
மன  அ��த�  எ�ப�  உ�ைம அ�ல�
க�பைனயான  சவா�கைள 
ச�த����ெபா��  ஏ�ப�� 
இய�பான  உண��. 

ெபா��  ேபா��க�  ம���
�����பாக  இ��ப�:  ��தக�
ப��ப�,  பா��  ேக�ப�,  நைட 

 பய��ச�, உட�பய��ச�  �ட�  ெச�வ�  
மனத��� அைமத�ைய  ஏ�ப����

மனமன    அ��த�ைதஅ��த�ைத    ைகயா�த�ைகயா�த�

மன 
அ��த�த��
அற��ற�க�
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மன  அ��த�த���கான
காரண�க�  

மன அ��த�த��
காரண�கைள
க�டற��� 

அவ�ைற  ேபா��வ� 
மிக�� அவச�ய� 

ேகாப�  ம���
எரி�ச� பச�ய��ைம

��கமி�ைம

உட�  ேசா��

ெந��  வ�

�க�ப�

���  வ�

தைலவ�

ெசரிமான
ப�ர�ச�ைனக�

ஊ�கமி�ைம

உ�க�  மன  அ��த�ைத  
எ�வா� ைகயா�வ�?
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ப�ர�ைனக��� ��� காண உத��

ேப�த�: 
���ப�த�ன�டேனா
அ�ல�
ந�ப�க�டேனா
கவைலகைள�
பக���� ெகா�டா�

�வாச� ம���
அைமத�: 

த�யான�, மசா�
ம��� ேயாகா
பய��ச� இத��

உத��.
 

 ��� பய��ச�
(ப�ராணயமா) 

 இதய� ���ைப
�ரா�க� மன
அைமத�ைய
கா�க உத��

ஊ�ட�ச��: ஆேரா�க�யமான உண�
�ற��பாக  பழ�க� ம��� 
கா�கற�க� ெகா�ட �ரான உண�
மன அ��த�த�� ேபா� ேநாெயத����
ச�த�ைய பா�கா���.

ஆேரா�க�யம�ற உண� உட�நல��ைற� 
ம��� மனஅ��த�ைத அத�கரி�க ���

��க�:  ���வத�� ��, மி�ன�
சாதன�கைள� பய�ப��தாம� சரியான
ேநர�த�� ��க��
ந�ல ��க� பத�ட�ைத
�ைற�� அைமத�யாக
இ��க உத�க�ற�

மனஅ��த�  எ�ப�  உட�  ம��� மன
ஆேரா�க�ய�ைத  பாத����.

இ�த  அ��த�  ேவைல,  உற�க�,
ெபா�ளாதார   ப�ர�சைனக� ம���
நா�ப�ட  ேநாய�னா�  வரலா�.

இ�  ஒ�  நபரி�  உண��ச�கைள��
நட�ைதைய��  பாத����.



ச�ப  கால�த��  ெப��பாலான
ேநா�க�  மனந�ைல  சா��தைவ.
எனேவ,  உட�  �த�யான
அற��ற�க���  ம���  ச�க��ைச
அளி�தா�  ேபாதா�.

 மனஅ��த�ைத��  கவனி�க
ேவ���.

 

காசேநா�, ச��கைர  ேநா� ம���  
உய�  இர�த  அ��த ேநா� 
 உ�ளவ�க���  மன அ��த� 
 ெபா�வாக  இ��க ��� 

மன  அ��த�  ஒ�  நபரி�  ேநா�
எத����  ச�த�ைய�  �ைற��, ேநா�
�ணமாவைத  தாமத�ப����.

ச��கைர  ேநா�  ம���  உய�  
இர�த  அ��த  ேநா�  ச�க��ைசய��     
ேபா�  மன  அ��த�ைத  க�டற�வ�
மிக��  அவச�ய�.

 மனஅ��ததா�  காசேநாய����
 ஏ�ப��  தா�க�

மனஅ��ததா� ச��கைர  ேநா� ம��� உய�
இர�த அ��தத�� �� ஏ�ப�� தா�க�
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ச�ற�த  ச�க��ைச  பல�க���,
மன  அ��த�ைத  ைகயா�வ�
அவச�ய�

மனஅ��த�ைத  கவனி�காவ��டா�,  
ேநா�  ����  பாத��க வா�����.

மன  அ��த�  இர�த  ச��கைர 
ம��� இதய  ����  அத�கரி�பத��
வழிவ���  ச�க��ைசய��  ��ைவ 
 பாத��க�ற�.

ச��கைர  ேநா�  ம���  உய� 
 இர�த  அ��த  ேநா�  ச�க��ைசய��
ேபா�  மன  அ��த�ைத
ைகயா�வ�  மிக��  அவச�ய� .

அத�க  மன
அ��த�

ேநாய��  தா�க�ைத 
 க���ப��த  
��யாத  ந�ைல

 மன அ��த�த�� பாத���


