
இல்தார்ந் ஆராக்கிம் 
Innate health 

 
பன்னுர 

 
“இற்ரகின் இல்தார்ந் உருாற்நர 
ஆராக்கித்ிற்ாண ஒரி.” 

 
 ிம்ணமண்த்டயன் பனயயத இதற்கைகத அயந்ண 

கைமள்பண ைடிணமண. ணக்குப் ரிச்சதணம உயன் 
பம் இதற்கைகத அயத பற்டுபண நிகணதமண. 
மம் பமழும் பமழ்க்கை இதற்கைதின் இதக்ை எழுங்ையல் 
அகணபம்யமண, கப்ின் டன்கண இதல்க சமர்ந்ண 
யற்ையன்ண. ஆயமக்ையதத் யடயல் இதற்கைதின் 
இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் ம்பன் இகஞந்ண யற்ையண. 

 
இவ்வுை பமழ்பில் ஆயமக்ையதத்கடபம், இன்த்கடபம் 

பிபேம்மட ணிடர் தமமபண இபேப்மம? உையல் 
ல்யமபேம் யமய் கமடி இல்மணல் ஆயமக்ையதணமை பமன 
பிபேம்புையன்ர். ஆமல், உண்கணதம ஆயமக்ையதம் ண 
 புரிதமடடமல் டமன் அகணடயதின்ய இபேக்ையன்ர். 
ல்யமர் பமழ்பிலும் ஆயமக்ையதம், அகணடய ஆந்டம், 
படயததமவும் சமத்டயதகணில், அண கபற்ய க உல் 



ணற்றும் ணகட யணமடும், பநயணமடும் கபத்ணக் 
கைமள்ந யபண்டிதண அபசயதணமையன்ண.  

 
ம் பமழ்க்கைகத உள்பைணமை டயபேம்ி யமக்கும் யமண, 

இதற்கைப் ற்யத ணண ைண்யஞமட்த்டயல் எபே ணமற்ம் 
ற்டுையன்ண. இண டங்ைள் உகப் ற்யத எபே புரிடக 
உண்டு ண்ஞி, ணண இதல்மர்ந்ட ஆற்கப் ற்யத எபே 
புடயத ைண்யஞமட்த்கட ற்டுத்ணையண. பேப்கமபேநம 
உகபம், ணண்கமபேநம இதல்மர்ந்ட சக்டயபம் 
இகஞந்ண சணயகதில் இதங்ை கசய்ையன்ண. உலுக்குள் 
யமய்டயர்ப்பு சக்டயகத அடயைரித்ண இதல்மர்ந்ட 
ஆயமக்ையதத்ணக்கு அகனத்ணச்கசல்ையண. 

 
ணிடஉக சரிகசய்பம் டயனும், மணரிக்கும் டயனும் 

இதற்கைதமை இதல்மய் ம்பள் இபேக்ையன்ண. மம் 
இதற்கைதில் இபேந்ண பிகுபடமல், ணண இதல்மர்ந்ட 
ஆற்ல் குகந்ண ணக்கு யமய், உல் க் குகவு 
ற்டுையன்ண. இடற்கு ணக்கு ணண உகப் ற்யத ல் 
புரிடல் அபசயதணமையன்ண. இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் எபே 
மம்ரித ணபேத்ணப பகதமகும். இந்ட ணபேத்ணப 
பகதில் இதல்மர்ந்ட சயையச்கச, பர்ணகுண்யி 
சயையச்கச, டமபபிதல் சயையச்கச இகபைள் உயன் 
இதல்ம கசதல்மடுைகந ஊக்குபித்ண. யமய் டயர்ப்புத் 
டயக அடயைரிக்ைச் கசய்ையன்ண. உல் இதல்புக்கும், 
கபநியத உள்ந இதற்கைக்குணம உகதமமை இந்ட 
ணபேத்ணப பக உள்நண. குயப்மைப் மம்ரித ணபேத்ணப 
பகைகந ற்ய  பபேங்ைநமை மன் கசய்ணபபேம் 



ஆமய்ச்சய அடிப்கதில் இந்டப் புத்டைம் 
அகணத்டயபேக்ையன்ண. இடயல் உள்ந டகப்புைள் அகத்ணம் 
ஆயமக்ையத கபேபமழ்வுக்கு பித்டமையன்ண. இண 
ணபேத்ணபம், டத்ணபம், உநபிதல் ணற்றும் இதற்கை சமர்ந்ட 
பமழ்பிதல் ணகைகந பிரிபமை ணடயப்டீு கசய்ண, 
இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயற்குக் பனயபகை கசய்ையண. 
இடன் உள்கடநிவு உல்-ணம்-ஆத்ணம இபற்க 
பினயப்கதச் கசய்ண, அடுத்ட யக பமழ்டக அகதச் 
கசய்ையண.  

 
இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணப பக உக சணயகக்கு 

அகனத்ண கசல்படயன் பிகநபமை இதல்மர்ந்ட ஆற்க 
அடயைரிக்ைச் கசய்ண, ஆயமக்ையதத்டயற்கு பனய யைமலுையன்ண. 
உயல் உள்ந டகைகந சரிகசய்ண, யமய்ைநமல் 
உண்ம ச்சுக்ைகந கபநியதற்ய, இதல்மர்ந்ட 
கசதல்பகைகந ணண்ச் கசய்ையன்ண. ைபேபிைள் 
இல்மட அயபிதல் ப்டி இபேக்கும் ன் யடயன் எபே 
குடயடமன் இண. 

 
டங்ைள் உயன் இதக்ைங்ைகநப் புரிந்ண கைமண்டு, 

உயன் இதல்க அயந்ண, சயையச்கசகதப் ற்ய கடநிவு 
அகபம் ணபேத்ணபம். இடன் பம், இதற்கைதின் யடி 
அங்ைணம ம் உக யஞி ைமக்ையன்ண. ம் உல் 
ணற்றும் ணத்டயன் ஆனணம புரிடல், ணண அைப்மர்கபதில் 
ணயைப்கரித அநபில் ணமறுடல் ற்டுத்டய ம்கண 
ணிடர்ைநமை பழுகண கச் கசய்ையண. ம் பபேங்ைம 
சந்டடயகத ஏர் ஆயமக்ையதணம சபடமதணமை, உபேபமக்ை 



உண்கணதம இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணப ணகதமல் ணட்டுயண 
படிபம் ன்ண ன்னுகத அகசக்ை படிதமட ம்ிக்கை. 
இதல்மர்ந்ட இதற்கை சங்ையய உகபம் யமண, ணிட 
இம் ணட்டும் அடன் பிகநவுைநியபேந்ண டப்ித்ண 
பமழ்ந்டய படிதமண. பபேபன் ைமப்யட ம் ன்டமல், 
ம்ணமல் படிந்ட அநபில் இதற்கையதமடு என்ய இதல்மய் 
பமழ்யபமம், பமன பிடுயபமம்.  

 
உதர்ந்ட குயக்யைமளுக்ைமை ணிடப் ிபி டுத்ண 

பந்ணள்யநமம். ல்ம உதிர்ைநின் இதல்புஞர்பின் 
உகந்ணள்ந இதல்மர்ந்ட கசதல்மடுைகந அயபணம், 
அகட ற்றுக் கைமள்பணம் டமன் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம். 
அண கபற்யக உயன் இதல்மர்ந்ட சத்டய, இதல்மர்ந்ட 
ஆற்ல்ைநின் இதக்ைங்ைகந குயத்ண கடநிபமை கடரிந்ண 
கைமள்பண ணக்கு ன்கண தக்கும். இந்ட புத்டைம் ணண 
இதல்க கைமண்டு பமழ்க்கை படிபகணப்ண ப்டி 
ன்றும், இடன் சுபேக்ைம் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்ணன் 
பமன பமசைர்ைளுக்கு பனய ைமட்டுையண. 

                                                 
தனாசிரிர்  

„ உ. சு. ிகாந்ி 
 
 

 
 
  



 

1. ஆராக்கிம் அநில் 

(Health Recognition) 

 

 

“உடனாணது பழு ஆராக்கித்துடன் இருந்ால் ான் 

இன்தம் ினவும்.”  

 

ஒருர் ன்ரணத் ாழ்த்ிக் ககாள்தும், உர்த்ிக் 

ககாள்தும் அர் இல்ரதப் கதாறுத்ர இருக்கிநது. 

இல்பு பனம் ன்ரண உர்த்ிக் ககாள்பப் 

தகிிட்டால் இரில்னா ஆராக்கிிரனர 

அரடனாம். 

 

இந்டயதமபின் ணபேத்ணப பகைநில்  சயந்ட சயையச்கச 

பகைள் ணட்டுணன்ய அபற்யமடு ிகஞந்ட அரித 

டத்ணபங்ைள் ஆயமக்ையதத்டயற்கும் சயையச்கசைளுக்கும் உள்ந 

உவு ற்யத கயைள் கமடயந்டயபேப்கடக் ைமஞமம். பீச் 

சயையச்கசைள் ணயந்ணபிட் இக்ைமைட்த்டயலும் 

இம்பகைள் பனங்ையபபேபண னகணதின் ணீடம கபறும் 

ிடிப்மல், அபற்யலுள்ந சயையச்கச பகைநின் 

சயப்மலும் கபத்டயதத்டயல் ஆயமக்ையதத்டயற்கும் பக்ையதப் 

ங்கு பனங்ைப்டுபடமலும்டமன். ஆசயத ணபேத்ணப பகைள் 

ற்யக் ைந்ட பப்டமண்டுைநமை ணமனுபிதல், சபைபிதல் 

ஆய்வுைள்  கபநிபந்ணள்ந. யணகமடுைநில் 



ையட்த்டட் 60 சடபடீத்டயர் ணமற்று ணபேத்ணப பகைகந 

மடுபடமை சணீத்டயல் ஆய்வுைநில் ைமஞமம். இன்கத 

பகதின் கசதல்மடுைகநப் ற்யபம் ஆயமக்ையதத்டயற்கும் 

சயையச்கசைளுக்கும் ற்யத படிவுைகந டடிப்கதில் 

டுக்ையமர்ைள், ஆயமக்ையதத்டயல் ணிட உவுைள் 

ப்டிதிபேக்ையன் ன்கல்மம்  ைபேத்ணைள் 

பன்கபக்ைப்டுையன். 

 

ஆயமக்ையதம் குயத்ட ஆர்பம் ணயகுந்ணபபேம் இந்யத்டயல் 

ணபேத்ணப பகைநின் டத்ணபக் ைட்கணப்கப் ற்யபம் 

அபற்யன் கசதல்மட்க அகப ப்டி பனயத்ணையன் 

ன்ண ற்யபம் கடரிந்ணகைமள்ளுடல் அபசயதம். ல்பமழ்யப, 

ஆயமக்ையத பமழ்வு க் கூறுையயமம். யப, 

ஆயமக்ையதயண பமழ்க்கைக்கு அடிப்கதமண. ணண 

ஆயமக்ையதம் ன் ைபேத்ணபே இந்ட உைத்கடயத 

பன்யற்ப் மகடதில் த்டயச் கசல்லும். ிந்டண படல் 

ணண இதல்பு புஉையன் ணமற்த்டயற்கு ற் ணமயக் 

கைமண்ய இபேக்ையன்ண. உல் ன்ண டன்கத்டமய 

டைபகணத்ணக் கைமள்ளும் எபே அற்புட உதிகணப்பு. அடயலும் 

ணிடன் உையல் உள்ந ல்ம உதிரிங்ைகந பிவும் 

ரிஞமண பநர்ச்சயதின் உச்ச ைட்ணமைத் யடமன்யத உதிரிம். 

மர்பிின் ரிஞமணக் கைமள்கை யசும் ணயை பக்ையத 

பிதங்ைநில் என்று டைபகணப்பு. புச் சூழ்யகைளுக்குத் 

டகுந்டபமறு ம் உல் டன்கத் டமய டைபகணத்ணக் 



கைமள்ையண. புகசதல்ைநமல் ணண உறுப்புைநில் ஆயமக்ையத 

குகவு ற்டும் யமண, அண பிதமடயதமை ணமறுையன்ண. ணண 

உம்க பிதமடயைள் டமக்கும் யமண, அகடப் 

யமக்ையபண்டும் ன்று கடகடயதம கசவு ண்ையயமம். 

மம் ம்பகத ஆற்ல், ஞம், பதற்சய ல்மபற்கபம் 

பஞீமக்ையக் கைமண்டு இபேக்ையயமம். அகட பி 

புத்டயசமயத்டணமண, ல்ண, ஆயமக்ையதணமண ண 

ன்மல், உல் த்கடப் மணைமக்ையண டமன். இப்டி உல் 

த்கட ஆயமக்ையதணமடமை மணைமக்ையணடமன், 

ஆயமக்ையதக் ைபேத்ணபே ன்று கசமல்ப்டுையண. 

 

பிங்ையங்ைள் ம்கண பி ஆயமக்ையதணம பமழ்க்கை 

பமழ்ையன். அகப, இதல்ம பமழ்க்கைகத பமழ்ையன். 

இதற்கைதில் ப்டிக் ையகக்ையயடம அப்டியத உஞகப 

உட்கைமள்ையன். உஞகப அகப ணமற்யபம, 
சரர்டயபேத்டயபம, பேசயகூட்யபம பதல்படயல்க. ஆமல், 

ணிடயம டண ரிஞமண பநர்ச்சய கற் புன்ைநமல் 

இதற்கைதில் ையகக்கும் ல்மபற்கபம் டண 

யடகபக்ைமையபம, பேசயக்ைமையபம ணமற் பிபேம்புையன்மன். 

சுபேங்ைச்கசமன்மல் இதற்கைகத கபல் ணிடன் 

பிபேம்புையன்மன். ணிடன் ணமறுடல்ைகந பிபேம்புையன்மன். 

இவ்பமமை, ணிடண பமழ்க்கை பற்யலும் கசதற்கைதமை 

ணமயக்கைமண்டிபேக்ைய. உஞகப டுத்ணக்கைமண்மல், 

உஞகப யபறு கமபேட்ைளுன் யசர்த்ண, சகணத்ண, 



யகணமற்ய டண பேசயக்யைற் அல்ண யடகபக்யைற் 

உண்ஞ பிபேம்புையன்மன். இடமல், உஞவுப் கமபேட்ைநின் 

குஞமடயசயதங்ைள் சணதத்டயல் பற்யலுணமை ணமயபிடுையன். 

பப்கமபேட்ைநில் இபேந்ட குஞங்ைள் அனயக்ைப்ட்டு 

பிடுையன். இணடமன் ணிடின் ணன்த்டயற்கு ப 

ைமஞம். 

 

உலுகத யகபம யபக உள்ளுறுப்புைகந ணறு 

உபேபமக்ைம் கசய்பண. உயன் எவ்கபமபே கசல்கபம் 

அடனுகத ஆபள் படிந்டவுன் புடயத கசல்ைநமை 

ணமற்றுையண ம் உல். உயன் எவ்கபமபே உள்ளுறுப்பும் 

குயப்ிட் ைமத்டயல் பழுகணதமை புடயடமக்ைப் டுையண. 

உலுகத புணப்ிப்பு ஞி ன்ண இதல்மை ந்ண 

கைமண்யதிபேக்கும். உலுகத இதல்ம இதற்கைதம 

புணப்ிப்பு இதக்ைத்டயல் தமகல்மம் குறுக்ைய பில்கயதம 
அபர்ைளுக்கைல்மம் யமய் டமமை சரிதமையபிடும். 

இதக்ைத்டயல் குறுக்ையடுபண ன்மல் ன்? உயன் ைனயவு 

கபநியதற்த்கட டக கசய்பண. சமத ணபேந்ணைகந 

சமப்ிடுபண. கசதற்கை சத்ணக்ைகந உண்ண 

யமன்கபடமன் ம் குறுக்ைரடுைநமகும். அண ணட்டுணல், 

உயன் இதல்ம யடகபைநம சய, டமைம், ணக்ைம், ஏய்வு 

யமன்பற்க புக்ைஞித்ண ம் இஷ்ம்யமல் கசய்பணம் 

குறுக்ைரடுடமன். சயக்ைய யமண சமப்ிமணல் சயதில்மட 

யமண சப்ிடுபண, சயக்ைய அநகப பி அடயைணமைச் 



சமப்ிடுபண, டமைணயல்மணல் யட்ர் யட்மை டண்ஞரீ் 
அபேந்ணபண, டமைணயபேக்கும் யமண டண்ஞரீ் அபேந்டமணல் 

இபேப்ண அல்ண டண்ஞபீேக்குப் டயமை சுகபபெட்ப்ட் 

மங்ைகந அபேந்ணபண, இவுைநில் ணக்ைத்கட 

புக்ைஞிப்ண, ஏய்வு யடகபப்டும் யமண உல் உகனப்க 

அடயைப்டுத்ணபண யமன்கப ல்மம் ம்பகத டயசரி 

படிக்கைைநமை உள்ந. இப்டி இதற்கைக்கு ணமம 

படிக்கைைள் உயன் இதல்ம இதக்ைத்கட 

மடயக்ையன். ஆயமக்ையதணமை உபேபமை யபண்டித கசல்ைள் 

பீணமை, கனத யமய்க்கூறுைளுன் உபேபமையன். 

ஆை ம்பகத ல்ம கடமந்டவுைளுயண உலுகத 

இதல்ம இதக்ைத்ணக்கு ைட்டுப்ட்கப. அகப 

புச்சூனல்ைளுக்கு ற்மற்யமல் டமமைத் யடமன்ய டமமை 

ணககப. ம்பகத கமறுப்ற் குறுக்ைரடுைநமல் 

யமய்ைநமை உயல் டங்ைய பிடுையன். 

 

ணபேத்ணபத் ணகதின் அடிப்க யகதில் யமகத 

அனுபிப்பன் எபேபன், அகடக் குஞப்டுத்ணம் அயவு 

கத்டபயம இன்கமபேபன், அடமபண ணபேத்ணபன். 

யமபற்பனுக்கு யமதின் அனுபணயபேக்கும், 

ணபேத்ணபனுக்யைம யமதின் அனுபணயமண. ஆமல் அகடப் 

ற்யத அயவு இபேக்கும். யமதமநிக்குத் டன் உயலுள்ந 

யமய் ற்யத அயவு இபேக்ையபம ணபேத்ணபமல் யமதின் 

டன்கணகத பழுபணணமை உஞயபம படிபணம? இவ்பமறு 



யமதின் அனுபபம் அகடப் ற்யத அயவும் ிரிந்டயபேத்டல் 

ணபேத்ணபத்டயல் இதல்பு யக. இகட கபவ்யபறு ணபேத்ணப 

பகைள் ப்டி அணுகுையன்? இகட டயர்கைமள்படயலுள்ந 

சயக்ைல்ைள் கப? இகப ணபேத்ணபனுக்கும் 

யமதமநிக்குபள்ந உகப ப்டிப் மடயக்ையன்? 

இத்டகைத யைள்பிைள் ணபேத்ணப பகைகந எப்ிட்டுப் 

மர்க்ை பனயபகுக்ையன். சமடமஞணமை ணமனுபிதயல் 

அயபிதகபம் ணந்டய ணமதத்கடபம் டயர்யகைநமைக் 

ைமட்டி பன்கட பீ யணகக் ைமச்சமத்ணனும் 

ின்கட ணீடபள்ந ல்மக் ைமச்சமங்ைளுனும் 

கடமர்புடுத்டயப் மர்ப்ண பனக்ைணமைதிபேந்டண. ஆமல் இண 

யமன் மகுமடுைள் உற்கூறு ற்ய எற்க யகப்மடு 

டமன் இபேக்ை படிபம் ன் பம்ிக்கைகத 

அடிப்கதமைக் கைமண்ண  இப்யமண பிநங்ை 

ஆம்ித்ணபிட்ண. உறுப்புைநமல் ஆ உம்பு, உகை 

ணக்குக் ைமட்டும் ம்கமயைள், இபற்கச் யசர்க்கும் ணம் 

இகப தமவும் எபேங்ையகஞந்ட உதிர் ற்ய அயபிதல் 

பூர்பணம யைமட்மடுைள்  இபேக்ை படிபம் ன் புரிடக 

பிரிபமக்ை மம் புடயத அணுகுபகைகநபம் 

மகுமடுைகநபம் சகணக்ை யபண்டிபள்நண. யணய கசமன் 

யைள்பிைகநப் புரிந்ணகைமள்ந யபுஞகப் ிடமணமைக் 

கைமண்கப, யமதமநிகதப் ிடமணமைக்கைமண்கப  

ஆயமக்ையத பகைகந அயத யபண்டும். 

 



உதிற் சத்டயனுள் ைமணும் உறுப்புைநின் ைட்கணப்பு 

ற்யத அயகபக் கைமண்டு உதிபேள்ந யமதமநிைளுக்கு 

ணபேத்ணபம் கசய்டல் அயமடய பகதின் சயத்டமந்டம். 

உதிற் உல் அயவுக்கு பனய பகுத்டமலும், உதிபேள்ந 

யமதமநிகதபம் சுத உஞர்பற் சத்கடப் யமன் 

கமபேநமைக் ைபேட யபண்டித யர்ப்ந்டம் இம்பகதில் 

உள்நண த் டத்ணப அயஜர்ைள் கூறுையன்ர். 
 

இன்று ைமணமக, க்ைபமடம் ஆையத யமய்ைநமை 

அயதப்டுபடயல்க. உள் உறுப்புைநின் ைட்கணப்ின் 

அநவுைநமையப அயதப்டுையன். உள் உறுப்புைநின் 

சமதக் கூறுைள் கபவ்யபறு ணிடர்ைநில் கபவ்யபம 

யமய்க் குஞங்ைகநக் ைமட்டும். ஆமல் அந்ட ணிட 

யபறுமடு அயமடய யபுஞர்ைளுக்குத் டற்கசதமண. ைபேபி 
ைமட்டும் குயயத படன்கணதமண. இன்னும் கசமல்ப் 

யமமல் யமதமநி உஞபேம் யமய்க் குஞத்டயயபேந்ண 

யபறுட்டிபேப்யட அயமடய ணபேத்ணபணமகும். 

 

ணிடனுகத அனுபத்கடபம் ைஞிப்கபம் ைபேபிைள் 

அநபடீுைநமக்ைய பிடுபடமல் அசல் யமதமநியத 

யடகபதில்க. ரியசமடக படிவுைள் கைமண் 

யமதமநிதின் ஆபஞம் யமணணமண. அடமபண ைபேபிைள் 

எபே „யனல்‟ யமதமநிகத „யைஸ் டமள்‟ைநில் 

உபேபமக்குையன். ரியசமடகக் கூம் படல் ணபேத்ணபர் 



அக, ணபேத்ணபக் ைபேத்டங்குைள்பகதில் இந்ட „யனல்‟ 

யமதமநிடமன் அயதப்டுையமர். ைபேபிைள் உபேபமக்கும் 

அநபடீுைநின் அடிப்கதில்டமன்  யபடயதிதல் 

ணபேந்ணைநின் ன்ைள் ரியசமடயக்ைப்டுையன். இப்டிப் 

ரியசமடயக்ைப்ட் ின் டப்டும் ணபேந்ண எத்ணபமணல் 

ின்பிகநவுைகந ற்டுத்ணபடமை அசல் யமதமநிைள் சயர் 
கசமன்மல், அகட யபுஞர்ைள் பக்ையதணமைக் 

ைபேடணமட்மர்ைள். ரியசமடகக்கூத்டயல் 

ைட்டுப்டுத்டப்ட் சூனயல் சமத ணபேந்ணப் கமபேட்ைள் 

யபைஞணமையன். இவ்பமறு யபைிக்ைப்ட் சயையச்கச 

பகைள் ய உையல் பேக்கு எத்ணக்கைமள்நமணல் 

யமைமம். ணற் சய ணபேத்ணப பகைகநப் யமல் 

அயமடயக்குத் டி ணிடின் எபேங்ையகஞந்ட 

உல்/ணபமகு ற்யத ைபேத்டமக்ைம் இல்க, அண 

உறுப்புைநின் கூட்டுச் யசர்க்கைதமை உம்பு பழுபகடபம் 

மர்க்ையண. என்யயமல் ைமஞப்டும் உள்உறுப்புைநின் 

அடிப்கதில் அண ரியசமடகக்கூத்டயன் படிவுைகந 

உையலுள்ந அகபபேக்கும் உைந்டடமை அயபித்ணபிடுையண. 

 

இடமல் அயமடயயத டபமண ன்யம அம்ணபேத்ணபர்ைள் 

டயகண குகந்டபர்ைள் ன்யம அர்த்டணல். யபுஞத்ணபம் 

சமர்ந்ட அயபிதலுக்கு பயகணைகநப் யமக் 

குகமடுைளும் உள்ந ன்ணடமன் ைபேத்ண. யணலும் இண 

கமணச் சயந்டகபகத ணபேத்ணபர்ைநில் எபே 



சமமமல்டமன் கபநிக்கைமண்டு பப்ட்ண. அயமடய 
பகதில் யமதமநிதின் அனுபத்டயற்குச் சயையச்கசதில் 

கரித ங்ையல்க ன்ணடமன் பக்ையதணமண. 

அடமல்டமன் சயையச்கச யபமஞம் அநிக்ைமபிட்மலும் 

யமதமநி ணபேத்ணபபேக்குக் ைட்ஞம் ட யபண்டிபள்நண. 

கில் ைட்ஞம் யபுஞரின் அயவுக்கும் யத்டயற்கும் 

கைமடுக்ைப்டுையண. அண யமய் குஞணமபகடப் 

கமறுத்டடல். ணிட அனுபத்கடபிக் ைபேபிைள் ைமட்டும் 

அநவுைகநயத பக்ையதணமைக் ைபேணம் யபுஞர்ைள் சமர்ந்ட 

அயமடய ணபேத்ணப பகதின் யககண இண. 

 

யமதின் ண்ஞங்ைள் ணடயல் யகந்டமல் ஆயமக்ையதம் 

பமண. பண்ட் சயந்டகதில் ஆயமக்ையதம் யற்ைமண. 

ஆயமக்ையதத்டயன் உதர்ந்ட இட்சயதத்கட ப்கமழுணம் ம் 

ணக்ைண்பன் யறுத்ட யபண்டும். அயட யமன்று 

பண்மம சயந்டககத மம் டயர்க்ை யபண்டும். உங்ைள் 

க்குகைள் ற்யத சயந்டக உங்ைள் ணடயல் ணகனதமணல் 

இபேக்ைட்டும். டட்ணம ணக்ைநின் பமழ்க்கை எபே 

சுபமடயணம ஆயமக்ையதணம ைண்யஞமட்த்டயல் 

இபேப்டயல்க. அற்ணமகடப் கரிடமக்கும் இபர்ைள் 

ஆயமக்ையதணயனந்ட யகதில் பமழ்ையன்ர். எவ்கபமபே 

இயசம பயபம் ணயகைப்டுத்டப்ட்டு பபிபேக்கும் 

கைமடித யமதின் அயகுயதமைக் ைபேணையன்ர். அபர்ைள் 

ஆயமக்ையதத்கட குகந்ண பமழ்மகநக் ைனயக்ையன்ர்.  



 

யமய் பந்ட ிகு ணபேந்ண கைமடுக்ையண ணயை ைடிம். 

அப்டியத ணபேந்ண டுத்ணக் கைமண்மலும் ணபேந்யடம க்ை 

பிகநவுைளும் ணற்றும் ல்ம ிச்சகைளும் பபேையன்ண. 

மம் ிக்கும்யமண ம்ணயம் யமய்  டயர்ப்பு ஆற்ல் 

இபேந்டண. இந்ட யமய் டயர்ப்பு ஆற்ல் படிந்டபகக்கும் 

ம்கண ஆயமக்ையதணமை மணைமக்ையன்ண. ம் உம்புக்குள்யந 

பபேம் ையபேணயைகந டயர்த்ண அனயத்ண, ணண உம்கப் 

மணைமக்ையண. 

 

இன்கத ணபேந்ணைள் டமன் ம் பிதமடயைகநக் குஞப்டுத்ணம் 

 மம் யகக்ையன்யமம். கசமல்ப் யமமல், இண 

உண்கண அல். ணபேந்ணைள் கபேம்மலும் கசௌைரிதத்கடக் 

கைமடுக்ையண, ஆறுடல் அநிக்ையன்ண. குஞப்டுத்ணம் ன்னு 

கசமல்ையண  க்ை படிதமட பிதம். ஆங்ையத்டயல் cure-

ன்னு கசமன்ம, கனத யககணக்கு கைமண்டு பபேணன்னு 

அர்த்டம். இண க்ைமட பிதம். சநி பந்டமலும் கூ, 

பக்ையய உள்ந ஆதிக்ைஞக்ைம கசல்ைள் அனயக்ைப்டுபண 

அடமல், குஞணமையண ன்ைய யச்சுக்யை இணயல்க. 

ஆமல், அயட டபேஞத்டயல் ஆறுடல் ஆை இபேப்ண 

சமத்டயதயண. பீ ணபேத்ணபத்டயல் சநி ணபேந்ணைள் ணமடயரி  

ணபேந்ணைள் இபேக்ையன். 

 

ஆயமக்ையதம் ன் கதரில் புடயத புடயத ணபேந்ணைள் பந்ண 

கைமண்டிபேக்ையன்.  இந்ட ணபேந்ணைநில் க்ை பிகநவுைள் 



அடயைணமபடமல் ணிடர்ைள் யந்ட யமதமநிைநமைவும், 

ைமநிைநமைவும் ணமறுையன்ர். யமதின் சயந்டகைகந, 

ணடயல் டமங்கும் ணிடமல், உக ஆயமக்ையதத்ணன் 

கபத்ணக்கைமள்ந படிதமண. ஆயமக்ையதத்டயன் ஏட்ம் 

ணமசுடுணமமல் அண, பத்டயன் ஆயமக்ையத இட்சயதத்டயல் 

டமன் ணமசுடுையண. ஆமல், இன்யம அயட ணிடன் 

டன்னுகத யபகைகந கூ டமய கசய்த இதமணல், 

பிபேம்ித உஞகப உண்ஞ இதமணல், சர்க்ைக யமய், 

இத்ட கைமடயப்பு, யைன்சர், சயறுீையைமநமறு  பமழ்மள் 

யமய்ைகநபம், ைண்ணுக்யை கடரிதமட யத்டம் யடமன்ய 
ணகபம் ையபேணயைகநபம் ைண்டு டீயதில் பமழ்ந்ண 

பபேையமன். ந்ட யமய் ப்கமழுண பபேயணம ன் அச்சத்டயல் 

பைபடிைகநபம், டடுப்பூசயைகநபம், ஆட்கைமல்ய 
ணபேந்ணைகநபம் பிழுங்ையக் கைமண்டு குனப்த்டயன் உச்சயதில் 

ணயமதமநிதமை மட்ைகந ைத்டயக் கைமண்டுள்நமன். 

 

ணிடர்ைளுக்கு ல்பமழ்வு கைமடுக்ை ண்ஞி அசமங்ைம் 

ணபேத்ணபணகைகந கபேம் கசபில் இதக்குையன். 

இபற்க பீ சூனல், ணக்குக ைமஞணமை 

ணிடர்ைளுக்கு சுைக்குகவு ற்டுையன்ண. இந்ட சுைக் 

குககப யமய்  யகத்ண ணபேத்ணபணகக்குச் 

கசன்மல் ல்ம ரியசமடகைளும் டுத்ட ின்ர் ல்ம 
ரியசமடகைளும் சரிதம அநபில் உள்நண  மக்ர்ைள் 

கூறுையன்ர். ஆமல், அபனுக்கு யசமர்வும், ிஞிபம் 



அபக பபேத்ணையன்ண. ல்மம் சரிதமய் இபேக்கு. ஆமல், 

உமல் உகனக்ை படிதபில்கயத ன்று 

பபேந்ணையன்யமம். பீ பகைநில் இடக ணயமய் 

ன்று கசமல்ையன்ர். இபர்ைளுக்கு யைமம் உண்மையண. 

யைமத்டயல் ித்ட ீர் அணயத்டன்கண அகந்ண உல் 

அனற்சயதிக ற்டுத்ணையண. இடமல், இத்டக் கைமடயப்பு 
ற்ட்டு உதிபேக்யை ஆத்டமைவும் படிதமம். 

 

ணிடர்ைள் இன்று இண்டு இங்ைநில் அடயைணமை 

டங்ைளுகத யங்ைகந கசபனயக்ைக்கூடித சூனல்ைள் 

ற்ட்டுள்நண. என்று ணபேத்ணபணக, ணற்கமன்று 

ஆயமசக கணதம். இந்ட இண்டு இங்ைளுக்கு ணக்ைள் 

அடயைணமை கசல்படற்குண்ம ைமஞங்ைள் 

ஆயமக்ையதணயன்கணயத ஆகும். இபேக்கும் இத்டயல் ல்மம் 

ையகப்டமல், மம் கடபம் ைஷ்ப்மணயயத க 

பிபேம்புையன்யமம். 

 

 ஆயமக்ையதக்குககபயத இகபிமணல் யகத்ண 

பந்டமல் ஆயமக்ையதபம் பயகணபம் யச்சதம் பமண. 

ஆயமக்ையதம் ன்ண என்யகஞப்பு பழுகணதம பூஞ 

உல் பண்மடுைகநத் யடமற்றுபிக்கும் கமமகணபம், 

யமகசதின் ரிஞமணங்ைள் அகத்ணம் யமய்ைநமைக் 

ைபேடப்டும். இதற்கை சமர்ட அயவுப்பூர்பணம பகைகந 

ைகிடித்ண பக்ையதணமகபைளுக்கு அஸ்டயபமணயடுபண 



யமல், ணண ஆயமக்ையதத்டயற்கு எபே அஸ்டயபமம் அகணக்ை 

யபண்டும். ஆயமக்ையதம் கபேம்மலும் அம் சமர்ந்டண. 

ம்ிக்கை ஆயமக்ையதத்டயன் எபே பக்ையதக் கூமகும். 

இதற்கைதம ஆயமக்ையதத்டயன் சயந்டக பம், 

ம்கைமள்ந கபக்கும் ணண சக்டயதில் மம் ம்ிக்கை 

கைமள்ந யபண்டும். இகட திற்சய பம், உயல் அகத்ண 

அடுக்குைநிலும் யபக கசய்ண, உல் ணற்றும் ணம் இடக 

சணயகப்டுத்டய, ஆயமக்ையதத்டயற்கு பனயபகை கசய்பம்  

ன்ண  யச்சதணம உண்கணதமகும். 

 

ம் உல் ஆயமக்ையதணம பகதில் இதங்குபடற்கு 

இதல்ம இதற்கை ஆற்ல் தன்டுத்டப்ட்டு பபேையண. 

அந்ட ஆற்ல் டமன் மம் உங்கும் யமணம் பச்சு பிடுடல், 

இடதம் ணடித்டல், ீஞம் க கறுடல், உயல் 

மடயக்ைப்ட் சய குடயைகந சரி கசய்டல் யமன் பக்ையத 

யபகைகந மம் அயதமணயயத கசய்ண பபேையண. 

இன்னும் கசமல்ப் யமமல் மம் பினயத்டயபேக்கும் யத்டயல் 

ம் ைபகைள், தங்ைள், கன்ன், யமன்பற்மல் ம் 

இடதம், ணகதீல், பதிறு யமன்பற்யன் கசதல்மடுைகந 

மம் கைடுத்ணக் கைமண்மலும், ம் உக்ை யத்டயல் சரி 

கசய்டல் யபகைகநச் கசய்ண ணண இதல்ம ஆற்ல் 

படிந்ட அநவு ம்கணக் ைமப்மற்றுையண. இந்ட யபககத 

ஏய்பில்மணல் கசய்ையண. இடக யணலும் பகதமைப் 



தன்டுத்டயமல் யமய்ைகந மம் பிகபமை குஞணகந்ண 

ஆயமக்ையத பமழ்கை பமனமம். 

 

படயல் மம் ஆயமக்ையதத்கட அடன் யபககதச் கசய்த 

பி யபண்டும். ைற்கக் ைபகைள் ணற்றும் தங்ைள், 

அபச பமழ்க்கைதின் கன்ன் ஆையதபற்க யணல் 

ணடயல் இபேந்ண ஆழ்ணடயற்கு அனுப்பும் பட்மள்டத்கட 

உடிதமை யறுத்ட யபண்டும். இப்டி அனுப்ிக் கைமண்ய 

இபேந்டமல் ஆயமக்ையதம் டன் யபககத யறுத்டய ம் 

கமய்தம ிச்கைநின் க்ைம் டன் ைபத்கடத் டயபேப்பும். 

ம் ஆயமக்ையதம் ைபிப்மரில்மணல் யணலும் மனமகும்.  

 

டயதமம் ணற்றும் உதர் உஞர்வு யக க கசமல்ப்ட் 

சயந்டக ணற்றும் திற்சயைகநத் கடமர்ந்ண கசய்ண பந்டமல் 

ணம் டமமை அகணடயதகபம். அகணடயதகந்ட ணம் எபே 

பயகணதம ஆபடம் ன்ய கசமல் யபண்டும். 

அகணடயதம ண யககத அடயைணமை டக்ை கபத்ணக் 

கைமள்ையன் யமண ஆயமக்ையதம் கற்று பனக்ைத்கட பி 

சயப்மை உல் த்கடப் மணைமக்கும். 

 

இதற்கைதம பகதில் பமழ்படமல் யமய்ைள் பமணல் 

மணைமத்ணக் கைமள்நமம். ஆமல் ற்ையப பந்ண பிட் 

யமய்ைகந ன் கசய்பண? ற்ையப இபேக்ையன் 

கடமந்டவுைள் ன்கபபம் உமல் கசய்தப்டுையன் 

டைபகணப்பு யபகடமன். அடற்ைமை புடயடமை என்றும் 



கசய்தயபண்டிதடயல்க. உக அடன் யமக்ையல் 

அனுணடயப்யடமடு, இதற்கைதம பமழ்பிதல் பகக்குத் 

டயபேம்புபணடமன் ஆயமக்ையதம் க எய பனய. 
 

இந்ட பகைகநக் ைகிடிப்டமல் ணட்டும் பன்பு மம் 

மர்த்ட யணமரீஸ் குட்யணகப் யமயபம, ணர்ிகதப் 

யமயபம அற்புட ஆயமக்ையதத்கடப் க படிபம்.  அப்டி 

க யபண்டுணமமல் யணற்ைண் பிதங்ைகந ைக 

ிடிப்ண ணட்டுணயன்ய உயன் இதல்புைகநபம், 

இதக்ைத்கடபம் புரிந்ண கைமள்ந யபண்டும். உயன் 

இதல்க புரிந்ண கைமள்படன் பம்  பழு சக்டயகதபம் மம் 

தன்டுத்டயக் கைமள்ந படிபம். இடக அகணரிக்ை ணிதல் 

பிஞ்ஜமி மக்ர்.புபைஸ் யப்ின் சணீத்டயத 

ைண்டுிடிப்புைள் யபைித்ண பபேையன். ம் உயன் கசல்ைள் 

ணட்டுணல் அடற்குள் உபேபமகும் னீ்ைளும் கூ ம் 

இதல்புக்கு ைட்டுப்ட்கப ன்ணடமன் ணர்ிதயன் 

இன்கத ைண்டுிடிப்மகும். 

 

எபே கடமந்டவு ற்டுைய யமண மணரிப்பு இதற்கைதம 

ஆயமக்ையத சத்டய உக சணயகப்டுத்ட டதமமையண. 

உயல் ற்டும் எபே கடமந்டவு, அகடப்ற்யத ம் புரிடல் 

இன்கணதமல் ஆயமக்ையதத்கட மடயக்ையண. 

 

இப்டி இதற்கைதம ஆயமக்ையதம் உகபம், ணகடபம் 

சணப்டுத்ட இண்மைப் ிரிையண. கமணபமை ஆயமக்ையதம் 



உக பி ணடயற்குத் டமன் அடயை பக்ையதத்ணபம் 

அநிக்ையண. உல் மடயப்பு ந்ட அநபில் இபேந்டமலும், 

ணமடயப்ின் டன்கணகதப் கமறுத்ணத்டமன் ஆயமக்ையதம் 

யபக கசய்ையண. ணச்சணயக டீபிணம அநவு 

மடயக்ைப்ட்டிபேந்டமல் உல் ஆயமக்ையதத்கட இண்மம் 

ட்சணமைக் ைபேடய ணகட யடமப் டுத்ணம் யபகதில் 

டன்க ஈடுடுத்டயக் கைமள்ையண இதல்தம ஆயமக்ையதம். 

 

இன்கத ஆயமக்ையதம் ன் கதரில் அடயை ணமத்டயகைகந 

உயதமையப்டமல், உயல்யமய் டயர்ப்புத்டயன் சயயண, 

சயயடமை குகையன்ண.  இடமல், ணபேந்கட உட்கைமள்ந 

யபண்டித அபசயதம் ற்டுையண. இடன் பிகநபமை 

மர்யணமன்ைள் சணச்சரரின்கண ற்டுையண.  இடமல், ண 

உகநச்சல், யைமம், தம் யமன் உநபிதல் ிச்சகைள் 

ற்டுையண. இன்கக்கு ணபேந்ணைள் ற்டுத்ணைய டீத 

பிகநவுைள் ைமஞணமை இப்புைள் சடபடீம் அடயைணமையண. 

 

உயல் ற்ையப இபேக்ைக்கூடித யமய்ைகநபம் யமக்ையக் 

கைமள்பண ன்று எபே பக. யமகத குஞப்டுத்ணபடற்கு 

யணமைச் சயந்ட பக ன்கபன்மல், யமய் பமணல் 

டடுத்ணக் கைமள்நக் கூடித எபே இதல்பு யகதில் அடற்குரித 

கசதல், எழுங்கு பகைள் இபற்கக் கைக் கைமண்மல் 

யமணம். யமய் பந்ட ிகு குஞப்டுத்ணபகட பி டடுத்ணக் 

கைமள்பண சுணமண த் கடரிதபபேம். பந்கடத 



ைமங்ைநில் ணமனுச் யசகபதமைவும் அணமைவும் 

ைபேடப்ட் ணபேத்ணபம், இன்று பழுகணதமகடமபே 

பஞிைம். அடயலும் யமய ணபேத்ணபர்ைள், யமய ணபேந்ணைள், 

யணமசடிதம யசமடகைள்  சமணமித ணிடன் யமகத 

பிவும் ணபேத்ணபணகக்குப் யமபடற்யை அடயைம் 

அஞ்சுையமன். ைமஞம்ஆயமக்ையதத்கட குயத்ட பினயப்புஞர்வு 

கமண ணக்ைநிம் இல்மணல் யமண. புடயண புடயடமை 

கபேையபபேம் யமய்ைளும் அடற்குப் கரிணம் ைமஞணமை உள்ந 

உஞவுச் சரர்யைடுைள்தமகும். 

 

யமதின் ப ைமஞம் என்று டமன். அகட ைண்டுிடித்ண 

சரிகசய்பயட யமதற் பமழ்வு பமழ்படற்ைம பனயதமகும். 

யபண்மட கமபேள்ைள் யடங்ைய யன்று ச்சுப்கமபேநமை 

ணமறுையன்ண. இகப கபநியதறும் யமண ணன்ம் டபேையன்ண. 

கபநியதற்த்டயல் ற்டும் ணன்யண பய ப்டும். யமய் 

டற்ைமயைணமண, டமமை பபேத்டயக் கைமள்பண, இதல்புக்கு 

ணமம னக்ைபனக்ைங்ைநமல் ற்டுபண ஆகும்.  

 

ீர், கபேப்பு, ைமற்று இந்ட பன்று கமபேட்ைநின் இதல்ம 

அநவும், டபம் குகபணமதின், அபற்யன் 

சுற்யதக்ைத்ணக்குத் டக யபேணமதின், உயல் ஆயமக்ையத 

ஏட்த்டயல் டக ற்டும் யமண, உயல் உள்ந கசல்ைள் 

மடயக்ைப்டுையன். இத்டகைத சரர்குகவு ற்டும் யமண, 

அகட பய ன்ையயமம். ஆயமக்ையதம் கபேம் அநபில் 



குகந்ண பிடுணமதின் உயதக்ைம் டகப்ட்டு அப்டியத 

யன்று பிடுபகடயத ணஞம் ன்ையயமம். 

 

யமய்ைநியபேந்ணம், அடன் ணன்ங்ைநியபேந்ணம் ணக்கு 

யபமஞம் யபண்டும் ன்று பிபேம்புையயமம். இண யமய் 

ற்டுபடற்கு பன்மை, ணன்ங்ைநில் சயக்ைய, சரர்குகவு 

ற்படற்கு பன்மை ம்பகத இதல்ம 

ஆயமக்ையதத்கட ஊக்ைப் டுத்டயபண்டும். இந்ட ஆயமக்ையதம் 

கடநிபமை ங்ையபேந்ண ிக்ையண ன்கட இந்ட யத்டயல் 

அயந்டமை யபண்டும். தமபேம் கபநிதியபேந்ண யசய, அகட 

ைமணைநமல் பமங்ைய, 'மன் யமய்ைநியபேந்ணம், அடன் 

ணன்ங்ைநியபேந்ணம் மணைமக்ைப் யபண்டும்' ன்று 

உஞபில்க. ணமமை, உள்நத்டயயபேந்ண ஆயமக்ையதம் ம் 

ணடயற்கு புைட்ப் டுையண. இந்ட ஆயமக்ையதம்டமன் மம் 

ம்பகத அத்டயதமபசயத பமழ்க்கைத் யடகபதமையப 

ைபேணையயமம். 

 

அகத்ணக்கும் ிகு ஆயமக்ையதம் டமன் கசல்பம். 

டயர்ைமத்டயல் யணமசணம சுைமடமத்கட டடுக்ை 

ஆயமக்ையதணம அடிப்கதம பமழ்க்கைதில் இதல்ம 

ணமற்ங்ைகந உபேபமக்குயபமம். உல் ஆயமக்ையதம் 

டன்ம்ிக்கைதின் அச்சமஞி! ணக்கும் ம் உலுக்கும் 

இகயததம ந்டத்கடச் கசமல்பண டமன் உல் 

ஆயமக்ையதம். இந்ட ந்டம் ீண் ந்டணமய் யகக்ைட்டும். 

 



ம் ன்ண ஆயமக்ையதம் -யமதற் பமழ்வு. உங்ைள் 

உலுகத பழுகணதம ஆயமக்ையதம் டமன் - அடன் 

ணமைவும் அகணையண. 

 

யபுஞர் சமர்ந்ட பீ அயபிதல் கடமனயல்ணட்ங்ைள் 

ிம்ணமண்ணம ணமற்ங்ைகந பிகநபிக்ைக் கூடிதகப. 

ஆமல் இந்டப் ிம்ணமண்த்டயல் யபுஞல்மட 

சமணமிதர்ைள் யககண பீணமடமகும். அணுணயன் 

உக, யபடயதல் உம் ணற்றும் புண யபடயதிதல் ணபேந்ணைள் 

யமன்பற்யல் பழ்ையபள்ந அயபிதல் யபுஞர்ைள் 

ட்சக்ைஞக்ைமயமர் பமழ்பமடமங்ைகநப் மடயக்ைக்கூடித 

டணண ரியசமடகைள் ற்யச் சபடமதத்டயற்கு ந்ட 

பிநக்ைபம் கைமடுக்ை யபண்டிதடயல்க ன்று 

ண்ணுணநவுக்கு இபர்ைள் ஆடயக்ைம் பநர்ந்ணபிட்ண. 

யபுஞர்ைநின் ஆடயக்ைத்கட மதைக் ைட்டுப்மடுக்குள் 

கைமண்டு ப ணக்ைள் ணன்ங்ைள், டன்மர்பக் குழுக்ைள் 

யடகபப்டுையன்.  சணதம் இகப கபல் 

படிபடயல்க. ணக்ைள்சமர்ந்ட அயபிதல் இபேக்ை படிபணம? 

ணட்பள்ந யபுஞத்ணபம் ணக்ைள் அனுபத்கட எட்டி ன 

படிபணம? ிம்ணமண்த் டயட்ங்ைள், ைபேபிைள் இல்மட 

ஆயமக்ையத அயபிதல் ப்டி இபேக்கும் ன் யடயன் எபே 

குடயடமன். 

 



ஆயமக்ையத குகவு ைமஞணமை யடம எபே ிச்க 

கபநிப்கதமைத் யடமன்றும் யமணம் உன்னுகத 

இதல்ம கசதல்மடுைநில் பன் பந்ண ம்ிக்கை 

கைமள்ளுணமறு உலுக்கு அயவுறுத்ட யபண்டும், பற்புறுத்ட 

யபண்டும். இந்ட இதல்புஞர்வு ணண ன்கணக்ைமையப 

ப்யமணம் கசதல்புரிந்ண பபேபகட உலுக்குப் புரித கபக்ை 

யபண்டும். டன்க பழுகணதமை அர்ப்ஞிக்ை யபண்டும் 

ன்று அடற்கு அயவுறுத்ட யபண்டும். 

 

ஆகைதமல் ணண உயன் இதல்ம கசதல்மடுைள் ற்ய 
எவ்கபமபேபபேம் அயந்ணக்கைமள்பயட ணண 

ஆயமக்ையதத்டயற்ைம பினயப்புஞர்பமை இபேக்ை படிபம். 

இதல்ம னக்ைபனக்ைங்ைள், உகப் ற்யத புரிடல் 

ஆையதகப ணிடகு ஆயமக்ையதத்டயன் ணயை பக்ையதணம 

அம்சங்ைள். இபற்கத் டப பிடுைய ணபேத்ணபங்ைநமல் 

உல்த்கட ணீட்ை படிதமண. 

 

ணண ஆயமக்ையதத்கட பழுகணதமை அயபம் பதற்சயக்ைள் 

டுத்டமல், யய்ைகந ைகந்ண ஆயமக்ையதணமபர்ைநமை 

டயைனமம். மம் ஆயமக்ையதணமை இபேந்டமல். ம் குடும்ம் 

ஆயமக்ையதணமை இபேக்கும். ம் குடும்ம் ஆயமக்ையதணமை 

இபேந்டமல். ம் அண்க படீ்மர் ஆயமக்ையதணமை 

இபேப்மர்ைள். அடன் பம் ம் ஊர் ஆயமக்ையதணமை இபேக்கும் 

ணற்றும் ம் மடு ஆயமக்ையதணமை இபேக்கும். 

 



ான் ராய்ாய்ப்தட்டு இருக்கின்ரநன் ன்று 

கசால்னாரீ்கள், ான் ஆராக்கிாக, இல்தாக 

இருக்கிரநன் ன்று கசால்னச், கசால்ன து 

ஆராக்கிம் ாணாக பர்கின்நது.   

 

ஆயமக்ையதத்டயல் ைற்கும் மங்ைள் யமய் ணற்றும் உல் 

த்கடப் ற்யத கடநிகபபம் பினயப்புஞர்கபபம் 

அநிக்ையன். இத்டகு கடநிபம அயவு, உல் ம் 

டமழ்ந்டபர்ைள் அடயயபேந்ண ணீண்டு நிடயல் உதவும், உல் 

த்யடமடு இபேப்பர்ைள் யணலும் கடமர்ந்ண உன்ட உல் 

த்யடமடு பமனவும் பனய பகுக்ையண. 

 

 ஆயமக்ையதபம், யமபம் ணக்கு எய மநில் பந்ண 

பிடுபடயல்க. மம் உண்ணும் உஞவு, ணண 

னக்ைபனக்ைங்ைள் இபற்யய ற்டும் ணமறுமட்மல் உல் 

கைமஞ்சம் கைமஞ்சணமை சரர்குகபயட யமதின் கடமக்ைம். 

அணயமயப ணண உஞவு, னக்ைபனக்ைங்ைள் இபற்யல் 

கைமஞ்சம் கைமஞ்சணமை டயபேத்டங்ைள் ற்ட்டு, அடமல் 

சரர்டுபயட உயன் ஆயமக்ையதம் ன்கடபம் மம் 

ணந்ணபிக் கூமண. 

 

ஆயமக்ையதம் யகப்கறும் ைமம் அபேையல் உள்நண. ணண 

பழுகணதம சுைமடமப்திற்சய, இதற்கைதம பமழ்க்கை 

பக இகபைநமல் அர்ப்ஞிக்ைப்ட் உஞவு பக, 



யமய்ைனயவு ீக்ைம், ஆயமக்ையதம் எபே புடயத டிப்ட் 

ஆயமக்ையதணம டயட்யணதமகும்.  

  

டங்ைள் உகப் புரிந்ண கைமண்டு, உயன் இதக்ைங்ைகந 

அயந்ணகைமண்டு, சயையச்கசகத டமங்ையந கசய்ண கைமள்ளும் 

அநபிற்கு பயபண்டும். ணபேத்ணபர்ைநின் யடகப குகந்ண 

ணக்ையந ணபேத்ணபர்ைநமபணடமன் ஆயமக்ையதம் 

அகணபடற்ைம எயபனய. 
 

உயன் ஆயமக்ையதத்டயல் ம்பகத ங்கு ன்ண, 

அடகப் புரிந்ண கைமள்பணடமன். அடனுகத இதக்ைங்ைநில் 

குறுக்ையபண அல். ல் னக்ைபனக்ைங்ைநின் பம் 

உகப் புரிடல் டமன் ணிடகு ஆயமக்ையதத்டயற்கு ணயை 

பக்ையதணம அம்சம் ஆகும். 

 

து ஆராக்கிம் அநில் பனம், ாழ்க்ரகில் அன்பு, 

கிழ்ச்சி கதநனாம். இர ற்தடுத் டிரக்கப்தட்ட 

ாழ்க்ரகபரந, ன்ரண ீண்டும் று ஒழுங்கு கசய் 

உவுகின்நது. 

 

ஆராக்கிம் அநில் பனம், உடரன ரம்தடுத் 

படிபம். ஆராக்கிாண உடல், ராய்கரபக்கரபந்து 

இல்தார்ந் ஆராக்கிம் ிரநபடன் ா ி 
கசய்பம். 

 



2. இற்ரக ிர ஆராக்கிம் 

(The natural way to health) 

 

 

“உடனின் கசல்கள் அரணத்துர ஒரு இக்கத்ில் 

இங்குகின்நண. அர அரணத்தும் அராகித்ர 

ராகக் ககாண்டு இருக்கின்நண.” 

 

உடல் னம் தாிக்கப்தட்டாலும், ாரண அரணச் 

சரிப்தடுத்ி ீண்டும் ஆராக்கிிரனக்கு ருற்காண 

ஆற்நல் ம் ஒவ்காருருக்குள்ளும் இற்ரகாகர 

உள்பது. ஆணால், ாம் ான் அந் இல்ரத உர்ந்து 

கசல்தடுில்ரன. 

 

இதற்கைதின் யதடயைள் அகத்ணம் எபே எழுங்கு பகக்கு 

உட்ட்கப, மம் பமழும் பூணய உட், சூரிதன், சந்டயன், 

பயைமள்ைள் அகத்ணம் எபே யதடயக்ைய ைட்டுப்ட்டு இதங்ைய 
பபேையன். இதற்கை ன்ண படிபற்ண, பிநக்ை படிதமண. 

இதற்கை ன்வுன் ம் ணடயல் யடமன்றுபண உதர்ந்ட 

ணகைள், சுகணக் ைமடுைள், மய்ந்யடமடும் டயைள், 

சுடந்டயணம பிங்குைள். இதற்கைகதச் சரிதமை பிநக்கும் 

பமர்த்கடயதணணயல்க. கபறும் டமபம், பிங்குைள் 

கதல்  குயப்ிட்டுச் கசமல் படிதமட இதற்கைகதச் 

சுற்யபகநந்ண குனப்ணமை பிநக்ைம் கூய யகவு ைமஞ 

பதல்ையயமம். இதற்கைகத பமர்த்கடதில் அக்ை 



படிதமண. ஆன்ணீை பமடய ைமணும் இதற்கை. ஏபிதன் ைமணும் 

இதற்கை.  டத்ணப ஜமி ைமணும் இதற்கை ல்மம் 

என்ல். இதற்கை ல்மம் என்ல். இதற்கை  

பைங்ைகநக் ைமட்டுையண. ஆமல், ணவும் எபே 

பழுகணதமை ஆகுபடயல்க. அயவும் ஆகசபம் பந, பந 
இககபநிபம் கரிடமையண 

 

இதற்கை, எழுங்ைகணயபமடு இதங்கும் இதக்ைம். 

இதற்கைதின் எத்டயகசபம இதக்ைத்கட ம் 

பன்யமர்ைநில் ர் அயந்டயபேந்டர். அபற்கத் டம் 

ஆயமக்ையத பமழ்பிற்குப் தன்டுத்டயர். ஆையப, அபர்ைள் 

புடயத கமபேட்ைகநக் ைண்டுிடிக்கும் பிஞ்ஜமிைநமை 

இல்க. இதற்கைதின் ைசயதங்ைகந உஞர்ந்ட 

அயபிதமநர்ைநமை இபேந்டர். இதற்கை டபறு கசய்தமண 

ன்கட உஞர்ந்ண, கடநிபணடமன் அடிப்கப் மம். மம் 

இதற்கை ன் ிம்ணமண்த்டயன் பனயயத உக அயந்ண 

கைமள்பண ைடிணமண. ணக்குப் ரிச்சதணம உயன் 

பம் இதற்கைகத அயத பற்டுபண நிகணதமண. 

 

ணிடனுக்கு  இதற்கை பகுத்ட எழுங்கு பகைளுக்கு 

ைட்டுப்ட்டு இபேந்ட பகதிலும் ணிடன் 

ஆயமக்ையதணமபமை இபேந்டமன். எழுங்கு பகைகந 

ணீறும்யமணடமன் ணிடிம் இபேந்ட ஆயமக்ையத குகவு 

யடமன்யதண.  

 



இன்கத பீ உைத்டயல் ணிடனுகத ஆகசைள் 

அநபிபடிதமடண. ணிடின் உண்கணதம இதல்க 

ணந்ட ணிடன், உண்கணதிக யடடும் யடல் டமன் எபே 

ஆகசதியபேந்ண ணற்கமபே ஆகசக்கு டமவுபண. டயலும் 

டயபேப்டயபமட ணிடனுக்கு, டன் பமழ்க்கைகத எழுங்கு 

பகக்கு கைமண்டு கசல்லும் க்குபபம் கடரிதமணல், 

எழுங்கு பகதம பமழ்க்கை பிடயபகைகந 

ற்றுக்கைமள்ளும் டன்கணபணயன்ய, டமன்யடமன்யத் டணமை 

பமழ்க்கை பமழ்ந்ண உதியமட்ணம பமழ்கப இனந்ண 

டபிக்ையன்மன். இதற்கைதிணயபேந்ண எழுங்குபக 

யதடயைள் மர்த்ணம், ைற்ை ணறுக்ையன்மன் ணிடன். 

 

அண்சமசங்ைநில் உள்ந அகத்ணம் என்றுக்கைமன்று ம் 

ைண்ணுக்கு கடரிதமட பகைதில் கடமர்புகதடமைவும், எபே 

யதடயக்கு உட்ட்டமைவும்  கசதல்ட்டு பிடுையண. சூரிதன், 

சந்டயன், யைமள்ைள், ட்சத்டயங்ைள், ணம், கசடி, கைமடி 

புல்பூண்டுைள், உதரிங்ைள் தமவும் டத்டம் 

ைககணதிநிபேந்ண இதற்கை டணக்ையட் ஞிைகந டநமண 

கசய்ண பிடுையண. இகபைளுக்கைல்மம் இல்மட என்க 

இதற்கை ணிட இத்டயற்குக் கைமடுத்டண, அகப 

ண்ஞங்ைள்டமன். ண்ஞங்ைகநக் கைமண்டு ணிடன் 

இதற்கை பனயதில், இன் ி உதிர்ைளுக்கும் டணக்கும் 

ன்கணைள் கசய்ண கைமள்பமன் ன்ய ணிடனுக்கு 

ண்ஞங்ைள் கக்ைப் ட்ண. 



 

ண்ஞங்ைகநக் கைமண் ணிடன் அடிப்க எழுக்ை 

கயைகநத் டப பிட்ணன். டபயக எப்புக்கைமள்நவும் 

ணயக இல்மட யகதில் ணமகத னும் பகதில் 

சயக்ைய இதற்கைக்கு ணமமை டம் கசதல்ைகந ணமற்யக் 

கைமண்டு, இதற்கைகத, இதற்கை யதடயைகந, எழுங்கு 

பகைகந ணீவும் கசய்டமன். இதற்கைதின் யசப்டத்கட 

டன்னுள் கடமகத்டமன். ஆபமணம அபச உையல் 

ஆயமக்ையதத்கட இனந்ண கைமண்டு இபேக்ையன்மன் ணிடன். 

 

இப்ிஞ்சத்டயல் உள்ந அகத்ணம் இதற்கையதமடு 

கடமர்புகதண, இதற்கைதின் சக்டய அநபிபடிதமடண. 

ஆடய ணிடன் சயக்ையபக்ைய ைற்ைகநப் தன்டுத்டய கபேப்கக் 

ைண்டுபுடித்டண படல் இன்கத ணிடண பீ ைஞிி 
ைண்டுிடிப்புைள் பக அகத்ணம் இதற்கைதில் “உள்நகட” 

டமன் ணிடன் டண அயகப தன்டுத்டய 
ைண்டுிடித்ணள்நமன். படயல், இதற்கையதமடு இகந்ண, 

இகதந்ண பமழ்ந்ட ணிடன் உல் ஆயமக்ையதத்ணனும், ண 

த்ணனும் இதல்மை ணிடனுக்கு எத்ணகனத்ண டண 

அபேட்கைமகைகந பனங்ையதண. 

 

உைம் ண ண்ஞத்டயமல் கக்ைப் ட்ண ன்றும் 

படயல் ீர்யகைள், ணங்ைள், உபேபமக்ைப்ட்ண ன்றும், 

ணிடன் இதற்கைதியபேந்ண உபேபமபன் ன்றும் 

இதற்கைதின் கப்ில் யைமடிக்ைஞக்ைம பீமசயைள் 



கக்ைப் ட்டிபேப்ினும் எவ்கபமன்றும் யபறுயபறு 

ணமடயரிதமை இபேப்கடப் யமன்று, ணிடனுக்கு கப்மல் 

உள்ளுறுப்புைள் தமவும் எய டன்கண உகதண ன்றும், 

இதற்கைதின் சூட்சுணத்கட உஞமம் ன்யட கூற்று. 

 

இதற்கைக்கும் ணிடனுக்கும் கடமர்பு இபேந்ண கைமண்ய 

இபேப்டமல் டமன், உல் ம், ணம் குன்றும்யமண 

ணகபமசல்டம், ணகதபேபி  இதற்கைகத மடி 

ணிடன் கசல்ையமன். ங்ையபேந்ண பந்டமயம அந்ட இம் 

மடுபணம் அடயல் டயபேப்டயபம் ஆந்டபம் அகபணம் 

இதல்புடமய! 

 

இதற்கைகத ீ மணைமத்டமல் இதற்கை உன்க 

மணைமக்கும், இதற்கைகத ீ அனயத்டமல், ணங்ைகந 

அனயத்டல், ணமசுடுத்ணடல், உஞவுக்ைனயவுைள், ீர்யககத 

அசுத்டப்டுத்ணடல், ணத ைமற்யக ணமசுப்டுத்ணடல்  

அயை ைமரிதங்ைகந இதற்கைக்கு ணீய டணண கசமந்ட 

ைமஞங்ைளுக்ைமை, சுத மம் ைபேடய ணிடன் கசதல்ைகந 

கசய்பம்யமண டமன் இதற்கைபம் சரற்ம் கைமள்ையண. 

கபள்நம், யடுக்ைம், ரிணக, அடீட ணகன, ைடுகணதம 

கபதில்  ணக்ைகநப் மடயக்கும் அத்டக கசதல்ைநிலும் 

இதற்க்கை டன் சரற்த்டயமல் கபநிப்டுத்ணையண. 

 

இதற்கை பமழ்கப ணந்ட ணிடன் கசதற்கை 

பமழ்பகதில் பசடயபமய்ப்புைகந கபேக்ையக்கைமண்டு, 



கசதற்கைதம பமழ்க்கையத சரிதமண ன் 

ண்ஞங்ைளுன், கைநபம் னும் ணமதப் யமர்கபதில் 

ஆயமக்ையதத்கடத் கடமகத்ணக் கைமண்டிபேக்ையன்மன் 

ணிடன். 

 

ணிடன் கடமகத்ட இதற்கைதின் ணத கமக்ையம் ணத 

ைமற்று. படீ்டு சன்ல்ைகந ல்மம் சமத்டயபிட்டு கசதற்கை 

பகதில் கைமசுபர்த்டய ணபேந்ண  சுற்றுச்சூழ்யகைகந 

ணமற்யக்கைமண்டு, ணமற்றுக் ைபேத்ணக்கூ சயந்டயக்ை யணயன்ய, 
ிர் சயந்டயத்ண கசமல்பகடபம் ற்றுக்கைமள்ளும் ணயக 

இல்மட சூழ்யகதில் பமழ்ந்ண பபேையன்மன் ணிடன். 

 

ணிடன் கடமகத்ட யமக்ையன்ைளுள் இன்கமன்று ணத 

ீர், ணயமல் பமட்ர் டபி யபறு ந்ட ீர் அபேந்டயமலும் 

உலுக்கு யசமட பண்ஞம் உக னக்ைய கபத்ணள்யநமம் 

மம். 

 

ணிடன் கடமகத்டபற்றுள் இன்கமன்று இதற்கை உஞவு, 

பதிற்றுக்கு இடம் டபேம் உஞகபக் ைமட்டிலும் மக்ையற்கு 

இடம் டபேம் உஞவுக்கு அடிகணதமை உள்நமன் இன்கத 

ணிடன். 

 

இவ்பமறு  பிடங்ைநில் இதற்கைகதத் கடமகத்ட 

ணிடன் இதற்கைகத பிட்டு கபகு ணம் பந்ணள்ந பிம் 

கூ ம்ணயல்  யபேக்குத் கடரிபடயல்க. 



கடரிந்டபர்ைளுக்கும் சரிதம யபமஞம் கடரிபடயல்க. 

உண்கணதமை ந்ண உண்கணதமை இபேந்டமல் இதற்கை 

உன்னுள் யகத்ண யற்கும். 

 

இந்ட உையல் கக்ைப்ட் உதிர்ைள் அகத்ணம் பமன பனய 
இபேக்ையண. ல்ம உதிர்ைளுக்கும் ணையழ்ச்சயகத 

அநிக்ைக்கூடிதண இந்ட பூணய. ஆடமல் டமன் பூணயத் டமய் 

ன்ையயமம். டமதமை இபேப்டமல் டமன் உதிர்ைள் 

அகத்டயற்கும் மகுமடின்ய உஞபநிக்ையன்மள்.  இந்ட பூணய 
உதிர்ைளுக்கு உகபிணமைவும், மணைமப்பு அஞமைவும் 

இதற்கை அகணந்ணள்நண. இதற்கைகத புரிந்ண கைமண்டு 

உதிரிங்ைள் இதல்மை பமழ்ையன். அகப இதற்கைகத 

அனயக்ை பற்டுபடயல்க. ஆமல், அந்ட அயவும் உஞர்வும் 

ணிடிம் ணயைகுகபமையப இபேக்ையன்ண. ஆயவு 

கைமண் ணிடன் பமரி பனங்கும் இதற்கைகத பண்டு 

யமைச் கசய்ையன்ண. இகட எபே அனயபின் கடமக்ைம் ன்று 

கசமல்மம். இதற்கைதின் எழுங்கு யதடயைளுக்கு ணீயத 

ண்ஞங்ைள் யச்சதணமை ம்கணத் டண்டித்ண பிடும். இப்டி 

ஆகசைகந பகப்டுத்டய பிட்மல் மம் பன் 

பமனமம். 

 

 இந்ட இதற்கை  டத்ணபத்கட படயல் புரிந்ண கைமள்நப் 

யபண்டும். அந்ட ண்ஞத்கட டயபேம்த் டயபேம் யகத்ணப் 

மர்த்ண அண ம்ிக்கைதமை ணத்டயல் உறுடயப் யபண்டும். 



இல்கயதல் இதற்கைதின் ணீண ம்ிக்கை யமய் பிடும் 

ணமத்டயகைகந பிழுங்குபடயமயம, ஊசயைள் யமட்டுக் 

கைமள்படயமயம டற்ைம சமந்டய ையகப்டமல் அத்டகைத 

ணபேத்ணபர்ைகந மடியத உைம் சுற்யக் கைமண்டிபேக்ையண 

டற்ைமயை சமந்டயக்குப் ின்மல் பபேம் பிகநவுைள் டங்ைள் 

ணபேத்ணபத்டயமல் பந்டகப ன்கட பிட்டுபிட்டு யடம 
எபே பூச்சயதிமல் ற்ட் புண பிகநவு ன்று பமழ்மள் 

பழுபணம் ணபேத்ணபக மடி அகபபம் உகைத் 

டயபேத்ணபண ைடியணதமதினும் கணய்தயகபப் ப்புபடயல் 

டநர்ந்ண பிமண பத யபண்டும். சத்டயதம் கபல்லும் ன் 

ம்ிக்கை இபேந்டமல் இதற்கை பனயைள் கூடித பிகபில் 

ஆயமக்ையத பமய்ப்ிகப் டறும். 

 

அந்ட இதற்கைதின் குடயைள் டமன் இந்ட அண் சமசங்ைள், 

ஞ்ச பூடங்ைள், அடயல் என்ம இந்ட பூணய, டமபங்ைள், 

அகத்ண யைமடி பீமசயைள், இறுடயதமை யடமன்யத 

ணிடர்ைள். 

  

இந்ட இதற்கைதில் ல்மம் என்க என்று சமர்ந்ட டமன் 

இபேக்ையன், அடன் பிகநபமை ல்மம் ப்யமணம் எபே 

இதல்ம அகணயமடு இதங்ைய பபேையன், இந்ட இதல்ம 

அகணப்ில் ணமற்ம் பபேம்யமண டமன் ணன்ங்ைள் 

ற்டுையன். இதற்கைதின் இதல்ம அகணப்ில் ற்டும் 

ணமற்ம் டமன் ல்ம ணன்ங்ைளுக்கும் ைமஞம். 

 



இதற்கைதின் எபே சயறு குடய டமன், டமன் ன் உண்கணகத 

உஞமடடன் ைமஞத்டமல் டமன் இதற்கைக்கு டன்மல் 

இதன் அநபிம டீங்குைகந இகனத்ணம், டமனும் 

ணன்ப்ட்டு, இதற்கைதில் உள்ந ல்மபற்கபம் 

ணன்த்டயல் ஆழ்த்ணம் கைமடித கசதல்ைகந ணிடன் கசய்ண 

பபேையமன். 

 

இடன் பிகநபமை டமன், பூணயகத ைமப்மற்  

யமமட்ங்ைளும், படிக்கைைளும் யடகபடுையன் எபே 

அப யகதில் மம் பமழ்ந்ண பபேையயமம். 

 

இதற்கைதின் ஆற்க சுபேங்ைக்கூயமல் ஞ்சபூடங்ைளுள் 

அக்ைய பிமம். ஞ்சபூடங்ைநின் ஆற்கச் சமர்ந்டயட 

ணிட இபம் உள்நண.   இதற்கைதின் கப்புைள் டமன் 

த்டக த்டக.  மம் ைண்ண யைட்ண ல்மம் எபே சயறு 

ணநி கூ இல்க அண்த்டயல். பூக்ைள், னங்ைள், ணங்ைள் 

 டுத்ணக் கைமண்மல் த்டக பகை இங்ைள், 

யங்ைள், சுகபைள் அடயல் ணிடர்ைளுல்டமன் த்டக பகை. 

 

எயபமபேபரிபம் எவ்கபமபே ஆற்ல், எபேபகப் யமல் 

ணற்கமபேபர் இல்க. இந்ட ஆற்ல் உகதபர் கூ டன் 

ஆற்க ன்கபன்று கடரிதமண, கசதற்கைதம 

சூழ்யககத உபேபமக்ையக் கைமண்டு டன்கப் கத்ட 

இதற்கை, இதற்கைதிக ணடிதில் பநர்ந்ட பிடத்கட 



படிபில் இதற்கையதமடு என்யப்யமகும் ைசயதம் கடரிதமண, 

“மன்” ன் அைந்கடதில் ணமட்டிக் கைமண்மன் ணிடன். 

 

இதற்கையதமடு இகதந்ண பமழ்ந்ட, னங்ைம ணக்ைள் 

ஆயமக்ையதம் மடயக்ைப்மட பகைதில் டண பமழ்க்கை 

பகைகந அகணத்ணக் கைமண்மர்ைள். அகடபம் ணீய 
உல்யக மடயக்ைப்ட்யமண இதற்கைதில் ையகத்ட 

கமபேள்ைகநக் கைமண்ய அபற்கச் சரி கசய்ண 

கைமண்மர்ைள். அபர்ைநண பமழ்க்கை பககத ணமற்ய 
டக்குத்டமய சயையச்கச கசய்ண கைமண்ர். பமழ்க்கைகத 

எழுங்குப்டுத்டய கயப்டுத்டயர். இந்ட டத்ணபத்டயல் 

இதற்கை ஆயமக்ையதம் கசதல் பகப்டுையன்ண.  

 

ணிடன் கக்ைப்ட் புடயடயல் இதற்கையதமடு கை 

யைமத்ணக்கைமண்டுடமன் பமழ்க்கை த்டயக் கைமண்டிபேந்டமன். 

அப்யமண அபண பமழ்க்கை இன்ம் யகந்டடமை இபேந்டண. 

ஆடயணிடின் ஆயமக்ையதத்டயலும் ந்டக் குகபம் இல்க. 

அடயல் குகமடு ற்ட்மலும் இதற்கைதில் இபேந்யட 

அபண ிச்கைளுக்ைம டீர்வு ையகத்டண. 

 

மைரிைபம் பிஞ்ஜமபம் பந பந ணிடன் 

இதற்கைதில் இபேந்ண பிை ஆம்ித்டமன். 

ிச்கைளுக்ைம டீர்வுைகந ணிடன், டண டமணம 

இதற்கைதில் யடமணல், கசதற்கைதமை உபேபமக்ை 

ஆம்ித்டமன். அடயல் அபனுக்கு கபற்யபம் ையகத்டண. அந்ட 



கபற்யதின் ைமஞணமை இதற்கையத கபல்படிபம்‟ ன்ைய 

ஆகசபம், ம்ிக்கைபம் அபித்டயல் உபேபமைய. அடன் 

பிகநபமைக் ைண்டுிடிப்புைள் கபேைய. இதந்டயங்ைள் 

அடயைரித்ட. ணிடன், இதற்கைதில் இபேந்ண பற்யலுணமை 

அந்யதப்ட்டுப் யமமன். 

 

மைரிைம் ன்ையன் கதரில், இதற்கைதியபேந்ண பற்யலும் 

பிைய கசதற்கைதமடமை ணிடன் ணமயபிட்ண, 

ம்பகத டபம ைபேத்ணக்ைநிமலும், அணுகு 

பகைநிமலும், ணண ஆயமக்ையதத்டயற்கு ணட்டுணல்மண 

இந்ட பூணயதில் பமழும் ணற் உதிரிங்ைளுக்கும், ன் இந்ட 

பூணயக்குயண அனயகப உண்மக்ையக் கைமண்டிபேக்ையயமம்.  

 

இன்கத ைமக்ைட்த்டயல் ணிடர்ைள் டங்ைளுகத உக 

யணுபடயல் பகதற்று ைமஞப்டுையன்ர். சமப்மடு 

பிதணமை இபேந்டமலும் சரி, உற்திற்சய பிதணமை 

இபேந்டமலும் சரி, ஏய்கபடுப்டயல் இபேந்டமலும் சரி, உலுக்கு 

யடகபதமகட கசலுத்ணபடயல் மம் அட்சயதணமை 

இபேக்ையன்யமம். 

                            

உலுகத சணயக்குகவு ன்ண இதற்கைதமண. 

அடக ம் பதற்சயதமல் ணமற் இதமண. ணமமை அண 

உயன் டைபகணப்பு டமன். உல் ணமறுடல்ைள் 

இதற்கைதமகப ன்று புரிபம் யமண ணம் 

இதல்மயக டபறுபடயல்க. அகடப்ற்யத தம் 



ற்டுபடயல்க. “ன்னுகத உல் ன்க சரி கசய்ண 

கைமண்டிபேக்ையண” ன்கட ம்ணமல் உஞ படிபம். 

இப்யமண இதல்ம ஆற்ல் ணெறு சடபம் உக யமக்ைய 
டயபேப்ிபிப்டுையண. உல் ணயை யபைணமை டன்கத் 

டைபகணத்ணக் கைமண்டு, புணப்ித்ணக் கைமள்ையண. யணமரீஸ் 

குட்யணகப் யமவும், மக்ர். ணர்ிகதப் யமவும் 

ல்யமமலும் ஆயமக்ையதத்கட புரிடமல் யமய்ைகந 

கபல் படிபம். 

 

அதர்மந்டயல் ிந்ண, அகணரிக்ைமபில் பமழ்ந்ண 

கைமண்டிபேந்டபர் மக்ர்.யமசப் ணர்ி. உநபிதயல் மக்ர் 
ட்ம் கற்யபேந்ட ணர்ி டன் இநம் பதடயல் கடற்ைமசயத 

மடுைநின் ணடங்ைகநப் ற்யத ஆமய்ச்சயதில் 

ஈடுட்டிபேந்டமர். உநபிதல் சமர்ந்ட புடயத ைபேத்ணக்ைகந 

ஆய்பில் யடடிக் கைமண்டிபேந்ட ைமத்டயல் அபர் யடமல் 

புற்றுயமதமல் மடயக்ைப்ட்மர். டீபிணம ஆய்பின் 

பிகநபமல் எபே ைட்த்டயல் மக்ர்.ணர்ி கைபிப்ட் 

புற்றுயமதமநிைநில் எபேபமை ணமயமர். அபபேக்கு 

டன்னுகத உல் ற்யத ைபம் பந்ட யமண யடமல் 

புற்றுயமய் பற்யத யகதில் ணபேத்ணபணகதியபேந்ண 

கபநியதற்ப்ட்மர். 
 

புற்றுயமய் டிப்டிதமை யணமசணம யகதில் மடயரிதமர் 
எபேபகச் சந்டயத்டமர் ணர்ி. அபர் கூயமர் “எபே 



கைக்ைடிைமத்கட எபேபர் உபேபமக்குையமர் ன்மல் அண 

உபேபமக்ைப்டுபடற்கு பன்பு அகடப்ற்யத கடநிபம 

ண்ஞம் அபபேக்கு இபேந்டயபேக்கும். அயட ைடிைமம் ின்மல் 

ழுடகந்டமலும் அந்ட கடநிபம ண்ஞத்டமல் அகட 

அபமல் சரிதமக்ையபி படிபம். கன்மல் அண 

அபமல்டமய உபேபமக்ைப்ட்ண?” இந்ட உபகண ணர்ிக்கு 

ணகடப் ற்யத கடநிகபக் கைமடுத்டண. ணண உயன் 

இதக்ைத்டயல் கபேம் ங்ைமற்றுையண ன்கடப் புரிந்ண 

கைமண்மர். ணடயன் கடநிவு உயன் கடநிபமை ணமறும் 

ன்கடபம் மக்ர்.ணர்ி உஞர்ந்டமர். பன்ய ணமடங்ைநில் 

வ்பிடணம ணபேத்ணபத்டயன் உடபிபம் இன்ய யடமல் 

புற்றுயமதியபேந்ண பழுகணதமை குஞணகந்டமர் ணர்ி. 
“புற்றுயமய் ப்டி குஞணமண ன்ண ன் ணபேத்ணபபேக்கு 

யபண்டுணமமல் அற்புடணமை இபேக்ைமம். ஆமல் ன் 

ணடயன் இதல்க கமறுத்டபக, உகப் கமறுத்டபக 
குஞணமடல் ன்ண அடன் இதல்புடமன்” ன்ையமர் 
மக்ர்.ணர்ி. அபபேகத பப்டயற்கும் யணற்ட் உநபிதல் 

ணெல்ைள் இன்கத பீ உநபிதயன் யமக்கையத டயகச 

ணமற்யதிபேக்ையன். 

 

மைரீைபம், பிஞ்ஜமபம் பந பந ணிடன் 

இதற்கைதியபேந்ண பிை ஆம்ித்டமன். 

ிச்சகைளுக்ைம டீர்வுைகந ணிடன் டண டணம 

இதற்கை கடமர்மல் கசதற்கைதமை உபேபமக்ை 



ஆம்ித்டமன். அடயல், அபனுக்கு கபற்யபம் ையகத்டண. 

அந்ட கபற்யதின் ைமஞணமை இதற்கையத கபல் படிபம் 

ன்ைய ஆகசபம் ம்ிக்கைபம் அபித்டயல் உபேபமைய. 

அடன் பிகநபமை ைண்டுிடிப்புைள் கபேைய. இதந்டயங்ைள் 

அடயைரித்ட. ணிடன் இதற்கைதில் இபேந்ண பற்யலுணமை 

அந்யதப்ட்டுப் யமமன். இதந்டயங்ைள் கபேக்ைத்டமல் 

ைமற்று, ீர், அண்கபநி, ணண் யமன் இதற்கைதின் 

கசல்பங்ைள் அகத்ணம் ணமசகந்ட. அடன் பிகநபமை 

ணிடன், பிங்கு, கப, டமபங்ைள் ணற் உள்ந 

உதிரிங்ைள் அகத்ணம் டத்டம் இதல்புக்கு ணமம 

யடமற்ங் கைமண்டு யமய்ைகநப் கற்றுக் கைமண். 

இதற்கைதில் அபசகணன்யட இல்க. அடன் அகத்ண 

ணமற்ங்ைளும் ைஞக்ைய படிதமட மநணம கூறுைளுன் 

சம்ந்டப்ட்டிபேக்ையன். அடன் எவ்கபமபே அகசவும் 

ல்கைநற் எபே பகதின் எபே ைண்ஞின் அகசவு 

யமன்யட. இதற்கைகத மணயந்டண எபே சய புள்நிைகந, 

ம் அயவுக்கு அப்மற்ட் ைஞக்ைற் புள்நிைநின் 

படிபின்கணயத இதற்கை. ஆையப அடன் அத்டக 

சங்ைளும் கமபேள் உள்நகபயத. யமபம் கூ இதற்கை 

யகயத. ஆடமல் இதற்கைதின் பிகபம ணமற்ம் 

ன்ண இதற்கைகத ணீறுபண. அண ங்யைம இதற்கைதின் 

சணயககத இல்மணமக்கும், இதற்கை ங்யைம டயபேப்ி 
டமக்கும். 

 



ணிடர்ைளுக்கு ணட்டுயண இகபன் கைமடுத்ணள்ந இந்ட 

ஆமபண அயபமல் மம் பமழ்க்கைகத கயப்டுத்ட 

யபண்டும். மர்ப்ண ல்மம் டயன்றுக்கைமண்யதிபேப்ண, 

அநபற்று ணைர்பண, மர்ப்கடல்மம் ம்பன் கடமர்பு 
டுத்டய ண்ணுபண யமன்பற்க குகத்ணக் கைமண்டு 

ல் சூனயல் இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதயல் 

சரரித ண்ஞங்ைநிலும் சமத்பைீ உஞவுைகந உண்டும் 

யமய்ைகந ீக்ைய ஆயமக்ையதத்ணன் பூஞ சுைம் கறுபரீ். 
ஆழ்ந்ட டன்மய்ச்சயதமலும், கூர்ந்ண ைபிப்டமலும் டமன் 

இதற்கைகத அயந்ண கைமள்ந படிபம். உயல் அயபின் 

ணகஞக் கைமண்டு உல் யமய்ைகநக் ைகதமம். இடன் 

பம் ீடித்ட இதற்கை ஆயமக்ையதம் கை பபேம்.  

 

உல் டன்கத் டமய சரிப்டுத்டயக் கைமள்ந இதற்கை 

ப்யமணம் உடபிக் கைமண்டிபேக்ையண. மம்டமன் 

அபசப்ட்டு, இதற்கைகத ணீய, கசதற்கைப் கமபேள்ைகநத் 

டயஞித்ண, உயன் இதற்கைத் டன்கணகத ணமற்ய 
பிடுையயமம். இதற்கைதின் பழு ைசயதங்ைகநப் புரிந்ண 

கைமள்ந படிதமட மம், இதற்கைகத ணடயத்ண, 

இதற்கையதமடு என்ய பமழும்யமண, இதல்மை ணண 

ஆயமக்ையதம் ைமக்ைப்டுையண. ணீறும்யமண ணட்டுயண 

இன்ல்ைள் யமதமை ம்கணத் டமக்குையண. உஞவுடமய, 

இடயல் ன் ைட்டுப்மடு ன்று அட்சயதணமை இபேப்கட 

பிட்டுபிட்டு, உஞயப ம் ஆயமக்ையதத்கடக் ைமக்ையண ன் 



ைபத்ணன் இி உஞகபப் மர்ப்யமம். உஞவுக் 

ைட்டுப்மட்க சுகணதமை ண்ஞமணல், சுைணமை ண்ஞிமல், 

ஆயமக்ையதம் ன்னும் அற்புடக் ைபசம் ம்கண ந்மளும் 

மணைமக்கும். 

 

மட்டின் ம் ன்ண மட்டு ணக்ைநின் ஆயமக்ையதம்டமன் 

ன்ணம் இடமல் உஞப்டுையண. ிஞிதின்ய ணக்ைகநக் 

ைமப்ண டமன் "ஆயமக்ையதம்”. 

 

உங்ைள் பழு பமழ்க்கைதின் அடிப்க பம் 

உங்ைளுக்குள்டமன் இபேக்ையண. டயசரி யதமைப் திற்சயைள் 

கசய்படன் பம், அந்ட உதிர் பத்ணன் ஆ கடமர்பு 
உங்ைள் பினயப்புஞர்வுக்கு பபேையண. இண உங்ைள் 

ஆயமக்ையதம் யணம் பனய பகுக்ையண. சுைக் ையரிதம, ஏம்ைம 
டயதமம், சூரித ணஸ்ைமம் யமன் நித யதமைப் 

திற்சயைகந உங்ைள் டயசரி  பமழ்பில் ைகப்ிடிக்ைமம். 

 

ப்யமணயண ணண ணம் எபே பிட கபறுகணபன் 

இபேப்டற்கும், பூஞ ணையழ்ச்சய ையகக்ைமணல் அல்ல் 

டுபடற்கும், ன் ையகத்டமலும், ப்டி பமழ்ந்டமலும் ண 

யகவு இல்மணல் இபேப்டற்கும் ைமஞம் இதற்கைகத 

பிட்டு பிைய கசதற்கைதமை பமழ்பயட ஆகும். 

 

அடனுகத பிகநவு சயறு பதடயயயத உல் 

ஆயமக்ையதணற்று, யசமர்பகந்ண, சுறு சுறுப்ில்மணல் 



ைமஞப்டுையன்யமம். இடமல், ந்ட எபே பிதத்டயலும் மம் 

பழு ணணன் கசதல் படிதமணல் யமையன்ண. அண, 

கடமனயமை இபேந்டமலும், டிப்மை இபேந்டமலும், 

பிகநதமட்மை இபேந்டமலும், எபே பழுகணதம 

ஈடுமட்டுன் கசய்படயல்க. 

 

உஞயப ணபேந்ண ணபேந்யட உஞவு ன்று பமழ்ந்ட ைமங்ைள் 

இபேந்ட. பீ பமழ்பிதல் பகைநமல் இதல்புஞர்பின் 

டயவுைகந சயயண, சயயடமை அனயத்ண பிட்யமம். 

ணபேத்ணபத்டயற்கு ஈமைப் கமபேள் கறுபண மபம் ன் 

ைமம் யமய் பிட்ண. இன்று அடயைம் கமபேநடீ்டும் 

ணகைநில் ணபேத்ணபபம் என்மைய பிட்ண. இடற்கு உஞவு 

கபேம்ங்கு பையக்ையன்ண. டமப உஞவு பகை சமத்பைீ 

குஞம் யகந்ணள்நண. இண உலும், ணபம்  

சணயகப்டுத்ணம் பகைதில் அகணந்ணள்நண. 

 

இதற்கைதின் யடி அங்ைணம ம் உகப் யஞி ைமப்ண 

டமன் ம் எவ்கபமபேபபேகத ைகணதமகும். ம் உல் 

ணற்றும் ணத்கட இதல்மர்ந்ட ஆனணம புரிடல் ணண 

அைப்மர்கபதில் ணயைப்கரித அநபில் ணமறுடல் ற்டுத்டய 
ம்கண இதற்கைபனய ஆயமக்ையதத்டயற்கு அகனத்ண 

பமழ்க்கைகத பழுகண கச் கசய்ையன்ண.  

 

உத்யபைம் எபே படிபற் ஆடமணமை உள்நண. இண ணண 

இதல்புஞர்வுக்கு மணைமப்மை உள்நண. மம் ணந்ட இந்ட 



ஆயமக்ையதம் டயபேம்வும் அகபடற்கு aaa திற்சயைள் ணக்கு 

உறுணகஞதமை இபேக்ையன். இடன் யமக்ைம் கயபன் 

பமழும் யமண ணண  ஆயமக்ையதம் ணீண்டும் இதற்கை பனயயத 

இதல்மர்ந்ட யகக்கு பந்ண இதற்கையதமடு இகதந்ட 

யகபம பமழ்க்கைகத பமனச் கசய்ையன்ண. 

 

உஞபின் பணமை உலுக்கு இசதம ற்த்டமழ்வுைள் 

ற்ட்டுக் கைமண்ய இபேக்ையன். இந்ட இசமத ற்த் 

டமழ்வுைளுக்கு ற் உயல் சுனன்யமடும் டயப, கபப், 

ைமற்று, ணயன்சம சுனல்ைநின் யபைத்டயலும் ற்த்டமழ்வு 

ற்டுையண. உஞவு பனக்ைணம அநவுக்கு யணல் 

அடயைரித்டமலும், உல் ைனயவுப்கமபேட்ைள் ைமமக்ைமத்டயல் 

உக பிட்டு கபநியதற்மணல் டகப்ட்மலும், அடன் 

பிகநபமை இத்ட ஏட்த்டயல் ற்டும் டக, குனப்ம் 

இபற்மல் உல் கைட்டு சரர்குகந்ண, பயபம், யமய்ைளும் 

உண்மையன். 

 

பீ உையல் யமதமநி குஞப்டுத்ட யபண்டித யமகத, 

அயகுயைள் பரிகசதில் எபே அனுணமத்டயன் அடிப்கதில் 

சயையச்கச அநிக்ைப்டுையண.  இதற்கைக்கு பண்மம 

பனயதில் மம் ஆயமக்ையதம் அகபடமைச் கசமல்ையன்யமம். 

 

உல் உள்ளுறுப்புக்ைநின் டைபகணப்பு ணயை யபைணமை க்கும். 

உல் ஆயமக்ையதத்டயற்குத் டயபேம்பும். ஆமல் அப்டி 

வ்பமறு உக யமக்ையத் டயபேப்ி பிடுபண? ணயைச் 



சும்டமன். உலுகத சணயக்குகவு ன்ண 

இதற்கைதமண. அடக ம் பதற்சயதமல் ணமற் இதமண. 

ணமமை அண உயன் டைபகணப்புடமன். ைனயவுைநின் 

கபநியதற்ம் டமன் ன்கட மம் அயவுப்பூர்பணமை புரிந்ண 

கைமண்மல் உல் சணயகக்ைமை புரிடயமடு 

ைமத்டயபேப்யமம். இப்யமண ணயகதின் டன்கண ன்பமை 

இபேக்கும்? உல் ணமறுடல்ைள் இதற்கைதமகப ன்று 

புரிபம் யமண ணம் சணயக டபறுபடயல்க. அகடப்ற்யத 

தம் ற்டுபடயல்க. ”ன்னுகத உல் ன்க சரி 

கசய்ண கைமண்டிபேக்ையண” ன்கட ம்ணமல் உஞ படிபம். 

இப்யமண மணரிப்பு சக்டய ணெறு சடபம் உக யமக்ைய 
டயபேப்ிபிப்டுையண. உல் ணயை யபைணமை டன்கத் 

டைபகணத்ணக் கைமண்டு, புணப்ித்ணக் கைமள்ையண. யணமரீஸ் 

குட்யணகப்யமவும், மக்ர்.ணர்ிகதப் யமவும் 

ல்யமமலும் புரிடமல் யமய்ைகந கபல் படிபம். உல் 

ஆயமக்ையதத்டயல் ம்பகத ங்கு ன்ண அடகப் புரிந்ண 

கைமள்பணடமன். அடனுகத இதக்ைங்ைநில் குறுக்ையடுபண 

அல். இதற்கைதம னக்ைபனக்ைங்ைள், உகப் ற்யத 

புரிடல் ஆையதகப ணிடகு ஆயமக்ையதத்டயன் ணயை 

பக்ையதணம அம்சங்ைள். இபற்கத் டப பிடுைய 

ணபேத்ணபங்ைநமல் உல்த்கட ணீட்ை படிதமண. 

 

ணி ரம் உள்ப ணின் இற்ரகிரண ரசிக்கத் 

காடங்குான். இற்ரக அபித் ாசிிரண சுாசிக்கத் 



காடங்குான், இற்ரகின் தரிதாரகள் ணினுக்கு 

புரித் காடங்கும் ல்ரனில்னா இற்ரகசக்ிிரண 

உ காடங்குான்.  

 

ணிடன் இதற்கைகத எட்டி பமழ்ந்ண பந்டமல் யமய் 

கமடிைள், ிச்சயகைள் இல்மட ஆயமக்ையத ஆந்ட 

பமழ்க்கைகத யச்சதணமை பமன படிபம். ஆமல் மம் 

இதற்கைக்கு பண்ட்டு த்டகயதம ைமரிதங்ைகநச் 

கசய்ையயமம். அன்ம பமழ்பில் இசகதற், அனைற், 

கசதற்கைதம ணன்ம் பிகநபிக்ையன் கசதல்ைகந 

ணட்டுயண கசய்ண பமழ்க்கைகத பமழ்ந்ணக் 

கைமண்டிபேக்ையயமம். பமழ்பின் அர்த்டம் புரிதமணலும், 

பமழ்பின் யமக்ைம் கடரிதமணலும், கசதற்கைதம 

கமபேள்ைநின் ணகஞயதமடு பமழ்பகடயத இன்ம், ணையழ்ச்சய 
ன் டபம புரிடலுன் பமழ்க்கைகத பமழ்ந்ண 

கைமண்டிபேக்ையயமம். 

 

"யமய் மடி யமய்படல்மடி அணடஞிக்கும் 

பமய்மடி பமய்ப்ச் கசதல்" 

 

அடற்கு படயல் யடகப  ம்பகத  ண ணமற்ம் டமன். 

மம் ணம் ணமயமய இபற்யற்கைல்மம் டீர்வு இதற்கை 

பமழ்க்கை பகதியயத இபேக்ையண, இதற்கைதம 

ஆயமக்ையதத்கட கைமடுக்கும் இதற்கை பமழ்க்கை பககத 



பிட்டு, ல்ம ிச்கக்கும் ணபேந்ணைகநபம் 

ஆயமக்ையதத்கடபம் யடடி அகையயமம். 

 

ம்பகத எவ்கபமபே ண்ஞங்ைளும், கசதல்ைளும், 

யமக்ைங்ைளும், னக்ை பனக்ைங்ைளும் இதற்கைக்கு 

டயமடமை ணமமடமை அகணந்ணள்நண. அணடமன் ல்ம 
ிச்சயகைளுக்கும் ஆஞியபர். இதற்கைபனும், ணற் 

உதிரிங்ைளுன் ணக்கு இபேக்கும் கடமர்பு, ரிஞமண 

பநர்ச்சயதில் ணபு பனயதமை பந்ட எபே இகஞப்பு. இடக 

ணந்ண / அயதமண இதற்கைகத பிட்டு பிைய ை ணத 

சூனயல் கசதற்கைதம கமபேட்ைளுன் ம் பமழ்கப 

அகணத்ண கைமண்யட, இதற்கைதில் இபேந்ண அந்யதப்ட்டு 

யமடற்கு ைமஞம். 

 

உயனுள்யந ற்டும் ணமற்ங்ைநமல் ற்டும் யமய்ைகந 

மம் ைஷ்ங்ைநமை உஞர்ையயமம். உயன் ைனயவு 

கபநியதற் இதற்கை பனயதில் இதக்ைத்கட பழுகணதமை 

கக அனுணடயப்யட ஆயமக்ையதத்டயற்ைம எய பனய. 
 

இதற்கை பனயையந ஆயமக்ையதம், இந்டபனயதில் ஞ பிதம், 

ைம பிதம், சக்டய பிதம், உறுப்புைள் பிதம் இல்க. 

நித பனய, உதரித பனய, டக்குத் டமய கசய்பம் பனய, 
ஞச் கசபில்மட பனய, ஆய்வுைள் இல்மட பனய, ணபேந்ண 

ணபேத்ணபம் இல்மட பனய, யந்ட ஆயமக்ையதம் டபேம் பனய. 
இவ்பனயதில் மம் இதன் அநவு டிப்டிதமை ணமய, 



ம்கணபம் ணண சந்டடயகதபம், ணண ணிட குத்கடபம் 

ைமக்கும் கமறுப்க ற்று கசதல்டுயபமணமை!      

                                                                                                               

க்குள் இருக்கும் ருத்துர, ருந்து 

காிற்சாரனர க்கு உர்த்ி ஆராக்ாண 

ாழ்ிற்கு ிகாட்டுார்.   

      

இற்ரக ிநிால் ந் ஆராக்கிபம் இல்ரன, 

இற்ரக ிில் ஆாபம் ரதாது ஆராக்கித்ர 

காண்தது சுனதம். இல்தார்ந் ஆராக்கிம் கரிா 

ரதாது அநிாரர காாகிநது. 

                                                                                                                  

 

 

 

 

3. இற்ரக சிகிச்ரச 

(Natural therapy) 

 
 

“இற்ரகர ரசிப்ரதாம், இற்ரகபம் ம்ர 

ரசிக்கும்.’’ 

 

இற்ரகில் இருந்து ினகிணால் ரும் ரார 

இற்ரகக்குத் ிரும்புல் ிாகர ரீ்க்க படிபம். 

 



உயன் அடிப்கத் யடகபைநம சய, ணக்ைம், டமைம், 

ஏய்வு யமன்பற்க ைபித்ண, அபற்க யகவு 

கசய்யபமணமமல் பழு ஆயமக்ையதத்கட மம் 

யகப்டுத்டயக் கைமள்ந படிபம். இவ்பமறு ம்பகத 

இதற்கை சக்டய ன்னும் ணபேத்ணபர் பழு த்யடமடு 

இதங்குபடற்கு ணகஞயற்ை படிபம். ம் அைணபேத்ணபர் பழு 

த்யடமடு இபேக்கும்யமண சமசரி ணிடர்ைகநப் யம மம் 

எவ்கபமன்கபம் மர்த்ண தப் யபண்டிதடயல்க. 

 

ணிடின் கசமந்ட ஆயமக்ையதத்கட ணீட்டு டுக்ை இதற்கை 

சயையச்கசதின் யமக்கு உடவுையன்ண. இடன் ணபேத்ணப 

பகைள் கபேம்மலும் ம் உல் சணயகக்கு 

உைந்டடமக்கும். இந்ட சயையச்கச பககதபம், இடன் 

தன்மடுைகநபம் பழுகணதமை அயபயட சயந்டண. 

ணிடின் இதல்கபம், இதற்கைதின் இதல்கபம், 

அபகச் சூழ்ந்ட பு உகைபம், இதற்கை ன் கசமல்மல் 

குயப்ிமம். இவ்பிண்டிற்கும் உள்ந உகபபம், 

இபற்கச் கசதல்டுத்ணம் ஆற்கபம், இதற்கைதின் 

இன்கமபே யகதமைக் ைமண்ணம் உண்டு. 

 

இதற்கை சயையச்கச ண்கத ைமத்டயல் இபேந்யட 

எவ்கபமபே ைமச்சமத்ணனும் என்ய பபேையன்ண. இண 

மம்ரிதணம சயையச்கச  குயப்ிப்டுையண.   இதற்கை 

சயையச்கச பக, ணிட உயல் இதல்ம டயக 



அடயைரிக்ை உடவும். இந்ட மம்ரித இதற்கை சயையச்கச 

அணுகுபகைள் சயந்ட ைகபதமகும். யமய் என்ய 

அடற்கு சயையச்கச பகபம் என்ய ன்ண இதற்கை 

ணபேத்ணபத்டயன் அடிப்கத் டத்ணபணமைம். 

 

இதற்கை ணிடனுக்கு பமழ்பநிக்ையண. பமழ்க்கைதிகக் 

ைற்றுக் கைமடுக்ையண. இதற்கைதில்ககதன்மல் ணண்ஞில் 

ஈணயல்க, பிகநச்சயல்க, ணைசூயல்க, ணிட 

பமழ்க்கை இல்க. ன் உதிரிங்ைநில்க. உதிரிங்ைள் 

என்ககதமன்று சமர்ந்ண பமழும் பமய்ப்க பனங்ைய பபேபண 

இதற்கை. இடக ணயைத் கடநிபமய் உஞர்ந்டடமல்டமன் 

னங்ைமத்ண ணக்ைள் டங்ைள் பமழ்கப இதற்கையதமடு 

இகஞத்யட பமழ்ந்டமர்ைள். அபர்ைநின் பமழ்வு 

இதற்கையதமடு இண்க் ைந்டயபேந்டண. இதற்கைகத 

அபர்ைள் யசயத்டமர்ைள், இதற்கைகத ைமத்டமர்ைள். 

அப்யமகடல்மம் ணமடம் பம்ணமரி ணகன கமனயந்டண.  

 

இதற்கை சயையச்கச யமதின் பத்கட, யமய் படல் மடி 

அகட டீர்க்ை பதல்ையண. உல் டமய ணய்கண அகபடன் 

பபம் டன்கத் டமய ைமத்ணக் கைமள்படன் பபம் 

உல்யக சரகத இதற்கை சயையச்கச ணகஞ கசய்ையண. 

 

 ணிடக் ைற்க, ண்ஞம், ல்மபற்கபம் டமண்டிதண 

இதற்கை. இதற்கைகத உஞர்த்ணம் கணமனய ணவும் இல்க. 

இதற்கைதின் உண்கண படிகப ட்டிதண ைவுகந ட்டுபண 



யமன்ண. ணிட பமர்த்கடைள் டற்கும் இதற்கைகத 

பழுடமை பர்ஞிக்கும் ஆற்ல் ையகதமண. 

 

உயல் இதங்கும் ஞ்சபூடங்ைள், ம் உயல் 72 சடபடீம் 

டண்ஞரீ், 12 சடபடீம் யம், 4 சடபடீம் கபேப்பு, 6 சடபடீம் 

ைமற்று. ணீடம் ஆைமதம். 40யபேந்ண 48 மட்ைளுக்குள் 

உலுக்குள் எபே சுனற்சய க்ையண. இகடத்டமன் எபே 

ணண்ம் ன்ையயமம். பன்று ணண்ம் கடமர்ந்ண 

பூடசுத்டயப் திற்சய ண்ஞிமல், உங்ைளுக்குள் இபேக்ையன் 

ஞ்சபூடங்ைகந ஏநபிற்கு மம் சுத்டப்டுத்ட படிபம். ந்ண 

இட்சம் பப் கமபேட்ைகந உங்ைநிம் கைமடுக்ைபில்க. 

ந்யட ந்ண அம்சங்ைகந ீங்ைள் உதிமை கைதமண்மல் 

உதிய இிப்மை ணமயபிடும். பூடசுத்டய உங்ைள் உயல் 

உள்ந யம், ீர், ைமற்று, கபேப்பு, ஆைமதம் ஆையத 

ஞ்சபூடங்ைள் ல் பகதில் இதங்குணமறு 

மர்த்ணக்கைமள்ந எபே நித பனய இபேக்ையண. அணடமன் 

பூடசுத்டய. உங்ைள் உலுக்கு கபநியத உள்ந ஞ்சபூடங்ைளும் 

உங்ைள் உயல் உள்ந ஞ்சபூடங்ைளும் கபவ்யபல். 

யப உங்ைள் உலுக்கு கபநியத உள்ந யம், ீர், ைமற்று, 

கபேப்பு, ஆைமதம் ஆையதபற்க எபே குயப்ிட் க்டய 
உஞர்வுனும், பஞங்குடலுனும் அணுகும்யமண உங்ைள் 

உள்யந உள்ந ஞ்சபூடங்ைளும் ல்பிடணமை 

கசதல்டுையண. உலுக்கு கபநியத உள்ந ீக எபே க்டய 
உஞர்வுன் அணுகும்யமண உலுக்கு உள்யந உள்ந ீபேம் 



ல்பிடணமை கசதல்த் கடமங்குையண. ீக மம் ைங்ைம 
ணமடம ன்று பனயடுபணம் யைமபியல் ீக டீர்த்டணமை க்டய 
உஞர்வுன் பமங்ையக் கைமள்பணம் இடமல்டமன். கபநியத 

ீங்ைள் சுபமசயக்கும் ைமற்கக்கூ ல்பிடணமை 

அணுகும்யமண உங்ைள் உள்யந உள்ந ைமற்யன் டன்கணபம் 

ணமறுையண. சூரிதகப் மர்த்ண டயசரி பனயடுபயடம, 
யைமபியல் ைற்பூயணம, பிநக்யைம ற்றுபண அல்ண 

சமம்ிமஞி புகை யமடுபண அல்ண எபே உஞகப ிசமடம் 

 கற்றுக்கைமள்பண இகப ல்மயண கபேப்கயதம, 
ைமற்கயதம, யத்கடயதம க்டயபூர்பணமை அணுகும் 

பகைள்டமன். கபநியத ீங்ைள் சுபமசயக்கும் ைமற்கக்கூ 

ல்பிடணமை அணுகும்யமண உங்ைள் உள்யந உள்ந ைமற்யன் 

டன்கணபம் ணமறுையண. இப்டி கபநியத உள்ந ஞ்சபூடங்ைள் 

எவ்கபமன்கபம் ீங்ைள் க்டய உஞர்யபமடு அணுகும்யமண 

உங்ைகநச் சுற்யலும் உள்ந அடயர்வுயகயத ணமறுபணன் 

உங்ைள் உல்ம் ணட்டுணல் உங்ைள் பமழ்க்கையத கூ 

உடிதமை ணமத் ணபங்குபகட ீங்ைள் ன்மையப உஞ 
படிபம். 

 

இதற்கை சயையச்கச ன்ண ந்ண கபேம்குடயைள் 

அடிப்கதமைக் கைமண் ணபேத்ணபம். பூணய - டமபபிதல் 

ணபேத்ணபம், டண்ஞரீ் - ிணம ணற்றும் குநிதல்ைள், ைமற்று – 

சுபமசப்திற்சய, யதமைம. டீ – சூரிதக்குநிதல், ண்கஞ ணசமஜ். 

ஆைமதம் - டயதமம் ணற்றும் உண்ஞமபிடம் இந்ட ந்ண 



இதற்கைக்கூறுைள் பூணய, ைமற்று, டீ, ஆைமதம் ணற்றும் ீர் 
உடபிபன் ஆயமக்ையதத்கட ணீண்டும் உயல் உள்ந 

உள்நமர்ந்ட இதல்கத் ணண்டுையண. இந்ட ந்ண பூடங்ைநமல் 

ஆ இந்ட உக, இந்ட ந்ண கூறுைகநச்சரிதம 

சணயகதில் கபத்டயடும் பகயத இதற்கை சயையச்கச 

ஆகும். இண எபே க்ை பிகநவுைநற் சயையச்கச ஆகும். 

 

நிகணதமணம், க்ைபிகநவுைள் இல்மணலும், ன் 

ணபேந்யட இல்மணலும் பழுகணதமணணம, கடய்பிைணம 

ணபேத்ணபம் இதற்கை ணபேத்ணபணமகும். இடயல் உஞயப 

ணபேந்ண, ணபேந்யட உஞபமகும். டகயத சமடகதமபணயம 

யமயத உகச் சுத்டய கசய்பம் பனயதமைக் கைமள்ையண. 

இச்சயப்புைநமல் எவ்கபமபேபபேம் டக்குத் டமய 

ணபேத்ணபர். இதற்கையத - ஞ்ச பூடங்ையந, பன்று 

யடமசங்ைையந, பன்று குஞங்ையந, அறுசுகபையந ணபேத்ணப 

பகைநமைய, இபற்கச் சணன்கசய்ண இஞக்ைம் ைமண்யட 

நித, எப்ற், சயந்ட, பழுகணதம ணபேத்ணப 

பகதமகும். 

 

ண் சிகிச்ரச: 

 

இடகபம் ைமக 10 ணஞிக்கு யணல் ணமக 3 ணஞிக்குள் 

கசய்பண ல்ண. பதிறு ைமயதமை இபேப்ண பக்ையதம். 

டண்ஞரீ் வ்பநவு படிபயணம அவ்பநவு டண்ஞரீ் குடிக்ை 

யபண்டும். 



 

கசம்ணண், ைநிணண், புற்றுணண் ணற்றும் பகை 

ணண்ைநிமல்  பகைதம யமய்ைள் ணமையன். 

உடமஞணமை சயறு குனந்கடைளுக்கு அக்ைய ன் யமய் 

யடமன்யமல் ணண்மண்ம் கசய்பர்ைகநச் யடடிச் கசன்று 

கசம்ணண்கஞ பூசய பந்டமல் குஞம் ையகக்ையன்ண. 

 

இன்று மைர்யைமபில், சங்ைன்யைமபில், 

கபத்டீஸ்பன்யைமபில் ணற்றும்  புண்ஞித ஸ்டங்ைநில் 

புற்று ணண்கஞ ணபேந்டமை தன்டுத்ணையன்மர்ைள். இதற்கை 

ணபேத்ணபத்டயல் ணண்கஞக் கைமண்டு ணண் குநிதல், ணண் 

ற்று யமடுடல், ணண் புகடதல், ணண்ட்டி யமடுபடமல் 

யடமல் யமய்ைள், மள்ட் யமய்ைள், பிக்ைடிைள், 

ணச்சயக்ைல், உயல் உண்மகும் அடயை உஷ்ஞம் யணலும் 

பகை ைமய்ச்சல்ைளும் பற்யலும் குஞணமையன். 

 

ணண்ஞின் டன்கணதில் ஏநவு பிண், ைமற்று, கபேப்பு 
ணற்றும் ீர் ஆையத மன்கும் இகஞந்ண இபேக்ையன். 

ணண்ணுக்கு உயஞ்சும் டன்கண இதல்மை இபேப்டமல் உயல் 

இபேக்கும் யடகபதில்மட ைனயவுைள் பிங்ைள் அகத்ணம் 

உயஞ்சப்டுையன். ணண அன்ம பமழ்க்கைதில் அம்ணய, 
ஆட்டுக்ைல், ணண்சட்டி ஆையதபற்க தன்டுத்டய 
உபேபமக்கும் உஞவு கமபேட்ைள் ணயைவும் பேசயதமைவும், 

உலுக்கு ணபேந்டமைவும் ணமறுையன். 

 



சயபேக்கு உம்பு ழுழுபணம் கசமய சயங்கு பபேையண. 

ைட்டிைள் ஏன்மை பந்ண கைமண்ய இபேக்ையன். ிமஞ 

சக்டய உம்ில் உள்ந ச்சுப் கமபேள்ைகநபம் யபண்மட 

அழுக்கைபம், யடமயன் பனயதமை கபநியதற் பதலுபடன் 

அயகுயயத இண. இடற்கு ணண் குநிதல் உடபிதமை இபேக்கும். 

 

உர்ந்ட பண்ல் ணண்கஞக் கைமண்டு பந்ண ன்மை 

சுத்டம் கசய்த யபண்டும். இடகச் சுத்டணம டண்ஞரீில் 

குனம்மைக் ைகத்ணக் கைமண்டு உம்பு ழுழுபணம் பூச 

யபண்டும். இண குகந்டண ைமல் கசன்டிணீட்ர் ைணமபண 

இபேப்ண ல்ண. அக கசன்டிணீட்ர் கூ இபேக்ைமம். 

இப்டி ணண்கஞ அப்ிக் கைமண்டு இநம் கபதியல் அக 
ணஞி படல் ஏன்க ணஞி யம் பக இபேக்ை யபண்டும். 

அடன் ிகு குநித்ண ணண்கஞக் ைழுபிபி யபண்டும். 

இப்டிச் கசய்பண உம்புக்கு இடணமை இபேக்கும். டீபி 
யமய்ைள், பன்று மன்கு டகப இப்டிக் குநிப்டமயயத 

குஞணமகும். டீமட யமதமை இபேந்டமல் கடமர்ந்ண  மட்ைள் 

கசய்த யபண்டும். ஏய மநில் ைமக, ணமக இபே 

டகபைளும் ணண் குநிதல் டுத்ணக் கைமள்பண உயல் 

உள்ந ச்சுப் கமபேள்ைகந பிகபில் கபநியதற்றும். 

யமதின் டன்கணகத அனுசரித்ண உஞபிலும் ைட்டுப்மடு 

கபத்ணக் கைமண்மல் ணண் குநிதல் சயந்ட தன் டபேம். 

 



இண யடமல் யமய், அசுத்ட இத்டம், ணற்றும் அக்ைய 
படயதபற்யற்கு ல்ண. இபர்ைள் பமத்டயல் இண்டு 

மட்ைள் இக்குநிதக யணற்கைமள்நமம். ணற்பர்ைள் ணமடம் 

எபே பக ணண் குநிதல் டுப்ண ம். 

 

ீர் சிகிச்ரச: 

 

“டமகத னயத்டமலும் டண்ஞகீ னயக்ைமயட” ன்ண 

னகணமனய ீரின் ணைத்ணபத்கட கடரிந்ண கைமள்யபமம். மம் 

கமணபமை குடிீக உயதமையக்கும் கமழுண சமடமஞ ன் 

ையகக்ையன்ண. 

ீர் குடிப்டமல் ணக்கு ையகக்கும் ன்: டமைத்கட 

டஞிக்ையண, பிக்ைக யறுத்ணையண, பட்சயகத 

யமக்குையன்ண, ணயை பக்ையதணமை உள்சூட்க டஞிக்ையண. 

 

ணண உயல் எட்டிதிபேக்கும் அழுக்ையகபம், 

ணசயகதபம், ைழுவுையன்யமம் ணற்றும் பிதர்கப மற்ம், 

உயல் ற்டும் கணச்சல், ரிச்சல் ஊறுையன்ண யம 

யககணக்கும் கூ குநிக்ையன்யமம். யணலும்கபநி சூட்க 

டஞிப்டற்கும் குநிர்ந்ட ீக தன்டுத்ணையன்யமம். 

இவ்பமறு மம் ந்ட ீரில் குநித்டமலும் உள் சூடு ணற்றும் 

கபநி சூடு இண்கபம் எய யத்டயல் குகத்டமல் டமன் 

ீரிமல் ற்டும் எவ்பமகண ன்ைய அர்யகத சரி கசய்த 

படிபம். 

 



அடமபண பிபம் கடரிந்டபர்ைள் ஆற்யயம அல்ண 

குநங்ைநில் குநிக்கும் கமழுண ீரில் இங்ையத உன் டண 

இண்டு கைைகந ீரில் ைழுபிதவுன் இபே உள்நங்கைைள் 

கைமள்ளும் அநபிற்கு ீக அள்நி பேையத ிகு டமன், 

டண்ஞரீில் பழ்ைய குநிக்ை யபண்டும். இண யமல் மம் 

படீ்டிலும் ணற்றும் கசல்லும் இங்ைநிலும் குநிக்ை கசல்லும் 

யமண, அங்கு ணக்கு ையகக்கும் ையஞற்று ீர், யமர் யமட்டு 

டுத்ணள்ந ீர் ணற்றும் ைங்ைநிலும், ைமட்சயைநிலும் 

ணக்கு பிியதமைம் கசய்பம் குடிீர் அல்ண குயநமரின் 

ைந்ண க்குபப்டுத்டயத ீரில் குநித்டமலும் அபசயதம் அயட 

ீக குடிக்ைவும் யபண்டும். 

 

குநிக்கும் பன் குடிக்கும் யமண ணக்கு டுக்ைம் உடல் 

சயயர்ப்பு படயதகபைள் குகையன். குநித்ணக் 

கைமண்டிபேக்கும் யமண குடித்டமலும் டபறு இல்க. குநித்ட 

உன் ீர் அபசயதம் குடிக்ை யபண்டும். ையமணங்ைநிலும், 

ைங்ைநிலும் குனந்கடகத குநிப்மட்டும் யமண 

குநிப்மட்டித உன் பயல் ணகக்கும் பன் சயயண ீக 
பமதில் ஊட்டிதவுன் பயல் ணகப்மர்ைள். யப சயறு 

பதடயல் கரிதபர்ைநின் உடபிபன் குநிக்ையன்யமம். 

கரிதபர்ைள் ஆவுன் அபர்ைள் ைற்றுக் கைமடுத்ட அந்ட 

கபநிசூட்கபம், உள்சூட்கபம் எய யத்டயல், டஞிக்கும் 

பககத ணந்ண கசதல்டுபடயமல் ீரிமல் ணக்கு 



அர்ய ற்டுையன்ண. யணலும் மம் பக டபய 
குடிப்டமலும் ல்யபறு சயணங்ைளுக்கு ஆநமையன்யமம். 

 

இன்று குனந்கடைள் படல் கரிதபர்ைள் பக சயர் சநி 
கடமல்கைநிமல் அபஸ்கடப்ட்டு பற்யத யமதம 

ஆஸ்ணணம, ைமசயமய், கசஸ், ஈஸ்யமியதம யமன் 

டீமட யமய்ைளுன் பமழ்ந்ண பபேையன்மர்ைள். இபர்ைள் 

யதமைமச ணபேத்ணபத்டயல் பமணகடௌடய ையரிகத ன்று 

அகனக்ைப்டும் ையரிகத திற்சயகதபம் ணற்றும் பச்சுப் 

திற்சயதிகபம் (ைமற்று சயையச்கசகத) கசய்ண பயபண்டும். 

கடமர்ந்ண கசய்த யபண்டும் ன்ைய அபசயதணயல்க, ணமமை 

பமத்டயல் எபே பகயதம அல்ண இண்டு பகயதம 
ணற்றும் பச்சு டயஞயயமல் அபஸ்கடப்டும் கமழுயடம 
தணயன்ய கடரிதணமை ீர் சயையச்கச ணற்றும் ைமற்று சயையச்கச 

யணற்கைமண்டு உடி யபமஞம் கபடிபம். யமய் 

அடயைணமைமணல் டடுத்ண, பந்ணள்ந யமகத குகத்ண, 

மநகபில் ரிபூஞ குஞணகதவும் படிபம். 

 

யடமல் யமய்ைள், உஷ்ஞம் சம்ந்டப்ட் யமய்ைள், 

ைண்ைநில் ற்டும் புக யமய்ைள் ணண கடமப்புள் மைத்டயற்கு 

யணல் ற்டும் அகத்ண யமய்ைளுக்கும் குடிீகப் 

தன்டுத்டய பமந்டய டுப்டன் பம் ணயகுந்ட ன்ைள் 

ையகக்ையன்ண. 

 



அண யம ணண கடமப்புள் மைத்டயற்கு ைரழ் ற்டும் 

அகத்ண யமய்ைளும் யகத ீர் தன்டுத்ணபடமல் 

ீங்குையன். பமய் பனயதமை கசன் குடிீர் உஞவு க, 

சயறுகுல் பனயதமை கபேங்குயல் கசன்று அங்கு இறுையத 

ைனயவுைகந ணண உகபம், குகபம் பிட்டு இநையத 

ணத்ணன் கபநியதற்றுையன்ண. இடமல், மம் அபேந்ணம் 

உஞவுைநில் இபேக்கும் சத்ணக்ைள் உக யடற்றும் 

சக்டயகதபம் கைமடுக்கும்.  யமய்ைள் ணற்றும் பம் 

வுத்டய யமய்ைள் ணக்கு ன்றுயண பமண. 

 

இடுப்புக்குநிதல், பணை டண்டு குநிதல் யமன்கப 

கசய்படற்கைன்ய குநிதல் கடமட்டிைள் உண்டு. அபற்கக் 

கைமண்டு இக்குநிதகச் கசய்தமம். ீர் சயையச்கச 

கடமங்கும் பன்பு டகதில் ணஞிகத கத்ண ைட்டிக் 

கைமள்ந யபண்டும். ீர் அபேந்ட யபண்டும். சமப்ி உஞவு 

சரஞணமைய இபேக்ை யபண்டும். ந்ட யத்டயலும் ீர் சயையச்கச 

கசய்தமம். 

 

கப்த சிகிச்ரச: 

 

ணண உயல் கடமப்புளுக்கு அபேையல் யசமமர் ிநக்ஸ் 

ன்று அகனக்ைக் கூடித ணண்ஞீல் கசதல்ட்டு 

கைமண்டிபேக்ையன்ண. இந்ட குடயகத மம் ணகத்ண 

பிடுபடமல் ணக்கு யமய் டயர்ப்பு சக்டய குகையன்ண. 

 



இப்கமழுண சூரித சக்டயகத தன்டுத்டய சூரித அடுப்பு, கை 

ைடிைமம், ைமல்குல்யட்ர் ணற்றும் அயபிதல் ைபேபிைள் 

கசதல்டுையன். அணயம ம்கண மணைமக்ை, 

கடமப்புளுக்கு அபேையல் உள்ந ணண்ஞீலுக்கு சூரித சக்டயகத 

கசலுத்டபடமல் பதிற்றுப் குடயதில் இதங்கும் அகத்ண 

உறுப்புைளும் ன்கு கசதல்ட்டு யமய் டயர்ப்பு ஆற்க 

அடயைரித்ணக் கைமள்ையன்.  

 

அடயைமக சூரித உடதபம், ணமக சூரித அஸ்டணபம், 

ஆகும் யங்ைநில் கபநிப்டும் கசங்ைடயர்ைள் ணயகுந்ட ன் 

அநிக்ையன். ையல் ற்டும் கபண்ைடயர்ைநிலும் ன் 

உண்டு. ைமக யம் ணயைவும் சயந்டண. சூரித ணஸ்ைமம் 

ன்ைய திற்சயகத பிபம் கடரிந்டபர்ைள் படல் 

கபநிமட்டிர் பக குகந்ட ஆகபன் உயல் சூரித 

கபப்ம் டும்டி 12 யகைநில் திற்ைகந கசய்ையமர்ைள். 

இடமல் ீஞ ணண்ம் ணண்ப்ட்டு ஆற்ல் 

அடயைரிக்ையன்ண. கசரிணமம் ணரிடப்டுத்டப்டுையன்ண. 

ணச்சயக்ைல் ணகையன்ண. குன்ணயமய்ைளும், சயதின்கணபம் 

ந்யடமடுையன். பதிற்றுக்குள் இபேக்கும் அகத்ண 

உறுப்புைளும் உறுடய அகையன். சூரித ணஸ்ைமத்டயல் 

உல் அகசவுைளும் பச்சு ஏட்பம் இகஞக்ைணமை 

ககறுையன். ணகதீல்ைநில் ைமற்யமட்ம் 

டமமநணமையன்ண. இத்டம் உதிர்ைமற்மல் ம் 

கறுையன்ண. 



 

இடதத்கட படுக்ைய பிட்டு இத்ட ஏட்த்கட யபைப்டுத்டய 
உயன் ஆயமக்ையதத்கட யக மட்டுபடயல் சூரித 

ணஸ்ைமம் சயந்ட இம் கறுையன்ண. இண இத்ட 

கைமடயப்க ணட்டுப்டுத்ணம், இடத ணடிப்க சணன் கசய்பம். 

ணமய, ணமய ணக்ைய ீட்டி ம்பு ணண்த்கட 

பினயப்புிபேக்ை கபப்டயல் சூரித ணஸ்ைமத்டயற்கு 

இகஞதமண யபறு என்றும் இல்க. இடமல் 

யகபமற்ல் அடயைரிக்ையன்ண. 

 

சூரித ணஸ்ைமத்டயல் ைழுத்ண குடய பன்ின் 

பகநையன்டமல் கடமய்டு, மம கடமய்டு சுப்ிைளுக்கு 

இத்டம் ையகத்ண ல்ம மநணயல்ம சுப்ிைளும் டணக்குரித 

இதல்ம கசதல்ைகந கசய்ையன். யடமல் குடயைள் 

புத்டஞர்வு கற்று கமயபகையன். டகச குடயைள் 

அகத்ணம் பலுபகையன். யணலும் கைமழுப்புைநிமல் 

பதிற்று குடய, கடமக, இடுப்பு, ைழுத்ண மடிைநில் 

உண்மகும் ணடிப்புைள் ணகபம். 

 

சூரித ணஸ்ைமத்டமல் உல் சரிதம அநபில் அகணதப் 

கறுபடமல் ந்ட பிகநதமட்டு திற்சயைளுக்கும், 

யபகைளுக்கும் ப்யமணம் டதமர் யகதில் இபேந்ண 

கசதல்மம். இநகண, ம், அனகு, பன்றும் ஏபேங்யை 

அகணந்ண உலுக்கும் உதிபேக்கும் அனயதம இன்த்கட 

கைமடுக்ையன்ண. படன் படயல் திற்சயைகந கசய்பர்ைள், 



திற்சய கசய்டபர்ைள் பன்ிகதியம அல்ண 

திற்சயதமநரிம் ைற்றுக் கைமண் ிகு டிதமை டம் கசமந்ட 

இங்ைநில் கசய்ண பழு ன் அகதமம். 

 

ணமக 3 ணஞிக்கு யணல் எபே ணஞி யம் கபதியல் 

சட்க இல்மணல் இபேப்ண குநிதமகும். ைமக கபதியல் 

ித்டம் இபேப்டமல் ைமக கபய்தில் கூமண. ைமக 10 

ணஞி படல் ணமக 3 ணஞிபக பமகன இக குநிதல், 

ணண் குநிதல் கசய்பர்ைள் டபி ணற்பர்ைள் கபதியல் 

உமபக் கூமண. 

 

கில், அப்யமண ைமபம் கபதில் உயல் புற்று 

யமகத உண்மக்கும். சூரித எநிதில் பிட்ணயன் 'டி' 

இபேக்ையண. இபேப்ினும் அநவுக்கு ணயஞ்சயமல் அணயர்டபம் 

ஞ்சு டமய. 

 

காற்று சிகிச்ரச : 

சமடமஞ பச்சு ணகதீல் பகக்கும் கசன்று பபேம். 

ஆழ்ந்ட பச்சு அடிபதிறு பகக்கும் கசன்று பபேம். ணண 

உயல் உள்ந சநிதின் அநகபக் ைண்யத யமதமநிகத 

ரியசமடக கசய்பம் யமண ஆழ்ந்ட பச்சு இழுத்ண பிடுணமறு 

கூறுபமர்ைள். இவ்பமறு, யமகதக் ைண்யத ஆழ்ந்ட பச்சு 

யடகபப்டுையண. அந்ட ஆனந்ட பச்சயக யமய்ைகந 

டீர்ப்டற்கு இதற்கை ணபேத்ணபர்ைள் தன்டுத்ணையன்ர். 
 



ஆழ்ந்ண பச்சு பிடும் யமண அடிபதிறு சுபேங்குையன்ண. 

அடமல், உஷ்ஞ ைமற்மண யணல் யமக்ைய ழும்புையண 

பபேம் பனயதில் ணமர்ில் ைட்டிபள்ந சநிகதபம் டகதில் 

யடங்ையதிபேக்கும் ீகபம், இநக்ைய கபநியதய பிடுையன்ண. 

 

ஈப்டத்டயமல் உல் பேத்ண ைமஞப்ட்மல் அடக 

ஆனந்ட பச்சு திற்சய ணற்றும் ிமஞதமணம் பம் குகக்ை 

படிபம். ைமற்க ைட்டுப்டுத்டய டக்ை யத்டயல் உதிகக் 

ைமக்ைவும் ணயைவும் தன்டுபண ிமஞதமணம் உடமஞணமை 

ீர்த்யடக்ைங்ைநில் டபய பிழும் எபேபர் டன்கக் ைமப்மற் 

பச்கச அக்ைய டண்ஞபீேக்கு யணல் பபேையன்கட யம, 

சமடமஞ யகதில் இபேக்கும் கமழுண உதிக ைமக்கும் சக்டய 
இட்டிப்மக்ையண. ைமற்கக் ைட்டுடுத்ட கடரிதமடபர்ைளுக்கு 

டண்ஞரீில் ைண்ம் ன் பமழ்க்கை அகணந்ண பிடுையண. 

 

ைமற்கப் ற்ய ம் பன்யமர்ைள், சயத்டர்ைள், கடள்ந 

கடநிபமை டுத்ண கூயபள்நர். ஜமசமம் ணெல், டயபேபர் 
டயபேணந்டயம் படம சயத்டர் மல்ைள் தமவும் ைமற்கயத 

ணபேந்டமக்ைய பமன பயபறுத்ணையன். 

 

ிமஞதமணத்டயல் பன்று யகைள் உண்டு அகப ைமற்க 

இழுப்ண, யறுத்டய கபப்ண ணற்றும் கபநிதிடுபண ஆகும். 

இவ்பமறு எபே ங்கு இழுத்ண எபே ங்கு யறுத்டய இபே ணங்கு 

ைமற்க கணணபமை கபநிபி யபண்டும். இப்டி எபே ைம 



அநபில் ைட்டுப்மட்டுன் யைழ்பகடயத ிமஞதமணம் 

ன்ையயமம்.  

 

த்ணமசத்டயல் அணர்ந்ண, பண பக்ைமல் பச்சு பமங்ைய 
யறுத்டய, இண பக்ைமல் கணணபமை பிட்டு, ணறுடிபம் இண 

பக்ைமல் பமங்ைய யறுத்டய, பண பக்ைமல் பிடுபண எபே 

சுைப்பூர்ப ிமஞமதமணம். இண யமய்ைகந ீக்ைய உடவும், 

இடமல் மடிைள் சுத்டம் அகையன். ணஎபேகண 

ற்டும். ிம்ணச்சர்தம் ைமக்ை இண உடவும். 

 

மக்கு ணி, யணல் அண்ஞத்கடத் கடமடும்டி ணடித்ணக் 

கைமண்டு, ைமற்க பமய்பனயதமை இஸ்இஸ்இஸ் ன்று 

சப்டத்ணன் உயஞ்ச யபண்டும். யணல், ைரழ், பரிகசப்ற்ைள், 

என்றுன் என்று கடமட்டுக் கைமண்டிபேக்ைமம். உடடுைள் 

சற்று டயந்டயபேக்ைவும் இப்டி உள்பமங்கும் ைமற்று 

ணகதீல்ைகந பழுணம் யப்ிதணம் சயயண யம் உள்யந 

யறுத்டமம். அடன் ின்ர் இபே பக்கு ணபமங்ைநின் பனயயத 

பச்கச கணணபமை கபநிபி யபண்டும். இப்டி பமய்பனய 
பூைம் கசய்ண கும்ைத்டயன் ின் இபே பக்கு ணபமங்ைநின் 

பனய யசைம் கசய்பயட சரத்ைமரி ிமஞதமணம். 

 

இப்திற்சய உயன் ஆற்கபம், பசயைத்கடபம் 

அடயைரிக்கும். சய, டமைம், யசமம்ல், அடயை ணக்ைம் படயத 

ீங்கும். ன் கபேைய யதமை சக்டய பநபேம். இடக 



மள்யடமறும், பக கசய்யபமர், அச்சம் டீர்ந்ண, ஆளுகண 

கபேைய, யைற் ீடுபமழ்பமர். 
 

ஆகா சிகிச்ரச:  

 

ணிடர்ைகநச் சுற்யலும் கபற்யம் இபேப்ண யமல் 

ணமி உலுக்குள்ளும் கபற்யம் யடகப ன்கட 

சயத்டர்ைள் உண்ஞம யமன்பு அல்ண பிடம் பணமை 

பமழ்ந்ண ைமட்டிபள்நர். உண்ஞம யமன்பு ன்ண 

கபகதில் 24 மன்கு ணஞி யத்டயல் எபே யபகந 

அல்ண இபே யபகந உண்ஞமணல் இபேப்டமகும். 

 

எபேசய இங்ைநில் ைமக 6 ணஞிக்கு பிடம் ணபங்ைய 
ணமக 6 ணஞி பக பிடம் ைகிடிப்பர்ைள் கூ என்று 

அல்ண இண்டு யபகந உண்ஞமணல் இபேக்ையமர்ைள். 

 

உண்ஞம பிடத்டயல் பட்சய உபமசம், ீர் உபமசம், 

னச உபமசம் ன்று பன்று பகைைள் உண்டு. 24 ணஞி 
யபம் ீர் கூ அபேந்டமணல் இபேப்ண பட்சய உபமசம், 24 

ணஞி யத்டயற்குள் இக இகயத ீர் அபேந்டயமல் அண ீர் 
உபமசம், பதண படயர்ந்டபர்ைளும், யமபற்பர்ைளும், 

உல் உறுடயக்ைமை னசங்ைகந அபேந்டய ைகிடிப்ண னச 

உபமசம். 

 



பிட ைமங்ைநில் ைடிணம உல் உகனப்பு கூமண. 

அடமல் பிகபமை சக்டய இனப்பு ற்ட்டு யசமர்வு அல்ண 

ணதக்ைம் பக்கூடும். அபசயதம் ற்டின், ைடி உகனப்பு 

படிந்டவுன் ைண்டிப்மை டுக்கை யகதில் எய்வு டுத்ணக் 

கைமள்ளுபண அபசயதம். 

 

அடமபண சமந்டய ஆசம் ன்கனக்ைடும் யதமை 

யகதில் எய்கபடுத்ணக் கைமள்படன் பம் சக்டய இனப்பு 

சணன் கசய்தப்ட்டு ணபேத்ணப சக்டய அடயைரிக்ையன்ண. பிட 

ைமங்ைநில் தஞம் யணற்கைமண்மல் தஞம் படிந்டவுன் 

எய்வு அபசயதம். 

 

ார இரன குபில்: 

 

இடத யமதமநிைளும், டகபய இபேப்பர்ைளும் இடக 

கசய்தக் கூமண. ஆஸ்ணணம யமதமநிைள் பிபேம்ிமல் 

கசய்தமம். ணற்பர்ைள் 1/2 படல் 3/4 ணஞி யம் கசய்டமல் 

யமணம். 

உல் ஆயமக்ையதணமை இபேப்பர்ைள் ணமடம் எபே பக 

கசய்டமல் ன்று. யடமல் யமய் உகதபர்ைளும், உலுகனப்பு 

குகந்டபர்ைளும் பமத்டயல் 2 மட்ைள் பமகன இக 

குநிதல் கசய்தமம். 

 

இடக ைமக 10 ணஞிக்கு யணல் ணமக 3.00 ணஞிக்குள் 

கசய்பண ம். உஞவு உண் இண்டு ணஞி யத்டயற்கு 



யணல் கசய்தத் கடமட்ஙைவும். பதிறு ைமயதமை இபேப்ண 

பக்ையதம். 

 

பமகன இக குநிதல் கசய்ண கைமள்பர் படயல் ஈத் 

ணஞிதமல் டகதில் கடமப்ிப் யமல் அஞிந்ண கைமள்ந 

யபண்டும். வ்பநவு படிபயணம அவ்பநவு குநிர்ந்ட ீர் 
குடிக்ைவும். ின் பிரிக்ைப்ட்டுள்ந பமகன இக 

டுக்கைதில் டயந்ட கபநிதில் கபய்தியல் டுத்ணக் 

கைமண்டு உக பமகனதிகதமல் யமர்த்டய இயசமைக் 

ைட்டி பி யபண்டும். இடற்கு ணற்கமபேபர் ணகஞ 

யபண்டும். பக்ையற்கு யணய சுபமசயப்டற்கு இயசமை 

பமகனதிகதில் ைரயபி யபண்டும். 

 

அக ணஞி யம் ைனயத்ண ைட்க அபிழ்த்ணப் மர்த்டமல் 

யகத பிதர்கப படிந்ண இபேப்கடக் ைமஞமம். ம் 

உயன் சூடு சமடமஞ யகக்கு பந்ட ின் டண்ஞரீில் 

குநித்ண பிமம். இப்யமண உல் ஆயமக்ையதணமை 

இபேப்கட உஞமம். 

 

பனிரகச் சாறு: 

 

ைமகதிலும், ணமகதிலும் பயகைச்சமறு சமப்ிமம். 

ணமடம் எபே மள் சமறு சயையச்கச அகபபேம் 

யணற்கைமள்நமம், அடமபண அன்று ைமக படல் இவு 



பகதில் சமறுைகந ணட்டுயண குடித்ண யபறு ந்ட 

உஞகபபம் ற்றுக் கைமள்நமடயபேத்டல். 

 

இடற்கு ணஞத்டக்ைமநி, கமன்மங்ைண்ஞி, 
ைரிசமங்ைண்ஞி, பல்மக, யைட் ைரர், பமகனத் டண்டு, 

இநீர், ையதமஞ பபேங்கை, அசிக கைமழுந்ண, 

அபேைன்புல், ையயபப்ிக, டக்ைமநி, பூசஞி யமன்பற்க 

எவ்கபமபே பகபம் எவ்கபமன்மைப் தன்டுத்டமம். 

 

டக்ைமநிகத படிந்டமல் பிகட ீக்ைய தன்டுத்ட 

யபண்டும். சயறுீைக் யைமநமறு, யடமல், ஆஸ்ணணம 
யமதமநிைள் பழு இதற்கை உஞபில் இபேந்டமல் இபற்கப் 

தன்டுத்டமம். சகணத்ட உஞவு சமப்ிடுபர்ைள் இடக 

ீக்ைவும். 

 

சரத் உவுகள்: 

 

இதற்கை உஞயப இதற்கை ணக்ைநித்டண. மகப அக்ை 

படிதமடபர்ைள் ண்கஞய், உப்பு, ணயநைமய், புநி யசர்க்ைமணல் 

ைரழ்க்ைண் உஞவுைகநக் குகபமைச் சமப்ிமம். ைரக, 
ைரக சூப், ைமய்ைய சூப், ணபம் பேப்பு யடமல் சூப், இதற்கை 

ைமி, டமணகப்பூ, யமமப்பூ, ஆபமம்பூ ைந்ட இதற்கை டீ 

இபற்கப் பேைமம். 

யணற்கூயத சயையச்கச பகைநில் இதற்கை ணபேத்ணபம் 

கசய்தப்டுையண. க்ைபிகநவுைள் இல்மட எபே ணபேத்ணபம் 



இடயல் உஞயப ணபேந்ண, ணபேந்யட உஞபமகும். டகயத 

சமடகதமபணயமல் யமயத உகச் சுத்டய கசய்பம் 

பனயதமைக் கைமள்ையன்ண. 

 

ல்யபறு பயகைைள், ைமய்ைிைள், ைரக பகைைள், 

அபற்யன் டன்கணைள், தன்ைள் ஆையதபற்க அகபபேம் 

புரிந்ண அடற்யைற்மற் யமல் அன்ம உஞகப 

உட்கைமண்மல் யமய் ன்டற்யை இணயல்க. „உஞயப 

ிணன், உஞபியபேந்யட ல்ம உதிரிங்ைளும் 

யடமன்றுையன். உஞபின்யயத பமழ்ையன். இந்ட ிகு 

ணற் உதிரிங்ைளுக்கும்  உஞபமை ணமறுபயட இதற்கைதின் 

இதல்பு. 
 

இதற்கைதமை பிகநபம் ைமய்ையைள், னங்ைள் ணற்றும் 

ைரகைள் யமன்கபைள் ணயகுந்ட ணபேத்ணப குஞம் 

கைமண்கபைள். இபற்யன் பணமை யமதிகத் டீர்க்கும் 

ணபேத்ணபம் இதற்கை ணபேத்ணபணமகும். இதற்கை பனயதில் 

யமகத ண்மை ைபேட யபண்டும். உயல் ிமஞசத்டயகத 

சயயண சயயடமை அடயைரிக்ை கசய்த யபண்டும். ஊட்ச்சத்டற் 

உஞகப அடயைம் உண்ணுபகட குகக்ை யபண்டும். 

ைனயவுைகந உகபிட்டு கபநியதற் யபண்டும். இகபைள் 

டமன் யமய்ைகந குஞப்டுத்ணம் நித பனயைநமகும். இந்ட 

உண்கணகத அயதமண ணபேந்ணைகந மடுபடமல் ணபேத்ணபர் 
உடபி கைமண்டு யமய்ைகந அடயைப்டுத்டயக் கைமள்ையயமம்.  

 



யமகதக் ைண்டு அஞ்சமண அடக ண்மைக் ைபேடய 
பைமஞத்கடக் ைண்டு ிடிக்ை யபண்டும். கபநியத 

பதலும் ச்சுப் கமபேள்ைள் கபநியதத் டக்ை ரிைமம் 

கசய்டல் யபண்டும். ஆசபமய் பணமையபம, சயறுீர் 
பணமையபம, பிதர்கபதமையபம, சநிதமையபம, பக்ையன் 

பனயதமைக் ைரிதணய பமபபமையபம ணங்ைகந 

கபநியதற்றுபடற்ைம குநிதல்ைள், எத்டம், ணண்பூச்சு, 

உற்திற்சய படயதகபைகநக் கைதமந யபண்டும். 

இத்டகைத கசபற் நித இதற்கைகத தன்டுத்ணம் 

பகைநமல் யந்டணம ரிைமம் ையகக்கும். 

இதற்கை ணக்கு அநித்ட அகத்ண கசடி, கைமடி, 

ணங்ைளும் ணபேத்ணப குஞங்ைகநக் கைமண்கபயத.  

எவ்கபமபே டமபத்டயலும் யமய் ீக்கும் யபடயப்கமபேட்ைள் 

உள்ந. ணண படமகடதர்ைள் யமதற் ணையழ்ச்சயதம 

பமழ்க்கைதிக பமனவும், யமய் பபேணமதின், அடின்று 

உம்கக்ைமத்ண ஆயமக்ையதணமை பமனவும் டமபபிதல் 

பககத  தன்டுத்டயர். இன்றும் ணண ைமச்சமத்டயல் 

ணநசய, யபப்ிக, அபேைம்புல், கசம்பேத்டய, டமணக 
யமன்கபைள் ிசமடணமை பனங்கும் பனக்ைம் இன்றும் 

உள்நண.  இடன் அடிப்கக்கைமள்கை ன்கபன்மல் 

யமய்ைநின் பம் உயன் பக்கூறுைள் சணச்சரரின்கண 

ற்டுையண. இந்ட டமபபிதல் ஊட்ச்சத்ண, பக்கூறுைள் 

சரிதம அநகப ற்டுத்டய, ம்பகத இதல்மர்ந்ட யமய் 

டயர்ப்பு ஆற்க அடயைரிக்ை கசய்ையண. இப்டி டக்குத் 



டமய இதற்கை சயையச்கசதின் பனயயன்று கசய்படன் பம் 

இன்ம் கபேகும். 

 

 ணிட உயன் யபடயதிதல் இஞக்ைத்டன்கணதில் 

டமபபிதல் உள்நண. இடமல் உல் ஆயமக்ையதம் 

மணரிக்ை ணற்றும் ணீண்டும் இதற்கை உள்நமர்ந்ட ஆற்க 

தன்டுத்ட அனுணடயக்கும் ற்மக்குக ஊட்ச்சத்ணக்ைள், 

பயகைத்யடர்வுைள் பம் உல் சத்ணக்ைகந பனங்கும். 

இடமல் யமதில் யமமடும் யமண எபே ஆயமக்ையதணம 

பமழ்க்கை பககத உபேபமக்ையபண்டிபள்நண. 

 

இன்கத சூழ்யகதில் இதற்கைக்கு ணமம னக்ை 

பனக்ைங்ைநில் ண்ஞிங்ைம ிகனைகநல்மம் 

யமய்ைளுக்கு ைமஞணமையன். இடன் ீர், எநி, ைமற்று, பூணய, 
உஞவு ணற்றும் இதற்கை பகைகந உயதமைப்டுத்ட 

யபண்டும். எவ்கபமபே யமய்ைளுக்கும் மணைமப்ம பிதம் 

அயந்ண கைமள்ந இதற்கை பக இபேக்ையண. இதற்கை பழு 

ல்லுவு கைமண்டு ணீண்டும் ணகனத படிபம். இடமல் ணண 

இதல்பு பமழ்க்கை எபே ணத பமழ்க்கை பமன படிையண. 

 

இந்ட பூணயகத உபேபமக்ையத ஞ்சபூடங்ைநின் டன்கண 

ணபமைதிபேந்டமலும், அகப இந்ட பேப்கமபேள் உயல் 

கபநிப்டுத்டப்ட்டுள்நண. எபே பழுகணதம ணபேத்ணப 

பக ன்மல், இந்ட உல் ணட்டுயண ல்மம் ன்று 

மர்க்ைமணல் இந்ட பமழ்க்கைகத பழுகணதமைக் ைபிப்ண. 



அடிப்கதில், இந்ட உமண, ஞ்சபூடங்ைநின் எபே 

பிகநதமட்டுடமன். ணண டிப்ட் உமமலும், அல்ண 

இந்ட ணயைப் கரித ிஞ்ச உமமலும், ல்மயண இந்ட 

ஞ்சபூடங்ைநமல், அடமபண யம், ீர், கபேப்பு, ைமற்று 

ணற்றும் ஆைமதத்டமல் ஆணடமன். „மன்‟ ன்று ீங்ைள் 

யகப்ணகூ, இந்ட ஞ்சபூடங்ைநின் குறும்புத்டம்டமன். 

ைமத்கடபம் சக்டயகதபம் உயதமைப்டுத்டய, உச்சக்ைட் 

ன் டபேம் பகைதில் ீங்ைள் உங்ைள் பேப்கமபேள் உகக் 

கைதமந யபண்டும். ீங்ைள், உங்ைள் உக 

உயதமைப்டுத்டய ன் கசய்டமலும், அண இந்ட பூணயபன் 

எபே கடமர்ில் இபேக்குணமறு மர்த்ணக் கைமள்பண ணயை 

பக்ையதணமண. இதற்கை சயையச்கச ன் கசமல்ையண? இந்ட 

பூணயதிலுள்ந எவ்கபமபே யபரிலும், எவ்கபமபே இகதிலும், 

எவ்கபமபே ணப்ட்கதிலும், ணபேத்ணப குஞம் உள்நண 

ன்று ஆபர்யபடம் கசமல்ையன்ண. அடயல், மம் எபே 

சயபற்க டமன், தன்டுத்டக் ைற்றுக் 

கைமண்டிபேக்ையன்யமம். ணற்பற்ககதல்மம் தன்டுத்ட 

மம் இன்னும் ைற்ைபில்க. இந்ட பமக்ையதம் கூறுபண 

ன்கபன்மல், ஆயமக்ையதம் ன்ண பமத்டயயபேந்ண ம் 

ணீண பிழுபடயல்க. ணண உல், ணக்குள்நிபேந்ண 

பநர்பணயம, ணண ஆயமக்ையதபம் ணக்குள்நிபேந்ண 

பநயபண்டும். அடற்ைம உள்நடீு பூணயதியபேந்ண 

ையகத்டமலும், ஆயமக்ையதம் ன்ண ணக்குள்நிபேந்ண டமன் 

பந யபண்டும். இந்ட உக மம் சற்று ஆனணமை 



உள்யமக்ையப் மர்த்டமல், இந்ட உல் ன்ண எபே பக 

யைழ்பல் ன்றும் இந்ட ணண்கஞ அடிப்கதமைக் 

கைமண் எபே கடமர்ச்சயதம கசதல்பக ன்றும் 

ன்மைப் புரிபம். இதற்கை சயையச்கசதில் சமமம்சபம் இந்ட 

அடிப்கதியயத இபேக்ையண. உலுக்கும் ணண்ணுக்குணம 

கடமர்பு சரிப இதங்ைபில்க ன்மல், உள்நிபேந்ண 

இதங்கும் இந்ட சூட்சுணணம அகணப்புள்ந ணபேந்ண யபக 

கசய்தமண. பழு அகணப்கபம் ைபிக்ைமணல், எபே அம்சம் 

ணீண ணட்டும் ைபம் கசலுத்டயமல், அண சரிதமை யபக 

கசய்தமண. எபே பழுகணதம ணபேத்ணப பக ன்மல், 

இந்ட உல் ணட்டுயண ல்மம் ன்று மர்க்ைமணல் இந்ட 

பமழ்க்கைகத பழுகணதமைக் ைபிப்ண. அடயல் மம் பமழும் 

இந்ட பூணய, மம் உண்ணும் உஞவு, ன் சுபமசயக்ையயமம், 

ன் அபேந்ணையயமம் ஆையத ல்மயண அங்கும். 

இடககதல்மம் ைபிக்ைமணல், இதற்கை சயையச்கசதில் 

பழுகணதம க உஞ படிதமண. இதற்கை 

சயையச்கசதில் ணண பமழ்பிலும், ணண சபைத்டயலும் எபே 

யடர்சணம உண்கணதமை பிநங்ையமல், ணக்ைள் 

ைவுகநப்யம பமனமம். இதற்கை பனயதில் ணிடன் 

ைவுகந ைமண்ையன்மன். 

 

சூரிதன் உடயப்ண ையல் அகைள் ழுபண ட்சத்டய 
ணண்ங்ைள்  பமகபநிதில் பம் பபேபண ன்று 

இதற்கைதின் எவ்கபமபே கசதல்மட்டிலும் ஆற்யன் 



கபநிப்மட்கக் ைமண்ையயமம். இந்ட ஆற்ல்ைகந 

எவ்கபமன்கபம், எபே ைவுநமை உபேபைப்டுத்டயர் ம் 

பன்யமர். இந்டயன், பபேஞன், பமப ன்கல்மம் ணண 

யபடங்ைள் கூறுையன் ைவுள்ைள் இத்டகைத இதற்கை 

ஆற்யன் உபேபைங்ையந. ணிட பமழ்வு பநம் க 

யபண்டுணமமல் இந்ட இதற்கை ஆற்ல்ைகந பநம் கச் 

கசய்த யபண்டும். உையல் த்டக யைமடி உதிரிங்ைள் 

இபேந்டமலும் அத்டகக்கும் உஞவும், பமன பசடயபம் 

பனங்குபடற்கு இதற்கை அன்க டதமமையப இபேக்ையமள். 

அடற்கு அபளுன் இதல் இகதந்ண பமழ்பண 

இன்யதகணதமடண.  

 

அடயைமகதில் ணங்ைய ழுந்ண பூணயதில் மடங்ைகந 

கபப்டற்கு பன் ஏ  பூணமயடபியத ீ கபேங்ைல்ைகந 

ஆகதமைவும், ணகைகந உம்மைவும் கைமண்டுள்நமய். 

மன் உன்க பஞங்குையயன். குநிப்டற்கு பன் ைங்கை, 

தபக, யைமடமபரி, சஸ்படய, ர்ணகட, சயந்ண, ைமயபரி 

ஆையத டயையந! ீங்ைள் ல்மபேம் மன் குநிக்கும் ீரில் 

ழுந்டபேள் புரிபங்ைள் ன்று ண்ஞ யபண்டும். உஞவு 

உட்கைமள்ளும் பன் ஏ அன்பூஞியத ஜமபம், 

கபமக்ையதபம் க்கு ற் ிச்கச அநிப்மய் டமயத 

ன்று ணடயக்ை யபண்டும். இதற்கை அபபேக்கு ைற்றுத் டந்ட 

மங்ைகந ீங்ைளும் உள்பமங்ையக் கைமள்நக் ைமத்டயபேங்ைள்! 

 



ணிா கப்ரத ண்ரீ் ஊற்நி ரனக்கு ரரன ஒரு 

உத்ில் காங்க ிடவும். தின் ாசில் ிாக 

ண்ரீ னத்துாத்ிற்குள் பன்புநம் குணிந்ாறு 

கசலுத்வும். ாசினில் சிநிது ண்கய் பூசிக் 

ககாள்பனாம். ண்ரீ் அரணத்தும் குடலுக்குள் கசன்ந 

திநகு 20 ிிடங்கள் ர அப்தடிர இருக்கவும். 

தடுத்ிருந்ால் னத்ர அடக்க பிாக இருக்கும். 

தனனும் ன்நாக இருக்கும். திநகு னம் கிக்கனாம். 

குடனில் ரங்கிபள்ப ாட்தட்ட கிவுகள் ல்னாம் 

கபிரறும். குடிப்தற்காக தன் தடுத்தும் ீரர 

இற்கும் தன்தடுத் ரண்டும். 

 

டயர்பபேம் ைமங்ைநில் க்ை பிகநவுைள் இல்மணல் 

யமதின் பத்கட அயந்ண அகட அனயக்கும் டயன் கைமண் 

இந்ட ணபேத்ணப பகைள் பன்யமடிதமை இபேக்ைப்யமபண 

யச்சதம். ஆையப, இதற்கைக்கு எத்டயகசந்ண பமழ்டய 

ணயைச்சயந்ட பமழ்க்கை. இதற்கை ன் கடய்பத்டயம் 

சஞகடல் ன்கடயத எபே சயையச்கசபகதமைக் 

கைமண்ண. 

 

இதற்க்கைதமய் ற்டும் உல் யடகபைகந ணட்டும். அந்ட 

அந்ட சூழ்யகக்கு ற் அபற்க இதற்கைதம கமபேகந 

கைமண்டு யகயபற்யக் கைமண்மய உயல் எபே 

ணன்பம் இல்க. 

 



இந்ட உயன் கசல்ைள் ல்மம் இந்ட இதற்கைதின் 

டயரிகந்ட இதல்ின் கபநிப்மடுையந, ன்னுகத 

ஆர்பத்டயன் பம் இந்ட இதற்கைதின் உஞர்பிக ன் 

உயன் உதிணுக்ைநில் கசலுத்ட படுந்டமல் இந்டச் 

சரர்யைடுைகநமல்மம் யமயத டீபேம் - ன்று இந்டக் 

ைபேத்ணபேபமைைத்கட பயபறுத்ட யபண்டும். அத்ணன் 

இதல்புஞர்பின் உகந்ணள்ந இதல்மர்ந்ட கசதல்மடுைகந 

ணட்டுயண மடும் ண்பு கசல்ைளுக்கு பயபண்டும். டமங்ைள் 

இதல்புஞர்பின் கபநிப்மடு டமன் ன்கட உஞபேம் பக 
அகபைளுக்கு இந்டப் திற்சயதநிக்ை யபண்டும். 

 

 “உடல் ஒருரதாதும் று கசய்ில்ரன; ருந்துகள் 

ஒரு ராரபம் குணாக்குில்ரன”  

 

இற்ரக சிகிச்ரசால் தஞ்சபூங்கள் ம் உடனில் 

சிரனில் இருக்கும் ரதாது இல்தாண ஆராக்கிம் 

கிரடக்கின்நது. 

 

 

 

 

 

4. இற்ரக சார்ந் இல்தார்ந் 

ாழ்ில் 

(Life of the innate nature) 



 

 

“இற்ரக அரணத்தும் இல்தாணது” 

இற்ரக சார்ந் இல்தார்ந் ாழ்ில் கநிபரந 

ாற்நங்கரப உள்படக்கி ஆராக்கிபரந. 

 

இல்ரத அடக்க ிரணத்ால் அரனபம். அர சத்ில் 

அர அநி பரணந்ால் அது க்கு அடங்கிிடும். 

இல்பு ான் ணி ாழ்ிலுக்கு ிரபினம். 

 

இதற்கைகத  ஆண்டுைள் ஆமய்ந்ண, ன்கு டயட்ணயட்டு, 

டணக்ைம பமழ்பிதக படிபகணத்டர். அண ல்யபறு 

ணகைகந உள்நக்ைய பற்யலும் இதற்கை சமர்ந்டடமை 

அகணந்ண இபேந்டண. அகபைள் இதற்கை சமர்ந்ட பமிதல், 

இதற்கை சமர்ந்ட உஞவுபகைள், இதற்கை சமர்ந்ட 

ணபேத்ணபம், இதற்கை சமர்ந்ட யபநமண்கண, இதற்கை சமர்ந்ட 

கணமனய, இதற்கை சமர்ந்ட உற்திற்சய பகைள், இதற்கை 

சமர்ந்ட ீர் யணமண்கண பகைள், இதற்கை சமர்ந்ட 

ைகைள் ணற்றும் ி இதற்கை சமர்ந்ட அயபிதல் பகைள் 

ன்பமறு ட்டிதல் ீள்ையன்ண. இவ்பகைதம 

பமழ்பிதக ின்ர். சய ஆதிம் ஆண்டுைள் பக 
சயப்மை ைகிடித்ண பந்ணள்நர். இந்ட அகணப்ய 

இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதல் ன்டமகும். இகப 

அகத்ணம் ந்ட பகைதிலும் இதற்கைக்கு ஊறு 

பிகநபிக்ைமட, பற்யலும் இதற்கை சமர்ந்ட, அயவு 



பூர்பணம பனயபகைள் ஆகும். இடன் பம், உதர்ந்ட  

ன்கணைகந கற்று சயப்மை இதல்ம ஆயமக்ையத 

பமழ்க்கைகத ணக்ைள் பமழ்ந்டர். ம் பன்யமர்ைநின் 

எவ்கபமபே கசதல்ைளும் ணயைவும் கமபேள் ணயக்ைகப  

அயதமம். அபர்ைநின் ணட்ணம இதற்கை அயவு ம்கண 

பிதப்ில் ஆழ்த்ணையன்ண.  

 

ணிடன் கக்ைப்ட் புடயதடயல் இதற்கையதமடு கை 

யைமர்த்ணக் கைமண்டு டமன் பமழ்க்கை த்டயக் 

கைமண்டிபேந்டமன். அப்யமண, அபண பமழ்க்கை இன்ம் 

யகந்டடமை இபேந்டண. ஆடயணிடின் ஆயமக்ையதத்டயலும் 

ந்ட குகபணயல்க. அடயல், குகமடு ற்ட்மலும் 

இதற்கைதில் இபேந்யட அபண ிச்சகைளுக்ைம டீர்வு 

ையகத்டண. படயல், அபர்ைள் இதற்கைகத கூர்ந்ண 

ைபிக்ைத் கடமங்குையமர்ைள். ிகு கணல் கணல், 

இதற்கைகதப் ற்ய ல் புரிடல் ற்டுையன்ண. ணிடமல் 

அடிப்கதில் கடபயண புடயடமை கக்ை படிதமண 

ன்கட அயையன்ர். ணிடன் டண எவ்கபமபே 

யடகபைளுக்கும், இதற்கைகத யடிதமைவும், 

ணகபைணமைவும் சமர்ந்டயபேப்கட அயந்ண கைமள்ையன்ர். 
உல் இதங்ைத் யடகபதம கபப்ம், ைமற்று, குடிீர், உஞவு 

ஆையத இதற்கைதியபேந்யட கப்டுபண புரிையன்ண. இண 

டபி ணிடன் இடன் கசதல்மடுைளுக்கு ல்யபறு 

பகைதிலும் டமபங்ைள், பிங்குைள் ணற்றும் ி சயயத, 



கரித பீமசயைகந அயந்யடம, அயதமணயம 
சமர்ந்டயபேப்கட கடரிந்ண கைமள்ையன்மர்ைள். இந்ட அம்சம் 

ணிடக யமன்ய, ணற் ல்ம உதிங்ைளுக்கும் 

கமபேந்ணபண கடரித பபேையன்ண. 

 

இடன் கடமர்ச்சயதமை எவ்கபமபே உதிரிபம், ி 

உதிரிங்ைளுன் கைமண்டுள்ந உதிரிதல் கடமர்புைகந 

உஞர்ந்ண கைமள்ையன்மர்ைள். இகபைகந அடிப்கதமக் 

கைமண்டு, சபை பமழ்க்கைதில் டங்ைளுக்கு ற்டும் 

ிச்சகைளுக்ைம டீர்வுைகந, இதற்கைதிணயபேந்யட க 

பகையன்ர். யணலும் இயட பனயதில், அன்ம ஞிைகந 

சயப்மை கசய்ண படிக்கும் பனயபகைகநபம் 

ைண்யையன்ர். 
 

இப்ிஞ்சத்டயல் உள்ந அகத்ணம் இதற்கையதமடு 

கடமர்புகதண, இதற்கைதின் சக்டய அநபிபடிதமடண. 

ஆடய ணிடன் சயக்ையபக்ைய ைற்ைகநப் தன்டுத்டய கபேப்கக் 

ைண்டுிடித்டண படல், இன்கத ணிடண பீ ைஞிி 
ைண்டுிடிப்புைள் பக அகத்ணம் இதற்கைதில் “உள்நகட” 

டமன் ணிடன் டண அயகப தன்டுத்டய 
ைண்டுிடித்ணள்நமன். படயல், இதற்கையதமடு இகந்ண, 

இகதந்ண பமழ்ந்ட ணிடன் உல் ஆயமக்ையதத்ணனும், ண 

த்ணனும் இதல்மை ணிடனுக்கு இபேந்டண. 

 



ணிடர்ைளுக்கு ற்டும் உல் ஆமக்ையத 

ிச்சகைளுக்ைம டீர்வுைகந இதற்கைதிணயபேந்யட க 

பகபயட இதற்கையதமடு இகதந்ட இதல்மர்ந்ட 

பமழ்பிதல். இடன் அடிப்கதில் பபேம் ஆண்டுைள் 

ஆமய்ந்ண, ல்யபறு ணகைகந உள்நக்ைய பற்யலும் ணண 

இதல்பு சமர்ந்ண அகணையன்ண. 

 

இன்கத சபைம் பற்யலும் இதற்கைக்கு டயமை 

இதங்ையக் கைமண்டிபேக்ையன்ண. யணலும், கபேம்மலும் இதல்பு 

சமர்ந்ண இதங்குபகட பி, புஅயவு சமர்ந்ண இதங்குையன்ண. 

இந்ட சபைத்டயல் எவ்கபமபேபபேக்கும் கமபேநமடம கபேக்ைடி 

அடயைரித்ண கைமண்ய கசல்ையன்ண. இடமல், அன்ம 

பமழ்க்கைதில் டற்ம் அடயைரிக்ையன்ண. இண 

டிணிடனுக்கு ற்டும் ணக்குகவு அடயைரிக்ையன்ண. 

இடமயயத ம்ணமல் குகந்ட ட்ச யதமத டர்ணங்ைகநக் 

கூ ின்ற் படிதபில்க. அன்பு, இக்ைம் யமன்கப 

குகந்ண கைமண்ய பபேையன்ண. டயர்ைமம் ற்யத 

ம்ிக்கை கமணபமை குகந்ண பபேையன்ண. இடமல், சபை 

குற்ங்ைள் அடயைரித்ண கைமக, கைமள்கந, ைற்னயப்பு 
யமன்கப அடயைரித்ண பபேையன். 

 

உல் த்கட டுத்ணக் கைமண்மல் குனந்கட ிப்டயல் 

கடமங்ைய ஆபள் படிபம் பக ல்யபறு யமய்ைகந 

டயர்கைமள்ந யபண்டிபள்நண. குனந்கட உபேபமபகட 



டுத்ணக் கைமண்மல் கண்ைளுக்கு ைபேக்குனமய் அகப்பு, 

ைபேக்குனமய் யமய்த் கடமற்று, ைபேபட்க கபநிபபேபடயல் 

டமணடம், சயகப்க ைட்டி யமன் ிச்சகைள் 

யவுையன். ஆண்ைளுக்கு உதிரிணுக்ைநின் ண்ஞிக்கை, 

குகடல், பரீிதம் குகவு யமன் ிச்சகைள் 

யவுையன். இப்யமண ீரினயவு, இத்ட அழுத்டம், யைன்சர் 
யமன் யமய்ைள் அடயணமடமை இபேக்ையன்ண. 

இகடகதல்மம் டமண்டி ல்யபறு யமய்ைள், புடயண புடயடமை 

சபைத்டயல் பபேம் யமக்கு அடயைரித்ண கைமண்ய கசல்ையன்ண.  

 

இடற்கைல்மம் ைமஞம் இதற்கைக்கு டயம பிபசமதம், 

உஞவுைள், உஞவு னக்ைங்ைள், சபை பனக்ைங்ைள் ணற்றும் 

சுற்றுச்சூனல் சரர்யைடு யமன்கப ஆகும். இடற்கு டீர்பமை மம் 

இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதக கணல், கணல் 

கபகப்டுத்ட யபண்டும். உதியமட்ணம பமழ்கப 

இனந்ண டபிக்ையன்மன். இதற்கைதிணயபேந்ண எழுங்குபக 

யதடயைள் மர்த்ணம், ைற்ை ணறுக்ையன்மன் ணிடன். 

 

உஞபமைக் ைபேடப்டும் ைமய்ையைள், ைரகைள், னங்ைள் 

ஆையதபற்யன் இதல்புயக ணமமணல் ஆபிதில் 

யபைகபத்ண உண்மல் ீண் மள் பமனமம். ஆமல் மம் 

அப்டிச் கசய்படயல்க. பகதற் உஞவுப்னக்ைத்கடயத 

மம் ின்ற்றுையன்யமம். ணண உஞபில் 

கபேம்மன்கணதம இம் கறும் டமநித்ட, பறுத்ட 



உஞவுைள் ணண பமழ்மகநக் குகக்ையன். அயடமடு, 

அசுத்டணம ைமற்று, அசுத்டணம குடிீபேம் பமழ்மகநக் 

குகப்டயல் கபேம் ங்கு பையக்ையன். 

 

யமய் பமணல் டடுத்ண, பமழ்பின் டத்கட யணன்கணபச் 

கசய்த மள் எழுக்ைம், பேப ைம எழுக்ைம், டி ணிட 

எழுக்ைம் ணற்றும் அச்கசதல் ஆையதபற்க 

பயபறுத்ணையண. ீண் ஆபள் ன்ண எபேபபேகத 

உகணப்கக் கைமண்டு கசதல்டும் பமழ்க்கைபககத 

கமபேத்ண யர்ஞதிக்ைப்டுையண. 

 

னங்ைமத்டயல் பமழ்க்கை கயதமையப ணண 

பன்யமர்ைள் இகட கசய்ண பந்டர். 
ஆறுணமடத்டயற்கைமபேபக யடய டுத்ணக் கைமள்பர். இடயல் 

ணக்குல் ணட்டுணயன்ய பழுீஞ ணண்பம் சுத்டம் 

கசய்தப்டும். பபேம் எபே பக மட தமத்டயக 
கசல்பமர்ைள் கடமர்ந்ண ப்டன் பம் யடமல் ணபமங்ைள் 

ணகதீல் சுத்டம் கசய்தப்டுையண. யைமபில் கசன்று 

அபேபிதில் ீமடும் யமண உல் சூடு படல் அகத்ண 

அகசௌைரிதங்ைள் படல் ண அழுத்டம் பக அகத்ண 

பிதமடயைளும் பிடுடுையன். 

 

உங்ைள் உக ைபித்டமல் 40 யபேந்ண 48 மட்ைளுக்குள் 

அண எபே சுனற்சயக்கு உள்நமபகட உங்ைநமல் உஞ படிபம். 

இந்டக் ைமத்கட எபே ணண்ம் ன்ையயமம். எவ்கபமபே 



ணண்த்டயலும் உலுக்கு 3 மட்ைளுக்கு உஞவு 

யடகபப்டுபடயல்க. உல் கசதல்டும் பிடத்டயன் ணீண 

உங்ைளுக்கு பழு பினயப்புஞர்வு இபேந்டமல், சய மட்ைநில் 

உலுக்கு உஞவு யடகபதில்க ன்கட ீங்ைள் 

உஞபடிபம். சயணணயல்மணல் அந்மட்ைநில் ீங்ைள் 

உஞகப டபிர்க்ை இதலும். ன், பநர்ப்பு ிமஞிைநம 

பூக, மய் கூ எபே சய மட்ைநில் உஞபிகத் 

டபிர்ப்கட ீங்ைள் ைபித்டயபேக்ை படிபம். குனந்கடைளும் 

இகடச் கசய்பர். ஆமல், இன்யம கற்யமர், டங்ைள் 

குனந்கடைகந உஞவு உண்ஞச் கசமல்ய 
ைட்மதப்டுத்ணையன்ர். இப்டித் டயஞிக்ைத் 

யடகபதில்க. எபே ணமடத்டயல் ஏரிபே மட்ைள் எபேபர் றஸ் 

தட் ப்டும் னச்சமறு ஆைமத்டயல் இபேக்ைமம். உங்ைள் 

உக ீங்ைள் ைபித்டமல், எபே சய மட்ைள், உஞவு 

உண்ஞத் யடகபதில்க ன்கட ீங்ைள் உஞர்பரீ்ைள். 

அந்மட்ைநில் ைட்மதப்டுத்டயக் கைமண்டு உஞவு 

உட்கைமள்பண சயப்மடமய் இபேக்ைமண. பிடம் ன்ண 

உங்ைள் உல் உங்ைநிம் யைட்கும் இகயபகந. இடக 

புரிந்ணகைமள்ளும் சூட்சுணம் பேக்கும் இல்மடடமல், 

இந்டயதமபில் ைமடசய ன்னும் எபே மகந குயப்ிட்டு 

கபத்டர். இப்டி குயப்ிட்மமபண ணக்ைள் இடக 

டபமணல் ைகிடிப்மர்ைள் ன் ம்ிக்கைதில் இகடச் 

கசய்டர். இணயமல் எபே ணமடத்டயல் இண்டு மட்ைளுக்கு 



ீங்ைள் பிடணயபேந்டமல் உயலுள்ந யைன்சர் பிகநபிக்கும் 

கசல்ைள் குகக்ைப்டும்.  

 

இன்கத ணக்ைநின் பமழ்க்கை பகதில் மம் 

இதற்கைகத பிட்டு கமம் டள்நி பந்ணபிட்யமம். மம் 

சமப்ிடும் சமப்மடு இதற்கைதமடம இல்க, குடிக்ைய 

குடிீர் இதற்கைதமடம இல்க, ணக்கு டயம எபே 

சூழ்யககத ம்கணச் சுற்ய உபேபமக்ையக்ையட்டு மம் 

பமழ்ையயமம். ல்மர்க்கும், ல்மபகைதம ணக்ைளுக்கும், 

ல்மப் பேபக்ைமத்டயயபம், ீங்ை ந்ட இத்டயய 

இபேந்டமலும், ல் உற்திற்சய ணகபன்மல் அண 

கப்திற்சய டமன். எபே ணஞி யம் க்ைமம். க்ைய 

யத்டய கூ சந்யடமணம, ஆந்டணமய், ன்மய் ண்ஞி 
க்ைனும். கமம் யபைணம ந்ண, இப்யம வ்பநவு ணம் 

பச்கச இழுக்ைணும், அந்ட ண்ஞத்யடம யமைக் கூமண. 

சந்யடமணம யமைணும். அண டமன் பக்ையதம். அண டமன் 

உங்ையநமடு யமய் டயர்ப்பு ஆற்க அடயைரிக்ையண. ைமக, 

ணமக இண்டு யபகநைநிலும் கப் திற்சய கசய்பண 

யமய் டயர்ப்பு ஆற்லுக்கு எபே மிக் ணமடயரிதமண. கபறும் 

பதிற்யல் கப்திற்சய கசய்பண சமச் சயந்டண.  

 

ஆமல், பபேந்டக் கூடித பிதணமை இன்கத யகதில் 

மம் இதற்கை சமர்ந்ட பமழ்பிதல் ன்கட பிடுத்ண, 

இதற்கைகத பிட்டு பிையத பமழ்பிதல் ன் யககதபம் 



ைந்ண, இதற்கைக்கு டயம பமழ்பிதல் னும் யககத 

அகந்ண பிட்யமம். கபேணநவு ைமடுைகந அனயத்ண 

பிட்யமம், ஏயசமன் த்டயல் எட்ககத ற்டுத்டய 
பிட்யமம், புபி கபப்த்கட அடயைரித்ண பிட்யமம், ல்ம 
பகைதிலும் இதற்கைகத சரனயக்ைத் கடமங்ைய பிட்யமம், 

இடன் க ல்யபறு யமய்ைநமைவும், அழுத்டம் யகந்ட, 

ணையழ்ச்சய குகந்ட பமழ்க்கைதமைவும் மம் அனுபித்ண 

பபேையன்யமம், இன்னும் அனுபிக்ை யமையன்யமம். யணலும், 

ம் பன்யமர்ைள் இதற்கை பநங்ைள் யகந்ட பூணயகத 

ணக்கு ரிசமை கைமடுத்ண பிட்டு கசன்றுள்நர். ஆமல், மம் 

ணக்கு ின்பபேம் சந்டடயதிர்க்கு, ணயை யணமசணமை 

சரனயக்ைப்ட் இதற்கை பநங்ைகநக் கைமண் எபே 

பூணயதிக ரிசமை கைமடுக்கும் சூழ்யகதிக யமக்ைய 
யபைணமை ைர்ந்ண கைமண்டிபேக்ையன்யமம். இடற்கைல்மம் 

டீர்வு டபேம் பகைதில், இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட 

பமழ்பிதல் ன்ண இன்கக்கு ணயை அபசயதணமையன்ண. 

 

யணலும், இதற்கை மநணம பநங்ைகந ணக்கு அள்நி 
அள்நி டபேையன்ண. இதற்கை அநிக்கும் இத்டகைத 

ண்ஞற் ன்கணைகந பழுகணதமை தன்டுத்டய 
கைமள்பயட சயந்ட பமழ்பிதமை அகணபம். பமம் 

கமனயையன்ண, பூணய பிகநையன்ண. மம் கபறும் 

தன்மட்மநர்ையந. யப, ம்பகத உதர்ந்டட்ச 

குயக்யைமயந, இதற்கைதின் சயந்ட தன்மட்மநர் ன் 



யககத அகபடமைத்டமன் இபேக்ை படிபம். இணடமன் ம் 

பமழ்க்கைகத பநப்டுத்ணம், யணலும், இதற்கைக்கு மம் 

டயபேப்ி கசலுத்ணம் கைம்ணமமைவும் அகணபம். ஆகைதமல், 

இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதல் ன்ண 

டபிர்க்ையப படிதமடடி அபசயதணமையன்ண. இணயப ம் 

பன்யமர்ைள், இன்கத பஞிைம் சமர்ந்ட சூழ்யகதில் 

ணக்கு பிட்டு கசன் கசய்டயதமை அகணபம் ன்மல் அண 

ணயகைதமைமண. 

 

ம் பன்யமர்ைள்  ஆண்டுைள்,  ணிட 

ஆபட்ைமங்ைகந கசபனயத்ண டங்ைள் பமழ்பிதக 

படிபகணத்டர். இப்யமண அடக ணீட்கடுக்ை, மபம் 

அவ்பமறு  ஆண்டுைகந கசவு கசய்த படிதமண. ஆையப 

ணண பமழ்பிதக கடமர்ந்ண ஆமய்ந்ண, அடக சயயண 

சயயடமை ம் பமழ்க்கைதில் கபக டுத்ணபணடமன் 

ணயைவும் நிகணதம, சயந்ட டீர்பமை அகணத படிபம். 

 

இவ்பமமை இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட ணக்ைபகதில் 

உலுக்கு யடகபதம உக்ைம், உரித யத்டயல் உரித அநவு 

ையகக்ையன்ண. இடமல் ணிடின் உல் ம் இந்ட 

பகதில், பழுகணதமை யஞி ைமக்ைப்டுையன்ண. ல்ம 
உதிரிங்ைளும் சூரிதன் உடதத்ணக்கு பன்ய ழுந்ண 

பிடுபகட மர்க்ைமம். யப, பீமசயைளுக்கும் சூரித 

உடதத்டயற்கு பன்ய ழுந்டயபேப்ண ன்ண இதற்கைதின் 



இதல்பு. இகட ணமற் பற்டும் யமண, மம் ணண 

இதல்புைநி இபேந்ண யபறுடுையன்யமம். இடமல் 

பிகபியயத யசமர்ந்ண பிடுையன்யமம். யணற்கைமண் 

ணையழ்ச்சயபன் ஞிைகந கசய்த படிபடயல்க. கடுயம் 

ைனயத்ண டுக்கைக்கு கசல்படமல் உயன் உள்ளுறுப்புைள் 

மடயப்கையன். 

 

கபைக ணதிகன ன்ண பமக்கு. ட்டு ணஞியம் 

ஏய்வுைளுக்குப்ின், ணிட உல் அடயைமகதில் ணயகுந்ட 

ஆற்ல் யகதியபேக்கும். ைமற்யல் ஏயசமன் பிதிபேக்கும் 

அந்ட யம் ணயகுந்ட புத்ணஞர்கப அநிக்கும். யப, அந்ட 

யத்டயல் ஞிைகநத் கடமங்குடல், கசதல்டயக 

அடயரிக்ையன்ண. யணலும், அடயைமகதில் ணம் அகணடயபன் 

இபேப்டமல் ைமகதில் டிப்ண ல் கத் டபேபகட 

ீங்ைள் உஞர்பரீ்ைள். 

 

ைமக ழுந்டவுன் சூரித உடதத்கட இசயப்ண, அந்ட 

இநகபதியல் (ச்கசப் புல்கபநிதில்) சற்றுணம் ைமம 
ப்ண யமன்கப ம் அன்ம பமழ்க்கைகத 

ணையழ்ச்சயயதமடு கடமங்ை உடபி புரிகப. அணணட்டுணல், 

இநங் ைமகயச் சூரிதஎநிதில் யகந்டயபேக்கும் 

கபட்ணயன் ‟டி‟ ம் உலுக்கு ணயைவும் ன்கணடக் கூடிதண. 

இடக உஞர்ந்யட ம் பன்யமர்ைள் சூரித ணஸ்ைமம் 



ன் என்க அக்ைமத்டயல் டயசரி பனக்ைணமைப் ின்ற்ய 
பந்டயபேக்ை யபண்டும். 

 

அடயைமகச் சூரித எநிதில் க்ை இதபில்கதம? 

பபேந்டத் யடகபதில்க. படீ்டியபேந்டடியத இதற்கை 

அன்கதின் அனகைக் ைண்ைநமல் பேைய ணையனமம். 

சன்யமம் யன் பண்ஞயண கபைள் ழுப்பும் இித 

எயைகநச் கசபிகுநிக் யைட்டுக் ைநிக்ைமம். 

 

இவ்பமறு அனுடயபம் அடயைமகதில் ழுந்ண 

இதற்கைகத இசயத்ண, இிதகபைகநயத யகந்ண, 

டன்ம்ிக்கையதமடும், ணையழ்யபமடும் மகநத் 

கடமங்ையமல் அங்யை ணச் யசமர்வுக்யைம, யசமம்லுக்யைம 
இயணண? 

இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட குநிதல் பகதில் குநிதல் 

ன்டன் டகதமத யமக்ைம், உல் ன்னும் ந்டயத்கட 

குநிர்பிக்கும் எபே கசதமகும். உக ணய்கணப்டுத்ணடல் 

ன்ண இண்மபடமகும். 

 

இடயல் குநிதல் ன்ண படயல் ைமயன் அடிப்குடயகத 

ீமல் குநிர்பிக்ை யபண்டும். ின் உரித  இககபநிைள் 

கைமடுத்ண, எவ்கபமபே குடயதமை யணல் யமக்ைய ைர்ந்ண ீமல் 

குநிர்பிக்ை யபண்டும். இறுடயதமை டகப்குடயகத ீமல் 

குநிர்பிக்ை யபண்டும். இணயப இதற்கை சமர்ந்ட குநிதல் 

பகதமகும். 



 

இத்டகைத பகதில், படயல் ைமல்குடயகத 

குநிர்பிக்கும் யமண இந்ட டைபல் உக பகநகத 

கசன்கையன்ண. இடகத் கடமர்ந்ண ம் உல் குநிதக 

டயர்கைமள்படற்கு பற்யலும் டதமர் கசய்தப்டுையன்ண. 

இப்கமழுண அடுத்டடுத்டப் குடயைகநபம் குநிர்பிக்கும் 

யமண, ணண உயன் அடயைப்டிதம கபப்ம் சரமை 

கபநியதற்ப்டுையன்ண. இவ்பமமை இந்ட பகதில் உல் 

சரமை குநிர்பிக்ைப்டுையன்ண. இந்ட பகதில் குநிப்டமல் 

சநி ிடிப்டயல்க. 

 

ண்கஞய் உல் பழுபணம் ைரனயபேந்ண யணமை 

டபப்டுையன்ண. ின் அகணஞியம் உம்பு ண்கஞதில் 

ஊறுையன்ண. ிகு சரதக்ைமய் கைமண்டு யடய்த்ண 

குநிக்ைப்டுையன்ண. இணயப ண்கஞய்க்குநிதல் ஆகும். 

 

இடயல் உயல் ண்கஞய் டபப்டும் யமண உயல் 

யணற்ப்ப்பு குநிர்ச்சய அகையன்ண. இந்டக் குநிர்ச்சய, உயன் 

உள் உறுப்புைநில் உள்ந அடயைப்டிதம கபப்ம் 

கபநிப்டுபடமல் சணன் கசய்தப்டுையன்ண. இவ்பமறு 

உயன் உள்ளுறுப்புைள் குநிர்ச்சய அகையன். 

குநிதல்ைகந படீ்டில் யணற்கைமள்பகட பி ஆறு, ரி, குநம் 

ணற்றும் ீர் யகைநில் யணற்கைமள்ளும் யமண இடன் தன் 

 ணங்கு அடயைரிக்கும்.   

 



டயசரி 2 யபகந ச்கசத் டண்ஞரீ் குநிதல் ணயைவும் 

ல்ண. குநித்ண படித்டவுன் ணண்மல் உயன் அகத்ண 

மைங்ைகநபம் அழுத்டயத் ணகக்ையபண்டும். 

  

உட்ைமபேம்யமண கணத்கணத் யசமமக்ைகநபம், சமய்வு 

மற்ைமயைகநபயண உல் யடடுையண. ரிமக்ஸ் ன் 

கதரில் கூன் யமட்டு உட்ைமபேபணம், யைமஞமை அணர்பணம் 

ரின் னக்ைம். அப்டி அணபேம்யமண, ற்டும் 

கடமய்பிமல் உள்ளுபேப்புைள் மடயக்ைப்டுபண உங்ைளுக்கு 

கடரிபணம? இடமல் ற்டும் அமதங்ைகந டபிர்க்ை சய 

சுணம குயப்புைள் உள் உறுப்புைநின் த்கட மம் 

பனயைநில் பிநக்ைபடிபம். ம் பக்ையத உறுப்புைள் 

ல்மம் கஞ்சு ணற்றும் பதிற்றுப்குடயதில்டமன் உள்ந. 

அகப ணயைவும் ைடிணம உறுப்புைள்அல், அகப ட்டு 

யமல்ட் கபத்ண யகயறுத்டப்பில்க. அகப டநர்பமை 

அடடன் இத்டயல் கடமங்ையக் கைமண்டிபேக்ையன். ீங்ைள் 

பணகுத்டண்க யமை கபத்ண அணர்ந்டமல், உங்ைள் 

உறுப்புைள் அடயைட்ச னுன் இபேக்கும். 

 

டயபங்ைள் உயல் ையட்த்டட் 70% ீர்டமன் உள்நண. 

உலுக்குள் இபேக்கும் ீரின் டன்கணக்கும், அந்ட 

ணிடபேகத உல் ணற்றும் ண ஆயமக்ையதத்ணக்கும் யடித் 

கடமர்பு உள்நண. ம் மட்டில், ம் பன்யமர்ைள், 

ப்யமணயண ீரின் ணய்கணகதபம், யணம்ட் சக்டயகதபம் 



மணரிப்டற்ைமை, குடிக்கும் ீரின் யணல் அடயை ைபம் 

கசலுத்ணபடற்கு பயபறுத்டயதிபேக்ையமர்ைள். பந்கடத டயம் 

இவு பழுபணம் எபே கசம்புப் மத்டயத்டயல் ீக 
கபத்டயபேந்டமல், அண அந்ீர் ணயைவும் ணய்கணதகத பனய 
பகுக்ையண. பந்கடத டயம் இவு பழுபணம் எபே கசம்புப் 

மத்டயத்டயல் ீக கபத்டயபேந்டமல், அண அந்ீர் ணயைவும் 

ணய்கணதகத பனய பகுக்ையண. இண ைல்லீலுக்கு ணயைவும் 

ல்ண. யணலும் எட்டுகணமத்ட உல் ஆயமக்ையதத்ணக்கும், 

சக்டய யகக்கும் அந்ட ீர் ன்கண தக்ையண. சுத்டணம 

டண்ஞரீ்… ீங்ைள் குடிக்கும் ீர் சுத்டணமடமை இபேக்ை 

யபண்டும். யடகபதம அநவு டண்ஞகீ 20 யணயங்ைள் 

கைமடயக்ை கபத்ண, ிகு அகட ஆ பிடுபணடமன் 

மணைமப்மண. அண கபணகபணப்மவுன், எபே ணண் 

மகதில் ஊற்ய கபபங்ைள். டண்ஞரீில் சயயண சரைம் 

யமட்டு கைமடயக்ை கபக்ைமம் அல்ண கபணகபணப்ம 

ீரில் சயயடநவு ணநசயகதப் யமட்டு கபக்ைமம். 

ணண்மகதில் பூச்சயைள், ணசய ணற்றும் இட குப்கைள் 

பினமணயபேக்ை, ப்யமணம் மககத படி கபக்ைவும். 

உங்ைளுக்கு டமைகணடுக்கும்யமண டமைம் டஞிையன் அநவு 

ீக குடிப்ணன் யணலும் சயயண கூடுடமை ீகக் குடிக்ை 

யபண்டும். அந்ட அடயைப்டிதம ீர் உங்ைள் உல் உறுப்புைள் 

சுத்டணமபடற்கு உடவும். உங்ைள் உயல் யமணணம ீர் 
இபேக்குணநவு மர்த்ணக் கைமள்ந யபண்டும். உயல் டண்ஞரீ் 



பற்யபிட்மயம அடயைணமமயம, பகநதில் யசமடிதத்டயன் 

அநவு ணமறுட்டு குகந்ண, பகந பகீ்ைம் ற்ட்டுபிடும். 

 

இதற்கைதமல் கக்ைப்ட் அகத்ண உதிரிங்ைளும், 

இதற்கை பநங்ைகந அனயப்டயல்க. ஆளுகண கசய்த 

பதலுபடயல்க. சய உதிரிங்ைள் உஞவுக்ைமை ணட்டும் ி 

உதிரிங்ைகநக் கைமல்ையன். இந்ட ைமஞம் டபி, ந்ட 

உதிரிபம் யடகபதில்மணல் ி உதிரிங்ைளுக்கு 

கைடுடல் கசய்படயல்க. ஆமல் இடற்கு பிடயபிக்ைமை 

அகணபம் எய உதிரிம் ணிடன் ணட்டுயண ஆகும்.  

 

இகடக் குற்ம் ன்று கூ படிதமண. இதற்கை பநத்கட 

பமழ்பின் பநணமை ணமற்ய அனகுடுத்டய, உயதமையத்ண பமனக் 

கூடித ஆமபண அயவுத் டயய ணிடிம் சயப்மை 

அகணந்ணள்நடமல், பித்டயட்டு, டமய உஞவு உற்த்டய 
கசய்தக் கூடித டயன் கற் ிகு, இன்கமபே உதிக 
உஞபமைக் கைமள்ந யபண்டித னக்ைம் யடகபதில்க. 

 

டபிர்க்ை படிதமட டி டன்க அனயக்ைபபேம் உதிர்ையநமடு 

யமமடுபணம் கபற்ய கைமள்பணம் டற்ைமப்பு னும் ீடயகத 

எப்புக் கைமள்நக் கூடிதயட ஆகும். ணிடகத் டபி, ணற் 

உதிரிங்ைள் டங்ைளுக்கு யபண்டித உஞகபத் டமங்ையந 

உற்த்டய கசய்ண கைமள்நக் கூடித டயகண இல்மடடமல் 

அகபகதல்மம் ி உதிகக் கைமன்று, உக உண்டு 

பமழ்ையன். 



 

யப, ணிடன் ி உதிக உஞவுக்ைமைக் கைமல்பண 

ீடயதமைமண. உஞவுக்ைமை உதிர்க் கைமக கசய்பகட டபிர்க்ை 

யபண்டும். ணிடன் ணமணயசம் இல்மணல் பமன படிபம். 

புமல் ீக்ைய உண்ஞலும், அநவு பகயதமடு உண்ஞலும் 

அபேநமநர்ைள் யணற்கைமள்ந யபண்டித எழுக்ைணமகும். 

ணமணயசணமண ி உதிரிங்ைகநத் ணன்புறுத்டய 
கைமடுகணப்டுத்டயப் கப்டுபடமகும். அண ம் உல் 

அணுக்ைநில் ைந்டமல் ம் ண்ஞத்டயலும் பன்பக பந 
பனயயைமலுையன்ண. டமப ஆைமத்கடச் சமப்ிப் 

னகுபடமல், குலுக்கு பயகண ற்டும். சுணமை 

உலுன் ைந்ண சத்டமை ணமயபிடும். ணமணயச ஆைமம் ீஞ 

உறுப்புைகந பீப்டுத்ணையண. இடமல் த்டத்டயல் 

சமதஞ ணமறுமடு ற்ட்டு, ம்பு ணண்த்கட பீம் 

ண்ணுையண. 

 

ைமய்ையைள், னங்ைள், இகைள், சயறு டமிதங்ைள் 

யமன்பற்க ம் பன்யமர்ைள் உண்டு, ீண் ைமம் 

உல் த்யடமடு பமனந்டர். இபற்கயத ஊட்ச் சத்ண 

ணயக்ை உஞவுைநமை அயபிதல் உைம் அங்ைரைரிக்ையன்ண. 

இன்று கபேம்மலும் யபடயதிதல் உங்ைள் ணற்றும் பூச்சயக் 

கைமல்யைள் தன்டுத்டய பிகநபிக்ைப்ட் உஞவுைகந 

உண்டு பமழ்ையன்யமம். இகப ம் உயல் அன்மம் 

க்கும்  யைமடிக்ைஞக்ைம யபடய ணமற்ங்ைகந 



யடிதமை மடயக்ையன். இடமல், ல்யபறு கைமடித 

யமய்ைளுக்கு ஆநமையபிடுையன்யமம். இதற்கை சமர்ந்ட 

உஞவுைள் அநிக்கும் ன்கணைளுக்கு சமன்மை அகணையன். 

இன்கத அயபிதல் அகணப்புைளுக்கும், சயறுடமிதங்ைநின் 

ஊட்ச்சத்ண ணடயப்பு அடயைம் ன்ய உறுடய கசய்ையன். 

 

கப்ின் யமக்ைத்டயற்ைமை பமன யபண்டும். ஆயவு 

ணிடனுக்கு கசபஞயப சயந்டண. அயவு யணல் யமக்ைய பக் 

கூடித ணிடன் அடற்கு, எத்டமை உடபக் கூடித 

உஞகபத்டமன் சமப்ி யபண்டும். ல்ம பிங்குைளும் 

உஞவுக்ைமை ைரழ்யமக்ையத் டமன் இபேக்ையன். அபற்யன் 

பணகைலும்பு டகக்கு இகஞதமை (parallel) உள்நண. 

பிங்குைள் பமழ்க்கைபம் ைரழ்யமக்ையயத இபேக்ையன்ண. கசடி, 

ணம் இகப டமன் ப்யமணம் யணல் யமக்ையக் 

கைமண்டிபேக்ையன். அடமல், உஞவுக்ைம ணம், கசடி, 

கைமடி, யபர், இக, பூ, ைமய், ைி இபற்கப் 

தன்டுத்ணபண ணிடனுக்கு ல்ண. அணவும் கூ இதற்கை 

யபநமண்கணதில் ையகக்கும் டமப உஞவுைள் யணல்யமக்ைய 
பநர்ந்ண கைமண்டிபேக்ையன். டமப உஞவுைள் 

சயந்டடமையன்.  

 

யமதமநிதம இந்ட ணிடன் யமய்ப்கமபேள்ைநம 

ைசடுைகந கபநியதற்மணல் ணிடன் யசமம்லுக்கு ஆட்ட்டு 

அடயைம் ணங்குபடமய மக்குக்கு அடிகணதமய் கபேம் 



டயண்டிக்ைமமை ஆபடமயயத ீஞ சக்டய குகந்ண 

உண் உஞவு ச்சுப்கபேநமை ணமறுையன்ண. அன்சம் 

இத்டணமை ணமமணல் சநிதமை ணமறுையன்ண. அடமல், 

இதக்ைத்டக ற்டுபடமல் பமழ்க்கைகத கயப்டுத்டயக் 

கைமள்நமடபர்ைநின் கசதல்ைநியபேந்ண மம் அயயபமணமை. 

ஆம் யகதில் இதக்ை யமதமை இபேப்ண மநகபில் 

உறுப்பு யமதமை பநபேம். இதக்ை யமய் யகதியயத 

ரிைமம் ைமண்ண நிண. ஆமல், பீ ணபேத்ணபர்ைள் 

இதக்ை யமய்க்குக் ைமஞணமை ணங்ைகந 

கபநியதற்றுபடற்குப் டயமை அபற்க அக்கும் பி 

ணபேந்ணைகநக் கைமடுத்ண யமகத பநர்க்ையன்ர். இதக்ை 

யமய் கைமடுக்கும் டீபி பயபம், ணன்பம் டற்ைமயைணமைக் 

குகந்டமலும் அகப, உள்யந யன்று உறுப்புக்ைகந 

அனயக்ையன். அந்ட யகதில் உறுப்புக்ைளுக்கு புத்ணதிர் 
கைமடுப்ண நிடல். இபேப்ினும் இதற்கை சமர்ந்ட 

இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதல் பகதில் டயபேம்பும். 

 

இசமதப் கமபேட்ைள் ைந்ட ந்ட எபே உஞவுப் 

கமபேகநபம் உட்கைமள்நமண டபிர்த்டல். யைட், 

பட்கக்யைமஸ், பூசஞி, கசௌகசௌ, ணெல்யைமல், பள்நங்ைய, 
கல்யக்ைி, பமகனத்டண்டு யமன் ைமய்ையைகந 

அடுப்ில் ற்மணயயத உண்டன் பம் கபட்ணயன்ைள் 

ன்று கசமல்ப்டுையன் பீசத்ணக்ைளும், டமண உப்புக்ைளும் 

உலுக்கு பழுகணதமைக் ையகக்ையன்ண. யப, குக 



யமய்ைள் யடமன்றுபடயல்க. அணயம, சூரித எநிதின் 

டயப பைங்ைநம அபேைம்புல்சமறு, பல்மகச்சமறு, 

ணஞத்டக்ைமநிச்சமறு, ணநசயச்சமறு, பில்பச்சமறு, 

பமகனத்டண்டுச்சமறு, கல்யக்ைிச்சமறு, ஆையதபற்க 

சரிதம பகதில் உஞவுப் கமபேநமைப் தன்டுத்ணபடன் 

பம், அகப ணயைச் சயந்ட ணபேந்ணப் கமபேள்ைநமை அகணந்ண, 

உதிமற்க ஊறுமடின்ய இதங்ை கபக்கும். 

 

இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதல் படயல் 

ைற்றுத்டபேபண சகணதயல் ணறுணர்ச்சய. அடன் பம் உல் 

த்டயற்கு மடயப்க ற்டுத்ணம். உப்ின் உயதமைத்கடக் 

கூடுணம பகதில் உஞபில் குகக்ைவும், சய 

சணதங்ைநில் உப்ய இல்மணல் உஞகப சுகப ணயக்ைடமை 

ணமற்வும் பனயபகைகந ைற்றுத் டபேையண. 

 

இந்ட அடிப்கதில் இி பபேம் ைமங்ைநில், இதற்கை 

சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதக டயபேம் யணற்கைமள்படயல் 

உள்ந சமத்டயதக் கூறுைகநப் ற்ய பிபமடயக்ைமம், மம் 

இதற்கைகத சரனயத்டகட யகத்ண குற் உஞர்ச்சயதில் 

பபேந்டமம், இதற்கைகதபம், அடக சயப்மை 

தன்டுத்டயத ம் பன்யமர்ைநின் அயகபபம் ண்ஞி, 
ண்ஞி பிதக்ைமம். இடயல் ைபேத்ண யபறுமடுைள் 

ற்ட்மல், சயயத ல்கக்குள்யநயத பண்மம். 

ம்கண மயண ஊக்ைப்டுத்டய கைமள்நமம். 

 



யைட்கும் பம் டபேம் கடய்பணமை இதற்கை இபேக்கும் யமண, 

அகட ைமக்கும் ணிடர்ைநமை மம் உபேபமை யபண்டும். 

இதற்கை ம்கண பமன கபக்ையண. பூணயத்டமதின் அனகுணயக்ை 

அஞிைன் இதற்கை. இகட ணமசுடுத்டமணல் பமழ்பணடமன் 

ணிடனுக்கு அனகு. 

 

ணமசுட் இதற்கை ணிடனுக்கு உடபமண. ைமசுக்ைமை 

அனயக்ைப்டும் இதற்கை ைமசு கைமடுத்டமலும் ணீண்டும் 

டயபேம்பமண. ணிட ணங்ைளுக்குள் யடகபைள் 

டயஞிக்ைப்டும் யமண, அகப ஆகசைநமை உபேபமைய, 
பிகபமையப யமகசதமைய பிடுையண. அந்ட யமகசத் 

டீதில் கணல் கணல் இதற்கை அனயக்ைப்டுையண. அகட 

உஞபேம் யத்டயல் ம்கண சுற்ய யரினப்புக்ைள்  

யைழ்த்டயதிபேக்கும்.  

 

ண ப்டிதிபேந்டமலும், இன்கத கபேக்ைடி யகந்ட, 

டற்ணம பமழ்க்கைச் சூனயல் இதற்கை ற்யப் யசுபண 

இன்ம், டிப்ண இன்ம், சயந்டயப்ண இன்ம், ழுணபண 

இன்ம், கணமத்டத்டயல் இதற்கையதமடு கடமர்ில் இபேத்டல் 

ண அகணடயகதத் டபேம். 

 

இவ்வுை பமழ்க்கைதில் ணிடமைப் ிந்ட 

அகபபேக்கும் அத்டயதமபசயதணமண, ல் உல்பம், 

ணபம் டமன். கனதமய் இபேப்பன் ன்கு ஞம் 

சம்மடயத்ண டன்கபம், டன்கச் சமர்ந்டபர்ைகநபம் 



ைமப்மற்யக் கைமள்நவும், கசல்பம் ணயகுந்டபன், அந்ட 

கசல்பத்கட அனுபிக்ைவும் பழுகணதம உல்ம் 

அபசயதம். இப்டிப்ட் உன்டணம உல்த்கட, ைமசு 

கைமடுத்ண ைகதில் பமங்ை படிதமண. உல்ம், ணம் 

ன்னும் இண்டு அம்சங்ைளும் இதற்கை பிடயைநின்டி, 

பமழ்க்கை பககத ின்ற்ய கப்டுகப. 

 

இதற்கைச் சக்டயைநமல் ற்டும் பிகநவுைகநத் டடுத்ணக் 

கைமள்பண சமத்டயதம் அன்று, இதல்மர்ந்ட ஆற்க 

உதர்த்டயக் கைமள்ந சய பகைகந மம் கசய்த யபண்டும். 

அப்டிச் கசய்படமல் இதற்கைச் சக்டயைநின் பிகநபமல், 

உல் க்யைடு ற்மணல் மணைமத்ணக் கைமள்நமம். 

டபிர்க்ை படிதமட ைமஞங்ைநமல் யமய் பமய்ப் யர்ந்டமல் 

இதல்மர்ந்ட இதற்கை ணபேத்ணபம் பம் யமகத 

பிகபிலும் கபற்யைணமை குஞப்டுத்டயக் கைமண்டு, உல் 

த்கட பிகபில் கற்யமம். ீங்ைள் ிக்கும் யமயட 

ையகத்ட அந்ட இதல்மர்ந்ட பககத யகவுடுத்ணம் 

யமண, உள்ளுக்குள்யந ீங்ைள் குஞப்டுத்ணபர் டமன். 

 

இதற்கைதியபேந்ண ணிடன் ணமயபிட்மன். அபன் 

இதல்பும் ணமயபிட்ண. யடகபக்கு அடயைணமை 

ஆகசப்டுபடமலும், இதற்கைகத டன்பதப்டுத்ட 

பதன்டமலும், ைமயச அகத்ணக்கும் அடிப்க ஆையபிட் 

ைமஞத்டயமலும், சமன்யமர்ைள் பனயைமட்டுடக 



அட்சயதப்டுத்ணபடமலும், அபசைடயதிமலும், 

இக்ையல்மணல் ஏடும் ணிடண பமழ்க்கை ணணமலும், 

சுற்றுப்புத்டமல் ணமசுக்ைகந உபேபமக்ைய ணம் அழுத்டப்ட்டு 

 யமய்ைள் உபேபமை ைமஞணமையபிட்ண. 

 

பற்ைமத்டயல் ம் பன்யமர்ைள் ல் டய உல், ணம் 

கைமண்டு ீண் மட்ைள் ஆயமக்ையதணமை பமழ்ந்டமர்ைள், 

உண்கணடமன், ணறுக்ைபில்க, இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட 

எபே இிடம பமழ்வு அண. அகட மம் இப்யமண ண்ஞிப் 

தில்க. ம் னம் கபேகணகதபம் ைட்டிைமத்ண 

அபற்யயபேந்ண  ல்பற்க ணட்டும் அன்ம் யமல்  

ிரித்கடடுத்ண,  இன்கத பீ பமழ்பின் சபமல்ைகந, 

இர்மடுைகந சமணமர்த்டயதணமை சணமநித்ண உல், ணம் 

இண்கபம் சணயகதில் கைமண்டு கசன்று இதல்மர்ந்ட 

ஆயமக்ையதத்கட யக மட்டுபடயல் டமன் ம் டயகண 

உள்நண. 

 

தரடப்தாற்நனின் அருட்ககாரடாகப் கதற்ந 

இல்தார்ந் இன்தங்கரப ிக்கால் புநக்கிப்தர 

ணிர்கபின் துன்தங்களுக்கும் காம். இந் 

இன்தங்கரப ீண்டும் கதந ிிப்புர்வுடன் ாப் 

தகுராம். உடரன அன் ரதாக்கில் அனுிப்தராடு, 

இற்ரக சார்ந் இல்தார்ந் ாழ்ில் பரநக்குத் 

ிரும்புது ான் இல்தார்ந் ஆராக்கித்ரப் கதந 



ஒர ி. து ஆராக்கித்ின் ிர கிரடத் 

ஞாணத்ர ரம்தடுத்ி, து உள்ளுர்ின் சத்ிர 

ரலும் சிநப்தாக தன்தடுத்ி இற்ரகின் இல்தார்ந் 

ஆராக்கித்ர அநினாம். 

 

அடற்கு படயல் யடகப ம்பகத இதல்மர்ந்ட ண 

ணமற்ம் டமன். மம் ணம் ணமயமய இபற்யற்கைல்மம் 

டீர்வு இதற்கை பமழ்க்கை பகதியயத இபேக்ையண, 

இதற்கைதமை ஆயமக்ையதத்கட கைமடுக்கும் இதல்மர்ந்ட 

பமழ்க்கை பககத பிட்டு ல்ம ிச்கக்கும் 

ணபேந்ணைகநபம் கபத்டயதர்ைகநபம் யடடி அகையயமம். 

  

இந்ட பமழ்க்கை பக உங்ைள் பமழ்கப ணமற் பல்ண! 

ஆயமக்ையதம், ஆந்டம், அன்பு, கபநி உை கபற்ய, 
உள்யகதிம யடல். உங்ைள் யடகப இடயல் ணபமை 

இபேந்டமலும், ீங்ைள் இடயல் கடத் யடடிக் 

கைமண்டிபேந்டமலும், இங்யை பனங்ைப் ட்டிபேக்கும் திற்சயைள், 

பமழ்பிய உங்ைள் யமமட்ங்ைகநக் குகத்ண, ணயை 

நிடமை பமழ்கப ீங்ைள் கைதமந பனயகசய்பம். 

 

கணய்ஞ்ஜமத்கட அடிப்கதமைக் கைமண்டு பமழ்ையன் 

இதற்கை பமழ்பிதல், அடிப்க பிடயதமையத இடக 

ணக்ைளுக்கு யமடயத்ண, ணயை நித பகதில் வ்பிட ின் 

பிகநவுைளும் இல்மணல் உல் த்கட உதர்த்ட பனயபகை 

கசய்ையண. 



 

இதற்கை சமர்ந்ட இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதயயத இபேந்ண 

கைமண்டிபேக்கும் கமனண உல் வ்பிடத் கடமந்டவுணயன்ய 
சரமை இதங்ையக் கைமண்டிபேக்கும். டன்கப் ற்யத சயந்டக 

பபேம்யமணடமன் ல்மம் கைடுையண. ணிடன் 

யமய்பமய்ப்டுபடற்கு அபயடமன் ைமஞம். உஞர்வு 

குறுையதிபேப்ணம் ப சத்டயதிிணயபேந்ண ிரிந்ண 

பந்டயபேப்ணம்டமன் ைமஞம். கடய்பைீப் யபேஞர்வும் 

யபேளும் ங்கும் யகந்ணள்நண. ல்மம் இியட 

ககறுபடற்ைமை அண அகத்கடபம் கசய்ையண. 

 

இடன் பம் இி இதன்பக, இதற்கை சமர்ந்ட 

கபகைகந யணற்கைமள்ையயமம். இடன் பம் 

இதற்கைதின் ஆயமக்ையதத்டயன் கணன்கணதியபேந்ணம், 

ஆடமல் ற்டும் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டமல் 

ஏநபமபண ம்கண ைமத்ணக் கைமள்ந பனயகத அயதச் 

கசய்ையன்ண. 

 

ம் பமழ்க்கை பகதில் ற்ட் ணமற்ங்ையந இந்ட 

ைஷ்த்டயற்க்கைல்மம் ப ைமஞம் இகபகதல்மம் 

இதற்கைக்கும், இதற்கை டர்ணத்டயற்கும் டயமை 

கசதல்ட்டமல் இதற்க்கை ணக்கு பிடயத்ட டண்கைள். 

இந்ட டண்கதியபேந்ண கபநிப் இதற்கை பமழ்க்கை 

பககத ம்ி சஞகபயட பனயதமகும். ல் பமழ்க்கை 

பககத ின்ற்யபண்டிதண அபசயதணமகும். 



 

மணயனந்ட ம் பன்யமர்ைநின் பமழ்கை 

னக்ைபனக்ைங்ைகந ணறுடிபம் கைமண்டு ப 
படிதமணயபேக்ையயமம். இிதமபண பினயத்ணக்கைமண்டு ம் 

ிச்சகைளுக்கு டீர்வு இதல்மர்ந்ட பமழ்பிதயல் 

இபேக்ையண ன்று அயந்ண கைமண்டு இதற்கை யமக்ைய 
தஞிப்யமம். 

 

"து உடல் இற்ரகராடு இரந்து ாழ்கற்ககண 

அரந்து. ணின் ாழ்ிலுக்கு ஆாாண ஒரு 

ரதருண்ர இல்தார்ந் ஆராகிம் ிில் 

இருக்கிநது. " 

 

ம்ர சுற்நி அரணத்துர இல்தாய் இங்கிககாண்டு 

இருக்கின்நண. ஆணால்  ாம் ட்டும் இர உால் 

இல்புக்கு ிாய் ாழ்துககாண்டு இருக்கின்ரநாம் 

காம் ணீ ாழ்ரகில் அநிாரில் இருப்தரா. 

ராலும் தடித்து சிந்ிபங்கள், இல்தாந் ஆராகிற்கு 

ிரும்புராம். 

 

 

 

 

 

 

 



5. இற்ரகின் இல்தார்ந் சக்ி 
(The innate power of nature) 

 

“உடம்திரண ஓம்பும் ஆற்நரன அநிந்ரன் உடம்ரத 

பர்த்ரன்.” 

 

நாண ஆற்நரன ஒருரதாதும் ம்பள் தர 

அனுிக்கக் கூடாது. அற்கு ாநாக இல்தார்ந் 

சக்ிர ார ிரும்தி பன்று இல்தில் இங்க 

ிட்டுக் ககாண்டிருக்க ரண்டும். 

 

இதல்மர்ந்ட சக்டய ன்ண ம்ணயதணம அைஉஞர்வு 

சம்ந்டப்ட்ண. குனந்கடைகநப் மபேங்ைள்! வ்பநவு 

உற்சமைணமை இபேக்ையமர்ைள்! குனந்கட, ஜமி இபேபரின் 

பைத்டயயபேக்கும் ணர்ச்சயயத அபர்ைள் இதல்ம 

ஆயமக்ையதணமை இபேக்ையமர்ைகநன்று சமட்சய கசமல்லும். 

ம்ணயணயபேந்ட ம்ணயதணம இந்ட இதல்மர்ந்ட சக்டய ன்று 

குகத ஆம்ிக்ையயடம அன்ய இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் 

ணகந்ண பிடுையண. உங்ைள் பைத்கட ைண்ஞமடிதில் 

மபேங்ைள். ணர்ச்சய வ்பநவு குகந்ண யமதிபேக்ையயடம, 
அந்ட அநவுக்கு இதல்ம ஆயமக்ையதம் குகந்ண யமய் 

இபேக்ையண ன்று கடரிந்ண கைமள்ளுங்ைள். யமய் ன்ண 

டயடீக பக்கூடித என்ல்.   மள் ஆயமக்ையதக் 

யைட்டின் பிகநயப எபேமள் யமதமை கபநிப்டும். 



சுைஉஞர்வு ன்யம குன்யப் யமடயன் இன்கத 

கபநிப்மடுடமன், யமய். 

 

இதல்மர்ந்ட சக்டயகத யசமடகக்கு உட்டுத்டப் 

படிதமண.  ஆமல், அடன் இதக்ைத்கட ணயன் ஆற்யன் 

இதக்ைத்யடமடு எப்ிட்டுப் புரிந்ண கைமள்நமம். ைண்ஞமல் 

ைமஞ படிதமட ணயன்மற்க ணயன்பிநக்குைநில் 

எநிதமைவும், இதந்டயங்ைநில் இதக்ைணமைவும், 

கணக்யமயமில் எயதமைவும், ணயன் அடுப்ில் 

கபப்ணமைவும் ைமண்ையயமம். இப்டி இதல்மர்ந்ட ஆற்லும் 

ணிட உயல் அபண ைண்ைநில் எநிதமைவும், குல் 

மண்ைநில் எயதமைவும், உல் பழுபணம் கபப்ணமைவும், 

இதக்ைணமைவும் இதங்குபகட உஞமம். 

 

இந்ட இதல்மர்ந்ட சக்டயதமண ணிட உயல் 

ணயமணதணமைவும் ணயை ணட்ணமை இதங்ையக் கைமண்டிபேக்ையண. 

ணடயன் இதக்ைம் ணிட உல் த்டயன் யணன்கணக்கு 

பழுபடற் ைமஞணம என்மகும். ணம் ன் என்க, 

பகந, இடதம், ணகதீல், உஞவுப்மகட, லும்பு 

ணண்ம் ன்று ல்யபறு உறுப்புைகநப் ிரித்ண ஆமய்ந்ண 

ைமட்டுபண யம சுட்டிக் ைமட் படிதமண. உங்ைள் 

பமழ்க்கைதில் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயல் பன்யற்ம் 

ற்டுத்ட யபண்டுகணில், இதல்மர்ந்ட சக்டயகத 

உயதமையக்ை யபண்டும். உங்ைள் இந்ட ஆற்க 



பழுகணதமை அகபடற்ைம தஞம் இதல்மடமை 

இபேக்ை யபண்டும் ன்கட, யகபில் கபத்ணக் 

கைமள்ளுங்ைள். ணங்ைமட க பீகப் யமல் ம் 

உலுக்குள் கசதல்ட்டுக் கைமண்டிபேக்ையன். 

 

இதல்மர்ந்ட சக்டய உயன் இதக்ைத்டயற்கு 

கபேம்ங்ைமற்றுையன்ண. இடன் கடநிவு உக 

ஆயமக்ையதணமை கபத்ணக் கைமள்ளுையன்ண. ம் உயல் 

ன் க்ையண? உலுக்கும் இந்ட ஆற்லுக்கும் ன் 

கடமர்பு? உையலுள்ந இதல்மர்ந்ட ஆற்ல்ைநின் 

இதக்ைத்கட புரிந்ண கைமள்ந யபண்டும். உயல் உள்ந ணண 

இதல்மர்ந்ட சக்டயகத புரிந்ண கைமள்படன் பம், உயல் 

உள்ந சக்டயைகந ம்ணமல் அயந்ண கைமள்ந படிபம். ம் 

உயல் உள்ந கசல்ைள் ணட்டுணல், அண உபேபமகும் 

னீ்ைளும் கூ இந்ட இதல்மர்ந்ட சக்டயக்கு 

ைட்டுப்ட்கபடமன். 

 

ணிட உல் அற்புடணம இதந்டயம். இண புடம், 

ணமவுப்கமபேள், சர்க்ைக, கைமழுப்பு, டமண உப்புக்ைள், டண்ஞரீ் 
படயதகபைநமலும் ஏநவு பிட கபட்ணயன்ைள் 

யசர்க்கைதமலும் ஆண, ன்று புக்ைபேபிைள் கைமண்டு 

ஆமய்ந்ட பிஞ்ஜமிைள் ைண்டுள்நர். இந்டப் கமபேள்ைள் 

சமதஞ பகதில் கூடுபடமயயத உதிபேம் யடமன்றுையண. 

அடற்கு டியத இபேப்புக் ையகதமண ன்ண இபர்ைநண 



கூற்று. கணய்ஜமிதர்ையநம இடற்கு ணமமை 

இப்கமபேள்ைகநக் கூட்டுபயட உதிர்டமன் இவ்வுதிகப் 

பேம்  கதரிட்டு அகனக்ையன்ர். பீன் ன்றும், 

ஆத்ணம ன்றும், ிமஞசக்டய ன்றும் ர் பமமைக் 

கூறுையன்ர். உல் ஞ்ச பூடங்ைநமமண ன்ண இபர்ைள் 

ைண்ண. ஞ்சபூடங்ையந புடம், ணமவுப்கமபேள், கைமழுப்பு, 
டமணப் கமபேள், கபட்ணயன் படயதகபதமை 

உபேகபடுத்ணள்ந. இப்கமபேட்ைள் ல்மம் யசர்ந்ண பப்ண 

சடபிையடம் டமன். உம்ின் கதில் ஞ்சயத ழுண 

சடபிையடபம் டண்ஞரீ் இண ணட்டுணல்மணல் ைமற்றும், 

ஆைமதபம் ணிட தமக்கைகத ிகஞத்ண கபத்ண 

இதக்குபடயல் கபேம்ங்கு பையக்ையன். உண்கண 

ன்கபன்மல், ணண்கணதிலும் ணண்கணதம என்மையத 

இம்படற்கமபேநின் டன்கண அயவும், ஆந்டபம் உகதண 

ன்று பேகணதியபேந்ண உண்கணக்கு ஆழ்ந்ட டயதமத்டயன் 

பம் கசன் சயத்டர்ைள் ைண்டு கூறுையன்ர். 
 

சயக்கு உஞவு உண்ையயமம். பமதில் யமட்டு கணன்று 

பிழுங்குபயடமடு ம் கசதல் படிந்டண. அந்ட உஞவு ன் 

ஆதிற்று? இத்டம், இசம், ணமணயசம், கைமழுப்பு, லும்பு, 

ணஞ்கஜ, சுக்ையம் ன்று ழு டமணக்ைநமை ணமறுையண. 

இவ்யபழு டமணக்ைளும் ணண உகபம் உதிகபம் 

மணைமத்ண பபேையன். இந்ட யபககத தமர் 
கசய்ையமர்ைள்? மம் கசய்பம் கசதலுக்கு பிகநவு என்று 



பபேையயட, அந்ட பிகநகப தமர் ப்டி உண்டு 

ண்ணுையன்மர்ைள்? ல்மம் இதல்மர்ந்ட சக்டய. அவ்பப் 

கமபேநமை இபேந்ண அந்டந்ட டன்கணதில் இபேந்ண கைமண்டு, 

இதக்ைத்டயற்கு டக்ை பிகநவுைகநத் டந்ண கைமண்டு 

இபேக்ையன். 

 

ணக்கு இதல்மர்ந்ட சக்டய பந்ண கைமண்ய இபேக்ையன்ண. 

டயந்யடமறும் கசபமையக் கைமண்ய இபேக்ையண. உஞபில் 

இபேந்ண எபே குடய, ைமற்யல் இபேந்ண இன்கமபே குடய, 
யைமள்ைநில் இபேந்ண பக் கூடித அகைள் எபே குடய, 
பூணயதின் டு கணதத்டயயபேந்ண அணுக்ைநின் 

ைடயர்பசீ்சயயபேந்ண எபே குடய ஆை மன்கு பகைைநில் ஆற்ல் 

பந்ண கைமண்யதிபேக்ையன்ண. ணண உயல் உள்ந 

சயற்கைள் டக்குத் யடகபதம ஆற்க அவ்பப்யமண 

யடகபதம அநவுக்கு இதல்மை ற்றுக் கைமள்ளும். 

 

இதல்மர்ந்ட சக்டய ணக்கு எபே அகதமநத்கட டபேையண. 

அந்ட அகதமநம் ம் ிபி டயன் இபேப்கட ற்றுக் 

கைமள்ந கசய்ையண. இண டமன் இதல்ம பினயப்புக்ைகந 

இகஞக்கும் டிதமையன்ண. இதல்மர்ந்ட சக்டயதின் அடிப்க 

யைமட்மடுைகநத் கடரிந்ண அபற்யல், ம்ிக்கை கபேகும் 

அநபிற்கு கடநிவு க பதற்சயப்டயல்க. உயல் 

யடமன்றும் யமய்ைகந டயர்க்கும் இந்ட சக்டய ணயை 

இன்யதகணதமடண.    



இதல்மர்ந்ட சக்டய ன்ண ந்டயம் யமய் கடமற்பகட 

உடிதமைத் டடுக்கும் டயன் கைமண்ண. உகத் டமக்கும் 

ணண்ணுதிரிைநில் உள்ந பிகநணங்ைள், டயர்ப்பு ஊக்ையைள் 

ணண உயல் டற்ைமப்பு அணுக்ைநின் உஞர்வு ற்ிைளுன் 

யசபேம் யமண இதல்மர்ந்ட டடுப்மற்ல் ணண்ப்ட்டு 

ணண்ணுதிரிைள் கைமல்ப்ட்டு யமய் டடுக்ைப்டுையன்ண. 

இண ம் உயன் படற்ைட் மணைமப்பு அஞமையன்ண. 

டமக்கும் ணண்ணுதிரிகத டயர்க்ைத் டகுந்ட டயர்ப்புடங்ைகந 

உபேபமக்ைய டமபண எபே பகைச் கசதல்மடு 

ணண்ணுதிரிைகந யடிதமைத் டமக்ைக் கூடித கைமல்லும் 

உதிணுக்ைகந ஊக்ைபிக்ையன்ண. ணிட உல் டமிதங்ைய 
இதந்டயம் அடற்கு எபே பமய்ப்பு கைமடுத்டமல் இதல்மை டமய 

இதங்கும் சூழ்யகபனும், இதற்கைபனும் சணயக 

ய்ணம் இதல்மர்ந்ட சக்டய கறும். 

 

உஞகப ணமத்டயம் ப்யமணம் யப்ி கபத்ணபிட்மல் 

ணற் பன்று பகைதிமல் ையகக்ைப் கறும் ஆற்கத் 

டடுத்ண பிடுையயமம். அப்டித் டடுத்ண பிடுபடமல் சய 

குகமடுைள் பிகநையன். சயபேக்குச் சுண்ஞமம்புச் சத்ண 

குகபமைவுள்நண. இபேம்புச் சத்ண குகபமை உள்நண. 

இதல்மர்ந்ட இதற்கை ணபேத்ணபம் உக டமமையப 

ைமற்யல் இபேந்ணம், யைமள்ைநின் அகபசீ்சயயபேந்ணம் 

சத்டயகத டுத்ண இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயற்கு 

பனயபகுக்ையன்ண. அப்கமழுண அயவுக்கும், சயந்டகக்கும் 



ற் பிபேந்டமை இதல்மர்ந்ட சக்டய ணக்கு ையகக்ையண. 

ணிடன் எபே பமம் பழுபணம் உதிபேள்ந உஞவுைநம 

இக, ைமய்ைய படயதபற்யன் சமறுைகந ணட்டும் சமப்ிட்டு 

உண்ஞம யமம்பு இபேந்டமல் பக்ையத உறுப்புைள் ல்மம் 

சுத்டணகையன். இந்ட உண்ஞம யமன்ின் அபனுகத 

உயல் உள்ந இதல்புசக்டய(பீசக்டய) பழுபணம் 

புணப்ிக்ைப்டுையண. ணீண்டும், ணீண்டும் ஏய்வு இல்மண 

சமப்ிடுபடமல் அபனுகத இதல்மர்ந்ட ஆற்ல் பதிற்யல் 

உள்ந உஞகப ீஞிக்ை ணட்டும் டமன் 

தன்டுத்டப்டுையன்ண. 

 

ம் உயன் ஆயமக்ையதத்கட யகப்டுத்ணைய 

யபககத இதல்மர்ந்ட சக்டய (இகடத்டமன் ணபேத்ணபர்ைள் 

டயர்ப்பு சக்டய ன்று அகனக்ையமர்ைள்) கசய்ண பபேையண. இண 

ம் உல் கசல்ைநில் புச்சூனல் ைமஞணமை ற்டுைய 

ற்த்டமழ்வுைகந சணயகப் டுத்ணையண. இந்ட ஆற்யல் 

எய யபக சணயகப் டுத்ணபணடமன். சணயகப் 

டுத்ணபண ன்ண உல் சமர்ந்டண ணட்டுணல், ணம் 

சமர்ந்டணம் டமன். ம் உயன் இதல்மர்ந்ட சக்டய ணச் 

சணயக டபயமலும், உல் சணயக டபயமலும் அகட 

சணப்டுத்ணையண. உல் சணயக டபறுபண ன்ண 

டைபகணப்பு யபக ககறும் யமண ணக்கு ற்டும் 

கடமந்டவுைள் டமன் ன்ண புரிையண. ஆமல், ணச் சணயக 

டபறுபண ன்மல் ன்? ணச்சணயக டபறுடல் ன்ண 



உஞர்ச்சயபசப் டுபகடத்டமன் குயக்ையண. உஞர்ச்சயைள் 

ன்கப புச் சூனல்ைநமல் டமமைத் யடமன்ய டமமை 

ணககப. அடமபண, ணணகத டைபகணப்பு. அப்டி 

டமமைத் யடமன்றுைய உஞர்ச்சயைகந சரிகசய்ையயமம் 

யர்பனய ன்று மம் கமறுப்கடுத்ணக் கைமள்ளும் யமண, அந்ட 

உஞர்ச்சயைள் யகத்ண பிடுையன். இகடத்டமன் 

ையமணங்ைநில் உஞர்ச்சய பசப்டுடல் அல்ண ”உஞர்ச்சயதின் 

பசம் மம் யமய்பிடுபண” ன்று கூறுபமர்ைள். 

 

எபே கடமந்டவு ற்டுைய யமண இதல்மர்ந்ட சக்டய 
உக சணயகப்டுத்ட டதமமையண. ம் உயல் 

கடமந்டவுைள் ற்டுைய யமண ம் ணயக ன்பமை 

இபேக்கும்? இண யைன்சமை இபேக்குயணம? இண சர்க்ைகதமை 

இபேக்குயணம? ன் தம் ற்ட்டு ணப்டட்ம் பந்ண 

பிடுையண. இந்ட த உஞர்ச்சயகத மம் கமடிக்கு கமடி 

புணப்ித்ணக் கைமள்ையயமம். இப்யமண ணச்சணயகபம் 

குகந்ண பிடுையண. உயல் ற்டும் எபே கடமந்டவு 

அகடப்ற்யத ம் புரிடல் இன்கணதமல் ணச் 

சணயககதபம் மடயக்ையண.  

 

இப்டி இதல்மர்ந்ட சக்டய உகபம், ணகடபம் 

சணப்டுத்ட இண்மைப் ிரிையண. கமணபமை இந்ட சக்டய 
உக பி ணடயற்குத் டமன் அடயை பக்ையதத்ணபம் 

அநிக்ையண. உல் மடயப்பு ந்ட அநபில் இபேந்டமலும், 



ணமடயப்ின் டன்கணகதப் கமறுத்ணத்டமன் இடன் ஆற்ல் 

யபக கசய்ையண. ணச்சணயக டீபிணம அநவு 

மடயக்ைப்ட்டிபேந்டமல் உல் ஆயமக்ையதத்கட இண்மம் 

ட்சணமைக் ைபேடய ணகட யடமப் டுத்ணம் யபகதில் 

டன்க ஈடுடுத்டயக் கைமள்ையண இதல்மர்ந்ட சக்டய. 
 

இதல்மர்ந்ட சக்டய வ்பமறு கசதல்டுையண? யமய்க் 

ையபேணயைள் ணகனபம்யமண, அடக டயர்த்ண 

யமரிடுபடற்ைம ணட்ணம ைட்கணப்பு ணண உயல் 

கசதல்டுையண. இந்ட கசதல்மட்டின்யமண உதிணுக்ைள், 

டயசுக்ைள், ணண்ணுதிரிைள் அகத்ணம் ஸ் 
எத்ணகனப்யமடு பிகந்ண கசதல்டுையன். மநணயல்ம 
சுப்ிைள், ணண்ஞீல், லும்புைநின் அடிதில் உள்ந ணஜ்க 

ஆையத உறுப்புைள் இந்ட கசதல்மட்டில் பக்ையத ங்கு 

பையக்ையன். த்டத்டயல் உள்ந கபள்கந அணுக்ைள், 

மணைமப்பு அஞமை கசதல்டுையன். கபவ்யபறு 

பகைதம யபடயப் கமபேள்ைளும், சுப்ிைளும் யமய் டயர்ப்பு 

சக்டயகத அடயைரிப்டயல் உறுணகஞதமை இபேக்ையன். இகப 

த்டம் ணற்றும் யஞீர் பனயதமை தஞித்ண, யமய்க்குக் 

ைமஞணம ையபேணயைகந அனயக்ையன். 

 

ம் உயல் உள்ந யமய் டயர்ப்பு சக்டய 24 ணஞி யபம் 

கசதல்டுையண. அடன் கபேம்மம கசதல்மடுைள் ம்கண 

அயதமணய யைழ்ையன். சய யங்ைநில் அடன், 



அயகுயைள் ணக்குத் கடரிதத் கடமங்குையன். ைமய்ச்சல், 

சநி, பக்ையல் ீர் யமய்க்ையபேணயைகந டயர்க்ை படிதமணல், 

டயர்ப்பு சக்டய யடமல்பிதகபம் யமணடமன் எழுகுடல் 

இகபகதல்மம் யமகத டயர்த்ண ம் உல் யமமடுையண 

ன்டற்ைம அகதமநங்ையந ஆகும். அப்யமண, ற்டும் 

அடயைட்ச கபப்யகடமன் ைமய்ச்சமை உஞப்டுையண. 

சநிதின் பனயதமை ையபேணயைள் அப்யமண கபநியதற்ப் 

டுையன். 

  

மம் ிந்டண படல் இதல்மர்ந்ட சக்டயபன் இதங்ையக் 

கைமண்டிபேக்ையன்யமம். இந்ட சக்டயகத கற்றும் மம் இடக 

பழுகணதமை ணந்ண பீ பமழ்க்கை பகதமை உள்நண. 

மம் ணண பீங்ைநில் ைபம் கசலுத்டய அடயல் பமழ்ந்ண 

கைமண்டிபேக்ையன்யமம். டயர்ணகதம கமபேட்ைநின் யணல் 

ற்க அடயைப்டுத்ணபடமல் ணச் யசமர்வு ற்ட்டு 

சுகணதம பமழ்க்கைதமையன்ண. 

 

ம் உயல் கடமந்டவுைள் ற்டுைய யமண ம் ணயக 

வ்பமறு இபேக்கும்? இண யைன்சமை இபேக்குயணம, இண 

சர்க்ைகதமை இபேக்குயணம ன் தம் ற்ட்டு ணம்டட்ம் 

பந்ண பிடுையன்ண. இந்ட த உஞர்ச்சயகத மம் கமடிக்கு 

கமடி புணப்ித்ணக் கைமள்ையன்யமம். இப்யமண ணச் 

சணயகபம் குகந்ண பிடுையன்ண. உயல் ற்டும் எபே 

கடமந்டவு அகடப் ற்யத புரிடல் இன்கணதமல் ண 



உகநச்சல் ற்டுையண. யப இதல்மர்ந்ட சக்டயகதப் 

ற்யத எபே பிரிபமக்ைம், புரிடல் ணயை அபசயதணமையண.  

 

உஞபின் ஆற்மண இதல்பு ஆற்க ணண், இதல்பு 
ர்க்கை யகதில் ணணமை இதங்குையன்ண. உதிபேம், 

உலும் இகஞந்ண இதங்கும் கடமர்மல் இதற்கைதிய 

ழும் சய, டட் கபப் உஞர்வுைள், உல் ைனயவுப் 

கமபேட்ைநின் உந்ண யபைம் ஆையதகப இதற்கைதம 

கசதல்ையநதமகும். இபற்கச் சணன் கசய்ண கைமள்ந உஞவு, 

உகனப்பு, உக்ைம், உலுவு அபசயதணமகப. அபற்யன் 

படன்கணதமண உக அட்சயதம் கசய்பயடம, அடயைணமை 

உண்யடம, பண்ட் உஞவு கைமள்பயடம, இடற்யைற்டி 

உயதக்ைத் கடமர் சரர்குகந்ண உயல்  யமய்ைகந 

உண்மக்குையன். 

 

யமய்ைகந இதற்கைதமை டயர்கைமண்டு அபற்க 

டயர்க்ையன் டடுப்பு சக்டயகதப் கறுபண யமல் கசதற்கை 

பகதிலும் யமய்ைகந டயர்க்கும் சக்டயகத பநர்த்ணக் 

கைமள்ந படிபம். இகட டடுப்மற்ல் கறுடல் ன்ையன்ர். 
ஆன்ட்டிகன் ன்னும் புப்கமபேட்ைள் உயனுள் யசபேையன் 

யமண ஆன்ட்டிமடீஸ் ன் டயர்ப்புப்கமபேகந ணண உல் 

உற்த்டய கசய்ண அடன் பம் எவ்பமட புப்கமபேகந 

டயர்க்ையண. அப்யமண, யைழ்ையன் உயன் இதல்புக்கு 



ணமம கசதல்மடுைகந அர்ய அல்ண எவ்பமகண ன்று 

அகனத்டமர். 
 

எபே யமய் டீபிணமை உகத்டமக்குையன் யமண அடக 

டயர்க்ையன் பகைதில் மநணம ண்ஞிக்கைதில் 

ஆன்ட்டிமடீஸ் உயல் யடமன்றுையன். ின்ர் அந்ட 

பதற்சயதில் கபற்ய கற்று யமய் குஞணமணம் அந்ட 

யமகத டயர்த்ட ஆன்ட்டிமடீஸ் ண்ஞிக்கைதில் ணயைவும் 

குகந்ண பிடுையன் ன்மலும் உயல் சயயத அநபில் 

இகப இபேந்ண கைமண்ய இபேக்ையன். ிரிகடமபே பக 

ஆன்ட்டிமடீஸ்ைள் ையநர்ந்கடழுந்ண யமய்க்ையபேணயைகந 
(ஆன்ட்டிகன்) டயர்த்ண பிட்டி யமய் பமணல் கசய்ண 

பிடுையன். 

 

மம் இந்ட யமதின் ஆற்க ம்க பனயதமைத் 

டமதிணயபேந்ணம் மயண யமபற்று அடன்ிகு கறும் டடுப்பு 
ணபேந்ணைநின் பம் கற்றும் பநர்த்ண கைமள்ையயமம். இந்ட 

ஆன்ட்டி மடீஸ்  யங்ைநில் ணக்குத் கடரிதமணய 

யமய்க்ையபேணயைகநபம் உலுக்கு ஊறு கசய்பம் ி 

புப்கமபேள்ைகநபம் யமரிட்டு பிட்டி பிடுையன். சயற்சய 

யபகநைநில் புப்கமபேள்ைநிமல் உல் கூபேஞர்ச்சய 
ணயகுந்ண டமங்ை இதமண யமையன் யமண உயல்  

ணமற்ங்ைள் ணம்ணல், இபேணல், ைண் பக்ையல் ீர் படிடல், 

பகீ்ைம், அரிப்பு, சயபந்ண யமடல் யமன்கப ற்டுையண. 



இகடயத அர்ய ன்ர். இகட உண்டு ண்ணும் 

ஆன்டிகன்ைகந அர்கன்ஸ் அல்ண எவ்பமகண 

ன்ர். இந்ட எவ்பமகண உஞர்வு அல்ண இதல்பு 

ல்யமபேக்கும் என்று யமல் இபேப்டயல்க. 

எபேபபேக்கைமபேபர் கரிணம் ணமறுடுையண.  

 

டடுப்மற்க உதர்த்ணபடயல் பிட்ணயன் கபேம் ங்கு 

பையக்ையண ன்று டற்யமண அயபிதமர் டுபில் 

யசப்டுையண. உயல் பிட்ணயன் குகவு மக்டீரிதமக்ைகந 

அனயத்ணண்ணும் கசல்ைநின் கசதல்மட்க 

ணந்டப்டுத்ணையண. அடமல் யமய்த் கடமற்று நிடமை 

ற்டுையண ன்று அண்கணத ஆய்வுைள் குயப்ிடுையன். 

சூரித எநிதில் இபேந்ண பிட்ணயன்னு ையகக்ையகடன்மலும் 

ணீன் ண்கஞதிலும் கசயவுட்ப்ட் மயலும் பிட்ணயன்னு 

ணயகுந்ணள்நண. டடுப்புக் ைபசம் யமல் கசதல்டுையன். இந்ட 

ைபசங்ைள் ம்கண யமய் ையபேணயைநிம் இபேந்ண 

ைமப்மற்க்கூடிதகப. 

 

உயல் ற்ையப இபேக்ைக் கூடித யமய்ைகநப் யமக்ையக் 

கைமள்பண ன்ண என்று யமய் பமணல் டடுத்ணக் கைமள்பண 

ன்ண இன்கமபே பக இதல்மர்ந்ட சக்டயகத ம் உயன் 

அடயைம் ண்ணுபகட கைக் கைமண்மல் யமய் பந்ட ிகு 

டீர்த்ணக் கைமள்பகட பி டடுத்ணக் கைமள்பண சுணமண 

த் கடரிபம். இன்கத ணபேந்ணைள் யமய் ையபேணயைகந 



டயர்த்ண அனயக்ையன். இடமல் உயலுள்ந இதல்மர்ந்ட 

சக்டய டயர்பிகநவுைள் எடுக்ைப்டுையன். யணலும் இந்ட 

ணபேந்ணைள் இதல்மர்ந்ட சக்டயகத யசடப்டுத்டய 
பீப்டுத்ணையண. யப, யமய் டயர்க்கும் இதல்மர்ந்ட 

சக்டய பதற்சயைள் ணறுக்ைப்டுையன். இதல்மர்ந்ட சக்டய 
உம்ிலுள்ந ிமஞசக்டயகத அடயைப்டுத்டய, ைனயவுைகந 

கபநியதற்ய ம்கண இதல்ம ஆயமக்ையதத்டயற்கு 

அகனத்ணச் கசல்ையன்ண. 

 

உல், ணம், உதிக, சணயகக்கு கைமண்டு பபேையண. 

பூஞணம, ல்கதற், இதங்கும் சக்டய என்று உகைபம் 

ிஞ்சத்கடபம் ஆளுையண. ைண்ணுக்குத் கடரிதமணல் 

அடயர்ந்ண ஏர் உன்ட இதல்மர்ந்ட சக்டய. அண பூஞணமண. 

இதற்கை, உதிரிங்ைள், ணிடர்ைள், மம் அகபபேம் அந்ட 

ஆற்யன் உபேபங்ையந. மம் உபேபமைக் ைமஞணமை இபேந்ண, 

பநர்ச்சயக்கு ஊட்த்கட டந்ண, ஏர் இஞக்ைணம யகக்கு 

ம்கண உதர்த்ணையண. 

 

உல் ஏய்பம யகதில் சுபமசம் சரமை கசன்று பபேையண. 

இடமல் உயன் உதிர்சக்டய ப்டுையண. உக 

யமய்ைள் அண்டுபடயல்க. டயதமத்டயன் க நிடமை 

இப்டி கசமல்மம். உயன் இதல்மர்ந்டசக்டய  டபம 

பமழ்பிதல் பக இதல்புைநமல் மடயக்ைப்டுபண இதற்கை. 

அடயை உஞவு, ம்புைகந ணண்டிபிடும் உஞர்வுைள், 



னக்ைங்ைள், அடயை ைமணஉஞர்வு, ைடுகணதம உகனப்பு, 

உகனப்ய இன்ய இபேத்டல் யமன்கப ல்மம் யமய்ைள் 

கடமற் பைமஞணமை அகணையண. 

 

இதல்மர்ந்ட சக்டய ன்ண ணிடமை ிந்ட 

அகபபேக்குள்ளும் உள்நண, அபர் அபர்ைநண ன்கணக்ைமை 

பனங்ையதண. இண டமன் ணண பமழ்வுக்கு  அடிப்க. இந்ட 

அடிப்க ஆற்ல் ணண ணடயன் ணய்கணதமல் 

யணம்டுையண. ணத் ணய்கணதில்மகணதமல் கைடுையண. 

கபேகண, யைமம், கமமகண, கபறுப்பு, சுதம், 

ைண்டுகைமள்நமகண, தம் யமன்கப ணடயன் யைடுைள் 

ஆகும். ம் இதல்மர்ந்ட சக்டயகத கடநிபமை உஞபேம் யமண, 

ம் பமழ்க்கைதில் புடயத ஆயமக்ையதம் கபேகும். ஞிவு, 

அன்பு, கமறுகண, ைபேகஞ, டன்னுதிர் யமல் ிக 
யசயத்டல், ைிவு, ணஞிவு ஆையத ணகட ணய்கணதமக்கும். 

ல்மம் இதல்மர்ந்ட கசதல்  உஞர்டல், ன்ய கூல், 

பழுகணகத சயந்டயத்ணஞர்டல் ஆையத இதல்மர்ந்ட சத்டயகத 

கபேக்கும் பனய. 
 

இதற்கை பனயதில் உக சணயகக்கு ணகனபடன் 

பிகநபமை இதல்மர்ந்ட சக்டயகத அடயைரிக்ைச் கசய்ண 

இதல்ம ஆயமக்ையதத்டயற்கு பனய யைமலுையன்ண. இண 

உயல் உள்ந டகைகந  சரிகசய்ண யமய்ைநமல் உண்ம 



ச்சுக்ைகந கபநியதற்ய உயல் உள்ந இதல்மர்ந்ட 

கசதல்பகைகநக் ணண்ச் கசய்ையன். 

 

உயன் ஆயமக்ையதம் ம்ணயபள்ந இதல்மர்ந்ட 

சக்டயகதப் கமபேத்ண ணமறுடுையன்ண. உலுக்கும் ணணக்கும் 

சயந்ட இதல்ம ஆயமக்ையதத்கட உண்டு ண்ணுையண. 

இந்ட ஆயமக்ையதத்கட ம் உள்யகதில் இபேந்ண 

ணண்ப்டும் யமண அண ணண சயந்டக பனயதில் அடன் ப 

படிபத்கட கறும். இடயல் பிடுட் இகஞப்பு ண்ஞங்ைள் 

ணற்றும் சயந்டக ம் கசமந்ட இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயற்கு 

ம்கண அகனத்ணச் கசல்ையன்ண. 

 

ல்மம் இதல்மர்ந்ட சக்டயகதப் கசதல் ன்கட 

உஞர்ந்டபர்க்கு ன் குயத்ட டயர்மர்ப்பு ீங்ைய பிடும். 

ப்டற்கு இதல்மர்ந்ட சக்டயகதப் ன்ய கூய யணம 

புரிடக யபண்டுடல் யபண்டும். 

 

ிச்சனாய், அரிாய் ஒருபரணப்ரதாடு இரு. 

இல்தார்ந் சக்ி ரனிருந்து கசல்புரிட்டும். இவ்ாறு 

இருக்கத் கரிந்ால் குரடா ரார கிரடாது. 

 

இற்ரகின் இல்தார்ந் சக்ிர அரடபம் ரதாது 

உங்களுரட கசாந்ப்கதாறுப்தில் ாணாகர 

ரரனழும்புகிநரீ்கள். அப்ரதாது உங்களுக்கு ாருரட 

உிபம் ரரப்தடாது. பிரர ிகாட்டிாக 



இருக்கும். இற்ரகர இல்தார்ந் ஆராக்கித்ரக் 

கற்றுத்ரும்!. 

 

 

 

 

 

6. இற்ரக ஒனி சிகிச்சச 
Natural sound therapy 

 

 
“இற்ரக ணப்தடுது ஆராக்கிம் ிண்டின் 

இல்கதண காித இல்புர்ந் ரார” 

 

இனல்ார்ந்த அணுகுதல் என்து உடல் அம்சங்கின் 
ஆரபாக்கினத்திற்கு உருயாக்கப்ட்ட ஒரு அசநப்பு தான் 
இற்ரக ஒனி சிகிச்சசனாகும். 
 

இதற்கைதின் ைல் இதல்பு. அண இதற்கைகதப் 

ிடயயக்கும் ைண்ஞமடி. இதற்கைதமல் இதல்பும் இதல்மல் 

இதற்கைபம் கசவ்பிப் கறுையன். இதற்கை 

ைட்டுப்ட்யடம சணற்யடம அல்:  இதற்கை டி 
ஆற்ல் உகதண. ைமச் சுனற்சயதில் அடன் ஆற்ல் 

கமயையண. பநபம் பநர்ச்சயபம் ஆற்லும் ணயக்ை 

இவ்பிதற்கைதின் உதிர்த் ணடிப்மல் அடன் படிபபம் 

பண்ஞபம் ணமயக்கைமண்ய இபேக்ையன். இடமல் 



இவ்பிதற்கைகத, பமழ்க்கைகதப் யமன்று படிபற்ண 

ன்றும் கூறுபமர்ைள். ைமக படல் இவு பக, இவு படல் 

பிடிதல் பக அபேம் ணர்ைளும், உடயபேம் இகைளும், 

எநிபேம் ஆடபனும் கமனயபம் யவும் க் ைமட்சய 
ணமறுையண. ணஞிக்கு ஆதிம் ைபினுறு ைமட்சயைகந பனங்கும் 

இதற்கைக் ைன்ி ன்றும் படயர்படயல்க. 

 

உயன் அடிப்கத் யடகபைநம சய, ணக்ைம், டமைம், 

ஏய்வு யமன்பற்க ைபித்ண, அபற்க யகவு 

கசய்யபமணமமல் பழு ஆயமக்ையதத்கட மம் 

யகப்டுத்டயக் கைமள்ந படிபம். இவ்பமறு ம்பகத 

இதற்கை எய சயையச்கச ன்னும் ணபேத்ணபர் பழு த்யடமடு 

இதங்குபடற்கு ணகஞயற்ை படிபம். ம் அை ணபேத்ணபர் 
பழு த்யடமடு இபேக்கும்யமண சமசரி ணிடர்ைகநப் யம 

மம் எவ்கபமன்கபம் மர்த்ண தப் யபண்டிதடயல்க. 

ம்படைன இதற்கை எய சயையச்கசக்ைம சயால்கட 
திர்ககாள்யதில்,  ிபம்நாண்ைநா பனற்சிகட கசய்ன 
வயண்டிபள்து. 

 

இங்யை மம் பிநங்ையக்கைமண் பமழ்பிதல் பககதக் 

ைகப்ிடிக்ைத் ணபங்கும் யமண ற்டும் சயன்ச் சயன் 

கடமந்டவுைளும் இந்ட பகைதமண டமன். டிப் டிதமை 

ைனயவுைள் உயல் இபேந்ண ீங்கும் யமண பழுகணதம 

ஆயமக்ையதம் யகக்கும். மம் தன்டுத்ணம் உஞவுைநில் 



உள்ந சமதங்ைள், டண்ஞரீில் உள்ந சமதங்ைள், 

ைமற்யன் ணமசுமடு, ையபேணயைள் ற்யத தபறுத்டல்  ந்ட 

எபே அச்சுறுத்டலுக்கும் அகசதமட மை ம்ணமல் பமன 

படிபம். ம்பகத இதல்மர்ந்ட சயையச்கச ன் ணபேத்ணபர் 
சரிதமை இபேந்டமல் வாய் ன்து நித உைில் கமிவுகள் 
வதங்குயதால் உருயாயது. கமிவுகள் ன்டய 
இனற்டகபைன் ஒவ்யாத காருட்கள் , அயற்ட 
கயிவனற்றுயவத. 

 

உைல் ஆவபாக்கினம் ற்ின ார்டயடனச் கசலுத்துவயாம்.  
உணவு உைல் சார்ந்த ஒழுக்கம், உைற்னிற்சி ன்யற்ின் 
கூட்டு யிடவய உைல் ஆவபாக்கினத்தின் அடிப்டைனாகும். 
ஆவபாக்கினநா உைலுக்கு உணயின் தன்டந அதன் 
ஊட்ைச்சத்தின் ங்கு , உணயின் அவு , உைின் ஒப்புதல் 
ன் நிகவும் பக்கின யிரனங்காக அடநகின்.  

உணயின் நிக பக்கினநா கயிப்ாடு ன்கயில் , 

உண்ணும்யடப தாநாக இருந்தடய உண்ைவுைன் அடய 
ாநாக நாற்ப்ட்டு யிடுயதுதான். அதாயது , தாநாக 
இருந்தயற்ட உண்தன் பம் ாநாக நாற்ியிடுகிவாம். 
வய, ந்த யடகனா உணவுகள் ம்நில் ஒரு குதினாக 
வயண்டும் ன்து நது கதரிவுகால் 
தீர்நாிக்கப்டுகின். உணடயப்வான்வ உைல் சார்ந்த 
ஒழுக்கங்களும் உைல் த்தின் ிபதா வதடயகாகும்.  
சூமல் சுத்தம் , உைல் சுத்தம் , ஓய்வு, உக்கம், உைல் 



உடமப்ின் அவு வான்வும் , ஒழுங்கா 
கதாைர்ச்சினா உைற்னிற்சிபம் அயசினநாகின். 

 

ஆவபாக்கினத்தின் அடுத்த குதினாக ந ம் 
அயசினநாகின்து.  ந ம் ன்து நிகவும் ஆமநா 
ார்டயக்கு உட்டுத்தவயண்டினது.  இருப்ினும் ஒருசி 
யிரனங்கட கிர்ந்து ககாள்வயாம். நம் ன்து 
ண்ணங்கின் ண்ைகசாட.  நது ண்ணங்கவ நது 
கதரிவுகடபம், அதன் பம் யாழ்க்டகனின் ிடடனபம் 
தீர்நாிக்கின். நத்தின் கயிப்ாடு அல்து 
நவாாயம் ன்து ஒரு நிதின் யாழ்க்டக 
ிடடனத் தீர்நாிக்கும் அவுவகாாக அடநகின்து. 
நவாாயம் ன்து , ல்வயறு அடைனாங்காக 
இங்காணப்டுகின். இடத அடிப்டைனாக டயத்வத 
ஒருயர் ற்ின நற்யர்கது ார்டய அல்து நதிப்டீு 
கயிப்டுத்தப்டுகின்து. இந்த யடகனா நதிப்டீுகவா 
ண்ணற்டய.  ண்ணற்டய நட்டுநல் நிகப் 
கரும்ாா சந்தர்ப்ங்கில் அர்த்டணற்கபதமகும் 

 

ாம் கயத்திற்ககாள் வயண்டின யிரனம் ஒருயபது 
உண்டநனா ஆவபாக்கினத்டதத்  தீர்நாிப்து து ? 

ன்துதான்.  பன்ர் குிப்ிட்ைடதப் வான்று உைல் 
ம் சம்ந்தநாக ம்நால் வநற்ககாள்க்கூடின அத்தட 
யமிபடகடபம் ாம் கடைப்ிடித்தாலும் , நது 



கட்டுப்ாட்டுக்கு அப்ாற்ட்ை  காபணிகள் நது உைல் 
த்தில் கசல்யாக்டகச் கசலுத்துகின் ன்டத ாம் 
ணந்ணபிக்கூமண.  சி சந்தர்ப்ங்கில் சி வாய்கள் 
ம்டந அினாநவவன ம்டநக் டகப்ற்ி யிடுகின். 
„இந்த வாய் க்கு ப்டி யந்தது ?‟ ன்று ாவந 
அதிர்ச்சினடைந்து யிடுகிவாம்.  அதுநட்டுநன்ி , உைாது 
பதிர்ச்சிடன வாக்கி கர்யதால் , அதன் கசனற் தினும் 
கட்டுப்ாட்டுக்கு உட்ட்ைடயனாக அடநகின்து. 

 

அடுத்து ாம் கருத்தில் ககாள் வயண்டின யிரனம் 
நம் சார்ந்த்தது.  நம் ஆவபாக்கினநாக இருந்தால் , 

உைலும் ஆவபாக்கினநாக இருக்கும் ன்து  ாம் 
ல்வாரும் அிந்துள் ஒன்வ. வ்யவு தான் 
கசல்யங்களும், யசதி யாய்ப்புக்களும் இருந்தாலும் நம் 
சந்வதாசநாக இல்ாயிட்ைால் ல்ாவந னற்றுப் 
வாய்யிடும் ன்தும் , ாம் அிந்தவத. நா 
உைடக்கூை நற் நம் வநாசநாகத் தாக்கியிடுகிது. 
வய, ஆவபாக்கினநா நம் ககாண்ையவ இனல்ார்ந்த 
ஆவபாக்கினநா நிதன் ன்து உறுதினாகியிடுகின்து. 

 

இதற்கை எய சிகிச்டச ாடதகட உங்கால் ிர்யகிக்க 
படிபம். உங்கள் ாடதடன உள்பகநாக ார்த்தால் 
இதற்கை எய சிகிச்டச ாடதடன அின படிபம். உங்கள் 
யாழ்க்டகனில் இனல்பு ஒன்றும்வாது , உங்கள் தத்துயம் 



அடத்தும் நாி உங்கள் இனல்பு கினில் இனற்டகனின் 
ஆட்சி நாற்ங்கள் அின படிபம். இது ஆழ்ந்த னனுள் 
ார்டயனில் உள்து. இனல்பு அடத்தும் ி வதடயகட 
பூர்த்தி கசய்பம் ாதுகாப்பு கட்ைகங்காக இருக்கிது. 

 
இதற்கை எய சயையச்கசதின் அடிப்கதம யைமட்மடு 

ஞ்சபூடக்கைமள்கை. உையலுள்ந கமபேள்ைள் அடமபண 

டமர்த்டங்ைள் தமவும் ந்ண பூடங்ைநமமகப. ணண், அல், 

புல், பநி, கபநி ஆையதபற்யன் கூட்டுச்யசர்க்கைதமல் 

பேப்கமபேள்ைளும் ைண்ணுக்குப் புப்மட - ஆமல் 

கசதல்மடுைகநபகத - ணம் யமன் சூட்சுணப் 

கமபேள்ைளும் ஆக்ைப்ட்டுள்ந. ஆை உலும் ணபம் 

இகதந்ட ணிடனும் இந்டச் சரீத்டயன் கபநியத உள்ந 

இதற்கை எயபம் எய ணமடயரிதம கமபேள்ைநமமகப. 

 

ஞ்சபூடங்ைநமம உகை ணிடன் டன் ம்புன்ைநமல் 

அயையமன். கணய், பமய், ைண், பக்கு, கசபி ஆையத கமயைள் 

பகயத ஊறு (ஸ்ரிசம்), சுகப (சம்), எநி (பைம்), 

மற்ம் (ைந்டம்), ஏகச (சப்டம்) ஆையத கமபேள்ைகநக் 

ையையக்ை படிையண. ஆமல் கணய், பமய், ைண், பக்கு, கசபி 
ஆையத கமயைள் கபறும் உறுப்புைள்டமம்; அபற்மல் 

டம்கணக்கூத் டமணமை அயத படிதமண. கமயைளுன் 

உள்ளுகபம் அந்டக்ைஞணமையத ணம் கமபேந்டயமல்டமன் 

உஞர்வும் யகவும் ற்டும். 



 

ணிடனுக்கு அந்டக்ைஞங்ைள் மன்கு - ணம், புத்டய, 
அைங்ைமம், சயத்டம். அடமபண சூட்சுணணமையத ணம் அடன் 

கசதகப் கமறுத்ண மன்ைமைப் ிரிக்ைப்டும். ணம் 

யகக்கும், புத்டய எப்ிட்டு பிசமரிக்கும், அைங்ைமம் 

பகப்கத் டபேம், சயத்டம் கசதக படிக்கும். இபற்க 

இகஞப்ண அயவு. பய யபடக ஆையதபற்க உறுப்புைள் 

உஞ படிதமண. கன்மல் அகப அசயத்ண, 

அந்டக்ைஞங்ைநின் ஈடுமட்மல் உறுப்புைநமல் ற்டும் 

பமகடகத உஞ படிையண. ஆை யமபற் எவ்கபமபேபனும் 

ஏநவுக்கு யமதயபமை இபேக்ை படிபம். 

சமணமிதர்ைள்கூ உறுப்புைநின் இதக்ைங்ைநம 

பச்சுபிடுடல், கசரிணமம், கபநியதற்ம், பய யமன் 

கசதல்மடுைகந ணட்ணமைக் ைபித்ணபபேபடமல் ஏநவு 

உஞ படிபம். ல்யபறு உஞவுைள், னக்ைபனக்ைங்ைள், ைம 

ணமறுமடுைள் ற்டுத்ணம் உல் ணமறுடல்ைகநத் 

கடரிந்ணகைமள்பணம் சமத்டயதணமகும்; இடற்குப் னக்ைம் 

யடகப. அந்டக்ைஞங்ைகநக் ைட்டுப்மட்மலும் 

னக்ைத்டமலும் கூர்கணதமை கபத்ணக்கைமள்ளுடல் 

தமபபேக்கும் சமத்டயதயண. இத்டகைத யைமட்மடு 

யமதமநிக்கும் ணபேத்ணபனுக்கும் அயடயல் சணணம 

கடமக்ை யககதக் கைமடுக்ையண. 

 



உதிக சரீம், கமயைள், ணம், அயவு இகப தமவும் 

இகஞந்டயபேக்கும் யகதமைச் சயத்டர்ைள் ைண்டமலும் 

உம்கப்  டிணங்ைகநக் கைமண்டமைக் ைபேடயதடமலும் 

யமகத கபறும் ிண்த்டமம உறுப்புைநின் யைமநமமை 

அபர்ைள் ைமஞபில்க. யமய்க்கூறு ற்யத டயரியடமக் 

கைமள்கைதின்டி டன் ஸ்ண உயல் உள்ந ழு டமணக்ைள் - 

அடமபண சம், த்டம், ணமணயசம், லும்பு, கைமழுப்பு, பகந 

(bone marrow) ணற்றும் சுக்ையம் ஆையதகப - டம் யதடயதின் 

குயதடீ்டியபேந்ண யடமத்டமல் யபறுட்டிபேப்கட எபேபன் 

யமய் ன்று உஞபேபடமைச் கசமல்ையண. யடமம் ன்ண 

உஞவு, சூனல் யமன் பேப்கமபேள்ைநின் குக, ணயகைதமல் 

ணட்டுணன்யக் ைபக, தம் யமன் உஞர்ச்சயைநின் 

பசீ்சமலும் ற்டுையண. ின்ர் டமணக்ைகநப் மடயக்ையண. 

ஆை யமகத பகதறுப்டயயயத அகட படயல் 

டணயல் உஞபேபமையத யமதமநிதின் ணபம் 

அனுபபம் இம்கறுையன். 

 

ம் இனல்ார்ந்த யாழ்க்டக வாக்கின ம்படைன 
ணத்தில் இதற்கை எய சிகிச்டச பட 
இனக்கடநப்புகட வநம்டுத்துயதன் பம் , யாழ்ாள் 
பழுயதும் இனல்ார்ந்த ஆவபாக்கினத்டத 
நீட்டுகனடுக்கின்து. இந்த பட ல்ா ஜயீபாசிகளும் 
அதன், இனல்ார்ந்த கசாந்த உள்ளுணர்வுதுடனின் 
அணுகுபடனில் யாழ்கின். அதன் அக நற்றும் பு 



சூமின் நாற்ங்களுக்கு ற் , ஆவபாக்கின ிடனில் 
தன்ட பாநரிக்க இனல்ார்ந்த ணபேத்ணபம் படடன 
ககாண்டுள்து. ணக்குள் இபேக்கும் இதல்மர்ந்டசக்டயகத, 

இம்ணபேத்ணபத்டயல் யடர்ச்சய கற்பர், அபரிம் உள்ந 

சக்டயதமல் ணண்டி பிட்டு கசதல்  கபத்ண, பிதமடயைகந 

குஞப்டுத்ணபயட இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் ஆகும் 

 

ாம் ருகக்கூைாத ஒன்டப் ருகவயா , உண்ணக் கூைாத 
ஒன்ட உண்ணவயா கசய்தால்  உைல் அதட ற்றுக் 
ககாள்ளுயதில்ட, ாம் கசய்த ஒரு கசனினுடைன 
யிடவு இந்தத் உைல் வாய். வய ாம் வாடனக் 
ககால்க்கூடின நருந்துகட உட்ககாள்ளுகிவபாம். 
கன்ால், அது கயிிடனில் ற்ட்டிருக்கிது. 
ஆால், உள்ிடனிவ சி வாய்கள் ற்டுகி வாது 
வாவனாடு ஒப்ிட்ைால் இன்னும் ஆமநா காபணங்கால் 
அடய ற்டுகின். வாய் குித்த யிமிப்புணர்வு ன்று 
ாம் வசுகி வாது , ன் இருக்கிவதா ற்றுக் 
ககாள்ளுங்கள் ன்று கசால்லும்வாது , வானிைம் ீங்கள் 
வதாற்றுப் வாகிரீ்கள் ன்று அர்த்தம் இல்ட. வாய் 
குித்த உண்டநனா யிமிப்புணர்வு உங்களுக்கு 
ற்டுகிவாது, அந்த வாய்க்கு ன் காபணம் ன்கி 
யிமிப்புணர்வும் ற்டும். உங்கள் உைம்ின் ந்த ஒரு 
ாகத்திற்கு ீங்கள் இனல்பு ிடனில் ஒரு யிமிப்புணர்வு 
ற்டுத்திாலும், உைவ அங்வக கசல் கசனல் 



தூண்ைப்ட்டு சி யிரனங்கள் அங்வக ைக்கின். 
உங்களுக்குள் இருக்கும் உனிர்சக்திதான் உைட 
உருயாக்கினிருக்கிது. உங்கள் லும்புகள் , பத்தம், சடத, 

உங்கள் பட உட்ை ல்ாவந இந்த இனல்பு சக்தினால் 
உருயாக்கப்ட்ைடயதான். ீங்கள் ிந்த வாது , உங்கள் 
உைல் சின்ஞ்சிினதாய் இருந்து இன்று இவ்யவு 
கரினதாய் யர்ந்திருக்கிது. கயிவன இருக்கி னாரும் 
அடத இழுத்துப் கரிதாக்கயில்ட. உங்களுக்குள் 
இருக்கின் இனல்புதான் அந்த உைம்ட உருயாக்கிக் 
ககாண்டிருக்கிது. இவ்யவு உனிர்சக்திதான் கசய்கிவாது 
ஒரு சிின லும்பு பிடயவனா , வாய்கடவனா சரி 
கசய்ன படினாதா ன்? 

 

நித உைல் வதான்றுயதும் , இனங்குயதும், யர்யதும், 

அமியதும் இனற்டக ிகழ்ச்சிகாகவய ைந்து ககாண்டு 
யருகின். உைல் டுக்கப்ட்ைதன் வாக்கம் அிந்து , 

அிடய உனர்த்தி இதற்கை எய சிகிச்டசக்கு இடணதல் 
வயண்டும். இந்த யாழ்க்டகப் னணத்திற்கு யசதிபம் , 

காருத்தபம் உள் யாகநா இந்த உைட , 

ழுதடைனாநல் இனல்ார்ந்த படனில் காத்து 
இனக்கிால் தான் ாம் வநற்ககாள்ளும் இட்சினத்டத 
காத்வதாடு ிடவு கசய்ன படிபம்.  

 



ல்ா உனிர்கின் ஞாஅடுக்ககில் உடந்துள் 
கசனல்ாடுகள் தான் இந்த இனல்ார்ந்த சிகிச்டச. கயினில் 
உள் யிங்கிங்கட கயித்துப் ார்த்தால் கதரிபம். 
ாய், பூட இடயகளுக்கு உைல்ிட 
சரினில்டகனன்ால் உணகயடுக்காது. அவதாடு இடயகள் 
அருகம்புல்டக் கடித்துத் தின்னும். சிிது வபத்திவவன 
யனிற்ில் கசரிக்காநல் தங்கியிட்ை யிரப்காருள்கட 
கக்கி யிடுகின்து. ாய்க்கு ப்டி அருகம்புல் கதரிபம். 
அதன் இதல்புஞர்பில் தினப்ட்டுள் நருத்துயக் குிப்பு 
ஞாகத்தில் யந்து யமிகாட்டுகின்து. ம்நிைபள் 
இதல்புஞர்பின் திவுகள் பம் நது வாய்கடக் 
கடபம் இனல்ார்ந்த நருத்துய படவன இதற்கை எய 
சிகிச்டசனாகும். 

  

இந்த இனல்ார்ந்த சிகிச்டசனால் நிகச்சரினா நித 
உைட இனக்க கசய்கிது. உைில் உள் ஒரு 
கயட்டுக்கானத்டத சரி கசய்கின்து. உனிபற் உைில் 
கயட்டுக்கானத்டத குணப்டுத்துயதில்ட. வய , இந்த 
கசனல்ாடுகள் இனல்ார்ந்த சிகிச்டச படகாகும். இதன் 
பழுடநனா புாய்வு உைல் , நம், உணர்ச்சி 
ஆகினயற்ின் ஒருங்கிடணந்த கசனல்ாட்டை 
ஈடுடுத்துகின்து. 

 



இன்று ிவும் நாா மக்கயமக்கங்காலும் , தயா 
சிந்தடப் வாக்காலும் இன்னும் ி காபணங்காலும் 
உைில் வயண்ைாத காருள்கள் வசருகின். அடய 
காகாத்தில் கயிவனியிட்ைால் சிக்கல் இல்ட.  
சநனங்கில் வயண்ைாத அந்ினப் காருள்கள் வதங்கி 
ிற்கின். காம் கைந்த இடய கயிவன பனலும் 
வாது யிவனா வயறுயித சங்கைங்கடவனா 
ற்டுத்துகின், அயற்ட வாய் ன்கிவாம். 

 

ஓவ்கயாரு ாளும் ஒவ்கயாரு ிநிைபம் ஒவ்கயாரு 
கடிபம் நது இனல்புத் துட பம்  அற்புதநா 
கசனல்கட இனல்ாய் கசய்து ககாண்வை இருக்கின். 
ஓவ்கயாரு ாளும்  வகாடி அணுக்கள் ிக்கின்.  
வகாடி அணுக்கள் அமிகின். இந்த இனல்புதுட 
கசய்கின் கசனல்களுக்கு ற் உங்கள் உைில் ிகழ்ச்சிகள் 
இனங்கிக் ககாண்டு இருக்கின். இதன் பம் உைில் 
இனக்கங்கட சரிகசய்து ஆற்ட ககாடுத்துக் ககாண்டு 
இருக்கின். ஓவ்கயாரு ாளும் உங்கள் இதனம்  
பட துடிக்கின்து. ீங்கள் சுயாசிக்கும் காற்ில் உங்கள் 
தடபனபீிருந்து  ஆக்றிஜன் டுத்துக் ககாண்டு கார்ன்டை 
ஆக்டறடை கயிவனற்றுகிது. உங்கள் சிறுீபகங்கள் 
இபத்தத்டத யடிகட்டி ச்சுக்கட ீக்குகிது. உங்கள் 
கடணனம் இபத்தத்தில் உள் சர்க்கடபடன கட்டுப்டுத்தி 



இன்சுின் நற்றும் குளுக்வகாடற சுபந்து 
ிடப்டுத்துகிது. 

 

இந்த உைம்பு தன்ிடவுடைனது தாினங்கி. இதனுள் 
ாம் உணவுப்ண்ைங்கடப் வாட்ைால் அயற்ட உனிர் 
ண்ைங்காக்கி உைல் யர்ச்சிக்கும் , வயடனால் 
உண்ைாகும் குடடய ிபப்புயதற்கும் உைல் தாவ 
னன்டுத்திக் ககாள்கின்து. உைல் ஒரு அற்புத இனந்திபம். 
இதடப் ார்த்வத ி இனந்திபங்களும் ஆக்கப்ட்டுள் 
ன்ால் அது நிடகனாகாது. இது தக்கு வயண்டின 
காருள்கடத்தாவ உண்ைாக்கிக் ககாள்ளும் ஒரு கரின 
கதாமிற்சாட. இதில் த்தடவனா ிரிவுகள் 
இனங்குகின். இடய ஒன்றுைன் ஒன்று இடணந்து 
ணினாற்றுயடத ண்ணி ண்ணி யினப்ிாழ்கின்ர் 
அிஞர் அடயரும்.  

 
ருயவயறுாடு, ாபம்ரின கருயடநப்திவு , யாில் 

வகாள்கின் ஓட்ைத்திலும் வசர்க்டகனிலும் ற்டும் 
ிடநாற்ம் இடய இனற்டகச் சக்தினால் வரும் 
ாதிப்புகள் ஆகும். இந்த யிடவுகிிருந்து காத்துக் 
ககாள் இனற்டக , சி தடுப்பு யசதிகடச் கசய்து 
டயத்திருக்கிது.  

 



வானின் துன்ம் உைடப் ாதிப்வதாடு யிடுயதில்ட. 
நதின் கசனல்தித்டதபம் ாதிக்கச் கசய்கிது. 
சபதானத்வதாடு ாம் கதாைர்டபம் அடய ககடுத்து 
யிடுகிது. வய , க்காபணத்டதபம் ககாண்டும் 
உைலுக்கும், நத்திற்கும் ிணக்கு யபாநல் ார்த்துக் 
ககாள் வயண்டும். 

 

உைலும், நபம் இடணந்த அந்தக் கூட்டுயிவவன 
இந்த யாழ்க்டகனாது அடநந்துள்து. உைலும் , நபம் 
ப்வாது ிணக்கு ற்ட்ைாலும் அந்தப் ிணக்கு தான் 
வாய் உைலுக்கும் , நத்திற்கும் ட்பு ீடித்தால் 
இனல்ார்ந்த யாழ்க்டக ன்கிவாம். நதில் ற்டுகின் 
குமப்ம் உைட ாதிக்கின்து. 

  

இதற்கை எய சிகிச்டசனில் உைில் வசர்ந்திருந்த யிரப் 
காருள்கட அடத்தும் கயிவனற்ப்ட்ைின் இனல்பு 
சிகிச்டச ஆபம்நாகிது. உனிபணுக்கள் பழுடந 
கறுகின். உைல் புதுடந கறுகிது. அசுத்தங்கள் ீங்கி 
சுத்தநடைகின். தயா சிகிச்டச பம் ற்டுத்தும் 
தடைகட ீக்கி , பழுடநனா இனல்ாற்ல் 
ற்டுத்துகிது. ஒரு கயட்டு கானம் ற்ட்ைால் உங்கள் 
பம்பு நண்ைம் இபத்தப் வாகடக கட்டுப்டுத்துகின்து. 
அயவப பம்பு நண்ைம் ன்கி உள்வ யசிக்கி 
நருத்துயர் ஆயார். 

 



உைல் ிபாணசத்தினால் இனங்குகின்து. ிபாணசக்தி 
குடந்தால் உைின் இனக்கம் குடந்து நத்டத 
கயிவனற்றும் வயட தடைடுகின்து. சூழ்ிட 
நாற்ங்கள் உைலும் , உைினக்கபம் ாதிக்கப்டுகின். 
புச் சூமாலும், நாசுாடுகாலும், அழுக்குகள் தடமயதால் 
உள்உறுப்புகாகின இதனம், தடபனபீல், கல்லீபல், நண்ணபீல், 

சிறுீர்ப்ிரித்தி, சிறுீபகம், தடசகள் பதினயற்ின் 
இனக்கங்கள் சிிது தடை ற்ைாம். இதால் வயண்ைாத 
ச்சுப் காருள்கள் உைம்ினுள் வதங்கி ின்று உைலுக்கு 
வாய்கள் உண்ைாகின். அயற்ட புரிந்து ககாண்ைால் 
வாய்களுக்கு இதற்கை எய சிகிச்டச கசய்யது ிதாகும். 
வநலும், உைம்ில் கயவ்வயறு காபணங்கால் வாய் 
யந்தாலும் ப உருயம் ஒன்று தான். அதாயது 
வயண்ைாதயற்ட கயிவனற்றுயடதப் காருத்து 
நாறுகின்து. 

 

யமபற் உறுப்கபம், அடன் கசதல்ைகநபம் 

ணல்யதணமை அநப்ணடமன் யமய் படல்மல் ன்று 

இப்யமண ற்ைப்ட்டுள்நண. இம்பகதில் யமதமநிதின் 

யமய் ற்யத அனுபபம் பபேஞகபம் பக்ையதணல், 

அல்ண இண்மம் ட்சம். உதிற் சத்டயனுள் ைமணும் 

உறுப்புைநின் ைட்கணப்பு ற்யத அயகபக் கைமண்டு 

உதிபேள்ந யமதமநிைளுக்கு ணபேத்ணபம் கசய்டல் அயமடய 
பகதின் சயத்டமந்டம். உதிற் உல் அயவுக்கு பனய 



பகுத்டமலும், உதிபேள்ந யமதமநிகதபம் சுத உஞர்பற் 

சத்கடப் யமன் கமபேநமைக் ைபேட யபண்டித யர்ப்ந்டம் 

இம்பகதில் உள்நண த் டத்ணப அயஜர்ைள் 

கூறுையன்ர். 
 

உலும், ணபம் ஆயமக்ையதணமை இபேந்டமல் ந்ட 

யபககதபம் சயப்ின்ய கசய்தபடிையண. ஆமல், 

ப்யமணயண அப்டி ஆயமக்ையதணமை கபத்ணக்கைமள்ந 

படிையடம? அணடமய படிதபில்க. டற்யமண 

சயறுபதணக்ைமர்ைள் கூ சர்க்ைக, பட்டுபய, இத்ட 

அழுத்டம், இபேடத யமய், புற்றுயமய், உல்பேணன், ன்று 

ஆஸ்த்டயரிக்கும் ணபேந்ணக்ைகக்கும் அகையமர்ைள். 

ைமஞயண பமழ்க்கைபக ணமயபிட்ணடமன். சரி, 

அப்டிகதன்மல் இடற்கைல்மம் ங்யை டீர்வு ைமண்ண? இண 

அயமடய ற்ய அல், சயத்ட கபத்டயதம் ற்ய அல், 

ஆபர்யபடம் ற்ய அல், இண பழுக்ை ஆயமக்ையதம் 

ற்யதண! இடற்ைமை உபேபமக்ைப்ட்ணடமன் “இதல்மர்ந்ட 

ணபேத்ணபம்.” டற்ைம பீ ணபேத்ணபத்டயல் யமய்ைளும், 

யமய்க்ைம சயையச்கசைளுக்கும் ணட்டுயண பக்ையதத்ணபம் 

டப்டும் யபகநதில், யமய் டடுப்புக்கும், ம் ஆயமக்ையதம் 

யஞலுக்கும்கூ சண அநவு ைபம் அநிக்கும் யமக்ைத்டயல் 

ணபக்ைப்ட்ணடமன். இண பழுக்ை ஆயமக்ையதம் ற்யதண! 

ணிடின் ஆயமக்ையதத்டயற்கு ண யடகபயதம 
அகபதகத்ணம் இங்கு உயதமைப்டுத்டப்டும். 



 

யிரிப்ில் நல்ாந்து டுக்கவும். ாதங்கள் இபண்டும் 
ததாடாநல் அகண்டிருக்கட்டும். சககள் இபண்சடபம் 
உள்ங்சக ரநல்ராக்கி இருக்குநாறு உடராடு ஒட்டி 
சயபங்கள். ாதங்கள் , பமங்காின் ஆடுசசத , 

புங்சககள், பமங்சககள், ரதாள்ட்சட குதி , ிடரி 
ஆகினசய தசபரனாடு டிந்த ிசனில் இருப்து 
அயசினம். 

  

இற்ரக ஒனி சுயாசத்தில் நசத தசலுத்தவும். 
கண்கச படி அகபகநாக உடச உற்று ராக்குங்கள். 
இந்த ிசனில் உடல் ாபநற்தாகிது. எசடசன தசப 
தாங்குயதால், உடின் அத்தச உள்-தயி 
உறுப்புகளுக்கும் பூபண ஓய்வு கிட்டுகிது.  தச பதல் 

கால் நுி யசபபள் உள்பக இனக்கங்கச ததியாக 

நக் கண்ணில் ாருங்கள். இசத யமிபச இற்ரக 

ஒனி சிகிச்சச பச எ உணர்யரீ்கள். ழுதா 

உறுப்புகளுக்கு உங்கள் ிபாண சக்தினால் ஆற்ல் 

தகாடுங்கள். இந்த சிகிச்சச யாழ்க்சகசன ரநம்டுத்த 

தசய்கிது. இது உடின் சுசநகச இந்த உணர்வு 

எிதாக்குகின்து. இனல்ார்ந்த ஆரபாக்கினத்தில் 

இசணக்கப்டும் ராது, உள்ாரபாக்கின பத்தின் 

பம், ஆரபாக்கினத்சத அிப்சத உணர்யரீ்கள். இதன் 

சிப்புகால் ஒவ்தயாருயரும் தக்குத் தார நருத்துய 



உடச சநன் தசய்து இணக்கம் காண்ரத எின ஒப்ற், 

சிந்த பழுசநனா சிகிச்சச பசனாகும். 

 

உையல் உள்ந ட்யசம ட்ச உதிர்ைளும் இதற்கைகதயத 

ஆடமணமைக்கைமண்டு பமழ்ையன். அகபைள் ந்ட பிட 

ணபேத்ணப பகையநம, ணபேத்ணப ணகையநம, ணபேந்ணையநம, 
ணபேத்ணபர்ையநம இல்மணல் யமதின்ய பமழ்ையன். 

ஆமல் ணிடன் ணட்டுயண உலுக்கு யடகபதமபற்க 

உண்ஞமணல் பமய்க்கு பேசயதமகபைகந சமப்ிட்டு, 

உலுகனப்பு இல்மணல், அபேந்ட யபண்டிதகட அபேந்டமணல், 

ைனயக்ை யபண்டிதகட சரிப ைனயக்ைமணல், உல் த்கட 

கைடுத்ணக்கைமண்டு டமனும் அபடயப்ட்டு அடுத்டபகபம் 

அபடயக்கு உள்நமக்ைய இதற்கைக்கு டயமை யமய்கமடிபன் 

ைமம் ைனயக்ையமன். இதற்கை பமழ்க்கை பககத பிடுத்ண 

ணற் ணபேத்ணப பகைகந ின் ற்றுபடமல் மட்டில் 

மளுக்கு மள் யமய்ைள் அடயைணமையன். எபே யமகத 

குஞடுத்ட ணபேந்ண உண்மல்  புண யமய்ைள் பபேையன். 

யப, இண கமபேத்டணம டீர்பமை இபேக்ை படிதமண. 

 

எற்க கசல்யல் இபேந்ண ம்கணப் கத்ண, இந்ட யணயம் 

பக ம்கண இதற்கை எய சயையச்கசக் கைமண்டிபேக்கும் ம் 

உல் ன்னும் ணபேத்ணபக பழு த்ணன் இதங்ை 

அனுணடயப்யமம். ம் னக்ை பனக்ைங்ைள் பபம், தத்டயன் 



பபம் மம் ற்டுத்ணம் கசதற்கை இகபெறுைகநக் 

கைபிடுயபமம். 

 

இனல்பு சிகிச்டச படனில் , வனாகாசங்கின் 
சிப்டபம் ததாக்கிக் ககாள்கின்து. வனாகாசங்கில் 
உைல் ிட , பச்சு ிட , ந ிட ஆகினயற்ின் 
கயம் கசலுத்துகின்து. இதன் சிப்புகால் 
ஒவ்கயாருயரும் தக்குத் தாவ நருத்துய உைட சநன் 
கசய்து இணக்கம் காண்வத ின ஒப்ற் , சிந்த 
பழுடநனா சிகிச்டச படனாகும். 

 

இதற்கை எய சிகிச்டசக்கு ஒரு யிரியா ார்டயனால் 
ம்நிைபள் உள்யங்கட இடணக்கச் கசய்து 
இதல்புஞர்டய யிமிப்டைனச் கசய்து இனல்ார்ந்த 
ஆவபாக்கினத்தின் கதிடய ற்டுத்தி ஆத்நா யிமிப்புக்கு 
யமி வகாலுகின்து 

 

இந்த இதற்கை எய சிகிச்டச குறுக்கீடுகட ீக்குகிது. 
இது பம்பு நண்ைம் யமினாக உைில் உள் ஒவ்கயாரு 
ஒற்ட கசல்கிலும் கதாைர்பு ககாள்கின்து. இதில் , ாம் 
ஒவ்கயாரு திப்ட்ை உைல் , நம் நற்றும் ஆத்நாடய 
ஒன்ிடணக்கின்து. இந்த இனல்ா சிகிச்டசனின் இனல்பு 
ஆற்ல் உள்ார்ந்த இதல்புஞர்வுகில் இருக்கின்.  

இதற்கை எய சிகிச்டச , இனற்டக சார்ந்த இனல்ார்ந்த 



யாழ்யினல், தர்நம், க்தி, வசடய வான்யற்றுள் 
இதல்புஞர்வுகள் யிமிப்டைகின்.  

  

ம்சநக் குணப்டுத்த தயிரனனிருந்து ஆட்கள் யபத் 
ரதசயனில்ச. 
 
ம் இனல்ா ராக்கத்தில் ம்பசடன ரயச தசய்ன 
ஈடுடும்ராது, ம் இற்ரக ஒனி சிகிச்சச பச 
இனக்கசநப்புகின் ஆதபவு ரநம்டுயதன் பம் , 

யாழ்ாள் பழுயதும் ம் இனல்ா ஆரபாக்கினம் 
எிதாகும். 

 

 

 

 

7. பழுராண இல்தார்ந் ருத்தும் 

(Holistic Innate Medicine) 
 

 

“இல்தாகத் ரான்றும் ன்ர, ரீரப் தற்நி 

ன்ராக கருி சிந்ித்துர்ந்து ன்ரர 

ாடுதர்களுக்ரக இல்தார்ந் ருத்தும்.” 

 

ஆழ்ந் ன்ணாாய்ச்சிாலும், கூர்ந்து கணிப்தாலும் 

ணது இல்தார்ந் சக்ி கண்டு ககாள்ப படிபம். 

உடனில் அநிின் துரக்ககாண்டு உங்களுக்குள் 



ஒபிந்ிருக்கும் சக்ிால் அநி ரண்டும். இன் பனம் 

ீடித் இல்தார்ந் ஆராக்கிம் ரகரும். 

 

ணிடன்யடமன்யத ைமம் படய ணபேத்ணபபம் இபேந்ண 

பந்ணள்நண. இதற்கைதின் ணமற்ங்ைநமல் ணிடனுக்கு 

ற்டும் யமய்ைள் மநம். இடமல் ஆம் ைமங்ைநில் 

மநணமயமர் யதமதிர். இப்டிதம யமய்ைகந 

ன்கபன்று அயதமண யய், ிசமசு, கடய்பக்குற்ம்  

இபர்ையந அடற்கு எபே கதரிட்டுக்கைமண்ர். மட்ைள் 

கசல்ச் கசல், கைமஞ்சம் கைமஞ்சணமை கடநிவு கைமண் 

ணக்ைள் ஜமிைள், ரியைள், சயத்டர்ைள், பிபர்ைள் 

யமன்பர்ைகந மடிச் கசன்ர். இபர்ைநின் 

அயதமகணகதபம், யமதின் டமக்ைத்டமல் அபர்ைள் டும் 

யபடகைகநபம் ைண் சயத்டர்ைள் டங்ைநின் டபப் தமல் 

ணிட உல்கூறுைகந ைண்யந்டர். இபற்யன் 

கசதல்மடுைகந ணல்யதணமை ைஞித்டர். ிஞ்சத்டயற்கும் 

ணிட உலுக்கும் உள்ந கடமர்புைகநக் ைண்டு யைமள்ைநின் 

ஆடயக்ைம் ணயகும்யமண ணிடனுக்கு ற்டும் மடயப்புைகந 

அயந்ண கைமண்ர். இடமல், புரிதமட யமய்ைள் டமல் 

ற்டுையண ன்கட ஆமய்ந்டர். ணிட உம்ினுள் உள்ந 

லும்பு, டகச, ம்பு இத்ட மநங்ைள் அகத்ணம் என்றுன் 

என்று ின்ிப் ிகஞந்ணள்ந. மடிகதப் ிடித்ணப் 

மர்த்டவுன் ந்ட உறுப்பு மடயக்ைப்ட்டுள்நண ன்கட 

சயத்டர்ைள் ைண்யந்டர். யமய்க்கு ணபேத்ணபம் கசய்பகட 



பி அந்ட யமய் உபேபமை ைமஞம் ன் ன்கட அயந்ண 

அடக யபயமடு அைற் ணபேத்ணபம் கசய்டர். இடற்கு 

பயகைைகநப் தன்டுத்டயர்.  இதற்கைதம 

பகைநமல் ஆயமக்ையதத்கடப் யஞக்கூடித பனயைள் 

பமண்டுைமம் தன்மட்டில் இபேந்ணபபேையன். இந்ட 

மம்ரித டணயழ் ணபேத்ணபம் இண்மதிம் ஆண்டுைளுக்கு 

பன்மை யடமன்யதண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் கடமன்கணதம இதற்கைதமண. 

அண ண்கத ணக்ைநின்  ண்மடு, மைரிைம் ஆையதபற்றுன் 

இகஞத்ண பநர்ந்டண. னங்ைமத் டணயனர்ைள் பூடபிதல்(Five 

Elements) பமபிதல்(Astronomy), பபிதல் (Forest 

Science), பிங்ையதல்(Zoology), டமபபிதல்(Botany), 

ைஞிதபிதல்(Astrology), இதற்கைதிதல்(natural Science), 

குபைமதபிதல்(social Science), கசதல்பகதிதல் (Applied 

Science), ணிட உயதல் (Human Physiology), உதிர்த் 

கடமனயல் ணட்பிதல் (Bio-technology), யமய்க்குஞ குயதிதல் 

(Pathology) யமன்  ணகைநில் அகந்ட யடர்ச்சயதிமல் 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்கட உபேபமக்ையமர்ைள் ன்டற்குச் 

சங்ை ணெல்ைளும் ணபேத்ணப ணெல்ைளும் சமன்மை 

பிநங்குையன். 

 

ஆயமக்ையதத்ணன் ீண் ைமம் இந்ட யவுையல் 

பமழ்பண ன்ண ணிடண சமடகக்கு உட்ட்யட. 



இடற்ைம பனயபகைைகந ம் மட்டுச் சயத்டர்ைள் ழுத்ண 

படிபில் பிட்டுச் கசன்யபேந்டமலும், அபர்ைள் கைதமண் 

ரிமகச் கசமற்கமர்ைநின் பழுப் கமபேளும் 

பிநங்ைமடயபேந்ட ைமஞத்டமல் இந்ட ணபேத்ணபம்  

ணெற்மண்டுைநமை படு ணந்டயணமையப இபேந்டண. கடமர்ந்ண 

 ஆண்டுைமணமை ஆமய்ச்சயதின் தமை இதல்மர்ந்ட 

பனய ணபேத்ணபபக அகத்ண ணக்ைளுக்கும் கைக்கூடி 

பபேையன் அநவுக்கு கடநிபமக்ைய உள்யநமம்.  

 

இதல்பு பம் யமய் ீக்குடல், இதற்கைப் மணைமப்பு  

அகத்ண உல் இதல்பு சூத்டயங்ைகநபம் டயபேம் 

உகப்கப. இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணப பகதில் டன்க 

இதற்கைபன் இகஞத்ணக் கைமள்ந கசய்ையன். அடயல் 

டமன் எத்டயகசவு ணிட பமழ்க்கை ம்ிக்கைதில் உள்நண. 

இதற்கை எபே மணைமப்பு ன்ண யமய்ைளுக்கு இமசதஞ 

டடுப்புக்கு டயமை எபே யகப்மட்டில் உள்நண. யமய் 

ணற்றும் சுத டடுப்பு உள்நமர்ந்ட இதல்பு மணைமப்பு 
கயபகைள் உள்ந. இதல்பு பம் ீக்குடல் டி 

யமய்ைகந அடன் இஞக்ைணம சூனயல் கபநியதற்றும் 

யமண டன்க குஞப்டுத்டயக் கைமள்ந உல் பதற்சயக்கும். 

இதல்ம ஆயமக்ையதத்கடப் மணரிப்யட இதல்மர்ந்ட 

ணபேத்ணபத்டயன் கணதணம அம்சணமகும்.  

 



இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணப பகதில் யமதின் ரிஞமணங்ைள் 

அயதப்டுையன். இதற்கைதின் பழுகணதம 

கமபேள்ைளும், இதல்ின் உட்கமபேள்ைளும் 

ணெற்றுக்ைஞக்ைம ைப்பு இந்ட ணபேத்ணபத்டயல் இபேக்ையன்ண. 

இடன் புரிடல் பம் கடநிவு கச் கசய்ையன்ண. இத்ணக 

கணய் ஜமத்கட அடிப்கதமைக் கைமண் பிஞ்ஜமம். 

உயதக்ைத்கடபம், உதியமட்த்டயன் ணமறுமடில்ம 
டன்கணகதபம் ஆடமணமைக் கைமண்டு கசய்தப்டுையன் எபே 

ணபேத்ணபம். 

 

உள்பைசயையச்கச இதல்மர்ந்டடமை இபேக்ை படிதபில்க. 

கில், கபநிபைப் புமய்வும், உள்நமர்ந்ட 

புமய்வும் ணற்றும் இதற்கை ணபேத்ணபத்டயல் மணரிப்பு 

ஆையத பன்றும் இகஞக்ைப்யபண்டும். இபற்கப் ற்யத 

எபே புரிடக இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபபக ணக்கு 

டபேபிக்ையன்ண. 

 

இந்ட ணபேத்ணப பக இதற்கைதின் பிடயைளுக்கு ற் 

இதல்மை கசதல்டுையண. இண நிகணதமண, 

பழுகணதம த்கட ணீட்டுத் டபேபண, க்ை 

பிகநவுைநற்ண. இந்ட ணபேத்ணப பகதில் இதற்கைதின் 

எய சிகிச்டச , டமபபிதல் ணபேந்ணைநமல் உயல் உள்ந 

இதல்புஞர்வுைளுக்கு யணலும், சக்டயகத கைமடுத்ண யமய் 

டயர்ப்புத் டயக அடயைப்டுத்ணையண. இடயல் உல் டன்கத் 



டமய குஞப்டுத்டயக் கைமள்ளும் ஆற்க அயதச் 

கசய்ையன்ண.  

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் உயல் இதல்புக்கும், 

கபநியதபள்ந இதற்கைக்குணம உகதமமை அகணந்ண 

உகபம், ணத்கடபம் சுதயகதில் யறுத்டய, 
உஞர்வுைகந ைட்டுப்டுத்டய, இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயற்கு 

பனயபகைைகந கசய்ையன்ண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் ன்ண ஆத்ணமபின் இதல்மர்ந்ட 

இதல்புஞர்பின் ஜமஅடுக்ைைநில் உகந்ணள்ந 

கசதல்மடுைள் பம் ணண யமய்ைகநக் ைகபம் 

பகதமகும். இந்ட  ணபேத்ணபம்  உயன் இதல்கப் ற்யத 

எபே புரிடகதமகும். இதற்கைதமையப உயல் உள்ந 

இதல்புஞர்பின் உகந்ணள்ந டயவுைகந, இதற்கைதின் எய 
சிகிச்டச, பர்ணம், குத்ணசய ணற்றும் பயகை பணமை 

உலுக்கும், ணத்டயற்கும் சயையச்கச அநித்ண, யமய்ைகநக் 

ைகபம் எபே அற்புட, எப்புதர்பற் கடய்பைீணபேத்ணப 

பக ஆகும். ணக்ைளுக்ைமை சமன்யமர்ைநமல் கடமகுத்ண, 

நிகணதமக்ையக் கைமடுக்ைப்ட் இதல்மர்ந்ட ஜமங்ைகந 

அடிப்கதமை கைமண் பமழ்க்கை பகயத இதல்மர்ந்ட 

ணபேத்ணபம். 

 

    எபேபண குஞம், கசதல்மடு, யமய்க்கு ஆட்டும் 

டன்கண யமன்பற்யற்கு எபேபண இதல்புஞர்பின் 



உகந்ணள்ந கசதல்மடுைநில் கமறுப்மையண ன்று. 

சுபேங்ைச் கசமன்மல் ணண அடிப்கப் ண்புைள் 

அகத்டயற்கும் இதல்பு ஆற்ல் கமறுப்மையண. யப, 

எபேபண யமய்க்கு ஆட்டும் டன்கண, யமய் மடயப்பு இகப 

அகத்ணம் இதல்புத் ணகதில் டயபமையண. இடன் 

டன்கணகத கமபேத்ண இதல்மர்ந்ட ஆற்ல் ணண்ண அநபில் 

கபநிப்த்டமன் கசய்பம். இந்ட ணபேத்ணபத்டயன் 

டத்ணபத்டயன்டி இதற்கைதின் எய சிகிச்டச , பர்ணம், 

குத்ணசய ணற்றும் பயகைதில் உள்ந ணன்ணணம இதல்மர்ந்ட 

ஆற்யன் அடிப்க மடயப்புைள் அகத்டயற்கும் 

ணபேந்டமையண. 

 

இதல்மர்ந்டதமற்ல் ைபேபில் இபேந்ண இக்கும் பக 
உதிபேக்கும், உலுக்கும் மணைமப்பு அஞமை இபேக்ையன்ண. 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணப பகதில் யமய் பமணல் டடுக்ை 

இதல்மர்ந்ட ஆற்லுக்கு சக்டயகத அடயைரிக்ைச் கசய்ண 

மணைமத்ண, புணப்ித்ண, உறுடயப்டுத்டயக் கைமள்ந கசய்ையன்ண. 

இந்ட ணபேத்ணப பகதில் ணபேந்ணைள் இதல்பு யகைகந 

ணீட்டு ஆயமக்ையதத்டயற்கு பனயபகை கசய்ையன்ண. 

 

இன்று மம் ைபகப்டும் ைகசய பிதணமை உல்ன் 

இபேக்ையண. ஆமல், ணிட இத்டயற்கு அணடமன் அடிப்க. 

மம் உகக் ைபிப்டயல்க. இதற்கைதம அடன் உதிர் 
ஆற்க அயந்ண கைமள்நமணல், அகட இதந்டயத்கடப் யம 



அட்சயதணமைக் கைதமள்ையயமம். பழுபணணமை 

கபட்கயதப்ட் எபே ணம், அடன் யபரில் இபேந்ண ணநிர்த்ண 

பபேபடயல்கதம? அணயமத்டமன் ணிட உலும். உலுக்கு 

டயம னக்ைபனக்ைங்ைகந ணமற்யக் கைமண்மய அண 

சயப்மை இதங்கும். இதற்கைதின் எபே குடய டமன் ணிடன். 

ஆமல் இதற்கையதமடு இகஞந்ட யகயத ணிடின் 

இதல்பு யகதமகும். அந்ட இதல்பு யகதில் இபேந்ண 

பழுவுடல் உயல் ைனயவுைள் யடங்குையன். இதல்புக்கு 

எவ்பமட கமபேட்ைளும், ைனயவுைளும் கபநியதற்றுபகட 

யமய் ன்ையயமம்.  

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபபக ன்ண இதற்கைதியயத 

ணிட உல், டணக்கு டமயண சணன் கசய்ண யமகத 

குஞணமக்கும் பகதமகும். இந்ட ணபேத்ணபபகதில் 

உயல் யமய் ைமஞிைள் ணற்றும் பிசத்டன்கண ணற்றும் 

யடகபதற் ைனயவுைகந கபநியதற்றுபடன் பணமை, யமய் 

குஞணமக்ைப்டுையண. இந்ட ணபேத்ணபபக ணிட உல் 

ந்ண பூடங்ைநின் அடிப்கதில் ஆண. ணிட உயன் 

யமய்ைகந அந்ட பேப்கமபேட்ைகந கபத்யட குஞப்டுத்ட 

கசய்ையன்ண. 

 

 யமதில் மடயக்ைப்ட் எபே பேக்கு யமய் டயர்ப்பு 
ணண்ம் இதல்மர்ந்ட இதற்கை ஏட்த்கட 

சரர்குகக்ையன்ண. இடக இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் 



ணீட்ையன்ண. இந்ட பகதின் பக்ையதணம டத்ணபம் 

கமணபமை உள்ந ணபேத்ணப பகைநில் இபேந்ண 

யபறுடுையன்ண. இண டிரின் உல், ணஉஞர்வு, ணபு, 

சுற்றுச்சூனல் படயதபற்யன் சபைக் ைமஞிைகந டுத்ண 

அயகுயைநின் ைமஞத்கடக் ைண்யந்ண அடயல் 

யமதமநிைநின் கசதல்மடுைநில் உள்ந டகைகந 

அைற்றுையண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயன் பம் யமய் ீக்கும் பக 

இதற்கைதின் ல்யபறு அணுகுபகைகந தன்டுத்டய 
இதல்மர்ந்ட டித்ட அகணப்மையன்ண. இந்ட ணபேத்ணப 

பககத தன்டுத்டய எபேபக குஞப்டுத்ட பூணய, ீர், 
ைமற்று, கபேப்பு, ஆைமதம் ஆையத இதற்கைதின் ந்ண 

கூறுைநின் உடபிபன் ணீண்டும் உல் இதல்புைகநத் 

ணண்டும் எபே அயபிதல் பகதமகும். இண எபே டிப்ட் 

பயகை சயையச்கச பகைநின் டயின் ைபம் 

கசலுத்ணையன்ண. பீ ணபேந்ணைள் யமல்மணல் உஞபமை 

எபேங்ையகஞந்ண யமய்ைகநக் ைகநையன்ண. கமணபமை 

மம்ரித ணபேத்ணபம் இகஞந்ட எபே பயகை சயையச்கச 

பககத தன்டுத்ணையன்ண. இண உல் இதல்மர்ந்ட 

ஆயமக்ையதத்கட அகத பழுகணதம இதற்கை 

பகைகந ஆயமக்ையதத்கட அகத பழுகணதம 

இதற்கை பகைகந எபேங்ையகஞக்ையண. இடயல் உள்ந 



பயகை ணபேந்ணைள் உயல் சுதணமைக் குஞப்டுத்ணம் 

இதல்மர்ந்ட ஆற்க ப்டுத்டய அடயைரிக்ைச் கசய்ையன்ண.  

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபபக எபே இதல்மர்ந்ட 

ஆயமக்ையதத்டயன் எபே பிரிபம மர்கபகத பனங்குையன்ண. 

இண இதற்கைதின் எய சிகிச்டச , பர்ணம், குத்ணசய ணற்றும் 

பயகைதிதயதின் ஆம்ம் டமன். இடன் கடமக்ைம் 

இதற்கைதின் ைல்பிபகதின் பம் உம்ின் இதல்க 

இந்ட ணபேத்ணப பக பிரிபமை ஆமய்ையன்ண. உல்கபறும் 

ப கபநிப்மட்டின் ஊைம் டமன். உங்ைள் சுதணமையத பம் 

டமன் உயன் இதல்புைகநபம், ணடயன் இதல்புைகநபம் 

எபேங்ையகஞத்ண இதக்ைய இதல்மர்ந்ட பமழ்க்கைகத 

கடரிபிக்ையன்ண. இந்ட ஆனணம புரிடயயபேந்ண இடன் 

அைப்மர்கபதமண ணயைப்கரித அநபில் ணண 

ஆயமக்ையதத்கட டபேபிக்ையன்ண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயல் இதற்கைதம மணைமப்பு 
யபுஞத்ணபம் ன் எபே பிரிபம ஆயமக்ையத 

அகணப்புள்நண. இந்ட சிகிச்டசைள் டன்கக் குஞப்டுத்டவும் 

ணற்றும் ைட்டுப்டுத்டவும் உடவுையண. உயல் இதற்கை 

யககணைநில் கைமடுக்ைப்டும் யமண டன்க 

குஞப்டுத்ணபடற்கு எபே ஆனணம ஆற்க 

ற்டுத்ணையன்ண. யப, இடன் இதல்பு யமதமநிைளுக்கு 

உயல் உள்நமர்ந்ட ஜமத்கட அணுைச் கசய்ையன்ண. இடயல் 



இதல்ம ஆயமக்ையதத்கட யணம்டுத்டய, யமய் டடுப்பு 

மணரிப்பு கசவுைள் குகவு, யமய் டபிர்க்ை பிக உதர்ந்ட 

கபகைள் பிகுையன். 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயன் பம் இந்ட சக்டயைள் 

பினயப்பூட்ப்ட்டு ஆயமக்ையதத்டயற்கு பனய யைமலுையன்ண. 

இந்ட உல் கௌடீை ைகபதில் ஆண. கௌடீை ண்புள்ந 

உயல் இசமதஞம் கசதல்மட்டில் உல் இதங்குையன்ண. 

யபடயதிதல் ணமற்ங்ைள் இதல்மை கக கபக்ையன்ண. 

உயல் உள்ந இசமதஞம் கமடயைள், ன்கம்ைள் 

யமன்கப உக இதக்கும் சுப்ிைநின் இதக்ைங்ைகந 

சணயகப்டுத்ணையன்ண. இதற்கைதின் எய சிகிச்டச , 

பயகைைள், aaa திற்சயைள் பம் மநணயல்மச் சுப்ிைகந 

உதிர்ச்சசமைங்ைகந ணண்டி இதக்குையன்ண. இந்ட 

தற்சயைநின் பனயயத ணயன்ைமந்டச் சக்டயைள் கபநிதில் இபேந்ண 

உலுக்கு ையகக்ையன்ண.  

எபேபண குஞம், கசதல்மடு, யமய்க்கு ஆட்டும் டன்கண 

யமன்பற்யற்கு எபேபண இதல்ம ஆற்ல் 

கமறுப்மையண. சுபேங்ைச் கசமன்மல் ணண அடிப்கப் 

ண்புைள் அகத்டயற்கும் இதல்மர்ந்ட ஆற்ல் 

கமறுப்மையண. யப எபேபண யமய்க்கு ஆட்டும் 

டன்கண, யமய் மடயப்பு இகப அகத்ணம் இதல்மர்ந்ட 

ஆற்யல் டயபமையண. இந்ட ஆற்ல் ணண்ண அநபில் 

கபநிப்த்டமன் கசய்பம். இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயன்  



டத்ணபத்டயன்டி இதற்கைதின் எய சிகிச்டச , பயகைதில் 

உள்ந ணன்ணணம இதல்மர்ந்ட ஆற்ல் அபண அடிப்க 

மடயப்புைள் அகத்டயற்கும் ணபேந்டமையண. 

 

உயல் பிணரிகசதமை இதங்கும் இதல்மர்ந்ட இதற்கை 

சக்டயக்கு ஆடபமை ணபேந்ணைள் ணயைக்குகந்ட அநபில், 

பரீிதப்டுத்டயத ின் கைமடுக்ைப்டுையண. இடமல் உயன் 

யமய் டயர்ப்புச் சக்டய அடயைணமைய யமகதப்யமக்குையண. ம் 

உயயயத சய ணமற்ங்ைள் இதற்கைதமை உண்மைய, சய 

யைமநமறுைகநத் டமமையப சரி கசய்ண கைமள்ையண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் எபே பழுகணதம பமழ்க்கை 

பமன அனுணடயக்கும் எபே ஆயமக்ையதணம அகணப்மகும். 

இந்ட யககத அகத இதற்கை சட்ங்ைகநப் தன்டுத்டய 
ஆழ்ந்ட குத்டயடல் பம் சக்டயகத இதல்ம 

ஆயமக்ையதத்டயற்கு அகனத்ணச் கசல்ையன்ண. இந்ட  

ணபேத்ணபம் இதற்கை பிடயைநின்டிபம் அயபிதல் 

யைமட்மட்டின் டிபம் இதக்ைப்டுையன்ண. இடன் 

திற்சயத்டயன் புடயத பீத்டயற்கு அப்மல் கசல்க்கூடித 

ஆற்லுன் உள்நண. 

 

உல் ன் ற்ைபேபிகத ன்மைப் யமற்யக் ைமத்ணப் 

தன்டுத்ட யபண்டும். யப, ணிடன் டண யமக்ைத்கட 

எட்டி இதல்மை பமழ்ந்ண, அகணடயபம், ணையழ்ச்சயபம் க 

யபண்டுகணில், அயபில் பழுகண கறுபண, உகப் 



கமறுப்யமடு ைமப்ண ன் பகைதிலும் உஞர்ந்டமற் 

யபண்டும்.  

 

 உல் ன்ண டன்கத்டமய டைபகணத்ணக் கைமள்ளும் 

எபே அற்புட உதிகணப்பு. அடயலும் ணிட உல் உையல் 

உள்ந ல்ம உதிரிங்ைகந பிவும் ரிஞமண பநர்ச்சயதின் 

உச்ச ைட்ணமைத் யடமன்யத உதிரிம். புச் 

சூழ்யகைளுக்குத் டகுந்டபமறு ம் உல் டன்கத் டமய 

டைபகணத்ணக் கைமள்ையண. பு ணமற்ங்ைநின் யமணம், ம் 

படிக்கைைநின் யமணம், உயல் உபேபமையன் ைனயவுைகந 

உய கபநியதற்றுையண. இப்டி கபநியதற்றும் யமண 

உல் உள்ளுறுப்புைநில் யடமன்றும் பீத்கடபம் உய 

சரிகசய்ண கைமள்ையண. அண ணட்டுணல். டக்குத் 

யடகபதம எவ்கபமன்கபம் (கபட்ணயன், ணயல், 

ைமல்சயதம் இன் ி சத்ணக்ைள்) டக்கு ையகக்ைய சமடமஞ 

உஞவுைநில் இபேந்யட உபேபமக்ையக் கைமள்ையண. மம் 

கபநிதில் இபேந்ண உலுக்கு கைமடுக்கும் கசதற்கை 

சத்ணக்ைளுக்கும் உய உபேபமக்ையக் கைமள்ளும் இதற்கை 

சத்ணக்ைளுக்கும் ந்ட சம்ந்டபம் இல்க. சமதத்டமல் 

கசய்தப்ட் கசதற்கை சத்ணக்ைகந உல் ைனயவுைநமை 

ணட்டுயண மர்க்ையண. 

 

உஞவுப்கமபேட்ைநிமல் உம்ில் ற்டும் 

ச்சுத்டன்கணகத கபநியதற்ய உகத் ணய்கணப்டுத்டய 



உல் உள்ளுறுப்புைகந அபற்யன் இதல்பு யக ணமமணல் 

மணைமக்கும் பகயத அைசுத்டய ப்டும். இந்ட 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயன் கூறுையந அைசுத்டயபக. இண 

இதற்கைதின் எய சிகிச்டச , பயகை ணபேந்ணைள் பம் 

உயல் மநணயல்மச் சுப்ிைகந உதிர்ச் சக்ைங்ைகந 

ணண்டி இதக்ைய ஆயமக்ையதத்கட மணரிக்ையன்ண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயல் யமதற் பநணம பமழ்வு 

ன்ண யமதின்ய பமழ்பண ணட்டுணன்ய, சபை, சுற்றுச் 

சூனல், ணயக ஆையதபற்கபம் சமர்ந்டண. யமகதத் 

டீர்ப்டற்கு ணட்டுணல்மணல் யமயத பமணல் டடுப்டற்கும் 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் பனய கசமல்யத் டபேையண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயன் அடிப்க ணிட உயல் 

இதல்புத் ணகதின் டயக அடயைரிக்ை உடவும். இந்ட 

ணபேத்ணபம் மணரித அணுகுபகைள் சயந்ட 

ைகபதமகும். 

 

இன்கத உையல் ணிட சபடமதம் அயபிதல் 

கடமனயல்ணட் பநர்ச்சயதின் தமை பசடயதம பமழ்க்கைகத 

க கசய்ையன்ண. ஆமல் ணடநபில் யகயபம, 
அகணடயயதம அல்ண உநபில் ஆயமக்ையதயணம 
இபேக்ையடம ன்ண யைள்பிக்குரிதண. பீ ணபேத்ணபம் 

பநர்ந்ணள்ந இந்மநில் ன் யமய்ைநின் ண்ஞிக்கை 

கபேையக் கைமண்ய யமையண. ணபேத்ணபணகைநின் 



ண்ஞிக்கைகதபம் ணபேந்ணக் ைகைநின் ண்ஞிக்கைபம் 

கபேையக் கைமண்ய யமையண. யணலும் இன்று மற்ட் 

யமய்ைகந யந்டணமைக் குஞப்டுத்ட படிதமட யக 

உள்நண. இகட பீ ணபேத்ணபபம் ணறுப்டயற்ையல்க. 

இடயல் கைமடுகண ன்கபன்மல் யமய்ைகநக் குஞப்டுத்ட 

யபண்டித ணபேந்ணைள் புடயத டீமட யமய்ைளுக்கு பனய 
யைமலுபணடமன். அடுத்ண யமய்ைநின் ண்ஞிக்கை 

கபேகுபடற்கு எபே பக்ையத ைமஞம் ம் யமய் டயர்ப்மற்ல் 

குகந்ண கைமண்ய யமபணடமன். 

 

ணகட கசம்கணதமைவும், உக ஆயமக்ையதணமைவும் 

கபத்ணக் கைமள்ந பனயைமட் ல்யபறு திற்சயைள் யடமன்யக் 

கைமண்ய இபேந்ட யமடயலும், கரிதடமை தன்ையட்டிபேப்ண 

யம யடமன்பில்க. இகப, அகத்கடபம் இதல்மர்ந்ட 

ணபேத்ணபம் கடநிபகதச் கசய்ையன்ண. யமய் டயர்க்கும் 

ஆமய்ச்சய, உட்மர்கபைள், சபைத்டயல் உல், ண 

ஆயமக்ையதம் ணற்றும் மணைமப்பு ிச்சயகைள் கடமர்ம 

டயர்பிகநவுைகநக் டடுக்ை சயந்ட பனயைகந ைண்யத 

பதற்சயக்கும் எபே ணகதமகும். இதற்கைதின் எய சிகிச்டச, 

பர்ணம், குத்ணசய ணற்றும் பயகை அணுகுபகதமல் எபே 

ணமற்த்கட ற்டுத்டய எபே புரிடக உண்டு ண்ணுையன்ண. 

 

இதற்கைதின் பிடயைளுக்கு ற் இதல்மை கசதல்டுையண. 

இண நிகணதமண, பழுகணதம த்கட ணீட்டுத் டபேபண, 



க்ை பிகநவுைநற்ண.  இந்ட ணபேத்ணப பகதில் 

இதற்கைதின் எய சிகிச்டச , டமபபிதல் ணபேந்ணைநமல் 

உயல் உள்ந இதல்புஞர்வுைளுக்கு யணலும் சக்டயகத 

கைமடுத்ண யமய் டயர்ப்புத் டயக அடயைப்டுத்ணையண. இடயல் 

உல் டன்கத் டமய குஞப்டுத்டயக் கைமள்ளும் ஆற்க  

அயதச் கசய்ையன்ண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டமல் ணண உயல் இதல்மர்ந்ட 

டயர்ப்மற்க இதற்கைதின் எய சிகிச்டச ,  பயகைகத 

கைதமண்டு, ணக்கு டயர்ப்பு டயக உண்டு ண்ணுையன்ண. 

இந்ட ணபேத்ணபத்டயல் உயன் யமய் டடுப்மற்க 

ஊக்குபிக்ைப்டுையன்ண. இண ணிட உயன் யமய் 

டடுப்மற்கப் ற்யத ம்பகத புரிடக ன்ணங்கு 

அயதகபக்ையன்ண. அடற்கு எபே பமய்ப்பு கைமடுத்டமல் 

இதல்பு சூழ்யகபனும் உல் சணயக ய்ணம் டயக 

கறும். 

இம்ணபேத்ணபம் இதற்கைதின் இன்யதகணதமட ஆற்ல் 

டமபபிதல் பனயைமட்டிைநில் எபே சயப்பு ணயக்ை உல் 

ரீடயதம பநர்சயகட ணமற்த்கட உபேபமக்ை கசய்ண இதற்கை 

டத்ணப கூற்யன் அடிப்கதில் யமய் ீக்ைச் கசய்பம் 

ணபேந்ணைநமகும். இடன் மணரிப்பு அணுகுபகைள், 

உடபிைள், பன்யற் அயகுயைள், யசமடக பம் 

யமய்ைநின் யககத அயத கசய்ண யடகபதற் 

ணபேந்ணைகந ீக்ைச் கசய்ையண. இண இதற்கைதின் எய 



சிகிச்டச, பயகை ணபேந்ணைள், திற்சயைள் பம் உலுக்கு 

யமய் டயர்ப்பு சக்டயகத அடயைரிக்ைச் கசய்ண யமய் ீக்குடல் 

ன்ண டமன் இடன் சயப்பு அம்சணமகும். 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயல் ணபேந்ணைள் டமபபிதல் 

பணமை கடரிபிக்கும் பனயபகைநில் ணல்யதணமை 

அநபி கசய்ையன்ண. இடயல் உபேபமக்ைப்ட் படிவுைள் 

தன்மடுைளுக்கு உைந்டண. பீ ஆயமக்ையத 

யணமண்கணக்கு உடவுையன்ண. இந்ட ணபேத்ணபத்டயன் 

டத்ணபத்கட படயல் புரிந்ண கைமள்ந யபண்டும். 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயன் ண்ஞத்கட டயபேம் டயபேம் 

யகவுடுத்டய அடன் ம்ிக்கைகத ணடயல் உறுடயப்டுத்ட 

யபண்டும். 

 

இண இதற்கைதிின்று உபேபமண ன்டமல் ணற் 

ணபேத்ணப பகைகந பி யணமடமைவும், சயந்டடமைவும் 

ைபேடப்டுையண. ல்மபிடணம யமய்ைநில் இபேந்ணம் 

ம்கண மயண மணைமத்ணக் கைமள்ளும் பனயபகைகந 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயன் பம் மணைமக்ை கசய்ையன்ண. 

இந்ட ணபேத்ணபம் மம்ரிதணம இதற்கைதின் எய 
சிகிச்டச, பயகை அடிப்கதம ணபேந்ணைகந 

டமங்ையதிபேக்ையன்ண. இடயல் எவ்கபமபே ஆயமக்ையதப் 

ிச்சகைளுக்கும், யமய்ைளுக்கும் பயகைைகநக் 

கைமண்டு ணபேத்ணபணநிக்ைப்டுையன்ண. இந்ட ணபேத்ணபத்டயல் 



பிரிபம அயபிதல் ஆய்வு கசய்ண ஆமய்ந்ண aaa Innate 

ன் கதரில் ணபேந்ணைள் ையகக்ையன். இண பழுகணதமை 

டர்ணத்டயற்கு உட்ட்டு யசகப கசய்தப்டுையன். 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபத்டயல் ணபேந்ணைள் டமபபிதல் 

பணமை கடரிபிக்கும் பனயபகைநில் ணல்யதணமை 

அநபி கசய்ையன்ண. இடயல் உபேபமக்ைப்ட் படிவுைள் 

தன்மடுைளுக்கு உைந்டண. பீ ஆயமக்ையத 

யணமண்கணக்கு உடவுையன்ண.  

aaa Innate -தின் பிரிபமக்ைம் aaa ன்மல் அன்பு, அபேள் 

ணற்றும் ஆந்டம் ன்று கமபேள். Innate ன்மல் 

இதல்மர்ந்ட ன்று கமபேள். aaa Innate ன்ண அன்பு, அபேள் 

ணற்றும் ஆந்டம் இகபைநின் பம் இதல்மர்ந்ட டயவுைள் 

பம் இதற்கை கயகத அயத கசய்பம் பகதமகும். 

 

இண பயகைபிதல், டமபபிதல், பயகைணபேந்ண, டமப 
சமறுைநின் தன்மடுைள் படயதபற்க அடிப்கதமைக் 

கைமண் எபே மம்ரிதணம ணபேத்ணபம். இண உலுக்கு 

ணட்டும் ஆயமக்ையதம் அநிப்டயல்க. உமல் மடயக்ைப்ட் 

ணத்டயற்கு ஆயமக்ையதத்கட அநிக்ையன்ண. ணடயன் 

ஆயமக்ையதம் ஆத்ண பினயப்புக்கு பனய யைமலுையன்ண. இண 

உண்கணதில் இதற்கை பககத டத்கடடுக்ையண. இந்ட 

பமழ்க்கை பகதில் உண்கணதம இதற்கை அடித்டநணமை 

உள்நண. இடன் இதற்கைதின் எய சிகிச்டச, பர்ண பகைள் 



கசதல்பக சக்டயபெட்ப்ட் இதற்கை பனயதில் எபே 

குடயதமை உள்நண. இந்ட ணபேத்ணபம் டமன் டயர்ணகதம 

க்ை பிகநவுைள் குகந்ட ணகதமகும்.  

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணப யசகப எபேங்ையகஞந்ண aaa Innate 

கதரில் ணபேந்ணைள் பிற்கதில் உள்ந. இந்ட ணபேந்ணைள் 

அயபிதல் ஆமய்ச்சயதின் அடிப்கதில் ைரழ்பபேம் 

யமய்ைளுக்கு ணபேந்ணைள் ையகக்ையன். யமய் டயர்ப்பு 
சக்டயகத அடயைரிக்கும் ணபேந்ண, உல் பேணகக் குகக்ை 

ணபேந்ண, மள்ட் யமய்ைளுக்கு ணபேந்ண. 

 

Aaa Innate ணபேந்ணைள் இதல்ம மணைமப்பு கசதல்டயன் 

கைமண்கப, மம்ரிதணயக்ை குயப்ிட் பயகை 

சூத்டயங்ைகந தன்டுத்டய பிற்க கசய்ையன்ண. இந்ட 

ணபேந்ணைநின் இதல்மர்ந்ட ஆற்க கபநிப்டுத்டய  
இதல்புஞர்வுைகந ஊக்குபித்ண ம் உயல் உள்ந 

இதற்கைதின் எய சிகிச்டச  பம் யமகத டயர்த்ண 

யமதின் பத்கடச் சரிகசய்த பனய ையகக்ையன்ண. 

 

இம்ணபேத்ணபம் இதற்கைதின் இன்யதகணதமட ஆற்ல் 

டமபபிதல் பனயைமட்டிைநில் எபே சயப்பு ணயக்ை உல் 

ரீடயதம பநர்சயகட ணமற்த்கட உபேபமக்ை கசய்ண இதற்கை 

டத்ணப கூற்யன் அடிப்கதில் யமய் ீக்ைச் கசய்பம் 

ணபேந்ணைநமகும். இடன் மணரிப்பு அணுகுபகைள், 

உடபிைள், பன்யற் அயகுயைள், யசமடக பம் 



யமய்ைநின் யககத அயத கசய்ண யடகபதற் 

ணபேந்ணைகந ீக்ைச் கசய்ையண. இண இதற்கைதின் எய 
சிகிச்டச, பயகை ணபேந்ணைள், பர்ண பகைள் பம் 

உலுக்கு யமய் டயர்ப்பு சக்டயகத அடயைரிக்ைச் கசய்ண யமய் 

ீக்குடல் ன்ண டமன் இடன் சயப்பு அம்சணமகும். 

 

இதற்கைதின் எய சிகிச்டச , பயகை ணபேந்ணைள், பர்ண 

பகைள் பணமை உக ஆயமக்ையதணமை கபக்ைமம். 

இதற்கைதின் எய, பயகை ணபேந்ணைள், பம் உல், ணம் 

ஆயமக்ையதம் அகதமம். இதற்கைதின் எயதின் பம் 

உல், ணம், ஆத்ணம பினயப்கதச் கசய்தமம். ம் 

இதல்புக்கு உக சரிகசய்பம் டயன் இதல்மையப ம்ணயம் 

உள்நண. இந்ட உண்கண பம் பமழ்பில் அகணடயபம், 

ஆந்டத்கடபம் ககசய்ையன்ண. 

 

ம்க மடயப்புைநமலும், ம்க யமய்ைநமலும், 

ணணுக்ைநில் உள்ந மடயப்புைநமலும், டபம உஞவுப் 

னக்ைங்ைநமலும், பண்மம பமழ்க்கை பகைநமலும், 

ணிட உலும், ணபம் மடயக்ைப்டுையன். இடன் 

பிகநபமையப மம் யமய்க்கு ஆட்டுையயமம். இந்யமய் 

சுற்றுச்சூனல் யமன்  ைமஞங்ைநமல் கபவ்யபறு 

யமதமைப் ரிஞணயக்ையண.  

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணப பக எபே மம்ரித ணபேத்ணப 

பகதமகும். இடன் டத்ணபப்மர்கப சபைபதணமண, 



கடநிபம டத்ணபயமக்ைம் கைமண்ண, ந்ட ணர்ணங்ைளும் 

அற்ண. யமதில் மடயக்ைப்ட் எபே பேக்கு யமய் டயர்ப்பு 

ணண்ம் இதல்மர்ந்ட இதற்கை ஏட்த்கட 

சரர்குகக்ையன்ண. இடக இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் 

ணீட்ையன்ண. இந்ட பகதின் பக்ையதணம டத்ணபம் 

கமணபமை உள்ந ணபேத்ணப பகைநில் இபேந்ண 

யபறுடுையன்ண. இண டிரின் உல், ணஉஞர்வு, ணபு, 

சுற்றுச்சூனல் படயதபற்யன் சபை ைமஞிைகந டுத்ண 

அயகுயைகந ைமஞத்கட ைண்யந்ண அடயல் யமதமநிைநின் 

கசதல்மடுைநில் உள்ந டகைகந அைற்றுையண. 

 

ணிட பமழ்யபமடு என்யகஞந்ட ணபேத்ணபம் ன்று 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் கசமல்மம். அடன்டி, அகத்ண 

உல்க் குகமடுைளுக்கும் இடயல் சயையச்கசைள் உள்ந. 

பக்ையதணமை க்ை பிகநவுைள் இல்மட நிகணதம 

ணபேத்ணப பக. கசவு ணயைவும் குகவு. ஊசய ையகதமண. 

சமப்ிடுபர்ைளுக்கும் ைஷ்ம் இல்க. ணபேந்ண சமப்ிடுபடன் 

ைமஞணமை யசமர்வும் ற்மண. 

 

 ணிட உதிபேக்குச் சயையச்கச டபேபடற்கு, அந்ட உதிரின் 

உதிர் ஆற்கப் டிக்ைத் கடரிந்டபய ணபேத்ணபம் 

கசய்பமை இபேக்ைபடிபம். உல், ணம், ஆன்ணம ஆையத 

பன்கபம் யர்யகக்குக் கைமண்டுபந்ண 



ஆயமக்ையதத்கடத் டக்கூடித ணபேத்ணப பகதமை 

இதல்மர்ந்ட  ணபேத்ணபம் ைபேடப்டுையண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணப ணபேந்ணைள் ம் உயல் ணடயலும் 

யமய் பந்டடற்ைம அடிப்க ைமஞத்கட சரி 

கசய்படயலும்டமன் இதங்குையண. ஆமலும் உங்ைள் யமகத 

சரிதமை டீர்ணமித்ண, அடற்கு சரிதம ணபேந்ணைகந 

ணபேத்ணபரின் ஆயமசகப்டி உட்கைமள்பண ணயை ல் 

கத்டபேம். 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபணத்டயன் ணபேந்ண உண்டயற்கும் 

ைமத்கட அயந்ண உண்ஞ யபண்டும். இந்ட ணபேந்கடபம் 

குயப்ிட் கமழுணைநியயத உண்ஞயபண்டும். இண இக 

கயபகதில் உள்ந எபே மகநக்கு ஆறு தமணங்ைள் (எபே 

தமணம் ண்ண பன்று ணஞி யம்). ைம ண்ஞிக்கைதில் 

ணபேந்ணைள் பனங்ைப்டுையன்ண. 

 

இடன் பம் உயல் உள்ந இதல்மர்ந்ட சக்டயகத 

அடயைரித்ண பழுஅகணப்புன் பலுப்டுத்ணையண. யமய் 

இறுக்ைத்டயல் இபேந்ண பிடுட்டு எபே பிரிபம 

பனயபகைகந பனங்குையன்ண. இகடப் ற்யத 

ைந்டமய்வுைளும், பனயபகைளும் பனங்ைப்டுையன்ண.  

 

டக்குள் இபேக்கும் இதல்மர்ந்ட சக்டயகத 

உஞர்ந்டபர்ைளும், சமன்யமர்ைநமல் உஞர்த்டப் 



கற்பர்ைளும் இதல்மர்ந்டபனயதில் டக்கும், ிர்க்கும் 

சுைம் க படிபம். இம்ணபேத்ணபம் இதற்கைதின் எய, 
டமபபிதல் பனயைமட்டிைநில் எபே சயப்பு ணயக்ை உல் 

ரீடயதம பநர்சயகட ணமற்த்கட உபேபமக்ை கசய்ண இதற்கை 

டத்ணப கூற்யன் அடிப்கதில் யமய் ீக்ைச் கசய்பம் 

பகதமகும். இடன் மணரிப்பு அணுகுபகைள், உடபிைள், 

பன்யற் அயகுயைள், யசமடக பம் யமய்ைநின் 

யககத அயத கசய்ண யடகபதற் ணபேந்ணைகந ீக்ைச் 

கசய்ையண. இண இதற்கைதின் எய சிகிச்டச , பயகை 

ணபேந்ணைள், பர்ணம் பம் உலுக்கு யமய் டயர்ப்பு சக்டயகத 

அடயைரிக்ைச் கசய்ண யமய் ீக்குடல் ன்ண டமன் இடன் சயப்பு 

அம்சணமகும். 

 

இதற்கைதின் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயன் பம் 

எவ்கபமபே டி ணிடகபம் இதல்புஞர்யபமடு 

கபேக்ைணமக்ைய பிடும். அடமபண, இதல்புஞர்யபமடு இதங்ைச் 
கசய்பம். அபர்ைளுகத சயந்டகச் சக்டயதின் சூழ்யகைள் 

அபர்ைகநச் சுற்யலும் பிசமணமகும். ணகபம ன்கண 

கமடயந்ணள்ந, அனைம ஆசரர்பமடணமை எவ்கபமபே டித்டி 
ணிடனுகத உள்நத்டயல் அகணத்டயபேக்ைக் கூடித இதல்புத் 

ணகதின் ைபம் பற்யலுணமைத் டயபேம்ி பிடும். இண இக 

மக்ையதங்ைநில் உள்நண. ைபம் அவ்பநவு பக்ையதத்ணபம் 

பமய்ந்டண. பர் டித்டன்கணபன் ணிடமை உதர்ந்ண 

பிநங்ை பிபேம்புையன்மயம, அபபேக்யை இந்ட ைண்ஞிதணயக்ை 



மகடதம ைபத்கட அபேள் கசய்ையன்மன்.  ைபத்டயன் 

ைமஞணமையப புடயத ஆற்ல் கைமண் மகட 

ல்யபமைவும், புத்டம் புடயத ஜமங்ைநமைவும் ணர்ையன்ண. 

எவ்கபமபே யமய்க்கும், ணன்ங்ைளுக்கும் மம் உள்நமையபள்ந 

யகதில் அகப எவ்கபமன்யயபேந்ணம் யபமஞம் கற்று 

பிடுடுபடற்ைம ல்யவு ணர்ந்ணள்ந அந்ட ைபத்டயன் 

பணமை ஈர்க்ைப் டுையன்ண. இவ்பிடணமை, ைபம் ஈர்க்ைக் 

கூடித எவ்கபமபே ல்யவும் யமய்ைகந உயயபேந்ணம், 

உல் உறுப்புக்ைநியபேந்ணம் பசீயகதயதக் கூடித 

'இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம்' உகதடமகும். இந்ட இதல்மர்ந்ட 

ஆயமக்ையதம் உங்ைளுக்கு பன்மை உங்ைகந பனயத்டயக் 

கைமண்டிபேக்ையன்மன்' ன்கட ீங்ைள் உஞ யபண்டும். 

  

ங்கள் உடனின் இக்கங்கரபப் புரிந்து ககாண்டு, 

உடனின் இல்ரத அநிந்து, சிகிச்ரசரப் தற்நி கபிவு 

அரடந்து ககாள்ளும் ருத்தும். இன் பனம், 

இற்ரகின் ரடி அங்காண ம் உடரன ரதி 
காக்கின்நது. ம் உடல் ற்றும் ணத்ின் ஆாண 

புரில், து அகப்தார்ரில் ிகப்கதரி அபில் 

ாறுல் ற்தடுத்ி ம்ர ணிர்கபாக பழுர கதநச் 

கசய்கிநது. 

இம்ணபேத்ணபம் குயத்ட பினயப்புஞர்வு, ணக்ைள் ணத்டயதில் 

குகபமை இபேக்ையண. இண யமன் பினயப்புஞர்வு சங்ைங்ைள், 

ீண் ைமம் யமய் இல்மணல் பமன, இதல்மர்ந்ட 



ணபேத்ணபம் சயந்டண ன்கட, ணக்ைளுக்கு டுத்ணச் கசமல்ய 
பினயப்புஞர்கப ற்டுத்ட யபண்டும். சுற்றுச்சூனல் 

சரர்யைட்மல் இன்கக்கு, ல்யபறு யமய்ைள் பி 
பபேையன். இகட டடுக்ை, இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம், 

ணக்ைளுக்கு அபசயதணமகும். 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம் வ்பிட க்ைபிகநவு இல்மடண. 

நிகணதமண. சயக்ைணமண. சுற்று சூனலுக்கு உைந்டண. 

அகத்டயற்கும் யணமை ணக்குள் இபேக்கும் ணபேத்ணபக, 
ணபேந்ண கடமனயற்சமககத ணக்கு உஞர்த்டய ஆயமக்தணம 

பமழ்பிற்கு பனயைமட்டுையண. இந்ட ணபேத்ணப பக 

இதற்கைபன் யசர்ந்ட எபே அம்சணமகும். இண உல், 

புயந்டயரிதங்ைள், ணம் ணற்றும் ஆத்ணம இபற்க எய 
எழுங்ையல் சரமை சணயகப்டுத்ணையண. உள்ளும், புபம், 

ண்ஞங்ைளும் என்ககதமன்று சரமை இதக்ைய இதல்ம 

ஆயமக்ையதத்டயற்கு பனயபகுக்ையன்ண. 

 

“இந் ருத்துத்ில் தக்க ிரபவுகபற்ந ருந்துகள் 

ான் ம்பரட இல்தாண ஆராக்கித்ர ீட்டு 

டுத்து ாழ்க்ரகர பழுர கதநச் கசய்கின்நது.” 

 

இற்ரகின் ன் இல்தில் ா ரக்கும் உவும் 

பரநில் இங்குது ான் இல்தார்ந் ருத்து 

ரசர. இல்தார்ந் இற்ரக ி சணாகத் ன்ர 

காக்கும் ருத்து னச் ரசர. 



8. இல்தார்ந் ஆராக்கிம் 

(Innate health) 
 

 

“ஆராக்கிபம்,  இல்பும் ம் அரணது  திநப்புரிர. 

இற்ரந ீட்தர து கடர.” 

 

இற்ரகின் ஆாண ிரனகளுக்கு கசல்ன ிரும்பும் 

ரதாது அர ிகவும் ஒழுங்குதடுத்ப்தட்ட ஒரு 

இல்தார்ந் ஆராக்கி கசனாகர காட 

ண்ணுகிநார்கள். 

 

இதற்கை ன் கசமல் னந்டணயனயல் “இதல்பு” ன் 

கமபேநில் பனங்ையதண. கணமனய பமற்யல் இச்கசமல் 

ல்யபறு கமபேளுகதடமை பநர்ந்டண. டணயழ்ப் யைமடய 
டபேம்  கமபேள்ைநில் “கசதற்கைக்கு ணமண” ன் 

கமபேளும் உண்டு. கசதற்கைக்கு ணமமடமை இதற்கைகதப் 

 அயஜர்ைள் பிநக்ையபள்நர். இக்ைமஞம் ற்யயத 

இதற்கைகதபம் னக்ைபனக்ைத்கடபம் 

பண்டுத்ணபமர்ைள். இதல்பு இகபன் கப்பு, 

னக்ைபனக்ைம் ணிடன் கப்பு. ணிடன் ணண இதல்க 

ணந்ண பமனந்ண கைமண்டு இபேக்ையன்ன். இதல்ய 
னக்ைபனக்ைத்டயற்கும் அடிப்க ஆையன்ண. இதல்பு 
இல்மபிட்மல் னக்ைபனக்ைம் இல்க.  னக்ைபனக்ைம் 

இன்யபம் இதல்பு யைழும். 



 

உையல் உள்ந ல்ம உதிர்ைளுக்குயண புன்ைள், 

உள்ளுஞர்வுைள், யடகபக்யைற்வும், சுற்றுச்சூனலுக் 
யைற்வும், ைமத்டயற்யைற்வும் டைபகணத்ணக் கைமள்ளும் 

ஆற்ல் ஆையதபற்க இதல்மையப கற்றுள்ந. 

 

இதற்கையதமடு இகதந்ண பமழ்ந்ட, னங்ைம ணக்ைள் 

ஆயமக்ையதம் மடயக்ைப்மட பகைதில் டண பமழ்க்கை 

பகைகந அகணத்ணக் கைமண்மர்ைள். அகடபம் ணீய 
உல்யக மடயக்ைப்ட்யமண இதற்கைதில் ையகத்ட 

கமபேள்ைகநக் கைமண்ய அபற்கச் சரி கசய்ண 

கைமண்மர்ைள். அபர்ைநண பமழ்க்கை பககத ணமற்ய 
டக்குத்டமய சயையச்கச கசய்ண கைமண்ர். பமழ்க்கைகத 

எழுங்குப்டுத்டய கயப்டுத்டயர். இந்ட டத்ணபத்டயல் 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் கசதல் பகப்டுையன்ண.  

 

ஆயமக்ையதணம பமழ்யப சயப்ம பமழ்க்கைதமகும். 

இத்டகைத பமழ்வு பமன மம் ைகப்ிடிக்ை யபண்டிதண 

சுைமடமயண. சுைமடமம்  ன்ண உண்ணும் உஞவு படல், 

உடுத்ணம் உக பக ல்மயண அங்கும். அணயமல் 

உலும், ணபம் ன்மை இபேந்டமல் அணயப  இதல்மர்ந்ட 

ஆயமக்ையதணமகும். 

 

மம் இந்ட இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயல் ஏநபமபண 

பக்ையதத்ணபம் டந்ணபிட்மல் ணண பமழ்பில் ந்ட யமபம் 



இல்மணல், பன் பமழ்யபமம்.  உண்கணதில் 

ஆயமக்ையதம் ணக்குள்நிபேந்ண இதல்மை ழுபண. இந்ட 

ஆயமக்ையதம் ன்ண உபேபமக்ைப்டுபடயல்க. அணடமன் 

உயன் அடிப்கத இதல்பு. அகட உஞமணல் யமய்ைகந 

பயபற்ண மம்டமன். உம்க எழுங்ைமைப் 
தன்டுத்டயமய, ணெற்யல், ண்ண சடபிையடம் யமய்ைள் 

நிடமைக் குஞணமையபிடும். ணயச்சம் இபேக்கும் இபேடயல் த்ண 

யமதமநிைள் டங்ைள் உஞவுப் னக்ைத்கடச் சரமக்ையக் 

கைமண்மல், அபர்ைகநபிட்டும் யமய்ைள் பிையபிடும். எபே 

சபைத்டயல் ணெற்யல் கடமண்ணூறு யர் இப்டி 

ஆயமக்ையதணமை இபேந்ணபிட்மல், ணயச்சபள்ந த்ண யரின் 

யமய்ைகந கபகு சுணமைச் சணமநித்ணபிமம். உல், 

ணம் டபி, மம் ம் உதிர்ச் சக்டயகதபம் பழுகணதமைப் 

தன்டுத்டத் ணபங்ையமல், மம்  பமழ்பில்  அற்புடங்ைள் 

யைழும். ம் உள்நங்கைகத எபே மகநக்கு ஆதிம் டகப 

டயந்ண படிமல் யமணம். எய ணமடத்டயல் அந்டக் கை 

த்டக டயனுள்நடமை ணமறுையண ன்று மர்க்ை படிபம். 

அககுகதமை பச்சுபிமணல், பழுகணதமைச் 

சுபமசயப்டற்கு ிமஞமதமணம தின்று அகடப் னக்ைணமக்ையக் 

கைமண்மல், ம் ணகதீல்ைள் இப்யமண இபேப்கட பிப் 

 ணங்கு சயப்மைச் கசதல்டுபகடக் ைபிக்ை படிபம். 

டயந்யடமறும் உல், ணம், உதிர்ச்சக்டய இந்ட பன்றுக்கும் 

உரித திற்சயைள் கைமடுத்ணப் தன்டுத்டய, இதல்புஞர்பின் 

ஜமஅடுக்ைைநில் உகந்ணள்ந கசதல்மடுைள் இதல்மர்ந்ட 



ஆயமக்ையதத்கட ம் பமழ்க்கைதில் அநிக்கும் அபடணம 

ணகஞதமகும்!. 

 

பிங்ையங்ைள் இதல்மர்ந்ட இதற்கை பமழ்க்கை 

பமழ்ையன். பமழ்கப உள்நடி அகப டயர்கைமள்ையன். 

உஞகபப் கமறுத்டபக ையகத்டபற்க, கடபம் ணமற் 

பதமணல் அப்டியத உண்ையன். அகபைளுக்கு பிதமடய 
ன்ண சமடமஞணமை உண்மபடயல்க. அப்டியத 

யமய்கமடி உண்மமலும் டன்க ப்டி குஞப்டுத்டயக் 

கைமள்நயபண்டும் ன்று அகபைளுக்குத் கடரிந்டயபேக்ையன்ண. 

அகப ணபேத்ணபர்ைகநயதம அல்ண கபநி உடபிகதயதம, 
ிண ஆயமசககதயதம மடிச் கசல்படயல்க. மபம் 

இதல்மர்ந்ட இதற்கை பமழ்க்கை பமழ்ையன் யமண பூஞ 

ஆயமக்ையதம் ம்கண அகனக்ையண. மன் இதல்பு யகதில் 

டமன் இந்ட உையற்கு பந்யடன். ம்ணயம் உள்ந அந்ட 

யககத யகவுடுத்டயமல் யமணம், பமழ்க்கை சயப்மை 

ணமற்யக் கைமண்டு ப்யமணம் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்ணன் 

பமனமம்.  

 

பூஞ ஆயமக்ையதம் ம் உல், ணம், உதிர்ச்சக்டய ஆற்க 

அடயைரித்ண ணம் ணற்றும் உலுக்குப் டப்ட் ீடித்ட 

கத்டபல்ண.  இண ஆதிங்ைமத்ண ம் 

பன்யமர்ைநின் பனயபகதமகும். ம் ஆயமக்ையதம் ம் 

உல் உள் யகதில் இபேந்ண  ணண்டிக்ைப்டும் யமண, ணண 



சயந்டக  இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயற்கு ம்கண 

அகனக்ையண. இணயப பூஞ ஆயமக்ையதம் ப்டும். 

 

ஆயமக்ையத குகவு ன்ண உல், ண இதக்ைங்ைகந 

எபேங்ையகஞக்கும் உதிமற்யல் ற்டும் மடயப்பு, அடன் 

பிகநபமை கபநியத யடமன்றும் அயகுயைளும் கைமண் 

கடமகுப்ய ஆகும். உக இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்யடமடு 

கபத்ணக் கைமள்ந யபண்டுணமதின் உலுக்கும், இதல்மர்ந்ட 

ஆற்லுக்கும் இகயத உள்ந இத்டம், கபப்ம், ைமற்று 

ஆையத பன்றுக்கும் ஊறு பமட டி மர்த்ணக் கைமள்பண 

அபசயதணமையண. இதற்கைச் சக்டயைநின் இதக்ைத்டமயம 
அல்ண ம்புன்ைநின் இதக்ைத்டமய இத்டம் கபப்ம், 

ைமற்று ஆையதகபைநில் சரர்குகவு ற்டுையன்ண. உஞவு, 

உக்ைம், உகனப்பு, மல்உவு இபற்க ணயகைதமைப் 

தன்டுத்ணபடமலும், டபமையப தன்டுத்ணபடமலும், 

புக்ைஞிப்டமலும், ண்ஞத்கட இதற்கைதின் இிகணக்கு 

பஞமைப் தன்டுத்ணபடமலும் பிடத் கடமந்டவுைள் 

யமம். 

 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையத டன்கணபன் டமன் இந்ட பூஉையற்கு 

மம் பந்யடமம். இந்ட அடிப்க டத்ணபம் படன் படயல் 

ம்ணயம் இபேந்டண டமன். இந்ட இதல்புத் டத்ணபம் புரிடயன்ய 
ணற் ல்மம் யணல் பூச்சமையப அகணபம். ணிடனுகத 

அகத்ண உல், உள்யமய்ைளுக்கு ைமஞம். டபம 



உஞவுப் னக்ைம், யமடயத உல் உகனப்பு இல்மகண, சுற்றுச் 

சூனல் யைடும் ஆகும்.  

 

உஞவு ணற்றும் பு கசதமல் பேஉம்பு மடயக்கும். ைற்க, 

ண்ஞம் யமன் ணடயல் ற்டும் குகதமலும் 

ணண்ணும்க மடயக்கும். உதிபேக்கும், உலுக்கும் எத்ட 

இிகணதம உவு இபேக்கும் பகதில் டமன் உல் 

பம், ண பம் மணைமக்ைப் கறும். இந்ட உபமண 

ீடித்டயபேப்டற்கு த்ட ஏட்ம், கபப் ஏட்ம், ைமற்யமட்ம் 

இகப பன்றும் சரிதமை இபேக்ை யபண்டும். ணண சுபமச 

எழுங்ையன் ஆழ்ணம் இதல்பு யகதில்  ணம் 

அகமதமண. சஞ்சம் அகதமண. ண உறுடய ற்டும்.   

 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் டமன் பமழ்க்கைதில் 

அடிப்கதமண.  எபே கமபேளுக்கு ீநம், அைம், உதம் 

ன் பன்று க்ைங்ைள் இபேப்ண யம இதல்மர்ந்ட 

ஆயமக்ையதத்டயற்கு பன்று க்ைங்ைள் இபேக்ையன். 

உற்குக ணத்கடப் மடயக்கும்.  ணயக குகவு 

உகப் மடயக்கும். சபை சூனல் இண்கபம் மடயக்கும். 

இம்பன்றும் என்யமகமன்று கடமர்புகதகப. 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையத உஞர்வு உகபம்,  ணகடபம் 

ஆயமக்ையதப்டுத்ட பல்ண. 

 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் ன்ண உலுக்கு ணட்டும் 

ஆயமக்ையதம் ன்யடமடு ணட்டும் இல்மணல் ணம், ஆத்ண 



ஆயமக்ையதத்கடபம் உள்நக்ையதண. இடமல், கப்ின் 

கமபேகந உஞர்ந்ண பமழ்க்கைதில் ம்கணப் ற்யத 

சயந்டககத ம்ணமல் ணமற் படிபம். மம் ணண கபநிப்பு 

சயந்டகதில் ந்டப் தனும் இல்க. மம் இந்ட 

இதற்கைதின் சக்டயகத கடநிபமை உஞபேம் யமண புடயத 

கபநிச்சத்கட மர்க்கும் யமண, ம் யபகைநில் ணற்றும் 

குடும்த்டயல் புடயத உற்சமைம் கபேகும்.  

 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்கட அகத ம்ணயம் டயனுள்நண. 

ணமயபபேம் புயகைநின் டயனுக்கு ற் உள்பயகண 

ம்ணயபள்நண. இகடப் ற்யத ைபேத்ண கமணபமை ற்றுக் 

கைமள்நப்ட்மல் பகதகக்கு அப்மல் கசல் படிபம். 

அந்ட இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் எவ்கபமபே ணிடனுக்கும் 

ல்ம யங்ைநிலும், மம் ிந்டண படல் ந்ண கைமண்டு 

இபேக்ையன்ண. உல் ஆயமக்ையதம் ன் சணயகக்கு 

டன்க ணீட்ைச் கசய்ையன்ண.  

 

ம் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்கட அணுகுபண ன்ண, ம் 

ணம் அகணடயதமை இபேக்கும் யமண, இதல்புஞர்வு பினயப்பு 

யகதில் இபேக்கும் கமழுண, ணண உள்ஜமம் யகக்கு 

பபேம். இடன்பனயைமட்டுடயல் ம் ிபி டைபல் பம் மம் 

பற்யலும் புடயத ைண்யஞமட்த்டயல் ம் பமழ்க்கைகத அயத 

கசய்ையன்ண. ணண உள்பை மர்கப, ண்ஞங்ைள் அற் ம் 

பமழ்க்கை யகதில் எபே கரித மத்கட அணுை 



யபண்டும். இவ்பமறு மம் ம் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயன் 

உஞர்பில் அயதமம். ஆை உலும், ணபம் இகதந்ட 

ணிடனும் இந்டச் சரீத்டயன் கபநியத உள்ந இதற்கைபம் 

எய ணமடயரிதம கமபேள்ைநமமகப. 

 

ணண இதல்கப் புரிந்ண கைமள்ளுபண டமன். ணண 

இதக்ைங்ைகந குறுக்ையடுபண அல். இதற்கைதம 

னக்ைபனக்ைங்ைள் பம் உகப் ற்யத புரிடல் டமன். இண 

ணிட ஆயமக்ையதத்டயற்கு பக்ையத அம்சங்ைநமகும். 

இபற்கத் டபி பபேைய ணபேத்ணபங்ைநமல் இதல்மர்ந்ட 

ஆயமக்ையதத்கட பழுகணதமை ணீட்ை படிதமண. 

 

உகப் ற்யத ல் புரிடல் இபேந்டமல் ணட்டுயண 

ம்பகத இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்கட ம்ணமல் அயத 

படிபம். ணிட உல் ன்டக எபே பகை உதிபேள்ந 

ந்டயணமைக் கைமள்நமம். கன்மல் ல்யபறு ந்டயங்ைள் 

யசர்ந்ண கசய்தக் கூடித  ஞிைகந, ணிட உய 

கசய்ையன்ண. இடமல் சரிகசய்பம் டயனும், மணரிக்கும் 

டயனும் இதற்கைதமை இதல்மய் ம்ணயம் இபேக்ையன்ண. 

மம் இதற்கைதில் இபேந்ண பிகுபடமல், ணண இதல்பு டயன் 

குகையன்ண. ணக்கு உல் க் குகவு ற்ட்டு யமய் 

உண்மையன்ண. ணக்கு இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்கடப் 
ற்யத பிரிபம புரிடல் யடகபப்டுையன்ண. 

 



இகடகதல்மம் ைந்ண உலுகத யகபம யபக 

உள்ளுறுப்புைகந ணறு உபேபமக்ைம் கசய்பண. உயன் 

எவ்கபமபே கசல்கபம் அடனுகத ஆபள் படிந்டவுன் 

புடயத கசல்ைநமை ணமற்றுையண, ம் உல். உயன் எவ்கபமபே 

உள்ளுறுப்பும் குயப்ிட் ைமத்டயல் பழுகணதமை புடயடமக்ைப் 

டுையண. சரி. அப்டி உல் புடயடமக்ைப்ட்மல் குயப்ிட் 

ைமத்டயல் உயல் உள்ந ல்ம யமய்ைளும் ணகந்ண பி 

யபண்டும் அல்பம? அப்டிகதன்மல் உையல் 

ல்யமபேக்குயண யமய்ைள் சரிதமையபி யபண்டுயண? 

இங்யைடமன் மம் என்க புரிந்ண கைமள்ந யபண்டும். 

உலுகத புணப்ிப்பு ஞி ன்ண இதல்மை ந்ண 

கைமண்யதிபேக்கும். உலுகத இதல்ம, இதற்கைதம 

புணப்ிப்பு இதக்ைத்டயல் தமகல்மம் குறுக்ைய பில்கயதம 
அபர்ைளுக்கைல்மம் யமய் டமமை சரிதமையபிடும். 

இதக்ைத்டயல் குறுக்ையடுபண ன்மல் ன்? உயன் ைனயவு 

கபநியதற்த்கட டக கசய்பண. சமத ணபேந்ணைகந 

சமப்ிடுபண. கசதற்கை சத்ணக்ைகந உண்ண 

யமன்கபடமன் ம் குறுக்ைரடுைநமகும். அண ணட்டுணல், 

உயன் இதல்ம யடகபைநம சய, டமைம், ணக்ைம், ஏய்வு 

யமன்பற்க புக்ைஞித்ண ம் இஷ்ம்யமல் கசய்பணம் 

குறுக்ைரடுடமன். 

 

சயக்ைய யமண சமப்ிமணல் சயதில்மட யமண சப்ிடுபண, 

சயக்ைய அநகப பி அடயைணமைச் சமப்ிடுபண, 



டமைணயல்மணல் யட்ர் யட்மை டண்ஞரீ் அபேந்ணபண, 

டமைணயபேக்கும் யமண டண்ஞரீ் அபேந்டமணல் இபேப்ண அல்ண 

டண்ஞபீேக்குப் டயமை சுகபபெட்ப்ட் மங்ைகந 

அபேந்ணபண, இவுைநில் ணக்ைத்கட புக்ைஞிப்ண, ஏய்வு 

யடகபப்டும் யமண உல் உகனப்க அடயைப்டுத்ணபண 

யமன்கப ல்மம் ம்பகத டயசரி படிக்கைைநமை 

உள்ந. இப்டி இதற்கைக்கு ணமம படிக்கைைள் 

உயன் இதல்மர்ந்ட இதக்ைத்கட மடயக்ையன். 

ஆயமக்ையதணமை உபேபமை யபண்டித கசல்ைள் பீணமை, 

கனத யமய்க்கூறுைளுன் உபேபமையன். ஆை ம்பகத 

ல்ம கடமந்டவுைளுயண உலுகத இதல்மர்ந்ட 

இதக்ைத்ணக்கு ைட்டுப்ட்கப. அகப புச்சூனல்ைளுக்கு 

ற்மற்யமல் டமமைத் யடமன்ய டமமை ணககப. 

ம்பகத கமறுப்ம குறுக்ைரடுைநமல் யமய்ைநமை 

உயல் டங்ைய பிடுையன். 

 

யமகதக் ைண்டு அஞ்சமண அடக ண்மை ைபேடய ப 

ைமஞத்கடக் ைண்டுிடிக்ை யபண்டும். கபநியத பதலும் 

ச்சுப் கமபேட்ைள் கபநியதற்த் டக்ை ரிைமம் கசய்டல் 

யபண்டும். 

 

ாடிசுத்ி :- 
 

உதராகப்தடுத் ரண்டிது னது ரகின் 

ராிில் ற்றும் கதருில்கள் பச்ரச 



கன்ராக, ஆாக இழுக்கரண்டும் னிந்து 

கசய்க்கூடாது ிடும் ரதாதும் அப்தடிர கசய்க. 

 

னதுரகின் கதருில் ககாண்டு னது பக்கு 

துாத்ர அரடத்து இடது பக்கு துாம் ிாக 

உள்பிருக்கும் திாரண கபிிடரண்டும். தின் அர 

(இடது) பக்கு துாம் ிாக பச்ரச உள்ரப இழுக்க 

ரண்டும். 

 

தின் ராிில் ககாண்டு இடது பக்கு துாத்ர 

அரடத்து னது பக்கு ிர பச்ரச கபிிட 

ரண்டும். தின் அர (னது) பக்கு துாம் ிாக 

பச்ரச உள்ரப இழுக்க ரண்டும். 

 

இப்தடி கசய்ால் ஒரு டர(சுற்று). இர காரன, 

ிம் உவுக்கு பன், ாரன, ள்பிவு ண 4 

ரரபபம் கசய்து  திாசக்ிர அிகப்தடுத்ி, 
கிவுகரப கபிரற்நி ம்ர இல்தார்ந் 

ஆராக்கித்ிற்கு அரத்துச் கசல்கின்நது. 

 

சபடமதத்டயய இபேக்ைய கபேம்மம பிதமடயைள் 

ைமய்ச்சல், சநி யமன்கபைள் சமடம யமய் ன்னு 

கசமல்ப்டுையண.  இண குயப்ிட் ைமத்ணக்குத் டமன் 

இபேக்கும். சயையச்கச டுத்ணக் கைமண்மலும் சரி, சயையச்கச 

டுத்ணக் கைமள்நமபிட்மலும் 5 அல்ண 6 மட்ைளுக்குள் 



சரிதமைய பிடும். ஆங்ைய ணபேத்ணபம் அடிக்ைடி 

உயதமையப்டமல் ணிட குத்கடயத அச்சுறுத்ணம் பிதமடயைள் 

பபேபடற்கு ைமஞணமையண. இண ம் யமய் டயர்ப்பு ஆற்யன் 

கசதல்டயக குகக்ையன்ண. இடமல் ம்பகத இத்டக் 

குனமய்ைள் சுபேங்குையன், இண இத்ட அழுத்டத்கட 

அடயைணமக்குையண. புற்றுயமய் சயையச்கசப் ற்யத 

ைஞக்கைடுப்ில் கடரிபிப்ண ன்கபில், 

புற்றுயமய்கதபி புற்றுயமய் சயையச்கசதில் டமன் யகத 

யமதமநிைள் இந்ண உள்நர்  புள்நி பிபங்ைள் 

கடரிபிக்ையன். பழு உல் ம் க யமதியபேந்ண 

பிடு ன்பனய ன்று ைற்றுக் கைமடுப்ணடமன் 

ணபேத்ணபர்ைநின் யசகப ண்ஞணமை இபேக்ை யபண்டும்.  

 

கமணபமை ஆங்ைய ணபேத்ணபம் அபச ைம ணபேத்ணபம் 

ன்று கசமல்மம், இண எபே உடி யபமஞம் ணமடயரி 5 

சடபைீயட யமதமநிைளுக்கு டமன் இண உடபிதமை இபேக்ையண.  

கமணபமை யமய்ைகந குஞப்டுத்ணபகட பி யமய் உஞம 
பண்ம் பீ ணபேத்ணபம் கசதல்டுையண, இன்னும் ஆனணம 
உற்றுப் மர்க்கும் யமண, பிதமடயைகந டமமையப 

குஞணமக்கும் டயன் உயல் உள்நண. உம்பு டமமையப 

இதல்பு யகக்கு பந்ண பிடும். 

 

இந்ட யமய் டயர்ப்பு ஆற்கப் ற்யத ைபம் ணயை 

அபசயதணமண. இந்ட யமய் டயர்ப்பு அகணப்க யணம்டுத்ட 



மம் ணண பமழ்க்கை பககத ணமற் யபண்டும். யமய் 

பந்ண ணபேந்ண உண்கட பி, பபேபன் ைமத்ண, யமதற் 

பமழ்வு பமனமம்! 

 

இந்ட உைத்டயய சுற்றுச்சூனல் மம் சுபமசயக்ைய ைமற்று, 

குடிக்ைய டண்ஞரீ், சமப்ிடுைய சமப்மடு இகப ணமசு அகந்ண 

சரிதமை இல்க. இடமல், ம்ணயம் உள்ந யமய் டயர்ப்பு 

சக்டய குகந்ண யமய் பிட்ண. இகட ல்மம் சரி ண்ஞ 

ம்ணயபள்ந இதல்ம ஆயமக்ையதத்கட 

அடயைப்டுத்டயமல், மம் ல்யமபேம் 

ஆயமக்ையதணமடமைவும், சந்யடமணமைவும் பமனமம். இந்ட 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்கடப் ற்ய ல்மர்க்கும் எபே 

பினயப்புஞர்வு ற்டுத்ட யபண்டும்.  

 

ம் இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்கடப் ற்ய டுத்ணச் கசமல்ய 
எபே பிரிபம பினயப்புஞர்கப உபேபமக்ை யபண்டிதண 

அபசயதணமையன்ண. ஆயமக்ையத குகவுள்நணம் எபே 

மணைமப்ற் யகதில் இபேக்கும். அபர்ைநின் அகத்ண 

கசதல்ைளும் இதற்கைக்கு டயமை இபேக்ையன்ண. இடமல் 

அபர்ைள் இதல்பு டன்கண சயகடக்ைப்டுையன்ண. இந்ட 

சபடமதத்டயல் இதற்கைகதப் ற்யத இதல்பு ைபேத்ணக்ைகந 

கைமண்டு பினயப்புஞர்கப உண்மக்ை யபண்டும். ஆனண 

யைள்பிைளும் பழு ைபபம் இபேக்ை யபண்டும். மன் ணண 

கசமந்ட யர்ணக அகணடயதம உஞர்வு யக மணரிக்ை 



யபண்டும் ன்மல், ணண இதல்பு ஆற்ல் சயப்மை உள்நண 

ன்கட அயத யபண்டும்.  

 

பயயபமஞ ணமத்டயகைள் சமப்ிடுபடமயம, ஊசயைள் 

யமட்டுக் கைமள்படயமயம டற்ைமயை யபமஞம் 

ையகப்டமல் அத்டகைத ணபேத்ணபர்ைகநயத மடி உைம் 

சுற்யக் கைமண்டிபேக்ையன்ண. பீ ணபேந்ணைநின் க்ை 

பிகநவுைள் யபறுபிடணம யமய்ைகந உண்மக்ைய பமழ்மள் 

பழுபணம் ணபேத்ணபகயத மடி இபேக்ையன் சூழ்யக 

யவுையன்ண. இன்கத ணபேந்ணைள் அகடச் சமர்ட 

கடமனயல்ணட்ங்ைள் எபே குறுையத ைமயபமஞணமைவும், 

உடி டீர்பமைவும் உள்நண. இடயல் அடயைரித்ண பபேம் க்ை 

பிகநவுைள் ணத்டயதில் எபே மள்ட் யமய்ைநமையன். 

இகடபிடுத்ண, யமய்க்கு ணபேந்ண, உதர்ட சயையச்கச, ணக 

ணபேத்ணபணகைள், ணபேத்ணபக் ைமப்டீுைள் ன் ல்மம், 

ஏட்கப் மகதில் டண்ஞரீ் ிடிப்ண யமத் டமன். இந்ட 

சூழ்யகதில் கணய்தயகப தன்டுத்டய டநர்ந்ண பிமண 

பதற்சயைள் யணற்கைமள்ந யபண்டும். 

 

உஞபியபேந்ண இசம் ிரிையண, அடயயபேந்ண எபே குடய 
இத்டணமை ணமறுையண, இத்டம் படிைட்டும் யமண ணயஞ்சுபண 

பத்டயணமை ணமறுையண, ணயச்சணம இத்டத்டயல் எபே குடய 
சகடதமை ணமறுையண, சகடதில் எபே குடய கைமழுப்மை 

ணமறுையண, கைமழுப்ியபேந்ண லும்பு உண்மையண, 



லும்ில் எபே குடய ணஜ்கதமை ணமறுையண, இடயயபேந்ண 

எபே குடய பித்ணக் குனம்மைப் ிரிையண, இப்டிதமை ழு 

டமணக்ைநமை ணமறுையன். ந்கடந்ட இத்டயல் ந்கடந்ட 

டமணபியபேந்ண யடகபதற் அணுக்ைகநத் டள்நி, 
யடகபதமை அணுக்ைகநத் யடகபதம இத்டயல் கமபேத்டய, 
உக இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்டயற்கு பனய யைமலுையன்ண. 

 

இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் க கபநிப்பு ைபேபிைள் 

யடகபதில்க. உல் ஆயமக்ையதத்டயன் இபேப்பு ம்பள்யந 

இதல்மய் இபேக்ையன்ண. இந்ட இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் 

மம் ிந்டடயல் இபேந்ண ம்ணயபள்நண. இகட 

பழுகணதமைக் புரிந்ண கைமள்ந பதற்சயப்யட சயந்டண. 

 

இதல்மர்ந்ட ணபேத்ணபம், டன்க பழுடமய் உஞர்ந்ட 

சயத்டர்ைள், ஜமிைள் ணிட கு த்டயற்ைமை பமகனதடி 

பமகனதமய் பிட்டுச்கசன் கமக்ையம். உக யமய் 

அண்மணல் ைமத்ண, டீமட யமய் பந்டயடினும் டீர்த்ண கபத்ண 

ணிடக உதர் யமக்ைணமம் பக்டயகத யமக்ைய 
இட்டுச்கசல்லும் இக ணபேத்ணபம். ணீண்டும் இந்ட ஆழ்ந்ட 

அயபிதக புணப்ிக்ை யபண்டிதண ணண எவ்கபமபே 

கசதயலும், எவ்கபமபே ணிடரின் உகபம் கடய்பைீத்டயன் 

இபேப்ிணமய் யகக்ைச் கசய்பம் சரரித யமக்ைத்கட 

கபநிப்டுத்டய பபேையண. 

 



இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம் உங்ைள் பமழ்பின் ஏர் குடயதல், 

அகத்ணயண அணடமன். அடிம் உங்ைகந எப்கத்ண 

பிடுங்ைள். டமதின் ணடிதில் குனந்கட இபேப்ண யம, 

அன்மை, அபகஞப்மை மணைமத்ண பமழ்க்கைதில் அகணடய, 
அன்பு, ஆந்டம் யவுையண. 

 

ிப்பு படல் இப்பு பக ணண இதல்புஞர்வுைள் சடம 
இதங்ையக் கைமண்டிபேக்ையன். இந்ட இதல்புஞர்வுைள் பம், 

பமழ்க்கை யககத உஞர்பயட இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதம். 

இந்ட நித கைமள்கைகத புரிந்ண சயையச்கச கசய்ண ம்கண 

யணம்டுத்டமம். மம் ணண இதல்மர்ந்ட சயையச்கச 

கைமள்கைைகந ைகப்ிடித்ண ணண இதல்மர்ந்ட 

ஆயமக்ையதத்கட ணீட்டு டுக்ைமம். 

 

ணமி கும் ணடயன் ணமகததியபேந்ண பிடுட்மல் டமன் 

இதல்மர்ந்ட உஞர்கப கபநிப்டுத்ணம் டயன் கறும். 

ணிடகுத்டயன் இதல்ம ஆயமக்ையதத்கட ணம் 

கடமகத்ணபிட்ண. ணடயன் ிடிதியபேந்ண ணீண்மல்டமன் 

அந்ட ஆயமக்ையதத்கட ணீட்ைபடிபம். 

 

இந்ட உல் ணட்டும் ஆயமக்ையதணமடமை இபேக்ைமண. டன்க 

பிரிபமக்ையக் கைமள்பணன் ணடயய இதல்மர்ந்ட ைபேத்கட 

உபேபமக்ையக்கைமள்ந யபண்டும். எபே சயயத ணமசயை 

உபேபமக்ைம் அடமபண இபேப்ண என்ய, எய இதற்கைடமன் 

உள்நண. அணடமன் கடய்பிை இதற்கை. இந்ட உயன் 



கசல்ைள் ல்மம் இந்ட இதற்கைதின் டயரிகந்ட 

கபநிப்மடுையந இதல்மர்ந்ட ஆயமக்ையதத்கட ற்று இன்று 

படமையப யமய்ைநியபேந்ண பிடுடுங்ைள் ! 

 

“இல்பு ஆராக்கிம் கதந ந் கபிப்புநக் கருிபம் 

ரரில்ரன. உடல்னம் ற்றும் இருப்பு ம்பள்ரப 

இல்தாக உள்பண.  ருத்துத்துரநில் இந் 

ஆராக்கிம் திநப்புடன் தூண்டப்தட்டது. இர 

பழுராகப் புரிந்து ககாள்ப பல்ர சிநந்து”. 

 

இற்ரகின் இல்தின் ஒரு தகுிர ணின். ன் 

இல்ராடு இரந் ிரனர இல்தார்ந் ஆராக்கி 

ிரன. இந் ிரனான் பழுர அரட ிகுக்கும். 

ம்ிடபள்ப டாக்டர் ட்டுர இல்தார்ந் 

ஆராக்கித்ர ககாடுக்க படிபம். 

 

 

 

 

 

 

 


