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பபாருளடக்கம் 
என்னுனை 

1. அத்ைிரியும், அனுசூயாவும் 
2. பபண் எனும் பபருநிைி 
3. சிறப்புணர்ந்ை பபண் மைிப்பு 
4. வாழ்க்னகத் துனணனயத் தைர்ந்பைடுப்பது யார்? 
5. ைிருமணம் 
6. ஒருவனுக்கு ஒருத்ைி 
7. மனைவி என்பவள்… 
8. கணவன் மனைவி உறவு 
9. குடும்பத்ைின் விளக்கு மனைவி 
10. மனைவியின் சிறப்பு. 
11.  ைம்பைிகளின் நட்பு. 
12. மனைவியின் முைன்னம 
13.  மனைவிமார்கதள சிந்ைியுங்கள். 
14.  வாழ்க்னகத் துனணனய வாழ்த்ைி வாழ்தவாம் 
15. .மருமகள்களுக்கு ஒரு ைந்ைிைம் 
16. மனைவியின் மனையாட்சி.------- – 
17. மனைவி பசால்தே மந்ைிைம்  
18. மனைவியின் இல்ேற தநான்பு  
19. மனைவி மந்ைிரி மட்டுமல்ே ! நல்ே மருந்தும்கூட 
20. ஆைந்ைம் வினளயாடும் வடீு  
21. மனைவியின் ைியாகம்  
22. மனைவிக்கு மரியானை  
23. மனைவி நேம் தபணும் விழா 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2?source=feed_text&story_id=683659291717515
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1. அத்ைிரியும் அனுசூயாவும் 
 ”உயிரினுக்கு உயிைாய் இன்பம் ஆகிடும் 
உயிரினும் இந்ைப் பபண்னம இைிைடா“   - பாைைியார்     

      ஒவ்பவாரு  ஆணின் பவற்றிக்குப் பின் ஒரு பபண் இருப்பாள்.  
என்னுனடய பவற்றிக்கும் என் மனைவிைான் பின்புேமாக 
இருக்கிறார். அனை உண்னமயாக்கும் விைத்ைில், வைோறு நமக்கு 
பேனை அறிமுகப்படுத்ைியுள்ளது. 

• ைாமகிருஷ்ணருக்கு ஒரு சாைைா தைவியும் 
• விதவகாைந்ைருக்கு ஒரு நிதவைினையும் 
• அத்ைிரிக்கு ஒரு அனுசூயாவும் 
• வைீ சிவாஜிக்கு அவைது ையார்  ஜிஜாபாயும் 
• ைாமஸ் ஆல்வா எடிசனுக்கு  ைாயார் நான்சி எடிசனும் 
• பாைைிக்கு ஒரு பசல்ேம்மாளும் 
• அைவிந்ைருக்கு ஒரு அன்னையும் 
• தவைாத்ைிரி மகரிசிக்கு ஒரு அன்னை தோகாம்பாளும் 
• பானுகுமாருக்கு ஒரு பானுமைியும் 

எை பபண்கள் உறுதுனணயாக இருந்ைிருக்கிறார்கள். 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1480119872287983&set=a.1381894465443858.1073741828.100008699524408&type=1
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(அன்னை தோகாம்பாளுடன் அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி)     

என் பவற்றிக்குப் பின்ைால் என் மனைவிைான் இருக்கிறார்.  
அைைால்ைான் ”மனைவிக்கு மரியானை” என்ற இப்புத்ைகத்னைப் பைிவு 
பசய்துள்தளன். 

        தவைாத்ைிரியம் உருபவடுக்க உறுதுனணயாக இருந்ை 
அன்னை தோகம்பாளின் பிறந்ை நாளாை ஆகஸ்டு 30 ”மனைவி நே 
தவட்பு நாளாக” அருட்ைந்னை அனமத்துக் பகாடுத்ைிருக்கிறார்கள்.  

       மனைவிக்கு மரியானை பசலுத்ைம் நாளாக ஆகஸ்டு 30 ஆம் 
நானள ஆண்டு தைாறும் பகாண்டாடி வருகிதறாம். கட்டிய 
மனைவிக்கு  மரியானை ைை தவண்டும்.  

       கட்டிய மனைவினய மைிக்காைவன் வாழ்ந்ைைாக சரித்ைிைதம 

இல்னே.மகாபாைைத்ைில் ைர்மைாஜருக்கு ஈடாை பாத்ைிைம் இல்னே.  

           அவர் மிகவும் பபாறுனமயாைவர் ைான்.பைமாத்மா 

கிருஷ்ணனுக்தக அவர் னமத்துைர்.  

           ைர்மம் ைவறி காரியம் பசய்யாை மாமன்ைர். ைிைமும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட தநைத்னை ைர்மம் பசய்வைற்பகன்தற ஒதுக்கியவர்.  

           அப்படிப்பட்ட மகானுபாவன், ஒரு இக்கட்டாை நினேயில், அைச 

ைர்மத்ைிற்கு உட்பட்ட சூைில் இறங்கிைார். 

          அது அவைது உரினம. ஆைால், சிே எல்னேகனள மீறி ைன் 

மனைவினய னவத்து சூைாடி விட்டார்.  

         வினளவு ைிைவுபைி பேைது முன்ைினேயில் துகிலுறியப்பட்டு 

அவமாைப்படுத்ைப்பட்டாள்.  

        வினளவு அவர் பட்டபாடு பகாஞ்ச நஞ்சமல்ே. கட்டிய மனைவினய 

சூைாட்டத்ைில் பந்ையப் பபாருளாக னவத்ைது பபரும்பாவம்.  

         அந்ை பாவத்ைின் பேனை அவர் அனுபவித்ைார். அது மட்டுமா? 

ைாய்க்கு சமமாக மைிக்க தவண்டிய பசாந்ை அண்ணினய துகிலுறிந்ை 

னமத்துைர்களும் அழிந்ைார்கள். 
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          ஒரு பபண் அவமாைப்படுத்ைப்படும் நாடு வாழ்ந்ைைாக சரித்ைிைதம 

இல்னே. 

          ைாமாயணத்ைில், ைாமச்சந்ைிை பிைபு ஏகபத்ைிைி விைைைாக, சீைாதவ 

கைிபயை இருந்ைார். அைைால் ைான் இன்றும் அனைவர் வாயிலும் 

ஸ்ரீைாமபஜயம் மந்ைிைம் ஒேித்துக் பகாண்டிருக்கிறது. 

     அத்ைிரி மகரிஷியும் இப்படிப்பட்டவர் ைான். இவர் பிைம்மாவின் 

மைைில் இருந்து தைான்றியவர். 

          ைைக்கு இப்படி சிே புத்ைிைர்கள் இருந்ைால் எப்படி இருக்கும் எை 

பிைம்மா கற்பனை பசய்ைாைாம். 

         அவ்வாறு மைைில் தைான்றிய கற்பனைகனள குழந்னைகளாக 

வடித்ைார். அந்ை குழந்னைகதள மரீசி, ஆங்கிைஸர், அத்ைிரி, புேஸ்ைியர், 

புேஹர், கிைது ஆகிதயார். 

         இவர்களில் அத்ைிரி மகரிஷியின் 

மனைவி அனுசூயா.இவனள அைஸூயா 

என்று பசால்வதை பபாருத்ைமாைது. 

அைஸூயா என்ற பசால்லுக்கு 

தகாபப்படாைவள் எைப் பபாருள்.  

         இவள் நல்ே குணமுள்ளவர்கனள 

மட்டுமின்றி, தமாசமாை குணமுள்ளவர்கனளயும் கூட புகழ்ந்து 

தபசுவாள். அவர்கனளக் குனற பசால்ே மாட்டாள்.  

          யாதைனும் ஏைாவது குற்றம் குனற பசய்து விட்டாலும், அனை 

பிறரிடம் பசால்ேிக்காட்ட மாட்டாள். அைாவது, இந்ை காேத்து 

பபண்களில் 99 சைவைீம் தபரிடம் இல்ோை குணம் இது.  

          இப்தபாபைல்ோம் ைன் வடீ்டில் என்ை நடக்கிறது என்பனை விட, 

பக்கத்து வடீ்டில் என்ை நடக்கிறது என்பனை அறிவது ைான் ஆண், பபண் 

இருபாேரின் தவனேயாகவும் இருக்கிறது.  

          இந்ை துர்க்குணங்கள் எல்ோம் இல்ோமல் நல்ே பபயர் 

எடுத்ைிருந்ைாள் அனுசூயா.  
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        கணவரின் பாை ைீர்த்ைத்னை பைளித்து, ைிருமால், பிைம்மா, சிவன் 

ஆகிய மூவனையும் குழந்னைகளாக மாற்றிய பபருனம மிக்கவள் இவள்.  

        இைன் பபாருள் என்ை பைரியுமா? நல்ே குணமுள்ளவர்களிடம், 

அவர்களது கள்ளமற்ற உள்ளத்னை பாைாட்டி, களங்கமில்ோை குழந்னை 

உருவில் இனறவன் வந்து விடுகிறான் என்பதை. 

        ைாமனும் சீைாவும் காைகம் வந்ைதும் அத்ைிரினய சந்ைிக்கின்றைர். 

அவர்கனள ஆசிர்வைிக்கும் அத்ைிரி, சீைாைாமரிடம் ைைது மனைவியின் 

புகழ் பாடுகிறார். 

    ைாமா! என்னை வணங்கி என்ைப்பா பேன்? ஆஸ்ைமத்ைிற்குள் என் 

மனைவி அனுசூயா இருக்கிறாள்.  

        அவனளப் தபாய் ைரிசிக்கவும். அவள் பசய்ை ைவத்னை விட சிறந்ை 

ைவத்னை இதுவனை எந்ை மகாமுைிவனும் பசய்யவில்னே.  

         மனழதய வருக எை அவள் பசான்ைால் தபாதும். அவள் மீண்டும் 

பசால்லும் வனை வருணபகவான் அவள் பசான்ை இடத்னை விட்டு 

அனசயமாட்டான். அப்தபர்ப்பட்ட சக்ைி மிக்கவள்.  

           ஒருமுனற எங்கள் பகுைியில் பத்து ஆண்டுகளாக மனழ இல்னே. 

பஞ்சம், பசியால் மக்களும், மாக்களும் இறந்ைைர். அந்ை தநைத்ைில் 

கங்னக நைினய இங்தக பகாண்டு வந்ைாள் அனுசூயா.  

           இவள் பசய்ை புண்ணியத்னை கங்காதைவிக்கு ைானை வார்த்து, 

மற்றவர் வாழ வனக பசய்ைாள். இைிேிருந்து அவள் எப்தபர்ப்பட்ட மகா 

புண்ணியவைி என்பனை இைிேிருந்து பைரிந்து பகாள். 

           அவளது தைாழிகள் ஏைாவது காைணத்ைால் அவனளப் பார்க்க வந்து 

பகாண்தட இருப்பார்கள். இவளிடம் தயாசனை தகட்டு பேன் 

அனடவார்கள்.  

           ஏபைைில், இவள் நல்ேனை மட்டுதம பசய்வாள்; நல்ேனைதய 

தபசுவாள்.  
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          ஒருமுனற ஒரு முைிவர் அவளது தைாழினய சபித்து விட்டார். ஏ 

பபண்தண! உன் கணவன் நானள பபாழுது விடிவைற்குள் சாவான், 

என்பதை அந்ை சாபம்.  

         அந்ைப் பபண் அனுசூயாவிடம் கைறிைாள். நானள கானே நான் 

பவண்புடனவ அணிந்து விடுதவைடி, என் ைனேயிலுள்ள மேர்கள் 

பறிக்கப்படுமடி, என் வனளயல்கள் உனடக்கப்படுமடி, பபாட்டு 

னவக்கக்கூட இயோை பாவியாதவைடி, என் குழந்னைகள் அப்பா, அப்பா 

எை அேறுதமடி,  

        என் உயிர்த்தைாழிதய! இந்ை சிைமத்ைிேிருந்து எப்படியடி நான் 

ைப்பிக்கப்தபாகிதறன் எை அழுது துடித்ைாள். 

    என் அனுசூயா என்ை பசய்ைாள் பைரியுமா ைாமா! ரிஷி பசான்ைனை 

பபாய்யாக்கி விட்டாள். 

        தைாழி! கவனே பகாள்ளாதை. விடிந்ைால் ைாதை உன் கணவன் 

இறப்பான். அந்ை ரிஷி இந்ை சாபத்னை விேக்கிக் பகாள்ளும் வனை இைி 
உேகத்ைில் உைிக்கதவ கூடாது எை சூரியனுக்கு உத்ைைவு தபாட்டு 

விடுகிதறன். சூரியன் என்னை மீற மாட்டான். 

        அந்ை ரிஷியின் சாபம் என்ை பசய்து விடுகிறபைை பார்ப்தபாம் 

என்றாள். அதுதபாேதவ சூரியன் பத்து நாட்களாக உைிக்கவில்னே.     

         ஊபைங்கும் தநாய் பநாடி பைவியது. இருள் சூழ்ந்ைது. தைவர்கள் 

கேங்கிைர். அவர்கள் சாபம் பகாடுத்ை முைிவரிடம் ஓடிைர். 

          உேக இயக்கதம நின்று தபாவைற்கு காைணமாக அவைது சாபம் 

அனமந்து விட்டனை சுட்டிக்காட்டிைர்.  

          அனுசூயாவின் பபருனமனய உணர்ந்ை முைிவர், சாபத்னை 

விேக்கிக் பகாண்டார்.  

          விைினயதய ைன் மைியால் பவன்றவள் என் மனைவி. அவளிடம் 

ஆசி பபற்றால், சமதயாசிை புத்ைியுடன் நடந்து பகாள்ளோம். உைக்கு 

பவற்றி தமல் பவற்றி கிட்டும், என்றார்.  
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            அத்திரியும், அனுசூயாவும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் 

வாழ்ந்தவர்கள்.      கதததய விட்டு விடுவவாம்.  கருத்திற்கு 
வருவவாம். கததயில் வந்த கருத்ததப் பின்பற்றி வாழுங்கள். 

           மனைவினயப் பற்றி பிறரிடம் குனற பசால்ோைீர்கள். குணத்ைில் 

குனறயுள்ளவளாக இருந்ைாலும் கூட, நாலு தபரிடம் அனை பவளிச்சம் 

தபாட்டுக் காட்டாமல், உங்களுக்குள்தளதய தபசித் ைீர்த்துக் 

பகாள்ளுங்கள்.  அவளுக்கு மைிப்பளியுங்கள்.  

                அத்ைிரி மகரிஷி ைன் பத்ைிைினயப் பற்றி ைாமைிடம் 

பபருனமயாகச் பசான்ைது தபாே, அவளது சனமயனேப் பற்றிதயா, 

பணித்ைிறன் பற்றிதயா, அவளுக்கு பைரிந்ை கனேகள் பற்றிதயா 

பிறரிடம் பசால்லுங்கள். 

 

  

    ஆண்டுதைாறும் மனைவிக்கு ஒரு நானளக் பகாடுத்ைிருக்கும் 
தவைாத்ைிரி மகரிசியின்  ”மனைவிநேம் தபணும்   நாளினை” 

மனைவியர் ைிைமாக பகாண்டாடுங்கள். 

    இபைன்ை புதுனமயாக இருக்கிறபைன்று நாம் நினைக்கோம்.  
பபண்னமனயப் தபாற்றுபவர்களுக்கு இது புதுனமயல்ே.   

    உறவு முனறனயப் பாைாட்டும் வனகயில் அன்னையர் ைிைம், 
ைந்னையர் ைிைம், குழந்னைகள் ைிைம், கணவர் ைிைம் என்று உேகம் 
முழுவதும் பகாண்டாடுகின்றைர்.   

     ஆைால் “மனைவியர் ைிைம்” என்று ஒரு நாட்டில் கூடக் 
பகாண்டாடுவைில்னே.   ”மனைவிக்கு மைிப்பு இவ்வளவு ைாைா?” 
என்று தவைனைப்படுகின்றார் அருள்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிசி. 

     நூேின் உள்ள வாருங்கள்.   மனைவிக்கு மரியானை ைரும் 
அவசியத்னையும் அைைால் வரும் ஆைந்ைத்னையும் அள்ளிப் பருக 
உள்தள நுனழயுங்கள்.   வாழ்க வளமுடன்.                  
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                                      வழக்கமாை 
வணக்கங்களுடன்.,  

   -  பானுகுமார் 

                           Mail Id. banukukmar.v@gmail.com 

 

 

2. பபண் எனும் பபருநிைி 
    உேகம் முழுவைிலுமுள்ள மைங்கள் ஆணுக்கு இனணயாகப் 
பபண்னணப் தபாற்றவில்னே என்பது வைோற்று உண்னம. 

    ”இந்ைியா பபண்கனளக் தகாட்பாட்டளவில் எப்தபாதுதம 
தமம்படுத்ைி னவத்ைிருந்ைது.  ஆணுக்கும், பபண்ணுக்கும் இனடதய 
ஆன்மீக சமத்துவத்னை நினே நிறுத்ைியது.  

     நனடமுனறயில் இந்ை தமோை தகாட்பாட்னட நினே நிறுத்ைத் 
ைவறிவட்டது” என்பார் சுவாமி ைங்கநாைாைந்ைர். 

    ஆைால் இன்னறய பபண்ணயீம் தைனவயற்ற மைபுகனள 
மறுைேித்து. ைற்காேச் சூழலுக்கும் தைனவகளுக்கும் ஏற்புனடய 
ஆன்மீக மைிப்படீுகனளத் தைடுகின்றது.   

     தவைாத்ைிரி மகரிசிகளின் ”வாழ்க வளமுடன், வாழ்க னவயகம்” 

என்ற அருள்வாக்கு பபண்ணிைத்னையும் உள்ளடக்கிய 
பபருதநாக்குனடயது.  

     ”பபண்ணியம்” என்ற முத்ைினையில்ோமதேதய பபண்ணிய 
வாைம் தபசகின்ற பபருந்ைனகயாளர் தவைாத்ைிரி மகரிசி. 

     பபண் எைப்படுபவள் ைாய், ைமக்னக, மனைவி, மகள் என்று 
ஒவ்பவாரு அணின் வாழ்க்னகயிலும் ஏதைா ஒரு நினேயில் 

mailto:banukukmar.v@gmail.com
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வருகிறாள்.  பபண் எைப்படுபவள் அத்ைனை முக்கியத்துவம 
வாய்த்ைவளாக இருக்கிறாள். 

காேந்தைாறும் பபண்னம 

     பபண்கனளப் பற்றியும் பபண்னமயின் சிறப்புகனளப் பற்றியும் 
எத்ைனைதயா கவிஞர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.  அவர்கனள 
சிறப்பித்துள்ளார்கள். 

       ‘பபண்கள் நம் நாட்டின் கண்கள்’, ‘பபண்ணாய் பிறக்க மாைவம் 

பசய்ைிட தவண்டும்’. 

           உேகில் உள்ள ஒவ்பவாரு பபாருளுக்கும் ஒருபண்பு உண்டு.  
பபருனம உண்டு.  

      நீரின் பண்பு ைன்னம, பநருப்பின் பண்பு பவம்னம, பாேின் 
பண்பு இைினம, உயிரின் பண்பு அன்பு என்பார்கள்.   

      இனைத்ைான் ைிருவள்ளுவர் உயிருனடய உடம்பு எது 
என்றால், அன்புனடய வாழ்வு என்றார்.   அத்ைனகய அன்புக்கு 
எடுத்துக் காட்டு பபண்கள்ைான் என்பது சான்தறார்களின் கருத்து. 

”மங்னகயைாய்ப் பிறப்பைற்தக மாைவம் பசய்ைிடல்  

  தவண்டுமமம்மா? ” 

என்றார் கவிமணி. 

     பபண்களிடம் உள்ள நல்ே பண்பு அவர்களுக்குப் 

பாைாட்னட உண்டு பண்ணுகிறது.  

          ஆைால், அவர்களின் நல்ே 

நடத்னைதய அவர்கனளத் பைய்வங்களாக்குகிறது _ என்றார் 

தஷக்ஸ்பியர். 

”மனையறம் எனும் மைத்ைிற்கு ஆணிதவைாக 

   இருப்பவள் பபண்ைான்”  
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என்பது தசக்கிழாரின் கருத்து. 

    ”காற்னற விடக் கடும் தவகம் பகாண்டது பபண்களின் 

எண்ணம்” _ என்றார் தஷக்ஸ்பியர். 

 

        “பபண் எந்ைக் காற்றிலும் அனசந்ைாடிக் பகாண்டிருக்கும் 

நாணனேப் தபான்றவள். ஆைால், பபரும்புயேிலும் 

அவள் ஒடிந்து விழ மாட்டாள் _ என்றார் தவட்ேி. 

     பபண்களுக்குரிய சுைந்ைிைத்னை வழங்காைவனை ஒரு நாடு 

சுபடீ்சம் அனடயாது _ என்றார் தநரு. 

      எந்ை இடத்ைில் பபண்கள் மரியானையாக நடத்ைப்படுகின்ற 

ைதைா அந்ை இடத்ைில் தைவனைகள் குடியிருக்கின்றைர் _என்கிறது 

மகாபாைைம். 

”உவந்பைாருவன் வாழ்க்னக சரியாய் நடத்ை 

   உைவுபவள் பபரும்பாலும் மனைவி ஆவாள். 

அவளாதே மணவாளன் ஒழுங்கு பபற்றான் 

   அவளாதே மணவாளன் சுத்ைி பபற்றான்.” 

 

         ஒரு ஆண்மகன் சத்ைமாக, ஒழுக்கமாக வாழ தவண்டுமாயின் 
அைற்கு அடிப்பனட காைணமாக இருக்கின்றவள், இருக்கப் 
தபாகின்றவள் மனைவிைான் என்பது பாைைிைாசன் கருத்து. 

     வாழ்க்னகத் துனண எல்ோச் சிறப்புகபளாடும் 
அனமந்துவிட்டால் ஒரு மைிைனுக்கு இேோைது என்று எதுவுதம 
இல்னே.  இைனை வள்ளுவர். 

”இல்ேபைன் இல்ேவள்-மாண்பாைால்” 

என்றார்.   பவற்றி பபற்ற ஒவ்பவார் ஆணுக்குப் பின்னும் ஓர் பபண் 
இருக்கின்றாள் என்பது பழபமாழி. 

”முந்நீர் வழக்கம் மகடுஉதவா டில்னே” எை பைால்காப்பியமும், 
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”காைமர் பசல்வி அருளேின் பவண்கால் 

பல்பனடப் புைவி எய்ைிய பைால்ேினச” எை அகநானூறும், 

”வினைதய ஆடவர்க் குயிதை வாணுைல் 

மனையுனற மகளிர்க் காடவர் உயிர்” எை குறுந்பைானகயும் 

”பபண்ணின்பபருந்ைக்க யாவுள கற்பபன்னும் 

ைிண்னம உண்டாகப் பபறின்” எை ைிருக்குறளும், 

”பபண்ணடினம ைீருமட்டும் தபசுஞ் ைிருநாட்டு 

மண்டினம ைீர்ந்து வருைல் முயற்பகாம்தப” எை பாைைியாரும், 

எை பைால்காப்பியர் காேந்பைாட்டு பபண்னம பற்றிப் பல்தவறு 
கருத்துக்கள் தைான்றியுள்ளை. 

      பபண் என்பவள் மிகச் சிறப்பாைவள், அன்பின் அனடயாளமாய் 
ைிகழ்பவள்.  அத்ைனை உயிர்கனளயும் தைாற்றவிப்பது 
பபண்ணிைதம.   

    இத்ைனகய பபண்ணின்பபருனமனய உணர்ந்ை நம் 
முன்தைார்கள்அவர்களின் சிறப்னப இவ்வுேகிற்கு 
பனறசாற்றுவைற்காகதவ இந்ை பாைநாட்னட பாைைத்ைாய் நாடு 
என்றார்கள்.   

     ைாய்பமாழி என்றார்கள்.  ஆறுகளுக்கு கூட கங்னக, யமுனை, 
காதவரி, தகாைாவரி என்று பபண்கிள் பபயர்னகனளதய சூட்டி 
மகிழ்ந்ைைர்.    

     நாம் வாழ்கின்ற இந்ை பூமினய பூமாதைவி என்று அனழத்ைைர்.  
அவர்களின் ைியாகப் பூர்வமாை வாழ்க்னகனய இவ்வுேகிற்கு 
எடுத்துனைத்ைை. 

    ”பபண்களது பபருமைிப்னப உணர்ந்தை உள்தளன் 

   பபரூேகில் வாழ்கின்ற மக்கள் எல்ோம் 
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பபண்ணிைத்ைின் அன்பளிப்தப எைிே தவறு என்ை  

   பபருனம இனைவிட எடுத்துக் கூறுவைற்கு” 

 என்று பபண்ணின் பபருனமப் பற்றி கூறுகிறார் தவைாத்ைிரி  மகரிசி ,  

      ”பபண்ணின் பபருந்ைக்க யாவுள கற்பபன்னும் 

       ைிண்னம உண்டாகப் பபறின்”. 

எை பபாய்யாபமாழிப் புேவர் பசால்ேிச் பசன்றாலும், பபண் 

அடினமயாய் நடத்ைப்பட்டு வந்ை காேம் உண்டு அல்ேவா? 

     ஒரு பபண் அறினவ வளர்த்ைால் னவயம் தபனைனம அகற்றிடும் 

என்று பாைைி,பபண் சுைந்ைிைத்ைிற்காக முைல் குைல் பகாடுத்ைான். 

     பபண்ணுக்கு ஞாைம் மறுக்கப்பட்டதபாது, 

முைன் முைோக பபண்களுக்கு ைீட்னசயின் மூேம் ஞாைம் 

பகாடுத்ைவர் அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிஷி, 

       தபைறிவும், தபைாற்றலும் பகாண்டு அன்பு, அருதளாடு 
உயிர்கனளக் காத்ைல், பைய்வத்ைின் இயல்பு,  

    பபண்னமயின் சிறப்புகளாக விளங்கும் அறிவு, அடக்கம், 
பபாறுனம, அன்பு, ைாய்னம, அழகு, பமன்னம, இன்பம் இனவ 
அனைத்துதம பைய்வகீப் பண்புகள் ஆகும்.  

     ”நீ கும்பிடுகிற பைய்வங்களில் பபண் பைய்வம் எல்ோம் உன் 
ைாய், மனைவி, சதகாைரி, மகள் முைேிய பபண்களிடத்தை 
பவளிப்படாமல் இதுவனை மனறந்து நிற்கும் பைாசக்ைியின் 
மகினமனயக் குறிப்பிடுகன்றை.  

     அம்மன், ைாய், அவனளப் தபாேதவ நம்முனடய பபண்கள், 
மனைவி, சதசாைரி, மாைா முைேரிதயார் ஒளிவசீ நாம் பார்க்க 
தவண்டும் என்பது குறிப்பு” என்னும் கருத்தும் தநாக்கத்ைக்கது. 

     தவைாத்ைிரி மகரிசி பபண்கனள ”பைய்வத்ைின் நினேயில் 
னவத்துப் தபாற்ற தவண்டும்” என்கிறார்.   
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     இனறத்ைத்துவமாகிய கடவுளுக்கு அடுத்ை 
நினேயில் அனமயும் சிறப்பு உனடயது 
பபண்னம என்கிறார்.   

     பபண் என்பவள் யாதைா, எங்தகதயா 
இருக்கிறாள், அவர்கனளப் பற்றிபயல்ோம 
நமக்பகன்ை என்று இருப்பைற்கு இல்னே.   

       ”ஒவ்பவாருவருக்கும் ைாயாக, உடன் 
பிறந்ைவர்களாக, வாழ்க்னகத் துனணயாக 
வாழ்வு அளித்துக் பகாண்டு இருக்கக் கூடிய 

பைய்வத்ைின் தூதுவர்கதள பபண்கள் ஆவர்” என்று பபண்ணின் 
பைய்வகீத் ைன்னமனய தபாற்றுகின்றார்.  

     ”மண்ணுக்குள் எவ்வுயிரும் பைய்வபமன்றால் மனையாளும் 
பைய்வபமன்றதறா?” என்று மனைவினயயும் பைய்வமாக மைித்துப் 
தபாற்றிச் பசால்லுகிறார் பாைைியார். 

     எந்ை மைிைனைப் பார்த்ைாலும் இனறநினேயாக, காந்ைமாக, 
அணுவாகப் பாருங்கள். 

     சதகாைரிகள் எல்ோம் இப்படி நினைக்கிறார்கள்.  எந்ைத் 
ைத்துவம் தபசிைாலும் மைிைன் மைிைன் என்று ைான் தபசுகிறார்கள்.  
மைிைி,மைிஷி என்று வைவில்னேதய. 

    அைற்கு ஆங்கிேத்ைில் நல்ே முனற இருக்கிறது.   முனறயாை 
வார்த்ைனை இருக்கிறது. MAN என்று பசான்ைால் ஆண் மைிைன்.   

    பபண்களுக்கு என்ை பசால்கிதறாம்? WOMAN  நீங்கள் எல்ோம் 
சிறிது தநைம் அப்படிதய எண்ணிப் பாருங்கள். WOMAN என்றால் 
என்ை அர்த்ைம்? 

     WOMB + MAN அைாவது  MAN WITH WOMB.அப்படி சிறப்பப் பபயர் 
பபற்றவர்கள் பபண்கள்.  அது அனமந்ை சிறப்னபப் பாருங்கள் WOMB 

MAN. 

     எந்ைத் ைத்துவத்ைிலும் எந்ை இடத்ைிலுதம மைிைன் (MAN) 
என்றுைான் வருகிறது. MAN includes WOMAN also.   
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     மைிைன் என்பது பபண்கனளயும் தசர்த்துைான்.  அது சிறப்பாை 
வார்த்னை.   

     அைைால் இப்தபாது ைத்துவங்கள் எல்ோம் மைிைன் பற்றிைான் 
தபசுகிறார்கள் என்று எண்ண தவண்டாம்.   பபண்களுக்கும் அது 
பபாருந்தும். 

      இனறவன், உேகின் மைிப்பு மிக்க, கினடக்கப் பபறாை மற்றும் 

அபூர்வப் பபாருள்கள் எல்ோவற்னறயும் மனறத்தை னவத்து 

உள்ளான்.அனவகள் கடிைமாைனவகள். மிகுந்ை சிைமத்ைிற்கு பிறதக 

அனவகள் கினடக்கப் பபறும். 

1. "னவைம்" ஆழமாை நிேத்ைின் கீதழ மூடப்பட்டு, பாதுகாக்கப் படுவைால் 

அைன் மைிப்பு அைிகம். 

2. "ைங்கம்" பானற அடுக்குகளால் மூடப்பட்ட நினேயில் உள்ளது. 

ைங்கத்ைினை பபற கடிைமாக உனழக்க தவண்டும். 

3. "முத்து" ஆழ்கடேில் மனறக்கப்பட்டு, அழகாை சிப்பிக்குள் 

பாதுகாக்கப்படுவைால் அைன் மைிப்பும் உயர்வாகின்றது. 

அது தபாேத் ைான் பபண்களும்.....! 

 

    இயற்னக அனமப்பிதே பபண்கள் மிக பமன்னமயாைவர்கள். 

தைாற்றத்ைின் பமன்னமனயப் தபாேதவ, உள்ளமும் பமன்னம 

வய்ந்ைது. அவர்கள் இையம் மேரினும் பமன்னம உனடயது. 

     அன்பு, ஆைரிப்பு, பைாமரிப்பு இனவதய பபண்ணுக்குரிய 

தவனேகளாக உள்ளை.இவற்றில் அவள் பபற்ற ைிறனமனய 

வாழ்க்னகயின் ஒவ்பவாரு அம்சத்ைிலும் காணோம். 

         பபண்ணின் மைமும் பசயலும், மேரும் மணமும் தபாேப் பிரிக்க 

முடியாைபடி ஒன்றாகிவிட்டை. 

        பபண்களிடம் ைாய்னம உணர்ச்சி உண்டு. அந்ைச் பசயோல் ஆண்கள் 

வளர்கிறார்கள். 

     அடுத்ைாற் தபால் இங்கிைம்.  இங்கிைம் என்பது பபண்களுடன் 

கூடப்பிறந்ை பபாக்கிஷமாகும்.அவர்களின் உள்ளத்ைிதே இங்கிைம், 
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தபச்சிதே இைினம, நனடயிதே நளிைம், தைாற்றத்ைிதே அழகு - இனவ 

அத்ைனையும் பபண்களிடம் உள்ள கனேச் பசல்வங்கள். 

      இப்படிபயாரு அற்புைமாை பனடப்னப ஆணுக்குத் துனணயாகப் 

பனடத்ைாதை அந்ை ஏக இனறவனுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க நன்றி 
பசான்ைாலும் தபாைாது. 

பபண் என்றும் அடினமயில்னே. 

அவனள யாரும் அடக்கவுமில்னே. 

அவதள அடங்கி வாழ்ந்ைாள். 

''மாைிட வைோற்றின் பின்ைால் ஒரு பபண் இருப்பது உண்னம…அது 

அம்மாவாக, மனைவியாக, சதகாைரியாக இன்னும் இன்னும் நீளும் 

பட்டியல்கள்........ 

 

3. சிறப்புணர்ந்ை பபண் மைிப்பு 

 

     பபண்னமயின் சிறப்பினை அன்றுபைாட்டு இன்றுவனை பேர்  

எடுத்துனைத்ைாலும், சிேர் பபண்னமயினை இைண்டாம் ைைமாகதவ 

நடத்ைி வருகின்றைர்.  

          இந்நினேனய மாற்றி பபண்னமனய தபாற்றவும், சிறப்பிக்கவும் 

சிே சிந்ைனையாளர்கள் முயன்று வருகிறார்கள்.       அவர்களுள் 

நமது அருட்ைந்னை மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார். 

 

     ஒவ்பவாரு ஆணின் பவற்றிக்கு பின்னும் ஒரு பபண் இருக்கிறாள் 
என்பனை நாம் அனைவரும் அறிதவாம்.  

          ஒரு குடும்பத்ைினை நடத்துவது, குழந்னைகனள வளர்த்து 

ஆளாக்குவது, முைிதயார்கனள பைாமரிப்பது, இப்படி பபண்களின் பங்கு 

மிகவும் தபாற்றுைற்குரியது. 
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     ஆைால் இவர்களின் சிறப்பு பபரும்பாலும் பேைால் 

அறிந்துபகாள்ளப் படுவைில்னே.   

           இவ்வுேகில் வாழுகிற ஜவீைாசிகள் அனைத்ைிற்கும் பிறப்பிடம் 

பபண்னமதய... இத்ைனகய பபண்ணிைம் கல்வி, பபாருளாைாைம்,  

வாழ்க்னக வளம் அனைத்ைிலும் உயர்வு நினே பபறுவதை 

சமுைாயத்ைிற்கும், குடும்பத்ைிற்கும் சாேச்சிறந்ைது. 

 

பபண்னமனய தபாற்றுதவாம். வாழ்த்துதவாம். 

"பபண்ணிைத்ைின் சிறப்னப உணர்ந்தை உள்தளன், 

தபருேகில் வாழுகின்ற மக்கள் எல்ோம் 

பபண்ணிைத்ைின் அன்பளிப்தப எைில் இனைவிட 

பபருனம தவபறன்ை எடுத்துச் பசால்வைற்கு." -மகரிசி 

      இன்று உேகில் 800 தகாடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களில் பாைிதபர்  

ஆண்கள். இவர்கனள பபற்பறடுத்ைது பபண்கதள. ஆண்கள்அனைவரும் 

பபண்களின் அன்பளிப்பு எைில் அது மினக ஆகாது. பபண்னமனய 

தபாற்றுதவாம். வாழ்த்துதவாம். 

பபண்கனளப் பற்றிய பழபமாழிகள் 

       பபண்கனளப் பற்றிய பழபமாழிகள் பபரும்பாலும் 
அவர்களுக்கு எைிைாைைாகவும், அவர்கனளக் குனறகூறுவைாகவும் 
இருக்கின்றை. இனைக் காேத்ைின் பிைைிபேிப்பு என்றுைான் பசால்ே 
தவண்டும்.  

      பே கோசாைங்களிலும் பழங்காேத்ைில் 
இப்படிைான் இருந்ைது. தவற்று பமாழிப் 
பழபமாழிகள், பபான்பமாழிகனளப் 
பயிலுதவாருக்கு இது பைளிவாக விளங்கும்.  

          பபண் பே ரூபங்களில் இருப்பவள். 
ைாயாகவும் மனைவியாகவும், 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785807704850091&set=a.313758315388368.69740.100002626059309&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=785807704850091&set=a.313758315388368.69740.100002626059309&type=1
http://3.bp.blogspot.com/-VN4TP0goDfk/T-i10w-8faI/AAAAAAAAA3U/T-8SPCJDNSQ/s1600/indian_women_paintings_4_crcdX_6943.jpg


19 
 

மகளாகவும்,மருமகளாகவும், மாமியாைகவும், மாமியாகவும், 
அத்னை/சித்ைியாகவும் வருகிறாள். 

• பபண் இன்றிப் பபருனமயும் இல்னே :கண் இன்றிக் காட்சியும் 

இல்னே . 

• பபண்களுக்குரியசுைந்ைிைத்னை வழங்காைவனை ஒரு நாடு சுபடீ்சம் 

அனடயாது. 

•  

•  

• பபண்ணின் இையம் அவளுனடய உைடுகளில் இருக்கிறது.ஆைால், 

அவளுனடய ஆன்மாதவா அவளுனடய கண்களில்இருக்கிறது. 

•  பபாய்னம தகானழத்ைைம், கீழ்க்குணம் ஆகியமூன்றுதம பபண்கள் 

பபரிதும் பவறுப்பனவ. 

•  பபண்களிடம் உள்ள நல்ே பண்பு அவர்களுக்குப்பாைாட்னட உண்டு 

பண்ணுகிறது. ஆைால், அவர்களின் நல்ேநடத்னைதய அவர்கனளத் 

பைய்வங்களாக்குகிறது 

• பபண்ணின் ஒழுக்கத்ைில் நம்பிக்னக இருத்ைிதே குடும்பஇன்பத்ைின் 

அடிப்பனட. 

• எந்ை இடத்ைில் பபண்கள் மரியானையாக நடத்ைப்படுகின்றைதைா அந்ை 

இடத்ைில் தைவனைகள் குடியிருக்கின்றைர். 

• ைன்னைத் ைாதை பாதுகாத்துக்பகாள்வதை பபண்களுக்கு அழகு. 

• பபண்ணாய்ப் பிறப்பைற்தக மாைவம் பசய்ைிருக்க தவண்டும். 

•  ஒரு பபண்ணின் உள்ளமாகிய கடேில் இைக்கம், ைியாகம்,கற்பு, காைல் 

ஆகிய நன்முத்துக்கனளக் காணோம். 

பபண்ணிற் பபருந்ைக்க யாவுள?’ 

       ஒரு பபண் நினைத்ைால் எனையும் சாைிக்க முடியும்.  பபண் என்பவள் 
இயற்னகயிே சிறப்னபப் பபற்றவள் ( They are very special nature). 

     ஆக ஒரு பபண்களின் சஞ்சிைகர்மமம் ைாய்னமயாக இருந்ைால்ைான் 
பிறக்கும் பிள்னளகள் நல்ே பிள்னளகளாக இருக்கும்.  

   இருக்க தவண்டும் என்பைற்காகத்ைான் இளம் பிைாயத்ைில் ைியாைம் 
உடற்பயிற்சினயக் கனடபிடிக்க தவண்டும். 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1474441659539215&set=a.1402292846754097.1073741827.100009201861227&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1474441659539215&set=a.1402292846754097.1073741827.100009201861227&type=1
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   பபண்களுக்கு உடற்பயிற்சி ைியாைம் அவசியமா?  எைற் தகள்வினய 
எழுப்பிைால் அக்காேத்ைில் வாழ்ந்ை பபண்களுக்கு உடல் உனழப்பு  
இருந்ைது.  பக்ைி தயாகத்ைிலும் சிறந்து விளங்கிைார்கள்.  உடல் 
நேத்தைாடு வாழ்ந்ைார்கள். 

”எத்பைாழினே பசய்ைாலும் எைவஸ்னைப்பட்டாலும் 

   முத்ைர் மைமிருக்கும் தமாைத்தை 

வித்ைகமாயக் காைிவினளயாடி யிருனகவசீி வந்ைாலும் 

   ைாைி மைம் நீக்குடத்தைான்”  

எைப் பட்டிைத்ைார் பகர்ந்துள்ளனைக் காணோம். 

     இக்காேத்துப் பபண்களுக்கு உடல் உனழப்பு குனறவு ”அனுதபாகப் 
பபாருள்கள் பபருகப்பபருக உடல் நேம் பாைிக்கப்படும்” என்று அருட்ைந்னை 
மகரிசி கூறுவது தபாே.. 

     ைற்தபாது எல்ோதம மிக்சி, கினைண்டர் என்று இயந்ைிை உைவியுடன் 
வாழ்ந்து பகாண்டுள்தளாம்.  ஆகதவ இக்காேப் பபண்களுக்கு உடற்பயிற்சி 
ைவம் தைனவ. 

     மைம் ைன் ைிறனமனயயம் வல்ேனமனயயும் பபருக்கிக் பகாள்வது 
ைவம்.  மைம் ைன்னை தூய்னம பசய்து பகாள்ள எடுத்துக் பகாளளும் 
முயற்சி அகத்ைாய்வு.  

 

      இந்ை அகத்ைாய்வில் தமன்தமலும் மைம் ைன்னை உறுைிப்படுத்ைிக் 
பகாள்வதை குணநேப்தபறு.  தூய்னம அனடந்ை பிறகு புைணத்னை 
அனடந்து அனமைியாக இருப்பதுதவ முழுனமப்தபறு.  

    ஆக பபண்களும் இன்று மைவள கனேயில் இனணந்ை எல்ோப் 
பயிற்சிகளும் பபற்றுச் சிறப்பாை முனறயில் முன்தைறிச் 
பகாண்டுள்ளார்கள். 
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          பபண்கள் நாட்டின் 

கண்கள். ைன்னை வருத்ைி 
ைன்னைச்சார்ந்ைவர்களுக்காக 

நித்ைமும் ஓடும் ைியாகத்ைின் 

பிைைிபேிப்பு.  

                ஒரு கிதோ எனடனயக்கூட 

அடிக்பகாருைைம் 

னகமாற்றுபவர்களுக்கினடயில், ைன் வயிற்றில் சுமக்கும் மழனேனய  

பத்து மாைம் தபணிக்காக்கும் உன்ைைம். ைன் குழந்னைக்கு  

உைிைத்னைதய பாோய் புகட்டும் உயர்வு. பபண்ணாய்ப் பிறப்பதும் 

மாைவதம. 

     அன்று பருவமனடந்ை பபண் பள்ளிக்கு பசல்ேத் ைனட 

விைிக்கப்பட்டது.  அடுப்பூதும் பபண்களுக்கு படிப்பபைற்கு எை 

பபண்களின் அன்றாட வாழ்வு அடுக்கனளயிதேதய கழிந்ைது.   

         கருத்துரினம கினடயாது. அந்நிய ஆணிடம் தபசுவைற்தக 

அஞ்சிைார்கள்.  இளவயைிதேதய  ைிருமணம் பசய்துவிடுவைால் 

பவளிஉேகம் அறியும் முன்தை  வாழ்க்னகயில் ஈடுபடுத்ைப்பட்டைர்.  

             ஒவ்பவாரு நினேயிலும், ைந்னை, சதகாைைன், கணவன் எை 

ஆணுக்கு கட்டுப்பட்டு அவர்கனளச் சார்ந்தை  ைன் சுயம் இழந்து 

வாழ்ந்ைார்கள்.  

            இளவயைிதேதய கணவனை இழந்ைாலும் ைன் வாழ்வு அதைாடு 

முடிந்துவிட்டைாகதவ பவறுனமயாை வாழ்னவ     தமற்பகாண்டைர் 

விரும்பிதயா, விரும்பாமதோ. 

     இன்னறய பபண்கள் ைங்களின்  வாழ்னவ அவர்கதள  நிர்ணயம் 

பசய்து பகாள்ளும் வல்ேனம பகாண்டுள்ளார்கள்.   

         பருவமனடந்ை பிறகும் பட்டங்கள் பே பவன்று பைவிகள் பே 

வகிக்கிறார்கள்.   

http://siragu.com/wp-content/uploads/2012/03/AIR_INDIA_945195f.jpg
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         ஆண்களிடம் தபசுவைற்தக அஞ்சியவர்களும் இன்று ஆண்களிடம் 

பாேிைம் கடந்ை  நட்பு பாைாட்டும் அளவிற்கு அவர்களின் இன்னறய 

நினே உயர்ந்துள்ளது.  

        அந்ைி தநைத்ைில் பவளியில் பசல்ே ையங்கியவர்களும் இன்று பணி 
காைணமாக அைிகானே வடீு ைிரும்புகின்றைர்.   

        இன்று ைைக்காை வாழ்க்னகத் துனணனய தைர்ந்பைடுக்கும் 

பக்குவமும், உரினமயும் பபற்றுள்ளைர். 

    இன்னறய பபண்களின் வளர்ச்சி வியப்னபதய அளிக்கிறது.  

நாடாளுகிறாள்..  விண்பவளியில் பயணம் எை  வளர்ந்து ஆணுக்கு 

சமமாக அனைத்துத் துனறயிலும் ஒளிவசீி வருகிறாள்.  

          வதீட உேகபமை இருந்ைவர்கள் கணிைி, இனணயம் எை 

உேகத்னையும் வடீ்டில் காண்கிறாள்.  

          ஆண்களுக்தக உரிய வினளயாட்டிலும் கூட பபண்கள் 

பங்குபகாண்டு அசாத்ைியமாை சாைனை பனடக்கிறார்கள்.   

          பபாருளாைாை ரீைியாகவும் இன்று வலுப்பபற்றுள்ள பபண்கள் 

ைங்களுனடய தைனவகளுக்காக யானையும் எைிர்பார்க்காமல்  ைாங்கதள 

பூர்த்ைி பசய்து பகாள்ளும் அளவு முன்தைற்றம் அனடந்துள்ளார்கள்.   

           ைிருமண வாழ்வு சரியில்ோது தபாைால் அனை தநர்பசய்து ைன் 

வாழ்னவ அனமத்துக்பகாண்டு சுைந்ைிைமாக பசயல்படுகின்றைர். 

     சமூக அனமப்பில் பபண்கள் ைங்கனள ஈடுபடுத்ைி வருகின்றைர். 

இருப்பினும் முழு அளவில் அவர்களது சமூகப் பார்னவ ைிருப்ைிகைமாக 

இருக்கிறைா என்றால் இல்னே என்பதை வருத்ைமாை உண்னம.  

          இன்றும் சமூகம் சார்ந்ைவர்கனள உைாைணம் பசால்ேதவண்டும் 

எைில் அன்னை பைைசா, னநட்டிங்க் தகர்ள் எை அனழக்கப்பட்ட 

 சதைாஜிைி நாயுடு தபான்தறானைத் ைான் உைாைணம் காட்டி வருகிதறாம்.  

          அன்னை பைைசானவப் தபால் முழுவதும் சமூகத்ைிற்காக ைன்னை 

அர்ப்பணித்துக்பகாள்ளும் அளவு இன்னும் பபண்களினடதய 

மைப்பக்குவம் வைவில்னே என்பதை உண்னம. 



23 
 

     இன்னறய பபண்கள் பபாருளாைாைத்ைிலும் மற்றும் அனைத்து 

துனறயிலும் முன்தைற்றம் அனடந்ைிருப்பது எவ்வளவு உண்னமதயா 

அதை அளவு இன்றும்  பே இடங்களில் பபண்கள் மைிக்கப்படுவைில்னே 

என்பதும் உண்னமதய.  

     ஆணுக்குச் சமமாக பைவி வகிப்பனையும், ஆண்கனளப் தபால் 

உனடயணிவனையுதம சுைந்ைிைம், வளர்ச்சி முன்தைற்றம் எை 

ைிருப்ைியனடயும் பபண்கள் பேர்.  

         முைேில் ஒரு பபண்னண  மற்பறாரு பபண் சமமாக பாவிக்க 

தவண்டும். அந்ைப் பக்குவம் இன்னும் இன்னறய பபண்களிடம் 

இல்ோைது துைைிருஷ்ட வசமாைது.   

        பபண்கள் வளர்ச்சி, முன்தைற்றம், சுைந்ைிைம் என்பது என்ை 

என்பனை முைேில் உணை தவண்டும். நாகரீக ஆனட அணிவதும், 

ஆணுக்கு சமமாை நட்பு தபாற்றுவதும், பபாருளாைாைத்ைில் வளர்ச்சியும், 

கருத்து சுைந்ைிைம் இருக்கிறது என்பைற்காக ைன் மைம் நினைத்ைபடி 

வாழ்னவ ைீர்மாைம் பசய்வது மட்டும் அல்ே 

முன்தைற்றம்..உண்னமயாை முன்தைற்றம், வளர்ச்சி என்பது வடீ்டில் 

துவங்க தவண்டும்.   

         எப்பபாழுது ஒரு ைாய், ைகப்பன், சதகாைைன் மட்டும் அல்ே கணவன், 

மாமியார், மாமைார் எை அனைவரும் ஒரு பபண்ணின் 

முன்தைற்றத்ைிற்கு உறுதுனணயாக இருப்பதைாடு, அவர்கனள 

ஊக்கமளித்துப் பாைாட்டுகிறார்கதளா அப்பபாழுதுைான் அது 

உண்னமயாை வளர்ச்சியாக கருைப்படும். 

    வடீ்டில் கினடக்கும் ஊக்கதம பபண்கனள சமூகத்னை தநாக்கி ைன் 

பார்னவனயத் ைிருப்புவைற்கு உைவியாக இருக்கும். என்று ஒரு கணவன் 

ைன் மனைவி பைைசாவாகவும், ஜான்சிைாணியாகவும், னநட்டிங்க் தகர்ள் 

அம்னமயாைாகவும் பிைைிபேிக்க தவண்டும் எை விரும்பி 
ஊக்கப்படுத்துகிறாதைா அன்றுைான் பபண்கள் 

வளர்ச்சியனடந்துள்ளார்கள் என்பது நிரூபணமாகும். 
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         இன்று வளர்ச்சியில் வழீ்ச்சியனடந்து பகாண்டிருக்கும் பபண்கள் 

வளர்ச்சினய மட்டும் அனடய தவண்டும் என்ற உயரிய சிந்ைனைதயாடு 

பசயல்படதவண்டும். 

➢ பபண்களின் முன்தைற்றம் ைான், குழந்னைகளின் 
முன்தைற்றம். 

➢ பபண்களின் முன்தைற்றம் ைான், குடும்பத்ைின் முன்தைற்றம் 
➢ பபண்களின் முன்தைற்றம் ைான், நாட்டின் முன்தைற்றம். 

அத்ைனகயப் பபண்கனள, மனைவினய, ைாய்க்குேங்கனள 
தபாற்றுதவாம்! வாழ்த்துதவாம். 

3. வாழ்க்னகத் துனணனயத் தைர்ந்பைடுப்பது யார்? 

      மனைவி அனமவபைல்ேம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம் என்று 
கண்ணைாசன் பாடுகிறார்.  இனறத் ைத்துவத்னை அழகாக பாட்டில் 
வடித்துள்ளார். 

”மனைவி அனமவபைல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம்  

மைது மயங்கிபயன்ை உைக்கும் வாழ்வு வரும்  

மைது மயங்கிபயன்ை உைக்கும் வாழ்வு வரும்  

மனைவி அனமவபைல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம்  

 

இைவில் நிேபவான்று உண்டு உறவிைில் சுகபமான்று உண்டு  

இைவில் நிேபவான்று உண்டு உறவிைில் சுகபமான்று உண்டு  

மனைவியின் கைபவான்று உண்டு எைக்கது புரிந்ைது இன்று  

மனைவி அனமவபைல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம்  

மைது மயங்கிபயன்ை உைக்கும் வாழ்வு வரும்  

 

பபாருத்ைம் உடேிலும் தவண்டும் புரிந்ைவன் துனணயாக தவண்டும்  

பபாருத்ைம் உடேிலும் தவண்டும் புரிந்ைவன் துனணயாக தவண்டும்  

கணவைின் துனணதயாடு ைாதை காமனை பவன்றாக தவண்டும்  

மனைவி அனமவபைல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம்  

 

கவிஞன் கண்டாதே கவினை காண்பவன் கண்டாதே காைல்  

கவிஞன் கண்டாதே கவினை காண்பவன் கண்டாதே காைல்  

அழகினை புரியாை பாவம் அருகிைில் இருந்பைன்ை ோபம்  

மனைவி அனமவபைல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம்  
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மைது மயங்கிபயன்ை உைக்கும் வாழ்வு வரும்  

மனைவி அனமவபைல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம்.” 

      ைிருமணம் பசார்க்கத்ைில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது என்று 
பசால்வார்கள்.  அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிசி அருனமயாை 
அறிவியல் விளக்கத்னைத் ைருகிறார். 

   கருனமயத்ைின் பைிவுகளுக்தகற்ப,  காேம், தநைம் வரும் தபாது - 
பபாருத்ைமாை துனணனயத் ைாதை தைடிக் பகாள்ளும்.  மற்றபடி 
ைிருமணத்ைினை நிச்சயிப்பவர்கள் அனைவரும் கருவிகதள. 

    ஒருவருனடய பைிவுகனள கழிக்க வருபவர்கதள அவாா்களுனடய 
வாழ்க்னை துனணயாக அனமகிறார்கள் என்பது மகரிசியின் 
பபான்பமாழியாகும். 

         ைைக்குக் கினடத்ை வாழ்க்னகத் 

துனணனயப் பற்றி ைம்பைிகளில் யாருக்கும் 

குனற இருக்கத் தைனவயில்னே. உங்கள் 

வாழ்க்னகத் துனணனய நீங்கதளைான் 

தைடிக் பகாண்டீர்கள்... அது எப்படி ?  

           எத்ைகு ைகப்பனுக்கும் ைாய்க்கும் 

கருவாக அனமந்து ைன் வாழ்க்னகயில் 

எத்ைகு இன்ப துன்பத்னை அனுதபாகிக்க 

தவண்டும் என்ற கரு அனமப்பு 

இருக்கிறதைா, அத்ைகு உடனேத்ைான் 

உங்கள் ைாய் வயிற்றில் உங்கள் உயிைாைது 

அடிமை நினேயில் இருந்து கட்டிக் 

பகாண்டது.  

      அதைதபாே, கருவனமப்னபக் பகாண்டும், பிறந்ை பின்ைர் இதுவனை 

நீங்கள் அனமத்துக் பகாண்டுள்ள மைைின் ைைத்னைக் பகாண்டும், 

உங்களுக்கு வாழ்நாளில் என்ை இன்ப துன்பம் வைதவண்டுதமா, 

அைற்தகற்ப உங்கள் வாழ்க்னகத் துனணவர் வருகிறார்.  

         அவனை உங்கள் உயிதை - அடிமைதம பைரிந்து, அது பே தபர் 

மைத்ைில் பிைைிபேித்து, அவர்கள் என்ைதவா முயற்சி எடுப்பது தபால் 
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சிே நடவடிக்னககள் நடந்தைறி, உங்களுக்தகற்ற அந்ை வாழ்க்னகத் 

துனணவர் வருகிறார். 

           எைதவ, உங்கள் வாழ்க்னகத் 

துனணவர் மீது குனறபட்டுக் 

பகாள்ளத் தைனவயில்னே.  

       அவரிடம் உள்ள 

குற்றங்களுக்காக நீங்கள் யார் 

மீைாவது குனறபட்டுக் பகாள்ள 

தவண்டுமாைால் அது உங்கள் 

மீதைைான். 

             எைதவ, இந்ைத் ைத்துவத்னை நீங்கள் பைரிந்து பகாண்டு, உங்கள் 

வாழ்க்னகத் துனணக்குத் ைகுந்ை மைிப்பளித்து வாழ தவண்டும்.  

          அனை விடுத்து, கணவன் மனைவியர் ஒருவனை ஒருவர் ைிட்டிக் 

பகாண்டிருந்ைால், அந்ைச் சூழ்நினேயில் வளரும் குழந்னைகளின் 

குணமும் ஊைமுற்று அவர்கள் வாழ்க்னகயில் பே குனறகள் தைான்ற 

ஏதுவாகும்.  

         பிறர் குற்றத்னைப் பபரிதுபடுத்ைானமயும், பபாறுத்ைலும், 

மறத்ைலும் அனமைிக்கு வழிகளாகும்.  

         அதைதபால், பிறர் கூறும் கடுஞ்பசாற்கனளயும் அனவ 

பசால்ேப்படாைது தபால் பாவித்து, ஒதுக்கி விட தவண்டும். 

அப்தபாதுைான் அனமைி பிறக்கும்.  

          ைன் கருத்து சரிதயயாயினும், உயர்தவயாயினும், வாழ்க்னகத் 

துனண ஒத்துக் பகாள்ள வில்னேதயன்றால் அது எவ்வளவு 

அவசியமாை கருத்ைாைாலும் ஞாைதமயாைாலும் சிறிது காேத்ைிற்கு, 

அவர்கள் ஒத்துக்பகாள்ளும் வனை, ைள்ளி னவக்க தவண்டியதுைான்.  

        குடும்ப அனமைினய இழந்து பபறுவது அது ஞாைதமயாயினும் 

அைைால் ஒரு பயனும் வைாது" என்கிறார்  ைத்துவஞாைி தவைாத்ைிரி 

மகரிஷி. 
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    உன் மனைவி எடுக்கும் முடிவுகனள பார்த்து நீ சிரிக்காதை - 

உன்னையும் உன் மனைவி ைான் தைர்ந்பைடுத்ைாள என்று 

நினைத்துக்பகாள்........... 

     நீ எடுக்கும் முடிவுகள் ைான் சிறந்ைது என்றும் எண்ணாதை - நீயும் 

ைான் உன் மனைவினய தைர்ந்பைடுத்ைாய் என்பனையும் நினைவில் 

பகாள்.......  

       ஓர் ஆணும் ஒரு பபண்ணும் ைிருமணம் பசய்து பகாள்ளும் 

தபாது அவர்களுக்கினடதய ஏற்படுகின்ற புைிய உறவில் அந்ைப் பபண் 

அவனை மணந்து பகாண்டு ைன்ஆயுள் முழுக்க ஆணுக்கு மனைவி 
என்ற உறவு முனறயாக மாறுகிறாள் .  

 

மனைவிநேதவட்புநாள்விழா, அவிைாசி 

 

 

         மனைவி என்ற இந்ை உறவுக்குரிய கடனமகளும்,உரினமகளும் 

சமுைாயங்களின் பண்பாட்டு அம்சங்களின் அடிப்பனடயில் தவறுபட்டு 

அனமந்ை பின்ைரும் மனைவி என்பவள் அந்ை ஆணின் வாழ்க்னகக்கு 

மிக பநருங்கிய பைாடர்புனடயவள் ஆகின்றாள்.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1704544116431304&set=a.1451692441716474.1073741830.100006271952671&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1704544116431304&set=a.1451692441716474.1073741830.100006271952671&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1704544116431304&set=a.1451692441716474.1073741830.100006271952671&type=3
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          ஆணின் பவற்றி மற்றும் வளர்ச்சிக்குப் பபரும் பங்கு வகிப்பவளாய் 

ஆகிறாள்.  

         குடும்ப உறவுகனளப் தபணி அைன் மூேம் குடும்ப வாழ்க்னகயில் 

மகிழ்ச்சிகனளத் ைருபவளாகின்றால் . இனை புரிந்து நடப்பவன் மட்டுதம 

வாழ்வில் பவற்றி பபறுகின்றான் . 

      சாைாைணமாக மனைவிக்குப் பயப்படும் ஆண்கனளப் பற்றி 
நினறய நனகச்சுனவ துணுக்குகள்உண்டு. 

   

     வளனம மிக்க எமைாா்ம மகாைாஜன் ஒருமுனற பூமிக்கு வந்ைதபாது 

அழகாை ஒரு பபண்ணிடம் ைன்மைனைப் பறிபகாடுத்ைார்.  

 

       அவள் மானுடப் பபண் என்றாலும் அவனள மணந்து சிே 

காேமாவது வாழ தவண்டும் என்ற ஆனச அவருக்கு வந்து விட்டது. 

 

     அந்ை மானுடப் பபண்னண மணந்து அழகாை ஆண் பிள்னளக்கு 

ைகப்பைார் ஆைார் எமைாா்மன். 

   

         அவாா் மணந்ை பபண் நல்ேவள் ைான்.என்றாலும் நாளாக நாளாக 

எமனுக்கு அவள் மீது சேிப்பு ைட்டியது. 

        அனைவிட முக்கியமாை சிக்கல் அந்ைப் பபண்மணி எமனை 

ஆனசயாக இறுக்கி அனணத்ைால் எமனுக்கு மூச்சு ைிணறியது. 

 

          அவ்வளவு அழுத்ைமாை அனணப்பு.பாசத்தைாடு மனைவி 
அனணக்கும் தபாபைல்ோம் எம பாசத்தைாடு இருந்ை எமனுக்தக மைண 

பயம் வைத் பைாடங்கியது. 

 

           தமல் உேகம் தபாய் ைப்பி விடோமா என்று நினைக்க 

ஆைம்பித்ைார்.ஆைால் பிள்னள தமல் இருந்ை பாசத்ைால் மகனை 

நிர்க்கைியாக விட்டுப் தபாக மைமும் வைவில்னே.  

ைத்ைளித்ைார். 
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      மகன் பகாஞ்சம் வளாா்ந்ைதும் மைம் விட்டு அவைிடதம 

தபசிைார்.அவனுனடய அம்மாவிடம ைைக்குள்ள பயத்னையும் 

விளக்கிைார் . 

            மகதை..நீ சிறந்ை னவத்ைியைாக தவண்டும். மைணத் ைருவாயில் 

இருப்பவனைக் கூட நீ காப்பாற்ற முடிம்.எப்படித் பைாியுமா?  

           ஒருவாா் மைணம் அனடவைாக இருந்ைால் நான் அங்கு இருப்தபன். 

உைக்கு மட்டும் கண்ணுக்குத் பைரிதவன்.  

          நான் அங்கு இருந்ைால் அவருக்கு னவத்ைியம் பசய்யாதை.நீ 

னவத்ைியம் பசய்து அவாா் இறந்து தபாைால் உன் புகழ் குனறயும்.  

          எைதவ யாருக்கு னவத்ைியம் பசய்ைாலும் நான் அங்கு 

இல்னேபயன்றால் னைரியமாக மருந்து பகாடு .  

         அவன் பினழத்து எழுந்து பகாள்வான்.அைைால் உன் புகழ் தமலும் 

தமலும் பைவும் என்றார் எமன்.  

         பசால்ேிவிட்ட மனைவியிடம் பசால்ேிக் பகாள்ளாமல் மகனை 

அனணத்து கண்ணாீா் விட்டு எமைாா்மன் நழுவி விட்டார்.   

      மகன் மருத்துவம் படித்து மகத்துவம் பபற்றான்.அவன் 

னவத்ைியம் பசய்ைால் எப்படியிருப்பவனும் பினழத்துக் பகாண்டான். 

ஒருவாா் கூடச் சாகவில்னே. 

       எல்தோரும் ஆச்சாா்யப்பட்டார்கள்.யாருக்காவது னவத்ைியம் 

பசய்யப் தபாகும் தபாதுஎைிரில் அப்பானவ(எமனை)ப் பார்த்ைால் 

கும்பிட்டுவிட்டு பவளிதய வந்து விடுவான்.  

         இந்ை னவத்ைியன் னகவிட்டால் பிறகு மைணம் ைான் என்று ஊதை 

புகழ்ந்ைது. 

       பகாஞ்ச நாளில் அந்ை ஊாா் அைசரின் மகள் தநாய் வாய்ப்பட்டாள். 

யார் னவத்ைியம் பார்த்தும் பேைில்னே.இவனை அனழத்ைார்கள். 

           என் மகனளக் காப்பாற்றிைால் அவனளதய உைக்கு 

மனைவியாகத் ைருகிதறன் , ைாஜ்ஜியத்னையும் ைருகிதறன் என்றார் 

ைாஜா.  

         அவள் படுத்ைிருக்கும் அனறக்குள் தபாை னவத்ைியனுக்கு 

அைிர்ச்சி.எமன் (அப்பா)நின்று பகாண்டிருந்ைார்.  
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        னவத்ைியம் பசய்ைால் பினழக்க மாட்டாள்.ஆைால் 

பினழத்துவிட்டால் அழகாை அந்ை ைாஜகுமாரி,ைாஜ்ஜியம் எல்ோம் 

கினடக்கும். 

       இனடஞ்சோக அப்பா குறுக்தக நிற்கிறார். எப்படி அவனை 

விைட்டுவது? பளிச்பசன்று தயாசனை பிறந்ைது. 

       வாசல் பக்கம் பார்த்து கத்ைிைான். அம்மா..அப்பா உள்தள இருக்கார். 

பைாம்ப நாளா அப்பானவக் காதணாம் காதணாம்னு தைடிதைதய..இங்க 

இருக்கார்,  என்று அேறிைான்.  

        அவ்வளவுைான் துண்னடக் காதணாம் துணினயக் காதணாம் என்று 

எமன் ஓட்டமாக ஓடிவிட்டான். எப்படி கனை ? 

மனைவி அனமவபைல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம் 

        நம்மாளு ஒருத்ைர் இப்படி பாட்டு பாடுகிறார்"மனைவி 
அனமவபைல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம்" அதுக்கு நம்மாளுதவாட 

மனைவி இப்புடி பாடுறாங்க "கணவன் அனமவபைல்ேம் னசத்ைான் 

பகாடுத்ை வைம்". 

 

 

5. ைிருமணம் 
  மணம் என்ற பசால்லுக்குக் 'கூடுைல்' என்பது பபாருள். இைன் 

தவர்ச்பசால் மண் என்பைாகும்.    இன்று பபாது நினேயில் மணம் என்பது நறுமணத்னைக் 

குறிப்பினும், பழங்காே வழக்கில் இச்பசால் பே பபாருனள உனடயைாக 

இருந்ைது.  
          'மண்ணுைல்' என்ற பசால்ேின் பபாருள் கழுவுைல், பநருங்குைல், 

கேத்ைல், கூடுைல், அழகுபபறுைல் எைப்பே.  

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D
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        ைிருமணத்னைக் குறிக்கும் ' மணம் என்ற பசால் எவ்வாறு 

அனமந்ைது என்பது பைரியவில்னே. மண் இயற்னகயிதேதய மணம் 

உனடயது. அைனை மண் மணம் என்பர். இது ைமிழர் வழக்கு.  

        இல்ேறத்ைிற்கு நுனழவாயிோக அனமவைனை 'மணம்' என்ற 

பசால்ோல் குறிப்பிட்டைன் தநாக்கம் மண்னணப் (நிேத்னை) தபாே 

பபாறுனம, அனமைி, எனையும் ைாங்கும் வன்னம இவற்னற மணமக்கள் 

பபறுைல் தவண்டும் என்பதை அடிப்பனட என்று கூறுதவாரும் உளர். 

         மைபமாத்து, வாழ்வு முழுவதும் மணம் பபற்று நிகழ்வைற்கு 

ஏதுவாை இந்நிகழ்ச்சினய மணம் என்று பபயரிட்டைர். 

         சிறப்பாை, தமன்னமயாை ஒன்னறக் குறிப்பிட 'ைிரு என்ற அனட 

பகாடுத்து அனழப்பது ைமிழர் மைபானகயால் இல்ேற வாழ்வின் 

அடிப்பனடயாக அனமயும் மணம் "ைிருமணம்" என்று 

அனழக்கப்படுகிறது. 

     திருமணம் ஒரு சமூக, சட்ட, உறவுமுனற அனமப்பு ஆகும். குடும்பம், 

பாலுறவு, இைப்பபருக்கம், பபாருளாைாைம் தபான்ற பே காைணங்களுக்காக 

ைிருமணம் பசய்யப்படுகிறது.  

     மணம் என்பது ஓர் ஆணும், ஒரு பபண்ணும் இனணந்து இல்ேறம் 

தமற்பகாள்ள நடத்ைபபறும் ஒரு வாழ்க்னக ஒப்பந்ைம்.  

           மைிைைால் மைிை சமுைாயத்ைின் நேன் கருைிப் பனடத்துக் 

பகாள்ளப்பட்டதைார் ஒழுக்க முனற. ைிருமணம் என்பது மைிை இைத்னைப் 

பபாறுத்ைவனை ஒரு உேகளாவிய பபாதுனமயாக இருந்ை தபாைிலும், 

பவவ்தவறு பண்பாட்டுக் குழுக்களினடதய ைிருமணம் பைாடர்பில் பவவ்தவறு 

விைமாை விைிகளும், பநறிமுனறகளும் காணப்படுகின்றை. 

            ைிருமணம் சமூகத்ைால் ஏற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட ஆண், பபண் உறவு 

நினேனயக் குறிக்கிறது. அதைாடு ைிருமணம் என்பது ஒரு புைிய சந்ைைி 
தைான்றுவைற்குரிய ஒருவிைப் பினணப்பு ஆகும்.  

             ஓர் ஆணும் பபண்ணும் தசர்ந்து ஒருவருக்பகாருவர் கட்டுப்பட்டு, 

அவர்களது வாழ்க்னகனயக் கூட்டுப்பபாறுப்பில் நடத்துவைற்குப் பேர் அறியச் 

பசய்துபகாள்ளும் பசயதே மணம் எைப்படும். 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%81
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%B1%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88
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     எந்ை ஆண்மகைின் வாழ்க்னகயும் பூைணமனடவது ஒரு 

பபண்ணின் மூேமாகும். இவ்வுேகம் முழுவதும் வாழ்க்னகயின் 

வளங்கள் என்றும், அைில் சிறந்ைவர் நல்ே மனைவி என்றும் நபி(ஸல்…) 

அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். 

         ைிருமண வயனை அனடந்ைவர்களிடம் அைற்காை தூண்டுைனே 

நபி(ஸல்..) அவர்கள் ஏற்படுத்ைிைார்கள். மைிை வாழ்க்னகயில் 

ஏைாளமாை நிகழ்வுகள் இடம்பபறுகின்றை. 

       அைில் முக்கியமாைதும், ஆழமாைதும் ைிருமணம் ஆகும். அது 

உறுைியாை ஒப்பந்ைம் ஆகும். 

     ”ைிருமணம் என்பது பவறும் 
உடற்தசர்க்னகயன்று.  அது உணர்ச்சிகளின் 
தசர்க்னக.   வாழ்க்னக வளங்களின் 
தசாக்னக, சிந்ைனைகளின் தசர்க்னக. 

     பபண்ணின் வாழ்கனகயில் 
உண்னமயாை பரீட்னச ஒன்தற ைான் உண்டு. அதுைான் ைிருமணம்.   
மற்றனவபயல்ோம் கண்ணாமூச்சி வினளயாட்டுைான் என்பார் காண்தடகர்.  

        ைிருமண உறவு என்பது ஒரு புைிைமாை  உறவு நாம் 

வாழ்நாளில் பாைி பபற்தறார்கள்,உறவிைர்கள் அவர்கனள சார்ந்து 

வாழதவண்டிய சூழேில் வாழ்கிதறாம் மீைி காேங்கள் கணவன் அல்ேது 

மனைவி உறவுகளினடதய வாழ்கிதறாம்.  

                இப்படி இருக்க ஒரு புது உறவு ஏற்படுகிறது.இந்ை புது உறவு 

அன்பு , பாசம் , காைல் இப்படி எத்ைனைதயா விஷயங்கள் அடங்கிய 

உறவு ைான் ைிருமணம் (கல்யாணம் ) 

ைிருமணம்  ஒரு பார்னவ. 

      ைிருமணம் என்பது உடல் மற்றும் 

உள்ளம் சார்ந்ை ஒரு வலுவாை 

அடிப்பனட தைனவயாகும்.  
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           காோ காேத்ைில் ைிருமணம் ஆகாவிட்டால் மைிை உந்து 

சக்ைியாைது (Motivation or Drive) தைக்கதமா, ைினசமாற்றதமா 

அனடந்துவிடும். இது வாழ்க்னகக்கு நல்ேைல்ே. 

          ைிருமணம் என்பனை பபரும்பாதோர் பாலுறவு பைாடர்பாை 

விஷயமாகதவ நினைக்கிறார்கள். இது ைவறு. 

          தமலும் சிேர் பாலுறனவ பிறப்புறுப்பு சம்பந்ைப்பட்ட விஷயமாக 

நினைக்கிறார்கள். இது அனைவிட பபரிய ைவறாை கருத்ைாகும்.  

          பாலுணர்வு உடல் மற்றும் உள்ளம் முழுவதும் பைவியிருக்கிறது. 

அைைால்ைான் சிே ரிஷிகள் இனை ஒரு கனே தபான்தற கருைிைார்கள்.  

     அன்பு(Love), உைவி(Help), அைவனணப்பு(Emotional warmth), ஆறுைல், 

நம்பிக்னக(Faith), ஊடல் கூடல் இனவ தபான்ற பே பகுைிகள்(Components of 

marriage life) இனணந்ைதுைான் மணவாழ்க்னக. 

          இந்ை உண்னமனய புரிந்து பகாண்டவர்கள் பவற்றிகைமாக 

வாழ்கிறார்கள். அடம் பிடிப்பவர்கள் தைால்வியனடகிறார்கள்.  

          சரியாக கூறதவண்டுமாைால், கணவன்-மனைவி என்பதை ஒரு 

நட்பு(Divine friendship) என்பனை ைவிை தவறில்னே. இந்ை நட்பு சரியாக 

வாழ்வில் அனமயப்பபற்றவர்கள் வாழ்வில் ஒருவருக்பகாருவர் 

ஊக்கம் ைந்து முன்தைற்றம் காண்பார்கள். 

     ைிருமண வாழ்க்னக பவற்றிகைமாக அனமய ைத்துவஞாைி 
தவைாத்ைிரி மகரிஷி மூன்று மந்ைிைங்கனள கூறுகிறார். அனவ: 

1. விட்டுபகாடுத்ைல்  

2. பபாறுனம / சகிப்புத்ைன்னம  

3. ைியாகம்.  

விட்டுபகாடுத்ைல் , சூழ்நினேகளுக்தகற்ப விட்டுபகாடுத்ைல், 

வனளந்துக்பகாடுத்ைல். 

 பநருங்கிய உறவில் ைிருமணம் பசய்யக் கூடாது. 
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    பநருங்கிய உறவில் ைிருமணம் பசய்யக் கூடாது.  ஒதை இைத்ைத் 
பைாடர்பில் நல்ே மக்கனள உண்டாக்க முடியாது,   குனறயுள்ள 
மக்கனளப் பபற வாய்ப்புள்ளது.  

     ஒதை  பூவில் உள்ள மகைந்ைம் கூடிைால் ைைமாை வினை 
கினடக்காது.   பவவ்பவறு மகைந்ைங்களுடன் தசர்க்கனயில் ைைமாை 
வினை உண்டாகும். 

”….உடன் பிறந்தைர் என்று கண்டால் 

வாய்விட்டுச் பசால்ே, ைனட விைித்துக் காப்தபாம், 

வாழ்க்னகயிதே இத்ைவறு தநர்ந்ைிடாமல்” 

என்பார் தவைாத்ைிரி மகரிசி. 

      உடற்பபாருத்ைம், மைப்பபாருத்ைம், சுபாவப் பபாருத்ைம், 
அறிவுப் பபாருத்ைம் முைோை எல்ோவற்றிலும் உயர்ைவர்கனளதய 
(ைிருமணத்ைில்) ஒன்று தசை விடதவண்டும்.  

     பேகீைமாைவர்கள் பேகீைமாவர்கதளாடு இனணவனைக் 
கூடியவனை குனறந்துவிட தவண்டும்” என்பார் சிந்ைனையாளர் 
பிதளட்தடா. 

     உறவில் ைிருமணத்னை ைவிர்ப்பதை நல்ேது.  ஏபைைிே, 
உறவில் ைிருமணம்  பசய்து பகாள்தவாருக்குப் பிறக்கும் 
கழந்னைகளுக்கு ைேசீமியா. மனேக்கண் தபான்ற மைபணுக்கள் 
பைாடர்புனடய தநாய் வருவைற்காை வாய்ப்பு உண்டு.   

     ைேசீமியா தநாயுடன் பிறக்கும் குழந்னைகளுக்கு ஆயுள் 
முழுவதும் இைத்ைம் பசலுத்ை தவண்டியிருக்கும். 

துனண தைர்ந்பைடுத்ைல் 
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   ஒவ்பவாருவரும் வாழக்னகயிே இல்ேறம் ஏற்க தவண்டும்.   
ஒவ்பவாரு ஆணுக்கும் பபண்ணுக்கும் உள்ள வயது வரும் தபாது 
அவர்களுக்கு வாழக்னகத் துனண அவசியம் என்றும்,  

   பபண் துனணனயத் தைர்ந்பைடுக்கும் தபாது வாழ்க்னக 
அனுபவத்ைில் உயர்ந்ை துனணனயத் தைர்ந்பைடுக்கும் தபாது 
வாழ்க்னக அனுபவத்ைில் உயர்ந்ை பபற்தறார் விருப்பப்படி, 

   ஓர் ஆதணா, பபண்தணா வாழக்னகத் துனணனயத் தைர்ந்பைடுக்க 
தவண்டியது அவசியம் என்றும், 

”பபண்கள் ைம் பபாருள் வருவாய் ஆண்கனளப் தபால் 

பபற்று சம உரினமயுடன் வாழும் காேம் 

பபண்கள் ைம் விருப்பம் தபால் கணவன் தைர்ந்து  

பிையமுடன் காைல் வாழ்பவய்ைல் நன்று” 

என்று காைல் மணத்ைிற்கு ஆைைவு ைருகிறார்.   

     பபண்களுள் பபாருள் வைவு அற்தறார் பபற்தறார் விருப்பப்படி 
ைிருமணம் பசய்து பகாள்ளும்படி அறிவுனை கூறுகின்றார். 

பாதுகாப்பாை ைிருமண முனற 

     ைிருமண அங்கீகாைத்ைிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் 
வனகயில் காேத்ைிற்கும் இனடத்ைிற்கும் ஏற்ற முனறயில் 
பேவிைமாை சடங்கு முனறகள் உண்டாக்கப்பட்டை. 

     மைிை வாழ்வில் ைிருமணம் இன்றும், என்றும் எப்தபாதும் 
ஒருமிக முக்கியமாை வாழ்க்னக ஒப்பந்ைம் என்பைில் ஐயமில்னே. 

     எைதவ, பைளிவாை ஞாைம், நன்ைடத்னை, பபாறுப்புடனம, 
ஆன்மீகம் இவற்றப் பபற்றுள்ள தபாற்றுவைற்குரிய ஒருவைால் 
ைிருமணம் எனும் புைிைச் சடங்கு நடத்ைப்பட தவண்டும் என்பது 
மகரிசியின் ைிட்டமாகும். 
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       விஞ்ஞாை அறிவு பைவியுள்ள இக்காேத்ைில் ைிருமணம் 
அைசாங்கத்ைில் பைிவு பசய்து பகாடுக்கும் முனறதய சிக்கைமாைது, 
பாதுகாப்பாைது என்று வேியுறுத்துகிறார் மகரிசி. 

     ஆன்மீக ஆசிரியரின்  வழிகாட்டல் மூேம் ைிருமணம் 
நடத்ைப்படுகிறதைா, அவர், நல்ே குழந்னைனயப் பபற்பறடுத்ைல், 
அறமுனறயில் வாழ்ந்து உடல் மற்றும மை நேங்கனளப் தபணிக் 
காத்ைல் ஆகியவற்னற உள்ளடக்கிய இல்வாழ்க்னகக்கு தவண்டிய 
எல்ோ இைகசியங்கனளயும் கற்பிக்கத் பைரிந்ைவைாக இருக்க 
தவண்டும்.   

      ஆைால் இந்ை நவைீ காேத்ைில் நம்முனடய ைிருமணங்கள் 
எவ்வாறு நடத்ைப்படுகின்றை?    

        ஆன்மீக வழிகாட்டல் மற்றும் அறிவுனைகளிே கவைம் 
பசலுத்துவைற்ககுப் பைிோக அர்த்ைமற்ற, மூடத்ைைமாை, 
வழக்கத்ைிேிருந்து மனறந்து பகாண்டு வருகிற எல்ோச் சடங்கு 
முனறகனளயும் னவத்துக்பகாண்டு பணத்னைச் பசேவிடுவைற்கும், 
ஏற்றுக் பகாள்வைற்கும் ஏற்ற வியாபாைமாக மட்டுதம ைிருமணம் 
மாறி வருகிறது. 

எளினமயாை ைிருமண முனற. 

      ைிருமணம் பைாடர்பாை 
எல்ோவிைமாை ஆடம்பைம் 
பசேவுகனளயும் பபரும்பாலும் பபண்ணின் 

பபற்தறார்கதள ஏற்றுக் பகாள்ள தவண்டும் என்ற ஓர் அவே நினே 
இருந்து வருவனை மகரிசி கண்டிக்கிறார். 

     இந்ைியானவப் பபாறுத்ை மட்டில் இப்பிைச்சினைனயப் 
பார்த்ைால், 80 சைவைீப் பபற்தறார்கள் ைங்களின் மகள்களின் 
ைிருமணங்கனள முன்ைிட்டுத் ைவிர்க்க முடியாமல் ஆடம்பைமாகச் 
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பசேவு பசய்யு அவர்களின் பசாத்துக்கனளயும் இழந்து தமலும் 
கடனுக்குள்ளும் ைள்ளப்டுகிறார்.  

    இந்ை விைமாை நியாயமற்ற பபருள் பசேவுகள் ைவிை , ஒரு 
பகாடுைமாை மைிைாபிமாைம் அற்ற சடங்கு முனறயும் ைிருமண 
னவபவத்தைாடு கூடுைோகச் தசாகக்பட்டுளள்து. 

கன்ைிகாைாைம். 

    பபண்னமயின்மீது பகாள்ளப்பட்டுள்ள எல்ோ விைமாை 
மைிைாபிமாைம் அற்ற பசயல்களிலும் பகாடியது ஒருவர் பசாந்ை 
மகளின் மீதுள்ள உரினமகனள எல்ோம் ைியாகம் பசய்துவிட்டு,  
சமயச் சடங்கு என்ற தபார்னவயில் ஓர் ஆண் மகனுக்கு அவனளத் 
ைிருமணம் பசய்து பகாடுத்துவிட்டு, சிறிதுகூட இைக்க உணர்வு 
இன்றி, கணவைாக வந்துள்ள அந்ை ஆண்மகனுக்குக் னககளில் நீனை 
வார்த்துத் ைத்ைம் பசய்து பகாடுத்து விடுகிறார்கள்.   

      இச் பசயல் அவளுடன் ைங்களுக்குள் உறவினைப் பபண்ணின் 
பபற்தறார் துறத்ைல் ஆகும். 

      இைன் வினளவாக ஒரு கணவன் ைிருமணம் என்ற பபயரில் 
சமுைாயம் ைைக்கு உரிமம் வழங்கி விட்டைாக நினைத்து அவைது 
ைற்தபாக்கு மைம் தபாகிறபடி அவனள நடத்ைோம் எை எண்ணி 
விடுகிறான். 

      நாம் இனைப் பற்றியும், தைனயற்ற பிற சடங்கு முனறகனளப் 
பற்றியும் கருத்தூன்றி ஆைாய்ந்ைால், பபண்களின் வாழ்க்னகனயயும், 
மைிப்னபயும் பண்னபயும் பாைிக்கக் கூடிய பே உண்னமகனள 
அறிந்து பகாள்ளோம். 

    ைிருமணத்ைால் கணவன் மனைவி என்ற புைிைமாை உறவு 
மேர்கிறது.  ஒருவருக்பகாருவர் என்ற பாசபினணப்பு ஏற்படுகிறது.  
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    உயிரும் உடலும் கேக்கிறது.  உயிரில் கேந்ை உறவாக 
மேர்கிறது.  மனைவி என்ற அந்ைஸ்தும் கணவன் என்ற 
அந்ைஸ்தும் கினடக்கிறது. 

ைிருக்குர்ஆன் ைரும் உைாைணம். 

     ைிருக்குர்ஆைில் வல்ே இனறவைாை அல்ோஹ் கணவன் – 

மனைவிக்கு மிக அழகாை ஒரு உைாைணத்னை கூறுகிறான். 

        “(மனைவியர்களாை) அவர்கள் உங்களுக்கு ஆனடயாகவும், 

(கணவர்களாகிய) நீங்கள் அவர்களுக்கு ஆனடயாகவும் 

இருக்கிறரீ்கள்…”. 2:187 

      ஆனட பைாடர்பாக நாம் கனடப்பிடிக்கும் ஒழுங்குகனள இல்ேற 

வாழ்விலும் கனடப்பிடிக்க தவண்டும் என்று அல்ோஹ் 

கட்டனளயிடுகிறான். ஆனட விஷயத்ைில் நாம் கனடப்பிடிக்கும் 

காைணிகள் என்ை? 

      ஆனட நமது மாைத்னை மனறக்கதவண்டும் 

ஆனட நமக்கு அளவாக இருக்கதவண்டும். 

          ஆனட நமது ைகுைிக்கு ைக்கவாறு அனமயதவண்டும் 

ஆனட நமது கோச்சாைத்னையும், பண்பாட்னடயும், கண்ணியத்னையும் 

பனற சாற்றதவண்டும் 

     இவ்வளவு விஷயங்கனளயும் ஆனட விஷயத்ைில் நாம் கவைம் 

பசலுத்தும்தபாது இனறவன் ஆனடயாக உவமாைித்து கூறும் 

இல்ேறத்ைில் நாம் எவ்வளவு தபணுைனே கனடப்பிடித்ைாக தவண்டும் 

என்பனை கவைத்ைில் பகாள்ளதவண்டும். 

     ஆனட எவ்வாறு நமது மாைத்னை மனறத்து நமது 

அந்ைைங்கங்கனள காப்பாற்றுகிறதைா அனைப்தபாேதவ கணவன் – 

மனைவி இருவரும் ைமது கற்பு விவகாைத்ைில் கண்டிப்பாை தபணுைனே 

கனடப்பிடிக்க தவண்டும்.  
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        ஆனட எவ்வாறு நமது உடல் குனறபாடுகனளயும், மாைத்னையும் 

மனறக்கிறதைா அனைப்தபாேதவ கணவன்-மனைவி இருவரும் ஒருவர் 

பிறைது குனறகனள பகிைங்கப்படுத்ைாமல் இருத்ைல் அவசியமாகும். 

         நமது ஆனட எவ்வளவு கண்ணியமாகவும், நமது அந்ைஸ்னையும், 

கண்ணியத்னையும் பவளிப்படுத்துவிைமாக அனமயதவண்டும் 

என்பைில் கவைம் பசலுத்துகிதறாதமா அனைப்தபாேதவ நமது இல்ேற 

வாழ்க்னகயும் கண்ணியமாகவும், பண்பாட்டுடன் அனமயதவண்டும் 

என்பைிலும் கவைம் பசலுத்ைதவண்டும். 

     நமது ஆனடயில் அழுக்தகா, கனறதயா படிந்ைால் அைனை 

அகற்றுவைற்கு நாம் முயல்தவாம்.  

      உைாைணமாக வினே உயர்ந்ை ஆனட ஒன்னற நாம் வாங்குகிதறாம் 

என்று னவத்துக் பகாள்தவாம். வாங்கிய மறுநாதள அைில் ஏதைனும் 

கனற பட்டிருக்கோம். னையல் விடுபட்டிருக்கோம். உடதை நாம் அந்ை 

கனறனய நீக்க முயல்தவாம். 

      னையல் விடுபட்ட இடத்ைில் மீண்டும் னையல் தபாட்டு அந்ை 

ஆனடனய கவைமாக பாதுகாப்தபா. 

   அனைப்தபாேதவ இல்ேறம் என்ற ஆனட மிகவும் வினே 

மைிப்பற்றைாகும். அைனை மிகவும் கண்ணியமாக பாதுகாத்ைிட 

தவண்டும்.      

காைலுக்கும் ைிருமணத்ைிற்கும் உள்ள வித்ைியாசம் !! 

      ஒரு ஞாைினய அணுகிய சீடன், காைலுக்கும் ைிருமணத்ைிற்கும் 

உள்ள வித்ைியாசம் என்ைபவைக் தகட்டான். 

     அைற்கு அந்ை ஞாைி, "அது இருக்கட்டும். முைேில் நீ தைாஜாத் 

தைாட்டத்துக்குப் தபா. அங்தக உைக்கு எது உயைமாை தைாஜாச் பசடி 

என்று தைான்றுகிறதைா, அனை எடுத்துக் பகாண்டு வா. ஆைால் ஒரு 

நிபந்ைனை. நீ எக்காைணம் பகாண்டும் தபாை வழிதய ைிரும்பி வைக் 

கூடாது." என்றார். 
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     கிளம்பிய சீடன் சிறிது தநைம் கழித்து பவறும் னகயுடன் வந்ைான். 

ஞாைி, "எங்தக உன்னைக் கவர்ந்ை உயைமாை பசடி? " என்று தகட்டார். 

     சீடன் பசான்ைான், "குருதவ, வயேில் இறங்கி நடந்ை தபாது 

முைேில் உயைமாை ஒரு பசடி என்னைக் கவர்ந்ைது. அனை விட 

உயைமாை பசடி இருக்கக் கூடும் என்று பைாடர்ந்து நடந்தைன். இன்னும் 

உயைமாை தைாஜாச் பசடிகள் பைன்பட்டை.  

       அவற்னற விட உயைமாை பசடிகள் இருக்கக் கூடுபமை தமலும் 

நடந்தைன். அைன் பிறகு பைன்பட்டபைல்ோம் குட்னடயாை தைாஜாச் 

பசடிகதள. வந்ை வழிதய ைிரும்ப வைக்கூடாது என்பைால் முன்ைர் 

பார்த்ை உயைமாை பசடினயயும் பகாண்டு வை முடியாமல் தபாய் 

விட்டது." 

    புன்முறுவதோடு ஞாைி பசான்ைார், "இது ைான் காைல்...” 

 பின்ைர் ஞாைி, "சரி தபாகட்டும், அதைா அந்ை வயேில் பசன்று உன் 

கண்ணுக்கு அழகாகத் பைரிகின்ற ஒரு சூரிய காந்ைிச்  பசடினயப் பிடுங்கி 
வா. ஆைால் இப்தபாது கூடுைோக ஒரு நிபந்ைனை. ஒரு பசடினயப் 

பிடுங்கிய பின் தவறு ஒரு பசடினயப் பிடுங்கக் கூடாது." 

      சிறிது தநைத்ைில் சீடன் ஒரு சூரிய காந்ைிச் பசடியுடன் வந்ைான். 

ஞாைி தகட்டார், "இது ைான் அந்ைத் தைாட்டத்ைிதேதய அழகாை சூரிய 

காந்ைிச் பசடியா..? " 

     சீடன் பசான்ைான், "இல்னே குருதவ, இனை விட அழகாை 

பசடிகள் இருக்கின்றை. ஆைால் முைல் முனற தகாட்னட விட்டது 

தபால் இந்ை முனறயும் விட்டு விடக் கூடாது என்ற அச்சத்ைில் 

முகப்பிதேதய எைக்கு அழகாகத் தைான்றிய இந்ை பசடினயப் பிடுங்கி 
வந்து விட்தடன்.  

         நிபந்ைனைப்படி, ஒரு பசடினயப் பிடுங்கியபின் தவறு பசடினயப் 

பிடுங்கக் கூடாது என்பைால் அைன் பிறகு இனை விட அழகாை 

பசடிகனள நான் பார்த்ைதபாதும் பறிக்கவில்னே". 

இப்தபாது ஞாைி பசான்ைார், "இது ைான் ைிருமணம்..” 
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ைந்னைக்கு தநரும் உணர்வுப் தபாைாட்டம்  

       பபண்களுக்கு மட்டுதம இது நடக்கிறது. பிறப்பைற்கு ஒரு வடீு, 

ைிருமணத்துக்கு பின் புகுந்துபகாள்ள ஒரு வடீு. ஒவ்பவாரு 

பபண்ணுக்கும் அத்ைனகய இடம்பபயரும் ைருணம் 

உணர்வுப்பூர்வமாைது.  

             அந்ைதவனளயில், பபண்னணவிட பபண்னணப் பபற்றவர்களுக்கு 

குறிப்பாக ைந்னைக்கு தநரும் உணர்வுப் தபாைாட்டம் பசாற்களில் 

அடங்காைது. 

      அவ்வாறாக உணர்ச்சிவசப்பட்ட ஒரு ைந்னை ைைது மகளின் 

ைிருமண விழாவில் ஆற்றிய உனைனய ஃதபஸ்புக் பகிர்வில் படிக்க 

தநர்ந்ைது. 

       மிகவும் உருக்கமாை, யைார்த்ைமாை, இயல்பாை அந்ை பைிவு 

இதைா: 

          "இந்ை உனைனய 'எைது மகளின் புைிய குடும்பத்ைிைதை' என்று 

உங்கனள வைதவற்று ஆைம்பிக்க தவண்டும் என்தற நினைத்தைன். 

ஆைால், அது பபாருத்ைமாக இருக்காது என்பைால் கனடசி நிமிடத்ைில் 

அனை ைவிர்த்துவிட்தடன்.  

           அவள் எப்தபாது ைிருமண பந்ைத்ைில் இனணந்ைாதளா அப்பபாழுதை 

உங்கள் குடும்பத்னைச் தசர்ந்ைவளாகிவிட்டாள். அைில் எைக்கு எவ்விை 

வருத்ைமும் இல்னே. 

           இன்னும் பசால்ேதவண்டும் என்றால் அவள் உங்கள் 

குடும்பத்ைிைருக்தக எப்தபாதும், எைிலும் முன்னுரினம அளிக்க 

தவண்டும் என்தற நான் விரும்புகிதறன். 

      எங்கள் மகனள ைிருமணம் பசய்து பகாடுத்துவிட்தடாம். இைி, 
இனளப்பாற விரும்புகிதறாம். அனை அனுபவிக்க ையாைாகிவிட்தடாம். 

           ஆைால், அைற்கு நீங்கள் அவனள மகிழ்ச்சியாக னவத்துக் பகாள்ள 

தவண்டும். 
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      நான் எைிர்பார்ப்பனைவிட நீங்கள் அவனள மகிழ்ச்சியுடன் 

னவத்துக் பகாள்வரீ்கள் எை நான் நம்புகிதறன்.  

           அவள் என் வடீ்டில் துள்ளித் ைிரிந்ைனைவிட உங்கள் வடீ்டில் 

மகிழ்ச்சி துள்ளதளாடு இருப்பாள் எை நம்புகிதறன்.  

          இருந்ைாலும், எல்ோ சைாசரி ைந்னைனயப் தபாேவும் நான் இனை 

ைிரும்பத் ைிரும்ப பசால்கிதறன் "ையவு பசய்து அவள் மகிழ்ச்சிக்கு குனற 

ஏதும் இல்ோமல் பார்த்துக்பகாள்ளுங்கள்" 

    அவள் எப்தபாதுதம எைக்கு பாைமாக இருந்ைைில்னே. இைியும் 

ஒருதபாதும் பாைமாக கருை மாட்தடன். ஏபைைில், என் சுவாசம் 

இயல்பாக இருப்பைற்கும், என் இைழ்களில் புன்ைனக பூப்பைற்கும் 

காைணம் அவதள. இருந்தும் அவனள நான் ைிருமணம் பசய்து 

பகாடுக்கிதறன்.  

             ஏபைன்றால் அது ஓர் இயற்னக நியைியாக இருக்கிறது. 

கோச்சாைத்துக்கு கட்டுப்பட்டுமட்டுதம அவனள உங்கள் வடீ்டுக்கு 

அனுப்பினவக்கிதறன். என் வடீ்டின் மகிழ்ச்சிப் தபனழ உங்கள் வடீ்டில் 

ஒளி வசீ வருகிறது. 

             எைது உேகத்னை உங்களுக்கு ைானை வார்த்துத் ைருகிதறன். அந்ை 

உேகம் என்பறன்னறக்கும் அழகாக இருப்பனை நீங்கதள உறுைி பசய்ய 

தவண்டும்.  

           எைது இளவைசினய உங்களிடம் அனுப்புகிதறன். அவள் உங்கள் 

வடீ்டின் ைாணியாக ைிகழ வழிவனக பசய்யுங்கள்.  

         எைது ைத்ைமும், வியர்னவயும் அவனள ஆளாக்கியிருக்கிறது. 

இப்தபாது அவள் மாசறு பபான்ைாக இருக்கிறாள். 

     அவள் உங்கள் வடீ்டுக்கு பகாண்டு வரும் அன்பு, அக்கனற, 

அைவனணப்பு, அழகு, இைம் எை எல்ோப் பண்புகளுக்கும் பரிசாக 

அவளுக்கு மகிழ்ச்சினயத் ைாருங்கள். ஆம், அவனள ையவுபசய்து 

மகிழ்ச்சியுடன் னவத்துக் பகாள்ளுங்கள். 
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     எப்தபாைாவது அவள் சிறு ைவறு பசய்துவிட்டாள் எை நினைத்ைால் 

அவனள ைாைாளமாக ைிட்டுங்கள் ஆைால் அதைதவனளயில், அவள் 

தமல் பசலுத்தும் அன்பில் குனறனவக்காைீர்கள்.  

          அவள் மிகவும் நளிைமாைவள். அவள் எப்தபாைாவது துவண்டு 

தபாய் இருந்ைால் அவளுடன் இருங்கள்.  

          உங்களது சிறு கவைம் அவளுக்கு தபாதும், ஆறுைல் ைை. அவள் 

உடல்நேன் பாைிக்கப்பட்டால் அவள் மீது அக்கனற காட்டுங்கள். அதுதவ 

அவளுக்கு அருமருந்து. 

     அவளது பபாறுப்புகளில் எப்தபாைாவது விேகிவிட்டால் அனைச் 

சுட்டிக்காட்டுங்கள். அதைதவனளயில், 'நீ இன்னும் வாழ்க்னகனய 

கற்றுக் பகாண்டிருக்கிறாய் எை நாங்கள் நம்புகிதறாம்' எை அவள் 

உணரும்படி நடந்து பகாள்ளுங்கள்.  

      அவனளப் புரிந்து பகாள்ளுங்கள். ையவு பசய்து அவனள 

மகிழ்ச்சியாக னவத்துக் பகாள்ளுங்கள். 

   அவனள மாைக் கணக்கில் காண முடியவில்னே என்றாலும் 

பைவாயில்னே, அவள் குைனே ைிைம் ைிைம் தகட்க முடியவில்னே 

என்றாலும் பைவாயில்னே. 

        உங்கள் வடீ்டுக்கு வந்ைபிறகு அவளுக்கு என் நினைதவ வைவில்னே 

என்றால் நான் மிகுந்ை மகிழ்ச்சியனடதவன். என் மகளின் மகிழ்ச்சி 
மட்டுதம என் வாழ்நாள் ேட்சியம். எைதவ, ையவு பசய்து அவனள 

மகிழ்ச்சியாக னவத்துக் பகாள்ளுங்கள். 

    அன்பிற்குரிய மருமகதை...இந்ை வார்த்னைகளின் அர்த்ைம் 

இப்பபாழுது உங்களுக்கு புரியாமல் தபாகோம். ஆைால், நானள நீங்கள் 

ஒரு மகனளப் பபற்பறடுக்கும் பாக்கியவான் ஆகும்தபாது எைது 

வார்த்னைகளின் அர்த்ைம் புரியும்.  

          அப்பபாழுது உங்கள் இையத்ைின் ஒவ்பவாரு துடிப்பும் 'என் மகள் 

மகிழ்ச்சியாக இருக்க தவண்டும்' என்று பசால்லும். எைதவ, ையவு 

பசய்து எைது மகனள மகிழ்ச்சியாக னவத்துக் பகாள்ளுங்கள். 
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       இந்ை உனைனய மகனளப் பபற்ற ஒவ்பவாரு ைந்னைக்கும் 

அர்ப்பணிக்கிதறன். 

 

6.ஒருவனுக்கு ஒருத்ைி 
 

      ஒருவனுக்கு ஒருத்ைி” என்பது இல்ேற பநறி,  சமுைாய பநறி.  
ஒருவனுக்குப் பே பபண்கள் என்பது பநறி அல்ே, பவறி.  
ஆணாைிக்கச் சைி. 

       குடும்பத்ைின் கட்டனமப்புச் சினையாமல் இருக்க 
தவண்டுமாைல், ஒவ்பவாருவர் மைத்ைிலும் ”ஒருவனுக்கு ஒருத்ைி” 
என்னும் கட்டனமப்பு சினையாமல் இருக்க தவண்டும். 

       ைமிழ் அகப்பபாருள் மைனபப் 
பபாருத்ைவனை, ”ஒருவனுக்கு ஒருத்ைி” 
என்னும் கட்டனமப்பு, ”ஒருத்ைிக்கு ஒருவன்” 

என்ற அளவில்ைான் இருந்துள்ளது. 

     கற்புபநறியின் பபருனமனயயும் 
சிறப்னபயும் உேபகங்கும் எடுத்துச் 
பசல்வவது நமது பாைை நாதட ஆகும்.  பாைை 
நாட்டின் பாைம்பரியங்களில் கற்பு பநறியும் 

ஒன்று. 

     ”பபாய் பசால்லும் இந்துனவதயா, கற்பிழந்ை இந்துப் 
பபண்னணதயா நான் இந்ைியாவில் பார்க்கவில்னே” என்று  

பழங்காே இந்ைியானவப் பற்றி, ஒரு கிதைக்க வைேைாற்று ஆசிரியர் 
குறிப்பிடுகின்றார். 

அபமரிக்க மாது மகரிசியிடம் தகட்ட வைம் 
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அபமரிக்க பபண் ஒருவர் தவைாத்ைிரி மகரிசியிடம் தகட்கிறர்கள்.   

     உங்கனளப் தபான்று பே அறிஞர்கனளக் பகாண்ட நாடு 
இந்ைியா.  ஆைால் கற்புபநறி என்ற பபயைால் உங்கள் பபண்களின் 
சுைந்ைிைம் பறிக்கப்பட்டுள்ளதைா?  இது நியாயமா? 

     ஒரு பபண் விரும்பிைால் அவள் பேதைாடு பைாடர்பு னவத்துக் 
பகாள்வைில் என்ை ைவறு? ஏன் கட்டுப்பாடு விைிக்க பவண்டும்? 

       ”அம்மா இைற்குக் காைணம்  இருக்கிறது. ஒரு ஆணினுனடய 
விந்து பபண்ணின் கருப்னபயில் தசர்ந்ைால் அனை எடுத்துத் 
வசப்படுத்ைிக் பகாள்வைற்தகா அல்ேது கழிவாக மாற்றி 
பவளிதயற்றவைற்தகா ஒரு குறிப்பிட்ட காேம் தவண்டும்.   
குனறந்ைது 48 மணி தநைம் தவண்டும்.    

     அைற்குமுன் அப்பபண்ணின் கருபனபயில் இன்பைாரு 
ஆடவைின் விந்து விழுமாைால் அனவ இைண்டும் தசர்ந்து 
கிருமிகாளாக மாறிவிடும்.  

     மைிைர்களின் வியர்னவகள் (கழிவுகள்) ைனேயில் தசர்ந்ைால் 
தபைாக மாறி அவனைதய உண்டு வாழ்கிறது.  

     மைிைைில் உண்டாகும் கழிவுகதள மூட்னடப் புச்சியாக 
உருப்பபற்று மைிைனுனடய இைத்ைத்னைதய உணவாகக் பகாள்கிறது. 

      அதைதபான்று இரு தவறு விந்துகளும் கிருமிகளாக மாறி 
அங்தகதய உணவு எடுத்துக் பகாள்ளும்.   

        இைத்ைத்ைில் வித்ைியாசம் இருப்பதுதபால் விந்துவிலும் 
விைியாசம் உண்டு.   அைைால் அப்பபண்ணின் கருப்பனயில் அக் 
கிருமிகள் ைணங்கனள உண்டாக்கிவிடும். 

      இைைால் இப்பபண்ணிற்குப் பால்வினை தநாய்கள் வந்து 
விடும்.   
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      பிறகு இந்ைப் பபண் உறவு பகாள்கிறவர்களுக்பகல்ோம் 
இந்தநாய் பைவிவிடும்.   இந்ை தநாய் பைவிைால் ”எக்ஸிமா என்ற 
சரும தநாய் வந்துவிடும். 

      இந்ைச் சரும தநாய் எந்தநைமும் ஒரு நனமச்சனே உண்டு 
பண்ணும்.  இைைால் ஒருநாள்கூட உடலுறவு இன்றி அப்பபண்ணால் 
உறங்கதவ முடியாது.   

    அப்பபண் மாைத்னை விட்டு வாழத் துணிவாள்.  இைைால் 
அவள் உடல் நேம் பகட்டுவிடும்.  தமலும் பே தநாய்கள் வந்து 
மைணம் வந்துவிடும். 

      இைைால் எங்கள் நாட்டில் கற்புபநறினயப் பபண்கள் 
உயினைவிட தமோகப் தபாற்றுகிறார்கள் என்று விளக்குகிறார்கள். 

      மகைசியின் விளக்கம் 
அபமரிக்க மாதுனவ சிந்ைிக்க 
னவத்ைது.  

     சிறிதுதநை அனமைிக்குப் பிறகு 
”சரி, ைிருமண விஷயத்ைிலும் கூட 
உங்கள்நாட்டின் பபண்களுக்கு 
சுைந்ைிைம் இல்னேதயா?   

     பபற்தறார்கள் காட்டும் வைனைத்ைாதை மணந்து பகாள்ள 
தவண்டியுள்ளது? 

     ”ஆம் அம்மா.  இந்ைியா ஒரு பவப்ப நாடு.  அைைால் 
இளவயைில் ஆணும் பபண்ணும் தசர்ந்து பழகும்தபாதை ைவறு 
நடந்து விடுவைற்காை சூழ்நினே அைிகம்.  

      வினளவால் கர்ப்பம் ஏற்பட்டால் அைற்காக ஆனணவிட்டு 
பபண்ணுக்தக சின்ைம் னவக்கும்.   
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      பாலுறவின் பின் வினளவுகனளப் பபண்கதள அைிகம் 
சமாளிக்க தவண்டியுள்ளது. 

      ஆகதவ. பபண்கதள இனை அைிகப் பபாறுப் புணர்ச்சியுடன் 
ஏற்றுக் பகாள்கிறார்கள்.   தமலும், ைிருமணத்ைிற்கு முன் பிறக்கும் 
அக்குழந்னையும் பாைிக்கப்படும் அல்ேவா? 

      மற்பறாரு காைணம் பாைம்பரியத்னை அறிைல்.   அவர்கள் 
முன்தைார் வாழந்ை முனற.  

      அவர்களின் குணத்னை னவத்து ைங்களுனடய பபண்ணின் 
குணத்ைிற்கும் , சூழ்நினேக்கும் ஒத்துவருமா என்று அனுபவம்மிக்க 
பே பபரியவர்கள் கணித்து அறிவார்கள்.   

    இது அவர்களின் எைிர்காே வாழ்க்னகனய சிறப்பாக 
அனமத்துக் பகாள்ள உைவும். 

அைைால்ைான் இந்ைியாவில் பபற்தறார்கள் பார்த்துச் பசய்யும் 
ைிருமணம் பாைம்பரியமாக நனடமுனறப் படுத்ைப்பட்டு வருகிறது. 

      அதுமட்டுமல்ே, இந்ைியா பபாருளாைாை ரீைியல் பின்ைங்கிய 
நாடு.  ஒரு குழந்னை பிறந்ைது என்றால் அனை இைண்டு தபருதம 
கூடி வளர்க்கக் கூடிய அளவிற்கு ஒரு பபாறுப்புணர்ச்சி தவண்டும்.  

       இைைால் ”ஒருவனுக்கு ஒருத்ைி” என்று ஆணுக்கும், 
பபண்ணுக்கும் பபாதுவாகக் கற்பு பநறினய னவத்ைிருக்கிறார்கள் 
என்று விளக்கமாக கூறிைார்கள்.   

      விளக்கங்கனளக் தகட்ட மாது சிந்ைனையில் 
இேயித்ைிருந்ைார்.   பின்ைர், மகரிசியின் பாைங்கனளப் பிடித்துக் 
பகாண்டு உள்ளம் உருக தவண்டிைார்.  

    “Swamiji,  Please give me a born;   If at all there is another birth for me.  Let me 

be adaughter in and Indian family”   
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        ”சுவாமிஜி! எைக்கு ஒரு வைம் ைை தவண்டும்   அடுத்ை பிறவி 
என்று ஒன்று இருக்குமாைால், நான் இந்ைியக் குடும்பம் ஒன்றில் 
மகளாகப் பிறக்க எைக்கு அருளுங்கள்.“ 

  

 

4. மனைவி என்பவள்… 

     ஓர் ஆணும் ஒரு பெண்ணும் திருமணம் பெய்து ப ொள்ளும் பெொது 

அவர் ளுக் ிடைபே ஏற்ெடு ின்ற புதிே உறவில் அந்தப் பெண் அவடை 

மணந்து ப ொண்ை ஆணுக்கு மனைவி என்ற உறவு முடறேினள் 

ஆ ின்றொள். 

          அன்பின் உருவமாகவும் அறத்ைின் உயைமாகவும் விளங்குபவள் 
பபண்.  ஒருவன் வாழ்க்னகனய மகிழ்ச்சியுடன் நடைதுவைற்கு 
உைவியாக இருப்பவள் பபரும்பாலும் மனைவி என்ற பபண் ஆவாள். 

 

            மடனவி 
என்ற இந்த 

உறவுக்குரிே 

 ைடம ளும், 

உரிடம ளும் 

ெமுதொேங் ைின் 

ெண்ெொட்டு 

அம்ெங் ைின் 

அடிப்ெடைேில் 

பவறுெட்டு 

அடம ின்றன. 

                        
பமலும் மடனவி என்ெவள் அந்த ஆணின் வொழ்க்ட க்கு மி  பெருங் ிே 

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%A3%E0%AE%AE%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AF%81_%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88
https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AE%AE%E0%AF%88&action=edit&redlink=1
https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%89%E0%AE%B0%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AF%88
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=483486258492997&set=a.109852815856345.17333.100004948801377&type=1
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பதொைர்புடைேவள். அவனது பவற்றி மற்றும் வைர்ச்ெிக்குப் பெரும் 

ெங்கு வ ிப்ெவள் ஆ ிறொள்.  

      குடும்ெ உறவு டைப் பெணி அதன் மூலம் குடும்ெ வொழ்க்ட ேில் 

ம ிழ்ச்ெி டைத் தருெவள். 

     மடனவி என்ெவள் மணமொன ெொள்முதல் ெிணமொகும் ெொள்வடை 

ஓருேிைொய் உறுதுடணேொய் உைன் ெிற்ெவள். 

     மனைவினய மைிப்பது  அன்பு பசய்வது –  

நாகரீகத்ைின் முக்கிய காைணிகளுள் ஒன்று.     

         கணவனுக்கு அறிவாட்சி ைிறன் இருக்கிறது என்றால், மனைவிக்கு 

அன்பு பகாள்ளும் ைிறன் இருக்கிறது....!!! 

     இைைால் அவளுக்கு அறிவில்னே என்று அர்த்ைம் இல்னே.......!!! 

     அவளுக்கும் அறிவு இருக்கிறது, ஆைால் அனை தமம்படுத்ை 

அவளுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட தவண்டும்......!!! 

     ஏபைைில், அன்பு அவளுடன் பிறந்ைது......!!! 

     அவளுக்கு அைிக இைக்கம், அைிக கருனண, அைிக புரிந்து 

பகாள்ளும் ைன்னம உண்டு.......!!! 

     கணவனும் மனைவியும் ஒதை வாத்ைியத்ைின் இரு தவறு 

ைந்ைிகள்......!!! 

      இரு ைந்ைிகளும் இனணந்ைால் ைான் இனச என்னும் 

இைினமயாை நாை ஒேி எழும்பி இல்ேறத்னை நல்ேறமாக அனமக்க 

முடியும்......!!! 

மனைவிக்கு வாய்ப்பு அளித்ைால் மட்டுதம எதுவும் சாத்ைியம்........!!! 

சினறயிட்டால் அவளின் அன்பும், கருனணயும் சினைந்துவிடும்........!!! 

அவள் ஒரு நவைச நாடகம் 

ஆனந்த கவினையின் ஆேயம் 
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ைழுவிடும் இைங்களில் மாைிைம் 

ைமிழும் அவளும் ஓரிைம் 

மைகை மேர் விடும் பூங்பகாடி  

மழனே கூறும் னபங்கிளி  

நிேவில் ஒளிவிடும் மாணிக்கம் 

என் பநஞ்சில் ைந்தைன் ஓரிடம் ஆ..ஹா.... 

          மனைவினய மைிப்பது நாம் 

அவருக்கு காட்டும் சலுனகதயா , 

உபகாைதமா இல்னே.  

           உேகில் உள்ள எந்ை ஒரு 

மைிைனையும் அவமைிக்க நமக்கு உரினம 

இல்னே. எந்ை மைிைனையும் 

மரியானையுடன் 

அணுகுவது நடத்துவதை  நாகரீகமாகும்.  

   

      ஒரு மைிைர் பிறர்க்கு ைீங்கு வினளயும் வனகயில் நடந்து 

பகாண்டால் அன்றி அவனை விளக்குவதைா, மரியானைனய 

குனறப்பதைா கூடாது.  

   

       இவ்வாறு இருக்க நம்முடன் வாழும் மனைவினய மரியானைக் 

குனறவாக நடத்துவது நாகரீகம் அல்ே. 

  

     நம்முனடய நாகரீக த்னை நாம் சந்ைிக்கும் நண்பர்கள், 

உறவிைர்கள், சக பணியாளர்கள் இவர்களிடம் காட்டிைால் மட்டும் 

தபாைாது. 

 

           நம்முனடய நாகரீகத்னை நம்முனடய வடீ்டிதே துவங்க 

தவண்டும். நம்முடன் வாழும், ைிைமும் நம்னம எைிர்பகாள்ளும் , வாழ் 

நாள் முழுவதும் நமக்கு உறுதுனணயாக இருந்து , நமக்கு உடல் 

பபாருள் ஆவி அனைத்னையும் அர்ப்பணித்ை மைிவியிடம் நாம் 



51 
 

நாகரீகமாக நடந்து பகாள்கிதறாமா என்பனை சிந்ைித்து பார்க்க 

தவண்டும். 

             "மனைவி என்பவள் கணவனுக்கு கண்ணாடினய தபான்றவள் ஆவாள். . ! 

கணவைாகிய நீங்கள் சிரித்ைால் அவளும் சிரிப்பாள். . ! நீங்கள் அழுைால் 

அவளும் அழுவாள். . ! ஆைால் நீங்கள் முனறத்ைாதோ அல்ேது ஏசிைாதோ 

அவள் உனடந்துவிடுவாள். . !  

              ையவு பசய்து உங்களின் கவனேகனள கண்ணாடியிடம் பரிமாறுங்கள். . ! 

தகாபத்னை காட்டி அைனை உனடத்து விடாைீர்கள்...! 

      மனைவினய மரியானையுடன் நடத்துவது  இருக்கட்டும் 

மனைவினயத் துன்புறுத்ைாமல் இருக்கிதறாமா என்று சிந்ைிக்க 

தவண்டும். 
      மனைவினய ைிட்டுவது, அடிப்பது, 

துன்புறுத்துவது…. பகாடூைக்  காட்டு மிைாண்டித்ைைதம.     

                                       
காட்டுமிைாண்டியாக  கற்காே த்ைில்  வாழ்ந்ை மைிைன் நம்னம விட எவ்
வளதவா தமோைவன். அவன் கல்வி பயின்றைில்னே, நூல்கனளக் கற்
றைில்னே. 

 

     ஆைாலும் ைான்   தைர்ந்பைடுத்ை  துனணவினய அன்பு பசய்து  
அைவனண க்கும் பண்பாட்னட வளர்த்து விட்டான்.  

 

     இன்னறக்கு இத்ைனை கல்வி கற்று  நூல்கள் படித்தும் 

மனைவினய அன்பு பசய்து மைித்து அவருக்கு துன்பம் ைைாமல் வாழும் 

பாங்னக நாம் னகக் பகாள்ளுகிதைாமா என்பனை எண்ணிப் பார்க்க 

தவண்டும். 

 

     ைன்னுனடய மனைவியின் முழு அன்னபயும் பபற்று விட்ட 

ஒருவன்  வாழக்னகயில் எல்ோ பசயல்கனளயும் பசய்து முடித்ைவன் 

ஆகிறான் என்கிறார் சுவாமி விதவகா ைந்ைர். 

 

         ைன்னுனடய   

மனைவியின் கண்ணிேிருந்து வடியும் ஒவ்பவாரு பசாட்டு கண்ணரீுக்
கும் அத்ைனை வருடம் நைகத்ைில் இருப்பான் என்கிறார் மகாசன்ைிைாை
ம் ஸ்ரீ வித்யா ைீர்த்ைர் ..   

 

     நைகம் என்று ஒன்று இருக்கிறைா என்று நமக்கு பைரியாது. ஆைால் 

மனைவினய ைிட்டுவது, அடிப்பது, அவமைிப்பது… தபான்ற பசயல்களில் 
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ஈடுபடுதவார் இங்தக பூதோகத்ைிதேதய ைன்கள் மனைவியின் 

வாழ்க்னகனய நைகமாக்கி ைங்கள வாழ்க்னகனயயும் நைகமாக்கிக் 

பகாள்ளுகின்றைை என்பனை நாம் பகுத்ைறிவிதே அறிந்து பகாள்ளோம். 

 

     அதை தநைம் காேம் வினைவாக மாறி வருகிறது! 

காட்டுமிைாண்டி பசயேில் ஈடுபட்டு மனைவினய துன்புறுத்தும் 

கணவர்கள் ைங்கனள ைிருத்ைிக் பகாள்ள தவண்டிய து காேத்ைின் 

கட்டாயம். 

 

           மைசாட்சி அடிப்பனடயில் நீ நாகரீகமாக 

நடந்து பகாள்  அல்ேது சட்ட பூர்வமாக உைக்கு காப்பு 

தபாடப்பட்டு ஆப்படிக்கப் படும் என்கிற நினேனய 

பகாடுனமக்காை கணவனுக்கு 

உணர்த்ை னைரியமுள்ள  நங்னககள் ையாைாகி 
விட்டைர். 

     மனைவி என்பவள் ஒரு கம்பளம் மாைிரி, அனைக் பகாண்டு 

உன்னை தபாற்றிைால் பைாந்ைைவாக இருக்கிறது. ஆைால் அனை தூக்கி 
அப்புறப் தபாட்டால் உைக்கு குளிைாக இருக்கிறது ...  

 

இனறவைால் 

எைக்காக 

எைக்கு மட்டும் 

அளிக்கப் பட்ட  
உயிருள்ள பரிசு அவள்....... 

தைடித் தைடி 

அனேந்தைன் அவனளக் காண  
ஆைால் 

தைடி வந்ைாள் 

என் வாழ்வில் இனணய.. 

மைங்கள் இனணந்ைை  
ந ம் 

குடும்பங்களும் இனணந்ைை  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1623042937935622&set=a.1405840182989233.1073741827.100006897930047&type=1
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தைால்விகதள 

கண்டு வந்ை  
என் வாழ்வில் 

நீ ைான் எந்ைன் 

முைல் பவற்றி..... 

எப்தபாதும் உந்ைன் 

புன்ைனக முகம் கண்டால் 

தபாதுமடி எைக்கு 

உணவு ஒன்றும் தவண்டாம்..... 

உன்னை மட்டுமல்ோது 

என்னையும் 

நின் தசனயனயப் தபால் 

கவணிக்கும் 

நீ தபாதுமடி எைக்கு....... 

தைால்விகளால் துவண்ட  
எைக்கு இனறவன் அளித்ை  
ஆறுைல் பரிசு....... 

என்மீது நான் பகாண்ட  
நம்பிக்னகனய விட  
உன்மீது நான் பகாண்ட  
நம்பிக்னக அைிக மடி 

உன் ஆறுைல் வார்த்னைகள் 

தபாதுமடி.... அைற்காகதவ 

எத்ைனை முனற தவண்டுமாைாலும் 

இன்னும் தைாற்க 

ையாைாக உள்தளன்....... 

நின் தூக்கத்ைிலும் 

என்மீது பகாண்ட 

அன்னப 

நான் உணர்கின்தறன்..... 
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உன்னைப் பற்றி 
கவினை எழுைத் ைான் 

நாட் கணக்கில் 

வாை கணக்கில் 

மாை கணக்கில் 

தயாசிக்கி ன்தறன்.... ஆைால் 

வார்த்னைகள் ஒன்றும் 

தைான்ற வில்னே...... 

அப்தபாது ைான் 

என் மைச் சாட்சி பசால்ேியது 

" இையத்ைிற்கு அப்பால் 

உள்ளவர்கனள நினைத்து 

கவிப் பாவும் பாடோம் 

கட்டுனையும் எழுைோம்.... 

ஆைால் உன் 

இையமாகதவ வாழ்பவனளப் பற்றி 
எழுை இன்னும் 

உேக பமாழிகளில் 

வார்த்னைகள் இல்னே நணபதை"" என்று.... 

என் 

வாழ்க்னகப் பயணத்ைின் 

நின் முகங்கண்தட 

என் 

இறுைி மூச்னச 

நிறுத்ை தவண்டும்... 

மனைவி நேம் தபணும் கணவர்கள்.   

 உன்னை உருவாக்கிய ைாய்க்கு 

பிறகு 

உன் வம்சத்னைதய உருவாக்கும் 

இன்பைாரு ைாய் ைான் மனைவி.. 
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. உங்கள் ைனேமுனற விருத்ைியனடயவும் 

நீங்கள் ஆண்மகன் என்பனை உணர்த்ைவும் 

உன்னை ைந்னையாக ைகுைி உயர்த்ைவும் 

ைன் உயினை பணயமாக னவத்து 

வேிக்கும் என்று பைரிந்தை ைன் வயிற்னற 

கிழித்துக் பகாள்கிறாள் பிைசவத்ைின் தபாது பபண் ..... 

பிைசவத்ைிற்கு பின் உடல் அழகு தபாைாலும் 

பைவாயில்னே என்று உன் ைகுைினய 

குடும்ப ைகுைினய சமூகத்ைில் உயர்த்துகிறாள். 

நீ ஆண்மகன் என்பனை நிரூபிக்கிறாள் பபண் .... 

உடனே அழித்து தவைனைனய ைாங்கி 
அவள் உன் ைகுைினய உயர்த்துகிறாள்.. 

உன்னை உருவாக்கிய ைாய்க்கு பிறகு 

உன் வம்சத்னைதய உருவாக்கும் இன்பைாரு ைாய் ைான் மனைவி.. 

மனைவி கணவைிடம் எைிர்பார்க்கும் 37 விசயங்கள் :- 

01. அன்பாக , பிரியமாக இருக்க தவண்டும். 

02. மைது புண்படும்படி தபசக் கூடாது. 

03. தகாபப்படக்கூடாது. 

04. சாப்பாட்டில் குனற பசால்ேக் கூடாது 

05. பேர் முன் ைிட்டக்கூடாது. 

06. எந்ை இடத்ைிலும் மனைவினய விட்டுக் பகாடுக்க கூடாது. 

07. முக்கிய விழாக்களுக்கு தசர்ந்து தபாக தவண்டும். 

08. மனைவியிடம் கேந்து ஆதோசிக்க தவண்டும். 

09. பசால்வனைப் பபாறுனமயாகக் தகட்க தவண்டும் 

10. மனைவியின் கருத்னை ஆைரிக்க தவண்டும், மைிக்க தவண்டும். 

11. வித்ைியாசமாக ஏைாவது பசய்ைால் ைசிக்க தவண்டும் பாைாட்ட 

தவண்டும். 

12. பணம் மட்டும் குறிக்தகாள் அல்ே. குழந்னை, குடும்பம் இவற்றிற்கும் 

உரிய முக்கியத்துவம் ைந்து நடந்து பகாள்ள தவண்டும். 

13. வாைம் ஒரு முனறயாவது. மைம் விட்டுப் தபச தவண்டும். 
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14. மாைம் ஒரு முனறயாவது பவளியில் அனழத்துச் பசல்ே தவண்டும். 

15. ஆண்டுக்கு ஒரு முனறயாவது சுற்றுோ பசல்ே தவண்டும். 

16. பிள்னளகளின் படிப்னபப் பற்றி அக்கனறயுடன் தகட்க தவண்டும். 

17. ஒளிவு மனறவு கூடாது. 

18. மனைவினய நம்ப தவண்டும். 

19. முக்கியமாைவற்னற மனைவியிடம் கூற தவண்டும். 

20. மனைவியிடம் அடுத்ை பபண்னணப் பாைாட்டக் கூடாது. 

21. அடுத்ைவர் மனைவி அழகாக இருக்கிறாள் என்று எண்ணாமல் 

ைைக்குக் கினடத்ைனை னவத்து சந்தைாசப்பட தவண்டும். 

22. ைைக்கு இருக்கும் கஷ்டம் ைன் மனைவிக்கும் இருக்கும் என்று 

எண்ண தவண்டும். 

23. உடல் நேமில்ோை தபாது உடைிருந்து கவைிக்க தவண்டும். 

24. சின்ை, சின்ைத் தைனவகனள நினறவு பசய்ய தவண்டும். 

25. சிறு சிறு உைவிகள் பசய்ய தவண்டும். 

26. குழந்னைகள் அசிங்கம் பசய்து விட்டால் ‘இது உன் குழந்னை ‘ என்று 

ஒதுங்கக் கூடாது. 

27. அம்மாவிடம் காட்டும் பாசத்னை, மனைவியிடமும் காட்ட 

தவண்டும். ஏபைன்றால் மைம் சேிக்காமல் அம்மானவ விட, அக்கா, 

ைங்னகனய விட அைிகமாக கவைிக்க கூடியவள் மனைவி. 
28. தநைத்ைிற்குச் சாப்பிட தவண்டும். 

29. சாப்பாடு தவண்டுபமன்றால் முன் கூட்டிதய பசால்ே தவண்டும். 

30. எங்கு பசன்றாலும் மனைவியிடம் பசால்ேி விட்டுச் பசால்ே 

தவண்டும். 

31. பசான்ை தநைத்ைிற்கு வை தவண்டும். 

32. எப்தபாதும் வடீ்டு நினைப்பு தவண்டும். 

33. மனைவியின் பிறந்ை நாள் பைரிய தவண்டும். 

34. மனைவிக்குப் பிடித்ைவற்னறத் பைரிந்து னவத்ைிருக்க தவண்டும். 

35. பபாய், சூது, மது, மாது தபான்ற ைீய பழக்கங்கள் கூடாது. 

36. மனைவி வடீ்டானைக் குனற பசால்ேக் கூடாது. 

37. னகச் பசேவுக்கு பணம் ைை தவண்டும். 

 

     ைிருமணம் முடிந்ைவுடன் கணவனும் மனைவியும் ஒதை வடீ்டில் 

வாழ்க்னகனயத் துவங்குவார்கள்.  
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          வார்த்னைகனள விட, நமது பசயல்களில், நமது நடவடிக்னககளில் 

மரியானைனய பவளிப்படுவது அைிக பயன் ைரும். உைாைணமாக, 

மனைவி சனமயல் பசய்து னவத்ைிருக்கிறார் எை னவத்துக் 

பகாள்ளுங்கள்.  

 

     அந்ை சனமயலுக்காை மரியானை என்ை பைரியுமா ? 

ஆர்வத்துடனும், பபாறுனமயுடனும் அனை ருசித்துச் சாப்பிடுவது ைான்.  

         உணவகங்களுக்குச் பசல்லும் தபாது உணவுகளின் ருசினயப் 

பாருங்கள். வினேனயப் பாருங்கள். இல்ேங்களில் சாப்பிடும்தபாது 

சாப்பாடு ையாரித்ைவரின் மைனையும், உனழப்னபயும், அன்னபயும் 

பாருங்கள்.  

 

     அதுதவ முக்கியமாைது ! உப்பு இல்னே, காைம் இல்னே என்று 

பசால்ேி உணனவ நிைாகரிப்பவர்களும், விேக்கி னவப்பவர்களும் 

அைிகபட்ச அவமரியானைனயச் பசய்கிறார்கள்.  

         பிறர் முன்ைினேயில் உங்கள் வாழ்க்னகத் துனணயுடன் 

தபசும்தபாது ஒருனமயில் அனழத்துப் தபசுவது, அைிகாைத் பைாைியில் 

தபசுவது, எரிச்சலுடன் தபசுவது, இளக்காைமாய்ப் தபசுவது, மரியானை 

குனறவாய் தபசுவது தபான்றனவபயல்ோம் பைாம்பதவ ைவறாை 

விஷயங்கள்.  

 

     கணவன் ைாதை, மனைவி ைாதை எை நீங்கள் நினைப்பைில் 

ைவறில்னே. ஆைால் அவர்களும் இந்ைச் சமூகத்ைில் ஒரு ைைி மைிைர், 

அவருக்கும் உணர்வுகள், சுயமரியானை உண்டு என்பனை மைைில் 

பகாள்ளுங்கள்.  

        ஒரு விஷயத்னை முடிவு பசய்து விட்டு உங்கள் வாழ்க்னகத் 

துனணயிடம் பசால்வைற்கும், வாழ்க்னகத் துனணயுடன் இனணந்து 

தபசி ஒரு விஷயத்னை முடிவு பசய்வைற்கும் மிகப்பபரிய தவறுபாடு 

உண்டு.  

 

     பவறும் ைகவல் பசால்லும் ஒரு மைிைைாகதவா, உங்கள் 

கட்டனளகனள ஏற்று நடக்கும் ஒரு மைிைைாகதவா மட்டும் அவனைப் 

பார்க்கதவ பார்க்காைீர்கள். 
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          அது அவனை அவமரியானை பசய்வைற்குச் சமம். இருவரும் 

தசர்ந்து ஒரு விஷயத்னைப் தபசி முடிபவடுப்பதை நல்ேது.  

 

      உங்கள் வாழ்க்னகத் துனணக்கு நீங்கள் ைைமுடிந்ை அைிகபட்ச 

மரியானை அவனை முழுனமயாய் நம்புவது. அதை தபாே, அந்ை 

நம்பிக்னகக்கு உரியவைாய் நீங்கள் இருப்பது பைில் மரியானை ! இது 

மட்டும் அழுத்ைமாய் இருந்ைாதே தபாதும். வாழ்க்னக ஆைந்ைமாய் 

ஓடும்.  

 

      நள்ளிைவில் வாழ்க்னகத் துனணயின் பசல்தபானை 

தநாண்டுவது, னடரினய புைட்டுவது, கணிைினய ஆைாய்வது தபான்ற 

இத்யாைிகபளல்ோம் நீர்த்துப் தபாை நம்பிக்னகயின் அனடயாளங்கள்.  

 

      மாற்றம் உங்களிடமிருந்து ைான் துவங்க தவண்டும். உங்கள் 

வாழ்க்னகத் துனணயிடமிருந்து துவங்கதவண்டும் எை நினைப்பது 

நீங்கள் உங்கள் குடும்ப வாழ்க்னகக்குத் தைனவயாை  மரியானைனயக்   

பகாடுக்கவில்னே என்பைன் அனடயாளதம! 
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8. கணவன் மனைவி உறவு 
     உறவு என்பது கணவனும் மனைவியும் தசர்ந்து ைமக்கு மட்டும் 
இன்பம் தைடிக்பகாள்வைல்ே.  வருங்காே சந்ைைிக்தக நன்னம 
தைடிக்பகாள்வைாகும். 

          "குடும்ப வாழ்வில் கணவன் மனைவி உறவு புைிைமாைது, 

பைய்வகீமாைது.  

          ஆண் பபண் இருபாேரும் வனையனறயற்ற அன்பால் வாழ்க்னகத் 

துனணவர்களாகி ஒருவருக்பகாருவர் ஒத்தும், உைவியும் உேகில் 

வாழ்ந்து தபரின்ப நினேனய எய்ை ஏற்றபடி இனற ஆற்றோல் 

அனமக்கபட்டிருப்பதை ஆண் பபண் எனும் இைண்டு வனகயில் அனமந்ை 

பால்தவறுபாடுள்ள பிறப்புகள்.  

     ஆண்களும், பபண்களும் அதநகமாக சரிபாைியாக உள்ள மைிை 

குேத்ைில் அந்ை பாைி எண்ணிக்னகயுனடய ஆண்கனளப் 

பபற்பறடுத்ைவர்கள் பபண்கதளயாம்.”  

          பபண்னமயின் 

பபருனமயினை 

உணர்வைற்கு இனைவிட 

தவறு என்ை அத்ைாட்சி 
தவண்டும்? 

            எந்ை ஒரு ஆதணா, 

பபண்தணா பிறக்க 

தவண்டும் என்றால் 

பபண்ணின் கருப்னபயில் 

உருவாகி, அவள் ைத்ைத்னைதய உடேில் ஏழு ைாதுக்களாக ஏற்றுக் 

பகாண்டு, முழு உருவம் பபற்று பவளி வருவது ஒரு வியப்பு அல்ேவா.  

        இனறநினேயின் பபருனமனய அைன் தபைறிவின் ைன்னமனய 

எடுத்துக்காட்டுகின்ற "இயற்னகயின் பவளிச்சச் சுடர்" பபண்னம ஆகும். 
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     தமலும் ஒரு மைிைனுனடய வாழ்க்னகயில் ஒரு பபண்ணின் 

துனணயும், உைவியும் எந்ை அளவு கேந்து இருக்கிறது என்பனைக் 

கணக்கிட்டு யாைாலும் கூற முடியுமா?  

          இத்ைனகய பபரும் வியப்பாை பபண்னமனய மைிை இைம் புரிந்து 

பகாள்ள தவண்டும்.  

         சாைாைணமாக பபண்னமக்கு நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு என்று 

நான்கு குணங்கனள வர்ணிப்பார்கள்.  

         தமலும் ஒரு பைய்வகீக் குணம், ைியாகம் என்பது 

பபண்னமயிதேதய இயல்பாக அனமந்ைிருக்கிறது என்பதும் நினைவு 

பகாள்ள தவண்டும். 

         மைிை உற்பத்ைி, வாழ்க்னக இவற்றில் பபண்னமயின் பங்கினை 

யூகித்துப் பார்ப்தபாம்.  

     கரு வளரும்தபாது பத்து மாைங்கள் வயிற்றுக்குள் பபண் ைான் 

னவத்துச் சுமக்கிறாள். 

           பிறந்ை பிறகு அைன் வளர்ச்சியில் பபரும் பகுைி காேத்ைில், அதை 

குழந்னைனயச் சுமந்து பகாண்டும் இருக்கிறாள்.  

           இவ்வாறு இன்னும் பே நினேகளிலும் குடும்பப் பபாறுப்பில் உள்ள 

எல்ோச் சிக்கல்கனளயும், துன்பங்கனளயும், கடனமகனளயும் சுமந்து 

பகாண்டிருப்பைிலும் ஆண்கனள விடப் பபண்கள்ைான் அைிகமாகப் பங்கு 

பபற்றிருக்கிறார்கள்.  

            இத்ைனகய பபண்ணிைத்ைிற்குப் பபாருளாைாைத் துனறயில் 

சமத்துவம் அளிக்காமல் எக்காேத்தும் அடினமயாகதவ நடத்துகின்ற 

ஆண் மக்களின் பசய்னக இனறநினேக்தக பசய்யக் கூடிய முைண்பட்ட 

காரியம், பாவ காரியம் ஆகும்..  

      பபண்களால் பபரிய நன்னமகனள எல்ோம் பைாடர்ந்து பபற்ற 

ஆண்கள் கூட மனைவினய பாைாட்டுவைற்கு ஒரு கஞ்சத்ைைம் !  

           ஒரு சிறிய பாைாட்டு வாய் ைிறந்து பசான்ைால் அவள் னக 

ஓங்கிவிடுமாம் ! 
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           ைாைாக ைன்னுனடய மனைவினயப் பாைாட்டி அைிதே இருந்து 

அந்ை மகிழ்ச்சினய அனடயக்கூட மறுக்கக்கூடிய உள்ளங்களுக்கு ' 

அன்பு' என்பது எங்தக உண்டாகும்?  

           இைற்கு அடிப்பனட காைணம் என்ை என்றால் நீண்டகாேமாகப் 

பழக்கத்ைில் பபண்கனள சாைாைணமாக உபதயாகப்படக்கூடிய 

பபாருளாகதவ மைித்து மைித்து, அதை மாைிரி நினேயிதே பே நூல்கள் 

வந்ைைைால் அந்ைக் கருத்து இன்றும் நிேவி வருகிறது. 

          பபண்களுக்குச் சமஉரினம மாத்ைிைம் இல்னே, பபரிய மைிப்பும் 

உண்டு என்பனை உணர்ந்து பகாள்ளதவண்டும். அதுைான் ஒரு கவியிதே 

எழுைி இருக்கிதறன் “ என்கிறார் தவைாத்ைிரிமகரிசி. 
"பபண் வயிற்றி லுருவாகிப் 

பபண் பாலுண்தட வளர்ந்ைாய் 

பபண் துனணயால் வாழ்கின்றாய் 

பபண்ணின் பபருனம உணர்,". 

என்று, ைாய்க்குேத்ைிற்கு நாம் ஏன் அவ்வளவு மைிப்புத்ைை தவண்டியைாக 

இருக்கிறது.  

 

( அவிைாசி அருதக ஆட்னடயம்பானளயத்ைில் நடந்ை மனைவி நே தவட்பு நாள் விழாவில் நடினக 

தைவயாைி அவைது கணவர் இயக்குநர் ைாஜகுமாைன் அவர்கனளயும் கேந்து பகாண்ட ைம்பைிகனள படத்ைில் 

காணோம்.) 

 

 

        எல்தோருதம பபண்களால் அளிக்கப்பட்ட, பபறப்பட்ட பிள்னளகள்ைான் 

என்பனை உணர்ந்ைாதே தபாதும். 

https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357040680907/?type=3
https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357040680907/?type=3
https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357040680907/?type=3
https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357040680907/?type=3
https://www.facebook.com/karunagaran.tulasishanmugam?fref=nf
https://www.facebook.com/karunagaran.tulasishanmugam?fref=nf
https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357040680907/?type=3
https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357040680907/?type=3
https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357040680907/?type=3
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       சம உரினம மாத்ைிைம் அல்ே, இன்னும் பிைத்ைியட்சமாகச் சிே 

உரினமகள் கூட அவர்களுக்குக் பகாடுத்து நாம் வாழனவக்க தவண்டும் 

என்பனை ஒவ்பவாருவரும் உணை தவண்டும்.  

 

    ைியாைம் பசய்து முடிந்ைவுடதை மனைவினயக் கணவனும், 

கணவனை மனைவியும் "வாழ்க வளமுடன்" என்று மூன்று முனற 

வாழ்த்ை தவண்டும்.  

         வாழ்த்துைல் மிக்க நேமுனடய ஒரு பசயல். ஏபைன்றால் கணவன் 

மனைவி உறவு சரியாக இருந்ைால்ைான் இருவருனடய வாழ்க்னகயும் 

அனமைியாக இருக்கும்; 

        எந்ைக் காரியத்ைிற்கு, 

எந்ைச் பசயலுக்குச் 

பசன்றாலும் அது 

பவற்றியாக அனமயும். 

தமலும் கணவன் மனைவி 
உறவு நல்ே முனறயிதே 

இருந்ைால், அனமந்ைால் 

அவர்களுக்குப் பிறக்கக்கூடிய 

குழந்னைகள் நல்ே 

குழந்னைகளாக, 

சமுைாயத்ைிற்கு ஏற்ற குழந்னைகளாகப் பிறக்கும்.  

          எைதவ ைம்பைிகளுக்கினடதய இைினமயாை உயிர்க்கேப்பு 

உணர்வு, நல்லுறவு அவசியம்". என்று வேியுறுத்துகிறார்  

ைத்துவஞாைி தவைாத்ைிரி மகரிஷி.  

 ஏன் , எைற்கு , எப்படி ? 

      மகரிஷி குடும்ப அனமைிக்கு விட்டுபகாடுத்ைல், சகிப்புத்ைன்னம, 

ைியாகம் இனவகனள ஏன் கூறுகிறார்?  

      ஒரு குடும்பத்ைில் 5 உறுப்பிைர்கள் உள்ளார்கள் என்று 

னவத்துக்பகாள்தவாம். ஒவ்பவாரு உறுப்பிைர்களுக்கும் கருனமய்யப் 

பைிவுகள் தவறு படும். 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484031358438487&set=a.109852815856345.17333.100004948801377&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484031358438487&set=a.109852815856345.17333.100004948801377&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=484031358438487&set=a.109852815856345.17333.100004948801377&type=1
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      ஒவ்பவாருவருனடய மைமும் பபரும்பாலும் அவைவர்களுனடய 

கருனமயப்படிதய ைான் இயங்கும். 

      எைதவ குடும்ப உருபிைகளின் குணத்னை மாற்றுவது அவ்வளவு 

எளிைல்ே. 

      ைவம், ைற்தசாைனைகள் மூேம் தைனவயில்ோை குணங்க னள 

அவைவர்கதள மாற்றிக்பகாள்ளோம். 

      குறிப்பாக ஆண்கள், பபண்கள் கருனமயங்கள் இயல்பாகதவ அைிக 

தவறுபாடுகள் உனடயனவ . 

      எைதவைான் மற்ற எந்ை உறவுகனள விட அைிக கருது தவறுபாடுகள் 

பகாண்டைாக கணவன் மனைவி உறவு உள்ளது. 

      இனை விளங்கிக்பகாண்டால் கணவன் மனைவி களினடதய 

எைிர்பார்ப்புகள் குனறயும். 

      விட்டுபகாடுத்ைல், சகிப்புத்ைன்னம, ைியாகம் இயல்பாகும். 

தைாஜாவிற்கு என்று ஒரு ைைித்ைன்னம மல்ேினகக்கு என்று ைைித்ைன்னம 

இயல்பாக உள்ளது . 

      அனவகனளத்  ைைிைைியாக ைசிக்க தவண்டுதம ைவிை ஒன்னற 

மற்பறான்றாக மாற்ற நினைக்ககூடாது. 

       கணவைிடம் எவ்வளதவா நல்ேகுணங்கள் இயல்பாக இருக்கும். அனை        

மனைவியும், மனைவியிடம் இருக்கும் நல்ேகுணங்கனள கணவனும் 

பபரிதுபடுைிபகாண்டு சிே ஒத்துப்தபாகாை குணங்கனள பபரிதுபடுத்ைாமல் 

விட்டுபகாடுத்ைல், சகிப்புத்ைன்னம, ைியாகம் இனவகனள பயன்படுத்ைி குடும்ப 

அனமைினய குரு வழியில் நின்று காக்க தவண்டும். 

      சிே முக்கியமாை முடிவுகனள அனை பற்றிய கருத்துக்கனள 

விவாைிைற்கு பிறகு முடிவு எடுப்பைில் சிக்கல் ஏற்பட்டால் யாருக்கு அந்ை 

விஷயத்ைில் அனுபவம் அைிகம் உள்ளதைா அவர்களிடம் அனை விட்டுவிட்டு 

மற்றவர்கள் அைற்கு உைவதவண்டும்.  

              முக்கிய முடிவுகனள எடுத்ை பின் யார் அனை பசய்கிறர்கதளா அவருக்கு 

மற்றவர்கள் எைி ர்ப்பாகதவா ஒதுனழக்காமதோ நடக்க கூடாது. 

     மகரிஷி கணவன் மனைவி உறவுக்தக மற்ற எல்ோ உறவுகனள விட 

முக்கியத்துவம் ைருகிறார்,  

     கணவன் மனைவி உறவில் பவற்றி பபறாமல் வாழ்க்னகயில் மற்ற எந்ை 

பவற்றி பபற்றாலும் பயைில்னே என்கிறது தவைாத்ைிரியம். 
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கணவன் - மனைவி உறனவ புரிந்து பகாள்ளும் 5 கட்டங்கள்  

      வாழ்க்னகயில் உங்கனள உற்சாகப்படுத்ை ஒருவர் 

தைனவப்படுகிறார்கள். ஊக்கப்படுத்ைவும் உற்சாகம் அளிக்கவும் அப்படி ஒருவர் 

இல்ோை தபாது, உறவில் ஒருவிை பவறுனம ைனேதூக்குகிறது.  

             காைேிக்கும் தபாதும் சரி... கல்யாணமாை ஆைம்ப நாட்களிலும் சரி... 

கணவன்-மனைவி  இருவரின் எண்ணம், பசயல், சிந்ைனை எல்ோம் ைன் 

துனணனய உற்சாகப்படுத்துவைிலும், கவைம் ஈர்ப்பைிலும்ைான் இருக்கும்.  

 

       ைைது அருகானம ைன்  துனணக்கு மகிழ்ச்சியாை உற்சாகத்னைக் 

பகாடுக்க தவண்டும் என்பைில் கவைமாக இருப்பார்கள். ைிருமணம் முடிந்ை சிே 

ைிைங்களில் இது ைனேகீழாக  மாறி விடுவனைப் பார்க்கோம்.  

              துனணயின் மீது ஒருவிை அேட்சியம் ைனேதூக்கும். துனணக்கு நாம் 

பசய்ய தவண்டிய தவறு எந்ை தவனேனய தவண்டுமாைாலும் யாரிடமும் 

ஒப்பனடக்கோம்.  

 

      ஆைால், துனணனய உற்சாகப்படுத்துகிற  ‘சியர் லீடர்’ தவனேனய 

அப்படி யாரிடமும் மாற்றி விட முடியாது. ைன்னை உற்சாகப்படுத்துகிற, 

ஊக்கப்படுத்துகிற, குறிப்பாக... பாைாட்டுகிற  நபனைத்ைான் யாருக்குதம 

பிடிக்கும்.  

          வாழ்க்னகத் துனணவர் அந்ை தவனேனயச் பசய்யத் ைவறுகிற பட்சத்ைில், 

சம்பந்ைமில்ோமல் அனைச் பசய்கிற  இன்பைாரு நபரிடம் ஈர்ப்பு உண்டாவது 

இயற்னகதய.  

 

     துனணனய உற்சாகப்படுத்ைி மகிழ்விப்பைன் அவசியம் 

உணைாைைாதேதய, பே ைம்பைியரின் உறவு ைினச மாறி நகர்கிறது.  

           விமாைத்ைில் ‘ஆட்தடா னபேட் தமாடு’ என்று ஒன்று உண்டு. 

விமாைியின் உைவியின்றி விமாைம் ைாைாகச் பசல்ே  இது உைவும்.  

          பேரும் வாழ்க்னக என்கிற விமாைத்னை அப்படித்ைான் ஆட்தடா னபேட் 

தமாடில் தபாட்டுவிட்டு அேட்சியமாக இருந்து விடுகிறார்கள்.  

 



66 
 

    அைன்  பின்ைணியில் மனறந்ைிருக்கும் ஆபத்னை உணைாைவர்கள் 

அவர்கள். ைிருமண உறவில் 5 முக்கிய கட்டங்கள் உண்டு.  

         அழகாை நினேயில் இருந்து  ஆபத்ைாை நினே தநாக்கி, ஒன்றிேிருந்து 

மற்பறான்றுக்கு மிக இயல்பாக உறவு நகர்வனை பபரும்பாோை ைம்பைியர் 

அறிந்ைிருப்பைில்னே.  

 

முைல் கட்டம் : 

 

     குதூகேமாை, பகாண்டாட்டமாை காேம் இது. ைிருமணத்துக்கு முந்னைய 

அல்ேது ைிருமணமாை முைல் சிே நாட்கனள உள்ளடக்கிய இந்ைக்  காேம் 

ைற்காேிகமாைது.  

           கணவன்-மனைவி இருவருதம சிைியர் லீடர்களாக இருக்கும் 

காேமும்கூட. வாழ்க்னக முழுக்க இந்ை கட்டத்ைிதேதய இருந்து  விட்டால் 

பிைச்சனைகளுக்தக இடமில்னே. ஆைாலும், அது சாத்ைியதம இல்னே.  

 

இைண்டாவது கட்டம் : 

 

      ைிருமணமாகி, வாழ்க்னகயில் ஓைளவுக்கு பசட்டிோை காேம் இது. 

ஒருவர் மீது ஒருவர் பகாண்ட த்ரில் சற்தற குனறந்ைிருக்கும்.   

            ஆைாலும், பைஸ்பை பாைாட்டு இருக்கும். சியர் லீடைாக இருப்பைிேிருந்து 

விேக ஆைம்பிப்பார்கள். இருவருக்கும் இனடயில் பநருக்கம் அப்படிதய  

இருக்கும்.  

            ஒருவரின் ைவறுகனள இன்பைாருவர் மிகவும் சாைாைணமாக எடுத்துக் 

பகாள்கிற மைநினேயில் இருப்பார். ைிருமண உறவிதேதய மிகவும்  சிறந்ை 

கட்டம் இது என்றாலும், இந்ை நினேயிலும் பபரும்பாோை ைம்பைியைால் 

பைாடர்ந்து இருக்க முடிவைில்னே.  

 

மூன்றாவது கட்டம் : 

 

      துனணயின்  மீைாை  த்ரில்  இன்னும் பகாஞ்சம் குனறந்ைிருக்கும். 

துனணயின் பாசிட்டிவ் பக்கங்கனள மட்டுதம பார்த்ை நினே மாறி, பநகட்டிவ் 

பக்கமும் பைரிய  ஆைம்பிக்கும்.  
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           துனணனய உற்சாகப்படுத்துகிற சியர் லீடர் மைப்பான்னம முற்றிலும் 

காேியாகியிருக்கும். பைஸ்பை பாைாட்டு அறதவ இருக்காது.   

         ைவறுகனளக் கண்டுபிடிக்கத் பைாடங்கி இருப்பார்கள். சின்ைச் சின்ை 

விஷயங்கனளக் கூட விமர்சிக்க ஆைம்பித்ைிருப்பார்கள்.  

 

    நான்காவது கட்டத்ைில் நாம் தைர்ந்பைடுத்ை துனண நமக்குக் பகாஞ்சமும் 

பபாருத்ைமற்றவதைா... அவசைப்பட்டு ைவறாை முடிபவடுத்து விட்தடாதமா 

எை  நினைக்க னவக்கிற கட்டம் இது.  

         துனணயிடமிருந்து விேகியிருக்கத் தைான்றும். துனணயிடம் 

நினறகனளவிட, குனறகதள அைிகம் எை நினைக்க  னவக்கும்.  

 

ஐந்ைாவது கட்டம் : 

 

     முந்னைய தஸாைில் ைவறாை துனணனயத் தைர்ந்பைடுத்து 

விட்தடாதமா எைக் குழம்ப னவத்ைது மாறி, ைவறாை  துனணைான் எை 

முடிதவ பசய்யனவக்கிற கட்டம் இது.  

           துனணயிடம் பநகட்டிவ் விஷயங்கள் மட்டுதம உள்ளபைை நினைக்கச் 

பசய்யும்.  

          அப்படிபயாரு  துனணயுடன் வாழதவ முடியாபைன்கிற மைநினேக்குத் 

ைள்ளும். நிச்சயம் பிரினவ தநாக்கி முன்தைற னவக்கும்.  

         வாழ்க்னக துனணயாக வருபவர்கள் கணவைிடம் அன்பு, பாதுகாப்பு 

தபான்றவற்னறதய அைிகமாக எைிர்பார்ப்பார்கள்.  

        அைைால் அவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மைிப்பளித்து அவர்களுனடய 

தைனவகனள நிவர்த்ைி பசய்யுங்கள்.  

 

      

     கணவன்-மனைவி உறவில் பபரிய அளவில் விரிசல்கள் 

ஏற்படுவைற்கு ஒப்படீ்டு தபச்சுைான் காைணமாக இருக்கின்றை.  
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          கணவன் மனைவினயதயா அல்ேது மனைவி கணவனைதயா 

மற்றவர்களுடன் அழகு, பணம், படிப்பு எை எந்ை விஷயத்ைிலும் 

ஒப்பிட்டுப் தபசாைீர்கள். 

 

     ஆைம்பத்ைில் சகித்துக் பகாண்டாலும் இந்ை 

ஒப்படீு பின்நாளில் பூைாகைமாக பிைச்சினைகனள 

ஏற்படுத்ைி விடும்.  

 

     ைங்கள் துனணனய சுைந்ைிைமாக பசயல்பட 

விடுங்கள். எக்காைணத்னை பகாண்டும் சந்தைக வினைனய மைைில் 

வினைத்து விடாைீர்கள். எதுவாக இருந்ைாலும் தநைடியாக தபசி 
பிைச்சினைக்கு முற்றுப்புள்ளி னவயுங்கள்.  

 

            ைங்கள் துனணக்கு சம உரினம பகாடுங்கள். 

 

           கணவன்-மனைவி உறவில் 'பபர்ஷைல்' விஷயங்கள் என்ற 

தபச்சுக்தக இடம் பகாடுக்காமல் பார்த்துக்பகாள்ளுங்கள்.  

            முடிந்ை வனை அனைத்னையும் பகிர்ந்து பகாள்ளுங்கள். பகிர்ந்து 

பகாள்ளாை பட்சத்ைில் அைனை காைணம் காட்டி பிைச்சினைகனள எழுப்ப 

தவண்டாம்.  

             ஏபைைில் அவர்களும் பிறந்ை வடீு, அலுவேக விஷயங்கள், 

நண்பர்கள் தபான்ற வட்டங்களுக்குள் இருக்கின்றைர் என்பனை 

மறந்துவிட கூடாது. 

            மனறத்ை விஷயங்கனள கூறி, ஏதைனும் உைவி தகட்டால், முழு 

மைதுடன் உைவி பசய்யுங்கள். பனழய பிைச்சினைகனள மைைில் 

னவத்து எதுவும் தபசாைீர்கள். அது உறனவ வலுப்படுத்தும்.  

 

             மனைவியின் அழுனக, வேி, சிரிப்பு தபான்றவற்றுக்கு மைிப்பு 

பகாடுக்க தவண்டும். 'அனைத்ைிற்கும் அழுகிறாள், இைற்பகல்ோம் 



69 
 

சிரிக்கிறாள்' என்று  உைாசீைப்படுத்ைாைீர்கள். அவர்கனள மகிழ்ச்சியாக 

னவத்ைிருங்கள். இல்ேறம் இைிக்கும். 

      கணவன் மனைவி உறவு என்பது நமது வாழ்க்னகயில் எல்ோ 

பகுைிகளிலும் ைாக்கத்னை ஏற்படுத்துகின்றை.  

           ஒரு ஆைாய்ச்சியில் வடீ்டில் சந்தைாஷமாக இருக்கும் மக்கள்( 

கணவன்/மனைவி)ைங்கள் பணியிடத்ைில் குனறந்ை மை அழுத்ைத்ைில் 

இருப்பைாக பசால்கிறது.இன்று பே ைிருமணங்கள் தைால்வியில் 

முடிகின்றை. 

         எைதவ உங்கள் கணவன்/மனைவியிடம் ஒரு வலுவாை மற்றும் 

ஆதைாக்கியமாை உறவு வளை எைக்கு பைரிந்ை நான் பின்பற்றும் சிே 

குறிப்புக்கள். 

1.ஒருவருக்பகாருவர் மைம் விட்டு தபசுங்கள்(Communicate Each other) 

    முைேில் மைம் விட்டு தபச ைிைமும் தநைம் ஒதுக்குங்கள் 

அன்றாடம் நடக்கும் சம்பவங்கள்,ைகவல்கள் மற்றும் கருத்துக்கனள 

ஒருவருக்பகாருவர் பரிமாற்றம் பசய்து பகாள்ள தவண்டும். 

          இந்ை காே கட்டத்ைில் தநைம் ஒதுக்குவது மிகவும் கடிைம்.இனை 

புரிந்து ைிைமும் ஒரு வழக்கமாை தநைத்ைில் ைிட்டமிடோம்.  

          அது சாப்பிட்டவுடன் தூங்குவைற்கு முன் அல்ேது கானே தைநீர் 

அருந்தும் தபாதும் தபசோம். 

          அப்தபாது நீங்கள் ஒரு நல்ே விஷயம் பற்றியும் அந்ை நாள் பற்றிய 

ஒரு கடிைமாை விஷயத்னையும் பகிர்ந்துபகாள்ளோம் இது 

இருவருக்கும் தபசுவைற்கு ஒரு வாய்ப்னப பகாடுக்கிறது. 

2.தபசுவனை கவைியுங்கள்(Active listening) 

3.ஒன்றாக(இருவர் மட்டும்)சுற்றுோ பசல்லுங்கள்(Plan for frequent outing) 

       Atleast weekly once நீங்கள் இருவரும் ைைியாக ைினைப்படங்கள்,இைவு 

உணவு(Dinner),ஐஸ் கிரீம் அல்ேது Simple car drive தபாக தநைம் 
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ஒதுக்குங்கள்.இது உங்களுக்கும் உங்கள் கணவருக்கும் இனடதய உள்ள 

உறனவ தமம்படுத்ை உைவும். 

4.உங்கள் காைனே பவளிபடுத்துங்கள்(Show your love and affection) 

      உங்கள் கணவன்/மனைவி தமல் உள்ள அன்னப பவளிக்காட்ட 

ஒரு சின்ை முயற்சியாவது பசய்யுங்கள் னேக் a small dedicated 

time,பரிசுகள்,வாழ்த்துஅட்னடகள்,a small touch அல்ேது just உங்கள் 

உணர்ச்சிகனள like love u darling காட்ட தவண்டும்.  

5.மன்ைிக்க பைரிந்ை மைம்(Forgiveness)  

      நாம் ஒவ்பவாருவருக்கும் நம் கணவன்/மனைவி தமல் பிடிக்காை 

விஷயங்கள் சிே இருக்கும்.அனை பபரிது படுத்துவனை விட்டு விட்டு 

புரிந்து பகாள்ள முயற்சி பசய்ய தவண்டும்.இப்படி மன்ைிக்க பைரிந்ை 

உறவுகள் நீண்ட காேங்கள் நீடிக்கின்றை.So give up your egos 

 

கணவன்-மதனவி உறவு பலப்பட சில ஆவலாசதனகள்..  

 

       ணவன் மடனவிக் ிடைபே, 

திருமணமொன புதிதில் இருக்கும் பெருக் ம், 

ெொட் ள் பெல்லச் பெல்ல குடறந்துவிடும் 

என்ெது பெொதுவொன  ருத்து. இதற்கு 

 ொைணம், ெரிேொன, ெைஸ்ெை புரிதல் 

இல்லொடமபே. 

      ீபே தைப்ெட்டிருக்கும்  ருத்துக் ள், ஆண் பெண் என்ற 

ெொகுெொடில்லொமல் இருவரும்  டைெிடிக்  பவண்டிே பெொதுவொன 

ஆபலொெடன ள்.  

http://1.bp.blogspot.com/-Y9l5AOD4-K0/TomTWvC9dlI/AAAAAAAAAUA/XRE3PqFkxN4/s1600/old-couple.jpg
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     இங்கு தைப்ெட்டிருக்கும் ஆபலொெடன ைில் ெில, 

குேந்டதத்தனமொனதொ வும் ெட ச்சுடவேொ வும் பதொன்றலொம்.. 

ஆனொலும் தம்ெதி ளுக்குள்  வுைவம் ெொர்க் ொது,  டைெிடிப்ெதில் 

தவறில்டலபே..  

 1.       எழும்பெொபத ஒருவருக்ப ொருவர் புன்னட யுைன் ெொர்த்துக் 

ப ொள்ளுங் ள். குட்மொர்னிங் பெொல்லிக்ப ொள்வதில் தவறில்டல. 

2.       வொைத்திற்ப ொருமுடற குடும்ெத்பதொடு பவைிேில் பென்று வைலொம். 

3.       மடனவிக்கு /  ணவனுக்கு பவண்டிேவர் ைிைம் தன்டமேொ  

ெைந்துப ொள்ளுங் ை. 

4. அவ்வப்பெொது ெின்னச் ெின்ன ெரிசுப் பெொருட் டை வொங் ிக்ப ொடுத்து 

ஆச்ெர்ேப்ெடுத்துங் ள்.  

5.      எப்பெொதும் பெய்தித்தொள் அல்லது டிவி ெொர்த்துக்ப ொண்பை 

இருக் ொமல், கூடுமொனவடை ஒருவருக்ப ொருவர் மு ம் ெொர்த்து பெெ 

முேலுங் ள். 

6.     ெடமேல் முதல் அடனத்து பவடல ைிலும் ஒருவருக்ப ொருவர் 

உதவ முற்ெடுங் ள். 

7.  ெொப்ெிடும் தருணங் ைில் டிவி ெொர்க் ொமல் பெெிக்ப ொண்பை 

ெடமேடல ருெித்து ெொப்ெிடுங் ள். அது எதிர் தைப்ெினடை 

திருப்திேடைேச் பெய்யும். 

8.     பதொடுதல் மி  முக் ிேம். தனிடமேொன தருணங் ைில் 

இடைபவைி டைக் குடறத்துக்ப ொள்ளுங் ள். தடலப ொதிவிடுவது, 
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மடிேில் தடல டவத்துப்ெடுப்ெது, ட  ப ொர்த்துக்ப ொள்வது பெொன்ற 

பதொடுதல் ள் பெருக் த்டத பமலும் வலுப்ெடுத்தும். 

9.    எப்ெடிபேல்லொம் இருக்  பவண்டுபமன்ற எதிர் ொலக்  னவு ள் 

ெற்றி ஒருவருக்ப ொருவர் பெசுங் ள். 

10. இருவருக்கும் ெிடித்த, பெொதுவொன ெொைல் ள் ெிலவற்டறத் 

பதர்ந்பதடுத்துக் ப ளுங் ள் . அது ேதொர்த்த சூேலில் 

ப ட் ப்ெடும்பெொது மனதுக்குள் புன்னட  உண்ைொக்கும். 

11.  ெின்கூட்டி அடணயுங் ள். இது உைல் ெொர்ந்தது மட்டுமின்றி 

மனரீதிேொ வும் பெருக் த்திடன ஏற்ெடுத்தும் என்று மருத்துவர் ள் 

கூறு ின்றனர். 

12.  ெட ச்சுடவேொன தருணங் ைில் ஒருவருக்ப ொருவர் விஷேத்டதப் 

ெ ிர்ந்து ெிரியுங் ள். 

13.  I love you அல்லது I miss you பெொன்ற க்ரீட்டிங்  ொர்டு டை 

அவ்வப்பெொது ெரிமொறிக்ப ொள்ளுங் ள். 

14.    ஒருவரின் பதடவ ள் என்னபவன்று மற்பறொருவர் ப ட்கும் 

முன்பெ, அதடனப் புரிந்துப ொண்டு ெிடறபவற்றுங் ள். 

15. வொதம் பெய்யும்பெொபதொ, அறிவுடை கூறும்பெொபதொ, ஒருவர் 

பெொல்வடத மற்பறொருவர் அெட்டை பெய்ேொது  வனிக்  பவண்டும். 

16. தனக்குப் ெிடித்த விஷேங் டை இன்பனொருவர் பெய்யும்பெொது 

மனம் விட்டுப் ெொைொட்ைக்  ற்றுக்ப ொள்ளுங் ள் . 
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17.  ஒரு ெிைச்ெடனக்கு தீர்வு  ொணும்பெொது மற்பறொருவரின் 

ெொர்டவேிலும் இருந்து ெொர்த்து ெடுெிடலேொ  முடிபவடுக்  

பவண்டும். எந்த சூழ்ெிடலேிலும், தன் வொதம் தொன்  டைெிேொ  

இருக் பவண்டும் என்று ெிடனக் ொதீர் ள். 

18.  பவைிேிலிருப்ெின், அடேபெெி மூலம் அவ்வப்பெொது பெெி 

அக் டறடே பவைிக் ொட்டுங் ள் . 

19.  தங் ள் விருப்ெங் டை மற்பறொருவர் உைபன ெிடறபவற்ற 

பவண்டும் என்று அவெைப்ெடுத்தொதீர் ள். பெொறுடம அவெிேம். அபத 

பெொன்று ெீ இப்ெடித் தொன் இருக்  பவண்டுபமன தன்னுடைே 

விருப்ெங் டை அடுத்தவர் பமல் திணிக் வும் கூைொது. 

20.  ஒருவடைபேொருவர் புரிந்துப ொள்ளுங் ள். சுே விருப்பு 

பவறுப்புக் டை பதரிந்துடவத்துக்ப ொள்வது மி  முக் ிேம். 

21.  எந்த சூழ்ெிடலேிலும் அவைவர்க்குரிே சுே மரிேொடதடே 

ப டுக்கும் வண்ணம் ெைக் க் கூைொது . 

22.   ெண்ெர் ள் உறவினர் ள் பெொன்ற பவைிேொட் ள் வடீ்டுக்கு 

வரும்பெொது அவர் ள் முன் ஒருவருக்ப ொருவர் குடற 

கூறிக்ப ொள்ைக் கூைொது . 

23.   உறவினர் ள் இருப்ெின், மடறமு மொன,  ொதல் ஜொடை ைில் 

பெெிக்ப ொள்ளுங் ள்.  

24.   ெிறந்த ெொள்,  ொதலர் தினம் பெொன்ற ெொட் டை மறந்துவிைொமல் 

ஒருவருைன் ஒருவர் ஒன்றொ  பெைத்டத பெலவேியுங் ள். 
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25.   தவறு ள் ஏற்ெடும் ெந்தர்ப்ெங் ைில், தன் பமலுள்ை குடற டைபேொ 

அல்லது தவறு டைபேொ ஒத்துக்ப ொண்டு மனமொை மன்னிப்பு 

ப ட் ப் ெேகுங் ள். 

26.     ணவபனொ மடனவிபேொ தம்மிைம் தவறிடன ஒத்துக்ப ொண்டு 

மன்னிப்புக் ப ட்கும்பெொது அவடைக் குத்திக் ொட்ைொமல் மனதொை 

மன்னித்து ஏற்றுக்ப ொண்டு ெ ஜெிடலக்குத் திரும்புங் ள். 

27.   முத்தம் என்ெது  ொமம் ெொர்ந்ததில்டல. அது  ொதடல 

பவைிப்ெடுத்தும் ஊை பம.. தினமும் ஒருவருக்ப ொருவர் 

முத்தமிட்டுக் ப ொள்ளுங் ள். 

28.   தொன் என்ன பெய்தொல் மற்பறொருவர் ம ிழ்ச்ெிேொ  இருப்ெொர் 

என்ெடத அறிேமுடிேவில்டலபேனில், “ெொன் என்ன பெய்தொல் 

உனக்கு ெந்பதொெமொ  இருக்கும்“என பவைிப்ெடைேொ  அவரிைபம 

ப ட்டுத் பதரிந்துப ொள்ளுங் ள் . 

29.   எப்பெொதும் ெொெிடிவ்வொ  பேொெியுங் ள் . 

30.   வடீ்டில், குேந்டத ைிைமும் தன்டமேொ  இனிடமேொ ப் பெசுங் ள், 

ெேகுங் ள். 

31.   ஏபதனும் ெந்தர்ப்ெங் ைில் ெலவனீமொ  உணர்ந்தீர் ைொனொல் அடத 

தொைொைமொ  தன் துடணேிைம் பதரிவித்து அவருடைே உதவிடே 

ஈப ொ ெொர்க் ொமல் ஏற்றுக்ப ொள்ைலொம். 
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32.   பவண்ைொபவறுப்ெொ  இருக் ொமல், வொழ்க்ட த் துடணேின் 

எதிர்ெொர்ப்டெ ெிடறபவற்றுவதில் உண்டமேொன அக் டறடேக் 

 ொட்டுங் ள். 

33.   உங் ள் வொழ்வின்  ைந்த  ொல அனுெவங் டை, அதொவது உங் ள் 

இருவருக்குள் ெைந்த ஸ்வொைஸ்ேமொன  ொதல் ெம்ெவங் டை 

அவ்வப்பெொது ெிடனவுெடுத்தி ஒருவருக்ப ொருவர் 

பெெிக்ப ொள்ளுங் ள். 

34.   மனரீதிேொ  மட்டுமின்றி உைல்ரீதிேொ வும் ஒருவடைபேொருவர் 

ென்கு புரிந்துடவத்திருக்  பவண்டும். உைல் ெொர்ந்த பெைங் ைில் 

கூை,  ொமத்டத விை  ொதல் ப்ைதொனமொ  இருக்  பவண்டும்.. 

35.   ெொதொைணமொ  ட  ப ொர்க்கும் ெிடிேில் கூை உனக் ொ  

ெொனிருக் ிபறன் என்ற ெம்ெிக்ட டே ஏற்ெடுத்தும் வட ேில் 

அடமே பவண்டும். 

36.   ஏதொவபதொரு பெொதுவொன விஷேத்டத பதர்ந்பதடுத்து அடத 

பெர்ந்து ைெிக்கும் ெேக் த்டத ஏற்ெடுத்திக்ப ொள்ை பவண்டும். 

உதொைணமொ  இடெ, மடே, பெௌர்ணமி ெிலவு,  விடத ள், 

புத்த ங் ள் பெொன்றடவ ள். 

37.   தனக்கு உைல்ெிடல ெரிேில்டல என்று கூறும்பெொது, உதொைணமொ  

தடலவலி என்று பெொன்னொல் “எனக்கு அதுக்கு பமல வலிக்குது“ 

என்று ெதிலைிக் ொதீர் ள். உண்டமேொன அக் டறயுைன் ெணிவிடை 

பெய்யுங் ள். 
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38.   என்னதொன் ஒருவருக்ப ொருவர் அதி மொ  

 ொதலித்தொலும் அடத பவைிக் ொட்ைப் 

ெேகுங் ள். மனதிற்குள் டவத்து ஒைிக்கும் 

அன்பு ப்ைபேொஜனப்ெைொது.  

               விட்டுக்ப ொடுப்ெதும், 

புரிந்துப ொள்வதும் அந்ெிபேொன்ேத்டத வலுப்ெடுத்தும். 

ஒருவருக்ப ொருவர் அவமொனபமொ பவட் பமொ ெொர்க் ொமல் 

பவைிப்ெடைேொ  இருத்தல், ஈப ொ ெொர்க் ொமல் மன்னிப்பு ப ட் வும், 

மன்னிக் வும், ெொைெட்ெம் ெொர்க் ொமல் அடனத்து விஷேங் டையும் 

ஒைிவுமடறவின்றி ெ ிர்தல் பெொன்றடவ ள்  ணவன் மடனவி 

உறவிடன பமலும் வலுப்ெடுத்தும்.

  
 

    ஒரு நாள் மானேயில் நனடப் பயிற்சினய  முடித்துக் பகாண்டு 

ஒரு ைம்பைியிைர் வடீ்டுக்கு நடந்து வந்து பகாண்டிருந்ைைர். 

     வரும் வழியில் ஒரு கயிற்றுப் பாேம் ஒன்று இருந்ைது. சற்று 

இருட்டியைால் இருவரும் தவகமாக நடக்கத் பைாடங்கிைர். 

ைிடீபைை மனழச் சாைலும் வசீியது. 

 

    தவகமாக நடந்து பகாண்டிருந்ைவர்கள் ஓடத்பைாடங்கிைர். கணவர் 

தவகமாக ஓடிைார். கயிற்றுப் பாேத்னை கணவன் 

கடந்து முடிக்கும் தபாது ைான் மனைவி பாேத்ைினை வந்ைனடந்ைார் 

 

    மனழச்சாைதோடு கும்மிருட்டும் தசர்ந்து வந்ைைால் மனைவி 
பாேத்னை கடக்க பயப்பட்டாள். அதைாடு, மின்ைலும் 

இடியும் தசர்ந்து பகாள்ள பாேத்ைின் ஒரு பக்கத்ைில் நின்று கணவனை 
துனணக்கு அனழத்ைால். இருட்டில் எதுவும் பைரியவில்னே. 
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     மின்ைல் மின்ைிய தபாது கணவன் பாேத்ைின் மறுபக்கத்ைில் 

நின்று பகாண்டிருப்பது பைரிந்ைது. ைன்ைால் முடிந்ை வனை சத்ைமிட்டு 
கணவனை அனழத்ைாள்., கணவன் ைிரும்பிப் பார்க்கவில்னே. 

      அவளுக்கு அழுனகயாய் வந்ைது...இப்படி பயந்து 

அனழக்கிதறன்.என்ை மைிைர் இவர்?? ைிரும்பி கூட 
பார்க்கவில்னேதய... எை, மிகவும் வருந்ைிைாள். மிகவும் பயந்து 

பகாண்தட கண்கனள மூடிக் பகாண்டு கடவுளிடம் 

பாைத்னைப் தபாட்டு பமல்ே பமல்ே பாேத்னை கடந்ைாள். 

      பாேத்னை கடக்கும் தபாது இப்படி ஒரு இக்கட்டாை நிேனமயில் 

கூட உைவி பசய்யாை கணவனை நினைத்து 

வருந்ைிைாள். 

     ஒரு வழியாக பாேத்னை கடந்துவிட்டாள். கணவனை தகாபத்தைாடு 

பார்க்கிறாள்.  

          அங்கு கணவர் மனழயில் ஒரு பக்கம் 

உனடந்து பைாங்கிக்பகாண்டிருந்ை கயிற்றுப்பாேத்னை ைாங்கிப் 

பிடித்துக் பகாண்டிருந்ைார்.... அனை பார்த்ை அவள், கண்களில் கண்ணரீ் 

வடிய கணவனை கட்டியனணத்ைாள்!!! 

     சிே சமயம் கணவர் குடும்பத்ைிற்கு எதுவும் பசய்யாமல் 

பமௌைமாக இருப்பைாக தைான்றும். ஆைால்,.உண்னமயிதேதய அவர் 

ைன் குடும்பத்னை ைாங்கிப் பிடித்துக் பகாண்டுைான் இருப்பார் 

          தூைத்ைில் பார்க்கும் தபாது 

அன்பு இல்ோைவர் தபாே 

இருந்ைாலும் 

     அருகில் பசன்று பார்க்கும் 

தபாது ைான் அவரின் அன்பு 

பைரியவரும்..... 

   வாழ்க்னக ஒரு விசித்ைிைமாை விந்னை. தூைத்ைில் இருப்பது 

பைளிவாக பைரிந்ைாலும், அருகில் வரும்தபாது மட்டுதம 

பபாருள் புரிகிறது!!! 

     உண்னமயாை அன்தபாடும், நினேயாை நம்பிக்னகதயாடும் 

வாழ்க்னகனய நடத்துங்கள்..... இைிக்கும்!op of Form 

நீ பாைி நான் பாைி 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1106461612705089&set=gm.967255726667003&type=1
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     மனைவி என்பவள் சரி சமம் ஆைவள் என்பனைக் காட்டதவ அர்த்ை 

நாரீஸ்வர் தைாற்றத்னை இனறவன் காட்டிைார் என்று பசால்வார்கள் நம் 

முன்தைார்கள். 

     ஒரு மைிைன் ைைது வாழ்நாள் முழுவதும் பபற்ற 

ைாய்,உடன்பிறந்ை சதகாைரி, கட்டிய மனைவி,பபற்பறடுத்ை மகள் என்று 

பபண்னணச் சார்ந்தை வாழ்கிறான். 

          ஒருவனுக்கு உயினையும்,உடனேயும் ைந்து உேவ விடுபவள் 

ைாய்.அந்ைத் ைாய் ைன்னை மாைிரி ைன் மகனைப் பாதுகாத்துப் தபண 

இன்பைாரு ைாய் தபான்ற பபண்னணத் ைன் மகளுடன் இனணக்கிறாள். 

          ’மனைவி அனமவது எல்ோம் இனறவன் பகாடுத்ை வைம்’ என்பது 

தபால் வரும் பபண் வாழ்க்னகனயச் பசார்க்கமாகவும் 

மாற்றோம்,நைகமாகவும் மாற்றோம். 

       அைைால் ைான் பைய்வப்புேவர் ைிருவள்ளுவர் வாழ்க்னகத் 

துனண நேம் என்றார். நல்ே பபண் வாழ்க்னகத் துனணயாக 

அனமந்ைால் நேம். அல்ோவிட்டால் பிணி. 

 

    ஒரு ஆணின் வாழ்க்னகயில் 

பபண் வாழ்க்னகத் துனணயாக 

வந்ை பிறதக வாழ்க்னகப் 

பயணம் அர்த்ைமாகிறது. 

குடும்ப வாழ்க்னகயிதே, 
இன்ப, துன்பங்களில் பங்கு 
பகாண்டு ்ா்வாழ்னவ 
நல்ேபடியாக நடத்ை கணவன் 
மனைவி உறவு சீைாக இருக்க 
தவண்டும். 

இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர்               

விட்டுக் பகாடுத்து வாழ 

தவண்டும்.கருத்து தவறுபாடு 
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பிணக்கு இருந்ைால் ஒருவருக்கு ஒருவர் தபசி அவர்கதள ைீர்த்துக் 

பகாள்ள தவண்டும். 

     இருவரும் நல்ே நட்தபாடும் மாறாை அன்தபாடும் இருந்ைால் 

வாழ்க்னக நேமாக இருக்கும். 

   ைைமில்ோை மைிைனை சரிபடுத்ைி,நினேயில்ோை மைிைனை 

பநறிப்படுத்ைி கணவனை நல்ேவைாக,வல்ேவைாக ,எல்ோம் 

உள்ளவைாக மாற்ற நல்ே மனைவியால் ைான் முடியும். 

    இயற்னக ைைக்களித்ை பபாறுனம, ைியாகம், இைக்கம், ைாய்னம 

தபான்ற குணங்களால் கணவனுக்கு எல்ோதம ைாைாகி அவனுக்குச் 

சிறப்னபயும் மகிழ்ச்சினயயும் நல்ே மனைவியால் ைான் அளிக்க 

முடியும்.இல்ேறமாகிய நல்ேறத்னைச் சிறப்பிக்க முடியும். 

    இப்படி எல்ோமாகிய மனைவினயக் கணவன் தபாற்ற தவண்டும். 

அைற்கு ஒரு நாள் ைான்  ‘ மனைவி தவட்பு நாள்’என்கிறார் அருள் ைந்னை 

தவைாத்ைிரி. 

9.  குடும்பத்ைின் விளக்கு மனைவி 
    இல்ேறத்ைில் இருக்கும் கணவன் மனைவி பற்றி ” ஒரு 
இனறவன் மற்பறாரு இனறவனுக்கு உைவி வாழ்வது”  என்று 
குறிப்பிடுவார் தவைாத்ைிரி மகரிசி. 

    கணவன் மனைவி உறவு 
என்பது, ஒரு இனறவன் 
இன்பைாரு இனறவனுக்கு 
வாழ்நாள் முழுவதும் 
இன்பதுன்பங்களிே சமபங்கு 
ஏற்று உயிர் தூய்னம பபற்று, 
வாழ்வின் தநாக்கமாகிய 
இனறநினேனய 

அனடவைற்குத் துனணயாக வரும் உறவு ஆகும். 
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கட்டிய மதனவி குலததய்வம்  

மதனவியும் ததய்வமும் ஒன்றில்தல  

மதனவி இல்லாமல் ததய்வம் இல்தல  

மதனவியும் ததய்வமும் ஒன்றில்தல  

மதனவி இல்லாமல் ததய்வம் இல்தல 

 

 

குடும்பைின் விளக்கு---முதுனமயிலும் 
பவளிச்சம் ைரும்...) 

 

 

 

ஜவீ நைியாய் 

வருவாள் 

என் ைாகம் ைீர்த்து மகிழ்வாள் 

ைவறினை பபாறுப்பாள் 

ைர்மத்னை வளர்ப்பாள் 

ைைணியிதே வளம் தசர்த்ைிடுவாள்  

 

     ஒரு குடும்பத்ைின் நிர்வாகத்னை உற்று கவைியுங்கள்.  உங்கள் 
மனைவிைான் - உள்துனற, நிைித்துனற, பவளிவிவகாைத்துனற, 
கல்வி, சுகாைாைம், உணவு தபான்ற பல்தவறு துனறகனளக் 
கவைிக்கும் மந்ைிரியாகவும், குடும்பத்ைின் விளக்காகவும் 
ஒளிவசீிக்பகாண்டிருக்கிறாள். 

அவள்ைான் சும்மா இருக்கிறாதள! 
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''நான் தவனேக்கு தபாதறன்... 

என் மனைவி வடீ்டுே சும்மாைான் 

இருக்கா!'' 

(ஒரு பபண்ணின் சாட்னடயடி பைில்) 

கணவன் ஒருவர், உளவியல் நிபுணனை 

சந்ைித்ைதபாது, நடந்ை உனையாடல்... 

நிபுணர் : நீங்கள் என்ை தவனே 

பசய்கிறரீ்கள்? 

கணவர்: ஒரு கல்லூரியில் 

தபைாசிையைாகப் பணிபுரிகிதறன். 

நிபுணர் : உங்கள் மனைவி? 

கணவர் : அவள் தவனே பசய்வது 

கினடயாது. வடீ்டில்ைான் இருக்கிறாள். 

நிபுணர் : குடும்பத்ைிைர் சாப்பிடுவைற்கு 

கானே உணனவ ைிைமும் யார் ையாரிக்கிறார்கள்? 

கணவர்: என் மனைவிைான். ஏபைன்றால் அவள்ைான் தவனேக்கு 

பசல்வைில்னேதய. 

நிபுணர் : ைிைமும் கானே உணவு சனமப்பைற்காக உங்கள் மனைவி 
எப்தபாது எழுவார்? 

கணவர்: அவள் கானே 5 மணிக்கு எழுவாள். ஏபைன்றால் சனமப்பைற்கு 

முன்பாக வடீ்னடச் சுத்ைம் பசய்வாள். அவள்ைான் சும்மா இருக்கிறாதள! 

நிபுணர் : உங்கள் குழந்னைகனள யார் பள்ளிக்கு அனழத்துச் 

பசல்வார்கள்? 

என் மனைவிைான் குழந்னைகனள பள்ளிக்கு அனழத்துச் பசல்வாள். 

அவளுக்குைான் தவனேயில்னேதய. 

நிபுணர்: பள்ளியில் விட்டுவந்ைது பிறகு உங்கள் மனைவி என்ை 

பசய்வார்? 

மார்க்பகட்டுக்கு பசல்வாள், பின்ைர் வடீ்டிற்கு வந்து சனமப்பாள், துணி 
துனவப்பாள். உங்களுக்கு பைரியுமா... அவளுக்குைான் 

தவனேயில்னேதய 

நிபுணர்: மானேயில் வடீு ைிரும்பியதும் நீங்கள் என்ை பசய்வரீ்கள்? 

நாள் முழுக்க ஆபஸீில் இருப்பைால் மிகவும் கனளப்பாக இருக்கும். 

அைைால் நான் பைஸ்ட் எடுப்தபன். 

நிபுணர்: பிறகு உங்கள் மனைவி என்ை பசய்வார்? 

கணவர்: இைவு உணவு ையார் பசய்வாள், குழந்னைகளுக்கு ஊட்டுவாள் 
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பிறகு எைக்காை உணவு ையார் பசய்து பாத்ைிைங்கனள கழுவுவது, 

வடீ்னட சுத்ைம் பசய்து குழந்னைகனள படுக்க னவப்பாள். 

 

 

       ம்... கானே முன் எழுந்ைது முைல் இைவு வனை தவனே தவனே 

தவனே... எை ஓடும் பபண், வடீ்டுே சும்மாைாதை இருக்கா... தவனேதய 

பசய்யாமல் என்று தபசுவது எத்ைனை பகாடுனம? 

 

       மனைவினய பாைாட்டுங்கள், ஏபைன்றால் அவளின் ைியாகங்கள் 

எண்ணிேடங்காைது. ஒவ்பவாருவனையும் மைித்து அவர்கனள பாைாட்ட, 

புரிந்து பகாள்ள இது உங்களுக்காை ஒரு சந்ைர்ப்பம். 

 

 

தூய நிேமாய் கிடப்பாள் 

ைன் தைாளில் என்னை சுமப்பாள் 

ைன்னமயில்ோமல் நான் மிைித்ைாலும் 

ைாய்னமயிதே மைம் கைிந்ைிடுவாள் 
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தமக வைீியில் நடப்பாள்  

உயிர் மூச்சிைிதே கேந்ைிருப்பாள் 

மனே முடி பைாடுவாள் 

மேர் மணம் ைருவாள் 

மங்கே வாழ்வுக்கு துனண இருப்பாள். 

 

''நீங்கள் தவனே பசய்கிறரீ்களா அல்ேது வடீ்டில் 

சும்மாயிருக்கிறரீ்களா?' என்று ஒரு பபண்ணிடம் தகட்க, அந்ைப் பபண் 

ைந்ை பைினேயும் பாருங்கள். 

 

''ஆம் நான் முழுதநைம் பணியாற்றும் வடீ்டிேிருக்கும் பபண். 

ஒரு நாளின் 24 மணிதநைங்களும் பணியாற்றுகிதறன். 

 

நான் ஒரு ைாய் 

நான் ஒரு மனைவி 
நான் ஒரு மகள் 

நான் ஒரு மருமகள் 

நான் ஒரு அோைம் 

நான் ஒரு சனமயல்காரி 

நான் ஒரு தவனேக்காரி 

நான் ஒரு ஆசிரியர் 

நான் ஒரு பசவிேியர் 

நான் ஒரு பணியாளர் 

நான் ஒரு ஆயா 

நான் ஒரு பாதுகாவேர் 

நான் ஒரு ஆதோசகர் 

நான் ஒரு நேன் விரும்பி 
எைக்கு விடுமுனறகள் கினடயாது 

உடல்நினே சரியில்னே என்றும் விடுமுனற எடுக்க முடியாது 

இைவும் பகலுமாய் தவனே பசய்ய தவண்டும் 

எப்தபாதும் தவனே பசய்வைற்கு ையாைாகதவ இருக்க தவண்டும் 
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எப்தபாதும் என்னை தநாக்கி வசீப்படும் 'நாள் பூைா வடீ்டுே சும்மாைாதை 

இருக்தக?' என்கிற தகள்வினய எைிர்பகாண்டபடி 

இது பபண்களின் ைியாகம்.............. 

 

சூப்பர் குடும்பத்ைிற்காக ைியாகம் 

பண்ணுவைில் பபண்ணின் பங்களிப்பு 

கூடுைல் என்பனை மட்டும் ஏற்கோம். 

ைிருமணமாை பபண் ைன் ைாய்க்கு 

எழுைிய கடிைம்.. 

அன்புள்ள அம்மா, 

      எல்ோ பபண்கனளப் தபாேதவ கல்யாண கைவில் களித்து 

மைனைக் பகாள்னளயடித்ைவனை உங்கள் சம்மைத்துடன் குதூகேமாகா 

ஆடம்பைமாக ைிருமணம் புரிந்து பகாண்தடன் . 

      பின்ைர் ைான் பைரிந்ைது வாழ்க்னக சிைிமாவில் தபாடும் 

சுபத்ைிற்கு பின்பு ைான் பைாடங்குகிறபைன்று. 

வாழ்க்னகயில் விரும்புவது விரும்பப் படுவபைன்பனையும் ைாண்டி 

நினறய இருக்கிற்து என்று பைரிய வருகிறது. 

 

எத்ைனை பபாறுப்புகள் 

எத்ைனை சுனமகள் 

எத்ைனை எைிர் பார்ப்புகள் ? 

எத்ைனை ைியாகங்கள் 

எத்ைனை ஏமாற்றங்கள் 

 

நினைத்ை தநைத்ைில் ,நிம்மைியாக முழு தூக்கம் 

கனேந்ை தநைத்ைில் எழுந்ைிருக்க முடியவில்னே.. 

குடும்பத்ைில் மற்றவர் விழிக்கும் முன் நான் 

விழித்து என் தவனேகனள ஆைம்பிக்க தவண்டி இருக்கு.. 

உன்தைாடு இருந்ை நாட்களில் எைக்பகன்ற விருப்பமான் உனடகளில் 

https://www.facebook.com/dinakarannews/photos/a.420417614663044.88918.107459262625549/985561048148695/?type=1
https://www.facebook.com/dinakarannews/photos/a.420417614663044.88918.107459262625549/985561048148695/?type=1
https://www.facebook.com/dinakarannews/photos/a.420417614663044.88918.107459262625549/985561048148695/?type=1
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சிட்டாக பறந்து பகாண்டிருந்தைன்.. 

இங்தக அவர்கள் விருபிய உனடயில் வேம் வருவனைதய 

விரும்புகின்றைர்.. 

இதைா என் தைாழினய/தைாழனைப் பார்த்து விட்டு வருகிதறன் என்று 

உன்ைிடம் பசால்ேிவிட்டு பசன்றது தபால் பசால்ேி பசல்ே 

இயேவில்னே. 

 

என் தைனவகனள விட அடுத்ைவர் தைனவகனள முன் னவத்தை நான் 

நடந்து பகாள்ள தவண்டி இருக்கு.. 

 

நினைத்ை தநைத்ைில் தூங்க கூட முடிவைில்னே. 

எைக்கு விருப்பமாை டிவி நிகழ்ச்சினயக் கூட பார்க்க முடிவைில்னே.. 

சிே தநைங்களில் எைற்கு இந்ை ைிருமணம் என்று அலுப்பாக இருக்கிறது.. 

 

இந்ை ைிருமணம் என் சுைந்ைிைனை அல்ேவா பறித்து விட்டது..என் 

சுயத்னை அல்ேவா சூனறயாடி விட்டது 

உன்ைிடம் இருந்ை தபாதை மிக மகிழ்வாக இருந்தைதை! 

உன்ைிடம் ைிரும்ப வந்து விடோமா என்று கூட தைான்றுகிறது 

    உன் மடியில் படுத்து பகாள்ளனும் தபாே இருக்கிறது 

தவண்டாம் தவண்டாம் என்று நான் பசால்ே பசால்ே ஒதை ஒரு இட்ேி 
தபாட்டுக்தகா.. உைக்கு பிடிக்குதமன்னு பால் தகாவா பசஞ்தசன்னு நீ 

பின்ைாேதய வந்து வந்து ஊட்டி விடுவனை பகாஞ்சிக் பகாள்ள 

தவண்டும் தபாேிருக்கிறது. 

   

    எந்ை கவனேயும் இல்ோமல் உன் அைவனணப்பில் உன் 

பகாஞ்சேில் உன் பாதுகாப்பிதேதய இருந்ைிருக்க கூடாைா என்று 

தைான்றுகிறது.. 

    ஆைால் அடுத்ை கைதம நீயும் என் வயைில் என்னை மாைிரி ைாதை 

உணர்ந்ைிருப்பாய் நீ உன் ைிருமணத்ைில் பசய்ை ைியாகங்கள் ைாதை 

எைக்கு இந்ை அழகிய நினைவுகனளக் பகாடுத்ைிருக்கிறது.. 
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        நீ அன்று   நான் இன்று நினைப்பது தபால் நினைத்ைிருந்ைால் நான் 

இன்று இருப்தபைா.. 

    நீ பசய்ை ைியாகங்கனளயும் உனழப்னபயும் பாசத்னையும் எைிர்பாறா 

அன்னபயும் நான் ைிருப்பி ைை தவண்டாமா..என்று நினைத்து 

பகாள்கிதறன் .. 

    அதுவும் உன்ைிடம் இருந்து கற்றது ைான்.. 

    அப்படி நினைக்கும் தபாது வாழ்க்னகதய எளிைாக பைரிகிறது.. 

     பைளிவாக புரிகிறது காேம் பசல்ே பசல்ே நீ உன் குடும்பத்னை 

தநசித்ைது தபால் நானும் என் குடும்பத்னை தநசிக்க ஆைம்பித்து 

விடுதவன்.. 

     நீ பசய்ை ைியாகங்கனள நானும் பசய்ய ையாைாகி விடுதவன்.. 

உைக்கு நாங்கள் பகாடுத்ை மை உறுைினய ைிடத்னை என் குடும்பமும் 

எைக்கு ைரும் 

    ஆமாம் மா நீ எைக்கு பகாடுத்ைனை நானும் என் குடும்பத்ைிற்கு 

பகாடுக்க ையாைாகி விட்தடன்.. 

நன்றிம்மா . 

என்றும் அன்புடன்...!!  

மனைவி அன்பில் ஒரு ைாய் 

மனைவி அழகில் ஒரு தைவனை 

மனைவி அறிவில் ஒரு மந்ைிரி 

மனைவி அைைவுயில் ஒரு உறவு 

மனைவி பவறுப்பில் ஒரு பநருப்பு 

மனைவி பவற்றிக்கு ஒரு மானே 

மனைவி தைால்விக்கு ஒரு பள்ளம் 

மனைவி நட்பில் ஒரு தநர்னம 

பபண் கண்டிப்பில் ஒரு ஆசிரியார் 

இருந்ைாலும் மனைவி ஒரு புரியாை புைிர்... 
உங்களுக்கு கினடத்ைமனைவி அரிய பபாக்கிஷம்  

  வாழ்க்னகயில்உங்களுக்கு இனறவன் பகாடுத்ை அரிய பபாக்கிஷம் 
உங்கள் மனைவிதய.    
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   வாழ்நாள் முழுவதும் பத்ைிைமாக சுமந்து பசல்லுங்கள்.  
மனைவியிடம் அைசிய பபாக்கிஷயங்கள் உள்ளை.  

 

 

(அவிைாசி அருதக ஆட்னடயம்பானளயத்ைில் நடந்ை மனைவி நே தவட்பு நாள் விழாவில் கேந்து பகாண்ட 

ைம்பைிகனள படத்ைில் காணோம்.) 

      பகவான் கிருஷ்ணனை மிகவும் தநசிக்கும் பபண் ஒருவர் ஒரு 

நாள் துவாைனகயில் அவரிடம் பசன்று, “உன் விருப்பப்படி 

நடந்துபகாள்வனை ைவிை எைக்கு தவறு மகிழ்ச்சி எதுவும் இல்னே 

கிருஷ்ணா. உைக்கு நான் என்ை பசய்யதவண்டும் பசால்?” என்றார். 

 

      அடிப்பனடயில் இவள் மிகவும் ஏனழ. ைாய் ைந்னையர் யாரும் 

கினடயாது.  கிருஷ்ணர் ைன்ைிடம் ஏைாவது பக்ைி பூர்வமாக தகட்பார் 

அனை பசய்யோம் என்று கருைித் ைான் அவள் தகட்டாள். ஆைால் 

தகட்டது அந்ை மாயாவியிடமாயிற்தற ? அவன் சும்மா விடுவாைா? 

 

      அந்ை பபண்ணிடம் அவள் அைிர்சியனடயும் விைம், ஒரு 

தகாணிப்னபனய பகாடுத்து, “நான் எங்பகல்ோம் பசல்கிதறதைா 

அங்பகல்ோம் இனை தூக்கி பகாண்டு வா. அது தபாதும். நம் கண்கனள 

ைவிை தவறு யார் கண்ணிற்கும் இந்ை தகாணிப்னப பைரியாது!” 

என்கிறார். 

https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357137347564/?type=3
https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357137347564/?type=3
https://www.facebook.com/dailythanthinews/photos/pcb.1193357304014214/1193357137347564/?type=3
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      தவறு எனைதயா எைிர்பார்த்ை அந்ை பபண்ணிற்கு கடும் அைிர்ச்சி. 
கிருஷ்ணர் இப்படி ஒரு அழுக்கு சாக்கு மூட்னட ைருவார் என்று 

அப்பபண் எைிர்பார்க்கவில்னே. 

 

      அவருடதை தூக்கி பகாண்டு நடக்கும் அளவிற்கு அைனுள் அப்படி 

என்ை ைான் இருக்கிறது என்று பார்க்க அந்ை பபண்ணிற்கு ஆனச. 

ஆைால் கட்டுக்கனள அவிழ்த்து பார்க்க முடியாைபடி மிகவும் பேமாக 

அது கட்டப்பட்டிருந்ைது. 

 

      எைதவ ைாம் அைற்குள் என்ை இருக்கிறது என்று பார்க்க பகவான் 

விரும்பவில்னே என்று பைரிந்துபகாள்கிறாள் அந்ை பபண். ைிறந்து 

பார்க்கும் எண்ணத்னை மாற்றிக்பகாண்டு கடவுளின் கட்டனளப்படி 

அனை தூக்கி சுமந்து அவர் பசல்லுமிடங்கள் எல்ோம் பசல்கிறாள். 

 

     தநைம் பசல்ே பசல்ே, ஒரு கட்டத்ைிற்கு தமல் அவளால் அந்ை 

மூட்னடனய தூக்க முடியவில்னே. 

 

       “கிருஷ்ணா உன் கட்டனளனய எைிர்பார்த்து உைக்கு பணி பசய்ய 

வந்தைன். நீ என்ைடாபவன்றால் சுமக்க முடியாை ஒரு அழுக்கு 

மூட்னடனய என்ைிடம் ைந்து விட்டாதய… கருனண கடலுக்கு இது 

அடுக்குமா??” என்று தகாபித்துபகாள்கிறாள். 

 

          “உன் பேவைீத்ைில் என் பேம் அடங்கியிருக்கிறது. 

கவனேப்படாதை உன் பக்கம் நாைிருக்கிதறன். னைரியமாக நான் கூறும் 

வனை சுமந்துவா” என்கிறார் கிருஷ்ணர். 

தமலும் சிே காேம் பசன்றது. 

 

     சிே இடங்களில் அவளால் தூக்க முடியாை தபாது கிருஷ்ணரும் 

ைானும் ைன் பங்கிற்கு ஒரு னக பிடித்து தூக்கி அந்ை சுனமனய பகிர்ந்து 

பகாண்டார். 
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       ஒரு நாள் அவர்கள் தபாய் தசைதவண்டிய இடம் வந்ைது. 

“தபாதும் நீ சுமந்ைது. அந்ை மூட்னடனய இறக்கி னவ!!” என்று கிருஷ்ணர் 

கட்டனளயிட, அந்ை மூட்னடனய பகவாைின் முன் கீதழ னவக்கிறாள் 

அந்ை பபண். 

 

        “மூட்னடக்குள் என்ை இருக்கிறது என்று பார்ப்தபாமா?” என்று 

பகவான் புன்முறுவல் பசய்ைபடி தகட்க, அந்ை பபண் அைற்காகதவ 

காத்ைிருந்ை அந்ை பபண் “சீக்கிைம் கிருஷ்ணா” என்கிறாள் உைக்க. 

கிருஷ்ணர் ைைது புல்ோங்குழனே அனசக்க முடிச்சுக்கள் ைாதை 

அவிழ்ந்து மூட்னட ைாதை பிரிந்து பகாள்கிறது.  

            முைேில் கண்ணில் பைரிவது னவக்தகால் ைான். ஆைால் 

னவக்தகால்களுக்கினடதய அரிய மாணிக்கங்களும் னவை 

னவடூரியங்களும், பபாற்காசுகளும், ைங்க ஆபைணங்களும் குவிந்து 

கிடந்ைை. தைவதோகத்ைில் உள்ள கற்பகவிருட்சம் மட்டுதம ைைக்கூடிய 

பபாக்கிஷம் அது!! 

 

           “இத்ைனை காேம் பபாறுனமயுடன் நீ காத்ைிருந்ைனமக்காக 

உைக்கு என்னுனடய பரிசு இது. எடுத்துக்பகாள்!!” 

 

      அந்ை பபண்ணுக்கு ஒரு கணம் ஒன்றுதம புரியவில்னே. அைிர்ச்சி 
இன்ப அைிர்ச்சியாகி கண்களில் நீர் பபருக்பகடுத்து ஓடுகிறது. 

 

          “கிருஷ்ணா……. என்னை மன்ைித்துவிடு” என்று அவர் காேில் 

விழுகிறாள். 

 

           “அரும்பபரும் பபாக்கிஷத்னை என்ைிடம் பகாடுத்ைிருந்தும் கூட 

அது பைரியாமல் இந்ை பாவி இத்ைனை காேம் உன்னை ைவறாக 

நினைத்துவிட்தடன். உன்னை சந்தைகிக்காமல் உைது தநாக்கத்னை 

புரிந்துபகாண்டு நான் இருந்ைிருந்ைால் இந்ை பபாக்கிஷத்ைின் பாைம் 

எைக்கு சுமப்பைற்கு இன்பமாய் இருந்ைிருக்கும்.  
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            புேம்பியிருக்கதவா புகார் பசய்ைிருக்கதவா மாட்தடதை…” என்று 

அவள் உருக கிருஷ்ணர் ைைக்தக உரிய சிரிப்னப உைிர்க்கிறார். 

      ஒவ்பவாரு சுனமயும் அனை சுமப்பவர்களுக்பகன்தற 

இனறவைால் மிகவும் கவைமாகவும் அன்புடனும் பிைத்தயகமாக 

பசய்யப்படுகிறது. அவற்னற சுனம என்று நினைத்ைால் சுனம. 

பபாக்கிஷம் என்று நினைத்ைால் பபாக்கிஷம்.  

            எதுவாகினும் உங்கள் னககளில் ைான் அது உள்ளது. பார்க்கும் 

பார்னவ ைான் வித்ைியாசப்படுத்ைி காட்டுகிறது. 

நம்மால் எனை சுமக்க முடியும் என்று ஆண்டவனுக்கு பைரியும். எைதவ 

அவனை நம்புங்கள். முழுனமயாக. 

அஸ்வத்வஜாய வித்மதஹ !  

பாஸஹஸ்ைாய ைீமஹி !  

ைந்தநா சூர்யஹ் ப்ைதசாையாத் !! .. .. 

எவபைாருவர் ைான் கட்டிய 

மனைவிக்கு சுய மரியானை அளித்து, 

அளவில்ோ அன்பு பசலுத்துகிறாதைா 

!! அவர் குடினசயும் தகாவிபேை 

ைிகழும்... 

    குடும்ப அனமைிக்கு மகரிசி 
மூன்று ைாைக மந்ைிைங்கனள 

ைந்துள்ளார்கள். 

1. விட்டுக் பகாடுத்ைல் 
2. ைியாகம் 
3. சகிப்புத் ைன்னம. 

       பபற்தறாருக்கு பிறப்பது குழந்னை மட்டுமல்ே! அைனுடதை 

ைியாகம்,விா்ட்டுக்பகாடுத்ைல்,அர்ப்பணிப்பு இனவ அனைத்தும் தசர்ந்தை 

பிறக்கின்றை. 

10. மனைவியின் சிறப்பு. 
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     கணவன் மனைவி உறவு மைிை வாழ்க்னகயின்மற்பறல்ோ 

உறவுகனளயும் விட மிக ஆச்சர்யம் ைைத்ைக்க உறவு எைோம்.  

          யார் யாருக்தகா பிறந்ைவர்கள் ைிருமணத்ைிற்குப் பிறகு ைிடீபைன்று 

இனணகிறார்கள்.   

     பின்ைர் இருவைது உள்ளங்களிலும் பபருக்பகடுக்கும் காைல், பிரியம், 

பநருக்கம், ைாம்பத்யம், கருனண, கைிவு, பரிவு, விட்டுக் பகாடுத்ைல் 

முைோைவற்றிற்கு நிகரில்னே. அைற்காை காைணம் என்ை என்றும் நாம் 

அறிய முனைவைில்னே. 

கணவன் மதனவி உறவு 

 

       கணவன் மனைவி உறனவப்பற்றி 
குர்ஆனை விட சிறப்பாக யார் ைான் 

கூறிவிட முடியும்? அந்ை உறவின் 

இைினமனயப் பற்றி, அது இருக்க தவண்டிய 

பநருக்கத்னைப்பற்றி அல்ோஹ்வின் வர்ணனைகனள.... 

 

       இவ்வளவு நிகைற்ற உணர்வனேகள் இருவைது உள்ளங்களிலும் சுைந்து 

பபருகி பபரு பவள்ளமாய் அவர்களது வாழ்னவ வளமாக்க அவர்களது 

பனடப்பாளன் கருனணமிக்க அல்ோஹ்ைான் ைைது அளப்பரிய அன்பாலும், 

நிகைற்ற அருட்பகானடகளாலும், ைைது தபைாற்றல் மிக்க நுண்ணறிவாலும் 

காைண கர்த்ைாவாக இருக்கின்றான் எனும் உண்னமனய அல்-குர்ஆன் 

எடுத்ைியம்புகிறது.  

       அல்ோஹ் ைன்ைந்ைைியாக இருந்ைான். ைன்னுனடய சக்ைிகனள 

பவளிப்படுத்ை தவண்டுபமை நாடிைான். ைன்னைத்ைான் அறிவைற்காக ஓர் 

அற்புைமாை சிருஷ்டினய பனடக்க நாடிைான். ைன் கற்பனையில் உருவாைபடி 

மைிைனைப் பனடத்ைான்.  

          பனடத்துத் ைன் பிைைிநிைியாக, கலீஃபாவாக பூமியில் ஆக்கிைான். ஆனணப் 

பனடத்ை இனறவன் ஆணுக்குத் துனணயாகப் பபண்னணயும் பனடத்ைான்.  
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           அதுவும் ஆணின் விோ எலும்பிேிருந்தை பபண்னணப் பனடத்ைான். 

பனடக்கப்பட்ட ஆணும் பபண்ணும் ஒருவனைபயாருவர் விரும்ப 

தவண்டுபமை நாடிைான். 

            எைதவ, பபண்ணிடத்ைில் ஒரு கவர்ச்சினய னவத்ைான். ஆணிடத்ைில் 

கம்பைீத்னை னவத்ைான்.ஆனகயால் ஆண் பபண்னண விரும்புகிறான். 

பபண்ணும் ஆண்னமனய விரும்புகிறாள். 

 

      விரும்பி ஆண்-பபண் இருவரும் இனணய தவண்டும் என்ற 

காைணத்ைிைால், ‘அல்ோஹ் உங்களிேிருந்தை உங்களுக்காக மனைவிகனளப் 

பனடத்ைிருக்கிறான்.  

          அன்றி உங்கள் மனைவிகளிேிருந்து சந்ைைிகனளயும் தபைன். 

தபத்ைிகனளயும் உற்பத்ைி பசய்து, உங்களுக்கு நல்ே ஆகாைங்கனளயும் 

புகட்டுகிறான்’ (ஸூைத்துன் நஹ்ல்: 72) என்று கூறுகிறான். 

 

      உங்களுக்காக உங்களிேிருந்தை (உங்கள் மனைவிகனள அல்ோஹ் 

பனடத்துள்ளான். நீங்கள் அவர்களிடம் மை அனமைியுறுவைற்காக 

உங்களுக்கினடயில் அன்னபயும், தநசத்னையும் உண்டு பண்ணியுள்ளான்.’ 

(ஸூைத்துர் ரூம்: 21) 

 

           ‘எவர் இனறவனுக்காக (அவைின் விைிகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு) ைிருமணம் 

முடித்ைாதைா, அவருக்கு அல்ோஹ் மறுனம நாளில் அைசாங்கத்ைின் கிரீடத்னை 

சூட்டுகிறான்’ என்று நபி ஸல்ேல்ோஹு அனேஹி வஸல்ேம் 

அறிவிக்கின்றார்கள். கிரீடம் சூட்டப்படும் இடம் எதுவாக இருக்கும் 

சுவைத்னைத்ைவிை! 

 

 

 

           ''நீங்களும் உங்கள் மனைவியரும் மகிழ்ச்சிதயாடு சுவர்க்கத்ைில் 

நுனழயுங்கள் (என்று மறுனமயில் அவர்களுக்குக் கூறப்படும்).'' (அல்குர்ஆன்: 

ஸூைா அல்-ஜுக்ருஃப் 43:70) 

 

      ைிருமணத்ைின் மூேம் நீங்கள் பவறும் மனைவினய மட்டும் 

பபறுவைில்னே. அன்றிேிருந்து உங்கள் வாழ்வின் இறுைிவனை அனைத்ைிலும் 
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அவள்ைான் உங்கள் வாழ்க்னகத் துனணவி! இல்ேத்ைைசி! பங்காளி! வாழ்வின் 

நீண்ட பயணத்ைின் வழித்துனண!  

            எைிலும் எஃகு தபான்று நின்று அைவனணத்து நிற்பவள்! நீங்கள் ஏற்றம் 

பபற உற்ற தைாழியாய் நிழோய் வேம் வருபவள்! . 

 

     அன்று முைல் அவள்ைான் உங்களுனடய ஒவ்பவாரு பநாடினயயும், 

நானளயும், வருடத்னையும், சுகத்னையும், சுனவனயயும், துக்கத்னையும், 

கைனவயும், நைனவயும மகிழ்னவயும், கவனேனயயும் உங்களுடன் பகிர்ந்து 

பகாள்ளப் தபாகிறவள். 

 

      நீங்கள் தநாயுறும்தபாது, அவள் உங்கனள மிகுந்ை அக்கனறயுடன் 

கவைித்துக் பகாள்வாள். உங்களுக்கு ஏதைனும் தைனவ என்றாலும் ஓதடாடி 

வருபவளும் அவள்ைான். 

 

      உங்களுனடய ைகசியங்கனள அவள் 

பாதுகாப்பாள். உங்களுக்கு 

ஆதோசனைகள் தைனவப்படும்தபாது 

அவள்ைான் உங்கள் முக்கிய மந்ைிரி. 

 

       உங்கள் மனைவிைான் உங்களுடன் 

எப்தபாதும் உடன் இருப்பவள். கானேயில் 

நீங்கள் கண் விழிக்கும்தபாது உங்கள் 

கண்கள் பார்க்கும் முைல் காட்சி 
அவளுனடய கண்களாகத்ைான் இருக்கும். 

அன்னறய ைிைம் முழுவதும் அவள் 

உங்களுடன் இருப்பாள். 

      

        சிே சந்ைர்ப்பங்களில் உடோல் 

உங்களருகில் அவள் இருக்க முடியாமல் தபாகும்தபாது அவளது நினைவுகள் 

உங்கனள சூழ்ந்ைிருக்கும். காைணம் அவளது ஆன்மா, மைம், இையம் மூன்றும் 

இனறவைிடம் உங்களுக்காக பிைார்த்ைித்துக் பகாண்டிருக்கும். 

 

       ஒவ்பவாரு நாளின் முடிவில் நீங்கள் படுக்னகக்கு தபாகுமுன் நீங்கள் 
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கனடசியாகப் பார்ப்பது அவளது கண்களாகத்ைான் இருக்கும். உறங்கிய பிறகும் 

உங்கள் கைவிலும் அவள் வேம் வருவாள்.  

              சுருக்கமாகச் பசான்ைால் அவள் ைான் உங்கள் உேகம்! நீங்கள்ைான் 

அவளது உேகம்! 

 

 

‘அவர்கள் உங்களுக்கு ஆனடகனளப் தபான்றவர்கள், நீங்கள் அவர்களுக்கு 

ஆனடகனளப் தபான்றவர்கள் (ஸூைா அல்-பகைா 2:187). 

 

       எவ்வளவு எைார்த்ைமாை உவனம! ஆம் உண்னமயில் கணவனும் 

மனைவியும் ஒருவருக்பகாருவர் ஆனடகனளப் தபான்றவர்கள். காைணம் 

ஆனடகள் மைிைைின் மாைத்துக்கும், உடலுக்கும், பாதுகாப்னப அளிக்கின்றை. 

                மரியானைனயயும், மாண்னபயும் ைருகின்றை. அழனகயும், 

கவர்ச்சினயயும் வழங்குகின்றை. கடும் பைிப் பிைதைசத்ைில் பயணிக்கும் 

பிையாணிக்கு அவைது ஆனட எந்ை அளவுக்கு சுகத்னையும், பாதுகாப் னபயும் 

ைரும் என்று பகாஞ்சம் கற்பனை பசய்து பார்த்ைாதே அைன் அருனம புரியும். 

                அந்ை அளவுக்கு நமது வாழ்க்னகப் பானையில் நமக்கு சுகத்னையும், 

பாதுகாப்னபயும், கண்ணியத்னையும் வழங்குபவள் மனைவி ைான்.                   

 

       தமலும், அல்ோஹ் உங்கள் வாழ்க்னகத் துனணகனள 

உங்களிேிருந்தை உண்டாக்கிைான். (ஸூைா அல்-நஹ்ல் 16:72) 

 

       அல்ோஹ் இைன் மூேம் அவைது அத்ைாட்சிகனள இந்ை பிைபஞ்சத்ைில் 

தைடுதவாருக்கு இந்ை உணர்வுகள் அவைது அத்ைாட்சிகளில் உள்ளனவைான் 

என்று உணர்த்ைி அவைது வல்ேனமனய மைிைர்கள் உணர்வைற்காக 

கீழ்க்கண்ட வசைத்ைில் பசால்கின்றான்: 

 

          தமலும் அவைது அத்ைாட்சிகளில் ஒன்று, அைாவது அவன்ைான் 

உங்களுக்கு துனணகனள உங்களிேிருந்தை ஏற்படுத்ைிைான், நீங்கள் ஒருவனை 

ஒருவர் புரிந்து நடந்துக் பகாள்ள தவண்டுபமன்பைற்காக, உங்கள் 

உள்ளங்களில் அன்னபயும் கருனணனயயும் பபருகச் பசய்ைான். 
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            நிச்சயமாக, அறிவுனடதயாருக்கு இைில் பைளிவாை அத்ைாட்சி 
இருக்கிறது’ (ஸூைா: அல்-ரூம் 30:21). 

 

      ஆைால், அல்ோஹ்வுக்கு மைிைைின் மைநினேனயப் பற்றி நன்கு 

பைரியும். அது நீண்ட காேம் ஒதை நினேயில் இருக்காது, அடிக்கடி அைன் 

ைன்னமகள் மாறும. உணர்வுகள் தவறு வடிவம் பபறும். 

             ஏன்! காேம் ஓட ஓட காைல் கூடக் கசக்கத் துவங்கும். முனறயாை 

கவைம் பசலுத்ைப்படவில்னே என்றால் ைிருமண பந்ைம் பைாய்வனடயக் 

கூடும். 

     

       நமது முயற்சி இல்ோமல் இல்ேறத்ைில் எந்ை தநைமும் மகிழ்ச்சி 
நினறந்ைிருக்குபமன்று எண்ணிவிடக்கூடாது.  

             நாம் அரும்பாடு பட்டுக் கட்டிய அந்ை இல்ேறக் கூட்டில் மகிழ்ச்சி 
நிைந்ைைமாக நினேத்ைிருக்க தவண்டுபமன்றால் கணவன் மனைவி இருவைது 

கூட்டுப் பங்களிப்பு மிக மிக அவசியம். 

 

      ைிருமண பந்ைம் என்ற மைம் ைனழத்தைாங்கி வளை தவண்டுபமன்றால், 

பசடினய ஊன்றி விட்டால் மட்டும் தபாைாது, அந்ை மைம் வளைதவண்டிய 

மண்ணுக்கு உைமிட்டு, நீரிட்டு பைாமாரித்து, பாதுகாக்கப்பட்டால் ைான் முடியும். 

 

       பபருமாைார் நபி ஸல்ேல்ோஹு அனேஹி வஸல்ேம் அவர்கள் 

ைமது சீரிய பணிகளுக்கினடதயயும் ைமது இல்ேற வாழ்வின் 

மகிழ்ச்சிக்காகவும் தநைம் ஒதுக்கிய சம்பவங்கனள நினைவு கூர்ந்து பாருங்கள். 

              ைங்களது மனைவி ஆயிஷா அவர்கனள பானே பவளியில் அனழத்துச் 

பசன்று ைங்களுக்குள் ஓட்டப்பந்ையம் னவத்ைார்கள்.  

              அைில் அன்னை ஆயிஷா ைளியல்ோஹு அன்ஹா பவன்றார். ஆைால் 

சிே காேத்ைிற்குப் பிறகு அன்னையாருக்கு எனடகூடிய காைணத்ைால் 

அவர்கனள நபியவர்கள் பவன்றார்கள். 

 

      தமலும் ைங்களது மனைவினய எத்ைிதயாப்பிய இளம் வைீர்களின் வைீ 

வினளயாட்டுக்கனள காண அனழத்துச் பசன்றிருக்கிறார்கள். 
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             உங்களது மனைவினயப் பற்றி நீங்கள் பகாண்டிருக்கும் அன்னப அடிக்கடி 

பவளிக்காட்டுவது, உறனவ தமலும் தமலும் பேப்படுத்ை உைவும். 

 

      நீங்கள் உங்கள் மனைவி மீது பசலுத்தும் அன்புக்கு அல்ோஹ் கூேி 
பகாடுக்கத் ைவறுவைில்னே என்ற உண்னமனய எண்ணிப்பாருங்கள். அைைால் 

ைான் நபி பபருமாைார் ஸல்ேல்ோஹு அனேஹி வஸல்ேம் அவர்கள் 

பசான்ைார்கள்: 

 

      அல்ோஹ்வின் மகிழ்ச்சினய நாடி நீங்கள் பசய்யும் ஒவ்பவாரு 

காரியத்ைிற்கும் நற்கூேி உண்டு, ஒரு கவள உணவாயினும்உங்கள் 

மனைவியின் வாயில் நீங்கள் அன்தபாடு ஊட்டி விடுங்கள். 

 

      ஆகதவ, நீங்கள் பசய்யக்கூடிய சின்ைஞ்சிறு அன்பாை காரியங்கனளக் 

குனறவாக மைிப்பிட்டு விடாைீர்கள்.  

            மனைவிக்கு உணவு ஊட்டி விடுவது, வாகைங்களில் அவர்கள் ஏற 

உைவுவது தபான்ற சிறுசிறு விசயங்களா யினும் சரிதய.  

          அல்ோஹ்வின் தூைர் ஸல்ேல்ோஹு அனேஹி வஸல்ேம் ைங்களது 

மனைவி ஒட்டகத்ைில் ஏறி அமை ைங்களது கால் முட்டினய மடித்து அமர்ந்து 

உைவி இருக்கிறார்கள் அல்ேவா? 

 

     அடிக்கடி இருவரும் தசர்ந்து அல்ோஹ்னவ வணங்குவைில் ஈடுபட 

முயற்சி எடுத்துக்பகாள்ளுங்கள். 

          வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபடுவைற்காக இைவில் விழித்பைழும் 

ைம்பைியர்கனள நபி ஸல்ேல்ோஹு அனேஹி வஸல்ேம் அவர்கள் 

வாழ்த்ைியிருக்கிறார்கள்.  

                தமலும் முைேில் எழும் ைம்பைியரில் ஒருவர் மற்பறாருவனை விழிக்கச் 

பசய்வைற்காக குளிர்ந்ை நீனை முகத்ைில் பைளிக்கத் தூண்டி இருக்கின்றார்கள். 

 

       எப்தபாதும் பசால்ோலும் பசயோலும் உங்கள் மனைவியரிடம் 

நல்ேவிைமாக நடந்துக் பகாள்ள மிகுந்ை முயற்சி எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள்.  
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               மேர்ந்ை முகத்துடன் அவர்களிடம் எப்தபாதும் தபசுங்கள், குடும்ப 

விசயங்களில் அவர்களது ஆதோசனைகனள தகட்டுப் பபறுங்கள், பிற 

விஷயங்களிலும் அவர்களது அபிப்ைாயங்கனள தகட்டுத் பைரிந்து 

பகாள்ளுங்கள்.  

             அவர்களுடன் இருந்து அளவளாவ நினறய தநைம் எடுத்துக் 

பகாள்ளுங்கள். இந்ை விஷயத்ைில் அல்ோஹ்வின் தூைர் ஸல்ேல்ோஹு 

அனேஹி வஸல்ேம் பசான்ை பபான்பமாழிகனள மறந்து விடாைீர்கள். 

 

           ''உங்களில் மிகச் சிறந்ைவர் ைங்களது மனைவியரிடம் மிகச் சிறந்ைவர் 

என்று பபயர் எடுப்பவர்ைான்''. 

 

      ைம்பைியர் இணங்கி; இருப்பதும், ைங்களது மைணம் வனை 

ஒருவருக்பகாருவர் பைஸ்பைம் அன்பு பசலுத்ைி வாழ்வதும் இயல்புைான் 

என்றாலும், அது தபாைாது. 

             உங்கள் மனைவியிடம் அன்புடன் நடந்து பகாண்டால் மட்டும் தபாைாது, 

அவர்கள் விரும்புவனை எல்ோம் நீங்களும் விரும்ப தவண்டும்.  

            அவர்களது குடும்பத்ைிைர் மற்றும் அவர்களது அன்புக்குப் பாத்ைிைமாை 

ஒவ்பவாருவரும் உங்கள் அன்புக்குப் பாத்ைிைமாைவர்களாக ஆக தவண்டும். 

 

      விருந்ைிைர்களாக உங்கள் மனைவியரின் குடும்பத்ைிைதைா, 

அவர்களுக்கு விருப்பமாைவர்கதளா உங்கள் இல்ேத்ைிற்கு வந்ைால் 

அவர்கனள வைதவற்கும் முைல் நபைாக நீங்கள் இருக்க தவண்டும்.  

              இைற்கும் தமோக ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. உங்களது மைணம் வனை 

அவர்கனள விரும்பிைால் மட்டும் தபாைாது, அவர்கனள நீங்கள் விரும்புவது 

உண்னமபயன்றால் மைணத்ைிற்குப் பிறகும் அவர்கள் உங்களது மனைவியைாக 

இருக்க விருப்பம் பகாள்ள தவண்டும். 

 

         நாம்ைான் மைணத்ைிற்குப் பிறகும் நிைந்ைை வாழ்க்னக இருப்பனை 

நம்பிக்னக னவத்துள்தளாதம. இவ்வுேகில் நல் அமல்கனள பசய்தைார் 

ைங்களது வாழ்க்னகத் துனணவியருடனும், ைங்களது பிள்னளகளுடனும் 

பசார்க்கம் புகுவார்கள். 
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       நீங்களும் உங்கள் மனைவியரும் மகிழ்ச்சிதயாடு சுவர்க்கத்ைில் 

நுனழயுங்கள் (என்று மறுனமயில் அவர்களுக்குக் கூறப்படும்). 

 

       இந்ை வசைத்னை உண்னமயாக்க நபி ஸல்ேல்ோஹு அனேஹி 
வஸல்ேம் அவர்கள் எவ்வளவு அக்கனற பசலுத்ைியுள்ளார்கள் என்று 

பாருங்கள்: 

 

      இருபத்ைிஐந்து வருட காேம் ைங்களது வாழ்க்னகத் துனணயாக இருந்ை 

அன்னை கைீஜா ைளியல்ோஹு அன்ஹா அவர்களின் மனறவுக்குப் பின்ைரும் 

நீண்ட காேம் ஆகியும் அன்னையாரின் குடும்பத்ைிைனை நபியவர்கள் 

மறக்காமல் அன்பு பசலுத்ைி வந்ைார்கள். 

 

           ஓருமுனற ைங்களது வடீ்டின் கைவு ைட்டப்படும்தபாது அந்ை ஓனசனயக் 

தகட்ட நபி ஸல்ேல்ோஹு அனேஹி வஸல்ேம் அவர்கள் யா அல்ோஹ்! 

வந்ைிருப்பவர் என் மனைவி கைீஜாவின் சதகாைரி ஹாோவாக இருக்க 

தவண்டுதம என்று ைங்களது ஆவனே பவளியிட்டார்கள். 

 

       இந்ை அறிய படிப்பினைகனள கனடப்பிடித்து வாழ்தவாமாைால் 

ஒவ்பவாருவரும் ைத்ைம் பிரிய மனைவிதயாடு; கண்கள் காணாை, காதுகள் 

தகட்டிைாை இன்பங்கள் பகாட்டிக்கிடக்கும் சுவர்க்கத்ைிற்குள் நுனழய இனறவன் 

உத்ைைவாைம் அளிக்கின்றான்.  

      ஆகதவ இவ்வுேகில் உங்கள் மனைவியுடன் இல்ேறத்னை 

நல்ேறமாக்கி வாழுங்கள்.  

           பபருமாைார் ஸல்ேல்ோஹு அனேஹி வஸல்ேம் அவர்கள் பசான்ை 

''மைிைர்களில் சிறந்ைவர் ைன் மனைவியிடம் சிறந்ைவதை'' எனும் அருள் 

பமாழினய நினைவு கூறுங்கள்.  

            மனைவியிடம் நல்ே பபயர் எடுப்பது பைாம்பவும் கஷ்டம் என்கிறரீ்களா? 

கஷ்டப்படாமல் சுவர்க்கம் கினடத்துவிடும் என்று நினைக்கிறரீ்களா? 

             சிறந்ைவர்களாகத்ைாதை சுவர்க்கத்ைிற்குச் பசல்ே முடியும்! ஆகதவ, 

சிைமப்பட்தடனும் நல்ே பபயர் எடுத்துவிடுங்கள், உங்கள் மனைவியிடம்! 

தஜாடியாக சுவர்க்கம் பசல்ே அதுைான் சிறந்ை வழி”?  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875387852515646&set=a.137213362999769.30818.100001333177471&type=1
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மனைவினய மைிக்க பைரிந்ை எந்ை ஒரு ஆணுக்கும் 

,  

புகழின் உச்சி சாத்ைியதம..! “ 

   ஆம்.. ! ஆைால் .. நினறய குடும்பங்களில் 

இதுைான் பிைச்சினை...!! 

கணவதை ைைது மனைவினய 

மைிக்காவிட்டால் ,  

குடும்பத்ைில் உள்ள மற்றவர்கள் எப்படி அவனள மைிப்பார்கள் 

       இனளயைாஜா , ைான் இனசயனமத்ை பே பாடல்கனள , ைன் 

மனைவி ஜவீானவ நினைத்துத்ைான் பமட்டு அனமத்ைைாக பசால்ேி 
மனைவினய தமன்னமப்படுத்ைி இருக்கிறார்...இனை விட தவபறன்ை 

பாக்கியம் தவண்டும் ஒரு மனைவிக்கு .? 

      இன்னும் இைற்பகல்ோம் சிகைம் னவத்ைது தபாே...“'இையம் ஒரு 

தகாயில்... அைில் உையம் ஒரு பாடல்..” என்ற பாடேில் “என் பாடேின் 

“ஜவீன்” எதுதவா அது நீதய..” என்ற வரிகனள ைன் மனைவி ஜவீானவ 

மைைில் னவத்துத்ைான் எழுைிதைன்” என்று எப்தபாதைா ஒரு தபட்டியில் 

பசால்ேி இருக்கிறாைாம் இனளயைாஜா... 

       “இையம் ஒரு தகாயில்..” என்ற இந்ை பாடல்ைான் , இனளயைாஜா 

எழுைிய முைல் பாடல் என்று கூகிள் கூறுகிறது... இந்ைப் பாடேின் 

ஜவீதை ...“ஜவீன்” என்ற வார்த்னையில்ைான் இருக்கிறது.... 

“இையம் ஒரு தகாவில் அைில் உையம் ஒரு பாடல்  

இைில் வாழும் தைவி நீ  

இனசனய மேைாய் நானும் சூட்டுதவன்...” 

# இதுைான் பல்ேவி... அடுத்து இனளயைாஜாவின் வரிகனள வாசித்துப் 

பாருங்கள்..! 

“ஆத்ம ைாகம் ஒன்றில்ைான் வாழும் உயிர்கள் என்றுதம 

உயிரின் “ஜவீ” நாடிைான் ைாகம் ைாளம் ஆைதை 

உயிரில் கேந்து பாடும்தபாது எதுவும் பாடதே 

பாடல்கள் ஒரு தகாடி எதுவும் புைிைில்னே 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=875387852515646&set=a.137213362999769.30818.100001333177471&type=1
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ைாகங்கள் தகாடி தகாடி அதுவும் புைிைில்னே 

எைது “ஜவீன்” ஒன்றுைான் என்றும் புைிது.... 

காமம் தைடும் உேகிதே “ஜவீன்” என்னும் கீைத்ைால் 

ைாம நாமன் மீைிதே நாைத் ைியாகைாஜரும் 

ஊனை உருக்கி உயிரில் விளக்கு ஏற்றிைாைம்மா 

அவர் பாடேின் “ஜவீன்” அதுதவ அவைாைார் 

என் பாடேின் “ஜவீன்” எதுதவா அது நீதய 

நீயும் நானும் ஒன்றுைான் எங்தக பிரிவது... 

நீயும் நானும் தபாவது காைல் என்ற பானையில் 

தசரும் தநைம் வந்ைது மீைித் தூைம் பாைியில் 

பானை ஒன்று ஆைதபாதும் ைினசகள் தவறம்மா 

எைது பானை தவறு உைது பானை தவறம்மா 

மீைாவின் கண்ணன் மீைாவிடதம 

எைைாருயிர் “ஜவீன்” எனை ஆண்டாதய 

வாழ்க என்றும் வளமுடன் என்றும் வாழ்கதவ...” 

        அதடங்கப்பா...! இைற்கு தமல் ஒரு கணவன் ைன் மனைவினய எப்படி 

சிறப்பித்துக் கூற இயலும்...? 

ைன் ஜவீைாை மனைவி ஜவீானவ சிறப்பித்து எத்ைனை ஜவீ வரிகள்...! 

இனளயைாஜா ...ைி கிதைட்..! 

              இனளயைாஜா ைன் மிகப் பபரிய பசாத்ைாை இைிய மனைவி 
ஜவீானவ கடந்ை 2011 இல் இழந்து , ஜவீன் இல்ோை ைாஜாவாக ஆகிப் 

தபாைார்.. ...! 

      ஆைால்..இனளயைாஜானவப் பபாறுத்ைவனை , அவைது அன்பு 

மனைவி ஜவீா , என்பறன்றும் அவரின் ஜவீனுக்குள் ஜீவைாக 

இருக்கிறார் என்தற தைான்றுகிறது...! 

 “ என் பாடேின் “ஜீவன்” எதுதவா அது நீதய... 

நீயும் நானும் ஒன்றுைான் ... எங்தக பிரிவது..? ” 

11. ைம்பைிகளின் நட்பு. 
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        உங்கனள சரியாை வழியில் எடுத்துச் பசல்ே வந்ைிருக்கும் இனறத் 

தூதுவன்ைான் மனைவி. 

     ைம்பைிகளின் தநசம், மற்றும் அனைத்து பிரியங்களுக்கும் ைாய்வடீு, 

"அன்பு" என்ற ஒன்தற.!!  

         பைஸ்பைம் இனணந்து வாழும் பபாழுது அது புைிைமாக மாறுகிறது. 

ைைது துனணவிக்கு வாயில் ஊட்டும் ஒரு பிடி உணவும் நல்ேறம் எை 

நபி(ஸல்..) அவர்கள் கூறிய பபான்பமாழி இங்கு நினைவுக்கூறத்ைக்கது. 

        அதுமட்டுமல்ே கணவன்-மனைவிக்கு இனடதயயாை ைாம்பத்யம் 

கூட நல்ேறம் எை இஸ்ோம் நமக்கு கற்றுத் ைருகிறது. 

ஆண் - தபண் நட்பு! ஆனந்தம்  

      பபாருளாைாைம், ஆண் - பபண் உடலுறவு , இன்பம் என்ற 

இருவனகக்குள் மைிைைின் வாழ்க்னகத் தைனவகள் அனைத்தும் 

அடங்கிவிடும்.  

 

        சமுைாய அனமப்பில் நிேவி வரும் பேவிை சூழ்நினேகளால் 

ஏற்படும் வாழ்க்னகத் பைால்னேகனளச் சமாளித்து பவற்றி பபறுவைில் 

தம்பதிகளுக்கிதடவய நட்பு என்பது மிகவும் சக்ைி வாய்ந்ைதும், 

அவசியமாைதும், பபாறுப்பு வாய்ந்ைதும் ஆகும். 

 

      ைம்பைிகளின் மைம் ஒத்ை 

நட்பின் மூேம் கினடக்கும் 

பேைைப்பட்ட வாழ்க்னகயின் 

இன்பங்கனள தவறு எவ்வழியில் 

பபற முடியும்?   

 

       வாழ்க்னகச் பசல்வங்களுள் 

மிகவும் சிறப்பாைது அன்தறா ைம்பைிகளுக்கினடதய நட்பு? 

 

      அறியாதம, அலட்சியம், முரட்டுத்தனம், வரட்டு தகளரவம் 

ஆகியவற்றால் ஒரு சிறந்ை விசயமாை நட்னப ஒரு ஆதணா, 

பபண்தணா, குனேத்துக் பகாள்கிறார்கள் என்றால்?  
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        இந்ை நட்பில் களங்கத்னை ஏற்ப்படுத்ைிக் பகாள்கிறார்கள் என்றால்? 

அவர்கள் அறிவின் நினேனய, ைிற னமனய என்பைபவன்று பசால்வது? 

 

      பிறந்து விட்டைைால் வாழ்ந்தையாக தவண்டும் என்ற நிர்பந்ைத்ைில் 

உள்ள நாம் ஒவ்பவாருவரும், ஆணும், பபண்ணும் ஆழ்ந்து சிந்ைித்து 

ைம்பைிகள் நட்பிைிதே உள்ள  களங்கத்னை தபாக்கிக் பகாண்டு, நல்ே 

நட்பு பகாண்டு உறுைியாை ஒரு நட்பாை நினே பாட்டில் வாழ முயற்சி 
பசய்ய தவண்டும். 

 

      1. ஒருவர் உள்ளத்னை ஒருவர் புரிந்து பகாண்டு பசயோற்றுவது. 

      2. ைவறாை தபாக்கு எைில் ஒருவருக்பகாருவர் அன்தபாடும் 

அளதவாடும் கண்டித்து ைிருத்துவது. 

      3. தகாபம் என்ற விஷம் ஏறாமல் ஒவ்பவாருவரும் ை ங்கனள 

பாதுகாத்துக் பகாள்வது. 

      4. சிக்கைமாகவும், பிறர் பழிகஞ்சியும் பசேவு பசய்து வருவதும். 

      5. தநர்னமயாை வழியில் மட்டுதம முயற்ச்சித்து பபாருளடீ்டுவது. 

      6. உயினை விடவும் தமோக கற்பபாழுக்கத்னை பாதுகாத்துக் 

பகாள்வது. 

      7. பபற்தறார்கனளயும், குனழந்னைகனளயும், பைாமரிப்பைிலும், 

விருந்துபசரிப்பைிலும் சமமாை பபாறுப்னப ஏற்றுக் பகாள்வது 

      8. சமுைாயம், சந்ைர்ப்பம், அஜாக்கிைனை அகிய மூவனகயில் 

ஏற்ப்படும் கஷ்ட நஷ்டங்கனள காைணங்கனள உணர்ந்து சகித்துக் 

பகாள்வதும். 

      என்ற எட்டு வழிகனள சந்ைர்ப்ப சூழ்நினேகளுக்கு ஏற்ப நுட்பத்தைாடு 

பின்பற்ற பழகிக்பகாண்டால் இனவகள் ைம்பைிகளின் நட்னப 

பாதுகாக்கும் பேம் வாய்ந்ை தகாட்னடயாகிவிடும். 

இவை ைிருத்ைதவ முடியாதுங்க ….? 

ஒரு வாஸ்து சாஸ்ைிை நிபுணர் என்று ைன்னைதய 

பைானேக்காட்சி விளம்பைம் பசய்யும் ஒருவர் இருந்ைார் … 

கணவன் மனைவி அவரிடம் பசன்றால் ..உங்கள் வடீ்டில் அக்கிைி 
மூனே சரியில்னே அைாைால் ைான் 

உங்களுக்குள் சண்னட என்பார் …! 

யாரும் தநாய் என்று பசன்றால் …! 
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வடீ்டில் வாயு மூனே சரியில்னே அைாைால் ைான் உங்களுக்கு வாயு 

பைால்னேகள் என்பார் …! 

ஒருநாள் ைிடீர் எை ஒரு அறிக்னக விட்டார் …! 

மைிைனுக்கு இருையம் வேது பக்கம் இருக்கிறது என்றார்..பாருங்கதளன் 

…! அப்படி இருந்ைால் ைான் வாழமுடியும் . வாஸ்து சாஸ்ைிைப்படி அவன் 

வாழமுடியும் …என்றார் ..! 

இவருக்கு விளக்கம் பகாடுக்க பேர் முன் வந்து 

ஐயா இருையம் பக்கம் இடது இருக்கிறது என்றார்கள் ..அவர் நம்புவைாக 

இல்னே . 

அவனை அனழத்துக்பகாண்டு ஒரு னவத்ைியாசானேயில் இறந்ைவரின் 

உடனே பவட்டி காட்டி பார்த்ைீர்களா ..? இருையம் பக்கம் இடது 

இருக்கிறது..என்றைர் ..! 

இவருக்கு வாஸ்து சாஸ்ைிைப்படி வேது பக்கம் இருக்காைைால்ைான் 

இவர் இறந்து விட்டார் என்றார் …பாருங்கதளன் …! 

இவை ைிருத்ைதவ முடியாதுங்க ….! 
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(மனைவி நே தவட்பு நாளில் தைவயாைி ைாஜகுமாைன் தபச்சு.) 

கணவன் மனைவி உறவு எப்படி இருக்க தவண்டும்? 

        கணவன் பால் எைில் அைில் கேக்கப்படும் ைண்ணனீைப் 
தபால் இருந்ைிட தவண்டும் மனைவி.   

        பாேில் எவ்வளவு ைான் ைண்ணரீ் கேந்ைாலும், ைண்ணனீை 
ைைி பிரித்துக் காட்டும் குணம் பாலுக்கில்னே.  பானே ைைிதய 
காட்டும் குணம் ைண்ணரீுக்கு இல்னே.  

       ைண்ணரீ் கேந்ை பானே அடுப்பில் னவக்னகயில், ைணணரீ் 
நீைாவியாகப் பிரிந்து பசல்ே, அனை ைாங்காை முடியாை பால் 
தகாபத்ைில் பபாங்கி எழுந்து தமதே வரும்.  

      பபாங்கி வரும் பாேில் சிறிது ைண்ணரீ் பைளிக்க ைன்னை 
விட்டுகச் பசன்ற ைண்ணரீ் ைன்ைிடம் ைிரும்பியதும், பால் தகாபம் 
ைணிந்து பாத்ைிைத்ைில்அடங்கும்.  

       ஒரு தவனள அப்படி ைண்ணரீ் பைளிக்கப்படவில்னே எைில் 
பால் பபாங்கி ஊற்றி அடுப்னபதய அனணத்துவிடும்.  

      கணவனும் மனைவியும் ஒருவருக்குள் ஒருவர் அடங்கி 
இருக்கும் வனையில் ைான் குடும்பம் எனும பநருப்பு அனணயாமல் 
இருக்கும். 

ைாம்பத்ய நட்புக்கு ஒரு ைினைப்படம். 

        ஒரு ஆைர்ஷ வயைாை ைம்பைிகளின் குடும்பத்ைினைக் காட்டிய 
வண்ணம் துவங்குகிறது படம்.   

    குடும்பத்ைின் ைனேவர் அமிைாப்.  அலுவேகத்ைில் பே வருடம் 
கணக்காைகதவ தவனே பசய்யு ஓய்வு பபற்று பே ேட்சம் 
ரூபாய்களுைடன் வடீு வருகிறார் அமிைாப். 

     தனது மூன்று மகன்களுக்காய் தனது பங்கிற்கு அவர்களுக்கு 

படிப்பு முதல் வவதல வதர 
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     எல்லா விதத்திலும் பாடுபட்டு வளர்த்து நல்ல நிதலயில் 

அவர்கதள தவத்திருக்கிறார். 

 

     இரு மகன்களும் தனது மதனவி மற்றும் குழந்ததகவளாடு 

வவறு வவறு ஊரில் வசிக்க, கதடசி மகன் படிப்புக்காய் வவறு 

இடத்தில் இருக்க, அபிதாப்பிதனப் பார்க்க அதனத்து மகன்களும் 

வருகின்றனர். 

     பல லட்சம் ஓய்வு தபற்று தவத்திருக்கும் தந்ததயிடம், 

வவதலக்காகவும், படிப்புக்காகவும், தசாந்த ததாழில் துவங்கவும் 

எல்லா மகன்களும் வகட்டு பணத்தத வாங்கிக் தகாள்கின்றனர். 

  

     மகன்கள் மீது தவத்திருக்கும் பாசத்தாலும் அன்பாலும் 

எல்லாவற்தறயும் தகாடுத்துவிட்டு அமிதாப்பும், 

வேமாமாலினியும் தபற்றவர்களின் அன்தப அழகாக 

தவளிப்படுத்தியிருப்பர். 

 

     அமிதாபின் அதனத்து பணத்ததயும் வாங்கிக் தகாண்ட 

மகன்கள், தம்வமாவட வந்து தங்கும் படி வகட்டுக் தகாள்கின்றனர்.           
அமிதாப்பும் வேமாமாலினியும் சரி என்று ஒப்புக் தகாள்ள கிளம்பி 
தபட்டிதயல்லாம் எடுத்து தவத்து காரில் ஏறும் சமயம், மூத்த மகன் 

தசால்கிறார்.  

      அப்பா என்வனாடும் அம்மா இதளய மகன் வடீ்டிற்கும் வபாவதால் 

தம் தாதய இதளய மகன் காரில் ஏறச் தசால்கிறார்.  

      அதுவதர பிரிதவவய பார்த்திராத அந்த வவயாதிக தம்பதிகளின் 

கண்ணில் உண்தமக் காததல அழகாய் காட்டி கலங்க 

தவத்திருப்பார் படத்தின் இயக்குனர்.  

  

       3 அல்லது 6 மாதம் கழித்து மீண்டும் இடமாற்றம்.. அப்பா இதளய 

மகன் வடீ்டிலும் அம்மா மூத்த மகன் வடீ்டிலும் என திட்டம் வபாட்டு 

இருப்பர் மகன்கள். 

 

    பிரிந்து வாழும் கணவர் மதனவி இருவரும் புதகப்படத்ததப் 

பார்த்து வருந்தும் காட்சியிலும், ததாதலவபசி அதழப்புக்காய் 
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காத்து கண்ணரீ் மல்க பாசத்ததப் பரிமாறிக் தகாள்ளும் 

காட்சியிலும் வேமா மாலினி மற்றும் அமிதாப்பின் நடிப்பு 

முத்திதர இப்படத்தில். 

 

    எப்வபாதும் மூத்தவர்கதளத் தான் சாப்பாடு வமதசயின் நடு 

நாயகமாய் அமர்த்தும் மரியாதத வழக்கம்.  

      அப்படி மகனது வடீ்டில் அமிதாப் எப்வபாதும் வபால் நடு 

நாற்காலியில் அமரும் வபாது, மருமகள் எழச் தசால்லி அது தன் 

கணவரும்  அமிதாப்பின் மகனுக்குத் தான் அவ்விடம், அவர் தான் 

வடீ்டின் நாயகர் என்று தசால்லும் வபாது ஒரு வவயாதிக தந்ததக்கு 

கிதடக்க வவண்டிய மரியாதத என்ன என்பததயும் அவர் 

கிதடக்காததால் படும் துயதரயும்  

இந்த சிறு காட்சியில் ததளிவாகக் காட்டியிருப்பார் இயக்குனர்.  

 

     தனக்தகன எப்வபாதும் கூடவவ தவத்திருக்கும் தட்டச்சு 

இயந்திரத்தத தவத்து இரவு மதனவிக்காய் தட்டச்சு தசய்து 

தகாண்டிருப்பார் அமிதாப்.  

     மருமகள் தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து கணவரிடம் அச்சிறு 

சத்தத்ததக் கூட தபாறுக்காமல் திட்ட, தன் மகன் வந்து திட்டி 

அப்பாதவ அவமதிக்கும் காட்சியில் அமிதாப் உறக்கமின்தமயால் 

தான் தட்டச்சு தசய்வதாய் கூறி தன்னிதல விளக்கும் முன்னவர 

மகன் கதவதடத்து தன் படுக்தகயதறக்கு தசன்ற காட்சியில் 

அதிர்ந்து கலங்கி அசத்தியிருப்பார். 

 

     அடுத்த நாள் முதல் காஃபி சாப்பிட தவளியில் தசல்ல... அங்வக 

பழக்கமாகும் ஒரு அழகான தம்பதிகளின் நட்பு.  

         பல நதகச்சுதவயான சம்பவங்கள் இந்த தம்பதிகள் 

தசயலிலிருக்கும்.  

        அந்த சிற்றுண்டி கதடதய நடத்தி வரும் தம்பதிகளின் 

நதகச்சுதவப் வபச்சில் கலந்து அவர்களின் அன்பிற்கு பாத்திரமாய் 

மாறி 'வமாட்டா பாய்' என்று அதழக்கப்பட்டார் அமிதாப். 

 

     இவரது எழுத்துப் பணிதய அங்கு தவத்வத தசய்ய 
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முற்படுதகயில் அவர்கள் தமது சிற்றுண்டி நிறுவனத்தின் 

கணக்குகதளயும் அவரிடம் ஒப்பதடத்து பார்க்கச் தசால்லி 
மரியாதத தசய்வர்.  

        அமிதாப்பின் உள்ளக் குமுறதல அவர் மதனவியின் நிதனவு 

தரும் வலிதய அழகாக அந்த தம்பதிகளிடம் பகிரும்காட்சி அருதம. 

 

    அமிதாப்பின் வபரனால் மூக்குக் கண்ணாடி 

உதடந்துவபாதகயில், தன் மகனிடம் வகட்பார் கண்ணாடி மாற்றித் 

தரும்படி.  

        சரியாக அவத சமயம் மதனவி வேமா மாலினியிடம் இருந்து 

கடிதமும் வரவவ, அந்த கடிதத்ததப் படிக்க இயலாமல் கஸ்டப்படும் 

காட்சியிலும், தன் வபரன் அப்பாவிடம் ஷூவுக்காய் பணம் 

வாங்கி தன் தாத்தாவிடம் தகாடுத்து கண்ணாடி மாற்றம் படி கூறும் 

காட்சியும் அருதம. 

 

    அந்த கடிதத்தத படிக்க ஆவலாய் இருக்கும் அமிதாப் அந்த 

சிற்றுண்டி நிறுவன தம்பதிகளிடம் தசன்று கடிதத்ததப் படிக்கச் 

தசால்கிறார். 

       அந்த கடிதத்ததப் படித்துக் காட்டுதகயில் கண்ணரீ் மல்க 

அதற்கு வமல் படிக்க இயலாமல் அழுதுவிடும் காட்சி கண்ணரீ் 

வரதவக்கும் அதனவதரயும். 

 

    தனக்கான வநரத்தத இந்த கதடயிவலவய வமாட்டா பாய் ஆக 

கழிக்கும் அமிதாப். இறுதியாக அவர்களிடம் விதடதபற்று தசல்லும் 

காட்சியில் அவர்கள் தகாடுக்கும் சம்பளத்தத ஏற்க மறுக்கிறார்.  

        அவர் தசய்த வவதலக்காய் தகாடுத்து கண்ணரீுடனும் 

பாசத்துடனும் அனுப்பும் காட்சி அசத்தல். 

 

    வேமா மாலினியும் அமிதாப்பும் ததாடர்வண்டியில் இரு 

மகன்களின் வடீ்டிற்கும் மாறும் தருணம் வந்தது.  

        பயணிக்தகயில் ஒரு நகரத்தில் 10 நிமிடம் இருவரின் ரயிலும் 

வந்து ஒன்றாய் நிற்கும் என்பததச் தசால்லி... அந்த சில 
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நிமிடவமனும் பார்த்துக் தகாள்ளும் ஆவலில் பயணிக்கும் அமிதாப் 

மற்றும் வேமா மாலினியின் நடிப்பு அருதம. 

 

     குறிப்பிட்ட ஸ்வடசன் வர, இருவரும் ஓடி வந்து வசர்ந்து 

தகாள்ள, சில வினாடி கண்ணரீ்... பின் வபச்சு என்று வநரம் கதரய... 

ரயில் தமல்ல நகர ஆரம்பிக்க.. இருவரும் ஒரு முடிவு 

எடுத்தவர்களாய் ரயில் பயணிக்காமல் அந்த நகரிவலவய 

தங்குகின்றனர். 

 

      சிறு வயதில் சூபாலிஸ் வவதலதசய்து வந்த சல்மான்கானின் 

படிப்புக்கு உதவி முன்வனற்றிய அமிதாப் எதிர்பாராத விதமாக 

சல்மான்காதனச் சந்திக்க வநரிடுகிறது. 

           அவர்கதள அதடயாளம் ததரிந்து தகாண்ட சல்மான் 

அவர்கதள வடீ்டிற்கு அதழத்து, தான் சமீபத்தில் தான் 

தவளிநாட்டிலிருந்து வந்து அவர்கதளத் வதடினதாகவும் 

கூறுகிறார்.  

      சல்மானின் வற்புறுத்தலில் அவரது வடீ்டிற்குச் தசல்கிறார் 

அமிதாப் மற்றும் வேமா. நல்ல பாசமிக்க மகனாய் நடந்து 

தகாள்கிறார் சல்மான். 

 

    சல்மான் தம்வமாவட இருக்கச் தசால்ல அததத் தவிர்த்து தம் 

வடீ்டிற்குச் தசல்ல உத்வதசித்து தசல்ல முற்படுதகயில் 

அமிதாப்பின் கனவு காதர பரிசாக தருகிறார் சல்மான்.  

 

    வடீ்டிற்கு தசன்று வசித்திருக்தகயில், வமாட்டா பாய் என்ற 

அதழத்த தம்பதிகள் ஓட்வடாடி வருகின்றனர் அமிதாப்தப பார்க்க.  

       அவர் எழுதிய சுயசரிதததய "பாஃபன்" என்ற தபயரில் 

புத்தகமாக தவளியிட்டு பல லட்சம் பரிசாக ஒரு நிறுவனம் 

தருவதாக கூறி பாராட்டுவிழாவிற்கு ஏற்பாடு தசய்திருப்பதாக 

கூறுகின்றனர். 

 

    இறுதியில் என்ன ஆயிற்று, தம் மகன்கள் வந்தார்களா 

அமிதாப்தபத் வதடி என்று பல விசயங்கவளாடு மீதிக் கதத 

முடிகிறது. 
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    இன்தறய நவனீத்துவத்தில் தபற்வறாதர முதிவயார் 

இல்லத்தில் விடும் பல மகன்களுக்கு பாடம் புகட்டும் வண்ணம் 

அதமந்த படம் என்தன கவர்ந்ததால் இந்த படத்ததப் பற்றி 
விமர்சிக்க உத்வதசித்வதன்.  

 

 

     இப்படத்தில் கணவர் மதனவியின் ஆழ்ந்த அன்தபயும் 

புரிததலயும் மகன் தந்தத உறதவயும் அழகாய் காட்டியிருப்பர். 

நல்ல சமூகச் சிந்ததயுள்ள படம் 

12.மனைவியின் முைன்னம 
      இன்னறயப் பபண்கள் தூயகல்வி, நல்பேழுக்கம், உடலுறுைி, 
மைஉறுைி, உயர்ந்ை நினைப்பு, இல்ேறத் ைிறனம இனவ பபற்று 
முைன்னமயாைவர்களாகத் ைிகழ்ந்து பகாண்டிருக்கிறார்கள். 

 ”வேினம தசர்ப்பது ைாயமுனேப் பாேடா 

மாைஞ் தசர்க்கு மனைவியின் வார்த்னைகள்”  - பாைைியார்     

     பபண்ணிைத்ைின் பபருமைிப்னப எழுத்ைாலும், தபச்சாலும், 
கவினையாலும் தவைாத்ைிரி மகரிசி அவர்கள் உேகிற்கு உணர்த்ைி 
இருக்கிறார்கள்.  அைைால் இன்று ஆணுக்கு பபண் சமம் என்ற 
நினே உண்டாகி வருகிறது. 
 
     ஆனணப் பூைணமாக்கும் அருதள பபண் என்று அறிய 
தவண்டும்.    ஆண், பபண் உறதவ ஆன்ம தநய வளர்ச்சிக்கு 
ஆைாைமாகும்.  
 
     ஆன்மதநயத்ைால் அருட்கேப்பு  அனடவைாகும் .  பபண் எைப் 
பபாேிவது மகாசக்ைி விளக்கம். 
 
”வடீ்டிற்கு அைசியும் பபண் அன்தறா 
வைீர் வினள நிேம் பபண் அன்தறா 
நாட்டிற்கு சமபங்கு பபண் அன்பறா 
பபாதுநே வணக்கமும் பபண் அன்தறா 
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         நம் மனைவினய ஆழ்ந்து தநாக்கிைால், பபண் பிறவியின் 
தநாக்கம் பைரியும்.   
     வாழ்க்னகயில் ஈடுபட்டுள்ள மனைவியின் கடனம மிகவும் 
சிறந்ைைாகும்.   
     அறிவு, சுகம், அைசியல், பபாருள், ஞாைம் என்ற ஐந்து 
வனகயாை வாழ்க்னகத் ைத்துவத்னை உணர்ந்து அவற்றிற்கு 
மைிப்பளித்ைல், கணவன் - குழந்னை நேனைக் கவைித்ைல் ஆகிய 
கடனமகளில் மனைவி முைன்னமயாகத் ைிகழ்கிறாள். 
     ஒரு கேந்துனையாடேில் ”நீங்கள் யாருக்கு முைேிடம் 
ைருவரீ்கள்?” எை ஒரு வாசகர் தகட்டார். 
        கடந்ை முப்பத்து ஏழு வருடங்களுக்கு தமோக என்னுடதைதய 

பயணம் பசய்யும் என் மனைவி ைான்’ என்று மனைவிக்தக முைேிடம் 

ைந்தைன்.. 

     வாழ்க்னகயில் பபறுமைியாை விடயமாக எனைக் கருதுகிறரீ்கள்? 

என்ற தகள்விக்கு எழுத்ைாளைாக இருப்பனைத் ைான் என்று பைில் 

பசான்தைன். 

    நீங்கள் வாழ்ந்ை 

வாழ்க்னகனய பற்றி என்று 

தகட்டதபாது, 

 

        ‘நாம் வாழ்ந்ை வாழ்க்னக 

எத்ைனை சின்ைைாக இருந்ைாலும் 

அந்ை வாழ்க்னகயில் 

எைிர்பகாண்ட தமடு 

பள்ளங்கனளயும் கடந்து அைில் 

வரும் ஆைந்ைம், துயைம் தபான்றவற்றில் பங்பகடுத்து வாழ்னவ 

புரிந்துபகாண்டு வாழ்ந்து காட்டுவதுைான் மிகவும் இைினமயாைது 

அர்த்ைம் உள்ளது என்று கருதுகிதறன்.  

        வாழ்க்னக ஒரு முனற ைான் வரும். அனை நாம் இழந்துவிடக் 

கூடாது. அனை நான் சரியாகதவ பயன்படுத்ைி ைிருப்ைி 
அனடந்துள்தளன்...’ என்தறன் - என் மனைவினய நினைத்து  
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நினறந்ை மைதுடன். 

 

மனைவிக்கு முைேிடம் ைாருங்கள். 

   அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிசி 22 முனற உேகம் வேம் 
வந்ைார்.  உேகின் பே நாடுகளுக்குச் பசன்று மக்கதளாடு மக்களாக 
இருந்து பழகியவர்.  பயிற்சி பகாடுத்ைவர். 

   பபாதுவாக மகரிசி எங்குச் பசன்றாலும் மன்ற அன்பர்களின் 
குடும்பங்களில் ைங்கி மைவளக்கனே பயிற்சி அளிப்பார்கள்.  அந்ை 
சமயத்ைில் அவர்களுனடய பழக்க வழக்ககங்கனளயும் ைைது 
ஆைாய்ச்சிக்கு எடுத்துக் பகாள்வார்கள். 

   ஒரு ைடனவ அபமரிக்காவில் ைங்கி பயிற்சி நடத்ைிக் 
பகாண்டிருந்ைார்கள்.  ைிரு பட்தடல் என்ற குஜைாத் அன்பர் 
இல்ேத்ைில் ைங்கியிருந்ைார்கள். 

    இயற்னகயாக நற்குணம் வாய்ந்ை ைிரு. பதடல் ைம்பைிகளுக்கு 
ஒருவனை ஒருவர் புரிந்து பகாண்டு வாழுகின்ற வாழ்க்னகக் கல்வி 
பைரியவில்னே. 

     சின்ை சின்ை விஷயங்களுக்குக்கூட எப்பபாழுதும் 
பபரிதுபடுத்ைி சண்னடயிட்டுக் பகாண்டிருந்ைார்கள்.   

     இைனைக் கண்ட மகரிசிக்கு மிகவும் வருத்ைம் ஏற்பட்டது.  
அைற்காக அறிவுனை வழங்க ைக்க ைருணத்னை எைிர்பார்த்துக் 
பகாண்டிருந்ைார். 

     ஒரு நாள் அவர் வடீ்டில் அனைவரும் உணவருந்தும் தவனள 
வந்ைது.  உணவு பரிமாறுவைற்காக ைிருமைி. பட்தடல் ைட்டுகனளச் 
சுத்ைம் பசய்து உணவருந்தும் தமனஜ மீது னவக்கிறார்கள்.  

      ைட்டில் ஒரு சிறிய அழுக்கு சுத்ைம் பசய்யப்படாை இருந்ைது.  
அனைப் பார்த்ைவுடன் ைிரு. பட்தடல் அவர்களுக்கு தகாபம் எல்னே 
மீறியது.   



112 
 

      ைன் மனைவினயக் கடுனமயாை வார்த்னைகளால் 
வறுத்பைடுத்ைார். 

      உடதை அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிசி அவர்கள், மிஸ்டர் 
பட்தடல், விடுங்கள், நான் அனைச் சுத்ைம் பசய்து விடுகிதறன் என்று 
கூறி எழுந்து ைட்னட எடுக்க ஆைம்பித்ைார்கள்.  

      உடதை பைறிப் தபாை அவர் சுவாமிஜி மன்ைியுங்கள்.   
நாதை அனைச் சத்ைம் பசய்துவிடுகிதறன், என்றவர் தவகமாக 
எழுந்து அந்ைத் ைட்னட எடுத்து சுத்ைம் பசய்தும் னவத்ைார். 

     இனைத்ைான் மகரிசியும் எைிர்பார்த்ைார்.   ”மிஸ்டர் பட்தடல், 
அனை நீங்கள் முன்தப பசய்ைிருந்ைால் எவ்வளவு நன்றாக 
இருந்ைிருக்கும், ைட்டின் முழுப்பகுைினயயும் அவர்கள் சுத்ைம் பசய்து 
னவத்து விட்டார்கள். 

     அைில் ஒரு புள்ளி அளவு இருந்ை அழுக்னக உங்கள் பங்காக 
எண்ணிச் சுத்ைம் பசய்ைிருந்ைால், இவ்வளவு தநைம் நீங்கள் பட்ட 
சிைம் தைனயில்ோது தபாயிருக்குதம.  

    உங்களில் ஒருவர் மீது மற்றவருக்கு ஏற்பட்ட வருத்ைமும் 
எழுந்ைிருக்காதை.   

    அத்துடன் ைிரும்ப இது தபான்ற ைவறு பசய்யாை அளவுக்கு 
ைிருமைி. பட்தடலுக்கு ைிருத்ைமும் வந்ைிருக்குதம என்றார்கள். 

    இவ்வளவு எளிைாக அச்சிக்கனேத் ைீர்க்க வழியிருந்தும் உங்கள் 
ஆணவத்ைால் அனைப் பபரிதுபடுத்ைிக்பகாண்ட அவருக்கு இது 
மைைில் நின்றாலும், தகாபப்பட்ட நினேயில் அவர் சிந்ைனைக்கு 
எட்டவில்னே. 

     இருந்ைாலும் சுவாமிஜிக்கு முன்பாக நாம் சண்னடயிட்டிருக்கக் 
கூடாது என்ற பைளினவ மட்டும் பபற்றார்கள். 

     அடுத்ை நாள் அடுத்ை நிகழச்சி அைங்தகறிது.  அவர்கள் 
குழந்னைகள் இருவரும் ஓயாது சண்னடயிட்டுக் 

பகாண்தடயிருந்ைார்கள். 
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     பபற்தறார்கதள அடிக்கடி சண்னடயிட்டுக்பகாண்டிருக்கும் 
பபாழுது, குழந்னைகள் எப்பபாழுது பார்த்ைாலும்  அடங்காமல் 
சண்னட தபாட்டுக் பகாண்தடயிருக்கிறார்கள்.  அவர்கனள எப்படித் 

ைிருத்துவது? 

    அைற்கு  மகரிசி அவர்கள் நிைாைமாக, ”இந்ை வடீ்டில் 
குழந்னைகள் மட்டுமா சண்னட தபாகிறார்கள்?”    என்கிறார்கள்.  

    அறிவு விழிப்பு நினே பபற்ற அந்ை ைம்பைிகள் சட்படன்று 
ஒருவனை மற்பறாருவர் பார்த்துக் பகாள்கிறார்கள்.   

     அவர்கள் பசய்ை ைவறு அவர்களுக்கு புரிகிறது.  அன்றிேிருந்து 
அவர்கள் ைங்களுக்கு  சண்னடயிடுவனை விட்டு மைவளக்கனேப் 
பயிற்சியில் ஆழ்ந்து மை அனமைிதயாடு வாழத் பைாடங்குகிறார்கள்.  
இைிய இல்ேறம்  உையமாயிற்று. 

கணவன்—தன் மதனவிக்கு மதிப்புக் தகாடுக்கும்………..  

           இதயசுவுக்கும்  கணவர்களுக்கும் இனடதய உள்ள ஓர் ஒப்புனம 

என்ை? 

      இதயசுனவக் கடவுள் சனபக்குத் ைனேயாக 

நியமித்ைிருப்பதுதபால் கணவனைக் குடும்பத்ைிற்குத் ைனேயாக 

நியமித்ைிருக்கிறார். அப்தபாஸ்ைேன் பவுல் இப்படிச் பசான்ைார்: 

         “கிறிஸ்து சனபக்குத் ைனேயாக இருப்பதுதபால், கணவனும் 

மனைவிக்குத் ைனேயாக இருக்கிறான்; கிறிஸ்து ைம் உடோகிய 

சனபயின் மீட்பைாக இருக்கிறார். கணவர்கதள, சனபக்காகக் கிறிஸ்து 

ைம்னமதய அர்ப்பணிக்கும் அளவுக்கு அைன்மீது அன்பு காட்டியதுதபால் 

நீங்களும் உங்கள் மனைவிமீது பைாடர்ந்து அன்பு காட்டுங்கள்.” (எதப. 

5:23, 25) 

           இதயசு ைம்முனடய சீடர்கனள நடத்ைிய விைம்,  கணவர்கள் 

ைங்களுனடய மனைவினய எப்படி நடத்ை தவண்டும் என்பைற்கு 

மாைிரியாக இருக்கிறது.  

http://wol.jw.org/ta/wol/bc/r122/lp-tl/2009530/7/0
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     இதயசு ைமது சீடர்கனள நடத்ைிய விைத்ைிேிருந்து கணவர்கள் 

என்ை கற்றுக்பகாள்ளோம்? (ஆ) கணவர்கள் என்ை பசய்யும்படி தபதுரு 

ஆதோசனை கூறிைார்? 

      கிறிஸ்ைவத் ைனேனமத்துவம் என்பது சர்வாைிகாரிதபால் 

நடந்துபகாள்வனை அல்ே, மைிப்பு மரியானைனயயும் சுயநேமற்ற 

அன்னபயும் காட்டுவனைதய அர்த்ைப்படுத்துகிறது; இனை இதயசுவின் 

முன்மாைிரியிேிருந்து கணவர்கள் கற்றுக்பகாள்கிறார்கள்.  

         கணவர்கள் அவனைப் பின்பற்றி, ைங்கள் மனைவினய அன்பாக 

நடத்தும்படியும், ‘அவளுக்குக் பகாடுக்க தவண்டிய மைிப்னபக் 

பகாடுக்கும்படியும்’ அப்தபாஸ்ைேன் தபதுரு ஆதோசனை கூறிைார். 

(1 தபதுரு 3:7-ஐ வாசியுங்கள்.)  

       அப்படியாைால், கடவுள் பகாடுத்ைிருக்கிற அைிகாைத்னைப் 

பயன்படுத்துகிற அதை சமயத்ைில் மனைவிக்குக் பகாடுக்க தவண்டிய 

மைிப்னபக் கணவர்கள் எப்படிக் பகாடுக்கோம்? 

கணவர்கள் ைங்களுனடய மனைவிக்கு எவ்வாறு மைிப்புக் காட்டோம்?  

     ஒரு கணவர் ைன் மனைவிக்கு எவ்விைத்ைில் மைிப்புக் காட்டோம்? 

அைற்கு ஒருவழி, குடும்பத்ைில் முக்கியமாை ைீர்மாைங்கனள 

எடுப்பைற்குமுன் அவளுனடய கருத்துகனளயும் உணர்வுகனளயும் 

மைைில்பகாள்வைாகும்.  

       தவபறாரு இடத்ைிற்குக் குடிமாறிச் பசல்வது, தவபறாரு தவனே 

பார்ப்பது தபான்ற பபரிய விஷயங்களாைாலும் சரி, விடுமுனறக்கு 

எங்தக பசல்வது,  

       சிக்கைமாக எப்படிக் குடும்பம் நடத்துவது தபான்ற சிறிய 

விஷயங்களாைாலும் சரி, அவளுனடய கருத்துகனளக் தகட்டறிய 

தவண்டும்.  

         இப்படி எடுக்கப்படுகிற ைீர்மாைங்கள் முழு குடும்பத்னையுதம 

பாைிக்கும் என்பைால், மனைவியின் அபிப்பிைாயத்னைக் தகட்பது 

நல்ேது; 

http://wol.jw.org/ta/wol/bc/r122/lp-tl/2009530/12/0
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       அது அன்பாை பசயலும்கூட. அப்படிச் பசய்யும்தபாது அவைால் 

எல்ோருனடய உணர்ச்சிகளுக்கும் மைிப்புக் பகாடுத்து நியாயமாகத் 

ைீர்மாைபமடுக்க முடியும்;  

       கணவர் இப்படிபயல்ோம் பசய்ைால் அவருக்கு ஆைைவளிப்பது 

மனைவிக்குச் சுேபமாக இருக்கும். (நீைி. 15:22)  

        மனைவிக்கு மைிப்புக் காட்டுகிற கிறிஸ்ைவக் கணவர்கள் 

ைங்களுனடய மனைவியின் அன்னபயும், மைிப்பு மரியானைனயயும் 

சம்பாைிப்பார்கள்; அனைவிட முக்கியமாக, பயதகாவாவின் 

அங்கீகாைத்னைப் பபறுவார்கள்.—எதப. 5:28, 29. 

மதனவியின் மனதத கவர்வது எப்படி!!!  

 

நான் தகட்டு பைரிந்துக் பகாண்ட கருத்துக்களின் அடிப்பனடயில், 

மனைவினய கவை சிே டிப்ஸ்................ 

 

டிப்ஸ் -1: 

ஒரு மனைவி ைான் தபசும் தபாது கணவன் அனை முழுமைதைாடு 

கவைிக்க தவண்டும் எை எைிர் பார்க்கிறாள்.  

     அைைால் தபப்பர் அல்ேது புக் படித்துக்பகாண்தடா, டி.வி பார்த்துபகாண்தடா 

உங்களிடம் தபசிக்பகாண்டிருக்கும் மனைவிக்கு பவறும் ' உம் ' 'உம் ' என்று 

தவண்டாபவறுப்பாக பைிேளிக்காமல், 

 

அவள் தபசுவது ' உப்பு சப்பில்ோை டப்பா ' தமட்டைாக இருந்ைாலும் அவள் 

முகம் பார்த்து கவைியுங்கள். 

 

'உம்' பகாட்டுவதைாடு மட்டும் அல்ோமல், " ஓ! அப்படியா", " ஆஹா! 

இப்படியா?" என்று உனையாடேில் பங்கு பபறுங்கள்.  

உங்களின் இந்ை ஈடுபாடு உங்கள் மனைவினய உற்சாகமனடய பசய்யும். 

உங்கள் மனைவின் கருத்துக்களுக்கு முக்கியத்துவம் பகாடுங்கள், மனைவி 

http://wol.jw.org/ta/wol/bc/r122/lp-tl/2009530/14/0
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பபரிதும் எைிர்பார்க்கும் அங்கீகாைம் இது. 

 

டிப்ஸ் -2: 

 

ைமிழ் சிைிமாவில் காண்பிப்பது தபால் ' அல்வாவும், ஒரு முழம் பூவும்' வாங்கி 
பகாடுத்ைால் மனைவி நாய் குட்டியாக உங்கனள வேம் வருவாள் எை 

எைிர்பார்க்காைிருங்கள். 

 

          பபண்களுக்கு 'பூ' பிடிக்கும்ைான், அனை வாங்கி பகாடுப்பது 

உங்கள் கடனம. பூ பகாடுத்து 'ஐஸ்' னவக்கும் காேம் 

மனேதயறி விட்டது. 

 

 

மனைவிக்கு அவர்கள் விரும்பும் பபாருனள [ உைாைைம்-: புடனவ, நனக, 

அேங்காை பபாருட்கள்......]  

 கணவன் ைன் மனைவிக்கு எந்ை முன்ைறிவிப்பும் இன்றி ' சர்பனைஸ்' ஆக 

பகாடுத்ைால் பூரித்து தபாவார்கள். மதனவியின் மனதத தகாள்தளயடிக்க 

இது ஒரு முக்கியமான யுக்தி!!! 
 

 கணவன் ைன்னை சர்பனைஸ் டின்ைருக்கு பைஸ்டாைன்ட் அனழத்துச் 

பசல்வனை வடீ்டிேிருக்கும் மனைவி பபரிதும் எைிர்பார்க்கிறாள். 

 தவனேக்கு பசல்லும் மனைவி ைன் வடீ்டு தவனேகளில் சிறு சிறு 

உைவிகனள கணவன் பசய்யும் தபாது அவன் மீது இன்னும் அைிக ஈர்ப்பும் 

அன்பும் பகாள்கிறாள். 

 

டிப்ஸ் -3: 

பபண்களுக்கு புகழ்ச்சி , பாைாட்டு இைண்டும் மிகவும் பிடிக்கும். அைிலும் 

முக்கியமாக அவர்கள் உனட அேங்காைம், அழகு தபான்றவற்னற ைசித்து 

கணவன் பாைாட்டிைால் ைிக்கு முக்காடி பமய்மறந்து தபாய் விடுவார்கள். 

 

 

 பசயற்னகைைமாக , மற்றும் ஒப்புக்காக வர்ைிப்பது, 

பாைாட்டுவது தபான்றவற்னற மனைவி 

http://photos1.blogger.com/x/blogger/7567/4179/1600/325490/bhoomika82.jpg
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விரும்புவைில்னே, அனை எளிைில் கண்டும் பிடித்து 

விடுவார்கள்........ஜாக்கிைனை] 

        அைைால் மனைவினய மைைாை பாைாட்டுங்கள், ைசித்து வர்ைியுங்கள். 

        ஒரு டயமண்ட் பநக்ேஸ் ைை முடியாை சந்தைாஷத்னையும் 

நினறனவயும் உங்கள் அன்பாை வார்த்னைகள் உங்கள் மனைவிக்கு 

பகாடுத்துவிடும்!! 

 

 டிப்ஸ் -4: 

 மனைவினய குனற கூறுவனை நிறுத்துங்கள், முக்கியமாக குழந்னைகள் 

முன், மற்ற குடும்பத்ைிைர் முன், நண்பர்கள் முன் குனற கூறுவனை 

முற்றிலுமாக ைவிர்த்து விடுங்கள்.  

   குனற கூறுைல் ஒரு மனைவியின் மை நினேனய பபரிதும் பாைிக்கும். 

உங்கள் மீதுள்ள தநசம் குனறந்து கடனமக்காக தசனவ பசய்ய ஆைம்பித்து 

விடுவார்கள். 

அைற்காக மனைவினய எப்தபாழுதும் புகழ்ந்துக் 

பகாண்தடயிருக்க தவண்டும் என்று அர்த்ைம் அல்ே. 

 

உைாைைமாக, உங்கள் மனைவியின் சனமயேில் காைம் 

அைிகம், உப்பு இல்னே என்றால், 

முைேில் " சாப்பாடு பைாம்ப நல்ோயிருக்குதுமா, ஆைா 

உப்பு பகாஞ்சம் தபாட்டா இன்னும் தடஸ்டா இருக்கும்" 

எை நாசூக்காக கூறுங்கள், கப்பபன்று புரிந்து பகாள்வார்கள், ைன் ைவனறயும் 

ைிருத்ைி பகாண்டு இன்னும் அைிக சுனவயுடன் சனமக்க முனைவார்கள். 

 உங்களுக்காக பார்த்து பார்த்து சனமக்கும் மனைவியின் மைம் தநாகாமல் 

குனறகனள எடுத்துச் பசால்வது ஒன்றும் பபரிய விஷயமில்னேதய!!! 

 

டிப்ஸ் -5: 

பபண்களுக்கு பபாதுவாக ைன் பிறந்ை வடீ்டின் தமல் பிடிப்பு ஜாஸ்த்ைியாக 

இருக்கும். அைைால் உங்கள் மனைவியிடம் அவர்கள் பிறந்ை வடீ்டிைனை பற்றி 
குனற கூறாைிருங்கள். 

 

ைன் பிறந்ை வடீ்டிைனை ைன் கணவன் நக்கல் பசய்வது, 

http://photos1.blogger.com/x/blogger/7567/4179/1600/639677/saree%20(257).jpg
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அவமாைபடுத்துவது தபான்றனவ ஒரு பபண்ணின் உணர்வுகனள காயபடுத்ைி 
உங்கள் மணவாழ்க்னகயில் விரிசனே உண்டுபண்ணும். உங்கள் மீது உங்கள் 

மனைவிக்கு இருக்கும் மரியானை குனறயவும், பழிவாங்கும் உணர்ச்சியாக 

உங்கள் பபற்தறார் மீது பவறுப்பனடயவும் பசய்யும். 

 

டிப்ஸ் -6: 

உங்கள் மணநாள், மனைவியின் பிறந்ை நாள் தபான்ற முக்கியமாை 

ைிைங்கனள ஞாபத்ைில் னவத்துக்பகாள்ள முயற்ச்சியுங்கள்.  

           மனைவியின் பிறந்ை நாளன்று அவர் விரும்பும் இடத்ைிற்கு அனழத்துக் 

பசல்ேோம், பரிசு பபாருட்கனள வாங்கி பகாடுக்கோம். அது ஒரு 

வினேயுர்ந்ை பரிசாக ைான் இருக்க தவண்டுபமன்பைில்னே. 

 

மனைவினய கனடக்கு அனழத்துச் பசன்று, 

"எைக்கு கார்ட்[வாழ்த்து அட்னட] பசேக்ட் பண்ண 

பைரியாது, பரிசு வாங்க பைரியாது ,அைைாே உைக்கு 

பிடித்ைனை வாங்கிக்தகா, நான் உைக்கு பரிசாக 

பகாடுத்ைைாக நினைச்சுக்தகா"ன்னு கடனமக்காக பரிசு பகாடுக்கிதறன் 

தபர்விழி என்று டுபாக்கூர் தவனேபயல்ோம் பசய்ய கூடாது. 

 தசனேைான் பபண்களுக்கு நல்ேபைாரு ஆபைணமாகும். மனைவி 
இல்ோை ஒரு ைிைம் கூட மிகவும் சிைமமாக இருக்கும் வனகயில் 

பைஸ்பைம் மாைசீகமாகவும், சரீைகமாகவும் ஒருவனைபயாருவர் சார்ந்து 

வாழும்பபாழுதை இல்ேறம் இைினமனய அனடயும். 

 உண்னமயில் பபண்ணின் வாழ்க்னக பமழுகு ைிரி தபான்றது. சிறு 

வயைில் பபற்தறார்களுக்கு பசய்யும் சின்ை சின்ை தசனவகள் எை 

துவங்கி கணவனுக்கும், பிள்னளகளுக்கும், தபைப் பிள்னளகளுக்கும் 

அண்னட அயோருக்கும், சமூகத்ைிற்குமாக அவளுனடய தசனவ பைந்து 

விரிந்ைது ஆகும்.  

 ஆைால் பே பபண்களுக்கு தசனவயின் இறுைியில் இவ்வுேகில் 

கினடக்கும் பேதைா உனடந்து தபாை உள்ளமும், கண்ணரீ் 

துளிகளுமாகும். 

http://photos1.blogger.com/x/blogger/7567/4179/1600/521156/nayanthara18.jpg
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 மனைவி என்ற பைவி தசனவயின் மறுபபயைாகும். பசாந்ை 

விருப்பங்கனளயும், கைவுகனளயும் ைைது கணவனுக்காக 

மாற்றினவக்கும் மனைவி ைைது குழந்னைகளுக்காக ஊணும், 

உறக்கமும் கூட சிேதவனளகளில் ைியாகம் பசய்கிறாள்.  

 ைம்பைியிைர் இனடதய நாம் எவ்வளவுைான் இல்ேற வாழ்க்னகயின் 

இைினமயில் இருவரின் பங்கினை குறித்து சிோகித்து கூறிைாலும், 

மனைவி ைைது கணவனை விட சற்று கூடுைோக பபாறுனமனய 

கனடப்பிடித்ைாதே குடும்பம் எனும் ஓடம் அனமைியாக நகர்ந்து 

பசல்லும். 

விட்டுக்பகாடுத்ைல் இைனைக் குறித்து முந்னைய பைாடரில் கண்தடாம். 

இல்ேறத்ைில் மனைவிதய அைிகமாக விட்டுக் பகாடுக்கிறாள். விட்டுக் 

பகாடுத்ைல் பபண்ணிற்கு ஒரு பரீட்னசயாகும்.  

 கணவனும், கணவனுனடய் வடீ்டார்களும் ஆைிக்க 

மைப்பான்னமயுடன் அடக்கியாள முற்படும் தவனளயில் எைிர்த்து 

நின்று தபாைாடும்தபாது கினடப்பது அல்ே பபண்ணின் பவற்றி.  

 விட்டுக்பகாடுத்து சாந்ைமாக ைன்ைடக்கத்துடன் நடந்துக்பகாள்ளும் 

தவனளயில் அவள் கணவனை மட்டுமல்ே கணவன் வடீ்டாரின் 

உள்ளங்கனளயும் பவன்றுவிடோம். 

ஆண்கனள பற்றிய ஒரு பபண்ணின் பைிவு.., 

====================================== 

      ஆண் என்பவன்... 

      கடவுளின் உன்ைைமாை பனடப்பு 

      சதகாைரிகளுக்காக, இைிப்புகனள ைியாகம் பசய்பவன் 

      பபற்தறார்களின் ஆைந்ைத்ைிற்காக, ைன் கைவுகனள     ைியாகம் 

பசய்பவன் 

      காைேிக்கு  பரிசளிக்க, ைன் பர்னஸ காேி பசய்பவன் 
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      மனைவி குழந்னைகளுக்காக , ைன் இளனமனய அடகுனவத்து 

அேட்டிக்பகாள்ளாமல் அயைாது உனழப்பவன் 

      எைிர்காேத்னை  தோன் வாங்கி கட்டனமத்துவிட்டு, அைனை 

அனடக்க வாழ்க்னக முழுதும் தோ தோ என்று அனேபவன் 

      இந்ை தபாைாட்டங்களுக்கு இனடயில், மனைவி-ைாய்-

முைோளிகளின் ைிட்டுகனள வாங்கி, ைாங்கிக்பகாண்தட ஓடுபவன் 

      அடுத்ைவர்களின் ஆைந்ைத்ைிற்காகதவ ஆயுள் முழுக்க 

அர்ப்பணிப்பவன். 

   அவன் பவளியில் சுற்றிைால், 'உைவாக்கனை' என்தபாம். 

   வடீ்டிதேதய இருந்ைால், 'தசாம்தபறி' என்தபாம். 

   குழந்னைகனள கண்டித்ைால், 'தகாபக்காைன்' என்தபாம், 

கண்டிக்கவில்னே எைில், 'பபாறுப்பற்றவன்' என்தபாம். 

   மனைவினய தவனேக்கு பசல்ே, அனுமைிக்காவிடில் 

'நம்பிக்னகயற்றவன்' என்தபாம், அனுமைித்ைால் 'பபாண்டாட்டி 

சம்பாத்ைியத்ைில் பபாழப்னப ஓட்டுபவன்' என்தபாம் 

   ைாய் பசால்வனை தகட்டால், 'அம்மா னபயன்' என்தபாம்; மனைவி 
பசால்வனை தகட்டால், 'பபாண்டாட்டி ைாசன்' என்தபாம் 

      ஆண்களின் உேகம், ைியாகங்களாலும் வியர்னவயாலும் 

சூழப்பட்டது. 

      இைனை பகிர்ந்து, ஆண்களுக்கு புன்ைனகனயயும் பபண்களுக்கு 

புரிைனேயும், ஏற்படுத்ைோம்! 

         தபருங்கவிக்வகா வா .மு .வசது ராமன் மதனவி வசது மதி 
இறந்ததும், அவதர தன் தசாந்த ஊரில் அடக்கம் தசய்து ஆலயம் 

கட்டி வருடம் வதாறும் நிதனவு நாளில் தமிழ் அறிஞர்களுக்கு 

தபாற்கிழி வழங்கி ,ஊதுவார் தவத்து ஓதி பூதச நடத்தி வணங்கி 
வருகிறார் . 
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          நான் அந்த ஆலயத்தத நான் வநரில் தசன்று பார்த்து 

வந்வதன் . மதனவிக்காக அவர் எழுதியுள்ள வபாற்றிப் பாடல் அங்கு 
பதியப்பட்டுள்ளது . 

                    மற்றவர்கள்  மதனவிக்காக  அவர் வபால ஆலயம் 

கட்டாவிட்டாலும் -மனதளவிலாவது  மதனவிதய மதிப்வபாம் . 

 

13. மனைவிமார்கதள சிந்ைியுங்கள். 
     ஒரு நாள் ஓரு குடும்பத்ைனேவி சுவாமி தவைாத்ைிரி 
மகரிசினயச் சந்ைிக்க வந்ைார்.  என்ைம்மா உன் குனற என்று மகரிசி 
தகட்கிறார்கள். 

     அைற்கு அந்ைப் பபண் ”என் கணவைர் என்னை மிகவும் 
உைாசீைப்படுத்துகிறார்.   என்னை மைிப்பைில்னே.  என்ைிடம் 
எனையும் கேந்து ஆதேசிப்பைில்னே.  அைைால் வை வை எைக்கு 
இல்வாழ்க்னகதய கசந்து விட்டது சுவாமி” என்கிறார். 

   சுவாமிஜி அந்ைப் பபண்ணிடம்”அம்மா, 
உங்கள் கணவர்  உங்களுக்கு ஏதைனும் 
நன்னமகள் பசய்ைிருக்கிறாைா?  அனை 
நினைவுப்படுத்ைிக் கூற முடியுமா?” 

என்கிறார்கள். 

      சிறிது தநைம் தயாசித்ை அவர் ைன் வாழ்க;னகத் கனைனய 
பசான்ைார். 

      ”சுவாமிஜி நான் 12அம் வகுப்பு படித்துக் பகாண்டிருக்கும் 
பபாழுது எைது பபற்தறார்கள் எைக்கு ைிருமணம்பசய்து னவத்து 
விட்டார்கள்.  எைக்கு தமற்பகாண்டு படிக்க் மிகவும்ஆனச.  என் 
விருப்பத்னை   கணவரிடம் பைரிவித்தைன்.  அைற்பகன்ை படிதயன் 
என்று கூறி என்னை ைிைமும் பள்ளியின் வாசேில் பகாண்டு வந்து 
விட்டு அலுவேகம் பசல்வார்” 

           ”சரி” 
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         ”நான் 12வது தைர்வில் பவற்றி பபற்தறன்.  அைற்கு தமல் 
பட்டப்படிப்பில் படிக்க எைக்கு ஆனச.  அனையும் அவரிடம் 
பசான்தைன்.  மகிழ்ச்சிதயாடு ஒப்புைல் அளித்து அஞ்சல் மூேம் 
கற்க உைவிைார்.  பட்டப்படிப்பு படித்து முடித்தைன்” 

      ”எப்படி தைர்பவல்ோம் நீங்கதள பசன்று எழுைி வந்ைீர்களா?  
உங்களுக்கு தவறு யாதைனும் உைவிைார்களா?” 

      ”இல்னே மூன்றாம் ஆண்டில் சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகளுக்கும், 
தைர்வு எழுதும் பபாழுதும் அவதை ஒரு மாைத்ைிற்கு தமல் 
அலுவேகத்ைிற்கு விடுமுனற எடுத்து பவளியுரில் வந்து என்னுடன் 
ைங்கியிருந்து படிப்னப முடிக்க உைவிைார் கூவாமிஜி.” 

      அைற்கு தமல் பி.எட். படிக்க ஆனசப்பட்தடன்.  அந்ை 
விருப்பனையும் என் கணவர் நினறதவற்றிைார்.  பி.எட். படித்து 
முடித்தைன். 

    ”சரி” 

       ”எைக்கு சிறுவயைிேிருந்தை ஆசரியைாகப் பணிபுரிய விருப்பம் 
நான் என் விருப்பத்னை அவரிடம் பசான்தைன்.  அவரும் மிகச் 
சிைமமப்பட்டு நான் விரும்பியபடி ஒரு பள்ளியில் ஆசிையர் 
தவனேயும் வாங்கிக் பகாடுத்ைார்”. 

     ”கனடக்குச் பசன்று காய்கறிகபளல்ேம் நீங்கள்ைாதை வாங்கி 
வருவரீ்கள்?” என்கிறார் சுவாமிஜி. 

   ”இல்னே.  அனைபயல்ோம் அவர்ைான் வாங்கி வருவார்.  
கத்ைரிக்காய் என்ை வினே என்பதுகூட எைக்குத்  பைரியாது” 

என்கிறார் புன்ைனகயுடன். 

   ”வடீ்டுதவனேகளில் ஏதும் உைவுவாைா?” 

      ”காய்கறிகபளல்ோம் பபரும்பாலும் அவதை நறுக்கிக் 
பகாடுத்துவிடுவார்.  என்னுனடய தவனே எல்ோவற்னறயும் 
ஒன்றாகப் தபாட்டு கேக்குவதுைான்” என்கிறார் பபருனமயுடன். 

   ”சரி. பள்ளிக்கு எப்படிச் பசல்வரீ்கள்?” 
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     ”அவதை ஸ்கூட்டரில் பகாண்டுவந்து எங்கள் பள்ளியில் 
விட்டுவிட்டு அவருனடய அலுவேகம் பசன்றுவிடுவார்” என்கிறார் 
மகிச்சியாக. 

     ”ஏைம்மா. இைற்கு தமல்  ஒரு கணவர் மனைவிக்கு என்ை 
பசய்ய தவண்டும் என்று எைிர்பார்க்கிறரீ்கள்?   என்ை பசய்ய 
முடியும் என்று கருதுகிறரீ்கள்?  

      இப்படி ஒரு கணவர் கினடத்ைைற்கு நீங்கள் வாழ்வில் மிகவும் 
புண்ணியம் பசய்ைிருக்க தவண்டும்.   

      அவர் வாழ்வில் இதுவனை உங்களுக்குச் பசய்துள்ள 
நன்னமகள் எல்ோம் ஒரு சிே நிமிடம் நினைத்துப் பாருங்கதளன்” 

என்கிறார் மகரிசி. 

     ”சிறிதுதநை அனமைிக்கு பிறகு, ஆம்!  கூவாமிஜி, என் 
கணவரின்  அருனம பபருனமகனள நான் அறியாமல் இருந்து 
விட்தடன்.   

     இதுதபான்ற ஒரு கணவர் எந்ைப் பபண்ணிற்கும் கினடப்பைது 
அரிதுைான்.  என் முன்தைார்கள் பசய்ை புண்ணியம் இது” என்கிறார் 
நாைழுக்க.  அந்ை நினைவில் ஆழ்ந்து அவர் கண்கள் பைிக்கின்றை. 

     சுவாமிஜி அவனை வாழ்த்ைி அனுப்பி னவக்கிறார்கள்.  சிறிது 
காேம் கழித்து சந்ைித்ை அவர், சுவாமிஜி  இப்பபாழுபைல்ோம் 
நாங்கள் மகிழ்சசியாக இருக்கிதறாம். 

     அவர் தமல் ஏன் குனறகூறிதைன் என்ற காைணத்னையும் 
கண்டுபடித்து விட்தடன்” என்று கூறி காைணத்னை விளக்குகிறார். 

    ”எங்கள் பள்ளியில் 35 ஆசிரினயகள் தவனே பசய்கிதறாம்.  
மைியம் உணவ இனடதவளயின் தபாது ஓய்வு அனறயில் 
அவைவர்கள் ைங்கள் கணவனைப் பற்றி - நான் பசான்ைால் அவர் 
தகட்பைில்னே.   எைக்கு உைவுவது இல்னே என்பறல்ோம் குனற 
கூறுவார்கள்.    குனறகனளதய தகட்டுப் பழகிய நானும் என் 
கணவனை பற்றி என்ை குனற கூறோம் எை ஆைாய்நது குனறகூறத் 
பைாடங்கிதைன்.  அதுதவ எைக்கு பழக்கமாகி வழக்கமாகிவிட்டது” 
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        ”இப்தபாது எங்கள் பள்ளி ஓய்வு அனறயில் என் கணவரின் 
பபருனமனய மட்டுதம தபசுவது எை முடிவு பசய்து நான் முைேில் 
தபச ஆைம்பித்தைன்.  

     அனைக்தகட்ட பிறகு ஒவ்பவாருவரும் தபாட்டி 
தபாட்டுக்பகாண்டு ைங்கள் கணவர்ைான் உயர்ந்ைவாா் என்று தபச 
ஆைம்பித்துவிட்டார்கள். 

       இப்பபாழுது எங்கள் மைைில் 
குனறகள் தைான்றுவைில்னே.   
நினறதவைான் இருக்கிறது.  மை 
நினறதவாடு இருக்கிதறாம்”  என்று 
கூறுகிறார். 

     இைினமயாை குடும்ப வாழ்க்னகனத் பைாடை தவண்டுமாைால் 
பிறர் நமக்குச் பசய்யும் நனமகனள எல்ோம் அடிக்கடி எண்ணிப் 
பார்கக தவண்டும்.   

     நன்றி மறப்பது நன்றல்ே.   நன்றி உணர்வு மைைில் பபாங்க 
தவண்டும்.  அப்பபாழுதுதுான் சின்ை சின்ை  குனறகள் குற்றங்கள் 
இருந்ைாலும் அனைப் பபரிதுபடுத்ைானமயும் மன்ைிக்கும் ைன்னமயும் 
மைைில் தைான்றும். இல்ேறம் இைிக்கும்.  

 

14. வாழ்க்னகத் துனணனய வாழ்த்ைி வாழ்தவாம். 

       நாம் வாழும் தபாது நம்முனடய வாழ்க்னகயிதே 
உறுதுனணயாக இருந்து, இன்ப துன்பங்களில் பங்கு பகாண்டு நம் 
வாழ்க்னகனயச் சீைனமத்துக் பகாள்வைற்குக் குடும்பத்ைிதே என்ை 
தவண்டும்?  

       கணவனுக்கு மனைவி, மனைவிக்குக் கணவன் தவண்டும்.  
இந்ை உறவு நன்றாக, சீைாக இருக்க தவண்டும்.   

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153631842974359&set=a.10151986049674359.1073741835.690264358&type=1
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     அந்ை இைண்டு உயிர்களுக்கும் கருத்து தவறுபாடு இல்ோமல் 
பிணக்கு ஏதுமில்ோமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் உைவிக் பகாள்ள 
தவண்டும். 

    என்றும் மாறாை அளவுக்கு நட்பு உருவாக தவண்டுபமன்றால் 
அவர்கனள நினைத்து மைமாை வாழத்ை தவண்டும்.   

    இதுவனைக்கும் மனைவி கணவனுக்காகப் பிைார்த்ைிக்க 
தவண்டும் என்பைாகத்ைான் நனடமுனறப் பழக்கத்ைில் உள்ளது.   

     மனைவினய வாழ்த்ை தவண்டும் என்று கணவனுக்கு யாரும் 
பசால்ேிக் பகாடுத்ைதை இல்னே.  ஆைால் மைவளக்கனே 
மன்நத்ைில்ைான் இந்ை அற்புைம் நனடபபறுகிறது. 

     ஆண்களுக்கும், பபண்களுக்கும் உள்ள வித்ைியாசம் என்ை?   

     கணவன் பைாழிேற்சானேக்கு, தவனேக்குச் பசன்றால் 
மனைவி, ”அவனை நல்ேபடிக் காப்பாற்று” எைத் பைய்வத்னை 
தவண்டுவாள்.  சமுைாயத்ைில் இது ஒரு பழக்கமாகதவ வந்து 
விட்டது.   

     ஆைால், ஆண்களுக்கு நல்ேைாக இருந்ைால் கூட பபண்கனளப் 
பாைாட்டக் கஞ்சத்ைைம்.   

     பபரிய, பபரிய நன்னமகள் பபற்றவர்கள்கூட மனைவினய 
வாய் ைிறந்து சிறிது பாைாட்டத் ையங்குகிறார்கள்.   காைணம் அவள் 
னக ஓங்கி விடுமாம்! 

     மனைவினயப் பாைாட்ட அந்ை இன்பத்னை ைானும் உணை 
மறுப்பவர்களுக்கு எங்கிருந்து உள்ளத்ைில் அன்பு உண்டாகும்? 

     இைற்குக் காைணம் பே ஆண்டு காேமாக பபண்கனள 
சாைாைணமாக உபதயாகிக்கக் கூடிய பபாருளாக மைித்து வந்ைது 
ைான்.  இந்ைப் பழக்கத்ைிே பே நூல்கள் இருப்பைைால் அந்ைக் 
கருத்து இன்னும் இருக்கிறது.  

      பபண்களுக்கு சம உரினம மாத்ைிைம் இல்னே.  பபரிய 
மைிப்பும் உண்டு என்பனை உணர்ந்து பகாள்ள தவண்டும். 



126 
 

     இந்ை உேகத்ைில் வாழ்கின்ற எல்தோரும் பபண் இைத்ைின் 
மைிப்தப என்பனை ஏன் உணை மறுக்கிதறாம்? 

     தபருேக அனமைிக்கு அவசியம் எதுபவன்றால் பபண்கள் 
மைிப்னபயும். ைியாகத்னையும் உணர்ந்து அவர்கனள மைம் ைிறந்து 
பாைாட்டுவது ைான். 

    தபாைகாேம் எல்ோம் தபாகட்டும்.   இைி 
வருங்காேத்ைிதேனும் முைேில் அவைவர்கள் வடீ்டிதே 
பைடாங்குங்கள்.  

       இந்ைத் பைாடக்கத்ைில் 
பனழய பைிவுகளாோை ஒரு 
தவகத்ைிதோ, சிைத்ைிதோ 
மனைவி உணைோமல் 
இருக்கோம்.   நீங்கள் 
வாழ்த்ைிக் பகாண்டு இருங்கள்.   

         அவர்கள் மீது சிைம் 
ைவிர்த்து வாழத்ைிக் பகாண்டு 

இருங்கள்.   வைவை, எந்ை மாைிரியாை மாற்றம் வருகிறது எைப் 
பாருங்கள்.   

      அவர்கள் நினைப்பனைதய நிங்கள் பசய்வரீ்கள்.   நீங்கள் 
நினைப்பனைதய அவர்கள் பசய்வார்கள்.  இது எவ்வளவு இன்பமாக 
இருக்கும்? 

      இன்று இன்ை சனமயல் பசய்ைால் நன்றாக இருக்கும் எை 
நான் நினைத்தைன்.  இந்ைப் பபாரியல் இருந்ைால் நன்றாக இருக்கும் 
எை நினைத்தைன்.   

      வடீ்டில் அனைதய பசய்ைிருந்ைார்கள் என்ற அளவுக்கு மாற்றம் 
வரும்.  இது எல்ோம் பிைத்ைியட்சமாக நான் கண்ட உண்னமகள்.   

      இந்ை அளவு ஒன்றுனம தவண்டும் என்றால் வாழ்த்ைி, 
வாழ்த்ைி ைான் வைதவண்டும்.  மைனை உணர்த்ைிக் பகாள்ள 
தவண்டும்.   மைனைப் பண்படுத்ைிக் பகாள்ள தவண்டும். 
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      அப்படி வாழ்த்ைி, இைண்டு உள்ளங்களும் ஒன்றுபட்டு அடங்கி 
இருக்கக் கூடிய அன்னப விரித்துச் பசயல்படுத்துவைற்கு இது ஒரு 
பயிற்சியாகிறது. 

      மனைவி கணனவனையும், கணவன் மனைவினயயும் 
வாழத்துவது மிக்க நேமுனடய பசயல்.  ஏன் எைில் கணவன், 
மனைவி உறவு சரியாக இருந்ைால்ைான் இருவருனடய 
வாழ்க்னகயும் அனமைியாக இருக்கும்.   

      எந்ைக் காரியத்ைிற்கு, எந்ை பசயலுக்குச் பசன்றாலும் அது 
பவற்றியாக அனமயும்.  

      இவர்கள் நல்ே முனறயிதே, அனமைியிதே இருந்ைால்ைான் 
குழந்னைகள் நல்ேவர்களாக, சமுைாயத்ைிற்கு ஏற்ற குழந்னைகளாகப் 
பிறக்கும்.   வளரும். 

      எைதவ கணவன், மனைவி இனடயில் நல்லுறவு அவசியம்.   
மாறாக, இவர்கள் ஒருவர் தமல் ஒருவர் சிைம் பகாள்வார்கள் 
என்றால் அதுதவ சாபமாக மாறும். 

      இைைால், அடிக்கடி சண்னடகள்  வைோம்.  குழப்பங்கள் 
வைோம்.   ஒருவனை ஒருவர் அேட்சியம் பசய்வைாதோ, பனகனம 
பகாள்வைாதோ ஒருவர் உள்ளம் மற்றவர் மீது வருத்ைம் 
அனடயும்பபாழுது அந்ை வருத்ைதம சாபமாகி விடுகிறது.  

      மற்றவர்கள் வருத்ைத்னை விட. கணவன் மனைவி என்ற 
உறவிதே அவர்களுனடய எண்ணத்ைிற்கு அைிக வலுவுண்டு.   

      எைதவ அந்ைப் பனகனம உணர்வாதே ஏற்படக் கூடிய ஒரு 
ைீய வினளவு.  இருவருக்குதம அடிக்கடி தநாய்கனளத் 
தைாற்றுவிக்கும்.   அத்துடன் ைற்பசயல் விபத்துக்கள் ஏற்படவும் 
காைணமாக அனமயும்.    

    இனை உணர்ந்ைோல் கணவன் மனைவி உறவு எவ்வளவு 
புைிைமாைது எை இருவருதம புரிந்து அனைப் தபாற்றிக் காக்க 
தவண்டும். 
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    இைைால்ைான் மைவளக்கனே மன்றங்களிதே ைியாைம் 
முடிந்ைவுடன் ைன் வாழ்த்ைிற்குப் பிறகு, மனைவி கணவனையும், 
கணவன் மனைவினயயும் வாழத்தும் முனற பகாண்டு 
வைப்பட்டுள்ளது.   

     ைியாைம் பசய்து முடிந்ைவுடதை மனைவினயக் கணவனும், 

கணவனை மனைவியும் "வாழ்க வளமுடன்" என்று மூன்று முனற 

வாழ்த்ை தவண்டும்.  

     வாழ்த்துப் பபறுபவர் முழு உருவத்னையும் மைதுள் நினைத்து 
”வாழக வளமுடன்” எை மூன்று முனற வாழ்த்ை தவண்டும் 

           வாழ்த்துைல் மிக்க நேமுனடய ஒரு பசயல். ஏபைன்றால் கணவன் 

மனைவி உறவு சரியாக இருந்ைால்ைான் இருவருனடய வாழ்க்னகயும் 

அனமைியாக இருக்கும்; எந்ைக் காரியத்ைிற்கு, எந்ைச் பசயலுக்குச் 

பசன்றாலும் அது பவற்றியாக அனமயும்.  

           தமலும் கணவன் மனைவி உறவு நல்ே முனறயிதே இருந்ைால், 

அனமந்ைால் அவர்களுக்குப் பிறக்கக்கூடிய குழந்னைகள் நல்ே 

குழந்னைகளாக, சமுைாயத்ைிற்கு ஏற்ற குழந்னைகளாகப் பிறக்கும். 

எைதவ ைம்பைிகளுக்கினடதய இைினமயாை உயிர்க்கேப்பு உணர்வு, 

நல்லுறவு அவசியம்". 

      வாழ்க வளமுடன் என்ற வார்த்னையின் ஒேியிேிருந்து ஒரு 
அனே ஒருவருரிடமிருந்து தைான்றி வந்ைால் அைற்குப் பே 
ஆற்றல்கள் உண்டு.  அது ஒரு வாைத்ைிலும் பே மாற்றங்கனள, 
இன்பத்னைத் ைரும். 

      பனகனமனய னவத்துக் பகாண்டு வாழ்த்ைதவ முடியாது.  
வாழ்த்தும் தபாது பனகனம நிறகாது.   

        பபாதுவாக பனகனம, வஞ்சம் என்பனை மன்ைிப்பாக 
மாற்றும் ைனகனம மைைிற்கு வை தவண்டும்.  

        மன்ைிப்பு கணவன், மனைவி இனடதயைான் அைிகம் இருக்க 
தவண்டும்.  எைதவைான் வாழ்க்னகத் துனணனய வாழத்துவனை 
மைவளக்கனே மன்றங்களிதே னவத்துள்ளார்கள்.  
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      மனைவிக்கு அவ்வளவு மைிப்புத் ைை தவண்டியைமாக ஆண் 
சமுைாயம் உள்ளது என்பதுைான்உண்னம. 

15. மருமகள்களுக்கு ஒரு ைந்ைிைம் 
    அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிசியினை தநாக்கி ஒரு 
மருமகள் புேம்ப ஆைம்பித்ைார். 

   ”சுவாமி, என் மாமியார் வடீ்டில் அவர்களின் பகாடுனமகள் 
ைாங்க முடியனே.  பைாட்ைற்பகல்ோம் குனற பசால்கிறார்கள்.  
என் மைம் மிகவும் சஞ்சேப்படுகிறது.  அவர்களிடம் எப்படி 
நடந்து பகாள்வபைன்தற எைக்குத் பைரியவில்னே.   
ைாங்கள்ைான் எைக்கு ஒரு நல்ே வழிகாட்ட தவண்டும்”  

      ”அவர்கள் உைக்கு அப்படி என்ைத்ைான் பசய்கிறார்கள் 
அம்மா?” 

      ”என் மாமியார் சாைாைணமாக கானேயில் ஐந்து இட்ேி 
சாப்பிடுவார்கள்.”  

    அைைால் தநற்று கானே நான் அவர்களுக்கு ைட்டில் ஐந்து 
இட்ேி னவத்தைன்.  உடதை அவர்களுக்கு தகாபம் பபாத்துக் 
பகாண்டு வந்துவிட்டது. 

    ”நான் என்ை இத்ைனையா ைின்கிதறன்.  என் வயிறு என்ை 
ைாளியா?” என்று எரிந்து விழுந்ைார்கள்.  நான் பபாறுத்துக் 
பகாண்தடன். 

    இன்று கானே, சரி இைண்டு இட்ேி னவப்தபாம்.  அவர்கள் 
அனைச் சாப்பிட்டு முடித்ை பிறகு மீண்டும் னவப்தபாம் என்ற 
கருைி,  இைண்டு இட்ேி னவத்தைன். 

என்னை சுட்டு எரித்து விடுவனைப் 
தபால் பார்த்து, என் வடீ்டிதேதய 
என்னைப் பட்டிைி தபாட்டுக் பகான்று 
விடுவாய் தபால் இருக்கிறதை” என்று 
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சத்ைம் தபாட்டார்கள்.  

     என் அழுனகனய கட்டுப்படுத்ைிக் பகாண்தடன்.  நான் 
அவர்களிடம் எப்படி நடந்து பகாள்வது சவாமிஜி?“ 

    ”அம்மா, நீ பபாறுனமதயாடு இருக்க தவண்டும்.   
நானளக்கு இைண்டு இட்ேினய ஒரு ைட்டில் னவத்துச் சாப்பிடச் 
பசால்.  மற்தறார் ைட்டில் நான்கு இட்ேினய னவத்து அவர்கள் 
அருகில் னவத்து விடு. 

    ”அத்னை, அருகில் நான்கு இட்ேி னவத்துள்தளன்.   நீங்கள் 
சாப்பிட்டுவிட்டு உங்களுக்குத் தைனவயாைனை எடுத்துப் 
தபாட்டுக் பகாளளுங்கள்” என்று அன்பாடு, கைிதவாடு 
கூறுங்கதளன்.  அவர்கள் குனற பசால்ேவைற்கு இடம் 
இல்ோமல் தபாகுமல்ேவா?” என்கிறார்கள். 

     அப்பபண்ணிற்கு மைைில் ஒரு நம்பிக்னக கீற்று 
விடுகிறது.  அவர் மாமியார் குனறபசால்ோமல் ைவிர்க்க 
இப்படியும் ஒரு வழி இருக்கிறதை! 

    ”அம்மா நீ புகுந்ைவடீு பசன்று இருக்கிறாய்,   உைக்கு ஒரு 
ைந்ைைம் பசால்கிதறன்.  நீ இவ்வளவு காேம் உன் பிறந்ை 
வடீ்டில் பழகியிருக்கிறாய்.  அதை எண்ணம் அங்கு புகுந்ை 
வடீ்டில் பசய்யும் பசயல்கதளாடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்துப் தபசத் 
தைான்றும்.  அனைக் கட்டுப்படுத்ைிக் பகாள்.  

       நீ ைவறிக்கூட உன் ைாய் வடீ்டுப் பபருனமனய உன் 
மாமியார் வடீ்டில் தபசிவிடாதை.  அது பபருனமக்குரியைாக 
இருந்ைாலும் சரி.  அவர்கள் எது பசய்ைாலும் அது சிறப்பு 
என்தற கூறு.   

      உன் மாமியார் எடுத்துக் பகாடுத்ை புடனவ உைக்கு 
பிடிக்கவில்னே என்றாலும் ”என் அத்னைனயப் தபான்று 
யாைாலும் புடனவ தைர்வு பசய்ய முடியாது.  எைக்குப் பிடித்ை 
புடனவனயதய எடுத்துக் பகாண்டு வந்து பகாடுப்பார்கள்” என்று 
அவர்கள் காதுபட பிறரிடம் சிறிது காேம் தபசிவா. 
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      பிறகு பார், ”பசாஞ்ச காேத்ைில் சாவிக் பகாத்து உன் 
னகக்கு வந்து விடும்” என்கிறார்கள் அப்பபண்ணிடம். 

 

    மருமகள் என்பவள் மருவி வந்ை மகள் 
என்பனை மாமியார் உணை தவண்டும்.   
பிறர் வடீ்டில் பிறந்து ைன் வடீ்டில் வாழ 
வந்ை, ைான் பபறாை மகள்.  அவ்வளவு 
ைாதை.  

 அதை தபான்று ைன் வடீ்டில் பிறந்ை மகள் 
பிறர் வடீ்டில்  வாழச் பசன்றுள்ளாள் 

என்பனையும் மறந்து விடக்கூடாது.  இனை மாமியார்கள் 
உணர்ந்து மருமனளத் ைன் மகளாகப் தபண தவண்டும்.   

      அதை தபான்று மருமகளும் மாமியானை ைன் ைாயாகாக் 
கருை தவண்டும்.   அப்பயிற்சியும் பழக்கமும் வந்ைாதே 
குடும்பத்ைில் பிணக்கு நீங்கும். 

      உேகில் எந்ை Lawனவ (சட்டைனை எடுத்துக் 
பகாண்டாலும்) அது ஒன்று மற்பறான்னறத் ைழுவிதய நிற்கும்.    

      உைாைணமாக கார்ப்பதைசன் Law என்றால் அது மாநிே 
அைசுக்கு உட்பட்டைாக இருக்கும்.  மாநிே அைச Law  என்றால் 
அது மத்ைிய அைசு Law-  விற்கு முைண்படாமல் இருக்கும்.  

       ஆைால் இைண்டு Law க்கள் மட்டும் நம் நாட்டில் 
எப்பபாழுதுதம ஒத்துப் தபாவைில்னே.  அைில்ஒன்று Mother-in-

Law  மற்பறைாறு Daughter-in-Law என்பார்கள் அருட்ைந்னை 
தவைாத்ைிரி மகரிசி தவடிக்னகயாக. 

 

 

16. மனைவியின் மனையாட்சி.     
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     அன்பு, அருள், அறன் என்ற மூன்றின் இருப்பிடமாக 

அனமபவள் பபண்.  அவளிடத்துத் ைாய், சதகாைரி, மகள், கடவுள் 

தபான்ற எல்ோ இயல்புகளும் உள்ளை. ைிருமூேரும், 

”ைாைமும் ஆகுவள் ைத்துவமாய் நிற்பள் 

காைண காரியமாகும் கேப்பிைள் 

புைண விந்து பபாைிந்ை புைாைைி 

பாைளவாம் ைினச பத்துனடயாதள” 

       ஆண், பபண் அன்பில் இனணந்து உருவாகும் இல்ேற 
வாழ்க்னகயில் ஆண்கள் தமதோங்கி மைிக்கப் பபறும் நினே இன்று 
மாறிவருகிறது. 

   ஆண், பபண் இனணந்ை புைியபைாரு சமுைாயம் உணருவாகப் 
பபண்கள் அறிவு, ைிறனம, நுட்பம், பசல்வம் மற்றும் 
எல்ோவற்றிலுதம சம உரினம நினறந்ைவர்களாக இருக்க தவண்டும் 
என்ற தவைாத்ைிரி மகரிசியின் கைவு நினைவாகி வருகிறது. 

   ஆணும், பபண்ணும் சரிநிகர் சமாைமாகச் சுைந்ைிைத்தைாடு 
அறிவுச் சுைந்ைிைத்தைாடு வேம் வந்து பகாண்டிருக்கிறார்கள்.  
ஆணுக்கள் பபண் அடக்கம் என்பனை உேகம் புரிந்து பகாண்டு 
வருகிறது. 

        இந்ை உேகம் கானே முைல் மானே வனை எவ்வளதவா 
பபாருட்கனள - நம் தைனவனய நினறவு பசய்ய, அனுபவிக்க – 
பகாடுத்துக் பகாண்டு உள்ளது.  

ஓசூரில் மனைவிக்கு மரியானை 

      அைற்கு ஈடாகத் ைிருப்பி 
நமது பைாண்டினை, 
கடனமனயச், பசய்ய தவண்டும் 
என்பனை உணர்ந்து பசயோற்ற 
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இல்ேறம் என்பது அவசியமாகிறது.   

       இைில் இல்ேறம் என்பது ஏதைா சம்மசாைம் என்பது மட்டும் 
அல்ே.  இல்ேம் பகாண்டு பபாருள் ஊட்டிக் காத்துத் ைானும் 
உண்டு, பிறர்க்கும் அளித்துத் பைாண்டாற்றுவது ைான் இல்ேறம். 

  

       மனைவியின் மனையாட்சி 
சிறப்தப, அந்ை இல்ேறத்ைின் 
சிறப்பாகும். 

       ஒரு குடும்பத்ைில் கணவன், 

மனைவி இருவரின் உறவிைர்களும் 

விருந்ைிைர்களாக வை வாய்ப்புக்கள் 

உண்டு. அவர்கனள ஒத்ை மைிப்தபாடு 

இருவரும் உபசரிப்பது கணவன்,மனைவி 
இனடதய அன்பு வளைச்பசய்யும். 

எளிய உணதவ ஆயினும் விருந்ைிைனை 

உபசரிப்பைில் இன்முகம் காட்டுக என்பார் தவைாத்ைிரி மகரிஷி 

 

 

       விட்டுபகாடுத்ைல், சகிப்புத்ைன்னம, ைியாகம்   இவற்றின் 
ஒட்டுபமாத்ை உருவமாக வேம் வருகிறாள் மனையாள். 

      சூழ்நினேகளுக்தகற்ப விட்டுபகாடுத்ைல், வனளந்துக் 
பகாடுத்ைல்தபான்ற பண்புகளில் புகேிடமாக மனையாள் 
விளங்குகிறாள். 

      சிே தநைங்களில் சிே சங்கடங்கள் வரும்தபாது பபாறுத்துக் 
பகாண்டுைான் தபாக தவண்டும். அைற்கும் தமல் சிே தநைங்களில் நமக்கு 

பிடிக்காை விஷயங்கள் சகித்துக் பகாள்ளவும் தவண்டும்.  

           சரியாை தநைத்ைில் நாசூக்காக எடுத்துக்கூறி மற்றவர்கனளயும் 
ைிருத்ைி விடும் ைியாகியாக இருப்பவள் மனையாள். 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668864213326940&set=pcb.1668864243326937&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668864213326940&set=pcb.1668864243326937&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1668864213326940&set=pcb.1668864243326937&type=3
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      ைியாகம் என்பது நம்முனடய உரினமனயதய விட்டுக்பகாடுப்பது. 

இது என்னுனடய் பபாருள்ைான், ஆைா பைவாயில்ே நீதய வச்சுக்க.  

 

 

கணவைின் வருமாைத்ைிற்தகற்ப 

ைன்னுனடய தைனவகனள 

சுருக்கிக்பகாள்ளும் பபண் 

மனைவி அல்ே... ஒரு 'வைம்'... 

 

      

       இனவபயல்ோம் கனடபிடிப்பைிைால் நாம் மிகவும் குைிந்து 

தபாகிதறாம் என்பதைா, தகானழ என்தறா அர்த்ைமல்ே. 

வைப்தபாவபைல்ோம் ோபம்ைான். இனைவிட ைிருமண வாழ்னவ 

இைினமயாகி பகாள்ள தவறுவழியில்னே.  

 

வள்ளுவர் தபண்கட்கு 

மதிப்பளித்தார். மகளிர் பிறரால் 

கட்டுப்படுத்தப்படுதலின்றி 
உரிதமயுடன் வாழ வவண்டுதமன 

விரும்பினார்.  

மனையும், மனைவியும் 

ைகுைி வாய்ந்ை இல்ேத் 

ைனேவினயயுனடய இல்ேதம 

நல்ேில்ேமாக அனமைல் கூடும் 

எை வள்ளுவர் கருைிைார்.     

         ஒருவைின் மனைவியிடத்து 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434126496788578&set=a.303801449821084.1073741827.100005736949357&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434126496788578&set=a.303801449821084.1073741827.100005736949357&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF?source=feed_text&story_id=434126616788566
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=434126496788578&set=a.303801449821084.1073741827.100005736949357&type=3
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மனைதகற்ற மாட்சி, இல்ேறத்னை நன்கு நடத்தும் இயல்பு 

இல்ோவிடின் அவன் வாழ்க்னக பசல்வம் முைேிய பிற பே 

நேன்கனளப் பபற்றிருப்பினும் பயைற்றது.  

            மனைவி சிறந்ைவளாக இருந்ைால் இல்ேத்ைில் ஒன்றும் 

இல்ோவிடினும் யாதும் உள்ளது தபாோகுபமன்றும் அவள் 

சிறந்ைவளாக வாய்க்காவிடில் பிற வளங்களனைத்தும் இருப்பினும் 

யாதுமில்ோைது தபாோம் என்றும் கூறுகிறார். 

”மதனயாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்தக 

எதனமாட்சித் தாயினும் இல் ” 

      இல்ேவள் நல்ேவளாைால் எல்ோ நன்னமகளும் அவ்வில்ேம் 

பபறும், இல்னேதயல் உள்ளது ஏன்? என்று வள்ளுவர் விைாத் 

பைாடுக்கின்றார். 

. 

 

அன்பும் அறனும் 

          அன்புடன் வாழ்வதை பண்பு; 

அறத்துடன் வாழ்வதை பயன்.          

அன்னபயும், அறத்னையும் இரு 

கண்களாகக் பகாண்டு ஒழுகுவது ைான் 

வாழ்வு பநறி என்பது வள்ளுவரின் 

பைளிந்ை கருத்து. இல்வாழ்னவப் 

பின்ைிப் பினணத்துச் பசல்வது 

அன்பறதவயாகும். 

”அன்பும் அறனும் உதடத்தாயின் இல்வாழ்க்தக 

பண்பும் பயனும் அது ” 

என்பது வான்மனற. இல்வாழ்க்னகயின் பயைால் துனணவியின் தமல் 

படர்ந்ை அன்பு பிற உயிர்கள் தமலும் படர்ந்து அன்பறமாய் மாறுமாைால் 

வாழ்வின் தநாக்கம் பவற்றி பபறும்.  
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 துனணவினய தநசித்து மனையிேிருந்து வாழ்ந்ைால் மட்டும் 

இல்வாழ்வு சிறந்து விடாது ைானும் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து 

னவயத்னையும் வாழ னவக்கும் அறதம இல்வாழ்வு; நல்வாழ்வு, அவன் 

தவறு பநறியில் பசன்று பபறத்ைக்கது யாதுமில்னே. 

 

உேகில் உள்ள அத்ைனை உயிரிைத்துக்காக ஒன்றனை அடியில் குறள் 

எழுைிய ைிருவள்ளுவர், ஒதை ஒருவருக்கு மட்டும் நான்கடியில் ஒரு 

பாட்டு எழுைியுள்ளார் .  

  யார் அந்ை பபருனமக்குரியவர்? தவறுயாருமில்னே அவைது 

மனைவிக்காகத்ைான் அந்ை பாட்டினை எழுைிைார். அந்ை பைய்வ 

புேவரின் துனணவியாரின் பபயர் வாசுகி அம்னமயார். 

 

அந்ை அம்னமயார் ைைது கணவரின் பசயல்பாடுகள் குறித்து வாழ்நாள் 

முழுவதும் எந்ை ஒரு விமர்சைமும்  பசய்ைைில்னே.ஏபைைில் அவர் 

கணவர் மீது அளவு கடந்ை நம்பிக்னகயும் பாசமும் னவத்ைிருந்ைதை 

காைணம். 

           ைைது கணவர் பசய்யும் எந்ை பசயலும் நிச்சயம் அது 

சரியாகத்ைான் இருக்கும் என்று நினைத்ைவர். 

          ைைது கணவர் உணவு உண்ணும் தபாது ஒரு சிறிய ஊசியினை 

னகயில் னவத்ைிருப்பார்.  

       அவர் உண்ணும் தபாது கீதழ சிந்தும் உணவு பருக்னகயினை அந்ை 

ஊசியின் மூேம் குத்ைி பின்பு ைண்ணரீ் நிைம்பிய குவனளயில் தபாடுவார். 

பின்பு ைண்ணரீினை வடித்து விட்டு பின்பு அைனை ைைது சாப்பாட்டுடன் 

கேந்துபகாள்வார்.  

              இைற்காை காைணத்னை அந்ை அம்னமயார் ைைது கணவைாகிய 

ைிருவள்ளுவரிடம், ைாம் இறக்கும் ைருவாயில் ைான் தகட்டு 

பைரிந்துபகாண்டார். 

 

       ைிருவள்ளுவரின் இல்ேத்ைிற்கு துறவி ஒருவர் வந்ைார். அவனை 

இன்முகத்துடன் வைதவற்று இருக்னகயில் அமைச் பசய்ைார்.  
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             பின்பு இருவரும் பனழய சாைம் உண்டைர். அப்தபாது வள்ளுவர் 

ைைது மனைவி வாசுகியிடம் "சாைம் சூடாக உள்ளது விசிறிவிடு" 

என்றார். 

 

       நாமாக இருந்ைால் " பனழய சாைம் எப்படி சுடும் " என்ற 

தகள்வியினை தகட்டிருப்தபாம். 

 

       ஆைால் வாசுகி அம்னமயார் அதுதபான்று எந்ை 

தகள்வியினையும் தகட்கவில்னே கணவரின் பசால் படி விசிற 

ஆைம்பித்துவிட்டார்.  

             இைைால் அம்னமயார் ஏதும் அறியாைவர் என்ற 

அர்த்ைமில்னே,ைைது கணவர் கூறிைால் அைில் நிச்சயம் ஆழ்ந்ை 

பபாருள் இருக்குமபமை நம்பிைார்.  

          வள்ளுவர் இைன் மூேம் நிருபித்ைது என்ைபவைில் வாைம் 

பசய்யாமல் விட்டுபகாடுக்கும் மைப்பான்னமனய ைைது துனணவியார் 

பபற்றிருந்ைார் என்பதை. 

 

     வாசுகி அம்னமயார் ஒருமுனற கிணற்றில் ைண்ணரீ் இனறத்துக் 

பகாண்டிருந்ைார். அப்பபாழுது வள்ளுவர் அவனை அனழத்ைார்.  

          உடதை அம்னமயார் கிணற்றுக்கயிற்றினை விட்டுவிட்டு 

பசன்றார். ஆைால் அந்ை கயிற்றுடன் கூடிய குடம் கிணற்றில் விழாமல் 

அப்படிதய நின்றைாம். 

 

     இப்படி ஒரு மனைவி கினடத்ைால் நிச்சயம் அந்ை கணவன் 

பாக்கியசாேி ைான்.  உடல் நேக்குனறவால் வாசுகி அம்மனமயார் 
இறந்துவிட்டார்.  

 

       இந்ை உேகிற்தக ைைது குறள் வரியின் மூேம் பேம் தசர்த்ைவர் 

 

" பநருநல் உளபைாருவன் இன்றில்னே என்னும் 

பபருனம உனடத்துஇவ் வுேகு "  

 

என்ற குறள் மூேம் அறிவுனை வழங்கிய பைய்வப்புேவர் ைைது மனைவி 
வாசுகியின் பிரிவினை ைாங்காமல் கேங்கிவிட்டார். 
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     இந்ை குறளின் பபாருள் என்ைபவைில் " தநற்றிருந்ைவர் 

இன்னறக்கு இல்னே என்பதுைான் இந்ை உேகிற்தக பபருனம" 

என்பைாகும்.  

          ஆனகயால் அம்னமயாரின் பிரிவினை அவர் இயற்னகயின் 

நியைியாக எடுத்துக் பகாண்டிருக்க தவண்டும். ஆைால் அம்னமயாரின் 

பிரிவினை ைாங்காமல், 

 

"அடியிற்கிைியாதள அன்புனடயாதள  

பாவாய் - அடிவருடி  

 

பின்தூங்கி முன்பைழு  

படிபசால் ைவறாை ம்பும் தபைாய் - இைிைா [அ]ய்  

 

என் தூங்கும் என்கண் இைவு"  

 

- என்று அவரின் பிரினவ நினைத்து நாலுவரி பாட்படழுைிைார். இந்ை 

பாட்டு வரியின் பபாருள் என்ைபவைில் 

 

      "அடியவனுக்கு இைியவதள! அன்புனடயவதள ! என் பசால்படி நடக்க 

ைவறாை பபண்தண! என் பாைங்கனள வருடி தூங்கச் பசய்ைவதள ! பின் 

தூங்கி முன் எழுபவதள! தபனைதய! என் கண்கள் இைி எப்படிைான் 

இைவில் தூங்கப் தபாகிறதைா! " என்பதுைான் இப்பாடேின் பபாருளாகும். 

 

      எவ்வளவு அருனமயாை இல்ேறத்னை வாசுகி அம்னமயார் 

நடத்ைியிருந்ைால், அவ்வளவு பகுத்ைறிவு சிந்ைனைனய ைந்ை வள்ளுவர் 

அவரின் பிரிவுக்காக வருந்ைியிருப்பார். 

 

      இன்னறய காேங்களில் தைனவயில்ோை சிறு சிறு 

காைணங்களால் கணவன்,மனைவி இனடதய ஏற்றத்ைாழ்வு 

ஏற்பட்டு,வாக்குவாைம் பபருகி ைிருமண முறிவு ஏற்படுகிறது.  

         நீைிமன்றத்ைில் இன்று எைனை விவாகைத்து வழக்குகள் உள்ளை 

நமது குடும்ப பபருனமயினை நீைிமன்றங்களில் விவாகைத்து என்ற 

பபயரில் புனைத்து விடுகின்தறாம். இது தைனவயா? 
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     வள்ளுவர்,வாசுகி அம்னமயாரின் வாழ்க்னகயினை நமது மைைில் 

நிறுத்ைி    குனறந்ைபட்சமாவது ஒற்றுனமயுடன் வாழ முயற்சிப்தபாம். 

. 

 

17. மனைவி பசால்தே மந்ைிைம்  
“மைம் விரும்புதை உன்னை உன்னை   

உறங்காமதே கண்ணும் கண்ணும் சண்னட தபாடுதை  

நினைத்ைாதே சுகம்ைாைடி பநஞ்சில் உன் முகம்ைாைடி “    

     பாைைநாட்னட எடுத்துக் பகாண்டால் கவிக்குயில் சதைாஜிைி 
நாயுடு, பண்டிட் விஜயேட்சுமி, எம்.எஸ். சுப்புேட்சுமி, இந்ைிைா 
காந்ைி, ஜான்சி ைாணி தபான்ற பே பபண்மணிகள் இந்ை நாட்டின் 
பபயனையும், புகனழயும் உேகில் நிறுத்ைிய பபருனமக்குரியவர்கள்.   

     இந்ை வனகயில் பல்துனறயிலும் வல்லுைைாக விளங்கும் பே 
பபண்கள் நமது நாட்டின் புகழுக்கும், பபருனமக்கும் அணி தசர்த்துக் 
பகாண்டு இருக்கின்றார்கள்.   

     இத்ைனகய பபருனமக்கு காைணம் என்ை? 

     குடும்பத்ைனேவியாை மனைவியின் பசால்தே மந்ைிைபமை 
நினைத்து தபாற்றும் குடும்பங்கள் சிறப்பனடகின்றை.  அைில் 
தைான்றும் மக்கள் தபரும் புகழும் பபற்று சரித்ைிைம் பனடக்கின்றைர். 

மதனவி ஒரு மந்திரி என்பதத நிரூபியுங்கள் 

     ைிருமணமாை பபண்களுக்கு பண்முகத்ைிறனம உண்டு. சிறந்ை 

இல்ேத்ைைசியாகவும், கணவருக்கு சிறந்ை மனைவியாகவும், குழந்னைகளுக்கு 

சிறந்ை ைாயாகவும் கடனமயாற்ற தவண்டும்.  
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           இைில் சிக்கோை விசயம் கணவரிடம் சிறந்ை மனைவி என்ற 

பபயபைடுப்பதுைான். மனைவி என்பனை அைிகாைம் பசய்யும் பைவியாக 

எடுத்துக்பகாண்டு கணவனை அடினமயாக நடத்துவபவர்களும் இருக்கத்ைான் 

பசய்கின்றைர்.  

ஒரு கிைாமத்ைில் பகால்ேன் ஒருவன் வாழ்ந்து வந்ைான், 

"இரும்பு சாமான்கள் பசய்து விற்று பினழப்பு நடத்ைி வந்ைான்"......!! 

அவனுக்கு.., 

" அன்பும் அழகும் நினறந்ை மனைவி இருந்ைாள்"....!! 

அவன் வாழ்க்னக... 

உனழப்பும், 

காைலும், 

ஊடலுமாக 

மகிழ்ச்சி 
பவள்ளமாய் 

ஒடிக் பகாண்டிருந்ைது.......!! 

பகால்ேப் பட்டனற பைாழில்..., 

" ஒரு சமயம் நேிவுற்றது"......!! 

 

"அன்றாட உணவுக்தக வறுனம "....., 

என்ற நினே வந்துவிட்டது.....!! 

"பகால்ேன் தசாகதம உருவாகி 
விட்டான்".......!! 

அனைக் கண்ட மனைவி ஆறுைோய் 

தபசிைாள், 

"எதுக்கு கேங்குறஙீ்க"......!! 

"இந்ை பைாழில் இல்னேன்ைா 

என்ை"......, 
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"பக்கத்து காட்டுே தபாய் விறகு பவட்டி"....., 

"அனை அக்கம் பக்கத்து கிைாமத்துே"....., 

" வித்ைா நாலு காசு கினடக்குதம".......!! 

"அனை பவச்சு ைாஜா வாட்டம் வாழோதம" என்றாள்,,,..! 

"புது நம்பிக்னக  

புது உற்சாகம் 

உள்ளத்ைில்" பகால்ேன்......., 

"இப்தபாது விறகுபவட்டி ஆைான்".......!! 

"அந்ைத் பைாழிேில் ஓைளவு வருமாைம் கினடத்ைது".......!! 

வடீ்டில் ைிைமும்.., 

தசாளக்கஞ்சி, 
பகாள்ளுத் துனவயல்.... 

கூடதவ ....., 

மனைவியின் சிரித்ை முகமும்...... , 

கைிவாை பகாஞ்சலும் ....., 

"அவனுக்கு ஒைளவு மகிழ்ச்சினய ைந்ைாலும்"....., 

சற்தற தசாகமும் இனழதயாடி இருந்ைது, 

ஒருநாள்..., 

" ஊடலும் சைசமுமாய் இருந்ை தவனளயில் மனைவி தகட்டாள்"........, 

"மாமா... 

"இன்னும் உங்க மைசு ஏதைா தசாகமாய் இருப்பது தபாே 

பைரியுதை"........!! 

விறகு பவட்டியாை..... 

பகால்ேன் பசான்ைான்... 

"பட்டனறத் பைாழில் நல்ோயிருந்ை காேத்ைில், 
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"நம்ம வடீ்டில்... 

ைிைந்ைிைம் 

பநல்லுச்தசாறும்.., 

கறிக் பகாழம்புமாய் இருக்கும்"......!! 

இப்தபா...., 

" இப்படி வயிற்னறக்.கட்டி வாழுதறாதம".......!! 

அதுைான்டி குட்டிம்மா...., "மைசுக்கு என்ைதவா தபாே இருக்கு"..,....!!! 

"கண்ணு கேங்காைீங்க"......!! 

"என்தைாட நனகனய வித்ைா பகாஞ்சம் காசு கினடக்குதம"....., 

அனை மூேைைமா தபாட்டு "நாம ஒரு விறகு கனட வச்சிைோம்".......!! 

காட்டுே விறகு பவட்டுற ஜைங்களுக்கு........, 

" கூேி பகாடுத்து விறகு வாங்கிப் தபாடுதவாம்"......!! 

கனடன்னு ஆயிட்டா....., 

" எந்ை தநைமும் ஜைங்க விறகு வாங்க வருவாங்க".....!! 

"நமக்கு நல்ேபடியா வருமாைம் கினடக்கும்".... என்றாள். 

"மீண்டும் புத்துணர்ச்சி நமது பகால்ேைின் உள்ளத்ைில்"......!! 

விறகு பவட்டியாைவன்...., 

"இப்தபாது விறகுக்கனட முைோளியாைான்"........!! 

"வருமாைம் பபருகியது"......!! 

அப்புறபமன்ை.... 

" வடீ்டில் கறிதசாறு ைான்".....!! 

ஆைால்..., 

வாழ்க்னக 

அடுத்ைடுத்ை 
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தசாைனைகனள 

ஏற்படுத்ைாமல் விட்டு விடுமா என்ை.......!! 

"வந்ைது பகட்ட தநைம்"........, 

"விறகு கனடயில் ைீ விபத்து".........!! 

"அத்ைனை முேைைமும் கரிக் கட்னடயாகி விட்டது"...,,,!! 

"ைனேயில் அடித்துக் பகாண்டு அழுைான்" ..... 

விறகு கனட முைோளி. 

நண்பர்கள் பேரும் வந்து ஆறுைல் பசான்ைார்கள், 

"கேங்காதை நண்பா"..... , 

"மறுபடியும் விறகுபவட்டி வாழ்க்னக நடத்து"......!! 

எைிர்காேத்ைில்......., 

" எைாவது நல்ேது நடக்கும் என்றார்கள்"....!! 

மனைவி வந்ைாள்.....!! 

"கண்ணனீை துனடத்ைாள்"....!! 

"அவன் ைனேதசர்த்து பநஞ்தசாடு கட்டியனணத்ைாள்".....!! 

"கண்ணரீ் மல்க பசான்ைாள்"....., 

"இப்தபா என்ை ஆயிடுச்சுனு அழறஙீ்க".....!! 

"விறகு எரிஞ்சு வணீாவா தபாயிருச்சு".......!! 

"கரியாத்ைாதை ஆகியிருக்கு"......!! 

நானளேயிருந்து...., 

" கரி வியாபாைம் பண்ணுதவாம்".......!! 

ைன் ைனே நிமிர்த்ைி....., 
" அவளின் முகம் பார்த்ைவனுக்கு"....... , 
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"மீண்டும் வாழ்வில் ஒளி பைரிந்ைது"........!! 

'ஊக்குவிக்கவும்'....... , 

'உற்சாகப் படுத்ைவும்'........, 

"அன்பு பசலுத்ைவும்"..., 

"அன்பாை மனைவி அனமந்ைால்".......... , 

"முடங்கி கிடக்கும் முடவனும் கூட "......., 

"எவைஸ்ட் சிகைம் பைாடுவான்" 

           மனைவியாக இருப்பனை விட கணவருக்கு நண்பியாக இருப்பதுைான் 

சிறந்ைது என்று உளவியோளர்கள் பைரிவித்துள்ளைர்.  

       சிறந்ை மனைவியாகயும், ஆதோசகைாகவும் ைிகழ நினைப்பவர்களுக்கு 

உளவியல் நிபுணர்கள் பைரிவித்ை சிே தயாசனைகள் 

மதனவி ஒரு மந்திரி 

      கணவரின் முைல் ஆதோசகரும், விமர்ச்சகரும் மனைவிைான் 

என்பனை ஒவ்பவாருவரும் உணர்ந்து பகாள்ளுங்கள்.  

            மனைவி ஒரு மந்ைிரி என்பனை அனைத்து சந்ைர்ப்பத்ைிலும் 

கணவருக்கு உணர்த்ை தவண்டும்.  

            கணவரின் அனைத்து தைனவகனளயும் நினறதவற்றுவதைாடு 

மட்டும் மனைவியின் கடனம முடிந்து விடுவைில்னே. ைவறுகனள 

எடுத்துக்கூறி ைிருத்துவைற்கும் உரினம உண்டு.  

 

புரிதல்தான் வாழ்க்தக 

     கணவன் மனைவிக்கினடதய ஒரு சிே தநைங்களில் கருத்து 

தமாைல்கள் ஏற்படுவது இயல்பு.  

        ஆைால் அவற்னற சாைாைணமாக எடுத்துக்பகாண்டு உடைடியாக 

ைீர்ப்பைில் அக்கனற எடுத்துக்பகாள்ள தவண்டும்.  
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         தைனவயற்ற விவாைங்கனள ைவிர்த்ைாதே குடும்பத்ைில் சிக்கல்கள் 

ஏற்படாது. 

ஈவகாதவ துரத்துங்கள் 

       கணவரிடம் தபசும்தபாது, பவளிப்படுத்தும் வார்த்னைகளில் 

அன்பும் கைிவும் மட்டுதம இருக்கதவண்டும். அைிகாைதமா, ஆணவதமா 

தைனவயில்னே.  

            சிறு வார்த்னைக் கூட மைைளவில் காயத்னை ஏற்படுத்ைி விடும். 

நீங்கள் தபசும் வார்த்னைகள் எளிைாக உங்கள் கணவனை பசன்றனடந்து 

அனை பசயல்படுத்தும் விைமாக அனமய தவண்டும். எந்ை 

சந்ைர்ப்பத்ைிலும் ஈதகானவ எட்டிப்பார்க்க விடாைீர்கள். 

கணவருக்கு மதிப்பு 

      எந்ை சந்ைர்ப்பத்ைிலும் பிறரின் முன் கைவனை விமர்ச்சிக்க 

தவண்டாம். குழந்னைகளின் முன் கூட கணவனை விமர்ச்சிப்பது 

ைவறாை முன் உைாைணமாகிவிடும்.  

           கணவர் பசய்வது ைவறாகதவ பைரிந்ைாலும், ைைியாக இருக்கும் 

சந்ைர்ப்பங்களில் தபசி அவைது ைவனற புரிய னவக்க தவண்டும். 

மன உதளச்சதல தரீ்க்கலாம் 

      எல்ோ நாட்களிலும் படுக்னகயனறயில் ஒதை மாைிரியாக இருக்க 

தவண்டும் என்ற அவசியம் இல்னே. 

          தவனளப்பளு, மை உனளச்சல் உள்ளிட்ட காைணங்களில் சிே 

நாட்களில் பசயல்பட முடியாை நினே ஏற்படாோம். 

            அன்னறய ைிைத்ைில் கணவனை பைாந்ைைவு பசய்வனை விடுத்து 

அவனை உற்சாகமூட்டும் வினளயாட்டுக்களின் ஈடுபடோம். அது 

கணவரின் மை உனளச்சனே தபாக்கி விடும். 
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      கணவர் என்பவர் காேம் முழுவதும் நம்முடன் வைப்தபாகிறவர் 

என்ற எண்ணம் மனைவிக்கு இருக்க தவண்டும். வாழ்வின் சரிபாைி. 
கணவரின் மைிப்னப உயர்த்துவது மனைவியின் கடனம.  

          அசாைாைண சந்ைர்ப்பங்களில் கணவரின் நண்பர்கள் உங்கள் 

வடீ்டிற்கு வை தநர்ந்ைால் நீங்கள் நடந்து பகாள்ளும் விைம்ைான் 

அவர்களிடம் மைிப்னப உயர்த்தும். 

 

 

       அனுமன், சீைாபிைாட்டினய 

அதசாக வைத்ைில் 

சந்ைித்து, ைன்னை ைாம பிைாைின் 

தூதுவைாக அறிமுகம் 

பசய்து பகாண்டதபாது, சீைா பிைாட்டிக்கு 

மைதுக்குள் 

இதேசாை வருத்ைம் வந்ைைாம். 

         எவ்வாறு  ைாமர் ைைது அனுமைி 
இல்ோது எவபைவனைதயா ைைது 
நண்பைாக்கிக் பகாண்டுள்ளாதை என்று. 

 

      அனுமைிடம் சீைாபிைாட்டி, ‘எப்படி எைது ைாமர் 

வாைைமாை உன்னுடன் நண்பைாைார்?’ என்று 

தகட்டாைாம். 

 

     அனுமன் உடதை அவைது தகள்வியின் அர்த்ைத்னை 

புரிந்து பகாண்டு பைிேளித்ைாைாம். 

 

     அன்னைதய, நானும் என் வாைைக்கூட்டமும் சுக்ரீவைது 

நாட்டிதே வாழ்ந்து பகாண்டு இருந்ைதபாது ஒருமுனற 

நீங்கள் வாைத்ைிேிருந்து ஒவ்பவாரு நனகயாகத் தூக்கி 
எறிந்ைீர்கதள? ஞாபகம் உள்ளைா?  

        அப்தபாது அந்ை நனககனளத் ைந்து நீங்கள்ைாதை முைேில் எங்கனள 
ைட்சித்ைீர்கள்? 
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    அைன்பின்ைர்ைாதை ைாம ேட்ஷமணர்கனளதய நாங்கள் 

சந்ைித்தைாம்? 

    ஆகதவ, உங்களுது கடாக்ஷம் முைேில் எங்களுக்குக் 

கிட்டியைால்ைான் ைாமச்சந்ைிை பாகவாைின் கடாக்ஷமும் 

கிட்டியது!’ என்று கூறிய ஹனுமன் ‘மாைாதவ சைணம்!’ 

எை விழுந்து வணங்கிைாைாம். 

 

     சீைா பிைாட்டியின் மைமும் குளிர்ந்ைைாம்..! 

 

நீைி: 
      எந்ை ஒரு காரியத்துக்கும் மனைவியர் முைேில் சாங்ஷன் 

னகபயழுத்துப் தபாட்ட பின்ைதை ஆண்மகன் அனைச் 

பசயல்படுத்ை தவண்டும். 

மனைவி பசால்தே மந்ைிைம்! 

 

                "என் பபாண்டாட்டினயப் 

புரிஞ்சுக்கதவ முடியே...' என்று 

அலுத்துக்பகாள்ளும் ஆண்கள் 

அதைகம். அது ஒன்றும் 

அேிபாபா மந்ைிைமல்ே.  

          இன்னறய, "நவைீ யுக 

மனைவி'யின் அன்னபப் பபற தவண்டுமா? உங்களுக்கு இதைா சிே 

டிப்ஸ்... 

  1. வடீ்டு தவனேனயத் ைவிை, ைங்களால் நினறய விஷயங்கள் சாைிக்க 

முடியும் எை, பபண்கள் நிரூபித்து நீண்டநாட்களாகி விட்டை. எைதவ, 

மனைவினய அவைது ைிறனமக்காக மைியுங்கள். புைிய விஷயங்கனளச் 

சாைிப்பைற்கு ஊக்குவியுங்கள். 

2.  இன்னறய பபண்கள் இேக்கு சார்ந்ைவர்களாக உள்ளைர். 

அவர்களுக்கு என்று ஓர் ேட்சியம், கைவு இருக்கிறது. உங்களுக்காக 

அவர்கள் ைங்கள் கைவுகனள விட்டுவிட தவண்டும் என்று 
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வற்புறுத்ைாைீர்கள். 

3. மனைவினய சமாைாைப்படுத்துவைற்காை பனழய விைிகள் எல்ோம் 

காோவைி ஆகிவிட்டை. புைிய தயாசனைகளில், தசாைனை 

முயற்சிகளில் ஈடுபடத் ையங்காைீர்கள். மனைவிக்கு ைிடீர் ஆச்சரியம் 

பகாடுக்கும் வழக்கத்னை னகவிடாைீர்கள். 

4.  "ஆண்கள் அழ மாட்டார்கள்' என்பது சரி ைான். உணர்வுகனள 

பவளிப்படுத்தும், உணர்வுப்பூர்வமாை ஆண்கனளதய பபண்கள் 

விரும்புகின்றைர் என்பதை உண்னம. அைற்காக, எைற்பகடுத்ைாலும் 

கண்னணக் கசக்காைீர்கள். அழுமூஞ்சி ஆண்கனள, பபண்களுக்கு 

பிடிக்கதவ பிடிக்காது. 

5.  நீங்கள் ஒரு முடிபவடுக்கும்தபாது, உங்கள் மனைவியின் 

ஆதோசனைனயயும் தகளுங்கள். அது பணத்னை பற்றியைாக 

இருக்கோம், பைாழினேப் பற்றியைாக இருக்கோம். மனைவியின் 

கருத்னைக் தகளுங்கள், அைற்கு மைிப்பு பகாடுங்கள். 

6. தநசத்ைில் மட்டுமல்ே, சனமயேிலும் பகட்டிக்காைைாக இருக்கும் 

கணவனை, மனைவிக்கு பிடிக்கும். அப்படிப்பட்ட கணவர் ைான் 

அவர்கனள பபாறுத்ை வனை, "முழுனமயாைவர்'. 

7.  தபசுவது பபண்களுக்குப் பிடிக்கும் என்று பைரியும். மனைவியுடன் 

வழக்கமாை விஷயங்கனள மட்டுமல்ோமல், அைசியல், 

பபாருளாைாைம், இேக்கியம் என்று பே விஷயங்கனளப் பற்றியும் 

தபசுங்கள். உங்களின் எைிர்காேத் ைிட்டங்கள், கைவுகள், பயங்கள் என்று 

எல்ோவற்னறப் பற்றியுதம பகிர்ந்து பகாள்ளுங்கள். 

8. வடீ்டுக்கு வருகிற மனைவி, உங்கள் குடும்பத்தைாடு ஒன்றிப்தபாய் 

விட தவண்டும் என்று எைிர்பார்க்கிறரீ்கள். அப்படி நீங்களும், ஒரு 

அன்பாை மருமகைாக மனைவியின் வடீ்டில் அக்கனற காட்டுவது 

அவசியம். 

9.  அழகு, பபண்கள் மட்டும் சம்பந்ைப்பட்ட விஷயம் என்று யார் 

பசான்ைது? பவளியிடங்களுக்குப் தபாகும்தபாது, நான்கு தபர் உங்கள் 

மனைவினய வியப்பாக பார்க்க தவண்டும் என்று விரும்புகிறரீ்கள். 

அப்படி அவரும் எைிர்பார்ப்பது நியாயம்ைாதை? 

9. எல்ோவற்றிலும் புதுனம இருக்க தவண்டும் ைான், இருப்பினும், 

அவ்வப்தபாது, "நீ ைான் எைக்கு கினடத்ை மாபபரும் பபாக்கிஷம்...' என்று 

"பனழய டயோக்' தபசுவைில் ைவறு இல்னே. 

என்ை கணவன்மார்கதள... மனைவினய கவை, இந்ை டிப்ஸ் தபாதும் 

ைாதை! 
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பெண் என்ெவள் அே ிே பதவடதேொ? இல்டல சூனிேக் ொைக் 
 ிேவிேொ? 

ஒரு குட்டிக் டத 

இைண்டு மன்னர் ளுக்குள் ெண்டை.பதொற்றவனிைம் பவன்றவன் 
பெொன்னொன்  

”ெொன் ப ட்கும் ப ள்விக்கு ெரிேொன ெதிடலச் பெொன்னொல் உன் 
ெொடு உனக்ப ” 

ப ள்வி : ஒரு பெண் தன் ஆழ்மனதில் என்ன ெிடனக் ிறொள்? 

(பவன்ற மன்னனின்  ொதலி அவனிைம் இக்ப ள்விடேக் ப ட்டு 
விட்டு விடை பசான்னொல் தொன் ெமக்கு திருமணம் என்று ெரி 
பசால்லிேிருந்தொள்) 

பதொற்ற மன்னன் ெலரிைம் ப ட்ைொன்.விடை 
 ிடைக் வில்டல. டைெிேொ  ெிலர் பெொன்னதொல் ஒரு சூனிேக் ொைக் 
 ிேவிேிைம் பென்று ப ட்ைொன். 

அவள் பெொன்னொள் 

விடை பெொல் ிபறன். அதனொல் அவனுக்கு திருமணம் 
ஆகும்;உனக்கு ெொடு  ிடைக்கும்.ஆனொல் எனக்கு என்ன  ிடைக்கும்? 

அவன் பெொன்னொன்,“என்ன ப ட்ைொலும் தரு ிபறன்” 

சூனிேக் ொை  ிேவி விடைடேச் பெொன்னொள்,'"தன் ெம்ெந்தப்ெட்ை 
முடிவு டைத் தொபன எடுக்  பவண்டும் என்ெபத ஒரு பெண்ணின் 
ஆழ்மனது எண்ணம்” 

இப்ெதிடல அவன் பஜேித்த மன்னனிைம் பெொல்ல,அவன் தன் 
 ொதலிேிைம் பெொல்ல,அவர் ள் திருமணம் ெைந்தது.இவனுக்கு ெொடும் 
 ிடைத்தது. 

அவன் சூனிேக் ொை  ிேவிேிைம் வந்தொன்.பவண்டிேடதக் ப ள் 
என்றொன். 
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அவள் ப ட்ைொள் 

"ெீ என்டனத் திருமணம் பெய்து ப ொள்ை பவண்டும்” 

ப ொடுத்த வொக்ட க்  ொப்ெொற்ற அவன் ஒப்புக் ப ொண்ைொன். 

உைபன  ிேவி ஒரு அே ிே பதவடதேொ  மொறிக்  ொட்ெி 
அைித்தொள். 

அவள் பெொன்னொள், 

”ெொம் வடீ்டில் தனிேொ  இருக்கும் பெொது ெொன்  ிேவிேொ  
இருந்தொல், உன்னுைன் பவைிபே வரும்பெொது பதவடதேொ  
இருப்பென்; ஆனொல் ெொன் பவைிபே உன்னுைன் வரும் தபாது 
 ிேவிேொ  இருந்தொல் வடீ்டில் உன்னுைன் அே ிே பதவடதேொ  

இருப்பென்.இதில் எது உன் விருப்ெம்?” என்றொள். 

அவன் ெற்றும் பேொெிக் ொமல் பெொன்னொன்”இது உன் ெம்ெந்தப்ெட்ை 
விஷேம்;முடிவு ெீ தொன் எடுக்  பவண்டும்” என்று 

அவள் பெொன்னொள்”முடிடவ என்னிைம் விட்டு விட்ைதொல் ெொன் 
எப்பெொதும் அே ிே பதவடதேொ  இருக் த் தீர்மொனித்து விட்பைன்.!” 

என்றொள் 

ஆம்! 

பெண் அவள் ெம்ெந்தப்ெட்ை முடிவு டை அவபை எடுக்கும்பெொது 
பதவடதேொ  இருக் ிறொள். முடிவு ள் அவள் மீது திணிக் ப்ெடும் 
பெொது சூனிேக் ொைக்  ிேவிேொ ி விடு ிறொள். 

அடனவரும் புரிந்து பெேல்ெடுங் ள்! 

 

18.  மனைவியின் இல்ேற தநான்பு  
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      கட்டிய கணவன் பவளியில் பசன்றால்,நல்ே விைமாக 

ைிரும்பிவை எல்ோ பைய்வங்கனளயும் தவண்டிக்பகாண்டு இருப்பவள் 

பபண், 

           ைன் பிறந்ைகத்னை விட்டு வந்து,ைன் கணவன் குடும்பத்ைிற்காகதவ 

வாழ்பவள் பபண்.உண்னமயில் துறவி பபண்ைான் என்கிறார் மகரிஷி. 

     குடும்பத்ைில் மனைவிமார்கள் ைங்கள் கணவன் சிறப்புடன் 
வாழ தவண்டும் ”சுமங்கேி தநான்பு” (பகௌரி விைைம்) 
பகாண்டாடுகிறார்கள். 

காரதடயான் வநான்பு :  

             ‘கல்ோைாலும் கணவன், புல்ோைாலும் புருஷன்’ என்பது 

பழபமாழி. ைாேிகட்டி, கைம் பிடித்து, அம்மி மிைித்து, அருந்ைைி பார்த்து, 

இல்ேற வாழ்க்னகயில் இனணந்ை கணவன், எப்தபாதும் பிரியாமல் 

இருக்கவும், அவன் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழவும் மனைவி தநாற்கின்ற 

விைைம் இது.  

          மாங்கல்யம் நினேக்க தவண்டும் என்பதை, இந்ை தநான்பின் 

குறிக்தகாள் ஆகும்.  

 

 

  

         மந்ைிை தைசத்து மன்ைன் 

அஸ்வபைியின் மகள் சாவித்ைிரி, 

வைீத்ைில் சிறந்ைவள். இவள் ஒருநாள் 

தவட்னடக்குச் பசல்லும்தபாது, 

ைியாைத்ைில் இருந்ை சாளுவதைசத்து 

இளவைசன் சத்ைியவானைப் பார்த்ைாள்.  

         அவைது ைந்னை ஒரு தபாரில் நாட்னட இழந்து விட்டார். அைைால், 

காட்டில் மகனுடன் வசித்ைார்.  
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        பார்னவயற்ற பபற்தறானை சத்ைியவான், அன்புடன் கவைித்துக் 

பகாண்டான். அவனைதய ைிருமணம் பசய்வபைன்று முடிவு பசய்ைாள் 

சாவித்ைிரி.  

          மந்ைிை தைசத்ைிற்கு வந்ை நாைைர், சாவித்ைிரியின் ைந்னையிடம் 

இன்னும் ஓைாண்டு காேத்ைில் சத்ைியவான் இறந்து விடுவான் என்றும், 

அைைால் சாவித்ைிரினய அவனுக்கு ைிருமணம் பசய்து பகாடுக்க 

தவண்டாம் என்றும் எச்சரித்ைார். 

          ஆைால், சாவித்ைிரி விடாப்பிடியாக சத்ைியவானைதய ைிருமணம் 

பசய்து பகாண்டாள். கணவனையும், பார்னவயற்ற மாமைார், 

மாமியானையும் அவள் அன்புடன் கவைித்துக் பகாண்டாள்.  

         அைண்மனைவாசியாை அவள் காட்டில் பே சிைமங்கனள 

அனுபவித்ைாலும், பபாறுனமயுடன் ஏற்றுக் பகாண்டாள். 

 

     சத்ைியவாைின் ஆயுள் முடியும் நாள் வந்ைது. அன்று அவள் 

கணவனைப் பிரியதவ இல்னே. அவர்கள் காட்டில் பழம் பறித்துக் 

பகாண்டிருந்ைைர். ைிடீபைை சத்ைியவான், மயங்கி விழுந்து இறந்ைான். 

          அவைது உயினை எமைர்மைாஜா எடுத்துச் பசன்றார். சாவித்ைிரி 

எமனைப் பின்பைாடர்ந்ைாள்.  

         ைனே சிறந்ை கற்புக்கைசி என்பைாலும், கணவன் இறப்பான் என்று 

பைரிந்தும், னைரியத்துடன் அவனை ைிருமணம் பசய்து பகாண்டைாலும், 

பார்னவயற்ற முைியவர்களுக்கு ைளைாை தசனவ பசய்ைவள் என்பைாலும் 

அவளுக்குக் காட்சி ைந்ை எமைர்மர், அவனள ைிரும்பிப் தபாகச் 

பசான்ைார்.  

            அவரிடம், நான் என் கணவருடன் வாழ விரும்பு கிதறன். நான் 

பைிவிைனை என்பது உண்னமயாைால், அவைது உயினைத் ைிருப்பித்ைை 

தவண்டும், எைக் தகட்டாள்.   

           இறப்புக்குப் பிறகு யாருக்கும் வாழ்வு கினடயாது எை மறுத்ை 

எமைர்மர், அைற்குப் பைிோக தவறு எந்ை வைம் தகட்டாலும் ைருவைாகக் 

கூறிைார்.  
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           சாவித்ைிரி சமதயாசிைமாக,என் 

மாமைார், மாமியாருக்கு மீண்டும் 

பார்னவ தவண்டும். ஆண் வாரிசு 

இல்ோை என் ைந்னைக்கு ஆண் குழந்னை 

பிறக்க தவண்டும். எைக்கு நூறு 

குழந்னைகள் தவண்டும், என்றாள்.  

             சற்றும் தயாசிக்காை எமைர்மன் அந்ை வைங்கனளக் பகாடுத்து 

விட்டார். எைக்கு நூறு குழந்னைகள் பிறக்க தவண்டுபமன்றால், என் 

கணவன் உயிருடன் இருந்ைாக தவண்டுதம! அவைது உயினை ைிரும்பக் 

பகாடுங்கள், எை யாசித்ைாள் சாவித்ைிரி.  

 

 

            எமைர்மைாஜா அவளது அறிவின் ைிறனை 

வியந்து, சத்ைியவானை அங்தகதய விட்டுச் 

பசன்றார். மாசியும், பங்குைியும் இனணயும் 

சமயத்ைில் காைனடயான் தநான்பு தநாற்பது 

வழக்கம். 

        மாங்கல்ய பாக்கியத்ைிற்காக பபண்கள் அனுஷ்டிக்கும் விைைம் 

காைனடயான் தநான்பாகும். மாசி மாைம் முடிந்து, பங்குைி மாைம் 

துவங்கும் தவனளயில் இந்ை விைைம் அனுஷ்டிக்கப்படும். 

        மாசியும் பங்குைியும் கூடும் தவனளயில் தநாற்கப்படுவது 

காைனடயான் தநான்பு. மாசி மாை கனடசி நாள் இைவு ஆைம்பித்து பங்குைி 
முைல் நாள் கானேயில் முடிப்பர்.  

            

          இந்ை தநான்னப காமாட்சி தநான்பு, கவுரி தநான்பு, சாவித்ைிரி 

விைைம் என்றும் பசால்வார்கள்.  

           சுமங்கேிப் பபண்கள் ைங்கள் கணவரின் ஆயுள் விருத்ைிக் காக 

காைனடயான் தநான்பு அனுஷ்டிக்க தவண்டும். 
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           கார்காேத்ைில் வினளயும் பநல்னேக் குத்ைி, பச்சரிசி மாவுடன் 

இைிப்பு கேந்து ையாரிப்பதை காைனட ஆகும்.  

      இந்ை தநான்பு சுமங்கேிகளுக்கு ைீர்க்க பசௌமங்கல்யத்னை 

அளிப்பைற்காக  ஏற்பட்டது.  

            தைவினய பிைார்த்ைனை பசய்து படத்ைின் முன்ைால் சிறிது இனே/ 

ைட்டு னவத்து, அைில் அனட சிறிது பவண்னண, பவற்றினேப் பாக்கு 

மஞ்சள்  கயிறுகனளயும் அைில் னவத்து விட தவண்டும்.  

          பிறகு கீழ்க்கண்ட ஸ்தோகத்னைச்  பசால்ேி பிைார்த்ைனை பசய்து 

ஒரு கயிற்னற அம்பாளின் படத்ைிற்கு சாத்ைிவிட்டு  மற்றனைத் ைான் 

அணிய தவண்டும். 

       பிறகு அம்பாளுக்கு னநதவத்யம் பசய்து,  கற்பூை ஆைத்ைி காண்பித்து 

பூனஜனய முடிக்க தவண்டும். மஞ்சள் கயிற்னற கட்டிக் 

பகாள்ளும்பபாழுது பசால்ே தவண்டிய ஸ்தோகம்.  

தைாைம் கிருஷ்ணாமி சுபதக ஸஹாரித்ைம்  

ைைாமி அஹம்!பர்த்து:ஆயுஷ்ய  

ஸித்யர்த்ைம் ஸுப்ரீைாபவ ஸர்வைா   

    பபாதுவாக உமா மதகஸ்வைர்,  ேக்ஷ்மிநாைாயணன், என்று அம்னம 

பபயருடன்ைான், ரிஷிகள் ஸ்வாமி பபயர்கள் வரும். இங்தக சத்யவான் 

சாவித்ைிரி என்று சத்யவான் முன்பாகவும் சாவித்ைிரி  

இைண்டவைாகவும் பசால்ேப்படுகிறது.  

         கணவதை மாைா, பிைா, பைி பைய்வம் எை எல்ோ வனகயிலும் 

கணவனுக்கு முக்யத்துவம் பகாடுத்து, அவன் வாழ்தவ ைன்  வாழ்வு எை 

நினைத்து, கணவன் வாழ்வுக்காக, கணவனை எமன் எங்பகல்ோம்  

இட்டுச் பசன்றாதைா அங்பகல்ோம் ைன் ைவவேினமயால் பசன்று, 

எத்ைனைதயா  பே வனகயாை வைங்கள் ைருகிதறன் என்று 

பசான்ைாலும் ஒரு வைைிலும்  விருப்பமில்ோமல், கணவன் மீண்டும் 

வைதவண்டும் எை ஒதை வைத்தைாடு  கணவனை மீட்டு வந்ை காரினக 

சாவித்ரி. 
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                ஆகதவைான் சத்யவான் சாவித்ரி என்று  பசால்வார்கள். 

பபாதுவாக இல்ேறத்ைில் கணவன் மனைவி இருவருதம பபாதுக்  

காரியங்களில் ஒத்துப்தபாகதவண்டியைாக இருந்ைாலும் கணவனுனடய 

ஆபத்து காேத்ைில் அவன் பிரிந்து விட்டால் என்ை ஆகுதமா என்று 

பயந்து தபாய்  விடுவார்கள். 

         பிற்காேத்ைில் ைைக்கு தவண்டிய பபாருள்கனள தசகரித்து 

னவத்துக்  பகாள்வைில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள். இது உேக நியைி.      

        இைற்கு விைிவிேக்காக  பேரும் உண்டு. குந்ைியின் கணவன் பாண்டு 

இறந்ைவுடன் மாத்ரி என்ற மற்பறாரு  மனைவி இறந்து விடுகிறாள்.  

       அப்தபாது குந்ைிதைவி கணவதைாடு உயிர்த்ைியாகம்  பசய்யாமல், 

சாபத்ைிைால் உயிர் தபாவனை ைடுக்க முடியாமல் தபாைைால் கணவன்  

பசால்படி ஐந்து குழந்னைகனள காப்பைில் ஈடுபட்டாள்.  

         மாத்ரி தபால் குந்ைியும்  

கணவதைாடு உயிர்விட்டிருந்ைாலும், 

அல்ேது குந்ைியின் வைபேத்ைால் 

சூரியன்  வந்ைது தபால் யமனை 

வைவனழத்து பாண்டுவின் உயினை 

காப்பாற்றியிருநைாலும்,  

       ரிஷிகளின் சாபப்படியும், மகபாைாைத்ைில் நடந்ை பைய்வகீ 

ஸங்கல்ப்பப் படியும்,  எமைால் கூட பாண்டுவின் மைணத்னை ைவிர்க்க 

முடியாது.  

          ஆகதவைான்  அத்ைனை வேினமயுள்ளவளாக இருந்தும் 

அவைியின் பேத்தைாடு மகாபாைை  நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுனணயாக பஞ்ச 

பாண்டவர்கனள காப்பாற்றிைாள்.    

           இதுதபாேத்ைான் காந்ைாரியும் கணவன் பார்க்காைனை ைானும் 

பார்க்க மாட்தடன் என்று ைன் கண்கனளதய கட்டிக் பகாண்டு வாழ்ந்ைாள்.  

           இப்படி சிேர் கணவனுக்காக வாழ்ந்ைாலும் சாவித்ரி தபால் 

விைியின் பேத்னையும் மாற்றி கணவதைாடு வாழ்நாள் முழுவதும் 

சுமங்கேியாக வாழும் பாக்யத்னை பபற்றவள்  
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       ஆகதவ காைனடயான் தநான்பின் 

ைத்துவம் கணவதைாடு எப்பபாழுதும் 

சுமங்கிேியாக வாழதவண்டும் என்பதுைான்.  

 

 

இல்ேற தநான்பு : மகரிசியின் ஞாைக்களஞ்சியம் 

. 

"அன்பு ஊற்றாம் இல்ேறத்ைில் ஆண்பபண் இருதபரும்  

அவைவர்கள் துனணவர்கனள மைம் வருந்ைச் பசய்ைால்  

துன்ப உணர்வனே எழும்பி ைாக்கிதயானைத் ைாக்கும் பைால்னேைரும் 

சாபமாம் தநாய்கள் வரும்தைர்வரீ்  

இன்ப ஊற்று இருவரினடப் பபருக வாழ்த்ைதோடு  

இன்முகமும் பபாறுனம ைியாகம் ைனகனம காட்டதவண்டும் ைன்புகழ் 

விளங்கும் நல்ேைைமுனடய மக்கள்  

ைனழப்பார்கள் இல்வாழ்னவ ஆய்ந்து கண்டஉண்னம ." 

. 

"மனைவியவள் ைனைமைிக்க வில்னேபயன்ற குனறயால் 

மைம்வருந்தும் கணவருக்கும்; மணந்ைவர் பபாறுப்பாய் எனைமைிக்க 

வில்னேபயன்று ஏங்கும் பபண்களுக்கும் இன்பவாழ்வு மேர்வைற்கு 

ஏற்றவழி பசால்தவன்  

நினைவு கூர்ந்துன் வாழ்க்னகத்துனண இதுவனை உங்கட்கு  

நினற மைத்தைாடன்பு பகாண்டு பசய்ைபவல்ோம் பாரீர் உனைமைித்து 

ஆற்றியுள்ள இைியபசயல் அனைத்தும்  

உள்நினைந்து நன்றிகூறி வாழ்த்ை மைம் நினறயும்." 

 

19. மனைவி மந்ைிரி மட்டுமல்ே ! நல்ே மருந்தும்கூட 

    மனைவி என்பவள் துனணவி மட்டுமல்ே....   ..ைாய்,தைாழி,மைி 
மந்ைிரி.,நல்ே நிர்வாகி. நல்ே மருந்தும்கூட..... 

     சனமயல்காரி, தவனேக்காரி...இப்படி  பேப்பே பபாறுப்புகள் .. 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AE%B2%E0%AF%8D%E0%AE%B2?source=feed_text&story_id=683659291717515
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      இந்ை சூழேில்  கணவைின் சின்ைச்சின்ை அன்பு  பவளிப்பாடுகள் 

அவளுக்குப் பபரிய மதைா பேத்னைத்ைரும் என்பது வாழ்வியல் 

உண்னம.. 

 குடும்பத்ைின் குே விளக்கு  

மனைவி.  
அன்பின் அனணயா விளக்கு  

மனைவி.  

நிர்வாகக் கட்டனமப்பின்  

ஒழுங்கனமப்பு மனைவி.  
மந்ைிரி மட்டுமல்ே  

இைாஜ ைந்ைிரியும் மனைவி.  

மனைவி ஒரு வாய்ப்பல்ே  

அது ஒரு வைம்.  

பவற்றிகளின் மனறபபாருள்  

மனைவி.  

பனடப்பாளிகளின் நூல் நினேயம்  

மனைவி.  
சாைனையாளர்களின் பின்புேம்  

மனைவி மட்டுதம!  

சுனமகனள சுகமாய்ச்  

சுமப்பவள் மனைவி.  
விமர்சைத்ைின் வித்ைகி  
மனைவி.  

பேன் எைிர்பாைா  

பண்பாளி மனைவி.  
புேன் விசாைனையின் சிறப்பு  

அைிகாரி மனைவி.  

மீறிைால் சீறும்  

நாகம் மனைவி.  
படம் எடுக்காள்  
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பாடம் புகட்டுவாள்.  

பஞ்ச புைங்களின்  

பபரும் கேனவ மனைவி.  

அனணப்பிற்கு முத்ைம்.  

அைிகாைத்துக்கு யுத்ைம்.  

அடக்குவைற்கு சத்ைம்.  

பமாத்ை பவளிப்பாடு மனைவி.  

அனுபவத்ைால் ஆக்குவதும்  

அறியானமயால் அழிப்பதும்  

சூத்ைிைைாரி மனைவி.  
மனைவி மிைண்டால்  

வடீு பகாள்ளாது. 

பைமடி நின்றால் மகமாயி.  
மைம் பகாண்டால் பத்ைிைகாளி.  
பாசம் னவத்ைால்  

தமாசம் புரியாை ஜவீன் மனைவி.  

அன்னப மட்டும் தசமித்ைால்  

மனைவியும் ஒரு காப்புறுைி.  
மனைவியின் முைல் நுகர்வு  

நீ காட்டும் விசுவாசம்.  

சனமயல் அனறயில் சாணக்கியம்  

பள்ளி அனறயில் சாமத்ைியம்  

சாமி அனறயில் சாஸ்ைிைமும் 

       மனைவி என்பவள், பைன்றோகவும், 

பிைச்சினையின் தபாது புயோகவும் மாற 

தவண்டும், பபண்தண !! 

       ஒவ்பவாரு மனைவியும், குடும்ப 

உறவுகனள மணக்கச் பசய்பவர்களாக 

இருக்க தவண்டும்.  



159 
 

        அப்படி மணக்கச் பசய்வைற்கு வாழ்க்னக பயணத்ைில் மனைவி 
என்பவள், கணவர் ைவறாை காரியங்கனள தைர்வு பசய்யும் தபாது, 

தமாைியடிக்கும் புயோகவும், சரியாை காரியங்கனள பசய்யும் தபாது, 

படகின் பாய்கனள புனடக்கச்பசய்கின்ற பைன்றோகவும் இருக்க 

தவண்டும்.  

        கணவர் ஒரு ைவறாை காரியத்னை தைர்ந்து எடுக்கும் தபாது, மைைில் 

குழப்பமும், ைவிப்பும், தபாைாட்டங்களும், ைடுமாற்றங்களும் 

உண்டாகும்.  

          எப்படி இருந்ைாலும், துவக்கத்ைிதேதய அந்ை ைவறாை 

காரியங்களில் இருந்து, அவனை விடுபட பசய்வைற்காக, 

மனைவியாைவள் தமாைியடிக்கும் புயோக மாற தவண்டும். 

    

          ஒவ்பவாரு 

கணவனையும், 

பிைச்சினையில் இருந்து 

பாதுகாத்து, அைைால் 

உண்டாகும் பவறுப்புகள், 

கசப்புகள், காயங்கள் 

தபான்றவற்றில் இருந்து 

அவர்கனள மீட்டு நல்வழிப் படுத்துவதும், மனைவியின் கடனமயாகும். 

           ஒவ்பவாரு மனைவிக்கும், வாழ்க்னக என்பது பிைச்சினை என்று 

நினைப்பனை விட, அனை வாழ பைரியாமல் ைவிப்பதுைான் 

பிைச்சினையாக இருக்கிறது.  

            எைதவ, பிைச்சினைகனள சரி பசய்து குடும்பங்களில் ஏற்படும் 

முறிவுகனள அகற்றி, குடும்பம் என்ற நூனே அறுந்து தபாகாமல் 

காப்பது, மனைவின் கடனமயாகும். 

  

      பபண்தண! எைக்கு ஒரு கணவர்–மனைவினய பற்றி நன்கு 

பைரியும். அவர் மற்றவனை கடித்துக்பகாள்ளவும், கண்டிக்கவும் மிகவும் 

கஷ்டப்படுவார்.  
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            ஆைால் அவைது மனைவி அப்படி அல்ே., ஒரு காரியம் ைவறு 

என்றால், உடதை அவனை கடிந்து பகாள்வார்., கண்டிக்க பகாஞ்சமும் 

ையங்க மாட்டார்.  

           ஆைால் அவைது கணவர்,“ஒருவனை கண்டித்து விட்டு, பிறகு 

அவைது முகத்ைில் எப்படி விழிப்பது? அவைது அன்பு தபாய்விடுதம” 

,என்று நினைப்பார்.  

              ஆைால், கம்னப எடுக்காவிட்டால், அன்தப இல்னே என்று 

மனைவி கூறுவாள். கண்டிக்கா விட்டால், அன்பு தபாய்விடும் என்பது, 

எைது பேவைீம் என்றால், கண்டிக்காவிட்டால், அன்தப இல்னே என்பது 

என் மனைவியின் பேம் என்று கூறிைார்.  

             எைதவ, ஒரு சிறு விஷயத்ைில் கூட இருவைது கருத்தும் 

ஒத்துப்தபாக வில்னே என்று கணவர் கூறிைார். இைில் இருந்து 

கணவன்–மனைவிக்குள், தவற்றுனமக்கு அடுத்ை வித்ைியாசங்கள் 

உள்ளது. இந்ை வித்ைியாசம் என்பது முைண்பாட்டுக்கு அல்ே., 

             இது ஒருவருக்கு ஒருவர், ைவறாை காரியத்னை தைர்வு பசய்யும் 

தபாது, அனை ஒருவருக்கு ஒருவர் புரிய னவப்பைற்தக ஆகும். 

           இைில் மனைவியாைவள், கணவைது தவற்றுனமனய புரிந்து 

பகாண்டு பபாறுனமயாக அவனை விட்டுக்பகாடுக்காமல் பசயல்பட 

தவண்டும்.  மருந்ைாக இருக்க தவண்டும். 
         இன்பைாரு குடும்பத்ைில், மனைவி ைைக்கு கீழ்படியாைது 

நிமித்ைம், அவனள தநசிக்க கணவர் ைடுமாறுகிறார்.  

             கணவர் ைன்னை தநசிக்காைைைால், மனைவிதயா அவருக்கு 

கீழ்ப்படிய ைடுமாடுகிறாள்.  

             எப்படி கணவருக்கு கீழ்ப்படிவது என்பனை மனைவி புரிந்து 

பகாள்ளுவது அவசியதமா, அது தபாே மனைவினய தநசிக்க தவண்டும் 

என்பனை கணவரும் புரிந்து பகாள்ள தவண்டியதும் அவசியம்.  

            எப்படி புரிைல் இல்ோமல், கீழ்ப்படியதவா, தநசிக்கதவா 

முடியாதைா, அதை தபாே உண்னம மனைவி, ைன்னை புரிந்து பகாள்ள 

தவண்டும் என்று கணவர் நினைப்பதும், கணவர் ைன்னை புரிந்து 
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பகாள்ள தவண்டும் என்று மனைவி நினைப்பதும் புரியாை புைிைாகதவ 

இருக்கிறது. 

            இந்ை புைினை சரி பசய்ய, மனைவி கீழ்ப்படிந்து முயற்சி பசய்ைால் 

மட்டுதம, அந்ை குடும்பம், சந்தைாஷமாை குடும்பமாக காணப்படும். 

       ஒரு மனைவியாைவள், ைன் கணவர் எல்ோ காரியங்கனளயும் 

சுருக்கமாக என்ைிடம் தபசாமல், விரிவாகவும், விோவாரியாகவும் தபச 

தவண்டும்.,  

            நான் பவளிதய பசன்றால் , அடிக்கடி தபான் பசய்து விசாரிக்க 

தவண்டும்., நான் பகாஞ்ச தநைம் அவனை விட்டு பிரிந்ைாலும், அவர் 

அப்படிதய துடித்துடித்து தபாக தவண்டும்.  

            நான் பவளிதய தபாய் விட்டால், ைிரும்ப எப்தபாது வடீ்டுக்கு 

வருதவன் என்று, ஏக்கத்துடன் காத்ைிருக்க தவண்டும்.,  

            நான் பிையாணம் பண்ணிக்பகாண்டு வருனகயில், இப்தபாது 

எங்தக வந்து பகாண்டு இருக்கிறாய்? எங்தக இருக்கிறாய்? என்று நூறு 

தநைமாவது என்ைிடம் தபான் பசய்து தகட்க தவண்டும் என்று, 

ஒவ்பவாரு மனைவியும், கணவரிடம் இருந்து எைிர்பார்ப்பாள்.  

              ஆைால் இைில் ஒன்னற கூட கணவர் எைிர்பார்க்கவும் மாட்டார்., 

அனை பசய்யவும் மாட்டார். இைைால் குடும்பங்களில் ஆண்–பபண் 

உறவுகளில் பிைச்சினை ஏற்படுகிறது. 

       இைில் ஒவ்பவாரு மனைவியும், பபண்கனள தபால் ஆண்களால் 

பசயல்பட முடியாது என்பனை புரிந்து பகாண்டு, குடும்பத்ைின் 

உறவுகனள சமாைாைமாய் நடத்ைிச்பசல்ே தவண்டும்.  

       இது ஒவ்பவாரு மனைவியின் இன்றியனமயா கனடனமயாகும். 

       குடும்பம் ஒரு கைம்பம் என்பர். எப்படி கைம்பம் என்பது பே 

மேர்கனள பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டதைா, அது தபாே குடும்பங்களும், 

பே உறவுகனள பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டது.  

             இந்ை உறவுகள் மணக்க தவண்டுமாைால், மனைவியாை உன் 

னகயில்ைான் இருக்கிறது, பபண்தண!!!. 



162 
 

 

     ஒரு 80 வயனைத் ைாண்டிய ைம்பைிகள். அழகாை பார்க் 

ஒன்றிேிருந்து சிரித்துச் சிரித்துப் தபசிக்பகாண்டிருக்கிறார்கள்.  

              அவர்களின் தபச்னசயும் சிரிப்னபயும் பார்க்க இனளய 

ைனேமுனறயிைருக்தக பபாறானம வருவது தபாேிருந்ைது. 

 

              “இந்த வயதிலும் இவ்வளவு ஒற்றுதமயாக, இப்படிக் 

காதலாக, இப்படி மனம் விட்டுச் சிரித்து 

வபசிக்தகாண்டிருக்கிறஙீ்கவள.... இதுக்கான வாழ்க்தகயின் ரகசியம் 

என்ன?” 

 

 அதுக்கு ைாத்ைா பசான்ைார்... 

“இதுக்கு எல்லாம் காரணம், என்னிடம் அதிகம் தகட்ட குணங்கள் 

இருந்தன, அதவதான் இன்று என்தன மகிழ்ச்சியாக 

தவத்திருக்கிறது” என்று. 

 

 அப்படியா? புதுத் ைகவோக இருக்கிறதை... பகட்ட குணங்கள் அைிகம் 

இருந்ைனமயால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறஙீ்கதளா.. எை தகட்டபடி 

பாட்டியிடம் ைிரும்பி... அதை தகள்வினயக் தகட்தடாம்... அதுக்குப் பாட்டி 

பசான்ை பைில். 

 

 

“அவரிடம் இருந்த தகட்ட குணங்கள்தான், இன்று எம்தம இவ்வளா 

மகிழ்ச்சியாக தவத்திருக்கிறது” 

 

எமக்கு ஏதும் புரியவவயில்தல... உங்களுக்கு?:)) புரியல்ல இல்ல?:). 
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அதுக்கு அவர்கள் அளித்ை விளக்கம்... எம்னம எங்தகதயா பகாண்டு 

பசன்றது.. 

 

 அதாவது, தாத்தாவிடம் இருந்த நல்ல குணங்கதள விட, 

அவரிடமிருந்த தகட்ட குணங்கதள ஆராய்ந்து, அததன லவ் 
பண்ணத் ததாடங்கினாவாம் பாட்டி.. நல்ல குணங்கள் எப்பவும் 

எல்வலாருக்குவம பிடிக்கும்தாவன? அதனால் நல்ல குணங்கள் 

பற்றிக் கவதலப்படத் வததவயில்தல அல்லவா. 

 

 கணவனிடமிருக்கும் தகட்ட குணங்கதளக் கண்டறிந்து, அததன 

மதனவி விரும்பத்ததாடங்கினால், வாழ்க்தகயில் சந்வதாசம்தான் 

அதிகமாகும். இப்படிவய கணவனும் நடந்து தகாண்டால், அக் 

குடும்பத்தில் துன்பத்திற்கு இடவமது. 

 

  20. ஆைந்ைம் வினளயாடும் வடீு  

         இல்ேறம் என்பது ோட்டரிச் சீட்டில் விழும் பரிசு தபாே 

அைிர்ஷ்டம் அல்ே. ைைது துனணயிடமிருந்து ைிருடும் உரினமயும் 

அல்ே. இல்ேறம் ஒரு புைிைப் பணியாகும்.       

    வடீு என்பது வாழ்க்னகக் கனேகள் அனைத்னையும் 
கற்பைற்கு ஏற்ற ஒரு சர்வ கோசானேயாகும்.  குடும்பத்ைில் 
ஒழுங்கும் அனமைியும் நிேவுவைற்கு முைேில் முயலுங்கள்.  

     இந்ை பவற்றியாைது பவளியில் நீங்கள் தபாகின்ற 
இடங்களிபேல்ோம் இைினம ைருகின்ற அனேகளாகப் பயன் ைரும். 

     கணவன் மனைவி உறவில் அன்பும் ஒற்றுனமயும் 
நிேவுவைற்கு உங்கள் முயற்சிபயல்ேம் முழுனமயாகப் 
பயைாகட்டும். 

          இைன் வினளவாைது 
உங்கள் வாழ்வில் மட்டுமின்றி, 
உங்களது குழந்னைகளுனடய 
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வாழ்விலும் பே நேன்கனள வினளவிக்கும்.   

       குழந்னைகள் எைிரில் கணவன் மனைவிக்கினடதய ஒருவனை 
மற்றவர் மைிப்பளித்துப் தபசிக் பகாண்டிருங்கள்.  

     அனைப் பார்க்கின்ற குழந்னைகள் உங்கள் இருவருக்கும் மைிப்பு 
ைருவார்கள்.  அவர்கள் வாழ்விலும் ஒழுக்கம் உயை இதுதவ வழி. 

     குழந்னைகள் மத்ைியில் ைம்பைிகள் சண்னடயிடுவதைா, ஒரு 
வனை ஒருவர் மைிப்புக் குனறவாகப் தபசுவதைா, இழிவுபடுத்ைிப் 
தபசுவதைா, ைீய பைிவுகனள அக்குழந்னைகள் மைைில்  ஏற்படுத்ைி 
விடும். 

      ைன்ைடக்கமும், பிறனை மைிக்கின்ற பண்பாடும் இல்ோை 
ைம்பைிகள், ஒழுக்கமும் தமைனமயும் உனடய மக்கனளப் பபற 
முடியாது.   

      மக்கட்பசல்வம் குடும்பத்துக்கும், ஊருக்கும், நாட்டுக்கும், 
உேகுக்கும் நேம் பே பயக்கவல்ேது.  

      அச்பசல்வத்ைனைப் தபாற்றிக் காப்பது இல்ேறத்ைாரின் 
முக்கியமாை கடனமயாகும் என்பனைத் ைம்பைியிைர் உணை 
தவண்டும்.   

    வாழ்க்னகயின் நன்னமகனளபயல்ோம் அனடய தவண்டும 
என்று விரும்புகிறரீ்கள் .  அது நல்ே விருப்பம் ைான்.   

     ஆைால் ைீனமகனள ஒழிக்கவில்னேயாைல் எப்படி நன்னமகள் 
கினடக்கும்.   நினேக்கும்?  

      குடும்ப அனமைி உட்பட, என்ை நேன் தவண்டுதமா, அந்ை 
நேனைப் பபற ஏற்ற பசயல்கனளத் தைர்நத்பைடுத்துப் பின்பற்ற 
தவண்டும்.  வினளவு நிச்சயம்.  நீங்கள் நிச்சயமாக பவற்றி பபற 
அவ்வுணர்வு உைவும். 

          "குடும்ப வாழ்வில் கணவன் மனைவி உறவு புைிைமாைது, 

பைய்வகீமாைது. ஆண் பபண் இருபாேரும் வனையனறயற்ற அன்பால் 

வாழ்க்னகத் துனணவர்களாகி ஒருவருக்பகாருவர் ஒத்தும், உைவியும் 
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உேகில் வாழ்ந்து தபரின்ப நினேனய எய்ை ஏற்றபடி இனற ஆற்றோல் 

அனமக்கபட்டிருப்பதை ஆண் பபண் எனும் இைண்டு வனகயில் அனமந்ை 

பால்தவறுபாடுள்ள பிறப்புகள்.  

           ஆண்களும், பபண்களும் அதநகமாக சரிபாைியாக உள்ள மைிை 

குேத்ைில் அந்ை பாைி எண்ணிக்னகயுனடய ஆண்கனளப் 

பபற்பறடுத்ைவர்கள் பபண்கதளயாம். ” 

            பபண்னமயின் பபருனமயினை உணர்வைற்கு இனைவிட தவறு 

என்ை அத்ைாட்சி தவண்டும்? 

"இயற்னகயின் பவளிச்சச் சுடர்” 

          எந்ை ஒரு ஆதணா, பபண்தணா பிறக்க தவண்டும் என்றால் 

பபண்ணின் கருப்னபயில் உருவாகி, அவள் ைத்ைத்னைதய உடேில் ஏழு 

ைாதுக்களாக ஏற்றுக் பகாண்டு, முழு உருவம் பபற்று பவளி வருவது 

ஒரு வியப்பு அல்ேவா. இனறநினேயின் பபருனமனய அைன் 

தபைறிவின் ைன்னமனய எடுத்துக்காட்டுகின்ற "இயற்னகயின் பவளிச்சச் 

சுடர்" பபண்னம ஆகும். 

. 

      தமலும் ஒரு மைிைனுனடய வாழ்க்னகயில் ஒரு பபண்ணின் 

துனணயும், உைவியும் எந்ை அளவு கேந்து இருக்கிறது என்பனைக் 

கணக்கிட்டு யாைாலும் கூற முடியுமா? இத்ைனகய பபரும் வியப்பாை 

பபண்னமனய மைிை இைம் புரிந்து பகாள்ள தவண்டும்.  

           சாைாைணமாக பபண்னமக்கு நாணம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பு என்று 

நான்கு குணங்கனள வர்ணிப்பார்கள். தமலும் ஒரு பைய்வகீக் குணம், 

ைியாகம் என்பது பபண்னமயிதேதய இயல்பாக அனமந்ைிருக்கிறது 

என்பதும் நினைவு பகாள்ள தவண்டும். மைிை உற்பத்ைி, வாழ்க்னக 

இவற்றில் பபண்னமயின் பங்கினை யூகித்துப் பார்ப்தபாம்.  

 

      கரு வளரும்தபாது பத்து மாைங்கள் வயிற்ருக்குள் பபண் ைான் 

னவத்துச் சுமக்கிறாள். பிறந்ை பிறகு அைன் வளர்ச்சியில் பபரும் பகுைி 
காேத்ைில், அதை குழந்னைனயச் சுமந்து பகாண்டும் இருக்கிறாள். 
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            இவ்வாறு இன்னும் பே நினேகளிலும் குடும்பப் பபாறுப்பில் 

உள்ள எல்ோச் சிக்கல்கனளயும், துன்பங்கனளயும், கடனமகனளயும் 

சுமந்து பகாண்டிருப்பைிலும் ஆண்கனள விடப் பபண்கள்ைான் 

அைிகமாகப் பங்கு பபற்றிருக்கிறார்கள். 

            இத்ைனகய பபண்ணிைத்ைிற்குப் பபாருளாைாைத் துனறயில் 

சமத்துவம் அளிக்காமல் எக்காேத்தும் அடினமயாகதவ நடத்துகின்ற 

ஆண் மக்களின் பசய்னக இனறநினேக்தக பசய்யக் கூடிய முைண்பட்ட 

காரியம், பாவ காரியம் ஆகும். 

 

பசன்னையில் ”மனைவிநே தவட்பு விழா” 

.  

        பபண்களால் பபரிய நன்னமகனள எல்ோம் பைாடர்ந்து பபற்ற 

ஆண்கள் கூட மனைவினய பாைாட்டுவைற்கு ஒரு கஞ்சத்ைைம் ! ஒரு 

சிறிய பாைாட்டு வாய் ைிறந்து பசான்ைால் அவள் னக ஓங்கிவிடுமாம் !  

                 ைாைாக ைன்னுனடய மனைவினயப் பாைாட்டி அைிதே இருந்து 

அந்ை மகிழ்ச்சினய அனடயக்கூட மறுக்கக்கூடிய உள்ளங்களுக்கு ' 

அன்பு' என்பது எங்தக உண்டாகும்?  

                  இைற்கு அடிப்பனட காைணம் என்ை என்றால் நீண்டகாேமாகப் 

பழக்கத்ைில் பபண்கனள சாைாைணமாக உபதயாகப்படக்கூடிய 
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பபாருளாகதவ மைித்து மைித்து, அதை மாைிரி நினேயிதே பே நூல்கள் 

வந்ைைைால் அந்ைக் கருத்து இன்றும் நிேவி வருகிறது. 

                  பபண்களுக்குச் சமஉரினம மாத்ைிைம் இல்னே, பபரிய மைிப்பும் 

உண்டு என்பனை உணர்ந்து பகாள்ளதவண்டும்.  

          எல்தோருதம பபண்களால் அளிக்கப்பட்ட, பபறப்பட்ட 

பிள்னளகள்ைான் என்பனை உணர்ந்ைாதே தபாதும். சம உரினம 

மாத்ைிைம் அல்ே, இன்னும் பிைத்ைியட்சமாகச் சிே உரினமகள் கூட 

அவர்களுக்குக் பகாடுத்து நாம் வாழனவக்க தவண்டும் என்பனை 

ஒவ்பவாருவரும் உணை தவண்டும். 

ஒரு குடும்பம் நல்ே குடும்பமாக ைிகழ சிே மகரிசியின் அவசியமாை 
அறிவுனைகள் : 

1. நாம் பபற்ற ஞாைத்னைப் பயன்படுத்ை தவண்டிய இடம் நம் குடும்பதம. 

2. கணவன்-மனைவி உறவுக்கு இனணயாக உேகில் தவபறந்ை 

உறனவயும் பசால்ே முடியாது. 

3. குடும்ப நிர்வாகம் பசய்வது உங்கள் அறிவாகத்ைான் இருக்க 

தவண்டும். எந்ைநினேயிலும் உணர்ச்சிகள் நிர்வாகம் பசய்யக் கூடாது. 

4. வைவுக்குள் பசேனவ நிறுத்துங்கள். அது குடும்ப அனமைினயக் 

காக்கும். வணீ் பசேவுகள் பசய்ய தவண்டாம். அது குடும்ப அனமைினய 

சீர்குனேக்கும். 

5. ஒரு குடும்பத்ைில் உள்ள எல்தோருக்கும் பபாருளடீ்டும் ைிறன் 

தவண்டும். அல்ேது, பபரும்பாோதைார் பபாருளடீ்டும் ைிறன் 

பபற்றிருத்ைல் தவண்டும். சிேர் அைிகமாக சம்பாைிக்கோம். சிேர் 

குனறவாக சம்பாைிக்கோம். எப்படி இருந்ைாலும் அனை காப்பது, 

கவர்வது, பிறருக்கு இடுவது ஆகிய பசயல்களில் சமமாை பபாறுப்பு 

தவண்டும். 

6. கணவனுக்குத் பைரியாமல் மனைவிதயா, மனைவிக்குத் பைரியாமல் 

கணவதைா சம்பாைிப்பதும், பசேவு பசய்வதும், தசமிப்பதும் சரியாக 
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இருக்காது. அது பிைச்சினைகளுக்கு இடம் ைரும். மைைில் ஒளிவு 

மனறவு னவத்துக்பகாண்டிருந்ைால் பைய்வகீ உறவு இருக்காது. 

7. குடும்பத்ைில் அனமைி நிேவ தவண்டும் என்றால் சகிப்புத்ைன்னம, 

விட்டுக்பகாடுத்ைல், ைியாகம் ஆகியைவற்னறயும் கனடப்பிடித்து 

வைதவண்டும். 

8. பிறர் குற்றத்னைப் பபரிதுபடுத்ைாமல் பபாறுத்ைலும், மறத்ைலும் 

அனமைிக்கு வழி வகுக்கும். 

9. ைைக்கு கினடத்ை வாழ்க்னகத் துனணனயப் பற்றி யாரும் குனற 

பகாள்ளத் தைனவயில்னே. அவைவர் அடிமைதம இனை தைர்ந்பைடுத்துக் 

பகாள்ளும். 

10. நல்ே குடும்பத்ைில் நன்மக்கள் ைனழப்பார்கள். பிறவிப் பபருங்கடல் 

நீந்துவைற்கும் குடும்ப அனமைி அவசியம். 

 ஒரு நிகழ்ச்சியில் தவைாத்ைிரி மகரிஷி தபசிக் பகாண்டிருந்ைார். 

       அைாவது இல்ேற வாழ்க்னக சிறப்பாக அனமய  விட்டுக் 

பகாடுப்பது, அனுசரித்துப் தபாவது,  பபாறுத்துப் தபாவது ஆகிய மூன்று 

பண்புகனள  பின்பற்ற தவண்டும் என்றார். 

        அப்தபாது ஒரு பபண் எழுந்து,  விட்டுக் பகாடுப்பது என்று 

பபாதுவாக பசால்கிறரீ்கள்.  

        யார் விட்டுக் பகாடுப்பது? கணவைா? மனைவியா?  

        பிைச்சினை அங்குைாதை ஆைம்பிக்கிறது.. என்று தகட்டார். 

        அைற்கு தவைாத்ைிரி மகரிஷி பைிேளிக்னகயில்,  

              "யாரிடம் அன்பு அைிகமாக இருக்கிறதைா,  யார் அறிவாளிதயா 

அவர்கள்ைான் முைேில் விட்டுக்பகாடுப்பார்கள்.  அவர்கள்ைான் 

அனுசரித்துச் பசல்வார்கள்.  அவர்கள்ைான் பபாறுத்துப் தபாவார்கள் 

"என்றார். 
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        உங்கள் வடீ்டில் இைி யார் விட்டுக் பகாடுத்துப் தபாவது 

என்பனை நீங்கதள முடிவு பசய்து பகாள்ளுங்கள். 

எது இைிய இல்ேற வாழ்க்னக முனற? 

        ஆண் - பபண் உறனவதயா, இயக்கத்னைதயா உேகத்ைின் எந்ை 

மைமும் மறுத்ைைில்னே. அப்படி எந்ை மைமாயினும் 

மறுத்ைிருக்குமாைால் உேக இயக்கதம ைடுமாறிப் தபாயிருக்கும் . 

               இஸ்ோம், கிறிஸ்ைவம், இந்துமைம் இனவ அனைத்துதம 

முழுக்க இல்ேறத்னை ஆைரித்ைனவயாகும்.  

              பபண்டு பிள்னளகனளத் துறந்து விட்ட மாத்ைிைத்ைிதேதய 

ஒருவன் முக்ைிக்குத் ைகுைி உனடயவன் ஆக மாட்டான் என்று ஸ்ரீ 

கிருஷ்ண பகவான் கீனையில் உபதைசிக்கிறார்.  

              பபண்டுகள், பிள்னளகள், சுற்றத்ைார், இைத்ைார், நாட்டானை 

துறந்து பசல்பவன் கடவுளுனடய இயற்னக விைிகனளத் துறந்து 

பசல்கிறான். 

              மைவேினம இல்ோனமதய அைன் காைணம். வசிஷ்டர், 

வாமதைவர் முைேிய மகரிஷிகள் அத்ைனை தபரும் மணம் புரிந்து 

பகாண்டு மனைவி மக்களுடதைதய இன்புற்று வாழ்ந்ைைர்.  

            புேன்கனள அடக்கியாளும் பபாருட்டாக அக்காேத்து ரிஷிகள் 

பிைம்மச்சாரிகளாக இருந்ை, பநடுங்காேம் பேவனகக் பகாடிய ைவங்கள் 

பசய்து முடித்து, பின்பு இல்வாழ்க்னகயில் புகுைதே மகரிஷிகளுக்குள் 

வழக்கமாக நனடபபற்று வந்ைது.  

            ஆண் - பபண் உறவு என்பது பவறும் காம இச்னச அன்று. உடல் 

உறவின் புைிைத் ைன்னமனயக் தகாயில் பிைகாைத்ைில் இருந்து 

தகாயிேின் உள்தளயும் பார்க்கிதறாம் அல்ேவா! அப்படிதய 

வாழ்க்னகனயயும் வாழ்ந்து பார்க்க தவண்டும். 

       உற்சாகமாை ஒரு ைாம்பத்ய வாழ்க்னகனய தமற்பகாள்வனை, 

ஆடவர்கள் புைிைமாை தகாயில் வாழ்க்னகயாக எண்ணிக் பகாள்ள 

தவண்டும். 
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 மனைவிக்கு மரியானை  

        பவறும் வைட்டுத்ைைமும், பவறும் 

காம தவட்னகயுமல்ே இல்ேற 

வாழ்க்னக என்பது. பே கடனமகளுக்கு 

நடுதவ காைல் என்றாலும், காைல் ைான் 

முைேிடம் வகிப்பது அந்ை 

முைேிடத்னைக் கணவன் ைான் 

மனைவிக்குத் ைந்ைாக தவண்டும்.  

        கற்புனடய மனைவியுடன் காேைலுற்று அறமும் ைர்மமும் 

ைவறாமல் வாழ்ைதே இவ்வுேகத்ைில் சுவர்க்க வாழ்க்னகனய 

ஒத்ைைாகும்.  

        ஒருவனுக்குத் ைன் வதீட தகாயில், வடீ்டிதே பைய்வத்னைக் காணத் 

ைிறனமயில்ோைவன் மனேக்குனகயிதோ, மற்ற தகாயிேிதோ 

கடவுனளக் காண மாட்டான்.  

        மனைவியுடன் துயிலும் தபாது, மனைவியின் னகயால் சாப்பிடும் 

தபாது, மனைவி ைமக்குப் பபற்பறடுத்துத் ைந்ை குழந்னை பைாட்டிேில் 

தூங்கும் தபாது இந்ைப் புைிைமாை வாழ்க்னக உேகில் எவருக்கும் 

அனமயாது என்கின்ற உற்சாகம் தவண்டும். 

         பே கடனமகளுக்கு தமதே ைான் அவள் காைனே னவத்ைிருக்கிறாள் 

என்றாலும் அவளுனடய உடம்னபயும் அனமைிப் படுத்ை தவண்டியது, 

நிம்மைிப்படுத்ை தவண்டியது கணவைின் கடனமயாகும்.  

           ஒரு பபண் வாழ்ந்ைாள் என்று பசால்வதை அவள் கணவதைாடு 

வாழ்ந்ைாள் என்பனைத் ைான் குறிக்கும். 

     இல்ேறமல்ேது நல்ேறமில்னே. அனுசரித்துப் தபாவது ைான் 

இல்ேறத்ைில் மிக முக்கியம். 

          நல்ே குழந்னை ஒரு வடீ்டில் பிறந்ைிருக்கிறபைன்றால் கணவன், 

மனைவி நன்றாக வாழந்ைிருக்கிறார்கள் என்பது அைன் பபாருளாகும். 
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          கணவன் மனைவிக்குச் பசய்ய தவண்டிய கடனமகனள மறந்து 

விடக்கூடாது. மனைவியிடம் இருந்து கணவனும் கடனமனய 

எைிர்பார்க்கோம். அனை நினறதவற்ற அவள் ையங்கக் கூடாது.  

          ஒரு இந்ைியப்பபண் ைன்னுனடய கணவைின் தைனவகனள எந்ைக் 

காேத்ைிலும் மறுக்கவும் மாட்டாள். மறக்கவும் மாட்டாள்.  

              எைதவ கணவன் - மனைவி உறவு என்பது புைிைமாைது. தகாயில் 

தபான்றது. தகாபுைத்துச் சினே தபான்றது என்பனை மைைிதே பகாண்டு 

வாழ்னவத் துவக்குங்கள்.  

                உங்களுக்குப் பிறக்கின்ற 

குழந்னையும் ஆதைாக்கியமாக இருக்கும். 

அவனுக்கு வருகின்ற மனைவியும் - 

அவளுக்கு வருகின்ற மண மகனும், ஆக 

மாப்பிள்னள வந்ைாலும் மருமகள் 

வந்ைாலும் உங்கனளப் பார்த்து அவர்கள் 

வாழக் கற்றுக் பகாள்வார்கள்.  

              ஆதைாக்கியமாை சந்ைைி உருவாகும். உங்களாதே நீங்கள் 

மட்டுமல்ே, உங்கள் குழந்னைகள் வாழ்கின்றை.  

             உங்கள் தபைன் தபத்ைிகள் வாழ்கின்றார்கள். உங்கனளப் பார்த்து 

அடுத்ை வடீு, அக்கம் பக்கம் வாழ்கின்றது. அத்தைாடு சமுைாயதம 

வாழ்கின்றது. நல்ே சமுைாயத்துக்கு அடிப்பனட ஒரு நல்ே குடும்பம்.  

குடும்ப அனமைி 

     குடும்பத்ைில் அனமைி இல்ோமல் பிணக்கு எழ தைனவ, அளவு, 

ைன்னம, காேம் ஆகிய நான்கு காைணங்கள் அனமகின்றை. 

சகிப்புத்ைன்னம (பபாறுனம), விட்டுக்பகாடுத்ைல், ைியாகம் (adjustment, 

tolerance, sacrifice) என்ற மூன்று நற்குணங்களின் மூேம் குடும்பத்ைில் 

அனமைினய நினேநாட்டோம்.  

         பிறனைக் குனற கூறுைல், அைிகாைம் பசலுத்துைல், எைிர்பார்த்ைல் 

(comment, command, demand) என்ற மூன்னறயும் விட்டுவிடுைல் தவண்டும். 

தமலும் கணவன் மனைவி நட்பில் சிைத்னை ைவிர்த்து, வாழ்த்துக் 

https://www.facebook.com/Relaxplzz/photos/a.790440067672991.1073741976.346727412044261/927555110628152/?type=1
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கூறிவந்ைால் குடும்பம் அனமைியாகவும் இைினமயாகவும் இருக்கும் 

என்கிறார் தவைாத்ைிரி மகரிஷி . 

      குடும்பத்ைில் அனமைி இல்ோமல் பிணக்கு எழ தைனவ, அளவு, 

ைன்னம, காேம் ஆகிய நான்கு காைணங்கள் அனமகின்றை.  

           சகிப்புத்ைன்னம (பபாறுனம), விட்டுக்பகாடுத்ைல், ைியாகம் 

(adjustment, tolerance, sacrifice) என்ற மூன்று நற்குணங்களின் மூேம் 

குடும்பத்ைில் அனமைினய நினேநாட்டோம். 

         பிறனைக் குனற கூறுைல், அைிகாைம் பசலுத்துைல், எைிர்பார்த்ைல் 

(comment, command, demand) என்ற மூன்னறயும் விட்டுவிடுைல் தவண்டும்.  

        தமலும் கணவன் மனைவி நட்பில் சிைத்னை ைவிர்த்து, வாழ்த்துக் 

கூறிவந்ைால் குடும்பம் அனமைியாகவும் இைினமயாகவும் இருக்கும். 

    இல்லற வாழ்க்தக இனித்திட- குடும்ப நல வகார்ட்டின் 10 

அறிவுதரகள். 

10 அறிவுனை. 

         விவாகைத்து தகாரி வரும் 

ைம்பைிகள் இந்ை பத்து 

அறிவுனைகனளயும் ஒரு பத்து 

நிமிடம் ஆற அமை நின்று ஒன்றுக்கு 

இைண்டு முனற படித்ைாதே தபாதும், 

‘னடவர்ஸ்’ தகட்டு வரும் தஜாடிகள் 

‘னடவர்ட்’ ஆகிச் பசல்லும் வாய்ப்பு 

உருவாகும் 

 

1. ஒதைசமயத்ைில் இருவரும் தகாபப்படாைீர்கள். 

2. வாக்குவாைம் ஏற்படுகின்ற பிைச்சினைகளில் ஒருவர் மற்றவனை 

பஜயிக்கவிட்டு மகிழ்ச்சி அனடயுங்கள். விட்டுக் பகாடுப்பவர்கள் 

பகட்டுப் தபாவைில்னே எப்பபாழுதுதம! 
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3. விமர்சைத்னைதய வாஞ்னசயுடனும், அன்புடனும் பசய்து பாருங்கள். 

4. கடந்ைகாே ைவறுகனளச் சுட்டிக் காட்டாைீர்கள். 

5. உேகத்ைிற்காக தபாேியாக வாழ்வனைக் காட்டிலும், உங்களுக்காகதவ 

வாழ்ந்து பாருங்கதளன். 

6. விவாைம் ைவிர்க்க முடியாைது என்றால், கூடியவனைக்கும் அனை 

ஒத்ைிப் தபாடுங்கள். 

7. ஒரு நானளக்கு ஒரு முனறயாவது ஒரு அன்பாை வார்த்னைதயா 

அல்ேது வாழ்த்தைா உங்கள் துனணயிடம் உபதயாகப்படுத்ைிப் 

பாருங்கள். 

8. பசய்ை ைவனற உணரும்தபாது அனை ஒத்துக் பகாள்ளவும் அல்ேது 

அைற்காக மன்ைிப்புக் தகட்கவும் ையங்காைீர்கள். 

9. இல்ேற வாழ்க்னக இைித்ைிட, மூன்று ைாைக மந்ைிைங்கள். 

- சூழ்நினேக்தகற்ப நடந்து பகாள்ளுைல்- அனுசரித்துப் தபாகுைல்- 

மற்றவர்கனள மைித்து நடத்ைல். 

21.மனைவியின் ைியாகம் 
       நம் நாட்டின் பண்பாட்டின்படி பபண்கள் – மனைவிகள் இயற்னகயிதேதய 

ைியாகிகள்.   எங்தகா எப்தபாதைா படித்ை கவினை ஒன்று. 

கருவிதே கருத்ைறியா தைான்றி - பின் 

கள்ளி பால்த்ைனை ைானும் எைிர்க்பகாண்டு  

ைாயின் துனணக்பகாண்டு ைன்னுடல் வளர்த்து  

தபனை உருக்பகாள்ள ைானும் ையாைாைாள் 

ஐந்ைில் பைாடங்கி ஏழு கடோய் அனேய  

ைான் அமர்ந்ை மடிைனை ைனமயனும் பறித்ைிட  

உணர்வுைனை அடக்கி ைைினமயில் படுைப்பின்  

பபதும்னப வாழ்வுைனை ைானும் ஏற்களாைாள் 
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எட்னட எட்டிட எண்ணங்கள் மேர்ைிட  

ைம்பினய காத்ைிட அன்னைைான் கூற  

அனை மைம் கைத்து அகத்ைினண நாடி  

பைிபைான் முடிந்து மங்னகயவள் ஆைாள் 

பன்ைிரு பைாடங்கி ஒன்றினை கூட்ட 

பமாட்டுகள் விரிந்து பூக்களாய் மாற  

ஆடவும் ஓடவும் ைனடகள் வந்ைிட 

வடீ்டில் முடங்கி மடந்னை ஆைாள் 

பத்துடன் நான்கு பருவத்னை அனடய 

தைைிகள் வருனகனய பூக்களும் அறிய  

விட்டில் வாழ்வாய் எல்னேகள் குனறந்து  

அறினவ வளர்த்து அரினவ ஆைாள் 

புரியா ஈர்ப்புகள் இருபைில் பைாடங்கிட  

இருட்டிலும் னககள் னமைனை ைீண்ட  

பழிச்பசால் அனைத்தும் கண்கனள கிள்ள  

னமயும் கனைந்து பைரினவ ஆைாள் 

காைேின் பிடியில் இருபத்ைிந்ைினண பைாடவும்  

தமாைேில் முட்டி உறவுகள் பிரிய  

கட்டிய ஆடவன் காேனை ைீண்ட  

சருகாய் விழுந்து தபரிளம் ஆைாள் 

ஆனசகள் ஆனைத்தும் முப்பத்ைிைண்டில் அழிய  

அவளின் உறவாய் குழந்னைைான் மிஞ்ச  

இனறவனை அனடயா பூப்தபால் வாட  

கல்ேனற புகுந்து கடவுளாய் ஆைாள் 

 

      கற்பு, அன்பு, பபாறுனம, சகிப்புத் ைன்னம, ைியாகம், தூய்னம  
ஒற்றுனம ஆகிய குணங்களின் பமாத்ை உருவம்ைான் மனைவி 
என்ற பபண். 

மாைர் தைாள் சைாதைார் மாநிேத்ைில் இல்னேதய 
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மாைர் தைாள்புணர்ந்ைதபாது மைிைர் வாழ்வு சிறக்குதம 
மாைாைாகுஞ் சத்ைிஒன்று மாட்டிக் பகாண்ட ைாைோல் 
மாைைாகும் நீளகங்னக மகிழ்ந்துபகாண்டான் ஈசதை“  

எைச் சிவவாக்கியாரும், 

”மாைவாய் வந்தை அமுைளித்ைாய் 
மனையாட்டியாய் வந்து சுகம் பகாடுத்ைாய் 
ஆைைவாை ைங்னகயாைாய் 
ஆனசக் பகாழுந்ைியும் ைாைாைாய்”  

எைக் பகாங்கண சித்ைரும் , பபண்களின் ைியாகத்னைப் பபருனமனயப் 
பற்றிக் கூறி உள்ளார்கள். 

    நீங்கள் இந்ை உேகத்ைிற்கு எப்படி 

வந்ைீர்கள் ? உங்கனள ஒரு பபண் 

அல்ேவா ைன் வயிற்றில் பத்து மாைம் 

னவத்து காத்து உருவாக்கிைாள்!  

   அப்பபாழுது அவள் உண்ட 

உணனவ, அவள் சுவாசித்ை காற்னற 

அல்ேவா நீங்கள் பங்கிட்டுக் 

பகாண்டீர்கள் ?  

      தமலும் முைேில் இந்ை உேகிற்கு 

வந்ைீர்கதள, அங்கு உங்களுக்கு ைன் இைத்ைத்னை அல்ேவா பாோக 

மாற்றி முைல் உணவாக அளித்ைாள்.  

      நாம் கனடகளில் பசன்று ஒரு புைிய வாகைம் வாங்கும் பபாழுது 

அந்ைக் கம்பபைிதய உங்களுக்கு முைல் பபட்பைானே இட்டு நிைப்பி 
நீங்கள் சிறிது தூைம் வாகைத்னை இயக்குவைற்கு உைவி பசய்வது தபால், 

ைாய் ைாதை உங்களக்கு ைன் இைத்ைத்னைப் பாோக்கி முைல் உணவு (Fuel) 

அளித்து நீங்கள் உயிர்வாழ உைவிைாள். அைற்கு தமலும் பே மாைங்கள் 

அந்ை ைாயின் பானேக் குடித்துத்ைாதை வளர்ந்ைீர்கள்.   

             "அந்ைப் பபண்னமைாதை உங்களுக்கு வாழ்க்னகத் 

துனணயாகவும் வந்து வாழ்நாள் முழுவதும் உங்கள் இன்ப, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576886739075523&set=a.313758315388368.69740.100002626059309&type=1
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துன்பங்களில் பங்கு பகாண்டு நீங்கள் வடீுதபறு அனடயவும் 

உைவுகின்றாள்.  

             இைில் ஏைாவது ஒன்னற உங்களால் மறுக்க முடிமா ? இவ்வளவு 

பபருனம வாய்ந்ை பபண்ணிைத்னை தபாற்றுவைில் உங்களுக்குக் 

கஞ்சத்ைைமும் பபாறுக்க முடியானமயும் ஏன் வைதவண்டும் ?"  

”பபண் வயிற்றிலுருவாகி பபண்பாலுண்தட உணர்ந்ைாய் 

பபண்துனணயால் வாழ்கின்றாய் பபண்ணின் பபருனம உணர்,”   
(மகரிசி)  

பபண்துனணயால் வாழ்கின்தறாம். 
பபண்னமயின் பபருனமனய 
உணர்தவாம்.  பபண்கள் நாட்டின் 
கண்கள். 

       பபண்ணின் பபருனமனய  
நமது அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி 
மகரிசி அவர்கள் கூறியதுடன் 

பபண்ணிைத்ைின் விடுைனேக்கு வித்ைிட்டுள்ளார்கள்.   

        நம் நாட்டின் பண்பாட்டின்படி பபண்கள் இயற்னகயிதேதய 
ைியாகிகள். பபண்ணாக பிறந்ைைற்கு பபருனம படுதவாம். 

ைாய் இல்ோமல் நான் இல்னே 

ைாதை எவரும் பிறந்ைைில்னே 

எைக்பகாரு ைாய் இருக்கின்றாள் 

என்றும் என்னை காக்கின்றாள் 

 

ஆைி அந்ைமும் அவள் ைான் 

நம்னம ஆளும் நீைியும் அவள் ைான் 

ஆைி அந்ைமும் அவள் ைான் 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=739646002799595&set=a.313758315388368.69740.100002626059309&type=1
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நம்னம ஆளும் நீைியும் அவள் ைான் 

அகந்னைனய அழிப்பாள் ஆற்றனே பகாடுப்பாள் 

அவள் ைான் அன்னை மகாசக்ைி 
 

மனைவியின் ைியாகத்னை மைிக்கும் கணவன்மார்கள். 

    மனைவி என்பவள் மிகச் சிறப்பாைவள், அன்பின் அனடயளமாய் 
ைிகழ்பவள், அத்ைனை உயிர்கனளயும் தைாற்றுவிப்பது பபண்ணிைதம. 

பைிக்குடம் உனடயும்வனை 

ைைிபயாருத்ைியாயிருந்ைவள் 

தசபயான்று காேடியில்விழ 

ைாயாகிப்தபர்பகாண்தடன் 

மாயம்தபால் தமைி 
மாறக்கண்தடன் 

மிருதுவாை இறகுகளில் 

பமத்னைஒன்று பசய்ைாற்தபால் 

அருகிைிதே சிறுபுனையல் 

அள்ளி எடுக்னகயிதே 

அற்புைமாய்த்ைான் உணர்ந்தைன் 

மடினயச்சுைக்க னவக்கும் மந்ைிைதமா 

அடிப்பபண்தண உன்குைல்ைான் 

கண்ணுக்குபைரியாை 

கருனணஉணர்வைனை 

பாோக்கித்ைைனவக்கும் 

பாக்கியத்னை அளித்ைாதய 

குழந்னைக்கு ைாய் ைரும் 

முைல் சீைைம் 

இதுதவ இயற்னகயின் 

பபரும் நூைைம்! 
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ஐந்துநட்சத்ைிைத்னை 

அற்பமாக்கும் 

ஆயிைம் நட்சத்ைிை  

விருந்து இது! 

ஒரு உயிர் பபற்பறடுப்பைில் பபண்ணின் 

ைியாகம் தகள்விப்பட்டதுண்டு. 
வேியின் உச்சம் பைாட்டுவந்ைனை 

அனுபவத்ைில் கண்டபிந்ைான் ஒரு உயிரின் 

உண்னம மைிப்பும் 

தகட்ப்பைற்கும் உணர்வைற்குமாை 

வித்ைியாசமும் உணர்து பகாண்படன். 

நான் ைந்னையாதைன் என்று பசால்வைிலும் 

பார்க்க 

என் மனைவி ைாயாைாள் என்பதை 

பபாருத்ைமாக இருக்கும். 

 

 

        நம் நாட்டின் பண்பாட்டின்படி 

பார்த்தால் தபண்கள் இயற்தகயிவலவய 

தியாகிகள் என்று கூறலாம். 

திருமணத்திற்கு பின் கணவன் வடீ்டுக்கு 

வரும்வபாவத தாய், தந்தத, பிறந்த வடீ்டுச் 

சூழ்நிதல எல்லாவற்தறயும் துறந்துதான் 

வருகிறார்கள். திருமண வாழ்க்தகதயத் 

ததாடங்குவதற்கு முன்வப துறந்து 

வரக்கூடிய ஒரு இயல்பு அவர்களுக்கு வந்துவிடுகிறது. 

 

 

உலகில் சரிபாதி தபண்ணினம் என்றால் மறுபாதி 
ஆண் இனம் அன்வறா! அந்த சரிபாதி 
ஆண் இனமும் தபண்களால் அளிக்கப்தபற்ற 

அன்பளிப்வப ஆகும் அன்வற!” 

 – தத்துவஞானி வவதாத்திரி மகரிஷி 
 

 

http://www.vallamai.com/wp-content/uploads/2012/06/iStock_000001411486XSmall1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-vZgYOVOnldQ/T0GhV2-WgyI/AAAAAAAAAcY/NaR6Z4ei0is/s1600/tamil-ladies.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203203712133965&set=a.1321568019611.41880.1843144733&type=1
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கற்பு, அன்பு, தபாறுதம, சகிப்புத்தன்தம, தியாகம், தூய்தம, 

ஒற்றுதம ஆகிய உயர்ந்த குணங்கள் யாவும் அடங்கியவர்கள்தான் 

தபண்கள். 

 
 

    குழந்ததயின் தபருதமவய குடும்பத்தின் தபருதம. 

குழந்தததய தருவது தாய். ஆதகயால் ஒரு குடும்பத்தின் சரீும், 

தபருதமயும், வளதமயும், சிறப்பும், நலமும், திருவும் தாய்மாரின் 

வழியாவல வருவன ஆகும். 

 

 

      இவ்வளவு சிறப்புகள் தபருதமகள் தகாண்ட 

தபண்ணினத்திடம் எந்த ஒரு குடும்பத்தில் மதிப்பும் மரியாததயும் 

தகாள்கிறார்கவளா அந்த குடும்பத்தில் அதமதியும் மகிழ்ச்சியும் 

சந்வதாஷமும் நிதறந்திருக்கும்.  

 

 

      அன்பு என்பது அததவய தகாடுத்துப் தபற வவண்டிய 

தபாருள்.அன்தபக் தகாடுத்தால் தான் அன்தபப் தபற முடியும். 

 

22.  மனைவிக்கு மரியானை 
 

         

மைிப்பு, மரியானை 

என்பது எல்தோருனடய 

வாழ்க்னகயிலும் 

இைண்டறக் 

கேந்துவிட்ட ஒன்று. 

மைிப்பு என்பனை 

ஆங்கிேத்ைில் (Value) 
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தவல்யூ என்று பசால்கிதறாம்.   

             1)respect, 2)propriety, 3) civility. என்று கூட விளக்கம் தசால்வார்கள். 
நம்னமப் பபாறுத்ை அளவில் முக்கியத்துவம் என்று பகாள்ளோம். 

மரியானை (Respect) 

 

       இனை கண்ணியம் என்றும் பகௌைவம் என்றும் கூடக் கூறோம். 

தைாற்றத்ைில், ஆனடயில் கூட பிறரிடம் நம்மீது மரியானைனய 

உண்டாக்க முடியும். இது நிைந்ைைமில்ோைது; மாறிவிடும் இயல்பு 

பகாண்டது. 

           “எல்ோனையும் கைம் பண்ணுங்கள்,” ‘ஒருவனையும் 

தூஷிக்காைீர்கள்’ என்று னபபிள் நமக்கு பசால்கிறது. 

பசால்ேப்தபாைால், நாம் சந்ைிக்கும் ஒவ்பவாருவரும் “தைவனுனடய 

சாயேின்படி உண்டாக்கப்பட்ட[வர்கள்].” (யாக். 3:9) 

ஒவ்பவாருவருக்காகவும் கிறிஸ்து மரித்ைிருக்கிறார். (தயாவா. 3:16) 

         நற்பசய்ைினய தகட்பைற்கும் அைற்தகற்ப பசயல்பட்டு 

இைட்சிப்பனடயும் வாய்ப்னபப் பபறுவைற்கும் அனைவரும் 

ைகுைியாைவர்கள். (2 தப. 3:9) விதசஷித்ை மைிப்னபயும் 

மரியானைனயயும் பபறுவைற்கு ஏற்ற குணங்கள் அல்ேது அைிகாைம் 

சிேரிடம் இருக்கிறது. 

  

     மைிை குேத்ைின் மாண்புகளில் ஒன்று இந்ை மரியானை. 

அறிமுகமில்ோை ஒருவர் பைாடர்பு கூட, உடதை அவர்மீது ஒரு 

மரியானைனய உண்டாக்கும்.  

         பழகப் பழக இந்ை மரியானையாைது மைிப்புக்காக மாறுகிறது 

அல்ேது அவர் பைாடர்னப விட்டு விடுகிதறாம். 

https://ta.wiktionary.org/wiki/respect
https://ta.wiktionary.org/wiki/propriety
https://ta.wiktionary.org/wiki/civility
http://wol.jw.org/ta/wol/bc/r122/lp-tl/1102001100/1/0
http://wol.jw.org/ta/wol/bc/r122/lp-tl/1102001100/2/0
http://wol.jw.org/ta/wol/bc/r122/lp-tl/1102001100/3/0
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(மனைவிக்கு மரியானை பசலுத்தும் நூோசிரியர்) 

         நல்ே பண்புகள் உள்ளவர்கள் பிறர் என்ை நினைப்பார்கதளா 

எை எண்ணி கவனேப்படாமல், ைாங்கதள நன்றாகச் சிந்ைித்து, 

துன்பமில்ோை வனகயில் பசயல்படுவைால், மற்றவர்களிடம் 

மரியானைனய எைிர்பார்ப்பைில்னே. 

 

        மரியானை என்பது தகட்டுப் பபறுவைல்ே. பிறரிடமிருந்து 

ைாைாக வை தவண்டும். “எைக்கு அவர் உரிய மரியானை 

அளிக்கவில்னே’ எைச் சிே சமயம் நாம் நினைப்பதுண்டு. 

 

            (Give and Take Respect) மரியானை என்பது பகாடுப்பைால் பபறமுடியும் 

அல்ேது ைன் தைாற்றத்ைால், தபச்சால், பசயோல் மட்டுதம 

பபறமுடியும் எை முன்தைார்கள் கூறிச் பசன்றுள்ளைர். 

 

       ஆறறிவில்ோை ைாவைம் உள்ளிட்ட உயிரிைங்கள் கூட, ைம்மீது 

அன்பு, அக்கனற காட்டுதவாரிடம் ைமது நன்றினய பவளிப்படுத்துவனை 

நாம் அறிதவாம். 

 

வாழ்க்னக 
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       வாழ்க்னக என்பைன் இருப்பிடம் குடும்பம். எைதவ, குடும்பத்ைில் 

மரியானைகள் காேப்தபாக்கில் மைிப்பாக மாறதவண்டும். 

       சிேர் குனறபட்டுக் பகாள்வார்கள். “என்னை ஒரு 

பபாருட்டாகதவ மைிக்கவில்னே” என்று இங்கு மைித்ைல் என்பது மைிப்பு 

(Value) ஆகாது.  

             அங்கீகாைம் என்று கூறோம். ைன் இருப்னப அவர்கள் 

கண்டுபகாள்ளவில்னே என்பனை அப்படிக் கூறுகின்றைர். 

       அனழப்பிைழ் பபற்ற நிகழ்வு ஒன்றுக்குச் பசல்கிதறாம். கூட்டம் 

அைிகம். அனழத்ைவனைச் சந்ைிக்க வாய்ப்பில்னே. நிகழ்வு முடிந்து 

ைிரும்பும்தபாது மைதுள் பநருடல். 

 

       வடீுதைடி வந்து அனழத்ைவர்கள் சரியாக மைிக்கவில்னே; 

உபசரிக்கவில்னே என்று இது தைனவயில்னே. நிகழ்வின் 

முக்கியத்துவம் கருைி நம்மால் என்ை உைவி அவருக்குச் பசய்ய 

முடியுதமா, அனைச் பசய்வது ைான் சரியாைது. 

 

      சிறுவயதுக் குழந்னைகளுக்குப் பபற்தறார்கள் கற்பிக்க தவண்டிய 

ஒன்று – பிறருக்கு மரியானை அளிப்பது; வயதுக்கு மரியானை பணிவாய் 

தபசுவது; அவர்கள் கூறுவனைப் பபாறுனமயாகக் தகட்பது; 

பைளிவுக்காக சந்தைகங்கள் தகட்பது தபான்றனவ. 

 

      கல்விக்கு மரியானை இன்று கல்வி என்றாதே, தவனேக்காைது 

என்றாகிவிட்டது. 

          எைதவ, எந்ைத் துனறனயத் தைர்வு பசய்கிதறாதமா, அந்ைத் 

துனறயின் விற்பன்ைர்களிடம் தைனவயாை ைகவல்கள் பபற, இந்ை 

மரியானை உைவும். 

 

        அனுபவத்துக்கு மரியானை ஒரு பசயோல் பபறும் பேனை 

அனுதபாகம் என்று கூறுகிதறாம்.  
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              அனுபவித்ைல் என்று பபாருள். அனுதபாகங்கள் 

அனுபவங்களாகப் பைிவாகின்றை. அனுபவசாேிகனள மரியானையுடன் 

தபாற்றதவண்டும். 

       அவர்களது அனுபவங்கள் வாழ்க்னகயின் வழிகாட்டிகளாக 

அனமய வாய்ப்புண்டு. 

       மரியானையில் தபாேி மரியானை என்று ஒன்று உண்டு. தநரில் 

பார்த்ைால், மிகவும் பவ்யமாய் பசயல்படுவர்; பிறகு ைைக்குனறவாய் 

தபசுவர். ைமிழில் “கூனழக்கும்பிடு” என்றபசால் உள்ளது. காரியம் ஆக 

தவண்டுபமன்றால் கானேயும் பிடிப்பார்கள். முடிந்ைபின் கானே 

வாரிவிடவும் ையங்கமாட்டார்கள். 

 

       ைன்ைம்பிக்னகயுள்ளவர்கள் இதுதபான்று கூனழக்கும்பிடு 

ஆசாமிகளாக மாறமாட்டார்கள். அதை தநைம் மற்றவர்களிடம் 

மரியானைனய எைிர்பார்த்து ஏங்கவும் மாட்டார்கள். 

 

        இவர்கள் ைங்கள் மைிப்னப (Value) நன்கு உணர்ந்துள்ளைால், 

அைற்தகற்றவாறு பசயல்படுவார்கள். தபாேியாக பிறைது மரியானைனய 

எைிர்பார்க்காமேிருப்பதுடன் மற்றவர்களுக்கும் தபாேியாக, அளவுக்கும் 

அைிகமாக மரியானை காண்பிக்கமாட்டார்கள். 

 

       இந்ை வாழ்க்னகயில் நமது தைாற்றம், தபச்சு, பசயல்கள் 

எல்ோம் மற்றவர்கள் மைைில் நம்மீது முைேில் மரியானைனய 

உருவாக்க தவண்டும்.  

         காேப்தபாக்கில் இது மைிப்பாக மாறதவண்டும். இைற்கு 

அடிப்பனடயாக அனமவது நல்ே எண்ணங்களும், நல்ே 

பண்புகளுமாகும். 

மனைவிக்கு மரியானை. 

     மனைவிக்கு மரியானை என்ற ைனேப்பில் சிந்ைிப்பைால், 
மரியானைனயப் பற்றி விளக்கத்னை நாம் பார்த்தைாம்.  
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    சமுைாயத்ைில் மற்றவர்களுக்கு மரியானை பகாடுப்பது அப்புறம் 
இருக்கட்டும்.  முைேில் நம்முடன் , நம் வாழ்க்னகயுடன், நம் 
உடலுடன் இைண்டறக் கேந்துவிட்ட மனைவிக்கு மரியானை 
பசலுத்ை பழகிக் பகாள்தவாம்.  

   மனைவிக்கு ைரும் 
மரியானைதய நாம் நம் 
குடும்பத்ைிற்கு ைரும் 
மரியானை.  மனைவிக்கு 
ைரும் மரியானைதய நாம்  
நமக்தக ைரும் மரியானை.  
மனைவிக்கு ைரும் 
மரியானைதய நாம் நம் 
சமுைாயத்ைிற்கு ைரும் 
மரியானை. 

  

மனைவினய தநசியுங்கள் 

      பபண்கனளப்பற்றி சரியாக புரிந்து பகாள்ளாமதேதய 

பபரும்பாோை ஆண்கள் “பபண்கள் ஒரு புைிர், அகம்பாவம் 

பிடித்ைவர்கள்…’ எை, அவர்கனள ஒதுக்கித் ைள்ளுகின்றைர்.  

            ஆைால் பபண்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ே, அவர்கள் 

புறக்கணிக்கப்படுவைாதேதய பவறுப்பனடகின்றைர் என்கின்றைர் 

மதைாைத்துவ நிபுணர்கள்.  

            மனைவிதயா, காைேிதயா அவர்கனள மகிழ்ச்சிப்படுத்ை ஆண்கள் 

ஒரு சிே விசயங்கனள பசய்ைால் தபாதும் என்கின்றைர் அவர்கள். 

     பபண்கள் உற்சாகமாக இருந்ைாதே குடும்பம் உற்சாகமாக 

இருக்கும் என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றைர். மதைாைத்துவ நிபுணர்கள் 

கூறும் அறிவுனைனய படியுங்கதளன். 

குண்டாயிருக்தகதைா ? 
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      பபரும்பாோை பபண்களின் மைனை வாட்டும் விசயம் குண்டாக 

இருப்பது. ஏபைைில் உடேில் சனை தபாடுவது பபண்களுக்கு பிடிக்கதவ 

பிடிக்காது.  

            பகாழுப்பு, சனைனய குனறக்க ஒரு மருந்து கினடத்ைால் தபாதும். 

கணவர் அனை வாங்கிக் பகாடுத்ைால் மிகவும் மகிழ்ச்சியனடவார்கள். 

சரிசமமாக நடத்துங்கள் 

     மனைவி என்பவள் தவனேக்காரி அல்ே, அதைதபால் சம்பாைித்து 

பகாடுக்கும் மிசினும் அல்ே. அவளும் உணர்வு பூர்வமாைவள் என்பனை 

உணர்ந்து பகாள்ள தவண்டும். சரிசமமாக நடத்ைதவண்டும் என்பனைதய 

ஒரு பபண் எைிர்பார்ப்பாள். 

     அம்மா தபாே யாைாலும் சனமக்க முடியாதுைான். ஆைால் 

மனைவியின் சனமயனே ஆகா, ஓதகா என்று பாைாட்டுங்கள். அவர்கள் 

உச்சிக்குளிர்ந்து தபாவார்கள். 

     விடுமுனற நாட்களில் விரும்பிய படி ஓய்வு எடுக்க அனுமைிக்க 

தவண்டும். அன்றும் விதசஷமாக சனமயல் பசய்ய தவண்டும் எை 

வற்புறுத்ைக் கூடாது. சனமயல் அனறயில் மனைவிக்கு கணவரும் 

உைவ தவண்டும். 

பைாந்ைைவு பசய்யாைீர்கள் 

       எல்ோவற்னறயும் அவசை, அவசைமாக பசய்ய தவண்டும் எை 

பைாந்ைைவு பசய்யக் கூடாது. 

             குழந்னைக்கு உடல் நினே சரியில்னே என்றால் மனைவினய 

ைிட்டக் கூடாது.  

     குழந்னைனய பைாைமரிக்கும் பபாறுப்பு இருவருக்கும் உண்டு என்பனை 

உணர்ந்து பகாள்ள தவண்டும். 

அடிக்கடி பாைாட்டுங்கள் 
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       மனைவி உடுத்தும் உனடகனளப் பார்த்து இந்ை உனட உைக்கு 

நன்றாக இருக்கிறது…’ எை பாைாட்ட தவண்டும். 

       வருமாைம் முழுவதும் கணவைிடதம இருந்ைால், மனைவினய 

மற்றவர்கள் மைிக்க மாட்டார்கள் என்பனை ஆண்கள் புரிந்து பகாள்ள 

தவண்டும். ைிைமும் ஒருமுனறயாவது இைண்டு தபரும் தசர்ந்து 

விவாைித்து, நல்ே முடினவ எடுக்க தவண்டும். 

       நன்றாக, சிரித்ை முகத்துடன் குழந்னைகள் படுக்னகக்குச் பசல்ே 

தவண்டும். குழந்னைகனள அடினம தபால் நடத்ைக் கூடாது. இைில் 

கணவர்களின் பங்கு முக்கியம்.  

      பபண்கள் விரும்புவது இவ்வளவு ைான். இவற்னற கணவதைா, 

பபற்தறாதைா, குழந்னைகதளா நினற தவற்றிைால் தபாதும். அந்ை 

குடும்பம் மகிழ்ச்சியாை குடும்பம் ைான். 

மனைவிக்கு வாழ்த்து. 

    அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிசி மைவளக்கனேயில் 
கற்றுத்ைரும் ைியாைத்ைின் முடிவில், முைேில் நம்னம வாழ்த்ைிக் 
பகாள்கிதறாம்.  அடுத்ைது மனைவினயத் ைாதை வாழ்த்துகிதறாம். 

 

கிருஷ்ணகிரியில் மனைவி நேம்தபணும் 
விழா 

   வாழ்த்து என்பது எல்ே 
மந்ைைங்களுக்கும் தமோை 
ைிருமந்ைிைமாகும்.  
இம்மந்ைிைத்னைப் 

பிைதயாகப்படுத்துகின்ற பக்குவம்பபறதவ ைவ நினேயில் இருந்து 
வாழ்த்ை தவண்டும் என்கிறார் மகரிசி. 

      இேக்கியங்கனளப் பிரித்ைவுடன் இனற அல்ேது இயற்னக 
வாழ்த்து.  ைிருமணச் சடங்குகள் என்றால் ”பைிைாறும் பபற்று 
பபருவாழ்வு வாழ்க!! எை மணமக்களுக்கு வாழ்த்து. 
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      பாடப்புத்ைகங்கனள விரித்ைால் முைேில் வருவது கடவுள் 
வாழத்து.  பண்டினக காேங்களில் பபரிதயார்களின் வாழ்த்து!  
அைசியல் முைல் ஆன்மீகம் வனை வாழ்த்துக்குப் பஞ்சமில்னே. 

      மைிைன் தைான்றிய காேம் முைற்பகாண்டு, வாழத்துகின்ற 
பழக்கம் வானழயடி வானழயாக வந்து பகாண்டிருக்கிறது.  

      ஆைால் பாமை மைிைனும் வாழ்த்துகின்ற பக்குவம் பபற்று 
வாழ்த்ைின் மூேம், ைன்னையும் சமுைாயத்னையும் உணர்த்துகின்ற 
அளவுக்கு பமருகு பபற்றது எப்தபாது பைரியுமா?  

      அருள்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிசி அவர்களின் ைிரு நாவால் 
ஒேிக்கப்பட்ட பின்ைர்ைான்!.    

       உேக சமாைாைப் பாசனறகளாக உேபகங்கும் இயங்கி 
வருகின்ற மைவளக்கனே மன்றங்கதள இைற்குச் சான்று. 

       நம் பாைைத்னைப் பபாறுத்ைவனை காேங்காேமாக மக்கள் 
மைைில் இடம் பபற்ற நூல்கள் இைிகாசங்கள் எைப்படும்.  

       அப்படிப்பட்டனவ ைான் இைாமாயணமும், மகாபாைைமும் 
ஆகும்.  ஒன்று பபண்ணானசனயயும் மற்பறான்று 
மண்ணானசனயயும்அடிப்பனடயாகக் பகாண்டு பாடப்பட்டுள்ளை.   

       இைிகாச காேத்ைிதேதய வாழத்துகின்ற பழக்கம் இருந்ைது 
என்பனை இைாமாயணத்ைிேிருந்தும் ஒரு நிகழ்ச்சி மூேம் 
காண்கிதறாம். 

       இைாவண சம்காைம் முடிந்ை பின் அவைாைப் புருஷைாகப் 
தபாற்றப்பட்ட ைாமபிைான் ஆைவர் பைத்வாஜ முைிவரின் 
ஆசிைமத்ைிேில் ைங்கியிருந்ைதபாது, நனடபபற்ற சம்பவம் இது.  

       இைாமரின் வேினமனய, வில்ோற்றனே, பைத்வாஜர் 
பவகுவாகப் புகழந்து பாைாட்டி மகிழ்ந்ைார்.   உடதை ைாமர் 
முைிவரின் பாைங்கனள வணங்கிப் தபசோைார். 

      ”சுவாமி! எைது பைாக்கிைமத்னைப் பற்றி விரிவாகப் தபாற்றிப் 
புகழ்ந்ைீர்கள்.  எைது பவற்றிகளுக்பகல்ோம் பபரிதயார்கள் ைான் 
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காைணம்.   சிறுவயைிேிருந்து அைிகானேயில் பபற்தறானை 
வணங்குதவன்.  அவர்கள் என்னை ”நீண்ட ஆயுளுடன் நேமாக 
வாழ்க” எை வாழ்த்ைி ஆசீவைிப்பார்கள். 

      குேகுரு வசிஷ்ட முைிவனை வணங்கிய தபாபைல்ோம் 
”பேசாேியாக விளங்கிப் பே சாைனைகனளப் புரிவாயாக! ” என்று 
வாழ்த்ைிைார்.  

      ைாவணனுடன் தபாரிடுவைற்காக இேங்னக பசல்வைற்கு முன் 
ைங்கனள நான் பணிந்து வணங்கிய தபாது, ”நீ பசல்லுகின்ற காரியம் 
பவற்றி பபறட்டும்” என்று வாழத்ைிைரீ்கள். 

       இத்ைனகய வாழ்த்துக்கள் ைான் எைது பவற்றிகளுக்குக் 
காைணம் என்று இைாமர் கூறிைார். 

       இைாமபிைாைின் அடக்கக் குணத்னைக் கண்டு, மைம் 
பநகிழ்ந்ைார் பைத்வாஜர்.  இைன் மூேம் ைவ வேினம மிக்க 
சான்தறாருனடய வாழத்து பயைித்துள்ளது என்பனை உணைோம்.  

      இத்ைனகய சிறப்பு வாய்ந்ை மந்ைிைத்னை நாம் மைவியிடம் 
பிைதயாகிக்கோதம?  நாள் தைாறும் நிமிடம் தைாறும் வாழ்த்ைோதம.  
மனைவிக்கு மரியானை ைைோதம! 

      மனைவிக்கு கணவர் கார் ஓட்டுவது சாைாைண விஷயம்... அதுதவ 

அைிகாைமிக்க ஒரு பைவியில் மனைவியும், அவருக்கு சம்பளத்ைிற்கு 

கார் ஓட்டும் சாைாைண டினைவைாக கணவனும் இருப்பதும் சற்று 

வித்ைியாசமாை விஷயம். 

           கணவன்-மனைவி இருவரும் ஒரு இடத்ைில் சம அந்ைஸ்ைில் 

தவனே பார்த்ைாதே பிைச்னைகள் ஆயிைம் வரும். 

 

""ஆைால் அப்படிபயல்ோம் எதுவும் பிைச்னை 

இல்னே; ஒரு விைத்ைில் வசைிைான்'' என்கிறார் 

தகைளாவில் உள்ள ைிருவைந்ைபுைத்னை அடுத்ை 

பூவச்சல் கிைாமப் பஞ்சாயத்துத் ைனேவியாக 

இருக்கும் சுைி! ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்ை கிைாமப் 
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பஞ்சாயத்துத் தைர்ைேில் தபாட்டியிட்ட சுைி, முைன்முைேில் வார்டு 

உறுப்பிைைாகத் தைர்வு பசய்யப்பட்டார். 

       

          கடந்ை மாைம் தகைளாவில் உள்ளாட்சித் தைர்ைல் நடந்ைது. 

பூவச்சல் பஞ்சாயத்ைின் 4-வது வார்டில் மீண்டும் உறுப்பிைைாகத் தைர்வு 

பசய்யப்பட்ட சுைி இம்முனற உறுப்பிைர்களின் ஆைைவுடன் 

பஞ்சாயத்துத் ைனேவைாகி உள்ளார். 

                முன்பு காங்கிைஸ் கட்சினயச் தசர்ந்ை ைனேவர் ஒருவருக்கு 

டினைவைாகப் பணியாற்றிய சுைியின் கணவர் தசர்மன் இப்பபாழுது ைன் 

மனைவிக்தக டினைவைாகியுள்ளார். 

   

       இப்தபாது கணவனும் மனைவியும் வடீ்டிேிருந்து புறப்பட்டு 

ஆபஸீூக்கு வருவது ஒதை ஜபீ்பில்ைான். கணவர் வண்டி ஓட்ட... அவர் 

இருக்னகனய அடுத்து சுைி கம்பைீமாக அமர்ந்து பஞ்சாயத்னை வேம் 

வருகிறார். 

 

         ""கணவர் ஜபீ் டினைவைாக இருக்கிறாதை. இது உங்களுக்கு 

பசௌகரியமா? அபசௌகரியமா?'' என்று சுைியிடம் தகட்தடாம். 

 

         "அபசௌகரியமா? தச தச... அப்படி ஒன்றும் இல்னே. அவர் ஜபீ் 

டினைவைா இருக்கிறை எவ்வளவு வசைியா இருக்கு பைரியுமா?  

     பஞ்சாயத்துே என்ை பிைச்னைைாலும் ஜபீ்பில் அவருடன் பசன்று 

எந்ை தநைத்ைிேயும் தநரில் தபாய்ப் பார்த்து அைற்கு ைீர்வு காண முடியுது. 

இைைால் பபாதுமக்களுக்கும் என்கிட்தட நல்ே அபிப்ைாயம். இன்னும், 

பஞ்சாயத்து மக்களுக்கு நல்ே காரியங்கள் பசய்யுறதுக்கு அவர் பைாம்ப 

உைவியா இருக்கார்'' எை பாைாட்டுப் பத்ைிைம் வாசித்ைார் சுைி.  

          இவர்களுக்கு இைண்டு பிள்னளகள். பஞ்சாயத்ைின் பிைச்னைகள் 

பபாதுமக்கள் இருவரிடமும் பைரிவிக்கின்றைர். தசாமைிடம் 

பிைச்னைகனளச் பசால்லும்தபாது அவர் மனைவியிடம் ைீர்வு காணச் 

பசால்கிறாைாம். 
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     "சுைியின் வாழ்க்னகக்கு மட்டுமல்ே அவைது பைவிக்கும் நான்ைான் 

சாைைி. என் மனைவிக்குக் கீதழ டினைவைாக இருப்பனை ஒன்றும் 

மரியானைக் குனறவாக நான் நினைப்பைில்னே!'' எை பபருனமயாகச் 

பசால்கிறார் தசாமன். 

”ஒரு கணவர் ைன் மனைவிக்கு 

பமானபேில் இருந்து ஒரு பமதசஜ் 

அனுப்புகிறார்....) 

கணவர்:- என் வாழ்க்னகனய 

வசந்ைமாக்கியத்ைில் உன் பங்கு 

நினறய.... 

இன்னறக்கு நான் இருக்கும் இந்ை 

நல்ே நினேக்கு நீ மட்டுதம காைணம் 

என் அன்தப.... 

என் வாழ்வில் நீ வந்ைது என் அைிர்ஷ்டம் 

... 

என் வாழ்க்னகனய அர்த்ைமுள்ளைாக் 

கியவள் நீ ... நீ என் தைவனை ... 

- 

- 

- 

- 

மனைவியின் பைில் பமதசஜ் : 

குடிச்சிருக்கியா ..??..? 

அனமைியா வடீ்டுக்கு வந்துடு, 

பயப்படாதை....!! எதுவும் 

பசய்ய மாட்தடன்...!!! 

கணவர் : Thank You. 

 

 

18. மனைவி நேம் தபணும் விழா. 
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         ஆண் பபண் உறவு மிகவும் மைிப்புனடயைாக இருக்கிறது.  
எைினும், ஆண்கனள விடப் பபண்கள் இன்று குனறந்ை 
மைிப்புனடயவர்களாக வாழ்வனைக் காண்கிதறாம்.   

”பற்றற்ற துறவிதய மனைவி” 

             ஆண்கனளவிட பபண்கள் துறவு நினேயிலும் சிறந்ைவர்கள்.  
ஆம்.  ஒரு கணவனும், மனைவியும் இல்ேற வாழ்க்னகனயத் 
துறந்து சந்நியாசத்னை தமற்பகாண்டு ைீர்த்ையாத்ைினை 
பசல்லும்தபாது வழியிதே ஒரு னவைக் கல் கிடப்பது கணவனுக்குத் 
பைரிந்ைது.   

      எங்தக ைன் மனைவி இனைப் பார்த்ைால், உேகப்பற்னற 
துறந்ைவளுக்கு ஆனச ைிரும்பிவிடும் என்று எண்ணி, அவசைமாக 
அனை புனைக்க, அப்தபாது அவன் மனைவி என்ை பசய்கின்றரீ்கள? 
எனை னவத்து மூடுகின்ற்றரீ்கள், என்று தகட்டு மனைவி 
மண்ணனண விேக்கிைாள்.   

       னவைக்கல் பைன்பட்டது.  கணவைின் சந்தைகமும் பரிந்ைது.  
பிறகு கணவரிடம் ”சுவாமி னவைத்துக்கும், மண்ணாங்கட்டிக்கும் 
இன்ைமும் உங்களுக்கு வித்ைியாசம் பைரிவைாக இருந்ைால் ஏன் 
உேகத்னைத் துறந்து வந்ைீர்கள்! என்றாள்.  

       ைன்னைவிட ைன் மனைவிதய முழுனமயாை துறவி 
என்பனை கணவன் புரிந்து பகாள்ணடான்.  இனைத்ைான் தவைாத்ைிரி 
மகரிசி பபண்கனள ”பற்றற்ற துறவி” எைக் கூறுகின்றார். 

 

       பபண்கள் பபாருாளைாைக் கண்தணாட்டத்ைிே மட்டும் இன்றி, 
அைசியல் கண்தணாட்டத்ைிலும் பிறபடுத்ைப்பட்டுளாளார்கள்.        
இயற்னகயாக அவர்களுக்கு இருலுக்க தவண்டிய மைிப்னப ஆண்களும் 
அவர்களுக்கு அளிக்கவில்னே.  மாறாகப் பறிக்கின்றைர். 

    மைிைகுே வாழ்விே சரிபாைியாக அங்கமும், பபாறுப்பும் வகிக்கின்ற 
பபண்கள் இவ்வாறு உைாசிைப்படுத்ைபட்டார்களாைால், மைிைகுேம் 
எவ்வாறு  நினறவாை மகிழ்ச்சினய அனடந்து வாழ முடியும்? 
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     இந்நினே உேக நாடுகள் முழுவதுதம காணப்படுகிறது.  முன்தைறிய 
நாடுகள் என்று பசால்ேப்படுகின்ற நாடுகளில் கூடப் பபண்ணிைத்னை 
இழிவாகதவ நடத்துகின்ற அநாகரிகம் காணப்படுகிறது.  

    உேகின் பே நாடுகளிலும் அருட்பயணம் தமற்பகாண்ட தவைாத்ைிரி 
மகரிசியின் மைைில் பசால்ேபோணாை வருைத்ைத்னை ஏற்படுத்ைியுள்ளது. 

      இந்நினேயில் மைிைகுேம் முழுவனையும் நாம் தமம்படுத்ை 
முடியும்?  அைில் இன்பைாரு பாைினய (பபண்ணிைத்னை)த் துன்புறுத்ைிக் 
பகாண்டிருக்கிறதை!   

    வாழ்வின் ஒவ்பவாரு சாைானையும் பபருனமப்படுத்ைி நன்றி 
பாைாட்டுகின்ற நல்ே பழக்கத்னை மைிை குேம் தமற்பகாண்ருடிருப்பது 
மகிழ்சிச்க்குரிய ஒரு நல்ே நினேைான்.  அவ்வனகயில், 

1. ைன் கணவனுனடய ஆைைனவத் ைைது வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு 
பபண்ணாைவள் பபற்று மகிழ தவண்டும் என்ற கண்தணாட்டத்ைில் 
சமங்கிேி தநான்பு பகாண்டாடுகிறார்கள். 

2. குழந்னைகள் எைிர்காே சமுைாயத்ைிைர் என்று அவர்கனளச் 
சிறப்பிக்க குழுந்னைகள் ைிைம் (Children”s day) பகாண்டாடுகிதறாம். 

3. ைாய்னமயின் உயர்னவப் தபாற்ற அன்னையர் ைிைம் (Mother's day) 

பகாண்டாடப்படுகிறது. 
4. அதை தபால், ைந்னையார் ைிைம் (Father's day) பகாண்டாடப்படுகிறது. 
5. காைேர் ைிைம் என்று ஒன்றும் பகாண்டாடப்படுகிறது. 

   ஆைால், ஆண் மகைின்  வாழ்னவ வளப்படுத்துவைற்காகத் ைன் ஊனை, 
வடீ்னட பபற்தறானை  விட்டுவிட்டு வந்து கணவன் வடீு தசருகின்ற 
மனைவிக்கு-மீைி வாழ்நாபளல்ோம் அந்ை ஆணுனடய உயர்வுக்கு ைன்னை 
ஒப்பனடத்து பகாள்ளும் பபண் நல்ோளுக்கு – ஒரு ைிைம் 
ஒதுக்கப்படவில்னேதய!  

        குடும்ப வாழ்வுக்கு 
மைிப்பு ைருகின்தற நம் 
நாட்டிலும் கூட இல்னேதய.  
கற்பின் தமன்னமனயப் 
தபாற்றுகின்ற நம் நாட்டில் 
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கூட இல்னே என்பது ஒரு தமன்னமயாையாை நினேயா? 

   இன்று உேகத்ைில் எத்ைனை தகாடி தபர் வாழ்கிறார்கள்.  அவர்கள் 
அனைவனையும் பபற்பறடுத்ை அன்னையர் ஓர் ஆண்மகனுக்கு மனைவி 
என்ற முனறயில் கடனம ஆற்றுகின்ற சந்ைர்ப்பைால் ைாதை ையாைாள்?  

     அப்படிப்பட்ட மனைவினயப் தபாற்றுவைற்காக ஒரு ைைி நாளாகக் 
பகாண்டாட தவண்டாமா?  என்று ஆைங்கப்படுகிறார் மகரிசி.     

       பபண்னமயின் பபருனமனய உணை தவண்டும் என்ற மைதைாடு 

ஆைாய்ச்சி பசய்ை தபாது இந்ை ஆண்டு என் மனைவியினுனடய (அருள் 

அன்னை தோகாம்பாள்) பிறந்ை நாள் 30.8.ல் வந்ைது.  

    அன்பர்களிடம் பசான்தைன். என் மனைவியின் பிறந்ை நானளதய 

னவத்துத் பைாடங்கி மனைவி நே தவட்பு நாள் பகாண்டாடோம்.  

               இனைதய னவத்துக் பகாண்டு, இது முைல் பகாண்டு ஒவ்பவாரு 

ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 30 ஆவது நானள மனைவி நே தவட்பு நாளாகக் 

பகாண்டாடுவது நம் சங்கத்ைின் வழக்கமாக வைட்டும். பிறகு உேக 

நாடுகளிலும் பைவட்டும் என்தறன்.  

       ஆண்களும், பபண்களும் உற்சாகமாக அனை ஏற்றுக் பகாண்டு 

பே இடங்களில் பகாண்டாடுகிறார்கள். நீங்களும் உங்கள் வாழ்க்னகத் 

துனணனய நன்றிதயாடு வாழ்த்ைி இக்கவினயச் பசால்ேி மகிழுங்கள்.  

 

"பபற்தறானைப் பிறந்ைகத்னைப் பிறந்ை ஊனை விட்டுப்  

பிரிந்து வந்து, பபருதநாக்கில் கடனமயறம் ஆற்றப், 

பற்றற்ற துறவிபயைக் குடும்பத்பைாண்தடற்றுப்  

பண்பாட்டின் அடிப்பனடயில் எனைப் பைியாய்க் பகாண்டுஎன் 

நற்றவத்ைால் என் வாழ்க்னகத் துனணயாகிப் பபண்னம  

நே தநாக்கில் அன்தபாடு கருனண இனவ பகாண்டு  

மற்றவர்க்கும் பைாண்டாற்றும் மாண்புமிக்க எந்ைன்  

மனைவினய நான் மைிக்கின்தறன் வாழ்த்ைி மகிழ்கின்தறன்". 

என்கின்றார் ைத்துவஞாைி தவைாத்ைிரி மகரிஷி. 

முைல் மனைவி தவட்பு நாள். 
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     முைல் மனைவி தவட்பு நாள் 1994 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு 30 
ஆம் நாள் கூடுவாஞ்தசரியில் நனடபபற்றது. 

   அன்னை தோகாம்பானள அருகில் அமர்த்ைி னவத்துக் பகாண்டு 
அருட்ைந்னை தபசிைார். 

   நீங்கள் எல்தோரும் ைம்பைிகளாக உட்கார்ந்ைிருப்பனைப் 
பார்ப்பைில் எைக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. 

   உேகத்ைிதே நட்பு மிகமிகச் சிறந்ைது.  பயனுனடயது.  அைிதே 
கணவன் மனைவி நட்னபப் பற்றி சாைாைணமாகச் பசால்ே 
முடியாது.  நீங்கள் என் அருட்ைந்னை என்று அனழக்கிறரீ்கள்.  
ஆைால் உங்களுனடய ைிருமணத்னை நான் தநைடியாகப் 
பார்க்கவில்னே.   ஆைால் இன்று பார்க்கிதறன் 

 

 

       

      அத்ைனகய நட்பு எந்ைவிைத்ைிலும தமோைைாகவும், 
தமன்னமயுறவும், வளர்ச்சி பபறவும், வலுப்பபறவும்  இைண்டு 
தபருனடய வாழ்க்னகயும், தூய்னமயாைைாகவும் 
தமன்னமயுனடயைாகவும் இருக்க தவண்டும். 
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      அப்தபாது அவர்களின் குழந்னைகள் எவ்வாறு இருக்கும் எை 
நினைத்துப் பாருங்கள்.   

      இந்ை உயர்வாை நன்னமனயக் கருைி முன் ஏதைனும் பிணக்கு 
இருந்ைாலும் மன்ைித்து விடுங்கள்.  மன்ைிக்க முடியாை 
குற்றதமயில்னே.   

     எல்தோரும் ஒருவருக்பகாருவர் ைியாக உணர்வுடன் 
வாழ்கிறரீ்கள்.  அந்ை உணர்னவதய நினைவில் னவத்துக் பகாண்டு 
சிறுசிறு குற்றம் குனறகள் இருந்ைால் அனவகனள எல்ோம் 
தபாக்கிக் பகாண்டு மகிழ்ச்சியுடன் வாழ உங்கள் அனைவனையும் 
இனறநினேயிே மைனை நிறுத்ைி வாழத்துகிதறன்.” 

          பின்ைர், ைம்பைியிைர் அனைவரும் ஒருவருக் பகாருவர் எைிரில் 

அமர்ந்து பகாண்டு ைத்ைம் வாழ்க்னகயில் குடும்ப அனமைினயப் தபண 

உறுைி பூண்டைர்.  

         ஒவ்பவாரு கணவரும் ைம் மனைவிக்கு மேனைக் பகாடுத்து 

'என்பறன்றும் வாழ்நாளில், இந்ை மேனைப் தபால் வாழ்வில் 

பமன்னமயாக நடந்து பகாள்தவன்' என்று உறுைி அளித்ைைர்.  

          மனைவியர் ைம் கணவருக்கு ஒரு கைினயக் பகாடுத்து 

'என்பறன்றும் வாழ்நாளில், இந்ைக் கைினயப் தபால் இைினமயாக 

நடந்து பகாள்தவன்' என்று உறுைி அளித்ைைர். 

    இப்தபாது உேபகங்கும் ஆகஸ்டு முப்பைாம் தைைி”மனைவிநே 
தவட்பு விழா” சிறப்பாக ஆண்டுதைாறும் நனடபபற்று வருகிறது. 

சிங்கப்புரில் மனைவியருக்கு மரியானை பசலுத்ைிய கணவர்கள் 

       இந்ை மனைவி தவட்பு நாளில் இக் 

கவினைனயக் கணவன் கூறி,மேர் தபான்ற 

பமன்னமயாை மைத்னையுனடய 

மனைவிக்கு மேரினை அளிக்கிறான். 
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பகாழும்பில் மனைவிநே தவட்பு விழா. 

        ைியாக உள்ளம் பனடத்ை மனைவி 
உள்ளப் பூரிப்தபாடு உவனகதயாடும் 

உள்ளக் கைியாகை ைிகழ்கின்ற 

கணவனுக்கு ‘கைினயக்’ பகாடுக்கிறாள். 

 

           இப்படி இந்ை ஒரு நாள் மட்டும் 

அல்ோமல் என்பறன்றும் மனைவினய மைித்து தபாறற தவண்டும் என்பது 

ைான் அருட் ைந்னை அவர்களின் மனைவி நே தவட்பு விழாவின் தநாக்கமாகும். 

ைிருச்சியில் மனைவியருக்கு மரியானை பசலுத்ைிய 

கணவர்கள் 

       இன்ப துன்பத்ைில் சரிபாைினய 

ஏற்றுக்பகாள்ளும் மனைவினயப் 

தபாற்றிப் பாதுகாத்து வந்ைால் வடீு நேம் 

பபறும். 

பபண்களுனடய முன்தைற்றம் ைான் குழந்னைகள் 

முன்தைற்றம்.பபண்களுனடய முன்தைற்றம் ைான் குடும்ப 

முன்தைற்றம்.பபண்களுனடய முன்தைற்றம் ைான் நாட்டு 

முன்தைற்றம். 

         எந்ை வடீ்டில்,நாட்டில் பபண் மைிக்கப் படுகிறாதளா அந்ை 

நாடும்,வடீும் முன்தைறும் எங்பகல்ோம் பபண் இழிவு படுத்ைப் 

படுகிறாதளா அங்கு முன்தைற்றம் ைனட படும். 

உயிரில் கேந்து,உணர்வில் உனறந்து,நினைவில் 

நினறந்து,இையம்புகுந்ை உறதவ மனைவி. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1177661375581230&set=a.208512589162785.62654.100000121374050&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1177661375581230&set=a.208512589162785.62654.100000121374050&type=1
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கணவனும் மனைவியும் உற்று தநாக்கும் உன்ைை 
சடங்கு. 

       அனமைியாை சுற்றுச் சூழேில் 

அனமந்ை இல்ேம்,இனறயருளால் 

அனமந்ை பபற்தறார்கள்,வாழ்நாள் 

முழுவதும் ஈருடல் ஓர் உயிைாக 

இனணந்ை நல்வாழ்க்னகத் துனண, 

அறிவிலும் ஒழுக்கத்ைிலும் சிறந்ை மக்கள் பசல்வம்,இைிய நட்புடன் 

கூடிய உறுைியாை,உண்னமயான் குடும்ப உறுப்பிைர்கள், நினறவாை 

வாழ்க்னக வசைிகள்,சுற்றத்தைாடு கூடிய இைிய 

உறவிைர்கள்,சமுைாயத்ைில் நன்மைிப்பு இவற்றுடன் 

இல்ேறத்ைில் கூடி மகிழ்ந்து,இனறநினேதயாடு இனணந்து வாழும் 

குடும்பதம இைிய குடும்பமாகும். 

       இனறவைின் ைிருஉள்ளம் என்ை – என்ை நினைத்ைான் 
இனறவன்?   

   பனடக்கும் பைாழினேதய பபண்களிடம் அல்ேவா இனறவன் 
ைந்துள்ளான்.   

   ஆம்  உேகத்ைில் மைைிர்குேம் நன்றி பசலுத்ைக் 
கடனமபட்டவர்கள் ”மூன்று” ைைப்பிைர்.  ஒருயிர்த் ைாவைங்கள் 
பபண்கள், உனழப்பாளர்கள். 

   இைில் உனழப்பாளிகள், நாம் உண்ணுகின்ற உணவு, உனட. 
வசிக்கும் வடீு யார் உனழப்பால் உருவாைது.  பநற்றி வியர்னவ 
நிேத்ைில் பகாட்டும் உனழப்பாளர்கள் அன்தறா. 

”ஒரு உேக ஒற்றுனமனயக் பிடி உணவில் கண்டிடு 

உனழப்பிைால் உேகுக்கு ைந்ைிடு” 

என்ற அருட்ைந்னை தவைாத்ைிரி மகரிசியின் கருத்ைிற்கிணங்க 
உனழப்பாளர்களுக்கு மைிை குேம் மைிப்னபத் ைை தவண்டும். 

ஓருயிர்த் ைாவைங்கள். 
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இந்ை உேகில் ஈைறிவு முைல் ஆறறிவு மிைைன் வனை உயிர்வாழ 

இன்றியானமயாை உணவு பஞ்சபூைத்ைிடமிருந்து ையாரித்து அளிக்கும் 
ஓர் அற்புைமாை ஜவீன் ஒருயிர்த்ை ைாவைங்கள். 

உயிர்கள் நிற்க நிழோகவும், வசிக்க. வடீுகட்ட மைமாகவும் ைன் 
உடனேதய ைாவைங்கள் அளிக்கின்றை.   மைிைன் நன்றி 
உணர்தவாடு அைனை நினைக்க தவண்டும். 

    ஓருயிர்த் ைாவைத்ைில் ஆண் கினடயாது.   ைாவைங்கள் 
அனைத்துதம ஊன்றுைன் இைத்னைப் பபருக்கி உயிர்கனள வாழ 
னவக்கும் ”பபண்மயின் ைன்னம” என்ற சிறப்னபப் பபற்றது. 

    ஈைறிவு உயிர்களிலும் ைன்னைத்ைாதை பபருக்கிக்  பகாள்ளும் 
ைாவைங்களின் ஓத்ை பபண்னமத் ைன்னமைான் உள்ளது. 

    மூவறிவிற்கு தமதே பபண்னமயின் சுனமனயக் குனறக்க 
இனறவன் எண்ணிைான்.  

     அன்பு காட்டி, கருனண ஊட்ட, பபண்னமனயயும் 
அச்சபசயேில் ைாய்னமக்கு ஏற்படும் வருத்ைத்னைக் குனறக்க உைவ, 
காக்க ஆனணயும் தைாற்றுவித்ைான். 

   உனழப்பைற்கு ஒன்று, உற்பத்ைிக்கு ஒன்று (DEPARTMENT) 

உருவாக்கிைான்.  

     ஆழ்ந்து தநாக்கிப் பார்த்ைால் இனறநினே பபண்னமனய 
ைைக்காகப் பனடப்புப் பணினய பசய்யும் ைைிநினேயிலும் 
ஆண்கனள பபண்களுக்கு உைவும் துனண நினேயிலும் (ASSISTANT)  

அல்ேவா இனறவன் பனடத்துள்ளான். 

    நான்கு ஐந்து அறிவுகளில் ஆண் இைத்ைிற்கு புறத்தை 
மாற்றங்களால் சிே சிறப்பாை பரிணாம மாற்றங்கனள 
அளித்துள்ளான் இனறவன்.  

    ஆம்!  அம்மாற்றம் எைற்கு? எைிரியிடமிருந்து பபண்னமனயக் 
காக்கத்ைான். 
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நல்ே பாம்பு  -சீறி படபமடுக்க 

ஆண்மானுக்கு  - கைடு முைடாை பகாம்பும் 

ஆண் யானைக்கு  - முைட்டுத் ைந்ைமும் 

ஆண் சிங்கத்ைிற்கு  - சிேிர்க்கும் பிடரியும் 

ஆண் மயிலுக்கு  நீண்ட தைானகயும் னவத்துத்ைான் வைீத்னைக் 
காட்டி பபண்னமனயக் காக்க னவத்ைான். 

      கணவன் மனைவி 
சிறப்னப உணர்ந்து 

ஒருவருக்கு ஒருவர் மைித்து 

வாழ தவண்டும். 

வடீ்டின் விரிதவ வியனுேகம் 

ஆைேின்  

வடீ்டறத்ைில் பவற்றி காண்-

என்பர். 

கணவன் மனைவி உறனவ உயிைாக மைித்து அன்னப வளர்த்து 

அறவழிதய வாழ்தவாம். 

துனணநின்ற நூல்கள். 

1. பாைைியார் பாடல்கள் 
2. ைிருக்குறள். 
3. சித்ைர் பாடல்கள் 
4. குைான் பபான்பமாழிகள் 
5. னபபிள் வாசகங்கள். 

6. இண்டர்பநட் ைகவல்கள். 

7.அன்பபாளி மாை இைழ்கள் 

6. ஞாைக்களஞ்சியம் 
7. அன்பபாளி மாை இைழ்கள் 
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8. ைமிழ் நாளிைழ்கள் 
9. மனைவி நே தவட்பு நாளில் தசகரித்ை விவைங்கள் 

 

 


