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சிறப்பிதழ்
என்ற இந்த இனிய நூலை வழங்குவதில் 

பெருமி்தம் ப�ொள்கிற்றொம்.
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அச்சம் தவிர்த்து, உறுதி காட்டி,
ச்சயலகளில வீரமும் தீரமும் கூட்டி,   

மகிழ்சசியும் செற்றியும் அடைய ெழிகாட்டும் 

துணிவு
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வணக்கம்.
துணிவுதான் சாதனைகளின் முதல் படி. ‘இதுவனை 

யாருமே இனதச் சசயயத் துணிநததில்னலை’ என்கிற 
காரியத்னத யார் துணிவுடன் சசயது முடிக்கிறார்கம�ா 
அதுமவ சாதனையாக ோறுகிறது. ஆயுதஙகளின் 
முனையில் உலைனகமய ஆட்சி சசயகிற ஆஙகிமலையர்கன� 
எதிர்க்கும் துணிவு, சபரிய பனடகன�மய னவத்திருநத 
அைசர்களுக்மக இல்னலை. ஆைால், மேலைானடனயக்கூடத் 
துறநது ஒறனறக் கதர் மவட்டினய அணிநதுசகாண்டிருநத 
ேகாத்ோ காநதிக்கு அநதத் துணிவு இருநதது. 
ஆஙகிமலையர்களின் ஆயுதஙகன� எதிர்சகாள� அகிம்னச 
என்கிற அறப் மபாைாட்டமே மபாதுோைதாக இருநதது. 
சினறமயா, அடக்குமுனறமயா அவனைப் பயமுறுத்தவில்னலை. 
துணினவ ேட்டுமே துனையாகக்சகாண்டு ோசபரும் 
சுதநதிைப் மபாைாட்டத்திறகுத் தனலைனேமயறறார் காநதி.

அச்சம் என்பது, ேனிதர்களின் அடிப்பனட 
உைர்ச்சிகளில் ஒன்று. ம�ாயில் ேனறநதவர்கன�விடப் 
பயத்தில் ேனறநதவர்கள அதிகம் என்பமத �னடமுனற. 
மதனவயில்லைாேல் எனதப் பார்த்துப் பயப்படுகிமறாமோ, 
அனதத் துணிமவாடு எதிர்சகாளவது அவசியம். ஒரு 
பிைச்னைனயவிட, பிைச்னை வநதுவிடுமோ என்று 
பயநதுசகாண்மட இருப்பதுதான் முன்மைறறத்னதத் 
தடுக்கும் இயல்பு. பயநதால் ஒரு அடிகூட முன்மை எடுத்து 
னவக்கோட்மடாம். உலைகப் புகழசபறற ‘மபட் மேன்’ என்கிற 
ஆஙகிலைப் படத்தில் ஒரு சிறுவனுக்கு சவௌவால் என்றால் 
அதிக பயம். அனத எதிர்சகாள� அவமை சவௌவால் 
ேனிதைாகத் தன்னைக் கறபனை சசயயத் சதாடஙகி 
உலைனகத் தீய சக்திகளிடமிருநது காப்பாறறுவதாகக் 
கனதனய அனேத்திருப்பார்கள. பயத்னத எதிர்சகாள� 
சிறநத உத்தி இது.  

ஒரு கனத நினைவுக்கு வருகிறது. எதறசகடுத்தாலும் 
பயப்படுகிற தன் ேகனுக்குத் துணிவின் அவசியத்னத 
உைர்த்த நினைத்தார் தநனத. அவன் கண்கன� 
இறுக்கோகக் கட்டிைார். தனியாக எஙமகமயா அனைத்துப் 
மபாைார். ஓரிடத்தில் நிறுத்தி, ‘‘நீ இப்மபாது விலைஙகுகள 
�டோடும் அடர்நத காட்டில் இருக்கிறாய. னதரியோக 
இநத இைவு முழுவதும் நீ காட்டில் தனியாக இருக்க 
மவண்டும். யாரும் துனைக்கு இருக்க ோட்டார்கள. 
கானலையில் வநது �ான் உன்னை அனைத்துச் சசல்கிமறன். 
எநதக் காைைத்திறகாகவும் நீ கண்கன�க் கட்டியுள� 
துணினய ேட்டும் அவிழக்கக் கூடாது. உைக்கு ஒன்றுமே 
ஆகாது’’ என்று கண்டிப்புடன் சசான்ைார். 

அப்பா தன்னிடம் வின�யாடுகிறார் என்று நினைத்த 
ேகன் சகாஞசம் ம�ைம் பயமில்லைாேல் இருநதான். 

அவன் மகளவிகளுக்கு எநதப் பதிலும் வைாததால், 
அவர் சசான்ைபடிமய தன்னைத் தனியாக விட்டுச் 
சசன்றுவிட்டார் என்பனதப் புரிநதுசகாண்டான். காட்டு 
விலைஙகுகள அவன் அருகில் வருவது மபாலைவும், அவனை 
அடித்துக் சகான்று உைவாகச் சாப்பிடப் மபாவதாகவும் 
பலைவிதோை எண்ைஙகளிைால் அவன் உடல் வியர்க்கத் 
சதாடஙகியது. சகாடிய விஷமுள� பாம்பு அவன் உடலில் 
ஏறுவனதப் மபாலை உைர்நது பயத்தில் அழுது தீர்த்தான்.

ஒரு கட்டத்தில் ‘எவவ�வு கத்திைாலும் யாரும் 
துனைக்கு வைோட்டார்கள’ என்ற உண்னே அவனுக்குப் 
புரியத் சதாடஙகியது. ‘இனி எப்படியாவது இைனவப் 
பாதுகாப்பாகக் கழித்துவிட மவண்டும்’ என்று மதான்றியது. 
அனேதியாகத் தனையில் அேர்நதான். காட்டின் சத்தஙகன� 
இப்மபாது அவைால் �ன்றாகக் மகட்க முடிநதது. சகாடிய 
விலைஙகுகளின் சத்தம் மகட்காேல், இப்மபாது வண்டுகளின் 
ரீஙகாைம் அதிகம் மகட்டது. ஏமதா ஒரு பூவின் இனிய 
�றுேைத்னத நுகைத் சதாடஙகிைான். னககன�த் 
துைாவிைால் அருகில் ஒரு மைாஜா சசடி பூத்திருநதது. 
அவன் மதாட்டத்தில் ேலைரும் பூவின் �றுேைத்னதப் மபாலை 
அதன் �றுேைம் இருநதது. அதில் ஒரு பூனவப் பறித்து 
நுகர்நது பார்த்து ைசித்தான். அருகில் ஓடும் நீமைானடயின் 
சலைசலைப்பு இைவின் அனேதியில் ைம்மியோக இருநதது.  
இப்படியாகக் காட்னடத் தைக்குள உைைத் சதாடஙகிய 
பிறகு அவனுக்குப் பயம் ேனறநதுவிட்டது. னகயில் 
சதன்பட்ட ேைக்கின�யின் ஒரு பகுதினய உனடத்துப் 
பாதுகாப்பிறகு அருகில் னவத்துக்சகாண்டான். ‘எது 
�டநதாலும் எதிர்சகாள� மவண்டும்’ என்று திரும்பத் 
திரும்பச் சசால்லிக் சகாண்டான். ம�ைம் மபாகப் மபாகப் 
பறனவகளின் கீச்சசாலிகள அதிகம் மகட்டை. 

சூரியன் உதயோகி சவயில் அவன் உடலில் 
படத்சதாடஙகியதும், ‘எதறகாக இப்படி இைவு முழுக்கப் 
பயநமதாம்’ என்று எண்ணிச் சிரித்துக்சகாண்டான். 
இருநதாலும், அப்பா இப்படித் தன்னை அபாயத்தில் 
தனியாக விட்டுச் சசன்றனத அவைால் ஏறக 
முடியவில்னலை. ‘�ல்லைமவன�யாக சிஙகம், புலி, சிறுத்னத 
மபான்ற ஆபத்தாை விலைஙகுகள எதுவும் வைவில்னலை. 
வநதிருநதால் என்னுனடய நினலைனே என்ைவாகி 
இருக்கும்’ என்று நினைக்கும்மபாது மீண்டும் அச்சம் 
வநதது. 

அப்மபாது காலைடிச் சத்தம் மகட்கத் சதாடஙகியது. 
‘அப்பா… அப்பா…’ என்று கத்திைான். கண் கட்டு 
அவிழக்கப்பட்டது. எதிரில் அப்பா நின்று சகாண்டிருநதார். 
அனதவிட அதிர்ச்சி என்ைசவன்றால், அவன் இருநதது 
காடு இல்னலை. அவன் அன்றாடம் வின�யாடுகிற ேைஙகள 
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அடர்நத மதாட்டம். தஙகள மதாட்டத்னத நினைவுபடுத்திய 
அமத மைாஜா சசடினயப் பார்த்தமபாது அவனுக்குச் சிரிப்பு 
வநதது. அவனுக்கு �ன்றாகப் பைகிய மதாட்டத்னதக் 
காடு என்று நினைத்துப் பயநது �டுஙகியனத நினைத்துக் 
சகாஞசம் சவட்கோக இருநதது.

கறபனையில் ஒரு காட்னட உருவாக்கி அதில் ஓர் 
இைவு முழுவதும் இருநதனத நினைத்து அவனுக்கு 
ஆச்சர்யோகவும் இருநதது. பயம் எழுநதமபாது காடு 
அபாயகைோைதாகவும், பயம் விலைகிய பிறகு அமத காடு 
ைசனைக்குரியதாகவும் ோறியனத நினைத்துக்சகாண்டான். 
அப்பானவப் பார்த்து, ‘ ‘இைவு என் அருகிமலைமய 
இருநதமபாதும், �ான் பயத்தில் அலைறியமபாதுகூட நீஙகள 
இருப்பதாக ஏன் சசால்லைவில்னலை? நீஙகள இருப்பனத 
அறிநதிருநதால் இவவ�வு பயநதிருக்க ோட்மடன்’’ என்று 
ேகன் மகட்டான். தநனத அனத ேறுத்தார். ‘‘�ான் இருப்பது 
சதரிநதால் உன் பயம் இன்னும் அதிகரித்திருக்கும். 
யாரும் உதவிக்கு வைோட்டார்கள என்பனத உைர்நத 
பிறகுதான், உன்னைக் காப்பாறறிக்சகாள� நீ முயறசிகள 
எடுத்தாய. பிைச்னைனய எதிர்சகாளவதறகு முன்பு அது 
பறறிய பயத்னதத் துணிமவாடு எதிர்சகாளவது அவசியம்’’ 
என்று சசான்ை தநனதனய மீண்டும் கட்டிக்சகாண்டான் 
சிறுவன். 

‘‘�ன்றாகப் பைகிய இநதத் மதாட்டத்தில்கூட இைவில் 
நீ தனியாக இருக்க ோட்டாய. இப்மபாது கறபனையாை 
காட்டில் இைவு முழுவதும் இருநதிருக்கிறாய. என்ை 

கறறுக் சகாண்டாய’’ என்று மகட்டார் அப்பா. ‘‘சவால்கன� 
எதிர்சகாள� பயம் உதவாது. ‘எது �டநதாலும் 
பார்த்துக்சகாள�லைாம்’ என்கிற துணிவு மபாதும் என்பனத 
உைர்நமதன்’’ என்றான் ேகன்.  

சவளிச்சம் வநததும் இருள எப்படி ேனறநதுவிடுகிறமதா 
அதுமபாலைத் துணிவு வநததும் பயம் ேனறநதுமபாகும் 
என்பனத உைர்த்தும் கனத இது. வாழக்னகயில் 
எநதவிதோை பிைச்னைகன� எதிர்சகாள� மவண்டும் 
என்பது �ேக்குத் சதரியாேல் இருக்கலைாம். ஆைால், 
‘எது வநதாலும் துணிமவாடு எதிர்சகாளமவன்’ என்கிற 
உைர்வு ேட்டும் இருநதால் மபாதும். சவறறியின் வாசல் 
�ேக்குத் திறநமத இருக்கும். 

புத்தாண்னடத் துணிமவாடும், �ம்பிக்னகமயாடும் 
வ ை ம வ ற மப ா ம் .  எ ங களின்  ேதி ப் பி றகு ரி ய 
வாடிக்னகயா�ர்கள, உறுதுனையாக இருக்கும் 
ம�சத்துக்குரிய ச�சவா�ர்கள, சபருனேக்குரிய 
விறபனையா�ர்கள, எஙகளுடன் இனைநது பணியாறறும் 
அன்பாை அலுவலைர்கள, பாசத்துக்குரிய பணியா�ர்கள, 
‘சவண்னே’ வாசகர்கள ஆகிய அனைவருக்கும் 
புத்தாண்டு ேறறும் சபாஙகல் திரு�ாள �ல்வாழத்துகள. 

குரு அருள

வாழக னவயகம்... வாழக வ�முடன்!

ற�.ஆர்.நொ�ரொஜன
நிறுவனர் - ராம்ராஜ் ்காட்டன்
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வாழ வி ல்  அ ச் ச ம ே  இ ல் லை ா ே ல் 
சசயல்படுவதுதான் துணிவு என்று நினறய 

மபர் நினைக்கிறார்கள. ஆைால், பயோக இருநதாலும், 
பதறறோக உைர்நதாலும், அனதசயல்லைாம் தாண்டிச் 
சசயல்படுவதறகுப் சபயர்தான் துணிவு. ‘எது �ேக்குப் 
பயம் தருகிறது’ என்பனத உைர்நது, அநதப் பயம் 
�ம்னே முடக்கிவிடாேல் பார்த்துக்சகாள� மவண்டும். 
பயம் உஙகன� ஆக்கிைமிக்க அனுேதித்தால், அது 
உஙகள முன்மைறறத்னதத் தடுத்துவிடும். வாயப்புகன� 
உஙக�ால் பார்க்க முடியாது. 

உடலுக்கு எப்படி உடறபயிறசி அவசியமோ, அதுமபாலை 
ேைசுக்கும் அச்சேறறுச் சசயல்படுவதறகாை பயிறசி 
அவசியம். வாழவில் துணிச்சலைாக உைர்நது சசயல்பட 
சிலை வழிகள:

 பயத்தை ஏற்றுக்்காள்ளுங்கள்: சிலைருக்குக் 
கச்சிதோை உடல் அனேப்பு இருக்கும்; சிலைர் 
ம�ாஞசாைாக இருப்பார்கள. அமதமபாலைச் சிலைர் 
பிறவியிமலைமய துணிச்சல்காைர்க�ாக இருப்பார்கள. சிலைர் 
பயநதாஙசகாளளிக�ாக இருப்பார்கள. பயநதவர்களுக்கு  
வாயப்புகள எதுவும் கினடக்காது எை நினைக்க மவண்டாம். 
துணிவுமிக்கவர்க�ாக ோறும் தகுதி எல்மலைாருக்கும் 
உள�து. அதறகு, ‘�ேக்கு எது பயம் தருகிறது’ என்பனத 
உைை மவண்டும். பயம் என்பது சகட்ட விஷயம் இல்னலை. 
பயமே �ம் �ைம்பு ேண்டலைத்னதத் தூண்டிவிட்டுப் பாதுகாப்பு 
உைர்னவ ஏறபடுத்துகிறது. இருட்டில் தனியாக வீதியில் 
சசல்லும்மபாது எதிரில் முைட்டு ஆசாமி ஒருவர் வநதால், 
�ாம் எச்சரிக்னக அனடவது இதைால்தான். அது, பயம் 
அல்லை; பாதுகாப்பு உைர்வு. ‘இநதச் சசயல் �ேக்குப் பயம் 
ஏறபடுத்துகிறது’ என்று ஒரு விஷயத்னத ஏறறுக்சகாள� 
மவண்டும். அப்மபாதுதான் அநதப் பயத்திலிருநது 
மீளவதறகு வழி சதரியும். பயத்னத ஏறகாேல் துணிச்சனலை 
வ�ர்க்க முடியாது.

 பலத்தை அ்்டயாளம் ்காணுங்கள்: ‘எது �ம் 
திறனே, எது �ேக்கு �ன்றாக வருகிறது, எதில் �ாம் 

துணிச்சலை 
உணர 

ஏழு வழிகள்!
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ேறறவர்கன�விட அதிகம் சாதிக்க முடியும்’ என்று தன் 
பலைத்னத அனடயா�ம் காணும் ஒருவர், ேகிழச்சியாகவும் 
துணிச்சலைாகவும் வாை முடியும் என்று ஆயவுகள 
கூறுகின்றை. �ம் பலைத்னத உைர்வது தன்ைம்பிக்னகனய 
அதிகரிக்கும். எதிலும் ரிஸ்க் எடுக்கும் துணினவத் 
தரும். வாயப்புகள வரும்மபாது அவறனற வசப்படுத்தி 
முன்மைறும் னதரியத்னதக் சகாடுக்கும். பயத்தில் 
தடுோறும்மபாது பலைருக்கும் தஙகளின் பலைவீைஙகம� 
ஞாபகத்துக்கு வரும், தாஙகள அனடநத மதால்விகன� 
நினைத்துச் மசார்நது மபாவார்கள. அது அவர்கன� 
இன்னும் பயநதாஙசகாளளிக�ாக ோறறும். எைமவ, 
உஙகள பலைஙகளின் மீது கவைத்னத னவத்துப் பயத்னத 
விைட்டுஙகள.

 வி்ளவு்க்ள நி்னததுப் பாருங்கள்: ஒரு 
சசயனலை அல்லைது மவனலைனயச் சசயதால் அதன் 
வின�வுகள என்ைவாக இருக்கும் என்று மயாசித்துப் 
பாருஙகள. மிக மோசோை மதால்வியில் எப்படிப்பட்ட 
மோசோை பாதிப்பு ஏறபடும், அனதச் சசயயாேமலை 
இருநதால் என்ை வின�வு ஏறபடும், அதில் சவறறி 
கினடத்தால் எப்படிப்பட்ட முன்மைறறம் சபறலைாம் 
என்று எல்லைாவறனறயும் அலைசுஙகள. சவறறி, மதால்வி 
எை இைண்டு எல்னலைகன�யும் கறபனை சசயது 
பார்க்கும்மபாது, �ம் அச்சஙகள விலைகும். ‘இனதவிட 
மோசோை ஒரு நினலைக்கு �ாம் மபாயவிட ோட்மடாம்’ 
என்ற ேை உறுதியுடன் சசயலில் இறஙகலைாம். இதில் 
சவறறி அனடவதன் மூலைம் எப்படிப்பட்ட உயைத்துக்குப் 
மபாக முடியும் என்பனதக் கறபனை சசயயலைாம். ஒன்றுமே 
சசயயாேல் சும்ோ இருப்பனதவிட, சசயலில் இறஙகித் 
மதாறபதுகூட �ல்லைது என்ற னதரியம் கினடக்கும்.  

 எல்ல தைாண்டி வாருங்கள்: நீஙகள விரும்பிய 
ஒரு பானதயில் சசல்லை நினைக்கிறீர்கள, ைசித்து ஒரு 
சசயனலைச் சசயய நினைக்கிறீர்கள, உஙகள ேைத்தில் 
இருக்கும் கைவுகன� சவளிப்படுத்த நினைக்கிறீர்கள. 
ஆைால், எனதயும் சசயயவிடாேல் அச்சம் தடுக்கிறது. 

அப்மபாது துணிநது உஙகளின் பாதுகாப்பாை 
எல்னலையிலிருநது சவளியில் வாருஙகள. ‘�ாம் இருப்பது 
சசாகுசாை இடம், இநத வாழக்னகமய மபாதுோைது’ 
என்று நினைப்பவர்கள எனதயும் புதிதாகச் சசயவதில்னலை. 
புதிய சூைல்களுக்குத் தயஙகி, புதிய ேனிதர்கன�ச் 
சநதிப்பதறகு அஞசி, யாருனடய முதுகுக்குப் பின்ைாமலைா 
ஒளிநதுசகாளபவர்களுக்கு இநத உலைகம் சசாநதமில்னலை. 
சின்ைச் சின்ை முயறசிகன�யாவது எடுத்து, உஙகளின் 
சசாகுசாை சூைலிலிருநது சவளியில் வாருஙகள. அநதத் 
துணிச்சல் உஙகளின் வாழனவமய ோறறும்.

 புததுணர்வு ்பறுங்கள்: அதிகம் உனைப்பதால் 
ஏறபடும் அழுத்தமும், சதாடர்ச்சியாை மவனலைக�ால் 
ஏறபடும் ேை அழுத்தமும் பலைனை ச�ருக்கடியில் 
தளளுகிறது. இப்படிப்பட்ட சூைல்களில் அவர்களின் 
துணிச்சல் குனறநதுவிடுகிறது. எைமவ, ேை அழுத்தம் 
தவிர்த்துவிடுஙகள. ேைத்தில் துணிச்சல் நிைம்ப மவண்டும் 
என்றால், அஙமக ேை அழுத்தம் இருக்கக்கூடாது. 
�ண்பர்களுடன் உறசாகோக ம�ைம் சசலைவிடுவது, 
சுறறுலைா சசல்வது என்று ேைத்னத ரிலைாக்ஸ் சசயது 
புத்துைர்வு சபறுஙகள.

 துணிச்சலான ் ்சயல்க்ளக ் ்காண்்டாடுங்கள்: 
அச்சமின்றிச் சசயல்படுவது உஙகளுக்குப் புதிய விஷயம் 
என்றால், உஙகளின் ஒவசவாரு துணிச்சலைாை சசயனலையும் 
சகாண்டாடுஙகள. பயோக உைர்நதமபாதும், அனதக் 
கடநது எப்படிச் சசயல்பட்டீர்கள என்பனத நினைத்துப் 
சபருனேப்படுஙகள. பயத்னதக் கடநது மேமலை வருவதறகு 
நீஙகள எடுக்கும் ஒவசவாரு முயறசிக்காகவும் உஙகன� 
நீஙகம� பாைாட்டிக்சகாளளுஙகள. சின்ைச் சின்ை 
சவறறிகன�யும் சகாண்டாட ஆைம்பித்தால், சபரிய 
சவறறிகன�ச் சீக்கிைமே சபறுவீர்கள. எதிர்ேனற 
எண்ைஙகளும் அச்ச உைர்வும் உஙகளிடமிருநது நீஙகி, 
துணிச்சலைாகச் சசயல்படும் இயல்பு சபறுவீர்கள.  

 ததைாலவி்க்ள வரதவற்றிடுங்கள்: நினறய 
மபருக்குத் மதால்வினய நினைத்து பயம். அதைால்தான் 
ஏமதா ஓர் இடத்தில், ஏமதா ஒரு கட்டத்தில் மதஙகி 
நின்றுவிடுகிறார்கள. மதால்வியால் கினடக்கும் 
அவோைம், மகலிகள ஆகியவறனற நினைத்துப் பயநமத 
முடஙகிப் மபாகிறார்கள. ஆைால், மதால்வி என்பது 
�ாம் வைமவறறு அைவனைத்துக்சகாள� மவண்டிய 
ஓர் அனுபவமே! கடுனேயாை முயறசிகள எடுத்து, �ம் 
இயல்பிலிருநது ோறி அதிகபட்ச ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு 
சசயனலைச் சசயயும்மபாது மதால்வி கினடத்தால், அனதக் 
சகட்ட விஷயோகக் கருத மவண்டாம். அனத நினைத்து 
பயப்பட மவண்டாம். அதிலிருநது பாடஙகன�க் கறறு 
வாழவில் உயர்வதறகாை வழினயத் மதட மவண்டும். 
புதிதாக ஒரு விஷயத்னதக் கறறுக்சகாள�வும், �ாம் 
சசல்லை மவண்டிய தினசனய ோறறவும் வழிகாட்டும் 
வாயப்பாக ஒரு மதால்வினயக் கருதலைாம்.                       
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உறுதி இருந்தால் 
வெற்றி கிடைக்கும்!

குத்துச்சண்னட உலைகில் னேக் னடசனைத் 
சதரியாதவர்கள இருக்க முடியாது. அவைது மதாறறமே 
எதிைாளிகன�ப் பயமுறுத்தும். ஆஜானுபாகுவாை 
மதாறறமும் அச்சுறுத்தும் முகமுோக அவர் குத்துச்சண்னட 
மேனட ஏறிைாமலை, எதிரில் நிறகும் மபாட்டியா�ர் பாதி 
மதாறறுவிடுவார். சதாடர்ச்சியாக 19 மபாட்டிகளில் 
மதால்விமய காைாதவர். னேக் னடசைால் வீழத்தப்படும் 
வீைர், அதன்பின் எழுநதிரிக்க முடியாது. எல்லைாம் மடாக்கிமயா 
�கரில் �டநத மபாட்டியில் மஜம்ஸ் பஸ்டர் டக்�ஸுடன் 
மோதும் வனை!

மஜம்ஸ் ஒன்றும் வலினேயாை வீைர் இல்னலை. னடசனுடன் 
ஒப்பிடும்மபாது அதிக மபாட்டிகளில் சவன்றவரும் இல்னலை. 
அநதப் மபாட்டி �டநதமபாது னடசன் உலைக சாம்பியன். 
மபாட்டியில் நீண்ட ம�ைம் னடசமை ஆதிக்கம் சசலுத்திைார். 
ஒரு கட்டத்தில் மஜம்ஸ் குத்து வாஙகித் தனையில் விழுநதார். 
மீண்டும் எை முடியாத அ�வுக்காை அடி அது. மஜம்ஸ் 
எழுநதிரிக்க ோட்டார் எை �டுவர் �ம்பிைார். ஆைால், 
அதன்பின் தடுோறி எழுநத மஜம்ஸ், னடசனை முைட்டு அடி 
அடித்து வீழத்தி உலைக சாம்பியன் ஆைார். குத்துச்சண்னட 
வைலைாறறில் மிக முக்கியோை மபாட்டி இது.

எப்படி இது சாத்தியோைது? ‘என்ை �டநதாலும் 
இநதப் மபாட்டியில் சஜயிப்மபன்’ என்று தன் அம்ோவுக்கு 
மஜம்ஸ் சத்தியம் சசயது சகாடுத்திருநதார். அப்மபாது 
உடல்�லைமில்லைாேல் இருநத அம்ோ, மபாட்டிக்குச் சிலை 
�ாட்களுக்கு முன்பாக இறநதுவிட்டார். அம்ோவுக்காக 
இநதப் மபாட்டியில் சஜயிக்க மவண்டும் எை மஜம்ஸ் 
நினைத்தார். அநத ேை உறுதிமய அவருக்குத் துணிவு 
தநதது. அது அவனை சஜயிக்கவும் னவத்தது.

ப�தார் கணை சிஙகம்!
ஜை�ாயக உரினேகள மவண்டி சீைாவில் 

ோைவர்கள மபாைாட்டம் �னடசபறறது.  
1989-ம் ஆண்டு சீைத் தனலை�கரின் 
டியாைன்ேன் சதுக்கத்தில் ஆயிைக்கைக்காை 
ோைவர்கள அனேதியாகக் கூடிப் மபாைாட்டம் 
�டத்திைர். கம்யூனிச சீை அைசு அநதப் 
மபாைாட்டத்னதக் கடுனேயாக ஒடுக்கியது. 
அதறகாக ைாணுவ டாஙகிகள அநத 
னேதாைத்துக்கு அணிவகுத்து வநதை. 
அவறறின் இரும்புச்சக்கைஙகளுக்கு அடியில் 
�சுஙகிைால் நூறறுக்கைக்காை ோைவர்கள 
இறநதுமபாகும் அபாயம் இருநதது. 

இனதக் கவனித்த �டுத்தை வயது ேனிதர் 
ஒருவர் தன்ைநதனியாக னேதாைத்தில் 
முன்மைறிச்  சசன்று அநத  ட ாஙகி 
அணிவகுப்னப ேறித்தார் . அவர் மீது 
மோதிவிடாேல் இருப்பதறகாக டாஙகிகள 
தயஙகி நின்றை. சறமற திரும்பி அவனைத் 
தாண்டிச் சசல்லை முயன்றை. அப்மபாதும் அவர் 
�கர்நது மபாய எதிமை நின்று வழிேறித்தார். பலை 
நிமிடஙகளுக்கு இநத அகிம்னசப் மபாைாட்டம் 
நீடித்தது. அதன்பின் ைாணுவம் வநது அவனைக் 
னகது சசயது அனைத்துப் மபாைது. 

அநத அகிம்னசப் மபாைாளிக்கு அதன்பின் 
என்ை ஆைது என்பது உலைகத்திறகுத் 
சதரியாது. ஆைால், சக உயிர்கன�க் 
காப்பதறகாக உலைகின் சபரிய ைாணுவப்பனட 
ஒன்றுக்கு எதிைாக நிைாயுதபாணியாக நிறக 
முடிநத அநதச் சசயமலை, துணிவு.
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�ழிெதாஙக மதாடபைன்!
சதன் ஆப்பிரிக்க கருப்பிை ேக்களின் விடுதனலைக்காகப் மபாைாடித் 

சதாடர்ச்சியாக 27 ஆண்டுகள சினறயில் வாடிைார் ச�ல்சன் ேண்மடலைா. 
நிறசவறி சவளன� அைசு அதன்பின் அவருடன் அனேதி ஒப்பநதம் 
சசயதுசகாண்டு அவனை விடுதனலை சசயதது. அதன்பின் சிலை ோதஙகளில் 
�னடசபறற மதர்தலில் சவன்று அவர் சதன் ஆப்பிரிக்காவின் அதிபர் 
ஆகிவிட்டார். ‘‘இத்தனை ஆண்டுகள உஙகன� வனதத்த சவளன�யர்கன� 
இப்மபாது நீஙகள பழிவாஙகுவீர்க�ா?’’ என்று அவரிடம் மகட்டைர். 
‘‘அப்படிச் சசயதால், இன்ைமும் �ான் சினறயில் இருப்பதாகமவ அர்த்தம்’’ 
என்றார் ேண்மடலைா. 

அதிகாைமும் சசல்வாக்கும் னகயில் வரும்மபாது, பழிவாஙகாேல் அன்பு 
காட்டுவதறகுத் துணிவு மவண்டும். அநதத் துணிமவ அவனை உலைகம் 
மபாறறும் தனலைவைாக்கியது.

ெணஙகத்க்க துணிவு!
ஒருமுனற கவிஞர் வாலி, அறிஞர் ஒருவனைப் பார்க்கப் 

மபாயிருநதார். அநத அறிஞர் வாலியிடம், ‘‘ஏன் நீ வாலி என்று 
சபயர் னவத்திருக்கிறாய?’’ என்று மகட்டார். ‘‘ைாோயைத்திமலை 
வாலி பறறிச் சசால்லியிருப்பது எைக்குப் பிடித்தது. வாலி யானை 
எதிர்சகாளகிறாமைா, அவருனடய பலைத்தில் பாதி அவனுக்கு 
வநதுவிடுோம். அதுமபாலை அறிஞர்களுடன் பைகும்மபாது, அவர்க�து 
அறிவில் பாதி எைக்கு வநதுவிடுேல்லைவா? அதைால்தான் �ான் 
அநதப் சபயனைத் மதர்நசதடுத்மதன்’’ என்றார் வாலி.

அறிஞர் உடமை கிண்டலைாக, ‘‘அப்படியும் உைக்கு அறிவு வநததாகத் 
சதரியவில்னலைமய?’’ என்று மகட்டார். வாலியும் சிரித்துக்சகாண்மட, 
‘‘�ான் இன்னும் எநத அறிவாளினயயும் சநதிக்கவில்னலைமய’’ என்றார். 
அநதத் துணிவுதான் வாலினய வைஙகத்தக்க கவிஞர் ஆக்கியது.

நதான் முயன்பறேன்!
கிரிக்சகட் னேதாைத்தில் வீைம் என்பது விக்சகட்கன� 

வீழத்துவமதா, ைன்கன� எடுப்பமதா ேட்டுமில்னலை 
என்பனத நிரூபித்தவர் அனில் கும்ம�. 2002-ம் ஆண்டு 
மேறகிநதியத் தீவுகள அணிக்கு எதிைாக ஆன்டிகுவா 
னேதாைத்தில் ஐநது �ாள மபாட்டி �னடசபறறது. அனில் 
கும்ம� மபட்டிங சசயயும்மபாது மேறகிநதியத் தீவுகள 
பநது வீச்சா�ர் வீசிய பநது பட்டு, தானடயில் பலைத்த காயம். 
னேதாைத்திமலைமய ைத்தம் சசாட்டியது. எக்ஸ் மை எடுத்துப் 
பார்த்ததில் தானட எலும்பு முறிநதிருப்பது சதரிய வநதது. 
அறுனவ சிகிச்னச சசயய மவண்டிய நினலை.

ஆைால், இனடமவன�க்குப் பிறகு தானடயில் கட்டுப் 
மபாட்டுக்சகாண்டு னேதாைத்துக்கு வநதுவிட்டார் 
கும்ம�. அநத நினலையிலும் சதாடர்ச்சியாக 14 ஓவர்கள 
பநது வீசி, மேறகிநதியத் தீவுகள அணியின் முக்கிய வீைர் 
லைாைானவ அவுட்டாக்கிைார். மபாட்டி யாருக்கும் சவறறி, 
மதால்வியில்லைாேல் முடிநதது.

அடுத்த �ாள ஆபமைஷனுக்காகச் சசன்றமபாது, 
‘‘�ான் என்ைால் முடிநதனதச் சசயய முயன்மறன் என்ற 
திருப்தியுடன் இப்மபாது சிகிச்னசக்குச் சசல்மவன்’’ என்றார் 
கும்ம�. அநத முயறசிமய, துணிவின் அனடயா�ம்.   
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ோதம் ஒருமுனற விடுமுனற �ாட்களில் �ண்பர்கள 
குழுவுடன் இனைநது ேனலைமயறுவது 

ேமகஷின் வைக்கம். குழுவில் எல்மலைாருமே இன�ஞர்கள. 
அதிகானலையில் வீட்டிலிருநது கி�ம்பி ேனலையடிவாைத்னத 
அனடவார்கள .  ப ாதுகாப்பு உபகைைஙகன� 
அணிநதுசகாண்டு ேனலைமயறுவார்கள. அவர்கள வசிப்பது 
ேனலைப்பாஙகாை ஒரு பிைமதசம் என்பதால், ஒவசவாரு 
ோதமும் சவவமவறு ேனலைகன�ச் சசன்றனடவார்கள. 

அப்படி இப்மபாது ஒரு ேனலைக்குச் சசன்றமபாது, 
ேனலைமயறுவதறகு ஏைா�ோை கூட்டம் இருநதனத ேமகஷ் 
கவனித்தான். ேமகஷும் �ண்பர்களும் அவர்களுடன் 
உறசாகோகப் மபசிக்சகாண்மட ேனலைமயறிைார்கள. 
நினறய கூட்டம் இருநததால், வைக்கத்னதவிடச் 
சீக்கிைோகமவ ேனலை உச்சினய அனடநதுவிட்டார்கள. 
அஙமகமய ஒரு கூடாைம் அடித்து, அதில் உட்கார்நது 
குளிர்பாைஙகன�க் குடித்தபடி ஓயசவடுத்தார்கள. 
நினறய மபர் அஙகு அப்படித் தஙகிைார்கள.

அப்மபாது அஙகிருநது இன்னும் உயைத்தில் இருக்கும் 
இன்சைாரு ேனலை உச்சினய ம�ாக்கிச் சிலைர் �டப்பனத 
ேமகஷ் பார்த்தான். ‘‘�ேக்குத்தான் ம�ைம் இருக்கிறமத… 
�ாமும் அவர்கன�ப் மபாலை அநத ேனலையில் ஏறலைாமே’’ 

என்றான். ஆைால், �ண்பர்கள ேறுத்தார்கள. ‘‘அது 
சைாம்ப கஷ்டோை பானத என்று பலைரும் சசால்வார்கள. 
சிலைைால் ேட்டுமே மபாக முடியுோம். �ேக்கு எதறகு வீண் 
மவனலை’’ என்றார்கள. 

ேமகஷ் அனதச் சவாலைாக எடுத்துக்சகாண்டு அதில் 
ஏற முடிசவடுத்தாண். தனியாகக் கி�ம்பிைான். ஒரு 
ேணி ம�ைத்தில் அதன் உச்சினய அனடநதான். அவனுக்கு 
முன்பாக அஙகு மபாயிருநத �ான்னகநது மபர் அவனை 
உறசாகோக வைமவறறார்கள. அநத உச்சியிலிருநது 
அவைால் அைகிய நிலைப்பைப்னபத் தரிசிக்க முடிநதது. 
‘‘இநத ேனலைப்பானத அப்படி ஒன்றும் ஏறுவதறகுக் 
கடிைோக இல்னலை. அப்புறம் ஏன் நினறய மபர் இஙமக 
வைவில்னலை’’ என்று அஙகிருநதவர்களிடம் மகட்டான்.       

வயதில் மூத்த ஒருவர் பதில் சசான்ைார். ‘‘சுலைபோக 
அனடயக்கூடிய இலைக்குகளில்தான் சபரும் கூட்டம் 
திருப்தி அனடகிறது. ‘இதுமவ மபாதும்’ என்ற நினைப்பு 
அவர்களுக்கு வநதுவிடுகிறது. இன்னும் சாதிக்கிற வலினே 
தஙகளுக்கு இருப்பனத அவர்கள உைர்வதில்னலை. அப்படி 
ரிஸ்க் எடுத்தால், இருப்பனதயும் இைநதுவிடுமவாமோ என்ற 
பயம் அவர்களுக்கு ஏறபடுகிறது. ஆைால், துணிச்சலுடன் 
முயறசி சசயபவர்களுக்மக எதுவும் கினடக்கிறது.’’

துணிவு
தரும் 

பலன்கள்!
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துணிவுடன் எனதயும் முயறசி சசயபவர்களுக்கு 
வாழவில் ஏைா�ோை பலைன்கள கினடக்கின்றை. எநத 
ஒரு சசயனலையும் சசயயும்மபாது, அதில் இருக்கும் 
பிைச்னைகள, அனதச் சாதிப்பதால் கினடக்கும் பலைன்கள 
எை இைண்னடயுமே மயாசிக்க மவண்டும். ேைசுக்குள 
எழும் பயத்னதக் கடநது சசயலில் துணிவுடன் இறஙக 
மவண்டும். அது உஙகள தன்ைம்பிக்னகனய அதிகரிக்கும். 
உஙகளின் திறனேனய நீஙகள உைர்வீர்கள. எனதயும் 
வித்தியாசோை மகாைத்தில் பார்க்க முடியும். ஒருவித 
பாதுகாப்பு வன�யத்னத ஏறபடுத்திக்சகாண்டு அதில் 
வாழநதுசகாண்டிருநதால், அதிலிருநது சவளியில் 
வருவீர்கள. 

விோைத்தில் பறக்கிறார் ஒருவர். திடீசைை விோைம் 
பழுதனடநதால், பாைாசூட்னட ோட்டிக்சகாண்டு 
அதிலிருநது குதித்துத் தப்பிக்க மவண்டும். அப்படிக் 
குதிக்கும்மபாது பாைாசூட் சரியாக விரியுோ , 
காறறின் தினசயில் எஙகாவது வழிோறிச் சசன்று 
சிக்கிக்சகாளமவாோ என்சறல்லைாம் பயம் ஏறபடும். 
அநதப் பயஙகன�க் கடநதால்தான் பினைக்க முடியும். 
எல்லைாம் சரியாக �டக்கும் என்ற �ம்பிக்னகயும் மவண்டும். 
துணிவும் �ம்பிக்னகயும் இனையும்மபாது உஙகளுக்கு 
அபாைோை பலைன்கள கினடக்கும்.  

 ேனிதர்கள தஙகள பயத்னத இைண்டு விதஙகளில் 
அணுகுவார்கள. ஒன்று, அனத ஏறறுக்சகாண்டு 
உைர்வுக�ாலும் சசயல்க�ாலும் அனதத் துைத்த 
நினைப்பார்கள; அல்லைது ஒரு பலூனை, குைநனத ஊதிப் 
சபரிதாக்குவனதப் மபாலை, அநதப் பயத்னத ஊதிப் 
சபரிதாக்குவார்கள. பயத்னத ஏறறுக்சகாண்டு, அதறகு 
ஏறறபடி �ம்பிக்னகயுடன் சசயலில் இறஙகும் முதல் 
வனக ேனிதர்கம� வாழவில் முன்மைறுகிறார்கள. 

 ‘இதுமவ மபாதும்’ எை நினறவனடநது 
ஒரு பாதுகாப்பாை சூைலில் இருப்பவர்கள, 
அதிலிருநது சவளியில் வரும்மபாதுதான் 
வ�ர்ச்சி காண்கிறார்கள. இதுவனை 
மபாயிருக்காத பானதயில் துணிச்சலைாகப் 
பயைம் சசயது, புது விஷயஙகன�க் 
கறறுக்சகாண்டு முன்மைறும் ேனிதர்களுக்மக 
சவறறி உறுதியாகிறது.

 ‘�ம்னே நிைாகரித்து விடுவார்கம�ா’, ‘இதில் 
�ாம் மதாறறுப் மபாமவாமோ’ என்சறல்லைாம் 
ேைத்தில் எழும் பயஙகன�க் கடநது சவளியில் 
வரும்மபாதுதான் �ம்ோல் எனதயும் சசயய முடியும். 
‘அடுத்தவர்கள என்ை நினைப்பார்கம�ா’ 
என்ற பயமே பலை கைவுகன�க் கருகச் 
சசயகிறது. ‘அவர்களின் 
நினை ப்னப  � ான் 

சபாருட்படுத்தவில்னலை. என் ேைத்துக்கு சரி 
என்று பட்டனதச் சசயமவன்’ என்று துணிச்சலுடன் 
முடிசவடுப்பவர்கம� வாழவில் வித்தியாசோை 
சசயல்கன�ச் சசயகிறார்கள; தஙகள கைவுகன� 
நிஜோக்குகிறா ர்கள ;  தஙகள இலைக்குகன� 
அனடகிறார்கள. அச்சேறற ேனிதர்கம� அறபுதோை 
சாதனைகன�ச் சசயகிறார்கள.  

 பயம் இல்லைாதமபாதுதான், எனதயும் முன்முடிவுகள 
இல்லைாேல் ஆைாயும் ேைம் வாயக்கும். ஒரு பிைச்னைனய 
அலைசி முடிசவடுக்கும் திறன் கினடக்கும். ‘இனத �ாம் எப்படி 
அணுக மவண்டும்? என்ைவிதோை சசயல்கள இதில் 
�ேக்கு சவறறினயக் சகாடுக்கும்’ என்று தீர்ோனிக்க 
முடியும். ேைத்தனடகன�க் கடநது �ம் முழுனேயாை 
பலைத்னத உைர்நது சசயல்படத் துணிமவ துனை.

 ‘இதறகு இவரிடம் உதவி மகட்டால் கினடக்குமோ, 
கினடக்காமதா’ என்ற தயக்கமே பலைனைப் பரிதவிக்கச் 
சசயகிறது. உதவிகள சசயது, உதவிகள மகட்டு 
வாழவமத ேனித சமூகத்தின் இயல்பு. அடுத்தவர் உதவி 
இல்லைாேல் ஒரு விஷயத்னதச் சசயய முடியாது எனும்மபாது, 
சபாருத்தோை �பர்களிடம் தயஙகாேல் உதவி மகளுஙகள. 
துணிச்சலைாகக் கதனவத் தட்டுகிறவர்களுக்மக எல்லைாக் 
கதவுகளும் திறக்கின்றை.

 துணிச்சலைாை ேைம் வாயக்கப் சபறறவர்கள, தாஙகள 
சசயயத் தவறிய சசயல்கன�யும், அதைால் பறிமபாை 
வாயப்புகன�யும் நினைத்து வருநதுவதில்னலை. ‘அடுத்து 
எைக்காை வாயப்பு இன்சைான்று வரும். அச்சமின்றி 
அனதச் சசயது எைக்காை முன்மைறறத்னதப் 
சபறுமவன்’ என்று உறுதியாகவும் �ம்பிக்னகயாகவும் 
இருப்பார்கள. 

 ஒரு குைநனதக்கு முதல் அடினய 
எடுத்துனவத்து �டப்பது கடிைோை 
சசயல்தான். ஆைால், அனதச் சசயய 

ஆைம்பித்தால், சகாஞச ம�ைத்தில் அது 
பைகி எளிதாகிவிடும். எநத ஒரு 
சசயலும் சசயய ஆைம்பிக்கும்மபாது 
இப்படித்தான் கஷ்டோக இருக்கும். 

அதன்பின் அனதச் சை�ோகச் 
சசயது முடிக்கலைாம். பலைரும் 
த யஙகும்  ச ச யல்கன� 
இப்படித் துணிச்சலைாகச் 
சசயது முடிப்பவர்களின் 
வாழவில் பலை சாகசக் கனதகள 
இருக்கும். அடுத்தவர்களுக்கு 
மு ன் னு த ா ை ை ே ா க ச் 
சசால்வதறகு அவர்களிடம் 
அ ற பு த ே ா ை  வ ா ழ க்னக  
இருக்கும்.                                



12பவணலமை      ஜனவரி 2023

மு்ல் 
துணிச்சல்கதாரன்!
ஆதியில் காடுகள ேட்டுமே 

இ ரு ந த ை .  கு ன க களி ல் த ா ன் 
ேனிதர்கள வாழநதார்கள. பலை ஆயிைம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ேனிதன், 
�ாம் விரும்பும் பயிர்கன� �ாமே வின�ய 
னவக்கலைாம் என்பனதக் கண்டுபிடித்தான். 
கலைப்னப என்ற அறபுதோை முதல் கருவி 
உருவாைது. விவசாயம் பிறநதது. 
துணிச்சலுடன் குனகயிலிருநது 
சவளிமயறிய இன்சைாரு ேனிதன், வீடு 
என்ற வசிப்பிடத்னத உருவாக்கிைான். 
ோடுகன� வீட்டில் வ�ர்த்து பால் கறநது 
குடிக்கலைாம் எை இன்சைாருவன் 
கண்டறிநதான். �ாயகன�க் காவலுக்குப் 
பைக்கிைான் மவசறாருவன். 

ேனித இைத்தின் அறபுதோை 
கண்டுபிடி ப் ப ாை  ச க் க ை த்னத , 
சபயர் சதரியாத ஒரு விஞஞானி 
உருவாக்கிைான். இடம்சபயர்தல் 
சுலைபோை பிறகு உலைகம் முழுக்க ேனித 
இைம் பைவியது. �ாகரிகம் அனடநதது. 
‘இசதல்லைாம் சாத்தியமே இல்னலை’ 
எைச் சக ேனிதர்கள எதிர்ேனறயாகப் 
மபசியனதக் காதில் வாஙகாேல், 
கிண்டல்கன�ப் புறக்கணித்து, பலை 
ேனிதர்கள உருவாக்கிய அறபுதக் 
கண்டுபிடிப்புகம� �ம் வாழனவ 
மேன்னேயாக்கிை. அவர்கன�ப் மபாலைத் 
துணிச்சலுடன் வாழமவாம்.

அந்ப் �க்கம் 
�தாருஙகள்!

�ாம் சபாதுவாக ஒரு பிைச்னை வநதால், 
அனதப் பறறிமய நினைத்து நினைத்து 
ேை உன�ச்சல் அனடகிமறாம். அதறகு 
என்ை தீர்வு என்று நினைப்பதில்னலை. 
இப்படித் தவறாை பக்கத்னதமய 
பார்த்துக்சகாண்டிருநதால், எத்தனைக் 
காலைம் ஆைாலும் அதிலிருநது மீ� 
முடியாது. ஒரு சவால் ஏறபடும்மபாது 
அனத நினைத்துப் பயப்படாதீர்கள. 
அதன் ேறுபக்கத்னதப் பாருஙகள. 
என்ை சசயல்கள மூலைம் அதறகுத் தீர்வு 
காைலைாம் எை மயாசியுஙகள.  

கு ை நனத களின் அறிய ான ே 
அவர்கன� அச்சேறறவர்க�ாக 
ஆக்குகிறது. சபரியவர்க�ாக வ�ர்நத 
பின்னும் அறியானேயில் இருப்பது 
ஒருவரின் அச்சத்னத அதிகோக்கிவிடும். 
ஒ ரு  வி ஷ ய ம்  பி ை ச் னை ய ா க 
இருக்கிறது, புரியாேல் இருக்கிறது, 
அச்சம் தருகிறது என்றால், அறிவின் 
துனை சகாண்டு பயத்திலிருநது 
மீ� மவண்டும். ஒரு வழிகாட்டினயத் 
மதடி, சக ேனிதர்களின் உதவி மகட்டு, 
அனுபவசாலிகளின் ஆமலைாசனை 
மகட்டு, தீர்னவக் கண்டனடயுஙகள. 
தயஙகி நிறபவர்களுக்கு எநதப்பானதயும் 
வழிகாட்டாது. 
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அச்சமற்றே ெதாழக்டக!
வாழவில் எத்தனை மதால்விகள ஏறபட்டாலும் அச்சமின்றி முயறசிகன�த் சதாடை மவண்டும் என்பதறகு 

உதாைைம், ஆபிைகாம் லிஙகனின் வாழக்னக. ஏழு வயதில் குடும்ப வறுனே காைைோக மவனலைக்குப் மபாைார். 
9 வயதில் அம்ோனவ இைநதார். மபாைாடிப் மபாைாடி 22 வயதில் ஒரு கனடயில் கி�ார்க் மவனலைக்குச் மசர்நதார். 
23 வயதில் ோகாை சனபத் மதர்தலில் மதாறறார். 24 வயதில் ஆைம்பித்த பிசிைஸிலும் மதால்வி.  

25 வயதில் ோகாை சனபத் மதர்தலில் முதல் சவறறி கினடத்தது. 27 வயதில் �ைம்பு ம�ாய பாதித்தது. 28 
வயதில் அவர் விரும்பிய சபண் அவனைத் திருேைம் சசயதுசகாள� ேறுத்தார். 29 வயதில் சபா�ாயகர் மதர்தலில் 
மதாறறார். 31 வயதில் மீண்டும் மதர்தலில் மதால்வி. 34 வயதில் அசேரிக்கப் பிைதிநிதிகள சனபக்காை மதர்தலில் 
மதான்றார். 37 வயதில் மீண்டும் மபாட்டியிட்டு சவன்றார். 41 வயதில் ேகனை இைநதார். 46 வயதில் அசேரிக்க 
சசைட் சனபத் மதர்தலில் மதாறறார். 47 வயதில் அசேரிக்கத் துனை ஜைாதிபதி மவட்பா�ர் ஆக முயன்று 
மதாறறார். 49 வயதில் மீண்டும் சசைட் மதர்தலில் மதாறறார். 

இத்தனைக்கும் பிறகு 51 வயதில் மதர்தலில் சஜயித்து அசேரிக்க அதிபர் ஆைார். எத்தனை மதால்விகள 
வநதாலும் துணிவுடன் மீண்டு வை நினைப்பவர்களுக்கு லிஙகன் ேகத்தாை முன்னுதாைைம்.

�யததுைன் �ழகுஙகள்!
துணிவுடன் வாழவதறகு வழி என்ை? எது �ேக்குப் பயம் தருகிறமதா, அநதப் பயத்துடன் அதிக ம�ைம் பைகி 

அனத அனுபவிப்பதுதான் சரியாை வழி. தண்ணீனைப் பார்த்து பயநதுசகாண்மட கனையில் இருக்கும் ஒருவர் 
எப்மபாதும் நீச்சல் கறறுக்சகாள� முடியாது. துணிநது இறஙகிப் பைகிக்சகாண்டால் சிலை ேணி ம�ைஙகளில் 
னகவருகிற கனலை அது. ‘இதறகா �ாம் பயநமதாம்’ என்று சிலை �ாட்கள கழித்து அவர் சவட்கப்பட்டபடி நீச்சல் 
அடிப்பார். தண்ணீனைக் கண்டாமலை பயநத னேக்மகல் ஃசபல்ப்ஸ் என்ற ஆஸ்திமைலிய வீைர்தான், நீச்சலில் அதிக 
ஒலிம்பிக் பதக்கஙகன�ப் பிறகாலைத்தில் சவன்றார். 

இருட்டு உஙகளுக்கு அச்சம் தருகிறதா? இைவில் அடிக்கடி சவளியில் சசன்று பைகுஙகள. மதால்வி 
அனடநது விடுமவாமோ என்ற அச்சம் வருகிறதா? மதால்விகன�ச் சநதித்துப் பைகுஙகள. ‘இவர் என்னை 
நிைாகரித்து விடுவாமைா’ என்ற பயம் வருகிறதா? சவளிப்பனடயாக அவரிடம் மபசி, அவர் நிைாகரித்தாலும் அனத 
எதிர்சகாளளுஙகள. பலைர் முன்னினலையில் மபசுவதறகுப் பயோக இருக்கிறதா? அப்படிப்பட்ட சூைனலை நீஙக�ாகமவ 
உருவாக்கிக்சகாளளுஙகள. ஒரு பயத்னத சவறறிசகாளளும்வனை, அநதச் சசயனலைத் சதாடர்நது சசயயுஙகள.  

பயம் என்பது ேைதில் மதான்றும் கறபனை உைர்வு. ‘என்ைால் இநதச் சூைலில் சிறப்பாகச் சசயல்பட முடியும்’ 
என்று நினைப்பமத அநதப் பயத்னதத் துைத்தும் ேருநது.

துணிவு என்�து ் டுப்பு மருநது!
ஒருவருக்கு அம்னே ம�ாய ஒருமுனற தாக்கிைால், அதன்பின் அரிதாகமவ 

அவருக்கு அநத ம�ாயத்சதாறறு ஏறபடும். காைைம் என்ை? அம்னே னவைஸ் 
அவர் உடலுக்குள மபாைதும் அவருக்கு ம�ாய எதிர்ப்பு சக்தி உருவாகிவிடும். 
அதன்பின் அநத னவைஸ் உடலுக்குள நுனைய அது அனுேதிக்காது. 

துணிவும் அப்படித்தான் உருவாக மவண்டும். ஒருமுனற பயம் வநதால், அநதப் 
பயத்னத ேைசுக்குள அனுேதியுஙகள. அது உஙகளுக்கு அநதப் பயத்துக்கு 
எதிைாை துணிச்சனலை ஏறபடுத்தும். அதன்பின் அமத பயம் திரும்பவும் வைாது. 
மவறுவிதோை பயமே வரும். அநத வனக பயத்துக்கும் எதிைாகத் துணிவு 
ஏறபட்டுவிடும். இப்படித்தான் துணினவ ஒரு தடுப்பு ேருநது மபாலை உருவாக்க 
மவண்டும். 



14பவணலமை      ஜனவரி 2023

சசஸ் ஒரு வித்தியாசோை வின�யாட்டு. அதில் 
வாழக்னகப் பாடஙகள நினறயவறனறக் 

கறறுக்சகாள�லைாம். சசஸ் ஆட்டத்தில் சவல்வதறகுப் 
புத்திசாலித்தைம் மவண்டும். உஙகள ைாஜாவுக்கு 
ஆதைவாக 15 மபர் இருநதால், சோத்தோக உஙகளுக்கு 
எதிைாக 16 மபர் இருப்பார்கள. அவர்கன�ச் சோளித்மத 
நீஙகள சஜயித்தாக மவண்டும். சதுைஙகப் பலைனகயில் 
இருக்கும் எல்மலைாருக்கும் ஒமை ோதிரி சக்திகள 
கினடயாது. ஒவசவாரு காயும் வித்தியாசோைது. எஙகு 
எனதப் பயன்படுத்த மவண்டும் என்று சதரிநதவமை 
சஜயிக்க முடியும். 

எநதத் திட்டமும் இல்லைாேல் நீண்ட ம�ைம் சும்ோ 
இருக்க முடியாது. ஏமதா ஒரு தினசயில் சசயல்பட்மட 
ஆக மவண்டும். எனதயும் ஆைம்பிப்பதறகு முதல் அடினய 
முன்மைாக்கிமய எடுத்து னவக்க மவண்டும். சவல்வதறகு 
எனத இைநதாலும் கவனலைப்படக் கூடாது. ைாணினய 
இைநதும், �ம்பிக்னக இருநதால் சஜயிக்க முடியும்.  

சபண்களின் சக்தினயக் குனறத்து ேதிப்பிடக்கூடாது. 
சதுைஙகப் பலைனகயில் ைாஜானவவிட ைாணிக்மக அதிகாைம் 
அதிகம். அமதமபாலை எவனையும் அவரின் நினலைனய 
னவத்து தகுதிக்குனறவாக நினைக்கக்கூடாது. சதுைஙகப் 
பலைனகயில் ஒரு சிப்பாய கூட முன்மைறி ைாணி ஆகிவிட 
முடியும். சதுைஙகத்தில் ைாஜாவுக்கு அதிகாைஙகள குனறவு. 

ஆைால், அவனைப் பாதுகாக்கமவ ஆட்டம் ஆடுகிமறாம்.

எதிைணியின் ஒரு கானய சவட்டுவதறகு சவவமவறு 
வழிகன�ப் பயன்படுத்தலைாம். ஆைால், எதிர்காலைத்துக்கு 
எது உகநதது என்று மயாசித்மத முடிசவடுக்கிமறாம். 
எல்லைாவறனறயும் விட முக்கியோை விஷயம், சதுைஙக 
ஆட்டம் முடிநததும் எல்லைாக் காயகன�யும் ஒமை 
சபட்டியில்தான் எடுத்து னவக்கிமறாம். அஙகு ைாணிக்கும் 
சிப்பாயக்கும் வித்தியாசம் கினடயாது. இநத எல்லைாமே 
வாழக்னகயில் சபாருத்திப் பார்க்க மவண்டிய பண்புகள. 

்்சஸ் தபாலதவ வாழக்்கயிலும் புததி்சாலிததைனமா்கச 
்்சயலப்ட ஆறு வ்்கத துணிவு்கள் நமககுத ததை்வ. 
அ்வ என்்னன்ன? 

உ்டல துணிவு: ஒரு சூைல் அச்சம் தருவதாக 
இருக்கலைாம். இநதச் சசயலில் ஈடுபட்டால் �ேக்குக் 
காயஙகள ஏறபடும் நினலை உருவாகலைாம். ஆைாலும் 
இனதச் சசயய மவண்டியது �ம் தார்மீகக் கடனே 
என்று நினைத்துச் சசயல்களில் இறஙகுவதறகு 
இநதத் துணிவு இருக்க மவண்டும். இதறகு ஏறறபடி 
உடல்தகுதினயயும் வ�ர்த்துக்சகாள� மவண்டும். 
தன்னைப் பாதுகாத்துக்சகாளளும் சாேர்த்தியமும் இருக்க 
மவண்டும். உதாைைோக, சானலையில் அல்லைது மபருநதில் 
ஒரு திருடன் வநது பர்னஸச் சாேர்த்தியோக பிக்பாக்சகட் 
அடித்துவிடுகிறான் என்றால், அனத மீட்பதறகு உடல் 

துணிவில் 
இருக்கு 
ஆறு வகைைள்!
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துணிவு மவண்டும். சானலையில் ஒரு சவறி�ாய வழிேறித்துக் குனைக்கிறது 
என்றால், அதனிடமிருநது தப்பிக்க உடல் துணிவு மதனவ. கடும் ேனை 
சவள�த்தில் சிக்கிக்சகாண்ட ஒரு பூனைனயக் காப்பாறற உடல் 
வலினேயும் துணிவும் மதனவ.  

்சமூ்கத துணிவு: ஒரு சசயனலைச் சசயதால் �ான்கு மபர் என்ை 
நினைப்பார்கம�ா என்று தயஙகுவார்கள பலைர். அநதத் தயக்கம் இல்லைாேல், 
ேைசுக்குச் சரி என்று படுவனதச் சசயவதறகுச் சமூகத் துணிவு 
மதனவ. மேனடயில் மபசும்மபாது சிலைர் கிண்டல் சசயது சிரிக்கலைாம். 
அனதசயல்லைாம் தாண்டி �ம் கருத்னதச் சசால்வதறகுச் சமூகத் துணிவு 
மதனவ. துணிவுடன் ஆணித்தைோகக் கருத்துகன� எடுத்துனவத்தால், 
எல்மலைாரும் அனதக் மகட்பார்கள. ஒரு குழுவுக்குத் தனலைனே 
தாஙகுகிறீர்கள என்றால், குழுவில் இருக்கும் எல்மலைாருக்குளளும் 
�ம்பிக்னகனய வினதக்க மவண்டும். இதறகும் மதனவ சமூகத் துணிவு.

அறத துணிவு: இனதச் சசயவது சமூகத்திறகுக் மகடு என்று 
சதரிநதால் அனத எதிர்ப்பதறகும், பாதிக்கப்படும் ேனிதர்களுக்கு 
ஆதைவாக இருநது அதிகாைத்னதக் மகளவி மகட்பதறகும் அறத் 
துணிவு மதனவ. ைாஜாைாம் மோகன் ைாய, சுவாமி விமவகாைநதர், 
பாைதியார், சபரியார், டாக்டர் முத்துலைட்சுமி சைட்டி மபான்றவர்கள பலை 
சமூக �னடமுனறகன� எதிர்த்தார்கள. ‘சபரும்பான்னே ேனிதர்களின் 
�ம்பிக்னகக்கு எதிைாகப் மபசுகிறார்கள’ என்று அவர்கள மீது கடுனேயாை 
விேர்சைம் எழுநதது. ஆைால், அவர்களின் அறத் துணிவால்தான் 
சபண்கல்வி சாத்தியோைது. இ�ம் வயதுத் திருேைஙகள குனறநதை. 
னகம்சபண் ேறுேைஙகள இயல்பாகிை. பிரிட்டிஷ் அைசின் சட்டஙகன� 
எதிர்த்து ேகாத்ோ காநதி தனலைனேயில் மதசமே மபாைாடியதறகுக் 
காைைம் அறத் துணிவு. 

உணர்வுத துணிவு: ச�ருஙகிய உறவுகளிடம் அன்பு காட்டுகிறீர்கள. 
ஏமதா ஒரு கட்டத்தில் அவர்கன� இைநதுவிடுமவாம். �ண்பர்கன�க் 
சகாண்டாடுகிறீர்கள. அவர்கள பிரிநது சசல்வார்கள என்பனதயும் 
அறிமவாம். அநத வலி தாஙக முடியாததாக இருக்கலைாம். இனதசயல்லைாம் 
உைர்நதும் அன்பு காட்டுகிமறாம் அல்லைவா? அதறகு உைர்வுத் துணிவு 
மவண்டும். 

அறிவுத துணிவு: படிப்புக்காக ைஷ்யா மபாகிறார்கள. மவனலைக்காக 
அசேரிக்கா மபாகிறார்கள. அஙசகல்லைாம் வானை இனலை மபாட்டு வனட 
பாயசத்துடன் விருநது கினடக்காது. இனத உைர்நது, அநத ஊரில் �ேக்குப் 
சபாருத்தோை உைவுகளுக்குப் பைகிக்சகாளகிமறாம். �ாம் ஒரு கருத்னதச் 
சசால்கிமறாம். அனதக் கடுனேயாக எதிர்க்கிறார்கள. �ம் கருத்தில் தவறு 
இருப்பனத உைர்நது ேைத்னத ோறறிக்சகாளகிமறாம். இப்படிப் புதிய 
சூைல்களுக்கும் புதிய கருத்துகளுக்கும் பைகிக்சகாளவதறகு அறிவுத் 
துணிவு மதனவ. அது இல்லைாவிட்டால் �ாம் தனினேப்படுத்தப்படுமவாம். 

ஆன்மத துணிவு: �ேக்கும் அடுத்தவர்களுக்கும் எது �ல்லைது 
என்று தீர்க்கோக அலைசி ஆைாயநது முடிவுகள எடுப்பதறகு 
ஆன்ேத் துணிவு மவண்டும். இது சவறுேமை ஆன்மிகம் சார்நதது 
ேட்டுேல்லை, இனற �ம்பிக்னக சதாடர்பாைது ேட்டுமே கினடயாது. 
ேைனத ஒருமுகப்படுத்தி தியாைம் சசயவது, எநத ஒரு சசயலிலும் 
100 சதவிகிதம் முழுனேயாக ஈடுபடுவது, உடல்�லைத்துக்குப் பாதகம் 
ஏறபடுத்தும் மபானதப் பைக்கஙகன�த் தவிர்ப்பது மபான்ற பலைவறறுக்கு  
ஆன்ே பலைம் அவசியம்.                                                                    
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ஒரு ேன்ைர் தன் �ாட்டுக்குப் புதிதாக அனேச்சர் 
ஒருவனைத் மதர்வு சசயய நினைத்தார் . 

‘புத்திசாலித்தைோகவும் பக்குவத்துடனும் முடிசவடுக்கும் 
�பமை இநதப் பதவிக்குத் தகுதியாைவர்’ என்று அவர் 
நினைத்தார். அவரிடம் சே தகுதியுடன் �ான்கு 
ஆமலைாசகர்கள இருநதைர். அவர்களில் ஒருவனை 
அனேச்சைாக்க முடிவு சசயதார்.

அதறகாக அவர்களுக்கு ஒரு மதர்வு னவத்தார். 
அநத �ால்வனையும் அனைத்து, ‘ ‘என்னிடம் ஒரு 
சபட்டி இருக்கிறது. அதன் பூட்டு, கணித முனறப்படி 
வடிவனேக்கப்பட்டது. அனதத் திறக்க �ால்வருக்கும் ஒரு 
வாயப்பு வைஙகப்படும். யார் வினைவில் திறக்கிறீர்கம�ா, 
அவமை என் அனேச்சர்’’ என்று கூறிைார்.

‘எப்படியாவது அனேச்சர் பதவினய அனடய மவண்டும்’ 
எை அநத நிமிடத்திலிருநது ஏைா�ோை ஓனலைச்சுவடிகன�ப் 
படிக்கத் சதாடஙகிைார் ஒருவர். இன்சைாருவமைா, 
�ாட்டின் மிக முக்கியோை கணித நிபுைர்களிடம் மபாய 
மயாசனை மகட்டார். மூன்றாம் ஆமலைாசகமைா, ‘அநதப் 
சபட்டினய யார் சசயது சகாடுத்தது’ என்று துப்பறிநது 
அநதத் தச்சனைத் மதடிப் மபாைார். ேன்ைர் அவனை 
முதல் �ாம� அனைத்துப்மபாய ைகசிய இடத்தில் ஒளித்து 

னவத்துவிட்டது அப்மபாதுதான் அவருக்குத் சதரிநதது. 
சடன்ஷனிலும் பயத்திலும் இைவு முழுக்க இநத மூவரும் 
தூஙகவில்னலை. �ான்காம் ஆமலைாசகமைா எநதப் பைபைப்பும் 
இல்லைாேல் தூஙகப் மபாயவிட்டார்.

ேறு�ாள அைண்ேனையில் அநதப் சபட்டினயச் 
மசவகர்கள தூக்கி வநது னவத்தைர். அதன் விம�ாதோை 
பூட்னடப் பார்த்த முதல் மூன்று ஆமலைாசகர்களுக்கும் 
சடன்ஷனில் எதுவும் சசயயத் மதான்றவில்னலை. அவர்கள 
தஙகள மதால்வினய ஒப்புக்சகாண்டைர். 

�ான்காவது ஆமலைாசகர் அநதப் சபட்டினய 
நிதாைோக ஆைாயநதார். பூட்னடத் சதாட்டுப் 
பார்த்தார் .  அது பூட்டப்படமவ இல்னலை 
என்பனத உைர்நதார். னகயால் இழுத்ததும் 
திறநதுசகாண்டது. ேன்ைர் அவனைமய அனேச்சர் 
ஆக்கிைார். 

பயமோ, சடன்ஷமைா, ஆத்திைமோ, ேை அழுத்தமோ 
�ம் கண்னை ேனறக்கும்மபாது, எனதயும் �ம்ோல் 
பார்க்கவும் முடியாது. பிைச்னைகன�த் தீர்க்கவும் 
முடியாது. ஆைால், பலைருக்கும் �ாள முழுக்க சடன்ஷன்... 
சடன்ஷன்... சடன்ஷன்!

பயம் தவிர்பபபோம்!டென்ஷ
னபோல்

 

வரும்
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கானலையில் படபடப்பாக எழும் ஒருவர், ‘னபக் சாவினய 
யார் எடுத்தா’ என்று கத்தி வீட்டில் எல்மலைானையும் 
சடன்ஷைாக்கி, தடதடசவை வாசலுக்கு ஓடி, வண்டினய 
மவகோக இயக்கி, வழி முழுக்க ஹார்ன் அடித்து 
சானலையில் மபாகிறவர்கன�ப் பதறறத்திறகு ஆ�ாக்கி, 
ஓர் இடத்துக்கு வநது மசர்வார். என்ை விஷயம் என்றால், 
சடன்ஷனைக் குனறக்க மயாகா பயிறசிக்குப் மபாகிறாைாம் 
அவர். அவரும் சடன்ஷைாகி, வீட்டில் சதாடஙகி வழி 
ச�டுகப் பலைனையும் சடன்ஷனில் தளளிவிட்டார் ேனிதர். 

இப்படித்தான் பலைரும் இருக்கிறார்கள. குறிப்பிட்ட 
ம�ைத்துக்குள கி�ம்ப முடியாவிட்டால் சடன்ஷன். 
பஸ் மலைட்டாக வநதால் சடன்ஷன். மபாக்குவைத்து 
ச�ரிசலில் சிக்கிைால் சடன்ஷன். சீரியல் பார்க்கும் 
ம�ைத்தில் மின்சாைம் தனடபட்டால் சடன்ஷன். தைக்குப் 
பின்ைால் வநதவருக்குப் பதவி உயர்வு கினடத்துவிட்டால் 
சடன்ஷன். ‘‘ஒமை சடன்ஷைா இருக்கு! என்ைாலை படிக்க 
முடியனலை’’ எைக் குைநனதகள கூடச் சசால்கிறார்கள. 

வீடு, அலுவலைகம், வீதி என்று எல்லைா இடஙகளிலும் 
ேனிதர்கன� சடன்ஷன் துைத்துகிறது. எதறகாகவும் 
காத்திருக்கும் சபாறுனே யாருக்கும் இல்னலை. ‘எனதயும் 
அவசை அவசைோகச் சசயதால்தான் முடிக்க முடியும்’ 
என்ற எண்ைம் பலைருக்கும் வநதுவிட்டது. அதைால் 
மவகப்பட்டு, பயநது, பதறறம் அனடகிறார்கள. அதன் 
வின�மவ, சடன்ஷன்.

பளளிக்குச் சசல்லும் குைநனதகளகூடச் சிறுவயது 
முதமலை எல்லைாவறனறயும் அவசைோகச் சசயயப் 
பைகிக்சகாளகின்றை. பயைம், படிப்பு, வின�யாட்டு, 
சாப்பாடு எல்லைாவறறிலும் சடன்ஷன் சூழநதுசகாளகிறது. 
அமத சூைலில் அவர்கள வ�ரும்மபாது, அவர்கம�ாடு 
மசர்நது சடன்ஷனும் வ�ர்கிறது. 

சடன்ஷன் �ேக்கு என்ை ோதிரியாை பிைச்னைகன� 
எல்லைாம் ஏறபடுத்துகிறது சதரியுோ? ேைனத ேட்டுமின்றி, 

உடனலையும் 
இது பாதிக்கிறது. 

தனலைவலி, உயர் ைத்த 
அழுத்தம், அஜீைைம் உளளிட்ட 
வ யி ற று ப்  பி ை ச் னை க ள , 
ேைக்குைப்பம் என்று இநதப் 
பட்டியல் நீளும். 

சடன்ஷன் �ம் பிைச்னைகன� 
அதிகோக்குமே தவிை, அவறனறக் 
குனறக்க உதவி சசயயாது. மதனவயறற 
வார்த்னதகன�ப் மபச னவத்து, 
�ண்பர்கன�க் கூடப் பனகவர்கள 
ஆக்கிவிடும். இதயத்துடிப்னப 
அதிகரிக்கச் சசயது, உயர் ைத்த 

அழுத்தத்னத ஏறபடுத்தி, மூன� �ைம்புகன�ப் பாதிக்கச் 
சசயயும். �ா�னடவில் இது பக்கவாதோக ோறும் 
ஆபத்தும் இருக்கிறது.

சடன்ஷனைத் தவிர்க்க �ம்ோல் முடியும். அதறகு 
இனதசயல்லைாம் சசயயுஙகள:

 கானலையில் எழுநததும், ‘இன்று முழுவதும் �ான் 
அனேதியாகச் சசயல்படுமவன்’ என்று ேைதுக்குள 
உறுதி எடுஙகள.

 ேைனத ஒருநினலைப்படுத்த தியாைம் சசயயுஙகள. 
உடறபயிறசியும் அவசியம்.

 வீடு, அலுவலைகம் எை எல்லைா இடஙகளிலும் 
மவனலைகளில் திட்டமிட்டுச் சசயல்படுஙகள. 

 எநதப் பிைச்னைக்கும் உடமை தீர்வு மதட 
அவசைப்படாதீர்கள. நிதாைோக மயாசித்து, அனத 
மவறு கண்மைாட்டத்தில் பாருஙகள. தீர்வும் 
கினடக்கும்.

 �ேக்குத் சதாடர்பில்லைாத எநதப் பிைச்னையிலும் 
தனலையிடாதீர்கள. கருத்தும் சசால்லைாதீர்கள.

 �ம் கட்டுப்பாட்டில் இல்லைாத விஷயஙகன� நினைத்துக் 
கவனலைப்படாதீர்கள. அநதக் கவனலையில் அர்த்தமே 
இல்னலை.

 எல்மலைானையும் குனற சசால்வனதத் தவிர்த்திடுஙகள. 
ேறறவர்கன�ப் புரிநதுசகாளளுஙகள. 

 எதிலும் அ�வுக்கு அதிகோக எதிர்பார்ப்பு 
னவக்காதீர்கள.

 ‘யாமைா �ேக்கு எதிைாகச் சதி சசயகிறார்கள’ என்ற 
நினைப்னப அகறறிவிடுஙகள. 

 ச�ருக்கடிகன� எதிர்சகாளளும்மபாது, அனுபவம் 
உள� சபரியவர்களிடம் ஆமலைாசனை மகளுஙகள!
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�ேக்குள பயம் எழுநதால், �ம் நிஜோை பலைத்னத �ாம் 
சநமதகப்படுகிமறாம் எை அர்த்தம். என்றாலும், சிலை 

பயஙகள �ேக்குத் தறகாப்பு உைர்னவத் தருபனவ. 
மகாபத்துடன் ஒரு ோடு ஓடிவரும்மபாது, அனத எதிர்த்து 
துணிவுடன் நிறபனதவிட, அதன் பானதயிலிருநது 
விலைகிவிடுவமத புத்திசாலித்தைம். இதுமபான்ற 
சூைல்களில் பயமே �ம்னேப் பாதுகாக்கிறது. எச்சரிக்னக, 
சநமதக உைர்வு, தறகாப்பு, விழிப்புைர்வு ஆகியவறனறப் 
பயமே தருகிறது. பயத்னத எப்படி அணுகுவது?

 பயத்திலிருநது விலைகி ஓடுவது சரியல்லை! ஓடிைால் 
துைத்தும் �ாய மபாலைப் பயமும் துைத்தும். �ேக்கு எது 
மதனவ, இநத வாழக்னக �ேக்கு எனதக் சகாடுக்கும் 
என்பனதசயல்லைாம் உைர்நது சசயல்பட மவண்டும். 

 ‘இது முடியாது’, இது �டக்காது’ மபான்ற 
எதிர்ேனற உைர்வுகன�ப் பயமே ஏறபடுத்துகிறது. 
எதிர்காலைம் பறறிய கறபனையாை சூைல்கன� ேைத்தில் 
உருவாக்குகிறது. இநத நினைப்புகன�த் தாண்டி �ம் 
சசயலைால் எனதயும் ோறற முடியும் என்ற சதளிவு 
இருநதால் பயத்னத விைட்டலைாம்.

 ஒரு பயம் உருவாகும்மபாது சதளிவாை 
முடிவுகன� எடுக்க மவண்டும். இநதப் 
பயம் �ம்னே எனதச் சசயயவிடாேல் 
தடுக்கிறது, அநதச் சசயனலை �ம்ோல் 
சசயதுமுடிக்க முடியுோ, அப்படிச் சசயது 
முடித்தால் �ாம் எப்படிப்பட்ட உயர்னவ 
அனடமவாம் என்சறல்லைாம் மயாசித்தால் பயம் 
விலைகும்.

 மபருநதில் பயைம் சசயயும் ஒருவர், ‘ஒரு 
பானற வநது விழுநது இநதப் மபருநது அப்ப�ம் 
மபாலை ச�ாறுஙகிவிடுமோ’ என்று �டுஙகிைால், 
அது காைைேறற பயம். சபரும் சவள�ம் ஏறபட்டு 

சானலையில் நீர் ஓடும்மபாது, இதில் வாகைம் ஓட்டிைால் 
விழுநது விடுமவாம் என்று ஏறபடுவது காைைம் உள� 
பயம். காைைத்துடன் ஏறபடும் பயத்னத ேட்டுமே 
சபாருட்படுத்துஙகள. அநதச் சூைலிலிருநது விலைகி 
இருக்கக் கறறுக்சகாளளுஙகள. 

 �ாம் நிம்ேதியாக இருப்பதாக நினைக்கும் 
சூைல், �ேக்கு வ�ர்ச்சிமய தைாததாக இருக்கலைாம். 
அதிலிருநது சவளியில் வநது முயறசி சசயயும்மபாது 
கஷ்டஙகள வைத்தான் சசயயும். ‘முன்பு நிம்ேதியாக 
இருநமதாமே, இப்படி வநது ோட்டிக்சகாண்மடாமே’ 
எைப் பயநது தவிக்காேல், சசயல்கன�த் சதாடருஙகள.

 பயத்திலிருநது விலைக நினைத்தால், அது வலினே 
சபறறுவிடும். அனத எதிர்சகாண்டு, அனுபவியுஙகள. 
அநதப் பயத்துடன் �ேக்கு இருக்கும் சதாடர்னப 
ஆைாயநது பாருஙகள. அனத ஓர் எதிரியாகக் கருதி 
ேைத்தாலும் உடலைாலும் அனத எதிர்த்து யுத்தம் 
சசயயுஙகள. இப்படி அலைசிப் பார்த்துத் தீர்வுகள மதட 
முடிநதால் பயத்னதத் துைத்திவிடலைாம். 

 ஒரு பயம் தனியாக வருவதில்னலை. சஙகிலித் 
சதாடர் மபாலை இன்னும் பலை பய உைர்வுகன� 

மசர்த்துக் கூட்டிவரும். ஒரு சசயனலை 
�ம் ேைம் மயாசிக்கும்மபாமத, ‘இது 
�டக்காேல் மபாயவிடுமோ’ என்ற பயம் 
எழும். உடமை, ‘அப்படி �டக்காேல் 
மபாைால் அதன் வின�வுகள 
இப்படித்தான் இருக்கும்’ என்று 
கறபனையாை சூழநினலைகன�க் 
காட்சிக�ாகக் காட்டி �ம்னே ேைம் 
பயமுறுத்தும். முதல் பயத்துக்குத் 
தீர்வு மதடிைால் ,  பயஙகள  
வரினச கட்டாது.                                       

பயத்த 
உணர்ந்து 
துணிவு 
பபறுவ�ோம்!
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‘இநதக் காலைத்தில் யார் மவட்டி கட்டுவார்கள’ 
என்று ேறறவர்கள மகட்டமபாது, 

‘‘புதுனேகள மூலைம் அனைவனையும் மவட்டி 
கட்டனவத்து அைகு பார்ப்மபன்’ ’ என்று 
சசான்ைார் ைாம்ைாஜ் காட்டன் நிறுவைர் ேறறும் 
தனலைவர் திரு. மக.ஆர்.�ாகைாஜன். அனதச் 
சாதித்தும் காட்டுகிறார். ைாம்ைாஜ் காட்டன் 
நிறுவைத்தின் அத்தனைப் புதுனேகளுக்கும் 
பின்ைால், �ம் பாைம்பரிய உனடகளின் ேதிப்னப 
மீட்சடடுத்து, ச�சவா�ர்களின் வாழக்னகத் 
தைத்னத உயர்த்த மவண்டும் என்கிற 
மிகப்சபரிய கைவு இருக்கிறது. ைாம்ைாஜின் 40 
ஆண்டு காலைப் பயைத்தில் எடுக்கப்பட்ட பலை 
புதுனேயாை முயறசிகள மூலைம் அநதக் கைவு 
நிஜோகியுள�து.

அப்படி ஒரு புதுனேயாை முயறசிமய, 
ைாம்ைாஜின் பாைம்பரியப் பண்பாட்டு உனடகளின் 
கண்காட்சி. சசன்னை நுஙகம்பாக்கத்தில் 
உள� தாஜ் மகாைேண்டல் மஹாட்டலில் டிசம்பர் 
21 முதல் 23 வனை மூன்று �ாட்கள ‘Be a  
Culturepreneur’ என்ற சபாஙகல் விறபனைக்காை 
முன்பதிவு சிறப்புக் கண்காட்சினய ைாம்ைாஜ் 
காட்டன் �டத்தியது. நிறுவைத்தின் டீலைர்கள, 
விறபனையா�ர்களுக்காை பிைத்மயகோை 
இநதக் கண்காட்சி புதுனேயாக இருநதது. 

‘கண்காட்சி என்றால் சபாதுேக்களுக்கு 
�டத்துவதுதாமை? ஐநது �ட்சத்திை மஹாட்டலில் 

ராமராஜ் 
பணபாட்டு 
முன்னாடிகள் 
சந்திப்பு!

பிைோண்டோக �டக்கும் இநதக் கண்காட்சியின் ம�ாக்கம் 
வித்தியாசோக இருக்கிறமத?’ என்ற மகளவிக்காை பதினலைத் 
தைது உனையாக நிகழத்திைார் மக.ஆர்.�ாகைாஜன்.

‘‘ைாம்ைாஜ் குடும்பத்தின் அஙகத்திைர்க�ாகிய டீலைர்கள, 
விறபனையா�ர்கள, கனடக்காைர்கள உளளிட்ட உஙகள 
அனைவனையும் இஙமக ஒமை இடத்தில் சநதிப்பது எைக்கு 
ேகிழச்சிமயாடு புதிய உத்மவகத்னதயும் அளிக்கிறது. �ம் 
பாைம்பரிய உனடயாை மவட்டினய அடுத்த தனலைமுனறக்கு 
பண்பாட்டு ஆபைைோகக் சகாண்டு சசல்லும் ேகத்தாை 
பணினய நீஙகள சசயகிறீர்கள.

40 ஆண்டுக�ாக ைாம்ைாஜ் நிறுவைத்திறகுப் சபரும் 
ஆதைவு சகாடுத்து வருகிறார்கள தமிழ ேக்கள. தமிைகத்தின் 
பல்லைாயிைக்கைக்காை ச�சவா�ர்களின் வாழக்னகத்தைத்னத 
ைாம்ைாஜ் காட்டன் நிறுவைம் உயர்த்த முடிநததறகுக் 
காைைம், இநத ஆதைவுதான். புத்தாண்டு ேறறும் சபாஙகல் 
பண்டினகயின்மபாதும், ஜைவரி முதல் வாைத்தில் ைாம்ைாஜ் 
நிறுவைம் மவட்டி வாைம் சகாண்டாடும்மபாதும், தமிைகத்தில் 
அதிக அ�வில் �ம் பண்பாட்டு உனடகள விறபனையாகின்றை. 

ைாம்ைாஜின் தயாரிப்புகளில் புதிய சவனைட்டிகள 
வநதுசகாண்மட இருக்கின்றை. அவறறின் சிறப்புகன� 
நீஙகள அறிநது சகாண்டால்தான் வாடிக்னகயா�ர்களிடம் 
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வி�க்கிச் சசால்லை முடியும். உஙகள அனைவனையும் 
ஒமை இடத்தில் சநதிக்கும் வாயப்பாக இநதப் 
புதுனேயாை கண்காட்சி �டக்கிறது. 

ேக்கள �ேது தயாரிப்புகன�ப் பறறி என்ை 
நினைக்கிறார்கள என்பனத நீஙகளதான் என்னிடம் 
ம�ைடியாகத் சதரிவிப்பீர்கள. காலை ோறறத்திறகாை 
புதுனேகன� உஙகளுடன் உனையாடியதன் மூலைமே 
சசயய முடிநதது. உஙகன�ச் சநதிக்க வரும்மபாது 
அன்புடன் என்னை வைமவறறு உபசரிப்பீர்கள. 
இப்படி �ம்னே வைமவறறு உபசரித்தவர்கன�, �ாம் 
வைமவறறு உபசரிக்க மவண்டும் என்று மதான்றியது. 
விறபனையா�ர்கள, டீலைர்கள, கனடக்காைர்கள 
ஒவசவாருவனையும் தனித்தனியாகப் பார்க்க மவண்டும் 
என்ற ஆர்வம் இப்மபாதும் எைக்குள அப்படிமய 
இருக்கிறது. இநத விைா மூலைம் அது �டக்கிறது.

ைாம்ைாஜ் காட்டன் குடும்ப அஙகத்திைர்க�ாை 
விறபனையா�ர்கள, டீலைர்கள, கனடக்காைர்கன� 
ம�ரில் சநதித்து உனையாடி உபசரிக்க முடிநததில் 
இைட்டிப்பு ேகிழச்சி. திைமும் ஆயிைம் மபனைச் 
சநதித்துக் கருத்துகன�ப் பரிோறிப் புனகப்படம் 
எடுத்துக்சகாளவது உடல் மசார்னவத் தரும். எைக்கு 

உடல் ேறறும் ேைப் புத்துைர்னவமய இநதக் கண்காட்சி 
சநதிப்பு தருகிறது’’ எை உத்மவகத்துடன் உனையாறறிைார் 
மக.ஆர்.�ாகைாஜன்.   

கண்காட்சியில் பஙமகறற டீலைர்கள, விறபனையா�ர்கள 
அனைவரிடமும் இமத ேகிழச்சி பிைதிபலித்தது. 
ைாம்ைாஜ் நிறுவைத்தின் 2,000-த்துக்கும் மேறபட்ட 
சவனைட்டியாை தயாரிப்புகள அனைவரின் பார்னவக்கும் 
னவக்கப்பட்டை. ‘‘இத்தனை சவனைட்டிகன� ஒமை 
இடத்தில் எக்ஸ்க்ளூசிவாகப் பார்ப்பதும், நிறுவைத்தின் 
தனலைவருடன் உனையாடியதும் புது அனுபவோக இருநதது’’ 
என்று டீலைர்கள ேறறும் விறபனையா�ர்கள தஙகளின் 
ேகிழச்சினயப் பகிர்நது சகாண்டைர்.

ைாம்ைாஜ் காட்டன் நிறுவைத்தின் சவறறி என்பது 
தனித்த சவறறி அல்லை. விறபனையா�ர்கள, டீலைர்கள, 
கனடக்காைர்கள, சப்ன�யர்ஸ், பணியா�ர்கள எை ைாம்ைாஜ் 
குடும்பத்னதச் சார்நத அனைவரும் ஒருஙகினைநத 
தனித்துவ வ�ர்ச்சி. �ம் பாைம்பரிய உனடகளுக்காை 
தனி சாம்ைாஜ்ஜியத்னத உருவாக்கிய ைாம்ைாஜ் 
நிறுவைத்தின் �ாறபதாண்டு காலை சவறறிப் பயைத்தில் 
அனைவருக்குோை ஒருஙகினைநத வ�ர்ச்சினய உைை 
முடிகிறது.                                                                        
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துணிவு என்பது பலை வடிவஙகளில், பலை விதஙகளில், 
பலை சசயல்களில் சவளிப்படுகிறது. சுதநதிைப் 

மபாைாட்டத்தில் ேகாத்ோ காநதி உப்புச் சத்தியாகிைகம் 
சசயதமபாது, பிரிட்டிஷ் பனடகளின் தாக்குதனலையும் 
சபாருட்படுத்தாேல் கடலில் கால் பதித்து உப்சபடுக்க 
முயன்ற அத்தனை மபரும் துணிச்சல்காைர்களதான். 
அசேரிக்கக் கருப்பிை ேக்களின் சே உரினேக்காகக் 
க�த்தில் நின்ற ோர்ட்டின் லூதர் கிங காட்டியது துணிவுதான். 
தன் பனடகன� இைநதாலும், பிரிட்டிஷ் ைாஜ்ஜியத்துக்குத் 
தனலைவைஙகாத தீைன் சின்ைேனலையும் கட்டசபாம்ேனும் 
ேருது சமகாதைர்களும் துணிவின் வடிவஙகளதான். 

அநத உயைத்தில் என்ை இருக்குமோ என்ற அச்சம் 
இல்லைாேல் எவசைஸ்ட் சிகைத்தில் முதன்முதலைாகக் கால் 
பதித்த எட்ேன்ட் ஹிலைாரி துணிச்சல்காைர்தான். நிலைவின் 
தனையில் காலைடி னவத்தால் என்ை ஆகுமோ என்ற பயமின்றி, 
முதன்முதலைாக அஙகு இறஙகி �டநத நீல் ஆம்ஸ்ட்ைாங 
துணிச்சல் ேனிதர்தான். எல்னலையில் �ம் �ாட்னடப் 
பாதுகாக்க காவல் புரியும் ைாணுவத்திைர், தீவிைவாதத் 
தாக்குதல்களின்மபாது துணிநது உயினைப் பையம் 
னவக்கும் காவல்துனறயிைர், எரியும் ச�ருப்புக்கு �டுமவ 
மபாைாடிச் மசதஙகன�த் தடுக்கும் தீயனைப்புத் துனறயிைர் 
என்று அத்தனை மபரும் துணிச்சலின் பிைதிநிதிகளதான்.  

தினசரி வாழ்வில் 
துணிவு காட்டுஙகள்!

இப்படி உலைகம் முழுக்க, கவைம் சபறற 
சசயல்கள ேட்டுமே துணிவாைனவ அல்லை, 
சீருனட அணிநத பாதுகாப்பு வீைர்கள சசயபனவ 
ேட்டுமே வீைச் சசயல்கள அல்லை. திைசரி வாழவில் 
ஒவசவாருவரும் சிலை துணிச்சலைாை சசயல்கன�ச் 
சசயவதன் மூலைம் உயர்வு சபறலைாம்.  

 ‘இது ரிஸ்க்காை சசயல்’ எை நினைக்கும் ஏமதா 
ஒன்னறத் துணிநது சசயயுஙகள. ஆைால், 
அது சட்டத்துக்கு உட்பட்ட சசயலைாக இருக்க 
மவண்டும்.

 இதுவனை சசயயாத ஒரு சசயனலை 
முதல்முனறயாகச் சசயயுஙகள. முன்பு 
எப்மபாதும் சாப்பிடாத, சாப்பிடத் தயஙகுகிற 
ஓர் உைனவப் புதிதாகச் சாப்பிட்டுப் 
பாருஙகள.

 புதிய இடஙகளுக்குச் சசன்று புது அனுபவம் 
மதடுஙகள.

 புது ேனிதர்களிடம் தயக்கமின்றிப் மபசுஙகள. 
அறிமுகம் இல்லைாத ேனிதர்கள எதிமை 
வநதாலும், புன்சிரிப்புடன் அவர்களுக்கு 
வைக்கம் சசால்லுஙகள.

 அடுத்தவர்க�ால் ஒதுக்கப்படுகிற , 
நிைாகரிக்கப்படுகிற ேனிதர்களுக்கு உதவி 
சசயயுஙகள. அவர்களின் பக்கம் நின்று, 
அவர்கள தைப்பு நியாயத்னத விவாதியுஙகள.

 மவனலை, சதாழில் ேறறும் வியாபாைத்தில், 
‘இனதக் மகட்ட ால்  அவர்  என்ை 
நினைத்துக்சகாளவாமைா’ என்று தயஙகி 
எனதயும் ேைத்தில் புனதக்காதீர்கள. ‘இநத 
ஒரு விஷயத்னதக் மகட்பதன் மூலைம் எைக்கு 
�ல்லைது �டக்கும்’ என்று நீஙகள உைர்நதால், 
அனதத் தயக்கமின்றிக் மகளுஙகள.

 அடுத்தவர்களின் �லைன் மபாலைமவ உஙகளின் 
�லைனையும் அக்கனறயுடன் மபாறறுஙகள. 
யாைாவது உஙகன�ப் புண்படுத்திைால், ‘இது 
தவறாை அணுகுமுனற’ என்று கண்டிப்புடன் 
சசால்லிவிட்டு அவரிடமிருநது விலைகுஙகள.  

 நீஙகள �ம்பும் ஒரு விஷயத்துக்காக உறுதியாக 
நில்லுஙகள. அதறகாக எநத இடத்திலும் 
சவளிப்பனடயாகப் மபசத் தயஙகாதீர்கள. 
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அனதத் திைம் திைம் தைது �டவடிக்னககளில் 
சவளிப்படுத்திக்சகாண்மட இருநதார். அதிகானலை 
தூக்கம் கனலைநது எழுநது வீட்டு மவனலைகன�ச் 
சசயதாலும், ‘ ‘�ாசைல்லைாம் அநதக் காலைத்துலை 
கானலையிலை �ாலு ேணிக்மக எழுநது மவனலைகன� 
ஆைம்பிச்சிடுமவன். நீ என்ை இவவ�வு ம�ைம் தூஙகமற’’ 
என்றார். ேருேகள பிைோதோகச் சனேப்பாள. கைவனும் 
ைசித்துச் சாப்பிடுவான். ஆைால் ோமியாமைா, ‘‘உப்பு, புளி 
அ�வுகூடத் சதரியனலை. என்ைதான் சனேக்கறிமயா?’’ 
என்று கரித்துக் சகாட்டிைார். 

இப்படி விழித்ததில் இருநது, தூஙகப்மபாகும்வனை 
ஒவசவாரு சசயலிலும் குறறம் கண்டுபிடித்தார். 
தூக்கத்தில்கூட ோமியார் திட்டுவது மபாலைக் கைவு 
கண்டு, திடுக்கிட்டுக் கண்விழித்து எழுநதுசகாளவாள.

அவ�ால் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் இனதப் 
சபாறுத்துக்சகாள� முடியவில்னலை. ஊருக்கு வநது 
தன் அம்ோவிடம் சசால்லி அழுதாள. ‘‘சகாஞச 
�ாள அனேதியா இரு. எதிர்த்துப் மபசாமத. எல்லைாம் 
சரியாகிடும். இதுக்காக மகாபத்தில் கி�ம்பிவநதால், 
உன் வாழக்னகதான் வீைாகிவிடும்’’ என்று அறிவுனை 
சசான்ைார் அவளுனடய அம்ோ.

அம்ோ சசான்ைோதிரி அவள பணிவாக 
�டநதுசகாள� முயன்றாள. ஆைால், ோமியாரின் 
ஒவசவாரு வார்த்னதயும் அவளுனடய சுயேரியானதக்கு 
சவால் விடுவதாக இருநதமபாது, அவ�ால் 
சபாறுத்துக்சகாள� முடியவில்னலை. அவளும் எதிர்த்துப் 
மபசிைாள. ோமியாரின் மகாபம் இன்னும் அதிகோைது. 
சோத்தத்தில் வீடு �ைகோைது.

‘இநத ோமியார் இல்லைாேல் மபாைால்தான் 
என்ைால் நிம்ேதியாக வாை முடியும்’ என்று அவள 
நினைத்தாள. அவளுனடய தநனதயின் �ண்பர், அநத 
வட்டாைத்தில் புகழசபறற னவத்தியர். அவரிடம் மபாய, 
தன் நினலைனேனயச் சசால்லி அழுதாள. ‘‘ஏதாவது 
விஷம் இருநதால் சகாடுஙக. சாப்பாட்டுலை கலைநது 
சகாடுத்து என் ோமியானை இல்லைாே சசயதுடமறன். 
அதுக்கு அப்புறோவது நிம்ேதியா இருப்மபன்’’ என்றாள 
மகாபோக! 

சிலை நிமிடஙகள மயாசித்த அநத னவத்தியர், உளம� 
மபாைார். சகாஞச ம�ைத்தில் ஒரு ேருநதுக் குடுனவனய 
எடுத்து வநது சகாடுத்தார். ‘‘இஙமக பாைம்ோ! 
கடுனேயாை விஷம் எனதயாவது சாப்பாட்டில் கலைநது 
சகாடுத்தால், உன் மேல் சநமதகம் வநதுவிடும். மபாலீஸ் 
கண்டுபிடித்துவிடும். அப்புறம் நீ கைவனின் அன்னப 
இைநது காலைம் முழுக்க சஜயிலில் இருக்க மவண்டி 
வரும். �ான் உைக்கு ஒரு புது ேருநது தருகிமறன். இது, 
சேல்லைக் சகால்லும் விஷம். சகாஞசம் சகாஞசோக 
உடலில் பைவி, உன் ோமியானைச் சிலை ோதஙகள கழித்து 
சாகடித்துவிடும். அதுவனை காத்திரு. 

ஏழனேயாை குடும்பத்தில் பிறநத, அதிகம் படிப்பறிவு 
இல்லைாத கிைாேத்துப் சபண் ஒருவள இருநதாள. 

பக்கத்து கிைாேத்தில் ஓர் இன�ஞன் அவன� விரும்பித் 
திருேைம் சசயதுசகாண்டான். கைவன் அவள மீது 
மிகுநத அன்பு காட்டிைான். ஆைால், ோமியார்தான் 
மோசம். தன் ஒமை ேகனுக்கு வசதியாை ேருேகள வநது 
வாயப்பாள எை எதிர்பார்ப்பு னவத்திருநத சபண்ேணி. 
இநத ஏனைப்சபண்னைத் தன் ேகன் விரும்பித் திருேைம் 
சசயதுசகாண்டதில் அவருக்குப் சபருத்த ஏோறறம்.

அன்பு 
செய்யத் 
துணியுங்கள்!
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இநத இனடப்பட்ட காலைத்தில் உன் மீது யாருக்கும் சநமதகம் 
வைக்கூடாது. எைமவ, உன் ோமியாருக்கு ருசியாகச் சனேத்துப் மபாடு. 
அதில் இநத ேருநனதக் கலைநது சகாடு. அவரிடம் அன்பாக இருப்பது 
மபாலை �டி. எதிர்த்துப் மபசாமத, அவர் சசால்வனதக் மகள, அவரிடம் 
பணிவாக �டநதுசகாள’’ என்று சசான்ைார்.

அவளும் அடுத்த �ாள முதல், அநத னவத்தியர் சசான்ைது 
மபாலைமவ சசயதாள. இதுவனை இல்லைாத அ�வுக்கு ருசியாகச் 
சனேத்தாள. அநத ேருநனதக் சகாஞசம் கலைநது, ோமியாருக்கு 
உைவு சகாடுத்தாள. ோமியார் மகாபோகப் மபசிைாலும், ‘‘நீஙக 
எைக்கு இன்சைாரு அம்ோ ோதிரி. �ான் தப்பு சசயதால், என்னைத் 
திட்டறதுக்கு உஙகளுக்கு உரினே இருக்கு அத்னத’’ எைப் பணிநது 
மபாைாள. எவவ�வு குத்தலைாகப் மபசிைாலும், புன்சிரிப்மபாடு கடநது 
மபாைாள. ோமியாருக்கு என்சைன்ை மவண்டும் எைப் பார்த்துப் 
பார்த்துச் சசயதாள.

�ாட்கள மவகோக �கர்நதை. ோமியாரிடம் அவள இப்படி �டிக்க 
ஆைம்பித்து, மூன்று ோதஙகள ஆகிவிட்டை. இப்மபாது வீட்டில் நினறய 
ோறறஙகள. ோமியார் இவன�த் திட்டுவது குனறநது, இப்மபாது வீட்டில் 
சண்னடமய �டப்பதில்னலை. இத்தனை �ாட்கள உட்கார்நதபடி மவனலை 
வாஙகிய ோமியார், சமீப காலைோக இவளுக்கு வீட்டு மவனலைகளில் 
உதவி சசயகிறார். இன்று அவளுக்கு உடல்நினலை சரியில்னலை. 
கானலையில் எழுநதவன�, ‘‘நீ படுத்துக்மகாம்ோ’’ என்று தடுத்து, 
எல்லைா மவனலைகன�யும் அவமை சசயதார். சனேத்து உைனவத் தட்டில் 
மபாட்டு எடுத்துவநது அவள னகயில் சகாடுத்தார். 

மயாசித்துப் பார்த்தாள. சமீப காலைோக, �டிப்பு மபாலை இல்லைாேல் 
நிஜோகமவ ோமியாரிடம் தான் அக்கனற காட்டுவனத அப்மபாதுதான் 

உைர்நதாள. ோமியாரும் அப்படி தன் மீது 
அன்பு காட்டுவது அவளுக்குப் புரிநதது. 
ஆபீஸுக்கு கி�ம்பிய அவளுனடய 
கைவனை, ‘‘சபாண்டாட்டிக்கு உடம்பு 
முடியனலை. இன்னைக்கு எதுக்கு ஆபீஸ் 
மபாமற? அவன� டாக்டர்கிட்மட கூட்டிப் 
மபா’’ என்று அதட்டிைார்.

டாக்டரிடம் மபாயவிட்டு வீடு திரும்ப 
ேதியம் ஆகிவிட்டது. அதறகுள விஷயம் 
மகளவிப்பட்டு ,  அவளின் அம்ோ 
வநதுவிட்டார். ‘‘எஙக வீட்டுக்குக் கூட்டிப் 
மபாய பார்த்துக்கமறன்’’ என்று ோமியாரிடம் 
அனுேதி மகட்டார். ோமியாருக்கு வநதமத 
மகாபம். ‘‘ஏன், நீஙகதான் அவளுக்கு 
அம்ோவா? �ான் அம்ோ இல்னலையா? �ான் 
பார்த்துக்க ோட்மடைா?’’ எை அவளுனடய 
அம்ோவிடம் சண்னட மபாட்டவர், ‘‘உடம்பு 
சரியாைதுக்கு அப்புறம் அவ ஆனசப்பட்டா 
மவணும்ைா உஙக வீட்டுக்கு சைண்டு 
�ாள வநது இருக்கட்டும். இப்மபா �ான் 
பார்த்துக்கமறன்’’ என்றார் சத்தோக. 

ேருேகள கலைஙகிவிட்டாள. ஓடிவநது 
ோமியானைக் கட்டிக்சகாண்டாள . 
ோமியாருக்கும் கண்கள கலைஙகிை. 
‘‘எைக்கு ஒரு சபாண்ணு இருநதா எப்படி 
கவனிப்மபமைா , அப்படி உன்னைப் 
பார்த்துக்கமறன்ோ. இத்தனை �ாள உன் 
அருனே சதரியாே மபசிட்மடன். என்னை 
ேன்னிச்சுடு!’’ என்றார். அவளுனடய அம்ோ, 
பலை ேடஙகு சநமதாஷோகத் திரும்பிப் 
மபாைார்.

உடல்நினலை சரியாைதும், அவள முதல் 
மவனலையாக னவத்தியரிடம் ஓடிைாள. 
�டநதனத எல்லைாம் சசான்ைாள. ‘‘எைக்கு 
அவஙக ோமியார் இல்னலை, அம்ோ. அவஙக 
சாகறனத �ான் விரும்பனலை. எைக்கு வழி 
காட்டுஙக’’ என்றாள.

னவத்தியர் சிரித்தார். ‘‘கவனலைப்படாமத! 
�ான் சகாடுத்ததும் விஷம் இல்னலை, சத்து 
ேருநது. நீ அவரிடம் அன்பு காட்டுவதாக 
�டித்தாமய, அதுதான் அவனை ோறறியது. 
விஷம் உன் ேைதில்தான் இருநதது. 
நிஜோகமவ உன் ேைதில் அன்பு 
சபருகியமபாது, அநத விஷம் முறிநது 
மபாயவிட்டது’’ என்றார்.

உறவுகளுக்குள விஷம் சகாடுக்கத் 
து ணி ய  ம வ ண் ட ா ம் .  அ ன் னப 
சசலுத்துவதறகுத் துணிமவாம்.             
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ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ்., மபான்ற சிவில் சர்வீஸ் பதவிகளுக்காை  
யு.பி.எஸ்.சி மதர்வுகன� எழுதும் பலைரும் முதல்நினலைத் மதர்வு, 

முதன்னேத் மதர்வு ஆகியவறறில் மதர்ச்சி சபறறுவிடுகின்றைர். அவர்களில் 
பலைர் தடுோறும் ஒமை விஷயம், ம�ர்முகத் மதர்வு. ஒருவரின் அறினவயும் 
எழுத்துத் திறனேனயயும் மசாதிப்பனவ எழுத்துத் மதர்வுகள. ம�ர்முகத் 
மதர்வு என்பது ஒருவரின் சிநதிக்கும் திறனையும் மபச்சுத்திறனேனயயும் 
மசாதிப்பது.  

ஒருவர் எவவ�வு தன்ைம்பிக்னகயுடன் இன்டர்வியூனவ 
எதிர்சகாளகிறார், அச்சமோ, தடுோறறமோ இல்லைாேல் எவவாறு 
மகளவிகளுக்குப் பதில் சசால்கிறார், சிக்கலைாை மகளவிகளுக்கு எப்படிச் 
சிநதித்து வினடயளிக்கிறார் என்பனதசயல்லைாம்தான் இன்டர்வியூவில் 
முக்கியோகப் பார்க்கிறார்கள. 

2016-ம் ஆண்டு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரியாகத் மதர்வு சசயயப்பட்ட 
ஜிதின் யாதவ, ஐ.ஏ.எஸ்., இன்டர்வியூனவ எப்படி எதிர்சகாளவது என்று 
டிப்ஸ் சகாடுத்திருக்கிறார். ஐ.ஏ.எஸ்., இன்டர்வியூ என்றில்னலை, எநத 
மவனலைக்காை இன்டர்வியூனவயும் எதிர்சகாள� உதவும் வழிகாட்டுதல்கள 
இனவ. அநத டிப்ஸ்கள இஙமக:

 இன்டர்வியூவில் நீஙகள மபசும்மபாது, உஙகன� இன்டர்வியூ 
சசயபவர் குறுக்கிட்டுப் மபசலைாம். அநத ம�ைத்தில் உடமை நீஙகள மபசுவனத 
நிறுத்திவிட்டு, அவர் என்ை சசால்கிறார் என்பனதக் கவனியுஙகள. அமத 
சேயம், அவர்கள மபசும்மபாமதா, மகளவிகள மகட்கும்மபாமதா, இனடயில் 
குறுக்கிடாதீர்கள.

 ஒரு ம�ைத்தில் ஒரு மகளவிக்கு ேட்டுமே பதில் சசால்லுஙகள. 
முநனதனய மகளவிக்குச் சசால்லைாேல் விட்டுப் மபாை பதினலை, இநதப் 
பதிலுடன் மசர்த்துச் சசால்லிக் குைப்பாதீர்கள. இது உஙகன�ச் சிக்கலைாை 
ேனிதைாக அனடயா�ம் காட்டும்.

 இன்டர்வியூவில் ேறறவர்கள சசால்லும் அனுபவஙகன�க் மகட்டு, 
எநத முன்முடிவுடனும் அனறக்குள சசல்லைாதீர்கள. எதுவும் எழுதப்படாத 
ஒரு சவளன�த்தாள மபான்ற திறநத ேைதுடன் சசல்லுஙகள. ‘இவர் 
சிடுமூஞசி’, ‘இவருக்கு �ான் முழுக்னகச் சட்னட மபாட்டிருநதால் பிடிக்காது’ 
என்சறல்லைாம் நினைத்துக்சகாண்டு இன்டர்வியூனவ அணுகிைால், அநத 
எரிச்சல் உஙகள பதிலிலும் சவளிப்படும். அது உஙகள மவனலைவாயப்பிறகு 
எநத வனகயிலும் உதவாது. 

 உஙகளுக்குத் சதரிநத எல்லைா விஷயஙகன�யும் இன்டர்வியூவில் 
சகாட்டி, உஙகன� ம�ர்காைல் சசயபவனை இம்ப்ைஸ் பண்ை 
நினைக்காதீர்கள. ‘இவர் சம்பநதம் இல்லைாேல் ஏமதமதா மபசுகிறார்’ என்று 
அவர்கள நினைக்கக்கூடும். மகளவிகளுக்குப் பதில் சசால்லும்மபாது, 
இயல்பாகமவ உஙகள திறனேகள பறறிச் மசர்த்துச் சசால்லுஙகள.

  ‘எைக்கு எதுவுமே சதரியாத ஒரு விஷயத்னதப் பறறிக் 
மகளவிகள மகட்டுவிடுவார்கம�ா’ என்ற பயத்துடன் இன்டர்வியூ 
அனறயில் உட்காைாதீர்கள. ‘எைக்கு இநத விஷயஙகள �ன்றாகத் 
சதரியும். அநத சப்சஜக்டில் மகளவிகள மகட்டால் �ான் சூப்பைாகப் பதில் 
சசால்மவன்’ என்று துணிவுடன் இருஙகள. உஙகளுக்குத் சதரியாத ஒரு 

விஷயத்னதத் மதாண்டித் துருவி யாரும் 
மகட்கோட்டார்கள.

 இன்ட ர்வியூவுக்க ா க க் 
காத்திருக்கும்மபாது அடுத்தவர்களுடன் 
மபசாதீர்கள. ‘‘எைக்கு இநத சப்சஜக்ட் 
�ன்றாகத் சதரியும் ’ ’ ,  ‘ ‘இநதக் 
ம களவினயத் த ான்  ஒவசவ ாரு 
இன்டர்வியூவிலும் மகட்கிறார்கள’’ 
என்பது மபாலை அவர்கள சசால்லும் 
கருத்துகள உஙகளுக்குப் பயத்னத 
ஏறபடுத்தக்கூடும்.

 இன்டர்வியூ அனறக்குள 
ச ச ல் லு ம் மப ா து  உ ங க ளு க் கு 
மோட்டிமவஷன் உச்சத்தில் இருக்க 
மவண்டும். அதுதான் சவறறினயக் 
சகாடுக்கும். எதிர்ேனறயாகப் மபசும் 
ேனிதர்கன� அநத ம� ைத்தில் 
புறக்கணித்துவிடுஙகள .  ‘இநத 
இடத்துலை இன்டர்வியூஙகற மபர்லை 
குதறி எடுப்பாஙக’, ‘ஒப்புக்கு இன்டர்வியூ 
பண்ணிட்டு குறுக்கு வழியிலை ஆட்கன� 
எடுத்துடுவாஙக’ என்பது மபாலைப் 
மபசுமவார் பக்கத்தில் உட்காைாதீர்கள. 
விைக்தி உைர்மவ ஏறபடும். 

துணிவுடன் இன்டர்வியூவை 
எதிர்்கொளைது எப்படி?
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 புதிய ேனிதர்கன� ஒரு புதிய சூைலில் 
எதிர்சகாளவதுதான் இன்டர்வியூக்களின் தன்னே. 
அநத ம�ைத்தில் எல்மலைாருக்குமே மலைசாை பதறறம், 
பயம் இருக்கும். அது இயல்பாைதுதான். வியர்த்து 
வழியும் அ�வுக்குப் படபடப்பு ஏறபடுவது �ல்லைதல்லை. 
அனதக் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள. எநத சடன்ஷனும் 
இல்லைாேல் இயல்பாக இருப்பதும் சரியில்னலை. ‘இவர் 
எனதயும் சீரியஸாக எடுத்துக்சகாள�ாத ஆசாமி’ எை 
நிைாகரித்துவிடுவார்கள. பயம் மவண்டாம், நியாயோை 
அ�வு பதறறத்துடன் இருஙகள.

 தன்ைம்பிக்னக குனறநது, பயம் ஏறபடும்மபாது 
ஒரு விஷயத்னத நினைவுபடுத்திக்சகாளளுஙகள. 
‘மவனலைக்குச் சசல்லும் எல்மலைாரும் இநதக் கட்டத்னத 
எதிர்சகாள� மவண்டும். �ம்னேவிடச் சுோைாை 
திறனேசாலிகள பலைர் இன்டர்வியூவில் சஜயித்து �ல்லை 
பதவிகளில் அேர்நதிருக்கிறார்கள. எைமவ, �ம்ோலும் 
முடியும்’ என்று �ம்புஙகள.

 உஙகள மதாறறத்னதக் கண்ணியோகக் காட்டும் 
ஆனடகன� அணியுஙகள. மதாறறத்திலும் ஒரு மிடுக்கும் 
பாநதமும் சவளிப்பட மவண்டும். கானதக் கிழிக்கும் 
ட்யூனில் சசல்மபான் அலைறுவது, மோசோை மஹர்ஸ்னடல், 
ேட்டோை வாட்ச் என்று பலை காைைஙக�ால் தவறாக 
ேதிப்பிடப்பட்டு மவனலைவாயப்னப இைப்பவர்கள நினறய 
மபர்.

 உஙகளுக்குப் பதில் சதரியாத ஒரு மகளவி 
மகட்கப்படும்மபாது, தவறாை பதினலை எப்மபாதும் 

சசால்லைாதீர்கள. ‘எைக்கு இது சதரியவில்னலை’ என்று 
சவளிப்பனடயாகச் சசால்லிவிடுஙகள. ம�ர்னேயாக 
இப்படிச் சசயபவர்கன� எல்மலைாருக்கும் பிடிக்கும்.

 மகளவிகன� அவர்கள மகட்க 
ஆைம்பிக்கும்மபாமத ேைசுக்குள பதினலை சைடி 
சசயயாதீர்கள. அது அனைகுனற பதிலைாக ோறிவிடும். 
மகளவிகன� முழுதாக உளவாஙக ோட்டீர்கள. 
அவர்கள முழுதாகக் மகளவினயக் மகட்டு முடித்தபின் 
பதில் சசால்லுஙகள. மபசுவனதப் மபாலைமவ, 
அடுத்தவர் மபசுவனதக் கவனிப்பதும் இன்டர்வியூவில் 
முக்கியோை அம்சம்.

 ‘இநத மவனலை கினடக்கனலைன்ைா எைக்கு 
எதிர்காலைமே இல்னலை’, ‘இநத மவனலைதான் எைக்கு 
ஒமை வாயப்பு’ என்பது மபான்ற சகஞசல்கள, 
பிைார்த்தனைகள உஙகன�த் தகுதி குனறவாைவைாகக் 
காட்டக்கூடும். ‘இநத மவனலைக்கு �ான் நூறு சதவிகிதம் 
தகுதியாைவர்’ என்பனத இன்டர்வியூவில் நிரூபிப்பது 
ேட்டுமே உஙகள கடனே. அனதச் சசயதுவிட்டால், 
தாைாக மவனலை கினடக்கும்.

 உஙகன�ப் பதறறத்தில் ஆழத்துவதறகாக, 
பயமுறுத்துவறகாக மவக மவகோக அடுத்தடுத்து 
மகளவிகள வீசப்படலைாம். சடன்ஷன் ஆகாேல் 
நிதாைோகப் பதில் சசால்லுஙகள.  

 உஙகள அறினவ ேட்டுமின்றி, பண்னபயும் 
மசாதிப்பமத இன்டர்வியூவின் முக்கியோை அம்சம். 
எைமவ, �ல்லை பண்புகன� சவளிப்படுத்துஙகள.          
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ஐநது வயனதத் சதாடும்வனை குைநனதயின் மூன� 
மவகோக வ�ர்ச்சி அனடகிறது. அநத �ாட்களில் 

அவர்கள வின�யாடவும் கறறுக்சகாள�வும் ஏறற சூைல் 
அவர்களுக்குக் கினடக்க மவண்டும். குைநனதகள 
இயல்பாகமவ புதிய விஷயஙகளில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள. 
புதிய முயறசிகன�ச் சசயவார்கள. இநத முயறசிகளின் 
மூலைமே ‘இது பாதுகாப்பாைதா அல்லைது ஆபத்தாைதா’ 
என்ற முடிவுக்கு அவர்கள வருகிறார்கள. 

குைநனதக்கு எது அச்சம் தருகிறது என்பனதக் 
கணிக்க முடியாது. இருட்னடப் பார்த்துப் பயப்படுவார்கள, 
தனினேயாக இருக்க அஞசுவார்கள, சிலைர் �ாயகன�க் 
கண்டு அஞசுவார்கள, குறிப்பிட்ட சிலை ேனிதர்கன�ப் 
பார்த்துப் பயப்படுவார்கள, சிலை சத்தஙகளுக்குப் 
பயப்படுவார்கள. எதறகாக அநதப் பயம் என்று 
அவர்களுக்குச் சசால்லைத் சதரியாது. வ�ரும் பருவத்தில் 
ஏறபடும் பயம் ேைநினலைனய சவகுவாகப் பாதிக்கக்கூடியது. 
அனதத் தீர்க்காவிட்டால், பலைவிதோை பின்வின�வுகள 
ஏறபடும். உடல்�லைக் மகா�ாறுகள, ஞாபகேறதி, படிப்பில் 
ேநதேனடதல் மபான்ற பிைச்னைகளும் ஏறபடலைாம். 

குைநனதயின் ேைநினலைனயயும் உடல்திறனையும் 
புரிநதுசகாண்டு, அவர்கன�த் துணிச்சல்மிக்கவர்க�ாக 
வ�ர்க்க மவண்டும். ஒமையடியாக அவர்கன�ப் சபாத்திப் 
சபாத்தி வ�ர்த்து, எல்லைாவறறுக்கும் சபறமறானைச் 
சார்நதிருப்பவர்க�ாக ோறறவும் கூடாது; தனியாக 
எனதயும் எதிர்சகாளளுோறு தவிக்கவிடவும் கூடாது.  

சிலை குைநனதகள எல்லைாவறறுக்கும் பயப்படுவார்கள, 
சிலைர் எதறகுமே பயப்பட ோட்டார்கள. உஙகள குைநனதகள 
எப்படிப்பட்டவர்கள என்பனத உைர்நதுசகாண்டு 
அவர்களின் அச்சஙகன�த் தீர்ப்பது உஙகள கடனே. 
அதறகுச் சிலை வழிகள:

 அவர்களின் பயத்துக்காை காைைத்னத அறியுஙகள. 
அனத அவர்கம� சசால்லைட்டும். அநதக் காைைத்னதத் 
சதளிவுபடுத்துஙகள. உதாைைோக, குைநனத இருட்னடப் 
பார்த்துப் பயநதால், இருட்டில் ஆபத்தாக ஒன்றும் இல்னலை 
என்பனத எடுத்துக் கூறி, டார்ச் அடித்துக் காட்டி ஒன்றுமே 
இல்னலை என்பனத நிரூபியுஙகள.

 குைநனதகளின் பயத்னத அவர்களின் கண்க�ால் 
அணுக மவண்டும். �ேக்கு கம்பளிப்பூச்சினயப் பார்த்தால் 

குழந்தைக்கு 
துணி்ை 
ஊட்டுங்கள்!
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பயம் வைாது. அது எதுவும் சசயயாது என்பது �ேக்குத் 
சதரியும். குைநனதகளுக்கு அது சதரியாது அல்லைவா? 
‘எல்லைாத்துக்கும் பயப்படறிமய’ என்று கிண்டல் சசயயாேல், 
�ேக்குத் சதரிநத அறினவ அவர்களுக்கு ஊட்டி அச்சம் 
சதளியனவக்க மவண்டும்.

 குைநனதகள இருக்கும் சூைல் �ன்றாக உள�து 
என்பனத உறுதிசசயது, அவர்களின் பாதுகாப்பு 
உைர்னவப் பலைப்படுத்துஙகள. எப்படிப்பட்ட சூைலிலும் 
சபறமறார் �ம்முடன் இருப்பார்கள என்ற பாதுகாப்பு 
உைர்னவ அவர்கள ேைதில் பதியும்படி ஏறபடுத்த 
மவண்டும்.

 உண்னேயாை பயத்னத அவர்களுக்குத் 
சதளிவுபடுத்துஙகள. உதாைைோக, கட்டிலின் அடியில் 
ஏமதா இருக்கிறது என்று குைநனத பயநது அழும். 
ஆைால் உண்னேயில் கட்டிலின் அடியில் மபாய எனதமயா 
எடுக்கும்மபாது குைநனதக்கு அடிபட்டிருக்கலைாம். 
அவர்களிடம் மபசி, பயத்னத அகறறுஙகள. 

 சபறமறார்கள தஙகள பயத்னதக் குைநனதகளுக்குக் 
கடத்தக்கூடாது. எல்மலைாருக்கும் ஏமதா ஒரு விஷயத்தில் 
பயம் இருக்கும். அர்த்தமுள� பயஙகன�க் குைநனதக்குக் 
கறறுக்சகாடுஙகள. உதாைைோக, பாம்னபக் கண்டால் 
ஒதுஙகி விலைகிவிட மவண்டும். சதரு�ாய குனைத்தால் 
கவைோக அனதக் னகயா� மவண்டும். இனதசயல்லைாம் 
சசால்லைலைாம். ஆைால், கைப்பான்பூச்சிக்கு பயநது, 
அனதசயல்லைாம் குைநனதக்குக் கடத்தக்கூடாது.   

 பயத்தின் பின்னுள� அறிவியனலை உைர்த்துஙகள. 
டி.வி.,யில் மபயப் படஙகன�ப் பார்க்கும்மபாமதா, 
சோனபல் மகம் வின�யாடும்மபாமதா சிலை காட்சிகன�க் 
கண்டு அவர்கள பயப்படலைாம். அநத ம�ைத்தில் 
எவவாறு அக்காட்சிகள உருவாக்கப்படுகின்றை 
என்று அவர்களுக்கு வி�க்குஙகள. அதுசதாடர்பாை 
சதாழில்நுட்பம் பறறியும் சதளிவாகச் சசால்லுஙகள. 

 பயத்னதத் துறநது அச்சமின்றி வாழவதால் 
கினடக்கும் பலைன்கன� அவர்களுக்கு உைர்த்துஙகள. 
ேைத்தில் குைப்பஙகள இல்லைாேல் ேறற விஷயஙகளில் 

கவைம் சசலுத்திச் சசயல்கன�ச் சசயய முடியும் 
என்பனதச் சுட்டிக் காட்டுஙகள.  

 ஏறகைமவ சிலை பயஙகளிலிருநது அவர்கள மீண்டு 
வநதிருப்பார்கள. அநத சவறறிகன�ச் சுட்டிக்காட்டி, 
‘இமதமபாலை இம்முனறயும் உஙக�ால் துணிவுடன் மீண்டு 
வை முடியும்’ என்று ஊக்கப்படுத்துஙகள. 

 அவர்களுக்குப் புரியாத விஷயஙகன�ச் 
சசால்லைாதீர்கள. குைநனதகளின் வயதுக்கு ஏறறபடி, 
ேைமுதிர்ச்சிக்குப் சபாருத்தோக எநத விஷயத்னதயும் 
சசால்லை மவண்டும். குைநனதகள எழுப்பும் சநமதகஙகளுக்கு 
�ம்பகோை பதினலை அவர்களுக்குப் புரியும் விதத்தில் 
சசான்ைால் பயத்திலிருநது விடுபடுவார்கள. 

 அர்த்தமுள� பயஙகன� அகறற நினைக்காதீர்கள. 
முதனலைகள நீநதும் ஆறறில் இறஙகுவது உயிருக்மக 
ஆபத்து எனும் மபாது, அதில் குதிப்பது சாகசமில்னலை. 
அநத ஆறறில் கால் னவக்கமவ பயப்பட மவண்டும். 
இதுமபான்ற நியாயோை பயஙகளுக்கும், இருட்டு 
அனறக்குள மபய இருக்கிறது என்பது மபான்ற அபத்தோை 
பயஙகளுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசத்னத அவர்களுக்கு 
உைர்த்துஙகள.

 ஒரு �ாளில் திடீசைை பயத்னதத் துறநதுவிட்டுத் 
துணிச்சல்காைைாக ோற முடியாது. படிப்படியாகப் பய 
உைர்விலிருநது விலைக மவண்டும். குைநனதக்கு 
வழிகாட்டி, இனதச் சசயயத் தூண்டுஙகள. 

 ‘�ான் மோசோை பயநதாஙசகாளளி’ என்று 
குைநனதகள குறற உைர்வுக்கு ஆ�ாகக்கூடாது. ‘இது 
இயல்புதான். வ�ர்நத சபரியவர்கம�கூட இனதவிட 
மோசோகப் பயப்படுகிறார்கள’ என்று அவர்களுக்குப் 
புரிய னவயுஙகள.   

 குைநனதகள காைைமில்லைாேல் பயநது ஆர்ப்பாட்டம் 
சசயதால் சகாஞசம் கவைோக இருஙகள. குைநனதகளின் 
சுறறுவட்டாைம், �ட்பு வட்டம் எை அனைத்னதயும் 
கண்காணித்து வழி�டத்துஙகள. அவர்கள சசால்வனத 
முழுனேயாகக் மகளுஙகள. அனத அறிவின் கண்க�ால் 
அலைசிப் பார்க்கச் சசால்லுஙகள. அவர்களுக்குப் 
பிடித்த இடத்திறகு அனைத்துச் சசன்மறா, பரிவாக 
அைவனைத்துப் மபசிமயா அவர்களின் ேைநினலைனய 
ோறறுஙகள. 

 எப்படிப்பட்ட சூைலிலும் குைநனதக்கு ஆதைவாக 
இருஙகள .  அவர்களின் தன்ைம்பிக்னகனய 
வ�ர்த்துவிடுஙகள. அவர்கன�ச் சுயோக முடிசவடுக்கப் 
பைக்குஙகள. எநதச் சசயனலைச் சசயதாலும் சிறப்பாகச் 
சசயய மவண்டும் என்பனதயும், அமத ம�ைத்தில் அதன் 
முடிவு பறறிக் கவனலைப்பட மவண்டாம் என்பனதயும் 
வலியுறுத்துஙகள. இதன்மூலைம் மதனவயில்லைாத பயம், 
சடன்ஷன் தாைாகமவ குனறநதுவிடும்.                      



30பவணலமை      ஜனவரி 2023

வீடு எை ஒன்று இருநதால், அஙகு அனைப்பு ேணி 
அவசியம். ‘யார் யாமைா அடிக்கடி வநது காலிங 

சபல்னலை அடிக்கிறார்கள. எரிச்சலைாக வருகிறது’ 
என்று காலிங சபல்னலைக் கைறறிவிடுவீர்க�ா? அது 
சாத்தியமில்னலை. பய உைர்வும் அப்படிப்பட்டமத! பலை 
சநதர்ப்பஙகளில் பயம் குறித்த அலைாைம் ேைத்தில் 
அடிக்கும். அநதப் பயஙகன�த் துறநது பக்குவோக 
வாழவது எப்படி?

 எது உஙகளுக்குப் பயம் தருகிறது என்பனதக் 
கண்டறியுஙகள .  நினறய  ம ப ர்  தஙகன�த் 
னதரியோைவர்க�ாகக் காட்டிக்சகாள� விரும்பி, 
பயஙகன� சவளிப்படுத்த ோட்டார்கள. பயத்னத 
அனடயா�ம் கண்டு, அதறகாை காைைத்னதயும் 
கண்டுபிடியுஙகள.

 எநசதநத விஷயஙகன� நீஙகள துணிச்சலைாகச் 
சசயகிறீர்கள என்று பட்டியல் மப ாடுஙகள . 

அமதமபான்ற துணிச்சனலை எல்லைாச் சூைல்களிலும் 
உருவாக்கிக்சகாளவது எப்படி என்று மயாசியுஙகள.  

 ோறறஙகன�த் தயஙகாேல் ஏறறுக்சகாளளுஙகள. 
எநதச் சூைலிலும் இருக்கும் எல்லைா வாயப்புகன�யும் 
ஆைாயுஙகள. இனதச் சசயபவர்களுக்கு ‘இப்படி 
ஆகிவிடுமோ’, ‘இது மதாறறுவிடுமோ’ என்ற அச்சம் 
வைாது. வாயப்புகளும் வ�ர்ச்சியும் உறுதியாகும்.  

 வாழக்னக, மவனலை, சதாழில், வியாபாைம் என்று 
எதிலுமே அலுப்பு ஏறபட அனுேதிக்காதீர்கள. உஙகன�ச் 
சுறறியிருக்கும் சூைனலைச் சுவாைசியம் ஆக்கிக்சகாண்மட 
இருஙகள. 

 �ாம் என்ை சசயகிமறாம், அதன் வின�வாக 
என்ை எதிர்பார்க்கிமறாம் என்பதில் சதளிவாக இருஙகள. 
உஙகள எதிர்காலைம் குறித்த இனிய கறபனைகன� 
வ�ர்த்துக்சகாளளுஙகள. அனத அனடவதறகாை 
வழிகன�த் மதடுஙகள.

 ஒரு சிறநத வழிகாட்டினயத் 
மதடுஙகள .  அச்சஙகளிலிருநது 
மீண்டு அவர்கள எப்படிச் சாதனைகள 
புரிநதார்கள என்பனதக் மகளுஙகள. 
ஒருமவன� உஙகள துனறயில், 
அல்லைது நீஙகள நினைக்கும் ஒரு 
வழிகாட்டினயப் பார்க்க முடியாேல் 
மபாைாலும் பைவாயில்னலை. சவறறி 
சபறற ேனிதர்களின் வாழக்னகக் 
கனதகன�ப் படியுஙகள. துணிச்சல் 
தாைாக வநதுவிடும்.

 எல்மலைாரும் சசயயும் ஒரு சசயனலை 
அமதமபாலைமவ சசயதால், அவர்களுக்கு 
என்ை பலைன் கினடக்கிறமதா அதுதான் 
�ேக்கும் கினடக்கும் . எனதயும் 
வித்தியாசோகச் சசயய முயலுஙகள. 
உஙகளின் க ற பனைத்திறனும் 
பனடப்பாக்கத் திறனும் வ�ர்நதால் இது 
சாத்தியோகும். 

 உஙகளின் எல்லைா �ாளும் ஒமை 
ோதிரி இருநதால் அலுத்துவிடும். 
ஒவசவாரு �ாளிலும் வித்தியாசம் 
காட்டுஙகள. புதுப்புது முயறசிகன�ச் 
சசயயுஙகள. எநதச் சூைலிலும் 
உஙகளுக்குப் பயம் ஏறபடாது. 

 எதிர்பாைாத ஏமதா ஒன்று 
�டக்கும்மபாது, ‘�ாம் நினைத்தது 
ஒன்று, �டப்பது மவறு ஒன்றாக 
இருக்கிறமத’ என்ற மசார்வு பலைருக்கு 
ஏறபடும். அதுதான் பயத்துக்கு வினத 
மபாடுகிறது. எதிர்பாைாதனத எப்மபாதும் 

அச்சம் 
தவிர்க்கும் 
அழகான 
வாழக்்க!



வாசகர் 
கடிதஙகள்!
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எதிர்பாருஙகள. உஙகள திட்டஙகன� எநத ம�ைத்திலும் 
ோறறத் தயாைாக இருஙகள.

 உஙகளுக்கு நீஙகள சவால் விட்டுக்சகாண்டு 
புதிய பயிறசிகன� எடுஙகள. ‘எைக்கு இசதல்லைாம் 
வைாது, என்ைால் இனதசயல்லைாம் சசயய முடியாது’ என்று 
நீஙகள பயநது பின்வாஙகிய பலை விஷயஙகன� உஙக�ால் 
துணிச்சலுடன் சசயய முடியும்.

 ேைத்தில் நினைப்பனத சவளிப்பனடயாகச் 
சசால்லுஙகள. அடுத்தவர்கன�ப் புண்படுத்த மவண்டாம், 
கடிைோை சசாறகன�ப் மபசி எவனையும் காயப்படுத்த 
மவண்டாம். ஆைால், எநத விஷயத்திலும் உஙகளுக்கு 
என்று ஒரு கருத்து இருக்கும் அல்லைவா? அனதத் 
துணிச்சலைாக சவளிப்படுத்துஙகள. 

 அடுத்தவர்கள ேைம் குளிை மவண்டும் 
என்பதறகாகப் சபாயயாை சிலை விஷயஙகன�ப் 
மபச மவண்டியிருக்கும். சசயய மவண்டியிருக்கும். 
அனத முதலில் குனறத்துக்சகாளளுஙகள. உஙகள 
விருப்பஙகள, மதர்வுகள அடிப்பனடயில் முடிவுகன� 
எடுக்க ஆைம்பித்தால், துணிச்சல் தாைாக வரும்.

 எனதயுமே சபரிதாகத் திட்டமிடுஙகள. அதறகு 
ஏறறபடி உஙகள முயறசிகன�யும் சசயல்கன�யும் 
ோறறிக்சகாளளுஙகள. நீஙகள முயறசி சசயயாதவனை, 
இசதல்லைாம் சாத்தியோகுோ என்பது உஙகளுக்மக 
சதரியாது. சிறிய சசயல்கன�ச் சசயது பாதுகாப்பாக 
வாழவது நினறனவத் தருவதில்னலை. சபரிதாக முயறசி 
சசயது, துணிச்சலுடன் அதறகாக உனைப்பமத ஒருவரின் 
வாழனவ ோறறுகிறது.  

 நீஙகள எவவ�வு ேதிப்புக்குரியவர் என்பது உஙகள 
ேைத்துக்குத் சதரியும். அநத ேதிப்புக்குக் குனறவாை 
எநதச் சசயனலையும் சசயயாதீர்கள. உஙகள ேதிப்னப 
உயர்த்தும் முயறசிகளிமலைமய இறஙகுஙகள. அது உஙகள 
வாழனவ ோறறும். னதரியோக முன்மைறிய ேனிதர் என்ற 
அனடயா�த்னத உஙகளுக்குக் சகாடுக்கும். 

 எதிர்ேனற எண்ைஙகள உஙகள ேைத்தில் 
நுனையாேல் பார்த்துக்சகாளளுஙகள. அது உஙகன�ப் 
பலைவீைோக்கி ,  உஙகள தன்ைம்பிக்னகனயச் 
சினதத்துவிடும். எப்படிப்பட்ட மோசோை சூைனலையும் 
ம�ர்ேனற ேைநினலையுடன் அணுகுவது உஙகன� 
வலினேயாை ேனிதர் ஆக்கும். 

 உஙகள திறனே மீது �ம்பிக்னக னவயுஙகள. 
கல்வி, பயிறசி ேறறும் அனுபவஙகள மூலைம் அனத 
வ�ர்த்துக்சகாளளுஙகள .  தனடகள ேறறும் 
பிைச்னைகன�த் தாண்டி என்ைால் சஜயிக்க முடியும் 
என்று நினைப்பவர்களின் ேைத்தில் அச்சம் நுனைய 
முடியாது.

 தயக்கமின்றி ரிஸ்க் எடுஙகள. அதில் 
மதால்விகளும் ஏறபடலைாம். சவறறினய அனுபவிக்கும் 

நறசசயல்கள சசயது வாழவில் வ�ம் சபற 
வழிகாட்டிய ‘சவண்னே’ சசயல் சிறப்பிதழ 
பயனுள�தாக இருநதது. ஒவசவாரு ோதமும் 
வித்தியாசம் காட்டி எஙகன�க் கவர்கிறது 
‘சவண்னே’.

- ஆர்.சிவசங்கரி, விழுப்புரம்.
்்சயல்வீைர்கன� உதாைைம் காட்டி, 

‘சசாறகளில் அல்லை, சசயல்களில் �ம் கவைத்னதக் 
குவிப்மபாம்’ என்று திரு. மக.ஆர்.�ாகைாஜன் 
எழுதியிருநத கடிதம் அருனே. அவரின் எழுத்துகள 
தன்ைம்பிக்னக ஊட்டும் சபாக்கிஷஙகள.

- ந.ஈஸவரன், ்காந்திபுரம், க்காவவ.
எப்படிப்பட்ட சசயல்க�ால் முன்மைறறம் 

சபற முடியும் என்று வழிகாட்டிய ‘சவண்னே’ 
சசயல் சிறப்பிதனைப் படித்துவிட்டுப் பத்திைோகப் 
பாதுகாத்திருக்கிமறன்.

- எம்.சசாக்கநாதன், ்கதிர்்காமம், 
புதுசகசரி. 

ஒவசவாரு ோதமும் சவவமவறு பயனுள� 
தனலைப்புகளில் தகவல்கன� அளளி வைஙகும் 
‘சவண்னே’ இதழகள, ைாம்ைாஜ் ஆனடகள 
மபாலைமவ ேதிப்பிறகுரியனவ.

- எஸ.பன்னீர்சசலவம், செயந்கர், 
சபங்களூரு.  

அமத பக்குவத்துடன் மதால்வினயயும் அணுகுஙகள. 
அனதக் கறறுக்சகாளளும் வாயப்பாகமவ கருதுஙகள.

 தனடகன�ச் சநதிக்காேல் யாரும் வ�ர்நதது 
கினடயாது. தனடகள குறுக்கிட்டால் மசார்நது 
மபாகாதீர்கள. எதிர்காலைம் இருண்டுவிட்டதாகப் 
பயப்படாதீர்கள. அவறனற வ�ர்ச்சிக்காை வாயப்பாகக் 
கருதுஙகள. அனை என்பது ஒரு �தியின் மபாக்கில் 
குறுக்கிடும் தனடதான். ஆைால், அது எவவ�மவா 
நிலைஙகன� வ�ப்படுத்துகிறது! அப்படி எனதயும் 
பயனுள�தாக நினையுஙகள. 

 அதிகம் மபர் மபாகாத பானதயில் மபாவது 
அச்சம் தைலைாம். ஆைால், அதுதான் உஙகன� 
வித்தியாசப்படுத்தும். எது �டநதாலும், எப்படிப்பட்ட 
சூைலிலும் சதாடர்நது முன்மைறிக்சகாண்மட  
இருஙகள.                                                              
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அச்சேறறவைாக 
நீஙகள ோறும்மபாது, 

எல்னலையறற 
வாயப்புகள உஙகன�த் 

மதடி வரும்.

துணிச்சலை
ாகச் 

சசய
ல்படு

ம் 

ேனிதர்களு
க்மக

, 

வாய
ப்புகள

 ேட்டு
மின்றி 

அதிர்ஷ்டமும் 

னகசக
ாடுக்கும்.

உஙகள 
எதிர்காலைத்னத உஙகளின் பயமே தீர்ோனித்துவிட அனுேதிக்காதீர்கள.

அச்சேறறவைாக நீஙகள 

வாைவில்னலை என்றால், 

நீஙகள முழுனேயாை 

வாழனவ வாைவில்னலை 

என்று அர்த்தம்.

அச்சம
ே இ

ல்லைா
ேல் 

வாழ
வது

 

சாத்
தியமில்

னலை. ஆ
ைால், 

�ம் 

பயத்
னத எ

ப்படி
க் க

ட்டுப்படு
த்துவது

, 

அதிலிருநது எப்ப
டி வி

டுபடுவது
 

என்பனதக் 
கறறு

க்சக
ாள�

 

மவண்
டும். அ

ப்மப
ாதுதான்

 

அச்சே
றற வ

ாழவு
 சாத்

தியம்.

உங
கள

  

ேை
தில்

 இருக்
கும் ப

யம்
 

உங
கன

� உ
நதி

த்த
ள�

 

அனுேதி
க்க

ாதீர்
கள

. உ
ஙக

ள 

இதய
த்தி

ல் இ
ருக்

கும் 

கை
வுக

ள உ
ஙக

ன� 

வழி
�டத்

தட்
டும்

.

மதால்வி வநதுவிடுமோ 
என்று பயப்படாதீர்கள. 
முயறசிமய சசயயாேல் 
இருக்கிமறாமே என்று 

பயப்படுஙகள.

உஙகள 
இலைக்குகளில் கவைம் 
சசலுத்துஙகள, உஙகள பயத்தில் கவைம் 

மபாகக்கூடாது.

ஒரு
வரு

னட
ய து

ணி
ச்ச
லின் 

அ�ன
வப்

 சப
ாறு

த்ம
த 

அவரி
ன் வா

ழக்
னக

 

விரிய
மவ

ா, சு
ருங

கம
வா

 

சச
யயு

ம்.

 ேகத்தாை சசயல்கன�ச் 
சசயயமவ இநதப் பூமியில் 
நீஙகள பிறநதிருக்கிறீர்கள. 

உஙகள வாழனவ 
அர்த்தமுள� வழியில் 

வாழுஙகள. துணிச்சனலை 
ஒவசவாரு தருைத்திலும் 
சவளிப்படுத்துஙகள.

 எதறச
கல்லைாம்

  

பயப்பட
த் மதன

வயில்னலை 

என்பனத 

அறிநதுசகாளவதுதான் 

உண்னேயாை வீைம்.

நீஙகள
 வாழவில் 

அனடய ஆ
னசப்படு

ம் 

எல்லைா
மே, அ

ச்சத்ன
தத் 

தாண்
டிய அ

டுத்த 

பக்கத்
தில்தான்

 

இருக்கின்றை.

�ம்ோல் த
ாண்ட  

முடியாத பய
த்தின் 

சுவர்கம�, �ம் ேகிழச்சினய 

அனடவதறகுத் தனடயாகக் 

குறுக்மக நிறகி
ன்றை.

துணிவு
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வீைம்
 என்

பது பய
த்ன

தத் 

துறப்ப
து அல்லை,

 பய
த்ன

த 

எதி
ர்சக

ாண்
டு து

ணி
ச்சலை

ாக 

முடிவுக
ன� எ

டுத்
து 

முன்மை
றுவ

து!

 தனடகள 
ஏறபடும்மபாசதல்லைாம் 

துணிவுடன் 
சசயல்பட்டால்தான் 
முன்மைற முடியும்.

அதிகம் பயணிக்காத 
பானதகளில் 

சசல்லும் துணினவ 
வ�ர்த்சதடுஙகள. 

அதுதான் உண்னேயாை 
தனலைனேப் பண்பு.

எதிமை இருக்கும் இன்சைாரு 
கனை கண்ணுக்குத் 
சதரியாவிட்டாலும், 

துணிச்சலுடன் கடலில் 
இறஙகுபவர்கம� அனதக் 
கடநது அடுத்த கனைக்குச் 

சசல்லை முடியும். 

பணிவு மவண்டும்; 
ஆைால் மகானைத்தைம் 

கூடாது. துணிவு 
மவண்டும்; ஆைால் 
தனலைக்கைம் கூடாது.

ஒரு சசயனலை 
ஆைம்பிக்கும் துணிவு 
உஙகளுக்கு இருநதால் 

மபாதும், அதில் 
சவறறினய அனடயும் 
வலினே உஙகளுக்குக் 

கினடக்கும்.

உஙகள இலைக்கு எதுமவா, 

உஙகளின் சசயல் எதுமவா, 

அனத எத்தனை முனற 

விழுநதாலும், எத்தனை முனற 

மதாறறாலும், மீண்
டும் அமத 

முயறசியுடன் சசயவதறகுப் 

சபயர்தான் துணி
வு. 

வாழவில் உஙகள முன்பு இைண்மட வாயப்புகளதான் உள�ை. ஒன்று, அச்சம் உஙகன� சவன்றுவிட அனுேதிப்பது. அல்லைது அச்சத்னத நீஙகள சவல்வது. எப்மபாதும் இைண்டாவது வாயப்னபத் மதர்வு சசயயுஙகள. 

அச்சேறற �ம்பிக்னக, உஙகள 

பானதயில் குறுக்கிடும் 

ேனலைகன�க்கூடத் தகர்க்கும் 

வல்லைனே பனடத்தது. சநமதகத்துடன் 

கூடிய பயம், இனினேயாை 

பானதயிலும் ேனலைகன�த் 

தனடக�ாகக் குறுக்கிட னவக்கும் 

தன்னே சகாண்
டது.

 புதிதாக எனதமயனும் 
கறறுக்சகாள� விரும்புகிறீர்க�ா? 
அப்படியாைால் புதிதாக எனதயாவது 

நீஙகள சசயய மவண்டும். தப்பு 
சசயதுவிடுமவாமோ என்ற 

பயம் இல்லைாேல் அனதச் சசயய 
மவண்டும்.

பிைச்னைகன�ச் சகித்துக்சகாள�ாேல் எதிர்சகாள�த் துணியுஙகள. பயநதால் வைலைாறு பனடக்க 
முடியாது.

சுதநதிைம் இருக்கும் 

இடத்தில்தான் ேகிழச்சி 

சாத்தியோகிறது. 

துணிச்சல் இருக்கும் 

இடத்தில்தான் சுதநதிைம் 

சாத்தியோகிறது.

மமொழி்கள்
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‘ஒரு சபண் �ளளிைவில் எப்மபாது தனியாகத் 
னதரியோகச் சானலையில் �டநதுமபாக முடிகிறமதா, 

அப்மபாதுதான் �ாட்டிறகு உண்னேயாை சுதநதிைம் 
கினடத்ததாக அர்த்தம்’ என்று சசான்ைார் காநதி. 
சபண்கள பறறிப் மபசும்மபாசதல்லைாம், இநதியா முழுவதும் 
அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் மேறமகாள இதுதான். 
தனியாக ேட்டுேல்லை, ேறறவர்கள துனையுடனும் 
முன்னிைவில்கூடப் சபண் �டோட முடியாது என்பதுதான் 
யதார்த்தம். சசயதிகள மூலைம் சவளிச்சத்திறகு வரும் 
உதாைைஙகள �ேக்கு இனதமய உைர்த்துகின்றை.   

கல்வி, சபாரு�ாதாைம், மவனலை எை எல்லைாவறறிலும் 
சவறறிக்சகாடி கட்டுகிற சபண்கன�, அவர்களின் உடல் 
மீது தாக்குதல் �டத்தி முடக்கப் பார்க்கிறது சமூகம். 
இதுமபான்ற சநதர்ப்பஙகளில், சபண்கள தஙகன�த் 
தறகாத்துக்சகாள� துணிச்சலுடன் இயஙக மவண்டும். 
தறகாப்பு யுத்திகன�க் கறறுக்சகாண்டால், தாைாக 
துணிச்சல் வநதுவிடும். அதறகுச் சிலை ஆமலைாசனைகள 
இஙமக..   

 வீட்னட விட்டு மவனலைக்காகமவா, படிப்பதறகாகமவா, 
மவறு எதறகாகச் சசன்றாலும், ‘சவளுத்தது எல்லைாம் 
பால்’ என்று கண்னை மூடி �ம்பாேல், ேறறவர்களிடம் 
விழிப்புைர்வுடன் இருக்கப் பைக மவண்டும்.  

 கைாத்மத, க�ரி எைத் தறகாப்புக் கனலைகன� 
எல்லைாப் சபண்களும் கறறுக்சகாள� முடியாது. 
அது மதனவயும் இல்னலை. உடல்ரீதியாை தாக்குதல் 
�டக்கும்மபாது, ேைரீதியாகத் துணிச்சனலைக் னகவிடாேல் 
இருப்பது முதல் பாடம். 

 யாருமில்லைாத இடஙகளில் தனியாக இருப்பனதத் 
தவிர்ப்பது �ல்லைது. உடன் சிலைைாவது இருக்கும்படிப் 
பார்த்துக்சகாள� மவண்டும். அநநியோை இடத்தில் 
தனியாக இருக்கமவ கூடாது. அலுவலைகத்திலும் கூடத் 
தனியாக இருக்கும் சநதர்ப்பஙகன�த் தவிர்க்க மவண்டும்.

 டூ வீலைர், கார் எை வாகைஙகள ஓட்டுகிற சபண்கள, 
சவளிமய சசல்லும்மபாது, தூைத்தில் வாகைஙகன� 
நிறுத்தாேல் இருப்பது �ல்லைது. உதாைைத்திறகு ஷாப்பிங 
முடித்துவிட்டு, வாகைம் எடுக்க இைவில் சகாஞச தூைம் 
�டநது வை ம�ரிட்டால், அது பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து 
தைலைாம். இயன்றவனை நீஙகள சசல்லும் இடத்தின் 
வாசலிமலைமய வாகைத்னத நிறுத்தவும்.

அநநிய இடஙகளில், சபாது இடஙகளில் சபண்கள 
தாஙகள குடிக்க இருக்கிற குளிர்பாைத்னத உடமை 
குடித்துவிட மவண்டும். மேனஜயில் னவத்துவிட்டுச் 
சறறு எழுநது மபாைால்கூட அதில் ேயக்க ேருநமதா, 
மவறு எனதமயா பிறர் கலைநது னவத்துவிட வாயப்புண்டு. 
அல்லைது, உஙகள குளிர்பாைத்னத உஙகள னகயிமலை 
னவத்திருக்கவும். மேனஜ மீது னவத்துவிட்டுச் சசல்லை 
மவண்டாம். 

தற்காப்பு
கற்றுக்வகதாள்ளுஙகள்!
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 இப்மபாது கால்சசன்டர், பிபிஓ 
மபான்றவறறுக்குப் சபண்கள மவனலைக்குப் 
மபாக மவண்டியிருக்கிறது. �ளளிைவில் கூட 
நிறுவைம் ஏறபாடு சசயயும் வாகைத்தில் 
மவனலைக்குப் மபாக மவண்டியிருக்கிறது; 
அல்லைது மவனலை முடிநது ம�ைம் கழித்து 
வீட்டிறகு வை மவண்டியிருக்கிறது. 
அப்மபாது காரில் ஏறும் முன்பு டினைவனை 
முதலில் கவனிக்க மவண்டும். அவர் 
குடித்திருக்கிறாைா என்பனத அவர் 
கண்கம�  க ா ட் டிவிடும் .  க ா ரில் 
டினைவருக்குப் பக்கத்தில் சம்பநதமில்லைாத 
ஆள யார் உட்கார்நதிருநதாலும் காரில் ஏறக் 
கூடாது. ‘‘அநத ஆள காரில் இருநதால் �ான் 
காரில் வைோட்மடன்’’ என்று உறுதியாகச் 
சசால்லிவிட மவண்டும்.

 எஙகிருநது வீட்டிறகு வருவதாக 
இருநதாலும், காரிமலைா. பஸ்ஸிமலைா ஏறி உட்கார்நதவுடன், 
வீட்டிறகுத் தகவல் சசால்லிவிட மவண்டும். வாட்ஸ்அப் 
மூலைம் னலைவ சலைாமகஷன் மஷர் சசயயும் வசதி 
உள�து. குடும்பத்திைருக்கு அப்படி மஷர் சசயதால், 
அவர்கள உஙகள பாதுகாப்னப உறுதி சசயவார்கள. 
காவலைன் சசயலினய சசல்மபானில் டவுன்மலைாடு 
சசயது னவத்துக்சகாள�வும். ஆபத்து ம�ைத்தில் அது 
னகசகாடுக்கும்.

 வாகைத்தில் ஏறியவுடன் சசல்மபானைக் னகயில் 
எடுத்துப் மபசுவமதா, தூஙகுவமதா கூடாது. சுறறிச் 
சநமதகப்படும்படி ஏதாவது உள�தா எைக் கவனிக்க 
மவண்டும். குடித்துவிட்டு யாைாவது இருநதால் 
சுதாரிப்புடன் இருப்பது �ல்லைது.  

 தனியாக இருக்கும்மபாது, ஆண்களின் பாலியல் 
ரீதியாை சதாநதைவு இருநதால், சண்னட மபாடாேல் 
சேமயாசிதோகச் சோளிக்க முடியும். தவறு சசயதவர்கள 
பயத்தில் �ம்னேத் தாக்காேல் இருப்பது முக்கியம். 

 மதனவப்படும்மபாது ஆணின் தாக்குதலில் இருநது 
தப்பித்து ஓடி, தன்னைப் பாதுகாத்துக்சகாள� மவண்டும். 
அவவாறு தப்பிக்கும்மபாது ஆனைத் தாக்க மவண்டிய 
மதனவயிருநதால் நிச்சயோகத் தாக்க மவண்டும்.

 ஆண்களின் உடலில் சிலை பகுதிகள மிக 
சேன்னேயாைனவ. அநதப் பகுதிகளில் தாக்கிைால் 
அவன் விட்டுவிடுவான். உதாைைோகப் பின்ைாலிருநது 
பிடிக்கும் ஆனை ஒரு சபண் தைது முைஙனகயால் 
அவனுனடய விலைா எலும்பில் ஓஙகி இடித்தால் அவன் 
நினலைகுனலைநது விடுவான். ோர்புக்குக் கீமை, வயிறறுக்கு 
மேமலை உள� னேயோை பகுதியில் இடித்தாலும் அவைால் 
தாஙக முடியாது. சதாண்னடக் குழிக்கு அருகில், ச�றறிப் 
சபாட்டில், இடுப்புக்குக் கீமை எல்லைாம் தாக்கிைால் ஆண் 
எழுநதுசகாள�மவ முடியாது.

 சபண்கள தஙகள னகப்னபயில் ஒரு விசினலை 
னவத்துக்சகாள� மவண்டும். ஆணின் தாக்குதல் 
நிகழும்மபாது அநத விசிலைால் ஒலிசயழுப்பிைால் 
அக்கம்பக்கம் உள�வர்களின் கவைத்னத ஈர்க்க முடியும். 
இப்மபாது சபப்பர் ஸ்பிமை மபான்ற தறகாப்புப் சபாருட்கள 
வநதுவிட்டை. அவறனறயும் பயன்படுத்தலைாம்.

 துப்பட்டாவின் நுனிகள முதுகுப்புறம் வரும்படிப் 
மபாட்டால் பின்புறமிருநது துப்பட்டானவ இழுப்பார்கள. 
அப்மபாது �ேது உனடகள கிழிநதுவிடும். கழுத்து 
ச�ரிபடும். முன்புறம் மபாட்டால் இநதப் பிைச்னையில்னலை.

 கூட்ட ச�ரிசல் இருக்கும் இடஙகளுக்கு 
வினலையுயர்நத �னககன� அணிநது மபாகக்கூடாது. 
பலை சபண்களுக்கு அவர்கள அணிநதிருக்கும் �னககம� 
ஆபத்னத வைவனைக்கின்றை. 

அறிமுகம் இல்லைாத �பர்கள மபச்சுக் சகாடுத்தால், 
கண்டுசகாள�ாேல் இருக்க மவண்டும். மபான் �ம்பமைா,  
மவனலை பறறிய விவைஙகம�ா, வீடு இருக்கும் பகுதி 
பறறிய தகவல்கம�ா அறிமுகம் இல்லைாதவர்களிடம் 
சசால்லைக்கூடாது. 

 சபறமறார்கள குைநனதப் பருவத்திலிருநது 
சபண்கன�ப் பயமுறுத்தாேல் வ�ர்க்க மவண்டும். 
அவர்கள தஙகன�த் தறகாத்து சகாளகிற னதரியத்துடன் 
வாை வழி சசயய மவண்டும். 

 ஒருவர் எநத ம�ாக்கத்மதாடு தன்னைத் 
சதாடுகிறார் என்பனத உைர்த்தும் ‘குட் டச், மபட் டச்’ 
மபான்ற விஷயஙகன�க் குைநனதப் பருவத்திமலைமய 
சசால்லிக்சகாடுத்துவிட மவண்டும். 

 சபண்கள, தஙகன�ப் பாதுகாக்கும் சட்ட 
�னடமுனறகள என்ை என்பனதப் பறறி வி�க்கோக 
அறிநது சகாள� மவண்டும்.                                     
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வேலையிடத்தில்  
துணிவு காட்டுஙகள்!
 பணி சசயயும்  இடத்தில் 

எல்மலைாருடனும் முைண்படாதீர்கள, 
வாக்குவாதம் சசயயாதீர்கள. நியாயோை 
காைைஙகளுக்கு ேட்டும் குைல் சகாடுஙகள.

 ம ே லை தி க ா ரி ம ய ா ,  கீ ம ை 
இருப்பவர்கம�ா ,  எல்மலைாரிடமும் 
சரியாை மகளவிகன�க் மகளுஙகள. 
கறறுக்சகாள�வும், சநமதகஙகன�த் 
தீர்க்கவும் மகளவிகம� உதவும். 

 அடுத்தவர்கள சசால்லும் 
ஆமலைாசனைகன�க் காதுசகாடுத்துக் 
ம க ளு ங க ள .  ச ரி ய ா ை வ ற னற ப் 
பின்ப றறுஙகள .  தவ ற ாைவறனற 
ேறநதுவிடுஙகள.

 மு டி வு க ன �  எ டு ப் ப தி ல் 
உறுதியாக இருஙகள. பணிச்சுனே 
காைைோக உஙக�ால் சசயய முடியாத 
விஷயஙகன�, சதளிவாக ‘முடியாது’ என்று 
ேறுத்துவிடுஙகள. 

 எதுவும் தாைாக �டக்கும் என்று 
காத்திருக்காதீர்கள. முன்மை சசன்று புதிய 
முயறசிகன�ச் சசயவதில் முதல் �பைாக 
இருஙகள. தனலைனேப் பண்பு இப்படித்தான் 
கினடக்கும். 

 திமிைாைவர் என்று சபயர் 
வாஙகாதீர்கள. ‘கர்வம்’ என்பது துணிவின் 
அனடயா�ம் அல்லை. எல்மலைாருக்கும் 
ேரியானத சகாடுஙகள.

செயல்களால்  
துணிவு செறுஙகள்!

வாழவில் சிலை சசயல்கன� எப்படிப்பட்ட சூைலிலும் 
சசயய முடிநதவர்கள துணிவு சபறலைாம். தனலைனேப்பண்பும் 
அவர்களுக்குக் கினடக்கும்.

 தவறு சசயயும்மபாது தயக்கமின்றி வருத்தம் 
சதரிவியுஙகள. ‘�ான் தவறு சசயதுவிட்மடன்’ என்று 
ஒப்புக்சகாளவதறமக துணிச்சல் மதனவப்படும். அநதத் 
துணிவு இருப்பவர்க�ால்தான் தவனற உைர்நது 
திருத்திக்சகாள� முடியும்.

 யானையும் பார்த்து, அவர்கன�ப் மபாலை ோற 
நினைக்காதீர்கள. உஙகள தனித்தன்னேனய 
உைர்நது, அதன்படி �டநதுசகாளளுஙகள. அதுதான் 
உஙகளுக்கு உயர்வு தரும்.

 நீஙகள எடுக்கும் முடிவுகம� உஙகள எதிர்காலைத்னத 
உறுதி சசயயும். தீர்க்கோை முடிவுகன�த் 
தயக்கமில்லைாேல் எடுஙகள. 

துணிலே விலைக்கும் மந்திரம்!
பயத்திலிருநது விலைகித் துணினவ அனடவது, ஒரு 

மதர்வு எழுதி சவறறிசபறுவனதப் மபான்ற சசயல். அனதப் 
படிப்படியாக அனடயலைாம். 

அதன் முதல் படி, உஙகள பயத்னத ஏறறுக்சகாளவது. 
‘இநத விஷயத்துக்கு �ான் பயப்படுகிமறன்’ என்பனத 
ஒப்புக்சகாளளுஙகள. அநதப் பயத்னத எப்படிப்பட்ட சசயல்கள 
மூலைம் எதிர்சகாள�லைாம் என்று அடுத்ததாகத் திட்டமிடுஙகள. 
உஙகளுக்குள நீஙகம� அதுபறறித் சதாடர்ச்சியாகப் 
மபசுஙகள. ம�ர்ேனறயாை உனையாடலைாக அது இருக்கட்டும். 
வாகைம் ஓட்டுவது மபாலை, கம்ப்யூட்டரில் மவனலை சசயவது 
மபாலை, துணிச்சல் என்பதும் ஒரு பைக்கம். சதாடர்ச்சியாக 
அப்படி இருநது பார்த்துப் பைகிக்சகாளளுஙகள. எனதயும் 
ேைப்பூர்வோகச் சசயயுஙகள. எல்லைா ம�ைஙகளிலும் 
கச்சிதத்திறகு ஆனசப்படாதீர்கள. சிலை விஷயஙகளில் 
படிப்படியாகமவ திறனேனய அனடய முடியும் என்பனதப் 
புரிநதுசகாளளுஙகள. வ�ர்ச்சி சாத்தியோகும்மபாது, 
துணிவும் கினடத்துவிடும். 
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ெயம் என்கிற வேைாளம்!
விக்கிைோதித்தன் மதாளில் சுேநத மவதா�ம் மபாலை, பயம் என்பதும் 

ேனிதர்கள சுேக்கும் மவதா�ம். திைம் திைம் சிறிய அ�விமலைா, 
சபரிதாகமவா பயஙகள ஏறபடுகின்றை. வ�ர்ச்சி, சவறறி, நினறவு, 
ேகிழச்சி என்று அனைத்னதயும் தடுப்பதாகப் பயம் இருக்கிறது. பயநது 
வாழும் ேனிதர், ஒரு சினறக்னகதி மபாலைத் தன் வாழக்னகனயக் 
குறுக்கிவிடுகிறார். 

தவறாை �ம்பிக்னககம� பலைரின் பயத்துக்குக் காைைம். சூைல்கன� 
நினைத்தும், சம்பவஙகன� நினைத்தும் சிலைர் பயப்படுகிறார்கள. 
எதிர்ேனறயாை சிநதனைமய பலைர் ேைத்தில் பயத்னத வினதக்கிறது. 

சிலை தவறாை �ம்பிக்னககன� உதறித் தளளிைாமலை அச்சேறறு 
வாைலைாம். ‘இதைால் �ம் ேதிப்பு என்ைாகுமோ’ என்று ஒவசவாரு 
ச�ருக்கடியிலும் கவனலைப்படக் கூடாது. உஙகள ேதிப்னப ஒரு 
மதால்விமயா, ஒரு ச�ருக்கடிமயா குனறத்துவிடாது. தவறுகள, 
சஙகடஙகள, மதால்விகள, பலைவீைஙகள ஒவசவாருவர் வாழவிலும் 
ஏறபடும். அனத அனுபவிக்காதவர்கள கினடயாது. உஙகள வாழவில் 
�டக்கும் பலை விஷயஙகன� உஙகளுக்கு முன்பாகமவ ேறறவர்கள 
ேறநதுவிடுவார்கள. எைமவ, அடுத்தவர்கள நினைப்புக்காகப் பயநது 
பயநது வாைாதீர்கள.                                                                          

கடினமான ைருணஙகளில் 
துணிவு காட்டுஙகள்! 

 திைம் திைம் உடறபயிறசி சசயபவர்களுக்குத் 
தனசகள வலினேயாகும். பயத்னத ம�ர்ேனறயாக 
எதிர்சகாளபவர்களுக்கும் அப்படித் துணிச்சல் 
அதிகரிக்கும். ஒவசவாரு �ாளிலும் புதிதாகத் 
மதான்றும் பயஙகன�, துணிச்சனலை அனடவதறகாை 
பயிறசிக்க�ோக நினையுஙகள. 

 அனேதியாை கடலில் பயைம் சசயயும் 
ஒவசவாரு கப்பலிலும், உயிர்காக்கும் படகுகள 
மபாதுோை அ�வில் தயாைாக இருக்கும். எப்மபாது 
மவண்டுோைாலும் சூறாவளியில் அல்லைது விபத்தில் 
சிக்க ம�ரிடலைாம் என்பதறகாை முன்சைச்சரிக்னக 
அது. அதுமபான்ற நிச்சயேறற சூழநினலை எப்மபாது 
மவண்டுோைாலும் வைக்கூடும் என்ற ேைநினலையுடன் 
இருஙகள. திடீர் ச�ருக்கடிகன�ப் பயமின்றி 
எதிர்சகாளவீர்கள. 

 எநத ஒரு சசயலிலும் இனினேயாை 
சவறறினய எதிர்பார்ப்பது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். 
அமதமபாலைமவ, இது மிக மோசோக எப்படிப்பட்ட 
வின�னவ ஏறபடுத்தக்கூடும் என்பனதயும் கறபனை 
சசயயுஙகள. அப்மபாதுதான், அதறகு ஏறற 
திட்டஙகளும் உஙகள னகவசம் இருக்கும். திடீசைை 
அநத ம�ைத்தில் தடுோற ோட்டீர்கள.  

 ச ச ா ன் ை  ச ச ா ல் னலை க் 
க ா ப் ப ா ற று ங க ள . 
முடியாவிட்டால், முன்கூட்டிமய 
வி�க்கம் சசால்லிவிடுஙகள. 
சஙகடஙகன�யும் பயத்னதயும் 
தவிர்க்கலைாம். 

 அ டு த் த வ ர் க ள  ச ச ய த 
ச ச ய ல் கன�  நினைத்து 
ஆத்திைமோ ,  பழிவாஙகும் 
உைர்மவா  வைக்கூடாது . 
ே ற ந து வி டு ங க ள , 
ேன்னித்துவிடுஙகள. எனதயும் 
கடநது முன்மைறிச் சசல்லுஙகள.

 எப்மபாதும் கறறுக்சகாண்மட 
இருஙகள. ‘எைக்கு இது 
சதரியவில்னலைமய’ என்ற பயம் 
ஏறபடாது. கறறமலை வ�ர்ச்சிக்கும் 
புதிய வாயப்புகளுக்கும் ஆதாைம்.    

 ‘எது �டநதாலும் பார்த்துக்சகாள�லைாம்’ 
என்று �ம்பிக்னக சகாடுக்கும் �ண்பர்கன�யும் 
உறவுகன�யும் உஙகன�ச் சூை னவத்திருஙகள. 
உஙகள பயத்னத இன்னும் ஊதிப் சபரிதாக்கும் 
ேனிதர்களிடமிருநது விலைகியிருஙகள. 

 வாழவில் கடிைோை தருைஙகன�க் 
கடக்கும்மபாது, ‘அவவ�வுதான், இதிலிருநது 
மீளவதறகு வழிமய இல்னலை’ என்று கலைக்கம் 
அனடயக்கூடாது. ‘இமதமபான்ற ஒரு மோசோை 
சூைனலை எப்படிக் கடநதுவநமதன், அமதமபாலைமவ 
இப்மபாதும் மீண்டு வருமவன். அதறகாை வலினேயும் 
திறனேயும் எைக்கு இருக்கிறது’ என்று உறுதியாக 
நினைக்க மவண்டும். �ம் ேைம் என்ை நினைக்கிறமதா, 
அதுமவ சசயலைாக ோறும். 



ê‰î£ ªê½ˆî¾‹, ªñ£ˆîñ£è 
ªõ‡¬ñ Þî›è¬÷Š ªðø¾‹ 

ªî£ì˜¹ªè£œÀƒèœ.
«ð£¡: 

0421&4304106,  98422 74137

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

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

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

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

å«ó GIìˆF™ ªõ‡¬ñ 
ê‰î£î£ó˜ Ýèô£‹!

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

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

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

å¼ õ¼ì ê‰î£:
Ï.200 Ï.125 ñ†´‹.

2 õ¼ì ê‰î£:
Ï.380 Ï.250 ñ†´‹.

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

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

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

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

ªõí¬ñ
àƒèœ i†´‚«è 
õó «õ‡´ñ£?

ªõ‡¬ñ
ó£‹ó£x M ìõ˜,

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

email: venmaii@ramrajcotton.net

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

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

å¼ õ¼ì ê‰î£:
Ï.200 Ï.125 ñ†´‹.

2 õ¼ì ê‰î£:
Ï.380 Ï.250 ñ†´‹.
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