வெளிறும் அல்லது ெளரும் ெண்ணக்காதல்
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காதல்

என்பது அனைவருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமாை விஷயம் தான்.

யுவதிகளும், வாைம்

இந்த வார்த்னதனய ககட்கும் அகேக யுவாக்களும்

அவர்களின் மீ து வண்ண மலர்கனளத்தூவ, தன் மைதில்

சிறகடிக்கும் வண்ணத்து பூச்சிகளிைால் உண்டாை

ஒரு கபரின்ப கிளர்ச்சினய உணருகின்றைர். சுற்று சூழலின் கவனலயின்றி, பல கிரகங்கனள கடந்து பறந்து சசன்று, பகலிலும்
அலங்காரமாை ேட்சத்திரங்கனள கண்டு களிக்கின்றைர்.

அகத கேரத்தில், சமூக பாதுகாப்பு விதிகளின்படி, காதலர்களின் சபற்கறார்கள், தன் பிந்திய வாழ்க்னகயும் இகத ேினலயில், மறக்க
முடியாத

இைிய

அனுபவங்களுடன்

இருந்தனத

அறிந்திருந்தும், தன்

வழியில்

பயன்படுத்திக்சகாண்டால், மனறந்திருக்கும்

எதிர்ப்னப

சதரிவிக்கின்றைர்.

ஒரு

கவனள

இது

சபற்கறாருனடய அன்பு தன் மக்களின் பால், அவர்கள் வளர்ந்துவிட்ட கபாதிலும், , காதனல இவர்களில் யாகரனும் ஒருவர் தப்பாை
கசப்பு

முனளயிட்டு

சவளிக்கிளம்பி, அவர்கள்

அனத

சுனவக்கக்கூடும்.

அவர்களின் எதிர்ப்புக்கு காரணம், கருத்தில் சகாள்ள கவண்டிய ஒன்கற.

அது ஜாதி, குலம், மதம், சசழிப்பு, அந்தஸ்து மற்றும்

ஆகியனவகளின் கணிப்பும் காரணங்களாகும்.

சபற்கறார்கள் தன் குலத்திற்ககற்ற சபண்னணத்தான்

மரியானத, குடும்ப பின்ைணி, கலாச்சாரம், பழக்க வழக்கங்கள், கல்வி தகுதி, கமலும் குனறவில்லாமல், கமைி ேிறம் மற்றும் அழகு
அகேகமாக னபயனுனடய

கதடுகின்றைர். னபயனுனடய விருப்பத்திற்கு இணங்ககவண்டுமாயின் அவள் சிறிது உயர் குலத்னத கசர்ந்தவளாக இருந்தால்,
ஒப்புக்சகாள்கின்றைர்.

சபண்ணுனடய சபற்கறார், கூடுமாைவனர கமற் குறிப்பிட்ட

னபயன் இருந்தால், சந்கதாஷமாக ஒப்புக்சகாள்கின்றைர்.

அனைத்து விதிகளின் அளவுககானல தாண்டி

கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கனள கருத்தில் சகாண்டு ஏதாவது ஒரு

விதிமுனறக்கு ஏற்படும் எதிர்ப்பு, சண்னட சச்சரவு, விரசம் மற்றும் கமாதல்களுக்கு வித்திட்டு,
விடுகிறது.

கனடசியில் காதலர்கனள பிரித்து

இதைால் ஏற்படும் எரிச்சல், மை அழுத்தம், தவறாை முனறயில் ேடத்தப்பட்ட மற்றும் பலவைமாை
ீ
மைங்களின்

வாழ்னவகய பலி வாங்கி விடுகிறது.
தன் பிள்னள வளர்ந்து ஒரு டாக்டராக, ஒரு இஞ்ஜீைியராக, ஒரு மகைஜராககவா அல்லது
வரகவண்டும் என்பது தான் ஒவ்சவாரு சபற்கறாருனடய கைவாக இருக்கிறது.
சசலுத்திகய

அவர்கனள

வளர்க்கின்றைர்.

குறிக்ககாளாகிவிடுகிறது.

பிள்னளகளின்

கல்வியும்

ஒரு சபரிய சதாழிலதிபைாககவா

பிள்னளயின் ோளங்களில் இந்த கருத்துக்கனள

கவனல

வாய்ப்பும்

வாழ்க்னகயின்

முதலாை

ஆண் பிள்னளகளுக்கும் சபண் பிள்னளகளுக்கும் முதற்னக அனுபவத்னத புகட்ட, அவர்களுனடய பதின்ம வயதிலிருந்கத, ேல்லது
எது, சகட்டது எது, எனத ேம்பகவண்டும், எனத ேம்பக்கூடாது, சசழிக்க எந்த வழினய பின்பற்றகவண்டும், எந்த வழியில் பாதங்கள்
படக்கூடாது,

ேல்ல

வழிகாட்டி

கதனவப்பட்டால்,

யானர

அணுககவண்டும்,

அந்த

புறக்கணிக்ககவண்டும், ஆகியனவகனள, சபற்கறார்கள் ேன்கு விளக்கிச்சசால்லகவண்டும்.

சூழ்ேினலகளில்

யானர

அவர்கள்

தாய் தன் மகனள பயிற்சிக்கும் சபாழுது,

தந்னத தன் னபயைின் மீ து ஒரு கண் னவத்து, கேரத்திற்கு கேரம், அவனுக்கு கதனவப்பட்ட அறிவுனறனய புகட்டகவண்டும்.

ஒவ்சவாரு குடும்பத்திலும் பாலியல் ஒரு தடுக்கப்பட்ட விஷயமாக கருதப்பட்டு, சவளிப்பனடயாக சபற்கறாராலும், பிள்னளகளாலும்
விவாதிக்கப்படுவதில்னல.

இருப்பினும், அந்த கபச்னச பாவமாக அனடயாளம் கண்டு, அந்த மாதிரி முக்கியமாை ஒரு விஷயத்னத

தனர விரிப்பிற்கு அடியில் துனடத்து தள்ளி விடுவனதவிட, கமலாக சதாட்டும் சதாடாமலும், புரிய னவத்து, எதிர் பாலின் மீ து
கமாகம்சகாள்வதால்

உண்டாகும்

ககடுகனள

தவிர்க்க

முயற்சிப்பது, எவ்வளவு

அறசேறிகளின் உச்சியிலிருந்து வழுக்கி விழும் அபாயத்னத உணர்த்தகவண்டும்.

அவசியம்

என்பனத

உணர்த்தி, தவறிைால்,

ேன்கு ஆகலாசித்து அறிவுறுத்தப்படாத பிள்னளகள், தன் சபற்கறார் தன் ேலனுக்கு எதிராக சசயல்படுவதாக தவறாை கருத்துக்கு
ஆளாகிவிடுவர்.

அந்த

மாதிரி

தவறாை

கருத்து

பிள்னளகளுக்கும் மத்தியில் பிளனவ ஏற்படுத்தும்.
தடுக்கப்பட்டிருந்த

முயற்சிக்கின்றைர்.

சேருக்கத்தின்

இன்பத்னத

காதல் பரிசுத்தமாைதும், புைிதமாைதும் கூட.

அவேம்பிக்னக, சவறுப்பு

மற்றும்

குழப்பத்னத

உண்டாக்கி

சபற்கறாருக்கும்

இந்த ேினலக்கு ஆளாை பிள்னளகள் சில கேரம், எதிர் பாலிைத்துடன் அதுவனர

கண்டுசகாள்ள,

தன்

கலாச்சார,

அறசேறி

முனறகனள

உனடத்சதறிய

காதல் மரணத்னத அளிக்காது, விரக்தியும், சவறுப்பும், மை அழுத்தமும் தான் ஒரு

ேபனர தற்சகானலக்ககா சகானல சசய்யகவா இழுத்துச்சசல்லும் காரணிகள்.
காதல்

என்பது

எதிர்பார்ப்புடன்

காதலிக்கும்

ேம்னம

ஒற்னறத்தினசனய

இருவர்

கோக்கும்

சார்ந்தது.

அது

மட்டுகம

மிருகங்கள்
ககட்டு

காணக்கூடிய

கூட

தன்

வாைவில்

குரனல

சபறக்கூடியதல்ல,

என்று

ேயமாக

ஏசைைில்

யாகரா

சரியாகத்தான்

மாற்றிக்சகாள்கின்றை.

அது

அகேினல

சசால்லியிருக்கிறார்.

காதல், அன்பு

சகாண்டது.

அனைத்து

என்பது
தீவிர

கோக்கங்களுக்கும், ேீங்கள் அடுத்தவர் மீ து சகாண்ட காதல், அன்பு, உங்களிடமிருந்து யாருக்காக ஏவப்பட்டகதா அவரிடம் மட்டுகம
பாயும்.

காதலும் காப்பியும் சூடாக இருக்கும் சபாழுது தான் சுனவக்கும் எை ராபிந்தர ோத் தாகூர் கூறுகிறாராம்.
காதலிக்கும்

ஒருவன்

எதிர்பார்கக்கூடாது.

அவனுனடய

அன்பு

காதனல ககார முடியாது.

பிரதிபலித்து,

அவனும்

திரும்பி

அவளால்

காதலிக்கப்படுவான்

என்பனத

ேீங்கள் யானரயும் உங்கனள காதலிக்கும்படி ககார முடியாது. ஒருத்தருக்சகாருவர்

காதலித்துக்சகாள்ள பலவந்தமும் சசய்ய முடியாது. அகத கபால், ேீங்கள் எவ்வளவு தான் முயற்சித்தாலும், ேீங்கள் விரும்பாத,
சவறுக்கும் ஒருவனர, அல்லது ஒருவனள காதலிக்க உங்கனள ேீங்ககள வற்புறுத்த முடியாது.

உங்கள் அன்பு மற்றவளுக்கும்,

விவகார

கவைி"

அவள் அன்பு உங்களுக்கும் ஒன்று இருக்கும் அல்லது இருக்காது. அனத ேீங்கள் விரும்பியது கபால் மாற்ற முடியாது.
கதால்விகளிலிருந்து

பின்பற்றுவகத

ேல்லது.

உங்கள்

ேீங்கள்

கமைினய

காதலிக்க

பாதுகாத்துக்சகாள்ள,

கவண்டும்

ேல்சலண்ணத்தின் சவற்றிக்கு, இகதா, சில உதவி குறிப்புகள்:

அல்லது

பின் வரும் முன்சைச்சரிக்னக ேடவடிக்னககனள கமற்சகாள்ளலாம்.

மற்றவர் உங்கனள மதிப்பிட்டு தீர்ப்பளிக்க விட்டுவிடுங்கள்.

முன்கப

காதலிக்கப்படகவண்டும்

காதல் யாருக்கு, எங்கக, எப்படி, எப்சபாழுது மலரும் எை எவரும் அறியார்.

முதல் காரியமாக, உங்கனள ேீங்ககள அறிந்து சகாள்ளுங்கள்.

"குதிக்கும்

எை

என்ற

காதல்

சகாள்னகனய

ஆனசப்பட்டால்,

உங்கள்

இருந்த கபாதிலும், ேீங்கள் எதிர்பார்ப்புடன் இருந்தால்,

உங்கனள ேீங்ககள தீர்ப்பிட்டுக்சகாள்ளாதீர்கள், ஆைால்,

உங்கள் குடும்பத்னத, உங்கள் சபற்கறானர, உங்கள் சககாதர சககாதரிகனள, உங்கள் உற்றார் உறவிைனர சிறிது திரும்பி
பாருங்கள்.

சமுதாயத்தில், அவர்களனைவரும் சபற்றிருக்கும் மாைம், மரியானத, அந்தஸ்து ஆகியனவகனள ஒரு கணம்

ேினைத்துப்பாருங்கள்.

ேன்கு அறிந்து, ேீங்கள் விரும்பும், ேீங்கள் காலா காலம் உங்கள் வாழ்ோள் முழுக்க வாழப்கபாகும் விருப்பத்கதர்னவப்பற்றி
துல்லியமாக விசாரித்து னவத்துக்சகாள்ளுங்கள்.
ேீங்கள்

காதலிக்கும்

ேபருனடய

அறிந்து சகாள்ளுங்கள்.

குடும்பத்தின்

தவறாதீர்கள், தவறிைால், கேரம் கடந்து வருந்தகவண்டியதிருக்கும்.

பின்ைணினயயும்

சமூகத்தில்

அவர்களுக்கு

இருக்கும்

அந்தஸ்னதயும்

உங்களால் உங்கள் காதலிக்ககா அல்லது உங்கள் காதலியால் உங்களுக்ககா இனழக்கப்படும்

ஒரு சிறிய ஊறு அல்லது உங்களுனடய ஒரு தவறாை ேடவடிக்னக, உங்கள் இருவனரயும் முடிவில்லா ஆபத்தில் சிக்க
னவத்துவிடும்

ஒருவருக்சகாருவர் அன்பாகவும் ேண்பாகவும் இருந்து சகாள்ளுங்கள்.

அதைால் எந்த தப்பும் கினடயாது. ஆைால், ேீங்கள்

உங்கனள சவளிப்படுத்தும் முன், ேீங்கள் விரும்பும் ேபருனடய ேடத்னத விதத்னத கவைிக்க தவறாதீர்.

உங்கள்

விருப்பத்கதர்னவ

இனதப்பற்றி

உங்கள்

தீர்மாைிக்கும்

குடும்பத்துடன்

என்பனதயும் கவைியுங்கள்.
ேீங்கள்

காதலிக்கும்

அவளிடம்

மைப்பான்னமயும் உள்ளதா
கண்டுசகாள்ளுங்கள்.
உங்கள்

காதல்

(அவன்

மை

ேினலயும்

கலந்தாகலாசிக்க

அல்லது

ஆற்றலும்

உங்களுக்கு

அவைிடம்,

சில

உங்களுக்கு

உடலுக்கும்

பழக்கங்கனள

உள்ளதா

என்பனத

உள்ளத்துக்கும்

துறக்கும்

கவைியுங்கள்.

னதரியம்

பக்குவமும்

உள்ளதா

மன்ைிக்கும்

என்பனதயும் ேீங்கள் விரும்பாதவற்னற கபாக விடும் மகைாபாவம் உள்ளதா என்பனதயும்

அல்லது

அவள்)

உங்கனள

தவறாக

வழி

ேடத்துகிறதா

அல்லது

உங்கள்

சபற்கறாருக்கு

எதிராககவா, குடும்பத்திற்கு எதிராககவா, சககாதர, சககாதரிகளுக்கு எதிராககவா அல்லது உறவிைர்களுக்கு எதிராககவா
தூண்டிவிடுகிறதா என்பனத குறித்துக்சகாள்ளுங்கள்.

உங்கள் குடும்பத்தின் கலாச்சார, மத, குல விருப்பங்கனள கருத்தில் சகாண்டு சசயல்படுங்கள், ஏசைைில், அனவகளின்
சபாருத்தமின்னமகய

அகேகமாக

எதிராக

சசன்றால்

உங்கள்

காதனல

அனைத்து

காதல்

வருந்துவர்.
ீ

அது

அனைத்னதவிட

சசல்லாதீர்.

உண்னமயாை குருட்டுக்காதல்.

உயர்த்தி

அனத

காதனல தைக்கு சாதகமாக எடுத்துக்சகாள்ளதீர்.
இருக்கும் சபாழுது,

முறிவு, காதல்

கதால்விகளின்

ேியாயப்படுத்த, அந்த
ேியாயமற்ற

முக்கிய

காரணமாக

இருக்கிறது.

கவசறான்றுமில்னல.

அதுதான்

ேியதிகளுக்ககா, அந்த

சுயேலகம

தவிர

விதிமுனறகளுக்ககா

ேீங்கள் விரும்பாத ஒருத்தனர உங்களால் காதலிக்க முடியாது என்று

ஒருத்தனர, அல்லது ஒருத்தினய, ேீங்கள் விரும்புவதால், அவகைா அல்லது அவகளா உங்கனள

விரும்பகவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கமுடியாது.

ஒரு கதனவயாக கருதி அல்லது கலாச்சார ேியதியாக காதலில் வழ
ீ கவண்டாம்.
உங்கள்

ேண்பர்களின்

காதனல

முன்

ேிறுத்தி, அவர்கள்

முடுக்குகளில் திரிந்து, காதனல கதடாதீர்கள்.
ஆகிவிடும்.
கமற்

குறிப்பிட்டனவகனள

சதால்னலக்கு

என்பதற்காக, அவசியமில்லாமல்

மூனல

இது உங்கள் கானல ேீங்ககள ககாடாறியால் சவட்டிக்சகாள்வதுகபால்

புறக்கணித்து, உங்கள்

ஆளாக்கிக்சகாள்வகதாடு

காதலிக்கின்றைகர

சுய

ேில்லாமல்,

ேல

கள்ள

உங்கனள

உங்கனள சபற்சறடுத்தவர்கனளயும் இடருக்குள் தள்ளிவிடுவர்.
ீ

கவட்னடக்கு

கிளம்பிைால், உங்கனள

சூழ்ந்துள்ளவர்கனளயும்,

சபரிய

ேீங்ககள

ேம்பிக்னககளுடன்

காதல் ஒரு அருனமயாை, அற்புதமாை சபாக்கிஷம்.
இன்றி

வண்ணக்கருத்துக்கனள

பரிமற்றிக்சகாள்ளும்

இரு மைங்களின் சங்கமம், இனணக்க சமல்லிய இனழகயா, எந்த ஊடககமா
னவ-ஃனப

(Wi-Fi).

சிலர்

மகரந்தமாக

வர்ணிக்கின்றைர்.

முன்சபல்லாம், புதிய தம்பதியருக்கு, ஒருத்தருக்சகாருவர் புரிந்துசகாள்ள வாரங்களும் மாதங்களும் பிடித்தது.

மண முடித்தும்

அப்படிப்பட்ட காதல், ோளுக்கு ோள் தன் பிரகாசத்னத இழந்து வருகிறது.

உடகை சேருங்கி பழக ோணம்சகாண்டிருந்தைர்.
விதமாக, விளக்கப்படுகின்றை.
கணித்துவிடுகிறது
பின்

வினளவுகனள

இனத

மன்மத

ஆைால், இப்சபாழுது, கலாச்சார விதிமுனறகள், மாற்றியனமக்கப்பட்டு, கவறு

மாங்கல்ய முடிச்சு கபாடும் முன்பு, னகப்கபசிகய (cell phone) அவர்களின் பாதி தாம்பத்திய வாழ்னவ

சிந்திக்காமல், அகேகமாக

னபயன்கள்

தன்

சிகைகிதியின்

மீ துள்ள

ஆர்வக்ககாளாறிைால், தன்

குடும்ப

இரகசியங்கனள கக்கி விடுவதிைால், அனத அவள் தன் கசனல முந்தானையில் முடிச்சிட்டுக்சகாள்கிறாள், அவசியப்படும் சபாழுது,
மணம்

முடித்தபின், தன்

அவித்துவிடுகிறாள்.

தன்

மறுவட்டில்,
ீ
ஒரு

சபரிய

சிகைகிதைிடமிருந்து

சூத்திரதாரி

மைப்பாடம்

சதுரங்கத்தில்

சசய்துசகாண்ட

பகனடகனள

சசய்திகனள

ேகர்த்துவதுகபால், அந்த

அவசியப்படும்

முடிச்னச

சபாழுது, சகட்டிக்கார

அரசியல்வாதினயப்கபால் அனைத்து சசாந்த பந்தங்களுக்கும் ஆங்காங்கக கசாதனை சாவடிகனள ேிறுவி விடுகிறாள்.

இது

ோணயத்தின் ஒருபக்கமாக இருக்கும் சபாழுது, மறு பக்கம், அனுபவ குனறச்சலின் காரணமாக பார்னவக்ககாளாறிைால், கண்டவுடன்
காதல்சகாண்டு, குருட்டுத்தைமாக

ஒருத்தருக்சகாருவர்

விரும்புகின்றைர்.

அவர்களுக்கு

வருங்காலத்னதப்பற்றிகயா,

சமூகத்தில்

அவர்களுனடய குடும்ப மாைம், அந்தஸ்னதப்பற்றிய கவனலகயா இருப்பதில்னல. கபாகக்கூடாத இடங்களில் எல்லாம் அனலந்து
திரிந்து,

காதலின்

புைிதத்தன்னமக்கு

சகடுத்துவிடுகின்றைர்.
னக

ககார்த்த

காதல்

னக

ககடு

வினளவித்து,

கூடுவதில்னல.

அர்பணிப்பும்

ேங்கூரமிடப்படாத காதல், தன் பிடிப்னப சதானலத்துவிடுகிறது.
கற்னபயும்

கண்ணியத்னதயும்

சதானலத்துவிடுகிறார்கள்.

சதரிந்தும்,

உறுதியும்

சதரியாமலும்

அல்லாமல்,

குடும்பங்களின்

அவர்களின்

மை

ேிம்மதினய

மைங்களில்

ஆழமாக

இனத அறியாமகலகய, படுக்னகனய பங்கிட்டு, ேிரந்தரமாக தன்

அதுவனர

அவர்களுனடய

பட்டத்னதப்கபால் காற்றில் பறக்கவிட்டு, கண்ணர்ீ கடலில் மூழ்கிவிடுகிறார்கள்.

களங்கப்படாத

பண்னப

கடிவாளமற்ற

ஒரு ஆணும் ஒரு சபண்ணும், உடல், மை மற்றும் ஆன்மீ க காரணங்களுக்காக இனணவது இயற்னககய, அப்படி இனணந்தால், அவர்
தன்

பண்னபயும்

கற்னபயும்,

ஏற்றுக்சகாள்வதில்னல.

மாைத்னதயும்

சகடுத்துக்சகாள்ளக்கூடாது.

சபற்கறார்,

உடகை

எந்த

வித

காதனலயும்

ஆைால் உங்கள் காதல், அறசேறிகளுக்கு கட்டுப்பட்டுள்ளனத அவர்கனள ேம்பனவக்ககவண்டும்.

உங்கள் ேலனை ோடுபவர், ேிபந்தனையற்ற அன்பும்

சபற்கறாருனடய கவனலயும் உங்கள் மீ து சகாண்டிருப்பவர்.

அவர்கள்

திருமணங்களின் கதால்விக்கு இனளயவர் தன் துனணனய கதர்ந்சதடுக்க படும் அவசரம் தான் முக்கிய காரணங்களில் ஒன்றாக
இருக்கிறது.

உங்கள்

சபற்கறாருனடய

வயிறும், மைமும்

பற்றி

எரியும்

சபாழுது, உங்கள்

காதலுடன்

ேீங்கள்

சுகமாக

வாழ

இயலாது.

கவண்டியது

காதல்

வரும்.

கவண்டியதிருக்கும்.
கேரம்

தியாகம்

கவண்டுகிறது.

அல்லது,

உங்களால்

விருப்பம் உங்களுனடயது.

எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள்.

தக்கனவத்துக்சகாண்டு,
ஆசீர்வாதமும்

அகேக

உங்கள்

கேரங்களில், ேீங்கள்

கமற்சகாள்ளப்பட்ட

உங்கள்

அவசரக்காதனல,

குதிக்கும் முன் கவைியுங்கள்.

கண்ணியமாகவும், கற்புடனும், பரிசுத்தமாகவும்
மகரந்தம்

களங்கப்படாமல்

காதலுக்காக

இருக்கும்படி

சபற்கறானர

சபற்கறாரின்

தியாகம்

ேலனுக்காக

சசய்ய

பலியிட

ேீங்கள் குதிக்க கேர்ந்தால், பயணத்னத முடிக்க

இருந்து, உங்கள்

பண்னப, மாை

பார்த்துக்சகாள்ளுங்கள்.

மரியானதனய

அனைவரின்

ஒப்புதலும்

சபற்று உங்கள் காதலில் சவற்றியனடயுங்கள். இல்லற வாழ்வில் சசழித்து, வானழயடி வானழயாக, குடும்பத்னத

கபணி வளர்த்து, ேீடூடி வாழுங்கள்.
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