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சிறப்பிதழ்



2



என்ற இந்த இனிய நூலை வழங்குவதில் 
பெருமி்தம் ப�ொள்கிற்றொம்.
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எல்லாம் வல் 
இறைவன் அருளலால 

நீங்களும் 
உங்கள் குடும்்பமும் 

உடல ந்ம், 
நீள் ஆயுள், 

நிறை செலவம், 
உயர் பு்கழ், 

செய்லானம் ச்பற்று 
வலாழ்்க வளமுடன்! 

- அருட்தநற்த வவ்தலாத்திரி ெ்கரிஷி

சி்றப்பி்தழ்
வாழ்க வளமுடன்
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வணக்கம்.
நம் மனத்திலிருந்து த�ோன்றுகிற எண்ணங்கள�ோன்,  

நம் உ�டு்களிலிருந்து வெளிப்படும் ெோரத்்�்களுக்கு  
தெர. நம்மு்ைய வெயல்களுக்கும் அதுதெ ஆ�ோரம். 
எண்ணதம ெோரத்்�யோ்கவும் ,  வெயலோ்கவும் 
வெளிப்படுகிறது.

இந்தியோவில விடு�்லப த்போரோடைம் எழுச்சிதயோடு 
ந்ைவ்பற, நமது �்லெர்கள ்பலதெறு முயற்சி்க்ை 
தமற்வ்கோணைனர. அ�ற்குப வ்போருைோ�ோர உ�வி 
த�்ெப்படைத்போது, வ்போதுமக்்க்ை தநோக்கி ம்கோ்கவி 
்போரதியோர ஒரு தெணடுத்கோள ் ெத்�ோர. ‘நிதி மிகுந்�ெர 
வ்போற்கு்ெ �ோரீர; நிதி கு்றந்�ெர ்கோசு்கள �ோரீர; 
அதுவுமற்தறோர ெோயச்வெோல அருளீர’ என்்பது அந்� 
தெணடுத்கோள. வெலெம் இருப்பெர்கள நி்றய 
வ்போற்்கோசு்கள வ்கோடுங்கள, வெலெம் இலலோ�ெர்கள 
உங்கைோல முடிந்� சில ்கோசு்க்ைப ்பங்களிப்போ்கக் 
வ்கோடுங்கள, அதுவும் முடியோ�ெர்கள ‘இந்�ச் சு�ந்திரப 
த்போரோடைம் வெலலடடும்’ என்று மன�ோர ெோழ்த்துங்கள 
என்ற ்போரதியோர அந்� தெணடுத்கோளில, வ்போன், வ்போருள 
த்கடகும்த்போது ‘�ோரீர’ என்று த்கடைோர. நலல வெோற்்க்ைக் 
த்கடகும்த்போது, ‘ெோயச்வெோல அருளீர’ என்று தெணடினோர. 

நம் ெோயிலிருந்து வெளிப்படுகிற வெோற்்கள 

யோவும் அருளெோக்கு த்போல அ்மய தெணடும். அது 
வ்போன்்னயும், வ்போரு்ையும்விை ெக்தி மிகுந்�து 
என்்ப்�த் �ன் ்போைலின் ெழியோ்க வெளிப்படுத்தினோர 
ம்கோ்கவி. 

அருட�ந்்� தெ�ோத்திரி ம்கரிஷி அெர்கள, இந்� 
்ெய்கமும், இஙகு ெோழும் மக்்களும் மகிழ்ச்சியோ்கவும் 
நலமோ்கவும் நி்றெோ்கவும் ெோழ்ெ�ற்கு உ�வும்  
ஒரு �ோர்க மந்திரத்்� ெழஙகினோர. ‘ெோழ்்க ் ெய்கம்... 
ெோழ்்க ெைமுைன்’ என்கிற ம்கரிஷியின் மந்திரம் நம் 
அடிமனதிலிருந்து வெளிப்படும்த்போது, அருளெோக்்்கப 
த்போலதெ வெளிப்படும். ‘ெோழ்்க ெைமுைன்’ என்று பிற்ர 
ெோழ்த்தும்த்போது ஒருெரின் மனத்தில இருக்கும் எதிரம்ற 
எண்ணங்கள ம்றந்து, தநரம்ற எண்ணங்கள உருெோகி 
உற்ெோ்கமோ்க இயங்க ் ெக்கும். இ்� எனக்குள ்பலமு்ற 
உ்ணரந்திருக்கிதறன். 

நோம் ஒரு வெோல்ல உச்ெரிக்்கோமலகூை இருக்்கலோம். 
ஆனோல, அது நமக்குள ஒலித்துக்வ்கோணதை இருக்கும். 
அதுதெ எண்ணங்களின் எதிவரோலி. அப்படி உளளுக்குள 
ஒலித்� தநரம்ற ெோரத்்�்களின் ெலி்ம்யச் 
வெோலலும் பிர்பலமோன ஒரு ்க்� உணடு. 

இ்ைஞர ஒருெர �ோ்கத்துைன் ்போ்லெனத்தில 
்பய்ணம் வெயதுவ்கோணடிருந்�ோர. ்கணணுக்வ்கடடிய 
தூரம் ெ்ர நீர இலலோ� சூழலில, மயக்்கம் ெருகிற அைவு 
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�ோ்கம் ஏற்்படைது. ்கைவுளின் அருள த்போல, ெழியில ஒரு 
நீர இ்றக்கும் ்பம்புவெட வ�ன்்படைது. அ�ன் அருகில 
ஒரு சிறிய ்போத்திரத்தில �ணணீர இருந்�து. அது அந்� 
இ்ைஞரின் �ோ்கத்்� ஓரைவு �ணிக்கும். உயிரபி்ழக்்க 
்கைவுள ெழஙகிய நீர என்று அெர ஆரெத்த�ோடும், 
�ோ்கத்த�ோடும் ்போத்திரத்தில உளை நீ்ர எடுக்கும்த்போது 
அருகில ஓர அறிவிபபு எழுதி ் ெக்்கப்படடிருந்�து. 

‘இந்�த் �ணணீ்ர அெெரப்படடுக் குடித்துவிை 
தெணைோம். பிறகு அடுத்து ெருகிறெர்களுக்கு 
�ணணீர இலலோமல த்போயவிடும். இந்�த் �ணணீ்ர 
்பம்பு வெடடில ஊற்றி அடி ்பம்ப்்ப அடித்�ோல, தெணடிய 
அைவு �ணணீர கி்ைக்கும். தெணடும் அைவுக்குக் 
குடித்துவிடடு, ்க்ைசியோ்கப த்போகும்த்போது மறக்்கோமல 
அந்�ப ்போத்திரத்தில �ணணீ்ர நிரபபி ் ெத்துவிடடுச் 
வெலலவும். அபத்போது�ோன் அடுத்து ெருகிறெர்களுக்கு 
நீர கி்ைக்கும்’ என்ற அந்� அறிவிப்்பப ்போரத்து 
இ்ைஞருக்குக் குழப்பம் ெந்�து. ஒருதெ்ை இந்�த் 
�ணணீ்ர ஊற்றிய பிறகு அடி்பம்பில �ணணீர ெரோமல 
த்போனோல, இறந்து த்போகிற நி்ல ஏற்்படும். இந்� அறிவிபபு 
உண்மயோ்க இருந்து, நோம் சுயநலத்த�ோடு �ணணீ்ரக் 
குடித்துவிடைோல, அடுத்து ெருகிற எத்�்ன த்பரின் 
உயிர த்போகிற நி்ல ஏற்்படுதமோ வ�ரியோது. இந்�ச் 
சூழலில என்ன வெயெது என்கிற குழப்பம் அென் மனதில 
உருெோனது.

‘எனக்கு முன்னோல ெந்� ஒருத்�ர இப்படி சுயநலமோ்க 
நி்னத்திருந்�ோல எனக்குத் �ணணீர இலலோமல 
த்போயிருக்கும். நோன் மடடும் எப்படி சுயநலமோ்க 
நைந்துவ்கோளெது?’ என்கிற எண்ணம் எதிவரோலித்�தும், 
்�ரியமோ்க அந்�ப ்போத்திரத்தில இருந்� �ணணீ்ர 
்பம்பவெடடில ஊற்றினோர. பிறகு ்பம்ப்்ப அடித்�தும் 
த�்ெயோன அைவு �ணணீர ெந்�து. மகிழ்ச்சியோ்கக் 
குடித்துவிடடு மீணடும் அந்�ப ்போத்திரத்்� நிரபபிவிடடுச் 
வென்றோர.

இந்�க் ்க்�யில ெருெ்�ப த்போலதெ, இன்று 
நோம் அனு்பவிக்கிற நலல விஷயங்கள எலலோதம 
நமக்கு முன்னோல இருந்�ெர்கள நமக்கு விடடுச் 
வென்ற்ெ. நமக்கு அடுத்து ெருகிறெர்களுக்கு நோம் 
நலல இயற்்்க்ய விடடுச்வெலல தெணடும் என்கிற 
எண்ணம் எலலோருக்குளளும் இருந்�ோல, இந்� உல்கதம 
அழ்கோன�ோ்க மோறிவிடும்.   

அருட�ந்்� தெ�ோத்திரி ம்கரிஷி அெர்கள 
இந்� தநரம்ற எண்ணங்க்ைப ்பற்றிதய ெோழ்நோள 
முழுெதும் ெலியுறுத்தினோர. எண்ணங்கள ்போசிடடிெோ்க 
இருந்துவிடைோல ,  ெோழ்க்்்கயும் ்போசிடடிெோ்க 
அ்மயும் என்்ப்� தெ�ோத்திரி ம்கரிஷி அெர்களின் 
‘மனெைக்்க்ல ்பயிற்சி்கள’ ெழியோ்க உ்ணரந்த�ன். 
த்போடடியும் வ்போறோ்மயும் நி்றந்� வியோ்போர உலகில, 

தநரம்றயோன எண்ணங்கள என்்னயும் வ�ோழி்லயும் 
வநறிப்படுத்தின. ம்கரிஷியின் ஆன்மி்கத் �த்துெங்கள 
அறிவிய்லயும் அறவிய்லயும் உளைைக்கி இருப்பது 
�னிச்சிறபபு. ‘நலல எண்ணங்களும் ெோரத்்�்களும் 
வெயல்களுதம இ்றெ்னத் த�டுெ�ற்கு சிறந்� ெழி’ 
என்று உறுதி்பைத் வ�ரிவித்�ோர. 

‘ெ்க மனி�ர்களிைம் மரியோ்� ்கோடைவும், இனிய 
இ�மோன வெோற்்க்ைப ்பயன்்படுத்�வும் �ெறோதீர்கள’ 
என்கிறோர ம்கரிஷி. ‘ெோழ்்க ெைமுைன் என 
ஒருெருக்வ்கோருெர ெோழ்த்திக்வ்கோளளும்த்போது ்பலவீனம் 
நீஙகுெத�ோடு, ெைரச்சிக்்கோன ்க�வும் திறக்்கப்படுகிறது’ 
என்றோர. ‘ஒருெ்ர இன்வனோருெர ெோழ்த்தும்த்போது, 
அந்� எண்ண அ்ல்கள உலவ்கஙகும் ்பரவுகின்றன. 
�னிமனி� ெோழ்வில அ்மதி, குடும்்ப ெோழ்வில 
அ்மதி என்று எலலோதம ஏற்்படடு உல்க அ்மதிக்கு 
இது ெழிெகுக்கிறது’ என்று எளிய மக்்களுக்கும் புரிகிற 
ெ்்கயில விைக்கினோர. 

‘ெோழ்்க ெைமுைன்’ என்று நோம் ெோழ்த்தும் 
ெோரத்்�்களின் ெலி்ம மி்கபவ்பரியது. நமக்கு தீஙகு 
நி்னக்கிறெர்க்ையும் மோற்றும் ெக்தி ்ப்ைத்�து. 
நம்்மயும் பிறருக்குத் தீஙகு வெயயோமல ்கோப்போற்றுகிறது. 
நம் மனத்தில இருக்கும் உ்ணரவு்க்ையும் மோற்றுகிறது. 
எங்கள ரோம்ரோஜ் ்கோடைன் நிறுென ஊழியர்கள, 
வீடடிலிருந்து எத்�்்கய உ்ணரவுைன் ்பணிக்கு 
ெந்�ோலும், வ�ோழிற்ெோ்லயில, அலுெல்கத்தில கூடடுப 
பிரோரத்�்னயுைன் ‘ெோழ்்க ் ெய்கம், ெோழ்்க ெைமுைன்’ 
என்கிற ெோழ்த்துைன் தெ்ல்யத் வ�ோைஙகுகிறோர்கள. 
அெர்கள �ங்கள தெ்ல்ய மகிழ்ச்சியோ்கச் வெயெதுைன், 
நிறுெனத்தின் ெைரச்சிக்கும் சிறந்� ்பங்களிப்்பத் 
�ருகிறோர்கள. இலலங்களிலும், எலலோ இைங்களிலும் 
இப்படி ெோழ்த்துெதும், ெோழ்த்து வ்பறுெதுமோ்க இருந்�ோல 
எஙகும் ெைம் வ்பருகும்.    

நம் ெோழ்க்்்க்ய ெைமுைன் ெோழும் இந்� இனிய 
சூழலுக்கு ஆ�ோரமோ்க இருப்பது நம் நோடு வ்பற்றுளை 
சு�ந்திரம் என்றோல மி்்கயோ்கோது. சு�ந்திர இந்தியோவின் 
75 ஆணடு்க்ை நி்றவுவெயது, அ�ன் 76-ெது 
ஆணடுக்குள இந்� மோ�ம் நோம் நு்ழகிதறோம். இந்�ப 
வ்பரு்மமிகு �ரு்ணத்தில நம் த�ெத்தின் ெரலோற்்றயும், 
நம் �்லெர்களின் த்போரோடை ெோழ்க்்்க்யயும் அடுத்� 
�்லமு்றயினருக்கு எடுத்துச் வெோலல தெணடியது 
நம் முக்கியமோன ்கை்மயோகும். வ்பற்ற சு�ந்திரத்்�ப 
த்பணிக் ்கோக்கும் ்பணி்ய என்வறன்றும் வ�ோைரச் வெயய 
அது�ோதன நலல ெழி! 

அனைவருககும் இனிய சுதந்திர திை நலவவாழ்த்து்கள்.

ெோழ்்க ் ெய்கம்...  ெோழ்்க ெைமுைன்!  
ற�.ஆர்.நொ�ரொஜன

நிறுவைர் - ரவாம்ரவாஜ் ்கவாட்டன்
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எண்ணத்தின் அை்ெ ஒடடிதய உங்கைது உயரவு 
அ்மகிறது. தூய்மயோன நலல எண்ணங்கள 

மனதில த�ோன்றினோல, உங்களிைமிருந்து இனிய 
அதிரவு்கள புறப்படடு எஙகும் ்பரவுகின்றன. ‘ெோழ்்க 
ெைமுைன்’ என்று நீங்கள ஒருெ்ர ெோழ்த்� 
நி்னக்கும்த்போது, உங்க்ை அறியோமல நீங்கதை 
மு�லில உங்கைோல ெோழ்த்�ப்படுகிறீர்கள. அந்� 
ெோழ்த்து உங்கள மனதில ஆழப ்பதிந்துவிடுகின்றது. 
இது, எலலோ மந்திரங்களுக்கும் தமலோன திருமந்திரம்.

அதுத்போலதெ நீங்கள ஒருெருக்குத் தீ்ம 
நி்னத்துச் ெபிக்கும்த்போது மு�லில உங்க்ை 
நீங்கதை வ்கடுெ�ற்குச் ெபித்துக்வ்கோளகிறீர்கள. தீ்ம 
வித்து மு�லில உங்களிைம் ஊன்றி, பிறகு மற்றெர்களுக்குப 
்பரவுகின்றது. இ்� நன்கு புரிந்துவ்கோளை தெணடும். 
இ�ற்கு உ�ோர்ணமோ்கக் த்கோ்பம் ஏற்்படும்த்போது உணைோகும் 
நி்லயி்னச் வெோலலலோம். த்கோ்பம் மு�லில உங்கள 
உைலுக்கும், மனதிற்கும் ்போதிபபு வெயதுவிடடுத்�ோன் 
மற்றெ்ரச் வென்று �ோக்கும். இ்� நீங்கள அனு்பெத்தில 
உ்ணரந்திருக்்கலோம்.

சீைர்கள நோன்கு த்பர உளை ஆசிரமத்தில, அெர்களின் 
அறிவுக்கூர்ம்யச் தெோதிப்ப�ற்்கோ்க குரு ஒரு தெோ�்ன 
்ெத்�ோர. ஒரு ்போ்ன்யக் ்கவிழ்த்து ் ெத்துவிடைோர.

மு�லோமெனிைம், ‘‘இந்�ப ்போ்னயில என்ன இருக்கிறது?’’ 
என்று த்கடைோர. ்போ்ன ்கவிழ்த்து ்ெக்்கப்படடிருப்ப்�ப 
்போரத்� அென், ‘‘்போ்னயில ஒன்றும் இல்ல’’ என்றோன்.

அடுத்�ெனிைம் அத� த்களவி்யக் த்கடைோர. ‘்போ்னயில 
ஏத�ோ இருக்்க தெணடும். அ�னோல�ோன் மு�லோமென் கூற்்ற 
குரு ஒபபுக்வ்கோளைவில்ல’ என்று நி்னத்�ோன் அென். 
்போ்ன்ய நிமிரத்திப ்போரத்துவிடடு, ‘‘உளதை ஒன்றுமில்ல’’ 
என்றோன். மூன்றோெது சீைனிைமும் குரு த்கடைோர. அென் 
்்க்யவிடடுத் துழோவிப ்போரத்துவிடடு, ‘‘்போ்னயில 
ஒன்றுமில்ல’’ என்றோன்.

‘‘நீங்கள மூெர வெோலெதும் �ெறு’’ என்ற குரு, நோன்்கோெது 
சீை்னப ்போரத்�ோர. ‘‘நீ என்ன வெோலகிறோய?’’ என்று த்கடைோர. 
அென், ‘‘்போ்ன நி்றய ்கோற்று இருக்கிறது’’ என்றோன்.

பிறகு குரு �ன் மு�ல சீை்னப ்போரத்�ோர. 
‘‘்போ்னயிலுளை ்கோற்்ற வெளியில எடுத்துவிை 
தெணடும். உன்னோல முடியுமோ?’’ என்று த்கடைோர. 
அென், ‘‘்கோற்்ற எப்படி வெளியில எடுக்்க முடியும்? 
அது முடியோது’’ என்றோன். மற்ற இருெரும் அத� 
்பதி்லதய கூறினோர்கள.

நோன்்கோெது சீைதனோ, ‘‘்கோற்்ற எடுக்்க முடியும்’’ 
என்றோன். ‘‘எடுத்துக் ்கோடடு’’ என்றோர குரு. அென் 
்போ்னயில நி்றய �ணணீ்ர ஊற்றினோன். பிறகு 

வாழ்க 
வளமுடன்!
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குரு்ெப ்போரத்து, ‘‘்போ்னயில இருந்� 
்கோற்்ற எடுத்துவிடதைன்’’ என்று கூறி 
்பணிந்து நின்றோன்.

தீ்ம்ய அலலது தெணைோ� ஒன்்ற 
எடுத்துவிை முடியோது. ஆனோல நலல்� 
நிரபபினோல அது �ன்னோதல ம்றந்துவிடும். 
இந்�த் �த்துெத்்� உ்ணரத்�தெ அெர 
அவெோறு வெய�ோர. பிறருக்கு நன்்ம 
நி்னத்து ‘ெோழ்்க ெைமுைன்’ என்று வெோலலச் 
வெோலல, தீய எண்ணங்கள மனதிலிருந்து 
அ்கன்றுவிடும். 

நீங்கள மற்றெ ர்க்ை ெ ோழ்த்� 
ஆரம்பிக்கும்வ்போழுது நலல அ்ல்க்ை 
ஏ ற் ்ப டு த் தி  உ ங ்க ள  கு ்ண த் ்� 
ெைப்படுத்துகிறீர்கள. உங்களு்ைய  
ெ ோ ழ் த் து  ம ற் ற ெ ரி ை ம்  த ம ோ தி த் 
திரும்புகிறது. உங்க்ையும், உங்க்ைச் 
சுற்றியிருப்பெர்க்ையும் ஊடுருவிச் 
வெலகிறது. நீங்கள யோ்ர ெோழ்த்துகிறீர்கதைோ, 
அெ்ரயும் முடிவில வென்ற்ைகிறது.  
இந்� மு்றயில ெோழ்த்து உங்களுக்கும் 
நீங்கள ெோழ்த்துகின்ற மனி�ருக்கும்  
இ்ைதய மடடுமலலோமல, அந்� இனி்மயோன 
அ்ல்கள மனி� ெமு�ோயம் முழுெதும் 
்பரவுகின்றன. 

‘ ெ ோ ழ் ்க  ெ ை மு ை ன் ’  எ ன் று 
வெோலலிக்வ்கோணதை இருந்�ோல, நமக்கும் 
ெோழ்த்துப வ்பறு்பெருக்கும் இ்ைதய 
இ்ணக்்கமோன அ்ல வீசிக் வ்கோணடிருக்கும். 
அெருக்குத் த�்ெயோன்�ச் வெயய 
தெணடும் என நோம் நி்னபத்போம்; நமக்கு 

என்ன த�்ெ என்று ்போரத்துப ்போரத்துச் வெயெ�ற்கு அெர  
துடிப்போர. அெர்கைது நன்்ம்யப ்பற்றி நோம் சிந்தித்�்படி இருபத்போம்; 
நமது நலெோழ்க்்்க்யப ்பற்றி அெர சிந்தித்�்படி இருப்போர. 
இயல்போ்கதெ இ்ெ எலலோம் நி்கழும். ‘ெோழ்்க ெைமுைன்’ என ெோழ்த்தி 
ெோழ்த்திதய, எப்படிப்படைெர்க்ையும் நமது நண்பர்கைோ்க மோற்றிவிை 
முடியும். எப்படிப்படைெ்ரயும் நலலெரோ்க மோற்றிவிடுெதும் ெோத்தியம்.

‘ெோழ்்க ெைமுைன்’ என்ற எண்ணத்துக்கு ெலு அதி்கம். 
உ�ோர்ணமோ்க ஒரு வில இருக்கிறது; அம்பு இருக்கிறது. ஓரைவுக்கு 
நோ்்ணப பின்னுக்கு இழுத்தும் அம்்்ப விைலோம். அது மி�மோன 
தெ்கத்துைன் முன்தன த்போகும். நோ்்ணக் ்க்ைசிெ்ரக்கும் இழுத்து 
அம்்்ப எயெது இன்வனோரு ெ்்க. அதில ்கணணி்மக்கும் தநரத்தில 
அம்பு வென்று ்போயும். எவெைவு தூரத்துக்கு நோ்்ண இழுக்கிதறோதமோ, 
அந்� அைவுக்கு தெ்கத்தில அம்பு வெலலும். அத�த்போல மன்�யும் 
அறி்ெயும் எவெைவு அ்மதிக்குக் வ்கோணடு ெருகிதறோதமோ, 
அஙத்கயிருந்து வ்கோடுக்்கக்கூடிய ெோழ்த்துக்கும் ெலி்ம அதி்கம்; 
ெோ்பத்துக்கும் ெக்தி அதி்கம்.

‘எலலோப த்பறு்க்ையும் உங்களு்ைய ெோழ்க்்்கயிதல வ்பற்று 
சிறப்போ்க ெோழ தெணடும்’ எனப பிற்ர ‘ெோழ்்க ெைமுைன்’ என்று 
ெோழ்த்துெது மி்க உயரந்� ்பல்ன அளிக்கும். �னிமனி�ன் 
அ்மதியோ்கவும், மகிழ்ச்சியோ்கவும் ெோழ தெணடுமோனோல உல்க 
மனி� ெமு�ோயம் முழுெதுதம அ்மதியோ்கவும் மகிழ்ச்சியோ்கவும் 
ெோழ தெணடும். ஒவவெோருெரும் ்கோ்லயில எழுந்�வுைன் உல்கம் 
முழுெ்�யும் நி்னத்து ‘ெோழ்்க ் ெய்கம்’, ‘ெோழ்்க ெைமுைன்’ என 
ெோழ்த்துங்கள. இப்படி ெோழ்த்� ெோழ்த்�, அந்� ெோழ்த்து அ்ல்கள 
உல்கம் முழு்மக்கும் பிரதி்பலித்து மகிழ்ச்சி்ய அளிக்கும். ‘ெோழ்்க 
ெைமுைன்’ என்று பிற்ர ெோழ்த்துெது நமக்கும் மி்க உயரந்� ்பல்ன 
அளிக்கும்.

ெமு�ோய மக்்கள உறவிதல, ்க்ணென் - ம்னவி உறவிதல, 
நண்பர்கள உறவிதல நலல்�தய நி்னக்்க தெணடும். ‘அெர 
எனக்கு எத்�்ன நன்்ம்க்ைச் வெய�ோர’ என்று ்பலமு்ற நி்னத்து 
நி்னத்து, அ்�தய உளைத்தில நிரபபுங்கள. இப்படி இனி்மயோன 
அனு்பெங்க்ைதய வ்பருக்கிக்வ்கோணைோல, வெறுபபு என்னும் தீ்ம 
நு்ழய இைதம இல்ல. நீங்கள எப்படி நி்னக்கிறீர்கதைோ, என்ன 
வெயகிறீர்கதைோ, அத�த்போன்ற �ன்்ம உ்ையெரோ்க ஆகிவிடுவீர்கள. 

ஒருெர வெயகிற வெயதலோ, த்பசுகிற த்பச்தெோ நமக்குப பிடிக்்கவில்ல 
என்றோல, உைதன த்கோ்பம் எழுந்து நம் மனதில வெறுபபு்ணர்ெப ்பதிவு 
வெயதுவிடுகிறது. ்க்ணென் - ம்னவி உறவில இப்படி வெறுபபு்ணரவு 
ஏற்்படடுவிடைோல, அந்�க் குடும்்பத்தில அ்மதி வ�ோ்லந்துவிடும். 
ஒருெ்ர ஒருெர ெபித்துக்வ்கோளெோர்கள. அந்� வெறுபபு அதிரவு 
வீடு முழுக்்க நிரம்பும். இ�னோல �ம் குடும்்பத்திற்த்க �ோங்கள 
தீ்ம வி்ைவித்துக் வ்கோணடிருக்கிதறோம் என்்ப்� அெர்கள 
புரிந்துவ்கோளெதில்ல. மனி�்ன மனி�ன் தநசிக்்க தெணடும்; 
மதித்து நைக்்க தெணடும். 

ஒருெ்ர ஒருெர எபத்போதும் ‘ெோழ்்க! ெோழ்்க!’ என்று 
ெோழ்த்திக்வ்கோணதை இருக்்க தெணடும். அபத்போது�ோன் தநெம் 
ெைரும்;  வெறுபபு நீஙகும்; நன்்ம ஏற்்படும்.                                               
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வவ்கத்துக்கு எது வ்தறவ?
ஒரு ெோ்கனம் தெ்கமோ்கச் வெலெ�ற்கு எது ெரியோ்க 

இருக்்க தெணடும்? இ்�க் த்கடைோல எலதலோரும் 
‘ஆக்ஸிலதரடைர’ என்று வெோலெோர்கள. ஏவனன்றோல, 
அ்� இன்னும் இன்னும் அழுத்தி இயக்கும்த்போது 
ெோ்கனத்தின் தெ்கம் அதி்கரிக்கும். ஆனோல உண்ம 
என்னவென்றோல, ஒரு ெோ்கனம் தெ்கமோ்கச் வெலெ�ற்கு 
பிதரக் மி்க முக்கியம். எவெைவு தெ்கமோ்கப த்போனோலும், 
ஒரு பிரச்்ன ஏற்்படும்த்போது திடீவரன ெோ்கனத்்� 
நிறுத்தி நம்்மப ்போது்கோக்்க பிதரக் உ�வும். 
அது நன்றோ்க இருக்கிறது என்ற உ்ணரவு�ோன், 
ெோ்கனத்்� தெ்கமோ்க ஓடை உ�வுகிறது.  

ெோ்கனங்க்ை ஒழுங்கோ்க ஓடடுெ�ற்கு பிதரக் 
த�்ெ. ஆனோல, அ�ற்்கோ்க பிதரக்்்க எபத்போதும் 
பிடித்துக்வ்கோணதை இருந்�ோல, ெோ்கனம் 
தெ்கமோ்கப த்போ்கோது. சீக்கிரதம ்பழு�ோகிவிடும். 
ெோழ்க்்்கக்கும் இது வ்போருந்தும். த�்ெப்படும் 
இைங்களில பிதரக் பிடித்துக் ்கடடுப்படுத்தி, 
மற்ற இைங்களில தெ்கம் ்கோடடினோல 
ெோழ்க்்்க ெைமோ்க இருக்கும்.

இ்க்குடன் வலாழுங்கள்!
 சிறியத�ோ, வ்பரியத�ோ, ெோழ்க்்்கயில எபத்போதும் 

ஓர இலக்கு ் ெத்துக்வ்கோளளுங்கள. அது ெோழ்வில 
ெோதிக்்க தெணடும் என்ற உ்ணர்ெ உங்களுக்குக் 
வ்கோடுக்கும்.

 உங்களுக்கு ஓர இலக்கு இருந்�ோல,  
தினம் தினம் உங்க்ை அதுதெ இயங்க்ெக்கும். 
உங்கள ெோழ்்ெ அது அரத்�முளை�ோக்கும்.  

 இயல்போ்க உங்கைோல வெயதுமுடிக்்க முடியோ� 
்பல விஷயங்க்ை, உங்கள இலக்த்க தூணடிவிடடுச் 
ெோதிக்்க ் ெக்கும்.

 விைக்கின் வெளிச்ெத்தில ெோ்ல்யக் 
்கணைறிந்து முன்தனறும் ெோ்கனம் த்போல, இலக்்்க 
உ்ணரந்து ெரியோன தி்ெயில ெோழ்க்்்க்ய ந்கரத்� 
முடியும்.

 ெோழ்க்்்கயில ஒரு பிடிபபு ெரும். வெயயும் 
வெயல்களில ஒருவி� ஈரபபு ஏற்்படும். 

மிசெம் என்ன இருக்கும்?
்கணி� ஆசிரியர ஒருநோள த்களவி த்கடைோர. 

‘ ‘உன்னிைம் ்பத்�ோயிரம் ரூ்போய இருக்கிறது .  

வலாறய மூட றவயுங்கள்!
ெோழ்க்்்க என்்பது அடுத்�ெர முடிவு 

வெயெ்� நோம் வெயெது இல்ல. நோம் 
நி்னத்�்� நோம் வெயது முடிப்பது. அப்படிச் 
வெயய ஆரம்பிக்கும்த்போது, ‘‘உனக்வ்கலலோம் 
இது த�்ெயோ?’’ என்று மு�லில த்கட்போர்கள. 
பிறகு, ‘‘அவ�லலோம் வரோம்்பக் ்கஷைம். 
லடெத்துல ஒருத்�ன்�ோன் ்பண்ண முடியும்’’ 
என்று வெோலலி உங்க்ைப ்பலவீனப்படுத்� 
முயலெோர்கள . சின்ன�ோ்க ஏத�னும் 
பின்ன்ைவு ஏற்்படைோலும், ‘‘இதுக்குத்�ோன் 
நோன் அப்பதெ வெோன்தனன். த்பெோம விடடுடு’’ 
என்று அறிவு்ர வெோலெோர்கள. 

முடடி தமோதி வெயித்�ோல மடடும்�ோன் 
அெர்கள ெோ்ய மூடுெோர்கள. எனதெ, 
வெயித்துவிடுங்கள.
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உனக்கு 10 நண்பர்கள இருக்கிறோர்கள. அெர்களில 
இரணடு த்பருக்கு �லோ இரணைோயிரம் ரூ்போய 
�ருகிறோய. மற்ற எடடு த்பருக்கும் எதுவும் �ரவில்ல. 
உன்னிைம் என்ன மிச்ெம் இருக்கும்?’’ என்று த்கடைோர.

‘‘இரணடு நண்பர்கள மடடுதம மிச்ெம் இருப்போர்கள. 
மற்ற எடடு த்பரும் எதிரி்கள ஆகியிருப்போர்கள’’ என்றோன் 
ஒரு மோ்ணென். இன்்றய உல்கச் சூழ்ல உ்ணரத்தும் 
்க்� இது. எதிர்போரபபு்கள எதுவுதம இலலோமல ்பழகும் 
நண்பர்க்ைப வ்பற்றிருத்�ல ெரம். அதுதெ ெைமோன 
ெோழ்க்்்கக்கு அஸ்திெோரம்.

எப்படி ஆ்க 
வவண்டும்?

ஓ ர  ஏ ் ழ ச்  சி று ெ ன்  
ஒரு ்ப்ணக்்கோரரின் புத்�ம் புதிய 
வி்லயுயரந்� ்கோ்ர வியப்போ்கப 
்போரத்துக்வ்கோணடிருந்�ோன். அந்�ப 
்ப்ணக்்கோரர அெ்ன ்கோரில உட்கோர 
்ெத்து வ்கோஞெ தூரம் ஓடடிக் ்கோடடினோர. 
‘‘ெோர! உங்க ்கோர வரோம்்ப நலலோ இருக்கு. 
வி்ல அதி்கதமோ?’’ என்றோன் சிறுென். 
‘‘ஆமோம் �ம்பி! ஆனோல இந்� ்கோர என் 
அண்ணன் எனக்குப ்பரிெோ்கக் வ்கோடுத்�து’’ 
என்றோர அெர.

சிறுென் ஒரு நிமிைம் தயோசித்�ோன். ‘‘நீ 
என்ன தயோசிக்கிறோய என்று வெோலலெோ? 
இந்� மோதிரி ஒரு ்கோர �ருெ�ற்கு எனக்கு 
யோர இருக்கிறோர்கள என்று�ோதன!’’ எனக் 
த்கடடுச் சிரித்�ோர ்ப்ணக்்கோரர. ‘‘இல்ல 
ெோர! என் �ம்பிக்கு இப்படி ஒரு ்கோர ெோஙகித் 
�ருமைவுக்கு, நோன் உங்கள அண்ணன் மோதிரி 
வ்பரிய ஆைோ்க தெணடும் என தயோசித்த�ன்’’  
- அைக்்கமோ்கச் வெோன்னோன் சிறுென்.

ஆவ்லாெறன செலாலலும் அறை!
எ ப ்ப டி  ெ ோ ழ் க்்்க்ய  ந ்க ர த்துெது ? 

த்களவிக்குறிதயோடு ்போரத்�த்போது எனது அ்றயில 
எலலோப ்பதில்களும் இருந்�ன. ‘உன் இலக்கு 
உயரமோன�ோ்க இருக்்கடடும்’ என தமற்கூ்ர 
வெோன்னது. ‘எபத்போதும் குளிரச்சியோ்க இரு’ 
என மின்விசிறி வெோன்னது. ‘உன் தநரத்்� 
மதிக்்கக் ்கற்றுக்வ்கோள’ என சுெரக்்கடி்கோரம் 
வெ ோன்னது.  ‘தினம் தினம் உன்்னப 
புதுபபித்துக் வ்கோள’ என ்கோலணைர வெோன்னது. 
‘எதிர்கோலத்துக்்கோ்கச் தெமித்து ்ெ’ என 
மணி்பரஸ் வெோன்னது. ‘எபத்போதும் உன்்னக் 
்கெனி’ என நி்லக்்கண்ணோடி வெோன்னது. 
‘அடுத்�ெர்களின் சு்ம்களுக்குத் த�ோள 
வ்கோடு’ என சுெர வெோன்னது. ‘உன் ்போர்ெ்ய 
விெோலமோக்கு, உல்கதம ்கண்களுக்குத் 
வ�ரியும்’ என ென்னல வெோன்னது. ‘எந்� 
உயரத்துக்குப த்போனோலும் உன் ்கோல்கள 
பூமியில இருக்்கடடும்’ என �்ர வெோன்னது. 
்க்ைசியோ்கப ்படுக்்்க்யப ்போரத்த�ன். 
‘த்போதுமோன ஓயவெடு. அபத்போது�ோன் 
உற்ெோ்கமோ்க தெ்ல்போரக்்க முடியும்’ 

என்றது அது!                                    

 உ ங ்க ள  இ ல க் ்்க 
அ்ையும்த்போது வ்பருமி�ம் ஏற்்படும். 
‘இ்� நம்மோல ெோதிக்்க முடிந்�து. 
அடுத்து இ்�விைப வ்பரி�ோ்கச் 
ெோதிக்்க தெணடும்’ என்ற தெ்கம் 
ெரும். �ன்னம்பிக்்்க அதி்கரிக்கும். 
மற்றெர்களுக்கு உங்கள மீது மதிபபு 
கூடும்.
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�ணணீரகூை ெடி்கடடினோல�ோன் சுத்�மோகிறது. 
்கோ்லயில குடிக்கும் ்கோஃபிக்்கோன டி்கோக் ஷ்ன 

ஃபிலைர வெய�ோல�ோன் நன்றோ்க இருக்கிறது. ்பழங்க்ை 
மிக்ஸியில அடித்து ஃபிலைர வெய�ோல�ோன் ெூஸ் 
ருசிக்கிறது. 

ெோழ்க்்்கயில இப்படிப ்பல விஷயங்க்ை ெடி்கடடிச் 
வெயயும் நோம், நம் ெோரத்்�்க்ை ெடி்கடடுகிதறோமோ? ஏத�ோ 
ஒரு ெண்ையில அலலது ெோக்குெோ�த்தில ெடவைன்று 
ெோரத்்�்க்ை விடுகிதறோம். ‘சில ெோரத்்�்கள 
வெலலும், சில ெோரத்்�்கள வ்கோலலும்’ என்்போர்கள. 
வெோலலோல ஏற்்படும் ்கோயத்்� ஆற்றுெது ்கடினம். 
‘ஆறோத� நோவினோல சுடை ெடு’ என்று திருெளளுெர 
வெோலலியிருக்கிறோர.

அடுத்�ெர்கள மனம் புண்படும்்படிப த்பசிவிடடு 
உறவு்க்ையும் நண்பர்க்ையும் இழந்துவிடடுப பிறகு 
ெருந்துெ்�த் �விரக்்கலோம். நம் ெோரத்்�்களுக்கும் 
சில ்கடடுப்போடு்கள த்போடடு ெடி்கடைலோம். த்கோ்பத்தில 
எ்�தயோ த்பெ ெரும்த்போது கீழ்க்்கோணும் த்களவி்க்ை 
உங்களுக்குள த்கடடுப ்பதில வ்பறுங்கள. அ�ன்பின் 
த்பசினோல, உங்கள ெோரத்்�்கள உங்க்ை ெோழ 
்ெக்கும்.

 நோன் வெோலல தெணடிய விஷயத்்� இந்� 
ெோரத்்�்கைோல�ோன் வெோலல முடியுமோ? இ்ெ 
்கோயப்படுத்தும் ெோரத்்�்கைோ? இெற்்றவிைக் 
்கனிெோன, ்கணணியமோன தெறு ெோரத்்�்கள உணைோ? 
அப்படி இருந்�ோல, அந்� ெோரத்்�்க்ைப ்பயன்்படுத்� 
தெணடும்.

 நோன் இந்� ெோரத்்�்க்ைச் வெோலெ�ன் தநோக்்கம் 
என்ன? இ்�க் த்கட்பெர மனம் ்கோயப்பை தெணடும் 
என்்ப�ோ? இெ்ரக் ்கோயப்படுத்துெ�ன் மூலம் நோன் 
எ்� அ்ையப த்போகிதறன்? அப்படிக் ்கோயப்படுத்� 
நி்னக்கும் என் தநோக்்கம் �ெறோனது. அ்� மு�லில 
அ்கற்ற தெணடும்.

 எதிரோளி ஏத�ோ வெோன்னோர என்்ப�ற்்கோ்க நோன் 
வ்கோந்�ளித்து இப்படிப த்பசுகிதறன் என்றோல, அெருக்கு 
விைக்்கம் �ரதெோ, மன்னிபபு த்கட்கதெோ ெோயபபுக் 
வ்கோடுத்த�னோ? இலலோவிடைோல, மு�லில ெோயபபுத் 
�ர தெணடும்.

 அெர ஏன் அப்படிச் வெோன்னோர? இந்� 
விஷயத்்� அெரது த்கோ்ணத்தில நோன் ்போரத்த�னோ? 
அப்படிப த்பசுெ�ற்கு அெருக்கு உரி்ம இருக்கிற�ோ? 
அப்படிப ்போரத்துவிடடு அ�ன்பிறத்க ்பதில ெோரத்்� 
த்பெ தெணடும்.

 இப்படி ஒரு ெங்கைமோன சூழல ஏன் ஏற்்படைது? 
அெர அப்படிப த்பசுெ�ற்்கோன ்கோர்ணம் என்ன? அெரது 
உ்ணரவு்க்ை நோன் புரிந்துவ்கோணதைனோ? மு�லில 
அ்�ச் வெயய தெணடும்.

 நோன் த்பெப த்போெது அெ்ரச் ெங்கைப்படுத்துமோ? 
இ்� இபத்போது த்பெலோமோ? தெறு தநரத்திதலோ, தெறு 
இைத்திதலோ, தெறு வி�த்திதலோ நோன் இ்�ப த்பெ 
முடியுமோ? என் த்கோ்பம் தீரந்�தும் வ்கோஞெம் தநரம் 
்கழித்து இ்�ப த்பசினோல, நோன் இன்னும் வ�ளிெோ்கவும் 
�ன்்மயோ்கவும் த்பசுதெனோ? அப்படியோனோல அ்�ச் 
வெயயலோம்.

 இெர வெோலலும் இந்� ெோரத்்�்க்ை மடடுதம 
்ெத்துக்வ்கோணடு இெர மீது நோன் த்கோ்பம் ்கோடடுெ�ோ? 
இ�ற்கு முன்பு எனக்கு இெர எத்�்னதயோ நன்்ம்கள 
வெயதிருப்போதர, அ்�வயலலோம் நி்னத்துப 
்போரத்த�னோ?

 ந ோன் த்பெப  த்ப ோகும் ெோ ரத்்�்கள 
மரியோ்�க்குரிய்ெயோ? இத� ெோரத்்�்க்ை 
தெறு யோரோெது என்னிைம் த்பசினோல, நோன் 
அ்� எப்படி எடுத்துக்வ்கோளதென்? என்்னக் 
்கோயப்படுத்தும் என்றோல, நோன் இந்� ெோரத்்�்க்ை  
அடுத்�ெர மீது வீெமோடதைன்.                            

வார்த்
தைகள் 

வாழ 

்வக்
கும்!
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உ்டற்பயிறசி செயதவால உ்டல வலினை 
கின்டககும். ைைவலினைககு என்ை 

செயவது? சவறறி்கரைவாை ைனிதர்்கள் சில 
விஷயங்கனைத் தவிர்்ப்பதன் மூலம் ைைவலினை 
ச்பறுகிறவார்்கள். வைைவா்க வவாழ்கிறவார்்கள். 
அந்த ைைவலினை ைந்திரங்கனை அறிவவவாம், 
வவாருங்கள்!
 எப்படிப்படை வநருக்்கடி்கள ஏற்்படைோலும், ‘எனக்கு 

இப்படி ஆகிவிடைத�’ என மனெலி்ம மிக்்கெர்கள 
சுய இரக்்கம் வ்கோளெதில்ல. அது எதிரம்றயோன 
வி்ைவு்க்ைத் �ரும் என்்பது அெர்களுக்குத் வ�ரியும். 
அ�னோல �ங்கள தநரத்்� மதிப்போன விஷயங்களுக்த்க 
வெலவிடுகிறோர்கள.

 �ங்களுக்குத் வ�ரியோ�, �ங்கைோல முடியோ� 
வெயல்க்ை அெர்கள ்கஷைப்படடு வெயய 
முயற்சிப்பதில்ல. அ்�ச் வெயெது வீண தெ்ல என 
அெர்களுக்குத் வ�ரியும். �ங்கள ்பலம் என்ன என்று 
அெர்கள அறிெோர்கள. அ்�ப வ்போறுத்த� �ங்கள 
இலக்கு்க்ை நிர்ணயிக்கிறோர்கள.  

 நி்றய த்பருக்கு சின்ன மோற்றம்கூைப ்பயம் �ரும். 
அப்படிப்படை மோற்றங்க்ைத் �விரக்்கதெ நி்னப்போர்கள. 
ஆனோல, மனெலி்ம மிக்்கெர்கள மோற்றங்களுக்கு 
அஞசுெதில்ல. மோற்றங்க்ை ஏற்்க மறுத்�ோல ெைர 
முடியோது என்்ப்� அெர்கள உ்ணரெோர்கள.

 நோம் ஒன்று எதிர்போரக்்க, ெருெது தெவறோன்றோ்க 
இருக்கும். சில ெமயங்களில இதுத்போன்ற �ெறு்க்ைத் 
�விரக்்க முடியோது. மனெலி்ம மிக்்க மனி�ர்கள அ்� 
நி்னத்துப ்ப�ற்றம் அ்ைெதில்ல. அந்�த் த�ோலவி்ய 
உ�றித் �ளளிவிடடு அடுத்� தெ்ல்யப ்போரக்்கப 
த்போயவிடுெோர்கள.

 எலதலோ்ரயும் திருபதிப்படுத்� தெணடும் என 
அெர்கள நி்னப்பதில்ல. அது ்கைவுைோலகூை முடியோ� 
்கோரியம் என அெர்களுக்குத் வ�ரியும். �ங்கள மனதுக்கு 
ெரி என்று ்படை்� அெர்கள வெயகிறோர்கள. அது 
�ங்களுக்கு நி்றவு �ந்�ோல த்போதும் என்று அெர்கள 
தீரமோனிக்கிறோர்கள.

 ்கைந்� ்கோலத்தில இழந்�ெற்்ற நி்னத்து அெர்கள 
ெருந்துெதில்ல. அ்� இனி மோற்ற முடியோது என்்ப்� 
அெர்கள அறிெோர்கள. நி்கழ்்கோலத்தில மகிழ்ச்சி்யயும் 
வெற்றி்யயும் மடடுதம த�டுெ�ோ்க அெர்கள ெோழ்க்்்க 
இருக்கும். நலல இலக்கு்களுைன் எதிர்கோலத்்� 
நம்பிக்்்கயோ்க அெர்கள எதிரவ்கோளகிறோர்கள.

 மனெலி்ம மிக்்க மனி�ர்கள ஒதர �ெ்றத் 
திரும்்பத் திரும்்பச் வெயெதில்ல. �ெறு்களிலிருந்து 
்போைம் ்கற்றுக்வ்கோணடு, அடுத்�மு்ற அெற்்றச் ெரியோ்கச் 
வெயகிறோர்கள.

 ‘அென் வெயித்துவிடைோதன’ என அடுத்�ெர்களின் 
வெற்றி்யப ்போரத்து அெர்கள வ்போறோ்மப்படுெதில்ல. 
நடெத்திரங்க்ை ஒதுக்கிவிடடு நில்ெ மடடுதம ரசிக்கும் 
மனநி்லயுைன், �ங்கள ்போ்�யில மடடுதம அெர்கள 
்கெனத்்� ் ெக்கிறோர்கள.

 ஒருமு்ற த�ோற்றோல, அ�ற்்கோ்க அெர்கள சுருணடு 
விடுெதில்ல. முன்்்ப விை தெ்கமோ்க அெர்கள உ்ழக்்கத் 
வ�ோைஙகுகிறோர்கள. அந்�த் த�ோலவியிலிருந்து மீணடுெந்து 
வெயிப்ப�ற்கு அெர்கள ்கற்றுக்வ்கோளகிறோர்கள.

 அெர்கள எதிலும் உைனடிப ்பலன்்க்ை 
எதிர்போரப்பதில்ல. மி்கபவ்பரிய வெற்றி்க்ை அ்ைெ�ற்கு 
்கடும் உ்ழப்்பக் வ்கோடுக்்க தெணடும். நீணை ்கோலம் 
்கோத்திருந்து, அ�ன்பிறகு ருசிப்பத� வெற்றி என்்ப்� 
அெர்கள வ�ரிந்து ் ெத்திருக்கிறோர்கள.   

மனவலிமம 
மந்திரங்கள்!



நம்மில வ்பரும்்போலோதனோர சு�ந்திர இந்தியோவில�ோன் 
பிறந்த�ோம். அடி்மப்படடு ெோழ்ெ�ன் அெலத்்� 

நோம் அறிந்�தில்ல. இருநூறு ஆணடு்கோல அந்நிய 
ஆடசி்ய முடிவுக்குக் வ்கோணடுெந்து, பூர்ண சு�ந்திரம் 
அ்ைந்� இந்தியத் திருநோடடில ்கைந்� 75 ஆணடு்கைோ்க 
ெோழும் நோம் இந்� ெ்்கயில அதிரஷைெோலி்கதை... இந்�ச் 
சு�ந்திரத்துக்்கோ்க நம் முன்தனோர சிந்திய வியர்ெயும் 
ரத்�மும் எ்�க் வ்கோணடும் ஈடுவெயய முடியோ�்ெ.

1947 ஆ்கஸ்ட 15 அன்று லடெக்்க்ணக்்கோன த�ெ 
்பக்�ர்கள ்கணை ்கனவு நனெோயிற்று. ஆயிரக்்க்ணக்்கோன 
த�ெத் வ�ோணைர்கள வெய� தியோ்கத்துக்கு ்பலன் 
கி்ைத்�து. இத�ோ, இந்தியோவின் சு�ந்திரக் வ்கோடி 
நோவைஙகும் ்பறப்ப்�ப ்போருங்கள. 

இ�ற்கு முன்தினம் ெ்ரயில பிரிடடிஷ 
யூனியன் ெோக் வ்கோடி ்பறந்துவ்கோணடிருந்� அரசுக் 
்கடைைங்களிலும் ரோணுெக் த்கோட்ை்களிலும் இன்று 
�ோயின் மணிக்வ்கோடி ெோனைோெப ்பறப்ப்�ப ்போருங்கள. 
அதில நீல ெண்ணத்தில வ்போறிக்்கப்படடிருக்கும் 
அதெோ்கச் ெக்்கரத்்�யும் ்போருங்கள. இந்தியோவின் 
சிறபபுத் �ன்்மயோன தெற்று்மயில ஒற்று்ம்யயும் 
்பழம்வ்பரு்ம்யயும் ஒருஙத்க ்கோடடி, இமயம்ல மு�ல 
குமரிமு்ன ெ்ரயில இந்தியோ ஒதர ெோம்ரோஜ்யமோ்க 
இருந்� ்கோலத்்� நி்னவூடடும். 

அன்்றய நோ்ை நி்னத்துப ்போரக்கும் நம் 
முன்தனோடி்கள இபத்போதும் இப்படித்�ோன் வெோலகிறோர்கள...  
‘யோரும் எதிர்போரோ� அதிெயம்�ோன் நைந்திருக்கிறது. 
நைக்்க முடியோது என்று ்பலரும் நி்னத்� ்கோரியம்�ோன் 
நி்றதெறியிருக்கிறது’ என்று. 

இந்� அற்பு�ம் நைப்ப�ற்கு மூலக் ்கோர்ணமோ்க 

சுதந்திரக் காற்றே 
சுவாசக் காறறு!

இருந்து அ்� வெற்றி்கரமோ்க நைத்தி ்ெத்� 
�்லெர யோவரனச் வெோலலவும் தெணடுமோ? ்்கயில 
ஆயு�ம் எடுக்்கோமதல இந்� ம்கோ யுத்�த்்� நைத்� 
அஹிம்்ெ்ய மடடுதம ஆயு�மோ்கக் வ்கோணடு 
ம்கத்�ோன வெற்றி்ய நம் ் ்க்களில அளித்�ெர ம்கோத்மோ 
்கோந்திதய�ோன்! அந்� மோய வித்்�க்்கோரரோன ்கோந்திக்கு 
மீணடும் நன்றி வெோலல தெணடிய �ரு்ணம். சு�ந்திர 
இந்தியோவின் 75 ஆணடு்க்ை நி்றவுவெயது, அடுத்�  
்கோல நூற்றோணடுக்குள நு்ழயும் அற்பு�மோன நோளில 
நோம் இருக்கிதறோம். 

இந்�ப புனி�த் திருநோளில �ோயநோடடின் 
சு�ந்திரத்துக்்கோ்க ெோழ்நோவைலலோம் ்போடு்படை 
வ்பரிதயோர்க்ை நி்னவுகூரதெோம். ெெஹரலோல தநருவும் 

சுயநலம் இலலலாமல, அறிவையும் 
ஆற்றவலயும் பயனபடுத்தி,  

நலல நநலாக்கத்நதலாடும் தீரக்கதரிசனப் 
பலாரவைநயலாடும் சசயலபடும்நபலாதுதலான 

நமககுக கிவைத்துள்ள இநதச் 
சுதநதிரத்துககு உணவமயலான நனறிக 

்கைவனச் சசலுத்த முடியும்!
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விடு்தற்க்்கலான மு்தல வீரிய விற்த!
1857-ம் ஆணடு�ோன் இந்தியச் சு�ந்திரத்துக்்கோன மு�ல வீரிய வி்� இந்� மணணில விழுந்�து. இந்தியப த்போர 

வீரர்கள மு�ன்மு�லோ்க அந்� அநியோய ஆடசி்ய அடிதயோடு வ�ோ்லத்துவிடடுச் சு�ந்திர அர்ெ உருெோக்குதெோம் என்று 
வ்கோதித்வ�ழுந்�ோர்கள. சுத�ெ மன்னர்களும் அெர்களுைன் தெரத்துவ்கோணைோர்கள. இந்துக்்களும் இஸ்லோமியர்களும் 
ஒன்றுதெரந்து த்போர வ�ோடுக்்க ஆரம்பித்�ோர்கள. ஆனோல, ்பல சுத�ெ அரெர்கள துதரோ்கம் வெய��ோல, ஆஙகிதலயதர 
வெற்றி ்கணைோர்கள. இந்�ப புரடசி்ய நோம் ‘இந்தியச் சு�ந்திரப த்போர’ என்று அ்ழக்கிதறோம். ஆஙகிதலயர்கள 
அன்று இ்� ‘சிப்போய ்கல்கம்’ என்று ்பதிவு வெய�ோர்கள. அந்�ப த்போ்ர எந்�ப வ்பயரிடடு அ்ழத்�ோலும் உண்ம 
இது�ோன். 1857-ம் ஆணடில�ோன் சு�ந்திரத் �ோ்கம் இந்தியர்கள மத்தியில அதி்கரிக்்க ஆரம்பித்�து.

ஆஙகிதலயர்கள இனி இதுத்போன்ற புரடசி நைக்்கோமல இருப்ப�ற்கு என்ன வெயயலோம் என்று தயோசித்�ோர்கள. 

‘இந்தியர்களுக்கு ஆஙகிதலய நோ்கரி்கத்தில தமோ்கத்்�யும் ஆரெத்்�யும் ஏற்்படுத்திவிடுதெோம். அ்�விை 
அெர்க்ை என்வறன்றும் அடி்ம்கைோ்க ் ெத்திருப்ப�ற்கு ஏற்ற ெஙகிலி தெறு கி்ையோது’ என ஆஙகிதலயர்கள 
தீரமோனித்�னர. அந்� அடிப்ப்ையில�ோன் புரடசிக்கு அடுத்� ஆணடில நோவைஙகும் ்கலவிச்ெோ்ல்க்ை நிறுவி 
ஆஙகில நோ்கரி்கம், ்பழக்்க ெழக்்கங்கள, ெோழ்க்்்கமு்ற ஆகியெற்்றப ்பரப்ப ஆரம்பித்�ோர்கள. அத�ோடு, ஆஙகிலம் 
்கற்றெர்களுக்கு தெ்லெோயபபு்கள அளித்தும், வெலெந்�ர்களுக்குப ்படைங்கள வ்கோடுத்தும் ரோெ விசுெோசி்கைோ்க 
மோறச் வெய�ோர்கள. 

அ�ன் பிறகு�ோன் ்கோஙகிரஸ் ம்கோெ்்ப 1885 டிெம்்பர 27 அன்று அன்்றய மும்்்பயில உ�யமோனது. ்கோந்தியின் 
ெரு்்கயும், பிற �்லெர்களின் வெயல்போடு்களும் தெரந்து த�ெ விடு�்லக்்கோன ஓடைத்்� வி்ரவு்படுத்தின. 
நோவைஙகும் அவெபத்போது மோவ்பரும் எழுச்சி்கள ஏற்்படைோலும்கூை, அ்ெ முழு்மயோன ்பல்னத் �ர 1947 ஆ்கஸ்ட 
15 ெ்ர ்கோத்திருக்்க தநரிடைது. 

சுவதசி ச்பவாருட்கனைவய வவாஙகுவவவாம்! நம் ்பவாரம்்பரிய ஆன்ட்கனை்ப ச்பருமிதத்து்டன் அணிவவவாம்!

ெலல்போய ்படதைலும் ரோெோஜியும் ரோதெந்திர பிரெோத்தும் 
வமௌலோனோ ஆஸோதும் இலலோமல சு�ந்திரக் ்கோற்்றச் 
சுெோசிக்கும் ெோயபபு கி்ைத்திருக்குமோ?

�ோ�ோ்போய வநௌதரோஜி, தலோ்கமோனிய தில்கர, லோலோ 
லெ்பதிரோய, த்கோ்போலகிருஷ்ண த்கோ்கதல, சுதரந்திரநோத் 
்போனரஜி, விபின் ெந்திர ்போலர, ெ.உ.சி�ம்்பரம், 
திருபபூர குமரன் என அத்�்ன வ்பரிதயோர்களின் 
நி்ன்ெயும் த்போற்றுதெோம். தமோதிலோல தநரு்ெயும் 
த�ெ்பந்து �ோ்ஸயும் அஜ்மல்கோ்னயும் ைோக்ைர 
அன்ஸோரி்யயும் அன்்ன ்கஸ்தூரி ்போய ்கோந்தி்யயும் 
ெத்தியமூரத்தி்யயும் தந�ோஜி சு்போஷ ெந்திர 
த்போ்ஸயும் ெ்ணஙகுதெோம்.

ஒரு  த � ெ ம்  சு� ந்தி ர ம்  அ்ைெ்�க் 
்கோடடிலும், அ்ைந்� சு�ந்திரத்்� நிரந்�ரமோ்கக் 
்கோப்போற்றுெது�ோன் அதி்கக் ்கடினம் என்்ப்� நம் 
்கோலத்திதலதய ்போரத்திருக்கிதறோம். 

ஒரு நோடு சு�ந்திரம் வ்பற்ற நோைோ்க இருந்�ோல 
மடடும் த்போ�ோது. சு�ந்திரத்்�க் ்கோப்போற்றவும், 
அ�னோல மக்்கள நலெோழ்வு வ்பறச் வெயயவும் 
உரிய ெ்்கயில நோம் உ்ழக்்க தெணடும். சுயநலம் 
இலலோமல, அறி்ெயும் ஆற்ற்லயும் ்பயன்்படுத்தி, 
நலல தநோக்்கத்த�ோடும் தீரக்்க�ரிெனப ்போர்ெதயோடும் 
வெயல்படும்த்போது�ோன் நமக்குக் கி்ைத்துளை இந்�ச் 
சு�ந்திரத்துக்கு உண்மயோன நன்றிக் ்கை்னச் 
வெலுத்� முடியும்!                                                   
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ஒரு குடும்்பத்்�த் �ன் த�ோள்களில �ோஙகிெந்� 
�ந்்� எதிர்போரோ�வி�மோ்க இறந்துத்போனோர. 

அெருக்குப பின் அெரின் மூத்� ம்கன் அந்�க் குடும்்பப 
வ்போறுப்்ப ஏற்றோன். அென் ்படித்து முடித்து நலல 
தெ்லயில இருந்�ோன். அப்போவும் குடும்்பத்துக்்கோ்கச் 
தெமிபபு, மு�லீடு, இன்சூரன்ஸ் என்று ஏற்்போடு்க்ைச் 
வெயது ் ெத்திருந்�ோர. அ�னோல குடும்்பம் துெைவில்ல. 

ஒரு நோள ஓயெோ்க இருந்� தநரத்தில அப்போவின் 
அ்றயில ஏத�ோ ஓர ஆெ்ணத்்�த் த�ைப த்போனோன் 
ம்கன். அபத்போது அப்போவின் ்ைரி �ற்வெயலோ்கக் 
்்கயில கி்ைத்�து. அதில என்ன எழுதியிருக்கிறோர 
என்று ஆரெத்துைன் புரடடிப ்போரத்�ோன் ம்கன். அந்� 
்ைரியில இருந்� குறிபபு ஒன்று அெனுக்கு அதிரச்சி 
�ந்�து. அதில ஒரு நண்பரின் வ்பய்ரக் குறிபபிடடிருந்� 
அப்போ, அெரிைம், �ோன் ஒரு லடெம் ரூ்போய ்கைன் 
ெோஙகியிருப்ப�ோ்க எழுதியிருந்�ோர. அெர ்கைன் ெோஙகிய 
விெரம் குடும்்பத்தில யோருக்கும் வ�ரியவில்ல.

அப்போவின் மர்ணத்தின்த்போதும், அ�ன்பிறகும் 
்கைன் வ்கோடுத்� அந்� அப்போவின் நண்பர வீடடுக்கு 
ெந்திருக்கிறோர. குடும்்ப நண்பர என்்ப�ோல அெர 
வீடடுக்கு அடிக்்கடி ெருெது ெழக்்கம்�ோன். ஆனோல, 
ெரும்த்போவ�லலோம் இெனிைமும் மற்றெர்களிைமும் 

நலம் விெோரித்துவிடடுப த்போயவிடுெோர. அப்போவுக்குக் 
வ்கோடுத்திருந்� ்கைன் குறித்து அெர ஒருமு்றகூைப 
த்பசியதில்ல. 

அது அெனுக்கு ஆச்ெரயமோ்க இருந்�து. உைனடியோ்க 
அெர வீடு த�டிச் வென்றோன். அப்போ �ன் ் ைரியில எழுதி 
்ெத்திருப்பது குறித்து அெரிைம் வெோன்னோன். ‘‘அஙகிள, 
நீங்கள அந்�ப ்ப்ணத்்� என்னிைம் த்கடடிருக்்கலோதம’’ 
என்றோன்.

அப்போவின் நண்பர நி�ோனமோ்கப த்பசினோர. ‘‘உங்கள 
அப்போ எனக்குப ்பல தநரங்களில ்ப்ணம் வ்கோடுத்து 
உ�வியிருக்கிறோர. நோனும் அெருக்கு உ�வியிருக்கிதறன். 
இது எங்களுக்குள எபத்போதும் உணடு. எ�ற்கும் ்பத்திரம் 
எழுதி ் ெத்துக்வ்கோளெவ�லலோம் இல்ல.

உங்கள அப்போ உைலநலம் ்போதிக்்கப்படைத்போது 
அெெரமோ்கப ்ப்ணம் த�்ெ என்று த்கடைோர. வ்கோடுத்த�ன். 
திடீவரன அெர இறந்துவிடைோர. இந்� நி்லயில, எந்� 
ஆ�ோரமும் இலலோமல, ‘உன் அப்போ என்னிைம் ்கைன் 
ெோஙகியிருக்கிறோர’ என்று வெோலலி, அ்�த் திரும்்பக் 
த்கட்க எனக்கு மனம் ெரவில்ல. அ்�விை முக்கியமோன 
விஷயம்... ்கைன் ெோஙகும்த்போத� ‘இது வீடடிற்குத் 
வ�ரிய தெணைோம்’ என்று வெோன்னோர. அெர இறந்து 

மதிப்பு 
க்கொடுத்து

ைலாழ்க 
ை்ளமுைன!



15பவணலமை     ஆ�ஸ்ட் 2022

ðFŠð£÷˜ & ªè÷óõ ÝCKò˜
«è.Ý˜.ï£èó£ü¡

ÝCKò˜
î.ªê.ë£ù«õ™

Þîö£CKò˜
õœO

õ®õ¬ñŠ¹
àîò£

¹ˆîè Ý‚èº‹ õ®õ¬ñŠ¹‹: 
î¼ e®ò£ (H) L†.,
10/55, ó£ü¨ ªî¼, 
«ñŸ° ñ£‹ðô‹,

ªê¡¬ù & 600 033
 email: contacttharu@gmail.com

Þ‰îŠ ¹ˆîèˆF¡ â‰î å¼ 
ð°F¬ò»‹ ðFŠð£÷K¡ 

â¿ˆ¶ŠÌ˜õñ£ù º¡ ÜÂñF 
ªðø£ñ™ ñÁHó²ó‹ ªêŒõ«î£, 

Ü„² ñŸÁ‹ I¡ùµ áìèƒèO™ 
ñÁðFŠ¹ ªêŒõ«î£ è£Š¹K¬ñ„ 
ê†ìŠð® î¬ì ªêŒòŠð†ìî£°‹.

Published by  
K.R. NAGARAJAN,   

Published  from  
10, Sengunthapuram  

Mangalam Road,  
TIRUPUR - 641 604.

Ph: 9842274137

îI› ñ£î Þî›

ªõí¬ñ
VENMAII
மலர் 7  இதழ் 2
ஆகஸ்ட் 2022

த்போயிருக்்கலோம். ஆனோலும் அெர ெோரத்்�க்கு மதிப்பளிப்பது�ோதன 
நியோயம். ‘வீடடிற்குத் வ�ரிய தெணைோம்’ என அெர வெோன்ன விஷயத்்� 
நோன் எப்படி உன்னிைம் வெோலெது?’’ என்றோர.

ம்கதனோ, ‘‘என் அப்போ ெோஙகிய ்கை்னத் திருபபிக் வ்கோடுப்பது�ோன் 
அெரின் ம்கனுக்கு நலல அ்ையோைம்’’ என்று வெோலலி, ்்கதயோடு 
வ்கோணடுவென்றிருந்� ்ப்ணத்்�க் வ்கோடுத்�ோன். நண்பர வநகிழ்ந்�ோர.

மனி�ர்களுக்கு மதிபபுக் வ்கோடுப்பத�, நோம் நி்றெோ்கவும் ெைமோ்கவும் 
ெோழ்கிதறோம் என்்ப்� உ்ணரத்தும் விஷயம். நோம் ஒருெருக்கு உ�வி 
வெயகிதறோம் என்றோல, அெர நமக்கு திருபபி உ�வுெோர என எதிர்போரக்்கக் 
கூைோது. ஒருெருக்கு அன்்்பத் �ருகிதறோம் என்றோல, அெரிைமிருந்து 
நமக்கும் அன்பு கி்ைக்கும் என நி்னக்்க தெணைோம். யோருக்த்கோ நோம் 
உ�வினோல, தெறு யோதரோ ஒருெர நமக்கு உ�வி வெயயக்கூடும். நோம் 
ஒருெ்ர தநசித்�ோல, எதிர்போரோ� தெறு இைத்திலிருந்து நமக்கு அன்பு 
கி்ைக்்கக்கூடும். இந்� உல்கம் அப்படிப்படை உறவுச்ெஙகிலியோல�ோன் 
பி்்ணக்்கப்படடுளைது. 

நம் ெோழ்க்்்கயில ெந்திக்கும் மனி�ர்கள மூன்று ர்கம். சிலர, ஒரு 
குறிபபிடை ்கோலத்தில மடடுதம நம்முைன் இருப்போர்கள. சிலர, குறிபபிடை 
்கோர்ணத்துக்்கோ்க மடடுதம நம்முைன் இருப்போர்கள. சிலதரோ, ெோழ்நோள 
முழுக்்க உைன் இருப்போர்கள. இ்�ப புரிந்துவ்கோணைோல நமக்குக் 
குழப்பம் இருக்்கோது.

்பளளி அலலது ்கலலூரிப ்பருெத்தில சிலர நம்முைன் வநருக்்கமோ்க 
இருப்போர்கள. அெர்களுைன் இருப்பது�ோன் நமக்கு மகிழ்ச்சியோ்க 
இருக்கும். அந்�ப ்பருெம் முடியும்த்போது, ‘இெர்க்ைப பிரிந்து எப்படி 
இருக்்கப த்போகிதறோம்’ என்றுகூை தெ�்ன அ்ைதெோம். ஆனோல, 
்கோலம் வெலலச்வெலல அெர்க்ை மறந்த� த்போதெோம். புதிய மனி�ர்கள 
நம் நி்னவு்க்ை ஆக்கிரமித்து இருப்போர்கள. இது எலதலோருக்கும் 
நி்கழ்ெது இயலபு�ோன்.

சிலர சில ்கோர்ணங்களுக்்கோ்க நம் ெோழ்க்்்கயில ெருெோர்கள. ஓர 
அலுெல்கத்தில புதி�ோ்கப ்பணிக்குச் தெரந்�தும் ்பல விஷயங்க்ைச் 
வெயயத் வ�ரியோமல தி்ணறுதெோம். யோதரோ ஒருெர ெந்து நமக்குக் 
்கற்றுக்வ்கோடுப்போர. இப்படி ெோழ்க்்்க முழுக்்கப ்பல இைங்களில ்பலர 
்கற்றுத் �ருெோர்கள. ‘�ோங்கள இ்�ச் வெயய தெணடிய ்கடைோயம் 
இல்ல’ என்றத்போதும் �ோனோ்க முன்ெந்து இ்�ச் வெய்பெர்கள 
உணடு. அந்�க் ்கோர்ணங்கள முடிந்துவிடும்த்போது, அெர்கள நம்முைன் 
இருக்்கமோடைோர்கள. 

சில நண்பர்களும் உறவு்களும் ெோழ்நோள முழுக்்க உங்களுைன் 
இருப்போர்கள. ்கஷைத்தில �விக்கும்த்போது ் ்கவ்கோடுத்துத் தூக்குெோர்கள. 
துன்்பங்களின்த்போது த�ோள வ்கோடுத்துத் �ோஙகுெோர்கள. தயோசித்துப 
்போரத்�ோல, இ்� அெர்கள வெயய தெணடும் என்ற ்கடைோயதம 
இருந்திருக்்கோது. ஏ�ோெது ்கோர்ணம் வெோலலித் �டடிக் ்கழித்திருக்்கலோம். 
ஆனோலும் அெர்கள உங்களுைன் து்்ணயோ்க நிற்்போர்கள. யோருதம 
இலலோ� சூழலில, இப்படி உங்கள ்பக்்கம் நிற்்பெர்க்ைக் ்கோலம் முழுக்்க 
மறக்்கோதீர்கள. 

்போ்லெனத்தில வ்பயயும் ம்ழ த்போல நி்பந்�்னயற்ற அன்பு 
வெலுத்தும் மனி�ர்க்ை அலடசியம் வெயயோதீர்கள. அெர்கள மீது 
நீங்களும் அக்்க்ற வ்கோணடிருக்கிறீர்கள என்்ப்� எபத்போதும்  
உ்ணரத்துங்கள.                                                                             
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நம்பிக்ற்க  
வலாழ்வு!

 ம்ழ தெணடி கிரோம மக்்கள எலலோம் 
தெரந்து இ்றெ்ன தெணடினோர்கள. அெர்களில 
ஒருென் மடடும், பிரோரத்�்னயின் முடிவில 
த�்ெப்படும் என்ற நி்னபபுைன் கு்ை எடுத்து 
ெந்�ோன். அ�ற்குப வ்பயர�ோன் நம்பிக்்்க.

 குழந்்�்யத் �ன் �்லக்கு தமதல 
தூக்கிப த்போடடு வி்ையோடினோர ஒரு �ந்்�. 
விழுந்துவிடுதெோதமோ என்று ்பயப்படடு அழோமல 
அெ்ரப ்போரத்து குழந்்� சிரித்�து. அ�ற்குப 
வ்பயர�ோன் நம்பிக்்்க.

 ‘நோம் நோ்ை உயிதரோடு இருபத்போமோ’ 
என்்ப�ற்கு எ ந்�வி� உத்� ரெ ோ �மும் 
இலலோவிடைோலும், ஒவவெோரு நோளும் அலோரம் 
்ெத்துவிடடுப ்படுக்்கப த்போகிதறோம். அ�ற்குப 
வ்பயர�ோன் நம்பிக்்்க.

 நைப்பது எதுவும் நம் ்்கயில இல்ல 
என்று வ�ரிந்தும் எதிர்கோலத்துக்்கோன திடைங்கள 
த்போடுகிதறோம். ்கனவு்கள ்கோணகிதறோம். அ�ற்குப 
வ்பயர�ோன் நம்பிக்்்க.

வளமுடன் வலாழ  
    ஐநது விதி்கள்!

 ெெதியோ்க ெோழ தெணடும் என்ற 
அறிவு்ர்யக் குழந்்�்களுக்கு வெோலலிக் 
வ்கோடுக்்கோதீர்கள. மகிழ்ச்சியோ்க ெோழ தெணடும் 
என்று வெோலலிக்வ்கோடுத்து ெைருங்கள. வ்பரியெர்கள 
ஆனபிறகு அெர்கள ஒவவெோன்றின் மதிப்்ப மடடுதம 
்போரப்போர்கள. வி்ல்யப ்போரக்்கமோடைோர்கள. 

 உ்ண்ெ மருந்து த்போல நி்னத்து 
அைெோ்க, ஆதரோக்கியமோ்கச் ெோபபிடுங்கள. 
இலலோவிடைோல, மருந்்�தய உ்ணவு த்போல 
தெைோதெ்ைக்கு ெோபபிை தநரிடும்.

வெலார்நது 
வ்பலா்கலா்த ெனம்!

எந்� முயற்சி்யச் வெயயும்த்போதும் தெோரந்து 
த்போ்கோமல, த�ோலவி்களில பின்ெோங்கோமல, 
வ�ோைரந்து உ்ழக்கும் மனி�ர்கதை வெற்றி 
வ்பறுகிறோர்கள. பு்கழ்வ்பற்ற மனி�ர்களின் ெோழ்க்்்க 
ெரலோறு்கள நமக்கு இ்�தய உ்ணரத்துகின்றன.   

தெோரந்து த்போ்கோ� மனதம, நமக்குள 
வெற்றி வ்பறும் திற்ம இருப்ப்� உ்ணரத்தும். 
பின்ெோங்கோ� வெயதல, எந்�த் �்ை்யயும் 
�ோணடி நோம் இலக்்்க அ்ைய முடியும் என்று புரிய 
்ெக்கும். ‘த�ோலவி என்்பது முடிெலல, வெற்றி்ய 
தநோக்கிய ்பய்ணத்தில அதுவும் ஒரு ்படிக்்கல’ 
என்்ப்� அறிய ் ெக்கும். 

ஒரு மின்ெோர ்பல்்பக் ்கணடுபிடிக்்க �ோமஸ் 
ஆலெோ எடிென் ஆயிரம் மு்ற முயற்சிவெயது 
த�ோற்ற ோ ர .  அத்�்ன ெறுக்்கல்க்ைச் 
ெந்தித்�த்போதும், ‘என்னோல மின்ெோரத்தில எரியும் 
்பலபு ஒன்்ற உருெோக்்க முடியும்’ என்று அெர 
நம்பினோர. தநரம்றயோ்கச் சிந்தித்து, ஒவவெோரு 
�்ை்யயும் �ோணடி, �ன் இலக்கிலிருந்து ்கெனம் 
வில்கோமல அெர இ்�ச் வெய�ோர.

புதி�ோ்க ஆரம்பிக்்கப்படும் பிசினஸ்்களில 90% 
த�ோலவி அ்ைெ�ோ்க ஓர ஆயவு வெோலகிறது. 
ஆனோலும் ,  புதிய முயற்சி்க்ை யோரும் 
நிறுத்துெதில்ல. அ�னோல�ோன் நி்றய ்கனவு்கள 
நி்றதெறுகின்றன. ்பலருக்கு தெ்லெோயபபு்கள 
கி்ைக்கின்றன.  

தெோரந்து த்போ்கோ� மனம் இருந்�ோல, ்கைந்� 
்கோலத் �ெறு்களிலிருந்து ்கற்றுக்வ்கோளவீர்கள. 
எதிர்கோலப பிரச்்ன்க்ை உற்ெோ்கமோன 
மனதுைன் எதிரவ்கோளவீர்கள. எந்�ச் ெெோ்லயும் 
வித்தியோெம ோன த்க ோ்ணத்தில ்ப ோ ரக்்க 
ஆரம்பிபபீர்கள. ‘த�ோற்றுவிடுதெோதமோ’ என்ற 
்பயம் உங்க்ை வநருங்கோது. வெற்றியின் அருகில 
உங்கைோல த்போ்க முடியும். 
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இப்படி  
நடத்துங்கள்!

�ெறு வெயெது மனி� இயலபு. ஆனோல, அந்�த் 
�ெறு்களிலிருந்து என்ன ்கற்றுக்வ்கோளகிதறோம், 
அ�ன்பின் நோம் எப்படி மோறுகிதறோம் என்்பது 
முக்கியம் .  சில �ெறு்க்ை உ்ணரந்து 
�விரத்துவிடடு, மனி�ர்க்ை இனி இப்படி 
நைத்துங்கள…

 மனி�ர்க்ை இெர வ்பரியெர, இெர 
சிறியெர என்று பிரித்துப ்போரக்்க தெணைோம். 
ஒவவெோருெர வெயயும் தெ்லயும் மதிபபுமிக்்கது.  
ஒரு விஞஞோனிதயோ, ஒரு தூய்மப ்பணியோைதரோ, 
எலதலோருதம நம் நலனுக்்கோ்கதெ உ்ழக்கிறோர்கள. 
ஒவவெோருெரும் நம் மதிபபிற்குரியெர்கள.

 �ற்வ்பரு்ம எபத்போதுதம கூைோது. அதிலும், 
மற்றெர்க்ைச் சிறு்மப்படுத்தும் வி�மோன 
வ்பரு்மப த்பச்சு கூைதெ கூைோது. ‘நோன் 
உங்க்ைவிை உயரந்�ென்’ என்்பது த்போன்ற 
த்பச்சுக்்கள அடுத்�ெர்க்ைப புண்படுத்தும். 

 நோம் உயரெோன இைத்தில இருக்கிதறோம் 
என்்ப�ற்்கோ்கப ்பலர முன்னி்லயில ஒருெ்ரக் 
கிணைல வெயெத�ோ, அெமோனப்படுத்துெத�ோ 
�ெறு .  அ�ன்மூலம் அெ்ரத் � ோழ்வு 
மனப்போன்்மக்குள �ளளுகிதறோம். அெரின் 
உ்ணரவு்க்ைப புரிந்துவ்கோளைோ� மனி�ர 
ஆகிதறோம். இ்�த் �விரத்து எலதலோ்ரயும் 
்கணணியமோ்க நைத்துங்கள. 

 ஒருெர நமக்குச் வெயகிற சிறிய 
உ�விக்கும் நன்றி வெோலலுங்கள. சின்னச்சின்ன 
ெோ�்ன்க்ையும் ்போரோடடுங்கள. அது அெர்க்ை 
ஊக்்கப்படுத்தி இன்னும் உற்ெோ்கமோ்கப ்பல 
வெயல்க்ைச் வெயய ் ெக்கும்.                      

ெதிபற்ப உணர்நது 
வலாழ்வவலாம்!

நூறு ரூ்போய தநோடடு ஒன்று உங்கள ் ்கயில 
இருக்கிறது. அ�ன் மதிபபு எஙகு த்போனோலும் 
மோறுெதில்ல. யோரும் அ்�ப ்பத்து ரூ்போய 
என்று கு்றத்து மதிபபிடுெதில்ல. வ்படதரோல 
்பஙக், தஹோடைல, மளி்்கக்்க்ை, துணிக்்க்ை 
என்று எஙகு த்போயக் வ்கோடுத்�ோலும், அ�ன் 
மதிபபுக்கு ஈைோன வ்போரு்ை உங்களுக்குக் 
வ்கோடுப்போர்கள. அ�ன் மதிப்்ப எலதலோரும் 
ஒதர மோதிரி ஒபபுக்வ்கோணடிருக்கிதறோம்.  

இப்படி ஒவவெோரு வ்போருளுக்கும் ஒரு மதிபபு 
இருக்கிறது. அது மோறுெத� இல்ல. ஆனோல, 
மனி�ர்களின் மதிபபு�ோன் மோறுகிறது. ஒருெர 
உயரெோ்க மதிக்கும் ஒருெ்ர, இன்வனோருெர 
�ோழ்த்திப த்பசுகிறோர. எலதலோரும் எலதலோ்ரயும் 
ஒதர மோதிரி நைத்துெதில்ல. வ்போருைோ�ோர ெெதி, 
தெ்ல, அந்�ஸ்து, குடும்்பப பின்னணி என்று 
்பல விஷயங்க்ை ் ெத்து ஒவவெோருெ்ரயும் 
மதிபபிடும் த்போக்கு மோறதெணடும். எெ்ரயும் 
உயரெோ்க நைத்தும் ெோழ்க்்்கதய, ெைமோன 
ெோழ்க்்்க.

 ம னி � ன ோ ்க  ெ ோ ழ் ெ � ற் கு ம் 
மனி�ோபிமோனத்துைன் ெோழ்ெ�ற்கும் சில அடிப்ப்ை 
வித்தியோெங்கள உணடு. சிலர மடடுதம அ்� 
உ்ணரந்திருக்கிறோர்கள.

 உங்க்ை உண்மயோ்க தநசிப்பெர்கள 
ஒருத்போதும் உங்க்ை விடடுப பிரியமோடைோர்கள.  
உற்ெ முறித்துக்வ்கோளை 100 ்கோர்ணங்கள  
இருந்�ோலும், உற்ெத் வ�ோைரெ�ற்கு ஒதர ஒரு 
்கோர்ணத்்�யோெது அெர்கள த�டிக் ்கணடுபிடிப்போர்கள. 

 பிறக்கும்த்போது உல்கம் உங்க்ை தநசிக்கும். 
ம்றயும்த்போது எலதலோரும் அன்பு வெலுத்துெோர்கள. 
இ்ைப்படை ்கோலத்தில நீங்கள வெயயும் வெயல்கதை 
உங்களுக்கு அன்்்பப வ்பற்றுத் �ரும்.



 அெர அப்படிப த்பசுகிறோதர, இெர இ்�ச் 
வெோலகிறோதர என எலலோ விமரெனங்களுக்கும் 
்கோது வ்கோடுக்்கோதீர்கள. உங்கள மீது உண்மயோன 
அக்்க்றயில யோர யோர த்பசுகிறோர்கதைோ, அ்� மடடும் 
உற்றுக் த்களுங்கள. மற்றெர்களின் த்பச்சுக்்க்ைப 
புறக்்கணித்துவிடுங்கள. 

 எதிரம்றயோ்கதெ த்பசுகிற, எலதலோ்ரப ்பற்றியும் 
பு்கோர வெோலகிற, வீண ெம்பு ெோரத்்�்கதை உச்ெரிக்கிற 
மனி�ர்களிைமிருந்து விலகி இருங்கள. அெர்களின் 
ெோரத்்�்கள அ்னத்தும் வமலலக் வ்கோலலும் விஷம். 
உங்களிைம் அ்� வநருங்கவிைோதீர்கள.

 யோர மீதும் த�்ெயற்ற வெறுப்்ப ெைரக்்கோதீர்கள. 
எந்�க் த்கோ்பத்்�யும் நீணை தநரம் மனதில சுமக்்கோதீர்கள. 
யோ்ரப ்போரத்தும் வ்போறோ்ம வ்கோளைோதீர்கள. 
அடுத்�ெர்க்ை ்போதிப்ப்�விை, இ்ெ உங்க்ைதய 
அதி்கம் �ோக்கும். �ோன் விஷத்்�க் குடித்துவிடடு, 
அடுத்�ெர ெோ்க தெணடும் என நி்னப்பது த்போன்ற 
அ்பத்�ம் இது.

 ்ப்ணம் முக்கியம்�ோன். ஆனோல, ்ப்ணம் மடடுதம 
முக்கியம் அலல! ெோழ்க்்்கயின் இயல்போன மகிழ்ச்சி்ய 
இழந்து, ஆதரோக்கியத்்� இழந்து ்ப்ணம் ெம்்போதிப்பது 
�ெறு. ெோழ்வின் சின்னச்சின்ன ெந்த�ோஷங்க்ை 
இழக்்கோதீர்கள. ஆதரோக்கியத்துக்்கோ்க தநரம் ஒதுக்்க 
மறக்்கோதீர்கள.

 மோற்றம் ஒதர நோளில நி்கழ்ந்துவிைோது. ்படிப்படியோ்கதெ 
நி்கழும். ஒவவெோரு புதிய நோ்ையும், ெைரச்சிக்்கோன 
ெோயப்போ்க நி்னயுங்கள. உங்கள திற்ம்கள தநற்று 

இருந்�்�விை இன்று வ்கோஞெமோெது அதி்கரிக்்க 
தெணடும். தினம் தினம் நி்கழும் இந்� ெைரச்சி, ஓரோணடு 
முடிவில ்போரக்கும்த்போது ்கணிெமோன�ோ்க இருக்கும்.

 ்பய்ணமோ? எக்ஸ்பிரஸ் ்பஸ்ஸில த்போ்க தெணடும்! 
உ்ணெோ? ஃ்போஸ்ட ஃபுட ெோபபிை தெணடும்! வ�யெ 
�ரிெனமோ? சிறபபு ெழியில த்போ்க தெணடும். இப்படி 
எலலோெற்றிலும் தெ்கத்்� எதிர்போரக்்கோதீர்கள. 
இயற்்்கயில சில விஷயங்கள வமதுெோ்கதெ நி்கழும். 
ஒரு வி்� மரமோ்கப ்பல ஆணடு்கள எடுத்துக்வ்கோளளும். 
ஓர உறவில அன்பு ெைரெ�ற்கு நீணை ்கோலம் ஆகும். 
இப்படி ரசித்து வமதுெோ்க ெோழ்க்்்க்ய அனு்பவியுங்கள.

 கு்றந்� ெெதி்களுைன் ெோழப ்பழகுங்கள. கு்றெோ்க 
இருந்�ோலும், அக்்க்றயோ்க இருக்கும் நண்பர்கள... 
நடுத்�ரமோ்க இருந்�ோலும் அ்மதியோ்க இருக்கும் வீடு... 
அதி்கம் இல்லவயன்றோலும் ்கைன் ெோங்க ்ெக்்கோ� 
ெருமோனம்... இப்படித் த�்ெ்க்ைச் சுருக்கிக்வ்கோணடு 
ெோழும் ெோழ்வில�ோன் நி்றவு கி்ைக்கும். 

 நி்றய சுற்றுலோ வெலலுங்கள. புதுபபுது அனு்பெங்கள 
வ்பறுங்கள. அது அறி்ெ விெோலமோக்கும். புதிய 
ெோயபபு்க்ைத் த�டித் �ரும். குறிப்போ்க இயற்்்கயோன 
சூழலில அதி்க தநரம் வெலவிடுங்கள. அது உைலுக்கும் 
மனதுக்கும் புத்து்ணரவு வ்கோடுக்கும்.

 உங்களின் மி்க முக்கியமோன நண்பர யோர வ�ரியுமோ? 
நீங்கள�ோன். தினமும் சில நிமிைங்கைோெது உங்கள 
ஆழ்மனதுைன் உ்ரயோடுங்கள. உங்களின் இலக்கு என்ன 
என முழு்மயோ்க அறிந்து ் ெத்திருப்பது அது�ோன். 

 ்படிப்்பப த்போலதெ அனு்பெமும் முக்கியம். நீங்கள 
எந்�த் து்றயில இருந்�ோலும், அதில ெந்திருக்கும் நவீன 
மோற்றங்களுக்குப ்பழகுங்கள. அது ்பற்றிப ்படியுங்கள. தநரடி 
அனு்பெமும் வ்பறுங்கள. மற்றெர்க்ைவிைக் கூடு�லோ்க 
அதில திற்ம வ்பறுங்கள. எ்�ப ்பற்றியும் ்கெ்லப்பை 
தெணடியிருக்்கோது.                                                  

வாழ்வ இனி்ையாக்கும் 

10 வழிகள்!
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�ன்னம்பிக்்்கப த்பச்ெோைர 
ஒருெர உ்ரயோற்ற ெந்�ோர. 

அ்�க் த்கட்ப�ற்கு சிலர 
த்போனோர்கள. கூடைம் நைக்கும் 
அரஙகில ஆைோளுக்குக் கி்ைத்� 
இைத்தில உட்கோரந்�ோர்கள. 
ஒவவெோருெரின் தைபிளிலும் 
ஒரு குறிபபு தநோடடும் த்பனோவும் 
இருந்�து. அந்�க் குறிபபு தநோடடு 
மி்க அழ்கோ்க இருந்�து. ஆனோல, 
அ்�ப ்போரத்�தும் ஒருெரின் 
மு்கம் சுருஙகிப த்போனது. 

்கோர்ணம், அெர தைபிளில 
இருந்� தந ோடடு மஞெள 
நிறத்தில இருந்�து. அெருக்கு 
மஞெள நிறம் பிடிக்்கோது. அெர 
சுற்றிலும் இருந்� தைபிள்க்ைப 
்போரத்�ோர. மஞெள, சிெபபு, நீலம் 
என்று மூன்று ெண்ணங்களில 
தநோடடு்கள இருந்�ன. அெ்ரப 
த்போலதெ சிலர மஞெள தநோடடு 
்ெத்திருந்�ோர்கள. நி்றய த்பர 
தைபிளில நீல நிற தநோடடு்கள 
இருந்�ன. அெருக்கு நீல 
நிறம் மி்கவும் பிடிக்கும். அந்� 
தநோடடு்க்ைதய ்போரத்�்படி 
ஏக்்கத்துைன் அமரந்திருந்�ோர. 

அபத்போது �ன்னம்பிக்்்க 
த்பச்ெோைர உளதை ெந்�ோர. 
எலதலோ்ரயும் ெரதெற்றுப 
த்பசியெர, இந்� மனி�ரின் 
த ெ ோ ்க ம ோ ன  மு ்க த் ்� க் 
்கெனித்�ோர. ‘என்ன பிரச்்ன?’ 
என்று விெோரித்�ோர. இெர தநோடடு 
விஷயத்்�ச் வெோன்னோர. 

உ ை த ன  த ்ப ச் ெ ோ ை ர 
த்கடைோர. ‘‘ெரி, உங்களுக்குப 
பிடிக்்கோ� மஞெள நிற தநோடடு 
உங்கள தைபிளில இருக்கிறது. 
உங்களுக்குப பிடித்� நீல 
நிற தநோடடு ்பலர தைபிளில  
இருக்கிறது. யோரிைமோெது 
ெோ்யத் திறந்து த்கடடு , 
அந்� தந ோட்ை ம ோற்றிக் 
வ ்க ோ ண டி ரு க் ்க ல ோ த ம ? 
த்கடடீர்கைோ? நீல நிற தநோடடு 
பிடிக்்கோ� யோதரோ ஒருெர இந்�க் 
கூடைத்தில இருக்்கலோம். தநோடடு 

கிடைக்கும்!

எந்� நிறத்தில இருந்�ோல என்ன என்று நி்னப்பெர்கள இருக்்கலோம். அெர்களில 
யோரோெது ஒருெ்ர நீங்கள ்கணடுபிடித்திருக்்கலோதம? உங்களுக்குத் 
த�்ெயோன்� நீங்கள�ோன் த்கட்க தெணடும். ெோழ்க்்்கயில நீங்கள விரும்பும் 
எ்�யும் அ்ைெ�ற்கு உங்களுக்கு உரி்ம உணடு. ஆனோல, நீங்கள�ோன் 
அெற்்றக் த்கடடுப வ்பற தெணடும்’’ என்றோர த்பச்ெோைர. 

அத�த்போலதெ அந்� மனி�ர கூடைத்தில திரும்பிக் த்கடைோர. உைனடியோ்க 
அெருக்கு ஒரு நீல நிற தநோடடு கி்ைத்�து. அந்� விஷயம், அன்று கூடைத்துக்கு 
ெந்திருந்� ்பலரின் ெோழ்்ெதய மோற்றும் அறிவு்ரயோ்க அ்மந்�து. ‘நமக்குத் 
த�்ெயோன்� நோம்�ோன் த்கடடுப வ்பற தெணடும். நம் மனதில உளை்� 
யோதரோ புரிந்துவ்கோணடு நமக்கு ெந்து வ்கோடுக்்கமோடைோர்கள’ என்்ப்� 
அெர்கள உ்ணரந்�ோர்கள.

‘விரும்பியது கி்ைக்்கோவிடைோல, கி்ைத்�்� விரும்்ப தெணடியது�ோன்’ 
என்று த�ற்றிக்வ்கோளளும் மனி�ர்கதை அதி்கம். ‘நோம் விரும்பிய எலலோதம 
நமக்கு ெோழ்க்்்கயில கி்ைத்துவிடுெதில்ல’ என்று ெமோ�ோனம் 
வெோலலிக்வ்கோளதெோம். நமது துரதிரஷைத்்� நி்னத்து ெருந்துதெோம். 

ஆனோல, அெற்்ற அ்ைெ�ற்கு உண்மயோன முயற்சி்க்ை அெர்களில 
்பலர வெயெதில்ல. நம் விருப்பம் எது என்்ப்� உ்ணரந்து, அ்� 
அ்ைெ�ற்கு ஆ்ெயுைன் முயற்சி வெயய தெணடும். த்கடைோல�ோன் சில 
விஷயங்கள கி்ைக்கும். த�டினோல�ோன் சில வ்போருட்க்ை அ்ைய முடியும்.  
இ்� உ்ணரந்து ெோழ்தெோம்.                                                                     

கேளுஙேள்… 
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எதிரம்ற எண்ணங்கள என்்ப்ெ தநோ்யவிை 
தமோெமோன ்போதிபபு்க்ை ஏற்்படுத்து்ப்ெ என்்பது 

்பலருக்கும் வ�ரிெதில்ல. மனநலப ்போதிபபு மடடுமலலோது, 
்பல உைலநலப பிரச்்ன்க்ையும் இது �ருகிறது. முழு்மயோ்க 
ஒருெ்ர முைக்கிப த்போடுகிறது. �ோழ்வு மனப்போன்்ம, 
குற்ற உ்ணரவு, �ெறோ்கப புரிந்துவ்கோளெது, த்கோ்பம், 
்கெ்ல, தெோ்கம், வ்போறோ்ம என எலலோதம எதிரம்றயோன 
எண்ணங்கள�ோன். அ்ெ ஏற்்பைக் ்கோர்ணம் என்ன 
என்்ப்�ப புரிந்துவ்கோணைோல, அெற்றிலிருந்து சுல்பமோ்க 
விடு்பைலோம். ெைமுைன் ெோழலோம்.

தவாழ்வு ைை்ப்பவான்னை: ்பலருக்கு இருக்கிற வ்போதுெோன 
பிரச்்ன இது. �ங்க்ைக் கு்றத்து மதிபபிடடு, 
நம்மோல எதுவும் முடியோது என்ற மோ்யயில மூழ்கிக் 
கிைப்போர்கள. �ோழ்வு மனப்போன்்ம்யப த்போக்்க மு�லில 
வெயயதெணடியது, பிறருைன் ஒபபிடடுப ்போரப்ப்�த் 
�விரப்பது�ோன். ஒவவெோருெருக்கும் �னித்திற்ம்கள 
உணடு. உங்க்ைப த்போலதெ இன்வனோருெர ்கணடிப்போ்கக் 
கி்ையோது. ‘யோ்னக்கு அழ்கோன துதிக்்்க இருக்கிறத�... 
நமக்கு அதுத்போல இல்லதய’ என மு�்ல ்கெ்லப்படைோல 
எப்படி இருக்கும்? அ�ற்கு துதிக்்்க இருந்�ோல, �ணணீரில 
அ�னோல ஒரு நிமிஷம் கூை ெோழ முடியோது.

எலதலோருக்கும் இது வ்போருந்தும். உங்கைோல முடிகிற 

ஒரு விஷயத்்�, நூறு ெ�விகி�ம் முழு்மயோ்க உங்கைோல 
வெயயமுடியும் என்ற தநரம்றயோன எண்ணத்்� 
ெைரத்துக்வ்கோளளுங்கள. �ெறு வெயயோ�ெர்கள 
யோருதம இருக்்கமுடியோது. ‘ஐ்யதயோ... இப்படிச் 
வெயதுவிடதைோதம’ என்று ்கெ்லயில மூழ்கினோல எந்� 
தெ்லயும் நைக்்கோது. ‘இந்�த் �ெறிலிருந்து இ்�க் 
்கற்றுக்வ்கோணதைன்’ என்று நி்னத்�ோல வெற்றி உங்கள 
ெெதம!

குறற உணர்வு: ‘தெ்லக்குக் கிைம்பும்த்போது 
குழந்்�்ய அடித்துவிடதைன். அந்�க் குற்ற 
உ்ணரச்சியில, என்னோல தெ்ல ்போரக்்க முடியல. 
இவெைவு தமோெமோ ஒருநோள கூை தெ்ல ்போரத்�து 
கி்ையோது’ என்று சிலர வெோலெோர்கள. �ெறு 
வெயதுவிடதைோம் என்ற குற்ற உ்ணரவு இருந்�ோல, உைதன 
மனம் திறந்து மன்னிபபு த்கட்பதில �ெறு கி்ையோது. 
ஏன் த்கோ்பப்படதைோம் என்்ப்� உ்ணரந்து, அந்�ச் 
சூழ்நி்ல்யக் குழந்்�க்குப புரிய்ெத்து, ‘இனி அந்�த் 
�ெறு நைக்்கோது’ என்று வெோலலிவிடடு, தெ்லக்குக் 
கிைம்புங்கள. அ�ன்பின் குற்ற உ்ணரவு உங்கள மனதில 
குடியிருக்்கோது. இ�ற்கு ்பதிலோ்க, சும்மோ மனதில த்போடடு 
குழம்பிக் வ்கோணடிருந்�ோல நைந்� ெம்்பெத்்� நி்னத்து, 
எதிரம்றயோன எண்ணங்கதை த�ோன்றும்.

எதிர்மறை 
எண்ணங்கறை 
விரட்டுங்கள்!
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தவறவா்க்ப புரிந்துச்கவாள்வது: ஒருெரிைம் 
உ�வி த்கட்கப த்போகிறீர்கள. ஆனோல த்கட்ப�ற்கு 
முன்்போ்கதெ, ‘அெர நமக்கு எஙத்க உ�வி வெயயப 
த்போகிறோர?’ என்று நீங்கைோ்கதெ முடிவெடுத்து, 
த்கட்கோமல இருந்துவிடுவீர்கள. அெர வெயயமோடைோர 
என்று உங்களுக்த்க எதிரம்ற எண்ணம் 
இருக்கிறத்போது, உ�ெ தெணடும் என்ற எண்ணம் 
அெருக்கு எப்படி இருக்கும்? மு�லில நீங்கள, ‘நைக்கும். 
உ�வி கி்ைக்கும்’ என்று எணணுங்கள. அெரிைம் 
இல்லவயனில, இன்வனோருெரிைம் கி்ைக்கும் 
என்று நம்புங்கள. ெோய திறந்து த்கட்கோமதலதய, 
‘நமக்கு யோரும் உ�ெவில்லதய’ என்று மனதுக்குள 
புலம்பினோல பிரச்்ன தீரப த்போெதில்ல. அ�ற்கு 
நண்பர்க்ை நீங்கள புரிந்துவ்கோளளு�ல அெசியம்.

வ்கவா்பம்: ்்பக்கில த்போகிறீர்கள. உங்க்ை 
தமோதுெது த்போல ெந்து ஒரு ஆடதைோக்்கோரர 
ஓெர தைக் வெயது த்போகிறோர. அபத்போது அந்� 
ஆடதைோக்்கோர்ர த்கோ்பத்தில ெோயக்கு ெந்�்படி 
திடடுவீர்கள. எதிர்போரபபு்கள வ்போயக்கும்த்போதும், 
ஏமோற்றங்க்ைச் ெந்திக்கும்த்போதும், எதிர்போரோ� 
வநருக்்கடி்களின்த்போதும் த்கோ்பம் கிைரந்து எழும். 
சூழ்நி்ல்ய உ்ணரந்து அ்மதியோ்க இருந்�ோதல 
த்போதும்... உ்ணரச்சி்க்ைக் ்கடடுப்படுத்�லோம். 
நம்்மச் சுற்றி நைக்கிற நி்கழ்வு்கள நம் 
த்கோ்பத்்�க் கிைறுெ�ோ்க அ்மயும். ஆனோல 
எபத்போதும் வ்போங்கோதீர்கள. சில தநரங்களில 
அ்மதி�ோன் மி்கபவ்பரிய ஆயு�ம். த்கோ்பம் மு�லில 
நம்்மப ்போதித்துவிடடு, பிறகு�ோன் வெளிதயறி 
அடுத்�ெர்க்ைத் �ோக்கும். இ்� உ்ணரெது நலலது.

வெளியில எஙத்கோ எழும் த்கோ்பத்்� 

இயலோ்மயோல மனதுக்குள அமுக்கி ்ெத்து வீடடில 
்கோடடுெதும் �ெறு. த்கோ்பத்்� நீங்கள ம்னவியிைம் 
்கோடடுவீர்கள. ம்னவி அ்�க் குழந்்�்களிைம் ்கோடடுெோர. 
குழந்்�்கள வி்ையோைப த்போகும் இைத்தில ்பக்்கத்து வீடடுக் 
குழந்்�்கள மீது சீற்றம் ்கோடைலோம். அந்�க் த்கோ்பத்்�ச் 
சுமந்து வ்கோணடு வீடடுக்கு த்போகும் அ்ெ, அந்� வீடடில 
அ்�ப ்பரபபி ்ெக்கும். த்கோ்பம் வ�ோற்றுதநோ்ய விை 
அ்போய்கரமோனது. அ்�ப ்பரபபும் ஆ்பத்�ோன ஆெோமியோ்க 
நீங்கள மோறிவிைோதீர்கள.

்கவனல: ஒரு வெய்ல ஆரம்பிக்கும் முன்த்ப, ‘இப்படி 
நைந்துவிடைோல என்ன வெயெது?’ என்று சிலர ்கற்்ப்ன 
வெயதுவ்கோணடு, ்கெ்லப்பை ஆரம்பித்துவிடுெோர்கள. 
இல்ல, சில ெமயம் ்பயமுறுத்துகிற மோதிரியோன ெம்்பெங்கள 
நி்கழ்கிறத்போது, அ்� எப்படி எதிரவ்கோளைப த்போகிதறோம் 
என்ற ்கெ்ல ஏற்்படும். இ்ெ எலலோதம எதிரம்றயோன 
சிந்�்ன்கள�ோன்.

்கெ்லயில இருந்து விடு்பை, மு�லில நமக்கு சுய 
விழிபபு்ணரவு இருக்்கதெணடும். சூழ்நி்ல்ய ஆரோயந்து, 
இது ஏன் நைந்�து, எ�ற்்கோ்க நைந்�து, அ�ற்கு மோற்றுெழி 
என்ன, அ்�ச் ெமோளிப்பது எப்படி, அதில நம்மு்ைய 
்பஙகு என்ன என்்ப்�த் வ�ளிெோ்கப புரிந்துவ்கோணைோதல 
்கெ்ல்கள ்பறந்த�ோடிவிடும். எதுவுதம எதிர்போரத்�்படி 
நைப்பதில்ல. ்கெ்ல �ரக்கூடிய ெம்்பெங்களிலிருந்து 
விடு்படடு ரிலோக்ஸ் ஆெ�ற்்கோன ெழி்ய மு�லிதலதய 
உருெோக்கிக் வ்கோளளுங்கள. இ்ெ த்களுங்கள; ்போடடுப 
்போடுங்கள; நலல ந்்கச்சு்ெக் ்கோடசி்க்ைப ்போருங்கள. 
மனதில ்கெ்ல குடிதயறோது.

வெவா்கம்: தெ்ல ்பறி த்போெது, வியோ்போரத்தில நஷைம், 
பிரியமோனெர்களின் மர்ணம்... இப்படி ெோழ்க்்்கயில 
தெோ்கத்்�த் �ரக்கூடிய நி்கழ்வு்கள நி்றயதெ நைக்கும். 
ெோழ்க்்்க என்்பது இன்்பங்களும் துன்்பங்களும் நி்றந்� 
்கல்ெ. வெறும் இன்்பங்கள மடடுதம நி்கழ்ெது மி்கபவ்பரிய 
மனி�ர்களுக்குக்கூைச் ெோத்தியமில்ல. இதுத்போன்ற 
நி்கழ்வு்க்ை நைக்்கோமல நிறுத்தும் ெக்தி நம்மிைம் கி்ையோது 
என்்ப்�ப புரிந்துவ்கோளளுங்கள. இ்�விை தமோெமோன 
ெெோ்லச் ெந்தித்து நீங்கள மீணடுெந்� ்ப்ழய ெரலோற்்ற 
நி்னத்துக்வ்கோளளுங்கள. மன்� மோற்றும் ரெ்னயோன 
விஷயங்களில ்கெனத்்�ச் வெலுத்தி, தெோ்கத்்�த் 
துரத்துங்கள.   

ச்பவாறவானை: ‘அெனுக்கு மடடும் எலலோம் கி்ைக்கிறத�. 
நோம ரோசியிலலோ� ஆைோ?’ என்று நண்பர்கள மீது சிலர 
வ்போறோ்மப்படுெோர்கள. இதுவும் ஒருெ்்க எதிரம்றச் 
சிந்�்ன�ோன். ஒருெர ெோ�்ன வெயயும்த்போது நோமும் 
அ்�பத்போலதெ ெோதிக்்கதெணடும் என்ற எண்ணம்�ோன் 
உங்களுக்கு த�ோன்ற தெணடும். ‘அென் மடடும் 
வெயதுவிடைோதன’ என்று நி்னத்�ோல மன அழுத்�ம்�ோன் 
ஏற்்படும். வ்போறோ்ம ெைரந்து நண்ப்ர எதிரியோ்கப 
்போவிக்்கக்கூடிய நி்னபபு ெந்துவிடும்.                        
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ஒரு ்கப்பல புயலில சிக்கி, அதில ்பய்ணம் வெய� 
இரணடு த்பர மடடும் ஒரு தீவில ஒதுஙகினர. 

அெர்கள ்கண விழித்துப ்போரக்கும்த்போது, ்கப்பலில 
இருந்� பிஸ்்கட வ்படடி ஒன்றும் அெர்களுைன் ஒதுஙகி 
இருந்�து. ‘யோரோெது ெந்து மீடகும் ெ்ர உ்ணவுப 
பிரச்்ன இல்ல’ என்று நிம்மதி அ்ைந்�ோர்கள. 

அந்�ப வ்படடியில பிஸ்்கடடு்கதைோடு ஒதர ஒரு 
வ்பரிய ெோக்தலடடும் இருந்�து. இரணடு த்பரும் 
அ்�ப ்பகிரந்துவ்கோளை நி்னத்�ோர்கள. மு�லோமெர 
அ்� இரணைோ்கப ்பகிரந்து அதில வ்பரிய ்பகுதி்ய 
நண்பருக்குக் வ்கோடுத்துவிடடு, சிறிய ்பகுதி்ய, �ோன் 
எடுத்துக்வ்கோணைோர.  

இ்�ப ்போரத்� நண்பர, ‘‘ஏன் வ்பரிய ்பகுதி்ய எனக்குக் 
வ்கோடுத்துவிடடு, சிறிய ்பகுதி்ய நீங்கள ெோபபிடடீர்கள?’’ 
என்றோர. அ�ற்கு மு�லோமெர, ‘‘நண்பதர, ்பஙகு ் ெப்பது 
நோன். உங்களுக்கு நோன் ெரியோ்கப ்பஙகு த்போடுகிதறனோ 
எனச் ெந்த�்கம் ெரலோம். வ்பரிய துண்ை உங்களுக்குக் 
வ்கோடுத்துவிடைோல, நோன் என் ்பங்்க மனமோர 
ெோபபிடுதென். நீங்களும் மன நிம்மதியுைன் ெோபபிைலோம். 
உ்ண்ெ ருசிப்பது வெறுமதன நோக்கு மடடும் கி்ையோது. 
நிம்மதியோன மனமும்�ோன். அந்� மனநிம்மதிக்்கோ்க 
நோன் சிறிய துண்ை எடுத்துக்வ்கோணதைன். நோன் 
ெோபபிடைது உங்களுக்குக் வ்கோடுத்�்�விைச் சிறிய 

துணடு என்றோலும், உங்க்ைவிை அதி்கமோ்கதெ ரசித்து 
ெோபபிடதைன்’’ என்றோர. 

இப்படிப்படை மனது வ்கோணை மனி�ர்கள, எபத்போதும் 
எலதலோரோலும் தநசிக்்கப்படுெோர்கள. நண்பர்க்ையும் 
உறவினர்க்ையும் வெற்றிவ்கோளெது ஒரு ்க்ல. அ்�ச் 
ெரியோ்க வெயயத் வ�ரிந்�ெர்களுக்கு, எந்�ச் சூழலிலும் 
த�ோள வ்கோடுக்்க ஏரோைமோனெர்கள இருப்போர்கள. 
மனி�ர்க்ை எப்படி வெற்றி வ்கோளெது?

 ‘இ்�ப த்போய இப்படிச் வெயெோர்கைோ’ என 
இரக்்கமிலலோமல விமரெனம் வெயயவும், ‘உன்னோல�ோன் 
இது ெரியோ்க நைக்்கோமல த்போனது’ என்று �ெறு்க்ைக் 
்கணடிக்்கவும், ‘நோன் அப்பதெ வெோன்தனதன த்கடைோயோ’ 
எனக் குத்திக் ்கோடைவும் இஙகு ஏரோைமோன மனி�ர்கள 
இருக்கிறோர்கள. அப்படி ஒருெரோ்க இருக்்கோதீர்கள. 
்போரோடடு்களுக்த்க மனி� மனங்கள ஏஙகுகின்றன. நடபு 
ெடைத்திலும் உறவு ெடைத்திலும் ஒவவெோருெருக்கும் 
த�்ெப்படும் சூழல்களில ்போரோடடு்க்ைப வ்போழியுங்கள.

 எபத்போதும் ஊக்்கப்படுத்தும் ெோரத்்�்க்ைதய 
த்பசுங்கள. ஒரு �ெறு தநரந்� சூழலில கூை, அ்� 
சுடடிக்்கோடடிக் ்கோயப்படுத்�ோதீர்கள. ‘அ்� எப்படிச் 
ெரிவெயயலோம்’ என்�ற்்கோன ெழி்யத் த�டுெ�ற்கு 
உ�வுங்கள.

ைனிதரக்ை
 நேசித்து 

வாழ்க 
வளமுட

ன்!
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 அடுத்�ெர்களின் ்கருத்து்களுக்கு மதிபபுக் 
வ்கோடுங்கள. ‘ஒரு விஷயத்்�ப ்பற்றி நோம் என்ன 
நி்னக்கிதறோதமோ, அத� மோதிரி நம் நண்பர்களும் 
நி்னக்்க தெணடும்’ என எதிர்போரக்்கோதீர்கள. உறவும் 
நடபும் ்கருத்து தெறு்போடு்க்ைத் �ோணடிய்ெ. 

 ஒரு விெோ�த்தில வெலெ�ற்்கோன சிறந்� ெழி, 
விெோ�தம வெயயோமல ஒதுஙகிவிடுெது�ோன். உங்களுக்கு 
ஒரு ்கருத்து இருக்்கலோம். உங்களுைன் ெோதிை ெரும் 
ந்பர, அ�ற்கு தநர எதிரோன மனநி்லயில இருக்்கலோம். 
்கருத்து்க்ைவிை மனி�ர்கள முக்கியம். விெோ�ம் வெயது 
்கோயப்படுத்திவிைோதீர்கள. ஒருெர த்பசும் ்கருத்து்க்ைத் 
�ோணடி அெ்ர தநசிக்்க முயற்சி வெயயுங்கள.

 எ்�யும் அடுத்�ெர்களின் ்கண்கள ெழியோ்கப 
்போரக்்கக் ்கற்றுக்வ்கோளளுங்கள. நமக்கு ெோ�ோர்ணமோ்கத் 
வ�ரியும் ஒரு விஷயம், இன்வனோருெருக்கு மி்கபவ்பரிய 
ெலி �ந்� ெம்்பெமோ்க இருக்்கலோம். ‘‘இ்�ப த்போய வ்பரிய 
விஷயமோ வெோலறீங்கதை’’ என்று நீங்கள ்கவமன்ட 
அடித்�ோல, அது அெ்ரப வ்பரிதும் புண்படுத்திவிடும். 

 புதி�ோ்க அறிமு்கம் ஆகும் எெரிைமும் ெங்கைமோன 
த்களவி்க்ைக் த்கட்கோதீர்கள. அெர்கள �ங்க்ைப 
்பற்றிச் வெோலலும் விஷயங்க்ைக் ்கோது வ்கோடுத்துக் 
த்களுங்கள. அ்� ்ெத்து அெர்க்ைப ்போரோடடும் 
ெோயபபு்க்ை ஏற்்படுத்திக் வ்கோளளுங்கள. ‘‘இந்� தெ்ல 
வெயயறீங்கைோ? சூப்பரோன தெ்ல ஆச்தெ அது’’, ‘‘அந்� 
ஊரல இருக்கீங்கைோ? அரு்மயோன ஊர’’, ‘‘உங்கள 
வீட்ை அரு்மயோ ்பரோமரிக்்கறீங்க, ்போரக்்கதெ அழ்கோ 
இருக்கு’’ என்்பது த்போலப த்பசு்பெ்ர எெருக்கும் பிடிக்கும்.

 யோரிைமும், அெர்களுக்கு ஆரெம் இலலோ� 
விஷயங்க்ைப த்பெோதீர்கள. கிரிக்வ்கடதை 
வ�ரியோ�ெரிைம் விரோட த்கோலி 
்பற்றி ்க ோல மணி தந ரம் 
த்பசினோல, அெர அடுத்�மு்ற 
உங்கள ்பக்்கதம ெர மோடைோர. 
அெர்களுக்கு எதில ஆரெம் 
எனக் ்கணடுபிடித்து அ்�ப 
த்பசுங்கள. 

 ஒருமு்ற அறிமு்கம் 
ஆன ஒருெ்ர அடுத்�மு்ற 
்போரக்கும்த்போது, மி்கச் ெரியோ்க 
அெரின் வ்பய்ரக் குறிபபிடடு 
நலம் விெோரியுங்கள. ‘நம்்ம 
இெர மறக்்கோமல ஞோ்ப்கம் 
்ெத்திருக்கிறோர. இெர நம்்ம 
முக்கியமோனெரோ்க மதிக்கிறோர’ 
என்ற உ்ணரவு அெர்களுக்கு 
ெரும். அது�ோன் உற்ெ 
ெலுெோக்கும்.

 இந்� உலகில எலதலோருக்கும் இலெெமோ்கக் 
கி்ைப்பது அறிவு்ர�ோன். அ�னோல�ோன் நி்றய 
த்பருக்கு அறிவு்ரயும் பிடிப்பதில்ல; அ்�ச் 
வெோல்பெர்க்ையும் பிடிப்பதில்ல. அெர்கைோ்க 
விரும்பிக் த்கட்கோ�ெ்ர யோருக்கும் அறிவு்ரதயோ, 
ஆதலோெ்னதயோ வெோலலோதீர்கள. 

 சிலருக்கு சில சூழல்களில நலெழி ்கோடை 
தெணடியிருக்கும். அபத்போது அ்� தநரடியோ்கச் 
வெோலலோமல, உங்கள அனு்பெங்களிலிருந்து ெம்்பெம் 
த்போலச் வெோலலுங்கள. ‘‘நோன் இப்படி ஒரு �பபு வெயத�ன். 
அ்� உ்ணரந்து இப்படி திருத்திக்வ்கோணை�ோல தமதல 

ெர முடிந்�து’’ என்று உ�ோர்ணத்துைன் 
வெோலலும்த்போது, அெர்களுக்கு 
ெழி்கோடைல கி்ைக்கும் . 
இலெெமோ்கக் கி்ைக்கும் 
அட்ெஸ்்க்ை அலடசியம் 

வெயெது த்போல, இ்� அலடசியம் 
வெயயமோடைோர்கள. 

 ஒருெர ்கஷைத்தில இருப்ப்� 
அறியும்த்போது, சிலர ்கெனிக்்கோ�்படி 
ந்கரந்துவிடுெோர்கள. ‘என்னிைம் 
ெந்து த்கடைோல�ோன் உ�வி 
வ ெ ய தென் ’  என்று  சி ல ர 

இருப்போர்கள. சிலர உ�வி 
வெயெ�ோ்க ெோக்குறுதி 
வ்கோடுத்துவிடடு, அ�ன்பின் 

அலடசியம் வெயெோர்கள. 
சிலர த்கட்கோமதல த்போய உ�வி 
வெயெோர்கள. உங்கைோல முடிந்� 
உ�வி்க்ை, எபத்போதும் யோரும் 
த்கட்ப�ற்கு முன்த்ப வெயயுங்கள. 

உங்கைோல வெயய முடியோமல 
த்போனோல, எஙகு உ�வி கி்ைக்கும் எனக் 
்்க்கோடடி விடுங்கள. ‘இெரிைம் த்கடைோல 
நமக்கு ெழி கி்ைக்கும்’ என்ற நம்பிக்்்க்ய 
ஏற்்படுத்துங்கள.                                    
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4,000 பேருக்கு பேலைோய்ப்பு தருகிறது  
ராமராஜ் காட்டன் நிறுேனம! 

- தமிழக அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
சதவாழில மு�லீடைோைர மோநோடு மோணபுமிகு �மிழ்க மு�ல்மச்ெர மு.்க.ஸ்ைோலின் அெர்கள �்ல்மயில 

வென்்னயில ெூ்ல 4-ம் த�தி  நைந்�து. �மிழ்கத் வ�ோழிலது்ற அ்மச்ெர மோணபுமிகு �ங்கம் வ�ன்னரசு, 
வ�ோழிலது்றச் வெயலோைர திரு. ெ.கிருஷ்ணன் ஆகிதயோர முன்னி்லயில ந்ைவ்பற்ற இந்� மு�லீடைோைர 
மோநோடடுக்்கோன ஏற்்போடு்க்ைத் �மிழ்கத் வ�ோழில மு�லீடடு ெழி்கோடடுக் குழுவின் �்ல்ம நிரெோ்க அதி்கோரி 
திருமிகு. பூெோ குல்கரனி அெர்கள வெயதிருந்�ோர.

இந்� மோநோடடில, ரோம்ரோஜ் ்கோடைன் நிறுெனம் ெோரபில ஆயிரம் த்கோடி ரூ்போயக்்கோன வ�ோழில மு�லீடடில 
நூற்பு, வநெவு மற்றும் ்ப�ப்படுத்து�ல ஆ்ல அ்மக்்க ஒப்பந்�ம் ் ்கவயழுத்�ோனது. இ�ன்மூலம் 4,000 த்பருக்கு 
தெ்லெோயபபு கி்ைக்கும். ரோம்ரோஜ் ்கோடைன் நிறுெனர திரு. த்க.ஆர.நோ்கரோென் அெர்கள, மோணபுமிகு �மிழ்க 
மு�ல்மச்ெரிைம் இ�ற்்கோன புரிந்து்ணரவு ஒப்பந்�த்்� ெழஙகினோர. ‘‘�மிழ்க அரசுைன் இ்்ணந்து ரோம்ரோஜ் ்கோடைன் 
நிறுெனம் வெயல்படுத்� உளை வ�ோழில மு�லீடு்கள மூலம் ஆயிரக்்க்ணக்்கோன வநெெோைர்களுக்கு முழு்மயோன 
தெ்லெோயபபு கி்ைக்கும். வ�ோழில முன்தனற்றத்தில �மிழ்கத்்� ெைரச்சிப ்போ்�யில வ்கோணடுவெலலவும் 
இது உ�வியோ்க அ்மயும்'' என்று இந்�ப புரிந்து்ணரவு ஒப்பந்�ம் குறித்து திரு. த்க.ஆர.நோ்கரோென் கூறியுளைோர. 

நலகச்சுலே மன்ற ஆண்டு விழாவில் ராமராஜ்! 
ெரெத�ெ ந்்கச்சு்ெயோைர ெங்கம், வென்்ன திருெலலிக்த்கணி கி்ையின் 39-ம் ஆணடு விழோ ெூ்ல 

17 அன்று வென்்ன ெோந்த�ோம், வெயின்ட பீடஸ் ்பளளி ெைோ்கத்தில ந்ைவ்பற்றது. 2,500-க்கும் தமற்்படை 
அங்கத்தினர்கள ்கலந்துவ்கோணை இந்� விழோ்ெ திருபபூர ரோம்ரோஜ் ்கோடைன் நிறுெனரும், ‘வெண்ம’ மோ� 
இ�ழின் ஆசிரியருமோன திரு. த்க.ஆர.நோ்கரோென் அெர்கள, ்பலத்� ்்க�டைலுைன் வ�ோைஙகி ்ெத்�ோர.  
விழோவுக்கு தெடடியும் வெள்ை ஆ்ையுமோ்க ெந்திருந்� கூடைத்தின்ர அெர வ்பருமி�த்துைன் ெரதெற்றோர. 
‘‘நோன்�ோன் வெண்மயின் நோய்கன் என்று நி்னத்திருந்த�ன். ஆனோல கூடைத்தில ்பலரும் வெள்ை வெதைவரன்று 
உ்ையணிந்து ெந்து எங்கைது ரோம்ரோஜ் பிரோணடுக்குப வ்பரு்ம தெரத்துவிடடீர்கள’’ என்றதும் கூடைம் ்பலமோ்கக் 
்்க�டடி ஆரெோரம் வெய�து. விழோவில வென்்ன ஐ.ஐ.டி-யின் இயக்குநர த்பரோசிரியர வீ.்கோமத்கோடி, த்பரோசிரியர 
எம்.ரோமச்ெந்திரன், த்பரோசிரியர ்பரவீன் சுல�ோனோ, தி்ரப்பை நடி்்க த�ெயோனி, ந்்கச்சு்ெப த்பச்ெோைர 
தமோ்கனசுந்�ரம் த்போன்றெர்கள ்கலந்துவ்கோணைனர.
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லேரமுத்து ேஙபகறற  
ேசுலம விழாவில் ராமராஜ்!
திருபபூர மோெடைம் ்பலலைம் ந்கரில இயஙகிெரும் ெனம் 

இந்தியோ ்பவுணதைஷன் அ்மபபுைன் இ்்ணந்து ்பசு்மப 
்பணி்க்ைச் வெயது ெருகிறது ரோம்ரோஜ் ்கோடைன். ்பலலைம் 
ந்கரில வெயல்படும் ரோம்ரோஜ் ்கோடைன் தஷோரூமில ெரும் லோ்பம் 
முழுக்்கதெ ெனம் அ்மபபின் ்பணி்களுக்குத் �ரப்படுகிறது. 

ெனம் அ்மபபின் ெோரபில ‘ெோன்ம்ழ’ என்ற சுற்றுச்சூழல 
நி்கழ்வு மோ�ம்த�ோறும் ந்ைவ்பறும். வ்கோதரோனோ ்கோர்ணமோ்க 
இரணடு ஆணடு்கைோ்க இந்� நி்கழ்ச்சி �்ை்படடிருந்�து. இ்� 
மீணடும் ஆரம்பித்�த்போது, �மிழ்கதம வ்கோணைோடும் ஒரு சிறபபு 
விருந்தினர இந்நி்கழ்வுக்கு ெர தெணடும் என்று விரும்பிய 
ரோம்ரோஜ் ்கோடைன் நிறுெனர திரு. த்க.ஆர.நோ்கரோென் அெர்கள, 
்கவிபத்பரரசு ் ெரமுத்து அெர்க்ை அ்ழத்து ெந்�ோர.   

24.06.2022 அன்று ந்ைவ்பற்ற இந்� நி்கழ்ச்சிக்கு 
ெக்தி மெோலோ நிறுெனர்கள ைோக்ைர பி.சி.து்ரெோமி,  
ைோக்ைர ெோந்தி து்ரெோமி ஆகிதயோர �்ல்ம 
� ோ ஙகின ர .  ‘ சி றுதுளி ’  அ்ம பபின்  நிறுென ர  

திருமதி .  ெனி� ோ  த ம ோ ்கன் ,  ெனம் 
இந்திய ோ  ்பவுணதைஷன் வெயல ோை ர  
திரு. ஸ்்்க தெ.சுந்�ரரோஜ், வெயல �்லெர  
திரு. த்க.்போலசுபபிரமணியம், �்லெர  
திரு. சுெோதி சின்னெோமி, வ்போருைோைர  
திரு. விஸ்ெநோ�ன், சிறுதுளி திரு. ெந்திரதெ்கர 
ஆகிதயோர ்பஙத்கற்றனர.  

‘ெனம் ்கோபத்போம்... மரம் ்கோபத்போம்’ என்று 
சிறபபு்ர நி்கழ்த்திய ்ெரமுத்து அெர்கள, 
அந்� உ்ரயில �னது பு்கழ்வ்பற்ற ‘மரம்’ 
்கவி்�்யக் குறிபபிடைோர. ‘‘இந்�க் ்கவி்�்ய 
நோன் ்பயன்்படுத்திய்�விை ரோம்ரோஜ் ்கோடைன் 
த்க.ஆர.நோ்கரோென் ்பயன்்படுத்தியது�ோன் 
அதி்கம். எனதெ, இந்�க் ்கவி்�யினு்ைய 
உரி்மயோைர நோனோ, அெரோ என்றோல - நோன் 
எழுதிக் வ்கோடுத்�ென், அெர எழுதி ெோஙகியெர’’ 
என்று ் ெரமுத்து அெர்கள தெடிக்்்கயோ்கக் 
குறிபபிடைோர. 

நி ்க ழ்வின்  நி் றவில  அெருக்கு  
த்க.ஆர.நோ்கரோென் உளளிடைெர்கள இ்்ணந்து 
நி்னவுப்பரிசு ெழஙகினர.                             
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�ஞெோவூர �்லயோடடி வ்போம்்ம்யப ்போரத்திருபபீர்கள. 
மற்ற வ்போம்்ம்க்ைப த்போல அது �டுமோறி 

விழுெதில்ல. ்கோர்ணம், நீங்கள எந்�ப ்பக்்கம் அ்�ச் 
ெோயத்துவிடைோலும், அது எளி�ோ்கச் ெோயந்து வ்கோடுக்கும். 
‘எலலோச் சூழல்களுக்கும் ெ்ைந்து வ்கோடுத்து ெோழப 
்பழகிக்வ்கோள’ என்்பது அந்�ப வ்போம்்ம வெோலலும் 
�த்துெம்.

�்லயோடடி வ்போம்்ம த்போலதெ ெமோளித்து ெோழப 
்பழகிவிடைோல, குடும்்ப ெோழ்வில விரிெல்கள ெரோது.  
ஒரு �ம்்பதி, திரும்ணம் ஆன புதிதில மகிழ்ச்சியோ்கத்�ோன் 
இருந்�னர. ்கோலபத்போக்கில ்கருத்துதெறு்போடு ெந்�து. 
தினமும் நைக்கும் தமோ�ல்கைோல வீடு த்போரக்்கைமோ்க 
மோறியது. ‘இனி நோம் இ்்ணந்து ெோழ ெோயபத்ப இல்ல’ 
என்ற முடிவுக்கு அெர்கள ெந்�ோர்கள. விெோ்கரத்துக்்கோ்கக் 
குடும்்ப நல நீதிமன்றத்்� நோடினோர்கள. உறவினர்கள 
எலதலோரும் ்கெ்லப்படைோர்கள. ்பலரும் த்பசிப ்போரத்�னர. 
இருெ்ரயும் ெமோ�ோனப்படுத்� என்ன வெயெது என்று 
அெர்களுக்குப புரியவில்ல. ‘்கைவுதை! இெர்களுக்கு 
நலல புத்தி்யக் வ்கோடு’ என்ற பிரோரத்�்னயுைன் 
அெர்கள த�ோலவிய்ைந்து திரும்பினர. 

உறவினரோன ஒரு வ்பரியெர, விஷயம் த்களவிப்படடு 
அெர்கள வீடடுக்கு ெந்�ோர. அெர்க்ை அ்ழத்�ோர. 
‘‘மற்றெர்க்ைப த்போல நோன் ெமோ�ோனம் த்பெ ெரவில்ல. 

உங்களுக்கு ஒரு த்போடடி ் ெக்கிதறன். அதில நீங்கள 
வெயித்துவிடைோல நோதன முன்னின்று உங்களுக்கு 
விெோ்கரத்து ெோஙகித் �ருகிதறன். நோன் வெயித்துவிடைோல, 
நோன் வெோலகிற்படி நீங்கள த்கட்க தெணடும்’’ என்றோர.

‘‘என்ன த்போடடி?’’ என்றனர இருெரும்.

ஒரு வமலலிய ்கயி்ற எடுத்துக்்கோடடினோர வ்பரியெர. 
சுமோர நோன்கு அடி நீைமுளை வமலலிய ்கயிறு அது. ‘‘இந்�க் 
்கயிற்றின் ஒரு மு்ன்ய நீங்கள பிடித்துக்வ்கோளளுங்கள. 
இன்வனோரு மு்ன்ய நோன் பிடித்துக்வ்கோளகிதறன். 
நீங்கள இருெரும் தெரந்து இழுத்து, இந்�க் ்கயிறு 
அறுந்துவிைதெணடும். அவெைவு�ோன்’’ என்றோர.

்நந்து த்போயிருந்� அந்�க் ்கயி்றக் குழந்்� 
இழுத்�ோதல அறுந்துவிடும். இ்� இழுத்து அறுப்பது 
ஒரு வ்பரிய விஷயமோ? 

ஒரு மு்ன்யப வ்பரியெர பிடித்துக்வ்கோளை, 
இன்வனோரு மு்ன்யக் ்க்ணென், ம்னவி இருெரும் 
இ்்ணந்து அெர்கைது ்பக்்கம் இழுக்்க ஆரம்பித்�ோர்கள. 
வ்பரியெர ஒதர இைத்தில அ்ெயோமல நிற்்கவில்ல. 
அெர்கள ்கயி்ற இழுக்்க இழுக்்க, அெர்கள ்பக்்கதம 
ந்கரந்து த்போயக்வ்கோணடு இருந்�ோர. அ�னோல ்கயிற்றில 
இறுக்்கம் �ைரந்துவிடைது. பிறகு எப்படி அது அறு்படும்? 
நீணை தநரம் அெர்கள சுற்றிச் சுற்றி ெந்�ோர்கள. இெரும் 

வாழ்க 
வளமுடன்!

விட்டுக்்காடுத்து 
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கூைதெ சுற்றிச்சுற்றி ெந்�ோர. இறுதியோ்க அந்�த் �ம்்பதி 
�ங்கள த�ோலவி்ய ஒபபுக்வ்கோணைோர்கள.

‘‘இவெைவு�ோன் ெோழ்க்்்க. விடடுக் வ்கோடுக்்கத் 
வ�ரிந்�ோல, உறவில இறுக்்கம் �ைரந்துவிடும். உறவு 
அறுந்து த்போ்கோது’’ என்று வ்பரியெர வெோன்னது 
அெர்களுக்குப புரிந்�து.

குடும்்பத்தில மடடுமின்றி, எலலோ உறவு்களிலும் இ்� 
உ்ணரந்து ெைமுைன் ெோழ்ெ�ற்கு சில மந்திரங்கள: 

 அதி்க ோ்லயில விழித்து எழுெ�ற்கு 
்பழகிக்வ்கோளளுங்கள. ெோழ்வில வெற்றி்க்ைக் குவித்� 
்பலரும் அதி்கோ்லயில எழு்பெர்கதை.

 தினமும் நி்றய சிரிக்்கப ்பழகுங்கள. அது நலல 
ஆதரோக்கியத்்�யும் நண்பர்க்ையும் வ்பற்றுத் �ரும்.

 ெோழ்க்்்கயில நீங்கள ெந்திக்கும் ஒவவெோரு ந்பரும் 
உங்களுக்கு ஏத�ோ ஒன்்றச் வெோலலித் �ருகிறோர. எனதெ, 
எலதலோரிைமும் ்கனிதெோடு நைந்துவ்கோளளுங்கள.

 உங்களுக்கு எந்� விஷயத்தில திற்ம உளைத�ோ 
அதிதலதய ்கெனத்்�யும் தநரத்்�யும் அதி்கம் 
வெலுத்துங்கள. மற்ற விஷயங்களுக்்கோ்க உங்கள அரிய 
தநரத்்� வீ்ணடிக்்கோதீர்கள.

 நி்றய நலல புத்�்கங்கள ்படியுங்கள. 
்பய்ணங்களின்த்போதும் ஒரு புத்�்கத்துைன் வெலலுங்கள. 
எங்கோெது ்கோத்திருக்கும் தநரத்தில ெோசியுங்கள.

 பிரச்்ன்க்ை மனதிதலதய த்போடடுக் 
குழபபிக்வ்கோணடிருக்்கோதீர்கள. உங்கள பிரச்்ன்க்ை 
ஒரு த ்ப ப ்பரில ்படடியலிடுங்கள .  இவெோறு 
்படடியலிடும்த்போத� உங்கள மன ்போரம் ்கணிெமோ்கக் 
கு்றயும். அ�ற்்கோன தீரவு்கள இ�ன் மூலம் கி்ைக்்கவும் 

ெோயபபு உணடு.

 உங்கள குழந்்�்க்ை உங்களுக்குக் கி்ைத்� 
மி்கச் சிறந்� ்பரிெோ்க நி்னயுங்கள. அெர்களுக்கு நீங்கள 
�ரக்கூடிய சிறந்� ்பரிசு, அெர்களுைன் நீங்கள வெலவிடும் 
தநரதம.

 புதிய விஷயங்க்ையும், புதிய சூழ்லயும் ்போரத்து, 
‘இது எனக்குச் ெரிெரோது’ எனப பின்ெோங்கோதீர்கள. எந்� 
ஒரு புதுப ்பழக்்கத்்�யும் உங்களுக்குள முழுெதுமோ்க உள 
ெோஙகி, அது உங்கள ெழக்்கமோ்க மோறுெ�ற்கு மூன்தற 
ெோரங்கள�ோன் த�்ெப்படும். ஆ்கதெ த�்ெயோன 
விஷயங்க்ைத் திரும்்பத் திரும்்பச் வெயயுங்கள.

 தினமும் நலல இ்ெ்யக் த்களுங்கள. துளைலோன 
நம்பிக்்்க �ரும் இ்ெ, புன்ன்்க்யயும் உற்ெோ்கத்்�யும் 
�ரும்.

 புது மனி�ர்களிைமும் �யங்கோமல த்பசுங்கள. 
அெர்களிைமிருந்துகூை உங்க்ை ஒத்� சிந்�்னயும், 
நலல நடபும் கி்ைக்்கலோம்.

  ்ப்ணம் உளைெர்கள ்ப்ணக்்கோரர்கள அலல. மூன்று 
சிறந்� நண்பர்கைோெது வ்கோணைெதன ்ப்ணக்்கோரன்.

 எதிலும் �னித்துெமோ்க இருங்கள. பிறர 
வெயெ்�தய நீங்கள வெயெ�ோ்க இருந்�ோலும், அ்� 
வித்தியோெமோ்க, தநரத்தியோ்கச் வெயயுங்கள.

 உங்கள வ�ோ்லத்பசியும் ்்கத்பசியும்  
உங்கள ெெதிக்்கோ்கத்�ோன். அெற்்ற எபத்போதும் 
்பயன்்படுத்� தெணடும் என்்பதில்ல. முக்கியமோன 
தெ்ல்களின் நடுதெ இருக்கும்த்போது, �விரக்்க முடியோ� 
வ�ோ்லத்பசி அ்ழபபு்க்ை மடடுதம த்பசுங்கள.

 உங்கள குடும்்பத்தின் முக்கிய நி்கழ்வு்க்ை 
அெசியம் பு்்கப்பைம் எடுங்கள. பிற்்கோலத்தில அந்� 
இனிய நோட்களுக்கு நீங்கள மீணடும் வென்று ெர அ்ெ 
உ�வும்.

 அலுெல்கம் முடிந்து கிைம்பும்த்போது வீடடிற்குச் 
வென்றதும் ெோழ்க்்்கத்து்்ணக்கும் குழந்்�்களுக்கும் 
என்ன வெயய தெணடும் என்று சில நிமிைங்கள 
தயோசியுங்கள.

   நீங்கள எவெைவு வெற்றி அ்ைந்�ோலும்  
எளி்மயோன மனி�ரோ்க இருங்கள. ெோழ்வில வெற்றி்க்ை 
ருசித்� ்பல மனி�ர்கள மி்கவும் எளி்மயோ்கதெ 
இருக்கிறோர்கள.

 நம்்ம யோர என உ்ணரத்துெது இரணடு 
விஷயங்கள. ஒன்று, நம்மிைம் ஒன்றுமில்ல என்்பது 
வ�ரிந்தும் நோம் ்கோக்கும் வ்போறு்ம... இன்வனோன்று, 
எலலோம் இருக்கும்த்போது நம் நைத்்�.

 ெோழ்க்்்கயில வெற்றி ெந்�ோல ்பணிவு அெசியம்; 
த�ோலவி ெந்�ோல வ்போறு்ம அெசியம்; எதிரபபு ெந்�ோல 
துணிவு அெசியம்; எது ெந்�ோலும் நம்பிக்்்க அெசியம். 



உங்கள குழந்்� நீங்கள ்கண்கோணிக்்கோ� ஒரு தநரத்தில 
த�ோடைத்துக்குச் வென்று மண்்ணப பி்ெந்து அழ்கோன 

ஒரு சிற்்பத்்� உருெோக்கி முடிக்கிறது. �ன் ்கற்்ப்னத் திற்ன 
உங்களுக்குக் ்கோடடி மகிழ ஆ்ெப்படடு உங்க்ைக் கூபபிடுகிறது. 
நீங்கள த்போனதும் அ்�க் ்கெனிக்்கதெ இல்ல. ‘‘ஏன் இப்படி 
மணணுல வி்ையோடி டிரஸ்்ஸ அழுக்்கோக்கி ெச்சிருக்த்க’’ என்று 
்கணடிக்கிறீர்கள. ‘‘த்போய குளிச்சிடடு ்படிக்கிற ெழி்யப ்போரு’’ என்று 
திடடுகிறீர்கள.  

ஏவனனில, உங்கள மனதில ்பதிெோகியிருக்கிற மு�ல விஷயம், 
உங்கள குழந்்� மோ்ணெ நி்லயில இருப்பது மடடும்�ோன். அ்�க் 
்கைந்து அந்�க் குழந்்�க்குள ஒளிந்திருக்கிற திற்ம்கள, அது ெோஙகும் 
மதிபவ்பண்க்ைக் கு்றத்துவிடுதமோ என்று ்கெ்லப்படுகிறீர்கள. 
அந்�க் குழந்்� எதிர்கோலத்தில ஒரு பு்கழ்வ்பற்ற சிற்பியோ்க மோறும் 
ெோயபபு இருப்பது உங்கள ்கணணில ்படுெத� இல்ல. 

நண்பருைன் ஓர இ்ெ நி்கழ்ச்சிக்குப த்போகிறீர்கள. நீணை 
நோட்கைோ்கச் ெந்திக்்கோ� உறவினர ஒருெர அஙத்க இருக்கிறோர. 
அெர உங்களிைம் த்பசும்த்போது, உங்கள அருகில இருக்கும் 
நண்ப்ரப ்பற்றித் வ�ரிந்துவ்கோளெதிலும் ஆரெம் ்கோடடுகிறோர. 
‘‘இெர ெந்திரன். என் கிைோஸ்தமட. இபத்போ ஐ.டி., நிறுெனத்தில தெ்ல 
்போரக்கிறோர’’ என்று ஒற்்ற ெரியில அறிமு்கத்்� முடித்து விடடு தெறு 

விஷயங்களுக்குத் �ோவுகிறீர்கள. ெந்திரன் 
நலல இ்ெ ரசி்கர என்்ப்�தயோ, நன்றோ்கப 
்போடுெோர என்்ப்�தயோ, ்பழ்மயோன 
இ்ெத் �டடுக்்கள ஏரோைமோ்கச் தெ்கரித்து 
்ெத்திருக்கிறோர என்்ப்�தயோ வெோலலத் 
த�ோன்றவில்ல. ஏவனனில, உங்கள 
மனதில ்பதிெோகியிருக்கிற மு�ல விஷயம், 
அெர ஐ.டி., நிறுெனத்தில ்பணிபுரிகிறோர 
என்்பது�ோன்.

உங்க்ைப ்பற்றிய உங்கள அறிமு்கம் கூை, 
ஒரு ெரியில முடிந்து த்போகிற விஷயமோ்கதெ 
இருக்கிறது. ்பல ெமயங்களில, அ்�த் �ோணடி 
யோரிைமும் வெோந்� விஷயங்க்ைதயோ, நமது 
விருப்பங்கள மற்றும் திற்ம்கள குறித்த�ோ 
த்பெத் த�ோன்றுெத� இல்ல. ஏன் வ�ரியுமோ? 
நம்்மப வ்போறுத்�ெ்ர, நம் குழந்்�, 
நம் நண்பர, நோம் என எலதலோருதம ஏத�ோ 
ஒதரவயோரு விஷயத்திற்்கோ்க ெோழ்்பெர்கள 
என்கிற எண்ணம் மடடுதம ்பதிெோகி 
இருக்கிறது.

இத்�்ன ஆணடு்களில ்பளளி மற்றும் 
்கலலூரியில ்படித்�்ெ, வெளியிைங்களில 
வ்பற்ற அனு்பெங்கள, த�டிப ்படித்� 
விஷயங்கள, ்கற்றுக்வ்கோணை ்க்ல்கள, 
நம்மிைம் உளை �னித்திற்ம்கள... இெற்றின் 
ஒடடுவமோத்�க் ்கல்ெ�ோன் நீங்கள! 
உங்க்ைப ்பற்றிய உங்கள அபிபபிரோயம் 
ஒதரவயோரு ெரியுைன் நின்று விடுெது, 
உங்களுக்கு நீங்கதை வெயகிற அநியோயம். 
அவமரிக்்கோவில, மனி�ர்கள ஈடு்பைக் கூடிய 
து்ற்கள என்று வமோத்�ம் 22 ஆயிரம் 
து்ற்க்ைப ்படடியல த்போடடிருக்கிறோர்கள. 
ஒரு �னிமனி�ர, அெற்றில கு்றந்�து 100 
து்ற்கள ்பற்றியோெது ்கணடிப்போ்கத் வ�ரிந்து 
்ெத்திருப்போர என்று வெோலகிறோர்கள. 
ஒவவெோரு �னிமனி�னும் ்பலதெறு 
திற்ம்களின் வ�ோகுபபு. வி�வி�மோன 
து்ற்கள ்பற்றிய �்கெல்களின் ்கைஞசியம்.

இது உங்களுக்குத் வ�ரிகிறத�ோ 
இல்லதயோ, உங்கள ஆழ்மனதுக்கு மி்க 
நன்றோ்கத் வ�ரிகிறது. ெழக்்கமோ்கச் வெயகிற 
தெ்லயில திருபதியின்்ம, மனக்கு்ற, 
எ்�தயோ இழந்துவிடைது த்போன்ற 
ெலிபபு இ்ெவயலலோம் ஏற்்படுகிற�ோ? 
இ�ற்வ்கலலோம் என்ன ்கோர்ணம் வ�ரியுமோ? 
இந்� தெ்ல்யவிை இன்னும் சிறப்போன 
விஷயங்க்ை உங்கைோல வெயய 
முடியும் என்்ப்� உங்கள ஆழ்மனம் 

உயர்வு பெற்று 
வாழ்க 

வளமுடன்!
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உங்களுக்கு உ்ணரத்துகிறது. அந்� நி்னவூடைல�ோன் 
திருபதியின்்மயோ்கவும், ெலிப்போ்கவும் வெளிப்படுகிறது. 
ஒன்்றப புரிந்துவ்கோளளுங்கள. உங்கைோல என்ன 
முடியும் என்்ப�ற்கும், என்ன வெயது வ்கோணடிருக்கிறீர்கள 
என்்ப�ற்கும் நடுவில ஓர இ்ைவெளி இருக்கிறது. 
அந்� இ்ைவெளி்ய நிரப்ப, உங்களுக்கு விருப்பமோன 
து்ற்களில தெ்கமோ்கவும் விதெ்கமோ்கவும் வெயல்படடு 
உயரெ்ைய தெணடும்.

ஆனோல, ்பல த்பர இந்� இ்ைவெளி்ய 
விழிபபு்ணரதெோடு புரிந்துவ்கோளெதில்ல. ெலிபபும் 
திருபதியின்்மயும் �ங்க்ை நன்கு வெயல்பைத் 
தூணடு்ப்ெ என்்பது புரியோமல, இந்� இ்ைவெளி்ய 
நிரப்ப மது, த்போ்� என்று ்பலப்பல ெடி்கோல்க்ைத் த�டிப 
த்போகிறோர்கள. 

நோம் என்ன வெயய தெணடும்? மனி�ர்க்ை, அெர்கைது 
்கலவி, அெர்கைது தெ்ல த்போன்ற புற அ்ையோைங்கள 
�ோணடிப புரிந்துவ்கோளை தெணடும். நம்்மயும், நம் புற 
அ்ையோைங்க்ைத் �ோணடிப புரிய்ெக்்க தெணடும்.  
நம் �னித்திற்ம்கள மற்றும் ரெ்ன்க்ைப  
புரிந்துவ்கோளை தெணடும். அெற்்ற ெைரத்துக்வ்கோளை 
தெணடும். ெோழ்க்்்க நோம் த்கடை எலலோெற்்றயும் 
�ரத் �யோரோ்க இருக்கிறது. நீங்கள உயரவு வ்பற்று 
ெைமுைன் ெோழ்ெ�ற்கு உங்கள மனத்தில கீழ்க்்கோணும் 
எண்ணங்க்ை எபத்போதும் உருெோக்கிக்வ்கோளளுங்கள. 

 என் ்கனவு்கள ்பலவும் இபத்போது நிெமோகிக் 
வ்கோணடிருக்கின்றன.

 நோன் எதிர்போரத்� ெோயபபு்கள இபத்போது எளி�ோ்க 
என்்னத் த�டி ெருகின்றன.

 என் ்கை்ம்கள எலலோெற்்றயும் நோன் சிறப்போ்கச் 
வெயகிதறன்.

 என் மனம் முழுக்்க அன்பும் ்கரு்்ணயும் 
நிரம்பியிருக்கிறது.

 என்்னச் சுற்றியிருக்கும் சூழலில மகிழ்ச்சி்யயும் 
நி்ற்ெயும் மடடுதம நோன் த�டி அ்ைகிதறன்.

 நோன் நி்னத்�்�ச் வெயெ�ற்கு ெரியோன 
ெந்�ரப்பங்களும் சூழல்களும் எனக்கு அ்மகின்றன.

 நோன் நி்னக்கும் எந்� இலக்்்கயும் என்னோல அ்ைய 
முடியும்.

 ெோயபபு என் ெோெல ்க�்ெத் �டடுகிறது. ்க�்ெத் 
திறக்்க தெணடியது மடடுதம என் தெ்ல.

 வெற்றி்ய அ்ைெ�ற்குத் த�்ெயோன மன உறுதி 
என்னிைம் உளைது.

 வ�ோைரந்து வெற்றிப ்போ்�யில ்பய்ணம் வெயெது 
எப்படி என்்ப்� நோன் அறிதென்.

 எப்படிப்படை �்ை்க்ையும் �ோணடி என்னோல, நோன் 
நி்னத்� உயரத்்� அ்ைய முடியும்.

 ‘வெற்றி கி்ைக்்கோவிடைோல என்ன வெயெது’ என்ற 
்பயதமோ, மோற்று ஏற்்போதைோ என்னிைம் இல்ல. 
என்னோல வெயிக்்க முடியும். 

 அன்்்பப ்பகிரெதிலும், உறவு்க்ையும் நடபு்க்ையும் 
த்போற்றுெதிலும் என்்னவிைச் சிறந்�ெர்கள யோரும் 
இருக்்க முடியோது.

 எ்�யும் ெோதிக்கும் என் திற்மயில எனக்கு முழு 
நம்பிக்்்க உளைது.

  ஒவவெோரு நோளும் என் ெோழ்வில மி்கச் சிறந்� நோதை!

 எனக்குக் கி்ைக்கும் ெோயபபு்கள, அனு்பெங்கள 
மற்றும் வெற்றி்களுக்்கோ்க நோன் நன்றியுைன் 
 இருபத்பன்                                                      
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மாற்றங்களள 
ஏறறு 

வாழ்க வளமுடன்!
பு்கழ்வ்பற்ற ைோக்ைர ஒருெர இருந்�ோர. மர்ணத்தின் 

ெோெலுக்குச் வென்றுவிடை தநோயோளி கூை, இெர 
ஆ்பதரஷன் வெய�ோல பி்ழத்துக்வ்கோளெோர என்்போர்கள. 
அந்� அைவுக்குத் திற்மெோலி. ஒரு நோள தூரத்து ந்கரம் 
ஒன்றில ந்ைவ்பற்ற மருத்துெக் ்கருத்�ரஙகிற்குச் 
வென்றோர. அஙகு ஒரு ஆ்பதரஷ்னச் வெயது்கோடடி, 
ெ்க ைோக்ைர்களுக்குப ்பயிற்சி அளித்�ோர. அெரின் 
புது்மயோன சிகிச்்ெ்ய எலதலோரும் ்போரோடடினோர்கள. 
�்லெ்ணஙகி ்போரோடடு்க்ை ஏற்றுக்வ்கோணடு, �ன் 
்கோரில ஊருக்குத் திரும்பினோர.

ெழியில திடீவ ரன ்கனம்ழ  வ ்பய�து . 
வநடுஞெோ்லயில ஒரு ்பகுதி்ய வெளைம் சூழ்ந்��ோல, 
த்போக்குெரத்து திருபபி விைப்படைது. அறிமு்கம் இலலோ� 
கிரோமங்களின் ெழிதய, வ்கோடடும் ம்ழயில சிரமப்படடு 
்கோ்ர ஓடடிக்வ்கோணடு த்போனோர அெர. வெலத்போன் 
வநடவெோரக் துணடிக்்கப்படை�ோல கூகுள தமபஸ் தெ்ெ 
இயங்கவில்ல.  

ஒரு கிரோமத்்�த் �ோணடியத்போது, ெோ்ல மூன்று 
பிரிவு்கைோ்கப பிரிந்�து. ெழி்கோடடிப ்பல்்கயும் 
சூ்றக்்கோற்றில முறிந்து விழுந்திருந்�து. யோரிைமோெது 
த்கட்கலோம் என்றோல, ம்ழ தநரத்தில யோருதம ெோ்லதயோரம் 
இல்ல. மூன்று ெோ்ல்களில வ்பரி�ோ்க இருந்�்�த் 
த�ரவு வெயது, ‘இது�ோன் நோம் த்போ்க தெணடிய ்போ்�யோ்க 
இருக்கும்’ என்று அெரோ்கதெ முடிவு வெயதுவ்கோணடு 
்பய்ணத்்�த் வ�ோைரந்�ோர. 

வ்கோஞெ தூரம் த்போனதும் அந்�ச் ெோ்ல எஙவ்கஙத்கோ 
கி்ை பிரிந்து ஆளநைமோடைம் இலலோ� வ்போடைல ்கோடு 
ெழிதய வென்றது. ‘�ெறோன ெழியில ெந்துவிடதைோம்’ 
என்்பது அெருக்குப புரிந்�து. ்கோ்ரத் திருபபிச் 
வென்றோலும், ெரியோன ெழியில த்போயச் தெரதெோம் 

என்்பது நிச்ெயமில்ல. ‘யோரிைமோெது வ�ளிெோ்க 
விெோரித்துக்வ்கோணைோல ்பரெோயில்ல’ என்று 
அெருக்குத் த�ோன்றியது. 

ெோ்ல ஓரத்தில ெற்று தூரத்தில ஒரு சிறிய வீடு 
வ�ரிந்�து. அஙத்க யோரோெது இருந்�ோல விெோரிக்்கலோம் 
என நி்னத்�ோர ைோக்ைர. ்கோரின் தெ்கத்்�க் கு்றத்து, 
அந்� வீடடின் அருத்க நிறுத்தினோர. ்கோ்ரப ்போரத்துவிடடு 
ஓர இைம்வ்பண கு்ையுைன் ெந்�ோர. ‘‘ம்ழயில 
ந்னயோமல உளதை ெோருங்கள, உட்கோருங்கள’’ என்று 
ைோக்ை்ர அெர வீடடுக்குள கூபபிடைோர. தமோெமோன 
்பய்ணத்�ோல ்க்ைத்துப த்போயிருந்� ைோக்ைருக்கு, ெற்று 
தநரம் இயற்்்கக் ்கோற்றில ஓயெோ்க உட்கோரந்�ோல 
்பரெோயில்ல எனத் த�ோன்றியது. உளதை ெந்து 
உட்கோரந்�ோர. 

அந்�ப வ்பண அன்த்போடு சூைோ்க டீ த்போடடுக் 
வ்கோணடுெந்�ோர. அந்�ச் சூழலில ைோக்ைருக்கு அது 
மி்கவும் த�்ெயோ்க இருந்�து. �ோன் யோர என்்ப்�ச் 
வெோலலிக்வ்கோளைோ� ைோக்ைர , வநடுஞெோ்ல 
மூழ்கிய�ோல�ோன் இப்படி ெந்��ோ்கச் வெோன்னோர. �ோன் 
த்போ்க தெணடிய ஊருக்கு ெழியும் த்கடைோர. 

‘ ‘நீங்கள ெந்�து �ெறோன ்போ்�. ஆனோலும் 
பிரச்்னயில்ல. இத� ெோ்லயில இன்னும் ஐந்து 
கிதலோமீடைர வென்றோல ஒரு பிரிவு ெரும். அஙத்க 
ெலது ்பக்்கம் திரும்பினோல, நீங்கள வெலல தெணடிய 
ஊரின் பிர�ோன ெோ்ல ெரும். ஆனோல இபத்போது ம்ழ 
அதி்கம் வ்பயெ�ோல, ெோ்லதய ெரியோ்கத் வ�ரியோது. 
ெற்று ஓயவெடுங்கள. ம்ழ கு்றந்�தும் புறப்பைலோம்’’ 
என்று வெோன்ன அந்�ப வ்பண, ைோக்ைருக்கு ்படிக்்கச் சில 
புத்�்கங்க்ைக் வ்கோணடுெந்து வ்கோடுத்�ோர. 

அந்� வீட்ைக் ்கெனித்�ோர ைோக்ைர. எளி்மயோ்க 
இருந்�ோலும் சுத்�மோ்க இருந்�து. ஏழ்்மயிலும் 
தமன்்மயோ்க ெோழ முயற்சி வெயயும் குடும்்பம் என்்பது 
வ�ரிந்�து. இரணடு ெயதுக் குழந்்� ஒன்று வ�ோடடிலில 
தூஙகிக் வ்கோணடிருந்�து. இெர்களின் உ்ரயோைலில 
குழந்்� விழித்துக்வ்கோணடு அழ, அ்�த் தூக்கி �ன் 
த�ோளில த்போடடு ஆறு�ல வெோன்னோர அந்�ப வ்பண. 
அபத்போது அந்�ப வ்பண ்கண்களில ்கணணீர வ்பருகியது. 
அந்�க் குழந்்�யின் அழு்்கயும் இயல்போ்க 
இல்ல. 

‘‘குழந்்�க்கு என்னம்மோ 
பிரச்்ன? ஏன் அழறீங்க’’ 
என்று விெோரித்�ோர.
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அந்�ப வ்பணணின் ்கணணீர இபத்போது வ்பரும் 
அழு்்கயோ்க மோறியது. ‘‘இெனுக்கு �்லயில ஒரு வ்பரிய 
பிரச்்ன. உளளூர ைோக்ைர கிடதை ்கோணபித்த�ோம். 
இ்�ச் ெரி வெயய வரோம்்ப சிக்்கலோன ஆ்பதரஷன் ஒணணு 
வெயயணுமோம். ‘அ்� ஒதர ஒரு ைோக்ைரோல�ோன் வெயய 
முடியும்’னு இஙத்க இருக்்கற ைோக்ைர வெோலறோரு. அதுக்கு 
நி்றய வெலெோகும். எங்களுக்கு அவெைவு ெெதி 
இல்ல. ்கைவுள விடை ெழின்னு இருக்்கற்�த் �விர 
தெறு ஒன்றும் வெயய முடியவில்ல’’ என்றோர. 

‘‘யோர அந்� ைோக்ைர?’’ என்று த்கடைோர அெர. அந்�ப 
வ்பண வெோன்ன வ்பய்ரக் த்கடடு அதிரந்�ோர ைோக்ைர. 
அது இெர வ்பயர�ோன்.

அந்�க் குழந்்�க்கு மூ்ை நரம்பில பிரச்்ன 
இருந்�து. நரம்பியல நிபு்ணரோன இெர அ�ற்்கோன 
ஆ்பதரஷனில நிபு்ணர. ‘என் ்பய்ணம் இன்று தி்ெ 
மோறவில்ல. இந்� எளிய வ்பணணின் 
பி ர ோ ர த் �்னதய  �ன்்ன 
இஙத்க வ்க ோணடுெந்து 
த ெ ர த் தி ரு க் கி ற து ’ 
என்று உ்ணரந்�ோர 

 ெ ோ ழ் வி ல  எ ல ல ோ  வி ஷ ய ங ்க ளு ம் 
�ற்்கோலி்கமோன்ெதய! அ்ெ நன்றோ்க நி்கழ்ந்�ோல 
மகிழ்ச்சியுைன் அனு்பவியுங்கள. ஏவனனில, அது 
�ற்்கோலி்கமோனது. பின்னோல அனு்பவிக்்க முடியோது. 
�ப்போ்க நி்கழ்ந்�ோல ெருத்�ப்பைோதீர்கள. ஏவனனில, 
அதுவும் �ற்்கோலி்கமோனது. வி்ரவில அது ெரியோகும். 

 தநற்று நி்கழ்ந்� �ெ்றயும் ,  ந ோ்ை 
எதிரவ்கோளைபத்போகும் வநருக்்கடி்யயும் இன்று நீங்கள 
்கெ்லப்படுெ�ன் மூலம் மோற்ற முடியோது. இன்்றய 
உங்களின் நிம்மதி மடடுதம அதில ்பறித்போகும்.

 உங்க்ைத் �விர உங்கள மகிழ்ச்சிக்கு தெறு 
யோரும் ்கோர்ணமோ்க இருக்்க முடியோது. 

 உங்கள பிரச்்ன்களின் அைவு, அெற்்றத் 
தீரக்்க முடிகிற உங்களின் திற்ம்யவிைச் 
சிறியது�ோன். எனதெ, உங்கள பிரச்்ன்க்ை உயரத்தி 
மதிபபிைோதீர்கள. உங்கள திற்ம்யக் கு்றத்தும்  
மதிபபிைோதீர்கள.                                                 

 ஒரு ்கோரின் முன்புறத்தில ெோ்ல்யப ்போரப்ப�ற்்கோ்க 
இருக்கும் ்கண்ணோடி வ்பரி�ோ்க உளைது. ஆனோல, 
பின்னோல ெரும் ெோ்கனங்க்ைக் ்கெனிப்ப�ற்்கோ்க 
இருக்கும் ரியர வியூ மிரரர சிறிய�ோ்க உளைது. ‘நமது ்கைந்� 
்கோலம் முக்கியம் அலல. எதிர்கோலதம முக்கியம். முன்னோல 
வ�ரிெ்�க் ்கெனித்து, முன்தனறி த்போயக்வ்கோணதை 
இரு’ என இது உ்ணரத்துகிறது.

அெர .  உரிய தநரத்தில 
ஆ்பதரஷன் வெயது குழந்்�்யக் 

்கோப்போற்றினோர.

சில தநரங்களில நம் ெோழ்க்்்க இப்படித்�ோன் 
நம் விருப்பத்துக்கு மோறோ்கத் தி்ெமோறிச் வெலலும். 

அ�ற்கு ஏத�ோ ஒரு ்கோர்ணம் இருக்கும் என்்ப்� 
உ்ணருங்கள. அந்� தநரங்களில மன நிம்மதி �ரும் 
இந்� விதி்க்ை மறக்்கோதீர்கள:

 ‘இன்்றக்கு இது�ோன் நைக்கும்’ என்ற நி்னபபுைன் 
எந்� நோ்ையும் எதிரவ்கோளைோதீர்கள. ெோழ்க்்்கயில 
எதுவும் நிச்ெயம் இல்ல. எந்� தநரத்திலும் எதுவும் 
நைக்்கலோம். அெற்றிலிருந்து ்கற்றுக்வ்கோளைவும், 
வ்பற்றுக்வ்கோளைவும் மறக்்கோதீர்கள.
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 ்க்ணென் - ம்னவி உற்ெ உயிரினும் தமலோன�ோ்க 
மதித்துப த்போற்ற தெணடும். ஒருெருக்கு இன்வனோருெர 
ஒத்து்ழத்து, ஒருெர மன்� அடுத்�ெர புரிந்துவ்கோணடு, 
‘ஒருெருக்வ்கோருெர உ�வி்கள வெயது ெோழ்ெ�ற்்கோ்கதெ 
நமக்குத் திரும்ணம் வெயது ் ெத்துளைோர்கள’ என்்ப்� 
உ்ணரந்து ெோழ தெணடும். விடடுக்வ்கோடுத்து ெோழ்ெத� 
திரும்ண ்பந்�ம். ‘என் ்கருத்து�ோன் உயரந்�து’ என்று வீம்பு 
்கோடடினோல, வீண ெண்ை�ோன் ெரும்.

 ‘இ்றெதன ம்னவி ெடிெத்தில ெந்து 
எனக்குத் து்்ணயோ்க இருக்கிறோன்’ எனக் ்க்ணென் 
நி்னக்்க தெணடும்; ம்னவியும் ்க்ணெ்ன இப்படி 
்கைவுளின் ெடிெமோ்கதெ �னக்கு உறெோகி ெந்��ோ்க 
நி்னக்்க தெணடும். இப்படி ஒருெரிைம் இன்வனோருெர 
வ�யெநி்ல்யக் ்கணடுவிடைோல த்போதும்... எத்�்ன 
துன்்பங்கள ெந்�ோலும் அெற்்றச் ெமோளிக்கும் ெலி்ம 
கி்ைக்கும். 

 ்க்ணென் வீடடுக்கு ெரும்த்போத� �ோய, �ந்்�, பிறந்� 
வீடடுச் சூழ்நி்ல எலலோெற்்றயும் துறந்துவிடடுத்�ோன் 
வ்பண்கள ெருகிறோர்கள. திரும்ண ெோழ்க்்்க்யத் 
வ�ோைஙகுெ�ற்கு முன்த்ப, துறந்து ெரக்கூடிய ஓர இயலபு 
அெர்களுக்கு ெந்துவிடுகிறது. இப்படி எலலோெற்்றயும் 
துறந்துவிடடு இஙத்க அன்பு நோடி ெந்� வ்பணணுக்கு ஆ�ரவு 
வ்கோடுக்்க தெணடியது அெசியம். இந்� உண்ம்ய 
ஒவவெோரு ்க்ணெனும் உ்ணரந்துவ்கோளை தெணடும்.

 இந்� உலகில வ்பற்ற �ோய �ந்்�யரக்கு 
அடுத்�்படியோ்க, ்கெ்ல்களில ஆறு�ல �ருகின்ற, 
ெைரச்சியில அக்்க்றப்படுகின்ற, ஆ்பத்து்களில ்கோத்து 
ரடசிக்கின்ற உறவு... ்க்ணெனுக்கு ம்னவியும் ம்னவிக்கு 
்க்ணெனும்�ோன். அந்� உறவு நோளுக்கு நோள �்ழக்்க 
தெணடுதம �விர �ைரக்கூைோது.

 ்க்ணென், ம்னவி ஆகிய இருெரின் ரெ்னயும் ஒதர 
மோதிரியோ்க இருக்்க தெணடிய அெசியம் இல்ல. ஒருெர 
ரெ்னயில மற்றெர குறுக்கிைோமல, ஒருெர ரெ்ன்ய 
மற்றெர கிணைல வெயயோமல இருக்கும் வ்பருந்�ன்்மதய 
த்போதும்.

 ்க்ணெனுக்கும் ம்னவிக்கும் ்கருத்து தெறு்போடு்கள 
ெரலோம்; �ெறில்ல. அது �விரக்்கவும் முடியோ�து. ஆனோல 
அது மூன்றோம் ந்பருக்குத் வ�ரியக்கூைோது. அ்�ப 
வ்பரி�ோ்க ெைரவிைோமல, நோள்க்ணக்கில வ�ோைரவிைோமல 
உைனுக்குைன் ெரி வெயதுவ்கோளை தெணடும். 

 ்க்ணெனுக்கு ம்னவி ஆறு�ல வெோலலும் நண்பரோய, 
ஆதலோெ்ன வெோலலும் மந்திரியோய, அெனது திற்ம்க்ை 
எலலோம் வெளிக்வ்கோணடு ெரும் ஆெோனோய, துன்்பங்க்ைத் 
து்ைக்்க உ�வும் உற்ெோ்கத் வ�ன்றலோய, அென் 
விருப்பங்க்ை வி்ரந்து நி்றதெற்றும் உ�வியோைரோய, 
எபத்போதும் இன்மு்கம் ்கோடடி, இனிய வெோல வமோழிந்து 
இன்்பம் அளிப்பெரோய விைஙகிை தெணடும்.

சிறந்த 
்தம்பதியாக 
வாழக 
வளமுடன்!
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 ்க்ணெனும் ம்னவியும் ஒருெ்ர ஒருெர மன�ோர 
விரும்்ப தெணடும்; முழு்மயோய நம்்ப தெணடும்.

 மனி� மனம் வியப்போனது. ஒரு வ்போரு்ை 
விரும்பினோல, அ்� அ்ைெ�ற்கு முன்பு அது ்பற்றிப 
்பல நன்்ம்க்ையும் தமன்்ம்க்ையும் ்கற்்ப்ன 
வெயதுவ்கோணடு இன்்பம் அ்ையும். ஆனோல அ்� 
அ்ைந்� பிறகு, எபத்போதும் கு்ற்க்ைக் ்கணடுபிடித்து 
்கணடுபிடித்து தெோரந்துத்போகும். ்க்ணென் - ம்னவி 
உறவில முக்கியமோ்கத் �விரக்்க தெணடியது இ்�த்�ோன். 
உங்கள து்்ணயிைம் இருக்கும் நலல விஷயங்க்ையும் 
உயரந்� கு்ணங்க்ையும் ்போரோடடுங்கள. கு்ற்க்ை 
மன்�ப புண்படுத்�ோமல எடுத்துச் வெோலலி நி்றவுவெயய 
முயற்சியுங்கள. ெோழ்வு ெைம் வ்பறும்.

 உல்கத்திதல நடபு மி்க மி்கச் சிறந்�து. அதிலும் 
்க்ணென் - ம்னவி நடபு ்பற்றிச் ெோ�ோர்ணமோ்கச் 
வெோலலிவிை முடியோது. இருெரு்ைய ெோழ்க்்்கயும் 
தமன்்ம வ்பறவும், குடும்்பம் ெைரச்சி வ்பறவும் இந்� நடத்ப 
பிர�ோனமோ்கத் த�்ெப்படுகிறது. உைல, வ்போருள, ஆற்றல 
என்ற மூன்்றயும் ஒருெருக்வ்கோருெர மனமுெந்து 
அரப்பணித்து, ெோழ்்்கத் து்்ணெரோகி, இன்்ப 
துன்்பங்களில ்பஙகு வ்கோணடு ெோழும் வ்பரு்ம, ்க்ணென் 
- ம்னவி உறவில�ோன் அதி்கமோ்க அைஙகியுளைது.

 உங்களுக்கு ெோழ்நோளில என்ன இன்்ப துன்்பம் ெர 
தெணடுதமோ, அ�்ன உங்கள ெோழ்க்்்கத்து்்ணெதர 
வ்கோடுக்்க முடியும். எனதெ அெர மீது கு்ற்படடுக்வ்கோளைத் 
த�்ெயில்ல. அெரிைம் உளை ்பலவீனங்களுக்்கோ்க 
நீங்கள யோர மீ�ோெது பு்கோர வெோலல தெணடும் என்றோல, 
நீங்கள உங்கள மீத��ோன் பு்கோர வெோலல தெணடும். 

அருட்தந்்த வே்தாத்திரி மகரிஷி
இ்�ப புரிந்துவ்கோணடு உங்கள ெோழ்க்்்கத்து்்ணக்குத் 
�குந்� மதிப்பளித்து ெோழ தெணடும். 

 ்க்ணெ்ன ம்னவியும், ம்னவி்யக் ்க்ணெனும் 
்போரோடை தெணடியது அெசியம். சிறப்போ்க எ்�யோெது 
வெய�ோலும், உயரெோன ்பணபு்க்ை வெளிப்படுத்தினோலும் 
மனம்திறந்து ்போரோடடுங்கள. இது அன்்்பயும் நட்்பயும் 
இறுக்்கமோக்கும். இ�ற்்கோ்க எபத்போதும் எலலோெற்்றயும் 
்போரோடடிக்வ்கோணடு இருக்்க தெணடும் என்்பதில்ல. 
அப்படிச் வெயதுவ்கோணடிருந்�ோல அது வெறும் மு்கத்துதி 
ஆகி மதிப்்ப இழந்துவிடும். உளை்�ப ்போரோடடினோதல 
த்போதும். ருசியோ்க ம்னவி ெ்மத்துப ்பரிமோறினோல, 
‘‘நன்றோ்க இருக்கிறது’’ என்று வெோலலலோம் இல்லயோ? 
்பலருக்கு இ்�ச் வெோலல ெரோது. மோற்றிக்வ்கோளை 
தெணடும்.

 சில குடும்்பங்களில ்க்ணெதனோ, ம்னவிதயோ 
்பலரோல ்போரோடைப்படும் வ்பரு்மக்குரிய ெோ�்னயோைரோ்க 
இருக்்கலோம். இப்படி ஊதர �ங்க்ைப ்போரோடடும்த்போது, 
�ங்கள ெோழ்க்்்கத்து்்ணயும் ்போரோடை தெணடும் என்ற 
எதிர்போரபபு இருக்கும். ஆனோல, �ன் ்க்ணெருக்குக் 
கி்ைக்கும் ்போரோடடு �னக்கும் வெோந்�மோனத� 
என்ற பூரிபபில தி்ைத்திருப்போர. அந்� நி்னபபில 
இருக்கும்த்போது அெருக்கு ்க்ணெ்னப ்போரோடைத் 
த�ோன்றோது. எனதெ இ்�க் கு்றயோ்கவும் 
எடுத்துக்வ்கோளைக் கூைோது; அலடசியம் வெயெ�ோ்கவும் 
நி்னக்்கக் கூைோது.  

 �ோங்கள வெோலலும் ்கருத்து ெரியோன�ோ்க இருந்�ோலும், 
அது எத்�்ன உயரெோன�ோ்க இருந்�ோலும், உங்கள 
ெோழ்க்்்கத்து்்ண ஒபபுக்வ்கோளைோவிடைோல அ்� 
ஒதுக்கி ் ெத்துவிடுங்கள. அெர ஏற்றுக்வ்கோளளும்ெ்ர 
்கோத்திருங்கள. குடும்்ப அ்மதி்ய இழந்துவிடடுப 
வ்பறும் எந்� விஷயத்�ோலும் ஒரு ்பயனும் இல்ல. 

 ெோழ்க்்்கத் த�்ெ்கள உயரந்துவ்கோணதை ெரும் 
இக்்கோலத்தில, ்க்ணெதனோடு ம்னவியும் வ்போருளீடைல 
து்றயில முயல தெணடும். ெம்்போதிப்பதில இருெரி்ைதய 
ஏற்றத்�ோழ்ெோன திற்மயும் வ்போறுபபும் இருக்்கலோம். 
ஆயினும் தெமிப்பது, வெலெழிப்பது, பிறருக்குத் �ருெது 
ஆகிய வெயல்களில இருெரும் ெமமோன வ்போறுப்்ப 
ஏற்்க தெணடும். 

 ஒருெரது த�்ெ்க்ையும் விருப்பங்க்ையும் 
மற்றெர மதிக்்க தெணடும். அெருக்கு உ�வி, �ன் 
த�்ெ மற்றும் விருப்பங்க்ைக் ்கடடுப்போடதைோடு 
முடித்துக்வ்கோளை தெணடிய ெோழ்க்்்க அறத்்�க் 
்க்ணென் - ம்னவி இருெருதம உயிர த்போல ்கோக்்க 
தெணடும். இப்படி இருந்�ோல குடும்்பத்தில அ்மதியும் 
வெழிபபும் இன்்பமும் அ்மயும்.                                         
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