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���ைர

���ைர

நா� எ�வா� வாழ ேவ��� எ�� வா��� ெத�� ெகா�ள ேவ���. ஒ� ப���
��வ��� ��ட� க��த� பாட�கைள� க�ப� ேபா�றேத அ�. அைத� க�ற �� அைன���
�ரம�க�� ��� �க� �லபமா� காண�ப��. �ர��ைன ���ேலா நா��ேலா அத� அ� �த�
காரண� மன� ெத���ைம�� அ�யாைம�� ஆ��. ஒ�ெவா� மன�� ெத�வைட�தா�
அ� ஒ��ேக �� ��ட��� �ர�ப����. ம�த இன� த�ேபா� க�னமான பாட�கைள
க��� �ைல�� உ�ள�.அத� அ�யாைமேய அ�த� பாட�க� க�னமானதாக� ேதா��வத��
காரணமா��. ம�த� ச�யான வா�ைவ ெத�� ெச�� வா��ேபா� , த��ைடய ச��ைய�� ,
ெசயலா�றைல�� , ஞான�ேதா� பய�ப���� ேபா� வா��� பாட���� ச�யான �ைடைய
அ��� ெகா�வா�. அ� அ� வா��� எ�லா� ��ப�க���� �ைட ெகா����.
அ��ய��த ஞான�ைத� ெப�றவ�க� �ர��ைனக� ெச�றைடய ��யாத உய� �ைல��
வா���றன�.
உ��� �ற�� ேம�� ��� �ரப�ச ச�� ெப��ெக��தவா�� இைழேயா���
காண�ப��ற�. உய�ஞான� உைடயவ�க� த�ைன� பய�ப���மா� �ைழ��ற�. உ�ளைவ
எ�லா� ந� ெபா��கேள. அைவ தவறான வ��� பய�ப��த�ப�வேத �ைம��� காரண�.
ந��ைற�� பய�ப��த�ப�டா� ந�ைம �ைள��.
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மன�க��� ேதா��� எ�ண�க�

1. மன�க��� ேதா��� எ�ண�க�

இ�ப����� ��ப����� மனேம காரண�. அவ�ைற. .உ�டா��வ�� ைவ���ெகா�வ��
மனேம. அைவ �ற����ைலகளா� உ�வானைவ அ�ல. உ� மன�� �ர�ப���. அவ�����
காரண� கட�ேளா சா�தாேனா ���ைலேயா அ�ல. எ�ண�கேள. எ�ண�க� ஊ���ய
ெசய�கைள� ெதாட��� இ�பேமா ��பேமா ம����ேயா ��கேமா ந�ைம வ�� அைட�ற�.
ெசய�க� எ�ப� க�க��� ெத��� எ�ண�க�� உ�வேம.மன��� ேவ���ய
எ�ண�க� ந� �ண�ைத�� பழ�க வழ�க�கைள�� ��மா����றன. ந� பழ�க
வழ�க�க�� �லமாக நா� இ�ப�ைத�� ��ப�ைத�� அ�வைட ெச��ேறா�. த��ைடய
வா��� ���ைல�� மா�ற�கைள ����பவ�, அத�� ஏ�றப� த� எ�ண�கைள��,
மன�பா�ைவைய�� மா��� ெகா�ள ேவ���. த��ைடய அ�றாட வா��� உ�ள �ய
பழ�க�க����த ��ப��, ேவ���ய �ய எ�ண�கைள� கைள�தா� ��ப���
காரண�ைத அ��� ெகா�வா�. ந� எ�ண�கைள �ைத�� ந�பழ�க�கைள வழ�க�க�
ஆ��� ெகா�� இ�ப�ைத�� ம����ைய�� ஏ�ப���� ெகா�வா�.
ஒ�வ� த� நல�ைத ம��ேம எ��� ெகா������ேபா� ம����யாக இ���� ச��ைய
இழ�� ���றா�. பல��, பலவ��� நல�ைத ���� அைடய ��ப��ேபா� ��க� அவைன
ெந��க ��யா�. எ�ேக த��த காரண�க� இ���றேதா அ�ேக �ைள�க�� காண�ப��.
ம�தனா� �ைள�கைள� க���ப��த ��யா�. அவ��� �லகாரண�ைத அ��� அைத
மா�ற ����. �ய எ�ண�கைள ��� �ல� உ�ள�ைத� ப���தமா�� �ண�தா�
ெம�ேம�� உயரலா�.த�ைன உய��ைல�� தயா�ப���� ெகா�வ� ேப�வைக அ���� ஒ�
தவமா��.

‘மன���க� மா�ல�ஆத� அைன�� அற�
ஆ�ல �ர �ற.’————34
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ஒ�ெவா� ம�த�� த��ைடய எ�ண�களாேல வைள�க�ப�����றா�. அவ�ைற அவ�
பர�� ���ததாக� ெச�� த�ைன ������ ெகா�ளலா�. ���யதாக� ெச�� அத���
அக�ப��� ெகா�ளலா�. இ��தவ�ைற� �ற�� �ற�தவ�ைற� ப��� ெகா�ளலா�.
வ�சகமான எ�ண�கைள �ைன��ேல இ��� �ர எ��� ேபரான�தமான ேபர�பான
எ�ண�கைள� ேபா�றலா�. இவ�ைற அவ� ெதாட��தா� அழ�� ஆ�ற�� �ைற�த ��ய
தள��� �ரேவ��பா�. ப��ரணமான உலைக உணர� ெதாட��வா� .
.
ம�க� த�க� எ�ண�க�� �ைல�� ஏ�ப �� �ைல�ேலா ேம� �ைல�ேலா
வா��றா�க�. இ�� �ைற�� ���யதா� அ�ல� ஒ� ���� பர�� ���ததா�� அ�த
�ைல காண�ப��ற�. கா�� அைன���� ம�த� த� எ�ண��� சாயைலேய கா�பா�.

ச�ேதக�� , ேபராைச�� , ெபாறாைம�� �ைற�த ஒ� ம�தைன எ���� ெகா���க�.
அவ�ட� ெத�ப�� உலக� எ�த� �ற��� இ�� ��வா� �ைற�� காண�ப��.
த��ட� எ�த� �ற��� ந��ண�� இ�லாததா� உல��� ம�றவ�ட���� எ�த
�ற�ைப�� ந��ண�ைத�� அவனா� காண இயலா�. த��ைடய கட�ைள� �ட அவ�ட�
இல�ச� ெப�� அவ���� கா�ய�கைள சா���� ெகா��பவராக எ���றா�.எ�த
உ�ள� ��ைமைய�� கட�ைள நா�வத��� ேதைவயானதாக அவ� எ�ண��ைல.
த�ைன� ேபாலேவ ம�றவ�க�� ேக�ெக�டவ�களாக அவ� பா�ைவ ���க���ற�.�க�
�ய த�னலம�ற வா��ைதக��� ெசய�க��� கள�க�ைத� க����றா�.

ச�ேதக� �ண��லாத பர�த மன�� தாராள
�ண�� உைடய ம�தைன
இ�ெபா�� க���க�. அவன� உலக� எ�வள� ஆன�தமாக ம����யாக� கா��
அ���ற� . அைன�� உ��க��� ம�த�க��� ஒ� ெத��க�ைத� கா��றா�.
அைனவைர�� உ�ைமயாக ஏ��றா�. அவ�க�� அவ�ட�� உ�ைமயாகேவ நட��
ெகா��றா�க�. �க� ெகா�யவ�க�� அவ� ���ைல�� த�க� இய�ைப மற�� ஒ�
கண� அவைன� ேபாலேவ மா� ���றா�க�. ��� எ�� த�க���� �க��த இ�த
மா�ற�ைத எ�� �ய�� தா�க�� ம����யான வா�� வாழ வா��� இ��பைத
எ�� ம���றா�க�.

ேமேல ����ட�ப�ட ��ய �ண� பைட�தவ��, ெப�ய �ண� பைட�தவ�� இ�ேவ�
உல�� வா��றா�க�. அவ�க� அ�ைட ����கார�களாக இ��தா�� அவ�கள�
உண�வைலக� ����� ேவ� ேவறான பாைத�� ெச���றன. இ�வர� ெசய�க���
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ஒ��ைமக� அ�தாக��ட காண ��யா�. ச� / தவ� என� ��மா���� பா�ைவ �����
ேவ�ப��ற�. அவ�க� ஒேர ெபா�ைள� பா��தா�� அைவ இ�வ���� ேவ� ேவ�
�தமாக கா��ய����றன.

ஒ�வ� நரக��� வா��றா�.ஒ�வ� ெசா��க��� வா��றா�.இற�� எ�ப�
அவ�க�ைடேய காண�ப�� இைடெவ�ைய அ�க�ப��� �ட ��யா�.ஒ�வ��ேகா
இ�த உலக� எ�ப� ��ட�க�� �டார�. ம�றவ��ேகா அ� ேதவைதக�� ேகா��.
ஒ�வ� த��ட���� எவ�� ����ட� �டா� , த�ைன ஏமா���ட� �டா� எ��
த� வச� எ�ேபா�� ஒ� ைக���பா��ைய பா�கா���� ைவ��� ெகா��றா�.(
த��ைடய உ� மன�ைத தா� தா� எ�ேபா�� ஏமா��� ெகா�����றா� எ�பைத
அ�யாம�.) ம�றவேனா ேபரழைக�� , ேபரா�றைல�� , ேபர�ைவ�� , ேப��ப�ைத��
அைடயாள� க�� வரேவ�க� கா�����றா�. அவன� ந�ப�க� உ�னதமானவ�க�.
அவ�க�� அவ�� ஒ� ப��ேய. அவன� எ�ண�க��� உண���� கல���ளன�.
அவன� உ�ள������ ெவ��ப�� ெப��த�ைம ெவ�ள��� எ�ேலா��
நைன��றன�.அவைன� ேபா��பவ�க�� உ�ள�க����� அ� பல மட�காக ெப��
���� அவைன வ�� அைட�ற�.

ம�த ச�க��� ஏ�ற� தா��க� இ��பைத ம��க ��யா�. அவ�கள� உ�ள�க���
நைட�ைற வா��ைக��� ���� �ைண���ள எ�ண�க�� பழ�க வழ�க�க�ேம
அவ���� காரணமா��. ������தவா� அ�த ஏ�ற தா��க���
எ�ராக ேபா���ரைல உய��தலா�.எ�ண�க�� த�ைமயா� ஏ�ப�ட ஏ�ற�தா��ைன
அ����ர�க� ச� ெச�� �ட ��யா�. எ�ண�கைள ெசய�ைகயாக சம�ைலப��த
��யா�.ேமேலா�டமான எ�ண�க� வா��� த�ைமைய மா�றா�. உ�ள���
ஆழ������ உ�ைமயாக எ�� எ�ண�க�� �ைளேவ வா��� அ��பைடயா��ற�.

��ைய� கைட���பவ�� , அ��ைய� கைட���பவ�� ஒேர �ைல�� காண�பட
��யா�.அ�த ஏ�ற� தா��ைன கா���ண���ேயா த�ெப�ைமேயா
ஏ�ப��த��ைல.வா��� அ��வார����� ேதைவயான அ��� அ�யாைம��
ந�ப��க�� �ய ப��க�� ந�ைமைய�� �ைம�� ஆன எ�ண�க�� பழ�க�க�ேம
காரண�. ெகா�யவ�க�� , ந��ண�க� இ�லாதவ�க�� ேம�ம�க�� வ�ட��� �ைழய
��யாதத��� காரண� த�க�ைடய மன இய�ேப.த� மன இய�ைப அவ� ப��ப�யாக
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மா�� ெபா�ைமயாக அவ� த�ைன உய���� ெகா�டா� அவ� இய�ைகயாகேவ அவ�
தன �ைலைய உய���� ெகா�� ேம�ம�க�� ஒ�வனா���வா�. இைத ����
ெசய�ைகயான வ��� ஒ� வ��� �ர��ேயா, இைற��ேயா ����வ��ேலா ஏேத��
வ��� ேம� �ைலைய அைட�� அ�ேக �ர�தரமாக வாழ ��யா�.
ெசா�க��� (ந�ப��க��) வாச� கதைவ வ��ைறயா� �ற�க ��யா�. ந�ப��கைள
ஆரா��க ����பவைன ந�ப��க� ேத�� ெச�� ந�பனாக� ெகா���.. ஒ� �யவ�
�ய ெசய�க�� ஈ�ப�பவ�க�டேனேய ந�� ெகா��றா� . ம�த�க� த�க� �ண�க���
ஏ�ப ஒ�ைற �ர�ப���� க�ணா�கேள. எ�லா ம�த�க�� , உலைக�� ம�ற
ம�த�கைள�� ேநா��� ேபா�,த�ைன கா�பவைன �ர�ப���� �ைல�க�ணா�ையேய
கா���றன�.

ஒ�ெவா� ம�த�� த��ைடய ���ய எ�ண�களா� �ைற ைவ�க�ப���ளா�
அ�ல� பர�� ���த எ�ண�களா� ����க�ப���ளா� . அவ�ைடய எ�ண���
எ�ைலைய கட�� இ��பைவ அவைன� ெபா��தவைர இ�லாதைவகேள. அவ�ைற
இ��பதாக உ�ைமயாக அவனா� ஏ�க ��யா�. ���ய எ�ண�க���� ���யவ�
பர�த எ�ண� ெகா�டவ� மனைத� ���� ெகா�ள ��யா�. ப��ப�யாக த�ைன
அ��ப��� அ�த �ைலைய அவ� அைடய ����. பர�த எ�ண� ெகா�டவ� ���ய
எ�ண� ெகா�டவ��� ேநர���ய மன�ைலகைள��, அ�பவ�கைள�� இ��யள��
�ைற��லாம� உ�ளவாேற உண��� ெகா�ள ����.அ�த� ���ய எ�ண�கைள�
கட�� ��� பர�த எ�ைல��� வ���ளதா� அ�த அ�பவ�க� , மன �ைலக� அவ��
�ர�தரமாக� ப�வா���ளன.ேத��ைற�� ெதாட�� வள��ைறயா� �� �ல� ஆவ�
ேபால த��ைடய எ�ண�கைள� ப�ப���� ெகா�டவ� ஒ� உய��ைலைய
ெந����ேபா� ப�ைய�� பாவ�ைத�� எவ� ��� �ம�தாம� நட�பைவ அைன�ைத��
எ�த சலன���� அவனா� ஏ�க இய��. த��ைடய �ைலைய உய�வாக எ��வத���
ப�� அவ� ேம��, பல மட�� உய��த �கர�கைள� க�� அ�த �கர�கைள ேநா���
பயண�ைத� ெதாட��வத�� த�ைன தயா�ப���� ெகா�வா�.

பல வ���க�� ப���� ��வ�கைள� ேபால ம�த�க�� த�க�ைடய ���, ஞான�
ேபா�றவ���� ஏ�ப அத��� த��த �ைல�� வா���றன�. �தலா� வ��� ப����
��வ��� ஆறா� வ��� ப���� ��வ�� பாட�கைள �ள��� ெகா�ள ��யா�.
அ�பாட�க� அவ�ைடய ���� ெகா��� ஆ�ற��� ெவ� �ர������ற�. அவ�
ப��ப�யாக ஒ�ெவா� வ��பாக ப��க ேவ��ய பாட�கைள ப��� உண��� ஆறா�
வ��ைப அைட��ேபா� அ�பாட�க� அவ��� எ�ைமயாக இ����றன.
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வா��ைக��� பல வ���க� இ����றன. வ���கைள எ�லா� கட�த ஆ��ய�க�
இ���றா�க�. ேபராைச- �யநல�தா� ேக� ெக�ட ெசய�கைள� ெச�பவ�களா�, கள�கம�ற
சலனம�ற ��ைமயான ேபராழமான உ�ள�கைள�ைடய த�னலம�றவ�க�� ெசய�கைள�
���� ெகா�ள ��யா�. உண��� ெகா�ள ��யா�. ஆனா� ந�ல ெசய�க�� த�கைள
ஈ�ப���� ெகா�டா� , ந�ல எ�ண�க��� த�க�� இடம��தா�, �ய���� த�க�
தவ�கைள ����� ெகா��� மேனாபாவ�� இ��தா� உய�ய �ைலைய அைடய
����. அ�த �ைலக���� ேம�, இ��லக���� வ�கா��� ெபா��� ��ப�கட��
�ழ�� உலக�ைத� கைர ேச��க, ��� எ��க, ����� ஊ�ட ச����க�� ஞா�க��
இர�சக�க�மா�யவ�கைள , ��த�கைள, இ��லக��� பல சமய�கைள ��ப��பவ�க�
ஆரா���றா�க�. மாணவ�க�ைடேய பல வ���க� இ��பைத� ேபா�
ஆசா�க�ைடேய�� பல வ���க� இ����றன. ����ைடய ��மாசன���
அம��ததா� ஒ�வ� �ற�த ��வா� �ட ��யா�. அைவ ஏ�� இ�� த��ைடய
உ�ள��� உ�ள ேபர�பா� ேபெரா�யா� ��ப�கட�� ���யவைர கைர ேச��க
எ����ற மன� ம��ம�ல, அத���ய ��ப�� �ற�� உ�ளவ�க� ��வா�
வ�கா�� உலக�ைத உ���பா�க�.
ஒ�ெவா� ம�த�� த��ைடய எ�ண�க��� ஏ�ப உய�வானவனாகேவா
தா��தவனாகேவா சா�ேறானாகேவா தர�ெக�டவனாகேவா இ���றா�. அவன� �ைல��
அவன� எ�ண�கேள இ��யள�� �ைறயாம� காரண�களாக உ�ளன. த��ைடய
எ�ண�களா� க�ட�ப���ள எ�ைல� �வ��� உ�ேள ம��� தா� அவனா� உலாவ
����. அ�தா� அவன� உலக�. அ�த உலக�����ய பழ�க�கைள பழ��
ெகா��றா�.அவ� ெகா�ட எ�ண�க� ெசய�வ�வ� ெபற அவன� உலக� அவ���
எ�லா வ�க��� ஒ��ைச� ெச���ற�. ஒ�வைன எவ�� க�டாய�ப��� தா�
�ைல�� ெகா�� ேச��க ��யா�. த� எ�ண�கைள� ப�ப��� �றைக ����
�கர�கைள அைடயலா�.�யவ�ைற� ப�றாம� உ���ட� அவ��� ��ைய உத�,
ந�ைமைய� கைட�����, ���ய எ�ண�கைள ��ெடா��� த� எ�ண உலைக பர��
���ததாக மா�� ��ைமயான இதமான கா��� இைடேய வா�� பற�கலா�..
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ெவ��� ேதா��� உலகமான� உ�ள��� உல�� எ�ண�க�� ெவ��பாேட . உ�
உ�வா�ய ஒ�ேற ெவ��ப��. உ� இ��பைவ ெவ��� இ��பவ���� வ��கா���
ெகா������. பர�� ���த� ���யைத த��� அரவைண��� ெகா���. ெபா��
எ�ப� மன�� ம�ெறா� ப��யா��. எ�ண�க�� ெதாட�� க��ேய ���ைலக��
ெபா��க��. ���ைலக� உ�வாவத�� , ஏ�ப�வத��� ேதைவயான உ�� ச��ைய
வழ��வ� எ�ண�கேள. �ற� ���ைலக���� உட� இ���� ம�த�க�� மேனா
பாவ�க���� , ெசய�க���� , நடவ��ைகக���� த��� இ���� எ�ண�க����
ெந���ய ெதாட����. அவைன எ�லா வைக��� ெச�ைம�ப��தேவ அைவ அ�வா�
அர�ேக���றன . ம�த� ���ைலக����� ��ப�டவ� அ�ல. அ�த ��ட� எ�த�
�ழ�� இ���றாேனா அ� அவ�ைடய வள����� ேந�ைடயாகேவா மைற�கமாகேவா
உத���ற�. ���ைலக�ட� ஒ�� கல�த அவ� அத� ஒ� ப��. இ�ேக ���ைல
எ�ப� ம�த�க�, ெபா��க�, ெசா�க�, ெசய�க�, மேனாபாவ�க� என அைன�ைத��
�����ற�. எ�ண�க�� அ��பைட ��ேய, ெகா�ட எ�ண�க� வ�வ� ெபற ,
வள��� ெபற, ஆக ேவ��ய, ஏ�பட ேவ��ய ���ைலைய உ�வா��வ� தா�.

க���பாட�ற த��ைடய எ�ண�க�� ஆைசக�� ஈேடற த� �ழைல ஒ�வனா�
மா��� ெகா�ள ��யா�. ஆனா�, த� எ�ண�கைள�� ஆைசகைள�� க�����
ைவ�� வ� நட��� ெகா�ள ����. �ற� �� தா� ெகா���ள பா�ைவைய ,
மேனாபாவ�ைத , எ�ண ஓ�ட�ைத மா��� ெகா�டா�, ����� ெகா�டா�, �ற�
அத�ேக�ப ேவெறா� ��ய ப�மாண��� ேதா�றம��பா�க�. �ற� த��ட� ெசய�ப��
�த�ைத ஒ�வனா� ��ணய� ெச�ய ��யா�. ஆனா� தா� �ற�ட� ப�����
�த�ைத ��ணய� ெச�� ெகா�ள ����. த��ைடய ���ைல எ��� �வைர
ஒ�வனா� உைட�� ெவ�ேயற ��யா�. ஆனா� அ�த� ���ைல�� ஏ�ப அவ�
த�ைன� ப�ப���� ெகா�ள ����. அ�ல� அ�த� �ழ�� இ��� ��� �தமாக
த� எ�ண�கைள ��வா��� ெகா�டா� , ேவ� �ைச�� ெச���னா� ��யெதா�
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���ைல அவ��� ஏ�ப��.

�ழ�க� எ�ண�கைள� ெதாட���றன. எ�ண�கைள மா��� ெகா�டா� �ழ�க�
அத� �ைளவாக ��ய �தமாக மா��, ேதா���. ேநராக உ�ள �ைல� க�ணா� த�
�� வ�� ��ப�ைத அேத ேபா� �ர�ப����. வைள�ேதா ெந��ேதா உ�ள
�ைல�க�ணா� ��யைத �ைக�ப����� ேநராக உ�ளைத ேகாணலாக�� கா���.
�ழ�பமான மன� கா�� அைன���� �ழ�ப�ைதேய கா��. மன� ஒ� ஒ�����
��ப��� ெத�வாக சா�த �ைல�� இ��க���.மன�க� ப��� ேபா�� எ��த மா��
ப�யாம� இ��தா� �ரைலக� அ�ற எ�ேபா� �ள��னா� இ��லக� ேபரழ�ைடயதாக�
கா�� த��.
த��ைடய மன� எ��� உலக�ைத ஆ�வத�� , க��� ப���வத�� , அதைன
ப���தமா��வத�� ,அதைன ��ய �ைற�� வ� நட��வத�� எ�லா�த ச����
ம�த�ட� வழ�க�ப���ள�. ஆனா� �ற� மன�கைள ஆ�வத�ேகா ,
க���ப���வத�ேகா, ெச�வா�ைக ெச���வத�ேகா, வ� நட��வத�ேகா அவ���
�����ட அள�� ம��ேம ச�� அவ�ட� தர�ப���ள�. அ��� �ற� அ�ம��தா�
அ�� அத��� பய�பா� இ�ைல. த� வா�ைவ� ���� கவ��தா� இ�த உ�ைமைய
எ�தாக �ள��� ெகா�ளலா�. ப�ேவ� உ��க�� ெபா��க�� ம�த�க�� ஒேர
��ைம�� ப�ேவ� ��கேள. தா�� இ�த� �ரப�ச��� ஓ� இ��யைமயாத உ�ராக
இ��பைத �ள��� ெகா�வா�. உ��க� ஒ�ைற ஒ�� சா��ேத வா���றன. ம�ற
உ��க�� ப�க��� ஒ��ைழ�� இ�லாம� எதைன�� சாராம� எ��� த��� வாழ
��யா�.
ந� ெசய�க� ந� உட� வா�பவைர� ெச�� அைட��றன. அவ�க� அத�� ஏ�றவா� ம�
ெசய� ���றா�க�. நா� ெச�வ� அவ�க��� இைட�றாக� ேதா��னா� அவ�க� அத���
த��தவா� பா�கா�� நடவ��ைககைள , �� எ�ச��ைககைள ஏ�ப���வா�க�. ம�த
உட�பான� ேதைவய�ற க��கைள ெவ�ேய��வ� ேபால �� ம�த ச�க� எ���
உட�பான� அத� ேதைவ��� �ைண ��யாதவ�ைற ெவ�ேய�ற� �����. உ�கள�
தவறான ெசய�க� ஒ�ெவா��� வா�� இ�த ���� எ�ேகா ஒ� ப���� ஒ� பா��ைப ,
ஒ� காய�ைத ஏ�ப�����ளன அ�த பா��ைப ���வத�� , காய�ைத ஆ��வத�� இய�ைக
�ய����ற�. அ�த �ய���� �� �ைளவாக வ��� ��ப�� உ�கைள� ெதாட���றன..

�ற����னா ��பக� ெச��� தம���னா
��பக� தாேம வ��.—————319
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�ைன �ைத�தவ� �ைன அ��பா�. �ைன �ைத�தவ� �ைன அ��பா� எ�ப�
எ�ேலா�� அ��த ஒ�ேற. அ�த இய�ைக ��யான -காரண�க�� அத�� ஏ�ற �ைள�க��
எ�ப� த� ம�த�ட� ெசய� ப�வைத� ேபாலேவ �� ம�த ச�க��ட��, இ�த ��
�ரப�ச��ட�� ெசய�ப���ற�. [இ�த �� �ரப�ச�� ஒ�� �� (����ேயா,
���பாமேலா ) ெச�த �ைன�� பயைன அ�ப����ற�.]
எ�த� ெசய�� ெபா��ப��த� படாம� த�� ைவ�க�ப�வ� இ�ைல. ��க� �க
ரக�யமாக� ெச�த ெசய�� ��ைம�� ஒ� ப��யாக வ�� அைட��றன . ந� �ைனயாக
இ��தா� ஆன�த�ைத�� , ��ைனயாக இ��தா� ��க�ைத�� ஏ�ப�����றன.
ஒ�ெவா� எ�ண�� ெசய�� ஒ� ��தக��� ப�� ெச�ய�ப�� ���ப��க�
ப���றன. ����க� ெவ�மான�களாக த�டைனகளாக� �����ற�. இ�த� காரண��னா�
உ�க� ெசய�க��� ��க� ம��� ெசா�த� ெகா�டாட ��யா�. அ� இ�த �� ம�த
இன�����, �� �ரப�ச����� ெசா�தமான�.
உ�கள� ெசயைல� ெதாட��� ஏ�ப�� �ைள�கைள, ச�பவ�கைள, ம�றவ�க��
எ��ெகா��� �த�ைத ��க� ��மா��க ��யா�. க���ப��த ��யா�. ஆனா�
உ�கள� அ�த� ெசய�� ஆர�ப�� ெதாட��� ���� உ�க� ைக�� தா� உ�ள�..
��ய �ைற�� தவ��� �� மன�ேதா� ஒ�� ��ரமாக ெசயைல� ெச�� �����
ஆ�ற�� ச���� உ�க�ட� உ�ள�. த� ைக�� எ��ய ெசயைல ச�வர� ெச�வேத
ஒ�ெவா�வ�ைடய இ��யைமயாத கடைம�� சாதைன�� ஆ��.
�ற�ேத �க�� ச�பவ�களா� ம�றவ�கள� க���கைள�� , ப�க��ைப�� உ�களா�
க���ப��த ��யா� எ�ற உ�ைம�� ம� ப�க� ம�றவ�கள� க���� ப�க����
உ�கைள க���ப��தேவா , காய�ப��தேவா ��யா�. உ�கைள� க��� ேபா���ள
ச���க��, அைத உைட�� எ�ய ��ய ஆ�ற�� உ�க� உ�ேள தா� இ����றன. �ற�
�லமாக உ�க��� ஏ�ப�� காய�க���� வ��த�க���� உ�ைமயான காரண�
உ�க�ைடய மேனாபாவ�� ��க� ெச�த ெசய�க�ேம ஆ��. எ�தவ� இ��க அ�ைப
ேநாக ���மா? அவ�க� அ�� ேபா�றவ�க�.எ�தவ�க� ��க� தா�. காய�ப�பவ�க��
��க� தா�.
�� எ�ப� �ைன�� பய�. வா��� க�கைள இ��ேபா ���ேபா ஒ�ெவா�வ��
த� �ைன� பய��ேக�ப ெப��� ெகா��றா�. ெந� தவறாதவ� �� �த��ர�ேதா�
வா��றா�. எவரா�� அவைன காய�ப��தேவா அவைன அ��கேவா அவ� மன
��ம�ைய ���ைல�கேவா ��யா�. அவ� ம�றவ�கள� இய�ைப, ���ைலைய அ���
பர�த மன�ேதா� எ�� ெகா��றா�. ம�றவ�க� அவ� �� ��� இைழ�க ��ப��ேபா�
அவ�கள� ச�� ��ய��க� ப��ற� . அவ�க� ேம�ெகா��� �ய�� அவைன� ��டாம�
அவ�கைளேய ���ப� தா���ற�. அவ�� உைற�� , அவ�� இ��� ெவ��ப��
ந�ைமேய அவன� ஆதார ச�� ஆ��. அவன� ஆன�த�ைத அ���� வ�றாத
ஊ�றா��. சலனம�ற சா�த மனேம அத� ேவ�. அத� மலேர ம���� .
ஒ�வ� த�ைன� ���த �றர� ெசய�� ��ைக – பா��ைப கா��ேபா�
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உதாரண����� �ற� ��வ� , அவ�க� �ற� ��வதா� அவன� மேனாபாவ�தா� அவ�
பா����� உ�ளா��றாேனய�� அவ�க� �ற� ��யதா� ம��ேம அவ� பா�����
உ�ளா� ��வ��ைல.. அவன� மன உைள�ச�� ��க�� அவ��ேளேய ேவ����
வள��தன. ெசய�க�� ஆ�றைல�� த�ைமைய�� அவ� இ��� ச�வர �ள���
ெகா�ள��ைல. த�ைன� ப��� �ற� ��� அவ�றான� தன�� ஒ� �ர�தர� கள�க�ைத
ஏ�ப��� ��ேமா, த� �ண இய�ைப அ� மா�� ��ேமா என அ���றா�. ஆனா�
�ற� ேப�யவ�கள� வா��ைத அவ�ைற சா��பத�� ஒ� �� ச��ைய�� ெப����க
��ைல. அைவ உ�ைம�� �ற� ேப�யவ�க� �ண�ைத �ேழ இ��கேவா அவ�க��ேக
ஒ� கள�க�ைத ஏ�ப��தேவாதா� ச�� ெப���ளன.
�ற� ேப�� �றமான� த�ைன பா��� ��டதாக எ�� ம�த� ஆ��ப���றா�,
����றா�. �ற� ��யவ�க��� த��த ப�ல�ைய� த�வத�� ெப��ய�� எ���றா�.
அவ� இ�வா� ெச���ற ெப� �ய��ேய �ற� �ற�ப�ட வா��ைதக���
பலம����ற�. உ�ைமேயா எ��ற ேதா�ற�ைத அ����ற�. அவ� மன ��ம�ைய
இழ�தத��� அவ� மன� ஆ��ப��பத��� காரண� அவ� �� �ற� ��ய �ற�ெசா�
அ�ல, அ�த �ற�ெசா�ைல அவ� எ�� ெகா�ட �த� தா�.
ெந�கைள
கைட���பவ� இ�த� ���� உ�ைமைய ����� உ�ளா�. அவ� �� �ற� ���
ப��ெசா� அவ�� எ�த� கல�க�ைத�� ஏ�ப���வ��ைல. அதைன ஒ� ெபா��டாக
அவ� க�த��ைல. அ� ேபா�ற எ�ண�க� அவ� மன�� எ�வ��ைல. அ� ேபா�ற
எ�ண�க� உலா�� தள�ைத அவ� கட�� ��டா�. த� �� �ற� ��ய ப�ைய
தன�� ஏ�ப�ட கள�கமாக , அவ�றாக, தன� ெபய��� மா� க���க�ப�டதாக அவ�
எ�ண��ைல. அ�யாைம�� உழ�பவ�க�� ெசயலாகேவ அவ� இைத க���றா�.
அ�த� ெசயைல� த��� ��வத�� அ�ம��காததா� அ� ஏ�ப��த���ய
பா����க������ ��ப��றா�. க�கைள �� க�ரவைன �ைச ���ப ��யா�. அைத�
ேபாலேவ �� ப�ைய அவ� க���றா�.
இ�க��ைத வ����தேவ ��த� த�
இ�� நா� வைர த� �ட�க���� ��ய அ��ைர , “எவ� ஒ�வ� மன��� நா�
ஏமா�ற�ப�ேட�, நா� அவமான�ப�ேட� , நா� அ�ப�ேட� எ�ற எ�ண�க�
எ��றேதா அவ� இ��� ெம��ெபா�ைள உணர��ைல ” .

�றர� ெசா�கைள�� ெசய�கைள�� ேபா�றேத �ற�ேத �க�வன யா�ேம
.ச�த��ப�க�� ���ைலக�� , அவ�ைற உ�� ேநா��னா� அைவ ந�ல�� அ�ல
,ெக�ட�� அ�ல. ந��ைடய உ�ள� ெத�வா�� , மேனாபாவ�தா�� அவ�ைற
ந�ைமயானதாகேவா �ைமயானதாகேவா பா���� ெகா��ேறா�. ம�த� த��� , த�னா�
அ��ெப�� சாதைனகைள ெச�ய ����, ஆனா� த��ைடய ���ைல அத�� தைடயாக
இ��பதாக எ���றா�. பண�� பத��� ேநர�� இ��தா� , ���ப வா��� ��க�க�
இ�லாம���தா� , ெப�� சாதைனகைள சா��க ���� எ�� க���றா� . ஆனா� இைவ
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த� மன��� அவ���� உ�ள அளைவ�ட பல மட�� ச�� இ��பதாக� க���றா�.
அவ���� அவ� அ�ப�ய��ைல. அவ��� �� தா� ெகா�ட க����� த�
பல�ன�தா� அ� ப��றா� . ச�யான மேனாபாவ�ைத ைக�ெகா�ளாம� இ��ப�தா�
அவ���� ெப�� தைடயாக இ���ற�. த��ைடய ���ைலைய த��ைடய �தலாக ,
�ல�ெபா�ளாக ஏ�றா�; தைட�க�கைள எ�லா� ப��க�களாக மா��னா� ; த�
இ��யைமயாத ேதைவகேள அவ� ெச�ல ேவ��ய பாைத�� வ�கா��� ;இைட��க�
உத�களாக மா��. அைன��� ��கைள�� �ட ம�தேன அ� ���யமானவ�. அவ�
மன� ெத�வானதாக கல�க��� இய��னா� த� ���ைல ���� எ��த
�����ேபா ச��ேபா இ�� அவ�ைற� கட�� ��ேன�வா�.த��ைடய ���ைல
���� ������� ச���� ேசா��� ெகா�பவ� ஒ� �� ம�த����ய த�ைமைய
அைடய��ைல. ேதைவக� அவைன� ெதாட��� �ர��� ெகா�ேட இ����. அவ� த�
�� �றைமைய ஆ�றைல பய�ப����ேபா� அைவ அவ�ட� அ� ப��� ���.
���ைல எ�ப� பல�ன��� ஒ� க�ைமயான எஜமான�. வ�ைம ���தவ��ேகா
ப�வான ஆ�ற� ���த ேவைல�கார�.

ெவ�� ���ைலகேளா ச�பவ�கேளா ந�ைம ச���யா� க��� ேபாடேவா �ைண�கேவா
இ�ைல. அைவ ���� நா� ெகா�ட எ�ண�கேள ந�ைம அவ�ேறா� �ைண�கேவா
����கேவா ெச���றன .நா� உ�வா��ய ச���களா� ந�ைம� �ைண��� ெகா��
�ைற� கத���� ெச�� ைக�களாக ந�ைம நாேம மா��� ெகா�ளலா� அ�ல�
ச���கைள உைட�ெத��� மா�ைககைள உ�வா�� கா�ைற� ேபா� �த��ர�ைத எ�லா
���ைல� ச�பவ�க��� அ�ப��கலா�. ”எ� ���ைலக� எ�ைன� க���ப����
ச�� ெகா�டைவ எ�� எ��னா� , அ�த எ�ண� எ�ைன� க��� ேபா��. எ�
வா�வா�� எ�ண�தா�� அவ�ைற �� எ�னா� ெவ�வர ���� எ�� �ைன�தா�
அ�த எ�ணேம எ�ைன ��������”.
ஒ�வ� த� எ�ண�கைள�
ப�ேசா���� ெகா�ள ேவ���. அைவ த�ைன அ�ைம வா���� இ��� ெச���றதா
அ�ல� ����றதா ? எ�� உ�� ேநா�� த�ைன அ�ைம� ப���� எ�ண�கைள
��ெடா��� ������ எ�ண�கைள ��ப�ற ேவ���.

�ற ம�த�க� , �ற� க����க�, வ�ைம, ��ப�க� ,ந�ப�க� ��� �ல�வ�,�ற��
ஆதர� ���வ� ேபா�ற இவ�ைற� க�� நா� அ��னா� நா� அ�ைம வா���
அக�ப���ேளா�. ெம��ெபா�� உண��தவ�கள� , �� ேந�ைம வ�வாதவ�கள�
�ைலயான ம����ைய நா� உண��� ெகா�ள ��யா�. ந� எ�ண�க� ப���தமாக
இ��தா� வா�ைவ� க�� எ��தமான அ�ச�� கல�க�� ெகா�ளாம� இ��தா�
அைன�ைத�� ந� உத��� , ��ேன�ற���� வ�தைவயாக� க�� ச�யாக அ��னா� ,
ந� வா��� ���ேகாைள அைட�ேத ��ேவா� . அதைன த���� ச�� எவ�����
�ைடயா�..
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ம�த� தா� கைட������ பழ�க�க��� க���ப�டவ�. ��� எ�வா�
�த��ரமானவ� எ�� �ற ����? வா�ைவேயா வா��� ��, �யாய அற�
ேகா�பா�கைளேயா ம�த� உ�வா�க��ைல. இ�த �� �யாய அற�ேகா�பா�க�
வா��� எ�வா� ெசய�ப���றன எ�� �ள��� ெகா�ள ����. அவ�ைற ��
மன�ேதா� ஏ��� த� வா��� ஒ��கமாக ஆ��� ெகா�ளலா�. ச�க வா�����
பய�ப�� ச�ட ��ட�கைள ம�தனா� உ�வா�க இய��. வா�ைவ க���ப���� ச�ட
��ட�கைள ஒ�ேபா�� அவனா� உ�வா�க ��யா�.வா��� ��பமான ��
�யாய�கைள ப��� ஆரா��� ேத��ெத���� ெகா�ளலா�. அ�த ��பமான �ரப�ச
��ைய எவரா�� உ�வா�க ��யா�. எவரா�� அ��க�� ��யா�. ம�த� அைவகைள
உ�வா�� ெசய�ப��த��ைல. அைவ ெசய�ப�� �த�ைத உண��� பய�ெப��றா� .
பா�கா�� அைட�றா�. அ�த �ரப�ச ��ைய உணராம� இ��ப�தா� வா���
ெப����ப���� ஆ�ேவ�. அவ�ைற உணர ம��ப� அ�யாைமைய��
அ�ைம�தன�ைத�� பைறசா���ற�. யா� �த��ரமானவ�? நா��� ச�ட ��ட�கைள
ஏ�� நட�காத ��டனா அ�ல� அவ�ைற ஏ�� நட��� �யாயமான ��மகனா ?
அேதேபா� யா� �த��ரமானவ�? ,மன� ேபான ேபா��� அைவ ந�ைமயா �ைமயா எ��
ஆராயாம� வாழ ��ப�� ��டாளா அ�ல� ஆரா��� ந�ைமைய� ேத��ெத��� வாழ
��ப�� ���சா�யா ?
இய�ைகயாகேவ, ம�த� பழ�க�க��� ஆ�ப�டவ� . இைத அவ� ஒ�ேபா�� மா�ற
��யா�. ஆனா� அவ� பழ�க�கைள அவனா� மா��� ெகா�ள ����. அவைன�
க��� ப���� இய�ைக ��கைள அவ� மா�� வாழ ��யா�. ஆனா� அ�த ��க���
த�கவா� அவ� த�ைன மா��� ெகா�ளலா�. எ�த ம�த�� ���� ��ஈ��� ��ைய
மா��த�� ��ப�வ��ைல. அ� ெசய�ப�� �த�ைத உண��� அத�� ஏ�றவா�
நட��றா�. ம���வ�� ஏ� அவ� நட�ப� இ�ைல. தைர�� �ேதா த�ைடயான
பாைத�ேலா தா� நட��றா�. உயேர இ��� பா�கா�� சாதன�க� இ�� ���ப��
இ�ைல.
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��ஈ��� ��ைய எ�வா� ம�தனா� �ற�த�ள ��யாேதா அைத� ேபாலேவ த�
பழ�க�க�� வசமானவ� எ�ற ��ைய�� அவனா� �ற�த�ள ��யா�. தா�
பழ�க�க�� வசமானவ� எ�ற ��ைய உண��� த� பழ�க�கைள� ேத��ெத����
கைட����� அ�த ��ைய தன��� சாதகமாகேவா,பாதகமாகேவா மா��� ெகா�ளலா�.
ஐ��ல�க���� �ல�ப�� ஆ�றைல�� அ�த ஆ�ற� உ�வாவத�கான காரண�ைத��
அ��� அைத� பய�ப��த �ைழபவ�க� அ��ய� அ�ஞ�களாக�� க��
���பாள�களாக�� ஆ��றன�.
ஐ��ல�க��� �ல�படாத ஆ�றைல உண��� ெகா�பவ�க� அ��� ெகா�பவ�க�
ெம�ய�� ெப�றவ�களா��றன�. �ய ம�த� �ய பழ�க�க��� அ�ைமயானவ�. ந�ல
ம�தேனா ந�பழ�க�கைள கைட���பவ�. ���� �ைன�� ெகா���க�, பழ�க�க�
ெசய�ப���ற ��ைய அவனா� மா�ற ��யா�, அ� இ�வா� ெசய�பட ேவ��� எ��
க�டைள இட ��யா� , ஆனா� அ�த ���� வ�ைம உண��� ந� ஒ��க�கைள
கைட����� பழ�க�களாக ஆ��� ெகா���ளா�. அ�யெப� ந�ெசய�கைள அவ�
��வத�� ஒ�ெவா� �ைற�� க�டைளையேயா , ஆைணகைளேயா �ற����� ெகா��
அவ�ைற �ரேம��� ெசய�ப���வ��ைல. ந�பழ�க�கைள� ெதாட��� கைட����தா�
அவ��� வசமா� ந�ெசய�க� ��வ� அவ��� எ�தாக அைம�ற�.
�ய பழ�க�கைள�� �ய எ�ண�கைள�� ெகா�டவ� �யவனா�றா�. ந�பழ�க�கைள��
ந� எ�ண�கைள�� ெகா�டவ� ந�லவனா�றா�. �யவ�ைற ��ெடா��� ந�லனவ�ைற
கைட������ ேபா� �யவ� ந�ைமயானவனாக உ�மா��றா�. அவ� ��ைய
மா�ற��ைல. த�ைன மா��� ெகா��றா�. த� எ�ண�க���� த� பழ�க�க��� தா�
வசமானவ� எ�ற உ�ைமைய உண��� அத�ேக�ப த�ைன வ�வைம�� ெகா��றா�.
த� �யநல இ��ைல�� அைழ��� ெச��� ,���� ஆைசகைள, ெசய�கைள� �ற�த��
உய�ய ேகா�பா�க���� தைல வண����றா� .ேமலான ேகா�பா�க���� தைல
வண��யதா� �ழானவ�ைற� �ற�த��� ஆ�ற� அவ�ட� த��� வ��ற�. தா�
பழ�க�க�� வசமானவ� எ�ற �� மா�ற�பட��ைல. த� பழ�க�கைள மா��� ெகா��
அ�த ��ைய தன�� சாதகமாக� பய�ப���� ெகா���ளா�.
பழ�க� எ�ப� ���� ���� ெதாட�வ�. ம�த� ��� எ��ய எ�ண�கைள,
��� ெச�த ெசய�கைள ���� ���� ெதாட��றா�. அைவ த��� ஒ�� கல�� ���
வைர , த��� ஒ� ப��யாக மா�� வைர , �றைம எ�ப� �ைலெப�� ��ட பழ�கமா��.
மன��� ப��ப�யாக ப��தேத ெவ�ேய ப��ப�யாக உ�வா�ற�. ம�தன� இ�ைறய
�ைல எ�ப�, தா� ெகா�ட எ�ண�கைள�� ெசய�கைள�� பல ல�ச� �ைற
ெதாட��தேத ஆ��.அவ� ஏ�கனேவ �� �தலாக உ�வா�க�ப�� �ட�ப�டவ� அ�ல.
ெதாட��� உ�வா�� ெகா�ேட இ��பவ�. அவன� �ண�ைத� ேத��ெத���� ெகா���
வா��� அவ�டேம ெகா��க�ப���ள�. அவ� ேத��ெத���� கைட������
எ�ண�க��, ெசய�க�� அவன� பழ�க�களாக அவனாகேவ மா�����றன.
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இ�வா� ஒ�ெவா� ம�த�� தா� ேம�ெகா�ட எ�ண�க��, ெசய�க�� வ�வமாக�
�க��றா�. த�ைன அ�யாமேல அவ� �ய����� அவ�� இ��� ெவ��ப��
அவன� �ண�க� , இய��க� எ�லா� ெந��காலமாக அவ� ெதாட��� கைட����த
எ�ண�க�� ெசய�க�ேம ஆ��. பழ�க�க�� இய�ைக ��ேய அ�தா�. அ�
ெதாட��� �� ப�ற�ப�வதா� அவன� ெப� �ய�� ஏ���� இய�பாகேவ மா� ெவ��
ப��. இ���� அவேன த��க �ைன�தா�� ����தா�� அைத�� �� ெவ��ப��.
ந�பழ�க�க� , �ய பழ�க�க� இர����ேம இைவ ெபா����. அைவ �யனவாக
இ��தா� ெக�டவனாக,வ�சகனாக கா��ய���றா�. ந�லைவயாக இ��தா� ந�லவனாக
கா��ய���றா�.
எ�லா ம�த�க�� , த�க� பழ�க�க�� க���பா��ேலேய வா��றா�க�. இ���
ெதாட��� அ�வாேற வா�வா�க�. அைவ ந�பழ�கேமா �ய பழ�கேமா (அ� இ�� ெபா��
அ�ல). அவ�க� ���� ���� எ��� எ�ண�க�� ைக�ெகா��� ெசய�க��
அவ�கைள அைழ��� ெச��� வ�கா��களா��. ந�ல�� உைடயவ�க� இைத உண���
ந�பழ�க�கைள� கைட������றன�. அத� �ைளவாக இ�ப�ைத�� ம����ைய��
�த��ர�ைத�� அ�ப����றன�. இைத உணராம� �ய பழ�க�கைள� ெதாட��த வ�ண�
வா�பவ�க� ��ப���� அ�ைம� தன���� உழ���றன�.

பழ�க�க�� இ�த �ய� ந�ைம�� ெபா��ேட . இ� �ய பழ�க�கைள
ேம�ெகா�பவ�கைள அ�ைம� ச����� ����� , ந�பழ�க�கைள ேம�ெகா�பவ�கைள
ந� �ைச��� �ைலெபற� ெச�� ���ற�. ஒ�ெவா� �ைற�� ஆரா��� ஆரா���
ேத��ேத��பத��� ேதைவ��� அவ�க� உண��� ஒ����டப�யா� அவ�கைள��
அ�யாம� உ��ண��� வ�கா��தலா� அ��ெப�� ெசய�கைள எ�த�த�
ெப��ய���� இ�� �� �த��ர��ட� , �� மன��ட�, ம�����ட� அவ�களா�
��ய ���ற�.

வா��� இ�த� த�னாேலேய இய��� த�ைமைய {Automatism ,தா�ய�� த�ைமைய
/ த���ைச ெசய�கைள ( த�ைனய�யாம� ெசய�ப�வ� ேபால� ேதா���) }
ேநா��பவ�க�, ம�த�க��� ���க�ப���ள ��ைய அவ�களா� �ற ��யா�. �டா�
�ய�� ெச�வ� �� ேவைல எ�� க����றன�. ஒ�வ� �ற���ேபாேத
ந�லவனாகேவா �யவனாகேவா �ற���ளா� எ���, க����� �ல�படாத ச��களா�
ஆ����க�ப�� ெபா�ைம எ��� க����றன�.

பல�த ச��க�னா� ஆ����க�ப�� க��தா� ம�த� எ�ப� ஓரள� உ�ைமதா�.
இ��� ெத�வாக� �ற ேவ��மானா� அ�த� பல �த ச��கைள உ�வா��யவ��
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அேத ம�த�தா�. அைவ எ�த இல����� ���� ��வன அ�ல. அவ�ைற அவனா�
வ� நட�த ����. ��ய பாைத�� அைழ��� ெச�ல ����. ஒ� வா��ைத�� �ற
ேவ��மானா� ேத��ெத��� மா�� அைம��� த�ைன தயா�ப���� ெகா�ள ����.
ம�த� அவ��ேக உ�ய �ண நல�கேளா�� ப��கேளா�� �ற���ளா� எ�ப�
உ�ைமதா� எ�றா�� அ�த �ண நல�க�� ப��க�� எ��லட�கா �ற�க�னா�
அவ� ேம�ெகா�ட எ�ண�க�� �ய��க�� �ைளவாக அவ��� இ��ற���
அைம���ள�. அ�த� �ண நல�க� இ�த� �ற��� அவ��� ேந�� அ�பவ�களா�
ேம�� மா�ற�க��� உ�ளா��..
�ய �ண�கைளேயா அ�ல� �ய பழ�க�கைளேயா ���� ஆரா��தா� அைவ இர��ேம
ஒ��தா�. ஒ�வ� அ��யைவகைள ைக�ட ��யாம� அவ��� ���� ���� த���
எ�தைகய �யர�கைள அ�ப��தா�� அவ� மனநல� பா����� உ�ளாகாதவைர அவ�
அவ��� ������� ��பட� ���தா� அவ���� பல வா���க� கா������றன.
�ய �ண���� எ�� மைறயான ந��ண�கைள� ப�ல ேவ���. ��� �ய �ண�க�
அவைன ஆ�ெகா��� இைடயறாத ��ப����� ��க����� காரணமாக இ��தைத�
ேபா� , நாளைட�� ந��ண�க�, ந�பழ�க�க� அவைன ஆ�ெகா�� வ�றாத ம������
ஊ�றாக இ����. அ� ந�பழ�க�கைள அவ� ைக��வத�� அவ���� ேதைவேயா
���பேமா ஏ�படா�..

த��� உ�வா���ெகா�ட பழ�க�கைள ம�தனா� ைக�ட�� ����; �ரைம���
ெகா�ள�� ����; ேவெறா�ைற உ�வா��� ெகா�ள�� ����.அவ��� ேவ��ய�
அத�கான மன உ���� �ய���� ���ப�ேம. பழ�க�க� தன�� இ�ப� த���ற
வைர அவ�ைற ைக�ட ேவ��� எ��ற எ�ண� அவ��� ஏ�படா�. அைவ
எ�ெபா�� ��ப�ைத� தர ெதாட���றேதா அ�ெபா��தா� அ����� ��வத�� ஒ�
வ�ைய� ேத�வா�.
எ�த ம�த�� உத�க� அவைன எ�டா வ�ண� எ���
����ட�பட ��ைல. எ�த ���� �� தா� அ�ைம வய�ப�டாேனா அேத ����
�� த�ைன அவ� ������ ெகா�ளலா�. இைத உண��� ெகா�ள �த�� அவ�
இைத� ெசய�ப��த ேவ���. ���கமாக ��ெவ��� எ�பா�ப�டாவ� த�ைன
தா��ைல�� அைழ��� ெச��� எ�ண�கைள�� பழ�க�கைள�� உத�� த�ள
ேவ���. இய�ற வைர �ய�� ெச�� �ற�த எ�ண�கைள�� ந� பழ�க�கைள��
ைக�ெகா�ள ேவ���. இைத அவ� உடேன சா��க ��யாம� ேபாகலா�. அத�� ஒ�
நாேளா, ஒ� வாரேமா, ஒ� மாதேமா, ஒ� ஆ�ேடா அ�ல� ஐ�� ஆ��க� எ�றா��
அவ� மன� கல�� �ய��ைய� ைக�ட� �டா�. பைழய பழ�க�க� உைடவத���
��� பழ�க�க� ஏ�ப�வத��� கால� ேதைவ�ப��ற�. ஆனா� பழ�க��� �ய� மா�ற
��யாத�. த���க ��யாத�.
இைட�டாத �ய���� மன� தளராத ெபா�ைம�� �ய�� ைக��� எ��
உ���ட���தா� ெவ�� ேத� வ��.
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ஒ� இைட�றான ���ைல , எ��மைறயான ��தைன இைவகேள மன�� ஆழமாக
ேவ����ேபா� , ஒ� இ�ய ���ைல, ேந�மைறயான ��தைனகைள ைக�ெகா�டா�
அைவ இ��� ஆழமாக ேவ��� மன�� ப���. த��ைடய தவ�கைள�� த�
��க����� காரணமான த� �ண�கைள�� த��ட���� ���வத�� ச����ைல எ��
�ைன�தா� , எ�னா� ��யா� எ�� �ைன�தா�, அவனா� ��யா�. எ�னா� ��யா�
எ��ற எ�ணமான� மன��� ஆழ������ கைளய�பட ேவ���. ெச�ல ேவ��ய
பாைத�� ���ேக ���த �க ெப�ய தைட�க� அ�த ெக�ட பழ�க� எ�� �ற� �டா�.
ெக�ட பழ�க�ைத ��ய��க ��யா� எ���ற எ�ண� தா� அ�த� �க ெப�ய
தைட�க� எ�� ��வ� தா� ச�.

த�னா� ஒ� ெக�ட பழ�க������ �ள ��யா� எ�� எ��� வைர அவ� எ�வா�
அ����� �ள ���� . த�னா� அ����� �ள ���� எ�� எ���ேபா� அவைன
த��க� ��ய ச��தா� எ� ?
எ�னா� எ� �ய பழ�க�க����� , �ய
இய��க����� �ள ��யா� எ��ற எ�ண� மன�� ஆ��க� ெச����
ெகா������ வைர அவ� அ��ய பழ�க�க��� அ�ைமயாக இ���றா�.
அ�ெவ�ண�ைத ஆழமாக ���� எ�லா �ைரகைள�� �ல�� ஆரா��தா� அ� அவ�
���� பா� ெகா�ட ந���ைக, ந�ைம�� பா� ெகா�ட அவ ந���ைக எ��
�ள���. த�னா� த� �ய பழ�க�க����� , �ய எ�ண�க����� �ள ��யா�
எ�� �ைன�தா� அவ� �ைம�� தைல வண���றா�. ந�ைமைய �ராக���றா� எ��
அ��த�.

����பா� ந���ைக ெகா�டா� அ�ைமயா� �ைத�ப�வா�. ந�ைம�� ேம�
ந���ைக ெகா�டா� அவ� த�ைன ������ ெகா�ளலா�. ஒ� ����ய உ�ள� –
����ய மேனாபாவ� �ண�கைள, பழ�க�கைள ���� வா��ைகைய மா�� அைம���.
த�ைன ����க� ��ய ஒேர ம�த� அவ� ஒ�வ� ம��ேம. த� ����ைய
ஏ�ப���� ெகா�டவ�� அவ� தா�. அவேன தா� த��ைடய ���ைய�� உ�வா���
ெகா�ள ேவ��� .ம�த� பல �க�களாக இ�� வைர ெதாட��� கா��� ெகா�ேட
இ���றா�, த�ைன ��பத�� எவேர�� வ�வா�களா எ��. ஆனா� எவ�� வராம�
���� த���றா�. ேபரா�ற� �� ��ப� அவ��ேளதா� இ���றா�. அ�த ��ப� தா�
உ�ைம�� ெம�� ெபா��� ெம�ய��� சார�. ந�ைம�� சார�. அ�த ����
ச��யான� எ�ெபா��� ந� பழ�க�க��� , ந� எ�ண�க��� ந� ெசய�க���
அவ��� �ைள�க��� �� ெகா�����ற�.
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ம�த�ைடய தவறான எ�ண�கேள அவைன அ�ைம�ப�����றன. அவ� ெவ�ேய
இ���� எ�த ஓ��� அவைன அ�ைம�ப���� ஆ�ற� ெப����க��ைல. இைத
உண��� அவ� த� தவறான எ�ண�கைள ���� த�ைன ������ ெகா�ளலா�.
�தலாவ�� ���யமான�மாக
எ�னா� ��ேனற ��யா�.

எ� �ய பழ�க�க����� எ�னா� �ள ��யா�.

எ� இய�ைப எ�னா� மா��� ெகா�ள ��யா�.

�ய க���பா�ட� எ�ைன நா� ��வ���� ெகா�ள ��யா�.

எ� பாவ�க����� எ�னா� ��பட ��யா�.

எ�� இ� ேபா�ற அ�ைம வய�ப���� எ�ண�கைள ��ெடா��தாக ேவ��� .
இ�த ”��யா�” எ��ற எ�ண� அவ� மன�� தா� ப����ள�.ேவ� எ��� இ�ைல.

இைவ ேபா�ற ��யா� எ��� எ��மைற எ�ண�க� கைள�� எ�ய�ப��
அவ���ட��� ���� எ��� ேந�மைற எ�ண�க� �ைத�க�ப��, நட�ப�� ����
ேவ����� பா�கா�� அைவ ேவ���� வ�ய மரமா�� வைர வளர ,அ� நம���
ச�யான பாைதைய�� ம����யான வா�ைவ�� க�களாக அ����.
பழ�க�கேள ந�ைம அ�ைம� ப�����றன. பழ�க�கேள ந�ைம ������றன.
எ�ண�க� தா� �த�� �ற���றன.��� ெம�ல அைவ ெசய�களாக மா� �ைல�ெப��
பழ�கமாக உ�ெவ����றன. எ�ண�கைள மா�� அைம�தா� அைத� ெதாட�� ெசய�
த�னாேலேய மா��. �ய எ�ண�க�� உழ�றா� அைவ ேம�� ேம�� ந�ைம
இ�க�ப�� அ�ைம வய�ப����. ந� எ�ண�க� ���� ����னா� அ�ைம
�ல��க� உைட�க�ப�� �த��ரமா� ��வா�� ெகா�ேட இ���� எ�ைல��� ெச�ல
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உட�ைப ப�ேவ� �ைறக�� �ண�ப���வத�� , ஆேரா��ய�ைத ேம�ப���வத��
இ�� எ��� அட�கா உட��ைல ந�வா�� �ைலய�க� ம��� ம���வ�ைறக�
உ�ளன. இ�த உ�ைம ����கா��வ� எ� எ�� ேநா��னா� இ�த உட�பான� பல
வைகயான ேநா�க���� , வ�க���� ��ப�க���� ஆளா��ற�. அேத ேபா��
எ��லட�கா சமய�க�� , ேபாதைனக�� �� ெந�க�� உலகெம��� காண�ப�வத�
காரண�, ம�த மன� ப�� ��ப�கைள , ேசாதைனகைள , கவைலகைள� கட�பத���
�ைண ��� அவைன வ� நட��வத��� ஆ��. ஒ�ெவா� சமய�� ேபாதைன�� ஏேதா
ஒ� வைக�� அவ��� ஆ�த� அ����றன. அவ�ைடய ��ப�ைத ��தாக�
�ைட�� எ�ய ��ய��ைல எ�றா��,ஓரள� �ைற���ற ப�யா� அ�த ம���வ
�ைறக�� ேதைவ உ�� ெச�ய�ப��ற� . இ�வள� ம���வ �ைறக� இ����
ேநா�க�� வ�க�� ந�ைம ��� ��காம� இ��ப� ேபா� , இ�வள� சமய�க��
ேபாதைனக�� இ���� பாவ�� ��க�� ந�ைம ��� ��க��ைல.

பாவ����� ��ப����� காரண� மன ஆழ��� ேவ��� இ��ப� ேபாலேவ
ேநா�க���� வ�க���� ஆன காரண� �ட மன ஆழ���
ேவ��������றன.அவ�ைற ம��� மா��ைரகளா� எ��� �ண�ப��� �ட ��யா�.
ந� உடைல வ���� ேநா�க���� வ�க���� த��த மன� சா��த காரண� எ�ேகா
ஆழ��ேலேய இ����. இ�வா� ��வதா� உட� சா��த �ஷய�க� ேநா�க����
காரணம�ல எ�� �ள��� ெகா�ள� �டா�. அ�த உட� சா��த �ஷய�க� �ைன
�ைள� எ��� ��ட ச���� ெதாட�� ஒ� க��யாக� ெசய�ப���றன. ஒ� ���ய
க��யாக� ெசய�ப���றன. ஒ� உ���� இற�ைப� ெகா�� வ�த �����
அ��த��� க��யா��. அ�த அ��த� எ�ப� மன��� ஒ����ைமைய� கா�����ற�.
ெவ�ேய காண�ப�� ெபா��க�� ���ைலக�� ஒ��� ஒ���� ஒ����ைம��
அ�த� ெபா��கைள, �� �ைலைய ைகயா�� மன�கைள� சா�������றன. உடைல�
தா��� ேநா�க��� ��பமான காரண� ம�த மன�க�� த������� அவ
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ெந�களா�� . ப�ேவ� �தமான வ�ைமயான ஆைசக�னா� ம�த மன� கல�க��� ,
அைல�க��க�ப�ட வ�ண� உ�ள�. அவ�ைடய உட�� ப�ேவ� வைகக��
தா�க�ப���ற�. அவ� மன� ��ம���� உட� நல��� உபாைதக�ட�
காண�ப���ற�.

�ல��க� அட��த கா�க�� த�க� இய�ைக� ���ைல�� மன �ழ�ப� மனச�சல�
ஏ���� மனெமா�� மன�ைச�� வா�வேத அைவக� ேநா�க� ஏ���� காண�ப�வத��
காரணமா��. அைவ த�க�� ���ைல�� ஏ�றவா� வா���றன. ��, �யாய�க�,
��ற�க� , பாவ�க� ேபா�றவ��� அ��த�� இைவக���� ெத�யா�. ம�த மன�கைள
ஆ�ெகா��� மன���த� , மன வ��த�, ��க�,ஏமா�ற� ேபா�ற ஏராளமான மன� சா��த
எ�ண�க� அைவக��� ேநராததா� �ல��க�� உட�க� எ�வைக���
பா��க�படாம� இ����றன. �� �ரப�ச�ைத�� த��� உண��ேபா� ,
ெம��ஞான�ைத எ���ேபா� உ� மன� ேபாரா�ட�க�� இ��� ����� ��ப��
இ��பா�. பாவ�க�� பாவ�கைள� ப��ய உண��� அவைன
அ�கா�.மன���தைல�� , ��க�கைள�� �ைட�� எ�����பா�. இ�வா� அவ�
சலனம�� சா�த �ைல�� ேபரைம��ட� மனெமா�� மன�ைச�� வா��ேபா� அவ�
உட� ெம�ல ஆேரா��ய �ைலைய அைட��.

உட� எ�ப� மன�� உ�வேம. அ�� மன��� மைற������ எ�ண�க�� �வ�கைள�
காண ����. �றமான� அக����� க���ப��. உட�� இ�ன�க��� �����
மன�காரண�கைள எ��கால�க�� ெம�ய�� பைட�த ��ஞா�க� க�ட�வ�.

மன� ��ம�யாக, அைம�யாக, �ைறவாக இ��ப� உட� ஆேரா��ய���� வ�வைக
ெச���. வ�வைக ெச��� எ��தா� ெபா�� ெகா�ள ேவ��� . ம��ர�ைத� ேபா�,
ஆேரா��ய�ைத ஏ�ப���� ெகா������ எ�� ெபா�� ெகா�ள �டா�.ேநா�கைள
அறேவ ேபா����� எ�� ெபா�� ெகா�ள �டா�. ஆனா� மன� அைம�யாக
இைள�பா�த�ட� சலன��� ெந��ைறக�ட� வா��ேபா� அ� உடைல��
உ�ளட��ய ந�வா���கான அ��தளமாக� ெசய�ப��ற�. உட�� ச��க�
�ண��க�படாம� ேசக��க�ப�� ேதைவயான �ைச�� ெச�� ச� ெச�ய�ப���ற�.
இ�மேனாபாவ� ேநா�கைள அறேவ ஒ��� ஆேரா��ய�ைத ��� எ��க��ைல
எ�றா�� அ�ேநா�க� உடைல� ������ைக�� இ�மேனாபாவ�க� ஒ� பா�கா���
கவச�ைத உடலள��� மனதள��� வழ����றன.
உடலள�� ��ப�ப�� ஒ�வ� ��ெந�கைள, �யாயத�ம�கைள ��ப�ற ெதாட��னா�
உடேன அவ� �ணமா���வா� எ�� �றபட��ைல. உ�ைம�� அவ� ��ப�ற�
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ெதாட���ேபா� ஒ� �����ட கால���� அ�த ேநா�� ��ர�, அ�கமா� அவைன�
�������, . உடலான� �� ெந�க�,�யாயத�ம�க� ��ப�றப�வத� �ைளவாக ஒ�
ெந��க� �ைலைய� ச�����. இ���ய வா��ைக �ைற இ�தைன கால� த�����த
ந��� ெபா��கைள ெவ�ேய�ற� �����. � ெந�ைய ���� அவ� ந�ென�ைய�
ேத��ெத����ேபா� , க���பாக அவ� ஒ� ேசாதைனயான கால�ைத� கட�க ேவ��
இ����. �� �ல�காக �ல��� இ�ேசாதைனக� ேநரா�. �� �ல�காக �ல� உடேன
�ண� ெப�வ� . ம�றவ�க� உடன�யாக ஆேரா��ய�ைத� ெபற��ைல எ�றா�� ஒ�
ேசாதைனயான கால�ைத ஏ��� ெகா�� ெபா��� இ��� அைத� கட�� ��டா�
ந�வா���கான பாைதைய , வ�ைய� க�ட�வ�.

மன�� உய� ெந�க� தைழ�� ஓ��னா� உட�பான� த� ேதைவ�� ��ய
���ய��வ�ைத இழ�� இர�டா� �ைல��� த�ள�ப��. அ�கார� ெச���
�ைல����� இற�� அ�கார����� க���ப�� �ைண ���� �தமாக மா��. ஒ�
ேநாேயா , வ�ேயா �� �ண� ெபற��ைல எ�றா�� மனமான� அத� �����
��காம� ேம� எ��ப லா�. அ�த ேநா� அவைன� ெதாட��� தா��ய வ�ண�
இ��தா�� ம����யாக, உ��யாக, பய��ளவனாக வாழலா�. ம����யான பய��ள
வா��ைக ேநா� வா��ப�டவ�களா� வாழ ��யா� எ�ற ம���வ�க� , ந�வா��
���ைச �றனா�க� ��ைற ெபா�யா��� �தமாக எ�� லட�கா ம�க� ெப��
சாதைனகைள� பைட�� அ�ய ெசய�கைள� ���� �றைமகைள�� ஆ�ற�கைள��
ப�ேவ� �ைறக��� ெவ��ப��� உட��� ஏ�ப�ட �ைறைய�� ேநாைய�� ��
வா��� கா����ளனன�. த�ேபா� வா�� சா�றாக பல� உ�ளன�.�ல ேநர�க��
இ�வா� உட�� �ைறேய ஒ� ைவரா��ய�ைத ஏ�ப��� , தைடயாக இ��பத�� ப��
ஊ�கமாக மா�� �ைண ����ற�. பய��ள ம����யான ேநாய�ற வா�ைவ
����பவ� உ�ள�ைத உட��� �� ேபா�ற ேவ���.

உ�ள ெத��ைடயவ�க� , உடலான� எ�வைக�ேல�� பா������ளா� இ��தா��
மனதள�� கவைல� ெகா�ளாம� அ�த வ��� ேநா�� இ�லாத உண�ேவா� வாழ
�ய���றன�. இ�வா� உட�ைப மற�� வா�வ�, மனைத� ெத�வாக உ��யாக ைவ��
இ��பத�� உத�வேதா� , உட��� �ண� ெப�வத�� �ற�த ���ேகாலா��.
�ைறபாட�ற உட� நம�� வா��க��ைல எ�றா�� �ைறபாட�ற மன�ைத உ�வா���
ெகா�ளலா�. அ�த ந� மனேம ந� ேதக�ைத நம�� வழ���.

ேநா��ற மன� ேநா��ற உடைல �ட வ������ய�. ப�தாப��� ��ய�. அ� எ�ப���
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உடைல ேநா�க� ஆ��ர��க வ�வைக ெச�� ���. உ�ள��� ேசா��� ேபானவ�கேள
உட�� ேசா��� ேபானவ�கைள� கா���� இர�க�����யவ�க� . அைன��
ம���வ�க�� எ�லா வைகயான ேசா�ைவ� ப���� அ�வ�. ேசா�� ெகா�டவ�க�
ெச�ய ேவ��ய� த�க� �ைல ��� ேமெல��� , த�க� மனைத வ�ைமயா� மா�� ,
த�னல� �ற��, ம����யான மன�பா�ைக ைக�ெகா�� த�க� ேதக� எ�த� �ைறேயா
ேநாேயா இ�லாம� இ��பைத உண��� ெகா�வ� தா�.

த�ைன� ப�� த��ர�க( �ய ப�சாதாப�) எ�ண�க� , த� உண�, த� உட�� எ��
எ�ேபா�� த�ைன� ���ேத இைட�டா� ����பவ�க� தா�க� ம�த�க� எ��
�ற�பட ேவ��மானா� அவ�ைற ����� ெகா�ள ேவ���. எ�லா�த ச���க��
�ைற�த உணைவ உ��� ம�த�க� �ல�, அ�த உண� த�க��� ஊ�
�ைள������ எ�� அ�ச�ப�வா�க�. அவ�க� �த�� த�க� மனைத வ�ைமயா���
ெகா�ள���. ��� உட� வ�ைமைய� ப�� ����க���. எ�ேலா�ைடய ��க���
பய�பா��� இ�லாத �ல அ�ய உண�� ெபா��கேள த��ைடய உட�நல�ைத�
பா�கா��� எ�� �ைன�பவ� த� உட��� தாேன �� �� ேக� வரவைழ���
ெகா���றா�.

ைசவ உண� உ��� �ல� நா� உ�ைள��ழ�ைக சா��ட அ�ச�ப��ேற� , இ�த�
பழ� என�� அ�ரண�ைத ஏ�ப����; ஆ��� பழ� என�� ��த�ைத ஏ�ப����;
தா�ய�க�, �ைள�ப��க� �ஷ�ைத� ேபா�றைவ.; ப�ைச� கா�க�க� எ�றாேல
என��� ���கா� எ�� இ�வா� அ���� ெகா�ேட ேபா�றவ�க� தா�க� ைசவ உண�
உ��� ெகா�ைகையேய இ��ப����றா�க�. இைவ ேபா�ற ேதைவய�ற பயேமா
எ�ண�கேளா ஏ���� இைற�� உண� உ�பவ�க� பா�ைவ�� ஏளன����
உ�ளா�றா�க�.

ப��ட� இ����ேபா� ,உண� ேதைவ�ப�� ேபா� �� �ைள��� அ����ள
உண�க� அ�த ேநாைய ஏ�ப���� இ�த ேநாைய ஏ�ப���� எ�� எ�� பய�ப�வ�
இய�ைகைய�� அத� வா� வழ��� த�ைமைய�� ���� ெகா�ளாம� இ��பைதேய
கா���ற�. உண�� ெபா��க�� தைலயாய ப� அைத உ��� உ��க�� தள�ைவ
��� ச��ைய��, ஊ�ட�ைத�� வழ�� உட�ைப பா�கா�பேத. உட���� ஊ�
�ைள��பத�ல. இ�த உண� , அ�த ேநாைய ஏ�ப���� அ�த உண� , இ�த ேநாைய
ஏ�ப���� எ�ெற�லா� இய�ைக உவ�� அ��த �ய உண�கைள த���� இ�� �க
��ரமான உண�� க���பா� �ைற�� உட�நல�ைத அைடய ��ப�பவ�க� உ�ள�
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ெத���லாத ஒ� மாைய�� உழ��றா�க�. இவ�கைள� ேபா�ற உண��
க���பா�ைட� ��ப��� ஒ�வ� த��ைடய ��க��ெக�லா� தா� உ���
�ர�ேட காரண� எ�� ���றா�. அள��க�கமாக தா� உ��� �ர� எ�� �ட�
�ற��ைல. ஆ� அ��தா�ேபா� அ�த �ர�ேட த��ைடய (த�ைன� ேபா�ற பல�ைடய
) உட� ��க��ெக�லா� காரண� எ�� ���றா�. இ���� அவ� உ�ெகா�ட
�ர�டான� பல ப��� வைகக� ெகா�� ���ேலேய தயா�ப��த�ப�ட ச�� �ைற�த
�ர� ஆ��. �ஷம�ற உண�� ெபா��க�� �� ப�
ேபா�வத�� �� ம�த�க�
த�க� தவ�கைள, இ�வான எ�ண�கைள , த�க� ம�ட�ற �க��� த�ைமைய, அள���
��ய அ�ப��தைல� ைக�ட���.

ஒ�வ� த��ைடய �� �� �ர��ைனக�� உழ�� ெகா�ேட இ��ப� அவன�
பல�னமான மனைத� கா�����ற�. அ�� உழ�� ெகா�ேட இ��ப� அ� �����
ேப�வத�� வ� வ����. அ�வா� ேப�வ� அவைன அ�யாமேல மன��� ஆழ� ப���
உ�சாக�ைத, ஊ�க�ைத இழ��, ேசா�ைவ�� த��ர�க�ைத�� ெபற� ெச����� .
��ப�ைத�� ேநாைய�� அைசேபா�வைத �ட ம����ைய�� உ�சாக�ைத��
அைசேபா�வ� �லபமான�, அழகான� ம��ம�ல லாபகரமான���ட.

ந�ைம ெவ��பவ�கைள நா� ெவ��காம� அ�ேபா� வா�ேவா�.

ெவ��ைப உ��பவ�க� இைடேய ெவ��ைப உ�ழாம� வா�ேவா�.

��ப� த�பவ�க�� ��ப�ைத ஏ��� ெகா�ளாம� ம����யாக வா�ேவா�.

��ப�ப�பவ�க� இைடேய ���ப�படாம� வா�ேவா�.

ேபராைச ஊ��பவ�களா� பா��� அைடயா வ�ண� ேபராைச இ�� ம����யாக
வா�ேவா� .
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ேபராைச ெகா�டவ�க� இைடேய ேபராைச இ�� வா�ேவா�.

உட� ந�வா����� மன ம������� அறெந�கைள கைட ���தேல �ற�த
அ��தளமா��. அைவ �ண நல�கைள, ந�ப��கைள, ந� பழ�கவழ�க�கைள , ந�
மேனாபாவ�கைள ��ப���ய வ�ண� வா��� அைன�� அ�ச�கைள�� எ�ேபா��
கவ��தவா� அர� ேபா� பா�கா���. கவன���� ெச�யலா� எ�� எ�ண�ப��ற
�க� சாதாரண ெசயைல� �ட உளமார அ�வா�றேலா� ஈ�பா��ட� ெச�வத��
அவைனஅ� இ��� ெச��ற�. எ�த�த அ��பைடேயா அ�பவேமா இ�� உண�க��
�� ெகா�ட க���கைள, அ�ச�கைள ���, உ��� �ைறைமைய �ரைம�� , உ�ள�
வ�ைம ெபறவ, த��ர�க �யப�சாதாப உண�ைவ இழ�க வ� ெச���ற�. த� நா��
��ைய ஈேட�ற எ�ேபா�� ���� ெகா����பைத� த��� இய�ைக அ��த அைன��
உண�க��, உட��� ந�ைம அ��பைவேய, ஊ� �ைள��பன அ�ல எ�� உணர�
ெச���.

இ�வா� நா� உட� நல�ைத ����னா�, உ�ள��� அறெந�கைள தைழ�ேதா�க�
ெச�தா� அைவ ந� உடைல�� உ�ள�ைத�� கா��� அரணாக� �க��. உ�ள���
ெச�ைமயானவ�க� உட��� ெச�ைமயானவ�களாக இ��ப� . �ைலயான அறெந�க���
உ�படாம� நா�� ெபா��� மா�� க����க� அ���ராய�கைள ெகா�� வா�வ�
�ழ�ப��� வா�வதா��.அறெந�க��� உ�ப�� ந�ைம ஒ���ப���� ெகா�வ� ,
இ��யைமயாத ஒ�ெவா����� அதனத� உ�ய இட�ைத வழ�� வா�வ� ெத��த
பா�ைவேயா� வா�வதா��.

. அறெந�கைள உ�ள��� ��ப��� ேபா� ம��ேம அறெந�க�� ெசய�பா�ைட உணர
����. அ�உ�ள�க��� ம��ேம உ��ண���, காரண�கைள ஆழ ஊ����
பா���� த�ைம�� , �ைலைம�� ஏ�றவா� ேவ��ய க�டைளகைள� �ற�����
ஆ�ற��, கா�தமான� இ���� �க�கைள த� வச� இ��ப� ேபா� ைக���.

உட�ைப �ண�ப���வைத �ட அைத �� எ�வ� இ��� �ற�த�. உட��னா� ஆ��
��க�ப�� ெபா�ைமயாக இராம� அ�த உட�ைப க�டைள��� தைலவனாக இ��க
ேவ���. அ�த உட�ைப தவறாக பய�ப���வ�� , அைத� ���� எ�ேபா��
������ ெகா�� இ��ப��, அறெந�கைள�� �� அ�த உட��� ஆைசகைள�
�ைறேவ��வைத�� த���க ேவ���. உட��� �கேபாக�கைள� க���ப��� அளைவ
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�றாம� பா���� ெகா�ள ேவ���. உட��� �டேவ ெதாட�� வ�களா�� ,
�யா�களா�� , �ர��ைனகளா�� பா��பைடயாம� வாழேவ���. இ� உட�ைப �ண�
ப���வைத �ட� �ற�த�. உட�ைப �ண�ப���வத�� �க� பா�கா�பான வ���
இ�ேவ. உ�ள உ��ைய�� ெம�ய��� பா�கா�ைப�� வழ��� ஒ� �ர�தர� ��வா��.
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ஏ�ைம

5. ஏ�ைம

ேபா��த���ய சா�ேறா�க�, ெப�ய ம�த�க� பல�� த�க� ெச�வ�கைள� �ற��
ஏ�ைம �ைலைய ���� நா���ளன�. அ� த�க� ���ேகாைள எ��வத��� �ைண
���� எ�� ப�ென��காலமாகேவ பல�� இ�வா� ெசய�ப���ளன�. இ�வா� இ��க,
ஏ�ைம �ைல ஏ� ஒ� ���ப� தகாத ஒ�றாக ெப���ைமயாக க�த�ப��
ற� ? ெப�� சா�ேறா�களா� ���� ஏ��� ெகா�ள�ப�ட ஏ�ைம �ைல, வர��ரசாதமாக
க�த�ப�ட ஏ�ைம �ைல ஏைனய ம�த �ல���� ஏ� ஒ� ேநாயாக, ஒ� ��பமாக
கா��ய����ற� ?

இத� �ள�க� �க�� ெவ��பைடயான�. �த� உதாரண��� ஏ�ைம �ைல எ�ப�
ெபா�� ெச�வ� இ�ைமைய �����ற�. ஆனா� அ�ேக அ�� ெச�வ� �ைற��
வ���ற�. அவ�கள� ஏ�ைம �ைல�� ���� �வைட� �ட காண ��யா�. அவ�கள�
ெபா�ள�ற �ைல இ�தாக அழகாக� ேதா���. ெச�வ� ெச��ைப�� ம��ைப��
ம�யாைதைய�� �ட உய��ததாக �ற�ததாக� ேதா���. அ�த சா�ேறா�கள� வா��
�ைறைய� க�� �ய�� ஆ�ர� கண�கானவ�க� த�க� வா���� அதைன�
��ப����றன�. ம�ெறா� உதாரண��� நா� கா�� ெப� நகர�க�� ஏ�ைம �ைல
எ�லா�தமான ெவ��க�த�க �யைவகளான நா ��� வா��ைதக�, ��, ேபாைத, அ��த�,
�������ைம அ�ல� ேசா�ேப��தன� , ேந�ைம��ைம, ச�ட����� �ற�பான
��ற�க� ேபா�றைவக�ட� ெதாட�� ெகா�����ற�. எ� உ�ைமயான ெகா�ைம ?
ஏ�ைம �ைலயா அ�ல� பாவ� ��ற�களா ? இத�� எ�த மா��� க���� இ�ைல. பாவ�
��ற�கேள. இ�த ஏ�ைம �ைல����� இ�த� ��ற�கைள �ல�� பா���� ேபா�
அவல�சனமான ஒ�றாக இ��த����� அழகான ஒ�றாக கா��ய����. ெப���ைமயாக
ேதா�றம��ப����� மா� ெப�� ந�ைம�� ஒ���� மா�ற�பட���ய ஒ�றாக
எ��� ேதா���.
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�ன ஞா� க���ய�, த��ைடய ெச�வ� �ற��க� �ைற�த �ட�க�ட� ;- உ�பத��
ேசாைற�� �ைர�� ம��ேம, உைறவத��� �ைர �� ம��ேம ெகா�� இ��� த�
�ைல ���� த��ர�கேமா �����ேபா இ�� இ��த ெஹ� – �� எ�ற
�டைன�தா� �� மா��யாக கா�� ����னா�. ெப��பாலானவ�க��� �யர�ைத��
ேசாக�ைத�� ஏ�ப���� ஏ�ைம �ைல ெஹ� -���� எ�த�த அ�ச�ைதேயா
கல�க�ைதேயா ஏ�ப��த��ைல .உய�ய �ண� ெகா�ட ஒ�வைன ஏ�ைம �ைலயா�
��ைம� ப��த ��யா�. அவ� ேம�� உய�வத�ேக அ� �ைண ����. ெஜா����
த�க ைவர நைககைள க��ல வ�ண ���ற��� ைவ�தா� அைவ ேம�� ெஜா��ப�
ேபால உய�ய �ண� ெகா�ட ெஹ� -���� அ� ேம�� �ற��� ேச��த�.

ச�க �����தவா�க� ஏ�ைம (வ�ைம) �ைல தா� பாவ�ெசய�க��� காரண� எ��
க���றா�க�. அேத �����தவா�க� ெச�வ�த�க�� �ய ஒ��க�����, அவ�க��
ெச�வேம காரண� எ��றா�க�. எ�ேக த��த காரண� இ����றேதா அ�ேக அத�� ஏ�ற
�ைள� ஏ�ப��. �����தவா�க�� ��� உ�ைம எ�றா� ெச�வ�ெச���� காரணமாக
�ய ஒ��க� ஏ�ப��. வ�ைம�� காரணமான பாவ�ெசய�க�னா� இ��ைல ஏ�ப��.எ�லா
ெச�வ�த�க�� ஒ��க� ெக�டவ�களா���வா�க�. எ�லா ஏைழக�� இ� �ைல��
ஆளாக ேவ���.

��� இைழ��� த�ைம ெகா�டவ� எ�த� ���ைல��� ��� ைழ�பா� ;- அவ�
ஏைழயாக இ��தா�� , பண�காரனாக இ��தா��, இர����� இைட�ப�� இ��தா��.
ந�ெசய�க� ��பவ� எ�த� �� �ைல��� ந�ெசய�கைளேய ��வா�. ���ைல த�
உ�ச�ைலைய எ���ேபா� அ� அ�த இதய��� அ�த நா� வைர ச�த�ப�ைத எ��பார��
த�� இ��த �ைமைய தா� ெவ�� ெகா�� வர ���ேம அ�� அ�த உ�சக�ட
���ைலயா�� �ைமைய (��ெர��) உ�வா�� ெசய�ப��த ��யா�.

த��ைடய ெபா�ளாதார �ைல ���� ���� அைடயாம� இ��ப��, ஏ�ைம �ைல��
ஒ�ற�ல. தைலயாய கடைமகேளா ெபா���கேளா ஏ���� உய��த வ�மான�ைத
உைடயவ�க� �ட த�கைள எைழகளாக க��� ெகா���றன�. த�க� ��ப�����
தா�க� ஏைழகளாக இ��ப�தா� காரண� எ�� க����றன�. ஆனா� அவ�க��
��ப���� உ�ைமயான காரண� அவ�கள� மன உண��க� தா�. ஏ�ைம �ைல
ஒ�வைன ��க���� உ�ளா�கா�. ஆனா� பண��� �� ஒ�வ� ெகா�ட தாக�
��க�ைத ஏ�ப����.ஏ�ைம எ�ப� ெப��பா�� மன�ேல தா� இ����ற�. ைக��
உ�ள பண��னா� அ�ல. ேபராைச எ�ப� மன��� ஏ�ைமைய� பைற சா����ற�.
பண��� �� ெகா�ட தாக� த�யாத வைர அவ� த�ைன ஏைழயாகேவ
க���ெகா�வா�. க��யான ேகா��வர� ச��� கா��லாத ஏைழைய� ேபா�ேற த�ைன
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உண�வா�.
ம�ெறா� �ற��� வ�ைம�� வா�� ஏைழக� த�க� �ைல ���� வ��த�படாம�
����யாக வா���றன�. ��தம�ற ���ைல��, ���ேக���� இைட�� , ஒ����ைம��
இைட��, ேசா�ேப�� தன�ேதா�, �யவ� க�� த� �க�ைத� ேத�வ�� , �ய
எ�ண�க�� உழ�வ��, நா ��� வா��ைதகைள எ�ேபா�� பய�ப���ய வ�ண�
இ��ப��, �காதாரம�ற �����ற��� வா��� வ��த�படாம� ����யாக வா��ேற�
எ�� ��வ�� ெப�� வ��த�ைத�� ��க�ைத�� ஏ�ப����ற�. மன�
உய�வானைவகைள� ���த அ���ைமயா� தா�வானைவகைள ைக�ப��� ெகா���ள�.
அத�கான ���� மன���� தா� இ����ற�.

ஒ�ெவா� த� ம�த�� த��� உ�� ேநா�� ெவ���� �ைலைய க���பைத
����பைத ����, அ�த� ���ைல உ�வாவத��� காரணமாக இ��த த��� உைற��
எ�ண�கைள �ற�தைவயாக மா��� ெகா�ள���. ஒ�வ� உள� ��ைமேயா�
���ேபா� இ��தா�, அவ� ஒ�ேபா�� அ��த����� ��ேக����� இைடேய��
வா�வத�� ���பமா�டா�. அவ� த� மன�ைத ஒ���ப���ய காரண�தா� அவ�
�� ஒ��காக மா�ற���� உ�ளா� இ����. அவ� த�ைன� ச��ப���� ெகா�ட
காரண�தா� அவ� �� ெத�ப�� ���� �ற�� ச�யா� இ����ற� எ�பைத அவ�
உண��� ெகா�வா�. (��யைன� க�ட�ட� மல�� தாமைரேபால). ஏ� அவைன அ���
உ�ளவ�க�� உண��� ெகா�வா�க�.அவன� ����ய இதய� அவன� வா��ைகைய
���� அைம���ற�.

ஏ�ைம �ைல�� , த�கைள தா�கேள ஏமா��� ெகா�ளாம� ,இ��� ப���� ெகா�ளாம�,
�ய க�ரவ�ேதா� பல� வா���றன�. அவ�க�� பல� ஏைழயாக வாழேவ ������றன�.
அவ�க� ெதா��� �����பாக ேவைல ெச���றன�. ேபா�ெம�ற மன�ேதா�
ம����யாக வா�வைத� த�ர ேவ� எைத�� அவ�க� ����வ� இ�ைல. அ�த
�ைல�� மன �ைறைவ காண ��யாதவ�க� த�க� �ைலைய உய���� ெகா�ள ,
���ேகாைள அைடய த�க� ஏ�ைம �ைலையேய �த� ப��க�லாக� ெகா�� த�க�
�றைமகைள�� , ஆ�ற�கைள�� ��ைமயாக வள���� ெகா�ள ேவ���. த�ைன
ேம�ப���� ெகா�வ�� ஆ�வ��, கடைம�� கவன�� ெகா�� வா��தா� அவ�க�
அைடய எ��ய உய� ெபா���கேளா� ��ய வா�ைவ அைடய ����.

கடைம�� க��� க���மாக� ெசய�ப�வ�, உ�ைம��, ஒ�வைன ஏ�ைம �ைல��
இ��� ��பேதா� ��� ேபா� ��வத�ல. அ�தா� ெச�வ�����, ெச�வா�����,
�ைலயான ம������� ம��ம�ல, ��ற� �ைறகைள� கைள�� அவ� த�ைன
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��ைம�ப���� ெகா�வத��� அைழ��� ெச��� ராஜபாைதயா��. இ�த ஒ�ைற
ஆழமா� உண��� ெகா�டா� வா��� அைன�� உய��தைவக����
�ற�தைவக���� அ�தா� காரண� எ�பைத �ள��� ெகா�ளலா�.
கடைம�� க��� க���மாக� ெசய�ப�வ� எ�ப� ஊ�க�, ஆ�வ�, ெச��� ேவைல��
�தறாத ஒ���த கவன� , ���ேகா�, ���, ந���ைக, மன உ��, த�ன���ைக,
ெப��த�ைம�� அைடயாளமான த�ைன ���� ெகா���� த�ைம என அைன�ைத��
உ�ளட��ய� ஆ��. ஒ� �ைற�� ெவ�� ெப�றவ�ட� அவ� ெவ���� ரக�ய�
எ�னெவ�� ேக�க�ப�ட�. அத�� அவ� அ��த ப��, ���� ��ேப எ�����ப��
த� ெதா��� ம��ேம கவன�ைத� ெச���வ�மா�� எ�� ��னா�. ம�றவ�கள�
கடைம�� தைல�டாம� த��ைடய கடைம�� �� கவன�ைத ெச����றவ�ட�
ெவ��க�� ந�ம����, த�பா� �றைர ஈ���� த�ைம�� ேத� வ��.

இ�ேக ����டலா�, வழ�கமாக ����ட�� ப��ற�. ஏ�ைம�� உழ��
ெப��பாலானவ�க� ெதா��சாைலக��� , ப�டைறக��� ப� ���� ெதா�லா�க�.
அவ�க� த�கைள ஒ� �ற�த ப���� தயா�ப�� �� ெகா�ள ேநரேமா வா��ேபா இ�ைல
எ��. இ� தவறானதா��. .ேநர�� வா���� எ�ேலா���� எ�ேபா�� ெபா�வானதா��.
ேமேல ����ட�ப���ள ஏைழக�, த�க� ெபா�ளாதார �ைல�� மன �ைற�
ெகா�டவ�க�. த�க� கடைமகைள ச�வர� ெச�� ெத�வான �ைல�� ம����யாக
த�க� ��க�� வாழ���.
த�க� ெபா�ளாதார �ைல�� ���� ெகா�ளாதவ�க� ,இ�ெபா�� இ���� �ைலைய
�ட உய��த ெபா���கைள ஏ�� �ைறேவ�ற ���� எ�� �ைன�பவ�க� த�க����
�ைட�த ேநர��� த�கைள� தயா� ப���� ெகா�ள ேவ���. க�ைமயான உட�
உைழ�பா�களான ஏைழகேள ம�றவ�கைள �ட, த�க���� �ைட�க� ெப�ற ேநர�ைத��
ச��ைய�� �ண��கா வ�ண� பய�ப���� ெகா�ள ேவ��ய �ைல�� உ�ளன�.
த��ைடய ஏ�ைம �ைலைய தக��� எ��� ெவ�வர� ����� இைளஞ� த�
ேநர�ைத�� ச��ைய�� ேதைவ��� �ண���� ��, �ைக�ைல, ம��� �ற ேபாைத�
ெபா��க�, பா�ய� ��ற�க�, �� இர� வைர இைசயர��க�, �ள��க�, ��டா�ட�க�
எ�� ���� ேநர�ைத �ண��க� �டா�. தன�� �ைட�க� ெப�ற ேநர�ைத தா�
����� அ��த க�ட��� த�ைன �ைல ����� ெகா�வத�� , த�� ெப�வத���
ேதைவயான �றைமகைள��, ���க�கைள�� க��ைய�� க�க ேவ���.

இ�த �ைறைய� �� ப�� பல� ெபய�� �க�� ெப�� ெப�ய ம�த�களா� உ�ளன�
எ�பைத வரலா�ைற� பா���� ேபா� உண��� ெகா�ளலா�. அ�த� ெப�ய ம�த�க��
�ல�, வ�ைம� ேகா��� ெகா�ய �ைல����� த�க�� உைழ�பா� �க உய�ய
�கர�ைத அைட�தவ�க�. ேதைவ ஏ�ப�� ேநர� தா� வா���கைள ஏ�ப���� ெகா�ள ,
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உ�வா��� ெகா�ள ேவ��ய ேநர� , உ,�வா�� ேநர�� அ� தா� எ��
��பணமா���ற�. ேதைவ ஏ�ப�� ேநர��� வா���க� �ைட�கா� எ�� �ல�
க�பைன�� ��� ெச�� அ���ப� உ�ைமய�ல. ஏ�ைம ெகா�தாக இ����ேபா�
அத� ���� இ��� ��� சா��க� ���பவ�க�� �ய���� பல� பல மட�காக
அ�க����.

ஏ�ைம ��ைக �ைள��க ��ய� அ�ல� �ைள��க ��ய� அ�ல எ�ப� அ��
வா�பவ�க�� �ணநலைன�� மன�ைலைய�� ெபா��தேத.ெச�வ�� ��கானதா ��க�றதா
எ�ப�� அைத� ேபா�றேத. டா��டா� த� ெச�வ� த�ைன ஒ� எ�ைலைய �ற
அ�ம��காததா� ஏ�ைம �ைல�� ஏ��னா�. ��ற�க�� எ��ட� �� �க��தா��
அைவ ��றேம. அ�த� ��றமான� அைத ேம�ெகா�ட த� ம�தைன��
இ��ப����ற�. அ� நைடெப�ற ச�க�ைத�� பா����� உ�ளா����ற�. ஏ�ைம
���� அல� ஆரா��தா� அ� ந�ைம த� ம�த�ட� , அவ� இதய��டேம அைழ���
ெச���. ந� ச�க �� ���தவா�க� ெச�வ�த�கைள� க�டன� ெச�வ� ேபால
��ற�கைள� க�டன� ெச�தா�, �ைறவான ஊ�ய� வழ��வைத ஒ��க �ைன�ப�
ேபால தவறாக வா�� �ைலைய ஒ��க �ைன�தா�, நாக�க� உ�ச�ைத எ��ய இ�த�
கால���� க�����யாக இ����ற இ�வ�ைமைய ஒ��க �ர� ெகா��தவ�க�
ஆவா�க�.

வ�ைம ����மாக ஒ�வத�� �� ம�த இதய� அ�த �க��� பல மா�ற�க���
உ�ளா� இ����. ம�த இதயமான� ேபராைசைய�� த�னல�ைத�� �ைட�� எ���
இ����. ��, ேபாைத, அ��த�, ேசா�ேப��தன�, �ல� இ�ப �க�க�� ��� �ைள�த�
ஆ�யைவ ���� இ��ேத �ர�ட�ப�� இ����. த� ஏ�ைம �ைலேயா, ெச�வ�
ெச��� �ைலேயா இர�ைட�� ���� எவ���� ஆ�வ� இ��கா�. எ�ேலா�� த�க�
ெபா���கைள�� கடைமகைள�� இ�வைர அ�ப���ராத ம����ேயா��
ஈ��பா�ேடா�� ( உ�ள� ��ைம ெகா�டவ�க� இ� ம����ைய ��ேப
உண�����பா�க�.) ��தாக �ைறேவ�� த�க� உைழ��� ஊ�ய��� த� மான�ேதா��
மன ��ம�ேயா�� வா�வா�க�.
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த� மனைத�� த� வா�ைவ�� ஆ�வத�� �� �த��ர�� உ�ைம�� ம�த���
வழ�க�ப�����ற�. அவன� ஆ�ைக���ப�ட அவன� அரசா�க� இ���
�ரப�ச�ேதா�� ெதாட��ைடய�. அ�த அரசா�க�தா� த��� இய�க ��யா�. எ�லா
ம�த�கேளா�� இய�ைகேயா�� த�ேபா� �க�� �க���கேளா�� ஆழமான ெந���ய
ெதாட��ைடய� .எனேவ த� ரா��ய�ைத� �ற�பட ஆள ����னா� வா���
ஞான�ைத�� அவ� ெப����க ேவ���. அ�த ஞானமான� உய��த அ�ைவ,
உ��ண�ைவ, ந�ைமைய�� �ைமைய�� ப���ண�� ஆ�றைல , ந�ைம �ைம ஆ�ய
இர����� அ�பா�ப�டைவகைள, ெசய�க�� �ைள�கைள உண�� த�ைமைய என பல
உய��த ப��கைள வழ����ற�.

த�ேபா� ம�த� கல�கமான எ�ண�க�� ���� �����ளா�. த��ைடய இ�த
இ��கமான எ�ண�கைள அவ� ஆ�வேத அவ� வா��ைன அவ� ெவ��கரமாக
ஆ�வத�� ஒ�பா��. இ�த உலக��� ெவ��ெபா��கைள ஆள����, த�கைள தா�க�
ஆள ��யா� எ�� ஞானம�றவ�க� �ைன��றா�க�. எனேவ, அவ�க� த�க����
�ற���� ம����ைய ெவ�ேய �ற ெபா��க�� ேத��றா�க�. �ற�ெபா��கைள
மா��யைம�தா� எ�லா� ச�யா���� எ�� �ைன��றா�க�. �ற�ெபா��களா� �ைலயான
ம����ையேயா ஞான�ைதேயா வழ�க ��யா�. பாவ ��ைடகைள� �ம�த உட����
ஒ� க���ைன� �� ந�வா�ைவ வழ�க ��யா�. ஞான� உைடயவ�க�
த� மன�
த� க�டைள�� �� ப�வேத உ�ைமயான ெவ�� ,அத� ��ேப ெவ�� ெபா��க��
�� த�க� ஆ�ைக உ��யா�� எ�� உண��தவ�க�.ஆ��க அ��� அைம�யான
வ�ைம�� த�க� உ����� எ�� ம����ைய உண�வா�க�; அவ�க� பாவ�கைள
ைக��வா�க�. உ�ள�ைத� ��ைமயா�� உட�ைன உ��யா�� உட��� ேதைவய�ற
ஆைசகைள ���வா�க�.
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ம�தனா� த� மனைத ஆள ����. அவேன அத� தைலவ�. அவ� அ�ேக ஆ��
ெச���� வைர , அத� தைலவனா�� வைர , அவ�ைடய வா�� ஒ� �ைற���
அைர�ைறயாகேவ காண�ப��. ம�தன� இய��க� எ�லா� அவன� மன��
ஆ�ற�கேள. அ�த மன ஆ�ற�கைள� ெச�ைம�ப���� க�டைள��� அ�யாசனேம
அவன� உ�ள�. காரண�க���� �ைள�க���� உட�� ெபா��பாக ��யா�.. அ�த
உட�ைப ஆ�வ� எ�ப� ப� , ம�ற ��ர உண��க� எ�� மன உண��கைள
ஒ���ப���வதா��.த�க� மன�� தா��த எ�ண�க��� அ�ப�யாம� ந�
எ�ண�க��� ��ப��� , �ைரைம�� அவ�ைற ந��ைச�� ெச���வேத ம�த�க�
அைனவ�� �ைரவாகேவா அ�ல� கால� கட�த ���� த�ப ��யாம� ஏ��� ெகா��
ெசய�ப���ேய �ரேவ��ய இ��யைமயாத மாெப�� ப�யா��. ப�ென��காலமாக
ம�த� ெவ��ெபா��க�� அ�ைமயாக� த�ைன பா���� ெகா��றா� . ஒ�நா�
அவ� வா��� வ��. அவ� அக�க� �ற���ற�. அ�ெபா�� அவ� இ�தைன
கால�� த��ைடய க���படாத, கள�கமான த� உண��க���� ஆைசக���ேம
அ�ைமயாக இ��தைத உண��� ெகா��றா�.அ�த நா�� அவன� ஆ��க ச��யா�
உ�ள��� அ�யாசன��� அம��றா�. ஐ��ல�க�� ஆைசக���� மன�� மாைய���
அ�ைமயாகாம� அைவகைள அட�� ஆ��றா�. அவ� ஆ�� ெச��த ேவ��ய
அவ�ைடய அரசா�க��� இ�தைன கால�� ஒ� ��ைச�காரைன� ேபால ���� ���தா�.
இ�ேபா� உண��� ெகா��றா�. அத� தைலவ� அவ� தா� எ�� , அ�த ரா��ய�ைத�
�ரைம��, ஒ���ப���, ஒ��க ேவ��யைவகைள ஒ���, க�டைள �ற����
அைம�ைய �ைல நா���றா�.

ஒ� தைலவ��� உ�ய கடைமகைள, ெபா���கைள அவ� த� ஆ��க த�னா����
�ைறேவ���ேபா� , பல �க�க��� த�க� மனைத ஆ�ட ��த�க�� ஆ�ம
வ�கா��தைல அவ� ெப��றா�. அ�யாைம, �யர�, மன உ��த� என அைன�ைத��
கட�� ெம�ய�ைவ அைட�றா�.
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த� மன�ைத ெவ��� உ�னத ப�ைய ஏ��� ெகா�டவ�க�, எ�வைகயான ������
அ� ப�ய மா�டா�க�. ந�ைம ஒ���ேக அ� ப�வா�க�. ����� அ� ப�வ� ஒ�
�க� தா�வான பல�ன�. ந�ைம��� தைல வண��வ� �க� ெப�� வ�ைமயா��.
�யர������, ��ப������, அ�யாைம�����, பாவ�க�����, ��ற�க�����
�ள ��யாம� அவ���� தைல வண��வ� , ” நா� ைக���ேற�. நா� ேதா��
அைட�� ��ேட�. வா��ைக ��கான�. நா� அத�� அ� ப��ேற� ” எ�� ெசா�வத��
ஒ�பா��. இ�வா� ஒ���பவ�க� சமய�க�� சாரா�ச�ைத� ���� ெகா�ளாதவ�க�.
ந�ைம�� �� அவ�க��� இ���� ந���ைக இ�ைமைய ேந�ைடயாக�
கா����றா�க�. �ைமைய இ��ரப�ச��ேலேய �க� ெப�� ச�� �ைற�ததாக�
க���றா�க�.அ�வா� அ� ப�வ� அவ�கள� த�னல ��ககர வா�ைவ� கா����ற�.
மன� சலன�க��� எ�ராக த�கள� ����ைமைய� கா����ற�. ந�ைம �ைற�த
மன�� ம����ைய�� அைம�ைய�� அவ�க� உண�� த�ைமய�� �ள���றா�க�.

ம�த� ேதா���� ��க�� அவைன ெதாட�வத��காக
உ�வா�க�ப�டவ� அ�ல. இ��யாக அைவகைள ெவ�� ம����யைடவத�காக�
பைட�க�ப�டவ�. இ�த �ரப�ச��� எ�லா ஆ��க ��க�� ந�ைமைய, ந�லைவகைள,
ந�லவ�கைள� பா�கா��� அர�களா��. ����� எ�த ���� �ைடயா�. அத� ��
இய�ேப ��ப�ைத�� ��க�ைத�� வழ��வ�தா�.

�ய� �ண�க�� �ைளைவ உண��� அவ�ைற �ல�� ந��ண�கைள வள����
ெகா�வத��� த�ேபாைதய க�� �ைற�� �க ெம��ய ���ய பாட�க� ஏ��
இ�ைல. ந� சமய� தைலவ�க� �ட இைவக� ���த ஞான�� அ��� அ�பவ��
இ�லாம� ேபா���� த�ைம��� இ���றா�க�. �� ெந�கைள� ப��ய ெத��
ெப��பா�ைமயான ம�த �ல���� , த�கைள அ�யாம� �ழ�� ��� , ��� ேமா�,
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மனகாய�களா�� ேபாரா�ட�களா�ேம �ைட���ற�. ஒ� கால� வ��. அ�ேபா�
ந�ப��கைள ந��ண�கைள வள���� ெகா�வ� க���� ப��யாக மா��. அ�த
நா�� கள�கம�ற மன�� உ�ள���ைம�ட� ��ெந�கைள ெந��� ப��தவ�கேள
ேபாதைன ெச�வா�க�. அவ�க� ந��ண�க� வள�வத�� �ற�த வ��ைறகைள�
வழ��வா�க�. எ��கால சமய�க�� கடைம�� அ�வாக�தா� இ����.
��ைக, �ைமைய ம�தனா� ெவ�ல ����. பாவ�கைள �ல�க ����. ந�ைமைய
�ர�தரமாக ெந��� �ைல����� ெகா�� ஆன�த�ைத�� ��ம�ைய�� அ�ப��க
����. சமய�கைள�� மத�கைள�� ேதா����தவ�க�� ���ய ேபாதைன இ�தா�.
ெம�ஞான��லாதவ�க� இ�ேபாதைனகைள� ���� ேவ�ப���னா�� ெம��ஞான�
ெப�றவ�க�� ேபாதைன, வ�� கால�க�� ெம��ஞான� ெபற�ேபா��றவ�க��
ேபாதைன அ�வாக�தா� இ����. உ�ைம எ��� �ர�தரமான�.

இ�த� �யைத ெவ�வ� எ�ப� �ற�ேத உ�ள �யைத� ���� அ�ல . �ய ம�த�கைளேயா ,
�ய ஆ�கைளேயா, �ய ெபா��கைளேயா ����� அ�ல. உ�ள��� உ�ள �ய
எ�ண�க�, �ய ஆைசக�, �ய ெசய�க� ேபா�ற �யைத� ���ேத ஆ��. எ�லா
ம�த�க�� த�க� இதய�க� ���� �யைவகைள அ��� ��டா� எவரா�� எ�ேக��
” அ�ேக ���” எ�� ���� கா�ட ��யா�. எ�லா ம�த�க�� உ�ள�தா�
ந�லவ�களா� இ���� அ�த� ெப�நா�� �ைம�� �வ�� ������� அ��� ேபா�
இ����. பாவ�கைள�� ��க�கைள�� எவ�� எ�ன ெவ�� அ�யா���பா�க�.
�ரப�ச� ���� ேபரான�தேம எ��� �ைற������.
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1

freetamilebooks எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல க��க�
த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets ேபா�றைவ இவ���
ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன. அைவ PDF,
EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக �ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத
ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள� ப��ய
�வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�,
உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
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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
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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��.
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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�
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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�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன ெச�வ�?
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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/

48

49

2

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

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