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வாழ்வில் அடைய வவண்டிய இலக்குகள்…
அதற்கு நாம் செயயவவண்டிய வதைல்…
அநதத் வதைல் எப்படி இருக்க வவண்டும்…

எல்லாம் உணர்த்தும்

என்ற இநத இனிய நூடல வழங்குவதில் 
ச்பருமிதம் சகாள்கிவ்றாம்.
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சி்றபபிதழ்
தேடல
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மதிப்பிற்குரியவர்களுக்கு...
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வணக்கம்.
தேடல் இல்்லாமல் த�லாயிருநேலால், மனிே இனம் மற்ற 

உயிரினங்களைத் ேலாண்டி இவ்வைவு தூரம் முனதனறி 
இருக்கலாது. குழநளேயின ்கண்்கள் புதியன்வறள்றத் 
தேடிக்்கலாண்தட இருககின்றன. ள்க்களும், ்கலால்்களும் 
தேடலின த�லாக்கத்தில் எபத�லாதும் �ர�ரத்துக்்கலாண்தட 
இருககின்றன. குழநளேயின ஒவ்்வலாரு முயறசியும் 
தேடலின ்ேலாடக்கம் எனத்ற ்�லால்்்லாம். ‘தேடுங்கள் 
்கண்டளடவீர்கள்’ எனகி்ற ள�பிள் ்வலா�்கம், ஒனள்றக 
்கண்டளடயத் தேடு்வதின அ்வசியத்ளே ்வலியுறுத்துகி்றது. 

�லாேலாரணக குடும்�த்தில் பி்றநது, உளழப�லால் 
உயரத்ளேத் தேடிக ்கண்டளடநே ஒரு ் ேலாழி்தி�ருககு 
்வலாரிசு இல்ள். மி்கப்�ரிய ் ேலாழில் �லாம்ரலாஜ்ஜியத்ளேத் 
ேனககுப பி்றகு யலார நிர்வலா்கம் ்�யயப த�லாகி்றலார்கள் 
எனகி்ற த்கள்விககுப �தில் தேட விரும்பினலார அ்வர. 
�ரியலான �திள்க ்கண்டளடயலாமல் த�லானலால், ்வலாழ�லாள் 
முழு்வதும் எேற்கலா்க உளழத்ேலாதரலா அேறகு அரத்ேம் 
இல்்லாமல் த�லாயவிடும் எனறு உணரநேலார. 

ேள்ளமப �ண்பு மிக்க ஊழியர்களை அளழத்ேலார. 
அளன்வருதம அ்வளரப த�லா்ச் �லாேலாரணக குடும்�ப 
பினனணியிலிருநது உளழப�லால் உயரநது, நிறு்வனத்தில் 
முககிய இடத்ளேப ் �ற்ற்வர்கள். அ்வர்களில் ஒரு்வளரத் 
தேரந்ேடுத்து, ்�லாறுபள� அ்வரிடம் ஒப�ளடக்க 
நிளனத்ேலார . எனத்வ, ேள்ளமப ்�லாறுபபுககு 
ேகுதியுள்ை்வர்கைலான 30 த�ளரத் ேன அள்றககு 
அளழத்ேலார.

‘‘உங்களில் ஒரு்வரேலான அடுத்ே ்வருடம் இநே 
மலா்�ரும் நிறு்வனத்தின ்�லாறுபள� ஏறபீர்கள். 
உங்களில் யலார சி்றநே்வர என�ளேக ்கண்டறிய  
ஒரு த�லாட்டி ள்வககித்றன. உங்கள் ள்க்களை நீட்டுங்கள்’’ 
என்றலார. மகிழச்சிளய மள்றத்துக்்கலாண்டு மதிபபுககுரிய 
முே்லாளி ் �லானன�டி அளன்வரும் ள்க்களை நீட்டினர. 
அ்வர்களிடம் ஆளுக்்கலாரு விளேளய ஒப�ளடத்ேலார. 
‘‘இநே விளே வீரியம் மிக்கது. இளே நீங்கள் உங்கள் 
வீட்டில் ஒரு ் ேலாட்டியில் �ட்டு, உரம் த�லாட்டுத் ேண்ணீர 
ஊறறி �ன்றலா்கப �ரலாமரித்து ்வைரக்க த்வண்டும். அடுத்ே 
்வருடம் இதே �லாளில், உங்களின விளே எவ்வைவு 
்�ழிப�லா்க ்வைரநதிருககி்றது எனறு �லாரபத�ன. 
மலாேம்தேலாறும் விளேயின ்வைரச்சிககு நீங்கள் எடுத்ே 
முயறசி வி்வரங்களை எனனிடம் எழுத்துபபூர்வமலா்க 
அளிக்க த்வண்டும். இநே விளேயின ்வைரச்சி �றறி யலாரும் 
யலாரிடமும் த�சிக்்கலாள்ைககூடலாது. எனனிடமும் இளேப 
�றறிப த��ககூடலாது. அப�டிப த�சினலால் த்வள்ளயவிட்டு 

நீக்கப�டுவீர்கள்’’ எனறு கூறினலார. 

அளன்வரும் மகிழச்சிதய லாடு விளேளய 
எடுத்துக்்கலாண்டு ் �ன்றனர. ‘ஒரு விளேயலால் ேங்கள் 
ஒட்டு்மலாத்ே எதிர்கலா்மும் மலா்றபத�லாகி்றது’ எனறு 
�ம்பிகள்கயுடன அளே விளேத்ேனர. ஊழியர்களின 
குடும்�த்தினரும் விளே �ன்றலா்க ்வைர த்வண்டு்மன�தில் 
்க்வனம் ் �லுத்தினர. 

அ்வர்களில் ஒதர ஒரு்வனின விளே மட்டும், எனன 
உரம் த�லாட்டுப �ரலாமரித்ேலாலும், எவ்வைவு ேண்ணீர 
ஊறறினலாலும் ்வைரத்வ இல்ள். விளே ் �ழித்து ்வைர 
என்னனன முயறசி்களை எடுக்க த்வண்டும் எனறு 
�ல்த்வறு நூல்்களைப �டித்தும் ஒரு �யனுமில்ள்.  
இ்வன மட்டும் அலு்வ்்கத்தில் த� லா்கம லா்க 
இருப�ளேப �லாரத்ே மற்ற்வர்கள், இ்வன விளே 
�ரியலா்க முளைக்கவில்ள் என�ளேச் ்�லால்்லாமல் 
புரிநது்்கலாண்டனர. ஆனலால், மற்ற்வர்களின விளே்கள் 
மி்கச்சி்றப�லா்க ்வைர்வளே அ்வர்களின மகிழச்சியலான 
�ட்வடிகள்க்கள் மூ்ம் ் ேரிநது்்கலாள்ை முடிநேது. 

ஒவ்்வலாரு்வரும் ‘நிறு்வனத்தின அடுத்ே ேள்ளமப 
்�லாறுபபுககு, ேலான ்வநதுவிடுத்வலாம்’ எனறு �ம்பிகள்கயுடன 
்�யல்�டு்வது இ்வனுககு மன உளைச்�ள் 
அளித்ேது. ேலான ரலாசியற்ற்வன என�ேலா்கத் ேனளனதய 
்�லாநது்்கலாண்டலான. ‘ஒரு விளேளய ்வைரப�தும், 
ஒரு நிறு்வனத்ளே ்வைரத்்ேடுப�தும் ஒதர விஷயமலா? 
நிர்வலா்கம் �லாரநது த்வறு ஏதேனும் த�லாட்டி ள்வத்திருநேலால் 
�லான நிச்�யம் முேல் நிள்யில் இருநதிருபத�ன’ எனறு 
நிளனத்துக்்கலாண்டலான. ஆனலாலும் முே்லாளிளயப 
�றறித் ே்வ்றலா்க நிளனக்கவில்ள் அ்வன.

�லாட்்கள் ஓடின. அ்வனுளடய எநே முயறசிககும் 
�்ன இல்ள். ஆனலால், முயறசிளய மட்டும் ள்கவிடலாமல் 
்ேலாடரநது உரமும் நீரும் ்வலாரத்ேலான. அளே 
ஆ்வணப�டுத்திக்்கலாண்தட ்வநேலான. �தி்னலான்றலாம் 
மலாேம் த்�லா்க அநே விளே முளைக்கத் ் ேலாடஙகியது. 
ஆனலால், ‘இநத�ரம் மற்ற்வர்களின விளே்கள் ் �டியலாகிப 
பூக்கத் ் ேலாடஙகியிருககும். இனி இது முளைத்து எனன 
�யன’ எனறு அ்வனுககு �லிபபு ஏற�ட்டது. ஆனலாலும், 
அநேச் ் �டிளய ்வைரப�ளே நிறுத்ேவில்ள்.

ஒரு ்வருடம் முடிநேது. அளன்வரும் ேலாங்கள் 
�ன்றலா்கப �ரலாமரித்து ்�ழித்து ்வைரநே ்�டி்களை 
முே்லாளியிடம் ்கலாட்டு்வேற்கலா்கத் ் ேலாட்டியில் எடுத்து 
்வநேலார்கள். ஒரு மலாேத்திறகு முனபுேலான முளைவிட்ட 
ேன ்�டிளய முே்லாளியிடம் ்கலாட்ட அ்வனுககுக 
கூச்�மலா்க இருநேது. ஆனலாலும் ஒரு ்வருடம், ேலான 
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விடலாமுயறசியுடன ் �யல்�ட்டளே விைககி, ேனனுளடய 
முயறசியின குறிபபு்களை முே்லாளியிடம் ஒப�ளடத்ேலான. 
மற்ற த�லாட்டியலாைர்களுககு அ்வளனப �லாரக்கச் சிரிப�லா்க 
இருநேது. ‘இ்வளனத் ேவிர மற்ற எல்த்லாரும் ் �டி்களைச் 
சி்றப�லா்க ்வைரத்திருககித்றலாம். இ்வர்களில் ஒரு்வளர 
நிறு்வனத்தின அடுத்ே ேள்்வரலா்கத் தேரந்ேடுப�து 
�்வலா்லான ்கலாரியம். எளேயும் விளரநது முடி்்வடுககும் �ம் 
முே்லாளி, இேறகு மட்டும் சி் �லாட்்கள் எடுத்துக்்கலாள்்வலார’ 
எனறு மற்ற்வர்கள் த�சிக்்கலாண்டனர. 

ஆனலால், விளே்களை ்வைரத்ே அளன்வளரயும் ேன 
அள்றககு உடதன அளழத்ேலார முே்லாளி. நீண்ட த�ரம் 
எடுக்கலாமல் �த்து நிமிடங்களில் கூட்டம் முடிநேது. ‘11 
மலாேங்கள் ்வளர முளைக்கலாே விளேளயச் சிறிய ் �டியலா்க 
்வைரத்து எடுத்து ்வநே்வதர நிறு்வனத்தின ேள்ளமப 
்�லாறுபள� உடனடியலா்க ஏற�லார’ எனறு முே்லாளி 
அறிவித்ேலார. அடுத்ே �லாதை �ேவிதயறபு நி்கழவும் 
உறுதியலானது. அளேவிட அளன்வருககும் அதிரச்சி 
அளித்ே விஷயம், மற்ற 29 த�ளரயும் த்வள்ளயவிட்டு 
நீககு்வேலா்க அறிவித்ேலார. 

‘�ன்றலா்கச் ்�டிளய ்வைரத்ே எங்களை ஏன 
ேண்டிககிறீர்கள்?’ எனறு அ்வர்கள் த்கட்்க, முே்லாளி 
்ேளி்வலா்கப �தில் ் �லானனலார. ‘‘எநேச் �்வலால் ்வநேலாலும் 
எதிர்்கலாண்டு நிறு்வனத்ளே ்்வறறிப�லாளேயில் 
அளழத்துப த�லாகி்ற ேள்்வளரத்ேலான தேடிதனன. 

அேற்கலா்கத்வ ஒரு ்வருட ்கலா்ம் எடுத்துக்்கலாண்தடன. 
�ல்்லாயிரக்கணக்கலான ஊழியர்களின உளழபபில், 
்வலாடிகள்கயலாைர்களின �ம்பிகள்கயில் ்கம்பீரமலா்க ்வைரநது 
நிறகும் இநே நிறு்வனத்ளே உண்ளமயும், த�ரளமயும் 
்்கலாண்டு ்வழி�டத்துகி்ற ஒரு்வளரத்ேலான இபத�லாது 
தேரவு ் �யதிருககித்றன. எப�டி எனறு த்கட்கிறீர்கைலா? 
�லான 30 த�ரிடமும் ் ்கலாடுத்ேது, 11 மலாேங்கள் ்கழித்து 
்வைரகி்ற, அதுவும் 11 மலாேங்களும் சி்றநே �ரலாமரிபபு 
்்கலாடுத்து்வநேலால் மட்டுதம ்வைரகி்ற ர்க விளே்கள். 
�லான �ம்பிய்வர்களில் ஒரு்வர மட்டுதம அநே விளேளய 
முளைக்க ள்வக்கத் தேள்வயலான ்வழிமுள்ற்களை ஒரு 
்வருடமலா்கத் தேடித் தேடி ் �யதிருககி்றலார. மற்ற்வர்கள் 
�லான ் ்கலாடுத்ேளேப த�லா் வீரியமிக்க த்வறு விளே்களை 
்வலாஙகி ்வைரத்திருககி்றலார்கள். 

�ேவி ்வரு்வேறகு முனத� உண்ளமளயயும் 
த�ரளமளயயும் ள்கவிட்ட்வர்கள், நிறு்வனம் ் �ருக்கடியலா்க 
இருககும் �மயத்தில் சுய�்மலா்க �டநது்்கலாள்்வலார்கள். 
இ்வர மட்டுதம முயறசிளயக ள்கவிடலாமல் �ல்த்வறு 
�லாத்தியங்களை ஆரலாயநது விளேளய முளைக்கச் 
்�யதிருககி்றலார. த�ரளமயலா்கவும், தி்றளமயலா்கவும் 
�மது நிறு்வனத்ளே ்வழி�டத்துககூடிய இத்ேள்கய 
ஒரு்வளரத்ேலான தேடிதனன’’ எனறு முே்லாளி ் �லானனலார.

இநேக ்களேளயப �டித்ேத�லாது, இதில் இருநே ‘ேனககு 
அடுத்து யலார’ எனகி்ற த்கள்விக்கலான தேடல் புதுளமயலா்க 
இருநேது. புதிர்கைலால் ஆனது மனிே ்வலாழவு. தேடல்ேலான 

அநேப புதிர்களை ஒவ்்வலான்றலா்க அவிழககி்றது. 
தேடல் இல்்லாே்வர்கள் தேஙகி நினறு த�லாகி்றலார்கள். 
தேடல் மிகுநே்வர்கள் புதிய புதிய ேரி�னங்களை 

எபத�லாதும் ்கண்டளடகி்றலார்கள். புதிய 
புதிய அனு�்வங்களைத் தேடுத்வலாம். 
புதிய புதிய ேரி�னங்களைக 
்கண்டளடத்வலாம்.

்வலாழ்க ள்வய்கம்...  ்வலாழ்க 
்வைமுடன!  

வக.ஆர்.நாகராஜன
நிறுவனர் - ராம்ராஜ் ்காட்டன்
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த�லாஞ�லானலா்க இருநே ஒரு குட்டி �லாளய ஓ�லாய ஒனறு 
்்கலால்் ்வநேது. அது உயிர பிளழப�ேற்கலா்க 

ஓடி, ்கலாட்டுககுள் தியலானத்தில் இருநே முனி்வளரச் 
�ரணளடநேது. முனி்வர ேன �கதியலால் அளே ஓ�லாயலா்க 
மலாறறிவிட்டலார. �்�லாலி ஓ�லாயலா்க மலாறிய அது, ேனளனக 
்்கலால்் ்வநே ஓ�லாளய விரட்டிவிட்டது. பி்றகு �வயமலா்க 
து்றவி அருத்க அமரநேது.

்்கலாஞ� த�ரத்தில் ஒரு யலாளன அநே ்வழியலா்க 
்வநேது. ஓ�லாயலா்க மலாறியிருநே �லாளயக ்கண்டதும் 
மிதிக்க ்வநேது. உடதன முனி்வர அளே ஒரு யலாளனயலா்க 
மலாறறினலார. இளேப �லாரத்ேதும் குழம்பிய யலாளன, ்வநே 
்வழிதய திரும்பிப த�லானது. அேனபின ஒரு சிறுத்ளே 
்வநேது. அது யலாளன மீது �லாய, அது மீண்டும் முனி்வளரச் 
�ரணளடநேது. உடதன அ்வர தீரத்ேம் ் ேளித்து அளே 
சிறுத்ளேயலா்க மலாறறிவிட்டலார. சிறுத்ளேளயப �லாரத்ே 
சிறுத்ளே ‘இது �மது இனமலாயிறத்ற' என விட்டுச் 
்�னறுவிட்டது. சிறுத்ளேளயக ்்கலால்் ஒரு புலி 
்வநேது. உடதன முனி்வர அளேப புலியலாககிவிட்டலார. 
புலிளயக ்்கலால்் சிங்கம் ்வநேது. உடதன புலிளயச் 
சிங்கமலாககிவிட்டலார முனி்வர. 

சிங்க நிள்ககு உயரநே அநே த�லாஞ�லான �லாயககு 
அபத�லாது ஒரு வி�ரீே எண்ணம் ஏற�ட்டது. ‘‘இனி �லாம் 
சிங்கமலா்கத்வ இருக்க த்வண்டும். ஒருத்வளை இநே 
முனி்வர �ம்ளம மீண்டும் �லாயலாககிவிட்டலால், �லாம் 
�டலாே�லாடு �டத்வண்டியிருககும். எனத்வ, இ்வளரக 
்்கலானறுவிட்டலால் �லாம் சிங்கமலா்கத்வ இருக்க்லாம்’’ 
எனறு எண்ணி அ்வர மீது �லாயத் ேயலாரலானது. இளே 
உணரநது்்கலாண்ட முனி்வர அேனமீது தீரத்ேம் ் ேளித்து, 
‘‘த�லா �லாதய’’ எனறு விரட்ட, அது மீண்டும் �லாயலா்க மலாறி 
அழுது்்கலாண்தட ் �ன்றது. 

�லாயின தேடல் குறுககு்வழியலா்க இருநேேலால், அது 
்ேலாடஙகிய இடத்துகத்க மீண்டும் ்வநதுவிட்டது. 
‘்வலாழவில் எளே �லாம் தேடுகித்றலாம்’ என்ற த்கள்விககு 
விளட ் ேரிநதிருக்க த்வண்டும். ் ேலாடரச்சியலான தேடத் 
�ம் ்வலாழகள்க. சிறு்வயது முேல் உ்்கத்தில் ்வலாழகள்க 
�றறிய தேடல் ்ேலாடஙகிப �டிபபு, த்வள், �ணம், 
திருமணம், வீடு, குழநளே்கள், அ்வர்களின தேள்வ்கள் 
என நீண்டு, ஓயவு்�றும் ்வயதில் ‘இபத�லாது �லாம் எனன 
தேடப த�லாகித்றலாம்’ எனறு விரகதியலா்க நிளனக்கத் 

தேலானறுகி்றது. 

ஒவ்்வலாரு ேருணத்திலும் 
�ம் தேடல் மலாறிக்்கலாண்தட 
இ ரு க கி ்ற து . 
் � லா ரு ட் ்க ள ை யு ம் 
்வ � தி ்க ள ை யு ம் 
தேடும்த�லாது அள்வ �மககு 
நிள்றவு ேரு்வதில்ள .் ஒனறு 
கிளடத்ேதும், ‘அளேவிடப 

்�ரிேலா்க இன்னலானறு 
த்வண்டும்’ எனறு �ம் மனம் 

நிளனக்கத் ்ேலாடஙகிவிடும். 
அநே நிளனபபு ்வநேதுதம, மனநிள்றவு 

இல்்லாமல் த�லாயவிடும். 

ஆயிரக்கணக்கலான ஆண்டு்களுககு 
முனபு குள்க்களில் ்வலாழநே �ம் முனதனலார்கள் 

எதை நீங்கள்
தேடுகிறீர்கள்?



இப�டிப�ட்ட எளேயும் தேடவில்ள். �லா்கரி்கம் அளடயலாே 
அநே மனிேர்கள் தேடியது நிம்மதிளய மட்டும்ேலான! 
‘எநே த�ரத்தில் எநே வி்ஙகு �ம்ளம அடித்துக 
்்கலானறுவிடுதமலா’ என்ற அச்�த்தில் குள்க்களிலும் 
மரங்களிலும் �துஙகி ்வலாழநே அ்வர்கள், இநே �யத்ளேத் 
து்றககும் நிம்மதியலான ்வலாழள்வ விரும்பினலார்கள். 
்கற்கைலால் ஆயுேங்கள் ்�யேலார்கள் ,  பி்றகு 
உத்லா்கங்களைப �யன�டுத்தினலார்கள், வி்ஙகு்களை 
ேங்களுககு த்வள் ் �யயப �ழககினலார்கள், ்கலாட்ளடத் 
திருத்தி நி்மலாககினலார்கள், வி்வ�லாயம் �ழகினலார்கள், 
வீடு்களை உரு்வலாககினலார்கள், �டிப�டியலா்க �லா்கரி்கம் 
அளடநேலார்கள். நிம்மதியலான ்வலாழள்வ த�லாககிய தேடத் 
மனிே இனத்ளே �லா்கரி்கமலாககியது. 

இபத�லாது இநே நிம்மதிளயத் ேலாண்டிப �் ்வ�தி்களைத் 
தேடு்வதே ்வலாழள்வ தமலும் சிக்க்லாககுகி்றது. மகிழச்சி, 
அளமதி, நிள்றவு த�லான்ற்வறள்றத் தேடு�்வர்கள் அ்வறள்ற 
அளடநது நிம்மதியலா்க ்வலாழகி்றலார்கள். மற்ற்வர்களுககு 
எபத�லாதும் நிள்றவு கிளடப�தில்ள். 

தேடல்ேலான �மககுப �் ்வ�தி்களைக ் ்கலாண்டு்வநது 
த�ரத்ேது. மலாட்டு ்வண்டியின த்வ்கம் த�லாேவில்ள் எனறு 
நிளனத்ேத�லாதுேலான நீரலாவி எஞசின ்கண்டுபிடித்தேலாம். 
ரயில் ்வநேது, த�ருநது ்வநேது, ்களடசியில் விமலானமும் 
்வநேது. முநளேய �் ேள்முள்றயினர ள்க்கைலால் ் �யே 
�் த்வள்்களைச் ்�யய இபத�லாது இயநதிரங்கள் 
்வநதுவிட்டன. அறிவியல் அறிஞர்களின தேடல்ேலான 
இ்வறள்ற உரு்வலாககிக ் ்கலாடுத்ேது. அ்வர்களுககு இது 
தேள்வ. ஆனலால், எளிய மனிேர்களுககு இப�டிப�ட்ட 
முடி்வற்ற தேடல் தேள்வயில்ள். 

�லாம் எளேத் தேடுகித்றலாம் என�தே ்ேரியலாமல் 
இருப�்வர்கள் எளேயும் ்கண்டளட்வதில்ள். ‘�லாம் 
யலார? �லாம் எனன ்�யகித்றலாம்? இேன விளைவு்கள் 
எனன? இப�டிப�ட்ட தேடல் ஒவ்்வலாரு்வருககும் 
இருக்க த்வண்டும்’ என்றலார ேத்து்வ தமளே �லாகரடீஸ். 
்வலாழவில் எது �மககு �்வலா்லா்க இருககி்றது? எது 
�ம்ளமப �்வீனமலான்வரலா்க மலாறறுகி்றது? எது �ம்ளம 
்வலிளமயலாககுகி்றது? இப�டி ்வலாழள்வ சுய�ரித�லாேளன 
்�யது்்கலாள்ை த்வண்டும். இளேச் ்�ய்வதே 

்வலாழகள்களய அரத்ேமுள்ைேலா்க மலாறறும். 

ஆபபிள் நிறு்வனத்ளே உரு்வலாககிய ஸ்டீவ ஜலாபஸ் 
இளேதய த்வறு ்வலாரத்ளே்களில் ்�லால்கி்றலார. ‘்கடநே 
்கலா்த்தில் �லாம் எப�டி இருநதேலாம் என�ளே அ்சிப 
�லாரப�ேன மூ்தம �மக்கலான சி்றநே எதிர்கலா்த்ளே  
�ம்மலால் உரு்வலாக்க முடியும். ்வலாழகள்க என்ற மலாயபபுதிருககு 
�லாம் விளட தேட த்வண்டும். �மது துணிச்�ல், முயறசி, 
தி்றளம ஆகிய்வற்றலால் இளேச் ்�யதுவிட முடியும்’ 
எனகி்றலார அ்வர.

மனிேர்களுககு அடிப�ளடத் தேள்வ உணவு, 
்வசிபபிடம் மறறும் உளட்கள். ்வலாழகள்கப �லாது்கலாபபுககு 
ஒரு த்வள் அல்்து ்ேலாழில் தேள்வ, நிம்மதியலா்கக 
குடியிருக்க வீடு தேள்வ. �மூ்கப �லாது்கலாபபுக்கலா்க 
உ்றவு்களும் �ண்�ர்களும் தேள்வ, அனபு ்�லுத்தும் 
்வலாழகள்கத்துளணயும் த�சிககும் குடும்�மும் தேள்வ. 
மனிேன ஒரு �மூ்க வி்ஙகு. இ்ேல்்லாம் இருப�ேலால்ேலான 
அ்வன த்வட்ளட மிரு்கமலா்க மலா்றலாமல் இருககி்றலான. 
இளே்யல்்லாம் ேலாண்டிச் �மூ்க அநேஸ்து கிளடக்க 
அ்வனுககுச் சி் மரியலாளே்கள் தேள்வ. ேனிப�ட்ட 
்வலாழவில் நிள்றவு ் �்ற அளமதி, அறிவு, அனபு தேள்வ. 
ஒரு்வரின தேடலில் இநே எல்்லாம் கிளடத்துவிட்டலால், 
அதுத்வ நிள்ற்வலான ்வலாழவு.                                         

சவண்டமை     ஜூன 202207
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மனிேர்கள் ஒவ்்வலாரு்வரும் தேடு்வது, ேங்களுககு இணக்கமலான  
ஒரு துளணளய! ‘இ்வருடன இருப�து �லாது்கலாபபு, இ்வருடன த�சு்வது 
மகிழச்சி ேருகி்றது, இ்வர �க்கத்தில் இருநேலாத் �மககு நிம்மதி 
கிளடககி்றது’ என�து த�லா் உணரச் ் �யயும் ஒரு துளணளய எல்த்லாருதம 
எதிர�லாரககி்றலார்கள். ்வலாழகள்கத்துளண, �ண்�ர்கள், ்�ருக்கமலான 
உ்றவு்கள், குடும்�த்தினர எனறு அ்வர்கள் யலாரலா்க த்வண்டுமலானலாலும் 
இருக்க்லாம். 

எல்த்லாருதம ் ்வறறிளயத் தேடுகி்றலார்கள், �ணத்ளேத் தேடுகி்றலார்கள். 
ஆனலால், இதுத�லான்ற விஷயங்கள் ேரலாே ஒருவிே மனநிம்மதிளய, 
இணக்கமலான ஒரு துளண்வர ் ்கலாடுககி்றலார. ் �ரும் �ணம் த�ரத்ே்வர்கள்கூட, 
அளே விட்டுவிட்டு நிம்மதிளயத் தேடிப �யணம் ் �ய்வளேப �லாரககித்றலாம். 
�ல்் துளண கிளடத்திருநேலால் அ்வர்கள் இப�டிச் ் �யதிருக்கமலாட்டலார்கள். 

அர்த்தம் த்தடுகிறார்கள்!
‘நான இநே ்வலாழகள்களய எேற்கலா்க ்வலாழகித்றன? எனன ் �யய விரும்புகித்றன’ 

எனறு ்வலாழவின அரத்ேம் தேடுகி்றலார்கள் �்ர. ் ்வறுளமயலான ஒரு ்வலாழகள்கயில் 
எநே சு்வலாரசியமும் இல்ள். அனபு ்�லுத்து்வது, பி்றரலால் த�சிக்கப�டு்வது, 
ஏதேலா ஒனள்றச் �லாதிக்கத் துடிப�து, ஒரு விஷயத்ளே மலாற்ற முற�டு்வது எனறு 
ஒவ்்வலாரு்வரின ்வலாழவுககும் ஒரு ்கலாரணம் இருககும். அநேக ்கலாரணத்ளேத் 
தேடி, அேன�டி ்வலாழ்வதே அரத்ேமுள்ை ்வலாழகள்க.  

தினமும் ்கலாள்யில் எழுநேதும் �ர�ரப�லா்கக கிைம்பி த்வள்ககுச் ் �னறு, 
ஒதர மலாதிரி இருககும் த்வள்ளய ்வலாழ�லாள் முழுக்கச் ் �யதுவிட்டு, எநேத் 
ேனிப�ட்ட ர�ளன்களும் இல்்லாமல் �லாபபிட்டு, உளட உடுத்தி, விதிளய 
்�லாநே�டி ்வலாழநது முடிப�்வர்களுககு எநேத் தேடலும் இருப�தில்ள்; 
அ்வர்கள் மனநிள்றவும் அளட்வதில்ள். 

நிலையான வாழக்ல்க!
‘வாழகள்கயில் எபத�லா ் �ட்டில் ஆ்கப த�லாத்ற?’ இனள்றய இளைஞர்களை இநேக 

த்கள்விளயப த�லா்ப �ேற்றம் ஆககும் விஷயம் த்வறு எதுவும் இல்ள். ஏ்னனில், எநே 
்வயதில் அப�டி ஒரு நிள்யலான, நிம்மதியலான ்வலாழகள்க அளமயும் எனறு �்ருககுத் 
்ேரி்வதில்ள். 

�் த�லாட்டி்களுககு மத்தியில் �ல்் �ள்ளியில் த�ரநது �டித்து, �ல்் மதிப்�ண்்கள்  
்வலாஙகிச் சி்றநே ்கல்லூரியில் த�ரநது, த்கம்�ஸ் இனடரவியூவில் மி்கப்�ரிய நிறு்வனத்தில் 
த்வள் கிளடத்து ் ட்�ங்களில் �ம்�ைம் ்வலாஙகினலாலும், ் �ட்டில் ஆகிவிட்ட திருபதி 
்வரு்வதில்ள் �்ருககு! ஒரு த்வள்யில் த�ரநேலாலும், அளேத் ேக்க ள்வத்துக்்கலாள்ைத் 
்ேலாடரநது �டித்துக்்கலாண்தட இருக்க த்வண்டும். தினம் தினம் அறிமு்கமலாகும் அத்ேளன 
மலாற்றங்களுககும் �ழ்க த்வண்டும். அடுத்ே ேள்முள்றககு ஈடு்்கலாடுக்க த்வண்டும். 
‘�ம்ளமவிடச் சி்றநே்வர்கள் அடுத்ேடுத்ே ஆண்டு்களில் ்வநது்்கலாண்தட இருககி்றலார்கள்’ 
என்ற நிளனபத� அ்வர்களுககுப �ேற்றம் ேருகி்றது. இதுேலான �்ளர நிம்மதியிழக்கச் 
்�யகி்றது. நிள்யலான ்வலாழகள்களயத் தேடச் ் �லால்கி்றது. 

துலையின் த்தடல்!
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ஏற்றுக்்்காள்வீர்களா?
மனிே மனம் அஙகீ்கலாரத்துக்கலா்கப ் �ரிதும் ஏஙகுகி்றது. ‘உங்களைப த�லா் ஒரு்வரலா்க 

எனளன ஏறறுக்்கலாள்வீர்கைலா?’ எனறு ேனளனச் சுறறியிருககும் மனிேர்களிடம் மலானசீ்கமலா்க 
ஒவ்்வலாரு்வரும் த்வண்டுகி்றலார்கள். அப�டிப�ட்ட அஙகீ்கலாரதம �்ரின தேட்லா்க எபத�லாதும் 
இருககி்றது. ஒரு்வரின ்வ�தி, தேலாற்றம், �மூ்க அநேஸ்து, அ்வரின ் �ல்்வலாககு ஆகிய்வறள்ற 
ஒதுககிள்வத்துவிட்டு எல்த்லாளரயும் �மமலா்க மதிககும் இயல்பு இஙகு இல்ள். 

�ள்ளி ்வயதிலிருநதே இநேப �லாகு�லாடு ்வநதுவிடுகி்றது. �ன்றலா்கப �டிககும் மலாண்வர்கள் 
யலாரும் ்களடசி ் �ஞச் மலாண்வர்களுடன த�ர்வதில்ள். ்கல்லூரியித்லா, �ன்றலா்கப �டிககும் 
மலாண்வர்களுக்கலா்க எனத்ற ேனி ்கல்லூரி்கள் ்வநதுவிட்டன. ஒரு்வர �டித்ே ்கல்லூரிளய 
ள்வத்தே அ்வரின ேகுதிளய மதிபபிடுகி்றலார்கள். அேனபின த்வள், திருமண ்வலாழகள்க 
எனறு எல்்லா இடங்களிலும் இநே வித்தியலா�ம் ் �ரிேலாகிக்்கலாண்தட த�லாகி்றது. அநே 
வித்தியலா�ங்களைத் ேலாண்டி மதிக்கப�டும்த�லாது, இ்வர்களின ஏக்கம் தீரகி்றது.   

த்தடலை்த தூண்டும் ஆலை்கள்!
ஒவ்்வலாரு்வரும் ேங்கள் ்வலாழகள்களய ்வ�தியலாககு்வேறகு நிள்றய ் �லாருட்்களைத் தேடித்தேடி 

்வலாங்க த்வண்டிய ்கலா்ம் இது. ்வலா்கனம் முேல் வீட்டுக்கலான ஏ.சி., ்வளர, நிம்மதியலான ்வலாழவுககுத் 
தேள்வப�டும் ்வ�தி்கள் அதி்கம். இநேப ்�லாருட்்களின மீேலான ஆள�தய �்ரின தேடலுககுக 
்கலாரணமலாகி்றது. ஆள�யற்ற மனிேர்கள் தேஙகிப த�லாகி்றலார்கள். ஆள� ் ்கலாண்ட மனிேர்கள் அசுர 
த்வ்கத்தில் தேடித் தேடிப ் �லாருட்்களை அளடகி்றலார்கள். ஒனள்ற அளடநேதும் இன்னலானறுககு 
ஆள�ப�டுகி்றலார்கள். 

த்தடலின் ரிதை தேஸ்!
மரத்தில் ்வநது அமரும் ஒரு �்றள்வ, அஙத்கதய இருப�தில்ள். கிளைககுக கிளை 

ேலாவிச் ் �ல்லும். அஙகிருநது �்றநது த்வ்்றலாரு மரத்தில் அமரும். இத்ேளனககும் அது 
எநே மரத்திலும் இளரளய எடுத்திருக்கலாது, எநே மரத்திலும் ஆ�த்தும் இருநதிருக்கலாது. 
நிமிடத்துககு நிமிடம் இடம் மலாறும் �்றள்வ த�லா்த்வ சி் மனிேர்களின தேடல் இருககி்றது. 
்கஷடப�ட்டுத் தேடி ஒனள்ற அளட்வலார்கள். அடுத்ே நிமிடதம அ்வர்களின இ்ககு 
த்வ்்றலான்றலா்க மலாறிவிடுகி்றது. இதுேலான ்வைரச்சிளயத் ேருகி்றது எனறு ்வலாேலாடுகி்றலார்கள் 
�்ர.

இது உண்ளமேலான. ்கறறுக்்கலாள்்வதும், ்கற்றளே ள்வத்து ்வைரச்சி அளட்வதுதம 
்வலாழகள்கயின இ்ககு. ஆனலால், அது 
எப�டிப�ட்ட ்வைரச்சி என�ளேயும் ்க்வனிக்க 
த்வண்டும். சி்கரத்ளேத் ்ேலாடும் ஒரு்வர 
அஙத்கதய இருப�தில் அரத்ேமில்ள்ேலான. 
அ்வர அஙகிருநது இ்றஙகித்ேலான ஆ்க 
த்வண்டும். ஆனலால், அநேச் சி்கரத்தின 
உச்சிளயத் ் ேலாட்டதில் கிளடககும் மகிழச்சிளய 
அ்வர நிேலானமலா்க அனு�விக்க த்வண்டும். 
அ்வரின அடுத்ே இ்ககு இன்னலாரு சி்கரமலா்க 
இருக்க த்வண்டும். ஆழ்கடள்த் தேடுகித்றன 
எனறு கிைம்�ககூடலாது. இதுத்வ எ்வருககும் 
நிள்றவு ேரு்வேலா்க இருககும்.                        
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‘தேடு… தேடு… தேடிக்்கலாண்தட இரு, 
தேடினலால் கிளடக்கலாேது எதுவுதம 

இல்ள்’ எனறு ஒரு திளரப�டத்தில் 
ஹீதரலாவிடம் ஒரு்வர ்�லால்லிக்்கலாண்தட 
இருப�லார. தேடும் ஒரு விஷயம் எதிர�லாரலாமல் 
எளிதில் கிளடத்ேலால் அது மகிழச்சி ேரும். 
நீண்ட தேடலுககுப பி்றகு ் ்வறறிளய ருசிப�து 
ஒரு சு்கம். தேடு�்வர்களுகத்க எதுவும் 
கிளடககும். அபபு்றம் �லாரத்துக்்கலாள்ை்லாம் 
எனறு இருப�்வர்களின ்வலா�ல் தேடி ் ்வறறி்கள் 
்வரு்வதில்ள். 

ஒவ்்வலாரு �லாளிலும் தேடள் இனிதே 
்ேலாடர்வேறகு சி் தயலா�ளன்கள்:

 ஒரு திளரப�டத்தில் ்கவுண்டமணி ‘�லான 
எஙத்க எப�டி இருநதிருக்க த்வண்டிய்வன 

்ேரியுமலா?’ என�லார. இப�டித்ேலான �்ர இருககி்றலார்கள். ‘அது 
மட்டும் �டநதிருநேலால் இனறு �லான இப�டியலா இருபத�ன’ 
எனறு பு்ம்பு்வலார்கள். �ரியலான �டிபள�த் தேரவு ் �யயலாேது, 
�ரியலான த்வள்ளயத் தீரமலானிக்கலாேது, விள்க குள்ற்வலா்க 
இருககும்த�லாதே வீதடலா நி்தமலா �ள்கதயலா ்வலாங்கலாேது… 
இப�டிப பு்ம்பு்வேறகு ஆயிரம் ்கலாரணங்கள் இருககும். 
இநேப பு்ம்�ல்்கைலால் ஆ்கப த�லா்வது எதுவுதம இல்ள். 
்கலா்ச்�க்கரத்தில் ஏறிபத�லாயக ்கடநே ்கலா்த்ளேத் தேடித் திருத்ே 
யலாரலாலும் முடியலாது. �ம் தேடல் எதிர்கலா்த்ளேப �றறியேலா்க 
இருக்க த்வண்டும். 

 ்கடநே ்கலா்த் ே்வறு்கதை சி்ர மனதில் எபத�லாதும் 
நிரம்பியிருககும். ஒரு தேலால்விளய நிளனத்து ்வருநதும் மனிேர்கள், 
அநேத் தேலால்வித் ேருணத்தில் மறு�டி மறு�டி ்வலாழகி்றலார்கள். 
நிள்றத்வ்றலாே ்கனள்வ நிளனத்து ஏஙகும் மனிேர்கள், அநே 
நிரலாள�க ்கனள்வத் திரும்�த் திரும்�க ்கலாண்கி்றலார்கள். யலாதரலா 
உ்றவினர ஒரு்வர ் �லானன அ்வமரியலாளேயலான ்வலாரத்ளேளய 
அடிக்கடி நிளனவு�டுத்திக ்்கலாள்ளும் மனிேர்கள், அநே 
்வலாரத்ளேளய மீண்டும் மீண்டும் த்கட்கி்றலார்கள். இது அ்வர்களை 
தமலும் தமலும் முடககிப த�லாடுகி்றது. ்வலா்கனங்களில் பினனலால் 
த�லா்வேறகு ரி்வரஸ் கியர உண்டு, ்வலாழகள்கயில் அது கிளடயலாது. 
எனத்வ பினதனலாககிப த�லா்க ஆள�ப�டலாதீர்கள்.

 ்கடநே ்கலா்த்தின ்க�பபு்கள் த�லா், இைளமயின இனிய 
நிளனவு்களும் ஓர அைவுககு தமல் தேள்வயில்ள். ‘எனககுக 
கிளடத்ேது த�லான்ற இனிய குழநளேப �ரு்வம் யலாருககும் 
கிளடத்திருக்கலாது. அப�டி எனளனச் சீரலாட்டி ்வைரத்ேலார்கள்’ 
எனறு நிளனப�து மகிழச்சி ேரும். ஆனலால் உடனடியலா்க, 
‘குழநளேயலா்கத்வ இருநதிருக்க்லாம். ஏனேலான ்வைரநதேலாதமலா! 
ஏ்கப�ட்ட பிரச்ளன்களைச் �மலாளிக்க த்வண்டியுள்ைது’ என்ற 
ஏக்கமும் எழும். �ள்ளிக்கலா்ம், இைளமப �ரு்வம் எனறு எளே 
நிளனத்ேலாலும் இப�டிப�ட்ட ஏக்கங்களைத் ேவிரக்க முடியலாது. 
சி் நிமிட இனிளமயும் த்வண்டலாம், நீண்ட த�ர ஏக்கமும் 
த்வண்டலாம்.

 ்கடநே ்கலா்த்ளே நிளனத்துப �்கல்்கனவு ்கலாண்�்வர்கள், 
நி்கழ்கலா்த்துக்கலான த�ரத்ளே வீணடிககி்றலார்கள். இநே 
நிமிடத்தில் ்�யய த்வண்டியளேச் ்�யேலால் மட்டுதம, 
இபத�லாளேய த்வள்ளய முடிக்க முடியும். அதுத்வ நிம்மதியலான 
்வலாழகள்களய உத்ேர்வலாேம் ்�யயும். குடும்�ச் ்�்வு்கள், 
்கடன்களுக்கலான மலாேத் ே்வளண, �ள்ளி மறறும் ்கல்லூரிக 

தேடுங்கள்!
இன்று
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்கட்டணங்கள் எனறு எத்ேளனதயலா பிரச்ளன்களைச் 
�மலாளிக்க த்வண்டிய த�ரத்தில் ்கடநே ்கலா்ம் குறித்ே 
�்கல்்கனவு தேள்வயில்ள். ்கடநே ்கலா்த்ளேதய அதி்கம் 
நிளனப�்வர்கள், நி்கழ்கலா்த்தின மீேலான ேங்கள் �கதிளய 
இழககி்றலார்கள். 

 ஏன, எபத�லாது… இநே இரண்டு த்கள்வி்களும்ேலான 
�்ளர நிம்மதி இழக்க ள்வககின்றன. ‘எனனுடன �டித்ே 
நிள்றய த�ருககு �ல்் த்வள் கிளடத்து ்வலாழகள்கயில் 
நிம்மதியலா்க ்�ட்டில் ஆகிவிட்டலார்கள். எனககு 
மட்டும் குள்றச்�்லான �ம்�ைத்தில் சுமலாரலான த்வள் 
கிளடத்ேது ஏன?’ இநேக த்கள்வி �்ரின மனளேக 
குளடகி்றது. ‘எனனுடன த்வள் �லாரககும் �்ர ் �லாநே 
வீடு ்கட்டிவிட்டலார்கள். �லான வீடு ்கட்டு்வது எபத�லாது?’ 
இநேக த்கள்விககு விளட ்ேரியலாமல் ேவிப�்வர்கள் 
�்ர. ஒரு விளே முளைத்து, துளிரவிட்டு, பிரமலாண்ட 
மரமலா்க ்வைர்வேறகு இயறள்கயின ்கருளண ்கலாரணம். 
ஆனலால், அநே விளேயின முயறசிளயக குள்றத்து 
மதிபபிட முடியலாது. முயறசி ்�யயலாமல் த்கள்வி்களை 
மட்டும் த்கட்�தில் அரத்ேமில்ள்.

 சி் �் திட்டமிடல்்களின கூட்டுக்கணகத்க 
ஒரு்வரின எதிர்கலா்மலா்க அளமகி்றது. உடல் எளடளயக 
குள்றக்க த்வண்டும் எனறு நிளனத்ேலால் அளே ஒதர 
�லாளில் ்�யய முடியலாது. தினம் தினம் ்கடுளமயலா்க 
உடற�யிறசி ்�யது, உணவு விஷயத்தில் ்கட்டுப�லாடு 
்களடபபிடித்துப �டிப�டியலா்க அநே இ்கள்க அளடய 
த்வண்டும். புதிேலா்க ஒரு விஷயத்ளேக ்கறறுக்்கலாள்்வது, 
வீடு ்வலாஙகு்வது, த்வள்யில் த்வறு ஓர இடத்ளே அளட்வது 
எனறு எல்்லா்வறறுககும் இநேத் திட்டமிடல் தேள்வ. 
தேடல் இருப�்வர்கதை ் ேளி்வலா்கத் திட்டமிடுகி்றலார்கள்.

 ஒ ரு ்வ ர  ே னளன  மி ்க  த ம லா � ம லா ்க 
அ்வமலானப�டுத்து்வேறகுச் ்�யயும் விஷயம்ேலான, 
அடுத்ே்வர்களுடன ஒபபிடு்வது. அளேயும் ே்வ்றலா்கத்வ 
�்ர ்�ய்வலார்கள். ‘�க்கத்து வீட்டுக்கலாரர ்கலார 
்வலாஙகிவிட்டலார. �லாம் இனனமும் அதே �ளழய ள�கள்க 
ஓட்டிக்்கலாண்டு இருககித்றலாதம’ எனறு அநேக ்கலாளரப 
�லாரத்து ்�லா்றலாளமயில் ்�லாஙகு்வலார்கள் சி்ர. இப�டி 
அடுத்ே்வர்களிடம் இருககும் எநேப ் �லாருளும் �்ளர 
த்வேளனயுடன பு்ம்� ள்வககி்றது. தேடல் �ரியலா்க 
இருப�்வர்கள் இளே த்வறுவிேமலா்கச் ்�ய்வலார்கள். 
�க்கத்து வீட்டுக்கலாரரலால் எப�டி ்கலார ்வலாங்க முடிநேது? 
�லாம் தினமும் 8 மணி த�ரம் உளழத்ேலால், அ்வர 10 மணி 
த�ரம் உளழககி்றலார. ்வலார இறுதியில் �லாம் ஓய்்வடுத்ேலால், 
அ்வர ேன த்வள் �லாரநது புதிேலா்க ஒரு த்கலாரஸ் �டிக்கப 
த�லாகி்றலார. இப�டி அ்வரின உளழபள�ப �லாரககும் 
்கண்்களுககு சீககிரம் ்கலார ்வலாஙகு்வேற்கலான ்வழி 
்ேரிநதுவிடும். 

 தேடலில் ்ேளி்வலா்க இருப�்வர்கள், இநேக 
்கணத்தில் தேஙகிப த�லா்வதில்ள். அ்வர்கள் 
தேலால்வி்களில் து்வண்டு த�லா்வதும் இல்ள், ் ்வறறி்களில் 
ஆரப�லாட்டம் ்�ய்வதும் இல்ள். ‘ஒரு தேலால்வி 
என�து இநே நிமிடத்தின விளைவு மட்டுதம, அளே 
மலாற்ற முடியும்’ என�ளே அ்வர்கள் உணரகி்றலார்கள். 
‘்்வறறி என�து இநே த�ரத்தின �லாேளன மட்டுதம, 
�லாம் இளேதய நிளனத்துக்்கலாண்டிருநேலால் அடுத்து 
எளேயும் ் �யய முடியலாது’ எனறும் அ்வர்கள் ் ேரிநது 
ள்வத்திருககி்றலார்கள். ்ேலாடரச்சியலா்க ்்வறறி்களை 
அளட்வது மட்டுதம மகிழச்சிளய நிரநேரமலாககும் ்வழி 
என�ளே உணரநது தேடள்த் ் ேலாடரகி்றலார்கள்.      
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கூளடப�நது விளையலாட்டு என்றலாத் ளமகத்கல் 
தஜலாரடலான என்ற ் �யரேலான நிளனவுககு ்வரும். 
அநே விளையலாட்டின ்வர்லாறறில் அ்வர அைவுககு 
சி்றநே வீரர யலாருமில்ள். ளமேலானத்தின எநே 
மூள்யில் நின்ற�டியும் கூளடககுள் துல்லியமலா்கப 
�நளே எறி்வலார அ்வர. 

ஆனலால், �ள்ளியில் �டிககும்த�லாது அ்வளரக 
கூளடப�நது அணியில் த�ரத்துக்்கலாள்ை 
மறுத்துவிட்டலார்கள். ‘�ரியலா்க விளையலாடத் 
்ேரியவில்ள்’ எனறு ்கலாரணமும் ் �லானனலார்கள். 
வீட்டுககுப த� லானதும் அனறு முழுக்க 
அள்றக்கேள்வப பூட்டிக்்கலாண்டு அழுேலான 
சிறு்வன தஜலாரடலான. என்றலாலும் முடஙகிப 
த�லா்கவில்ள். அடுத்ே �லாதை த�லாய ஒரு �யிறசி 
ளமயத்தில் த�ரநேலான. ஒரு ்வருடம் தீவிரமலா்கப 
�யிறசி எடுத்ேலான. ்்வறித்ேனமலா்கப �யிறசி 
எடுத்ேேன விளை்வலா்க அ்வன �லானகு அஙகு்ம் 
்வைரநதிருநேலான. அடுத்ே ஆண்டு �ள்ளியில் 
கூளடப�நது அணிக்கலான தேரவு �டநேத�லாது 
அணியில் இடம்பிடித்ேலான. சீககிரதம அநே 
அணியின சி்றநே வீரன என்ற ் �யர ் �ற்றலான. 

தஜலாரடலானின கூளடப�நது தி்றளமக்கலா்கத்வ 
அ்வருககுக ்கல்லூரியில் இடம் கிளடத்ேது. 

தேடுங்கள் கிடைக்கும்!
உ்கின ேள்சி்றநே எழுத்ேலாைர்களில் ஒரு்வரலா்கப 

த�லாற்றப�டு�்வர �லாவத்லா ்்கலாயத்லா. இனறு 
அ்வர எனன எழுதினலாலும், அது உ்்கம் முழுக்க நூறறுககும் 
தமற�ட்ட ்மலாழி்களில் ்மலாழி்�யரக்கப�டுகி்றது. அ்வர 
எழுதிய ‘ரஸ்வலாதி’ �லா்வல் உ்்கபபு்கழ ் �ற்றது. புதுளமயலான 
எழுத்து�ளட, �டித்து முடித்ேதும் ஒரு்வருககுக கிளடககும் 
ேனனம்பிகள்க என அநே நூல் ஏதேதேலா மலாயங்கள் ் �யயும் 
என அ்வர �ம்பினலார. 

30 ஆண்டு்களுககு முனபு அளே முேனமுேலில் 
அச்சிட்டத�லாது, முேல் ்வலாரத்தில் ஒதர ஒரு பிரதி விற்றது. 
அேனபின ஆறு மலாேங்கள் ்கழித்து இரண்டலா்வது பிரதி விற்றது. 
ஒரு ்வருடம் ஆனது. த்வறு யலாருதம ்வலாங்க ்வரவில்ள். 
�திப�லாைர �ம்பிகள்க இழநது புத்ே்க ்கலானடிரலாகளட ரத்து 
்�யதுவிட்டலார. ஆனலால், �லாவத்லா ்்கலாயத்லா �ம்பிகள்க 
இழக்கவில்ள். �் ஆண்டு்கள் தேடி த்வ்்றலாரு நிறு்வனத்தில் 
அளே மீண்டும் ்்வளியிட்டலார. முககியமலான நிறு்வனம் 
என�ேலால் ்்கலாஞ�ம் ்்கலாஞ�மலா்க விற்க ஆரம்பித்ேது. 
�டித்ே்வர்கள் �லாரலாட்ட, இனனும் சி்ர ்வநது ்வலாஙகினலார்கள். 
அப�டிதய விற�ளன சூடுபிடித்ேது. இனறு உ்்கம் முழுக்க 
�் ் மலாழி்களில் 15 த்கலாடி பிரதி்கள் விறறிருககி்றது ‘ரஸ்வலாதி’ 
�லா்வல். 

ேன தேடள் �லாவத்லா ் ்கலாயத்லா ள்கவிட்டிருநேலால் இது 
�டநதிருக்கலாது. ‘‘ஒரு ்கனவு நிஜமலாகும்த�லாதுேலான ்வலாழகள்க 
சு்வலாரசியம் அளடகி்றது’’ எனகி்றலார அ்வர.

ைாங்கள் தைடியதை அதைநை நான்கு தேரின் வாழ்கத்கயில் 
நி்கழநை சமேவங்கள் நம்ககு நிதைய ்கற்றுத் ைரும
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்கல்லூரி்களுக்கலான த�லாட்டியில் அ்வர ஆடியளேப 
�லாரத்து, அ்மரிக்க �லாட்டின அணியில் அ்வளர 
த�ரத்துக்்கலாண்டலார்கள். அேனபின அ்வரின 
ள்க்களுககு ஓயத்வ இல்ள். ஆறுமுள்ற தேசிய 
�லாம்பியனஷிப �ட்டங்கள், ஐநது முள்ற மி்கச்சி்றநே 
வீரர �ட்டம் ஆகிய்வறறுடன அ்வர ஓயவு ்�ற்றத�லாது 
அ்மரிக்கலாத்வ ்கண்ணீருடன விளட ் ்கலாடுத்ேது. 

முேனமுேலில் நிரலா்கரிக்கப�ட்டத�லாது ேன 
தேடள் தஜலாரடலான நிறுத்தியிருநேலால் இ்ேல்்லாம் 
�டநதிருக்கலாது. ‘‘்ஜயிக்க நிளனப�்வர்கள் முேலில் 
தேலாற்கக ்கறறுக்்கலாள்ை த்வண்டும்’’ எனகி்றலார 
தஜலாரடலான. 

ஜுரலாஸிக �லாரக �டம் ்வழிதய உ்்்கஙகும் 
அறியப�ட்ட ஹலாலிவுட் திளரப�ட இயககு�ர ஸ்டீ்வன 
ஸ்பீல்்�ரக. அ்மரிக்கலாவின பு்கழ்�ற்ற ்கலித�லாரனியலா 
திளரப�டக ்கல்லூரியில் �டிக்க த்வண்டும் என�து 
அ்வர ்கனவு. ஆனலால், ‘திளரப�டம் குறித்துப �டிக்கத் 
ேகுதியில்ள்’ என மூனறு முள்ற அ்வளர நிரலா்கரித்ேது 
அநேக ்கல்லூரி. த்வ்்றலாரு ்கல்லூரியில் த�ரநேலார. 
யூனி்வரஸல் ஸ்டுடிதயலா நிறு்வனத்தில் �யிறசி ்வலாயபபு 
கிளடத்ேதும் �டிபள�தய து்றநேலார.

ஒரு திளரப�டத்ளே உரு்வலாககு்வது எப�டி எனறு 
அஙத்கதய ்கறறுக்்கலாண்டு, சினனேலா்க ஒரு �டத்ளே 
எடுத்ேலார. யூனி்வரஸல் ஸ்டுடிதயலா அதி�ர்களுககு அளேப 
த�லாட்டுக்கலாட்ட முயன்றலார. ‘த்வறு ்வடி்வத்தில் எடுத்துக 
்கலாட்டினலால்ேலான �லாரபத�ன’ என்றலார்கள் அ்வர்கள். இப�டி 
இரண்டுமுள்ற திருபபி அனுபபினலாலும், மூன்றலா்வது 
முள்ற புதிேலா்க அதே �டத்ளே த்வறு ்வடி்வத்தில் 
எடுத்துக்்கலாண்டு ்வநது நின்றலார. ‘இ்வர திரும்�த் திரும்� 
்ேலாநேரவு ் �யகி்றலாதர’ எனறு த்வண்டலா்்வறுப�லா்க �டம் 
�லாரத்ேலார்கள். அேனபின பிரமித்துப த�லாய அ்வரிடம் ஏழு 
ஆண்டு்களுககு ஒப�நேம் ்�யேலார்கள். உ்்கபபு்கழ 
்�ற்ற ஓர இயககு�ர இப�டித்ேலான உரு்வலானலார. 

‘‘சி் �மயங்களில் ஒரு ்கனவு ் மல்லிய குரலில் உங்கள் 
்கலாது்களில் ்வநது த�சும். அளேக ்க்வனமலா்கக த்கட்டு 
்வலாழவில் முனதன்ற த்வண்டும் என்றலால் தினம் தினம் 
தேடலுடன இருக்க த்வண்டும்’’ எனகி்றலார ஸ்பீல்்�ரக.

்கால்�நது விளையலாட்டில் அதி்கம் �ம்�லாதித்ே்வர 
எனறு அர்ஜனடினலா �லாட்டு வீரர ் யனல் ் மஸ்ஸி 
்கருேப�டுகி்றலார. இபத�லாதும் அதி்க �ம்�ைம் ் �றும் 
வீரர அ்வரேலான. உ்கின சி்றநே ்கலால்�நது வீரருக்கலான 
விருளே ஐநதுமுள்ற ்�ற்ற்வர. ஆனலால், இநே 
அநேஸ்து அவ்வைவு எளிதில் கிளடத்துவிடவில்ள்.

�ள்ளிப �ரு்வத்திலிருநது ்கலால்�நதே ்கதி்யனறு 
கிடநே்வர ் மஸ்ஸி. 11 ்வயதில் �ள்ளி அணியிலிருநது 
அ்வள ர  நீ ககிவிட்டன ர .  குள்ைம லா ்கவும் 
த�லாஞ�லானலா்கவும் இருநேதே ்கலாரணம். ்வைரச்சி 
ஹலாரதமலான குள்ற�லாட்டலால், �்க மலாண்வர்களைவிடக 
குள்ைமலா்க இருநேலார ் மஸ்ஸி. அேனபின ஒவ்்வலாரு 
�லாளும் ஹலாரதமலான ஊசி த�லாட்டுக்்கலாண்டலார. 
்வலிளயத் ேவிரப�ேற்கலா்க ஏழு �லாட்்கள் ஒரு 
்கலாலிலும் அடுத்ே ஏழு �லாட்்கள் இன்னலாரு ்கலாலிலும் 
த�லாட்டுக்்கலாள்ை த்வண்டும். ஆறு ஆண்டு்கள் 
்ேலாடரநது ஊசி த�லாட்டுக்்கலாண்டேலால் இயல்�லா்க 
மலாறி மீண்டும் அணியில் இடம்பிடித்ேலார. விடலாமுயறசி 
விஸ்்வரூ� ் ்வறறி. 

இயறள்கதய ேனககு எதிரலா்க இருநேலாலும் ேன 
முயறசியலால் �லாதித்ேலார ் மஸ்ஸி. ‘‘ஒரு விஷயத்ளே 
நீங்கள் மி்கவும் த�சித்ேலால், எநேத் ேளடளயக ்கடநதும் 
அளே அளடய முடியும்’’ எனகி்றலார அ்வர.                     
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்கல்வி, வவலை, த�ாழில், 
விய ா ப ா ர ம் ,  வ ா ழகல்க 

என்று எந� விஷயத்திலும் உங்கள் 
வ�டு�ல் எதுவா்க இருந�ாலும், 
அல� அல்டவ�ற்கு எடடு குணங்கள் 
முககியம். அலவ இஙவ்க:

1. தெயலில் உங்கள் திறலம: 
ஒவ்்வ லாரு்வரும்  ஏ தே லா  ஒரு 
விஷயத்தில் மற்ற்வர்களைவிடத் 
தி்றளம�லாலியலா்க இருப�லார்கள். இளேச் 
சி்ர �ம்�மலாட்டலார்கள். ்கலாரணம், 
ேங்கள் தி்றளம எது எனறு அ்வர்கள் 
இது்வளர ்கண்டறியவில்ள். அநேத் 
ேனித்தி்றளனக ்கண்டறிநது, அளே 
்வலாழகள்கயில் �யன�டுத்ே த்வண்டும். 
அநேத் தி்றனுககு உ்கநேேலா்க த்வள் 

அல்்து ்ேலாழிள் அளமத்துக்்கலாள்ை த்வண்டும். 
�ம்�நேம் இல்்லாே இடத்தில் இருநேலால், உங்கள் 
தி்றளமளயப �யன�டுத்ே முடியலாது. உங்களுககும் மதிபபு 
கிளடக்கலாது. 

2. முடியும் என்ற நம்பிகல்க: 
நீங்கள் எளேச் 
் � ய ்வ ே லா ்க 

இருநேலாலும், ‘இது 
எனனலால் முடியும்’ என்ற 

�ம்பிகள்கயுடன ்கைத்தில் 
இ்றங்க த்வண்டும். உங்கள் 

உள்ளுணரவு உங்களை ்வழி�டத்ே 
த்வண்டும். �ம்பிகள்க இல்்லாே 
்�யல்�லாடு என�து, ஸ்டியரிங 
வீல் இல்்லாே ்கலார த�லான்றது. அது 
உங்களை எஙத்கயும் ் ்கலாண்டு த�ரக்கலாது. நீங்கள் ் �யயும் 
்�யலில், ‘இது �ரி, ‘இது ே்வறு’ எனறு உ்்க �டபபு்களை 
அ்சிப �லாரத்து முடிவு்கள் எடுக்க த்வண்டும். அளேச் 
்�யல்�டுத்ேவும் த்வண்டும். மதில் தமல் பூளனயலா்க 
இருப�்வர்கள் எநே இடத்துககும் த�லா்வதில்ள். �ரிதயலா, 
ே்வத்றலா, ஏதேலா ஒரு �க்கம் �யணம் ் �யய த்வண்டும். 

3 .  ம ன நி ல ற வு ்ட ன் 
தெயல்பாடு: �டிபள� முடித்து த்வள் 
அல்்து ் ேலாழிலுககுப த�லானபி்றகு 
�ம் ்வலாழவின நீண்ட த�ரத்ளே 

தேடலுக்கு 
உேவும்

குணங்கள்!
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அேறத்க ் �்விடுகித்றலாம். ்வலாரத்தில் ஐநேலாறு �லாட்்கள் 
முழு த�ரமும் அளேதய ்�யகித்றலாம், அது �றறிதய 
சிநதிககித்றலாம். ஆனலால், �்ரும் அளரமனதுடனேலான 
ேங்கள் த்வள்்களைச் ்�யகி்றலார்கள். ேலாங்கள் 
்�யயும் த்வள் குறித்து திருபதி இருப�தில்ள். 
‘எப�டி இருககீங்க’ எனறு த்கட்டலால், ‘ஏதேலா இருகத்கன’ 
எனறு விரகதியலா்கச் ்�லால்்வலார்கள். ்கலாரணம், அநே 
த்வள்ளய அ்வர்கள் முககியமலா்க நிளனப�தில்ள். 
்வருமலானம் ேரும் ஒரு விஷயம் என�ேலால் மட்டுதம 
அளேச் ்�ய்வேலா்க நிளனககி்றலார்கள். ஆனலால், 
ஒவ்்வலாரு்வருககும் அளடயலாைதம அ்வர்கள் ் �யயும் 
அநேப �ணிேலான. அதுேலான அ்வர்களை ்வலாழவில் 
உயரத்துகி்றது. அதுத்வ அ்வர்களுககு மரியலாளே 
ேருகி்றது. ‘இது இல்்லாவிட்டலால் �லான எனன்வலா்க 
இருநதிருபத�ன’ என�ளே நிளனத்ேலால் நிச்�யம் 
மனநிள்றவு ்வநதுவிடும்.

4. புதுலமயும் ்கற்பலன ெகதியும்: மனிேர்களைத் 
ேனித்து அளடயலாைம் ்கலாட்டு்வது, அ்வர்களின 

சி ந ே ள ன த் தி ்ற ன ே லா ன . 
வி்ஙகு்கள் ,  � ்றள்வ்கள் 
எல்்லாதம ஒதர மலாதிரி ்வலாழநது 
முடிககின்றன. மனிேர்கள் 
மட்டுதம ேங்கள் முனதனலார்கள் 
்�யேளே அப�டிதய ் �யயலாமல், 
பு துள ம ய லா ்க ச்  சி ந தி த்து 
வித்தியலா�மலா்கச் ் �யகி்றலார்கள். 
இநேச் சிநேளனத்தி்றதன மனிே 
இனத்ளே �லா்கரி்கம் அளடயச் 
்�யேது. ஒரு த்வள்ளய 

மற்ற்வர்கள் ்�ய்வது த�லா்ச் ்�யயலாமல் ேன 
ேனித்தி்றளமயலால் புதுளமயலா்கவும் வித்தியலா�மலா்கவும் 
்�ய�்வர்கள் எளிேலா்க ்வலாழவில் உயர முடியும். 
கூட்டத்தில் ஒரு்வரலா்க இல்்லாமல், அ்வர்கள் ேனித்துத் 
்ேரி்வலார்கள். அ்வர்கதை ேங்கள் ்கற�ளனத் தி்றனலால் 
புதிய �லாளே்களை உரு்வலாககுகி்றலார்கள்.

5. ெமூ்கத்து்டன் இலணந� பயணம்: 
சுற்றமும் �ட்பும் உ்றவு்களுதம 
�ம் மகிழச்சிககு அடித்ேைம் . 
எல்த்லாருடனும் இனிளமயலா்க 
உ்றள்வ ்வைரத்து, �மூ்கத்துடன 
இளணநதிருக்க த்வண்டும். பி்றருககு 
உேவும் மனிேர்களுகத்க உேவி்கள் 
தேடி ்வருகின்றன. யலாருளடய 
�யணமும் ேனியலானது அல்். 
�்ரின உேவி்களுடன ்வலாழவில் 
முனதனறும்த�லாது, அநே ்வலாழகள்க 
அரத்ேமுள்ைேலா்க இருககும்.

6. சுயமதிப்பு இழக்காமல் 
இரு ப் பது :  ்கண்ணலாடியில் 
�லாரககும் ேன உரு்வத்ளே, ேன 
சுய அளடயலாைங்களை த�சிக்கலாே 
மனிேர்கள் மகிழச்சியலா்கவும் 
அரத்ேமுள்ை்வர லா்கவும்  ்வ லாழ 
முடியலாது. நிள்றய த�ர ேங்களைப 
�றறித் ே்வ்றலா்கத்வ நிளனககி்றலார்கள். 
ே்வ்றலா்கத்வ முடிவு்கள் எடுககி்றலார்கள். 
ேங்கள் தேலாற்றத்தில் ் ேரியும் குள்ற்கள், 
ேங்களின �்வீனங்கள், ேலாங்கள் ்கறறுக்்கலாள்ைலாே 
விஷயங்கள் எனறு எதிரமள்றயலா்கத்வ நிளனககி்றலார்கள். 
ேங்களின ்வலிளம எது என உணர்வதில்ள். அளேப 
்�ருளமயலா்கவும் ்கருது்வதில்ள். அேற்கலா்க �னறி 
்�லால்்வதும் இல்ள். த�ரமள்ற எண்ணத்துடன எதிலும் 
இ்றஙகினலால், மனம் முழுக்க உற�லா்கம் நிரம்பியிருககும். 
அதுத்வ �ம்ளமச் �லாதிக்கத் தூண்டும். 

7. பால�யில் மகிழச்சி அல்டவது: ஒரு சுறறு்லா 
த�லாகித்றலாம். அநே இடத்துககுப த�லா்வது மட்டுதம மகிழச்சி 

்்கலாடுப�தில்ள். வீட்டிலிருநது 
கிைம்பி அேற்கலா்கச் ் �யயும் �யணம் 
முழுக்கத்வ �மககு மகிழச்சி ேருகி்றது. 
எல்்லா விஷயங்களிலும் இப�டிக ்கருே 
த்வண்டும். புதிேலா்க ஒரு விஷயத்ளேக 
்கறறுக்்கலாள்கிறீர்கள். அதில் நிபுணர 
ஆன பி்றத்க மகிழச்சி கிளடககும் 
என நிளனக்கலாதீர்கள். தினம் தினம் 
அளேக ்கறகும்த�லாது மகிழச்சி ஏற�ட 
த்வண்டும். இநே மகிழச்சியலான 

மனநிள்தய எதிலும் உங்கள் தேடல் இ்கள்கச் சீககிரம் 
அளடய உேவும்.  

8 .  வாழவின் அர்த்�ம் 
உணர்வது: ஒரு்வரின ்வலாழவில் 
இரண்டு �லாட்்கள் மி்க முககியமலானள்வ. 
பி்றககும் �லாள் அதில் ஒனறு, �லாம் 
எேற்கலா்கப பி்றநதிருககித்றலாம் என�ளே 
உணரும் �லாள் இரண்டலா்வது. ஏதேலா 
ஒனள்றச் ் �யது, எப�டிதயலா ்வலாழநது 
முடிப�்வர்களுககு எநே அளடயலாைமும் 
கிளடப�தில்ள். அ்வர்கள் அப�டி 
எளேயும் தேடு்வதும் இல்ள். ‘இ்வர இப�டி ்வலாழநேலார’ 
எனறு மற்ற்வர்களுககு உேலாரணம் ்கலாட்டும்விேமலா்க 
்வலாழ்வதே அரத்ேமுள்ைது. ‘இளேச் �லாதிக்கத்வ �லாம்  
பி்ற நதிருககித்ற லா ம் ’  என�து த � லா்  ஏ தே லா 
ஒனள்றச் ்�யது ்்வறறி ்�றுங்கள். அதில் 
கிளடககும்  மனநிள்றள்வ  த்வறு  எதுவும்  
்்கலாடுக்கலாது.                                                        
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மகிழ்ச்சியைத் தேட தேண்டுமா?
ஒவ்்வலாரு்வரின �யணமும் மகிழச்சிளயத் 

தேடு்வேலா்கத்வ இருககி்றது. தேரவில் �ல்் மலாரக 
்வலாஙகினலால், �ல்் ்கல்லூரியில் �டிககும் ்வலாயபபு 
கிளடத்ேலால், ் �ரிய நிறு்வனத்தில் த்வள் கிளடத்ேலால், 
்வ�தியலான ்வலாழகள்கத்துளண கிளடத்ேலால்… இப�டி 
மகிழச்சி கிளடப�ேற்கலான ்கலாரணங்களைப �்ரும் 
்வலாழவில் அடுககு்வலார்கள். ஏதேலா ஒரு ் �லாருதைலா, யலாதரலா 
ஒரு ��தரலாேலான ேங்களுககு மகிழச்சிளயத் ேரு்வேலா்க 
அ்வர்கள் நிளனககி்றலார்கள். 

ஆனலால், எநேக ்கலாரணமும் இல்்லாமல் எபத�லாதும் 
மகிழச்சியலா்க இருக்கப �ழகும் மனிேர்களுககு 
மகிழச்சிளயத் தேட த்வண்டிய அ்வசியதம கிளடயலாது. 
எது �டநேலாலும் அளே இயல்�லா்க ஏறறுக்்கலாள்ளும் 
மனம் இருநேலால், மன உளைச்�ல் ஏற�டலாது. �ல்்து 
�டநேலால் மகிழச்சி கிளடககும். ே்வ்றலா்க �டநேலால், 
திருத்திக்்கலாள்்வேற்கலான ்வழியும் கிளடககும். 

ேள்ளிப் த�ாடாதீர்கள்!
கிரிக்்கட் விளையலாட ஆள�யலா? ்வயளேப 

�றறிய கூச்�ம் இல்்லாமல் முயறசி ் �யதுவிடுங்கள். 
ஓவியம் ்வளரயத் தேலானறுகி்றேலா? இனத்ற �ழகிப 
�லாருங்கள். சுறறு்லா ் �ல்்வதில் மகிழச்சி கிளடககும் 
என �ம்புகிறீர்கைலா? உடதன த�லாயவிடுங்கள். 
்வலாழகள்கயில் ஒரு குறிபபிட்ட ்வயதுககுப பி்றத்கலா, 
ஓயவு்�ற்ற பி்றத்கலா மட்டுதம சி் விஷயங்களைச் 
்�யது மகிழ முடியும் எனறு �்ர �ம்புகி்றலார்கள். 
ஆனலால், மகிழச்சிளயத் ேரும் எநேச் ் �யள்யும் 
ேள்ளிப த�லாடககூடலாது. 

மகிழச்சி என�து �்றநது ் �ல்லும் ஒரு �ட்டலாம்பூச்சி 
த�லான்றது. நீங்கள் அளேப பிடிப�ேறகு ஓடினலால், அது 
வி்கிப �்றநது்்கலாண்தட இருககும். அளமதியலா்க 
அளே ்வரத்வற்றலால், உங்கள் தேலாள்்களில் ்வநது 
அமரநது்்கலாள்ளும். 

்கற்றுக்்காள்கித�ாமா?
நமககு எனன �டககி்றது என�ளேப ் �லாறுத்ேது அல்் �ம் மகிழச்சி. அநே 

நி்கழவுககு �லாம் எப�டி ரியலாகட் ் �யகித்றலாம் என�ளேப ் �லாறுத்தே �மககு 
மகிழச்சிதயலா, த�லா்கதமலா கிளடககி்றது. மருநது்களைப த�லா் மகிழச்சிககு 
எகஸ்�யரி தேதி இல்ள். ஏதேலா ஒனறு ே்வ்றலா்க �டககும்த�லாது, �ம்ளமதயலா, 
அடுத்ே்வர்களைதயலா குற்றம் ் �லால்்வதில் அரத்ேமில்ள். ‘இதிலிருநது �லான 
எனன ்கறறுக்்கலாண்தடன? அடுத்து �லான எடுக்க த்வண்டிய சி்றநே முடிவு 
எனன?’ எனறு �ம்ளம �லாதம த்கட்டுக்்கலாண்டலால் மகிழச்சிளய மீண்டும் 
்வ�ப�டுத்ே முடியும். 

�லாம் எடுககும் முடிவு்கதை �ம் �லாளேளயத் தீரமலானிக்க த்வண்டும். 
அடுத்ே்வர்களின ்�யல்்களை ள்வத்தேலா, மற்ற்வர்களின 
எதிர�லாரபபு்களை ள்வத்தேலா �ம் ்�யல்�லாட்ளடத் 
தீரமலானிக்கக கூடலாது. �ம்ளம அைககும் அைவுத்கலால் 
மற்ற்வர்கள் ள்க்களில் இல்ள். �மககு எப�டிப�ட்ட 
்வலாழகள்க த்வண்டும் என�ளே �லாம்ேலான முடிவு 
்�யய த்வண்டும். அநே முடிவு சி்றப�லா்க 
இருநேலால், மகிழச்சி நிரநேரமலாகும்.
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எதில் கியடககி�து மகிழ்ச்சி? 
ஒவ்்வலாரு்வருககும் மகிழச்சி ்்வவத்வறு ்வடி்வங்களில் 

கிளடககும். சி்ருககு குடும்�த்தினர மு்கத்தில் புனனள்களயக 
்கண்டலால் மகிழச்சி. சி்ருககு மற்ற்வர்கள் ேனளன ்வணஙகினலால் 
மகிழச்சி. சி்ருககு ்வ�தி்களைத் தேடி அளட்வது மகிழச்சி. 
சி்ருககு விருநது �லாபபிட்டலால் மகிழச்சி. சி்ருககு 10 ரூ�லாய 
்வருமலானம் கிளடப�து கூட மகிழச்சி. ஒவ்்வலாரு்வருககும் மகிழச்சி 
கிளடப�ேற்கலான ்கலாரணங்கள் மலாறு�டும். ஆனலால், எல்த்லாரும் 
அளடய நிளனப�து மகிழச்சிளயத்ேலான! 

மகிழச்சி என�து தேடி அளடய த்வண்டிய இ்ககு அல்். அநேத் 
தேடல் �யணதம மகிழச்சியலானதுேலான. ‘இள� என�து ஒலி மட்டுதம 
அல்், ஒலி்களுககு இளடயில் நி்வும் ் மௌனமும் இள�ேலான’ எனறு 
பு்கழ்�ற்ற இள�யளமப�லாைர ஒரு்வர ் �லானனலார. அப�டித்ேலான 
த்வேளன ேரும் இரண்டு பிரச்ளன்களுககு இளடப�ட்ட ்கலா்ம் 
முழுக்க மகிழச்சிதய இருககி்றது. �லாம்ேலான அளே அறி்வதில்ள். 

மகிழ்ச்சியின் அயடைாளம் எது?
பணம் மட்டுதம மகிழச்சிளயத் ேரும் எனறு சி்ர 

நிளனககி்றலார்கள். அேன பினனலால் ஓடுகி்றலார்கள். 
த�லாதுமலான �ணம் த�ரக்க த்வண்டும் எனறு இரவு �்க்லா்க 
உளழககி்றலார்கள். தினமும் �் மணி த�ரம் ்கடினமலா்க 
உளழத்து உடள் ்வருத்திக்்கலாள்கி்றலார்கள். ் �லாழுதுத�லாக்க 
த�ரமில்ள், �ண்�ர்களுடன த�சு்வதில்ள், குடும்�த்துடன 
த�ரம் ்�்விடு்வதில்ள். இ்ேல்்லாம்ேலான மகிழச்சி ேரும் 
என�து அ்வர்களுககுப புரி்வதில்ள். த�லாதுமலான �ணம் 
்வநேலால் �நதேலாஷமும் அேனகூட ்வநதுவிடும் எனக ்கனவு 
்கலாண்கி்றலார்கள். ஆனலால், ‘த�லாதுமலான �ணம்’ எவ்வைவு என�து 
அ்வர்களுககுத் ் ேரி்வதில்ள். 

ஒரு ்கட்டத்தில் உடல்�்ம் ் ்கட்டு, �ண்�ர்களை இழநது, 
ேனிளமயில் ்வலாடும்த�லாதுேலான ே்வ்றவிட்ட �நதேலாஷ ்வலாயபபு்கள் 
அ்வர்களுககுப புரியும். அபத�லாது ்கலா்ம் ்கடநது த�லாயிருககும்.  

நீங்கதள ் �ாறுப்பு!
உங்கள் ்வலாழவின மகிழச்சி த்வறு யலாதரலா சி்ரலால் கிளடப�து இல்ள். அேறகு 

நீங்கள் மட்டுதம ் �லாறுபபு. எத்ேளனதயலா உணவு்கள் இருநேலாலும், �மககுப பிடித்ேமலான, 
சுள்வயலான உணவு்களை மட்டுதம தேடிப பிடித்துச் �லாபபிடுகித்றலாம். உணள்வப த�லா்த்வ 
உணரவிலும் �ரியலா்கத் தேரவு ் �யய த்வண்டும். �ம்ளமச் சுறறி எனன நி்கழநேலாலும், 
‘மகிழச்சிளய மட்டுதம மனதுககுள் அனுபபுத்வன’ எனறு உறுதி எடுக்க த்வண்டும். 

த�லா்கத்ளேத் தேடித் தேடி ேங்கள் மீது த�லாரத்திக்்கலாள்்வது ஒருவிே த�லாய. ்வலாழகள்க 
முழுக்க மகிழச்சியலா்க இருநே்வர்களும் யலாருமில்ள்; ்வலாழகள்க முழுக்கச் த�லா்கமலா்க 
இருநே்வர்களும் யலாருமில்ள். எப�டிப�ட்ட சூழலிலும் மகிழச்சியலா்க இருக்க ஒதர ஒரு 
்கலாரணத்ளேக ்கண்டுபிடித்துவிட்டலால் த�லாதும். அடுத்ே்வர்களிடம் எளேயும் யலா�்கம் 
த்கட்்க �லாம் ் ரலாம்�த்வ கூச்�ப�டுத்வலாம். �மக்கலான மகிழச்சிளய யலாரிடமும் யலா�்கமலா்கக 
த்கட்்க த்வண்டலாம்.  
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த�ாடக்கத்தில் பி்றபபு தேடல்!

பி்றநே பினதன இ்றபபு தேடல்!

்வறுளமககுப �ணம் தேடல்!

�ணத்திறகு நிம்மதி தேடல்!

ஏமலாநே மனதிறகுத் ேனிளம தேடல்!

ஏ்கலாநே ேனிளமககு உ்றவு்கள் தேடல்!

�சிககும் உடலின உணவு தேடல்!

�ணம் ் �ருத்ே பின �சிதய தேடல்!

்வலாழவில் ஒவ்்வலானறும் ஒவ்்வலாரு தேடல்!

்வலாழும் ்வலாழகள்கதய ஒரு்வள்கத் தேடல்!

- சிநல� சீனிவாென்

இநேத் தேடல் இருககி்றதே...

இது எேற்கலா்க

்கலா்ச் �க்கரத்ளே

நிறுத்தித் ் ேலாள்ககி்றது.

இநேத் தேடல் இருககி்றதே…

இது எேறகு

்�ருஙகூட்டத்திலும்

ேவித்துப த�லாயக கிடககி்றது

இநேத் தேடல் இருககி்றதே…

இது எேறகு

நிமிடத்திறகு நிமிடம்

நி்றம் மலாறி விடுகி்றது

இநே தேடல் இருககி்றதே…

இது எேற்கலா்க

எபத�லாதும் தீரலாப�சி்யன

இருககி்றது.

- இலெமைர்

வ�டிச் ் �ல்்லாே ்வலாழகள்கப �யணங்கள்

ஓடலாது நிறகும் ்கடி்கலார முட்்கள்.

தம்கத்தின தேடல்்கள் மளழயலாயப ் �லாழிகி்றது.

த�லா்கத்தின தேடல்்கள் ்கண்ணீரலாய ்வழிகி்றது.

�ணத்தின தேடல்்கள் �ள்கயில் முடிகி்றது.

�லா�த்தின தேடல்்கள் உ்ற்வலாய ம்ரகி்றது.

நிஜங்களைத் தேடியதும் திரும்பிப �லாரத்ேலால்

நிளனவு்கள் ஆயிரம் ்களே்கள் ் �லால்கி்றதே...

நிம்மதி என்ற ஒனள்ற மட்டும்

நிேம் தேடி மனமும் அள்கி்றதே..

- இ�யம் விஜய்

வ�டித் ் ேலாள்கி்ற 

்வலாழகள்கயில்

்ேலாள்த்ேளேயும்

தேடுகித்றன...

- ்கார்த்திவ்கயன் ஆறுமு்கம்

அறிவுத் தேடல் ்கறறுத் ேரும்,

�ணத் தேடல் உளழபள�த் ேரும்,

அனபுத் தேடல் இன�ம் ேரும்,

நிள்றவுத் தேடல் ் ேளிவு ேரும்,

தேடத் தேலான்ற ள்வககும்,

தேடத் �்ப�டுத்தும்,

தேடத் ஊககுவிககும்,

தேடத் ஒப�ற்ற மனிேனலாககும்.

- எஸ்.்கவி�ா

பால்யத்தின �சுளமயலான நிளனவு்களை

ேன ்வயதுளடய்வர்கைலாயத் தேடித்தேடி

�கிரநது ் ்கலாண்டிருககி்றலார,

�லால்ய சித�கிேளனத் தேடிக்்கலாண்டிருககும்

�லாரள்வ மஙகிப த�லான முதிய்வர...

ேன �லால்ய ்கலா் சித�கிேளன

அ்வர ்கண்டளடயும் ்வளர

்வழி்யஙகும் ம்ரநது்்கலாண்தட இருககி்றது

அநதிமக்கலா் சித�கிேங்கள்!

- தஜ்கதீஷ்

 த

ேடல்

கவிதே
கள்!
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@Kuttyma_Twitz
தேள்வ இருககும் ்வளர தேடல் முடி்வதில்ள். 

�ம்பிகள்க இருககும் ்வளர �ம் ்வலாழகள்க �லிப�தில்ள்...

@solai_raaja
எதிர�லாரபபில்்லாே தேடல் மி்கச் சுள்வயலானேலா்க 

அளமகி்றது. ஒரு மனநிள்றவுடன முடிகி்றது!

@fazzz_7
இல்்லாேத�லாது தேடல் அதி்கம். இருககின்றத�லாது 

அ்ட்சியம் அதி்கம்.

@CanadaShirdi
எநே ஒரு ்�யள்யும் ஆர்வம் குள்றயலாமல் 

�ம்பிகள்கயுடன ஆரம்பியுங்கள். ்்வறறி ேலானலா்கத்வ 
�ம்ளமத் தேடி ்வரும்.

@prabhurc44
சி் நிளனவு்கள் புளேயல் த� லான்றள்வ .  

அேனலால்ேலாதனலா எனனத்வலா, �ம் தேடல் அதி்கமலாகி்றது.

@Qalbi_zm
�லாம் யலாளர அதி்கமலா்கத் தேடுகித்றலாதமலா, அ்வர்களின 

தேடல் �லாமலா்க இருக்கமலாட்தடலாம்.

@iamponthilaka
ஒவ்்வலாரு ்வயதிலும் ஒவ்்வலாரு தேடல்... ஆனலால் 

எல்்லா ்வயதிலும் அனபுக்கலான தேடல் ்ேலாடரநது 
்்கலாண்தட ேலான இருககி்றது.

@visva89529794
அனபுககுரிய்வர்கள் ் ேலாள்நதிட்்வல்்லாம் இல்ள், 

்ேலாள்வில் மட்டுதம இருககி்றலார்கள். உங்கள் தேடல் 
அ்வர்கள் மட்டுதம என�ளே உறுதி ் �ய்வேற்கலா்க..!

@Sairam2392
்வலாழகள்கயில் தேடல் எபத�லாதும் த்வண்டும். தேடல் 

இருககும்�ட்�த்தில் மட்டுதம புதுவிேமலான அனு�்வங்கள் 
்வலாயககும். ்வலாழகள்கயின சு்வலாரசியமும் �மககுக 
கிளடககும்.

@Its_kavi2122
தேடல் �யணத்தில் தேடியது ேவிரத்து எது 

கிளடத்ேலாலும் அது ்லா�க ்கணககு. எளேயலா்வது 
இழநேலால் அது ்வழிச்்�்வு. தேடியது கிட்டும் ்வளர 
�யணத்ளேத் ் ேலாடருங்கள். அதுத்வ ் ்வறறிககு ்வழி! 

@Icydoll529
தேடலில் மட்டுதம உள்ைது �ம் ்வலாழகள்க. தேடியது 

கிளடத்துவிட்டலால் புதிய தேடல் ஆரம்�மலாகும். 
அடுத்ேடுத்து இப�டித் தேடல் ்ேலாடரும். தேடல் 
முடியும்த�லாது ்வலாழகள்கயும் முடிகி்றது.

@mujib989898
உனக்கலானளேத் தேடு... அதுவும் உனக்கலா்கத்வ 

்கலாத்திருககும்.

@Ungal_Isaiarasi
நிரலா்கரிபள�ச் �நதிககும்த�லாது நிள்த்து நிற்க ்வழி 

தேடுங்கள். ்வலாழவில் ஏமலாற்றங்கள் இருக்கலாது.

@Rameshpearlcity
நீ ரலாஜலா்வலா்க ஆ்க விரும்பினலால் ரலாணிளயத் தேடலாதே... 

ரலாஜ்ஜியத்ளேத் தேடு!

@raajappu
்வழி இருப�து உண்ளம... தேடு்வது �ம் தி்றளம!

@nskarthim
மற்ற்வர்களின நிள் அறிய நிம்மதியறறுத் 

திரி்வளேவிட, ேனநிள் அறிநது அளே தமம்�டுத்து்வது 
எப�டி என அேற்கலான ்வழி்களைத் தேடு்வது சி்றநேது!

@mujib989898
இழநேளே விதி தமல் �ழித�லாட்டு ஆறுேல் அளட்வது 

ஒரு குணம். எப�டி இழநதேலாம் எனறு தேடிப �லாரத்து, 
விட்டளே அளடநது ் ்வறறி ் �று்வதும் ஒரு குணம்ேலான. 
ேனனம்பிகள்க த�லா்த்வ ்வலாழகள்க.

@its_Surace
்ேலாள்நே ்�லாருளை தேடி அளடநதுவிட்லாம்... 

்ேலாள்த்ே ்�லாருளை தேடி அளட்வது அவ்வைவு 
எளிேல்்!

@SagaMageshwar
்்வறறி என�து �ம்ளமத் தேடி ்வரு்வேல்்... �லாம் 

தேடி அளட்வது..!

@SairSairam
ஒரு்வரிடம் உண்ளமயும் உளழபபும் இருநேலால், 

்கண்டிப�லா்க உயரவும் ்வலாழவின உனனே நிள்யும் 
அ்வளரத் தேடி ்வரும்.

@imemyselfsuresh
ேலானலா்கக கிளடககும் ் �லாருளை மூளையும், ேலானலா்கத் 

தேடி ்வரும் அனள� மனதும் எபத�லாதும் மதிக்கலாது!

@enkavithai7
எல்்லா இடங்களிலும் �நதேலாஷம் இருககும்... அளே 

�லாம்ேலான தேடிக ்கண்டுபிடிக்க த்வண்டும்.                  

ட்விட்டர 
த்தடல்
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நீங்கள் விரும்பிய விேத்தில் உங்கள் ்வலாழகள்க 
அளமநதிருககி்றேலா? உங்கள் மனதுககு மகிழச்சி 

கிளடககி்றேலா? மனதுககு நிள்றவு ேரும் ்�யல்்களை 
நீங்கள் ்�யகிறீர்கைலா? இநேக த்கள்வி்களுககுச் 
�ரியலான �தில்்கள் கிளடத்ேலால் மட்டுதம உங்கள் ்வலாழவில் 
அரத்ேம் உணரவீர்கள். நிள்ற்வலா்கவும் மகிழச்சியலா்கவும் 
்வலாழ்வேறகு, ்வலாழவின அரத்ேம் தேடு்வது அ்வசியம். 
அேறகு நீங்கள் ் �யய த்வண்டியள்வ: 

 உங்களுககு மகிழச்சி ேரும் ்�யல்்கள் எள்வ, 
உங்களுககு மி்கவும் விருப�மலானள்வ எள்வ, எதில் 
உங்களுககு ஆர்வம் எனறு ஒரு �ட்டியல் த�லாடுங்கள். 
இள்வ உங்கள் த்வள் �லாரநேள்வயலா்க இருக்க்லாம், 
ேனிப�ட்ட ்வலாழகள்க �லாரநேள்வயலா்கவும் இருக்க்லாம். 
த�ரம் த�லா்வதே ்ேரியலாமல் எந்ேநே த்வள்்களை 
விரும்பிச் ் �யகிறீர்கள், எளேச் ் �யேலால் உங்களுககு 
மகிழச்சி கிளடககி்றது என்ற அடிப�ளடயில் இநேப 
�ட்டியல் இருக்க த்வண்டும். 

 உங்களை நீங்கதை சி் த்கள்வி்கள் 
த்கட்டுக்்கலாள்ளுங்கள். நீங்கள் இபத�லாது ்�ய்வது 
எனன, இனி ்�யய த்வண்டியது எனன என�ளே 
அள்வ உணரத்தும். உங்களிடம் எளே நிளனத்து 
நீங்கள் ்�ருளமப�டுகிறீர்கள்? மற்ற்வர்களின எநேப 

�ண்பு்களைப �லாரத்து நீங்கள் வியககிறீர்கள்? எளேச் 
்�யயும்த�லாது உங்களுககு அைவு ்கடநே உற�லா்கம் 
கிளடககி்றது? ஒவ்்வலாரு �லாளிலும் எநே அைவுககு 
மகிழச்சியலா்க உணரகிறீர்கள்? உங்கள் ஆயுட்்கலா்ம் 
இனனும் ஒரு மலாேம்ேலான என்றலால், அநே ஒரு மலாேத்ளே 
நீங்கள் எப�டி ்�்்வழிபபீர்கள்? இநே உ்கில் 
ஏேலா்வது ஒரு விஷயத்ளே மலாறறும் �கதி உங்களுககுக 
கிளடத்ேலால், எளே மலாறறுவீர்கள்? ்வலாழகள்கயில் 
்கண்டிப�லா்க ்�யதே ஆ்க த்வண்டும் எனறு நீங்கள் 
நிளனப�து எளே? எநே மலாற்றத்ளேச் ் �யேலால் உங்கள் 
்வலாழகள்க மகிழச்சியலாகும்? இநேக த்கள்வி்களுககு 
ஒளிவுமள்றவில்்லாமல் விளட தேடுங்கள்.

 நீங்கள் எநேச் ் �யல்்களை அதி்கம் விரும்புகிறீர்கள், 
யலார யலாளர மனபபூர்வமலா்க த�சிககிறீர்கள் எனறு 
மனதுககுள் ஒரு �ட்டியல் த�லாடுங்கள். அநேச் 
்�யல்்களுக்கலா்கவும் அநே மனிேர்களுக்கலா்கவும் 
எவ்வைவு த�ரம் ் �்்வழிககிறீர்கள் எனறு தயலாசித்துப 
�லாருங்கள். அநே த�ரதம உங்களுககு மகிழச்சி ேரு்வது. 
அளே அதி்கமலாககுங்கள்.   

 ஒரு குழநளே த�லா் எநேக ்கட்டுப�லாடு்களும் 
இல்்லாமல் மகிழச்சியலா்க இருப�து ்வரம். அப�டிப�ட்ட 
மகிழச்சி உங்களுககுக ்களடசியலா்க எதில் கிளடத்ேது, 

வாழ்வின் 
அர்த்தம் 
த்தடுங்கள்!
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யலாருடன இருககும்த�லாது கிளடத்ேது எனறு தயலாசித்துப 
�லாருங்கள். அப�டி உங்களுககு மகிழச்சிளய ்வழஙகும் 
்�யல்்களை அடிக்கடி ் �யயுங்கள். 

 உங்களுககு 90 ்வயது ஆகிவிட்டேலா்கக ்கற�ளன 
்�யயுங்கள். அபத�லாது உங்கள் ்வலாழகள்களயத் 
திரும்பிப �லாரத்ேலால் என்னனன விஷயங்களில் மன 
நிள்றவு ்்கலாள்வீர்கள்? குடும்�த்தில் எல்த்லாருககும் 
�ல்் ்வலாழகள்க அளமத்துக ் ்கலாடுத்ேது, ் �லாநே வீடு 
்கட்டியது, ஓயவுக்கலா்த்திலும் ்வருமலானத்துககு ஒரு 
்வழி அளமத்துக்்கலாண்டது, இ்ேல்்லாம்ேலான நிள்றவு 
ேருகி்றேலா? அப�டிப�ட்ட விஷயங்களை இபத�லாதே 
திட்டமிடுங்கள்.         

 ்வலாழகள்கயில் உங்களுககு தரலால் மலாட்லா்க 
இருப�்வர்கள் யலார? அ்வர்களின எநேப �ண்பு 
உங்களை ்வசீ்கரிககி்றது? அ்வர்களிடமிருநது எளேக 
்கறறுக்்கலாள்ை நிளனககிறீர்கள்? மனதுககுள் ஒரு 
�ட்டியல் த�லாட்டு அளே்யல்்லாம் ் �யயுங்கள். நிள்ற்வலா்க 
்வலாழநது, நீங்களும் சி்ருககு தரலால்மலாடல் ஆவீர்கள். 

 நிள்றய த�ர ேங்களைச் சுறறி ஒரு ்வட்டம் 
த�லாட்டுக்்கலாள்கி்றலார்கள். அளேதய �லாது்கலாப�லா்க 
நிளனககி்றலார்கள். அளேத் ேலாண்டி ்்வளியில் 
்�ல்்த்வலா, புது மனிேர்களைச் �நதிக்கத்வலா அ்வர்கள் 

விரும்பு்வதில்ள். அநே ்வட்டத்ளேத் ேலாண்டி ் ்வளியில் 
்�ல்லும்த�லாதுேலான த்வத்றலார உ்்கத்ளே உங்கைலால் 
�லாரக்க முடியும். உங்கள் ஆர்வத்ளேயும் தி்றளம்களையும் 
அநே உ்்கத்தில் ள்வத்து மதிபபிட முடியும். புதிய 
மனிேர்களுடன �ழகும்த�லாது, அ்வர்களிடமிருநது 
புதுபபுது விஷயங்களைக ்கறறுக்்கலாள்ை முடியும். 

 உங்களின �்ம் எது, �்வீனம் எது எனறு 
மதிபபிடு்வதில் உங்களுககுக குழப�ங்கள் இருக்க்லாம். 

்�ருஙகிய �ண்�ர்களிடம் இளேக த்களுங்கள். 
உங்களுககு மகிழச்சி ேரும் ் �யல்்களைச் ் �ய்வேறகு 
உங்கள் �்த்ளேப �யன�டுத்துங்கள்.

 ‘இநே ஒரு விஷயம் �டநேலால்ேலான எனககு 
மகிழச்சி கிளடககும்’, ‘என எதிர்கலா்தம இதில்ேலான 
இருககி்றது’ எனறு ஏதேலா ஒரு விஷயத்துககு அைவு 
்கடநே முககியத்து்வம் ் ்கலாடுக்கலாதீர்கள். ‘இது இல்ள் 
என்றலால் அது’ என�து த�லா் ்வலாயபபு்களைப பிரித்து 
ள்வயுங்கள். இனறு ் �ரிய நிறு்வனங்கதை ஒதர த�ரத்தில் 
�் ் ேலாழில்்களைச் ் �யகின்றன. ஒனறில் ேடுமலாற்றம் 
ஏற�ட்டலால், இன்னலானள்ற ள்வத்துச் �மலாளிககின்றன.

 அதேத�லா் உங்கள் ்வலாழகள்க மகிழச்சிககும் 
யலாதரலா ஒரு்வளர மட்டுதம �லாரநதிருக்கலாதீர்கள். 
உ்றவு்கள், �ண்�ர்கள், அலு்வ்்க �்கலாக்கள் எனறு 
எல்த்லாருடனும் �ழகுங்கள். அ்வர்களை நீங்கள் 
மகிழச்சியலா்க ள்வத்திருநேலால், அ்வர்களும் உங்களுககு 
மகிழச்சி ேரு்வலார்கள். 

 உங்கள் ்வலாழகள்கயின முககியமலான இ்ககு 
எனன? �ல்் த்வள், ்வ�தியலான ்வலாழகள்க, ்லா�ம் 
ேரும் ஒரு ் ேலாழில், வித்தியலா�மலான ஒரு வியலா�லாரம்… 
எது்வலா்க இருநேலாலும் அளேத் திட்டமிட்டு, ்வலாழகள்களய 
அளே த�லாககி �்கரத்துங்கள். ்கலா்ம் மலாறும்த�லாது 
உங்கள் இ்ககும் மலா்ற்லாம். அபத�லாது அேறகு 
ஏற்ற�டி மலாறிவிடுங்கள். ‘�லாம் �ரியலான திள�யில்ேலான 
்�ல்கித்றலாமலா’ என�ளே அடிக்கடி உறுதி ் �யயுங்கள். 
�டிபபு, த்வள், ்ேலாழில், ்வலாழகள்க எனறு எல்்லாத் 
ேைங்களிலும் உங்களின ்�ரும்�லா்லான ்�யல்்கள் 
அநே இ்கள்க த�லாககியேலா்க இருக்க த்வண்டும்.  

 உங்கள் ்க்வனத்ளேத் திள�திருபபும் எநே 
விஷயத்துககும் இடம் ்்கலாடுக்கலாதீர்கள். சி் 
�மயங்களில் ்�லாழுதுத�லாககு்கள், த்களிகள்க்கள் 
தேள்வப�ட்லாம். ஆனலால், ‘இப�டிதய இருப�துேலான 
மகிழ ச்சி  ேருகி்றது ’  எனறு  நிளனத்துக 
த்களிகள்க்களில் மட்டுதம மூழகிவிடலாதீர்கள். ேற்கலாலி்க 
மகிழச்சிககும், நிரநேர மகிழச்சிககும் வித்தியலா�ம் 
உண்டு. ்வலாழகள்கயில் நிள்றவு ்�று்வதே நிரநேர  
மகிழச்சிளயத் ேரும். 

 இ்கள்கக குறிள்வத்து ்வலாழும்த�லாது உங்கள் 
்கண்்ணதிதர இருககும் �் ்வலாயபபு்கள் ்ேரியும். 
முடிவு்கள் எடுப�தும் எளிேலாகும். ‘இநே ்வலாயபபு 
என ்வலாழவுககு அரத்ேம் த�ரககுமலா? இளேச் 
்�ய்வேன மூ்ம் �ம்மலால் முனதன்ற முடியுமலா?’ எனறு 
ஒவ்்வலானள்றயும் �லாரத்துப �லாரத்துச் ் �யவீர்கள். ‘எளே 
�லாம் ் �யய விரும்�வில்ள்’ என�ளேத் ் ேளி்வலா்கப 
புரிநது்்கலாண்டு ேவிரத்துவிடுவீர்கள். எளேச் ் �யய 
விருப�தமலா, அளேச் ் �யவீர்கள்.                                    
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்�ரிய நிறு்வனத்தில் �ல்் த்வள் கிளடக்க 
த்வண்டும் என�து நிள்றய த�ரின ்கனவு. 

அநேக ்கனள்வ நிஜமலாககு்வது எப�டி எனறு �்ருககுத் 
்ேரி்வதில்ள். த்வள் தேடு�்வர்கள் மத்தியில் 
ஒரு�க்கம் த�லாட்டி அதி்கரித்துள்ைது; அதே �மயத்தில் 
்�ரிய நிறு்வனங்களும் தி்றளம�லாலி்களை ்வள்வீசித் 
தேடிக்்கலாண்டிருககின்றன. அேலா்வது, �டித்து 
முடித்ே்வர்கள் த்வள் தேடு்வது த�லா்த்வ, த்வள்ககுப 
்�லாருத்ேமலான மனிேர்களை நிறு்வனங்களும் 
தேடுகின்றன. இநேத் தேடலில் �ரியலா்கப ்�லாருநதி  
ஒரு த்வள்ககுத் தேரவு ் �று்வது என�து ஒரு ்கள். 

ேங்கள் ்�லாருட்்களின ேரத்ளேப பிரமலாேமலா்க 
விைம்�ரப�டுத்தி நிறு்வனங்கள் விறகின்றன. அதேத�லா் 
த்வள்க்கலான மலாரக்்கட்டில் ேங்கள் தி்றளம்களை 
்்வளிப�டுத்தி ஒரு்வர ேனளன �ல்் �ம்�ைத்துககு 
விறறுக்்கலாள்ை த்வண்டும். ‘த்வள் தேடல்’ என�ேன 
எளிளமயலான விைக்கம் இதுேலான. அேறகு சி் ்வழி்களைப 
�யன�டுத்ே த்வண்டும்.

 ‘எநே த்வள் ் ்கலாடுத்ேலாலும் �ர்வலாயில்ள் �லார, 
சி்றப�லா ் �யத்வன’ எனறு ் �லால்�்வர்களைப ் �ரும்�லா்லான 
நிறு்வனங்கள் விரும்பு்வதில்ள். ‘�லான இநே ஒரு 
விஷயத்தில் கில்்லாடி. எனககு இதில் மி்கச்சி்றநே தி்றளம 
இருககி்றது. இநே த்வள்ளய �லான ் �ய்வளேப த�லா் 
யலாரலாலும் ் �யய முடியலாது’ எனறு ேனனம்பிகள்கயுடன 
குறிபபிட்ட ஒரு த்வள்ளயக த்கட்�்வர்களுகத்க ்வரத்வறபு 
இருககி்றது. எனத்வ, �லாம் எநே த்வள்ககுப த�லா்வது 
என்ற ் ேளிவு த்வண்டும். ஒரு்வரின �டிபபு, அ்வருககு 
இருககும் தி்றளம்கள், அ்வரின �்ம், அநேக குறிபபிட்ட 
விஷயத்தில் மற்ற்வர்களைவிடக கூடுே்லா்க இருககும் 
அறிவு… ஆகிய்வறறின அடிப�ளடயில் த்வள் தேட 
த்வண்டும்.

 ஒரு த்வள்யில் நீங்கள் எனன எதிர�லாரககிறீர்கள் 
என�ளேத் ்ேளி்வலா்க ்வளரயறுக்க த்வண்டும். 
எப�டிப�ட்ட நிறு்வனத்தில் த்வள், அநே த்வள்யில் 
எனன �ம்�ைம் எதிர�லாரககிறீர்கள், �ம்�ை உயரவு மறறும் 

�ேவி உயரவு த�லான்றள்வ அடிக்கடிக கிளடககுமலா, 
எநே இடத்தில் த்வள் ்�யய த்வண்டியிருககும், 
அநே த்வள் மனநிள்றவு ேருமலா என எல்்லா்வறள்றயும் 
�ரிசீலிக்கவும். ஏ.சி., அள்றயில் உட்்கலாரநது த்வள் 
�லாரக்க ஆள�ப�ட்ட்வருககு ்மஷின்கள் �த்ேமிடும் 
புழுக்கமலான ்ேலாழிற�லாள் நிம்மதி ேரலாது. வீட்டுச் 
�லாப�லாட்டின ருசிககு அடிளமயலான ஒரு்வரலால், த்வறறு 
மலாநி்த்தில் பிடிக்கலாே �லாப�லாட்ளடச் �லாபபிட்ட�டி 
த்வள்்�யய முடியலாது.

 எநே நிறு்வனத்தில் த்வள் ்�ய்வது உங்கள் 
்கனவு? அநே நிறு்வனத்ளேப �றறி ஆரலாயச்சி 
்�யயுங்கள். எப�டிப�ட்ட ��ர்களுககு அஙகு ்வலாயபபு 
ேருகி்றலார்கள்? என்னனன தி்றளம்களை அ்வர்கள் 
எதிர�லாரககி்றலார்கள்? எப�டிப�ட்ட �ண்பு்களை அ்வர்கள் 
விரும்புகி்றலார்கள்? எல்்லா்வறள்றயும் அறிநது்்கலாண்டு 
அதேத�லா் மலாறுங்கள்.

 �டித்து முடித்துவிட்டு அனு�்வம் ஏதும் இல்்லாமல் 
்கல்லூரியிலிருநது ் ்வளிதய ்வரும் இளைஞர்களைச் சி் 
்�ரிய நிறு்வனங்கள் த�ரடியலா்கப �ணிககு எடுப�தில்ள். 
அதே�மயத்தில், த்வறு சிறிய நிறு்வனங்களில் �ணியில் 
இருப�்வர்களை த்வள்ககு எடுப�லார்கள். அப�டிப�ட்ட 
சிறிய நிறு்வனம் ஒனறில் த்வள்ககுச் த�ரநது, 
அனு�்வங்களை த�்கரித்துக்்கலாண்ட பி்றகு ்�ரிய 
நிறு்வனத்துககு முயறசி ் �யய்லாம். 

 நிள்றய த�ர ேங்கள் ் ரஸ்யூமில் ்வை்வை்்வனறு 
ஏதேதேலா விஷயங்களைச் த�ரத்து ள்வத்திருப�லார்கள். 

வேலை வேடுங்கள்!
ப�ொருதேமொ்க
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ஆனலால், ்ரஸ்யூம் என�து எளிளமயலா்க இருக்க 
த்வண்டும். நீங்கள் எநே த்வள்ககு விண்ணப�ம் 
்�யகிறீர்கதைலா, அேறகுப ் �லாருத்ேமலா்க எனன ேகுதியும் 
தி்றளமயும் உங்களிடம் உள்ைது என�ளே உங்கள் 
்ரஸ்யூம் விைககினலால் த�லாதும். ஒரு நிறு்வனத்தில் 
உங்கள் ்ரஸ்யூளம ஆயவு ்�யய சி் நிமிடங்கதை 
ஒதுககுகி்றலார்கள். அநே த�ரத்துககுள் அ்வர்களை அது 
இம்பரஸ் ் �யய த்வண்டியது முககியம்.

 ‘எனககு இத்ேளன ஆண்டு்கள் அனு�்வம் 
இருககி்றது’ எனறு ்ரஸ்யூமில் குறிபபிடும் ஒரு்வர, 
ேலான இேறகுமுனபு ்வகித்ே ்�லாறுபபு்களை மட்டுதம 
வி்வரிக்கககூடலாது. ‘இத்ேளன த�ருககு சூப�ரள்வஸரலா்க 
இருநதேன’, ‘இத்ேளன துள்ற்களைப �லாரத்தேன’ எனறு 
்�லாத்ேலாம்்�லாது்வலா்க இல்்லாமல், ‘இநே த்வள்யில் 
இப�டிப�ட்ட �லாேளன்களைச் ்�யதேன’ எனறு சி் 
விஷயங்களைக குறிபபிடுங்கள். �லாேளனயலாைர்களைதய 
நிறு்வனங்கள் ்வரத்வறகின்றன.      

 ஒரு்வளர த்வள்ககு எடுப�ேறகு முனபு அ்வரது 
த்கரகடளர நிறு்வனங்கள் ்கண்்கலாணிககின்றன. ஃத�ஸ்புக, 
இனஸ்டலாகிரலாம் த�லான்ற �மூ்க ்வள்ேைங்களில் அ்வர 
என்னனன தஷர ் �யதிருககி்றலார எனறு �லாரககி்றலார்கள். 
அடுத்ே்வர்களை ்வம்புககு இழுககும் �திவு்கள், ் ்வறுபள� 
உமிழும் �திவு்கள் த�லான்ற்வறள்ற எழுது�்வர்களை எநே 
நிறு்வனமும் விரும்பு்வதில்ள். ‘அலு்வ்்கத்துககுள் ்வநது 
அ்வர இப�டித்ேலான இருப�லாதரலா’ எனறு தயலாசிககின்றன. 
அதேத�லால் இ்மயில் ஐ.டி விஷயத்திலும் ்க்வனமலா்க 

இருக்க த்வண்டும். ‘டலான’, ‘ச்சீயலான’ என�து த�லான்ற 
அளட்மலாழி்களுடன ் மயில் ஐ.டி ள்வத்திருப�்வர்களை 
முேல் ்கட்டத்தித்தய ்வடி்கட்டி விடுகி்றலார்கள். 

 லிஙகடு இன த�லான்ற �மூ்க ்வள்ேைங்கள் 
த்வள் தேடுத்வலாருககுப ்�ரிதும் உேவுகின்றன. 
இதில் ஒவ்்வலாரு்வரும் எழுதும் �திவு்களைப �லாரத்து 
நிள்றய நிறு்வனங்கள் ஆட்்களைத் தேடுகின்றன. ் �ரிய 
நிறு்வனங்களில் ஆட்்களை எடுககும் ்�லாறுபபு்களில் 
இருப�்வர்களை இநேத் ேைத்தின மூ்ம் அணு்க முடியும்.

 ‘உங்களுககுத் ்ேரிநே்வர்கள் யலாரலா்வது 
தி்றளம�லாலி்கள் இருநேலால் ்�லால்லுங்கள்’ எனறு 
நிள்றய த�ரிடம் ்ரஃ�ரனஸ்்கள் த்கட்்கப�டுகின்றன. 
‘�மககுத் ் ேரிநே ஒரு ள�யன இருக்கலான’ எனறு சி்ர 
�ரிநதுளரயும் ் �யகி்றலார்கள். எனத்வ, எஙகு த்வள்யில் 
த�ரநேலாலும் �ல்் மனிேர்களின ்ேலாடரபு்களை 
்வைரத்துக்்கலாள்ளுங்கள். நீங்கள் தி்றளமயலா்க த்வள் 
்�ய�்வர என�ளே அ்வர்களிடம் நிரூபித்துவிடுங்கள். 
பி்றகு அ்வர்கதை உங்களுக்கலான ்வலா�ல்்களைத் 
தி்றநதுள்வப�லார்கள். 

 நீங்கள் எநே த்வள்ளயச் ் �யகிறீர்கதைலா, எநே 
த்வள்யில் அடுத்ே ்கட்டத்துககுப த�லா்க த்வண்டும் எனறு 
ஆள�ப�டுகிறீர்கதைலா, அது ் ேலாடர�லான தி்றளம்களைத் 
தினம் தினம் ்வைரத்துக்்கலாள்ளுங்கள்.  

 த்வள் தேடும்த�லாது எநேக ்கட்டத்திலும் த�லாரநது 
த�லா்கலாதீர்கள். சி்ருககு அதிரஷட்வ�மலா்க ஒதர �லாளில் 
த்வள் கிளடத்துவிடும். �்ருககு �லாள்்கணககில் 
இழுககும். உற�லா்கம் இழக்கலாமல் த்வள்க்கலான த�ரமு்கத் 
தேரவு்களை அணுகுங்கள். உங்களை த�ர்கலாணல் 
்�ய�்வர்களுககு எரிச்�த்லா, அலுபத�லா ஏற�டலாே�டி 
சு்வலாரசியமலா்க �தில்்களைச் ் �லால்லுங்கள். ‘உங்களைப 
�றறி அறிமு்கம் ் �யது்்கலாள்ளுங்கள்’, ‘இநே த்வள்ளய 
ஏன விரும்புகிறீர்கள்’ என�து த�லான்ற �ம்பிரேலாயமலான 
த்கள்வி்களுககுககூட சு்வலாரசியமலா்க �தில் ேர்லாம். 
த�ர்கலாணல் முடிநேதும், ம்றக்கலாமல் �னறி ் �லால்லுங்கள். 
த�ரமள்றயலா்க த�ர்கலாணள் அணுகினலால் ்்வறறி  
நிச்�யம்.                                                              
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்கல்லூரி ஆண்டு விழாவில் 
ராமராஜ்!

ஈதரலாடு திண்டல் �குதியில் உள்ை த்வைலாைர ்கல்வி 
நிறு்வனங்களின ஆண்டு விழலா 30.04.2022 அனறு 
�ளட்�ற்றது. இதில் ரலாம்ரலாஜ் ்கலாட்டன நிறு்வனர 
திரு. த்க.ஆர.�லா்கரலாஜன சி்றபபு விருநதினரலா்கக 
்க்நது்்கலாண்டலார . �ல்த்வறு த�லாட்டி்களில் 
்்வறறி்�ற்ற மலாண்வர்களுககு �ரிசு்கள் மறறும் 
த்கலாபள�்களை ்வழஙகி அ்வர சி்றபபுளரயலாறறினலார. 
திரு. �லா்கரலாஜனின ேனனம்பிகள்க உளரளயக 
த்கட்டு 1,500ககும் தமற�ட்ட மலாண்வ, மலாணவியர 
�யனளடநேனர. 

ேணி நியமன ஆதை வழஙகும விழாவில் 
ராமராஜ்!

வ்காள்வ ்கண்ணம்�லாளையத்தில் உள்ைது த்க.ஐ.டி ்கள்ஞர 
்கருணலாநிதி ் ேலாழில்நுட்�க ்கல்லூரி. இநேக ்கல்லூரியில் இறுதியலாண்டு 
�டிககும் மலாண்வர்களுககு �ணி நியமன ஆளண ்வழஙகும் விழலா 
மறறும் ்கல்லூரியின 14-ம் ஆண்டு விழலா �ளட்�ற்றது. ரலாம்ரலாஜ் 
்கலாட்டன நிறு்வனர திரு. த்க.ஆர.�லா்கரலாஜன இவவிழலாவில் சி்றபபு 
விருநதினரலா்கக ்க்நது்்கலாண்டலார. 148 முனனணி நிறு்வனங்களில் 
�ணிபுரியத் தேரவு ்�யயப�ட்டுள்ை 629 மலாண்வ, மலாணவி்களுககு 
�ணி நியமன ஆளண்களை ்வழஙகி அ்வர சி்றபபுளரயலாறறினலார. 
விழலாவில் ்கல்லூரி நிறு்வனத் ேள்்வர ் �லாங்கலூர திரு. �லா.�ழனி�லாமி,  
டீன திருமிகு. ம்கலா்ட்சுமி, துளண முேல்்வர திரு. ரதமஷ, த�ரலாசிரியர்கள், 
மலாண்வ, மலாணவி்கள், ் �றத்றலார்கள் ்க்நது்்கலாண்டனர.
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திருப்பூர் புத்ை்கத் திருவிழாவில் ராமராஜ்! 
திருபபூர பினனல் புக டிரஸ்ட் மறறும் �லாரதி புத்ே்கலா்யம் இளணநது �டத்திய 18்வது திருபபூர புத்ே்கத் 

திருவிழலா ஏபரல் 14 முேல் 24-ம் தேதி ்வளர �ளட்�ற்றது. திருவிழலாவின ஒவ்்வலாரு �லாளும் சி்றபபு நி்கழச்சி்கள் 
�ளட்�ற்றன. நிள்றவு �லாளில் ‘மக்களைப ்�ரிதும் ஈரப�து ்களே்கைலா? ்கவிளே்கைலா?’ என்ற ேள்பபில் 
சி்றபபுப �ட்டிமன்றம் �ளட்�ற்றது. ‘்�லால்லின ்�ல்்வர’ திரு. பி.மணி்கண்டன �டு்வரலா்க இருநது �டத்திய 
இதில் திருமதி. சுசித்ரலா, த�ரலாசிரியர குருஞலானலாம்பி்கலா, ரலாஜ�லாளையம் திரு. உமலா�ங்கர, திரு. ேலாமல் �ர்வணன 
ஆகிதயலார �ஙத்கற்றனர.

இநே நி்கழச்சிளய திருபபூர ்்வறறித்ேமிழர த�ரள்வயும் திருபபூர �ள்கச்சுள்வ மன்றமும் இளணநது 
�டத்தின. இநே இரண்டு அளமபபு்களின ேள்்வரும், ரலாம்ரலாஜ் ்கலாட்டன நிறு்வனருமலான திரு. த்க.ஆர. �லா்கரலாஜன 
ேள்ளமயுளரயலாறறிப �ட்டிமன்றத்ளேத் ் ேலாடஙகி ள்வத்ேலார.                                                              
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‘இநேத் துள்றயில் �லான இப�டி �லாதிக்க விரும்புகித்றன’ 
எனறு தேடலில் இ்றஙகு்வலார்கள் �்ர. பிரச்ளன்கள் 

்வநது ்கலால்்களில் �ஙகிலியலா்க சுறறிக்்கலாள்ளும். 
தேலால்வி்கள் சுளமயலா்கத் ேள்யில் ஏறி அழுத்தும். இளேத் 
ேலாங்க முடியலாமல் த�லாரநதுவிடு்வலார்கள் �்ர. ஆனலால், 
‘எனனலால் முடியும்’ எனறு உறுதியலா்க நின்றலால் எளேயும் 
�லாதிக்க்லாம். அப�டிச் �லாதித்ே சி் முனமலாதிரி்கள் 

இஙத்க:

வுடி ஆைன்:  ஹலாலிவுட் 
�டங்களைப �லாரப�்வர்களுககு 
இ்வளரத் ்ேரியலாமல் இருக்கலாது. 
்கலா்த்ேலால் அழியலாே திளரப�டங்களை 
இயககிய்வர. �லானகு முள்ற ஆஸ்்கர 
விருது ்்வன்ற �லாேளனககுச் 
்�லாநேக்கலாரர. ஆனலால், இைம் ்வயதில் 
நியூயலாரக �ல்்கள்க்கழ்கத்தில் 
திள ர ப � ட ம்  குறித்ே  � ட் ட ம் 

�டிககும்த�லாது தேரவில் �்முள்ற தேலால்வி அளடநே்வர. 
ஒரு்கட்டத்தில் ்கல்லூரியிலிருநது ் ்வளிதயற்றப�ட்டலார. 
�டித்து �ட்டம் ்வலாங்கலாவிட்டலாலும் ேலான நிளனத்ேளேச் 
�லாதித்ேலார அ்வர. 

வ்கப்ரியல் ஜீெஸ்: பிதரசில் 
�லாட்டின பு்கழ்�ற்ற ்கலால்�நது 
வீரர . இைம்்வயதில் வீதி்களில் 
்கலால்�நது ஆடிப �ழகிய இ்வருககு, 
�லாட்டுக்கலா்கக ்கலால்�நது ஆட 
த்வண்டும் என�து ்கனவு. 2014-ம் 
ஆண்டு உ்்ககத்கலாபள� ்கலால்�நது 
த�லாட்டி பிதரசிலில் �டநேத�லாது, 
்்வறறுக ்கலால்்களுடன வீதி்களில் 
்�யினட் அடிககும் �ணிளயச் ்�யே்வர. ்கலால்�நது 
த�லாட்டி்களை யலார வீட்டு டி.வி-யித்லா �லாரத்ே்வர. ் ேலாடர 

முயறசியலால் ேன தி்றளமளய நிரூபித்து இனறு பிதரசில் 
அணியில் இடம் பிடித்திருககி்றலார. இனறு ஆண்டுககு 38 
த்கலாடி ரூ�லாய �ம்�லாதிககி்றலார.

வ� ா வ ர் ட  ஷ ு ல் ஸ் : 
ஸ்டலார�கஸ் நிறு்வனம் ஆரம்�த்தில் 
்கலாபி ்்கலாட்ளட்களை மட்டுதம 
விற�ளன ் �யது்வநேது. ்கஸ்டமர்கள் 
்வநது ்�லாகு�லா்க அமரநது ்கலாபி 
குடிககும்விேமலா்க ்கலாபி ஷலாப்களை 
ஆரம்பிக்க த்வண்டும் என�து 
தஹலா்வரட் ஷுல்ஸ் ்கனவு. அபத�லாது 
அ்வர அநே நிறு்வனத்தில் ஊழியர. 
அ்வர ் �லானன தயலா�ளனளய நிர்வலா்கம் ஏற்கவில்ள். 
த்வள்ளய ரலாஜினலாமலா ்�யே ஷுல்ஸ், இரண்தட 
ஆண்டு்களில் நிள்றய �ம்�லாதித்து அநே நிறு்வனத்ளேதய 
்வலாஙகினலார. இனறு அ்மரிக்கலாவில் மட்டுமினறி, 
உ்்்கஙகும் ஸ்டலார�கஸ் ்கலாபி ஷலாப்கள் இருககின்றன. 

ஸ் ்ட ா ன் லி  ஸ் மி த் : 
அ்மரிக்க லாவின பு்கழ்� ற ்ற 
் டனனிஸ்  வீ ர ர .  த டவிஸ் 
த்கலாபள�ளய அ்மரிக்கலா எட்டு முள்ற 
்்வல்்வேறகுக ்கலாரணமலா்க இருநே்வர. 
ஆனலால், சிறு்வயதில் ஆர்வத்துடன 
ளமேலானத்துககு ்வநேத�லாது, அ்வளர 
உள்தைதய விடவில்ள் நிர்வலாகி்கள். 
‘ த � ர த்துககு  ்வரு்வதில்ள் , 

விளையலாட்டில் ்க்வனம் இல்ள்’ எனறு ்�லால்லி 
ஒதுககினலார்கள். விளையலாட்டுப த�லாட்டி்களினத�லாது 
ளமேலானத்துககு ்்வளியில் நினறு �நது ்�லாறுககிப 
த�லாடு்வேறகுககூட அ்வளர அனுமதிக்கவில்ள். 
ஆனலால், ேனது தேடல் ் டனனிஸ்ேலான எனறு உறுதியலா்க 
இருநது அ்வர �லாதித்ேலார.

தேடி 
ஜெயிதே 

ஹீத�ோக்கள்!
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சவண்டமை     ஜூன 2022

�ாரிென் ஃவபார்டு: இனறு பு்கழ்�ற்ற 
ஹலாலிவுட் �டி்கரலா்க இ்வளர உ்்கத்துகத்க 
்ேரியும். ஆனலால், இைம்்வயதில் அ்வர 
�நதிக்கலாே த�லாேளன்கள் இல்ள். 
ஆரம்�த்தில் சிறு த்வடங்களில் �டித்ேலார. 
ஆனலால், ்வலாயபபு்களும் ்வருமலானமும் 
குள்றவு. ஒரு ்கட்டத்தில் மளனவி மறறும் 
குழநளே்களைக ்கலாப�ேற்கலா்க ேச்சுத் 
்ேலாழி்லாளியலா்க மலாறினலார. ஆனலாலும், 
சினிமலா தேடள் நிறுத்ேவில்ள். மீண்டும் ்வலாயபபு்களைத் தேடிப 
பிடித்து இம்முள்ற தி்றளமளய நிரூபித்ேலார. அேனபின பு்கழ 

்்வளிச்�ம் மங்கவில்ள்.    

அமான்சிவயா ஒர்வ்ட்கா: ஸ்்�யின 
�லாட்டில் ஒரு �லாேலாரண ரயில்த்வ ் ேலாழி்லாளிககு 
ம்கனலா்கப பி்றநே்வர. ்வறுளமயலான குடும்�ச்சூழல் 
்கலாரணமலா்கப �டிக்க முடியவில்ள். �ட்ளட்கள் 
ளேத்துத் ேரும் ஒரு சிறிய ்களடயில் த்வள்ககுச் 
த�ரநேலார. �லாடு முழுக்கத் துணி்களை விற�ளன 
்�யயும் ்களட்களைத் தி்றக்க த்வண்டும் எனறு 
்கனவு ்கண்டலார. ்கடும் உளழப�லால் அ்வர 
தேடல் �லாத்தியமலானது. இனறு அ்வரது Zara 

நிறு்வனத்தின தஷலாரூம்்கள் உ்்கம் முழுக்க உள்ைன. ஐதரலாப�லாவின 
மூன்றலா்வது ் �ரிய �ணக்கலாரரலா்க அ்வர உயரநதிருககி்றலார. 

வரமண்ட கராக: குடும்� ்வறுளம 
்கலாரணமலா்க இைம் ்வயதில் த�ப�ர ்கப, 
மில்க தஷக எனறு �் ்�லாருட்்களை 
வீதி்களில் எடுத்துப த�லாய விற்ற்வர தரமண்ட் 
கரலாக. உ்்கம் முழுக்கப ்�யர ்�லால்லும் 
்்வறறி்கரமலான ஒரு நிறு்வனத்ளே உரு்வலாக்க 
த்வண்டும் எனறு ்கனவு ்கண்டலார. 52 ்வயதில் 
்மக்டலானலால்ட் நிறு்வனத்ளே ்வலாஙகினலார. 
அ்மரிக்கலாவில் ஒரு சிறிய ்களடயலா்க இருநே 
அேளன, இனறு உ்்கம் முழுக்க ் ரஸ்டலாரனட் 
�டத்தும் மலா்�ரும் நிறு்வனமலா்க ்வைரத்திருககி்றலார.    

வொய்சிவரா வ�ாண்்டா: ஏளழக 
குடும்�த்தில் பி்றநது, சிறு ்வயதித்தய 
ேநளேககுத் துளணயலா்க த்வள் ்�யயச் 
்�ன்ற்வர தஹலாண்டலா. ேட்டுத் ேடுமலாறிப 
�டித்ே்வர, குடும்�த்துககு உேவு்வேற்கலா்க 
ஒரு ்மக்கலானிக த்வள்யில் த�ரநேலார. ஒரு 
தமலாட்டலார ள�ககிள் உரு்வலாக்க த்வண்டும் 
என�து அ்வர ்கனவு. ள�ககிள்்களில் �ளழய 
தமலாட்டலார்களைப ் �லாருத்தி ஓட்டிப �லாரத்து ேன 
அறிள்வ ்வைரத்துக்்கலாண்டலார. �டிப�டியலா்க 

முனதனறி தஹலாண்டலா நிறு்வனத்ளே ஆரம்பித்ேலார. இனறு அநே 
நிறு்வனத்ளேத் ் ேரியலாே்வர்கள் உ்கில் யலாரும் இல்ள்.              
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 எளே நீ தேடிக ்்கலாண்டிருககி்றலாதயலா, அது 
உனளனத் தேடிக ் ்கலாண்டிருககி்றது.

 நிம்மதிளயத் தேடி எங்்கஙத்கலா �யணம் 
்�ய�்வர்கள், ்களடசியில் வீடு திரும்பியதும் அஙத்க 
அளேக ்கண்டுபிடிப�லார்கள்.

 ஒவ்்வலாரு தேலால்வியும் ஓர அனு�்வம்; ஒவ்்வலாரு 
இழபபும் ஒரு ் லா�ம்; ஒவ்்வலாரு மலாற்றமும் ஓர எச்�ரிகள்க; 
ஒவ்்வலாரு ்கலாணலாமல் த�லாேலும் ஒரு தேடல்.

 ்வலாழகள்கப �லாளேயில் தேடல் முடிவு இல்்லாேது… 
்வலாழவின ஒவ்்வலாரு நிள்யிலும் மனிேன ஏதேலா ஒனள்றத் 
தேடுகி்றலான. அளே அளடநேபின மற்்றலானள்றத் 
தேடுகி்றலான. முடி்வற்ற தேடத் �ம்ளம உயரத்துகி்றது.

 ஒரு மடஙகு தி்றளம, இரு மடஙகு தேடல், 
மூனறு மடஙகு ் �லாறுளம…  இப�டி உங்களை நீங்கள் 
ேயலார�டுத்தினலால் மட்டுதம உங்கள் இ்கள்க அளடய 
முடியும்.

 தேடித் தேடி ஒரு ் �யள் ் �யது முடிககும்்வளர 
‘அது �லாத்தியமில்ள்’ எனத்ற �்ர எதிரமள்றயலா்கச் 
்�லால்லிக்்கலாண்டிருப�லார்கள். 

 ஒவ்்வலாரு �லாளிலும் முனதனலாககி �்கர்வதே 
நிஜமலான தேடல்.

 �ம்பிகள்கயுடன தேடள்த் ்ேலாடஙகினலால் 
த�லாதும், அநே �ம்பிகள்கதய உங்களைப �லாதி தூரம் 
கூட்டிப த�லாயவிடும்.

 தேலால்வி்கள் உங்கள் தேடலுககுத் ேளட 
த�லாடு்வேலா்க இருக்கககூடலாது. அள்வ உங்களுககு 
்வழி்கலாட்ட த்வண்டும்.

 இனறு ்கடினமலான �லாைலா்க இருக்க்லாம், �லாளை 
தமலா�மலான �லாைலா்க ஆ்க்லாம். அேறகுபபின �ம்பிகள்க 
ஒளி ்கண்்களில் ்ேரியககூடும். எனத்வ, தேடள்க 
ள்கவிடலாதீர்கள். 

சமைாழிகள்
த்தடல்
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 உன �நதேலாஷத்ளே அடுத்ே்வரிடம் தேடலாதே. 
அது உனககுத் ேனிளமளய மட்டுதம ேரும். உன 
�நதேலாஷத்ளே உனனுள் தேடு. மகிழச்சியலாய இருப�லாய!

 தேடல் உள்ை உயிர்களுகத்க தினமும் 
�சி்யடுககும். தேடல் என�து உள்ை்வளர ்வலாழவில் 
ருசியிருககும். �லாம் எளேத் தேடுகித்றலாதமலா அது்வலா்கத்வ 
உரு்வலாகித்றலாம்.

 ்வலாழகள்கயில் தேடல் இல்்லாவிட்டலால் தேஙகிய 
நீளரப த�லா்ப �லாசி பிடித்துப �யனறறுப த�லாயவிடுத்வலாம். 
�திளய த�லால் ஓடிக்்கலாண்தட இருங்கள். அபத�லாதுேலான 
்வலாழகள்கயில் ்வ�நேம் வீசும். 

 ்வலாழத்வ தேட்லானது. ஹலால்் இருநேலா டி.வி., 
ரிதமலாட் தேடனும், ரூம்் இருநேலா ஏ.சி., ரிதமலாட் தேடனும், 
்்வளிய கிைம்புனும்னலா ள�க �லாவி தேடனும். எளேத் 
தேடத்றலாம்னு உணரநது தேடினலா நிம்மதியலா ்வலாழ்லாம்.

 தேடல் அல்் அேன ்�யர, அடுத்ே ்கட்டம். 
அளே ‘முனதனற்றம்’ எனறும் கூ்ற்லாம். அளேத்ேலான 
�லாம் தேடுகித்றலாம். �ரியலான �லாளேயில் ்க்வனம் சிே்றலாமல் 
த�லானலால் தேடியளே அளடய்லாம்.

 இநே ்வலாழகள்கதய ஒரு தேடல்ேலான. அளேத் 
தேடித் தேடி தேடும் மனது ் ேலாள்கி்றதே!

 தேடல் இருநேலால்ேலான ்வலாழகள்க �்கரும். தேடல் 
இல்்லாே ்வலாழகள்க, ்கடலினில் விடப�ட்ட ்கலாகிேக 
்கப�ள்ப த�லா் திள�யறியலாது மூழகிப த�லாகும்.

 தேடல் உள்ை்வளர மட்டுதம இநே ்வலாழகள்கயின 
�் அழகிய ேருணங்களை �ம்மலால் உணர முடியும். 
அநேத் தேடல் மலாறிக்்கலாண்தடேலான இருககும். தேடல் 
ஒனத்ற நிரநேரம்.

 தேடு, தேடு, உன எல்ள் எது்்வனறு ் ேரியும் ்வளர 
ஓடு. ் ்வறறி உனளனத் ேழுவும் ்வளர தேடிக்்கலாண்தட 
இரு. ்்வறறி ்்வகுதூரமில்ள். விடியும்்�லாழுது 
்்வறறியுடன விடியட்டும்.

 ஏதேலா ஒனள்ற இழப�ேன மூ்ம் ஏதேலா ஒனள்றப 
்�்றபத�லாகித்றலாம் எனறு �மலாேலானம் அளடயும் மனதில் 
இழபள� நிளனத்து ்வருத்ேம் ்வரு்வதில்ள். �ம்பிகள்கத் 
துளிரவிட்டுத் தேடல் ் ேலாடரகி்றது.

 எது �ம் தேட்லாகி்றதேலா, அதித்தய �லாம் ்களரநது 
த�லாயவிடுகித்றலாம். தேடலில் ்களரநது தேடலின �தி்லா்க 
�லாதம மலாறிவிடு்வதே �ம் ்வலாழவில் �லாம் அறியலாே விஷயம்.

 விழி்களின தேடலில் இல்ள் ்வலாழகள்க; 
்வலி்களின தேடலில் உள்ைது ்வலாழகள்க.

 தேடு்வளே நிறுத்தும்த�லாது விரும்பியது  
கிளடககும்.                                                          

 ்வலாழகள்கயில் சி் முயறசி்களைக ள்கவிட 
த�ரும். ஆனலால், ஒருத�லாதும் தேடள்க ள்கவிடலாதீர்கள். 
அதுேலான உங்கள் ்வலாழவுககு அரத்ேம் ் ்கலாடுககும்.

 உங்களின இனள்றய நிள்ளம எப�டிப�ட்டேலா்க 
த்வண்டுமலானலாலும் இருக்கட்டும். ஆனலால், முடிவில் 
ஒரு�லாள் நீங்கள் தேடியளே அளடவீர்கள். எவ்வைவு 
இருைலான குள்கயில் சிககினலாலும் அேன முடிவில் 
்்வளிச்�ப�லாளே ் ேரியும்.  

 தி்றளம�லாலி்கள் மட்டுதம ேலாங்கள் தேடியளே 
அளட்வலார்கள் எனறு நிளனக்கலாதீர்கள். த�லாரலாட்டக 
குணத்துடன �ளைக்கலாமல் தேடு�்வர்கதை, ேலாங்கள் 
நிளனப�ளே அளடகி்றலார்கள். 

 ்வலாழகள்கயில் தேலாற்ற �்ரும் முயறசி 
்�யயலாே்வர்கள் இல்ள். ேலாங்கள் தேடியளே ் �ருஙகும் 
த�ரத்தில் தேடள்க ள்கவிடு�்வர்கதை தேலாறகி்றலார்கள்.

 நீங்கள் எளேத் தேடுகிறீர்கதைலா, அேற்கலான 
உளழபள�க ் ்கலாடுத்ேலால் அது உங்களுககு நிச்�யம் 
கிளடத்துவிடும். எனத்வ, முயறசிளயக ள்கவிடலாதீர்கள். 

 நீங்கள் ் மது்வலா்க ்�ல்கிறீர்கைலா, த்வ்கமலா்கப 
த�லாகிறீர்கைலா என�து முககியம் இல்ள். �யணத்ளே 
நிறுத்ேலாமல் இருநேலாத் த�லாதும். இ்கள்க 
அளடநதுவிட்லாம்.

 ஒரு தேடலில் தேலால்வி என�து முடககிப த�லாடும் 
விஷயமல்். அது ஒரு ்வலாயபபு, மீண்டும் ஒருமுள்ற 
சி்றப�லா்க முயறசி ்�யது ்்வறறி ்�று்வேறகுக 
கிளடத்திருககும் ்வலாயபபு.

 ்வலாழகள்கயில் �் தேலால்வி்களைச் �நதிககும் 
ஒரு்வர, தேலாற்கடிக்கப�ட்ட்வர என்ற முத்திளர 
்�று்வதில்ள். அ்வருககுள் தேடல் இருநேலால் நிச்�யம் 
அ்வர ் ஜயிக்க முடியும். 
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�திக்களர ஓரமலா்கப �யணம் ் �யேலான ஓர இளைஞன. 
உச்சி ்்வயிலில் த�லாரநதுத�லாய ஒரு மரத்ேடியில் 

இளைப�லாறினலான. அஙகு ஒரு து்றவி இருநேலார. இளைஞன 
�சியுடன இருப�ளேப �லாரத்ே து்றவி, ேனது ள�யிலிருநது 
உணள்வ எடுத்து அ்வனுடன �கிரநது்்கலாண்டலார. 
அபத�லாதுேலான இளைஞன ்க்வனித்ேலான, து்றவியின 
ள�யில் விள்யுயரநே ள்வரக்கல் ஒனறு இருநேது. 
து்றவிககு இது எேறகு எனறு தயலாசித்ேலான. ‘‘சு்வலாமி, �லான 
பிளழபபு தேடிதய ் ்வளியூர த�லாகித்றன. அநேக ்கல்ள் 
எனககுக ் ்கலாடுத்ேலால் நிம்மதியலா்க ்வலாழத்வன’’ என்றலான.

து்றவி ேயக்கதம இல்்லாமல் அளே எடுத்துக 
்்கலாடுத்துவிட்டலார. ‘‘எனககு இது தேள்வயில்ள். 
்வழியில் கிடநேது. இருக்கட்டும் எனறு ள�யில் எடுத்து 
ள்வத்தேன’’ என்றலார. அநே ஒரு ள்வரக்கல்ள் ள்வத்து 
அ்வன ஊரில் இருககும் அத்ேளன நி்ங்களையும் 
்வலாஙகிவிட முடியும். ஊரித்தய அ்வன ் �ரிய �ணக்கலாரன 
ஆகிவிட முடியும். இளைஞன மகிழச்சியுடன அ்வருககு 
�னறி ் �லால்லிவிட்டுப பு்றப�ட்டலான. 

ஆனலால், சி் நிமிடங்களித்தய திரும்பி்வநது 
அநேத் து்றவியின ்கலால்்களில் விழுநது ்வணஙகினலான. 
‘‘இநே ள்வரக்கல் எனககு த்வண்டலாம் சு்வலாமி. �லான 
த்கட்டதுதம எநேத் ேயக்கமும் இல்்லாமல் எனனிடம் 
இளேக ் ்கலாடுத்தீர்கதை! அநே மனம் இளேவிட மதிபபு 
்வலாயநேது. அளே அளட்வேற்கலான ்வழிளய மட்டும் 
்�லால்லிக்்கலாடுங்கள்’’ என்றலான. 

து்றவி சிரித்ேலார. ‘‘நீ திரும்பி ்வரு்வலாய எனறு 
நிளனத்தேன. �ல்்விேமலா்க நீ சிநதித்து இருககி்றலாய. 
இநேக ்கல்ள்விட உன மூளை மதிபபு ்வலாயநேது 
என�ளேப புரிநது்்கலாண்டலாய’’ என்ற அ்வர, அறிள்வத் 

தேடும் ்வழிளயச் ் �லால்லித் ேநேலார.

‘‘நூல்்களிலிருநது ்கற�து மட்டுதம அறிவு அல்், 
்கற்றளே எல்்லாம் ்வலாழகள்கயில் �யன�டுத்தும்த�லாதே 
அறிவு முழுளம ் �றுகி்றது. அது நீண்ட �யணம். அதில் 
உங்களுககு நீங்கதை தேரவு்கள் ள்வத்துக்்கலாள்ை 
த்வண்டும். ்வலி்களும் த�லாரலாட்டமும் நிள்றநேேலா்க அது 
இருககும். 

்வலாழகள்க எனும் �ள்ளிககூடத்தில் ்�லாறுளம, 
இளடவிடலாே முயறசி, ்களைபத� இல்்லாமல் முனதனறும் 
குணம் இருக்க த்வண்டும். அச்�ம், தேலால்வி குறித்ே �யம், 
மற்ற்வர்களின த்கலி்கள், ் �லா்றலாளம்கள் ஆகிய்வறள்றப 
பு்றக்கணித்து �ணிவுடன இநேப �யணத்ளேத் ் ேலாடர 
த்வண்டும். த�ரமள்றயலான மனநிள்யும் ேணியலாே 
ேலா்கமும் இருநேலால் மதிபபுமிக்க அறிள்வப ்�்ற்லாம். 
அறிள்வச் �ம்�லாதிப�ேறகு ்கலா்க்்கடு எதுவும் இல்ள். 
�லாம் எவ்வைவு அறிவு ்�றறிருககித்றலாம் என�ளே 
அைப�ேறகுக ்கருவி்களும் இல்ள். 

�் த�லாரலாட்டங்களைச் �நதித்து, சி் தேலால்வி்களை 
எதிர்்கலாண்டு, அேனபி்றத்க முழுளமயலான அறிள்வப ் �்ற 
முடியும். ே்வறு்களை எப�டித் ேவிரப�து எனறு �ள்ளி்களிலும் 
்கல்லூரி்களிலும் ்�லால்லித் ேரு்வலார்கள். ஆனலால் 
்வலாழகள்க �மககு ே்வறு்களைச் ் �யது ்கறறுக்்கலாள்்வது 
எப�டி என�ளேப புரியள்வககும். அறிள்வத் தேடிய 
�யணத்தில் நிள்றய ்கறறுக்்கலாள்ளும்த�லாது ே்வறு்களும் 
த�லாரலாட்டங்களும் குள்றயும். 

இநே உ்்கத்தில் �ணத்ேலால் ்வலாங்க முடிகி்ற ேங்கம், 
ள்வரம் த�லான்ற்வறள்றவிட அறிவு ம்கத்ேலானது. அது 
இருநேலால், எளேயும் அளடய முடிகி்ற �கதி கிளடககும்.’’  

அறிவைத் தேடுங்கள்!
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வாழகல்கயில் தவற்றி 
எ ன் ப து  எ ன் ன ? 

ஒ வ தவ ா ரு வரு ம்  இ � ற் கு 
த வ வ வவ று  அ ள வு வ ்க ா ல் 
லவத்திருககிறார்்கள். 
 ஒரு தேரவு. அதில் எல்்லாப 

�லாடங்களிலும் ேட்டுத் ேடுமலாறி 35 
மலாரக ்வலாஙகித் தேரச்சி ் �றுகி்றலான ஒரு 
மலாண்வன. அ்வன குடும்�தம மகிழச்சி 
ஆர்வலாரம் ்�யகி்றது. ்ேரு முழுக்க 
எல்த்லாருககும் இனிபபு ்வழஙகித் 
ேன ்்வறறிளயக ்்கலாண்டலாடுகி்றலான 
அ்வன. ்கலாரணம், அ்வர்கள் குடும்�த்தில் 
இ ே றகுமுன பு  ய லா ரு த ம  இ ந ே 
அைவுககுககூடப �டித்திருக்கவில்ள். 
அதே ் ேருவில் இன்னலாரு மலாண்வன. 
96 �ேவிகிே மதிப்�ண்்கள் ்வலாஙகித் 
தேரச்சி ்�றுகி்றலான. ஆனலால், அ்வன 
வீட்டில் எல்த்லாருதம த�லா்கத்தில் 
இருநேலார்கள். மலாநி்த்தின முனனணிக 
்கல்லூரி ஒனறில் த�ரநது �டிககும் 
ஆள�யில் அ்வன இருநேலான. இனனும் 
இரண்டு மலாரக ்வலாஙகியிருநேலால் 
அது �டநதிருககும். அநே ஆள� 
�றித�லானேலால், இவ்வைவு மலாரக 
்வலாஙகியும் அ்வனுககு மகிழச்சி இல்ள். 
அப�டியலானலால் எது ் ்வறறி?

 சிவில் �ரவீஸ் தேரவு எழுதி மூனறு 
்கட்ட தேரவு்களைத் ேலாண்டி ் ்வல்�்வர்கதை 
்�ருளமககுரிய அதி்கலாரி்கள் ஆ்க 
முடியும். ஒட்டு்மலாத்ேமலா்க அநேத் 
தேரவில் அதி்கம் மலாரக ்வலாஙகிய்வர்கள் 
ஐ.ஏ.எஸ். , அதி்கலாரி ஆ்வலார்கள், 
அேறகு அடுத்ே்கட்ட மதிப்�ண் 
்வலாஙகிய்வர்கள் ஐ.எஃப.எஸ்., மறறும் 
ஐ.பி.எஸ்., த�லான்ற �ேவி்களை அளடய 
முடியும். தரஙகிங ்வரிள�யில் இப�டி 
�டிப�டியலா்க �ேவி்கள் ்வழங்கப�டும். 
700, 800 தரஙகு்களுககுக கீதழ 
்வரு�்வர்களுககு அதி்க முககியத்து்வம் 
இல்்லாே த�ள்வத்துள்ற்களில் த்வள் 

்வழங்கப�டும். 700ககும் கீதழ தரஙக எடுத்ே �்ரும் ேங்களுககுக 
கிளடத்ே த்வள்யில் த�ரநதுவிடு்வலார்கள். ஆனலால், நூ்றலா்வது தரஙள்கத் 
்ேலாட்ட ஒரு்வர மீண்டும் அடுத்ே ஆண்டு முயறசி ் �ய்வலார. அ்வருககு 
அளேவிட தமத் இருககும் �ேவிளய அளட்வதே ் ்வறறியலா்க இருககும்.  

 ஒரு தேரேலில் அதி்க இடங்களில் ் ஜயித்ே ்கட்சிககு ஆட்சிளயப 
பிடிப�ேறகு சி்ரின ஆேரவு த்வண்டியிருககும். ஆனலால், இரண்டலா்வது 
மறறும் மூன்றலா்வது இடங்களைப ் �ற்ற ்கட்சி்கள் இளணநது கூட்டணி 
அளமத்து ஆட்சிளய அளமககும். இதுத�லான்ற வித�லாேம் நிள்றய 
�டநதிருககி்றது. முேலிடம் பிடித்ே்வர்களுககு ் ்வறறியலா? இரண்டலா்வது, 
மூன்றலா்வது இடங்களைப பிடித்ே்வர்களுககு ் ்வறறியலா? 

 கிரிக்்கட் விளையலாட்டில் இறுதிபத�லாட்டி ்வளர ்�னறு 
தேலாறறுவிட்ட அணி த�லா்கத்தில் இருககும். இரண்டலா்வது இடம் 
பிடித்ேளேதய அ்வர்கைலால் ேலாஙகிக்்கலாள்ை முடியலாது. ஆனலால், 
�லான்கலா்வது இடத்தில் இருககும் ஓர அணி உற�லா்கத்தில் இருககும். 
அளரயிறுதிச் சுறறு ்வளர ்வநேதே �மககுப ்�ரிய �லாேளன எனறு 
அ்வர்கள் �ம்பு்வலார்கள். 

இநே உேலாரணங்கள் ்�லால்லும் உண்ளம, ்்வறறி என�ளே 
ஒவ்்வலாரு்வரும் ஒவ்்வலாரு விேமலா்கப �லாரககி்றலார்கள். �லாம் எனன 
எதிர�லாரககித்றலாதமலா, அது �டநேலால் ்்வறறி. நிளனத்ேது த�லா் 
�டக்கவில்ள் என்றலால், அது தேலால்வி. எனத்வ, உங்கள் �லாேளன்களை 
உங்கள் எதிர�லாரபபு்கைலால் அைநது �லாருங்கள். 

எளிேலா்க ்்வறறி கிளடத்ேலால், அளே அதிரஷடம் எனறு சி்ர 
நிளனப�லார்கள். தேலால்வி்களுககுப பி்றகு ்கஷடப�ட்டு முயறசி்�யது 
அளடயும் ்்வறறிககு ருசி அதி்கம். சிறியதும் ்�ரியதுமலா்க �் 
்்வறறி்களும் தேலால்வி்களும் ்க்நேதே ்வலாழகள்க. �ளழய தேலால்வி்களை 
நிளனத்து ஏங்கலாமல், �ளழய ் ்வறறி்களை அள�த�லாட்ட�டி உற�லா்கமலா்க 
புதிய ் ்வறறி்களைத் தேடுங்கள்.                                                  

வெற்றியைத் 
தேடுங்கள்!
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்வலாழவில் ஒவ்்வலாரு்வருககும் ஒரு ம்கத்ேலான 
்கனவு இருககும். இனனும் சி் சிறிய 

்கனவு்களும் இருககும். ்கனவு்களை அளட்வேற்கலான 
�யணதம ஒரு்வளர ்வலாழ�லாள் முழுக்கத் துடிபபுடன 
இயங்க ள்வககி்றது. த�லாரலாடும் �கதிளயக ் ்கலாடுககி்றது. 
�லாம் ் �ருங்க ் �ருங்க அது வி்கிப த�லா்வளே உணர 
முடியும். ்ேலாடரச்சியலான முயறசி இல்்லாே்வர்கள் 
இளடயில் ஒதுஙகிவிடுகி்றலார்கள். அ்வர்களின ்கனவு 
நிரலாள�யலா்கத்வ நீடிககி்றது. அேனபின அ்வர்களின 
்வலாழவு அரத்ேமற்றேலா்க ஆகிவிடுகி்றது. 

�ம் ்கனள்வ �லாம் அளட்வளேத் ேடுககும் 
எதிரி்கள் ்்வளியில் அதி்கம் இல்ள். ஒரு்வருககுள் 
ஒளிநதிருககும் த�லாம்த�றித்ேனம், �நதே்கம், அச்�ம், 
ேயக்கம், முடி்்வடுக்க முடியலாே ேனளம ஆகியள்வ 
அ்வரின எதிரி்கள். இநே எதிரி்களை ஒழிக்க முடிநேலால், 
எநேக ்கனவும் ள்கக்்கட்டும் தூரத்தில் ்வநதுவிடும். 

எல்்லாக ்கனவு்களும் நிள்றத்வறிவிட்டலால் �மககு 
நிம்மதியலான ்வலாழகள்க கிளடககும் எனறு நிளனபத�லாம். 
�ரியலான ்கனள்வத் தேரவு்�யேலால் மட்டுதம அது 
�லாத்தியம். இல்்லாவிட்டலால் வி�ரீேங்கள் விளையும். இநேக 
்களேயில் ்வரும் ் �ண் அேறகு உேலாரணம்.   

ஒரு கிரலாமத்தில் ஏளழப்�ண் ஒருத்தி இருநேலாள். 

�ணக்கலார வீடு்களில் இருககும் ் �ண்்களைப �லாரத்து 
ஏக்கத்துடதன அ்வள் ்வைரநேலாள். ்வ�தியலான வீடு 
இல்ள், �ல்் உளட்கள் இல்ள், விரும்பிய உணள்வச் 
�லாபபிட முடியலாது, சிரித்துப த�சி உ்ற்வலாட தேலாழி்கள் 
இல்ள். எநே த�ரமும் அ்வள் த�லா்கமலா்கத்வ இருப�லாள். 

ஒரு தே்வளே இளேக ்க்வனித்து அ்வள் முன ்வநது 
ேரி�னம் ேநேது. ‘‘உனககு ஒரு ்வரம் ேருகித்றன. 
எனன த்வண்டும் எனறு த்கள்’’ என்றது. தே்வளேளயப 
�லாரத்ேதும் அநே இைம்்�ண் ் �ரும் �ர்வ�ம் அளடநேலாள். 
தே்வளேளய ்வணஙகி �னறி ்�லால்லிவிட்டு, எனன 
்வரம் த்கட்்க்லாம் எனறு தயலாசித்ேலாள். வீடு, �ள்க்கள், 
உளட்கள், ்�லாழுதுத�லாககு ்வ�தி்கள் எனறு எளே 
நிளனத்ேலாலும் எல்்லாதம முககியமலானேலா்கத் ் ேரிநேன. 
நீண்ட த�ரம் தயலாசித்தும் அ்வைலால் எநே முடிள்வயும் 
எடுக்க முடியவில்ள். 

்�ண்ணின நிள்ளம அநே தே்வளேககுப புரிநேது. 
எனத்வ அது, ‘‘்க்வள்ப�ட த்வண்டலாம். உனககு 
வித்தியலா�மலான ஒரு ்வரம் ேருகித்றன. அேன�டி ஒவ்்வலாரு 
�லாளும் நீ நிளனககும் விருப�ம் ஒனறு நிள்றத்வறும். 
தினமும் தூஙகி எழுநேதும் நீ எளே நிளனககி்றலாதயலா, 
அது �டககும்’’ எனறு ்வரம் ேநதுவிட்டு மள்றநேது. 

அநேப ்�ண் மிகுநே மகிழச்சியுடன அடுத்ே 

கனவைத் 
தேடுஙகள்!
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�லாள் ்கலாள் விடியலுக்கலா்கக ்கலாத்திருநேலாள். தூஙகி 
எழுநேதும், ‘�க்கத்து �்கரத்தில் ஒரு மலாளிள்க த்வண்டும்’ 
எனறு த்கட்டலாள். இப�டிதய ஒவ்்வலாரு �லாளும் ்வ�தி்கள் 
குவிய, ஆடம்�ர மலாளிள்கயில் �்க் ்வ�தி்களுடன 
உ்றவு்கள் புளடசூழ அ்வள் ்வசித்ேலாள். தினம் தினம் 
புதுபபுது ்வ�தி்கள் அ்வளிடம் த�ரநது்்கலாண்தட 
இருநேன. ஆரம்�த்தில் இ்ேல்்லாம் அ்வளுககு �ர்வ�மும் 
மகிழச்சியும் ேநேன.

�லாட்்கள் ் �ல்்ச் ் �ல்் அ்வள் �் பிரச்ளன்களை 
�நதித்ேலாள் .  �ணியலாைர்கள் எது எளேதயலா 
திருடிக்்கலாண்டு த�லானலார்கள். உ்றவினர்கள் அ்வளைப 
�றறி ஏதேதேலா ்கட்டுக்களே்கள் த�சினலார்கள். புதிேலா்க 
்வநே தேலாழி்கதைலா அ்வளிடம் நிள்றய ்�லாருட்்களை 
எதிர�லாரத்ேலார்கள். ்�ல்்வலாக்கலான மனிேர்கள் சி்ர 
்வநது, ‘�லாளைககு எனக்கலா்க இநே ்வரம் த்கள்’ எனறு 
மிரட்ட்லா்கக ்கட்டளை த�லாட்டலார்கள். இப�டி புதிது 
புதிேலா்கப பிரச்ளன்களை எதிர்்கலாண்ட அ்வளுககு, 
சுத்ேமலா்க நிம்மதி �றித�லானது. ஒவ்்வலாரு �லாளும் 
விடியும்த�லாது அ்வளுககு மகிழச்சிககுப �தி்லா்க 
�டுக்கதம ஏற�ட்டது. 

்களடசியலா்க ஒரு�லாள் தே்வளேளய த்வண்டி 
அளழத்ேலாள். ‘‘எனககு ஒதர ஒரு ்வரம் மட்டும் ் ்கலாடு. 
இேறகுமுன �லான எப�டி ்வலாழநதேதனலா, அநே 
நிம்மதியலான ்வலாழகள்க த்வண்டும். என ்கனவு்கள் 
எல்்லாம் ்கனவு்கைலா்கத்வ இருநதுவிட்டுப த�லா்கட்டும்’’ 
என்றலாள். ‘‘அப�டிதய ஆ்கட்டும்’’ என்றது தே்வளே. 

�ரியலான ்கனவு்களைத் தேடவில்ள் என்றலால், 
பிரச்ளன்கதை மிஞசும். அதேத�லா் 
மற்ற்வர்களுடன முரண்�டலாே 
்கனவு்கைலா்க அள்வ இருக்க 
த ்வ ண் டு ம் .  அ ப � டி 
இல்்லாேேலால் ஒரு மனனன �் 
பிரச்ளன்களைச் �நதித்ேலான. 

ஒரு மனனனின ்கனவிலும் 
தே்வளே ்வநேது .  ‘ ‘ நீ 
த்கட்கும் ஒரு ்வரத்ளே �லான 
்்கலாடுபத�ன. �லாளைககுள் 
முடிவு ்�யதுவிட்டுக ்கண்்களை 
மூடிக்்கலாண்டு த்கட்டலால், அது 
�டககும்’’ என்றது. 

்க லா ள ் யி ல்  வி ழி த் ே து ம் 
ேன அளமச்�ர்களைக கூபபிட்டு 
ஆத்லா�ளன ்�யேலான மனனன. 
ஆைலாளுககு ஒரு தயலா�ளன ் �லானனலார்கள். 
முேனளம அளமச்�ர, ‘‘எனககு ஒரு தயலா�ளன 
தேலானறுகி்றது மனனலா! �ம் �லாட்டின குடிமக்கள் 
எல்த்லாரும் நிளனப�து �டக்க த்வண்டும் எனறு 
்வரம் த்களுங்கள். எல்த்லாருககுதம த்கட்டது 

கிளடககும். ஒட்டு்மலாத்ே �லாடுதம ்வைமலாகிவிடும். இநே 
உ்்கத்தித்தய ‘நிளனப�து எல்்லாம் �டககும் ஒதர �லாடு’ 
என்ற ் �ருளம �மககுக கிளடககும்’’ என்றலார.

புதிேலா்கப �ணியில் த�ரநே அளமச்�ர ஒரு்வர, ‘‘அப�டி 
்வரம் த்கட்்க த்வண்டலாம் மனனலா! அது வி�ரீேத்தில் 
முடியும்’’ எனறு ேடுத்ேலார. ஆனலால் மற்ற அளமச்�ர்கள், 
‘‘நீ புதிய்வன, உனககு எனன ் ேரியும்?’’ எனறு அ்வளரத் 
திட்டினலார்கள். மனனனும் அேறகுள் ்கண்்களை 
மூடிக்்கலாண்டு ்வரம் த்கட்டுவிட்டலான. 

அேனபின �லாடு முழுக்க �் மலாற்றங்கள் �டநேன. 
திடீ்ரன சி் குடிள�்கள் மலாளிள்க்கைலா்க மலாறின. �்ரின 
உட்்ஙகும் ேங்க �ள்க்கள் மினனின. முதிய்வர்கள் 
இளைஞர்கைலா்க மலாறினலார்கள். த�லாயலாளி்கள் 
�்ம்்�றறு �டமலாடினர்கள். ்வ்றண்ட பூமி்கள் ்வைமலாகி 
அதில் �யிர்கள் ்வைரநேன. சி்ர சி்றகு்கள் முளைத்து 
�்றக்கத் ்ேலாடஙகினலார்கள். எல்த்லாருககுதம ‘�லாம் 
நிளனத்ே்ேல்்லாம் �டககி்றது’ என�து ஒதர �லாளில் 
புரியத் ் ேலாடஙகிவிட்டது. 

அளேத் ்ேலாடரநது வி�ரீேங்கள் அரஙத்கறின. 
்�லா்றளமககுணம் ்்கலாண்ட்வர்கள், ‘என எதிரியின 
வீடு இடிய த்வண்டும்’ எனறு நிளனத்ேலார்கள். �் 
மலாளிள்க்கள் ் �லாறுஙகின. சி்ர திடீ்ரன வீதிககு ்வநது 
பிச்ள�க்கலாரர்கைலா்க மலாறினலார்கள். �்ர இனம்புரியலாே 
த�லாயில் விழுநேலார்கள். இப�டிப �ள்கயும் ் �லா்றலாளமயும் 
எஙகும் சூழநேது. மனனனிடம் இப�டி ஒரு ்வரம் 
த்கட்்கச் ்�லானன முேனளம அளமச்�ர, மனனளனத் 
துரத்திவிட்டு ேலான ரலாஜலா்வலா்க ்வரம் த்கட்டலார. அது 

�டநேது. �ளழய மனனன உயிர பிளழத்ேலால் த�லாதும் 
என அரண்மளனயிலிருநது ஓடினலான. ‘்வரம் 
த்கட்்க த்வண்டலாம்’ எனறு முனபு மனனளனத் 
ேடுத்ே புது அளமச்�ர இபத�லாது ்வநது 
மனனளனக ்கலாப�லாறறினலார. ‘‘மனனலா! 
‘யலார நிளனப�தும் �டக்கககூடலாது. 
எல்்லாம் �ளழய நிள்ககு மலா்ற 
த்வண்டும்’ என ்கண்்களை மூடி ்வரம் 
த்களுங்கள். அநே தே்வளேககு 
நிள்ளம ்ேரியும். அது உங்கள் 
த்வண்டுேள் நிள்றத்வறறும்’’ 
என்றலார. அேன�டிதய �டநேது. 

யலாருளடய ்வலாழவிலும் 
மு ர ண் � ட லா ே , 

அடுத்ே்வர்களுககுத் 
து ன � ம்  ே ர லா ே 
்க ன வு ்க த ை 
அ ழ ்க லா ன ள ்வ , 
நி ள ்ற த ்வ ற ்ற த் 
ேகுநேள்வ.        
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ê‰î£ ªê½ˆî¾‹, ªñ£ˆîñ£è 
ªõ‡¬ñ Þî›è¬÷Š ªðø¾‹ 

ªî£ì˜¹ªè£œÀƒèœ.
«ð£¡: 

0421&4304106,  98422 74137

             àƒèœ ê‰î£¬õ
                       Net transfer Íô‹ ªê½ˆ¶ƒèœ.

UPI ðKõ˜ˆî¬ù Íôº‹ ªñ£¬ð™ «ð£¡ 
Íô‹ ªõ‡¬ñ õƒA‚ èí‚A™ ê‰î£ 
ªî£¬è¬ò ªê½ˆîô£‹. ªõ‡¬ñ UPI id: 
kvbupiar.75626@kvb

Bharat QR code õêF»œ÷ ªñ£¬ð™ 
«ðƒAƒ ÝŠ ¬õˆ¶œ÷õ˜èœ, ÜF™ 
Þƒ«è àœ÷ ªõ‡¬ñ õƒA‚ èí‚A¡ 
QR code &ä v«è¡ ªêŒ¶ ê‰î£ 
ªê½ˆîô£‹. 

   ðí‹ ªê½ˆîŠð†ìîŸè£ù õƒAˆ îèõ¬ô  
Forward ªêŒ»ƒèœ.  Ãì«õ àƒèœ º¿ ºèõK¬ò»‹ 
Ü¬ô«ðC â‡µì¡ õ£†vÜŠ ªêŒ»ƒèœ.  
Ü¬ô«ðC â‡: 98422 74137.

å«ó GIìˆF™ ªõ‡¬ñ 
ê‰î£î£ó˜ Ýèô£‹!

õƒA‚ èí‚° Mõó‹: Venmaii 
A/C No: 1809135000000299

Karur Vysya Bank,Tirupur SR Nagar Branch
IFSC Code: KVBL0001809.

YQò˜ C†®ê¡ 
CøŠ¹„ ê½¬è
(60 õòFŸ° «ñŸð†ìõ˜èÀ‚° Þ‰î 
ê½¬è ªð£¼‰¶‹. Hø‰î «îF‚è£ù 
Ýî£ó„ ê£¡Á ïè¬ô Þ¬íˆ¶ ÜÂŠð 
«õ‡´‹.)

å¼ õ¼ì ê‰î£:
Ï.200 Ï.125 ñ†´‹.

2 õ¼ì ê‰î£:
Ï.380 Ï.250 ñ†´‹.

ñ£íõ/ ñ£íMò˜ 
CøŠ¹ ê½¬è 
( 6 ‹  õ ° Š ¹ ‚ °  « ñ ™  ð ® ‚ ° ‹ 
ñ£íõ˜èÀ‚° Þ‰î ê½¬è ªð£¼‰¶‹. 
ê‰î£ ªê½ˆ¶‹«ð£¶, ñ£íõ˜ Ü¬ìò£÷ 
Ü†¬ì ïè¬ô Þ¬íˆ¶ ÜÂŠð¾‹.)

ó£‹ó£x «û£Ï‹èO™ Ï.10,000‚° «ñ™ ªð£¼†èœ õ£ƒ°ðõ˜èÀ‚°  
å¼ õ¼ì ê‰î£ ðKê£è õöƒèŠð´‹

è£«ê£¬ô / õ¬ó«õ£¬ô Íô‹ ÜÂŠðô£‹. 
VENMAII  â¡ø ªðòK™ ªê‚/ ®.®. ÜÂŠð¾‹. 
H¡¹ø‹ àƒèœ ªðò˜, á˜ â¿î¾‹. 

Ü™ô¶
VENMAII  â¡ø õƒA‚ èí‚A™  (A/C 
No:1809135000000299 Karur Vysya Bank, 
Tirupur SR Nagar Branch - IFSC: KVBL0001809) 
ðí‹ ªê½ˆF, Üî¡ åŠ¹¬è HóF¬ò 
ð®õˆ¶ì¡ ÜÂŠH ¬õ‚èô£‹ .  
 ñEò£˜ì˜èœ ãŸÁ‚ªè£œ÷Šðìñ£†ì£¶. 
 Ü¬ùˆ¶ ó£‹ó£x «û£Ï‹èO½‹ ê‰î£ 
ªê½ˆîô£‹.

ªõí¬ñ
àƒèœ i†´‚«è 
õó «õ‡´ñ£?

ªõ‡¬ñ
ó£‹ó£x M ìõ˜,

10, ªêƒ°‰î¹ó‹, ñƒèô‹ «ó£´,  
F¼ŠÌ -̃ - 641 604.

email: venmaii@ramrajcotton.net

æ˜ Ý‡´ ê‰î£ Ï.200
Þó‡´ Ý‡´èœ ê‰î£ Ï.380

ê‰î£î£ó˜ Ý°ƒèœ!
‘àò˜‰î â‡íƒèœ àôè‹ 
º¿õ¶‹ ªê¡ø¬ìò «õ‡´‹’ 
â¡ø àòKò «ï£‚A™ ñFŠ¹I‚è 
ð¬ì Š ¹ è¬÷ˆ  ªî £ ì ˜ ‰¶ 
ªõOJ†´ õ¼Aø¶ ªõ‡¬ñ. 
Þ‰î ñ£î Þî› åšªõ£¼ 
°´‹ðˆF½‹ ð£¶è£‚èŠð´‹ 
ªð£‚Aûñ£èˆ Fè›Aø¶.

å¼ õ¼ì ê‰î£:
Ï.200 Ï.125 ñ†´‹.

2 õ¼ì ê‰î£:
Ï.380 Ï.250 ñ†´‹.
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