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ேநஷன ஆ' பிர(, ேதனாேபைட, ெசைன-18.

-------------

ைர

மனைத ப றி விள+,வத , நா கைட பிதி-+கிற வழிைய ப றி ஒ-

வா'ைத ெசால ேவ0. மன மிக 12மமான3. அைத அறி43 ெகாவ3

அ5வள எளிதல. அதனா அைத+ ,றி3 மனவிய எகிற திய சா(திர

78கிற க-3+கைள எ3 விள+,வதிேல நா ஒ- உதிைய பிப றி
இ-+கிேற.

அைமதியாக இ-+, கிண றிேல அல3 ,ளதிேல ஒ- சி8 கைல ேபாடா
அ4த+ க வி;4த இடைத< 2 றி வடமாக அைல உ0டாகிறதலவா?

எேலா- இைத+ கவனிதி-+கலா. இ4த அைல வட ெகா=ச

ெகா=சமாக ெபாிதாகி+ ெகா0ேட ேபா,.

இ4த வடைத ேபாலேவ மனைத ப றிய அறி சிறி3 சிறிதாக விாி>
ைறயிேல நா எ;த யறி-+கிேற. 7றியவ ைறேய சில சமய?களி

தி- பி நிைன+,+ ெகா0 வ- வைகயிேல அவ ைற ந, பதிய ைவ+க
ஆைச ப-+கிேற.

 நா எ;தி>ள மனவிய @களிெலலா இ4த உதிைய+ காணலா.
அ3 ஓரளவி , என3 ேநா+கதி , ெவ றி யளிதி-+கிறெத8 க0ேட.
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ஆகேவ அைத இ4@BC பிப றியி-+கிேற. இைத ம 7றி+ெகா0,
ேமC தைட ெசDயாம, உ?கைள @ைல ப+,மா8 வி விகிேற.
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அமன (கைரக)
கைரக)
1. மன ேகாளா

சில நாகH+,  பதிாிைகயிேல ஒ- தி+கிபயான ெசDதி

ெவளியாயி 8, உலகதிேல பயிதிய அதிகமாகி+ ெகா0 வ-கிறதா. சாதாரண

மனித ஒ-வ இ ப+ 7றியி-4தா அைத ப றி நா அதிக கவைல பட
ேவ0யதிைல. நா அவைனேய ஒ- பயிதிய எ8 7றிவி< 2மா

இ-43 விடலா. ஆனா இ4த< ெசDதிைய+ 7றியவ அ ப பட சாதாரண
ஆ அல. உைமயி அைத தனி மனித யா- 7றவிைல. மனித

உளதி ஆேரா+கியைத ப றி ஆராD<சி ெசDவத காக பிரா( நாேல
ஏ பள சிற4த கழக அ ப பட க-ைத அ0ைமயிேல தன3
அறி+ைகயிேல 7றியி-+கிற3. அைததா பதிாிைக+கார'க

ெவளியி-+கிறா'க.

அ4த+ கழகதி அறி+ைக 78வதாவ3: “அெமாி+க'களிேல இ-@8 ேப-+,
ஒ-வ-, பிெர=2+கார'களிேல I8 ேப-+, ஒ-வ-, எகி திய'களிேல
ஆயிரதி , ஒ-வ- மன+ேகாளா8 உைடயவ'களாக இ-+கிறா'க”
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இ5வா8 மன+ேகாளா8 உ0டாவத கான காரண?களிேல படண வாG+ைகயி
இைர<சைல> பரபர ைப> +கியமாக< ேச'+க ேவ0 எ8 அ4த
அறி+ைக க-3கிற3.

நல ேவைள. கிராம?கேள நிைற4த நம3 நாேல மன+ேகாளா8 உைடயவ'க

இதைன ேப' இ-+க மாடா'க எ8 நா தி- தியைடயலா. ஆனா

அ ப தி- தியைட43 இைத ப றி< சி4தி+காம இ- ப3 சாியல ெவ8
என+, ேதா8கிற3.

மன+ேகாளா8 எறா ; பயிதிய எ8 நா க-த+7டா3. சாதாரணமாக
மனிதJைடய மன இ-+கேவ0ய நிைலயிB-43 மாறி பிறGவாக

இ- பைதெயலா இதி ேச'3+ ெகாளலா. ச 8+ ேகாணலாக ேவைல

ெசD> மனநிைலயிB-43  றிC பிறGவைட43 ; பயிதியமாக இ-+,
நிைலவைரயி எலா நிைலகH மன+ேகாளா8 எபதி அட?,.

நம3 நாC இ8 படண?கH, படண?களி ம+க ெதாைக>

ெப-கி+ ெகா0தானி-+கிறன. இர0டாவ3 உலக >ததி , பிற,

பா'தா ந நா படண?கெளலா மிக ெபாியைவயாகி விடன;

படண?களிேல ,யி-+க K கிைட ப3 அாிதாகிவிட3. ேமC 2த4திர

இ4தியாவி ைகெதாழிக ெப-க ெப-க படண?கH ெப-க

ெதாட?,கிறன. இ8 நா படண வாG+ைகயி அL7ல?கேளா

அதனா ஏ ப தீைமகைள> அLபவி3 வ-கிேறா. நம3 வாG+ைகயிC

அைமதி ,ைற43 வ-கிற3. பரபர , இைர<சC, அ'தம ற ேவக எலா

நா , ெபா3வான அச?களாக மாறி வ-கிறன. அதனா எ?, இ8

மன+ேகாளா8க அதிகாி3 வ- நிைலைம ஏ ப-+கிற3.

மனதி ,, Mைள+,, நரகH+, தீ?, விைளவி+, அதி'<சிைய

தர+7ய எதைனேயா காாிய?க இ+கால நாகாிக வாG+ைகயி நிகGகிறன.

வாG+ைகயி அைமதி ,ைற43 வ-கிற3. உட உைழ ைப+ ,ைற பத கான

ய4திர?கH, ரைத ெவல+7ய ேபா+,வர3< சாதன?கH மனிதJ+,
அதிக ஓDைவ+ ெகா3 அைமதிைய ெப-+, எ8 எதி'பா'+கலா.

ஆனா நைடைறயிேல அ பெயா8 நிகழவிைல. நKன ய4திர?கைள>
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சாதன?கைள> அதிகமாக பயப3பவ'கேள மி,4த பரபர ைடயவ'களா> அைமதி ,ைற4தவ'களா> இ-+கிறா'க.

பரபர  மி,4த நKன வாG+ைகேயா , தBய பழ+க?கH மன அதி'<சிைய
விைளவி+கிற3. கா பி தBய பான?கH நாகH+,+ கிள'<சிைய+

ெகா+கிறன; ஆனா ம3பான ெசDகிற தீைமேய மி,தி. தீராத கவைல,
ேசா', மன ேபாராட தBயைவகH மன+ேகாளா8கH+,+
காரணமாகிறன.

மன மிக Lபமான3. அதிேல எ ப எ பேயா காாிய?க நிகGகிறன;
சி+ககH, ,றகH ஏ பகிறன. அைத ஆG43 கவனி+க+ கவனி+க

அதிசயமான பல உ0ைமக ெவளியாகிறன.

இர0டா உலக >த சமயதிேல ஏ பட ஒ- சபவ என+, இ4த சமயதிேல
நிைனவி , வ-கிற3. நா அ ெபா;3 ேகாய-+, அ-கிCள

இராமகி-Nண வியாலய எற சிற4த ,-,லதிேல ேசைவ ெசD3

ெகா0-4ேத. ஒ- நா மாைல M8 மணியி-+,. ஓ' இைளஞ' இ பிேல

ஒ- ெகளPனேதா ம ேவகமாக ஓவ43 வியாலய+ ேகாயிC+,ேள

,43 ெகா0டா'. அவைர ெவளிேய வர< ெசDவ3 ெப-பாடாக ேபாD விட3.

“ஹில' எல+ரானி+ அைலகைள பிரேயாக ெசD3 விடா. உலகேம அழிய

ேபாகிற3. அைத த+க ேவ0மானா இராமகி-Nணராதா >” எ8

அவ' பய4த ,ரB கத ெதாட?கிவிடா'.

அ4த இைளஞைர என+, ேப ெதாி>. நா பணியிேல நல

ஆ'வைடயவ' அவ'. வய3 2மா' இ-பைத?3 இ-+,. எ பேயா அவ'

உள திRெர8 ேபதB3 விட3. ெசா+காைய> இ  ேவைய>

கைள4ெதறி43 வி+ ைகயிB-4த கத' ைபைய+ கிழி3+ ெகௗPனமாக+
க+ெகா0 கா காடாக< 2மா' ஐ43 ஆ8ைம ஓவ4தி-+கிறா'.

அ-வமாக விள?, இராமகி-Nணாிடதிேல ம எ பேயா நபி+ைக
அ4த ேபதBத நிைலயிC இ-4தி-+கிற3. >தைத ப றிய ெசDதிகH

ெஜ'மானிய' தி3 திதாக பயபதிய அழி பைடகH, அவ'க

ெதாட+கதி அைட43வ4த ெவ றிகH ேச'43 பதிாிைககளி வாயிலாக அவ'
உளதிேல ,43 அைத நிைல தமாற< ெசD3 விடன.
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ெபலா பயிதியைத ப றி பல ேவ8 க-3+க உலகதிேல நிலவி

வ4தன. பயிதியதி ,< சிகி<ைசகH பலவைகயாக இ-4தன. பல சமய?களிேல
மன+ேகாளா8ைடயவ'க ெகாைமயாக நடத படா'க. அத,
வில?கிட, தனியைறயிேல அைட3 ைவத ேபாற பல ைறக
ைகயாள படன.

ஆனா பயிதியைத+ ,ண ப3வ3 ப றிய சிகி<ைச ைறக இ8

மாறிவ-கிறன. அத , +கிய காரண மனைத ப றிய பல உ0ைமக இ8
திதாக ெதாி4தி- பேத யா,. மனதி Lபமான தைமைய அறிய அறிய<

சிகி<ைச ைறகH மாறிவ-கிறன.

மன எ5வள Lபமான3 எபத ,, அதிேல ேகாளா8க எ ப ெயலா

வி4ைதயான ைறயி உ0டாகிறன எபத , இJேமா' உதாரண
த-கிேற.

கா வா3 எ8 ேகவி ப-+கிறீ'களா? அைத தாரா எ8 க-ட
தாரா எ8 சில பிரேதச?களிேல 78வா'க. சாதாரண வா3+, பற+,

ச+கி மிக மிக+ ,ைற. ஆனா கா வா3 ெவ,ேவகமாக பற+க+ 7ய3.

அைவ 7ட? 7டமாக வா;. ெபாிய ெபாிய நீ'நிைலகைள ேத வானதி

எ;43 பற43 ெசC.

இ4த+ கா வா3+கைள ேவைடயாவதிேல ஒ-வJ+, அலாதியாக ஓ'

ஆ'வமி-4த3. அவJைடய ஆ'வைத ஒ- ெவறி எ8 7ட< ெசாBவிடலா.

3 பா+கியாேல 2 ஒ- கா வாைத விGதிவிடா அவ அைத ஒ- ெபாிய
சாதைன எ8 ெப-ைம பவா. அ4த பறைவகைள 2 KGத KGத

அவJைடய களி  எைல கட43வி. கா வாைத< 2வதிேல உன+ேக

இதைன பயிதிய? எ8 ேகடா, அத மா' ப,தி உ0Vவத , மிக

நறாக இ-+கிற3; என+, அதிேல நிரப பிாிய எ8 உடேன பதி 78வா.
ேம ேபா+காக பா'+கிறேபா3 அவ 78 பதி தி- தியளி+க+ 7யதாக

ேதாறலா. ஆனா அவ கா வா3+கைள< 2வதி கா வர கட4த

ெவறிைய+ கவனித ேபா3 சில-+, அதிேல ச4ேதக0டாயி 8. அவ மன

நிைலைமைய ஆராD43 பா'+க வி-பினா'க. மன ப, பிய ைறயா

அவJைடய மனைத பாிேசாதித ேபா3 ஓ' உ0ைம ெவளியாயி 8. சி8
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,ழ4ைதயாக இ-4த ேபா3 தாயி மா'பகதிேல பால-4தி அவ ெப ற

இபைத அ4த+ கா வாதி மா' ப,தி ஓரள ெகா பதாக இ-4த3.
அவJைடய தாD அைச4தைச43 நட ப3 அவJ+, எ பேயா வாதி

நிைன ைப அவJ+,< சி8வயதிேலேய உ0டா+கியி-+கிற3. அன நைட எ8

கவிக ெப0களி நைடைய அழகாக வ-ணி+கிறா'க. அவJ+, அவJைடய

தாயி நைட வா3 நைடயாக ேதாறியி-+கிற3. ஆகேவ ,ழ4ைத ப-வதிேல

தாயிட பால-4தி ெப ற தி- திைய> இபைத> அைவ கிைட+காதேபா3
அவ றி காக ஏ?கிய அவ உள கா வாைத< 2 திபதிேல

ெப றி-+கிற3. ,ழ4ைத ப-வதிேல தாD பா அ-43வதி தைட ேய பட

காலதிேல உ0டான ஏ+க மனதிேல எ?ேகேயா அதைன ஆ0களாக

மைற43 கிட4தி-+கிற3. அ3 பினா கா வாைத ேவைடயா திJ

ஒ- ெப- வி- பமாக மாறி ெவளி ப-+கிற3.

மன ப,  ஆராD<சியி Mல இ4த உ0ைம ெவளியான பிற, அவJ+,+
கா வா3 ேவைடயிேல யி-4த ெவறி  றிC மைற43 விட3. மன

ப,  ஆராD<சி எ ப நட+கிறெதபைத பிற, பா' ேபா.

மனதிேல எ பெயலா ஏ+க?கH ஏமா ற?கH, 3ப?கH,
ேதாவிகH, அதி'<சிகH, ஆைசகH அ;4தி+கிட+கிறன எ8 பா'தா

ஆ<சாியமாக இ-+,. தி- தி ெபறாம அ;4தி+ கிட+, இ5வைகயான

உண'<சிகளினாேல மனதிேல பலவிதமான சி+ககH, ேகாணகH

உ0டாகிறன. அவ ைற நா உண'43 ெகா0டா வாG+ைகைய<

ெசைம பதி+ ெகாள உதவியாக இ-+,. ந Kேல ,ழ4ைதகைள ந,

வள'+க இயC. ம றவ'கைள< சாியாக ாி43 ெகாள >.

----------

2. மனவசிய

மன எப3 12மமான3. அதிேல பலேவ8 நிைலக இ-+கிறன. பலமாக

ெகா0ட ஒ- மாளிைகைய மனதி , உபமானமாக+ 7ட< ெசாலலா.

ஏெனறா மனதிேல அதைன நிைலக உ0. ஆனா மா Kைட ேபால

தனிதனியான பிாிவிைன மனதிேல கிைடயா3. மன எப3 ஒேறதா. அ3

சாதாரணமாக ெவளி பைடயாக ெதாழி ப நிைலைய ெவளிமன அல3 நன
மன எ8, அைதெயானா ேபாலேவ இ-43 ெதாழி ப ப,திைய

நனவமன அல3 இைடமன எ8, மைற43 நி , ப,திைய அமன
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அல3 மைறமன அல3 நனவிBமன எ8 78கிேறா. ெபா3வாக மன

எ8 78ேபா3 நன மனைதேய ,றி பிகிேறா. இவ ைற ப றி ெயலா

மனெமJ மாய+ ,ர?, எற @B விாிவாக எ;தியி-+கிேற. மனைத

ப றிய ேவ8 பல உ0ைமகைள> அதி விள+கியி-+கிேற. ஆதலா

அவ ைறேய இ?, மீ0 எ;த வி-பவிைல.

ஆனா மனைத ப றி ஓரள தB ெதாி43 ெகா0டாதா, அமனதி

ஏ ப சி+ககைள> தாG+ ேகாட?கைள> ந, அறி43 ெகாள >.
மனதி நனவிB மன எJ ஆG4த ப,தி ெயா8 இ- பதாக ந, எ3+
காயவ' சி+மா0 பிராD (Sigmund Freud) எற அறிஞராவா'. அவ-ைடய

ஆராD<சிகH+, பிற, மனைத ப றிய க-3+களிேலேய ஒ- ரசி

ஏ ப- பதாக+ 7றலா. அவ' எ5வா8 நனவிB மனைத ப றி ஆராD4தா'

எபைத பினா 78கிேற.

பிராD ஆ(திாியா நா பிற4தவ'. மன பிரைம ேபாற உளேநாDகைள

ஆராDவதிேல இவ' த நா தைலநகரான வியனாவி ஈப-4தா'. அவ'

ேஜாச பிராய' (Joseph Breuer) எபவேரா ேச'43 உளேநாDகைள+
,ண ப3 ெதாழிைல நடதிவ4தா'. பிராய' இவ-+,< 2மா' 14

ஆ0கH+, ேப இ4த 3ைறயி Lைழ4தவ'.

ஹி(ாியா எJ உளேநாைய+ ,ண ப3வத , பிராய' மனவசிய
ைறைய+ ைகயா0டா'.

நா ம0டல+ ேகாளா8களாC, (திரமான மன நிைலய றவ'களிடதிC

ஹி(ாியா உ0டாகிற3. நாகளிேலா அல3 உடBேலா எ5வித மா8பா
ஏ பவதிைல; இ-4தாC இ4த ேநாD ம ேதா8கிற3.

மன வசிய எப3 யாராவ3 ஒ-வைர +கைத ேபாற ஒ- நிைலயி

இ-+,ப ெசDவதா,. அ4த +கதி , மனவசிய உற+க எ8 ெபய'.

மனவசியைத+ ைகயாHகிறவ' யாைர உற?,ப ெசDய நிைன+கிறாேரா
அவாிட ெம3வாக ேபசி தம3 க-3 ப நட+க< ெசD3விவா'.

எேலாைர> இ5வா8 மனவசிய உற+கதி ஆGத யா3. அ ப பட

உற+க ெகா0டவ'களிC சில' ஆG4த உற+க ெகாளமாடா'க; மனவசிய
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உற+க நிைலயி அவ' ெசDவெதலா விழித பிற, நிைனவிB-+,. சில'

ஆG4த மனவசிய உற+க ெகா0விவா'க; அவ'க அ4த நிைலயி ெசD>

காாிய?க அவ'கH+, ெதாியா.

சாதாரண உற+கதி , மனவசிய உற+கதி , ஒ- +கிய விதியாச உ0.
மனவசிய உற+கதிB- பவ' ேப2வா', நட பா', எ;3வா'; விழி 

நிைலயிB- பவைர ேபால பல காாிய?கைள< ெசDவா'. சாதாரண
+கதிB- பவ' அ5வா8 ெசDய யா3.

மனவசிய உற+கதிB- பவ' அ5வா8 அவைர உற?க<ெசDதவ'

ெசாBயபெயலா ெசDவா'. அவ-ைடய மன<சாசி+, விேராதமான

காாியைத<ெசானா ம ெசDயமாடா' எ8 சில' 78வா'க.

ஒ-வ மனவசிய உற+க நிைலயிB-+,ேபா3 மனவசிய ெசDபவனி

ஆைண ப நட பேதாடலாம, “விழித பிற, நீ இ5வா8 ெசDயேவ0”
எ8 ெசானா விழித பிற, அ5வா8 ெசDவா ‘'நீ விழித பிற, ப3

நிமிஷதி க ற உன3 ெச- ைப+ கழ றி ெவளிேய எறியேவ0" எ8

ெசாBயி-4தா விழித ப3 நிமிஷதி அவ அ ப< ெசDவானா. நாைய+

க0டா பய பகிற ஒ-வைன மனவசிய உற+கதிB-+,ேபா3, “இனிேம நீ
நாைய+ க0டா பய படமாடாD” எ8 7றினா விழித பிற, அவ
பய படமாடானா.

ஆனா இ4த நிைலைம நிர4தரமாக நீ+கா3. சில நாகH+ேகா அல3

வார?கH+ேகாதா சாதாரணமாக நீ+,. சில சமய?களி வ-ஷ+

கண+காக+7ட இ- ப30.

மனவசிய உற+க நிைலயி அ+க இ- ப3 ஒ-வJ+, நலதல எ8
க-3கிறா'க. இ4த மனவசிய ைறைய+ ைகயா0 பிராய' ஹி(ாியா

ேநாைய ேபா+க யறா'.

இ4ேநாD க0டேபா3 ைககாக வராம ேபாத, ேபச யாம ேபாத,
உண'<சிய 8 ேபாத, க0 ,-டாத, வா4திெயத, M'<ைச ேபா
வி;த, வB 0டாத தலான ெதா4தரக உ0டா,. உடைப பாீைச
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ெசD3 பா'தா அதி ஒ-விதமான தவேறா ,ைறபாேடா இ-+கா3. இ-4தாC

ேநாDம ேதா8கிற3.

ைவதிய'க இ4ேநாைய பலவித ம-43களி Mல ,ண பத யறா'க.
ஹி(ாியா உ0டா,ேபா3 தள'<சிேய படா உ சாக 2828 

ெகா+, ம-43கைள ைவதிய'க ெகா3 பா'தா'க. மன+,றC

கிள'<சி> அதிகமாக இ-4தா அவ ைற அட+க அைமதி ெகா+, ம-4ைத+

ெகாதா'க. இவ 8ெலலா ேநாD ,ண பவதிைல எ8 அLபவதிேல
ெதாி4த3.

ேபD பி3+ ெகா0ட3 எ8 78வ3 ஒ- வைக ஹி(ாியா எ8

இ ெபா;3 க0-+கிறா'க. இ4த விதமான ேநாைய ேபா+,வத ,+

கிராம?களிேல பலவித ைறகைள+ ைகயாHவா'க. ேபேயாவதி

ெக+காரெர8 சில' இ- பா'க. அவ'க ம4திர ச+தியா ேபைய

ஓவதாக+ கிராமம+க 78வா'க. ,றி பிட சில ேகாயிகH+,<

ெசறாC ேபD விலகிவி எ8 ம+க ேநாயாளிகைள அ?, 7<

ெசCவா'க. ேகாயிகளிேல ெப0க ேபயாவைத நா பா'தி-+கிேற.
உளதிேல அ;4தி+கிட+, சி+ககைள ேமேல 7றிய ைறக எ5வா8
ேபா+க உதகிறன எபைத யா- இ3வைர விாிவாக ஆராD43

பா'+கவிைல. ஆனா இைவதா கிராம?களிேல பழ+கதிB-+கிறன.
இ?, ஒ- விஷயைத ம நா ெதாி43 ெகாளேவ0. ஹி(ாியா எற

ேநாD உளதி அ;4தி+ கிட+, நிைறேவறாத இ<ைசகளாC, தகாத

எ0ண?களாC ஏ ப ேகாளாேற ஆ,. ஆனா அ3 ெதாட?,வத ,

உடனயாக உள காரணமாக இ- ப3 ஏதாவ3 ஒ- அதி'<சியாக இ-+கலா.
திRெர8 உ0டான பய, காதB ஏமா ற, நபின' மரண, ெப-நNட
தலானைவ காரணமாகலா.

ஹி(ாியாைவ+ ,ண ப3வத , ேஜாச பிராய' மனவசிய ைறைய+

ைகயா0டா' எ8 ேப 7றிேன. அவ' பிராD+, தமிட வ4த ஒ-

ஹி(ாியா ேநாயாளிைய ப றி< 2ைவயான ஒ- ெசDதி 7றினா'.

அ4த ேநாயாளி ஒ- இள ெப0மணி. அவHைடய ஒ- ைக 2வாதீனமிலாம

ேபாDவிட3; க0 ெதாியவிைல; உணைவ வி;?க யவிைல. இ5வா8
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பல ெதா4தரகளா அவ கNட படா. ஆனா அவ உடபி ஒ- ,ைற>

இ-+கவிைல! அவ மனவசிய நிைலயி இ-+,ேபா3 ஒ- சமய திRெர8,
“எ ப இ4த ேநாD தB ெதாட?கிய3 எ8 7றினா அ3 இ4த ேநாைய+

,ண பத உதவியாக இ-+, எ8 என+, ேதா8கிற3” எ8 7றினா.
பிராய-+, அவ 7றிய3 ஆ<சாியமாக இ-4த3; அதனா அ பேய 78ப

ெசானா'. அவ தன+, ஒ- சமய வ4த ப+கவாத ேநாைய ப றி மனவசிய

நிைலயிB-43 ெகா0ேட 7ற ஆரபிதா. அதி ெதாட?கி பிற, தன3

அ4தர?கமான வாG+ைக வரலா ைற ப றி> ேபசலானா பல விஷய?க

ெதாட'பிலாம ெவளியாயின; அவHைடய ஹி(ாியா ேநாD+,< சப4தமான

ெசDதிகைள+ 78 ேபா3 மி,4த உண'<சிேயா ேபசினா. இவ ைறெயலா
பிராய' அLதாபேதா ெபா8ைமேயா ேக+ ெகா0-4தாரா. இ ப

விஷய?கைளெயலா 7றியதனா அ4த ேநாயாளி+, அத பிற, ேநாD

,ண பட3ேபால இ-4ததா. அதனா அேத மாதிாி பலைற பாீைச ெசD3

பா'தா' பிராய'. மனவசிய நிைலயி அவைள இ-+,ப ெசD3

அவH+கி-+, பயான பலவித+ ேகாளா8கைள ப றி ெவ5ேவ8 விதமாக+
ேகவிக ேகடா'. அவH அ4த மனவசிய நிைலயி த மனதி

ேதாறியவ ைறெயலா 7றி+ ெகா0ேட வ4தா. இ ப+ 7றிவ4ததா

அவHைடய மன+ேகாளா8க ஒ5ெவாறாக மைறய ெதாட?கின. னா

அவH+, எதைனேயா வைகயான சிகி<ைசக நட4தி-+கிறன. ம-43

ெகாத, மிசார அதி'<சி< சிகி<ைச எறி ப பல ைறகைள பல

ைவதிய'க ைகயா0-+கிறா'க. அவ றிெலலா ,ண படாத இ4த ேநாD

இ4த ைறயி ,ணமாகி வ-வைத+ க0 பிராய-+ேக ஆ<சாியமாக இ-4த3.

----------

3. திய ெகாைக  விைத

பிராD இைத ப றி+ ேகவி படதிB-43 அவ-ைடய மன இதி

ஈபட3. இ4த ைறைய+ ைகயா0 பா'+க அவ-+, ஆைச>0டாயி 8.
பிராய- பிராDமாக< ேச'43 ெதாழி ெசD>ேபா3 இ4த மாதிாியான

ேநாயாளிகைள மனவசிய நிைலயிB-+க< ெசD3 அ4த ேநாD ெதாட?,வத ,
த காரணமாக இ-4த சபவைத ஞாபகதி ,+ ெகா0வர யCமா8
ெசDதன'. அ4த< சபவ நிைனவி , வ43விடா அ3ேவ அ4த ேநாD

நீ?,வத ,+ காரணமாக இ- பைத அவ'க க0டா'க.

இ4த சமயதி ஜீ மா' ஷா'+ேகா (charcot) எபவ' பாாிX கGெப ற
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ைவதியராக இ-4தா'. மனவசிய ைறைய+ ெகா0 மனேநாDகைள+

,ண பத த தலாக யற ைவதிய'களி இவ- ஒ-வ'. இவாிடதி

மனவசிய ைறைய ேமC விாிவாக+ க 8+ ெகாHவத காக பிராD 1855-
பாாிஸு+,< ெசறா'.

பாாிXB-43 வியனா+, தி-பிய பிற, பிராD மனவசிய ைறைய+

ைகயா0 அ3 அ5வள தி- தியான பலைனயளி பதிைல எ8 க0டா'.

அ4த+ காலதி மனவசியைத சிகி<ைச ைறயி ைகயா0டவ'க மனவசிய
+கதிB-+கிற ேநாயாளிகைள பா'3< சில கடைளகைளயிவா'க.

ஒ-வJ+,+ ைகவராமB-4தா அவைன மனவசிய +கதி இ-+க< ெசD3

அவJைடய ைகைய நீட அைச+க உதிரவிவா'க. ேநாயாளி அ5வாேற

ெசDவா. மனவசிய உற+க கைல4த பிற, அைத ெதாட'43 ெசDவா.
ஆனா இ4த ச+தி நீதி- பதிைல. ம8ப> பைழய நிைலைம சில

நாகளிேலா சில மாத?களிேலா ஏ பட ெதாட?கிய3; அல3 அேத ேகாளா8

ஏ படாவிடாC திதாக ேவ8 ஏதாவ3 ஒ- ேகாளா8 ேதாற ெதாட?கிய3.

ேமC எேலாைர> மனவசிய +கதி இ-+,ப ெசDய யவிைல.
பிராD+, பிராய' ஒ- சமய 7றிய சபவேம உளதி நறாக பதி4தி-4த3.
த ெசயலாக+ க0பித அ4த ைறயிேல அவ-+, ப 8த ஏ பட3.
மனவசிய +கதிேல இ-+,ேபா3 ேநாயாளிைய அவJைடய மனதி

ேதா8 எ0ண?கைள ெயலா தாராளமாக< ெசாCப 7றி அத வழியாக
அ4த மனேநாD ஏ பட காரணைத+ க0பி+க அவ' யறா'. அ5வா8

ேநாD+,+ காரணமான சபவைத நிைன+,+ ெகா0 வ4த3 ேநாD
,ணமாவைத அவ' ேமC பல ேசாதைனகளி Mல க0டறி4தா'.

சாதாரணமாக ஒ-வJ+, ஏ ப-+, 3+கைத ம றவ'களிட எ3+

78வதினாேலேய அ4த 3+க ச 8 தணிகிற3 எபைத அைனவ- ஒ +
ெகாHவா'க. யாராவ3 ஒ-வ' K ஏ பட மரணதி காக 3+க

விசாாி+க< ெசCவதிC இ4த உ0ைம அ பைடயாக இ-+கிற3. பலேப'

ெச8 3+க விசாாி பதா 3+க பபவ'களி மனதிCள பார ,ைறகிற3.
ேகாப வ4தவ ம றவ'கைள திகிறா எ8 ைவ3+ ெகாேவா.
அ ப திவதா அவ ேகாப தணிகிற3.
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இ5வாேறதா மனதி அ;4தி+கிட+, சி+ககைள ம8ப> ெவளி+

ெகாண'43 அவ ைற ம8ப> நிைனவி Mலமாக அLபவி+,ப

ெசD3விடா அ4த< சி+ககளினா ஏ ப ேகாளா8க நீ?கி விகிறன.
இ4த உ0ைமைய அ பைடயாக+ ெகா0 மனதிCள எ0ண?கைள

தாராளமாக ெவளியி ெசாB அத Mல ஆ8த ெப8 ைறைய பிராD
ேமC ேசாதைன ெசDய வி-பினா'.

பிராD பிராய- சில கால ேச'43 ெதாழி ெசDதா'க. அவ'கHைடய திய

ைற நல ெவ றியளித3. இ4த ைற+, அவ'க Dைம>8 ைற

(Catharsis) எ8 ெபயாிடன'. ேநாயாளி த மனதி , வ- எ0ண?கைள

ெயலா ெவளியிேல 7றி ஆ8த ெப8வதா மனதி பார நீ?கி

Dைம>8கிறா; அவJைடய மன< சி+கக நீ?,கிறன.

இ4த ைறயி ேதா றதி , பிராய' த காரணமாக இ-4தாC அவ' இைத
ெதாட'43 ைக+ ெகாளவிைல; ேம ெகா0 ஆராD<சி ெசDய இைல.

ஆனா பிராD ெதாட'43 இைத ஆராD4தா'. அத பயனாக பல திய

உ0ைமகைள+ க0பி3 மனைத ப றிய அறிவிேலேய ஒ- ரசிைய
உ0டா+கி விடா'.

ேநாயாளி த மனதிேல ைத43 கிட+, பைழய அதி'<சிகைள>,

அLபவ?கைள> நிைன+,+ ெகா0 வ-வத , மனவசிய +க

அவசியமிைல எபைத>, அைத ேவ8 வைகயிேல ெசDயலா எபைத>

பிராD த அLபவதி Mலமாக+ க0டா'.

ம?கலான ெவளி<ச உள ஒ- அைறயிேல ேநாயாளிைய தனியாக ப+க
ைவ+க ேவ0. யாெதா- விதமான இைர<சCமிலாம அைமதியாக

இ-+,ப ெசDய ேவ0. ேநாயாளிைய த ைக காகைள தள'திவி

நல ஓD நிைலயி இ-+க< ெசDய ேவ0, அ4த< சமயதி ஏதாவ3 ஒ-

ேகவி அல3 ,றி பி Mல ேநாயாளியி மனதி எ;கிற எ0ண?கைள
ெயலா ெகா=ச 7ட ஒளி+காம அைவ ேதாறியடேன ெசாB+

ெகா0-+,ப ெசDய ேவ0. இ ப தாராளமாக எ0ண?கைள<

ெசாC ேபா3 பைழய அLபவ?க, ஆைசக எலா தாமாகேவ

ெவளியாகிறன. அவ றி Mல, ஒ-வJைடய ,ழ4ைத ப-வதி ஏ பட
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அதி'<சிக, 3ப அLபவ?க எலா ெவளியாயின. ேநாயாளி அவ ைற+

78ேபா3 அவ ைற ம8ப> அLபவி ப3 ேபா உண'43 ெவளியிடா.
இ5வா8 ெசDவத Mல மனதி ஏ பட சி+க நீ?கி மன+ ேகாளா8
மைற4த3.

இதிB-43 பிராD+, ஒ- +கியமான உ0ைம ெவளி பட3. ,ழ4ைத

ப-வதிB-43 ஏ பட அதி'<சிகH, +கியமான அLபவ?கH, அட+கி
ைவ+க பட இ<ைசகH, எ0ண?கH  றிC மைற43 ேபாDவிவதிைல.
அைவ மனதி , எ?ேகேயா அ;4தி+கிட+கிறன. மனதி அ4த ப,தி

2லபமாக ெவளி பைடயாக ேதா8வதிைல. இமாதிாியாக மனதி ஒ- ப,தி

இ-+க ேவ0 எ8 பிராD க0டா'; இ4த ப,தி+, அமன அல3

நனவிBமன எ8 ெபய' ெகாதா'. மனதி ஆG4த ப,தி எ8, நன+,

எளிதி வராத இ<ைசக தBயைவ அ;4தி+ கிட+, ப,திெய8 இைத
விள+கலா.

நனவிB மனதி அ;4தி+ கிட+, இ<ைசக தBயைவக ெப-பாC

காம, சின, ேகாப., அ<ச தலான வBைம மி,4த உள+ கிள'<சிகHட

ெந-?கிய ெதாட'ைடயைவ. இைவகெளலா ஏதாவெதா- காரணதா தB

அட+க ப-+கலா. சMக ஏ 8+ ெகாளாத இ<ைசக

அட+க ப-+கலா. ேவ8 எதைனேயா காரண?களாC இைவ

அட+க பகிறன.

இ5வா8 அட+க பவதா உளதிேல ேகாளா8க ஏ பகிறன; கவைல
ேதா8கிற3. இவ றி ேவக மி,43 விடா மனேநா> உ0டாகிற3

மனேநா>ைடயவ'கைள அவ'க நனவிB மனதி அ;4தி+கிட+, இ<ைசக,
அLபவ?க தBயவ ைற நன+,+ ெகா0வ-மா8 ெசD3 அவ ைற

மீ0 மனதிேலேய அLபவி+,ப ெசD3 விடா மனேநாD நீ?,கிற3.
மன தாDைம>8கிற3.

இ5வா8 மனதி ,+ ெகா0வத , பிராD க0பித ைறைய ேமேல

க0ேடா. அத , அவ' “தைடயிலா ெதாட' ைற” எ8 ெபய' ெகாதா'.
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ஒ- ெபாிய அதி'<சியான3 ஹி(ாியா தBய மனேநாைய உ0டா+,கிறெத8
னேர க0ேடாமலவா? ெபலா ஹி(ாியா ெப0கH+,தா

உ0டா, ேநாெய8 நிைனதா'க. ஆனா அ3 ஆ0கH+, வ-வ30
எபைத த உலக>ததி ேபா3 ெதளிவாக+ க0டா'க.

பய?கரமான ச த3ட ஒ- ெவ,0 எதிாிேலேய ெவ+,. அ3

ேபா'Kர'களி மனதி ெபாிய Pதிைய விைளவி+,மலவா? உள+ கிள'<சி

மி,4த Kர'கைள இ3 பாதி+கிற3. ெவ,0 ேநரயாக ஒ, தீைம>

ெசDயாவிடாC சில-+, திRெர8 க0 ெதாியா3 ேபாDவி; அல3 கா3

ேகளா3 ேபாDவி. இ3 அ4த+ ,0 ெவததா மனதி உ0டான

அதி'<சியி காரணதாேல யா,.

,0 ெவத அ4த பய?கர அLபவைத ம8ப> நிைன+,+ ெகா0

வ-ப ெசD3விடா இ4த ேநாD நீ?கிவிகிற3. >த 43 சமாதான

ஏ ப விட3 எற ெசDதிேய சில-+, இ4த ெவ,0 அதி'<சி ேநாைய+
,ண பதி யி-+கிற3.

ஹி(ாியா ேநாைய+ ,ண ப3வத , மனவசிய ைறயி ெதாட?கிய

சி+ம0 பிராD வி மன ப, பிய எற மனைத ப றிய தியேதா'
உ0ைமைய+ 78 சா(திரதி , அேகாலலானா'. @ 8+கண+கான

ேநாயாளிகைள< ேசாதைன ெசD3 ெபா8ைமேயா அவ' ெசDத ஆராD<சிகேள
அவ-+, உதவியாக நிறன.

அவ' தம3 க-3+கைள தB ெவளியிட ேபா3 எதைனேயா எதி' க

ேதாறின; எதைனேயா ேப' அவைர பாிகாச ெசDதன'. ஆனா இ8 அவ'

ேதா 8வித மன ப, பிய ெபா3 பைடயாக எ?, ஏ 8+ ெகாள
ப-+கிற3; மனதி இரகசிய?கைள அறி43 ெகாவத , வழி

காயவ'களி சி+ம0 பிராD+, ஒ- சிற4த (தான கிைடதி-+கிற3.
பிராD 7றிய விஷய?க எலா அ பேய உ0ைமயாக ஏ 8+ ெகாள
படவிைல எப3 ெமD தா. மனைத ப றி திதாக ஒ- க-ைத

ெவளியிேபா3 தB 7றிய எலா விஷய?கH @ 8+, @8 உ0ைமயாக
இ-+, எ8 யா- எதி' பா'+கயா3. அத அ பைட ம

உ0ைமயாக இ-+கிறதா எபைததா நா கவனி+க ேவ0. பிராDேட
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பி காலதி தம3 க-தி அச?க சிலவ ைற மா றி யைம3+

ெகா0-+கிறா'. அதனா அவ' மனைத ப றிய உ0ைமகைள அறிவத ,
உதவி ெசDத ெப-ைம எ5வைகயிC ,ைற43 ேபாகா3. உளவிய எபேத

த3வ சா(திரதிB-43 பிாி43 தனியாக ஒ- சா(திரமாக வள'43 பல

ஆ0க ஆகவிைல. அ3 ,ழ4ைத ப-வதிB-+, ஒ- சா(திர அதிேல

ஒ- ெபாிய ரசிைய உ0 ப0ணி மனதி மைறவிட?கைள ப றி எலா
சி4தி3 பா'+,ப ெசDதவ' சி+ம0 பிராD எபைத யா- ம8+க
யா3.

மன ப, பியB த4ைத பிராD தம3 நாகா வயதிB-43 ஆ(திாியாவி
தைலநகராகிய வியனாவி வள'43 வ4தா'. அவ' பிற4த3 ெமாேரவியாவி

உள பிாீப'+ (Freiberg) எற ஊாிலா,. ெமாேரவியா இ ெபா;3

ெச+ேகா(ேலாவா+கியாவி ஒ- பாகமாக இ-+கிற3. பிராD ஒ- \த-+,

அவ-ைடய இர0டா மைனவியி பிைளயாக பிற4தா'. பிராD வியனா

பகைல+ கழகதி ைவதிய 3ைறயி கவி பயி8 பட ெப 8 பிற,
மனித உடபிCள நர ம0டலைத ப றிய ஆராD<சியி ஈபடா'.

அவ-ைடய ஆா◌ாD<சியிேல அவ-+, நல ெவ றி கிைட+க+7ய ச4த' ப

வ4த3. க0ணி ரண சிகி<ைச ெசDய ேவ0 ேந'4தா அதி வB ெதாியாம

இ- பத காக ெகா+ேக எJ ம-4ைத பய பத > எபைத இவ'
தம3 ஆராD<சியி Mல அேநகமாக+ க0பி3 விடா'. ஆனா அைத

F'திெசD3 பிற-+, எ3+ கா நி"பி பத , பாக இவ' அ4த

ஆராD<சிைய வி ேபா,ப ேநாிட3 இவ-ைடய காதB பல ஆ0களாக

ேவெறா- படணதிேல காதி-4தா. அவளா ேமC காதி-+க யவிைல

ேபாC. அவ அவசரமாக வ-ப அைழதைத ம8+க யாம இவ' தம3

ஆராD<சிைய > த-ணதி விவி ேபாD விடா'. அ4த ஆராD<சிைய

இவ-ைடய ந0பரான ேகால' (Koller) 3 இவ-+, உாிதான கைழ அவ'
சபாதி3+ ெகா0டா'.

பிராD தம3 காதBைய மண43ெகா0ட பிற, தம3 பைழய ஆராD<சிகளி

சிலகால ஈப-4தா'. ஆனா ெபா-ளாதார நிைலைம அ5வா8 ஆராD<சி

ெசDவத , இட? ெகா+காததா இவ' நர+ ேகாளா8களா பாதி+க பட
ேநாயாளிகH+,< சிகி<ைச ெசD> ெதாழிைல நடதலானா'.

நர ம0டல ேநாDகைள தீ' பத , ேமC சிற4த த,திெபற ேவ0ெம8

பிராD+, வி- ப உ0டாயி 8. அதனா இவ' 1885- பாாிஸு+,< ெசறா'.

அ4த சமயதி பாாிX ஷா'+ேகா எபவ' ஹி(ாியா ேநாைய+
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,ணமா+,வதி ெப-?கீ'தி ெப றி-4தாெர8 ேப 7றிேன. அவேரா
பிராD ஓரா0 ேவைலெசDதா'. ஷா'+ேகா மனவசிய ைறைய+ ைகயா0

ஹி(ாியா ேநாயாளிகைள+ ,ணமா+,வைத+ க0 அைறைய
பாரானா'.

1886- பிராD வியனா+, தி-பிவ43 ேஜாச பிராய-ட ேச'43

ெதாழி நடதலானா'. பிராய- ஹி(ாியா ேநாைய+ ,ண ப3வதி கG

வாD4தவ'. அவ' த ெசயலாக+ க0பித ஒ- ைற தா பி காலதி

பிராD+, தம3 மன ப, பிய ெகாைகைய நி8வதி உதவியாக இ-4த3.
மனவசிய நிைலயி இ-+,ேபா3 ஹி(ாியா ேநாயாளியான ஒ- ெப0மணி

தன3 பைழய அLபவ?கைள+ 7றிய3 அ5வா8 7றியதா அவHைடய ேநாD

,ணமாகி வ4தைத> பிராய' கவனித விஷயைத ப றி ேப ெதாி43
ெகா0ேடா. இ3 பிராD+, ெப-43ைணயாக இ-4த3. பிராய' இ4த
ஆராD<சிைய ெதாட'43 ெசDயவிைல.

ஆனா பிராD அைறைய+ ைகயா0டேதா அைறைய+ ைகயாHவத ,
மனவசிய அவசியமிைல எ8 க0டாெரபைத> ேப
அறி4தி-+கிேறா.

மனவசிய நிைலயி ேநாயாளிைய ைவ பத , பதிலாக மனதிேல ேதா8
எ0ண?கைள ெயலா தாராளமாக< ெசாCப ெசD> ‘தைடயிலா

ெதாட'ைற’ எப3 பிராD வ,த3. அ3ேவ அமனதி மைற43 கிட+,
இ<ைசகைள> அLபவ?கைள> ெவளி+ ெகா0 வ-வத , நல சாதகமாக
அைமயலாயி 8. பிராD இ4த ைறைய தம3 அLபவதி பயனாக மிக<

சிற பாக திட பதினா'. இ3ட கன ப,  தலான ேவ8

பாிசீலைனகH அமன இ<ைசகைள>, அமனதி அ;4தி+கிட+,

அLபவ?கைள> அறிவத , உதகிறன எபைத> அவ' க0டறி4தா'.
----------

4. ஆ!"த பதி

மனைத M8 +கியமான ப,திகளாக பிாி3 ஆராயலா எ8 ேப
க0ேடா. சாதாரணமாக ெதாழி பவ3 மனதி ேம ப,தியாக உள

நனமன. அைத< ேச'4தா ேபால அத அ பாகமாக இ- ப3 இைடமன

அல3 நனவ மன. அத , கீேழ இ- ப3 அமன. இைததா நனவிB
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மன எ8 78கிேறா. இ ப,தியி உள அLபவ?கH இ<ைசகH

நன+, எளிதாக வ-வதிைல. இ5வா8 ஆா◌ாD<சி+காக M8 +கிய

ப,திகளாக நா பிாி3+ ெகா0டாC இதைகய பிாிவிைன எ3 மனதி
இைல எபைத நா மற43 விட+7டா3.

மனைத இ5வா8 பிாி3 ஆராயலா எகிற விஷய சி+ம0 பிராD
ஆராD<சிகளி பயனாகேவ ெதளிவைட4த3. அத , ெபலா

உளவியலறிஞ'க மனைத நனமன எகிற ஒேர ப,தியாகேவ க-தி

ஆராD4தா'க. பிராD+, நனவிB மனமாகிய அமனைத ப றிய எ0ண
நாளைடவிதா உ8தியைட4த3. மனேநாயா 38கிறவ'கைள

‘தைடயிலா ெதாட'ைற’யா ஆராDகிறேபா3 மற43 ேபான இளைம

ப-வ3 அLபவ?கH அதி'<சிகH ெவளியாயின. ,ழ4ைத ப-வதி

ஏ பட சில அLபவ?க ெகா=ச7ட நிைனவி இலாமB-43 பிராD
திய ேசாதைன ைறயா அைவ ெவளியாயின. உதாரணதி , இ?, ஒ-

2ைவயான சபவைத+ 78கிேற.

தைடயிலா ெதாட' ைறயா ஒ- இைளஞைன பாிேசாதைன ெசDதா'க.
ெவளி றதிB-43 எ5வித சதேமா ேவ8 ெதா4தரகேளா இலாத

அைமதியான ஓ' அைறயி அவ' ஒ- ம=சதி பதி-+கிறா'. ம?கலான ஒளி

அ4த அைறயி பரவியி-4த3. ஒேர நிச த. அவ' நிமதியாக, உடC8 +கைள-

ெயலா தள'திவிட நிைலயி பதி-+கிறா'. ேசாதைன ெசDபவ' ஏேதா

ஒறிர0 ெசா கைள+ 7றினா'. அ4த< ெசா கைள+ ேகடட அ4த

இைளஞ-ைடய மனதி எெனன எ0ண?க உ0டாகிறனேவா

அவ ைறெயலா உடJ+,டேன ெவளி பைடயாக எ5வித ேயாசைனேயா

தைடேயா இலாம ெசாB+ ெகா0ேட இ-+கேவ0 எ8 7ேய

ஏ பா. பாிேசாதைன ெசDபவாிட நபி+ைக>, அவேரா ேச'43 ஒ3ைழ+க
ேவ0ெமற ஆவC அ4த இைளஞ-+,0. ஆைகயா அவ' தம3

மனதிேல ேதாறியவ ைறெயலா ஒ8 விடாம அ ப அ பேய

ெவளி பைடயாக< ெசாB+ெகா0ேடயி-4தா'. அவ' 7றியதிB-43 கீG+க0ட

ஒ- சபவ ெவளியாயி 8.

அவ-+, இர0 வயதாக இ-+,ெபா;3 அவ' தம3 தாD+, ப+கதி ஒேர
ப+ைகயி ப3+ ெகா0-4தாரா. தாD ,ழ4ைதேயா

ெகா=சி+ெகா0-4தி-+கிறா. அவ'க இ-4த3 ஒ- ப+கா.

ப+காேல ஒ- 7ைர K. அ ப அவ'க பதி-+, ேபா3

7ைரயிB-43 ஒ- பா ,ழ4ைத ேமேல ெதா ெப8 வி;4த3. தாD அைத+
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க0 Kாி+ கதறிவிடா. தாD கத8வைத பா'3 ைபயJ பய43

ந?கி+ கதறியி-+கிறா நல ேவைள. பா யாைர> க+கவிைல. அ3

பயதா ேவகமாக மைறவிட ேத ஓயி-+க ேவ0. இர0டா வயதி

ஏ பட அ4த பய?கர அதி'<சி அ4த இைளஞாி மனதிேல அதைன காலமாக

எ?ேகா மைற43 கிட43 அ ெபா;3 ெவளியாயி 8. அத ,  அைத ப றிய

நிைனேவ அவ-+,+ கிைடயா3. இ4த அLபவ ெவளியானைத+ க0 அவ-+ேக

ஆ<சாியமாக இ-4த3.

தைடயிலா ெதாட' ைறயா இ5வா8 அLபவ?க ெவளியாவைத+ காண+
காண பிராD+, ஒ- \க பிற4த3. இ4த அLபவ?க திதாக மன3+,

உ0டாகவிைல. அைவ மனதிேலேய இ-4தி-+கிறன. ஆனா நிைன+,

வராம எ?ேகா இ-4தி-+கிறன. அ பயானா இ5வா8 மைற43 கிட+,

அLபவ?கH இ<ைசகH இ-+,பயான ஒ- ப,தி மனதி இ-+க

ேவ0மலவா? அ4த ப,திைய+ தா பிராD மைறமன அல3 நனவிB

மன எ8 பிாி3+ 7றலானா'. இ4த பிாிவிைனேய மன ஆராD<சியி மன

ப, பிய எற ஒ- திய கிைள உ0டாவத , அ பைடயாக அைம4த3.

-----------

5. பிரா# ஆரா#$சி

மன+ேகாளா8ைடயவ'களி மற43 ேபான பைழய அLபவ?கைள

ெவளி+ெகாண'வ3 ‘தைடயிலா ெதாட' ைறயி’ +கிய சிற பா,. இ4த
ைறைய பிராD உ-வா+,வத ,+ காரணமாக இ-4தவ' ேஜாச பிராய'.
மனவசிய நிைலயி இ-+,ேபா3 ஒ- ஹி(ாியா ேநாயாளி தன3 பைழய

அLபவ?கைள+ 7றியதா அ4த ேநாD ,ணமாகி வ4தைத பிராய'தா தB

கவனி3 பிராD+,+ 7றினா'. பிற, இ- வ-மாக இ4த ைறைய+ ைகயாள

ெதாட?கினா'க. இதி நல பல கிைடத3. ஆனா பிராய' இைறைய

ெதாட'43 பிப றவிைல. இைறயா ேநாயாளி+, ம-3வ-+,மிைடேய

சில சி+கக ஏ பவைத+ க0ட பிராய' இைத+ ைகவிவிடா'. பிராDதா

இைத ெதாட'43 பிப றியேதா மனவசிய நிைல இலாமேலேய பைழய
அLபவ?கைள> அதி'<சிகைள> நனவிB மனதிB-43 ெவளி+

ெகா0வ-வத , > எ8 க0டா'. அவ' வ,த ைற+, ‘தைடயிலா
ெதாட' ைற’ எ8 ெபயெரப3 நம+, ேப ெதாி>.
இ5வா8 நனவிB மனதி , Lைழ43 ஆரா> ேபா3 பிராD+, சில

அ பைடயான உ0ைமக லனாயின. வாG+ைகயிேல ஏ ப அLபவ?கH,
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அதி'<சிகH அழி43 ேபாவதிைல எ8 அவ' க0டா'. அைவ மனதிேல

எ?ேகா அ;4தி+கிட+கிறன. +கியமாக+ ,ழ4ைத ப-வதிேல

ஏ பகிறைவ மைறவேத இைல. ,ழ4ைத பிற+கிற ேபா3 அத மன

மலா◌ாத நிைலயி இ-+கிற3. ,ழ4ைதயி மன அத ,+ கிைட+,பயான

அLபவ?கைள+ ெகா0 மல'<சியைடய ேவ0. ஆகேவ அ4த இளமனதி ,

ஆரப நிைலயி கிைட+, அLபவ?க மிக +கியமானைவ. அ4த

அLபவ?கேள அ+ ,ழ4ைதயி பி கால வாG+ைக எ5வா8 அைம> எபத ,
அ பைட+ காரண?களாகிறன. ,ழ4ைத+, பாரபாியமாக

ெப ேறாாிடமி-43 கிைட+, தைமகH திறைமகH7ட வாG+ைகயிேல

பBதமாவத , இளைம< 1Gநிைல> அLபவ?கH உதவி ெசDய ேவ0,

அதிC +கியமாக ஐ43 ஆ0கH+,பட ,ழ4ைத ப-வ3 அLபவ?க

உதவ ேவ0. இைத ப றி ,ழ4ைத மன அத மல'<சி>; ,ழ4ைத உள
எற இர0 @களிேல விாிவாக விள+கியி-+கிேறனாைகயா இ?, மீ0
அைத விாி பதாம ,றி பாக ம 78கிேற.

மன+ ேகாளா8ைடயவ'கைள ஆராய ஆராய பிராD+, இர0 விஷய?க

+கியமாக உ8தி படன. அவ ைற ப றி அவ' மிக அ;தமாக ேபசலானா'.
அவ றி ஒ8 ,ழ4ைத ப-வ அLபவ?கைள ப றிய3. இ4த அLபவ?க

அவ-+, மிக +கியமானைவயாக ேதாறின. அதனா அவ' ஒ- மனிதJைடய
வாG+ைகயி அைம  ;வ3 அவJைடய ,ழ4ைத ப-வமான த
ஐ4தா0களிேலேய அேநகமாக உ-வாகிவிகிற3 எ8 ெதளிவாக+

78கிறா'. உளவிய ஆராD<சியி கGெப ற ஆல' (Adler) ெகஸ (Gesell)
தBேயா- இ+க-ைதேய வB>8தினா'க. இ8 இ+க-3

ெப-பாC எேலாராC ஏ 8+ ெகாள ப-+கிற3.

பிராD தம3 ஆராD<சியா க0டறி43 7றிய ம ெறா- விஷய4தா ெபாிய

விவாததி , க0டனதி , காரணமாக அைம4த3. ஹி(ாியா ேநாைய+

,ண ப3வதி கG ெப றி-4த ஷா'+ேகாவிட ெச8 பிராD ஓரா0

ேவைல ெசDதா' எ8 ேப அறி4தி-+கிேறா. ஷா'+ேகா ஒ- சமய 7றிய

வா'ைதக பிராD மனதி ஆG43 பதி4தி-4தன. மன+ேகாளா8, நர+

ேகாளா8 ேநாDகளா வ-43கிறவ'கைள ஆராD4த தம3 அLபவைத+

ெகா0 அவ' ஒ- விஷய ெசானா'. “இமாதிாி ேநாDகளிெலலா பா
சப4தமான சி+கேல மிக +கியமாக இ-+கிற3—அேநகமாக இைதேயதா நா
கா0கிேற” எ8 அவ' ெவளியிடா'. இ3 பிராD கவனைத ெபாி3
கவ'4த3. பிராய-, சிேராப+ (Chrobak) எபவ- இேதமாதிாி க-3+கைள
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பிராD+, ேப<2 வா+கி 7றியி-+கிறா'க. ஆனா அ4த+ க-ைத

அ பைடயாக ைவ3 அவ'களி யா- ெதாட'43 ஆராD<சி ெசDயவிைல.
அ4த ேவைலைய பிராDேட ெசDயலானா'.

ேநாயாளிகH+,< சிகி<ைச ெசD>ேபா3 அவ'க த?க அ4தர?கமான

அLபவ?கைள+ 78வைத பிராD ேகடா'. ‘தைடயிலா ெதாட'ைற’>

இத , உதவியாக இ-4த3. அ5வா8 அ4தர?க விஷய?க ெவளியா,ேபா3

ேநாD+,+ காரணமாக ெப-பாC பாCண'<சி> அத ேகாளா8மாக
இ- பைத அவேர க0டா'. அவ' ேமC ேமC பல ேநாயாளிகைள

ஆராD4தேபா3 பாC4தேல வாG+ைகயி பிரதானமான ஆதி+க ெசC3கிற3

எகிற எ0ண உ8தி படலாயி 8. அதனா அவ' பாC4தைலேய வாG+ைக+,

ேவக ெகா3 அைத< ெசC3 ச+திெய8 அ;த4 தி-தமாக+ 7றலானா'.

பா சப4தமான வாG+ைகயி தி- தி யைட4தி-+, யா-+, மன பிரைம

ேபாற நர ம0டல+ ேகாளா8 வ-வ3 சாதியமிைல எ8 அவ' க-தினா'.
பிராD+, னாC மன பிரைம ேநாDகைள தீ'+க யறவ'களி பல'

அ4ேநாDகH+,பாC4தC+, ெதாட'பி-+கலா எ8 ச4ேதக பட30.
ஆனா பிராDைட ேபால பாC4தைலேய வாG+ைகயி ேவகச+தியாக யா-
க-தவிைல.

பா எறாC பாC4த எறாC என எ8 ஒ- ச4ேதக ேதாறலா.

அவ ைற ப றி< 2-+கமாக இ?ேக ெதாி43 ெகாHேவா. மனிதைன ஆ

ைவ+கிற ச+திக சில அவJ+,ேளேய இய ைகயாக அைம43 கிட+கிறன.

இ4த ச+திக மனிதJ+, ஒ- தனி பட ேவக ெகா3 அவைன உ43கிறன;
அவைன உ4தி< ெசயBேல ,பயாக< ெசDகிறன. இ ப உ43வதா அ4த

ச+திகைளேய உ4தக எ8 78வா'க. இ4த உ4தகேள வாG+ைகயி

ேபா+ைக அைம+கிறன. பசி எப3 ஓ' உ4த. இ3 மனிதJ+, ேவக

ெகா3 அவைன ெதாழி ாி>மா8 ெசDகிற3. இ3 ஒ- வBைம வாD4த

உ4த. இத 0தலா மனித நல காாிய ெசDவா; ெகட காாிய
ெசDவா. அவJைடய ம ற இயகH+, ஏ றவா8 அவJைடய நடைத

அைம>. இன ெப-+கதி ,+ காரணமாக ஏ பகிற ஆ0 ெப0 கவ'<சிைய

பாC4த எ8 ெபா3வாக+ 7றலா. பா எப3 ஆ0, ெப0 எற

ப, +, ெபா3 பைடயான ெபயராக நி கிற3. ஆனா அத , இ?ேக

விாிவான ெபா- உ0. அ3 ஆ0 ெப0 எற பிாிவிைனைய ம

காவதிைல. அவ'கH+,ேள ஏ ப கவ'<சிைய>, உட சப4தமான
இப உண'<சிைய>, இன ெப-+க வி- பைத> அ4த< ெசா ,றி பாக+
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காகிற3. காம, காத எெறலா ேப2கிேறா. இைணவிைழ<2 எ8 ஒ-

ெசா பைழய @களிேல வழ?,கிற3. இவ றி ெபா-கைள ெயலா பா

எற ெசா தா?கி நி கிற3. இ4த உ4ததா மிக மிக வBைம வாD4த3. இ3ேவ

வாG+ைக யைம +, அ பைட எப3 பிராD எ0ண.

இ4த பாC4தலான3 ,ழ4ைத ப-வதிேலேய ேவைல ெசDகிறெத8

பி◌ா◌ாD 7றினா'. ,மர ப-வ எD3கிற காலதிதா திRெர8 இ4த

பாCண'<சி ேதா8கிறெதப3 ெபா3வாக அைனவ- ெகா0-+,

அபி பிராய. அ3 ,ழ4ைத ப-வதிேலேய இ-+கிறெத8 பிராD 7றிய3

அவ-ைடய ெகாைக+, பல எதி' +க ேதாறலாயின.

பிராய' பிாி43 ேபானபிற, பிராD தனியாக தம3 ஆராD<சிகைள ெதாட'43
நடதினா'. இ5வா8 பதா0கH+, ேம அவ' நடதிய ஆராD<சிகளி

பயனாக அவ' தம3 ெகாைகைய உ8தி பத யறா'. 1905-ஆ ஆ0

வா+கி இவ-ைடய ெகாைககளி ம ற உளவிய அறிஞ'க விேசஷ கவன
ெசCதலானா'க. அவ ைற எதி'தவ'க 7ட ெவ8 பாிகாச ெசDவேதா

நி8 விடாம த?க ஆேசப?கைள ெதளிவாக வைறய83+ 7ற-

யறா'க. பிராDைட ஆேமாதி3 பிப றியவ'களி ஆல', >? (Jung)

ஆகிய இ-வ- +கியமானவ'க. அவ'க இ-வைர> பிராD மாணவ'க

எ8 78வா'க. ஆனா ஆல' அைத ஒ + ெகாவதிைல. அவ' பிராD

க-3+கைள ஆரபதி ஆேமாதி3< 2மா' பனிர0 ஆ0க அவேரா
உைழதி-+கிறா' எப3 ம உ0ைம. பிராD தம3 ெதாழிைல நடதிய

வியனாவி ,றி பிடத+க சில' அவைர பிப றி< ேச'4தா'க. அவ'களி

மிக +கியமானவ' தா ஆல'.

ஆனா பி காலதி ஆல' பிராDட க-3 ேவ8பா ெகாளலானா'.
வாG+ைக ேபா+கி பாCண'<சி+, பிரதான இட அளி பைத அவரா

 றிC ஏ 8+ெகாள யவிைல. பாCண'<சியான3 வாG+ைகயி +கிய

இட ெப8கிற3 எபைத அவ' அேநகமாக ஏ 8+ ெகா0டாC அ3ேவ

வாG+ைகயி ேபா+ைக அைம+கிற3 எபைத அவ' சாிெய8 க-தவிைல.
வாG+ைகயி ேபா+,+, அ பைடயான ேவக ெகா3 அைத அைம ப3
‘உய'4த’ எபேத எ8 அவ' க-தினா'.

ஒ5ெவா-வJ தா ஏதாவ3 ஒ- வைகயி உய'வைடய ேவ0 எற ஒேவகைத+ ெகா0-+கிறா. தாGைம உண'<சி+, எதிராக இ4த ேவக
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ேதா8கிற3. இத , ‘உய'4த’ எ8 ெபய'. இ3ேவ வாG+ைகயி ேபா+ைக

அைம பதி தைலைம இட வகி+கிற3 எ8 7றி ஆல' ஒ- திய பாைதைய

வ,3+ ெகா0டா'. அதனா அவ' பிDராட ஒ3ைழ பதிB-43 விலகி+

ெகா0டா'.[1]
------

[1] ஆலாி ெகாைககைள தாG மன பாைம எற @B விாிவாக

விள+கியி-+கிேற. ஆதலா அ3ப றி இ?, 2-+கமாகேவ 7றி>ேள.
ஆல-+, பிற, >?, பிராDைட ஆேமாதி பதிB-43 விலகலானா'. ^யில'

(Bleuler) எபவேரா ேச'43 >? 2விஸ'லா4திCள ஜுாி+கி ெதாழி

ெசD3வ4தா'. அவ'க இ-வ- பிராD க-ைத ஏ 8 அைத பிப றி

மனேநாDகH+,< சிகி<ைச ெசD3 வ4தா'க. உள ப, பிய ைறைய தB

பிப றிய மனேநாD ம-3வ'களி இவ'க ,றி பிட த+கவ'க. >? தைம

பிப 8வைத+ க0 பிராD மி,4த மகிG<சி ெகா0-4தாெர8

ெசாலேவ0. அெமாி+காவிCள கிளா'+ ப கைல+கழகதி ெசா ெபாழி
கடத 1909- பிராD, >? ஆகிய இ-வ-+, ேச'43 அைழ + கிைடத3.

இ5வா8 அவ'க ெந-?கி ஒ3ைழ3 வ4தாC நாளைடவி >?கி க-3

மா8படலாயி 8. பாCண'<சிேய பிரதான எ8 பிராD வ 83வைத நாளாக

நாளாக >?காC ஏ 8+ ெகாள யவிைல.

பாCண'<சிதா வாG+ைகயி ேபா+ைக அைம+கிறெத8, அ3ேவ

வாG+ைகயி ேவகமாக அல3 உ4தலாக இ-+கிற ெத8 பிராD

78கிறாரலவா? இ4த உ4தC+, அவ' Bபிேடா (Libido) எ8 ெபய'

ெகாதா'.

ஆகேவ Bபிேடா எப3 பிராD ெகாைக ப பாCண'<சி உ4தைலேய

+கியமாக+ ,றி+கிற3. >? இ4த Bபிேடா+, இJ விாிவான ெபா-

ெகா+கலானா'. Bபிேடா எப3 வாG+ைக+, ேவக ெகா+, ஒ-

ெபா3வான உ4தெல8 அ3 பாC4தைல> தJ அட+கியி-4தாC
பாC4த ஒ8 மம8 எ8 அவ' 7றினா'.

ேவெறா- வைகயிC >?கி க-3 பிராD க-திB-43 மா8படலாயி 8.
நனவிB மன எ8 மனதி ஒ- ப,தி உ0ெட8 அதிேல வாG+ைக

அLபவ?கH, அதி'<சிகH, அட+க பட இ<ைசகH மைற43 கிட+கிறன
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எ8 பிராD தம3 ஆராD<சிகளி பயனாக+ 7றினாரலவா? இ4த நனவிB

மனமான3 ,ழ4ைதயி பிற பிB-4ேத அைமகிற3 எப3 பிராD எ0ண.
மல'<சியைடய ெதாட?, ,ழ4ைத மனதி பதி> த அLபவ?கேள

+கியமானைவ ெய8, அதனா ,ழ4ைத ப-வேம பி கால வாG+ைகயி

ேபா+ைக அைம+, வBைம வாD4த3 எ8 அவ' 7றி>ளைத> நா

ேப அறிேவா. நனவிB மன+ ெகாைகைய >? ஏ 8+ ெகா0டாெரறாC

அவ' நனவிB மனதி , இJ விாிவான வியா+கியான ெகா+க

ெதாட?கினா'. அ4த நனவிB மனதிேல பிராD 78கிறவா8 ,ழ4ைத ப-வ
த ஏ பகிற அLபவ?க தBயைவ அமிG43 கிட பேதா இJ

ேவெறா- +கியமாக அமிச அதி உ0ெட8 >? ெசானா'. ஒ-வJைடய

வாG+ைக யLபவ சிறிய3: அைதவிட மிக ெபாியைவ அவைன உளி-+,

மானிட இனதி அLபவ?க, மானிட இனதி அLபவ?க ெளலா நனவிB

மனதி மைற43 கிட+கிறன எ8 >? 7றலானா'. இ5வா8 க-3

ேவ8படேவ அவ- 1913-B-43 பிராDைட வி பிாி4தா'.

ஆல-, >?, பிாி4த3 பிராD+, வ-தைத உ0 ப0ணியி-+,

ெமறாC அவ' தம3 ஆராD<சியி பயனாக+ க0ட ைவ உ8திேயா

ெவளியிவதிB-43 பி வா?கவிைல. பாCண'<சிேய வாG+ைகயி பிரதான

உ4த எற எ0ணைத எ5வைகயிC தள'தி+ ெகா+க அவ'
இைசயவிைல.
------

6. %பிேடா

பாCண'<சிைய பிராD Bபிேடா எ8 ,றி பிடாெர8 ேப அறிேவா.

பாCண'<சி எற ெதாடைர ஆ0 ெப0 உடCறைவ நா ஏ பகிற 0த
எற ,8கிய ெபா-ளி பிராD வழ?கவிைல. அத , இJ விாிவான

ெபா-ைள அவ' ெகாதா'. அைத உண'43 ெகாளாமேலேய பல' அவ-ைடய

ெகாைகைய எதி'தன'. Bபிேடா எப3 ெவ8 கவி உண'<சியல; அ3

ஒ-வ அல3 ஒ-தியி அ வாG+ைகைய+ ,றி+கிற3 எ8 பிராD
78கிறா'. அ வாG+ைக எபதி உட சப4தமான இப அட?கி

யி-4தாC அ3 அ4த இபேதா 43 விவதல.

இ5வைகயான பர4த ெபா-ளிதா பாCண'<சிைய+ ெகாள ேவ0.
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,ழ4ைதகளிட இ பாCண'<சி யி-+கிற3 எகிற ேபா3 இ பர4த
ெபா-ைள மற43 விட+7டா3.

ஒ-தி தன3 மணவாG+ைகயிேல அதிகமான அ காண யவிைல. அவH+,
ஒ- ,ழ4ைத பிற4த3. அ4த+ ,ழ4ைதயா அவHைடய அ வாG

மல'<சியைட4த3. அவ ஒ-விதமான ேகாளா8 மிறி வாG+ைகைய நடதி

வ4தா. ஆனா அ4த+ ,ழ4ைத ேநாD க0 இற43 விட3. அவHைடய அ
வாG வற0விட3. விைரவிேல அவளிடதி நர ம0டல+ ேகாளா8க

ேதாறலாயின.

ேமேல 7றிய உதாரணதிேல கலவி வி- ப எகிற அசேம இைல. இ-4தாC

அவHைடய ேநாD+, அ பைடயான காரண பாCண'<சிெய8 தா பிராD
78வா'. இதிB-43 அவ' பாCண'<சி+,+ ெகாத விாிவான ெபா-ைள நா

\கி3+ ெகாளலா.

,ழ4ைதயிட பாCண'<சி >0 எபைத> இ5வாேற விாிவான ைறயி
ெபா- ெகாள ேவ0. ஒ- Kேல கணவJ+, மைனவி+, ஏேதா

மனதா?க ஏ ப விட3. மைனவி ேகாபி3+ ெகா0, ெசாலாம த

பிற4த K , ேபாDவிடா. கணவJ அவைள< சமாதான பதி அைழ3

வர உடேன ய சி ெசDயவிைல. அவJ ெகா=ச பி,வாகேவ இ-4தா.

KCள வயதான ,ழ4ைதக தாயி பிாிவினா அதிகமாக பாதி+க பட
விைல. அவ'க வாG+ைகயி பலவிதமான இப?கைள+ காண

பழகியி-4தா'க. Kதி விைளயா, ந0ப'க ேச'+ைக எறி ப பல

வழிகளி அவ'க சமாளி3+ ெகா0டா'க. ஆனா நா, வய3 நிரபாத
,ழ4ைததா தாயி பிாிவா பாதி+க படலாயி 8. தாD இயபாகேவ

,ழ4ைதகளிட மி,4த அைடயவ. அ4த அைப இழ4த கைடசி+

,ழ4ைதயி நடைத சிலநாகளி மாற ெதாட?கிய3. ஒ;?காக+ ,ளி ப3,
உ0ப3, ம ற காாிய?கைள< ெசDவ3மாக இ-4த அ4த+ ,ழ4ைத பிவாத
பி+க ெதாட?கிய3. ,ளி+க< ெசDவ3, உ0ண< ெசDவ3 ெப-

பிர<சிைனயாக 4த3. ஏ அ ப< ெசDகிறெத8 யா-+,ேம ாியவிைல.

உட+, சாியிைலேயா எ87ட< ச4ேதகி3 ம-3வைர அைழ3 வ43
பாிேசாதைன ெசDதா'க. உடபிேல எ5வித ெதா4தர இ-+கவிைல.

கைடசியி தாD பிண+, தீ'43 தி-பிய பிறேக ,ழ4ைதயி பிவாத
மைறயலாயி 8.
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,ழ4ைதயிட பாC4த எ5வா8 ேவைல ெசDகிற3 எபைத இதிB-43 ெதாி43
ெகாளலா.

பிராD தம3 மன ப, பிய எற திய மனத3வ ப,தியி பாC4தைல
பிரதானமாக வ 8தி+ 78வைத பல' ஆேசபிதா'க எபைத ேப

க0ேடா. அ5வா8 ஆேசபிதவ'களி மிக +கியமானவ'க அவேரா பல

கால ஒ3ைழத ஆல-, >?,மாவ'. வாG+ைக+, ேவக ெகா+, பிரதான
ச+தி ‘உய'4த’ எ8 ஆல' 7றினா'. இ+க-ைத அ பைடயாக+ ெகா0

அவ' உளவியB ‘தனி நப' உளவிய’ (Individual Psychology) எற ஒ- திய

கிைளைய ேதா 8விதா'.

Bபிேடா எப3 பாC4த மமல; அ3 வாG+ைக+, ேவக? ெகா+, ேவ8

ச+திகைள> தனகேத ெகா0ட3 எ8 >? 7றலானா'. ேமC அவ' நனவிB

உளதிேல ஒ-வJைடய அLபவ?கH இ<ைசகH அ;4தி+ கிட பேதா மனித
இனதி அLபவ?கH அ;4தி+ கிட+கிறன எ8 வியா+கியான ெசDதா'.
இவ ைற ப றி ேப ,றி பிேட. ஒ-வ காV கனகைள ஆரா>
ேபா3 அவJைடய வாG+ைக அLபவ?கைள> இ<ைசகைள>ேம அவ றி

மைற43கிட+க+ காணயவ3 சாியல எப3 அவ-ைடய க-3. கனக

மனித இனதி வாG+ைக அLபவ?கைள> மைறகமாக+ கா0பி+, எ8
அவ' ெசானா'. நாேடா+ கைதகH, ராண+ க+கைதகH இ4த மனித

இன நனவிB உளதி ேதா றேம எப3 அவ' க-3. இ5வா8 அவ'

பிராDட மா8ப ‘ப, ைற உளவிய’ (Analytic Psychology) எற ம ெறா-

உளவிய கிைளைய ேதா 8விதா'.

இ5வா8 பல' பிராDட மா8படாC இவ'கH+, அ பைடயான ஒ-

விஷயதி க-ெதா 8ைம இ- பைத நா கவனி+க ேவ0. நனவிB உள

எ8 மனதி ஒ- ப,தி >0ெடபைத இவ'க யா- ம8+கவிைல. பிராD

க0 ெவளியிட இ4த+ க-3 உளவியB இ8 +கியமான இட

ெப 8விட3. பாC4த எJ ச+தியான3 வாG+ைகயி ேபா+ைக நி8வதி

ெபாியேதா' ப?, ெகாHகிற3 எபைத> அைனவ- ஒ +

ெகாHகிறா'க; அ3ேவ தைலைம (தான வகி+கிற3 எபைத ம8தாC

அைத அறேவ ஒ3+கிவிட யா-  படவிைல. இ8 இ3 உளவியB

ெபாி3 கவனி+க பகிற3.
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பிராD வ,த உள ப, பியலான3 உளவியB ஒ- ரசிைய உ0

ப0ணியேதா இ8 ெவ5ேவ8 3ைறகளி ெபாி3 ேபச பகிற3. இல+கிய,
கைலக, சMக தலான 3ைறகளிC அ3 Lைழ4தி- பைத+ காணலா.

நனவிB மன+ேகாளா8கைள அ பைடயாக+ ெகா0ேட தியவைகயான

இல+கிய கைல> வளர ெதாட?கி>ளன. ,ழ4ைத வள' , மனேநாD

ம-3வ தBய 3ைறகளி இத +கியைத யா- இ8 ம8 பதிைல.
---------

7. அமன வ&த வா# கா'

சில ெப ேறா'க ,ழ4ைதகளிட அதிகமாக அகாவதிைல.

,ழ4ைதகளிட அபி-4தாC சாதாரணமாக அைத ெவளி+,+ காவதிைல.

ஆனா ,ழ4ைதக ேநாDவாD படா அ ெபா;3 அவ றினிட விேசஷமான
அ கவன ெசC3வா'க. ேநாD வ43விடேத எ8 ெபாி3 கவைல

பவா'க. இைத+ க0 ஒ- சில ,ழ4ைதக அ4த அைப> கவனைத>

ெப8வத காகேவ ேநாயாக ப3 விவ30. ,ழ4ைத ெதாி4ேத அ5வா8

ெசDவதாக+ க-த ேவ0யதிைல. எ பேயா அ4த நிைலைம உ0டா,மா8

இ4த மாய மன ெசD3 விகிற3.

சில-+, எதி'பாராத ஒ- 3ரதிNட அல3 3ப வ43விகிற3. அவ'களி

ஒ- சில' ஏதாவ3 ஒ- 3ைறயி த?க மனைத ;வ3 ெசCதி அ4த

3பைத ெம3வாக மற+கிறா'க. ஒ-வ' சMக ேசைவயிேல ஈபடலா; ஒ-வ'
கைல 3ைறயிேல இற?கலா; ஒ-வ' ஒ- ெபாிய ெதாழி ைறயிேல ெசலலா.

இ5வா8 ஏதாவ3 ஒ- 3ைறயி ெச8 த?க 3பைத மற+கிறா'க. ம 8

சில-+, இ5வா8 ஒ8 ெசDய கிறதிைல. 3பைத மற+க யாம

அைத எதி'3 ேபாரா உ0ைமைய உண'43 3ணிேவா நி க யாம
அவ'க தமா8கிறா'க. இ ப படவ'களிட4தா மன+ேகாளா8க

ேதா8கிறன.

ேவெறா- வைகயி மன+ ேகாளா8க ேதா8வைத> நா +கியமாக+
கவனி+க ேவ0. மனதிேல ஏதாவெதா- இ<ைச ேதா8கிற3 எ8

ைவ3+ ெகாேவா. அ3 இழி4ததாக இ-+கலா அல3 சMக ஏ காததாக

இ-+கலா. அேத சமயதி அ4த இ<ைசைய எதி'3 ேவெறா- ச+தி மனதி
ேதா8கிற3. இர0 , நன மனதிேலேய ேபாராட நைடெப8கிற3.
“அ4த இ<ைச ப நட+க+ 7டா3; அ3 இழி4த3” எகிற ச+தி வCவைட43
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விகிறெத8 ைவ3+ ெகாேவா. அ ெபா;3 அ4த இ<ைசயி வC+

,ைற43 மைற43 ேபாகிற3. இ5விததா சாதாரணமாக வாG+ைகயி

ெப-பாC நைடெப8கிற3.

இ4த< சமயதிேல பிராD மனைத எ5வா8 ப,3 ேநா+,கிறா' எபைத< ச 8
விாிவாக நா ெதாி43 ெகாHவ3 நல3. நன மன, நனவ மன,

நனவிBமன எ8 மனைத பிாி ப3 ஒ-வைக. இெனா-வைகயான

பிாிவிைனைய அத ப+கதி கா>ள பட விள+,கிற3.

,ழ4ைத பிற+கிறேபா3 அத , இயF+கமாக அைம43ள சில உ4தகH

ஆைசகHேம இ-+கிறன. இைவகெளலா ,ழ4ைத+, ஏதாவ3 ஒ-வைகயி

இப? ெகா+க+7யனவாகேவ அைம4தைவ. அதாவ3 ,ழ4ைதயி மன

ெப-பாC இப த- ெசயகைள 0 உ4தகைள+ ெகா0டதாகேவ

தB அைம4தி-+கிற3 எ8 பிராD 78கிறா'. இத , இ (Id) எ8 ெபய'.

இ3 நனவிB மன பாகமா,. இ3தா Bபிேடாவி நிைல+கள. இ?,தா

இயF+க?கH, இ<ைசகH 7த+கிறன. இ?ேக இப எற த3வேம
ஆசி ாிகிற3. இத , நியாய அநியாய ெதாியா3. இத ,ேளதா

அட+க பட இ<ைசக வ43 ேச'கிறன. ஆனா வாG+ைக எப3 ெவ8

இப நா ெசயகளாகேவ இ-+க யா3 எ8 விைரவி ,ழ4ைத ெதாி43
ெகாள ெதாட?,கிற3.

தாD த4ைதயாி நடைத>, 1Gநிைல அLபவ?கH இ4த உண' பிற பத ,

உதவியாக நி கிறன. இ5வா8 உண' பிற+க பிற+க+ ,ழ4ைத தன3

இபைதேய நாவைத< சிறி3 சிறிதாக வி+ெகா3 சMக ஒ;?,+,

உபவத , தயாராகிற3. அத காரணமாக இ எJ மன ப,தியி தன3

இ<ைசகைளேய நா ப,தி ஒ8, சMக ஒ;?,களி வBைமயா ேதா8

ஒ- ப,தி>மாக இர0 பிாிக ேதா8கிறன. இ4த திய ப,திேய அக

(Ego) எப3. ஆனா இ3 இ எபதிB-43  றிC தனி ப- பதிைல.

இத அ ப,தி இ3ட கல4தி-+கிற3. இத ஒ- ப,தி நன நிைலேயா

ம ற ப,தி நனவிB நிைலேயா ெதாட'ைடய3 எ8 7றலா.

இதிB-43தா அட+க பட இ<ைசக இ3+,< ெசகிறன. இ<ைசயான3

Dைமயைட43 சMகதி , ஏ றதான உ4தலாக மா8வ3 இ?ேகதா.

இ5வா8 இழி4த இ<ைசக Dைமயைடவைத உய'மைட மா ற எ8

78வா'க. இயபான உ4தக அதாவ3 இயF+க?க இதிB-43

+கியமாக ேவைல ெசDவ3ேபால ல+காசி (Perception) அல3 ல உண'
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அகதிB-43 +கியமான ேவைல ெசDகிற3. இ3 நெனறிைய பிப ற

யகிற3 எ8 7றலா. ஆனா ?கி ேபாவ3 உ0. அக M8

விதமான ச+திகளா க ப+ கிட+கிற3. ெவளி>லக அல3 சதாயதி ,

அ3 க படேவ0. அதீத அகதி (Super Ego) ஆைணைய> கவனி+க

ேவ0; அேத சமயதி இதிB-43 7தா Bபிேடாவி ஆதி+கதி ,
உபட ேவ0.

இதிB-43 கிள உ4தகைள> இ<ைசகைள> தி- தி பத இ4த அக
த+க சமய பா'3+ ெகா0-+,; தீைமேய படாத ைறயிேல இ4த

தி- தி>0டா+,வத , அ3 யC. அ ப< ெசDயாம ேவ8 சில

சமய?களிேல இதி இ<ைசகைள விெடாழி+, பேயா அல3 அவ ைற

மா றியைம3+ ெகாHபேயா 0; அல3 அ4த இ<ைசகைள தி- தி

ெசD> காலைத தளி ேபாடவாவ3 யC.

இ3+, அகதி , இைடேய ேபாராட நிக;. அகதா அட+க பட

இ<ைச இதி அமி;ேபா3தா சி+கC மன+ ேகாளா8 ஏ பட+
காரணமாகிற3.

அதீத அக எப3 அகதினி8 ேதாறியதா,. இ3 ெப-பாC நனவிB

நிைலயிB-43 ேவைல ெசDகிற3. இத , அகதி ேம ஆதி+க ெசC3

வலைம>0. இ3 அ5வ ேபா3 அகதினிடள ,ைறகைள+ க0 இ3+
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78கிற3. அதீத அகைத மன<சா8 எ8 7றலா. இ3 சMக வ,+கிற

ஒ;+க ைறைய ஏ 8+ ெகா0 அகைத அத ேக றவா8 நெனறியி நி8த
யகிற3. அக அைத ஏ 8+ ெகாள ம8+கிற ேபா3தா அட+க பட
இ<ைசக இ3+,< ெச8 பலவித மன+ ேகாளா8கH+,+ காரணமாகிறன.

இ?, நா அட+கC+, ஒ+கC+, (Suppression) உள விதியாசைத ந,
மனதி ெகாள ேவ0. அட+க எப3 நனவிB நிைலயி நட ப3;

அட+க பட இ<ைச இ3+,< ெச8 ேகாளா8கைள உ0டா+க+ காரணமாக
இ-+,. ஆனா ஒ+க எப3 நன நிைலயி நட ப3. எெனனேவா

ஆைசக நைம அ+க P+க ெதாட?,கிறன; அவ ைற நா ஒ+க

ேவ0யி-+கிற3. இ3 நியாயமான3 இயபான3மான ெசயலா,. இ ப

ஒ+,வதா எ5வித தீ?, விைளவதிைல. நாகாிகமான ஒ- சMகதி வா;

ஒ-வJ+, இ3 அவசியமா,; இதனா அவ நைமேய அைடகிறா;
சMக அைமதிேயா இ-+கிற3.
-------------

8. அதீத அக

மனதிேல நனவிB மன எற ஒ- ெப-ப,தி இ-+கிறெத8 பிராD தம3

ஆராD<சியி Mல 7றினாரலவா? அதிேல இய F+க?கH, நிைறேவறாத
இ<ைசகH, அட+க பட உ4தகH அ;4தி+கிட+கிறன. இைவெயலா

மைறகமாகவாவ3 ெவளிேய வ43 தி- தியைடய யCேபா3 தா மன+

ேகாளா8க ஏ பகிறன எ8 பிராD தB விள+கியேபா3 ெபா3வாக

அைனவ- அவைர ஆேமாதிதா'க. ஆனா அவ' அ4த அமன உ4தகளி

அ பைடயான ேவக பாBயபிB-43தா ேதா8கிற3 எ8 7ற
ெதாட?கிய3 அவ-+, எதி'  உ0டாயி 8.

இ4த இடதி நா ‘பா’ எ8 எைத+ ,றி பிகிேறா எபைத மீ0 ச 8
விாிவாக ஆராD43 நிைனவி ைவ3+ ெகாள ேவ0. அைத ப றிய ஒ-

திய விள+கைத> இ?, ெதாி43 ெகாள ேவ0.

ஆ0 ெப0ணி உட சப4தமான கலவி ேவைகைய+ காம எற ெசாலா
,றி பிடலா. அ4த< ெசாைல வழ?,ேபா3 அ3 உடCறைவேய +கியமாக+

,றி பதாக நா இ8 க-3கிேறா. பிராD 78வ3 இ4த+ காமமாகிய
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உடCற மமல. சில சமய?களிேல பிராD ,றி பைத ‘அ வாG’ எ8

ெசாCவ30. ஆனா ‘அ’ எகிற ெசா ெபா3 பைடயான3. அைத+

ெகா0 பிராD க-ைத விள+க யவ3 பல சமய?களிேல ,ழ பைத
உ0டா+கிவி. ஆைகயாதா ‘பா’ எற ெசாைல+ ைகயாள

ேந'4தி-+கிற3. ஆ?கிலதிேல>ள ெச+( (Sex) எற ெசாC+,< சமமான

ெசாலாக ‘பா’ எபைத+ க-தலா. அ5வா8 ெகாHேபா3 ‘பா

வாG+ைக’ (Sex life), ‘பாC4த (Sex drive) எற ெதாட'க பிராD 78வைத

ந, விள+,வனவாக ஏ ப. எனேவ பாC4த எப3 ெவ8 காம ம

அல; ஆனா அ3 காமைத> அறேவ வில+,வதிைல. அ3 அபி

அச?கைள> ெகா0ட ஒ-ேவக எபதாக நா அறிய ேவ0.

நனவிB மன எபைத பிராD பி காலதி ‘இ’ எற ெசாலா

,றி பிடலானா'. இ4த இதிB-43 கிள ேவகைத Bபிேடா எ8 அவ'

விள+,வைத> நா அறிேவா. Bபிேடாவி ச+தியாக அைமவ3 ‘பாC4த’

எகிறா' பிராD. இ+க-ைத> >? ேபாறவ'க

ஏ 8+ெகாவதிைலெயபைத> நா ேப அறிேவா.
இதிB-43 அக பிற+கிற3. அகதிB-43 அதீத அக ேதாறி அதேம

ஆதி+க ெசCத ெதாட?,கிற3. அக எப3 இ3+, அதீத அக3+,

இைடயிேல அக ப+ெகா0 தமா8கிற3 எ87ட< ெசாலலா.

இ3+, தன3 தி- திதா பிரதான. அத , அறெநறிைய ப றி ெயலா
கவைலயிைல. அ3 மனிதJ+,ேள யி-+, மி-க. அதீத அக எபைத

மன<சா8 எ8 ேப 7றிேன. எ3 ஒ;?கான3, எ3 ஒ;?க ற3 எ8
அ3 தீ'மானி+கிற3. மனிதJைடய ெசயகைள மமலாம அவJைடய

எ0ண?க, ஆைசக, மேனாபாவ?க தBயவ ைற> சாியா தவறா எ8

சீ'+கி பா'+கிற3. அகதி , இர0 ப+கதிC தா+,த ேந-. “இதி
0தC+,, அதீத அகதி , ற<சா+, இைடயிேல அக தைன+
கா3+ெகாள யகிற3” எ8 பிராD அக இ3 எJ தம3 @B
78கிறா'.

அகதிB-43 அதீத அக ேதா8வைத ப றி பிராD 78 விள+க4தா

மி,4த பரபர ைப> ஆேசப?கைள> உ0டா+கிய3. ,ழ4ைதயி வாG
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ெதாட?,ேபா3 ,ழ4ைத தன3 இபைதேய நா மன பா?,ைடயதாக

இ-+கிற3. ஆ0 ,ழ4ைத தாயிட மி,4த அ, ெப0 ,ழ4ைத த4ைதயிட

மி,4த அ ெகாHகிறன. இ4த அ பாBய ெகா0ட3 எப3

பிராD க-3. ஆ0 ,ழ4ைத தாயிட அ ெசC3ேபா3 அத ,

ேபாயாக இ-+, த4ைதயிட பைகைம உண'<சி ெகாHகிற3. த4ைதயி

(தானைத அ3 ைக ப ற யகிற3. த4ைதைய ேபால நட+க வி-கிற3.

இைவெயலா ைக7டாம ேபாவதா த4ைதயிட ெவ8 + ெகா0 அவைன
ஒழி3விட யகிறதா. இமாதிாியான மன+ ேகாளாைற பிராD ஈ ப(

மன+ேகாட (Oedipus Complex) எற ெபயரா ,றி பிகிறா'.

ஈ ப( எப3 ஒ-வJைடய ெபய'. அவைன ப றிய 2ைவயான கைத கிேர+க

நா ராண?களிேல ெசால ப-+கிற3. தீ ( எப3 ப0ைட+ கால
கிாீ( ேதசதி ஒ- நகர. அைத ஒ- காலதி ேலய( எபவ ஆ0

வ4ததாக ராண 78கிற3. ேலயஸூ+, அவ மைனவி ெஜா+கா(டா

எபவH+, திரனாக ஈ ப( பிற4தா. ஈ ப( தன3 த4ைதைய+

ெகாவேதாடலாம தாையேய மண பா எ8 அவைன ப றி ெதDவ
ெமாழியாக வா+,+ 7றினா'க. அதனா ேலய( அ4த+ ,ழ4ைதைய ஓ'

அைமயிட ெகா3 அைத+ ெகா8 விப உதரவிடா. அ4த அைம
,ழ4ைதைய+ ெகாலாம மைல+காேல எறி43வி வ43விடா.

ஈ பX காகளி ம காய உ0டா+கினானா. ஈ பைஸ இைடய'க

க0ெட3 த?க அரசனான பாB ப( எபவனிட ெகாதா'க. ஊ',

ெபய' ெதாியாத அ4த+ ,ழ4ைதைய அவ த ,ழ4ைதைய ேபாலேவ வள'3
வ-கிறா. அத காகளி ஏ பட காயதா பாத?க K?கியி-4தைமயா

K?கிய பாத எ8 ெபா-பட+7ய ஈ ப( எற ெபயரா அ+,ழ4ைதைய
அைழ+கலானா'க. அ3ேவ அத ெபயராக அைம43விட3.

ஈ ப( இைளஞனாக வள'43 வ4த காலதி னா 7றிய வா+ைகேய

ெதDவ ெமாழி அவனிட 7றி 8. அவ பாB பேஸ தன3 த4ைதெய8

நிைன3 அவைன+ ெகாலாமB- பத காக ஊைரவி ெவளிேயறினா.

வழியிேல அவ தன3 உ0ைம த4ைதயாகிய ேலயைஸ< ச4தி+,ப ஏ பட3.
இ-வ-+, ச0ைட> M0ட3. அதிேல ஈ ப( தன3 த4ைதெய8 ெதாி43

ெகாளாமேலேய அவைன+ ெகா8விடா. பிற, ஈ ப( தீ ( நா+,<

ெச8 அ4த நா+, ஏ ப-4த தீைமைய ேபா+கி ம+கைள மகிGவிதா.
அவ ெசDத உதவி+காக ம+க த?க ராணியாகிய ெஜா+கா(டாைவேய

அவJ+, மண ெசD3 ெகாதா'க. அத பிற, திRெர8 தீ X ெகாைள

ேநாD பாவி ம+கைள வா வைதத3. ேலயைஸ+ ெகாறவ யாெர8 க0
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பி+, வைரயி அ4த ேநாD ம+கைள வா எ8 ெதDவ ெமாழி 7றி 8.
அ4த+ ெகாைலகாரைன+ க0 பி+க ஈ ப( தாேன ற படா. அ ப
அவ ய சி ெசD>ேபா3 ஒ- தீ'+கதாிசியி Mல அவJ+, உ0ைம

ெதாி4த3. ஈ ப( த க0கைளேய ,தி+ ெகா0டா. கைடசியி கா
,43 மைற43விடா. ெஜா+கா(டா +, ேபா+ெகா0 உயி'

3ற4தா.

இ5வா8 த4ைதைய+ ெகா8 தாைய மண4த ஒ-வ ெபயைர+ ெகா0 பிராD
,ழ4ைதயி மன+ ேகாடதி , ஈ ப( மன+ேகாட எ8 ெபய' ைவதா'.
இதைகய மன+ேகாட ஏ பட+7ய நிைலைம எேலா-+, ,ழ4ைத
ப-வதி ஏ பகிறெத8 பிராD ெசாCகிறா'.

ஆனா த4ைதைய ஒழி3விட+ ,ழ4ைதயா >மா? அத , தா> இட
ெகா பதிைல; த4ைத> இட ெகா பதிைல. அதனா ,ழ4ைத தJைடய

ெவ8 ைப தன+,ேளேய அட+கி+ ெகாள ேவ0யதாகிற3. இத

விைளவாக “த4ைத ேபா ஆக ேவ0” எகிற லசிய, “த4ைதைய
ஒழி3வி தாயி அ ;வைத> தாேன அைடய யல+7டா3” எகிற
எ0ண உைடய அதீத அக ேதா8கிற3. நாளைடவி இ4த அதீத அக,

“இைத< ெசD, இைத< ெசDயாேத” எ8 அகதி , ஆைணயிட ெதாட?கி

விகிற3. அ3 த4ைதயி (தானைதேய எ3+ ெகாHவதாக+ 7றலா.
ஆசிாியJைடய (தானைத> ெகாHவதாக+ 7றலா. இ5வா8 அ3 அற

வாG+ைக+, தணி+ைக அதிகாாியான மன<சாறாகி விகிற3. அதீத அக தவ8

எ8 க0+,ேபா3 அக பய43 ேபாD தன3 இ<ைசகைள அட+கி விகிற3.
அ5வா8 அட+,வதாேலேய பலவைகயான மன+ேகாளா8க ஏ பட+
காரணமாகிற3.

நனவிB மனைத ப றி பிராD தB 7றிய ேபா3 பல' அவைர

பாரானா'க. ஆனா ,ழ4ைதயி வாG+ைகயிC பாC4ததா ெபாிய

ச+தியாக இ-+கிறெத8, ஈ ப( மன+ேகாட உ0டாகிறெத8 பிராD

7ற ெதாட?கியேபா3 அவ-+, பல எதி' +க ேதாறலாயின. 

அவைர ஆேமா திதவ'களிC பல' அவைரவி விலகினா'க.

அ ப விலகிய ேபாதிC பிராD தம3 ய சியி தள'வைடயவிைல. தம3

க-3+கைள விள+கி>, தம3 பாிேசாதைனகைள விள+கி> திய திய @க
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எ;தி+ ெகா0ேட இ-4தா'.
த உலக >த 4தபிற, பிராD+,ேமC ேமC பாராதக

கிைடதன. உலக ;3 அவைர அறியலாயி 8. உள ப, பிய எலா

3ைறகளிC இடெப ற3. கவி, இல+கிய, ஓவிய, நாடக இவ றிெலலா

இைத ,தினா'க. திய கைல இய+கேம இத அ பைடயி

வளரெதாட?கிய3.

பிராD ஒ- ெபாிய ேமைத. அவ-ைடய ஆராD<சி க மனைத ப றிய

க-3+களி ஒ- திய சகா தைதேய உ0டா+கி விடன.

--------------

9. அமன வி"ைதக

மன எபதிேல ெவளிமன (நன மன), இைட மன, அமன (நனவிB மன)
எற +கியமான ப,திக இ- பதாக+ ெகாளலா எ8 தB பா'ேதா.
ஆராD<சி+காக, மனைத ப றி ெதளிவாக ெதாி43

ெகாHவத காக4தா இ5வா8 M8 ப,திகளாக பிாி3+ ெகா0ேடா
எ8, உ0ைமயி இ ப பிாிவிைன ெசDத தனி தனி பாக?கேள

இைலெய8 அ ெபா;ேத ெதளிபதி+ ெகா0ேடா. மனேம ஒ-

1+,மமான மாய. ஆதலா அத ப,திகH மாயமானேத.

மனைத ேவெறா- வைகயாக ப,திக ெசD3 ஆராயலா எ8 க0ேடா.

அ4த பிாிவிைன ப இ, அக, அதீத அக, நனமன ஆகிய ப,திக மனதி

இ- பதாக+ க பைன ெசDயலா. இ எப3தா அமன எ8 ெபா3வாக+

7றலா. அதிB-43 அக ேதா8கிற3. அகதிB-43 அதீத அக

ேதா8கிற3.

இ எ ெபா;3 இபைதேய நாகிற3; 3பைத தவி'+க யகிற3. அ3
சMக+ க பாகH+, உடபட வி-வதிைல; 2யநல மி,4த3;

ப,தறிவ ற3. அ3 தன3 இ<ைசக வாG+ைகயிேல நிைறேவறாம ேபானா

மன+ ேகாைட கவதாC, கனவாC பிரைமயாC அவ ைற நிைறேவ றி+

ெகாH த4திர ச+தி வாD4த3.
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இ ைத ப றி ேந'கமாக அறி43 ெகாவ3 இயலா3. அ3 மைற43 நி கிற3.

அைத ப றி மைற கமாகேவ நா ஓரள+, ெதாி43 ெகாளலா. மன+

ேகாளா8 ஏ பள நிைலயிேல அைத ஆராய கிற3. ஒ-வJ+, ஏ ப

கனகைள பாிசீலைன ெசDவத Mல அைத ப றி அறியலா. ஒ-வ

ேயாசைன ெசDயாம உண'<சி வச ப உடேன ஒ- ெகட காாிய ெசDய
யCகிறாென8 ைவ3+ ெகாHேவா. அ4த< சமயதிC இ

ெவளியாகிற3.

வாG+ைக ைற ெசைமயாக அைம4த மனிதனிடதிேல அக சாியானப காாிய
ெசDகிற3 எ8 7றலா; அ3 இைத லகானி பி3 அதேம ஆதி+க

ெசC3; அதீத அகைத> தன3 ஆதி+கதி ,ேள ைவ3+ ெகா0-+,.

உலகேதா ெகா0ள ெதாட'பிC அவJ+, ஏ ற ைறயிேலேய காாிய?க
நைடெப8. அக தன3 கடைமைய< ெச5வேன ெசD3 வ-கிறேபா3

வாG+ைகயி அைமதி நில. அ ெபா;3 அ3 தன3 அதிகாரைத இ3+ேகா,

அதீத அகதி ேகா, ெவளி>லகதி ேகா ெபாியேதாரளவி , வி+

ெகா பதிைல. ஆனா அ ப வி+ ெகா+க ேந'கிற காலதிதா

ெதாைலக உ0டாகிறன.

இ எப3 இபநாட எற ெகாைகைய பி ப றிேய ேவைல

ெசDகிறதலவா? ஆனா அக அ ப< ெசDவதிைல. அ3 உலகேதா ஒட

ஒ;க எJ ெகாைகைய பிப றி நட+கிற3. சMகதி , உடபாடலாத

காாியதி அ3 இற?க வி-வதிைல.

அதீத அகைத மன<சா8 எ8 சாதாரணமாக< ெசாCகிேறா. இ3

அகதிB-43 ேதா8கிற3 எ8 க0ேடாமலவா? ,ழ4ைத தB
ெப ேறா'களி ெசாC+,+ க ப இ3 நல3, இ3 தீய3 எ8 உண'43

ெகாHகிற3. ெப ேறா'க ெசாCகிறப நட ப3தா நல3, நீதிெநறி

எெறலா ,ழ4ைத நாளைடவி உண'43 அவ'க 78கிறப நட43
அவ'கHைடய நமதி ைப ெபற யகிற3.

பிற, ெப ேறாாி உதவி இலாமேலேய ,ழ4ைத தானாகேவ நல3 தீயைத

ப,தறி43 நட+க ெதாட?,கிற3. இ4த வைகயிேலதா மன<சா8 எகிற

அதீத அக ேதா8கிற3. ,ழ4ைத நல ைறயி நட43 ெகா0டா ெப ேறா'

மகிG<சியைடகிறா'க; ,ழ4ைதயிட த?க மகிG<சிைய+ காகிறா'க;
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,ழ4ைதைய அைண3+ ெகா0 ெகா=2கிறா'க; ,ழ4ைத+, இப?

ெகா+க+ 7ய காாிய?கH ெசDகிறா'க. ஆனா ,ழ4ைத தவறான

ைறயிேல நட43 ெகா0டா ெப ேறா'க ேகாபமைடகிறா'க; கைத<
2ளி+கிறா'க; தா?க ,ழ4ைதயி ெசDைகைய ஆேமாதி+கவிைல எபைத
ெவ5ேவ8 வைகயி ெவளி ப3கிறா'க; சில சமய?களி ,ழ4ைத+,

அ7ட+ கிைட+கிற3. இேதேபால அதீத அக ெசDகிற3. அ3 அகதி நல

ெசயC+காக த+ ெகா3 உ சாக ப3கிற3, தீய ெசயC+காக

த0+கிற3. ெசய7ட ேவ0யதிைல. நிைன +ேக ெவ,மதி>
த0டைன> கிைட+,.

ஒ-வ பிரம<சாாியாகேவ வாழ தீ'மானி+கிறா எ8 ைவ3+ ெகாேவா.
அவ மனதிேல எ பயாவ3 சில சமய?களிேல காம இ<ைசக கிளபிவி.
மன< சா8 அ4த சமய?களி அவைன த0+கிற3. தன3 இழி4த

எ0ண?கH+காக அவ தைன தாேன வ-தி+ ெகாHகிறா. பனி+

கிட+கிறா. அல3 ேவ8 விதமாக தைனேய த03+ ெகாHகிறா.
இ5விதமாக ெசயகH+, மமலாம எ0ண?கH+காக அதீத அக
ெவ,மதிேயா த0டைனேயா ெகா+கிற3.

அதீத அக ஒ- ெசயைல அல3 எ0ணைத ஆேமாதி+கிறேபா3 அக
ெப-ைமயைடகிற3; உய'<சியைடகிற3. ஆனா அதீத அக த0டைன

ெகா+கிறேபா3 அதாவ3 அக ஏதாவெதா- தீய ெசய அல3 தீய எ0ண
ெகா0 அதீத அகதா க0+க பகிறேபா3 , ற ாி4தத காக அக
நாணமைடகிற3, தைன ப றி தாGண'<சி ெகாHகிற3.

இ5வா8 அதீத அகதா வைமயான க0டன ஏ பகிற காலதிதா தீய
இ<ைசக நனவிB மனதி ைத43 மைறகிறன. அைவேய எ பயாவ3

ெவளி ப வர யகிறன. இ4த இழி4த இ<ைசகH+, அதீத அகதி ,

ஏ பகிற ேபாராட வBைம ெய 8 ஓ?,கிறேபா3தா மனதிேல ,ழ ப
ஏ ப பலவிதமான மன+ேகாளா8க ேதா8கிறன. அட+க பட

இழிண'<சிக  றிC மைற43 ேபாவதிைல. அைவ எ பயாவ3

ெவளிேயறி தமதி<ைசைய F'தி ெசD3ெகாள யகிறன. ேநராக

ெவளி பட யாதேபா3 கன தலான வழிகளிேல மைறகமாக ெவளி பட

பா'+கிறன. அட+க பட தீயண'<சிகைள அழி+க யா3; ஆனா அவ ைற
அைவ ெசCகிற பாைதயிB-43 மா றி உய'4த பாைதயி ெசCபயாக
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மா றிவிடலா. வயBேல பாD43 ெகா0-+கிற த0ணீைர ஓரள+,தா
க ேத+கி நி8தலா. த0ணீ' ேமC ேமC ெப-,கிறேபா3 அைத

எ8ேம ேத+கி நி8த யா3. ஆனா அ3 ெசCகிற வாD+காைல அல3

மைடைய மா றி ேவ8 மைடயி ேபா,ப ெசDயலா. அ ப< ெசD> ேபா3

த0ணீ' கைரைய உைட+கா3; திய மைடயிேல கைரகளி வர+, உப

ேபாD+ ெகா0-+,. இ ப மைட மா ற இலாத ேபா3தா அ3 கைரைய

உைட3+ெகா0 நாலா ப+க சிதறிேயா நாச விைளவி+கிற3.

அட+க ப நனவிB மனதி ைத43ள தீய உண'<சிகளி விஷய

இ3ேபால தா. அவ ைற நல மைடயிேல ேபா,ப மா றிவிட ேவ0.

அ ப< ெசDவத , உய'மைட மா ற எ8 (Sublimation) எ8 ெபய'.

ஒ-வனிடதிேல ேபா-ண'<சி மி,4தி-+கலா. ெகாைல, ெவ8  எற தீய

எ0ண?க அவனிடதிேல இ-+கலா. மானிட ஜாதி+, தீ?, விைளவி+கிற

ெகாய கி-மிகைள அழி பத , ேவ0ய ேபாராடைத< ெசDய அவ தன3

உண'<சிகைள மா றி விவானானா அவ தன+, உய' ேத+ெகாவா;
உலகதி , நைம ெசDதவனாவா.

அதீத அகைத ப றி ேபசவ4தவிடதி ேமேல ,றித விஷயைத ப றி+

,றி பாக< சில விஷய?கைள< ெசாேன. தீய உண'<சிகைள த பத ,

அகைத+ க0 பத , எ5வா8 அதீத அக பயபகிறெதபைத அறி43
ெகாவேத இ?, +கிய ேநா+கமா,.

இ4த அதீத அக ெப ேறாாி (தானைத வகி+க ெதாட?,கிற3 எ8

ேப பா'ேதா. இ3 ெப ேறாாி ெசDைககைள+ கவனி பதா ,ழ4ைதயிட

நாளைடவி வள'வதிைல; ெப ேறா'களி ஆைணகைள> க0டன?கைள>

ெகா0ேட வள'கிற3. ெப ேறா' ெசாவெதா8 ெசDவெதாறாக இ-+கலா.

அவ'கேள த?க அறிைர+, மாறாக நட+கலா. ஆனா அவ'க ேபாதி+கிற

வழிைய பிப றிேய ,ழ4ைதயி அதீத அக வள'கிற3. அதாவ3 ெப ேறாாி

அதீத அக4தா ,ழ4ைதயி அதீத அகைத உ-வா+,கிற3; அவ'கHைடய

நடைதயல. அ ப உ-வாகிற ,ழ4ைதயி அதீத அகைத ேமC

வBவைடய< ெசD> ேவ8 சாதன?கH இ-+கிறன. ,ழ4ைதயி

மன<சாைற அைம பதி ஆசிாிய' +கிய ப?, ெகாHகிறா'. சமய

ெநறிகைள ேபாதி+, சாேறா'கH, நா வழிகாகளாக அைம>
தைலவ'கH, சMக அைமதிைய பா3கா+க உத ேபா`( தBய
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அதிகாாிகH ெவ5ேவ8 அளவி இ4த அதீத அகதி அைம +,

உதகிறா'க. ெப ேறாாி நடைத> அத ,< சாதகமாக இ- ப3 மி,4த

சிற ைடயதா,.

இ ப அைமகிற அதீத அகமான3 ஒ-வைன< சMகதி , அட?கி நட+,

,மகனாக< ெசDய உதகிற3. அவனிடதிேல இயபாக இ-+,பயான தீய

உ4தக சிலவ ைற ஒ+கி< சMகதி , அவ றா தீ?, ேநரா வ0ண
கா+கிற3.

பாC4த மிக வBைமயான3. ெவ8  பைகைம உ4தகH

வBைம>ளைவேய. இைவகெளலா க+கட?காம தைலவிாிதானா

சMக நிைல,ைல43 ேபா,மலவா? இவ ைற+ க பதேவ அதீத அக

ேவைல ெசDகிற3. அதீத அக இ4த வைகயிேல ஒ- சMகதி

சபிரதாய?கைள>, பழ+க?கைள>, ப0பாைட> கா+, காவலாளியா,.
-------------

10. இய'* க

மனதிேல இ எப3தா மிக ெபாிய ப,தியாக இ-+கிறெத8 பா'ேதா.
அதJைடய ஆழதிேல ேபாக ேபாக ஒேர இ-டாக இ-+கிற3. அதாவ3

அ?,ளைவ ஒ8 நம+, ெதாிவதிைல. ஒேர அ4தகாரதி அைவ அ;4தி+

கிட+கிறன. இ4த அ4தகாரதிதா அட+க பட இழி4த இ<ைசகH ெபாிய

அதி'<சியJபவ?கH மைற43ளன எ8 ெதாி43ெகா0ேடா. அதீத

அகதா வைமயாக+ க0+க ப அட+க பட இ<ைசக இ?ேக ப3?கி
நன+, ெதாியாமB-+கிறன.

இைவ ம4தா இதி இ- பதாக தீ'மான ெசDய+ 7டா3. அ?ேக

மனிதJ+, இயபாகேவ அைம4தி-+கிற சில உ4தகH இ-+கிறன. அைவ
அLபவதா க 8 ெதாி43 ெகா0டைவ அல. பிறவிேலேய அைம43ள

ேவக?க அைவ. அவ ைற பிறவி< ச+திக எ8 7றலா. அைவ மனிதைன

உ4தி பலவைகயான ெசயகளிேல ஈபட< ெசDவத , ஊ+க ெகா பதா

அவ ைற இய F+க?க எ8 ெசாCகிறா'க. கலவி\+க, உண ேதa+க
எ8 இ ப பல இய F+க?க இ-+கிறன. இைவ வில?,களிடதிC

காண பகிறன. வில?,க ெபா3வாக இவ றா உ4த ப< ெசய

ாிகிறன. பறைவ 7ககிற3. +கணா? ,-வி அழகான 7ெடாைற
நாைர+ ெகா0 பினி விகிற3. அ4த விைதைய அத , யா- க 8+
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ெகா+கவிைல. இ3 இயF+கதா உ0டான திறைம. ஆனா மனித
வில?,கைள ேபால  றிC இய F+க?களி உ4தகளாேலேய

ெசயாிவதிைல. அ4த இய F+க?களா ஏ ப சில இ<ைசக இழி4தைவ

எ8 அவ ைற அட+க யC மன< சா8 அவனிடதிேல அைமகிற3. அதீத
அக அ4த ேவைலைய ேம ெகாHகிற3.

இயF+க?கைள ப றி பல வைக பட க-3+க நிலகிறன.

இயF+க?களி எ0ணி+ைகைய நி-ணய ெசDய அவ றா தனிதனி

உ0டா, உள+கிள'<சிகைள வ,+க ெம+aக ேபாற மனவியலறிஞ'க

யறி-+கிறா'க. ெம+aக பதினா, இயF+க?க +கியமானைவ எ8

வ,தி-+கிறா'. பிராD இயF+க?கைள ப றி வாக ஒ- க-தி , வ4தா'.
அவ' க-திப இயF+க?கைள இர0 ெதா,திகளாக பிாி+கலா.

ஒ-ெதா,தி உயி' நிைலெப றி- பத , உதகிற3. ம ெறா- ெதா,தி உயி'

நீ?கி< சா ஏ பவத , உதவியாக நி கிற3. சட ெபா-ளாக இ-4த

உலகதிேல தB எ பேயா உயி' ேதாறியி-+கிறதலவா? அ ப

ேதாறிய பிற, பைழய நிைல+ேக ெசCவதிதா இ4த உயி' வாG+ைக
கிற3. அ5வா8 வத , இ4த ெதா,தி உதவி ெசDகிறதா.

உயி' நிைல பத , உதவி ெசD> இயF+க?கைள ப றி நா எளிதி ாி43

ெகாள >. உண ேதa+க, கலவி\+க தலானைவ உயி' நிைல பத ,
உதகிறன அலவா? இவ ைற ப றி ெதாி43 ெகாவ3ேபால ம ற

ெதா,திைய< ேச'4த இயF+க?கைள ப றி ெதாி43 ெகாவ3 அ5வள

எளிதல. அத , அக, அதீத அக ஆகியவ றி ெசயகைள ப றி இJ சில
விஷய?கைள ெதாி43ெகாள ேவ0.

இதிB-43 அக பிற+கிறெத8, அகதிB-43 அதீத அக பிற+கிறெத8
க0ேடா. இ தன3 இ<ைசைய F'தி ெசD3 ெகாளேவ ஆைச பகிற3;
அத , ேவ8 எ0ண கிைடயா3. இப நாடேம அத லசிய.

இ4த இ ெவளி>லகேதா ேமா3ேபா3 சில ஒ;?,ைறகைள அJசாி+க
ேவ0ய அவசியைத அLபவதா அறி43 ெகாHகிற3. அ ப அறி>

பாகேம அகமாக உ-ெவ+கிற3. ஆதலா அக இப நாட+

ெகாைகயிB-43 ேவ8ப ஒ;?, ைற நாட+ ெகாைகைய+

கைட பி பதாக அைமகிற3. 1Gநிைல> சதாய உ-வாகியி-+கிற
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உ0ைம நிைலைய>ண'43 அவ றி ேக றவா8 நடைதைய அைம+கேவ அக
வி-கிற3. ஆதலா இ தன3 வி- ப ேபா காாிய ெசDய அக

விவதிைல. இ-4தாC அ3 இ3+, விேராதமானதல. சதாயதி , உக4த

வழியி இதி இ<ைசகைள நிைறேவ ற அ3 யகிற3. இைத+ க+,

ைவதி-+, காவ ச+திெயலா இ4த அகதிேலேய இ-+கிற3.

கலவி\+கதா உ4த ப இ ெபா?கி ெய;கிற3 எ8 ைவ3+

ெகாHேவா அ4த நிைலயிேல இ த வி- பேபால வில?, ைறயிேல

நட+,மானா சMகதி அைமதி ,ைல43 ,ழ பேம மி=2. அ4த< சமயதிேல

அக இைத+ ெகா=ச ெபா8+,ப க பத யகிற3. இதி

கலவி\+கைத< சMக ஏ 8+ ெகாH வழியி நிைறேவ ற யகிற3.
கBயாண ேபாற சMக ஏ 8+ ெகாH ஒ;?,+, உப இதி
வி- பைத நிைறேவ 8கிற3. இ4த அக ெப-பாC 1Gநிைலேயா

ேமா3வதா ஏ பவதாயிJ இத அைம +, பாரபாிய 3ைண

ெசDகிற3.

சில சமய?களிேல இ இ4த அகதி க+, மீறி ெதாழி ெசD3வி.

அ ேபா3தா உண'<சி ேவகதா காாிய நட4ததாக நா 78கிேறா. உண'<சி

ேவகதா ெகாைல ெசDபவ'கH உ0.

அதீத அக லசியதிேல நாடைடய3. அக வர மீறி இதி இ<ைசைய

நிைறேவ ற யC ேபா3 அைத+ க0+கிற3. இ தன3 உண'<சி ேவகதா

இழி4த ெதாழி ெசDவைத>, அக அ4த இழிெதாழிைல ேவ8 வழிகளி

நிைறேவ8ப ெசDய யCவைத> அதீத அக க0+,.

ஆகேவ இ3+, அக உட4ைதயான ெத8, அதீத அக அகைத> அத

வாயிலாக இைத> அத இழி ெசயகH+காக த0+கிறெத8 ெதாி43

ெகாளலா சில சமய?களி அதீத அக மிக வைமயாக+ க0 பதா அக

மிக ைந43-,. அ4த நிைலயிேல ஒ-வ தைனதாேன வ-தி+ ெகாள

ைனவேதா த ெகாைல ெசD3 ெகாள ஒ5ெவா- சமயதி எ0Vகிறா.
இதிB-43 அதீத அக எ ெபா;3ேம இ3+, உட4ைதயாக இ-+கா3 எ8

ேதாறலா. ஆனா இ மிக த4திர வாD4த3. அ ப ேலசாக அதீத அகைத
வி விவதிைல. அதீத அகதி நீதி ெநறி ஆ'வைதேய சில சமய?களி

தன3 இய F+க?கைள தி- தி ெசD3 ெகாள பய பதி+ெகாHகிற3.
அ3 எ ப > எற ச4ேதக உடேன ேதாறலா. அைத நிவ'தி ெசDய ஓ'

உதாரணைத பா' ேபா. ஒ-வ நீதிமா'+கதி ெசCவதிேல மி,4த
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ஆ'வைடயவ எ8 ைவ3+ ெகாேவா. அவ தவ8 ெசDகிறவ'களிட

ேகாப?ெகாHகிறா, தன+, அதிகாரமி-4தா அவ'கைள+ கைமயாக

த0 பத Mல அ4த தவறான வழிகைளேய ஒழி3+ கட யகிறா. தவ8

ெசDதவ'கெளலா அவ ைகயி படாதபா பகிறா'க. அவ'கைள அவ
அ+கிறா; சிைற ப3கிறா; ஹிைச ெசDகிறா. அவ உய'4த

லசியைத நிைன3 இ5வா8 ெகாைம ப3கிறாெனறாC

அவனிடதிேல இதி வில?,ண'<சிகளி ஆதி+கைத+ கா0கிேறாமலவா?
நீதிெநறியி ெபயரா அவJைடய வில?,ண'<சிக தைல விாிதாகிறன.
இத , அவJைடய அதீத அக உட4ைதயாக நிறி-+கிற3! இதி

1G<சியிேல அதீத அக மய?கி ேபாD விட3. இ ப இ4த மாய இ அதீத

அகைத> வ=சி3+ ெக3 தன3வி- பைத நிைறேவ றி+ ெகாகிற3.
அதனாதா ந நா மகாகெளலா எலா நிைலகளிC உண'<சி

ேவகைத அட+கி ஆவைதேய உய'4த சாதைன எ8 7றியி-+கிறா'க.

உய'4த லசியதி காக உண'<சி வச ப+ காாிய ெசDவைத அவ'க மிக
ேமலானெத8 ஏ 8+ெகாளவிைல. எ4த நிைலைமயிC உளதிேல

சமநிைல ெகா0-+க ேவ0. மாணி+கவாசக' இைறவைன ேபா 8ேபா3,

“ேவக ெகதா0ட ேவ4தன ெவக” எ8 பாகிறா'. இயF+க?களி
உ4தகளான ேவகைதேய அவ' ,றி பிகிறா'. ஒ-வைன அறெநறியி

ெபயரா த0+கேவ0ேய படாC அ4த சமயதிC மனதிேல சமநிைல
இ-+கேவ0. அறவழிைய விவிலகியவ'கைள சஹார ெசD>

இைறவனி இதGகளிேல 8வ தவGவ3 ேபால நநா< சி பிக சி ப
வதி- ப3 இ4த உனத நிைலைய+ காவத ேகயா,. உளதிேல
சமநிைலயைடவேத மிக ெபாிய சாதைனயா,.

உடைல+ெகா0 ஒ-வ உைழ3 ேவைல ெசDகிறாெனறா அவJைடய

உைழ +, ஒ- எைல>0; அத , ேமேல அவனா ஓD ெபறாம உைழ+க
யா3 அவJைடய உட ச+தி ;வ3 ெசலவழி43 ேபாகிற3; அத ,ேமேல

அவ ேவைல ெசDய ேவ0மானா திய ச+தி ெப8வத , ஓD உண

ெகாள ேவ0. இலாவிடா அவனா உடைல+ ெகா0 ேமC உைழ+க

கிறதிைல. இதிB-43 உடB ஆ ற ஓ' அள+,பட3 எ8

ெதாிகிற3. அ3ேபாலேவ ஒ- ,றி பிட சமயதி மனதி , உள ஆ றC ஓ'

அள+, உபடேத. அ4த ஆ ற இ, அக, அதீத அக ஆகிய M8

ப,திகளிC ேச'4தி-+கிற3. ஒ- ப,தியிேல அ3 அதிக பகிறேபா3 ேவ8

இர0 ப,திகளிேல அ3 இயபாகேவ ,ைறகிற3. ?, நிைலயிேல

அகதி ஆ ற ,ைறகிற3. அதிCள காவ ச+தி> எ<சாி+ைக ,ைற43
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நி கிற3. ஆதலா அ4த சமயதிேல கனவி Mல இ தன3 இ<ைசைய

நிைறேவ றி+ ெகாHகிற3.

இதி ஆ ற மி,தியாகளவ உண'<சி ேவகதா 0ட ப+ காாிய
ெசDவா. அகதி ஆ ற மி+கவ சMக உள நிைலைய அJசாி3

அத ேக ப+ காாிய ெசDவா. அதீத அகதி ஆ ற மி+கவ லசியவாதியாக

இ- பா.

அதீத அக இ3+, உட4ைதயாக இ- ப3 உ0 எ8 பா'ேதாமலவா?
ஒ-வ தன3 ெசயC+காக< சில சமய?களி வ-43கிறா; அவமானமைடகிறா.

ஏதாவ3 ஒ- ேவைளயி இ4த அவமான உண'<சி எைல கட43 ேபா,.

அ ேபா3 அவ அவமான தா?காம த ெகாைல ெசD3 ெகாHகிறா. இ4த

நிைலயிேல அதீத அக இ3+, உட4ைதயாக நி8 இதி உள சா
இயF+க?களான ெதா,தி+, உதவியாக ேவைல ெசDகிற3.

ஆரப காலதிேல பிராD நனவிB மன எற ப,திைய ப றி ேபசலானா'.
மனதிேல அ5வா8 ஒ- ப,தி இ- பதாக அ3 மிக வBைம

ெபா-4தியெத8 அவ' தம3 ஆராD<சிகளி Mல க0டா'. பிற, நனவிB

மன எ8 78வைத> வி3 இ, அக, அதீத அக எற பிாிகைளேய

வ 8தலானா'.

இ5வா8 78ேபா3 இ3 நனவிB மன ஒ8 எேறா அல3 அக
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நனமன ஒ8 எேற க-3வ3  றிC சாியல எப3 விள?,. இ?ேக
உள பட அைத ெதளிவா+,வைத+ கவனி+கலா.

ெவளி>லக இ எப3ட ேமா3கிற3. அத பயனாக அக பிற+கிற3.

அகதிB-43 அதீத அக பிற+கிற3. நன மனதி எைலைய+ கட4ேத அக

ெசCகிற3. அ?ேக நனவ மன அகதி , இ3+, இைடேய எ?ேகா

இ-+கிற3. அகமான3 நன மனதி எைலைய> தா0யி- ப3 ேபாலேவ

இ நனவிB மனதி எைலைய> தா0யி-+கிற3. அதீத அக நன

எைலயிC இ-+கிற3; அைத தா0 நனவிB ப,தியிC அ3 இ-+கிற3.

-------------

11. கவைல

“கவைல 3ற4தி?, வாGவேத Kெட8 கா மைறகெளலா” எ8

பாரதியா' பாகிறா'. உலக வாG+ைகயிேல எதைனேயா விதமான கவைலக
மனிதைன வாகிறன. அைவ ெயலா தா+காதவா8 வாழ+ க 8+

ெகா0டவ உ0ைமயான இபைத ெப8வா எபதி ஐயமிைல.
கவைலைய ந, ஆராD43 பா'தா அத , அ பைடயாக இ- ப3 பய
எ8 காணலா.

பயதி , அ பைட எனெவ8 ஆராDவ3 2ைவயான காாிய. பிற4த

,ழ4ைத+, ேமேலயி-43 கீேழ திRெரன வி;வ3 ேபாற நிகG<சியிேல

பய0டா. அ4த பய பிறவியிேலேய வ4தி-+கிற3 எ8 78வா'க. மர+

கிைளகளிேல இர ேநரைத+ கழித ஆதி மனித'க +க நிைலயிேல தவறி+
கீேழ வி;4தி-+கலா. இ ப பல தடைவகளிேல பல ேப' வி;43 வி;43

3ப படதா ஏ பட பய அ பேய தைலைற தைலைறயாக

வ4தி-+கிறதா. அதனா தா உயரதிB-43 கீேழ வி;வ3 ேபா ேவகமாக
வ-வதிேல ,ழ4ைத பயமைடகிற3. இேத ேபால+ ,ழ4ைத ெபாிய ச தைத+

ேக பயமைடகிற3. இ ழ+க ேகட ,ழ4ைத Kாி அ;கிற3. இ4த
பய ஆதி காலதிB-43 வ-கிறதா. இைவ தவிர ேவ8 வைகயான

பய?கெளலா. பினா ஏ பகிறன ெவ8, நல ைறயிேல ,ழ4ைதைய
வள'தா 7ய வைர பய?கைள+ ,ைற3 விடலா எ8 78வா'க.
இ-ைட+ க0டாC ,ழ4ைத+, இயபாகேவ பய உ0ெட8, இ4த
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பய பரபைரயாக வ4த3 எ8 சில' 78வா'க. ஆதி மனித' பகைல விட

இர ேநர?களிேலதா அதிகமான 3ப?கைள அைட4தி-+க ேவ0.

இ-ைட ப றிய பய ,ழ4ைத+, இயபாகேவ கிைடயாெத8 வாதி பவ'க
உ0. ,ழ4ைதைய இ-டைறயிேலேய ?க ைவ3 பழ+க ப3வதா

இ4த இ- பயைத இலாமேலேய ெசD3 விடலா எபா'க.

பிற4த ,ழ4ைத+, எ5விதமான பய கிைடயாெத8 பய?கெளலா
பினா ஏ பகிறைவேய எ8 78பவ'க உ0.

ேமேல ,றி பிட பய?கெளலா ெவளி>லகதா ஏ பட+ 7யைவக. இைவ
ேபாற பய?களலாம ேவ8 விதமான பய?கH உ0.

இ எற மன ப,தியிேல பல வைகயான தீய உ4தகH இ<ைசகH
இ-+கிறன. வலவா? அவ றி 0டலா ஏதாவ3 தவ8 ெசD3

விேவாேமா எகிற பய உ0டாகிற3. அதீத அக உய'4த ெநறி ைறைய

வ,+கிற3. அ4த ெநறி ைற+, மாறாக நட43 விடேபா3 அதனா

அவமான பய ேதா8கிறன.

ெபா3வாக பா'தா மனதி ,ேள உ0டாகிற ேமேல 7றிய இர0
வைகயான பய?கைள> ேதாறாம த+க வழி>0 எ8 ெதாியவ-.

எ0ணதிC ெசயBC ேந'ைமைய+ கைட பி+கிறவ பய பட

ேவ0யதிைல. ெபாD தீ'4தா பய தீ- எ8 பாரதியா' எ;தியி-+கிறா'.

ேந'ைம>ளவ ெபாD>ைர+க ேவ0யதிைல. மனதி ,ேள ஏ பகிற

பய?கைள ேபா+க வலவJ+, ெவளி>லக பய ெபாிதல. அைத> அவ த

விேவகதா ஒழி3 விட>.

இ5வா8 பய தீ'4தவ கவைலயிறி வாழலா. ஆகேவ அவ ேமலான இப

அைடகிறா இைத+ க-தி ெகா0தா வாG+ைக ெநறிைய ப றி+

78கிறேபா3 இராமB?க வளலா' பய F<சியமாக ெபறேவ0 எ8
,றி பாக+ காயி-+கிறா'.

ேமேல விவாித M8வைக பய?களாC மனிதJ+,+ கவைல பிற+கிற3;
மன ேபாராட?க ேதா8கிறன. இைவெயலா ேச'43 அவJைடய

மனித ப0பாகிய ஆHைமைய (Personality) பாதி+கிறன.
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ஆHைம எற ெசா விாிவான ெபா-Hைடய3. அ3 ஆளி தைமகளி

ஒ8விடாம ;வைத> ,றி+கிற3. அவJைடய மனதி தைமகைள

மமல; ேதா ற, ேப<2, நடைத, ப0 எலா வ றாC ஒ-வJ+,

ஏ பகிற ;தைமைய அ3 காகிற3. அ ப பட ஆHைமைய

உ-வா+,வதி பாரபாிய, 1Gநிைல>, வாG+ைக அLபவ?கH, கவி>
ப?ெக3+ ெகாHகிறன. கவைல, மன ேபாராட தBயைவகH+,
அதி ெப- ப?,0.

ஆகேவ ஆHைம எப3 நிைலயாக ஒேர மாதிாி இ-+,ெம8 7ற யா3. அ3

மாறி அைம43 ெகா0ேட இ-+கிற3. +கியமாக ஒ-வJைடய வாG+ைகயி

த இ-ப3 ஆ0க ஆHைமைய ஒ-வா8 நிர4தரமாக அைம பத ,

ெபாி3 காரணமாக இ-+கிறன. ,ழ4ைத ப-வதிC, ,மர ப-வதிC
அத வள'<சி அதிக. பிற, தி'4த ப-வதி ஓரளவி , மா8தBறி

நிைலெப 8விகிற3.

இ4த ஆHைமைய பிரதானமாக+ க-தி பிராD தம3 உள ப, பிய

ெகாைகைய வ,+கிறா'. ஆHைம எ5வா8 அைமகிறேதா அத ேக றவா8

தா ஒ-வJைடய வாG+ைகயி சிற , தாG, ெவ றி>, ேதாவி>

ஏ பகிறன.

ஒ-வJைடய இ எற மன ப,தியி ேவக?க சMக< 1Gநிைலயி

சடதிட?க, சபிரதாய?க, கபாக தBயவ ேறா ேமா3கிறன.

ேமாதி அவ றா பலவைகயாக மாறியைமகிறன. இத விைளவாகேவ ஆHைம
அைமகிற3 எ8 இதி ேவக?களி பா உ4தேல அ பைடயான3
பிரதானமான3 எ8 பிராD க-3கிறா'.

ஆனா அவேரா ெதாட+கதி ஒ3ைழ3 பிற, க-3 மா8பட ஆல-
>?, இ4த ஆHைமயி அைம ைப ப றி ேவ8 ேவ8, விதமான எ0ண

ெகா0-+கிறா'க.

மனித பிற43 ,ழ4ைதயாக இ-+, ப-வதி தைனதாேன கா பா றி+
ெகாள+ 7ய ச+தியிலாதவனாக இ-+கிறா. 1GநிைலயிB- ேபாைர<

சா'43 நி8 அவ'கHைடய உதவிைய எதி'பா' பவனாகேவ அவ தன3
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வாG+ைகைய ெதாட?,கிறா. அத காரணமாக அவ மனதிேல தா

ம றவ'கைள விட தாG4தவ எகிற தாGண'<சி ேதா8கிற3. இைத

ேபா+க அவ ஏதாவ3 ஒ- வைகயி ம றவ'கைளவிட தா உய'4தவ எ8
காட ேவ0ெமற உய'4த பிற+கிற3. அைத அ பைடயாக+ ெகா0ேட

அவ வாG+ைக அைமகிற3; அ3ேவ அவJைடய ஆHைமைய உ-வா+,கிற3
எ8 ஆல' 78கிறா'.

நனவிB மனதி அசமாக ஒ-வJைடய Mதாைதய'களி இ<ைசகH

உண'<சிகH இ-+கிறன ெவ8, மனித இனதி நனவிB உண'<சிகH

ஒ-வJைடய நனவிB மனதி ைத4தி-+கிறன ெவ8 >? க-3கிறா'.

நனவிB மனதி அ பைட< ச+தி ஆமா சப4த படதாக இ-+கிறெதப3
இவ-ைடய ஆராD<சியி . இ4த ச+தி சMகதிேல எ5வா8

பயனைடகிறேதா அத ேக றவா8 ஒ-வJைடய ஆHைம அைமகிற-

ெத8>? 78கிறா'.
-----------

12. கன+
கன+

கன எப3 ஒ- 2ைவயான அLபவ. உற?, நிைலயிேல கன ேதா8கிற3.
கன காணாதவ'கேளயா- இைல எ8 7றலா. கன ஏ உ0டாகிற3;
அத ெபா- என; அதனா மனிதJ+, நைம>0டா எெறலா
ஆராDவ3 ேமC 2ைவயான காாியமா,.

ஹி(ாியா தலான மன+ ேகாளா8கைள ஆராD43 அவ றி ,< சிகி<ைச

ெசD> ெதாழிBேல பிராD ஈப-4தா'. இ4த சிகி<ைச ைறயி ஆரப

நிைலயிேல மனவசிய +கியமான சாதனமாக இ-4த3. மனவசிய ைற  றிC

தி- தியாக இைலெய8 அLபவதி க0ட பிராD தைடயி ெதாட'ைற,
கன ப,  ைற தBயவ ைற வ,தாெர8, அவ ைற பயப3?

காலதிதா அவ' மனதிேல நனவிBமன எற ப,தியி- பைத+
க0டறி4தாெர8 ேப அறி43 ெகா0-+கிேறா.

மனித கா0கிற கனகைள ஆராDவேத ஒ- ெபாிய கைலயாக ஏ பவிட3.
அத பாைஷேய தனி. ஏெனறா கனவிேல ேதா8கிற நிகG<சிக சமீபதிேல

வாG+ைகயி ஏ பட அLபவ?கைள+ ெகா0-4தாC அைவ ,றி+கிற
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விஷய?க ேவறாக இ-+,. வாG+ைக அLபவ?க ெவ8 ேம ேபா'ைவதா;
அ றி Mல நனவிB மனதிBCள இ<ைசக, ேபாராட?க ஆகியைவ

மா8ேவஷ4தாி3 ெவளியாகிறன. அவ றி ேவஷதி , ெபா-

க0பி பேத ஒ- Lபமான ேவைல. அட+க பட இ<ைசக, நிைறேவறாத

ஆைசக எலா மன<சா8+, த பி3+ ெகா0 ெவளிேய கனவி
ேதா8வத , இ ப மா8ேவஷ ேபாகிறனவா. ேமC கனவிேல

ேதா8கிற ெபா-கைள< சின?களாக பலசமய?களி எ3+ ெகாள

ேவ0ெம8 பிராD 78கிறா'. இ4த< சின?க Mலமாக இ<ைசக

மன<சா8+, த பி ெவளிவ-கிறனவா.

உதாரணமாக+ கனவிேல ேதா8கிற பா ஆணி இன ெப-+, உ8 ைப+
,றி+கிறதா. கனவிேல ேதா8கிற அரசி அல3 ஆசிாிைய அல3

ேவைல+காாி ஒ-வJைடய தாைய+ ,றி+கலா. ஒ-வJைடய ெசா4த சேகாதாி

ஆ(பதிாியி ேவைல ெசD> ந'ஸாக+ கனவிேல காண படலா. ந'ைஸ

சாதாரணமாக சேகாதாி எ8 அைழ ப3 வழ+க மலவா?

இ5வா8 கனவிேல மா8ேவஷ?கH சின?கH ேதா8கிறன. இைவ
ெயலா உலகதிCள எலா நான-+, ெபா3வாக இ-+, ெம8

க-தலாகா3. ஒ- சில ெபா3வாக இ-+கலா. ஆனா ெப-பாலானைவ அ4த4த

நா நபி+ைகக, பழ+க வழ+க?க, சMக சபிரதாய?க, சமய+

ேகாபாக தலானவ ைற ெபா-3 அைம>.

பா எகிற சினதா ந நாேல ,0டBனி ச+திைய+ ,றி பிகிேறா.
பாபா< சித' பாடBேல வ- பா இ4த+ ,0டBனி ச+திதா. ஆதலா

இ4த+ க-திேல ஊறியி-+கிற ஒ-வJைடய கனவி வ- பா

மனிதJ+,ேள மைற43 கிட+, ஆமிக ச+திைய+ ,றி பதாக இ-+கலா.

ஆகேவ கன< சின?கH+, ஒ-வJைடய ப0+, ஏ றவா8 ெபா- ெகாள
ேவ0ய அவசிய இ-+கிற3.

இைத ப றி இJ ச 8 விாிவாக பா'ேதாமானா ஒ5ெவா- தனி

மனிதJ+, சில கன+ ,றிbக, சின?க ேவ8ப-+,. அ3
அவJைடய தனி பட1Gநிைல அLபவ?க, ப0பா தBயவ ைற

ெபா-தி-+,. இைத> கவனதி ைவ3+ ெகா0 கனவி ெபா-ைள
ஆராய  பட ேவ0.
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ஆயிர+கண+கான கனகைள ஆராD43 அவ ைற ப றி பல க-3+கைள

பிராD ெவளியி-+கிறா'. கனகளி விள+க எ8 அவ' ஒ- ெபாிய @

எ;தியி-+கிறா'. அவ-ைடய க-3 ப ஒ5ெவா- கனைவ> ப,3 பா'3

விள+க >. “ஒ5ெவா- கன+, ,றி பான ெபா- இ-+கிற3 எ8

நா நி<சயமாக+ 78ேவ. கனைவ வி=ஞான ைறயி விள+,வ3

சாதியமானேத” எ8 பிராD எ;3கிறா'.

ஒ5ெவா- கன+, ஒ- விள+க க0பி+கலாெம8, கனவி
ேதா8கிற ஒ5ெவா- ெபா-H+,, ஒ5ெவா- நிகG<சி+, விள+க இ-4ேத

தீர ேவ0 எ8 பிராD வ 83வைத< சில உளவிய அறிஞ'க ஒ +
ெகாHவதிைல. இ-4தாC ெபா3 பைடயாக பா'+,ேபா3 பிராD

சிதா4த ஒ- +கியமான உ0ைமைய ெவளி பதி>ள3 எபைத யா-
ம8+க யா3.

கனைவ ப,3 பா'3 அத , விள+க 78வ3 மிக Lபமான காாிய.

வி=ஞான பாி ேசாதைன+ 7டதிேல ெபளதிக ரசாயன தBய 3ைறகளிேல
ஆராD<சி ெசDவ3 ேபால திடமான ைறகளிேல கனைவ ஆராDவெதப3

சாதியமிைல. இன கன+, இன ெபா- எ8 7ேய 1திர?க
உ0டா+கி விட யா3. “ஒேர கன ெவ5ேவ8 ச4த' ப?களி ெவ5ேவ8

ெபா- ெகா0-+,; ஒேர மாதிாியான கனைவ ேவ8 ேவ8 மனித'க க0டா

அ ெபா;3 அ மனித'களி மன பா?,+, ஏ ப அத , ெவ5ேவ8 ெபா-
இ-+,” எ8 பிராD 7றியி-+கிறா'.

ஆதலா கனைவ ப,3 அத காரணைத> அ3 ,றி+, ெபா-ைள>

அறிவத , Lபமான திறைம> அLபவ ேவ0. ேமC கனைவ ப,3

ஆராDவேதா ஒ-வJைடய நடைதைய> கவனி+க ேவ0. தைடயி ெதாட'

ைறயாC அவ மனைத ெதாி43 ெகாள ேவ0. இ5வா8

ெசD>ேபா3 ஒ5ெவா- வைகயான ேசாதைன> ம றவ றி , உதவியாக நி8
அவ மனதி மைற43ள உ4தைல அல3 இ<ைசைய அறிவத ,+
காரணமாகிற3.

கனைவ எ5வா8 ப,3 ஆராய ேவ0 எபத , உதாரணமாக பிராD தா

க0ட ஒ- கனைவேய எ3+ ெகா0 அைத எ5வா8 பிாி3 பா'+க ேவ0
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எ8 காகிறா'.
“இ5வா8 விள+க க0 பி3 ஆரா>ேபா3 ஒ5ெவா- கன ஏதாவெதாஆைசைய நிைறேவ 8வத காகேவ ஏ பகிற3” எ8 அவ' ககிறா'.
பிராD ெகாைககளிேல இ3 +கியமான3. இைத விள+,வத , அவ'

2லபமாக தா ெசD3 காட+ 7ய ஒ- கனைவ ப றி+ 78கிறா'. ஆைச

நிைறேவ றதி காக தா கன ஏ பகிற3 எபத , அவ' தாமாகேவ
உ0டா+கி+ ெகாள+ 7ய அ4த+ கன எளியதாக இ-4தாC சிற4த
உதாரணெமகிறா'.

உ  நிைறய ேபா-+, உணைவ இர ேநரதிேல சா பி வி

ப3+ ெகா0டா பாதி +கதிேல அவ-+, விழி 0டா,மா. உ 

அதிகமாக உணவிB-4ததா தாக ெம+கிற3. அதனா ஒ- கன ஏ பமா.

அதிேல அவ' ஏதாவ3 ஒ- வைகயி தாக விடாD ெசD3 ெகாHவ3 ேபாற
சபவ ேதா8மா. பிற, விழி 0டா,மா.

,ழ4ைதகளி கன சி+க அதிகமிலாத3. ஆதலா ஆைச நிைறேவ ற எற
த3வைத அதிேல மிக ெதளிவாக+ காணலா எ8 பிராD 78கிறா'.

வயதாக ஆக பலவிதமான அLபவ?கH இ<ைசகH ஏ பகிறன. ஆதலா

அ ெபா;3 உ0டாகிற கனைவ ஆராDவத , திறைம> அLபவ
அதிகமாக ேவ0.

கன ஒ- வைகயிேல உற+கைத பா3கா+கிற3. “நன நிைலயிேல ைக7டாத
பல ஆைசக கனவிேல ைக7 விகிறன; அதனா மனதி , ஆ8த
கிைட+கிற3. அதனா ஆG4த +க ஓD உ0டாகிறன; ஆதலா அ4த
வைகயிேல கன உற+கதி , உதவியாக நி கிற3” எ8 பிராD
ெசாCகிறா'.

நனவிB மனதிேல பல தகாத இ<ைசக அட+க ப+ கிட+கிறன எபைத
ப றி ேப அறி43 ெகா0ேடா. அ4த இ<ைசக விழி  நிைலயிேல ேமேல

வ4தா ெப-பாC மன<சாறா த+க ப வி. ெவ றி ெபறாத
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காரணதா அ4த இ<ைசக ேவ8 வழிகளிேல ெவளி ப தி- தி ெபற
யகிறன. அத , உற+க ஒ- நல சாதகமாக அைமகிற3.

உற+க நிைலயிC மன ேவைல ெசD3 ெகா0 தானி-+கிற3. மன<சா8

காவ ச+திகH அ ெபா;3 ேவைல ெசDதாC அவ றி வBைம ச 8
தள'43 ேபாகிற3. உற+க நிைலயிேல அவ றி 7'ைம ெகா=ச ம;?கி
ேபாகிற ெத8 ெசாலலா. ஆதலா அ4த< சமய பா'3 அ4த இழி4த

உ4தக ெவளிேய வ43 கனவாக ேதா8கிறன. அ ப ேதா8கிறேபா3

ெவளி பைடயாக நிறா அதீத அக தைடெசD3 விெம8 மைறகமாக
மா8ேவஷ ேபா+ ெகா0 ேதா8கிறன. கனவிேல வ-கிற

,றிbகH+,, விபாீத நிகG<சிகH+, இ3ேவ காரண.
---------

13. அர கனி ஆதி க

மனிதJைடய அமன (நனவிB மன) எ3 எப3 ப றி> அதிேல அ;4தி+
கிட+கிற உ4தக, இ<ைசக ப றி> ெபா3வாக ெதாி43 ெகா0ேடா.

அமன எ பெயலா தன3 வலைமைய ெவளி ப3கிற3 எ8
க0ேடா.

இ4த அமனதி ேவைலயா மனிதJைடய நடைத பாதி+க பகிற3.

அதனா அவ எலா< சமய?களிC ஏ ற ைறயிேல காாிய ெசDவதிைல.
ப,தறி+, ஒ5வாதவைகயிC அவ நட+கிறா.

இ5வா8 பல' பலவித?களிேல நட பத விைளவாகேவ சMக அைமகிற3.
பிற, அ4த< சMக வ-?கால ம+கைள பாதி+கிற3. ,ழ4ைதக சMக<

1Gநிைலயா பாதி+க பகிறா'க. இ4த மாதிாியாக சMக மனிதJ

மாறிமாறி பாதி பதா ேன ற தைட பகிற3. யாராவ3 ஒ- சில ம+கேள

இ4த தைடகைளெயலா மீறி நி8 உய'வைடகிறா'க. அ ப விதைல

ெப 8 நி பவ'கைள உலக ேபா 8கிற3; மகாக எ8

ெகா0டாகிற3.

ெப-பாலான ம+க க0ேட கிட பதா சMகதிேல விைரவான ேன ற
ஏ பவதிைல எ8 பிராD க-3கிறா'. சMக ஒேர நிைலயி 2ழ8

ெகா0தானி-+,; அைத மீறி நி8 ஒ- சிலேர ேமைமயைடய >;
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அவ'க ஏ ப3கிற இய+க?க, எ0ண ரசிக ஓரள சMகைத
விழி பைடய< ெசD>; ஆனா அ3 ெபாியேதா' அளவி , ேன றைத
உ0டா+,வதிைல; அ ப உ0டா+க >மானா த', இேய2 ேபாற
மகாகளாC, அவ'கைள ேபாலேவ உ0ைம ஞான ெப ற ம ற

மகாகளாC நம+,+ கிைட3ள உதாரண?கH உபேதச?கHேம ேபாதாவா
எ8 ேகபவ'கH0. இவ'க சMகதி ேன றதிேல நபி+ைக

,ைற4தவ'க.

இ4த நிைலயிB-43 சMக விபட ேவ0மானா ,ழ4ைதகைள வள'+,

ைறயிC, அவ'கH+,+ கவியளி+, ைறயிC மனவிய த3வ?கைள
ந, கைட பி+க ேவ0 எ8 பிராD க-3கிறா'. அத , த பயாக
ெப ேறா'கH ஆசிாிய'கH மனவியைல ப றி ந, ெதாி43 ெகாள
ேவ0.

இJ ஒ- +கியமான விஷயைத கா இ?, கவனி+க ேவ0. அமனதி

இழி4த இ<ைசகH, உ?தகH, இய F+க?கH ப3?கியி-+கிறன
எ8, அைவ எ5வா8 ெவ5ேவ8 வழிகளி ெவளியாகி தி- தி ெபற
யகிறன எ8 க0ேடா.

மனதி ,ள ஆ ற ஒ- ,றி பிட அளைடய3 தாென8, அ4த ஆ ற
இ, அக, அதீத அக ஆகிய M8 ெப- பிாிகளிேல ஒ- ச4த' பதி பல

ேவ8 அளகளி இ-+கிற3 எ8 ேப ,றி பிேட. இதி ஆ ற

அதிக பகிறேபா3 ம ற இர0 ஆ ற அ4த அள+,+ ,ைற43 ேபா,.
அதீத அக ேப எ<சாி+ைகயாக இ-43 இதி ேபா+ைக தைடெசDயாவி
இதி ஆ ற மி,43 விகிற3.

காம இ<ைசகைள+ க பதி உளைத ஆம ஞான ேதடதிேல சதா

ஈபட< ெசDய வி-பியவ'க பழ?காலதிேல மனித ச=சாரம ற காகH+,<
ெசறதி நிைற4த ெபா- இ-+கிற3. இதி இழி4த உ4தக

ேமேலா?,வத , 0தகளாக இ-+, 1Gநிைலைய தவி'+க ேவ0

எபைதேய அவ'க +கியமாக+ க-தினா'க. உண+ க பா ெசDத3,
சா3விக உணைறைய அJNத3 இ4த ேநா+கைத+ ெகா0ேடதா.
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இதிB-43 சMகதி வா; நா ஒ- விஷயைத ெதாி43 ெகாள+ 7.
இழி4த உண'<சிகH+, ஆதரவாக அவ ைற ேமெல;  காசிகைள+

கா0பேதா @கைள ப பேதா இதி ஆ றC+, வBைம ேதவதாக

கிற3. அ3 நம3 சMகதி , பாதக ெசDவதாக அைம>ெமபைத நா
எளிதி க0ெகாளலா.

திய பாரத சதாயைத நம3 ப0பா அ பைடயிேல உ-வா+க

ைன4தி-+, நா இ8 இ4த விஷயைத ப றி தீவிரமாக ஆேலாசி+க

ேவ0. வாG+ைக ைறயிேல சில லசிய?கைள அ பைடயாக நம3 நா

ெகா0-+கிற3. அ4த லசிய?கைள+ கைட பி3 வாG4தவ'கைளேய இ4த

நா ேபா 8கிற3. அ4த லசிய?கைளேய அ(திவாரமாக+ ெகா0 சMகைத

அைம+க வி-கிற3.

அ பயி-+, ேபா3 அத , விேராதமான இ<ைசக வள'வத ,+
0ேகாலாக இ-+, எைத> நா அLமதி+க >மா?

சMகைத பாதி+, விஷய?க சிலவ ைற ப றி ெதாி43 ெகாHவத ,
உதவ3 ேபால தனி படவ'களி வாG+ைகைய பாதி+, அமன

உ4தகைள ப றி அறி43 7ேய எ<சாி+ைகயாக இ- பத , பிராD

ெகாைகக உதகிறன. அவ' 78வதி சில க-3+க எேலாராC ஒ +

ெகாள படாமB-+கலா; தவ8 எ8 7ட எதி' காலதி நி"பி+க படலா.

ஆனா அவ' ஆராD43 க0ட அ பைட+ க-3+களிேல ச4ேதகமிைல. அைவ
மனதி தைமகைள அறி43 ெகாவதிேல ஒ- ெபாிய ேன றைத
உ0டா+கி விடன.

அவ ைற ெதாி43 ெகா0டா ஒ5ெவா-வJ தன3 வாG+ைகைய தி-தி+
ெகாHவத , அL7ல0டா,. மன எப3 ,ர?,+,< சமான எ8

ெபாியவ'க ஏ 7றியி-+கிறா'க எப3 நம+, விள?,.

மனதி தைமகைள அறி43 அமனைத விேவகதா நவழியி ெசCமா8
ெசDவேத வாG+ைகயி மிக ெபாிய ெவ றியா,.
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