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���ைர
ம�த� த�ைன� தாேன ச��ப���� ெகா�வத� அ��பைட�� தா� எ�லா
��ேன�ற�க�� ந�ஒ��க�க�� அட�������றன எ�� க���ய�
���றா�. அவ�� இ�த எ�ைமயான, ேநரான,��ப�ற���ய அ��ைர
-ஆழமான ெம��ைர. உல�� ��ப�ைத� �ைற�பத��� த�ைன
ஒ���ப���� ெகா�வைத �ட� �ற�த வ� �ைடயா�. த�ைன ���ப����
ெகா�வைத �ட ெம�ய���� இ��� ெச��� ேந�வ� ேவ� �ைடயா�. த�
தவ�கைள� ����� ெகா�வைத �ட� தைலயாய� ப� எ��� �ைடயா�
,உய��த அ��ய� ��ஞான�� �ைடயா�. எவ� ஒ�வ� த�
��ற�,�ைற,தவ�கைள அ��� உண��� அவ�ைற ���� �ைறைய�
க���ெகா���றாேனா , உ�ள� மா���� ��தமாக இ��க ேவ��� எ��
��������றாேனா, அைலபா��� ெகா����காத சா�தமான மனைத,
ஆ��� ேநா�� கா�� அ�வான மனைத அைடய �ைன���றாேனா, அவ�
ம�தனா� ஏ�க ���� ஈ�பட���ய �க உ�னத�
ப���ஈ�ப������றா�. அத� �ைளவாக அவ� வா�� ேபர���
ேபரழ�� �ைற�� ஒ� ஒ���ட� �ள���.
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அ���ைர
டா�ட� . எ�.எ�.ைஹத� அ� D.P.E (USA)
உ�ைமயாள�
��எ� �ராவ�� & கா�ேகா
�ைவ�

டா�ட� . எ�.எ�.ைஹத� அ� D.P.E
(USA)
அ�� சேகாதர� அ�ணா�சல��� உ�ள������ வா�� �ைல� ப���
பா��ேத�.உ�ைம�� நா� எ�ப�எ�லா� க�ட�ப�� ��ேன� இ�த
இட���� வ�ேதேனா அைத எ�லா� இ�த ��� �� இ���றா� .
என� உ�ள��� இ��தைத� தா� சேகாதர� அ�ணாசல� ெத���� ெகா��
எ�� ��டாேரா எ�� ��� உ�ேள ���� ப��த �ற�தா� ெத��த�
இ�த �� அ�ஞ� ேஜ�� ஆல�� ஆ��ல �� .த��� அவ�
ெமா�ெபய��� இ���றா� எ�� !
��� இ���� த�ன���ைகைய ���� கா���றா�, ப�� �ைற ���தா�
மன� ேசா��� �டா��க� , ���ைற ேதா�� அைட�தா� எ��� ����
�ய�� ெச���க� , ஆ�ர� �ைற ேதா�� அைட�தா�� பரவா��ைல
உ�க� ந���ைகைய இழ�� �டா��க� எ�� எ�� உ�ளா� . இ� ஒ�
த�ன���ைக�� ஒ� �டா �ய�� மன� ம��� �டமாக இ��தா� எ�த
உலக�ைத�� ெவ�� �டலா� .நா� எ�ேலா���� அ��க� ெசா��� ஒேர
�சய� ஒ� ம�த� �ணா�� ேபானா� எ�றா� அவ��� எேதா ஒ���ன�
அ�� மா��� ெகா�����றா� .
ந�க� நாயக� (�கா� ஹ���–இ�னமா அஃமா�
����ய�)எ�ண�கைள� ெபா��ேத எ�லா� அைம�ற� எ��றா�.அ�தா�
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இ�த ��� அ��பைட த��வ�க� .
இ�த �ைல� ப���� ஒ�ெவா� வாசக�க�� க���பாக ெத���
ெகா���க� ஒ�ெவா� எ��தாள�� அவ�க� க�ற அ��கைள உ�க���
எ��� உைர�க அவ�க� எ�வள� க�ட�ப�� இைத �லாக ெகா�� வர
�ய�� ப��வா�க� எ�பைத நா�� ஒ� �லா��ய� எ��ற �ைற��
��� ெகா�ள ஆைச�ப��ேற�.
இ�த �ைல� ப��தவ�க� தய� ெச�� இ�த ��� ந�ல� இ��தா�
பாரா�� ���க� .தவ� இ��தா� க���பாக ெதாட�� ெகா�� அைத
அவ�ட� ���க�. இ�த எ��தாள�க� எ��பா��ப� அைத தா�. உ�க��
ந���� பாரா��� �ம�சன�� தா� அ�ணா�சல� ேபா�ற எ��தாள�க�
அ��த �ைல� த�வத�� பய�ப��.
இ�த �� �ல� சேகாதர��� ஒ� ந�ல ெபயைர ெப��� தர எ�லா� வ�ல
இைறவ�ட� �ரா����த வ�ண� �ைற� ெச��ேற�.
டா�ட� . எ�.எ�.ைஹத� அ� D.P.E (USA)

10

அ���ைர
க�ஞ� சா.சா��பா�சா
ெகௗரவ� தைலவ�,�ைவ� த�ேழாைச க�ஞ� ம�ற�.
ேமலாள�, அ� அ�தா த���ப�டைற , �ைவ�,
ைக�ேப�:99536903
அ�ஸலா� அைல��� (வர�…)
எ� தா� த�� உற�கேள , எ� வண�க� ஏ���.
ப��த��� �ைன� ெகா�� ந� வா�ேவா� சகம�த வா��� �ற�க வ�
சைம�� த�த ேஜ�� ஆல�(1864-1912 )அவ�கைள ேமைல நா�� அ�ஞ� எ��
ெசா�வைத �ட ம�த இன��� சார� எ�� ெசா�வ�� ெப�ைமயைட�ேற�.
ஆ��ல �த� �ைல அழ� த��� ெமா� ெபய��த எ� இ�ய ந�ப��
உட��றவா த���மான இ��� ஆ��ய� ேச.அ�ணா�சல� அவ�கைள
மனதார பாரா���ேற�.
ஓ� எ�ய ம�த� வ��வ�ட� ெச�� அவ� வா��� உய��ைல அைடய
வ�� ேக�டா�. வ��வ� அவைன அ�ேக���த �ள���� அைழ��� ெச��
அ����த தாமைர மல�கைள ஓர� உய���� ப�� ��னா�.அவ�அ�வா�
ெச�ய அ�மல�க� அவ� ைகேயா� வ�� ��டன. வ��வ� அவைன�
�ள�ைத ��� வ�� ப� அைழ�� நாைள ���� அேத �ள���� வ�மா�
��னா�.அத� �� அ�� ந�ல மைழ� ெப�� �ள����� �� வ��ேதா�ய�.
அ��த நா� அவ�க� �ள�ைத பா��த ேபா� அ�மல�க� �����தைத �ட�
பல அ� உய�����தன.
ெவ�ள� தைனய மல� ��ட� மா�த�த�
உ�ள� தைனய� உய��
என வ��வ� ��ய வா� ெமா�ைய ெசய� வ�வமா�க உ�க� ைக��
தவ��
“உ�ள�����ேத வா��” எ��� இ��� வ� ����ற�.
கட�த கால அ�ஞ�க� ம�த இன ��ேன�ற����� அவ� கா��
கன�க��� எ�லா� வ�கா��� �தமாக ,அவ� ெச��� வ��� வ��
தைட�க�கைள க�� �ழ�பாம� அவ�ைற� ப��க�களாக மா��வ� எ�ப�
எ�� �ள��� ெச���ளன�.
ந�ல ��தக�க� கன�கைள வள����.கன�க� எ�ண�கைள உ�டா���.
எ�ண�க� ெசய�கைள உ�வா��� எ�ற ��னா� ஜனா�ப� �� அ���
கலா�� ெபா� ெமா� இ�த� ��தக�ைத ப����ேபா� எ� �ைன���
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வ���ற�.
ம�த� :மன�, உட�, ���ைல�� தைலவ� (ேஜ�� ஆல� �த� ��-Man :
KING OF MIND,BODY AND CIRCUMSTANCE ) ,ம������� ெவ����மான
அ��தள� (ேஜ�� ஆல� �த� ��-FOUNDATION STONES TO HAPPINESS
AND SUCCESS )எ�ற வ�ைச�� வ���ள உ�ள�����ேத வா�� (ேஜ��
ஆல� �த� ��-OUT FROM THE HEART ) உ�க� உ�ள�ைத ஆ��
எ�� ந���ேற�.
வா��� எ�லா �டய�க���� ஆதார� உ�ள��� க��லேம. மன��� ஒ�
க� உ��.அ�த க�ைண ���ெச�லாம� இதய�ைத ��ைம� ப���
மன�க� வ� நட�தா� வா�� ஒ�கரமா��.உய�ய வா��
எ�ப�எ�ண�,ெசா�,ெசய�� உய��� �ள��வதா�� எ��றா� ேஜ��
ஆல�.
இ��லச�ய� ேச.அ�ணா�சல� இ��� பல ��கைள த��� ெமா�ெபய��க
வா��� எ�லா� வ�ல இைறவைன �க��� வா���ைரைய �ைற� ெச��ேற�.
ந��,வண�க�.
க�ஞ� சா.சா��பா�சா
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ந���ைர
வா��� ந� ஒ��க ெந�கைள� ேபா���� �ற ெமா� ��க� த��� ெமா�
ெபய��க� பட ேவ��� எ��� த�யாத ஆ�வ�ேதா� ஊ�க��, ஆதர��
இ�த� ��தக���� வா���ைர�� அ����ள �ைவ� த�ேழாைச�� ெகௗரவ�
தைலவ� சா���� அ�ண� சா��பா�சா அவ�க����,வ�தவ�கைள
வரேவ��� �ைவ� த�ேழாைசைய இ�ய ���பமாக வ�நட��� தைலவ�
�ைனவ� அ�ண� �மா� அவ�க����,த� இைடயறாத ப�க����
ெபா���க���� இைடேய இ�த� ��தக�ைத ப��� த� க��ைத��
பாரா��� அ��� �ைவ� த�ேழாைச�� சா��� �ைன�� ப��� வழ��ய
�ைவ� த�ேழாைச�� �த�ைம ெகாைடயாள��, உைழ��� �கரமாக �ள��
வைள��டா த�ழ�க��� ெப�ைம ேச���� ��எ� �ராவ�� & கா�ேகா
ெதா�� அ�ப� டா�ட�. எ�.எ�.ைஹத� அ� சா� அவ�க���� எ�
ெந�சா��த ந��கைள �த�� ெத����� ெகா��ேற�.
த�ேழாைசைய ேச��த அ�பான எ�லா உ�ள�க���� , �ைவ��� மல��த
�க�க���� ,இ�� நா� ச���� பழ���ள எ�லா இ�ய ந�ப�க����
எ� இதய� �ைற�த ந��கைள�� ந�வா����கைள��
ெத�����ெகா��ேற�.
த�க�ைடய ெந��க�யான க�� �ைற அ�வலக ப�க��� ந��� எ�த
எ��பா������ த�ைழ அ��த �ைல�� எ���� ெச�� �ட ேவ���
எ�ற கனைவ நனவா�� கால� ேபா��� த��� ப� ெச���ள FTEbooks
������ அத� தைலவ� ��.��வாச� அவ�க���� எ�ேலா�� சா���
ந��ைய ெத����ேற�.
ஆ��ல ��தக இைணய� தள� ஒ��� ஓர��� இ��த எ� �த�
ெமா�ெபய��� �ைல� க�� எ�ைன ெதாட��ெகா�� FTEbooks� இ�த�
��தக�க� இட� ெப�வத�� காரணமாக இ��த ��.அ�வ� அவ�க���� ,
�� அ�ைட� பட�ைத அழ�ற வ�வைம��� ��.மேனா� அவ�க����
ந��ைய� ெத����� ெகா��ேற�. http://wk.w3tamil.com/ ,��ச�கார� ஆ�ய
இ� �ைல��லா த�� ெம�ெபா��கைள ப�� அ����� க���� த���
த�ட�� ெச�வ�, எ�����ைழ ����வ� ேபா�றைவ க�னம�ல எ��
ேநர�ைத பாராம� �ள��ய அ�வ��� ���� ந��ைய� ���
ெகா��ேற�.
எ�ேலா���� இைறவ� அ�� �ைட�க ேவ��� ெகா��ேற�. ந��.
அ��ட�
ேச.அ�ணா�சல�
ெச�ைன
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�� �� ப�க���
உ�ள�����ேத வா��
ேச.அ�ணா�சல�
arun2010g@gmail.com
���� ஆ�க�
ேச.அ�ணா�சல�
அ�ைட வ�ைம��
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socrates1857@gmail.com
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GNUஅ�வ�

15

gnuanwar@gmail.com
ெவ���

16

1

உ�ள�� வா���

உ�ள�� வா���
மன� ேபாலேவ வா��. உ�ள��� இ��பைவகேள இைட�டாம� ெதாட���
ெவ�ப���றன. உ�ள��� ��ெகா�� ெவ��படாம� இ��ப� எ��
எ����ைல. எைவேய�� மைற�� இ��தா� அ� ஒ� கால���� ம��ேம.
அ� ��� அ�ல� க��� இ���� ெவ�வ�� ���. �ைத, மர�, மல�, க�
எ��� நா�� �ைலகேள இய�ைக�� ��யா��. ஒ�வன� உ�ள���
இ��ேத அவன� வா�� �ற�ப���ற�. அவன� எ�ண�க� ெசய�களாக
மல���றன. அ�த� ெசய�க�� �ைளேவ அவன� �ணமாக, ��யாக
மா��ற�.
வா�� எ�ெபா��� உ�ள��� இ��ேத மல��� ெவ��ப���ற�. உ�ள���
ேவ������த �ைலெப����த எ�ண�கேள வா��ைதகளாக, ெசய�களாக,
சாதைனகளாக உ�மா���றன.
மைற�� இ���� �� ஊ��� வா�லாகேவ �� �ர���ற�. அ� ேபால
ம�த�� வா��� அவன� உ�ள��� ஆழ��� இ��ேத ெதாட���ற�.
இ�வைர அவ� வா��� �ைல�� அவ� ெச���ள ெசய�க�� அ����ேத
ேதா����ளன. இ� அவ� வா��� ெச�ய�ேபா�� ெசய�க�� அ����ேத
�ற�� தவ��� எழ�ேபா��றன.
�யர�-ம����, ��ப�-இ�ப�, ந��க�-ந���ைக, கா���ண���- அ��,
ெவ���- ����, அ�யாைம-ெம�ய�� இைவ எ�லா� ேவ� எ��� இ�ைல.
மன�ேலேய இ����றன. அைவ எ�லா� ���க ���க மன�ைலகேள.
ம�தன� உ�ள கத�க�� சா� அவ� ஒ�வ�ட� ம��ேம
ெகா��க�ப���ள�. த� மனைத� கவ��� ெகா��� ெபா���� அவ�
உைடயேத. ேதா�� ேநர��� �க�டமாக, ெவ�� ேநர��� அரணாக �ள���
அவன� உ�ள��� ஒேர பா�காவல� அவ� ஒ�வ� ம��ேம.
அவ� உ�ள��� கவன�ட�, அ�கைற�ட� ெசய�படலா� அ�ல� கவன���
அ�கைற��� ெசய�படலா�. அவ� உ�ள�ைத கவன�ட� பா�கா��
ைவ��� ெகா�ளலா�, தள���� த�ைன ப�ேசா��தவா� மன�ைத
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��த�ப��� ெகா�ளலா�. �ய எ�ண�க� த��� �காம� த����
ெகா�ளலா�. இ�ேவ ேப��ப���கான ேபரான�த���கான வ�யா��.இத��
மாறாக� த� உ�ள�ைத ���ப��� ெகா�ள ேவ��ய த� வா���
தைலயாய ப�ைய மற�� க���பா��� கவன��� வாழலா�. அ� த�ைன�
தாேன ஏமா��� ெகா��� ��ப�ைத வரவைழ��� ெகா��� வ�யா��.
எனேவ மன����ேத வா�� �ற�ப���ற� எ�� ம�த� உண����
ெகா�ள���. ேபரான�த���கான ேப��ப����கான, ேபரைம��கான,
ேபரர���கான வ� அவ��� எ�ேபா�� �ற�த வ�ணேம உ�ள�. த�
மனைத ஆ�� �ற� த��ட� உ��; , த� ���ேகா��� ஏ�றவா� அைத
வ�வைம��� ெகா�ளலா� எ�� அவ� ெம�ல� க�ட�வா�. ��� தா�
ெச�ல ேவ��ய பாைதைய வ�ைமயாக உ��யாக� ேத��ெத��பா�. அ�த�
பாைத�� அவன� எ�ண�க�� ெசய�க�� ஒ�றாக இைச�� அ��த�க�
�க��. அவன� வா��- ேபரழ� �ைற�ததாக ,��தமானதாக, ெத��கமாக�
ேதா���. ��ய �ைர�� பாவ�கைள�� ��ற�கைள�� �ழ�ப�கைள��
��ப�கைள�� ேவதைனகைள�� கைள�� ��வா�.த� உ�ள�கத�கைள
க� இைம� ெபா��� காவ� கா��� ெகா�� இ��பவ� ப������
��ப��, ேபரான�த����� ேபரைம���� �க அ��� ெச�� இ��பா�.
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2.மன�� த�ைம�� இய��� ஆ�ற��
வா�ைவ ஆ��ைவ�ப� மனேம. ���ைலகைள உ�வா��வ�� வ�வைம���
ெகா�வ�� மன� தா�. அத� பலைன அ�ப��ப�� மன� தா�. அ� த�
உ�ேள மாையைய ேதா������ ெகா��� ஆ�ற��
ெகா���ள�.உ�ைமைய உ�ளவா� உண�� ஆ�ற�� ெகா���ள�. ��
எ��� ஆைடைய ெந�ய���ய ம��க ��யாத ெநசவா� மன� தா�. அ�த
�� எ��� ஆைட�� �ல�ெபா�ளான ஒ�ெவா� ��� ஒ�ெவா�
எ�ணமா��.த������ �ற�ப�� �� ����� ெந���� இைழேயா�
��ைழகளா� ஆைடயாக மா�வ� ேபால உ�ள��� இைழேயா��
எ�ண�க���� ந�ெசய�க�� �யெசய�க�� �ற���றன.
ந�ெசய�க��,�யெசய�க�� ��� வ�வேம ஒ�வன� �ணமா��.
மனமான� தா� உ�வா��ய ஆைடைய� தாேன அ��� ெகா��ற�.
ம�த� மன� வச�ப�டவ�, அ�த மன�டேமா அள�ட ��யாத அள���
ஆ�ற� �ைற�� இ����ற�. அ� ேத��� எ���� ெசய�ப�வத��
ஒ�வைரயைற��� வா���க� வழ�க�ப���ளன. ம�த�
அ�பவ��� வா�லாக� பல பாட�கைள� க��� ெகா��றா�. அத� பயனாக
ேவ��யவ�ைற ெம�ேம�� ஆ��� அ�ப��கலா� அ�ல�
ேவ�டாதவ�ைற� ைக����டலா�. அவ� எ�த இட���� எ�த
ச���யா�� க�ட�ப�� இ��க��ைல. மாறாக அவ� த�ைன� தாேன பல
இட�க�� �ைண�� ெகா�� உ�ளா�.�ைண��� ெகா��� ஆ�ற�
ெப���ளதா� ேவ��� ெபா�� த�ைன தாேன ������ ெகா�ள
ேவ��ய ெபா���� அவ�ைடயேத.
ம�தனா� ெவ� ���த �ல��ைன�� �ட� �ழாக நட�� ெகா�ள ����
அ�ல� மன மாச�றவனாக�� வாழ ����. அ�யாைம��� வாழ ����
அ�ல� சா�ேறானாக�� வாழ����. ��டாளாக�� வா���ெகா�ளலா�
அ�ல� ���சா�யாக�� வா��� ெகா�ளலா�. அவ� எைத� ேத���
எ��தாேனா அைதேய அவ� வா��றா�. இைடயறா� ெதாட��த ெசய�க��
�ைளவாக� பழ�க�க� அவ�� உ�வா��றன. அ�வா� உ�வா���
ெகா���ள அவ�, �ய�� ெச�தா� அ�பழ�க�க����� ���ப��
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ெகா�ள�� ����.
த�ைன� ��� மாய� ேதா�ற�கைள உ�வா��� ெகா�� உ�ைமைய�
ெதாைல�� �டலா�. அ�த மாய� ேதா�ற�க� ஒ�ெவா�ைற�� �ல��
உ�ைம�� ெவ��ச�ைத ���� காணலா�. அவ� சா��பத�� எ�ைல
எ��� வைரய��க� பட��ைல.அவ� மனைத ஆ�வத�� ���த��ர��
அவ�ட� வழ�க�ப���ள�.
மன�� இய�ைக� த�ைமேய தா� �ைல ெகா�ள ேவ��ய தள�ைத (த�
�ைலைய) தாேன ��ண���� ெகா�வ�� தாேன உ�வா��� ெகா�வ��
தா�. ��ப எ�ண�க�� ���� த��� உழ�றா�� இ�ப எ�ண�க��
�றக��� பற�தா�� தா� அ�ப���� ெகா����பைத ேத���
எ��த� அ�ேவ தா�.த��ைடய �ைலைய� ச� ெச�� ெகா��� வ�ைம��,
ைக �டேவ��ய �ைலைய உத�� த��� ஆ�ற�� ெகா���ள�. தா�
ேத��� எ��தத� காரணமாக தன��� ெதாட��� �க�� அ�பவ�க� த�த
ப���ைனயா� த� வ�ைமைய�� ஆ�றைல�� பய�ப���ய வ�ணேம
உ�ள�.
�ண�ைத /வா�ைவ ஒ� ���� ெதாைக எ�� ெகா�டா� அ�த� ����
ெதாைக உ�வாக� காரணமான ஒ�ெவா� எ��� உ�ள��� எ��ய
எ�ண�கேள. �ய���� மன���ைய�� ேம�ெகா�டா� த��ைடய
எ�ண�க�� த�ைமைய அவனா� மா��� ெகா�ள இய��.
�யபழ�க�க�� ��ைய� தள��த ��யாம� அ�ைமவய�ப�� வா�வ�,
பல�ணமாக வா�வ� ,பாவ��ைமக�ட� வா�வ� எ��� இைவ எ�லா�
ஒ�வன� மன�� எ�ண�களா� உ�வானைவேய. அவ�ைற அவ� மன��
எ�ண�களா� ம��ேம அ��க�� மா�ற�� ����.அைவ மன�� தா� ��
ெகா���ளன. ேவ� எ��� இ�ைல. �ற�ெபா��க�� ெதாட�பா� தா�
அைவ �க��தா�� அ�த மன��� பல�ணேம அத��� காரண�.அ�த�
�ற�ெபா��க�� பல� அ�ல.
உ�ள��� �ைல தா� ெவ�����ைல�� எ�ேபா�� காரணமா��. ெவ��
���ைல உ�ள��� �ைல�� ஒ�ேபா�� காரணமாகா�. �ற�ெபா��க�னா�
உ�டா�� ���த��� அ�த� ெபா��� ேம� மன� ெகா�ட இ�ைசேய
காரணமா��. ��ப����� ��க����� �ட �ற�ெபா��க�� �றச�பவ�க��
காரணம�ல.ஒ��கம�ற மன��� மனபா�ைவேயா� அ�த� �ற�ெபா��கைள��
�ற�ச�பவ�கைள�� கா�� �தேம காரணமா��.
மாச�ற த�ைமைய கைட����� ஞான� எ��� அரணா� பா�கா�க�ப��
மனமான�, ெப�� ��ப�ைத ��க�ைத வரவைழ��� த�� எ�லா வைக
இ�ைசகைள�� ேபராைசகைள�� த�����ற�. ெம�ய�ைவ ��ம�ைய�
ெப���ற�.
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ம�றவ�கைள� �யவ�க� எ�� க���ப�, �ற����ைலகேள ��ப�����
காரண� எ�� ���வ� எ�பைவ எ�லா� உல�� பார�ைத, ெகா�த��ைப�
�ைற�க��ைல, மாறாக அ�க�ப�����றன. ெவ�����ைல எ�ப�
உ�ள��� உ�ள ெபா��� �ழ� ��பேம, உ�ள� ����� �ைள�னா�
உ�வானைவேய. உ�ள� மன மா��� இ����ேபா� கா�� அைன���
கள�க��� கா�� அ����ற�.
வள����� வா��� எ�ேபா�� உ�இ��ேத ெவ��� �ற�ப���றன.
தள����� இற��� எ�ேபா�� ெவ����� உ�ேள ����றன. இ�
இய�ைக ��யா��. எ�லா� ப�ணாம வள����� உ�இ��ேத ெவ��ப��
இ����றன. எ�லா மா�ற�க�� ச��பா��� ெகா�வ�� �த�� உ�ேள
தா� நைடெபற ேவ���. எவ� ஒ�வ� ெவ��� இ���� �ற�ட�
ேபா���� ேபாரா�ட�மாக இ��பைத ���� த���ேள இ����
ச��ைய�� ஆ�றைல�� த�ைன உய��ைல�� மா���ெகா�ள� �����
ஊ���ெகா�ள மனைத ப�ப���� ெகா�ள �ண��கா வ�ண�
பய�ப���� ெகா��றாேனா அவ� த�ைன பா�கா��� ெகா��றா�.த�
மனைத� தட� �ரளாம� இண�கமாக ைவ������ ேபா� �றைர அ�ேபா��
க�ேவா�� வ�நட�� த�ைன� ேபாலேவ �றைர�� உய��ைல�� அைழ���
ெச��றா�.
�றைர த�வய�ப��� ெகா�வதா�� �ற� �� ஆ��க� ெச���வதா��
ஒ�வ� ேப��ப�ைத�� ��ம�ைய�� அைடய��யா�. த� ��� த� மன��
��� ஆ��க� ெச��� �யெந��� கா�ப�யாம� அறெந�
பாைத��உ��யாக� ெச�வதாேலேய ��ம�ைய�� ேப��ப�ைத�� அைடய
����.
ஒ� ம�தன� வா��ைக அவன� உ�ள������� மன�����ேம ஆர�ப�
ஆ��ற�. அவ� தன� எ�ண�க�,ெசய�க� எ��� �ல�ெபா��களாேலேய
த� மனைத உ�வா����ளா�. அ�த மனைத� த��ைடய எ�ண�க��
த�ைமயா� தா� ����ய வ�ண� வ�� அைம��� ெகா�ள����. அ�
எ�வா� நைடெப��எ�ப� அ��த ப���� �ள�க�ப���ள�
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ஒ�ெவா� மன�ைல�� எ�ண�க�� ெதாட���யா� �ைள�த
பழ�கேம.��க�-ம����, ேகாப�-அைம�,இ�க� ப��� ெகா��� ெபா�ளாைச
–தாராள உ�ள� இைவ எ�லா� மன�ைலகேள. ����, ெதாட��� பழ�ய
காரண�தா� அைவ ஒ�வன� �ண�களா� இ���� இய�பாகேவ
மா���டன. ெதாட��� எ�ண�ப�� எ�ணமான� ஒ�வன� �ைல�ெப�ற
பழ�கமாகேவ மா� ��� அ� ேபா�ற �ைல� ெப�ற பழ�க�க�����
அவன� வா�� ெவ��ப���ற�.
தன��� ���ப����ப ஏ�ப�� அ�பவ�க����� பாட�கைள க���
ெகா�வ� தா� மன�� இய��.ெதாட�க��� �ைன��� பா��பத�� �ட�
க�னமாக ேதா��� �ல எ�ண�க�, ப��ப�யாக� ெதாட��த
ப����னா�� �ய���னா�� பழ�கமா� இய�ைக� த�ைமயாகேவ
ஆ�����றன.
ஒ� ெதா�ைல� க��� ெகா�ள� ெதாட��� ஆர�ப� க�ட��� உ�ள ஒ�
இைளஞ� அ�த� ெதா�����ய க��கைள எ�வா� ச�யாக �����
ெகா�ள ேவ��� ைகயாள ேவ��� எ�� �ட ெத�����க வா���இ�ைல
எ��� ேபா� அைத எ�வா� ச�யாக பய�ப��த ேவ��� எ�பைத அவ�
அ�����க ��யா�. ஆனா� ெதாட��த ப����னா�� �டா�ய��யா��
அ�த� க��கைள �க��லபமாக ��ைமயாக� ைகயா�� �றைமைய�
பய�ப���� ஆ�றைல� ெப�����றா�. அைத� ேபாலேவ ஒ� மன�ைல
எ�ப� ஆர�ப��� க�பைன�� எ�டாத �ர��� இ����. ஆனா� தளராத
மன���ேயா� ேம�ெகா��� ப���யா���ய��யா�� எ���
எ�ண�களா�� �ைறேவ��� ெசய�களா�� எ�டா� உயர��� இ��த அ�த
மன�ைல ெம�ல உ����� ஒ�� அற� கல�� இய�ைகயாகேவ மல��
த�ைமைய ெப�����ற�.
த� மன�ைலைய�� பழ�க�கைள�� – உ�வா��� ெகா�வ��� �����
ெகா�வ��� ���� ��தாகஒ�ைற உ�வா��� ெகா�வ��� ஆ�ய இ�த
மன�� ஆ�ற�ேலேய ம�த�� ��ப����கான ���� ����அட��
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இ����றன.
த�ைன� தாேன அட�� ஆ�பவ�, ம�றைவ த�ைன அட�� ஆள ��யாத
வ�ைய அ��� ெகா��றா�.�யபழ�க�கைள உ�வா��� ெகா�ள ம�த�ட�
எ�வள��� எ�வள� ஆ�ற� வழ�க�ப���ளேதா அேத அள�ஆ�ற� ந�ைம
த�� பழ�க�கைள�� உ�வா��� ெகா�ள�� வழ�க�ப���ள�. இ�ெபா��
ஏ�ப�� ச�ேதக�கைள� ����� ெகா�ள ஆ��� உண��� கவ��� ப����
ெச�ல ேவ��ய க�ட�ைத அைட��உ�ேளா�.
ச�யான ஒ�ைற� ெச�வ� தா� க�ன�, தவறான ஒ�ைற எ�தாக�
ெச���டலா�, ��த� ெசய�கைள ெச�வ�தா� க�ன� ,பாவ� ெசய�கைள
எ��� ெச���டலா� எ�� உலக� ��வ�ேம ெபா�வாக�
�ற�ப��ற�.எ�� ைவ�க�ப���ள உ�ைமைய� ேபா� �ள���ற�.
�யெசய�க�� ��ப�ைத �ைள���� ெசய�க�� ெச�வத��
எ�தானைவேய. ஆனா� ந�ெசய�கைள�� பயன��க ��ய ெசய�கைள��
ெச�வத��� தா� வ�ைய�� பார�ைத�� ஏ��� ெகா�ளேவ���
எ��ஏேதா ஒ� சாதாரண ஆசா� அ�ல ��தேர ������றா�.
ம�த��ல�ைத� ெபா��த வைர�� இ� உ�ைமதா� எ�றா��, எ�த
வைக�� உ�ைம எ�றா� அ�த அ�பவ� கட�� ேபா�� வைர��
உ�ைமதா�, ஒ� �����ட வள��� ஏ�ப�� வைர�� உ�ைமதா�. ந�ைம
ெச�வ� க�ன� �ைம ெச�வ� எ�� எ�ப� ஒ� அ���லாத �ர�தர
உ�ைம அ�ல. ம�க���� �ைமைய எ�தாக� ெச�வத�� காரண�
அ�யாைம��, ெபா��க�� இய�ைப��, வா��� அ��த�ைத�� சார�ைத��
உண����ெகா�ளாத�ேம காரணமா��.
ஒ� �ழ�ைத எ�த� பழ�� ேபா� த��ைடய ேபனாைவேயா ெப��ைலேயா
எ�வா� ���� ெகா�ள��டாேதாஅ�வா� அழகாக ����� ெகா���.
எ����கைள�� அத� வ�வ��� இ�லாம� எ���, ச�யான �ைற��
ேபனாைவ ����� ச�யான �ைற�� எ����கைள எ��வத�� அ�த�
�ழ�ைத�� �க�� வ���� �ட���.எ��� எ��� கைலைய அ�யாத
�ழ�ைத�� ��ப� அ�. �ன�� எ�� பழகபழக அ�த� ��ப� அைத
������ ���. ��� ேபனாைவ ச�யாக� ����� ெகா�வ��, ச�யான
வ�வ��� எ��வ�� எ�தா����.ேபனாைவ� தவறாக �����ெகா�வ��
தவறான வ�வ��� எ��வ�� ேதைவய�ற� தா� எ�றா�� �ட அ�த�
தவைற ெச�வ�� க�னமா����.
வா��� ���யமான �ஷய�க�� மன�� ெகா�ள ேவ��ய ���யமான
�ஷய�க�� இேத� ேபா�� தா�,ஒ�ைற� ச�யாக ெச�வத��� ப�����
���ண����ட� ெதாட�� �ய���� ேதைவ. ஆனா� இ���� ஒ� க�ட�
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வ�� ���. அ�ெபா�� தவறாக எ��வ�� தவறாக ெச�வ��
க�னமா����. அ�வா� அைத�ெச�வ� ேதைவய�ற�� �ட.
ைக�ைன� கைலஞ�க� த�க�� ெதா�ைல �ன�� பழ�வதா� அ�� ேத���
ெப�வ� ேபால எவ�� ந�ைமயானைத� �ன�� கைட����� அ�� ேத���
ெபறலா�. அ� ���க���க ந�ைமயான பழ�க�கைள�� எ�ண�கைள��
உ�வா��� ெகா�வ�ேலேய அட�� இ���ற�. எவ�
ஒ�வ��� ந�எ�ண�க� எ�தாக�� இய�பாக�ேம ஆ����றேதா �ய
எ�ண�க�� �யவ�ைற� ��வ�� க�னமா� ���றேதா அவ� உய��த
ந�ஒ��க�ைத ��ைமயான ஆ�மஅ�ைவ ெப�� �ள���றா�.
ம�த�க���� தவ�கைள�� பாவ�கைள�� ெச�வத�� எ�தாக இ��பத���
காரண� அவ�க� ���ப����ப ெதாட��� ெச�த �யபழ�க�க�� எ��ய
�யஎ�ண�க�ேம காரணமா��. ஒ� ��ட���� ���வத�� ச�த��ப��
���ைலக�� சாதகமாக இ���� ேபா� ����� ஈ�படாம� த�ைன�
த�கா��� ெகா�வ� �க�� க�னமானதா� இ����. அத��� காரண� அவ�
பலகால� ேபராைச எ�ண�க�ட�� அபக���� ெகா��� த�ைம�ட�
வா����ள� தா�.
ஆனா� ஒ� ேந�ைமயான ம�த��� அ� ேபா�ற ���ைல�� எ��தமான
ச�சலேமா �ழ�பேமா ���� ஏ�படா�, அத��� காரண� அவ� ெந��கால�
ேந�ைமயான எ�ண�க�டேன வா����ள� தா�. அவன� ஆ�மஅ���
ெவ��ச�தா� ���� ெசயலான� எ�வள�� தவறான�, ���தரமான�,���
�ைள��ப� எ��உண��� ���� அள���� �ட “����” ேபா�ற
எ�ண�க� த��� �காதவா� பா���� ெகா��றா�.
��ய ெசய�க� உதாரணமாக� ��� கா�ட�படாம� “����” எ�ற �க�
ெப�� ��ற� இ�� உதாரணமாக ����கா�ட�ப���ளத��� காரண�,
உ�வா��� ெகா�ட பழ�க�க�� வ�ைமைய� ��ைய உண���வத�காக�
தா�. ந�ெலா��கேமா �ெயா��கேமா இர��� ஒேர �தமாக� தா� ப��
ப�யாக வள���றன.
ேகாப�� ெபா�ைம��ைம�� ஆ�ர�கண�கானவ�க��� எ�தாக��
இய�ைகயாக�� வ�வத��� காரண� ெதாட��� ேகாபமான ெபா�ைமைய
இழ�க� ����� எ�ண�க�� உழ�வ�� ெசய�கைள ெச�வ�ேம காரண�
ஆ��. ஒ�ெவா� ேகாபமான ெசயலா�� ெபா�ைமைய இழ��� ெசயலா��
அ�த� பழ�க� ேம��ஆழமாக ேவ��� இ�க� ப�� த���ைய
உ���ப���� ெகா���ற�.
சா�த�� ெபா�ைம�� இேத� ேபா�� பழ�கமாகலா�, சா�த��
ெபா�ைம�மான எ�ண�கைள �த���ய���� உ��யாக� ப�� ����
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ெதாட��� அேத �த எ�ண�க�� ��� வா��� வ�தா� ஒ� க�ட���
�ய�� ெச�� ெபா�ைமைய�� சா�த�ைத�� கைட� ���க ேவ��� எ���
�ைலைய� கட�� அைவ இய�ைக �ணமாகேவ மா����. ேகாப��
ெபா�ைம��ைம�� அ�ேயா� �ல� ���. இேத �த���தா� ஒ�ெவா�
�யஎ�ண�ைத�� மன������ �ல�க ����. ஒ�ெவா� உ�ைம அ�லாத
ெசயைல�� அ��க����. ஒ�ெவா� பாவ������� �ள ����.
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4

ெசய�க�னா� �ைள�த அ�பவ அ��

4) ெசய�க�னா� �ைள�த அ�பவ அ��
த��ைடய �� வா��� த� மன����ேத ேதா�� �ற�ப��ற� எ��
ம�த� உண��� ெகா�ள���. அ�த மனமான� பழ�க�க�� ����
ெசய�பா� தா�. அ�த� பழ�க�கைள ெபா�ைம�ட� �ய�� ெச�� எ�த
அள��� ேவ��மானா�� மா��� ெகா�ள ����. த� மன�� �� ஆ��க�
ெச��த ����, ஆள����,க���ப��த ���� எ�� அவ� உண���
ெகா�ள���. இ�வா� உண�� அ�த� கனேம த�ைன� ������த அ�ைம
�ல�ைக� �ற��� �ற�ேகாைல அவ� ெப�� ���றா�.
வா��� ��ப�க����� ��ப�வ� எ�ப� (அ� மன�� �������
��ப�வ�) உ� இ��� ப��ப�யாக வள��� ெவ�ேய வர ேவ��ய
ஒ�றா��. ெவ�ேய ��ெர�� �க�� ஒ��னா� வா��� ��ப�கைள
�ைட�� எ��� �ட��யா�. ஒ�ெவா� நா�� ஒ�ெவா� ம�� ெபா���
கள�கம�ற எ�ண�கைளேய மன� எ��மா� கவ��� ெகா�ளேவ���.
உண��� ேவக��� தவ� இைழ��� ���ைலக�� எ�லா� ப��
��� ச�யான மன�ைலைய� ைக� ெகா�ள ேவ���. உய��த வா�ைவ வாழ
����பவ�- ப���� �ைலைய ெபா�ைமயாக வ���� ��� ேபா�� த�
ஒ�� ெமா�த மனைத�� கவ��� ெம�ல ெம�ல ெச���யாவாேர
இ��க���- த��ைடய இல��ய ��த கன� அவ������ அவ���
ெவ��ப�� .
உய��த �கர�ைத ேநா�� பயண�ைத ெதாட��� ெபா�� �லபமான ����
ப�க�� இ��� ெதாட��வேத பா�கா�பான� ஆ��. அ�த� ����
ப�கைள� கட�த �� அ��த �ைல, அத�� அ��த �ைல எ�� ெச�ல
ேவ���. ப��ப�யான வள���, ��ேன�ற� ஆ�யவ�ேறா� �டேவ �க��
உ��ைல மா�ற�, உ��ைல மல�த� எ�பேத இய�ைக ��யா��. இ�த
இய�ைக �� வா��� எ�லா �ைலக���� ெபா����. ம�த��
சாதைனக�� எ�லா� இ�த இய�ைக �� ெசய�ப�வைத உண���� ெகா�ள
����. இ�த இய�ைக �� எ�ேக �ற�ப��றேதா அ�ேக ேதா��
ஆர�பமா����.
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க��ைய� க��� ேபா�, ஒ� ெதா�ைல� பழ�� ேபா�, ஒ� �யாபார�ைத
நட��� ேபா� இ�த ��ைய ��வ�மாக ம��� எ�ேலா��
��ப���றா�க�. ஆனா� அறெந�கைள, ச��ய�ைத,வா���
ந�ெலா��க�ைத, ந�ல�ைவ க��� ெகா�ள எ��� ேபா� ஏற��ைறய
எ�ேலாரா�ேம இ�த �� ம��க�படாம� �ற�ப��ற�. எனேவ தா� ச��ய�,
த�ம�, �ைறவ�ற வா�� ேபா�றைவக� எ�லா� கைட����பவ�க�
இ�லாம�, த�க�ைடயதா��� ெகா�ள ����வா�க� இ�லாம�, கா�பத��
அ�தாக இ����ற�.
சா��ர�கைள� ப��ப�, மத� சட��கைள ��ப��வ�, த��வ�கைள
ஆரா�வ� ஆ�யைவ தா� உய�யவா��-இவ�ைற� ெதாட���
��ப��வதாேலேய ஆ��க அ�ைவ� ெபற���� எ��� ஒ� தவறான க���
ெபா�வாக �ல��ற�. உய�ய வா�� எ�ப� எ�ண�, ெசா�, ெசய�
ஆ�யவ��� உய��� �ள��வதா��. ஆ�ம அ�� �ரப�ச� எ���,
ம�த������ �ைற�� �ட���ற�. அ�த ஆ�ம அ�ைவ ஒ�வ�
ெபறேவ��மானா� ��டெந�ய ஒ��க�ைறக��, ச��ய�ைத
–உ�ைமைய� ேத�வ�� , ேத�யைத நைட�ைற� ப���வ��
ஈ�படேவ���.
எ�யைவகைள,��யைவகைள ��ைமயாக� ெத�வாக ெத��� ெகா�வ��
���� ெகா�வ�� தா� வ�யைவகைள,ெப�யைவகைள அ��� ெகா�ள வ�.
ஒ�ைற� ப��� ெச�வேத அைத� ப��ய அ���� ��ைதயப�.
ப����ட ஆ��ய� த� மாணவ�க��� எ��த உட� க�த�ய��
���ர�கைளேயா சார�ைதேயா ேகா�பா�கைளேயா க��� த�வ� இ�ைல.
அ�வா� க��� த�வ� �ணான�, அ� க���ெகா��� ஆ�வ�ைதேய
�தற������ எ�� அவ���� ெத���. �த�� எ�ய, �லபமான
கண��கைள அவ�க�ட� �ள�� அத� �ைடைய அவ�கேள க�� அ���ப�
ெச�வா�. தவ�கைள ெச�� ெச�� பா��� ����டாம� ���� �ய��
அத� �ைடைய� க�� அ�வ�� அவ�க� ெவ�� ெபற, அைத �ட�
க�னமான கண�ைக இ��� ஒ�� இ��� ஒ�� எ��அவ�க���
வழ��வா�. பலவ�ட ப������
பய�பா����� ��ேப அ�
ெசய�ப�வத� அ��பைடைய��, ேகா�பா�கைள�� சார�ைத�� �ள�க�
அ��பா�.
ஒ� ெதா�ைல� க�� ெகா�வ�� ,உதாரண���� இய��ர�கைள� ப��
பா���� ெம�கா�� ெதா��, அ�த ��வ�ட� இய��ர�க� எ�த
அ��பைட�� இய���ற� எ�� க�� ெகா��க�ப�வ� இ�ைல. ��ய க��
அவ� ைக�� தர�ப�� அைத� பய�ப���� �ைற அவ�ட� க��
தர�ப��ற�. ��� அவேன �ய�� பா��� பழ��ெகா�ள��� எ�� ���
�ட�ப���றா�. அவ� க��கைள தவ��� ைகயாள ெதாட��ய�ட�,
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ேம�� ேம�� க�னமான ப�க� அவ��� வழ�க�ப���றன. இ�வா� பல
வ�ட� ப����� த�ைன� தயா� ப����ெகா�ட ��ேப இய��ர�க�
ெசய�ப���ற �த�ைத ,��ன� காரண�கைள அவனா� அ����
ெகா�ள����.
ச�யாக ��வ��க�ப�� ���� �ழ�ைத��, எ�லா� ���ைல��� அ�
ஒ��கமாக நட��� ெகா�ளேவ��� எ�� க��� தர�ப��ற�. அ�த�
�ழ�ைத�ட� ஏ� அ�வா� நட��� ெகா�ள ேவ��� எ�� �ள�க�ப�வ�
இ�ைல. அ�வா� தா� நட�� ெகா�ள ேவ��� எ�� க�டைள
இட�ப��ற�. ஒ� அள��காவ� அ�த� க�டைளக��� அ�ப��� அைத
�ைறேவ��ய ��ேப அ�த� காரண�க� அ�த� �ழ�ைத�ட�
�ள�க�ப��ற�. ���ப��� உ�ளவ�க�ட�� அ�க� ப�க���
உ�ளவ�க�ட�� ந�னட�ைத�ட� பழ�வத�� ��ேப எ�த� த�ைத�� த�
�ழ�ைத�ட� ந�ெலா��க ��கைள� ���� ேபாதைன ெச�வ� இ�ைல.
இ�வா� வா��� சாதாரண �ஷய�க�� �ட ஒ�ைற� ப��ய ெத��த
அ�ைவ� ெப�வத�� �� அைத �ய�� ப��� பழ�க� ப���� ெகா�ள
ேவ��� எ��� �� உ��யாக ெசய�ப��ற�. வா���
உய��த �ஷய�க��� ��ய �றைல�� �ட அ�ம��காம� அ�த �� ேம��
க����ட� ெசய�ப���ற�.
அறெந�கைள ஒ�வ� அ�ய ேவ��� எ�றா� அவ� அவ�ைற நைட�ைற�
ப��த ேவ���. ெம�ய�ைவ அைடய ேவ��� எ�றா� அறெந�கைள�
ப��வ�� த�ைன ெச�ைம� ப���� ெகா�ள ேவ���.அறெந�கைள
உைடைமயா��� ெகா�ள ��ைமயாக ப��பவ� ெம�ய�ைவ�� ��ைமயாக
ெப�வா�.
எ�யவ��� ெதாட�� அ��த �ைல அத�� அ��த �ைல எ�� அறெந�கைள
ஒ�ெவா� நா�� ஒ�ெவா� ம��ெபா��� த� வா��� ஒ�� அற� கல��
வா�வதாேலேய உ�ைம�� அ��� வர ����. ப�� �ழ�ைத த�
பாட�கைள ெபா�ைமயாக ஒ��கமாக� ெதாட��த ப���ேயா��
�டா�ய��ேயா�� த� அ���� அ�� வைர எ�டாம� இ��த ஒ�ைற�
க��� ேத��� கட�� வ�வ� ேபால உ�ைம�� �ழ�ைத ேதா��களா�
�வளாம�, தைடகைள� ப�களா��, ந�எ�ண�க��; ந�ெசய�க��; த�ைன
ஈ�ப���� ெகா�ள���. அறெந�கைள� ��ப��வ�� அவ� ெவ�� ெபற
ெபற அவ� மன�� ெம�ய�� மல��. அ�த அ��� �ைண�� அவ�
பா�கா�பாக இைள�பா�வா�.
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5.உய� வா���கான �த�ப�க�.
அறெந�� பாைத�� ெச�ல ேவ��� எ��ற உண�� ெம�ஞான�, ெம�ய��
�ற�ததா� ஏ�ப���ற�.ெம�ய�ைவ உண�வத�� �� பல ஆர�ப�
பாட�க�� ேத��� ெபற ேவ���.எனேவ , ெம�ய��� மாணவ� த�ைன
எ�வா� தயா�� ப���� ெகா�வா�?
வா�ைவ� ெதா�� எ�லா �ஷய�க���� ஆதார� உ�ள��� க��லேமஅ���ள ஊ��� க������ தா� வா�� �ர���ற�. எனேவ மனைத
ச��ப���� ெகா�ள இதய�ைத ப���தமா��� ெகா�ள ����பவ� ;அறெந�� பாட�கைள எ�வா� க�� ெகா�வா�? அ�யாைமைய,
���ேக�கைள எ�வா� அக��� ெகா�வா�?ெம�ய�ைவ எ�வா� த���
வள���� ெகா�வா�? அத�கான ஆர�ப� பாட�க�, �த� ப�க� எ�ன?
அைத எ�வா� க��� ெகா�வா�?
அைத எ�வா� நைட�ைற� ப���வா�?
அ�த� பாட�கைள எ�வா� க��� ேத��� �ற�� �ள��வா�?
அ�த �த� பாட� எ� எ�றா� தவறான மன�ைலகைள� கட�� வ�வ�தா�.
அ�த� தவறான மன�ைலக�, ஆ��க வள����� ம��ம�ல �னச� வா�����
ச�க வா����� �ட ெப�� தைட�க�களாக இ����றன.ஆனா� ���
�ய�� ெச�தா� அைவ எ��� ��� �ட� ��யைவேய .
ப��� உண�வத�� எ�தாக இ���� ெபா��� உ�ைம�� அைழ���
ெச��� பாைத ப�� ப�களாக� ���க�ப�� அ�த� ப�� ப�க�� ���
பாட�களாக வைக� ப��த�ப��ற�.
�த� பாட� : உட�ைப ஒ���ப���வ�(��க�பட��, கட�� வர�� ேவ��ய
உட��� �ய ஒ��க�க� )
�த� ப� : ம�/ேசா�ப�/ �������ைம ,கவன��ைற�
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இர�டாவ� ப� : அளவ�ற �க���த�ைம, உண� �ஷய��� நா�� ��ைய
ஈேட��� ெகா�ேட இ��ப�.
இர�டா� பாட� : நாவட�க�(��க�பட��,கட�� வர�� ேவ��ய நா�� �ய
ஒ��க�க� )
��றாவ� ப� : �ற� ேப�வ�
நா�காவ� ப� : வத��கைள� பர��வ�, ��ேப��.
ஐ�தாவ� ப� : ��ப��த���ய, மன� ேநாக� ��ய வா��ைதகைள� ��வ�,
அ�ப�ற இர�கம�ற வா��ைதகைள� ��வ�.
ஆறாவ� ப� : ெபா��ப�ற, தர��ைறவான, அவம�யாைத ேப��க�.
ஏழாவ� ப� : ��ப� �ம��வ� ,��ற� �ைறகைள �ைக�ப���� ேப�வ�.
��றா� பாட� : மேனாபாவ�கைள/ மன�ேபா�ைக ஒ���� ப����
ெகா�வ�.( மன�� ப�ய ேவ��யஎ�ண�க�)
எ�டாவ� ப� : த�நல� க�தாம� கடைமைய �ைறேவ��வ�.
ஒ�பதாவ� ப� : �யாய� தவறாைம, ேந�ைம.
ப�தாவ� ப� : அளவ�ற ம����� த�ைம.
உட��� இர�� ��ற�க�, நா�� ஐ�� ��ற�க� எ��
�ற�ப���ளத�� காரண� அ���ற�க� உட��� வா�லாக�� நா��
வா�லாக�� தா� ெவ��ப���றன. அ�வா� வைக�ப���வதா� அைத இன�
க��ெகா�ள�� ����. ஆனா� ெத�வாக ���� ெகா�ள ேவ��ய�
இ�த� ��ற�க��கான காரண�க� உ�ள����, மன��ேம இ����றன.
அைவ உடலா�� நாவா�� ெவ��ப�� இ����றன.
இ�வைகயான ��ற�க� �ல�வ� எைத� �����ற� எ�றா� வா���
ேநா�க�ைத� ப��ய ெம�ய���ைமைய கா����ற�. ெம�ய��ட�,
அறெந�க�ட� ��ய வா�ைவ உ���ட� வா�வத� ஆர�ப� இ�த வைக�
��ற�கைள கைள�� எ�வேத.
ஆனா� இ�தவைக� ��ற�கைள கட�� வ�வ� எ�ப�? கைள�� எ�வ�
எ�ப�? �த�� அ�த� ��றமான� ெவ��ப�� அ�த கனேம அைத� கவ���
க���ப��� அட�� ஆள ேவ���. இ�த� ெசயலான� மனைத ����ண���
ெசய�பட த�ைன� தாேன உ�� ேநா�க ஒ� ���தலா� இ����.இ�
���ப ���ப �க�� ெபா�� மன� த��� காண�ப�� அ�த இ��ட கைற�
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ப��த, தவறான த� மன�ைல����� ெம�ல எ�� ெகா�ய ��ற�ைத�
���� உண��. ��� ��வ�மாக அ����� ��ப�� ���.
மனைத ���ப���வத� �த�ப� ேசா�பைல, கவன��ைறைவ ���வ�தா�.
இ� தா� �க�� �லபமான ப�.இைத ��ைமயாக� கட�க��ைல எ�றா�
ம�ற ப�கைள கட�க��யா�. ேசா�ப�ட� ஒ���ெகா�� இ��ப�
உ�ைம�� பாைத��� ெச�ல ���தைடயாக இ����. எைவ எ�லா�
ேசா�ப� எ�றா� உட����� ேதைவயானைத �ட அ�கமாக ஓ�ைவ��
��க�ைத�� வழ��வ�, கால� தா���வ�, உட���ட�
கவ��க ேவ��யவ�ைற கவ��காம� அல��ய�ப���வ� ேபா�றைவ ஆ��.
உட�பான� த� கைள�� ��� ���ண�� ெப�வத�� உ�ய அள� ��க�ைத
ம��ேம அத�� வழ�� ேசா�பைல ���� அ�காைல�ேலேய எழ ேவ���.
��� ஒ�ெவா� ப�ைய�� ஒ�ெவா� கடைமைய�� கால�
தா��தாம� �ற�பட, �����பாக, அ� எ�வள� ��யதாக இ��தா�� அைவ
அ��� அ��� வரவர அவ�ைற ெச���டேவ���.
எ�த� காரண�ைத� ெகா��� உணைவ�� ��பான�கைள�� ப��ைக��
உ�ெகா�ள� �டா�. ��க� கைள�த ���� ப��ைக�ேலேய ப���
இ��� ேசா��யவா� பக�கன� கா�� பழ�க� மன�����
மன��த���� ச�ெட�� ��� எ���� �றைம�� எ�லா� இைட�� ெச��
���. அ�த ப��த �ைல�� த� �ஷய�கைள� ���� ������ ெகா��
இ��க� �டா�. வ�ைமயான, ��ைமயான, உ�ைமயான எ�ண�க� அ�த
�ைல�� உதயமாவ� �க அ��. ம�த� ப��ைக�� ��க� ெச�லேவ���,
ேயா��பத�காக அ�ல. �� எ��� த� ப�ைய ���� ஆேலா��க���,
ப��ைக�� ப��தவா� அ�ல.
அ���� கட�� வரேவ��ய ஒ�� உண�� �� உ�ள அள��� அ�கமான
ஆைசைய. உண�� உ�ைமயான ேதைவ அைத� ெகா�� ப�ைய �����
ெகா�ளேவ���. அைத ��� உட��� ேதைவைய �� வைக, வைகயான
உண� ��ைய எ�ெபா��� ேத�� ேத� உ�பவ� உண��� அ�ைமயானவ�
எ�� த�ைன� தாேன பைறசா��� ெகா��றா�.
உ��� உண�� அளைவ� �ைற�� ெகா�வ�,ஒேர நா�� பல �ைற
உ�பைத� த���ப�,�ைட��� எ�ய உண�க�� ���� அைடவ� எ��
வா��தா� உண�� �� ெகா�ட இ�த� க���பாட�ற ஆைசகைள� கட��
வர ����. உ�பத�� �����ட ேநர�ைத ஒ��� ம�ற ேநர�க��
உ�பைத� த���க ேவ���. இர� உணைவ ����மாக� �ட ைக�டலா�
,காரண� -அ� ெப�� ��க�ைத வழ�� மனைத ம�தமா�க�� ெச�வதா�.
இ�த ஒ��க �ைறைய� ����வதா� க���பா��� இ��த உண�� ��
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ெகா�ட ஆ�வ� �ைரவாக ஒ�க����� வ�����ற�. அளவ�ற
�க���த�ைம எ��� கைற ���ய ��ைம அைட�த அ�த மன� த��ைடய
இய�பான உ�உண�வா� ச�யான உணைவ� ேத��� எ������.
மன�� ெகா�ள ேவ��ய ���ய �ஷய� உ�ள��� மா�ற� �கழ ேவ���
எ�பேத. உ�ள��� மா�ற�க� �கழாம� உண� �ைறக�� ம���
மா�ற�கைள ஏ�ப���வ� �� ேவைலயா��. ���காகேவ உ�பதா� ஒ�வ�
ெப�����கார� ஆ�றா�. இ� ேபா�ற �கேபாக�க����� உ�ள�
��ப�� ��தமாக���.
உட�ைப வள��ேத� உ�� வள��ேத� எ�ப� ேபால உட�ைப ந�வ��ப���
க����� ைவ�� இ��ப�, ���கேவ��ய ப�கைள கடைமகைள ���க
ேவ��ய ேநர����� கால� தாமத� எ�ற ேப���ேக இட��� �ைரவாக
��ைமயாக ���ப�, அ�காைல�� ���� எ�வ� ம���� அ���� ஒ�றாக
�ள��வ�,ஆட�பர��ைம, எ�ைம, �தமாக ந��ைலயாக ெசய�ப�வ�,
இ�ைசக��� எ�லா� �ைடெகா��ப� ,உண� எ�வள� எ�ய உணவாக
இ��தா�� �����ட� ஏ��� ெகா�வ�, �க ேபாக ஆைசக��காக ஏ���
த��காம� இ��ப� – இவ�ைற எ�லா� ஒ�வ� ெச�தா� அவ� உய�ய
வா���கான �த� இர�� ப�கைள கட�� ��டா�.உ�ைம�� அைழ���
ெச��� ���யமான �த� பாட�ைத ப�����டா�. �யக���பா�ட� ��ய
ந�ென� வா�ைவ வா�வத�கான உ��யான அ��தள� அவ� உ�ள���
அைம�க�ப����ட�.
இத�� அ��த பாட� ந�ப��க�ட� ேப�வ� ஆ��. இ�த� பாட�����
ஐ�� உ����க� வைக�ப��த�ப���ளன. �த� ��வான� �ற���த�
எ��� �ெயா��க�ைத ைக��வதா��. �ற���த� எ�ப� –�றைர� ப��
இ�லாதைத�� ெபா�லாதைத�� ��வ�, அவ��� ெச��கைள பல
வ�வ�க�� பர��வ�,ம�றவ�கள� ��ற� �ைறகைள �ைக�ப���
எ���ைர�ப�. அ�த இட��� இ�லாதவ�கைள� ப�� தர��ைறவாக� ேப�வ�.
�றைர எ��� பா��காத த�ைம, ெகா�ர��ண�, உ�ைமய�ற த�ைம,
பாசா��,ந��� ேபா�றைவ ஒ�ெவா� �ற� ��� ெசய��� ����
����றன.
உய�ய வா��ைக வாழ ����பவ� �ற���த� எ�� ���ைர�ட�ப�� எ�த
வைகயான ெகா�ய வா��ைத�� த� உத������ ெவ��படாம� த���
��வா�. ��� ெவ�வராத அ� ேபா�ற வா��ைதக� �ற�ெப��பத��
காரணமான த� உ�ள��� �ைத�� உ�ள ெகா�ய எ�ண�கைள ���வா�.
த�ைன உ�� ேநா��யவாேற வா��� �றைர� ப�� அவ�� �றாம�; �றர�
�கைழ, ந�ெபயைர� ெக��காம� த�ைன பா���� ெகா�வா�. ெகா�ச�
கால� ��� ����, ைக����, க��� த�� பழ�ய ஒ�வைர� ப��,அ���
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பல நா�க� கட�� ெச�லாத �ைல��, அவைர� ப�� அவ� இ�லா� இ����
ேபா� அவைர� க���கமா�டா�, அவைர� ப�� தர� �ைறவாக ேபச
மா�டா�, அவ� ெபய��� கள�க�ைத ஏ�ப��த �ைன�கமா�டா�.ஒ�வ�
�க���� ��� �ற ��யாத வா��ைதகைள அவ� இ�லா� இ���� ேபா�
யா�ட�� �றமா�டா�. இ�வா� �ற���த��� காரணமான த� மன�� ��
ெக�ட எ�ண�கைள� கைள�� எ��� வா��� ம�றவ�கள� �ண�கைள
��தமானதாகேவ உய�வானதாகேவ க��� �ைலைய இ���� வ�தைடவா�.
இ�த� பாட��� இர�டா� உ���� பய�ல ெசா�லாைமயா��. ��ேப�ைச
த���ப� ஆ��. ��ேப�� எ�ப� அ��தவ�கள� த��ப�ட, ெசா�த
�ஷய�கைள ேப�வ�; ேநர�ைத� கட��வத�காக ஏதாவ� ஒ�ைற�
ேப�வ�,ேதைவய�ற �� �வாத�க�� ஈ�ப�வ� ஆ��. நாவட�க� இ�லாத
இ�த �ைல மன�� ஒ����ைமைய� கா���ற�.
அறெந�கைள� ேபா��பவ� த� மனைத� க���ப��� நாைவ அட�க
ேவ��� எ�� அ�����பா�.�ணாக�� ெவ��யாக�� த� நாைவ�
பய�ப��தமா�டா�. த� ேப�� வ�ைம �ைற�ததாக, ப���தமானதாக ைவ���
ெகா�வா�; ேப�னா� பய��ளதாக ேப�வா� இ�ைல எ�றா� ம�னமாக
அைம�யாக இ��� ��வா�.
��ப��த� ��ய இர�கம�ற வா��ைதகைள� த���பேத அ��தப�யா��.
�ற� �� ப�ைய�� ��ற�கைள�� �ம���றவ� ேந�வ���
பாைத����� �ைசமா�� ெச�� ��டா�. �றைர எ�� நைகயா��
வா��ைதகைள�� க�� வா��ைதகைள�� அ�� ேபால எ�வ� எ�ப�
��டா�தன��� ஊ�� �ட�ப� ஆ��.�ற� �� ப���ற, �றைர� க�����,
�றைர ������ வா��ைகைள ெகா�� �ட� ����� த� ஆ�வ�ைத ஒ�வ�
த��� தன��� உ�� ேநா��� ெகா�ள���. உய� வா�ைவ ����பவ�
��ப���� வா��ைதகைள�� ச�ைட ச�சர�கைள வள����
வா��ைதகைள�� பய�ப��த மா�டா�. அவன� வா��ைதக� எ�ேபா��
பய��ளதாக, ேதைவயானதாக, கள�கம�றதாக, உ�ைமயானதாக இ����.
ெபா��ப�ற ேப��கைள, ம�யாைத� �ைறவான வா��ைதகைள� ைக��வேத
ஆறாவ� ப�யா��.ேமேலா�டமாக ,��டலாக� ேப�வ�, ஒ�வ� மன�
ேநாக���ய நைக��ைவகைள ���� ���� உைர�ப�, ஒ�
ேபா�யான கனேநர ���பைலைய உ�வா��� எ�பைத� த�ர ேவ� எ�த�
பய�ம�ற ஆபாச� கைதகைள உைர�ப� , ஆனவ அக�கார�ேதா� ேப�வ�,
�ற�ட� ம�யாைத இ�லாம� ேப�வ�,�ற��� ம��� வழ�காம� ேப�வ�
(அ��� ���பாக அவ�க� த�ைன �ட வய�� ெப�யவ�களாக இ����
ஆ��ய�க�, ெப�ேறா�க�,ந�ம�����கவ�க� ) ேபா�ற இைவயைன���
உ�ைமைய ����பவனா�� அறெந�ைய ����பவனா�� ைக�ட�ப��.
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கன ேநர ���பைலைய ேதா����பத�காக உட��லாத ந�பைன ப�� ேப��
அ�ப வா��ைதக� வா��� ��த�ைத ேக�����யா�� ����றன. ம����
ம�யாைத�� உ�யவ�க��� தர�படாம� இ����ேபா� அறெந�க� வ��
அைட�� வ��� த��க�ப��. ேப���� , நட�ைத��� ெபா����, ப���,
க��ய�� ������தா� உ�ைம�� �ல� இ����. உ�ைம ��வத�கான
வாச� கத� மைற�க�ப�� ,மற�க�ப�����.
தர��ைறவான வா��ைதக� இள� வய�ன�ட� இ��� ெவ��ப�டாேல
வ��த�பட ைவ���ற� எ��� ேபா� அ� ேபா�ற வா��ைதக�
��யவ�க�ட���ேதா ஆ��ய�க�, மதேபாதக�க� ேபா�றவ�க�ட� இ��ேதா
ெவ��ப�டா� அ� ெவ��� தைல��ய ேவ��ய ஒ�றா� ���. அவ�ைற
மா��யாக உதாரணமாக எ����ெகா�� பல�� ��ப�ற ெதாட��னா�
க�பா�ைவய�றவ�கைள இ�ெனா� க�பா�ைவய�றவ� வ�நட��� ெச�வ�
ேபால� பல�� வ�தவ� ெச�� ��வா�க�.
ந�ப���ளவ� ேப��� உள���வமான ம�யாைதைய�� ம��ைப��
வழ��வா�. அ�த இட��� இ�லாத ஒ�வைர� ப�� ேப��ேபா�,
மைற�தவ�கைள� ப�� ேப�வைத� ேபால ெம�ைமயாக, கவனமாக�
ேப�வா�.உ�ள��� ஒ�ைற எ�ணாம� அ� ப�� ேபசமா�டா�.
ேமேலா�டமான வா��ைதகைள��, ம�வான வா��ைதகைள�� ேப�வத��
ஏ�ப�� இ�ைசக��� இன�� த� க��ய�ைத இழ�� �டமா�டா�.
அவன� நைக��ைவ கள�கம�றதாக, ��க�றதாக இ����. அவன� �ர�� ஒ�
க�வான ஓைச கல������. த�ைன உ�ைம�� மாணவனாக ஒ�பைட��
��ட காரண��னா� அவன� இதய� இ�ைமயா�� அ�ளா�� �ைற��
�ள���.
இர�டாவ� பாட��� கைட� ப� ��ற� �ைறகைள� க�� ����
�ம����� ெகா�ேட இ��ப����� ��ப�வதா��. க��� ப�� ����
தவ�கைள எ�லா� பல மட�காக� �ைக�ப���வ�, ஒ� ெபா��டாக� க�த
ேதைவ��லாத �ஷய���காக ��டேநர� ேப��� ஈ�ப�வ�, உ��ய�ற
அ�மான�க�, ஆதார�க�,க���க�� அ��பைட�� �� �வாத�க�
ெச�வ� ேபா�றைவ இ�த� ��ற��� அட���.
வா�� ��ட காலம�ல, ெகா�ச� கால� தா�. வா�� மாைய அ�ல உ�ைம
தா�. அ�த� ெகா�ச� கால��� பாவ�கைள��, ��க�கைள��,
ேவதைனகைள�� ப��ய��வதா�, ������ ெகா����பதா� அைவ�
���� �ட�ேபாவ� இ�ைல, �ற�ட� ம���� ேப�வத�காக��
�ர�ப�வத�காக�� அவ�க�ட� இ��� ெவ�வ�� வா��ைதகைள ����
கவ��தவா� கா��� ெகா�� இ��பவ�
இ��� உய�வா���கான ��த�பாைதைய அைடய��ைல. உ�ைம�ட�
சரணைடய��ைல. எவ� ஒ�வ� த��ைடய வா��ைதகைள,அைவ
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ெம�ைமயாக��, ��ைமயானதாக�� இ��பத� ெபா��� ����
கவ����றாேனா அவ� உய�வா���கான வ�ைய� க�ட�வா�.
உ�ைமயான வா�ைவ வா�வா�. அவ� த��ைடய ச��கைள �ணா�காம�
ேசக���� ெகா�வா�. அவன� மன� கவன� �தறா� பத�ட��� இ����.
உ�ைம�� ஆ�மச�� அவ�� �ைற�� இ����.
நாவான� அட��, த��ெக��� ெசய�படாம� க���பா��� ெசய�ப�டா�;
�யநல உ��த�க�� ���தர எ�ண�க�� உ�ச��க�ப�வத�� �� மைற��
��டா�; ேப�சான� ��க�றதாக,ப���தமானதாக,ெம�ைமயாக, க�வாக,
பய��ளதாக; ெவ��ப�� ஒ�ெவா� வா��ைத�� உ�ள������
உ�ைமயாக ெவ��ப�டா�; நாவட�க��� ஐ��ப�க�� கட�� ஆ� ��ட�
எ�� ெகா�ளலா�. உ�ைம�� இர�டாவ� ���ய பாட�� உ�ள���
ப�����ட�.
இ�ெபா�� எவேர��, உட���� ஏ� இ�த அள��� க�ைமயான
க�டைளகைள இட ேவ���? நா��� ஏ� இ�வள� க���பா�க� ���க
ேவ���? இ�த அள��� ����ண���, இைட�டாத �ய���� அயராத
உைழ��� இ�� உய�வா�ைவ உணர��யாதா? எ�றா� இ�ைல , அ�
��யா�.ெபா�� உல�� ஒ�ைற அைடவத�� எ�ப� உைழ��� ேதைவேயா
அ� ேபால� தா� ஆ�ம உல��� ஒ�ைற அைடவத�� உைழ��� ேதைவ.
��ய க�டைளகைள �ைறேவ�றாம� ெப�ய க�டைளகைள� ேக�க ��யா�.
���யைல� ெகா�� ஒ��காக ஒ� ஆ�ைய அ��க� ெத��� ெகா�வத��
�� ஒ�வனா� ஒ� ேமைசைய ெச�ய ���மா? உட��� அ�ைம�
தன������ ��படாம� ஒ�வனா� உ�ைம�� ஏ�றவா� த� மனைத
எ�வா� ப��வ�ப���� ெகா�ள ����?
எ�ப� அ���வ�ைய�� ���� வா��ைதகைள�� அ���� ெகா�ளாம� ஒ�
ெமா��� ���க�கைள க���ெகா�ள ��யாேதா, அ� ேபால
ந�ெலா��க�கைள� ேபா�றாம� மன�� ��பமான த�ைமைய உண���
மனமாைச அக�ற ��யா�.
தா� ����ய� ெதா�ைல ப��வத��� �ைட�த பல ஆ�� ப��� கால�ைத
எ�� ம��� இைளஞ� எ�வள� க�னமான ப� எ�றா�� �ல� ஓடாம�
�� மனேதா� ��� ப��� �ைறேவ�ற��ைலயா? ஒ�ெவா� நா�� த� ��
–த� ஆசா� –த� தைலைம இ�� ஆைனகைள��, க�டைளகைள��
அ��ைரகைள�� ஏ��,அ�த� ெதா����� ேதைவயான ஒ��க �ைறக��
த�ைன� தயா�ப���� ெகா�� ந���ைக�ட� த� கால���� கா����ப�
இ�ைலயா?
இைச�ேலா, ஓ�ய��ேலா, இல��ய��ேலா, ஏதாவ� ெதா��ேலா,
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�யாபார��ேலா அ�ல� ேத��� எ��த ேவ� எ�த� �ைற�ேலா; �ற��
�ள�க ேவ��� , ஆனா� அ�� த�ைன ��ைமயாக ஈ�ப����ெகா��
உைழ�ப� ேதைவய�ற� எ�� எ��� ம�த� எ�ேகயாவ� இ����றானா
? இ�ைலேய. அ�ப� எ�றா� எ�லாவ�ைற�� �ட �க உய��த உ�ைம��
பாைத�� ெச�ல எ�த அள� ��மனேதா� உைழ�க ேவ���?
எவ� ஒ�வ� “இ�� ����கா�ட�ப���ள இ�த� பாைத �க� க�னமாக
இ���ற�. நா� உ�ைமைய எ�தாகஅைடய ேவ���. �லபமாக �ள
ேவ���” எ�� ���றாேனா அவ� த��ைடய �யநல எ�ண�க�
ஏ�ப���ய மன��ழ�ப�க��� ��ப�க��� ���� த��பா�. வ�ைமயான
அர�களா� பா�கா�க�ப���ள சலனம�ற மனைத, ஒ���ட� ��ய வா�ைவ
அவ� அ�யமா�டா�. அவ� ேத�வ� �கேபாக�கைள� தா�, உ�ைமைய
அ�ல.
த� உ�ள��� அ� ஆழ��� உ�ைமைய வண��பவ�, ஆரா��பவ�,
ேபா��பவ� அ�த உ�ைம�� வ�ைய அைடய எ�த அள� உைழ��� �க
அ�கமான� அ�ல , �க� �ைறவானேத எ�� எ��வா�.அ�த உைழ���
��ைமயாக ம����யாக ெபா�ைமயாக த�ைன ஈ�ப���� ெகா�வா�. மன�
சைள�காம� ெதாட��� உைழ�பதா� உ�ைம�� வ��கா��தைல� அவ�
ெப�வா�.
உட�பா�� நாவா�� ெவ��ப�� இ�த� ��ற�க� உ�ள��� மைற���ள
காரண�ைத ���� கா����றன எ�� எ��� ேபா� (உட�ைப�� நாைவ��
ஒ����ப���� ) இ�த ஆர�ப� பாட�க�� ���ய��வ�ைதஉண���
ெகா�ள ����. �����ப�ற உட�பான� �����ப�ற மன�� ெவ��பா�.
க���பாட�ற நாவன� க���பாட�ற மனைத� கா���ற�. உ�ள�ைத�
����வேத உட���, நா�� ��ற�கைள ����வத�கான ேந�வ�.
ேம��, உட���, நா�� ���க� ெவ��ப�வத�� �� அவ�ைற
�ைள�ேல ��� எ�வ� எ�ப� எ�ப� இ�த வ� �ைற�� ��பாகேம.
�ைம ஒ���கான கதைவ அைட�தா�, ந�ைம ஒ���கான கத� தானாகேவ
�ற��ெகா���. ஒ�வ� ேசா�பைல�� த��க�ைவ�� (�றைர� ப��
�ைன��� பா��காம�–ேதைவ�� ��ெபா��க� வா��வ�, அள���
அ�கமாக இ�ப ேக��ைக�� ஈ�ப�வ�,த� ���ய��வ�ைத
எ�ேபா��எ��பா�����ப�) ��� ஒ���� ேபா� அவ� உ�ைம��
�ய�க���பா�ைட, ஆராவாரம�ற சா�தமான மனைத, ேநர� தவறாைம என�
பல ந�ல �ண�கைள வள���� ெகா��றா�. தா�, தன�
எ���ற ���ய��வ�ைத �ற�� பர�த மனைத� ெப��றா�. உய�வான
ப�கைள ெவ��கரமாக ெச�வத�� ேதைவ�ப�� ச��ைய��, ஆ�றைல��,
உ��ைய�� ெப��றா�.நா�� ���க����� ��ப�� ேபா� அவ�ட�
வா�ைம, ேந�ைம, பயப��, அ��, இர�க�, த�னட�க� ேபா�றைவக� அவ��36

வள���றன. உ��யான மனேதா� த� ���ேகாைள ��ண����
ெகா��றா�. இைவ எ�லா� இ�லாம� மன�� ஆழ��� �ைத�� இ����
எ��� ெவ�வராத, �ல�படாத� �ைறகைள ���க ��யா�. உய�வா�ைவ,
ெம��ைலைய அைடய ��யா�.
அவ� ச�யானைவகைள க��� ெதாட��� ெச�வதா� , அவன� அ��
��ைமயா�ற�, உ��ண�� வள���ற�.பாட�ைத� க��� ேத��த �� ப���
�ழ�ைத�� ஏ�ப�� ஆன�த�ைத� ேபா�, உ�ைமைய� ேத�பவ� ஒ�ெவா�
ப� ெவ����� அ�ப���� ஆன�த�ைத, இ�ப�ைத- மன��ள���ைய
ேத�பவ� ஒ� கா�� அ�யமா�டா�.
இ�ெபா�� உய�வா���கான ��றாவ� பாட���� வ�� இ���ேறா�.
1.த�நல� க�தாம� கடைமைய �ைறேவ��வ�
2.ேந�ைம,�யாய� தவறாைம
3.அளவ�ற ம����� த�ைம
எ��� ��� ���ய அ��பைட ந�ப��கைள� �னச� வா���
கைட����� நைட�ைற� ப��த ேவ��� எ�பேத ��றாவ� பாடமா��.
உ�ள��� ேம�பர��� ஆ��ப���� ெகா����த எ�ண அைலக�
�த�ர�� பாட�கைள உ�ள��� ப��� ப��றத� �ைளவாக அட��
உ�ள��� அ� ஆழ��� �ைத��� �ட��� ரக�ய
எ�ண�கைள,உ�ேநா�க�கைள அ��� ��த�ப���� இ��� க�னமான
ப���;- ெம�ய�ைவ ெபற ேவ���,அறெந�கைள வா��� கா�டேவ���
எ��� ���ப� ெகா�டவன� உ�ள� தயாரா������.
கடைமகைள ச�வர �ைறேவ�றாம� உய�வான அறெந�கைள அ�ய ��யா�,
உ�ைமைய உணர ��யா�.ெபா�வாக கடைம எ�ப� ���பம�ற ஒ�றாக,
கட��� ெச�தாக ேவ��ய ஒ�றாக, க�டாய��� ெபய�� ெச�ய�பட
ேவ��ய ஒ�றாக� க�த�ப��ற�. அ����� த��வத�� ஏதாவ� வ�
இ��தா� த�� �டேவ��� எ�� �ைன�க�ப��ற�. �யநல� ெகா�ட
மன����ேத கடைமைய ���� இ�வைக எ�ண�க� �ற�ப���றன.
இ�வா� கடைமைய க��வ� வா�ைவ� ���� ெகா�ளாதைத� கா����ற�.
எ�லா� கடைமகைள�� ��தமாக� க�� ந���ைக���யவா� ேந�ைம�ட�
த�னல� க�தாம� �ைறேவ��வ� ந�ெலா��க��� உய�வான ஒ�
அறெந�யா��. ஒ�வ� த� கடைமைய �ைறேவ��� ேபா� த��ப�ட
���ய��வ�ைத�� �யநல ேநா�க�கைள�� ைக�ட���. அைத�
ைக��ட�� கடைம எ�ப� கச�பான ஒ�றாக இ��த����� இ�ைமயான
ஒ�றாக மா� இ����. கடைம����� ஒ� �யநலமான
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வச�ைய,எ���பா��ைப,ெகா�டா�ட�ைத ஏ��� த��பவ��� கடைம
எ�ேபா�� கச���. கடைமைய� ���� �����பவ� தன��� உ��
ேநா�க���, அ�த ச��� கடைம�னா� ஏ�ப�டத�ல கடைம�����
த���டேவ��� எ��� �யநல ஆைச�னா� ஏ�ப�ட�.
எவ� கடைமைய(அ� ��யேதா ெப�யேதா;ெபா� வா��� கடைமேயா அ�ல�
த��ப�ட, ெசா�த வா��� கடைமேயா) �ற�க��றாேனா அவ�
அறெந�கைள� �ற�க����றா�. எவ� த� இதய��� கடைம��
இடம��க��ைலேயா அவ� அறெந�க���� இடம��க��ைல. கடைம
எ�ப� ���பமான ஒ�றாக இ��� ,ஒ�ெவா� கடைம�� ச�யாக,
ெபா���ண��ட�, ப���லாம� ெச�ய�ப�டா� உ�ள������� ��பமான
�யநல உண��க� ��க�ப�����ற�. உ�ைமைய ேநா�� ஒ� �க� ெப�ய
அ� �� எ���ைவ�க�ப�����ற�. அறெந�கைள உ�ள��� ெகா�டவ�,
த��ைடய கடைமக�� மன�� �� கவன�ைத ெச��� ச�யாக ெச�வா�.
ம�றவ�கள� கடைமக�� தைல�டமா�டா�.
ேந�ைமைய�� நாணய�ைத��; ��தள�� ����டாம�, கைட����ப� தா�
ஒ�பதாவ� ப� ஆ��. ேந�ைம எ��� இ�த� ப�� மன�� ஆழ� ப���
வா��� ஒ�ெவா� ��ய �ஷய���� �ட ஊ���யவா� இ��கேவ���.
எ�லா �தமான ெபா�, ஏமா��, ேமாச�,வ�சக�தன� ேபா�றைவ எ�லா�
��� எ�ய�படேவ���. ேந�ைமய�ற ஒ��� �வ� �ட இதய���
காண�பட� �டா�. ேந�ைம����� ஒ� ��யள� �ல�வ� �ட
அறெந������ வ� தவ�ய� ேபா� ஆ����.
உ�ைம உ�ளவா� உைர�க�பட ேவ���. ஆட�பர அல�கார வா��ைதக��,
�ைக�ப���த��, உட� இைண�க�பட� �டா�. ெபா��ைர, ஏமா��க��
(அ� எ�வள� ��ய �ஷய� எ�றா�� �ட) ஈ�ப�வ� ,த�ெப�ைம�காகேவா
அ�ல� ஏதாவ� ஒ� லாப� அைடய ���� எ�ற எ��பா���ேலா ெபா�யாக
ஒ�ைற உய���� ��வ� எ�லா� ைக�ட�படேவ���. அ� இ�லாத ஒ�ைற
இ��பதாக� க��� மாைய �ைலயா��.அறெந�யாள�ட� வ�வாத ேந�ைமைய
எ�ண�, ெசா�, ெசய� எ�ற ���� ம��ம�ல, அவ� எ�த �ஷய�ைத��
����� �ைற��� ெசா�லமா�டா� எ��� எ��பா��க�ப��ற�.
இ�வா� மனைத ேந�ைம�� க�டைளக��� வ�கா��த��� வ�வைம���
ெகா�ட ��, ம�த�க�ட� அவ� நட�� ெகா���ற �த�� ச�பவ�கைள
�க���கைள ச����� ேபா� கைட������ அ���ைற�� பா�ைவ��
�யாயமாக, ஒ�தைலசா�பாக இ�லாம� ந��ைலயாக, ெசா�த ���� ெவ���,
ேகாப�, ���ேராத� ேபா�றவ�ைற கட�� இ����. ேந�ைம எ���
அறெந� ��ைமயாக கைட����க�ப�� உண��� ெகா�ள�ப��ேபா�,
ெபா��� வ�சக�� அறேவ ��� அ�த உ�ள� ெம�ேம�� ப���தமாக��
க�வாக�� ஆ��ற�. மன� உ��யா��ற�. அ�� பர�� ��வா��ற�.
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வா�� ஒ� ��ய ச��ைய, ��ய ேநா�க�ைத� ெப���ற�. இ�வா�
ஒ�பதாவ� ப� எ�ட�ப���ற�.
அளவ�ற ம����� த�ைமைய கைட����பேத ப�தாவ� ப�யா�� .
அளவ�ற ம����� த�ைம எ�ப� ��ஆராவார�, �யநல�, த�ெப�ைம
ேபா�றைவகளா� �க��த காய� ப�ட உண������ ��� வ�வதா��; எ�த
எ��பா������ தாராள மனைத�� பர�த உ�ள�ைத�� எ�ேலா����
வழ��வதா��; பைக உண��, ப��தா��த�, ப���� ப�;-இைவ எ�லா�
�க�� தா��தைவ, அ�ம�டமானைவ, அ�பமானைவ,
��டா�தனமானைவ.ெந��� ��யம��� ெகா�வத�ேகா அ�ல� கவன���
ெகா�வத�ேகா �ட அைவ அ�கைதய�றைவ. அவ�ைற உ�ள��� ��யம����
ெகா�டவ� அ�ைவ இழ�� ேவதைனைய� தா� ெப�வா�. வா�ைவ
ந�வ��� ெச��தமா�டா�. அ����களா� இ��� அ���
அைல�க��க�படாம�, அ����கைள� ��� எ�பவ��� ம��ேம
உ�ைமயான வா��� வ�ைய� கா�பத�கான க�க� �ற���. ம�����
த�ைமைய�� தாராள மனைத�� வள���� ெகா��� ேபா� தா� ஒ�வ�
ந�ெலா��கமான வா��� ேபரழைக�� ெப�� ஆ�றைல�� உண����ெகா�ள
����.
அறெந�கைள உ��யாக� ப��யவன� உ�ள��� தா� மன அள�� காய�
அைட�� ��ேடாேமா எ��ற உண�� ஏ�ப�வ� இ�ைல. அவ� ப��
தா��த�கைள எ�லா� ைக��� ��டா�. அவ��� எ��க�� �ைடயா�.
�ற� அவைன எ��யாக� க��னா��, அவ�கள� அ�யாைம தா� அத���
காரண� எ�� ���� ெகா�� அவ� அவ�கைள அ��டேன க�� அவ�கைள
�ைற ெசா�லாம� இ��பா�.
இ�த� ேபர�� �ைல உ�ள��� �ல�� ேபா�, �யநல உ��த�க�����
உ�ள�ைத ஒ���ப���� இ�த� ப��ப�க�� ப�தாவ� ப���
எ�ட�ப����ட�. ேபர���, அறெந�க�� ��றாவ� ���ய பாட��
க�� உணர�ப���ள�.
ந�ைமைய ெச�வத���, ந�ைம�� பாைதைய அ�வத��� இ�த� ப��ப�க�
���பாட�களாக அைம�க�ப���ளன. இவ����� தயாரானவ�க� �னச�
வா��� இவ�ைற ெசயலா�க ேவ���.
உட��� ஒ��க����, அைத �ட நா�� ஒ��க����, அறெந�க���
இ��� பல மட�� உய��த ப�க�,ஆழமான பாட�க� இ����றன. அவ�ைற
எ�லா� கட�� உண�� ேபா� தா� ேபர�ைவ�� ேபரான�த�ைலைய��
���� ஓரள� அ�ய ����. ஆனா� இ�த� ��தக��� ேநா�க� அ�த அள�
ஆழமானவ�ைற எ��� உைர�பத�ல. உய� வா���� அைழ��� ெச���
�த� பாட�க�, எ�ய பாட�க� ம��ேம இ�ேக எ��� உைர�க�ப���ள�.
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ஆனா� இவ�ைற, ஒ�வ� ��ைமயாக� க�� உண��தா�, அவ� ெப�மள�
கள�கம�றவனாக, ஆ�ற���கவனாக, உ�ஒ���கவனாக மா� இ��பா�.
எ��கால��� ெதாட��� ெச�ல ேவ��ய �ைசைய ���� எ�த� ச�ேதக��
அவ��� இ��கா�.
இ�த ��� பாட�க�� ப�� ப�கைள�� கட�தவ�க�, அ�ெபா�ேத
உ�ைம�� �க உய��த �கர�கைள�� அத�� அைழ��� ெச��� ���ய
வ�ைய�� க����பா�க�. அ�த� �கர�கைள ேநா�� பயண�ைத ெதாட�வ�
���� அவ�கேள ��� ெச��� ெகா�வா�க�.
இ�ேக �வ��க�ப�ட ேந� வ�ைய யா� ேவ��மானா�� ேத��� எ����
ெச�� த�கேளா� உலக����� ேச��� ந�ைமய��க ����. ெம�ய��,
ெம�ஞான� ேபா�றைவ ���� எ�த நா�ட�� இ�லாதவ�க�� இ�த வ���
ெச�� த�கைள ���ப���� ெகா�� ������ைமைய, மன���ைய,
உ�உண�ைவ, ஆழமான மனஅைம�ைய� ெபறலா�.அவ�கள� உ�ள�
ெம�ைமயா� உ�ள� காரண�தா� அவ�கள� ெச�வ���� �ைற� ஏ�ப��
எ�பெத�லா� �ைடயா�. இ��� ெசா�ல ேவ��� எ�றா� அ�த�
ெச�வமான� உ�ைமயானதாக,��ைமயானதாக, அ�க �ைலயானதாக
மா����. எவ� ஒ�வ� �னச� வா��� பல�ண�கைள�� தவ�கைள��
ைக���றாேனா, த� உட�ைப��, மனைத�� வ�ைமயாக ஆ��றாேனா,
���� மன� கல�கா� அறெந� பாைத�� ெச��றாேனா அவேன ெவ��
ெப�வத��� சாதைன� ��வத��� த��யானவ�.
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மன�ைலக�� அத� �ைள�க��

6.மன�ைலக�� அத� �ைள�க��
ந� வா����கான ேம�� பல உய��த ப�கைள ���� ��வாக
எ���ைர�ப� இ�த� ��ய ��� எ�ைலைய� கட�� இ����ற�. எ���
அைவ சா��த மன�ைலக� ப�� �ல ����க� இ�ேக
தர�ப���றன.மன�ைலக����ேத வா�� எ�ேபா�� எ���ற�. த�
உ�ள�ைத�� மனைத�� உ�� ேநா�� கா�� ஆ�வ� ெகா�� ��ேனற�
���பவ��� இ�த� ����க� பயன����. அ���, ஞான��,மனசா��த��
அவ���� ப�சாக �ைட���.
எ�லா� பாவ�க�� அ�யாைமேய. அ� வள���யைடயாத இ��ட �ைல.
ப����ட��� த� பாட�கைள ஒ��காக க��� ெகா�ளாத அ�யாைம��
உ�ள மாணவ�� �ைலைய� ேபா�ற� தா� வா��ைக எ��� ப����
தவறான எ�ண�கைள எ��பவ�� தவறான ெசய�கைள ெச�பவன�
�ைல��.வா��� ���� ஏ�ப எ�வா� ச�யானவ�ைற எ��� ெசய�பட
ேவ��� எ�� இ��� அவ�க� அ�ய��ைல.பாட�கைள� தவறாகெச��
ெகா������ வைர ப�� மாணவ� வா�ட��� இ��பா�. அ� ேபால
பாவ�கைள ெச��� ெகா������ வைர ��க� வா��வ����� த�ப
��யா�.
வா�� எ�ப� ஒ��� �� ஒ�றாக� ெதாட��� வ�� பாட�கேள.�ல�
அ�கைற�ட� அவ�ைற� ப��� அ�யாைம அக�� ெத�வாக ம����யாக
வா��றா�க�.�ல� அ�கைற��� அவ�ைற� ப��காம�அ�யாைம��,
�ழ�ப���,��க��� வா��றா�க�.
ஒ�ெவா� �தமான ��க�� ஒ� தவறான மன�ைல����� எ���ற�.
ம���� ஒ� ச�யான மன�ைல�� ���ெகா�� இ����ற�. மன�
ஒ��/மன� இைச�� ெசய�ப�வேத ம����. மன� �த�/மன� இைசயாம�
ெசய�ப�வேத ��க�. ஒ�வ� தவறான மன�ைலக�� வா�� ேபா� தவறான
வா��ைகைய வா��� ேவதைன�� த��பா�.
��ப��� ேவ� தவ�கேள. ம���� ெம�ய��� ��ெகா�� உ�ள�. த�
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அ�யாைமைய, தவ�கைள,�ய-மாையகைள ���� ெகா�வதா� ம��ேம ம�த�
த� ��� கால�ைத காண ���� . தவறான மன�ைலக� எ�ேக அ�க�
இ����றேதா அ�ேக ���யான ப��� �ழ�ப�க�� இ����. எ�ேக
ச�யான மன�ைலக� இ����றேதா அ�ேக ப�� அ�ற த�ைம�� ெத���
இ����.
தவறான மன �ைலகைள� ெகா�வதா� ஒ�வன� வா��� ஏ�ப��
���பதகாத ���ைள�க� (���யமான �ல)�ேழ ப��ய�ட�ப���றன.
தவறான மன�ைல——————–���ைள�க�
1.பைக, ெவ��� : வ��ைற, ேவதைன, ெந��க�, காய�
2.காமேவ�ைக–���ம���த�, மன���த�, ெவ�க�, இ�� த�� �ைல
3.ேபராைச-பய�, மன�கல�க�, ��க�, இழ��
4.ஆணவ�, அக�கார�,அக�பாவ� – அவமான�, தைல���, த��ைல
���தஅ�ைவ இழ�ப�.
5.��ஆராவார� –மன உைள�ச�,ஆ��க அ�ைவ இழ�ப�
6.க�டன� – �ற�ட���� வ�� அட���ைறக�� பைக உண��க��
7.ேக�,ெக�ட எ�ண�க� – ேதா��க�, ெதா�தர�க�
8.ேபராைச�ட� ��ய த� �ைன��- அளவ�ற �க���
த�ைம/இ�பேக��ைக–
��க�, க���� �றைன / ��ெவ���� �றைன இழ�ப� ,
மன� ம�தமாவ� , உட� நல� �ைறவ�, மற� ஏ�ப�வ�
9.ேகாப� – ஆ�ற� �ைறவ�, �றைர ஈ���� த�ைமைய இழ�ப� அ�ல�
�ற�ட���� வ�� �ராக����,�ற�க����
10.ஆைச/ �ல�க��� அ�ைமயா���த� : கவைல, ��க�, ��டா�தன�,
உ����ைம, த�ைம.
ேமேல ����ட�ப���ள மன�ைலக� எ�லா�, ந�ைமைய �ராக��ப� தா�,
ேவ� ஒ��� அ�ல. அ� இ����� இழ���� ���� �ட��� �ைல.
அவ�ைற எ�லா� ஒ� ச�� எ�� க�த ��யா�. �ைம எ�ப� ஒ� ச��
அ�ல.அ� ந�ைமைய� ���த அ�யாைம�� ந�ைமைய� தவறான �ைற��
பய�ப���வ�� ஆ��. பைக�� ெவ���� ெகா�டவ� அ��� பாட�ைத
ச�யாக ப��க� தவ�யவ� ஆவா�. அத� �ைளவாக அவ� ��ப�ப��றா�.
அவ� அ�த அ��� பாட�ைத ச�யாக� ப��� உண�� ேபா�, பைக��
ெவ���� அவைன ��� �ல� இ����. பைக, ெவ���,கா���ண���,
�ேராத� ேபா�றைவ எ�லா� அ��� ஆ�ற��� �� எ�வள� அ�பமானைவ
எ�� உண�வா�. இேத� ேபா�� தா� ம�ற தவறான மன �ைலக��.
ச�யான மன �ைலக�னா� ஒ�வன� வா��� ஏ�பட���ய ���ப�த�க
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ந��ைள�க� (���யமான �ல) �ேழ ப��ய�ட�ப���றன.
ச�யான மன�ைல ——-ந��ைள�க�
1.அ�� – இதமான ���ைல, ெப�ம����,ேபர�� �ைண����� உ�
உண��
2.ப���த�, மன மாச�ற த�ைம – மன�ெத��, ேப��ப�, ேசாதைனக���
அ�சாத அைசயாத த�ன���ைக
3.தா� எ�ற அக�பாவ� அ�ற �ைல-���/ ைத�ய�, மன����, �ைறகைள
�ட �ைறகைள� கா�ப�
4.ப�� : அைல�பாயாத அைம�யான மன�, ெம�ய��
5.க��,சா�த�ண� : உண���வச�படாம� ெபா�ைம கா�ப�,
எ�லா���ைலகக��� ���� கா�ப�.
6.இர�க� �ண�:�ற�ட���� �ைட��� அ��, ம�யாைத, பா�கா��
7.ந�ெல�ண� : ேப�வைக, ெவ��
8.த�னட�க� : மன��ம�, ப��� அ��� �ற�, மன� கல�க�கள�ற
ெத�வான �ைல, உட� நல�,ந�ம���.
9.ெபா�ைம : மனஆ�ற�, பர�த ���த ந� ம���/ெச�வா�� , வ�கர ச��,
ஈ���� �ண�
10.த�ைன அட�� ஆ�வ� : ெம�ய��, ெம� ஞான�, உ�உண��, ஆ��த
ேபரைம�.
இ�த� ப�� மன�ைலக�� ச�� வா��தைவ, ஒ��ைற�தைவ, ம������,
ேபர��� அைடயாள� ஆ��. ந�ல ம�த� தன�� வா��ைக வழ����ள
பாட�கைள �ைறயாக� ப��� ெவ�� ெப�� அ�த ெவ��க��
����ெதாைகேய அவன� வா��ைக எ�� உண�வா�. அவ� ெம�ய��
ெப�றவ�.ந�ைமைய�� அ�வா�.�ைமைய�� அ�வா�. அவ� �ைலயான
ம���� உைடயவ�. எ� ��தமான வைக�� ச�யானேதா அைதேய அவ�
ெச�வா�.
தவறான மன�ைலக�� வா��� ெகா������ ம�த� த��� இ����
ந�ைம, �ைம – இர�ைட� ����� அ�யாம� இ����றா�. அவ���
உத� ���� அ�ல� அவைன� பா���� ச�பவ�க� இர�����ேம அவ��
தா� காரண�க� இ����றன எ�� அவ� �ள��� ெகா�ளாதவனாக
இ����றா�. ம�றவ�க� தா� அவன� ��ப���� காரண� எ��
�ைன���றா�. த� இ����கான காரண�ைத, இய�ைக அவ� �ைல அ���
அவ��� ஏ�ப���� ெகா����ற வ�கைள, �ற�� ����றன கத�கைள
காணாம� க�ைண ��யவா� இ���� வா��றா�.
உய�ய வா�ைவ ��ைமயாக வா��� பா��க ேவ��� எ�� ஆழமாக
�ைன�பவ� ; வா��� ேந�� ச�பவ�க� ,ஏ�ப�� ���ைலக� ,ச�����
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�க���க� ஆ�யவ���கான �ல காரண�ைத- வா��� உ�ைமயான
அ��த�ைத அ�ய �ைன�பவ� ;- த� உ�ள��� எ�லா� ��ைக�� ைக���
ந�ைமைய கைட����க���.��ப�, �ழ�ப�, ��க�, ேபா�றைவ ஏ�ப��
ேபா� த��� அவ��� காரண�ைத ேதட���. அ�வா� ேத� க��எ���
அைத� கைளய���. ஒ�ெவா� நா�� �ைமக� �ைற�� ந�ைமகேள வள��
வ�ண� த� உ�ள�ைத எ�த� கள�க�� உ�ேள �க ��யாதவா� க�
இைம��� ேநர�� பா�கா�� உ�ள� ��ைம�ட�
�ள�க���.ேம�ைமயானவனாக, வ�ைமயானவனாக, �ற�தவனாக ஒ�ெவா�
நா�� த�ைன வள���� ெகா�ள���. அவ�� உ�ைம�� ஒ� நா��
வள��� , ேபர�� �ைற�� அவ� ெச���ற பாைத எ�லா� ேசா���
வா�ட�� ��� ம���� ெவ�ளமா��.
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7

ந�உைர

7.ந�உைர :
உ�ைமைய� ேபா��பவ�கேள, அறெந�கைள ����பவ�கேள, ஞான�ைத�
ேத�பவ�கேள, தன�காக வா�� வா��� ெவ�ைமைய உண��� ேவதைன��
��க�� வ�� த��பவ�கேள-��க�� தா�; ேபரழ��,ேபரான�த�� �ைற�த
வா��ைன வாழ �ைன��� யாராக இ��தா�� ச�; உ�கைள தயா�
ப����ெகா���க�. ந�ஒ��க� எ��� வாச� கத�� வ�யாக வ�� அ�த
உய� வா�ைவ அ����ெகா���க�.
த�ைன தாேன ஏமா��� ெகா��� �யமாையகைள ���� த���க�,
��க� உ�கைள உ�ளப�ேய ஏ���ெகா���க�. அறெந��� பாைதைய��
உ�ளவாேற பா��க�. ேசா��� ���� அ�த வ�ைய அைடய
��யா�.மைல�� �கர��� ஏற �ைன�பவ� பயண�ைத உ���ட� ெதாட�க
ேவ���. வ�ைமைய ேச���� ெகா�வத�காக ம��ேம அவ� ஓ�� எ����
ெகா�ள ேவ���. �கர���� அைழ��� ெச��� அ�த மைல�பாைத��
அழ�, �கர��� அழைக �ட �ைற�த� தா� எ�றா��, அ� த� அள��
���த அழகானேத.ந�ஒ��க��, அ�த மைல�பாைத ேபா�ற அழகான� தா�.
அ�� ெச��, அைட�� �கர� அைத�ட அழகான�.
அ�காைல�� எ��� ஆ��த �ைல�� எ�ண�கைள ஒ��க�ப����க�.
ஒ�ெவா� நாைள�� க�டைள�� ��ப��� உட�ேபா�� மனேதா��
ெதாட���க�. தவ�க��� பல�ண�க��� ச��� ���� �டாம� மனைத
ஒ�ெவா� நா�� கா�பா���க�. ஏ�ப�� இ�ைசகைள�� ���த�கைள��
எ�த �� ஏ�பா�� இ�லாம� ெவ�� �ட ��யா�. அ�த அைம�யான
காைல ேநர��� மன� அைவகைள எ�� ெகா�ள ச�� ெபற ேவ���.அ���
ெகா�வத���, ���� ெகா�வத���,உண��� ெகா�வத��� மன� �ன� ப�ல
ேவ���.��ற�கைள�� பாவ�கைள�� ���� ெகா�� மன�
ப��வ�ப�டா�,அ�த� ��ற�க�� பாவ�க�� அத��� காரணமான
இ�ைசக�� ���த�க�� மைற�� ���.
இைடயறாத ஒ��க��னா� ச�யான ���� ெகா��� த�ைம ஏ�ப��.
ந�ஒ��க��� வ� அ�� ேவ� எ�த வ����, உ�ைமைய அைடய ��யா�.
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ந�ஒ��க���காக ெச��� �ய��யா�� ப���யா�� ெபா�ைம�� ஊ�க��
வள��. ெபா�ைம�� ஊ�க�� ந�ஒ��க���� அழ� ேச����.
தா� எ�ற அக�பாவ�ைத ����பவ���, ெபா�ைமய�றவ��� ந�ஒ��க�
கச���. அவ� அ����� த���� கவன��லாம� ெத���லாம� வா�ைவ�
ெதாட�வா�.
உ�ைமைய� ேபா��பவ��� ந�ஒ��க� கச�கா�. எ�ைலய�ற
ெபா�ைம�ட� கா����� உைழ�� அவ� ெவ�� ெப�வா�. தா� ந�ட
ெச������ ��க� நா��� நா� மல�� ேபா� ேதா�ட�கார��� ஏ�ப��
ம���� ேபா�� ந�ஒ��க��� த�ைன ஈ�ப���� ெகா�டவ��� அவ�
உ�ள��� மல�� மா��லாத த�ைம,ெம�ய��, அ��, இர�க� ேபா�ற
மல�களா� அவ� ம���� அைடவா�.
ெத���லாத கவன��லாத வா�ைவ வா�பவ�, ��க�������
ேவதைன������ த�ப ��யா�. ��ர உண��க�� ேவக�ைத எ��ெகா�ள
��யாம� ந�ஒ��க�ைத ப�ல� தவ�ய மன�, ச����� உத����
�������.
எனேவ உ�ைமைய ஆரா��பவ�கேள, மனைத ப�ப���� ெகா���க�.
����ண��ட�, கவன�ட�,மன����ட� இ��க�. ��வத�கான வ�
ைக�ேலேய இ���ற�. உ�க�� �ய���� உைழ��� ம��ேம ேதைவ.
ப���ைற ேதா�� அைட�தா�, மன� ேசா��� �டா��க�. �� �ைற
ேதா��யைட�தா�, எ��� ���� �ய�� ெச���க�. ஆ�ர� �ைற
ேதா��யைட�தா�, ந���ைக இழ���டா��க�. ேந� வ����
அ�எ��� ைவ�� ��டா� ேபா��. அ�த வ�ைய ��� ைக�டாம� இ����
வைர ெவ�� உ�� தா�.
�த�� ேசாதைன , ��� தா� சாதைன. �த�� உைழ��, ��� தா� ஓ��.
�த�� பல�ண�, ��� தா� பல�.�த�� தா�வான வா���
ேபாரா�ட�க�� �ழ�ப�க��, இ���� ேபரழகான வா��� அைம���
��ம���.
�னச� �க���க� ஒ�ெவா� நா�� நைடெப���றன.
ஒ�ெவா� ம��ெபா��� ஆர�பமா� ���� ����றன.
அவ��னா� �ைள�� இ�ப�� ��ப�� ந�ைம ேம��ைல�� அைழ���
ெச��� ப��க��க�.
ந��ட� �ற�க� இ�ைல, பற�� ெச�வத�� ;
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ஆனா� கா�க� இ����றன,ேமேல ஏ�வத�� .
(– லா�ஃெப�ேலா)
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8

வ�லைம ���

இ�வார வ�லைமயாள�க�
வ�லைம�� “ஃ��ட��இ���.கா�” ���ன�

ப��க http://www.vallamai.com/?p=60287

ேம��
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1

freetamilebooks-எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��
இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-�
உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக�
ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க�
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ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
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வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க
உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative

Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
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இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட�
ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
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இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான
ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948

ந��.
</���>
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ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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2

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம�
ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக
மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
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—————————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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3

��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ�
அ��க�

1. ப����ைம
ப����ைம (Copyright) எ�ப� ஓ� எ��தாள��ேகா, கைலஞ��ேகா தம�
அசலான பைட��கைள� பா�கா�க ச�ட��னா� அவ��� அ��க�ப�ட
த��ப�ட உ�ைமயா��. இ���ைமயான� அ�பைட��கைள நகெல��த�,
பர��த�, பய�ப���த� ஆ�ய ெசய�கைள� க���ப���தைல��
உ�ளட��யதா��. இ���ைம உ�ைமயாள���� பைட��� �தான
க���பா��ைன�� இலாப���� உ�ைமைய�� த��ற�. �ல ச�த��ப�க�
த�ர இ�பைட��கைள� பய�ப��த உ�ைமயாள�� அ�ம� ெப�வ�
அவ�ய�. இ�த அ�ம� த�கா�கமானதாகேவா, �ர�தரமானதாகேவா இ��கலா�.
ப����ைம பா�கா�ப� ஒ�வ�� எ�ண��� ெவ��பா�கைள; எ�ண�கைள
அ�ல. எ����கா�டாக, ஒ�வ� கா���ைம ெபற அவ� மன�� அழ�ய
கைத�க� உ�வாவ� ம��� ேபாதா�. அ�க� ஒ� கைதயாகேவா,
ஓ�யமாகேவா அ�ல� எதாவ� ஒ� வ�வமாக ெவ��பட ேவ���. கா���ைம
ெபற ெவ��பாேட ேபா�மான�. பல நா�க�� ப�� ெச�ய ேவ��ய
அவ�ய��ைல. ���ய கால�க�� ப����ைம� ச�ட� ��தக�க�
நகெல��பத�� எ�ராக ம��ேம பய�ப�ட�. கால� ெச�ல�ெச�ல
ெமா��ெபய��� ம��� �ற சா��த ஆ�க�க��� இ�ச�ட�
பய�ப��த�ப��ற�. த�ேபா� �ல�பட�, இைச, நாடக�, �ைக�பட�,
ஒ��ப��, �ைர�பட�, க�� �ர� ஆ�யைவ�� இ�� அட�க�.
ப����ைம�� சாதக பாதக�க�
ப����ைம�� ���யமான சாதக அ�ச� ெபா�ளாதார ����
எ��தாள�க��� பய� �ைட�பதைன உ�� ெச�வேத ஆ��. அதாவ� ஒ�
�� எ�தைன �ர�க�, எ�த� ப��பக�தா�, எ�ேபா� ெவ��ட�படலா�
எ�ற ���கைள எ��தாள� எ��க ���ற�. ��பைனயா�� ��க��
இலாப��� �� ப���ைன எ��தாள� ெப��� ெகா�ள�� ����.
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ப����ைம�� �ல� இலாப� ெப�வத�காக வ�வைக ெச�ய�ப���ள
ேபா��� அ�� பர�த�� அ�� ������ ெப�மள�� த��க�ப���றன.
இத�கான காரண� ப����ைம�� இ��கமான க���பா�கேள ஆ��. ஓ�
எ��தாள� இற�� 60 ஆ��க�� ��னேரேய அவர� பைட���க�
ெபா�ெவ��� வ���றன. அ�வைர அ�பைட��க� ம�ப����
ெச�ய�படா���� அ�ல� பைட���� உ�ைம ேகார எவ�� இ�லா����
�ட ேவெறவ�� பய�ப��த ��யாத �ைலேய காண�ப��ற�.
ச�க நல� க��ய பைட���க� �ட – அைவ ெச�� ேசர ேவ��ய
ம�கைள� ெச�றைடயாம� – ப����ைம�� ெபயரா� த��க�ப���றன.
எ��தாள�கைள ைமயமாக� ெகா�� அ�ச�க�க�� உ�வாகேவ��ய
��தைன� ப��க� ேதா�றாமேலேய ேபா�����றன. தம� ��தைனக�
�லமாக – அைவ அவ�க��� ��பான தைல�ைறகளா�
கட�த�ப�வத�டாக வரலா��� ெதாட���யாக வாழ ேவ��ய
��தைனயாள�க� ப����ைம�னா� க���ப��த�ப�வ� கவைல���ய�.
அ��� ப���ெப��� த�ைமேய ச�க�ைத உ����ட� ைவ����க���ய�.
ச�க� உ����ட� இ��பத�� ச�க அ�� சகலரா�� பய�ப��த���யதாக
இ��க ேவ���. ஆனா� ப����ைம�� க���பா�க� அத�� இட�
த�வ��ைல.
த�ேபாைதய ப����ைம வ�வ��� பாதகமான அ�ச�கைள எ�வா� சாதகமான
அ�சமாக மா��வ�?
பைட�பா��� நல� பா�கா�க�பட�� ேவ��� அேதேவைள
அ�பைட�பா��� க����களா�� ��தைனகளா�� அ�ச�க�� பய�ெபற
ேவ���. ச�க��� �� அ�கைற��ள ஒ�ெவா�வ�� இ������ ���
����� அத�கான ��ைவ� ெபற ேவ���.
இத�காக உ�வா�க�ப�டேத ��ேய��� காம�� – Creative Commons –
பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க� ஆ��. இ�த உ�ம�க� ெகா�டதாக
ெவ��ட�ப�� ��க�� இலாப���� உ�ைம பைட�பா��டேம இ����.
அேதேநர� பைட��கைள யாவ�� ப��த�, அ�ைவ� பரவலா��த�, ����
ெச�வத�கான வ�க� �ற�க�ப���றன. பைட�பா��� உ�ைம��
எ��தமான பா��ைப�� ஏ�ப��தா�, அ�� ������ ம�க� சா���
��பத�� இ���ம�க� வ�வைக ெச���ளன. இ���ம�க�� ஒ��ைன�
பய�ப���வத� �ல� ஆவண�ப��த�, அ������, க�� ேம�பா� ஆ�ய
ச�கநல ேநா��க�ட� இய��வ�� �லக ��வன�, �����யா ேபா�ற
அைம���க�� ெதாட���யாக இய�க� ��யதாக இ���ற�.
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2. ��ேய��� காம�� – பைட�பா�க�
ெபா�ம�க�
��ேய��� காம�� – Creative Commons – பைட�பா�க� ெபா�ம�க�
எ�ப� ஆ�க�கைள ச�ட�ப� ம�றவேரா� ப����ெகா�ளைல
ஊ����பைத�� ���ப���வைத�� ேநா�கமாக�ெகா�� இய���
இலாபேநா�க�ற அற�க�டைள ஆ��. இ� 2001 இ� ேலாற�� ெல��
எ�பவரா� ெதாட�க�ப�ட�.
http://creativecommons.org
இ� பைட�பாள�க���� பயன�க��� இைடேயயான ஒ� பாலமாக
அைம�ற�. ��ேய��� காம�� உ�ம�க� அைன�� உ�ைமகைள��
க���ப��தாம�, அ����ைமைய ஊ������றன. எ�த உ�ைமைய அ��ப�
எ�ப� (அதாவ� ��வைத�� கா���ைம�� க���ப��த�� இ���
��ைமயாக� ெபா��� ��த� வைரயான ப�ேவ� ெத��க�)
பைட�பாள�க���� சா��யமா��ற�. இ� ��ைமயான க�ட�ற பைட��
உ�ம�க���� ��ைமயான கா���ைம உ�ம�க���� இைட�ப�ட ஒ�
�தவாத� ��வாக� பா��க�ப��ற�.
த�ேபா� எ�லா� பைட��க���� அைன�� உ�ைமக�� கா��ைடைமயானைவ
எ�ற ச�ட� ��ரவாத �ைல�பா�ைட உைடயதா��. ெப��பாலான
ேநர�க�� பயன�க�� ச�க��� �யாயமான பய�பா���� இ� தைடயாக
அைம�� ���ற�. பல ச�த��ப�க�� ஆ�க�கேள அ�வா� தம�
பைட���கைள க���ப��த ����வ��ைல. ஆகேவ இ�த தைடைய
நைட�ைற�� தள���தவ�காக உ�வா�க�ப�ட�தா� பைட��� ெபா�ம
உ�ம�க� எ�� ேலாற�� ெல�� ���றா�.
இ�த ��வனமான� இத�ெகன ப�ேவ� வைகயான கா���ைம உ�ம
ஒ�ப�த�கைள உ�வா�� ெவ�����ள�. இ���ம ஒ�ப�த�க� ��ேய���
காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம�க��) உ�ம�க� என அ�ய�ப���றன.
இ�த உ�ைமக� பைட�பாள�க� அவ�க� ெத��ெத����, அவ�க��� ஏ�ற
உ�ம�கேளா� தம� பைட���கைள ெவ���வைத� சா��யமா����றன.
ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான
க���பா�க�ட� ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க� உ�வா�க�ப���ளன.
��ேய��� காம�� – பைட�பா�க� ெபா�ம உ�ம�க�
ஒ�வ�ைடய பைட��கைள இைணய���� ேவ� வ�வ�க��� ப��வத�காக
��ேய��� காம�� அைம��னா� உ�வா�க�ப�ட உ�ம ஒ�ப�த�க�,
��ேய��� காம�� (பைட�பா�க� ெபா�ம) உ�ம�க� என�ப��றன.
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��ேய��� காம�� அைம�பான� ப�ேவ� ேதைவக���� பய�பட���ய
வைக�� ெவ�ேவ� வைகயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�கைள தயா���
வழ������ற�.
�ல உ�ம�க�
Attribution �����த� / Attribution (by)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, ப�ர, கா���ப��த, இய�க,
வ�ெபா��கைள உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� த��த
�ைற�� அ�ல� ேவ�ட�ப�ட �ைற�� பைட�பா�க� ����ட�ப�த�
ேவ���.
�ல பைட�பா� ம��� �ல பைட�� �ைட��� இட� ேபா�ற தகவ�கைள
அ��ேத ப�ர ேவ���.
Non-commercial இலாபேநா�கம�ற / NonCommercial (nc)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க, வ�ெபா��கைள
உ�வா�க ஆ�ய உ�ைமக� வழ�க�ப���றன. ஆனா� இலாப ேநா�கம�ற
ேநா�க�க��� ம��ேம.
��பைன ெச�ய��டா�.
Non-derivative வ��ெபா�ள�ற / NoDerivatives (nd)
ஆ�க�கைள ப�ெய��க, ��ேயா��க, கா���ப��த, இய�க ஆ�ய உ�ைமக�
வழ�க�ப���றன. ஆனா� வ�ெபா��கைள உ�வா��வத�கான உ�ைம
தர�பட��ைல.
Share-alike அேத மா��� ப��த� / ShareAlike (sa)
வ�ெபா��கைள �த�ைம ஆ�க�����ய அேத உ�ம�கேளாேட ��ேயா��க
����.
ஆ� �த�ைம உ�ம�க�
ஆ�க�ப� ஒ��ைன பைட�பா�க� ெபா�ம�க� உ�ைம�ப� வழ���ேபா�
ெத�� ெச�ய�பட���ய �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த வைகக�� �ேழ
ப��ய�ட�ப���றன. �ைற�த க���பா�க� ெகா�ட உ�ம��� இ���
��ய க���பா�க� ெகா�ட� வைர இைவ வ�ைச�ப��த�ப���ளன.

1. Creative Commons Attribution BY – �����த� (CC-BY)
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பைட�பா�க� ெபா�ம�க� வழ��� ஒ�ப�த�க�� இ�ேவ க���பா�க�
�ைற�த ஒ�ப�தமா��. இ�ெவா�ப�த��� ப� ��க� உ�க� ஆ�க��ைன
வழ���ேபா�, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய, பய�ப��த, அதைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள உ�வா�க அைனவ���� உ�ைம
உ��. அ�ேதா� உ�க� ஆ�க��ைன அ�ல� மா�ற�க� ெச�ய�ப�ட ��ய
ஆ�க��ைன வ��தக ேநா�க�க��காக பய�ப��த�� அ�ம� உ��. உ�க�
ஆ�க��ைன எ� ேவ��மானா�� ெச�ய����. ஆனா� எ�ன ெச�தா��
உ�க� ெபயைர �����டாகேவ���. அ�ேவ இ�த ஒ�ப�த��� ஒேரெயா�
க���பா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��� எ���ைல.
மா�ற�க� ெச�த �� பயன� ேவ� உ�ம���� ப�ரலா�.

2.Creative Commons Attribution-ShareAlike �����த� – அேத
மா��� ப��த� (CC-BY-SA)

இ�த ஒ�ப�தமான� உ�க� ஆ�க�ப��ைன மா�ற, ���த, அதைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��ய ஆ�க�கைள உ�வா�க எ�� சகல����
ம�றவைர அ�ம���ற�. ��ய ஆ�க��ைன வ��தக ேநா�க�க��காக��
பய�ப��த ����. ஆனா�, அ�வா� ப�ர�ப�� ேவைள�� உ�க� ஆ�கேமா
அ�ல� அதைன அ��பைடயாகெகா�� உ�வா�� ��ய ஆ�கேமா உ�க�
ெபயைர க�டாய� ����டேவ���. அ�ேதா� ��க� பய�ப���ய உ�ம
ஒ�ப�த�ைத அ�ப�ேய பய�ப��தேவ���. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
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மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ���.

3. Creative Commons Attribution-NoDerivs �����த� –
வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-ND)

உ�க� ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�யாம�, உ�க� ெபயைர கா�டாய�
������ வைர��� வ��தக ��யான அ�ல� வ��தக ேநா�க� அ�லாத எ�த
ேதைவ�காக�� உ�க� ஆ�க��ைன �ள ��ேயா��க, ப����ெகா�ள
இ�ெவா�ப�த� அ�ம�ய���ற�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�ப���ள�.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

4. Creative Commons Attribution-NonCommercial �����த� – இலாப
ேநா�கம�ற (CC-BY-NC)

இ�த உ�ம� வ��தக ேநா�க� த���த ேதைவக��காக உ�க� ஆ�க��ைன
���த, வ�வ� மா�ற, ���ழ�����ப��த அ�ம���ற�. இ�த ஒ�ப�த����
உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப��
ஆ�க��� உ�க� ெபய� ����ட�பட ேவ���, வ��தக ேநா�க�க���
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பய�ப��த ��யா�. ஆனா� ஒேரெயா� ���யாச�, உ�க� ஆ�க�
தா����ள உ�ம ��க��� அைமவாக�தா� ��தாக உ�வா�க�ப��
ஆ�க�ைத�� ��ேயா��கேவ��� எ�ற க�டாய� இ�ைல. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �கழேவ��ெம���ைல.

5. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike �����த�
– இலாப ேநா�கம�ற – அேத மா��� ப��த�(CC-BY-NC-SA)

இ�த ஒ�ப�த�, ம�றவ�க� உ�க� ஆ�க�ைத ���ழ�����ப��த, மா�ற�க�
ெச�ய, ெதா��க, உ�க� ஆ�க��ைன அ��பைடயாக ைவ�� ��ய
ஆ�க�கைள ெச�ய அ�ம���ற�. ஆனா� மா�ற� ெச�ய�ப��
ெவ��ட�ப�� ��ய ஆ�க�, உ�க� ெபயைர ����ட ேவ��� அ�ேதா�
இேத அ�ம�கைள அ���ய ஆ�க�� வழ�க ேவ���. ம�றவ�க� உ�க�
ஆ�க��ைன தர�ற�க�� ப���த��க�� ��ைனய ஒ�ப�த� ேபா�ேற
இ��� அ�ம���றெத�றா��, உ�க� ஆ�க��� மா�ற�க� ெச�ய
அ�ம��பேத இ�ெவா�ப�த��� �ற��. உ�க� ஆ�க��ைன
அ��பைடயாக�ெகா�� ��தாக உ�வா�க�ப�� ஆ�க�க�� ��க� வழ��ய
உ�ம��ன��பைட�ேலேய அைமய ேவ��� எ�பதா� ��ய
உ�வா�க�கைள�� வ��தக� ேதைவக��காக பய�ப��த ��யா�. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�ப���ள�.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல.
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.
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6. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs �����த�
– இலாபேநா�கம�ற, வ��ெபா�ள�ற (CC-BY-NC-ND)

இ�ேவ �த�ைமயான ஆ� உ�ம ஒ�ப�த�க��� க���பா�க� ��யதா��.
இ� �� ��ேயாக�ைத அ�ம���ற�. இ���ம ஒ�ப�த� “இலவச �ள�பர”
ஒ�ப�த� எ��� அைழ�க�ப��ற�. ஏென��, உ�க� ஆ�கேவைலைய
தர�ற�க��, ம�றவேரா� ப����ெகா�ள�� இ� எ�ேலாைர��
அ�ம���ற�. ஆனா� ப�ர�ப��ேபா� உ�கள� ெபய�, உ�க��கான
ெதா��� ேபா�றவ�ைற�� வழ�க ேவ���. ப��பவ�க� உ�க�
ஆ�க�ப��� எ�த மா�ற�� ெச�ய ��யா�. வ��தக ேநா�க�க��காக
பய�ப��த�� ��யா�. மா�ற�க� அ�ம��க�பட��ைல எ�பதா�
இய�பாகேவ உ�க� ஆ�க��ைன ப���ேபா� இேத உ�ம ஒ�ப�த���
அ��பைட�ேலேய ��ேயாக� �க��. ���கமாக
ஆ��ந� ெபய� க�டாய� ����ட�படேவ���.
மா�ற� ெச�த�, ��தா�க�க��� அ��பைடயாக பய�ப���த�
அ�ம��க�பட��ைல.
வ��தக ேநா�க� க��ய பய�பா� அ�ம��க�பட��ைல
இேத உ�ம��ன��பைட�ேலேய ப��த� �க��.
இ�த ஆ� உ�ம�க�� ஒ�ைற உ�க� பைட��க��� அ��பத� �ல�, அைவ
பலரா� ப�ர�ப�� சாகாவர� ெப���றன.
உ�க� வைல�ப��க�, க��ைரக�, �ைக�பட�க�, காெணா�க� என எ�த
பைட�ைப�� இ�த ��ேய��� காம�� உ�ைமக�� ெவ��டலா�.
இ�த இைண��� �ல�, உ�க��� ேதைவயான ��ேய��� காம��
உ�ைமைய ெத�� ெச�யலா�.
http://creativecommons.org/choose/
உ�க� பைட��கைள பல�� ப��� ேபா�, உ�க� அ�� பலைர��
ெச�றைட�ற�.
எ��தாள�ைடய ப����ைம எ�ேபா�� அவ�டேம இ����. பைட�பா���
ப����ைம�� எ��த பா���� ஏ�படாம�, ���த பைட�பா���
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க����கைள�� ��தைனகைள�� சகல ம�க���� ெகா�� ெச�� ேச���
��ய ��தைன�ேபா���க� உ�வா�க���கான அ��� பரவலா�க�ைத
மா��ரேம ��ேய��� காம�� உ�ைம ெச���ற�.
இ�த அ�ம��� ந�ைமக�
பைட�பாள�க���
பைட�பாளர� பைட��, வாசக� அைனவ���� ப��� உ�ைம உ�ளதா�,
உலெக��� உ�ள வாசக�கைள� ெச�றைட��ற�. இத� �ல�
பைட�பாள�ைடய அ��� க����க�� ��தைனக�� வள��� வ��
பைட�பாள�க� ம����� த���ச�க��� ம����� ெச�றைட��றன. ஒ�
பைட�பாளைர� ெபா��தவைர அவ�ைடய க����க� ��தைனக� பர��ப�ட
ம�கைள� ெச�றைடவேத அவ�ைடய �த�ைம ேநா�க� எ�ற வைக��
அவ�ைடய எ�ண� �ைறேவ���ற�.
ப�ேவ�ப�ட நா�க�� உ�ளவ�கைள�� பைட���க� ெச�றைடவத� �ல�
அவ�கள� க����க��� ��தைனக��� தா�க�ைத� ெச���� �லைம
ேதா����க�ப���ற�. ஒ� பைட�பாள�ைடய பைட��/க���/��தைன
வாசக�க� ம���� தா�க�ைத� ெச���� ேபா�� வாசக�ைடய வா��ய���
ச�க� சா��த �ைல�பா�க��� தா�க�ைத� ெச���� ேபா�� அ�பைட�பா�
சாகாவர� ெப�� ெதாட���யாக உ��வா���றா�.
வாசக���
வாசக� தா� ப���� ��கைள ந�ப�ட� ப���� ெகா�ளலா�. தம�
வைல�ப��� ப�ரலா�. தா� ����ய �ைக�பட�ைத தம� அ�வலக
பய�பா���� பய�ப��தலா�.
ச�க வைல�தள�க�� ப�ரலா�. ���லா�� பல க��க�� ப��கலா�.
மா�ற�க� ெச��� உ�ைம இ��தா�, ����யவா� மா�ற�� ப�ரலா�.
வ�க உ�ைம இ��தா�, ��பைன�� ெச�யலா�.
ப��த� எ�ப� ம�த �ல��� அ��பைட� ப��. நா� ����� எைத��
ப��வ� ந� உ�ைம.
�ைக�பட�க�
Flickr.com, commons.wikimedia.org ேபா�ற தள�க��, ��க� ��ேய���
காம�� உ�ைம�� ப�ரலா�. ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ப�ர�ப�ட
பைட�பகைள ேத�, அவ�ைற உ�க� ��க��, வைல� ப��க��
பய�ப��தலா�.

66

��ேய��� காம�� உ�ைம�� உ�ள பட�க��கான ேத�ெபா� இேதா.
http://search.creativecommons.org/
அ��த �ைற உ�க��� ஒ� பட� ேதைவ�ப�� ேபா�, ��மா ���
ேத�ெபா��� ேத�, உ�க��� உ�ைம இ�லாத பட�ைத பய�ப���வைத
�ட, இ�ேக ேத�, ப��� உ�ைம உ�ள பட�கைள பய�ப����க�.
க�யா� வ�மா எ�ற �க�ெப�ற வன �ல�� �ைக�பட ��ண�, தம� அ�ய
�ைக�பட�க� யாைவ�� ��ேய��� காம�� உ�ைம�� ெவ���டதா�,
தா� ெப�ற �ற��கைள��, பய�கைள�� ப�� இ�த காெணா��� ேப��றா�.
http://www.inktalks.com/discover/117/kalyan-varma-free-art-is-profitable

����க� – FreeTamilEbooks.com ��ட�
பல தள�க���, வைல�ப��க��� ‘கா���ைம உ�ள�’, ‘எ��� நகெல���
ப�ர� �டா�’ எ�� பா�������க�. இதனா� வாசக��� எ�த உ�ைம��
இ�ைல.
இைணய ெசலைவ ேச��க, ��க� அ�த வைல�ப��கைள ேச��� ைவ��,
�ற� ப��கலா� எ�� �ைன�ப� ��யா�. ODT, PDF, DOC ேகா��களாக
மா�ற� �டா�.
�ல ஆ��க�� அ�த வைல�தள� �ட�ப�டா�,அ�வள�தா�.
அ�� இ��த தகவ�கைள யா�� ைவ����க ��யா�. �டா�.
இ�ேபா� அ��த வைல�தள�க� ஏராள�. த��� �க�ெப�� �ள��ய
‘அ�பல�’ ���த� ேபால, கா���ைம ெகா��, அ��த �� Backup �ட
இ�லாத தள�க� பல.
இ�வா� கா���ைம ெகா���ளதா�, எ��யவ��� ந�ட� அ�க�. பல
வாசகைர அைடய எ��ய பைட��க�, வைல�தள� த�ர ேவ� வ�வ�க��
வாசகைர அைடய ��வ��ைல.
இ�ேபா�, ப��பத�ெகன ����, ேட�ல� என பலவைக க��க� உ�ளன.
இவ��� யா�� வைல�தள�கைள ப��ப� க�ன�. ஆனா� இவ���
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