சிக்மண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி மகரிசியும்
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்.
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சிக்மண்ட் பிராய்ட் -கனவுகள், காதலுறவு, உள்ளுணர்வு, இன இயக்க
ஆய்வு முதலானவற்றற பற்றி சிந்தித்தவர்.
வவதாத்திரி மகரிசி- மனம் பற்றியும் பிரபஞ்சம் பற்றியும் மனிதன்
வறர உலக அறமதி -உலகப் பபாருளாதாரம் வறர -அவர்
சிந்திக்காத துறறகவள இல்றல எனலாம்

நவன
ீ உளவியல் வகாட்பாடுகளின் வளர்ச்சியில் பிராய்டு மிகுந்த
பசல்வாக்குப் பபற்றவராகவும், முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராகவும்
விளங்குகிறார்.

சிக்மண்ட் பிராய்ட் பசக் குடியரசில் 1856 ஆம் ஆண்டு பிறந்தார்.
அவர் 1939 வறர 83

ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார்.

வவதாத்திரி மகரிசி இந்தியாவின் தமிழகத்தில் கூடுவான்வசரி
கிராமத்தில் 1911 ஆம் ஆண்டு அவதரித்தார்.

அவர் 2006 ஆம்

ஆண்டு வறர 96 ஆண்டுகள் வறர வாழ்ந்தார்.

சிக்மண்ட் பிராய்ட் மருத்துவப் படிப்பு படித்து, மருத்துவராகப்
பணிபுரிந்தவர்.
வவதாத்திரி மகரிசி ஏறழ பநசவாளிக் குடும்பத்தில் பிறந்து- பநசவுத்
பதாழில் பசய்து வந்தவர்.

மூன்றாம் வகுப்புவறரத்தான் படித்தார்.

உள்மனம் (unconscious mind) பற்றிய சிக்மண்ட் பிராய்ட் வகாட்பாடுகள்,
அடக்குதலுக்கு எதிரான பாதுகாப்புப் பபாறிமுறற, உளப்பிணிகறள,
பிணியாளருடன், உளப் பகுப்பாய்வாளர் வபசிக் குணப்படுத்துவதற்காகஉளப்பகுப்பாய்வுச் சிகிச்றசச் பசயல்முறறகறள உருவாக்கியறம
என்பவற்றின் மூலம் பிராய்ட் பபரும் பபயர் பபற்றார்.
பாலுணர்வு விருப்பு என்பறத மனித வாழ்வின் முதன்றமயான உந்து
சக்தி என வறரயறுத்தறம, இவரது சிகிச்றச நுட்பங்கள், உணர்வு
மாற்றீட்டுக் வகாட்பாடு (theory of transference), உள்மன ஆறசகளின்
பவளிப்பாடாகக் கனவுகறள விளக்குதல் வபான்றறவ பதாடர்பிலும்
பிராய்ட் பபரிதும் அறியப்பட்டவர்.
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1874 ஆம் ஆண்டில் உள இயக்கேியல் என்னும் கருத்துருவே,
ஜெர்மானிய உடற்கூற்றியலாளரான ஏர்ண்ஸ்ட் ேில்ஜெல்ம் ஜோன்
புரூக் (Ernst Wilhelm von Brücke) என்பேர் தனது உடற்கூற்றியல்

ேிரிவுவரகள் என்னும் ஜேளியீட்டில் அறிமுகப்படுத்தினார்.
இேர் ஜேப்ப இயக்கேியலின் முதலாேது ேிதிவய

உருோக்கியேர்களுள் ஒருேரான வெர்மன் ஜோன்

ஜெல்ம்வொல்ட்ஸ் என்பேருடன் இவைந்து- எல்லா
உயிரினங்களுவம ஆற்றல் முவறவமகவள என்றும்- அவேயும்

அவத ேிதிக்கு உட்பட்டவேவய என்றும் கருத்து ஜேளியிட்டனர்.
பிஜரஞ்சு தத்துேம் மற்றும் உளப்பகுப்பாய்வு துவறயில் முக்கிய
பங்காற்றிய யூங் மற்றும் லக்கான் ஆகிய இருேரும் தமக்கான
அணுகுமுவறகவள சிக்மண்ட் பிராய்ட் இடமிருந்வத ஜபற்றுக்
ஜகாண்டார்கள்.
உளேியலில் பிராய்ட் இன் பாலியல் மட்டுவமயான வமய
அணுகுமுவறவய இருேருவம மறுத்தாலும் அேர்களது
ஆய்வுச்ஜசயற்பாடுகளுக்கு பிராய்டின் பிரதிகவள அடிப்பவடயாகும்.
எனது கல்லூரி நண்பன் சிக்மண்ட் ப்ராய்டு பற்றி அடிக்கடி
பசால்லுவான்.
மனுஷன்

எறத

நிறுத்துவார்.

எடுத்தாலும்

கனவில்

நீங்கள்

பசக்ஸில்
கீ வழ

பகாண்டு

விழுந்தாலும்

வபாய்த்தான்
பாலியல்தான்

அல்லது உங்கள் பல் உறடந்து விழுந்தாலும் பாலியல்தான்.
அவர்

பசால்வறத

நம்பவும்

முடியவில்றல

நம்பாலும்

இருக்க

முடிவதில்றல. நம் வாழ்வின் அத்தறன சிந்தறனகளும் பாலியவலாடு
பதாடர்புறடயறவதான்

என்பறத

ப்ராய்ட்

நம்புகிறார்.

ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கும் வபாது சற்று வபார்றவ நழுவினால்
நிர்வாணமாக நடப்பது வபால கனவு வருமாம். முயற்சி பசய்து பார்க்க
வவண்டும்.
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ப்ராய்டின் பபரும்பாலான முடிவுகளும் Sexuality இல் முடிகின்றன
என்பதுதான்
றவக்கும்

அவரது

ஆய்வு

எதிர்மறறயான

முடிவுகறள

விமர்சனம்.

விமர்சிப்பவர்கள்

விமர்சனங்கள்

ஒரு

முன்
புறம்

இருக்கட்டும். நான் ப்ராய்றட நம்புகிவறன். ஏன் நம்புகிவறன் என்பது
அப்புறம்.
சிக்மண்ட்

வபசுவான்.

ப்ராய்டு

பசக்ஸ்

வயது அப்படி!

தியரிகறள

மட்டும்தான்

கல்லூரி

நண்பன்

சிக்மண்ட் பிராய்டும் வேதாத்திரி மகரிசியும்.
மனிதவரப் பல ேழிகளிலும் ஆட்டிப்பவடக்கும் மனித மனதிவன
மவனாேியல் அறிஞரான சிக்மண்ட் பிராய்ட் இரு பகுதிகளாகப்
பிரிக்கின்றார்.

1. உைர்வு மனம் (அல்லது புற மனம்)
2. உைர்ேிற்கப்பாற்பட்ட மனம் (அல்லது அக மனம்)
மனிதரின் மனதின் முக்காற் பங்கிவன உள்ளடக்கியிருப்பது இந்த
உைர்ச்சிக்கப்பாற்பட்ட ஆழ் மனவம.
சகல ேிதமான அபிலாவைகள், எதிர்பார்ப்புகவளப் புவதத்து
வேத்துள்ளது. இந்த ஆழ்மனம்தான் மனிதரது சகல ேிதமான
பிரச்வனகளிற்கும் காரைம். பகுத்தறிவு வபசுேது மனிதரின் உைர்வு
மனம்.

ஆனால் அேரது உைர்ேிற்கப்பாற்பட்ட மனமான ஆழ்மனதினிவலஅேர் வபசும் பகுத்தறிேிற்வகற்ற ஜகாள்வககள், எண்ைங்கள்
பதிந்திராேிட்டால்..அேர் எவ்ேளவு பகுத்தறிவு ோதம் புரிந்தும்
பயனில்வல.
இன்வறய ஜபரும்பான்வமயான சமய , அரசியல் தவலேர்களுட்பட
சாதரை மக்கள ீனதும் நிவல இதுதான்.
உைர்ச்சிகரமாகப் வபசுேஜதான்று, ஜசய்ேஜதான்றாக இருப்பவதப்
பார்த்துப் பார்த்து அலுத்துக் கிடக்கின்வறாவம.
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இந்நிவலக்குக் காரைம் இந்தப் புற , அக
(ஆழ்)மனங்களிற்கிவடயிலான வபாராட்டம்தான்.
புறச்சூழல், அகச்சூழலின் ேிவளவுகள் மனிதரில் புறமனதினில்

ஏற்படுத்தும் பாதிப்பு ஜசயலுருப் ஜபற வேண்டுமானால் அேரது

ஆழ்மனமும் புறமனமும் ஒன்றாக இயங்க வேண்டியது அேசியம்.
வேதாத்திரி மகரசிவ
குறிப்பிடுகின்றார்.

ா மனவத மூன்று நிவலவய

உயிரின் படர்க்வக நிவலயில் மனம்

இயங்கும் நிவலகவள மூன்றாக பிரித்துக்
காைாலாம் என்கிறார்.

அதாேது வமல்மனம் அல்லது புறமனம்,
நடுமனம், அடிமனம் என்று முன்று
நிவலகளாகும்.

இதில் அடிமனத்திற்கும் புறமனத்திற்கும்
ஜதாடர்புபடுத்தி இருப்பது நடுமனமாகும்.
இதில் நடுமனம் தான் மிகவும்
முக்கியமானது.

உைர்தல், துய்த்தல், கைித்தல்,

சிந்தித்தல், பதிவு ஜகாள்ளல் என்ற ஐேவகச் ஜசயல்கவளக் ஜகாண்ட
மனமானது வதவே, பழக்கம், சூழ்நிவல, சந்தர்ப்பம் இேற்றால்
புலன்கள் ோயிலாகத் ஜதாடர்பு ஜகாண்டு ஜசயல் புரியும் வபாதுஅச்ஜசயல் பதிவுகள் அதனதன் அழுத்ததற்றிவகற்ப வமல் மனம்
அல்லது புறமனம் (Conscious mind) நடுமனம் (Sub-conscious Mind)
அடிமனம் (Super-Conscious Mind) என்ற மூன்றிலும் பதிவுகள்
ஏற்படுகின்றன.
ஜதாழில் ஜசய்ேதால் உடல் கருேிகளுக்கு ஏற்படும் திறவன
இந்திரியப் பதிவு (ஞான கர்வமந்திரியப் பதிவுகள்).

இப்பதிவுகவள

ஒட்டிய மன இயக்கம் வமல் மனம் அல்லது புற மனமாகும்.
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ஜதாழில் ஜசய்ேதால் ஏற்பட்ட அறிேின் அனுபேம் மூவளயில்
பதிோகிறது.

இதுதான் நடுமனம்.

இவேகள் அவனத்தும் சூக்குமமாக ேித்து அணுத் திரனில் பதிோகி
ேிடுகின்றன.

இதுவே அடிமனம்.

வமலும், மனம் பற்றி புதிய ேிஞ்ஞான ஜமய்ஞ்ஞானப் பார்வேயுடன்
ேிளக்கம் தருகிறார் வேதாத்திரியார்.
மனம் – அறிவு ேிளக்க ேருகிறார் வேதாத்திரி மகரிசி.
”உடலில் ேிண் உ

ிராக ேிரரந்தாற்றுங் கால்

உணர்ச்சி. வதரே, மு

ற்சி, சச

ல், ேிரளவு,

உடலிலுள்ள இன்ப துன்ப அனுவபாகங்கள்,
உற்ற அனுபேங்கள், சிந்தரன, சதளிவு,
உடல் உள்ளம் ஆற்றுமுரற முடிவு இப்பத்தும்
ஒவ்சோன்றாய்ப் புலன்கள் ேழி ேிரிந்து ஆற்றி
உடல் ேரர

ில் நின்றாற்ற மனம் என்கின்வறாம்.

ஓங்கி ேிண் பரமறி

ஞாக.1174)

•
•

அறிசேன்கின்வறாம்.” (வேதாத்திரி ாரின்

மனம்தான் மனித ோழ்க்வகயின் ேிவளநிலம்
மனம் ஒரு நிரந்தரமான ஜபாருள் இல்வல.

உயிரிலிருந்து

ஜதாடர்ந்து ேந்து ஜகாண்வடயிருக்கும் அவல இயக்கம்தான்
•

மனம்.
சீேகாந்தவம உயிரனங்களில் மனமாகவும் இயங்குகிறது.
ஐம்புலன்களின் ேழியாக சீேகாந்தம் இயங்கும்வபாது ஐந்து
உைர்வுகளாகவும் மூவளயின் ேழியாக இயங்கும்வபாது
இவ்வேந்து உைர்வுகவளயும் உைரக்கூடிய மனமாகவும்

•

ஜசயல்படுகிறது.
உயிரின் படர்க்வக நிவலவய மனமாகும்.
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•
•
•

மனஜமனும் ஆற்றலுக்குள் உயிர், அறிவு, ஜதய்ேம் மூன்றும்
இருளில் நிழல் வபான்று அடங்கியுள்ளன.

மனித மனம் என்பது இவறநிவலயும், அதில் வதான்றும் காந்த
அவலயுவமயாகும்.

மனவதேிடப் ஜபரிய ஜபாருள் இந்த பிரபஞ்சத்திவலவய
இல்வல.

ஏஜனனில் மனவதக் ஜகாண்டுதான் மனவதயும்

அறியுமுடியும். ேிஞ்ஞானத்தால் எவ்ேளவோ கருேிகவளக்
ஜகாண்டும் அறிய முடியாத பிரபஞ்ச ஆற்றலாகிய
•

இவறஜேளிவயக் கூட மனம்தான் ஊகித்து உைருகிறது.
தூங்குகின்றவபாது மனம் ஒடுங்குகிறது என்பார்கள்.

அப்வபாதும் அது இயங்கிக் ஜகாண்டுதான் இருக்கும்.
•

அது புலன்கவளக் கடந்து சூக்குமத்தில் இயங்குகிறது.

ஆனால்

மனம் ஐந்து நிவலகளில் இயங்குகிறது. 1. அன்னமய வகாசம்
2. மவனாமயவசாகம் 3. பிராைமய வகாசம் 4. ேிஞ்ஞானமய

•

வகாசம் 5. ஆனந்த மயவகாசம்.

மன இதன் என்ற இரண்டு ோர்த்வத வசர்ந்ததுதான் மனிதன்.
மனவத இதமாக வேத்துக் ஜகாள்ள வேண்டும்.

•
•

இல்லாமல்

( இதம் – இைக்கம்)

முரண்பாடாக

மனம் இரண்டு ஜசயல்கவளச் ஜசய்கின்றது. 1. பதிவுகவளச்
சுருக்கி வேக்கிறது. 2. ேிரித்துக் காட்டுகிறது.
மன அவலச்சுழலின் வேகம் 1 முதல் 40 ேவர ஓடும்.

இதவன ஜடல்டா வேவ், தீட்டா வேவ், ஆல்பா வேவ், பீட்டா
•

வேவ் என்பார்கள்.
உயிர் என்பதின் படர்க்வக ஆற்றலாகிய மனம் பத்து
படிநிவலகளில் இயங்குகிறது. 1. உைர்ச்சி 2. வதவே 3.
முயற்சி 4. ஜசயல் 5. ேிவளவு 6. அனுவபாகம் 7. அனுபேம் 8.

•
•
•
•
•

ஆராய்ச்சி 9. ஜதளிவு 10. முடிவு.
மனம் என்ற நிலத்தில் எது வபாட்டாலும் ேிவளயும்.

ஆனால்

எது வபாட வேண்டும் என்று சிந்தித்து வபாட வேண்டும்.
மனதின் தன்வம எதுவோ அதுதான் மனிதனவடய தன்வம.
மனத்தின் உைர்வு எதுவோ அதுவே மனிதனின் உயர்வு.
அன்றாடம் மனவதக் கழுேிக் ஜகாண்வட இருங்கள்.
மனமது இயற்வகயின் மாஜபரும் நிதி.
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மனதின்

பல நிவலகவளயும் வேதாத்திரி மகரிசி வகாடிட்டுக்

காட்டுகின்றார்.
”ஐம்புலனால் உலகதவனத் ஜதாடரும் வபாது உன்
அறிவு நிவல ”புத்தி”. புற மனமும் ஈவத.
ஐம்புலவனக் கடந்து, முன் உைர்ந்த ேற்வற
அறிய அது ”சித்தம்”. நடு மனம் ஈதாகும்.
ஐம்புலவன அறிந்தேற்வறக் கடந்து, நுண்
அணுோனால் ”அகங்காரம்”. அடிமனம் காண்.
ஐம்புலவன அறிந்தேற்வற, அணுவேத் தாண்டி
ஆதிஜேளி நீயானால், அறிவே ஜதய்ேம்.” வேதாத்திரி ாரின் ஞாக.1177)

மனிதரின் மனம் பற்றிய ஆய்வுகளில் பல புரட்சிகரமான
வகாட்பாடுகவளக் கண்டு பிடித்தேர் சிக்மண்ட் பிராய்ட்.
ேயன்னாேில்
ீ
மருத்துேப் பட்டப்படிப்வப முடித்து மருத்துேராகக்

கடவமயாற்றிய பிராய்ட்டிவனப் பாதித்த முக்கிய ேிடயங்களாகப்
பின்ேருேனேற்வறக் கூறலாம்.
1. டார்ேினின் கூர்ப்புக் ஜகாள்வக. ( இக்ஜகாள்வகயின் முன்னர்

ஏவனய மிருகங்களிருந்து பிரித்துப் பார்க்கப் பட்ட மனிதர் இதன்
அறிமுகத்தின் பின்னவரா மிருகங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டனர்.
அவத சமயம் மனிதர் பற்றிய ஆய்வுகவள இயற்வக ேிஞ்ஞான
முவறகளிற்வகற்ப வமற்ஜகாள்ளக் கூடிய சாத்தியக் கூறுகவள
இக்வகாட்பாடு உருோக்கியது ).
2. கஷ்டாவ் ஜபச்வனாேின் (Gustav Fechneo- பிரபல்யமான வெர்மானிய
தத்துேஞானி) கண்டுபிடிப்பான உளேியல் ேிஞ்ஞானம் (Science of
Psychology). இது மனமும் ேிஞ்ஞான பூர்ேமாக ஆய்வு ஜசய்யப்பட
முடியுஜமன்பவத நிவல நாட்டியது.
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3. நேன
ீ ஜபளதிகத்தின் புதிய கண்டுபிடிப்புகளான சக்தி பற்றிய
குோண்டம் ஜகாள்வககளும் பிராய்டின் மனம் பற்றிய
ஆய்வுகளிற்குப் ஜபரிதும் உதேின.

இக்குோண்டம் ஜகாள்வகயின் படி சக்தியும் ஜபாருவளப் வபால்
அளக்கப்படக் கூடியஜதனவும் அவத சமயம் சக்தி அழிக்கப் பட
முடியாஜதனவும் அறியப் பட்டது.

வமலும் இப்புதிய கண்டுபிடிப்புகளின் ோயிலாக மனிதரும் சக்தியின்
ேடிேம் (Energy System) என்பதும், எந்த ேிதிகள் ஜபளதீகத்தில்
உள்ளனவோ அவத ேிதிகளிற்கவமயவே மனிதரும்
இயங்குகின்றாஜரனவும் நிரூபைமாயிற்று.
இதுதேிர பிராய்டின் ேளர்ச்சிக்கு அேரது மருத்துேத் ஜதாழிலும்,
அேரது ஆழ்ந்த அறிவும் ஜபரிதும் காரைங்களாகேிருந்தன.
பிராய்டின் முக்கிய கண்டுபிடிப்பு 'இயக்கேியல் மவனாேியல் '
அல்லது 'இயக்க உளேியல் ' ( Dynamic Psychology) ஆகும்.
இயக்கேியல் ேிதிகவள மனிதரின் ஆளுவமக்கும் (Personality)
அேரது உடலிற்கும் பாேிக்க முடியுஜமன்பவதக் கண்டுபிடித்தவத
இேரது மிகப் ஜபரிய சாதவனயாகும். நேன
ீ
ேிஞ்ஞான
ேளர்ச்சியிலும் இது ஒரு வமல்கல்வல.

இயக்கேியல் உளேியல் மனிதரில் ஆளுவமயிவலற்படுத்தும்
மாற்றங்கவள ேிளக்குேதாகும்.
இங்கு மனிதரின் ஆளுவமஜயன நான் கூறுேது ஒரு மனிதரின்
குைேியல்புகவளவய குறிக்கின்றது.
பிராய்டின் கருத்துப்படி ஒரு மனிதரின் மன இயல்புகள் மூன்று
பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அல்லது அேரது மவனயல்புகள்
மூன்று ேடிேங்களில் ஜசயற்படுேதாகக் கூறலாம்.
1. உைர்வு உந்தும் இயல்பு (id)
2. நான் என்னும் முவனப்பு (Ego)
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3. அதியுயர் மனக் கூறு (Super Ego)
பிராய்டு

ேிளக்கம்

வேதாத்திரியார்

பாமரனுக்கும்

எளிவமயாக

ஜதளிோக

இரண்டடுக்குப்

பதிவுகள்

அவழக்கிறார் ோருங்கள்.
”மனத்திற்கு

கருேவமப்பினால்
ேந்தது.

புரிய

மற்றது

ஜபற்வறார்கவள

பிறந்தது

முதல்

வேண்டும்

அல்லோ?

பயிற்சித்

தருகிறார்.

உள்ளன.

ஒன்று

அடிப்பவடயாகக்

என்ஜனன்ன

ஜகாண்டு

நிவனத்வதாவமா,

என்ஜனன்ன ஜசய்வதாவமா அவே அவனத்தும் பதிோகியுள்ளது.
இந்த இரண்டும்

வசர்ந்து

உருோகிறது. முன்பு

தான்

ஒரு

மனவத இயக்கிப்

மனிதனுவடய

தன்வமவய நாம் ஜகாண்டுள்வளாம்.
அவத

மாற்றி மனத்வத

நம்முவடய

தன்வமயாக

பதிவுகவளப்

ஜபற்று

ஒரு

ேிருப்பப்படி

நடத்தி

நாம்

அவடய வேண்டிய எல்லா இலட்சியங்கவளயும் அவடய அதற்ஜகன
ஒரு பயிற்சி வேண்டும். அதுதான் மகரிசியின் மனேளக்கவல.
பழக்கத்திற்கும்,

ேிளக்கத்திற்கும்

ஜகாண்டிருக்கக்கூடிய
ஜகாண்டு

ேிளக்கத்வத

'உலக

சமுதா

மனதின்
நல்

இவடவய

பழக்கத்வத

ேிளக்கமாக

வபாராடிக்

முவறயாக

ஜபற்று

அதன்

மாற்றிக்
ேழிவய

ோழ்க்வகவய அவமத்துக் ஜகாள்ள உள்ள முவறயான பயிற்சிவய
ப

ிற்சி

ாகும்.”

வசோ'

மனேளக்கரலமூலம் சமுதா
ஏற்படுத்தி

சங்கத்தின்

"மனேளக்கரல"

த்தில் ஒரு மாசபரும் புரட்சிர

ேர் வேதாத்திரி மகரிசிவ

.

சிக்மண்ட் பிராய்ட் (Sigmund Freud) வாழ்க்றக வரலாறு (1856-1939)
சிக்மண்ட் பிராய்ட், 1856 ஆம் ஆண்டில், தற்வபாது பசக் குடியரசில்
உள்ளதும், முன்னர் ஆஸ்திரியப் வபரரசில் அடங்கியிருந்ததுமான,
பமாவரவியாவில் இருந்த பிரிபார் என்னும் இடத்தில் பிறந்தார்.
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சிகிமண்ட் ஸ்வலாவமா பிராய்ட் (Sigismund Shlomo Freud) என்னும்
இயற்பபயர் பகாண்ட இவர் உளவியலின் உளப்பகுப்பாய்வுச் சிந்தறன
முறறறய நிறுவியவர்

இவரது பபற்வறார் கலீசிய யூத இனத்றதச் வசர்ந்தவர்கள். இவர்
பிறக்கும்வபாது இவரது தந்றதயாருக்கு 41 வயது.

அவரது முதல் மறனவி மூலம் ஏற்பகனவவ இரண்டு பிள்றளகள்

இருந்தனர். இரண்டாம் மறனவிக்குப் பிறந்த 8 பிள்றளகளுள் இவவர
மூத்தவர்
இவரது சுட்டித்தனமான அறிவினால் இவரது பபற்வறாரிடம் ஏறனய

பிள்றளகறளக் காட்டிளிலும் இவர்க்குக் கூடுதல் சலுறககள் இருந்தன.
குடும்பம் வறுறமயில் இருந்தவபாதும், சிக்மண்ட் பிராய்டின்
கல்விக்காக அறனத்தும் பசய்தனர்.
1857 ஆம் ஆண்டின் பபாருளாதார பநருக்கடியின் வபாது, பிராய்டின்
தந்றதயாரின் வணிகத்தில் இழப்பு ஏற்பட்டது.
இதனால், அவர் குடும்பத்துடன் லீப்சிக்குக்குச் பசன்று பின்னர்
அங்கிருந்து வியன்னாவுக்குச் பசன்று குடிவயறினார்.

சிக்மண்ட் பிராய்ட் அங்கிருந்த முன்னணிப் பள்ளிபயான்றில் வசர்ந்து
கல்வி கற்றார்.
ஒரு சிறந்த மாணவனாக விளங்கிய அவர் 1873 ஆம் ஆண்டில் சிறப்புத்
தறகறமகளுடன் இரண்டாம் நிறலக் கல்வியில் சித்தியறடந்து
பவளிவயறினார்.

சட்டத்துவறயில் உயர்கல்ேிவயத் ஜதாடர முதலில் ேிரும்பினாலும்,
பின்னர் ேியன்னாப் பல்கவலக்கழகத்தில் மருத்துேம் படிப்பதற்காகச்
வசர்ந்தார்.
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இேர் டார்ேினியப் வபராசிரியராகிய கார்ல் கிளாஸ் (Karl Claus)
என்பேரின் கீ ழ் மருத்துேத்வதக் கற்றார்.
உளேியல் பற்றிய தமது ஜகாள்வககள பிராய்டு படிப்படியாக
ேகுத்துக் ஜகாண்டு ேந்தார்.

இசிவு வநாய் பற்றிய ஆராய்ச்சி என்ற தமது முதலாேது நூவல
பிராயருடன் (ேியன்னா மருத்துே ேல்லுநர்) கூட்டாகச் வசர்ந்து
எழுதி 1895ல் ஜேளியிட்டார்.

நரம்புக் வகாளாறு காரைமாகப் ஜபண்டிரின் உடல் உளப் பண்வபயும்
உரத்வதயும் பாதிக்கும் இசிப்பு வநாய் பற்றி இந்நூல் ஆராய்கிறது .
”கனவுகளின் ஜபாருள்வகாள் (Interpretation of Dreems) என்ற இேரது
அடுத்த நூல் 1900 ஆம் ஆண்டில் ஜேளியாகியது.

இது இேருவடய

நூல்களிவலவய மிக முக்கியமான நற்சிந்தவன ோய்ந்த நூலாகக்
கருதப்படுகிறது.

இந்நூல் முதலில் ஜமதுோகவே ேிற்பவனயாகிய வபாதிலும், இது
இேருவடய புகவழப் ஜபருமளவுக்கு உயர்த்தியது. ஜதாடர்ந்து வேறு
பல முக்கிய நூல்கள் ஜேளிேந்தன.
lசுயநிறனவு இல்லாதது பற்றிய இவரது வகாட்பாடுகள், மனம்
பதாடர்பான நுணுக்கங்கள், மனவநாய்கள் குறித்த விளக்கங்கள்,

வநாயாளி - மருத்துவர் உறரயாடல் சிகிச்றச முறற ஆகியறவ மூலம்
மிகவும் பிரபலமறடந்தார்.
ஸ்டீரியா குறித்து ஆராய்ந்தார். அதன் பவளிப்பாடுகள், ஆழ்மனத்
பதாடர்புகறளக் கண்டறிந்து அவற்றற வறகப்படுத்தினார்.
உளவியல் என்பது மனம் குறித்த திட்டவட்டமான வறரயறற அல்ல.
அது பதாடர்ந்து மாறுவது என்பார்.
அறத உயிவராட்டமுள்ள உளவியல் (Dynamic Psychology) என்ற பபயரில்
முன்றவத் தார். இது அவரது முக்கிய கண்டுபிடிப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
இயக்கவியல் விதிகறள மனிதனின் ஆளுறமக்கும் அவனது
சிகிச்றசக்கும்கூட பயன்படுத்த முடியும் என்பறத கண்டுபிடித்தது
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இவரது மிகப் பபரிய சாதறன. மனநல மருத்துவத் துறறயில் இது ஒரு
றமல் கல் கண்டுபிடிப்பாகும்.
மனிதனின் குண இயல்புகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கறள விளக்கிக்

கூறவும் இது பயன்படுகிறது.

பாலியல் விருப்பு என்பது மனித வாழ்வின் முதன்றமயான உந்து சக்தி
என்றார். கவிஞர்கள், சிந்தறனயாளர்களுக்கு ஆழ் மனதின் தாக்கம்
அதிகம் என்பறதயும் கண்டறிந்து கூறினார்.

உணர்வால் உந்தப்படும் இயல்பு (Id-Identity), முறனப்பால் உந்தப்படும்

இயல்பு (Ego), மிறகயான அகத்தால் உந்தப்படும் இயல்பு (Super Ego) என்று
மனிதனின் குண இயல்புகறள வறகப்படுத்தினார்.

இந்த மூன்று குணநலன்களுக்கும் இறடவய நறடபபறும் வபாராட்டவம
மனித ஆளுறமறய நிர்ணயிக்கிறது என்றும் கூறினார்.
பிராய்டு திருமைம் புரிந்து ஜகாண்டார்.
குழந்வதகள் பிறந்தன.

இேருக்கு ஆறு

இேருவடய ோழ்நாளின் பிற்பகுதியில் இேரது தாவட எலும்பில்

புற்று வநாய் கண்டது.

அவதக் குைப்படுத்துேதற்கு இேருக்கு 1923

முதற்ஜகாடு 30 முவற அறுவே சிகிச்வச ஜசய்யப்பட்டது.
இந்த வநாயின் வேதவனக் இவடயிலும் இேர் ஜதாடர்ந்து
கடுவமயாக உவழத்தார்.

இேர் வநாயுற்றிந்த இந்தப் பிந்திய

அண்டுகளில்தான் நாெிகள் ஆஸ்திரியாவுக்குள் நுவழந்தன.
அப்வபாது 82 ேயவத எட்டியிருந்த ஒரு யூதரான பிராய்டு
லண்டனுக்குத் தப்பிவயாட வநர்ந்தது.

அடுத்த ஆண்டிவலவய அங்கு

அேர் காலமானார்.

சிக்மண்ட் ப்ராய்டு பார்ரே

ில் கனவுகள்.

ஏன் இந்த கனவு?
சிக்மண்ட் ப்ராய்டு கண்டுபிடிப்பு, தூக்கத்தில் வதான்றும் கனவுகள் பற்றி
மனிதனுக்கு இருந்த பல சந்வதகங்களுக்கு விறட பசான்னது!
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மூட நம்பிக்றககளுக்கும் வதறவயில்லாத பயத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி
றவத்தது.

'மனிதனின் ஆறச அல்லது பயம் - இறவதான் அவன் தூங்கும்வபாது
கனவாக பவளிப்படுகிறது' என்பது இவரின் கண்டுபிடிப்பு.
இதுதான் மவனாதத்துவ இயல் பற்றி பிறகு எழுதபடவிருந்த அத்தறன
உண்றமகளுக்கும் முன்னுறர... அடிப்பறட.. ஆணிவவர்.. எல்லாம்!
சிக்மண்ட்

ப்ராய்டு

உள்ளப்

பகுப்பாய்ேின்

தந்வதயாக

கருதப்படுகிறார். அேர் “தி இன்டர்பிரவடசன் ஆப் டிரீம்ஸ் (Interpretation
of

Dreams)

என்ற

ஏற்படுத்தினார்.
உளேியல்

புத்தகத்தின்

வகாட்பாடு

அளப்பரியதாகும்.

மூலம்

ேளர்ச்சிக்கு

இத்துவறயில்

பிராய்டு

புரட்சிவய

ஆற்றிய

அஜதாண்டு

மனித நடத்வதயில் நனேில் மனச் ஜசயற்பாங்குகளுக்கு ((Unconcsious
Mental Processes) இேர் மிகுந்த முக்கியத்துேம் அளித்தார்.
இந்தச் செயற்பாங்குகள் எவ்வாறு கனவுகளில் உள்ளடக்கத்ததப் பாதிக்கின்றன என்பததயும்,
நாத்தவறுகள், சபயர்கதள மறந்து பபாதல், தாபன விபத்துக்குள்ளாதல், பநாயுறுதல்
பபான்றவற்றுக்கான காரணங்கதள விளக்கினார்.
நாம்

ஜசய்யும்

தன்னிச்வசயாக
அவனத்து

எந்த

ஒரு

நடப்பதில்வல.

நமது

எண்ைங்கவளயும்

ஜசயல்கவளயும்

ஆழ்மனது

கட்டுப்படுத்துகிறது.
இந்த

ஜசயலும்

நாகரீக

உலகில்

அவனேருடனும் ஒத்து ோழ நாம் பல
உைர்ச்சிகவள
அடக்கியும்

கட்டுப்படுத்தியும்,

வேண்டியிருக்கிறது.
ஆதலால்

இவ்ேவக

ஜசயல்பட

உைர்ச்சிகள்
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வேறு சில ேழிகளில் ஜேளிப்படுகின்றன. இவ்ோறு உைர்ச்சிகவள
ஜேளிக்

ஜகாைரும்

கூறுகிறார்.
நமது

ஆழ்மனம்

ஒரு

ேழிவய

உைர்வுகவள

கனவுகள்

குறியீட்டு

ேடிேில்) ஜேளிப்படுத்துகிறது.

என்று

ப்ராய்டு

ஜமாழியில்

(உருேக

பிராய்டு மனதின் தன்வமகவள மூன்று ேவககளாக பிரிக்கிறார்.
1. இட் (Id) : இன்பம், ேிருப்புகள், உைர்ச்சிகள் மற்றும் ேிருப்பத்தீர்வு
2. ஈவகா

(Ego): ேிழிப்பு

3. சூப்பர்

ஈவகா

வபான்றவே

நிவல, பகுத்தறிதல், தன்னிவல

(Super Ego): இது

இட்

டிவன

தைிக்வக

அறிதல்,

ஜசய்து

பகுத்தறிந்து ஈவகாேிவன ஜேளிக் ஜகாைர்கிறது.
நாம் ேிழிப்பு நிவலயில் இருக்கின்ற வபாது இட்- டின் உைர்வுகள்
மற்றும் ேிருப்புகள் சூப்பர் ஈவகாேினால் கட்டுப்படுத்தப் படுகின்றன.
ஆனால்

தூக்கத்தின்

வபாது

இது

ஜசயல்படுேதில்வல என்பதால்

இந்த உைர்வுகள் கனவுகளாக ஜேளி ேருகின்றன.
இட்- டின் உைர்வுகள் தூக்கத்திற்கு இவடயூறு ேிவளேிப்பனோக
இருந்தால்

அது

தைிக்வக

ஜசய்யப்பட்டு, குறியீட்டு ஜமாழிகளாக

மாற்றி கனவுகளில் ஓட ேிடுகிறது. இதனால் இட் டின்உைர்வுகளும்
ஜேளிப்படுகின்றன.
தூக்கமும்

கவலேதில்வல.

சில

சமயம்

ேரும், குழப்பக்

கூடிய

மற்றும் முழுவம ஜபறாத கனவுகளுக்கும் இந்த ஜசயல் முவறவய
காரைம்.
எனவே

கனவுகவள

சரியாக

புரிந்து

ஜகாள்ேதன்

மூலம்

ஒரு

மனிதனின் மனவத எளிதாக புரிந்து ஜகாள்ளலாம்.
இதன்

காரைமாகவே

ஜசயல்பாடுகவள

புரிந்து

ப்ராய்டு
ஜகாள்ள

பாட்வடகள் என்று குறிப்பிடுகிறார்.

கனவுகவள
இட்டுச்

ஆழ்மனதின்

ஜசல்லும்

இராஐ
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ப்ராய்டு

கனவுகளில்

ேரும்

உருேகங்கவள

ஐந்து ேவககளாகப்

பிரிக்கின்றார்.
1. மாற்றி அவமத்தல் (Displacemஎன்ட்):
கனேில் ேரும் ஒரு ஜபாருளின் கருத்வத வேஜறாரு ஜபாருளில்
திைித்து ேிடுேது.

2. ஜேளிப்பவட (Projection):
கனேில் தன்னுவடய ஆவசகள், உைர்வுகள் மாற்றமின்றி அப்படிவய
ேருேது ஆகும்.
3. குறியீடு (Symbolisation):
அடக்கப்பட்ட

உைர்ச்சிகளும்

ஆவசகளும்

உருேக

ேடிேில்

கனோக ேரும். இதில் ஒரு ஜசயல் அல்லது எண்ைம் அப்படிவய
ேரும்.
4. சுருக்குதல் (Condensation):
இச்ஜசயல்
சுருக்கித்

கனேில்
ஜதாகுத்து

நமது

உைர்வுகவளயும,

ேழங்குகிறது.

அதனால்

ேிருப்புகவளயும்,

கனேின்

ஜபாருவள

நம்மால் எளிதில் புரிந்து ஜகாள்ள முடிேதில்வல. கனேில் ேரும்

ஒரு ஜபாருளானது பல உைர்வுகள், எண்ைங்கவள பிரதிபலிப்பதாக
இருக்கும்.
5.வகார்வே (Rationalisation):
இச்ஜசயல்

கனவுகவள

ேரிவசப்படுத்தி

இறுதியாக

ஒரு

ஜபாருள்

ஜபாதிந்த கனவுகவள வகார்வேயாகத் தருகிறது.

வேதாத்திரி பார்ரே

ில் கனவுகள்.

மனிதன் தூங்கும்வபாது மன இயக்கச் ஜசயல் முழுவமயாக நின்று
வபாகாமல், சிறிய அளேில் ஏற்படுகின்ற காந்தக்கசிவு, மின் கசிோகி
மூவளயில் ஜசயல்படும்வபாது, கனவுகள் வதான்றுகின்றன.
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இேற்வறவய

சீேகாந்தக்

மூவளயில்

ேிழிப்பில்

எண்ைமாகிறஜதன்றால்,

கசிவு

அவத

என்று

ஏற்படும்

சீேகாந்தக்

ஜசால்லுகிவறாம்.

சீேகாந்தக்
கசிவு

கசிவு

தூக்கத்தில்

ஏற்படும் வபாது, ”கனவு” எனப் ஜபயர் ஜபறுகிறது.
இத்தவகய

கனவு

நிவல

ஜகாள்ேதற்கும் இல்வல.
ேிழிப்பு

நிவலயிவலவய

ஜசய்யாமலிருக்கும்வபாது

தூக்கத்தில்தான்

கூட,

கூட,

ஏற்படுகிறது

நாம்

என்று

ஒன்றும்

கருவமயப்

பதிவுகள்“

எண்ைங்களாக மலர்ச்சி ஜபற்றுக் ஜகாண்வட இருப்பவத உைரலாம்.
இதவனப் ”பகற்கனவு” என்று ஜகாள்ளலாம்.
சூழ்நிவலகளுக்கு ஏற்ப, உைேின் தரம் மாறும் குைங்களுக்கு ஏற்ப,
அன்றாடம்

அல்லது

நிவலகளுக்கு

ஏற்ப,

தன்வமகளாக மாறும்.

அவ்ேப்வபாது

மனம்

எண்ைங்களின்

தூக்கம் பற்றி வேதாத்திரி

ஈடுபடும்

நன்வமகள்

ஜசயல்படும்

கனேின்

ார்.

சீேகாந்த இருப்பு உடலில் குவறயும்வபாது பருவுடல் இயக்கத்திற்கு
மட்டும் சீேகாந்தம் எடுத்துக் ஜகாள்ளப்படுகிறது மன இயக்கத்திற்கு
ஆற்றல் பற்றாக்குவற ஏற்படுகிறது.

இதனால்

வசார்வு

வநரத்தில்தான்

நவடஜபறுேவதா

ஏற்படும்.
புலன்

உடல்

அந்த
இயக்கம்

உறுப்புகவள

இயக்குேவதா சாத்தியமில்வல.
வநரத்தில்
தூக்கமாகிறது.

ஏற்படும்

அந்த

வசார்வுதான்

குறிப்பிட்ட வநரம் தூங்கிேிட்டால் மன
இயக்கத்தின் ஜசலவு நின்று வபாகவே
தானாகவே சீேகாந்த ஆற்றல் வசமிக்கப்பட்டுேிடும்.
மனித உடலில் இருக்கும் மின்சாரத்வத
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மாத்திவரகள் நூறு எனக் கைக்குக் ஜகாள்வோம்
எனில், உணவால் விறளசக்தி ஒரு நாறளக்கு
ஈபரட்டு மாத்திறரகள் கூடும் என்றும்,
இனிதினமும் உடலியங்கப் பன்னிபரண்டும்
எண்ணத்திற்காகும் பசலபவன்றும் பகாண்டால்
தனிக்குறறவு இரண்டாகும் நாள் ஒன்றுக்கு
சரிகட்டிவிடும் தூக்கம் இக்குறறறவ.” (வவதாத்திரி மகரிசி)

ேருங்காலம் உணர்தல் பற்றி வேதாத்திரி
மனித

மனம்

உைர்ந்வதாம்.

சீேகாந்த

ஆற்றலின்

அவல

ார்.
இயக்கஜமன்று

அதற்கு இவறநிவல உட்ஜபாருளாக இருக்கிறது

உலகத் ஜதாடர் புறத்வத இருந்து ேருகின்ற உந்து ஆற்றல்களால்
அவமகிறது.
சில சமயம் முவறயாக உளப்பயிற்சி
ஜசய்து இவறநிவலக்கு ஜநருக்கமாக
மன

இயக்கத்வதக்

இவறயாற்றலின்
புலன்
ஏற்படுத்திக்

ஜகாண்டு

நுண்மாண்

இயக்கத்தினால்,
ஜகாண்வட

ேந்து
நூவழ
அது

இருக்கும்

நிகழச்சிகள் அறிவுக்குப் புலனாகும்.
மற்ஜறாரு
மனத்திற்கு
மனிதவன
ஜசய்ய

ஏற்படும்.
நிவனத்து,

வேண்டும்

எண்ைங்கள்

உறேினர்கவளா
ஏவதா

ஜசயலுக்கு

அகக்காட்சியாகும்.

என்று

அேனுக்கு

ேவக

மற்றேர்கவளா
நன்வமவயா

திட்டமிட்டால்,

ேருமுன்வப

இயக்கமும்
ஒரு

தீவமவயா

அேர்களுவடய

இேனிடத்தில்

பிரதிபலித்து
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அந்த

எண்ைங்கள்

நவடஜபறும்வபாது,

ஜசயலாக
முன்னவம

”இது

மாறி

நிகழ்ச்சி

எனக்கு

எப்படித்

ஜதரிந்துள்ளது?”என்று அேனுக்கு ேியப்பாகத் வதான்றும்.
உண்வமநிவல

என்னஜேனில்,

இவ்ோறு

ேருங்காலம்

என்பது ஒரு ேியப்புக்குரிய ஜசயல் அல்ல.
இவறயாற்றலில்
மனித

மனம்

சமுதாயத்

ேிவளயும்

சாதாரை

இவறநிவலவய

ஜதாடர்பினால்

நிகழச்சிவய.

அடிப்பவடயாகக்

குறிப்பிட்ட

உைர்தல்

ஏஜனனில்

ஜகாண்டது.

கருத்துக்களாகவும்

ஜசயலாகவும் அது மலர்ந்து ஜகாண்டிருக்கிறது.
இவ்ோறு

தூக்கம்,

கனவு,

ேருங்காலம்

உைர்தல்

என்ற

ேவககளிஜலல்லாம் இயங்கி ேருகின்ற மனத்திவனப் புலனுைர்வு
நிவலயான

மயக்க

நிவலயிவலவய

ஜசலுத்தித்

சந்தித்துக் ஜகாண்டிருப்பவத தேிர்க்க வேண்டும்.
அதற்கு

நல்ல

வதான்றுேித்துக்
நிவலயிவலவய

முவறயில்

பயிற்சிகள்

ஜகாள்ளாத,

நின்று,

ஜகாடுத்தால்

உைர்ச்சி

இவறநிவலயிவல

துன்பங்கவளச்

துன்பத்வதத்

ேயப்படாத
நின்று

ேிழிப்பு

இவறநிவல

உைர்வுஜபறும் ேவரயில் உயரும்.
மனம் என்ற ஒன்வற நாம் வேத்திருப்பதால்தான் நம்வம மனிதன்
என்று அவழக்கிவறாம்.
”மனநலம் மைணுயிர்க்கு ஆக்கம் இனநலம்
எல்லாப் புகழும் தரும்”

என்பது திருேள்ளுேர் ோக்கு.
சுோமி ேிவேகானந்தர் ”வமண்டு யுேர் வமன்டு” என்று சுருக்கமாக
ஜசால்ோர்.

மனவதக் கட்டுப்படுத்தி உறுதியான மன ஆற்றவல

ேளர்த்துக் ஜகாள்ள வேண்டும்.
மனம் பற்றி முதன் முதலில் ஆராய்ந்து அதன் சக்திவய உலகிற்கு
அளித்தேர்கள், கிழக்கில் வதான்றிய ரிைிகவள.
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வமற்கில்

வதான்றிய

சிக்மண்ட்

பிராய்டு

ஆழ்

மனதின்

அற்புதத்வத ேிஞ்ஞானப் பூர்ேமாக ேிளக்கினார்.
மனம் புலன் உணர்வினில் மயங்கிட மாறய ஆம்.
மனம் உயர் பவளியினில் மருவித் வதாய்ந்திட!
மனம் விரிந்து அறிபவனும் மாபதம் எய்திடும்!
மனம் அறிவாகிய மனிதனும் பதய்வவம.” (வவதாத்திரியாரின் ஞாக.பா.1175)

ஆனால்

கிழக்கில்

நிவலகவள

உதித்த

ேிஞ்ஞான

சூரியன்

வேதாத்திரிவயா

ஜமய்ஞ்ஞான

மனதின்

ேிளக்கங்களுடன்

மானுடத்திற்கு தந்துள்ளார்கள்.

துறணநின்ற நூல்கள்.
1. மனம்

- வவதாத்திரி மகரிசி

2. ஞானக்களஞ்சியம் – வவதாத்திரி மகரிசி
3. வவதாத்திரி மகரசியின் பபான்பமாழிகள்500 – அருள்நிதி
மன்னார்குடி பானுகுமார்
4. தினசரி தியானம் - அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
5. SIGMUND FREUD ULAPPAGUPPAAIVU ARIVIAL சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட்
உளப்பகுப்பாய்வு அறிவியல்-

:

தி. கு. இரவிச்சந்திரன்

6. சிக்மண்ட் பிராய்ட்: கனவுகளின் விளக்கம் -நாகூர் ரூமி
7. மனிதரின் ஆளுறமயும் சிக்மண்ட் பிராய்டும், கிரிதரன் வ.ந.

8. Studies on Hysteria (1895) by Sigmund Freud
9. Studies on Hysteria (1895) by Sigmund Freud
10.
The Psychopathology of Everyday Life (1901) by Sigmund
Freud
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