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1. ��தைன நம�கார�

மதபா�பா�இ�லாம�ம�த�அைனவ�����கா���
.
ம�த�அைனவ��மத�க��இைறவ�ட���கல���
.
ம���வ����ேநாயா� ,
எ��அ�ல ,
ேநா�தா�எ�� .
ந�ைம��ப�ப����றவ�எ��அ�ல ,
��ப�ப���� கார�கேளஎ��க� .

அ�வாளா�ெவ��ந�லைதவ��ெச��உண���வைத

,
அ��ைன���ந�லைதெத��த��உண���வேத�றை
�றைமைய
கா�ட இய�மா ? �றைமைய
கா���க�ந�ைம��

உத�
த��டெம�� உ�ள
�றைமகைள , உைழ���� பய�ப��தாத
ஊதா� , ேசா�ேப� இவ�க� எ�லா�
ெம�தன வா��ைக வா��� பா���றா�க� .
இதனா� எ�லா� , ந�
ச�பா���� �ைம அ�கமா�ற� .
ச�தாய���� ஏதாவ� , ஒ� வ�யல��ட
உதவாம� , ��ைச ேக��றவ�க�����ட
உத��றா�க� .
ெச��றவைனேய ெச�ய

ெசா�றதா எ�பா�க� .
ேவைல ெச�� , �ைற�த
ச�பள� வா���றவ�க��� , ெரா�ப
��யாதப�ச��� , அவ�க� உத� ேக�டா
உத� ெச��ேறாமா ?
உைழ�காதவ�கைள எ�லா� ,
������றா�க� .
�ைற�த ச�பள�
வா���றவ�க� , உைழ�கமா�ேட� எ��
ெசா��றா�களா ? உைழ�ேப உய��
அ�லவா ? இ��ய�ைவ ������பவ�க� ,
இ�க�டான ப�தாப �ைல�� உத� ெச�ய
கண�� பா��க�மா ?
��ைச ேக�க�� ,
அ��தவ�கைள அ��� , ����
ஊதா�தனமாக�� , ேசா�ேப�யாக��
ெம�தன வா��ைக வாழ ஏ��பவ�க���
இ��லக��� வா��� �ைட��ற� .

ெவ�ள�ேபால ந� அ��
�ய�� பாழா�ற� . ஒ� ெசா�� த��� ,
உைழ�பவ��� ெகா��க , ��ன ��ன
பா��க�மா ?
ஜா� ���யாச� பா���ேறா�
, உைழ��ல ச�பள ���யாச� எ�ப�
பா��க��டா� எ�றா� கவைல��டமான
�ைல�� , உ�ள உைழ�பவ�க��� சா��
, ேபா�� ெசா�� ஆ�த� அ��க தைடயா�
இ��க��டா� .
உைழ��றவ�க� , கா��� உைழ�� ,
�யாகமாக இ��க ேவ��� . அ�த �யாக� ,
�த�� அவ�க��� , �றைன ெகா��க
அைமய ேவ��� . �வ� இ��தா�தா�
���ர� எ�த ���� அ�லவா ? �ற� ��
�ழ�ைத �த� , ��வ� , ���ய� ,
வேயா�க� , ேநாயா�க� இவ�க��� இ�த
உைழ��� �யாக� உைழ�பவ�களா�
பய��ப��த�பட ேவ��� .

ஆனா� , ஊதா���� , ேசா�ேப���� ,
உைழ�பவ�களா� ெகா��க�ப�� உைழ���
�யாக� பய��ப��த�பட��டா� .
ஆனா� இவ�க��� , வ�த வா����ட ,
�ைற�த ச�பள� வா���ற உைழ�பா�க��
அ��பைட , ����யாக��ைல எ�றா�
எ�ன ெச�வ� ?
��மா ெகா��த மா�ைட ப�� பா��த
கைதயா ?
ேச� , ப�தாபமா இ��� அ�ப���
ஒ��த��� ��மா ( இனாமா ) மா�ைட
ெகா��தா இ� இளைமயா� இ�ைல எ��
மா��� ப�ைல கவ��� ச�ைட�� வ�த
�ைலைமைய பா��க . ெகா��த மா�
இள�க�ைற ஈனாதா ?
இ�ேபால�தா� உைழ��றவைனேய ஒ�
ேநர��லாவ� அ�ச��காம
�ைற��
ம����� ெகா�ேட இ��தா� எ�ப�

?
��ைச�கார� ஒ��ேம ெச�ய ��யாதா ?
அவ� வா��ைக�� ஒ� �ைறயாவ� ஒ�
மர�க���� த��� ஊ�� அத�
வள����� உத� இ��பாறா ? அ�ல�
��� க�ைவ எ�வா�����பாறா ?
இ�த ந�ைமெய�லா� ெத��� ெகா���
��ைசைய அ�த ��ைச�கார���
அ������ேறாமா ?
த� வ�மான��� ஒ� ��தளதாவ�
��ைச�கார� �����ழ� ந�ைம��
�ரத���� அ�த வ�மான�ைத
ெசலவ�����பாறா ?
எ�க நம�ேக அ�த ����ண�� இ�ல
அ�பற� எ�ப� ?
இைறவ� ��ேம� எ��� ,
இைறவ�� ச�ரமா�ய சைப�� அ�க��ன�

எ��� ம�த�� ப��ெப��
அ�� ��ேம� ஆ��� ெதா��க� அ�ல�
அ�� ச�ரமா�ய சைப�� அ�கமான
ெதா��க� எ�ப� ��� ச����
ஒ���ைண���� எ�ப�
ெபா����ற� . இைறவ� அ�பாகேவ
இ���றா� .

�ப��� சார� �ப�சார�
ஆேரா��ய��� சார� – ந�ல உண� ,
ந�ல உைட , ந�ல உற�க� , ந�ல உைழ�� ,
ந�ல எ�ண� , ந�ல ெசய�க�
ேபா�றைவக�� �ப�

தா�க� ம��� த�ைதக�
���ப க���பா� ேவ��� . நா� இ�வ�
நம�� ஒ�வ� எ�� நைட�ைற�ப��த
அரசா�க� ம�க�ட� �����ற� .

ம�க� எ��னா எ�ைணயா ���ற� ேபா�
அர�� ���ப���� அ�க ஈ�பாேடா�
ம�க� இ��பா�களா ?
எ�ன ?
ஒ�வ� நா�� கணவேரா , நா��
மைன�ேயா எ�� ஒ����
ேம��ப�டவேரா�
வா��ைக �ைணைய ேத��ெகா�� ஒ�
வா�ேசா , இர�� வா�ேசா எ��
ெப���ெகா�� ம�க� ெந��கைத �ைற�க
வ� க�டா�களானா� அ�
�ப�சாரமா ? �ப�சாரமா ?
ஒ��த��� ஒ��த� எ�� ஒ� கணவேனா ,
ஒ� மைன�ேயா உ�ளவ�க� 10 , 16
எ�� ம�க� ெந��க���� காரணமாக வா��
ெப���ெகா�டா� அ� �ப�சாரமா ?
�ப�சாரமா ?
ந�ல �ண�க�� ��மண� – அ�ேப
இைறவ� , அ�ேப �வ� , ஏக இைறவ�

அ�பானவ� .
இ�தைகய அ�� ��மண���� . ஆ�
ெப�க� ேவ��� .
இைறவ��� பல மைன� ஆ� .
மணவாள��� பல மணவா�� .

ப���த

க�ைமயான �ணமான ேகாப� எ�ற
ஆ��� பல மைன�யாக இர�க� எ�ற மண
ெப��� , தய� எ�ற மண ெப��� ,
��ய ெபா�ைம எ�ற மண ெப��� எ��
பல ந��ண�களா�ய பல ெப�க� ேகாப�
எ�ற ஆ��� ந�ல அற �ைண�களான பல
மைன�க� உ�� . தவ� �க�மானா� அைத
ச� ெச�ய அ�கைற , இர�க� ேபா�ற
ந��ண�க�ட� ��ய ெபா����ள ந�ல
ேகாப� ேச��� ச�யானைத �க����ப�
ெசய�ப�� . அ�த ேகாப� த���
அைம�ைய�� , சமாதான���� ,
ம����ைய�� ெப�க�ெச��� .
ஒ��� ���ய ச�தாய�ைத

ஒ��� ப��த ெபா���� , இர�க�� ,
கவ��ேபா� ��ய ந�ல
ேகாப�ெகா�டவ�களாக �வ� , ��க� ,
�கம� ந� , இேய� , அ�ேப�கா� ,
கா�� , ��த� , ��வாச ராம�ஜ� , தாம�
ஆ�வா� எ�ச� , அக��ய� ேபா�ற
பல� ப�க��தன� .

ெசா�� வா�� , அர�ய� வா�� ,
இைச வா�� , ஆ��க வா�� எ�பத�
��ன� எ�ன ? இ�த வா��க� யா���
�ற�தவ�க� ? எ�ப� �ற�தவ�க� ? எ�ப�
வா�� .
இைறவைன தா� , த�ைத , மக� , மக� ,
தா�தா , சேகாதர� , சேகாத� , மைன� ,
கணவ� எ�றா� எ�ப�
ெகா�ைச�ப��த�ப��ற� ? வா�� எ�றா�
எ�தவைக�� உற� ?
நா� என�� எ�ன ெச�த� எ�பைத�ட

நா���� � எ�ன ெச�தா� ? எ�றா�
ஒ� ேமைத . �ற��� எ�ன ெச�தா� ?
அைத என�ேக ெச���க� ? �ற
மத�க� என�� எ�ன ந�ைம ெச�த�
எ�பைத�ட �ற மத�க��� � எ�த
ந�ைம ெச�தா� ?
இைறவேன உம� நாம�தா� எ�ென�ன
ெச�ேதா� எ��றாேய ? உன� நாம�
��ைவ�� உ�ளதா ? உன� நாமமான உ�
�ய�� , உ� ெசய�பா� �ற���
ெச�வ�� ��ைவ�� உ�ளதா ?
அ�ப�ெய�றா� � லாப� அைட�தாயா ?
இ�ைல உ� இைறவ� லாப� அைட�தாரா ?
�ற� லாப� அைட�தனரா ?
� லாப� அைடய��ைல எ�� உன�� உ�
இைறவ�� , �ற�� கட� ப�� உ�ளன� ?
அவ�க� உன�� லாப� தரேவ����ள� .
�ழ�ைதயான� ந�� ேப�வத��

கடனா�யாக உ�ள� . ஆனா� ����
ெகா�வ�� லாப� அைட�� ெபா��
ேப��ற� .
� இ��� கடனா�யா ? எெபா�� லாப�
அைடவா� . � இ��� அ���� கடனா�யா
? எ�ெபா�� அ�� லாப� அைட�� .
எ�வைர �ழ�ைதயா� இ��பா�
ேபச�படாம�
�வெப�மா� ����� ம� �ம�தா� எ���
இேய� ��ைவ
�ம�தா� எ��� , �கம� ந� அ�கால
ச�தாய எ���ைப �ம�தா� எ���
உ�ளேத . �யா�க�� ந�ல அற�ைத
�ம�தன� . ��ஞா�க� ந�ல
க�����ைப �ம�தன� . இ�வாறாக
இவ�க� �ம�த பா�க�� ஒ��ைம
எ�னெவ�றா� .
மன��ெக�� அ���

பா�க�

தா� .

அவ��� �ல எ�ன�னா . இட� (
பா� ), ெசய� ( பா� ), உட� ( பா� )
�ைமஎ�ப� இட�பா� , ந�ல
ெசய�பா�எ�ப� �ைம�� மரண� .
உட�பா� எ�ப� �ைம ந�ைமயாக
உ��ெப�த� உதாரண���� க��
எ�ப� இட�பா� , எ�வா�த�
ந�லெசய�பா� தாவர�
ெச�பைடத�உட�பா�

தர�
தர� எ�ப� அ��பைட
தகவ�க� த�வ�
தர� பா��ப�� ேவதைனயான
தர�க�
ெபா�ைமயா� ந�ைம ைக�ட
ேவ��ய ேநர����� அவசரப���
ெபா�ைமைய த���� ெதா�(தர�).

�����பா� ந�ைம ைக�ட ேவ��ய
ேநர����� தாமத�ப��� ேசா�பைல
ெகா���� ெதா�(தர�).
தர� பா��ப��
ம����யான தர�க�
ந�ைமைய அ�க��க �ைமைய
�ைற�பத�� அ�கமா� ெசல��� ந�ல
ஊதா�தன��� ஆ(தர�).
ந�ைம�� �ரைம�க ேதைவயான
�ேவக�ைத ெசல�டாத ெக�ட ஊதா�
ெதா�(தர�)� ஆ(தர�).
ேதாஷ�
நம�� ேதாஷ� ��க ேவ���.
ஜல(ேதாஷ�) அ��க� வ�வ�
��றா�தா� ��ம� ந��ைடேய ெக�ட
பழ�க(ேதாஷ�) அறேவ அக�றா�தா� ந�ல
��ம�யான ந�ல வா�� உ��.

ராம� – க�ண�
ராம� ��பா��� அ�� எ�� எ���ைப
����வ�� வ�லவ�.
அ�ேபா� நா� �ைம�� ேக����பா���
அ�ைப எ�� �ைம��
எ���ைப ����� வ�லைம ப�ைல
ெபறேவ���.
இ� ராம�� மன ேபாரா�ட அ�� எ���
வ�லைமயா��.
இ��� க��ைய அ�பாக எ��வ�ேபா�.
க��� ���ைய அ�பாக எ�தேவ���.
அரச வா�ைக வா��த ராம�. கா��ேல
வா�வைத�� மன�ேல எ��ெகா�டவ�.
ந��ண��� அ�ைப கா��ேல
வா�வத�� எ��யவ�.
க�ண�
ம�த உட� இற�தத�� ம��� ம�யாைத
ெச���வா�க�.
ஆனா� உ��ட� ம�த� இ����ெபா�ேத

ம�த உட� ந�ைம ெச���
ம��ைப ெப����தா� இற�ப�� எ�த
கட�� இ�ைல.
ஆனா� க�ணைன ெவ�ல அவ� உட�
இற�கேவ���. ந�ைம ெச�வ�தா�
அ�த ெவ��.
க�ண� உட� இற�பத��
அவ� அத�கான ம��ைப ெகா��க ேவ���
அத�� த�ம�� , ���ய�� , அ���
கட� ��ைவ�� அவ��� இ��தைத ,
�ற��� ெகா��க ேவ��
இ��த�.
ஆகேவ இ� உல�� �ற�த நா� அைனவ�� ,
ம�த
உட�� இற���கான சாதைன
எ�னெவ�றா� , த�ம� , ���ய� ,
அ��
ேபா�ற ந�ைமக��� உ�டான ப�ைக
ெச������தா� , ம�த
உட� இற��� ம��ைப ெப�� உட� �ற�த
ேநா�க�

ெவ��ெப��ற�.
உட�� இர�த� ேவைல ெச�ய ச��
அ���ற�. மன�� இர�த� அ��
ெச�ய ச�� அ���ற�. இ�
க�ண� இற�� அவ�� அ�� இர�த�
ம�றவ�ட��� வா��
ச��ெப�வைதேபா�. ந� இற�� அ���
ச��ைய �ற��� த��டேவ���.
அ��த ந�ப�ைப
ெவ��ப��தேவ���. க�ண� அ�த
ந�ப�ைப (உ�� த�� இர�தமாக)
�ற��� த�ததா�. அவ� இற��
ெவ��ெப�ற�.
அ��த ந�ப�ைப ெவ��ப��தேவ���.
அ�யாத ந�ப�ைப அ���டேவ���.
பட�
ராம� ��ைல வைள�� அ�ைப எ��வா�.
ராம� ெசா�ைல அைழ��� அ�ைப

எ��வா�.
ஆமா� ��க� பட� பா����களா.
இ�ப�தா� பட� பா��ப� எ�தாக
இ���றேத.
எ�ன ெசா���க , ஆமா� கல�(பட�)
பா��ப� எ��� எ�தாக
இ���ற�.
����காக கல�கா��க ,
ந�லத�காக கல���ேவா� , கல�கலா
இ��ேபா�.
பா��ர� �ல��வ� ஆ�க��� எ�ப�
ந�ல கதா�(பா��ர�) �ள��வ� ஆ�க���
ேவ�டாமா

ராமனாக ெசய�ப��க�
ச�.�.�. ராம� ��ஞான�ைத ஆரா���
க�ட��தா�.
இ�த ராமைன ேபா� ம�த ந�வா��

��ஞான�ைத ஆரா��� ச�ேதாச�ைத
க�ட�ேவா�.
ெதனா�ராம� வ��ைற ெகா�� க��ைத
��யைவ�காம� ��� த��ர�ைத ெகா��
க��ைத ��யைவ��� �ர��
ெச�தா�.
இ�த ராமைன�ேபால ��� த��ரா�தா�
எ�ைமயாக வா��ைக ேசாதைனக� ம�க�
எ��ெகா�ள எ�ைம ��� ���ப �ர��
ெச�ேவா�.
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ஆ��க� எ�ைம வா�ைக வா��தா�. ஒ�
உய� பத� அ�ல� அ�கார��� இ��தவ�
இ�ேசாதைனைய எ��ெகா�� ஈேகாைவ
ெவ�றா�.த�கால��� ம�க�
���ப�க���ைடேய ஈேகா
ப���ெகா�� ��ம� இ�லாம�
இ���றன�.
ஆ�� க��� ெத��� ��மண

எ���பா��� –
மண ெப��� க� , ��� , உட� அைம��
ேபா�றைவ .
இைறவ�� மன க��� ெத��� ��மண
எ���பா��� –
மன ெப��� க�� , �ர� , ெச�வ�
ேபா�றைவ .
க���� சர�வ� எ��� , ெச�வ����
ெல��� , �ர���� பா�வ� எ��� ஏ�
ெசா�ல�ப��ற� ?
��டா� இைறவ� அைழ��றா� . ஆ�
ஞானமா� நடவாைம�ேல ��டாளா�
இ���ற இைறவ�அைழ��றா�

ேமக� மர�க�� மனைத ம����யா�
நைன�க
மைழயா� இற�க உ�தர� ேக��ற�
அத�� மர�க� ேமக�ைத ெபா� எ���

ம�த�க� த�க� ம����ைய சமமாக
எ��ட� ப�ர ��ைல .
ஆ� . மர�கலா�ய எ�ைன�� சமமாக
க�த��ைலேய
ேமகேம , � இற�க வ�ைய தர வ�
உணர��� ம�த�க� .
நலைன ெகா��த� ஆ�டாக இ��க��� ,
ெகா� �த� ஆ�� ேவ�டா� .
எ�தைன ெவ�� �ழா ஆ�� , ெபா� �ழா
ஆ�� , வ��வ� ஆ�� , காலா�� ,
அைரயா�� கண�� எ�ப� ?

மன��

வைர�ேத�

��ைளயாைர

மன��

வைர�ேத�

��ைளயாைர

எ�

மன��

வள����

வள����

எ�ைல��லா இைறவா
என�� ��ைளயானா�
எ� ெதா�ைலகேளா ������

( �����ள இர�க�ைத
ெப�ெற��தா� , ெப�ெற��த இர�க�
நம�� ��ைளயாக�� , ந�லைவக���
நா� ெப�ேறாராக�� இ��ேபா� .
இர�கமாக
உ�ளவ� இைறவ� ,
நா�அவைரேய ெப�ெற���ேறா� )
ேவ���ைல�� பலன����
ந�ல ெத�ன� ��ைள�� பலன����
ெத�வ��ைளேய �� எ�ைன மண�க�
ெச���
ந�லவனாக மண�க� ெச���
( உ�ள��� ��மண� – �கா ( தார )
மன� )

ெபா�னா�க���� பலன����
க�சலா�க���� பலன����
��த க��ைய மண�க� ெச�ய
தா� ேபா�ற க��ைய � ேத�னா�
ஆ�ற��

ேத�ற��

ெசா�த�

ெகா�ள

ஆ��� கைர�� � அம��தா�
அ�பான ( தா� ) உ�ளைத எ���
க��
இ�த சாய�� க�� எ�ைனெய��
மண���வா�
எ��� கல���வா�

(

அ�பான ( தா� ), ப���ள ( தா� ),
அ�ைம��ள ( தா� ), ெபா�ைம��ள (
தா� ),
ஒ����ள ( தா� )
ேபா�றைவக� உ�ள��� அைம�தா�
�ற���
பலன���� .)
எ�க� ���
எ� எ�ைம

��� �ைளயா��
உ�ைன� ���

�ைள����
( ந�லைவகைள க�லாைம இ�லாைம
எ�ப� எ�ைம , ந�லைவகைள
க�றவ�க� ஒ� மனதாகேச�����ப�
இ�ைமயான எ�ைம )
ெகா��க�ைட ேபா� �ற��� ��க�
எ�றா�
அத� ேத�க� அ��� ச� ெச�ேவா�
க�களா� �� க��னா��
ந� ெசா�களா� எ� உ�ள�
உ�ரா��
ேதா�� கரண� ெதா�ைப�� ��ைப
�ைற��
ந� ேதா���� காரண� நா�ம���
����ற�தா��� ந� உணைவ
ப���ேவ�
ப���� த���ேவ�

( உ�ள��� உண�களான
�����ள ப�� எ�ற

ந�ல
உண� ,

ந�ல �����ள
எ�றஉண� )

�காதார�

அ�க��� ந� ம��தா��
உ�ைர அ���� ���� ேவ�டாேம
�� (Full)
ேபாைதைய உத��� மனம��� என��
ேபா�� .

( ெக�ட ஆணவ� , ெக�ட
ெபாறாைம , ெக�ட ைவரா��ய� ,
ெக�ட ேகாப�
ேபா�ற ேபாைதக� )

இைறவ��� ேதா� உ��
ெத�வ��ைளயான என�� ேதா�
உ��
ந�லைவகைள ேக�ப ( ேதா� ) –
�ைமகைள ம��ப ( ேதா� )
���ப� ( ேதா� ) அ�ைப ெப�த�
நலம���� ந�ல இதம���� .

ேத�
ேத�
ேத�
ேத�
ேத�

ம� நம� �கம�
����ேத� �கம� வா��ைக
�ைன�ேத� �கம� வா��ைத
ெச�ேத� �கம� ���ப�
ம���ேத� �கம� அ��

அ�� கர�க� ேநசமா��
ப�� கர�க� பாசமா��
தா��� அ�� ஏ��� ப��
உண��� கல�தா��
அ�ேபதா�
��ம�
ந� வா��ைக�� ச�ம� – அ��

அ�மா��
அ�பா��

ெசா�னா��

ெசா�னா��
அ�ைகைய
����வா�
ச�ைக��
�ைற��ைல
லாச�
ேபா� இற�தா��
ந�லைத
�ற�தா��
ெசா��
ெசா�� இர�த�தா�
க���
��� ����வா� –
எ�த� இேய�
��யேம
��தமான அ�ேப
சா�கைட��
மல�க��

நா�றமா

அ��

ேதா�டமா
நா�ற�ைத
மா�ேறாேவா�
��ைமைய �க�ேவா�
�ைம��
ேதா�றமா
ஊ�வ�
அ��கமா
ெந���
ெச��
ெந��க�ைத ெகா��ேபா�
���க��ைப ெச�ேவா�
��தமாக மா��ேவா� –
ராஜ

ராஜா

ராஜ

ராஜா

அ��

இேய� ராஜா
மலர�ெச�ேவ�

மண�க�

ெச�ேவா�

ெசா�தமா� அைழ��ட
எ�ைன�� த���ேற� ( த����ேட�
)
ஒ�ப�த� ெச���ேவா� ( ெச��
��ேடா� )
ஏ��ெகா�ட ஆ�டவேர
– ராஜ
இேய�� அைழ��ட
இைற ( இைர ) ேய ��
எ�ைன ��க
இைற ( இைர )
ேவ��
நல�ெபற ேப�ைமயா
– ராஜ
ராஜா�

அைழ��ட

ேப�ைமயா

அ�ேசக� ெச��ம�யா
பாவ� ெவ�ல அ�ேச���
ராஜாவா நானாக
ராஜா� ராஜா �ேர
– ராஜ
அ�பா� அைழ��ட
த�ைதயாக தா�ைமயா
உ��� , உ����� தா��
��த� வாழ உ��ேப��
ச�த� ேகளா �ப����
இர�தமாக உ���� தா��
– ராஜ
அ�மா� அைழ��ட
தாயாக �ம��ட�யா
எ� பாவ� �ம�����
வள����� ஞான�பா��
வ�ேவேன ந�ெபய��
– ராஜ

மகேன� அைழ��ட
உ� அ�ைப ெப�ெற��ேப�
���ப�ைத ச�பா��ேப�
ஊெர��� மலர�ெச�ேவ�
– ராஜ
மணவாள� எ��ட
ப���த� மண�க� ெச�ேவ�
ப���த� நானாேவ�
ப���த� �ர�ேறா
உலெக��� மண�கேவ���
– ராஜ
ஆசா�யனா��ட
�� ஆசா�யா����
���ச�ட�கைள ேகா���
ேவத�கைள த���
– ராஜ
�ணவாளனா��ட
மன�ச�த�கைள ேக��
�ண��த�கைள� ெச���

உ� ச�த�க� அட��ய
��க� ேவ���
– ராஜ
�வ� – பா�வ�
ப��ைட �ண�ைத
அச�ைடப��� ஆ�ைம �ற� ம���
இ��தா� ஆணவ� ���தவ� ஆவா�.
உ�ள�தா� ஆணவ� ���தவ� ஆணாகேவா ,
ெப�ணாகேவா இ��கலா�.
ஆ�ைம �ண��� அச�ைடயாக இ���
ப��ைட �ண� ம��� இ��தா�
மல� ஆவா�.
க���� காரண� ஆகாதைதேபால எ�த ஒ�
ெசயைல�� ச�வர ெச�ய இயலா�.
உ�ள�தா� இ�த மல��
�ண� ஆணாகேவா , ெப�ணாகேவா
இ��கலா�.
ந�ல ஆ�ைம �ற�� ,

ந�ல ப��ைட��

ஆன ந�ப��க� ஒ� மனமாக ஒ��
ேச��ேபா��தா� இ�வ����
ம����யான ந�ல ெசய� நைடெப��.
ஒ� ெசயைல ெச�ய ெத��த ஆ�ைம��
அைத ெசய�ப���� ப��ைட��
ஒ�� ேச��ேபா��தா�
அ�ெசயைல ெச�ய����.
ஆ�ைம ஒ� கா�ய���� உ�� அ�
ேபா�ற�. ப��ைட ஒ�
கா�ய���� உ�ைர தா�க� ��ய
க���ைட ேபா�ற�. இைவ உற�
ெப��ெபா��
கா�ய� ெப�ற��க�ப��ற�. இைறவ� தம�
சாயலாக ம�தைன உ�வா��னா�.
அ�ம�தைன ஆ�� , ெப��மாக ஒ�
���பமாக உ�வா��ய இைற�சாய� எ�ப�
ஆ�ைம , ெப�ைம ஓ� அ�� உட�
கா��யாக
ேதா�றம���� �வ� பா�வ� ேச��ேத
ேதா�றம���� கா�� �ள���ற�.

உ�ள��� ந�ல �����ள இர�க���
ஆ�ைம��ற�� , ந�ல �����ள
இர�க���
ப��ைட�ற���� உற� பாலமாக
ம�றவேரா� உற� ேச��தா� �வ�
பா�வ� அ��
கா��ையேபா� அ�� த���ராம�
ேச�������.
மல�� அ��� , ஆணவ அ��� ேவ�டா�.
�ரண அ��� ெசயலா�
எ��கால ச�த�க� �ற���� , உ�ள���
ெசய��� ந�ல ஆேரா��ய��ள
ச�த��� வ�வ��ேபா�.
த�ெபா�� �ைறேவா� இ��தா� நா��
�ரண அ���காக மா�� �ற�
வ�கைள எ���ெகா�ேவா�.
யா��ைர
ந�ல ேகாப க�ைண�� பாைத�� யா��ைர
ெச�ேவா� .
நடராஜ�� நடவ��ைக�� நட�க� அ�

க�ைண�� பாைத
அ�பாைத�� யா��ைர ெச�தா� அ� ந�ல
பாைத யா��ைர .
ஆ��க� , ����வ�
ஒ� ச�ர���� எ�தைன ப�க�க� , ச�ர� ,
கன ச�ர�
ஒ� இைறவ��� எ�தைன ப�க�க� ஆ�
��க� , இேய� , அ�லா
ஒ� ச�ர��� ஒ�ெவா� ப�க�க� ஆன
ஒ�ெவா� �க�� அள�� ஒ�றாக
இ��க�� .
ஒ� இைறவ��� ஒ�ெவா� ப�க�க� ஆன
ஒ�ெவா� �க�� �ைல�ப�� ஒ�றாக
இ��க�� .
அ�� எ�ற �ண��� த�ைதயா�ய
இைறவ� , தாயா�ய இைறவ� ,
ந�பனா�ய இைறவ� , சேகாதர��வ
இைறவ� , ஆ��யரான

இைறவ� , ��வா�ய இைறவ� . அ�ேப
இைறவ� .
ஒ� க���� எ�தைன ஓ���க�
ெப��பா�ைமயான வா�கள�க�� ஆதர�
ஒ� �ரதம�
ஒ� அ���� எ�தைன ஓ���க�
ெப��பா�ைமயான ந�ல �ண�க�� ஆதர�
ஒ� இைறவ� அ�
த�ைதயா�ய இைறவ� , தாயா�ய இைறவ�
, ந�பனா�ய இைறவ� , சேகாதர��வ
இைறவ� , ஆ��யரான இைறவ� ,
��வா�ய இைறவ� ேபா�ேறா� .
கண�� ெப��க�� 1 x 1 x 1 x 1
1 x1 = 1 எ�பைத எ�ப�
�ள���றேதா அ�ேபா� ஒேர இைறவ�

இர�க�

x

ப��� ப� ெச��� இ�வ�� யாேரா
ஒ�வ��� த��ைடய �ைலயான க���
ப�யா�க�ப��ற� .
ஆனா� இர�க��� பர�பர� ஏ�ப�� த�க�
�ைலயான இ� க����க��
இட� , ெபா�� , ஏவ� அ���
உ���ட�ப���றன . யாராவ� ஒ�வ�
இர�க� ெச�தா�� ேபா�� .

மத� ஏ� ? ேசா�ப� ஏ� ?
மத�க� பல இ��பதனா�தா� கட���கான
பல
ேக��க� �ற���றன
ேக��க� பல இ��பதனா�தா�
கட���கான ஞான�ைத அ��� வ�கைள
அ���
உலக அ�ஞான�ைத ெவ�� ��ட
ச�ேதாச�ைத ெப�ேவாேமா.

எ�லா மத�க�� �ைறவானைவேய,
அ�� �ைற� எ�� ந��ைடய �ைறவா�
ம����வ�
அத� �ைற��கான ப� ந��ட�
�ட�ப���ளதா?

த�ம�
இ�� த�ம��� க��ர� கா�டப�வ�
எ�பேதா ேப���� , ெச�ைக��� ,
நட�ைக��� க��� �ரண�ைத
கா�டேவ��� என உண���� அைடயாள�.
இ�� த�ம��� ெத�வ����
ந�ெல�ெண� �ள�� ஏ�ற�பட
ேவ���
எ�பேதா ெத�வ��ட� ந�ெல�ண��ள
�ள�க�கைள ஏ�� அத�ப�
ெசய�பட ேவ��� .

இ�� த�ம��� ��� அ�வ�
எ�பேதா மன�� ���� ேவத�லான
��ைல
ம�றவ� அ���ப� அ�ய ேவ��� .
����வ��� இர�� �தமான
ேக��க�� , த���க�� , ேத��க��
இ����றன ��க�அ���களா
ந�ைம ெசா�வைத ெச� ெகா���
ேக��க� . �ைம����� ������
வ�ைய வா�
�ற�� ேக��க� . உ�ேள
������ப� ந�ைம கதைவ த���க�
�ற�க�ப�� . ெவ��� வ��ப��ைம
கத����� த���க� �ற�க�ப�� .
ந�ைம ெச�ய உ�ேள �ைழய
வ� ேத��க� �ைட��� .
�ைம����� ெவ�ேய வர வ�
ேத��க� வ� �ைட��� .
இ�லா��� ேநா��� ஏைழக���
உத�வ� எ�ப� தம� ெசா�தான

ந�ல �� , �����ள இர�க� , ந�ல
அ�� ேபா�றைவ இ�லாத அ�ல�
�ைற�த ஏைழக��� வழ��
ச�ேதாசமைடவா�க� . ந�ல �� ,
�����ள இர�க� , ந�ல அ��
ேபா�றைவக��காக த�க� ெபா�� ,
பண�
ேபா�றவ�ைற �த�� ெச�வா�க�.
இலவசமான ஈைகயாக.
�ல� ெபா�� , பண வச��ட�
இ��பா�க�
ஆனா� , த�க� ந�ல ����� ,
�����ள இர�க��� , ந�ல அ���� ,
ந�ல
த��� ேகாப���� ஏைழகளாக
இ��பா�க�. ஊதா�யா� , ஊனனா�
��ைச ெப�பவ��� பண�� ,
����வத�கான ந�ல க�� , ���ம� ,
மா��
�ற� வ�க��காக த� அ�� , ஞான� ,
பண� , ெபா��

ேதைவ. ஏைழக��� பண�ைத ம���
த�தா� ேபாதா�
அைத ந�வ��� பய�ப���வத�கான ந�ல
அ�� ேவ���.
ந� அ�ைவ வழ�கா��டா� நா� பண ��க
காரண���கான ��றவா�. பலசா�யான
ஒ�வ�ட� நம�� உத� ேதைவ�ப�டா�
அவ� ந��� ேகாப� கா��வ� ந�லதா ,
இர�க� கா��வ� ந�லதா. இர��ேம
ேவ���. நா� கவனமாக அ� உத�ைய
ெப�வத�� ெபா����ள �����ள அவ�
ேகாப�� , ந�இயலாைமைய ச�க��� அவ�
இர�க�� ேதைவ. ப��� , ப�
ெச�தா� ��ம� ெக�����. உலக�
பா�கா��� ந�பக� ெக�����. ப��� ,
ப� எ���
நட�� �டாம� இ�பத�காக�தா�
க��ப��த காவ� �ைற�� , ச�ட�க��
உ�ளன. மன சா���� உ�ள�. நா�ைட
கா�பா�ற இரா�வ� இ��ப�ேபா�.
ெப��பா�ைம�� ந�ைம�� த��தா�

ேபா�தா�
ப��� , ப� இ��காலாம இர�கமாக
அத�� அ�ைவ பய�ப���வ� ந�ல�.

எ���
எ����� ெவ� அல�கார ஆைட இ�ைல
ஆனா�
நா� ஆைட அ���� ந���� எ�தைன
க�ப��� வழ��க� , க�ள
காதல� ெகாைல வழ��க� அ�� �ண���
இ�த �ர�சைனைய எ�த க���பா���
எ���க� ஒ���ப�����றன ?
ந� உட� ஆைட������தா� �ற� ந�ைம
அவமானமாக க��வா�க� எ��ேறாேம .
உ�ள��� ��ைக ைவ���ெகா�� அைத
ெசயலாக ெவ��ப���னா� ந�லைத
�ற��� ��வாணமாக கா���ேறாேம அ�
அவமானமாக இ�ைலயா ?

ஆ� , மா� , ேகா� , �� ேபா�றைவ
ெப��வத�� எ�ன ெச��ேறா�. இைவக�
இைற���காக�� , பல ந�ைம�காக��
இத� ேதைவைய ந������ேறா�.
இைவக� பல ஆ� இன�ேதா�� , பல
ெப� இன�ேதா�� இைண�� இன�ெப��க�
ெச��
ப����றன. இைவக� ஆ� , ெப�
இன ������ ஒ���� , ஒ�� எ�ற
���த��லா உ�ளன. அ�வா� இ�ைலேய
அத�காக இைவக� �ப�சார� ெச���றன
எ�� ெசா�ல ���மா ?
அ�ப� ெசா�� அைவகளா� பல� நம��
ேவ�டா� எ�� ஒ���ட ���மா ? நா�
ஆ� அ�� எ��� , ��க�ைத�ேபா� நா�
அ�ப� நட��ெகா�டா�
�ப�சார� எ�� எ�ப� ெசா��ேறா�.
ஆனா�
நம���லாத ேமா�ப� ேபா�ற �ல ��பமான
உண�� ச��ெகா�ட , நாமாகேவ அ�ைவ

�ைற�� �������ற �ல�� ,
ேதைவ�காக ந�����ப� ஏ� ?

�ைன

ம�த�� ஒ� ஆ��ேகா , ெப���ேகா
ஒ�ற� �� , ஒ�றாக கணவேனா ,
மைன�ேயா
இற�தா� அைத ச�க�ட எ�தைன ேப�
ேவ��மானா�� கணவனனாகேவா ,
மைன�யாகேவா இ��கலா�. ஆனா� கால
க�டாய���
ஒ�வ��� பல மைன�ேயா , கணவேனா
இ��தா� தவறா ? இற�ததனா� பல
கணவ� , மைன� இ��ப�� , உ�ேரா�
இ��பதா� பல கணவ� , மைன�
இ��ப�� எ�ப� ந�ல� , ெக�ட� எ��
���ப�.
ம�த� உலக �ய��� ���ய ப��
வ���றா�க�. ஆகேவ இ�ெபா�� உ�ள
ம�க�
ெப��க���ேக இய�ைக பா�கா�ைப ஒ���
ப��த��யாம� ���ைல��

இ��கேவ����ள�. த� வா�வாதார
ேதைவைய
���ைல�ேத பய�ப����ேறா�. �ர�ேக�ற
��க�ேபா� , நா� ஒ��த��� ஒ�வ�
எ�� ஆ� , ெப� ��மண�
ெச��ெகா�டா� ����ெகா�வ��� ,
�க� �ற�பாக த�க� ேதைவைய
ெப��ெகா�ள��
����. ஆனா� இ�த ஒ��த���
ஒ�வ� எ�� �ைல�ேல ெப�ய , ெப�ய
�ர�சைனக�� நைட�ைற கால���
வ���றன.
ஒ���� ஒ�� , ஒ����
இர�� , ஒ���� ஆ�ர� , பல���
பல எ�� ஆ� , ெப� இ�லற �ைணக�
ெப���ெகா�ேட ேபானா� �ல
ப���� �ற��� , �ல ேநா��� ��க��
உ�ள�. தசரத��� ஆ�ர� மைன�யா� ,
சாலம��� பல �ைண�யா� ,
ஆ�ரகா���
இர�� இ�லற �ைண�யா� ��க�

இ�வ�ல. நைட�ைற�� ஒ���� ஒ��
இ�லற
�ைணக� �க ந�ல� எ�றா�. பல
இ�லற �ைணக� இ��ப� �ைறவான
ந�ல�. அ�வ��தா�. நா� ��� எ��
அ�கமாக ெப��னா� ந� ேதைவைய
சமா��ப� க�ன� , ஒ� ந�ல ப���
கண���காக ஒ��த��� , ஒ� இ�லற
�ைண.
அ�வள�தா�.
��க� எ�னேவ�றா� , எ�தைன ந�
அ�ைப �ப�சார� ெச�ேதா� , எ�தைன
ந� ேகாப�ைத �ப�சார� ெச�ேதா� ,
எ�தைன ந� இர�க�ைத �ப�சார�
ெச�ேதா� , எ�தைன ந� அ�ைவ ,
ந� க��ைய , ந� அ�தாப�ைத , ந�
ேவ��ேகாைள ��� �ழ���� , �ற
ம�த�க���� �ப�சார� ெச��ேறா�.
இத�� கவன�ைத ெகா�� �ப�சார�
ெச�யாம� ந�ைமைய ெப���ேவா�.

�ப�சார�

சார�
எ�ப� ைமய�க��� எ�ற ெபா�ைள
����� அ��த� ஆ��. இைத�
சா����ள �ல ெசா�க� அப�சார� ,
�ப�சார� , �தா�சார�, ��சார� ,
ச�சார�. அப�த�ைத ����� சார�
அப�சார�. பகவ� �ைத�� சார�
�தா�சார�.
�ப���
சார�ைத ����� க���தா� �ப�சார� .
ெபா�ளாைச
எ�ற �ப�சார� எ�றா� �ைம��
ெபா��பட ஆ�� ஆைச�� �ப�சார�.
ஆகேவ �ப�சார�ெச�யா���க ேவ���.
வா��ைக ேபா��வர��� �ப��. ேபா��
ேநா�க��� �ப��. ம�க��ெந��க�

( அதாவ�
ெப��க�.

��ப�) �ப�சார�க��

ம�த உற��
இர�� வைகயான �ப�சார�கைள
த���ப� ந�ல� . ஒ�� உட�
உற�� , ம�ெறா��
மன�� உற�� . மன�� உற�களான
ந� அ�� , ந� ப�� , ந�
க�� ,
ந�
ஆேரா��ய� ேபா�றைவக� . இவ���
தகா� உற� �ப�சார� . இய�ைக
��� �ழல��கான ஒ��ைக
பராம��காம� இ���� தகாத உற��
�ப�சார�தா� .
பா�கா���
அ�க��� எ���� ச���� அ�க���.
�ப���கைள த���க. வா��
பயண��� ��ப இைர�ச�கைள ேக��
�� , கவ� , ெச� �ப�ைத

த��பத�கான உத� ��ம�கைள��
ஏ�ப��� ெகா�ேவா�.
�ப�சார�க�
�லவ��� க��ைத அ�ேவா�.
வற����
சார� –

ப�ைம��

��நா�ற���
சார�
– ��த���

�ப��

ெபா��ப�ற
ேப��� சார�
ச�ைட��
சார�
– சமாதான���
�ப��
���ர��
சார� –

�ப��

–

ெபா���� �ப��

அரவைண���

�ப��

அ��க���
சார� –
ேம�ைம��
�ப��
�����தன���
சார� –
அ�கைர��
�ப��
�ப�சா���
சார� –
ஒ�பைட���
�ப��
ேவ���
சார� –
�ரேவ���

�ப��

�ைம
���ேகா�� சார�

–

ந�ல

அட�க���

�ப��

ேவ��ேகா��
சார� – ேதைவ�� �ப��
பண��க���
சார� – ந��ண��� �ப��
இ�ைச��
சார� –

அ��ைச��

ஆணவ���
சார� –

ப��ைட�� �ப��

�யநல���
சார� –

ெபா�நல��� �ப��

பாமர��
சார� –

ப��தவ�க����

�ப��

�ப��

ேவைல��ைம��
சார� – அ�பவ ப���� �ப��
த�டைன��

சார� –
��தைலய��ப��
ேநா��
.

சார�

�ப��
ஆேரா��ய���

�ப��

இ�த
�ப�சார�க� �ப�சார�களானா�
�க�சார�க� உ�� .

தா�

நா� – ேதச

த�ைத

ம�த� �ல���� தா� ,
இைறவைன ���பைத
பல கணவேனா ,
பல மைன�ேயா உ�டா

த�ைதஎ��

இைறவ���

, எ�ற �ழ�ப� . பல ச��க��
ஒ���ைண���
இைறவ� இ���றா� . ஒ� ெப�ய
கா�த� . பல கா�த�கலாக
உைட�தா�� .
உைட�த ஒ�ெவா� கா�த �க��
த��த கா�த மாக �ள��� .
உைட�த கா�த�க�
ஒ�� ேச��தா�� ஒேர கா�தமாக
இ���� . இைற ச����
பல �ைணகைள பல �ைண�ய�
அ�ல� பல �ைணயாள� .
இைறச���� ஒ����
ெசா�வேத அ�� .
அ�ேப �வ� ,
அ�ேப ேதவ� ,
அ�ேப இைறவ� .
நா� �ற���ெபா��
��வா�யா�
�ற��ேறா� . ஞான� , ���
�ற�க

ேபா�றைவ

காரணமாக
இைறவ�� , ம�த�க�� உ�ளன� .
இைறவ��� �த�ட�
ெகா���
ஞான� , ��� இைவக���
இைறவைன
�த�
த�ைதயாக�� , ம�ற கணவ�மா�க� ,
மைன�மா�க� இவ�க��
இைண���
�ற�தவ�க���
காரணமானவ�கைள
இர�டா�
ெப�ேறா�
ஆவ� .
இ� உல�� ஞானத�ைத , ேதச
எ��
ெசா��ெகா�வ��
உ�� .
மன���

இர�தமாக

இ��பைவக�

த�ைத

எ�ண�க� . எ���க�� உ��
இ��பைத உ�ெர��� , ெம� எ���
எ�� அ�வைத�ேபா� ,
மன�� உ�� இர�தமாக ,
அ���� உ��
இர�தமாக ந� உண��க� உ��
எ�பைத ���� ெகா�ளலா� . உட�
உ�ேரா�
இ����ெபா�ேத மன� ெச����ட�
எ�� ஏ�
ெசா��ேறா� . மன�
உ�ரைடவத�� எ�ன ேவ��� .
க����ட� ெமா�க�� parent property ,
child property எ�பைத ����
ெகா��ேறா� .
க����ட�� த�ைத ,
ப��த��� த�ைத எ��
ெசா�லப�வைத
எ�ப� �ள��ெகா��ேறாேமா
பரேலாக த�ைத . பரேலாக
ந�ல �ண�க���

அ�ேபா�
த�ைத

த�ைத

எ���

ெசா�லலா� .

ஐ�� �ைற ெதா�வ� ேபா� ,
ந� உட� , உ�� ப�ச�த�க�� ,
உலக ப�ச�த�க�� ஆன ஐ���
ஒ���
�ைற��
ெதா�ேவா� .
இ�லா��� அ�ைன , பராச��
அ�ைனைய ைய ஏ� அ�ைன
ஏ���ெகா�ள��டா� .

எ��

தா� நா� , தா� ெமா� , தாயக� ,
���தா� , எ�� ெபா�வாக
�ற�ப�வத�
காரண� எ�ன ?

ஆ�த�
எ�த ஒ� ேக��ைய�� ேகாப� எ�ற
�ண���� ஒ���டா�
அத�� ப�லாக அைமவைத ஆ�த� த��

இர�க���� ஒ��டலா�.
ெகாைல
ெச�வா� ப�ரகா�
யாைர ெகாைல ெச�வா� , ப�த�க��
�ய ேசா�ேப�ைய , �ய ஊதா�ைய ,
�யெபாறாைம�காரைர , �ய வ�சைன
ெச�ேவாைர , �ய இர�க��ளவைர
ேபா�ேறாைர ெகாைல ெச�யமா�டா� ,
அவ�க�ட� உ�ள�ய ேசா�ப� , �ய
ஊதா��தன� , �ய ெபாறாைம , �ய
வ�சைன , �ய இர�க� ேபா�ற
�ண�கைளேயெகாைல ெச�வா�.
ப�த�க��� ப�ரகா� அ��தாேன
ெச�ய����.
ஆ��யானவரான
பழ�ய�ப� அ��

ெச�வா�

அவ�
ப�த�க�ட� உ�ள �ய ேசா�பைல , �ய
ஊதா��தன�ைத , �ய ெபாறாைமைய ,

�ய வ�சைனைய , �ய இர�க�ைத , �ய
ேகாப�ைத , �ய ஒ����ைமைய
ஆ��யா�� அ�� ெச�வா�.
அ�த பழ�ய�ப� நம���
ந� அ�ைப , ந�ல ��தைனக� , ந�ல
ப��த�� ெசய�க� , ந�ல ெபா�ைம ,
ந�ல பாச� ேபா�ற க�களான பழ�கைள
�ைளய�ெச��� அ�� ெச�வா�.
ெத�வ�தா� ஆகா� எ��� �ய�� த�
ெம�வ��த��� த��. எ�ற ����ற�
வ�யாக
ெத����ெகா�வ� , ெத�வ�தா� ஆகா�
எ�றா� ெத�வ�தாேலேய ��யா�
எ�� அ��த� அ�ல ? ெத�வ� நம��
ேதைவயான அ�பவ �ழ�க� த����டா�.
இ� அவ� ெச�யேவ��ய ேவைல
இ�ைல. நா�
�ய���� ெசய�படேவ��யாேத பா��
(ெப��� pending ) இ� அவரா� ஆகா�
எ�ப�தா�.
ெத�வ�தா� ஆகா� எ�ற அ��தமாக

இ��கலா�.
�ைம �ம�ேபாேர எ��ட�
வா��க�. எ� �க� இ�� ? �ைம இ��
? நா� உ�க���
இைள�பா�த� த��ேர� எ�� இேய�
ெசா����� இேய� ��ைவ பா�கைள
ப�டேர ? இ�த �ைம�� , �க��
ஏ���� இ�தா ? இ�தைகய பா�கேளா
, இைத�ட
அ�க பா�கேளா நம�� வ�மானா�
ந��ைடய �ைல எ�ன ? அ�தைகய
�ைம��� , �க�����
நம�� இ�தாவ� எ�ப� ? நா� வ�ைய
தா���ெகா�வ�� �றைமைய வள��க�மா ?
வ�
ஏ�ப�� காரண�கைள �ைற���ெகா���
�றைமைய வள����ெகா�வ�� �றைமைய
வள��க�மா ? எ�தைகய
வ�ைய ெவ�� ���த ச�ேதாச�ைத
ெப�ேவா� ? ேவ��ய ��ய
ெபா�ைமயான

வ�ைய ஆ�ேவா� ?
ந�ைம ெச�ய ���� எ�ற �றைம��
எ�ைல இ�வள� �ைற�தானா ? அ�ல�
இ�வள� �றைமஅ�க�தானா ?
�ைம ெச�ய மா�ேட� எ�ற �றைம��
எ�ைல இ�வள� �ைற�தானா ? அ�ல�
இ�வள� �றைமஅ�க�தானா ?
இேய� பா�ப�டா� ��ைவ��
அைறய�ப�டா�. இ�த ேவதைனகைள�ட
அவ�
ப�த��த ேவதைன எ�னெவ��
அ���களா. �தாேவ இவ�கைள ம���� ,
ஏன�� இவ�க�
ெச�வ� இ�னெத�� ெத�யா����றா�க�
எ�� த�ைம ��ைவ�� அைறய
காரணமாக
இ��த ந�ெசய� அ�யாதவ�க��
�ைலக�� கல��னா�. இேய� ,
ச�ர�ைதய�ல ஆ��மா

ெகா�ல�படாம� இ��க கவனமாக
இ��க� எ�� ெசா�வைத தம� ெசயாலா�
வா���கா��னா�.

ெத�வ�தா� ஆகா� எ���
�ய�� த� ெம�வ��த��� த��. எ�ற
����ற� வ�யாக
ெத����ெகா�வ� , ெத�வ�தா� ஆகா�
எ�றா� ெத�வ�தாேலேய
��யா� எ�� அ��த� அ�ல ? ெத�வ�
நம�� ேதைவயான அ�பவ
�ழ�க� த����டா�. இ� அவ�
ெச�யேவ��ய ேவைல
இ�ைல. நா� �ய����
ெசய�படேவ��யாேத பா��
(ெப��� pending ) இ� அவரா� ஆகா�
எ�ப�தா�. ெத�வ�தா�
ஆகா�
எ�ற அ��தமாக இ��கலா�. நா�
ெச�யேவ��ய �ய�� ெத�வ�தா�

ஆகா�. அவ� நம�� கா��� ெத�வ���
�ய�� ஆ���டதானா�.
ம���வ�
���ப��� ச�ைட, ம�றவ�க�ட���
ச�ைட
ஏ�ப��றேத?
ஆேரா��ய�����, ேநா���� ச�ைடவ��
ேநாைய ெவ�ற�� ந�ல �ைலைம
எ��ேறா� .
உட��� ேகடாக ஜலேதாஷ� , இ�ம� ,
தைலவ� , ஜுர� , ச��கைரேநா� ,
�ரஷ� , ��ட�
ேபா�ற �யா�க� வ��றேத
அைதேபால�தா� மன���� ஒ��க�ேக�
வ��ற� . உட� ேக����வ��
ேநாைய நலமாக ச��ப���
���கைளேபா� ���ப��� ச�ைட ,
ம�றவ�க�ட��� ச�ைடேபா�ற மன
அ���ைம
ேநாைய நலமாக

ச��ப��� ���க� உ�� . எ��
ம�த� அ�ல , அவ�க� ெக�ட
�ண�கேள எ�� அைத ந�ல
�ணமாக ச��ப��� ம���வப�ைக
நா�ெகா����ெபா�� ந�ல ��ைவ
ெபறலா� . ��டநா� ஒ�வ��� ெக�ட
�ண� இ��� ெகா�ேட இ���மானா�
அ� ��ட நா� ெதாட��� ம���வ
���ைச எ����ெகா�வ�ேபா� நா� நட��
ெகா�ள ேவ��ய �ண�.
மன�� ஒ��க�ேக� ேநா�வ��ேபா��
மைற�கமாகேவா,
ேந�ைடயாகேவா ம�றவ����, அவ����
��ம� இழ�� வ��ற�. ஞான��ைம,
�����ைம, ந� அ���ைம, ெக�ட அ��,
ெக�ட ச�ேதாச�, ெக�ட
��தைன, ெக�ட ெசய�பா�, ெக�ட
சமாதான�, ெக�ட ��யெபா�ைம, ெக�ட
தய�,
���ண�, ெக�ட ந���ைக, ெக�ட
ெபா��ப�ற ேகாப�, ெக�ட சா�த�, ெக�ட

இ�ைசயட�க�, ெக�ட �� �க���, ெக�ட
இரகக�, ெக�ட ேசா�ப�, ெக�ட
ஊதா� ேபா�ற பல ெபா�லாத இ�தய
��தைன, இ�தய ெசய�பா� ேநா�க�
உ�ளன.
இ�த மன ஒ��க�ேக�� ேநா�க���
ம���வ ப�க��� , ம���வ வள���,
ஆபேரஷ�, பல�த ெட��க�
இ��� ���காணாதைவக����
���கா�ேவா� ம�த ��ம� , சா�த�
ெஜய�ெப�ேவா� .

ெகாைல
�வ� , பா�வ� , ��க� ேபா�ேறா�
ம�க��� �ைம ெச�த �யவ�கைள
ெகா�றா�க� எ��� ,
ெகாைல ெச�வ� பாவ� எ�� ேவத�
ெசா��றதா ? ைசவ� , அைசவ� எ�ற
���ைனயா ?

��ைவ�� த�ைம ெகாைல ெச�யாதப���
இேய� ஏ� த����� ெகா�ள��ைல ?
�கம� ந� த�ைன ெகா�லவ�தவ�க�ட�
இ��� த�����ெகா�ள��ைலயா ?
த� ���ம�கைள எ���ெகா��ற பா�க�
இ� பாவ� ெச�வ��ைல எ�� இேய�
க�������றாரா ?
இேய�வா�ய த�ைம ெகாைல ெச�வதா�
பாவ�����ளா�� பா�க��� இேய�
த��ைடய ���ம�யா�
ெவ��ெபற��ைலயா ?
ஏ� த�ைன ெகாைல ெச�வதனா� பா�க�
ஆ��ப� அ�ப�ெயா� ச�த��ப�ைத
ெகா��த�ேபா� இ���றதா ? இ�ைலேய
�தாேவ இவ�கைள ம���� எ�ற�லவா
ெவ��ப���னாரா ?
நா�ைட கா�பா�ற ரா�வ��� எ��ைய
ெகா�றா� �ர� . நா�� ம�க��

யாேர�� த��ைடய நல��காக ம�றவைர
ெகா�றா� ெகாைல அ� ��றமா ?
ரா�வ �ர� ெகா�றா� �ர� . ��ட�
ெகா�றா� ெகாைலயா ?
இேய��� ���ம� இ���
வா����ெகா����றதா ? அவ��
ெப��பா�ைமயான ந��ண� ெகாைல
ெச�ய�பட��ைலயா ? ��ைவ��தாேன
ெகாைல ? �ைம ���க�ப���ளேத
ரா�வ �ர�
ெப��பா�ைமயானவ�� ந�ைம�காக அவ�
ெச�த ச�யான ெகாைல �ர� .
ச�தாய���� �ைம ெச��� ���ைட
ஊ�க�ப���வ� தவ� அதனா�
ெச�ய�ப�� ��ட� ெச��� ெகாைல ��ற�
.
����ைமைய ெபா���
��ற�க� க��க�ப���றன . உட� , உ��

, ஆ�மா , த� ஆ� , �ற� ,
ெபா�ம�க� எ�� நல� க��
�ர��ேயாகமான��� த��தா� ேபா�
கவ��க�ப���றன . இ�ப� வ�ைச�ப���
ெப��பா�ைமயான ந�ைம��
���ய��வ� ெகா��க�ப��ற� .
ச�யான இட� , ெபா�� , ஏவ� அைம��ப�
ெசய�க� அைமய அத� ேபாரா�ட��கான
ச�ைட�� ெவ��ெப�வ� �யாயேம .
அைசவமான ம���கைள அ�யாமேல ைசவ
����ேயா� த� நல� க��
எ����ெகா�ள��ைலயா ?
அைசவ� எ��ேறாேம அ�� உ��
ச���கைள உணவா��ெகா��ேறாமா ?
�ஷ�ைத எ����ெகா��ேறாமா ?
உடலா� இற�தா�� , உ������ அ�கா�
இைறவ� , கால�தா� ���காக அைன���
�ேமா� க��ேரா� ேபா� கவ��க�ப�ேம ?

இர�க�
��ட� �����காக ஒ�வைர ெகாைல
ெச�தா� அ� ��றமா ? அத�� த�டைன
உ�டா ?
��ட� ��டாம� இ��பத�கான ச�க
காரண�கைள யா� ெகாைல ெச�தா�க� ?
அவ��� த�டைன உ�டா ?
��ட��� �ைட�ப� �ைட����டா� ஏ�
����றா� ? ந�ல அ�� ��டனாக
மா�வத�� உத� ெச�யாேத ?
ஏ� அ�த ந�ல அ�� ��டனாக
மா�யவ��� �ைட�க��ைல ?
���� , �����ழ� ேக�
ேபா�ற ��ற�க� ம��� �ைட�கா���க
அத� ����ண�ைவ ெகாைல ெச�த�
யா� ? ஏ� ��ற�க� ம��� �ட���றன ?

��ரவாத���காக எ�ப� ம�த�க�
�ைள�சலைவ�� , ப����� ெகா��க�ப��
�வரவாத���� ஒ��ைண�க�ப��றா�க� .
�றைம�ட� , ைத�யமாக இரா�வ�
ெசய�பட எ�ப� இரா�வ �ர�க���
ப��� அ��க�ப��ற� ?
வள��த நா�க� ,
வள���யைட�த நா�க� எ�� வள��� ,
வள��� எ��ேறாேம ஒ��க� ஏ�
வள���ெபற தைட இ���ற� ? ���� ,
�����ழ� ேக� ேபா�ற
��ற�க� தைடபட ந�ெலா��க ப��� ,
�ைள�சலைவ ஏ� இ�ைல இ�ேல
வள���யைட�த , வள���யைட�ற நா�
எ�ேக ?
���ப�க���பா���� இர�த உற� வா��
ஒ�� ேபா�� எ�ற ����� வர ���ய
காரண� எ�ன ?

வா�வாதார�க� ேபா�மான அள�
����யாக அைமவ�� ஒ�மனப�� வா��க�
ஏ� இ�ைல ? பல மன� ��ப�� வா��க�
ேவ�டாம� இ��பத�� ஒ�
�ய�� தா� ���ப�க���பா���� இர�த
உற� வா�� ஒ�� ேபா�� எ�ற �����
வர ���ய காரண� .
ப��கலாகா ஒ�வ� எ�தைன ��கைள வச�
வா��களாக ைவ��ெகா�� ந�ல
ப����கான ��கைல ஏ�ப�����றன� .
���ப�க���பா���� ஒ� வா�� , சைமய�
ேக� ேபா�றைவகைள ப��� ெகா�வ��
எ�தைன வா��க� ?
�வ� , பா�வ� , ��க� , �கம� ந� ,
இேய� அைனவ�� ெசய�க�� ந�ல
ெசய�கேள நா� பய�ப����ெகா�டா�
ம��ேம .
ந� அ�ைப , ந� இர�க�ைத , ந� ேகாப�ைத

, ந� ஆ�தைல ப����� ப���� ஓ��த�
�ேலா� ெதா��தவ��� எ�லா� தைல .

பா�

அ�ேஷக�

����ற�� அற���பா� , ெபா��பா�
, இ�ப���பா� இத� அற�க��
பா�� அ�ேஷக அ��நைடெப�றா�
இத� ந�ைமகைள உ�ள���
அ��தலா� .
இர�த������� பா� உ�வா�ற� .
நா� ந�ைம
ெப��ேறா� . அ�த பாைல
அ���வதா�� நம�� இர�த�
உ�வா�ற� . ந�ைம ெச���
ப���நம�� பா� த��ற� .
இைறவ�� அ�� �ண���
இர�த������ அ��� பா�

உ�வா�ற� . இ�த பாைலஉ�ள���
அ���வதா�
இைறவ�ைடய
ஞான��� இர�த� ந� உ�ள���
உ�வா�ற� . இதனா� நா� ந�ல
ெசய����ேறா� .
உ�ள��� பாவ�க� சா��றன .
எ�����க க�ம� ���த��
எ��வ� எ�ப� இ��� , வ���
கா�ேபா� ,
�ய���ைடயா�
இக���யைடயா� எ�ப����� நா�
����ெகா�வ� எ�னெவ�றா�
வ��� கா�ேபா� எ�பைத �த�
���� நா�
����ற ெசய�� ��ற� வர��டா� .
��ற� வராம� ெசய���யேவ��� .
இத�கான �ய���ைடயா�
இக���யைடயா� .
ஒ�ெவா�ைற�� அள��ட ஒ�ெவா�
க����� அைத�ெகா�� ��ட�ட�

ேவ��� . ந�ல ம������
ெசய���ேவா� . �� , எ� ,
ெவ����டேவ ெசய�படலா� .
நட�த� ந�றாகேவ நட�த� , நட��ற�
ந�றாகேவ நட��ற� , நட�க
இ��ப� ந�றாகேவ
நட��� . இ�� ��பேமா , இ�பேமா
இர��� ஒ�� ந�றாகேவ நட�த�
,
அ�ல� நட��ற� , அ�ல� நட�க
இ���� .
ஒ�� ந��
உண��த� ெசய�ப��ற� .
ந��
உணரைவ�க ெசய�ப��ற�.

ம�ெறா��

இ�ப��� இ�ப� �ைழயாதா�
��ப��� ��ப� உ�த� இல� .
எ��� இ��க� வ��கா�ந�க ,

இ��கமான வாச� வ�ேய வ���
�ைழய �ற�ப��க� . எ���
ெசா�ல�ப��ற� .
இ�ப� எ�ற ஒ�� �கழ ��ப�
எ�ற ஒ�� �க�������
அ�ெபா��தா� இ�ப� எ�றஒ�ைற
த��� ���க���� . இ�த ��ப�
யா��ேக�� �க�����கலா� .
நம�� ந�லதாக அைமய , நம��
ேவ�டாததாக , ேவ� யா��ேக��
அ���ப� ெபா��பாக இ�����கலா�.
அ�ல� அ���ப�ைத நாேம
அ�ப�����கலா�. நம� இ�ப ,
��ப��� ெசய�பா� ம�த உற��
ச��� அ�ல� வைல ��ன�� ெசய�
ப�மா�ற�ைத
ெபா��த�.
உதாரண���� ஒ�வ� இற�தா�
அவ�� தயைவ சா�����பவ���
��ப� . இ�த இற��னா�

ேதைவ
அத�

வா��� வ� �ைற�க�ப�வதா�
இ�ப�ைத �ல� ெபற���� .

இ�ப��� இ�ப� �ைழயாதா�
��ப��� ��ப� உ�த� இல� .
எ�ப��
இ�ப�
�க��தத��� மைற������ ��ப���
ெசய�பா�ைட அ�யாதவ�க� .
��ப� �க��தத���மைற������
இ�ப��� ெசய�பா�ைட
ெவ��ெகாண�� வ�
அ�யாதவ�களாவா�. இவ�க�
இ�ப� , ��ப�ைத ப���
அ�ய��யாத�� �ழ�ைதக�.
வா இ��கனான ��பமா உ�ைன
ந�ைமயாக மா��� வ� அ�ேவ�
எ��
ந�கவானம����யா�
இ��கனான ��ப�ைத எ��ெகா�வ� .
ம�����கனாைத

ெச�றைடய ,

இ��கமான����� ������ வாச�
வ�ேய �ற�படேவ������ற� .
��ப��� வ� ெவ���ெபா��
இ�ப��� வ� �ற��ற� .
ந�ல ேதைர இ��க வட� ந�ல
�ைற��� ேபா�மானவ�க� ச����
ேதைவ அ�ேபா� ந�லஒ��� ெசய�பட
ேபா�மானவ�க� ஒ�மனபா��ட�
ெசய�படேவ��� .
�த��ர�ைதஉண��ேறா�
இத� ����� எ�தைன ெசய�க� .

நரக�
நரக� = நரக� + அக�
எ�ப� நரகலான அக�ைத �������
இடமா ? நரக� எ�ப�
அ�வ��ைப ����மா ?
எ�ென�ன அ�வ��� உ�ள� ? �ைம
, பாவ� ,

��ற� , ��ப� இைவக�
அ�வ��பானைவயா ?
ஒ� �� இ���னா ? அ�� எ�ற
ஒ�ற �கழ ேதைவ�ப�����ேம .
அ�ப�ெய�றா� ��ைய���� ெகா���
அள��� அ���� ம���
எ�ப��ப�ட� ?
எ�லா� மாைய . ஒ�� ம�ெறா�டாக
மா�� �ைல�����ெபா��
மாையதாேன . �ைம எ�ப�
அ�வ��� எ��ேறாேம . ��ைப எ�ற
ஒ�� இ��பதனா� அைத அ�ப�ேய
�����வ� �ைறய�ல ? ��ைபைய
பய�ப��த��யாதா ? அ������
ந�ைம
ெபற��யாதா ?
நரக� எ�ப� பய�ப��த�தாேன ?
அ�ேப �வ� எ��� , ஏக
இைறவ� அ�பாக இ���றா� எ���

, அ�ேப
ேதவ� , �ைம��
�ைமெச�யாேத , �ைமைய ந�ைமயாக
ெவ�� , இர�கமாக
இ� எ��
ெசா�வெத�லா�நடவ��ைக�� த��தா�
ேபாலா ? ஒ�ெவா� இட����
ஒ�ெவா� ச�டமா ? நரக����
எ�னச�ட� ?
அ�� , இர�க� மாறாம�
இ��காதா ? நரக��� அ�� ,
இர�க� பய�ப���வ� �ைடயாதா ?
அ�ப�ெய�றா� ேகாப�� ,
த�டைன�� உய��ததா ? �����த�
ெவ��
ெபற��ைலயா ? த�டைன
ெவ��ெப�றதா ? பாவ� ந�ைமயாக
மா�ற� ெபற��ைலயா ?
அ�ப�ெய�றா� பாவ�
ெதாட��� ெவ��ெப�மா ? தவறான
க�ேணா�ட��� , பாவ�
ெச�தவ�க��� �ைம ெச��பாவ�ைதேய
ச�பா��பதா ?

ெந��� , அ�� நரக��� இ����
எ��றா�கேள ? ெந��� சைம�க ,
ந�ைம�காக
பய�ப���ேவாமா ? �ைம�காகவா ?
ஒ� ஆ�ற� இ�ெனா� ஆ�றலாக
மா��ற� ? ெவ�ப ஆ�ற� இய�க
ஆ�றலாகேவா ,
�� ஆ�றலாகேவா மா�ற� ெப��
ந�ைம�� பய�ப��த��ைலயா ?
நரக��� பாவ ெவ�பஆ�ற��
ந�ைமயாகாதா ?
நரக�ைத ைவ�� எ�தைன
நட��ற� ? அத� �ைல

ம����
நரக��� ெச�றா� ேவதைன
? ஆ� �ள�
(+) � ேவதைன ெதாட��
(-) � ெப���

ச�பா��ய�
எ�ன ?

ெப��மா
ைமன�

அதாவ�

ம������

இ��ெச�லேவ .

நரக��� அ�யாத அ�� . அ��
எ�த அ�����
அ�யா� . அ�� மாறாத� .
அ�� �ைம , ந�ைமயா��ப� ச����
. அ�� நரகேலாக�ைத ம��� அ�ல
எ�லா உலக�ைத��ெவ��� .

க����
கணவ� , மைன� அ���
ஊட� வ�� . வா� வா��ைத
ச�ைட வ�� �ற� ���ெகா�வா�க�
. ஆனா� ஒ� ெப��ட�
வ����த� எ�றபலா�கார��� உற�
ெகா�ள �ய�வ� அ�ல� ஈ�ப�வ�
��ற� எ��ேறாேம .
கட�� த���பா�
ெசா�� பய����

எ�� ம���
பலா�காரமா�

கட�� ந�ேமா� ெதாட��ெகா�வ�
எ�ப� ? அ� நா� அவ�ட� கா���
ப�த உற��� வ�வ���மா ?
கட�� கணவ� , மைன�
ஊடைலேபா� .
ந�ேமா� ந�ல அ���� இ�ய
க����ட� ந�ைம அரவைண�� ந�
ஒ��த� , ஒ��ரேவா�ந���
அ�கைற�ெகா�ளமா�டாரா நா� தவ��
ெபா��� !

க����-

1

ந�ல
வா��ைக�காக ெப�ேறா� �ல� , த�
மக��� வ�����
��மண� ெச�� ைவ��றா�க�. அ�
��கால��� அவ�க� மகேள தன��
ெப�ேறா� ந�ல வா�ைகையதா� ஏ�ப���

ெகா������றா�க� எ��
அ���ப�யான �க��க�� உ��.
அ�ெபா�� ெப�ேறா���� , மக����
ந�ல ஒ��த�ஏ�ப��ற�.
அ�ேபா� , கட��� , ந� ந�ைம�காக
�ல ேநர�க�� ந�ைம மனசா�� �ல�
ேப��றா�. நா�இ���ைல�� தவற��டா�
எ�பத�காக வ����� க����
உண����றா�. இ�வா� உண���த�
�ல� ேப��றா�.இ�வா� கட�� ந�ைம
க����� ��ேனா , ��ேனா ந�ல
ஒ�பர�
ஏ�ப����ெகா��றா� . கட�� ந�ைம
க���ப� , ந�ல ஒ��த� �ைட���
எ�பைத ������ேய அ��த�தா�
ெசய�ப��றா�. இ�வாறாக ந�ல
ம�����கான அ����ந�ேமா�
உறவா��றா�

ம����
ம���� என�� த��� ���காத வா��ைத
“ ம����”
எ�பா�க�.
ஆ� , ம����� வைகக�� 1.
அவம���� ,
2. ேநச ம���� எ�ப��
அ�த ���பாத ம���� “அவம����”
ஆ��.
ம���� ேகா�ேவா�� , ம����
அ��ேபா���� இைட�� ந�ல
உட�ப��ைக ஏ�ப�� ந�ல� ஏ�ப�வ��
��ேன�ற� இ��கேவ���.
உட�ப��ைக �ற�ப��ெபா�� அ�
அவமா��� எ�ற அவம���� ஏ�ப��ற� ,
அ� மா�ற� ெப��
ேநசம���பாக ேவ���.

��ய

கல��ன�

அ��ய� க���� ��ய கல��ன
ேச��ைக தாவர�க� , �ல��ன�க���
ம���தானா ?
ச�க அ��ய�� ��ய கல��ன
ேச��ைக�னா� ம�த�க�� ந�ைமக�
ெபற��டாதா ?
அ��ய� அ�����வ�ேபா� ெசா�த
இர�த உற�� ��மண� ந�லத�ல
எ��றேத ஏ� ?
சா� ��டாைமைய ஒ��க , ஏைழ
– பண�கார �ைல ��டாைமைய
ஒ��க ,
ப��த – ப��காத
�ைல��டாைமைய ஒ��க , மத
��டாைமைய ஒ��க , நா� –
கலா�சார ��டாைமைய ஒ��க
ச�கஅ��ய� ��ய கல��ன ேச��ைக
��மண� ெச�� ந�ைமக� ெபற

வ��காண��டாதா ?
ெசா�த இர�த உற� இ�லாத ஏேதா
ஒ��� ��ய த�ைம ெப����பவ�
��மண� ெச�யலாேம .
அ� ஜா��ேலா , வச��ேலா ,
ப���ேலா , த�க� மத அ��ேலா ,
நா�� கலா�சார��ேலா , அழ�ேலா ,
ெமா� ஆ�ற�ேலா , நடன��ேலா ,
இைச�ேலா , ேப�� �றைம�ேலா ,
ச�க நல ஆ�வ��ேலா ,
ஆேரா��ய��ேலா , உட� உைழ��ேலா ,
�ைள உைழ��ேலா ேபா�ற பல
�ற�க�� ஏேதாஒ��� ��ய
த�ைம�� ெச�����தா�� சம��வ
ெபா��த� பா���
ேவ��ப�டவ�கேளா���மண� ெச��
ந�ைம�ெக�� ஒ��பட��டாதா ?
��மண� ெச���ெகா�ளாத
ம�றவ�க�ட� சேகாதர��வ���

ெபா����ெகா�ள��டாதா ?

கள��

க��

மற

க�ப��ைப எ�ப� க�� மற�ப� ?
கள� க�பத��
ேவ��� .
கள�
உ��

ஒ�

ப����ட�

க�றைத மற�பத��
��க ேவ��� .

கள��

ஒ�ெவா�ைற�� அள�க க��க�
உ�� . �ல�ைத அள�ட ,
பாைல அள�ட , உைடைய அள�ட ,
தா�ய�கைள அள�ட , க����ட��
�ைனவக�ைத அள�ட , மர�க��
ஆ�ைள
அள�ட ��ட� , ��ட� , �ரா� ,
இர�ட�மான� , தசம எ�
ேபா�றைவக� உ�ளன .

கள� , க�ப��� ேபா�ற பல
��ற�க�� வ�ைய க���
ப����டமாக
எ�ண�க��
அள��ப�லலா� . ந� ெச�ைகயா�
இ�த ��ற�கைள ெச�யாம�
இ��கேவ��� . இத�காண
எ�ண�கேளா�
ேபாரா� எ�ண�க� ெச�ைகயாக
மாறாம�� , எ�ண� உ�� ெபறாம��
,
ந�ல ெச�ைகயா�ெவ��ெபற�
ெச�தா� , எ�ண��� உ�� ெப�ற�
ெச�ைக�� உ�� ���வதா�
அ�ெச�ைக�� மற�க�ப��ற� .
உடலா� வ� உண��தா�தா�
ெச�ைக�� ெச�யாம���க
���ெம�றா� நா�
இ���ப��வ�பட��ைல . நா� ந�ல
உண�� இ�லாதவ� . ந�ைம
க���ப��த காவ� அ�கா� , ேகா�� ,
ச�தாய�
ேபா�ேறா� எ�ெபா��� க�கா��க

ேவ��ேமா ,
ெசய�� .

உண��பட��டாதா

கட�� ��� வாசைனைய�ட
ெம�ைம�� ெகா�டவ� . அ�ேபா�
ந�
எ�ண��ேலேய��ற���
வ�ைய அள�� �����ெகா�� ந�ல
ெச�ைககைள ெச�ேவா� .
இ�ப��� நட��ற� , ந� வ�ைய
யாேரா ஒ�வ� �ம���றன� . அ�ல�
யாேரா
ஒ�வ� �ம����றன� .
��சார��� க�����பா�
க�����த யாேரா ஒ�வ�� �லமாக
பல
��ப�க� ���ய� .
இ���ப�ைத ந� அைனவ��காக��
ஒ�வ� க�����பா� த�
எ�ண��� �ம�க வள���ெப�றா� .
நம�� ��ப�ைத �ம�த
ெவ���ைட ெவ��க�ெச�� ப�
ெச�வதா� ஒ�வ� �யஎ�ணேம

ெசயலா�

வள���

ெப��ற� .

கட��� ந�ைம �ம��றா� , ந����
�ம���றா� அ� எ�ன ? நா� நல�
ெபறேவ இைறவ� .
நா� �வா��� ச��ைய ெப�வ�
ேபா� . ��ற�கைள ெசயலா�
அ�ல எ�ண�தா� உ�����
���க��� ச��யா� ெசய��
எ�ண�ைத
ந�ைம
��யைவ�கேவ��� . ந�ெல�ணமாக .

வார��

–

ேகர��

நா� பய�ப��த ேபா��
ெபா��க��� வார�� , ேகர��
எ�ற உ�தரவாத� இ��கா ?
எ��கவன�ப��� எ�ச�ைக பா���
��ட நா� ந�� பய�ப��த
�ய����ேறா� .

பய�ப��த ேபா�� ெபா��க��ேக
இ�த �ைல எ�றா� , பய�ப����
நம�� எ�த �ைல ?
நா� உ�ேரா� இ���� நா�க�� ,
நா�
ேநா� , ெநா�ைய எ����
ஆேரா��ய��ட� இ���ேறாமா ?
இ�த ஆேரா��ய��� வார�� ,
ேகர�� எ�ற உ�தரவாத� நம��
எ�ப� ?
உ�ள��ேல ஆேரா��ய அ���
வார�� , ேகர�� எ�ற உ�தரவாத�
நம�� எ�ப� ?
இத�காக ந��ைடய
ெசய�பா� எ�ப� ?

எ�ச���

கவன�

வாகன�க�� எ�ெபா�� ச��யான�
எ�தவைக�� ைமேல� ெகா���ற�
எ�� பா���ேறாேம ?

ந� ெசய�
அ����� ,
த�வத��� ,
ெபா����ள
ந�ல��ெக��
ெகா���ற� .

ெவ��பா� உைழ����� ,
ஞான����� , அ�ைப
இர�க����� ,
ேகாப�����
எ�தைகய
ைமேல�

ம���
நா� பய�ப���� ெபா��கேள
ம��பானதாக இ��க
ேவ��� எ�றா� , நா� ம����ள
ந�ல வா��ைக ேதட
ேவ�டாமா ? எ�த ம��ைப
உய��த ேவ��� . எ�த
�த��� நா� ெக���காரரா�
இ��கேவ��� ?
உண� நம�� அ�ைமயாக
ேவ��� ? நா�

இ��க

உண���

அ�ைமயா�

இ��கேவ��� .

உண� இ�ைலேய� நா� உ��
வா�வ� �ரம� . ஆகேவ உணைவ
ந�� இ��பதா� நா� உண���
அ�ைம .
ச�யான உணைவ ச�வர வைரய���
எ�த�ைற�� நா�
சா��ட ேவ��� எ�ற அ�கார�
நம�� உ�� . ஆகேவ
அ�த வைக�� உணைவ
அ�ைம�ப��� நா� அ�கார�
ெகா�� பய�ப��த ேவ��� .
அ�ைம , அ�கார� இர��� உ�ள
�த��ரமான
அ�ைமயா� இ��� ச�வர
வைரய��காம�
ெசய�ப�டா� ந�ல மா�ற���கான
மா�� வ�கைள
ெகா�� ச�ப���� அ��த

�ய��யா�
வா��ைக��

ந�ல
ெவ��ெபறலாமா ?

உட��� , உ�ள���� , �ற��
ந�ைம�� ,
�����ழ� ந�ைம�� எ�ென�ன
ச�யான உண� ?
�வாச கா�� , அ�� ேபா�ற
ந�ல உண� உ�ளன .

க��க
ப�ச(�) பா�டவ�
�ைட
அ��க தைட
கைட
�ைல�� �ல�
105 வா�ப��
வா��ைக ப�ர
101 க��க��

இ���
இ�ப�
ஒ� �ழ�
ப�ச�
வ�த�
ஒ�ெவா�
100 வா�ப�
ஒ�ெவா�
100 க�� எ��
மண உற�
உ�ைம
ஒ����
ஒ�� எ�� ���ய�
ப�ச� –
ப�ச பா�டவ�
ெகா�ச ஒேர
க��
ெந�ச�
����த �� 5
உண�
ப�மாற ஒ� ைக

ேப�

உற�
ப�மாற ஒ� ம�(ைக)
ஐ��
�ர�களா�
ஆ�
ஒ�
பா�சா���
ஐ��
பா�டவ�
ப�ச
�த� �� , �ல� , ெந��� ,
ஆகாய�
ஒ����
த�ைம ப�ச����
ஒ����ைமைய
ெச�ப�ட
உைட���ேவா�
தைட�� பார�ைத
அைட���ேவா�
கைட�ைல �வார� வைர
அ�

கா�� ,

எ�த ஒேசாேனா , அ��� பாமரேனா
ந�ல
��ைம �ைல ��� �ைடயாக.
ப�ச
பா�டவ� ஐவ����
ஒேர
க���� ஆதர�
ப�ச�த�
5 ���
ஒேர
க��ய��� ஆதர�
அ�
ம�த�
அைனவ�� ஒ� மனதா�
ஒ����
க��ய���� த�த ஆதர�
ந� ��ேனா� பல �� தைல�ைற
ேசா��தைத�ட
இ�க��க தைல�ைற ேசா��தேத

அ�க�
சா��கேபாவ��
ஒ�����

ச�த���

அ�க�

–

ஐ���

அைம�

ப��� பா���� ச�த� ஒய��
அ�� ந�ல வ��கான
பைட�ைப பா���� ச�த� ேக�க��
இைறவைன த����� ச�த� ஒய��
அ�� ந�ல அறவா���
பைட�ைப பா���� ச�த� ேக�க��
ெஜ���� ச�த� ஒய��
அ�� ந�ல �ண�ப����
பைட�ைப பா���� ச�த�

ேக�க��

ெதா�ைக ச�த� ஒய��
அ�� ந�ல த���கான
பைட�ைப பா���� ச�த�

ேக�க��

அைம���

ச�த�

ப��� பா���� ச�த� ேக�க��
அ�� ந�ல வ��கான
பைட�ைப பா���� ச�த� ஒய��
இைறவைன த����� ச�த� ேக�க��
அ�� ந�ல அறவா���
பைட�ைப பா���� ச�த� ஒய��
ெஜ���� ச�த� ேக�க��
அ�� ந�ல �ண�ப����
பைட�ைப பா���� ச�த� ஒய��
ெதா�ைக ச�த� ேக�க��
அ�� ந�ல த���கான
பைட�ைப பா���� ச�த� ஒய��
அைம� , ச�த� எ�ற இர���
ேதற��
இ�ைல இர��� ஒ�ைறெயா��
���� ����

ஓ��
ேவைல ��ைவ�� இ����ெபா��
ஓ�� எ��க மன� வ�மா ?
ஓ�� எ����ெகா�ேட இ��தா�
ேவைல ப� உய�� எ�ற பத�ட�
வராேதா ?
ேவைல ெச�ேதா� ஓ�� எ��ேதா� ,
ஓ�� எ��ேதா� ேவைல ெச�ேதா�
எ�ற ந�ல ���ேவ�டாேமா ?
ேவைல ம��� ெச�தா� ேபா�மா
ந�ல� , ெக�ட� அ��� ஞான�
ேவ��ேம ?
ந�ல� , ெக�ட� எ�ற ஞான�
ம��� அ��தா� ேபா�மா அைத
ெசய�ப���� ேவைல ப�ேவ�டாமா ?

இைறவைன

அ�வ�

ந�ல� ,

ெக�ட�

அ��� ஞான�ேதா�
எ�� ஆ�ேம ?

ெசய�ப�வ�

இர� ேநர ஓ�� எ��க , எ�லா
நா��ன���� ஒேர ேநர��லா இர�
இ���ற� ?
பக� ேநர ேவைல ெச�ய , எ�லா
நா��ன���� ஒேர ேநர��லா பக�
இ���ற� ?
ந�ல �ழ���� ந�ல �ழ�
அைம�தா� ந�ல ஓ�ட� அைம�� .

�ரக�
��யாம� இ���� வைர ���ரக�
அ� ெவ�ப����
ச��ய�ைத அ�����டா�
ச��யா��ரக�
இ�� வண��த� எ�ப�
ச��யா��ரக��� அ����த�கைள
ஏ�� ப�வ� ஆ�� .

இ�� வண��த� எ�ப�
இ�வைர எ�னெவ�� அ��ேறா�
இைறவ�� வா��ைதயான மனசா��
ந��ட� ந�� ேப��
ப��� ெப�� இ��கேவ���
இ�� ெச�ய��டா� எ��
அ�����வைத ஏ�� ப��ேறாமா ?
ெச� எ�� அ�����வைத ஏ��
ப��ேறாமா ?
இ�ைல எ�லாவ�����
தைலயா���ேறாமா ?
எ�ப� தைல வண���ேறா� ?
தவ� அ�ல� பாவ� எ�ப�
ெச� எ�� அ�����வைத
ெச�யாம� �����வ�
ெச�யாேத எ�� அ�����வைத
ெச�வ�
இ�த ��த�க�தா�
ெக�ட ேசா�ேப�
ெச�யமா�டா� ?

எைத

ெக�ட

ஊதா�

எைத

ெச�வா�

?

இ�த இர��� ஏதாவ� ஒ���
இ��தா��
அ� �ைம ேநா��ய பயண�
�ைலக�� , வைரபட�க�� ,
எ���க�� , ைசைகக��
க��ைத ெவ��ப���� க��க�
மா�� �றனா�க� ( ெச�ட� , ��ட�
)
க�பத��
�ர��ேயாக க��ைத ெவ��ப����
க��க� உ�� .
இ�த ெவ��ப���� க��கைள
��யாம� இ���� வைர
அ�க�� ���ரக�
ெவ��ப����
ப����� க��களா�
ச��ய�ைத அ���

ச��யா�ரக��� அ����த�கைள
வண�� ெத�வமாக ஏ�கலாேம ?
ந�ைம , �ைமைய
மனசா���� ப��� அ��காத
க��களான
���ரக �ைல�� அ�யாத �ைல��
நா� �ல����க ேவ��� .
���ரக�ைத ��� �ல�
ச��யா�ரக�ைத ஏ���ெகா�ேவா� .
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2. ��தைன �ப�சார�

க� ெத�வ�
ந� – ெத�வ� , க� – ெத�வ�
ெத�வ� எ�றா� ெத�வ�, ெவ�� �ைல
எ�றா� ெவ�� �ைலதா�
�ைலக�� ���ரக�,
வைரபட�க�� ���ரக�,
எ����க�� ���ரக�,
மா����றனா�க��கான (��ட�, ெச�ட�)
���ரக�
இைவக� ��யாதவைர

உண�வ�ற க� ெந�ச இ�தய���
���ரக�
மன�� இ���ேம.
இ����ரக�கைள �ர��ைட ெச��
ச��யா��ரக�களாக உணரலா�.
�ர��ட� – �ர� + இ�ட�
���ரக��� (�ர�)
ச��யா��ரக���கான
க��� �ர�ப���� (இ�ட�)
நைடெப��ெபா��
�ைலக�� ச��யா��ரக�,
வைரபட�க�� ச��யா��ரக�,
எ����க�� ச��யா��ரக�,
மா���றனா�க��கான (��ட�, ெச�ட�)
ச��யா��ரக�
இைவகளா� ���த ச��ய�
உண���ள ந� ெந�ச
இ�தய���

ச��யா�ரக� மன��� ேவ���.
இ�ச��யா�ரக��னா� ந�ைம உ��.
பல ெவ��ப���� க��
��க�
மன�����ய ெமா�யாக
��ய ேவ���.
இ�ப� அைமவ� ��ட�, ெச�ட�
மா�� �றனா�க����
ேவதமாக க�க�ப��ற�.
இ�த ேவத� யாரா�
எ�த�ப�ட�?
இ� யா�ைடய ேவத�?
எ�த ேவத� ��ைமயான ேவத�?
மா����றனா�க� �ைல�� எ�வைக��
உத��?
எ�த ேவத��� ெமா�
இைற ேவத��� ெமா�?
��ேவா�. ��னா� �ைட

உ��.
இ� ந� ஆ��க
வள�����
வான�கேள இைறவைன ����க�
மைலகேள ����க�
மைல �� பாைறகளாக
உைடய���
பாைறக� ச��ய க���� வ�வ�க�
ஆக��� (�ைலக�)
நா� ப���யா� ����
பாைறக� ந�மா� ��
பாடபட���.
ச�ட���
������� த��யவ�க� யா�?
��றவா�கைள
�ட ��ற���� ���யவ�க� யா�?
���ய�

ேத�பவ�க��, பாவ���காக ���ய
���த�,
பாவ
�வ����காக �������
ப��ெகா�பவ�க��
ப�கார�
ேத�பவ�க�� யாராக இ��பா�?
அவ�க�
பாவ� ெச�ேதா� எ���,
தவ�
ெச�ேதா� எ���
ேகா��க���, ச��க���,
ப��வாச�க���
ஒ���ெகா�ட
��றவா�களா?
��ற����
���யவ�களா?
இ���
ஆலய�க��� ெச�வ�
��கபடாம�
��ற� ெதாட��றதா?

ப�கார���காக
ச�யான உ�ரான வ� அ�யாதவ�களா?
தாேன
மன�வ�� த� ��ற�கைள
ஒ���ெகா��
��ம�ற�க��
ச�ட��ட�க���
ஒ��ைழ��
ெகா��காதவ�களா?
இ��ய
அர�� ச�ட ��ட�க���
ஒ��ைழ��
ெகா��காதவ�களா?
இ��ய
அர�ட� �ைற�ப�டவ�க����, இவ�க����
எ�ன ���யாச�?
����ேபா�!
�ைற

ேகா��க���, ச��க���,
ப��வாச�க���
�ைற�ப�டவ�க� யா�?
இவ�க����, இ��யா�� �ைற�சாைலக��
�ைறப�டவ�க����
எ�ன ���யாச�?
ேவ�ேய ப�ைர ேம��தா�
எ�ன ஆவ�?
எ�ற வழ�க� ெசா�����
இ��யா�� உ�ள இைற
ப�த�க����
அவ�க� கா�கேவ��ய
�����
எ�தைகய ப�� இ���ற�? எ�பத���
எ�ன ���யாச�?
ேபா� சா�யா�களா� ����ெகா�ட
வ��பா�� தல �ைற ைக�க�
க�ளேபாதக�க�, க�ள மத நட��ன�க�

இவ�களா� ���ெகா�ட வ��பா�� தல
�ைற ைக�க� இ���றா�களா?
�ர�
�ர�, �ரமாக
இ����
வ��பா�� தல�கைள
ேநா�� ெச��ேறாேம
நல���கான
�ைடய��க �ரமா� இ����
�ளா��� உபேயாக�ைத ேநா��
ெச��ேறாமா?
இ�த �����ழ� ந�ைம�ெக��
நா� அ�ைவ எ�தவைக��
�த�� ெச��ேறா�?
இ�த �ர�கைள கட��
ந�ைமதைன
த�சன� ெச�ேவா�.

க�ன�
சா�
����� ெபா��
இர��
ைகயா�
இர��
க�ன����
ேபா���ெகா���
அைடயாள� எைத�����ற�?
ந�ல�, ெக�ட� இர�� �த�ைத��
����
ெத�வைடய
ேவ��� எ�பத�காகவா?
ஒ�வ� ஒ� க�ன��� அைற�தா�
ம�
க�ன�ைத�� கா�� எ�ப�?
உ�ள���
ம�த� – மன�,
எ�த

க�ன�கைள��,
ைக��
அைற��ற எ�த �ைலைய��
எ�த
அைடயாள�ைத கா���
ஒ�வ� ஒ�
க�ன���
ெவ����
அைறைய நம�� ஏ�ப�����டா�
ம�
க�ன��� அவரா� ����� �ைற ஏ�பட
ேவ��மா?
ஒ�
க�ன� �ய உட�ப��(ைக)�� அைற��
பய�ப���மானா�
ம��க�ன�
ந�ல உட�ப��(ைக)�� �ைற�� பயனாக
ேவ��மா?
ஒ� க�ன�

�ய ந���(ைக)�� அைற��
பய�ப���மானா�
ம��க�ன�
ந�ல ந���(ைக)�� �ைற�� பயனாக
ேவ��மா?
ஒ�
க�ன��� அைற�� ச�த�
ம��க�ன���
சமாதான �ைற�� ��த�?
இ�த ந�ைம ����� �ைற உடேன
�க�வேதா,
ச�த��ப
கால �ைல�� �ய��
ம���
ெத�வ ���ப�ைத ெபா��ததா�மா?
வ�சக
கா��ெகா���� ��த� ேவ�டா�?
அ�ைப

நா��ெகா���� ��த� ேவ���.
ஐ��� வைளயாத� ஐ�ப�� வைள�மா?
ஆ�� ெவ�ள� , �ண�� த��ைர
ெகா�� ேபா�மா?
வள���, வள��� எ�� �ைள உைழ����
���ய��வ� ெகா���� க��யா�
மன��கான entertainment ேவணாமா?
entertainment – ஐ ஏ��� �வரான உட�
ஆேரா��ய� ேவ�டாமா?
�வ� இ��தா�தா� ���ர� வைரய ����
அ�லவா?
ந�லா ஏ�� க��ய ப�����ேக�
ஆனா� ேவைல ெச�ய மன� வரமாேட��ற�
உட� ஒ��ைழ�க மா��ேத? இ� ேதைவயா?
வள��� எ�ப�� �����ழைல கா�பா�ற
எ�த வள�����ள�?
எ�� கால���காக

savings , policy �� எ�த �ைறைய ம���
கவ���ேறா�.
ந�ல உட� ஆேரா��ய�,
உ�ள ஆேரா��ய�,
�����ழ� ஆேரா��ய�
என இ���றேத?
இைவக� யா��காக?
ஐ��ேலேய �ைள உைழ�� க�� ம���
இ��தா�
50 �� உட� உைழ�� க��, மன ம����
க��
உ�ள ஆேரா��ய க�� ப�ல ���மா?
��ம��கான அ��வார� ஐ��ேல அைம�தா�
தாேன
ஐ�ப�� பல�க� ���� இ����.
இ�த அ��வார�ைத 50 �� அைம�ப��
க�ன�
அத� பல�� கால�� �ைற� அ�லவா?

ஆ�� ெவ�ள� , �ண�� த��ைர
ெகா�� ேபா�மா?
ந�மா� ���தத�� ேம� ந� ��கால ச�த�
கவ��காதா?
���த அள� �றைமைய நா� வள��க��
ேதைவ� ேக�ப
இ�தா� ���த� எ�� ந� ��கால
ச�த���
ந� அல��ய�ைத ��ம��கான
அ��வார�க��� ப�� ேவ��ேமா?
இ�தா� எ� �தாைதய� ேச���ைவ�த
ெசா�� எ�� எைத ெசா�வா�க�?
��கால ச�த�
சா�யா�
சா�
சா�, சா� எ�� ேசா� சா��பத��
பைற சா� ந�லைத பைறசா��வத��
���
அ��� சா� ேவத �� ��பத��

சா�
�ற�த� ெச��� ெதா�ைல ைவ��
ந�ல
பைறயானாக பைறசா���க�
ெச���
ெதா�ேல ெத�வ� எ��
�����க�
சாதைன ���ெக��
அைண���ேவா� சா� ேபத�ைத
இைண���ேவா� இ�� ெத�வ�ைத
த���ேபா�
சா���
���ய தல�கைள
�தா�ட�
���ெக� �தா�ட�, ����க�� �தா�ட�,
தாய க�ைட �தா�ட�, லா�ட� ���
எ�� �தா�ட� உைழ�ைப ���ய�ப��தாத
வைர��� �ைமேய.
மகாபாரத��� �தா�ட�னா�, எ�வள�
��ப�க��� காரண� இ��த�.
ம�க� கட�ைள வண��வ� �தா�டமாக

இ��க��டா� அ�லவா?
ப��தவ�க� இ�வள� ேப�, ப��காதவ�க�
இ�வள�
ேப�, ெதா�� ெத��தவ�க� இ�தைன ேப�,
இைதைவ��, ��ட�க� �ைறப���,
இய�ற�ப�� ெபா��,
ந�ல ��ட�க� ெசய�ப��த�ப���றன.
நா� எ�தைன ேப�, ஞான�ேதா� ெசய�ப��,
��ட�க� ����ேறா�.
நா� கட��ட� ேவ���ெகா��,
ேவ��தைல எ�ற ெபய��, கா��ைக
ெச�வ� இ���ற�.
இ�த கா��ைகக� எ�வைக�� ந�ல
��ட�க��� பய�ப��த�ப��ற�.
��ட�க� ச���லா� ேபானா� இ�த
ேவ��தைல ஒ� �தா�ட� ஆ��.
ேவ��தைல ஒ� �க�தக� ேபால��,
லா�ட� ��� ேபால�� இ��க��டா�.
ேவ��தைல�� �ல��� ந�ைமக�

�ைட���, �ல��� ந�ைம �ைட�கா�
இைதைவ�� நா� ெச���ற ெசய�
ச�யான� எ�� ெசா�ல ��யா�.
�தா�ட� இ���� வைர��� தவைற
உ��ப��தாம� இ���ேறா�.
இதனா� ந�ைம�கான மா��வ�ைய
ேத��ெத��கமா�ேடா�.
கடைமைய� ெச�, பலைன எ��பாராேத
எ�� ெசா�ல�ப�வத� காரண�.
எ�த ஒ� ெசய�� ந� ��கால ச�த�,
��கால ச�த�, நட�� உலக வா��ைக
இைவகைள கண���� இைறவனா�
அ�ம��க�ப��ற�.
ஒ�� இைறவ� இ�ட�ப�� அ�ம���றா�.
அ�ல� இைறவைன
க�ட�ப��� நா� ெச�ய
அ�ம��க�ப��ேறா�.
ந�ல� ெச��றைத ஏ��ெகா�ளவ��

அ�ல� �ைம �ம�பவ�கேள எ��ட�
வா��க�
எ�� ந� �ைமைய ஏ���ெகா�வ�� அ�த
இைறவ�தா�.
நம�� �ைட�கேவ���. �ைட�காம�
இ��ப���
ஒ�ேவைள ந�ைம�காக �ட இ��கலா�.
நா� ெச���ற எ�த ெசய���
ஏ�ப���ற எ�த பலைன�� நா�
ஏ���ெகா�ள ேவ���.
எ���பா����ற பல� �ைட�கவ��டா�
கவைல�� இட� ெகா��ப� ஆ����.
பலைன எ��பாராேத.
எ��பாராத பலைன நா� எ���பா��ப� ந�
அ��த �ய��
அத�கான ப��வ�ைத வள����ெகா�ள
ேவ���.
நா� அைத அ�ப��� ஞான�ைத
க���ெகா�ள ேவ���.

ஞான��� வள��� ேக�ப நட��
ெகா�ளேவ���.
ேபா��சா�யா� 100 % ேபா��சா�யா�
அ�ல,
ந�ல சா�யா� 100 % ந�லவர�ல, எ�லா�
க��� ெகா�வத�� இைறவனா�
அ�ம��க�ப��ற�.
ந�ல� எ�� எ�ப� உ���ப����ேறா�
ெக�ட� எ�ன எ��
��மா��க�ப��ெபா��,
ெக�டைத ��மா��க, ேபா��த�ைமக�
இ��ப�, ந�லதாக இ���ற�.
த�க��, ெச��� கல�தா�தா� ஆபரண�க�.
த�க� ���� இ��கேவ���. அ�தா�
ம���.
அ�ேபா� உல�� ந�லத�ைம ����
இ��கேவ���.
ந�லைத ��மா��க, ந�ல��

�ஜ�த�ைமைய, ெக�டதாக ���பா��ப�
ெக�டதாக இ���ற�.
இர�க� யா��� ேதைவ�ப��.
��யாம� ேதா����பவ�க���.
நா� எ�தைன கால� ��யாம� இ��ப�,
ம��� ெவ��ெபறாம� இ��ப�.
ந� �ய�� இர�க�ைத ேநா�� இ��பதா?
எ���ைப ெவ���
எ���� ச��ைய ெப�� ேநா��� இ��பதா?
இைறவ�ட� உ�ைமயாக இ��தா�
ஞான�ைத ெப�� எ���� ச���னா�
ெவ�லலாேம.
எ���� ச���� அ��னா�தா� ராம�
ெவ��ெப�றா� அ�ேறா?
நா� இைறவ�ட� ேவ��வ�
இர�க�த�ைமேய எ�றா�
ந� இயலாத த�ைம�னா� இ���
ெவ��ெபற ��ய��ைல.

நா� இ��� வா��ைக ��த�ைத
ெவ��ேயா� ெசய�ப��த��ைல.
வா��ைக பயண�ைத நட��� வா�ப ப�வ�
அைடய��ைல.
�� �ழ�ைத ெப�ேறா� பா�கா��� இ��ப�
ேபால
இர�க��� பா�கா���தா� இ���ேறா�.
உலக� ஒ� ஒ����த�ைம�னா�தா�
இய���ற�.
ஆனா� அ� ப�யா� வ����தேலா� இய�க
ேவ��மா?
நாேம மன�வ�� ஒ����த�ைம�� உதவ
ேவ��மா?
நா� இத�காக எ�தவைக�� இ�த
வ�ைமைய ெப�வ�.
இ�த வ�ைம�� ச��ைய
ெப��பா�ைம�ன� ெப�� இ��தா�
எ�ைம��, இ�ைம�மான ஒ��� அைம�ேம.
��� ஆ�ட�
கடைமைய� ெச�, பலைன

எ�� பா��காேத.
நா� எ���பா��ப� ேவ�, இைறவ�
எ���பா��ப� ேவ�.
ஆகேவ பலைன எ�� பா��காேத.
நா� �ைன�ப� ஒ��, ெத�வ� �ைன�ப�
ஒ��
இைறவ� ந�ைம -உ� வ�க� எ� வ�க�
அ�ல எ��றா�.
இைறவேன ���ட வ� எ�� இைறவைன
சர� அைட��
நா� கடைமைய ெச�தா� ��� ஆ�ட�
இ�ைல.
அ�த கடைம ேவ� ஒ����ைல
ந�லைத �தா��� அத�கான ந� ப�க���.
ந�ல� யா�ைடய� ? அ� இைறவ�ைடய�
அ� எ�லாவ����� ந�ல�.
இதைன சர� அைட�தா�
இைறவைன சரணைட�ததா��.

அ�ப���தா� ந�ல�, ெக�டைத
உண��ேறா�.
�ழ�ைத எ��த எ���லேய ந��
ேப�வ��ைல.
ஆகேவ எ��த எ���லேய
ந� வ� இைறவ� வ�யாகா�, பல��
எ��பாராத�தா�
ஆனா� இைறவ� எ��பா����,
பல���� நா� இ��ப�,
ந�லதாக அைம��,
நா�� இைறவ�� ஒ�� ப��ேறா�.
�ழ�ைத�� ேப�� – ஒ� கால��� ேபா�
த�ைம எ�ப�
வா�ப ப�வ���
�ற�� த�ைம ேப�சாக,
ந�ல ப����னா� அைம��ெபா��
ெசய�� ஒ�ெவா� �ைல���
ந� ேபா��த�ைம
மா�ற� ெப��
ஒ�ெவா� �ைல���

எ�ெபா�� �ற�� ெப��.
இ�� ேபா��சா�யா�, க�ள ேபாதக�,
க�ள மத நட��ன�?
ைம ெகா�� எ��� ேபனா
�(ைம) ெகா�� எ���
ேபனா
ந�(ைம) ெகா�� எ���
ேபனா
ெபா�(ைம) ெகா�� எ��� ேபனா
ெபாறா(ைம) ெகா�� எ��� ேபனா
கய(ைம) ெகா�� எ���
ேபனா
அ�யா(ைம) ெகா�� எ���
ேபனா
க�லா(ைம) ெகா�� எ��� ேபனா
இ�ைமக� ெகா�� எ�� இைம�த��
இைம ெபா�� ைக��ட இைறவேன
உ��கமான இர�க�களா�
அைண��ெகா��ேர

ெசா��கவாச� �ற�பத��
இைம���ற ெபா�� �� �ற��ற� �ற�
���ற�
�� �ற�க ேவ��ய� அ���காக
அ�யாைம�� �� �டேவ���
ேதைவ�ேக�ப
�� �ற��� ெபா��
�ல ேவைலக� நட�க�� ந�ைம�காக
�� ���ெபா��
�ல அ��ைச ெசய�க� நட�க��
�ைம�� ஓ���காக
இைறவ� இைம ெபா�� ைக��ட�
இத�காக�தா�
அ�பா, அ�மா எ�� இைறவைன
நா� ெசா�த� பாரா�� அைழ���
ெத��னா�
இைறவ�� உ��கமான இர�க���
ெவ��யா�

ந�ைம அைண�� ெகா�வத���தா�
எ� வா�ைக�� ��(ைம)
�ராம� இ��றதா
��ைமயானவ� எ�� எ� ெபய�
எ� உ�ள�����, ��ற����� எ�த�பட
எ� வா�ைக�� �(ைம)
����ட ேவ��� எ�� ��� ெபற
அ����
ந�(ைம) �� ெபய�
ெதாட���ட
ேவ��� எ�� �ராத ஊ�றா�
அனாைத
அ�பா, அ�மா, த��, த�ைக, அ�ண�,
அ�கா, தா�தா, பா��
ேபா�ற உற� �ைற ஒ�வ� �ட
இ�லாதவ�க�
அ�ல� இவ�களா� �ற�க��க�ப�டவ�க�
த�கைள அனாைதக�
எ���றன�.

ந�ல வா��ைக�� ேவ��ய
அ��, �றைம, அ��, ஆேரா��ய�
ேபா�ற வா�� ஆதார
உற� �ைற ஒ�� �ட இ�லாதவ�க�
மனதள�� �ைற வா�� அனாைதக�
ஆவா�க�.
உ���ள ெத�வ�ைத நா� வண��ட
ேவ���.
ஆ� ப��� ெப�ற
மனதான மன�சா���னா�
ேப�� உ���ள
ெத�வ���
அ����த���
நா� வண��ட ேவ���.
அ�வ����த� க��ெகா�ள��யாத வைர
அைவ ���ரக� ஆ��.
ந�ல வா��ைக��
ேதைவயான ப��த���
உ���ட� ெபறாதா
எ����க�, �ைலக�, வைரபட�க�,

ெமா�க�
உண�, உைடைம, உைற�ட� ஆ�யைவக�
���ரக� ஆ��.
ஆகேவ இைவகளா� ப��த��� உ���ட�
ெப��
வா�ைவ உண��� வா��தா�தா�
உ���ள ெத�வ�ைத உண��� வா��ேறா�.
���ரக�ைத ச��யா�ரகமாக மா�ற� ெப��
இ���ேறா�.
உண� நம�காக அ� உ�ணா�.
ப��தா� நா� தா� உண� எ�� அ���
உ�ணேவ���.
ப��� உைடைமேயா,
உைற�டேமா உதவா�.
உண�தா� உத��. உைற�ட���� உண�
உதவா�.
எத�� எ� ஏ��ேமா அ�தா�
ஏ��ைடயதா��.

���ரக� பா��கா�, ேக�கா�, ேபசா�.
ஆனா� ���ரக��� �ல�
�ள�க�கைள பா����, ேக���, ேப���,
பய�பா���� உ�ப�����
ப��த���
அ��த ெத�வ�ைத உண��ேறா�.
அ�யாத
ெத�வ�ைத வண��வ�
���ரக
�ைல�� இ���ற�.
உல�� பய�பா���� உதவாத ெபா��
ஒ��� இ�ைல.
ந�ல��கான
பய�பா���� ஏ��ைட�� �த���
பய�ப��தேவ���.
இைறவ�
எ�லாவ�ைற�� பைட�� அ� எ�லா�
ந�ல� என�க�டா�.
ெப�ேறாைர
��ைளக� எ�� அ����.
��ைளக�

ெப�ேறா� எ�� அ����
உறைவ
ப�மா�வ�� உற� உ�� ெப��ற�.
கட��
��ைளக� எ�� அ����
��ைளக�
கட�� எ�� அ����
உறைவ
ப�மா�வ� ப�� உ�� ெப��ற�.
���
�பாவ��� மன�ைல �ைறபா� ேவ�டா�.
இ� யாேரா, அ� யாேரா எ��
��யாத
வா�வ��� த�ைம
உற�
�ைற�� ேவ�டா�.
ப��த��
ப��த�ைவ
இைறவ� ����வாரா? ���பமா�டாரா?

உ�க���
ப��த��� ���ப� எ�ப�?
ெவ��
�ைமைய ந�ைமயா� ெவ�.
���ரக �ைமைய ந�ைமயா�தா�
ெவ�ல��.
���ரக�ைத �ர��ைட ெச��
ச��யா�ரகமாக பய� ெபற��.
ஏ�� �ைர�கா� க��� உதவா�.
ஏ�� �ைர�கா� ப��ய
ப��ப��� ேவ���. ப�ட அ���
ேவ���.
பய� ெப�ற அ��� ேவ���.
��க�, இேய�, �கம� ந� ஆ�ேயா��
ெபய�க��
ஆ�ேறா�க��, சா�ேறா�க��,
��மா��க�க�� உல�� வா��த�� உ��.
இ�� யாைர உண��� ��ப��ேனாேமா
அத���ய பல� உ��.

��க�, இேய�, �கம�
ந� இவ�க��
இைறத�ைம உண��� ��ப��னா�
அத���ய உற� உ��.
���ரக��� எைத உண��ேதா�. அத� உற�
உ��.
ச��யா�ரகமாக எ�றா� அத� ச��ய�ைத
உண��ேறா�.
���க��� க�லாக ���ரக� பய� ப�டா�
அத� பல�.
���வத���, ெகாைல ெச�வத���
���ரக� பய�ப�டா� அத� பல�.
இைறவ�� சாயைல உ�வெம���
கா�����ெபா�� ேஜா� ெத��றதா
எ�� ெசா�� ேஜா� ெத��த� நா� ேஜா�
த�சன� க�ேட�. எ�� சா�ைய
த���ததாகெசா�வா�க�.
ெவ��ச��� ெபா��கைள காண��யாத
��ட���

ேஜா� கா�ப�� இ�த பா��ய� �ைடயாதா?
மனவள��� ���யவ�க��� ேஜா�ைய
எ�ன ெவ��
அ���ெகா�வா�க�?
உ�ைம�� இைறவ�� ேஜா�ைய
அ���ெகா���ட�
மன�தா�. மர�தா� ெச�� ெப���
அ��க�ப�� �ஜ�����, கா��
ெபா����� ���யாச� ெத�யாத மா�க�
�ைவ�� பய� ெப�வ� எ�ப�
இயலாேதா?அைதேபா�
இைறவ�� சாயைல உ�வெம���
கா���� ேஜா� எ�� க�ணா� ம���
அ��� மன� பய� அ�யேவ��யைத
�����டா� �� ேஜா�ைய நா�
க��ெகா�ள��ைல. உட� க�ம��ேம
ேஜா�ைய க�� க����த�.
நா� இைறவ�� சாயைல உ�வெம���
கா���த ேஜா�ைய அ��� க�� ந�
மன�� பய�ெப�றா�.

இ�த மன�� பயைன, ெவ��ச���
ெபா��கைள காண��யாத
��ட���, மன�ேல மா�� க�� �ல�
அ�யைவ�தா�, அவ� ��ட� அ�ல,
இைறவைன மன�ேல க��ெகா�ட
மனபா�ைவ ெகா�ட மன�க� ம��� இைற
அ�� க� உைடயவ�.
மனவள��� ���யவ��ேகா நா� அவ���
வா�� �யமன� ஆக இ��� அவ� �ைல��
நா� ெசய�ப��ேறா�. ம�த��� ேசைவ
ெச�வ� இைறவ���
ேசைவ ெச�வதா��.
மன�ேகா�� ெகா�ட மா��க வாசக இைற
உண��க� நம��� �ற�க��ேம.
ம�த��� ேசைவ இைறவ��� ேசைவ
எ����க�
ெமா��� எ����க�
ந�லைத ெசா��� வா��ைதக����
பய�ப��ற�.
ெக�டைத ெசா��� வா��ைதக����

பய�ப��ற�.
இ�� ���ரக� எைத ெசா��ற�.
���ரக� எைத ெசா��ற�
அ�கால�க�� ���ர வ�வ�க�
க��� ப�மா�ற���கான வ�வ
ெமா�யாக
பய�ப��த ெதாட�க�ப�டன.
���ரவ�வ�க� �ைலகளாக ெச��க�ப�டன.
இ��ைலக� ���ரக�க� என�ப�டன.
த�ெபா�� எ��� வ�வ�க�
க��� ப�மா�ற���கான
எ��� ெமா�யாக பய�ப��த�ப���றன.
ேம�� இய��ர���
இய�க ப�மா�ற��� க��யாக
க��ெமா� பய�ப��ற�.
���ரக�க�, எ����க� இைவக��
உ�ைம ப�வ�க� எ�ப�
ந� உண��க�� ப��க�.

க�� ெமா��� உ�ைம ப�வ�
இய��ர இய�க�க�� ப��க�.
ஆகேவ ���ரக� எ�றா�
ெத�வ�த�ைம�� ப��கைள ம���
���ப� ஆகா�.
அ��� எ���கைள ேபால பல உண��க��
ப��க�.
இ�ப��க� ெக��க�ப�ட இைறத�ைமைய
���க�� பய�ப���றன.
��க�ப�ட, பய�ப��த�ப�ட
இைறத�ைமைய
���க�� பய�ப���றன.
எ�ப� இய��ர� ெக�� ேபான ப���,
ப�� ��க�ப�ட ப���,
இய�க� ெப�� ப��� அ���ெகா�வ�
ேபா�.
எ�த ப�� த�ைம��
நம�� உண��த�ப��ெபா��தா�

உண��த ப��றவ�க��� அ� உ��
ெப��ற�.
இ�த ச��ய த�ைம�� �ரக�
அத�ெக�� உ�� ெப�றத���ய
ச��யா�ரக�.
உண�� ெபறாதவ�க���
���ரகமான இய�� �ைல�ேல உ�ள�.
ஒ�ைற�பைட
�பகா�ய�க���
ப��ெகா��� எ���ைகக�
ஒ�ைறபைட�� இ��க ேவ��� எ�பா�க�.
ஒ��ைம பைட�� அைடயாள�
ஒ�ைற�பைடயாக ���க�ப��ற�.
எ��� ஒ��ப�� ெசய�ப�டா� ெவ����
வ� எ��.
பல�, அ��� ேச���� ஒ��ப�ட
ஒ��ைம ெகா�ட பைட �ர�க�
எ���� சவாலாக இ��பா�க�.

அ�ேபா� �பகா�ய�க���
தைடயாக இ��பைவகைள
ேம�ெகா�ள ஒ��ைம�பைடேபா�
��வதனா� �பகா�ய� �ற����
காரணமாக அைம��.
இ�த அைடயாள��� ���த�
ஒ�ைற�பைட அ�ச��க�ப��ற�.
ேகா�ைல��, சா�ைய��
������ வ�வத� அைடயாள�
ந� ����ற��ழைல��, ��ற�தாைர��
பராம���� கவ���� ���ப��த ந�
ப���
ஆதர�
இ��கேவ��� எ�பத�காக
ஏைழ த� க�ட�ைத இைறவ�ட���
ைவ��றா�.
இைறவ�� க�ட�ைத ேபா�க ஏைழ��
உத�வதா�
ஏைழ��, இைறவ�� ந�ேம�
இ�ட�ப���றன�.

ஆகேவ இைறவைன இ�ட�ப��த
ம�த�கைள ேந��க��.
சா� �ைல���, ேகா����� எ�தைகய
ம��� உ�ள�.
இைற�த�ைமைய மன�� உண�வ�தா�
ம���.
மன�� உணர�ப�ட இைற�த�ைமைய
��ட�� ��ட ��யா�. �க�ப�� அ��க
��யா�.
ஏென�� ம��� அ�க�.
சா� �ைல, ேகா��
இைவக�� ம��ைப
கா�பா�� ெகா�ள ேதைவ��ைல
எ�பதா�தா�
அைத ��ட�� ��ட ���ற�,
�க�ப�தா�� அ��க���ற�.
ஒ� �ைத���ேள பல �ைதக�
உ�ளட����ள�.
அ�ேபா� இைற�த�ைமைய உண��த

சா� �ைல��, ேகா��� அ��தா��
அைவக�
�ற� எ����ெகா�ேட இ��க���ற�.
மன�ேல �ற� கட�
���வா�, ��தாதா� இைறவன�
ேசராதவ�.
வள���
வள���, வள��த நா�
எ�� ���ய�ப���வ� எைத?
வள����� �����பான இய�க�� ேதைவ.
இ�தைகய ������ ேதைவ எ�பத�காக
சாைவ, எ�ன தாமதமா
சாவர�
�����பா சா�ர� இ�ல
எ��
எ�� ெசய�ப�வ� எ�தைகய�?
எ� �����பாக ெசய�ப��த��, எைத
தாமத�ப��த�� ந�ல வா��ைக��

����ழ� ேக�����, ��ற�தா�
��ப�����
சா�� ��த����� எ�ன ச�ப�த�?
ெபா��த�
��மண���காக
ெபா��த�க� பா���� ெபா��
ேபா�மான ���யெபா��த�கைள
கவன��� ெகா��
��மண ஏ�பா�க� ெச�வ�.
த�ேபாைதய வள���ேக�ப
உட� ஆேரா��ய���கான ெபா��த�
ம��தவ� அ������ ெபா��த�
����ழ�� ந�ைம�கான ெபா��த�
ேபா��வர��� ந�ைம�கான ெபா����
ச�க ந�ைம�கான ெபா��த�
உலக நல��கான ெபா��த�,
இ�ெபா��த�கைள பா���
ப���� ேச��பத���,
�பகா�ய�க����

��மண ஏ�பா�க����
உைற�ட����� கவன��� ெகா��
ஏ�பா�கைள ெச�யலாமா ?
ந�ல ேநர�, ெக�ட ேநர� பா���� அேத
ேநர���
நம�� ேதைவயான
���ய ெபா��த�கைள பா��கலாேம.
மைழ கால�க��
ேவைல நாைள
���ைற நாளாக அ�ச����ேபா��
அ����ைற நாைள
இ�ெனா� நா�� order எ��
ேவைல நாளாக அ�ச��ப� ேபா�
���ய ����த நா��, �ரத நா��
���ய வ��ைற ��க� இ��தாேலா,
ப���த��� ��க� இ��தாேலா
(தா�ய ப�ச�, கா�க� த���பா� ேபா�ற)
ேவ� ஒ� நா�� அ�ச��கலாேம

��சார ப����� ப�றா��ைற
ஏ�ப��ெபா��
ஒ�ெவா� ப�����, ஒ�ெவா� �ைல���
ஒ�ெவா� ேநர��� ��சார� வழ��வ�
ேபா�
ேதைவகைள �ேசஷ நா��� கண��டலாேம
ந�ல ேநர�, ெக�ட ேநர�
பா��தா சா� வ��ற�.
ெபா��த�க� பா��காத ��மண�க�
இ�ைலயா?
ஏதாவ� ந�ைம��
எைதயாவ� இழ�க�தா� ேவ��� எ�றா�
அத��� ச�ம���ேறா� அ�லவா?
���� ேபாரா��ேறா� அ�லவா?
எ�ச����காக��,
ஒ���ைண�த ந��ைடய �ய���காக��
கண����காக ெபா��த�க� பா��கலாேம?
ந��ைடய �ய����� ேம� ெத�வ� ��ட
வ�.
உ�� ெகா��பா� ேதாழ�
�ேந�த��காக

�வைன ெகா���றைத கா����
எ�ேற அ�� ஆர�பமா�ற�.
இ��ல��
ந� உ�� எ�ன ஊ�றாகவா இ���ற�?
உ�� ெகா��க ேவ��� எ�றா�
சாக ேவ��� எ�றா அ��த�.
உ�ரான ம��� எ�� எைத ெசா��ேறா�.
ந�லவனாக வா�வைத
ந�லவனாக வா�வ��பத�கானைவகைள
ந�ப��� ெகா��ப� உ�ரான ெசய�
உ�ைர ெகா��பதான
உ�ரானைவகைள ந�ப��� ெகா��ப�
அ� ப��� ெபா�� உ�� ச�தான
உண��� வ� ஏ�ப��� த�வ�
ஆனா� ேபாைத�� அ�ைமயா�� உத�வ�
உ�ரான ெசய� அ�ல

அ� ந�ப���
ெகா�செகா�சமாக சாைவ ெகா��ப�.
உ�ைர ெகா��ப� எ�றா�
ந�லைவ உ�� வாழ உத�வ�
ஒ� ந�ப��� உ�ைர ெகா��ப��
உ�ராக ம��க���யைவக� �ல
�ைளயா��� ஆ�வ����
உ�ராக �ள�க���யைவகைள ெகா��ப�
ஆேரா��ய வா����
உ�ராக �ள�க���யைவகைள ெகா��ப�
ந�ல ம������
உ�ராக �ள�க���யைவகைள ெகா��ப�
ந�ல அ����
உ�ராக �ள�க���யைவகைள ெகா��ப�
இர�த தான�, க� தான�, அ�னதான�,
சமாதான�
ேபா�ற
உ�ராக �ள�க���யைவகைள ெகா��ப�

எ�� நா�க�ட���� ந�ைம கா�பா��வ��
த� உ�ைர �ற�ப�
எ�ப� �யாக�.
ேவ��ெம�ேற உ�ைர ��வ� ேவ�
ந�ல��காக எத���
���� உ�� ேபாவ� ேவ�.
���கார இ� ந�ப�� ஒ�வ� இற�தா�
ந�ப��காக உ�ைர ெகா��ததா�மா?
உ�� ெகா��ப� ேதாழ� – II
ந�ப� ெச���டா�,
அவ��காக உ�ைர ெகா��க ேபா�றாயா?
எ�ன ஒ�� ேவைலயா? உ�ைர எ�ன
ஒ�டேபா�யா?
எ� ஒ��ேமா அ�தா� ஓ���
எ�ப� ஓ�ட�ேமா அ�ப�தா� ஓ�ட��.
��கார ந�ப� இ�வ��

ஒ�வ� இற�தா�
அவ�� இற��
வா���ற அ�த ந�ப���
����� உ�ைர
ெகா��க��ேம
அத� அைடயாள�
அவ� இற�பா
இற�தவேர உ�� ெகா�����டாரா
அவைர பா��� ����� ���
வா��ைத
ெக�ட வா��ைதயான அ��கமான,
ெகா�ைசயான வா��ைதைய ேபச��டா�
எ�பா�க�.
உ� வா����� ெக�டவா��ைத �ற�பட
ேவ�டா� எ�பா�க�.
ெக�டவா��ைதக� ெக�தைல, ேகடானைத
ெசா�வ�.
உத� ெச�ய ���� �ைல�� இ����
(�ரா������)

மன�ேல உத�
ெச�வைத ம���� ஆேலாசைன வா��ைதக�
மன�� உ�டா�� ெக�டவா��ைதக�.
இத� ெவ��பாடாக நா� உன�� உதவ
��யா�
எ�ப�� ஒ� ெகா�ைசயான, அ��கமான
வா��ைததா�.
நா� உத� ெச�ய
��யாத �ைல�� இ��தா� (�ரா�
இ�லா�����)
உத� ெச�ய ���� �ைல��
வள����ெகா�ள ேவ���. (�ரா�ைய
வள����ெகா�ளேவ���.
உத� ெச�ய ஏெதா ஒ�வைக�� ����ற
ப�க��� ேவ���.
ேவைல ���த ேபாரா�ட�.
ம�க� ெதாைக ெப��வ� ேபா� ����
�ல�பர��
���, அக�� ெப���றதா? ����

எ�தைகய வள�க� ெப���ற�?
ைக���ைப கவன��� ெகா�ளாம� நா�
ம��� ெப��னா�
���� ந�ைமகைள ��ம�யாக,
சமாதானமாக அ�ப��க ���மா?
ம�க� ெதாைக �ராக இ��பத�� ��ைள
ெப���ெகா��� ேவைல ���த� கவன���
ெகா�டா� எ�ன?
அ�ல� மா�� வ�யாக ேவ�� �ரக�க��
வா�வத�கான வ� இ���றதா?
கன�, கன� எ��
ஒ�வ�வ���� �த�தமாக பல வான ஊ��,
�த�தமாக பல ��க�, �த�தமாக பல
கா�க� எ��
வச� அவ�யாக ஆைச�ப�� இத�கான வா��
வ� ேத�வ� ஆப��� இ�லாம�
இ���மா?இத�கான ேவைல
���த ேபாரா�ட� ந�லதா?
ந�ைம த�� தாவர வன�க�� �ரான
ெப��க���� ஆவ� ெகா��ேறாமா?

இலவச�
இலவச� எ�ப� ��மா ெகா��ப� எ��
ம��� அ��த� அ�ல.
��மா ெகா��ப� எ�ற வா��ைத
இ����ெபா��
இலவச� எ�ற வா��ைத எ�ப�
ேவ�ப��ற�.
இலவச� = இல� + வச�
இல��தமாக வச� ஆக ேவ���.
இல� எ�ப� எ�தாக எ���
ெபா��ெகா�ளலா�.
வச� எ�ப� ஒ�பைட�ப� எ��� ெபா��
ெகா�ளலா�.
ெப�ய க�ைல நக��த
இல� எ��ரமாக ெந��ேகாைல ைவ��
நக��தலா�.
அ�ேபா� உத� ெப��றவ��, உத�
ெச��றவ�� இலகான பலைன
அைடயேவ���.
உத� ெச�ய ேபா� , உப��ர�
அைடய��டா�.

அர� இலவச� எ�� அ����ற�. ஆனா�
இலவச� எ�ப�
�� ேக�பவ��� �� ���க�� க��த�தா�
ந�ைம எ��பாராம� அவ��� ேவ��ய
�ைன �����ெகா�வா� அ�ேபா�.
�ள�ைக ������ எ�ய ெச�வ� ேபா�
இலவச� அைமவ� ந�ைம�� ���தலாக
ெச�ப��த�, �����த�, ஊ����த�
எ��
இ��கலா�.
ஒ��ப�க� இலவச� இ�ெனா�ப�க�
இலவச ெபா�ைள ��� ம� அ���வத��
வா���.
ஆகேவ ����ண���� ேதைவயான இலவச�
ேவ���
ந� ஒ�ெவா�வ�� �ற�ைப��, இற�ைப��
ேத��ெத���� உ�ைம அவரவ��ேக
உ�ளதா?
இ�த காரண��� பைட�பாள�க��
�ல�காரண� ஒ�வ�தா� இைறவனா?

இைறவ�ட��� ���ைனயா?
மத�க�ட��� ���ைனயா?
���ைன�� யா� காரண�? ���ைன
ந�லதா? ெக�டதா? எ�தவைக��
ந�ல�? எ�தவைக�� ெக�ட�?
�வ�, இேய�,அ�லா� ேபா�ற இவ�க��
யா� உ�கைள ேக�ட� � எ�ைன�தா�
வண�க ேவ���
எ�� ெசா�� ?
�வ�, இேய�, அ�லா� ேபா�ற இவ�க�
ந�ல அ�ைப ����வா�களா? ந��ட���
ந�லஅ�� இ��தா� இவ�க� ந�ைம
����வா�களா?
வண��பவ�க�
ந�ல அ�பாக இ���றா�களா?
நா� ந�ல அ��� இ����ெபா��
த����தா� இ�த ந�ல அ�பாக
உ�ளவ� ப�தனாக இ��க ேவ��� எ��
ெசா�� ந�ைம

ெத���ெகா�வ�� �வ�, இேய�, அ�லா�
ேபா�ற இவ�க� ேபா��ேபா���ெகா��
ந�ைம ெத���ெகா�ள��ேம?
ம�த�க�� வ� ந�ல அ��. இைறவ�ைடய
வ��� ந�ல அ��. நா� அ�பாக
இ��தா��வ�, இேய�, அ�லா� ேபா�ற
இவ�க� ந�ைம அ���க��க��ேம.
நா�
எ�ப� �ழ���ட�ப��ேறா� யா� இைறவ�
எ�ப�லா? இைறவ�
ந�ைம அ��க��ப��லா?
ப�, இர�க�, ஆராதைன, வ�பா�, �வா,
�ரா��தைன இைவக� எ�ப�
அ����அ��க��க�ப�ட�.
�யவ�க�
ந� ஒ�ெவா�வ�ைடய �ைல�� கண���,
உலக �ைல�� கண�ைக�� அ��த ம�த�
யா�? ந�ைம கண����
அ��� உலக �ைலைய நட��
ெகா����பவ� அ�த

எ�லா� வ�ல இைறவ�.
��ஞான� ெசா��ற�
ஆ�றைல ஆ�கேவா, அ��கேவா ��யா�.
ஒ�வைக ஆ�ற� இ�ெனா� வைக ஆ�றலாக
மா�ற� ெபறலா�. எ�த ஒ� �ைச���
சமமான எ�� �ைச உ��.
ந�ைம வைர����பவ� இைறவ�. நா�
இைறவைனேய சா�����ேபா�.
நா� ஏ�ெகனேவ
இ���ேறா�. ந� ஆர�ப �ைல ��� �ைல
ெத�யா�. ம�தனாக இ�ெபா��
�������ேறா�. ஏன�� ��ஞான�
ெசா��� ஆ�ற�� த��வ�ைத
கவ���க�. �ைல�த கா�த���
கா�தத�ைம�� ��� ஆர�ப� எ�ப�
கண��டப��ற�.க�� ம��� ம��
எ�வாக மா� தாவர� வளர உத��ற�. கட�
�� ெவ�ப��னா� ஆ�யாக ேமகமாக
மா�,ேமக� �����
மைழயாக ெப��ற�.

ம�த�க� இற���ெபா��.
ம�ணா� ஆன உட� ம�� ேவ� ஆ�றலாக
மா��ற�. க���� ெத�யாத உ��
உண��
எ�ற ஆ� இைறேவாேனா� ேச��� மைழ
�� ேபா�� �ய �ைர ேபால ம�த�க� �ய
�ைல
அைட�� இைறவேனா� ம������பா�க�.
ம�த�க� ெகா�ச�
�யவ�க� ஆக �ட இ��பா�க�.
அ��யத�ைம இைறவனா� அ�ம��க�ப��
இ��பேத. ந�ைம எ�ற ஒ�ைற அ�ய��,
ெசய�ப��த�� அ��யத�ைம ேவைல வா�க
ப��ற� .
வ� ஏ�ப��ெபா��தா�
ஒ��� �ைல�� �ர�சைன எ�� அ�ய
����.
ந�ைம
ெச�ய��.

�ைம ந�லேத. ந�லதாக
மா�ற� ெப�� ந�ைம
உ�� ெப���டேவ. அ�த
ந�ைம உ�� ெப��ட
�ல��, இய�ைக�ேம. �ைம
உ�� ெபற த�ள�ப�� �ைல��
�ல��, இய�ைக�� உ�ளன.
கட� �� மா�
கல�த உ�� �ைவ�ைடய�. அ���
மைழ�ராக மா��ெபா��. ��ைம
ெப��ற�. ந�ல� ெச�ய
வா��பாக �ைம உ�ள�.
அைனவ�� �யவ�கேள இ����.
ஆ� மா�ற� ெப�� அ�சய�ைத பா�ேபா�
காணாம�
ேபான
காணாம� ேபான� எ�றா� எ�ன அ��த�?
இற�தவ� காணாம� ேபா���வாரா?
இற�த ஒ�ெவா� உ���� மா�ற�

ெப��ற�.
ந��ைடய உ�� எ�ன மா�ற� ெப��ற�?
ந� க���� �ல�பட��ைல எ�றா�
காணாம� ேபான� எ�� அ��தமா?
ஒ�ெவா��� எ�ேகா இ���ற�?
எ��� காணாம� ேபாக��ைல?
எ�ேகா இ��பைத க�ட�ய
அத���ய பா�ைவ க�� உ�ள� நா�
அ�ய��ைல?
������ ப�� ஒ�வைர ெகாைல
ெச�தா� அ�ல� �ேராக� ெச�தா�
இற�தவ��� ெச�யேவ��ய கட�
��ைவ��தா� உ�ள�?
ஏேதா ஒ�வைக�� அ�த கடைன
அைட�கேவ���
எ�ச��ைகயாக இ��ேபா�
மத�க��
����ட�ப�வ�தா� இைறவா��ைதயா?
இைறவா��ைத��

உதாரணமாக
இ�தைகய
ேநா��� ேபர�டமா� சா����க எ��
அ��ைர ெசா�� அத�ப� சா����
�ணமானா� இ�வா��ைத இைறவா�ைதயா?
அ�ல�
இ�தைகய ேநா��� ம��தான இைறவா��ைத
மத�க�� இ�ைலயா?
எ�ேக
இைறவா��ைத உ�ள�. இைறவா��ைத
எ�றா� எ�ன?
உதாரண���� ேபர�டமா� எ�ற ம��ைத
யா� ெசா�த�
ெகா�டா�வ�? எ�த �ல ெபா���
இ�லாம� யா� உ�வா��ய�? �சா�, ச��,
சா�தா�,ம�த�க� ேபா�றவ�க�ைடயாதா?
இைறவா��ைத, இைற�த�ைம
ேபா�றைவகைள
ெவ��ப����கேள�. மத�க��

இைறவா��ைத�� ேபர�டமா� ேபா�� ��ய
க������� இ�ைலயா?
உதாரண���� ேபர�டமா� சா���� ேவ�
ெதா�தர�
வ�தா� யா�ைடய� எ�� ெசா���க�?
����ற�
�சா�� உ�ேநா�கமா? இைறவ��
உ�ேநா�கமா?
உலகைன��� ��� இைற�த�ைம
கல������ எ�� எ�� இைற�த�ைம
க����காக ேபர�டமா�
எ�ற ம��ைத உதாரண����
எ����ெகா�ேட�.
ந�பயைன – ந�ல இைற�த�ைம���,
�யபயைன
– �ய இைற�த�ைம (�சா�,
ச��, ேப�, சா�தா�,
அர�க�) எ��� ேவ�ப��� ����
பா��� எ�ன எ�� ஞான�ைத,

அ�ஞான�ைத க�� ந� ெத��னா�
ந�ைமேய
நா� உண��� �யா�ன
����� �ள�க� ஏ�� உ�ைமயா�ேறா �
எ�பத� உ�ைமைய
நா� ப��ேவா�.
ஆ�.
எ�ணேம வா��ைக.
எ�ண�க��
நா� ஆ�� ெச�யேவ���.
�ய
எ�ண�� உ��. ந�ல எ�ண�� உ��.
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3. ��தைன ச�சார�

இைறத�ைம
உலகைன���� இைறத�ைம உணரேவ���.
எ������ற ேவத�கைள
ம��� இைறவா��ைத எ�� ெசா��
இைற�த�ைமைய ����
பா��� ம�றைவகைள ஒ����டலாமா?
ம�றைவகைள
அச�ைட ப�ணலாமா?
ஒேர �ரான கவ��� அைன���� ேவ���.
��ைப������, ��������� எ�யைத
எ��� உய��த ேவ��� அ�லவா?
பய�ப��இட�ைத ெபா��� ஒ�ெவா���

���யமானைவேய.
இைற�த�ைம
ெத��க
��ைக, ெத��க ம��� எ�� ேக���ப��
இ���ேறா�. ஆ��ல ம������ ெத��க
த�ைம��� ச�ப�த� உ�டா?
இைறயரைச
நா� எ�வைர அ��க������ேறா�. ெத��க
த�ைம எ�வைர பர�
உ�ள�.
நா� கா�பைவ,
காணாதைவ, வா��ைத, ெசய�க� இவ���
இைறயர��
அ�கார� எ�வைர பர� உ�ள�. இைத
உண��� ந��ைடய ஈ�பா���
எ�ைலைய ���� ���த இைறயர��
��ம�களா� இ��ேபா�.
ேவத�கைள
����ப���ேவா�

எ�லா�
இைறவ� (�வ�) மய�. கட�� ����
இ��பா�, ������ இ��பா�.
தைலைம
க���பா�
�மான
க��பா�� அைற����� �மான�ைத
க��ப��தலா�. �மான க���பா��
அைற�����எைத க���பட
ெதாட���ப�����ேறாேமா அ�வைர
க��ப��தலா�.
இைறவ� நம�� அ�ம��த�� நா�
இைறவ�� �த��ரவா�. உலக பைட����
ஒ�வைக
காரண���
க��ப���� ெபா��� இைறவ�ட� உ�ள�.
உலக பைட��� எ�வைர ந� �த��ர
ஆதரைவ இைறவ� நம��
���ப��த ேவ���. அ�த அ�கார�

ெகா��ப�� ந��ைடய
ஈ�ப���� ��ட�ைத நா� இைறவ�ட�
சம����க
இ���ேறா� இைத ெபா���தா�
இைறவ�� ஆ�� அ�கார��� ந�ப��
���ப��தபடேவா, �ைற�க�படேவா
அைம�ற�.
ஆகேவ அைன��� ��� ���பைடேவா�.
�ய இைறவ�� (அர�க�) அ�ைம�தன�
நம�� எத��. அ�ைம�தனமான கவைல நம��
எத��.
இைற
ஆ�� ப��ைவ ����ப��� நா�
ெப��ட ஞான���
���ப�ேவா�.
எ��
எ��ைய
ெவ���. பைகவைன ேந� எ�பத�� அ��
எ�ன ெசா��ற�?

• அ�����,
அ�யாைம��� பைக உ�� அ�யாைமைய
மா��
ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�
ேநச�ைத ெகா�
• ெபா������, ெபா�ப�ற ேபா�����
பைக உ�� ெபா�ப�ற ேபா�ைக மா��
ச�யா��டஇ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�
ேநச�ைத ெகா�
• சமாதான�����, ச�ைட��� பைக உ��
ச�ைடைய மா�� ச�யா��ட
இ�ப��ப�டபைகவ��� உ� ேநச�ைத
ெகா�
• அரவைண�����, ���ர���� பைக
உ�� ���ரைல மா�� ச�யா��ட
இ�ப��ப�டபைகவ��� உ� ேநச�ைத
ெகா�
• ேம�ைம���,
அ��க����� பைக உ�� அ��க�ைத
மா��
ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�

ேநச�ைத ெகா�.
• �ற�ேம� அ�கைற���, ����தன�����
பைக உ�� ����தன�ைத மா��
ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�
ேநச�ைத ெகா�
• ந�ல அட�க�����, �ைம
���ேகா���� பைக உ�� �ைம
���ேகாைல மா�� ச�யா��ட
இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ� ேநச�ைத
ெகா�.
• அ��ைச���,
இ�ைச��� பைக உ�� இ�ைசைய மா��
ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�
ேநச�ைத ெகா�
• ஆ�ைம���,
ஆணவ����� பைக உ�� ஆணவ�ைத
மா��
ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�
ேநச�ைத ெகா�.
• ெபா�நல�����, �யநல����� பைக
உ�� �யநல�ைத மா�� ச�யா��ட

இ�ப��ப�டபைகவ��� உ� ேநச�ைத
ெகா�.
• ப��தவ�க����, பாமர���� பைக உ��
பாமர�ைத மா�� ச�யா��ட
இ�ப��ப�டபைகவ��� உ� ேநச�ைத
ெகா�.
• அ�பவப������, ேவைல��ைம���
பைக உ�� ேவைல��ைமைய
மா�� ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ���
உ� ேநச�ைத ெகா�.
• ��தைல���,
த�டைன��� பைக உ�� த�டைனைய
மா��
ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�
ேநச�ைத ெகா�.
• ��ைம���,
ந��ற����� பைக உ�� ந��ற�ைத மா��
ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�
ேநச�ைத ெகா�.
• ப�ைம���,
வற����� பைக உ�� வற��ைய மா��

ச�யா��ட இ�ப��ப�ட பைகவ��� உ�
ேநச�ைத ெகா�.
�ைம எ��ைய ெவ�� ந�ைமைய �ைத��
பய� ெப�ேவா�.
இைறத�ைம
இைற�த�ைம எ�ப� உண���க�
ச�ப�த�ப�ட� எ�றா�.
இைற�த�ைம உண���க�
எ�ண�களாக��,
எ�ண�க� ெச�ைகயாக��
ெவ��ப��ெபா��.
அ�
ப�சா��த�, ����, �ரசாத�
எ����ெகா�வ�, சா��ரா�
கா��வ�, அ�ப�, �ரா�ைச ரச�
எ���ெகா�வ�, ேநா�� க��
எ����ெகா�வ� எ�ெற�லா�
ப�� ஈ�பாடாக இ���றதா?

ஆப������ ��பட ���ம�
��வ���, �ப��� அ�ப�டவ� �ணமாக
ம��� இ�வ��� உ�ள ���ம�ைய��,
ம����
இைற�த�ைமதாேன இ�தைகய எ�ண
ெவ��பா�ைட வள����ெகா�ளலாமா?
இ���
ஒ� ேசைவ �ரசாத�
தாேன.
இைறவ��� ேசைவ எ�ப� ம�த���
ேசைவ எ�பேத.
ஆப��
ஆப��
வ�வத�� �� ���ம� �� ஆப������
த���க ெச����கலாமா
ஆப���
ேபா� ���ம� �� த���க
ெச����கலாமா
ம�ப���
அேத ஆப�� வ�வத���� ���ம� ��

த���க ெச����கலாமா
���ம���
ேகாப� எ�ற உண���, இர�க� எ�ற
உண���, ப�� எ�ற உண��� இ��கலாமா
உண��கைள
��ைம�ப��த அ����� ெதா���
���ம�யா.
ேகாப�ைத
கா��வ� பைக எ�றா� ெப�ற �ழ�ைத��
�� ேகாப�ேதா� ��ய இர�க� கா��வ�
�ழ�ைத
தவ� ெச�வைத த���பத�காக ேகாப�
ெகா�� இர�� அ� அ������ இர�க�
ெகா�� சா�ேல� ெகா���
சமாதான�ப���வ�
அ��தத���, அ�யாதத���� உ�ள பைக��
அட ��டாேள எ�� ேகாப�ப�வ�
ம��� இ��ப�. அவ� அ�யாைமைய

ேபா�� பைக ெவ��� இர�க� கா��வ�
அ�� உண��க�, ஆைச உண��க�, ���ம�
உண��க�, இர�க உண��க�, ப��த
உண��க�,உைழ�த உண��க�, அ��த
உண��க�, அ�யாத உண��க�, ேகாப
உண��க�, பாச உண��க�, பைக
உண��க�, ேநச உண��க�, ேத�ய
உண��க�, இைச உண��க�, ப�யா�ய
உண��க�, �ணமான உண��க�
பைக
ந�ல அ�����, ெக�ட அ����� பைக
உ��.
ந�ல
ேகாப�����, ெக�ட ேகாப����� பைக
உ��.
ந�ல
இர�க�����, ெக�ட இர�க����� பைக
உ��.

�ைற�தப�ச�
��தளவாவ� எ� ேமேலா�� ���றேதா அ�
ஆ�� ெச��ற�.
நா�
இற��� கார�ேயா� எ����
ேபாரா�ெகா�ேட இ���ேறா�.
�ைற�தப�சமாவ�ேமேலா�� ெவ��
ெப�வைத உ�ேரா� உட�
இ��பதாக அ��தமா.
��வ��
உ�� ேதா�றா� உட� இற�� எ��
அ��தமா
���
இைறவ�
இைண�தைத ம�த� ���கா���க���.
ம�த�க�
இனெப��க���� அத�ெக�� ஆ�, ெப�
உற� ேவ���.
�ளா��� உபேயாக� ெப��வத��

�ளா��� உபேயாக��� �ைமைய
ந�ைமயாக
�வ��� ப��� ெசய� �ைற ேதைவ.
இ�தைகய ெசய��ைற ேஜா�ைய
ேச�����டா��ளா��� உபேயாக�
ெப��வ�� எ�த தைட��
இ�ைல.
ஒ�ெவா�
�ைமைய�� ��� ந�ைம ெப��வத��
ேஜா�க� உ��. அைத க�ட���
ேஜா�கைள ேச��� ��ேவா�.
ந�ைம ெப���ப� இ�தைகய ேஜா�ைய
ம�த� ���கா���க���.
இைறேவத���
ேஜா� இராம� இரா�.
ேத�கா�
ேந����கட�
பத� பா��ப�� அ�பவ��ளவ�க�

ேத�காைய த�� பா��பா�க�
த���பா��� அைத ேந����கட�
ெச�வா�க�
த���ெபா��
அ� இள�ரா
இள�காயா
காயா
���ய காயா
உ��யா
எ�பைத ச�த�ைத ைவ�� அ�யலா�.
ேத�கா��
த�ைம ேந���யாக உ�ளதா?
இ�ேபா�
ேசாதைனயாக வ�� ெந��க�ைய
அ���ைற ெகா��
பத� பா���
ந�லைவகைள க��
அத�ப� நட��
மன�ேல

ேந����கட�
ெச���ேவா�.
மன� ேந���யாக இ��க��� ம�த
ேநய���ெக��
ப�
�ப��� ப�
ெவ�ள��� ப�
………
இைறவ��� ப�
���ப� ….
�ப��� ப� – ஒ�வைக
ப�தாப�
மன����� ப�தாப� ��க – இைறவ���
ப�
இைறவ��� ��க�வைன
ப� ெச���வ�� உ��.

ஆ�.
க��ப��த��யாத
��க �ண� ப�யாக��
க���ப�� ெத��க �ண� உ�� ெபற��.
�ய �ண�கைள ��க �ண�
எ�� ெசா�வ� வழ�க�
ந�ல �ண�கேளா ெத��க
�ண�.
�ப��� கவன��ைம
எ�ற ப�யா�
கவன �ைல
ப�தாப� அைட�ற� ம�த���
ம�றவ��ேகா ���பண��
பாட� ெசா�ல�ப��ற�.
இைறவ��கான
���ப�யா�
��க (�ய) �ண� ப�யா�
ெத��க �ண� உ�� ெப�வத��

இைறவ��� ��க �வ� ப�
ெச���வ�
��க(�ய) �ண� ப�யாக ேவ��யைத
பாடமாக ெசா�ல�ப��ற�.
ஆகேவ ந� மன����,
இைறவ����
ஒ� ���ப�
வ�பா� அைமய��ேம.
�வாதார உ�����கான
ப��� ஒ���ெகா��ேபா�
ந� மனைத
இைறவ�ட�.
இர�த உற�
நம�� இர�தவைக உறவாக உதாரண����
தா�, த�ைதயைர ெசா�லலா�.
மன� எ�ற உ� ம�த��� இர�தவைக
உறவாக உதாரண���� இைறவைன
ெசா�லலா�.
ந�ல அ��, ஞான�,

���, இர�க�, �ர� ேபா�ற �ண�க��கான
இர�த�
மன���
இைறவ� �லமாக�� தர�ப��ற�.
நா� இைறவ�� ��ைளயாக உற�
ெகா�டாட இைறவ�� இர�த உற�
உ�ள�.
இைறவ�� இர�த உற� ந�ல
�ண�க��கான இர�த�.
இ�த இர�த� ந� உ� ம�தைன
ந�லவனனாக உ�� ெபற� ெச��ற�.
இைறவ�� இர�த� ெஜய�.
இ�த ந�ல �ண�க��கான இர�த�
ெஜய�ைத த��.
நா� உ��� உண� இர�தமா�ற�. இர�த�
உைழ��� �ய�ைவயாக
மா��ற�.
ஆகேவ இர�த��� உ�� இ���ற� . உ��
ந�ைம நட���ற�

அ�ேபா� உ� ம�த��
ந�ல �ண��� இர�த���� ெச� உண��
ஒ� உதாரண�.
ந� உண��க�� உண� உ� ம�த��
ந�ல �ண���கான இர�தமாக மா��ற�.
இ�த இர�த�ந�ல ம�த த�ைம��
உ�ேரா�ட���� பய�ப��ற�.
இர�த� உைழ��� �ய�ைவயாக
��த�ப�வ� ேபா�. இைறவ�� இர�த�
ந��ைடய ஞான����ய�ைவயாக
��த�ப��ற�. அைத நா� ெப���ெகா�ள
ேவ���.
இர�த
உற�
இர�த உற�
எ�� தா�, த�ைதயைர ெசா�னா��.
இ�த இர�த� ெதாட��� உ�ப��யாக உண�
ேவ���.

உண�
இைறவனா� உ�டா�க�ப�ட�.
ஆகேவ இைறவ�
உணவாக இ���றா�.
வ��� ப���� இைறவ� உணவாக
இ���றா�.
ஒ�ெவா�ைற��
அ����ெகா�வத� �ல� ஞானப����
உணவாக இ���றா�.
தாவர உண��, அ�� உண�� இர�தமாக
மா�ற� ெப�� உட����, மன����
உ�ராக இ���ற�.
���
உ�ேரா� இ��பத���, ந�ைம உ�ேரா�
இ��பத���
அத�ெக�� உண� ேவ���.
உல�� �ைம ந�ைமைய ���க பா����,
ந�ைம

�ைமைய ���க பா����. உல����,
நம��� இ�த ேபாரா�ட� இ����ெகா�ேட
இ����.அத�ெக�� அ���க��, ப���,
தாக��, வாசைனக�� உ�ளன உண��
உ�ளன.
எ�லா�
எத�காக உலக� ஒ� ஒ������ இ��பத��
�ைம��, ந�ைமைய�� ஒ�ைற ஒ�ைற
ஈ��ப��, �ல��வ�� �க��� ஒ�
�ழ���� �ழ� உ�வா�ற�.
இ��க�����
ஓ��வ��, ஏ�� தா��வ�� உ��. �
ச�யா இ��க ேவ��� எ�� �ைமைய��,
� ச�யாக இ��க ேவ��� எ��
ந�ைமைய�� ஒ�ைற ஒ�� எ�ச���
ேபாரா� ச�ைட����றன.
ப�
ெச���� ெபா�� இர�த� ��த�ப��றேத
எ�த ப� ந�ல�

இர�ததான�
ெச��ேறாேம – உ���ள ப�.
ஈ��த�
�ைமைய
�ல��வ� ந�ைம�� ச�யாக இ����.
ந�ைமைய
�ல��வ� �ைம�� ச�யாக இ����.
இ�ப� ஒ� ஈ��� உ��
க��
வண�க�.
க���� சர�வ�யா?
ஆனா� க���� உ�ைம உற�
ெகா�டா�பவ�க�
ல��� ம��� பா�வ��� ேச��� �வ��தா�
ெச��ெச�வ�
ெச�வ���� ல��� எ�றா�
ெச��ெச�வ� எ�ப� க�� ெச�வ� ஆ�ேம
�ர வசன�

�ர���� பா�வ� எ�றா�
�ர வசன� எ�ப� க���ேல �ர� ஆ�ேம
ஆகேவ �ற�த க���� ெச�வ�� உ��
�ர�� உ��.
சர�வ�, ல���, பா�வ� ேச��த �வ��
உ�ைம ெத�வ�த�ைம க���� உ��.
��� ெகா��த� எ�ப� எ�ேபா�
ெசய�ப��
�ர�சைன இ����ெபா��தா�
�ர�சைன இ�லாத இட���
����ெகா��த� ேதைவபடாத�.
ஆகேவ கணவ�, மைன� ச�ைட ம��� �ற
ச�ைடக��� ���ெகா��� சமாதான
உற� பாரா��ேவா�.
கட��ட� ந�ல ெபய� வா��வ� எ�ப�
ம�த�ட� ந�ல ெபய� வா��வைத

ெபா���.
ந�ல ெபயைர கட��ட� வா�க ���ய��வ
உ�ைம எ�� கா�ட ேவ��� எ�றா�
கணவ� மைன��ட��, மைன�
கணவ�ட�� ந�ல ெபய� வா�கேவ���.
எ� �ஜ�?
�ைலய�ற வா��ைக�� வா��ைக
பா��கா���காக பண�ைத ஈ���ேறா�.
பண�ைத ஈ��வத�காக ேவைல ெச��ேறா�.
அத��� அ��க� �� ேபாட��டா�.
ேவைல�� கவன� ேவ���.
அ�கா�க�ட���
ந�ல ெபய� வா�க��.
ச�பள� வா�க �தலா�ைய அ�ல�
அ�கா�ைய ����ப����ப� ேவைல
ெச�ய�� எ��இ�த �ைலய�ற
வா��ைக�காக ந�ைம ஈ��ப����ேறா�.

எ�னதா� ம�த ஆ�ைக அ�கார�க���
பய��அ�த அ�கார�கைள
உைடயவ�கைள�����ப���னா�� �க�ப�,
ெவ�ள�, �ப��,
ேநா� எ�� இைவக�ட�இ��� ம�த
ஆ�ைக அ�கார� ந�ைம கா�பா�ற
உ�தரவாத� இ�ைல.
�க�ப�, ெவ�ள�, �ப��, ேநா�
ேபா�றைவகளா� ந� உைடைம��� உட��
உ�����தா�ேசத�.
ஆனா� மன��� ேசத� இ��க ேவ�டா�.
மன���
மரண� இ�லாத�ைல�த அற
வா��ேவ��ேம. இ�த அறவா����
ேதைவயா� ���ய���காக
எ�தவைக��
இைறவைன �����ப��� ஈ�ப��ேறா�.
அ��க�
அற� ெச�வத�� �� ேபாடாம,
கவன�ேதா�ஈ��ப�� ���ய�

ெச��இைறவ�ட��� அ�� வா��ச�பள�
ெபறேவ��ேம.ந�ல ச�பா��ய� ேவ��ேம.
பா�கா�பான
அற வா���� அ�கா�யான இைறவைன
���ய��னா� எ�ப� �����ப��த
ஈ�ப��ேறா�. ம�த ஆ�ைக
அ�காரவா��ைக பயண��� இைறவ��
அற�ைத ெவ��ெபற� ெச�யேவ�டாமா?
ம�த ஆ�ைக அ�கார��� �ைறக� இ����
இ��ைறகைள இைறவ�� ���ப
அ�கார�ேபா� ச� ெச�ய ேவ��ேம.
ம�த ஆ�ைக�� �ைறகளாக �ள���
மன��கான �க�ப�,
மன��கான ெவ�ள�, மன��கான�ப��,
மன��கான ேநா� இைவக�����
��படேவ���.
இத��� ���ய� ேச��ேபா�.
பா�ய� பலா�கார�,

வ���த�,
ெகாைல , ம� அ�ைம, ��, ����,
பண�தாைச ேபா�றைவக�மன��கான
�க�பமாகேவா,
மன��கான
ெவ�ளமாகேவா, மன��கான �ப�தாகேவா,
மன��கான ேநாயாகேவா இ����றன.
இ�த� �க�ப�,
ெவ�ள�,
�ப��, ேநா�, ேபா�ேபா�றைவ கைட�கால
ச�பவமா!
மன�� மரணமாக
�க�ப�, ெவ�ள�, �ப��,
ேநா� ேபா�றைவகளா� ஜன�ெதாைக
�ைற�ற�.
மன��கான �க�ப�, ெவ�ள�, �ப��, ேநா�
ேபா�றைவக�� பா��க�படாம�
இ��பவ�க�அ�கமானா� �யவ�க��
ஜன�ெதாைக �ைற�ற�.

ைவ�ேகா� ேபா�
� ����, நா� �����ேற� எ��
���� ைவ�ப�� ேபா� நட��ற� எ�றா�
அ� எ�ன?
தவ� ெச�பவ�க��, �த�� த�� ெச�வைத
��க ���� (ைவ)�க �ற� நா� த��
ெச�வைத ���� (ைவ)��ேற� எ��
ெபாறாைம ேகாலா� ேபா� நட���
ைவ-ேகா�
ேபா�� அவரவ� ெபா�ைம இ�லாதத�
அள�� ேபா�� நட��ற�.
�தலா� ெதா�லா���ைட�� எ�ன ேபா�
நட��ற�?
�தலா� ெதா�லா�க���� ம�த ேநய�
இ���றதா?
�தலா� ெதா�லாள� நல��காக �தலா�ேய
ெதா�லாள� நல�ச�க� ஏ�ப���
ெதா�லாள��� ந�ைம ெச���றனரா?

ேம�� ெதா�லா�க� �தலா��� நல�ச�க�
ஏ�ப��� �தலா� நல��� எ�வைக��
உத��றா�க�?
ம�தேநயம� வளராதவைர இைறவ��
ெக���
�� த�மச�கட �ைல�� ���க�ப��ற�.
இ�யாவ� ம�தேநய ம� வளர���.
உல�� அைனவ�� நா� பண�காரராக��,
நா� �தலா�யாக��, நா� �ரதமராக��,
நா� டா�டராக�� எ�� தன ���ப�
�ைறேவற இைறவைன ேவ��னா�
ஒ���ப���� ேவைலைய ெச�ய
ெதா�லாள�க�
ேவணாமா?
ஆகேவ த�மச�கட �ைல�� உலக ஒ�����
இைறவ�� ெக��� �� �தலா�,
ெதா�லா� எ�ற இ� �ைலைய
ஏ�ப����ற�. ஆகேவ ஏைழ, பண�கார�,

டா�ட�, �வசா� எ�ற
அவரவ� �ைல�� மன�ைற� ெப�� ��ைய
ம�யா� ெவ�� வா��� உயரேவ���.
ம�தேநயம� வள��தா� இைறவ��
ெக���
�� தள��ப��.
ஏைழைய ம�டமாகேவா, பண�காரைர
ம�டமாகேவா
�ைன��� �ைலமா� ம�தேநய�தா� ந�ைம
ேசரேவ���.
பண�கார� ெபா�நல��காக வச�கைள
ேப���� ெப�ய contractor ஆக�� ஏைழக�
ப��ைட ெச��� ��ய
contractor எ��� க�� ��ப�ைத,
இ�ப�ைத ப���� ெகா�ளலாேம. அத��
தரமான பண�கார�க��, தரமான ஏைழக��
ேவ���. contract கைள மா���ெகா��
தர���காக அ�பவ� ெபறலா�.

ஏைழக�, பண�கார�க�� ஒ�ெவா�வ��
ெசய�படேவ��ய இட�ைத ெபா��� �க
���ய���� ெப���றன�.
ஆனா� இைறவ� �� அைனவ�� சம�.
பண�கார� எ�பவ� உல�� உ�ள
அைனவ��
பண�கார�கேள. �ைறக��ேக�ப
ஏைழக� எ�பவ� உல�� உ�ள அைனவ��
ஏைழகேள. �ைறக��ேக�ப
பண�கார ��வாக share ஏைழக����
ேவ���. பண�கார வச� ஏைழக���
கள��யமாக.
ஏைழக�� ப��ைட ��வாக share
பண�கார���� ேவ���. ஏைழக�
��யாம� இ��தா� அவ�க��� பண�கார�
ப��ைட ��வதனா� அைனவ�� ப��ைட
ெச��� ஏைழக� ஆவ�.
ேதைவ�க�கமாக ஆ��ய ப��� அ���

எ�வள� ேப� ேவைல��லாம�
இ���றா�க�.
ேதைவ�க�கமாக தரமான �வசா�கைள
உ�வா���ேறாமா ந�ல உண� உ�ப����,
�த��ர� அ������� இைறவ� ஊரட��
உ�தர� ேபா� ��ைய ��ண���
க���ப����றா�. நா� வள����ெகா���
ம�தேநயம�ப�
நட��ெகா�டா� ஊரட�� உ�தர� ேபா�
உ�ள ��ைய இைறவ� தள��� ��வா�
நா��
ந� ம�யா� இைற ப���ைற �ய ஆ�ைம
ெகா�� பய� ெபறலா�.
ந�ேலா� ஒ�வ��காக எ�லா����
ெப��� மைழ எ�பா�க�. எ�த
�ழ�ைத�� ந�ல �ழ�ைததா� ம���
�ற�ப�ேல எ�பா�க�. அ�த �ழ�ைதகைள
க���� ெகா�� ெப��� மைழ
ேபா� ந� த���� இைறவ� க�ைமயான
த�டைனைய ெகா��காம� பல

த�டைனக���
�ல�� அ����ளா�.
க�ைமயான த�டைனைய �ல�� ெபா�ைம
கா��� இைறவ� பண� என�� ம���தா�
எ�� பண�கார� க�தாம��.
ேந��� என�� ேவ�டா� எ�� ஏைழக�
க�தாம�, ஏைழக��, பண�கார��
ஒ�வ��ெகா�வ� ���� ெகா��
��ப�ைத��,
இ�ப�ைத�� ப�����ெகா�ேவா�.
ப����� ப���� ஓ��த� – �ேலா�
ெதா��தவ��� எ�லா� தைல.
இ�� உ�ப� எ�ப� கேலா� உணவாக��
இ��கலா�, ெச� உணவாக�� இ��கலா�,
ச�க���கான ந�ல �� ேவ��� எ�ற
உணவாக இ��கலா�.
உல�� ெசா��� சமப�� எ�ப� எ�ன?
(ப�����)
�ழ�ைதக� 2 இ�� ேபா��
எ�பா�க�, ெப�யவ� 8 இ�� ேபா��

எ�பா�, ேநாயா� க�� ேபா�� எ�பா�
எ�ப� சம ப��.
இர�க�ைத ைமயமாக ைவ�� ேதைவகைள
க����
ெகா�� ப�����ேவா�.
க����� ேபா� ப��வதா?
�� இ���றத வ��தா� அ����ய
���� எ�பா�க�.
பண�கார�க�ட� இ��ப�� நம� எ��
அ����ய��டாதா?
பண�கார�க� அைனவ���� உத�� வச�
கள��ய�களாக இ��க��ேம?
தரமான ெபா��க� �ைல அ�கமாக
இ���ற�. ம�� �ைல�� உ�ளைவக� use
and throw வாக உ�ள�.
ம�க� ம�� �ைல�� உ�ளைவகைள
வா��
��ைப ேச����றன�. ��ைபகைள ம�
பய�பா���� பய�ப��தாம� �����ழைல
ெக����றன�.

�ளா��� ெபா��க� ம�� �ைல��
�ைட�பதா� அதைன அ�கமாக
பய��ப�����றன�.
தவறாக பய��ப���வதா� வ�� ஆப�ைத
உண�வ��ைல, பா�கா�ைப ஏ��ப���
ெகா�வ�� இ�ைல.
தர��லாத பண�கார�க� ம�வாக
ேபானாேலா,
தர��லாத ஏைழக� ம�வா� ேபானாேலா
அதனா� ஆப�த�லேவா?
எ�ைல�� பத�ட� எ�றாேலா, ஊ��
�ர�ைன
வ�� எ�றாேலா ஊரட�� உ�தரவா�
பா�கா�� ெகா��க�ப��ற�.
�த��ர நா��� நா� ��ம�க�, யாேரா
�ல�� �வரவாத பய�கர����காக
�ர�சைன ெச�யாதவ�க�� �த��ர�
ப��க�ப�� ஊரட�� உ�தர� �ற���த
�ைல�� அட�� �ட�க ேவ�� இ���ற�.

எ�லா�� ேம�பா�ைவ ெச��� பண�காரராக
����னா� ப��ைட ெச��� ஏைழக�
ேவணாமா?
எ�லா�� ப��ைட ெச��� ஏைழக�
ஆனா�
ேம�பா�ைவ ெச��� பண�கார�க�
ேவணாமா?
தரமான �வசாசா� �ைறவா� �காதார
உண� உ�ப�� இ�ைல.
தரமான ஏைழ, தரமான ெம�கா��, தரமான
ெகா�தனா�, தரமான எ��� ஆ�, தரமான
பண�கார�, தரமான ��ஞா�, தரமான
�ரதம�,
தரமான ஆ��ய�, தரமான டா�ட�, தரமான
வ���, தரமான சா�யா�, தரமான க��,
தரமான உண�, தரமான �வசா� எ��
எ�லாவ��� தர���காக�� பண�ைத
�த�� ெச��, உைழ�� ப�க���
அைனவ��
நல� ெப�ேவா�.

க����� ப��� ேவ�டா� எ�றா�,
ம�ன� ஆ�� ேவ�டா� எ�றா�,
�ர��ேக�த
��க�, அள��� அ�கமானா� அ��த��
ந��.
பண�கார��� உ�ள வச�க� ப�சகால���
ஏைழக� ம��� அைனவ���� உத��
கள��யமாக இ��க ேவ���.
அ� உண� ப�சேமா, உ�� கா��� ம���
ப�சேமா, வா��ைக க�� ப�சேமா, உைழ��
ப�சேமா, �� ப�சேமா எ�வாக இ��தா��
ப�ச� ேபா��� அைன��வைக ம�க��
கள��ய������ பய� ெப�ேவா�.
ஒ� ல�ச� �பா� பண� ம��ேம உ�ளவ� 2
ல�ச� ேப��� அ�னதான� வழ�க ���மா?
அ�கமாக வழ��னா� அ�க ���யமா?
ஒ�� ெச�யலா� ஒ� ல�ச�ைத பய��காக
�ைத�� பல ல�சமாக அ�வைட ெச��

பய� ெபறலாேம.
வ��� ப��� கேலா� உண� அ�னதான�.
�� ப��� வா��ைக க�� உண�
அ�னதான�.
உல�� அைனவ�� பண�காரராக
���மா?
அைனவ���� ெசா�தமாக ெஹ�கா�ட�
அ�ப� இ��தா� வச� பைட�த பண�காரரா?
அ�ப�
எ�றா� ேகா��கண�கான ெஹ�கா�ட� ஐ
உல�� பய�ப���வ� சா��யமா�மா?
அ�ப� எ�றா� உல�� அைனவ��
பண�காரரா�னா� �ரமமா? இ�ைலயா?
எ�ேலா��
ஏைழயானா� �ரமமா? இ�ைலயா?
�� இ���றைத ைவ��தா� அ�� ��ய
����
எ�றா�
ந� ��ம��� எ�த வ�ைய ேத�ேவா�

அைனவ���� வண�க�
பய�
பண�கார��� ஏைழைய க�டா�
பய� ேவ���.
ஏைழ�� பண�காரைர க�டா�
பய� ேவ���.
அ�த பய� எ�தள���?
இைறவ� ந�ைம உ�ள���
வைர����ப� – ��
அவரவ� உலைக அ��� �ைவ�� ஏ�ப
இ��க�ப�� ெசய�ப�வ�
– ம�
ஞான� எ�ப� ஆர���க�ப��ற�?
ந�ல� ெச�யாம� �ட��டா� எ��
பய�ப�தேல ஞான���
ஆர�ப�
ெக�டைத ெச�� �ட��டா� எ��
பய�ப�த�� ஞான���

ஆர�ப�
நா� �ைக��� பய�� �ட��டா� ைத�ய�
ேவ���.
�ர�� ேவ���, ஈர�� ேவ���.
தா� ஒ� ேத��த அ�ைவ���ைச ம���வ�.
��யமான மக��� �ப��
நட�� ��ட�. மகைன கா�பா�ற
அ�மக��� ஆ�பேரஷ�
ெச�யேவ��ய க�டாய� தா���
ஏ�ப��ற�.
அ�தா� �யர�ப�� அ�� ெகா�ேட
இ��தா�
ம��� எ�னாவ�?
– இ�வா இர�க� எ�ற ஈர�.
ஏேதா ஒ� ேக� எ� நட�தா��
நட�க��� எ�� ெபா����லாம�
���ெகா��
ஆ�பேரஷ� ெச�யலாமா?

-இ�வா ைத�ய� எ�ற �ர�.
ஒ�ெவா� step -� கவன�ட� ச�யாக
ஆ�பேரஷ� ெச�ய ெபா��பான பய� கல�த
���ேவ���.
இ�த ெபா��பான பய� கல�த ���
ஒ�ெவா� ந�ெசய� ெச�வத��� ேவ���.
��ட����� பய�� ��ைடயா
ெகா��த ேவ���.
அ�கமான பய� இ��தா� வாகன�ைத இய�க
ெதாட��ட மா�ேடா�.
பயேம இ�லாமா� க����தனமாக
ஓ��னா�
�ப�� ஏ�ப�� வா���
அ�க��ைலயா?
ஆகேவ ஏைழ-பண�கார�,
�தலா�-ெதா�லா�, ம���வ�-ேநாயா�,
ப��தவ� – பாமர� ேபா�ற
ஒ�வ��ெகா�வ�ைடேயயான உற��

�ர-ஈர� ேபா�மானதாக இ��கேவ���.
ஊதா��� பண�ைத ம���
ெகா���ெகா�ேட இ��தா� எ�ன ஆ��.
அவ��� எ�தவைக�� பண�ைத ெகா��க
ேவ��� எ�� அ�����கேவ�டாமா?
ேசா�ேப�ைய எ�த �ைல����� மா��
ேவைல ெகா��கேவ���
எ��அ�����கேவ�டாமா?
ஆ��� ேபா�டா�� அள��
ேபாடேவ��� எ�பா�க�?
மா�ைவ ஆ��� கல�தா�� எ�தள���
ேபா�டா�
ெப�ய பா����ைல எ�� அ�யேவ���.
அ�ேபா� ேசா�ேப�, ஊதா��ட� நட��
ெகா�ளேவ��� அ�லவா?
ஏைழ-பண�கார�, �தலா�-ெதா�லா�,
ம���வ�-ேநாயா�, ப��தவ�

– பாமர� ேபா�ற
ஒ�வ��ெகா�வ�ைடேயயான உற�� ந�ல�
ெச�யாம� �ட��டா� எ���
ெக�டைத ெச�� �ட��டா�
எ��� பய��� ஆர���த ��ப�
ைத�யமான ம������ ெதாடரேவ���
ஞானமாக.
ச�க ம�த�
ஒ� �� ம�த� எ�ப� இ��க ேவ���?
2 க�, 1 ���, ஒ� வா�, இர�� ைக,
இர�� கா�, ஒ� இ�தய�, ந�ல �ைள
�ற� இ�ப� இ��கலா�.
க� இ�லாம� இ��தாேலா, கா� ெச�டாக
இ��தாேலா ஊன� எ��ேறா�.
4 க�க� இ��தாேலா, 4 கா�க�
இ��தாேலா
அெசௗக�ய�. ஆ�
ஓ� உடலா� ஒ�� �ற�த இர�ைடய�.
அ� ேபா�, உலக ச�தாய ம�த�� உட�

�ைற�� ேபா�மான ஏைழ, பண�கார�,
�தலா�, ெதா�லா�, உைழ�பா� ேபா�ற
உ���க�
இ��கேவ���. ேபா�மான உலக இய�க
உ���க� இ�ைல எ�றா� ஊன ச�தாய�.
ேதைவ��லாத உலக இய�க உ���க�
இ��தா� அ�கமாக இ��தா� அெசௗக�ய�.
தா� இ���� �தலா� �ைற அ�கமாக
இ��தா� அ��ைற����� ரா�னாமா
ெச����� எ�த ெதா�லா� �ைற
�ைறவாக
இ���றேதா அ�� ேச��� பய�
தரேவ���.
அரச ���ப��� ராஜ ேபாகமாக வா���
��� கா��� 16 ஆ��க� வா��த ராமைன
ேபா� ஒ� ��ய அ�பவ�ைத ெப��
ஞானமா� இ��க ேவ��� அ�லவா?
இ�த உலக��� �ற�தத� ேநா�க�.
ஞான�ைத அ�வேத.

��� �ழ� பா�கா�� �ைற ேபா�மானதாக
இ���றதா?
100 எஜமான� 1 ேவைல�கார� எ�ேறா, 100
ேவைல�கார�
1 எஜமான� எ�ேறா இ��கலாமா?
ேபா�மான ேவைல�கார� ேபா�மான
எஜமான� எ�ேறா இ��கலா�
அ�லவா?
நல�
உலக நல�� எ�தைகய ப�க���?
ஏைழக�
எ�றா� ஒ� ெத���
20 ��க� அைம��றன.
பண�கார�
எ�றா� ஒ� ெத���
2 ��க� அைம��றன.
�க� ேபெச��
ம���வ����ேநாயா�,
எ��அ�ல,
ேநா�தா�எ��.

அ� ேபா�
ந�ைம��ப�ப����றவ�எ��அ�ல,
��ப�ப���� கார�கேளஎ��க�.
�ல� ந�ைம ������� �ைல அவ� சா��
வைர இ����.
அவ� �ண�ைத மா�ற ��யா�.
�க� ேபெச�� எ�றா� ெதாட��� ம���
சா��ட�� ஆகார� க��ேரா� ேவ���
உட�ப��� ேவ���.
அ�ேபா� �ல� ந�ைம ெதாட���
������� �ைல�� ெதாட��� ம���
ெகா��ப�ேபா� கவன�ட� நட�� நா�
கவைலயைடயாம� இ��கேவ���.
ஏைழயாகேவா, பண�காரராகேவா,
�தலா�யாேகாேவா, ெதா�லா�யாகேவா
யாராகேவா நா� இ��தா�� அ�ேல ����
ெகா�ள ேவ���, மன �ைற�
ெகா�ளேவ���.

ஏன�� எ�த �ைல�� இ��தா�� அ�த
�ைல�� இ��பேத �ட ந�லதாக
இ��கலா�. உல��� பய��ளதாக
இ��கலா�.
நா� ����ய� �ைட�கா��டா� வ��த
ேவ��ய��ைல. ஏென�� அ� நம��
ேவ�டாததாக��ட இ��க���� எ��
த���ேதா�ட� (���)
அவ�க� �����வ� ேபா�
அைமய��ேம
�ய����, வா��ைப�� பய�ப��� உலக
�ைல�� மா�ற� ஏ�ப��த ேவ��ய �ழ�
அைம�தா� நா� ம�ற �ைல�� மாறாம�
இ��தா� அ� ந�லதாக இ��கா�.
அவசர�ப�� த�ெகாைல ெச��
ெகா�வ�ேபா� நா� இ��கேவ��ய �ழைல
த�ெகாைல ெச�� ெகா�ள�ெகாடா�.
மா�ற� ேவ��� மா�ற� ேவ���.

நா� ஒ�ெவா�வ�� ந�ைம
��வாக� ப���ேறா�.
உ�க� ��வாக��� க�, கா�, வா�, ைக,
கா� ேபா�றைவகைள ேவைல��
அம���������க�.
இ�த ேவைல�கார�க� ந�� ேவைல
ெச��றா�களா?
க�, கா� ேபா�றவ��� �ல�� ேவைல
ம��� ஒ��காக
நட��றதா? ம�றவ�க��� ச�யான ேவைல
ெகா��க��ைலயா? அ�ல�
அவ�க��ேவைலைய ச�யாக
கவ��க��ைலயா? ஆகேவ அவ�க��
ெவ�� ேவைல�காகேவா, ஏமா��
ேவைல�காகேவா ஊ�ய� ெகா��� ��வாக�
ந�ட�படேவ��மா?
உட��, மன��
நல�ட� இ��கேவ�டாமா. அ�த
��வாக���� ஒ�ெவா�வ��
ெபா��பா�களா� உ�ளன.�ழ��

அ��பைட�� �ல ேநர��� க�ேணா,
காேதா, ��வா�யா� இ��கலா�
அவ�க�� ஆேலாசைன�� கல�� ஒ� ���
எ��கேவ�டாமா.
கா� ஏேதா
ஒ� காரண�தா� அ��ப�� வ�
ெகா��ததானா� அத� ேகா��ைக
எ�னெவ�� அ��� அ�ச�ப�தப�ட
�ைற�� ேவைலைய சமா���� �த���
யா� யா��� ேவைல��லா ����அ�ல�
ேவைல� ச�ைக, ��ட ���ைற
ேபா�றைவகைள
த�� எ�லாைர�� அ�ச��� ந�ல �ைற��
��வாக�ைத ��வ��கேவ���.
அவசர, அவ�ய ேநர��� �ல ேவைல�கார
க�, கா� ேபா�ற உட� உ���க���
ேவைல ப�ைவ அ�க���� ெபா��
அவ�க��� உ�சாக ேபான�
ேபா�றைவகைள வழ�� ம�ற �ைறக�
பா��பானா� ச�ைகக�வழ�கேவ���.

மன� ந�ல�ைற���, ேபா�ய
�வாச உண�, அ�� உண� , த�ன���ைக
உண�, ந�ெலா��க உண�, மனம����
உண�,சாம���ய உண�, கேலா� உண�
ேபா�றைவக� �ைட�கேவ���.
அ�ெபா��தா� இதய ���� ேவைல�கார�
ந�� ேவைல ெச�வா�, வ��
��வா�ந�ல�ைற��
இ��பா� உட��, மன�� ந�ல �ைற��
இ����.
வா��ைக ப���
ந��ட� உ�ள � 50000 பண�ைத பண
க�ட� உ�ளவ�க��� உத�டலா� எ��
�ைன��ேறா�.
அத�� � 50000 பண�ைத 50000 ேப���
ப���� ெகா���ேறா� எ�றா�
ஒ�ெவா�வ���� எ�வள� ெகா��க ����.
சமமாக ���தா� ஒ�ெவா�வ���� � 1

தா� �ைட���. இ�த ஒ� �பா�
அவ�க��� உ�ய பண க�ட� ���வ��
ெப�� பய� இ��கா�.
50000 ேப��� ஒ�ெவா� �பா� ம��� �த�
வ� ���� ம���வ ஆேலாசைனைய
ேநா��� ஆக ��ேயாக� ெச�தா� �ட வ�
ஏ�ப�ட 50000 ேப���� ேவ��மானா�
உத�யாக இ����.
ஆனா� � 10000 உடன� அவ�ய ேதைவயாக
பண க�ட� உ�ள 50000 ேப��� ஒ� �பா�
�த� ஒ�ெவா�வ���� ெகா��தா� பண
க�ட� ���வ�� ெப�� பய� இ�ைல.
5 ேப��� � 10000 �த� � 50000�ைத
ேவ��மானா� ப����டலா�.
ந�ல ேகாைட�கால��� ��ெர�� 1 ��ட�
ம��� மைழ ெப�தா� ஏதாவ� ந�ைம
�ைட��மா?
அ�த மைழ ��ைட �ள�����. பா���க��

உ��. ெவ�ள� அள��� மைழ ெப�தா��
ஒ� �த��� ெதா�ைலதா�.
ந�ல பல� ெபறேவ��ய தா�ய ேதைவ��
எ�ன ெச�யலா� �ைத�� அ�வைட ����
வைர ந�ல பராம��� அவ�ய�.
�ைதைய �ைத�ப� ��டாகால
இைடெவ��� கால� கட�� த���, உர�
இ�வ� – ஏதாவ� பல� �ைட��மா?
��ப�த ��ைச�கார��ேகா, ��ப�த பண
உத� ேத�ேவா��� ேதைவயான உத�ைய
ேபா�மானவ� ச�யான கால��� �ைட�க வ�
ெச�ய ேவ���.
நா� ம����வெத�லா� எ�ப� இ���ற�?
இ�வள� உைழ�� இ��தா� � 500
ெகா��கலா� எ��ேறா�.
� 1 ேகா� ைவ����பவ� எ�வள�
உைழ�பா� ெப����க ����.

ஒ�வ� த� உ�ைரேய கா�பா�� ��டா�
எ�� ஒ� ெப�� ெதாைகைய உத�
ெச�தவ��� அ�����கலா�.
ஆனா� ேவ� ஒ�வ� த� உ�ைர
கா�பா��யத��காக உத� ெச�தவ���
ேத��� ம��� ெசா�����கலா�.
ஆனா� இ�த இர�� நடவ��ைக��
ஒ�வ��ெகா�வ� அ��யராகேவா அ�ல�
ெசா�தகாரராகேவா இ�����கலா�
ஆகேவ இ�த உத�ைய எ�ப�
ம�����ேறா�.
ெசா�� தகரா�� ப�கா��� ெசா�ைத
��� ெகா��� சமாதான� அைடபவ��
உ��. சமமாக ேக�பவ�� உ��. அ�கமாக
ேக�� ேபாரா�பவ�� உ��.
ஆகேவ நா� ம����வ� மனைத
ெபா���தா�. ஆகேவ உலக நடவ��ைகக�
ச�யான �ைல எ�� நடவ��ைககைள

��ண��ப� ச�யா?
ந� ப��� ெகா��� வாழ ேவ���
எ��ேறா�.
ஒ�ெவா� நடவ��ைக�� அத���ய ம��பாக
எ�ப� ப���� ெகா�வ�.
�ற� மைன��ட� எ�த �ைற�� நா� எைத
ப���� ெகா�ளலா�.
ேத���ேபா� ஆ��ய�, மாணவ� ப���
எ�ப� இ��கேவ���.
இற�தவ�ட� எ�த நடவ��ைக ��ைவகைள
ப���� ெகா�ள ேவ���.
த� மக�� ேதைவ�� இலவச ப��வா? த�
ெப�ேறா�, ந�ப� ேதைவ�� இலவச ப��வா?
அ�ப�ெய�றா� ஒ�ெவா� நடவ��ைக���
உைழ��� வ�ைய
எ�ப� ச�யாக �ைல ம�����

ெசய�ப���வ� tally யாக இ����.
ம���வ�ட� ந��ைடய �க��ைமைய
எ��� ெசா���ெபா�� அவ� ந�ைம கல��
ஆேலா���, ப�ேசா��� ���ைச த��
பலன��பா�.
ஆனா� நா� �ப��� ��� �ய �ைன�
இ�லாத ேபா� ம���வ� ந�ைம கல��
ஆேலா��க இயலா� அவ� ந�ல
அ���ைற�� த��த ���ைச
அ����ெபா�� பல� �ைட���.
அ�ேபால ந��ட� உத� ேக��� பல��
�ல��� ம��மாவ� அ�க அ�கைற ெகா��
இ�னெத�� அ�யாம� அவ� ேகா��
உத�ைய ப��லைன ெச�� எ� த�ேமா
அைதேய த�� உத�டலா�.
ேநாயா� எைத ேவ��மானா�� ேக�பா�.
ஆனா� ம���வ� எ� த�� எ��றாேரா
அைதேய ேநாயா� ைகெகா�டா� நல�.

அ�ேபா� ந��ட� உத� ேகா��
�ல��காவ� நடவ��ைகைய ெபா���
உத�டலா�.
நா� ச���� �� உைழ�க ேவ��ெம�றா�
�ற� உத�, உபகரண�க�, இய��ர�க�
ேபா�றவ�ைற உத��� ைவ���ெகா�வ�
ேபா�
பல� உத� ேக��� ெபா�� ேதைவயாேனா�
ஒ���� ��ட��� உத�டலா�.
�ல� ம�றவ�க��� உத� ெச�ய இர�க�பட
மா�டா�க�. �சா��த� கட� இ���
எ�பா�க�.
இ��யாேவ கட� வா���ற�. நா�
எ�மா��ர�?
ந��ட� கட� இ��தா�� ம�ற �ல��
அவ�ய���காக இ��� ெகா�ச� கடைன
நா� ேச��� ெகா�டா� எ�ன?

�ற� ேதைவைய த��ைடய ேதைவயாகேவா,
த� உ�றா� ேதைவயாக க��னா�.
�ற��� கட� ப�ட� த� கட�தா� எ��
சமாதான� அைடயலா�. ஓரள��� கட�
ப�டைத ���தவைர கடைன அைட�ேபா�.
நா� இற�த�� இைறவ� ந�ைம ஏ� கடைன
���ப ெச��தாம� இற�தா�. � சாக
ேவ�டா� கடைன அைட�� ��� சாகலா�
எ�பாேரா.
ஒ� �ராம��� வ�� இ��த�. அ�த
வ���� பல� கட� வா�����தா�க�.
�ல� ேச���� ைவ����தா�க�. �க�பேமா,
ெவ�ள�தாேலா அ�த �ராம� அ��த�.
கட�, deposit எ�ன ஆன� மா�� வ�ைய
நாடைலயா?
ம�றவ�க��� உத� எ�றா� ஏ� சா��
ேபா�� பய�?

வா��ைக ப��� -1
ப��, �� அைட�� ேபா�றைவ ��ைமயாக
ெவ�� ெப��றதா?
�ல ேகா��ைகக��காக ஏைழக� ம���
பண�கார�க��� எ�ராக �� ப��
நட��னா� எ�ப������?
அ�ல�
�ல ��வன�க�� ச�பள��ட� ��ய
��ட நா� ���ைறைய அ���வன�க��
ேவைல ெச�பவ�க��� அ�ம����றன�.
பண�கார�கைள ேபா�� ஏைழக�� �க
���யமானவ�க�.
அ�ேபா�� ஏைழக���� இ�வா�
���ைற அ��தா� எ�ப� இ����.
ஏைழக��� ேபா�ய உண��, ேபா�ய மன
ம�����ெக���, உட�
ஆேரா��ய���ெக��� �ைளயா�வத��
ஏ�பா��, ேபா�ய ஓ���� ஏ�பா�� ெச��
���

உண� உ�ப������, வச� ஏ�பா�க����
ேவ��ய ேபா�ய உைழ���ேகா அவ�க���
���ைற�� த�தா� எ�ப������?
பண�கார�கைள உண� உ�ப������, வச�
ஏ�பா�க���� ேவ��ய ேபா�ய
உைழ���� ���ப�த� ெச�தா�
எ�ப������?
அ�ல�
பண�கார�க��� இ�ப� ���ைற அ��தா�
எ�ப������.
பண�கார�க� எ�த ேவைலைய�� ெச�யாம�
ேவைலக��� ���ைற��.
ந�லா ப��ெக�� மா��ைர ேபா��
�த�தமாக சா���வத���, மா��ைர
ேபா�� ந�� ���வத��� ஏைழகளா�
ஏ�பா� ெச�ய�ப�டா� பண�கார�க�
எ�ப�?
�ைல உய��த உ��ட� அ�க நா�

வா��ைகைய த�க ைவ�பவ� யா�?
ஏைழயா, பண�காரரா?
அ�ப�ெய�றா� �ைல உய��தவ� யா�?
����ற த��� ம��� அ�கமா?
த�க� ம��� அ�கமா?
����ற த����, த�க�� அ�
ேதைவ�ப�� அவ�ய ேநர�ைத ெபா���
இர��� �ைல ம��� உைடய�.
����ற த��� ேபால தாக�ைத
���பவ�க� ஏைழக�
த�க�ைத ேபால ெஜா��பவ�க�
பண�கார�க�
இ�த இர��� அவ�ய�ைத பா��க�
����ற த��ைர த�க�ைத ேபா� நா�
ம����வ��ைல
நா� எ�ன �ைர�ட�, ���யா ��சார�
ெகா��� switch
ேபா�டா� அைற�க�� ���� ஆ�

ப��னா� ��க�மா?
சா���வ��, ���வ�� தா� வா��ைகயா?
ந�ல க��யா� உலக�ைத அ�ய��,
ஆராய��, ���, ஞான�ேதா� ெசய�பட��,
மன ம���� நடவ��ைகக�� ஈ�பட��
ந�� சா��ட��, ந�� ஓ�� எ��ப��,
ேவைல ெச�வ�� ேச��� தாேன வா��ைக.
ஏைழக����, பண�கர�க����
ேம�க�டவ��� எ�ெவ�லா� �ைட��ற�.
ஏைழக����, பண�கார�க���� எ�ம���
�ைட��ற� ���, �ைர�டைர ேபா�
இய��ரமான
இய��ர வா��ைக.
தான�
வா�� வைர இர�த தான�
வா��த�� க� தான�
வ��� ப��� அ�னதான�

காம ப��� �தான�
ெவ�ள�ைத க���ப��� இ� கைர��
உய��த�ப�ட ஆ�க�, கா�வா�க� �ல�
பாசன� ெச�தா� �வசாய ப�ைம�� ந�ல�.
அ�ேபால காம ப�ைய க���ப��த உய��த
இ� அ�கைறக� ேவ���. ஒ�� ச�தாய
ஒ������, ம�ெறா�� த��ைடய
ஒ������ ேக� இ�லாம� �தானமா� காம
ப� ஆ�றேவ���. வா��ைக ப�ைம��
ெந��க�
பண� ேதைவ�படாதவ� யா�� உ�டா?
தன�� ேதைவ இ����ெபா�� அ��தவ���
உத� ெச�ய ேவ��மானா� ேயா��கதாேன
ெச�வா�க�.
அ�ப�ேய உத� ெச�தா�� அ��
ெகா����வா�களா கண�� பா���தாேன
ெகா��பா�க�.

த��ைடயவ�க� எ�றா� அ��
ெகா�����வா�க� அ�ேல �� �ல��.
யா��� எைத ெகா��தா�� ஒ�
ெந��க���தா� உதவலா� எ�ப� நலமா
இ���மா?
இ�ெபா��தா� ேபா� ெந��க�கைள
உ�வா���றா�கேள எைத ந�� உத�வ�.
உத� ெச�வ� உப��ரவமா���டா�.
யா��ேகா எேதா உ�ண�ெகா��� அ�
��கலா� ��வ�ேபால நா� ெச��ற உத�
ஆப�தானதா���டா�.
அ�ல� காேசாட அ�ைம ெத��மா? உத�
ெச�வதா�.
���ெக��� batsman �� 4, 6 எ�� அ�கமா
ர� அ���றமா��யா ப�� எ�தாக
ேபா�வ�? அ�ேல batsman �றைம�கான
அ�பவ�ைத அ�ய ���மா? அவ��� �றைம
வள�மா?

அ�ல� batsman ேக�� ���ேதா, bold
ஆகேவா தா� எ�தாக அ�� ஆ�வத����
fielder க��� வ���டா� fielder க���
எ�ப� அ�பவ �றைம வள��
இ� ேபா�ற ஆ�ட�ைத யாேர�� பா��க
ர��பா�களா?
ராமாயண� ேபா�ற ேபா�கள�க�� எ��
�ரா�தபா�யாக இ��தா� ����
ஆ�த�கைள ஏ�� ேபா�ட அவகாச�
ெகா��ப� எ�ப� ேபா� ��யாக
இ��ப�ேபா�
நா� ம�றைவக��� உத�வ� அ�த உத���
ஏ��ைடயதா எ�� உத�வ���� உத�
ெப�பவ���� உட�பா� ஏ�படேவ���
இர�� ேப�� ஆ�வத�� தயாரா?
அவகாச�� தயா��ைல�� ஆக���.
�ல உத�க��� உதவ� த���க ��யாத
அவ�யமாக இ���� அைவக��� ���ல��

உ�� trial ப�� ேபா�வ� ேபால
ச�பா��ப� அ�வ�� எ�ைமயாகவா இ���
– உத� ெச�ய பண�ேதாட அ�ைம
�ல� ேமாச��� ச�பா���றா�க� ேபா�
ெந��க�ைய ேபால
�� �ல�கார�க�
ப�, ��, ம��� எ�ன வாழ ேபாேறா�.
எ�லா�ைத�� ஏ�� க�� வா��ைகைய
அ�ப��ேபா�.
பய�ப��தாத க�� �� �����. கவன�
ேவ���. அல��ய�� ேவ���.
கவன� எ�றா� எ�ன?
அல��ய� எ�றா� எ�ன?
அ�ப��க��யாத ேபா�?
வா��� ெப��க�. வா��� ெகா��க�
வா��ைக��

ேசாதைன
மரண� எ�ைன ச���ப��ைல ம�றவ��காக
நா�தா� மரண�ைத ச���தா� மரண�
உ�� எ�ற மகாபாரத ��ம� அ�� ப��ைக
இ��ப� ேபால
��ப�ைத ��ம� அ�� ப��ைகேபா�
அ�ப��பவ�க� த� ெந��க�ைய
ெசா�லமா�டா�க�
ம�றவ�களா� த� ��ப� ��க வ� உ��
எ�� வ�ைய அ�யாதவ�க� பல� உ��.
த��� வ����ப� ��ப� எ�ேற அ�யாம�
அைத அ�ப��� ெகா������
அ�பா�ைய �ைன�� பா��ேபா�.
ஏைழ�� ெந��க�ைய பண�கார�க�
அ�வ� எ�தா?
பண�கார�� ெந��க�ைய ஏைழக�
அ�வா�களா?

மன ���ப�ைத எ�ெபா�� உணர ����.
�ற� அகால இற�ைபைய��, இழ�ைப��
பா��க� எ�ன ேசாதைன?
எ�லா���� இழ�ைப அ��தா�தா� அ�
எ�ன ெவ�� அ�ேவா� எ�� க�ன
உண�� ெகா�ள���ேபா�.
ஒ� பாைன ேசா���� ஒ� ேசா� பத�
எ�� அ��� ெந��க�கைள த���ேபா�.
மன� ெநா�தவ�க�. மன� ேநா�த� எ�றா�
எ�ன எ�� அ�வா�க�? அவ�கைள
�சா��ேபா�?
எைத�� ேசா��த��� ஏ��ெகா�ேவா�.
ப�காடாக ேவ�டா�. ப�ெகா��க
ேவ�டா�?
Practical live ஆக வ�� ெந��க�ைய
எ��ெகா�வ��. ெந��க�ைய மன�� ����
ெகா�வத��� ���க� இ����றன.

��ப�ப��றவ�கைள க�� நா� எ�ச��ைக
அைடய��. ஆ�தைல ப����ட��.
��� �யா�ன� இ�லாதவ� நா�
�ர�சைனைய சமா��ேத� எ�பாேரா.
எ�ெவ�ேற அவ� ��யாம� இ���றா�
எ��தா� நா� ெசா�ேவா�.
ேவைல�கார�க�ட� அைத ச�யா ெச���க,
இைத ச�யா ெச���க எ�� நா� உ�தர�
ேபா��ெபா�� �ல� ஏ� இ�ப� ேக����க
எ�� ெசா�னா�,
நா� ந�ைம ேக�பவ�ட� ��மாகவா
ெசா��ேற�, கா�ல ெகா���ேற� எ��
ெசா�ேவா�.
அ�ேபால �ர�சைன நம�� வ�தா�� நா�
�ரா�தபா� இ�ைல,
ந�ல ைக இ���, ந�ல கா� இ���, ந�ல
அ�� இ���, ���ச� இ���
எ�னென�னேமா இ��� �ர�சைனைய

சமா��க ��யா�. ந��ட� ஒ��� இ�லாம
��மாகவா இ���ேறா�. வர���
எ�வ�தா�� பா�����ேவா�.
எ�லாவ����� ��� உ��. ��� இ�ைல
எ�� அ�வ�� ஒ� ���தா�. மன�ேல
சமாதான� அைட��. மன� தளரா���ேபா�.
கா�����
பாட�ைத ���ப, ���ப ப���
�ள���ெகா�� ேத���காக ப���
ெச��ேறா�.
���ப, ���ப ப�����தா�தா� ேத���
ப��தைத ஞாபக���� ெகா��வ�வ�
எ�தாக இ����.
மைல ஏற, �யைண�க, கட�� �� ���க,
ைச��� ஓ�ட, �மான� ஓ�ட, நா��
எ�ைலைய பா�கா�க, ச��, �ைவய� தயா�
ெச�ய, ���ெக�, ெட��� ேபா����
ப��ெபற, ��ெவ� ஆராய ப���

ேம�ெகா�வ�� கவன��� எ�ச��ைக �ைல
ேவ�ப��ற�.
இ�த ஒ�ெவா� ப��� நடவ��ைக���
ஆப��, ெபா���, யதா��த� ேபா�றவ�ைற
கவன��� ெகா�ள ேவ������ற�.
அ�ேபால மன�ேல �ைம ெச�யாம���க
ேதைவயான ந�ல ைவரா��ய ப���
ேவ���.
ந�ல� ெச�வத�� ப��� ேவ��வ�ேபால
�ைமைய ெவ��க ப��� ேவ���.
��ய தவ�க�, ெப�ய தவ�க�, ���ய
தவ�க� இ����றன.
�ல� உடேன ����வா�.
அவ� ����ய� தவைற ெபா��த�.
ச��, �ைவய� ெச�ய எ�தாக
க��ெகா�டைத ேபால.
அ�பவ�தா� ச��, �ைவய� �� மா�ப��.

அ�ேபா� தவைற த���ப�� ந�ல
அ�பவ��, தவ� ெச�ய��டா� எ�ற ந�ல
ைவரா��ய����� ப��� அ�பவ�
அைம�ற�.
ஆ�ர� ேப��� ந�ல �தமாக ����
சைம��� மா�ட��� ப�����, அ�பவ��
அ�க�.
ந�� தவ�� பழ���ட ஒ�வ�
����வத��� ந�ல ப���, அ�பவ��
ேதைவ�ப��ற�.
அவ� உடேன ���த��ைல எ�� நா�
அவ�ட� அ�க ெவ��ைப ெகா�டாம�
அ�கைறெகா�� அவ� ���த
கா����கலாமா?
ேபாைத அ�ைம�� ஊ�ய ��கார� உடேன
��ைய �ட ேவ��ெம�றா� �ல
உபாைதக� வ��.
அ�த ��கார� உடேன �ட ேவ��ய�

உ��தா�. அவ� �த�� �ட ேவ��ய�
எ�ன? அைத ஆராய ேவ���.
அ�ேபா� �ைம ெச��றவ�க� �த�� �ட
ேவ��ய� எ�ன?
�ழைல ஆராய ேவ���.
ேவகமாக ேபா�� வாகன��� ��� �ேர�
எ�றா� ெகா�ச� கவன�.
தவ� ெச��றவ�க� எைத எைத
ெவ��கேவ���. எ�� ஆ�வ�ைத ெகா��
வரேவ��� எ�பைத கவ���
ப����னா� அ�பவ�தா�
தவைற ெவ�வ�� ெவ�� காணலா�.
ப�டா�தா� ���வ�� அ� மன�ேல
படேவ���.
�ற�
�ற��� உத��க�, ம�றவ��� உத��க�
எ��ேறாேம? அவ� யா�?

த�க� த�ைத�� �ற� தா�, தா�� �ற�
தா�, மக�� �ற�தா�, மைன���
�ற�தா�, அ�ண�� �ற�தா� எ�ப�
அ�த�த �க�����ய Dictionary��.
ஆனா� ���ப� எ�ற dictionary
�� அைனவ�� த�க� உற�ன�க�
த�க��� உ�யவ�க�. �ற� அ�ல
ெசா�ல�ப�வத� group ஐ ெபா���
த�க� ��ைளக� ப���� ப����
ெப�ேறா�� அவ�க�� ��ைளக��
ப���� வ������றன�, அ�ெபா�� ப��
ஆ��ய�
ப���� ��ைளகைள த�ர ம�றவ�க�
ெவ��� கா����க� எ��றா�?
அ�ெபா�� ெப�ேறா�, த�க� ��ைளக�
எ�ற ���ப உற� ெசா�த��� ெப�ேறா�
ம�றவ� எ�� ���ப� த�க� மாணவ�
எ�ற group -� ெப�ேறா� ம�றவ�

எ�றா��றன� அ�லவா அைத�ேபால
ந�ைம ெச�வ�� ம�றவ� யா� என க��
த�கைள ேபா�� ந�ைம ெச��றவ�களாக
ேச����ெகா�வ�� நா� அவ�கேளா�
அ�ைப ப�மாற ேவ���.
அ�த ம�றவ� ந� மைன�யாகேவா
இ��கலா�.
நா� ந�ல ெபா�ைமசா�யாக இ���ேறா�.
ஆனா� அ��க� ெக�ட ேகாப�காரராகேவா,
ச�ைட ேபா�ேவாராகேவா ந� த�ைதேயா,
மைன�ேயா, ��ைளேயா, ந�பேரா
இ��தா�
ெபா�ைம சா� எ�ற ��� ஐ ெபா���
த�ைதேயா, மைன�ேயா, ��ைளேயா,
ந�பேரா ம�றவ� எ�றா�
ந� �ண�����, அவ�க� �ண����� ���
ஏ�ப�� த�க�ைடயவ�க� ஆக இ�லமா�
ம�றவ� ஆ��றன�

ஆனா� த�ைதேயா, மைன�ேயா,
��ைளேயா, ந�பேரா அவ�க�ட� சகஜமாக
ேப�ேவா�, பழ�ேவா� ஆனா�
நம��� த�ைத��ேமா, மைன���ேமா,
��ைள��ேமா, ந�ப���ேமா உ�����
பைகயாக இ��ப� ஒ�� ேபாகாத �ண�தா�.
அ�யாத ஊ�� ஒ�வைர கா��ேறா�. எ�த
உத� அவ��� உக�த� எ�� அ�யாம�
அவ��� பண உத� ெச��ேறா� ஆனா�
அவ� ஒ� �வரவா�யாக இ��தா� எ�ன
ெச�வ�?
ந� உத�யான� அவ� ஒ� ெப�ய ���
ெச�வத�� காரணமாக அைம�� ��டா�.
அ�ேபா� அ��ய� தாக� எ�� ெசா�னா�
ஏேதா ந�ைம ேபா�ற ம�த� எ�� த��
ெகா��கலா�.
ந� ெசா�த அ�ண�, த�ைத, மைன�,
�ழ�ைதக�, ந�ப� இவ�கைள

ெந��காலமாக ���� ெகா�வேத
�ரமமா�ற�.
ந� ேவைல உ�� எ�� ம��� இ��பதா�.
ஒ� அ��யைர ஒ� ��ட��� ����ெகா��
எ�த உத�ைய ெச�வ�.
ஒ� ��ட��� எ�த உத� த��த�
ம�றவ��� எ�� ந�� ������தா� அைத
ெச�வ�� தாமத� ேவ�டா�. �ப�தா?
எ�றா �ட இ��கலா�.
பா�க�, ப�யாச�கார�, ��மா��க�
இவ�க�� �ய �ண�கைள ேபா��
நடவாம��, ��லாம�� அவ�கைள
��ப��த���ய ெசய�க�� ��க��,
நட�க�� ெச�� அவ�கேளா� அ�� உற��
ெசய�பட ேவ���.
அ�பான உலக ���பேம………..
ைசவ� – என��� எ�� ச�ேதக�க�

ைசவமாக உ�ளவ�க� உ�ப� உ��
ச���ளைவகைளயா?
அைசவமாக உ�ளவ�க� உ�ப�
�ஷ�ைதயா?
ெமாைப� உபேயாக�தா� �ல பறைவ
இன�க� அ���றன எ��றா�க� இ�த
அ���� காரண� ைசவ����
ெதாட��ைடயதா?
அைசவ���� ெதாட��ைடயதா?
இர�த�ைத அ�� உ�ேரா� ���க��டாதா?
இனெப��க���� �ட வ���லாம� அ�த
இன��� உ�ைரேய அ��பதா? ேபாதமான
அள�� இன ெப��க�ைத க���ப��த
அ�கமானைவகைள �ைற�பத�� பயனான
வ� கா�பதா?
�லவ�ைறம��� இைற�� உண��காக
உ���ெபா�� ����மாக அ�த இன���
இர�த ெதாட� உறைவ அ���

���க��ைலேய? இ� �யாயமா?
மாணவ�க��� க�� தர உ�ராக
இ��பவ�க� ஆ��ய�க�.
ஆ��ய�க� எ�ற ெதா��� உ�ைரேய
����னா� எ�னவா��.
ப��த ஆ��ய�க� அ�கமானா� அவ�கைள
எ�ப� க���ப����ேறா�. அைனவ����
ேவைல ெகா��க ���றதா?
வைக, வைகயான தாவர இன�க�, �ரா�க�
இ����றன.
ஒ�வைகயான இன�ைதேய அ��பதா?
அ�ல�
ஒ�ெவா� வைக இன�ைத�� ேபா�மான
அள�� ��ய�ேதா� பராம��ப� ந�லதா?
அத�காக ெகா�வேதா, அ��பேதா ந�லதா?
கா�கைள ெப���வ� ந�லதா? கா���
வா�� பய�கர ��க�க� ������ததா�
நம�� ஆப�� எ�� அைவகைள
ேவ�ைடயா�வ� ந�லதா?

ெகா�லாம� நா� ���ெகா��� சாவ�
ந�லதா? ம�த இனெப��க�ைத
�ைற���ெகா�� ம�ற இன�கைள
வாழைவ�ேபா� எ�� �ர�சைன
ெகா��காம� பாைலவன��� இ��ப�
ந�லதா?
ந�ைம ேசாக���� உண���வ�,
�ரா�கைள இைற�� உண��காக
ெகா���ெபா�� அைவக� ஏ�ப����
ச�தமா? அைவக� எைத உண�����றன?
ந�ைம ேசாக���� உண���வ�, நா�
��க�ட, ம�ற க�டட�க� க�ட, நம��
ேவ��ய ேவ�வைக தாவர�கைள
ப���வத�� ஆ��ர��க ஏ�கனேவ இ��த
தாவர�கைள அ����ேபா�� அ�த
தாவர�க� ப�ைமேயா� இ���றதா வத��
காண�ப��றதா? அைவக� எைத
உண�����றன?
�ரா�க�, தாவர�கைள ம����காக��,

உண��காக��, வச��காக�� எ�த�த
அள��� ஆத����, அ����
பராம���ேறா�.
ைசவ�, அைசவ� எ�த�த அள��� இ��ப�
ந�ல�? எ�த�த அள��� இ��ப� ெக�ட�?
ம�த� எ�கைள அ��காம� இ��பத���,
கர�பா� ���ைய அ��காம� இ��பத���,
ெகா��கைள அ��காம� இ��பத���, நா�,
�ைனகைள அ��காம� இ��பத��� ��
�ரா�உ�டா?
இைவகைள ����பத�� ம���.
பா� ெகா���� ப�ைவ�� அத� க�ைற��
����� வைக�� ப�ைவ இைற���காக
ெகா�றா� அ� த�மமா?
ப�ைவ�� அத� க�ைற�� ஆத��ப�தாேன
ந�ல�?
எ�����, ெகா� ��ைட, த�ேபா� �ற�த
கர�பா� ���க� இைவகைள ஆத��ப�

ந�லதா?
நா� ெகா�ல��டா� எ�� க��ப��த
ேக�� ேக�ப� �� �ரா� எ�றா�?
�க�ப�தா��, ெவ�ள�தா��, ெவ�லா��
ம�த�கைள ெகா��� ��ைய��,
வான�ைத�� ேக�� ேக�ப� யா�?
����, வான�� ைசவமா? அைசவமா?
ம�த�கைள ெகா��றேத �க�ப� ம���
ெவ�ள�தா�
ெகா�றா� பாவ� ��றா� ேபா��
ெப�ேரா�ய�, �ல�க� நம�� உத���
ெச��ற�?
ெப�ேரா�ய�, �ல�க� எ�ப� உ�டான�?
�க�ப�, ெவ�ள� – ெப�ேரா�ய�, �ல�க�
உ�டாவத�� எ�தவைக�� வைக��
உத��ற�?

��தைன
ஏைழக� ஒ� ெத��� 100 �� அைமவத���
பண�கார� அேத மா��யான �ல�பர�பள��
உ�ள ெத��� 20 �� அைமவத���
உ�ள ப�க���க� எ�னவாக இ����
இ�வ���� உ�ள க�டட கைல��
வள����� உ�ய ப�க��� எ�ன?
��ைசக� ேதைவ��ைலயா ?
�ைற�த ெசல�� அவசர கால��� அக�கைள
த�க ைவ�பத��,
இ�த �ழ�� மாட மா�ைகக� அைம�க
ேவ��� எ�றா� எ�ன ��க�க�?
த�கா�க இ���ட���� எ� ந�ல�?
�க�ப �ழ�� எ�மா��யான ��
பா�கா�பான�?
ெவ�ள��னா�, ��னா� வ�� ஆப��க�
எ�ெத�த ��க� க�ட�ப�டா� ெப��

பா��ைப த���கலா�?
இட ெந��க�ைய சமா��பத��,
�காதார���� எ� மா�� ��க� ேவ���?
இட�ைத ேத�� ெச�வ�� கவன�
ேவ��மா? இ�ைலயா?
பல மா�� ��க�� பல மா�� ந�ைமக��,
�ைமக�� இ��கலா�?
த�கால ம�க� ����� இல��ய������ய
��க� எ�த வைக�� அைமய ேவ��மா?
எ�லா���� ஒேர ல��ய��� ��கைள
ேத��ெத��தா� எ�ன ��க�க�
எ�லா�� ெப�யள�� ப��க ேவ���
எ�றா� ���றதா?
ெப�ேறா�க� �ழ�ைதக��� ப���
வர��ைல எ�� ஏ� கவைல�பட ேவ���.
எ�� ஆ�வ� இ���ற� எ�� க�����க

�யலலா�.
ந��ைடய ��மான�ைதேய ����ேறாேம
counselling இ� இ�தா� �ைட�த� எ��
அைம�படாம� இைறவ� தர��ைல எ��
�� ���க ேவ�டாேம
வா��ைப உ�வா��வ�ேபா�, ஆ�வ�ைத
உ�வா�க எ�தவைக�� க�ன�
எ�லா���� ஒேர ெபய� எ�றா�
����வ��, அைடயாள� கா�ப�� எ�ன
��க�?
த�க��� �ைல இற���ற� எ�றா�
அத�ெக�� லாபமைடய ஒ� ��ட�
த�க��� �ைல ஏ��ற� எ�றா�
அத�ெக�� லாபமைடய ஒ� ��ட�
ச�பள� அ�கெம�றா� அத�ெக��
லாபமைடய ஒ� ��ட�
ேவைல ப� �ைற� எ�றா� அத�ெக��
லாபமைடய ஒ� ��ட�

ந�ட� �ட��� அனாைதயாக? ����ழைல
ெக��ப�ேபா�
நா�க��� இைடேய எ�ைல �ர�சைன
ேபா� �ைக�ற� எ�றா�?
வா��ைக�� பலசா����, பல�
���யவ���� ஒ�வைக ேபா� நட��ற�
அ�லவா?
��ட�ட�, counselling உலக��� அைன��
�ைறக�� ����, ெவ���க���
ெதாட��க� ��ரப��தலாமா?
பல�ப��தலாமா?
�னரைம����, ம� வா���� எ��� ச��
�ைட��றதா?
அ�தாக �ைட��மானா� ந��ைடய ச��,
ச��தானா?
��க�க�� ���ேறாமா? ��க�கைள
உ�வா���ெகா��ேறாமா? கவன�கைள
கவ��ேபாமா?

அ��- அ�வா�
அ��ைன ��� �ைமைய வ�� ெச��
உண���வைத �ட, அ�வாளா� ெவ��
�ைமைய ெத�� த�� உண���வ� �ற�ததா?
இ� எ�த மா�� �ழ��
�ய அ�� உ�டா?
அ�வா� கா�க� ெவ�ட பய�ப�வ�
இ�ைலயா? மர�கைள ��த� ெச�ய
பய�ப�வ� இ�ைலயா?
ேவ� எைவக��� அ���, அ�வா��
பய�ப��ற�? ேவ� எைவக��� �ைம?
����� வ�� ���தா��ெக�� அ�கமாக
உணைவ தயா� ெச�தா�?
��மண��� வ�� உற�ன��ெக��
�ைறவாக உணைவ தயா� ெச�தா�
உண� ந�ல�?

எ�ெபா�� அ� �ய�?
அள��� அ�கமாக உ�ப� ந�லதா?
உண�தா� ந�ல� எ��ேறாேம.
உண�தா� ந�ல� ? நம��
ஒ���ெகா�ளாம� இ��தா� அத�� உணேவ
�ய� எ�ேபாமா?
���வ� எ�ெபா�� ந�ல�? எ�ெபா��
ெக�ட�?
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4. ��தைன �தா�சார�

ஐ��� வைளயாத� ஐ�ப�� வைள�மா?
�-இ�-ஒ�, ��-இ�-ஒ� எ�பைவக� ஏ�
���ய��வ� ெப��ற�?
ேவைல இ�லாத ப�டதா�க� அ�கமாக
இ���றா�க�?
இ�ப����தா� சா��ட��, ெசல�
ப�ண�� எ�றா� ேவைல இ�லாத
ப�டதா�க� எ�ன ெச�வா�க�?
ப������ள ேவைல இ�ைல எ�றா��
இ���ற ேவைலைய ெச�ய���மா?

அய� நா�க�� உ�ய ேவைல��லாம�
ேவ� க�ன ேவைல �ைட�தா� எ�ன
ெச�வ�?
��பமாக ெச�வத�� பழ�க� இ��கா?
��ப���� உடைல வ��� உைழ�ப�� ஒ�
அ�பவ�.
ப�டதா�க� உடைல வ��� ��பமாக ேவைல
ெச�வத���
ஐ��� வைளயாத� ��ப�� வைளவத��
எ�ன ெச�வ�?
ப�� ேநர ேவைல��, ப���� ேச���
(�)வைளவத�� எ�ப� ��ட��வ�?
��ட��வ� ெசய�ப�டா� உ�ள ந�ைம,
�ைம எ�ென�ன?
ஆ� �-இ�-ஒ�, ��-இ�-ஒ� வச�
“��வய�னைர இ�� ேவைல��
அம���வ��ைல”
எ�� ெத���பைத பா������ேறா�.

“��வய�னைர இ�� அ�க ப�����
அம���வ��ைல” எ�� ஐ��� வைளய
ேவ��ய ேவைல�� ���ய��வ�
ெத���கேவ��ய ெந��க� �ழ� வ�மா?
நா� ைக�ெகா�ள ேவ��ய ெதா�ைல��,
ப��ைப�� balance ஆக பராம��ப� ந�லதா?
இ�த எ�ண� ெசயலா�மா? எ�ணேம
ெசய�, ெசயேல எ�ண�.
ப��ைப சா��த� ���யமாக �ைள��
ேவைல
ெதா�� சா��த� ���யமாக உட����
ேவைல
�வ� இ��தா�தா� ���ர� வைரய ����.
இர��� ஆதர� எ�ப�?
ைக�ல இர�� ெதா�� இ��த�னா ஒ��
இ�ைல எ�றா�� இ�ெனா��
ைகெகா���மா?
ஞான�பழ�

உண�� ���� எ�ெபா��?
ப��க ேவ��� ���க ேவ���.
��ைளயா� ஞான பழ���காக �வைன��,
பா�வ�ைய�� ���வ�� ெப���ெகா�டா�?
தா�, த�ைதயைர ���வ�த� உலக�ைத
���வ�ததாக ஏ���ெகா�ள�ப�ட�
எ�ப�யாக இ���ேமா?
உலக� எ�ப��ப�ட�? தா�ைம ப���,
த�ைத ப��� இ��ப� தா� உலகமா?
தா�ைமயாக ெப�ைம ப����, த�ைதயாக
ஆ�ைம ப����
ெப�ைமைய ஆ�ைம �����, ஆ�ைமைய
ெப�ைம �����
அ� �ழ�ைதயாக உ�வா� ���� ஆ�ற�.
இ�த ப��தா� உலக ஆதார� எ��
��ைளயா� அ�����தாேரா?

�வ�க�ைத��, ��ைவ�� ��� அ��த இ�த
அ��பைட அ��� காரண�ைத �வ��,
���த ���னா� அவ� ெவ�� க�டாரா?
இ�த �த� ���ேல…
ஒ� ஆ����, ஒ� ெப����� அ�ல�
தா�ய�க����, ம�, மைல, ��, ெந���
ேபா�றைவக��� இய�க�க� ேவ�, ேவ�
அ�� ப�, வ��� ப�, காம ப� ேபா�ற
ப�க� ஒ� ஆ����, ஒ� ெப�����
வரலா� இ� அத�� ேம� ப�, அ� இத��
ேம� ப� எ�� எ�த ப� ���க�ப��றேதா
அதனா� ஒ� ���� உ�வா�ற�.
தா�ய �ைத�� ப�, �ைத�� பல� ெபற
ேவ�� பல தா�ய�களாக ெப��� ����
ப�யானா� பல தா�ய�களாக இ��கலா�
ஏ�� ���ததா� (�ழ�க�) அ�ல�
அ�த தா�ய� ம�த��� உணவாக ேவ��ய
ப�யாக இ��தா� உ�பவ���� ப�

ஏ��ைடயதானா� ����யா� ச��
நைடெப��ற�.
அ�ைவ ெகா��க ப�, அ�ைவ எ��க ப�
கேலா� உணைவ ெகா��க ப�, கேலா�
உணைவ எ��க ப�,
இனெப��க காரண� ெகா��க ப�,
இனெப��க காரண� எ��க ப�
அ�யாக மாற எ��த ப�, அ�யாக மா�ற
ெகா��த ப�
மைழயாக மாற எ��த ப�, மைழயா மா�ற
ெகா��த ப�
�ள� +, ைமன� –
கா�த��� வட ��வ�, ெத� ��வ�
எ�த வைக�� ப�க�, ���க ப��றேதா அ�த
வைக�� ����, அ���� அ�ல� ந�
�ைலைம
�வ�க� இ�லாதத���, ��� இ�லாதத���
ஒ� �வ�க��, ���� இ���ற�?

��க� உலைக ���ய� எ�ப�?
��ைளயா� உல�� ஆ�வ�ைத ���னாரா?
��க� உலைக ஆ�வ��� ���னாரா?
��ைளயா� எ�ண��� ���னாரா?
��க� ெசய�� ���னாரா?
தா�, த�ைதய� property
க�ைவ
அ�வாக ம��� வைர
அ� ���கைள க���
நம�� ேநா� வ�� ����
வாசைன �ைக�ைல�� (பா�பரா�) உ��
ப�மள ைதல�� உ��
எைத எ�ப�யாக ந�ைம ப��தலா�.
�ைவ�காக சா������ேடா�,
அைத உைழ�பாக �ைவ�க��ைல எ�றா�
அத� �ரேயாஜன� எ�ன?

�யாபார� ஏ�?
உல�� ேபர� ேபச�ப�� பார�,
�யா������� வா���கான
நடவ��ைகக�� �யாபார�.
இ� ம�த�க���ைடேய உண�, உைட,
உைற�ட� ப�வ��தைன ெச�ய�ப��ற�.
உட��ெக�� உண�, உைட, உைற�ட��,
மன��� க��, ம���� ேபா�றைவக��கான
உண�, உைட, உைற�ட��
பண�, �ண� ேபா�றவ�றா� ப�மா�ற�
ெச�ய�ப��ற�.
இ�த �யாபார� பலக�ட ���� ேபர�
�க��தா� எ�ன?
ெந���� பா��ற த�� ������
பா��றேத
ெந� அ��யாக ைக�� �ைட�பத�� ���
��� ேவ�டா�, தா�ய�ைத உத�

எ��த�ட� பத��, பத�� ேவ�டா�, உ�
ேவ�டா� எ��ேறா�,
ஆனா� இைவக� ஆ�, மா� �ரா�க���
��யாக��, இைவகளா� நம��
எ�ைணயாக��, பாலாக��, எ�வாக��,
�வாசமாக��, ம��தாக�� பய�ப��றேத
�.�.ம, �.ெப.வ எ�� கண��� �க� ��ய
ெபா�மட��, �க ெப�ய ெபா� வ���
எ�� நாைல�� எ�கைள எ����ெகா��
கார�கைள��, எ�ப� வ��ப�, எ�த
மட��� அட��� எ�� இ��வைர பா��ப�
ேபா�.
நா� பலனைட�தா� எ�ன?
ம������ய த�� ேதா�ட� ��� அவ�க�
�����வ� ேபா� நா�, �, நா�
இைண�தா� உலக� ந� ைக�� – ம����
ந� ைப�� அ� ��ட�கைள வ���
ம����ைய ெப��க.

பண�, �ண� ப�மாற�ப��
தன���, �ற����, உலக�����
உ�� உ�ள நா� வைர எ��
எ����ெகா��
லாப�����, ந�ட�����, இ�ப�����,
��ப�����
�.�.ம, �.ெப.வ எ�� கண���� ந�ல
பண�����, ந�ல �ண�����
ப�க��ேபா�, ப����ேபா�.
இ�த பண, �ண ப�மா�ற கண�� �யாபார�
நைடெப�� அ�த ேநர���� ம��� அ��.
அ� ஒ�ேறா� ஒ�� ���
�ைண�க�ப���ள�. வா��� இ�� க�ட
ேபர� வைர. �.�.ம, �.ெப.வ கண���வ�
ேபால
கவ��ேபா�.
கால��னா� ெச�த ந�� ��ெத���
ஞால��� மாண� ெப��.
த� ஒ� ம�த��� உண� இ�ைலெய��

இ�த ஜக��ைன அ����ேவா�.
உண� அ� வ��� ப��ேகா, அ�ேவா
ப��ேகா
ஜக��� உ�ள ந� உண�� அைடயாத க�
உண�ேவா, அ�யாைம உண�ேவா இைவகைள
மா��� அ�ைவ ெகா�� வ�ேவா�
ஜக����
அ��பைட�� ���ய��வ�. ஒ� ச�ர அ�
�ல�ைத வா�கவா?
�ைலைமைய தா�� ஒ�ெவா� அ�யாக
��ேனறவா? நலமான���
��தைன ப���
� நட�பைத காண
எ� க��� கவன�
ஏ� நட��ற�?
உ� ��மண ஊ�வல�
��� ��டதா?
��� ��ட

எ� க���
கவனமா?
ஓ��ெகா������ �ைன�கேள
���தாேத ��மண
ஊ�வல�ைத
���ப ���ப �ைன�ப��
வல� வ�ேம ஊ�வல�.
ஓ��ற கவைலைய ���த ���மா?
ச�ேதாஷ கவனமா� ஓ� �ைளயா�
கவைல அைண�� அைண�� ேபா��
ேபாைத�� அ�ைமயானவ�க�
கவைலைய எ�ப� �����றா�க�?
���� பாைதைய ச� ெச�தா�
கவைல��
இ�ெனா� கவைல
அக�படா�
ஆ�
��ேபாைதைய ��� �ள.

��ைள ��ளா� எ� எ�பத���
வ��ைற�� வ��ைறயா? ப�ல�
அ�ைவ ெச�ய வா���க� அ�க�. ஆனா�
அைத ���� உ�வா�க
வா����லாததா� எ�வள� கவன�?
வ��ைறயான �வரவாத��� –
பா�கா�பான ��ர பா�காவல�ட� ப�ல�
இ��கலாமா?
எ�ேலா�� வ��ைற��, வ��ைறைய
ப�ல�யாக எ��கலாமா?
வ��ைற�� வ��ைற எ�வள� ஆப�தான�?
வ��ைற எ�வைக�� ஆப�� எ��
அ�யாைம�� �ழ�ைதகளாக இ��பவ����
அைத�ெச�ய வ��கா�டலாமா?
அத�காக வ��ைற பரவா��ைலயா?
��ைள ��ளா� எ����ெபா�� எ�வள�

கவன�?
ஒ� �� ���ய� ம�ெறா� �� வ� ���
இதய�
இதய� ���� ���� ப���,
ேமலா�ைம�� ேபா�
அ��� ப� ம��� ேமலா�ைம�� �ள�,
அகல�, உயர�, ஆழ� எ�ன?
���� ��வைட�� �ரான இய�க����
அ��� அள�க� எ�ன?
ந�ன ம���வ� மா�� இ�தய�
ெபா����றேத
‘ஈ’ என இர�த� இ��த��; அத� எ��
‘ஈேய�’ எ�ற� அத��� இ��த��
‘ெகா�’ என�ெகா��த� உய��த��; அத�
எ��
‘ெகா�ேள�’ எ�ற� அத��� உய��த��;

இ�தைல ெகா�� எ��� ேபா�
ஈ என இர�த� அ�ல� ஈேய� எ�ற�
இத�� ந�ல ��� எ�ப� எ��ப�
ெகா� என�ெகா��த� அ�ல� ெகா�ேள�
எ�ற� இத�� ந�ல ��� எ�ப� எ��ப�
உலக� த�ெனா�வைன ம��� சா��த�
அ�ல
தன���, உல���� அ��க��கா� அ����
ப�மா�ற� ெதாடர ேவ���.
ேக�ப� இ�வா? ேக�டா� தராம� இ��ப�
இ�வா?
எ� அ�க இ��? அ�ல� �ைற�த இ��?
ெகா��ப� உய��ததா? ேவ�டா� எ�ப�
உய��ததா?
எ� அ�க உய��? அ�ல� �ைற�த உய��?
ேக�க, ேக�க தைட��� ெகா��தா�
ஒ� �ைல�� ெகா��ப� தைடப�ேம அ�ல�

உைழ��� வ� அ�க��� உைழ��� உ��
��றா� எ�னாவ�?
த��ைடயைத தராமேல இ��தா� ேசா��
ம���ழ���ேம
ேக�ப��, ெகா��ப�� தன�� ம���
எ�தா� இ��தா� �ரான �ைல அ�ய
��யா�
அைனவ���� எ�ைமயான �ைலைய க��க
ேவ���.
ஒ�வ� �ற�ைப இ�ெனா�வ� எ����
ெச��றா�.
இ�ெனா�வ� எ���� ெச�வத�� ஒ�வ�
இற��றா�.
ேவெறா�வ� எ���� ெச�ல அ�த
இ�ெனா�வ� இற��றா�.
அ�த இ�ெனா�வ� �ற�ைப ேவெறா�வ�

எ���� ெச��றா�.
ெகா��த�, வா�க� �ரான �ைல��
இ�பத�� ஏ�ப ����, ��ய�� ெதாட��
ப�மா�ற����.
�� �ைரய�ைத க��� ேதைவ��,
�க��� �ராக இ��க ேவ���. அ��
ேபா��த�ைம �ைற�� உ�ைம அ�ய��.
த��ைடயைத த�வ�� அ�ல�
�ற�ைடயைத ெப�வ�� எ�பத�� தா�
இற�பேத ேம� எ�� எைடேபா�ேவா��
உ��.
மா�� இ�தய� ம��� ஹா�� அ�டா�
கவன� ெகா�ேவா�.
உலக மன �ைலகைள �ரா��ேவா�.
ேபா��த�ைமைய �ரா��வ�தா�
இல��ய�.
இதய� – 2

ஈைக�� ெகா��த��, ெப�த�� ஒ� தைல
காதைல ேபா� ேவ�டாேம.
பயனாள� த�ெனா�வனாக ம���
ேவ�டா�.
ேசா�ேப���, ஊதா��� தா� ஒ�வ� பய�
ெப���றன�.
உலக��ேல�� �ைமைய �����றன�.
ேசா�ேப� உைழ�ைப ெகா��பானா? ஊதா�
ந�ைமயாக ெசலவ��பானா?
சமாதான ப�மா�ற� நட�தா� ெகா��பவ��,
ெப�பவ�� பய� ெப�வ�.
இ�வ���� ப�மா�ற� நைடெப�வதா�
இ�ேவா, உய�ேவா இ�ைல. ��ைவ இ�ைல
அ�ெகௗ�� tally ஓேக. (‘ஈ’ என ……., ‘ெகா�’
என ….) ேசா�ேப�, ஊதா�ைய ேபா� ஒ�
தைல அ�ல.
உத� எ�ப� ேசா�ேப�, ஊதா�
ேபா�ேறா��� ேவ��� அ� பா����

ெவ�ள ெப��கா� அ�ல பாசன� த��
எ�ைல �ைலயா� மா�ற� ெவ�ல
இதய� ���� ��வைத ேபா�
ெகா��ப�, வா��வ� எ�ப�
ெகா��க�தா� ��வைட�த� �ைற��.
வா�க�தா� �ைற�த� ��வைடய �ர��
இ�த �க�� ெதாட���யாக.
த�கா�க ப��� ��� ேவ���. ந�
���ேகாலா� �� ���க
க���ெகா�ள�� ெதாட�� ப� ஆற.
(�ைன ெகா��பைத �ட, �� ���க க��
தா��க�)
ெத�ைன
ெத�ைன ��� பாைள
எ�லா� கா���றதா?
உ���� ���றேத
�ல ��க�

ேத�க�யா�
அ�லாம�
ந�ேலா� நா��
�ர��� ஆதர��
ந��ைல மா�ட�
ெக�வத� உ����
��க�யா� �ல�
இ�த� �ேயா�
���� �ைதயேவ
ஆனேர
ந�ேலா� ��ேணாராக
�ேயா� ந�ேலா���
எ�வாகேவ �ைதய
�ற�� �ழா அம��கள�
அம��களமா� �� �ழா ேவ�டாமா?
�ய எ�ைல�����
���ப

இ�த� �� �ழா���
கல���ெகா��� �ற�பாள�க�
ெப�க���
அரணா� இ��க
அற� மைன��
�����ேபா�
�� �ழா���
��ெவ��பதனா�
�யாக உ�ர�க�
தானமா� ஆன�
ெவ�� ம����
�தான����
மத ந��ண�க�
எ�மத�� ச�மத� எ��� மத ந��ண�க�
எ��� ெசா��ேறாேம
நைட�ைற�� இ� சா��யமா?
ஒ� மத� இைத ெச�ய�� எ���,

இ�ெனா� மத� ெச� எ�றைத ெச�யாேத
எ���
ெசா�னா� எைத ெச�வ�
எ�மத�� எ�ப� ச�மதமா��
மத ந��ண�க� எ�ப�?
எ�ப� ச�ம��ப�?
ஒ� மத� ெசா���, ெச� எ��
ெசா����பைத ெச�வத�� ஒ� காைல
எ��� ைவ�கலா� எ�றா�
ெச�யாேத எ�� ம�ெறா� மத�
ெசா����பத�� காைல எ���
ைவ�க��டாேத எ�ன ெச�வ�
மத�ச�ைட�� ம�த�கைள ெவ��வ��,
���வ��, ��வ�� ேவ�டா�.
மத��� உ�ள க����கேளா� ச�ைட
ேபா��க�
எ�ண��� ச�ைட ேபா�� ெச�ைக��
சமரச� ஆகலாேம

உ�ப�� ெச�வ� ந�ல� தா�. ஆனா�
எ�ெபா�� �ைம?
ேதைவ�க�கமாக உண� உ�ப�� ெச�தா�
அ� ேச��க ��யாதப�ச��� �ைம
வள��ற�
ேதைவ�� �ைறவாக உ�ப�� ெச�தா�
ம�க� ெதாைக �ைற���
க���ப��த��ைல எ�ற �ைம உ�வா�ற�
இர���� மா��வ� க�� ந�ைம
ெப��ேறா� அ�ல� �ைமைய
அ�ப���ேறா�.
ஆகேவ ஒ� மத� ெசா�வைத ெச�ேவா� அ�
�ைம எ�றா� அ�ப��ேபா�.
இ�ெனா� மத� ெசா�வைத
ெச�யாம���ேபா� அ� ந�ைம எ�றா�
அ�ப��ேபா�.
ஆனா� இர����� அ�ைமயாக ேவ�டா�,
�த��ரமா� இ��ேபா�.

ப��� �ட�� சாகேவ��ய �ழ� வ�தா��
அைத�� ஏ���ெகா��� மனம��ைவ
����டாம� மனபல�ைத
வள����ெகா�ேவா�.
��ப��� ப� ���ய சா��ய�
����யா� ெச�ைக�� மத ச�ைடேபா��
எ�ண��� சமரச� ஆவதா� உ�ள மத
ந��ண�க��, எ�மத�� ச�மத�� எ�ப�?
ஒ��ைம மன�� இ���றதா?
ேவ��ைம மத��� இ���றேத
ேசா�ப� ஒ� ஊைமேய
ேத�ப� ஒ� கவைலேய
�த��ர� ேவ���
எ� �த��ர�?
��ச� ���க� இ�லாம�
எ�லாவ���� ��தைல
மத��� ��ச� ���க�

சா��� ��ச� ���க�
இன��� ��ச� ���க�
ேதச�க���ைடேய
��ச� ���க�
���ப�க����
��ச� ���க�
எ�லாவ�������
�த��ர� �ைட�க
ேபாரா�ட�
அ��ய ஆ��க�ைத ���ய கா��
க��ய ம�ைய ஆ��னா�
��தைல�� சா��
அ�த க��ய ம�
இற��ம�, ஏ��ம�
���ம�, அைம�
��ம�, �ைறம�
இவ��� அ��ய ம� ேவ�டா�
ந��ைடேய �யமா� ������

�த��ர� இ�ைலயா?
மத����� சா�, இன ேவ�பா�
இன, சா���� ஏைழ, பண�கார�
பாமர�, ப��ேதா� ேவ�பா�
அவரவ� ெசா�த மத� எ�ன சா��த�?
எ�� �ர��ேயாக� இ���ற�?
�றைமைய பா��க�
அ�த�த மத�����ேள ேவ�பா�க�
(சா�, இன, அ�� …..)
மத�க�� �வ�க� ���ைனயா?
ேவ�ப�ட மத�க� எ�றா� ���ைனேய!
ேவ��ைம�� ேத��ைம�ட� ஒ��ைம.
ேபாரா�ேவா�.
நா� என�� எ�ன ெச�த� எ�பதா?
நா���� � எ�ன ெச�தா� எ�பதா?
எ�லா மத��ன�� ஒ� ம� ேநரேமா, ஒ�

மாத காலேமா இைறவ�ட�
ேவ���ெகா���க�
ெப�ேரா� �ைல, �ச� �ைல �ைறய��,
பண� ��க� மாற��, �பா� ம��� உயர��
எ��
அர�ய� தைலவ�கைள �ம���பதா� மா�மா?
இைறவ� எ�ன ெச���ெகா�����றா�,
அவ��� இ�� அ�கைற இ�ைலயா?
இைறவனாேலேய ��ய��ைல எ�றா�
அர�ய� தைலவ�கைள �ைறெசா�வதா�
எ�ன பய�?
ந��ைடய வா��ய����, இைறவ����
ச�ப�த� இ�ைலயா?
நம�� �ர�சைனக� இ��ப� நம�� ந�ல�
எ�� �����டாறா?
ஏமா�றாத ம�த� ந��ட��� யாேர��
உ�டா?
அர�ய� தைலவ�க�ட� ஒ��� இ�ைல,

ந��ட� ம��� ஒ��� இ���றதா?
இைறவ� ந�ைம ெம��ெகா��ற அள���
எ�ன ெச��ேறா� நம�� �ர�சைனகைள
இைறவ� ���� ைவ�க
�பா� ம��� உயர ேஜா�ட�க� ெசா���
ப�கார� எ�ன? �ரா��தைன எ�ன?
இய�ைக �ர���� ஊைம ��க�
பல க���பா�க�� ��ட�களா�
இ�வைர கா�க�, �ைள �ல�க�
அ��க�ப�� நக�க�, நகர�க�, மாநகர�க�
����ப��த�ப�டன இ��ைல மா��ற�.
ெகா�ச, ெகா�சமாக ேதைவைய க����
ெகா�� நக�க�, நகர�க�, மாநகர�க� வன
கா�களா�க�ப���றன. ந�ல மைழ�காக��,
ந�ல �வாச உண��காக��
ெசய�ப��த�ப�� ��ட��� ஒ� க�டமாக
எ���

ந� நல��காக இ�த மாத���
இர�� நக�க�, ஐ�� நகர�க�, ஒ�
மாநகர�
ஆ�யைவக�� ம�க� ெந��க ஆ��ரம��
இ�லாம�
இ�ப�� ��வ�மாக ��தாக மர�க��கைள
ந�� கா�க� வள����� ���ய��வ�
ெகா��க�ப��ற� எ���
ேம�� ஒ� நகர� ந� ேதைவ�கான
கா�த�க� தயா����காக மர�க� நட�ப��
கா�க� பய�ப��த�ப�� எ���
இர�� ேத�ைல ேதா�ட�க�, பல ஏ�க�
தா�ய �ல�க� எ��கால��� மர�க�
வள����காக ஒ��க�ப�� ந� பய��காக
ேபா�மான அள�� பய�ப��த�ப�� எ���
ம�க� ��மா���றா�க� எ�ற ெச��க�
நா�த�க�� வ��றதா?
ம�த��, இய�ைக வள�க�� பய�பட எ�த
��த��� இ����றன எ�� கண���� ந�

��ட�கைள ��� ெசய�ப�ேவா�.
ேதைவைய க���� ெகா�� ��தாக ேவ��
�ரக�க�� நா� ��ேய�� வைர
ெப�க��டாதைவகைள த�கா�கமாக
����ைவ�ேபா�
உைழ��
ஏைழக� இ� உைழ�க ேவ�டா�,
இலவசமாக அ��யாவ�ய ெபா��க� அரசா�
வழ�க�ப�� எ�றா�
ஏைழக� ெபா�� எ��றா�களா?
எ�னெவ�� ேக����களா?
நா�க� அ��யாவ�ய ெபா��கைள ெபற
உ�ைமயாக அத�ெக�� உைழ�க
ேவ��யைத, அரேச உைழ��மா?
வ� யா��� ெத�ய��?
வ�மான வ� அர��� க��� ம�க�, தா�க�
அ�கமாக ச�பா�����பா�க� அத�காக

க�னமா� உைழ�� கைள����பா�க�
வ�ைய ெப�ற அர� இ�ம�க��� ஆ�தலான
��ட�கைள ���வா�களா?
உைழ�ைப �ைற�க�தா� இய��ர�க� வ��
��டேத,
இ��� ம�க� ���யமாக அ�ய
ேவ��ய�தா� எ�ன?
���க�
��ய நக�க�, நகர�க�, மாநகர�க�
��வா�க� த�கால��� அ�க����றனேவ
நக�க�, நகர�க�, மாநகர�களா�
அ��க�ப�� கட�த 20 ஆ��களாக �க��
ஒ��க�ப�� மர�க��� �யாயமாக �ைட�க
ேவ��ய மர�க�� ���க� அ�ல� தாயக�
���ப �ைட��மா?
மர�க��கான கா�க�� எ�ைலக��
ெதாட��� பத�ட� �ல��ற�, எ�ைல ��ய
பய�கரவாத� ெதாட�வ�� அ�பா�

மர�க��� ப�ெகாைலக� �க�வ��
ெதாட��ற�.
ேபாரா�ட�
�தலா�தா� ெதா�லா�ைய ேவைல��
அம�������றாரா?
ெதா�லா�க� ம�வாக �ைட���வைர
�தலா�தா� த� ���ப����
ெதா�லா�ைய ேவைல�� அம��தலா�
�தலா�க� ம�வாக �ைட�தா�
ெதா�லா�தா� �தலா�ைய
அம����ெகா�வா�.
�பா�� ம��� உயரேவ��� எ��ேறாேம
அைதேபா�
ெதா�லா��� ம��� உயரேவ��� எ��
ேபாரா��ேறாமா?
இ�� �தலா�ேயா, ெதா�லா�ேயா த�கைள
த�ெப�ைம ெகா�வ�� எ�ன ெப�தாக

ேதா���ற�?
யா� ப�க� கா�� ���?
��மா ேவ�டாமா
ந� எ�ண�கைள தைட ெச�ய���மா?
உட���� உ�ள ேதைவ��லாதைத
அக�றேவ��� அ�ல� உட����
ேதைவயானைத ���த ேவ��� எ�ற
ம���வ� ப����தா� அைத ெச�வ��
ச�ம����ெபா�� உடைல ���க
ேவ�����தா� அைததாேன ெச�ய ����.
எ�ண�கைள ெவ��ப���� க��யாக
வா��ைதக�, வைர பட�க� இ��ப�ேபால
எ�ண�க�� உ�ேள இ���� ந�ல�,
ெக�ட� ேபா�ற க�பைனகைள ந�
நல���� பயன���� �த��� கா��களாக
��மா இ��கலாேம
ெந��� எ�றா� ��டா���.

எ�ண�க�� உ�ேள����� கன�கைள
எ�ப� அ����ெகா�வ�?
ம�த உண��க��� பயன���� �த���
��மா இ��பைத ச�ம��கலாேம.
கள�� க�� மற
கன� உலக க�� எ�� ��மாைவ ஏ�
எ����ெகா�ள��டா�
நா� ெச�ைக�� மற�க ேவ��ய ம��� �ய
ெசய�கைள மற�ேபா�. (கள�� க�� மற)
உலைக உ�வா��ய இைறவ� ��மா
உ�வாக ஏ� ச�ம��தா�?
�� வா��ைக�� இர��, ��� மரண�,
இர��, ��� உ���� எ�ெற�லா�
நட�கேவ��� எ�� நா� ����வைத
ம��� ஏ� இைறவ� தைட ெச�தா�.
எ�த ேநர���, எைத அ�ம��கலா� எ��

ந�ைம கல���ெகா�� ��ட� ���யவ�
இைறவ� தாேன.
ெவ�க�
இ�� எ�ன ெசா�ற�� ெவ�க� இ���ற�.
எ�னேமா ெசய�� நா� ச� ெச�வ� ேபால.
இ�மா�� எ�லா� நட�� ெகா�� இைறவ�
இைத ெச�ய��ைல, அைத ெச�ய��ைல
எ�றா� எ�ன அ��த�?
ேம���� பாசன���� பய�ப�� வைக��
ப�தா�ர� கன அ� த��� வ��
ெகா�����றைத ெச��க� ெசா��ற�.
த�� நா�� ம�த�க�� ப�தா�ர� கன அ�
��� அ�வ�ேபா� ெவ�ேய� �காதார�ைத
ெக���� வைக�� ெவ�வ��
ெகா�����ற�.
�காதாரமா� மா���ெகா�ள ந�மா�
��யாதா? எ�ன வள���, ஒ��க� இ�லாத

ப�பா�.
��� ஒ� ப�க�, மல� ஒ� ப�க�, ��ைப
எ��� ஒ�ப�க�, ம�ைண ேபா�� �ைத�க
��யாதவ� நாைய சாக அ��� ேரா�ல
ேபா�ற� ஒ� ப�க�.
ந� ம�ப�க� எ�ப� இ����?
ம��பத��
�ைற�
ம�த இனெப��க �ல���க�� தகாத
ேச��ைகயா� அ�க� �ற�க காரணமா?
இ�த பா����லாம� ம�த இன� உ�வாக
��ஞான� எ�ன ���ற�?
அ�களாக �ற�த� ம��ேம �ைற. இவ�க�
�ணேமா ச�க���� ந�ைம பய���
எ�றா� இவ�க� இைறவ�� வா��க�.
ஒ��த� ெபறாத பா�ய� ெதா�தரவாள�க�,

��ட�க�, இர�க��லாதவ�க�, ல�ச
����ேயா� ேபா�ற �ண� ெக�டவ�கைள
எ�ன ெச�வ�?
தகாத �ண��ள �ல���க��
ேச��ைகயா� �ய �ண�கைள �ற�����
இவ�க�� ஒ�வைக�� அ�கேள?
இ�தவைக அ�க� ச�க�ைத �ர��பவ�க�?
இ�த பா����லாம� ம�த �ண� உ�வாக
ெம�ஞான� எ�ன ���ற�?
ந�ைமைய நா� ெவ��� ெபா��� த��த
ப�கார� ெச��� இவ�கைள�� இைற அர��
ேச����ெகா�ேவா
இ� அ�ல ேவற
ந��� �ல� க�ப��காதவ� யா�?
தன���யவைர யாேர�� க�ப��தா� �க
ெகா�ைமயா?
இ��� ஒ�வைக க�ப���தா�

��த�ைத பலா�கார� ப��
அ��தமா��வ�தா�
உ�ள����, ெவ����
யா� இவ� ஏேதா ஒ���� ஏேதா ஒ�ைற
���� ேபா�ேட
ெசா��றாேன எ����களா?
அேதா பா�யா இ�தா� யா க�ப��� இவன
தா� ����� ��� த�� ���ல மா�ட��
எ�� நைட�ைற க�ப��ைப ெசா��ேறாேம
ஐ��த�கைள பலா�கார� ப�� ��னா,
��னாமா���ேறாேம இ��� ஒ� வைக
க�ப���தாேன. இ� ஒ��� அ�வள�
ெப�� இ�ல எ��றதா?
க�ப��தைதேய மா�� மண� பர��
வா���கா��னா� எ�ன?
நைட�ைற�� ெசா�ல�ப�� க�ப��ைப
ஆத��தா� ��கமான ���ப�களா� வா��
வா��ைகைய �ட ேவ��ய�தா�.

ஆனா� இ�த வைக க�ப��ைப ஆத��தா�
�� உலைகேய ���ர� �ட ேவ��ய�தா�.
அ�த க�ப����� �����, ��� த��
க�ைமயாக த���� பய�ைத வரவைழ��
இ���ற�கைள �ைற�க பா���ேறாேம.
ந�ல மைழ���, ெவ�பமயமதா� இ�லாத
��������, ெச������, ��கமான
வா��ைக ப������ ேக��ைழ����
இ�தவைக பலா�கார க�ப��ைப �ைற�க
எ�தவைக�� ெசா�� ����வ�.
அ��பதா? ���வதா? ெந��பா� ��வதா?
க�ைமயா� �ம���பதா? இ�த ��றெம�லா�
அ�வ��� இ�ல, ஆனா இ�த ��ற�ைத
ெச�தா� அ�வ��பான ேநா� வ��
எ�க, உ�கைளேய ேக��பா��க,
ந�லப�யா நட�தா யாேர�� �ல� ேக�க
ேபாறா�களா?
ந�லத��தாேன ெசா��றா�க�. �க, �க

தய� ெச�� ந�லத�கான �ய���� ��
ெசய�ப�ேவா�.
�ைற இ�லாத ம�த� இ�ைல. �ைறைய
ெசா�னா� அத�� எ���பா� இ�லாம�
நா�� நல� ெப�ேவாேம எ�� அ�த
ம�����கா� ஏ��ேவா�. ெசய�ப�ேவா�.
எ�வள� அெசௗக�ய�க�, எ�வள�
ேநா�க�, எ�வள� அ��த�க�, எ�வள�
வற�� – இ�தவைக க�ப��� ேவ�டாேம
�காதாரமா� வா�வ� எ�றா� ெப��
�ைமயா� இ���றதா?
பா��க� ஒ��க� இ�லாத இய��ர
வா��ைக
25 வய�வைர ப��� – க���பா�
இய�ைக ஒ��ைக கவ��காதவ� எ�பத��
எ�வ�� ேப�
50 வய��� ேம� ஓ��- க���பா�

இய�ைக ஒ��ைக கவ��காதவ� எ�பத��
எ�வ�� ேப�
இய��ர�களா� எ�வள� ேப� ேவைலக�
�ைற�க�ப���றன. அ�வள� ச�பா��ய��
��ன ம���தா�.
26 வய� �த� பல ��ன�, ேம�ப��� –
க���பா� இய�ைக ஒ��ைக கவ��காதவ�
எ�பத�� எ�வ�� ேப�
�� அ�ைமக�, ம� அ�ைமக�, உ�லாச
அ�ைமக�, �� வள���க� – க���பா�
இய�ைக ஒ��ைக கவ��காதவ� எ�பத��
எ�வ�� ேப�
ஒ���ப���வ� எ�றா� ேநர� �ைட�க
��ைல, அைத ெசா�னாேல க���, ���தர�
எ�ற தவறான ம����. இைத ஆரா��தா�
ந�ட�.
ஆ�த�ைத ைவ���ெகா��தா� ேபா���
தயாராக��.

ப�கார�ைத ைவ���ெகா��தா� அ���
�ய��, ��ஞான வள��� எ�லா�.
எ�லா� ேவ��ய� தா� ெகா�ச�
�வைர�� பா��க� ெதாட��� ���ர�
எ�த. வ��� கா�ேபா� ச�யா?
தய� ெச�� �����ெகா���க�.
ம���க��. நா� யாவ�� இைறவ��
��ைளக�தா�.
�ப�சார�, க�ப��� எ�ெற�லா�
�னவ�ப�டேதா?
நா� எ�லா�� ந�லவ�க�தா�. ந��ட�
த����ள �ைமைய �ர��ேவா�.
எ��� ந�ைம ேபா� ����மா? எ�
ந�ைம�ேபா� அ��மா?
��ைர ந�ைம�ேபா� சைம��மா?
யாைன ந�ைமேபா� �மான� ஓ��மா?
ந��ைடய �ண�க� இ�த� �வரா�க�ட�
இ�ைல?

ந��ைடய ப��க� இ�ப� இ����றன
ஆகேவதா� க���� �ல�படாதா அ�ல�
�ல�ப�� இ�த� �ப�சார�, க�ப���.
இைவக� �ய இய�ைக�னா� இ�த
ஆ�ைக�� உ�ப����ேடா�.
இேதா ந�ல இய�ைக ந�ைம அைழ��ற�.
���� இைற�வ�� ��ைளக� ஆக?
நா� க��காக ஹா�ேமாைன மா��
பய�ப���� �ரா�ல� ேகா�ேபால �ய
இய�ைக�னா� நா� பய�ப��த� ப��
ெகா�����ேறா�.
ந�ல இய�ைக ந�ைம அைழ��ற�.
����ண�� அைட�� ெசய�ப�ேவா�. ந�ல
இைறவ�� ��ைளகளாக.
நா� ெக�டவ�க� அ�ல. ந� �ண�க��
ெக�டைவக� அக�ப�டா�தா� அ� �ய
இய�ைக�னா�
எ�த �ழ�ைத�� ந�ல �ழ�ைததா�

கா��வா�க� அ� ஆ�த பய�கர�க��
அ����த�களாக உ�ளனரா? அ� ஆ�த
ப��� நா� ெகா��காதவைர.
இ�த� கா��வா�க�ட� �ரதம��
�ழ�ைதைய ெகா��� வள��தா� அ��ழ�ைத
எ�வைக�� வள��.
�ழ�ைத எைத ப��றேதா அைத ெச��ற�.
அ����
இ�க����க� ��நா�ற�ைத ெவ���ற
வய�ன��� ம���.
�� வ��ற ��ைண க�� அத�
அ�வ��ைப க�� �க� ேகாணாம� ��த�
ெச�� �ண�ப���� ம���வ� ம��ேம
ேநாயா��� உப��ர� ெச�யாம� உத��ற
ந�� உ�ளவ�.
� எைத சா����ற எ�� ேகாப�ப��
ேக�பவ�க� உ��.

ந��� �ல� ஒ�வைகயான �ற� மல�ைத
சா���வ��, ��ைன அ���வ�� உ��.
(�வாச உணவா�) அ� அத�ல ேவற
���, �வாச உணைவ உ�ெகா��ற�.
மல�ைத��, ��ைன�� �வாச உணவாக
உ�ெகா�ளாதவ�க� �ல� உ�ளன�.
இத�� �ரதம��, �தலைம�ச�� �ட
���ல�கா� இ��பா�களா?
ந�� உணைவ ந�மண உணவாக மா�� �வாச
உணைவ எ����ெகா�ேவா�.
இ�� �ல� இய��ர மல, ஜல�ைத��
உ�ெகா��ேறாமா? ெதா��
சாைலகளா�.
ந�லவ�கேள
�ைம எ�றா� எ�னெவ�� ஆ���
க���ெகா����பவ�கேள வண�க�.

பல ஊடக�க� வ�யாக அ���
ெகா�����ேறா�.
நா� ந�லவ�க�. ஆனா� எ�தைகய
ந�லவ�க� எ�� நா� எ���� அ��த
�ய���� தயாரா�� ெகா�����ேறா�.
�ைம எ�தைகய� எ�� எைட�ேபா�� அைத
அ�ப����ெகா�����ேறா�.
இமா�ேனச� ப����
அ����ெகா��ேறா�. அத� ெகா�ைமைய
அ�ப����ெகா��� இ���ேறா�.
ைக�� எ��வ� வா��� எ�ட��ைல
எ�பா�க�.
நா� ��ைமயாக �ைம�� வ����
இ��தா� அத� ெவ�� உ��யா� இ����.
ஆனா� நா� க�ைமயாக எ���பத� �ல�
�ைம ந����ெகா��தா� இ���ற�.

�� ப���வ� பா�வத���தா�. இ�ெபா��
�ைம�� ைக ஓ�� இ��தா�� ந�ைம அ�
அ�ச�ப�வத� �ல� இ��� ந�ைமதா�
ெச�� ெகா�����ேறா�.
நா� எ�ப��� ந�லவ�களாக மா�ற�
ெப��தா� ெகா����ேபா� ெதாட���.
நா� இ�க�டான �ழலா� நா� உ�ப�
எ�லா� �ஷ�தா�.
�ஷ�ைத உ�� அைத ��ய��பத�கான
ம���கைள அ����ெகா�� �ைமைய
ேசா����ெகா�����ேறா�.
�ைர�� பல� ெப�� �ைமைய க�����
ைவ���ெகா�� நா� ந�ைம�னா� நா�
������ெகா�� ெதாட���
அரசாள�ேபா�ேறா�.
�ைம��� நா� இர�க� கா��வ�தா� ந�
பல�. �ைம ந�ைம எ�ச��பத����தா�
இ���ற�.

நா� �க�� �ைம�� இர�க� கா��வதா�
நா� அ�க� வைள���ெகா��க�ப��
ேவதைன அ�ப��� ெகா�����ேறா�.
நா� எ�த அள��� �ைம�� வைள��
ெகா��க ேவ��� எ�� ந� இர�க�ைத
அள���ெகா�����ேறா�.
�ைம��. ந�ைமைய�� balance ஆக இ��க
ேவ���. அ�லவா?
ஒ�ெவா� �ைமைய�� எ�த அள���
ெவ��யாக ���க ேவ��� எ��
ந�ைமைய ஆரா��� பய�ப����ேறா�.
�ைம��, எ�த அள��� ந�ைம இ���
ேவ��� எ�� எ�ச��� வ�கைள (வ�)
த�� நம�� இர�க� பாரா����ற�.
��த த�க� வ���ள ஆபரணமாக மாறா�.
த�க��, ெச��� ேபா�மான அள�� கல��
வ���ள ெஜா�, ெஜா���� ஆபரண�
ஆவ� ேபால. �ைம ந�ைம balance ஆக

பராம��க�பட
ெகா�, ஈ, ��, க��ன மர�க�, �ய மைழ
இைவக� நம�� எ��களா? இ�ைலேய?
அைவகளா� நா� நம�� எ�ேக ந�ைம
ஒ��� ெகா�����ற� எ��
ெவ��ப����ற�.
நா� ந�ைமைய��, �ைம�� க�� ஞான�
வள��க
எ�ப� இ��க ேவ��� எ�� சா��களாக
�ல��, எ�ப� இ��க��டா�, எ�ன
ெச�ய��டா� எ�� ெசா�ல சா��களாக
�ல�� அைம��றன�.
எ���கா��களாக �ப��, க�ப���, வ���,
ேபா��, ம���வ� எ�� எ�லா �ைற��
��காம� ெசய�ப�� ெகா�� க��
கா�க�ப�� ெகா�����ற�.
ெதாட��� அ��த��த தைல �ைற��
ந�ைம, �ைம பாட�க� ேவ�டாமா?

�ழ�ைத
அ��ற �ழ�ைததா� பா� �����.
வ���ட��, ம���வ�ட�� எைத��
மைற�க��டா�.
நாேய ந��ேயா� இ����ெபா�� நம�
இய�ைக��
எ�வள� ந��ேயா� இ��க ேவ���.
அத�� ெச�ய�ப�� இ��கைள எ�ப�
�����ெகா�வ�?
�ரதம�, �த�வைர இ���ப�����றனேர
�ரதம�, �த�வைர �ட ேதைவைய ெபா���
���ய�ப�� இய�ைகைய இ���ப���வ�
எ�வள�
அ�வ��பான�?
அ�� எைத�� ச����.
இ�� எ�ப� இ�லாத �ைறைய, �ைறயாக
ம����வ��.
இ���ற �ைறைய, �ைறயாக ம����வ��

ஆ��.
எ�வள� தவ� இ��தா�� அைத ச�
எ�ப��.
எ�வள� ச�யாக இ��தா�� அ� தவ�
எ�ப��.
இ�� எனலாமா?
�ரத�
இைறவ��� பைட�� ��� நா� �ரத�
இ��கலாமா?
உ���� ேமலான அைன�� வா��ைக
ஒ���� பராம����� நம�� ஏ� ேநர�
இ�ைல.
�த, �தமான அழ�ய �ல�ப��ைய மன�
உ�ெகா�ள ேவ���.
�த, �தமான அழ�ய ��கைள மன�
உ�ெகா�ள ேவ���.
�த, �தமான உணைவ உ�ெகா�ள ேவ���

�த, �தமான உைடைய மன� உ�ெகா�ள
ேவ���
பல�தமான பயண�கைள மன� உ�ெகா�ள
ேவ���
�த, �தமான ெதாைல ெதாட��
சாதன�கைள மன� உ�ெகா�ள ேவ���.
இ�ப� பல�தமான �ைறக� வள���
அைடவதா�?
நம� ஆேரா��ய சராச� வய� �ைற��
இ���� இ�கால��� இைவகைள
பராம��பேத ெப�� பாடாக இ����ெபா��
உ���� ேமலான அைன�� வா��ைக
ஒ���� பராம����� நம�� ஏ� ேநர�
இ�ைல.
க�ற� ைகயள� க�லாத� உலகள�
எ�பா�க�
�� �ைல உ�ள கட� ேவ��� எ��
ஆைச�ப�� அ�கடைல பா�ெக���
ைவ���ெகா�ள ���மா?

கட� ேபா�� அ�க������� பல�த
�ைறகைள மன� உ�ெகா�ள ேவ���
எ�� ந� பா�ெக��� அைத ���பைத
எ�ப� த���கலா�.
ஆகேவ மன� உ�ெகா�வ�� �ரத�
இ��ேபா�.
நா� அைனவ�� ஒ�மனதா�
அ��யாவ�யமனைத ம��� பய�ப��த
அைவகைள ம��� ���� ெச�ேவா�.
ந� ப�ேவ��ப�ட வள��� எ�ெபா�தாவா�
பய�ப���ேவா�.
ஆனா� அைத எ�ெபா�� ��ப�த�
�க��றேதா அ�ெபா�ெத�லா� ���ப
பய�ப����ெகா��� வைக�� அத�
�லாதார�ைத ப��ர�ப����ெகா�ேவா�.
(தைல��ைற)
இைத இைறவ��� (இைறவ� சா�பாக)
அ��ப��க பைட�ேபா�.
நம�� அவ�யமா� ேவ���ெபா��

�ரத�ைத �����ெகா�� மன�
உ�ெகா�ள���.
நா� மனதார தவ� ெச�ய��ைல. தவ�
எ�����? ���க.
இர�� வைக அ��, இர�� வைக
ெமாைப�, இர�� வைக உைட ம�ற
வைகக�
மாட��காக எ�� அ��கா��யமாக���
��பைன�க�ளாததா� எ�வள� வைகக�
கட� ேபால (அகல கா� ைவ�கா��க)
ேநர� இ�ைலயா?
ஒேர வ�ட��� ���, நா�� (�ைற)
ேபாக� தா�ய�கைள �ைளய�
ெச��ேறாேம?
���ய கால��� கா�க�க�, பழ�க�
�ைளய� ெச��ேறாேம? அ�கமாக பராம���
ேநர� ஒ��க�படாம�
அதனா� அ�க ேநர� �ைட��ற�. �ைட���

இ�த ேநர�� ப�றா��ைற ஏ�ப�� வைக��
�க, ேபாக�க��� ேநர� ஒ��க�ப�வதா�
�����ழ� ந�ைம�� பராம��க ேநர�
இ�ைலேய ஏ�?
அ��யாவ�யமான உண� ெபா��கைள
�ைள��க இ�ப� ��க�க� இ��தா�
த�ேபாைதய ேமாகமான ஏ�� �ைர�கா�
ப���, �சம�தனமான �க, ேபாக�கைள
அ�ப��க ேநர� �ைட��மா?
ஆ�. அ��யாவ�யமான உண� ெபா��கைள
பய�ப��த
அைத �ைள���� �ைல�ேக ேநர�
ப�றா��ைறயானா� எ�ன ெச�ய����.
�ைள ெபா��கைள �ைள��க பல
வ�ட�களானா� எ�ன ெச���க�. ஓ����
�ட ேநர� ப�றா��ைறயாக க�ைமயாக
உைழ���தா� உணைவ உ�ண ����
எ�றா� அத�� ச�ம���தாேன கால�ைத

க��க ேவ��� வாழ ேவ��� எ��
���ப� உ�ளவ�க�.
இ�க ேசா���ேக லா�ட� அ����
எ�பா�கேள?
ஆ� அ�தைகய �ழ� இ�ைலேய எ��
எ�ெபா��� ��ம�யான ந�ைம�� உத��
�����ழ� ந�ைம�� பராம��க ந�ைம
ஈ�ப���ேவா�.
த���பா� – �ைல உய��
ந�ெசய�க�� த���பா�டா� ந�ல மைழ,
ந�ல கா��, ந�ல உண� ���� �ைல
உய��.
�ைல உய�ைவ �ைற�க �க��லேர
�ய���றன�. உ��றவ��ேக �ல�
ெசா�த�. எ���றனேர இவ�க� ஒ�வைக
உய��த ம�தேநய ேகா��வர�க�.
ெசா�தமா �� அைம�தா� ஒ� ெகௗரவ�

எ�ப� ேபா�
��ற� ஒ��ைக ெசா�த� ெகா�டா� �ற�த
ெகௗரவ�.
இவ�க��ேக உலக�� ெசா�த�. இவ�கைள
ந��தா�
எவ�ேம.
த���ைல
நா� யாைர தவறா ெசா�வ�?
சா���� ��, உண� �ஷ�த�ைம.
�வா���� கா�� �ஷ�த�ைம, அ�ப����
உைற�ட�, உைட �ஷ�த�ைம,
�ஷம�தனமானவ�க�� வ��கா�ட�.
��, �� � இ���� �ழ�ைதைய ��மா
இ��க�ெசா�னா� இ���மா?
ந�ைம தவ�க�� ��, �� � இ����
�ைல�� ெகா�� ெச�வ� எ�?
பல�தமான �ைற�களா� நா� ��, ��க

ைவ��� தவ�கைள ெச��ேறாமா?
ம�
ம� நா�����, ������� ேக� எ�� அர�
அ����றேத
நா���� ேகடா� இ��தா�, அர� ேக�
எ�� அ��ேத
ம� பான�கைள தயா���றதா? அவ�ைற
��பைன
ெச��றதா? எ�ன க��ேரா� இ�லாத
அரசா�க�?
ம�ைவ அர� �த�� ���த ேவ��மா?
��ம�க� அ���வைத ���த ேவ��மா?
ம��னா� யா� யா��ேகா பய� இ���ற�
அைத ெசா���கேள�
ம��னா� நா���� வ�மான� எ���
அ�த வ�மான�தா� ெப�தாக
ேதா��வெத�றா�

நா���� ேக� எ�பைத எ�ப� �ன�வ�.
இ�த ம��னா� ம���வ��ைற
வ�மான����� ேக� இ�ைலயா?
ம� உ�ப�����, ��பைன���
ஆ�� வ�மான�ைத ந�������
ெதா�லாள����
ேக� இ�ைலயா?
ம� ேக� எ�� ெசா�� எ�ப�
ஊ��தமான�?
�ைலம��� ��க ம�த �ற�� எ�ப�
�ைளயாட�ப��ற�?
கவைல ஏ�?
ந�ல� எ�� ெசா��ற�� எ�வள�
ெக�ட� இ���ற� எ�� ஆரா�ேவா�.
ெக�ட� எ�� ெசா��ற�� எ�வள�
ந�ல� இ���ற� எ�� ஆரா�ேவா�.

சமய���� த��தா� ேபா�
பய�ப���ேவா�.
��ப�ைத ஆராயாம� ��டா� ��� எ��
��ப� தா���ெபா�� நா� �ைல �ைல��
��ேவா�.
இ�ப�ைத ஆராயாம� ��டா� ��� எ��
இ�ப� வ��ெபா�� நா� எ�வள� �ர�
இ�ப�ைத தவற��� இ���ேறா� எ��
சமா��க ெத�ய��ைலேய எ�� �ல�ப��.
கால�ைத �ேராஜன�ப���ேவா�.
ேவ�� �ரக�
ெகா��க�ப�ட ��ைய �ைத�� வ��ேறா�.
இ��� வா��� ஒ��கான வர�, ெசல�
இ�ைல.
ேவ�� �ரக��� ��ேய�வ� எ�றா�
அைத�� ெக��கவா?
இ��� வா��� வாழேவ��ய �ைறைய

�த�� ேத��� ெப�ேவா�.
ைவ��ட�, பரேலாக�, ���லக�
இைவக��� ெச�ல �ைழ� ேத�� உ�டா?
நம�� பாட���ட� ெகா��க�ப���ளதா?
த�� ேத�� உ�டா?
ெப���ப��தா��க
பகவா� � ���ண� எ�ன �ய�ைய
ெசா��றா�. இ�� உ��ைடய� நாைள
ேவெறா�வ�ைடயதா�ற�.
அ�ப�ெய�றா� ராம ெஜ�ம��, ����வ
ெஜ�ம��, இ�லா�ய ெஜ�ம��, ராம�
பால� இைவக� ஒ�கால��� இ��த�
இ�ெபா�� ேவ� �ைலயைடயாதா?
இத�� ஏ� வழ��? எைத ெகா��வ�தா�
அைத இழ�பத��
இத�� வழ�� எ�றா�
ஆ� இத��� வழ�� உ�டா? த�ேபாைதய

ச�ட�ப� � ராம�� த�ைத தசரத���
ஒ�மைன�தாேன இ��கேவ���.
அ�ப���ைலேய எ�� அ�கால தசரத���
த�ெபா�� வழ�� ெதாடர���மா?
(�வாகர�� ெபறாம� பல மைன�)
ஏ� இ�ெபா�� ெஜ�ம�� வழ��?
இ��யா, �னா,பா��தா� எ�ைல �ர�சைன?
ஒ�கால���� ��� இ��மத� இ�ைல,
���தவமத� இ�ைல, இ�லா�ய மத�
இ�ைல, ஜ�பா��, ைச�� எ��
இவ�க��� யா� ���� எ�ைலைய
����ெகா��தன�. ���� எ�ைலகைள
ஆ�ெப�ேறா�� ��ைளக���
ெகா�����டா� எ�ன? (நா� யா�) ஆ�
ெப�ேறா�� ெஜ�ம�� எ��?
அ�ெபா������ இ�ெபா��வைர
எ�ைல�ர�சைன.
ஏ� உலக�ேபாரா� அ�ெபா�� ப�வா��த�

இ�ெபா��வைர �ர�சைன உ�டா?
இற�தவ�க� வாதா��றா�களா? எ�ைல
�ர�சனைய ேபால
நா� இ�தைகய �ய� எ�பெத�லா�
நைட�ைற�� ஒ�� வர�மா?
ெப����, ேபாஜன ��ய�
பார� கால��� 30 ேகா� இ��ய�. இ��
100 ேகா� இ��ய�.
�ர�சைன எ�னெவ�றா� ந� ஆ��க
வள����� �����ழ� க����ெகா�
கா���ற�.
த�கால�ைத ஒ����ெபா�� பார� கால���
ம�க�� �ைற�, எ�ண�கைள
உ�ெகா�ட�� �ைற�.
த�கால��� ேபாஜன ��யனா�
உ�ெகா��� ெப�� ��ைய பா��ேபாமா?
�த�தமான அ��, ேகா�ைம, க��, ேக�வர�,
ேசாள�, ஓ��, கடைல, ப�டா�,

எ����ைட, உ���, ��, த�கா�,
க����கா�, ��ைட ேகா�, பாதா�, ����,
ப��� வைகக�, எ�ெண� வைகக�,
பழ�க�, இைற�� வைகக�, ��க� ேபா�ற
பல உண��கான எ�ண�கைள
உ�ெகா��ேறா�.
�த�தமான ெச���, வா��, ேமா�ர�,
ெச��, ெகா�� ேபா�ற ஆபரண�க�,
ச�ைட, ேப��, ��தா�, ப���டைவ, �த,
�தமான உ�ளாைடக�, �ைட ேபா�ற ெவ�
ேதா�ற ஆைச எ�ண�கைள
உ�ெகா��ேறா�.
�க ப�ட�, ��ய� ேசா��, �� ேசா��,
ச��, �னா��, �ைட�ப�, மா� ேபா�ற
ேதைவ எ�ண�கைள உ�ெகா��ேறா�.
சைமய� பா��ர�க�, ��க�, �ட�, அய�
பா��, ேப�, ���, �ைர�ட�, வா�� ���,
ஏ�, பா�, தைலயைண, �க� பா����
க�ணா�, ����, ைட�� ��, ெமாைச�

��, �ைர ��, ஊ��
��, �� �ள��, ைல� சா�ெஜ�, ேர�ேயா,
��, ெமாைப�, கா�, ைச���, ைப��,
���ெக�, ெட���, வா� பா�, பா�க�
பா�, பல�த �ைளயா�� ெபா��க�,
���, காேல�, �ேட�ய�, ம���வமைனக�,
ேபா�� �ேடஷ�க�, ேகா��, பல�த
��தக�க�, பாட�க�, ஆட�க�, ேப���க�,
ெஹ�கா�ட�க�, �மான�க�, பல�த
ர��க�, ஆ��ல��, ெஜரா��, ேலச�க�,
இர�த ெட��க�, பல�த உட� ெட��க�,
பல�த ம��� ெபா��க�, க�ப�க�, பல�த
மர�சாமா�க�, ச��க�, அழ� �ைலய�க�,
ஐ�� அ���, ��ற��� இ���ட�க�,
பல�த ெக�க�க�, ேபா�ெச��க�, வா�ட�
பா���க�, �� ����க�, இ���
சாமா�க�, ெவ�� பா��ர�க�, �ல�க�,
அன�, அ� �� �ைலய�க�, ேகா��க�,
ச���க�, ம��க�, க����ட�, ேல�டா�,
ப�� உர�க�, ��� ம���க�, ெகா�

ஒ��பா�க�, ெப�ேரா�, �ச�, ஐ����க�,
ேஹா�ட�க�, �� ேபா�ற ேதைவ��
எ�ண�கைள உ�ெகா��ேறா�.
இ�வள� ேதைவ�� எ�ண�கைள
உ�ெகா�வதா� நா� ெப����யான
ேபாஜன��ய� தாேன.
இைவக� எ�லா� ஒ� வள���தா�.
அ�கால��� ம�க�� �ைற�. இ� ேபா�ற
எ�ண�கைள உ�ெகா�ட�� �ைற�.
அ�ேபாைதய ைக, கா� ெகா�ட ம�த�
தா� இ�ெபா�� உ�ள ம�த��. அ�கால
ம�த� ச�பா��ய���� எ�வள� �ைறவான
எ�ண�கைள உ�ெகா�டா�.
இ�ெபா�� உ�ள �ைற�த பல� ெகா�ட
ம�த� ச�பா��ய���� எ�வள�
எ�ண�கைள உ�ெகா��ேறா�.
இ�ெபா�� எ�வள� ச�பா��தா��
ப�றா��ைறயா� இ���ற� ம�றவ�க�ட�

ச�ேதாசமா� ேபச ேநர��ைல.
எ�லாவ�ைற�� ஒ���ப��த ேநர��ைல.
அள��� ��னா� அ��த�� ந��, ந�
ெப����ைய பா��க�.
நா� ெப����யா� இ��பைத �����ழ�
நம�� க����ெகா� கா��வைத பா��தா�
அ��� ெகா�ளலாேம.
வள��� ேவ�டா� எ�� ெசா�ல��ைல,
ஆனா� ந� வள��� �தானமா� இ��க
ேவ���. ஒ���ப���� ேவைலைய��
ெச�யேவ���.
அ���� ைவ�க�ப�ட பதா��த���
ெகா��ைப ���த எ��றைத இ��தா�
ெகா��ற� ���� எ�பா�க�.
நா� எ�தள��� �ேவகமா� ெசய�ப��
இழ��கைள �ைற�� ம���� ெப�ேவா�.
கா�ைக, ��� வா��ைகைய பா��க�. நா�

பய��ேலேய வா��ைகைய ஓ��வ� ஏ�?
���ப�க���பா�
நா� இ�வ� நம�� ஒ�வ� எ�ற �ைற��
இ��ப� ���ப�க���பா� எ�� அர�
அ����� உ�ள� எ��
ைவ���ெகா�ேவா�.
அைனவ���� ேபா�ய அ��யாவ�ய வச�
�ைட�க ேவ��� எ�பத�காக�தா�
���ப�க���பா� எ�� ெசா�லலாமா?
ஆனா� ஒ�ெப�ேறா��� இர�� மக�க�.
அவ�க��� ஒ� மக�� அ��யாவ�ய
ேதைவைய சமா��பத���தா� வச� உ�ள�.
இ�வச�ைய ெந��க�யா� இர��
மக�க���� ப���� ெகா��க�ப��ற�.
இ�த �ைல, ஒ�வைகயான, ��ைள�கான
���ப�க��பா� அ�ல, வச� ேதைவ�கான
���ப� க���பா�.

இ�ெனா�ெப�ேறா���, �ழ�ைத வா��
இ�ைல. ஆனா� இவ�க��� ப�� ேப��
அ��யாவ�ய ேதைவைய, ப�����ெகா���
அள��� வச�.
இ�த �ைல, ஒ�வைகயான வச��கான,
���ப�க���பா� அ�ல. ம�க�
ெந��க�ைய �ைற��� ���ப க���பா�.
இ�த இ� ெப�ேறா�� எ�ப� ந�ைமைய
ப���� ெகா�ளலா�.
�த� �ைல, வச� �ைறவான மக�கைள
ெகா�ட ���ப�, ந�ல ெபாறாைம (இர�க�)
ெகா��, ��ைள இ�லாத ���ப��ன���,
த� மக�க� அவ�க���, மகைன�ேபா�
இ��� அ��, பாச� கா�டலா�.
இர�டா� �ைல, வச� ைவ��ெகா��
��ைள இ�லாத ���ப�, ந�ல ெபாறாைம
ெகா�� (இர�க�), வச��� �ைறவான,
மக�கைள ெகா�ட ���ப��ன���, த�

வச�ைய ெகா��� ந�ைம பாரா�டலா�
கைட ேத�கா�
கைட ேத�காைய எ��� வ� ��ைளயா���
உைட�ப� எ�� ெசா�ல�ப�வைத
ஆரா�ேவாமா.
கைட�ல கா� ெகா��� ேத�கா� வா�காம�
��ைளயா��� கைட�� இனமாக வ�த
ேத�காைய வா�� உைட�ப� ெப�ய
�சயமா?
இதனா� ��ைளயா��� ெச�ய ேவ��ய��
ந��ைடய ம�����க ப�� எ�ன?
எ�லாேம கட��ைடய�. இ��
கட��டயைத எ��� அவ��ேக ேஜாடைன
ப��வதா� ந��ைடய ம��� ��க ப��
எ�ன?
ந� காைச ேத�கா��காக கைட�� ெகா���,
எ��� வ� உ�ள ��ைளயா���

உைட�கலாேம.
��ைளயாைர ேவ�� ��ேபா��கான வ�,
��ைளயா��� ஏ�ப�� வ�. ஆகேவ
இவ�க��� ெகா��� உத�வ�
��ைளயாைர ம��ப� ஆ��. ஏென��
இவ�க� ��ைளயா�� �ர���க�. வ�
���ய�.
க�ைவ இய�ைகயாகேவ ம�� பய�ெபற
�ழ�க� உ�ளன. இ�த �ழ�க� �ரம�ப��
அ�ப� நட�ப�. ந� ப�காகேவ க�ைவ
ம�ைணேபா�� �� இ�த �ைனைய
�ரம��லாம� ெச�� பய� ெபறலா�. �ைன
����� ��ைளயா�� அ�ளா�.
இய�பாகேவ ந� இைறவ�� ��ைளக���
இைறவ� �ைண உ��. ஆனா�
இைறவனா� நம���ெகா��க�ப�ட அ��,
உைழ��, அ�� ேபா�றைவகைள நா�
ஒ�வைர ஒ�வ� �ரம�ைத �ைற�� ப����
ெகா�� நா� உ�வா�க�ப�ட பயைன

ெப�வ�தா�. ந��ைடய ப�� எ�ற ஒ��
ேவ�டாமா. �ைலயாக அ�ல. �ைலயாக
���� ந�ைம உ����� �ைலதா�
இைறவ�.
ப�த�க�� �ைற ேக��� இைறவைன,
�ைலயாக ��������� இைறவ��
��ைளகளா�ய நா� ஒ�வ�வ��ெகா�வ�
அ�� பாரா��வத� �ல� �ைலயாக
���த�ப�ட அவேர ந� உ�ள���
இைறவனாக உ�� ெப��றா�
வ�
நா� ஆேரா��யமாக இ�ைல எ�� எ�ப�
ெத����ெகா�ளலா�?
வ�, ெதா�தர�க�, அெசௗக�ய�க�,
அ�வ���க� இைவக�� �ல� நா�
ஆேரா��யமாக இ�ைல எ��
ெத����ெகா�ளலா�. இ�த அ���க�
நம�� ����ண�ைவ கா���ற�.

அ��தவ� வாய க��, வய��� அ���
�ைழ�க�மா?
அர� ம� அ�ைமகைள ைவ�� �ைழ��ற�?
ெகா�ைமைய ெபா���, ெபா����,
ெபா�ைமைய இழ��� அள����
இய�ைகைய ��� நா� �ைழ�க�மா?
அ� உத�வ� ேபா� அ�ண�, த��
உதவமா�டா�க�.
அ�பவ� எ�ப�� வ� உண���� ஒ�வைக
அ�க�தா�.
�வரவா�க�ட���� உ�ைமைய
வரவைழ�பத��� அ�க� தா�.
சா���கார�ட� ெதா��வைத �ட
ச�ைட�கார�டேம சரணைடயலா�.
இய�ைகைய ந�� பராம��பத�காக
ம�த�கைள இைறவ� வ� ெகா��
ேசா��தா� அைனவ�� இைறவைன எ��யாக
பா��கலா�.

நாமாகேவ ெசய�ைகயாக பா�கா�பான
�ைற�� வ�ைய உண��� ெபா��ைப
உண��� ந� ����ழைல��, ந� ச�க�ைத
ேப� கா�ேபா�. ����ண��களா�.
ேவ�, அ�� ����ெகா�வ�, �ரத� இ��ப�,
உ�ணா�ரத� ேநா��, உபவாச�,
ேதா���கரண�, இ��பத� காரண� எ�ன?
ப�� �ழ�ைத ப�வ��� அ��ப�
ேதைவ��ைல எ�றா�.
எ�ெபா�� அ� ேதைவ�ப��. ந�ல
வய��கார�க� த��
ெச�யாம���பத�காகவாவ� ேவ�டாமா?
பண�ைத ைவ���, �ைலவா� உய�ைவ
ைவ��� வ� உணர ���றதா?
வ�ைய ெகா�� வ�� ����ண�ைவ
வரேவ�� ���ெத�ேவா�. �ர�ைப
ைகயாடாதவ� த� மகைன பைக��றா�.
�ர�ைப ைகயா��றவ� த� மகைன

ஏ�கனேவ த����றா�. (தவ�
ெச�ய��டாத�காக ஏ�கனேவ ந�ல
�ைற�� த���க�ப����ட�. )
�ழ�ைத ந�� நட�பத�� �� �ேழ ��வ�
உ��. ைச��� ந�� ஓ��வத�� �� �ேழ
��வ� உ��.
இய�ைகைய, ம�த ச�தாய�ைத ஆேரா��ய
ந�வ��காக (வ��� கா�க) வ� உண��
உ��கைள வரேவ�ேபா�
ப� ஏ�?
ஏ� அ�கால������ இைறவ��� ப�
ெச��த�ப��ற�?
ஒ� மா�ற� �கழ ேவ��மானா�
அத�ெக�� �லவ�ைற இழ�கேவ���.
இ�த இழ�ைப�தா� ப� என காண�ப��
இைறவ��� ெச��த�ப�ட�.

இைறவ�ட��� நம�� ேவ��ய
மா�ற���� ேவ�� உக�த ப�ைய
ெச���வ� ந�ல�.
இ�கால��� ெச�ய��டா� எ�� ெசா���
�லவ�ைற ஒ�கால��� ெச�வ� தவறாக
காண�படா�.
ஏென�� அ�கால� எ�னெவ�ேற அைத
அ�யாத காலமாக இ��கலா�.
ஒ�ைற ெச�ய��டா� எ�� ெசா���
ஒ�ைற ந�� அ��� ���த �ற�தா�
எ�ெபா�� அைத ெச�யலா�, எ�ெபா��
அைத ெச�ய��டா� எ�� ��மா��கலா�.
த�ெபா�� இய�ைகைய இ�வா�
பராம��தா� நம��� இய�ைக��� ந�ல�
எ�றா�
இய�ைக பராம����� இைட�ராக இ����
�ல��� ம��� ந�ைமயாக இ��பைத
இழ��தா� ஆகேவ���.

ஆகேவ எ�ன இவ� இ�த ம�த��� உத�
ெச�ய��ைல. இவரா� என�� எ�வள�
ந�ட� எ�றா� இ�த வ�ைய
ெபா����ெகா�� மா�ற���� இட�
ெகா��தா� தா� அைன����� ஏ�ப��
ெப��பா�ைமயான ந�ைமைய
அ�ப��கலா�.
ஆகேவ ெப��பா�ைமயான ந�ைம�காக
�லவ�ைற இழ��� உக�த ப���
ஒ��ைழ�ேபா�.
ப� ந�ல�. வ�ைய எைட ேபா�ேவா�
ெப��பா�ைமயான ந�ைம�ெக�� வ�ைய
�ைற�பத�� ஈ�ப�ேவா�.
உதாரண����, ��ைட ஒ�� இைட�றாக
வள�� மர�க�ைற, �ேளடா� ெவ�����
எ�தான �ழைல, மர�க�� மரமாக வள���
������ ெந��க�யா� இ��பைத,
க�னமா� ேகாடா�யா� மர�ைத ெவ��
அக��� �ழ� உக�த ப�யா? (வ��ைற

அள��� ேவ�டா�)
�ய��
���ப�ட �வரவா��ட���� உ�ைமைய
எ�ப� வரவைழ�ப�.
அ��ைரகைள� ெசா��, அ�ல� ெகா��,
ெக�� ேப� உ�ைமைய வரவைழ�க
���மா?
பா�கா�பான �ைற�� அ����, உண�
ெகா���� உ�ைமைய ெசா���ற அள���
ெந��க� ெகா��� �கமா� உ�ைமைய
வரவைழ�பா�க�.
�க��லாம� ச�ப�த��லாத ேக��கைள
ேக�� அத�� ப�� ெசா�ல��ைல எ��
�வரவா�ைய ������வதா� பய� எ�ன?
நா� ெகா���� ெந��க�ைய
சமா��பைத�ட உ�ைமைய ெசா����வ�
எ�ெத�றா� �வரவா� உ�ைமைய

ெசா����வா�.
நாேம உல��� எ�வளேவா பயன��கலா�
ஆனா� அத�� நா� அல��யமாக
இ���ேறா� எ�பைத மன�� உண��தா�
(ந�ைமேய ெக��னா��, ெகா��னா��
ந�ல உண�� வர��ைலெய�றா�)
நம�� நாேம பா�கா�பான �ைற��
ெந��க�ைய ெகா���� ெகா�� ந�
அல��ய�ைத ெவ��
நம��, நாேம ெகா���� ெந��க�ைய
சமா��பைத �ட உல��� பயனானைத
ெச����வ� எ�� எ�� அ�பயைன
ெச��டலாேம அ�தைகய ெந��க��னா�,
இ� ���த� ெகா�ேவா� த��ட����
���� உல�� �� கா��� அ��.
பயனானைத ெச�வைத�ட நம��, நாேம
ெகா���� ெந��க�ைய சமா���டலா�
எ�றா� எ�வள� பயைன ெச�ய ���ேமா

அ�த அள��� அ�பயைன ெச��டலா�.
இ� த��ட���� �வ��� அ�� இ�
உல��ெக�� ��யேவ���.
ஏ����ைர�கா� க��� உத�மா?
பாட��� ப���� ஏ����ைர�காைய
உண��� பய�ப��த ��யா� அ�லவா?
அ��ைர எ�ப� கா�� ேக�பதா� ம���
இ��தா� அ� ஒ� ஏ����ைர�கா� ேபா�ற
உ�ர�ற அ��ைர.
வ�ைய உண���� வ�யா� ஆன அ���,
வ�ைய ேபா��� �கமா��� அ��� உ��
உ�ள அ��ைரக�.
ஆகேவ வ��கான அ��ைரகளா� ந� வ�ைய
அ�ேவா�.
அ�வாளா� ெவ��, ந�லைத, வ�� ெச��
உண���வ�, �ற�த அ�ல. அ�வாளா�
ெவ���ெகா���ெபா�� இழ��

ஏ�ப��ற�. எனேவ இ�� இற�த� ந�
அ��. வா�வ� �ய அ��.
உ�ரான வ��� அ��ைன ���, ந�லைத
ெத�� த�� உண���வ� �றைம. இ��
இற�த� �ய அ��. வா�வ� ந� அ��.
ந�லவ�� உைழ��றா�, �வரவா���
உைழ��றா�. இ�� யா�ைடய உைழ��
உ�ரான�.
உைழ�� ந�ல� எ�பத�காக உைழ���
ெகா�ேட இ��க ���மா?
அத��� ஒ� எ�ைல ேவ���
எ�பத�காக�தா� வ� ஏ�ப��ற�. இ�த
வ� �ற�த�தாேன. இ�த வ�ைய கைள��
எ��ேறா�.
ப��� ஒ� வ�தா�. உணைவ �����ட
அள� உ�ண ேவ��� எ�பத�காக��,
உணைவ ெதாட��� ஒ� எ�ைல�� ேம�
உ�ண��டா� எ�பத�காக�� ெதா�தர�

தர�ப��ற�. இ�த ெதா�தர�� ஒ�வைக
வ�தா�.
�ைம வ�ைய, ெவ���, ந�ல வ�ைய
ஆத��ேபா�. ந�ல வ� பா�கா�பான�.
நம�� நாேம ��ட��� �ல� ந�ல வ�ைய
ஆத��ேபா�.
ம�றவ�க��� உதவ ேவ��மானா�.
அ��த�ைய ெச�ய ந� மன�� வ�
ஏ�ப��. உத�வத� �ல� வ� ��க��.
ந�ைம ெச�வத�கான மன�� வ� ஏ�பட
வ�கைள எ�ப� ெப�ேவா�. நம�� நாேம
��ட�தா�.
மனைத அட���றவ� நகர�ைத ஆ��
ெச��றவ��� ெப�யவ�.
ஒ� ந�ைக�� �ைறய ர�க�க� உ��.
ஆனா� அ�ந�ைக த�ெகாைல ெச��
ெகா�டா�. இ�வள� ர�க�களா� ெப�தாக
எ�ன�ப�டவ� த� மனைத

அட�க��ய��ைலேய.
மன��� ந�ல வ� ெகா��தா� மனைத
அட���டலா�.
ந�ல வ� ஆப������ த����க ஆப�ைத
உண����. மன� க���ப��.
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வ��ெகா�� �� அைம�ேபா�.
��ைர�� க�வாள� அைம�� க���ப���
ச�யான �ைசைய ேநா�� ஒ���ெச�வ�
ேபால
மன��� க�வாள� ேபால வ� அைம��
மனைத அட�� ந�பயைன ெச�ேவா�.
இர�க�
இர�க� ெம�ைம, �க ெம�ைம, எ��
ஆர���� ந�ல வ��ைற இர�க� வைர
ெகா�� ெச�� ந�ைமைய ச�பா��கலா�.

ச�ட���, �� வய�ன� தவ� ெச�வத���,
ந�ல வா�ப வய��கார� தவ� ெச�வத���
ெகா��க�ப�� த�டைன ��தலாக��,
�ைறவாக�� அைம�� ���யாச�ப��.
��வய�ன��� இர�க� ��தலாக��, வா�ப
வய�ன��� இர�க� �ைறவாக�� இ����.
��தலான இர�க�ைத ெம�ைமயான இர�க�
எனலா�.
�க��ைறவான இர�க�ைத ந�ல வ��ைற
இர�க� எனலா�.
உல�� உ�ள அைனவ���� இர�க�
ேதைவ�ப��. ம�த�க� தவ�வ�� �ற�
த�ைம ச� ெச���ெகா�வ��
த���க��யாத�.
�ற��� இர�க� கா�டேவ��� எ�றா�
அ�த இர�க� எ�தள� இ��க ேவ���
எ�� ந�ல�ைற�� ��ணய�
ெச�யேவ���.

இர�க� கா��னா� அ�த உத��� ம���
அ�யாம� இர�க�ைத ம�றவ� தவறாக
பய�ப��தலா�.
ெப�ேரா�� �ைலைய உய���னா� அத�
அ�ைம ���ற�, ம��ைப உண��ேறா�.
ெப�ேரா�� �ைலைய ந�� �ைற�தா�
அத� அ�ைம�� ��வ��ைல, ம��ைப��
உணரமா�ேடா�.
�ைலைய ��ண��ப�� ேதைவ�� அ�கமாக
இர�க� கா��னா� பண��க� ஏ�ப��.
ம�த�ைடேய நடவ��ைக�� ப�மா�ற����
இர�க�ைத ��தளவா��
ெதா���ெகா����க ேவ���.
இர�க�, வ��ைற இர�கமாக �ட
இ��கலா�. ந��ட� �றைமைய
ெவ��ெகாண�வத�� இர�க�ைத �ைற�பைத
ெபா���தா� அைமவத�� வா��� உ��.
அ�ெபா��தா� நா�, க�னமா� �ய��

�றைமைய கா�டலா�. ந��ட� உ�ள சர��
எ�ன எ��� அ�யலா�.
வ�� இழ�ைப இர�க�ைத ேவ��ப���வைத
ெபா��� சமா��கலா�.
ேத�� எ��� மாணவ��� எ�ெபா��
இர�க� கா�ட�படலா�. இர�க� ெகா��
ேத�ைவ நா� எ��னா� மாணவ�� �றைம
எ�ப�����. க���த�வத�� ஒ� இர�க�.
ேத���� இர�க� கா��வ�� ம���க�ட
ேவ��மா?
இ�ேபா��தா� அ��, சா�த�, ச�ேதாச�,
ெபா�ைம, ந��ண�க� ேபா�றவ�றவ����
வ��ைற அ��, வ��ைற சா�த�, வ��ைற
ச�ேதாச�, வ��ைற ெபா�ைம, வ��ைற
ந��ண� எ�� ந�லவனனா�க, �றைமைய
ெகா��வ�� அள��� ந�ல �ண��� ந�ல
�ைற�� வ��ைறைய கல�கலாமா?
ந�ல ஆபரண���� ெச��� த�க�

கல�ப�ேபா�, வ�ைம�� எ�த �ைல��
ந�ல �ண�ைத கல�தா� ��, �����
உ���� (���� �ரகாச�) இ���� எ��
ஞான���� ��மா��ேபா�.
வ��ைற, வ�
ஒ� �����ட ேநர��� ��க������
��ப�� எ��� ந� ப�கைள ெச�ய
அலார�ைத உபேயாக�ப����ேறா�.
ந� ��க��� ேபா�ைக ���த அலார���
�ல� ெதா�தரைவ நா�
ஏ�ப����ெகா��ேறா�.
இ�தைகயதாக ந�ைம ெதா�தர� ெச��
ந��ைடய இல�ைகயைடய எ���தலாக ந�ல
வ��ைற, ந�ல வ� அைமயலா�.
சைமயலைற எ�� உணராம� �டான
பா��ர�ைத ெதா�வ��.
ெட��ட� ெகா�� அ�யாம� ��
சாதன�ைத ெதா�வ�� எைத உண����ற�.

இய��ர��� ���யாசமான ச�த� எைத�
����ற�. வ���ள எ�ச��� ச�த� எ�?
வ���ள ெவ��ச��� ஒ� எ�?
(உதாரண���� ெவ���, �ரக�க��
ேபா�) எ�ப� ஆப�ைத த���கலா�
க�வாள�கைள ேபால
ெம�ைம, வ��ைற
�� அக�� ெமா�ைட அ��பத��
பய�ப���� க����, இ��ைபேய
அ��பத��� பய�ப�� க��க�� வ�ைம
ெவ�ேவ� – ��ய����� ெப�ய� வைர.
��ைள ��ளா� எ�, ைவர�ைத ைவர�தா�
அ�.
ெம�ைம�� ேதைவ�ப��, ந�ல வ��ைற��
ேதைவ�ப��.
ெம�ைமயான இர�க�, ந�ல வ��ைறயான
இர�க� (சமாதான�ைத ��மா��� மைற��
ேபாக ஏ�ப�ட ேகாப�) இட�, ெபா��,

ஏவைல ெபா��� பய�ப��ற�. மா��ைர
ேபா�ெம�றா� மா��ைர, ஆபேரஷ�
ேவ��ெம�றா� ஆபேரஷ�.
��ய �ைம
�� �� ெப�ெவ�ள� எ�பா�க�.
ெப�ெவ�ளமாக �ைமக� இ��தா� பார�
��, �� �ைமகளாக ப���� �ம�தா�
ெப�ெவ�ள �ைம கைர�� ���
அ� �� ��ைய �ைமைய �ம�ப� ேபால
எ�தாக
அதாவ� ����, ���� ேச���
ெப�ெவ�ள� ஆக ெப��வ� ேபால
ெப�ெவ�ள� ��, �� ��களாக ���தா�
����யாக கைர�� ��தாக
த�ெபா�� �� ெவ�பமயமாத�
அ�க����ெகா�� இ��கா? இ�ைலயா?
ேகா���� �ப� ஏ��வ��, ெம��வ���,
�ட� ஏ��வ��

ஒ�ெவா� ����� ைல�, ேப�, ���,
�ைர�ட�, ����
வாகன�க� உபேயாக ப���வ��,
சைம�ப��,
��ைபைய எ��ப��, மர�கைள ெவ��வ��
ெதா��சாைலக�னா��, �� சாதைனகைள
பய�ப���வதா�� ெவ�ப� உ�வா�மா
இ�ைலயா?
���தவைர ெவ�ப� உ�வாக காரணமாக
உ�ளவ�ைற
�ைற�� ெகா�டா� எ�ன?
நா� ெசா�வ� தவறான க��தா?
எ�ன அ�ப� எ�ன உ�� ேபா�ற காரணமா
ெவ�ப� உ�வாக காரணமான ெசய�க�
ெவ�ப� ெப�ெவ�ள� ேபால உ�வாவைத
��, �� காரணமாக ெவ�ப� உ�வா��
�த�ைத
த���தா� எ�ன? �ர�சைனைய ��தா�க
நா� ெச�வேத தவறான ெசய�

�ப�கைள இைறவ��� ஏ��வதா�
ெவ�ப� �ைற�மா?
நா� ந�றாக இைறவ��� �ப�
கா����ேடா�
எ�� இைறவ� ெம�� ெகா�டதா�
ெவ�ப� ெப��வதா� ஏ�ப�� ெதா�தர�க�
நம�� �ைற�மா?
�ைமைய யா� �ம�ப� இைறவனா? நாமா?
அ�கால��� ெந��ைப� க�ட��த� ���
ெந���� உபேயாக�ைத அ�ய ேவ��ய
�ழ� ம���
ெந���னா� வ�� ெவ�ப�ைத தா�க���ய
அள��� �ழ� அைம����த�
அதனா� இைறவ��� �ப� கா��வ�
தவறானதாக இ�ைல
இட�, ெபா��, ஏவ� எ�� எத��
ெசா�னா�க�
இைறவ��� தா�ய�கைள ஊறைவ��

ப�ைசயாக பைட�� உ�ப� (�ைள�க��)
அ�ல� மர�க�� ந�வ�
எ�� ேந��� கட� ெச�தா� எ�ன?
ேபா�மான ெவ�ப���� ம��� இட�
ெகா���, ந�ல
மைழ��� ம���
ப�ைம �ர�� ெச�தா� எ�ன?
ப�ைம ெப��� ����த �ப�கைள
இைறவ���
சம���கலாேம?
அ�� அ�
பலேகா� ெசல�� ரா�ெக� �ல�
��கல�கைள ��ெவ���
அ����ேறா�. அ�ப� அ����ெபா��
�லசமய�க�� ச�யாக ெச�றைடயாம�
ேதா�� ஏ�ப��ற�.
இதனா� பலேகா� இழ�� ஏ�ப��ற�.
ஆகா ரா�ெக� ெச����ேற� எ��

ெசா�� பலேகா� இழ�� ஏ�ப�டேத இ�த
பண�ைத ஏைழக��� ெசல�
ெச����கலாேம எ�� ெசா�� தவ� நட��
��டதாக க�தலாமா?
ம�த� அ��, அ�� ேபா�ற அ�பவ�ைத
ெத��� ெகா�வத�காக ெசல� ஆவ�
தவற�ல ம�தைன ப��வ�ப��த ஏ�ப�ட
லாபமாக அைடயேவ��ய �லதன�.
�� ெவ�பமயமாதைல �ைற�பத��
ெச�யேவ��ய வ�க��� ���ய��வ�
ெகா��ப�ேபா� அ�யாைம�� கால���
இ���� நம�� ெவ�பமயமாத��� காரணமாக
இ��ப� தவறா�மா?
�ைய அ�வத�காக ��� என�ப��
ெவ�பமயமாத��� காரணாமாக இ��ப�
தவ� எ�� ெசா�வ����ைல.
ஆகேவ �ப� இைறவ��� ஏ��வ��
தவற�ல அ� யா��� அ�யாைம��

கால��� இ��பவ��� �ப� ப�� அ���
வைர.
உலக��� உ�ள ம�த�க� பலகால�க��
இ��பா�க�. அ� இ�ளான கால�,
அ�யாைம�� கால�, எ����� கால�,
கவைல�� கால�, ம������ கால�,
ேதா���� கால�, ந���ைக�� கால�, �ட
ந���ைக�� கால�, ெவ���� கால�,
அ�பவ��� கால� எ��. வரலா���
பலகால�க� இ��ப� ேபா�.
�ற�பத�� �� இ�ளான கால� ஒ�ெவா�
வய��� உலக��� உ�ள ஒ�ெவா���
�லவ��� பலகால�கைள கட���றன�.
�ழ�ைத ��வாணமா� �ற��ற�. இ� ஆ�
கால�ைத�ேபா� அ�யாைம�� கால�.
உலக��� எ�வளேவா �ஷய�க�
இ����றன. க�ற� ைக அள� க�லாத�
உலகள� எ�பா�க�.

�ழ�ைத நட�பத�� நைடவ�� வா��
ெகா��ப� ேபா�. ந�� நட���
வள��தவ��� நைடவ�� வா��வ� ந�ட�
ஆ�மா. �ழ�ைத ��� வள���யைட�த��
ெந��ைப அ�ய ேவ��ய �ழ� வ��ற�.
அத�� அ��ழ� ஒ� �பாவ�. வள��த நா�
ெச�ய ேவ��யெத�ன. �����த��
�பாவ�யாக மர�க� வள��ப�.
ெவ�பமயமாதைல �ைற��� வ��கா�ப�.
�ல அ��யாவ�ய ெசல�கைள ச��க���
ேநா��� வள��தவ�க� ந�ைமைய
ச�பா��கேவ���.
நா� ரா�ெக��� �ட��. ஏைழகைள��
பா��க�� அ��, அ�� ேபா�றைவ
�ற�பைடய.
அ��யாவ�ய ெசல� வ�ேம எ�� அைத
ஈ��க��� ந�ைமைய ச�பா��க��. �ற�த
�ழ�ைத கவைல�� கால�ைத அ��மா?
எ�தைன பண�கார� ஏைழ��

��ப�கால�ைத அ�வா�? இைசைய
பைட�ப�� எ�தைன வள��தவ�க�
�ழ�ைதகளாக இ��ப�.
அ�� அ� (ெசா�லா� அ��ப� – ேப�ேய
ெகா�வ�) இ� எ�ப�?
ம�கைள ெகா�ைம�ப���ய அ�ர�கைள
இைறவ� ெகா��ேபா�டா� எ�� இ��
த�ம��� ெசா�ல�ப��றேத.
இேய� �யவ�கைள �ைம ெச�தத�காக
அ������றாரா? ெகா�� ேபா�����றாரா?
ஒ� க�ன��� அ��தா� ம� க�ன�ைத��
கா�� எ�� ெசா����பவ� �யவ�கைள
எ�ன ெச����பா�.
இட�, ெபா��, ஏவ� எ�ப� பய�ப��ற�.
இேய� �ைம ெச��றவ�க�� மனைத
அ��தா�, அ�மனைத ெகா��ேபா�� ந�ைம
ெச���ப� மனைத உ�� ெபற ெச�தா� ந�

வா��ைத�� �ல�.
ஆகேவ ஏ��� அ������றா�, ெகா��
இ���றா� �யவ�கைள.
இத�காக அவ� பய�ப���ய ஆ�த� ந�
வா��ைத. ந�வா��ைத ெகா�� அ��தா�,
ெகா�� ேபா�டா� �ர�ேபா, க��ேயா அ�ல.
இேய� த���த� மனைத அ� �ய மனைத
ந�மனதா��ப�
ஆ��ய� மாணவ�கைள எ�ப� த���பா�க�
எ�றா� மாணவ�க� ந�� ேத��
எ�த��ைல எ�றா� ம��ெப�ைண
�ைற�பா�க�. ம��ெப�ைண �ைற�பத�
�ல� த���பா�க�.
ம�த� � இ� ஒ� மன��, உட�� ஒ��
ேச��தவ�.
மனைத த���தா� உட�� கவைலப��ற�.
உடைல த���தா� மன�� கவைல�ப��ற�.

இட� ���� �� ���தா�, வல� ����
ேச��� கல�� ���ற�.
இ�� த�ம��� �யவ�கைள அ��த��,
ெகா�ற�� ஒ� ந�ைம���தா�. இேய�
க�ன��� அைற�தா�, ம� க�ன�ைத கா��
எ�ற�� ந�ைம���தா�.
�ழ�ைத ெச��� ஒ� தவ�னா�
�ழ�ைத�ேகா, நம�ேகா ெப�ய இழ��
ஏ�ப�� எ�� வள��தவ�க� அ��தா�
அ�தவ� ெச�யாம� த��� ���தேவ���.
��வாத� ����� �ழ�ைத�� ��� ம�
ெசா�� த��� ���த ���மா?
பா�கா�பா� அ��� �ழ�ைத�� ெசயைல
த��� ����வ� ந�ல�தாேன?
�ழ�ைத வா��ைதைய த�ெபா��தா�
க���ெகா�����ற�. ���ம� எ��ேறாேம.
அ�வா��ைதைய �ட இ�ெபா��தா�
ெசா�ல �ய��ற�. அத��� அத�

அ��த�ைத அ��மா? ஆகேவ அவசர
நடவ��ைகயாக, ஆப�ைத த���க,
�ழ�ைத�� அ�த அ�. ���ம��னா�
�ழ�ைத ெச�வைத த��க, �ழ�ைத இ���
ப��வ�பட��ைல.
வா��ைக�� ப��வ�ப�டவ�க�, ந�ைம ஒ�
க�ன��� அைற�தா� ந� ம��க�ன�ைத��
அவைர அைறய ெசா�� கா��னா� ஏ�,
எத�� எ�� ����� ஒ� ���
எ��பா�க�.
ஆகேவ இட�, ெபா��, ஏவ� அ���
ம�றவ�க�ட� நட�� ெகா�ள ேவ���.
��க� இரா�வ �ர� ஆக இ��� எ��ைய
ெகா�ல ேவ��ய �ழ� இ��தா� ெகா��
ெப�� ஆப�ைத த��கேவ���. இைறவ��
த�க �ழ�� அ�ர�க�ட� அ�ப� நட��
இ��பா�.
ந� �ழ�ைத தவ� ெச�தா� ெகா�� �ட
ேவ�டா� ப��வமா� ந�ல�ைற��
�ழ�ைத�ட� நட��ெகா�ேவா�.

அ�� அ�
ெமௗன� சா��ப��, �ல �ர�சைனக���
ந�ல ��� ஏ�பட வ�வ��கலா�.
ஒ�வ�, ந�ைம ஒ� க�ன��� அைற�தா�,
அவ�ட�, ந� ம��க�ன�ைத கா���ெபா��,
அைற�த அவ�, அ�க�ன��� சமாதான ��த�
ெகா���� அள���, அவ� மன�� இட�
���கேவ���.
அவ�, ந� உட� அவய��� க�ன���
அைற�தா�, நா� அவ�� மன�� ேதா��ய
மன�� அவய��� தவறான எ�ண�ைத
அைற��ட ேவ��� அவ� த� தவ���காக
வ��� சமாதான�தா� அ�� பாரா�ட
ேவ���.
தவ� ெச�வைத த���� ����� இ�
வ�க��, த�டைனைய உட��ேகா அ�ல�
மன��ேகா உ�ப��� ���த (���பைடய)
உண���ேவாேம ந�ைம (உட�� + மன��).

அ�ப� பய�ப���� ெபா�� எ�
ெபா��தமான� எ�� பா��கேவ���.
அல�கார�
அல�கார� ப���ெகா�வத� அ��த�
எ�ன?
சா�பாைட சைம�� ைவ�� ��� அைத
பா����ெகா�ேட இ��தா� ேபா�மா?
சா��ட ேவ�டாமா?
ெத�வ��� ேதைர அல�கார� ப��
ேகா��� ���ைவ�� ெகா�� இ��தா�
ேபா�மா? த���க ேவ�டாமா?
அ�வ�ைச, அ�கல�க� ேபா�ற
ஏ�பா�க� அல�கார���கா?
அல�கார� பா��பத�� ம��� பய�ப�டா�
அ� ��.
�ற�ேதா�ற அல�கார��� �ல� மன��

அழைக ெவ��ப��� அல�காரமான மனமா�
ந�ைம பா��க��.
அல�கார� ந�னமா� வள��� ெபற��.
அல�கார அைடயாள�களாக ��மண� ஆன
ெப�க� ���ம ெபா��, தா� க��
ேபா�றவ�றா� காண�ப�வா�க�. �தைவக�
�லவ�ைற அ�யமா�டா�க�.
ப�ைட, நாம� ேபா�பவ�க�, ��ட அ��
அ�பவ�க�, ேபா��� காரா�க�, வ���க�,
ம���வ�க� ேபா�ற �ைலக�� ம�த�க�
த�கைள அைடயாள�க�
கா���ெகா��றா�க�.
த�க நைகக�� அல�கார�
ப�����பவ�க� தன�ேகா, �ற��ேகா
பண உத� ேதைவ�ப�டா� த��ட� பண�
இ�லா��டா�� நைகைய ஈ�ைவ�� உத�
ெச��ெகா�டா�.
சா�பாைட பா��த�� ம��� அ�ல அைத

சா���ட ���� ேபா� அல�கார�க�
பய�பட ேவ���.
�ேசச�கைள ஏ�பா� ெச�� ந��ைடய
�ைற, �ைறகைள அல�கார� ெச��
கல��ெகா�� ந� ��ப�ைத��,
இ�ப�ைத�� ப���� �ைமகைள �கமானதா�
மா���ெகா�ேவா�.
இர�ததான�, க�தான�, அ�னதான�, �ல�
�ர�சைனக�, ச�ட �ர�சைனக�, ���ப
�ர�சைனக�, அ��யாவ�ய ேதைவக�, ப��,
�����ழ� �ர�சைனக�,
ேபா�றைவக��காக த��ைடய ப�ைக
�கமானதா� மா��� ெச�ைகயா� அல�கார�
ப�� அைடயாள� கா�� மனைத
அல�க��ேபா�.
ந� அல�காரமான அ��, அ��, ெச�வ�,
உைழ��, க��, �றைம, ெசா��, ��ப�,
�யர�, ேநா�, ஏமா�ற�, ேசா�ப�
ேபா�றவ�ைற ந�ைமயாக ச��ப��� �ற��

அல�கார�ைத ெப�ேவா�. ெவ�� ெவ��
அல�கார� ேவ�டா�.
அல�கார�
ெமாைப� ேபா�, க����ட� ேபா�றைவ
�த, �த மாட�க�� வ���றன.
அ�ேபா� ந��ைடய �ர�சைனக���
���கா�பைத ைமயமாக ைவ�� �ைற,
�ைறகைள அல�கார� ெச�� ெவ��ப���
ெகா�டா� எ�ன?
ஒ�ெவா� ம�த�ட�� �ல �ள� பா����
இ����, ைமன�
பா���� இ����. ந� �றைமக�� �ைக,
�ைறகைள ந�ல �ைற�� ப�மா��ெகா��
�ற�பைடய அல�கார�க�� �ல�
ெவ��ப����ெகா�ேவா�.
நம�� ேநாேயா, ஏேதா �ர�சைனேயா ��தாக
ச����ேறா�. அ��ர�சைனேபா� யாரவ�
ெந��காலமாக ச���� �ர�சைனைய

எ��ெகா�� ����க����பா�க�.
இ�ப��ப�டவ�கைள அைடயாள� க��
ெகா�டா� �ர�சைனைய சமா��ப�
எ�தாக இ���ேம.
அ�ப�யாக அைடயாள�கைள அல�காரமாக
ெச�� �ேசச�க�� அ�வ��கலாேம.
ந��ைடய �ைக�காக ெப�ைம ம���
ேவ�டா� நம�� �ைற�� உ�� எ�பைத
�ைன���பா��ேபா�. �ைறைய க�� ந�ைம
இ��ப����ெகா�ள ேவ�டா�. ந��ைடய
இ�ைவ ந� ம�த சேகாதர�க� �ைட��
��வா� உய�� ெபற.
உதாரண����, அல�கார� ெச�� அ�ைப
ப�மா�� �ேசச ஏ�பா� ெச�வத��.
���ரா ெபௗ�ண� ேபா� அவரவ���
ேவ��ய ஆகார�, ம��� �ற� உத��கான
பண�, ச�தாய���� ந��ைடய ப���
தயா����கான document file அைத ���பாக

உண���� badge ,
ச��ப�ண ேவ��ய ந��ைடய இயலாைம
ம��� �ற ப�க��� இைவகளா�
அல�க��� ப�� ெகா�� ந�ல மா�ற�
ஏ�ப�� ம��ேவா�. �ைற, �ைறகைள
ப�மா� அைம���, சா�த�� ெப�ேவா�.
சைமய� ப��வ�
எ� ந�ல�?
உைழ��, �ரா��தைன, உண�, உற�க�,
ச�ைட, அ��, அ��, இர�க�, ேகாப�,
ேகா�� ���ழா, அ�ன தான�, ேசா�ப�,
��ட�தன�
ேபா�றைவக�� எ� ந�ல�?
ந�ல� எ�� ெசா�ல�ப�� உைழ�ேபா,
�ரா��தைனேயா ஏேதா ஒ�ைற
எ����ெகா���க� இ�ெபா������
ஆர���� சா��டாம�, ��காம�, ஓ��

எ��காம� ெதாட��� 40 நா�க�
அ�ல� இ��ற� ��வ�� உைழ��
ெகா�ேடா அ�ல� �ரா��தைன
ெச���ெகா�ேடா இ��தா� ந�லதா?
அ�தா� உைழ�ேபா, �ரா��தைனேயா
ந�ல� எ�� ெசா�ல�ப�� ��டேத?
அ�ல�
இ�ெபா������ ஆர����
சா�����ெகா�ேட அ�ல� ����
ெகா�ேட அ�ல� ஓ�� எ����ெகா�ேட
ெதாட��� 40 நா�க� அ�ல� இ��ற�
��வ�� உைழ�காமேலா,�ரா��தைன
ெச�யாமேலா இ��தா� ந�லதா? அ�தா�
சா���வ��, ���வ��, ஓ�� எ��ப��
ந�ல� எ�� ெசா�ல�ப�� ��டேத?
அ�ல�
ஒ� பா��� ��வ�� �ஷ� ���தா� �ய�
எ�றா� ஒ� �� ெகா��� அைத ���ப�
ம��� ம��� எ�� ெசா�ல�ப�வ� ஏ�?

எ�� எ�ப� உ�வா�ற�? �ய� எ��
ெசா�ல�ப�� க������ தாேன? ஆகேவ
ஒ�ெவா� ஆ�ற�� எ�த �ைல வைர
ந�லதாக��, ெக�டதாக�� அைம�ற�.
இ�� ந�ல�, �ய� எ�� வைரய��க�ப��
உ�ள ��கைல ஆரா��� ப��வ�ப�� நா�
ெசய�பட ந� அ��, ஆ�றைல
ஞான���ெக�� பய��ப���ேவா�.
2 ேப��ேகா, ��� ேப��ேகா, அ�ல� 1000
ேப��ேகா சைம���ெபா�� எ�ப� உண��
அளைவ�� ம��� உண�� உ��, ����,
கார� ேபா�றைவ ேச���� ெகா��ேறாேமா
அைதேபா� உலக நடவ��ைககைள அ���
ந�ைம �ைமைய சமா��க ப��வ�ப�ேவா�.
த�ெபா�ைதய சமய��� ம�த�க���
உத�வ� ந�லதா?
உத�னா� ெக�த�.

ம�த�க��� உத�னா�, ம�த�க���
ம��� ந�ல� ஏ�ப�வதா�, ம�த�க��
ஆ��க� ெப���. அ�த ஆ��க� பா�கா��
இய�ைக வள�க��� அ����த� ஆ��.
த�ெபா�� �����ழ� பா��க�ப���ளேத.
அ�ப�யானா� ம�த�க��� உதவ
ேவ�டாமா?
த�ேபாைதய �ழ�� ம�த�க��� உதவ
ேவ��மானா� ெப�ய அள�� இய�ைக
ம��� உ��ன ச�க �����ழ� ந�ைம��
����ண�� ஏ�ப��� ���ரமாக அத�கான
�ரைம�ைப ஏ�ப���னா� ம�த�க�
பா��கா�ேபா� த�கைள
�ைல�����ெகா�ளலா�. அ�ப�யானா�
ம��� ம�த�க��� உதவலா�.
ச���
அ�ண�, த��, அ�கா�, த�ைக, மக�,
மக�, அ�பா, அ�மா, தா�தா, பா��

ேபா�றவ�க� ந� ெசா�த இர�த உற�ன�.
இவ�க� உட� அள�� ெசா�த இர�த
உற�ன�. இவ�க�ட� நா� ந���ைக
ைவ��,ேவ��மானா� ச����ெகா��,
உத� ெச�� ெகா��ேறா�,
இர�த உற� அ�லாத ம�றவ�கைள கா����
ந� ���ப��� உ�ளவ�க�ட� அ�க உ�ைம
எ����ெகா�� ந�ைம ெச��ேறா�.
ஒ�வ��ெகா�வ� ��ப� வ��ெபா��
தா���ெகா�� ஆ�தலா� உற�
ெகா��ேறா�.
உலகேம ந�ல அ�வா� உறவா�னா� எ�ன?
அ�� எ�ற ���ப��� ஒ�வைரஒ�வ�
�����ெகா�� ந�ல அ�வா� உறவா�
அ�� ெச�தா� எ�ன?
அ�� எ�ப� உலக� எ�ற ���ப����
ெசா�தமான�. நா� �ற���ெபா��
��வா�யா� �ற��ேறா�. ப��த�� த�ைத

எ��ேறாேம, ேதச�த�ைத எ��ேறாேம, தா�
ேதச� எ��ேறாேம அ�ேபா�
நா� அ��ேல உறவா��ேபா��, அ�த அ��
உற�னா� உல�� உ�ளவ�க�� நம��
அ���பா� அ�ணனாக��, த��யாக��,
சேகாத�யாக��, தா�, த�ைதயாராக��
இ���� இ�த அ��� உறைவ கவன���
ெகா�� ஒ�வ��ெகா�வ� ேவ��ைம
பாரா�டாம�, எைத�� ச����ெகா��
அ�� பாரா��ேவா�.
கைட�� வா��� ஒ�ெவா� ெபா�����
அ� ஊதா�யா� இ��தா��, ேசா�ேப�யா�
இ��தா��, உைழ�பவனாக இ��தா�� வ�
ெச����ேறா�. அ�த வ�ைய எ�லா�ைடய
ந�ைம�காக�� ��ட��� ெசல��ேவா�
ந�ல அ��னா� அத�காக அ�க அ�கைற
உ�ைம எ����ெகா�ேவா�.
��ைச ேபா��ெபா�� �ட, அவ� எ�தைகய
��ைச�கார� எ�� பா���, பா��� ஏேதா
ேப��� �ச�, �ச� ��ைச ேபா��ேறாேம.

கைட�� வா��� ஒ�ெவா� ெபா�����
ெமா�தமாக பா��தா� எ�வளேவா வ�
ெச����ேறாேம அ�த பண� ந�ல வ���
�த�� ெச�ய ேவ�டாமா? எ�ேக ந�
அ�கைறயான உ�ைம.
எ�தைகய கண�� பா���ேறா�.
�ற�தவ�கைள ேத��ெத��� அரசா�ேவா�
வ�ைய ந�ல �ைற�� �ற�க� ெச�ேவா�.
ேத��
யா� ��ைச�கார� எ�� அ��க��� ேத��
ெச�� உத� ெச�வ�� கவன� ெச����ற
நா�
நா�ைட ஆ�பவ�கைள ேத�� ெச�வ��
கவன� ெச����ேறாமா?
ந��ைடய பண�ைத இ�வ�ட��
(��ைச�கார� ம��� நா�ைட ஆ�பவ� )
ெகா���ேறாேம

யா�ட�, ேபானா ேபா��� ேபாக��� எ��
��வ� – நா� இ��தவ� அ�ல எ�ற ந�
�றைம எ�ேக
அல�கார�
ஏ� உ�����ேள ���� த�����க�,
கவைலைய ���க�
வா��ள ��ள ெபாள����� (வாைய
��வா� �ற), அ��ற ��ைளதா� பா�
����� எ�பா�க�.
த��ைடய �ர�சைனக��� �றரா� ���
உ�டானா�, அைத அவ�க���, ெத�வா�
ெவ��ப��� ���� காண ஒ�ப�த� ஆனா�,
����கான ெவ�� ��சய�. ெத�வா�
ெவ��ப���� இ�தைகய அல�கார� ேதைவ.
ப���ற �ழ�ைத�� அல�கார� அத�
அ�ைக.
மண�ெப�ைண ெவ� உலக�, பா��த

உடேன அ���ெகா�ள, மண�ெப����
ெவ� அல�கார��.
மா���ைள, மணெப���, உ�ள�ைத
பா��த உடேன அ���ெகா�ள,
மணெப��� ெசய�� அல�கார��
ேதைவ.
வாைய ��வா� �ற, ந�ைம�னா�
�ர��ேவ� எ�பா�க�.
வாைய ��வா� �ற�த�ட� வா��
�ற��க�ைட ைவ�பத�க�ல
����� வா��� ஏ�பட, ம�றவ�, ெத�-வா�
(��வா�) அ���ப�யான ெசயைல �ற���
அல�கார� நம�� ேதைவ. ேப�சா�ற� �ட
ஒ� ந�ல அல�க������ள உதாரண�.
ஊைம எைத ெவ�ப����றாேரா அைததா�
அவ� அல�க���றா�.
த�க� �ர�சைனைய ம�றவ�ட�

ெவ�ப��தாம� இ��தா�, யா� அ�வா�?
இ�தைகய �ழ�� தன�� யா��
உதவ��ைல எ�றா� அ� அ��த��லாத�.
ந�ல �யாபார�ைத எ�ேக ���ப� ஆ�
இ�லாத ரக�ய அைற�லா? எைத
ெவ��ப��த ேவ��ேமா? அைத
ெவ��ப��த தய�க ேவ�டா�.
உத�
ந�லவ�க� எ�� ெசா���ெகா�பவ�க�,
ெசா��� வா��ைத எ�ன ெவ�றா�,
ம�றவ�க��� உத� ெச�ய ேவ���
எ�ப�தா�.
ந��ைடய ெசா�த ேவைலைய சமா��பத��,
தாேன ெச�ய ��யாம� இ��பதா�
ச�பள���� ஆ� அம����ெகா��ேறா�. ந�
�ைலைமேய இ�ப� இ����ெபா��
அ��தவ��� தா�தா� உத� ெச�ய
ேவ��� எ�றா� அ� ���ற கா�யமா?

ந�ைம �ட அ��தவைர அ�கமாக
ேந��பவ�க� த� ேதைவைய
�ைற���ெகா�� அ��தவ��� உத�வ�.
உதாரண���� த� தாேயா, த�ைதேயா,
மைன�ேயா, மகேனா, மகேளா எ�றா� த�
வ�ைய ெபா����ெகா�� உத�வா�க�.
தா� ம�றவ��� உதவ�ேபா�ேற�
எ�பத�காக ம�றவைர�ட 4 ைக, 4 கா�
எ�� உத� ெச���ப� அ�கமாக த��ட�
இைண�க�ப���ளதா?
அ�ல� ம�றவ��� உதவ��டா� எ�� 1
ைக, 1 காலாக அக�ற�ப�� ம�றவ� ேகா��
உத�ைய �ற�க����ப�யாக
அைம����ளதா?
இ�ேறா� உலக� ��யேபா�ற�, இ� எ�த
எ��கால���காக�� எைத�� நா� ேச���
ைவ�க ேவ�டா�, எ�றா�, ���யாக உ�ள,
த��ைடய அைன�� ஆ�றைல��, இ��

ெபா�� ெதாட��ய ேநர������,
�ைற�ப�� இ���� ம�றவ���
ெகா��ப�� எ�த ெக����� ேதைவயாக
க�தமா�ேடாேம.
ஆகேவ ம�றவ��� ெகா��ப� அ�ல�
ம�றவ�ட���� வா��வ� எ�றா� ஏேதா
��க� உ�ள�தாேன.
இ�த ��க� தா� எ��, ஆக ெமா�த���
ம�த�க� எ�லா�ேம ந�லவ�க�தா�
��கைல அ�����ேபா�� ெத��ேம.
அ�ைவ��, ஞான�ைத�� �����
வரவைழ�ேபா� இத��.
ஆக, நா� �ற�தத�� ஏேதா ேநா�க�
இ��ேகா?
இைத�� பா��க�
ஒ�ெவா� ெபா��� �ல� �ற�பா�க�, �ல�
இற�பா�க�, இ�ேபா�ற சமா�சார� உல��
ெதாட����ெகா�ேட இ����வைர���

த�ைன கவ��க ேவ������ற�.
த�ைன கவ��கேவ அ����ப��ேறா�. இ�த
�ைல�� எைத�� தன�ெக�� எ��பாராம�,
ம�றவ��� உதவேவ��� எ�றா� ���ற
கா�யமா?
த�ைன�ட ம�றவைர அ�கமாக அ��
ெச�தா� ஒ�ேவைள அ�ப� உதவலா�, அ�
த� ���ப��ன��ெக�� �ல�
ெச�வ�ேபால
ச�, இைத�� பா��க�.
த�ைன�ட ம�றவைர அ�கமாக அ��
ெச�தா� ந�லதா?
அ�ப� ந�ல� எ�� க��, உலக��� உ�ள
அைனவ�ேம த�ைன�ட ம�றவைர அ�கமாக
அ�� ெச�ய���மா?
��க இ�ெபா�� த�ைன�ட ம�றவைர
அ�கமாக அ�� ெச�ய�� எ�� ேபா��ைய

ஆர������க� எ�� ைவ���ெகா�ேவா�.
ம�றவ� எ�� ������ நப��, த�ைன
�ட உ�கைள அ�கமாக அ�� ெச�ய��
எ�� ேபா���ேபா�டா� எ�ன ஆ��?
யாேர�� ஒ�வ� ேதா����றா�தா�,
ம�ெறா�வ�, த�ைன�ட ம�றவைர அ�கமாக
அ�� ெச�தா� எ�ப� ெசய�ப��.
இ�ைலெய�றா� ஒ� ���� ெத�யாம�
இ�வ�� ேபா�� ேபாடேவ��ய�தா�.
ேதா����றவ��� த�டைன, பாவ�, நரக�
இைவக� ெசா�த� எ�� எ�ப� க�த����?
த�ைன�ட ம�றவைர அ�கமாக அ��
ெச�யேவ��� எ�ப� எ�ப�
��மா��க�ப��ற�.
வ�ைய அ�கமாக �ம�பவ�தா�,
ம�றவைர�ட அவ� அ�கமாக அ�� ெச�தா�
எ�பதா? அ�ல�

வ�ைய �ைறவாக �ம�பவ�தா�
ம�றவைர�ட அவ� அ�கமாக அ�� ெச�தா�
எ�பதா?
வ�ைய அ�கமாக �ம�ப� ஒ� ந�ல �றைம
எ�� �ல ேவைளக�� க�த ���ற�?
வ�ைய �ைறவாக �ம�ப� ஒ� ந�ல �றைம
எ�� �ல ேவைளக�� க�த ���ற�?
ெவ�� சா��ய��� ப� �ைமைய அ�கமாக
�ம�ப� ெவ�� எ�றா�
அ��னா� இய��ர��� �ல� ேவைல
�ைமைய �ைற�� அ�க உ�ப�� எ�ற
ெவ��யா?
தா��� வய�� ஏேத�� அ�ப�டா�
ச�யாவ� எ��.
வேயா�க வய�� ஏேத�� அ�ப�டா�
ச�யாவ� க�ன�.
�ழ�ைத���, வேயா�ய���� உ�ள ப�
எ�ப����தா� ந�ல�.

வா�ப��� உ�ள ப� எ�ப����தா�
ந�ல�. வா�பேன, � �ைன கால�ைத.
அபாய�
உல�� உ�ள அைனவ�� எ�த
எ��பா��ைப�� எ��பாராம� ம�றவ���
உத� ெகா��க��, ம�றவ��� க�ட�ைத
ெகா��க��டா� அ�தா� ந�ல� எ�றா�
எ�தைனநா� ைக���� இ����, இ�தைகய
ெசய� எ�தைன நா� ����� ஒ� ஒ�
வ�ஷ�.
உல�� உ�ள அைனவ�� எ�த
எ��பா��ைப�� எ��பாராம�
ம�றவ�ட���� க�ட��லாம� உத�
ெபற�� அ�தா� ந�ல� எ�றா�
இ�தைகய ெசய� எ�தைன நா� ����� ஒ�
ஒ� வ�ஷ�.
உல�� உ�ள எ�லா� ஒ�வ�டேம இ��கா�.

ஆகேவ உத� ெகா��பதா���, உத�
ெப�வதா��� உ�ள அபாய�ைத உண���,
ெச�ைமயான ச�தாய���� உத�
ெகா��ப��, ெப�வ�� எ�ற இர�ைட��
கவ��� சம வா��� ெகா��ேபா�. இ�த
இர�� ெசய�� ேசா�பலாக�� ேவ�டா�,
ஊதா�யாக�� ேவ�டா�. இர���
��������� உ�� ெகா��ேபா�. வா�பேன
� �ைன கால�ைத
ந�ல உட� வள���யைட�த வா�ப ப�வ�,
��மண�����, ச�பா��ப��பத��� ஏ�ற�.
வா�ப� எ�ப� ஒ� த�� எ�� ைவ���
ெகா�ேவேமயானா�
�ழ�ைத�� வா�ப� எ�ப� க�ப�
வேயா�க��� வா�ப� எ�ப� தா� ேச��த
ெபா���, அ���
�ழ�ைத��, வேயா�க�� உத� ெப�வ���,
ெகா��ப��� வா�ப�ட�, �ல ெசய���

சா�����க�� அ� வா�ப�ைத அைட��
வைர��� அ�ல� வா�ப������ ��ப��
வைர���.
வா�ப� உத� ெப�வ���, ெகா��ப���
�ல ெசய��� சா�����க�� அ� �ழ�ைத
வள�� வைர அ�ல� ��ைம இற��� வைர.
வா�ப��� �க���யவனனான �ழ�ைதேய,
��க� வா�ப���� அ��� இ���றா�.
வா�ப��� �க�ெப�யவனான வேயா�கேர ,
��க� வா�ப������ ெவ�ெதாைல��
இ�����?
ெகா��ப���, ெப�வ��� �ழ�ைத��,
வா�ப��, வேயா�க�� அ�க�ேக ேச���
அம��� உ�� ம��ேவா�.
இ�த நடவ��ைகைய உல�� உ�ள அைன��
நடவ��ைக��� உட��பா��,
உ�ள���பா�� �ழ�ைத, வா�ப�,
வேயா�க� எ�ற �ைறகைள ஏ�ப���ேவா�.

உத� ெகா��பத�� ம��� ஆதர� இ��தா�
அ�த ��தைன���தா� அ�� வள��
உத� ெப�வத�� ம��� ஆதர� இ��தா�
அ�த ��தைன���தா� அ�� வள��
இ�தைகய இ�லாத ெசய��பா� அ�த
�ைல�� அனாைதக� எ�� ஒ��கப�வ�க�
உ�வா�க�ப�வா�க�.
ெகா��க�
நாம, ந�ல ேநர� ெக�ட ேநர�, பா���
எ�ெபா�� ெசயைல ஆர����
ெசய�படலா� எ�� ��மா���ேறா�.
இைறவ� ந�ல ேநர� பா��� உலக�ைத
ெதா����தாரா?
த�ேபாைதய கால�ைத �ல� ந�ல கால�
எ���, ேவ� �ல� ெகா�ய கால�
எ���றனேர.
நம���தா� இ�த கால ேநர�

பா��பெத�லாமா? கட�� ெவ��ெப��றா�
அவ�� ெசய� ந�ல�தா�.
ெகா��ப� எ�ற ஒ�� இ��தா� வா��வ�
எ�ற ஒ�� இ����. அ�ேபால
ெகா��ப� ம��� இ��கலா� வா��வ�
இ�லாம�.
அ�ல� வா��வ� ம��� இ��கலா�
ெகா��ப� இ�லாம�.
ஒ�வ� ெகா���றா� எ�றா� அ�� �ய�
வா�க�ப�டா� ந�ல� வா�க�பட��ைல.
அ�ல� ந�ல� வா�க�ப�டா� �ய�
வா�க�பட��ைல.
ஆகேவ ெகா��ப�� எ� வா��வ��ைல, எ�
வா�கப��ற� எ�� ேயாசைன ெச�ேவா�.
வா��வ�� எ� ெகா��க�பட��ைல, எ�
ெகா��க�ப��ற� எ�� ேயாசைன
ெச�ேவா�.

ஒ�வ� ம��� ேக��றா� ஆனா� அவ���
தவ�தலாகேவா, ேவ��ெம�ேறா �ஷ�ைத
ெகா��தா� அவ� எைத வா���றா�. அவ�
ேக�ட� ெகா��க�ப�டதா?
50 �ேலா இ��� எைட க�ைல 5 வய�
��வ� த��ப� ைகேய�� ேக��றா�
எ�றா� எைட க�ைல ��வ� தா��
ைக�� வா�� ெகா�வானா?
�ழ�ைத�� சா�பாக ஒ� �ர��� இ���
�ழ�ைத�காக உதவலா�.
ஆகேவ ெகா��க�ப�வெத�லா� ச�யான
�ைல�� வா�க�ப��றதா?
வா�க�ப�வேத�லா� ச�யா�
ெகா��க�ப�டதா?
�யதா� ெச�� ெகா����தா� அைத �ைச
���� ந�ைம�� அைழ�� ெச�ல ேவ���.
ந�ைம காலாவ� அைட�தா� ந�ைம

க�ட�ப�ட� �����க�பட��
உட�
க�, கா�, ���, வா�, ைக, கா�, �ைள,
நர��, ர�த�, இ�தய�, �ைர�ர�, ��, நக�
ேபா�ற உட�� ஒ�ெவா� உ����
ஒ�ெவா� ேவைலைய ெச���றன, இைவக�
ஒ�ெவா����� ஒ�ெவா� �ற��
இ���ற�.
உட� உ���க� அைன��� ��ப�ைத
ெவ�வத�� ந�ல �ைற�� இைண��
ப�யா��� ெபா�� மன� ம���ற�.
ஏைழ, பண�கார�, ப��தவ�, பாமர�, ஆ�க�,
ெப�க�, �ழ�ைதக�, ��வ�, வா�ப�,
வேயா�க� ஆ�ய அைனவ�� ந� உட�
உ���கைள ேபா�ேற உலக��� பா� உட�
உ���களா� உ�ளன�.
ஆகேவ உலக ச�ரமான உலக உட��
அ�க��ன�களா�ய நா� ��ப�ைத ெவ��

ந�ல �ைற�� இைண��
ப�யா���ெபா�� நா� ம��ேவா�.
��ேபாைத ம����யா� இ����, அத��
அ�ைமயா� இ��தா� கால� ெச�ல, ெச�ல
உட� உ���க�� �ற� �ைற�� �ைர��
இற�� ஏ�ப��.
ஆகேவ, ஆேரா��யமான ��ம� அ�யாைமைய
�ற�பாக ைவ�� உலக� ம��ேவா� இ��தா�
கால� ெச�ல, ெச�ல உலக உட�
உ���க�� �ற� �ைற�� �ைர�� உலக�
நாசமா��.
ஏைழ, பண�கார� ச�ைட ஓ��� சமாதான�
ஆக�� அத�காக எ�லா�� ஒேர மா��
பண�காரரா� இ��க ேவ��� எ��
ெசா�� அர�ய�வா�க� ��ட� ���வ�
எ�ப� உ�ள�?
ஆேரா��யமான ��ம� ஒ�ெவா�வ����
அைமய ேதைவ�ப�� காரண�க� ேவ�ப��.

இ�த காரண�க��� ப�� த�தா�
அைனவ�� ��ம�யா� இ��பா�க�.
��ம� எ�� ெசா���ெகா�� ேக�பவ�க�
ஆ�ர� ேக�பா�க� நா� தா� ச�யான
வ�ைய கா���க ேவ���.
ேவ�ப�ட க���க� ��� ��ம� ஏ�ப�டா�
அ�தா� சமாதான�.
சமாதான� எ�றா� ஒ��த��� �ைட�ப�
ேபா�ேற ம�றவ���� �ைட�கேவ���
எ�� ம��க��வ� ஏ�?
இலவச �� ெகா��தா�க�. ஒ�வ� ��
பா��ேத ேத��� ேதா��யைட��
ெக��ேபானா�, ம�ெறா�வ� �� பா���
வா��ைக அ�பவ அ�ைவ வள����
ெகா�டா�. இ�ெனா��த� த�� அ��க
��ைய �����டா�. ஒ��த� ��ைய
ஏ�கனேவ ைவ����பவ�.
ஆகேவ ஒ��த��� ம��ேம ஆேரா��யமான

��ம� �ைட�த�.
உட��� எ�லாேம க�ணா�, ைகயா�
அைம�தா� எ�ப�? கா�, ���, வா�, ைக,
கா� ேவ�டாமா?
உலக உட� அ�க��ன�� எ�லா�ேம
பண�காரரா� ெசய�ப�வ� ந�லதா? அ�ல�
எ�லா�ேம ஏைழயா� ெசய�ப�வ� ந�லதா?
அ�ைப ப�மாற இர�� அ�க�க��
ெசய�பா�� இைணய ேவ���.
ேதைவ�ேக�ப ஒ�வ� �ைளயாக
ெசய�ப��ெபா�� இ�ெனா�வ�
ப�யா�றேவ���. �ைளயாக
ெசய�ப�டவ� ப�யா��னா�,
ப�யா��யவ� �ைளயாக
ெசய�படேவ���.
ஒேர வ� அ� ஆேரா��ய ��ம�.
உட�
ந��� �ல� ெசா�வ� எ�னெவ�றா�,

எ�லா� இ�த ஒ� ஜா� வ������தா�
எ�ப�.
ம�க� வ�ைம�� இ��தா� தா� அத�காக
உைழ�பா�க�. எ�லா� இ�த ஜா�
வ������தா� எ�ற வ��� ப��கான
உண� ேதைவ அைத வ�ைம ேதைவ எ�ற
அலகா� ஏைழக��� அைம���ள�.
பண�கார�க���� வ��� ப� உ�ள�.
ஆனா� ப��ேக�ற உண��கான ெச�வ�
இ���� உ�ள�.
இ�த இ��� �ைறயாம� இ��க
பண�கார�க� ஏைழகைள ந�� உ�ளன�.
ஏைழக� பண�காரைர ந�� உ�ளன�. அ�
பண�கார�� இ������� த� வ�ைமைய
ேபா��வத�� உண��கான ெச�வ�ைத
ெப���ெகா�ள உைழ���றன�.
ஒ� தக�ப� �ழ�ைத�� ேவ��ய
ேதைவகைள எ��ெகா�ள ச�பா��பைத

ேபால�� அேத தக�ப� �ழ�ைதயா�
இ����ெபா�� அவ� தக�ப� ேதைவகைள
ச���� ெகா��த� ேபால
ஏைழ��, பண�கார�� பண ப�மா�ற���
எ��ெகா���றன�.
ஆகேவ ஏைழ அ�ல� பண�கார� எ��
�ைலகைள அக�ற ��யா�. வாைழய�,
வாைழ எ�ற தக�ப�, ��ைள எ�ற
�ைலக� பண ப�மா�ற��� மா�, மா�
அைமவைத த��க ��யா�.
த��தா� யா� உைழ�ப�? ��வன� எ�றா�
அத�� �தலா�, ெதா�லா� அைம�றேத.
அர�ய� ��ட�க� எைத ஒ��கேபா��றன�
ஏைழ �ைல அ�ல� பண�கார� �ைல
அ�ப�ெய�றா� ��வன� இ�ைல.
�ைள�� க���பா��, உ���க�� ப���
���க ��யா�. அவரவ� இ���� ��ம�.
ஏைழக�, பண�கார� �ைல�� -இ�த

ேபா��� �ர��னா அ�த ேபா��� அ�த
ேபா��� �ர��னா இ�த ேபா���
ப�க� பல உ�ளன அ�� அ��� ப�. ஆ�
அ��� ஏைழ, அ��� வச�யானவ�. (அ��)
மாணவ�, ஆ��ய� �ழ���� தக�ப� �ழ�ைத
�ழ����
உட� ஆேரா��ய�� ஒ� ெச�வ�தா�.
பணவச��� ஏைழயான உட� ஆேரா��ய
ெச�வ� உைடய வச��கார�
ஆேரா��ய�ைத ெகா��� பண வச�ைய
ெப���றன�. இவ� பண வச��� வ�ைம.
பணவச��� பண�கார� ஆன ��வ����
வச��கார� பண�ைத ெகா��� ��வாக
ப�கைள ெப���றன�. இவ�, ப�க��
வ�ைம. பண��� வச� உைடயவ�.
இ�� அர�ய�வா�க� எ�த வ�ைமைய
ஒ��க ேபா��றன�.
ஒ� வ�� அைமய ேவ��� எ�றா�

இ�வள� இ��� அ�த வ�� ைவ�� இ��க
ேவ��� ம�க� பண��� பா�கா���காக.
அ�ேபா�தா� பண�கார�� வச� இ����
ேதைவயாக உ�ள�.
ஏைழக� எ�றா� அத�� உட� ஆேரா��ய
வச� இ���� இ��க ேவ����ள�.
உட�
எ�லா மத�க�� ஏைழக��� உத��க�
எ��� ந�ைம ெச���க� எ��� ஏ�
ெசா����றன.
இ����� எ�ன ேதா���ற� உலக�
இ���� வைர ஏைழக� இ��பா�க�,
�ைம�� நட��� அதனா�தா� ஏைழக���
உத��க� ந�ைம ெச���க� எ��
�ற�ப���ள�.
2014 ஆ� ஆ�� வைரதா� ஏைழக�
இ��பா�க�, �ைம�� நட��� எ�றா�
எ�லா மத�க�� 2014 ஆ� ஆ�� வைர

ஏைழக��� உத��க� ந�ைம ெச���க�
எ�� அ������பா�கேள ஆகேவ ��ம�ைய
ேத�ேவா�.
ம�ஷ� ெச�� ெச�� �ைழ�க
ேவ��யதாக உ�ள� எ�பா�க�.
��ம��� ேபா���, ேபா��� வ��,
வ��தா� இ����. உலக��� ேபாரா�டா�
இ��க�தா� ெச���. ந� வள����� எ�த
�ைல��� எ�லாவ����� தயாராக�தா�
நா� ��ட� ��� வாழேவ��� ந�லெதா�
ேபாரா�ட����.
ேஜா�ட� பா��க� ஆனா� ேஜா�ட� TNPSC
exam , IAS exam�கான answer ேபால எ�லா
தகவ��, கண�� ட��, இ���� ட��,
Landan , USA எ�� அ������ உ�க�
ெபய�, ஊ� ெபய� ��க� அ���காம� ��
���ேய ெசா�வ�, �ேக� பா��காம� எ�த
இட��� உட���� பா��� எ��
உலக�ைதேய க��� பா��� ெசா���

ேஜா�ய�, ேபாதக�, ஓ�பவ� எ�றா�
பரவா��ைல. அ�ப��ப�டவ�, பண�
ெகா��க�, இெத�லா� ெச���க� ேதாஷ�
ேபா��, க�ட� ேபா�� எ�றா�
ெசய�ப��க�.
உட�
எ�லாவ���� பண�தா� ேவ��� எ��
வ�ைம�� �� ஒ��� �ைறயாக
ெசய�ப��தா� ஏ�?
பண� தானாக எ��� நட�� உத�
ெச��மா? பண� சா�பாடா�மா?
ஏைழக� எ��� ெச�யாம� அவ�கைள
பண�தா� பா�கா�� ெப���� ைவ���
ெபா�� அ�ல.
அவ�க� ைக, கா�, அ�� ேபா�றவ�ைற
��� ைவ���ெகா�ள ேவ��மா?
ந�மா� பண�ைத �ைறப��� ந�வ���
பயண� ெச�� இல�ைக ெச�றைடய

ேவ���.
ஆேரா��ய� தா� ெச�வ� எ��
ெசா��றா�கேள.
1. உட� ஆேரா��ய�����, 2. மன
ஆேரா��ய����� வ���ைலெய�றா� அ�
ஆேரா��ய� பா��க�ப�ட ஒ�வைக
வ�ைமய�லவா?
ஏைழ, பண�கார� அைனவ���� இர��
ஆேரா��ய�� ேவ���.
இர�� ஆேரா��ய����� ேதைவயான
ம���வ வச� ஏைழ, பண�கார�க���
எ��� �ைட��� வ� காண ேவ���.
பண�கார�க� ந���, ரசாயான��,
ெக��க�� ஆன உண����, ம�ற
ேதைவக���� பண�ைத �த��
ெச���றன�.
ஏைழக� பண�கார�க�� இ�ப��ப�ட
�த����� ப� ெச���றன�.

இ� அ�வா��த ெசயலா? மன அ��
ஆேரா��ய��, உட� அ�� ஆேரா��ய��
இ�லாத ெசய�பா��� வ�ைமைய
ஒ��கேவ���.
ந���, ரசாயான��, ெக��க��, �றைர
ெக��த�� ஆன �ைமயானைவகேளா�
�ைளயா� அைத�ப��
ெத����ெகா�ளலா�.
அைத �ைளயா�ேடா� ைவ��ெகா��
வா��� அ�ைமைய �ைம�� ������
��கேவ�டா�.
ஒ� ஒ� ேகா� ம����ள ெச�ைக ஆ� மாத
�ழ�ைத�ட� ெகா��ப� �ற�த� அ�ல.
ஒ� ேகா� ம��பானைத ஏைழ��
ெகா��தா�� ஒ� ேகா��� �ற����
ெகா��காத பண�கார� ந�ல பண�கார�
அ�ல.
ஒ� ேகா� எ�றா�� அத� �ற����

உைழ�காத ஏைழ�� ந�ல ஏைழய�ல.
ஆேரா��ய�தா�, ெத�ேகா��� உ�ள
�ற�ப�றவைன �ற���ளவரா��ேவா�.
��ம�
கா�கா� உ�கார பைன பழ� ���த� ேபால
எ�பா�க�.
இர��, ��� நா� ெச�றா�� பைன பழ�
எ�ப� இ��தா�� �ழ�தா� ேபா�ற�.
ஆனா� கா�கா� உ�கா��ததா�, பைன பழ�
இய�பா� ��� கால���� இர��, ���
நாைள�� ��பாகேவ �������.
இைறவ� எ�ேனா� ேப�னா�, எ�ேனா�
ேப�னா� எ�றா� இைறவ� ேநராக ேதா��
ேப�வதாக அ�ல. மனசா�� ெசா�ன�ப�
எ��ேறாேம அைத�தா� இைறவ� ேப��ற
வ�. எைத�� ஆரா��ெபா��
ெத���ெகா�வ� மன��. அ�ப�
உண��தைத இைறவ� மன�� நம��

உண���ய� ஆ��. நா�� எைதேயா
உண���ெகா��ேறா� இைவக� நட�ப�
மன��.
எத��� நா� இைறவைன சா�����ேபா�.
இைறவ�� ந�ைம சா�����க���.
எத�ெக��தா�� இைறவ� ெசா�ல���,
அவ� ெச�ய��� எ���தா� நம�� அ��,
ைக, கா�, க� ேபா�றைவக� எத��. அைத
பய�ப��த ேவ�டாமா? நம��� �ல
�த��ர� ேவ���.
ஆகேவ நா� ெசய�ப�வத�� இைறவ�
ந�ைம சா�����க���.
ெவ�� வா�வா��ைத �ேலாக�, ம��ர�,
ெஜப�, ெதா�ைகயா� எ�லா� நட���மா
இைறவ� ெச�ய��� எ��.
நா� எைத, எ�ெபா�� ெச�தா�� அ�
ச�யானதா? தவ�க� ஏ�பட வா����ளேத?
ஆகேவ நா� ெசய�ப�வைத அ�ம��ப��,

அ�ம��காத�� இைறவ� ைக��தா�
உ�ள�.
ஏென�றா� இ�த உலக�ைதேய அ���,
க���, ������, க���ப���� உ�ைம
ந� ஒ�வ�ட� இ�ைல.
இ�த ேநர��� இ� நட�க ேவ�டா� எ��
இைறவ� �ைன����பா�, ஆனா� ந�
��வாத�ைத பா��� ச� நட�க��� இைத
ேவ��த��� ஈ��க��ேவா� எ��
அ�ம��� �����வா�. இ�வா�
இைறவ� ந�ைம சா�����பா�.
�ல ேநர��� ந�மா� கா�ய� ைக����
�ைல�� இ����. ஆனா� கைட��� அ�
நட�கா� ேபா� ���.
இ�வா� இைறவ� நம�� அ�ம�
ெகா����, அ�ம� ம���� அ�பவ�கைள
த��றா�. ஆகேவ இைறவைன நா�
சா�����க ேவ������ற�. நம��

க���பா�� ேவ������ற�.
நா�� இைறவ��� அ�ம� ெகா����,
அ�ம� ம���� ��யமாகேவா,
��ய��லாமலாகேவா ெசய�ப��ேறா�.
இைத� ெச�, இைத� ெச�யாேத எ�றா�
நா� எ�ன இய��ரமா?
ஏ�, எத�� எ�� அ�ய ேவ�டாமா?
�த��ர� ேவ���.
க���பா� எ�� ஒ�� இ��தா� தாேன
எ�ப� �த��ர�ைத� பய�ப��தலா� எ��
க���பா�ைட அரசாளலா�. க���பா��
ேவ���.
எ�த ேநர��� எ� நட��� எ�� நம��
ஓரள�தா� ���கலா� இைறவ� எைத
��ட�����தாேரா அ�தா� நட���.
இைறவ� ��ட�ட��� ம��� ெகா��ப��
நா� தா�.

பைன மர� இ���� வ�யா� ேபா�றவ� பல�.
ஆனா� அ�த பைன பழ� யா���
�ைட�கேவ��� எ�� இ���றேதா
அவ����தா�.
கா�கா� உ�கார பைன பழ� ���த� ேபால
நா� க��ப� ஒ��, இைறவ� க��ப�
ஒ�� இ�வ�� ேச��த�தா� உலக�.
பைன பழ� எ�ப ��� எ�� நா�
கா�����ேறா�.
இ�ப �ழ��� எ�� இைறவ�
அ�ம���றா�.
கா����காமேல பைன பழ� �ழ�� ெச���.
இைறவைன ேதடாதவ���� �ைட��ற�.
இைறவைன ேத�ேவா���� �ைட��ற�.
ஏைழ, இ�ப� இ��ப� நம�� ேபா��
எ�ப�� ஒ� ��ம�தா�.
ஏைழ, ெச�வ�தனாக ேவ�� ெசய�ப��

ெவ�� ெப�வ�� ஒ� ��ம� தா�.
ெச�வ�த�, எ�லாவ�ைற�� ஏைழ��
ெகா���, தா� ஏைழயா� இ��பைத ��ம�
எ�� இ��கலா�.
ஏைழைய ெவ��ப�� ��ம� கா���
ெச�வ�த�� உ��.
ம� மண�
கட�� எ�ன க� அ�� ைர�டா
இ���றாரா?
�ற�த எ�த ம�த�� இற�க��. ஒ� stage
�� ேமல ேபா��டா ைக வ����, கா�
வ����, க� வ���� இ�ல ஒைட��
அ�ல� ெசய�ழ��� எ�ெற�லா� கட��
��ணய� ப�����பைத பா������ேறா�.
இள� வய�ேல கணவைன இழ�தாேலா,
மைன�ைய இழ�தாேலா, சா�யாரானாேலா,
பாத� , ��ட� ஆனாேலா ஆ�க�
ஆ�ைமைய இழ����வா�களா, ெப�க�

ெப�ைமைய இழ����வா�களா?
��� உ�ப��யாகாதா? மாத�டாயாகாதா?
�ற� ஏ� இய�பாக மண�� ெகா�ளாம�
இ���ேறா�? ச�யான காரண� எ�ன?
மண�� ெகா�ளாம� மா�� வ�ைய ம���
ஆத��ப� ஏ�?
இ�ப� அைமவ�� ச�யான�, தவறான�
எ�� ��டவ�டமா� ஒ�ைற அ���க
���மா?
மா�� வ� ெப��? இய�பான வ� ெப��
இ�ைலயா?
இ�ப��ப�ட உட�க�ைட ஏ�த� ஏ�?
அ��த� எ�ேக?
��க� யா�ட� அ�பாக இ����க� எ��
ஒ�வ� ேக�டா�, அத�� எ�லா�ட�� எ��
ெசா�பவ�� ப�� நம�� ����யைடயாம�

ெரா�ப, ெரா�ப அ�கமா யா�ட� அ�பாக
இ����க� எ�� ேக����ெபா��
�ல� இைறவ� எ���
�ல� மைன� எ���
�ல� கணவ� எ���
�ல� �ழ�ைத எ���
�ல� அ�மா எ���
�ல� அ�பா எ���
�ல� �� எ���
�ல� த�ைம ெவ��பவ� எ���
ேவ� �ல� ந�பைன எ���
ஒ�ெவா�வ�� ஒ�வைர ெசா�வா�க�.
இைறவ�ட� உ�க��� ெரா�ப, ெரா�ப
அ�கமா யாைர ����� எ�� ேக�க ப��
எ�ப��ப�டதா� இ����.
யாைரயாவ� ஒ�வைர ம��� ெரா�ப, ெரா�ப
����� எ�றா� ம�றவைர ேவ�ப���
பா���றா� எ�� ெசா�ல மா�ேடாமா?

எ� மைன� எ��ட� எ�லாைர���ட
உ�க��� யாைர ெரா�ப ����� எ��
ேக�டா�
அத�� நா�, எ�ைன, இைறவைன, தா�,
த�ைதயைர, �ழ�ைத, ந�ப�க�, எ��க�
அைனவைர�� �ட மைன�யா�ய
உ�கைள�தா� என�� ெரா�ப, ெரா�ப
����� எ�� ெசா�ேவ�.
எ� தா� எ��ட� எ�லாைர���ட
உ�க��� யாைர ெரா�ப ����� எ��
ேக�டா�
அத�� நா�, எ�ைன, இைறவைன,
மைன�ைய, த�ைதைய, �ழ�ைத, ந�ப�க�,
எ��க� அைனவைர�� �ட தாயா�ய
உ�கைள�தா� என�� ெரா�ப, ெரா�ப
����� எ�� ெசா�ேவ�.
எ� எ�� எ��ட� எ�லாைர���ட
உ�க��� யாைர ெரா�ப ����� எ��

ேக�டா�
அத�� நா�, எ�ைன, இைறவைன,
மைன�ைய, தா�, த�ைதைய, �ழ�ைத,
ந�ப�க� அைனவைர�� �ட எ��யா�ய
உ�கைள�தா� என�� ெரா�ப, ெரா�ப
����� எ�� ெசா�ேவ�.
இைறவ� எ��ட� எ�லாைர���ட
உ�க��� யாைர ெரா�ப ����� எ��
ேக�டா�
அத�� நா�, எ�ைன, மைன�ைய, தா�,
த�ைதைய, �ழ�ைத, ந�ப�க�, எ��க�
அைனவைர�� �ட இைறவனா�ய
உ�கைள�தா� என�� ெரா�ப, ெரா�ப
����� எ�� ெசா�ேவ�.
நா� எ��ட� எ�லாைர���ட என��
யாைர ெரா�ப ����� எ�� ேக�டா�
அத�� நா�, இைறவைன, மைன�ைய, தா�,
த�ைதைய, �ழ�ைத, ந�ப�க�, எ��க�

அைனவைர�� �ட எ�ைன�தா� என��
ெரா�ப, ெரா�ப ����� எ�� ெசா�ேவ�.
இ�ப��தா�, எ��ட�, ேக�பவ� யாரா���
அவ�க� ஒ�ெவா�வ�ட�� எ�லாைர�� �ட
உ�கைள�தா� ெரா�ப ����� எ�ேற
ெசா�ல ேதா���ற� த�கால அகரா���
அ��த� இ�ைலயா?
அ��� அகரா��� இத�� அ��த� இ����.
��ய �ரகண�, ச��ர �ரகண� எ��
�ரகண�க�� �ரகண� ��� வைர உ�ள
பயண� ேபால ந��ட� ேக�பவ�ட� ெரா�ப,
ெரா�ப என�� உ�கைள�தா� �����
எ�ற stage வ�வதா� ஒ�ெவா�வ�� ந��ட�
ேக�பத�� இ�ப��ப�ட ப�� அ��த�
உ�ளதா� உ�ள�.
அ��� பல காரண�க�� அ�த, அ�த
ச�த��ப��� ஒ�ெவா�வ�� ப���காக��
ஒ�ெவா�வ�� எ�லாைரைய�� �ட ெரா�ப,

ெரா�ப ���தவ� எ�ற ப��ைன
ெப���றன� இைறவ�� �ட.
உலக�ைத �த�� யா� ���வ�வா�கேளா
அவ�க��� ஞான�பழ� எ�� ெசா�ன
ெபா�� ��ைளயா� ெவ��ெப�றா�.
��க�� ெவ��ெப�றா� அ� ம�� வாகன�
ெகா��,
ம�� வாகன� ெகா�� எ�� பா��த��
��க� ெவ��ெப�றா�. ��ைளயா� ேவ�
�த��� ெவ��ெப�றா�.
எ�கா�ய�ைத�� ஆர����� ெபா��
��ைளயாைர �த� ���� ம�ற சா�க�
ெதாடர�ப��ற�.
��ைள�� �ழ�ைதப�வ �த�வய�, ப����
�த� வ���, க����� �த� வ�ட�,
ேவைல அ�பவ��� �த� வ�ட�, க�யாண
�த� வ�ட�, க�யாண� ஆ� �த� ப�தாவ�
வ�ட�, க�யாண� ஆ� �த� ��றாவ�

இட� இ�ப� எ�லாவ�ைற�� �த� எ�றா�
எ�லாவ�ைற�� ��ைளயா�தா� �த�
எ�� ெசா�� இட� ���பாரா?
��ைளயா�� ெசா�த�க� இட����தன.
�த� எ���, இர�டா� �த� எ��� எ��
பல எ���க� �� வா��ைத, வா��ய�
அ��த� ெப�வ� ேபா� ந� அைனவ��
�ரகண�கைள ேபா� தா�� ஒ�ெவா�வ��
ெசய�� ச�த��பவ� ெப��ற�. �ைல��
தைலக��� ஒ�ெவா�� �ைலக���� �த�
க�களா� அ���வ� ���ய��வ�
ெப�றா�தா� அழ�ய க��ட�.
கட�� இ���றா� எ�றா� அத�� ஆதார�
ேக�பவ�க�. கட�� இ�ைல எ�பத��
ஆதார� ெகா��க ���மா?
க��ட� எ����ற �ைலயான வள��
�ைல�� அ��க�ப�� ஒ�ெவா� க�க��
க��ட� ��ைம ெபற ���ய��வ�
ெப��ற�. அ�ேபா� நா� ஒ�ெவா�வ��.

ஒ� இட�ைத ெபா��� அ��த���� ஏ�ப
பா�ைவயா� க�கைள ெகா�� ��� வல�
வரலா�. கா�களா� நட�� ��� வல�
வரலா�. ம����ைய மனதா� ��� வல�
வரலா�. ம�ைல ெகா�� ��� வல� வ�வ�
ஒ��த�
உலைக ��� வ�த ��க�
உலக� எ�� ������ெபா�� ��மா
உலக�, த�� உலக�, க����ட� உலக�,
��ஞான உலக� எ�ெற�லா� இ���ற�.
இ�ப��ப�ட உலக�க�� எ�ப��ப�ட
உலைக ��க� ���னா�. அவ�
எ����ெகா�ட வாகன�ைதேபால நா��
வாகன��� அம��� உலக�கைள ���ேவா�.
கட� �� உவ��பான� ஆனா� இ�த கட�
உல�� வா�� ��கைள பா��க�.
உவ��பான ��� வா�����த வ�த ��
இைற���� உல��, �ைவைய ���வ�த

பயண�ைத பா��தா� உவ��பாக
இ��ப��ைல. நா� ேதைவயான உவ��ைப
ேச����ெகா�ளலா�.
அ�ேபால �க� க��ைள�� உல�� நா��
இத� பா������� �ல� ஆேரா��ய
பயண�தா� ���ேவா�. அத��
வாகன�களாக நைடபயண�, ம���க�
எ���ெகா�ேவா�.
�னா�, ெவ�ள�, ெந���, கவைல ேபா�ற
அ����த உல�� அத� பா������� �ல�
பா�கா�� பயண�ைத ���ேவா�. அத��
வாகன�களாக ெச�சா�, ேசாதைன க��க�,
கவன பா�ைவ, மன ஆ�த� ேபா�றவ�ைற
எ����ெகா�ேவா�.
�����ழ� ெவ�ப ��� �ட�ப�டா�� அ�
ந�ைம அ��காத அ��யாக அ� மாற இைற
ச���� உலைக சா������ேபா�.
�����ழைல கா�ேபா�.
Revised

ப�� பாட�க� ��ய ப�மாண� எ�� revise
ப��வ� ேபால ப�கார� ெச�ய
அ������ ஜாதக�க����, க����
உண���� ���கத�சன�க���� கால
நைட�ைறேக��ப ப�கார�கைள ��ய
ப�மாணமாக revise ப�ண��டாதா?
���பமாக இ��பவ�க� ேசைவ ெச�வ�
எ�றா� �ல ��க�க� எ�� �ைன��
���பமாக வாழா� ேசைவ ெச���
சா�யா�க��, பாத�க�� அர�ய�� ஈ�பட
�டாதா?
சா�கைடைய ெந��� ந�ல �ைற��
ஒ���ப��தாம� ேபானா� யா�
சா�கைட�� க�ெல��தா�� ெத��காதா?
அர�ய� ஒ� சா�கைடயா? �றைம
உ�ளவ�கேள ெசய�ப��க� ��கா����
Revised
ஜாதக���� ப�கார� ெசா�பவ�க�,

நைட�ைற கால���ேக�ப revised ப��
ேதாஷ�கைள ��க ெசா�னா� எ�ன?
ஜாதக���� த�சைண வா���ெபா��
காலணா, அைரயணா எ�� அ�த கால���
வா��ய� ேபா� வா��வா�களா,
கால���ேக�ப மா��ெகா�டா� எ�ன?
�����ழ� ���ேக�ைட பா��க�.
���பமாக வாழாத சா�யா�க�, பாத�க�
அர�ய� எ�ற சா�கைட��
வர��டாெத�றா� ெரௗ�க� அர�ய���
வ�தா� பரவா��ைலயா? அ�தா� ந�ல�
எ�றா�
ெரௗ�கேள ��த மத�ைத கவ��க��ேம
அர�யைல கவ���� �றைம��ள இவ�கேள
இைத�� கவ��க���.
சா�யா�, பாத�கேள மத�க� ��தமாகலா�.
அர�ய� ��தமாக� �டாதா?
Revised
மத�கைள க�� ஆ�� சா�யா�க����,
பாத�க���� ப�லாக மத�கைள ெரௗ�க�

ஆள வ�தா� ஒ���ெகா���களா?
அ�ப�ெய�லா� �ட��டா� எ��
ஆத�க�ப�� ��க�
அர�ய��� ம��� ெரௗ�க� ஆளலா� எ��
����ெகா��ப� ஏ�?
ம���வ� யா��� ேவ��� அ�
ேநாயா��� தா� அ�லவா
Revised
ம���வ� யா��� ேவ���? அ�
ேநாயா����தா� அ�லவா?
அ��கமான அரசா�க� யா��� ேவ���?
அ� ர��க��� அ�லவா?
�யர�ப�� ம�க� யா��� ேவ���?
ேசைவ�� ப��கான உண��� அ�கார�
எ��� ெகா�வ� யா�?
அர��� வ� எ�ற ெபய�� ெகா��த
த�சைண அ�ல� தசம பாக ��ச��
யா��� �ேராக மா� அவ� ம�ய ேவ���.

இ� ெப�ய �ஷய ��ைலயா?
சா��� த�சைண எ�ப� ம��� ேந�ைமயாக
இ��க ேவ��மா?
த�சைண
சா��� ெபய�� சா���, த�சைண,
அ��சைன, கா��ைக, வ�மான��� ப���
ஒ� பாக� எ�� ெச����ேறா�.
சா��� ெபய�� சா��ெக��
வ�மான������ ெச���வ� ேபால,
சா��� ெபய�� சா��ட����
வ�மான�ைத ெப�வ�� ேவ���.
�ல� கடைன�தா� வ�மானமாக ைவ����ப�.
இ�தைகயவ�க��� சா��� ெபய��
சா��ட���� கடைன ேபா��� வ�மான�
�ைட�க ேவ���. கடைன ேபா���
வ�மான��� ப��� ஒ� பாகேமா,
த�சைன�� பலேனா ெபற ேவ���.
�க�ப�, மாரைட�� ேபா�றவ�றா� ெசா�ைத,

உறைவ இழ�� வ�மான��� வ� �ட�ப�ட
கடைன வ�மானமாக உ�ளவ�க� கடைன
கா��ைகயாக ெச����ெபா�� கட�
���� ���சமாக இ��க ேவ���.
கட� வ�மான�ைத ேபா��வ� அ��யாவ�ய
ேதைவயா��. அ� யாெத��, ���ச
வ�மான�ைத ெப���� �லதன�க� �ைட�க
ேவ���. அத��� First Aid (�த�த�),
உட� ஆேரா��ய�, மன ஆேரா��ய�
ேபா�றவ���கான வ� தர ேவ���.
உதாரண���� ���, உண�, உைட,
உைற�ட, ேவைல �ற� ச�பா��ய
ஆேரா��ய�.
உதாரண���� ெபா���, ெபா���
ெகா��ப� ம��� ேதைவ இ�ைல, �டவ�
���ச வ�மான ெபற ேவ���.
�டவ��� கா� ச���லாம� அ�
ம���தா� ேசா�பலாக இ��� நா� அைத
கவ��� ம�ற ஆேரா��ய�ைத தைட ெச��

அவ��காக ��ைச எ�ற ெபய�� ெசல�
ெச�தா�.
�டவ����ள க� �றைன��, வா�
�றைன��, ைக �றைன��, அ�� �றைன��
ேசா�ேப�யா��� அள��� ெசல� ெச�ய
ேவ��ய��ைல. ம�ற �ற�கைள நாேம
�டமாக �டவனா�� ெக��க ேவ�டா�.
ஆேரா��ய �றனா�, ஆேரா��ய
வ�மான���� வ� ெச�யேவ���.
ஆேரா��ய�தா� ெச�வ�. Health is wealth .
ச�யாக ெச���வ��, ச�யாக ெப�வ��
நட�தா�தா� ந�ைம நட�ததா��. த�சைண,
அ��சைன, கா��ைக, வ�மான��� ப���
ஒ�பாக� எ�ற �க��க� ��ைமயைடய
ேவ���. அத��� ெச���வ��, ெப�வ��
ச�யாக ேசர ேவ���
��� ேபாடலாமா? (என�ெகா� ேயாசைன)
இ� ஒ��தமான நைக கைட ��� ேபால

ஆனா� ���யாசமான
��னைக�கான ���.
� 1�� 5கா� வ�� அ�ல
�10வ�த வ�மான���, 1�பா� �தான
தான�.
பண� ேதைவ�படாதவ� ஒ�வ���ைல
எ�த ேதைவைய ப�மாற�� எ�றா�� பண�
எ�ற அலகா�
ெப�வேதா ெகா��பேதா அைம�ற�.
நா� பண�ைத �ற��� ெகா��தா� அவ�
ேவ��யைத
அவேர வா���ெகா�வா�.
ஆனா� ந�ைமயானைத அவ�
வா���ெகா�ள அவ���
ெத�� ேவ���.
��டைன�ேபால ஒ� வ�ைக ஆ�.

ெக�ட ��ட�க� த�க�ைடய ேதைவ�காக
�றைர
ெகா�ைளய���றா�க� வ��ைறயாக.
ந�ல ��ட�களாக த�ைன�தா�
ெகா�ைளய���,
ம�றவ�க� ேதைவ�� நா� ந��ைடயைத
ெகா���
உதவலாேம? இ��ைறயாக.
12 வ�ட���� ஒ� மகா மக�. 1 வ�ட����
12 மாத�க�
இ�த 12 மாத�ைத�� நா� ஆ�� ெச�ேவா�.
ந� மாத வ�மான��� 10 சத�த�
ம�றவ�க����, ெபா�
நல����� ெதா�டாக ஆ���� ந�ைம
ெச�ேவா�, மாத�ேதா��.
அ�த 10 சத�த���, ஒ� பா�, ெபா�வாக
உ�ள ேகா�����
ம� பா�, ம�த இதய�க�� ேகா�����

கா��ைக
ெச�யலா�.
ெபா�வாக உ�ள ேகா��� வ�மான�
�����ழ�
பா�கா��, இய�ைக ��ற�, �ப��, ேநா�
இ�ப� க����
எ�ேர நட��� இழ���� ெதா�� ெச�ய
கா��ைக
ெச�த�.
நடமா�� ம�த இதய ேகா���� ெச����
வ�மான�, அ�
ந� ��ற�தா� ந�ல வா��ைக அ�பவ�ைத
ெப�வத��
அவரவ� மன�� நட��� கவைலைய மா���
ெதா���கான கா��ைக ெச�த�.
மன�ேகா�� ெகா�ட
மா��க வாசக� ஆகேவ இைறவ�
வா�வத�� இதய� ஒ�
இட�. மன�� இதயேம ஆலய�.

இ�கால��� பண�, ெபா�� ேதைவ�ப�டா�
ெவ���
ேபா�� ேபா��ற�. கட� அ�ைப �����
எ�ப�.
பண� ேதைவ�ப�பவ� அ�ல� ெபா��
ேதைவ�ப�பவ�
இனாமாக �ைட��மா எ�ேற எ���பா��பா�.
பண�
ெகா��பவ� அ�ல� ெபா�� ெகா��பவ�
வ�� ெகா���
ச�யாக �தைல அைட��ரா, ெபா�� எ�றா�
அத�� �ைல
ெகா��� வா���ரா, எ�ேற எ���பா��பா�.
இனாமாக ெகா��பேதா, வா��வேதா
எ�றா� மன� இட�
ெகா��காம� ஒ�வ��ெகா�வ� ெவ��ைப
ெச���ெகா�வ�.
ஆகேவ �ளா��� உபேயாக���� ந�ல ���
கா�த�

அ�ல� ந��தவ��� உத�த� ேபா�ற
ஒ��ைக
கா�கேவ��ய இழ��க��� ����� அ��க
வரேவ��க�
வற��யாக உ�ள�.
இ�கால��� ம�றவ�க��� இனாமாக
ெகா��க��டா�
எ�பத�� ஆேலாசைன ேதைவ�ப�வ��ைல.
உதவ��டா� எ�பத�� காரண�கைள
அ���
ைவ����பா�.
நா�, ந� பண�ேதைவைய நம��, ந�
���ப����, ந�
���ப வா��க��� எ�� ஒ� ெதாடராக
���ற�.
ந��ைடய ��ைள �ற� ேபர���ைள �ற�
அத�ைடய
ேபர���ைள எ�ேற ��வதா� நம��
ம���தா� பண�

ேவ��� எ�பேத ���ற�.
ெக�ட ��டனா� அ�ல� �ர�ட� காரரா�,
ஏமா���காரரா� அ�ல� இய�ைக
��ற�தா�
ெப�ய இழ��க� வ�� அத�ெக�லா� நா�
ந�ைம சமாதான
ப����ெகா��ேறா�.
ஆனா�, ��ைச�கா��� ஒ� �பா�
ெகா��பேத அ�க�
எ�� �ைன��ேறா�. இத�� ேம� நம��
அ��யாவ�யமான �����ழைல கா�க
ேவ��மானா�
இ��� ெவ���. இத�� ெசல�
ெச�வெத�றா� அைத�தா� இழ��
எ��ேறா�, ந�ைம �� ெசலவானா�,
ேபானா� ேபாக��� எ�ேபா�, ஒ���
பராம����� உத�வைத ேபானா� ேபாக���
எ�� எ����ெகா�ள��டாதா?
ேல�டாக அ�ல� ச�யாக ேவைல ெச�யாத

க���������, ந�� ேவைல ெச��ற
அ�ல� ���ர�
ேவைல�� வ��றவ�க��� ச�பள�க�
ேவ�படலா�.
ஆனா� இ�தைகய இர�� ேப����
வா��ைக��
இழ�� எ�� வ��ெபா�� ேவ�ப���
பா��காம�
���த உத�ைய பாரப�ச��லாம� �தலா�
உதவ
ேவ���.
அ�தா� அ��. அ��ேல ேவ��ைமைய
�ைழ�கா��க�.
ந�ல� ெச�ய ேபாக �ைம நட�கலா�.
ஒ�ெவா�வ���� உத�வ� எ�றா�
ந�லதாக
இ��கலா� அ�ல� ெக�டதாக இ��கலா�.
உதவா� இ��ப� �ல��� ந�லதாக
இ��கலா�.

அ�ல� ெக�டதாக இ��கலா�.
எ� ந�ல�, எ� ெக�ட� எ�� எ�லா�
அ��த
இைறவ����தா� ெத���.
ந� �ைன�� ந�ல� எ�� �ைன��
ேபாரா�வ��,
ெக�ட� எ�� ேபாரா�வ�� வா�ைக��
ஞான�ைத
அ�ய அ�பவ�க� அ�ப� அைம���ள�
��யைவகைள
அ�ய,
�ற��� இனாமாக ெகா��க��டா� எ�ப��
அ�பவ�கைள ெப��
இ���ேறா�.
ஆகேவ இனாமாக ெகா��பத�கான
அ�பவ�கைள�� ெப�ேவா�.
நா� �����ட ெத��தவ�கைள ��� ����
���க�

�ைற�� ெத��� ெகா�� அவ�க���
உத�ேவா�.
அ�� எ���� இ��கலா�, ந�ப��
இ��கலா�, ந�
க���� ந�லவனாக�� இ��கலா�,
ெக�டவனாக��
இ��கலா� �லைர ெத���ெகா�� �ற�பாக
பா�கா�பாக உத�ேவா�.
ம�த� எ�ப��ப�டவ� எ�� நா�
���ப��க
��யா�.
அ���� எ��� வைர ஒ� உத���, எ�டாத
வைக�� (இைறவ��� எ���) ஒ�
உத���
ெச�ேவா�.
ந� க�ள� கபட��லா ெச�ைகயா�
����பவ�க��
உ��.

ஊதா� ����வத�� த�ைத�� ெசா��
இழ�க�ப�ட�.
தன�� இ�ன� ேதைவ எ��
ெவ��பைடயாக
ெசா�பவ�க�� உ��, ெசா�ல��யாம�
த��பவ�க�� உ��. த�� அ�யாத
அெம��க�ட�
த� ேதைவ�� உத�ைய ேக�க
ெத�யாதவ���
�ல�ப�தா� வா��ைகயா? அ���
க�கா��பாள�க� எ�ேக?
ெவ��ப�யாக ெசா�பவ�க� ந� உத�ைய
தவறாகேவா
பய�ப��தலா�.
ெசா�ல��யாம� த��பவ�க��� ந�
உத�யா�
ச�தாய����� ந�ல மா�ற�ைத
ெகா��கலா�.

�ற��� உதவேவ��� எ�ப�� வற��யாக
இ���� இ�கால��� ம�றவ�க���
உதவ ேவ��� எ�ற எ�ண�க���
ஊ�கம��ேபா�.
ந� உத�ைய ெப�றவ���, உதவ ேவ���
எ�ற
எ�ண� வள��க�ப��, அவ�, ந� உற�ன�
அ�ல�
யாேரா �ப��� ��������ேபா�� கா�
எ��
பாராம� �த�த�யாக உதவ��ேம இ�தைகய
��ட�தா�.
நா� �ற��� உதவ ேவ��� எ�ற
��ட���, இ�தைன ஆ��க� எ��,
மன�� ப�� ெச����தா�, ம�றவ�
இனாமாக ெகா��தா�, நா� இ�தைன
ஆ����, உதவ ேவ��� எ�ற ��ட���,
�ரதமாக ப������ேற� எ��
அவ�ட���� �����ெகா�டா� தா�,
நா� உத� ெச�த�� பல�. ெகா��தேத

இனாமாக ���ப �ைட�தா� நா�
�ர��ேயாகமாக ஒ��� ெச�ய��ைல.
���� ஒ� �யாபாரமா?
ம�றவ�க��� ெகா�ச� உதவ
ேவ��மானா� ேயா���ேறாேம
ந� ���ப��� ��யதாக ஒ� �ழ�ைத
�ற�தா� ெசலவா�ேம
அ�ேபா� ஒ� ��த� ெசலவாக
ம�றவ�க��� உத�வைத எ����க �டாதா?
�ற�த �ழ�ைத ெகா�ச நா�� இற�தா�,
ஆகா ெசல� இ�ைல, லாப� எ�� ����
ம��ேவாமா?
த�ம� தைல கா��� எ�ப�.
�ழ�ைத ந�ல ப�யாக வள��தா� ஏ�ற
கால��� நம�� உ��ைணயாக இ��காதா?
ம�றவ�க��� உத� ெச�தா� உடேன நம��
பல� �ைட�க ேவ���, இ� ஒ� ெசல�
எ��� ேயா��ப� ஏ�?

உத� எ�ற �ைத வளர���, ெப�க���.
க� தர���
உத� ெச��றவ�க� ெகா�ச� ெப�ய
��வாக ேச��� ெகா��, ஒ� ��ன
����� ��� ���� ேபா�� ����கரமா�
உதவலாேம. �ல ஆ��க��� ஒ��ைற
��ைவ கைல�� ��ய �����
ப����கலாேம.
நா� ந��தர ெப�ய��வாக இ��தா� நம�
ெகா���� �ைம�� ெகா�ச� �ைற��.
��ன ��வாக இ��தா� பண� �ைறவாக
வ�லா��. ெப�ய ��வாக இ��தா� அ�க
நப�கைள கவ� ப�ண ��யா�.
�ைல ��ணய�, உைழ��, ஊ�ய�
இைவகைள வழ��வ� ம��� ெப�வ��
ேபா�� இ��கலா�. இைவக� இனாமமாக
இ�லாம� இ��தா�தா� �றைமக�
ெவ��ப��. ��யைவகைள, ��ய உ��கைள
அ�வ�� வா��� உ�வா��. தர�
உ�ளைத��, தர� இ�லாதைத�� ப���

அ�ய ����.
ஆனா�, இைவக�� ம�த ேநய�
அைம��ெபா�� ேவ��ைமக� அக�ற�ப��
அைனவ�� இைறவ� �� சம� எ�ப�
��ைமயைட��. அத�� எ��பாராத
இழ��க�, ஒ��� பராம���
ேபா�றைவகைள அ��� அத�� நா�
ச�பா��த வ�மான� இ�ேபா�ற ���
��ட�களா� ெதா�� ெச�ய ேவ���.
ஏமா�ற�ப��ற� எ�� அ��� மன� �ர��
யைடவைத ேக���ப��ேறா�. ப���
உ�பத�� ��ெர�� உத� வ��ற�
எ�றா� எ�வ�� மன� ம����யைட��.
ஆ�� மா�ற�க�
ந�லவ�, ெக�டவ� எ�� பாரப�ச��லாம�
தம� ��ய உதய�ைத ந�லவ�,
ெக�டவ�க��� ைவ������ இைறவைன
ேபால நா�� அ�ைப கவ��ேபா�. ெகா�ச�
�த��ரமா, ெகா�ச� க���பாடா

ெசய�ப�ேவா�.
ப��க��, ேவைல ெச�ய��, ெகா�ச� மன
ம�����காக �ைளயாட�� எ�ெபா���
��யசா இ��க��டா� இய��ர வா��ைக
ேபால.
க�த�ைத மன�பாட� ப�� ப��தா�,
��ய ����� ந�மா� ப�ல��க ��யா�.
ஆரா���, அ��தா�தா� ந��ைடய அ��
பய�ப��த ����. ஆரா��� ெகா�ேட
இ��தா� கால �ப�தைனக�� ெசய�ப�வ�
��கலா��, மன�பாட�� ேவ���.
ஜாதக� பா��ேத ெசய�கைள ெச�ேதா�
எ�றா� ந�ல��, இ��� ெக�த�� இ���.
5 ஆ���� ஒ��ைற ேத��ெத��� ஆ��
அைமவ� ேபால,
5 ஆ���� ஜாதக� பா��ப�, 5 ஆ����
ஜாதக� பா��காம� எைத�� எ���ெகா�வ�.

ப����ெபா�� பண�ைத ெகா��� உணைவ
ெப�� ப�யா���ெகா�வ� ெசலவா? அ�
�த�டா?
உணைவ சா���ட� பய�ப��ப�
உைழ�பா� சா�பா��தா� நா� சா���டத��
பண�ைத ெகா��த� �த��.
உணைவ சா���ட� பய�ப��தாதப�
ேசா�ேப�யாக இ��தா� அ� ெசல�?
உைழ�பவ� உைழ���ெகா�ேட இ��பாரா?
ஏதாவ� உட���� வரதா?
ம� அ���� ��ைய ����வத�ெக�லா�
வ� க�ட������ேறா�.
ேசா�ேப� மாற ��யாதா?
ஆகேவ ெசலைவ �த�டாக மா�ற ����.
அத�� வ� கா�ேவா�.
நா� இனாமாக உத�வ� ெசலவாக அைமவ�

ேபா� இ��கலா�, �த�டாக அைமவ� ேபா�
இ��கலா�.
ஆனா� இ�கால��� த�நபராக நா�
இனாமாக ெகா��ப� வற��யாக உ�ள�.
உதவ��டா� எ�ற எ�ண�தா� அ�கமாக
உ�ள�.
பண�கார� ேமல, ேமல பண�காரரா ேபாவ��,
ஏைழக� ேமல, ேமல ஏைழயாக ேபாவ��
ச�யா?
ஆகேவ 5 வ�ட� இனாமாக உத�ேவா�, 5
வ�ட� உதவ ேவ�டா� எ�� இர����
ந� அ�பவ�ைத ெப�ேவா�.
பண�கார� ஒ� 5 வ�ட���� ெகா�ச
ஏைழயாக ெசய�ப�டா� எ�ன? ெகா�ச�
ஏைழயாக ேபா�� அள��� ெச�வ�ைத
ஆேரா��ய ச�தாய���காக ெசல��டா�
எ�ன?
அ��த 5 ஆ���� பைழய ��மானேமா

அ�ல� ேவ� ��மானேமா
எ����ெகா�டா� எ�ன?
நா� இற�த�� இைறவ� எ�ன�யா � ேமல,
ேமல பண�காரரா ேபாகாம� இற��
��டாேய உ� இற�� ெச�லா� எ�பாேரா
�ற� ஏ� ேமல, ேமல பண�காரராக ஆக
ேவ��� எ�� ��ெவ��ப� ஏ�?
ஏைழ ��, எ�ன ேமல, ேமல ஏைழயாக தா�
இ��க�மா? உத� ேக�ேட இ��க�மா
��ேனற வ� இ���ேம?
ஏைழேய ��, 5 வ�ட���� ெகா�ச�
பண�காரராக ��ேன�, அ��த 5
வ�ட���� உ�ைன�ட ஏைழயாக
இ��பவ��� உத�.
பண�கார� எ�லா� �� ஏைழயாக மா�வ�
ெகா�ச� க�ன�. ஏைழக� எ�லா� ��
பண�கார� ஆவ� ெகா�ச� க�ன�.
ஆ�ற��� த��தவா�, ஒ�ெவா�வ��

ெகா�ச� �ைமகைள அ�க�ப���ேவா�,
ெகா�ச� ம�����கானைத �ைற�� ச�க
இட�பா�கைள �வ��� ெச�� balance
ப��ேவா�.
5 வ�ட� எ�� �����வ� ஒ� உ�ேதச
கண���காக.
மன���, உட���, அ����, ஆேரா��ய
ச�தாய�ைத பராம��ேபா�.
ஓ�ட ப�தய��� அைனவ�� First prize
வா�க ��யா�?
எ�லா�� பண�கார� ஆவ�� ��யா�,
எ�லா�� ஏைழயானா�� தா�கா�?
நா� 5 ஆவ� prize , நா� கைட� prize .
நா� 5 ஆவதாக வ�வ�� First எ��
ம����யைடவ��. நா� கைட�யாக வ�வ��
First எ�� ம����யைடவ�� மன��� நா�
�க���வ� ஏ� க�னமாக உ�ள�? இ�ப�
��யாம� ேபா�� இ��� ஒ��தமான மன

ேநா�தா�.
ஒேர ெசயைல ஒ�வ� க�ன� எ�பா�, ஒ�வ�
எ�ைம எ�பா�? எ�லா����� மன�தா�
காரண�.
க�ன� எ�ற காரண�, எ�ைம எ�றவ���
�க��ப� அவ� ஆ�ற�க� �ப�தானா�
எ�ன ஆவ�?
எ�ைம�கான காரண�, க�ன� எ�றவ���
�ைட�பத�� வா����ைலயா?
ஆகேவ இ�கால��� உ�ள மன ேநா�கைள
ேபா�� ஆேரா��ய ச�தாய����
ஈ�ப�ேவா�.
நா� First – என�� �ைம �ைற�, �ைமைய
�ைற�பத�கான வ� க�ேட�, எ�ேனா�
ம���க�.
நா�தா� �ம�க�மா, நா� கைட�யா –
வ�ைய க�� �ரளாம� வ�ைமைய

ெப���ேன�, எ�ேனா� ம���க�
உ�க��காக �ம��ேற�.
ேநய�
எ�லா���� ந�ல� ெச���க, நம��� மத
ந��ண�க� ேவ���, ம�த ேநய�
ெப�க��, தாகமா����ற எ����� பான�
ெகா� எ�ெற�லா� ேக���ப��ேறாேம.
நாேம, இ�ப� இ��கேவ��� எ��
எ���பா����ெபா��, ெவ�ேவ� மத�க��
ெத�வ�க�� த�க���� ந�ல�
ெச��றா�களா, ெத�வ ந��ண�க�
இ���றதா?, ெத�வ ேநய� ெப�����கா?
ந�ல �ண�க� ம�த�க���� இ�ைலயா?
ெத�வ�க���� இ�ைலயா?
ஏ� நம��� இ�தைன ேவ�பா�க�? எ�ேல
நா� ஒ��பட��? யா� ஒ��பட��?
ெபா���தா� ��ற� இ��க��டா� –
ந��ர�

கட�ளானவ� தா�, இற�ேதா��� கட�ளாக
இராம�, ���யைட�ேதா��� கட��.
��க�, ��ைளயா�, �வ�, காமா��,
இேய�, அ�லா ேபா�ற ெபய�க�� ��ற�
இ���றதா? இ�ெபய�களா� ம�த�க��
த�கைள அைழ���ெகா�ள��ைலயா?
இ�ெபய�க�� கட�� த�ைம��
ெபா��� ��ற� இ��க��டா�?
எ�? எ�ப�ேயா? ந�ல கட��, ெக�ட
கட�� எ�ற இ� கட��க�� யாேரா
ஒ�வைர வண��பவ�க��
ஒ�வ� ந�ல �ண�க�� ஓ�� இ��தா� –
இவ� ����� ந�ல கட�� கட�ளாவா�.
ஒ�வ�ட� ந�ல �ண�க� இற�� ��டா�
– இவ��� ந�ல கட�� கட�ளாக இரா�,
ெக�ட கட�� கட�ளாக இ��பா�.
ெத�வ��� ெபய�க�� ெவ�ேவறாக��

கட�� த�ைம�� ந�ல �ண�க�� உ�ள
ந�ல கட��, த� ப�தன�� ந�லவ� எ�ற
���ைய அ��னா� ��க� கட�� ,
��ைளயா� கட��, �வ� கட��, காமா��
கட��, இேய� கட��, அ�லா கட�� எ��
ந�ல கட�� எ�� அவ���
வண�க�����யவ�.
ஒ� ம�தைனேய, அ�பா எ���, மக�
எ���, தா�தா எ���, ேபர� எ���,
கணவ� எ���, ந�ப� எ���, ஆ��ய�
எ���, கெல�ட�, ேபா��, மாணவ�
எ��� அைழ�கப�வ� ேபால
கட�� ��க�, ��ைளயா�, �வ�, காமா��,
இேய�, அ�லா எ�� பல �ைலக��
ெபய�களா� அைழ�க�ப���றன�.
��கைன வண��பவ�க�� ந�லவ�க�
இ�ைலயா, ��ைளயாைர வண��பவ�க��
ந�லவ�க� இ�ைலயா, �வ�, காமா��,
இேய�, அ�லா ேபா�ற ெபய�க�� உ�ள

ெத�வ�ைத வண��பவ�க�� ந�லவ�க�
இ�ைலயா?
இ�தைகய ���யைட�த ந�ல
�ணசா�க��� (�வ��ேளா���) ந�ல
கட�� கட�ளாக இ���றா�.
ெக�ட கட��� ��ைளகளான பா�கைள,
ந�ல கட�� ந�லவனாக ���யைட��ப�
��� எ���றா� த� ெமஜா��� பல����.
������� அ�� ���� இ��ப� ேபா�,
ந�ல கட�� த�ைம, ெக�ட கட�� த�ைம
எ�� இ� ேவ� ச��க� ெவ�ேவ�
ெபய�க�� உ�ள ெத�வ�க��� அைம��
இ��கலா�.
கட�ளானவ�, யாராவ�, கட��� ந�ல
�ண�க�� த�ைம�� அவ�� ேபா�ற
ஏேதா ஒ�ைற ���னா� அவேரா� அைத
���வா�, ந�ல த�ைம ஏதாவ� ஒ�ைற
யாராவ� எ�����டா� அவேரா� அ�த

ப�ைக எ�����வா�.
இ�ப� ந�ல �ண�க�� ��க�,
��ைளயா�, �வ�, காமா��, இேய�,
அ�லா���, யாராவ�, �ைம த�ைமைய
���ேயா, ந�ல த�ைமைய எ��ேதா
இ��தா� அ� அவ��� ��ட�ப�� அ�ல�
ப�� எ��க�ப��. �ட��� (ப��த���) –
மன�� ேசா��த��� வண��ேவா�
��ய�
ஒேர ஒ� மா��ைர�� இ���� ��ய� ேபால,
ப��� ஒ� த�� சா�பா����, ப�லாக ஒேர
ஒ� ேசா� ப� ேபா��� ��யமாக,
இ���மா?
ஒேர ேநர��� ஒ� எ�ைல�� ேமல
சா���டா�, ந�லதா?
�����ட வ��� ேமல இற���தா�
������. ஒ� �����ட எ�ைல�� ேம�
உ��� சார��, இ��ேபா, ���ேபா,
�வ��ேபா ேச��க, ேச��க அ�க���

ெகா�ேட இ���மா?
�ைற�த த���� உ�� க���� அள���
உ�� இட�ப��� ��ைட அள��� உ��
ேச��பைத அ�க��தா�� ேச���ேக��ப
மட��க�� உ�� க���� ெப��மா?
உல�ேலேய �த� ெப�ய ேகா��வரரா�,
த��ைடய அ��யாவ�ய ேதைவ
����யைடயாம� ப��னா� த�ெகாைல��
ேபா�� அள��� உ�ள ஏைழ��, �ைலைய
மா�ற ���றதா?
மைழ ந�ல� ஆனா� மைழ�� ெவ�ள�தா�
வ�வ� ��ப� தாேன அ�ேபா� ந�ப� 1
ேகா��வர� இ��பதா� ப���� வா�வத��
�ேராஜன� இ�ைல?
�� க�ட உத�யாளா� ேவைல ெச�ய
���ப� ெகா��� ஒ� ெதா�லா� ஒ�
நாைள�� ெவ�ேவ� இட�க�� ஆ�ர�
��க�� ஒ� ஒ� ெச�க�ைல

எ����ெகா��� ேவைல ெச�தா�
அ�ேவைல�� அ�நாைள�� ந�ல ��
�ைட��மா?
ஒ� ேகா� �பாைய ஒ�, ஒ� ைபசாவாக
பல��� ெகா��தா� அ�த உத� ��ய�
ெப�மா?
ஏைழ�� எ�� ஒ� ��ய� ேவ���,
பண�கார��� எ�� ஒ� ��ய� ேவ���.
ஒ� ஏைழ��, தம��� த� ���ப�����
அ��யாவ�ய ேதைவைய கவ���� அள���
ச�பா��ய� ேவ��� எ�� தா� ஏைழ
ஆர���க�பட��, இ�த ��ய����
�ைறவாக ஒ� ஏைழ இ��ப� அவைர உலக�
தா� ெகா��ற�.
அ��� இர�� ேப��ேகா, ஐ�� ேப��ேகா,
ஒ� ெத���ேகா, இர�� ெத���ேகா, ஒ�
ஊரா��, ஒ� நகர�, ஒ� எ�.� ெதா�� அ�த
அள��� அ�த, அ�த �ைலக�� ஏ�ப��
அ��யாவ�ய ேதைவைய கவ���� அள���

ச�பா���� பண� கார�க� ேவ���.
இ�த �ைல�� ேம� பண�கார�க� இ��ப�,
ஒ� �ைல�� ேம� உ��க���
அ�கமாகமாகாத� ேபால �ரேயாஜன��ைல.
பண� ஒ� கட� ���, அத� ம�����
ெபா�� ெகா��க�பட��.
பண� ஒ� வ�மான ���, அத� ம�����
ெபா��
வா�க�பட��.
உணைவ �ைள��காம�, �ட��இ���ற
ேகா��வர� பண�, உணவா�மா?
உணைவ��, ேச��ைப��, ஒ��ைக�� ஓ�ட
�ைல�ேல இ��க ேவ���.
ந� ச�பா��ய��� ��ய� ேசா����
இ��க��டா�, ம����� ேபாகாதவைக��
அ�வ�ேபா� ���� �ட�படேவ���.
உல�� ந�ப� 1,2 எ�� ெப�ய ேகா��வர�

ேவ�டா�. பல எ�.��க� ஒ� �ரதமைர
ேத��ெத��� தைலைமைய
உ�வா��வ�ேபால
ெப�ய அள��, ந� தைலயாய �ர�சைன
அ�ல� ��ேன�ற��� �����ட ��ய
�ைல பண�கார�க� (எ�.� ெதா��) ஒ��
ேச��� தைலயாய �ர�சைனைய ���பேதா,
தைலயாய ��ேன�ற���ேகா ெசய�பட
ேவ���.
ஒ�ெவா� �ைல�� ��ய�ைத பராம���
த�கைவ���ெகா�ள ேவ���.
ெத�வ���� ஆ�ர� �ேலாக� ெசா�வ� ஒ�
��ய� எ�றா�, �ன�� �� அ�ல�
ேபா�மான ேதா���கரண� ெச�தா�
கட�ைள உட� ஆேரா��ய�தா� வண���
��ய� ெசய�ப��ற�.
நடராஜைர ேபா� நடன�தா� ெத�வ�ைத
வண��ேவா�. தைலயா� தைரைய

ெதா�வ��, �ழ�கா� இ�வ��, ைக
த��வ�� இ�த �ைலக� த�ர ம�ற
அைவயவ�கைள வண�க பய�ப���வ�
ேப�க��� உ�யதா?
�� மனேதா�, �� உட� ஆேரா��ய�ேதா�
இைறவைன வண��ேவா�.
��ய�
LIC ேபா�ற இ��ர��� ��ய �ழ�ைத��
பா�� ேபா�டா� அ�க ெப�����,
வயதானவ�க� பா�� ேபா�டா� �ைற�த
ெப����� அமலா��வ� ஏ�?
வரைவ ைவ�� (���ய�)
��மா��க�ப��றேத
பலேகா� �பா��� ெசா�த�கார
பண�கார�க� த�க� ெசா�ைத
அ�ப��பத��,
த�க� ெந���ய �ல ெசா�த�கார�க���
�ல கால�க��� அ�த ெசா�� ம��ைப

�ல உைழ�பா�க��� உைழ�பாக மா�ற
ேவ��� எ�� ெகா��க�ப�டா�
ஒ� நாைள�� 8 ம� ேநர� உைழ�ப�
ேபா�மானதாக இ��கா�
அ� ஒ� நாைள�� 48 ம� ேநர� உைழ��
ேதைவ�ப��.
இ��� இ�த ��ட�ைத பல வ�க��
����ேனா� எ�றா� ஒ� நாைள�� 240
ம� ேநர�� ேபா�மானதாக இ��கா�
இ� நைட�ைற�� சா��ய� ஆகா� இ�த
எ�ைலக�� ��ய�ைத �ைழ�ப� ஏ�?
ஓேஹா ெவ�� ெப�ய பண�கார த�ைம��
உத� ேவ�டா�, normal ஆன வ�க��
பண�கார�க��, normal ஆன பய� ெப�பவ�
அள��, normal ஆன கால��� (எ��
கால�����) உைழ�பாக, ெபா��
ெகா��தலாக பண�ைத ப��டலாேம.
ம�த�� சராச� உைழ�� வா�ைவ

க��ெகா�ள ேவ���.
வரைவ ைவ�� (���ய�) ��மா��க�ப�வ�
ேபால உைழ��� வரைவ ைவ���, க�ம,
க�ம �ைலைய ெபா���� பண�கார�க�
ெசா�� ேச��கலாேம.
பண ��ைட உைழ�����, ெகா��த����
அ�ம��கலாேம. எ��கால�ைத ச��க�ட
ேச��க ��ைல, எ��கால����
�ர�சைனைய ேச��� எ�ற ெபய��
ேத��ைவ�கலாமா? ஒ��� இ�லாத��
உைட�படலா�.
ெகா�ச ேநர� ேபர� ேப� ல�ச கண���
பண� ச�பா���றா�, �ேரா�க�
மா� மா�� 12 ம� ேநர� உைழ�� 500
�பா� ச�பா���றா�, வ�யவ�
அ�ப�ெய�றா� எ�ேகா �ர�சைன தாேன.
இ�ப�ேயா, அ�ப�ேயா ச�பா��க���, இைத

ப��� ெபா�� ச�யாக ஒ�� ேபாேவாேம
�ர�சைன ேபா�� அள���.
உதாரண����, ேநா�� ேபா�
க��ெகா�ளலாேம, ம���� ெப��
அள���.
��ய�
ம����� expired date, தயா��த உண���
expired date, ம�த� ��, ��ய�
இைவக���� expired date இ���� ெபா��
பண�கார� ேச���� பண� ேச����
அள���� expired இ��க ேவ��ேம.
ஒ� stage �� ேம� த��ப�ட நப�� பண�
ேச���� அள����, ஏைழக��� ேவ��ய
அ��யாவ�ய ேதைவ இ�லாைம��
இ������ expiration ஐ க�ட��� த�க
வா�� �ைலைய த�க ைவ���ெகா�ேவா�.
ஒ� stage �� ேம� ஏைழயா� இ��பைத
ப�தாப� எ�ப� ேபா� ஒ� stage �� ேம�

பண�காரரா� இ��ப� அபாய� அ�லவா?
த��ப�ட(ச�வா�கார�) ப�தாப, அபாய�ைத
மா�� �� ெசய�ப�ேவா�. (ஜனநாயக�)
��ைளயா��� ேதா���கரண� ேபா�வ��,
��களா� அ��சைன ெச�வ�� கவ���
பா��க�.
ேதா���கரண��� வல� ைக இட� கா����,
இட� ைக வல� கா���� மா�� �����
�ைலைய ேபா� அ�வ�ேபா� மா�ற�
ேதைவ�ப�டா� மா�ற� ெச�ய ேவ���.
இட�, ெபா�� அ��� ஏவ� ேவ��� எ�ற
�� ெசா� இ�கால���� நைட�ைற��
இ���றதா? இ�ைல, இ���� தவ� எ�றா�
இட�, ெபா�� அ��� ஏவ� ேவ�டா�
எ�� �ர�சார� ப�ணலாேம?
���க�, ேஜா�ட� ெசா��� ப�கார�க�
இ��� அ�த கால��� ெசா�ன� ேபாலேவ
இ�ெபா��� ெச�ய வ����த ப�வ� ஏ�?

(இ�கால��� �ப� ஏ��வ�)
ெவ�பமயமாதைல அ�க��பததான ஒ�
வ�ய�லவா? இட�, ெபா�� அ��� ஏவ�.
(ந�மண���காக ��கைள அ��சைன��
எ���ெகா�வ� ேபால) உலக ��நா�ற�ைத
எ���� ந�மண���கான(�ய கா��)
வ�களா� ெவ�லலாேம? இட�, ெபா��
அ��� ஏவ�.
ஒ� ச�ட� pass ஆக ேவ��� எ�றா� ச�ட
ம�ற��ேலா, நாடா�� ம�ற��ேலா
��மான� ெவ�� ெபற ேவ���.
���க�, ேஜா�ட�களா� த�ேபாைதய
மா�ற���� ஏ�ப ப�கார�க� ��மானமாக
pass ஆகாததா� இ��� பைழய �ைல���
த� இர�க�ைத ெபா��� இைறவ� ெச�
சா���றா�.
நா� ேப� மர�க�ைற ந�டா�. ஏ� ேப�
மர�ைத ெவ���றா�. ஓ�ைட ைப�� பண�

ேச�மா ? எ�லா�� ஒ�� ப��
��மான�கைள pass ப�� ெசய�
ப���ேவா�.
நா� ெவ�� ெபற ேவ��� எ�றா� ந�
பல�ைத �ட எ���� பல�ைத �ைற�கலா�.
அ�ல� எ���� பல�ைத �ட ந� பல�ைத
அ�க��க��.
ந�ல �����ழ����, ந�ல ��ற�தா����
ந�ைம�� பல�ைத ெப���ேவா�, �ைம��
��ய�ைத �ைற�ேபா�.
(ஏைழ) ப�தாபமா? (பண�கார�) வ�� �ர��
இ��� எ�ன? ��ம��கான �ய���� அ�க
�ரம�� ேவ�டா�? �க�� எ�ைம��
ேவ�டா�. ந�லெதா� ேபாரா�ட�. வா��ைப
உ�வா�� ந�ல �ழைல அைம�ேபா�.
��வ��, ப��வா��
ஏைழ வ�ைம�னா� அ�ச� வ�த ேநாயா�
ேபால அ�லாம� ��வைரேபா� ம����யா�

இ��க��.
��வ� பண�காரைர ேபா� பண வச�
இ�ைல ஆனா� மன ம������ �ற�பா�
இ���றா�. இ�ேபா� ஏைழ�� வ�ைம பய�
��க�ப�� �ைற�த வச���� ம����யா�
இ��க�� ��வைர ேபா�.
வ�� �ர�� ெதா�ைபயா� இ��பவ�
உைழ�ைப பய�ப��தமா�டா�.
பண�கார� ந�வ��� பய� ப��தாத
ெசா��� ெதா�ைபகார� ஒ�ெவா� ேநாயா�
வரவைழ�� ெகா�வ� ேபா�
பாவ�ைத வரவைழ�� ெகா�வா�.
ெதா�ைப�காரைர�ட அ�கமா� வ�ைற
�ர��� ப��வா� ப� ���� ப��வானா�
இ��ப� ேபால
ஏைழக��� வ�� எ��பாராத �ைமகைள
பண�கார� த� உத�யா� ��� �ட
ேவ���.

அ�கமா� சா���வ� தவறா? அ�கமா�
சா���வ� ம��� இ��தா� ெதா�ைப,
ெதா�ைல
அ�கமா� சா���� அைத ச��யா�
மா��னா� ப��வா�. ப�ைவ
���வ�ேபா�, பண�கார� ெச�வ�,
ஏைழகைள ��� �ட ேவ���.
பண�கார�கேள, ஏைழகேள ெவ��ட
கா���க
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யா� ேக�ப�
��ைசைய ெகா��த��டா�, நைக�கைடைய
ெகா��த��டா�, ��யா�� இர�ைட
ேகா�ர�ைத ெகா��த��டா� எ��
ெசா��, வ�லர�க�� ெகா���யவ�கைள
க������ த���க �ைன��றேத
இைறவ��� ��வாசமா� இ����,
�����ழ� பா��கா���� ேக� �ைள����
வைக��
�����ழ� ந� உண��கைள ெகா���வ�
ஏ�?

ேக�பத��� ஆ� இ�ைலயா?
இ�த �����ழ� இைற ப�த� இ�தல�
கா�க�பட ேவ�டாமா?
ஒ� ���யமான தைலவ� இற�தத�� அ�ச�
ெச���வத��காக ெதா�ட�க� ெச�றன�.
அ�த ெதா�ட�க� ர��� பயண�
ெச�தன�. �ைறய ேப� ர�� ெப����
ேமேல அம��� பயண� ெச�தன�. ர��
ெப���� இ��ைகக� எ�லா� பய�களா�
�ைற����ததா� ேமேல அம���
பய��தன�.
ர�லான� மைல �ைகக�� வ�யாக
ேபான�. ர�� ெப���� ேம� அம���
பயண� ெச�தவ�க� கவ��� பயண�
ெச�ய ேவ��ய �ழ� வ�த�.
�ைகக�� வ�யாக ெச���ெபா�� தைல
���� ெச�றா�தா� ர�� ெப����
ேம� அம��� ெச�றவ�க� பா�கா�பா�

ெச�ல ����.
�ைக வ��ெபா�� தைல ���� ��டன�.
�ைக�� உ� ர�� ெச��
ெகா������ெபா��. �ல� �ைக ����
��ட� எ�� தவ�தலாக ெசா�ன உட�
பல� தைலைய �����னா�.
தைலைய �����ய ேமேல அம���
பய��தவ�க� தைல அ��ப�� பல�
இற�தன�.
�����ழைல கா�க ெசய�ப�� அ�ப�க�.
ஒ� ெப��பா�ைம ����ண�ைவ ம�க�
ெபறேவ���. த�க த�ண�க�� ேபாரா�
ெவ��ெபற ேவ���. �����ழைல கா�க
ேவ��� எ�ற ெசய���
ேதைவயானைவகைள தயா�ப��� ெசய� பட
ேவ���.
Ready take one , two , three எ�� ெசா��
ேபாரா�ட�ைத ஆர���� ெசய�ப��

ெவ��யைடய ேவ���. one , two , three
ெசா���ெபா�� எ�லா� தயா� �ைல��
இ��க ேவ���.
சைமய��� ேவ��யைவகைள தயாராக
ைவ��ராம� சைம�க ��யா�.
தவறாக ready ெசா�னதா�தா� ர���
பய��தவ�க� இற�தன�.
நா� �ர�சைனய அம��த �ைன�ேதா�.
ஆனா� அ�யாதவ�க� �ர�சைனைய
ெகா��� �ைமைய உ�டா��வ�. ஆகேவ
நா� ெச�வெத�லா� �ணா����.
ஆகேவ ந�ல ����ண�� அ���க�ப��
ெசய�ப��த ேவ���.
நா� ெசய�ப��தாம� ��மா இ��தா��ட
இ��� ெகா�ச� ��ம� இ�������. ��மா
�ட�த ச�க ஊ� ெக��த �ைல�� த�ள�பட
ேவ�டா�.

��க�� வ� கா�� வ� �ற�ேபா�.
உன�ெக�லா� எ���டா ��ள, ��ைளய
க���� ஒ��கா ந�ல �ைற�� வள��க
ெத�யல. எ�ப�.
நாம �ைத�காமேல இ�����கலா�. எ�வள�
மர�க��க� க�� ேபானேத.
மைழ��லாம�, ெவ�� ெகா���வத��
காரணமானவ�க�� காரண�கைள
அக��ேவா�.
ந�ல �ழைல ஏ�ப��� மர�க��கைள
ந�வ� ேபா�ற ெசய�களா� �����ழைல
கா�ேபா�.
வா��, வ��மா இ���� க����க���
ந�லெத�லா� வா�� ேபாட��, ச�ேதாசமா
வ����க�� எ��
ெசா��ேறாேம
ந�ல �ழைல ெப�� ெகா��க ேபா��

வன�க��� ந�லைத வா�� ேபாடாம�
இ��கலாமா ����ண�ைவ�� ெகா��காத
�����ழ� கா�பவ�கேள.
உலெக�லா� ந�ெச�� அ���க�பட
ேவ��� எ�பத� அ��த� எ�ன?
இட ஒ����
வா��ைக தர� உயர, தா��த�ப�ேடா���
இட ஒ����, ��ப��தப�ேடா���
இடஒ����, ெப�க��� இடஒ����
எ�ெற�லா� இ���றேத,
உலக வா�� ேம�பட இய�ைக அ�ைன��
(�����ழ�) இட ஒ���� உ�டா? இ�த
ஒ������ ேபாரா�வ� யா�?
இ� உ�க� ெசா��
நா� ைவ������ ெசா���க� எ�லா�
ந��ைடயத�ல. இ�த ெசா���க��
��ல�க� இ���ற�.

ஆ�. எ�லா ெசா���க��� இய�ைக
அ�ைன�� ��ைளகலான ப�ச �த�க�
��, ெந���, கா�� ேபா�றவ���
மன���வமான ஒ��தைல ெப�ற ப��ர�
ேவ���. இ�த ப��ர� ந�ல மன சா����
ச�ப�த�ப�ட�.
அ�ெபா��தா� இ�ெசா��க�
அ�கார���வமா� நம�� உ�ய�.
இய�ைக ரா���, நா� ெச��த ேவ��ய
மன சா�����ய tax எ�ேக? இய�ைக
வள�கைள auditing ெச�� ெபா�
வா��ைக�� ந�ல ம�������ய லாப�
�ைட�����றதா?
இ� உ�க� ெசா�� எ�� அர� ேப��ைத
ைவ�� படமா�க�ப�ட ��மா பட��� ந�க�
வ�ேவ� ேஜா� பா�����ேபா�.
இ�� ேஜா�காக அ��� ெகா�வ�.
ஆனா� இய�ைக அ�ைன���ய ெசா�ைத

நா� �ற ம�த�க�ட� இ� உ�க� ெசா��
எ�� ெச�லாத ப��ர�ைத ம�றவ�க�ட�
கா���� இ� யா�ைடய ெசா�� எ��
ஒ�வ��ெகா�வ� ம�றவ�க�ட�
கா������க�.
ஒ�வ��ெகா�வ� ஏமா�� ேஜா���காக அ�ல
உ�ைமயாகேவ மன�ேல ச�ைட ேபா��
தா�க�� ஏமா���றன�, ���ய�
ெச�வ��.
�ர�� ஏ�?
ம�த� ஐ��த�களா� ஆனவ�. ஆ�றைல
ஆ�கேவா, அ��கேவா ��யா�. ஒ�வைக
ஆ�ற� ேவ� வைக ஆ�றலாக மாறலா�
எ�ப� ��ஞான� க�ட��த உ�ைம.
இற���� �ற� ஒ����ைல எ�ப�
����க�ப�� இ��கா?
ஒ����ைல அ�ல� ெசயல�ற த�ைம
எ�பத�� அ��த� க�ட�ய�ப�� உ�ளதா?

இற���� �ற� ஒ����ைல எ�றா�
ஆ�றைல ப��ய த��வ� எ�ன? �ேரா
எ�றா� அ� ம�ற எ�கேளா�
இ����ெபா��?
க� ஒ� ெசயல�ற த�ைமயா? நா�
நக���னா� ம��� நக��ற� எ��ேறாேம?
க����� எ�ன நைடெப��ற�. க�
ம�ணா��ெபா�� அ�ல�
மணலா��ெபா�� அ�� தாவர�க�
�ைள�றேத.
இற���� �ற� ஒ����ைல எ�� நாேம
��மான� எ��ப� ச�யா? ����க ���மா?
உ���ெத�தைல ந��ேவா�� ெப�ய
எ��பா��� �ைறேவற��ைல எ�� தவறான
��ெவ��ப� ஏ�?
ஐேயா, நா� ஏைழயாக �ற�� ��ேட�,
ஐேயா அழகான மைன� இ�ைல, அழகான
கணவ� இ�ல, ஒ� மைன�தா� இ���,
என��� ெசா�த �� க�ட ��யல? நா�

�ைறயா ப��கல, ேவைல ேவைல எ�ேற
இ��� entertainment இ�ல, எ� மக�, எ�
த��, எ� கணவ� �ப��� இற�� ��டா�,
�ப��� எ� கா�, ைக இழ�� ��ட�,
�க�ப��� பலைர இழ�ேத� எ�� பல
ெந��க�கைள ெசா�� �ர�� அைடவ�
ஏ�? இைவக� எ�லா� இற�தத�� �ற�
ஒ�� ��ைல, நா� ��ப�ைத ம���
அ�ப���ேறா� எ�� ெசா�னா�.
இத�� இைறவ� ெபா��பாக��� எ��
ெசா�பவ�க� இைறவைன ேதட ேவ��ய�
இ�ைல.
இைறவ� ந�ல அ�ைமயான ந�ைமகைள
நம�� தர வ�லவ�. ஒ����லாதவ���
உ�னத உலைக பைட�தவ� ந�ைம உல���
த�� ���, ந�ைம இழ�� த��பவ� அ�ல.
அவ� த��ைடய ந�ைமக��
ேச����ெகா�பவ�.
இ� காரண�க��, நம�� ெகா��க�ப�டதா�

ம�ற �ற���� ஒ� காரணமான நாேம
இழ����காக வ���� ெபா��, ஆ� காரண�
வ��த மா�டாரா எ�ன?
ஆ� காரண� இைறவ�, வ��த மா�டா�.
ந�ைம இ��� வா��� இற��னா� ந�ைம
இழ�க��ைல. நா� தா� தவறாக ����
ெகா�����ேறா�. அவ� ந�ைம
ைக��வ��ைல.
நா� உலக �வ�க�����ேத
இைறவேனா�தா� இ���ேறா�. த�ெபா��,
நா� �� வா���� �������ேறா�. நா�
எ�ெபா��� அவேரா�தா� இ���ேறா�.
நா� எ�� உண��த� எ�வள� கால���,
நா� ேகாமா stage அைட��ெபா�� நா�
எ�ேக?
எ�ெண� உ�ள �ள�� �� ப�ற
ைவ���ெபா�� எ��ற�. எ�ெண�
�ைற��லா� இ���� ெபா�� எ���

ெகா�ேட இ����. நா� �ற�� எ�ற
ெபய�� ��� �ட�ப�ேடா�.
ஒ� stage �� �ற�, ந� உ�ைர ���,
தைடபடாம� நம��, ம���� எ�ைணைய
ெச��பாக பா��� ெகா�பவ� இைறவ�.
�ல��� ேவ� ஊ�ற ேவ��� எ�பத�காக
��� ேநர� த��� இ�லாம� கா��
ெந�ப�� ேபால, ந� �� வா�� இற��,
இழ�� உ�ள�.
இழ��க� நம�� ஞான�ைத அ�வத�கான
வரேவ��க�.
���� ெச�ைம, வற�� அள�க� எ�ன,
அத�� ந� ���ப அள�க� எ�ப� இ��க
ேவ��� எ�� அ��� இ�த �� வா��ைக
ஒ� ைக பா��ேபா�. ேவக�, ேவக� எ��
ஏ� பத�ட�. ம�த�, ம�த� எ�� ஏ�
அ���.
ஐ��த�களா� ஆனா நா� உடைல ம�

அ���ற�. �ல� ந�ைம எ����ெகா��ற�.
ம�ற நா�� �த�க�� ெசயைல நா�
அ�ேவாமா?
�ர�� ஏ�?
வா��ைக ஒேர தர� எ�� க��
�ைட�காதத�ெக�லா� �ர�� அைடவ� ஏ�?
�� வா��ைக ஒ� தரமாக இ��ெகலா�, நா�
ேவ� ஆ�றலாக உ�� ெப�ேவாேம.
ந� அ�பா, அ�மாேவ நம�� ெசா�� ேச���
ைவ�பா�க�, ந� �ற���� ஆ� காரணரா�ய
இைறவனா�ய த�ைத நம�� எ�� ெசா��
ேச��� ைவ����க மா�டாரா?
இைறவ� வாடைக தா� அ�ல. உ�ைம
அவ����தா� அ�க�.
தாயா�ய இைறவ� ந�ைம மற�ப��ைல,
தா� �ட மற�கலா�.
யா� எ� தா� எ�� நா� ச�யாக

�����ெகா�ேவா�.
இ�த ஈழ��� இன ப�ெகாைலைய பா��க�
இன ேவ�பா�ெகா�� ஈழ��� த��
இன�ைத ஒ���, அ���� ெசயைல பல��
க�����றன�. ம�த ேநயம�ற ெசய�
எ��ேறா�.
இவ�கைள யா� க���ப� இ�த
இன�க��� ம�வா�� �ைட��மா?
ஆ�. பல ��ைக இன�க�, பல தாவர
இன�க� ஒ��க�ப���, அ��க�ப���
வ���றனேவ. தாவர ேநயம�ற ெசய�
அ�லவா?
பல ஏ�க�� நக�க� உ�வா�கலா�. நா� ஒ�
ேவ� ெந�ைல ப���� இ���ேற�. ஒ�
ேவ� ேகா�ைம, ப���, க��, ேசாள�,
எ�ெற�லா� ப���� இ���ேற�
எ��ேறாேம. 100 ��யாவ� ��ைக
ப���� இ���ேற� எ��ேறாமா?

ஏ� ��ைக இன�க��� ���ய��வ�
ெகா��கப�வ��ைல. இ�த இன ேவ�பா�
ஏ�? ஆ��ல ம���களா� ��ைகக��கான
வரேவ��� �ைற�� ��ட�.
ந�ல ஆேரா��யமான கா���� ��ைகக�
ெப��� உதவாதா?
சா�கைடக�, க���ைக, ெதா��சாைல �ைக
ெப��� அள��� அைத ந�வ��� கா�ைற
மா�ப�வைத த��� க��ப���� �ைல��
��ைக இன�க� உத�வத��
ெப����றனவா?
இன�ைத ஒ���� த�� இன ப�ெகாைலைய
ேபால ��ைக இன ப�ெகாைலைய
எ�னேமா, யா��ேகா ெசா��ேறனா?
நம�� ச�ப�த� இ�ைலயா?
ஒ� கால��� எ�வள� வைக வைகயான
��ைக இன�க� இ��தன. இ�ெபா��
நம� ஆ��க� ���யா� ��ைக இன�க�

ஒ��க�ப���ளனேவ.
இ�ப� ஒ��க�ப�வதா� ��ைக
இன�க��� ம��மா பா���?
இர�கமா?
ைக, கா� ஊன� ஆனா� ேகவலமா?
�ற�பா� ஊன� இ�லாம� �ற���, ஒ�
அைர �ேலா��ட� �ர��� உ�ள கைட��
ெச�ல ேவ��மானா� �ட அத�� ைப�,
ஆ�ேடா எ�� ேத�வ� ஏ�?
இவ�க� த�கைள ஆேரா��யமாக ��வாக�
ப�ணாததா� நட�ப� அ��பா���ட�.
இ�ப� அ��பா� ��டதா� இவ�க��� இ�
இைட�� வ�த ஊன�தா�. இ�தைகய ஊன�
தா� ேகவல�.
�ற�பா� ஊன� ஆனவ�க� மா��
�றனா�களா� மா��ெகா����க,
அல��ய�தா� த�கைள ெக��� ஊன�
ஆனவ�க� ஒ�� �றனா�களா� மா�ய�

ேகவல� அ�லவா?
ஒ����கைள ேபா��, அ�ைட ���
�றனா�களா� ேசா�பைல உ��� உலக�ைத
ெக����றன�.
�ைளயா��
��யசான �ைளயா�� ேபால�தா� இ��லக
வா��ைக. இைறவ�, ந�லவ� �யவ� எ��
ஒ�ெவா�வைர�� க��� அவ�க���
த�டைனேயா, ப�ேசா ெகா��ப��ைல.
ஒ�வ� ந�லவராகேவா, ெக�டவராகேவா
ஆவத�� அவ� ம��� காரண� அ�ல. ஆகேவ
ந�லவ�, ெக�டவ� எ�� தா� ஒ�வ�
ம��� காரண� எ�� ெபா��ேப���
ெகா�ள ��யா�.
���ெக��� இ��யா, இ��லா�ைத
ெவ�ற� எ�� ெசா�ேவாமானா�,
இ��யா�� உ�ள எ�லா�� இ��லா���
உ�ள எ�லா�� �ைளயா��

ேபா���ட��ைல.
இ��யா�� சா�பாக �ல ெப��,
இ��லா��� சா��� �ல ெப��
ப��ெகா�� ெவ�� ெப�வைதேயா,
ேதா����வைதேயா அ�தத�த ேதச����
�����வைத ேபால
ந�ைம, �ைம உலக��� ெவ��ேயா,
ேதா��ேயா ெபறாம� �ரா�� ���தா�
இ��லக� ந�லைத��, ெக�டைத�� க��
ேத��தத�� ப�� உ��.
ந�லைத ெச�வ� ஒ� ஞான� எ�றா�.
ெக�டைத ெச�வைத�� ஒ� ஞான� இ�த
ஞான� ெக�டத�� உ�ய�.
ந�லவ�க�� இைறவ�� ���ைத��,
ம��ைத�� ெப���றன�. ெக�டவ�க��
இைறவ�� ம��ைத��, ���ைத��
ெப���றன�.
ந�லவ�க�, ந�ைம ���ைத ெப���றன�.

�ைமைய த��பத�� ம��ைத உ�ெகா�வ�
ேபால ந�ைமைய ெச��� �ைமைய
கவ���� �ைம அ�� ெப���றன�.
இவ�க� ந�ைமைய ெச��� அ��, �ைமைய
கவ���� அ��.
�யவ�க�, �ைம ���ைத ெப���றன�.
ந�ைமைய த��பத�� ம��ைத உ�ெகா�வ�
ேபால �ைமைய ெச��� ந�ைமைய
கவ���� ந�ைம அ�ைவ ெப���றன�.
இவ�க� �ைமைய ெச��� அ��, ந�ைமைய
கவ���� அ��.
நா� அவைன ச�யா� கவ��ேத�
எ�பா�க�.
இ�த கவ��ேத� எ�ப�, உ�டா?
இ�ைலயா? – அவனா? நானா? எ��
கவ��ப�. ந�லதா? ெக�டதா?
�ைம ந�ைமைய க�� த��ற�. இ�� ஏேதா

ஒ�ைற ெச��ேறா�.
ந�ைம �ைமைய க�� த��ற�. இ�� ஏேதா
ஒ�ைற ெச��ேறா�.
இ��� வ�ைம �ைற�தாேலா, ஒ���
வ�ைம ���தாேலா ஒ� ெபா�� (பக�)
ஒ��� வ�ைம �ைற�தாேலா, இ���
வ�ைம ���தாேலா ஒ� ெபா�� (இர�)
இர�� ெபா��� ேச��� ஒ� நா�.
ஒ� ஞான���� இர�� ப�க�க� அ�
ந�ைம, �ைம.
ஒ� ப�க� ம��� உ�ள நாணய�
இ��ப��ைல எ�பைத கவ��ேபா�.
�ைளயா��
�ைளயா��� இ��யா ெவ�� ெப�ற�
எ�றா�, அ� இ��ய� ஒ�ெவா�வ����
�ைட�த ெவ��. இ��யா ேதா����றா�.

அ� இ��ய� ஒ�ெவா�வ���� �ைட�த
ேதா��.
இ�� இ��ய� அைனவ�� �ைளயா���
ப�� ெபற��ைல. இ��ய�� சா��� �ல�
ப�ேக�றன�.
அ�ைட நா�ைட இ��யா எ�ச��த� எ��
ெசா�னா�, நம� நா��� சா���
�ரதமேரா, ���ய அ�கா�ேயா
ெசா�����பா�.
அ�ேபா� உலக� கலா�சார����,
�����ழ� பா�கா���� ெக�� ��ட�
எ�றா�.
அத�� உல�� உ�ள ஒ�ெவா�வ��
காரண�. ஏென�� உலக� ஒ� ��. இ� ஒ�
�� ெவா��. �� (எ� ஜனேம)
த��ப�ட நப� தானாக எைத��
ெத����ெகா�ள��ைல. ஒ�ெவா�வ��
ச�க�ேதா� இைண�க�ப�டவ�க�.

யா� உத��� இ�லாம� �ைக��
அைட�க�ப�� வா��த ஒ�வ�,
�ைக����� ெவ��� வ�� இ��லக���
�ைமைய ெச�� உலக��� மா�ற�
ெகா��க��ைல ம��� உலக�ைத
ெக��க��ைல.
�ற���ெபா�ேத எ�லாவ�ைற�� ெத����
ெகா�� �ற�க��ைல.
�ச��தா� ���ய�. இ�ெபா�� �����ழ�
ந�றாக இ���ற�. கலா�சார� ந�றாக
இ���ற� எ�றா� அ� ந�
ஒ�ெவா�வ���� �ைட�த ெவ��.
இ�ெபா�� �ச�� எ�ப�? உலக��� உ�ள
ஒ�ெவா�வ�� ந�லவரா?
�ச��ட பா��க.
நா� தவ� ெச����� கட��ட� ம����
வா����டா� ந� தவ� த��ப�
ஆ����ற�.

உல�� உ�ள அைனவ�� �ற� தவைற
ம������டா� அைனவ�� தவ��
த��ப� ஆ����ற�.
இ�த �ைல�� அைனவ�� ந�லவ�
ஆ����ேறா�.
தவ� ெச�வ�� அ�கப�ச� பலைர
ெகா�வ�தா� ெப�ய தவ� எ�றா�.
அ�ப� ெகா�றவைர��ட ம���� ��டா�
எ�ப�?
இய�ைகேய ந�ைம ெகா��ற�. இ�,
ெவ�ள�, �க�ப�, �னா�, � எ��, அத��
இய�ைகைய எ�ன ெச��ேறா�?.
ம���க ேவ��� எ�� �ைன�தா�
ம�����டலா�.
��ற�கைள க���ப��த�� ந�மா�
��யாதா எ�ன?

ம���
1000 �பா� பண� ேக�டா�, அத�� 1000
�பா� எ�� ஒ� ��� ���� எ��
ம����லாத �த��� ெகா��ப�
ச���லாத� அ�லவா?.
ம����ள 1000 �பா� ேநா��
ெகா��தா�தாேன ச�.
அ�ேபா� ம���� ெப�வ�� ெகா��ப��
ம���ைடயதா� இ��க ேவ��� அ�லவா?
எைத ஒ�ைற �ைத�தா�� அ� �ைள��
ந�� பல� தர ேவ��� அ�லவா?
ம����� அ�ேபா� பல� தரேவ���.
ம������, ம���� ேகா�ேவா��,
ம���� ெகா��பவ�� எ�ற இ�
தர�பா���� ஏ��ைடயத�ப� ேவ��ய
ப�காரா� ெச�ய�ப�� ம���ைப
ம���ைடயதாக ெச�யேவ���.

ெவ�� வா��ைத ம���� ேவ�டா�.
உ���ள ம���� ேவ���.
உத�
�ன ��க���
உைழ�� பலைன ெகா��தா� அவ���
ச�பள� ெகா���ேறா�. உைழ�தவ� உட�
�ைல ச���லாம� ேபானா�. அவ� த�ைன
�ண�ப��� ��� எ�ெபா��� ேபால
ச�பா��க ேவ���. அவ� த�ைன
�ண�ப��த ஆன ெசலைவ, எ�ெபா���
ேபால ச�பா��தா� ஆ�� ச�பள�தா�, எ�ப�
ெசல����� ��ப�� வ�மான� ெகா��
ஈ��க��வா�.
அத�காக அவ��� ம��� அ�க ச�பள�
ெகா��க ���மா? அ�ப� ெகா��தா�
நைட�ைற�� சா��ய� ஆ�மா? ம�றவ�க�
எ�க��� ம��� எ�ன �ைறவான ச�பள�
எ�� ேக�கமா�டா�களா?

நா� அைனவ�� யா� ேவ��மானா��
எ�வள� ேவ��மானா�� ச�பா��ேபா�.
ச�பா��ப�� ம�றவைர �ட அ�க லாப�
அைட�தவ�க�. த���க ��யாத
ெசல�களா� மா�� த���� �லைர
ேத��ெத���, ��� ���� ேபா�� அவ���
உத� ெச�ேவா�.
ெசல�� மா�� த���� ம�றவ�க��ேகா
மா��வ� �ைட���.
எ�லா���� மா�� வ� �ைட��� எ��
நா� ந��ட ேவ�டா�.
ச�பா����ேபா� ம��� ம�றவ�க����
லாப� �ைட�க��� எ��
ந�����ேறாமா?
எ�லா���� ஒேர மா�� �றைம இ��கா�,
ஒேர மா�� �ழ�க�� அைமயா�.
ஆனா� �ைல ��ணய� ஒேர மா�� இ��க

ேவ��� எ�� �ைன��ேறா�.
நா� அ�க லாப� ஈ�����ேறா�. அ�த அ�க
லாப� �ைட�காத வ��� அ�க �ற� பைட�த
�றைமசா�க� உ�வா� ந�ைம
ந�ட�ப���னா� நா� எ�ன ெச�வ�?
க�ள பண�ைத ம�ப��� �லதன� ெச��
அைத ���� ெச�யாமா�, ���
����ேபா�� ��யாதவ�க��� உத�
ெச�� பண��க�ைத �ைற�ேபா�.
பண��க�ைத எ�ப� ச�ெச�வ�?
ந�ட�கேளா� ந� லாப�ைத ெகா�ச�
ப���� ெகா�ேவா�.
த�க� ெபய� ���� �ழாதவ�க���, பண
��க� ச�யா��ேபா�� த�க� கட�
�ர�சைன�� ச�யாக சா�� உ��.
சம� ெச��� வா����
ந�ல �ழ� அ�லாதவ�கேளா, �ற�� �றைம
இ�லாதவ�கேளா ந�ல �ழ� உ�ள, �ற��

�றைம��ள ேவ� �ல��� ந�ல லாப�
அைடய வா��� அ����றன�.
அ� ேபா� ெநா���ேபானவ�� ������
வா��� தரலா� அ�லவா?
ந�ல �ழ� அ�லாதவ�க� வா���
த��ெபா��. ந�ல �ழ� உ�ளவ�க�
வா��� தரலா� அ�லவா?
லாப� க�ட ந�ல �ழ� உ�ளவ�கேளா,
�ற�� �றைம உ�ளவ�கேளா ெநா���
ேபானவ�க�� �ல�� ������ ���க�
�ைற�� ேத��ெத��� உதவலா� அ�லவா?
ந�ல லாப� அைட�தவ�க� ெவ��பட
அைடயாள�க� ெத���.
��க�பட ேவ��யவ�க� ெவ��பட
���க� �ைற��தா� ந�மா� ���க����.
����றவ�கைள எ��� �டலா�.
����றவ�ேபா� பாசா�� ெச��றவ�கைள
எ��ப��யா� எ�பா�க�. வாத����

ம��� உ�� ��வாத���� ம����ைல
எ�பா�க�. அ�ேபா� ெநா���
ேபானவ�கைள க���ெகா�வ�� க�ன�.
அதனா� ெநா��� ேபானவ�க� எ��
ெசா�பவ�கைள ஓரள� ���� ���
���க� �ைற�� ேத��ெத��� அைடயாள�
காணலா�.
க����கா ���னா� ச�ைத�� வராதா
எ�பா�க�.
அ� ேபா� ந�ல லாப� கா�ேவாைர
அைடயாள� காணலா�.
உத� ெச��ேறா�. ெநா��� ேபானவ�க�
யா� எ�� ேக�டா� எ�லா�ேம
ஓ�வ�வா�க�.
�ல வச� உ�ளவ�க�ட� income tax ���க
ேவ��� எ�� ேக�டா� அவ�க� ஓ�
ஒ�ய�� வா��� உ��.

ஊ�க�
எ�லா ெநா��� ேபானவ�க����
உ��ேவாமானா�, ெநா��� ேபானவ�க�
எ�லா�� நம�� உ��வா�க� எ�� க��
�யலமா�டா�க�.
ஆ�டவ� அ�பற� ஏ� அ��, க��, கா�,
ைக, கா�கைள ெகா��க�� அைத
பய�ப���வத�� வா��� ேவணாமா?
ஒ��த�����ட உதவ��ைல எ�றா�
எ�லா���� ஒ� அ���� ஏ�ப�� மன�
தள��� ேபாவா�க�.
எனேவ �ல��� ���க� �ைற��
ேத��ெத��� உ��ேவாமானா� ம�றவ�க��
நா�� �ய���� ெச�ேவா� உத���
�ைட�க வா��� இ��� எ�� �ய�வ�.
நம��� ஆ�டவ� க�ைண �ற�பா� உத�
�ைட��� வைர �ய�� ெச�ேவாேம
எ����ப�.

ஆகேவ �ல��� ���க� �ைற��
ேத��ெத��� உத�வ� ெநா��தவ�
அைனவ���� ஏேதா ஒ� ந���ைக ஏ�ப��
இ�ப� உ��வைத ஒ� ஊ�கமா� க��வ�.
நம�� நட�க�� எ�� இ��தா� அ�
நட��� எ�� ��ம��காக கா����பா�.
மன� தளர மா�டா�க�.
ெச�வ�த�க� எ�லா�� உத�வா�க� எ��
க��� இ���மானா�, ெநா��தவ�க� ம�ற
�ய�� ெச�யாம� ெச�வ�த�க�ட� உத�
ேக�பா�க�. ம��ர�தா� மா�கா� �ைட���
எ�பைத�ேபால த��த �ய����லாத
அ��த�ையேய ந�����ப�.
எ�த ெச�வ�த�� உதவமா�டா�க� எ�றா�
ெநா��தவ�க� ����கரமா� ெச�வ�த���
ப� ெச�யமா�டா�க�.
ப� ெச�வ�� �ட �ைறய ெச�வ�த�ட�
நட��ெகா�ளமா�டா�க�. cut and right ஆக

இ��பா�க�. இதனா� எ��பாராம�
நட�க��டாத ஆப���க� வரலா�.
ஆகேவ இர�க�ைத, அ��தேம ஆனா��
அள��� அ�கமானா� ந�� எ�பைத ேபால
இர�க�ைத அ�கமா� பய�ப��தாம��,
எத�ெக�லா� க�ச�தனமா� இ��க��
எ�� ெத�யாதா எ�� இர�க���
க�ச�தன� இ�லாம�
இர�க�ைத அ�கமாக�� இ�லாம�,
க�சதனமாக�� இ�லாம� �தானமா�
இர�க�பட ேவ���.
ெவ�� �ைட��� வைர �யல, �ய��ைய
���� �டேவ��� எ�ற அள��ேக, உத�
ெச�வ�த�க� ெச�ய ேவ���.
உத� ேக�பவ�க� �ய��ைய ���� ���
அள��ேக உத� அைமய ெநா��தவ�க�
ேக�கேவ���

மகாமக�
வா��ைகைய ந�� வாழ
க���ெகா�டவ�க�, த�� அ��கலா�,
பா�பரா� ேபாடலா�, க�சா அ��கலா�, ஏ�
சா��� ஏ�வான யாெதா�ைற ���தா��
அவ�கைள ஒ��� ப�ணா�.
எ�ப� எ����களா? இ�ப� ேத��தவ�க�
எைத ெச�தா�� எ�ச��ைகயா�
ெச�வா�க�.
12 வ�ட���� ஒ��ைற பா�கா�பான
�ைற�� த�� அ��ப�, 5, 6
வ�ட�க��� ஒ� �ைற பா�கா�பான
�ைற�� பா�பரா� ேபா�வ�, க�சா
அ��ப� இ��தா� எ�ன ஆ��.
100 ml ���தா� �ஷமாக இ��தா� அத��
1 ml ���� ம��தா�� ெகா�ளலா�.
�ள�� �� இல �டல அவ�க��ெக�லா�
எத�� �ஷ� அ���வ�, த�� அ��ப�

ேபா�றைவகெள�லா�.
வா��ைகைய ந�� வாழ க���ெகா�ட
ேத��தவ�கைள கவ���க�. இவ�கைள
ேபால ��க�� ெச���க� ��ற� ஒ���
ஆகா�.
எ�க அ�பா, அ�மா, ந�ப�க� ெச�வ�
ச�ய�ல. அ�காேவா, த��ேயா, அ�ண�ேனா
அவ�க��� ம��� எ�ைன�ட அ�கமாக
உத� ெச��றா�க� எ����களா?
ஏ�கா, உ�க அ�கா, த�� ேபா�றவ�க��
ேம� உ�க��� பாச� இ��கா இ�ைலயா?
பாச� இ���.
உ�க��� பாச� இ��தா� உ�க அ�பா,
அ�மா, ந�ப�க�, உ�க� அ�கா, த��
ேபா�றவ�க���, உத� ெச�ய��� எ�ைன
���க, நா� பா��� ெகா��ேற� எ��
அ�லவா ெசா�லேவ���. ஏென�றா� நா�
பாசமா����ேற�.

பாச�ைத ெசா�லா��க. பாச�ைத
ெவ��ப��� கா���க.
உ�க� அ�மா, அ�பா, ந�ப�க� அவ�க���
உத�ய� பாசமா? என���ய ப�ைக��
அவ�க��� உத��க� எ�� தா� ���
ெகா��ப� பாசமா�ேம? அத�ேக�ப த�ைன
தயா�ப��� இ��க�. �ைகயா��க.
எ�க நா�, �த�ல ேக�ேட� ெகா��கல,
எ�ைன �ட அவ�க�
ெப�யவ�களா���டா�களா? �தல எ�ைன
ம��சா�களா எ�ெற�லா� பாச� ேக��மா?
உ�கைள �ற�பா�� ��டா�. பாச� எ�ப�
இ�வானத���தா� ெபா���மா? �ற� ஏ�,
த�ைன உய����கா�ட ேவ��� எ��
���ப� ஏ�? தன�� �ைட�க��ைல
எ�பத�காக, அவ�கைள இ�வா�க ���ப�
ஏ�? எ� உய��� கா�ட�பட ேவ���?
உ�ைம ேபச��டா� – ெபா� ேபசலா�

ஒ�வ� த�� அ������ சா�கைட��
�� ேபா��வர�ைத ச� ெச��� ேவைல
ெச��றா�.
ஒ�வ� பழரச� சா���� அத� ��ைபகைள
சா�கைட�� �� ேபா��வர����
இைட�ராக ெகா���றா�.
இ�த இ�வ�� ெசயைல கவ���க�.
த�� அ��ப� ெக�தலா, பழரச�
சா���வ� ந�லதா
சா�கைடைய �� எ��ப� ந�லதா?
சா�கைடைய
ேமாசமா��வ� ந�லதா?
இ�த ெசய�கைள ந�ல ேஜா� ேச���
ந�ைமைய ��கலாேம
அ�ப�ெய�றா� இைவக��� ெதாட��
இ��கா?
ெபா�ைய ெசா�� �வரவா��ட����
ம���ைய

கா�பா��ய�.
உ�ைமைய ெசா�� அ�பா� ��வ�க�
இ���� இட�ைத கா���� அவ�கைள
கட�த உத�ய�.
ஆ�கைள பா��� ெபா�ையேயா,
உ�ைமையேயா ெசா�ல ேவ���.
உ�ைமைய��, ெபா�ைய�� யா�ட�
ெசா�வ� suitable
ஆக இ���� எ�� கவ��� ெசய�ப��
அத���ய ம��ைப இழ�காம� இ��ேபா�.
ைவரா��ய�
நா� எ�ெபா��� உ�ைமயா� இ��க
ேவ��� எ�� இைறவ� �����றாரா?
இ�க�டான ���ைல��, மனதள��
ெபா�ைய ெசா�லாம� உத�டள��
ெபா�ைய ெசா����� நா� அ�ேபா�
ெசா�ல வர��ைல எ�� வாயா�

ெசா�லாம� மன���� ெசா�� ெகா��
சா��யமா� ெப�ய ������� ��பட
கா��� வ�ைய �����ெகா�ள ேவ���.
இ� ேபா� இ�க�டான ���ைலக��
ெசா����, ெசய���, கடைம���
உ�ைமயா� இ��க ேவ���.
ஏென�� சா�வான உலக� ம��� அ�ல �க
த��ர��, ������ �ட உ�ள உலக� இ�.
த��ர��, ������ உ�ளவ�க� ெபா�ைய
ம��� ெசா�லமா�டா�க� அவ�க���
ெசா�த� அ�லாத உ�ைமைய�� கல��
ந�ைம ஏமா��பவ�க�.
அவ�க� உத�டள�� உ�ைமைய கா��
மனதள�� ெபா�யா� நட�பவ�க�.
அவ�க� ந� உ�ைமைய
ெகா�ைளய��தா�க�. நம� உ�ைமயான
உ�ைம�காக நா� ெசா�தமா���ெகா�ளாத
ெபா�ைய கா�� உ�ைமைய மனதள��

ைவ�� ேபாரா�னா� தவற�ல.
�ணான ைவரா��ய�� உ��, ந�ல
ைவரா��ய�� உ��.
இவ�கைள ��� ����கேள
�ய�� உைடயா� இக��� உைடயா�
�ய�றா� ேதா�� ��சய�
�டா�ய�� ேதா�� ���ேய ���
இவ�க� யா�
��ட �ய��
க�ப��க �ய��
ெகாைல , ெகா�ைளய��க �ய��
இ�ப� �ய�பவ�க� ந��ண�க��
இக�����, ேதா���� அைடவ� ��சய�.

���ப� க���பா��� ��ட�
த�ழக அரசா� அ���க�ப�ட ���ப�
க���பா��� ��ட� ச�யாக ஆேலா��காம�
அ���க�ப�ட� ��டமா? தவறான� ��டமா?
இ���ட��� இ��� க���பா�ைட
அ�க�ப��த ேவ��மா? ���த ேவ��மா?
ெகா�ச� தள��த ேவ��மா?
உலக� ��வ�� ம�த� உ�ப��ெக��
அ��தா� �ைள��க ���ற�, ேவெற���
�ைள��க ��யாத ���ைல வ�தா� எ�ன
எ�ன �ர�சைனக� வ��.
இ� எ�ப� இ���ற� எ�றா� எ��
பா��தா�� ம�த�� ஆட�பர உண�,
உைட, வச�க� ேபா�றைவக��
ஆ��க�தா� �ைள���றா�க�.
க�ைவ அ�ைமயானைவகளாக மா��ப�
�ைள��க ��யாம� அ�வ���க� ெப���
�ழைல க�டா� ெவ�� அ�� ம���தா�

�ைள��க ���ற� எ�ற
உதாரண�ைதேபா� அ�லவா இ���ற�?
ச�யான ேசா�� ப�டார� எ�� எத��
ெசா��றா�க�.
�கா�
நா� ம�றவ�கைள, அவ�றாக ெக�ட
வா��ைதகைள� ெகா�� ேப�னா�, அவ�க�,
ந� �� ேகாப�ப�� ச�ைட ேபா�வா�க�
அ�ல� ேபா��� complaint ப��வா�க�
அ�லவா?
அ� ேபா�, ெக�ட வாசைனகைள
(��நா�ற�ைத) பர���ப�, க��கைள ��த�
ப�ணாம� ��டா�, ந��� ேகாப�ப��
ச�ைட ேபா�பவ�க�, complaint
ப��பவ�க�, யாேர�� உ�டா?
ச�யானப� ச�ைட ேபா�பவ�க� இ��தா�,
ந� ஊ�� இ�வள� அ��த�க��
ேத�க�க� இ�லாம� இ��பத��, வ�

�ற�����ேம?
ெக�ட வா��ைத�� உ�ள ேராச�, ெக�ட
வாைட�� இ�ைலயா? ெப�ய ெப�ய
தைலவ�க�, அ�கா�க�, சாதாரணமானவ�க�
இவ�க���� எ�ப�?
���யாச� எ�ன?
அர��� ம�பான� (டா�மா�) �ல��
வ�வா� வ��ற� – இ� ந�லதா
அ�கா�க��� இல�ச� �ல�� வ�வா�
வ��ற� – இ� ந�லதா
இல�ச�ைத த��க நடவ��ைகக�
எ��க�மா�.
டா�மா� வ�மான� தைட�பட �டாதா�.
அர�, ேவைல ெச��� �ற�த அ�கா�க���,
பத�க�க��, ப��கைள�� ெகா���ற� –
இ� இல�ச� ஆகாதா?
ேவைலைய �ற�பாக ����

ெகா��தா�தாேன இல�ச� ெகா���றா�க�.
நாமலா ெநைன�����டா தவ�, நாமலா
�யாய�ப���வ�? எ�ன�பா இ�
ல�ச�-ப�� ���யாச�
ஒேர மா��யான ெசய�தா�
ஆனா� க�ப���, தா�ப��ய உற� இவ���
���யாச�
க�ப��� – ந�ல உட�ப��ைக இ�லாத
உட�பா�
தா�ப��ய உற� – ந�ல உட�ப��ைகயா�
உட�பா�
ஆனா� ெசய� மா�� ஒ��தா�
க�ப��� ஆனா �ற���ட ந�ல உட�பா�
ஏ�படலாமா?
தா�ப��ய உற��� �ற� உட�ப��ைக��
க�ப����� வ�வ���மா? �வாகர��

மா�ற� ல�ச� �ற� ப��
ப�� �ற� ல�ச�
ந�ல உட�ப��ைக எ�ெபா��� �ற�படாம�
இ��க�மா?
ெக�ட உட�பா� ந�ல உட�ப��ைக��
உறைவ இ���ெச��மா?
அ�னதான�
���� எ�ெக�ேகா �ைள�ற, உண�கைள
�ைல ெகா��� வா��, அைத ந�� சைம��
உண� ப�மா�,
உண� சா���ட இைலைய எ��� ேபா��
வைர���, அ�கைற�கா�� ேகா�� ம���
ச�க �ற�� �க���யாக,
அ�னதான� ம�க��� ெச��ேறா�.
நம�� ந�ைம ெச��� இய�ைக���
அ�னதான� ெச�ய��டாதா?

இய�ைக க��கைள எ�வாக உ�� ச��யாக
மா��னா�தா� நம�� ந�ல�
���� எ�ெக�ேகா �ட��ற, க��கைள,
இய�ைக தானாகேவ ச��யாக மா���
ெகா�வ�, �ரம�. ஆகேவ.
இ�த ��யாத �ைலைமைய. க����
ெகா��. ச��யாக மா��. நம��
ந�ைமபய���ப�, இய��ைக ஏ���
அள���, ேதைவயானைவகைள ��� ேச���
சைம��, ���� ஏ�ப�� அள���
அ�கைற�கா�� இ�ப��ப�ட அ�னதான�
இய�ைக�� ேபாடலாேம?
இ�ப�ெய�லா� இய�ைகைய நா�
கவ��தா� அ� ச�பா��� ேபா�வ�
நம���தா�.
இ�த த�ம� தைலகா���, ந�ைம தைழ�க
ைவ��� அ�� ச�ேதகேம இ�ைல
�றைம

�ரதமைர ேத��ெத��க அவ�
�றைமயானவரா?
உ�க� school ��ச� �றைமயானவரா?
நம�� ����ைச அ���� doctor
�றைமயானவரா?
தன�� வாதா�� வ��� �றைமயானவரா?
எ�� �றைமயானவைர ேத��ெத���� நா�
ம�றவ��� உத� ெச��� நடவ��ைக��,
நம�� �றைம இ��கா
ம�றவ�ட� உத� ேக��� நடவ��ைக��,
நம�� �றைம இ��கா?
ேபானா ேபாக��� எ�� க�த ேவ�டா�,
ேபான ேபாக��� எ��, ெந�, நம�காக,
தானாக �ைத��ெகா��, ஒ� ப��, ஒ�
��ைட �ைள��, நம�� த�மா?
உத���, ெச�ய �ரா������ெபா��

ெச�யாம�ராேத,
ந��ர��, வ� ஏ�ப��, ��ெர��
ெச�யேவ��ய ஆபேரஷ�-�� Rs 5000
�ைற��ப�� இ��த� . ைக�� பண�
இ�ைல.
ப�க�� ����கார�, எ�வள� பண�
ேவ��� எ�� ஆபேரஷ�
ெச�யேவ��யவ��காக, ேக��றா�.
ஆனா�, அவ�கேளா, நாைள�� �ளா��
வா�க ெகா��கேவ��ய அ�வா�� Rs
5000 �ைத�� ேச��� மைற�கமாக Rs 10000
ேக��றா�.
உத� ெச���, ப�க�� ���கார�ரட�, Rs
4000 இ� வார���கான ��� ெசல����,
Rs 6500 நைக ஏல�ைத த���க,
க�டேவ��ய பண��தா�, உ�ள�.
ஆனா�, உட� �ைல ச���லாதவ���,
ெகா��பைத�ட, த� நைக, ஏலமாவ�

ெப�த�லெவ��, Rs 10000�ைத, ெகா���
���றா�. �����த Rs 500 ஐ இர��
நா�க���, பா����ெகா��, �ற�,
ெபர���ெகா�ளலா�, எ�����றா�.
கட� வா��யவ� Rs 10000 ம��ேம, இ�நா�
க��� ெகா���றா�.
இ�� ெகா�ச� ந�ைம���, ேதைவ��லாத
ந�ட�, Rs 10000 உத� ெச�தவ���
ஏ�ப��ற�, நைக ஏல� ேபானதா�.
ஆகேவ, உத� ெச�ய �ைன�பவ�, உத�
ேக�பவ��� எ�வ�� பண� ேபா��,
எ�வள� �ர� அவ� சமா��பா�, எ��
க��� ெகா��க��, ைக�� ெகா�ச�,
பண� ைகவச� இ��தா�, ேவ�, இ�கா�டான
�ழ���, �ற����, தன��� உத�ேம
அ�லவா, இ�வா� ெச�ய �ரா������
ெபா��, அ�ப�ேய ெச�யலா� எ�பைத,
ெச�யாம���கா��க.

உத� ேக�க, �ைன�பவ�, உத�
ெகா��பவ���, அ�க ச�கட�
ெகா��காம��, ஒேர நப���, �ைமைய
ெகா��காம�, இர��, ��� ேபைர, அ��,
அவ�க�ட� ேசக���, �ைம
ப�����ெகா��, இ�த �� உத�ேய,
ெப��, ��ைய, ந� �றனா�
சமா����ெகா�ளலா�, எ�� த�
�ரா�ேக��, உத� ெப�வைத
ெச�யாம���கா��க.
ெகா�ச ேநர� ேவைல ெச��ேறா�, ெகா�ச�
�லா�� ப���ேறா�. அ�ேபா� உத�
ெப�வ���, உத� ெச�வ��� யதா��தமா�
எ�ெபா��� இராமா�, அ�வ�ெபா��, இ�
ேபா� �றைம�ெக��, ெகா�ச�
ெக���யாக��, இ��ேபா�. உலக� ேபாற
ேபா�ைக, க��, ெக���ைய அ�க�ப��த
ேவ��ய, �ழ� இ��தா�, அ�வாேற
ெச�ேவா�.
வ�றாத ���� ேபா�, எ�லா� ெச����

உலக����, நா� ெச�றா�, அ��, அ�த
�ழ���, ஏ�ற நடவ��ைகைய எ��ேபாமா?
நா� ���� இ�ப��ப�டைவகைள
பா���ேறாேம? �����, ந�ைம ேபா��.
ேசா�ப��, ஊதா��மான �ைமயான
�றைம�� எ�ப��ப�ட �றைமயான ப�தாப�
ேவ���.
�றைம
உத� ேக�பவ�, ம�றவ���, �ரம�
ெகா��க��டா�, இ�த உத� �ைட�தா�,
ேபா��, நா� சமா����ெகா�ளலா�, எ��
�ைறவாக ேக�ப��, �றைம�கா�ட ேவ���.
எ�த அர�, ச�ைககைள அ�க� த��றேதா,
அ� ந�ல அர�.
இ��� ச�ைககைளேய, சா������ேறா�.
எ�றா�, ந� �றைம வளர��ைல, எ�பதா?
இ�ைல, ஏமா��, �கேபாக ேபாைத��,
அ�ைமயா?

அர�, இலவச� அ���ப��, த�க�ைடய
ப�க����, அர���, எ�தவைக��
உத��ேறா�. இ�த உத�, ேபா��, நா�க�
��ேன� ��ேடா�. ��ேன�யவ�க�
இ�ப� ெசா�வ� உ�டா? வ�கைள
ஒ��காக ெச���வேதா�, ��ேன�றமா�,
அர��� �� உத�ெய�லா� ெச��ேறாமா?
எ�ேக? அர�, ��ண���ற வ�கைள
க�டாம�, அ�லவா ஏமா�ற, �ைன��ேறா�.
ம�றவ���, உத� ெச�வ���,
ம�றவ�ட���� உத� ெப�வ���, தாராள�
கா��� �ழ�� உ��.
அனாைத ��வ���, ஒ� ெப�� ெச�வ�த�,
�ல நடவ��ைக�� தாராளமா� க�� ப�ல
உதவலா�, தாராளமா� ந�ல ஆேரா��ய����
உதவலா�. �ற�� ேத�����, ப������
�றைம ெவ��ப�வத�காக ெக���
கா�டலா�.
health is wealth

உல��� ந�ைம �ைட��� ஆரா�����,
தாராளமா� அர�டேமா, ம�றவ�டேமா உத�
ேக�கலா�. ஆரா���� ேபா� �ைற�த
ெசல�� ெச�� ����� உ���� வ�
ேதடலா�.
தாராளமா� உத� ெச�யேவா, உத�
ெபறேவா ெச���� ெசய�பா�ைட
க����ெகா�� �ல நடவ��ைக���
ெச�யலா�.
ெக����� – தாராள��,
தாராளமா� ���� ைவ�க, ெக���யா�
ச�பா���, ெச�வ�ைத ேச������க��.
அ�ல� தாராளமா� ���� ைவ�����
ெக���யா� ச�பா��� கடைன
அைட�கலா�.
ெக���, தாராள�ைத பய�ப���, நா� பல
����கைள கல��� ெகா�ள
ேவ������ற�.
அவ���

�����ழைல பா�கா��� ����,
ஆேரா��ய வா��ைக�கான ����, க��
க��� ����, �ைளயா�� ����,
������ ����, ப�� ����, ஆரா���
����, உலைக அ�ப���� ����, மன
ம���� ����, வாதா�� ����,
���ைசய���� ����, உலைக ெவ����
���� (�ைமைய) இ� ேபா�ற ந�ல
����க�.
இைச ����, நடன ����, நைக��ைவ
���� எ�ெற�லா� இ����ெபா��
ேம�க�ட ����க� இ��க��டாதா?
��ப�
�ற� ��ப�ைத, தன� ��பமாக, க��,
�ற��� உதவேவ��� எ�ப�.
த��ய���றவ�, ம�பான பா��ைல, �ற�க
��யாம�, ேவதைனப��றா�, எ�றா�, எ�ன
ெச�வ�?

�ல�, ந�ல� ெச��ற�����, ��ப� வ��.
�ல�, ெக�ட� ெச��ற����� ��ப� வ��.
இ�ெபா��, �ற� ��ப�ைத தன� ��பமாக
க�� �ற��� உதவ ேவ��� எ�றா�
எ�ன ெச�வ�?
இட�, ெபா��, ஏவ� அ��� உதவேவ���.
ெக�டவ��� அவசர நடவ��ைகயாக (அவசர
���ைச ேபா��) அவ�ைடய ���ப����
�ைண ெச�ேறா, �ைண ேபாகமேலா �ழைல
ந�ைம�� ஏ�வாக மா�� ��ைவ ந�லதாக
அைம�க ேவ���.
த�ைன, ேந��ப� ேபால, �றைர ேந��காேத
– ஒ�ேவைள அேயா��யராக இ��தா�.
த�ைன�ேபால, �ற�� அேயா��யராக மா�ற
�ைன���, ேநச� ேவ�டா�.
த�ைன ேந��ப� ேபால, �றைர எ�வைக��
ேந��ப�?
தா�, ந�லவனாக இ���, ம�றவ���,

ந�ல� ெச�ய, �ைன�க ேவ���.
த�ைன ேந��ப� ேபால �றைர ேந� எ�ற
அ���ள வா��ைதைய, தா� ேந��த�
ேபால, �ற��, இ�த ேநச��ள வா��ைதைய,
ேந��பத��, உதவேவ���.
தா� ெப�ற இ�ப� ெப�க இ�ைவயக�
எ�ப�.
ம�றவைர, ேந��க உத�வத�காக, �த��,
நா� உட� ஆேரா��ய����, ந�ல மன���,
அ����, ஆ�ற��� தயாராக ேவ���.
ம�றவ��� உத�� அள��� த�ைன
தயா�ப��� அத�� த�ைன ேந��க
ேவ���.
தன�� �த�ட��, �றைர ேந��பத��
இர�டா� இட�� எ�� அ��� ேவ��ைம
இ�ைல.
த�ைன ேந��ப� �ற���, �றைர ேந��ப�

தன��. ஒ��ைமயான அ��.
நா� எ��வ� ச�யா?
ந� ேதைவைய, ெப�வத��, ���க ேகாப�
அைடவ�, ச�யா?
ெக�� ேக�ப�, ச�யா?
கட�� �ர�சைனகைள ெச���
அர�க�கைள��, �சா�கைள�� ���க ேகாப�
ெகா��தா� அட�க ேவ��மா?
ெக�� ேக���ெகா�ள��டாதா? ெக��
ேக�ப�, தவ� எ�றா�, நா�, ெக��
ேக�பைத, ெகாைல ��ற� ேபால, க����,
���க�தனமா� அ���, உைத�ப�, ெக��
ேக�பைத ேபால, சாதாரணமா�, ��ற�
இ�லாதைத ேபால, க�த ேவ��ய� தாேன?
கட�� ெக�� ேக�ப� அ��க�
நா� ம��� ெக�� ேக�ப� ச�யா?

கட���� ெகா��� எ��, �யாய� ஏ�ற�,
நா� அ���, உைத�� ெகா��� எ�வ�
தவறா?
ெகா��� எ�வ� �சா��, அர�க�க�மா?
கட��மா?
�ற� ஏ� கட�� இர�க�ைத ந��ட� ���ப
ேவ���?
�� ேச���
�ேளடால, க� ப��, எ�ய ேவ��ய�,
ேகாடா�யால, ெவ�� எ�யேவ��ய,
�ழலாக�மா?
�ைலவா� உய�� க���பா����, ெச�ைய
அக��வ� ேபால, ��க� இ��தா�, அைத
அக�����, ��த�கைள �க���வ� �லப�.
��த�கைள, �க���வ�, ேகாடா�யால
ெவ��, அக��வ�ேபால, க�னமான
��யா����டா�, �ைலவா� உய��

க���ப��த�ப��, அ�லவா?
ஒ� ஆ�� வ�தா�, ம�பான�ைத ஆத��ப�.
ேவ� ஆ�� வ�தா�, ம�பான�ைத தைட
ப��வ�.
50 வ�ட�����, ம�பான�ைத ஆத��தா�,
அர��� வ�மான�, ��ம�க�ட�,
ெகா�ைமக� அ�க���.
50 வ�ட����, ம�பான�ைத, தைட
ப��னா�, க�ள�சாராய�����, ந�ல வ�.
ெகா�ைமக�� உ��.
இ�ேபால �ழ�தா�, 5 வ�ட ஆ��
மா�ற�க��, ம�பான�ைத ெகா��வ�வ��,
தைடப��வ�� ந�ல ச�தாய�ைத
உ�வா�க ��யாம� ேபா�ற�.
சா� ���ெம�� ேவ��.
4 மாத����, ஒ��ைற 10 நா�க�,
�����ட ப��க� வா�யாக, ம�பான�ைத

தைட ப��வ�.
10 நா�க���, க�ள�சாராய� ஆர����,
ெசய�ப���வ�, க�ன�. க�டாய�,
ம�பான� ேவ��� எ�றா�, ெவ� �ர���
ம�பான�, தைட ப�ணாத ப��க���,
ெச��தா� ெபற����. இ� ேகாடா�யா�,
ெவ�� அக��வ�, ேபா� க�ன�. ெகா�ச
நாைள�� �ற� 10 நாைள ஈ��க��,
ம�பான �ைல உய���வ�.
15 நாைள��, ெப�ேரா� �ைலைய, ந�ல
�ைல��, உய��த ேவ���. �ற�,
த�ெபா�� உ�ள, �ைலையேபா�
�ைற�கேவ���.
அ�த 15 நாைள��, ேவ��ய வ�மான����,
வ�, கட� வா�கலா�, எைதயாவ�
��கலா�, சமா���� ெகா�ளலா�.
ேகா�� ேவைலநாளாக இ��தா�, ெக�ட
ெச�வா�� உ�ளவ�க�, ெஜ��� ஒ�

நா��ட இ�லாம�, தா� ெச�த
��ற�����, �க ேபாக�, அ�ப��பா�க�.
ஆகேவ ேகா�� ���ைற நா�, வ��
நா�களா� பா���, �� ெபா�தாவ�
காவ��ைற த���ப� ேபா�,
ம�க��� வ� ெகா��� ந�ல வ�
அைம�ேபா�.
ஒ�ெவா� வ�ட�����, காேவ�
�ர�சைனயா, அ�ர�யாக, லா�ட� ���
���� ேபா�வ� ேபா�, public கா ���
���� ேபா��, எ�வ�ேதா, அைத ஆத��ப�,
ேபா� ெச�யலாேம.
அர��� ெந��க� வராம� – நா� இ�த
ம�க��� ஆதரவா, அ�த ம�க��� ஆதரவா
எ�ற �ர�சைன வரா�.
இலவச�க��, க�� வ���கட� எ�லா�
ெப�� ச�பா���� �ைல��, மாணவ�க�,
அர��� ெச�யேவ��மானா�, ��ன, ��ன

பா���றா�க�.
ந�ப ெக�, �� ெச��, ெசா�� ேச��கலா�,
அர�, ெசா�� ேச��க ெக�, �� ெச�தா�,
�டாதா?
அர� ந�ல வ��� ெசா�� ேச��க நா�
�����ேறாமா?
இ�ப� ெசய�ப���வ��� �ல �ரம�க�,
க�ட�க� வ��. எ�த �க�� எ�றா�� 100
சத�த� ந�ைம �ைட�ப� அ��. ��த த�க�
ஒ� �த��� ந�ல� அ�ல அ�லவா?
��த த�க�ைத ஒ� �ைற ேவ��� எ�றா�
பா���ெகா�. நைட�ைற�� மா�ற�
ேதைவ�ப��.
���த ��
ந��ைடய வா��ைகைய, கட��ட�,
��தைக�� ெப���ேளா�.
நா�, ��தைகதார� கட����, ��தைக,

ப�யள�க ேவ������ற�.
அதனா�, நம��, �ைட����பெத�லா�
வைரய��க�ப�டதா�, இ���ற�.
நா� ெப��ற உண�, உைட,
உைர�ட����காக பய�ப��த�ப��,
அ��� ப�ைய, கட�� கவ���,
����லா வா����, இ��� பல ந�ல
��ட�கைள, நம�� ��ண���றா�.
நம��, தா�, த�ைததா� ெசா�� ேச���
ைவ�பா�களா, நம�� அ�ைமயான,
ெசா���கைள, இைறவ� ைவ�����றா�
அ�, ந��ட� கா��� ��ய�, எ�வள�
எ�ைலய�ற�, எ�� நா� காண�தாேன,
ேபா�ேறா�. ெப�ேறா�, ந� �ற����
காரண�, இைறவேனா அத�� ஆ� காரண�.
ஆகேவ அ�க ��ய� உ��.
ஏைழ, ேநா� ேபா�றைவெய�லா�, �ர�தர�
அ�ல. ந� இைறவ�, வான�ைத ேபால, நம��

��வான, ந� வா�ைவ த�வா�.
ெபா�லாத ேநா�களா, ெபா�லாத
�ர�சைனகளா, இைவக� எ�லா� எ�வள�
கால����, நா� இ��லக வா��ைக��,
இற�த �ற��, ந�ேமா� வாழ ேபா�றதா.
ெகா�ச நா� இ�த �ர�சைனக� ந�ேமா�
இ���ற�. ஆகேவ, ெகா�ச�
ெபா����ெகா���க�. �ர�சைனக���
������ ைவ�க சாக ேவ��� எ�� நா�
ெசா�ல வர��ைல.
அ�ப� ெச�தா� ����லா வா����
�வர� �ைற�த �ைல����� நா�
வளரேவ�� வ��. கால�ைத �ேராஜன
ப����ெகா�ேவாமா? ���, ��� எ��,
செட� �ேர�, ேபாட ேவ��மா. ேம�,
ப�ள�க��, த��� இய�பாக ஓ�, ��ப�
ேபால.
இ��லக வா��ைகைய க�� ெநா��
ேபாகேவ�டா�. அைத கட�� ��ேபா�

சமாதான ேபா�
ந�ல� ெச�வ���, இ�ப��, ��ப��
இ���. ெக�ட� ெச�வ���, இ�ப��,
��ப�� இ���.
ெக�ட� ெச�தா�, நா� அைத த��பத��,
ேபாரா��ேறா�. ெக�ட� நட�பத��,
�ரம�ைத ெகா��பதா�, அ� நட�காம�
த��க�ப��ற�.
நம�� ேபாரா�ட�, பா�க�, ��ப�க�,
ஓ��, உ�சாக�, ம���� இ��ப�ேபா�,
�ைம நட�பத��� ேபாரா�ட�, பா�க�,
��ப�க�, ஓ��, உ�சாக�, ம����
இ����.
�ைம ெச���, அட ந�ப �சா����, க���,
��ப�, ெதா�தர�, ம���� உ��. அைத��
�ைன�� பா��க�.
த�ெபா��, ���� ந�ைம��, ஆ��
�ைறவ� அ�க���ற�. �ைம��, ஆ��

��வ�, அ�க������ற�.
வ��த�பட ேவ��ய� யா�?
வ��த�ப��றவ�கேள, எ��ட���
வா��க� எ�� ந�ைம�� �ர��
அைழ��ற�, �ைம�� �ர��
வ��த�ப��றவ�கேள, எ��ட���
வா��க�, எ��� அைழ��ற�.
��ஞான� எ�ன ���ற�.
ஒ�ெவா� �ைச���, சமமான எ�� �ைச,
ஒ�� உ�� எ��ற�.
ஆகேவ �சா���� க�ட�, ந�ல�, ெக�ட�,
ச�ேதாச� இ���ற�, இைத சா��த, �ைம
ெச�ேவா����, உ��.
ந�ைம ெச�ேவா����, அ�த சமமான எ��
�ைச, ஒ�� உ��.
உண� ச��ய��ப�, �ைற��, க�வா�ற�,

இ�த �ைம, க�� உண�, உரமா�, �ைம
இற��, ����, ந� �ைத ேச���, �����
ெப��, வள��� உணவா�ற�. க��
உணேவா �ைம��.
நம��, ேதைவ �தான�.
அ�த, �தான��� normal ேவ���.
நம��, எ�ெபா��� ெரா�ப ச�ேதாசேம,
ேவ��� எ�� கன� காண, ேவ�டா�.
�ைம ெச�ேவா����, ந�ைம ெச�ேவா����
ஞான� வள��க�ப��, �ைற� ஏ�ப�டா�
ேலசான வ�, உண��த�ப��, அ�த வ��ேல
�ைற� அக�ற�பட ேவ���. �ைற� எ�ப�
ேத� ேத�ேலேய, ����, சாவ� ேபா�
அ�லாம�, ேலசான ச�ேதாசேம, உண���,
அ��த கைள�� ஆற ேவ���.
ஓ�னா��, கைள�பைடயா� எ�பவ�.
கைள�� ����� ெச��, கைள����
அ��த�ைத��, அ��த�ைத�� ெகா��கமா�,

த� கைள���, த�ேனா� ஒ��வ��
ம����யா� த�வ�ப�வ� ெதாடர�ப��,
ேபாரா�ட�, ெதாடர ேவ���.
இ�ெபா��, �����ழ� ��ேக�ைட,
பா��க� �ைம ெச��� �ல ேத�, ���த
ேத�ேல ���� ச�ேதாச� ��யேபா�ற�.
வா��க� – �ைம ெச�ேவா��, ந�ைம
ெச�ேவா�� சம�ைல �தான� ெப�ேவா�.
உட�பா� உைடய உட�ப��ைக.
ஒ�ெவா� �ைச��� சமமான எ�� �ைச
ஒ�� உ��.
அத�� இைத கவ���க�-ேலசான வ� –
ேலசான ச�ேதாச�.
�யர��� அ����யா� இற��.
ச�ேதாஷ அ����யா� இற��.
அ�ப�ெய�றா� normal �தான�.
��மண அைழ��த�

��மண அைழ��த�க�� ப�க�, ப�கமா
��மணமான மாம�, ம�சா� ெபய�கைள
ேபா�வத�� ப�லாக
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வய�ன���, ேம� உ�ள ��மண�ைத எ��
ேநா������ற ஆ�க�, ெப�கைள
��மண� ம��� ம�கள சட�� �க���
அைழ��த�க�� ����டலாேம.
��மண�ைத எ��பா������� ெச��க�,
ெச�வ�க� எ�� ������ அவ�க��
வய�, ப���, ேவைல, �ற��கைள
ப����ைகக�� ����டலாேம.
நம�� அைழ��த� ைவ�பவ� ந�ைம
அ��தவராக�தா� ெப��பா�� இ��ப�.
அைழ��த� ைவ�பவ�� உற�ன� ம���
ந�ப�க� அைனவைர�� நா�
அ�����கமா�ேடா�. அைழ��த�
ைவ�தவ�� வ� நா� அ�யாத
ெசா�த�கார�கைள அ��� நா� ந��ைடய
��ைளக��� ந�ல வர�கைள
அைம�கலாேம.

ேம�� ப����ைககைள ந�ல தகவ�
ெதாட�பாக பய�ப���னா� எ�ன. அவ�க�
ப���� உ�ள �ற��கைள அ��� நா�
business அ�ல� ச�க நல�க� ��மண�க�
இைவகைள அைம�ப�� ப����ைககைள
பய�ப��தலாேம.
இ�ெனா� வா���, ந� ����� வ��
����ன�க�ட�, நா� ச�ப வ�டமாக,
ேசக��� ைவ������ இ�ேபா�
���������� எ�லா ப����ைககைள��
கவ��க ெச��, ����ன� வர�கைள,
ந�ைமகைள ேத�ெத���� ந�ல ��மான�
எ��க ஒ� எ�ய வ� �ற��ேம.
�ரத�
கட��ட� எ�, எத�காக எ�ப� �ரத�
இ��கலா�?
ெபா�வாக, �ரத� எ�� ெசா�னா�, உண�
உ�ணாம�, ��� ேவைள�� இ��பா�க�.

த���� ��வ�� �ரத�, எ�� இ��ப�
ேபா�.
ேச��� ெகா�வ�� ேச���த�, எ��
இ��கா?
த���� ���ெபா��, ேவ� ெசய���
ேச����ெகா�ள�ப��ற�.
ேச����ெகா���ெபா��, ேவ� ெசய�
த���க�ப��ற�.
எ�லா� இ�த ஒ� ஜா� வ������தா�
எ�பா�க�.
உலக �க��க�� மா�ற�ைத
ெகா��வ�வ�� ���ய ப�� வ��ப�
உண�
ஆகேவ, �ரத� எ�றா� உணைவ
�����ேறா�.
வ����� ��� உணைவ ��பா���
ெபா�� �ல ந�ைமக� இ��ப� ேபா�

உணைவ ஆத��� ேச���த� ெச���ெபா��
�ல ந�ைமக� இ���ேம?
ஒ�வ�, ப��� வய����� சா�� வைர,
க��ைய க�ப�� ம���, இ��தா�
�ேராயஜன� உ�டா?
ெகா�ச� க��� க��பைத ப��� ேபா��
(�ரத�) க�றைத ம�றவ���
ெசா���ெகா��ேதா, நைட�ைற உலக
ெசய�க��� பய�ப��� (ேச���த�)
ேச����ெகா�டா� தாேன, ந�ல�.
எ�லா�� ��ச��� ப����ேடா, டா�ட���
ப����ேடா, வ����� ப����� ேவைல��
ப��� (�ரத�) ேபா�டா� �ேராயஜன�
உ�டா?
�ல� கட��ட�, �ல ேவ��த�,
நைடெப�வத�� நா� உ�ேரா� இ����
வைர, இைவகைள உ�ணமா�ேட�, �ல
ெசயைல ெச�யமா�ேட�, எ��

ெபா��தைன ெச�வ�.
எ�லா��, ஏேதா ஒ� கா�க�ைய, உ�ண
மா�ேட� (�ரத�) எ�� கட��ட�
ெபா��தைன ெச�தா�, அ�த கா�க� உல��
வா�வத��, ஆதர� இ�லாம� அ����ட
வா��� உ�ேட. (இர�த�ைத அ��
உ�ேராேட ���க��டா� எ�றத�
ெபா�ளான, இர�த உறவான இன ����ைய
அ��காேத)
�ரத� இ��ப�ேபா�, கட��ட� (ேச���த�)
ெச��, ெபா��தைன ெச�யலாேம? அ�தாக
�ைட��� பழ�கைள, வா��
பய�ப���வைத ஆத��ப�. (ேச���த�)
உல�� அ�தான கைல, அ��ய�,
ெதா����ப�, ஆரா��� இைவகைள
ந�வ��� பய�ப���� ெபா��தைன ெச��
இைறவ��� அ��ப��கேவ���.
(ேச���த�)

ேநாயா��� �ரத�, ஆேரா��ய���
ேச���த�.
ஆேரா��ய��� �ரத�, ேநா�� ேச���த�.
ேநா�� ேச���த�, ஆேரா��ய��� �ரத�.
ஆேரா��ய��� ேச���த�, ேநா�� �ரத�.
�ள�காத �ைலக�
த�� ம��ேம ெத��தவ�ட�, Please Love others
எ�றா�, அவ� ஒ��� ��யாம�, �ைல
மா�� ��பா�.
Please Love others எ�பத� அ��த�, உ��
ெப��ப�, இ�த ��யாத �ைல �ைலைய,
அக�றேவ���.
அ��� உணராத, இ�த �ைல �ைலைய,
உைட�� �ட�தன�ைத, அக�ற ேவ���.
கணவ�, மைன����ளார ச�ைட, அத�காக
���� இ��த இர�� �ைலைய,
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�ைலைய�� உைட�� பா��தா�க�, ச�ைட
�ரல.
தவ� எ�ேக �க��த� எ�றா�, ச�ைட
வ�தா�, ந��ட� உ�ள �ைலைய எ�லா�,
உைட��ட��, எ�� ஒ� ெப�யவ�,
ெசா������றா�.
அவ� ெசா�ன�, மன�� இ����,
உ���லாம� �ைல ேபா� உ�ள,
���ெகா���� மன�பா�ைம இ�ைம, எ�ற
�ைலைய அக�றேவ���, எ��
ெசா�னைத, �����ெகா�ளாம� ச�ைட
வ�தா�, �ைலைய உைட��ட��, எ��
�����ெகா�� அ�வா�, அ�த த�ப��ன�
ெச���, ச�ைட �ர��ைல.
ேசா�ைற எ�ன ெச�யலா�, சா��டலா�.
ப��கலனா சா��டமா�ேடா�. க�ைல
சா���ேவாமா? ���யாச� ெத���ல, அ�ப
எ�த �ைலைய அக��னா�, �ர�சைன ���.

க�ைல சா��டலா�, ஆ� உ���க�ைல
�ழ��� கல�� சா��டலா�.
ெசா�� ����ற�����ள, அவசரப�டா
எ�ப�?
அைர �ண� தா��னா, எ�ப�?
��யா� ெச�றத, ��சா
க���ெகா���றத���ள, �ரயா� ெச��,
ச�யா வரலானா, எ�ப�?
க�யாண� நட��, அ��த நாேள, ��ைள
ெப���ெகா�ள ���மா?
அ�பா���ட, �ைன ேக�டா, க�ைலயா
ெகா��பா�? எ�த �ைல …..
மா�ச ��ைத இற��. அ��� ��தைனேயா
�வ�.
�ைள உ�ள அ��தா� controller ,நா�
அ�ேவா� ேப��ெகா�ளாம�, �ைள

இ�லாம� கா��, கா��, ைக��, ைக��
ேப��ெகா��மா.
�ைள உ�ள தைல��, உட��� த�, த�யாக
இ��தா� ��ட�.
ஒ���� பா��க இ�வைக �ைல��
இ���ற�. மன��� �ைல எ�றா� எ�ப�
����.
கட�� ம�ணா� ம���, ம�தைன
உ�வா�க�ப�டா�, அ� ம� ம�த� அ�ல�
ம� �ைல, அத�� உ�� த�த��, ம�தனாக
��ைம ெப�றா�. உ�ைர ���, எ��த��
ம�ணா�றா�.
உ�ைர ��� எ��த� கா�� �ைலக�.
அைத அ��� க���ெகா�ட� மன�.
மன� உ�� ெபற��ைல, எ�றா� �ைல,
எ�பைத �ட அ�ய��யா�.
ஆகேவ �ைலக��, ெவ��பா�ைட

க���ெகா�ளாம�, மன� அத���ய அ���,
உ�� ெப�� க��யாக �ைல இ��கா�.
அ�� கன��, �ைலைய ேமா� உைட�க
வா��க�.
�ைல ேபால எ����, அ��த ெவ��பா��
க��. அ���� உ����� க��க�
எ�ென�ன?
மன�� �ைல �ைல�� உ�ள இர�க�,
அ��, தய�, அ��, ��ய ெபா�ைம
இைவக��� உ����, இைறவ� ம�ணா�
ெச�� உ���� ம�தனா��ய� ேபால.
உ�ள��� ம�தைன உ�ரா�� இர�க�,
அ�� வள��� இைறப� ெச�ேவா�.
�ள�காத �ைலக�
ந� வா��ைதகைள� ெதா����ெபா��,
எ��த எ���ேலேய, ��த ந�ல ெசா�க�
�ைட�ததா?

ந� வா��ைத, ெசா�கைள
உ�வா���ெபா��, ஏ� தர� �ட�ட�ப�ட�
ஏ�? ஏ� தர� �ட�ட�ப�ட� எ�றா�,
�ட���ேபா��, வ��க�ப�ட எ�தைனேயா
ெசா�க�, ச���ைல எ��,
அக�ற�ப����க ேவ��ேம.
ெசா�க� அட��ய, க��ைத ெத�����,
க��களான எ����க�, �ட�ட�ப��
ெபா��, ேவ�டாத எ����க�
அக�ற�ப�ட� ேபால,
ந�ைம க��ைத ெத�����, க��களான
�ைலக��, �ட�ட���� �ழ� எ��
ெபா��, ேவ�டாத �ைலக�, அக�ற�பட
ேவ��ேம.
க�வைற�� ஆ�க�, ெப�க� எ��
எ�������ெபா�� ஆ�, ெப� பட��
வைரய�ப����ப� ஏ�?
ம��க��, ேபா�ேடா��, ைகெய����

ேதைவ�ப�வ� ஏ�?
அ�ேபா� எ����க��, �ைலக��
(வைரபட�)
எ����க� அட��ய ெக�ட வா��ைதக�
இ�ைலயா? ெக�ட வா��ைதக� ேவ��மா?
ேவ�டாமா?
ம��க�� ம�தார� ேபா�ேடா��� ப�லாக,
ேவ� ேபா�ேடா தவறாக ஒ�����தா�
அைத அக�ற�பட ேவ��ேம.
அ�ேபா�, தவறான க��ைத ெத�����
�ைலக� அக�ற�பட ேவ��� அ�லவா?
அ�ேபா�தா� வரலா��� நட����க��,
ேதைவ�ப�டா� இ� நட��ட��.
உ�வ�க� இ�லாத ஆலய�க�, ைக
ேவைல�� தாேன
க�ட�ப�ட�.
ைகேவைல ம��� இைறவ� ஆலய����

எ�றா�, ைகேவைல இைறவ� ���ப
மா�டாரா?
ைகேவைல�� ஆர���க�ப�ட� ப��த��
ேவைல�� ���க�பட ேவ��ேம?
க���ைத� எ�ப� ஒ� �ைற�. �ைற�
�ைட���ப� க�தர இைறவ� �����றார?
மாணவ�க� ��தக�ைத வா�� ப��காம�
ெப����� ைவ����தா� எ�ன
ெசா�வா�க�. ச�யான சா��ரா�யா ��.
சா��ரா� ேபா�ர���கா வா��ன
எ�பா�க�.
தா�ய�க�, பழ�க�, கா�க�க� எ�லா�
�ைள�� பய��ப��த ம�த� இ�லாம�,
ம��ேல ����, அ�வதா� பய� எ�ன?
ைகேவைல வைர பயண� ஆ�, �����ட
�ைல��, வண�க� ப�வதா� பல� ஒ���
இ�ைல அத� ெவ��பா�, மன�� உ�ள
உ�ள��� ம�த���, பய�ப��,

ம�றவ�க��� பல� ப�ர�ப��ெபா��,
ந�ல�. எ�ேற இைறவ� ���பமாக
இ���ேமா.
ெவ���ற�� உ��, உ��ற�� உ��. ஒ�
�ற� ம��� அைமவ�, பல� அ�ல.
ந�வா��ைத ெவ��பா�� க��க�
(எ����, �ைல��) பய�ப��த�பட
ேவ���.
யா���� ெத�யாம� கா��ல ேகா��
இ��பதா� ஒ��� இ�லாத �ேராஜன�ைத
ேபால வான����, ����� உ�� ப�ண
ேவ�டா�.
ெதா���ப வள���
இ�ெப�லா� technology வள������- அ�த
கால��� எ�லா� �ர�சைன எ�றா�
ெவ��வ�, ���வ�, அ��ப�, உைத�ப�,
உைட�ப�, எ��ப� எ�ெற�லா�
ஆர���க�ப��, இ��த�.

இ�ப technology வள��தத�� அ�பற��,
�ர�சைனைய ���பத��, இ�த மா��
ெசய�க� ேவ�டா�.
மன அ�� technology வள��த இ�ெபா��,
மன�� எ���� �ர�சைன���ய அ���ைம
கார�கைள, மன����� அக����டாேல
ேபா�ேம.
�ர�சைனைய ெகா��வ��, மன�� எ����
ச�ேதக�க�, அ�� ேநா�க�, �ட�தன�க�
இைவகைள ெவ��ேபா�டாேல ேபா�ேம.
மன�� ெத���ைம இற��, ந�வ���
�ர�சைனைய ���பத�கான ெத�� �ற��,
வள��தாேல ேபா�ேம.
எ�ன ேப����ேட இ����ெபா�� ேமல
ைகைவ��றாயா.
��மா ெச�ல�மாதா�பா வ�ேச�. இ�த
�ைட தா� �ைட�க��.
ச�யா? தவறா?

�����ழைல அ��க�ப���ற�னா எ�க�
கட���� ெரா�ப�����?
இ�தைகய கட�ைள வண��பவ� யா�?
ஏேதா LIC கடேனா, கட� இ�லாமேலா ��
க��யா��?
15, 20 வ�ட��ல கட��, வ���� க��வ�
�������?
வாடைக�� ��� வ�டா, வ�ட� வாடைக
பண�ைத ம��� அ�க�ப���வ� ஏ�?
வாடைக�� ��� ��க� ெசல� ப��ன
ெதாைகெய�லா� ���ப �ைட�����?
இ��மா வாடைகைய ஏ���ட��, ெகா�ச�
வாடைகைய வ�ட வ�ட� �ைற�� ஒ�
�ைலயான �ைற�தப�ச வாடைகைய
வா��னா எ�ன?
ெகா�ச� இர�க���ப� ெகா�ச� லாப�?
இ�மா�� எ�லா� இ����ெபா��

இ�தானா அ��? LIC கட� ���ரமா
��ய��? ம�றவ� ெச���� வர� ேவகமா
வளர�மா?
(�ப�தைன�� உ�ப�ட�)
உ�க ����� வாடைகைய
ெச����றவ�க� உ�கைள�� ஒ� LIC
ேபால �ைன�� அ�வாடைகைய ெச���வதா
�ைன�கமா���களா, அ�வள� வ�ட�
க���� benefit –
ந�ல க�ெப��ல ேவைலய temporary யாக
�ய��� ��� permanent ப��வா�க�
ஆனா� வாடைக�� இ��பவ�க� எ�லா�
எ�ெபா��� temporary appointment
ேபால�தா�. ேபாக, ேபாக ெகா�ச�
வாடைகயாவ� �ைற�கலா� அ�லவா?
ஆனா LIC இட� ��க� கட� வா��,
permanent ஆ ����� ெசா�த�கார�.
�ய� எ�ேட��கார�க� 10 �ளா�� ந�ல

�ைல�� ேபான ஒ� �ளா��� �ைலைய
ெகா�ச� �ைற���ெகா�ள��டாதா?
இ�மா�� ��ட�க� எ�லா� எ�ெபா��
ெசய�ப��த��, ேதைவ�� competition
�ைறய�� (���ப க���பா� ேபால) ,
����ழ��� அ�க பா��� வர��டா�.
த�ேபாைதய �ழ��, ஏைழக� பண�கார�
ஆக��டா�, இ���ற பண�கார�க� பல�
ஏைழயாக ெகா�ச� �ைற�க�பட��, இ�த
�ைல�� ெகா�ச� ஏைழக� ெகா�ச�
பண�காரராக உயரலா�.
(��ய பண�கார� ெப��வத��
ெந��க�யா�� ப�ச���)
கா� ��ன�ல பண�கார�, �ய� எ�ேட�ல
பண�கார� எ�ெற�லா� இ��ப� ேபால,
த�ேபாைதய ஏைழக� எ�ெத�த �ைல��
பண�கார� ேபால ஆகலா� எ�றா� ப����,
மன அ���, அ��� ேபா�� �ைல�� உ�ள
மர�கைள, ��ைககைள ந�ல �ைல��

ெப���வ��, ��ைபகைள ந�ைமயாக
மா��வ��, ��ய, ��ய க������க��,
ஆேரா��ய� பராம��ப��.
பண�கார�
பண�கார� எ�றா� ெசா�த ��, கா�,
ப�களா, ����, வா�� ெம��, ��, த�க
நைகக�, ெச��, ேஷாபா இ�ப� அ���
ெகா�� ேபாவ� எ�றா �����க��,
த�ெபா�� த��பாடா� உ�ள, ெசா�தமா�
�ைறய மர�க�, ��ைக ெச�க�,
��ைபகைள ந�ல �ைல�� மா��வ�,
ம�த�க�ட� அ�பா� இ��ப�, இைவகைள
ைவ����பவ�க� ந�ல பண�கார�க�.
த�ேபாைதய �ைல��, இைவக�தா� அ�க
ம���ைடய�. ந�ல �ஷய�
ெத�யாதவ�க�தா� இ� ம���
�ைறவானைவ எ�� ��, ���பா�க�.
கா�, ப�களா எ�லா� �ைளயா�� அ����.

(�ைளயா�� ந�ல�, �ைளயா�வத��
அத�ெக�� த��க� ெபறேவ�டாமா?)
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Advanced Technology
உலக��� உ�ள அைனவ�� ந�ல
ஆேரா��ய��ட� இ��க ேவ���.
அவ�க�, எ�ைனயா ஒேர ேபாரா இ���.
என�� இ�த ���தமான மா��ைரைய
சா��ட ேவ���ேபால ஆைசயா இ���?
��மா எ�ப� சா���வ�, அ��� ேநா�
ேவ��ேம க�����த மா��ைர�� வா��
ெகா��க�ேம
அத�காக, ஏ�ற �யா�ைய அ�ல� பா��ைப

என�� ஏ�ப��� தா�க doctor , எ��
ெசா��� அள��� ஒ� ெப�ய மா�ற�
ஏ�ப�மா? அ�ப� சவா� ��� அள���
ெட�னால� வள�மா? கன� கா��க�.
ஏ�க ��க ேவர, மா��ைர, ���ைச
ேபா�றைவ எ�லா� ந�ல லாப�
அைடயேவ��� எ�பத�காக ���ர�
�ண�ப��தாம, �ண�ப��த ��யா���
ெசா�லாம இ�ெபா� ெச��, இ��த��ப�
ஏ�?
service எ�க இ���, ��ன� ப�ண
ேவ��யவ�க� எ�லா�, doctor ஆக மா�,
ெகா�ைள லாப���காக ேநாைய ஊ�
ெப��ப��தலாமா?
இ�ப�ெய�லா� ப���ெபா�� என��
ேநா� ேவ��� doctor எ�� சவா� �ட
ஆேரா��யசா�க� வ�வா�களா? டா�ட�
��ட �����கா ேபாறா�க?
உலக� ��வ�� ஒேர cooling ஆக இ��க��,
A /C ைவ�க�� எ�ற ஆைச மா�ேபா�

warm ஆக இ��க �ர�� வ�மா?
��யைன ெகா�ச� ��ட வர ெசா���க�பா
ெவ�ப� ப�த��ைல எ�� ெசா���
அள��� வ�த கன� �ஜமா�மா?
ஆ�ம�த�, தன�� எ�ப����ெகா��த
�ைண��னா�தா�, இ�த பாவ� ெச���ப�
ேந��த� எ�� சா�� ேபா�� ெசா�ல
ஆர���த�ற�தா�, த����� வ�கைள ேதட
ஆர�������ற� இ�த உலக�, தவைற தா�
ெபா��ேப��� ெகா�ள �� வர��ைல,
இ�த தவ��� கட�� ேமல பார�ைத
மைற�கமாக ைவ�த ஆ�ம�த� ேபால ���
வ�க�� ேதட� வள���ெகா�����ற�.
த�ெபா�� தா� உ�வா��ய ம�த�
ப�ப�� கட���, ம�த�� பார�ைத
ப���� ெகா��� வள��� ெந�����டதா�
பார� ப�ைச �ம�ப� ேபா� மா����. �ைம
எ�ற ெபய� ப�வாக ��க�ப��, ப�
���ய பலசா�யான ப��வா�க�
ஆவா�களா இைறவ��, ம�த��. ம�த�

த� ப���� �ைமைய ப���த �ைல�� தா�
ெத��த� த�னா� உ�டான தவைற
ெத�வாக ஏ���ெகா��
��தைலயைட�தா� எ��. (ஞான அம��
பார�)
உலக� ேதா�ற �த� பல க�ட�களாக
க��க� அ���க�ப�� ��தைல வள��
கால� ��ேன��ற�. பய�ப�ேடா�க��
எ���ைக ���யாசபடலா�, ���க�
ேதா����டனேவ, எ��கால���
இ����க� அைனவ�� ��� அம��.
இைறவேன, �� என�� �ைணயாக ெகா��த
ைக, கா�, க�, அ�� ேபா�றைவக� �ல�
பாவ� வ�த�-(ப�படாத �ைல��).
�ைணைய ெத���, ���� வா��ைக
நட���ெபா�� என�� �ைணயாக �ைட�த
ைக, கா�, க�, அ�� இத� �ல� பாவ�
��� �கமாேன�-(ப�ப�ட �ைல��)
இட�, ெபா��, ஏவ� இைவகைள ெபா���

எ���பவ� எ�� அ�ல, எ����� கார�கேள
எ��க�.
எ����� கார�க� எ�� அ�ல.
எ���பவ�தா� எ��.
ஏ�? ஆ�. �த��ர��, க���பா�� ேச��ேத
இ��பதா�.
இைறவ��� பய�ப�தேல ந�ைம�� ஆர�ப�.
பய�படாேத நா� உ� இைறவ�.
பய�பட�மா? பய�பட� �டாதா?
��� த�ப�ய�
ஒ�வ� நா�� மைன�ைய ��மண�
ெச�ய��டாதா?
ஆனா�, ஒ�வ��� ஒ�ெவா� மைன���,
��� கால� வா��� ���, இற�தன�.
அ�ப� இற�தவ�க� ��� ேப�. த�ெபா��
இ���� நா�காவ� மைன�, உ��ட�

இ���றா�.
இ�தைகய �ைல��, ஒ�வ��� நா��
மைன� அைமவ�, தவற�ல எ�� அைத ��
எ�கலாமா? (இற�� அ�ல� �வாகர��)
அ�ப�ெய�றா�, ஒ�வ��� நா�� மைன�
ேவ��� எ�றா�, �வ� ப�யாக ேவ��மா?
ஒ�வ��� ஒ��த� எ�பதா� தா�, ஒ�
�ைண அைம�தா�� இளைமயா�, அழகா�,
ப�����, ச�பா��ய����, அ�த��ைத��
பா���, �ைறய �ப�தைனக�
�ைறேவற�ப�டா�, அவ�கைள ��மண�
ெச�� ெகா�வ�,
த�ெபா�� ேவகமாக வள��� வ��ற�.
இ�ப��ப�டவ�க� இ�ேபா�ற நைட�ைற
வள�������றன�, ேம�� இ�ேபா�றைத,
ஆத��பைத�� ெகௗரவ� எ�� பலைர
ப�யா����றன�.
ஆ�. ெகா�ச� அழ�� �ைற�த, ெகா�ச�

��ளமாக உ�ள, ெகா�ச� ��டாக உ�ள,
ெகா�ச� ப��� ஏறாத, ெகா�ச� வச�
�ைற�த, ெகா�ச வரத�சைண ம��ேம
ெகா��க ���த,
ப��தத�� ஏ�ற ேவைல �ைட�காத, ஜாதக�
ெபா��தாத ேபா�ற எ�வளேவா ஆ�க�,
ெப�க� ��மண� ஆகாம�
ப�யா�க�ப���றனேற.
வய� அ�கமா� �ழ�ைதக� �ற�காம�,
��மண� த�� ேபானதா�, ஏேதா
ச���லாத யாேரா ஒ�வைர ��மண�
ப�� க�ட�ப�� ���ைல வ�வ� ஏ�?
ஒ�வ��� ��� மைன�க� இற��
ேபானா�தா� நா�காவைத ��மண� ப��
நா�� மைன� அைம�தவ� எ�� ெபய�
ெபறலாமா?
�ல த��க� இற��ேபான நா�� ேப�
ஒ�வ��� மைன�யாக வாழ��டாதா?

த��க� �ைற�த, உ���ள �ைல�� நா��
மைன� அைம�தா� தவறா?
��மண வா��ைக�கா எ�வளேவா
க���க� நைட�ைற�� ெப�� வ��றேத?
�ழ�ைத�ற�� – பார�ப�ய ��க�
�ழ�ைத�� வ��ற�, அ�கால��� 40, 50
வய� வைர �ழ�ைதக� �ற���, அ�ெபா��
மன�ப��வ� அைட�த ெப�ேறா��� �ற�த
�ழ�ைதகளாக கைட� த��, த�ைகக�
இ��பா�க�.
அதனா� ச�க��� உட�ப��வ� ம��ேம
ெப�ற �ைல�� �ழ�ைதகைள ெப�ற
ெப�ேறாராக��, மனப��வ� ேச��த
�ைல�� �ழ�ைதகைள ெப�ற
ெப�ேறாராக�� இ��ததா�
�ழ�ைத �ற�� �ைதக� ��யமா� உட�,
மன� ப��வ� கல�க�ப�� ச�தாய�
உ�ெவ��த� த�ெபா�� அத�� பா���க�

ெப��வ��ற�.
உட� ப��வ� ம��ேம ெப�ற
ெப�ேறா�க�� �ழ�ைதக�தா� ெப��
வ��ற�. �க �ரசவ�க� �ைற�� வ��ற�,
பல ��க�க� ஆதலா� ஒ��, ெர�ேடா�
����� ெகா��றா�க�.
மன�ப��வ��, உட�ப��வ�� அைட�த
வேயா�க ெப�ேறா�க�� �ழ�ைதக�
�ற��க� �ைற�� வ��ற�.
இள� வய� ஆ�, ெப� 1-set , வேயா�க
ஆ�, ெப� 1-set ஆக நா�� ேப�க� கல�த
த�ப�ய�க� �ைற�ப� ��மண� ஒ�ப�த�
ஏ�ப�� group த�ப�ய�களாக ேச���
ஒ��க�ைடயா க�டபடாம �ைமைய
ஒ��த��� நா�� ேபராக �ம�தா�
எ�த�லவா?
அத�காக group ெரா�ப ெப�தானா�
�ர�சைனக� �டலா�? இர�� த�ப���,

நா�� த�ப� எ�றா� ெகா�ச�
�ர�சைனக� �டலா�, இ� சமா����
அள�தா� ெரா�ப ெப�த�ல, அேத ேநர���
�� வா�வதா� ேகா� ந�ைமயாக
ெசௗக�ய�க�� அ�க�.
இ�தைகய நா�� ேப� ெகா�ட த�ப�ய��
உட�ப��வ�, மனப��வ� �ைறக�
அக�றப���றன, இ�� �ல த��க�
�ைற�தவ�கைள இைண���ெகா�வதா�
ெப�ய பா��ப�ல, இைவ
�ைறவா�க�ப���றன. ம�த பார�ப�ய���
உட�ப��வ��, மன�ப��வ�� கல�க�ப��
���� ச�த� ெதாட�ேம.
வா��க� ப�ள�க�, ேம�க� �ைற�
ெச�ேவா�, க���ரைட சமமா��ேவா�.
காரண�க�� ச�தான இற��
ஓ�ன ேச��ைக ��மண�ைத எ�லா�
ஆத�����க, எ�ைனய ��க (நா� ேப�

�ற�� த�ப�)
பா�சா� – பா�டவ� application
நைட�ைற��?
நா�� ேப� ேச��த ஒேர ��மண ப�த�ைத
க�ைமயாக �ம���பவ�க� / ந��
பாரா��பவ�க�
வ��, ெத�வயாைன �ைணகைள மண�த
��க� இைறவைன க�ைமயாக
�ம���பா�களா? / ந�� பாரா��வா�களா?
பா�சா�-பா�டவ�க� ேச��த ஒேர ��மண
ப�த�ைத க�ைமயாக �ம��பா�களா?/ ந��
பாரா��வா�களா?
ஆ�ரஹா�, �கம�ைவ க�ைமயாக
�ம���பா�களா? / ந�� பாரா��வா�களா?
நா�� ேப� ேச��த, ஒேர த�ப�களான,
��மண ப�த��� உ�ள, ஒ� ஆ���, ஒ�
இளவய� மைன���, ஒ� ��� வய�
மைன��� அைம��றன�. ஒ� ெப����,

ஒ� இளவய� கணவ��, ஒ� ��� வய�
கணவ�� அைம��றன�.
இதனா�, �தைவ �ைல�கான கார�க�
�ைற�கப��ற�. கா�, லா�
ேபா�றைவக��� டய� �ெட�� இ��ப�
ேபா�, ஒ���� இர�� �ழ�ைதக�
இ��ப� ந�லதா� க��வ� ேபா�,
ஒ��த��� இ� வா��ைக, �ைண அைம�தா�
எ�ன?
இ�ெபா�ெத�லா�, ெப�ற ��ைளக�
வேயா�க ெப�ேறாைர கவ��ப� �ைற��
வ��ற�.
கணவ�, மைன� ப�த� எ�வள�
ெந��கமான�, வேயா�க கால��� ஒ�
இளவய� மைன��� உத�����ேம, �ைள
கணவ� இ��பாேர. (த�மா�� �ைல��
����, மல� க��க உத�� அ��ேயா�ய�)
வேயா�க�� ���ம�க�, அ�பவ�க�

இைளய�க��� உத�ேம.
��� த�ப�ய� – II
Business ல உ�ள ஒ� ந�ைம, ��மண
அைம���� apply ஆ�மா?
ஆ�. ஒ�வ�ட� உ�ள, நா� business ந�லா
லாபமா ேபானா? ஒ� business loss ல ேபானா
பா��� ெத�யா�, ேசைவ ெச��
ம�றவ�றா� லாப� இ����ெபா�� ெகா�ச�
ெச�வ� இழ�தா�� அ� ேவ� �த���
ந�ைம, இைத ��மண அைம���
����கலாமா?
லாப�ைத எ�லா� ஒ��தவ� தைலல
க��ற�, ந�ட�ைத எ�லா� ஒ��தவ�
தைல�ல க��ற�, ஆ� ��மண
வா��ைக���. இத�� ஒேர வ�ைய
ந�����ப� தா� காரணமா? ஆ�
ஒ��த��� ஒ��� ��மண�.
ெத�வ �ைல�� இ��த ��க� ெத�வ
�ைல�� ெத�வாைனைய மண�தா�, ஒ�
தா��த�ப�ட �லமகளான (�ற��) வ��ைய

மண�தா�.
ெத�வேம �ற��ைய மண������ ெபா��,
உய� ஜா�, பண�கார� எ�தைன
தா��த�ப�ேடாைர, ஏைழகைள மண��
ச�தாய� ெச��பாக உ�ள�?
உலக��� �ற�த �ைற��ேளா�� ந�
வா��ைக வாழ உ�ைம����ற�, அவ�க�
அ�ைமக� அ�ல, உய��த வா�ைக�காக
ெச����ேளாைர கவ��� ெச�ல
உ�ைம����.
ஒ��த� ந�லவனாக இ���றா�, அவ� ந�லா
sales ஆக�� எ�றா� யா� ேவ���.
�ைறக� மாறேவ�� ����பவ�க���
�ைற உ�ளவ�க� ேவ���
(அேயா��ய�க� மாறேவ��
����பவ�க��� அேயா��ய�க� ேவ���)
அ�ேபா� �ைற��ள மணம�க� எ�லா�
��ைச ெபறேவ�டா�, ����
ெபறேவ���. இ�ைலெய�றா� பா�ண��

ச����, உ�ள��� ச���� sales ஆக��ைல.
யா�� ெப�ைம�பட ேவ�டா�. உல��
உ�ள அைனவ�� அேயா��ய�க�, எ�ன
ஒ�ெவா�வ�ட�� அேயா��யத�ைம
ெமஜா��யாகேவா, ைமன��யாகேவா
அைம������. எ����ட ேவ��ய ந�ல
�ண�� ெமஜா��யாகேவா, ைமன��யாகேவா
அைம������.
��� த�ப�ய� ேயாசைனைய ெவ��பவ�க�
�த�� ஒ� அ�வ��பான ெப�ைண
��மணமா�� ெகா�டவ�களா அ�ல�
ஊனமான ெப�ைண ��மணமா��
ெகா�டவ�களா அ�ல� ��ைச�காரைர
��மணமா�� ெகா�டவ�களா
அ�ப����தா� இ�த �வாத�ைத ேபச
அ�கைத இ���.
யா� இவ�க� உலக இய��� �ைறக�,
ப�ள�க�, சவா�க� இைவகைள நம��
�ரம� இ�லாம� ெவ��ச� ேபா��

கா���தவ�க�. க�பைன�� கா��யவ�க�
அ�ல, உடைல ���� ர�த�ைத பா� எ��
கா���ப� ேபா� அ���ைமைய,
ேசா�பைல, ேநா�கைள, ஊதா��தன�
ேபா�ற �ைறைவ கா���க ஒ� ெஜ�ம�
எ��தவ�க�, இவ�கைள ஒ��� த��வ�
ஏ�?
இ�த ��� த�ப�ய� ேயாசைன ேவ�டா�
எ�பவ�க�, ��மணப�தேம ேவ�டா�
அ�ப����ப� ெரா�ப, ெரா�ப
க��கர�யாக��, க��கரசராக��
இ��பதா��. இதனா� எ�லா�� �����,
�� �ட� உ�ளவ�க� ஆவா�க� எ��
�வ� இ�லாம� ���ர� வைரவதா?
கண��ல 0,1,2,3 எ�� ெதாட��ற�. இ��
ஒ��த���, ஒ��� எ�� 1 இ��தா� �ற�த
க���கர�, க��கரச�,
0 எ�� வா��ைக �ைண ஒ��� இ�லாம�
இ��தா� ெரா�ப, ெரா�ப க��கரச�,
க��கர�யா?

இ�த க��கரச�, க���கர� light அ
கா���தா �ைறய ��ய�க� வ�மா?
1000, ேகா� எ�� வா��ைக �ைண
இ��தா� உலக� எ�லா� நா�ற��,
அ�வ��பான வா��ைக �ைறயா?
உல�� ேகா��கண�கான ஆ�க���
இர�ேட, ெர�� ெப�க� இ��க���
இ��தா� எ�ன ேவக� உ�க ேவக� ��மண
ப�த����?
��� த�ப�ய��கான க�� ���ர�
வ��ேபாேம
25 வய�� ஆ�,23 வய�� ெப� இவ�க���
�த�ைம ��மண� நைடெபறலா�. ��மண�
ஆ� 40 வய� ஆ�, 38 வய� ெப� ஆன
இவ�க��� ��தாக 25 வய� ஆ�, 23 வய�
ெப� ஆனவ�க��� �த�ைம ��மண��
40,38 வய� த�ப�க� அவ�கேளா� கல��
�ைள ��மண� அைம��ட ேவ���.
��தாக �த�ைம ��மண� அைட�தவ�க�

ஏ�கனேவ �த�ைம ��மண� நட�� 40
வய� ஆணாக��, 38 வய� ெப�ணாக��
இ��பவ�க��� �ைள கணவனாக 38வய�
ெப����, �ைள மைன�யாக 40 வய�
ஆ���� இள�ேசா�க� இ��கலா�.
60 வய� ஆ����, 58 வய� ெப�����
வயதா�� ெபா�� இைளய �த�ைம
ேஜா�க��� (40, 38 வய� ) �ைள ��மண�
அைமயலாேம.
இ�� ��� stage , நா�� stage த�ப�க��
ஒ�ெவா�வ���� ஒ� �ைள ேஜா�க�
ம��ேம ெசா�தமாக ெகா��
எ�லாவ����� ேச��� 2 �ழ�ைதக�
ெப���ெகா�� ம�க� ெதாைகைய
�ைற�கலா�, இைட,இைடேய 1 அ�ல� 2
�ைறபா� உ�ள ஆ�, ெப�கைள இ�த
��� த�ப�ய� �ைல�� ேச��� ெகா��
�ைற உ�ேளா���� வா�வ��கலா�. நம��
��மண �ைல�� உ�ள மக�, மகைள ம�ற
���ப�க��� ெகா����டலா�
��� த�ப�ய� – III

எ�லா� ந�லா���, இ�த ��ப�
ேம�சாக��ைல, இ�த வைளய� கல�
அ���றாம�� இ���, இ� மா�� வா��ச
க�டாத, வ��ைக தா� �ைற, ஒ� interview
ப�� ச���லாதனால ேவைல �ைட�கல,
அழ� ஆனா ெகா�ச� ��� இ�ப�தா�
reject ஆ� நம���ய வா��� இகழ��ப��ப�
reject ஆனதா? ஆத��க ஆ��ைலயா?
ஒ��த���, ஒ��� எ�ற த�ப� �ைற��
ஒ��, ெர�� �ைறகளா� எ�வளேவா
வா���க� இழ�க�ப�டேத, ம�ற ந�ல
�ஷய�க� பய�ப��த ��யாம�
ஒ��க�ப�டேத. ந�ல ெபா�ைம, ந�ல
���ெகா���� மன�பா�ைம, ந�ல
அ�பவ�க�, சைமய�� �றைம, ந�ல அ��,
ந�ல உைழ�� இைவக� �ைத�கபடலாமா?
ஒ��த��� ப�க��ேல இ��� உத�
ெச�ய��னா அவ�க� ��ைச ேபா�
ஒ�நா� ம��� அ��க��க�படாம� ���ேல
ஏ��ெகா�ளப�� ந� ����ப�ேதாேட

இ��க, இ�த ��ன ��� த�ப��� ஒ�
�ைணயாளராக ந� ��� ரா�யாகேவா,
ராஜாவாகேவா அைம�கலாேம.
���� தா��கைள ���� எ��க, ேதைவ
இ�லாதைத ம��� கச�கைள ��� ���
நா� பய�ப����ேறா�.
ஒ� தா�ைவ த��� ெபற, ம�ற தா�
ேச��� இ���� ெபா�� அ� கசடாக
க�த�ப��ற�, ஆனா� ஒ�ெவா���
ேதைவ�ப��ேபா�� அ� ம��கப��ற�
ேதைவ�படாத� கசடாக க�த�ப��ற�,
வா��க� ஒ�ெவா�வ�� த���வ�ைத��
ம��ேபா�.
ஆ� �ழ�ைத இ�ைலெய�றா�, இ�ெனா�
�ழ�ைத ெப���ெகா�ேவா� அதாவ� ஆ�
�ழ�ைதயாக இ��காதா? எ��
���ப�க���பா� ேதைவ�ப�� கால���
�ழ�ைத�ெப�� ெகா�வைத
அ�க�ப����ேறா�.

��� த�ப�ய� �ைல�� ஆ� �ழ�ைத
இ�ைலெய�றா�� �த�ைம, �ைள
த�ப�களா� ஆ� வ��கேம இ�ைல, ெப�
வ��கேம இ�ைல எ�ற �ைற�
அக�ற�ப��ற�. அ� அவ�கேள ���ப���
இளவய� �ைள த�ப�ய� ஆ� வ��க, ெப�
வ��க உ���ன�களாக இ��பதா�, அ�த
�ைறைவ க���ெகா�ள ேவ��ய�
இ�ைல, ஏேதா ஒ� �ழ�ைத இ��தா��
நாேம சமாதான� ப����ெகா�ளலா�.
��� த�ப�ய� ��ட�ைத தவ� எ��
�தாகரமாக �ைன�� அக�ற �ைன�பவ�க�,
பா�ேப, ெச�ைன ேபா�ற ெப�ய
நகர�க�� �ப�சார �ைலய�கைள அக�ற
���மா? ��� த�ப�ய� ��ட�ைத
�ைற�ப���ேவாேம.
��கதா� ெட�ஷ� ஆ���க�, ஏ�
சா�பா���� த��த உைழ�ைப ���காம�
இதய�, �ரண ம��� உ� உ���கைள
ெட�ஷ� ஆ�� சா�பா�� ��யராக ம���

இ�����க�.
ெமா�க�� உ�ள எ���க� யா� ப�க�
சா��, அைவக�� ந�ல எ����க�, ெக�ட
எ���க� எ���ைல.
நா� தா� அ�ெவ����கைள ெகா�� ந�ல
க���பா� உண���� வா��ைதயாகேவா,
ெக�டைத ������ வா��ைதயாகேவா
வா��ய�களாக ேச��� வ�வைம��ேறா�.
எ���க� �� ���� �ைலைய ெபா���
அ�ப� அைம�ற�. அ�ேபால இ�த ���
த�ப�ய� ��ட�ைத ந�ல ��டமாகேவா,
ெக�ட ��டமாகேவா பய�ப���வ� ந�
ெபா���� இ���ற�.
ந� business ந�லப�யாக அைமய எ�வளேவா
���சா��தனமான ��ட�கைள ����ேறா�,
அ�ல �ரா� இ��தா��ட அ� ஒ����ைல
இ�தா� business எ��ேறா�.
இ�ேவ இ�ப�ெய�றா�, �க உய��த ம�த
ேநயமா�ய, ம�த வா��ைக �ைற, �ைற

உ�ேளா���, ந� உத�கைள �ற��
���சா�தனமா� அைமய ���ைய
����ேறாமா, ��� த�ப�ய� எ�ப� ஒ�
ெப�ய தவறா?
��ஞான� ெசா��� ெசா�த இர�த�����
��மண ப�த� ேவ�டா�, �ைறகைள
கா���� �வாகர�� வா���ேறா�, ேவைல
வா��� , ேப���க�� ��யாதவ�க���
���, க���� எ�� பல�ைறக�� தா��த
சா�, மா�� �றனா�க� இத�ெக�லா� �ைற
உ�ேளா��� ச�ைகக� ெகா���ேறா�. ஏ�
இவ�க��� இ�ப��ப�ட ச�ைகக�?
�ைறகைள க�� வா��ைக�� �வாகர��
வழ�கப�வ� ேபால, எ��கால���
ச�தாய���� ேவைல ேபா�ற ச�ைகக���
�வாகர�� வழ����கேளா,
பா��கப�டவ�க���தா� �ழ�� அ�ைம
ெவ��� ெத��மா?
அ�ைமயான வா��ைக �ைண
அைமயாம����� ெபா��தா� த�

�ைறைய க��, க�� வா��ைக ��வ��
அ��, வ��த ேவ��மா? ��ப��� ெக�ட
அ�ைம த��ைடய �ைற�னா� ெத��தா�
ஈ� ெச�ய�பட ேவ�டாமா?
�ைற��ேளா��� எ�வ�� கால�
ெப�ேறா�க� �ட வ�வா�க�. வயதான
கால��� ெப�ேறா��ேக உத�
ேத��ெபா�� த� �ைற��ள ��ைளக���
எ�ன ெச�ய ����.
ேவைலக�� ச�ைக ெகா��பவ�க�, ���
த�ப�ய� எ�� ��ட�ைத நைட�ைறப���
ச�ைக ெகா��கலாேம.
ேவைல ச�ைக�னா� �ைட��� ச�பள�,
அவ�க� ேவதைனைய �����மா? ஒ�
ஜா����தா� இ�த ெபாழ�� எ��ேறா�.
ச�பள� �ைட�� �ேராஜன�, �ைட���
ச�பள�ைத தன�� ேவைலயா� எ�லா�
ைவ�� ெகா�டா� அ�த அ��ேயா�ய�,

பாச� �ைட��மா?
வா��ைக�� ���யமான ந�ல �ைண
�ைட�க அவ�க��� ச�ைகக�
கா���க�ப�� வா��ைக �ைணவ�களாக
ஏ���ெகா��ேறாமா? எ�த ச�ைக ���ய�.
நா�, ஒ��த���, ஒ��� எ�ற ஒேர வ�ைய
ைவ���பதா�தா� �ைற உ�ளவ�கைள reject
ப���ேறா�.
� ெச�தா��, சா�, �ைற உ�ளவ�க���
ந�ல வா�ைக� �டா� எ�� ��ெவ��ப�
ஏ�?
ந� அ�� ெப�ய� அத�� ேதைவ�ப�டா�
உ�ைர��ட ம�றவ�க��காக ெகா��கலா�
எ�� ��வ��ெபா��, அைத�ட ச��
��ேதா வா��ைக�� ���ய ப����
�ைணவ�களாக (கணவ�, மைன�)
அைம���ெகா�வ�. அத�ெக�� ஒ�
ஒ��ைக உ�வா�க��டாதா? ��� த�ப�ய�
��ட�ைத ேபால.

��� த�ப�ய� ……
�ல� உ�ேள ெச�� ��� ���� வ��
��டா�க�. ஆனா� �ைற உ�ள ஏைழ,
மா���றனா�க� உ�ேள �ைழயேவ அ�ம�
இ�ைல. அ�ப����பதா� �த�
�ைல�ேலேய reject ஆ���டா�க�, அ��ற�
எ�ப� வா��ைக�� �ைழ�� �வாகர��
ஆனா�க� எ�ற ேப�� எ�ப� வ��.
மைன�க� ேவ��� எ�றா� ஒ�� இற��,
அ�ல� �வாகர�� ஆக ேவ��மா?
�ைற��லாத ம�த� உ�டா? ம�றவ�தா�
�ைற, தா� �ைற��ைல எ�� ������
�வாகர�� வழ�க�ப�வ� ஏ�?
ஒ��க�ப�ேவா�க� �ற�ட� மன� ���
அழ��ட ெத�யாமா� ����, ����
சா�றா�க�.
இவ�க� அ�ைக நா� உண��ப�
ேக�காததா�, இெத�லா� நம��

�ர�சைனயாக ெத�யாம� ச�த� ேக�காதப�
���� சமாதான� ெப�றதா� �ைன��ேறா�.
ேநாயா��� இ�ெனா� ேநாயா� எ�ப�
�ண�ப���வா� ம���வ�� தைலைம��
���ைச ேவ��ேம.
மாணவ��� இ�ெனா� மாணவ�
ச�ேதக�ைத ��� ெத���ப��த ���மா?
�� ேதைவ�பட மா�டாரா?
�ைற��ேளாைர மண�க இ�ெனா�
�ைற��ேளா� ேச��தா� �ைல எ�ன?
��ட��� இ�ெனா� ��ட� எ�ப�
வ�கா��வா�? �ர�சைனய ���க ெகா�ச�
�ர�சைனைய �ைற�தா� �ட பரவா��ைல
எனலா�. இ��� அ�க�ப���வ� ஏ�?
அ�ேம� அ�, ெவ�த ���ேல ேவ�
பா���வ� இவ�ைற tour ஆக பா��� ம�ழ
ஏ�பா�களா?
�ைற��லாத ம�ேதேர இ�ைலதா�. எ�த
�ைல�� �ைற எ�� ெசா�வத�� ேத���

ெப��ற� எ�� பா��� அவ�ைற ச�ெச�ய
வ�கைள ஆரா��� ��ட��� ெசய�பட
ேவ���.
���ய��வ� ெகா��பைத ெபா���
ெசய�க�� உடைல �ட உ�� �ற�க
ேவ�����கலா�, உ�ைர �ட ஒ��க�
�ற�க ேவ�����கலா�, தா�ப��ய���
ஆைடைய �ட ஈ�பா� �ற�க
ேவ�����கலா�, ����ேபா� ஆைட
அ�வ� �ற�க ேவ�����கலா�.
��� த�ப�ய� ��ட��� நா� �ைன���
க�ைப �ட அ�� �ற�கப�� க�� 40
சத�த� எ�றா� அ�� 60 சத�த�
இ����ப� பா���ெகா�� ��ட� ஆ��
அைம�ப� ேபா� அைனவ�� ந�ைம��
ஈ�ப�ேவா�.
பண� உ�ளவ�க�, இ��� ெசா�� ேவ��,
கா� ேவ��, ெச�வ� ேவ��� எ��
கட��ட� ேவ��� ெபா��.

ஏைழக�, மா���ரனா�க� ந�ல வா��ைக
�ைண ேவ��� எ�� கட��ட�
ேவ�டமா�டா�களா? நா� அவ�கைள ஒ���
ேம��, ேம�� ந� ைக ஒ�க �ைன�ப� ஏ�?
converted – மத�
�ல� christian ���� Hindu �� க�ெவ��
ஆ�ேறா�. �ல� hindu ���� ���� ��
க�ெவ�� ஆ�ேறா� �ல� ��த மத������
christian �� க�ெவ�� ஆ�ேறா�. �ல� ேவ�
மத������ ��த மத���� க�ெவ��
ஆ�ேறா�.
இ�ப�ெய�லா� ேபா��க�.
இ�ப� ேப��க� ெகா���� நா� அ�ைப
ப�����ெகா��ேறாமா?
அ�� எைத�� ச����
த�� ெமா������ ஆ��ல���� conversion
, ஆ��ல����� ��� ெமா� conversion

ெச���ெகா��ேறா�.
��ேயா file to audio file conversion , word to
pdf , pdf to word conversion எ�� வச�கைள
ேத��ெகா��ேறா�.
ஒ� ���யமான உத�, �லைர பா��க ேபச
ேதா��ற�, �லைர பா��க ேபச அச�ைட
ப���ற�.
ஒ� ேவைல�கார� ேமேனஜைர பா��� ேட
இைத ெச��டா? எ�ேறா,
ஒ� அ�மா மக�ட� ேட த���ெகா��
வாடா எ�ேறா ெசா�னா�
ஒ�ைற ஈ�யாக�� , ஒ�ைற ெவ���ட��
எ����ெகா�வ� ஏ�?
த���ெகா�� வாடா எ�� ெசா�ல�ப�ட
மக� ேவ� யா���ைல இைத ெச��டா
எ�� ேவைல�காரனா� ெசா�ல�ப�ட அ�த
ேமேனஜ� தா�.

ஒ� ஐ��, ஆ� தைல�ைற�� ��ன�
ேவைல�கார� , ேமேனஜ� ��ேனா�க�
ச�ப��க�
ஏ� நா� ஒ� உத� ேகா�வைத தன��
ெந���ய அ�மா, அ�ண� ெசா�னதாக
convert ெச�� உத� ெச�தா� எ�ன?
அ�த உத� ேகா�ய� பா��க, ேபச ���காத
ம��� �ைற�த ஆளாக இ��கலா�.
ஏ� நா� ஒ� உத� ேகா�வைத தா�
பா���, ேபச ���த ெந���ய அ�பா,
மைன� ெசா�னைத, ம�����ைறவாக
க��ேவாைர ெவ��பைத ேபால ெச�யாம�
ெவ����ப� convert ெச�� ம�த��தா�
எ�ன?
பா���, ேபச ���த ெந����ய அ�பா,
மைன� ெச�ய ெசா�ன� ஒ� ச�தாய����
ெப�ய ��ைக ஏ�ப���� ேகா��ைகயாக
இ����ெபா��?

convert ப��வ�� ம�தேநய technology
வள��ேபாேம.
ஆ��� த��� வ�மா?
ஆ��ேல ஒ� கா�, ேச��ேல ஒ� கா�
இ�ப� இ��தா, எ�ல மா����ேவா�
ஆ��ேல எ�த அள���, த��� வ��றேதா
உழவ��� ேவ��ய வய��கான ேச�,
ஆ������ வய��� த��� பா���
�ர��வைத ெபா���, அைம��.
ேச� அைமவ��, அைமயாத��, ஆ��� வ��
த���, கா� உயர�ைத �ட ேபா�மான
அள� அ�கமாக, ேவ���. ��கா� உயர�
�ட, த��� வர��ைலெய�றா�, ஒ�
��ட� உத��. ெகா�ச� வற�� இ��தா�
ஊ��, உத��.
�ல�த� �� �ைலகைள பா��க�.

ஆ� ஓ�� உயர��, வய� இ���� உயர��
எ�தள��� ஏ� இற���ற�.
ச�தாய���� ச�ேதாச� அைமவ� ம�த
உ�ள�க�� ஏ�ற, இற�க�க�� பா�தா�.
��� எ���� ��த�ேம.
எ��� பல ஒேர வ�க� தானா?
நக�க�� உ�ள ��கைள க�ட�ய வ�
ேக��ேறா�. அ�த ச�யான வ�ைய க�ட�ய
எ�ெக�� �சா���ேறா�.
வ��� வ��� வ�ைய க�ட�ய எ�வள�
�ய�� எ���ேறா�.
ந��ைடய க�, கா�, ���, நா��, ைக,
கா�, தைல, இ���, பாத�, அ��� உைட,
அ��� ெச���, நைட�� பல �க
ேகாண�க�, �ைட�, உண�, உ�ள���
உண��க�, ேப��,
எ�� ேப��, ��� ெகா���� ேப�� (���

ெகா���ேறாேமா இ�ைலேயா ஆனா� அ�ப�
ஒ� �ைட�), �த �தமான ேவைலக�,
ப��� (பா���, ேக��), மன�பாட� ெச�த�,
பாட�,
கைத ெசா��த�, கைத ேக�ட� (ஆ�
எ���, ஏ� எ���, � எ��� பழ�த�) ,
ம�றவ�ட� ச�ைட ேபா�த�, ம�றவ�ட�
சமாதானமா� ேப�த�, ���த�, இதமா�
தட� ெகா��த�,
உண� பழ�க�, உற��� பழ�க�, க�
����, பா�ண��� ேம�பா�, ம���க�,
��ய�, கா��� பழ�த�, ெவ�ப���
பழ�த�, ஓ��, உைற�ட�, பயண�க�, ��
����, பய�
இ�ப� பல�த ேகாண�க�� வ�கைள
�சா��� க�ட��� இைள�பா�னா�
வ��� வ� எ�� ம��� அ�ல எ�லா
வ�கைள�� ஒ� வ��� ெகா�� வரலா�.

ம���வ ���ைசைய ேவ��� எ�றா� �ழ
ேபா�� �ைல�� இ��த பண� பழ�ைத
கா�ைக உ�கார பண� பழ� ���ததா
எ����ெகா�ளலாேம, ஏ� அத���
ஆபேரஷ�….
ஆ�. ெதா�ைப ஒ� ச�யான வ��� வ�,
க� ஒ��� ச�யான ஒ��க ந�ட�.
ஏயா� , ஏமா த�� அ���றவ� லா�
இ�தா� ெசா��க� எ�� �ைன���ெபா��
ந�ல பழ�க வழ�க�க�� ெமஜா�� யாக
இ��தா அ�த �� ெசா��க�ைத �ட �ற��
இ��காதா?
வா�� கைல ப��� வா�க வள�ட�.
��� த�ப�ய�
பகவா� ராம��� ஒ� மைன�தா�. பகவா�
ராம�� த�ைத�� ெசா���ப�யாக 3
மைன�க�. எ�ன ெப�ைம பகவா� ராம��

��ேனா�க� எ�லா� ஒ� மைன��காரரா?
ஒ� க���� வ���� �ற�தவ� இேய�
ராஜா . பல தைல�ைற�� ��னா� உ�ள
இேய��� தா�தாவான ஆ�ரஹா��� 2
மைன�க�. எ�ன ெப�ைம இேய�
ராஜா�� ��ேனா�க� எ�லா� க��யரா?
க��, ஒ� மைன�, இ� மைன� எ��
ெசா�வத�� எ�ன இ���ற�?
கட�� ைசவமா? அைசவமா? எைத
ஆத���றா�?
ைசவ�தா� ஏ��ைடய� எ�றா� ��க�
ேபா�ற �ல��க��� இைற��ைய
உணவாக அ�����ப� ஏ�? அ���லாமலா
அ�ம�����பா�.
அைசவமா�ய ��க�ைத�� அ��
அம������ அ�� கா��ய�ப� ஏ�?
அைசவ�தா� ஏ��ைடய� எ�றா� ஆ�
ேபா�ற �ல��க��� ��ைல உணவாக

அ�����ப� ஏ�? அ���லாமலா
அ�ம�����பா�.
ைசவமான ப�ைவ (ேகாமாதா) அ��
சா������ அ�� கா�� அ��ப� ஏ�?
�� க�ைவ�� உ��ற�, கட� பா�ைய��
உ��ற�.
�ைன ேபால நா�� க�ைவ உ�� உ��
ச���கைள உ�டா� எ�ன?
க�ைவ �வாச உணவாக உ�டா� எ�ன?
க�ைவ ந�மணமாக மா�� ந�ல �வாச����
உணவா���ேவா�.
(�����ழ� மா�பா�ைட அக�� ச� ெச�ய
ஒ� ைக பா����ேவாேம)
க���� க�-ப���� ப�.
ஒ��த��� ஒ� க� ேபானா� அ��தவ����
ஒ��க� ேபாக�� எ�ேறா, ஒ��த��� ஒ�

ப� ேபானா� அ��தவ���� ஒ� ப�
ேபாக�� எ�ேறா அ��த� அ�ல.
ஒ�வ� ம�றவ� க�ைண பா��க� ெச�தா�
ம�றவ� க��� பா��க�பட ேவ���
எ�� அ��த� அ�ல.
அ�ப� பா��க�ெச�� ��டா�
பா��பைட�தவ� க� ச�யா� ��மா?
தவைற உண��� இர�� ேப�� ந�ல
�ைறயான ஒ��ரவா� எ�தள��� ந�ைம
�ைட�க ேவ��ேமா அத�� �ய�றா�தாேன
ந�ல�.
க� ேபான அவ��� தா� அவ��� ெச�த
தவைற உண��� இவ� க�ணாக இ���
உதவ ேவ��� அைத�தா� க���� க�.
ஆ�. த�னா� ம�றவ� க� பா�ைவ இழ���
அள��� தா� தவ� ெச����தா�, க�
பா�ைவ இழ�த அவ���, க� இ�லாம�
ெச�ய ��யாத ப�கைள, தா� எ�வைக��

உதவ ���ேமா த� க� பா�ைவைய
ெகா�� அவ��� க���� க�ணாக
இ��� உதவ ேவ���.
இ��த� எ�தைன சத��த� ேவ���
ஆனா�� இ��கலா�, ஆனா� உதவாம�
இ��காேத.
ப� எ�லா� த�னா� ம�றவ��� �ழ�ெச��
��டா�, தா� உணைவ அவ��� ெம��
���கலா� அ�ல� ம��ேதா, �ரவ
ஆகாரமாகேவா அவ��� த�� உதவலா�.
��� ெகா���றத ��� ெகா��க��
ஆப���� உதவலா�.
ஆனா, உத�ரேத ஆப�தாக� �டா�.
�ல ைகேய��பவ�க��, ��ைச
ேக�பவ�க�� இ�ப��தா�.
ெச�� ���ற �ைல�� த�ைம த�����
�ைல�� உத�

ேக�பைதேய ஒ� �ணமாக
ெகா����க��டா�.
இதனா� �யல மா�ேடா� �ற� ஏ� நம��
அ��, ைக, கா�
எ�லா�.
��� ��� ெகா��க��, ��� ���
ெகா��க��
எ�றா�
�ர�சைன வ�தா�தாேன ��� ெகா��க��.
��� ெகா���, ��� ெகா���, ���
ெகா���றேத
�ர�சைனைய த���டா.
ஆகேவ ��� ெகா��பைத, ���
ெகா��ேபாேம ���ெகா��ப�
அவ�ய��லாத அள��� ���த.
எ�லாவ����� ந�ல ��� இ����
அ�ப�கேள.

இ�ெனா� �ைறயா ஆ�டவ� இ�த ��ைய
உ�வா�க
ேபா�றா�.
இ�ல, இ��� இ�த ம�த��� ேநா�
ெநா�, கவைல, ஏமா�ற� ேபா�றைவக���
��� �ைட�க �ல ��ைககைள
இ����� பைட�க தவ��ேட� , �ல க�ம,
க�ம, உ��ன, உண�, ேவ� ெபா��க�
பைட�க தவ��ேட� எ�றா எ�� த�
பைட���
தவ� ேந��� ��ட� எ�� உடன�யாக step
எ��க இைறவ� தயாரா�றாரா?
இ�வைர பைட�தைவக���
ேபாரா�ட���கான ந�ல ���கைள��
உ�வா�� ைவ�� ��� அ��த கா�ய���
ஈ�பட மா�டாரா?
நா� ம��� எ��கால���� இ��ர����
ேமல இ��ர�� வ��� கா�ேபா�. � safety

.
�த�� ந�ைம உண�ேவா�. �ற� எ�ன?
வ��� வ��� (ம�த உ���க�)
க���தலா� மாணவ��� தைலவ�யா?
தைலயாய வ�யா? (தைல)
க���தலா� பாட�ைத ���தத� வ�யா?
���தத� வ�யா? (��)
ச�ேதக�ைத தய��தலா� வ�யா? மன��
த��த�� வ�யா? (மன�)
பாட�ைத கவ��காததா� வ�யா? கவன���
வ�யா? (கவன�)
ப��� அைமவ� ேபா���� வ�யா?
ேபா��த�� வ�யா? (ெபாறாைம, ெபா�ைம)
க���த� அவசர��� வ�யா? �வாரச���
வ�யா? (�வாச�)

க���த� அைமவ� ப���� வ�யா?
ப��றத� வ�யா? (அ�பவ�)
க���த� அைமவ� வாத��� வ�யா?
வா��த�� வ�யா? (��ப�த�)
பாட� ேத��தலா� வ�யா? மன��
ஏ��த�� வ�யா? (��ைப)
ச�ேதக� ������ வ�யா? ச�ேதக�
�ைட��� வ�யா? (அ�கைற)
�ள�க�கைள ���த�� வ�யா?
�ள�க�கைள கா��த�� வ�யா? (�க�)
��யாைம இ���றத� வ�யா? ��யாைம
இ��த�� வ�யா?
��யாைம உ���த� வ�யா? ��வைத
உ���� வ�யா? (ெநரட�)
��யாைம த��வத� வ�யா? த��யத�
வ�யா? (�ைழ��)

�ள�க�க� மற�தத� வ�யா? மறவாதத�
வ�யா? (�ைள)
வ���� ஒ��க�க� ெந��க�ட�� வ�யா?
ெந��கா��த�� வ�யா? (ெதாைட)
ஆ��ய� மாணவ�ைடேய இைடெவ�யா?
இைடேவைளயா? (அ��ேயா�ய�)
ஆ��ய� மாணவ� உற� வ��ததா?
வ�வாததா? (ெந��க�)
ப��வ�� ேத�க��� வ�யா? ஆ�க���
வ�யா?
�ள�க�க� ெசா�லாதத� வ�யா?
ெசா��� வ�யா?
��தைனக� த��வத� வ�யா? த�கா���
வ�யா?
ரா�வ �ர�
அ�ைட நா�க�, ந� நா��� எ�ைலைய

��, ந� இைறயா�ைமைய ெகடாதப�
பா�கா�க, ம�க� ஆதர�ட� அர��, ரா�வ
�ர�க�� ெசய�ப��றா�க�.
அ�ேபா� ந�ைம அ�� வ�� ேநா�க�, ந�
ஆேரா��ய எ�ைலைய ��, ந�
ஆேரா��ய�ைத ெகடாதப��� பா�கா�க,
இய�ைக�� ஆதர�ட� மன��, உட��
ஆேரா��ய �ர�களாக ெசய�ப��
இைறவ�ட� உற� ெகா�ள ஆ�றைல
ெபறேவ���.
ெச�� ஒ� ��தமான� எ��றா�க�, அைத
�ர�பாடா� பய�ப����ெபா�� அ�த
��த� ெக�����ற�.
க�ப��� ��ற���� த�டைன தர ேவ���
எ��ேறா�. இ�த ��ற� ெச��ஐ
�ர��தனமா� பயனப���யதா� இ���ற�.
சா�யா�க�, �ற�க� எ�� ெசா��,
��த��வமான ெச��ஐ �ைற�ப�

பய�ப��தாம� இ���றா�கேள, இவ�கைள
ஏ� அைனவ�� ெம�� ெகா��றா�க�.
ந�ல�ைற�� பய�ப����ெகா�ளாத
வைக�� க�ப��� ேபால மா�றான ��ற�
அ�லவா?
இைத ��ற� எ�� ெசா��வதா?
��ற��லாத உய�வான� எ��
ெசா��வதா?
உய�வான� எ�றா� ம�க� எ�லா�
��றவா�களா, சா�யா�, �ற�க� ேபால
உய�வைடய��ைல எ��?
வ�சா ���, சைர�சா ெமா�ைடயா? normal
ஆக இ��கலாேம.
���க �ம�க�யா� இ��க�� எ��
ெசா�� வா������, அத�கான
வா���கைள ஏ�ப����தராம� ஒ�
�ைணேயா� ம��� அம��தலாமா?
இைறவ� நம�� ஏ� இர�� க�, இர��

கா�, இர�� ைக ம��� ெகா������றா�.
தா� ைக�பட, ேந�ைடயாக பல��� தா�
ம�றவ�க��� உதவ ேவ��� எ�பத�காக
பல �� க�, பல �� கா�, பல �� ைக
ேபா�றைவகைள த� ���ப���காக ம�த�
தா� ஒ�வ��� ம��� இைறவ� த�வாரா?
அ�ைவ�ெகா�� நா� பலேரா� ேச���
பல�ைடய க�, பல�ைடய ைககளாக பல
�� க�, பல �� ைககளாக ேச���
ெசய�ப��ேறா�.
���யமான ெச�� உ��� ஒ��தா�
உ�ள� பல�ட� ெச�� ேவ��ெம��
ெசா��யா இைறவ� நம�� ���யமான
ெச�� உ��� பலவ�ைற இைறவ�
அ�ம������றாரா?
க�ைப�ெகா�� நா� த�கால �ழ��� ஏ�ப
பல ��� த�ப�ய�களாக உத�
ெச���ெகா�வ���, ஆப�ைத �ைள����

வச�கைள �ைற���ெகா�ள ேவ��
�����ழைல கா��� �த��� �ழ�ைதகைள
ெப���ெகா�டா� எ�ன?
நா�� ேப��� ஒ� �ழ�ைத. ம�க� ெப�க
ேவ��� எ�� �ழ� வ��ெபா�� எ�தைன
�ழ�ைதகைள ெப���ெகா�ள ேவ���
எ�� ��ணய� ெச��
ெப����ெகா�ளலாேம.
அ�ல� �����ழைல ெக���� வச�கைள
�ைற�� ஒ��� வா�ேவா�.
ஒ�வ��� ஒ��� எ�ப� ந�ல� எ�றா�,
��� த�ப�ய� ந�லத�ல எ�� எ�வைகயா�
ெசா�ல ����. அ��� ந�ைமக�
இ���ற� ந�ல ��ட��டா�.
இட�, ெபா��, ஏவ� அ��� ெசய�பட
ேவ��� எ�ற அ��ைர ���
ெகா�����றதா?
இ�கால�, அ�கால� ேபா�� மாறாம�

இ���றதா?
ெப�ய ��� த�ப�ய� ��ட� த�ெபா��
ேவ�டாத �ைலதா�?
ஒ�வ��� ஒ��� எ�� இ��ப�தா�
ந�ல�, ��மண நா�ட� இ�லாத �ற�
எ�� இ��ப�தா� ந�ல�, ��� த�ப�ய�
எ�� இ��ப�தா� ந�ல�, ெப�ய ���
த�ப�ய� எ�� இ��ப�தா� ந�ல� எ��
க��வ� அவரவ� �த��ர�.
ஒ�வ� �த��ர��, ம�றவ� �த��ர��
ச�க��க ேவ���. அ� ��ற��,
�����ழ�� ந��ைற��
கா�க�ப�வ��தா� இ���ற�.
�க�
�ள��, க��ர�, ெம��வ��� எ�ெற�லா�
எ�ய���ேறா� சா���,
அ�ேபா� நா� உ��� உணைவ ந�ல

கேலா� ச��யாக எ��தா� தாேன ந�ல�.
அ�ப� எ���ெபா�� அ� ச�ேதாஷ
உைழ���� (மன�+உட�) பய�ப�டா� நா�
�ற�தத� அ��த� ���� அ�லவா.
நா� ச�ேதாசமாகேவ இ��க��டா� எ��
இைறவ� ����வாரா?
�ற� ஏ� நா� கட��ட�, இ� என��
நைடெப�றா� இ�த க�ன��ளைத
இைறவ��� ெச�வதாக அ��ப��ேப�
எ�� க�ட�ப�� ெபா��தைன
ெச���ெகா�வ� ஏ�?
சர�� எ�� ெசா��, த�� அ��பவ�க�,
ச�ேதாச� எ�� அவ�கேள த�� அ��பைத
எ���ெபா��,
இைறவ� த�� அ��பைத எ�த அள���
தைட ப���றா�.
இ�ப�ெய�லா� த�� அ��பவ�கேள அைத

ச�ேதாச� எ�� �ைன���ெபா��, நா�
இைறவ��காக ந�ல�பழ�கவழ�க�க�ட�
இ����ெபா�� ச�ேதாச� த�வைத
தைட�ப��வாேரா.
நா� இைறவ��காக எைத�ெச�தா��
ச�ேதாச��டேன ெச���ப� ந�ைம தயா�
ெச�வ� இைறவேன.
இைத எ�ப� உணரலா� எ�றா� நா�
கட��ட� எ�வள��� எ�வ��
உ�ைமயாக இ���ேறா� எ�பைத
ெபா���தா�. ��யல எ�றா�
��ய��ைல எ�� open ஆக இைறவ�ட�
ெசா�ல��.
ெக�டவ� எ�றா�, நா� இ�வள���
ெக�டவ� எ�ைன மா��� எ�� த�
மன�� ப�டைத, மன�� ேப�� இைறவ�ட�
open ஆக ெசா�ல��.
க�ன� எ�� ஒ��� இ�ைல. க�ன�ைத

�����பா��� அைத சமா���� த��ைய
வள�����டா�. க�ன� எ�� ெசா�வ�
இ�ைலதாேன.
க�ன�ைத உ�ச���� �ைல அ� எ�ைமைய
ெசய�ப���� த�� �ைற�ப�வைத
ெபா���தா� அைம��.
இைறவ� ந� �ைறைவ �ைறவா��வா�.
அ��� எ�ைம��ளவ�க� பா��யவா�க�.
சா���, �ப�கைள எ�ய ைவ�பெத�லா�
ெத��� ைவ������ நா�
நா� உ��� உணைவ ந�ல ச��யாக எ�ய
ைவ�க ெத������ேறாமா.
ந�ம ���ல �த�ல எ�ன இ��� எ��
பா��காம� ��வெத�ன?
எ�ண�ேபா� ��� (எ�ண�ேபா� வா�க)
ப��ட� இ����ெபா��, நம�� ���பமான
உண� �ைட�தா� எ�ன ெச�ேவா�.

ைக�� எ��� ஒ� ைக அள� சா����
இ��� ெகா�ச� சா��ட �ைன���ெபா��
1. TV ���ல ஒ�வ� ������ இற��
��டா� எ�ற ெச�� வ��ற�
இ�ெபா�� உடேன சா���வைத
����ேவாமா?
2. உ���� உ�ரான அ�மாேவா,
�ைணவேரா, மகேனா, மகேளா, ந�பேனா,
தைலவேரா
த� வா���ட உண� ெதா�ைட��
இ����ெபா�� ேம����ப�ட அ�ப�க��
யாேரா ஒ�வ� இற����டா� உணைவ
�����ேவாமா?
3. ���� உ���ெபா�� ���த��பவ�
ந�ைம அவமான�ப����ப� ேப���டா�
நா� உடனேவ வா����த உணைவ
������ ேகாப�ப�ேவாமா?

இ�ப� நா� சா�பா�ைட ����வேதா,
உடேன ����வேதா, ெதாட�வேதா
அைமவத�� ச�பவ கார�க�� ���ய��வ
�ைலைமைய ெபா��� இ���ற�.
எ�ப��ப�ட ���ய��வ� எ��
��ண��ப� நா� எ��வ�� இ���ற�.
இ�த ச�பவ�கேள �கழாம� ஒ� ப���ைய
ேம��ெகா�வ�ேபால எ�ண�தா� ம���
�க�வதாக க��
நா� சா�பா�ைட ����வேதா, உடேன
����வேதா, ெதாட�வேதா ��யாதா?
ஏென�� ந� அ�ைம�தன�களான ம�பான�
அ���வ�, �ைக ���ப�, ெக�ட
வா�தைதகைள ேப�வ�, ெக�ட ேகாப�,
அபக��ப�, ���வ�,
ம�றவைர ெகா�ைம�ப���வ�, ெக�ட
ெசய�க� இைவகைள எ�லா� ���த
ேவ��� எ�� ெசா�னா� பல க�னமான

த�டைனக� நம�� �க��தா�தா� நா�
����ேவாமா?
இ�ச�பவ�க� �கழாமேல, எ�ண�களா�
நா� ப��� ேம�ெகா�� �ய�ெசய�கைள
உத�னா� எ�ன?
நம�� ெந���யவ�க��ேகா, நம�ேகா,
�க�ப�, ெவ�ள� பா��� �ன�ேதா��
நட�தா�தா� ப�தாப�படேவ��ய உண��
வ�மா? இ�ைல இ�த �க��க� ஒ��க�ட��
ேபார���மா?
ஒ� ���த ேவ��ய ந� உண��
வரேவ��மானா� வாழ�� ��யாம, சாக��
��யாம ெகா�ைமக� நட�தா�தா�
����ேவாமா?
�ல உதாரண�கைள க�� அைத �யானமா�
ஆ���, அ��� ந� �ய �ண�க��
க��கைள உைட�க��டாதா?
அ�ைவ எ�தள��� நா� �ட��

ைவ����ேபா�.
த�ைன அ�யாமேல அ�கமாக உ��வத��
எ�த��ழ� ேதைவ�ப�ட�.
தா� ���தவ நா�, தா� ���� நா�,
தா� ��த நா�, தா� இ�� எ��
ெசா���ெகா��� நா�க�
அ�ைட நா�க�� எ�ைலகைள ம��க
��ைல எ�� அ��த�� ேபரா�த�கேளா�
ஒ�வைர, ஒ�வ� ெகா�� �ர�சைனகைள
�����ெகா�ள ஆைச�ப�வ� ஏ�?
இ�த நா�க�� மத�க� எ�தைகய
வள���யைட���ளன, அ�ைப
ைகயாள��ைலேய, தா� நா� இ�த மத நா�
எ�� ெசா�� எ�ன ெப�ைம.
எ�ைல �ர�சைன�காக ����ெகா����
ேநா��� ேபா��ேபா���ெகா��,
அவரவ� நா�� �ரதமேரா, அ�பேரா,

ரா�வதளப�கேளா, ரா�வ�ர�கேளா,
ம�கேளா, அைம�ச�கேளா, அ�கா�கேளா
ம�ற நா� தவைற உணரேவ��� எ��
ெசா�� நா� இ�க��ைத வ�����
இர�� நா� உ�ணா�ரத� இ���ேற�,
��� நா� உ�ணா�ரத� இ���ேற�
எ�� அைம� ேபாரா�ட�, ேப�� வா��ைத
நட��
அைம�யான �ைற�� தன� மத��� உ�ள
அ�ைமயான அ�ைப ெவ��ப��த
ேபா��ேபா��றா�களா?
அ�ைப ெசா�லாதைவக� வ�லர� அ�ல,
வள��த நா� அ�ல, வள���யைட�ற நா�
அ�ல.
அ���லாதவ� ம�தேன இ�ைல,
ெப�ைம�ெகா��� நா�க�� ம�த�க�
இ���றா�களா, ப��ள� �ழ�ைதகளாக
இ���றா�களா?

ம�த� எ�பத�� அ��� ஒ� ெம�����
வய� ேவ��� �ழ�ைத �ைல அக��. அ�
ஆ��க�� வள���ய�ல. அ��� ஆ��
(ஆ��) ெகா��� வள�����.
உட� வள����� அ�ல, மன வள�����
வ��� �ர� ேவ�டா�, அ��� �ர�
ேவ���.
அ��� வ�லர� நாடாக ேவ���.
ெப�ேறா�க� ம��� ��ைள�� ெசா��
ேச���ைவ��றா�க�.
��ைளக� ெப�ேறா��� ெசா�� ேச����
�தமாக தா�� ெசா�� த�� அ�ைப
ப�மாற��டாதா?
ெப�ேறா��� ெசா�� ெகா���� �த���
ெப�ேறா�� ேதைவ�� ஏ�ப,
தா� ச�பா��ப�� இ��� �ன�ேதா�ேமா,

வரவாரமாகேவா, மாத�ேதா�ேமா அவ�க��
ேதைவகைள �ைறேவ�ற ச�பா��தைத த��
step எ��க��டாதா?
��ய தைல�ைற
����� வ�� ���தா�கைள வா�க,
உ�கா��க, சா����க எ�� ெசா���
கால� மா�ற� ெப�� ந�ன கால����
ெச�ல�ேபா�ற�
வா�க, ஏ� ெச�ல� இ�ல, உ�காரா��க,
ஒ��� சா��ட ேக�கா��க எ�� ,
ஹா�ல நட��ெகா�ேட ெசா�ல ேவ��ய�
ெசா���� ெமௗனமா� நட�� நட��
அைம��ப�ேவா�. ���தா� வ���டதால
��ைய அைண����� அைம��கா�ேபா�.
இ�ைறய �ற�பாக, ஒ�ேவைள உணைவ
த���� ���தா�ேயா� �ரத� இ��ேபா�.
ஏன��, இ�ைறய கால�க�ட���,
ெப��பா�ைம ம�த�க�, ஒேர ��,

ெட�ஷ�,
எைதயாவ� சா�����ெகா�ேட இ��ப�
அ�கமாக உ�கா��ேத இ��ப� ைப�,
ஆ�ேடா, கா�, �ைள� எ�� travel
அத���தா�
ஒ� �லா��, உற��கார�க� ��லயாவ�,
���தா�யாக ெச��, அவ�க இவ�கள
பா��க��, இவ�க அவ�கள பா�க��
நா� உ�க��காகவா� ந�லா வாழ��
உ�கள அ�ப�ப பா��க�� எ�� இவ�க
அவ�கள ெசா�ல��, அவ�க இவ�கள
ெசா�ல�� அத����தா� இ�ப� ஒ�
வா���, ெகா�ச� உண� சா��டாத டய�
�ைல, ஒ� மா�படாத அைம� �ைல
இ�ப எ� ெகைட�கல சா��ட,
ெவ���க�ட, பரபர��
பரபர�ைப மா�� பரவச அைம��� ந�ன
கால ���ேதா�ப��� , ந�ப ��ல,

மனேசாட ெசா�ன ேப�� ேக�க மா�ேடா�.
��ய�ைத இழ�காத உற�, அ�த �க�ைத
பா����ெபா��
���தா�யா� உட�, உ�ள���
ஆேரா��ய���� ஒ� ம�யாைதைய க��
ெசா�தகார� ����
இ�ப� உ�ைமயா� ஆேரா�ய��� �ய����
ஒ�வ��ெகா�வ� நட���ெகா�ேவா�.
���ேதா�ப�� ஆேரா��ய�ைத ஆத��பதா,
ெத���� �கதா�சைன பா���
நட���ெகா�வதா� ஏ�ப�� ஆேரா��ய�ைத
ெக��பதா?
�����ற� 1008 இ����, டா�ட� அ�ைவ�
எ�ன? ���ேதா�ப�� அ�ப�
நட��ெகா�ளலாேம?
உ�ைமயான டா�ட�� அ�ைவ� எ�ப�

ெத��மா இ����?
உ� ஆேரா��ய�ைத ெக���� ெசா�த�கார�
உற� ேவ�டா�.
உ�ைமயான அ���ள ெசா�த�கார�
உபச��� எ�ப� இ���� எ�றா�
ஏ��ைடய உ�கார ேவ�டா� நட�ேபா�,
ெநா��� ெக���� உண��லாத �ரத�,
இைர�ச� இ�லாத அைம� இ���
எ�ன�ெனேவா மன����, உட����
ேவ��ய ந�லைவகைள ெகா��க ேவ���.
எ�ன�ெனேவா ஐ�தா�� ��ட�க� அர�
ெகா��வ��ற�, ேபா�� எ��ற
����யான மன� அைமய ஐ�தா��
��ட�க� ெகா��வர அர� �� ஒ���
ெசய�ப��த��ைலேய.
நா� ஏைழ, இ�ெவன க��� ஒ� கவைல,
நானா பண�கார�, இர�க��லா ெப�ைம –
மன� உ�ைமயான சா�த� அைடயாதா?

இத�� ெப�ய ��ட�க� எ�ேக?
���தா�க��� எ� அ��ப� ம�யாைத?
பாசா�� ஏ�?
��க ந�லா இ��க��. இ� ேதைவயா?
��க ந�லா இ��க��. வா�க வள�ட�.
இ�கால���� இ�ப� வா���வ� ச�யா?
அள��� ���னா� அ��த�� ந��?
அ��த� ந�ல� தாேன �ற� ஏ� ந��?
ம�க� ெப��க� ந�லதா?
ச� இ����� ேபாக���. அ�தாக
�ைட�க���ய
இய�ைக வள�கைள ஏக ேபாகமாக
தா�மாறா�
பய�ப���வ� ஏ�?
ம�க� ெப���ேடா�. அ�ேபா� நா�
பய�ப���வ��
ெபா��பா� பய�ப���ேவாேம?

இத ச�ப�ணாம? � ந�லா இ��க��.
எ�ப� ந�லா
இ��க ����? �����ழ� ��ேக�ைட
ச�ப��வ�
எ�வ� �ைமயாக இ���?
வா� ம��� ���� � ந�லா இ��க��
எ��?
ெசயல ஒ��� கா��?
��ல பய�ப��த உத�ய ேப�ப�, சா��ட
உத�ய
வாைழ இைல, நம�� உத�ய பழ�க�,
��க�
ெப����டா� அைத ைவ��ெகா�ேட
இ��ேபாமா?
�� கடா�ேறா�. அ��ற� தா�மாறா�
க�ட�ைத
ெகா��க வா����ள ெப���ேபான ம�களா�
��ைப
ெப��க�ைத உ�� ப���ற ம�த�கைள

வா���
ந�ட �ப��தாம �� கடாச ேவ��ய�
தாேன?
அ��த� எ�ெபா�� ந�சான�?
நா� கடாச ேவ��ய� யாைர?
அத�காக ெகா�ச� ெபயைர சாக
அ��க�ெசா�லல?
ந�லா�தா� வாழ�� ந�ம?
ஒ��க� ேவ��? ஒ��� ேவ��?
இ�ப இ���ற ெந��க�ைத சமா�����ேட?
ஆப��கைள சமா��� வ��� கா�� ந�லா
இ��ேபாேம.
த�� ந�ல�, ட�ள� ந�ல�, ��க� ந�ல�,
���,
பழ�க� ந�ல� எ�� ஒ�ைற
எ���ெகா�� அைத
ம��� �� �ைறய ைவ�தா� ந�லதா?

அ��த� ந��?
�ைறய ேவ�� �ரக�க� �����க ந�ல�?
அ�த
வா��� இ��� �ைட�����, ��ைப ெப�க
வ�
ெகா���ேவா�. ம�த�க� ெப��ேவா�.
ஏ� ��ைப ��ைபயாக�தா� இ��க�மா?
��
ேவ�டாமா? good bye .
16 ெப��� ெப� வா�� வாழன�.
��ைள���யா? ெச�வ�களா? �� அ��பதா
அ�ைகைய மா��� �பாவ�
நா� �பாவ� ெகா�டா�னா� அதனா�
உ�டா�� �����ழ� ��ேக�ைட
ஒ�வைக�� ஒ���ப���வ�� ஒ�
கார�யாக இ��ப� தாவர�க�.
�ைலைம ேமாசமானா�, தாவர�க� ந�ைம
ைக��� அ�ெபா��, ந��ைடய தவறா�

ம�த�க� த�கைள தா�கேள
எ����ெகா�வா�க�. ஆ� இ� ��
ெவ�பமயமாவதா�.
இ� ம�த�க�� �����பா. ம�த�க��
ெக�ட �பாவ�யா. அ�ெபா�� தாவர�க��
அ��.
நா� ெத��ேத ����ேறாமா? �பாவ�ெய��.
�பாவ�ைய பா�கா�பா� மா��ட ப�கார�
உ��. அ�ெபா�� �பாவ� அைனவ����
ம����கரமா� இ����. நம���,
தாவர����� ெவ�, ெவ��� �ழ��
ம����. அ�ெபா�� �பாவ� ெவ��ெப�ற�.
கட� �� உவ��� ஆனா� அ� மைழ �ரா��
ேவைல�� இ�ைம எ�� ெசா�வ� ேபா�
�பாவ�ைய ம����யா��ேவா�.
கட� ���, மைழ ��� ேதைவ�ப��
ேநர���� த��பா� இ�லாம� �ைட�க
ேவ���. அ�ேபால ந�ல �பாவ�

வ�ட���� ஒ��ைற அ�ல, பல�ைற
வ�வத�� ஏ�ப �����ழ� பா�கா��
ேவ���
�பாவ��� ப�டா� ��ேவா�. ம�தேன
ப�டாசாக �டப�டா�
�பாவ�ேபா�, காரண� �� ெவ�பமயமாத�.
�� ெவ�பமயமாத� �ைற� படாம�
உய����ெகா�ேட
இ��பைத பா��தா�, இ�ப��ப�ட �பாவ�
ஒ� நா� �பாவ�யாக
அ�ல, க�டமான ெகா�டா�டமாகேவ
ஒ�ெவா� ெபா���
இ���ற�.
ந�ல �பாவ� ெதாடரேவ��� எ�ேற
���ேபாேவா�.
நம��� ஒ� – ����டா� யா
�ய�ல ����டா�, �ப��ல ����டா�,
ெவ�ள��ல ����டா� எ�ெற�லா�
அ������ேறா�.

தன�� ந�ல� ெச��ல, �ற��� ந�ல�
ெச��ல எ�றா� அத�� எ�ன அ��த�.
அவ�� ����டா� யா.
எ�ன ந�ல� ெச�யாதப���
அவ�� ெகாைல, க�ப���, ஏமா��, ����,
வ�சக�, ெபா�,
��வாத�, ஊதா��தன�, அல��ய�, ெப�ைம,
ஒ��க��ைம
ேபா�ற ��ற�க�� ஏேதா �லவ�ைற
ெச���ப��கான
காரண�க�� ����டா� யா.
ந�ல ெசய�கைள ெச���ப��� அவைர��
கல��ெகா���
காரண�க�� ஏ� ��கைவ�கல அ��
த�கைவ�கல
�ய�ல ����டா�, �ப��ல ����டா�,
ெவ�ள��ல
����டா� இெத�லா� பா���

ப�தாப�ப��ேறா�.
�ைம ெச��� காரண�க�� ���பவ�கைள
பா���
ேகாப�ப�� பய�கரமா� த���க �ைன�ப�
ஏ�?
நம��� ஒ� – ����டா� யா
�ய�ல ����டா�, �ப��ல ����டா�,
ெவ�ள��ல ����டா� எ�ெற�லா�
அ������ேறா�.
தன�� ந�ல� ெச��ல, �ற��� ந�ல�
ெச��ல எ�றா� அத�� எ�ன அ��த�.
அவ�� ����டா� யா.
எ�ன ந�ல� ெச�யாதப���
அவ�� ெகாைல, க�ப���, ஏமா��, ����,
வ�சக�, ெபா�,
��வாத�, ஊதா��தன�, அல��ய�, ெப�ைம,
ஒ��க��ைம

ேபா�ற ��ற�க�� ஏேதா �லவ�ைற
ெச���ப��கான
காரண�க�� ����டா� யா.
ந�ல ெசய�கைள ெச���ப��� அவைர��
கல��ெகா���
காரண�க�� ஏ� ��கைவ�கல அ��
த�கைவ�கல
�ய�ல ����டா�, �ப��ல ����டா�,
ெவ�ள��ல
����டா� இெத�லா� பா���
ப�தாப�ப��ேறா�.
�ைம ெச��� காரண�க�� ���பவ�கைள
பா���
ேகாப�ப�� பய�கரமா� த���க �ைன�ப�
ஏ�?
கா�பா���க�
�ய�ல ����டா�, �ப��ல ����டா�,
ெவ�ள��ல

����டா� இெத�லா� பா��� ப�தாப�ப��
���ெகா�டவைர மா��� ேபாகாம� இ��க
கா�பா�ற
�ைன��ேறா�. த� பைட�� இ���ற�.
ந�ைம ெச�ய��யாதப��� �ைம ெச���
காரண�க��
����ெகா�டவ�கைள கவ��க ேவ�டாமா?
இவ�க� ந�ைம ெச�யேவ��ய �ண�க��
உ��
ெபறாதப��� மா����ெகா�ள�
ேபா�றா�கேள.
�ைம ெச��� காரண� ந�ைமைய�தாேன
பா���ற�.
பா��க�ப�டதா� எ�வள� இழ��.
நம�� ெசா�தமாக இ��கேவ��ய�
ந�ைம�� �ண�.
சாக ேவ��ய� �ைம�� �ண�.
ஆனா� �ைம�� �ண� ெசா�தாமாக��.

ந�ைம�� �ண�
ெச���ெகா����ப� நம�� இழ�ப�தாேன.
இளவய� ��மண�
��ென� எ�லா�, இளவய� ��மண�க�,
ஆதர� ெப�� இ��தன.
பல� ேபாரா�, இளவய� ��மண� தைட
ெச��� ச�ட� �ைறேவற ெப�ற�.
�ைத�க ஒ�கால�, அ��க ஒ� கால� உ��.
த�கால��� இளவய�ேலேய பா� பரா�,
ம�பான ��, �கெர� ���ப� உ�ளேத.
இ�ப� ெச�வ� எ�தகால��� ெச�வ�
ந�ல�.
இ���, ஒ� இளவய� ��மண� ேபா�,
��வய�� கைட���பதா� ெக�தலா?
அ�ப�ெய�றா� ஒ� அ�ப� வய��� ேம�
உ�ளவ�க� கைட����தா�, சாைவ

அைழ��� வா�ப வயத�லவா.
ந�ல வா�ப வய�� ��மண�
நைடெப�வைத ஆத���ேறா�. சா�� வா�ப
வய�?
ஒ� �ழ�ைத �ற�ைப ஆத���
வரேவ�ப�ேபா�. இற�ைப�� ஆத���
வரேவ��� பழ�கமாக இ��க��டாதா?
இ�த பா�பரா�, ��, �கெர�, ம�
பழ�க�க�. எ�ப��ப�ட வய��� இ�
ந�லபழ�கமா? இதனா� எ�ன, எ�ன
ந�ைமக�, எ�ன, எ�ன, �ைமக�.
ஜா� ச��� �ழ� ேபானா� எ�ன.
வ��ற சாைவ த��� ���த ��யா�.
வேயா�க கால��� �ரம�க�
���கேவ��மா? �ற��� எ�லா�� ஒ�
கால���� சாவ� ��சய�.
அ�த சா� ந�லப�யாக இ��தா� எ�ன?

வய��கான பழ�க� இ�லாததா� ஆேரா��ய�
ெக��ற�.
சா��கான ஆேரா��ய��ேக�ற
ெக�டபழ�க�க� எ�� க�தப�பைவ
சா��கான ந�ல பழ�க�க� எ��
க�தலாேம.
வேயா�க��� ந�ல ம���� ெகா���,
ந�ல� ெக�டைத�� வா�� ேபா�டா�
எ�ன? க���பா� எ�ன? இ�ேமலா
��வய� வா�ப� �����.
ெத�ைன மர� ேத�கா�க� கா��க அைத
��த� ப��வ� ஏ�? ப��த ம�ைடகைள
ெவ��, ப�னாைடெய�ல� எ���.
�ைள�த ெந� ம�க�, ெந�ப�� ம���
ேபா�றவைர��� கா����பா�களா?
அத�� ஒ� stage இ�ல
��ட பா�ைவ, எ�ட பா�ைவ

எ�னால, �ற��� உதவ ���மா?
ேரா�ேடார வ�யவன��, ஒ� மாத����
ஆ��
ெசல� �. 2000
எ�றா�, நா� �. 10000 ச�பா���ேறேன,
ஏ� உதவ ��யா�?
இ� அ�த வ�யவைன ��ட பா��த ��ட
பா�ைவயா?
ஏ�? என�ேக என�� உதவ ���மா?
ஊ��� உத�ற�
இ��க���.
நா� ேகாப�ப��ெபா�� அைத க��ேரா�
ப�ண
இ� எ� ��ட பா��த close angle
நம��� வள��� ��டைத பா��க
ேவ��ய� ம���
வளர ேவ��ய�, எ�?
அ�த எ�ட பா�ைவேயா.

எ�� பா��த� (எ�ட�பா�ைவ) ெதா��
அ�ப�, நா���
அ�ப�, �சா�, ��ஞா�, அர�ய� ேமாச�
பண�கார�
இ���.
த���க ேவ��ய�? த��க ேவ��ய�?
அைண�க ேவ��ய �ைய? அரவைண�க
ேவ��ய தாைய?
சைம�க எ��க �ைய? சம�� ந�ல ��?
எ�த பா�ைவ �ைற� ஏ�ப�டா�� அ�
�ைறபா�தா�?
ஏ��ைடய கால���� க� தான� ெர�யா?
�ைற� எ�ன ஆ��
எ�த பவ� �ளா� (க�ணா�) ெர�யா?
��க��� – Nose cut
மைழ கால� எ�றாேல ஒேர ச�, ஜுர�

��ன �ழ�ைதக��� ��� ச� – ச�யான
ேநா� க�
ெச�தத� ெப�யவ�க
எ�கபா�தா�� ேகவல�க�, அ�வ����க�,
நா� அ���
��ைடயா ேபா�ற� இ��� எ�னேவா
எ�ப ேபா�ட��� ெத��லா, ஊ� ெபா��
எ��ற� மைழ�ல,
இத ��� ���க �வாச�ைத, சா���வ�
���யமா
ெகாழ�ைத�க,
டா�ட� ெசா�னா�கள, வ��காம �ர�
ச��� ���ய காரண�க�� ஒ��, எ��க
டா�ட� ெசா�றாேர. �ர�, ஊ���லாம அவர
கா�பா���க
���சதா.

இத ெசா�ற எ�ன
எ�ன த���ல ��� ேபா�டா��, க��
மச�த
�த�ெப��.
� ���சா �டா இ��க��, இ�� நா �டா
ைவ�க
இ�ப� ெசா��, த�� ெச�ச எ�ன ���
����க
நா� ேம� �ைற�� எ�லா� ெச�ய
மா�ேட�க
�டா சா����ற மா��, �டா த�டைனயா
எ���ர�க
எ���� ேக�ட எ�ைன ��மா�����
ஒ��� ,ஏ� ைவ�� �ல�ைப நாசமான,
����.
மனசா�� மனசா��� ம�னா க��.

ம��� ஒ� ேராஜா
இ�த �ஷய� – ���ச� ���ச ���
ெசா�� ஒ��� அ��ப ேவணா�.
இத ���கல – ஞாய�த ேக��க �
ெசா�� யா���� ெமேச� அ��ப ேவணா�
ேபா�க. அட ேபா�ைகயா.
ேமாக� – ல�
பாச� க�ண மைற����� இ��றா�க
பத� க�ண மைற����� இ��றா�க
க�ப����டா� எ�� ம��� ெசா�னா�
ேமாக� க�ண மைற�����, அதா�க
ெப�ைண
க�ப����டா�
காத� காதல� அ�லாத ��சன
ெகா����டா
ெகௗரவ� க�ண மற�����, ெப�ைம க�ண
மற��
����ற ெசா��

ப��� க�ண மற��, ப��காதவன இ�த
வா�� வா��ற
வழ��
ேமாக� எ��� ���, ெவ�� ெவ��
ேபா��.
கா�பா� ேத�. ஆ ஆ ஆ
������, அ�த ந�ைக ேவ��.
��மண����, ��ப� �டார க�யாண�
ப�ண ��யாத,
எ�ச எ�ச�ச வா
���க ைவ��ற ெபா�� க���,
ெப��ட��� �க�பா
இ���றா – இவ �க��ல ஊழ� –
��மண���� இவ
ேவணா�. ���ப�ைத ம����யா� அ��த�ைத
ெகா��க���ய ெப�ண�லவா.

ரக�ய� வா� ��� ���சா� ேநா� ���
ேபா��.
ெபா�பள ���சா �ைக�ல ���சா ேபா��
ெபா�ேன (ேகா��) உன�ெக�ன ஆ��.
இ�த �க��- �� �ச��காைய, ேசா��ல
மைற�ற மா��
ந���, �ஜ வா�ைக�ல ம����ைய
ெப��ட���,
ெட�ஷ� ெகா��� – ம����ைய ப���ற
ஊழ�
ெத�யாம ேபா�ேச.
இெத�லா� எ�ன ேமாக�க� – அ��
ேமக�கேள
வா��க�.
������றத ேவ��ைக பா��ததா�,

க������ தா�� எ��ச� யா�.
��� கா��ததா�, சா�ைக ெகா�� ேபா��
பா�கா�ைப அைண�� கா�பா��ய� யா�.
ேமாக� எ�ற ��� யா�.
பத� ேமாக�, பாச ேமாக� – ��ைளகைள,
ம�கைள ச�யாக க���� வள��காத�,
இ��� எ�ன எ�ன ேமாக�கேளா.
இ��� எ�ைன எ�ன ெச�ய ேபா�றா�,
அ�ேப, அ�ேப.
எ�ைன (பல�த ேமாக�கைள க�டா�)
எ�ன எ�னேவா
ஆ�றா� ��ேப.
அ�ேப.
ஊ�கா� இ���. சா�பா� இ���, ேமாக�
க�ணா� ெதாட ம��� ேபா�ேம.
அபாய கர��- ஐ, ெட�� ப��,

பா�கா�பா� பய�ப��� எ�ஜா�
ப��ேவா�.
அத�காக, பா�கா�ைபேய ெட�� –
ெட�� ப�� அபாய� ஆக ேவ�டா�.
ஒட�� வ� , ச� த�� அ����� ���
ைச�� ��� ேதைவயா?
பத� ைச��
த��, ைர��ட ஆ�ைச��ேல க������
�� night , டா�டா கா���கலாேம.
த�க�களா.
����ற� மன�பாட� ப�ண எ�தன தடவ
ப��ேசா�
கண�கா மனபாட� ப��னா �����ேம.
ேயா�.
ஓேகா, த�ப ெத�����க, �ைறகள மனபாட�

ப����களா.
அ����ள ைக��, கள�மா ���சாசா�.
த���� ப�ய��.
அ����� �ள கண�� ப�� த���க��.
ம�ப��� ெசா�ற� த�க�களா மன�பாட
கண�� ������.
எத�� first aid (�த�த�), அ��ற�
ெபா�ைமயான ���ெம��
���ெம�� �ற��� best aid- இ� எ�ப�
indirect ��� �ைறய ேப��� ெத��ல
இ���� இ�ல
ம�த ேநய��ல
யாேரா ஒ�வ��� யாேரா ெஹ�� ப��
அ�த உத� ெபற�ப�ட யாேரா ஒ� �ேரா
வா�

யாேரா வான நம�� ெஹ�� ப��னா�.
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8. ��தைன கைட�சார�

Child specialist (ைச�� �ெபச����)
�ட �ட, � ���சா, ந�லா இ����
�ட �ட, ேபா�டா சா���டா, ந�ல இ����
�ட, �ட ேம� �ைற�� ெச�சா ந�லா
இ���ேம.
�யாய����, ம�க�� ெசௗக�ய����
த�ேம� ஏ�ப�ட கல�க� அ�ல
கல�� ���� ம�க���
�ட, �ட ேம��ைற�� எ�ப�,
எ�ைன உைத��க

�ழ�ைதக�க அ�பா, அ�மாைவ உைத�� தா�
�ைளயா��.
�ைற��லாதவ� யாேர�� உ�டா?
��தைர ஒ� அ�மா ேக�டா�களா� –
இற�� த� மகைன
எ��ப
அவ� ெசா�னாரா�, சா� இ�லாத ���ேல
இ���, ஏேதா
ஒ�ைற ெகா�� வர ெசா�னாரா�.
சா��யாமா?
ஏேதா, க�ண மைற��றத ேபால,
ம�க����காக
��வாக �றைம ெகா�டவைர, எ�வ� நா�
மைற�ப�.
��ைட ����காக ஊ�ைட ெகா�த�லா�.
�� ��,
�� �ரக�. மா�ைக க�ட, அ�ப�ப �ைர

��. ெத�ற�
கா����.
எ�� – எ�த �ழ�ைத�� ந�ல �ழ�ைததா�
ம��� �ற�ைக�ேல
எ�த �ழ�ைத�� ந�ல �ழ�ைததா� ம���
�ற�ைக�ேல ��ன� ந�லவ� ஆவ�� �யவ�
ஆவ��
ச�க அ�ைன�� வள����ேல
எ� ச�க� உன�� ��பாக ெச���.
ெக�ட எ� ச�க� உன�� ��பாக
ெக�டைத ெசா���.
இ� யா�ைடய�.
ந�ல எ� ச�க� உன�� ��பாக ந�லைத
ெசா���.
இ� யா�ைடய�.
டா�ட��� ேபச�� எ��யா?
ேபச���ட� உ�ள ேநா� எ��யா?

கட���� நா� எ��யா?
ந��ட� உ�ள �ய �ண�க� எ��யா?
நம�� கட�� எ��யா?
கட��ட� உ�ள ந�ல ��ட�க���
எ��யா?
பா��தா��� நா� எ��யா?
யா�ட� உ�ள அ�யாைம எ��?
இ��யா��� இல�ைக எ��யா?
யா�ட� உ�ள அ�யாைம எ��?
ர�யா��� அெம��கா எ��யா?
யா�ட� உ�ள அ�யாைம எ��?
அ�யாைம�� நா� எ��யா?
அ�யாைமைய ��வ���� நா� எ��யா?
நா�, �, கட�� �வ� உ�ள ச�க�
அைமவ�� எ�
அைமவ� ெப� ம��� அைடயேவ���.

�ைறைவ யா� தைல�� க��வ�?
உல�� அைம���, சா�த��
ேம�படேவ���.
First ப�ச�, second ப�ச�, third ப�ச� இட
ஒ���� எ�ப�?
சா�த�����, அைம����.
������ நா� எ��யா? ����வ�க���
நா� எ��யா? இ��க��� நா� எ��யா?
��கள���� நா� எ��யா? த�ழ�க���
நா� எ��யா? க�நாடக���� நா� எ��யா?
பாமர��� நா� எ��யா? அ�வா��� நா�
ந�ப�
வா�� வா��ைக��, நம�� யா� தைடயா
இ���றா�கேளா, அவ�கேள, நா� எ��யா�
எ���ேறா�.
ஆ�.
எ��ைய ந�பனா��னா�.

ெந��� ���, ��ட ேபாகாத� ெசா��
�ழ�ைத�� ெசா��ேறா�.
அத� ��வாத வா��ைக�னா�, தன�� தைட
எ�� ெசா��,
ெசா���ற ந�ைம எ��யாக �ைன�கலா�.
�ர�� ����
ெந���ட� ேபாகலா�.
ெசா�வைத எ�ச��� ���, �ழ�ைத��
பா�கா�பா� நா� கவ��கலாேம.
�ழ�ைத�� ந�ைம எ��யாக க���
எ���ைப, ந�பனான �ைல�� ேதாழைம��
ந� கவ��ேபா�.
ந�பைன எ��யா��னா�.
தா� ேக���ப�ட� வைர அ� ஆப��,
ந�ப� ெசா��றா� எ�� எ�லாவ�����
தைலயா�ட ���மா?

ந�ப�, தா� அைத ெச�தா� ந�ல� எ��
க��, தவ� எ�� அ�யாம�, ந��ட�
ெசா�லலா�.
ஆனா�, அ� ெக�த� எ��, நா� உ��யாக
க���ெபா��, ந�ப� ��வைத
எ���க�தா� ேவ���.
அ�யாைம தா� எ��. அ�த அ�யாைமைய
��வ��பவ� எ��. ��வாகேமா ச� ப�ண
ேவ��ய�.
எ�லா�� ம�றவ�க��� உத� ெச���க�
எ��தா� ெசா��றா�க�.
எத��� ஒ� எ�ைல���. எ�ைல��� ஒ�
எ�ைல உ��.
ஒ� ��ட� அள� ���தா� �ஷ� அ��,
ஒ� �� �ஷ� எ�ன�ைத ெச��
�ட�ேபா�ற�.
�ஷ�ைதேய ������டா�� (1
��டைர��) அத��� treatment இ���

அத��� ஒ� அள�.
எைத ெச�தா��, அள��� ���னா�
அ��த�� ந��. எ�� ெசா��, ெசா��
பயமா,
அ�த ந�ைச உ�ட ேதவ�க�
கா�பா�றபட��ைலயா?
எ�லா�� ம�றவ�க��� உத� ெச���க�
எ��தா� ெசா��றா�க�.
நா�� அைத�தா� ெசா��ேற�.
எ�ன, இைத உன�� ெச�ய��யா� எ�ற
உத�ைய ெச��, ேபராப������
கா�பா�றலாேம.
எ��
டா�ட��� ேபச�� எ��யா?
ேபச��ட� உ�ள ேநா� எ��யா?
அ�ேபா�

ந�ைம ��ப�ப���பவ� எ��யா?
��ப�ப���� காரண�க� எ��யா?
அ�ேபா�
நம�� அ�யாைம எ��யா?
அ�யாைமைய ��வ���� நா� எ��யா?
�த�� நா� யா� எ�� அ��தா�தா�?
��வ��பவ� யா� எ�� அ�ய ����.
�ல� ெசா�வைத நா� ேக����கலா�.
“ெசா� ����� இ�ல. �ய ����� இ�ல”
எ�பா�க�.
“அவ��� ெபா�டா�� ஒ�ரா?”
“அவேனாட ேச��றவைர��� அவ�
உ��படமா�டா�”.
“�ைன�� யா� ம� க��வ�?” இ� தா�,
ெச�வ� தா� ச�,
எ�� இ��பவ�க�.

ஆகேவ உ�ைமயான “எ��” எ�ெவ��
அ��� ெத�வான
��தைன�ட� �ற�த �ய��க� எ���
ந� அ�யாைமைய ேபா���ெகா�வேத
�ற�த�.
கட�� இ���றா� எ�பத�� proof
ேக�பவ�கேள
கட�� இ�ைல எ�பத�� எ�ேக ச�யான
proof
��க�, �வ�, இேய�, �கம� ந�, ��த�
இவ�க� எ�ப��ப�டவ�க� எ�� நா�
ஏ���ெகா�ள ேவ��� எ�பத�� ச�யான
proof
இைறவ�� ��ைள எ�ப�� நா� ச�யாக
இ��தா�, நம�� கட�ளாக இ��ப�� யா�
த��ேயா அவ�க� இ��க��ேம அ�
��கேனா, �வேனா, இேய�ேவா, �கம�
ந�ேயா, ��தேரா இ��க���.

கட�ளாக இ��ப�� யா� இ��கேவ���
எ�ப�� அவ�க� ஒ� ����� வர���.
நம�ெக�ன நா� கட��� ��ைளயாக
இ����� ேபாேவாேம, �ணாகவா ேபாக
ேபா��.
நா� எ�ன ெச�தத� எ��றாேய, நா����
� எ�ன ெச�தா�. எ�பா�க� அ�ேபா�,
நம�� கட�� யாராகவாவ� இ��க���. நா�
கட��� ��ைளயாக இ��ேபா�.
�ப��
�ப�ைத த���க 10 ��ட� இைடெவ�
ேதைவ.
எ�� �ல வாகன�க�� ேபா�����ற�.
ஏ� �ப�ைத த���க இர��, ��� �ேலா
��ட�
இ��க��டாதா?
bye pass வ�யா ேபாகலாேம
ஆ� bye pass இர��, ��� �ேலா ��ட��

இ��தா?
city ��ேள ஒேர traffic ஆகேவ ேவ��
பாைத��
ெச�லலாேம.
ேவ��பாைத ஒ� இர��, ��� �ேலா
��ட� ��தலாக
இ��கலா�.
க�டாய �ழ� இ�லாம� இ��தா�, நா��
traffic உ�ள
வ�யாக ெச�லாம� ெகா�ச� traffic ஆவைத
�ைற�கலாேம.
�� �� ெப� ெவ�ள� அ�லவா.
ஏ�? ஒ� ஜா� அள� ேக��ல �ப�ைத
த���க ��யாதா? 10
��ட� தா� ேதைவயா?
ப�ைமயான, ந�ல கா�ேறா�ட� உ�ள
பாைத�� ெச�ல,
அ��ழ� �வாச����� ந� உ� உட�

உ���க���� �க
அ��� இ��தா� மன����, நம��� ந�ல
�வாச உண�
அ��� இ���ேம. (��ய இைடெவ� –
��ன ேக�)
இ�ப� கா�ேறா�ட��, ப�ைம�� உ�ள
ப�� ��யாக
ெச�வதா� �வாச ேகாளா� ம��� �ல
உபாைதக��
�ப�ைத த���க ஒ� ��ய வா��பாக �ட
இ��கலாேம.
ஒ� �ப�ைத த���க �ைன�தா�, ேவ�
�த���
�ப����ட தைல ��கலா�. எ��� கவன�
அ� ���,
க��. ச�யா?
உத�
உத�ைய யா��� ெச�வ�?

ந� அ�ண�, அ�கா�, த�ைக, அ�பா,
அ�மா, தா�தா, பா��,அ�ைத, மாமா,மக�,
மக�, ம�மக�,ம�மக�, ேதாழ�, ேதா�
எ�� பா����தா� உத� ெச�ய
ேவ��மா?
அதாவ�, ந� ெசா�த�கார�கைள பா���,
அவ�க���, உத� ெச�வைத �ட,
உத�, யா��� ெசா�தமாக ேவ��� எ��
பா��� உத� ெச�வேத �ற��.
ஒ� த�� ேவ�டா�, ஒ� தராதர� ேவ�டா�
எ�பா�க� ��மண �ைண ேத�பவ�க�,
தன�� அைமய இ����, வா��ைக �ைணைய
����.
அ�ேபா�, உத��� �ற�� ேச����
வைக��, யா��� உத� ெச�வ�, உத�
எ�ற ெசய��� ெந���� ெசா�த� எ��
பா��கேவ���. அ�, ெசா�த�கார�க� எ�ற
ேபா�ைவ�� இ��பவ�கைள �ட.

த� ��ைள��, ப��� எ�றா� ச�யாக
வரமா���, �ைளயா�� ���யாகேவ
இ���ற�. ���ெக� ந�றாக
�ைளயா��றா� அ�� ஆ�வ� இ���,
இ�ப� ஒ��
த� பரம எ���� ��ைள, ப���� ந�ல
ேடெல��, ஆனா� அ�த ஆ�வ���� ��
ேபா�� வைக�� வா��� அைமவ� �க
க�ைமயாக இ��பைத ந� க��டாக
பா���ேறா� எ�றா�, இ�ப� ம�ெறா��.
�த� ஒ���, த� ��ைள தன�� ெசா�த�
எ��, ப��ைப ���கலாமா? உத�யாக?
ம�ெறா���, த� எ���� ��ைள��
ப��ைப ெக���� வைக�� ெக�ட
உத�ைய ெச�யலாமா (ெசா�த� அ�லாததா�
உத� ம���)
�த� ஒ���, உத� எ�ற ெசய���
ெசா�தமாக அைம�� ெகா��ப�
எ�னேவ�றா�, த� ��ைள ���ெக���
�றைம வள���� வைக�� உத�வ�.
ம�ெறா���, த� எ����

��ைளையயாவ� ெசா�த� ெகா���
வைக��, அ���ைள�� ந�ல �ைற��
ப����� �� ேபா�� வைக�� உத�
ெச�ற ெசய��� ெசா�த�ைத அைம��.
உத� எ�ற ெசயைல �ற��ற ெச�யலாேம.
ஆ� பைக, அத� ��� உறவா எ�பா�க�
உத� எ�ற ெசயைல ெபா���. �த�
ஒ���, ஆ��� பைக எ�ப� தன�� வராத
வைக�� ������� ப����� ெப�ய
அள�� த� ��ைள�� உத�வைத �ட
பைக�� (ந�ல� எ�பதா�, ெகா�ச�
ப��ைப ம��� வ����� ெகா��� ���) ,
���ெக��� ஆ�வ� வள���� வைக�� த�
��ைள�� ேபா�மான அள��
உதவேவ���. ���யான உறவாக. ���ைய
வள���� �த��� த� ��ைள�ட� க�ட
���ெக� �தான ���யான ஆ�வ�ைத
ெப��கேவ��� ஆ� பைக, ��� உற�.
ம�ெறா���, ஆ� பைக எ�ப� த�
��ைள�� �ட உத�ட ��யாத ெந��க�

பரம எ����, ��� உற� எ�ப� எ����
��ைள�� த�னா� ���ற ப����
ஆ�வ���� ெகா���� உத�.
�ரதமாரா இ��தா��, ஏைழயா� இ��தா��
ந�ல �ண��� த��ைற� ெபறாம�
இ��ப�தா� பைக.
ம�ெறா���, பரம எ���ேகா, த�
��ைள�ேகா, யா��ேகா �ற���
உத�வத�� த��ைற� இ�ைலேய. பரம
எ����. ஆ�. உல�� �ற�த ஒ� ��ைள��
ப��� ஆ�வ���ேகா, �ைளயா��
ஆ�வ���ேகா
த�ைன ெப�ற உலக� இ��� த� �றைமைய
கைர ேச��க எ��தா� �ற��� ஒ�ெவா��
�ழ�ைத�� ெவ�� ைகேயா� (ெவ�ெமேன
– ��வாணமா�) �ற��ற�.
�����ழைல ெக���ேறாேம, ந� எ��கால
ச�த��� உறவா, பைகயா?
ஆ� உற�, ��� பைக.
ம�த வா��ைக��, பல ந�ல �ண�க��
ெகா�ச� த��ட� இ��தா��. ஒ�ெவா�

ம�த���� ஒ� �ல ந�ல �ண��லாவ�
த��ைற� ேவ���. க�லாத� உலக
அளவாக இ��தா��, ைகயளவாவ� க����க
ேவ���.
உத� –
உத� ெகா���� ெசய����,
உத� ெப�� ெசய���� ெசா�த� எ�ப�
ந�ல உற��ள உத� – ��� உற� –
( ெசா�த��� ெதாட�� -உற�)
உத�உத� ெகா��பைத ம���� ெசயேலா,
உத� ெப�வைத ம���� ெசயேலா
அைம�தா� பைக அ� உ�� இ�லாததான
��� – ஆ� பைக. (ெசா�த��� ெதாட��
– பைக)
�பாவ�
�பாவ��� ப�டா�, ெவ�கைள

ெகா����ேறா�.
ஆனா� அ�ப� ெகா�டா��ெபா��
ப�டாேசா, ெவ�ேயா
த� �� காய�ைத ஏ�ப��தாம�
பா�கா�பா� பய�ப����ேறா�.
ப�றைவ�� ��� �����ட அள���
நக��� பா�கா�பா� இ���ேறா�.
அ�ேபா� நா� ெச��� ஒ�ெவா� ெசய���
ந�லதா, ெக�டதா எ�� ஆ���, அ���
ந�ல ந�ைம�� அ����தைல கவ���
பா�கா�பா� ெசய�ப�ேவாேம.
ந� அ�றாட ெசய�� அைத ெச�வதா?
ெச�யேவ�டாமா எ�ப� எ�ப� ப�டா�,
ெவ� ஒ� அ����த�, அத� ெவ�பா�ைட
கவ���, பய�ப���வ� பா�கா��, ம����,
அ��. அ�ேபா� ந� அ�றாட ெசயைல
கவன� ெகா�� ெசய�படலாேம.
இ�ெசயைல ெச�ய ேவ�டா� எ�றா�

எ�ப� தன ���� த�ைதேயா, பா��ேயா
ேபா�ற ெந���ய உற�� இற�� ��டா�
இ�த வ�ட� �பாவ� இ�ைல எ��ேறாேம
அ�ேபா�
அ�த ெசயைல ெச�யேவ�டாேம.
ேம�-ப�ள�
ஆ�� பைட�க�� எ�� ஆ��ய� ம���
ஆ��யர�லாத
ெதா�லாள��� ேபா�ய (தா�க� �ைன�ப�
ேபா� அ�கமா)
ச�பள� ெகா��க��டா� எ��
�ைன�பவ�கேள.
public ஆ�� பைட�தா� எ�ன?
இ�த ��வன��� students ேச��க��டா�,
எ�� ��ெவ��தா� எ�ன ஆ��.
அ�ல� இ�த ெதா��சாைல�� ���ய
ெசய�ப�� அ���வார�ைத, �ட��ேவா�.
அ�ப� நட�கா� எ�பதா�
எ�னேவ��மானா�� ெச�யலாமா?
ந�லேத �ைன�தா� ந�லேத நட���
எ�பா�க�.

public அ�ேபா� ெச�யமா�டா�க� எ�ற
பய��ைமைய
�ைன�லாவ� பயமான எ�ணமாக
ெகா�டாவ� (�ர���தன� ெச�யமா�ேட�
எ�றா��) எ�ண��� பய�ெகா��
ெச�தா� அ� ந�ல� எ�ப� ��கால���
ெத���.
ந�லேத �ைன�தா� ந�லேத நட���.
யா� சா�றா�கேளா இ�ைலேயா கட��
சாக��ைல. அவ� ெச����தா� எ�லா�
��ய� ஆ����.
நா�, ஆ�� பைட�பைத ெச�வ�, உ�ேரா�
இ���� ��வ�ட�க� எ�������களா
எ������க. சாகாம �ர���தன� ப�ற
கட�� ந�மல ����வாறா?
��க ம��� அ�கார� எ����ற� ப�தல��
உ�க ��ைள�� அ�கார� எ����க��.
ேபர ��ைள�� அ�கார� எ����க��
எ�� வள��� ,
உ�க ச�த�, எ�லா��, அ�கப�ச� உ�ேரா�
இ���� உ�க� ஒ�ெவா� 100 வ�ட���

ஆ��பைட�கலாமா?
ஐ�� ��ட� ேவதைன வ�தாேல, அ�த
ேவதைனைய தா�க ���ல, ேபசாம
ெச��டலாமா எ�� �ைன��ற உ�க���.
��க� ெச�த�ற�, �ர���தனமான அ�கார�
பைட�த கட��.
எ�தைன 1000 வ�ட�க� ெதாட���
ேவதைனைய ெகா��க�� எ��
எ��பா�����க. ஐ�� ��ட�� ேவதைனைய
ெபா��காத, உ�கேளாைடய
ஆ��பைட�த���.
இ�ப� ெசா�ற� நட��ேதா, நட�கைலேயா
��தைன�காகவாவ� எ���ெகா��,
அ��ேல நா� அ�� ெக�டவ� அ�ல எ��
ந�லேத �ைன, ந�லேத நட��� எ��
அைனவ�� ந�ைம�காக ெசய��
கா��ேவா�.
காேல�� ேக�வைத எ�ற ரா���ைக
(ragging ) ஒ��க �ய�� ெச�பவ�கேள.
ச�ட��ட�கைள ெகா��.
காலகாலமாக ஏைழ, தா� ஏைழயாக

இ��க��டா� எ�� �ைன�ப��.
பண�கார� தா� ஏைழ��, ெகா��கா
மா�ேட� எ�� �ைன��� ச�க
ேக�வைத�� அைத ஒ��க எ�ன �ய��
இ���.
ஏைழயாக இ��ப� தவற�ல. ����றத��
ப���டைவ, நைக ந�டா ேபா���க ����.
���பத�� ஏ�ற உைட (�ைற�த அள��)
இ����. அ�ப� ேபா�� உைட
�ரமா�டமாக இ��கா�.
அ�ேபால ஏைழ �ரமா�ட வச� தன��
இ�ைல எ�� வ��த�பட ேவ�டா�.
����� �ரமா�டமான இதமான ஆைடயான
���த ஆைட உ���வ� ேபால,
பண�காரனாக இ��ப� தவற�ல.
எ� ர�த��� ர�தேம, எ� உட� �ற��கேள
எ�� ம�த�க� அைனவ�� த�க����
அைழ���ெகா�வ��. சேகாதர, சேகாத�கேள
எ��றா�, �வா� �ேவகான�த�. அேத ேபால
நா� பாச��ள, ேநச��ள, அ���ள உட�
�ற��களாக இ��� ப���� ச�ேதாஷமாக

வா�ேவா�.
தா� பண�காரரான த� ��ைள�தா�
பண�காரனாக வா�� ெபற��, எ���லாம�,
த� ��ைளைய ஏைழ�� த�� ெபற��.
ஏைழயான ��ைள உ�க� பண�கார வா�ைச
ெபற��. த� ேபர���ைள ஒ� பண�கார
வா�ைச ெப���ெகா�ள�� மா�, மா�
ஏைழ, பண�கார �றைம, ப��ைவ ெபற
வ�வைக ெச�தா� எ�ன.
ேம� ப�ள� சமமாக��.
ர�த��� ர�தேம, உட� �ற��கேள
எ�ெற�லா�.ெசா��� நா�. யாேரா
ேவ��மானா� ஏைழயாக இ��க���.
பண�காரரான தா�, த� ��ைள ஏைழயாக
இ��க�டா� எ�ப� ஏ�?
அ�ப� எ�றா�, ேவ�ப��� கா��� நா�.
நம��� ெசா���ெகா��� ர�த���
ர�தேம, உட� �ற��கேள, சேகாதர
சேகாத�கேள. எ�ெற�லா� எத��.
ஒ�ெவா� தைல�ைறயாக அைனவ����
மா�, மா� ஏைழ, பண�கார �ைலைய மா��

�றைமெகா�� உ�ைம�ேல அைனவ��
ர�த��� ர�தமா�, உட� �ற�பா�
இ��ேபா�.
நா� உ�ேரா� இ���� வைர ந�லேத
�ைன�தா�, இைறவ� ந�லேத நட��
ைவ�பா� அ�பான இைறவ� நா� ம��த
�ற�� ந� அ��த �ைல��.
Limit ல limit இ�லாதத எ��பா��கலாமா?
���� வள�கைள ந������ேறா�.limit ல.
�� நாைல�� ���கைள ேபா�� ச�த�ைய
பர��னா பரவா��ல. ேதைவயான
வள�கைள நா� எ����ெகா�ளலா�.
ஒ�� ப���� ெகா��� ஜன�ெதாைகைய
�ைற�� (���ப க���பா�) ப����
ெகா�ேவா�. அ�ல�. ப�����ெகா���
இய�ைக ப��ைன ெப���ேவா�. அ�ல�
அைனவ�� ஏைழயா� இ��� �ைறவா�
ப��ேவா�. இ�த �ைல�� ஏைழயா�
இ��ப� ந�ல�. த��� ��கன�, ��சார
��கன� ஏைழ�� அ�ேபாலேவ.
10,000 ேப� ��ச��� வா�����தா, 5 ல�ச�

ேப���ச��� ப������றா�க.
ெப����யாக இ��� இய�ைக வள�கைள
ஒ���வ� ேபால ��கன� ��கன� எ��
ஏைழகைள ஒ����றா�க�.
ேம� – ப�ள� – ந�லா கடைல
ேபா�றா�
இ���ற கடைலயான �ைத எ�லா� வ���
சா��டாத.
ஒ�ைனயாவ� ைவ�பா.
ஒ� �ைதய ப�ெகா��தா தா�. ����
கடைல சா��டலா�.
ஒ� �ைதய �ைத���ேபா��, �ைறய
க��ெகா���� எ�பைத அ�ய��ைலயா?
�ைத�க, இ���ற �ைத�� சா���டா?
பண�கார� இ�ெனா� பண�கார��� எ���
ேவைலயால ெச�வாரா? ஏைழ எ�வள�
���ய�.

ஏைழ இ�ெனா� ஏைழ�� ேவைல வா���
த�வாரா?
பண�கார� எ�வள� ���ய�.
ம�களா�� ெகா��வ�தவ�க, பண�கார�
த�ைமயா ப��கரேர ஆ�� ெச�ய�மா?
ஏைழ த�ைமய ஏைழேய ஆ�� ெச�ய�மா?
ேபர�ஞ� அ�ணா, ஏைழ�� ����ேல
இைறவைன கா�ேபா� எ�றா�.
எ�தைன பண�கார� க�����றா�க�.
ஏைழ�� ����ேல இைறவன
பா���ேறாேமா இ�ைலேயா.
ஏைழ�� அ�ைக�ல இைறவ� எ�ன
ெச��றா�.
அ�த ஏைழயா த� ெத�வமா, அ�த
இைறவேன �ைன�ப� �ட , இைறவ���
ெப�ய �சயேம.

எ�ன ஏைழ ஒ�ெவா�வ����, அ�கப�ச�
சா�றவைர��� (100 வ�ட�) ஏைழ
அத� �ற�,
இைறவ�, தா� கட�ளா �ைன�த ஏைழ��,
எ�ன �ைஜ
ெச�ய�ேமா அ�வள� ெச�தா�� ����ய
இ���
வள��க�� எ�ேற �ைன�பா�. அ�த �ைஜ
எ�னெனன
சா��ட�� எ�ன ச�ேதாச� எ�லா�
த�வா�.
ேம� – ப�ள�
எ�ன க�ட�.
ஊரா� ��ைளய ஊ�� வள��தா, த�
��ைள தானா வள��.
பழெமா�
பண�கார வா��, ஏைழ வா�� – மன�

க�டமா இ���.
ச� மான�க பண�கார வா��, ஏைழ வா��
ேடல�ட ெகா�� வ�ேவா�.
இ�லாத ேட�ேல���� ��ட� ���
ெகா�� வ�ேவா�.
ேம�-ப�ள�
ேம� ப�ள� எ�ப� சமமா��
ேம�ைட ���� தா�ய�த காயைவ��
�ைதயாக உ�வா�கேவா, ப��பாக
பய�ப��தேவா.
ப�ள��� �ைத பல�� ேசா��த தைழகைள
�ைத�� அத� உற��� �ைதகைள எ���
இ�த
�ழ����
உ��ன�களான நா� அைனவ��
பலதைல�ைற ப���, ���� சமேநா�கா�
சம� ெச���
ேம�, ப�ள� ��, �ற�� சமமானேத. இ�த
உய��த ேநா��� க�மைல�� ப�ள��
����

ச�ேதாஷ ச��� மர� �ைளயா�ைட
க��ேவாேம.
��யாதவ��� உத��க� எ�றா�
��யாதவனாக மா��றத�� உதவலாமா? இ�
ஒ��,
��யாதப� மா��றத�� உத��க� எ�றா�
����ப� உதவலாமா? இ� இர��
ந�ைம, �ைம.
இ�ப� இ���� இர��
த�டவாள�கைள�� இர�� வ��ேபா�
இைண�� பயண�
ெச�ேவா�.
ground ேல��� த��ைர tank ல ஏ��
பய�ப��� �ழ இற��வ� ெதாட�வ�
இ�ைலயா
உலக��� ேவக� (ெம�� ைல�)
எ�லா����� ���ர�, ���ர�
ச� ெடஇ�� ���ர����� ைந� ல ���
வ��
ைந� ப�� ம��� ப��� காைல ப�� ம�
அ�ல.

ைந� ப�� ம��� ப��� அேத ைந� 10
ம� ப�� நாேனா ெசக��ல
��� எ��ததா எ�வள� ப� ���ர�
நாேனா ெட�னால� இ��யா�� கவன�
�க� – வ�கைனயா
வ�கைணயா சா��டலாமா?
�க� இ��ேக?
வா கைணய�த பா��காம சா��டலாேம. இ�
ஒ� வ�கைன
வ�கைனயா சா��டலா�. வ�கைனயா
கா�டலா�.
அ� ெசய�� உட� ஆேரா��ய� எ��
kaattalaam.
��� ேபா��ெபா�� கா�ட��. bus standil
எ�ென�னேமா ெசா��யா��.
க�� க��
ஒ�னா� �ளா� ��ைள�க �ட �� ���

�ரைல கா���� 1-��
எ� எத�ேகா ேல�� அ�� gentle ேம�.
அ�ல� ஒ� ைசைக.
��� 1 �ர� கா���� அ��க ம�தவ�க
������வா�க -ெப�யவ�களா
ெரா�ப romba ெரா�ப romba ெரா�ப romba
ெரா�ப romba urgent urgent urgent நா.
அ�����க
1-��� ப�கார� இ��கா?
க�� க�� – ��த� ��த�
governmeent எத கவ����.
க�� -�� – ��த���� ச��ய�, ேகா���
வா�� ெகா��க
அ�த வா�ைக அ��கா��க� இ�ப
மனசா���� vaakaliyungal
� ஒ�� ேபா�� , ��க ேதா����க க��

– ��த�ைத கா�டமா. வா�கள� government
நாம ேதா��ேறா� – வா�கள ��
�ைடயா� – �� ேசா�� – ேசா��
ேபாடாத – இ�ல ேபா�
cover rent ஐேயா cover mental – ஐேயா –
அரசா�க� government – வா�கள� government
வா�கள �� �ைடயா�
எ�ன வ�, பயண� �ற�பா� அைமய ���க
த��� எ�����ேறா�.
ஒெப�ல ேபானா �னா�� – இ� மா��
எேதா.
க�டண க�வைற.
ெரா�ப ெரா�ப க�ப ேந���றா� பாச�
கா��ெர��. அ�மா��� ம���தா�ேவ�டா�.
அ�ப bustand ஒெப�ல ��� கா��வ�.
��ன��ைளயா – வா�ல �ர�
sirikkriom வ�ேவ� tank ஒட�� ைப�ல, ���
ேபா��ெபா��, ைப�ல – ��மா�ல.
அ� மா�� ேபானா �ட க����தா�க….. bus
standla ெரா�ப urgent ��� ேபான

ேவைல�� ேபாக��. �ெர�ஸ க��டாம
ேபா�டலாேம – வ�ேவ� – ேகவல ����
அ�ல.
அவ� veetla இ��� ேபா�ட��. paalaa
ேபாக��.
மன� இ��� ெநா��க ேவணா� –
க����காக ��த��காக
ெநா��� �� ேபால tastaa
இைற பாலைன ேபால – இ�ப���
balakumaran – க�ைத அக��� kumaran
க�த kumaaraa – �ழ�ைத பாைல ��பா���
வய�.
சா�ற வைர��� பா� ெத� தா�. thelintha
க�����.
அவ� veetla இ��� ேபா�ட��.
ேபாக��. ஆ� – ெப� ப�ல
இ��� மைழதா� காத� – ந�ல
ேக�ட காத�
அவ� veetla இ��� ேபா�ட��.
ேபாக��. பா��� எ�ட�� –

paalaa
– இ�
காத� –
paalaa

அ��ச��ர� – ைக ஏ�த��
அ� – ச��ர� – ச��ர� எ�றா� பா�
�லா ேசா�. உ�ைம�� – அ��ச��ர� glu
ெகா��ேபா�.
���க� �ழா� ச��ர��� ஏ�ேவா�. பா�
வ��� �க� – �ழ�ைத ேபா� 1-��
�ர� எ�ன ெசா��ற� �� – காம�� பா�.
எ�க� கணப�
ெப�ைம நம�� தைல�கனமாக இ��க��டா�.
தைலயாய கண�����யதாக இ��கலாேம.
ஒ�ெவா�வைர�� கண�பட�தலாேம, ம�த
ேநய��ட�.
பல�னமானவ�கைள ேமேல ெகா��வ��
கண�����யவ�களாக
கண�ப����ப�

கண��� அ�-ப�களாக (கண ப� தாயாக
ேசயாக)
கண�ப��த ேவ���. அதாவ� ம��� அ��க
ேவ���. அ�ேவ கண�ப���வதா��.
ேகவல�ைத ச��க �ைன�க��.
எ�தைகயதாக எ�றா�
ேகவலேம ேகவல�ப��ப�.
�ைள� ந�ைமயாக.
ஒ� க�ன��� அைற�தா� ம� க�ன�ைத��
கா��
ஒ� க�ன��� ெச�ல, ெச�லாமாக
ெம�ைமயாக அைற�தா�
ம�ப� ம�ப� கா�ட மா�டமா
ம� ம� க�ன���� இத� �ட. ம�த ��,
�� �ழ�ைதகேள வா��க�.
தவ� ம�த இய�� அைத இய�� ேபா� ச�
ெச��� �ற� ெகா�ேவா�.

அ�ைன ெதரசா
��ட ேராக�ைத �க� ���ப� �����
ேநா���
த� ைகயா� ெதா�� �ண�ப����
வ��க�ட��
இ�தைகய ம�த ேநய�ைத மத�க� க�டதா?
��ட ேராக� ேபா�ற உலக அ�வ���கைள
ெந��� �ணமா���
ைத�ய� ெகா�ட ைத�யசா�க� ம��ேம
அ�ைன ெதரசாைவ ெபா�ற �ைன�ப� த��.
அ�ைன ெதரசா��� ந�ல ெப�ைம ேச��க
��ட ேராக� ெகா�ட மத சா�ப�ற பல
மத��ன�
அவ� அைழ���� �த�� இட�
ெகா�����க��.
க�ைண ெகா�ட�� வ�ளலா�� ஒ�வ�.

ெச��
ஒ� �ைத க� தர ேவ��� ஆனா�,
அ�த �ைத ம��� �ைத�க�பட ேவ���.
அத�� த���, ��ய ஒ�, கா��
ேபா�றைவக�
ேதைவ�ப��.
அ�த �ைத வள��� க� தர
ேதைவயானைவக� ேவ���
அ�லவா.
ெச�� எ�றா� ம��� அ� ��ெர�� அ�த
உண��
ஏேதா ஒ� ப�ென�� வய�� நம��� ����
வ�மா?
க�����ேத,
�ைத�� எ�ப� ம�, ��, ��ய ஒ� , கா��
ேபா�றைவ

அ�வ�ேபா� ேதைவப�வ� ேபால ெச��
எ�ற உண��
�ற���ெபா�ேத ேதா�� அ� வள��ற�.
அ�த ெச�� உண�� பா�கா�பா� ேதா��
வள��� ���த
க� ெகா���� �த��� ெப�யவ�க�
ேபா�� பா� கா�க
ேவ���.
ஒ� க� த�� �ைத ெகா�ச� வள���
அ��ேதா, அ�ல�
கா��ேதா ேபாக��டா� அ�லவா?
அ� ேபா�, ெச�� உண�� ��� ப�வ��ேல
தா�மாறா� ஆக ேவ�டா�. பா�கா�பா�
ெச�� ஐ வள��கேவ���.
��மண���� �ற�,
�வாகர��னாேலா, கணவேரா, மைன�ேயா
இற��னாேலா, ச�பா��க �ர ேதச�
ெச�றாேலா, நா�

சாவகாசமாக இற�பத�� ��ேப
ெச�� உண�� ெபா�� எ�� ேநர���,
�ைண இ�லாத ஒேர காரண���காக ெச��
உண�� �ட�� அ��� அ�த ெச��
உண��� இற�� ��மா?
ெபா�� எ�� ெச�� உண�� �ைற�ப�
அ�ப��ப� எ�ப� த���க ��யாத�
எ�ப� 1 ��ட� ெபா��கலாமா? அ�ல� 30,
40 வ�ட� எ�� ெதாட��� பலம�
ேநர�க� �ைன�னாேலா அ�ல� பல
�த��� ெபா��கலாமா?
அ�ப� எ�ன ம�த �ற��� உ�ள ச�ட
��க�
ஒ� ந�ல ப�யாக ெச�� உண�ைவ த��ப�.
ம�த வா�� வா�வேத ெகா�ச காலா� ஒ�
அ�ப�, எ�ப� ஆ��.
ஒ� மாமர� ந�� வள��� க�கைள
தர��ைல எ�றா� எ�ென�ன
ெசா��ேறா�.

ஒ� ந�ல ம�த� ெச�� உண���கைள
�ைற�ப� பய�ப��த ��ைலெய�றா�
எ�ன அ��த�. அவ� ந�� வள��த
க�தராத மாமர� ேபா�றவரா?
ெச�� உண��கைள �ைற�ப�
க��ப����� ந�ைமபய�கலாேம.
ெச��பா� ந�� வள��த மாமர�, ஒ�
மா�க��� த� வா�நா�� ெகா��காம�
இ�����கலா�.
ஏ� அ�த மாமர� பய�பட ��ைலயா?
அ�த மாமர��� இைலக� ந�� கா�ைற
ச�ப�ண உதவ��ைலயா?
மைழ ெப�ய காரணாமாக ��ைலயா?
அத� தைழக� ஆ�, மா�க��� உணவாக
��ைலயா?
அ�த மா�பலைக பய�பட ��ைலயா?

அ�த க� ம��� (நைட�ைற ெச�� க�)
தராத மாமர� ேபா�, �ைற�ப� ெச��
உண�ைவ க��ப��� வா�பவ�க�� ந�ைம
ெச�யலாேம.
பலக�கைள �ற�� இட� ெகா�ளாம���
ஆ�� உ�ேட.
பல ���கைள அ���, பாவ� இ�லாதத��
இட� ெகா�ளாம��� வா�வத�கான ஆ��
உ��. ��ப���� இட� ெகா��கா ம���
ஆ�� உ��.
கா�� க��
எ�க கா��
�����ழ�� நல�ைத பா�கா�க��,
�����ழ�� நல�ைத பா�கா�க���
கா�� க�� க��ேறாேம.
உ�க கா�ல �ழ�யா ? ெசா�றவ�
மனசனா? இ�ைல? இ�ைல?
ஏ�பா ேபா�பா

ெசா�றவ� உ� ��� ேவைல�காரனா?
எ��� இ�வள� நா� ேகாப�பட ேவ���
எ�றா�,
த�க�களா? ேகா���கா��க
�����ழைல ெக��தா� நம�� ெசௗக�ய
�ைற�ச�.
��ப� . எ�லா�.
ஒ��தர ேவைல வா�க��னாேலா அ�ல�
ஒ��த� ெசா�ற ேவைலய ேக�க��னாேலா
நம�� ேகாப� வ�ேத?
நா� ������ ேபா�ற ஆ�ட���� ம���
ஒ����, இர������, க��, நா�ற �ைக
எ��ச��க�லா�
இ�வள�� ெச���� நா� ஒ���
க���க��டா�?
இய�ைகேய ேவைல�பா��� �� ெச�� ச�
ெச���க�மா?
நாம ப���ற �����, நாம ஆனா, ேவைல
ெச�ய��டாதா� .
நம�� மனசா�� இ�ல?
ேவைல ெச�ய��� ெசா���டா

ஆ�ர�ெத�� கண�� பா�����
�க� ����ற நாம?
எ�ப� ந�ல� ெச�யற இய�ைகையேய
ேவைல வா�க��.
�ட ெகா�ச� நாம இய��ைக ���� ெஹ��
ப��னா ெகாற�ச ேபா��ேவா�.
க�� அ�வாக ம��� வைர ���கைள க���,
நம�� ேநா� வ�� ����.
க��களா……. ���களால ெதா�ல ப�ற�
யாேரா எவேராவா? ந�ம அ�கா, த�க��
அ�ண�, த�� , தா� , த�ைத�� வராதா
ெச��தவன உ�ேரா� எ��ப ���மா?
ந�மால?
அ�ேபா�, அ�ைவ ���� ச��ப�ண
��யாத
நா� மட�பயலா இ������
ம�தைனேய ��� ெபா���வ� ஏ�?
�ட �ைன��� �ரதமேரா, �த�வேரா,
��ஞா� ேயா
ந�ம �ட ெபாற�த அ�ணேனா, த��ேயா,
தாேயா எ�றா�?

ேவற �யாய� க��ேபாமா? உல��
அைனவ�� நா� தா� அ�ல� கட���
ம�க�.
நம�� ெபாற��� �ழ�ைத �ரதமேரா,
�த�வேரா, ��ஞா� ேயா ஆக�� எ��
�ைன�� ���? அ�ம��� ெப��
அ��ழ�ைதைய ��� ெகா��� வ�கைள��
உல�� நா� வள��க��?
உ�ைமைய அ�வா� ெப�� வ� ெத�யாதா?
ஏ�? கா�� �ரா���தன�.
Degree ப��தவ�க��� ஓ��
சாதாரணமா ெக�ட�� ெச�யலாேம�
ெசா�னா?
அைத power full ஆன �ற�பான ந�லதாகேவ
மா���ேவா�.
Relational Degrees
1. Assertive degree (சாதாரண)
2. Comparative degree

3. Superlative degree (�ற�த)
ஒ� �ஷய�ைத சாதாரணமாக நா�
எ���ெகா�டா� அ� ந�ல� எ�றா�
அ�த �ஷய� ேமாசமான �சயமாக நம��
வ�� ப�ச���
அைத சாதாரணமாக எ����ெகா���
���கைள ெகா��
அ�த �ஷய�ைத சாதரணமா��
��ம�யைடயலாேம.
அதாவ� ெக�ட superlative degree ��
ேமாசமானதாக அ�த �ஷய� நம�� வ��
ப�ச���
அ�ைவ ெகா�� அைத ந�ல சாதாரண (ந�ல
Assertive degree ) ��ம� �சயமாகமா��னா�
கவைல ேபா����.
இ�ப��ப�ட degree கைள வா��ைக��

க��� ெகா�டா� �ர�சைனக� ஓ��
ெப��. Degree ப��தவ�க��� ஓ��.
ேகாப�, ேவக� வ�தா� �ல� ���
ெகா�வா�க�.
ஆ� ��, ெப� �� கைள ெகா��
ெகா�ைச�ப��� ெகா�வா�க�.
ஆ� ��, ெப� �� அ��த�கைள
அ��தமான ெக�ட superlative degree
��ெசா�னா� ேகாப� வ��.
சாதாரண degree �� ெமா� ெபய�க� ஆ�
��, ெப� ��
அத�� science name (அதாவ� science degree )
இ�ப� எ�லா� ஏ�ற தா��கைள க��
ச��� ந�லைவகைள �ர��� அ��
ச�ேதாச� கா�ேபா�.
கட�� இ���றாரா? இ�ைலயா?
� இ���றாயா? இ�ைலயா?

� இ�ைல எ�� ெசா�ல ���மா?
கட���� பய�ப�வைத த�ர ேவ� வ�
இ�ைல.
� ஓ�, ஒ�ய, மைறய ஒ� உலக�
ைவ�����றாயா?
உ�னா� உ�வா�க ���மா? எ�ேக
த���பா�
� ெச���ேபானா�� � ேபா�ட ��ைப,
எ��ச ெபா�ள
ஒ��கா ச�ப�ணாதா வைர���,
ெச��ேபான உ�ன எ��� அத��
ச�யான ப�� �ைட�காதவைர��� ��மா
உ�வாரா?
அவ� ஏேதா பாச� ேவற நம�� ைவ��
ெதாைல����டா�?
ஆனா க���பானவ�. மைற�� , இற��
ேபான கால�ைத rewind
ப�ணா� கட�ளா� ��யாதா?
இ�வள� வ�லைமயா� உலக�ைத பைட��
��கா� வா�
இய�ைகேய ���க���� வ�கைள

எ�ப���னவ� ��வைத��
ச� ப��� வ�லைம கட��ட� �ைறவா?
ந��ட� எ���பா��ப� ெகா�ச� உ�ைம,
��ன� ேநா�க�ேதா�
இ�லாம ெகா�ச� அ�கைறேயா�
இய�ைகேயா� ேச���
�����ழைல ச�ெச�வ�.
எ�வளேவா ச�ேதாச�ைத, ஆ�ைள நம��
இைறவ�
ைவ����பைத நா� அ�ய��ைலேயா, இ�த
அ�ைப டா�ெம��
டா கா���ததா� அ�ைப கா�ட
ஆர���க�மா?
வா��ைக�� எ�வள� இ�ைமயா
�����ேபா�. ந��
��வாச�.
ெதாட��ேற� அ�ைமயானவேர.
25 வய� வைர��� ெச��� �ய���க�
அ�� ம��ேம இ��ப� நலமாக இ��கலா�.
இ�த வய����, வய��� த��த�ேபா�

ெச��- ஐ மன�பாட� ெச�� மன��
அ�ப��� self answer ப�� ெச��-ஐ
�����ெகா�ளலா�.
மர� ெச�க� அ�த, அ�த வய���, வ�த���
�ற��தா� ��� கா����, அ�வைர வள��.
அ�ேபா� ெச�� practicalaa ஆர���க
��மண��� �ற� ெச�� life partner ஆன
த�ப�க� அ�ல� ேஜா� யான �ற�
பய�ப��தலா�.
ப��� ��� ேவைல�� ெச��
ச�பா��ேபா� தாவர�க� ��� கா����
ப�வ� வைர ெபா������ இ����றன.
அ�ேபா� நா� ெச�� practicala ���
கா��ப� ேபா� ெச��-ஐ ச�பா����
ேவைல வ�த �ற� ச�பா��கலா�.
அ�வைர �ய��கலா ப��ைப ம��� கவன�
ெச���வ�ேபா� ெச�� ப����� மன��
கவன� ெச��தலா�.

ைச� அ��க பட �ள�க க��ைய
����ெகா�வ� ேபா� ெச�� கல���
பட�களாக பா��� மனேசா� வா����
வாயார, மனதார �� அவயவ�க� ம���
feeling உட� பய படபட�� இ�லாம�
உ�சாகமா� வ� ெம�ைமயா� அ�தர�க���
அ�ப��� self answer ப�ணலாேம.
எ�லாேம ஒ� ��� தா�. அ��க� exam
இ�லாம இ��ப� ேபா� exam ெட�� 1 ம�
ேநர� இ��ப� ேபா� நா� ேதா�ேமா,
இர��, ��� நா�க��� ஒ� �ைறேயா
வய��� த��தா� ேபா�
ஆ�க��� 5 ��ட�, ெப�க��� 1/2 ம�
ேநர� �ய��க� ேபா� வாயா� எ��பால�
அழைக மன�� அ�ப��� அ�தர�கமாக self
answer ேபா� ப��� கால �ரா�காலாக
ெச�� ���� உட���, மன��� மா��
ந�ல �ேகா� ப�ணலாேம.
ச�பா��ய கால �ரா��க� எ�ப�

��மண���� �ற�. ஓவ� உண���கைள
அட�க��, பா�கா�பாக ���க��.
அ�ப��க��. இ�ப� இ��ப� நலமாக
இ���மா? ����� பய� ெப�ேவா�.
ெச��
ஒ� �ைத க� தர ேவ��� ஆனா�,
அ�த �ைத ம��� �ைத�க�பட ேவ���.
அத�� த���, ��ய ஒ�, கா��
ேபா�றைவக�
ேதைவ�ப��.
அ�த �ைத வள��� க� தர
ேதைவயானைவக� ேவ���
அ�லவா.
ெச�� எ�றா� ம��� அ� ��ெர�� அ�த
உண��
ஏேதா ஒ� ப�ென�� வய�� நம��� ����

வ�மா?
க�����ேத,
�ைத�� எ�ப� ம�, ��, ��ய ஒ� , கா��
ேபா�றைவ
அ�வ�ேபா� ேதைவப�வ� ேபால ெச��
எ�ற உண��
�ற���ெபா�ேத ேதா�� அ� வள��ற�.
அ�த ெச�� உண�� பா�கா�பா� ேதா��
வள��� ���த
க� ெகா���� �த��� ெப�யவ�க�
ேபா�� பா� கா�க
ேவ���.
ஒ� க� த�� �ைத ெகா�ச� வள���
அ��ேதா, அ�ல�
கா��ேதா ேபாக��டா� அ�லவா?
அ� ேபா�, ெச�� உண�� ��� ப�வ��ேல
தா�மாறா� ஆக ேவ�டா�. பா�கா�பா�
ெச�� ஐ வள��கேவ���.

��மண���� �ற�,
�வாகர��னாேலா, கணவேரா, மைன�ேயா
இற��னாேலா, ச�பா��க �ர ேதச�
ெச�றாேலா, நா�
சாவகாசமாக இற�பத�� ��ேப
ெச�� உண�� ெபா�� எ�� ேநர���,
�ைண இ�லாத ஒேர காரண���காக ெச��
உண�� �ட�� அ��� அ�த ெச��
உண��� இற�� ��மா?
ெபா�� எ�� ெச�� உண�� �ைற�ப�
அ�ப��ப� எ�ப� த���க ��யாத�
எ�ப� 1 ��ட� ெபா��கலாமா? அ�ல� 30,
40 வ�ட� எ�� ெதாட��� பலம�
ேநர�க� �ைன�னாேலா அ�ல� பல
�த��� ெபா��கலாமா?
அ�ப� எ�ன ம�த �ற��� உ�ள ச�ட
��க�
ஒ� ந�ல ப�யாக ெச�� உண�ைவ த��ப�.
ம�த வா�� வா�வேத ெகா�ச காலா� ஒ�

அ�ப�, எ�ப� ஆ��.
ஒ� மாமர� ந�� வள��� க�கைள
தர��ைல எ�றா� எ�ென�ன
ெசா��ேறா�.
ஒ� ந�ல ம�த� ெச�� உண���கைள
�ைற�ப� பய�ப��த ��ைலெய�றா�
எ�ன அ��த�. அவ� ந�� வள��த
க�தராத மாமர� ேபா�றவரா?
ெச�� உண��கைள �ைற�ப�
க��ப����� ந�ைமபய�கலாேம.
ெச��பா� ந�� வள��த மாமர�, ஒ�
மா�க��� த� வா�நா�� ெகா��காம�
இ�����கலா�.
ஏ� அ�த மாமர� பய�பட ��ைலயா?
அ�த மாமர��� இைலக� ந�� கா�ைற
ச�ப�ண உதவ��ைலயா?
மைழ ெப�ய காரணாமாக ��ைலயா?

அத� தைழக� ஆ�, மா�க��� உணவாக
��ைலயா?
அ�த மா�பலைக பய�பட ��ைலயா?
அ�த க� ம��� (நைட�ைற ெச�� க�)
தராத மாமர� ேபா�, �ைற�ப� ெச��
உண�ைவ க��ப��� வா�பவ�க�� ந�ைம
ெச�யலாேம.
பலக�கைள �ற�� இட� ெகா�ளாம���
ஆ�� உ�ேட.
பல ���கைள அ���, பாவ� இ�லாதத��
இட� ெகா�ளாம��� வா�வத�கான ஆ��
உ��. ��ப���� இட� ெகா��கா ம���
ஆ�� உ��.
communication ��யா அ�கமானதால ெச��
�சய��� �ட
அத� ேபா�ைக க����� வர உ�ள
�ரம�ைத ச� ெச�ேவா�.
எ�லா� ெவ��பைடயாக இ����ெபா��

இைலமைற கா� ேபா� ெச��-ஐ ���த
��ய��ைலேய.
��ன �ழ�ைதகைள � டா�ட� ஆக��
எ�� ெசா�� ��� 5 வய�ேல டா�ட�
course ஐ ���கலாமா?
�ழ�ைத�� பா� ம���தா� உண�, வய���
த��தா� ேபா� க� ��யா�, வயதானா�
க��
காத� பாட�கைள��, காத� கா��கைள��,
ஓவ� dose ேபா� �ழ�ைதக�� கவன�
ெச���ப� நா� நட���ெகா�ளலாமா?
ெப�யவ�க நம�� ��������� காத�
கா���� MBBS ப�ட அள��� ெப��
ெப�� வள���ப�ட நா�. ��ன �ழ�ைதய,
உட� �ர�சைன ஆபேரஷ� ெச�ய
ெசா�லலாமா? அ�த அள��� காத�
கா���� MBBS ஆ���டதா �ழ�ைத.
�ழ�ைத��, � டா�ட� ஆக�� அ�ேபா��
ெசா��� அள����தா� ெச�� காத�
அ�ைவ தர��. �சகமாக
��ன �ழ�ைதக� த�கமான மன�. அ� மனச

இ��பா�� �� ���க ைவ�கலாமா? ��,
��� �ழ�ைதக� எ�� இ��க ேவ���.
த�க மன�. �ேராவ �ற�� ைவ�� ���
ேபா�� அள��� த�க, ைவர நைககைள
ைவ���களா?
த�க மனசான �ழ�ைதக� அ�ய
ேவ��யைத கா����, ��ட ேவ��ய�
����க.
�ற� ெவ�ேவ� �ழ�க�� நா� அ�ய
ேவ��ய �ைல உய��த நைககைள ந�வ
���டா��ேபா�.
ெபா�தைன��� �ழ�ைதக��� காத�
க�றா�யாக மா�� கா��கைள நா� க��
க��பைத �ழ�ைதக��� ����, நம���
ஒ� limit தா�பா காத� கா�� பா��ப�.
நம�ேக இ�ப�னா?
ெச�� அ���காக எ�ப��ப�ட ெச��
கல������ யா�ைடயா
ெச�� பட�ைத அ���காக பய�ப���வ�
வ���� இ��கல
ந� மைன�, கணவ�, மக�,மக�,

அ�பா,அ�மா பட�கைள ெச�� பட�களாக
கா�டலாமா?
��யா�க�� அ�ேபா� கா��ேவ�
பய����வ��, �ளா� ெம�� ப��வ��
இ��ேக?
நா��� ப��கா���� ரா�வ �ர�க�
ேதைவ ப�வ�ேபா�
இைளயவ�க��� ெச�� அ�� ப��காக,
ஒ�� ��ச� ம��� அ�ம��க, க�யாண�
ஆகாதவ� த�க� ெச�� பட�கைள
கா���கலாமா? இத�காக ரா�வ �ர�கைள
ேபா� பா�ய� பா�கா���காக த�க� �ய
ெச�� பட�கைள ெவ��ட வா�நா� �ரா
க�யாண� ஆகாம� �யாக� ெச�வா�களா?
சா�யா� ேபா� ���
ேவ� ேயாசைன இ��தா�� �ர�ைனைய
���க�.
ம�ம உ���� வ�,ேக�ச�, ஆபேரஷ�
எ�றா� specialist எ��பால� டா�ட� அைத
பா��� கவ��� தாேன ச�ெச�ய ����.
த�க� வ� ெபா��காம� தாேன டா�ட�ட�

த�க� ெச�� உ��ைப கா������க�.
அ� தவ� இ�ைலயா?
இள�க�� ெச�� அ�� வ�ைய பா��க�.
அத��� ெச�� அ�� பட வ�கா�டலாமா?
எ�லா�ைடய �க�ைத�� ெச�� அ���காக
கா�டா��க�. நா� எ�ன ��கமா?
��க �ைல வர��டா�. �ர�சைன
வர��டா�
எ�லாைர�� �க ���க ைவ�கா��க� .
அ�வ��க ைவ�கா��க�.
�ச�கேல, ெச��-ஐ கா���� ���ப�
இ�லாதவ� பட�கைள �க�கைள கா�ட
�ைன�பவ�கேள.
�����தா� அ�வ���� �����ழைல
பா��கா�க அத��� த�கைள பய�ப��த
அத��� அைனவ�� �க�க�� ���காம�,
ச� ெச�ேதா� எ�� ����வ� வ��ப�
ெச� ���க�.
அ�ப� ெசய�� எ�லா�� �க�� கா�ட
�����கா?
ஒ� பாைன ேசா���� ஒ� ேசா� பத� .

பாைல த�ரா�க ஒ� �� உைற ேமா�
ேபா��.
blood ெட�� சா��� தாேன ெகா��ேபா� .
எ�லா blood ெகா��� அைத சா���
எ�கலாமா ?
ெச�� அ�� க���� �ல�� �யாக
பட�க�. இ�த பத� , சா��� ேபாதாதா?
ெச�� ��தமான�. அ�ப� எ�றா� �ழ�ைத
�ற�� ��த� இ�லாத அ��கமா?
அ��க�ைத ��ைளயாக ெப�றா�?
எ�லாவ�ைற�� ����, ��ைளகைள
ெப���ெகா�ளாம�
உலக�ைத இ��� ��ேவா�. ��னா�
��த�. எ�ன�பா நா� …..
ெத���� இ���ேற� – வ���� இ���ல
எ� ஆேலாசைனக�� மா�ற�க�
ேதைவ�ப�� ெச�� ந�ைம ெபறலாேம.
ச�வா�கார ���ைப நா� ெசா�ல ��ைல.
ஒ� ��ைவ ெகா�� வ�ேவா�.
copy right , License , authority எ�ெற�லா�

எதத�ேகா இ��ப� ேபா� அ��கார� ெப�ற
ெச�� பட�ைத, ெச�� �ள�க அ����
இள�க�� ெச�� அ�யாைம �யா�ைய
ேபா�க �ைற�ப��தலாேம.
மன�வ�� வ�� ஆ�, ெப� த�க� ெச��
பட�கைள ெவ��ட அ��கார�, copy right
ேபா�� ெபறலாேம.
க�ள ேநா�ைட ைவ����பைத த����
அத� ஆ�க�ைத த��ப� ேபா� அ��கார�
இ�லாத ெச�� பட�ைத ஒ�� ����
�டேவ��� file ஐ delete ப�ண ேவ���.
��ப�டா� அ�பட�ைத ைவ���ேபா��,
அ��கார� இ�லமா� த�ைன படமாக
கா��ேபா�� �� நடவ��ைக எ��கலாேம.
இத�காக �ல ெச�� பட �கவ�கைள
ம��ேம அ�ம��கலாேம.
tension
ஒ�வ� �ைறைய எ���ைர�ப� எ�ப�

ெசா�ேவா�. tension ஆ� ெசா�ேவா�.
�ைறப��தப�பவ�� tension ஆ� ேக�பா�.
�ைறைய ஜா�யாக ெசா�லலாமா? அ�த
அள��� உண��த�ேபா�ேவாமா?
�ைற எ�றா� ெசா���ெபா���, ேக���
ெபா���. ச�ேதாச� தா�.
�ைறைய எ�ப�தா� அ�வ�. ெவ�ள� ,
ெவ�ள� வ�� மைழ ெவ�ள�. க���
ெவ�ள�.
பாரா��க� ெப�ைமகைள எ�லா�
ெப����ேறா�. ெபற��டாத ெக�ட
பாரா�ைட யா�தா� ெசா�வ�.
�ைற���, �ைற��� ெக�ட �ைற, ந�ல
�ைற, ெக�ட �ைற, ந�ல �ைற எ��
உ��.
த�� அ��ப� ெக�ட �ைற. ம���� த��
ெக�ட �பாவ� யா�� ெக�ட �ைற.

ந�லைத ெச�� �� ம�த��
��ம�யைடவ� ந�ல �ைற.
இழ�த ந�லைத ெப�வத�காக வ�� ��ப�
ந�ல �ைற. இ� ந�ல��� அைழ��
ெச���.
ெக�ட ச�ேதாச�ைத ெபற ��யாதப���
வ�� இ�க�டான ���ைலயான ��ப�
ெக�ட �ைற.
�ைறைய எ��� அைத பாரா�� ெகா�வ�
ம����யாக இ����.
இ�க�டான ���ைல�� ெக�ட �ைறைய
எ����ெகா�வதா� ச�ேதாச�ைத
அ��தா��. அ� side effect ஆ� ெப�ய
��ப���� ெச����.
ந�லைவக� ெசா�வதா��, ெச�வதா��
பய�ப���வதா�� side effect இ�லாத
����ள ம����ய����.
ெச�� ப��யாக red light ஏ�யா பா�ேப

ேபா�ற நகர�க�� இ��ப� ேபால .
ெச�� க�� ப��யாக, ெச�� ப���
அ���� ம��� registered ெச�� �க�கைள
பய�ப��தலா�.
ம�ற தா� ம�கைள ெச�� �க�களாக ஈ�
ப��த ேவ�டாேம. registered அ�லாத
�க�க� அ�த நல��ெக�� eligibility test
���காதவ�க�. ேவ� ஒ���
���ப�த�க�.
ப��ப���ெக�ற Registered ெச��
ெகாைடயாள� �ைற�த இட�களாக
ேத��ெத��க�ப�� ச�ப�த� அ�லாதவ�கைள
எ��� அ�யாள� க�� பா�ய� �ளா�
ெம�� கைள த��கலாேம.
நா� அைசயாத க� அ�ல, உண���ளவ�க�.
உ�� உ�ளவைர உண�� இ��க�தா�
ெச���. நம�� வ�� ெவ�ள �ைர நா�
ஒ�வேர ���� அட�க ���மா? க�����

�ைச ���� ெவ�ள �ைர பாசன ����
பய�ப��� ேவளா�ைம ெச�� பய�
ெப�வ� ேபால
நா� க� அ�ல, ெவ�ள� ேபால வ�� ந�
உண��கைள க����� �ைச���� (ேம���
அைண, க�லைண ) ந�ைம ெச���
ஆ�ைமைய ப� �ைட ெச�யலாேம?
ச�ேதாசமாக
க� �ர�� எ�ேக வ��. க� ேபா�ற உண��
இ��தா� அ� �ர��.
அ�த க� ேபா�ற �ர���� இ�ெனா�
க�லா� ஒ�தட� ெகா��கலாேம.
எ�ன க� ெத�வ�, ெசா� ெத�வ�.
எ�த இட��� க� இ��க ேவ��ேமா, அ�த
இட��� க� இ��தா�தா� �ற��. மா�னா�
�ண��ேல ���� ��வாத�
ெகா�ட �ர�கா ? �ர�கா?

க��� உண�தா�? ெசா��� உண�தா�?
உ�� க�� ஒ� உண�? ெசா� எ�ற நல
வா��ைத(யானவ�) ஒ� உண�. அதாவ�
ெச� உண�.
ெத��க க� அத�� பய�ப��தப�வ� �ைல.
ெத��க ெசா� இத�� பய�ப��த�ப�வ�
எ���.
க��� சா�தா�, ெசா��� சா�தா� நம��
பய�ப�� �ைல��.
ந�ைம ஈ�ப���� �ைல��.
ேகா��� �ர� ேபா�ட �ைல�� இ���
�ர� ேபாடாத �ைல�� இ���. ஆைட���
இ��ேத�, தைல��ராைவ, க�ைச
(ஒ�ெவா�றா� அ���)
�ழ�ைத �ற���ெபா�� எைத
அ����ள�. க��ட ��யாத �ர�
�ழ�ைத க�ணைனேபா� ேபா����தா�
�ழ�ைத அ��தா, ����தா, எ�ன �ழ�ைத,

ெப� �ழ�ைதயா? எ�தைன �ர�, ஊனமா?
ஆரா��ேறாேம.
ஆரா�ேவா� இைறவைன.
��� (கா�க) க�வ எத, எத �ற��ேறா�.
(அ�ப�� �ர� இ�ல.) �றப�� �ர�
உ��.
உ�� (ப�கா) சா��ட எத, எத �ற��ேறா�.
(அ�ப�� �டல)
உண� உ�ெச�வ� ேபாகாதப�
�����தா�, பா����ைல.
இட�, ெபா��, ஏவ�, பய�ப�� �ைல
ெகா�� இைறவ� பைட�த� நல�
அைட�ற�.
ேதவைன – ேவதைன ( உ�� கவ���க�,
இர�� எ��� ேகா�ைவ வ�வ�க���
எ���ெகா�ளப�ட� ஒேர மா��தா�?
வ�வ� (எ��� ேகா�ைவ �ைல)
மா����பதா� அ��த�க� மா��ற�)

அ��த� உ�ள வா��ைக வா�ேவா�.
உ�ட ேதைவஇ�லாதைவ ெவ�ேயற ஆசன
வா� ப�� ஒ� exit . பா�கா�பா� ம���
உ�ெச�ல ஆசன வா� ப����க��� ம���
ஊ�. Entrance .
ெச�� ஒ��தா� – அ� ந�ல காத�
ஆவ��, ெக�ட காத� ஆவ�� காம� இட�,
தட� மா��ெபா�� . ேதவைன – ேவதைன
வ�வ�க� ேபா��தா�.
ஏ� வா��ைத���ய �ெப���ைக
வாயைல��, ெசா�ேறா�, எ����
ெசா��ேறா�,
இைறவ�� ெவ�ேவ� வ�வ�க�
ெப��றாரா? க�, ெசா�,
ந�ைம ெந��ப��த இைறவ� ேப�,
அர�க�கைள பய�ப��� ��ட�டலா�.
நா� ெச��-ஐ �ைற�ப��த

��ட�ட��டாதா?
�ழ�ைத��ைம ேபா�றைவக���
டா�ட�ட� அ�தர�க�கைள ெத���காம�
ம��� ெகா��க ���மா?
அ�ப இள�க�� ெச�� அ���ைம �யா�?
ஏ� எ��� ஒேர ெட�ஷ�, ெட�ஷ�
எ�� ெசா�ல�ப��ற�?
நா� ெத����, ெத�யாம��, அ����,
அ�யாம�� �ைறைய ப�����ேறா�.
�ைறைய ெவ��ப��த ஒ� �ைற அ�
���ப�ல? serious -அதனா�தா� ஏேதா ஒ�
�த��� உட�ேலா, உ�ள��ேலா,
எ�ண��ேலா, ��ய� த�� ெட�ஷ�
������ற�.
�ச��-ஐ கவ��� நா� யா���
வா�க������ேறா� எ�� பா��தா� –
�����ழ� ேக�, ��ற�தா� ேக� – எ���
�ைற.

�ைறைய ப��னா� ச�ேதாஷ� எ�ற �ைட.
ெட�ஷ� எ�ேபா happy ஜ�ஷ�
கடைம ெச� பலைன எ��பாராேத
பகவா� ெசா�ன�. கடைமைய ெச� பலைன
எ��பாராேத.
இ�த அ��ைரைய�� எ��பா��கலாமா?
எ��பா��க��டாதா?
அ��ைர ஏ�ப� எ�ற கடைமைய
எ��பா��கலாமா? �டாதா?
தவ� எ�ற ெக�ட கடைமைய ெச�தா�
த�டைன உ��
எ�� எ��பா��காம� இ��தா� எ�ன�ன
நட���?
Accounts -ல ப��� ஒ�� இ��தா� வர�
எ�� ஒ�� இ���� அ�லவா? அதாவ�
credit – debit
give respect and take respect . give respect

ம��ேமா அ�ல� take respect ம��ேமா
மைற�கப�டா� – எ�தைன கால����.
கடைம எ�ற ெசய�� எ�ப�
எ���பா��காம� எ�ப� இ��ப�?
எ���பா��க��டா� எ�� ஒ��
இ����ெபா��.
எ���பா��ப� எ�ப� த���ப�? credit –
debit
எ�ப� எ���பா��க��டா� எ�பைத தா�
நா� அ�யேவ���. அைத�தா� பகவா�
ெசா��றாேரா?
தைலவ��ெக�� ம��� எ���ெகா��
���, தைலவ� ேபாகா� எ��
எ��மைறயா� எ���பா��ப� �� தாேன.
அைத�தா� ெச�ய��டாேதா?
ெந�ைல �ைத�����, ��லாக
வள�����டா� எ�� ேதைவ இ�லாத
பயமா? நட�ப� ச�யாக ெச�தா� ச�யாக

நட���
ேதைவ��லாத பய� ஏ�?
வ��� கா�ேபா� எ�� எ���பா���
அத���ய ெசயைல ெச�தா� தவறா? savings ,
policy , ஆேரா��ய� எ�லா� ஒ� ���.
கடைமைய ெச� அத���லாம� உ�ள பல�
நட�பைத எ���பா��காேத.
கட� ெகா��தா�, கடைமைய ெகா��ேத�
எ�� யதா��ைத�� ைவ���ெகா�ளலாேம.
எ���பா����, ஏமா�ற�க� வ��ெபா��
ஏமா�ற�ைத தா��� ச���� இ����
எ�றா� எ��பா��கேள�.
உட���, மன��� ைத�ய� இ�லாதவ�க�
எைத எ���பா��ப�? எைத எ��பா��க��.
எைத எ���பா��க��டா�?
ேதைவ��லாத பய�� உ��, ந�ல
ந���ைக�� உ��?

ச�யான ேவ��த�, அ��சைன, ெஜப�
இ�லாம� வான������ ெகா��� எ��
எ���பா��கலாமா?
தவேறா, ச�ேயா ந� �ய���� பல� உ��?
�ய��ைய �டாம� வள��பத��
பகாவா�ட��� ம����� உ��. ம����
உ�� எ�பத�காக தவ� ெச�வைத
ெதா�லா�கலாமா?
ம���� ஒ� ப�கபல�. ப�கபல�
�ைட�த�ட� ம���� ேதைவ�படா�
அ�தள��� �ய��ைய ெவ��யா�கலாேம.
ம���ைப ���த இலவச ேநா�க�ேதா�
�ைட�பத���.
ஓரள� த�டைனயான (�யாய
க�டண��ட� ) �ைல�ய��த ம���பா�
�ைட�பத��� ���யாச� உ�டா?
��� ��க�
ஓ�டப�தய��� ம��� ேபா��க�� �த�

�ைல வ�வ��, கைட �ைல வ�வ��
த���க��யாத�.
ஏைழ, பண�கார� ேபா�ற �ைலக�,
க�ப���, ெகாைல , க�� , இர�க� ேபா�ற
�ைலக� த���க ��யாத�.
அத�காக ஒ��� ப���வ�� இ���
ெகா�ேடதா� இ����.
ஒ� ஏைழ�� வா� நா� ��வ��
ேதைவயானைத ெகா�����டா� ெச�வ�
ேபா�றைவக�.
அவ� உைழ��� �ைல�� எ�ெபா���
���� இ���மா? எ�ெபா��� உைழ���
�ைல ேதைவ�ப�மா?
�ரண �ைல �ைட����டா� �ற� எத��
இ�த உல�� வாழ��. த�ைம
பய�ப��த��. அ��,க��, கா�
இைவக� எத�� பய�ப��த தாேன.
ஆகேவ கைளக�� உ��, �ைள ப���
உ��. கைள�� பய�ப��ற�.

தவ�க� நட�க�தா� ெச���. அத�காக
தவ�க� நட�பத�� �� ச�த�ப��ைத
ெகா��க �டா� அ�லவா?
இர�� எ����� . ஒ�� �ைற ,
ம�ெறா�� �ைற. பாவ� , ���ய�.
கட�� , அர�க� ம��� ேப�
ந��ட� �ற���ெபா�� �ைற, �ைற. உட�
��வா� எ�ற ெகா�ச �ைற , உட�
உ���க� இ��ப� ெகா�ச �ரண� ம���
ெகா�ச அ�� இைவகைள ைவ��
ெதாட��� ஓ�ட� �ைற ம��� �ரண�ைத
அைடய.
அத�� ேவ��ய ச��கைள உண�, பராம���
ேபா�றைவகைள ஆ� காரண� இைறவ�
�லமாக ெப��ேறா�. ெவ�ல ேவ��ய
�ைறகைள அர�க� ம��� ேப��� இ���
ெப��ேறா�. அதாவ� ஆ�க ச�� , அ��
ச��.
ெச�� க�� ெகா��கலா�. அத�காக ெச��
�ர�சைனைய ���பத�� யா�ட�

எ��ைல��� ��� �ைட�கேவ��� எ��
ெசா�� ெச�� அ�பவ ஒ��� �ைட�காத
அள��� ெச�ய ேவ�டாேம.
அதா�� ஏைழ�� அவ� வா�நா� �ரா
ேத�த� இ�லாத ���� ேவ�டாேம.
ெச�� அ� ேபா�
ஒ� ஏைழ�� வா� நா� ��வ��
ேதைவயானைத ெகா�����டா� ெச�வ�
ேபா�றைவக�.
அவ� உைழ��� �ைல�� எ�ெபா���
���� இ���மா? எ�ெபா��� உைழ���
�ைல ேதைவ�ப�மா?
�ரண �ைல �ைட����டா� �ற� எத��
இ�த உல�� வாழ��. த�ைம
பய�ப��த��. அ��,க��, கா�
இைவக� எத�� பய�ப��த தாேன.
�ழ�ைதகைள ேவைல�� அம���வ� தைட
ப��வ�ேபா� ெச�� அ�பவ�����

தைட ேவ���.
ஆனா�� �ழ�ைதகைள ேவைல��
அம���வ� இ��க�தாேன ெச��ற�. ெச��
தவ�� நட��ற�.
ப�பா� ெர� ைல� ஏ�யா எ���
அம�ப���வ� எ�வள� �ர�சைனேயா
அைத ����ேபா�.
100% ஒ��க� உ�ள �ைல��. 100%
ஒ��கம�ற �ைல�� இ��ப��.
90% ஒ��க ம�ற �ைல வ�தா�� 100%
ஒ��� �ைலைய கைட�����, தா�
ஒ��க� உ�ளவ� எ�பைத அைட�� ெவ�ல
ேவ���.
இ�� ஒ��� �ைல ெமஜா��� ���வ�
தவற�லேவ.
ஊதா�

அ�க ேவைல பா���றவ�கைள எ�ன
ெசா�லலா�?
ேசா�ேப�.
ஆ� அவ�க�� ேசா�ேப� தா�.
எ�ப� எ�றா�.
அ�க ேவைல ப�ைவ ம�றவ�க����
ப���� ெகா���
அவ�கைள�� ேவைல வா�க ��யாதவ�.
இ�த� ேவைலைய ெச�ய ��யாதவ�மான
மா�� அ�க
ேவைல ெச��றவ� இ�த �சய���
ெச�ய��யாத அ�த
ேவைல�காக அவ� ேசா�ேப� தாேன.
ேவைல balance ஆக இ��க��. இ�த�
ேசா�ேப�யாக
இ��பதா�தா� பல �ர�சைனக����
�����ற�.

ஒ� உைழ�பா� உல�� இ��தாேல உலக�
ச�ேதாச�ப��.
ஆ� உல�� எ��� ேசா�ேப�தா�.
ெவ�ேவ� �சய��� மா��ெகா��
ேசா�ேப�யா�
உலக ��த���க ேபா�� ேபா���.
ஒ� பா� மன� ����னா�� பரேலாக���
���த
ச�ேதாசமா�? எ�ப� எ�வள� உ�ைம.
பரேலாக��ேல ச�ேதாச� எ�றா�.
இ�� ேவதைனயா? இ����. அ�ப� எ�ன
ச�ேதாச� ஒ�
பா��� ���த�.
ஒ� பாைன�� ஒ� ேசா� பத�.
ஒ� ��ட� ந�ல பா�� ஒ� �� ெகா�ய
�ஷ�
கல�தா�� பா� ��வ�� ந��தா�.

அ�ப�ெய�றா� ஒ� உைழ�பா�, ஒ�
��மா�
இ���றாரா?
காரண�ைத மா�� உல�� உ�ளவைரயா
வ����
இ��க ����.
உல�� உ�ள நா� அைனவ�� ஒ� ���ப�.
உட�� ஒ� இட��� வ� ஏ�ப�டா��.
ேகாமா stage
இ�ல. க� கல�க��.
எ�லா�� ேகாமா�� இ���ேறாமா?
ச�ரமா�ய உலக அைவ எ�ன ெசா��ற�?
ஒ��ைம. ஒ� ேசா�ேப� இ��தா��
உைழ���
ேவ��ைமதா�.
அ�கமா மா�� ேவைலைய ம��� ெச����

ேசா�ேப�
எ�ற �ைட�� நா� இ��க.
க�ட� வ�தா சா� உன�� க��
இ�ைலயா?
இ�க ம��ச� ஆ��டா, அ�க ஏ� கட��ட�
�ைற.
ஊதா�.
ெகா�சமா ெசல� ப��னா�� ஊதா�தா�.
சா� உ�க��� ந��. என�� அத
ெகா����ட, இத
ெகா����ட அ�கமா?
அ�பர� ஏ� ? அவ� ெகா��கல,
�ைட�கலன ஒ��த�
அ��றா�?
ஒ�� எ�லா�� ந�� ெசா�னா
ெசா���க.

�ைறய மற�� வ������ சா�, க��
இ�ைலயா?
ஒ�வாசக���� உ�காதா�
��வாசக���� உ�கா�
ஒ�வாசக���� உ�கா� எ�பா�
மா��கவாசக���
��வாசக����.
��வாசக� எ�� ம��� அ�ல, ஏ� ேகநய�
ஒ�வ� வாசக���� உ�காதா�
ந�லவ� ெசா�னா�� உணரமா�டா�க�.
��வாசக� – ��வாசக� எ�ப� ந�ல
வாசக�
அ�ல� ந�ல வா��ைத
எ�கபா��தா�� ந�ல வா��ைத எ�ற
��வாசக� ம�வாக
�ைட��ற�.
அ� இ�� மத����, ����தவ மத����,
இ�லா�

மத����, ��த மத����, ைசன மத����,
சமண
மத����, ஏ� ஒ�ெவா� ெக�ட ம�த���
இ���ற�.
யா�ேம �� ெக�ட ம�த�க� அ�ல.
�க ெகா�சமாகவாவ� ந�ல �ண� இ����.
அ�த ந�ல �ண� வளராம� கா���
��வ�தா� �ர�சைன.
த� ந�ல �ண�ைத ���� க�ணா ��னா
ஆ��வ�தா�
ெகா�ைம எ��ேறா�.
எ� �ைட�கலனா�� ச�, எ�த த��
ெச�சா�� ச� அத�� ெரா�ப ெக��
ெசா�ல�� ேவணா�, ெரா�ப ேகாப�ப��
ெசா�ல�� ேவணா�
�க� வா����தாேலா, �க� இ��கமாக
இ��தாேலா அவ�க� �ர�சைனைய அ���

ஆ�த� நா� ெபற��டாதா?
��ன ��ட� அத உணரலானா? ெப�ய
வ�ைய�� கால ேபா�� ���ேபா�.
��ன ��ட� அதாவ� ஒ�வாசக� அ�ல�
ஒ� ந�லவா��ைதைய உணர��ைல எ�றா�.
எ��� எ�ன ஆ��.
ெகா�ைளய��� ம�டமா ���னா��,
ெகா�ரமா �ற�� ஒ� ��டேம ஆன ��ன
��ைவேயா, இ��� ேபான பா��ையேயா,
பா�டைனேயா க�ப��சாேலா, ெகாைல
ெச�தாேலா உ�ள �ைம ெச��� ெகா�ர�
ம��� ஒ� �பா� ஏமா��னா��,
��ர வா�க�� ஆத�க�க� ேபா�றைவ
எ�வள� ��வ�ப� எ��தா�� நா�
�ைன��� எ�தைகய த�ைடைன
ெகா��தா�� அவ�க� ஆவலான ���ப�ைத
�ைறேவ�ற ��யா�.
ஒ�� ��� அ�ல� ��� த��, ��க

�டாம அ�, இ�லனா ெப�ய fine .
ஒ�வ�வ�ட� எ�லா�ட�� உ�ள ��ன
��னஷ அ�ல� ��ன ச�ேதாச�ைத ைவ��
அ�� பாரா�� எ�தைகய தவைற��
���தலாேம.
பண�, பண�, த�� ெச�சா fine க�னா
ேபா��, government வ�மான�, வ�����
வ�மான�, பா��க�ப�டவ��� வ�மான�.
மான� ெக�ட பண� எ�ற �ண���
வ�மான� �ைட�சா ேபா�� அ�ல� ��க�
மா�� நட�� ெகா�வ�.
இதனால எ�த நா�ல ம�தேநய� ஓ��
����.
இ�தபா� த�� ெச�சா ெம�வா ஆ��
�ைத ைபைய (ெகா�ைடைய) ��ளலா�,
உட�� ��� ��� ���ேவ�, ந�ல
ப�ச��ேப�, ��யா� த�ேவ�.
ெப�ைண, ���� ப�தா மா�� எ�க

ேபானா�� ��யா� ���ெகா�� ேபாக
ெசா�லலா�.
அழைக ெக���� �தமாக safety யா
ெப��� �க��� வ�ெத�யாத ப�
ஆ�டால ��ன �ற� அ� ெகா�ச� அழைக
ெக���� ப� ெச�யலா�. ெகா�ைமயான
தவைற த��பத�� அ�ப� ஒ� ���ய��வ�
ெகா��க��.
ஒ�ெவா�� உ�ைமைய ��ைமயாக
ப��காம� ெகா�ச� இழ�க ைவ�� உல��
ஒ�ெவா�� உ�ைம ெவ�வாக பா��பைத
த��க இ�ேபா� �ய�� எ��கலாேம.
ெகா�ச� ைவர நைக ப�ச���, அ�ல� ந�ல
��யா� த��. இ�ப��� �ய��
எ��கலாேம.
இத�காக உலக� ��வ�� இ� வ��னா�
ஒ�� ��ன ம���� வ�, அ�ல� ��ன
��ப வ� எ�த dose ெபா���� எ�பைத
ைகயாளலா�.

அத�� வ� ��ேசச� அ�ல� க���த�
ேவ���. ஒ�ெவா� ���ப���� ���,
���, ���, கர�பா� ��� இைத ைவ�ேத
தவ� ெச�வைத த��க��.
ெகா�ைளய����டா�, க�ப����ட�,
பய�கர ��� ெவ���, ெகாைல
ப���டா� த�டைன ெசா���க
இவ�க���.
��� த�டைன மன�ல இ���� ���சா
அவைன ெந���ல வா�ட�� எ�� மன�ல
�ைன�ப�
இ�ப� தவ� ெச�பவைர த���க
�ைன�பவ�க�, ஏ� அ�ப� ெசா���றா�க�
எ�றா�. அவ�க� தவைற அ�ப� ெகா�ைம
ப���னா�தா� ����வா�களா�.
ஏென�� அவ�க� ெச��� தவ���
அ�ேபா� த�டைன �ைட�காததா� அவ�க�
தவ�� மாறாம� இ���ற�. ந�ல ெசா�க�

(��வாசக� எ��� ம��) அதல ��ற�
�ம���றவ�க� உணர��ைல. அதனா�
ம�றவ�கைள ம��� இ�ப� ெகா�ைம
ப���னா� ����வா�க�. இவ�க� ��ன
����ேகா, ��� ��� �ேகா த�கைள
மா���ெகா�ளாதவ�க�.
இவ�களா�தா� ��� �ழ� ேக�
�������. ெகா�ைள ேநா�� �������.
உலக� எ��� ஒ�ெவா�, ஒ�ெவா�
���ப���� �ழ�ைத ம��� ெப�யவ�க���
���, ��� ��� , ��� இதல த�டைன
ெகா��� தவ�கைள த��ேபா�. ெப�ய
தவ���� ���, ��� ���, கர�பா� ���
இைத ெகா�� த��ேபா�.
அ�தள��� ���, ��� , ��� ேபா�ற gentle
த�ைட ெகா��பைதேய ெப�ய
த�டைனயாக க��� உண�வ�ைவ ��ேசச�
க���த� ெச�ேவா�.
இ� ��வாசக� உ���, ந�ைம ெப���.
உ�� �ட இ�லாம ெவ�� க�� சாத���

�� ��பரா இ����. ��க எ�தள���
�ைம�� taste நா����� வா�����,
அட�காம� இ���.
ஒ� வாசக���� உ��வா�
ஏேதா ஒ� ��க�, �த� �த�� எைத
அ��� ��ப�� �� ெகா��றேதா
அைத�தா� ����மா?
ஒ�ேவைள ம�தைன அ��� ��� ��டா�
அ�ப� ��பைதேய பழ�கப���� ெவ�
ெகா��மா�.
ஆகேவ ந�லவனாக உ�க க��ெகா�டா�
��வாசக� தன�� மன�� உ���.
க�ள�பண�, க�ப���, ெகாைல இைவகைள
��க�டவ�க� ர�த ெவ� ��க
�ைல�����
ர�த தான அ�ைம �ைல�� மாற��.
ெச��-ஐ பய�ப���� �ைலேபா�

��ற�க� உ�ள�.
�ல� ெச�� �ைவ �ட ெம�ைமயா�
இ����. அ�ைன ெதரசா, வ�ளலா�,
�யா�க� ேபா��, �ற� நல����, இவ�க�,
அவ�க�� ந�ல வா��� த�கைள ச�ேதாஷ
ப����ெகா�வ� .
���ைல காரணமாக த��, அ�கா , காதல�க�
இவ�க��காக தா�க� ����� ��மண�
நட�� த�ைன இழ�� தா� �ரம�சா�ய
�ைல�� த�ளப�டா�� அைத ச�ேதாசமாக
க��பவ�க� இ�த �க, �க ேம�ைம ெச��
ஆள�க�.
ஆகேவ ெச�� �க���� ��மண� வய�
வ�� வைர கவன�ட� இ��க ேவ���.
��மண��� �ற� பாச ப�த�ட�
இைணேயா� ந�ல ஈ�பாேடா� ெதாடர
ேவ���. ��மண��� �� த�க� ��
ெப�ேணா, ஆேணா அவ�க�, த�க�
எ��பால�� �� கா�� அழ� ம���
அ�ல� தைல �� அழைக ம��� பா��ப��
அேதா� ���� ெகா�ள ேவ���. இ���

�ர�, ப� , அ��, அ�� இைவகைள க��
�� ெகா���க�. இத�� ேம� ெச�ல ,
ெச�ல ஆப�� எ�பதா� த�கைளேய
த���க மற�கா��க�. உ�க� த�டைன
������ ைவ�கேவ���. ஆப����
அைழ�தா� உ�க��� ��கேள ெகா����
த�டைன ச���ைல.
�க ஏைழ க�� �ைட�பைதேய ெப�தாக
�ைன�ப�. அ�ேபா� ஒ� ெச�� வைரயைற
நம�� ேவ���.
ஏேதா ஒ� ��க�, �த� �த�� எைத
அ��� ��ப�� �� ெகா��றேதா
அைத�தா� ����மா?
ஒ�ேவைள ம�தைன அ��� ��� ��டா�
அ�ப� ��பைதேய பழ�கப���� ெவ�
ெகா��மா�.
ஆகேவ ச�க��� ைவெத��ச�, ர�த ெவ�
அ�த �ைல எ�த காரண�ைத�ெகா���
ெச�� ��, பண ��, ேகாப �� ேபா�றைவ
�ய �ைல�� ேபாக��டா�. அ�த ��க� ��

ெகா�வ� ேபா�.
ஒ� வாசக���� உ��வா� .
ெச�� ப��� ேவ�டா�. ஆனா� அத�
கால� வைர �ரத� ேவ���.
�ழ�� உ��. க��� உ��.
�ழ�� �����. க��� �����.
�ழ� த�� மர��ைன பய�ப���.
ெவ��� �ழ�� �����ைய க���
இ���� �ழ�ைதேயா, �ய��காரேரா,
ேநாயா�ேயா, �ரதமேரா, க��ேயா,
வா�பேரா, �தைவேயா யா� ேவ���
ஆனா�� ெப���ெகா�வ�� ெப�ய
ஆப���ைல ந�ைமதா�.
ஆனா��. அ�த �ழைல த�த மர��� க���
�����யாக இ��தா�. அைத உ�ப��
ேம�ெசா�ன அ�தைன ேப����

ஏ��ைடயதா எ�றா� அ� ேக����� .
ஆனா� �ல��� உ�பத�கான ப��.
ெத�ைன , இள�� – �ழ�� க���.
அ�ேபா�தா� ெச��-ஐ பய�ப���வ���.
ெச��-இ� �ழ�, �ைன�க�� வா�வ��
உ��.
க� ேவ��� எ�றா� அத�� ந�ைம தயா�
ப��த ேவ���.
ைவ��யேன �ேய உன�� ைவ��ய� ெச�.
டா�ட� பா��தா- ���, அவ���� ச�, த�
அ��ப�, த�� அ��ப�.
அவ� த��� உடன� ��� த�ேத
பழ���ட�. �ர�தர ��� ��ைல.
அ�பற� எ�ன நம��� அேத ேடா�தா�.
�ற�, �ற� ெக�த� த��, பவ� உ�ள
ம���.

இைதேபா� ெச��-ப���� ெவ��தன�.

1

FreeTamilEbooks.com 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� 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���
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.
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�?
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��.
</���>
ே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�சைல
freetamilebooksteam@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
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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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-creativecommons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12
/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creativecommons-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. ��� ெபய�
2. �� அ��க உைர
3. �� ஆ��ய� அ��க உைர

4. உ�க� ���பான ��ேய��� காம��
உ�ம�
5. �� – 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�.

————————————————
��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�� !

