் ேபாகும் காலகட்டத்தில் உற்சாகம் குைறந்து மனக்ெகாந்தளிப்பு,

ேபாதும் என்பவருக்கு துன்பங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்ேப இல்ைல.
மகிழ்ச்சி தருகிறது.

கால்கைள மடக்கி தைரயில் அமர்ந்து,
ெசய்ைககளால்

உடலுக்குப்

எலும்பு

இைறவன் திருவடி ஒன்ேற

மூட்டுத்தைசகள்,

கிைடப்பது

சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து எழுவது

மட்டுமல்ல.

.

கால்

பாதத்

தைசகள்

விரிவைடகின்றன.

ேதாப்புக்கரணம்

ஆேராக்கியத்துக்கான வழிமுைறகள்தான்.

என்பது ேபால் இருக்கிறது.

'

ஓ’

ேபாடுவதும்,

நம் காதின் வடிவம் '

அக்குபிரஷர் சிகிச்ைச முைறயால் கிைடக்கும்

முைறயிலும்;

ைவத்திய

புள்ளியாகிறது.
காது

முைறயில்.

.

காைதயும்,

உடலின்

கற்பூர தீ பத்ைத ஒற்றிக் ெகாள்ளும்ேபாது.
வழிபாடு

உணர்த்தும்.

உடற்பயிற்சிகள்
தரக்கூடியைவ.

ெசய்வது

மற்றும்

என்பது
தியான

கால்வலியால்

நல்ல இைச நிகழ்ச்சிைய ேகட்க ைவத்தால்ேபாதும்.

சில

வித்வான்கள்

இப்படி,

ஏற்படுத்தி,

சங்கீ தம்,

மனதில் உற்சாகத்ைதயும்,

பற்றுதைலயும் ஏற்படுத்தும்.

முைறயாக உருவாகியிருக்கிறது.

ஏறும்

வைர,

'

ேமைடயில்

இைறவைன

கூட்டு

.

வழிபாட்டு

பயிற்சிகள்

'

சுவாசம் சீராகும்.

.

அதிகாைல நீராடி

சுத்தத்ைத

மூைளக்குப்

அவதிப்பட்டுக்

எனக்கு

நல்ல

ஏறிவிட்டால்,

மியூசிக் ெதரபி’

நமக்கு

புத்துணர்ச்சி

ெகாண்டிருக்கும்

ஜுரம்.
3

ெதாழும்ேபாது,

முைறகள் மூைளயில்

சந்ேதாஷத்ைதயும் ெகாடுக்கும்.

இதுதான் இன்று,

.

அடிப்பைடயான

ஆடிப்பாடி

அைமதி ெபறலாம்.

பஜைனகள்,

வலது ைகயால் இடது

ேநரம் ேபாவேத ெதரியாமல்,

முடிந்த பிறகுதான் கால் வலி இருந்த ைதேய உணர்வான்!
என்பார்கள்.

பக்க

வலது பக்க ெசயல்பாடுகள்

ைசனஸ் குணமாகும்.

ஒருவைன,

பாடிவிடுவார்கள்.

இடது

மூைளயின் ெசயல்பாடுகள் புத்துணர்வு ெபறுகின்றன.

சாம்பிராணி நுகரும்ேபாது,

ேமைடயில்

இழுத்துத்

இடது ைகயால் வலது காைதயும் பிடித்து ேதாப்புக்கரணம்

ேபாடும்ேபாது,

இைற

இது அக்குபஞ்சர்

நரம்புகைள

.

ெசயல்பாடுகள் வலது பக்க மூைள யிலும்,

இறுக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு,

ஓ’

என்ற வடிவில் உள்ள காதுகைளக்

இடது பக்க மூைளயிலும் இருக்கும் என்பார்கள்.

ப்ள ீஸ்’

உடல்

ேதாப்புக்கரணம் ேபாடுவது,

அேலாபதி

.

நம்

ம்’

ைவத்திய

பலைனயும் தருகிறது.

.

நாத்திகவாதியாக

ைககளால் பிடிக்கும்ேபாது '
என்கிற

மூச்சுவிடாமல்

மனம்,

உட்கார்ந்து எழும்ேபாது,

இதன் உண்ைம புரியும்.

பிள்ைளயாருக்குத்

பாடைல.

உடல்,

.

ேயாக நிைலைய ஏற்படுத்துகிறது.

இருப்பினும் மருத்துவ சிந்தைனேயாடு பார்த்தால்,

சங்கீ த

மன

இதுேவ ஒரு மனிதனுக்கு மனரீதியான

தைலகுனிந்து நமஸ்கரிப்பது,

பயிற்சி

மூைளக்கான ெசயல்பாட்ைட அதிகரித்து,

இடுப்பு

மனதில் அைமதி

ேநாய் ெநாடிகளால் நமக்கு வரும் துன்பங் கைளயும் ஆன்மிக வழிகள் அண்டவிடாமல்

ெசய்து விடும்.
ேபான்ற

காகேவ

மன இறுக்கம்,

அழுத்தம் ேபான்றைவ ஏற்படுகின்றன.

ஆன்மேநயம் உள்ளவனுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் மிகவும் குைறவாக இருக்கும்.

என்பதற்

ஒருவருக்ெகாருவர்

நிகழ்ச்சி

இன்னிக்கு

மணி

ேநரம்
மன

ரசாயன மாற்றத்ைத

சமுதாய அளவி லான ஒரு

என்ற மருத்துவ சிகிச்ைச
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நல்ல உள்ளத்துடன்,

தூய்ைமயான சிந்ைத யுடன் தானும் வாழ்ந்து,

ஆன்மேநயம் மற்றும் மனித ேநயத்துடன்.

.

இைறவன் நமக்குத் தந்த வரமாகேவ இந்தப் பிறவி

.

இருக்கேவண்டும்.
நம்ைமயும்

அறியாமல்

ஏற்படுத்திவிடலாம்.

நிலவுகிற

காட்டிலும்,
'

ஏேதா

உறவுகள்,

காலகட்டத்தில்,
மனம்

'

சில

விஷயங்கள்,

நம்பிக்ைகக்குரியவர்களுக்கும்

ெசாந்தபந்தங்களுக்குள்

யாைரயுேம நம்ப முடியைலேய.

சஞ்சலப்படும்ேபாெதல்லாம்,

ஆண்டவன்னு ஒருத்தன் இருக்கான்’

பிறரும் வாழ ேவண்டும் என்ற

சிக்கல்கள்,

இைறவனின்

.

.

குழப்பமான

’

மீ து

பாதிப்ைப

என்று புலம்புவைதக்

நம்பிக்ைக

ைவப்பதும்,

என்கிற அசராத நம்பிக்ைக யுடன் அவன்ேமல் பாரத்ைதப்

ேபாட்டுவிடுவதுேம சிறந்தது.

துேராக மனப்பான்ைமைய வளர்த்துக் ெகாள்வைதக் காட்டிலும் இைற நம்பிக்ைகைய வளர்ப்பது சிறப்பு.
ெசயல்கள் சரியாக இருந்தாலும்,

மட்டுேம,

வளர்க்கும்.
வழங்கும்.
ஆகேவ,

ேபாக்கும்.

எதிர்தரப்பினர் அைத தவெறன நிைனக்கும்பட்சத்தில்,

அவர்கைள எதிர்ெகாள்ளும் சக்திைய நமக்குக் ெகாடுக்கும்.

சரணாகதியும்,

பிரார்த்தைனயும்

இைறத்தன்ைமக்கு

நல்லைதச் ெசய்யுங்கள்.

நம்பிக்ைகைய

நம்ைம

மனக் காயங்கைள ஆற்றும்!

நிைல

அள்ளித்

அைழத்துச்

தரும்.

ெசல்லும்.

இைறவைனேய நம்புங்கள்.
'

'

மன்னிக்கும்

இைற நம்பிக்ைக
மேனாபாவத்ைத

விட்டுக்ெகாடுக்கும்

பக்குவத்ைத

அந்த நம்பிக்ைகேய,

சிலிர்ப்புடன் ெதரிவிக்கிறார்.

வலிகைளப்

சிவசிதம்பரம்.
-

படங்கள்:

வி.

நமது

ேரவதி

ெசந்தில்குமார்
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