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என்ற இந்த இனிய நூலை வழங்குவதில் 
பெருமி்தம் ப�ொள்கிற்றொம்.
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ஆலை�ள் எபெடி இருக� றவணடும்?
எ்தறப�ல்ைொம் ஆலைபெட றவணடும்?
எந்த ஆலை�லைத் ்தவிரக� றவணடும்?

எல்ைொவறறுககும் வழி�ொட்டும்

சி்றபபி்தழ்
ஆசை 
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மதிப்பிற்குரியவர்களுக்கு...
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வணக்கம்.
‘ஆசையில்லாத மனமும் ஓசையில்லாத கடலும் 

உ்கில இலச ’் என்பது நம் முன்னலாரகள் கண்டுணர்நத 
அனு்பவம். வலாழ்கசக முழுவதும் சிறியதும் ப்பரியதுமலாக 
ஆசைகள் அச்யடித்து்கபகலாண்்ட இரு்ககின்றன. 
கசையில நினறு கலால நசனத்து மகிழச்சி அசடகி்றவசை 
அச்களலால எ்நதப் பிைச்சனயும் இலச். நம்முசடய 
தகுதி அறி்நது, ் தசவ உணர்நது, உசைப்பும் முயற்சியும் 
பகலாண்டு அசடயும் ஆசைக்ள நம் வலாழசவ அைகலாக 
மலாற்றுகின்றன. அ்த்நைம் ்்பைச்யில மூழகலாமல 
இருப்்பதும், ் ்பைலாசையின வச்யில சி்ககலாமல கவனமலாக 
இருப்்பதும் அவசியம்.  

சுயந்ம் மிகு்நத ஆசைகள் ்பற்றிய நசகச்சுசவயலான 
ஒரு கசத உண்டு. ஒரு நிறுவனத்தில ்பணியலாற்றும் 
்ம்னஜர, சூப்்பரசவைர, விற்்பசனப் பிைதிநிதி ஆகிய 
மூவரும் ஒன்றலாக அமர்நது ைலாப்பிட ஆைம்பித்தனர. 
‘‘எத்தசன கசடகளில ஏறி இ்றங்கினலாலும் ப்பரிய அளவில 
ஆரட்ை கிசடப்்பதிலச்’’ எனறு ைலித்து்கபகலாண்டலார 
விற்்பசனப் பிைதிநிதி. ‘‘இங்்க யலாரு்ம ஒழுங்கலா 
்வச் பையய்றதிலச். ஏன ்வச் பையயச்னனு 
்கடடலா ஆயிைம் கலாைணங்கள் பைலால்றலாங்க. பையய 
முடியும்ங்கி்றது்ககு ஒரு கலாைணம் பைலால் மலாட்றலாங்க. 
்வச்்ய வலாங்க முடியவிலச்’’ எனறு பு்ம்பினலார 
சூப்்பரசவைர . ‘ ‘ ்வச் பையய்வ பதரியலாத 
உங்கசளபயல்லாம் வச்சி்ககிடடு நலான எனன பையயப் 
்்பலா்்ற்னலா?’’ எனறு ்ம்னஜர அ்நத இருவசையும் 
பவளுத்து வலாங்கினலார.

ஆ த ங் க த் ்த லா டு  இ வ ர க ள் 
்்பசி்கபகலாண்டிரு்ககும்்்பலாது திடீபைன ஒரு பூதம் 
அவரகள் முன ் தலானறியது. ‘‘ஏன இப்்படி கஷடப்்படடு 
வலாழகிறீரகள். உங்கள் ஆசைசயச் பைலாலலுங்கள். 
உட்ன நலான நிச்ற்வற்றி சவ்ககி்்றன. ஆனலால 
ஆளு்ககு ஓர ஆசை மடடும்தலான’’ என்றது. பூதத்சதப் 
்பலாரத்ததும், ‘‘நீ எப்்படி அலுவ்கத்திற்குள் அனுமதி 
இல்லாமல வ்நதலாய. பை்கயூரிடடி தூங்கு்றலானலா?’’ எனறு 
்கலா்பப்்படடலார ் ம்னஜர. 
‘ ‘அவர ்ண்டசனச் 
சுற்றிப் ்பலார்கக ்வண்டும் 
எனறு ஆசைப்்படடலார. அனுப்பி 
சவத்திரு்ககி்்றன’’ எனறு பூதம் 
பைலானனதும் மூவரும் அதிர்நது 
்்பலாயினர. 

சூப்்பரசவைரதலான முதலில அ்நத 
அதிரச்சியிலிரு்நது மீண்டவர. ‘‘ஆசைசய 

நிச்ற்வற்றும் பூதம் ைலார. நலாமும் ்கடடுப் ்பலாரப்்்பலாம்’’ 
எனறு பைலானன அவர, சக்யலாடு தன ஆசைசய 
பவளிப்்படுத்தினலார. ‘‘இங்்க ஒ்ை பவயி்லாக இரு்ககி்றது. 
நலான அபமரி்ககலாவு்ககுப் ்்பலாக்வண்டும். நயலாகைலா 
அருவியின முனனலால ஆன்நதமலாக இரு்கக ் வண்டும்’’ 
எனறு அவர ் கடடதும், உடனடியலாக அவசை நயலாகைலா 
அருவி முனனலால நிறுத்தியது பூதம். அடுத்து விற்்பசனப் 
பிைதிநிதி, ‘‘என்ககு ் வச்பையது அலுத்துவிடடது. நலான 
மலா்த்தீவில ஒரு ்பங்களலாவில வலாை ் வண்டும். அங்கு 
என்ககு ் வச் பையய ்பணியலாளரகள் ் வண்டும்’’ எனறு 
்கடடலார. அவர ் கடட்படி்ய நட்நதது.

அடுத்ததலாகத் தன ஆசைசயச் பைலானனவர ் ம்னஜர. 
எல்்லாரும் மலாயமலானதலால கடும் ்கலா்பத்தில இரு்நத 
அவர, ‘‘அடுத்த வலாைம் எம்.டி., மீடடிங் இரு்ககு. இவங்க 
பைண்டு ் ்பரும் இப்்படி ஜலாலியலா ஊர சுத்தப் ் ்பலாயிடடலா 
யலாரு இங்க ் வச் பைய்றது? என நிம்மதி கலாணலாமப் 
்்பலாயிடும். அவங்க பைண்டு ் ்பரும் மடடுமில்லாம, அ்நத 
பை்கயூரிடடியும் உட்ன இங்க இரு்ககணும்’’ எனறு தன 
க்றலாைலான ஆசைசய பவளிப்்படுத்தினலார. அதிரச்சியலான 
பூதம் அப்்படி்ய பையதுவிடடு மலாயமலானது. ‘மூவரும் 
்பசைய்படி அ்த அலுவ்கத்தில இரு்நதனர’ எனறு 
கசத முடியும். 

நசகச்சுசவ்ககலாகச் பைலால்ப்்படும் கசததலான. 
ஆனலால, இதில அசனவரும்  தங்களின சுயந்மலான 
ஆசைசய மடடும்தலான பவளிப்்படுத்தினர. குச்ற்நத்படைம் 
தங்கள் குடும்்பத்தினசை்ககூட நிசனத்துப் ்பலார்ககவிலச .் 
ஆசைகளினறி மனிதன வலாை இய்லாது என்றலாலும், 
அ்நத ஆசை என்பது குறுகிய மனப்்பலானசமயுடன 
இரு்நதுவிட்ககூடலாது. எல்லா உணரவுகளிலும் 
நல்தும் பகடடதும் க்்ந்த இரு்ககின்றன. மனித 
வலாழவிலிரு்நது பிரி்கக முடியலாத உணரவு ஆசை.  
‘ஆசைப்்படடத ைலாப்பிட முடிய்... ஆசைப்்படடத உடுத்த 
முடிய்... ஆசைப்்படட வலாழ்கசக கிசட்கக்’ என ஆசை 
நிச்ற்வ்றலாத ஏமலாற்்றம் ்ப்ரு்ககு வலாழ்கசக முழுவதும் 
நிைல ் ்பலா் பதலாடர்நதுபகலாண்்ட வருகி்றது. ‘ஆசைகள் 

இல்லாமல வலாழுங்கள்’ 
என்ற ்்பலாதசனகள் 

நசடமுச்ற வலாழவிற்குப் 
ப ்ப லாருத்தம ற் ்றசவ .  முற்றும் 

து ்ற ்ந த  ஞ லானிய ை லா க  எ ல ் லா ரு ம் 
மலாறிவிடப்்்பலாவதிலச். அது ்தசவயும் 
இலச். மனித வலாழவின இய்ககம் 
ஆசைகளின மூ்மலாக்வ பதலாடரகி்றது. 

்ப் ஆயிை்ககண்ககலான பநைவலாளரகள் 
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நன்றலாகச் ைலாப்பிடடு, நன்றலாக உசட உடுத்தி, அடிப்்பசடத் ்தசவகள் 
பூரத்தியலாகி மகிழச்சியலாக வலாை ் வண்டும் எனகி்ற என ஆசை, ைலாம்ைலாஜ் 
கலாடடன நிறுவனத்சதத் பதலாடங்க சவத்தது. எனசன அதிகம் 
உசை்கக சவத்தது. பதலாழிச்்க கண்ணும் கருத்துமலாகச் பையயத் 
துசணநின்றது. ்ப் ஆயிை்ககண்ககலான ைலாம்ைலாஜ் கலாடடன ஊழியரகளின 
வலாழவலாதலாைம் ்மலும் சி்ற்கக ்வண்டும் எனகி்ற ஆசை எனசனத் 
பதலாடர்நது இய்ககுகி்றது. ைலாம்ைலாஜ் கலாடடன தயலாரிப்புகசள வலாங்கும் 
வலாடி்கசகயலாளரகள் மனநிச்றவுடன வலாழத்த ் வண்டும் எனகி்ற ஆசை, 
பதலாழிச் ் நரத்தியலாகவும் ் நரசமயலாகவும் பையய சவ்ககி்றது. ைமுதலாய 
வளரச்சி்ககு உதவும் ஆசை்ய, ஓயவு ் நைத்சதச் ைமுதலாய வளரச்சி ைலார்நத 
்பணிகளில ்பங்்கற்க ்வண்டும் எனகி்ற ஆரவத்சதத் தூண்டுகி்றது. 
இப்்படி நலான ் நர்பலாசதயில சி்றப்்பலாகப் ்பயணி்கக இத்தசகய ் நரமச்றயலான 
ஆசைக்ள கலாைணம்.  

மலா்றலாக ‘எப்்படியலாவது ப்பரிய ்பண்ககலாைனலாக ் வண்டும்’ எனகி்ற ஆசை, 
சுயந்ப் ்பலாசதயில அசைத்துச் பைலலும். நீடித்த வளரச்சி கிசட்ககலாது. 
சிறிது கலா்த்திற்கு மகிழச்சி கிசட்கக்லாம். மனநிச்றவும், நிச்த்த 
மகிழச்சியும் நிச்ையம் கிசடத்திரு்ககலாது. பி்றர வளரச்சியில கவனம் 
பைலுத்தும்்்பலாது எனனுசடய வளரச்சி நன்றலாக இரு்ககி்றது. என குடும்்பம் 
மகிழச்சியலாக இரு்ககி்றது. பதலாழில நன்றலாக நட்ககி்றது. இதுதலான 
பவற்றியின ைகசியம். 

மனித வலாழவில ஆசை தவிர்கக இய்லாத ஒனறு. ஆசைசயச் ைரியலான 
வழியில எதிரபகலாள்ள்வ நம் மனதிற்குப் ்பயிற்சி ்தசவப்்படுகி்றது. 
‘தனசன உணரும்’ ஆனமிகத்தின வழி்ய, ஆசைகசள ்பலாசிடடிவலான 
உணரவுகளலாக மலாற்்ற இயலும். சுயந்மலாக இரு்நதுவிடலாமல, நம்சமச் 
சுற்றி இருப்்பவரகளின ந்சனயும் உள்ளட்ககி நலாம் ஆசைகசள 
வடிவசமத்து்கபகலாண்டலா்் ் ்பலாதும். 

‘நலான மடடும் நன்றலாக வலாழ்நதலால ்்பலாதும்’ எனறு ஆசைப்்படலாமல, 
‘நம்சமச் சுற்றி இரு்ககி்ற எல்்லாரும் நன்றலாக வலாை ் வண்டும்’ எனறு 
நிசன்ககத் பதலாடங்கினலால நலாமும் பி்றர வலாழவில ்பங்களி்ககத் 
பதலாடங்கிவிடு்வலாம். வலாழவில தனன்ம் ம்ற்நது பி்றர ந்ம் ் ்பலாற்றும் 
்ப்ககுவம் ப்ப்ற, ் வதலாத்திரி மகரிஷி அவரகளின ஆனமிகப் ்பயிற்சிகள் 
ப்பரிதும் வழிகலாடடுகின்றன. ைரியலான ஆனமிகத் ்தடல இரு்நதலால, 
ஆசைகளு்ககு அடிசமயலாகலாமல, ைரியலாக்க சகயலாள முடியும். 
ஆசைகசளப் ்பலாசிடடிவ் உணரவலாக மலாற்றி்கபகலாள்ளும் வழிமுச்றகசளச் 
சுடடி்ககலாடடுகி்றது இம்மலாத பவண்சம இதழ. நிச்ையம் ்பயனுள்ளதலாக 
அசமயும் என நம்புகி்்றன. 

வலாழக சவயகம்...  வலாழக வளமுடன!  
ற�.ஆர.நொ�ரொஜன

நிறுவனர் - ராம்ராஜ் ்காட்டன்
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ஒரு மடலா்யம் நலாடு முழு்கக நிச்றய ்கலாயிலகசள 
நிரவலாகம் பையதுவ்நதது. அதன நிரவலாகத்தின கீழ  

ஒரு மச்்க கிைலாமத்தில இரு்ககும் ் கலாயிலில பூசஜகள் 
பையதுவ்நதலார ஒருவர. மடலா்யத் தச்வைலாக இரு்நத 
து்றவி்ககு அவர ஒருநலாள் கடிதம் எழுதினலார. ‘எங்கள் 
மச்்க்கலாயிலில நிச்றய ்பைலாமரிப்புப் ்பணிகள் 
பையய ்வண்டும். இப்்்பலாது ்ப்கதரகளும் நிச்றய ்்பர 
வருகி்றலாரகள். என்வ, எனனுடன இசண்நது ்பணியலாற்்ற 
ஒரு சீடசை இங்கு அனுப்பி சவயுங்கள்’ எனறு அ்நத்க 
கடிதத்தில இரு்நதது.

து்றவி அ்நத்க கடிதத்சதத் தன சீடரகளிடம் 
ைத்தமலாகப் ்படித்தலார. பி்றகு, ‘‘உங்களில ஐ்நது ் ்பசைத் 

்தரவுபையது அங்கு அனுப்்பப் ்்பலாகி்்றன’’ என்றலார. 
‘‘அவர ஒருவசைத்தலான ் கடகி்றலார. நீங்கள் ஏன ஐ்நது 
்்பசை அனுப்புகிறீரகள்’’ எனறு ஒரு சீடன குைப்்பத்துடன 
்கடடலான. ‘‘அ்நத்க ்கலாயில தூைமலாக இரு்ககி்றது. 
்பலாசதயும் நீளம், வழியில ஆசையலால திசைமலாறுவதற்கு 
ஏைலாளமலான வலாயப்புகள் இரு்ககின்றன. ஐ்நது ்்பசை 
அனுப்பினலாலும் ஒருவைலாவது அங்கு ்்பலாயச் ்ைரவது 
ை்ந்தகம்’’ என்றலார து்றவி. சீடரகள் இது முடடலாள்தனம் 
எனறு நிசனத்துச் சிரித்தனர. 

அடுத்த நலாள் ஐ்நது சீடரகள் ்பயணத்சதத் 
பதலாடங்கினர. இைண்டு நலாடகள் பைன்றபி்றகு  
ஒரு கிைலாமத்சத அசட்நதனர. அவரகசளப் ்பலாரத்த 
ஊரத் தச்வர, ‘‘எங்கள் ஊர ்கலாயிலில பூசஜகள் 
பைய்பவர ் நற்று இ்ற்நதுவிடடலார. உங்களில யலாைலாவது 
அ்நதப் ்பணிசயச் பையய முடியுமலா? தங்குவதற்கு வீடும் 
நல் ைம்்பளமும் தருகி்்றலாம்’’ என்றலார. பைழிப்்பலான அ்நத 
ஊசைப் ்பலாரத்ததும் ஒரு சீடனு்ககு ஆசை வ்நதது. ‘‘இதுவும் 
்கலாயில ்பணிதலா்ன? நலான இசதச் பையகி்்றன’’ எனறு 
அங்்க்ய தங்கிவிடடலான. மற்்ற நலாலவரும் பதலாடர்நது 
நட்நதனர. 

சி் நலாடகளில அடுத்த நலாடு வ்நதது. ் வடசட்ககு 
வ்நதிரு்நத அ்நத நலாடடு மனனன இ்நத நலாலவசையும் 
்பலாரத்தலான. அவரகளில அைகலாகவும் வலிசமயலாகவும் 
இரு்நத ஒரு சீடசன பநருங்கினலான. ‘‘என மகளு்ககு 
நீண்ட கலா்மலாக வைன ்தடி்கபகலாண்டிரு்ககி்்றன. நீ 
அவளு்ககுப் ப்பலாருத்தமலானவனலாக இருப்்பலாய. என்ககு 
ஒ்ை மகள்தலான. அவசள மண்நதலால, எதிரகலா்த்தில 
இ்நத நலாடடு்க்க மனனன ஆக்லாம்’’ என்றலான. இசதவிட 
அதிரஷடம் யலாரு்ககலாவது கிசட்ககுமலா? அவன ஆசையலாக 
ைம்மதித்து மனனனுடன கிளம்பிப் ் ்பலானலான.

மற்்ற மூவரும் ்பயணத்சதத் பதலாடர்நதனர.  
ஒரு கிைலாமத்சதத் தலாண்டும்்்பலாது அவரகளு்ககு்க 
கடுசமயலான ்பசி. ்ைலாரவலாக இவரகள் நடப்்பசதப் 
்பலாரத்ததும், அ்நத ஊர வணிகர ஒருவர இவரகளின ்பயணம் 
குறித்து விைலாரித்து, விரு்நது பகலாடுத்து உ்பைரித்தலார. 
ப்பரிய மலாளிசக ்்பலான்ற வீடடில அ்நத வணிகரும் 

மசனவியும் மடடு்ம இரு்நதனர. 
இருவரு்ம ்ைலாகமலாக இருப்்பசதப் 
்பலாரத்து சீடரகள் விைலாரித்தனர. ‘‘நலாடு 

எபெடி
றவணடும்?

ஆசைப்பட
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முழு்கக வியலா்பலாைம் பையது ஏைலாளமலான பைலாத்து ் ைரத்து 
சவத்திரு்ககி்்றன. இ்நத வியலா்பலாைத்சத்க கவனி்ககவும், 
எங்கள் மீது அனபு பைலுத்தி உரிய கடசமகசளச் 
பையயவும் ஒரு மகன இலச். உங்கள் குரு எப்்படியும் 
உங்களு்ககு நல் ்பை்ககங்கசளயும் கலவிசயயும் 
த்நதிருப்்பலார. உங்களில ஒருவர என வளரப்பு மகனலாக 
இரு்ககச் ைம்மதித்தலால தத்பதடுத்து்கபகலாள்கி்்றன’’ 
என்றலார வியலா்பலாரி. சீடரகளில ஒருவன உட்ன எழு்நது 
பைனறு, ‘‘நலான ைம்மதி்ககி்்றன’’ எனறு அவரகள் 
கலாலில விழு்நது வணங்கினலான. அவசன ஆைத் 
தழுவி்கபகலாண்டலார வணிகர.

அவசனப் பிரி்நது மற்்ற இருவரும் அசமதியலாக்க 
கிளம்பினலாரகள். வழியில அடரத்தியலான கலாடசடத் 
தலாண்டிச் பைல் ் வண்டும். அ்நத ் நைத்தில மசையும் 
ப்பயய ஆைம்பித்தது. ்பலாசத ைரியலாகத் பதரியலாததலால, 
தடடுத் தடுமலாறி நட்நதலாரகள். சூரிய அஸதமன 
்நைத்திலதலான அவரகள் கலாடசடவிடடு பவளியில வை 
முடி்நதது. வழி மலாறிவிட்டலா்மலா என்ற குைப்்பம் ஏற்்படடது. 
நனகு இருடடுவதற்குள் ்பலாதுகலாப்்பலான இடத்து்ககுப் ் ்பலாக 
நிசனத்தலாரகள். பவகுதூைத்தில ஒரு சிறு புள்ளியலாக 
பவளிச்ைம் பதரி்நதது. அங்கு யலா்ைலா இரு்கக ் வண்டும் 
எனறு நிசனத்து ் வகமலாக நட்நதலாரகள். 

சி் வீடுகள் மடடு்ம இரு்நத சிறிய கிைலாமம் அது. 
அங்கு ப்பரிய மலாளிசக ஒனறில எரி்நத பவளிச்ைம்தலான 
அவரகள் ்பலாரத்தது. அ்நத வீடடில தங்குவதற்கு அனுமதி 
்கடக்லாம் எனறு கதசவத் தடடினலாரகள். அைகிய 
இளம்ப்பண் ஒருவள் கதசவத் தி்ற்நதலாள். ‘‘ஊரில 
எல்்லாரும் ஒரு திருமணத்து்ககுப் ் ்பலாயிரு்ககி்றலாரகள். 
என ப்பற்்்றலாரும் அவரகளுடன ் ்பலாயுள்ளனர. திரும்பி 
வை இைண்டு நலாடகளலாகும். தனியலாக எப்்படி இருப்்பது 
எனறு கடவுளிடம் ்வண்டி்னன. உங்கசள அனுப்பி 
சவத்திரு்ககி்றலார’ ’ எனறு அவரகளு்ககு உணவு 
்பரிமலாறினலாள். வீடடு்ககு பவளியில திண்சணயில 
அவரகள் தூங்குவதற்கு வைதி பையது பகலாடுத்தலாள். 
்்பசும்்்பலா்த ஒரு சீடன அவளிடம் கலாதல பகலாண்டலான. 
அவளும் அவனிடம் ஆசையலாகப் ்்பசினலாள். விழு்நது 
விழு்நது கவனித்தலாள்.

மறுநலாள் கலாச்யில அ்நதச் சீடன ்பயணத்சதத் 
பதலாடை மறுத்தலான. ‘‘இ்நதப் ப்பண்சணப் ்பலாதுகலாப்்பற்்ற 
சூைலில விடடுவிடடு வைமலாட்டன. நீ மடடும் ்்பலா’’ 
என்றலான இனபனலாருவனிடம். கசடசியில அவன 
மடடு்ம மச்்க்கலாயிலு்ககுப் ்்பலாயச் ்ைர்நதலான. 
ஆசைகள் ை்னப்்படுத்தித் திசைமலாற்றும் எனறு து்றவி 
கணித்தது ்பலித்தது.

‘வலாழ்கசகயில எசத்யனும் அசடவதற்கு 
ஆசைப்்படுங்கள், அப்்்பலாதுதலான அ்நத இ்்கசகச் 
ைலாதி்கக முடியும்’ எனறு ைமூகம் நம்ககுச் பைலாலலிச் 
பைலாலலி வளர்ககி்றது. வி்ங்குகளு்ககு ஆசைகள் 
கிசடயலாது. தினம் தினம் வை்ககம் ்்பலா் ஒரு 
வலாழ்கசகசய வலாழ்நது, கிசடத்தசதத் தினறு நலாடகசள 
நகரத்துகின்றன. மனிதரகள் அப்்படி இல்லாமல தங்கள் 
வலாழ்கசகசய எளிதலாகவும் இனிசமயலாகவும் மலாற்றுவதற்கு 
ஏைலாளமலான கருவிகசளயும் ப்பலாழுது்்பலா்ககுகசளயும் 
கண்டுபிடித்தலாரகள். நம் நலாகரிகமும் அறிவியலும் 
வளர்நத்த நமது ஆசைகளலாலதலான. அ்நத ஆசைகள் 
பநறிப்்படுத்தப்்படடசவயலாக இரு்கக ் வண்டும்.

‘எதிரகலா்த்தில என்ககு இப்்படி நட்கக ்வண்டும்’ 
எனறு ஏ்தலா ஒரு விஷயத்சத எதிர்பலாரப்்ப்த நம் 
ஆசையலாக இரு்ககி்றது. அது நட்நதலாலதலான மகிழச்சி 
கிசட்ககும் எனறு நிசன்ககி்்றலாம். அ்நத எதிர்பலாரப்பில, 
நிகழகலா் மகிழச்சிசயத் பதலாச்த்துவிடுகி்றலாரகள் ்ப்ர. 
ஆசைக்ள நம்ககு வளமலான எதிரகலா்த்சத உருவலா்ககித் 
தருகின்றன. நம் கனவுகசள நிஜமலா்ககும் உ்நதுதச்்க 
பகலாடு்ககின்றன. என்றலாலும், அ்நத எதிர்பலாரப்புகளலால 
நிகழகலா் மகிழச்சிசயத் பதலாச்த்துவிட்க கூடலாது. 

இ்நத நிமிடத்சத அனு்பவித்து வலாழவ்த வலாழ்கசக. 
நம்சமச் சுற்றியிரு்ககும் மைங்களின ்பசுசம, பூ்ககளின 
நறுமணம், ்ப்றசவகளின இனிய ஓசை, நீ்வலானத்தின 
அைகு, குை்நசதகளின சிரிப்பு 
எ ன று  எ ல ் லா வ ற் ச்ற யு ம் 
ைசித்து வலாழ்வலாம். நிை்நதை 
மகிழச்சி ்வண்டும் எனறு 
ஆசைப்்படு்வலாம்.       
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ப�ொக்கிஷத்தைத திறந்து �ொருங்கள்!
ஒரு பஜன து்றவியிடம் வ்நதலான இசளஞன ஒருவன. ‘‘என்ககு நல் 

்வச், அைகலான மசனவி, இனிசமயலான குடும்்பம் எனறு எல்லாம் கிசட்கக 
்வண்டும் என ஆசைப்்படுகி்்றன. அதற்கு வழிகலாடடுங்கள்’’ எனறு ் வண்டினலான. 
‘‘இசதபயல்லாம் அசடவதற்கு நீ எனன பையதலாய?’’ எனறு ்கடடலார து்றவி. 
‘‘எல்லாவற்ச்றயும் ் தடி்க பகலாண்டிரு்ககி்்றன’’ எனறு ்பதில த்நதலான இசளஞன. 
‘‘உன்ககுள் ் தடினலாயலா?’’ எனறு ் கடடலார து்றவி. அவன விழித்தலான.

‘‘உன மனம் என்பது ஒரு ப்பலா்ககிஷம். அசதத் தி்ற்நது ்பலார. நிசனத்த 
எல்லாவற்ச்றயும் அசடவதற்கலான ஆசை அதற்குள் ஒரு தீ்பம் ்்பலா்  
எரி்நது பகலாண்டிரு்ககி்றது. அது தரும் பவளிச்ைத்தில, ் நரசமயலான ்பலாசதயில 
்பயணம் பையது எ்நத இ்்கசகயும் அசடய்லாம்’’ என்றலார து்றவி.  

மனம் என்ற ப்பலா்ககிஷத்சதத் தி்ற்நது ்பலாருங்கள். நீங்கள் ஆசைப்்படும் எசதயும் 
அசடயும் வழி கிசட்ககும்.

ஆ்ை்கள் வளரும்!
ஆசைகள் என்பசவ உங்களின நிைல ்்பலான்றசவ. மலாச் ்நைத்தில நீண்டு 

வளர்நதிரு்ககும் உங்கள் நிைலின தச்சயத் பதலாட ் வண்டும் எனறு நீங்கள் எவ்வளவு 
்வகமலாக ஓடினலாலும், உங்கள் நிைலின தச்யும் அ்த ் வகத்தில முனனலால ஓடும். 
வண்டிசய இழு்ககும் குதிசை ் வகமலாக ஓட ் வண்டும் என்பதற்கலாக, ஒரு குச்சியில 
்கைடசட்க கடடி அதன முனனலால நீடடுவலார வண்டி்ககலாைர. ் கைடசடச் ைலாப்பிடும் 
ஆசையில குதிசை ் வகமலாக ஓடும். அது ஓடும் ் வகத்தில ் கைடடும் முனனலால ் ்பலாகும் 
என்பது அதற்குத் பதரியலாது. ஆசைகள் இப்்படித்தலான நம்சம இழுத்துச் பைலலும். 

ஆசைகளில ஒனறு நிச்ற்வறியதும், இனனும் ்ப் ஆசைகள் அங்்க்ய முசள்ககும். 
ஓடசடப் ்பலாத்திைத்தில நீர பிடித்தலால, ்பலாத்திைம் ஒரு்்பலாதும் நிைம்புவதிலச். நம் 
ஆசைகளும் எ்நத நலாளிலும் தீர்நது ்்பலாவதிலச். ஆசைகள் நம்சம பவற்றிசய 
்நலா்ககியும் அசைத்துச் பைலலும், ் மலாைமலான இருடடிலும் தள்ளிவிடும். எப்்படிப்்படட 
ஆசைகசள நலாம் மனதில சும்ககி்்றலாம் என்பசதப் ப்பலாறுத்தது அது.

ஆ்ை்க்ளத தைவிரக்்க வவண்டுமொ?
மகிழச்சியலாக இரு்ககும் ் நைத்தில, அ்நத மகிழச்சி நீடி்கக ் வண்டும் எனறு ஆசைப்்படுகி்்றலாம். 

அ்நத மகிழச்சி மச்ற்நது, துன்பத்தின வலியும் பிைச்சனயின ் வதசனயும் நம்சமத் தலா்ககு்மலா 
எனறு ்பயப்்படுகி்்றலாம். இ்நதப் ்பயத்திலிரு்ந்த நம் ஆசை பி்ற்ககி்றது. மனிதரகள் பமலாழிசய்க 

கண்டுபிடித்துப் ் ்பை ஆைம்பிப்்பதற்கு முன்பலாக்வ அவரகளு்ககு உணரவுகள் வ்நதுவிடடன. அ்நத 
உணரவுகளிலிரு்ந்த ஆசைகள் உருவலாகின்றன. உணரவுகசளச் சி்றப்்பலாக்க சகயலாண்டலால, நலாம் 

ஆசைகசள பநறிப்்படுத்த முடியும். 

உதலாைணமலாக, ஒரு வீடசடப் ்பலார்ககி்்றலாம். அது பைலாம்்ப்வ அைகலாக இரு்ககி்றது. அது நம்ககுச் பைலா்நதமலாக 
இரு்நதலால நன்றலாக இரு்ககு்ம என்ற ஆசை எழுகி்றது. அ்நத ஆசைசய நலாம் அ்சிப் ்பலார்கக ் வண்டும். அ்நத வீடசட 
அவரகள் விற்கத் தயலாைலாக இரு்ககி்றலாரகளலா, நலாம் அசத வலாங்கும் ப்பலாருளலாதலாை நிச்யில இரு்ககி்்றலாமலா, அது 
நியலாயமலான விச்தலானலா, அ்நத வீடு நம் குடும்்பத்து்ககுப் ப்பலாருத்தமலான அளவில உள்ளதலா, குை்நசதகளின ்பள்ளி 
மற்றும் கலலூரிப் ்பயணத்து்ககும், நம் அலுவ்கப் ்பயணத்து்ககும் ஏற்்றதலாக வீடு இரு்ககுமலா… இப்்படி எல்லாவற்ச்றயும் 
்பரிசீலித்து அடுத்த்ககடடத்து்ககுச் பைல் ் வண்டும். ைரிப்்படலாது என்றலால ஒதுங்கிவிட ் வண்டும். இசதச் ைரியலாகச் 
பையதலால ஏ்கக்மலா, விை்கதி்யலா எைலாது. நிச்ற்வ்றலாத ஆசைகள் நீளலாது. 

ஆசைகசள ஒடடுபமலாத்தமலாகத் தவிர்கக ் வண்டியதிலச். ஆனலால, ் தசவயற்்ற ஆசைகசள ஒது்ககிசவ்கக 
்வண்டும். அது்வ நிம்மதியலான, மகிழச்சியலான வலாழசவ நம்ககு்க பகலாடு்ககும்.
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வேரம்ற ஆ்ை்கள்!
நம் கடடுப்்பலாடடில ஆசைகள் 

இரு்ககின்றனவலா, அல்து ஆசைகளின 
கடடு்ககுள் நலாம் சி்ககியிரு்ககி்்றலாமலா 
என்பசதப் ப்பலாறுத்்த நம் எதிரகலா்ம் 
அசமகி்றது. ஆசை்ய ஓர இ்்கசக ் நலா்ககி 
நம்சம அசைத்துச் பைலலும் வழிகலாடடி. தவ்றலான 
வழிகலாடடியின துசணயுடன ்பயணம் பையதலால, 
நலாம் ்பலாசத மலாறிவிடு்வலாம். ்நரமச்றச் 
சி்நதசனயுடன நம்ககு வளரச்சிசயயும் 
தரும் ஆசைக்ள நம்சம பமரு்கற்றும். 
எதிரமச்றச் சி்நதசனசய விசதத்து, 
அழிவுகசள ஏற்்படுத்த நிசன்ககும் 
ஆசைகள் ஒருவரின வலாழசவ்ய 
சிசதத்துவிடும். 

பவறும் ஆ்ை வ�ொதுமொ?
வாழ்கசகயில முன்னறுவதற்கும், நிசன்ககும் இ்்கசக அசடவதற்கும் பவறும் ஆசை மடடு்ம ் ்பலாதுமலானதலா? 

ஓர உதலாைணத்சத சவத்து இசதப் ்பலாரப்்்பலாம். அலுவ்கம் ஒனறில அடிமடட நிச்யில ் வச் பையகி்றலார ஒருவர. 
அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில வரிசையலாகப் ்பதவி உயரவுகள் ப்பற்று, சீ்ககிை்ம அ்நத நிறுவனத்தின ் ம்னஜர ஆக 
்வண்டும் எனறு அவர ஆசைப்்படுகி்றலார. ் ம்னஜர அச்றயில இரு்ககும் பைலாகுைலான நலாற்கலாலியில, தலான அமர்நது 
எல்்லாரு்ககும் உத்தைவுகள் ் ்பலாடுவது ் ்பலா்்க கனவு கலாண்கி்றலார. 

இப்்படி எதிரகலா்ம் குறித்து்க கனவு கலாண்்பது மடடு்ம அவசை உயரத்திவிடுமலா? நிச்ையம் நட்ககலாது. எதிரகலா்ம் 
குறித்த கனவுகசளப் ்்பலா்்வ, நிகழகலா்த்தில எனன பையகி்்றலாம் என்பதும் மு்ககியம். எதிரகலா்த்தில அவர 
்ம்னஜைலாக ் வண்டும் என்றலால, நிகழகலா்த்தில அவர தன ் வச்சயச் சி்றப்்பலாகச் பையய ் வண்டும். ைரியலான 
்நைத்தில ் வச்்ககு வருவது, ஒழுங்கலாக ் வச் ்பலாரப்்பது, தன ் வச்யில ஈடு்பலாடு கலாடடுவது, நிறுவனத்து்ககு 
விசுவலாைமலாக இருப்்பது, உயர்பதவிகளு்ககு தலான தகுதியலானவன என்பசதத் தனது தி்றசமகள் மூ்ம் நிரூபிப்்பது 
எனறு அவர இரு்நதலால, அவரின முன்னற்்றத்து்ககு எ்நதத் தசடயும் இரு்ககலாது. பவறும் எதிரகலா்்க கனவும்  
ஆசையும் மடடு்ம பவற்றி தைலாது.                                                                                                                  
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 ஆசை ஒருவரின மனத்தில உருபவடு்ககி்றது. 
அது தவ்றலானதலாக இரு்ககும்்்பலாது மூசள எச்ைரி்கசக 
பையகி்றது. ைரியலானதலாக இரு்ககும்்்பலாது மூசள அதற்கு 
வழிகலாடடுகி்றது. மனத்து்ககும் மூசள்ககும் முைண்்பலாடு 
ஏற்்படலாதவலாறு ஆசைகசள வகுத்து்கபகலாண்டலால, 
வலாழ்கசக நன்றலாக இரு்ககும்.

 மனத்தின தைத்சதப் ப்பலாறுத்்த ஆசைகளின 
தைமும் இரு்ககும். ்ப்வீனமலாக இரு்ககும் மனங்கள், 
்மலாைமலான விஷயங்களு்க்க ஆசைப்்படுகின்றன. 
வலிசமயலான மன்ம, மகத்தலான ைலாதசனகளு்ககு 
ஆசைப்்படுகி்றது.

 ஒருவர  மிகப்ப்பரிய விஷயங்களு்ககு 
ஆசைப்்படும்்்பலாது அவரின எதிர்பலாரப்பு ப்பரிதலாக 
இரு்ககும். உசைப்பும் ப்பரிதலாக இரு்ககும். அப்்படிப்்படட 
உசைப்்்ப அவசை மிகச்சி்ற்நத ைலாதசனகசளச் பையய 
சவ்ககும். அது ்ப்ரு்ககு நனசம தரும்.

 ைைலாைரி மனிதரகள் ைைலாைரியலான விஷயங்களு்க்க 
ஆசைப்்படுகி்றலாரகள். பவற்றிகைமலான மனிதரக்ள மிகச் 
சி்ற்நத ைலாதசனகளு்ககு ஆசைப்்படுகி்றலாரகள்.

 நம் மனம் எ்நத அளவு்ககு ஆசைப்்படுகி்ற்தலா, 
அ்நத அளவு்ககலான விஷயங்கசள மடடு்ம நலாம் பையய 
முடியும். மனத்தின ஆசைகளு்ககு எலச்கள் கிசடயலாது. 
என்வ, எலச் கட்நத நல் ஆசைகசள மனதில 
ஏற்்படுத்தி்கபகலாள்ளுங்கள்.

 ை்னமில்லாத மனத்தில ப்பரிய ஆசைகள் 
எழும்்்பலாது, அசதச் ைலாதிப்்பதற்கலான வழியும் உசைப்பும் 

அங்்க உருவலாகும். குைப்்பமலான மனிதரகள் ப்பரிய 
விஷயங்களு்ககு ஆசைப்்படுவலாரகள். ஆனலால, அசத 
அசடயும் வழி அவரகளு்ககுத் பதரியலாது. பவறும் 
நிைலாசையலாக்வ அது இரு்நதுவிடும்.

 சி்ற்நத ஆசைக்ள நம்சமச் ைரியலான முடிவுகசள 
எடு்கக சவ்ககின்றன. அ்நத முடிவுக்ள நம் 
பையலகளு்ககு்க கலாைணமலாகின்றன. அ்நதச் பையலக்ள 
நம்சமச் ைலாதசனயலாளரகளலாக மலாற்றுகின்றன.

 மனித மன்ம ஆசைகள் உருவலாகும் கருவச்ற. 
நல் ஆசைகளும் தவ்றலான ஆசைகளும் அங்்க  
தினம் தினம் பி்ற்ககின்றன. எப்்படிப்்படட ஆசைகள் 
அதிகம் பி்ற்ககின்றன என்பசதப் ப்பலாறுத்்த ஒருவரின 
குணம் வடிபவடு்ககி்றது.

 மனத்து்ககுள் நலாம் ்பலாசிடடிவ் சி்நதசனகசள 
ஏற்்படுத்தி்கபகலாண்டலால, நல் தகவலகசள்ய 
மனத்து்ககு அனுப்பினலால, அ்நத மனம் ்நரசமயலான 
ஆசைகசள மடடு்ம உருவலா்ககும். அப்்படி இல்லாத 
மனம் எதிரமச்றயலாகச் பையல்படடு, தவ்றலான ஆசைகசள 
்நலா்ககி ஒருவசைத் தள்ளும்.  

 வலிசமயலான, ் நரசமயலான, ப்பரிய ஆசைகசள்க 
கலாணும் மனிதரகள், அ்நத ஆசையலால தூண்டப்்படுவலாரகள். 
அ்நத ஆசைகள் அவரகளின பையல்பலாடசட மலாற்றும், 
அவரகளின குணத்சதச் பைது்ககும், வலாழ்கசக இ்்கசக 
உருவலா்ககி்க பகலாடு்ககும், அவரகளின தச்பயழுத்தும் 
அதனலால மலாறும்.                                                       

ப�ோடுங
்கள்!

ஆசைக்
கு

அசை
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ஒரு மச்ப்்பலாசத ்்பலான்றது ்ப்ரின வலாழ்கசக. திடீபைன 
உய்ை ் ்பலாகும், திடீபைன ைரிவு வரும், ஓர இடத்தில 

பவயில அடி்ககும், இன்னலார இடத்தில மசை ப்பயயும். 
எதுவும் நிச்ையமிலச். ஒரு திருப்்பத்து்ககுப் பி்றகு எனன 
வரும் என்ப்த பதரியலாது. விரும்பி்யலா, விரும்்பலாம்்லா 
்ப்ர இப்்படிப்்படட வலாழ்கசகப்்பலாசதயிலதலான ்பயணம் 
பையகி்றலாரகள். அதனலாலதலான நிச்யலான வலாழ்கசக்ய 
்ப்ரின ஆசையலாக இரு்ககி்றது.

்வச் கலாைணமலாக ஏ்தலா ஓர ஊரு்ககுப் ்்பலாக 
்வண்டிய சூைலில இரு்ககும் ஒருவர, எங்கலாவது ஓரிடத்தில 
தங்கி நிச்யலாக ்வச்்பலார்ககும் வலாழ்கசக்ககு 
ஆசைப்்படுகி்றலார. தினம் தினம் வருமலானம் எவ்வளவு வரும் 
என்பது நிச்ையமில்லாத வியலா்பலாரி ஒருவர, நிச்யலான 
வருவலாய கிசட்ககும் ்வச்்ககலாக ஆசைப்்படுகி்றலார. 
பைலா்நதமலாக ஒரு வீடு, ப்பலாருத்தமலான வலாழ்கசகத்துசண, 
குை்நசதகளு்ககு நல் ் வச்வலாயப்பு தரும் ்படிப்பு எனறு 
மனிதரகளின ஆசைகளும் கனவுகளும் நிச்யலான 
வலாழசவ ்நலா்ககியதலாக்வ இரு்ககின்றன. ‘வலி 
இரு்கக்ககூடலாது, மகிழச்சி மடடு்ம இரு்கக ் வண்டும்’ 
என்பதுதலான ப்பரும்்பலானசமயலான மனிதரகளின 
ஆசையலாக இரு்ககி்றது. 

வலாழ்கசகயில 40 வயது்ககு ் மல புதிய துச்றயில 
ரிஸ்க எடு்ககும் சி்ர கூட, தங்கள் குடும்்பத்து்ககு 
நிச்யலான வருமலானத்சத ஏற்்பலாடு பையதுவிட்ட அ்நத 
ரிஸ்கசக எடு்ககி்றலாரகள். நிச்யலான வலாழவு சி்ரு்ககு்க 
கிசடத்துவிடுகி்றது. ்ப்ரு்ககு அது நிச்ற்வ்றலாத 
ஆசையலாக்வ இரு்நதுவிடுகி்றது. 

மனிதரகசளப் ் ்பலா்்வ எல்லா உயிரினங்களு்ககும் 
நிச்யலான வலாழ்கசக குறித்த ஆசை இரு்ககி்றது. ஆனலால, 
அவற்று்ககு அது கிசடப்்பதிலச். குளிரகலா்த்தில 
தங்கள் நலாடடின குளிரச்சூைச்த் தலாங்க முடியலாமல ்ப் 

்ப்றசவகள் இ்நதியலாவு்ககு இடம்ப்பயர்நது வருகின்றன. 
அவற்று்ககு வலாழும் ஆசை இரு்ககி்றது. நிச்யலான 
வலாழவிடம் கிசடப்்பதிலச். ்கலாசடயில கலாடடில 
உணவு கிசட்ககலாத்்பலாது ்ப் வி்ங்குகள் இடம் 
ப்பயரகின்றன. ் வடசட வி்ங்குகளிடமிரு்நது தப்பி்கக 
சிறிய வி்ங்குகள் எப்்்பலாதும் உயிர்பயத்துடன இடம் 
மலாறுகின்றன.

்்பலாடடிகள் நிச்ற்நத சூைல, ்பலாதுகலாப்பு இல்லாத 
்வச், வலாயப்புகசளத் தடடிப் ்பறி்ககும் மனிதரகள், 
பநருங்கியவரக்ள ஏமலாற்றும் நிச் எனறு எல்லாவற்ச்றயும் 
தலாண்டி நிச்யலான ஒரு வலாழசவ அசமத்து்கபகலாள்வது 
்ப்ரு்ககு ைவலா்லாக்வ இரு்ககி்றது. இசதபயல்லாம் 
தலாண்டி, நிச்த்திரு்ககும் உ்றவுகசளயும் நிச்யலான 
வருமலானம் வரும் சூைச்யும் ஏற்்படுத்தி்கபகலாண்டவரகள் 
்பலா்ககியைலாலிகள். 

நிச்யலான வலாழவு கிசடத்த பி்றகு ்ப்ர ரிஸ்க எடு்கக 
ஆசைப்்படுவதிலச். அவரகள் வலாழவு அதனபி்றகு 
மலாறுவதிலச். நிச்றய ் ்பர இதனலால தங்கள் தி்றசம்ககும் 
தகுதி்ககும் ப்பலாருத்தமில்லாத, ைலாதலாைண ்பணிகசளச் 
பையகி்றலாரகள். ‘எனனலால இசதத் தலாண்டியும் ைலாதி்கக 
முடியும்’ எனறு நிசனப்்பவரகள் துணி்நது ரிஸ்க 
எடு்கக்லாம்.

என வீடு இப்்படி இரு்கக ் வண்டும். இவரகபளல்லாம் 
என நண்்பரகளலாக இருப்்பலாரகள், என சூைல இப்்படி மலா்ற 
்வண்டும், இப்்படிப்்படட ்வச்சய நலான பையய ்வண்டும் 
எனறு தங்கசளச் சுற்றியிரு்ககும் சிறிய உ்கத்சத 
இவரகசளப் ் ்பலான்றவரக்ள மலாற்றி அசம்ககி்றலாரகள். 
நிச்யலான வலாழவு ் வண்டும்தலான. ஆனலால, தகுதி்ககும் 
தி்றசம்ககும் குச்றவலான ஒரு வலாழ்கசகசய வலாழவது, 
நம்சம நலா்ம ஏமலாற்றி்கபகலாள்ளும் பையல.              

நி்ையொன 

வொழ்வுக்கு 

ஆ்ைப�டுங்கள்!
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‘ஆசைக்ள துன்பத்து்ககு்க கலாைணம்’ என்ற 
புத்தரின ப்பலானபமலாழிசயச் பைலாலலி, ‘எதற்கும் 

ஆசைப்்பட ் வண்டலாம்’ எனறு ஞலானிகள் பைலாலவலாரகள். 
ஆனலால, ‘ஆசைகள் இல்லாமல வலாை ் வண்டும்’ எனறு 
நிசனப்்பதுகூட ஒருவித ஆசைதலா்ன! அதனலால, 
‘அத்தசன்ககும் ஆசைப்்படு’ எனறு பைலால்பவரகளும் 
இரு்ககி்றலாரகள். 

கலாடடில ஒரு குைங்கு வசித்து வ்நதது. ஒருமுச்ற அது 
்நலாயலாளியலான ் ்பலாது, அதன உடல முழு்ககப் ் ்பனகள் 
வ்நதுவிடடன. தச்யில மடடுமினறி, உடல முழு்கக 
இரு்ககும் ் ைலாம்ககலாடடில நூற்று்ககண்ககலான ் ்பனகள் 
குடி்யறி்க கடித்தன. இதனலால அ்நத்க குைங்கு உடல 
பமலி்நது, ் நலாஞைலான மலாதிரி ஆகிவிடடது. 

ஒருநலாள் கலாடடு்ககுள் இரு்நத குளத்தில தண்ணீர 
குடி்ககப் ் ்பலானது குைங்கு. வை்ககமலாக அது குள்ககசை 
மைத்தின கிசளயில உடகலார்நத்படி அப்்படி்ய குனி்நது 
தண்ணீர குடித்துவிடும். இம்முச்ற மசை ப்பயது அ்நத 
மை்ம மூழகும் அளவு்ககு்க குளம் நிைம்பி இரு்நததலால, 
அப்்படி்க குடி்கக முடியவிலச். குளத்தில இ்றங்கி அது 
தண்ணீர குடித்தது. 

குளத்தில அதன கலாலகள் மூழகிய்்பலாது, கலாலகளில 
இரு்நத ் ்பனகள் அப்்படி்ய உடலில ஏறியசத்க குைங்கு 
கவனித்தது. இனனும் அது குளத்தில ஆைமலான ்பகுதிசய 
்நலா்ககிப் ் ்பலான்்பலாது, ் ்பனகள் தண்ணீரில மூழகலாமல 
இருப்்பதற்கலாக ்ம்் ஏறி வ்நதன. குைங்கு இப்்்பலாது 
ஒரு த்நதிைம் பையதது. சிறிய மை்ககிசள ஒனச்ற்க 
சகயில உயரத்திப் பிடித்து்கபகலாண்டு குளத்தில 
இனனும் முன்னறிச் பைன்றது. கிடடத்தடட குைங்கு 
மூழகும் அளவு்ககுச் பைன்ற்்பலாது, அதன உடலில 
இரு்நத எல்லாப் ்்பனகளும் அ்நத மை்ககிசளயில 
ஏறியிரு்நதன. ைலாமரத்தியமலாக அ்நத்க கிசளசய்க 
குளத்தில ்்பலாடடுவிடடு்க கசை்ககு வ்நதது குைங்கு. 
இப்்்பலாது அதன உடலில ் ்பனக்ள இலச். 

குைங்கு தனசனப் பிடித்திரு்நத ்்பனகளிலிரு்நது 
விடு்படடது ் ்பலா், நம்மலால ஆசைகளிலிரு்நது விடு்பட 
முடியுமலா? எ்நதவித ஆசைகளும் இல்லாமல வலாை 
முடியுமலா? ‘ஆசைக்ள துன்பங்களு்ககு்க கலாைணம்’ எனறு 
அவற்ச்றத் தவிரத்தலால, ஆசைக்ள இல்லாத வலாழவு 
அரத்தமுள்ளதலாக ஆகிவிடுமலா? அ்நத வலாழ்கசகயில 
எனன சுவலாைசியம் நம்ககு்க கிசட்ககும்?  

ஆசைகள் 
இல்லாமல 

வலாழ 
வவண்டுமலா?
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ஆசைகளில எ்நதத் தவறும் இலச். நம் வலாழவில 
அவற்று்ககு நிச்ையம் இடம் தை ் வண்டும். ் தசவகளின 
அடிப்்பசடயில எழும் ஆசை்ககும், ஆடம்்பைங்கசளத் 
்தடி உருவலாகும் ஆசைகளு்ககும் வித்தியலாைத்சத உணை 
்வண்டும். உணவு, உசட, வீடு, குடும்்பத்தின ப்பலாருளலாதலாை 
அவசியங்கள், அடிப்்பசட வைதிகள் ஆகியவற்ச்ற 
அசடவதற்கலாக ஆசைப்்படுவது தவறிலச். அ்நத 
ஆசைகள் நிச்ற்வறும்்்பலாது மகிழச்சி கிசட்ககும். தன 
தகுதி்ககும் வைதி்ககும் மீறிய ஆடம்்பைங்களு்ககலாக ஒருவர 
ஆசைப்்படும்்்பலாது, அவரு்ககு மகிழச்சி்யலா, நிம்மதி்யலா 
கிசட்ககலாது. அ்நத ஆசைகள் நிச்ற்வ்றலாத்்பலாது விை்கதி 
அசடகி்றலார. வலாழவில நிம்மதி ்பறி்்பலாகி்றது.

ஆசைகளு்ககு முடிவு கிசடயலாது .  ஒனறு 
நிச்ற்வறினலால, இனபனலாரு புது ஆசை மனதில 
உருபவடு்ககும். அது நம்சம அசமதியிை்ககச் பையயும். 
எ்நதச் சூைலிலும் நிை்நதை மகிழச்சி மற்றும் நிம்மதிசய 
அசவ தருவதிலச். நிச்றவு என்ற புள்ளிசயச் சி் 
ஆசைகள் அசடவ்த மன அசமதி்ககு உத்தைவலாதம் 
பையயும்.

உதலாைணமலாக, ஒரு டி.வி., வலாங்குகிறீரகள். ‘நம் 
வீடடில எல்்லாரும் ப்பலாழுது்்பலா்ககுவதற்கு ஒரு நல் 
டி.வி., வலாங்க ் வண்டும்’ எனறு ஆசைப்்படுவது ைரி. நம் 
வருமலானத்சதப் ப்பலாறுத்து, வீடடின அளசவப் ப்பலாறுத்து 
திடடமிடடு அசத வலாங்கிவிட்லாம். அசத வலாங்கியதும் 
நம்ககு நிச்றவு கிசடத்துவிடும். ஆனலால, ‘்ப்ககத்து 
வீடடில இருப்்பசதவிட ப்பரிய டி.வி., வலாங்க ் வண்டும்’ 
என்்றலா, ‘நம் பைலா்நத்ககலாைர வீடடில இருப்்பது ் ்பலான்ற 
டி.வி., வலாங்க ்வண்டும்’ என்்றலா ஆசைப்்படுவது 
ைரியல்! அப்்படி வலாங்கும் டி.வி., தற்கலாலிக மகிழச்சி 
தரும், அவரகள் வீடடில இரு்ககும் டி.வி., மலாறியதும், 
அ்நத மகிழச்சி ்பறி்்பலாயவிடும்.

்ப் ப்பலாருடகள் இப்்படித்தலான தற்கலாலிக 
மகிழச்சிசய நம்ககுத் தருகின்றன. ‘நலாம் நிசனத்தசத 
அசட்நதுவிட்டலாம்’ என்ற ப்பருமித உணரவு நம்ககு 
ஏற்்படுகி்றது. அ்நத ஆைம்்ப்ககடட மகிழச்சி, சி் 
நலாடகளி்்்ய கலாணலாமல ்்பலாயவிடுகி்றது. நலாம் 
அதனமீதலான சுவலாைசியத்சத இை்நதுவிடுகி்்றலாம். ் வறு 
ஏ்தலா ஒரு ப்பலாருளின மீது ஆசை சவ்ககி்்றலாம். இப்்படி 
ஒரு ைங்கிலித் பதலாடர ் ்பலா் ஆசைகள் அடுத்தடுத்து 
மலாறி்கபகலாண்்ட இரு்ககின்றன.

வீடு, கலார, வருமலானம், வைதியலான வலாழ்கசக என 
எல்லா ஆசைகளும் நிச்ற்வறினலால நிை்நதை மகிழச்சி 
கிசடத்துவிடும் எனறு நிசனப்்பவரகள் ஒரு விஷயத்சதப் 
புரி்நதுபகலாள்ள ் வண்டும். ஒருவரின மகிழச்சி்ககு இ்நதப் 
ப்பலாருடகள் மடடு்ம கலாைணம் என்றலால, ஏபைடடு வீடுகள், 
வரிசையலாக பவளிநலாடடு கலாரகள், ் கலாடிகளில வருமலானம் 
தரும் பதலாழிலகள் எனறு வலாழும் ்கலாடீஸவைரகள் 
அத்தசன ்்பரும் மகிழச்சியலாக அல்வலா இரு்கக 

்வண்டும்? அப்்படி இலச் என்பதுதலான உண்சம. 
வறுசம்யலா, ்பற்்றலா்ககுச்ற்யலா அ்நத்க ் கலாடீஸவரகளின 
வலாழ்கசகயில இல்லாமல இரு்கக்லாம். ஆனலால, 
அவரகளின ஆசைகள் இனனும் ப்பரிதலானசவயலாக 
இரு்கக்லாம்.

ஆசைகள் எப்்படி இரு்கக ்வண்டும் என்பதற்கு 
உதலாைணமலாக ஒரு கசதசயச் பைலால்்லாம். எப்்படியலாவது 
்பண்ககலாைனலாக ஆசைப்்படடலான இசளஞன ஒருவன. 
‘கடவுசள நிசனத்து்க கடுசமயலாகத் தவம் இரு்நதலால, 
அவர ் நரில வ்நது வைம் தருவலார’ எனறு ஒரு ஆனமிகச் 
பைலாற்ப்பலாழிவில பைலானனசத அவன ்கடடலான. 
கலாடடு்ககுள் ் ்பலாய தவம் இரு்கக ஆைம்பித்தலான. கடவுள் 
கலாடசி த்நததும், மூடசட மூடசடயலாய தங்க நசககள், 
ப்படடி ப்படடியலாயப் ்பணம், நிச்றய நி்ங்கள், வீடுகள் 
எனறு எல்லாவற்ச்றயும் ைலாமரத்தியமலாக ஒ்ை வைத்தில 
்கடடுவிட ் வண்டும் எனறு உறுதி பையதுபகலாண்டலான. 
ஆனலால, ்ப் ஆண்டுகள் தவம் இரு்நதும் கடவுள் கலாடசி 
தைவிலச்.

இதற்கிசட்ய அவனு்ககு வயதும் ஆகிவிடடது. து்றவி 
்்பலா் மலாறியிரு்நதலார. கலாடடில அவசைப் ்பலாரத்துவிடடு 
நிச்றய சீடரகள் ் ைர்நதலாரகள். ஆசிைமம் கடடினலாரகள். 
்ப்ககத்து கிைலாம ம்ககள் வ்நது, அவரகளு்ககுத் 
்தசவயலானசதச் பையது பகலாடுத்தலாரகள். தனிசமயில 
தலான அசட்நத ஆனமிக உணரவுகசள சவத்து, 
சீடரகளு்ககுப் ்பலாடம் எடுத்துவ்நதலார அவர. இதனலால 
அவரின ஆசைகள் அத்தசனயும் மச்ற்நது, ஒருவித 
நிச்றவு ஏற்்படடிரு்நதது. 

ஒருநலாள் அவர பிைலாரத்தசன பையத்்பலாது கடவுள் 
எதி்ை வ்நது நின்றலார. ‘‘உன்ககு ஏதலாவது ் வண்டுமலா?’’ 
எனறு ் கடடலார. து்றவி்ககு்க குைப்்பம். ‘‘நலான ஆசையுடன 
வைம் ் வண்டி தவம் இரு்நத்்பலாது நீங்கள் வைவிலச். 
இப்்்பலாது என்ககு ஆசைக்ள இலச். இப்்்பலாது வ்நது 
வைம் தருகிறீரக்ள, ஏன?’’ எனறு ் கடடலார. ‘‘உனசன 
நலான ை்நதிப்்பதற்குத் தசடயலாக இரு்நத்த அ்நத 
ஆசைகள்தலான’’ என்றலார கடவுள். 

நிச்றவு தரும் ஆசைகளுடன வலாழவ்த நிம்மதி்ககலான 
வழி.                                                                      
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 ்நரசமயலான ஆசை, அசத அசடவதற்கலான 
திடடமிடல, அசத ்நலா்ககிய பையல... இதுதலான 
பவற்றி்ககலான சூத்திைம்! 

 ஆசைகசள அடி்யலாடு ஒழிப்்பது அவ்வளவு 
எளிதலான பையல அல். அப்்படிச் பையய ்வண்டிய 
அவசியமும் இலச். அதற்கு ்பதி்லாக, நம் உள்ளத்தில 
எழும் ஆசைகசளச் சீைசமத்து வளமலான வலாழ்கசக 
வலாழவ்த அறிவலார்நத பையல.

 ்தசவசய்க கலாைணமலாக்க பகலாண்டு எழு்நத 
ஆசை, ் தசவ நிச்ற்வலாடு நினறுவிட ்வண்டும். ஆனலால 
்தசவ நிச்றவின்்பலாது ஏற்்படட இன்பத்தில உயிர 
மயங்கிவிடுகி்றது. அதனபி்றகு உண்சமயலான ்தசவ 
இல்லாம்் ஆசை எழுகி்றது. இ்நத ஆசைசயத்தலான 
கடடுப்்படுத்த ் வண்டும். 

 உயிைலாற்்றல ் தசவ்ககும், துன்பத்சதத் தீர்ககவும், 
உயரவலான ் டசியங்களு்ககும் ஆசைப்்படுவது நல்்த! 
இசவ தவிரத்த பி்ற ஆசைகள் அசனத்தும் அறிவின 
மய்ககத்தலால ் தலானறுவன. அசவ துன்பத்சத்ய தரும். 

 ்தசவயற்்ற ஆசை மனதில எழு்நதலால, ‘இ்நத 
ஆசை எழு்நத்த தவறு. இசத நிச்றவு பையதலால 
்ப் துன்பங்கள் வரு்ம.. . என்வ இசத நலான  
விடடு விடு்வன’ எனத் பதளிவலாகத் தீரமலானி்கக 
்வண்டும். பிற்கலா்த்தில எப்்்பலாதலாவது இ்நத ஆசை 
மனது்ககுள் எடடிப் ்பலாரத்தலாலும், இ்நதத் தீரமலானம் 
ஞலா்பகத்து்ககு வ்நது உங்கசள பநறிப்்படுத்தும்.

 உங்களு்ககுத் ்தசவயும் வைதியும் நிச்றய 
இரு்கக்லாம். ஆனலாலும், ஓர ஆசைசய அசட்நதலால 
அதன பினவிசளவுகள் தீசம்ய தரும் என்றலால, அ்நத 
ஆசைசயத் து்ற்நதுவிடுங்கள்.

 நிச்றவும் பையயலாமல, து்ற்நதும் விடலாமல ஆசைசய 
மனதில சும்நது பகலாண்டிரு்நதலால மன அசமதி பகடும்; 

இதனலால உடலும் ் நலாயகளின வை்வற்்பச்ற ஆகிவிடும். 
எ்நதச் பையச்யும் முழுசமயலாகச் பையயமுடியலாமல 
்தலாலவி அசடவீரகள்.

 ஒவ்பவலாருவருசடய மனமும் சி் நிமிடங்களு்ககுள், 
நூற்று்ககண்ககலான ஆசைகசள அசை்்பலாடடுப் ்பலாரத்துச் 
ை்னப்்படுகி்றது. அவற்றில ஒரு சி் ஆசைகசள நம் 
உட்லால ஏற்றுச் ைமலாளி்கக முடியலாது. 

 ஆசைகசள ் மலும் ் மலும் வளரத்து்கபகலாண்்ட 
்்பலாக்ககூடலாது. ஒரு கடடத்தில அசவ நிச்ற்வ்றலாமல 
்்பலாகும்்்பலாது, ஏமலாற்்றத்தில ஆழ்நதுவிடு்வலாம். இப்்படி 
மனசத்க கீழநிச்்ககுச் பைல்விடலாமல ்ப்ககுவப்்படுத்த 
்வண்டும். ஆசைகசள்க குச்றத்து்கபகலாள்வது அல்து 
கடடுப்்படுத்தி்கபகலாள்வது மடடு்ம இதற்கு முதல்படியலாக 
அசமயும்.

 முதலில நமது ஆசைகள் நம் நிச்்ககு 
ப்பலாருத்தமலானசவயலாகவும், மனஅசமதிசய்க பகடு்ககலாத 
வசகயிலும் அசமவது அவசியம். இைண்டலாவதலாக, 
நம் ஆசைகள் பி்றசைப் ்பலாதி்ககலாத வசகயில அசமய 
்வண்டும். மூன்றலாவதலாக, இயற்சக நியதிகசள 
ஒடடியதலாக ஆசை இருத்தல ் வண்டும். இயற்சகயின 
ஒழுங்கு்ககு மீறிய எண்ணங்கள் நிச்ையமலாக நம்சமத் 
தண்டித்துவிடும்.

 தகு்நத கலாைணங்க்ளலாடு ஏற்்படும் ஆசையலாக்ககூட 
இரு்கக்லாம். ஆனலாலும் அ்நத ஆசைசயப் பூரத்தி 
பையதுபகலாள்ளும் முயற்சியில தன்க்கலா, பி்றரு்க்கலா 
துன்பம் ் நை்ககூடும் என்றலால, அ்நத ஆசையும் தடு்ககப்்பட 
்வண்டிய்த.

 நிச்ற்வறிய பி்றகு தீய விசளவுகசளத் தருகின்ற 
ஆசைகசளயும் கடடுப்்படுத்தி்ய ஆக ் வண்டும்.  

 ஆசைகசள முச்றப்்படுத்திவிடடலால நலாம் ந்முடன 
வலாை்லாம். இ்நத வலாழவு்ககுப் பி்றகும் நனசமகசளப்  
ப்ப்ற்லாம்.                                                                

ஆசையும் 
வெற்றியும்!

- அருட்்தநல்த 
வேதாத்திரி மகரிஷி
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நல் ஆசைகளலால மடடு்ம நம் வலாழ்கசக 
வழிநடத்தப்்பட ்வண்டும். அப்்்பலாதுதலான 

நலாம் பைலலும் ்பலாசதயும், நம் வலாழவின ் நலா்ககமும் 
பநறியுடன இரு்ககும். ஒவ்பவலாரு நலாளிலும் 
இப்்படிப்்படட பதளிவுடன இரு்கக ் வண்டும்.

்நற்ச்றய ஆசைகள் மற்றும் பையலகளின 
விசள்வ நம் இனச்றய இன்பங்களும் 
துன்பங்களும்! ் நரசமயலான ஆசைகள் இன்பத்சதத் 
தரும், தவ்றலான ஆசைகள் துன்பம் தரும். சி்ரு்ககு 
மனத்தில ் நரசமயலான ஆசைகள் எழும். ஆனலால, 
அவற்ச்றச் பையல்படுத்தும் மன உறுதி அவரகளு்ககு 
இரு்ககலாது. அதுவும் அவரகளின மகிழச்சிசயப் 
்பறி்ககும். 

மனத்தின ஆசைக்ள நம்ககு ்ப் தருணங்களில 
பிைச்சனசய ஏற்்படுத்துகின்றன. ஆசைகள் 
மலாறும்்்பலாது, பையலகளும் மலாறும். நம் வலாழ்கசகயும் 
மலாறும். ஆசைகசளப் ்பற்றிய நலானகு விஷயங்கசளப் 
புரி்நதுபகலாண்டலால, நம் வலாழ்கசக வளமலாகும்.

 ஒருவரு்ககுள் எழும் தவ்றலான ஆசைக்ள 
அவைது வலாழ்கசகசயத் திசைமலாற்றுகின்றன. 
தவ்றலான ஆசைகளலால ்பலாசத மலாறித் தங்கள் வலாழசவச் 
சீைழித்து்கபகலாண்ட ஏைலாளமலான உதலாைணங்கள் இங்கு 
உண்டு. சிச்றச்ைலாச்களில இரு்ககும் அத்தசன்க 
சகதிகளும் ்்பைலாசையின தூண்டுத்லால தவறு 
பையதவரகள்தலான. தவ்றலான ஆசைகள் தலானலாகவும் 
எழும், ் மலாைமலான நண்்பரகளலாலும் விசத்ககப்்படும். 
மனத்சதத் பதளிவலாக சவத்திரு்கக ் வண்டும். நம் 
மனத்சதச் ை்னப்்படுத்த ஏைலாளமலான ப்பலாருடகளும் 
கலாடசிகளும் இங்கு இரு்ககின்றன. கவனமலாக 
வி்கிச் பைல்்க கற்று்கபகலாள்ள ் வண்டும்.

 ஆசைகள் ை்கதி வலாய்நதசவ. ஒரு ைங்கிலியில 
கடடி இழுத்துச் பைல்ப்்படும் பூசன ் ்பலா் உங்கசள 
அசவ இழுத்துச் பைனறுவிடும். அதிகலாைத்தில 
இரு்நத்படி தவறு பைய்பவரகசளப் ்பலாருங்கள்… 
ஆசைக்ள அவரகசள அப்்படித் தவறு பையயத் 
தூண்டுகின்றன. நம் வலாழவில எத்தசன்யலா 
விஷயங்கள் நம் கடடுப்்பலாடடு்ககு அப்்பலாற்்படடசவயலாக 
உள்ளன. ஆசைகளும் அப்்படி ஆகிவிட்ககூடலாது. நம் 
ஆசைகள் அசனத்தும் நம் கடடுப்்பலாடடில இரு்கக 
்வண்டும் எனறு ஆசைப்்படுங்கள்.

 நம் மனம் என்பது நி்ம் என்றலால, ஆசைகள் 
எல்லாம் விசதகள். நீர ்பலாயச்சி, உழுது ்பண்்படுத்தப்்படட 
நி்த்தில நலாம் விசத்ககும் நலவிசதகசளவிட 
கசளக்ள அதிகம் வளரகின்றன. அசவ்ய 
்வகமலாகவும் வளரகின்றன. கசளகசள அழித்துவிடடு, 
விசதத்த விசதகளு்ககு உைமிடடு வளரப்்பவ்ை 
நல் விவைலாயி. ் நரசமயலான ஆசைகசள மனத்தில 
விசதத்து வளர்ககும் நல் விவைலாயி ் ்பலா் நலாம் இரு்கக 
்வண்டும்.  

 நற்பையலகள் பையது நல் ப்பயசை 
வலாங்குகி்்றலாமலா, அல்து தவறுகள் நிச்றய பையது 
ைலா்பங்கசளச் ்ைர்ககி்்றலாமலா என்பசத ஆசைக்ள 
முடிவு பையகின்றன. நமது மிகச்சி்ற்நத நண்்பரக்ளலா, 
எதிரிக்ளலா பவளியில இலச். ைரியலான ஆசைகளுடன 
்நரசமயலாக வலாழ்நதலால, நலாம்தலான நமது மிகச் சி்ற்நத 
நண்்பன. தவ்றலான ஆசைகளுடன ் மலாைமலான ்பலாசதயில 
்்பலானலால, நலாம்தலான நமது மிக ்மலாைமலான எதிரி. 
உங்களின நம்்பர 1 எதிரிசய நீங்க்ள உருவலா்கக 
்வண்டலாம். எப்்்பலாதும் உங்களின மிகச்சி்ற்நத 
நண்்பனலாக மடடு்ம இருங்கள்.                                  

ஆசையின் நான்கு 
குணங்கள்!



ஒரு சிறுநகைத்தில ைலாமு, ்ைலாமு என்ற இைண்டு 
ை்கலாதைரகள் வலாடச் கசட சவத்திரு்நதனர. ைலாமு 

கசடயின முன்ப்ககம் அமர்நது வலாடச்கசள விற்்பலார. 
்ைலாமு கசடயின பின்ப்ககத்தில தூைமலாக அமர்நது, 
வலாடி்கசகயலாளரகள் ்பழுது்பலார்கக்க பகலாடுத்த 
வலாடச்கசளச் ைரிபையதுபகலாண்டிருப்்பலார.  

கசட்ககு வரும் வலாடி்கசகயலாளரகள், வலாடச்கசள 
எடுத்து்ககலாடடுமலாறு ைலாமுவிடம் பைலாலவலாரகள். ‘‘என்ககு்க 
கலாது ைரியலாக்க ்கடகலாது. பகலாஞைம் ைத்தமலாகச் 
பைலாலலுங்கள்’’ என்பலார ைலாமு. ஆனலால, உண்சமயில 
அவரு்ககு்க கலாது நன்றலாக்வ ் கடகும். 

கசட்ககு வரும் வலாடி்கசகயலாளர ்தடிப் பிடித்து 
ஒரு வலாடச்சை எடுத்து அதன விச்சய ைலாமுவிடம் 
விைலாரிப்்பலார. ைலாமு தன்ககு விச் பதரியலாத மலாதிரி 
நடிப்்பலார. கசட்ககுப் பினனலால வலாடச் ரிப்்்பர 
பையதுபகலாண்டிரு்ககும் ் ைலாமுவிடம், ‘‘இ்நத வலாடச் எனன 
விச்?’’ எனறு ைத்தமலாக்க ் கட்பலார. ் ைலாமு அங்கிரு்நது 
‘‘எனனூறு ரூ்பலாய’’ எனறு ைத்தமலாகச் பைலாலவலார. அது 
வலாடி்கசகயலாளரு்ககும் ் கடகும். ைலாமு வலாடி்கசகயலாளர 
்ப்ககம் திரும்பி, ‘‘மு்நநூறு ரூ்பலாயலாம்’’ என்பலார.

அ்நத ்நைத்தில வலாடி்கசகயலாளரு்ககு ை்ப்ம் 
வ்நதுவிடும். 800 ரூ்பலாய வலாடச், பவறும் 300 ரூ்பலாய்ககு்க 

கிசட்ககி்ற்த எனறு மகிழவலார. ைலாமுவின ்களலா்க 
கலாது்ககு நனறி பைலானன்படி, உட்ன ்பணத்சத்க 
பகலாடுத்துவிடடு வலாடச்சை வலாங்கி்கபகலாண்டு ்வகமலாக்க 
கிளம்பிச் பைலவர. ைலாமுவும் ்ைலாமுவும் மனது்ககுள் 
சிரித்து்கபகலாள்வலாரகள். கலாைணம், அ்நத வலாடச்சின 
உண்சமயலான விச் பவறும் 200 ரூ்பலாயதலான. அவரகள் 
இப்்படித் தங்களு்ககுள் ் ்பசி சவத்து்கபகலாண்டு நலாடகம் 
நடத்தித் த்நதிை வியலா்பலாைம் பையகி்றலாரகள்.

இது ்வப்றலாரு த்நதிை வியலா்பலாரியின கசத. 
ஒரு நகைத்தில இரு்ககும் ்்பரு்நது நிச்யத்தில ்பை 
வியலா்பலாைம் பையகி்றலார முதியவர ஒருவர. ஒவ்பவலாரு 
்்பரு்நதிலும் ்பை்ககூசடயுடன ஏறி, ்பைங்கசள்க கூவி 
விற்்பலார. ஒரு நலாள் அப்்படி பகலாயயலாப்்பைங்களுடன ஒரு 
்்பரு்நதில ஏறினலார. ‘‘ஐ்நது ்பைங்கள் இரு்பது ரூ்பலாய’’ 
எனறு கூவி, ்பைங்கசள விற்க முயன்றலார. அவசைப் 
்பலார்ககப் ்பரிதலா்பமலாக இரு்நதலாலும், ்பயணிகள் யலாரும் 
்பைம் வலாங்கவைவிலச். கூசடசயச் சும்கக முடியலாமல 
சும்நத்படி முதியவர ் ைலாகமலாக்க கீ்ை இ்றங்கினலார.

அடுத்த நிமிட்ம சுறுசுறுப்்பலான ஓர இசளஞன 
்்பரு்நதில ஏறினலான. ‘‘ஆறு பகலாயயலாப்்பைம் இரு்பது 
ரூ்பலாய’’ எனறு கூவினலான. ‘ஆப்பிசளவிடச் ைத்தலான 
்பைம்… நம்ம ஊரு ்பைம்’ என்க பகலாயயலாப்்பைத்தின 

மகிசமகசள உை்ககச் பைலானனலான. 
நிச்றய ்்பர அவனிடம் ்்பலாடடி 
்்பலாடடு்கபகலாண்டு ்பைம் வலாங்கினர. 

இ த ற் கிச ட ் ய  ம ற் ப்ற லா ரு 
்்பரு்நதில ஏறிய முதியவர, அங்கும் 
‘‘ஐ்நது ்பைங்கள் இரு்பது ரூ்பலாய’’ எனறு 
விற்க முயன்றலார. அங்கும் அவரிடம் 
யலாரும் வலாங்கவிலச். அடுத்து அ்நத 
இசளஞன ்்பரு்நதில ஏறி, ‘‘ஆறு 
பகலாயயலாப்்பைம் இரு்பது ரூ்பலாய’’ எனறு 
பைலாலலி நிச்றய ்பைங்கசள விற்்றலான. 

எம்.பி.ஏ . ,  ்படித்த வியலா்பலாை 
ஆ்்லாைகர ஒருவர இ்நத்க கலாடசிசயப் 
்ப லா ர த்து்க  பக லாண்டிரு்நத லா ர . 

சைகளின்ஆ எல்லை எது?
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முதியவசை்க கூப்பிடட அவர, ‘‘அ்நத இசளஞனின ைலாமரத்தியம் 
உங்களிடம் இலச். அவனு்ககுப் ்்பலாடடியலாக நீங்களும் அ்த 
விச்்ககு விற்க ்வண்டும். அதிக ்பைங்கசள்க பகலாள்முதல 
பையதலால, அவசனவிட்க குச்ற்நத விச்்ககு உங்களலால விற்க 
முடியும். அதிக ்லா்பத்து்ககு ்்பைலாசைப்்படலாதீரகள். ்லா்பத்சத்க 
குச்றத்து அதிக விற்்பசன பையயப் ்பைகுங்கள்’’ எனறு ஆ்்லாைசன 
பைலானனலார. 

முதியவர சிரித்த்படி ்பதில பைலானனலார. ‘‘அ்நத இசளஞன 
்வறு யலாருமிலச். என மகனதலான. இ்நதப் ்பைங்களும் 
அவனுசடயசவதலான. ‘ஆறு ்பைம் இரு்பது ரூ்பலாய' எனறு விற்்றலால, 
உட்ன வலாங்குவதற்கு ம்ககளு்ககு மனம் வைலாது. அதனலால நலான, 
‘ஐ்நது ்பைம் இரு்பது ரூ்பலாய' எனறு கத்தி்கபகலாண்டு ்்பலா்வன. 
பி்றகு அவன வ்நது, ‘ஆறு ்பைம் இரு்பது ரூ்பலாய' என விற்்பலான. 
விச் குச்றவு என்பதலால ம்ககள் வலாங்குவலாரகள். ம்ககள் மனசத 
மலாற்்ற்வ எனசன முனனலால அனுப்புகி்றலான. இது ஒரு த்நதிைம்’’ 
என்றலார முதியவர.

ஆசை என்பது பநருப்ச்பப் ் ்பலான்றது. அ்நத பநருப்பு அரிசிசய 
்ப்ககுவமலாகச் ைசம்ககவும் பையயும். தவ்றலாகப் ்பயன்படுத்தினலால 
வீடசடயும் எரி்ககும். நல் ஆசைகள் மடடும் இரு்ககடடு்ம 
எனறு நிசனத்தலாலும், அதன கூட்வ தீய ஆசைகளும் ் ைர்ந்த 
வருகின்றன. தீய ஆசைகள் நல் ஆசைகசள அழி்ககும் ை்கதி 
ப்பற்்றசவ. ஏபனன்றலால ்ப்ரும் தீய ஆசைகளின ்ப்கக்ம 
ைலாயகி்றலாரகள். 

நலாம் அதிகலாச்யில உ்ற்ககத்திலிரு்நது விழித்ததும் நம் 
ஆசைகளும் விழித்து்கபகலாள்கின்றன. ்ப் ஆசைகள் ்்பைலாசை 
எனறு நம்க்க பதரியும். அவற்்றலால மனது்ககு அசமதி 
ஏற்்படுவதிலச் என்பது பதரி்நதலாலும், அவற்றின பிடியிலிரு்நது 
விடு்பட முடிவதிலச். நதியில ப்பருகும் பவள்ளம் ் ்பலா் அசவ 
மூழகடித்து மூச்சுத் திண்றச் பையயும் என்ற எச்ைரி்கசக உணரவு 
்வண்டும். 

களங்கமற்்ற குை்நசதகள் மனதில ஆசைகள் இருப்்பதிலச். 
வளை வளை, நம்சமவிட ் வகமலாக நம் ஆசைகள் வளர்நதுபகலாண்்ட 
வருகின்றன. இசளஞரகள், முதியவரகள் எனறு எ்நத வயதில 
இருப்்பவசையும் ஆசைகள் விடடுசவப்்பதிலச். ஆசைகளின 
எலச் உணர்நது அவற்ச்ற்க கடடுப்்படுத்த ் வண்டும். அதற்கலான 
வழிகசளத் ் தடி அசட்பவரக்ள, மன நிம்மதி ப்பறுகின்றனர.     
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@Ramya03775109
அதிகமலாய ஆசைப்்படும்்்பலாதுதலான, வலாழ்கசக எளிதலாக 
ஏமலாற்றிவிடுகி்றது!

@Allwar_Ajith
உசை்ககும் ஆசை வ்நதுவிடட ஒருவரிடம் ் வறு எ்நத 

ஆசை்ககும் இடம் இரு்ககலாது! 

@sankarguruu
ஆசைசய அட்ககிவிடத் பதரி்நதலால, எல்லாம் நம் 

கலா்டியில கிட்ககும்!  

@mgspooja
குை்நசதயலாக இரு்ககும்்்பலாது ஆயிைம் ஆயிைம் 

ஆசைகள்... வளர்நத பி்றகு ஒ்ை ஒரு ஆசை மடடு்ம, 
‘குை்நசதயலாக்வ இரு்நதிரு்கக்லா்ம’ எனறு!

@koolu_twitz
தன ்ப்ம் ம்ற்நது ்பலாகன மீது யலாசன பைலுத்தும் 

அனச்பப் ்்பலா் மலாைற்்ற அனச்ப அசனவர மீதும் 
பைலுத்திட ஆசை!

@Qalbi_zm
பி்றர உனசனத் திரும்பிப் ்பலார்கக ் வண்டும் என்ற 

ஆசை இரு்நதலால, நீ யலாசையும் திரும்பிப் ்பலார்ககலாமல உன 
்வச்சய மடடும் ்பலார்கக ் வண்டும்.

@_SUMI_Twitz_
ஆசை இரு்கக்லாம், ் ்பைலாசை இரு்கக்ககூடலாது. அது 

அத்்பலாதலாளத்தில தள்ளிவிடும் என்பசத்க கலா்ம்தலான 
உணரத்தும்!

@sThivagaran
ஆசைகள் அத்தசனயும் அனு்பவித்துத் தீரத்த பின 

நலானும் புத்தனலா்வன... அதுவசை ப்பலாறுத்திரு என 
்்பலாதி மை்ம!

@mujib989898
அளவு்ககு அதிகமலாக உசை்ககத் தயலாைலாக இரு்நதலால, 

தகுதி்ககு மீறிய ஆசைகள்கூடத் தவறிலச்.

@SaranyaaaRaj
நிச்ற்வ்றலாபதன்ற ்்ப லாதும் குச்றயலாமல 

நிச்ற்நதுபகலாண்்ட இரு்ககும் ஆசைகள் எல்லாம் 
எனன மலாதிரியலான ைலா்ப நிச்்யலா..?

@Vasanth920
நலாம் சிறுவயதில பைலானன அத்தசன 

ப்பலாயகளும் நம் ஆசைகள்தலான.

@Saraa_Ram22
ஆசைகள் அற்்ற இடத்தி்், குற்்றங்கள் 

குச்ற்நது்்பலாகின்றன.

@m_a_h_e_s27
ஆசைகள் இல்லாத மனிதன அைைன ஆகின்றலான.

@Manivannan__K
வறுசம வருவது பைலவம் குச்றவதலால அல்... 

ஆசைகள் அதிகரிப்்பதலாலதலான!

@saattooran
நிச்ற்வறிய ஆசைகசள அனு்பவி்ககத் 

பதரியலாதவன மனிதன. தகுதி்ககு மீறிய ஆசைகள் 
மனிதசன நிம்மதியலாக வலாைவிடலாது. நியலாயமலான 
ஆசைகள் வலாழசவ வளமலா்ககும். அளவறி்நது 
ஆசைப்்படுங்கள்!

@its_yazhini
க ற் ்ப ச ன  எ ன ்ற  ் ்ப லா ர சவ ்க கு ள் 

ஒளி்நதிரு்ககின்றன... நம் நிச்ற்வ்றலாத ஆசைகள்!

@saattooran
வைம்பு மீறிய ஆசைகள் வலாழ்கசகசயத் தடம் 

புைடடிவிடும். அசனத்து்ககும் ஆசைப்்படலாதீரகள், 
வலாழவின அவசியத்திற்கு மடடும் ஆசைப்்படுங்கள்!

@weknowth827
கிசட்ககலாத ஒனறின மீதலான ஆசை எப்்்பலாது்ம 

குச்றவ்த இலச். ஒரு பநருட்லாக்வ மனசதத் 
துனபுறுத்தி்கபகலாண்்ட இரு்ககும். நிச்றவு்றலாத 
ஆசைகள் எனறு்ம நிம்மதிசயத் தருவதிலச்.

@little_heartsss
ஆசைகள் குச்றய்க குச்றய அசமதி ப்பருகும்.

@pithamakal
ஆசைகள் நிச்ற்வ்றலாமல ் ்பலாகும்்்பலாபதல்லாம் 

அவ்வப்்்பலாது து்றவியலாகிப் ் ்பலாகி்்றன!

@THANIMAI_TWEET
சக்ககு எடடலாத தூைத்தில என ஆசைகள் 

இரு்நதலாலும், அவற்ச்ற எடடிப் பிடித்துவிடும் 
சதரியம் எனனிடம் உண்டு... அது்வ 

என தனனம்பி்கசக!

@queen_tweets27
மனம் கூட ஒரு கல்ச்றதலான... 

அங்்க தினம் தினம் ்ப் ஆசைகள் 
புசத்ககப்்படுகின்றன.                

ட்விட்்டர் ஆசை
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‘சுவசை விற்றுச் சித்திைம் வலாங்க்ககூடலாது’ என்பலாரகள். 
ஆசைகள் குறித்தும் இப்்படிப் ்பலாடலகள் உண்டு. 

‘தூ்ககம் விற்றுத்தலா்ன ஒரு கடடில வலாங்க ஆசை... 
தூண்டில விற்றுத்தலா்ன மீனகள் வலாங்க ஆசை... நலா்கசக 
விற்றுத் ் தசன வலாங்கி, நீசை விற்றுத் தலாகம் வலாங்கி, 
பூசவ விற்று வலாைம் வலாங்கி, தலாசய விற்றுப் ்பலாைம் வலாங்கி, 
பூடசட விற்றுச் ைலாவி வலாங்கும் ப்பலால்லாத ஆசை ஆசை’ 
என்ற ்பலாடல, மனிதரகளு்ககு ஏற்்படும் ஆசைகளின 
இயலச்ப விள்ககுகி்றது.

ப்பலால்லாத ஆசையில மூனறு நிச்கள் உள்ளன. 
முதல நிச், ஒரு ப்பலாருள் ் வண்டும் எனத் ் தலானறுதல. 
இைண்டலாவது நிச், அப்ப்பலாருள் எப்்்பலாதும் நம்மிட்ம 
இரு்கக ் வண்டும் எனத் ் தலானறுதல. மூன்றலாவது நிச், 
அது இல்லாமல நம்மலால வலாை முடியலாது என்ற அளவு்ககுத் 
தீவிைமலாக நிசனத்தல. இத்தசகய ஆசை மனிதனின 
எதிரியலாகும். நல் ஆசைகசள நிசன்ககும்்்பலாது, ‘இ்நத 
ஆசை என்்றலா ஒருநலாள் நிஜமலாகும்’ என்ற நம்பி்கசகயுடன 
உசை்கக முடிகி்றது. ப்பலால்லாத ஆசைக்ளலா, ‘இ்நத 
ஆசை தீைலாவிடடலால என்ககு நிம்மதி இலச்’ எனகி்ற 
அளவு்ககு பவறிசய ஏற்்படுத்துகின்றன.

ப� ால் ா த  ஆசை்கசைக  ்கண்டறிந்து 
மனத்திலிருந்து விரடடுவதற்கு சி் வழி்கள் உள்ைன: 

 ஒரு மைத்சத பவடட, முதலில அதன கிசளகசள 
பவடட ்வண்டும். அதனபி்றகு அடிமைத்சத பவடடி 
அகற்றுவது சு்்பம். அ்த்்பலால ஆசை என்ற மைத்சத 
பவடட, முதலில அதன கிசளகளலான விருப்பு 
பவறுப்புகசள பவடட ் வண்டும்.

 கடவுள் ்ப்கதி உள்ளவரகள், ‘நம்ககு எனன 
்வண்டு்மலா, அசத இச்றவன பகலாடுப்்பலார’ எனறு 

கடவுளிடம் ைலாயசஸை விடடுவிடடுப் ப்பலால்லாத ஆசைகசள 
விைடட்லாம். மற்்றவரகள், ‘நம்ககு எது நனசம தரு்மலா, 
அது நிச்ையம் நிச்ற்வறும்’ எனறு நிசனத்து ஒதுங்க்லாம். 

 பிடிவலாத குணம் பகலாண்டவரகள் மனத்திலதலான 
ப்பலால்லாத ஆசைகள் அதிகம் எழும். ‘்வண்டும், 
்வண்டலாம்’ என்பதில பிடிவலாதமலாக இரு்கக்ககூடலாது. 
ஒவ்பவலானறின விசளவுகள் அறி்நது பையல்பட ் வண்டும். 

 ஒரு வீடடு்ககு வ்நதிரு்ககும் விரு்நதினர, அ்நத 
வீடடு நிகழவுகளில ்படடும் ்படலாமல நட்நதுபகலாள்வலார. 
ஆசைகள் விஷயத்தில இப்்படித்தலான இரு்கக ் வண்டும். 
ஆசை்ககு அடிசம ஆகலாமல, வி்கி நினறு அசதப் 
்பலாருங்கள். அப்்்பலாதுதலான அது ைரியலா, தவ்றலா என்பது 
புரியும்.

 நம்ககு எனன கிசட்கக ்வண்டு்மலா அது்வ 
கிசட்ககும் என்பதில நம்பி்கசக பகலாள்ளுங்கள். ‘இது 
கடடலாயம் ் வண்டும்’ எனறு முைண்டு பிடிப்்பதலால ஏற்்படும் 
விசளவுகசள ்யலாசித்துப் ்பலாருங்கள். ஆசைசய 
்வைறுத்துவிடுவீரகள். ‘என்ககு இது ்வண்டும், இது 
்வண்டலாம்’ என்பதில பதளிவலாக இருங்கள். 

 ஓர ஆசை எழுகி்றது. அசதப் பினபதலாடர்நதலால 
நம்ககு நனசம கிசட்ககுமலா, அல்து பிைச்சனகள்தலான 
மிஞசுமலா எனறு அ்சிப் ்பலாருங்கள். இறுதியில நம்ககு 
மகிழச்சிசய்க பகலாடு்ககும் ஆசைகசள மடடு்ம 
பினபதலாடருங்கள்.

 கலார ஓடட்வ பதரியலாதவர கலார ் ைஸில பஜயி்கக 
நிசனப்்பது ்்பலா், இனறு நம் சககளில இல்லாத ஒரு 
விஷயத்சதப் ்பற்றி ஆசைப்்படுவது அ்பத்தம். நம்மலால 
அசடய முடியலாது எனறு ை்ந்தகம் எழும் எ்நத ஆசைசயயும் 
து்ற்நதுவிடுவது உத்தமம்.                                          

நல்ல 
ஆசையும் 

ப�ொல்லொத 
ஆசையும்!



அறிஞர ைலா்கைடீசஸை இசளஞன ஒருவன 
பநருங்கினலான. ‘ ‘வலாழ்கசகயில 

ைலாதி்கக ஆசைப்்படுகி்்றன. அதற்கலான 
அறிவும் தி்றசமயும் என்ககு எப்்படி்க 
கிசட்ககும்?’’ எனறு ்கடடலான. ைலா்கைடீஸ 
அசமதியலாக அவசன நிமிர்நது ்பலாரத்து, 
‘‘எனனுடன வலா’’ எனறு பைலானன்படி நட்கக 
ஆைம்பித்தலார. அவன பினனலால ்்பலானலான. 
ஊர எலச்யில இரு்நத குளத்சத அசட்நத 
ைலா்கைடீஸ, குளத்து்ககுள் இ்றங்கி நட்நதலார. 
அவனும் பினனலா்்்ய ் ்பலானலான. 

கழுத்து வசை மூழகும் அளவு்ககுத் 
தண்ணீரு்ககுள் ் ்பலானவர, ைடபடனறு அ்நத 
இசளஞனின கழுத்சதப் பிடித்து அவன 
தச்சயத் தண்ணீரு்ககுள் அழுத்தினலார. 
இசத எதிர்பலார்ககலாத அவன மூச்சுவிடத் 
திணறினலான. நிச்றய தண்ணீசை்க குடித்து, 
தடுமலாறி, பைத்துப் ்்பலாயவிடு்வலா்மலா எனறு 
்பய்நத கசடசி நிமிடத்தில ைலா்கைடீஸின பிடிசய 
உதறி்கபகலாண்டு ்ம்் வ்நதலான. ்வகமலாக 
கசை்ககு ஓடி, நனகு மூச்சை இழுத்துவிட 
ஆைம்பித்தலான. 

‘‘உனசன்க பகலாலவது என ் நலா்ககமிலச். 
அனு்பவப் ்பலாடமலாக இசத்க கற்று்கபகலாடு்கக 
நிசனத்்தன. தண்ணீரு்ககுள் மூழகிய ்நைத்தில 
உன்ககு எது அவசியமலாகத் ் தசவப்்படடது?’’ 
எனறு ைலா்கைடீஸ ்கடடலார. ‘‘மூச்சு்ககலாற்று’’ 
என்றலான அவன. ‘‘அது்்பலா் அறிசவ அசடய 
ஆசைப்்படடலால நிச்ையம் அசடய்லாம்’’ என்றலார 
ைலா்கைடீஸ.  

இ்நத வலாழ்கசகயில நீங்கள் 
ஏதலாவது ைலாதி்கக நிசனத்தலால, 
மூச்சு்ககலாற்று ்்பலா் அசத 
நிசனத்து இன்்ற அதற்கலாக 
உசை்ககத் பதலாடங்குங்கள். 
ந ம் பி ்க சக ச ய வி ட , 
தி்றசமசயவிட, ஆசை்ய ்ப் 
ைலாதசனகளு்ககு்க கலாைணமலாக 
இரு்ககி்றது. இசதச் பைய்த 

தீை ்வண்டும் எனறு மனத்தில ஆசை 
ஏற்்படும்்்பலாது, அசதச் ைலாதி்ககும் வழி 
பதரிகி்றது. ்நரசமயலான ஆசைசய எப்்படி 
நிச்ற்வற்றுவது என்ற வழி பதரியலாமலதலான 
்ப்ர ் தலாற்றுப் ் ்பலாகி்றலாரகள். 

கண்ட்கடரின விசில ைத்தம் ்கடடதும் 
்்பரு்நது நகரவது ் ்பலா், ஏ்தலா ஒனறு நம்ககு 
பவளியில நட்நதலாலதலான நம்மலால முன்ன்ற 
முடியும் எனறு நிச்றய ் ்பர நிசன்ககி்றலாரகள். 
கலாத்திருப்்பதில அரத்தமிலச். அடுத்த 
வலாயப்பு எப்்்பலாது வ்நது கதசவத் தடடும் எனறு 
எதிர்பலார்ககலாமல, இப்்்பலாது சகயில இரு்ககும் 
வலாயப்ச்பப் ்பயன்படுத்துங்கள். நம் முழுசமயலான 
முயற்சிசயப் ்பயன்படுத்துவசதவிடச் சி்ற்நத 
விஷயம் ்வப்றதுவும் இலச். இனறு நலாம் 
எசதயும் பையயலாமல சும்மலா இரு்நதலால, நலாசள 
என்பது கிசடயலாது. நலாசளய மனிதரகளு்ககலாக்க 
கலாத்திரு்ககலாமல, இனச்றய மனிதரகளுடன 
இ்நத நலாசள்க பகலாண்டலாடுங்கள். நலாசளய 
ப ை ய ல களின  விசளவுகளு்கக லா க ்க 
கலாத்திரு்ககலாமல, இனச்றய பையலகசளச் 
பையயுங்கள். நலாசளய மலாற்்றங்களில 
நம்பி்கசக சவ்ககலாமல, இனச்றய தினத்சத 
மலாற்றுவதற்கலான உசைப்ச்ப்க பகலாடுங்கள். 

ஒவ்பவலாரு மனிதரின வலாழ்கசகயும் ஒரு 
கசத. அசதச் சி்றப்்பலாக எழுதுவதற்கலான 
வலாயப்பும் அவரு்க்க கிசடத்திரு்ககி்றது. 
நம் கட்நத கலா்த்சதவிட எதிரகலா்த்சதச் 
சி்றப்்பலாக மலாற்றிவிட ்வண்டும் என்ப்த 
ஒவ்பவலாருவரின ஆசையலாகவும் இரு்ககும். இனறு 
நலாம் எ்நத இடத்தில இரு்ககி்்றலாம் என்பசத 
நிசனத்துப் ்பலாருங்கள். இனறு நலாம் சி்றப்்பலாக்க 
பகலாடு்ககும் ஓர உசைப்ச்ப ஒரு வலாைத்து்ககு 
முன்பலாக்வ பகலாடுத்திரு்நதலால இனறு எங்்க 
இரு்நதிருப்்்பலாம்? நிசனத்துப் ்பலாருங்கள். 
ஒரு மலாதத்து்ககு முன்்பலா, ஒரு வருடத்து்ககு 
முன்்பலா, ஐ்நது வருடங்களு்ககு முன்்பலா இப்்படி 

உசைத்திரு்நதலால, இனறு நலாம் எங்்க 
இரு்நதிருப்்்பலாம். கிசட்ககும் ்பதில 
நம்சம ்வதசனயில ஆழத்த்லாம். 
இனனும் சி் ஆண்டுகள் கழித்து 
இப்்படி ஒரு ்கள்விசய்க 
்கடடு்கபகலாள்ளும்்்பலாது 
வரு்நதும் சூைல வை்ககூடலாது. 
அ்நதத் பதளிவு இரு்நதலால 
்்பலாதும் .  நியலாயமலான 
ஆசைகசள நிச்ற்வற்றும் 

தலாைக ம்நதிைம் இதுதலான. 

ஆசைக்கு 
எது 

வேண்டும்? 
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ஒரு கிைலாமத்தில இைண்டு ை்கலாதைரகள் 
இரு்நதலாரகள். அண்ணன உடலவலிசம 
பகலாண்டவனலாக இரு்நதலான. வீடடு ் வச்களில 
ப்பற்்்றலாரு்ககு உதவிகள் பையவலான. நனகு 
ைலாப்பிடுவலான. தம்பி்யலா பி்ற்ககும்்்பலா்த 
்நலாஞைலான. கற்்றல தி்றன குச்ற்பலாடு பகலாண்டவன 
என்பதலால, எல்லாவற்ச்றயும் பமதுவலாக்வ 
பையவலான. 

அ்நத்க கிைலாமத்சத ஒடடி ஆறு ஒனறு 
ஓடியது. மறுகசை எங்்க இரு்ககி்றது என்பது 
பதரியலாத அளவு்ககு பிைமலாண்டமலான ஆறு. 
அ்நத ஆற்றில அண்ணனும் தம்பியும் அடி்ககடி 
்்பலாடடி சவத்து்கபகலாள்வலாரகள். ‘யலார 
முதலில நீ்நதி மறுகசைசய அசடவது’ என்பது 
்்பலாடடி. நீ்நதும்்்பலா்த ்பயத்தில யலார முதலில 
கிளம்பிய இடத்து்க்க திரும்பி வருகி்றலாரக்ளலா, 
அவர ்தலாற்்றதலாக அரத்தம். என்வ, நீ்நத 
ஆைம்பி்ககும்்்பலா்த, திரும்பி வருவதற்கலான 
ை்கதிசயயும் ் ைமித்து சவத்திரு்கக ் வண்டும். 

ஒவ்பவலாருமுச்ற ்்பலாடடி நடத்தும்்்பலாதும், 
தம்பிதலான ்பயத்தில முதலில திரும்பி வருவலான. 
பகலாஞை தூைம் ் ்பலானது்ம அவனு்ககு கலாலகள் 
வலி்கக ஆைம்பி்ககும், மூச்சுத் திணறும். கசை்ககுத் 
திரும்பியதும் அண்ணன அவசனப் ்பலாரத்து்க 
கிண்ட்லாகச் சிரிப்்பலான. 

கசடசியலாக ஒருமுச்ற அவரகளு்ககுள் ் ்பலாடடி. 
இம்முச்ற தம்பியிடம் வை்ககமலான தவிப்பு இலச். 
கலாலகள் வலி்ககி்றது எனறு பு்ம்்பவிலச .் இயல்பலாக 
மூச்சுவிடட்படி நீ்நத ஆைம்பித்தலான. எப்்படியும் 
அவன திரும்பிவிடுவலான எனறு எதிர்பலாரத்த 
அண்ணனு்ககு அதிரச்சி. வை்ககத்சதவிட 
்வகமலாக அவன நீ்நதி்கபகலாண்டிரு்நதலான. 

அண்ணனு்ககு இப்்்பலாது ்பயம் வ்நதது. 
‘‘்டய தம்பி! நலாம் வை்ககத்சதவிட நீண்ட தூைம் 
வ்நதுவிட்டலாம். திரும்பிப் ்பலாரத்தலால, நலாம் 
கிளம்பிய கசை்ய பதரியவிலச்’’ என்றலான. 
தம்பி நிதலானமலாக, ‘‘ஏன திரும்பிப் ்பலார்ககி்றலாய? 
மறுகசைசய அசடய ்வண்டும் என்பதுதலா்ன 
்்பலாடடி. நலாம் கிளம்பிய கசை எங்்க இரு்நதலால 
எனன?’’ எனறு ் கடடலான. 

‘ ‘அதற்க லாக  இலச் .  முடியவிலச் 
என்றலால திரும்பிப் ்்பலாக ்வண்டும் அல்வலா? 
அதனலால ்பலாரத்்தன’’ என்றலான அண்ணன. 
‘ ‘நீ ்தலாலவிசய ஒப்பு்கபகலாண்டு திரும்்பப் 
்்பலாகி்றலாயலா?’’ எனறு தம்பி ் கடடதும் அவனு்ககு 
்ைலாஷம் வ்நதது. ‘‘இலச்’’ எனறு பைலாலலிவிடடு  
பதலாடர்நது நீ்நதினலான. 

இப்்படி்ய விவலாதம் பையத்படி அவரகள் 
நீ்நதினலாரகள். ஒரு கடடத்தில அண்ணன பைலாம்்ப்வ 
்பய்நது, ‘‘வலா தம்பி! திரும்பிப் ்்பலாயவிட்லாம்’’ 
என்றலான. தம்பி உறுதியலாக, ‘‘முடியலாது. இப்்்பலாது 
மறுகசைதலான நம்ககு பநரு்ககமலாக இரு்ககி்றது. 
திரும்பிப் ் ்பலாவசதவிட, மறுகசைசய அசடவ்த 
நல்து’’ என்றலான. அண்ணன ்பய்நது திரும்புவதற்கலாக 
நீ்நதும்்்பலாது தண்ணீரில மூழகினலான. அவசன்க 
கலாப்்பலாற்றித் தன முதுகில சும்நதுபகலாண்டு 
மறுகசைசய அசட்நதலான தம்பி. 

கசைசய அசட்நத பகலாஞை ்நைம் கழித்து 
கண்விழித்த அண்ணன, ‘ ‘எப்்படி இசதச் 
ைலாதித்தலாய?’’ எனறு தம்பிசய அைவசணத்த்படி்க 
்கடடலான. ‘‘இனறு நலான திரும்பிச் பைலவதற்கலாகச் 
ை்கதிசயச் ்ைமித்து சவ்ககவிலச். உயிசைப் 
்பணயம் சவத்தலாவது மறுகசைசய அசட்ந்த தீை 
்வண்டும் எனறு ஆசைப்்பட்டன’’ என்றலான தம்பி.

நீங்கள் முடிபவடுத்துவிடடலால, எ்நத ஆசையும் 
அசடயும் இ்்ககுதலான. ஆனலால, முடிபவடு்கக 
்வண்டியது மு்ககியம்.                                       
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அபமரி்ககலாவின மிகப்ப்பரிய ்பண்ககலாைர ஒருவரிடம் 
ஒருமுச்ற, ‘ ‘எவ்வளவு ்பணம் இரு்நதலால 

்்பலாதுமலானது?’’ என்ற ்கள்விசய்க ்கடடலார ஒருவர. 
‘‘எனனிடம் இப்்்பலாது இருப்்பசதவிட அதிகமலான ்பணம்’’ 
எனறு ்பதில பைலானனலார ்பண்ககலாைர. 

பிைலானஸ நலாடசட ஆண்ட மனனர ்பதினலானகலாம் லூயி. 
ஐ்ைலாப்்பலா கண்டத்தி்்்ய ப்பரிய ்தைமலாக பிைலானஸ 
அப்்்பலாது இரு்நதது. நீண்ட கலா்ம் அவர ஆடசி பையதலார. 
நலாடு வளமலாக இரு்நதது. விரும்பிய எல்லா்ம அவரு்ககு்க 
கிசட்ககும் அளவு்ககு அைண்மசன முழு்ககச் பைலவச் 
பைழிப்பு இரு்நதது. என்றலாலும் அவர புதுப்புது ைடடங்கள் 
பகலாண்டு வ்நதலார. இனனும் அதிக அதிகலாைங்களு்ககு 
ஆசைப்்படடலார. 

இப்்படி ‘இனனும்… இனனும் ்வண்டும்’ என்ற 
நிசனப்்்ப ்ப் ஆசைகளு்ககு அடித்தளமலாக இரு்ககி்றது. 
ப்பரிய மனிதரகளு்ககுப் ப்பரிய ்்பைலாசைகள்; எளிய 
மனிதரகளு்ககுச் சிறிய ் ்பைலாசைகள். 

ஒரு மனனரு்ககு ஒரு வை்ககம் இரு்நதது. தினமும் 
அதிகலாச்யில தன அைண்மசனயிலிரு்நது பவளியில 
வரும்்்பலாது எதிரப்்படும் முதல மனிதனின ஆசைசய்க 
்கடடு அசத நிச்ற்வற்றுவலார. ஒருநலாள் அப்்படி 
அவர வரும்்்பலாது, யலாைகம் பையது வலாழ்நதுவரும் 
து்றவி ஒருவர எதிரப்்படடலார. ‘து்றவி்ககு எனன ஆசை 
இரு்ககப் ் ்பலாகி்றது? ஏதலாவது எளிசமயலாக்க ் கட்பலார. 
நிச்ற்வற்றிவிட்லாம்’ எனறு நிசனத்தலார மனனர. 

து்றவிசய வணங்கி, தன வை்ககத்சதச் பைலானனலார. 
‘‘உங்கள் ஆசை எனன? பைலாலலுங்கள், பையகி்்றன’’ 
என்றலார. து்றவி்யலா, ‘‘்வண்டலாம் மனன்ை! உங்களலால 
முடியலாது. வலா்ககு பகலாடுத்துவிடடு வம்பில மலாடடலாதீரகள்’’ 
என்றலார. மனனரு்ககு்க ்கலா்பம் வ்நதது. ‘‘எனனலால 
முடியலாதது இ்நத உ்கில இரு்ககி்றதலா? உங்கள் 
ஆசைசய்க ் களுங்கள்’’ என்றலார. ‘‘ைரி, அப்பு்றம் உங்கள் 
இஷடம்’’ எனறு பைலாலலிவிடடுத் து்றவி தன சகயிலிரு்நத 
பிச்சைப் ்பலாத்திைத்சத்க கலாடடினலார. ‘‘இதில ஏதலாவது 
தலானமலாகப் ்்பலாடடு இ்நதப் ்பலாத்திைத்சத நிைப்புங்கள்’’ 
என்றலார. 

மனனர உட்ன தன அைண்மசன்க கருவூ் 
அதிகலாரிசய அசைத்தலார. ‘‘அ்நதப் ்பலாத்திைம் நிச்றய 
நலாணயங்கசளப் ் ்பலாடுங்கள்’’ என்றலார. ஒரு சகயளவு 
நலாணயங்கசள அள்ளிப் ் ்பலாடடதும், அப்்படி்ய அசதப் 
்பலாத்திைம் வலாங்கி்கபகலாண்டது. இனனும் பகலாடட்க 
பகலாடட நலாணயங்கள் அதற்குள் ்்பலாய்கபகலாண்்ட 
இரு்நதன. ்பலாத்திைம் நிைம்்பவிலச். மூடசட மூடசடயலாக 
நலாணயங்கசள்க பகலாண்டுவ்நது பகலாடடினலாரகள். 
அப்்்பலாதும் அது நிைம்்பவிலச். ஒரு சிறிய ்பலாத்திைம் 
எப்்படி இவ்வளவு நலாணயங்கசள விழுங்குகி்றது எனறு 
எல்்லாரு்ககும் திசகப்பு. மனனரும் தன கண் முனனலால 
நடப்்பசத நம்்ப முடியலாமல ்பலாரத்து்கபகலாண்டிரு்நதலார. 

அைண்மசன கஜலானலா்வ கலாலியலானது. அதனபின 
தங்கம், சவைம் என நசககசள எல்லாம் பகலாண்டுவ்நது 
்்பலாடடலாரகள். அைண்மசனயில இனி தலானம் பையவதற்கு 
எதுவு்ம இலச் என்ற நிச் வ்நதது. அப்்்பலாதும் அ்நத 
பிச்சைப் ்பலாத்திைம் நிைம்்பவிலச். 

வ்நதிருப்்பவர ைலாதலாைண து்றவி இலச் என்பது 
மனனரு்ககுப் புரி்நதது. அவர ்பலாதங்களில விழு்நது 
வணங்கி, ‘‘என ்தலாலவிசய ஒப்பு்கபகலாள்கி்்றன. 
யலாருசடய ஆசைசயயும் எனனலால பூரத்தி பையய 

நிறைவுக்கு 
ஆறைப்படுங்கள்!
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முடியலாது’’ என்றலார. து்றவி சிரித்தலார. ‘‘ஏன இ்நதப் ்பலாத்திைம் 
நிைம்்பவிலச ’்’ எனறு மனனர தன ை்ந்தகத்சத்க ்கடடலார. 
‘‘நிச்றவு இல்லாமல இ்ற்நதுவிடட ்்பைலாசை்ககலாைன 
ஒருவனின மனத்சத சவத்து உருவலா்ககப்்படடது இது. 
அதனலாலதலான இப்்படி இரு்ககி்றது. இ்நத உ்கத்தின 
அத்தசன பைலவங்கசளயும் பகலாடடினலாலும் இது 
நிைம்்பலாது. கவச்ப்்படலா்த, ் தலாலவிசய ஒப்பு்கபகலாண்ட 
உன ப்பலா்ககிஷங்கள் திரும்்ப வ்நதுவிடும்’’ எனறு 
பைலாலலிவிடடுத் து்றவி நட்நதலார.

்வச், பதலாழில, வியலா்பலாைம், ப்பலாழுது்்பலா்ககு, 
உ்றவுகள், சூழநிச் எனறு எதுவலாக இரு்நதலாலும், அதில 
முதலில நலாம் அசடய ஆசைப்்பட ் வண்டியது திருப்தியும் 
மனநிச்றவும்தலான. 

ஒரு ் வச்யில இரு்ககிறீரகள் என்றலால, இனச்றய 
நலாளில அ்நத ்வச்சய முழுசமயலான மனநிச்றவு 
கிசட்ககும் அளவு்ககுச் பையயுங்கள். ஒரு பதலாழில 
பையகிறீரகள் என்றலால, அதில நீங்கள் உற்்பத்தி பையவது 
எதுவலாக இரு்நதலாலும் அசத நிச்றவலான ஒரு ப்பலாருளலாக 
உருவலா்ககுங்கள். ஒரு வியலா்பலாைம் பையகிறீரகள் என்றலால, 
வலாடி்கசகயலாளரகளு்ககு மனநிச்றவு ஏற்்படும் அளவு்ககு 
அசதச் பையது, அதில நீங்கள் மனநிச்றவு அசடயுங்கள். 
ஒரு ப்பலாழுது்்பலா்ககு என்றலாலும் அசத ் மம்்்பலா்ககலாகச் 
பையயலாதீரகள், அதி்்்ய மூழகியும் விடலாதீரகள். 
உ்றவுகசள்க சகயலாள்வதிலும் முழுமனத்துடன இருங்கள். 
அவரகசள அ்டசியப்்படுத்தலாதீரகள். 

இப்்படி எல்லாவற்ச்றயும் நிச்றவுடன பையய 
ஆசைப்்படும்்்பலாது உங்கள் மனத்தில அனபு ப்பலாங்கி 
வழியும். முகத்தில ம்ர்நதிரு்ககும் சிரிப்புடன இைவில 
நிம்மதியலாகத் தூங்க முடியும். 

வலாழ்கசக என்பது ்ப்ரு்ககும் ஒரு பதலாடர 
ஓடடப்்ப்நதயம் ்்பலா்்வ ஆகிவிடுகி்றது. கலவியின 
பினனலால, ் வச்யின பினனலால, ்பணத்தின பினனலால, 
பவற்றியின பினனலால, புகழின பினனலால ஓடி்கபகலாண்்ட 
இரு்ககும் பதலாடர ்பயணம் அது. இதில ஏ்தலா ஒரு 

கடடத்தில நிச்றசவ அசடயலாதவரகள், பதலாடர்நது ஓடி 
ஓடிச் ் ைலார்நது ் ்பலாகி்றலாரகள்.

இ்நத ஓடடம் மடடு்ம பிைதலானம் எனறு நிசன்ககும் 
சி்்ைலா, வலாழவின மற்்ற எல்லா அனு்பவங்கசளயும் 
இை்ககி்றலாரகள். குை்நசதகளின அனபு, உ்றவுகளின 
அ்ககச்ற, நண்்பரகளின பநரு்ககம் என எதுவும் 
கிசட்ககலாமல வலாழவது அ்பத்தம் அல்வலா? ஏ்தலா ஒரு 
கடடத்தில நிச்றவசட்நது, எல்்லாசையும் திரும்பிப் 
்பலார்கக ் வண்டும். மற்்றவரகளலால நலாம் எப்்படி நடத்தப்்பட 
்வண்டும் எனறு நிசன்ககி்்றலா்மலா, அ்த்்பலா் நலாமும் 
மற்்றவரகசள நடத்துவதுதலா்ன ைரி. 

யலா்ைலா ஒரு நண்்பர பிைச்சனயில சி்ககித் தவி்ககும்்்பலாது, 
தீரவு ்தட முதலில அசை்ககப்்படு்பவைலாக நீங்கள் 
இருங்கள். உ்றவினர ஒருவர துன்பத்தில தவி்ககும்்்பலாது 
உதவி பையய ஓடும் முதல மனிதைலாக நீங்கள் இருங்கள். 
பநருங்கிய ஒருவர ் ைலாகத்தில மூழகும்்்பலாது ஆறுதல 
்தடும் ் தலாள்கள் உங்களுசடயசவயலாக இரு்ககடடும். 
இது்்பலான்ற பையலகளில கிசட்ககும் நிச்றவு, உங்கள் 
ஆசைகசள பநறிப்்படுத்தும். நல் நண்்பனலாக, சி்ற்நத 
உ்றவினைலாக, இனிய வலாழ்கசகத்துசணயலாக, அன்பலான 
ப்பற்்்றலாைலாக, தி்றசமயலான ்பணியலாளைலாக, ் நரசமயலான 
பதலாழிலமுசன்வலாைலாக… இப்்படி நலாம் ஆசைப்்பட 
்வண்டிய தகுதிகள் நிச்றய. இசவ எல்லாவற்றிலு்ம 
நிச்றவு கிசட்ககும் என்பதுதலான சி்றப்பு.                         
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ஆசை தரும் வலி!
ஆசைசயப் ப்பரும்்பலாலும் மகிழச்சியுடன இசணத்்த ் ்பசுகி்்றலாம். ஆசைகள் ்பற்றிய கற்்பசனக்ள 

நம்ககு மகிழச்சி தருகின்றன. ஆனலால, ஆசை தரும் வலி ் மலாைமலானது. நிைலாசைகள் எப்்்பலாதும் இப்்படித்தலான. 
உங்கள் குை்நசத்ககு ஐஸ்கரீம் வலாங்கித் தருவதலாகச் பைலாலகிறீரகள். உட்ன குை்நசத்ககு எதிர்பலாரப்பு 
அதிகமலாகி்றது. அ்நத ஐஸ்கரீமின இனிய சுசவசய அது கற்்பசன பையது ்பலாரத்து ஆசை பகலாள்கி்றது. சி் 
நிமிடங்களில நீங்கள் மனம் மலாறுகிறீரகள். ‘‘இப்்்பலா ஐஸ்கரீம் ைலாப்பிடடலா ஜ்்தலாஷம் பிடி்ககும். இனபனலாரு 
நலாள் ைலாப்பிட்லாம்’’ எனகிறீரகள். உட்ன குை்நசத சக. கலாலகசள உசதத்து்கபகலாண்டு அழுகி்றது. ஆசை 
நிச்ற்வ்றலாத ஏமலாற்்றத்தின வலி அது.

நீங்கள் ஐஸ்கரீம் வலாங்கித் தருவதலாகச் பைலாலவதற்கு முனபுவசை, குை்நசத்ககு அ்நத எதிர்பலாரப்பு 
இரு்நதிரு்ககலாது. ஏமலாற்்றம் அசடயும்்்பலாது, ‘‘நலாமலா ்கட்டலாம்! அவர வலாங்கித் தருகி்்றன என்றலார, 
இப்்்பலாது முடியலாது எனகி்றலார. உண்சமயில நலாம் இைப்்பது எதுவும் இலச்்ய’ என்ற பதளிவு அ்நத்க 
குை்நசத்ககு இரு்நதலால, ஏமலாற்்றம் ஏற்்படலாது. ஆசைகசள இப்்படிப்்படட பதளிவுடன அணுக ் வண்டும்.

இநத ஆசைகள் வவண்டாம்!
நாம் ஆசைப்்படடுச் பையயும் சி் பையலகள்தலான ்ப்சையும் ைங்கடத்தில ஆழத்துகின்றன. நம் 

வளரச்சி்ககும், அடுத்தவரகளுடன இண்ககமலாக வலாழவதற்கும் தசடயலாக இரு்ககும் இ்நத ஆசைகசளத் 
தவிரத்துவிடுங்கள்:

 மு்ககியமலான ் வச்கள் இரு்ககும்்்பலாது, அவற்ச்றத் தவிரத்துவிடடுப் ப்பலாழுது்்பலா்ககுகளில ஆரவம் 
கலாடடுவது.

 நம்ககு ஊடடமும் ஆ்ைலா்ககியமும் தைலாமல, பவறும் சுசவ மடடு்ம பகலாண்ட ஆ்பத்தலான உணவுகசளச் 
ைலாப்பிடுவது.

 மற்்றவரகசளப் ்பற்றி வம்பு ் ்பசுவது, கருசணயற்்ற வலாரத்சதகளலால விமரைனம் பையவது.

 சகயில ்பணமிலச் என்றலாலும், நம் வைதி்ககு அப்்பலாற்்படட ப்பலாருடகசள்க கடனி்லாவது வலாங்கிவிடுவது.

 ப்பலாய ் ்பசும், புகழச்சியலான வலாரத்சதகசள்க கூறி கவிழ்ககப் ்பலார்ககும் ் மலாைடி மனிதரகசள நம்புவது.

 ைடடங்கசள மதித்து நட்ககலாமல இருப்்பது, அநீதியலான விஷயங்களு்ககு ஆதைவு அளிப்்பது.

 உண்சமயில்லாத விஷயங்கசள நம்புவது, மற்்றவரகளிடமும் அவற்ச்றப் ்பைப்புவது. 

இ்நத ஏழு ஆசைகளும் ஒருவரு்ககு மகிழச்சிசய்க பகலாடு்கக்லாம், ஆனலால அவர ப்பயசை்க பகடுத்துவிடும்.

ஆசைகசைத் தவிர்கக வவண்டாம்!
வளை முடியலாதவரகளும், வளை விரும்்பலாதவரகளும் சி் தத்துவங்கசளப் ்்பசி 

ஆசைகசளத் தவிர்கக நிசனப்்பலாரகள். ‘‘்கலாடி ் கலாடியலாகச் ைம்்பலாதித்து தங்கத்சதயும் 
சவைத்சதயுமலா தடடில ் ்பலாடடு்கபகலாண்டு ைலாப்பிட முடியும்? அ்த நலானகு இடலிதலா்ன 
ைலாப்பிடப் ் ்பலாகி்்றலாம்! அதற்கு ஏன விழு்நது விழு்நது ைம்்பலாதி்கக ் வண்டும்?’’ எனறு 
சி்ர ் ்பசுவலாரகள். இனனும் சி்்ைலா, ‘‘நிச்றய பைலாத்து, ்பணம் ் ைரத்தலா்் பிைச்சனதலான. 
இனகம்டலா்கஸ பதலாலச் ஒரு ்ப்ககம், எ்நத ்நைத்து் எது் நஷடம் வரு்மலானனு 
கவச் இனபனலாரு ்ப்ககம். ்படுத்தலா தூ்ககம் வைலாது. நலான நிம்மதியலா இரு்க்கன. 
இதுதலா்ன ் வண்டும்’’ எனறு ஏழசமயில தவிப்்பசத நியலாயப்்படுத்துவலாரகள்.

‘மனதலால நிச்றவு அசடவசதவிடப் ப்பரிய பைலவம் எதுவும் இலச்’ என்பலாரகள் 
இவரகள். ஆனலால, வளரவதற்கலான வலாயப்புகள் ்ப் இரு்நதலாலும், எல்லாவற்ச்றயும் 
பு்ற்ககணித்துவிடடு இப்்படி்க கிடப்்பது நியலாயமிலச். ‘‘எனனலால வளை முடியும். நலான 
வளர்நதலால, எனனலால ்ப்ர வளரவலாரகள். இ்நதச் ைமூகத்து்ககு நலான பகலாடுப்்பது 
இதுதலான’’ எனறு ஆசைப்்படும் எவரும் வளரச்சி அசடயலாமல இருப்்பதிலச்.
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அதிகம் ஆசைப்படுஙகள்!
‘நீங்கள் வலாழ்கசகயில எனனவலாக ஆக ் வண்டும் 

என்பசத உங்கள் மனம் விரும்பும். மனம் பைலாலவசத்க 
்கடடு அதன்படி பையல்படுங்கள்’ என்றலார ஆப்பிள் 
நிறுவனர ஸடீவ் ஜலாப்ஸ. ‘்பசித்திருங்கள், அறியலாசமயுடன 
இருங்கள்’ என்ற இைடசட ம்நதிைங்கசள அவர 
பைலானனலார. அப்்படி இரு்ககும்்்பலாதுதலான புதிய 
விஷயங்கசள்க கற்று்கபகலாள்ளும் ஆசை எழும். அப்்படி்க 
கற்று்கபகலாள்ளும்்்பலாது ப்பரிய ப்பரிய கனவுகள் வரும். 
ப்பரிதலாக எசத்யனும் பையயும் ஆசை ் தலானறும். ‘நம் 
உயிசை்க பகலாடுத்தலாவது இசதச் ைலாதி்கக ்வண்டும் எனறு 
நிசன்கக சவ்ககும் ஆசைகசளச் பையல்படுத்துங்கள்’ 
எனகி்றலார ஸடீவ் ஜலாப்ஸ.

மகிழ்ச்சி தரும் ஆசைகள்!
புைலாதன எகிப்தில வலாழ்நத ம்ககளிடம் ஒரு நம்பி்கசக 

உண்டு. மைணத்சதத் தழுவியவரகள் விண்ணு்கு 
பைலலும்்்பலாது பைலார்ககத்தின வலாைலில அவரகளிடம் 
இைண்டு ்கள்விகள் ்கடகப்்படுமலாம் . அ்நத்க 
்கள்விகளு்ககு அவரகள் பைலாலலும் ்பதிலக்ள, அவரகள் 
பைலார்ககத்தில நுசையத் தகுதியலானவரகளலா என்பசதத் 
தீரமலானி்ககும்.

‘ நீ  உன  வ லா ழ ்கசகயி ல  ம கி ழ ச் சி ச ய ்க  
கண்டு பகலாண்டலாயலா’, ‘உனது வலாழ்கசக மற்்றவரகளு்ககு 
மகிழச்சிசயத் த்நதிரு்ககி்றதலா’ என்பசவ்ய அ்நத இைண்டு 
்கள்விகள். நலாம் எப்்படி ஆசைப்்பட ் வண்டும் என்பதற்கு 
வழிகலாடடுகி்றது இது. நம்ககும் மற்்றவரகளு்ககும் மகிழச்சி 
தருகின்ற விஷயங்கசள மடடு்ம ஆசைகளலா்ககி்க 
பகலாள்ள்லாம்.

சைடால்டாமல 
வ்படான ஆசைகள்!
நாம் எல்்லாரும் ்பல்வறு 

ஆசைக்ளலாடுதலான வலாழகி்்றலாம் . 
சி் ்நைங்களில அ்நத ஆசைகளில ஒனறு 

நட்நதுவிடும்்்பலாது, ‘‘இதற்கலாகத்தலான ஆசைப்்பட்டன, 
என்ககு்க கிசடத்துவிடடது’’ எனறு அ்நத ஆசைசய 
பவளிப்்பசடயலாகச் பைலாலகி்்றலாம். ஆனலால, ‘இசதபயல்லாம் பவளியில 
பைலானனலால ் கலி பையவலாரகள்’ எனறு கூச்ைப்்படடு்கபகலாண்டு ்ப் ஆசைகசளச் 
பைலாலவதிலச். பநருங்கிய நண்்பரகள், உ்றவுகளிடம்கூடச் பைலால் நிசனத்துச் 
பைலால்லாமல ் ்பலான ஆசைகள் ஒவ்பவலாருவர மனதிலும் உண்டு. 

குை்நசதயலாக இரு்நத்்பலாது ஊஞை்லாடி இருப்்்பலாம். ைறு்ககு மைத்தில 
ைறு்ககியடித்து விசளயலாடி இருப்்்பலாம். வயதலான பினபும் எங்கலாவது பூங்கலாவில 
இவற்ச்றப் ்பலார்ககும்்்பலாது, விசளயலாடும் ஆசை எழும். ‘மற்்றவரகள் கிண்டல 
பையவலாரகள்’ என்பதலால அசமதியலாக நகர்நதுவிடு்வலாம். அடுத்தவரகளு்ககு 
துன்பம் ஏற்்படுத்தலாமல நம்ககு மகிழச்சி கிசட்ககும் என்றலால, அ்நத 
ஆசைகள் அசடய்ககூடியசவ்ய! அடுத்தவரகளின நிசனப்ச்பப் 
ப்பலாருட்படுத்த ் வண்டலாம். உங்கள் சினனச் சினன ஆசைகசள  
நிச்ற்வற்றுங்கள்.                                                            



வளர்நதபி்றகு இ்நத எலச்சய 
எல்்லாரும் உணர்நதுபகலாள்கி்றலாரகள். 
உணவுகசள ைசித்துச் ைலாப்பிடும் ஒருவர, 
ஒரு நல் ்�லாடடலின பமனு கலாரசடப் 
்பலாரத்ததும் ஏகப்்படட உணவுகசள 
ஆரடர பையய ஆசைப்்படுவலார. ஆனலால, 
நம்மலால இவ்வளவுதலான ைலாப்பிட முடியும் 
என்ற அளவு பதரிவதலால, அதற்கு 
ஏற்்ற்படி மிகச் சி்ற்நதசத மடடும் வலாங்கிச் 
ைலாப்பிடுவலார. நசக்ககசட்ககுப் ் ்பலாகும் 
ஒரு ப்பண்மணி, அங்கிரு்ககும் எல்லா 
நசககசளயும் ஆசையுடன அணி்நது 
்பலாரப்்பலார. ்ப் நசககசள வலாங்க 
ஆசைப்்படுவலார. அவற்றின விச் 
மடடு்ம அ்நத ஆசைசயத் தடு்ககும். 

அடுப்பின பநருப்பில வி்றகுகசள 
நிச்றயப் ் ்பலாடப் ் ்பலாட, அ்நத பநருப்பு 
வளர்நதுபகலாண்்ட இரு்ககும் . 
அப்்படி ஒவ்பவலாருவர வலாழவிலும் 
புதுப்புது ஆசைகள் ஆயிை்ககண்ககில 
்தலானறும். தினம் தினம் மனத்தில 
்தலானறும் ஆசைகசள ஒரு ் நலாடடில 
எழுதி சவ்கக ஆைம்பித்தலால , 
உ்கி்்்ய மிகப்ப்பரிய புத்தகமலாக 
அது ஆகியிரு்ககும். 

அப்்படி எழுதி சவத்தசதச் சி் 
மலாதங்கள் கழித்து ்படித்துப் ்பலாரத்தலால, 
ஒரு விஷயம் புரியும். நம் ்ப் ஆசைகள் 
அ்பத்தமலானசவயலாக இரு்நதிரு்ககும். 
உண்சமயில நலாம் மகிழச்சியலாக 
வலாழவதற்கு இத்தசன விஷயங்கள் 
்தசவயிலச். ஒரு மலாமைத்தில வருடலா 
வருடம் புதிதலாக கலாயகள் கலாயத்து்க 
குலுங்குவது ்்பலா் , ஆசைகள் 
அடுத்தடுத்து வ்நதுபகலாண்்ட 
இரு்ககின்றன. அசவ எப்்்பலாதும் 
முற்றுப் ப்பறுவ்த இலச்.  

இ்நத உ்கி்்்ய மிக ்வகமலாக 
்பயணம் பையயும் ைலா்கபகடசட விடவும் 
மிக ்வகமலாகச் சி்நதி்கக்ககூடியது 
மனித மனம். அ்நதச் சி்நதசனகளின 
ஒரு ்பகுதியலாக ்ப் ஆசைகள் இரு்ககும். 
ஒருநலாளில ஒருவர மனத்தில எழும் 
ஆசைகள் அசனத்தும் நிச்ற்வறுவதலாக 
சவத்து்கபக லாள்்வ லாம் .  அதன 
விசளவுகள் வி்பரீதமலாக இரு்ககும்.

கலாச்யில தலாமதமலாகத் தூங்கி 
எழுகி்றலார ஒருவர. அ்லாைம் அடித்தது கூட 

ஒரு குழந்சதசைப் ப�ாம்சமக்கச்டககுக 
கூடடிப் ப�ானால, அங்கிருககும் எல்ாப் 

ப�ாம்சம்கசையும் அது ப்கடகும். தனககு 
எவவைவு ப�ாம்சம்கள் ப�ாதுமானசவ என்்ற 
்கணககு அந்தக குழந்சதககுத் பதரிைாது. 
அதன் ஆசைககும் எலச்்கள் கிச்டைாது. 

ஆசைகள்       
வளரும்!

30பவணலமை     ஜூலை 2022



31பவணலமை     ஜூலை 2022

அவரு்ககு்க ்கடகவிலச். கிளம்்ப ்்ட ஆவதலால 
அவரு்ககுள் ்பதற்்றம் பதலாற்றி்கபகலாள்கி்றது. ‘இ்நத 
அ்லாைம் பவறும்ன ைத்தம் ் ்பலாடுவதற்கு ்பதி்லாக, நம் 
மண்சடயில ஒரு குடடு சவத்து எழுப்பியிரு்கக்லாம்’ எனறு 
ஆசைப்்படுகி்றலார. அ்லாைம் அடித்தும் தூ்ககத்திலிரு்நது 
விழி்ககலாதவரகள் தச்யில எல்லாம் அ்நத அ்லாைம்  
ஒரு குடடு சவத்தலால வி்பரீதம் அல்வலா ஏற்்படும்!   

்்டடலாக்க கிளம்பி ்்பலா்ககுவைத்து பநரிைலில 
சி்ககி்கபகலாள்ளும் அவர, ‘இ்நத ் மலாடடலார சை்ககிளு்ககு 
்ப்ற்ககும் ை்கதி இரு்நதலால சீ்ககிைம் ஆபீஸ ் ்பலாயவிட்லா்ம’ 
எனறு ஆசைப்்படுகி்றலார. அப்்படி ஒரு சூைச் நிசனத்துப் 
்பலாருங்கள்… ைலாச்களில தலாறுமலா்றலாக வலாகனங்கள் 
ஓடுவது ் ்பலா், வலானத்திலும் சீறிப் ்பலாயும். தசையி்லாவது 
ைலாச் ஒரு குறிப்பிடட அளவுதலான இரு்ககும். 
ஒழுங்கு்படுத்த சி்கனலகள் இரு்ககும், ் ்பலா்ககுவைத்து்க 
கலாவ்ர இருப்்பலார. வலானத்தில அது இலச் என்றலால, 
இஷடத்து்ககு ஒவ்பவலாரு திசையில எல்்லாரும் பைனறு, 
அங்கும் ஏைலாளமலான வி்பத்துகள் ஏற்்படும்.

திடீபைன மசை பிடித்து்கபகலாண்டலால, வீடடு்ககுள் 
இரு்நத்படி ஜனனல வழி்ய அசத ைசி்ககும் ஒருவர, 
அ்நத மசை இனனும் நீண்ட ்நைம் நீடடித்து நனகு 
ப்பயய ்வண்டும் எனறு ஆசைப்்படுவலார. மசையில 
நசனய்ககூடலாது என்பதற்கலாகத் தன ச்ப்கசக 
நிறுத்திவிடடு ்பஸ ஸடலாப்பில ஒதுங்கியிரு்ககும் 
ஒருவர, ‘இ்நத மசை இைவில மடடும் ப்பயதலால எனன’ 
எனறு ஆசைப்்படுவலார. இயற்சக்ய இதனலால குைம்பிப் 
்்பலாயவிடும். ் கலாசட்க கலா்த்தில தங்கள் ஊர ஊடடியும் 
பகலாசட்ககலானலும் ் ்பலா் மலாறிவிட ் வண்டும் எனறு 
ஆசைப்்படும் மனிதரகள் ஏைலாளம். அப்்படி மலாறினலால, 
இயற்சகயின ைமநிச் அல்வலா மலாறிப் ் ்பலாகும்! 

மிகச் ைலாதலாைணமலான வீடடில வசி்ககும் ஒருவர, டி.வி., 
விளம்்பைத்தில வரும் நவீன வைதிகள் பகலாண்ட ்பலாத்ரூசமப் 
்பலாரத்துவிடடு, ‘நம் வீடடு ்பலாத்ரூம் இப்்படி மலாடரனலாக 
மலாறினலால எப்்படி இரு்ககும்’ எனறு ஆசைப்்படுகி்றலார. 
அப்்படி மலாறினலால, அவரின ஒடடுபமலாத்த வீடடிலும் 
்பலாத்ரூம் மடடு்ம ப்பரிய அச்றயலாக இரு்ககும். 

ஒரு திசைப்்படத்தின கனவு்க கலாடசியில 
ஸவிடைர்லா்நது ்பனிமச்யில நலாயகனும் நலாயகியும் 
நடனமலாடுவசதப் ்பலாரத்துவிடடு, ‘நலாம் குடும்்பத்துடன 
இ்நத மச்யில ஆடிப் ்பலாடினலால நன்றலாக இரு்ககும்’ 
எனறு ஆசைப்்படுவலாரகள் ்ப்ர. அடுத்த கலாடசியி்்்ய 
து்பலாயில இரு்ககும் ஒரு ஷலாப்பிங் மலால வ்நதலால, 
‘இங்்க நலாம் ்்பலான்த இலச்்ய, ்்பலானலால எப்்படி 
இரு்ககும்’ எனறு ஆசைப்்படுவலாரகள். இ்நத ஆசைகள் 
நிச்ற்வறினலால, விைலா இல்லாமல நலாடடு்ககுள் நுசை்நத 
குற்்றத்து்ககலாக அவர குடும்்பத்துடன சிச்ற்ககு அல்வலா 
்்பலாக ் வண்டியிரு்ககும். 

‘ ‘முப்்பது வருஷத்து்ககு முனனலாடி இங்க  
ஒரு கிைவுண்டு ்பத்தலாயிைம் ரூ்பலாய்ககு விற்்றது. 
இனசன்ககு ஒரு ்கலாடி ரூ்பலாய பகலாடுத்தலாலும் 
கிசட்ககலாது’’ எனறு நண்்பர ஒருவர தன ஏரியலாவின 
ப்பருசமசயச் பைலாலலும்்்பலாது, ‘இங்்க முன்்ப இடம் 
வலாங்கி ஒரு வீடு நலாம் கடடி இரு்கக ் வண்டும்’ எனறு 
ஆசை எழும். கலா் இய்நதிைத்தில பின்னலா்ககிச் பைனறு 
இப்்படி நலாம் நடத்திவிட ஆசைப்்படும் விஷயங்கள் ஏைலாளம்.  

பநறிப்்படுத்தப்்படலாத, இயலபு்ககு முைணலான ஆசைகள் 
்ப்வும் அவஸசதகசள்ய பகலாடு்ககும். அரத்தமற்்ற 
ஆசைகள் திரும்்பத் திரும்்ப எழும்்்பலாது மன நிம்மதி 
பகடும். ப்பரும்்பலாலும் தங்களலால இயல்பலாக அசடய 
இய்லாத விச்மதிப்புள்ள விஷயங்களு்க்க ்ப்ரும் 
ஆசைப்்படுகி்றலாரகள். அ்நத ஆசை ஏ்ககத்தில முடியும். 
இப்்படிப் ்ப் ஏ்ககங்கள் மனத்தில ்ைரும்்்பலாது, 
‘ஆசைப்்படட விஷயங்கசள அசடய முடியலாத வலாழ்கசக 
ஒரு வலாழ்கசகயலா’ எனறு விை்கதி ஏற்்படும். இதனலால 
ஒருவரின தனனம்பி்கசக குச்றயும். அதனபின அவைலால 
இயல்பலான ் வச்கசள்ககூடச் பையய முடியலாது. 

கடவுள்களு்க்க ஆசைப்்படட விஷயங்கள் நட்ககலாமல 
்்பலானதலாகப் புைலாணங்களில ்படித்திரு்ககி்்றலாம். என்வ, 
ஆசைகள் எழும்்்பலாது ‘இது நம் ் தசவ்ககு அப்்பலாற்்படட 
விஷயம். இது இல்லாமலும் நம்மலால மகிழச்சியலாக வலாை 
முடியும். இசதவிட மு்ககியமலான ்தசவகள் நம்ககு 
இரு்ககின்றன’ எனறு உணர்நது அ்நத ஆசைசய ஒது்கக 
்வண்டும். 

தவ்ற லான ஆசைகள் வளர ்நதுபக லாண்்ட 
இரு்ககும்தலான. ஆனலால, விள்கசகச் சுற்றும் விடடில பூச்சி 
்்பலா் அ்நத ஆசைகசளச் சுற்றி நலாம் சுை்்ககூடலாது.        
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 ஆசை்ககு எலச்கள் கிசடயலாது. அதுதலான 
உ்க விதி. இ்நதப் பிை்பஞைம் உருவலானதற்கு்க கலாைண்ம 
ஆசைதலான.

 வலாழவில ைலாதி்கக ்வண்டும் என்ற தணியலாத 
ஆசை்ய  உங்கசள ம ற் ்றவ ர களிடமிரு்நது 
வித்தியலாைப்்படுத்தி்க கலாடடும்.

 உங்களின நியலாயமலான ஆசைகள் எல்லாம் பையல 
வடிவம் ப்பற்்றலால, உங்கள் கனவுகள் அசனத்தும் 
நிஜமலாவசத்க கலாண முடியும்.

 எல்லாச் ைலாதசனகளின ஆைம்்பப்புள்ளியும், ஏ்தலா 
ஒரு மனிதனின ஆசைதலான. பவறும் நம்பி்கசகக்ளலா, 
விருப்்பங்க்ளலா எசதயும் மலாற்றிவிடுவதிலச்.

 எப்்்பலாதும் ஏ்தனும் ஒரு ்பயனுள்ள விஷயத்சத்க 
கற்று்கபகலாள்ள ஆசைப்்படுங்கள்.

 உங்கள் ஆசை வலிசமயலானதலாக இரு்ககும்்்பலாது, 
அசதச் ைலாதி்ககும் ஊ்ககம் கிசட்ககும். ஊ்ககம் ப்பரிதலாக்க 
கிசட்ககும்்்பலாது, ைலாதசனயும் ப்பரிதலாக இரு்ககும்.

 ஆசைகள் ்மலாைமலானசவ இலச். ஆனலால, 
தவ்றலான ஆசைகளு்ககு அடிசமயலாவ்த ்மலாைமலான 
விஷயம்.

 தகுதி்ககு மீறி ஆசைப்்பட்ககூடலாது என்பது 
உண்சமதலான. ஆனலால, உங்கள் தகுதி எனன எனறு 
அடுத்தவரகள் முடிவு பையய்ககூடலாது.

 பவற்றிகைமலான மனிதரகள், ‘ைலாதி்கக ் வண்டும்’ 
என்ற ஆசையலாலதலான உச்ைம் பதலாடுகி்றலாரகள். 
‘அடுத்தவரகசளத் ்தலாற்கடி்கக ்வண்டும்’ என்ற 
ஆசையலால அல்.

 ஆசை்ய எ்நத முயற்சி்ககும் அடிப்்பசட்க 
கலாைணம். ஆனலால, ஆசை மடடு்ம ் ்பலாதலாது. உறுதியலான 
பையல்பலாடும், தளைலாத உசைப்பும் இரு்நதலால மடடு்ம 
ைலாதி்கக முடியும்.  

 நி்த்தில விசளயும் கசளகள், ்பயிரகசளப் 
்பலாதி்ககின்றன. மனதில விசளயும் தவ்றலான ஆசைகள், 
மனிதனின குணங்கசளப் ்பலாதி்ககின்றன. 

 தவ்றலான ஆசை்ககு அடிசமயலா்னலார, ஆசை 
பவள்ளத்தில சி்ககுகின்றனர. சி்்நதி, தலான பினனிய 
வச்யி்்்ய கடடுப்்படடிருப்்பசதப் ்்பலா் அவரகள் 
மலாடடி்கபகலாள்கின்றனர.

 ஆசைகள், உணரவுகள், அறிவு… இ்நத மூனறு்ம 
மனிதரகளின நடத்சதசயத் தீரமலானி்ககின்றன.

 கலா்ம் நம்முடன விசளயலாடுகி்றது. அதனலால 
ஆயுள் ்தயகி்றது. ஆனலால ஆசையின பிடிப்பு மடடும் 
தளை மறு்ககி்றது.

 ஆசை பவடகம் அறியலாது. மீசை நசைத்தலாலும் 
ஆசை நசைப்்பதிலச்.

 ஆசை்ய துன்பத்து்ககு்க கலாைணம். ஆசை 
வ்நதுவிடடலால. ப்பலாறுசம ்ப்ற்ந்தலாடிப் ் ்பலாகும்.

 உங்களின மகத்தலான ஆசைசய எப்்படியலாவது 
நிஜமலா்ககி்க கலாடடுவ்த, நீங்கள் பையய ் வண்டிய சி்ற்நத 
விஷயம்.

 அறிவுத்தி்ற்ன உங்கள் ஆசை்ககு்க கண்களலாகவும், 
உங்கள் ஆனமலாவு்ககு வழிகலாடடியலாகவும் மலாறும்.  

்ப்ககம் 32-33

 உங்களிடம் தி்றசமயும், நியலாயமலான ஆசையும் 
இரு்நதலால, நீங்கள் விரும்பும் எசதயும் உங்களலால 
ைலாதி்கக முடியும்.

 ஆசைகள் குச்றயும்்்பலாது மகிழச்சியின அளவு 
அதிகரி்ககும்.

 ‘முன்ன்ற ் வண்டும்’ என்ற ஆசை ஒரு ்ப்ககம், 
‘வலாழ்கசகசய அனு்பவி்கக ் வண்டும்’ என்ற ஆசை 
இனபனலாரு ்ப்ககம். இ்நத இைண்டு்ககும் இசட்ய 
ஒவ்பவலாரு நலாளும் அல்லாடுவ்த வலாழ்கசக. 

 உங்கள் ஆசை எவ்வளவு வலிசமயலானது, 
உங்கள் கனவு எவ்வளவு ப்பரியது, ஏமலாற்்றங்கசள 
எப்்படித் தலாங்கி்க பகலாள்கிறீரகள் என்பசதப் ப்பலாறுத்்த 
உங்கள் பவற்றியின அளவு இரு்ககும். 

 ஆசை இல்லாமல எ்நத ஒரு மனிதனும் 
எ்நதச் பையச்யும் பையவதிலச். ஒரு ஆசையின 
தூண்டுதலினலால, ஆசை நிச்ற்வ்ற்வ அவன 
எசதயும் பையகி்றலான.

 ஒரு மைத்சத பவடடினலாலும் அதன ் வரகள் 
்ைதமலாகலாவிடடலால அது மீண்டும் துளிரத்து 
வளரும். அது்்பலா், தவ்றலான ஆசைகளின ் வரகள் 
அறு்படலாதவசை, துன்ப்ம வளரும். 

பமொழி்கள்!
ஆசை
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 உங்களிடம் இல்லாத விஷயங்களு்ககலாக 
ஆசைப்்படுங்கள். ஆனலால, இரு்ககும் விஷயங்கசள்க 
பகடுத்துவிடலாதீரகள். ஏபனனில, இப்்்பலாது உங்களிடம் 
இருப்்பனவற்றில ்ப் விஷயங்கள் முனபு நீங்கள் அசடய 
ஆசைப்்படடசவதலான.

 இ்நத உ்கம் சிறியது. மனிதரகள் சிறியவரகள், 
மனித வலாழவு குறுகியது. இ்நத எல்லாவற்ச்றயும்விடப் 
ப்பரியது, ஆசை. 

 ப்பரிய ப்பரிய ஆசையும், அசதச் ைலாதி்கக ்வண்டும் 
என்ற உறுதியும் இல்லாத மனம் ஒரு தூங்கும் எரிமச் 
்்பலான்றது. அது எ்நத விசளசவயும் ஏற்்படுத்தலாது.

 ப வ ன ்ற வ ர க ளு ்க கு ம் 
்தலாற்்றவரகளு்ககும் தி்றசமயில ப்பரிய 
வித்தியலாைம் இருப்்பதிலச். விரும்பும் ஒரு 
விஷயத்சத எப்்படியலாவது அசட்நதுவிட 
்வண்டும் என்ற ஆசை இருப்்பவரகள் 
பஜயி்ககி்ற லா ரகள் .  இல் லாதவ ரகள் 
்தலாற்கி்றலாரகள்.

 ‘இசத அசடயும் தகுதியும் தி்றசமயும் 
நம்ககு இரு்ககி்றதலா’ எனறு எசட ் ்பலாடடுப் 
்பலாரத்துவிடடு ஆசைப்்படுங்கள்.

 இ்நத உ்கத்சத பதலாடர்நது 
மலாற்றி்கபகலாண்்ட இருப்்பசவ இைண்டு 
உணரவுகள்தலான .  ஒனறு ,  அச்ைம் . 
இனபனலானறு, ஆசை. 

 எதற்கும் ஆசைப்்படலாதவரக்ள 
எல்லாவற்ச்றயும் அசட்நது மகிழச்சியுடன 
வலாழகி்றலாரகள்.

 வ லா ழ வி ல  மு ன ்ன றி ச் 
பைனறுபகலாண்்ட இருப்்பதற்கு சி் ஆசைகள் 
அவசியப்்படுகின்றன.

 நம்மலால அசடய முடிவசதவிடப் ப்பரிய 
இ்்ககுகசளச் ைலாதி்கக ் வண்டும் எனறு எப்்்பலாதும் 
ஆசைப்்படுங்கள்.

 ்தலாலவி உங்கசள முட்ககிப் ்்பலாட 
அனுமதி்ககலாதீரகள். பவற்றி அசடய ் வண்டும் என்ற 
உங்கள் ஆசைசய இனனும் ப்பரிதலா்ககி்கபகலாள்ளுங்கள்.

 குை்நசதகளு்ககு நல் கலவிசய்க பகலாடுங்கள். 
நியலாயமலாக ஆசைப்்படுவது எப்்படி என்பசத அதனபின 
அவரகள் கற்று்கபகலாள்வலாரகள்.                                 
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ஒருவர கடினமலாக உசை்ககலாமல தன்ககு உயரவும் 
வைதிகளும் கிசட்கக ்வண்டும் எனறு 

ஆசைப்்படுவலார. இனபனலாருவர தன்ககு்க பகலாடு்ககப்்படட 
்வச்சய மற்்ற எல்்லாசையும்விடச் சி்றப்்பலாகச் பையவலார. 
அ்நத ்வச்சய ்நசித்து ஆசையலாகச் பையவலார. 
அதன விசளவுகள் குறித்து்க கவச்ப்்படமலாடடலார. 
உயரவுகளு்ககு ஆசைப்்படலாவிடடலாலும், இ்நத 
இைண்டலாவது மனிதரு்க்க அசவ எல்லாம் கிசட்ககும்.    

நம் ஒவ்பவலாரு பையலின பினனலாலும் ஆசை்ய 
இரு்ககி்றது. அது்வ உ்நதுை்கதியலாக இரு்நது நம்சம 
பையலபுரிய சவ்ககி்றது. நலாம் நட்கக ஆசைப்்படும்்்பலாது 

நட்ககி்்றலாம். ஓயபவடு்கக ஆசைப்்படடலால, உடகலார்நது 
ஓயபவடு்ககி்்றலாம். ைலாப்பிட ஆசைப்்படும்்்பலாது 
ைலாப்பிடுகி்்றலாம். ைலாப்பிடலாமல விைதம் இரு்கக 
ஆசைப்்படடலால, ்படடினி கிட்ககி்்றலாம். வைதிகளு்ககு 
ஆசைப்்படுவதலால ்வச் பையகி்்றலாம். உயரவு்ககு 
ஆசைப்்படடலால, அ்நத ் வச்சய நன்றலாகச் பையகி்்றலாம். 

ஆசைகள் இல்லாவிடடலால வலாழ்கசக இலச். சினன 
விஷய்மலா, ப்பரிய பைய்்லா, எல்லாவற்ச்றயும் நலாம் 
பையவதற்கு ஆசைதலான முதல கலாைணம். எதற்கலாக 
ஆசைப்்படுவது, எ்நத அளவு்ககு ஆசைப்்படுவது 
என்பதுதலான இங்கு மு்ககியமலான ் கள்வி. ஏபனனில, 
ஒவ்்வலார ஆசையும் நம்சம பவவ்்வறு ்பலாசதகளு்ககு 
இடடுச் பைலலும். நலாம் பைல் ்வண்டிய ்பலாசத எது 
என்பசத்க கவனமலாகவும் புத்திைலாலித்தனமலாகவும் ் தரவு 
பையய ் வண்டும். 

ஆசை எப்்படித் துன்பங்களு்ககு்க கலாைண்மலா, அசதப் 
்்பலா்்வ இன்பங்களு்ககும் ஆசை்ய கலாைணம். நலாம் 
மிகவும் விரும்பி அசடய ஆசைப்்படும் ஒனச்றத் ் தடிப் 
்்பலானலால நம்ககுத் துன்ப்ம மிஞசும் என்றலால, அ்நத 
ஆசைசய்க சகவிட ் வண்டும். 

நம் ஆசைகள் நம்ககு நனசமயும் தீசமயும் பையவது 
்்பலா்்வ, அடுத்தவரகளின ஆசைகளும் நம் வலாழவில 
தலா்ககத்சத ஏற்்படுத்தும். நம்சம பவறுப்்பவரகள் சி்ர 
நம்ககுத் துன்பம் ் நை ்வண்டும் எனறு ஆசைப்்படுவலாரகள். 
அதற்கலாக முயற்சியும் பையவலாரகள். அ்நத முயற்சி 
அவரகளு்ககும் துன்பத்சத்ய பகலாடு்ககும் என்பசத 
அவரகள் உணரவதிலச். 

நம்சம ்நசிப்்பவரகளின ஆசைகள் அசனத்தும் 
நம்ககு நனசமக்ள பையயும். எழுதப்்படலாத கலாகிதம் ் ்பலா் 
ஒரு குை்நசதயலாகப் பி்ற்நத நம்சம, நம் அம்மலாவின ஆசை்ய 
நல் மனிதைலாக வளரத்தது. ஒவ்பவலாரு கடடத்திலும் 
அனபும் அ்றமும் ஊடடி வளர்ககச் பையதது. அப்்பலாவின 
ஆசை்ய நம்சமப் ்படி்ககசவத்து, நல் வருமலானத்சத 
ஈடடும் நிச்்ககு உயரத்தியது. உடனபி்ற்நதவரகள், 
ஆசிரியரகள், வலாழ்கசகத்துசண, நண்்பரகள், உ்றவுகள் 
எனறு எல்்லாைது ஆசைகளும் முயற்சிகளும் இசண்ந்த 
நம்ககு நலவலாழசவ உருவலா்ககித் த்நதன. 

நம் ஆசைகளும் தனியலானசவயலாக இரு்கக்ககூடலாது. 
அசவ நம்ககலானசவயலாக மடடு்ம இரு்கக்ககூடலாது. 
குடும்்பம் , ப்பற்்்றலார ,  உ்றவுகள், நண்்பரகள், 
அ்ககம்்ப்ககத்தினர, வலாழவில நம்ககு உதவிகள் பையது 
சகதூ்ககிவிடடவரகள் எனறு எல்்லாரின நலவலாழசவயும் 
விரும்புவதலாக்வ நம் ஆசைகள் இரு்கக ்வண்டும். 
அப்்படிப்்படட ஆசைக்ள நம்ககு நிம்மதி பகலாடு்ககும்.  

ஆசையே 
நம் 

உந்துைக்தி!
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யலாைகம் பையது பிசைப்பு நடத்தும் ஒருவன, ஊர எலச்யில 
இரு்ககும் மைத்தடியில ்படுத்து தூங்கி்கபகலாண்டிரு்நதலான. அ்நத 

வழியலாக வ்நத வியலா்பலாரி ஒருவர, அங்்க அமர்நது ைலாப்பிடடுவிடடு்க 
கசளப்பு தீை ஓயபவடுத்தலார. பகலாஞை ் நைம் கழித்து விழித்த பிச்சை்ககலாைன, 
‘‘நீங்கள் யலார? எனன பையகிறீரகள்?’’ எனறு விைலாரித்தலான. 

‘‘நலான நிச்றய ப்பலாருடகசள்க கடற்கசை நகரில வலாங்கிவ்நது ஊர 
ஊைலாகச் பைனறு விற்கி்்றன. அதில என்ககு ஒரு ்பங்கு ் லா்பம் கிசட்ககி்றது. 
நீங்கள் எனன பையகிறீரகள்?’’ என்றலார வியலா்பலாரி.

‘‘நலான ஊர ஊைலாக என திரு்வலாடு ஏ்நதிச் பைனறு ம்ககளிடம் 
யலாைகம் பைய்வன. அவரகள் தங்கள் உணவில ஒரு ்பங்சக என்ககுத் 
தருகி்றலாரகள். அசத எடுத்துவ்நது இப்்படி எங்கலாவது ைலாப்பிடடுவிடடு 
தூங்கி ஓயபவடுப்்்பன’’ என்றலான பிச்சை்ககலாைன. 

‘‘ஏன இப்்படி வலாழகி்றலாய? ஏதலாவது ் வச் பையது பிசை்கக்லா்ம? 
நிச்றய ்பணம் ைம்்பலாதி்கக்லாம். பைலா்நத வீடு வலாங்க்லாம். நல் உசடகள் 
வலாங்கி உடுத்த்லாம். நல் உணவு ைலாப்பிட்லாம்.’’

‘‘இசதபயல்லாம் பையவதன மூ்ம் நலான எனன ைலாதி்ககப் ் ்பலாகி்்றன?’’

‘‘நிம்மதியலாகவும் மகிழச்சியலாகவும் வலாை்லாம் அல்வலா?’’

‘‘இப்்்பலா்த நலான அப்்படித்தலா்ன இரு்ககி்்றன’’ என்றலான பிச்சை்ககலாைன. 

வியலா்பலாரி அவசன ஏ்ற இ்றங்கப் ்பலாரத்துவிடடு, ‘‘உனசனப் 
்்பலா் மற்்றவரகள் உசைப்பில உணவு, உசட எனறு எல்லாவற்ச்றயும் 
ப்பற்று்கபகலாண்டு சும்மலா சுகமலாக வலாழும் எல்்லாரும் ் யலாசி்கக ் வண்டும். 
உங்களு்ககு ்வண்டிய அசனத்சதயும் இ்நதச் ைமூகம் தருகி்றது. ்பதிலு்ககு 
இ்நதச் ைமூகத்து்ககு நீங்கள் எனன பையகிறீரகள்? நீ ஓயபவடு்ககும் இ்நத 
நிைச்த் தரும் மைம் கூட யலா்ைலா நடடதுதலான. நீ எனன பையதிரு்ககி்றலாய?’’ 
எனறு ் கடடலார.     

எ்நத வயதில இரு்ககும் மனிதைலாக இரு்நதலாலும், அவர அங்கீகலாைத்து்ககும் 
்பலாைலாடடு்ககும் ஆசைப்்படுவலார. ஒரு குை்நசத, ்பலாைலாடடு்ககு ஆசைப்்பட்ட 
ைலாதசனகள் பையகி்றது. ஒரு நிறுவனத்து்ககலாகத் தி்றசமயலாக உசை்ககும் 
ஒருவர, அதற்கலான ்பலாைலாடடு தன்ககு்க கிசட்கக ்வண்டும் எனறு 
ஆசைப்்படுகி்றலார. எ்நதத் பதலாழில பைய்பவரும், தன ் ைசவ்ககு அங்கீகலாைம் 
வை ் வண்டும் என ஆசைப்்படுகி்றலார. ஒரு ்பலாடகர, ஓர இசை்ககச்ஞர, 
ஓவியர, எழுத்தலாளர, ் ்பச்ைலாளர எனறு யலாரும் இதில விதிவி்்ககு இலச். 
அன்பலாகச் ைசமத்து்க பகலாடு்ககும் அம்மலாவின மனமும் ்பலாைலாடடு்ககலாக 
ஏங்கும். ஒரு நிமிடப் ்பலாைலாடடு கூட அவர மனத்தில மகிழச்சிசயப் பூ்ககச் 
பையயும்.  

ஒவ்பவலாருவரும் தங்கள் தி்றசமசய, தகுதிசய, தலாங்கள் பையயும் 
நற்பையச், அதன விசளவுகசள அறி்நதலாலும், அசதபயல்லாம் 
இனபனலாருவரின வலாரத்சதகளில ்கடக ்வண்டும் எனறு 
ஆசைப்்படுகி்றலாரகள். அவரகளு்ககு்க கிசட்ககும் ்பணத்சதத் தலாண்டி 
இது்வ ப்பரிதலாகத் பதரியும். ‘இ்நதச் ைமூகம் எனசன்க கவனி்ககி்றது. 
என தி்றசமசய அங்கீகரித்துப் ்பலாைலாடடுகி்றது’ என்ற உணர்வ அவரகசள 
இனனும் ைலாதி்ககத் தூண்டுகி்றது. ைமூகத்து்ககுத் தங்கள் கடசமகசளச் 
பையய சவ்ககி்றது. 

ைமூகத்திலிரு்நது ஒதுங்கிவிடலாமல, தனித் தீவலாக மலாறிவிடலாமல, 
எல்்லாருடனும் இசண்நதிரு்கக ் வண்டும். நம்சம நிசனவு்படுத்துவது 
்்பலா் ்பயனுள்ள ்பணிகசள இ்நதச் ைமூகத்து்ககலாகச் பையய ஆசைப்்பட 
்வண்டும்.                                                                              

பாராட்டுக்கு 
ஆசைபபடுங்கள்!
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ப்கொஙகு நிறுவனத  
பதைொடக்்க விழொவில் ரொம்ரொஜ்!
ப்காங்கு �ன்னாடடு வர்த்த்கம் மற்றும் ்க்ாசைார 

நிறுவனத் பதா்டக்க விழா மற்றும் பதாழில முசனபவார் 
்கருத்தரங்்கம் �ல்்டம் ந்கரில நச்டப�ற்்றது. ப்காங்கு 
ைமுதாைத் பதாழில முசனபவார்்கள் முன்னிச்யில 
நச்டப�ற்்ற இந்த விழாசவ ப�ரூர் ஆதீனம் முசனவர் 
சீர்வைர்சீர் ைாந்தலிங்்க மருதாை் அடி்கைார், சிரசவ 
ஆதீனம் முசனவர் தவத்திரு குமரகுரு�ர சுவாமி்கள் 
ஆகிபைார் தச்சமபைற்று அருைாசி வழங்கினர்.  
இந்தத் பதா்டக்க விழாவில ராம்ராஜ் ்காட்டன் நிறுவனர் திரு. 

ைொன்றிதைழ் வழஙகும் விழொவில் 
ரொம்ரொஜ்!

உ்க ைமுதலாய ்ைவலா ைங்கத்தின ்யலாகலா ்பயிற்சி 
ப்பற்்ற ஆசிரியரகளு்ககு ைலானறிதழ வைங்கும் விைலா, 
ஆழியலாறு அறிவுத் திரு்க்கலாயிலில நசடப்பற்்றது. அறிவுத் 
திரு்க்கலாயில மற்றும் உ்க ைமுதலாய ்ைவலா ைங்க நிரவலாகிகள் 
முனனிச்யில நசடப்பற்்ற இ்நத விைலாவில எஸ.ஆர.எம் 
்பலகச்்ககைக ் வ்நதரும் ம்ககளசவ உறுப்பினருமலான  
டலா்கடர T.R. ்பலாரி்வ்நதர, எஸ.ஆர.எம் ்பலகச்்ககைகத் 
துசண்வ்நதர டலா்கடர C. முத்தமிழச்பைலவன, ஆகி்யலார 
க்்நதுபகலாண்டு ைலானறிதழகசள வைங்கினர.

உ்க ைமுதலாய ் ைவலா ைங்கத்தின துசணத் தச்வரும், 
ைலாம்ைலாஜ் கலாடடன நிறுவனருமலான திரு. K.R.நலாகைலாஜன 
அவரகள் வை்வற்்றலார.

K.R.நா்கராஜன் அவர்்கள் சி்றப்பு விருந்தினரா்கப் 
�ங்ப்கற்று வாழ்த்துசர வழங்கினார். நிறுவனத்சத 
வைர்த்து, �ன்னாடடு வர்த்த்கம் மற்றும் ்க்ாசைார 
விரிவாக்கம் பையவதற்்கான பைாைசன்கசையும் 
அவர் வழங்கினார்.
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ைரவவதைை வயொ்கொ தின விழொ!
திருப்பூர மண்ட் உ்க ைமுதலாய ் ைவலா ைங்கத்தின ைலாரபில ைரவ்தை ் யலாகலா தின விைலா, ஜூன 21 அனறு திருப்பூர 

பஜயவலா்பலாய மலாநகைலாடசி ் மலநிச்ப்்பள்ளி கச்யைங்கில பகலாண்டலாடப்்படடது. உ்க ைமுதலாய ் ைவலா ைங்கத்தின 
துசணத் தச்வரும், ைலாம்ைலாஜ் கலாடடன நிறுவனருமலான திரு. K.R.நலாகைலாஜன அவரகள் தச்சமயுசை நிகழத்தி 
இ்நத விைலாசவத் பதலாடங்கி சவத்தலார.

முனனதலாக, ைங்கத்தின திருப்பூர மண்ட்ச் பைய்லாளர திரு. A.V.்பைனிைலாமி அவரகள் வை்வற்புசை நிகழத்தினலார.உ்க 
ைமுதலாய ் ைவலா ைங்கத்தின துசணத் தச்வர திரு. P.K.ஆறுமுகம் அவரகள் ் யலாகலா ்பயிற்சிசயத் பதலாடங்கி சவத்தலார. 
்பள்ளித் தச்சம ஆசிரிசய திருமதி. அ.ஸபடல்லா அம்்லாற்்பவ ் மரி முனனிச் வகித்தலார. திருப்பூர மலாநகைலாடசியின 
துசண ் மயர மதிப்பிற்குரிய MKM. ்பலா்சுப்பிைமணியன அவரகள் வலாழத்துசை வைங்கினலார. திருப்பூர மலாநகைலாடசியின 
்மயர மலாண்புமிகு N.தி்னஷகுமலார அவரகள் சி்றப்புசையலாற்றினலார. ைங்கத்தின திருப்பூர மண்ட்த் தச்வர  
திரு. N.கருணலாநிதி அவரகள் நனறியுசை வைங்கினலார. 

நிகழவில ஆயிை்ககண்ககலான மலாணவிகள் இசண்நது ் யலாகலா ்பயிற்சி பையதனர.

மொணவர திறனூக்்க மு்கொமில் ரொம்ரொஜ்!
ஆழியலாறு அறிவுத் திரு்க்கலாயிலில ்பதின்பருவ மலாணவ, மலாணவிகளு்ககலான தி்றனூ்கக முகலாம் நசடப்பற்்றது. 

மலாணவ, மலாணவிகளு்ககு வலாழவியல ்பயிற்சிகள், ்யலாகலா ்்பலான்றசவ வைங்கப்்படடன. கச் நிகழச்சிகளும் 
நசடப்பற்்றன. இ்நத முகலாமின சி்றப்பு நிகழச்சி்ககு வ்நதிரு்நத விரு்நதினரகசள உ்க ைமுதலாய ் ைவலா ைங்கத்தின 
துசணத் தச்வரும், ைலாம்ைலாஜ் கலாடடன நிறுவனருமலான திரு. K.R.நலாகைலாஜன அவரகள் வை்வற்்றலார.

தமிைக அைசின மருத்துவம் மற்றும் ஊைகப்்பணிகள் இய்ககுநர டலா்கடர பஜய ைலாஜமூரத்தி அவரகள் சி்றப்புசை 
வைங்கினலார. திசைப்்பட இய்ககுநர திரு. SP.முத்துைலாமன, அறிவுத் திரு்க்கலாவில இசண நிரவலாக அ்றங்கலாவ்ர 
அருள்நிதி M.சினனைலாமி, உ்க ைமுதலாய ்ைவலா ைங்கத்தின நிதி இய்ககுநர அருள்நிதி இைலா.்பச்சையப்்பன, 
்படடிமண்ட்ப அறிஞர ் ்பைலாசிரியர M. இைலாமச்ை்நதிைன, சிரிப்பு ் யலாகலா ்பயிற்றுநர திரு. சிரிப்்பலான்நதலா ைம்்பத் ஆகி்யலார 
க்்நதுபகலாண்டனர.

விைலாவில ்பங்்கற்்றவரகளு்ககு ைலாம்ைலாஜ் கலாடடன நிறுவனர திரு. K.R.நலாகைலாஜன நிசனவுப்்பரிசு வைங்கினலார.
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