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செயல் 

என்ற இந்த இனிய நூலை வழங்குவதில் 
பெருமி்தம் ப�ொள்கிற்றொம்.
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செயல்களில ்கவனம் வவத்து
நறசெயல்கவை நாளும் செய்து
வாழ்வில வைம் செற வழி்காட்டும்
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மதிப்பிற்குரியவர்களுக்கு...
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வணக்கம்.

‘செயல்’ என்கிற செொல்லுக்கு மதிப்பு அதிகம். 
‘செொன்்ன செொல் தவறொதவர்’ என்றொல், ‘தொன் செொன்்ன 
செொல்்லைத் தன் செயலைொல் நிரூபித்தொர்’ என்்பதத அர்த்தம். 
த்லைவர்கள் முதல் ெொமொனிய மனிதர்கள் வ்ை அ்்னவரும் 
செயல்வீைர்களொக இருத்தல் தவண்டும். அவர்கள் 
ம்றநதொலும் அநதச் செயலின் ்பலைன் த்லைமு்றகள் 
தொண்டித் சதொடரும். இதற்கு உதொைணமொக இைண்டு 
செயல் வீைர்க்ளப் ்பொர்க்கலைொம்.

ஒருவர், நம் அ்்னவருக்கும் சதரிநத ‘செயல் வீைர்’ 
ச்பருநத்லைவர் கொமைொஜர். தவட்டி ெட்்ட அணிநத ஒரு 
கிைொமத்து மனிதர், இநதியொவின் பிைதம்ைதய ததர்வு 
செய்கிற அளவு செல்வொக்கு மிக்கவைொக இருநதொர். 
எல்லைொவற்றுக்கும் தமலைொக மக்களின் ம்னதில் என்றும் 
த்பொற்றப்்படக்கூடிய செயல் வீைைொக இருநதொர். 

ஒருதவ்ள உணவுக்குக்கூட உத்தைவொதம் இல்லைொத 
நி்லையில் வறு்மயில் வொடிய ஏ்ைக் குைந்தக்ளப் 
்பள்ளிக்கு வைவ்ைக்க என்்ன செய்ய தவண்டும் என்று 
அதிகொரிகளிடம் தகட்டொர் கொமைொஜர். ‘‘மதிய உணவு 
வைங்கி்னொல், மொணவர்கள் ஆர்வமொகப் ்பள்ளிக்கூடம் 
வருவொர்கள்’’ என்ற்னர். ‘‘அப்்படிதய செய்ங்க’’ என்று 
அவர் உத்தைவிட்டத்பொது, ‘‘நம்மிடம் அவவளவு நிதி 
இல்்லை. தி்னமும் லைட்ெக்கணக்கொ்ன மொணவர்களுக்கு 
உணவளித்தொல் அைசு நிதிப் ்பற்றொக்கு்றயில் சிக்கும்’’ 

என்று எச்ெரித்த்னர், ்படித்த அதிகொரிகள். ்படிக்கொத 
தம்தக்கு அசதல்லைொம் கொதில் விைதவ இல்்லை. 
‘‘பிள்்ளகளுக்கு ஒருதவ்ள உணவு வைங்க முடியவில்்லை 
என்றொல் நொசமல்லைொம் எதற்கு இநதப் ்பதவியில் இருக்க 
தவண்டும். அசதல்லைொம் நொன் ்பொர்த்துக்சகொள்கிதறன். 
நீங்கள் மதிய உணவுத் திட்டத்திற்கு ஏற்்பொடு செய்யுங்கள்’’ 
என்று உறுதியொகக் கூறி்னொர். 

‘‘எப்்படிச் செய்ய முடியும்? நிதி இல்லைொமல் த்பொ்னொல் 
இநதத் திட்டம் ்பொதியில் நிற்கும். அது அைசுக்குக் சகட்ட 
ச்பய்ை ஏற்்படுத்தும்’’ என்று அச்ெத்்த சவளிப்்படுத்தி்னர். 
‘‘அைசிடம் இப்த்பொது நிதி இல்லைொமல் இருக்கலைொம். 
நம்மிடம் நம்பிக்்க இருநதொல் த்பொதும்’’ என்று மதிய 
உணவுத் திட்டத்்த சவற்றிகைமொக அமல்்படுத்தி்னொர் 
செயல் வீைர் கொமைொஜர். செய்து முடிக்க தவண்டும் 
என்று முடிசவடுத்துவிட்டொல் அதற்கு உ்ைக்கத் 
தயொைொக இருக்க தவண்டும், அவவளவுதொன். அைசின் 
நிதி ஆதொைங்க்ள அதிகப்்படுத்தும் முயற்சிக்ள 
தமற்சகொண்டு, வைலைொற்றின் நொயக்னொக மொறி்னொர் 
கொமைொஜர். வயிற்றுப் ்பசி நீங்கிய பிறகு தமிைக மொணவர்கள் 
அறிவுப்்பசியின் மீது கவ்னம் செலுத்தி்னர். அடுத்தடுத்து 
வநத தமிைக முதல்வர்கள் அ்்னவரும் இநதத் திட்டத்்த 
தமலும் விரிவு்படுத்தி்னர். இன்று நமது தமிைக முதல்வர் 
மு.க.ஸடொலின் அவர்கள், மொணவர்களுக்குக் கொ்லைச் 
சிற்றுண்டி வைங்கும் திட்டத்்த சவற்றிகைமொகத் 
சதொடங்கி ்வத்திருக்கிறொர். கொமைொஜர் அவர்களின் 
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சதொ்லைதநொக்கு்டய ஒரு செயல், இன்றுவ்ை வீரியம் 
கு்றயொமல் ்பலை லைட்ெம் மொணவர்களின் வொழ்வில் கல்வி 
ஒளி ஏற்றியிருக்கிறது. 

ச ென்்்னயில்  உள்ள  அ ை சு  ஸட ொன்லி 
மருத்துவம்்னயில் ்பணியொற்றி ஓய்வுச்பற்ற மருத்துவர் 
சுதைநதிைன் அவர்கள், தன் தந்த எப்்படித் த்னக்கு 
முன்னுதொைணமொக இருநதொர் என்்ப்தப் ்பற்றி ஒரு 
்பத்திரி்கயில் ்பகிர்நதிருநதொர். மருத்துவரின் தந்த 
தநர்்மயொ்ன அைசு ஊழியர். மொதக் க்டசியில் வீட்டுச் 
செலைவுகளுக்தக தடுமொறும் சூைலிலும், லைஞெம் தவிர்த்து 
சநஞெம் நிமிர்த்தியவர். மகனுக்கு ஸடொன்லி மருத்துவக் 
கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ., தெர்க்க வொய்ப்பு வநதத்பொது, 
அது மொதக்க்டசி. நொனூறு ரூ்பொய் கட்டணத் சதொ்க 
்கயில் இல்லைொமல், ஊர்ப் ச்பரியவரிடம் கடன் வொங்கச் 
சென்றொர். உடன் மக்்னயும் அ்ைத்துச் சென்றொர். 
தங்கள் கிைொமத்திலிருநது முதல்மு்றயொக ஒரு மருத்துவர் 
உருவொகிற மகிழ்ச்சிதயொடு ஊர்ப் ச்பரியவர் உடத்ன ்பணம் 
வைங்கி்னொர். 

மக்்ன மருத்துவக் கல்லூரியில் தெர்த்த தந்த, 
அடுத்த மொதம் ெம்்பளம் வநதவுடன் 400 ரூ்பொ்ய 
எடுத்து தனியொக ்வத்தொர். விடுமு்றக்கு மகன் 
ஊர் திரும்பியத்பொது, த்பருநது நிறுத்தத்தில் இருநது 
தநைொகக் கடன் வைங்கியவரின் வீட்டுக்கு அ்ைத்துச் 
சென்று கடன் சதொ்க்யத் திருப்பித் தநதொர். ஊர்ப் 
ச்பரியவரிடம், ‘‘முதல் தததிதய ்பணத்்த எடுத்து 
்வத்துவிட்தடன். மகன் வரு்கக்கொகக் கொத்திருநததன். 
கடன் வொங்கும்த்பொது அவ்்ன அ்ைத்து வநததன். 
அப்்பொ கடன் வொங்கித்தொன் தன்்்னப் ்படிக்க ் வக்கிறொர் 
என்்ப்த அவன் அறிநதிருக்க தவண்டும். அததத்பொலை, 
கட்்ன திரும்பித் தரும்த்பொதும் மகன் உடன் இருக்க 
தவண்டும் என்று விரும்பித்னன். ஏச்னன்றொல், வொங்கிய 
கட்்ன மு்றயொகத் திருப்பித் தை தவண்டும் என்்ப்தயும் 
மகன் அறிநதிருக்க தவண்டும்’’ என்று செொன்்னொைொம் 
மருத்துவர் சுதைநதிைனின் தந்த. 

‘இப்்படி வொை தவண்டும், அப்்படி வொை தவண்டும் 
என்சறல்லைொம் இளம் வயதில் என் தந்த வொர்த்்தகளொல் 
உ்பததெம் செய்யவில்்லை. எப்்படி வொை தவண்டும் 
என்்ப்தச் செயல்கள் மூலைம் செொல்லிக் சகொடுத்தொர்’ 
என்று மருத்துவர் தன் தந்தயின் செயல்திறத்்தப் 
ச்பரு்மயுடன் செொல்லியிருநதொர். தன் மகனுக்கு அவர் 
விட்டுச்சென்ற மிகப்ச்பரிய அழியொத செொத்து, இநத 
அற உணர்வுதொன். தனியொர் மருத்துவம்்னகள் லைட்ெம் 

லைட்ெமொகச் ெம்்பளம் தைத் தயொைொக இருநதத்பொதும், 
சுதைநதிைன் ஓய்வு ச்பறுகிறவ்ை அைசு மருத்துவம்்னயில் 
ஏ்ை எளிய மக்களுக்கு மருத்துவச் தெ்வ செய்தொர். 
தந்தயின் செயல்்பொடு, மகனு்டய வொழ்்வ 
அர்த்தமுள்ளதொக மொற்றும் வல்லை்ம சகொண்டிருக்கிறது. 

வொழ்வில் முன்த்னறிய எல்தலைொைது வொழ்விலும் 
இதுத்பொலை ஒரு செயல்வீைரின் தொக்கம் இருக்கும். தொய், 
தந்த, ஆசிரியர், நண்்பர், உறவுகள், த்லைவர்கள் 
எ்ன யொதைொ ஒருவரின் செயல் நம் வொழ்்வ மொற்றி 
அ்மத்திருக்கும். அவர்களின் நி்்னவுகள் எப்த்பொதும் 
நமக்குள் உயிர்ப்புடன் இருக்கும்.  

மொற்று உ்டகூட இல்லைொமல், கட்டிய தெ்லையின் ஒரு 
்பகுதி்ய ஆற்றங்க்ையில் கொய்வக்கும் ச்பண்க்ள 
மது்ையில் ்பொர்த்த கொநதியடிகள் கலைங்கி்னொர். இடுப்பில் 
தவட்டி மட்டுதம கட்டிக்சகொண்டு ெட்்டகூடப் த்பொட 
வழியில்லைொமல் வநது தன்்்ன வைதவற்ற ஏ்ை 
விவெொயிக்ளப் ்பொர்த்து உருகி்னொர். அதன் பிறகு 
அ்ையொ்ட மனிதைொக தவட்டி மட்டுதம உடுத்தத் 
சதொடங்கிய செயல்வீைம் தொன் மகொத்மொவொக மொற்றியது. 
சுதநதிைத்திற்கு முன்த்ப இங்கிலைொநதுக்குச் சென்று 
வைக்கறிஞர் ்படிப்்்ப முடித்த அவர், சதொழில் நிமித்தமொக 
தகொட் சூட் அணி்பவைொக இருநதொர். இநதிய மக்களின் 
விடுத்லை தவள்வியில் தன்்்னக் க்ைத்துக்சகொள்ள 
வநதவர், எப்்படிப் த்பொைொட தவண்டும் என்்ப்த 
வொர்த்்தகளில் செொல்லிக்சகொண்டிருக்கவில்்லை. 
தொத்ன முன்னுதொைணமொகச் செய்து கொட்டி்னொர். தகவல் 
சதொடர்பு இல்லைொத அநதக் கொலைத்திலும், கொநதியின் 
செயல்திறம் சின்்னச் சின்்ன கிைொமங்களுக்கும் 
்பைவியது. ்பலை லைட்ெக்கணக்கொ்ன மக்க்ளச் சுதநதிைப் 
த்பொைொட்டத்தில் கலைநதுசகொள்ளத் தூண்டியது. செயலின் 
வீரியம் இதுதொன். 

செொற்களில் அல்லை, செயல்களில் நம் கவ்னத்்தக் 
குவிப்த்பொம் . நம் முன்த்னற்றத்திற்கும், நொட்டு 
முன்த்னற்றத்திற்கும் அதுதவ வலுவொ்ன அஸதிவொைம். 
செயல் ஊக்கத்துடன் நம் வொழ்்வ தமம்்படச் செய்தவொம்.

குரு அருள்

வொழ்க ் வயகம்... வொழ்க வளமுடன்!

ற�.ஆர்.நொ�ரொஜன
நிறுவனர் - ராம்ராஜ் ்காட்டன் 
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சிறு நகைம் ஒன்றில் ந்க வியொ்பொரி ஒருவர் இருநதொர். 
அற்புதமொக ந்ககள் செய்து சகொடுப்்பவர் என்று 

ச்பயர் வொங்கியவர். திடீசை்ன ஒருநொள் அவர் ம்றநதொர். 
அதன்பின் அவைது குடும்்பம் சிைமத்திற்கு உள்ளொ்னது. 
ெொப்்பொட்டுக்தக கஷடப்்படும் நி்லைக்கு வநதொர்கள்.

அநத ந்க வியொ்பொரி நன்றொக இருநத கொலைத்தில் 
தன் ம்்னவிக்கு நீலைக்கல் ்பதித்த அைகிய சநக்லைஸ 
ஒன்்றச் செய்து சகொடுத்திருநதொர். தன் மகனிடம் 
அ்தக் சகொடுத்த அவர், ‘‘மகத்ன, இ்த எடுத்துக் 
சகொண்டுத்பொய் உன் மொமொவிடம் சகொடு. இ்த விற்று 
நமக்குக் சகொஞெம் ்பணம் தரும்்படி தகள்’’ என்றொர். 
அவ்னது மொமொவும் ந்க வியொ்பொரிதொன். ்பக்கத்து 
நகைத்தில் அவர் க்ட ் வத்திருநதொர்.  

மகன் அநத சநக்லை்ை எடுத்துக்சகொண்டு மொமொவின் 
க்டக்குப் த்பொ்னொன். அ்த வொங்கிப் ்பொர்த்தொர் மொமொ. 
பிறகு, ‘‘மருமகத்ன, இப்த்பொது மொர்க்சகட் சைொம்்ப தமொெமொக 

இருக்கிறது. சகொஞெ நொள் கழித்து இ்த விற்றொல் 
நல்லை வி்லை கி்டக்கும் என்று அம்மொவிடம் செொல்’’ 
என்றொர். குடும்்பச் செலைவுக்கொகக் சகொஞெம் ்பணம் 
சகொடுத்து, ‘‘இ்த உ்னக்கொ்ன ெம்்பள அட்வொன்ெொக 
்வத்துக்சகொள். நொ்ள முதல் என் க்டக்கு வநது 
தவ்லை்யக் கற்றுக்சகொள்’’ என்றொர்.

அடுத்த நொதள அவன் தன் மொமொவின் க்டயில் 
தெர்நதொன். ந்கத் சதொழில் கற்றொன். தங்க ந்ககள் 
செய்வதிலும் ்கததர்நத ்பயிற்சி ச்பற்றொன். ்வைம் 
மற்றும் கற்க்ளப் ்பரிதெொதித்து தைம் ்பொர்க்கக் கற்றொன். 
வி்ைவிதலைதய ் வைம் மற்றும் கற்க்ளத் தைம் ்பொர்த்துச் 
செொல்வதில் சிறநத வல்லுநர் என்று ச்பயர் எடுத்தொன். 
சதொ்லைதூை நகைங்களிலிருநதும் மக்கள் இவனிடம் 
்வைத்்தப் ்பரிதெொதிப்்பதற்கொக வநதொர்கள்.

அப்த்பொது ஒருநொள் அவன் மொமொ கூறி்னொர். 
‘‘மருமகத்ன, உன் அம்மொவின் சநக்லை்ை இப்த்பொது 
வொங்கி வொ. மொர்க்சகட் நி்லை்ம இப்த்பொது நன்றொக 
இருக்கிறது. உ்னக்கு நல்லைசதொரு வி்லை கி்டக்கும்.’’  

அன்று வீட்டுக்குப் த்பொ்ன அவன், தன் அம்மொவிடம் 
சநக்லை்ை வொங்கி இயல்்பொ்ன குணத்துடன் அத்்னப் 
்பரிதெொதித்தொன். அதிலிருக்கும் கற்கள் ்வைங்கள் 
அல்லை, ெொதொைணக் கண்ணொடிக் கற்கள் என்்ப்தக் 
கண்டுபிடித்தொன். தன் மொமொ ஒரு சிறநத வல்லுநைொக 
இருநதும், இ்த ஏன் நம்மிடம் சதரிவிக்கவில்்லை என்று 
அவனுக்கு ஆச்ெரியம் ஏற்்பட்டது. 

மறுநொள் க்டக்கு வநததும், ‘‘மொமொ, அநத சநக்லைஸில் 
இருநத கற்கள் த்பொலியொ்ன்வ. ஆ்னொல், இ்த 
என்னிடம் ஏன் நீங்கள் அப்த்பொதத செொல்லைவில்்லை’’ 
என்று தகட்டொன். 

அவன் மொமொ அ்மதியொக அவ்்னப் ்பொர்த்த்படி 
செொன்்னொர். ‘‘நீ முதன்முதலில் சநக்லை்ை என்னிடம் 

சகொண்டு வநதத்பொது, ‘அது த்பொலியொ்னது’ என்று 
நொன் செொல்லியிருநதொல், நொன் தவண்டுசமன்தற அப்்படிச் 
செொல்வதொக நீ நி்்னத்துக்சகொள்ளக் கூடும். அப்த்பொது 
நீ கஷடமொ்ன சூழ்நி்லையில் இருநதொய். உன்்்ன நொன் 
ஏமொற்றுவதொகச் ெநததகப்்பட்டிருப்்பொய்.

இப்த்பொது கற்க்ளப் ்பரிதெொதிக்கும் திறன் உ்னக்கு 
வநதிருக்கிறது. அத்னொல் நீயொகதவ சதரிநதுசகொண்டொய். 
எ்னக்கு அநத தநைத்தில் உண்்ம்யச் செொல்வ்தவிட, 
உறவு இ்ை்ய அறுநதுவிடொமல் கொப்்பொற்றுவது முக்கியம் 
என்று ததொன்றியது‘‘ என்றொர். 

நம் செயல்கதள நமக்கு அ்டயொளம் தருகின்ற்ன, 
நல்லை எண்ணங்களுடன் நற்செயல்கள் செய்வது நம் 
்பணி என்்ப்த அநத இ்ளஞன் உணர்நதுசகொண்டொன். 
கொற்று ெொதொைணமொக மூங்கிலில் தமொதும்த்பொது இ்ெ 
ததொன்றுவதில்்லை. அதத மூங்கிலில் துவொைம் ஏற்்படுத்தி 
புல்லைொங்குைல் ஆக்கிய பிறகு, அதனூதட செல்லும் கொற்று 
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செயலே 
நம்
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இனி்மயொ்ன ஓ்ெ்யத் தருகின்றது. அதுத்பொலை 
ம்னதில் எண்ணங்கள் ததொன்றி்னொல் மட்டும் த்பொதொது. 
அவற்றுக்குச் செயல் வடிவம் சகொடுத்தொல்தொன், அநத 
எண்ணம் சவற்றியொக மொறும்.

ஒவசவொரு மனிதரும் தி்னமும் ்பலை சூைல்களில் 
தங்களுக்குள் த்பசிக்சகொள்கிறொர்கள். இ்தச் 
செய்யலைொமொ, இப்த்பொது செய்யலைொமொ, இ்த இப்்படிச் 
செய்வதுதொன் ெரியொ என்று தங்கள் ஆழ்ம்னதுடன் 
விவொதிக்கிறொர்கள். அதன் பிறதக முடிவுசெய்து செயலில் 
இறங்குகிறொர்கள். டிைொபிக் த்பொலீஸகொைர் இல்்லை என்று 
சதரிநதொல், ்பச்்ெ விளக்கு எரியொவிட்டொலும் வொக்னத்்த 
விைட்டுவொர் ஒருவர். நள்ளிைவில் வொக்னங்கதள வைொத 
ஒரு ெொ்லையில் இருக்கும் சிக்்னலில் எரியும் சிவப்பு 
விளக்்கயும் மதித்து நின்று செல்வொர் இன்ச்னொருவர். 
யொருதம நம்்மப் ்பொர்க்கொத ஒரு சூைலிலும் நொம் எப்்படி 
இயங்குகிதறொம் என்்ப்தப் ச்பொறுத்தத நம் மதிப்பு 
அ்மகிறது. 

ஒவசவொரு நொளிலும் நொம் சிறிதொகவும் ச்பரியதொகவும் 
செய்யும் செயல்கதள நமக்கு ஓர் அ்டயொளம் சகொடுக்கிறது. 
வருடத்தின் 365 நொட்களிலும், 24 மணி தநைமும் நொம் 
என்்ன செய்கிதறொம் என்்ப்தப் ்பொர்த்தத அடுத்தவர்கள் 
நம்்ம மதிப்பிடுகின்ற்னர். ஏச்னனில், நொம் என்்ன 
தயொசிக்கிதறொம் என்்ப்த அவர்களொல் ்பொர்க்க முடியொது. 
நம் கடநத கொலைம் குறித்தும் அவர்களுக்குத் சதரியொது. நம் 
குடும்்பம் குறித்ததொ, நம் ்பொைம்்பரியம் குறித்ததொ அவர்கள் 
அறியொமல் இருக்கலைொம். நொம் என்்ன ்படித்திருக்கிதறொம் 
என்்பது சதரிநதொலும், நம் அனு்பவங்களும் திற்மயும் 

என்்ன என்்பது அவர்களுக்குத் சதரியொமல் த்பொகலைொம். 
ஆ்னொல், நொம் என்்ன செொல்கிதறொம், என்்ன செய்கிதறொம் 
என்்ப்த அவர்கள் தகட்கவும் ்பொர்க்கவும் செய்கிறொர்கள். 
அதன்மூலைதம நம்்ம மதிப்பிடுகிறொர்கள். 

ச ெ ொ ற் க்ளவிட ச்  ச ெ ய ல் க தள  ந ம்்ம 
வடிவ்மக்கின்ற்ன. செொற்களொல் வொய்ப்்பநதல் த்பொடுவது 
சுலை்பம். செொன்்ன்தச் செய்கிதறொமொ என்்ப்த இநத 
உலைகம் ்பொர்க்கிறது. இல்லைொவிட்டொல், சவறும் வொய்ச்செொல் 
வீைர் என்று அ்டயொளம் சகொடுத்துவிடுகிறது. செொல் 
அல்லை, செயதலை முக்கியம். 

இன்னும் சிலைர் இருக்கிறொர்கள். அவர்கள் தங்கள் 
வொயொதலை சகடுவொர்கள். தவ்ள கத்திக் கத்தி, 
தொன் இருக்கும் இடத்்த சவளிக்கொட்டி ்பொம்புக்கு 
இ்ையொகிவிடும். ‘நுணலும் தன் வொயொல் சகடும்’ என்று 
்பைசமொழிதய நம் முன்த்னொர்கள் செொல்லியிருக்கிறொர்கள். 
வொய் இருக்கிறது என்்பதற்கொக எ்த தவண்டுமொ்னொலும் 
த்பசிவிடக் கூடொது. வலு இருக்கிறது என்்பதற்கொக எ்த 
தவண்டுமொ்னொலும் செய்துவிட முடியொது. தத்வயில்லைொத 
இடத்தில், தத்வயில்லைொத தநைத்தில், தத்வயில்லைொத 
விஷயங்க்ளப் த்பசுவததொ, தத்வயற்ற செயல்க்ளச் 
செய்வததொ கூடொது. அது நமக்கும் அடுத்தவர்களுக்கும் 
ச்பரும் ்பொதிப்புக்ள ஏற்்படுத்தும். 

நமது எண்ணம், மதிப்பு, தநொக்கம், த்பச்சு, செயல் 
என்று எல்லைொதம ஒதை தநர்க்தகொட்டில் அ்மய தவண்டும். 
அதுதவ நமக்கு வளமொ்ன வொழ்்வக் சகொடுக்கும். நமக்கும் 
நம்்மச் ெொர்நதவர்களுக்கும் அ்மதியும் நிம்மதியும்  
சகொடுக்கும்.                                                          
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க�ொடுப்பது ்பழ�ட்டும்!
ஒரு குளிர்நொளின் இைவு. யொெகம் செய்து பி்ைத்துவநத ஒருவன், அன்று முழுக்க எதுவும் 

ெொப்பிடொமல் ்பசியில் இருநதொன். தன் ்பசி்யவிட, தன் ஐநது வயது மகனும் ்பட்டினியில் வொடுவது 
ச்பொறுக்கொமல் தவித்தொன். குளிர்கொலைம் என்்பதொல் மக்கள் சீக்கிைதம கத்வ மூடிக்சகொண்டு 
வீடுகளில் அ்டநதிருநதொர்கள். 

ஊரிதலைதய ச்பரிதொகத் சதரிநத வீட்டு வொெலில் த்பொய் நின்று குைல் எழுப்பி்னொன் அநத யொெகன். 
வீட்டுக்குள் இருநது ஒரு ச்பரிய மனிதர் தகொ்பமொக சவளியில் வநதொர். ‘‘என் வீட்டு வொெலில் 
நின்று கத்தொதத, த்பொ’’ என்று ச்பரும் குைலில் செொன்்னொர்.

‘‘ஐயொ, கொ்லையிலிருநது நொனும் என் மகனும் ெொப்பிடவில்்லை. ஏதொவது தர்மம் செய்யுங்கள்’’ 
என்றொன் யொெகன். ‘‘எதுவும் இல்்லை, த்பொ’’ என்றொர் அவர். ‘‘்ப்ைய ெொதம் ஏதொவது மிச்ெம் இருநதொல் 
சகொடுங்கள், ் ்பயனுக்கு மட்டும் சகொஞெம் சகொடுத்தொலும் த்பொதும்’’ என்று மீண்டும் தகட்டொன் 

மூன்று �ட்்டளை�ள்!
எநத ஒரு செய்லையும் செய்வதற்கு மூன்று கட்ட்ளக்ள டொல்ஸடொய் செொல்லியிருக்கிறொர். 

அநத டொல்ஸடொய் சிநத்்னகள் இததொ:

 ஒரு செய்லைச் செய்வதற்கு எது சிறநத தநைம்? நல்லை தநைத்துக்கொகவும், தவறு 
எதற்கொகவும் கொத்திருக்கொதீர்கள். மிகச் சிறநத தநைம் என்்பது இநதக் கணம்தொன். தெொம்்பலில் 
மூழ்கியிருக்கொமல், இன்தற செய்யுங்கள்.

 ஒரு செய்லை இ்ணநது தமற்சகொள்வதற்கொ்ன முக்கியமொ்ன ந்பர்கள் யொர்? மிக 
முக்கியமொ்ன ந்பர்கள் என்்பவர்கள் எப்த்பொதும் உங்களுடன் இருப்்பவர்கள்தொன். 

 எப்த்பொதுதம செய்ய தவண்டிய முக்கியமொ்ன ்பணி எது? மிக முக்கியமொ்ன ்பணி 
என்்பது, உங்களுடன் தெர்நது இருப்்பவர்க்ள மகிழ்ச்சியொக ்வத்திருப்்பதுதொன். நமக்கு 
அருகிலிருப்்பவர்களின் மகிழ்ச்சிக்கு வழிசெய்யொமல் நம்மொல் உலைகத்்தச் சிறநத இடமொக 
மொற்ற முடியொது.

விழுந்ொலும் விருட்்சமொ� மொறுங�ள்!
த்பைம் த்பசி வொங்கி வநத தக்கொளிகளில் இைண்டு ்பைங்கள் அழுகிப் த்பொக, அவற்்றத் ததொட்டத்தில் 

தூக்கி எறிநதொர் ஒரு குடும்்பத்த்லைவி. ஒரு வொைத்துக்குப் பிறகு தற்செயலைொக அநத இடத்்தப் 
்பொர்த்தத்பொது, அநத தக்கொளி வி்தகள் மண்ணில் பு்தநது துளிர் விட்டிருநத்ன. ‘இது என்்ன 
ச்பொிதொக தளிர்த்து விடப்த்பொகிறது’ என்று அவர் அலைட்சியமொகக் கடநதொர். 

ஆ்னொல், மண் ஈைமொக இருநது தக்கொளி வி்தகளுக்கு ஒத்து்ைத்தது. அவவப்த்பொது ம்ையும் 
ச்பய்து ் கசகொடுத்தது. மண்ணில் இருநத வளங்கள் உதவி்ன. இைண்தட மொதங்களில் தக்கொளிச் 
செடிகளில் கொய்கள் கொய்த்துத் சதொங்கி்ன. வி்ைவிதலைதய அ்வ ்பழுத்து, ‘எங்க்ளப் ்பறித்து 
்பயன்்படுத்திக் சகொள்’ என்று உணர்த்தி்ன. தவண்டொம் என்று தூக்கி எறிநத இைண்டு தக்கொளிகள், 
ஏைொளமொ்ன தக்கொளிக்ள வி்ளவித்துக் சகொடுக்கின்ற்ன. ‘விழுநதொலும் விருட்ெமொக மொறுங்கள்’ 
என்று இயற்்க நமக்கு உணொ்த்திக்சகொண்தட இருக்கிறது.
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அர்த்முள்ை க்சயல்!
ஒரு ெலை்வத் சதொழிலைொளி தன்னிடம் 

ெலை்வக்கு வநத துணிக்ளப் பிரித்து து்வக்கப் 
த்பொட்டொர். அப்த்பொது ஒரு ெட்்டக்குள் ஏைொளமொ்ன 
்பணம் இருநதது. 2000 ரூ்பொய் தநொட்டுகள். 
ெட்்டயில் ்பணம் இருப்்பது சதரியொமதலை, 
அ்தத் து்வக்கப் த்பொட்டுவிட்டொர்கள் என்்பது 
அவருக்குத் சதரிநதது. அ்த உரியவரிடம் 
திருப்பித் தை தவண்டும் என்று நி்்னக்கொமல், 
தொத்ன எடுத்துக்சகொள்ளும் த்பைொ்ெ அவருக்கு 
வநதது. 

்பணத்்த எடுத்து தனியொக ்வத்துவிட்டு 
துணிக்ளத் து்வப்்பதற்கொகப் பிரித்து 
ஊற்வத்தொர் .  எல்லைொ தவ்லைக்ளயும் 
முடித்துவிட்டு வநது ்பொர்த்தொல், அவர் எடுத்து 
்வத்திருநத ்பணத்்த ஏததொ கொகிதம் என்று 
நி்்னத்து அவரின் கழு்த தின்றுசகொண்டிருநதது. 
அவர் ஓடிவநது தடுப்்பதற்குள் அது முழுக்கத் 
தின்றுவிட்டது. ‘‘அறிவுசகட்ட கழு்ததய, ரூ்பொய் 
தநொட்டுக்க்ளத் தின்றுவிட்டொதய! அதில் ஒதை ஒரு 
தநொட்்டக் சகொடுத்து, உ்னக்கு வருடம் முழுக்கச் 
ெொப்பிட கொகிதம் வொங்கிக் சகொடுத்திருப்த்பத்ன’’ 
என்று புலைம்பிய்படி அ்த அடித்தொர். அர்த்தமில்லைொத 
செயல்கள் இப்்படித்தொன் இைப்பில் முடியும்.

அவன். ‘‘எல்லைொம் தீர்நதுவிட்டது’’ என்றொர் அவர். 

‘‘குளிர் நடுங்குகிறது. ஏதொவது ்ப்ைய துணி இருநதொல் சகொடுங்கள். 
குைந்தக்கு உதவியொக இருக்கும்’’ என்றொன். அவர் இன்னும் எரிச்ெலைொகி, 
‘‘அசதல்லைொம் ஒன்றும் இல்்லை. த்பொய்த் சதொ்லை’’ என்ற்படி கத்வ மூடப் 
த்பொ்னொர். ‘‘ெரிங்க ஐயொ, உங்கள் ததொட்டத்திலிருநது ஒரு பிடி மண் மட்டுமொவது 
சகொடுங்க’’ என்றொன் யொெகன். வீட்டுக்கொைர் குைப்்பமொகி, குனிநது சகொஞெம் 
மண் எடுத்து அவன் ்கயில் சகொடுத்தொர். ‘‘மகைொெ்னொ நல்லைொ இருங்க’’ 
என்று ஆசீர்வதித்துவிட்டு யொெகன் நகர்நதொன். 

வீட்டுக்கொைர் இன்னும் குைம்பிப் த்பொய், ‘‘எதற்கு நீ மண் தகட்டொய்?’’ 
என்றொர். ‘‘யொருக்கொவது எ்ததயனும் தொ்னமொகக் சகொடுப்்பது உங்களுக்குப் 
்பைக தவண்டும் அல்லைவொ? அதற்கொகத்தொன் மதிப்த்ப இல்லைொத மண்்ணக் 
தகட்தடன்’’ என்றொன் அவன். வீட்டுக்கொைர் த்லைகுனிநதொர்.        

மதிபபு அறியொ்வர�ள்!
ஒருவர் த்னது வி்லையுயர்நத கொ்ை, வீட்டு 

வொெலில் நிறுத்தியிருநதொர். 

அநத வழியொக ஓடிச்சென்ற சதருநொய் 
ஒன்று, திடீசை்ன நின்று, அநத கொரின் மீது 
சிறுநீர் கழித்துவிட்டு ஓடியது. நொயின் செய்லைப் 
்பொர்த்த கொர் உரி்மயொளர் சிரித்தொர். இ்தப் 
்பொர்த்துக்சகொண்டிருநத ஒருவர், ‘‘ெொர், நீங்கள் ஏன் 
அநத நொ்ய அடித்துத் துைத்தொமல், ்பொர்த்து சிரித்துக் 
சகொண்டிருக்கிறீர்கள்’’ என்று ஆச்ெரியத்துடன் 
தகட்டொர். 

அநத கொரின் உரி்மயொளர் மிகவும் நிதொ்னமொக, 
‘‘அநத நொய் தன் அறிவிற்கு எட்டிய்தச் செய்கிறது. 
அதற்கு இநத கொரின் மதிப்பு சதரியொது. நொம் 
செொன்்னொலும் அதற்குப் புரியொது. அது செய்வ்தப் 
்பொர்த்து நொன் ஏன் தகொ்பம்டநது நிம்மதி சதொ்லைக்க 
தவண்டும்’’ என்று சிரித்துக்சகொண்தட செொன்்னொர். 

தகள்வி தகட்டவர் இப்்படி ஒரு ்பதி்லைச் ெற்றும் 
எதிர்்பொர்க்கவில்்லை. இது த்பொலைத்தொன் உங்கள் 
வொழ்விலும் உங்கள் மதிப்்்ப அறியொத சிலைர், உங்க்ள 
அவமொ்னப்்படுத்துவொர்கள், தகலி செய்வொர்கள், 
புறக்கணிப்்பொர்கள். அலைட்சியப்்படுத்துவொர்கள். 
அவர்க்ளப் புன்்ன்கயுடன் கடநது செல்லுங்கள். 

உங்கள் கட்ம எதுதவொ அ்தச் செய்யுங்கள்.
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ஒரு கிைொமத்தில் ச்பரிய திருவிைொ. ்பொைம்்பரியமொக 
நடத்தப்்படும் இநதத் திருவிைொ நொளில் கடவுதள அநத 

ஊருக்கு ஏததொ ஓர் உருவத்தில் வருவொர் என்று நம்பிக்்க. 
அத்னொல் அநதத் திருவிைொவுக்கு ஊரில் எல்தலைொரும் 
வருவொர்கள். சவளியூர் த்பொய்க் குடிதயறியவர்கள்கூட 
அநத நொளில் ஊருக்கு வநதுவிடுவொர்கள். கடவு்ளக் 
கொண இது ஒரு வொய்ப்பு எ்ன நி்்னத்தொர்கள்.

இநதத் திருவிைொவிலும் இப்்படி ஊதை கூடியிருக்க, ஒதை 
ஒரு ச்பண்மணி மட்டும் அன்று வயலுக்கு தவ்லைக்குச் 
சென்றொர். வழிப்த்பொக்கர் ஒருவர் வநது, ‘‘ஊதை திருவிைொவில் 
கூடியிருக்கிறது. நீ த்பொகவில்்லையொ?’’ என்று தகட்டொர். 
‘‘இநத தவ்லை்ய இன்று செய்யொவிட்டொல் கதிர்கள் 
உதிர்நது சநல்மணிகள் வீணொகிவிடும். நொன் தவ்லை 
செய்தொல்தொன் என் குைந்தக்குச் தெொறு கி்டக்கும். 
கொ்லையில் ெொமி கும்பிட்டுவிட்டு தவ்லைக்கு வநததன். 
இைவு திரும்்பவும் த்பொய் ெொமி கும்பிட்டுவிட்டுப் ்படுப்த்பன்’’ 
என்றொர் அநதப் ச்பண். 

வழிப்த்பொக்கர் உடத்ன, ‘‘ஊரில் எல்தலைொரிடமும் த்பொய்ச் 
செொல்! எல்தலைொரும் கடவு்ளப் ்பொர்க்கக் கூடியிருநத இநத 

தநைத்தில், கடவுள் உன்்்னப் ்பொர்க்க வநதிருநதொர் என்று 
செொல்’’ என்றொர். ஆம், கடவுள்தொன் அநத வழிப்த்பொக்கைொக 
வநதிருநதொர். பிறகு அவர் கடவுளொகக் கொட்சி தநது 
வைமளித்து ம்றநதொர். அநதப் ச்பண்மணி மகிழ்ச்சியில் 
உ்றநதொர்.

‘தங்கள் செய்லை மு்றயொகச் செய்யும் மனிதர்க்ளப் 
்பொர்க்க கடவுதள தநரில் வருவொர்’ என்்பொர்கள். சிலைர் 
தங்கள் தவ்லை்ய முழு்மயொகச் செய்வொர்கள். ஆ்னொல், 
அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்ய மறுத்துவிடுவொர்கள். 
‘‘இது என் தவ்லை இல்்லை, இ்த நொன் செய்ய முடியொது’’ 
என்்பொர்கள். அப்்படி இல்லைொமல், எநத தவ்லை்யயும் 
எப்த்பொதும் செய்யத் தயொைொக இருப்்பது சிறப்பு. அதில் 
புது அனு்பவம் கி்டக்கும். அப்்படிச் செய்்பவர்களுக்குப் 
்பலைைது உதவியும் கி்டக்கும். 

ஒரு செய்லைக் கடத்ன என்றும் செய்யலைொம், 
க ச்சிதம ொ கவும்  ச ெய்யலை ொ ம் .  க ச்சிதம ொ க ச் 
செய்்பவர்களுக்தக சவற்றி வெப்்படுகிறது. அப்்படிப்்பட்ட 
சவற்றிகைமொ்ன செயல்வீைைொக நீங்கள் மொறுவதற்கு எட்டு 
வழிகள்: 

எட்டு வழிகள்!
செயல் மனிதராக மாற



  ‘இநத தவ்லை இன்னும் முடியொமல் ்பொக்கி இருக்கிறது, 
இ்தச் செய்ய தவண்டும்’ என்று ஒரு தவ்லை்யப் ்பற்றி 
நி்்னத்தொல், அ்த எப்த்பொதும் செய்து முடிக்க முடியொது. 
‘இன்்றக்கு இநத தநைத்்த ஒதுக்கி இநத தவ்லை்யச் 
செய்ய தவண்டும்’ என்று திட்டமிடுங்கள். ஒருநொளில் 
உங்களுக்கு 24 மணி தநைம் இருக்கலைொம். ஆ்னொல், 
‘இ்த இநத தநைத்தில் செய்ய தவண்டும்’ என்று தநைம் 
ஒதுக்கொமல் ஒரு செயல் முடியொது. ஒவசவொரு நொளிலும் 
செயல்க்ளத் திட்டமிடுங்கள். ஒவசவொன்றுக்கும் உரிய 
தநைம் ஒதுக்குங்கள்.  

 நொம் செயல்க்ளச் ெரியொகச் செய்ய முடியொத்படி 
நம்்மத் தி்ெதிருப்்ப ஏைொளமொ்ன விஷயங்கள் 
வநதுவிட்ட்ன. ஏததொ ஒரு ஓ.டி.டி தளத்துக்குள் நு்ைநது 
தி்ைப்்படங்கள் ்பொர்க்க உட்கொர்நதொல், ஆயுள் முழுக்கப் 
்படங்க்ளப் ்பொர்த்துக்சகொண்தட இருக்கலைொம். உலைகின் 
்பலை சமொழிகளில் ஏைொளமொ்ன ்படங்கள் அணிவகுத்து 
அவற்றில் இருக்கின்ற்ன. யூடியூப் த்பொ்னொலும், ஆயுள் 
முழுக்க வீடிதயொக்கள் ்பொர்க்கலைொம். ெமூக வ்லைதளங்களும் 
எல்்லையற்ற ச்பொழுதுத்பொக்கு வொய்ப்புக்ளத் 
தருகின்ற்ன. ் கயிலிருக்கும் சமொ்்பல் த்பொன், நம்்ம 
மொய உலைகத்துக்குக் கூட்டிப் த்பொய்விடுகிறது. இநதச் 
ெலை்னங்க்ள ஒதுக்கிவிட்டுச் செயல்க்ளச் செய்ய 
தவண்டும். கடி்னமொ்ன தவ்லைக்ளச் செய்யும்த்பொது 
ம்னம் அ்லை்பொயக்கூடொது. 

 ஒவசவொரு நொளின் சதொடக்கத்திலும் 15 
நிமிடங்க்ளத் திட்டமிடலுக்கொக ஒதுக்க தவண்டும். 
இன்்றய தவ்லைகள் என்ச்னன்்ன, அவற்்ற எப்்படிச் 
செய்வது, எதற்கு முன்னுரி்ம தருவது என்று திட்டமிட 
தவண்டும். இததத்பொலை இைவிலும் 10 நிமிடங்க்ள 
ஒதுக்கி, இன்்றய தவ்லைக்ள எப்்படி முடித்ததொம், 
நொ்ளக்கு என்ச்னன்்ன செய்ய தவண்டியிருக்கும் என்று 
தயொசிக்கலைொம். 

 சிலை தவ்லைக்ள நி்்னத்துப் ்பொர்க்கதவ ம்லைப்்பொக 
இருக்கும். ‘இவவளவு ச்பரிய தவ்லை்ய நம்மொல் செய்ய 

முடியுமொ?’ என்று தயக்கம் ஏற்்படும். அத்னொதலைதய அ்தத் 
தள்ளிப் த்பொடுதவொம், அ்தச் செய்வதில் அக்க்ற 
கொட்டதவ மொட்தடொம். அப்்படிப்்பட்ட தவ்லைக்ளக் 
சகொஞெம் சகொஞெமொகப் பிரித்துக்சகொண்டு செய்வது 
நல்லைது. அதில் ஒரு ்பகுதி்யச் செய்து முடிக்கும்த்பொது, 
மிச்ெமிருக்கும் தவ்லைக்ளயும் நம்மொல் செய்து முடிக்க 
முடியும் என்ற நம்பிக்்க வநதுவிடும்.

 பிஸியொக இருக்கிதறொம் என்்பதற்கொக நொம் 
செய்வசதல்லைொம் ்பயனுள்ள தவ்லைகள் என்று செொல்லிவிட 
முடியொது. தூங்கும் தநைம் தவிை மற்ற தநைங்களில் நொய்கள் 
்பை்பைப்்பொக இங்கும் அங்கும் ஓடிய்படி இருக்கும். என்்ன 
செய்கின்ற்ன என்று ்பொர்த்தொல், ஒரு தவ்லையும் செய்யொது. 
புலிகள் அப்்படியில்்லை. இலைக்்கக் குறி்வத்து 
துைத்திக்சகொண்டு ஓடும். தத்வயில்லைொமல் அ்வ 
தங்கள் ெக்தி்யச் செலைவிடுவதில்்லை. சும்மொ இயங்குவது 
செயல் புரிதல் ஆகொது. செயல்்படுவதற்கொகப் ்பை்பைப்பு 
கொட்டுங்கள். சவறுமத்ன செலைவழிக்கும் தநைத்்தக் 
கு்றத்துவிடுங்கள்.

 ‘நொன் இநதச் செய்லைச் செய்யவிடொமல் இதுதொன் 
தடுக்கிறது’ என்்பது த்பொன்ற ம்னத்த்டக்ளத் 
தொண்டிவிடுங்கள். சிலை ெநதர்ப்்பங்களில் நொம் அதீத 
கற்்ப்்ன செய்து ம்னத்த்டக்ள நொதம உருவொக்கி 
்வத்திருப்த்பொம். சிலை சூைல்களில் நொம் நி்்னத்தது 
த்பொலைப் ச்பரிய ம்னத்த்டயொக அது இருக்கொது. ‘அநத 
இடத்்தக் கடநத பிறகு அடுத்து என்்ன செய்ய தவண்டும்?’ 
என்று தயொசிப்்பதும், அதற்கொ்ன செயல்திட்டங்க்ள 
ஏற்்படுத்திக்சகொள்வதும், அநத ம்னத்த்டக்ளக் 
கடக்கும் வழிகள்.  

 நீங்கள் இருக்கும் சூைல்கூடச் சிலை தருணங்களில் 
உங்க்ளச் செயல்்பட விடொமல் தடுக்கலைொம். இருக்கும் 
இடத்்த, அநதச் சூை்லை, உங்க்ளச் சுற்றியிருக்கும் 
மனிதர்க்ள மொற்றிப் ்பொருங்கள். புதிய சூைல் தரும் 
உற்ெொகத்தில் உங்களொல் சிறப்்பொகச் செயல்்பட முடியும். 
தநர்ம்ற எண்ணம் சகொண்ட மனிதர்கள் சூை இருநதொல், 
அவர்கள் தரும் ஊக்கமும் உங்க்ளச் செயல்்பட 

்வக்கும்.  

 ஒரு செய்லைச் செய்வது 
எப்த்பொது சுலை்பமொ்ன விஷயமொக 
மொறுகிறது? திரும்்பத் திரும்்ப 
அ்தச் செய்து ்பொர்க்கும்த்பொது, 
அது உங்களுக்கு இயல்்பொகக் 
்ககூடுகிறது. அநத தவ்லையின் 
இயல்பு அப்த்பொது மொறிவிடுவதில்்லை. 
ஆ்னொல், அ்தச் செய்வதற்கொ்ன 
திறன் நம்மிடம் வளர்நதுவிடுகிறது. 
எ்னதவ ,  எ நதக்  கடி்னம ொ்ன 
செய்லையும் திரும்்பத் திரும்்பச் 
செய்வதன் மூலைம் சுலை்பமொக்கலைொம்.            
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 எப்போதோவது 
்தடினோல், அரிதோக்வ 

கிடைக்கும்.

தினம் தினம் 
்தடினோல், எப்போதும் 

வசபபடும்.
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கவற்றியள்டவது்ொன் உங�ளின் இலக்கு என்்ொல், அ்ற்கு என்்ன 
க்சயய வவண்டும்? உங�ள் க்சயல்தி்ன் எப்படிப்பட்்ட்ொ� இருக்� 

வவண்டும்? இவ்ொ அந்ச் க்சயல் ்படி�ள்...

வழி!
செயலால்ஜெயிக்கும்

ஒரு சசயடைச் சிறபபோகச் சசயயைோம் என்று 
நீணை கோைம் கோத்திருபபடத விை,

சதோைர்ச்சியோக அடதச் சசயது உஙகடை 
்ேம்படுத்திக்சகோளவ்த சிறநதது. 

இைக்கு ேட்டும் 
இருநதோல் 
்போதோது

்போக ் வணடிய 
போடதடய அறிநதோல் 

்போதோது

ஓர் இைக்கு டவத்து, அடத அடையும் 
போடதடயயும் அறிநதிருபப்த சிறபபு.

எல்ைோ ் ேரஙகளிலும் சீரோக 
உடைத்துக்சகோணடிருபப்த ஒழுஙகு.

ஒருேோள உடைத்துவிட்டு, அடுத்த 
ேோள ் சோர்நது படுத்திருபபது 

தவறு.

வாய்ப்பு எப்்படி வசப்்படும்?
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உஙகள இைத்தில் நீஙக்ை 
மிகத் திறடேசோலி என்றோல், 

தபபோன இைத்தில் 
இருக்கிறீர்கள என 

அர்த்தம். உஙகடைவிைச் 
சிறநதவர்களுைன் இருஙகள. 

நீஙகளும் வைர்வீர்கள.

எனக்கு எல்ைோம் 
சதரியும் என்று 
நிடனபபவர்கள 

்தஙகிவிடுகிறோர்கள.

தினம் தினம் புதிதோகக் 
கற்றுக்சகோளை 

நிடனபபவர்க்ை 
வைர்ச்சி 

கோணகிறோர்கள. 

‘‘ேோன் 
வைர்கி்ற்ன!’’

சிை ் ேரஙகளில் 
உஙகள ் வடை 

சுைபேோக 
இருக்கைோம்.

சிை ் ேரஙகளில் 
்வடை 
கடினேோக 
இருக்கைோம்.

ஆனோல், சசயல்படுவடத 
நிறுத்தோதீர்கள!

்ேரம்

ஏசனனில், இது 
குடறவோக்வ 
ேம்மிைம் 

இருக்கிறது!

அறிவு

நிடறய இருபபதோலும், 
நிடறய ் பர் 

பகிர்வதோலும், எது 
சரி என்று திட்ைமிை 

்வணடும்.

வளர்ச்சிக்ான மனநிலை!

வளர்ச்சி எப்்்பாது 
வாய்ககும்?

இரண்டு விஷயங்லள 
நாம் சரியா்த் திட்டமி்ட 

்வண்டும்!

த�ா்டர்ந்து 
தசயல்படுங்ள்!
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இளம் ஓவியர் ஒருவர், அைகொ்ன ஓவியம் ஒன்்ற 
வ்ைநதொர். தொன் வ்ைநத ஓவியம் எப்்படி 

இருக்கிறது எ்ன மக்களின் கருத்்த அறிய விரும்பி்னொர். 
ஓவியக் கண்கொட்சி ஒன்றில் அ்த எடுத்துப் த்பொய் 
்வத்து, ‘இநத ஓவியத்தில் ஏதொவது தவறு இருநதொல் 
வட்டமிட்டுக் கொட்டுங்கள்’ என்று குறிப்பு ஒன்்றயும் 
எழுதி ்வத்தொர். மொ்லையில் த்பொய்ப் ்பொர்த்தொல் அநத 
ஓவியம் முழுக்க ஏைொளமொ்ன வட்டங்கள் இருநத்ன. ‘என் 
ஓவியத்தில் இவவளவு கு்றகளொ’ என்று அவர் தெொர்நது 
த்பொய்விட்டொர். 

மூத்த ஓவியர் ஒருவர் வநது ஆறுதல் செொல்லி, ‘‘இதத 
ஓவியத்தின் இன்ச்னொரு பிைதி இருக்கிறதொ’’ என்று 
தகட்டொர். இளம் ஓவியர் பிைதி்யக் சகொடுத்தொர். ‘இதில் 
ஏததனும் கு்றகள் இருநதொல் ெரி செய்யுங்கள்’ என்ற 
குறிப்புடன் அ்த மீண்டும் ்வத்தொர்கள். இம்மு்ற 
யொரும் எதுவும் செய்யவில்்லை. ‘ஒரு செயலில் கு்ற 
செொல்லை ஊதை வரும், ெரி செய்ய யொரும் வைமொட்டொர்கள். 

நொம்தொன் அ்தச் செய்துசகொள்ள தவண்டும்’ என்று 
தட்டிக் சகொடுத்தொர் மூத்த ஓவியர். 

ஒரு செய்லை எப்த்பொது ஆைம்பிப்்பது? ஈடு்பொடு 
கு்றயொமல் அ்த எப்்படித் சதொடர்வது? ்பயம், தெொம்்பல், 
பின்்ன்டவுகள் ஆகியவற்்ற எப்்படிச் ெமொளிப்்பது? 
த்டக்ளக் கடநது சவற்றிகைமொக அ்த எப்்படி 
முடிப்்பது? சிலை வழிகள் இங்தக: 

 முதலில்  ஓ ர்  இலைக்கு 
ஏற்்படுத்திக் சகொள்ளுங்கள். உங்கள் 

்பயத்்தயும் தயக்கத்்தயும் உ்டக்க அதுதவ 
முதல் வழி. உங்கள் க்னவுக்ளயும் ஆ்ெக்ளயும் 

நி்றதவற்றுவதற்கொ்ன முதல் ்படி. அநத இலைக்்க 
எப்்படி அ்டவது, அதற்கொக என்ச்னன்்ன செய்வது 
என்று தயொசிக்கும்த்பொது, செயல்்பட தவண்டிய கட்டொயம் 
உங்களுக்கு இயல்்பொகதவ ஏற்்பட்டுவிடும். 

 தீர்மொ்னமொக முடிசவடுக்கொமல் எநதச் செயலிலும் 
இறங்க முடியொது. எ்னதவ, முதலில் ஓர் இலைக்கு 
்வயுங்கள். அ்த தநொக்கிச் செயல்்பட தவண்டும் என்று 
தீர்மொனித்துக்சகொள்ளுங்கள். அதுதொன் நம் வொழ்வில் 
முக்கியமொ்ன விஷயம் என்று முடிசவடுங்கள். அ்த 
அ்டவதற்கொகச் சிலை தியொகங்க்ளயும் செய்வதற்குத் 
தயொைொக இருங்கள். அநதத் தியொகங்களின் மதிப்த்ப 
உங்க்ள உயைத்துக்குக் கூட்டிச் செல்லும்.   

வாழ்க
்கையி

ல் 

செயல்
்பட
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 மனிதர்கள் இைண்டு கொைணங்களுக்கொகதவ 
எல்லைொ முடிவுக்ளயும் எடுக்கிறொர்கள். ஒன்று, 
வலிக்ளத் தவிர்ப்்பதற்கு! இைண்டு, மகிழ்ச்சி்ய 

அனு்பவிப்்பதற்கு! ஒரு 
செயலில் வலிக்ளத் 
தவி ர் ப் ்ப த ற்கு  ஒ த ை 
வழி, அநத வலி்ய 
அ தி க ரி ப் ்ப து த ொ ன் . 
உ த ொ ை ண ம ொ க , 

கு டி ப் ்ப ை க் க த் ்த த் 
தவிர்க்க விரும்பும் ஒருவர், 

மதுக்க்டகளிலிருநது சவகு 
தூைத்தில் குடிதயற தவண்டும். 

குடிக்க தவண்டும் என்ற உணர்வு 
ஏற்்படும்த்பொசதல்லைொம், நீண்ட தூைம் 

்பயணம் செய்து வொங்க தவண்டுதம என்ற 
வலி அவ்ைத் தடுத்துவிடும். இப்்படி நீங்கள் 
தவிர்க்க விரும்பும் ஒவசவொன்்றயுதம, 
அ்டவதற்குச் ெவொலைொ்ன இடத்தில் 
்வக்கலைொம். அது உங்கள் வலிக்ளக் 

கு்றத்து மகிழ்ச்சி்ய அதிகமொக்கும்.  

 ஒரு செயலில் கி்டக்கப் 
த்பொகும் சவற்றி்யக் கற்்ப்்ன 
செய்து ்பொருங்கள். அப்த்பொது 
கி்டக்கும் ்பொைொட்டுகள், அ்டயப் 
த்பொகும் ச்பருமித உணர்வு, ம்னதில் 

ததொன்றும் நி்றவு எல்லைொவற்்றயும் 
கற்்ப்்னயில் அனு்பவித்துப் ்பொருங்கள். 

அநத உணர்தவ உங்க்ள உற்ெொகமொக 
செயல்்பட ் வக்கும்.  

 ம னி த ர் க ள் 
இ ை ண் டு வி த ம ொ ்ன 
ம ்ன நி ் லை க ளி ல் த ொ ன் 
எப்த்பொதும் இருக்கிறொர்கள். 
ஒன்று, ‘இது த்பொதும், இதில் நிம்மதி 
கி்டகிறது’ என்ற ்பொதுகொப்்பொ்ன 
ம்னநி்லை. இன்ச்னொன்று, ‘இது த்பொதொது, 
நொம் வளை தவண்டும்’ என்ற ததடல் ம்னநி்லை. 
்பொதுகொப்்பொ்ன ம்னநி்லை ஆ்பத்தொ்னது. அது 
உங்க்ள ெக்தியற்றவர்களொக மொற்றிவிடும். 
‘நம்மொல் இ்தசயல்லைொம் செய்ய முடியொது’ என்று 
நி்்னக்க ் வக்கும். உங்கள் அறிவுத்திற்்ன, 
திற்ம்ய, ஆற்ற்லைச் ெநததகப்்பட 
்வக்கும். ததடல் ம்னநி்லைதய உங்கள் 
திற்மக்ள வளர்க்கும். நம்பிக்்கயுடன் 
உங்க்ளச் செயல்்பட ் வக்கும். புதுப்புது 
வொய்ப்புக்ள உருவொக்கிக் சகொடுக்கும். 

 சிலை ்பைக்கங்க்ளயும் நியதிக்ளயும் 
உருவொக்கிக்சகொள்ளுங்கள். முழும்னத்துடன் உங்க்ளச் 
செயல்்பட ்வப்்பதற்கு அ்வ உதவும். உதொைணமொக, 
உட்லைக் கச்சிதமொக ்வத்துக்சகொள்ள தவண்டும் 
என்று நீங்கள் முடிசவடுத்தொல், அதிகொ்லையில் எழுநது 
வொக்கிங் த்பொக தவண்டும். அ்த ஒரு ்பைக்கமொக 
நீங்கள் மொற்றிவிட்டொல் த்பொதும், உங்களுக்கு தி்னம் 
தி்னம் கூடுதலைொ்ன தநைம் கி்டக்கும். அதிகொ்லையில் 
எழும்த்பொது புதிய சிநத்்னகள் ததொன்றும். அ்வ 
வொழ்க்்கக்கும் உதவும். 

 ஒவசவொரு செயலுக்கும் எது சிறநத தநைம் 
என்்ப்தத் திட்டமிடுங்கள். அநத தநைத்தில் அ்தச் 
செய்வ்தப் ்பைக்கமொக்குங்கள். அது உங்களுக்கு 
மறக்கவும் மறக்கொது. அ்தச் செய்வதும் சுலை்பமொக 
இருக்கும். 

 ம்ன உறுதி்ய வளர்த்துக்சகொள்ளுங்கள். செயல் 
சதளிவொக இருக்க தவண்டும் என்றொல், ம்னம் உறுதியொக 
இருக்க தவண்டும். கடு்மயொ்ன ம்னத்த்டக்ளத் 
தொண்டுவதற்கு இதுதொன் வழி. குளிர்நொட்களில் 
த்பொர்்வ்யப் த்பொர்த்திக்சகொண்டு ்படுத்திருப்்பது 
சுகம். அநதச் சுகத்்த உதறித் தள்ளிவிட்டு எழுநது 
தவ்லைக்ள ஆைம்பிக்க ம்ன உறுதி தத்வப்்படும். 
இப்்படி ்பலை இனி்மயொ்ன விஷயங்க்ளத் துறநதுவிட்தட 
செயலில் இறங்க தவண்டும். அதற்சகல்லைொம் வலி்மயொ்ன 
ம்ன உறுதி அவசியம். அ்த வளர்த்துக்சகொள்வதத 
செயல்களுக்கொ்ன அஸதிவொைம்.

 புதிதொக ஒரு செய்லைச் செய்யும்த்பொதும், கடி்னமொ்ன 
ஒரு செயலில் இறங்கும்த்பொதும், முதலில் ஒருவித ்பயம் 
ததொன்றும். அநத ்பயத்்தப் த்பொற்றுங்கள். ்பயத்்த 
மதிக்கும்த்பொதுதொன், அ்த உதறித் தள்ளுவதற்கொ்ன 
வழி்யயும் அறிவீர்கள். உதொைணமொக, உயைமொ்ன 
இடங்களில் ஏதொவது தவ்லை ்பொர்ப்்பது உங்களுக்குப் 

்பயம் தரும் விஷயமொக இருக்கலைொம். ‘எல்தலைொருக்கும் 
இப்்படிப் ்பயம் ஏற்்படுவது இயல்புதொன்’ என்று முதலில் 
அ்த மதியுங்கள். சதொடர்ச்சியொக அப்்படி தவ்லை 
செய்து ்பைகிக்சகொள்ளும்த்பொது, தொ்னொக அநத 
்பயம் விலைகிவிடும்.  

 ெரியொ்ன தருணத்துக்கொகக் கொத்திருநது 
தநைத்்த வீணடிக்கொதீர்கள். ‘இநதச் செய்லைக் 
கச்சிதமொகச் செய்வதற்கு நொம் தயொைொக இருக்கிதறொம்’ 
என்ற உணர்வு அரிதொகதவ நமக்குத் ததொன்றும். எ்னதவ, 
ெரிதயொ, தவதறொ, ஒரு செய்லை ஆைம்பித்துவிடுங்கள். 
ஒழுங்கற்ற சிலை முயற்சிகளின் சதொடர்ச்சியொகதவ, 
ஒழுங்கொ்ன ஒரு சவற்றி கி்டக்கும். கச்சிதமற்ற 
செயல்கள் ஒன்று தெரும்த்பொது, கச்சிதமொ்ன ஒரு 
வி்ளவு வநதுவிடும்.                                     
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க்டவீதிக்குச் செல்லும் ஒருவர், தன் கண்ணில் 
்படும் ச்பொரு்ள எல்லைொம் வொங்கிக் குவிக்கிறொர். 

க்டசியில் அவர் எ்த வொங்கச் சென்றொதைொ, அதற்குப் 
்பணம் இல்லைொமல் திரும்பி வருவொர். 

தவ்லைக்கொக சவளிநொடு செல்லும் ்பைவெத்தில் 
இருநத ஒருவர், ஊரில் த்னக்குத் சதரிநத எல்தலைொரிடமும் 
வி்டச்பற்றுக்சகொண்டு கிளம்பி்னொர். இதிதலைதய நீண்ட 
தநைம் ஆகிவிட்டதொல், அவைொல் உரிய தநைத்தில் சென்று 
விமொ்னத்தில் ஏற முடியவில்்லை.

ஓட்்ட விழுநத ்பொத்திைத்தில் நீர் பிடித்து வநதொல், 
வீடு த்பொய்ச் தெரும்த்பொது கொலி ்பொத்திைதம மிஞசும். 

இ ப் ்ப டி  வ ரி் ெ ய ொ க  உ த ொ ைணங் க்ள 
அடுக்கிக்சகொண்தட த்பொகலைொம். செொல்லை வருவது 
இதுதொன்.. . நீங்கள் ஏததொ ஒன்்றச் ெொதிக்க 
நி்்னக்கிறீர்கள். ஆ்னொல், அதற்கொ்ன ்பயணத்தில் 
வழியிதலைதய தவறு ்பலை சின்்னச் சின்்ன விஷயங்கள் 
உங்கள் ெக்தி்ய உறிஞசிக்சகொள்கின்ற்ன. க்டசியில் 
உங்களொல் நி்்னத்த்தச் செய்ய முடியொமதலை த்பொகிறது. 

இப்்படி உங்கள் ெக்தி்ய உறிஞசுவது எது? 
எதிர்ம்றயொகதவ த்பசும் ஒரு நண்்பர், தத்வயற்ற 
ச்பொழுதுத்பொக்குகளில் தநைத்்த வீணடிக்கும் ்பைக்கம் 

எ்ன எதுவொகவும் இது இருக்கலைொம். சுட்சடரிக்கும் 
தகொ்டக் கொலைத்துக்குப் பிறகு ஒரு ்பருவம்ைக் கொலைம் 
வரும் என்்பது வி்தகளுக்குத் சதரியும். எ்னதவ, அ்வ 
தம் ெக்தி்யச் தெமித்து ்வத்து அநத ம்ைநொளின் 
ஈைத்துக்கொகக் கொத்திருநது மு்ளக்கும். எநத 
சநருக்கடியும் ஒருநொள் ெரியொகி, வெநத கொலைம் வரும். 
உற்ெொகமொக அநத விடியலுக்கொகக் கொத்திருப்்பது எப்்படி?

 ஒரு வொைம் முழுக்க ஒவசவொரு நொளும் ‘எது 
எதற்கு எவவளவு தநைம் செலைவிடுகிதறொம்’ எ்ன ் டரியில் 
குறித்துக்சகொண்டு வொருங்கள். வொை இறுதியில் அ்தக் 
கவனியுங்கள். எதில் தநைம் வீணடிக்கப்்படுகிறது என்்பது 
புரியும். அ்தக் கு்றக்கும் வழிகளும் சதரியும். 

 எ ப் த்ப ொதும் எதிர்ம்றயொகதவ த ்பசும் 
நண்்பர்களிடமிருநது ஒதுங்கி இருங்கள். அவர்கள் 
உங்கள் ம்னதில் அவநம்பிக்்க்ய வி்தப்்பொர்கள்.  

 செல்த்பொன் அைட்்ட, ெமூக வ்லைதளங்கள் எ்ன 
எல்லைொமும் வொழ்க்்கயின் ஓர் அங்கம்தொன். ஆ்னொல், அதன் 
அள்வக் கச்சிதமொகத் தீர்மொனித்துக்சகொள்ளுங்கள். 
உணவில் ஊறுகொயும் ஓர் அங்கம்தொன் என்றொலும், 
ஊறுகொ்ய மட்டுதம உண்டு ்பசியொற முடியொது. 
ச்பொழுதுத்பொக்கு என்்பது இப்்படித்தொன் இருக்க தவண்டும்.

உங்கள் 
சக்தியை 

உறிஞ்சுவது 
எது?
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 கட நத  க ொலை  நி்்னவுகளில் மூழ்கி நிம்மதி்யக் 
சகடுத்துக்சகொள்ளொதீர்கள். யொதைொ உங்களுக்குச் செய்த துதைொகம், எவதைொ 
உங்க்ள ஏமொற்றியது என்று ்பலை விஷயங்க்ள நி்்னத்தொல் தகொ்பமும் 
வருத்தமும் ச்பொங்கும். இத்னொல் உங்கள் உடல்நி்லையும் ம்னநி்லையுதம 
்பொதிக்கப்்படும். கடநத கொலைத்்த அ்ெத்பொட ஆ்ெப்்பட்டொல், இனிய 
நி்்னவுகளில் மட்டும் மூழ்குங்கள். அ்வ உங்களுக்கு உற்ெொகம் 
சகொடுக்கும்.

 தி்னமும் ெநதிக்கும் நண்்பர்கள், உறவி்னர்கள் என்று ்பலைரும் ்பலை 
கருத்துக்ளச் செொல்வொர்கள். எல்லைொவற்்றயும் ம்னதில் த்பொட்டுக் 
குைப்பிக்சகொள்ளொதீர்கள். ்பயனுள்ள ஆதலைொெ்்னக்ள மட்டும் ஞொ்பகத்தில் 
்வத்துக்சகொள்ளுங்கள். ‘எல்தலைொரிடமும் வழி தகட்கும் ஒருவர், எநத 
இடத்துக்கும் த்பொக முடியொது’ என்்ப்தப் புரிநதுசகொள்ளுங்கள்.

 உங்களொல் செய்ய முடிகிற விஷயங்க்ளப் ்பற்றி மட்டுதம 
மற்றவர்களுக்கு உறுதிசமொழி சகொடுங்கள். அப்்படி உறுதி சகொடுத்தொல், 
அ்தக் கொப்்பொற்றுங்கள். இல்லைொவிட்டொல் தத்வயற்ற உைெல்கள், ம்ன 
உ்ளச்ெல்கள் எழும். அது உங்கள் மதிப்்்பதய சகடுக்கும்.  

 ஏததொ ஒரு சூைலில் உங்களொல் ஒரு ்பணி்ய முடிக்க முடியொமல் 
த்பொ்னொல், அதற்கு மற்றவர்க்ளக் கு்ற செொல்லைொதீர்கள். யொ்ைப் ்பற்றியும் 
புகொர் கூறொதீர்கள். உங்க்ளச் சுற்றியிருக்கும் மற்றவர்கள், அதன்பின் 
உங்க்ள நம்்ப மொட்டொர்கள்.

 உங்கள் வொழ்க்்க என்ற வொக்னத்்த இயக்கு்பவர் நீங்கள்தொன். ஒரு 
்பயணி த்பொலை தவடிக்்க ்பொர்த்த்படிக் கடநது செல்லை ஆ்ெப்்படொதீர்கள். 

 ஒவசவொரு விஷயத்துக்கும் 
அதன் தகுதிக்கு ஏற்ற மதிப்்்ப 
மட்டுதம சகொடுங்கள். ஒரு 
ெொதொைண பிைச்்்ன்யப் ்பற்றி 
நொள் முழுக்கச் சிநதித்தொல், 
தநைமும் வீணொகும். உங்கள் 
ெக்தியும் வீணொகும். தத்வ 
இல்லைொத கவ்லைகளும் ம்னதில் 
ஏறிக்சகொள்ளும் .  எதற்குக் 
கவ்லைப்்பட தவண்டுதமொ, அதற்கு 
மட்டும் கவ்லைப்்படுங்கள்.

 எல்தலைொருக்கும் பிடித்த மனிதைொக எவைொலும் இருக்க முடியொது. அப்்படி 
யொைொவது இருநதொல், அவர் தன் இயல்்்ப விட்டுவிட்டு நடித்துக்சகொண்தட 
இருப்்பதொக அர்த்தம். எ்னதவ, எல்தலைொரிடமும் நல்லை ச்பயர் வொங்க தவண்டும் 
எ்ன நி்்னத்து எ்த எ்ததயொ செய்து தநைத்்த வீணடிக்கொதீர்கள்.

 ‘ஒதை ்பொய்ச்ெலில் முன்த்னற தவண்டும்’ எ்ன நி்்னத்து, அதற்கொ்ன 
தருணத்்த எதிர்்பொர்த்து சும்மொ உட்கொர்நது இருக்கொதீர்கள். ஒதை 
்பொய்ச்ெலில் மொ்்ன ஒரு புலி வீழ்த்திவிடும் எ்ன நி்்னக்கிதறொம். 
ஆ்னொல், ்பத்து மு்ற இ்ை்யத் துைத்திக்சகொண்டு ஓடும் புலி, அதில் 
ஒருமு்ற மட்டுதம சஜயிக்கிறது. மற்ற எல்லைொச் ெநதர்ப்்பங்களிலும் 
ஏமொற்றத்்ததய ெநதிக்கிறது. முன்த்னற தவண்டும் எ்ன நி்்னத்தொல், 
சின்்னதொக ஓர் அடி எடுத்து ்வத்து செயலில் இறங்குங்கள்.  
்பொ்த தொ்னொக உருவொகிவிடும்.                                                      
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 20 வயது வ்ை நல்லை மொணவ்னொக இருங்கள். 
்பள்ளி, கல்லூரியில் மட்டுமில்்லை, எல்லைொ இடங்களிலும் 
மொணவ்னொகதவ நடநதுசகொள்ளுங்கள். ்பொடங்க்ளயும், 
்பொடங்க்ளத் தொண்டிய வொழ்க்்க அனு்பவங்க்ளயும் 
கற்றுக்சகொள்ளுங்கள்.

 30 வயதுக்கு முன்்பொக, உங்களுக்கொ்ன ஒரு தைொல் 
மொட்லைக் கண்டறியுங்கள். ‘இவர் மொதிரி ஆக தவண்டும்’ 
எ்னக் க்னவு கொணுங்கள். தி்னெரி வொழ்வில் யொ்ையொவது 
முன்மொதிரியொகப் பின்்பற்றுங்கள். அவர் உங்களுக்கு 
நி்றய கற்றுத் தருவொர். தவ்லைதயொ, சதொழிதலைொ, 
வியொ்பொைதமொ, அது ெொர்நத அனு்பவத்்தயும் அறி்வயும் 
ச்பறுங்கள்.

 ச்பரிய நிறுவ்னங்களில் தெர்நதொல், ஓர் அ்மப்பில் 
எப்்படி இ்ணநது இயங்குவது என்ற ்பொடம் கி்டக்கும். 
சிறிய நிறுவ்னங்களில், ஒதை தநைத்தில் ்பலை தவ்லைக்ளச் 
செய்யும் அனு்பவம் கி்டக்கும். உங்கள் க்ன்வ, உங்கள் 
லைட்சியத்்தச் செதுக்கிக்சகொள்ள வொய்ப்பு கி்டக்கும். 

 உங்களுக்கு எசதல்லைொம் நன்றொக வரும் எ்ன 
நி்்னக்கிறீர்கதளொ, அ்தசயல்லைொம் 30 முதல் 40 
வயதுக்குள் முடிவு செய்துவிடுங்கள். தவ்லையில் 
சதொடர்வதொ, சதொழில் சதொடங்குவதொ எ்ன எல்லைொ 
மொற்றங்க்ளயும் செய்ய ஏற்ற வயது இதுதொன். 

 40 முதல் 50 வயதுக்குள் புதிய விஷயங்கள் எதிலும் 
இறங்க தவண்டொம். சவற்றி கி்டக்கலைொம். ஆ்னொல், 
அதற்கொ்ன வொய்ப்பு மிகவும் கு்றவு. எ்னதவ, ஏற்க்னதவ 
செய்யும் செயலில் முழுக் கவ்னத்்தயும் செலுத்துங்கள்.

சீனாவின் மிகப்பெரிய பெணககாரர் ஜாக மா. ஆன்்லைன் வர்்த்தக்ததில் உலைக அளவில் 
முன்னணியில் இருககும் அலிபொபொ நிறுவன்த்்த உருவாககியவர். ‘வாழக்கயில் 
முன்்னறுவ்தற்கு எந்்தந்த வயதில் என்ன ் ெயய ் வண்டும்’ என அவர் ஓர் 

அனுபெவப பொடம் நட்ததியிருககிறார். அது இங்க...

 50 முதல் 60 வயதுக்குள் அடுத்த த்லைமு்றக்குக் 
கற்றுக்சகொடுக்கத் தயொைொகுங்கள். உங்களுக்குத் 
சதரிநத எல்லைொமும் உங்களுடன் முடிநதுவிடக் கூடொது.

 60 வயதுக்கு தமல் உங்களுக்கொக அதிக தநைத்்தச் 
செலைவிடுங்கள். சுற்றுலைொ செல்லைவும், ச்பொழுதுத்பொக்கவும், 
நண்்பர்களுடன் த்பெவும் நி்றய தநைத்்த ஒதுக்குங்கள்.

 தவ்லையில், சதொழிலில், வியொ்பொைத்தில் உங்கள் 
25 வயதில் நி்றய தவறுக்ளச் செய்யலைொம். அதில் 
தெொர்நது த்பொகொதீர்கள். ஒவசவொரு தவறும் ஓர் அனு்பவம். 
விழுநதொல் உடத்ன எழுநதுவிட முடியும். 

 இள்மயிதலைதய விடுமு்ற நொட்க்ள 
உற்ெொகமொக அனு்பவிக்கக் கற்றுக்சகொள்ளுங்கள். 
உட்லை ஆதைொக்கியமொக ்வத்துக்சகொள்ள தநைம் 
செலைவிடுங்கள். இல்லைொவிட்டொல் முது்மயில் வருநத 
தவண்டியிருக்கும். 

 வொழ்க்்கயில் எவவளவு உயர்நதொலும், 
குடும்்பத்துக்கு தநைம் செலைவிட மறக்கொதீர்கள். ‘இவர் 
நம்முடன் இநதத் தருணத்தில் இல்்லைதய’ என்று 
குடும்்பத்தி்னர் ஏங்கும்்படிச் செய்துவிடொதீர்கள். 
குடும்்பத்துடன் செலைவிட்ட இனி்மயொ்ன தநைம்தொன், 
எத்த்்ன ஆண்டுகள் கழித்தும் நி்்னவில் நிற்கும். 

 வொழ்க்்க மிகவும் குறுகியது. அ்த இனி்மயொ்ன 
அனு்பவங்களொல் முழு்மயொக்குங்கள். உங்கள் 
வொழ்க்்க்ய மற்றவர்கள் சவவதவறு தகொணங்களில் 
்பொர்க்கலைொம். உங்கள் ்பொர்்வயில் அது அைகொகத் 
ததொன்றுகிறதொ என்்பதத முக்கியம்.                            

எந்த வயதில் 
என்ன ஜெயய வவண்டும்?
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 தவ்லை, சதொழில், வியொ்பொைம்... எதிலும் உங்கள் 
க்ன்வ நி்றதவற்ற நீங்கள்தொன் நூறு ெதவிகிதம் 
முயற்சி செய்ய தவண்டும். மற்றவர்கள் உதவி 
செய்யலைொம். ஆ்னொல், முழு்மயொக அவர்க்ளதய 
நம்்பொதீர்கள்.

 உங்கள் செயல்களில் அடுத்தவர்கள் செய்யும் சின்்னச் 
சின்்ன உதவிக்ள எப்த்பொதும் ்பொைொட்டுங்கள். அது 
சிறியததொ, தத்வயற்றததொ, ச்பொருத்தம் இல்லைொதததொ, 
எதுவொக இருநதொலும் அவர்களின் முயற்சிக்ள 
மதியுங்கள். 

 ‘என்்னொல் இது முடியுமொ’ என்ற ெநததகத்துடன் எநதச் 
செய்லையும் ்பொதியில் ்கவிடொதீர்கள். உங்க்ள 
நீங்கதள நம்்பொவிட்டொல், அடுத்தவர்கள் நம்புவொர்கள் 
எ்ன எப்்படி எதிர்்பொர்க்க முடியும்? 

 ‘ 1 00 ெதவிகிதம் கி்டப்்பது கடி்னம் , 80 
ெதவிகிதம் த்பொதும்’ எ்ன உங்கள் இலைக்்கக் 
கு்றத்துக்சகொள்ளொதீர்கள். மொறொக, செயல்களில் 
உங்கள் முயற்சி்ய அதிகமொக்குங்கள். 

செயல்களால 
முன்னேற்றம் 
செறுங்கள்!

 உங்க்ள நீங்கதள தநசித்து, உங்கள் செயல்க்ளப் 
்பொைொட்ட ஆைம்பிக்கும்த்பொதுதொன் நீங்கள் 
முன்த்னற்றத்்த தநொக்கி நகர்கிறீர்கள்.

 எநத முயற்சியும் செய்யொமல் எதுவும் தொ்னொக 
மொறிவிடும் எ்ன எதிர்்பொர்க்கொதீர்கள். அது, கப்்பலில் 
ஏறுவதற்கு விமொ்ன நி்லையத்துக்குப் த்பொவது த்பொன்ற 
அ்பத்தமொ்ன செயல்.

 க்டசியொகச் சுத்தியலைொல் அடிக்கும்த்பொது ஒரு ்பொ்ற 
இைண்டொக உ்டயும். அதற்கு அர்த்தம், அதுவ்ை 
அ்தச் சுத்தியலைொல் அடித்தசதல்லைொம் வீண் தவ்லை 
என்்பதல்லை. சவற்றி என்்பது, சதொடர்ச்சியொகச் செய்யும் 
விடொமுயற்சிக்குக் கி்டக்கும் ்பரிசு. 

 ஒருவர்  செய்த  மிகச்சிறநத  செய்லைச் 
ெநததகப்்படொதீர்கள். ததொல்வியில் முடிநத முயற்சி்ய 
்வத்து ஒருவ்ை எ்ட த்பொடொதீர்கள். வொழ்க்்கயில் 
ஏற்ற இறக்கங்கள் எல்தலைொருக்கும் நிகழும்.

 சிலைருக்கு உங்க்ளப் பிடிக்கவில்்லை என்றொல் 
்பைவொயில்்லை. அவர்களின் கருத்்த மொற்ற தவண்டும் 
எ்னத் தவிக்கொதீர்கள். எல்தலைொைொலும் விரும்்பப்்படும் 
மனிதைொக யொரும் இருக்க முடியொது.    

 ய ொரு்டய  த ந ை த்்தயு ம்  த த்வயின்றி 
வீணடிக்கொதீர்கள். உங்கள் தநைம் மற்றவர்களொல் 
வீணடிக்கப்்படும்த்பொது உங்களுக்கு வலிக்கிறது 
இல்்லையொ?

 நீங்கள் எப்த்பொதொவது ஒரு விஷயத்்தச் செய்தொல் 
அதில் சவற்றி கி்டப்்பதில்்லை. எப்த்பொதுதம 
சதொடர்ச்சியொகச் செய்துசகொண்டிருநதொல்தொன் 
சவற்றி கி்டக்கும்.

 வளர்ச்சி வலி தருவது, மொற்றமும் வலி தருவதத! 
ஆ்னொல், எதுவும் செய்யொமல் ஒதை இடத்தில் 
இருப்்ப்தவிட அதிக வலி தரு்ப்வ அல்லை இ்வ.

 ்பணம் ெம்்பொதிப்்பதத வொழ்க்்க எ்ன நி்்னக்கொதீர்கள். 
உங்கள் க்ன்வ நி்றதவற்றுவதும், அன்்பொ்ன 
குடும்்பத்்த உருவொக்குவதுதம வொழ்க்்க. இ்தச் 
செய்தொதலை ்பணம் தொ்னொக வரும்.

 எநத உறவுதம ்பைஸ்பை நலைன் ெொர்நததத! உங்கள் 
நலைனில் அக்க்ற கொட்டொத யொர் மீதும் நி்பநத்்னயற்ற 
அன்பு செலுத்த தவண்டும் என்ற கட்டொயம் உங்களுக்கு 
இல்்லை.

 எல்தலைொர் மீதும் கண்மூடித்த்னமொக நம்பிக்்க 
்வக்கொதீர்கள். நீங்கள் நம்பும் ஒருவர் உங்க்ள 
ஏமொற்றுவதற்கும் வொய்ப்பு இருப்்ப்த உணருங்கள்.

 அடுத்தவருக்கு செொநதமொ்ன ச்பொருட்க்ளப் 
்பொதுகொப்்பொக ்வத்திருநது அவர்களுக்குக் 
சகொடுக்கும் ்பண்்்பப் ச்பறுங்கள். உங்களுக்கு 
உரியது தொ்னொக உங்க்ள வநத்டயும்.                    
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த்லை்மப்்பண்பு, நற்செயல்களுக்கொ்ன அர்ப்்பணிப்பு, 
தியொகம், எளி்ம, ்பணிவு எ்ன உலைகில் இருக்கும் 

அத்த்்ன நல்லை குணங்களுக்கும் உதொைணமொக 
சுட்டிக் கொட்டப்்படு்பவர் சின்சி்னொடஸ. சுமொர் 2,500 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தைொமில் வொழ்நதவர். அநதக் 
கொலை தைொமில் ெக்திவொய்நத த்லைவர்களில் ஒருவைொக 
இருநதொர். மிகச்சிறநத த்பொர்ப்்ப்டத் தள்பதி. அைெொங்கம் 
சகொண்டுவநத ஒரு ெட்டத்்த எதிர்த்தொர் அவர். 
அநதச் ெட்டம் பிடிக்கொததொல், தன் ்பதவிக்ள எல்லைொம் 
துறநதுவிட்டு ெொதொைண வொழ்க்்கக்கு மொறி்னொர். முதிய 
வயதில் தன் நிலைத்தில் விவெொயம் செய்யப் த்பொய்விட்டொர்.  

அநத தநைத்தில் தைொம் ்ப்டகள் ்பக்கத்து 
ம்லைப்பிைததெம் ஒன்றில் த்பொர் செய்து சகொண்டிருநத்ன. 
அப்த்பொது இன்ச்னொரு எதிரி நொட்டின் ்ப்டகள் 
அவர்க்ளச் சுற்றி வ்ளத்த்ன. இைண்டு புறமும் எதிரிகள் 
இருக்க, நடுவில் சிக்கிக்சகொண்ட தைொம் நொட்டுப் ்ப்ட 
முற்றிலுமொக அழிநதுவிடும் நி்லை ஏற்்பட்டது. அப்்படி தைொம் 
்ப்டகள் அழிநதுவிட்டொல், எதிரிப்்ப்டகள் மூர்க்கமொக 
வநது தைொம் நக்ைதய த்ைமட்டமொக்கிவிடும் என்று 
மக்கள் ்பயநத்னர்.

அநதச் சூைலில் தைொம் அ்மச்ெை்வ வநது 
சின்சி்னொடஸின் உதவி்யக் தகட்டது. தயக்கத்துடன் 
்ப்டத் த்லைவர் ச்பொறுப்்்ப ஏற்றொர் சின்சி்னொடஸ. ‘‘நொன் 
செொல்வ்த எல்தலைொரும் தகட்்பதொக இருநதொல் மட்டுதம 
என்்னொல் செயல்்பட முடியும்’ என்றொர். கிட்டத்தட்ட நொட்டின் 
ெர்வொதிகொரி த்பொலை அவருக்கு ெகலை அதிகொைங்க்ளயும் 
சகொடுத்த்னர். நொட்டில் இருநத இ்ளஞர்க்ளத் திைட்டிப் 
்ப்ட ஒன்்ற உருவொக்கிக்சகொண்டு அவர் கிளம்பிச் 
சென்றொர். சவறும் 16 நொட்களில் தைொம் ்ப்டக்ளச் 
சுற்றி வ்ளத்திருநத எதிரிக்ள விைட்டியடித்தொர். தைொம் 
்ப்டகள் மீட்கப்்பட்ட்ன. ம்லையில் இருநத எதிரிக்ளயும் 
அழித்துவிட்டு சவற்றிகைமொகப் ்ப்டகளுடன் தைொம் 
திரும்பி்னொர். 

நொதட அவ்ை உற்ெொகத்துடன் வைதவற்றது. அவர் 
நி்்னத்திருநதொல், அநத தநைத்தில் தைொமின் ெர்வொதிகொை 
ஆட்சியொளைொக நீடித்திருக்க முடியும். நொட்டு மக்கள் 
அத்த்்ன த்பரின் த்லைசயழுத்்தயும் தீர்மொனிக்கிற 
அதிகொைம் அவர் ்கயில் அப்த்பொது இருநதது. 
ஆ்னொல், எல்லைொவற்்றயும் உதறித் தள்ளிவிட்டுத் தன் 
நிலைத்துக்கு வநத சின்சி்னொடஸ மறு்படியும் விவெொயம் 

உஙகள் செயல்களே உஙகளே 
வடிவளமக்கினறன!
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செய்ய ஆைம்பித்தொர். ‘என்னிடம் தகட்டுக்சகொண்ட 
்பணி்யச் செய்து முடித்துவிட்தடன். இனி என் 
செய்லைத் சதொடர்தவன்’ என்று அவர் வொ்ளத் தூக்கி 
எறிநதுவிட்டுக் கலைப்்்ப்யச் சுமநதொர். இநத முடிவுதொன் 
அவ்ை வைலைொற்றில் நிகைற்ற நொயக்னொக நிறுத்துகிறது. 

நம் செயல்கதள நம்்ம வடிவ்மக்கின்ற்ன. 
அறத்தின் வழியிலைொ்ன வொழ்க்்கசநறி்ய நமக்கு 
வகுத்துக் சகொடுத்தொர்கள் நம் முன்த்னொர்கள். 
‘நற்செயல்க்ளதய செய்ய தவண்டும், அவற்்றயும் 
ெரியொ்ன கொைணங்களுக்கொகச் செய்ய தவண்டும்’ 
என்றொர்கள். ஒரு செயலின் வி்ளவு என்்ன என்்ப்த 
மட்டும் ்பொர்க்கொமல், எநத வழியில் அநதச் செயல் 
செய்யப்்பட்டது என்்ப்தயும் ்பொர்த்தொர்கள். 

வொழ்வின் ்பலை தருணங்களில் முக்கியமொ்ன 
செயல்க்ளச் செய்யும்த்பொது நமக்குள் ஒருவிதச் ெலை்னம் 
ஏற்்படும். ‘நொம் செய்யும் விஷயம் நீதிசநறிகளின்்படி 
ெரியொ’ என்ற தகள்வி எழும். குறுக்குவழிக்ளவிட 
தநர்வழி கடி்னமொ்னது. அதில் நொம் எதிர்்பொர்க்கும் 
வி்ளவுகள் கி்டக்க சைொம்்பதவ தொமதமொகும். அநத 
உ்ைப்்்ப மற்றவர்கள் ்பொைொட்டவும் மொட்டொர்கள். 
‘பி்ைக்கத் சதரியொதவன் எ்ன ஏள்னம் செய்வொர்கள். 
ஆற்றுசவள்ளத்தில் கஷடப்்பட்டு எதிர்நீச்ெல் அடித்து 
வருகிறவ்்ன மூழ்கடிக்கும் செயல் இது. ‘மற்றவர்க்ளப் 
த்பொலை நொமும் சுலை்பமொ்ன வழியில் த்பொய்விட்டொல் என்்ன’ 
என்று ்பலை்ையும் தயொசிக்க ்வத்துவிடுவொர்கள். 
‘நல்லைவர்கள் கஷடப்்படுகிறொர்கள், தவறொ்ன வழிகளில் 
சென்று ெம்்பொதித்த ்பலைரும் சுகத்பொக வொழ்க்்க 
வொழ்கிறொர்கள். நல்லைதற்குக் கொலைதம இல்்லையொ?’ என்று 
எதிசைொலிக்கும் தவத்்னக் குைல்களும் உங்க்ளச் 
ெலை்னப்்படுத்தலைொம்.  

மற்றவர்கள் ்பொைொட்டொவிட்டொலும், தநர்்மயொ்ன 
்பொ்தயில் சென்று நீங்கள் செய்யும் நற்செயல் 
அ ங் கீ க ரி க் க ப் ்ப ட ொ ம ல் 
த்பொ்னொலும், உங்கள் ம்னத்துக்கு 
ஒரு விஷயம் சதரியும். நீங்கள் 
ெரியொ்ன செயல்க்ளச் ெரியொ்ன 
வழிமு்றகளில் செய்கிறீர்கள். 
அது உங்களுக்கொ்ன மதிப்்்ப 
நிச்ெயம் ச்பற்றுத் தரும்.

ய ொ ர்  எ ப் ்ப டி  நி ற ம் 
மொறி்னொலும், நீங்கள் மொறொமல் 
இருங்கள். கொரியங்க்ளச் 
ெொதித்துக்சகொள்வதற்கொகதவ 
மற்றவர்க்ளப் புகழ்நது 
த்பசு்பவர்கள் மத்தியில், நல்லை 
செயல்க்ள ம்னம்திறநது 
்பொைொட்டுகிறவைொக நீங்கள் 

இருங்கள். உங்க்ள தநசிப்்பவர்கள், நண்்பர்கள், 
உறவி்னர்கள் அ்்னவரின் மகிழ்ச்சியொ்ன தருணங்களில் 
உடன் இருப்்பது த்பொலைதவ, அவர்கள் கஷடப்்படும் 
தநைங்களிலும் ்பக்கத்தில் இருங்கள். ஒருவருக்கு உங்கள் 
ஆறுதல் தத்வப்்படும் தநைத்தில், ததொள் சகொடுங்கள். 
அததத்பொலை உங்களுக்குத் ததொள் சகொடுக்கும் எவ்ையும் 
மறக்கொதீர்கள்.

மற்றவர்களுக்கு நொம் நல்லை அனு்பவங்க்ளக் 
சகொடுத்தொல், நமக்கு எல்தலைொரும் நல்லை அனு்பவங்கதள 
சகொடுப்்பொர்கள் என்று எதிர்்பொர்க்கிதறொம். ஆ்னொல், ்பலை 
சூைல்களில் அது நடப்்பதில்்லை. அதற்கொகக் கெப்புணர்வு 
சகொள்ளத் தத்வயில்்லை. எத்த்்ன துண்டுகளொக 
உ்டநதொலும் கண்ணொடி தன் இயல்பு மொறொமல், எதிரில் 
சதரியும் உருவத்்தப் பிைதி்பலிக்கிறது. அநதக் கண்ணொடி 
த்பொலை இருங்கள். 

ஒவசவொரு நொளிலும் நம்்மச் தெொர்நது த்பொக்வக்கும் 
்பலை செயல்கள் நடக்கலைொம். நமக்கு சநருக்கமொ்னவர்கதள 
ஏததததொ ச்பொய்கள் செொல்லி, ்பணம் ்பறிக்க 
நி்்னக்கலைொம். அலுவலைகத்தில் சிலைர் நம்மிடம் உதவிகள் 
வொங்கிக்சகொண்டு, நம்்மத் தொண்டி உயைத்துக்கு 
வநதிருக்கலைொம். வியொ்பொைத்தில், சதொழிலில், நி்லையற்ற 
சிலை மனிதர்களொல் ஏமொற்றங்க்ளச் ெநதித்திருக்கலைொம். 
மிகவும் எதிர்்பொர்த்த சிலை இடங்களில் நிைொகரிப்புக்ள 
எதிர்சகொண்டிருக்கலைொம். 

ஆ்னொலும், ‘இப்்படிப்்பட்ட ஏமொற்றுக்கொைர்களொல் 
சூைப்்பட்டதத இநத உலைகம்’ என்று முடிவுசெய்து 
தெொர்நதுவிடக் கூடொது. ‘இப்்படியும் மனிதர்கள் 
இருக்கிறொர்கள்’ என்்ப்த உணர்நது எச்ெரிக்்கயொக 
இருக்க தவண்டும். இவர்களுக்கு மத்தியிலும் இருக்கும் 
நல்லைவர்க்ளத் ததடிப் பிடித்து அவர்களுடன் ்பைக 
தவண்டும். 

தெற்றுக்குளத்தில் மலைர்நதொலும் ,  தொம்ை 
தூ ய் ்ம ய ொ ்ன து த ொ ன் . 
அப் ்படி ப் ்பட்ட  ம்னத்துடன் 
இருங்கள். தவ்லை, சதொழில், 
வியொ்பொைம் என்று வொழ்க்்கத் 
தத்வகளுக்கொக  நீங்கள் 
ச ெ ய் ்ப ் வ  ம ட் டு த ம 
செயல்கள் அல்லை. தனிப்்பட்ட 
வ ொ ழ் க்்க யி ல்  ச ெ ய் யு ம் 
அ்்னத்து செயல்களுதம 
உ ங் க ள்  த க ை க் ட ் ை 
வடிவ்மப்்ப்வ. நியொயமொ்ன 
கொைணங்களுக்கொகச் ெரியொ்ன 
செயல்க்ளச் செய்யுங்கள். 
உங்களின் அ்டயொளத்்தச் 
ெரியொக மொற்றிக்சகொள்ளுங்கள்.
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 உலைகத்தின் த்லைசிறநத செொல், 
செயல்!

 செயல் எல்லைொ தநைங்களிலும் மகிழ்ச்சி 
தைொமல் இருக்கலைொம். ஆ்னொல், 
செயல் இல்லைொமல் ஒருநொளும் 
மகிழ்ச்சி கி்டக்கொது.

 ஒரு செய்லைத் சதொடங்குவதில் 
ஆர்வம் இருநதொல் மட்டும் 
த்பொதொது; அ்தச் செய்து 
முடிப் ்பதில் அக்க்றயும் 
தவண்டும். அப்த்பொதுதொன் 
அநதச் செயல் சிறப்்பொக 
நடக்கும்.

 கு றி க் தக ொ ் ள 
அ்டயும் முயற்சியிலும் 
ச ெ ய லி லு ம் த ொ ன் 
மகி்ம இருக்கிறது. 
குறிக்தகொளில் இல்்லை.

 ஒ ரு  ச ெ ய ் லை ச் 
செய்வது சவற்றியல்லை; 
அ்த மகிழ்ச்சியொகச் 
செய்வதத சவற்றி. 
எ ் த யு த ம  சி று 
பு ன் ்ன ் க யு ட ன் 
எதிர்சகொள்ளுங்கள்.

 எ ண் ண ங் க ளு க் கு 
ஏற்ற்படிதய செயல்களும் 
தீர்மொனிக்கப்்படும்.

 உங்கள் அன்பின் தன்்மக்கு 
ஏற்ற்படிதய உங்கள் செயல்கள் 
இருக்கும். உங்கள் செயல்களுக்கு ஏற்ற்படிதய 
உங்கள் வொழ்க்்க இருக்கும்.

 அதிகம் த்பெொதவ்்ன இநத உலைகம் அதிகம் 
விரும்புகிறது. அளநது த்பசு்பவ்்ன அதிகம் 
மதிக்கிறது. அதிகம் செயல்்படு்பவ்்னதய ் ககூப்பித் 
சதொழுகிறது.

 செயலில் சகட்டவ்்ன விட, ம்னதில் சகட்டவத்ன 
மிகவும் சகட்டவன்.

 த்பச்சில் இனி்ம, சகொள்்கயில் சதளிவு, செயலில் 
உறுதி ஆகிய மூன்றும் உள்ளவைொல் எ்தயும் ெொதிக்க 
முடியும்.

 உங்கள் எண்ணங்களில் அதிக கவ்னம் செலுத்துங்கள். 
உங்கள் எண்ணங்கள் ்பண்்பட்டு இருநதொல், 
உங்களுக்குக் சகட்ட எண்ணங்கதள ததொன்றொது. 
செொல்லும் செயலும் தன்்னொதலைதய ்பண்்பட்டுவிடும். 

 உங்களின் உ்ைப்்்ப 80 ெதவிகிதம் 
திட்டமிடவும், 20 ெதவிகிதம் திட்டமிட்ட்படிச் 
செயல்்படுத்தவும் சதொடங்கி்னொல், நீங்கள் 
நிச்ெயம் சவற்றியொளர்தொன்.

 உங்கள் செயலும், அதில் நீங்கள் 
கொட்டும் அர்ப்்பணிப்புதம நீங்கள் சென்று 
தெரும் இடத்்தத் தீர்மொனிக்கும்.

 எல்லை ொ  சவற்றிகளுக்கும் 
அடித்தளமொக இருப்்பது செயல் 
மட்டுதம!

 உறுதியொக ஒரு செய்லைச் 
செய்வதொக இருநதொல், அதற்கொ்ன 
வழி்ய நீங்கள் கண்ட்டநது 
விடுவீர்கள். அ்தச் செய்ய 
தவண்டொம் என்று நி்்னத்தொல், 
அதற்கொக ஒரு கொைணத்்தக் 
கண்டுபிடிப்பீர்கள்.

 ச ்ப ரித ொ கக்  க்னவு 
கொணுங்கள். ஆ்னொல் , 
உ ட த ்ன  ச ெ ய லி ல் 
இறங்குங்கள்.

 ஒரு விஷயத்்த நன்கு 
செொல்வ்தவிடச் சிறநதது, 
ஒரு  ச ெ ய்லை  நன்கு 
செயல்்படுத்துவது.

 வொர்த்்தகள் எல்தலைொருக்கும் 
ஊக்கம் தைலைொம். ஆ்னொல், செயல் 

மட்டுதம மொற்றத்்த ஏற்்படுத்தும்.

 செயல்்பொட்டுக்கு வைொத எநத 
தயொெ்்னயும் ்பயனில்லைொததுதொன்.

 வொர்த்்தக்ளவிட செயல்கதள எல்தலைொருக்கும் 
நன்கு தகட்கும்.

 க்னவுக்கும் நிஜத்துக்கும் இ்டப்்பட்ட தூைதம, 
‘செயல்’ எ்னப்்படுகிறது.

 நீங்கள் இன்று என்்ன செய்கிறீர்கள் என்்ப்தப் 
ச்பொறுத்தத உங்கள் எதிர்கொலைம் அ்மகிறது.

 அறிவு என்ற கொய் கனியும்த்பொது ‘செயல்’ என்கிற 
்பைமொகிறது.

 தயொெ்்ன இல்லைொமல் செய்யப்்படும் செயலும், 
செயல்்பொட்டுக்தக வைொத தயொெ்்னயும், யொருக்குதம 
்பலைன் தைொது. 

 ஒரு செயல் அர்த்தமுள்ளதொக இருநதொல், நிச்ெயம் 
அது சிறநத ்பலை்்னக் சகொடுக்கும்.                        

செயல் 
ச�ொழிகள்!
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 ஒவசவொரு மனிதனும் முன் அனு்பவத்தி்னொல் 
ஏற்்பட்ட ்பதிவுகள் மூலைம் செயல்்படுவதி்னொல் 
அவனு்டய எண்ணம், செொல், செயல் அ்்னத்தும் 
அவனு்டய ்பதிவின் அடிப்்ப்டயில் அ்மநதிருக்கும். 
ஒவசவொரு மனிதனும் த்னக்குள் நல்லை ்பதிவுக்ளயும், 
தீய ்பதிவுக்ளயும் ச்பற்றிருக்கின்றொன். ம்னத்தின் 
நி்லைக்தகற்்ப அவனிடமிருநது வரும் எண்ணம் சிலை 
தநைங்களில் தநர்்மயொ்னதொகவும், சிலை தநைங்களில் 
முைண்்பொடு்டயதொகவும் இருக்கின்றது. தநர்்மயற்ற, 
முைண்்பொடொ்ன எண்ணங்க்ள மொற்றித் தீய ்பதிவுக்ளக் 
க்ளவது சிறநத ஆன்மிக முயற்சியொகும்.

 செயலுக்குத் தகுநத வி்ளவு என்்பது இயற்்க 
நியதி. ஒரு செயலுக்கு அடுத்த நிமிடதம வி்ளவு 
உண்டொகலைொம். மற்சறொரு செயலுக்கு 100 ஆண்டுகள் 
கழித்து வி்ளவு வைலைொம். ஒரு செயல் அ்தச் செய்தவரிடம் 
கருவ்மப்்பொகப் ்பதிநது நொன்கு த்லைமு்றகளுக்குப் 
பின் வி்ளவு வைலைொம். இயற்்கச் ெட்டத்தில் தவறு 
இருக்க முடியொது.

 நொம் தவறுகள் செய்கிதறொம். அநதத் தவறுகதள 
துன்்பமொக மு்ளக்கின்ற்ன. ‘இனி துன்்பம் வைொமல் 
தவிர்ப்்பதற்கு, இனிதயனும் தவறு செய்யக்கூடொது’ என்ற 
விழிப்புணர்வு வை தவண்டும். ச்பரும்்பொலும் ்பைக்கத்தின் 
கொைணமொகதவ, நமக்குத் சதரியொமதலை தவறுகள் 
செய்கிதறொம். சூழ்நி்லை நிர்ப்்பநதத்தொல் செய்யப்்படும் 
தவறுகள் அதிகம். புலைன் கவர்ச்சியொலும் தவறுகள் 
செய்கிதறொம். இ்வ தமலும் தமலும் சதொடர்வதொல், தமலும் 
தமலும் துன்்பத்்ததய ெநதிக்கிதறொம். இத்னொல் நம் 
பிறவியின் தநொக்கம் மறநதுத்பொகிறது. தீய குணங்கள் 
வளர்நதுசகொண்தட த்பொகின்ற்ன. வி்ளவொகப் 
்பழிச்செயல்கள் நொளுக்கு நொள் ச்பருகுகின்ற்ன. இநத 
நி்லை்ய மொற்றுவதற்குத் தகுநத ம்னப்்பயிற்சி தவண்டும்.

 செயல் வி்ளவு தத்துவத்்த இ்ற நீதி என்று 
கருத தவண்டும். எல்்லையற்ற இ்றயொற்றல்தொன் எநத 

செயல் 
விளைவு!

- அருட்தந்்த 
வே்தாத்திரி மகரிஷி

இடத்திலும் எநத உருவத்திலும் அதற்தகற்ற இயக்கச் 
சீர்்மதயொடு செயலைொற்றி வருகிறது. அதுதவதொன் 
ம்ன ஆற்றலைொகவும் செயல்புரிகிறது. ம்னத்துக்கு ஒரு 
வியத்தகு இயல்பு உண்டு. எப்ச்பொரு்ள நி்்னத்தொலும், 
அ்தப் த்பொலைதவ வடிவத்தொலும், குணத்தொலும் மொற்றம் 
ச்பற வல்லைது அது. இ்றயொற்றலின் தன்்மக்ளயும் 
சிறப்புக்ளயும் அறியொமதலைொ, அலைட்சியம் செய்ததொ, 
ம்ன ஆற்றல் செயல்புரியும்த்பொது, அநதச் செயலுக்தகற்்ப 
ஏற்்படும் துல்லியமொ்ன வி்ளவுகள்தொம் செயல் வி்ளவு 
நீதி எ்னப்்படுகிறது. அன்பும் கரு்ணயுதம இயல்்பொக 
அ்மநதுள்ள இ்றநி்லையொ்னது, ஜீவன்களிலிருநது 
எழும் செயல்களுக்குத் தக்க்படி அளிக்கின்ற 
இவவி்ளவுதொன் இ்றநீதியொகும்.

 அ்்னத்தும் ஒன்று என்று அறிநதவன் செய்யும் 
செயல்கள் அ்்னத்தும், அன்பின் சவளிப்்பொடொக 
இருக்கும்.

 மனிதன் பிறநதது முதல் முடிவு வ்ையில் 
மகிழ்ச்சிதயொடும் ம்னநி்றதவொடும் வொழ்வதற்கு 
அறம், ச்பொருள், இன்்பம், வீடுத்பறு என்ற நொல்வ்கப் 
த்பறுகளும் அ்டய தவண்டும். அறசநறி வழுவொத 
மு்றயில் ச்பொருளும் இன்்பமும் ச்பற்று வொழ்நதொல் அறிவு 
நொளுக்கு நொள் சிறப்புற்று தமதலைொங்கி இ்றயுணர்வு 
ச்பற்று நி்றவொ்ன வொழ்க்்க எய்த முடியும். சுருக்கமொக 
செொல்வசதன்றொல் அறம், ச்பொருள், இன்்பம், வீடு 
என்னும் 4 வ்கப் த்பறுகளும் மனிதன் வொழ்வின் 
நி்றவுக்கொகப் ச்பற தவண்டும். ஆயினும் இநத நொன்கில் 
ஒன்றொல் மற்சறொன்று சகடொமல் ்பொர்த்துப் ச்பற்றுத்  
துய்க்க தவண்டும்.                                                    
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செய்ைத் தடு்ககும்  
நான்கு விஷயஙகைள்!

ம்னதில் இருக்கும் ஒரு திட்டத்்தச் செயலைொக மொற்ற 
முடியொமல் ்பலை்ையும் தடுப்்ப்வ நொன்கு விஷயங்கள்.

 நம்்மப் ்பற்றி மற்றவர்கள் தப்்பொக நி்்னத்துவிடக்கூடொது 
என்று ்பலைரும் கவ்னமொக இருப்்பொர்கள். ‘நொம் இ்தச் செய்தொல் 
யொர் என்்ன செொல்வொர்கதளொ, தமொெமொகக் கிண்டல் செய்தொல் 
என்்ன செய்வது’ என்று தயங்கிதய எ்தயும் செய்யமொட்டொர்கள்.

 சதரிநத விஷயங்க்ளச் செய்வதில் இருக்கும் 
துணிச்ெல், சதரியொத விஷயங்க்ளச் செய்வதில் நமக்கு 
எப்த்பொதுதம வருவதில்்லை. இ்தச் செய்வதொல் என்்ன ்பொதிப்பு 
ஏற்்படுதமொ என்று ்பயநதத பின்வொங்குகிறொர்கள்.

 இதில் ததொற்றுவிடுதவொதமொ என்ற ்பயம், தன்்னம்பிக்்க 
இல்லைொததொல் தயக்கம், தன் திற்ம மீது ெநததகம், எல்லைொம் 
தெர்நது கொல்க்ளக் கட்டிப் த்பொட்டுவிடும்.

 சதளிவொ்ன இலைக்கும், கச்சிதமொ்ன திட்டமிடலும் 
இல்லைொததொல் குைப்்பத்துடன் செயல்்பட தவண்டிய சூைல். 
என்்ன எதிர்்பொர்க்கிதறொம் என்்பதத சதரியொத நி்லையில் 
ததங்கிவிடுகிறொர்கள். 

எது நம்்மத் தடுக்கிறது என்்ப்தத் சதரிநது, அ்தத் 
தொண்டிச் செல்லும் வழி ததடுங்கள்.
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சிநத்ைகைநே வி்தகைள்!
ஒரு கனி என்்பது வி்தயின் சகொ்டயொ? 

அல்லைது மைத்தின் கரு்ணயொல் வி்ளநத 
வி்ளச்ெலைொ? இப்்படிக் தகட்டொல் ்பதில் 
செொல்லைத் திணறுவீர்கள். ஆ்னொல், வி்த 
இல்லைொமல் மைம் வருவதில்்லை. மைமொக மொறொத 
வி்தகள் கனி தருவதில்்லை. அததத்பொலைச் 
சிநத்்ன இல்லைொமல் செயல்கள் பிறப்்பதில்்லை. 
ஒரு செயலின் வி்த என்்பது சிநத்்னதய! 

நீங்கள் சிநதிக்கொத ஒரு செய்லை உங்களொல் 
செய்ய முடியொது. இநத உலைகத்தில் எல்லைொதம 
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சொல்லும் செயலும்!
புகழ்ச்பற்ற இைண்டு ச்பொன்சமொழிகள் அர்த்தமுள்ள்வ. 1. நீங்கள் பின்்பற்ற முடியொத ஒரு செய்லைப் த்பொத்்னயொக 

அடுத்தவர்களுக்குச் செொல்லைொதீர்கள். 2. வொர்த்்தக்ளவிடச் செயலுக்கு வீரியம் அதிகம். இைண்டும் செொல்வது 
ஒதை விஷயம்தொன்… செொல்்லைவிடச் செயதலை முக்கியமொ்னது!  

‘துரித உணவுகள் உடலுக்குக் சகடுதல், அவற்்றச் ெொப்பிடக் கூடொது’ என்று குைந்தகளுக்குச் செொல்லிச் செொல்லி 
வளர்க்கும் சிலை ச்பற்தறொர்கள், குைந்தகளின் கண்சணதிரிதலைதய அப்்படிப்்பட்ட உணவுக்ளச் ெொப்பிடுகிறொர்கள். 
குைந்தகள் எ்தப் த்பொத்்னயொக ஏற்கும்? அவர்கள் செொன்்ன்தயொ, செய்த்தயொ?

வி்ளயொட்டின்த்பொது ஒரு ச்பொம்்மக்கொக இைண்டு குைந்தகள் ெண்்ட த்பொடுகின்ற்ன. அநதச் ெண்்டயில் 
ஒருவ்ை ஒருவர் அடித்துக்சகொள்கிறொர்கள். ெமொதொ்னம் செய்யப் த்பொகும் அம்மொ, ‘‘யொ்ையும் அடிக்கக்கூடொது. 
அது தப்்பொ்ன விஷயம்’’ என்று அறிவு்ை செொல்கிறொர். அடுத்த நொள் அநதக் குைந்த ் கயில் லிப்ஸடிக் கி்டக்க, 
அ்த ் வத்து எழுத ஆ்ெப்்படுகிறது. அ்த எடுத்துக் கண்ணொடியிலும் பீதைொவிலும் கிறுக்கி ் வக்கிறது. அ்தப் 
்பொர்த்த அம்மொ ச்பொறுக்க முடியொமல் குைந்த்ய அடிக்கிறொர். அநதக் குைந்த இனி எ்தப் பின்்பற்றும்? அம்மொ 
செொன்்ன்தயொ, செய்த்தயொ?

செொல்்லைவிடச் செயதலை ச்பரும் வி்ளவுக்ள ஏற்்படுத்தும். நற்செயல்களொல் குைந்தக்குக் கற்றுக்சகொடுங்கள்!

நம்பி்க்கை என்்ற அசொணி!
உலைகத்்த சவல்வதற்குப் புறப்்பட்ட த்பைைென் அசலைக்ெொண்டர் ஒருமு்ற கடு்மயொ்ன 

தநொயொல் ்பொதிக்கப்்பட்டொர். அவருடன் இருநத கிதைக்க ் வத்தியர்களொல் அவ்ைக் குணப்்படுத்த 
இயலைவில்்லை. தநொயில் அவர் ்படுத்த இடதமொ, அவைது எதிரியொ்ன ்பொைசீக மன்்னனின் ஆட்சிக்கு 
உட்்பட்ட ்பகுதி. ்பொைசீக மன்்னனின் அைண்ம்்ன ் வத்தியர் வநது தநொயின் தன்்மயறிநது மருநது 
சகொடுத்தொல் குணமொகும் என்று உடன் இருநதவர்கள் கூறி்னர். ஆ்னொல் எதிரி நொட்டு ் வத்திய்ை எப்்படி 
வைச் செொல்வது என்று அவைது தள்பதிகள் தயங்கி்னர். அசலைக்ெொண்டர் அது்பற்றிக் கவ்லைப்்படொமல், 
்பொைசீக அைண்ம்்ன ் வத்திய்ை அ்ைத்து வைச் செொன்்னொர். 

அசலைக்ெொண்ட்ைப் ்பரிதெொதித்த ் வத்தியர், ‘‘தநொ்யக் குணப்்படுத்த 2 நொட்களில் மருநது எடுத்து 
வருகிதறன்’’ என்று செொல்லிவிட்டுச் சென்றொர். 2 நொட்கள் கடநத்ன. ‘அநத ் வத்தியர் மருநதில் விஷம் கலைநது 
எடுத்து வருகிறொர்’ என்று ஒற்றர் ்ப்டத் த்லைவன் செய்தி அனுப்பி்னொன். அநத மருந்தச் ெொப்பிட தவண்டொம் 
எ்ன அசலைக்ெொண்டருக்கு எல்தலைொரும் செொன்்னொர்கள். சிறிது தநைத்தில் ் வத்தியர் வநது மருநது சகொடுத்தொர். 
மருந்தக் குடித்த அசலைக்ெொண்டர், த்னக்கு வநத செய்தி ்பற்றிச் செொன்்னொர். அசலைக்ெொண்டர் தன் மீது ் வத்திருநத 
நம்பிக்்க்ய நி்்னத்துத் தி்கத்த ் வத்தியர், ‘‘மன்்னதை, மருநதில் விஷம் எதுவும் கலைக்கவில்்லை’’ என்றொர். 
அசலைக்ெொண்டர் சிரித்த்படிச் செொன்்னொர்... ‘‘நம்பிக்்க என்னும் அச்ெொணி்ய ஆதொைமொகக் சகொண்டுதொன் உலைகம் 
சுற்றுகிறது. ்பொைசீக மன்்னனின் அைண்ம்்ன ் வத்தியர் சதொழில் ஒழுக்கத்ததொடு இருப்்பதொல்தொன் அைண்ம்்னயில் 
்வத்திருக்கிறொர்கள் எ்ன நம்பித்னன். என் நம்பிக்்க வீண் த்பொகவில்்லை!’’                                                

இருமு்ற பிறக்கின்ற்ன. முதலில் அது சிநத்்னயொக 
உங்கள் ம்னத்தில் பிறக்கிறது. பிறகு அது செயல் வடிவம் 
ச்பற்று நிஜ உலைகில் பிறக்கிறது. இநத உலைகில் எவரும் 
அவரின் செயல்களொல்தொன் அறியப்்படுகிறொர். அநதச் 
செயலைொ்னது சிநத்்னயிலிருநது வடிவம் எடுக்கிறது. 
ஒருவரிடம் நற்சிநத்்ன இருநதொல், அவர் தவறொ்ன 
செயல்க்ளச் செய்ய மொட்டொர். தவறொ்ன சிநத்்ன 
சகொண்டவர்களொல் நற்செயல்க்ளச் செய்ய முடியொது. 

நற்சிநத்்ன்ய வி்தத்து நல்லை செய்லை 
அறுவ்ட செய்தவொம். செய்லை வி்தத்து ்பைக்கத்்த 
அறுவ்ட செய்தவொம். ்பைக்கத்்த வி்தத்துப் ்பண்்்ப 
அறுவ்ட செய்தவொம். 
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வில்லியம் கொம்வொம்்பொ 14 வயது சிறுவன். அவன் 
பிறநத மொலைொவி என்ற ஆப்பிரிக்க நொட்டில் 

கடு்மயொ்ன வறட்சி. ம்ை ச்பொய்த்ததொல் நிலைங்கள் 
்பொளம் ்பொளமொகப் பிளநத்ன. ்பயிர்கள் கருகி, உணவுக்தக 
வழியின்றித் தவித்தொர்கள் மக்கள். ்பட்டினிச்ெொவுகள் 
ஏற்்பட்ட்ன. 

வி ல் லி ய ம்  கு டு ம் ்ப த் ்த யு ம்  ்ப ஞ ெ ம் 
விட்டு்வக்கவில்்லை. இருக்கும் சகொஞெ தொனியத்்த 
்வத்து ஒருதவ்ள உணவு மட்டும் ெ்மத்துக் 
சகொடுத்தொர் அம்மொ. எல்தலைொருதம எலும்பும் ததொலுமொய் 
ஆ்னொர்கள். ்பள்ளிக்கட்டணம் செலுத்த வழியின்றி 
வில்லியமின் ்படிப்பு த்ட்பட்டது. 

வில்லியம் தன் அறிவியல் புத்தகத்்த ஏக்கத்துடன் 
்படித்துக்சகொண்டிருப்்பொன். அதில் கொற்றொ்லை ்பற்றி 
இருநத ்பொடம் அவ்்ன ஈர்த்தது. கொற்றொ்லையின் 
ெக்தி்ய மின்ெக்தி த்பொலைப் ்பயன்்படுத்தலைொம் என்்ப்த 
அவன் புரிநதுசகொண்டொன். ்ப்ைய ் ெக்கிள் ெக்கைம், 
உ்பதயொகமின்றித் தூக்கிப் த்பொட்ட ்பலை்ககள் என்று 
எல்லைொவற்்றயும் இ்ணத்து ஒரு கொற்றொ்லை்ய அவன் 
உருவொக்கி்னொன். அவன் செய்வ்த எல்லைொம் ்பொர்த்து, 
அவனுக்குப் ் ்பத்தியம் பிடித்துவிட்டதொக ஊர் மக்கள் 
நி்்னத்தொர்கள். 

ஆ்னொல், தொன் உருவொக்கிய கொற்றொ்லை்ய 
இயங்க்வத்து, கிணற்றிலிருநது தண்ணீ்ை 
வைவ்ைத்து வயலுக்குப் ்பொய்ச்சி, கருகும் நி்லையிலிருநத 
்பயிர்க்ளப் பி்ைக்க ்வத்தொன் வில்லியம். அவன் 

செய்த ெொத்்ன்ய ஊதை நம்்பமுடியொமல் ்பொர்த்தது. 
தன் கண்டுபிடிப்்்ப எல்தலைொருக்கும் செய்துசகொடுத்து, 
ஒட்டுசமொத்த ஆப்பிரிக்க கண்டத்துக்தக வொழும் 
உதொைணமொக மொறி்னொன் வில்லியம். 

ச வ ற் றி  என் ்பது  பி ற ப் பி த லை த ய  உறுதி 
செய்யப்்படுவதில்்லை. அதற்குப் ச்பொருத்தமொ்ன செயலும், 
ெரியொ்ன வி்ளவுகளும் தத்வப்்படுகின்ற்ன. ஒரு 
க்ன்வ இலைக்கொக ்வத்துக்சகொள்வதும், அ்தச் 
ெொதிப்்பதற்கொ்ன முயற்சியும் தத்வப்்படுகின்ற்ன. 
த்டக்ளயும் ெலை்னங்க்ளயும் தொண்டிச் செல்லும் ம்ன 
உறுதி தத்வப்்படுகிறது. சவற்றி்ய அ்டவதற்கொ்ன 
செயல்களுக்குச் சிலை கொைணங்கள் அடிப்்ப்டயொக 
அ்மகின்ற்ன. அ்வ:

 நி ன் று ச க ொண் டி ரு க் கு ம்  வண்டி் ய 
நகர்த்துவ்தவிட, சமதுவொகச் செல்லும் வொக்னத்்த 
தவகமொக நகர்த்துவது சுலை்பம். சவற்றிதயொ, ததொல்விதயொ, 
குைப்்பம் இல்லைொமல் இயங்கிக்சகொண்தட இருங்கள். 
சதொடர்ச்சியொ்ன செயதலை எதிர்்பொர்த்த சவற்றி்யக் 
சகொடுக்கும்.

 செயல்்படும் ஒருவருக்கு அநதச் செயதலை 
ஊக்கத்்தக் சகொடுத்துவிடும். சதொடர்ச்சியொக 
இயங்கும்த்பொது சின்்னச் சின்்ன சவற்றிக்ள வழியில் 
ெநதிப்பீர்கள். அ்வ ச்பரிய சவற்றிக்ள தநொக்கி 
உங்க்ள அ்ைத்துச் செல்லும்.

 சதொடர்ச்சியொகச் சிலை செயல்க்ளச் செய்யும்த்பொது, 
அ்வதய நம் ்பைக்கங்கள் ஆகிவிடுகின்ற்ன. சகட்ட 

வவற்றிக்்ககான 
வசைல்களின் 

சகாவி!



வாசகர் 
கடிதஙகள்!
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விஷயங்க்ளச் செய்தொல், அ்வ ஒருவ்ைக் சகட்ட ்பைக்கங்களுக்கு 
அடி்ம ஆக்கும். நல்லை செயல்க்ளச் செய்தொல் முன்த்னற்றம் தரும். 
வொழ்வில் நல்லை ்பைக்கங்களுக்கு அடி்ம ஆகுங்கள்.

 சதொடர்நது முயற்சி செய்துசகொண்தட இருப்்பவர்களுக்குத் 
ததொல்விகள் கு்றவொகதவ கி்டக்கும். தீவிைமொ்ன முயற்சிகளும் 
முழும்னதொ்ன செயலும் சவற்றிக்ளக் சகொண்டுவரும்.

 ததொற்கப் ்பயநதவர்கள் சஜயிப்்பதில்்லை. ஒரு வி்ளயொட்டு 
வீைனுக்குப் ்பலை ததொல்விகளுக்குப் பிறதக ஒரு சவற்றி 
உறுதியொகிறது. சதொடர்ச்சியொகச் செயல்க்ளச் செய்து திற்ம்ய 
வளர்த்துக்சகொண்தட இருப்்பவர்கள் எப்த்பொதும் சஜயிக்கிறொர்கள்.

 எல்லைொ முன்தயொரிப்புக்ளயும் செய்துசகொண்டு செய்லை 
ஆைம்பிக்கலைொம் என்று தொமதம் செய்வதில் அர்த்தமில்்லை. ‘இதுதொன் 
நொம் செய்ய தவண்டியது’ என்று முடிவு செய்துவிட்டொல், செயல்்பட 
ஆைம்பித்துவிடுங்கள்.

 ஒரு கொல்்பநது வி்ளயொட்டில் ஒரு மணி தநைம் ஓர் அணி 
சதொடர்ச்சியொக முயற்சி செய்து சிலை தகொல்க்ள மட்டுதம த்பொட 
முடிகிறது. ‘நம்மொல் முடியொது’ என்று தெொர்நது த்பொகிறவர்கள் 
எ்தயும் ெொதிக்க முடியொது. ‘இது ெொத்தியமொகும்’ என்று சதரிநதொல் 
த்பொைொடுங்கள். ‘இது எதிர்்பொர்த்த்படி நடக்கொது’ என்று தீர்மொ்னமொகத் 
சதரியும் தநைத்தில், அடுத்த வொய்ப்்்ப தநொக்கி நகர்நதுவிடுங்கள். 
தெொர்வு தவண்டொம்.

 செயல்வீைர்களுக்கு ‘நொ்ள’ என்்பது கி்டயொது. 
இன்்றய செயல்கள் எ்தயும் நொ்ளக்கு என்று தள்ளிப் 
த்பொடொதீர்கள். உங்கள் ் கயில் இருக்கும் தநைத்்த முழு்மயொகப் 
்பயன்்படுத்திக்சகொள்ளுங்கள்.

 ெரியொ்ன தநைம் வரும், நல்லை தநைம் கி்டக்கட்டும் என்று 
கொத்திருக்க தவண்டொம். இநத நிமிடத்்தவிடச் சிறநத தநைம் எதுவும் 
இல்்லை. இப்த்பொது செய்ய தவண்டிய செய்லை ஆைம்பியுங்கள். 
தயக்கம், ்பயம், குைப்்பம் தத்வயில்்லை. ஒவசவொரு நொளிலும் 
எவவளவு தவகமொக உங்கள் செயலில் முன்த்னறுகிறீர்கள் என்்பதத 
உங்கள் சவற்றி்யத் தீர்மொனிக்கிறது.

 ெரியொ்ன ்பொ்தயில்தொன் த்பொகிதறொமொ என்்ப்த எப்்படி 
உணர்நதுசகொள்வது? நீங்கள் செய்யும் செயலின் வி்ளவுக்ளப் 
்பொர்த்தத அ்த உணைலைொம். நீங்கள் செயலில் அ்டயும் ஒவசவொரு 
கட்டத்திலும் ஏததனும் ஒரு வி்ளவு கி்டக்கும். அது நல்லைதொ, 
சகட்டதொ என்்ப்தப் ச்பொறுத்து உங்கள் ்பொ்தயின் தன்்ம்ய 
அறியலைொம்.  

 உங்கள் தவ்லை, சதொழில் அல்லைது வியொ்பொைம் குறித்து நி்றயப் 
்படித்தும் அனு்பவங்கள் மூலைமும் அறி்வச் தெகரித்திருக்கலைொம். 
ந்டமு்ற வொழ்க்்கயில் அ்தப் ்பயன்்படுத்தொவிட்டொல், அநத 
அறிவுக்கு அர்த்தமில்்லை. செயதலை அதற்கொ்ன வழி. ெரியொ்ன 
செய்லை மு்றயொகச் செய்வதற்கு அறிவு வழிகொட்டும்.   

 ‘நொம் மதிப்்பொ்ன மனிதைொ’ என்று நம் ம்னத்திலிருநது ஒரு 
விமர்ெ்னக் குைல் எப்த்பொதும் எழும். நம்்மப் ்பற்றி நமக்குள் இருக்கும் 
நம்பிக்்க்ய உறுதி செய்துசகொள்ள செயல்கள் உதவும். ம்னம் 
தெொர்நது த்பொகும் தநைங்களில், செயல்களின் மூலைம் மட்டுதம 
உற்ெொகத்்த மீட்க முடியும்.                                                     

‘சவண்்ம’ குைந்தகள் நலை 
சிறப்பிதழ் ்படித்ததன். குைந்தகளின் 
எதிர்கொலைம் சிறப்்பொக அ்மய, 
நொட்டிற்கு வளமொ்ன எதிர்கொலைம் 
அ்மய ,  என்ச்னன்்ன செய்ய 
தவண்டும் என்்ப்த நிறுவ்னர் திரு. 
தக.ஆர்.நொகைொஜன் சிறப்்பொகத் 
தநதிருநதொர்.

- ந.சண்முகம், 
திருவண்்ணாமலை.

குைந்தகளுக்கு எப்்படிப்்பட்ட 
உணவு தை தவண்டும் என்்பது 
குறித்த குைப்்பங்க்ளத் தீர்ப்்பதொக 
இருநதது, ‘சவண்்ம’ குைந்தகள் 
நலை சிறப்பிதழ்.

- கக.பவணானி, அழகணாபுரம், கசைம்.

ச ்ப ண்  கு ை ந ்த க ளி ன் 
்பொதுகொப்புக்கொக அக்க்றயுடன் 
‘ ச வ ண் ்ம ’  த ந தி ரு க் கு ம் 
ஆதலைொெ்்னகளுக்கு நன்றி.

- எஸ்.சரஸ்வதி, சசனலனை-17.
 
கு ை ந ்த க ் ள  எ வ வ ொ று 

வளர்ப்்பது, குைந்தகளுக்குத் தை 
தவண்டிய உணவு, வி்ளயொட்டு, 
குைந்தகளுக்கொ்ன ்பண்புக்ள 
எவவொறு செொல்லித் தருவது த்பொன்ற 
அரு்மயொ்ன கருத்துக்ளத் சதள்ளத் 
சதளிவொக விளக்கியுள்ளீர்கள். 
்படித்துப் ்பயன்ச்பற்று ்பொதுகொக்க 
தவண்டிய ச்பொக்கிஷமொக ‘சவண்்ம’ 
உள்ளது.

- முத்து.ரணாமன, 
திருவண்்ணாமலை.
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வொழ்க்்கயில் எ்தசயல்லைொம் செய்தொல் 
மகிழ்ச்சியொக வொைலைொம், முன்த்னறலைொம் என்று 

ஒரு ச்பரிய ்பட்டியதலை இருக்கிறது. அததத்பொலைச் சிலை 
செயல்க்ளத் தவிர்ப்்பதும் முக்கியம். அநதத் தவறுக்ளத் 
தவிர்க்கும்த்பொது வொழ்வில் அ்மதியும் நிம்மதியும் 
வளமும் உற்ெொகமும் நிைநதைமொகும். ஒவசவொருவ்ைப் 
ச்பொறுத்தும் இநதப் ்பட்டியல் மொறலைொம். ஆ்னொல், சிலை 
செயல்கள் எல்தலைொருக்கும் ச்பொதுவொ்ன்வ. அவற்றில் 
சிலை:

 சிலை சூைல்களில் ெங்கடங்க்ளத் தவிர்ப்்பதற்கொக 
அடுத்தவர்களிடம் ச்பொய் செொல்லை தவண்டியிருக்கலைொம். 
ஆ்னொல், உங்களுக்கு நீங்கதள ச்பொய் செொல்லிக்சகொள்ளக் 
கூடொது. 

 ‘இது நடக்கொது’, ‘அ்தச் செய்ய முடியொது’ என்று 
உங்களுக்கு நீங்கதள எதிர்ம்றயொகப் த்பசிக்சகொள்ளவும் 
கூடொது. பிறகு அ்ததய நீங்கள் நம்்ப ஆைம்பித்து 
தெொர்நதுவிடுவீர்கள்.

 ஒரு செய்லைச் செய்வது கடி்னமொக இருக்கும்த்பொது, 
அதிலிருநது பின்வொங்கக்கூடொது. கடி்னமொ்ன செயல்கதள 
உங்களுக்குக் கற்றுக்சகொள்ளும் வொய்ப்புக்ள 
ஏற்்படுத்தித் தருகின்ற்ன.

 மற்றவர்களின் உதவி்யப் ச்பறுவதில் தவறில்்லை. 
ஆ்னொல், சின்்னச்சின்்ன விஷயங்களுக்கொகக் கூட 
அடுத்தவர்க்ள எதிர்்பொர்த்து நிற்கக்கூடொது. அது 
உங்கள் சுயெொர்்்பப் ்பொதிக்கும்.

 தவறுகள் செய்யொதவர்கள் யொருமில்்லை. அநதத் 
தவறுகதள நொம் கற்றுக்சகொள்ள உதவுகின்ற்ன. 
தவறுக்ள நி்்னத்து வருநதலைொம். ஆ்னொல், அ்ததய 
நி்்னத்து விைக்தியில் மூழ்கி்னொல் முன்த்னற முடியொது. 
கடநதுவிடுங்கள்.

 உங்கள் சிநத்்ன, செயல், வொர்த்்தகள், 
உறுதிசமொழிகள், ஆ்ெகள் எ்ன எல்லைொவற்றுக்கும் 
நீங்கதள ச்பொறுப்பு. இதில் எங்கொவது தவறு நடநதுவிட்டொல் 
அடுத்தவர்கள் மீது ்பழி்யப் த்பொடுவது தவறு. நம் 
செயல்களுக்கு நொதம ச்பொறுப்த்பற்க தவண்டும்.

 ஒருவர் திருநத தவண்டும் என்்பதற்கொக 
முகத்துக்கு தநைொகக் கருத்து செொல்லைலைொம். ஆ்னொல், 
முதுகுக்குப் பின்்னொல் பிற்ைப் ்பற்றிக் கு்ற கூறொதீர்கள். 
அடுத்தவர்க்ள அவதூறொகப் த்பெவும் கூடொது.

தன்்்ன விட தமலைொ்ன இடத்தில் இருப்்பவர்க்ள 
அளவுக்கு அதிகமொகப் புகழ்நது த்பசிக் கொரியம் 
ெொதித்துக்சகொள்ளும் ்பலைர், தங்க்ளவிடத் தொழ்நத 
நி்லையில் இருப்்பவர்க்ள இகழ்நது த்பசுவொர்கள். 
இைண்டுதம தவறு .  எல்லைொ மனிதர்க்ளயும் 
மதிப்பிற்குரியவர்களொக நடத்துங்கள்.

 ஒருவ்ைப் ்பழிவொங்கும் அளவுக்குப் ்ப்க உணர்ச்சி 
ம்னதில் எழுநதொல், அது நம்்மயும் வ்தத்துவிடும். 
்ப்கவர்களொக இருநதொலும் அவர்க்ளப் ்பழிவொங்க 
தவண்டும் என்ற எண்ணம் ததொன்றக்கூடொது. மன்னிப்்்ப 
விடச் சிறநத தண்ட்்ன கி்டயொது.

இந்த 
ஜெயல்்களைத் 
்தவிரக்்கலாவே!
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 கொலைதொமதம் செய்யக்கூடொது. நம் தநைத்்தயும் 
மதிக்க தவண்டும், அடுத்தவர்களின் தநைத்்தயும் மதிக்க 
தவண்டும். எதிலும் தநைம் தவறொ்ம முக்கியம். 

 உங்களிடம் வநது குவியும் எல்லைொ தவ்லைக்ளயும் 
ஒப்புக்சகொள்ளொதீர்கள். உங்களுக்கு இருக்கும் 
தநைத்தில் எ்தச் செய்ய முடியுதமொ, அ்த மட்டும் 
ஒப்புக்சகொள்ளுங்கள். இல்லைொவிட்டொல் அவதிப்்படுவீர்கள். 

 யொ்ையும் நம்பிக்்க இைக்க ்வக்கொதீர்கள். 
உங்களிடம் யொைொவது வநது எ்தயொவது செொல்லி, 
‘இது ைகசியம், யொரிடமும் செொல்லை தவண்டொம்’ என்று 
தகட்டுக்சகொண்டொல், அநத ைகசியத்்தக் கொப்்பொற்றுங்கள். 

 யொ்ையும் சவளித்ததொற்றத்்த ்வத்து 
மதிப்பிடொதீர்கள். ஒருவரின் ததொற்றத்துக்கும் இயல்புக்கும் 
ஏகப்்பட்ட வித்தியொெங்கள் இருக்கும். ்பலைொப்்பைத்தில் 
இருக்கும் முள்்ளப் ்பொர்த்து விலைகி்னொல், இனி்மயொ்ன 
கனி நமக்குக் கி்டக்கொது.

 ஆட்டுமந்தயில் வளர்க்கப்்படும் ஒரு புலி, தன்்்ன 
ஆடொகதவ நி்்னத்துக்சகொள்ளும். உங்களுக்குப் 
ச்பொருத்தமில்லைொத, நீங்கள் வளர்ச்சி ச்பற வொய்ப்பில்லைொத, 
உங்கள் தகுதிக்குச் ெரியொக இல்லைொத இடங்களில் 
இருக்கொதீர்கள்.

 நட்ெத்திைத்துக்குக் குறி்வத்து நிலை்வயொவது 
எட்டிப் பிடிப்்பது ்பைவொயில்்லை. ஆ்னொல், லைட்ெ ரூ்பொய் 
ெம்்பளத்துக்கு இலைக்கு ் வத்துவிட்டு 10 ஆயிைம் ரூ்பொய் 
ெம்்பள தவ்லைக்குப் த்பொய்விடொதீர்கள். ‘இது த்பொதும்’ 
என்று நி்்னத்தொல் வளை முடியொது.

 க ற் ்ப ் ்ன ய ொ ்ன  எ தி ர் ்ப ொ ர் ப் பு க ள் 
்வத்துக்சகொள்ளொதீர்கள். கூ்ை்யப் பிய்த்துக்சகொண்டு 
ச்பொற்கொசுகள் சகொட்டுவசதல்லைொம் மொயொஜொலைக் 

க்தகளில் மட்டுதம நடக்கும். நிஜத்தில் ஒவசவொரு 
ரூ்பொ்யயும் உ்ைத்தத ெம்்பொதிக்க தவண்டும்.

 தனி்மயில் இருக்கும்த்பொது நல்லை சிநத்்னகள் 
ம்னதில் ததொன்றலைொம். ஆ்னொல், எப்த்பொதும் தனியொக 
இருக்கொதீர்கள். அக்க்றயொ்ன நண்்பர்கள், உறவுகள் 
சூை வொழ்வதுதொன் நம்்மப் ்பக்குவப்்படுத்தும்.

 சிலைர் எதிர்ம்றயொகதவ எப்த்பொதும் த்பசுவொர்கள். 
குைப்்பமொ்ன தநைங்களில் அவர்களின் ஆதலைொெ்்னக்ளக் 
தகட்கொதீர்கள். இன்னும் ம்ன அழுத்தம்தொன் வரும். 
ந்கச்சு்வயொகப் த்பசி உங்க்ள உற்ெொகப்்படுத்தும் 
நண்்பர்களுடன் அப்த்பொது தநைம் செலைவிடுங்கள்.

 எ்ட ்பொர்க்கும் இயநதிைம் கூட உங்கள் எ்ட்யக் 
கு்றத்து மதிப்பிடுவதில்்லை. நீங்கள் உங்க்ளப் ்பற்றிய 
மதிப்பீடுக்ளக் கு்றக்கக்கூடொது. எப்த்பொதும் தொழ்வு 
ம்னப்்பொன்்ம ம்னத்தில் வைக்கூடொது.

 முக்கியமொ்ன செயல்க்ளச் செய்யும்த்பொது 
சதொ்லைதநொக்குப் ்பொர்்வ தவண்டும். இன்்றக்கு லைொ்பம் 
கி்டத்தொல் த்பொதும் என்று நி்்னத்து எடுக்கும் ஒரு 
தவறொ்ன முடிவு, நீண்டகொலைப் ்பலைன்க்ளக் கி்டக்கொமல் 
செய்துவிடலைொம்.

 உங்களுக்கொ்ன சவற்றி எது என்்ப்த 
அடுத்தவர்க்ளத் தீர்மொனிக்க விடொதீர்கள். நீங்கள் 
எவவளவு உயைமொக வளை தவண்டும் என்்ப்த நீங்கள்தொன் 
முடிவு செய்ய தவண்டும்.

 ம்னதில் ததொன்றும் எநதப் புதிய தயொெ்்ன்யயும், 
‘மற்றவர்கள் இ்த என்்ன செொல்வொர்கதளொ’ என்று 
நி்்னத்து அங்தகதய பு்தத்து ்வக்கொதீர்கள். ஒரு 
கொலைத்தில் ஏள்னம் செய்யப்்பட்ட தயொெ்்னகதள இன்று 
நொம் ்பயன்்படுத்தும் நவீ்ன சதொழில்நுட்்பக் கருவிகளொக 
வநதிருக்கின்ற்ன.  

 தவறொ்ன ்பைக்கவைக்கங்கள் கூடொது. தவறுகள் 
செய்வதும், தவறுகளுக்குத் து்ண த்பொவதும் கூடொது. 
ஒருதவ்ள தவறு செய்தொலும், தன்்்னவிட வயதில் 
சிறியவர்களிடம்கூட சவளிப்்ப்டயொக ஒப்புக்சகொண்டு 
வருத்தம் சதரிவிப்்பது நல்லை ்பண்பு. 

 எதிர்ம்றக் கண்தணொட்டத்துடன் வொழ்க்்க்ய 
அணுகொதீர்கள். ‘இது நடக்கக்கூடொது என்று நி்்னத்ததன். 
ஆ்னொல், நடநதுவிட்டது’ என்று கவ்லையுடன் செொல்லும் 
மனிதைொக இருக்கொதீர்கள். ‘இ்த இப்்படி நடத்திக்கொட்ட 
தவண்டும் என்று நி்்னத்ததன். நடத்திவிட்தடன்’ என்று 
உற்ெொகமொகச் செொல்லும் ந்பைொக இருங்கள்.

 ‘அவ்ை மொதிரி ஆக தவண்டும்’, ‘இவ்ை மொதிரி 
வை தவண்டும்’ என்று யொர் யொ்ைதயொ ்பொர்த்து உங்க்ள 
மொற்றிக்சகொள்ளொதீர்கள். உங்களின் தனித்தன்்ம 
எதுதவொ, அதற்குப் ச்பொருத்தமொ்ன மனிதைொக  
மொற ஆ்ெப்்படுங்கள்.                                             
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ஒரு கணிதக் தகள்வி. மைக்கி்ளயில் உட்கொர்நதிருநத்ன 
ஆறு கிளிகள். அவற்றில் நொன்கு கிளிகள் ்பறநது 

செல்லை முடிசவடுத்த்ன. இப்த்பொது கி்ளயில் எத்த்்ன 
கிளிகள் இருக்கும்.

உடத்ன ‘‘இைண்டு’’ எ்னப் ்பதில் செொல்லை வருகிறீர்களொ? 
ச்பொறுங்கள், அநத நொன்கு கிளிகள் ்பறப்்பதற்கு முடிவு 
மட்டுதம எடுத்திருக்கின்ற்ன, இன்னும் ்பறக்கவில்்லை. 
அத்னொல் ஆறு கிளிகளும் அங்தகதொன் இருக்கின்ற்ன.

நி்்னப்்பதற்கும் செயல்்படுவதற்கும் நி்றய 
வித்தியொெங்கள் உண்டு. நி்்னப்்பது எல்லைொதம 
நடப்்பதில்்லை. கொ்லையில் பூங்கொவில் ந்டப்்பயிற்சி 
செய்்பவர்க்ளப் ்பொர்க்கும்த்பொது, ‘நொ்ள முதல் வொக்கிங் 
த்பொக தவண்டும்’ எ்ன நி்்னப்்பொர்கள் ்பலைர். ஆ்னொல், 
நடப்்பதில்்லை. ஆதைொக்கியமொகச் ெொப்பிட தவண்டும், 
்பணம் தெமிக்க தவண்டும், புதிய சதொழில் ஆைம்பிக்க 
தவண்டும், இன்னும் தமதலை ்படிக்க தவண்டும்… இப்்படிப் 
்பலை விஷயங்கள் ஒவசவொருவர் வொழ்விலும் சவறும் 
நி்்னப்்பொகதவ ததங்கி நின்றுவிடுகின்ற்ன.   

ஐடிய ொக்கள் ,  முடிவுகள் என்று எ்தயும் 
செயல்்படுத்துவதில்தொன் ்பலைருக்கும் தயக்கம், குைப்்பம், 
தெொம்்பல். இநதத் த்டக்ளத் தொண்டி சவற்றிகைமொகச் 
செயலில் இறங்குவது எப்்படி?

 எநதச் செயலுக்கும் ஒரு கொைணதமொ, அர்த்ததமொ 
இருக்கும். அது என்்ன என்று ததடுங்கள். ஆதைொக்கியமொக 
ெொப்பிட்டொல் தநொய்கள் வைொது. தநொயற்ற வொழ்்வத் 
ததடுவதுதொன் உங்கள் கொைணம் என்றொல், அ்த 
அ்டவதொகக் கற்்ப்்ன செய்யுங்கள். உங்களொல் அநத 
நி்்னப்்்பச் செயல்்படுத்த முடியும்.

 கொற்தற அடிக்கொத ஒரு தநைத்தில்தொன் விமொ்னம் 
்பறக்க தவண்டும் என்று கொத்திருநதொல், எநத விமொ்னமும் 
உயதை த்பொக முடியொது. கச்சிதமொ்ன, ச்பொருத்தமொ்ன ஒரு 

நடப்பதும்!
தருணத்துக்கொகக் கொத்திருக்கொதீர்கள். ஒரு செய்லைத் 
தள்ளிப் த்பொடுவதற்கொகப் ்பலைரும் ததடும் கொைணங்களில் 
அதுவும் ஒன்று. ஒரு செய்லைச் செய்வதற்கும் 
கொைணங்க்ளத் ததடலைொம்; தள்ளிப் த்பொடுவதற்கும் 
கொைணங்க்ளத் ததடலைொம். செய்லைச் செய்வதற்குக் 
கொைணம் ததடுங்கள்.

 எதிர்ம்றயொ்ன கற்்ப்்னக்ள ம்னத்திலிருநது 
துைத்துங்கள். கடற்க்ையில் கொலைொை வொக்கிங் த்பொக 
நி்்னக்கும் ஒருவர், ‘அ்லை வநது கடலுக்குள் 
இழுத்துக்சகொள்ளுதமொ, சூறொவளி வருதமொ, சு்னொமி 
வருதமொ’ என்று ஏததததொ நி்்னத்துப் ்பயநதொல் அவர் 
எநதக் கொலைத்திலும் கடற்க்ைக்தக த்பொகமொட்டொர். 

 திட்டமிடல் தத்வதொன். ஆ்னொல், அதுதவ 
ச்பரும் தநைத்்த ஆக்கிைமிக்கக் கூடொது. ்பக்கத்து 
ஊரில் இருக்கும் ஒரு சதொழில் நிறுவ்னத்்தப் ்பொர்க்கப் 
த்பொவதற்குப் ்பலை மணி தநைம் திட்டமிடுவது அ்பத்தம். 

 ஒரு முடி்வ எடுத்தொல் அ்த உடத்ன 
செயல்்படுத்துவது மட்டுமில்்லை, அ்தத் சதொடர்ச்சியொகச் 
செய்வதும் அவசியம். சதொடர்நது செய்து அதில் 
முன்த்னறிக் சகொண்தட இருங்கள். இல்லைொவிட்டொல் 
செயல்்படொமல் த்பொய்விடுவீர்கள். 

 ‘ஒரு மைக்கன்்ற நடுவதற்குச் சிறநத தநைம், 
20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு! அடுத்த சிறநத தநைம், 
இப்த்பொது’ என்று ஒரு சீ்னப் ்பைசமொழி உண்டு. ‘இ்த 
முன்த்ப செய்திருநதொல் இப்த்பொது நல்லை நி்லையில் 
இருநதிருப்த்பொதம’ என்று வருநதிதய தநைத்்த 
வீணடிப்்பொர்கள் ்பலைர். இப்த்பொது மைம் நடொவிட்டொல், 
இன்னும் 20 ஆண்டுகள் கழித்தும் சவயிலில் வொடுதவொம். 
நீங்கள் நி்்னப்்ப்த இப்த்பொது செய்தொல் எதிர்கொலைத்தில் 
நன்றொக இருப்பீர்கள். எ்னதவ, இநத நிமிடத்தில் செயல்்பட 
ஆைம்பியுங்கள்.                                                      

நினைப்பதும்
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ஓட்டப்்பநதயங்களில் ம ொ ை த்த ொன் ஓட்டம் 
வித்தியொெமொ்னது. ்பலை கி.மீ., தூைம் சதொடர்ச்சியொக 

ஓட தவண்டும். ஆைம்்பத்தில் தவகமொக ஓடி, அதன்பின் 
சீைொ்ன தவகத்தில் ஓடிய்படி நீண்ட தூைத்்தக் கடநது, 
எல்்லைக்தகொட்்ட சநருங்கும் தநைத்தில் மீண்டும் 
தவகசமடுப்்பொர்கள் வீைர்கள். ஆ்னொல், 100 மீட்டர் ஓட்டம் 
அப்்படிப்்பட்டது கி்டயொது. ஓடத் சதொடங்குவதற்கொ்ன 
உத்தைவு கி்டத்ததும், துப்்பொக்கி குண்டு த்பொலைச் சீறிப் 
்பொய்நது 10 சநொடிகளுக்கும் ெற்தற கு்றவொ்ன தநைத்தில் 
எல்்லைக்தகொட்்டத் சதொட தவண்டும். இைண்டுதம 
ஓட்டப்்பநதயங்கள் என்றொலும், ஒவசவொன்றுக்குமொ்ன 
செயல்்பொடு மொறும்.

கொட்டில் ஒரு மொ்்ன தவட்்டயொடத் துைத்துகிறது 
சிறுத்்த. கொட்டு விலைங்குகளிதலைதய தவகமொக 
ஓடக்கூடியது சிறுத்்ததொன். ஆ்னொல், அத்னொல் 
சிலை நிமிடங்களுக்கு தமல் தவகமொக ஓட முடியொது. 
மொ்்னத் துைத்திக்சகொண்டு சிறுத்்த ஓட, மொன் 
ெட்சடன்று தி்ெ மொறி தி்ெ மொறி ஓடிப் த்பொக்குக் கொட்டி 
சிறுத்்த்யக் க்ளப்்ப்டயச் செய்கிறது. அதன்பின் 
அது தப்பித்துவிடுகிறது. 

ஒரு செய்லை மொைத்தொன் ஓட்டம் த்பொலை நிதொ்னமொகவும் 
சதொடர்ச்சியொகவும் செய்து முடிக்க முடியும். 100 மீட்டர் 
ஓட்டம் த்பொலை தவகமொகவும் செய்து முடிக்க முடியும். எநதச் 
செயலுக்கு எது ச்பொருநதும் என்று ்பொர்க்க தவண்டும். 
தவட்்டயில் சிறுத்்த தன் ்பசிக்கொக ஓடுகிறது, மொன் 
த்னது உயிருக்கொக ஓடுகிறது. செயலில் உங்கள் இலைக்கு 
என்்ன என்்ப்தயும் கவனிக்க தவண்டும். 

எநதச் செய்லையும் கச்சிதமொகச் செய்து உங்கள் 
இலைக்்க அ்டயச் சிலை வழிகள்: 

 கருப்்்பயில் கண்ணுக்குத் சதரியொத சிறு 
துளியொகக் கருவொகும் குைந்த, ஒன்்பது மொதங்க்ளத் 
தொண்டி நன்கு வளர்நததும் அங்கிருநது சவளியில் 
வைத் துடிக்கும். அத்த்்ன நொள் கொத்த கருப்்்பயொக 

செயலும் 
வேகமும்!

இருநதொலும், குைந்த அங்தகதய அதன்பின் இருக்க 
முடியொது. ஓர் ஐடியொ ம்னத்தில் உதித்தொல், அ்த 
அங்தகதய ்வத்திருக்கொதீர்கள். அ்தச் செயலைொகப் 
பிைெவியுங்கள்.

 குைந்த பிறநத பிறகு அம்மொதவ அ்தப் ்பைொமரித்து, 
ஊட்டம் தநது வளர்க்கிறொர். உங்கள் ஐடியொவுக்கு நீங்களும் 
அததத்பொன்ற அக்க்ற சகொடுத்து செயல்வடிவம் ச்பற 
்வக்க தவண்டும்.

 இ்டயில் குைந்தக்கு உடல்நலைப் ்பொதிப்புகள் 
வைக்கூடும், குைந்த்யப் ்பைொமரிப்்பதில் அம்மொவுக்கு 
ம்ன அழுத்தம் ஏற்்படக்கூடும். ஆ்னொலும், தன் குைந்த்ய 
ஆதைொக்கியமொக வளர்க்க தவண்டியது தன் ்பணி எ்ன 
அம்மொ நி்்னப்்பொர். உங்கள் செய்லையும் அப்்படி நீங்கள் 
கருத தவண்டும்.

 ஒரு குைந்த பிறநதவுடத்ன ஓடுவதில்்லை. ்படுத்து, 
புைண்டு, தவழ்நது, ஒவதவொர் அடியொக எடுத்து ் வத்து 
ந்ட ்பயின்று, விழுநது எழுநது ஓடப் ்பைகிக்சகொள்கிறது. 
முதல் அடி்ய எடுத்து ் வக்கும்த்பொது குைந்தக்குக் 
கஷடமொக இருநதிருக்கும். ்பயம் வநதிருக்கும். ஆ்னொலும் 
அது ந்ட ்பைகியது. அப்்படிப் ்பயத்்தக் கடநது 
சின்்னச் சின்்ன அடிகளொக எடுத்து்வத்து செயலில் 
முன்த்னறுங்கள்.        

 தடுமொறி விழுநதொலும், கொயம்்பட்டொலும், குைந்த 
மீண்டும் எழுநது நடப்்ப்த நிறுத்தொது. என்்ன தவறு 
செய்ததொம் என்்ப்த தயொசித்து உணர்நது, மறு்படியும் 
ெரியொக நடக்க முயலும். ஒரு செய்லைச் செய்யும்த்பொது 
தவறுகள் ஏற்்படலைொம். அ்த உணர்நது மீண்டும் 
முதலிலிருநது ஆைம்பித்துச் ெரியொகச் செய்யத்  
தயங்கொதீர்கள்.                                                       
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ஒரு ைொக்சகட் எப்த்பொதும் தன் இலைக்கு தநொக்கிதய செல்லும். 
செயற்்கக்தகொ்ள விண்ணில் நி்லைநிறுத்த தவண்டும் என்ற தநொக்கம் 
அதற்கு இருக்கிறது. நூலைறுநத ்பட்டம் எங்சகங்தகொ அ்லை்பொயும். 
கொைணம், அதற்கு எநத தநொக்கமும் இல்்லை. மனிதர்கள் எநத தநொக்கமும் 
இல்லைொமல் ஒரு செய்லைச் செய்யக்கூடொது. 

்படிக்க தவண்டும் என்ற தநொக்கத்துடன் ்பள்ளி, கல்லூரிக்குச் 
செல்கிதறொம். உடல்நலை்்ன நி்்னத்தத ெொப்பிடுகிதறொம். சுத்தமொ்ன 
சூைலில் வசிக்க தவண்டும் என்தற வீட்டில் குப்்்பக்ள அகற்றுகிதறொம். 
ஓய்சவடுக்க தவண்டும் என்ற தநொக்கத்துடன் ்படுக்கப் த்பொகிதறொம். 
ஒவசவொன்றுக்கும் தநொக்கம் இருக்கிறது. இநதத் தி்னெரி ந்டமு்றகள் 
ஒரு ்பக்கம் இருக்கட்டும். ச்பரிதொக எநத ஒரு செய்லைச் செய்யும்த்பொதும், 
நம் இலைக்கு என்்ன, இதன் தநொக்கம் என்்ன என்்ப்த உணர்நதுசகொண்டு 
செயல்்பட தவண்டும். வளர்ச்சி்ய உறுதி செய்யும் வழி இது. 

்கா்லையில் ஏழு மணிக்கு முன்்பொக 
விழிக்க முடியவில்்லை என்்பவர்கள், 
தி்னமும் ெரியொ்ன தநைத்தில் ்படுத்து 
ஐநது மணிக்கு எழும்த்பொது நல்லை 
தூக்கம் உறுதியொவ்த உணர்வொர்கள். 
சுறுசுறுப்்பொகவும் செயல்புரிவொர்கள். 
கவ்னம் குவித்து தவ்லை ்பொர்க்க முடியொமல் 
இருநதவர்கள்கூடத் தங்களின் கவ்னம் 
கூர்்ம ச்பறுவ்த உணர்வொர்கள். 
தங்க்ளப் ்பற்றிப் ச்பரிய மதிப்புகள் 
்வத்திருக்கொமல் இருநதவர்கள், தொங்கள் 
ஏததொ ஒரு மகத்தொ்ன செய்லைச் செய்யதவ 
பிறநதிருப்்பதொக உணர்வொர்கள். 

்ப டி க்கு ம்  ம ொணவ ர் களிடமும் 
இததத்பொன்ற மொற்றத்்தப் ்பொர்க்க 
முடியும். ‘்பொடம் புரியவில்்லை’ என்றவர்கள், 
அடுத்தவ ர் களுக்குச்  ச ெ ொ ல்லிக் 
சகொடுக்கும் அளவுக்கு மொறுவொர்கள். 
‘எ்தயும் ஞொ்பகத்தில் ் வத்துக்சகொள்ள 
முடியவில்்லை’ என்று புலைம்பியவர்கள், 
தூக்கத்தில் எழுப்பிக் தகட்டொலும் ்பதில் 
செொல்லும் நி்லைக்கு மொறுவொர்கள். 
்பொஸ மொர்க் வொங்கி்னொல் த்பொதும் என்று 
இருநதவர்கள், ‘80 மொர்க் த்பொதொது, 
இன்னும் எடுக்க தவண்டும்’ என்்பொர்கள். 

இ்வ சிலை உதொைணங்கள்தொன். 
எ்தயுதம ்பைகிக்சகொள்ள ஆைம்பித்தொல், 
பிறகு அது சுலை்பமொகிவிடும். சகட்ட 
்ப ைக்கங்களுக்கு எளிதில் ்பலை ர் 
அடி்மயொவொர்கள். நல்லை ்பைக்கங்களுக்கு 
நீங்கள் அடி்மயொகுங்கள்.

நி்்னத்தது த்பொலை ஒரு விஷயம் நடக்கொவிட்டொல், 
விதியின் மீது ்பழி்யப் த்பொட்டுத் தப்பித்துக்சகொள்வொர்கள் 
சிலைர். ஒரு ததர்வில் மதிப்ச்பண் கு்றநது எதிர்்பொர்த்த 
கல்லூரியில் தெை முடியொவிட்டொல், ஒரு தவ்லைக்கொ்ன 
ததர்வில் ததர்ச்சி ச்பறொமல் த்பொ்னொல், எதிர்்பொர்த்த ஒரு 
கடன் கிடக்கொமல் த்பொ்னொல், ஆர்வமொக ஆைம்பித்த சதொழில் 
சூடுபிடிக்கொமல் த்பொ்னொல், இப்்படி எல்லைொவற்றுக்கும் 
விதி்யக் கொைணம் கொட்டுவொர்கள் சிலைர். இது தவறு. 
மு்றயொ்ன உ்ைப்பும் முயற்சியும் இல்லைொமல் கொரியங்க்ளச் 
செய்துவிட்டு, ்பழி்ய விதியின் மீது த்பொடக்கூடொது. 

‘ ‘எல்லைொம் விதிப்்படி நடக்கும்’’ என்று ஓயொமல் 
செொல்லிக்சகொண்டிருப்்பவர்கள்கூட, ெொ்லை்யக் 
கடக்கும்த்பொது இைண்டு ்பக்கமும் திரும்பிப் ்பொர்த்துவிட்தட 
கடநது செல்கிறொர்கள். விதி்யத் தொண்டி, நம் செயல்களில் 
அலைட்சியம் கூடொது என்ற கவ்னதம கொைணம். ‘‘இது இப்்படி 
நடநததற்கு ஏததொ ஒரு கொைணம் இருக்கிறது’’ என்று 
ெமொதொ்னம் செொல்லிக்சகொள்வதற்கு முன்்பொக, நொம் என்்ன 
செய்ததொம் என்்ப்த ஆைொய்வது நல்லைது.

நீங்கள் மாறினால் 
செயல்்களும் மாறும்!

விதிப்படி 
நடக்கிறதா?

செயலின் நநாக்்கம் என்ன?



37பவணலமை      டிசம்ெர் 2022

ஊரில் ஒரு ச்பரிய திருடன் இருநதொன். அவன் மகன் 
தொனும் திருட்டுத் சதொழிலுக்கு வை ஆ்ெப்்பட்டொன். 
‘‘எ்னக்குத் சதொழில் செொல்லிக் சகொடுங்கள்’’ என்று 
அப்்பொவிடம் தகட்டொன். அப்்பொவும் ஒப்புக்சகொண்டு அன்று 
இைவு அவ்்ன முதல் திருட்டுக்கு அ்ைத்துப் த்பொ்னொர். 
நள்ளிைவில் ஒரு வீட்டின் பின்கத்வச் ெொமர்த்தியமொகத் 
திறநது ெத்தமில்லைொமல் வீட்டுக்குள் நு்ைநதொர்கள். வீட்டில் 
எல்தலைொரும் ஆழ்நது தூங்கிக் சகொண்டிருக்க, அ்றக்குள் 
நு்ைநது அலைமொரியின் பூட்்டத் திறநதொர்கள். அநதப் 
ச்பரிய அலைமொரிக்குள் மக்்ன த்பொகச் செொன்்ன அப்்பொ 
திருடன், மகன் உள்தள த்பொ்னதும் அலைமொரி கத்வ 
மூடிவிட்டு அவெைமொக வீட்டிலிருநது சவளிதயறி்னொன். 
வொெல் ்பக்கமொக வநது கத்வ ெத்தமொகத் தட்டி வீட்டில் 
எல்தலைொ்ையும் எழுப்பிவிட்டு ஓடிப் த்பொ்னொன்.

இைண்டு மணி தநைம் கழித்து மகன் வியர்த்துப் த்பொய் 
வீடு திரும்பி்னொன். அப்்பொ்வப் ்பொர்த்து தகொ்பமொகக் 
கத்தி்னொன். ‘‘ஏன் என்்்ன அலைமொரியில் ்வத்து 
மூடிவிட்டு ஓடி்னொய். மொட்டிக்சகொள்தவத்னொ என்ற 
்பயத்தில் கஷடப்்பட்டு ஒளிநதிருநது, அவர்கள் எல்தலைொரும் 
தூங்கிய பிறகு ெொமர்த்தியமொகத் தப்பித்து வநததன்’’ 
என்றொன். ‘‘திருட்டுத் சதொழிலின் முதல் ்பொடத்்த நீ 
இதன்மூலைம் கற்றுசகொண்டொய்’’ என்றொன் அப்்பொ திருடன்.

க்த தவறொ்னதொக இருநதொலும் இது செொல்லும் 
நீதி ஒன்றுதொன்… எ்தயும் செய்து்பொர்த்துக் 
கற்றுக்சகொள்ளுங்கள்!

ச�ார்நது த்பொகொமல் சதொடர்நது செயல்்படுவதத 
நிைநதை வளர்ச்சிக்கு வழி. அதற்குச் சிலை விஷயங்க்ளச் 
செய்யுங்கள்:

 ஒருநொளில் நீங்கள் செய்ய தவண்டிய 
விஷயங்க்ளப் ்பட்டியல் த்பொடுங்கள். அதில் மிக 
முக்கியமொ்ன தவ்லை்ய முதலில் செய்யுங்கள். 
மற்ற்வ எளிதில் முடியும். 

 ஒரு நொளின் எநத தநைத்தில் உங்களொல் சிறப்்பொகச் 
செயல்்பட முடிகிறது என்்ப்தக் கவனியுங்கள். 
கடி்னமொ்ன தவ்லைக்ள அநத தநைத்தில் செய்யுங்கள்.

 வொழ்க்்கயில் ச்பரிய இலைக்கு ஒன்று இருக்க 
தவண்டும். அ்தத் தொண்டித் தி்னெரி செயல்களிலும், 
ஒவசவொரு வொைத்துக்கும், ஒவசவொரு மொதத்துக்கும் 
இலைக்கு ் வத்துக்சகொள்ளுங்கள்.

 அனு்பவம் இல்்லை, ்பயமொக இருக்கிறது 
என்சறல்லைொம் தயங்கி்னொலும், நீங்கள் கட்டொயம் 
செய்தத ஆகதவண்டிய செயல்க்ள எப்்படியொவது 
செய்துவிடுங்கள். அ்வதய உங்களுக்குத் 
தன்்னம்பிக்்க சகொடுத்து வளைச் செய்யும்.  

 ஒவசவொரு சவற்றி்யயும் சகொண்டொடுங்கள். 
இன்னும் உற்ெொகமொகச் செயல்்பட அநதக் 
சகொண்டொட்டங்கள் உதவும்.

 என்்னதொன் கச்சிதமொகத் திட்டமிட்டொலும், சிலை 
விஷயங்கள் நொம் எதிர்்பொர்த்தது த்பொலை நடக்கொது. 
அதற்கு ஏற்ற்படி அனுெரித்து செயல்திட்டத்்த  
மொற்றிக்சகொள்ளுங்கள்.                                     

இது முதல் ்பாடம்!

சதாடர்ந்து 
செயல்்படுங்கள்!
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