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இல்தாண நநி 

Innate path 

 

பன்னுர 

இல்தாண நநிக்ந ாண்டு, து ல்னா டடிக்க  பிலும் 

பழுணதுடன் ஈடுதடும்பதாது, டுத்  ாரிங் ள் நற்நி நதறுது 

பிா ின்நண. அன் நதாபேட்டு ி ழும் எவ்நாபே நெல்தாடு ளும் 

ீா ால் க்கும், ம்க ொர்ந்துள்ப ெப த்ிற்கும் 

ணிகநக ற்தடுத்துபாடு, எபே ம்திக்க பம் பர்க்  

துா ின்நது. இந் அபிபனப ின்று ிடால் இற்றுள் ெிறு 

ெிறு ாற்நங் ள் ிர்ப்தார்ப்பு கப பூர்த்ி நெய் ிநது. இன் 

எவ்நாபே இல்பு நநிபகநப்தடுத் “..”. குழுக் பா  

ர்த் த்ில் ஈடுதட்டு, பெக நெய்க குநிக்ப ாபா  ந ாண்டு 

இங்கு ின்நது. இன் புது அநநநி ப ாட்தாடு ர்த்  ாணில் புி 

து ட்ெத்ிம். 

து நபி உன ப் புநாழ்க்க ின் ஊபட ம் அ ாழ்க்க ில் 

நய் ீ ஆற்நகன அநிற்கு ிக  நெய்து ான் „..‟. 

இது எபே சுனாதம் பாக் ா தூ பெக ண்த்துடன் 

நெல்தடும் ஏர் இக் ம். 

ன்கண உச் நெய்து தூ நெல் பால் ர்த் த்க 

இகத்து, ணி பத்துடன் பெக நெய்து அன் பனம் 

ம்ிடபள்ப நய் ீ ஆற்நகன நபிக்ந ாச் நெய்து ான் 

„..‟. ின் பாக் ம்.  

இப்பதாக  ல்ி பகந பபாடு ாழ்ில்  ல்ிபம், அ க் 

 ல்ிபம் பெர்த்துக்  ற்திக்  ிக  நெய் ிநது. 
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இந்தல் ெிநப்தாண குபகநில் ெபா  பேத்துக் கபபம் 

ஆபாக் ிாண ி னத்ிற் ாண ிபகந ளும் ன்னுள் 

ந ாண்டு இல்பு நநிில் தடீு கடபதாடச் நெய் ிநது. 

“ன்கண நபிவுற்று ிபக் ம் நதறுரீ்”. 

“ாம் நபிவுற்று ிபக் ம் நதறுபாம்”. 

“... ால் அகணபேம் நபிவுற்று ிபக் ம் நதற்றுக் ந ாண்பட 

இபேப்பதாம்”. 

ஆெிரிர் உ.சு. ிகாந்ி 

 

அிந்துர 

ஞாணி ள் அபேபிக ல்னாம் அனுபூிச் நெல்ங் ள் ஆகும். 

அனுபூி ன்தது  இல்பு ிகனில் நய்ஞாண அனுதாகும். 

இக ள் இல்பு ிகனிபனப அக அபேபப்தட்டக. ணப 

ணீ ாழ்க்க ில் ாம் த்கண பன்நாலும் அற்நின் 

உண்கப் நதாபேகப உ படிாது. உண்கப் நதாபேகப உ 
பண்டுாின் து இல்கத அநி பண்டும்.  

இல்பு ிகனக தனநிால் எபே பதாதும் நதந படிாது. 

நணணில் அது “கூர்த் நய்ஞ்ஞாணத்ால் ந ாண்டுர்ார், 
ங் பேத்ின் பாக் ரி பாக்கு, தணுக் ரி தண்ணுர்வு, 

ாெித்துக்  ாநாாது, இகணப இந்தனாெிரிர், ொா 

ாழ்க்க ில் அநி படிாது ணக் கூறு ின்நார். ொா 

ாழ்க்க   டந் ிகனிபனப இல்புர்வுக்  ாட்ெி புனப்தடும்.  

இந் தனாெிரிரின் என்தது தல் கபபம் „ம் து அநிவு 

அநிகன அநிந்து ந ாண்டு பேம் ிபக் ங் ள் பன்பலும் 

ெிந்ிக் த் தூண்டு ின்நண. ல்பனாபேக்கும் பகாண த்துத் 

பத்ிகண, ெ நநிின் ாழ்க்க  பகநிகண ங் ி 
உள்பார். இந் திதஞ்ெத்ில் இல்பும் ணி இல்பும் அது 

ஆய்வு  ற்பதார் உள்பத்கத் தூண்டி உண்க  ா ஊக்குிக்கும் 

ண ம்பு ிபநன். 
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இங்கு ந ாடுக் ப்தடுது ணாெ ம் ிபக் ாகும். இது 

இல்புர்ந் நபிவு ஆ ாட்டாது. ணாெ  ிபக் பனம் ாம் 

ொா நநி கப அநினாபான்நி நய்பர்ந்பனா அல்னது 

ெத்ி ரிெணபா நதறுல் இனாது. ெத்ி ரிெணத்க 

எவ்நாபே ொ னும் சுா ப உரி ொகண நெய்து  ண்டு 

திடித்ல் பண்டும். 

 

இந் என்தது தல் பில் ணாெ  ிபக் ா  உள்பண. அற்கநக் 

 ற்தணாபனா அல்னது தாாம் நெய்ணாபனா படிா  

ாலும் பழுகாண ெத்ி ரிெணம் நதறுல் 

அரிாகும்.அககுகநாண உண்க ிபக் ம் நதறுல் கூடும். 

ஆணால் அது பூா ாது. அற்கந ொகண நெய்ல் பனப 

ெத்ிரிெணம் நதநனாம். ாெறு  ாட்ெி நதநிபேம்புபார் பனில் 

ணாெ  ிபக் ம் நதறுல் அெிாகும். நணணில் அன் 

பனா த்ான் ொகண தட்தங் கப ாம் ிபங் ி ந ாள்ப 

படிபம்.ொணா                                                      
 

தட்தங் கபச் ெரி ிபங் ிக் ந ாள்பாது ொகண நெய்ல் 

ீாகும். நாண ொகண ள் எபேபதாதும் இல்புர்ந்கனக் 

ந ாடுக்  ாட்டா. இந் அடிப்தகட ிபக் த்துடன்  ின் என்தது 

புத் ங் ளும் ழுவுநப் தில்பாம். அற்கநச் ொகணக்குரி 

எழுங்கு பகநில் அகத்து பே ிபநாம். அகாண. 

1. இல்தாண நநி 
2. ஆத் இல்பு  

3. இல்தாண பெக 

4. இல்புர்வு  

5. இல்தாண ாது அநிவு  

6. இல்கத பாக் ி  
7. இல்தாண இற்க  பேத்தும் 

8. இல்தாண புனணாய்வு  

9. அநிினிபேந்து ிடுகன ன்தணாகும். 

 

இந் என்தது தல் பில் உள்ப இல்பு பகந கப தகுத்நிந்து 

இற்நில் கநந்து நதாிந்துள்பஅற்புாண இல்பு நநி தட்தங் ள் 

உ பண்டும்.  
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ொணா பகந ள் தனற்நிலும் ெிநந்ா க்  பேப்தடுது ஆத் 

திார்த்கண ிொகாகும். அன் பனா பா இற்க  

இல்கதபம் அக கநப ா ச் ொணா தட்தங் கபபம் ாம் 

சுாண இல்புடன்  ி ித்து உர்ந்து நபி இலும். ஆத் 

திார்த்கண ிொக நெய்ற்கு இல்பு ிகன ி வும் 

அெிாகும். இந் என்தது புத் ங் பிலுள்ப இல்பு ிகன ின்று 

இல்பு ிொக நெய்து அற்றுடன் நதாிந்துள்ப இல்பு 

தட்தங் கப  ி ித்துச் ெரி அனுஷ்டிப்பதாம். அற்நின் இல்பு 

நதாபேகபக்  ி ித்துத் நபிற்குச் சுட்டநிாற்நல் பதாாது. 

அற்கு பண்டுது இல்தாற்நனாகும். இந் இல்தாற்நல் ந் 

சுட்டநிவு பதான ங்குல் இனாது. அற்கு பண்டுது 

இல்தாற்நல் தகடப்புச் ெக்ிக ல் ி இற்க  ாள் ங் ி 
அன் இற்க  அபேபாபன இல்தின் ொணா தட்தங் கப ஆத் 

திார்த்கண ிொக நெய்து  ி ித்துக் ந ாள்ப  பண்டும். 

இந் என்தது தல் ளும் இற்க ின் இல்பு கப 

உதபெிக் ப்தட்டண ஆகும். இக பதாணா பகநில் அகந்துள்ப 

பதாதும் இற்றுள் அற்புாண ொணா நநி தட்தங் ள் கநந்து 

நதாிந்துள்பண. 

 

அற்கந தடித்து ிபங் ிக் ந ாள்ளுல் பிநண ாம் 

ிகணக் னாம். அற்நிற் நதாிந்துள்ப இல்பு ிகன கப நரிந்து 

ந ாள்ப இனாது. தக்ி ெித்ிபடன் கூடி பெக ிிப்புர்வும் 

டுவு ிகன காக் ி ிொகபம் து இல்கத 

நபிிக் ின்நது.                                                

M.E.சம்தத் குார்                                                                               
 

1. இல்தாண நநி 

“இல்தாண நநி என்தது இற்ரகயாடு இல்தாய் இரந்து 

ா ிாகும்”. 

து பன்பணார் ள் ெத்ித்கபம், ர்த்கபம் தின்தற்நி 
இற்க ா  ாழ்ந்து ந்ார் ள். அணால் அர் ள் அ ம், புநம் 

இண்டுப என்றுபதால் ெீா  இபேந்ண. அன் ிகபா  அர் ள் 
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நய்ப்நதாபேபபாடு படித் நாடர்பு ந ாண்டு இபேந்ார் ள். அர்ம் 

நெல் ள் அகணத்தும் பழுகா  இபேந்ண. பலும் 

அக் ானத்ில் நாில்,  ல்ி, பேத்தும், ஆட்ெிபகந இக 

அகணத்தும் புணிா க்  பேப்தட்டுச் பெக ண்த்பாடு 

நெல்தட்டண. 

 ானாற்நத்ால் இக அகணத்தும் ற்பதாது ிாதா 
பாக் த்பாடு டத்ப்தட்டு பே ின்நண. இன்று உன ப 

ிாதாா க்  ாட்ெி அபிக் ிநது. இந் பதர் அிினிபேந்து 

உனக  ீட்டு ீண்டும் பேம்  ாட்டும் ிிபன நெய்த்க்  

ணத்ிடத்க அகத்து, ல்னா துகந பிலும் இல்தாண நநிக 

ற்தடுத் அநிவு ொர்ந்ா ப் புணிப்தடுத் பண்டும். 

இற்க ால் நெய் படிந் அநவுர்வு ப ாட்தாட்கட அித்து 

ிட்படாம். இற்க  உபோக் ிபள்ப இந் சுர்க் த்க 

அனுதிக்  ட்டுப நெய் ிபநாம். ணி குனம் உபோக் ிபள்ப 

குப்தத்ிற்கு ாப  ாம். ாம் உபேம் இல்புர்க நதற்றும் 

அநி படிால் அநிாகில் பழ் ிக்  ிடக் ின்பநாம். இந் 

குப்தத்ில் இபேந்து நபிப பேற்கு இல்பு நநிப்தாக 

ிக  நெய் ிநது. 

இல்தாண நநிின் உண்க கப அநின் பனம் 

ம்ிடபள்ப அநிாக ின ிிடும், புி உபேம் நதற்று ிடும், 

நய் ீத் இல்பு ன்க நதற்று ிடும், அற்கந ாம் இல்தாண 

ப ாத்ினிபேந்து தார்க்  ஆம்தித்து ிடுபாம். அக புணித் 

ன்க நதற்றுிடும். அப்பதாது ான் இல்கதப் தற்நி அனுதம் 

ற்தட்டு இல்தாண நநிில் எழு  படிபம். 

 

  இந்துத் த்து பு னும் பதாது இந்து தில் உள்ப தல்பறு 

ெிந்கணப் பதாக்கு கப ட்டுப கூநபடிபம். ஆணால் ரிெணம் 

ன்தது ெிந்கணிணால் உபோக் ப்தட்டது அல்ன. ர்க் ாணது எர் 
ல்கன க ட்டுப பதா படிபம். ரிெணங் பில் ர்க் த்துக்கு 

அப்தாற்தட்ட ிங் பப அி ம். 
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  உாா  „திதஞ்ெப எபே ெக்ிப் திா ம்‟ ன்ந ஆி 
ரிெணம், ர்க் பூர்ா  எபேர் அகடப் நதற்ந என்நா  இபேக்  

இலுா ன்ண? ன்கண சுற்நி எவ்நாபே நதாபேகபபம் டுத்துப் 

தகுப்தாய்வு நெய்து ந் இறுி படிா இது? இல்கன. அது எபே 

ணத்ிநப்தின்  த்ில் அகடந் எட்டு நாந்ாண அ ப்தார்க 

ட்டுப. 

  அத்ரிெணத்கப் திநபேக்கும் ிபக்கும் நதாபேட்டு அற்கு 

ர்க் பூர்ாண எர் அடிப்தகடக உபோக் ிந ாள்பானாம். 

ர்க் ப்பூர்ா  எர் ல்கனக ிாிக் னாம். ஆணால் எபே 

குநிப்திட்ட இடத்ில் ர்க் ம் ின்றுிட பபேம். 

  ஆ பான் ல்னாத் ரிெணங் ளும் ர்க் ம் பனபம்,  ித்தும் 

பனபம், தல்பறு உக உபே ங் ள் பனபம் 

ிபக் தடு ின்நண. ல்னா ிபகந ளுப அப்தடி 

ிபக்குற்குத் பகா  ஆ ின்நண. ெிந்கண நெய்தும், 

 ற்தகண நெய்தும், ிாணம் நெய்தும் அற்கந அநிந்து ந ாள்ப 

பண்டிதுள்பது. 

  ரிக்ப ான ரிி பல் ள்பனார் காண இந்ி 

நய்ஞாணி ளுக்கும் ொக்டீஸ் பல் ஸ்மல் கினாண 

பற் த்ித்து ஞாணி ளுக்கும் இகடபபள்ப பக் ிாண 

ித்ிாெம் இதுான். ஞாணி ள் அகடந்து நய்ஞாணம். த்து 

ஞாணி ள் அகடந்து த்துன் ஞாணம். நய்ஞாணத்ில் த்துபம் 

அடக் ம். கூடப அது உள்ளுர்ிணால் அநிப் தட பண்டிதும் 

கூட. 

  ஆ ப நய்ஞாண கதத் த்துப் பதாக்கு ள் பனம் அநிந்து 

ிட படிாது. த்து பு ணிா ப் தினப்தட பண்டிது 

அெிாணதுான். து ெிந்கண பின் தாம்தரிப் தின்புனம் 

ன்ண ன்று அநிற்கு அது இன்நிகாது. ந்ச் ெிந்கணபம் 

தாம்தரித்ினிபேந்து திநி ந ாள்பாகும். ந்ச் ெிந்கணபம் 

அற்நின் தாம்தரித்துடன் நாடர்புதடுத்ித்ான் 

பாெிக் பண்டும். ஆ ப  ல்ி ிறுணங் பில் இந்து / இந்ி 

த்து பு  ற்திக் ப்தடுது ி  அெிம். 
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  ஆணால் த்து பு குநித்  ல்ி ன்தது நய்ஞாண பு குநித் 

 ல்ி ஆ ாது. இண்கடபம் என்நா க்  ாண்தணால் 

ரிெணங் கபநல்னாம் நறும் த்து ிகனதாடு பா ப் தார்க்கும் 

திக ற்தடு ிநது. நதபேம்தானாண இந்ிாில் அநிஞர் ள் ( 

Indologists ) இப்திகக நெய்ர் ள்ான். 

  ரிெணங் ள் ன்தக த்து ிகனதாடு ளும் கூடத்ான். ஆ ப 

நய்ஞாண பு ன்ததும் த்து பு கூடத்ான். ஆணால் 

த்துத்ிற்கு அப்தால்  ற்தகண ளும் உள்ளுர்வும் நெல்லும் தூம் 

க ரிெணங் ள் ீண்டு நெல் ின்நண, நய்ஞாண பும் அப்தடி 

ீண்டு நெல் ிநது. 

  எப ரிில் இப்தடிக் கூநனாம். அநிவு ன்தற்கும் ஞாணம் 

ன்தற்கும் இகடபபள்ப ித்ிாெம்ான் அது. 

 

“ீர் ீருடன் கனந்து ீாகிநது”.                                            

“அதுய து இல்தாண நநி”.                                                      

எ.எ.எ. = எ = இல்பு.  

 

 

2. எ.எ.எ. என்தது என்ண? 

“இல்பு நநிின் து இனக்குக்கு எது என்தர அநிச் நசய்து 

அர அரடற்காண ிபரநகரப எல்னாம் எ.எ.எ. சுட்டி 

காட்டி ாழ்க்ரகர பழுரரட நசய்கிநது”. 

இல்தாண நநிகக் ந ாண்டு க் பின் „அநிாக‟ னும் 

இபேகப அ ற்நி எபி ீதங் பா ச் சுடர்ிடச் நெய் உவு ின்நது. 

இந் அனுதத்ிணால் து அநிாக தடிப்தடிா  அ லும். 

இணால் க்கு பலும் ஆர்ம் ற்தடும். இந் அனுதத்ால் ாம் 

தன  ல் கபத் நாடர்ந்து நரிந்து ந ாள்ப ிகுப்தப து 

... 



8 
 

... ன்தது ணது இல்திபனப ம்க ாப ிகன ிறுத்ிக் 

ந ாள் ின்ந எபே இனக்  அகப்தாகும். இது ணிர் பிடத்ப 

ிகனத்ிபேக் ின்ந அபவு  டந் இல்தாண ஆற்நகனபம் உண்க 

உபேின் ிகனாண நாடர்திகணபம் உள்ப  அனுதத்ால் 

உச் நெய் ிநது. 

உண்க இல்தாண ஆத்ாக அநிந்து, ன்ணனற்ந பெக 

ண்த்துடன் ர்த் த்ில் ஈடுதட்டு, அன் பனம் ஈட்டும் 

நதாபேபாாத்கக் ந ாண்டு, ெபாத்க பன்ககடச் 

நெய்து ான் ... ஆகும். இது ணி ாழ்க்க க்கு 

பன்காணது ன்கண அநிச் நெய்து ான் எபே _ாத்ா‟ 
ன்னும் ஆத்ா ண உர்ந்து பெக நெய்ால் „ணி பத்க‟ 

பர்க் ின்நது. 

இந் ணி பத்துடன் ாம் ர்த் த்ில் ஈடுதடுதட நெய்து 

நதாபேபாாத்க பம்தடுத்ி ன்ணனற்ந இங் பால் 

ெபாத்கச் ெிநக் ச் நெய்து ான் ... 

து ... பெக உர்பாடு கூடி ர்த் த்ிணால்; 

க் பிகடப நதாபேபாா ற்நத் ாழ்வு கப அ ற்நனாம். ... 

ிணால் நெய்ப்தடும் ர்த் ம் அன்பு  பேக திவு ந ாண்டு 

நெய்ப்தடுால் ணிர் பிடம் உள்ப ற்நத்ாழ்வு கப 

குகநத்து, அர் பிடம் உள்ப  ணித்ன்கக அநிச் நெய்து 

எவ்நாபேபேம் ிகநபாடு ா ி நெய் ின்நது. 

உங் ளுக்குள்பபபம் உங் கபச் சுற்நிலும் எபே ாற்நத்க 

உபோக்குது ான் ... இது இல்தாண பகநில் 

நெல்தடுத்ப்தடும். இது ெபாத்ில் உள்ப நெல்தாடு கப 

ணது  ட்டுக்குள் டுத்துக் ந ாண்டு அற் ாண ிபகந கபத் 

பேம்.  

... ன்தது அன்பு, அபேள், ஆணந்ம். 
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அாது இல்தாண அன்கத உர்ந் தின்  ர்பா  பெகில் 

அபேள்நதற்று அநநநிபடன் நெல்தட்டு திதஞ்ெ ெக்ிின 

ஆணந்த்க நதறுது ான் ...  

“அது அது ஆல்  

ஆக்து அதுாய் அபேளும் 

. ஆத்ா ான் ார் ண அநில் 

. அநநநி அநநநிபடன் நெல்தடுல் 

. அபேள் ( திதஞ்ெ அபேகப நதறுன)  

“அன் இல்திணல் இல்தாய் அநநநி அருபில் இருக்கின்நார்”    

   ... =  = இல்பு 

 

3. எ.எ.எ. ின் இல்தாண ர்த்கம் 

“எ.எ.எ. ிகம் அரணது ாழ்ில் ிிப்புர்ர 

ஏற்தடுத்ி னர்ச்சிரக் நகாடுக்கிநது.” 

ாள்பாறும் பர்ந்து பேம் இன்கந உன ில் ர்த் த்ின் 

அடிப்தகட பாக் ம் குகநந்து, ர்த் ம் பர்ந்து ந ாண்டு 

பே ின்நது. இணால் க் பிடம் நதபேம் ற்நத்ாழ்வு ள், பதாட்டி 

அி ரிக் ின்நண. இகத் ிபேம்தவும் புணிப்தடுத்துது  ானத்ின் 

 ட்டாா  உள்பது. ... நட்நார்க் ார்க்ந ட்டிங் பகந 

“படி ... ிற்தகண” பகநகக் தன்தடுத்து ிநது. 

...ின் இல்தாண ர்த் ம் கறுக் ப்தட்ட பெகபடன் 

கூடி ர்த் ம் ஆகும். இன் நெல்ிநன்  ானத்ிற்கு ற்நாறு 

கறுக் ப்தடு ிநது. இது குழுக் பா ச் பெர்ந்து எபேங் ிகந்து 

டத்ப்தடும் ர்த் ம். இன் புதுப் புது அர்த்ங் கபபம் 

ஊக் பள்ப ஆக் ப்பூர்ாண தரிந்துக கபபம் ந ாண்டு 
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பழுகா  ஈடுதட்டுச் ெிநந் ர்த் ங் பா  டத்ப்தடும் 

ர்த் ாகும். 

... நட்நார்க் ார்க்ந ட்டிங் ிற்கு ணீ நாில் தட்தம் 

ி ப் நதரி அபில் உி புரி ிநது.  ம்ப்பெட்டர் கப 

தன்தடுத்துால் நட்நார்க் ின் ிர்ா த்கச் ெரிாண ிில் 

டத் படி ிநது. நாடர்ந்து ணீ ாக் ப்தடும் இந் நாடர்பு 

ொகண அகப்பு பால்  ல் கப உடனுக்குடன் தரிாநிக் 

ந ாள்ப படி ிநது. இது  ல் கப நாகுத்து ஆாய்ந்து, 

எபேங் ிகத்து இகபத்ில் டிகத்துச் நெனாற்றும் 

ர்த் ாகும். புி புி  ல் கப உடனுக்குடன் இந் 

இகத்பம் தடிங் பில் பெர்ப்தர். இில் ன்ண நதாபேள் கப 

ாங் னாம். அற்நின் ிகன, நடனிரி ானம், அன் ம், 

தணுக் ங் ள் பதான்ந அகணத்து ிங் ளும் புதுகாண ணீ 

 ல் தரிாற்நத்ில்  ிகடக்கும். 

... நட்நார்க் ார்க்ந ட்டிங் பகந பெகக 

அடிப்தகடா க் ந ாண்டுள்பது. இது நதாபேள் கபபம், பெக 

பகநில் ிிபா ம் நெய் உவும் ி ப்நதரி ிாகும். 

இில் தன கங் ள் என்று இகால் இன் தனம் கூடிக் 

ந ாண்பட இபேக்கும். 

இில் ிிபா த் நாடர் ிில் உள்ப தன நதரி 

நாடர்பு கப ீக் ி ிடுால் இந் பகந ிணிபா ச் 

நெனவு கப ி வும் குகநகடச் நெய் ிநது. இில் ிாதா 
இகடத்  ர் கப ீக் ி ிடுால் நதாபேபின் ிகன குகநபம். 

இந்ச் சூழ்ிகனில் உற்தத்ிாபரிடிபேந்து ாடிக்க ாபகச் 

நென்நகடபம். ிணிபா  ிின்  கடெித் நாடர்பு 

உறுிப்தடுத்ப்தடு ிநது. ாடிக்க ாபர் ணக்குத் பகாண 

நதாபேள் கப இபேக்கும் இடத்ிபனப அபே ில் உள்ப கத்ில் 

ாங்  படிபம். தன  கட ளுக்கு நென்று பத்க இப்தற்குப் 

தினா , அர் ள் ிபேம்புக ங்கு ப்நதாழுது பகபா, அந் 



11 
 

பத்ில் அங்ப ப இந்த் ிநகாண பெகின் பனா ப் 

நதற்றுக் ந ாள்பனாம். 

இந் ி த்ில்  ணிவும், தண்பும்  னந்ிபேக்கும். நதாபேள் பின் 

ிகன பில் ிாம் இபேக்கும். ாங்கும் நதாபேள் ள் அர் ள் 

ந ாடுக்கும் தத்ிற்கு உரி ிப்பு உகடா  இபேக்கும். 

ாடிக்க ாபர் ளுக்கு ணிகநவு க் கூடிா  இபேக்கும். இந் 

ர்த் த்ில் ஆபனாெகணபம் ங் ப்தடு ின்நது. இற்கநப் தற்நி 
ல்னாற்கநபம் ிரிா  இகபத்ில் (aaa center.org) ன்ந 

ப ரிின அநினாம். 

ிற்தகதகணக் ிபேக்கும் நதாபேள் ள், அற்நின் ிங் ள் 

பதான்ந அகணத்தும் இகபத்ில் இபேக்கும். ாம் இபேக்கும் 

இடத்ில் இபேந்ப நதாபேள் கப ந ாடுக்  படிபம். நதாபேள் பின் 

குநிடீ்டு ண், (Order Code) அபவு, (Mantify) ிகன,(Rate) இற்கந 

ஆர்டர் தடித்ில் ிப்தி நதாபேள் கப ாங்  படிபம். நதாபேள் 

குநிப்திட்ட  ானத்ில் டீு படி பேம். 

இந் ர்த் ம் பெகக கா க் ந ாண்டு நெல்தடுால் 

இில் நதாபேகப ாங்குதர், நதாபேகப ிற்தர், இபேபேக்கும் 

எபே ிகநவு இபேக்கும். இந் ர்த் த்ில் பெகின் தனகண 

ம்ால் அநி படிபம். 

இன் நாடர்பு கப பர்த்துக் ந ாள்ன் பனம் ிகநச் 

பெக கபச் நெய் துா  உள்பது. இணால் க் பிகடப 

ிிப்புர்க ற்தடுத் நெய் ின்நது. எவ்நாபேரிடபம் உள்ப 

நய் ீ  இல்பு ஆற்நகன அநிச் நெய் ிநது.  ல்ி, பேத்தும் 

பதான்ந அகணத்து துகந ளும் பம்தடுத் உவு ின்நது. இணால் 

ாடிக்க ாபர் பின் தனன் ளும் அி ரிக் ப்தடு ிநது. இது 

 ணிவும், திவும் ந ாண்ட ர்த் ம், பதானி ள் 

ிர்க் ப்தடு ின்நண, பம், ிகநவும் இபேக் ின்நது. 
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இந் உற்தத்ிாபர் ார்க்ந ட்டிங் நதரி தானா  அகந்து 

த ர்பாபேக்கு படிா  தனகண டுத்துச் நெல் ின்நது. 

ிணிபா ஸ்ர் ள் அர் பது ... கத்துடன் பெர்ந்து 

திபுரிந்து ற்ந ... கங் ள் பனம் ாங்குதர் ளுக்கும் 

தனணபிக் ப்தடு ிநார் ள். 

இந் ... நட்நார்க் ார்க்ந ட்டிங் பகந இன்கந 

 ானத்ிற்கு நதாபேத்ாணது. ெப  பெ ர் ள் என்று இகந்து 

இந் ி ம் டத்ப்தடுால் ற்ந ம், பலும் பலும் 

பன்பணற்நம், நாடர்ச்ெிாண பம்தாடு அகட நெய்து 

ாடிக்க ாபர் ளுக்கு பழு ிகநவு ற்தடுத்து ிநது. 

 

ாம் ல்பனாபேப இந் ர்த் த்ின் அகப்தில் இபேக் ின்பநாம். 

பெக ன்ந ி ப் நதரி கூட்டகப்தில் ாம் எவ்நாபேபேப 

ிகநா  இபேக் ின்பநாம். இணால் உங் ளுகட உண்காண 

ிகனக பாக் ி நெல்ன படி ிநது. 

“ீபம் அபண ானும் அபண அதுான் இல்பு” 

... = இல்பு. 

 

 

 

 

 

 

4. எ.எ.எ. நசன்டர் 

சபாத்ர எ.எ.எ. நசன்டர் ிிப்தரடச் நசய்து தடிப்தடிாக 

யன்ரரடச் நசய்கிநது. 
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ணின் ன் குழுக் பின் நெல் பிணால் பிில் ன் இல்கத 

அநிந்து ந ாள்ப படிபம். நணணில் இற்குப் தன டங்கு தனன் 

உண்டு. ஆ ப, ல்ன தனன் கபப் நதந, பலும் கூடுனாண 

அபவுக்கு எத்துகப்பும், குழுக் பா வும் இபேக்  பண்டுநன்தது 

ி ி  அெிா ிநது. ாம் அகணபேம் பர்ந்து இந்ச் 

ெபாத்ில் பதானித்ணா  ாழ்ந்து ந ாண்டு இபேக் ின்பநாம். 

இந் ிகனில் இபேந்து ீபச் நெய்ணப ...ின் குழுக் ள்.  

... நென்டர் ன்தது ல்னாச் நெல் பினம் த்கபம், 

பன்பணற்நத்கபம், நாடர்ச்ெிாண பர்ச்ெிகபம் 

 ாண்தபாகும். இது ிணந்பாறும் பற்ந ாள்பப்தடு ின்ந 

நெனில் து இற்க ாண ெக்ிக ஆக் ப்பூர்ா  ஊக்குித்து 

பழுணத்துடன் ஈடுதடச் நெய் ின்நது. இது ெபாம் 

பழுககட பண்டும் ன்ந ண்ம் ந ாண்டர் ள் 

எபேங் ிகந்து டத்தும் இடாகும். இில் திாற்றும் 

அகணபேக்கும் எப ஊிபம், அர் ள் திக்கு ற்ந ஊக் த் 

நாக பம் இபேக்கும். இது பழுகபம் பெக ணப்தான்கக 

அடிப்தகடா க் ந ாண்ட குழுக் பா  இபேக்கும். இந்க் குழுக் பின் 

பெகால் பெகின் புணித் ன்கக பிில் உ படிபம். 

இணால் ணிபம் னர்ந்து ஆத்ாக உ படி ின்நது. 

...ின் குழுக் ள் தல்பறு குழுக் பா  இபேந்து நெல்தடும். 

எவ்நாபே குழுின் நதர் பின் படிில் ... ன்ந பத்ிக 
இபேக்கும். இந் எவ்நாபே குழுவும் ணித்துத்துடன் இங் ி 
பே ின்நது. இன் குழுக் பின் ாிரி டிகப்பு ள், பர்ச்ெி 
நெய்பம் பகந ள் பன்பத கறுக் ப்தட்டகா  இபேக்கும். 

இந் ... ின் இல்தாண ர்த் த்ில்  ிகடக்கும் போய், 

அந் கத்ின் பர்ச்ெிக்கும் அந்க் குழுக் ள் படிவு நெய்பம் 

பெகக்கும் தன் அபிக்கும் க ில் கறுக் ப்தட்டுள்பது. 

இில் எவ்நாபே ... நென்டபேம் ணித்ன்கபடன் (Social 

Enterpriseship) நெல்தடும். இக ள் அகணத்தும் என்று பெர்ந்து 
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நட்நார்க் ார்க்ந ட்டிங் நெய் ின்நது. இப்தடி கங் கப 

உபோக் ி ிரிகட கடபகநப்தடுத்து ின்நணர். அன் திற்ெி 
குப்பு ள்,  பேத்ங்கு ள், நதாபேள் அநிப க் கூட்டங் ள், ற்ந 

கூட்டங் ள் டத் ற்தாடு நெய் ிநார் ள். எபே ... நென்டர் 
உற்தத்ிாபர் பிடம் இபேந்து படிா  நதாபேள் கப 

ாங்குால் அந் கபம் த ர்பாா ி ிடு ின்நணர். 
உற்தத்ிாபர் இடத்ிலுள்ப ... கத்துடன் பெர்ந்து திபுரிந்து 

ற்ந ... நென்டர் பனம் ிற்தகண நெய் ின்நணர். இணால் 

உற்தத்ிாபர் ள் ார்க்ந ட்டிங் நதரி தாா  அகந்து 

த ர்பாபேக்கு படிா  டுத்துச் நெல் ின்நணர். இந் ... 

நென்டர் ள் உபோக்குன் பனம் எபே ெீாண ிாதாம் 

பர்ச்ெிகட ிநது. 

உன ிலுள்ப அகணத்தும் அன் சுற்ெிில் இங் ிக் ந ாண்டு 

இபேக் ின்நண. இந் சுற்ெிின் கத்க அநிப ெிநப்பு. 

ெபா திச்ெிகணக்கு ... கங் பின் பனம் ீர்வு 

 ாணுன் பனம் க் பிகடப ிிப்கத ற்தடுத்ி 
உங் ளுக்குள்பபபம், சுற்நிலும் ாற்நத்க ற்தடச் நெய் ிநது. 

இந் ... குழுக் ள் ன்கணபம் ெபாத்கபம் பன்க 

அகடச் நெய் ின்நண. ிர் ானத்ிற் ாண பெக கபத் 

நாகனபாக்குடன் ிட்டிட்டுச் நெல்தடுத்தும். 

“அணால் அதாத்ன்ர அரடான்”. 

எ.எ.எ. = இல்பு.  

 

5. எ.எ.எ. இனட்சிம் 

“ஒவ்நாரு ணிர்கபிடபம் உள்ப இல்பு ிரனர அநிச் 

நசய்து ான் எ.எ.எ. இனட்சிம்”. 
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...ின் ாழ்க்க  பாக் ம் தற்நிப் திற்ெி ன்நணன்ண 

ிப்தடீு ள் உங் ளுக்கு பக் ிாணக ன்தக அகடாபம் 

 ண்டு ந ாள்ப உங் கபத் தூண்டும். உங் ளுகட பக் ிாண 

ாழ்க்க  பாக் த்கச் சுற்நிபள்ப பத்ில் புரிலுக்குரி “... 

இனட்ெிம்”. ீங் ள் அகக் த் நாடங் னாம். இப்தடித் 

நாடர்ச்ெிாண பகநில் ீங் ள் இகச் நெய்பம் பதாது 

உங் ளுகட இனட்ெிபம் ிப்தடீு ளும் என்நா க்  னந்து 

இல்தா ப என்கநநான்று என்று ொர்ந்து உிக் ந ாள்ளும். 

உங் ளுகட ஆாண உறுிப்தாடு பின் ாினா  

அற்றுக் ிகடில், இண்டநக்  னந் ிகனக உபோகும். 

பேம்  ாட்டும் ிிபனப நெய்த்க்  ணத்ிடத்க 

அகத்து, ெபா ிிப்புர்ச்ெிக ஊக் ம்நதநச் நெய்து, 

ல்பனாபேக்கும் ம்திக்க ிக்  னாண ெபா ஆன்ீ  

அணுகுபகநகபம், புி ெிந்கணகபம் பர்த்து க் ள் 

அகணகபம் ஆன்ீ ச் ெபாத்ிற்குக் ந ாண்டு ந்து 

ம்பள்பப உகந ின்ந இல்தாண ெக்ிக நபிப்தடுத்ிச் 

ெபாத்ிற்குச் பெக நெய்து ர்த் த்ால் நதாபேபாாத்க 

அி ரித்து உன ில் ஆபாக் ிாண சூகன உபோக்குப 

...ின் இனட்ெிம். 

... பதாகண பின் அடிப்தகடிலும் குநிப்தா  அன்தாண 

தரிவுடன் கூடி ஆத் திார்த்கணின் உள்ப ப் தார்கா க் 

ந ாண்ட ... க் பின் ிிப்புர்ிகண னிபறுத்தும். இது 

ஆன்ீ ப் திற்ெி, ிிப்புர்வு, அநிவு, தரிவுர்ச்ெி, நெனின் 

பர்க ஆ ிற்நின் நாத் உபேம். இன் அகணத்துச் 

நெல் ளும் ெப த்ின் எட்டு நாத் ன்க ளுக் ா ச் 

நெல்தடும். 

ணிணின்: எபே ணிணிணின் ன்ணனற்ந நெல் ள் 

பனா வும், தூய்காண தக்ிக்குத் நாடர்புகட நெல் பாலும் 

உன ம் அகணத்து ன்க ளும் நதறு ின்நது. ...ின் உள்ப  



16 
 

பாக் த்ிகணபம் தரிவுர்ிகணபம் புத்துிர் நதற்று ம்க 

ாப குப்தடுத்ிக் ந ாள்ப ல்னது. து ாழ்க்க ின் பாக் ம் 

ன்ண ன்தக உர்ந்ிட உவு ின்நது. 

குடும்தம் ற்றும் சபாம்: ம் எவ்நாபேகபம் என்நா  

இகத்து அங் ீ ரித்து ... எபே  பேிா ச் ெபா 

டடிக்க  கப பர்ச்ெிபந உவு ிநது. 

இன் பாக் ம் ன்ணநணில் து குடும்தங் பில் உநவு 

பகந கபப் தரிபாடு க் ிப்தடுத் பண்டும். நபேங் ி ட்பும், 

உநவும் பம்தட பண்டும் ன்தப. இந் ... ெபாக் 

கூடத்ிற் ாண கா  இபேக்கும். ி ாட்டுல் அபிப்தது ெபா 

க் பின் திநப்பு, இபகப் தபேம், ிபேம், உடற்திி ஆ ி 

அகணத்ிற்கும் ஆபனாெகண அபிப்தது ... ின் நெல்தாடாகும். 

இந் ... உண்கில் ெபாத்ின் உறுப்திணர் ளுக்கு 

இகடப நதற்பநார், குடும்தம், ாழ்க்க க அச்சுறுத்தும் பாய் ள், 

குந்க பர்ப்பு, தல்பறு க ாண குடும்த பர்ச்ெி ிகன, 

குந்க ள்  ல்ித் ிட்டங் ள் ஆ ிற்நில்  ணம் நெலுத்தும்.  

தி, நாண்டு ற்றும் சபாச் நசல்கள்: உரி 

தண்தாட்டுக்குத் கன ங் ிச் ெபாம் நாடர்தாண தி பில் 

ஈடுதட்டு ிிப்புர்ிகண உண்டாக்குல், ... ன்ந நதரில் 

கூட்டு பெர்ந் நாினில், நாில் டடிக்க  கபபம், ி த் 

ிநகா வும் தணுக் ா வும் ாண நதாபேள் கபத் ாரிக்கும் 

... நாினில் உங் பது உி, அனுதங் ள் ஆ ிகப் 

த ிர்ந்து ந ாள்பப்தடும். து பாக் ம் இன் பனம் க் ளுக்குச் 

பெக புரிது, உவு அபிப்தது, பேந்து அபிப்தது,  ல்ி  ற்தது, 

ெபாத்ின் ற்நத்ாழ்வு கபக் குகநப்தது பதான்நற்நிற் ா  

இபேக்கும்.  

... ிறுணம் ணி பர்ச்ெிக்கு ந் க ில் உவுற்கு 

இலும் ன்தக ஆாபம். ீி, சுற்றுச் சூன, ெீிவு, நதாநாக, 
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நறுப்புர்ச்ெி, அநிாக ஆ ிற்கந ீக் ி பம் நதநப் தாடு 

தடும்.  

நசல்கள்: அன்நாடம் ...  ாகன, ாகன பகப பில் ஆத் 

திார்த்கணக பற்ந ாள்ளும். ி ழ்த் பண்டி குப்பு ள்,  

நாில் ற்தடுத்துற் ாண டடிக்க  ள் ஆ ிற்கந 

பன்ணின்று பற்ந ாள்ளும். 

பலும் இந் ... ந ாள்க  அபில் ீர்ாணங் கப ிகநபற்நி 
அி ா ம்திகண குத்து பன்கபநச் நெல்தடும். ... 

குழுக் பின் பன்கப் நதாறுப்தில் உள்பர் இகபஞணா  

இபேப்;தார். குழுக் ள் எழுங்கு பகந ள் ிறுண அகப்பு ல்னா 
க் ளுக்கும் நென்நகட பகநப்தடுத்ப்தடும். 

ல்பனாபேக்கும் பிகாண பேத்தும் அபிப்தற்குக்  ானத்ிற்கு 

ற்ந ஆபர் ப பகநில் தன ஆய்வு கப டத்ி ... ன்ந 

நதரில் ாண பேந்து கப உற்தத்ி நெய்து இது ங்கும்  ிகடக்  

க  நெய்பம். ... ில் உள்பர் ள் பேந்து கபக் 

க ாள்ில் ிநக நதற்நர் பா வும் க் ள் னணில் ஆர்ம் 

உள்பர் பா வும் இபேப்தார் ள். 

...ில் பெ ாபேங் ள்! இந்ச் ெந்ர்ப்தத்ில் உங் ள் ாழ்ாபில் 

ல்ன ண்ம் ல்ன நெல் ஆ ிற்கந அகணபேம் நதநனாம். 

“அன் இனக்ரக அம்பு ஒன்றுது யதான அனுடன் 

ன்ாகும்”. 

... = இல்பு.  

6.எ.எ.எ. சபக யசகர்கள் 

எ.எ.எ. சபக யசரால் ாழ்க்ரகப் தற்நி கண்யாட்டம் 

அணுகுபரந அரணத்தும் ாநி ாழ்க்ரகின் ஆணந்த்ர 

உர்த்ி ிரநவுடன் ா ிகுக்கிநது. 
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ெப ப் தி ன்தது ணி ாழ்க்க  பகந கப ஆாய்ந்து 

அற்நின் அடிப்தகடில் குக் ப்தட்ட நநிபகந ள் பனம் 

ாழ்க்க த் த்ிகண பம்தடுத்ல்ன எபே துகநாகும். 

இகணப் புி கடபகந ி பில் எபேங் ிகந்து ணி 

ாழ்க்க  ிகனக உர்த்ச் நெல்தடுதர் ள்ான் ... ின் 

ெபெ பெ ர் ள். 

இந் பர்ந் ெபாத்ில் பெக தற்நி  பேத்துக் ள் 

அகணத்கபம் நரிந்தும் கூடச் ெரிாண பகநில் ி டத் 

இனா  ாத்ால் க்குச் பெகின் ெிநப்கத அநிபம் ாய்ப்பு 

 ிட்டிில்கன. இல்தாண பெகக அனுதித்து உர்ந்து 

ிகநவு அகடதுான் ெிநந் ிகன. இந் உர்ந் ிகனக 

க் ள் அகணபேம் அநிச் நெய்தர் பப ...ின் ெப  

பெ ர் ள். 

இல்தாண பெகில் ஈடுதட்டு ாழும் ாழ்க்க க ெிநந் 

நநிாண ாழ்க்க ா  அகபம். எவ்நாபேபேம் படிந் அபவு 

பெக நெய்ால் இந்ச் ெபாம் நதபேபவு பன்பணற்நம் 

அகட ிநது. இல்தாண பெகில் திாற்றுது ாம் 

இகநனுக்குச் நெய்பம் ெிநந் திாகும். இங்கு இகநனும் 

ாபம் இகந்து இந்ச் ெபாத்ின் பன்பணற்நத்ிற்குப் 

தாடுதடுால் இகண எபே தூ பள்ிா க்  பேி அற் ாண 

உண்காண நதாதுச் பெகக ஆற்நிட பன் பண்டும். 

... இக் ம் ெப  பெககப் புி ப ாத்ில் ஆய்வு நெய்து 

குந் ிபகந கபக்  ானத்ிற்கு ற்ந ாற்நங் கபச் நெய்து 

அகணகபம் ெப  பெ ர் பா  ாற்று ின்நது. எவ்நாபே 

ெப  பெ பேம் என்றுதட்ட  பேத்துடன் ெபாத்ின் 

பறுதாடு கபக் குகநக்  ி க  கப நெய்ர். ந ாடி 

ழ்கக அ ற்றுது ாண  ல்ிபகநக அபிப்தது ற்றும் 

பாாபி கபக்  ணத்ில் ந ாண்டு உவுது பதான்ந 

நெல் கபச் நெய்ர் ற்றும் ல்ன ஆன்ீ ச் ெிந்கண கப 
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க் ளுக்குப் பு ட்டுது க் கப பரி ிில் நநிப்தடுத்துது 

பதான்ந அகணத்துச் பெக கபபம் தார்கிட்டு பழுணத்துடன் 

நெல்தடுதர் பப ெப  பெ ர் ள். 

இந்ச் ெப  பெ ர் பின் திிகணச் ெீரி பகநில் பம்தடுத் 

அர் ளுக்குத் க்  திற்ெி ள் அபிக் ப்தடும். ிநகிக்  

ல்லுர் கபக் ந ாண்டு தாடத் ிட்டங் கப குத்து அற் ாண 

ிகன ள் குக் ப்தடு ின்நண. ெப  பெ ர் ள் என்நிகந்து 

ஆங் ாங்ப  ெிநந் புி  பேத்துக் ள்  னந்ாய்வு நெய் அது 

ிக  நெய்பம். இந்ச் ெப  பெ ர் ளுக்கு அர் ள் நெய்பம் 

பெகக்கு ற்ந அடிப்தகட ஊிம்  ிகடக்  ... ின் கூட்டு 

ி த்ில் ிக  நெய்ப்தடும்.  

இல்தாண பெகின் ெிநப்கத அகணபேம் அநிச் நெய்தர் ள் 

ெப  பெ ர் ள் ஆர். அர் ள் ெப  பெ ர் பா பா தகுி 
பச் பெ ர் பா பா கநப  பெ ர் பா பா ... ின் 

நதாபேள் கப ாங்குன் பனம் உபோற்நம் நெய்ால் 

எவ்நாபே ணிணிடத்ிலும் உள்ப ணி பம் பர்ந்து 

நபிப்தட்டுச் ெிநந் ெப ச் பெ ர் பா ச் நெல்தடும்பதாது 

ெபாத்ில் ெிநந்து ிகநாண ணிகநவுடன் இந்ச் ெப  

பெ ர் ள் ாழ்ார் ள். 

“அன் இல்தில் அடங்கி அணாகிநான்” 

... = இல்பு. 

 

7.எ.எ.எ. ந்ிங்கள் 

எ.எ.எ. ந்ிங்கரப ஒவ்நாரு நசனிலும் ணில் நகாண்டு 

ஈடுதடுின் பனம் உரி சபாத்ிற்கு ித்ாகின்நது. 
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... ா  ந்ித்துக்கு ித்ிட்ட பன ந்ிம் உன்கண 

உர்த்ிக் ந ாள் ன்தது ஆகும்.  

ணி பத்கபம் கண பங் கபபம் ெீரி பகநில் 

தன்தடுத்ி பன்கபநச் நெய்பம் பதாது உரி ெபாம் 

உபோ ின்நது. இற்குச் ெபாத்ில் உள்ப ணிர் பிடம் 

எபிாண அற்புாண ெிந்கண ாற்நங் கப 

உண்டாக்குற் ாண அநிவுத் ிநகணப் நதறுற்குப் திற்ெி 
நதறுபாரின் நதாறுப்பு கபபம்  டக கபபம் ிட்டட்டா  

கறுத்து ிர்ிக்  பண்டும். எவ்நாபேபேம் அர் பிடம் 

இல்தா ப இபேக்கும் ஆற்நகன உர் ின்ந க ில் 

அர் ளுக்குத் ிாணம் திார்த்கண ஆத் திார்த்கண 

பனிற்நில் பிகாண கடபகநப் திற்ெி அபிக்  ி 
க  நெய் பண்டும். எவ்நாபேபேம் அர் நெய்பம் 

பகன பில் ிகநகடந்து நெல்புரி அர் ளுக்கு பிகாண 

பெக பகநக அநிச் நெய் பண்டும். அர் கப பலும் 

ிநகா  உகக் ச்நெய்ல் ாண நதாபேள் கப உற்தத்ி 
நெய்ல் அகணபேக்கும் ாண நதாபேள் கப  ிகடக்  ி 
நெய்ல் பனம் அகணபேம் தன் அகடந்து எட்டுநாத் 

ெபாபம் ெிநப்தா  பர்ச்ெி அகடச் நெய் படிபம். இந்க் 

குநிக்ப ாகப அகட ...ின் ந்ிங் ள் ி டத்ிச் 

நெல்லு ின்நண. அக 1. ற்ந ம் 2. பலும் பலும் பன்பணற்நம் 

3. நாடர்ச்ெிாண பம்தாடு ஆ ிகாகும். இந் ந்ித்க 

எவ்நாபேபேம் ணத்ில் ந ாண்டு எவ்நாபே நெனில் 

ஈடுதடுின் பனம் எவ்நாபேரின் குநிக்ப ாகபபம் அகட 

படிபம். ாட்டில் உள்ப அகணத்து இற்க  ப ஆாங் கபபம் 

இந் ந்ிங் கபக் ந ாண்டு பப்தடுத்துன் பனம் உரி 

ெப ம் அகபம். 

இந் ந்ிம் ல்னாத் துகந ளுக்கும் ல்னா ி ழ்வு ளுக்கும் 

ல்னாச் நெல் ளுக்கும் நதாபேந்தும். இக ெபா பர்ச்ெி 
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நாில் பர்ச்ெி குடும்த பர்ச்ெி ஆ ிற்நிற்கு உவுதுடன் 

அன் ெிநப்புத் ன்க அன் பன்பணற்நம் அன் நாடர்ச்ெிாண 

பம்தாடு ஆ ிற்கநக்  ாச் நெய் ிநது. ெபாா  

இபேந்ாலும் ி ா  இபேந்ாலும் இல்னநா  இபேந்ாலும் 

பற்கூரி பர்ச்ெிக்கும் பன்பணற்நத்ிற்கும் எவ்நாபேபேகட 

பழுத்ிநககபம் பழு ஈடுதாட்கடபம் அகட ... 

னிபறுத்து ின்நது. சுபேங் க் கூநின் ாள்பாறும் த்ம் 

பகன பில் அவ்பகனகச் நெய்தர் நெய்க்கூடி ெிறு ெிறு 

பன்பணற்நங் ள் நாடர்ச்ெிாண பன்பணற்நத்ில் ிகநா  

பர்ச்ெிக்கு இது அடிப்தகடக்  பேத்ா  அக ின்நது. 

உன  அபில் து ெபாம் ிரிகடபம் பதாது நதாது அபவுக் 

கூநாண நதாபேபாாம் ல்ன ெபாம் பர்ச்ெிக்கு பக் ிாண 

அடிப்தகடத் த்துா  அக ிநது. இந்ப் நதாபேபாாம் ஆய்ின் 

அடிப்தகடில் பான்நிது ான். ... கூட்டுச் ெப  

ி ாகும். அன்கந ாள் பல் இன்கந ாள் க 
பெகின் ெிநப்கத அகணபேம் நரிந்து கத்துள்பணர். க் ள் 

பெகப ப ென் பெக ன்தது தநாி. ஆணால் இந்ச் 

பெகின் ெிநப்கத உர்ந்து அநி நடுந்தூம் தம் நெய் 

பண்டிபள்பது. இந்ப் தத்க ... கூட்டுச் ெப  ர்த் ம் 

பிகாக்கு ின்நது. இக பலும் பழுகா வும் ெிநப்தா வும் 

ிடத் ... ந்ிங் ள் உவு ின்நண. இந் ந்ிங் கப 

எவ்நாபேபேம்  கடதிடித்துச் ெிநப்தா ச் நெல்தடுன் பனம் 

பெகின் ெிநப்கத அகணபேம் அநிச் நெய் ின்நது. பாண 

ெபாம் அக இது ஏர் ஆம்தப ி படில்ன. இப்திக்கு 

ங் ளுடன்  பெர்ந்து எத்துகக்  பண்டு ின்பநாம். பற்கூநி 

ா  ந்ிங் ள் இன்கந ெபாத்ின் பர்ச்ெிக்கு 

இன்நிகா அம்ெங் பாகும். 
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“புி சபாத்ர உருாக்குயாம்”                                                                             

“அன் அரணய அநி யண்டும்”.                                                   

... = இல்பு. 

7.I ஏற்ந ம் 

ஏற்ந ம் எல்னா நசல்கள் நசய்ால் ாண சபாம் 

அரபம். 

ம் ன்தது ாழ்க்க படன் ி  நபேங் ி நாடர்பு ந ாண்டுள்பது. 

இது ெபா பன்பணத்ிற்கு ிகுக் ின்நது. இந்த் ம் 

பம்தாடாண உர்க ற்தடுத்ி ணிகநவு அபிக் ின்நது. 

த்ால் ல்னாபேகட நெல் ிநகணபம் அி ரிக்  படி ிநது. 

ாண ாழ்க்க  ாண ெபாம் ாண ர்த் ம் பதான்ந 

அகணத்துத் துகந பிலும் த்க பம்தடுத்தும் புி பற்ெிப 

... ாகும். ... ின் அகணத்து நநி ளும் த்க 

ொர்ந்கா ப இபேக்கும். இில் க் ட்டுப்தாடு 

கடபகந பில் த்கப் தற்நி ட்டுப  பேத்ில் 

ந ாள்பில்கன. இது ... ிண பத்ி கபத் க் ட்டுப்தாட்டுடன் 

இகத்து அக எபே பக் ி ிர்ா க்  பேிா  ாற்று ின்நது. 

இணால் எவ்நாபே ாளும் த்க அி ரிப்தப இன் கனாண 

நெனா  இபேக்கும். ெபா பர்ச்ெிபாடு ம் நபேங் ி 

நாடர்புகடா  இபேக்கும். இன் ி  நதாபேள் ள் 

நெல்பகந ள் திாபர் ள் இகணச் பெகா ப 

நெய்ால் அது பழுகாண ற்நத்ா  ாறு ின்நது. 

இந் ர்த் ம் ாடிக்க ாபரின் ிபேப்ிகண இனக் ா க் 

ந ாண்டு நெல்தடும். இது த்ிற்கு பன்னுரிக அபிக் ின்நது. 

இது ர்த் த்ின் த்ில் திகந்துள்ப திக கபத் ிர்த்துச் 

நெல்தடக் கூடி ெிநந்  அகப்பு பகநிகணக் ந ாண்டு 

ிர் ிக் ப்தடும் எபே கூட்டு ிர்ா  பகநப இந் .. ின் 

ி ாகும். 
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... ின் ெிநந் கறுக் ப்தட்ட அகப்தின் பனம் இன் 

 ட்டகப்புக் பின் த்ால் ெபாத்கச் ெிநக் ச் நெய்னாம். 

... ின் ெப  ர்த் த்ில் பல் ந்ிம் ற்ந த்க 

உர்த்ி ாடிக்க ாபர் ளுக்கு பழுகாண பெகிகணச் 

நெய்ப ஆகும். இது ற்நத் த்கக்  ானத்ிற்கு ற்நாற்பதால் 

கறுத்துக் ந ாண்பட இபேக்  பண்டும். இற்குத்  ட்டங் ள் 

க்  ட்டுப்தாடு ள் இன்னும் அரி நாில் தட்தங் ள் 

பனிற்கந அகத்துக் ந ாண்பட இபேக்கும். இன் 

ர்த் த்ில் த்ிற்கு ல்கனப இல்கன. அது ாடிக்க ாபரின் 

ிர்தார்ப்பு ளுக்கு இங் ி ிரிகட ின்நது. இந் ி ப் 

நதாபேள் பின் ற்நத்த்க பம்தடுத்த் பகாண ல்னா 
பற்ெி கபபம் டுத்துக் ந ாண்பட இபேக்கும். த்கப் தற்நி 

 னந்ாய்வு ளும் ிபகந ளும் குப்பு ள் பதான்ந அகணத்து 

ிபகந கபபம் ஆாய்ந்து ற்நத் த்க உர்த் ிக  

நெய் ின்நது. 

ற்நத்த்கக்  ாப்தன் பனம் ாடிக்க ாபரின் ிர்தார்ப்கதத் 

ிபேப்ி அபித்துச் ெபாத்துடன் என்நிா  ... 

ாற்று ின்நது. பழுகாண க் ட்டுப்தாடு ன்தது ... 

ர்த் த்ில் பெகில் ற்தட்டநாபே ெிந்கணப் புட்ெிாகும் 

இில் ல்பனாபேம் தங்கு ந ாள்ால் ிகபது பாகும். 

பெகின் ெிநப்கதப் திாபர் ள் அனுதித்து உர்ன் பனம் 

ர்த் த்ின் ம் பலும் பலும் அி ரிக் ின்நது. ற்நத்த்கக் 

 ாக்கும் ிப பெக நெய்பம் ி. 

“ ாண நநிபடன் சபாம் உருாக்குயாம்”                                                                      

“அர அநிய அநிவு”                                                                                                        

... = இல்பு 
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7.II யலும் யலும் பன்யணற்நம் 

அரணத்து நசல்கபிலும் பன்யணற்நம் நசய்ால் சிநந் 

சபாம் அரது  

பன்பணற்நங் ள் ெபாத்க பாக் ி டுக் ப்தடும் உண்காண 

பற்ெி பின் ிகபாகும். இந் பன்பணற்நத்ால் ாழ்க்க ின் 

ெி ள் அி ா ின்நண. பகன ள் பிா ின்நண. க் ளுக்குப் 

பதாி தாது ாப்புக்  ிகடக் ின்நது. த ர்பாக  ிழ்ிக் ின்நது. 

நாத்த்ில் இது ெிநந் ெபாா  ாற்று ின்நது. இந் 

பன்பணற்நம் ல்னாத் துகந பிலும் ற்தட பண்டிது 

அெிா ிநது. 

இந் பன்பணற்நத்க ற்தடுத்ிணால் ட்டுப பதாாது. 

கனெிநந் ெபாத்க உபோக்  பண்டுாணால் இந் 

பன்பணற்நத்க பலும் பன்பணற்நகடப் தாடுதடபண்டும். 

அது பலும் ெிநக்  பலும் பலும் பன்பணற்நத்ால் ட்டுப 

கனெிநந் ெபாத்க உபோக்  படிபம். 

ற்பதாக பன்பணற்நத்ில் ிபேப்ி அகடால் அில் ெிநந்து 

ிபங்  பலும் பலும் பன்பணற்நம் பகப்தடு ின்நது. 

ெபாம் ி ம் இல்னநம் பதான்ந அகணத்துத் துகந பிலும் 

ாம் பலும் பலும் பன்பணற்நத்க ற்தடுத் பண்டிது 

அெிா ின்நது. இந் பன்பணற்நம் ிகநாண ாழ்க்க க்கு 

உ ந்ா  அக பண்டிது பக் ிாகும். இந் பன்பணற்நம் 

ன்தது ...ின் இண்டாது ா  ந்ிாகும். இந் 

ந்ித்கச் பெகக்கு அடிப்தகடா க் ந ாண்டு நெய்ால் எபே 

ிகநாண ெபாம் உண்டாகும். 

இந் ர்த் ம் பெகக கா  கத்து டத்ப்தடு ின்நது. 

இந் ர்த் ம் பன்பணற்நத்ால் ாடிக்க ாபர் ள் நாடர்ந்து 

ிகநவுறும் க ில் உபோக்  பண்டிபள்பது. 

ாடிக்க ாபர் ளுக்கு ணிகநவுறும் க ில் ர்த் ம் 
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டத்ப்தடபண்டும். பெகா   பேி ர்த் ம் 

டத்ப்தடபண்டும். இற்கு இண்டு ந்ிாண பன்பணற்நத்க 

... ர்த் த்ில் உள்பர் ள் அகணபேம் ணத்ில் ந ாண்டு 

பன்பணற்நத்க ற்தடுத்ிக் ந ாண்பட இபேக்  பண்டும். 

ற்பதாக ிகனின் பன்பணற்நத்ில் ிபேப்ிகடால் இந் 

ர்த் த்ிலுள்ப அகணபேம் அர் நெய்பம் திில் எபே 

ெிநிபபனும் புதுகாண பன்பணற்நம் நெய் ஊக் ப்தடுத் 

பண்டும் ர்த் த்ில் பகற்நகக்  ட்டுப்தடுத் பண்டும். 

திநபேக்கு ி த்ால் பெக நெய்ால் அகடபம் ிகநகப் 

தற்நி ிகணத்துப் நதபேகப்தட பண்டும். உங் ள் ர்த்ப் 

நதாபேளும் ர்த்  பன்பணற்நபம் நாடர்ந் பெகபம் உங் ள் 

ி  ட்டங் கபப் நதாறுத் ட்டில் கனெிநந்ா  இபேக்கும் 

தடி தார்த்துக் ந ாள்ப பண்டும் ாடிக்க ாபர் பின் ிபேப்ிப 

து ஊிம். அர் ளுக்கு ஆற்றும் பெகப து ர்த் த்ின் 

னட்ெிம். நெல்பகந பில் பலும் பலும் பன்பணற்நங் கபப் 

புகுத்ி ல்பனாபேம் தங்கு நதறுாறு ெரிாண ெிகன அகப்கத 

உபோக்குபாம். இந் பன்பணற்நத்க ... ர்த் த்ில் 

கடபகநப்தடுத்தும் பதாது ெிநந் பெகின் பனம் இன் 

பன்பணற்நம் ிகநாண ாழ்க்க க்கு ற்நா  ாறு ின்நது.  

“ னிராண சபாாக உருாக்குயாம்”.                                     

“அர அரடந்ன் எல்னா பன்யணற்நங்கரபபம் 

அரடகின்நான்”.                       

 ... = இல்பு. 

 

7.III நாடர்ச்சிாண யம்தாடு 

சபாத்ர நாடர்ச்சிாக யம்தடுத்துால் உரி 

சபாம் அரபம். 
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இன்கந ாழ்க்க ிலும் ெபாத்ிலும் பன்பணற்நம் 

அகடந்துள்பபாம். இக பலும் பலும் ெிநக்  பம்தாடு 

அெிா ின்நணது. எபேபகந பம்தாடு அகடந்ால் பதாாது. 

அது நாடர்ச்ெிாண பம்தாடா  அக பண்டும். இதுப 

..ின் பன்நாது ந்ிம். 

பழுகாண ெபா றுனர்ச்ெி ன்தது ல்னாத் துகந பிலும் 

நாடர்ச்ெிாண பம்தாட்கட அகடச் நெய்து ான். இந்த் 

நாடர்ச்ெிாண பம்தாடு தனுள்ப க ில் நெல்தடுதுான் 

இன்கந பர்ச்ெிக்கு ி த் பகாண என்நா  உள்பது. 

ெபாத்ில் ாழும்பதாது ணக்குரி தங்கு இன்ணநன்றும் அன் 

குநிக்ப ாள் இன்ணநன்றும் அநிந்து நெல்தடுல் ெிநப்பு. ெப  

பம்தாடு ன்ந இனக்க ப் புரிந்து ந ாண்டு அக எவ்நாபேபேம் 

ாழ்க்க ில் கடபகநில் வ்பவு ெிநப்தா  ற்றுச் 

நெல்தடு ிநார் ன்தகப் நதாறுத்து ஆகும். இந்த் நாடர்ச்ெிாண 

பம்தாடு துகநில் ிகநக்  பேத்ாய்வு ளும் ாாடு ளும் 

நெல்திற்ெி ப ாம் ளும் டத்ப்தட்டாலும் அக பழுப் 

தகணபம் ா. எவ்நாபேபேம் ன் ணத்ில் இந் ந்ித்கப் 

தி கத்துச் நெல்தடும்பதாது ாண ெபாா  னர் ின்நது. 

இது ாிரி ல்னாத் துகந பிலும் நாடர்ச்ெிாண பம்தாடு அக 

... ன்நநன்றும் பலும். 

... ர்த் த்ில் நாடர்ச்ெிாண பம்தாடு ன்தது ாண 

நதாபேள் கப அபித்ல் குநித்  ானத்ில் நதாபேகப அபித்ல், 

ிற்தகணக்குப் தின்னும் நாடர்ந் பெக ாடிக்க ாபரின் 

பக கபப் பூர்த்ி நெய்ல், இது ாிரி ாடிக்க ாபர் இகடப 

பழுகாண ிபேப்ிகத் பாற்றுிக்கும். இந் பம்தாடு 

நாடர்ந்து இபேந்ால் ெீரி ி ா  ாறும். ாட்டில் உள்ப 

அகணத்து ப ஆாங் கபபம் நாடர்ச்ெிாண பம்தாடு பனம் 

உரி ெப ா  ாற்றுபாம். 
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“உரி சபகம் உருாக்குயாம்’’.                                             

“அதுய அரணத்தும் அநிது”.                                                                                               

... = இல்பு. 

 

 

8. இல்தாண ஞாணக் கல்ி 

இல்தாண ாழ்ில் ஞாணக் கல்ிால் ணி ிரனக்கு 

உர்த்ி இல்தாண ாழ்க்ரகக்கு ிகாட்டுகின்நது. 

உன ில் ாழ் ின்ந க் ள் அகணபேக்கும் நநிபகநாண 

ாழ்க்க  பகநக அகப்தற்கு ...ின் ெப  ர்த் ம் 

உவு ின்நது. இந் இல்தாண ஞாணக்  ல்ி இன்கந ானுடம் 

 ற்  பண்டி உடணடிக்  ல்ிா  இபேக் ிநது. 

தனுள்ப உரி இல்தாண ஞாணக்  ல்ி பகநக ல்  ல்னது 

 ானத்ிற்கு ற்ந புி  ல்ி பகநாகும். உன ம் அகணத்துத் 

துகந பிலும் பன்பணறுற்குக்  ல்ித் துகநில் நதபேம் 

ாற்நங் கப ற்தடுத் பண்டிது  ானத்ின்  ட்டாாகும். 

ஞாணக்  ல்ிச் நெல்ப ாழ்ின் ல்னா னன் கபபம் நதற்றுத் 

 ல்னது. அடிப்தகட ஆாாணது உிர் ாடி பதான்நதுஇ 

க் பின் ாண்திகண உர்த் ல்னது. றுகக ீக்  ல்னது. 

இணால் ாட்டின் நதாபேபாாம்இ ெப ம்இ ணிணிணின் எழுக்  

நநிபகந ஆ ிற்நில் ிக் க்  க ில் ிிப்புர்பாடு 

கூடி  த்ாண இணி சூழ்ிகனக உபோக்கும். 

புணிா க்  பேப்தட்ட ஞாணக்  ல்ி பகந இப்பதாது புிக  

ிாதாா  இபேக் ிநது. ...ின் பெக பனம் இகணப் 

புதுப்தித்துத் ாண  ல்ி பகநக குத்து ல்பனாபேக்கும் 

நென்நகடந்து தன்தடுத்ச் நெய்பம் ிபகந கப 
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கடபகநப்தடுத்ி ணி பத்துடன் நெய்பம் பெகால் இந் 

இல்தாண ஞாணக்  ல்ி பகந புணிா ிநது. 

ல்பனாபேக்கும் இல்தாண ஞாணக்  ல்ி  ிகடக்  பண்டும். 

இற்கு பற்ெிபம் ாற்நங் ளும் ி ழ்த் பண்டும். ாற்நங் கப 

ாம் அகணபேம் என்றுப்தட்டுச் நெல்தடுத் பண்டும். ாம் 

அகணபேம் எத்க்  பேத்துடன் ெிறு ெிறு குழுக் பா ச் நெல்தட்டு 

ாம் நெய்பம் ி த்ால்  ிகடக்கும் நதாபேபாாத்ின் எபே 

தகுிகத் ங் ள் தகுிில் உள்பர் ள் பன்பணற்நத்ிற் ா ப் 

தன்தடுத் பண்டும். இபஞ்ெர் ளுக்கு ெிநந் லுாண அடித்பம் 

அகத்துத்  பண்டும். ணப நெல்பகந ிபக் ங் ளுடன் 

கூடி தாடக் ல்ித் ிட்டம் இகெ, ாட்டிம், ஏிம், திார்த்கண, 

ிாணம், ஆெணம் ஆ ிற்கந இன்னும் ெிநப்தா  அகப்தன் 

பனம்  ல்ி இல்தாண  ல்ிா  ாறு ின்நது. இணால் ார் 
எவ்நாபேபேம் ணி பபம் ன்ணம்திக்க  ிக் ா த் ி  

ி க  நெய் ிநது. 

... ின் குழுக் ள் புதுகாண ிபகந கப ற்தடுத்ி 
இல்தாண ஞாணக்  ல்ிக அகணபேக்கும்  ிகடக்  ி க  

நெய்பம். இந்க் குழுக் ள் எவ்நாபே ணிர் ளுக்கும் ஞாணக்  ல்ி 
 ற்கும் சூழ்ிகன கப உபோக் ித் பேம். திநகு அர் ளுக்கு 

ஆர்பம் ஆலும் ற்தடுத்ப் புி உத்ி கபக் க ாப 

ிக  நெய்பம். அர் ளுக்கு அநிற்குத் ாண ஞாணக் 

 ல்ி தல் ள்  ிகடக்  ிக  நெய்பம். இணால் உி 
நெய்பம் குழுக் பில் உள்பபேக்கும் தணகடபம் ொ னுக்கும் எபே 

ல்ன உநவு ற்தடு ிநது. இணால் பெக நெய்தர் இந்ச் 

பெகின் ெிநப்கத உ படி ிநது. 

ணிர் ளுக்கு அடித்பாண ெிநப்தாண ாண ஞாணக்  ல்ி 
அகக் ப்தட்டுிட்டால் ணிர் ளுக்கு ிர் ானம் ெிநப்புகடா  

இபேக்கும். ணப ... குழுக் ள் இல்தாண ஞாணக்  ல்ி  ற்கும் 

பகநகப் புி ிபகந பால் பம்தடுத் பல்து. ஞாணக் 
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 ல்ிின்  ணம் நெலுத்ி ார் பின் ிர் ானம் 

ெிநப்தாணா  அகப் தாடுதடும். 

இந் ஞாணக்  ல்ி பெகால் ல்பனாபேம் இல்தாண ாழ்ில் 

ஞாணக்  ல்ி  ற்று ிர் ானச் ொல் கப ொபிக்கும் க ில் 

ொ ர் கப உபோக் னாம்.  

இந் ஞாணக்  ல்ி பகநப்தடுத்ப்தட்டது, எழுங்குப் தட்ட 

 ட்டுக்ப ாப்பு கப உகடது, ம்திக்க ாணது, ீங் ில்னாது, ி  

பிது, நாம்த சு ாணது, அி  தாது ாப்தாணது, திந கணக் 

 ாட்டிலும் நகு தாது ாப்தாணது  ற்தபணாடு  ானநல்னாம் 

துகிபேந்து இகக்  ற்தணின் உடம்பு, உிர், ணம், ஆத்ா 
இக ான்க பம் பம்தடுத்க் கூடிது. இந் இல்தாண ஞாணக் 

 ல்ி ிர்ெண உண்க பா  அன்றும் இன்றும் இணி ன்றும் இந் 

ண்ில் _ித்து ிற் ின்நது. ம் ஞாணம் னபேம்.  

“புி இரப சபாத்ர உருாக்குயாம்”                                         

“ஆணந்ம் ஆணது அது”                                                                 

... = இல்பு 

 

9. யகளுங்கள் நதறுரீ்கள் 

    இல்தாண நநிின் நெல் பில் ப ள்ி ளுக்கு ிகட 

ாணா ப  ிகடக்கும். இல்தாண நநிில் பேம்  ாட்டும் 

ிிபன நெல்னத்க்  ணத்ிடத்க அகத்து ணி 

ெிந்கணில் ாற்நங் கப உபோக் ி ான் ார்? து இல்பு ண 

அநி நெய்து  ர்பா  அநநநிபடன் நெல்தட்டு திதஞ்ெ 

ெக்ிின் அபேகப நதற்று எபேங் ிகந்து நெல்தட ... 

ிக  நெய் ிநது. 

... இக் ம் ாநிபேம் ப த்ிற்கு எபே ொனா த் ி ழும் 

ண்ம் நய் ெிந்கண பாலும் நய் நெல் பாலும் 
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அகணபேக்கும் இல்புர்க ிிப்தகடச் நெய்து பனில் 

ிகநவுடன் நெல்புரிந்து திநகு பெகில் நபிவுற்று ிகநாண 

(உள்பாணந்) ாழ்க்க ில் பழுககடந்து பன்காண 

ஆன் ிகனில் ாழ்கன அநிச் நெய் ிநது. 

... ன்தது ல்னா நெல் பிலும் த்கபம் பலும் பலும் 

பன்பணற்நத்கபம் நாடர்ச்ெிாண பம்தாட்கட அகடச் 

நெய்ாகும். அாது ந் துகநிபன இபேந்ாலும் (உாா  

நாில் ாழ்க்க  ெபா ாழ்க்க  குடும்த ாழ்க்க ) அில் 

பன்பணற்நத்கபம் நாடர்ச்ெிாண பர்ச்ெிகபம்  ாண்தப 

.. னிபறுத்து ிநது. இணால் எவ்நாபேபேம் பழு ிநக 

பழு ஈடுதாடு அகடச் நெய் ிநது. சுபேங் க் கூநிணால் ிணற்பாறும் 

உள்ப ம் பகனில் அவ்பகனகச் நெய்தர் பழு 

ஈடுதாட்கடபம் ிநககபம் அகடச் நெய்து பெகிணால் ெிறு 

ெிறு பன்பணற்நத்ிற்கு அடிப்தகடக்  பேத்ா  அக ிநது. 

பழுகாண ெபா ப ாட்தாடு கப இகத்துக் ந ாண்டு ... 

ர்த்  கங் ள் (aaa center) எவ்நாபே குழுக் பா  ணித்து 

அநநநிச் நெல் பால் இங்கும். இது எவ்நான்றும் ெங் ங் ள் 

(Society) திவு நெய்து நெல்தடும். இன் அகப்பு பகந 

நெல்தாடு ள் திாபர் ள் பெ ர் ள் டி அகப்பு ள் பதான்ந 

அகணத்தும் ன்கு ஆாய்ந்து பலும் பன்பணற்நம் அகட பன்பத 

ககந நெய்து நெல்தடுத்ப்தடும். இது எவ்நான்றும் ணி 
social enterprise centerா  நெல்தடும். இில்  ிகடக்கும் 

இனாதத்கக் ந ாண்டு அந் குழுக் பப பெக நெய்ால் 

அகணபேக்கும் எபே ிகநவு ற்தடு ின்நது. இந் கத்க 

ிகணத் இடத்ில் அக ி நெய் ின்நது. ... ந்ித்க 

எவ்நாபேபேம் ணத்ில் ந ாண்டு இந் ர்த் ம் டப்தால் பழு 

ஈடுதாடு ற்தட்டு ாடிக்க ாபபேக்கு ிகநவு நெய்பாடு 

ில்னால் அர் ளுகட ிர்தார்ப்கதபம் ிஞ்சும் ிா  இந் 

ர்த் ம் இபேக்கும். 
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எவ்நாபே பகனகபம் பம்தாட்டிற் ா  நெய்ப்தடும் 

நெல்பகநா  ண்ணும் தண்தாட்கட பர்ப்தற் ாண ஆற்நல் 

ிக்  அகப்பு பகந பாலும்  ட்டகப்பு பாலும் ரீிங் கப 

ீக் ி பழுகாண ெபாம் அக ாம் எவ்நாபேபேம் 

நெல் பால் இகந்து இல்பு நநிக அகத்து எபே புதுப ம் 

அகப்பதாம். 

நசார்க்க பூி என்நால் என்ண? 

இந் திதஞ்ெத்ில் ி ச் ெிநந்து ிபங்குது இந் பூி. நணணில் 

பர் ளும் பக்ி அகடற்கு இந் பூிில் அரிக் ின்நணர். 
அவ்பவு புணிாண இந் பூிில் திநப்தப ெிநப்பு. இந்ப் 

திநப்தில் ெிநந் திநப்பத ணிப்திநப்பு. இந் திநப்தில் ான் உண்க 

ிகனக அநி படிபம். நொர்க் ம் ன்ந உர்ந் இடத்ிற்கு 

நெல்லும் குிக இந் த+ி அகடால் இந் பூிக நொர்க்  

பூி ன்று அகக் ின்பநாம். 

இல்பு நநி என்நால் என்ண? 

நநி ன்தது தாக அல்னது ி. நநி ன்தது து இல்கத 

அநிச் நெய்பம் ி அல்னது தாகாகும். து இல்கத அநி 

தன ி ள் உள்பண. இல்பு ி நரிால் இறுிக 
அநிாகில் சுன்று ந ாண்பட இபேக் ின்பநாம். குறுக்கு ி ள் 

ி  ஆதத்து ிகநந்ா  இபேக்கும். இில் எபே ெினப நெல்ன 

படிபம். ணப ன்னுகட இல்கத சுா  அநிபம் பகநப 

ெிநந் பகந. இது ான் இல்பு நநி ன்தது ஆகும். 

எ.எ.எ. ரம் என்தது என்ண? 

ஜீாெி ள் ல்னாம் திநக் ின்நண. ாழ் ின்நண. இநக் ின்நண. 

ிபேம்தவும் திநக் ின்நது. இப்தடி எபே ட்டத்ில் சுல் ின்நண. 

ண்ரீ் ஆிா ி ப ா ி கா ின்நது. இவ்ாறு அகணத்தும் 

எபே ட்டத்ில் இங் ிக் ந ாண்டிபேக் ின்நண. ட்டத்ின் சுற்நபவு 
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குகந குகந அன் கத்ில் இபேந்து ஆத்ின் அபவும் 

குகநந்து ந ாண்டு பேம். இறுிில் ஆபம் கபம் 

என்நிகணந்து ிடும். இவ்ாறு து ாழ்க்க ின் உட்நதாபேகப 

அநி கக்கும் கம் ... கம். 

இந் ிாதாபரந இந் கானத்ிற்கு நதாருந்க் கூடிா? 

இது க் ானத்ிற்கும் நதாபேந்தும். இன் தன் அகணபேம் உபேம் 

க ில் டிகக் ப்தட்டுள்பது. 

எ.எ.எ. நட்நார்க்ரகப் தற்நி அதூநாக கூறுகின்நார்கள்? 

எவ்நாபே ... கத்கபம் ெங் ங் பா  (Society) ா  திவு 

நெய்ால் அன் பன்பணற்நத்ிற்கு ான் நெனவு நெய் படிபம். 

இன் ணித்ன்ர என்ண? 

இில் உள்ப எவ்நாபே ... கங் ளும் Social Enterpriseship 

ா  நெல்தடுால் இது ணித்ன்கபாடு நெல்தடுால் 

அன் பர்ச்ெிின் தகண அகணபேம் அநி நெய்ப இன் 

ணித்ன்காகும். 

இந் நட்நார்க் ார்க்ந ட்டிங் ிா  ிணிபா ிக் ப்தடும் ெின 

நதாபேள் பின் ிகன அி ாணகா  உள்பது. அந் நதாபேள் ள் 

ெின  கட பில் னிாண ிகனில்  ிகடக் ின்நது. 

னிவு ிகன? அி  ிகன? கக் குநிப்திடு ிநார் ள்? அற்கு 

இகாண ிதந்கண ள் அது து ாபேக்கு ந்த் ம் த்கண 

 ானம் தன் அபிக்கும் அது ந் அபிற்குத் ிபேப்ி அபிக்கும்? 

ஆ ிற்கநப் நதாபேத்து அது. 

இன் நற்நிின் இ ெிம் ார்க்ந ட்டில் ெிநந் நதாபேள் கபக் 

குகநந் ிகனில் அநிப ப்தடுத்துில் இல்கன. நதாபேள் 

உர்ந் த்துடன் அி  தணபிக்கும் க ிலும் இபேக்  

பண்டும். 
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இந் குழுக்கள் ஆம்திக்க என்ண பல் குி?  

ெப  நாண்டு நெய்பம் உள்பம் ான் பல் குி. 

இந் குழுக்கள் ஆம்திக்க என்ண பனணம்? 

குழுக் பின் பனணம் ன்தது நதாதுா   ிகடாது. இது ... 

ிதந்கண ளுக்கு உட்தட்டது. 

இந் குழுக்கள் ஆம்திக்க எத்ரண உறுப்திணர்கள் யர? 

இந் குழுக் ள் அகக்  ீங் ள் குநிப்திடும் இடத்ில் 12 

உறுப்திணர் ள் ந ாண்ட குழுக ஆம்திக்  படிபம். இில் 6 

உறுப்திணர் ள் பழு ப பெக நெய்தர் பா  இபேக்  பண்டும். 

நதாற்கானம் என்று எரண நசால்கின்நார்கள்? 

ாது நதாபேள் பின் ெிநப்தா  கூநப்தடுது நதாற்ாதுக் ள் ான். 

இக அடிப்தகடா  கத்து ான் ா ிப்பு ள் நெய் ின்நணர். 
ெிநந் ாது நதாபேள் பதான ெிநந்  ானம். சுpநந்  ானம் ன்தது 

ெபாத்க ெிகனக்கு ந ாண்டுள்பதுான் ெிநந்  ானம். 

அதுப நதாற் ானம் ஆகும். 

இந் உனகத்ர ாற்ந படிபா? 

இந் உன த்க ாற்ந படிாது. ஆணால் எவ்நாபேபேம் ன்கண 

அநிபம் பதாது இந் உன ம் ாணா ப ாறும். ணப ன்கண 

அநிச் நெய்ப இல்பு நநிாகும். 

நற்நி என்தது என்ண? 

நற்நி ன்தது நாடர்ச்ெிாண எபே நெல்பகந ம்பள் 

அடங் ிிபேக்கும் பழு ஆற்நகனபம் பர்த்துக் ந ாண்டிபேக்கும் 

எபே நெல்பகந. ன் இல்கத அநிது ான் ி ப் நதரி 

நற்நிாகும். 

ாழ்க்ரக என்தது என்ண? 
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ாழ்க்க  ன்தது நாடர்ந்து ந்து ந ாண்பட இபேக்கும். 

ெிந்கண ள் ம்பகட ெிந்கண ள் ாம் ாநன்தகபம் ாம் 

 ாணும் உன ம் ப்தடி இபேக் ிநது ன்தகபம் க்குப் 

புனப்புடுத்து ின்நண. இன்கநக்கு ாம் இபேக்கும் இடத்க 

அகடற் ாண  ாம் ம்பகட ெிந்கண ள் ான். ாகப 

து ெிந்கண ள் ம்க ங்கு கூட்டிச் நெல்லுபா அங்கு 

இபேப்பதாம். ம்பகட ெிந்கண ள் ாநாிட்டால் ம்பகட 

ாழ்க்க ில் ந்ி ாற்நபம் இபேக் ாது. 

அடுத் ிரன ாழ்ல் என்நால் என்ண? 

ணின் இப்பதாக ாழ்ல் பகநில் உடலுக்கு பக் ித்தும் 

ந ாடுத்து ாழ் ின்நான். அடுத் ிகன ாழ்ல் பகநில் 

ணிற்கு பக் ித்தும் ந ாடுத்து ாழ்ான். 

இல்பு நநிின் தன் என்ண? 

உங் ள் ணம் உடல் ற்றும் உிர் ஆ ிற்நில் ஆாண ாற்நம் 

அகடச் நெய்து அன் ஆற்;நனால் நய் ெிந்கணபம் நய் 

நெலும் ற்தட்டு ாழ்ின் உண்கக உர்த்தும். 

இல்பு நநிரப் தற்நி சுருக்கம்? 

இல்பு நநிில் அடுத் ிகன ாழ்லுக்கு உிபாட்டபள்ப 

நெல்பகநப்தடுத்க் கூடி ிபகந கப அகத்து 

ாழ்க்க க பழுககடச் நெய் ிநது. 

இல்பு நநிில் து இனக்கு து ன்தகபம் அக 

அகடற் ாண ி ன்ண? தடத்துடன் ிபக் வும்? 

ம் ன்தது ெக்ி. இக அப்தடிப அநிால் இபேப்தால் 

தபணதும் இல்கன. இந் ெக்ிக நபிப்தடுத் ெிநந் 

பன்பணற்நம் நெய்ால்ான் ஆற்நனா  ாறும். இந் ஆற்நகன 

ெரிாண பகநில் உதபா ித்ால் நற்நி  ிகடக்கும். இந் 

நற்நிக பழுகாண நற்நிாக்  ெிநந் பகநில் பம்தாடு 
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அகட நெய்ால் இல்தாண நற்நி  ிகடக்கும். இந் இல்தாண 

நற்நிப அகணத்து ி பிலும் ெிநந்து. இது ல்னாத் 

துகந ளுக்கும் ல்னா ி ழ்வு ளுக்கும் ல்னா நெல் ளுக்கும் 

நதாபேந்தும். இணால் சுா  து இனக்க  அகட நெய் ிநது. 

இந் என்தது புத் ங் பின் கக்  பேத்து ன்ண? 

„இல்தாண பெக‟ நெய்பம் பதாது து „இல்புர்வு‟ சுா  

நபிப்தட்டு ஆத் இல்பு ிகனில் எவ்நாபேபேம் ன்கண 

அநிந்து ாழும் பதாது இல்பு நநி ங்கும் தி ெிந்கணபம் 

நெலும் இல்தாண ாது அநிால் நய் ெிந்கண நய் நெல் 

ற்தட்டு ிகநாண ாழ்க்க ா ி சுதிச்ொண ெபாம் னபேம். 

“ஆிபம் அந்பம் அரணத்தும் இல்தில் அடக்கம்”.                                          

... = இல்பு =  

இந்ப் தகுிகப் தடிப்தன் பனா பா அல்னது இந் தகன 

ாெிப்தன் பனா பா அல்னது குப்பு பில் தங்கு நதறுன் 

பனா பா ீங் ள் ெபாத்ில் ாற்நங் கப நதந படிபம் 

ன்தது உண்க அல்ன. ீங் ள் பழுகாண எப்புக் ந ாடுக் ிந 

நதாழுது ான் நற்நி ஊர்ஜிா ிநது. து ாற்நத்ிற்கு ாப 

நதாறுப்பு. புி இல்தாண நநிச் ெபாத்க உபோக்குபாம். 

குநிப்பு: ான் ார் ண ஆத் இல்பு ிகன ன்ந தனில் ன் 

இல்கதப் தகுத்நிபாம். இல்புர்வு ன்ந தனில் 

இற்க பாடிகந் இல்புர்கப் திற்ெிில் ிிப்தகட 

நெய்பாம். இல்தாண பெக ன்ந தனில் கடபகநில் 

உடகனபம் ணகபம் ெிகனப்தடுத்ி இல்புர்க 

நபிகட நெய்பாம். இல்தாண ாது அநிவு ன்ந தனில் 

நபிந் இல்புர்ால் ஆழ்ணத்ில் உள்ப நய் ெிந்கணக 

அநி நெய்பாம். இல்பு நநி ன்ந தனில் ... நென்டர் பனம் 

எபேங் ிகந்து நெல்தட்டு நபிகடந்து „இல்புான் ி 



36 
 

உண்க ாழ்க்க ‟ ன்று இப்திநிில் அகட அாது 

நெல்தட்டு இல்தா  ாழ்பாம். 

எஎஎின் இல்தாண நசல்கபில் ஒருங்கிரயாம்!                                         

இல்தாண யசரில் ிரநரடயாம்!!                                          

இல்புர்ர ிிப்தரட நசய்து இனக்ரக                                             

ிரந்து அரடயாம்!!!                                                                   

(ன்கண உர்ந்து இல்தாய் ாழ்பாம்)                                                   

   இந் இல்தாண  பேத்து பில் ிகநவு ற்தட்டால் இந் 

புத் ங் கப பன்று  லுக்கு பல் டுத்து அக ற்நர் ளுக்கு 

ந ாடுத்து  பேத்துக் கப த ிர்ந்து ந ாள்து ான் இல்தாண 

பெகின் பல் துக் ம். 

பற்நிற்று… 


