
இயல்பான சேவை 

 

பன்னுர 

இல்தாண சேரில் ம்ர அர்ப்தித்துக் க ாள்ளும் 
சதாது ான் இற்ர படன் சேர்ந்து இங் ி ஆற்நல் 
கதறு ின்சநாம். இல்தாண சேரரப் தற்நி ிரந 
அநிப்தடசண்டும். இரணப் தற்நி ிிப்புர்வு 
ற்தடுத் சண்டும். இன் உண்ர ரப உர்ந்து 
கேல்தடவும் இரண பி பரநில் அரணரும் 
அநிவும் ிர  கேய் சண்டும். இணால் 
ாழ்க்ர ின் ோத்ர புரிந்து க ாள்ப படிபம். இந்தல் 
ேபா இக்  உண்ர ரப அநி கேய்ன் பனம் 
பிில் ன்ரண அநிச் கேய்து இல்தாண ாழ்க்ர க்கு 
ிர  கேய் ிநது. 

சேரில் இல்ரத ஆாய்ந்து அநி கேய் ிநது. 
இல்தாண சேரால் ம் இல்ரத பிில் ிபங் ி 
அனுதத்ில் உச் கேய் ிநது. காடர்ந்து சுர 
கேய்பம் சதாது ம் கேல் ள் ாினா  இல்புர்வு ள் 
ன்ரணத் ாசண ிரனக் ச் கேய் ிநது. இணால் திநப் 
கதாருபின் கேல்தாட்டின் னிர குரநந்து து 
இல்ரதப் தற்நி க்கு கரிரும். இது உங் ள் 
ாழ்க்ர  இல்தாகும் சதாது ம் அரணாலும் 



உருாக் ப்தட்ட ேிக் னாண இந் உன ில் ாழ்து 
பிா ி ிடு ிநது. 

இல்தாண சேரில் எவ்காரு ணினுக்கும் ோண 
கேல்பரந அநிவு கதறும் ாள் ந்ச ீரும். அப்சதாது 
இன் இல்பு அரணத்து இடத்ிலும் தவும். அப்சதாது 
அரணருக்கும் இரப் தற்நி கபிவு ற்தடுத்ி ம்ரப் 
தற்நி உண்ர ரப அநிச் கேய்பம். இது ன்ரண 
அநிபம் ி பில் ி ச் ேிநந் ிாகும். 

இந் உனர  அருபி அந் கய்ப்கதாருளுடன் ாம் 
ிந்ாண ன்நிபர்வு க ாள்சாா  றும் ணி 
இணம் ன் ஆிபன டீ்டிற்ச  ிரும்திச் கேல்ன 
இல்தாண சேர ி ாட்டும். 

“அனுதித்து ிபக் ம் கதறு ீ ர்”.                                                                   

“ணிச இல்தாண சேரர உர்ந்து ிபக் ம் 
கதறுசாம்”.                                                  

“ ர்சா  ிரனில் இல்தாணச் சேரில் கபிந்து 
ிபக் ம் கதற்றுக் க ாண்சட இருப்சதாம்”.  

இல்தாண சேரில் ாம் பழுராண கதாறுப்ரத 
ற்றுக் க ாள்ளும் கதாழுது உண்ரர பிில் அநிச் 
கேய் ிநது.   

-... குழுிணர் 

 



 1.இல்தாண சேர  

 

“ம்ரப் தற்நி ஆாய்ந்து அநிந்து க ாண்டச இல்தாண 
சேரில் ம்ரப் தற்நி பிில் அநிந்து உச் 
கேய் ிநது”. 

இல்தாண சேரில் ஈடுதட்டு ாழும் ாழ்க்ர ச 
ேிநந் கநிாண ாழ்க்ர ா  அரபம். 
எவ்காருரும் படிந் அபவு சேர கேய்ால் இந்ச் 
ேபாம் கதருபவு பன்சணற்நம் அரட கேய் ிநது. 

பர்ந் இன்ரந ேபாத்ில் சனும் எரு ித்ில் 
துன்தத்ர ிரணந்து  ஷ்டப்தட்டுக்  ானத்ர ீாக் ிக் 
க ாண்டு இருக் ின்சநாம். இந்ச் சூழ்ிரனில் சேரில் 
கேல் ரப அநிச் கேய்து ிரநாண ாழ்க்ர  ா 
ிர  கேய் சண்டும். ம்பரட உடல் கேல் 
புரிற் ாண  ருிாகும். ணக் ா ச் கேய்பம் 
கேல் ளுடன் திநருக் ா வும் ாம் கேய்பம் கேல் ான் 
இல்தாண சேராகும். 

இல்தாண சேரரச் கேய்து க ாண்டு ாழ்க்ர ர 
ஆாய்சாாணால் ணரப் தற்நி உண்ர ிரனர 
அநி கேய்பம். இவ்பவு உர்ந் இரண அனுதித்து 
அநி சண்டி உண்ரச ி கறும் ார்த்ர 
ஜானல்ன. வ்பவு ான் சதேிணாலும் அல்னது அநிந்து 



ரத்துக் க ாண்டாலும் அது சேரா ாது. ஆ ச 
ாழ்க்ர ரப் கதாறுத்ர ல்னா ிங் பிலும் 
உண்ரரப் தார்க் ச ாம் பன சண்டும். 
ிஞ்ஞாணத்ில் உள்பது சதான இில் உள்ப உண்ர ரப 
ாம்  ண்டு அநிந்து உ பன சண்டும். இல்தாண 
சேர கேய்து க ாண்டு ஆாய்ச்ேி கேய்ால் அந் 
உண்ரர அநினாம். இரண புரிந்து க ாண்டு 
ணத்ிலும் க ாள்ப சண்டி என்நாகும். இணால் 
ணிர் பிரடச ினவு ின்ந  ருத்து சறுதாடு ள் 
 ரபப்தட்டு ேண்ரட ற்றும் பூேல் ளும் ரநச் 
கேய் ிநது. ாழ்க்ர ில் எரு உன்ண அனுதம் 
ற்தடுத்து ின்நது.  

இவ்வுன ில் ான் ம்ால் இல்தாண சேர கேய்ிட 
படிபம். ற்ந உன ில் இல்ரன. இந் ணிப் திநப்தில் 
ான் ாம் இல்தாண சேர கேய்ிட படிபம். இது 
க்கு  ிரடத்ிருக் ின்ந அரி ாய்ப்தாகும். இணால் 
ான் ாம் ங் ிருந்து ந்சாசா அந் இடத்ிற்குச் 
கேல்லும் ேரிாண தாரர அநி படிபம். அற்கு 
ி ாட்டுது ான் இல்தாண சேர. ற்ந ல்னா 
ி ளும் சுற்றுப் தாராகும். அவ்பவு ேிநப்புிக்  
இர உர்ந்துச் கேல்தடும்சதாது ிரந்து இனக்ர  
சாக் ிச் கேய் ிநது. 



புத் ங் ளும் க ாள்ர  ளும் சதாதும். இல்தாண சேர 
ான் அரணத்ிலும் ேிநந்து. ஆம்த ிரனில் 
 ர்ச்ேிில் ங் ி அர் பிடம் உள்ப குறு ி சாக் ம் 
தந் ணப்தான்ரக்குத் ரடா  ின்று அற்கு 
அப்தாலும் உள்பர ல்னாம் அர் ளுரட 
தார்ரினிருந்து ரநந்து ிடு ின்நண. ஆணால் 
இல்தாண சேரால் சரற்ந உன ப்தற்றுனில் 
இருந்து ிடுதடு ிசநாம். 

ாம் இல்தாண சேர ன்னும் ார்க் த்ில் டப்தது 
ேிநந்து. அப்சதாது ான்  ான் ள் ய்ி ற்சதறு 
ிரன ரப ாபம் அரட படினாம். 

ஆற்று ின்ந சேரின் அபவு பக் ில்ன. அனுரட 
ம் ட்டுச பக் ிம். சேர ன்தது தனரண 
ிர்தார்க் ால் ஆற்று ின்ந கேசனாகும். ந்ச் கேன 
தண்தட்ட கேனா  அரணரின் பன்சணற்நத்ரத் 
தூண்டிிடு ின்நசா அதுச உண்ராண இல்தாண 
சேரா ின்நது. இற்ர  ேக்ி ள் அரணத்தும் க் ா  
ன்று ந்ச் கேலும் கேய்ால் திநருக் ா ச 
கேல் ரபச் கேய் ின்நண. ந்நிவுள்பர க் ா  
ட்டுச கேல் ரபச் கேய் ின்நண. ஆணால் ஆறு 
அநிவுள்ப ணிர் ள் க்கும் திநருக்குா ச் 
கேல் ரபச் கேய் ின்நணர். அரணச் ேீர்ரப்தடுத்ி 



திநருக் ா வும் படிந்ர கேய் ின்ந கேசன ேிநந் 
இல்தாண சேரா க்  ருப்தடு ிநது. 

“இல்தாண சேரில் ான் ணின் ணம் ிரந 
ிரனர அரட கேய்து ேிநந் அனுதம்  ிரடக் ிநது. 
இந் அனுதம் ன்ரண அநிச் கேய் ிநது.” 

 

 

 

 

 

2.ணிச இல்தாண சேர 

“ணி சம் க ாண்ட இல்தாண சேரில் ண்பம் 
ாழ்க்ர பம் என்றுக்க ான்று  னக்கும். இணால் உன்ரண 
சுற்நிபள்ப உனர  கபிா  தார்க்  படி ிநது”. 

ாம் இல்தாண சேர கேய்ால் ேபாத்ிற்கு ன்ர 
கேய் ிசநாம். அன்பனம் உண்ரில் க்கு ாச ான் 
உி கேய் ிசநாம். இணால் ாம் அரணரபம் ணி 
ச ிக் ர் பா  ாற்று ின்ந அரி ாய்ப்பு 
ற்தடு ிநது. ணி சம் ன்தது இக் ம்  ருர அன்பு 
தரிவு தாேம் ஆ ிர அரணத்தும் இரந்துள்ப று 
உருாகும். ணச ணி ச இல்தாண சேர 
ன்தது ி ச் ேிநப்பு ாய்ந்து. இது சேரரக் 



 ாட்டிலும் தன டங்கு தனன் உள்பது. இன் உண்ர 
ிரனர பிில் அநி படிபம். ணிச சேர 
பனம் து இல்ரத அரடற் ாண ஆற்நல் ிரந்து 
 ிரடக் ச் கேய் ிநது. 

இவ்வுன ில் உள்ப ஜீாேி ள் சேர கேய்னாம். ஆணால் 
ணிப் திநப்தில் ட்டுச அன்பும்  ருரபம் க ாண்ட 
சேரரச் கேய்ிட படிபம். இந் அரி சேரச 
இல்தாண சேராகும். இது அன்பும்  ருரபம் 
க ாண்ட இல்தாண சேரில் ான் து இல்ரத 
பிில் உ படிபம். அப்சதாது ணிசம் 
னர் ின்நது. இந் ணிசத்ால் ணின் 
பழுரரட ின்நான் ணச ணிசம் க ாண்ட 
சேரச ேிநந் இல்தாண சேரா ின்நது. 

புனன் இன்தங் ள் தனருக்கு  ிழ்ச்ேிரத் ருால் 
அர் ள் அற்ரந ாடிப் சதா ிநார் ள். ஆணால் புனன் 
இன்தங் ரபிட உன்ண இன்தம் ணி சத்துடன் 
கேய்பம் இல்தாண சேரில் அனுதத்ின் பனம் கதந 
படிபம். 

ணி ச இல்தாண சேரில் ணம் தண்தட 
ஆம்திக்கும். தின் அில் னிக்கும். ந் ித்ில் 
ீங் ள் ணத்ர ஈடுதடுத்ிணாலும் ணம் உடசண அந் 
ரூதா  ாநிிடும். ீங் ள் ேிநிது சம் தாட்டு 
ச ளுங் ள். உடசண கதரி தாட ணா  ஆ  சண்டும் ண 



ாட்டம் ற்தடும். இது ாிரி எவ்காரு ித்ிலும் 
ணம் ாநி ிடு ிநது. இர அநிால் ல்சனாரும் 
இப்தடித்ான் ேிக் ிக் க ாள் ிசநாம். ிரும் கேய்து 
ிரும் கேய் திநகு குந்ர கதற்றுக் க ாள்து திநகு 
தடிக்  ரப்தது கோத்து சேர்ப்தது ண இப்தடி எரு சூனில் 
ேிந்ிக் ச் கேய் ின்நது.  இல்தாண சேரில் ணம் 
தண்தடச் கேய்து ணி சத்ர பர்த்து உள்ப ா  
ேிந்ிக்  சண்டும். அப்சதாது உங் ளுரட ாழ்க்ர க்கு 
எரு ாற்நம் ற்தட்டு புது அர்த்ம்  ிரடக்கும்.  

ரின் ேிரிப்தில் இரநரணக்  ானாம் ன்ந உரி 
தகாி என்று தல்னாிக் க் ாண ஆண்டு பா  
இன்று ர கோல்னப்தட்டு ரு ின்நது. இப்தகாி 
கறும் ாக் ி அரப்பு அல்ன. இப்தகாி கறும் 
கதாழுதுசதாக்கு அம்ேம் க ாண்ட கோற்கநாடல்ன. இந்ப் 
தகாிர எருர் ற்கநாருரிடம் அன்பு  ருர 
கோல்லும் சதாது ணிசம் க ாண்டா  அரபம் 
உரி தகாிா  ாறு ின்நது. 

ணி சம் ிக்  இல்தாண சேர உர்ந்து. இது 
உங் ளுரட ஆழ்ணத்ில் சங் ிபள்ப 
ல்னாக் ேடு ரபபம்  ரபந்து கபிச க ாண்டு 
ந்துிடும். ீர்த் காட்டிில் தாேி திடித்ிருந்ால் சய்த்து 
திநகு ண்ரீ் ிட்டு ல்னாற்ரநபம் கபிில் டுத்து 



 ழுவுது சதான ணி சம் ிக்  இல்தாண 
சேரால் ணத்ரச் சுத்ம் கேய் ிசநாம். 

ணிசத்துடன் கேய்பம் இல்தாண சேராணது 
கய்ாம்ேம் உள்பா  ாற்ம் கேய்பம். ம் சேரின் 
தி ள் கய்ாம்ேம் உள்பா  ாற்நி ேித்ிரக் 
க ாடுக் ிநது.  . ாம் இநந் தின்னும்  த்ில் ணிச 
சேர கேய் படிந்ால் கோர்க் த்ர ிட  ச 
ேிநந்து.  

ணி சம் க ாண்ட இல்தாண சேரால் 
சணாதாம் ிரிரட ின்நது.  ிழ்ச்ேி கதருகு ின்நது. 
இல்புர்ர கபிா  அநிச் கேய் ின்நது. இணால் 
ிரநாண ோந்ம், திவு, இக் ம் சதான்ந ற்குங் ள் 
ம்பள்சப பர்ந் ண்ா ச இருக்கும். ாம் ோந் 
ாண ணத்ரப் கதநச் கேய் ிநது. இதுச 
சுக் ட்டுப்தாட்டிரண ற்தடுத்ி ல்சனாருக்கும் ணிச 
சேர அன்திணரண கபிப்தடுத்ி  உள்ண அன்தின் 
புநகபிப்தாசட ணி ச சேராகும் .  ணி ச 
சேராகும். ணி சம் க ாண்ட இல்தாண 
சேரரப் சதிக்  ாப்தரின் உள்பச இரநணின் 
உரநிடா ின்நது. 

“இந் உன ில் ட்டும் ான் ணிசம் க ாண்ட 
இல்தாண சேர கேய்ிட படிபம். இணால் ோ  
இல்புர்ர அரி படி ிநது”. 



3.கூட்டு இல்தாண சேர 

“கூட்டு இல்தாண சேர அநிாரர ிரந்து 
அ ற்று ின்நது”, 

ாம் அரணரும் என்நிரந்து இல்தாண சேரில் 
ஈடுதட்டு ாழும் ாழ்க்ர ச ேிநந் கநிாண 
ாழ்க்ர ா  அர ிநது. அரணரும் எருங் ிரந்து 
சேர கேய்ால் அாது கூட்டு இல்தாண சேர 
கேய்ால் அந்ச் ேபாம் கதருபவு ாறுல் 
அரடச் கேய்னாம். 

ஆற்று ின்ந சேரின் அபவு பக் ில்ன. அனுரட 
தனன் ட்டும் பக் ிம். ணித்ணி சேரரிடக் கூட்டு 
சேரில் தனடங்கு ஆற்நல் உள்பது. இணால் 
சேரின் புணித்ர  பிில் உ படிபம். ேிநந் 
கூட்டு இல்தாண சேர கேய்ன் பனம் ீ எரு புது 
ணின்  ஆ ிநாய். திநருக்குக் கூட்டு இல்தாண சேர 
கேய்ன் பனம் ீ ஆண்டனுக்ச  காண்டு 
கேய்ணா ிநாய். 

இவ்வுன ில் ான் எற்றுரபடன் கூட்டு இல்தாண 
சேர கேய்ிட படிபம். று உன ம் இல்ரன. இன் 
உண்ரர புரிந்து சேர கேய் சண்டும். கூட்டுச் 
சேர கேய்ிட சண்டுச ி ாப் 
திிாங் ளுக்கு இங்ச  இடில்ரன. ஆ ச ணீ் 



ர்க் த்ால் ணத்ரக் குப்திக் க ாள்பக் கூடாது. 
ன்ரண அநி சண்டுகணில் ஆரே ரப கற்நி 
க ாள்பால் உள்பத்ில் உண்ர தி ாேிக் ாது. கூட்டுச் 
சேரில் இந் இ  இச்ரே ள் எவ்காரு  பம் 
ாணா  எடுங்கும். எரு ிஜாணஅனுதம் ற்தடும். 
அப்சதாது கூட்டு இல்தாண சேரில் ீர்ர ாம்  ா 
படிபம். 

ாம் உண்ராண கூட்டு இல்தாண சேரால் கபிவு 
அரட கேய் ிநது. ம் உண்ரப் கதாருசப தம்கதாருள். 
ஆ ச உண்ராண இல்பு. அது க்கு உள்சபபம் 
கபிசபம் இருக் ிநது ன்தர உ படிபம். கூட்டு 
இல்தாண சேரில் ாழ்சாம். கூட்டு இல்தாண 
சேர என்று ான் இன்த ிரன. அது ம்ர 
எருங் ிரந் ி டத்ிச் கேல்லும். 

புல்னாணாலும் கூட என்று சேர்த்துக்  ிறு ஆக் ிணால் 
ம் திடித் ாரணரச   ட்டி ிட படிபம். அது 
சதான கூட்டு இல்தாண சேரில் அரணரும் 
என்நிரபம் சதாது உள்ளும் புநபம் கதரி ாறுரன 
ற்தடுத்ிிட படிபம். ாம் அநகநிபடன் எழு  படிபம். 
எழுக் த்சாடு ா படிபம். கூட்டு இல்தாண 
சேரில் புி ேபாத்ர அரக்  சண்டும். 
கறும் சதச்ோல் அல்ன. புது அர்த்ங் ரபபம் ஊக் பள்ப 
ஆக் ப்பூர்ாண தரிந்துர ரபபம்  ற்திக்  சண்டும். 



கதர் பு ழ் திநர அடக் ிாளுல் ன்ந இந் ஆரே ள் 
இல்னால் கூட்டு இல்தாண சேர கேய்சாம். கு hம் 
சதாரே ச ாதம் அ ிற்நினிருந்து ிடுதடுசாம். 
அப்சதாது உண்ர ம்ர அரடபம். 

 ர்ாிசனச அிந்துப்சதாய் ிடாீர் ள். கூட்டு 
இல்தாண சேரில் ககுா க்  ர்ாரக் 
குரநக் னாம். கூட்டுச் சேரில்   ர்சா ா  ாறும். 
கூட்டு இல்தாண சேர கேய்பம் ாய்ப்புக் 
 ிரடத்ிருப்தற் ா  ீ ன்நிபள்பணா  இரு. இன் 
பனம் துPய்ரபம் தரிபூபம் உன்ரண ந்ரடபம். 

கூட்டு இல்தாண சேரர ாழ்ின் ரனா 
குநிக்ச ாபா க் க ாண்டு ம்ர பழுராண 
அர்ப்தித்துக் க ாள்ப சண்டும். இன் அர்ப்திப்தில் 
ஈடுதாடும்  ிழ்ச்ேிபம் த்ர  ிா ங் ரபபம் 
கேய்க்கூடி ிநனும் இருப்தது கூட்டு இல்தாண 
சேரின் கற்நிர ரடசதாடு ின்ந அபவுச ால் பா  
அரபம். கூட்டு இல்தாண சேர கேய்தசண டாடும் 
கய்ம். இில் சர்ச்ேி கதறுச ாழ்ின் ி ச் ேிநந் 
ோரணாகும். அற்குப் தின் ீ ணி ணிணில்ரன. 
உன ம் பழுதும் உணக்கு கோந்ம். இந் உன ம் 
பழுதுச ன்கநன்றும் அத்ர  ணிரண ிட்டு 
ின ி ிற் ாது. இல்தாண சேர கேய்ற் ாண 
அன்புள்ப உடம்சத உிருள்ப உடம்பு. அன்பு 



இல்னார் பின் உடம்பு கறும் லும்ரதத் சானால் 
சதார்த்ி உிற்ந உடம்தாகும். இல்தாண சேர 
கேய்து ன்தது ண  ிழ்ச்ேிர ஈட்டுத் ரு ின்ந ல் 
ாய்ப்பு. அது சதாதும்  ாசுறுற்ந தூய்ரபம், இரந 
உர்வும் ர  ச ார்த்துக் க ாண்டு  பி டம் புரிபம். 

“ாம் அரணரும் எருங் ிரந் கூட்டு இல்தாண 
சேரில் து இனக்ர ப் தற்நி ிபக் ம் ள்ில் 
அரணருக்கும்  ிரடக்  ிர ச் கேய் ிநது” 

 

4. ி  இல்தாண சேர 

“ி  இல்தாண சேரால் ேபாத்ர ேிரன 
அரடச் கேய்து அ பம் புநபம் கதரும் ாறுரன 
அரட கேய்ப”. 

எச ேீா  ணக் ா  ட்டுச ாழும் ாழ்க்ர சாடு 
திநருக் ா வும் கேய்பம் கேல் ரபத் துரிப்தடுத்தும் 
பரநச ி  இல்தாண சேராகும்.  

ி த்ரபம் இல்தாண சேரபம் இரச ி  
இல்தாண சேராகும். அாது ி த்ர எரு 
 ருிா ப் தன்தடுத்ி ாம் கேய்பம் சேர ி  
சேர. ி  பனம் கேய்பம் இல்தாண சேர ி  
இல்தாண சேர. இது என்சந அரணரின் ாழ்க்ர ர 
பாக்கும். ேரிாண ேிந்ரண ளும் ிட்டங் ளும் 



இல்னா  ாத்ால் ாம் ி த்துடன் இல்தாண 
சேர கேய்ன் உர்ர அநி படிால் 
இருக் ின்சநாம். 

சுந்ித்ிற்கு பன் ி ம் ன்தது எரு ர் கநிக்கு 
உட்தட்டு இருந்து. இாஜாக் ள் ஆட்ேி கேய்பம் அி ாரி ள் 
ல்னாம் ர் கநி ளுக்குப் தந்ார் ள்.  ட்டுப்தாட்டுடன் 
டந்ார் ள். அப்சதாது ி பம்  ட்டுப்தாட்டுடன் 
ரடகதற்றுக் க ாண்டு இருந்து. ி ம்  ல்ி 
ருத்தும் ஆட்ேி பரந ள் ல்னாம் புணிா க் 
 ருப்தட்டண.  ானாற்நத்ாலும் அநிவு ாற்நத்ாலும் 
ஆட்ேி ாற்நத்ாலும் இன் புணித் ன்ர ேிநிது ேிநிா  
ாற்நம் அரடந்து பழுதும் ிாதாா  ாநி ிட்டது. 
இற்ரநத் ிரும்தவும் புணிப்தடுத்துது  ானத்ின் 
 ட்டாா  உள்பது. இற்ரநப் தரதடி புணிப்தடுத் 
ாம் அரணரும் என்று கூடிச் கேல்தட சண்டிது 
அேிா ிநது. இற்ரநப் புணிப்தடுத்தும் ி பில் 
ி  இல்தாண சேர என்நா ின்நது. இந் ி ற்ந 
ி ரபக்  ாட்டிலும் ேிற் ிா ின்நது. சுனதாண 
ிா ின்நது. புணிாண ிா ின்நது. 

aaa ி ம் எரு ரறுக் ப்தட்ட இல்தாண 
சேரபடன் கூடி ி ாகும். இன் கேல்ிநன் 
 ானத்ிற்கு ற்நாறு ரறுக் ப்தடு ின்நது. இன் 
உர்ந் பரடா வும் ேிநந் தனன் ரப அபிக் க் 



கூடிா வும் ற்றும் உரி காில் தட்தபரடா  
இருக்கும் ர ில் டிரத்துள்பது. இது  ணிவும் 
தண்பும் ாடிக்ர ாபர் ளுக்கு ணிரநவு 
க்கூடிதுா  இருக்கும். கதாருள் பின் ிரன பில் 
ிாம் இருக்கும். ாங்கும் கதாருள் ள் அர் ள் 
க ாடுக்கும் தத்ிற்கு உரி ிப்பு உரடா  இருக்கும். 
இந் ி  இல்தாண சேரின் புது அர்த்ங் ரபபம் 
ஊக் பள்ப ஆக் ப்பூர்ாண தரிந்துர ரபபம்  ற்திக்  
கேய் ின்நது. படிந் அபவு ி  இல்தாண சேர 
கேய்து ன்தது ஆளுரத் ன்ரின் உரி உர்ந் 
கபிப்தாடாகும். இணால் ாடிக்ர ாபர் ள் 
ிரநரபம் கய் ீ  ிழ்ச்ேிரபம் கதறு ின்நது. 

கூட்டு இல்தாண சேரின் புணித்ர கூட்டு 
ி த்ில் உ படிபம். க் ள் அரணரபம் 
ஆன்ீ ச் ேபாச் சூலுக்குள் க ாண்டு ந்து 
அர் பிடம் ிரநந்துள்ப ஆற்நரன கபிப்தடுத்ிச் 
ேபாத்ிற்குக் கூட்டு இல்தாண சேர கேய்ன் 
பனம் உன ில் ஆசாக் ிாண கய் ீச் சூரன 
உருாக்கு ின்நது. இணால் ஆன்ீ ப் திற்ேி, 
ிிப்புர்ச்ேி, அநிவு தரிவுர்ச்ேி, கேனில் சர்ர 
ஆ ிற்ரந உருாக்  படி ின்நது. இன் பனம் உரி 
தண்தாட்டுக்குத் ரனங் ிச் ேபாம் காடர்தாண 
தி பில் ஈடுதடுத்ி ிிப்புர்ிரண உண்டாக்  
கேய் ின்நது. 



ி  இல்தாண சேரில் ட்டுச க் ளுக்கு 
பழுராண சேரிரண பிில் கேய்ிட கேய்து 
க் ளுக்கு உவு அபிப்தது, ருந்து அபிப்தது,  ல்ி 
 ற்திப்தது, ேபாத்ின் ற்நத்ாழ்வு ரபக் குரநப்தது, 
க் ளுக்கு ிிப்புர்ர ற்தடுத்துது சதான்நற்ரந 
ற்தடுத் கேய் ின்நது. இணால் எவ்காரு 
ணிரிடத்ிலும் இருக்கும் ேக்ிர கபிப்தடுத்ி 
ல்சனாரும் என்று கூடி ிரநா  ா ிர  
கேய் ிநது. கூட்டு ாி த்ின் தன்ப ச் சேர 
 ானத்ின்  ட்டாம். ணச ி  இல்தாண 
சேரரச் ேிநப்தா ச் கேய் அரணரும் ஈடுதடுத்ிக் 
க ாள்ப சண்டும். 

“ி  இல்தாண சேரில் க் பிடம் ிிப்ரத 
ற்தடுத்ி ேீரி ேபாத்ர அரச் கேய் ிநது” 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. இல்தாண சேர கேய்பம்  ரன 

“இல்தாண சேரர எரு  ரனா   ற்திக்கும் சதாது 
ம் அரணாலும் இல்தா  உருாக் ப்தட்ட ேிக் னா  
இந் உன ில் ாழ்து பிா ிநது”. 

இல்தாண சேர கேய்து ாழ்ச எரு ேிநந் 
 ரனாகும். ல்சனாருக்கும் படிந் அபவு சேர 
கேய்துஇ ம்ரச் சுற்நிலும் பத்ரப் கதருக் ிக் 
க ாள்ரிடச் ேிநந் தண் ரனசறு துவும் இல்ரன. 

இந் பர்ந் ேபாத்ில் சேர தற்நி  ருத்துக் ள் 
கரிந்தும் கூடேரிாண ரடபரந ி டத்ப்தட 
இனா  ாத்ால் இன் புணித்ரத் காடர்ந்து 
அநிபம் ாய்ப்புக்  ிட்டுில்ரன. ணச இல்தாண 
சேரர எரு  ரனா க் க ாண்டு ரடபரநப்தடுத்ிச் 
கேல்தடும்சதாது ல்சனாருக்கும் ிிப்புர்ர 
ற்தடுத்து ின்நது; அன்ரத கபிப்தடுத்து ின்நது, 
தகுத்நிர உண்டு தண்ணு ின்நது, இ ப் புத்ிரணக் 
குரநக் ின்நது, சற்றுர ரபக்  ரப ின்நது, ற்நத் 
ாழ்வு ரப குரநக் ின்நது, அரணருக்கும் ிரநவு 
ிரனர உண்டு தண்ணு ின்நது. 

இல்தாண சேரில் உள்ப உண்ர ரபத் கபிா  
டுத்துக் கூநப்தடில்ரன. சதாி அபவு 
ிபக் ப்தடில்ரன, சதாி அபவு அநிப்தடில்ரன. 



ாம் அநிந் அன்ணாணம் திச்ரேக் ார் ளுக்கு உவுது 
சதான்ந ேிறு ேிறு ி ழ்வு ரபச சேர ன்று 
ண்ணு ிசநாம். அது சேரின் பழுப்தனரணபம் 
க ாடுக்  ில்ரன. ணச இரப் தற்நி பழுரா  
அநி சண்டுாணால் அர எரு  ரனா ச ாம் 
 ற்திக்  சண்டும். அப்சதாது ான் அன் புணித்ர 
அநி படிபம். 

இல்தாண சேரர அனுதித்து, உர்ந்து, ிரநவு 
அரடதுான் உர்ந் ேிநந் ிரனாகும். இந் உர்ந் 
ிரனக்கு அரணரபம் அரத்துச் கேல்லும் பரநச 
இல்தாண சேர கேய்பம்  ரனா ின்நது. 

சேர கேய்பங் ள் அசாடு ல்னணா  இருங் ள். இது 
ான் ேிநந்  ரனாகும். இந் ாக் ிம் ோாா  
இருந்ாலும் இரத் காடர்ந்து கேய்ால் அச  
இ ேிங் ரப பிில் அநி கேய் ின்நது. இர எரு 
 ரனா க் க ாண்டு ரடபரநப்தடுத்தும்சதாது 
தடிப்தடிா  உண்ர ரப அநிச் கேய்து இறுிில் 
உங் ரப பிர்ந் ிரனக்கு அரத்துச் கேல்லும். 

சேர கேய்பம்  ரனில் ிரநப் தன் ள் உள்பண 
ணத் கரிந்து ரத்துள்சபாம். இல்தாண சேர கேய்பம் 
 ரனர பரநா  ரரந கேய்து பரநா ச் 
கேல்தடுத்ிணால் ம்பரட ாழ்க்ர ில் ாம்  ற்றுக் 
க ாண்ட ி ப்கதரி தாடங் பில் என்நா  ஆ ிநது. இந் 



எரு தாடத்ினிருந்து தன தாடங் ரப க்கு  ற்றுக் 
க ாடுக் ின்நது.. 

இல்தாண சேரின் தண் ரன ன்தது அரணதும் ; 

இரநணின் தரடப்தா க்  ருதுதும் அன்பு 
கேலுத்துதுசாகும். இணால் சணாேக்ிர கதநச் 
கேய்து இன் ேிநப்தாகும். அரண ம் உள்பங் பில் 
பர்த்துப் கதருக் ிச் கேிப்தாக்  சண்டும். அந் 
ேக்ிால் ட்டுச உண்ராண ிடுரனரப் கதந 
படிபம். 

இம்பரநில் ஆக் ப்பூர்ாண ேக்ிர ிிப்தரடச் 
கேய்து ிரிரடந்து கதரு ிப் தச் கேய் ின்நது. இந் 
உிர்த் துடிப்தாண உள்ப  ேக்ிரத் தூண்டிப் சதரின்த 
ிரனக்கு ம்ர அரத்துச் கேல்லு ின்நது. இல்தாண 
சேரின் காடக் ம் அபற்ந பர்ச்ேிின் அனுதம் 
அன்தின் பிர்ச்ேிக்கு ம்ர அரத்துச் கேன்று து 
ாழ்க்ர ர பழுரபநச் கேய் ின்நது. 

இரண  ரனா  எவ்காருரும் ன்கு உர்ந்து 
க ாண்டு ண ிரநவுடன் அன்நாடம் கேல்தடசண்டிது 
அேிம். ம்  ர் ிரணரக் குரநக்  இல்தாண 
சேர கேய் ிசநன் ன்ந உரி க ாள்ர ர 
சற்க ாண்டால் ேீரி ாழ்க்ர  பரந உருாகும். 
சேர கேய்பம்  ரனால் திிசனச ிரநரக் 
 ா கேய் ிநது. 



“இல்தாண சேரர அனுதித்து ன்ரண உர்ந்து 
ிரநவு அரடது ான் உர்ந் ேிநந்  ரனாகும்”. 

 

 

6.இல்தாண சேரில் என்நி 
உள்பாணந்ம் ான் 

“இல்தாண சேரின் உர்ந் ிரன கபிப்தாடு 
உள்பாணந்”; 

இல்தாண சேர ாழ்க்ர படன் இரந்து 
ாப்தடசண்டி என்று ன்தர உர்ந்ால் அது 
உள்ப  ாத்ிரக்கு ி  ாட்டும். இது ாழ்க்ர ரப் 
தற்நி  ண்சாட்டம் அணுகுபரந அரணத்தும் ாற்நி 
ாழ்க்ர ின் அர்த்த்ர உர்த் ;ி ிரநர 
ற்தடுத்து ிநது.  இந் ிரநவு ான் உள்பாணந்ம். 
எவ்காருணிணிடபம் உள்பாணந்ம் அநி படிால் 
ரநக் ப்தட்டுள்பது. ாணத்ில் ட்ேத்ிங் ள் இருந்து 
க ாண்சட இருக் ின்நண. ஆணால் ம்  ண்ணுக்கு இில் 
ட்டும் கரி ிநது. த னில் ரநது சதான இருக் ிநது. 
ஆணால் அர சான்றுதும் இல்ரன ரநதும் 
இல்ரன. அவ்ாநா  க்குக்  ாட்ேிபிக் ின்நண. 
எவ்காரு ணிணிடத்ிலும் உள்பாணந்ம் உள்பது. அது 
அநிப்தடால் இருக் ிநது. சர் ிர் இண்டிணாலும் 



உந்ப்தட்டு ாம்  ாரிங் ரபச் கேய்து க ாண்சட 
இருக் ிசநாம். ாம் இற்நினிருந்து ிடுதட்டு இல்தாண 
சேர கேய்ால் உள்பாணந்த்ர அநி படிபம்.  

உள்பாணந்த்ர உருங் ள். கறும் சதச்ோல் அல்ன. 
கதரிது ல்னாம் கதரிா  உள்ப கய்ப்கதாருபின் எரு 
து ள் ான் ல்னா ஜீாேி ள் ன்ந ண்ம் இல்தாண 
சேரில் ான் ி  பிரா த் கபிா  அநி 
கேய் ின்நது.  ற்ந ல்னா ி ளும்  டிணாணரான். 
இந் இல்தாண சேர பரநர ல்னா இங் பிலும் 
உண்டாக் ி அற்ரந ம் புி ச ாத்ில் 
கேல்தடுத்தும் சதாது அந் இல்தாண சேர புணித் 
ன்ர கதற்று ிடும். அப்சதாது ான் அற்நின் 
உண்ரரப் புரிந்து உள்பாணந்த்ர அநி படிபம். 
இந் ஆணந்த்ர இல்தாண சேரின் உண்ரரச் 
ேிறு அபாது பனில் அநிந்து க ாள்ப சண்டும். 
பனில் அற்ரந ிட்டு ிடு ிசநாம். திநகு அர 
கய் ீத் ன்ர கதற்று ம்ிடச ிரும்தி ரு ின்நண. 
அப்சதாது உள்பாணந்ம் ற்தடு ின்நது. அப்சதாது 
ம்பரட துன்தம் துக் ம் து அற்த ேந்சாங் ள் 
ல்னாம் ேிநிது ேிநிா  ரநபம். இந் உள்பாணந்ம் 
அரடபம்  ானம் அர்  ர்த்ிற்கு ற்த கபிப்தடும். 
அதுர ாம் இல்தாண சேர கேய்து க ாண்சட 
இருக்  சண்டும். இந் உள்பாணந்த்ரப் சதச்ோற்நல் 
பனசா தந் அநிின் பனசா சங் ரபப் தடிப்தன் 



பனா சா கூட பிில் உ படிாது. ஆணால் 
இல்தாண சேரில் பிில் உ படிபம். 

இல்தாண சேரால் ணம் தண்தடத் காடங்கும். இந் 
இல்தாண சேர தம்கதாருபின் சேரா  
ஆ சண்டுகன்நால் உள்பாணந்ப் தேத்சாடு ீங் ள் 
கேய் ின்ந இந் இல்தாண சேரப் தம்கதாருளுக்குச் 
கேய் ின்ந சேரா  ஆ ி ிடும். 

இந்ப் புரிந்துர்லுடன் ீங் ள் ோந்த்ிற்குள் 
திசேிப்தரீ் ள். கணணில் இது இல்தாண சேரர 
எட்டி உள்பாணந்ம். இதுச ாற்நினா  பிப்பு. 
இதுச  ட்டுப்தடுத்ப்தடா அநிவு. ாசுதடுத்ப்தடா 
ஞாணம் ீா அன்பு ற்றும் தரிபூ அரி ய்துல் 
ஆகும். 

ஜீாேி ளுக்கு உள்பாணந்த்துடன் இல்தாண சேர 
கேய்தன் உண்ரில்  டவுளுக்குச் சேர 
கேய்தணா ிநான். இல்தாண சேரில் உள்பாணந்ம் 
அரடன் பனம் ான் கய்ஞ்ஞாணம் அரட ின்நணர். 
கய்ஞ்ஞாணம் அரடப் கதற்நன் ப்சதாதும் க்  
ப்தடுில்ரன. இந் ா ரீ  ாழ்க்ர ில் 
ல்னாற்ரநபம் தகுத்நிந்து அநிாபி ள் த்ிில் 
அநிாபிா  சர ள் த்ிில் சாிா  
துன்தபறுதரிடம் இக் பள்பணா  ஆணந்த்ில் 
இருப்தரின் ேந்சாத்ில்  ிழ்தணா  கய்ஞ்ஞாணி ள் 



இரடில் கய்ஞ்ஞாணிா  இரபசார் த்ிில் 
இரபஞாணா  சதச்ோபர் அரில் ேிநந் சதச்ோபா  
இல்னநத்ார் இரடச  டரபள்ப இல்னத்ாணா  
துநி பிரடில் பற்றும் துநந்ணா  இருக் ின்நான். 
ல்னாற்ரநபம் அநிந் ேிநந் எருணா த் 
ி ழ் ின்நான். 

“இல்தாண சேரில் உள்பாணந்ம் அரடன் பனம் 
க்கு ஞாணம் ற்தட்டு ிரநா ப் திாற்நி இல்பு 
ிரனர அரடனாம்”. 

 

 

7. இல்தாண சேரில் கபிவு 

“இல்தாண சேரால் கபிப் கதாருட் ளுடன் உள் 
இல்ரத அநிச் கேய்து கபிர ற்தடுத்து ிநது”.  

ம்ால் படிந் அபவு சேர கேய்து என்சந 
ாழ்க்ர ர பாக்கும் ன்தரப் புரிந்து க ாள்ப 
சண்டும். ற்ந ல்னா ேிநப்பு ளும் எருாள் சய்ந்து 
ரநந்து சதாகும். (இல்தாண சேரின் தனன் ஈகந 
கஜன்பம் ரும்) இது பாண ேபாத்ிற்கும்  
பழுராண ாழ்ிற்கும் எரு ிநவுச ானா  அரபம். 

இல்தாண சேரில் அன்பு ான் அடிப்தரடாண 
ஆாம். ன்ணனம்  ருாது கேய்பம் இது ி ச் ேிநந்ா  



 ருப்தடு ிநது.  சு ன சாக் ில்னால் கேய் ிந 
இல்தாண சேரச இரநனுக்குச் கேய்பம் 
சேரா ின்நது. ங்கும் ிரநந்துள்ப இரநணின் 
தரடப்பு ள் ண ிரணந்து இல்தாண சேர 
கேய் ின்சநாம். அப்சதாது க் ாண அன்நாட ிணேரி 
ிணேரி சரனரச் கேய்ில் கபிப்தரடா  
ஈடுதட்டிருந்ாலும் உண்ரில் ாம் இல்தாண சேர 
ன்னும் ார்க் த்ரச தின்தற்றுதர் பா  இருப்சதாம். 
கதாது ாழ்க்ர ில் ாம் இருக்கும் இடத்ர இரநன் 
குடிிருக்கும் இடா க்  ருி ாம் இர கேய்ால் ாம் 
தார்ப்தகல்னாம் இரநன் தரடப்தா த் கரி ின்நது. து 
கதாறுப்தில் எப்தரடக் ப்தட்டர் ள் ன்றும் ாம் 
 டரபர்ச்ேிபடன் அர் ரபப் தாரித்துப் தாது ாக்  
சண்டும் ன்றும்  ருி டப்சதாசாணால் ாம் 
 டவுபின் குந்ர ளுக்ச  சேர கேய் ிசநாம். இணால் 
க்கு அர் ள் சல் உள்ப அபவுக்கு ீநி தற்ரந 
(தாேத்ர) ீக் ிிட்டு அன் பனம் ம் தாரில் இருந்து 
ி ப்கதரி ரட ரபபம் ினக் ி ிடு ிசநாம். இது ாம் 
சுனம் இல்னாலும் கோந்ப் தற்றுல் இல்னாலும் 
கய் ீக்  ட்டரபா ச் கேய்ா ச சான்றும். 
இணால் அ ினம் பழுதும் அபாி அன்பு ஏங் ி 
பர் ிநது. ாம்  டவுபின் எவ்காரு தரடப்ரதபம் 
அற்நின் சல் தாேபம் தற்றுில்னால் சேிக் த் 
காடங்கு ிசநாம். 



ீ எருருக்கு இல்தாண சேர கேய்ால் உணக்கு ீச 
சேர கேய் படிந்ர ிரணத்து அணிடம் ீ 
ன்நிபள்பணா  இரு. சேர கேய்தன் ான் 
தாக் ிோனி ி கதறுதன் அல்ன. 

உன ில் ாழும் ணிர் ள் தற்றுல் பாலும் 
கதாறுப்பு பாலும் ற்தட்ட அசண க்  ரன பாலும் 
ி ாங் பாலும் சூப்தட்டிருக்கும் சதாது சேர கேய்து 
படிா  ாரிம் ன்று ேினர் ிரணக் ிநார் ள்.  டவுளுக்கு 
ாம் கேய்பம் இல்தாண சேர ண உண்ராண 
பரநில் ிருப்திணால் அது ி வும் பிாண 
கேனா ின்நது. அது அர் ளுரட கோந் அனுதச 
அர் ளுக்கு ிரூதித்து ிடும். ல்னாத் காந்வு ளும் 
சரன ளும் இருந் சதாிலும் ல்சனாாலும் இவ் 
ிபரநரப் தின்தற்நி டக்  படிபகன்றும் 
அர் ளுக்  ிபங்கும். 

ம்ிடபள்ப கய் ீ இல்ரத கபிப்தடுத்துற் ாண 
ி இல்தாண சேர கேய்து ற்நர் ள் ங் ள் 
கய் ீ இல்ரத ல்னா இங் பிலும் கபிப்தடுத்தும் 
தடிச் கேய் சண்டும். இல்தாண சேர கேய்ன் 
பனா த்ான் ல்னா ன்ர ரபபம் கதற்றுச் 
சேரில் கபிவு கதந கேய்து தரிபூாண ிா  
உள்பத்துடன் இல்தாண சேரில் ஈடுதட்டு சேரில் 
கற்நி கதறுற் ா ச திநந்துள்ப ணம் உறுிபடன் 



ாணா ச இரந்து ிடாபற்ேி கேய்து இல்தாண 
சேரின் கபிர உர்ந்து க ாள்ளும். இணால் ர 
கேய்ாலும் ிரநபர்சாடு கேய்து இல்தா ி 
ிடு ிநது. இணால் ாம் ாது எரு ர ில் 
க் ளுக்குச் சேர கேய்து ிரநவு  ாண் ின்சநாம். 
இணால் பூிின் ாறுல் ள் சலும் 
தாிக் ப்தடுில்ரன. அன்  ருரரபம் அன்ரதபம் 
அநி ிநான். இணால் அரி ினவு ின்நது. அன் சலும் 
உரி இல்தாண சேரால் உர் ின்நான். ி  உர்ந் 
இல்தாண சேரில் ாழ்க்ர ரப் 
புணிாக்கு ின்நான். இது ரிச்ேல் ீக் ி ிம்ிரக் 
க ாடுக் ின்நது. ோந்ப்தடுத்ி புதுப்தித்துப் தர 
ிரனக்குக் க ாண்டு ரும் உள்பாணந்த்ில் திசேிக்கும். 
அ ங் ாம்இ  ாம்இ சதாரே சதான்ந இ ப்புத்ி ள் 
ேிநிது ேிநிா  ீங் ித் துக் ங் ள் ணக் குப்தங் ள் 
குரநந்து தண்பு ிரநந்ணா  அன்பு ிரநந்ணா  
ிிப்புர்வு ிக் ணா  உள்பாணந்ம் உரடணா  
ாநிப் தரிபூாணணா த் ி ச் கேய் ின்நது. 

இல்தாண சேரர சேிபங் ள் இதுச ிந்ாண 
ேத்ிம். இங்கு ான் ல்னா பண்தாடு ளுக்கும் ீர்வு 
 ாப்தடு ின்நது. இங்கு கணாருன் கேன்று 
கேனாற்று ின்நாசணா அது அரண ேிநப்தரடச் 
கேய் ின்நது.  இணால் அன் குடும்தத்ிற்கும் ணக்கும் 
கேய் சண்டி  டரர ிரநவு கேய் ின்நான். அன் 



கேய்பம் காினில் ேிநந்து  ிரடக்கும் சத்ில் 
இல்தாண சேர கேய்து தம்கதாருளுக்குச் கேய்பம் 
சேரா  ிரணத்துத் ிருப்ிரட ின்நான். 

இல்தாண சேரில் கபிவு ன்தது உன்ணாண 
இனக்கு. இர ார்த்ரில் ிரிக்  இனாது. இது 
எவ்காருரும் அனுதித்து உ சண்டி 
உண்ராகும். 

“இல்தாண சேரில் கபிப்தடுத்தும் 
இல்புர்வு பால் அணது ேிந்ரணபம் கேலும் 
அ தூய்ரரடந்து ம் இனக்ர  ிபக்கு ின்நது”. 

 

 

 

8.  ர்சா  ிரனில் இல்தாண சேர 

“இந் திநிில்  ர்சா  ிரனில் இல்தாண 
சேரில் எவ்காரு ற்கேலும் சதரின்த 
கதருாழ்வுக்கு ித்ா ிநது”. 

கேய்பம் கேரன கேய்ச  ர்சா ம். ன்ரண அநிந்து 
கேய்பம் கேரன ேிநப்தா ச் கேய்ச  ர்சா  
சேராகும். இந்க்  ர்சா  ிரனில் இல்தாண 
சேரப் தாரரப் தின்தற்றும் கதாழுது இத்ிற்கு 
உண்ரா  இருக்;கும் சதாது சதர் உண்ர ிபங்கும். 



ணின் ன் அரணத்துச் கேல் ரபபம் ன் 
உர்வு ரப  ிழ்ிக் ச கேய் ிநான். ாசண இரச் 
கேய் ிசநன். இர ணக்குச் கோந்ம். இந் ண்ங் ரப 
ாற்றுங் ள். இர அரணத்ிற்கும் தம்கதாருசப 
 ா ர்த்ா. அர் ேக்ிாசனச ரடகதறு ின்நண. ான் 
கறும்  ருி ட்டுச ன்று ீங் ள் உங் ள் அன்நாட 
சரன பில் ஈடுதடுச  ர்சா ம். இந்க் 
 ர்சா த்ின்  ேிம் எவ்காரு கேரனபம் 
ஆர்த்சாடும் ன்ணனற்றும் இல்தாண சேர கேய்து 
ான். இந்க்  ர்சா த்ில் ாம் கேய்பம் சரனர 
ிரநா  ஆற்நி இல்தாண சேர கேய்து ாழ்ச 
ேிநந்  ரனாகும். 

ாம் அரணரும் சனும் எரு  ர்சா  ிரனில் 
அநிால் ாழ்ந்து க ாண்டு இருக் ின்சநாம். இந் 
ிரனில் இல்தாண சேரில் இரந்து கேல்தடும் 
சதாது அ ங் ாம் ேிநிது ேிநிா  ீங்கு ிநது. கேல் ள் 
அரணத்தும் ிரநாணரா  அர ின்நண. இன் 
இணிரரச் சுரத் தின்ணர் இவ்வுன ச கய் ீத் 
ன்ரின் எரு கபிப்தாடுான் ன்தர ீங் ள் உத் 
காடங்குரீ் ள். ான் தம்கதாருரப என்நின். அன் 
லீரனில் தங்க டுப்தசண ன்று ண்ணு ிநார். அன் 
அனுக் ா ச அனுள்சபச ாழ் ிநான். இப்சதாது 
அணது ண்ங் ளும் கேல் ளும் இரநனுரடச. 



 ர்த்ர எரு சா ா ச் கேய்பம் சதாது அது 
இன்தத்ிற் ாண  ாா  அர ிநது.  ர்சனா  
ிரனில் சேர கேய்பம் சதாது அது சதரின்தத்ிற்கு 
 ாா  அர ிநது.  ர்சா  ிரனில் இல்தாண 
சேரர ன்ணனற்ந கேல் பால் கேய்பம் சதாது 
பூ ிரநவு  ிரடக் ிநது.  

தன ருடங் பா  இடர்ப்தாடு ளுக் ிரடில்  டுரா  
உரத்து இல்தாண சேரபடன் ாழ்ந் ஏர் 
உண்ராண  ர்சா ிர ீங் ள்  ண்டால் அரின் 
தூய்ர ன்ணனற்ந ிரன உள்பாணந்ம் ோா 
அரி ற்றும் ஆன்ீ  ாழ்ில் அரடந்துள்ப 
பன்சணற்நத்ர ன்கு உபடிபம். ீங் ள் உங் ள் 
உடனாலும் ணாலும் கூட  ர்சா த்ர கேய்னாம். 
இனுடன் ிணபம் இல்தாண சேர கேய்பங் ள். இர 
உங் ள் ாழ்ின் இறுிர கேய்பங் ள். அப்சதாது 
ிரநாண ாழ்க்ர  அர ின்நது. 

இல்தாண சேரில் ேீாண திற்ேிால் ீங் ள் 
 ர்சா ிா  ாறுரீ் ள். இணால் ன்ணனற்ந 
இல்தாண சேரரச் கேய்து ல்னா கேல் ளும் உச்ே 
பர்ச்ேிரடந்து ஞாணத்ர அநிபம் இந்  ர்சா த்ில் 
இல்தாண சேர கேய்பம் ாய்ப்ரதபம் ழுடீாீர் ள். 
ேிநந் சேரக் ாண பத்ில் இரந்து கேல்தடுங் ள். 
கேல் ரபத் ள்பிப்சதாடாீர் ள். உற்ோ த்சாடும் 



ணபந்தும் சேர கேய்பங் ள். உண்ராண 
அன்சதாடும் ரிாரசாடும் இக் த்துடனும் இல்தாண 
சேர கேய்பங் ள். சேர கேய்பம் ாய்ப்ரதத் 
ந்ற் ா  ீங் ள் ன்நிசாடு இருங் ள். இணால் 
கய் ீ ஆற்நல் ாசண ரும். திநருக் ா  வ்பவு 
கேனிடு ிநரீ் சபா அவ்பவு அி ா  அந் கய் ீ 
ேக்ி உங் ளுள் தாபம். 

 ர்சா  ிரன சேரால் நாணற்ரந ிர்க் வும் 
ல்னற்ரந சம்தாடு அரடச் கேய்வும் 
ற்குங் ரப பர்க் வும் தர  ர் ிரபவு பில் 
இருந்து ிடுதடுங்கும் புி ற்கேல் ரபச் கேய்பம் 
ிர  கேய் ிநது. இது எருர் ன்ரணத் ாசண 
தூய்ரப்தடுத்ிக் க ாள்பவும் சரற்ந திவு ரபபம் 
ஆரே ரபபம் அ ற்நச் கேய் ிநது. இரணப் 
த ிர் ளுக்கு அது பிா வும் இணிரா வும் ஆ ி 
ிடும். படிந்ர ரபம் ிர்தாால் தி கேய்க் 
 ற்றுக் க ாள்ளுங் ள். உங் பின் ணத்ர ிரிவுதடுத்ிக் 
க ாண்டு இவ்வுன ச ீங் ள் ான் ன்று ண் 
சண்டும். இணால் ஆழ்ந் உள்னிர சான்றும். 
உங் ள் ணத்ில் உண்ராண அன்பு, தரிவு, இக் ம் 
ஆ ிர ிம்தித் தும்பும். இரணத் ன்ணனற்ந 
கேல் பா ச் கேய்ரீ் பாணால் அந்பவுக்குத் கய் ீ 
ஆணந்ம் உங் ளுள் தாபம். ன் ன் சு த்ரபம் 
ேந்சாத்ரபம் திநருக்கு உவுற் ா ச் 



கேய் ின்நாசணா அசண ேிநந் ஆத் ோ ணா  
று ின்நான். இறுிாண சதரின்தத்ர அரட 
சண்டுாணால் ீங் ள்  ர்சா ிா  ாநி இல்தாண 
சேர கேய் சண்டும்.  ர்சா  ிரனில் கேய்பம் 
இல்தாண சேரில் கேய்பம் கேல் ள் 
புணிாணரா  ாநி ஆணந்த்ர க ாடுக்கும். 
உன த்ில் இருந்து க ாண்சட உன  ாழ்க்ர  பனா  
பக்ிரட ி  ிரடக் ின்நது.  

“ ர்சா  ிரனில் இல்தாண சேரின் பனம் 
அனுதம் கதறும் சதாதுான் திநப்புக் ள் அறுக் ப்தட்டு 
இனக்ர  ிரந்து அரடச் கேய் ின்நது”. 

 

 

9.இல்பு ாழ்க்ர  

இல்தாண சேர கேய்ன் பனா  ன்ரணச அநிந்து 
இல்பு ாழ்க்ர க்கு குி ஆக் ிக் க ாள்பனாம். 

இல்தாண சேரில் உட்கதாருரப உர்ால் ணம், 
உடல், உிர், ஆத்ா ஆ ிர ேிரன அரடந்து 
இல்பு ாழ்க்ர  அநினாம். 

ாம் அரணரும் ிரநா  ாழ்ற் ாண ேக்ி 
இருக் ிநது. ாம் அரணரும் கதரும் ோரண ள் புரி 
 ிழ்ச்ேி கதாங்கும். ாழ்க்ர  ா ஆழ்ணத்ில் 



ரநந்து  ிரடக்கும் உர்ந் ேக்ிர இல்தாண 
சேரிணால் இன்னும் ஆா  கேன்று உங் ரபக் 
 ண்டுதிடிப்தற்கு உவும் ர ில் உள்பது. உங் ள் 
அநிார ிரனிரண  டந்து கேல்ற் ாண எரு 
தூண்டுச ானா  அரபம். சலும் புரிலுக் ாண 
உருாற்நம் ன்று ாம் அரக் ின்ந இல்பு ாழ்க்ர  
அனுதத்ரப் கதந உிா  இருக்கும். உங் ளுரட 
ாழ்க்ர ில் ீங் ள் பழுர  ா ிரும்தம் உங் ரபப் 
தற்நி உண்ரர அநி படிபம். 

இல்தாண ாழ்க்ர ில் இல்தாண சேர ிா  
ணக்ச  இல்தா  உள்ப ஆற்நரன  ண்டநி படி ிநது. 
அற்ச  உரி இல்தாண ேிந்ரணத் ிநணால் ேிந்ிக் க் 
கூடி ிநரணச் சுந்ிா  பர்க் த் காடங் ி 
ிடு ிநது. எருர் ன்னுரட இல்தாண 
ணித்ன்ரர உ சண்டுாணால் இல்தாண 
சேர ி சந பி ி துவும் இல்ரன. 
ன்ணில்புத் ன்ரர ிடத்ிச் கேல்ன சறு 
ிபம் இல்ரன. இல்புடன் ாழ்ற்குப் கதாருத்ாண 
பி ிபம் துவும் இல்ரன. 

இந் ரடபரந ாம் ல்சனாருச ிர்க ாள்ப 
சண்டி ி ப்கதரி ோரனப் தற்நி எரு  ருத்ர 
க்குத் ரு ிநது. தடிப்தடிா  ம்ர டிரக்கும் 
துன்தங் ளும், ருடங் பால்,  னங் ளும் குப்தங் ளும் 



ிரநந் இந் உன த்ில் ம்பரட உண்ராண 
ணித்ன்ரினிருந்து ினக் ப்தட்டு ிடு ிசநாம். 
றுர ன்பரந சால்ி சதான்நற்நிற்கு இரா ி 
ிடு ிசநாம். ாழ்க்ர ின் ன்ர ள் ம்ரத் 
ாக்குலுக்கு உள்பாக் ி ிடு ின்நண. அற்நின் 
ாக்குல் பினிருந்து ம்ரப் தாது ாத்துக் க ாள்ப 
படிில்ரன. ம்ில் கதரும்தானாணர் ள் ம்ரச் 
சுற்நிலும் உள்ப தனணீங் பால் தாிக் ப்தடு ிசநாம் 
ன் ிந உர்ச இல்னால் இருக் ிசநாம். அப்தடிப்தட்ட 
ி ழ்வு என்று டந்து ன்ந ேந்ச ச இல்னால் 
இருந்து ிடுசாம். ம்ில் கதரும்தானாணர் ள் அந்ச் 
ேீிரச் ேரிப்தடுத்ிக் க ாள்பாசனச ீிபள்ப 
ாழ்க்ர ர ாழ் ிசநாம். 

கதருபவுக்கு ாம் ம்பரட அநிவுத்ிநரண 
ம்பரட உர்வு ிரன ட்டத்ிற்குக்  ீசச 
இங்கும்தடி கேய் ிசநாம். இந் இல்தாண சேரில் 
டிரக் ப்தட்டுள்ப இந் ிட்டம் உங் ளுக்குள் 
ரநந்து  ிடக்கும் எப்தற்ந ஆற்நரன ீங் ள் இன்னும் 
ஆா ச் கேன்று உங் ரபக்  ண்டு திடிப்தற்கு உவும் 
ர ில் அரந்து உள்பது உங் ளுக்குள் உரநந்து 
 ிடக்கும் அந் உன்ணாண ஆற்நரன ீங் ள் சேரில் 
 ண்டு க ாண்டு உங் ளுரட ஆற்நரன உர்ந்து 
க ாண்டீர் பாணால் உங் ளுரட உன்ணாண 
ாழ்க்ர ர பிில் அநி கேய் ின்நது. 



இல்தாண சேரின் சாக் ங் ரப ீங் ள் உங் ளுரட 
இல்தில் உங் ளுரட ாழ்க்ர க்கு உள்பிருந்ச 
ிரநசற்நிக் க ாள்ற்கு இது உிா  இருக்கும். 
இில் ீங் சப உங் ரப ஆற்நல் உள்பர் பா  ாற்நிக் 
க ாள் ிநரீ் ள். இணால் உங் ள் ணக்குப்தங் பினிருந்தும் 
சு ேந்ச ங் பினிருந்தும் காடர்ச்ேிாண 
சால்ி பினிருந்தும்  ாப்தாற்நி ீங் சப உங் ளுரட 
இனக்கு ரப அரடற்குத் சராண ஆற்நரன 
உங் ளுக்குள்பிருந்ச கபிப்தடச் கேய் ின்நது. 

இந் ண்ில் ாழும் ல்னா உிரிணங் ளும் ம் 
உர்வு ள் அடிப்தரடில் ாழ் ிணற்ண. ஆணால் 
ணினுக்கு ட்டும் ஆநாது ேிந்ிக்கும் ஆற்நல் 
கதற்றுன்சணாம். இந் ேிந்ரண பின் அடிப்தரடிசனச 
ாம் ாழ் ிசநாம். இல்தாண சேரின் ாினா  
சுந்ிா   ற்றுக் க ாள்பவும் பவும் ோிக் வும் 
ம்ால் படி ிநது. இணால் சரபள்பரக் ா ச் 
ேிந்ிக் க் கூடி ர ில் ம்பரட ேிந்ரண சதாக்கு 
அரபம். அற்ச  உரி இல்தாண ேிந்ரணத் ிநணால் 
ேிந்ிக் க் கூடி ிநரணச் சுந்ிா  பத் காடங் ி 
ிடு ிநது. 

ாகல்னாம் இல்தாண சேர கேய் ிநார் சபா 
அர் கபல்னாம் ம்ரப் தரடத்ருக்குச் சேர 
கேய் ிநார் ள்-ங் ளுரட பற்ேி பிணால் ிரநவுறும் 



கேல் பிணால் பூிில்  டவுபின் தி ிரநவு 
கதறு ிநது. அற் ாண தரிசு ள் ாபாணர. ேினர் 
அரத் சராணகன்றும் சறுதாட்ரட 
உண்டாக்கு ிநகன்றும் உர்வு ரீிாண அந் 
தங் பிப்புக்கு  ிரடக்கும் ிரநர கரிந்ிருக் ிநார் ள். 
இந் ிரநவு கபல்னாம் னிரில்னாரா  இருந் 
சதாதும் ி ப்கதரி அபில் அர்த்பள்பா வும் ாழ்க் 
கூடிா வும் இருக் ிநது. ணிரநவு ண  ிழ்ச்ேி 
கதருிம் சதான்ந அந் உர்ச்ேி ளுக்கு ன்ண ிரன 
க ாடுக்  படிபம் அரணரபம் சேித்து இல்தாண 
சேர கேய்சாம். 

உண்ரில் ாம் ாா  இருக் ிசநாம் ன்தரப்தற்நி 
ம்பரட உண்ராண ன்ணில்பு ிரனரர 
ம்பரட தங் பிப்தின் ாினா  அநிசாம். இது ான் 
இல்தாண சேர குநித்து உள்ப ச ாட்தாடு. இல்தாண 
சேர பிராணா வும் ஆாணா வும் உள்ப எரு 
 ருத்ாக் ம்  ணவு ணம் ப்சதாதும் ன்ரணச 
கபிக் ாட்டிக் க ாண்டிருக் க்கூடிது பழுராண 
உண்ரர அது உள் ாங் ிக் க ாண்டு கேல்தடுது 
இல்புர்வு ணத்ிணால் இல்தாண சேர 
அபிக் ப்தடு ிநது. அர கதௌீ  ன்ரபள்ப 
டிங் பா  உருாறு ின்நண. திநருக்கு ங்குன் 
பனா வும் அர்ப்திப்தன் பனா வும் தங் பிப்பு ள் 



ி ழ் ின்நண. இந் இல்தாண சேர கபல்னாம் 
இல்தாண ாழ்க்ர க்கு ிக்  ாட்டு ின்நண. 

இல்தாண சேரின் உண்ர வ்பவு உர்ந்து 
ன்று ேிந்ித்துப் தாருங் ள்  ரடேிா  ீங் ள் என்ரநச் 
கோல்னிச ஆ  சண்டும். கதருந்ன்ரபம் ன்ிப்பும் 
ிரநந் உங் ள் இல்பு ாழ்க்ர ர குடா  அிந்து 
க ாள்பக்கூடி ிநரணப் கதறுங் ள் இல்தாண சேரில் 
ிரநசாடு இருங் ள். அர ீங் ள் உங் ளுக்குக் 
க ாடுங் ள். ணக்கு க ாடுங் ள் உங் ளுரட உன்ணாண 
ன்ரர ிரிாண இந் உன ம் தங் ிட்டுக் ’ 

க ாள்பட்டும். இது ப்தடிப்தட்ட எரு ோனா  ப்தடிப்தட்ட 
ஏர் உன்ணாண ேந்ர்ப்தா  இருக் ிநது ன்று உங் பால் 
தார்க்  படிபாணால் இல்தாண சேரால் 
உங் ளுரட ாழ்க்ர ரப் தற்நி ப்கதாழுதும் 
தாப்தட்டுக் க ாண்சட இருப்தரீ் ள். அந் பரநில் ான் 
இல்பு ாழ்க்ர  அரபம். 

“இல்தாண சேரர இன்நிரா அங் ா  இரத் 
காடர்ந்து இல்பு ாழ்வு உங் ளுக்கு ாழ்க்ர  
பரநாகு”. 

குநிப்பு: இல்ரத சாக் ி ன்ந தனில் இல்தாண சு 
ாழ்க்ர  துங் ி இல்தாண ஆசாக் ிம் ன்ந தனில் 
உடரன ிடப்தடுத்ி இல்புர்வு ன்ந தனில் 
கய்பர்ரப் திற்றுித்து இல்தாண ாம் அநிில் 



ஆழ் ணத்ர அநிந்து இல்தாண புனணாய்வு ன்ந தனில் 
உடல் ணத்ர தகுத்ாய்ந்து ஆத் இல்பு தனில் ான் 
ன்னும் ஆத்ார அநிந்து அநிினிருந்து ிடுரன 
ன்ந தனில் கய்நிந்து இல்தாண சேர ன்ந தனில் 
உடல் ணம் ஆத்ா தகுத்ாய்ந்து இல்தாண கநி ன்ந 
தனில் ாழ்க்ர ப் தாரில் கபிவு கதறுசாம். ... 
கபிடீு இந் என்தது தனின் பனபம் ிிப்கதற்று ம் 
இனக்ர  ிரந்து அரடசாம்.  

இந் இல்தாண  ருத்துக் பில் ிரநவு ற்தட்டால் இந் 
புத் ங் ரப பன்று  லுக்கு சல் டுத்து அர 
க ாடுத்து  ருத்ர த ிர்ந்து க ாள்து ான் இல்தாண 
சேரின் பல் துக் ம்.  

(ன்ரண உர்ந்து இல்தாய் ாழ்சாம்). 


