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Source:Source:Source:Source:    
அ�மன� 
(மன�ைத	 ப�றிய க��ைரக�) 
ம. ப. ெபாியசாமி��ர� 
அ�த�—135, உாிைம பதி� 
�த� பதி	�: ஏ	ர� - 1957 
விைல ". 1 . 25 
ேநஷன� ஆ'� பிர(, ேதனா�ேப�ைட, ெச�ைன-18. 
------------- 

���ைர���ைர���ைர���ைர    
 
மன�ைத	 ப�றி விள+,வத�, நா� கைட	 பி��தி-+கிற வழிைய	ப�றி ஒ- 
வா'�ைத ெசா�ல ேவ0��. மன� மிக 1�2மமான3. அைத அறி43 ெகா�வ3 
அ5வள� எளித�ல. அதனா� அைத+ ,றி�3 மனவிய� எ�கிற �திய சா(திர� 
78கி�ற க-�3+கைள எ��3 விள+,வதிேல நா� ஒ- உ�திைய	 பி�ப�றி 
இ-+கிேற�. 
 
அைமதியாக இ-+,� கிண�றிேல அ�ல3 ,ள�திேல ஒ- சி8 க�ைல	 ேபா�டா� 
அ4த+ க� வி;4த இட�ைத< 2�றி வ�டமாக அைல உ0டாகிறத�லவா? 
எ�ேலா-� இைத+ கவனி�தி-+கலா�. இ4த அைல வ�ட� ெகா=ச� 
ெகா=சமாக	 ெபாிதாகி+ ெகா0ேட ேபா,�. 
 
இ4த வ�ட�ைத	 ேபாலேவ மன�ைத	 ப�றிய அறி�� சிறி3 சிறிதாக விாி>� 
�ைறயிேல நா� எ;த �ய�றி-+கிேற�. 7றியவ�ைறேய சில சமய?களி� 
தி-	பி நிைன�+,+ ெகா0� வ-� வைகயிேல அவ�ைற ந�, பதிய ைவ+க�� 
ஆைச	 ப��-+கிேற�. 
 
��� நா� எ;தி>�ள மனவிய� @�களிெல�லா� இ4த உ�திைய+ காணலா�. 
அ3 ஓரளவி�, என3 ேநா+க�தி�, ெவ�றி யளி�தி-+கிறெத�8 க0ேட�. 
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ஆகேவ அைத இ4@BC� பி�ப�றியி-+கிேற�. இைத ம��� 7றி+ெகா0�, 
ேமC� தைட ெசDயாம�, உ?கைள @ைல	 ப�+,மா8 வி�� வி�கிேற�. 
 
25—4—1957           ெப. �ர�. 
-------------- 

ெபா	ளட�க�ெபா	ளட�க�ெபா	ளட�க�ெபா	ளட�க�    
1. மன+ ேகாளா8 8. அதீத அக� 
2. மன வசிய� 9. அ�மன வி4ைதக� 
3. �திய ெகா�ைக+, விைத 10. இய�F+க� 
4. ஆG4த ப,தி 11. கவைல 
5. பிராD�� ஆராD<சி 12. கன� 
6. Bபிேடா 13. அர+கனி� ஆதி+க� 
7. அ�மன� வ,�த வாD+கா�  
---------------- 

அ�மன� அ�மன� அ�மன� அ�மன� ((((க��ைரக�க��ைரக�க��ைரக�க��ைரக�))))    
1. 1. 1. 1. மன�ேகாளா�மன�ேகாளா�மன�ேகாளா�மன�ேகாளா�    

 
சில நா�கH+, ��� ப�திாிைகயிேல ஒ- தி�+கி��ப�யான ெசDதி 
ெவளியாயி�8, உலக�திேல பயி�திய� அதிகமாகி+ ெகா0� வ-கிறதா�. சாதாரண 
மனித� ஒ-வ� இ	ப�+ 7றியி-4தா� அைத	ப�றி நா� அதிக� கவைல	பட 
ேவ0�யதி�ைல. நா� அவைனேய ஒ- பயி�திய� எ�8 7றிவி��< 2�மா 
இ-43 விடலா�. ஆனா� இ4த< ெசDதிைய+ 7றியவ� அ	ப�	 ப�ட சாதாரண 
ஆ� அ�ல. உ�ைமயி� அைத� தனி மனித� யா-� 7றவி�ைல. மனித 
உ�ள�தி� ஆேரா+கிய�ைத	 ப�றி ஆராD<சி ெசDவத�காக பிரா�( நா��ேல 
ஏ�ப���ள சிற4த கழக� அ	ப�	ப�ட க-�ைத அ0ைமயிேல தன3 
அறி+ைகயிேல 7றியி-+கிற3. அைத�தா� ப�திாிைக+கார'க� 
ெவளியி��-+கிறா'க�. 
 
அ4த+ கழக�தி� அறி+ைக 78வதாவ3: “அெமாி+க'களிேல இ-@8 ேப-+, 
ஒ-வ-�, பிெர=2+கார'களிேல ��I8 ேப-+, ஒ-வ-�, எகி	திய'களிேல 
ஆயிர�தி�, ஒ-வ-� மன+ேகாளா8 உைடயவ'களாக இ-+கிறா'க�” 
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இ5வா8 மன+ேகாளா8 உ0டாவத�கான காரண?களிேல ப�டண வாG+ைகயி� 
இைர<சைல>� பரபர	ைப>� �+கியமாக< ேச'+க ேவ0�� எ�8� அ4த 
அறி+ைக க-3கிற3. 
 
ந�ல ேவைள. கிராம?கேள நிைற4த நம3 நா��ேல மன+ேகாளா8 உைடயவ'க� 
இ�தைன ேப' இ-+க மா�டா'க� எ�8 நா� தி-	தியைடயலா�. ஆனா� 
அ	ப�� தி-	தியைட43 இைத	ப�றி< சி4தி+காம� இ-	ப3 சாிய�ல ெவ�8 
என+,� ேதா�8கிற3. 
 
மன+ேகாளா8 எ�றா� �;	 பயி�திய� எ�8 நா� க-த+7டா3. சாதாரணமாக 
மனிதJைடய மன� இ-+கேவ0�ய நிைலயிB-43 மாறி	 பிறGவாக 
இ-	பைதெய�லா� இதி� ேச'�3+ ெகா�ளலா�. ச�8+ ேகாணலாக ேவைல 
ெசD>� மனநிைலயிB-43 ��றிC� பிறGவைட43 �;	பயி�தியமாக இ-+,� 
நிைலவைரயி� எ�லா நிைலகH� மன+ேகாளா8 எ�பதி� அட?,�. 
 
நம3 நா��C� இ�8 ப�டண?கH�, ப�டண?களி� ம+க� ெதாைக>� 
ெப-கி+ ெகா0�தானி-+கி�றன. இர0டாவ3 உலக >�த�தி�,	 பிற, 
பா'�தா� ந� நா��	 ப�டண?கெள�லா� மிக	 ெபாியைவயாகி வி�டன; 
ப�டண?களிேல ,�யி-+க K� கிைட	ப3 அாிதாகிவி�ட3. ேமC� 2த4திர 
இ4தியாவி� ைக�ெதாழி�க� ெப-க	 ெப-க	 ப�டண?கH� ெப-க� 
ெதாட?,கி�றன. இ�8 நா�� ப�டண வாG+ைகயி� அL7ல?கேளா� 
அதனா� ஏ�ப�� தீைமகைள>� அLபவி�3 வ-கிேறா�. நம3 வாG+ைகயிC� 
அைமதி ,ைற43 வ-கிற3. பரபர	��, இைர<சC�, அ'�தம�ற ேவக�� எ�லா 
நா���,� ெபா3வான அ�ச?களாக மாறி வ-கி�றன. அதனா� எ?,� இ�8 
மன+ேகாளா8க� அதிகாி�3 வ-� நிைலைம ஏ�ப��-+கிற3. 
 
மன�தி�,�, Mைள+,�, நர��கH+,� தீ?, விைளவி+,� அதி'<சிைய� 
தர+7�ய எ�தைனேயா காாிய?க� இ+கால நாகாிக வாG+ைகயி� நிகGகி�றன. 
வாG+ைகயி� அைமதி ,ைற43 வ-கி�ற3. உட� உைழ	ைப+ ,ைற	பத�கான 
ய4திர?கH�, �ர�ைத ெவ�ல+7�ய ேபா+,வர�3< சாதன?கH� மனிதJ+, 
அதிக� ஓDைவ+ ெகா��3 அைமதிைய	 ெப-+,� எ�8 எதி'பா'+கலா�. 
ஆனா� நைட�ைறயிேல அ	ப�ெயா�8� நிகழவி�ைல. நKன ய4திர?கைள>� 
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சாதன?கைள>� அதிகமாக	 பய�ப��3பவ'கேள மி,4த பரபர	�ைடய-
வ'களா>� அைமதி ,ைற4தவ'களா>� இ-+கிறா'க�. 
 
பரபர	� மி,4த நKன வாG+ைகேயா� ,� �தBய பழ+க?கH� மன அதி'<சிைய 
விைளவி+கிற3. கா	பி �தBய பான?கH� நா��கH+,+ கிள'<சிைய+ 
ெகா�+கி�றன; ஆனா� ம3பான� ெசDகி�ற தீைமேய மி,தி. தீராத கவைல, 
ேசா'�, மன	 ேபாரா�ட� �தBயைவகH� மன+ேகாளா8கH+,+ 
காரணமாகி�றன. 
 
மன� மிக L�பமான3. அதிேல எ	ப� எ	ப�ேயா காாிய?க� நிகGகி�றன; 
சி+க�கH�, ,�ற�கH� ஏ�ப�கி�றன. அைத ஆG43 கவனி+க+ கவனி+க 
அதிசயமான பல உ0ைமக� ெவளியாகி�றன. 
 
இர0டா� உலக >�த சமய�திேல ஏ�ப�ட ஒ- ச�பவ� என+, இ4த சமய�திேல 
நிைனவி�, வ-கிற3. நா� அ	ெபா;3 ேகாய����-+, அ-கிC�ள 
இராமகி-Nண வி�யாலய� எ�ற சிற4த ,-,ல�திேல ேசைவ ெசD3 
ெகா0�-4ேத�. ஒ- நா� மாைல M�8 மணியி-+,�. ஓ' இைளஞ' இ�	பிேல 
ஒ- ெகளPன�ேதா� ம��� ேவகமாக ஓ�வ43 வி�யாலய+ ேகாயிC+,�ேள 
�,43 ெகா0டா'. அவைர ெவளிேய வர< ெசDவ3 ெப-�பாடாக	 ேபாD வி�ட3. 
“ஹி�ல' எல+�ரானி+ அைலகைள	 பிரேயாக� ெசD3 வி�டா�. உலகேம அழிய	 
ேபாகிற3. அைத� த�+க ேவ0�மானா� இராமகி-Nணரா�தா� ��>�” எ�8 
அவ' பய4த ,ரB� க�த� ெதாட?கிவி�டா'. 
 
அ4த இைளஞைர என+, ��ேப ெதாி>�. நா��	 பணியிேல ந�ல 
ஆ'வ�ைடயவ' அவ'. வய3 2மா' இ-ப�ைத?3 இ-+,�. எ	ப�ேயா அவ' 
உ�ள� திRெர�8 ேபதB�3 வி�ட3. ெசா+காைய>� இ�	� ேவ��ைய>� 
கைள4ெதறி43 வி��+ ைகயிB-4த கத'	ைபைய+ கிழி�3+ ெகௗPனமாக+ 
க��+ெகா0� கா� காடாக< 2மா' ஐ43 ஆ8ைம� ஓ�வ4தி-+கிறா'. 
அ��-வமாக விள?,� இராமகி-Nணாிட�திேல ம��� எ	ப�ேயா ந�பி+ைக 
அ4த	 ேபதB�த நிைலயிC� இ-4தி-+கிற3. >�த�ைத	 ப�றிய ெசDதிகH� 
ெஜ'மானிய' �தி3 �திதாக	 பய�ப��திய அழி�	 பைடகH�, அவ'க� 
ெதாட+க�தி� அைட43வ4த ெவ�றிகH� ேச'43 ப�திாிைககளி� வாயிலாக அவ' 
உ�ள�திேல �,43 அைத நிைல த�மாற< ெசD3 வி�டன. 
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��ெப�லா� பயி�திய�ைத	 ப�றி	 பல ேவ8 க-�3+க� உலக�திேல நிலவி  
வ4தன. பயி�திய�தி�,< சிகி<ைசகH� பலவைகயாக இ-4தன. பல சமய?களிேல 
மன+ேகாளா8ைடயவ'க� ெகா�ைமயாக நட�த	ப�டா'க�. அ��த�, 
வில?கிட�, தனியைறயிேல அைட�3 ைவ�த� ேபா�ற பல �ைறக� 
ைகயாள	ப�டன. 
 
ஆனா� பயி�திய�ைத+ ,ண	ப��3வ3 ப�றிய சிகி<ைச �ைறக� இ�8 
மாறிவ-கி�றன. அத�, �+கிய காரண� மன�ைத	ப�றிய பல உ0ைமக� இ�8 
�திதாக� ெதாி4தி-	பேத யா,�. மன�தி� L�பமான த�ைமைய அறிய அறிய< 
சிகி<ைச �ைறகH� மாறிவ-கி�றன. 
 
மன� எ5வள� L�பமான3 எ�பத�,�, அதிேல ேகாளா8க� எ	ப� ெய�லா� 
வி4ைதயான �ைறயி� உ0டாகி�றன எ�பத�,� இ�Jேமா' உதாரண� 
த-கிேற�. 
 
கா�� வா�3 எ�8 ேக�வி	 ப��-+கிறீ'களா? அைத� தாரா எ�8� க-ட� 
தாரா எ�8� சில பிரேதச?களிேல 78வா'க�. சாதாரண வா�3+,	 பற+,� 
ச+கி மிக மிக+ ,ைற�. ஆனா� கா�� வா�3 ெவ,ேவகமாக	 பற+க+ 7�ய3. 
அைவ 7�ட? 7�டமாக வா;�. ெபாிய ெபாிய நீ'நிைலகைள� ேத� வான�தி� 
எ;43 பற43 ெச�C�. 
 
இ4த+ கா�� வா�3+கைள ேவ�ைடயா�வதிேல ஒ-வJ+, அலாதியாக ஓ' 
ஆ'வமி-4த3. அவJைடய ஆ'வ�ைத ஒ- ெவறி எ�8 7ட< ெசா�Bவிடலா�. 
3	பா+கியாேல 2�� ஒ- கா�� வா�ைத விG�திவி�டா� அவ� அைத ஒ- ெபாிய 
சாதைன எ�8 ெப-ைம	ப�வா�. அ4த	 பறைவகைள 2�� KG�த KG�த 
அவJைடய களி	� எ�ைல கட43வி��. கா�� வா�ைத< 2�வதிேல உன+ேக� 
இ�தைன பயி�திய�? எ�8 ேக�டா�, அத� மா'�	 ப,தி உ0Vவத�, மிக 
ந�றாக இ-+கிற3; என+, அதிேல நிர�ப	 பிாிய� எ�8 உடேன பதி� 78வா�. 
 
ேம� ேபா+காக	 பா'+கிறேபா3 அவ� 78� பதி� தி-	தியளி+க+ 7�யதாக� 
ேதா�றலா�. ஆனா� அவ� கா�� வா�3+கைள< 2�வதி� கா��� வர�� கட4த 
ெவறிைய+ கவனி�த ேபா3 சில-+, அதிேல ச4ேதக�0டாயி�8. அவ� மன 
நிைலைமைய ஆராD43 பா'+க வி-�பினா'க�. மன	ப,	பிய� �ைறயா� 
அவJைடய மன�ைத	 பாிேசாதி�த ேபா3 ஓ' உ0ைம ெவளியாயி�8. சி8 
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,ழ4ைதயாக இ-4த ேபா3 தாயி� மா'பக�திேல பால-4தி அவ� ெப�ற 
இ�ப�ைத அ4த+ கா�� வா�தி� மா'�	 ப,தி ஓரள� ெகா�	பதாக இ-4த3. 
அவJைடய தாD அைச4தைச43 நட	ப3 அவJ+, எ	ப�ேயா வா�தி� 
நிைன	ைப அவJ+,< சி8வயதிேலேய உ0டா+கியி-+கிற3. அ�ன நைட எ�8 
கவிக� ெப0களி� நைடைய அழகாக வ-ணி+கிறா'க�. அவJ+, அவJைடய 
தாயி� நைட வா�3 நைடயாக� ேதா�றியி-+கிற3. ஆகேவ ,ழ4ைத	 ப-வ�திேல 
தாயிட� பால-4தி	 ெப�ற தி-	திைய>� இ�ப�ைத>� அைவ கிைட+காதேபா3 
அவ�றி�காக ஏ?கிய அவ� உ�ள� கா�� வா�ைத< 2��� தி�பதிேல 
ெப�றி-+கிற3. ,ழ4ைத	 ப-வ�திேல தாD	 பா� அ-43வதி� தைட ேய�ப�ட 
கால�திேல உ0டான ஏ+க� மன�திேல எ?ேகேயா அ�தைன ஆ0�களாக 
மைற43 கிட4தி-+கிற3. அ3 பி�னா� கா�� வா�ைத ேவ�ைடயா�� தி�J� 
ஒ- ெப- வி-	பமாக மாறி ெவளி	ப��-+கிற3. 
 
மன	ப,	� ஆராD<சியி� Mல� இ4த உ0ைம ெவளியான பிற, அவJ+,+ 
கா�� வா�3 ேவ�ைடயிேல யி-4த ெவறி ��றிC� மைற43 வி�ட3. மன	 
ப,	� ஆராD<சி எ	ப� நட+கிறெத�பைத	 பிற, பா'	ேபா�. 
 
மன�திேல எ	ப�ெய�லா� ஏ+க?கH� ஏமா�ற?கH�, 3�ப?கH�, 
ேதா�விகH�, அதி'<சிகH�, ஆைசகH� அ;4தி+கிட+கி�றன எ�8 பா'�தா� 
ஆ<சாியமாக இ-+,�. தி-	தி ெபறாம� அ;4தி+ கிட+,� இ5வைகயான 
உண'<சிகளினாேல மன�திேல பலவிதமான சி+க�கH�, ேகாண�கH� 
உ0டாகி�றன. அவ�ைற நா� உண'43 ெகா0டா� வாG+ைகைய< 
ெச�ைம	ப��தி+ ெகா�ள உதவியாக இ-+,�. ந� K��ேல ,ழ4ைதகைள ந�, 
வள'+க�� இயC�. ம�றவ'கைள< சாியாக	 �ாி43 ெகா�ள�� ��>�. 
---------- 

2. 2. 2. 2. மனவசிய�மனவசிய�மனவசிய�மனவசிய�    
 
மன� எ�ப3 1�2மமான3. அதிேல பலேவ8 நிைலக� இ-+கி�றன. பலமா�க� 
ெகா0ட ஒ- மாளிைகைய மன�தி�, உபமானமாக+ 7ட< ெசா�லலா�. 
ஏென�றா� மன�திேல அ�தைன நிைலக� உ0�. ஆனா� மா� K�ைட	 ேபால� 
தனி�தனியான பிாிவிைன மன�திேல கிைடயா3. மன� எ�ப3 ஒ�ேறதா�. அ3 
சாதாரணமாக ெவளி	பைடயாக� ெதாழி�ப�� நிைலைய ெவளிமன� அ�ல3 நன� 
மன� எ�8�, அைதெயா��னா� ேபாலேவ இ-43 ெதாழி�ப�� ப,திைய 
நனவ�மன� அ�ல3 இைடமன� எ�8�, மைற43 நி�,� ப,திைய அ�மன� 
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அ�ல3 மைறமன� அ�ல3 நனவிBமன� எ�8� 78கிேறா�. ெபா3வாக மன� 
எ�8 78�ேபா3 நன� மன�ைதேய ,றி	பி�கிேறா�. இவ�ைற	ப�றி ெய�லா� 
மனெமJ� மாய+ ,ர?, எ�ற @B� விாிவாக எ;தியி-+கிேற�. மன�ைத	 
ப�றிய ேவ8 பல உ0ைமகைள>� அதி� விள+கியி-+கிேற�. ஆதலா� 
அவ�ைறேய இ?, மீ0�� எ;த வி-�பவி�ைல. 
 
ஆனா� மன�ைத	 ப�றி ஓரள� �தB� ெதாி43 ெகா0டா�தா�, அ�மன�தி� 
ஏ�ப�� சி+க�கைள>� தாG�+ ேகா�ட?கைள>� ந�, அறி43 ெகா�ள ��>�. 
 
மன�தி� நனவிB மன� எ�J� ஆG4த ப,தி ெயா�8 இ-	பதாக ந�, எ��3+ 
கா��யவ' சி+மா0� பிராD� (Sigmund Freud) எ�ற அறிஞராவா'. அவ-ைடய 
ஆராD<சிகH+,	 பிற, மன�ைத	 ப�றிய க-�3+களிேலேய ஒ- �ர�சி 
ஏ�ப��-	பதாக+ 7றலா�. அவ' எ5வா8 நனவிB மன�ைத	 ப�றி ஆராD4தா' 
எ�பைத	 பி�னா� 78கிேற�. 
 
பிராD� ஆ(திாியா நா��� பிற4தவ'. மன	 பிரைம ேபா�ற உளேநாDகைள 
ஆராDவதிேல இவ' த� நா��� தைலநகரான விய�னாவி� ஈ�ப��-4தா'. அவ' 
ேஜாச	 பிராய' (Joseph Breuer) எ�பவேரா� ேச'43 உளேநாDகைள+ 
,ண	ப��3� ெதாழிைல நட�திவ4தா'. பிராய' இவ-+,< 2மா' 14 
ஆ0�கH+, ��ேப இ4த� 3ைறயி� Lைழ4தவ'. 
 
ஹி(�ாியா எ�J� உளேநாைய+ ,ண	ப��3வத�, பிராய' மனவசிய 
�ைறைய+ ைகயா0டா'. 
 
நா�� ம0டல+ ேகாளா8களாC�, (திரமான மன நிைலய�றவ'களிட�திC� 
ஹி(�ாியா உ0டாகிற3. நா��களிேலா அ�ல3 உடBேலா எ5வித மா8பா�� 
ஏ�ப�வதி�ைல; இ-4தாC� இ4த ேநாD ம��� ேதா�8கிற3. 
 
மன வசிய� எ�ப3 யாராவ3 ஒ-வைர� �+க�ைத	 ேபா�ற ஒ- நிைலயி� 
இ-+,�ப� ெசDவதா,�. அ4த� �+க�தி�, மனவசிய உற+க� எ�8 ெபய'. 
மனவசிய�ைத+ ைகயாHகி�றவ' யாைர உற?,�ப� ெசDய நிைன+கிறாேரா 
அவாிட� ெம3வாக	 ேபசி� தம3 க-�3	ப� நட+க< ெசD3வி�வா'. 
எ�ேலாைர>� இ5வா8 மனவசிய உற+க�தி� ஆG�த ��யா3. அ	ப�	ப�ட 
உற+க� ெகா0டவ'களிC� சில' ஆG4த உற+க� ெகா�ளமா�டா'க�; மனவசிய 
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உற+க நிைலயி� அவ' ெசDவெத�லா� விழி�த பிற, நிைனவிB-+,�. சில' 
ஆG4த மனவசிய உற+க� ெகா0�வி�வா'க�; அவ'க� அ4த நிைலயி� ெசD>� 
காாிய?க� அவ'கH+,� ெதாியா. 
 
சாதாரண உற+க�தி�,� மனவசிய உற+க�தி�,� ஒ- �+கிய வி�தியாச� உ0�. 
மனவசிய உற+க�திB-	பவ' ேப2வா', நட	பா', எ;3வா'; விழி	� 
நிைலயிB-	பவைர	 ேபால	 பல காாிய?கைள< ெசDவா'. சாதாரண� 
�+க�திB-	பவ' அ5வா8 ெசDய ��யா3. 
 
மனவசிய உற+க�திB-	பவ' அ5வா8 அவைர உற?க<ெசDதவ' 
ெசா�Bயப�ெய�லா� ெசDவா'. அவ-ைடய மன<சா�சி+, விேராதமான 
காாிய�ைத<ெசா�னா� ம��� ெசDயமா�டா' எ�8 சில' 78வா'க�. 
 
ஒ-வ� மனவசிய உற+க நிைலயிB-+,�ேபா3 மனவசிய� ெசDபவனி� 
ஆைண	ப� நட	பேதாட�லாம�, “விழி�த பிற, நீ இ5வா8 ெசDயேவ0��” 
எ�8 ெசா�னா� விழி�த பிற,� அ5வா8 ெசDவா� ‘'நீ விழி�த பிற, ப�3 
நிமிஷ�தி�க	�ற� உன3 ெச-	ைப+ கழ�றி ெவளிேய எறியேவ0��" எ�8 
ெசா�Bயி-4தா� விழி�த ப�3 நிமிஷ�தி� அவ� அ	ப�< ெசDவானா�. நாைய+ 
க0டா� பய	ப�கிற ஒ-வைன மனவசிய உற+க�திB-+,�ேபா3, “இனிேம� நீ 
நாைய+ க0டா� பய	படமா�டாD” எ�8 7றினா� விழி�த பிற, அவ� 
பய	படமா�டானா�. 
 
ஆனா� இ4த நிைலைம நிர4தரமாக நீ�+கா3. சில நா�கH+ேகா அ�ல3 
வார?கH+ேகாதா� சாதாரணமாக நீ�+,�. சில சமய?களி� வ-ஷ+ 
கண+காக+7ட இ-	ப30�. 
 
மனவசிய உற+க நிைலயி� அ�+க� இ-	ப3 ஒ-வJ+, ந�லத�ல எ�8 
க-3கிறா'க�. இ4த மனவசிய �ைறைய+ ைகயா0� பிராய' ஹி(�ாியா 
ேநாைய	 ேபா+க �ய�றா'. 
 
இ4ேநாD க0டேபா3 ைககா�க� வராம� ேபாத�, ேபச ��யாம� ேபாத�, 
உண'<சிய�8	 ேபாத�, க0 ,-டாத�, வா4திெய��த�, M'<ைச ேபா�� 
வி;த�, வB	�0டாத� �தலான ெதா4தர�க� உ0டா,�. உட�ைப	 பாீ�ைச 
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ெசD3 பா'�தா� அதி� ஒ-விதமான தவேறா ,ைறபாேடா இ-+கா3. இ-4தாC� 
ேநாDம��� ேதா�8கிற3. 
 
ைவ�திய'க� இ4ேநாைய	 பலவித ம-43களி� Mல� ,ண	ப��த �ய�றா'க�. 
ஹி(�ாியா உ0டா,�ேபா3 தள'<சிேய�ப�டா� உ�சாக�� 2828	�� 
ெகா�+,� ம-43கைள ைவ�திய'க� ெகா��3	 பா'�தா'க�. மன+,�றC� 
கிள'<சி>� அதிகமாக இ-4தா� அவ�ைற அட+க அைமதி ெகா�+,� ம-4ைத+ 
ெகா��தா'க�. இவ�8ெல�லா� ேநாD ,ண	ப�வதி�ைல எ�8 அLபவ�திேல 
ெதாி4த3. 
 
ேபD பி��3+ ெகா0ட3 எ�8 78வ3� ஒ- வைக ஹி(�ாியா எ�8 
இ	ெபா;3 க0�-+கிறா'க�. இ4த விதமான ேநாைய	 ேபா+,வத�,+ 
கிராம?களிேல பலவித �ைறகைள+ ைகயாHவா'க�. ேபேயா��வதி� 
ெக��+காரெர�8 சில' இ-	பா'க�. அவ'க� ம4திர ச+தியா� ேபைய 
ஓ��வதாக+ கிராமம+க� 78வா'க�. ,றி	பி�ட சில ேகாயி�கH+,< 
ெச�றாC� ேபD விலகிவி�� எ�8 ம+க� ேநாயாளிகைள அ?, 7��< 
ெச�Cவா'க�. ேகாயி�களிேல ெப0க� ேபயா�வைத நா� பா'�தி-+கிேற�. 
 
உ�ள�திேல அ;4தி+கிட+,� சி+க�கைள ேமேல 7றிய �ைறக� எ5வா8 
ேபா+க உத�கி�றன எ�பைத யா-� இ3வைர விாிவாக ஆராD43 
பா'+கவி�ைல. ஆனா� இைவதா� கிராம?களிேல பழ+க�திB-+கி�றன. 
 
இ?, ஒ- விஷய�ைத ம��� நா� ெதாி43 ெகா�ளேவ0��. ஹி(�ாியா எ�ற 
ேநாD உ�ள�தி� அ;4தி+ கிட+,� நிைறேவறாத இ<ைசகளாC�, தகாத 
எ0ண?களாC� ஏ�ப�� ேகாளாேற ஆ,�. ஆனா� அ3 ெதாட?,வத�, 
உடன�யாக உ�ள காரணமாக இ-	ப3 ஏதாவ3 ஒ- அதி'<சியாக இ-+கலா�. 
திRெர�8 உ0டான பய�, காதB� ஏமா�ற�, ந�பின' மரண�, ெப-நNட� 
�தலானைவ காரணமாகலா�. 
 
ஹி(�ாியாைவ+ ,ண	ப��3வத�, ேஜாச	 பிராய' மனவசிய �ைறைய+ 
ைகயா0டா' எ�8 ��ேப 7றிேன�. அவ' பிராD�+,� த�மிட� வ4த ஒ- 
ஹி(�ாியா ேநாயாளிைய	 ப�றி< 2ைவயான ஒ- ெசDதி 7றினா'. 
 
அ4த ேநாயாளி ஒ- இள� ெப0மணி. அவHைடய ஒ- ைக 2வாதீனமி�லாம� 
ேபாDவி�ட3; க0 ெதாியவி�ைல; உணைவ வி;?க�� ��யவி�ைல. இ5வா8 
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பல ெதா4தர�களா� அவ� கNட	ப�டா�. ஆனா� அவ� உட�பி� ஒ- ,ைற>� 
இ-+கவி�ைல! அவ� மனவசிய நிைலயி� இ-+,�ேபா3 ஒ- சமய� திRெர�8, 
“எ	ப� இ4த ேநாD �தB� ெதாட?கிய3 எ�8 7றினா� அ3 இ4த ேநாைய+ 
,ண	ப��த உதவியாக இ-+,� எ�8 என+,� ேதா�8கிற3” எ�8 7றினா�. 
பிராய-+, அவ� 7றிய3 ஆ<சாியமாக இ-4த3; அதனா� அ	ப�ேய 78�ப� 
ெசா�னா'. அவ� தன+, ஒ- சமய� வ4த ப+கவாத ேநாைய	ப�றி மனவசிய 
நிைலயிB-43 ெகா0ேட 7ற ஆர�பி�தா�. அதி� ெதாட?கி	 பிற, தன3 
அ4தர?கமான வாG+ைக வரலா�ைற	 ப�றி>� ேபசலானா� பல விஷய?க� 
ெதாட'பி�லாம� ெவளியாயின; அவHைடய ஹி(�ாியா ேநாD+,< ச�ப4தமான 
ெசDதிகைள+ 78� ேபா3 மி,4த உண'<சிேயா� ேபசினா�. இவ�ைறெய�லா� 
பிராய' அLதாப�ேதா�� ெபா8ைமேயா�� ேக��+ ெகா0�-4தாரா�. இ	ப� 
விஷய?கைளெய�லா� 7றியதனா� அ4த ேநாயாளி+, அத� பிற, ேநாD 
,ண	ப�ட3ேபால இ-4ததா�. அதனா� அேத மாதிாி பல�ைற பாீ�ைச ெசD3 
பா'�தா' பிராய'. மனவசிய நிைலயி� அவைள இ-+,�ப� ெசD3 
அவH+கி-+,� ப�யான பலவித+ ேகாளா8கைள	ப�றி ெவ5ேவ8 விதமாக+ 
ேக�விக� ேக�டா'. அவH� அ4த மனவசிய நிைலயி� த� மன�தி� 
ேதா�றியவ�ைறெய�லா� 7றி+ ெகா0ேட வ4தா�. இ	ப�+ 7றிவ4ததா� 
அவHைடய மன+ேகாளா8க� ஒ5ெவா�றாக மைறய� ெதாட?கின. ��னா� 
அவH+, எ�தைனேயா வைகயான சிகி<ைசக� நட4தி-+கி�றன. ம-43 
ெகா��த�, மி�சார அதி'<சி< சிகி<ைச எ�றி	ப�	 பல �ைறகைள	 பல 
ைவ�திய'க� ைகயா0�-+கிறா'க�. அவ�றிெல�லா� ,ண	படாத இ4த ேநாD 
இ4த �ைறயி� ,ணமாகி வ-வைத+ க0� பிராய-+ேக ஆ<சாியமாக இ-4த3. 
---------- 

3. 3. 3. 3. �திய ெகா�ைக��திய ெகா�ைக��திய ெகா�ைக��திய ெகா�ைக�� விைத� விைத� விைத� விைத    
 
பிராD� இைத	 ப�றி+ ேக�வி	ப�டதிB-43 அவ-ைடய மன�� இதி� 
ஈ�ப�ட3. இ4த �ைறைய+ ைகயா0� பா'+க அவ-+,� ஆைச>0டாயி�8. 
பிராய-� பிராD�மாக< ேச'43 ெதாழி� ெசD>�ேபா3 இ4த மாதிாியான 
ேநாயாளிகைள மனவசிய நிைலயிB-+க< ெசD3 அ4த ேநாD ெதாட?,வத�, 
�த� காரணமாக இ-4த ச�பவ�ைத ஞாபக�தி�,+ ெகா0�வர �யCமா8 
ெசDதன'. அ4த< ச�பவ� நிைனவி�, வ43வி�டா� அ3ேவ அ4த ேநாD 
நீ?,வத�,+ காரணமாக இ-	பைத அவ'க� க0டா'க�. 
 
இ4த சமய�தி� ஜீ� மா'��� ஷா'+ேகா (charcot) எ�பவ' பாாிX� �கGெப�ற  
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ைவ�தியராக இ-4தா'. மனவசிய �ைறைய+ ெகா0� மனேநாDகைள+ 
,ண	ப��த �த� �தலாக �ய�ற ைவ�திய'களி� இவ-� ஒ-வ'. இவாிட�தி� 
மனவசிய �ைறைய ேமC� விாிவாக+ க�8+ ெகா�Hவத�காக பிராD� 1855-� 
பாாிஸு+,< ெச�றா'. 
 
பாாிXB-43 விய�னா�+,� தி-�பிய பிற, பிராD� மனவசிய �ைறைய+ 
ைகயா0� அ3 அ5வள� தி-	தியான பலைனயளி	பதி�ைல எ�8 க0டா'. 
அ4த+ கால�தி� மனவசிய�ைத சிகி<ைச �ைறயி� ைகயா0டவ'க� மனவசிய� 
�+க�திB-+கிற ேநாயாளிகைள	 பா'�3< சில க�டைளகைளயி�வா'க�. 
ஒ-வJ+,+ ைகவராமB-4தா� அவைன மனவசிய� �+க�தி� இ-+க< ெசD3 
அவJைடய ைகைய நீ�ட�� அைச+க�� உ�திரவி�வா'க�. ேநாயாளி அ5வாேற 
ெசDவா�. மனவசிய உற+க� கைல4த பிற,� அைத� ெதாட'43 ெசDவா�. 
ஆனா� இ4த ச+தி நீ��தி-	பதி�ைல. ம8ப�>� பைழய நிைலைம சில 
நா�களிேலா சில மாத?களிேலா ஏ�பட� ெதாட?கிய3; அ�ல3 அேத ேகாளா8 
ஏ�படாவி�டாC� �திதாக ேவ8 ஏதாவ3 ஒ- ேகாளா8 ேதா�ற� ெதாட?கிய3. 
ேமC� எ�ேலாைர>� மனவசிய� �+க�தி� இ-+,�ப� ெசDய�� ��யவி�ைல. 
 
பிராD�+, பிராய' ஒ- சமய� 7றிய ச�பவேம உ�ள�தி� ந�றாக	 பதி4தி-4த3. 
த�ெசயலாக+ க0�பி��த அ4த �ைறயிேல அவ-+,	 ப�8த� ஏ�ப�ட3. 
 
மனவசிய� �+க�திேல இ-+,�ேபா3 ேநாயாளிைய அவJைடய மன�தி� 
ேதா�8� எ0ண?கைள ெய�லா� தாராளமாக< ெசா�C�ப� 7றி அத� வழியாக 
அ4த மனேநாD ஏ�ப�ட காரண�ைத+ க0�பி�+க அவ' �ய�றா'. அ5வா8 
ேநாD+,+ காரணமான ச�பவ�ைத நிைன�+,+ ெகா0� வ4த3� ேநாD 
,ணமாவைத அவ' ேமC� பல ேசாதைனகளி� Mல� க0டறி4தா'. 
 
சாதாரணமாக ஒ-வJ+, ஏ�ப��-+,� 3+க�ைத ம�றவ'களிட� எ��3+ 
78வதினாேலேய அ4த 3+க� ச�8� தணிகிற3 எ�பைத அைனவ-� ஒ	�+ 
ெகா�Hவா'க�. யாராவ3 ஒ-வ' K��� ஏ�ப�ட மரண�தி�காக 3+க� 
விசாாி+க< ெச�CவதிC� இ4த உ0ைம அ�	பைடயாக இ-+கிற3. பலேப' 
ெச�8 3+க� விசாாி	பதா� 3+க	ப�பவ'களி� மன�திC�ள பார� ,ைறகிற3. 
 
ேகாப� வ4தவ� ம�றவ'கைள� தி��கிறா� எ�8 ைவ�3+ ெகா�ேவா�. 
அ	ப�� தி��வதா� அவ� ேகாப� தணிகிற3. 
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இ5வாேறதா� மன�தி� அ;4தி+கிட+,� சி+க�கைள ம8ப�>� ெவளி+ 
ெகாண'43 அவ�ைற ம8ப�>� நிைனவி� Mலமாக அLபவி+,�ப� 
ெசD3வி�டா� அ4த< சி+க�களினா� ஏ�ப�� ேகாளா8க� நீ?கி வி�கி�றன. 
 
இ4த உ0ைமைய அ�	பைடயாக+ ெகா0� மன�திC�ள எ0ண?கைள� 
தாராளமாக ெவளியி� ெசா�B அத� Mல� ஆ8த� ெப8� �ைறைய பிராD� 
ேமC� ேசாதைன ெசDய வி-�பினா'. 
 
பிராD�� பிராய-� சில கால� ேச'43 ெதாழி� ெசDதா'க�. அவ'கHைடய �திய 
�ைற ந�ல ெவ�றியளி�த3. இ4த �ைற+, அவ'க� �Dைம>8� �ைற 
(Catharsis) எ�8 ெபயாி�டன'. ேநாயாளி த� மன�தி�, வ-� எ0ண?கைள 
ெய�லா� ெவளியிேல 7றி ஆ8த� ெப8வதா� மன�தி� பார� நீ?கி� 
�Dைம>8கிறா�; அவJைடய மன< சி+க�க� நீ?,கி�றன. 
 
இ4த �ைறயி� ேதா�ற�தி�, பிராய' �த� காரணமாக இ-4தாC� அவ' இைத� 
ெதாட'43 ைக+ ெகா�ளவி�ைல; ேம� ெகா0� ஆராD<சி ெசDய�� இ�ைல. 
ஆனா� பிராD� ெதாட'43 இைத ஆராD4தா'. அத� பயனாக	 பல �திய 
உ0ைமகைள+ க0�பி��3 மன�ைத	 ப�றிய அறிவிேலேய ஒ- �ர�சிைய 
உ0டா+கி வி�டா'. 
 
ேநாயாளி த� மன�திேல �ைத43 கிட+,� பைழய அதி'<சிகைள>�, 
அLபவ?கைள>� நிைன�+,+ ெகா0� வ-வத�, மனவசிய� �+க�� 
அவசியமி�ைல எ�பைத>�, அைத ேவ8 வைகயிேல ெசDயலா� எ�பைத>� 
பிராD� த� அLபவ�தி� Mலமாக+ க0டா'. 
 
ம?கலான ெவளி<ச� உ�ள ஒ- அைறயிேல ேநாயாளிைய� தனியாக	 ப�+க 
ைவ+க ேவ0��. யாெதா- விதமான இைர<சCமி�லாம� அைமதியாக 
இ-+,�ப� ெசDய ேவ0��. ேநாயாளிைய� த� ைக கா�கைள� தள'�திவி�� 
ந�ல ஓD� நிைலயி� இ-+க< ெசDய�� ேவ0��, அ4த< சமய�தி� ஏதாவ3 ஒ- 
ேக�வி அ�ல3 ,றி	பி� Mல� ேநாயாளியி� மன�தி� எ;கி�ற எ0ண?கைள 
ெய�லா� ெகா=ச� 7ட ஒளி+காம� அைவ ேதா�றிய�டேன ெசா�B+ 
ெகா0�-+,�ப� ெசDய ேவ0��. இ	ப�� தாராளமாக எ0ண?கைள< 
ெசா�C� ேபா3 பைழய அLபவ?க�, ஆைசக� எ�லா� தாமாகேவ 
ெவளியாகி�றன. அவ�றி� Mல�, ஒ-வJைடய ,ழ4ைத	 ப-வ�தி� ஏ�ப�ட 
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அதி'<சிக�, 3�ப அLபவ?க� எ�லா�� ெவளியாயின. ேநாயாளி அவ�ைற+ 
78�ேபா3 அவ�ைற ம8ப�>� அLபவி	ப3 ேபா� உண'43 ெவளியி�டா�. 
இ5வா8 ெசDவத� Mல� மன�தி� ஏ�ப�ட சி+க� நீ?கி மன+ ேகாளா8� 
மைற4த3. 
 
இதிB-43 பிராD�+, ஒ- �+கியமான உ0ைம ெவளி	ப�ட3. ,ழ4ைத	 
ப-வ�திB-43 ஏ�ப�ட அதி'<சிகH�, �+கியமான அLபவ?கH�, அட+கி 
ைவ+க	ப�ட இ<ைசகH�, எ0ண?கH� ��றிC� மைற43 ேபாDவி�வதி�ைல. 
அைவ மன�தி�,� எ?ேகேயா அ;4தி+கிட+கி�றன. மன�தி� அ4த	 ப,தி 
2லபமாக ெவளி	பைடயாக� ேதா�8வதி�ைல. இ�மாதிாியாக மன�தி� ஒ- ப,தி 
இ-+க ேவ0�� எ�8 பிராD� க0டா'; இ4த	 ப,தி+, அ�மன� அ�ல3 
நனவிBமன� எ�8 ெபய' ெகா��தா'. மன�தி� ஆG4த ப,தி எ�8�, நன�+, 
எளிதி� வராத இ<ைசக� �தBயைவ அ;4தி+ கிட+,� ப,திெய�8� இைத 
விள+கலா�. 
 
நனவிB மன�தி� அ;4தி+ கிட+,� இ<ைசக� �தBயைவக� ெப-�பாC� 
காம�, சின�, ேகாப�., அ<ச� �தலான வBைம மி,4த உ�ள+ கிள'<சிகHட� 
ெந-?கிய ெதாட'�ைடயைவ. இைவகெள�லா� ஏதாவெதா- காரண�தா� �தB� 
அட+க	 ப��-+கலா�. சMக� ஏ�8+ ெகா�ளாத இ<ைசக� 
அட+க	ப��-+கலா�. ேவ8 எ�தைனேயா காரண?களாC� இைவ 
அட+க	ப�கி�றன. 
 
இ5வா8 அட+க	 ப�வதா� உ�ள�திேல ேகாளா8க� ஏ�ப�கி�றன; கவைல 
ேதா�8கிற3. இவ�றி� ேவக� மி,43 வி�டா� மனேநா>� உ0டாகிற3 
 
மனேநா>ைடயவ'கைள அவ'க� நனவிB மன�தி� அ;4தி+கிட+,� இ<ைசக�, 
அLபவ?க� �தBயவ�ைற நன�+,+ ெகா0�வ-மா8 ெசD3 அவ�ைற 
மீ0�� மன�திேலேய அLபவி+,�ப� ெசD3 வி�டா� மனேநாD நீ?,கிற3. 
மன� தாDைம>8கிற3. 
 
இ5வா8 மன�தி�,+ ெகா0�வத�, பிராD� க0�பி��த �ைறைய ேமேல 
க0ேடா�. அத�, அவ' “தைடயிலா� ெதாட' �ைற” எ�8 ெபய' ெகா��தா'. 
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ஒ- ெபாிய அதி'<சியான3 ஹி(�ாியா �தBய மனேநாைய உ0டா+,கிறெத�8 
��னேர க0ேடாம�லவா? ��ெப�லா� ஹி(�ாியா ெப0கH+,�தா� 
உ0டா,� ேநாெய�8 நிைன�தா'க�. ஆனா� அ3 ஆ0கH+,� வ-வ30� 
எ�பைத �த� உலக>�த�தி� ேபா3 ெதளிவாக+ க0டா'க�. 
 
பய?கரமான ச	த�3ட� ஒ- ெவ�,0� எதிாிேலேய ெவ�+,�. அ3 
ேபா'Kர'களி� மன�தி� ெபாிய Pதிைய விைளவி+,ம�லவா? உ�ள+ கிள'<சி 
மி,4த Kர'கைள இ3 பாதி+கிற3. ெவ�,0� ேநர�யாக ஒ, தீைம>� 
ெசDயாவி�டாC� சில-+,� திRெர�8 க0 ெதாியா3 ேபாDவி��; அ�ல3 கா3 
ேகளா3 ேபாDவி��. இ3 அ4த+ ,0� ெவ��ததா� மன�தி� உ0டான 
அதி'<சியி� காரண�தாேல யா,�. 
 
,0� ெவ��த அ4த	 பய?கர அLபவ�ைத ம8ப�>� நிைன�+,+ ெகா0� 
வ-�ப� ெசD3வி�டா� இ4த ேநாD நீ?கிவி�கிற3. >�த� ��43 சமாதான� 
ஏ�ப�� வி�ட3 எ�ற ெசDதிேய சில-+, இ4த ெவ�,0� அதி'<சி ேநாைய+ 
,ண	ப��தி யி-+கிற3. 
 
ஹி(�ாியா ேநாைய+ ,ண	ப��3வத�, மனவசிய �ைறயி� ெதாட?கிய 
சி+ம0� பிராD� ��வி� மன	 ப,	பிய� எ�ற மன�ைத	ப�றிய �தியேதா' 
உ0ைமைய+ 78� சா(திர�தி�, அ�ேகாலலானா'. @�8+கண+கான 
ேநாயாளிகைள< ேசாதைன ெசD3 ெபா8ைமேயா� அவ' ெசDத ஆராD<சிகேள 
அவ-+, உதவியாக நி�றன. 
 
அவ' தம3 க-�3+கைள �தB� ெவளியி�ட ேபா3 எ�தைனேயா எதி'	�க� 
ேதா�றின; எ�தைனேயா ேப' அவைர	 பாிகாச� ெசDதன'. ஆனா� இ�8 அவ' 
ேதா�8வி�த மன	 ப,	பிய� ெபா3	 பைடயாக எ?,� ஏ�8+ ெகா�ள	 
ப��-+கிற3; மன�தி� இரகசிய?கைள அறி43 ெகா�வத�, வழி 
கா��யவ'களி� சி+ம0� பிராD�+, ஒ- சிற4த (தான�� கிைட�தி-+கிற3. 
 
பிராD� 7றிய விஷய?க� எ�லா� அ	ப�ேய உ0ைமயாக ஏ�8+ ெகா�ள	 
படவி�ைல எ�ப3 ெமD தா�. மன�ைத	ப�றி	 �திதாக ஒ- க-�ைத 
ெவளியி��ேபா3 �தB� 7றிய எ�லா விஷய?கH� @�8+, @8 உ0ைமயாக 
இ-+,� எ�8 யா-� எதி' பா'+க��யா3. அத� அ�	பைட ம��� 
உ0ைமயாக இ-+கிறதா எ�பைத�தா� நா� கவனி+க ேவ0��. பிராDேட 
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பி�கால�தி� தம3 க-�தி� அ�ச?க� சிலவ�ைற மா�றி யைம�3+ 
ெகா0�-+கிறா'. அதனா� அவ' மன�ைத	 ப�றிய உ0ைமகைள அறிவத�, 
உதவி ெசDத ெப-ைம எ5வைகயிC� ,ைற43 ேபாகா3. உளவிய� எ�பேத 
த�3வ சா(திர�திB-43 பிாி43 தனியாக ஒ- சா(திரமாக வள'43 பல 
ஆ0�க� ஆகவி�ைல. அ3 ,ழ4ைத	 ப-வ�திB-+,� ஒ- சா(திர� அதிேல 
ஒ- ெபாிய �ர�சிைய உ0� ப0ணி மன�தி� மைறவிட?கைள	 ப�றி எ�லா� 
சி4தி�3	 பா'+,�ப� ெசDதவ' சி+ம0� பிராD� எ�பைத யா-� ம8+க 
��யா3. 
 
மன	 ப,	பியB� த4ைத பிராD� தம3 நா�கா� வயதிB-43 ஆ(திாியாவி� 
தைலநகராகிய விய�னாவி� வள'43 வ4தா'. அவ' பிற4த3 ெமாேரவியாவி� 
உ�ள பிாீப'+ (Freiberg) எ�ற ஊாிலா,�. ெமாேரவியா இ	ெபா;3 
ெச+ேகா(ேலாவா+கியாவி� ஒ- பாகமாக இ-+கிற3. பிராD� ஒ- \த-+, 
அவ-ைடய இர0டா� மைனவியி� பி�ைளயாக	 பிற4தா'. பிராD� விய�னா 
ப�கைல+ கழக�தி� ைவ�திய� 3ைறயி� க�வி பயி�8 ப�ட� ெப�8	 பிற, 
மனித உட�பிC�ள நர�� ம0டல�ைத	 ப�றிய ஆராD<சியி� ஈ�ப�டா'. 
அவ-ைடய ஆா◌ாD<சியிேல அவ-+, ந�ல ெவ�றி கிைட+க+7�ய ச4த'	ப� 
வ4த3. க0ணி� ரண சிகி<ைச ெசDய ேவ0� ேந'4தா� அதி� வB ெதாியாம� 
இ-	பத�காக ெகா+ேக� எ�J� ம-4ைத	 பய� ப��த ��>� எ�பைத இவ' 
தம3 ஆராD<சியி� Mல� அேநகமாக+ க0�பி��3 வி�டா'. ஆனா� அைத	 
F'�திெசD3 பிற-+,� எ��3+ கா�� நி"பி	பத�, ��பாக இவ' அ4த 
ஆராD<சிைய வி��	 ேபா,�ப� ேநாி�ட3 இவ-ைடய காதB பல ஆ0�களாக 
ேவெறா- ப�டண�திேல கா�தி-4தா�. அவளா� ேமC� கா�தி-+க ��யவி�ைல 
ேபாC�. அவ� அவசரமாக வ-�ப� அைழ�தைத ம8+க ��யாம� இவ' தம3 
ஆராD<சிைய ��>� த-ண�தி� வி��வி��	 ேபாD வி�டா'. அ4த ஆராD<சிைய 
இவ-ைடய ந0பரான ேகா�ல' (Koller) ���3 இவ-+, உாி�தான �கைழ அவ' 
ச�பாதி�3+ ெகா0டா'. 
 
பிராD� தம3 காதBைய மண43ெகா0ட பிற, தம3 பைழய ஆராD<சிகளி� 
சிலகால� ஈ�ப��-4தா'. ஆனா� ெபா-ளாதார நிைலைம அ5வா8 ஆராD<சி 
ெசDவத�, இட? ெகா�+காததா� இவ' நர��+ ேகாளா8களா� பாதி+க	ப�ட 
ேநாயாளிகH+,< சிகி<ைச ெசD>� ெதாழிைல நட�தலானா'. 
 
நர�� ம0டல ேநாDகைள� தீ'	பத�, ேமC� சிற4த த,திெபற ேவ0�ெம�8 
பிராD�+, வி-	ப� உ0டாயி�8. அதனா� இவ' 1885-� பாாிஸு+,< ெச�றா'. 
அ4த சமய�தி� பாாிX� ஷா'+ேகா எ�பவ' ஹி(�ாியா ேநாைய+ 
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,ணமா+,வதி� ெப-?கீ'�தி ெப�றி-4தாெர�8 ��ேப 7றிேன�. அவேரா� 
பிராD� ஓரா0� ேவைலெசDதா'. ஷா'+ேகா மனவசிய �ைறைய+ ைகயா0� 
ஹி(�ாியா ேநாயாளிகைள+ ,ணமா+,வைத+ க0� அ��ைறைய	 
பாரா��னா'. 
 
1886-� பிராD� விய�னா�+,� தி-�பிவ43 ேஜாச	 பிராய-ட� ேச'43 
ெதாழி� நட�தலானா'. பிராய-� ஹி(�ாியா ேநாைய+ ,ண	ப��3வதி� �கG 
வாD4தவ'. அவ' த�ெசயலாக+ க0�பி��த ஒ- �ைற தா� பி�கால�தி� 
பிராD�+,� தம3 மன	 ப,	பிய� ெகா�ைகைய நி8�வதி� உதவியாக இ-4த3. 
மனவசிய நிைலயி� இ-+,�ேபா3 ஹி(�ாியா ேநாயாளியான ஒ- ெப0மணி 
தன3 பைழய அLபவ?கைள+ 7றிய3� அ5வா8 7றியதா� அவHைடய ேநாD 
,ணமாகி வ4தைத>� பிராய' கவனி�த விஷய�ைத	 ப�றி ��ேப ெதாி43 
ெகா0ேடா�. இ3 பிராD�+,	 ெப-43ைணயாக இ-4த3. பிராய' இ4த 
ஆராD<சிைய� ெதாட'43 ெசDயவி�ைல. 
 
ஆனா� பிராD� அ��ைறைய+ ைகயா0டேதா� அ��ைறைய+ ைகயாHவத�, 
மனவசிய�� அவசியமி�ைல எ�8 க0டாெர�பைத>� ��ேப 
அறி4தி-+கிேறா�. 
 
மனவசிய நிைலயி� ேநாயாளிைய ைவ	பத�,	 பதிலாக மன�திேல ேதா�8� 
எ0ண?கைள ெய�லா� தாராளமாக< ெசா�C�ப� ெசD>� ‘தைடயிலா� 
ெதாட'�ைற’ எ�ப3 பிராD� வ,�த3. அ3ேவ அ�மன�தி� மைற43 கிட+,� 
இ<ைசகைள>� அLபவ?கைள>� ெவளி+ ெகா0� வ-வத�, ந�ல சாதகமாக 
அைமயலாயி�8. பிராD� இ4த �ைறைய� தம3 அLபவ�தி� பயனாக மிக< 
சிற	பாக� தி�ட	ப��தினா'. இ�3ட� கன�	 ப,	� �தலான ேவ8 
பாிசீலைனகH� அ�மன இ<ைசகைள>�, அ�மன�தி� அ;4தி+கிட+,� 
அLபவ?கைள>� அறிவத�, உத�கி�றன எ�பைத>� அவ' க0டறி4தா'. 
---------- 

4. 4. 4. 4. ஆ!"த ப�திஆ!"த ப�திஆ!"த ப�திஆ!"த ப�தி    
 
மன�ைத M�8 �+கியமான ப,திகளாக	 பிாி�3 ஆராயலா� எ�8 ��ேப 
க0ேடா�. சாதாரணமாக� ெதாழி�ப�வ3 மன�தி� ேம� ப,தியாக உ�ள 
நன�மன�. அைத< ேச'4தா�ேபால அத� அ�	பாகமாக இ-	ப3 இைடமன� 
அ�ல3 நனவ� மன�. அத�,� கீேழ இ-	ப3 அ�மன�. இைத�தா� நனவிB 
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மன� எ�8 78கிேறா�. இ	ப,தியி� உ�ள அLபவ?கH� இ<ைசகH� 
நன�+, எளிதாக வ-வதி�ைல. இ5வா8 ஆா◌ாD<சி+காக M�8 �+கிய	 
ப,திகளாக நா� பிாி�3+ ெகா0டாC� இ�தைகய பிாிவிைன எ3�� மன�தி� 
இ�ைல எ�பைத நா� மற43 விட+7டா3. 
 
மன�ைத இ5வா8 பிாி�3 ஆராயலா� எ�கிற விஷய� சி+ம0� பிராD�� 
ஆராD<சிகளி� பயனாகேவ ெதளிவைட4த3. அத�, ��ெப�லா� 
உளவியலறிஞ'க� மன�ைத நன�மன� எ�கிற ஒேர ப,தியாகேவ க-தி 
ஆராD4தா'க�. பிராD�+,� நனவிB மனமாகிய அ�மன�ைத	 ப�றிய எ0ண� 
நாளைடவி�தா� உ8தியைட4த3. மனேநாயா� 3��8கி�றவ'கைள� 
‘தைடயிலா� ெதாட'�ைற’யா� ஆராDகி�றேபா3 மற43 ேபான இளைம	 
ப-வ�3 அLபவ?கH� அதி'<சிகH� ெவளியாயின. ,ழ4ைத	 ப-வ�தி� 
ஏ�ப�ட சில அLபவ?க� ெகா=ச�7ட நிைனவி� இ�லாமB-43� பிராD�� 
�திய ேசாதைன �ைறயா� அைவ ெவளியாயின. உதாரண�தி�, இ?, ஒ- 
2ைவயான ச�பவ�ைத+ 78கிேற�. 
 
தைடயிலா� ெதாட' �ைறயா� ஒ- இைளஞைன	 பாிேசாதைன ெசDதா'க�. 
ெவளி	�ற�திB-43 எ5வித ச�தேமா ேவ8 ெதா4தர�கேளா இ�லாத 
அைமதியான ஓ' அைறயி� அவ' ஒ- ம=ச�தி� ப��தி-+கிறா'. ம?கலான ஒளி 
அ4த அைறயி� பரவியி-4த3. ஒேர நிச	த�. அவ' நி�மதியாக, உடC8	�+கைள-
ெய�லா� தள'�திவி�ட நிைலயி� ப��தி-+கிறா'. ேசாதைன ெசDபவ' ஏேதா 
ஒ�றிர0� ெசா�கைள+ 7றினா'. அ4த< ெசா�கைள+ ேக�ட�ட� அ4த 
இைளஞ-ைடய மன�தி� எ�ென�ன எ0ண?க� உ0டாகி�றனேவா 
அவ�ைறெய�லா� உடJ+,டேன ெவளி	பைடயாக எ5வித ேயாசைனேயா 
தைடேயா இ�லாம� ெசா�B+ ெகா0ேட இ-+கேவ0�� எ�8 ��7��ேய 
ஏ�பா�. பாிேசாதைன ெசDபவாிட� ந�பி+ைக>�, அவேரா� ேச'43 ஒ�3ைழ+க 
ேவ0�ெம�ற ஆவC� அ4த இைளஞ-+,0�. ஆைகயா� அவ' தம3 
மன�திேல ேதா�றியவ�ைறெய�லா� ஒ�8 விடாம� அ	ப� அ	ப�ேய 
ெவளி	பைடயாக< ெசா�B+ெகா0ேடயி-4தா'. அவ' 7றியதிB-43 கீG+க0ட 
ஒ- ச�பவ� ெவளியாயி�8. 
 
அவ-+, இர0� வயதாக இ-+,�ெபா;3 அவ' தம3 தாD+,	 ப+க�தி� ஒேர 
ப�+ைகயி� ப��3+ ெகா0�-4தாரா�. தாD ,ழ4ைதேயா� 
ெகா=சி+ெகா0�-4தி-+கிறா�. அவ'க� இ-4த3 ஒ- ப��+கா�. 
ப��+கா��ேல ஒ- 7ைர K�. அ	ப� அவ'க� ப��தி-+,� ேபா3 
7ைரயிB-43 ஒ- பா�� ,ழ4ைத ேமேல ெதா	ெப�8 வி;4த3. தாD அைத+ 



19 

 

க0� Kாி��+ கதறிவி�டா�. தாD கத8வைத	 பா'�3	 ைபயJ� பய43 
ந�?கி+ கதறியி-+கிறா� ந�ல ேவைள. பா�� யாைர>� க�+கவி�ைல. அ3�� 
பய�தா� ேவகமாக மைறவிட� ேத� ஓ�யி-+க ேவ0��. இர0டா� வயதி� 
ஏ�ப�ட அ4த பய?கர அதி'<சி அ4த இைளஞாி� மன�திேல அ�தைன காலமாக 
எ?ேகா மைற43 கிட43 அ	ெபா;3 ெவளியாயி�8. அத�, ��� அைத	ப�றிய 
நிைனேவ அவ-+,+ கிைடயா3. இ4த அLபவ� ெவளியானைத+ க0� அவ-+ேக 
ஆ<சாியமாக இ-4த3. 
 
தைடயிலா� ெதாட' �ைறயா� இ5வா8 அLபவ?க� ெவளியாவைத+ காண+ 
காண பிராD�+, ஒ- \க� பிற4த3. இ4த அLபவ?க� �திதாக மன�3+,� 
உ0டாகவி�ைல. அைவ மன�திேலேய இ-4தி-+கி�றன. ஆனா� நிைன�+, 
வராம� எ?ேகா இ-4தி-+கி�றன. அ	ப�யானா� இ5வா8 மைற43 கிட+,� 
அLபவ?கH� இ<ைசகH� இ-+,�ப�யான ஒ- ப,தி மன�தி� இ-+க 
ேவ0�ம�லவா? அ4த	 ப,திைய+ தா� பிராD� மைறமன� அ�ல3 நனவிB 
மன� எ�8 பிாி�3+ 7றலானா'. இ4த	 பிாிவிைனேய மன ஆராD<சியி� மன	 
ப,	பிய� எ�ற ஒ- �திய கிைள உ0டாவத�, அ�	பைடயாக அைம4த3. 
----------- 

5. 5. 5. 5. பிரா#�� ஆரா#$சிபிரா#�� ஆரா#$சிபிரா#�� ஆரா#$சிபிரா#�� ஆரா#$சி    
 
மன+ேகாளா8ைடயவ'களி� மற43 ேபான பைழய அLபவ?கைள 
ெவளி+ெகாண'வ3 ‘தைடயிலா� ெதாட' �ைறயி�’ �+கிய சிற	பா,�. இ4த 
�ைறைய பிராD� உ-வா+,வத�,+ காரணமாக இ-4தவ' ேஜாச	 பிராய'. 
மனவசிய நிைலயி� இ-+,�ேபா3 ஒ- ஹி(�ாியா ேநாயாளி தன3 பைழய 
அLபவ?கைள+ 7றியதா� அ4த ேநாD ,ணமாகி வ4தைத பிராய'தா� �தB� 
கவனி�3 பிராD�+,+ 7றினா'. பிற, இ- வ-மாக இ4த �ைறைய+ ைகயாள� 
ெதாட?கினா'க�. இதி� ந�ல பல� கிைட�த3. ஆனா� பிராய' இ��ைறைய� 
ெதாட'43 பி�ப�றவி�ைல. இ��ைறயா� ேநாயாளி+,� ம-�3வ-+,மிைடேய 
சில சி+க�க� ஏ�ப�வைத+ க0ட பிராய' இைத+ ைகவி��வி�டா'. பிராD�தா� 
இைத� ெதாட'43 பி�ப�றியேதா� மனவசிய நிைல இ�லாமேலேய பைழய 
அLபவ?கைள>� அதி'<சிகைள>� நனவிB மன�திB-43 ெவளி+ 
ெகா0�வ-வத�, ��>� எ�8 க0டா'. அவ' வ,�த �ைற+,� ‘தைடயிலா� 
ெதாட' �ைற’ எ�8 ெபயெர�ப3� நம+, ��ேப ெதாி>�. 
 
இ5வா8 நனவிB மன�தி�,� Lைழ43 ஆரா>� ேபா3 பிராD�+, சில 
அ�	பைடயான உ0ைமக� �லனாயின. வாG+ைகயிேல ஏ�ப�� அLபவ?கH�, 
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அதி'<சிகH� அழி43 ேபாவதி�ைல எ�8 அவ' க0டா'. அைவ மன�திேல 
எ?ேகா அ;4தி+கிட+கி�றன. �+கியமாக+ ,ழ4ைத	 ப-வ�திேல 
ஏ�ப�கி�றைவ மைறவேத இ�ைல. ,ழ4ைத பிற+கி�ற ேபா3 அத� மன� 
மலா◌ாத நிைலயி� இ-+கிற3. ,ழ4ைதயி� மன� அத�,+ கிைட+,�ப�யான 
அLபவ?கைள+ ெகா0� மல'<சியைடய ேவ0��. ஆகேவ அ4த இளமன�தி�, 
ஆர�ப நிைலயி� கிைட+,� அLபவ?க� மிக �+கியமானைவ. அ4த 
அLபவ?கேள அ+ ,ழ4ைதயி� பி�கால வாG+ைக எ5வா8 அைம>� எ�பத�, 
அ�	பைட+ காரண?களாகி�றன. ,ழ4ைத+,	 பார�பாியமாக	 
ெப�ேறாாிடமி-43 கிைட+,� த�ைமகH� திறைமகH�7ட வாG+ைகயிேல 
பBதமாவத�, இளைம< 1Gநிைல>� அLபவ?கH� உதவி ெசDய ேவ0��, 
அதிC� �+கியமாக ஐ43 ஆ0�கH+,�ப�ட ,ழ4ைத	 ப-வ�3 அLபவ?க� 
உதவ ேவ0��. இைத	ப�றி ,ழ4ைத மன�� அத� மல'<சி>�; ,ழ4ைத உ�ள� 
எ�ற இர0� @�களிேல விாிவாக விள+கியி-+கிேறனாைகயா� இ?, மீ0�� 
அைத விாி� ப��தாம� ,றி	பாக ம��� 78கிேற�. 
 
மன+ ேகாளா8ைடயவ'கைள ஆராய ஆராய பிராD�+, இர0� விஷய?க� 
�+கியமாக உ8தி	ப�டன. அவ�ைற	ப�றி அவ' மிக அ;�தமாக	 ேபசலானா'. 
அவ�றி� ஒ�8 ,ழ4ைத	 ப-வ அLபவ?கைள	ப�றிய3. இ4த அLபவ?க� 
அவ-+, மிக �+கியமானைவயாக� ேதா�றின. அதனா� அவ' ஒ- மனிதJைடய 
வாG+ைகயி� அைம	� �;வ3� அவJைடய ,ழ4ைத	 ப-வமான �த� 
ஐ4தா0�களிேலேய அேநகமாக உ-வாகிவி�கி�ற3 எ�8 ெதளிவாக+ 
78கிறா'. உளவிய� ஆராD<சியி� �கGெப�ற ஆ�ல' (Adler) ெகஸ� (Gesell) 
�தBேயா-� இ+க-�ைதேய வB>8�தினா'க�. இ�8 இ+க-�3	 
ெப-�பாC� எ�ேலாராC� ஏ�8+ ெகா�ள	 ப��-+கிற3. 
 
பிராD� தம3 ஆராD<சியா� க0டறி43 7றிய ம�ெறா- விஷய4தா� ெபாிய 
விவாத�தி�,� க0டன�தி�,� காரணமாக அைம4த3. ஹி(�ாியா ேநாைய+ 
,ண	ப��3வதி� �கG ெப�றி-4த ஷா'+ேகாவிட� ெச�8 பிராD� ஓரா0� 
ேவைல ெசDதா' எ�8 ��ேப அறி4தி-+கிேறா�. ஷா'+ேகா ஒ- சமய� 7றிய 
வா'�ைதக� பிராD�� மன�தி� ஆG43 பதி4தி-4தன. மன+ேகாளா8, நர��+ 
ேகாளா8 ேநாDகளா� வ-43கி�றவ'கைள ஆராD4த தம3 அLபவ�ைத+ 
ெகா0� அவ' ஒ- விஷய� ெசா�னா'. “இ�மாதிாி ேநாDகளிெல�லா� பா� 
ச�ப4தமான சி+கேல மிக �+கியமாக இ-+கிற3—அேநகமாக இைதேயதா� நா� 
கா0கிேற�” எ�8 அவ' ெவளியி�டா'. இ3 பிராD�� கவன�ைத	 ெபாி3� 
கவ'4த3. பிராய-�, சிேராப+ (Chrobak) எ�பவ-� இேதமாதிாி க-�3+கைள 
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பிராD�+,	 ேப<2 வா+கி� 7றியி-+கிறா'க�. ஆனா� அ4த+ க-�ைத 
அ�	பைடயாக ைவ�3 அவ'களி� யா-� ெதாட'43 ஆராD<சி ெசDயவி�ைல. 
அ4த ேவைலைய பிராDேட ெசDயலானா'. 
 
ேநாயாளிகH+,< சிகி<ைச ெசD>�ேபா3 அவ'க� த?க� அ4தர?கமான 
அLபவ?கைள+ 78வைத பிராD� ேக�டா'. ‘தைடயிலா� ெதாட'�ைற’>� 
இத�, உதவியாக இ-4த3. அ5வா8 அ4தர?க விஷய?க� ெவளியா,�ேபா3 
ேநாD+,+ காரணமாக	 ெப-�பாC� பாCண'<சி>� அத� ேகாளா8மாக 
இ-	பைத அவேர க0டா'. அவ' ேமC� ேமC� பல ேநாயாளிகைள 
ஆராD4தேபா3 பாC4தேல வாG+ைகயி� பிரதானமான ஆதி+க� ெசC�3கிற3 
எ�கிற எ0ண� உ8தி	படலாயி�8. அதனா� அவ' பாC4தைலேய வாG+ைக+, 
ேவக� ெகா��3 அைத< ெசC�3� ச+திெய�8 அ;�த4 தி-�தமாக+ 7றலானா'. 
பா� ச�ப4தமான வாG+ைகயி� தி-	தி யைட4தி-+,� யா-+,� மன	பிரைம 
ேபா�ற நர�� ம0டல+ ேகாளா8 வ-வ3 சா�தியமி�ைல எ�8 அவ' க-தினா'. 
பிராD�+, ��னாC� மன	பிரைம ேநாDகைள� தீ'+க �ய�றவ'களி� பல' 
அ4ேநாDகH+,�பாC4தC+,� ெதாட'பி-+கலா� எ�8 ச4ேதக	 ப�ட30�. 
ஆனா� பிராDைட	 ேபால	 பாC4தைலேய வாG+ைகயி� ேவகச+தியாக யா-� 
க-தவி�ைல. 
 
பா� எ�றாC� பாC4த� எ�றாC� எ�ன எ�8 ஒ- ச4ேதக� ேதா�றலா�. 
அவ�ைற	 ப�றி< 2-+கமாக இ?ேக ெதாி43 ெகா�Hேவா�. மனிதைன ஆ�� 
ைவ+கிற ச+திக� சில அவJ+,�ேளேய இய�ைகயாக அைம43 கிட+கி�றன. 
இ4த ச+திக� மனிதJ+, ஒ- தனி	ப�ட ேவக� ெகா��3 அவைன உ43கி�றன; 
அவைன உ4தி< ெசயBேல �,�ப�யாக< ெசDகி�றன. இ	ப� உ43வதா� அ4த 
ச+திகைளேய உ4த�க� எ�8 78வா'க�. இ4த உ4த�கேள வாG+ைகயி� 
ேபா+ைக அைம+கி�றன. பசி எ�ப3 ஓ' உ4த�. இ3 மனிதJ+, ேவக� 
ெகா��3 அவைன� ெதாழி� �ாி>மா8 ெசDகி�ற3. இ3 ஒ- வBைம வாD4த 
உ4த�. இத� �0�தலா� மனித� ந�ல காாிய�� ெசDவா�; ெக�ட காாிய�� 
ெசDவா�. அவJைடய ம�ற இய��கH+, ஏ�றவா8 அவJைடய நட�ைத 
அைம>�. இன	ெப-+க�தி�,+ காரணமாக ஏ�ப�கி�ற ஆ0 ெப0 கவ'<சிைய	 
பாC4த� எ�8 ெபா3வாக+ 7றலா�. பா� எ�ப3 ஆ0, ெப0 எ�ற 
ப,	�+,	 ெபா3	 பைடயான ெபயராக நி�கி�ற3. ஆனா� அத�, இ?ேக 
விாிவான ெபா-� உ0�. அ3 ஆ0 ெப0 எ�ற பிாிவிைனைய ம��� 
கா��வதி�ைல. அவ'கH+,�ேள ஏ�ப�� கவ'<சிைய>�, உட� ச�ப4தமான 
இ�ப உண'<சிைய>�, இன	 ெப-+க வி-	ப�ைத>� அ4த< ெசா� ,றி	பாக+ 
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கா��கிற3. காம�, காத� எ�ெற�லா� ேப2கி�ேறா�. இைணவிைழ<2 எ�8 ஒ- 
ெசா� பைழய @�களிேல வழ?,கி�ற3. இவ�றி� ெபா-�கைள ெய�லா� பா� 
எ�ற ெசா� தா?கி நி�கிற3. இ4த உ4த�தா� மிக மிக வBைம வாD4த3. இ3ேவ 
வாG+ைக யைம	�+, அ�	பைட எ�ப3 பிராD�� எ0ண�. 
 
இ4த	 பாC4தலான3 ,ழ4ைத	 ப-வ�திேலேய ேவைல ெசDகிறெத�8 
பி◌ா◌ாD� 7றினா'. ,மர	ப-வ� எD3கி�ற கால�தி�தா� திRெர�8 இ4த	 
பாCண'<சி ேதா�8கிறெத�ப3 ெபா3வாக அைனவ-� ெகா0�-+,� 
அபி	பிராய�. அ3 ,ழ4ைத	 ப-வ�திேலேய இ-+கிறெத�8 பிராD� 7றிய3� 
அவ-ைடய ெகா�ைக+,	 பல எதி'	�+க� ேதா�றலாயின. 
 
பிராய' பிாி43 ேபானபிற, பிராD� தனியாக� தம3 ஆராD<சிகைள� ெதாட'43 
நட�தினா'. இ5வா8 ப�தா0�கH+, ேம� அவ' நட�திய ஆராD<சிகளி� 
பயனாக அவ' தம3 ெகா�ைகைய உ8தி	 ப��த �ய�றா'. 1905-ஆ� ஆ0� 
வா+கி� இவ-ைடய ெகா�ைககளி� ம�ற உளவிய� அறிஞ'க� விேசஷ கவன� 
ெசC�தலானா'க�. அவ�ைற எதி'�தவ'க� 7ட ெவ8� பாிகாச� ெசDவேதா� 
நி�8 விடாம� த?க� ஆ�ேசப?கைள� ெதளிவாக வைறய8�3+ 7ற-
�ய�றா'க�. பிராDைட ஆேமாதி�3	 பி�ப�றியவ'களி� ஆ�ல', >? (Jung) 
ஆகிய இ-வ-� �+கியமானவ'க�. அவ'க� இ-வைர>� பிராD�� மாணவ'க� 
எ�8 78வா'க�. ஆனா� ஆ�ல' அைத ஒ	�+ ெகா�வதி�ைல. அவ' பிராD�� 
க-�3+கைள ஆர�ப�தி� ஆேமாதி�3< 2மா' பனிர0� ஆ0�க� அவேரா� 
உைழ�தி-+கிறா' எ�ப3 ம��� உ0ைம. பிராD� தம3 ெதாழிைல நட�திய 
விய�னாவி� ,றி	பிட�த+க சில' அவைர	 பி�ப�றி< ேச'4தா'க�. அவ'களி� 
மிக �+கியமானவ' தா� ஆ�ல'. 
 
ஆனா� பி�கால�தி� ஆ�ல' பிராD�ட� க-�3 ேவ8பா� ெகா�ளலானா'. 
வாG+ைக	 ேபா+கி� பாCண'<சி+,	 பிரதான இட� அளி	பைத அவரா� 
��றிC� ஏ�8+ெகா�ள ��யவி�ைல. பாCண'<சியான3 வாG+ைகயி� �+கிய 
இட� ெப8கிற3 எ�பைத அவ' அேநகமாக ஏ�8+ ெகா0டாC� அ3ேவ 
வாG+ைகயி� ேபா+ைக அைம+கிற3 எ�பைத அவ' சாிெய�8 க-தவி�ைல. 
வாG+ைகயி� ேபா+,+, அ�	பைடயான ேவக� ெகா��3 அைத அைம	ப3 
‘உய'�4த�’ எ�பேத எ�8 அவ' க-தினா'. 
 
ஒ5ெவா-வJ� தா� ஏதாவ3 ஒ- வைகயி� உய'வைடய ேவ0�� எ�ற ஒ- 
ேவக�ைத+ ெகா0�-+கிறா�. தாGைம உண'<சி+, எதிராக இ4த ேவக� 
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ேதா�8கிற3. இத�, ‘உய'�4த�’ எ�8 ெபய'. இ3ேவ வாG+ைகயி� ேபா+ைக 
அைம	பதி� தைலைம இட� வகி+கிற3 எ�8 7றி ஆ�ல' ஒ- �திய பாைதைய 
வ,�3+ ெகா0டா'. அதனா� அவ' பிDரா�ட� ஒ�3ைழ	பதிB-43 விலகி+ 
ெகா0டா'.[1] 
------ 
[1] ஆ�லாி� ெகா�ைககைள� தாG� மன	பா�ைம எ�ற @B� விாிவாக 
விள+கியி-+கிேற�. ஆதலா� அ3ப�றி இ?, 2-+கமாகேவ 7றி>�ேள�. 
 
ஆ�ல-+,	 பிற, >?,� பிராDைட ஆேமாதி	பதிB-43 விலகலானா'. 	^யில' 
(Bleuler) எ�பவேரா� ேச'43 >? 2வி�ஸ'லா4திC�ள ஜுாி+கி� ெதாழி� 
ெசD3வ4தா'. அவ'க� இ-வ-� பிராD�� க-�ைத ஏ�8 அைத	 பி�ப�றி 
மனேநாDகH+,< சிகி<ைச ெசD3 வ4தா'க�. உள	ப,	பிய� �ைறைய �தB� 
பி�ப�றிய மனேநாD ம-�3வ'களி� இவ'க� ,றி	பிட� த+கவ'க�. >? த�ைம	 
பி�ப�8வைத+ க0� பிராD�� மி,4த மகிG<சி ெகா0�-4தாெர�8 
ெசா�லேவ0��. அெமாி+காவிC�ள கிளா'+ ப� கைல+கழக�தி� ெசா�ெபாழி� 
கட�த 1909-� பிராD�, >? ஆகிய இ-வ-+,� ேச'43 அைழ	�+ கிைட�த3. 
இ5வா8 அவ'க� ெந-?கி ஒ�3ைழ�3 வ4தாC� நாளைடவி� >?கி� க-�3� 
மா8படலாயி�8. பாCண'<சிேய பிரதான� எ�8 பிராD� வ��8�3வைத நாளாக 
நாளாக >?காC� ஏ�8+ ெகா�ள ��யவி�ைல. 
 
பாCண'<சிதா� வாG+ைகயி� ேபா+ைக அைம+கிறெத�8�, அ3ேவ 
வாG+ைகயி� ேவகமாக அ�ல3 உ4தலாக இ-+கிற ெத�8� பிராD� 
78கிறார�லவா? இ4த உ4தC+, அவ' Bபிேடா (Libido) எ�8 ெபய' 
ெகா��தா'. 
 
ஆகேவ Bபிேடா எ�ப3 பிராD�� ெகா�ைக	ப� பாCண'<சி உ4தைலேய 
�+கியமாக+ ,றி+கிற3. >? இ4த Bபிேடா�+, இ�J� விாிவான ெபா-� 
ெகா�+கலானா'. Bபிேடா எ�ப3 வாG+ைக+, ேவக� ெகா�+,� ஒ- 
ெபா3வான உ4தெல�8� அ3 பாC4தைல>� த�J� அட+கியி-4தாC� 
பாC4த� ஒ�8 ம��ம�8 எ�8� அவ' 7றினா'. 
 
ேவெறா- வைகயிC� >?கி� க-�3 பிராD�� க-�திB-43 மா8படலாயி�8. 
நனவிB மன� எ�8 மன�தி� ஒ- ப,தி உ0ெட�8� அதிேல வாG+ைக 
அLபவ?கH�, அதி'<சிகH�, அட+க	ப�ட இ<ைசகH� மைற43 கிட+கி�றன 
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எ�8� பிராD� தம3 ஆராD<சிகளி� பயனாக+ 7றினார�லவா? இ4த நனவிB 
மனமான3 ,ழ4ைதயி� பிற	பிB-4ேத அைமகி�ற3 எ�ப3 பிராD�� எ0ண�. 
மல'<சியைடய� ெதாட?,� ,ழ4ைத மன�தி� பதி>� �த� அLபவ?கேள 
�+கியமானைவ ெய�8�, அதனா� ,ழ4ைத	 ப-வேம பி�கால வாG+ைகயி� 
ேபா+ைக அைம+,� வBைம வாD4த3 எ�8� அவ' 7றி>�ளைத>� நா� 
��ேப அறிேவா�. நனவிB மன+ ெகா�ைகைய >? ஏ�8+ ெகா0டாெர�றாC� 
அவ' நனவிB மன�தி�, இ�J� விாிவான வியா+கியான� ெகா�+க� 
ெதாட?கினா'. அ4த நனவிB மன�திேல பிராD� 78கிறவா8 ,ழ4ைத	 ப-வ� 
�த� ஏ�ப�கிற அLபவ?க� �தBயைவ அமிG43 கிட	பேதா� இ�J� 
ேவெறா- �+கியமாக அமிச� அதி� உ0ெட�8 >? ெசா�னா'. ஒ-வJைடய 
வாG+ைக யLபவ� சிறிய3: அைதவிட மிக	 ெபாியைவ அவைன உ�ளி��-+,� 
மானிட இன�தி� அLபவ?க�, மானிட இன�தி� அLபவ?க ெள�லா� நனவிB 
மன�தி� மைற43 கிட+கி�றன எ�8 >? 7றலானா'. இ5வா8 க-�3 
ேவ8படேவ அவ-� 1913-B-43 பிராDைட வி��	 பிாி4தா'. 
 
ஆ�ல-�, >?,� பிாி4த3 பிராD�+, வ-�த�ைத உ0� ப0ணியி-+, 
ெம�றாC� அவ' தம3 ஆராD<சியி� பயனாக+ க0ட ��ைவ உ8திேயா� 
ெவளியி�வதிB-43 பி� வா?கவி�ைல. பாCண'<சிேய வாG+ைகயி� பிரதான 
உ4த� எ�ற எ0ண�ைத எ5வைகயிC� தள'�தி+ ெகா�+க அவ' 
இைசயவி�ைல. 
------ 

6. 6. 6. 6. %பிேடா%பிேடா%பிேடா%பிேடா    
 
பாCண'<சிைய பிராD� Bபிேடா எ�8 ,றி	பி�டாெர�8 ��ேப அறிேவா�. 
பாCண'<சி எ�ற ெதாடைர ஆ0 ெப0 உடCறைவ நா� ஏ�ப�கி�ற �0�த� 
எ�ற ,8கிய ெபா-ளி� பிராD� வழ?கவி�ைல. அத�, இ�J� விாிவான 
ெபா-ைள அவ' ெகா��தா'. அைத உண'43 ெகா�ளாமேலேய பல' அவ-ைடய 
ெகா�ைகைய எதி'�தன'. Bபிேடா எ�ப3 ெவ8� க�வி உண'<சிய�ல; அ3 
ஒ-வ� அ�ல3 ஒ-�தியி� அ�� வாG+ைகைய+ ,றி+கிற3 எ�8 பிராD� 
78கிறா'. அ�� வாG+ைக எ�பதி� உட� ச�ப4தமான இ�ப�� அட?கி 
யி-4தாC� அ3 அ4த இ�ப�ேதா� ��43 வி�வத�ல. 
 
இ5வைகயான பர4த ெபா-ளி�தா� பாCண'<சிைய+ ெகா�ள ேவ0��.  
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,ழ4ைதகளிட�� இ	பாCண'<சி யி-+கி�ற3 எ�கிற ேபா3� இ	 பர4த 
ெபா-ைள மற43 விட+7டா3. 
 
ஒ-�தி தன3 மணவாG+ைகயிேல அதிகமான அ�� காண ��யவி�ைல. அவH+, 
ஒ- ,ழ4ைத பிற4த3. அ4த+ ,ழ4ைதயா� அவHைடய அ�� வாG� 
மல'<சியைட4த3. அவ� ஒ-விதமான ேகாளா8 மி�றி வாG+ைகைய நட�தி 
வ4தா�. ஆனா� அ4த+ ,ழ4ைத ேநாD க0� இற43 வி�ட3. அவHைடய அ�� 
வாG� வற0�வி�ட3. விைரவிேல அவளிட�தி� நர�� ம0டல+ ேகாளா8க� 
ேதா�றலாயின. 
 
ேமேல 7றிய உதாரண�திேல கலவி வி-	ப� எ�கிற அ�சேம இ�ைல. இ-4தாC� 
அவHைடய ேநாD+, அ�	பைடயான காரண� பாCண'<சிெய�8 தா� பிராD� 
78வா'. இதிB-43 அவ' பாCண'<சி+,+ ெகா��த விாிவான ெபா-ைள நா� 
\கி�3+ ெகா�ளலா�. 
 
,ழ4ைதயிட�� பாCண'<சி >0� எ�பைத>� இ5வாேற விாிவான �ைறயி� 
ெபா-� ெகா�ள ேவ0��. ஒ- K��ேல கணவJ+,� மைனவி+,� ஏேதா 
மன�தா?க� ஏ�ப�� வி�ட3. மைனவி ேகாபி�3+ ெகா0�, ெசா�லாம� த� 
பிற4த K���,	 ேபாDவி�டா�. கணவJ� அவைள< சமாதான	ப��தி அைழ�3 
வர உடேன �ய�சி ெசDயவி�ைல. அவJ� ெகா=ச� பி,வாகேவ இ-4தா�. 
K��C�ள வயதான ,ழ4ைதக� தாயி� பிாிவினா� அதிகமாக	 பாதி+க	பட 
வி�ைல. அவ'க� வாG+ைகயி� பலவிதமான இ�ப?கைள+ காண	 
பழகியி-4தா'க�. Kதி விைளயா��, ந0ப'க� ேச'+ைக எ�றி	ப�	 பல 
வழிகளி� அவ'க� சமாளி�3+ ெகா0டா'க�. ஆனா� நா�, வய3 நிர�பாத 
,ழ4ைததா� தாயி� பிாிவா� பாதி+க	 படலாயி�8. தாD இய�பாகேவ 
,ழ4ைதகளிட� மி,4த அ��ைடயவ�. அ4த அ�ைப இழ4த கைடசி+ 
,ழ4ைதயி� நட�ைத சிலநா�களி� மாற� ெதாட?கிய3. ஒ;?காக+ ,ளி	ப3�, 
உ0ப3�, ம�ற காாிய?கைள< ெசDவ3மாக இ-4த அ4த+ ,ழ4ைத பி�வாத� 
பி�+க� ெதாட?கிய3. ,ளி+க< ெசDவ3�, உ0ண< ெசDவ3� ெப-� 
பிர<சிைனயாக ��4த3. ஏ� அ	ப�< ெசDகிறெத�8 யா-+,ேம �ாியவி�ைல. 
உட��+, சாியி�ைலேயா எ�87ட< ச4ேதகி�3 ம-�3வைர அைழ�3 வ43 
பாிேசாதைன ெசDதா'க�. உட�பிேல எ5வித� ெதா4தர�� இ-+கவி�ைல. 
கைடசியி� தாD பிண+,� தீ'43 தி-�பிய பிறேக ,ழ4ைதயி� பி�வாத� 
மைறயலாயி�8. 
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,ழ4ைதயிட� பாC4த� எ5வா8 ேவைல ெசDகிற3 எ�பைத இதிB-43 ெதாி43  
ெகா�ளலா�. 
 
பிராD� தம3 மன	ப,	பிய� எ�ற �திய மன�த�3வ	 ப,தியி� பாC4தைல	 
பிரதானமாக வ��8�தி+ 78வைத	 பல' ஆ�ேசபி�தா'க� எ�பைத ��ேப 
க0ேடா�. அ5வா8 ஆ�ேசபி�தவ'களி� மிக �+கியமானவ'க� அவேரா� பல 
கால� ஒ�3ைழ�த ஆ�ல-�, >?,மாவ'. வாG+ைக+, ேவக� ெகா�+,� பிரதான 
ச+தி ‘உய'�4த�’ எ�8 ஆ�ல' 7றினா'. இ+க-�ைத அ�	பைடயாக+ ெகா0� 
அவ' உளவியB� ‘தனி நப' உளவிய�’ (Individual Psychology) எ�ற ஒ- �திய 
கிைளைய� ேதா�8வி�தா'. 
 
Bபிேடா எ�ப3 பாC4த� ம��ம�ல; அ3 வாG+ைக+, ேவக? ெகா�+,� ேவ8 
ச+திகைள>� த�னக�ேத ெகா0ட3 எ�8 >? 7றலானா'. ேமC� அவ' நனவிB 
உள�திேல ஒ-வJைடய அLபவ?கH� இ<ைசகH� அ;4தி+ கிட	பேதா� மனித 
இன�தி� அLபவ?கH� அ;4தி+ கிட+கி�றன எ�8 வியா+கியான� ெசDதா'. 
இவ�ைற	ப�றி ��ேப ,றி	பி�ேட�. ஒ-வ� காV� கன�கைள ஆரா>� 
ேபா3 அவJைடய வாG+ைக அLபவ?கைள>� இ<ைசகைள>ேம அவ�றி� 
மைற43கிட+க+ காண�ய�வ3 சாிய�ல எ�ப3 அவ-ைடய க-�3. கன�க� 
மனித இன�தி� வாG+ைக அLபவ?கைள>� மைற�கமாக+ கா0பி+,� எ�8 
அவ' ெசா�னா'. நாேடா�+ கைதகH�, �ராண+ க��+கைதகH� இ4த மனித 
இன நனவிB உள�தி� ேதா�றேம எ�ப3 அவ' க-�3. இ5வா8 அவ' 
பிராD�ட� மா8ப�� ‘ப, �ைற உளவிய�’ (Analytic Psychology) எ�ற ம�ெறா- 
உளவிய� கிைளைய� ேதா�8வி�தா'. 
 
இ5வா8 பல' பிராD�ட� மா8ப�டாC� இவ'கH+,� அ�	பைடயான ஒ- 
விஷய�தி� க-�ெதா�8ைம இ-	பைத நா� கவனி+க ேவ0��. நனவிB உள� 
எ�8 மன�தி� ஒ- ப,தி >0ெட�பைத இவ'க� யா-� ம8+கவி�ைல. பிராD� 
க0� ெவளியி�ட இ4த+ க-�3 உளவியB� இ�8 �+கியமான இட� 
ெப�8வி�ட3. பாC4த� எ�J� ச+தியான3 வாG+ைகயி� ேபா+ைக நி8�வதி� 
ெபாியேதா' ப?, ெகா�Hகி�ற3 எ�பைத>� அைனவ-� ஒ	�+ 
ெகா�Hகிறா'க�; அ3ேவ தைலைம (தான� வகி+கிற3 எ�பைத ம8�தாC� 
அைத அறேவ ஒ3+கிவிட யா-� ��படவி�ைல. இ�8� இ3 உளவியB� 
ெபாி3� கவனி+க	ப�கிற3. 
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பிராD� வ,�த உள	ப,	பியலான3 உளவியB� ஒ- �ர�சிைய உ0�  
ப0ணியேதா� இ�8 ெவ5ேவ8 3ைறகளி� ெபாி3� ேபச	ப�கிற3. இல+கிய�, 
கைலக�, சMக� �தலான 3ைறகளிC� அ3 Lைழ4தி-	பைத+ காணலா�. 
நனவிB மன+ேகாளா8கைள அ�	பைடயாக+ ெகா0ேட �தியவைகயான 
இல+கிய�� கைல>� வளர� ெதாட?கி>�ளன. ,ழ4ைத வள'	�, மனேநாD 
ம-�3வ� �தBய 3ைறகளி� இத� �+கிய�ைத யா-� இ�8 ம8	பதி�ைல. 
--------- 

7. 7. 7. 7. அ�மன� வ�&த வா#�கா'அ�மன� வ�&த வா#�கா'அ�மன� வ�&த வா#�கா'அ�மன� வ�&த வா#�கா'    
 
சில ெப�ேறா'க� ,ழ4ைதகளிட� அதிகமாக அ��கா��வதி�ைல. 
,ழ4ைதகளிட� அ�பி-4தாC� சாதாரணமாக அைத ெவளி+,+ கா��வதி�ைல. 
ஆனா� ,ழ4ைதக� ேநாDவாD	 ப�டா� அ	ெபா;3 அவ�றினிட� விேசஷமான 
அ��� கவன�� ெசC�3வா'க�. ேநாD வ43வி�டேத எ�8 ெபாி3� கவைல	 
ப�வா'க�. இைத+ க0� ஒ- சில ,ழ4ைதக� அ4த அ�ைப>� கவன�ைத>� 
ெப8வத�காகேவ ேநாயாக	 ப��3 வி�வ30�. ,ழ4ைத ெதாி4ேத அ5வா8 
ெசDவதாக+ க-த ேவ0�யதி�ைல. எ	ப�ேயா அ4த நிைலைம உ0டா,மா8 
இ4த மாய மன� ெசD3 வி�கிற3. 
 
சில-+, எதி'பாராத ஒ- 3ரதிNட� அ�ல3 3�ப� வ43வி�கிற3. அவ'களி� 
ஒ- சில' ஏதாவ3 ஒ- 3ைறயி� த?க� மன�ைத �;வ3� ெசC�தி அ4த� 
3�ப�ைத ெம3வாக மற+கிறா'க�. ஒ-வ' சMக ேசைவயிேல ஈ�படலா�; ஒ-வ' 
கைல� 3ைறயிேல இற?கலா�; ஒ-வ' ஒ- ெபாிய ெதாழி� �ைறயிேல ெச�லலா�. 
இ5வா8 ஏதாவ3 ஒ- 3ைறயி� ெச�8 த?க� 3�ப�ைத மற+கிறா'க�. ம�8� 
சில-+, இ5வா8 ஒ�8� ெசDய ��கிறதி�ைல. 3�ப�ைத மற+க�� ��யாம� 
அைத எதி'�3	 ேபாரா� உ0ைமைய உண'43 3ணிேவா� நி�க�� ��யாம� 
அவ'க� த�மா8கிறா'க�. இ	ப�	 ப�டவ'களிட4தா� மன+ேகாளா8க� 
ேதா�8கி�றன. 
 
ேவெறா- வைகயி� மன+ ேகாளா8க� ேதா�8வைத>� நா� �+கியமாக+ 
கவனி+க ேவ0��. மன�திேல ஏதாவெதா- இ<ைச ேதா�8கி�ற3 எ�8 
ைவ�3+ ெகா�ேவா�. அ3 இழி4ததாக இ-+கலா� அ�ல3 சMக� ஏ�காததாக 
இ-+கலா�. அேத சமய�தி� அ4த இ<ைசைய எதி'�3 ேவெறா- ச+தி மன�தி� 
ேதா�8கிற3. இர0��,� நன� மன�திேலேய ேபாரா�ட� நைடெப8கிற3. 
“அ4த இ<ைச	ப� நட+க+ 7டா3; அ3 இழி4த3” எ�கிற ச+தி வCவைட43 
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வி�கிறெத�8 ைவ�3+ ெகா�ேவா�. அ	ெபா;3 அ4த இ<ைசயி� வC+ 
,ைற43 மைற43 ேபாகிற3. இ5வித�தா� சாதாரணமாக வாG+ைகயி� 
ெப-�பாC� நைடெப8கிற3. 
 
இ4த< சமய�திேல பிராD� மன�ைத எ5வா8 ப,�3 ேநா+,கிறா' எ�பைத< ச�8 
விாிவாக நா� ெதாி43 ெகா�Hவ3 ந�ல3. நன� மன�, நனவ� மன�, 
நனவிBமன� எ�8 மன�ைத	 பிாி	ப3 ஒ-வைக. இ�ெனா-வைகயான 
பிாிவிைனைய அ��த ப+க�தி� கா��>�ள பட� விள+,கிற3. 
 
,ழ4ைத பிற+கி�றேபா3 அத�, இய�F+கமாக அைம43�ள சில உ4த�கH� 
ஆைசகHேம இ-+கி�றன. இைவகெள�லா� ,ழ4ைத+, ஏதாவ3 ஒ-வைகயி� 
இ�ப? ெகா�+க+7�யனவாகேவ அைம4தைவ. அதாவ3 ,ழ4ைதயி� மன� 
ெப-�பாC� இ�ப� த-� ெசய�கைள� �0�� உ4த�கைள+ ெகா0டதாகேவ 
�தB� அைம4தி-+கிற3 எ�8 பிராD� 78கிறா'. இத�, இ� (Id) எ�8 ெபய'. 
இ3 நனவிB மன	பாக�மா,�. இ3தா� Bபிேடாவி� நிைல+கள�. இ?,தா� 
இய�F+க?கH�, இ<ைசகH� 7�த�+கி�றன. இ?ேக இ�ப� எ�ற த�3வேம 
ஆ�சி �ாிகி�ற3. இத�, நியாய அநியாய� ெதாியா3. இத�,�ேளதா� 
அட+க	ப�ட இ<ைசக� வ43 ேச'கி�றன. ஆனா� வாG+ைக எ�ப3 ெவ8� 
இ�ப� நா�� ெசய�களாகேவ இ-+க ��யா3 எ�8 விைரவி� ,ழ4ைத ெதாி43 
ெகா�ள� ெதாட?,கிற3. 
 
தாD த4ைதயாி� நட�ைத>�, 1Gநிைல அLபவ?கH� இ4த உண'� பிற	பத�, 
உதவியாக நி�கி�றன. இ5வா8 உண'� பிற+க	 பிற+க+ ,ழ4ைத தன3 
இ�ப�ைதேய நா�வைத< சிறி3 சிறிதாக வி��+ெகா��3 சMக ஒ;?,+, 
உ�ப�வத�,� தயாராகிற3. அத� காரணமாக இ� எ�J� மன	 ப,தியி� தன3 
இ<ைசகைளேய நா�� ப,தி ஒ�8�, சMக ஒ;?,களி� வBைமயா� ேதா�8� 
ஒ- ப,தி>மாக இர0� பிாி�க� ேதா�8கி�றன. இ4த	 �திய ப,திேய அக� 
(Ego) எ�ப3. ஆனா� இ3 இ� எ�பதிB-43 ��றிC� தனி	 ப��-	பதி�ைல. 
இத� அ�	ப,தி இ�3ட� கல4தி-+கிற3. இத� ஒ- ப,தி நன� நிைலேயா�� 
ம�ற	ப,தி நனவிB நிைலேயா�� ெதாட'�ைடய3 எ�8� 7றலா�. 
இதிB-43தா� அட+க	ப�ட இ<ைசக� இ�3+,< ெச�கி�றன. இ<ைசயான3 
�Dைமயைட43 சMக�தி�, ஏ�றதான உ4தலாக மா8வ3� இ?ேகதா�. 
இ5வா8 இழி4த இ<ைசக� �Dைமயைடவைத உய'மைட மா�ற� எ�8 
78வா'க�. இய�பான உ4த�க� அதாவ3 இய�F+க?க� இ�திB-43 
�+கியமாக ேவைல ெசDவ3ேபால �ல+கா�சி (Perception) அ�ல3 �ல� உண'� 
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அக�திB-43 �+கியமான ேவைல ெசDகிற3. இ3 ந�ெனறிைய	 பி�ப�ற 
�ய�கிற3 எ�8 7றலா�. ஆனா� �?கி	 ேபாவ3� உ0�. அக� M�8 
விதமான ச+திகளா� க��	ப��+ கிட+கிற3. ெவளி>லக� அ�ல3 ச�தாய�தி�, 
அ3 க��	 படேவ0��. அதீத அக�தி� (Super Ego) ஆைணைய>� கவனி+க 
ேவ0��; அேத சமய�தி� இ�திB-43 7�தா�� Bபிேடாவி� ஆதி+க�தி�,� 
உ�பட ேவ0��. 
 
இ�திB-43 கிள��� உ4த�கைள>� இ<ைசகைள>� தி-	தி	 ப��த இ4த அக� 
த+க சமய� பா'�3+ ெகா0�-+,�; தீைமேய�படாத �ைறயிேல இ4த� 
தி-	தி>0டா+,வத�, அ3 �யC�. அ	ப�< ெசDயாம� ேவ8 சில 
சமய?களிேல இ�தி� இ<ைசகைள வி�ெடாழி+,� ப�ேயா அ�ல3 அவ�ைற 
மா�றியைம�3+ ெகா�H�ப�ேயா �0��; அ�ல3 அ4த இ<ைசகைள� தி-	தி 
ெசD>� கால�ைத� த�ளி	 ேபாடவாவ3 �யC�. 
 
இ�3+,� அக�தி�,� இைடேய ேபாரா�ட� நிக;�. அக�தா� அட+க	ப�ட 
இ<ைச இ�தி� அமி;�ேபா3தா� சி+கC� மன+ ேகாளா8� ஏ�பட+ 
காரணமாகி�ற3. 

 
அதீத அக� எ�ப3 அக�தினி�8 ேதா�றியதா,�. இ3 ெப-�பாC� நனவிB 
நிைலயிB-43 ேவைல ெசDகிற3. இத�, அக�தி� ேம� ஆதி+க� ெசC�3� 
வ�லைம>0�. இ3 அ5வ	ேபா3 அக�தினிட��ள ,ைறகைள+ க0� இ��3+ 
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78கிற3. அதீத அக�ைத மன<சா�8 எ�8 7றலா�. இ3 சMக� வ,+கி�ற 
ஒ;+க �ைறைய ஏ�8+ ெகா0� அக�ைத அத� ேக�றவா8 ந�ெனறியி� நி8�த 
�ய�கி�ற3. அக� அைத ஏ�8+ ெகா�ள ம8+கி�ற ேபா3தா� அட+க	 ப�ட 
இ<ைசக� இ�3+,< ெச�8 பலவித மன+ ேகாளா8கH+,+ காரணமாகி�றன. 
 
இ?, நா� அட+கC+,� ஒ�+கC+,� (Suppression) உ�ள வி�தியாச�ைத ந�, 
மன�தி� ெகா�ள ேவ0��. அட+க� எ�ப3 நனவிB நிைலயி� நட	ப3; 
அட+க	ப�ட இ<ைச இ�3+,< ெச�8 ேகாளா8கைள உ0டா+க+ காரணமாக 
இ-+,�. ஆனா� ஒ�+க� எ�ப3 நன� நிைலயி� நட	ப3. எ�ென�னேவா 
ஆைசக� ந�ைம அ�+க� P�+க� ெதாட?,கி�றன; அவ�ைற நா� ஒ�+க 
ேவ0�யி-+கிற3. இ3 நியாயமான3� இய�பான3மான ெசயலா,�. இ	ப� 
ஒ�+,வதா� எ5வித� தீ?,� விைளவதி�ைல. நாகாிகமான ஒ- சMக�தி� வா;� 
ஒ-வJ+, இ3 அவசிய�மா,�; இதனா� அவ� ந�ைமேய அைடகிறா�; 
சMக�� அைமதிேயா� இ-+கி�ற3. 
------------- 

8. 8. 8. 8. அதீத அக�அதீத அக�அதீத அக�அதீத அக�    
 
மன�திேல நனவிB மன� எ�ற ஒ- ெப-�ப,தி இ-+கிறெத�8 பிராD� தம3 
ஆராD<சியி� Mல� 7றினார�லவா? அதிேல இய� F+க?கH�, நிைறேவறாத 
இ<ைசகH�, அட+க	ப�ட உ4த�கH� அ;4தி+கிட+கி�றன. இைவெய�லா� 
மைற�கமாகவாவ3 ெவளிேய வ43 தி-	தியைடய �யC�ேபா3 தா� மன+ 
ேகாளா8க� ஏ�ப�கி�றன எ�8 பிராD� �தB� விள+கியேபா3 ெபா3வாக 
அைனவ-� அவைர ஆேமாதி�தா'க�. ஆனா� அவ' அ4த அ�மன உ4த�களி� 
அ�	பைடயான ேவக� பாBய�பிB-43தா� ேதா�8கிற3 எ�8 7ற� 
ெதாட?கிய3� அவ-+, எதி'	� உ0டாயி�8. 
 
இ4த இட�தி� நா� ‘பா�’ எ�8 எைத+ ,றி	பி�கிேறா� எ�பைத மீ0�� ச�8 
விாிவாக ஆராD43 நிைனவி� ைவ�3+ ெகா�ள ேவ0��. அைத	ப�றிய ஒ- 
�திய விள+க�ைத>� இ?, ெதாி43 ெகா�ள ேவ0��. 
 
ஆ0 ெப0ணி� உட� ச�ப4தமான கலவி ேவ�ைகைய+ காம� எ�ற ெசா�லா� 
,றி	பிடலா�. அ4த< ெசா�ைல வழ?,�ேபா3 அ3 உடCறைவேய �+கியமாக+ 
,றி	பதாக நா� இ�8 க-3கிேறா�. பிராD� 78வ3 இ4த+ காமமாகிய 
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உடCற� ம��ம�ல. சில சமய?களிேல பிராD� ,றி	பைத ‘அ�� வாG�’ எ�8 
ெசா�Cவ30�. ஆனா� ‘அ��’ எ�கிற ெசா� ெபா3	பைடயான3. அைத+ 
ெகா0� பிராD�� க-�ைத விள+க �ய�வ3� பல சமய?களிேல ,ழ	ப�ைத 
உ0டா+கிவி��. ஆைகயா�தா� ‘பா�’ எ�ற ெசா�ைல+ ைகயாள 
ேந'4தி-+கிற3. ஆ?கில�திேல>�ள ெச+( (Sex) எ�ற ெசா�C+,< சமமான 
ெசா�லாக	 ‘பா�’ எ�பைத+ க-தலா�. அ5வா8 ெகா�H�ேபா3 ‘பா� 
வாG+ைக’ (Sex life), ‘பாC4த� (Sex drive) எ�ற ெதாட'க� பிராD� 78வைத 
ந�, விள+,வனவாக ஏ�ப��. எனேவ பாC4த� எ�ப3 ெவ8� காம� ம��� 
அ�ல; ஆனா� அ3 காம�ைத>� அறேவ வில+,வதி�ைல. அ3 அ�பி� 
அ�ச?கைள>� ெகா0ட ஒ-ேவக� எ�பதாக நா� அறிய ேவ0��. 
 
நனவிB மன� எ�பைத பிராD� பி�கால�தி� ‘இ�’ எ�ற ெசா�லா�  
,றி	பிடலானா'. இ4த இ�திB-43 கிள��� ேவக�ைத Bபிேடா எ�8 அவ' 
விள+,வைத>� நா� அறிேவா�. Bபிேடாவி� ச+தியாக அைமவ3 ‘பாC4த�’ 
எ�கிறா' பிராD�. இ+க-�ைத>� >? ேபா�றவ'க� 
ஏ�8+ெகா�வதி�ைலெய�பைத>� நா� ��ேப அறிேவா�. 
 
இ�திB-43 அக� பிற+கி�ற3. அக�திB-43 அதீத அக� ேதா�றி அத�ேம� 
ஆதி+க� ெசC�த� ெதாட?,கிற3. அக� எ�ப3 இ�3+,� அதீத அக�3+,� 
இைடயிேல அக	ப��+ெகா0� த�மா8கிற3 எ�87ட< ெசா�லலா�. 
இ�3+,� தன3 தி-	திதா� பிரதான�. அத�, அறெநறிைய	 ப�றி ெய�லா� 
கவைலயி�ைல. அ3 மனிதJ+,�ேள யி-+,� மி-க�. அதீத அக� எ�பைத 
மன<சா�8 எ�8 ��ேப 7றிேன�. எ3 ஒ;?கான3, எ3 ஒ;?க�ற3 எ�8 
அ3 தீ'மானி+கிற3. மனிதJைடய ெசய�கைள ம��ம�லாம� அவJைடய 
எ0ண?க�, ஆைசக�, மேனாபாவ?க� �தBயவ�ைற>� சாியா தவறா எ�8 
சீ'�+கி	 பா'+கிற3. அக�தி�, இர0� ப+க�திC� தா+,த� ேந-�. “இ�தி� 
�0�தC+,�, அதீத அக�தி� ,�ற<சா��+,� இைடயிேல அக� த�ைன+ 
கா�3+ெகா�ள �ய�கிற3” எ�8 பிராD� அக�� இ�3� எ�J� தம3 @B� 
78கிறா'. 
 
அக�திB-43 அதீத அக� ேதா�8வைத	 ப�றி பிராD� 78� விள+க4தா� 
மி,4த பரபர	ைப>� ஆ�ேசப?கைள>� உ0டா+கிய3. ,ழ4ைதயி� வாG� 
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ெதாட?,�ேபா3 ,ழ4ைத தன3 இ�ப�ைதேய நா�� மன	பா?,ைடயதாக 
இ-+கிற3. ஆ0 ,ழ4ைத தாயிட� மி,4த அ���, ெப0 ,ழ4ைத த4ைதயிட� 
மி,4த அ��� ெகா�Hகி�றன. இ4த அ�� பாBய�� ெகா0ட3 எ�ப3 
பிராD�� க-�3. ஆ0 ,ழ4ைத தாயிட� அ�� ெசC�3�ேபா3 அத�,	 
ேபா��யாக இ-+,� த4ைதயிட� பைகைம உண'<சி ெகா�Hகிற3. த4ைதயி� 
(தான�ைத அ3 ைக	ப�ற �ய�கிற3. த4ைதைய	ேபால நட+க�� வி-��கிற3. 
இைவெய�லா� ைக7டாம� ேபாவதா� த4ைதயிட� ெவ8	�+ ெகா0� அவைன 
ஒழி�3விட�� �ய�கிறதா�. இ�மாதிாியான மன+ ேகாளாைற பிராD� ஈ�	ப( 
மன+ேகா�ட� (Oedipus Complex) எ�ற ெபயரா� ,றி	பி�கிறா'. 
 
ஈ�	ப( எ�ப3 ஒ-வJைடய ெபய'. அவைன	 ப�றிய 2ைவயான கைத கிேர+க 
நா��	 �ராண?களிேல ெசா�ல	ப��-+கிற3. தீ	( எ�ப3 ப0ைட+ கால 
கிாீ( ேதச�தி� ஒ- நகர�. அைத ஒ- கால�தி� ேலய( எ�பவ� ஆ0� 
வ4ததாக	 �ராண� 78கிற3. ேலயஸூ+,� அவ� மைனவி ெஜா+கா(�டா 
எ�பவH+,� ��திரனாக ஈ�	ப( பிற4தா�. ஈ�	ப( தன3 த4ைதைய+ 
ெகா�வேதாட�லாம� தாையேய மண	பா� எ�8 அவைன	 ப�றி� ெதDவ 
ெமாழியாக வா+,+ 7றினா'க�. அதனா� ேலய( அ4த+ ,ழ4ைதைய ஓ' 
அ�ைமயிட� ெகா��3 அைத+ ெகா�8 வி��ப� உ�தரவி�டா�. அ4த அ�ைம 
,ழ4ைதைய+ ெகா�லாம� மைல+கா��ேல எறி43வி�� வ43வி�டா�. 
ஈ�	பX� கா�களி� ம��� காய� உ0டா+கினானா�. ஈ�	பைஸ இைடய'க� 
க0ெட��3� த?க� அரசனான பாB	ப( எ�பவனிட� ெகா��தா'க�. ஊ', 
ெபய' ெதாியாத அ4த+ ,ழ4ைதைய அவ� த� ,ழ4ைதைய	 ேபாலேவ வள'�3 
வ-கிறா�. அத� கா�களி� ஏ�ப�ட காய�தா� பாத?க� K?கியி-4தைமயா� 
K?கிய பாத� எ�8 ெபா-�பட+7�ய ஈ�	ப( எ�ற ெபயரா� அ+,ழ4ைதைய 
அைழ+கலானா'க�. அ3ேவ அத� ெபயராக அைம43வி�ட3.  
 
ஈ�	ப( இைளஞனாக வள'43 வ4த கால�தி� ��னா� 7றிய வா+ைகேய 
ெதDவ ெமாழி அவனிட�� 7றி�8. அவ� பாB	பேஸ தன3 த4ைதெய�8 
நிைன�3 அவைன+ ெகா�லாமB-	பத�காக ஊைரவி�� ெவளிேயறினா�. 
வழியிேல அவ� தன3 உ0ைம� த4ைதயாகிய ேலயைஸ< ச4தி+,�ப� ஏ�ப�ட3. 
இ-வ-+,� ச0ைட>� M0ட3. அதிேல ஈ�	ப( தன3 த4ைதெய�8 ெதாி43 
ெகா�ளாமேலேய அவைன+ ெகா�8வி�டா�. பிற, ஈ�	ப( தீ	( நா��+,< 
ெச�8 அ4த நா��+, ஏ�ப��-4த தீைமைய	 ேபா+கி ம+கைள மகிGவி�தா�. 
அவ� ெசDத உதவி+காக ம+க� த?க� ராணியாகிய ெஜா+கா(�டாைவேய 
அவJ+, மண� ெசD3 ெகா��தா'க�. அத� பிற, திRெர�8 தீ	X� ெகா�ைள 
ேநாD பாவி ம+கைள வா�� வைத�த3. ேலயைஸ+ ெகா�றவ� யாெர�8 க0� 
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பி�+,� வைரயி� அ4த ேநாD ம+கைள வா��� எ�8 ெதDவ ெமாழி 7றி�8. 
அ4த+ ெகாைலகாரைன+ க0� பி�+க ஈ�	ப( தாேன �ற	ப�டா�. அ	ப� 
அவ� �ய�சி ெசD>�ேபா3 ஒ- தீ'+கதாிசியி� Mல� அவJ+, உ0ைம 
ெதாி4த3. ஈ�	ப( த� க0கைளேய ,�தி+ ெகா0டா�. கைடசியி� கா��� 
�,43 மைற43வி�டா�. ெஜா+கா(�டா �+,	 ேபா��+ெகா0� உயி' 
3ற4தா�. 
 
இ5வா8 த4ைதைய+ ெகா�8 தாைய மண4த ஒ-வ� ெபயைர+ ெகா0� பிராD� 
,ழ4ைதயி� மன+ ேகா�ட�தி�, ஈ�	ப( மன+ேகா�ட� எ�8 ெபய' ைவ�தா'. 
இ�தைகய மன+ேகா�ட� ஏ�பட+7�ய நிைலைம எ�ேலா-+,� ,ழ4ைத	 
ப-வ�தி� ஏ�ப�கிறெத�8 பிராD� ெசா�Cகிறா'. 
 
ஆனா� த4ைதைய ஒழி�3விட+ ,ழ4ைதயா� ��>மா? அத�,� தா>� இட�  
ெகா�	பதி�ைல; த4ைத>� இட� ெகா�	பதி�ைல. அதனா� ,ழ4ைத த�Jைடய 
ெவ8	ைப� தன+,�ேளேய அட+கி+ ெகா�ள ேவ0�யதாகிற3. இத� 
விைளவாக “த4ைத ேபா� ஆக ேவ0��” எ�கிற ல�சிய��, “த4ைதைய 
ஒழி�3வி��� தாயி� அ�� �;வைத>� தாேன அைடய �யல+7டா3” எ�கிற 
எ0ண�� உைடய அதீத அக� ேதா�8கிற3. நாளைடவி� இ4த அதீத அக�, 
“இைத< ெசD, இைத< ெசDயாேத” எ�8 அக�தி�, ஆைணயிட� ெதாட?கி 
வி�கிற3. அ3 த4ைதயி� (தான�ைதேய எ��3+ ெகா�Hவதாக+ 7றலா�. 
ஆசிாியJைடய (தான�ைத>� ெகா�Hவதாக+ 7றலா�. இ5வா8 அ3 அற 
வாG+ைக+,� தணி+ைக அதிகாாியான மன<சா�றாகி வி�கிற3. அதீத அக� தவ8 
எ�8 க0�+,�ேபா3 அக� பய43 ேபாD� தன3 இ<ைசகைள அட+கி வி�கிற3. 
அ5வா8 அட+,வதாேலேய பலவைகயான மன+ேகாளா8க� ஏ�பட+ 
காரணமாகி�ற3. 
 
நனவிB மன�ைத	ப�றி பிராD� �தB� 7றிய ேபா3 பல' அவைர	 
பாரா��னா'க�. ஆனா� ,ழ4ைதயி� வாG+ைகயிC� பாC4த�தா� ெபாிய 
ச+தியாக இ-+கிறெத�8�, ஈ�	ப( மன+ேகா�ட� உ0டாகிறெத�8� பிராD� 
7ற� ெதாட?கியேபா3 அவ-+,	 பல எதி'	�+க� ேதா�றலாயின. ��� 
அவைர ஆேமா தி�தவ'களிC� பல' அவைரவி�� விலகினா'க�. 
 
அ	ப� விலகிய ேபாதிC� பிராD� தம3 �ய�சியி� தள'வைடயவி�ைல. தம3 
க-�3+கைள விள+கி>�, தம3 பாிேசாதைனகைள விள+கி>� �திய �திய @�க�  
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எ;தி+ ெகா0ேட இ-4தா'. 
 
�த� உலக >�த� ��4தபிற, பிராD�+,ேமC� ேமC� பாரா��த�க� 
கிைட�தன. உலக� �;3� அவைர அறியலாயி�8. உள	ப,	பிய� எ�லா� 
3ைறகளிC� இட�ெப�ற3. க�வி, இல+கிய�, ஓவிய�, நாடக� இவ�றிெல�லா� 
இைத	 �,�தினா'க�. �திய கைல இய+கேம இத� அ�	பைடயி� 
வளர�ெதாட?கிய3. 
 
பிராD� ஒ- ெபாிய ேமைத. அவ-ைடய ஆராD<சி ���க� மன�ைத	ப�றிய 
க-�3+களி� ஒ- �திய சகா	த�ைதேய உ0டா+கி வி�டன. 
-------------- 

9. 9. 9. 9. அ�மன வி"ைதக�அ�மன வி"ைதக�அ�மன வி"ைதக�அ�மன வி"ைதக�    
 
மன� எ�பதிேல ெவளிமன� (நன� மன�), இைட மன�, அ�மன� (நனவிB மன�) 
எ�ற �+கியமான ப,திக� இ-	பதாக+ ெகா�ளலா� எ�8 �தB� பா'�ேதா�. 
ஆராD<சி+காக��, மன�ைத	 ப�றி� ெதளிவாக� ெதாி43 
ெகா�Hவத�காக�4தா� இ5வா8 M�8 ப,திகளாக	 பிாி�3+ ெகா0ேடா� 
எ�8�, உ0ைமயி� இ	ப�	 பிாிவிைன ெசDத தனி� தனி பாக?கேள 
இ�ைலெய�8� அ	ெபா;ேத ெதளி�ப��தி+ ெகா0ேடா�. மனேம ஒ- 
1+,மமான மாய�. ஆதலா� அத� ப,திகH� மாயமானேத. 
 
மன�ைத ேவெறா- வைகயாக	 ப,திக� ெசD3 ஆராயலா� எ�8� க0ேடா�. 
அ4த	 பிாிவிைன	ப� இ�, அக�, அதீத அக�, நன�மன� ஆகிய ப,திக� மன�தி� 
இ-	பதாக+ க�பைன ெசDயலா�. இ� எ�ப3தா� அ�மன� எ�8 ெபா3வாக+ 
7றலா�. அதிB-43 அக� ேதா�8கிற3. அக�திB-43 அதீத அக� 
ேதா�8கிற3. 
 
இ� எ	ெபா;3� இ�ப�ைதேய நா�கிற3; 3�ப�ைத� தவி'+க �ய�கிற3. அ3 
சMக+ க��	பா�கH+, உட�பட வி-��வதி�ைல; 2யநல� மி,4த3; 
ப,�தறிவ�ற3. அ3 தன3 இ<ைசக� வாG+ைகயிேல நிைறேவறாம� ேபானா� 
மன+ ேகா�ைட க��வதாC�, கனவாC� பிரைமயாC� அவ�ைற நிைறேவ�றி+ 
ெகா�H� த4திர ச+தி வாD4த3. 
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இ� ைத	ப�றி ேந'�கமாக அறி43 ெகா�வ3 இயலா3. அ3 மைற43 நி�கிற3.  
அைத	ப�றி மைற �கமாகேவ நா� ஓரள�+,� ெதாி43 ெகா�ளலா�. மன+ 
ேகாளா8 ஏ�ப���ள நிைலயிேல அைத ஆராய ��கிற3. ஒ-வJ+, ஏ�ப�� 
கன�கைள	 பாிசீலைன ெசDவத� Mல�� அைத	ப�றி அறியலா�. ஒ-வ� 
ேயாசைன ெசDயாம� உண'<சி வச	ப�� உடேன ஒ- ெக�ட காாிய� ெசDய 
�யCகிறாென�8 ைவ�3+ ெகா�Hேவா�. அ4த< சமய�திC� இ� 
ெவளியாகிற3. 
 
வாG+ைக �ைற ெச�ைமயாக அைம4த மனிதனிட�திேல அக� சாியானப� காாிய� 
ெசDகிற3 எ�8 7றலா�; அ3 இ�ைத லகானி��	 பி��3 அத�ேம� ஆதி+க� 
ெசC�3�; அதீத அக�ைத>� தன3 ஆதி+க�தி�,�ேள ைவ�3+ ெகா0�-+,�. 
உலக�ேதா� ெகா0��ள ெதாட'பிC� அவJ+, ஏ�ற �ைறயிேலேய காாிய?க� 
நைடெப8�. அக� தன3 கடைமைய< ெச5வேன ெசD3 வ-கி�றேபா3 
வாG+ைகயி� அைமதி நில��. அ	ெபா;3 அ3 தன3 அதிகார�ைத இ�3+ேகா, 
அதீத அக�தி�ேகா, ெவளி>லக�தி�ேகா ெபாியேதாரளவி�, வி��+ 
ெகா�	பதி�ைல. ஆனா� அ	ப� வி��+ ெகா�+க ேந'கி�ற கால�தி�தா� 
ெதா�ைலக� உ0டாகி�றன. 
 
இ� எ�ப3 இ�பநா�ட� எ�ற ெகா�ைகைய	 பி� ப�றிேய ேவைல 
ெசDகிறத�லவா? ஆனா� அக� அ	ப�< ெசDவதி�ைல. அ3 உலக�ேதா� ஒ�ட 
ஒ;க� எ�J� ெகா�ைகைய	 பி�ப�றி நட+கிற3. சMக�தி�, உட�பாட�லாத 
காாிய�தி� அ3 இற?க வி-��வதி�ைல. 
 
அதீத அக�ைத மன<சா�8 எ�8 சாதாரணமாக< ெசா�Cகிேறா�. இ3 
அக�திB-43 ேதா�8கிற3 எ�8 க0ேடாம�லவா? ,ழ4ைத �தB� 
ெப�ேறா'களி� ெசா�C+,+ க��	ப�� இ3 ந�ல3, இ3 தீய3 எ�8 உண'43 
ெகா�Hகிற3. ெப�ேறா'க� ெசா�Cகிறப� நட	ப3தா� ந�ல3, நீதிெநறி 
எ�ெற�லா� ,ழ4ைத நாளைடவி� உண'43 அவ'க� 78கிறப� நட43 
அவ'கHைடய ந�மதி	ைப	 ெபற �ய�கிற3. 
 
பிற, ெப�ேறாாி� உதவி இ�லாமேலேய ,ழ4ைத தானாகேவ ந�ல3 தீயைத	 
ப,�தறி43 நட+க� ெதாட?,கிற3. இ4த வைகயிேலதா� மன<சா�8 எ�கிற 
அதீத அக� ேதா�8கிற3. ,ழ4ைத ந�ல �ைறயி� நட43 ெகா0டா� ெப�ேறா' 
மகிG<சியைடகிறா'க�; ,ழ4ைதயிட� த?க� மகிG<சிைய+ கா��கிறா'க�; 
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,ழ4ைதைய அைண�3+ ெகா0� ெகா=2கிறா'க�; ,ழ4ைத+, இ�ப? 
ெகா�+க+ 7�ய காாிய?கH� ெசDகிறா'க�. ஆனா� ,ழ4ைத தவறான 
�ைறயிேல நட43 ெகா0டா� ெப�ேறா'க� ேகாபமைடகிறா'க�; �க�ைத< 
2ளி+கிறா'க�; தா?க� ,ழ4ைதயி� ெசDைகைய ஆேமாதி+கவி�ைல எ�பைத 
ெவ5ேவ8 வைகயி� ெவளி	ப��3கிறா'க�; சில சமய?களி� ,ழ4ைத+, 
அ�7ட+ கிைட+கிற3. இேதேபால அதீத அக�� ெசDகிற3. அ3 அக�தி� ந�ல 
ெசயC+காக� த��+ ெகா��3 உ�சாக	 ப��3கிற3, தீய ெசயC+காக� 
த0�+கிற3. ெசய�7ட ேவ0�யதி�ைல. நிைன	�+ேக ெவ,மதி>� 
த0டைன>� கிைட+,�. 
 
ஒ-வ� பிர�ம<சாாியாகேவ வாழ� தீ'மானி+கிறா� எ�8 ைவ�3+ ெகா�ேவா�. 
அவ� மன�திேல எ	ப�யாவ3 சில சமய?களிேல காம இ<ைசக� கிள�பிவி��. 
மன< சா�8 அ4த சமய?களி� அவைன� த0�+கிற3. தன3 இழி4த 
எ0ண?கH+காக அவ� த�ைன� தாேன வ-�தி+ ெகா�Hகிறா�. ப��னி+ 
கிட+கிறா�. அ�ல3 ேவ8 விதமாக� த�ைனேய த0��3+ ெகா�Hகிறா�. 
இ5விதமாக ெசய�கH+, ம��ம�லாம� எ0ண?கH+காக�� அதீத அக� 
ெவ,மதிேயா த0டைனேயா ெகா�+கிற3. 
 
அதீத அக� ஒ- ெசயைல அ�ல3 எ0ண�ைத ஆேமாதி+கிறேபா3 அக� 
ெப-ைமயைடகிற3; உய'<சியைடகிற3. ஆனா� அதீத அக� த0டைன 
ெகா�+கிறேபா3 அதாவ3 அக� ஏதாவெதா- தீய ெசய� அ�ல3 தீய எ0ண� 
ெகா0� அதீத அக�தா� க0�+க	ப�கிறேபா3 ,�ற� �ாி4தத�காக அக� 
நாணமைடகிற3, த�ைன	 ப�றி� தாG�ண'<சி ெகா�Hகிற3. 
 
இ5வா8 அதீத அக�தா� வ�ைமயான க0டன� ஏ�ப�கி�ற கால�தி�தா� தீய 
இ<ைசக� நனவிB மன�தி� �ைத43 மைறகி�றன. அைவேய எ	ப�யாவ3 
ெவளி	ப�� வர �ய�கி�றன. இ4த இழி4த இ<ைசகH+,� அதீத அக�தி�,� 
ஏ�ப�கிற ேபாரா�ட� வBைம ெய�8 ஓ?,கிறேபா3தா� மன�திேல ,ழ	ப� 
ஏ�ப��	 பலவிதமான மன+ேகாளா8க� ேதா�8கி�றன. அட+க	ப�ட 
இழி�ண'<சிக� ��றிC� மைற43 ேபாவதி�ைல. அைவ எ	ப�யாவ3 
ெவளிேயறி� தமதி<ைசைய	 F'�தி ெசD3ெகா�ள �ய�கி�றன. ேநராக 
ெவளி	பட ��யாதேபா3 கன� �தலான வழிகளிேல மைற�கமாக ெவளி	பட	 
பா'+கி�றன. அட+க	ப�ட தீய�ண'<சிகைள அழி+க ��யா3; ஆனா� அவ�ைற 
அைவ ெச�Cகி�ற பாைதயிB-43 மா�றி உய'4த பாைதயி� ெச�C�ப�யாக 
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மா�றிவிடலா�. வயBேல பாD43 ெகா0�-+கிற த0ணீைர ஓரள�+,�தா� 
க��� ேத+கி நி8�தலா�. த0ணீ' ேமC� ேமC� ெப-,கி�றேபா3 அைத 
எ�8ேம ேத+கி நி8�த ��யா3. ஆனா� அ3 ெச�Cகி�ற வாD+காைல அ�ல3 
மைடைய மா�றி ேவ8 மைடயி� ேபா,�ப� ெசDயலா�. அ	ப�< ெசD>� ேபா3 
த0ணீ' கைரைய உைட+கா3; �திய மைடயிேல கைரகளி� வர��+, உ�ப��	 
ேபாD+ ெகா0�-+,�. இ	ப� மைட மா�ற� இ�லாத ேபா3தா� அ3 கைரைய 
உைட�3+ெகா0� நாலா ப+க�� சிதறிேயா� நாச� விைளவி+கிற3. 
அட+க	ப�� நனவிB மன�தி� �ைத43�ள தீய உண'<சிகளி� விஷய�� 
இ3ேபால� தா�. அவ�ைற ந�ல மைடயிேல ேபா,�ப� மா�றிவிட ேவ0��. 
அ	ப�< ெசDவத�, உய'மைட மா�ற� எ�8 (Sublimation) எ�8 ெபய'. 
 
ஒ-வனிட�திேல ேபா-ண'<சி மி,4தி-+கலா�. ெகாைல, ெவ8	� எ�ற தீய  
எ0ண?க� அவனிட�திேல இ-+கலா�. மானிட ஜாதி+,� தீ?, விைளவி+கி�ற 
ெகா�ய கி-மிகைள அழி	பத�, ேவ0�ய ேபாரா�ட�ைத< ெசDய அவ� தன3 
உண'<சிகைள மா�றி வி�வானானா� அவ� தன+,� உய'� ேத�+ெகா�வா�; 
உலக�தி�,� ந�ைம ெசDதவனாவா�. 
 
அதீத அக�ைத	 ப�றி	 ேபசவ4தவிட�தி� ேமேல ,றி�த விஷய�ைத	ப�றி+ 
,றி	பாக< சில விஷய?கைள< ெசா�ேன�. தீய உண'<சிகைள� த�	பத�,� 
அக�ைத+ க0�	பத�,� எ5வா8 அதீத அக� பய�ப�கிறெத�பைத அறி43 
ெகா�வேத இ?, �+கிய ேநா+கமா,�. 
 
இ4த அதீத அக� ெப�ேறாாி� (தான�ைத வகி+க� ெதாட?,கிற3 எ�8� 
��ேப பா'�ேதா�. இ3 ெப�ேறாாி� ெசDைககைள+ கவனி	பதா� ,ழ4ைதயிட� 
நாளைடவி� வள'வதி�ைல; ெப�ேறா'களி� ஆைணகைள>� க0டன?கைள>� 
ெகா0ேட வள'கி�ற3. ெப�ேறா' ெசா�வெதா�8 ெசDவெதா�றாக இ-+கலா�. 
அவ'கேள த?க� அறி�ைர+, மாறாக நட+கலா�. ஆனா� அவ'க� ேபாதி+கிற 
வழிைய	 பி�ப�றிேய ,ழ4ைதயி� அதீத அக� வள'கிற3. அதாவ3 ெப�ேறாாி� 
அதீத அக4தா� ,ழ4ைதயி� அதீத அக�ைத உ-வா+,கி�ற3; அவ'கHைடய 
நட�ைதய�ல. அ	ப� உ-வாகி�ற ,ழ4ைதயி� அதீத அக�ைத ேமC� 
வBவைடய< ெசD>� ேவ8 சாதன?கH� இ-+கி�றன. ,ழ4ைதயி� 
மன<சா�ைற அைம	பதி� ஆசிாிய' �+கிய ப?, ெகா�Hகிறா'. சமய 
ெநறிகைள	 ேபாதி+,� சா�ேறா'கH�, நா��� வழிகா��களாக அைம>� 
தைலவ'கH�, சMக அைமதிைய	 பா3கா+க உத�� ேபா`( �தBய 
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அதிகாாிகH� ெவ5ேவ8 அளவி� இ4த அதீத அக�தி� அைம	�+, 
உத�கிறா'க�. ெப�ேறாாி� நட�ைத>� அத�,< சாதகமாக இ-	ப3 மி,4த 
சிற	�ைடயதா,�. 
 
இ	ப� அைமகி�ற அதீத அகமான3 ஒ-வைன< சMக�தி�, அட?கி நட+,� 
,�மகனாக< ெசDய உத�கிற3. அவனிட�திேல இய�பாக இ-+,�ப�யான தீய 
உ4த�க� சிலவ�ைற ஒ�+கி< சMக�தி�, அவ�றா� தீ?, ேநரா வ0ண� 
கா+கி�ற3. 
 
பாC4த� மிக வBைமயான3. ெவ8	� பைகைம உ4த�கH� 
வBைம>�ளைவேய. இைவகெள�லா� க��+கட?காம� தைலவிாி�தா�னா� 
சMக� நிைல,ைல43 ேபா,ம�லவா? இவ�ைற+ க��	ப��தேவ அதீத அக� 
ேவைல ெசDகிற3. அதீத அக� இ4த வைகயிேல ஒ- சMக�தி� 
ச�பிரதாய?கைள>�, பழ+க?கைள>�, ப0பா�ைட>� கா+,� காவலாளியா,�. 
------------- 

10. 10. 10. 10. இய'*�க�இய'*�க�இய'*�க�இய'*�க�    
 
மன�திேல இ� எ�ப3தா� மிக	 ெபாிய ப,தியாக இ-+கிறெத�8 பா'�ேதா�. 
அதJைடய ஆழ�திேல ேபாக	 ேபாக ஒேர இ-�டாக இ-+கிற3. அதாவ3 
அ?,�ளைவ ஒ�8� நம+,� ெதாிவதி�ைல. ஒேர அ4தகார�தி� அைவ அ;4தி+ 
கிட+கி�றன. இ4த அ4தகார�தி�தா� அட+க	ப�ட இழி4த இ<ைசகH� ெபாிய 
அதி'<சியJபவ?கH� மைற43�ளன எ�8 ெதாி43ெகா0ேடா�. அதீத 
அக�தா� வ�ைமயாக+ க0�+க	ப�� அட+க	ப�ட இ<ைசக� இ?ேக ப3?கி 
நன�+,� ெதாியாமB-+கி�றன. 
 
இைவ ம��4தா� இ�தி� இ-	பதாக� தீ'மான� ெசDய+ 7டா3. அ?ேக 
மனிதJ+, இய�பாகேவ அைம4தி-+கி�ற சில உ4த�கH� இ-+கி�றன. அைவ 
அLபவ�தா� க�8� ெதாி43 ெகா0டைவ அ�ல. பிறவிேலேய அைம43�ள 
ேவக?க� அைவ. அவ�ைற	 பிறவி< ச+திக� எ�8 7றலா�. அைவ மனிதைன 
உ4தி	 பலவைகயான ெசய�களிேல ஈ�பட< ெசDவத�, ஊ+க� ெகா�	பதா� 
அவ�ைற இய� F+க?க� எ�8 ெசா�Cகிறா'க�. கலவி\+க�, உண� ேதa+க� 
எ�8 இ	ப�	 பல இய� F+க?க� இ-+கி�றன. இைவ வில?,களிட�திC� 
காண	ப�கி�றன. வில?,க� ெபா3வாக இவ�றா� உ4த	ப��< ெசய� 
�ாிகி�றன. பறைவ 7�க��கிற3. �+கணா? ,-வி அழகான 7ெடா�ைற 
நாைர+ ெகா0� பி�னி வி�கிற3. அ4த வி�ைதைய அத�, யா-� க�8+ 
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ெகா�+கவி�ைல. இ3 இய�F+க�தா� உ0டான திறைம. ஆனா� மனித� 
வில?,கைள	ேபால ��றிC� இய� F+க?களி� உ4த�களாேலேய 
ெசய��ாிவதி�ைல. அ4த இய� F+க?களா� ஏ�ப�� சில இ<ைசக� இழி4தைவ 
எ�8 அவ�ைற அட+க �யC� மன< சா�8� அவனிட�திேல அைமகி�ற3. அதீத 
அக� அ4த ேவைலைய ேம�ெகா�Hகி�ற3. 
 
இய�F+க?கைள	 ப�றி	 பல வைக	ப�ட க-�3+க� நில�கி�றன. 
இய�F+க?களி� எ0ணி+ைகைய நி-ணய� ெசDய�� அவ�றா� தனி�தனி 
உ0டா,� உ�ள+கிள'<சிகைள வ,+க�� ெம+aக� ேபா�ற மனவியலறிஞ'க� 
�ய�றி-+கிறா'க�. ெம+aக� பதினா�, இய�F+க?க� �+கியமானைவ எ�8 
வ,�தி-+கிறா'. பிராD� இய�F+க?கைள	 ப�றி ��வாக ஒ- க-�தி�, வ4தா'. 
அவ' க-�தி�ப� இய�F+க?கைள இர0� ெதா,திகளாக	 பிாி+கலா�. 
ஒ-ெதா,தி உயி' நிைலெப�றி-	பத�, உத�கி�ற3. ம�ெறா- ெதா,தி உயி' 
நீ?கி< சா� ஏ�ப�வத�, உதவியாக நி�கி�ற3. சட	 ெபா-ளாக இ-4த 
உலக�திேல �தB� எ	ப�ேயா உயி' ேதா�றியி-+கிறத�லவா? அ	ப�� 
ேதா�றிய பிற,� பைழய நிைல+ேக ெச�Cவதி�தா� இ4த உயி' வாG+ைக 
��கி�ற3. அ5வா8 ��வத�, இ4த� ெதா,தி உதவி ெசDகி�றதா�. 
 
உயி' நிைல	பத�, உதவி ெசD>� இய�F+க?கைள	 ப�றி நா� எளிதி� �ாி43 
ெகா�ள ��>�. உண� ேதa+க�, கலவி\+க� �தலானைவ உயி' நிைல	பத�, 
உத�கி�றன அ�லவா? இவ�ைற	 ப�றி� ெதாி43 ெகா�வ3ேபால ம�ற� 
ெதா,திைய< ேச'4த இய�F+க?கைள	ப�றி� ெதாி43 ெகா�வ3 அ5வள� 
எளித�ல. அத�, அக�, அதீத அக� ஆகியவ�றி� ெசய�கைள	ப�றி இ�J� சில 
விஷய?கைள� ெதாி43ெகா�ள ேவ0��. 
 
இ�திB-43 அக� பிற+கிறெத�8�, அக�திB-43 அதீத அக� பிற+கிறெத�8� 
க0ேடா�. இ� தன3 இ<ைசைய	 F'�தி ெசD3 ெகா�ளேவ ஆைச	ப�கிற3; 
அத�, ேவ8 எ0ண� கிைடயா3. இ�ப நா�டேம அத� ல�சிய�. 
 
இ4த இ� ெவளி>லக�ேதா� ேமா3�ேபா3 சில ஒ;?,�ைறகைள அJசாி+க 
ேவ0�ய அவசிய�ைத அLபவ�தா� அறி43 ெகா�Hகிற3. அ	ப� அறி>� 
பாகேம அகமாக உ-ெவ�+கி�ற3. ஆதலா� அக� இ�ப நா�ட+ 
ெகா�ைகயிB-43 ேவ8ப�� ஒ;?, �ைற நா�ட+ ெகா�ைகைய+ 
கைட	பி�	பதாக அைமகி�ற3. 1Gநிைல>� ச�தாய�� உ-வாகியி-+கி�ற 
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உ0ைம நிைலைய>ண'43 அவ�றி� ேக�றவா8 நட�ைதைய அைம+கேவ அக� 
வி-��கி�ற3. ஆதலா� இ� தன3 வி-	ப� ேபா� காாிய� ெசDய அக� 
வி�வதி�ைல. இ-4தாC� அ3 இ�3+, விேராதமானத�ல. ச�தாய�தி�, உக4த 
வழியி� இ�தி� இ<ைசகைள நிைறேவ�ற அ3 �ய�கிற3. இ�ைத+ க��+,� 
ைவ�தி-+,� காவ� ச+திெய�லா� இ4த அக�திேலேய இ-+கி�ற3. 
கலவி\+க�தா� உ4த	ப�� இ� ெபா?கி ெய;கி�ற3 எ�8 ைவ�3+ 
ெகா�Hேவா� அ4த நிைலயிேல இ� த� வி-	ப�ேபால வில?, �ைறயிேல 
நட+,மானா� சMக�தி� அைமதி ,ைல43 ,ழ	பேம மி=2�. அ4த< சமய�திேல 
அக� இ�ைத+ ெகா=ச� ெபா8+,�ப� க��	ப��த �ய�கிற3. இ�தி� 
கலவி\+க�ைத< சMக� ஏ�8+ ெகா�H� வழியி� நிைறேவ�ற �ய�கிற3. 
கBயாண� ேபா�ற சMக� ஏ�8+ ெகா�H� ஒ;?,+, உ�ப�� இ�தி� 
வி-	ப�ைத நிைறேவ�8கிற3. இ4த அக� ெப-�பாC� 1Gநிைலேயா� 
ேமா3வதா� ஏ�ப�வதாயிJ� இத� அைம	�+,	 பார�பாிய�� 3ைண 
ெசDகி�ற3. 
 
சில சமய?களிேல இ� இ4த அக�தி� க��+, மீறி� ெதாழி� ெசD3வி��. 
அ	ேபா3தா� உண'<சி ேவக�தா� காாிய� நட4ததாக நா� 78கிேறா�. உண'<சி 
ேவக�தா� ெகாைல ெசDபவ'கH� உ0�. 
 
அதீத அக� ல�சிய�திேல நா�ட�ைடய3. அக� வர�� மீறி இ�தி� இ<ைசைய 
நிைறேவ�ற �யC� ேபா3 அைத+ க0�+கிற3. இ� தன3 உண'<சி ேவக�தா� 
இழி4த ெதாழி� ெசDவைத>�, அக� அ4த இழிெதாழிைல ேவ8 வழிகளி� 
நிைறேவ8�ப� ெசDய �யCவைத>� அதீத அக� க0�+,�. 
 
ஆகேவ இ�3+, அக� உட4ைதயான ெத�8�, அதீத அக� அக�ைத>� அத� 
வாயிலாக இ�ைத>� அத� இழி ெசய�கH+காக� த0�+கிறெத�8� ெதாி43 
ெகா�ளலா� சில சமய?களி� அதீத அக� மிக வ�ைமயாக+ க0�	பதா� அக� 
மிக�� ைந43-,�. அ4த நிைலயிேல ஒ-வ� த�ைன�தாேன வ-�தி+ ெகா�ள 
�ைனவேதா� த�ெகாைல ெசD3 ெகா�ள�� ஒ5ெவா- சமய�தி� எ0Vகிறா�. 
இதிB-43 அதீத அக� எ	ெபா;3ேம இ�3+, உட4ைதயாக இ-+கா3 எ�8 
ேதா�றலா�. ஆனா� இ� மிக�� த4திர� வாD4த3. அ	ப� ேலசாக அதீத அக�ைத 
வி�� வி�வதி�ைல. அதீத அக�தி� நீதி ெநறி ஆ'வ�ைதேய சில சமய?களி� 
தன3 இய� F+க?கைள� தி-	தி ெசD3 ெகா�ள	 பய� ப��தி+ெகா�Hகிற3. 
 
அ3 எ	ப� ��>� எ�ற ச4ேதக� உடேன ேதா�றலா�. அைத நிவ'�தி ெசDய ஓ' 
உதாரண�ைத	 பா'	ேபா�. ஒ-வ� நீதிமா'+க�தி� ெச�Cவதிேல மி,4த 
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ஆ'வ�ைடயவ� எ�8 ைவ�3+ ெகா�ேவா�. அவ� தவ8 ெசDகி�றவ'களிட� 
ேகாப?ெகா�Hகிறா�, தன+, அதிகாரமி-4தா� அவ'கைள+ க�ைமயாக� 
த0�	பத� Mல� அ4த� தவறான வழிகைளேய ஒழி�3+ க�ட �ய�கிறா�. தவ8 
ெசDதவ'கெள�லா� அவ� ைகயி� படாதபா� ப�கிறா'க�. அவ'கைள அவ� 
அ�+கிறா�; சிைற	 ப��3கிறா�; ஹி�ைச ெசDகிறா�. அவ� உய'4த 
ல�சிய�ைத நிைன�3 இ5வா8 ெகா�ைம	 ப��3கிறாென�றாC� 
அவனிட�திேல இ�தி� வில?,ண'<சிகளி� ஆதி+க�ைத+ கா0கிேறாம�லவா? 
நீதிெநறியி� ெபயரா� அவJைடய வில?,ண'<சிக� தைல விாி�தா�கி�றன. 
இத�, அவJைடய அதீத அக�� உட4ைதயாக நி�றி-+கிற3! இ�தி� 
1G<சியிேல அதீத அக� மய?கி	 ேபாD வி�ட3. இ	ப� இ4த மாய இ� அதீத 
அக�ைத>� வ=சி�3+ ெக��3� தன3வி-	ப�ைத நிைறேவ�றி+ ெகா�கிற3. 
அதனா�தா� ந� நா�� மகா�கெள�லா� எ�லா நிைலகளிC� உண'<சி 
ேவக�ைத அட+கி ஆ�வைதேய உய'4த சாதைன எ�8 7றியி-+கிறா'க�. 
உய'4த ல�சிய�தி�காக�� உண'<சி வச	ப��+ காாிய� ெசDவைத அவ'க� மிக 
ேமலானெத�8 ஏ�8+ெகா�ளவி�ைல. எ4த நிைலைமயிC� உ�ள�திேல 
சமநிைல ெகா0�-+க ேவ0��. மாணி+கவாசக' இைறவைன	 ேபா�8�ேபா3, 
“ேவக� ெக��தா0ட ேவ4தன� ெவ�க” எ�8 பா�கிறா'. இய�F+க?களி� 
உ4த�களான ேவக�ைதேய அவ' ,றி	பி�கிறா'. ஒ-வைன அறெநறியி� 
ெபயரா� த0�+கேவ0�ேய�ப�டாC� அ4த சமய�திC� மன�திேல சமநிைல 
இ-+கேவ0��. அறவழிைய வி��விலகியவ'கைள ச�ஹார� ெசD>� 
இைறவனி� இதGகளிேல ���8வ� தவGவ3 ேபால ந�நா��< சி�பிக� சி�ப� 
வ��தி-	ப3 இ4த உ�னத நிைலைய+ கா��வத�ேகயா,�. உ�ள�திேல 
சமநிைலயைடவேத மிக	 ெபாிய சாதைனயா,�. 
 
உடைல+ெகா0� ஒ-வ� உைழ�3 ேவைல ெசDகிறாென�றா� அவJைடய 
உைழ	�+,� ஒ- எ�ைல>0�; அத�, ேமேல அவனா� ஓD� ெபறாம� உைழ+க 
��யா3 அவJைடய உட� ச+தி �;வ3� ெசலவழி43 ேபாகிற3; அத�,ேமேல 
அவ� ேவைல ெசDய ேவ0�மானா� �திய ச+தி ெப8வத�, ஓD�� உண�� 
ெகா�ள ேவ0��. இ�லாவி�டா� அவனா� உடைல+ ெகா0� ேமC� உைழ+க 
��கிறதி�ைல. இதிB-43 உடB� ஆ�ற� ஓ' அள�+,�ப�ட3 எ�8 
ெதாிகிற3. அ3ேபாலேவ ஒ- ,றி	பி�ட சமய�தி� மன�தி�, உ�ள ஆ�றC� ஓ' 
அள�+, உ�ப�டேத. அ4த ஆ�ற� இ�, அக�, அதீத அக� ஆகிய M�8 
ப,திகளிC� ேச'4தி-+கி�ற3. ஒ- ப,தியிேல அ3 அதிக	ப�கிறேபா3 ேவ8 
இர0� ப,திகளிேல அ3 இய�பாகேவ ,ைறகி�ற3. �?,� நிைலயிேல 
அக�தி� ஆ�ற� ,ைறகிற3. அதிC�ள காவ� ச+தி>� எ<சாி+ைக ,ைற43 
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நி�கிற3. ஆதலா� அ4த சமய�திேல கனவி� Mல� இ� தன3 இ<ைசைய 
நிைறேவ�றி+ ெகா�Hகிற3. 
 
இ�தி� ஆ�ற� மி,தியாக��ளவ� உண'<சி ேவக�தா� �0ட	ப��+ காாிய� 
ெசDவா�. அக�தி� ஆ�ற� மி+கவ� சMக� உ�ள நிைலைய அJசாி�3 
அத�ேக�ப+ காாிய� ெசDவா�. அதீத அக�தி� ஆ�ற� மி+கவ� ல�சியவாதியாக 
இ-	பா�. 
 
அதீத அக� இ�3+, உட4ைதயாக இ-	ப3� உ0� எ�8 பா'�ேதாம�லவா? 
ஒ-வ� தன3 ெசயC+காக< சில சமய?களி� வ-43கிறா�; அவமானமைடகிறா�. 
ஏதாவ3 ஒ- ேவைளயி� இ4த அவமான உண'<சி எ�ைல கட43 ேபா,�. 
அ	ேபா3 அவ� அவமான� தா?காம� த�ெகாைல ெசD3 ெகா�Hகிறா�. இ4த 
நிைலயிேல அதீத அக� இ�3+, உட4ைதயாக நி�8 இ�தி� உ�ள சா� 
இய�F+க?களான ெதா,தி+, உதவியாக ேவைல ெசDகி�ற3. 

 
ஆர�ப கால�திேல பிராD� நனவிB மன� எ�ற ப,திைய	 ப�றி	 ேபசலானா'. 
மன�திேல அ5வா8 ஒ- ப,தி இ-	பதாக�� அ3 மிக வBைம 
ெபா-4தியெத�8� அவ' தம3 ஆராD<சிகளி� Mல� க0டா'. பிற, நனவிB 
மன� எ�8 78வைத>� வி��3 இ�, அக�, அதீத அக� எ�ற பிாி�கைளேய 
வ��8�தலானா'. 
 
இ5வா8 78�ேபா3 இ�3� நனவிB மன�� ஒ�8 எ�ேறா அ�ல3 அக��  
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நன�மன�� ஒ�8 எ�ேற க-3வ3 ��றிC� சாிய�ல எ�ப3 விள?,�. இ?ேக  
உ�ள பட�� அைத� ெதளிவா+,வைத+ கவனி+கலா�. 
 
ெவளி>லக� இ� எ�ப3ட� ேமா3கி�ற3. அத� பயனாக அக� பிற+கிற3. 
அக�திB-43 அதீத அக� பிற+கிற3. நன� மன�தி� எ�ைலைய+ கட4ேத அக� 
ெச�Cகிற3. அ?ேக நனவ� மன� அக�தி�,� இ�3+,� இைடேய எ?ேகா 
இ-+கிற3. அகமான3 நன� மன�தி� எ�ைலைய>� தா0�யி-	ப3 ேபாலேவ 
இ� நனவிB மன�தி� எ�ைலைய>� தா0�யி-+கிற3. அதீத அக� நன� 
எ�ைலயிC� இ-+கிற3; அைத� தா0� நனவிB	 ப,தியிC� அ3 இ-+கி�ற3. 
------------- 

11. 11. 11. 11. கவைலகவைலகவைலகவைல    
 
“கவைல 3ற4தி?, வாGவேத Kெட�8 கா��� மைறகெள�லா�” எ�8 
பாரதியா' பா�கிறா'. உலக வாG+ைகயிேல எ�தைனேயா விதமான கவைலக� 
மனிதைன வா��கி�றன. அைவ ெய�லா� தா+காதவா8 வாழ+ க�8+ 
ெகா0டவ� உ0ைமயான இ�ப�ைத	 ெப8வா� எ�பதி� ஐயமி�ைல. 
 
கவைலைய ந�, ஆராD43 பா'�தா� அத�, அ�	பைடயாக இ-	ப3 பய� 
எ�8 காணலா�. 
 
பய�தி�, அ�	பைட எ�னெவ�8 ஆராDவ3 2ைவயான காாிய�. பிற4த 
,ழ4ைத+, ேமேலயி-43 கீேழ திRெரன வி;வ3 ேபா�ற நிகG<சியிேல 
பய�0டா�. அ4த பய� பிறவியிேலேய வ4தி-+கிற3 எ�8 78வா'க�. மர+ 
கிைளகளிேல இர� ேநர�ைத+ கழி�த ஆதி மனித'க� �+க நிைலயிேல தவறி+ 
கீேழ வி;4தி-+கலா�. இ	ப�	 பல தடைவகளிேல பல ேப' வி;43 வி;43 
3�ப	ப�டதா� ஏ�ப�ட பய� அ	ப�ேய தைல�ைற தைல�ைறயாக 
வ4தி-+கிறதா�. அதனா� தா� உயர�திB-43 கீேழ வி;வ3 ேபா� ேவகமாக 
வ-வதிேல ,ழ4ைத பயமைடகிற3. இேத ேபால+ ,ழ4ைத ெபாிய ச	த�ைத+ 
ேக��� பயமைடகிற3. இ� �ழ+க� ேக�ட ,ழ4ைத Kாி�� அ;கிற3. இ4த 
பய�� ஆதி கால�திB-43 வ-கி�றதா�. இைவ தவிர ேவ8 வைகயான 
பய?கெள�லா�. பி�னா� ஏ�ப�கி�றன ெவ�8�, ந�ல �ைறயிேல ,ழ4ைதைய 
வள'�தா� 7�ய வைர பய?கைள+ ,ைற�3 விடலா� எ�8� 78வா'க�. 
 
இ-�ைட+ க0டாC� ,ழ4ைத+, இய�பாகேவ பய� உ0ெட�8�, இ4த  



44 

 

பய�� பர�பைரயாக வ4த3 எ�8� சில' 78வா'க�. ஆதி மனித' பகைல விட 
இர� ேநர?களிேலதா� அதிகமான 3�ப?கைள அைட4தி-+க ேவ0��. 
 
இ-�ைட	 ப�றிய பய� ,ழ4ைத+, இய�பாகேவ கிைடயாெத�8 வாதி	பவ'க� 
உ0�. ,ழ4ைதைய இ-�டைறயிேலேய �?க ைவ�3	 பழ+க	ப��3வதா� 
இ4த இ-��	 பய�ைத இ�லாமேலேய ெசD3 விடலா� எ�பா'க�. 
 
பிற4த ,ழ4ைத+, எ5விதமான பய�� கிைடயாெத�8� பய?கெள�லா� 
பி�னா� ஏ�ப�கி�றைவேய எ�8� 78பவ'க� உ0�. 
 
ேமேல ,றி	பி�ட பய?கெள�லா� ெவளி>லக�தா� ஏ�பட+ 7�யைவக�. இைவ 
ேபா�ற பய?கள�லாம� ேவ8 விதமான பய?கH� உ0�. 
 
இ� எ�ற மன	 ப,தியிேல பல வைகயான தீய உ4த�கH� இ<ைசகH� 
இ-+கி�றன. வ�லவா? அவ�றி� �0டலா� ஏதாவ3 தவ8 ெசD3 
வி�ேவாேமா எ�கிற பய� உ0டாகிற3. அதீத அக� உய'4த ெநறி �ைறைய 
வ,+கி�ற3. அ4த ெநறி �ைற+, மாறாக நட43 வி�டேபா3 அதனா� 
அவமான�� பய�� ேதா�8கி�றன. 
 
ெபா3வாக	 பா'�தா� மன�தி�,�ேள உ0டாகி�ற ேமேல 7றிய இர0� 
வைகயான பய?கைள>� ேதா�றாம� த�+க வழி>0� எ�8 ெதாியவ-�. 
எ0ண�திC� ெசயBC� ேந'ைமைய+ கைட	பி�+கிறவ� பய	பட 
ேவ0�யதி�ைல. ெபாD தீ'4தா� பய� தீ-� எ�8 பாரதியா' எ;தியி-+கிறா'. 
ேந'ைம>�ளவ� ெபாD>ைர+க ேவ0�யதி�ைல. மன�தி�,�ேள ஏ�ப�கி�ற 
பய?கைள	 ேபா+க வ�லவJ+, ெவளி>லக பய� ெபாித�ல. அைத>� அவ� த� 
விேவக�தா� ஒழி�3 விட��>�. 
 
இ5வா8 பய� தீ'4தவ� கவைலயி�றி வாழலா�. ஆகேவ அவ� ேமலான இ�ப� 
அைடகி�றா� இைத+ க-�தி�ெகா0�தா� வாG+ைக ெநறிைய	 ப�றி+ 
78கி�றேபா3 இராமB?க வ�ளலா' பய� F<சியமாக	 ெபறேவ0�� எ�8 
,றி	பாக+ கா��யி-+கிறா'. 
 
ேமேல விவாி�த M�8வைக	 பய?களாC� மனிதJ+,+ கவைல பிற+கிற3; 
மன	 ேபாரா�ட?க� ேதா�8கி�றன. இைவெய�லா� ேச'43 அவJைடய 
மனித	 ப0பாகிய ஆHைமைய (Personality) பாதி+கி�றன. 
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ஆHைம எ�ற ெசா� விாிவான ெபா-Hைடய3. அ3 ஆளி� த�ைமகளி� 
ஒ�8விடாம� �;வைத>� ,றி+கி�ற3. அவJைடய மன�தி� த�ைமகைள 
ம��ம�ல; ேதா�ற�, ேப<2, நட�ைத, ப0� எ�லா வ�றாC� ஒ-வJ+, 
ஏ�ப�கி�ற �;�த�ைமைய அ3 கா��கி�ற3. அ	ப�	ப�ட ஆHைமைய 
உ-வா+,வதி� பார�பாிய��, 1Gநிைல>�, வாG+ைக அLபவ?கH�, க�வி>� 
ப?ெக��3+ ெகா�Hகி�றன. கவைல, மன	 ேபாரா�ட� �தBயைவகH+,� 
அதி� ெப-� ப?,0�. 
 
ஆகேவ ஆHைம எ�ப3 நிைலயாக ஒேர மாதிாி இ-+,ெம�8 7ற ��யா3. அ3 
மாறி அைம43 ெகா0ேட இ-+கிற3. �+கியமாக ஒ-வJைடய வாG+ைகயி� 
�த� இ-ப3 ஆ0�க� ஆHைமைய ஒ-வா8 நிர4தரமாக அைம	பத�,	 
ெபாி3� காரணமாக இ-+கி�றன. ,ழ4ைத	 ப-வ�திC�, ,மர	 ப-வ�திC� 
அத� வள'<சி அதிக�. பிற, �தி'4த ப-வ�தி� ஓரளவி�, மா8தB�றி 
நிைலெப�8வி�கிற3. 
 
இ4த ஆHைமைய	 பிரதானமாக+ க-தி பிராD� தம3 உள	ப,	பிய� 
ெகா�ைகைய வ,+கிறா'. ஆHைம எ5வா8 அைமகி�றேதா அத�ேக�றவா8 
தா� ஒ-வJைடய வாG+ைகயி� சிற	��, தாG��, ெவ�றி>�, ேதா�வி>� 
ஏ�ப�கி�றன. 
 
ஒ-வJைடய இ� எ�ற மன	 ப,தியி� ேவக?க� சMக< 1Gநிைலயி�  
ச�டதி�ட?க�, ச�பிரதாய?க�, க��பா�க� �தBயவ�ேறா� ேமா3கி�றன. 
ேமாதி அவ�றா� பலவைகயாக மாறியைமகி�றன. இத� விைளவாகேவ ஆHைம 
அைமகிற3 எ�8� இ�தி� ேவக?களி� பா� உ4தேல அ�	பைடயான3� 
பிரதானமான3� எ�8� பிராD� க-3கிறா'. 
 
ஆனா� அவேரா� ெதாட+க�தி� ஒ�3ைழ�3	 பிற, க-�3 மா8ப�ட ஆ�ல-� 
>?,� இ4த ஆHைமயி� அைம	ைப	 ப�றி ேவ8 ேவ8, விதமான எ0ண� 
ெகா0�-+கிறா'க�. 
 
மனித� பிற43 ,ழ4ைதயாக இ-+,� ப-வ�தி� த�ைன�தாேன கா	பா�றி+ 
ெகா�ள+ 7�ய ச+தியி�லாதவனாக இ-+கிறா�. 1GநிைலயிB-	ேபாைர< 
சா'43 நி�8 அவ'கHைடய உதவிைய எதி'பா'	பவனாகேவ அவ� தன3 
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வாG+ைகைய� ெதாட?,கிறா�. அத� காரணமாக அவ� மன�திேல தா� 
ம�றவ'கைள விட� தாG4தவ� எ�கிற தாG�ண'<சி ேதா�8கிற3. இைத	 
ேபா+க அவ� ஏதாவ3 ஒ- வைகயி� ம�றவ'கைளவிட� தா� உய'4தவ� எ�8 
கா�ட ேவ0�ெம�ற உய'�4த� பிற+கிற3. அைத அ�	பைடயாக+ ெகா0ேட 
அவ� வாG+ைக அைமகிற3; அ3ேவ அவJைடய ஆHைமைய உ-வா+,கிற3 
எ�8 ஆ�ல' 78கிறா'. 
 
நனவிB மன�தி� அ�சமாக ஒ-வJைடய Mதாைதய'களி� இ<ைசகH� 
உண'<சிகH� இ-+கி�றன ெவ�8�, மனித இன�தி� நனவிB உண'<சிகH� 
ஒ-வJைடய நனவிB மன�தி� �ைத4தி-+கி�றன ெவ�8� >? க-3கிறா'. 
நனவிB மன�தி� அ�	பைட< ச+தி ஆ�மா ச�ப4த	ப�டதாக இ-+கிறெத�ப3 
இவ-ைடய ஆராD<சியி� ���. இ4த ச+தி சMக�திேல எ5வா8 
பயனைடகி�றேதா அத�ேக�றவா8 ஒ-வJைடய ஆHைம அைமகி�ற-
ெத�8>? 78கிறா'. 
----------- 

12. 12. 12. 12. கனகனகனகன++++    
 
கன� எ�ப3 ஒ- 2ைவயான அLபவ�. உற?,� நிைலயிேல கன� ேதா�8கிற3. 
கன� காணாதவ'கேளயா-� இ�ைல எ�8 7றலா�. கன� ஏ� உ0டாகிற3; 
அத� ெபா-� எ�ன; அதனா� மனிதJ+, ந�ைம>0டா எ�ெற�லா� 
ஆராDவ3 ேமC� 2ைவயான காாியமா,�. 
 
ஹி(�ாியா �தலான மன+ ேகாளா8கைள ஆராD43 அவ�றி�,< சிகி<ைச 
ெசD>� ெதாழிBேல பிராD� ஈ�ப��-4தா'. இ4த சிகி<ைச �ைறயி� ஆர�ப 
நிைலயிேல மனவசிய� �+கியமான சாதனமாக இ-4த3. மனவசிய �ைற ��றிC� 
தி-	தியாக இ�ைலெய�8 அLபவ�தி� க0ட பிராD� தைடயி� ெதாட'�ைற, 
கன�	 ப,	� �ைற �தBயவ�ைற வ,�தாெர�8�, அவ�ைற	 பய�ப��3? 
கால�தி�தா� அவ' மன�திேல நனவிBமன� எ�ற ப,தியி-	பைத+ 
க0டறி4தாெர�8� ��ேப அறி43 ெகா0�-+கிேறா�. 
 
மனித� கா0கி�ற கன�கைள ஆராDவேத ஒ- ெபாிய கைலயாக ஏ�ப��வி�ட3. 
அத� பாைஷேய தனி. ஏென�றா� கனவிேல ேதா�8கிற நிகG<சிக� சமீப�திேல 
வாG+ைகயி� ஏ�ப�ட அLபவ?கைள+ ெகா0�-4தாC� அைவ ,றி+கி�ற 
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விஷய?க� ேவறாக இ-+,�. வாG+ைக அLபவ?க� ெவ8� ேம�ேபா'ைவதா�; 
அ�றி� Mல� நனவிB மன�திBC�ள இ<ைசக�, ேபாரா�ட?க� ஆகியைவ 
மா8ேவஷ4தாி�3 ெவளியாகி�றன. அவ�றி� ேவஷ�தி�,	 ெபா-� 
க0�பி�	பேத ஒ- L�பமான ேவைல. அட+க	ப�ட இ<ைசக�, நிைறேவறாத 
ஆைசக� எ�லா� மன<சா�8+,� த	பி�3+ ெகா0� ெவளிேய கனவி� 
ேதா�8வத�, இ	ப� மா8ேவஷ� ேபா�கி�றனவா�. ேமC� கனவிேல 
ேதா�8கிற ெபா-�கைள< சி�ன?களாக	 பலசமய?களி� எ��3+ ெகா�ள 
ேவ0�ெம�8 பிராD� 78கிறா'. இ4த< சி�ன?க� Mலமாக�� இ<ைசக� 
மன<சா�8+,� த	பி ெவளிவ-கி�றனவா�. 
 
உதாரணமாக+ கனவிேல ேதா�8கிற பா�� ஆணி� இன	 ெப-+, உ8	ைப+ 
,றி+கி�றதா�. கனவிேல ேதா�8கிற அரசி அ�ல3 ஆசிாிைய அ�ல3 
ேவைல+காாி ஒ-வJைடய தாைய+ ,றி+கலா�. ஒ-வJைடய ெசா4த சேகாதாி 
ஆ(ப�திாியி� ேவைல ெசD>� ந'ஸாக+ கனவிேல காண	படலா�. ந'ைஸ 
சாதாரணமாக சேகாதாி எ�8 அைழ	ப3 வழ+க ம�லவா? 
 
இ5வா8 கனவிேல மா8ேவஷ?கH� சி�ன?கH� ேதா�8கி�றன. இைவ 
ெய�லா� உலக�திC�ள எ�லா நா��ன-+,� ெபா3வாக இ-+, ெம�8 
க-தலாகா3. ஒ- சில ெபா3வாக இ-+கலா�. ஆனா� ெப-�பாலானைவ அ4த4த 
நா��� ந�பி+ைகக�, பழ+க வழ+க?க�, சMக ச�பிரதாய?க�, சமய+ 
ேகா�பா�க� �தலானவ�ைற	 ெபா-�3 அைம>�. 
 
பா�� எ�கிற சி�ன�தா� ந� நா��ேல ,0டBனி ச+திைய+ ,றி	பி�கிேறா�.  
பா�பா��< சி�த' பாடBேல வ-� பா�� இ4த+ ,0டBனி ச+திதா�. ஆதலா�  
இ4த+ க-�திேல ஊறியி-+கி�ற ஒ-வJைடய கனவி� வ-� பா�� 
மனிதJ+,�ேள மைற43 கிட+,� ஆ�மிக ச+திைய+ ,றி	பதாக இ-+கலா�. 
ஆகேவ கன�< சி�ன?கH+, ஒ-வJைடய ப0�+, ஏ�றவா8 ெபா-� ெகா�ள 
ேவ0�ய அவசிய�� இ-+கிற3. 
 
இைத	ப�றி இ�J� ச�8 விாிவாக	 பா'�ேதாமானா� ஒ5ெவா- தனி 
மனிதJ+,� சில கன�+ ,றிb�க�, சி�ன?க� ேவ8ப��-+,�. அ3 
அவJைடய தனி	ப�ட1Gநிைல அLபவ?க�, ப0பா� �தBயவ�ைற	 
ெபா-�தி-+,�. இைத>� கவன�தி� ைவ�3+ ெகா0� கனவி� ெபா-ைள 
ஆராய ��பட ேவ0��. 
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ஆயிர+கண+கான கன�கைள ஆராD43 அவ�ைற	 ப�றி	 பல க-�3+கைள 
பிராD� ெவளியி��-+கி�றா'. கன�களி� விள+க� எ�8 அவ' ஒ- ெபாிய @� 
எ;தியி-+கிறா'. அவ-ைடய க-�3	ப� ஒ5ெவா- கனைவ>� ப,�3	 பா'�3 
விள+க ��>�. “ஒ5ெவா- கன�+,� ,றி	பான ெபா-� இ-+கி�ற3 எ�8 
நா� நி<சயமாக+ 78ேவ�. கனைவ வி=ஞான �ைறயி� விள+,வ3� 
சா�தியமானேத” எ�8 பிராD� எ;3கிறா'. 
 
ஒ5ெவா- கன�+,� ஒ- விள+க� க0�பி�+கலாெம�8�, கனவி� 
ேதா�8கி�ற ஒ5ெவா- ெபா-H+,�, ஒ5ெவா- நிகG<சி+,� விள+க� இ-4ேத 
தீர ேவ0�� எ�8� பிராD� வ��8�3வைத< சில உளவிய� அறிஞ'க� ஒ	�+ 
ெகா�Hவதி�ைல. இ-4தாC� ெபா3	பைடயாக	 பா'+,�ேபா3 பிராD�� 
சி�தா4த� ஒ- �+கியமான உ0ைமைய ெவளி	ப��தி>�ள3 எ�பைத யா-� 
ம8+க ��யா3. 
 
கனைவ	 ப,�3	 பா'�3 அத�, விள+க� 78வ3 மிக L�பமான காாிய�. 
வி=ஞான	 பாி ேசாதைன+ 7ட�திேல ெபளதிக� ரசாயன� �தBய 3ைறகளிேல 
ஆராD<சி ெசDவ3 ேபால� தி�டமான �ைறகளிேல கனைவ ஆராDவெத�ப3 
சா�தியமி�ைல. இ�ன கன�+, இ�ன ெபா-� எ�8� ��7��ேய 1�திர?க� 
உ0டா+கி விட ��யா3. “ஒேர கன� ெவ5ேவ8 ச4த'	ப?களி� ெவ5ேவ8 
ெபா-� ெகா0�-+,�; ஒேர மாதிாியான கனைவ ேவ8 ேவ8 மனித'க� க0டா� 
அ	ெபா;3� அ� மனித'களி� மன	பா?,+, ஏ�ப அத�, ெவ5ேவ8 ெபா-� 
இ-+,�” எ�8 பிராD� 7றியி-+கிறா'. 
 
ஆதலா� கனைவ	 ப,�3 அத� காரண�ைத>� அ3 ,றி+,� ெபா-ைள>� 
அறிவத�, L�பமான திறைம>� அLபவ�� ேவ0��. ேமC� கனைவ	 ப,�3 
ஆராDவேதா� ஒ-வJைடய நட�ைதைய>� கவனி+க ேவ0��. தைடயி� ெதாட' 
�ைறயாC� அவ� மன�ைத� ெதாி43 ெகா�ள ேவ0��. இ5வா8 
ெசD>�ேபா3 ஒ5ெவா- வைகயான ேசாதைன>� ம�றவ�றி�, உதவியாக நி�8 
அவ� மன�தி� மைற43�ள உ4தைல அ�ல3 இ<ைசைய அறிவத�,+ 
காரணமாகி�ற3. 
 
கனைவ எ5வா8 ப,�3 ஆராய ேவ0�� எ�பத�, உதாரணமாக பிராD� தா� 
க0ட ஒ- கனைவேய எ��3+ ெகா0� அைத எ5வா8 பிாி�3	 பா'+க ேவ0��  
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எ�8 கா��கிறா'. 
 
“இ5வா8 விள+க� க0� பி��3 ஆரா>�ேபா3 ஒ5ெவா- கன�� ஏதாவெதா- 
ஆைசைய நிைறேவ�8வத�காகேவ ஏ�ப�கிற3” எ�8 அவ' ���க��கிறா'. 
 
பிராD�� ெகா�ைககளிேல இ3�� �+கியமான3. இைத விள+,வத�, அவ' 
2லபமாக� தா� ெசD3 கா�ட+ 7�ய ஒ- கனைவ	 ப�றி+ 78கிறா'. ஆைச 
நிைறேவ�ற�தி�காக� தா� கன� ஏ�ப�கி�ற3 எ�பத�, அவ' தாமாகேவ 
உ0டா+கி+ ெகா�ள+ 7�ய அ4த+ கன� எளியதாக இ-4தாC� சிற4த 
உதாரணெம�கிறா'. 
 
உ	� நிைறய	 ேபா��-+,� உணைவ இர� ேநர�திேல சா	பி�� வி��	 
ப��3+ ெகா0டா� பாதி� �+க�திேல அவ-+, விழி	�0டா,மா�. உ	� 
அதிகமாக உணவிB-4ததா� தாக ெம�+கிற3. அதனா� ஒ- கன� ஏ�ப�மா�. 
அதிேல அவ' ஏதாவ3 ஒ- வைகயி� தாக விடாD ெசD3 ெகா�Hவ3 ேபா�ற 
ச�பவ� ேதா�8மா�. பிற, விழி	�0டா,மா�. 
 
,ழ4ைதகளி� கன� சி+க� அதிகமி�லாத3. ஆதலா� ஆைச நிைறேவ�ற� எ�ற 
த�3வ�ைத அதிேல மிக� ெதளிவாக+ காணலா� எ�8 பிராD� 78கிறா'. 
 
வயதாக ஆக	 பலவிதமான அLபவ?கH� இ<ைசகH� ஏ�ப�கி�றன. ஆதலா� 
அ	ெபா;3 உ0டாகி�ற கனைவ ஆராDவத�,� திறைம>� அLபவ�� 
அதிகமாக ேவ0��. 
 
கன� ஒ- வைகயிேல உற+க�ைத	 பா3கா+கி�ற3. “நன� நிைலயிேல ைக7டாத 
பல ஆைசக� கனவிேல ைக7� வி�கி�றன; அதனா� மன�தி�, ஆ8த� 
கிைட+கிற3. அதனா� ஆG4த �+க�� ஓD�� உ0டாகி�றன; ஆதலா� அ4த 
வைகயிேல கன� உற+க�தி�, உதவியாக நி�கி�ற3” எ�8 பிராD� 
ெசா�Cகிறா'. 
 
நனவிB மன�திேல பல தகாத இ<ைசக� அட+க	ப��+ கிட+கி�றன எ�பைத	 
ப�றி ��ேப அறி43 ெகா0ேடா�. அ4த இ<ைசக� விழி	� நிைலயிேல ேமேல 
வ4தா� ெப-�பாC� மன<சா�றா� த�+க	ப�� வி��. ெவ�றி ெபறாத 
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காரண�தா� அ4த இ<ைசக� ேவ8 வழிகளிேல ெவளி	ப��� தி-	தி ெபற 
�ய�கி�றன. அத�, உற+க� ஒ- ந�ல சாதகமாக அைமகி�ற3. 
 
உற+க நிைலயிC� மன� ேவைல ெசD3 ெகா0� தானி-+கிற3. மன<சா�8� 
காவ� ச+திகH� அ	ெபா;3� ேவைல ெசDதாC� அவ�றி� வBைம ச�8 
தள'43 ேபாகிற3. உற+க நிைலயிேல அவ�றி� 7'ைம ெகா=ச� ம;?கி	 
ேபாகிற ெத�8 ெசா�லலா�. ஆதலா� அ4த< சமய� பா'�3 அ4த இழி4த 
உ4த�க� ெவளிேய வ43 கனவாக� ேதா�8கி�றன. அ	ப�� ேதா�8கிறேபா3� 
ெவளி	பைடயாக நி�றா� அதீத அக� தைடெசD3 வி�ெம�8 மைற�கமாக 
மா8ேவஷ� ேபா��+ ெகா0� ேதா�8கி�றன. கனவிேல வ-கி�ற 
,றிb�கH+,�, விபாீத நிகG<சிகH+,� இ3ேவ காரண�. 
--------- 

13. 13. 13. 13. அர�கனி� ஆதி�க�அர�கனி� ஆதி�க�அர�கனி� ஆதி�க�அர�கனி� ஆதி�க�    
 
மனிதJைடய அ�மன� (நனவிB மன�) எ3 எ�ப3 ப�றி>� அதிேல அ;4தி+ 
கிட+கிற உ4த�க�, இ<ைசக� ப�றி>� ெபா3வாக� ெதாி43 ெகா0ேடா�. 
அ�மன� எ	ப�ெய�லா� தன3 வ�லைமைய ெவளி	ப��3கி�ற3 எ�8� 
க0ேடா�. 
 
இ4த அ�மன�தி� ேவைலயா� மனிதJைடய நட�ைத பாதி+க	ப�கிற3. 
அதனா� அவ� எ�லா< சமய?களிC� ஏ�ற �ைறயிேல காாிய� ெசDவதி�ைல. 
ப,�தறி�+, ஒ5வாதவைகயிC� அவ� நட+கிறா�. 
 
இ5வா8 பல' பலவித?களிேல நட	பத� விைளவாகேவ சMக� அைமகி�ற3. 
பிற, அ4த< சMக� வ-?கால ம+கைள	 பாதி+கி�ற3. ,ழ4ைதக� சMக< 
1Gநிைலயா� பாதி+க	 ப�கிறா'க�. இ4த மாதிாியாக சMக�� மனிதJ� 
மாறிமாறி	 பாதி	பதா� ��ேன�ற� தைட	ப�கிற3. யாராவ3 ஒ- சில ம+கேள 
இ4த� தைடகைளெய�லா� மீறி நி�8 உய'வைடகிறா'க�. அ	ப� வி�தைல 
ெப�8 நி�பவ'கைள உலக� ேபா�8கி�ற3; மகா�க� எ�8 
ெகா0டா�கி�ற3. 
 
ெப-�பாலான ம+க� க��0ேட கிட	பதா� சMக�திேல விைரவான ��ேன�ற� 
ஏ�ப�வதி�ைல எ�8 பிராD� க-3கிறா'. சMக� ஒேர நிைலயி� 2ழ�8 
ெகா0�தானி-+,�; அைத மீறி நி�8 ஒ- சிலேர ேம�ைமயைடய ��>�; 



51 

 

அவ'க� ஏ�ப��3கி�ற இய+க?க�, எ0ண	 �ர�சிக� ஓரள� சMக�ைத 
விழி	பைடய< ெசD>�; ஆனா� அ3 ெபாியேதா' அளவி�, ��ேன�ற�ைத 
உ0டா+,வதி�ைல; அ	ப� உ0டா+க ��>மானா� ��த', இேய2 ேபா�ற 
மகா�களாC�, அவ'கைள	 ேபாலேவ உ0ைம ஞான� ெப�ற ம�ற 
மகா�களாC� நம+,+ கிைட�3�ள உதாரண?கH� உபேதச?கHேம ேபாதாவா 
எ�8 ேக�பவ'கH0�. இவ'க� சMக�தி� ��ேன�ற�திேல ந�பி+ைக 
,ைற4தவ'க�. 
 
இ4த நிைலயிB-43 சMக� வி�பட ேவ0�மானா� ,ழ4ைதகைள வள'+,� 
�ைறயிC�, அவ'கH+,+ க�வியளி+,� �ைறயிC� மனவிய� த�3வ?கைள 
ந�, கைட	பி�+க ேவ0�� எ�8 பிராD� க-3கிறா'. அத�, �த�ப�யாக	 
ெப�ேறா'கH� ஆசிாிய'கH� மனவியைல	ப�றி ந�, ெதாி43 ெகா�ள 
ேவ0��. 
 
இ�J� ஒ- �+கியமான விஷய�ைத கா� இ?, கவனி+க ேவ0��. அ�மன�தி� 
இழி4த இ<ைசகH�, உ?த�கH�, இய� F+க?கH� ப3?கியி-+கி�றன 
எ�8�, அைவ எ5வா8 ெவ5ேவ8 வழிகளி� ெவளியாகி� தி-	தி ெபற 
�ய�கி�றன எ�8� க0ேடா�. 
 
மன�தி�,�ள ஆ�ற� ஒ- ,றி	பி�ட அள�ைடய3 தாென�8�, அ4த ஆ�ற� 
இ�, அக�, அதீத அக� ஆகிய M�8 ெப-� பிாி�களிேல ஒ- ச4த'	ப�தி� பல 
ேவ8 அள�களி� இ-+கி�ற3 எ�8� ��ேப ,றி	பி�ேட�. இ�தி� ஆ�ற� 
அதிக	ப�கி�றேபா3 ம�ற இர0�� ஆ�ற� அ4த அள�+,+ ,ைற43 ேபா,�. 
அதீத அக� ��ேப எ<சாி+ைகயாக இ-43 இ�தி� ேபா+ைக� தைடெசDயாவி�� 
இ�தி� ஆ�ற� மி,43 வி�கிற3. 
 
காம இ<ைசகைள+ க��	ப��தி உ�ள�ைத ஆ�ம ஞான� ேத�ட�திேல சதா 
ஈ�பட< ெசDய வி-�பியவ'க� பழ?கால�திேல மனித ச=சாரம�ற கா�கH+,< 
ெச�றதி� நிைற4த ெபா-� இ-+கிற3. இ�தி� இழி4த உ4த�க� 
ேமேலா?,வத�,� �0�த�களாக இ-+,� 1Gநிைலைய� தவி'+க ேவ0�� 
எ�பைதேய அவ'க� �+கியமாக+ க-தினா'க�. உண�+ க��	பா� ெசDத3�, 
சா�3விக உண��ைறைய அJN��த3� இ4த ேநா+க�ைத+ ெகா0ேடதா�. 
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இதிB-43 சMக�தி� வா;� நா� ஒ- விஷய�ைத� ெதாி43 ெகா�ள+ 7��. 
இழி4த உண'<சிகH+, ஆதரவாக அவ�ைற ேமெல;	�� கா�சிகைள+ 
கா0பேதா @�கைள	 ப�	பேதா இ�தி� ஆ�றC+, வBைம ேத�வதாக 
��கிற3. அ3 நம3 சMக�தி�,	 பாதக� ெசDவதாக அைம>ெம�பைத நா� 
எளிதி� க0�ெகா�ளலா�. 
 
�திய பாரத ச�தாய�ைத நம3 ப0பா��� அ�	பைடயிேல உ-வா+க 
�ைன4தி-+,� நா� இ�8 இ4த விஷய�ைத	 ப�றி� தீவிரமாக ஆேலாசி+க 
ேவ0��. வாG+ைக �ைறயிேல சில ல�சிய?கைள அ�	பைடயாக நம3 நா� 
ெகா0�-+கிற3. அ4த ல�சிய?கைள+ கைட	பி��3 வாG4தவ'கைளேய இ4த 
நா� ேபா�8கிற3. அ4த ல�சிய?கைளேய அ(திவாரமாக+ ெகா0� சMக�ைத 
அைம+க�� வி-��கிற3. 
 
அ	ப�யி-+,� ேபா3 அத�, விேராதமான இ<ைசக� வள'வத�,+ 
�0�ேகாலாக இ-+,� எைத>� நா� அLமதி+க ��>மா? 
 
சMக�ைத	 பாதி+,� விஷய?க� சிலவ�ைற	 ப�றி� ெதாி43 ெகா�Hவத�, 
உத�வ3 ேபால� தனி	 ப�டவ'களி� வாG+ைகைய	 பாதி+,� அ�மன 
உ4த�கைள	 ப�றி அறி43 ��7��ேய எ<சாி+ைகயாக இ-	பத�,� பிராD�� 
ெகா�ைகக� உத�கி�றன. அவ' 78வதி� சில க-�3+க� எ�ேலாராC� ஒ	�+ 
ெகா�ள	படாமB-+கலா�; தவ8 எ�8 7ட எதி' கால�தி� நி"பி+க	படலா�. 
ஆனா� அவ' ஆராD43 க0ட அ�	பைட+ க-�3+களிேல ச4ேதகமி�ைல. அைவ 
மன�தி� த�ைமகைள அறி43 ெகா�வதிேல ஒ- ெபாிய ��ேன�ற�ைத 
உ0டா+கி வி�டன. 
 
அவ�ைற� ெதாி43 ெகா0டா� ஒ5ெவா-வJ� தன3 வாG+ைகைய� தி-�தி+ 
ெகா�Hவத�, அL7ல�0டா,�. மன� எ�ப3 ,ர?,+,< சமான� எ�8 
ெபாியவ'க� ஏ� 7றியி-+கிறா'க� எ�ப3� நம+, விள?,�. 
 
மன�தி� த�ைமகைள அறி43 அ�மன�ைத விேவக�தா� ந�வழியி� ெச�Cமா8 
ெசDவேத வாG+ைகயி� மிக	 ெபாிய ெவ�றியா,�. 

------------------------------------xxxxxxxxxxxx------------------------------------            
    

 


