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1. தூற்றுவார் தூற்றட்டும்!
எல்லா அவGவங்களும் சரிவ இGங்கும் பலர்
எரைUஜேGா இழந்Uவர்கள்ஜேபால் இருக்கிறார்கள்.
ஆனால், உ!ற்குரைறயு!ன் இருப்பவர்கள்
அரைUஜேG எண்ணி வருந்திக்வெகாண்டி ாது,
Uம்மால் இGன்ற ஏUாவது ஒரு துரைறரைGத்
ஜேUர்ந்வெUடுத்துக்வெகாண்டு, அதில் வெவற்றியும்
வெபறுவது ஆச்சரிGப்ப!த்Uக்க சமாசா மா,
இல்ரைல, நமக்குத்Uான் முரைறGாக வாழத்
வெUரிGவில்ரைலGா?
குரைற Gாரி!ம்?
“சிலர் எரைUயும் எதிர்மரைறGாகஜேவ
எடுத்துக்வெகாள்கிறார்கள். அது அவர்களுரை!G
குரைறபாடு!” இப்படிக் கூறியிருப்பவர் மார்லா
ன்Gான் (MARLA RUNYAN) MARLA RUNYAN) என்ற அவெமரிக்க
வெபண்மணி.
பிறரை க் குரைறகூற இவருக்கு என்ன Uகுதி?

சட்!பூர்வமாக பார்ரைவGற்றவர் மார்லா. 2,000-ம்
ஆண்டு ந!ந்U ஒலிம்பிக் U!களப் பந்UGத்தில்
பார்ரைவ உள்ளவர்களு!ன் கலந்துவெகாண்!
முUல் வெபண்மணி. 5,000 மீட்!ர்
ஓட்!ப்பந்UGத்தில் மூன்று முரைற
Uங்கப்பUக்கம் வெவன்றவர். மா Uானில் பல
முரைற ஓடியுள்ள மார்லா கல்வித்UகுதிரைGயும்
விட்டுரைவக்கவில்ரைல. முதுகரைலப்பட்!ம்
வெபற்றிருக்கிறார்.
இவரை ப்ஜேபால் மஜேனாதி!ம் பரை!த்Uவர்கள்
இன்னும் சிலர். இன்வெனாரு வெவற்றிGாளரை ப்
பார்ப்ஜேபாம்.
ந!க்க முடிGாவிட்!ால் என்ன!
ரைக, கால் இ ண்டுமின்றிப் பிறந்Uவர் நிக் (MARLA RUNYAN) NICK
VUJICIC). பள்ளியில்
படித்துக்வெகாண்டிருந்Uஜேபாது, பிற து ஜேகலிக்கு
ஆளானார். சிறுவர்கள் Uம்ரைம ஒத்Uவர்கரைளஜேG
விட்டுரைவப்பதில்ரைலஜேG! உ!ற்குரைற
இருந்Uால் சும்மா இருப்பார்களா?

`பிறரி!ம் என்ன குரைற என்ஜேற
ஆ ாய்பவர்களின் வார்த்ரைUகரைளப் வெபரிUாக
எடுத்துக்வெகாள்ளக் கூ!ாது!’ என்று அலட்சிGம்
வெசய்யும் அறிவு அப்ஜேபாஜேU இருந்Uது இவருக்கு.
முடியும், முடிGாது என்பரைU நாம்Uான்
தீர்மானிக்க ஜேவண்டும் என்று புரிந்துவெகாண்!ார்.
மார்லாரைவப்ஜேபாலஜேவ, `மனிUர்களின்
மனதில்Uான் குரைறயிருக்கிறது!,’ என்ற
முடிவுக்கு வந்Uார்.
`ஒவ்வெவாரு அடிGாக எடுத்து ரைவத்Uால்
முன்ஜேனறலாஜேம! Uன்னால் என்ன முடியும்?’
என்று ஜேGாசித்Uார் நிக். அUன் விரைளவாக,
பத்வெUான்பது வGதிலிருந்ஜேU
Uன்முரைனப்ரைபப்பற்றி ஜேமரை!களில்
முழங்கினார். `நீ ஒரு நாள் நன்றாகப்
ஜேபசப்ஜேபாகிறாய்!’ என்று
பள்ளிப்பருவத்தின்ஜேபாது ஒருவர் Uன் `ரைகரைG
முறுக்கிGUாக,’ Uன்ரைனஜேG ஜேகலி
வெசய்துவெகாள்ளவும் Uவறவில்ரைல நிக்.
ஜேகட்பவர்களுக்குத்Uான் அதிர்ச்சி.

குரைறகளு!ன் Uன்ரைன ஏற்றUால் நிக் புகழ்
வாய்ந்Uவ ாகத் திகழ்கிறார். ஈ ாண்டுகள்
கழித்து, பட்!மும் வெபற்றார்.
`ந!க்க முடிGாUது ஒரு வெபரிG குரைறGா!’ என்று
நிரைனக்கத் தூண்டும் பிறரை க் காண்ஜேபாமா?
அண்ரைமயில் ஜேகாலாலம்பூரில் ஒரு நாட்டிG
நிகழ்ச்சிக்குச் வெசன்றிருந்ஜேUன். ந!னமணிகள்
சக்க நாற்காலியின் உUவிஜேGாடு நகர்பவர்கள்.
`ந!க்கஜேவ முடிGாUவர்கள் எப்படி ஆ!
முடியும்?’ என்கிறீர்களா?
ரைக அரைசவாஜேலஜேG ாமாGணம், (MARLA RUNYAN) Uமிழில்)
கீஜேUாபஜேUசம் ஆகிG இரு காவிGக்
கரைUகரைளயும் திறம்ப! விளக்கினார்கள். சக்க
நாற்காலிரைGஜேGா, ரைகத்UடிரைGஜேGா
சுழற்றிGபடி ஜேமரை!ரைG எளிUாகச்
சுற்றிவந்Uார்கள். காட்சி அரைமப்புகள்
பி மாUமாக இருந்Uன.
சிலிர்த்துப்ஜேபாய் அ ங்கத்தினர் அரைனவரும்
ரைகUட்!, தில்லியில் முப்பது ஆண்டுகளாக
இப்பயிற்சிரைG அளித்துவருபவர் கூறினார்,

“இவர்களில் Gாருக்கும் நீங்கள் ரைகUட்டுவது
ஜேகட்காது. ஏவெனனில் இவர்களுக்குக் காது
ஜேகட்காது!”
அதிர்ச்சியு!ன் அ ங்கஜேம வெமௌனமாகிவி!,
ரைசரைக வெமாழி வெUரிந்U ஓரிருவர் இரு
ரைககரைளயும் Uரைலக்கு ஜேமஜேல உGர்த்திGபடி
ஜேவகமாக ஆட்டி, Uம் பா ாட்ரை!த் வெUரிவிக்க,
ஜேமரை!யிலிருந்Uவர்களின் முகம் மலர்ந்Uது.
அவர்களும் அப்படிஜேG வெசய்து, Uம்
மகிழ்ச்சிரைGத் வெUரிவித்Uனர். (MARLA RUNYAN) ரைகUட்டுவது,
மகிழ்ச்சி இ ண்ரை!யும் வெUரிவிக்க ஒஜே
ரைசரைகUான்).
வெசவிப்புலன் இல்லாமல் Uாளத்திற்ஜேகற்ப
நகர்வதும், வெமாழி புரிGாவிட்!ாலும் Uக்கவாறு
அவர்கள் ஆடுவதும் விந்ரைU. உலகிஜேலஜேG
முUன்முரைறGாக இங்கு அ ங்ஜேகற்றப்பட்!
நிகழ்ச்சி அது. கிருஷ்ணன், சீரைU ஆகிG இரு
பாத்தி ங்கரைளயும் ஏற்று, வெமய்சிலிர்க்க
ரைவத்Uவர் இருபது வரு!ங்களாகப்
பயின்றவ ாம். (MARLA RUNYAN) சில “மாUங்கஜேள நாட்டிGம்
பயின்ற மகளுக்குத் UனிGாக ஆ!ச் சந்Uர்ப்பம்

ஜேவண்டும் என்று ஆசிரிGர்கரைள நிர்ப்பந்திக்கும்
Uாய்மார்கரைள நிரைனத்துக்வெகாண்ஜே!ன். பத்து
ஆண்டுகளாவது பயிலஜேவண்!ாமா!)
உ!லில் குரைறபாடுகள் இருந்Uாலும்,
இவர்களி!ம் மஜேனாதி!ம் இருந்Uது. `எவ்வளவு
பி Gாரைசப்பட்டு உரைழத்திருப்பார்கள்!’ என்ற
வெபருவிGப்பு பார்த்Uவர்களி!ம் ஏற்பட்!து.
`நாமும் இருக்கிஜேறாஜேம,
ஒன்றுமில்லாUUற்வெகல்லாம் துவண்டு
ஜேபாய்க்வெகாண்டு!’ என்று அன்று சிலருக்கு
ஞாஜேனாUGம் வந்திருக்கலாம்.
காது ஜேகட்காவிட்!ால் என்ன! இரைசத்திறன்
ஜேபாUாUா!
காது ஜேகட்காU நிரைலயிலும் இரைசயில்
நிரைலத்திருந்Uவர் வெ5ர்மானிG ான பீஜேUாவன்.
(MARLA RUNYAN) பிறந்U வரு!ம்: 1770). குடிகா ான Uந்ரைU
இவ து முUல் குரு. சிறு ரைபGனான மகரைன
பிGாஜேனா வாசிக்கும்படி பலவந்Uப்படுத்தி,
Uவறிரைழத்Uால் கடுரைமGாகத் Uண்டிப்பா ாம்.

பன்னி ண்டு வGதிஜேலஜேG ஆர்கன் வாத்திGம்
வாசித்தும், இரைசGரைமத்தும் வெபாருளீட்டி,
குடும்பத்ரைUக் காக்கஜேவண்டிG வெபாறுப்பு
ஏற்பட்!து பீஜேUாவனுக்கு.
`புதுரைமGான கண்டுபிடிப்பு!’ என்று இவ து
சிம்வெபானி இரைசGரைமப்பு பா ாட்!ப்ப!,
பிறரும் அவ்வழிரைGப் பின்பற்ற ஆ ம்பித்Uனர்.
ஆனால், ஜேமரை!யில் இவர் வாசித்Uபின்
சிகர்களின் க ஜேகாஷம் வெசவியில் விழாUதுUான்
பரிUாபம்.
பழகத் வெUரிGாவிட்!ால் என்ன! கணிUஜேம
ஜேபாதும்
மூன்று வGதுவரை ஜேபச்சு வ ாமல், ஆடிசம்
என்ற ஜேநாGால் பாதிக்கப்பட்டு, பிறரு!ன்
பழகத்வெUரிGாது ஒரு குழந்ரைU இருந்Uால்
`முட்!ாள்!’ என்று பழிக்கத் ஜேUான்றுகிறUா?
ஜேGாசிக்கஜேவண்டிG விஷGம்.
ஐன்ஸ்டீன் அப்படித்Uான் இருந்Uார். இதில்
சிறப்பு என்னவெவன்றால், Uனக்கு
இGலாUரைUப்பற்றி எண்ணி வருந்Uவில்ரைல

அவர். கணிUம், வெபௌதிகம் இ ண்டு மட்டும்
அவர் உயிர்மூச்சாக இருந்Uன. 1921-ல் ஜேநாபல்
பரிசு வெபற்றார்.
Uன்னம்பிக்ரைக ஜேபாதுஜேம!
நம் ஒவ்வெவாருக்குள்ளும் ஏUாவது திறரைம
ஒளிந்துUான் இருக்கிறது. அரைU
வெவளிக்வெகாண்டு வருவது நம் ரைகயில்Uான்
இருக்கிறது.
பிற து எள்ளரைல உண்ரைமவெGன நம்பித்
Uளர்ந்துவி!க்கூ!ாது. அப்படிச் வெசய்பவர்கள்
நம்மி!ம் காணப்படும் திறரைமGால் எழும்
வெபாறாரைமரைG மரைறத்து, ஜேகலி ஜேபசுவார்கள்.
என் பாரைUரைG மறித்Uவர்கள்
`இவள் எழுதுவவெUல்லாம் ஆபாசம்! இல்ரைல,
பு ட்சி!’
`நம்மால் முடிGாUரைU இவள் சாதித்துவி!ப்
ஜேபாகிறாஜேள!’ என்ற அச்சம் அந்U
பGங்வெகாள்ளிகளுக்கு.

ஜேவறு சிலர், நGமாகப் ஜேபசிஜேG நாம்
முன்ஜேனறுவரைUத் Uடுக்க முரைனவார்கள்.
(MARLA RUNYAN) `இந்Uமாதிரி பிறரை த் Uாக்கி எழுதினால்,
மாட்டிக்வெகாள்வாய்! 5ாக்கி ரைU!’)
இப்படிப்பட்!வர்களின் மனம் புரிந்Uால்,
நம்ரைம எவ்வழியிலாவது Uாக்கும் வெசாற்கரைள
அலட்சிGம் வெசய்Gலாம். அவர்களுரை!G
ஆத்தி ம் அதிகரிக்கும். பிறரி!ம்
நம்ரைமப்பற்றித் Uாறுமாறாகப் ஜேபசுவார்கள்.
பிறர் வெபாறாரைமப்ப! நம்மி!ம் விஷGம்
இருக்கிறஜேU என்று வெபருரைமப்பட்டுக்வெகாள்ள
ஜேவண்டிGதுUான்!
இவ்வளவு இ!ர்பாடுகரைளத் Uாண்டி Uான்
ஜேUர்ந்வெUடுத்U துரைறயில் சாUரைனகள் புரிG
ஒருவருக்குப் பல ஆண்டுகள் ஆகலாம்.
வி!ாமுGற்சி, Uன்னம்பிக்ரைக இ ண்டும்
இருந்Uால் ஜேபாதும். எவரும் பி காசிக்கலாம்.

2. கலாசா க் குழப்பங்கள்
“ஜேகாலாலம்பூரில் எங்ஜேக குடியிருக்கிறீர்கள்?”
என் பதிரைலக் ஜேகட்!வள் சற்று அதிர்ச்சியு!ன்,
“அது மலாய்க்கா ர்கள் இருக்கும்
இ!மாயிற்ஜேற!” என்றாள்.
இந்திGர், சீனர், மலாய் மட்டுமின்றி, பலர்
வாழும் நாடு மஜேலசிGா. அவர்கள்
ஒவ்வெவாருவரின் கலாசா மும் வித்திGாசமாக
இருக்கலாம். இருந்Uாலும், பிறரு!ன்
பழகினால்Uாஜேன நம் கண்ஜேணாட்!ம்
விரிவரை!யும்? பின் எப்படித்Uான் முன்ஜேனற்றம்
அரை!வது?
மலாய்க்கா ர்கள் இஸ்லாமிG மUத்ரைUப்
பின்பற்றுபவர்கள். சீனர்கள் கிறிஸ்துவர்கள்.
அல்லது, புத்U மUத்ரைUச் சார்ந்Uவர்கள்.
இந்திGர்கள் வெபரும்பாலும் இந்துக்கள். சில
கிறிஸ்துவர்களும் உண்டு. எப்படிவெGல்லாம்

பிறர் ஜேவறுபடுகிறார்கள் என்ஜேற கவனித்துக்
வெகாண்டிருந்Uால், Gாருக்கும் நிம்மதியில்ரைல.
இன்று உலகம் சுருங்கிவிட்!து. ஜேவரைல
நிமித்Uம் பிற நாடுகளுக்குச் வெசல்ல ஜேவண்டிG
கட்!ாGம், பலருக்கும். அங்கு வெவவ்ஜேவறு
விUமான மனிUர்கரைளச் சந்திக்க ஜேநர்வரைUத்
Uவிர்க்க முடிGாது. இருப்பினும், Uம்ரைம
ஒத்Uவர்களு!ன் மட்டுஜேம
வெUா!ர்புவெகாள்வதுUான் பலருக்கு நிம்மதி,
மகிழ்ச்சி.
Uம்ரைமப் பிறர் Uாழ்வாக எரை!
ஜேபாட்டுவிடுவார்கஜேளா, இல்ரைல, Uமது
கலாசா த்ரைU இழக்க ஜேநரிடுஜேமா என்ற பGஜேம
இவர்களது ஜேபாக்கிற்குக் கா ணம்.
என்ரைனப்ஜேபாலஜேவ இரு!
Uன்கீழ் வெவவ்ஜேவறு இனத்ரைUச் சார்ந்U மக்கள்
ஜேவரைல வெசய்யும்ஜேபாது அவர்கரைள
அUட்டிஜேGா, மட்!ம்Uட்டிஜேGா ந!த்தினால்,
ஜேவரைல ந!க்காது.

ஒரு முரைற, நான் மலாய் வெபண்கள்
அணிவதுஜேபால் ஸாஜே ாங் அணிந்து
பள்ளிக்கூ!த்திற்குப் ஜேபாஜேனன். எப்ஜேபாதும்
எல்லாரை யும் பார்த்துச் சிடுசிடுக்கும் Uரைலரைம
ஆசிரிரைG, “இன்று வெ ாம்ப அழகாக
இருக்கிறீர்கள்!” என்று முகவெமல்லாம்
சிரிப்பாகப் பா ாட்டினாள்.
இவரைளப் ஜேபான்றவர்கள் Uரைலரைமப் பUவியில்
இருக்கஜேவ Uகுதியில்ரைல. Uானும்,
Uன்ரைனப்ஜேபால் இருப்பவர்களும்Uான் உGர்த்தி,
வித்திGாசமானவர்கள் மாற்றுக்குரைறவு என்று
சிந்Uரைன ஜேபானால், Gார் அவளுக்கு அ!ங்கி
ஜேவரைல வெசய்வார்கள்? அவரைள எப்படி
ஏமாற்றுவது என்றுUான் மனம் ஜேபாகும்.
ஒரு பி பல மலாய் வெபண் எழுத்Uாளர்
எழுதியிருந்Uது நிரைனவில் எழுகிறது: “நான்
படித்Uது எல்லாம் கான்வெவன்டில். அங்கு
சிஸ்!ர்ஸ் கூறுவார்கள், `கிரிஸ்Uவர்கள்Uான்
வெசார்க்கம் வெசல்ல முடியும்,’ என்று! விவ ம்
புரிGாU வGதில் நான் எவ்வளவு பGந்ஜேUன்,
வெUரியுமா?”

அண்ரைமயில், இங்கு ஒரு UனிGார் பள்ளியில்,
அஜேUஜேபான்ற ஓர் ஆசிரிரைG, “எங்கள்
இஸ்லாமிG மUம்Uான் மிக உGர்வானது,” என
வகுப்பில் கூற, பிற இனத்ரைUயும் மUத்ரைUயும்
சார்ந்U மாணவ மாணவிகள் Uாங்கள்
சிறுரைமப்படுத்Uப்பட்!Uாக உணர்ந்Uார்கள்.
அவர்கள் Uம் வெபற்ஜேறாரி!ம் கூற, புகார்
Uரைலரைம ஆசிரிரைGக்குப் ஜேபாயிற்று. அந்U
ஆசிரிரைG உ!ஜேன ஜேவரைலயிலிருந்து
நீக்கப்பட்!ாள் – மாணவர்களின் ஒற்றுரைமரைGக்
குரைலக்க முGற்சித்Uாள் என்று.
வித்திGாசமாக இருக்கிறான், முட்!ாள்!
Uன்ரைனப்ஜேபால் இல்லாUவர்கள் அரைனவரும்
முட்!ாள், U க்குரைறவானவர்கள் என்று
நிரைனப்பவர்களும் இருக்கத்Uான் வெசய்கிறார்கள்.
ஒரு நாட்டின் வெபரும்பான்ரைம மக்கள்,
`நாம்Uான் உGர்த்தி. எங்கள் கலாசா ம்Uான்
ஜேமல்!’ என்று கர்வமாக ந!ந்துவெகாண்!ால்,
இறுதியில் ஜேUால்வி அவர்களுக்குத்Uான்.

சிலருக்குத்Uான் Uம் இழப்பு என்னவெவன்று
புரிகிறது.
Uனித்துப்ஜேபாய்விட்ஜே!ாஜேம!
“TALK TO US, LAH! (MARLA RUNYAN) எங்களு!ன் ஜேபசுங்கஜேளன்!)”
என்றார் ரிதுவான். லண்!னில் படித்து,
பலU ப்பட்! மனிUர்களு!ன் பழகிG
அனுபவம் உள்ளவர். ஏன் வித்திGாசமான பிறர்
Uங்கரைளவெGல்லாம் ஏற்கவில்ரைல என்ற
ஏக்கத்து!ன், வெகஞ்சலாக ஒலித்Uது அவர் கு ல்.
நாங்கள் இருவரும் ஆசிரிGர்கள்
வெபாதுவரைறயில் எதிவெ திஜே
உட்கார்ந்திருந்ஜேUாம். நிரைறGப் ஜேபசிஜேனாம் –
அ சிGரைலப்பற்றி, எங்கள் கலாசா த்ரைUப்பற்றி.
நான் அரைலந்து திரிந்து, வாசகசாரைலகளிலிருந்து
எடுத்துவரும் புத்Uகங்கரைள ஆர்வத்து!ன்
வாங்கிப் படிப்பார்.
“அந்U ரைலப் ரி எங்கு இருக்கிறது?” என்று
ஒவ்வெவாரு முரைறயும் ஜேகட்பாஜே ஒழிG, அங்கு
ஜேபாகஜேவ இல்ரைல. இப்படிஜேG ஈ ாண்டுகள்
கழிந்Uன.

ஒரு சமGம், “அ சாங்கம் உங்கரைளக் வெகடுத்து
ரைவத்திருக்கிறது. விஜேச! சலுரைகGால் உங்கள்
சுGமுGற்சிரைG அறஜேவ இழந்துவிட்டீர்கள்!”
என்ஜேறன், எரிச்சலு!ன். கூறிGபின், அதிகமாகப்
ஜேபசிவிட்ஜே!ாஜேமா என்று ஜேUான்றிGது.
முUலில் அதிர்ந்U ரிதுவான், நான் கூறிGUன்
உண்ரைம புரிந்து, வெபரிUாகச் சிரித்Uார். நானும்
அவ து சிரிப்பில் பங்குவெகாண்ஜே!ன். நிரைனத்து,
நிரைனத்து, வெவகு ஜேந ம் சிரித்ஜேUாம்.
கலாசா ம் வீட்டுக்கு வீடு, நாட்டுக்கு நாடு
ஜேவறுபடுகிறது. ஏன், ஒஜே நாட்டில், ஒஜே
ஊரில்கூ! மாறுபடுஜேம!
நான் கல்லூரிக்குப் ஜேபாரைகயில், ஜேபருந்தில்
பGணம் வெசய்G ஜேவண்டியிருந்Uது. அக்காலத்தில்
வெபங்களூரில் எந்Uப் வெபண்ணும் ஓர் ஆணின்
பக்கத்து இருக்ரைகயில் உட்கா மாட்!ாள்.
ஒரு சமGம், என்னு!ன் பGணம்
வெசய்துவெகாண்டிருந்U Uாய், “அங்ஜேக
உட்காஜே ன்!” என்று காட்டினாள்.

அங்கு ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்UரைU நான்
சமிக்ரைஞGால் குறிப்பி!, அம்மா, “அUனால்
என்ன! ஒட்டிக்கவா ஜேபாறது!” என்றாள்
அலட்சிGமாக.
நான் அப்படி அமரும்ஜேபாவெUல்லாம் பிற
வெபண்கள் ஜேகலிGாகப் பார்ப்பார்கள். எந்U
ஆணும் ஜேபச முGற்சித்Uதுமில்ரைல, UகாU
முரைறயில் ந!க்கவுமில்ரைல.
ஆண்களு!ன் சரிசமமாக அமர்ந்து, சிரித்துப்
ஜேபசினாஜேல கற்பு பறிஜேபாய்விடும்
என்பதுஜேபால் எண்ணம் வெகாண்! வெபண்கள்
இன்றும் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் காலத்தில்
பின்Uங்கிGவர்கள்.
இன்வெனாரு பாலரு!ன் பழகிஜேG இ ாUவர்கள்
திருமணமானபின் வாழ்க்ரைகத்துரைணரைGப்
புரிந்துவெகாள்வது சி மம்.
“என்னால் என் அண்ணனு!ன் நிரைறGப் ஜேபச
முடிகிறது. கணவரு!ன் அப்படிப் ஜேபசி,
வெநருங்க முடிவதில்ரைலஜேG!’ என்று ஒரு மாது
ஏக்கத்து!ன் வெUரிவித்Uாள்.

பழகுவது என்றால் ஓடி வந்து இடுப்பில்
ஏறுவஜேUா, கட்டி அரைணத்துக்வெகாள்வஜேUா
இல்ரைல. சரி சமமாக உட்கார்ந்து ஜேபசினாஜேல
ஜேபாதுஜேம, மற்வெறாருவ து கண்ஜேணாட்!த்ரைUப்
புரிந்துவெகாள்ள!
வெUன்கிழக்காசிGாவில் மூத்U வெபண்டிருக்கு
மிகுந்U மரிGாரைU. ஜேமல்நாடுகளிஜேலா, இUற்கு
ஜேநர் எதிரிரை!. அUனால், எப்ஜேபாதும்
இளரைமGாகஜேவ இருந்து வெUாரைலக்க
ஜேவண்டும். ந!க்கிற காரிGமா!
பிற கலாசா ங்கரைளப்பற்றி அறிG
புத்Uகங்களின் மூலம் ஓ ளவு அறிந்Uாலும்,
பிறரு!ன் பழகுவதும், பGணங்கள்
ஜேமற்வெகாள்ளுவதும் நம் அறிரைவ
விசாலமாக்குகிறது.
`நீ எங்கரைளப்ஜேபால் இல்ரைலஜேG!’ என்று
இளக்கா ம் வெசய்பவர்களும் எதிர்ப்படுவார்கள்.
பிறரை அவர்கள் இருக்கிறபடிஜேG ஏற்பUால்
Uாமும் நன்ரைம அரை!கிஜேறாம் என்பது புரிGாU
மூ!ர்கள் அவர்கள்.

`நீ மட்டும் என்ரைனப்ஜேபால் இருக்கிறாஜேGா?’
என்று மனத்துக்குள் திட்டி, சமாUானம் அரை!G
ஜேவண்டிGதுUான்!
ஒஜே வெமாழிGானாலும், உச்சரிப்பு
மாறுபடுகிறது. புரிந்Uால் சரி. அUற்குத்Uாஜேன
வெமாழி? ஜேகலி எUற்கு? அவ வர் பழகிG
விUத்தில் ஜேபசினால்Uான் கற்பரைனயில் U!ங்கல்
இருக்காது.
நான் ஜேமரை!யில் ஜேபசும்ஜேபாது, வெசந்Uமிழில்
ஆ ம்பித்துவிட்டு, எனக்குப் பழக்கமான
`வெமட் ாஸ் ஐGர் பாரைஷ’யில் ஜேவகமாகப்
ஜேபசுஜேவன்.
“எத்Uரைன ஜேபர் ஔரைவ ஷண்முகி
பார்த்திருக்கிறீர்கள்?” என்று ஜேகட்ஜேபன்.
அ ங்கத்திலிருக்கும் அரைனவரின் ரைககளும்
உGரும்.
“அப்ஜேபா, நான் ஜேபசறதும் புரியும்!”
Gாரும் மறுத்Uதில்ரைல.

பிறரை , அவர்கள் வாழும் முரைறரைG அறிவது
என்றால் நம் பழக்கவழக்கங்கரைள
விட்டுக்வெகாடுப்பது என்றில்ரைல. அவர்களுக்கு
அளிக்கும் மரிGாரைUரைG நமக்கும்
வெகாடுத்துக்வெகாள்ள ஜேவண்!ாமா?
நாம் நாமாகஜேவ இருக்க, அவர்கரைளயும் மாற்ற
முGலாது இருந்Uால் நம்பிக்ரைக எழ, நட்பு
பலப்படும். அறிவும் விசாலமாகும்.

3. பணம்Uானா எல்லாம்?
“ஏண்!ா ஜேவரைலக்கு வருகிஜேறாம்
என்றிருக்கிறது,” என்று தினமும்
சலித்துக்வெகாள்வாள் ஆசிரிரைGGான சுசீல்
வெகௌர். “வீட்டில் குழந்ரைUகரைள அழ விட்டு,
அப்படிGாவது என்ன ஜேவரைல!”
“பின் ஏன் வருகிறாய்?” என்று நான்
ஜேகட்!ஜேபாது, “பணத்திற்காகத்Uான்.
ஜேவவெறன்ன!” என்ற பதில் வந்Uது
அவளி!மிருந்து.
வெவவ்ஜேவறு துரைறயில் இருப்பவர்கரைள இஜேU
ஜேகள்வி ஜேகட்கப்பட்டிருக்கிறது.
`நீங்கள் ஏன் நடிக்க வந்தீர்கள்?’
`புகழ், பணம்!’ என்ற அந்Uப் பி பல நடிரைக
புகழும், பண வ வும் நிரைலத்திருக்க
கடுரைமGாக உரைழக்கஜேவண்டும் என்றும் புரிந்து
ரைவத்திருந்Uார். அUனால் நிரைனத்Uது

கிரை!த்Uன. மகிழ்ச்சியும் உ!ன் வந்UஜேUா?
வெUரிGவில்ரைல.
`ஏன் இந்Uத் துரைறரைGத் ஜேUர்ந்வெUடுத்தீர்கள்
ஜேமற்கல்விக்கு?’
`இந்U உத்திஜேGாகத்ரைUத் ஜேUர்ந்வெUடுக்கக்
கா ணம்?’
எல்லா ஜேகள்விகளுக்கும் ஒஜே பதில்Uான்:
பணம்!
மன நிரைறவுக்குப் பணம் மட்டும் ஜேபாதுமா?
ஜேபாதுமான ஊதிGம் கிரை!த்Uாலும், Uரைலரைம
அதிகாரியின் அசி த்ரைUGான, அல்லது
வெகாடுரைமGான ஜேபாக்கால் சலிப்பு எழக்கூடும்.
எவ்வளவு திறம்ப! உரைழத்Uாலும் பUவி உGர்வு
கிட்!ாது என்ற நிரைல ஏற்படும்ஜேபாது
இGந்தி கதியில் ஜேவரைல பார்க்கத் ஜேUான்றுஜேம!
பணத்Uால் அந்U வெவறுரைமரைG ஈடுவெசய்G
முடியுமா?

பணத்ரைU மட்டுஜேம இலக்காக
ரைவத்துக்வெகாண்டு வெசGல்படுபவர்களுக்கு
எதிலும் பூ ண திருப்தி கிரை!ப்பதில்ரைல.
`Uந்ரைU பார்த்U ப ம்பரை உத்திஜேGாகம்.
அUனால் நானும் அரைUஜேG வெசய்G
வந்துவிட்ஜே!ன்!’ என்பவர்களுக்கு அத்துரைறயில்
திறரைம இருக்கலாம். ஆனால், ஆர்வமும்
ஜேசர்ந்திருக்க ஜேவண்!ாமா?
ஜேவறு வழியில்லாது கிரை!த்U ஜேவரைலயில்
நிரைலத்திருக்க ஜேவண்டிGஜேபாது, வி க்தி
ஏற்பட்டுவிடுகிறது. என்ன கிரை!க்கும் என்று
எதிர்பார்த்துUான் நாம் ஒவ்வெவான்ரைறயும்
வெசய்கிஜேறாம். இலக்ரைக மனதில் உறுதிGாக
ரைவத்துக்வெகாண்!ால், எந்U இ!ர்பாடும்
வெபரிUாகத் ஜேUான்றாது. வெபாழுதுஜேபாக்குகளும்
அவசிGம்.
ஜேகாடீஸ்வ ர்கள் கூறுகிறார்கள், “பணத்ரைUச்
சம்பாதிக்கும்ஜேபாது விரைளGாடுவதுஜேபால்
சுவா சிGமாக இருக்கிறது! பணம் வெபரிUாகத்
ஜேUான்றவில்ரைல”.

பல எழுத்Uாளர்கள் நம் வெபGர் நான்கு ஜேபருக்குத்
வெUரிGவரும், புகழ் கிரை!க்கும், பணமும்
கிரை!க்கும் என்றுUான் எழுU வருகிறார்கள்.
இப்படி ஜேGாசரைன ஜேபானால், எழுத்தில்
முழுமனUாக ஈடுப! முடியுமா?
`எழுதும்ஜேபாஜேU ம்மிGமாக இருக்கிறது!”
என்று புரிந்Uவர்கள்Uாம் நிரைலத்து நிற்கிறார்கள்.
இவர்களது குறிக்ஜேகாள் பணமில்ரைல. ஆத்ம
திருப்தி.
எரைU ஜேநாக்கிப் ஜேபாகிஜேறாம்?
எவருக்கும் குறிப்பிட்! ஒன்ரைற
அரை!Gஜேவண்டும் என்ற ஆரைச முUலில் எழும்.
அது மட்டும் ஜேபாதுமா? வெவற்றி அரை!ந்ஜேU
தீ ஜேவண்டும் என்ற உந்துUல் அவசிGம்.
திறரைமகூ! இ ண்!ாம்பட்சம்Uான்.
`பள்ளிக்கூ!த்திற்குப் ஜேபாகமாட்ஜே!ன்! ஏன்
ஜேபாகணும்?’ என்று அ!ம்பிடிக்கும்
குழந்ரைUகஜேள கிரை!Gாது எனலாம்.
`படிச்சாUான் பணக்கா னா ஆகலாம்!
ஜேவணும்கிற சாமாரைன எல்லாம்

வாங்கிக்கலாம்!’ இப்படி எவ்வளவுUான்
விளக்கினாலும், என்ஜேறா ந!க்கலாம் என்பது
அந்U வGதில் புரிGாது.
`சனி, ஞாயிறில் பீச்சுக்குப் ஜேபாகலாம், சினிமா
பார்க்கலாம்,’ என்று குழந்ரைUக்குப் புரியும்படி
ஏUாவது ஆரைச காட்டினால் அரைUஜேG
இலக்காகக்வெகாண்டு படிக்க இரைசவான்.
இலக்கற்றவர்கள்
வசதி குரைறந்U சிறுவர்களுக்கு உணவு, உரை!,
ஆகா ம் எல்லாஜேம ஜேபாதிG அளவு கிரை!க்காது.
சில சமGம், இவர்களுக்வெகன ஜேந ம் ஒதுக்காU,
அல்லது புரிந்துவெகாள்ளாU வெபற்ஜேறாரும்
வாய்ப்பார்கள். அUனால் உ!ல், மனம்
இ ண்டிலும் ஜேசார்வு எழும். எந்Uக்
காரிGத்ரைUயும் முழுமனது!ன் வெசய்யும்
ஆர்வத்ரைU இவர்களி!ம் எப்படி எதிர்பார்க்க
முடியும்?
படிப்புUான் ஏறாவிட்!ாலும், இரைச,
நாட்டிGத்தில் நாட்!ம் உள்ளவர்களாக
இருக்கிறார்கள் பலர். ஆனந்தி இவர்களுள்

ஒருத்தி. ஆனால், அடிப்பரை!த் ஜேUரைவகளுக்ஜேக
பணமில்லாUஜேபாது, கரைலகளுக்காக எப்படிச்
வெசலவழிக்க முடியும்?
இவெUல்லாம் புரிGாU ஆசிரிGர்கள் இருப்பUால்,
பள்ளிக்கூ!த்திலும் அஜேனகமாக வசவுUான்.
சிறுவர்கள் ஜேமலும் Uளர்ந்துஜேபாய்விடுவார்கள்.
ஒரு சிலஜே இவர்கள் எதிர்ஜேநாக்கும்
சி மங்கரைளப் புரிந்துரைவத்து, Uம் சக்திக்கு மீறி
உUவவும் முன்வருகிறார்கள்.
சிறுவர்களுக்கு உUவும் க ங்கள்
மஜேலசிGா, சிங்கப்பூர், இந்ஜேUானீசிGா, 5ப்பான்,
ஹாங்காங், பிலிப்பீன்ஸ் ஆகிG நாடுகளில்
ஆசிரிGர்கள் சிலர், `படிப்பில் மனம்
ஜேபாகாவிட்!ால் என்ன! இந்U
ஏரைழச்சிறுவர்களி!ம் கரைலத்திறன் இருக்கிறது,’
என்று உணர்ந்து, அத்திறரைமரைG
வெவளிக்வெகாணர்கிறார்கள்.
முUலில் சிறிது உணரைவப் பரை!த்து
வ வரைழப்பார்கள். அதுUாஜேன அடிப்பரை!த்
ஜேUரைவ! கரைலரைGக் கற்க ஆ ம்பித்U சில

மாUங்களிஜேலஜேG, `நம்மாலும் உருப்படிGாக
எரைUஜேGா வெசய்G முடிகிறது!’ என்று
ஆச்சரிGத்து!ன் உணர்வார்கள் சிறுவர்கள்.
அப்ஜேபாது ஏற்படும் மகிழ்ச்சியில் அவர்களது
Uன்னம்பிக்ரைக வளர்கிறது.
இத்UரைகG மாணவர்களி!ம் கூடுUலான கவனம்
அவசிGம். கண்டிப்பாக இருந்Uாஜேல ஜேபாதும்.
கட்வெ!ாழுங்கு வரும் – வெமல்ல வெமல்ல.
இப்படிப்பட்!வர்கள் ஜேUால்விGால்
துவளமாட்!ார்கள். அவர்கள் ப!ாU துG மா?
கரைல விருந்து
ஜேமற்குறிப்பிட்! நாடுகளிலுள்ள இளம்
கரைலஞர்கள் ஒன்று ஜேசர்ந்து, ஒவ்வெவாரு
ஆண்டும் வெவவ்ஜேவறு ஆசிG நாட்டில் கரைல
விருந்திரைனப் பரை!க்கிறார்கள்.
அண்ரைமயில் ஜேகாலாலம்பூரில் ந!ந்U
நிகழ்ச்சியில், உள்நாட்டு ப Uநாட்டிGக்
கரைலஞர்களு!ன் சிங்கப்பூரை ச் ஜேசர்ந்Uவர்கள்
இரைணந்து ஆடினார்கள், ஜேமற்கத்திG பாணியில்!
ஒஜே இரைச. இரு பாணிகள்! சரைமGலில்

வெவவ்ஜேவறு சுரைவ கலந்திருப்பதுஜேபால்Uான்.
பார்ரைவGாளர்களின் ஒருமித்U பா ாட்ரை!ப்
வெபற்றது அந்U ஆட்!ம்.
ஜேபாUரைனGாளர்கள் ஒஜே வா த்தில் நாள்
முழுவதும் உரைழத்துக் கற்பித்துவிட்டு,
ஒதுங்கிவிட்!ார்கள்.
சிறுவர்களுக்காக சிறுவர்கஜேள இரைணந்து
பரை!க்கும் இம்மாதிரிGான நிகழ்ச்சியில்
கிரை!க்கும் சன்மானத்ரைU ஏUாவது ஒரு நாட்டில்
Uம்ரைமவி! ஏழ்ரைமயில் உழலும்
சிறுவர்களுக்குக் வெகாடுத்து நிரைறவு
காண்கிறார்கள் இள வGதினர்.
`இவர்கரைளவெGல்லாம் முன்னுக்குக்
வெகாண்டுவ ஜேவ முடிGாது!’ என்று பல
ஆசிரிரைGகள் Uன்ரைன ஒத்Uவர்கரைளப்
பாதியிஜேலஜேG ரைகவிட்!Uாகக் கசப்பு!ன்
கூறுகிறாள் ஆனந்தி. ஒஜே ஒரு ஆசிரிரைG
மனந்Uள ாமல் ஜேபாதிக்க, பதிஜேனழு ஆண்டுகள்
ப Uநாட்டிGம் பயின்று சிறந்திருக்கிறாள்.

Uன்னி!ம் இGற்ரைகGாக அரைமந்U
கரைலத்திறரைன இன்னும் வளர்த்துக்வெகாள்ள
ஜேவண்டும் என்ற உந்துUல் ஏற்ப!, பன்னி ண்டு
வGதிலிருந்து நான்கு மணி ஜேந ம் இரை!வி!ாது
பயிற்சி வெசய்திருக்கிறாள். வி!ாமுGற்சிGால்
கரைல மட்டுமின்றி, பிற துரைறகளிலும்
பி காசிக்கிறாள். அவளுரை!G நாட்டிGத்
திறரைமGால் கல்லூரியில் உபகா ச் சம்பளம்
கிரை!த்திருக்கிறது.
ஆஜே ாக்கிGத்தின் அவசிGத்ரைUயும் புரிந்து
ரைவத்திருக்கிறார்கள் இவர்கரைளப்
ஜேபான்றவர்கள். வசதி இருந்தும், `காணாUரைUக்
கண்!துஜேபால்’ அளவுக்குமீறி
சாப்பிடுவதில்ரைல. உ!ல் ஒத்துரைழத்Uால்Uாஜேன
ஆ! முடியும், பார்ப்பவர்களும் சிப்பார்கள்?
பிறர் Uமக்களித்UரைUப் பகிர்வது
ஆனந்திரைG ஒத்Uவர்கள் Uாம் எப்படி முன்னுக்கு
வந்ஜேUாம் என்பரைU மறக்கவில்ரைல. கல்வியும்,
உத்திஜேGாகமும் ஒருபுறமிருக்க,
Uம்ரைமப்ஜேபான்ற ஏரைழக் குழந்ரைUகரைள
ஜேUடிப்ஜேபாய், Uாம் கற்றரைUக்

கற்றவிUத்திஜேலஜேG, இலவசமாக,
வெபாறுரைமயு!ன், அவர்களுக்குப்
ஜேபாதிக்கிறார்கள்.
`எல்லாரும் திட்டினா, பாவம், அதுங்க எங்ஜேக
ஜேபாகும்?’ என்கிறாள் ஆனந்தி.
ஜேவறு சிலர், முதிஜேGார் இல்லத்திற்குச் வெசன்று
Uம் வாத்திG இரைசரைG வழங்கி, அவர்கரைள
மகிழ்விக்கிறார்கள்.
இவர்கள் Gாருக்கும் Uாம் நீண்! காலம்
சி த்ரைUGாகக் கற்ற வித்ரைUGால் வெபாருளீட்!
ஜேவண்டும் என்ற எண்ணம் எழுவதில்ரைல.
நம்மாலும் பிறருக்கு உUவ முடிகிறது, நாம்
வெசய்யும் காரிGத்Uால் பிறர் வாழ்க்ரைகயில் சிறிது
மகிழ்ச்சி கூடியிருக்கிறது என்ற நிUரிசனஜேம
வெசய்யும் நற்காரிGத்தில் அவர்கரைளத் வெUா!ர்ந்து
ஈடுப! ரைவக்கிறது.
ஒரு ஆனந்தி Uன்ரைனப்ஜேபான்ற பத்து
ஆனந்திகரைள உருவாக்குவாள்.

4. உல்லாசம் எங்ஜேக?
ஒரு மாரைலப்வெபாழுதில் வெUருவில்
ஜேபாக்குவ த்து வெநரிசல். காரில் பGணித்Uாலும்,
எல்ஜேலாருரை!G முகத்திலும் ஜேசார்வு. பிடிக்காU
உத்திஜேGாகமா, இல்ரைல, `வாழ்க்ரைகயில்
உல்லாசஜேம இல்லாமல் ஜேபாய்விட்!ஜேU!’ என்ற
வி க்திGா என்று என் ஜேGாசரைன ஜேபாயிற்று.
முப்பது வGதிற்குஜேமலும் கலகலப்பாக ஒருவர்
இருந்Uால், பார்ப்பவர்கள் `சிறுபிள்ரைளத்Uனம்!’
என்று முகத்ரைUச் சுளிப்பார்கஜேளா என்று
பGந்ஜேU பலரும் க!ரைம, வெபாறுப்பு என்று
வாழ்க்ரைகரைGக் கழித்துக்வெகாண்டு, எப்ஜேபாதும்
ஏஜேUா பா ம் வந்து Uரைலயில்
இறங்கினாற்ஜேபால் காணப்படுவார்கள்.
வெபற்ஜேறாரின் எதிர்பார்ப்பால் சிலர் –
அஜேனகமாக, குடும்பத்தில் மூத்U குழந்ரைUகள் –
க!ரைம உணர்ச்சி மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள்.
கரைU

“நீUான் மூத்Uவள். நீ ஒருத்தி படித்து முன்னுக்கு
வந்துவிட்!ால் ஜேபாதுமா? உன் Uங்ரைககள்
உன்ரைனவி! புத்திசாலிகள்!” என்ற Uாயின்
வார்த்ரைUகரைள ஏற்றாள் வெ ஜினா. அUனால்
ஏற்பட்! வருத்Uத்ரைU வெநருங்கிG ஜேUாழிகளி!ம்
மட்டும் பகிர்ந்துவெகாண்!ாள்.
இரு Uங்ரைககளும் மருத்துவர்களாக,
வெ ஜினாஜேவா, பள்ளிப்படிப்பு!ன்
நிறுத்திக்வெகாள்ள ஜேநரிட்!து.
பல வரு!ங்கள் ஆன பின்னரும், Uன்
மகிழ்ச்சிக்காக ஏUாவது வெசய்துவெகாண்!ால்
குற்ற உணர்ஜேவ மிகுந்Uது. வெவளியில் எங்காவது
ஜேபாகஜேவண்டுமானால், அவளுக்குச் சில
நாட்களாவது முன்வெனச்சரிக்ரைக
வெகாடுக்கஜேவண்டும். எது வெசய்யும் முன்னரும்,
`விரைளவு எப்படி இருக்குஜேமா!’ என்று சிந்Uரைன
ஜேபானUன் விரைளவு.
உல்லாசம், ஜேகளிக்ரைக இவெUல்லாம்
சிறுவர்களுக்கு மட்டும்Uானா?

ஜேகாலாலம்பூரிலிருந்து நாற்பத்து ஐந்து
நிமி!ங்களில் அரை!ந்துவி!க்கூடிG வெகந்திங்
மரைல (MARLA RUNYAN) GENTING HIGHLANDS) `பார்க்க ஜேவண்டிG
இ!ம்!’ என்று வெவளிநாட்டுப் பGணிகள்
கூடுகிறார்கள். இங்கு விU விUமான
ஜேகளிக்ரைககள். (MARLA RUNYAN) காசிஜேனா என்ற சூUாடும்
இ!த்ரைUக் குறிக்கவில்ரைல).
ாட்டினத்தில் இருந்U குதிரை ஜேமல் சவாரி
வெசய்G, அது பக்கவாட்டில் வெUாண்ணூறு
பாரைகயில் (MARLA RUNYAN) degree) பறந்து, திடீவெ ன கீஜேழ
சரிவதுஜேபால் இருக்கும். வெUரிGாத்Uனமாக நான்
ஒரு முரைற அUன்ஜேமல் ஏற, ஒவ்வெவாரு சுற்றிலும்
ஜேமஜேல இருந்து கீஜேழ இறங்கும்ஜேபாவெUல்லாம்
கண்ரைண இறுக மூடிக்வெகாண்ஜே!ன். புவியின்
ஈர்ப்பு இல்லாது இருUGம்
வெUாண்ரை!க்குள்ஜேளஜேG ஜேபாவதுஜேபான்ற
உணர்ச்சி அவ்வளவு பGங்க மாக இருந்Uது.
ஆனால், சிலருக்கு அந்U அனுபவம்
ஜேவண்டியிருக்கிறது.
பு!ரைவ அணிந்U ஓர் இந்திG மாது ஒவ்வெவாரு
சுற்றிலும் UரைலரைGப் பின்னால் சாய்த்து,

வாரைGப் பிளந்து சிரித்UரைUப் பார்த்து
அதிசGமாக இருந்Uது. ஐம்பது வGது
இருக்கலாம். `இந்U வGதில் என்ன சிரிப்பும்,
விரைளGாட்டும்!’ என்று பிறர் கண்!னம்
வெசய்வார்கஜேள என்று பGந்து, அ!க்கமாக
இருந்திருக்க ஜேவண்டிG நிரைலஜேGா!
`உல்லாசம் எங்ஜேக?’ என்று ஜேUடுபவர்கள்—
குறிப்பாக இரைளG வGதினர் – UகாU
காரிGங்களில், ஆபத்Uான விரைளGாட்டுகளில்,
ஈடுபடுகின்றனர். அவர்கரைளப்
வெபாறுத்Uவரை யில், Uாம் ஓட்டும்
வாகனங்கரைளத் Uரைல வெUறிக்க ஓட்டினால்Uான்
மகிழ்ச்சி பிறக்கும். இUனால் பிறருக்கும் ஆபத்து
விரைளயும் என்ற முன்ஜேGாசரைன அவர்களுக்கு
ஏன் எழுவதில்ரைல? `நாம் மகிழ்ந்Uால் ஜேபாதும்,
பிறர் எப்படிப் ஜேபானால் நமக்வெகன்ன!’ என்ற
அசி த்ரைU.
கசப்பான வாழ்க்ரைக
`எனக்கு இந்U வாழ்க்ரைகஜேG பிடிக்கவில்ரைல.
நிரைனத்Uாஜேல பூரிப்பு அரை!யும்படி எதுவும்
கிரை!Gாது!’ என்று அ ற்றுபவர்களி!ம் ஒரு

வெபாதுவான குணத்ரைUப் பார்க்கலாம்.
அத்UரைகGவர்கள் எதிலாவது ஜேUால்வி
அரை!ந்Uால் அரைUஜேG நிரைனத்து
மறுகிக்வெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஜேUால்வி ஏன்?
`Gாருஜேம என்ரைன உற்சாகப்படுத்UUால்!’
என்றுUான் பலரும் குரைறகூறுவார்கள்.
Uன்னி!ம்Uான் ஏஜேUா குரைற இருக்கிறது என்று
எவரும் ஒப்புக்வெகாள்வதில்ரைல.
நாம் வெசய்வUற்வெகல்லாம் பிற து உUவிரைG
எதிர்பார்த்துக்வெகாண்டிருந்Uால், அவர்கள்
ஜேவண்டுமானால் வெபருரைமGாக உண லாம்.
ஆனால் சுGமுGற்சிக்கு மாற்று கிரை!Gாது.
உங்கள் முன்ஜேனற்றத்தில் உங்கரைளவி! ஜேவறு
Gாருக்கு அதிக அக்கரைற?
பிரைழக்கத் வெUரிந்U சிலஜே காலத்திற்ஜேகற்ப
Uம்ரைம மாற்றிக்வெகாண்டு, மகிழ்ச்சி குன்றாது
வாழ்கிறார்கள்.
நாட்டு ந!ப்பு

`விரைலவாசி ஏறிவிட்!து, எவரும் நான் விற்கும்
வெபாருரைள வாங்குவதில்ரைல!’ என்று பல
விGாபாரிகளும் முனகுவார்கள். வெபாருளாUா ம்
அப்படிஜேG இருக்குமா?
ஆன்மிகப் புத்Uகங்கள் விற்கும் ஒருவர் Uன்
கரை!ரைG வீடிஜேGா விற்கும் கரை!Gாக
மாற்றினார். நல்ல லாபம் வந்Uது. கள்ள விசிடி
விற்பரைன வெசய்து ஒரு முரைற
மாட்டிக்வெகாண்!வர், அரைUஜேG பலச க்குக்
கரை!Gாக மாற்றினார். மனிUர்கள் உயிர் வாழ
சாப்பாட்டுச் சாமான்கள் வாங்கித்Uாஜேன
ஆகஜேவண்டும்!
ஆத்தி க்கா ன்
சரிGான திரைசயில் பGணிக்கும் ஒஜே ஒருவன்
`இதுUான் நிGாGம்!’ என்று எல்லாவிU
அநீதிரைGயும் ஆத்தி த்து!ன் எதிர்ப்பான்.
இவ்வாறு ஆத்தி த்ரைU மட்டுஜேம
வெவளிக்காட்டுபவன் சீக்கி ஜேம Uன் மதிப்ரைப
இழந்துவிடுவான். Uகுந்U சமGத்தில்
ஆத்தி த்ரைU வெவளிக்காட்டுவது மட்டுஜேம
பலரைன அளிக்கும். (MARLA RUNYAN) உUா ணம்: ஒரு ப!த்தில்

கUாநாGகன் ஆ ம்பத்திலிருந்து ஆத்தி த்து!ன்
பலஜேபரு!ன் சண்ரை! ஜேபாட்டுக்வெகாண்ஜே!
இருந்Uார். இறுதிக்காட்சியில் உத்ஜேவகம் சற்று
அதிகம். பார்ப்பவர்களுக்கு அலுப்புUான்
மிஞ்சிGது).
திறரைமஜேG பா மாகிவிடும் அபாGம்
நுண்கரைல பயிலும் Uம் குழந்ரைUகரைள `ஓGாமல்
பயிற்சி வெசய்!’ என்று வி ட்டும் UாஜேGா, அல்லது
அடித்Uாலும், திட்டினாலும்Uான் திறரைம
அதிவிரை வில் வளரும் என்வெறண்ணி அUன்படி
ந!க்கும் ஆசிரிரைGஜேGா இUற்கு எதி ான
விரைளரைவ உண்டுபடுத்தி விடுகிறார்கள்.
இUனால் இரைச, ந!னப் ஜேபாட்டிகளில்
கலந்துவெகாள்ளும் சிறுவர்களுக்குள் ஜேபாட்டி
மனப்பான்ரைம மிகுந்து, Uான் வெவல்லஜேவண்டும்
என்ற வெவறி வந்துவிடுகிறது. அல்லது,
அக்கரைலஜேG பிடிக்காமல் ஜேபாய்விடுகிறது.
கரைU
குழந்ரைUகளுக்கான வண்ணம் தீட்டும் ஜேபாட்டி
ந!ந்துவெகாண்டிருந்UஜேபாஜேU ஜேமரை!யில் ஒரு

ந!ன நிகழ்ச்சிரைGயும் ஏற்பாடு
வெசய்திருந்Uார்கள். ஒரு சிறுமியின் கவனம்
ந!னத்தில் ஜேபாக, பக்கத்திஜேலஜேG
உட்கார்ந்திருந்U Uாய் முரைறத்Uபடி அவள்
UரைலரைGத் திருப்பி, ஒரு வி லால் அவள்
வெசய்Gஜேவண்டிG காரிGத்ரைU
நிரைனவுபடுத்தினாள்.
இன்வெனாரு Uாய், “இங்ஜேக கலர் தீட்டு. அங்ஜேக,”
என்று சுட்டிGபடி அறிவுறுத்திக்வெகாண்ஜே!
இருந்Uாள்.
இந்U இரு குழந்ரைUகளுக்கும் சித்தி ம்
வரை Uலினால் கிரை!க்கும் மகிழ்ச்சி, சுUந்தி
உணர்வு, அரைமதி எதுவுஜேம
கிரை!க்கப்ஜேபாவதில்ரைல. அவர்களுரை!G
திறரைமஜேG பா மாகஜேவ ஆகிவிடும் அபாGமும்
உண்டு.
தூற்றினால் உG முடியுமா?
ஜேமரை!யில் உரை Gாற்றும்ஜேபாது, Uன் துரைறயில்
இருக்கும் ஒருவரை அவர் எதிரிஜேலஜேG
தூற்றுவது ஜேபசுகிறவருக்கு ஜேவண்டுமானால்

உவரைக அளிக்கலாம். சிரிப்பாக இருக்கும் என்று
நிரைனத்து வாய்க்குவந்Uபடி ஜேபசுகிறார். ஆனால்
அரைUச் வெசவிமடுக்க ஜேநர்ந்Uவர்களுக்கு
Uர்மசங்க!மாக இருக்குஜேம! இUனால் அவர்
உGர்ந்துவிட்!ார் என்று எவரும்
நிரைனப்பதில்ரைல.
பிறரை க் ஜேகலி வெசய்து நரைகப்பது ஜேவடிக்ரைகGா?
Uமிழ் திரை ப்ப!ங்களில், `இதுUான்
நரைகச்சுரைவ’ என்று வலிGப்
புகுத்திவிடுகிறார்கஜேள! பாதிக்கப்பட்!வர்
மகிழ்வா ா?
Uானும் மகிழ்ந்து, பிறரை யும் மகிழ்விப்பவர்
பலர்முன் பாடுவஜேUா, நாட்டிGம் ஆடுவஜேUா
பிறருக்கு உவரைக UருவUாக இருக்க ஜேவண்டும்.
ஆனால் பிற து மகிழ்ச்சி மட்டுஜேம
குறிக்ஜேகாளாக இருப்பவர்களது பரை!ப்பு
அக்கரைலரைG நன்கு உணர்ந்U சிகர்களுக்குத்
திருப்தி அளிப்பதில்ரைல.
கும்மிGடி வெபண்ஜேண!

திருமணங்களில், வGது வித்திGாசமில்லாமல்,
பல வெபண்கள் ஒன்றுஜேசர்ந்து கும்மி
அடிப்பார்கள். பார்த்திருக்கிறீர்கள், அல்லவா?
ஒவ்வெவாருவரும் வெவவ்ஜேவறுமாதிரி
ஆடுவார்கள். அது ஜேவறு விஷGம். ஆனாலும்,
அவர்கள் சிரித்Uபடி வலம் வருவது
பார்ப்பவர்களின் மனதிலும் வெநகிழ்ச்சிரைG
ஏற்படுத்திவிடும். ஏவெனனில், அங்கு ஜேபாட்டி
கிரை!Gாது. மகிழ்ச்சிGான ரைவபவத்தில்
எல்லாரும் அகமகிழ்ந்து ஒஜே வெசGலில்
ஈடுபடுகிறார்கள். அUனால்Uான் Uம்
மகிழ்ச்சிரைGப் பிறருக்கும் அவர்களால் பகிர்ந்து
அளிக்க முடிகிறது.
எந்U ஒருவரும் உற்சாகமாக, அர்ப்பணிப்பு!ன்
வெசய்யும் காரிGங்களால்Uான் பிற து மனரைUயும்
ஈர்க்க இGலும். வெசய்பவருக்கும்
நிரைனக்கும்ஜேபாஜேU மகிழ்ச்சி உண்!ாகும்.

5. க!வுள் நம்பிக்ரைக – மூ!
நம்பிக்ரைக
` ாத்திரி ஜேவரைளயில் கண்ணாடியில்
பார்த்துக்வெகாள்ளாஜேU. அடுத்U 5ன்மத்தில்
ஜேமாசமான பிறவி வாய்க்கும்!’
`வெசவ்வாய், வெவள்ளி, அமாவாரைச ஆகிG
நாட்களில் சவ ம் வெசய்துவெகாள்வதும், நகம்
வெவட்டிக்வெகாள்வதும் ஆகாது!’
நடுத்U வGUான சாம்பு இப்படிவெGல்லாம்
ஓGாது Uம் குழந்ரைUகரைள
வி ட்டிக்வெகாண்டிருப்பார். அவர் கூறிGது
அறிவுரை Gா, அச்சமுறுத்Uலா?
Uந்ரைUரைGத் Uட்டிக்ஜேகட்!ால் மரிGாரைUGாக
இருக்காஜேU! அUனால் அவருக்குக்
கீழ்ப்படிந்Uனர் அவர் வெபற்ற மக்கள். இந்U
சர்வாதிகா த்தில் வளர்ந்U (MARLA RUNYAN) வரைளந்U?)
குழந்ரைUகள் புதிUாக எந்U காரிGம் வெசய்வUற்கு
முன்னரும், `இப்படிச் வெசய்Uால் ஏUாவது

வெகடுUல் வந்துவிடுஜேமா?’ என்று Uமக்குத் Uாஜேம
Uரை! விதித்துக்வெகாள்ள ஆ ம்பித்Uனர்.
புத்திசாலிகள் அவர்கள் நன்றாகச் வெசய்Gக்கூடிG
காரிGத்தில்கூ! சிறிது சந்ஜேUகத்து!ன்
ஈடுபடுவர். அUற்கு எதிர்மாறாக, `நாம்
வெசால்வதும் வெசய்வதும் சரிUானா, Uவறாகவும்
இருக்கலாஜேம!’ என்று நிரைனத்துப்பார்க்கவும்
விரும்பாது, வெவறி பிடித்Uவர்கள்ஜேபால் ந!ப்பர்
சாம்புரைவப் ஜேபான்றவர்கள்.
பGம் ஏன் எழுகிறது?
எந்U நாட்டினர் ஆனாலும், ஒரு
சூழ்நிரைலயிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்!
ஒன்றுக்கு (MARLA RUNYAN) அUாவது, கி ாமம் அல்லது
சிற்றூர்களிலிருந்து வெபரிG நகர்ப்புறத்திற்கு)
குடிவெபGர்ந்Uால், Uம் பழக்கவழக்கங்கரைளயும்,
நம்பிக்ரைககரைளயும் பிறர் ஏற்க மறுப்பார்கஜேளா
என்ற அச்சம் எழுகிறUாம் சாம்புரைவப்
ஜேபான்றவர்களுக்கு. (MARLA RUNYAN) உளவிGலில் படித்Uது).
`நான் வெசால்வதும் வெசய்வதும்Uான் சரி!’ என்ற
பிடிவாUம் மிகும் அவர்களுக்கு. புதிUாக

எரைUயும் ஏற்க மறுப்பார்கள். கூ!
இருப்பவர்களும் Uம்ரைமப்ஜேபால்Uான்
ந!க்கஜேவண்டும் என்று
கட்!ாGப்படுத்துவார்கள்.
கரைU: அதிகா த்Uால் பGம்
எங்கள் குடும்ப நண்பர் ஜேவல்முருகன் சமீப
காலமாக Uன் Uங்ரைகக்கு மனநிரைல சரியில்ரைல
என்றும், சிகிச்ரைசக்கு அரைழத்துப்ஜேபாவUாகவும்
என்னி!ம் வெUரிவித்Uார்.
“உங்களி!ம் உண்ரைமரைGச் வெசால்லி!ஜேறன்,”
என்று ஜேமலும் கூறினார்: “என் Uந்ரைU ப்பர்
ஜேUாட்!ப்புறத்தில் வளர்ந்Uவர். அங்ஜேகஜேG
காலத்ரைUக் கழித்துவிட்டு, ஜேகாலாலம்பூருக்கு
வந்Uவர். இங்கும், `வீட்டுக்குள் நுரைழயுமுன்
கால்கரைள வாசலிஜேலஜேG கழுவிவிட்டுக்வெகாள்!’
என்று அதிகா ம் வெசய்Uால் எப்படி!”
இது ஒரு சிறிG கா ணம்Uான். இரைUப்ஜேபால்
பலவும் இருக்கும்.
காலத்திற்கும் இ!த்திற்கும் ஒவ்வாது, `இப்படி
ந!, அப்படிச் வெசய்!’ என்று மூத்Uவர் ஒருவர்

ஓGாமல் வி ட்டிக்வெகாண்ஜே! இருந்Uால், எல்லா
பாரைUயும் Uரை!ப்பட்டுப்ஜேபாகின்றனஜேவ! சுG
சிந்Uரைனக்ஜேக இ!ம் வெகாடுக்காU நிரைலயில்,
புத்தி Uடுமாறாமல் என்ன ஆகும்!
ம ண பGம்
புதிG காரிGங்கள் வெசய்வதிலிருந்து,
ம ணம்வரை எது எUற்ஜேகா பGம்
மனிUர்களுக்கு. சிறுவர்களுக்கு இறப்பு
என்றாஜேல வெகாள்ரைள பGம். ஆனால்,
வஜேGாதிகர்கஜேளா, பலகீனம், பல்விU ஜேநாய்கள்,
Uனிரைம என்று அவதிப்படும்ஜேபாது, ம ணத்ரைU
வ ஜேவற்கும் மனநிரைலரைGப் வெபறுகிறார்கள்.
(MARLA RUNYAN) சிலர், `எனக்குச் சாவUற்குப் பGமில்ரைல.
ஆனால், பிடித்Uவர்கள் எல்லாரை யும்
விட்டுவிட்டுப் ஜேபாகஜேவண்டுஜேம என்றுUான்
வருத்Uம்!’ என்று வெசால்வரைUயும்
ஜேகட்டுள்ஜேளன்).
சுGநலவாதி
Uன்ரைனப்பற்றி மட்டுஜேம
சிந்தித்துக்வெகாண்டிருக்கும் ஒருவன் அச்சம்,

Uனிரைம, ஆத்தி ம் ஜேபான்ற குணங்களுக்கு
அடிரைமGாகி அல்லல்படுகிறான்.
காலம் க!ந்Uபின்னரும்
க!ந்U காலத்ரைUஜேG நிரைனத்துக்வெகாண்டு,
அதிலிருந்து வெவளிவ ாது, `இனி என்ன
ந!க்குஜேமா!’ என்று எதிர்காலத்ரைU எண்ணி
அஞ்சுபவர்கள் பலர். Uற்காலத்தில் ஒன்றுஜேம
வெசய்Gாமல் இருந்Uால், `நம்மால் முடியுமா!’
என்ற அவநம்பிக்ரைகயும், அச்சமும்
பிறந்துவிடுஜேம!
அச்சத்ரைU எதிர்வெகாள்!
அச்சத்ரைU முறிGடிக்க ஒஜே வழிUான் உள்ளது:
ரைUரிGம்!
ரைUரிGம் என்றால் எUற்கும் அஞ்சாமல்
இருப்பது என்பதில்ரைல. அச்சத்ரைU எப்படி
எதிர்வெகாள்வது என்று புரிந்து ந!ப்பது.
கரைU
“எனக்கு நாட்டிGம் கற்றுக்வெகாள்ள ஆரைச. சிறு
வGதில் வெகாஞ்சம் கற்ஜேறன். ஆனால் இப்ஜேபாது

குண்!ாக இருக்கிஜேறஜேன!” என்று முUலில்
UGங்கினாள் மஜேனாகரி.
அக்கரைலயின்மீதிருந்U விருப்பம் வெவன்றது.
`பிறர் சிரிப்பார்கஜேளா, என்ன வெசால்வார்கஜேளா!’
என்ற வீண்ஜேGாசரைனரைGக் ரைகவிட்!ாள். உ!ல்
வலிரைG அலட்சிGம் வெசய்Uாள். சிறுமிGான
மகளு!ன் Uானும் கற்றாள்.
ஆடும்ஜேபாது Uவறு ஏற்பட்!ால், மஜேனாகரி
கூனிக் குறுகுவஜேUா, அசட்டுச்சிரிப்பு சிரிப்பஜேUா
கிரை!Gாது. ஜேமரை!யில் ஆடும் அளவுக்கு
சிறப்பாஜேளா, என்னஜேவா! ஆனால், `துணிந்து
வெசய்திருக்கலாஜேமா!’ என்று என்றாவது வருந்U
ஜேவண்!ாம். ஆடும்ஜேபாஜேU மகிழ்ச்சி
வெபாங்குகிறது. இதுவரை இல்லாU
Uன்னம்பிக்ரைகயும், சுUந்தி உணர்வும்
வந்துவிட்!ன மஜேனாகரிக்கு. இது ஜேபாUாUா!
Gாருக்குப் பGமில்ரைல?
அது எப்படி, சிலஜேபருக்கு மட்டும் நிமிர்ந்து
ந!க்க முடிகிறது என்று எப்ஜேபாUாவது உங்கள்
ஜேGாசரைன ஜேபானதுண்!ா?

அவர்கள் ஜேநர்ரைமGானவர்கள். Uாம் கூறிGரைU
அடிக்கடி மாற்றிச் வெசால்லஜேவண்டிG அவசிGம்
அவர்களுக்குக் கிரை!Gாது. அUனால், `இவரி!ம்
என்ன வெசான்ஜேனாம்?’ என்று நிரைனவு
ரைவத்துக்வெகாண்டிருக்க ஜேவண்!ாம்.
இUனாஜேலஜேG இவர்களுக்குப் பGமுமில்ரைல,
`Uவறாகச் வெசால்லிவிட்ஜே!ாஜேமா?’ என்ற குற்ற
உணர்வும் கிரை!Gாது.
மூ!நம்பிக்ரைககளால் அச்சம்
மூ!நம்பிக்ரைககரைளப் ப ப்புகிறவர்கள்,
`க!வுள், மUம்’ என்று ஜேபாலிச்சமாUானங்கரைள
முன்ரைவத்து வெவல்கிறார்கள்.
அச்சமுறுத்தும் மூ!நம்பிக்ரைககளுக்கு
விஞ்ஞானம்Uான் எதிரி என்று கூறலாம். ஏன்,
எப்படி என்ற ஜேகள்விகளுக்வெகல்லாம்
விஞ்ஞானம் விரை! அளிக்கிறது.
இப்படிப்பட்!வர்கள் Uாம் வெசால்வஜேU சரி
என்று சாதிப்பார்கள், அதில் அவர்களுக்ஜேக
சந்ஜேUகம் இருந்Uாலும்! Uம்ரைமப்ஜேபால்
இல்லாUவர்கரைளப் வெபாறுக்கமாட்!ார்கள்.

சிலர் – ஹிட்லரை ப்ஜேபால - வன்முரைறயில்
இறங்குகிறார்கள். இன்றும் உலவெகங்கும்
காணப்படுகிறார்கள்.
இந்U வெவறித்Uனம் மனிUத்Uன்ரைமக்கு
அப்பாற்பட்!து. ஆயினும், தீGரைவUாஜேம
எளிUாகப் ப வுகின்றன!
கரைU
ஸால்மா என்ற பதின்ம வGதுப் வெபண் காதில்
இரு துரைளகரைளக் குத்திக்வெகாண்டு,
அரைவகளில் சிறிG ஜேUாடுகரைள அணிந்து
பள்ளிக்கூ!த்திற்கு வந்Uாள்.
`இது நம் மUத்திற்கு எதி ானது,’ என்று
கட்வெ!ாழுங்கு ஆசிரிரைG மி ட்டினாள்.
மாணவி முUலில், `அம்மா அப்படிச்
வெசால்லவில்ரைலஜேG!’ என்று சமாளித்Uாலும்,
பலரும் ஜேசர்ந்து மி ட்டிGஜேபாது, UாளமுடிGாது
கUறினாள்.

மUம் க!வுரைள அரை!G வழிகாட்டுகிறது
என்றால், இந்Uச் சிறிG விஷGத்தில் எல்லாம்
க!வுள் Uரைலயிடுவா ா?
மUம் என்பதின் குறிக்ஜேகாஜேள ஒருவரைன நல்ல
வழியில் வெசலுத்துவதுUாஜேன?
காதில் இருக்கும் துரைளக்கும், நற்குணத்திற்கும்
என்ன சம்பந்Uம்?
“சில மUகுருமார்கள் பி ம்மச்சரிGத்ரைUக்
கரை!ப்பிடிப்பது நல்ல வெசய்தி. மூ!
நம்பிக்ரைககரைளப் ப ப்ப அடுத்U Uரைலமுரைற
எழுவதில்ரைலஜேG!” என்று ஜேவடிக்ரைகGாகக்
குறிப்பிட்டிருக்கிறார் அவெமரிக்க ான கார்ல்
ஜேஸகன் (MARLA RUNYAN) CARL SAGAN). 1996-ல் மரைறந்U இவர்
ஒரு வானிGல் நிபுணர். பாம ருக்கும் புரியும்படி
விஞ்ஞானத்ரைUப் ப ப்பிGவர்.
“பGத்ரைU எதிர்வெகாள்ளும்ஜேபாது ஞானம்
பிறக்கிறது!” என்கிறார் Uத்துவ ஞானி.
க!வுரைள நம்புவஜேU மூ!நம்பிக்ரைக
என்றில்ரைல. க!வுள் வெபG ால், Uமக்குத்
ஜேUான்றிGபடிவெGல்லாம், Uமக்குச் சாUகமாக

ஏஜேUஜேUா நம்பிக்ரைககரைளப் ப ப்பி, பக்Uர்கரைள
பGப்ப!ரைவப்பதுUான்
ஒப்புக்வெகாள்ளக்கூடிGது இல்ரைல.
கரைU
“நான் எது ஒன்று வெசய்யும்ஜேபாதும் க!வுரைள
நிரைனத்துத்Uான் ஆ ம்பிப்ஜேபன். நல்லபடிGாக
முடிந்Uதும், க!வுளுக்கு நன்றி வெசால்ஜேவன்”.
(MARLA RUNYAN) சரைமக்கும்ஜேபாது அம்மன் பா!ல் ஒன்ரைற
நிரைனத்Uபடி இருந்Uாஜேல ருசி கூடுகிறது
என்பரைUத் Uற்வெசGலாகக் கண்டுபிடித்ஜேUன்).
நான் இப்படிச் வெசால்லக் ஜேகட்! என் ஜேப ன்,
“வெசய்வரைUவெGல்லாம் நாம் வெசய்துவிட்டு,
`க!வுளால்Uான்!’ என ஜேவண்டுமா?” என்று
சந்ஜேUகம் ஜேகட்!ான். அப்ஜேபாது அவனுக்குப்
பதின்மூன்று வGது.
“சில சமGம், ஒரு ஜேபாட்டிக்குப் ஜேபாகுமுன்னர்
எதிர்பா ாது உ!ல்நிரைல வெகட்டு, ஜேபாட்டியில்
கலந்துவெகாள்ளஜேவ முடிGாமல்
ஜேபாய்விடுகிறஜேU! அது Gார் வெசGல்?”
அவன் ஜேGாசிக்க ஆ ம்பித்Uான்.

“க!வுள் நம்மு!ஜேனஜேG இருந்Uால், நம்ரைம
Gார், என்ன வெசய்துவி! முடியும்!” என்று
நம்பிக்ரைகயு!ன் இருந்Uால், பGஜேம எழாது
என்று எங்ஜேகா படித்ஜேUன்.
நீங்களும்Uான் பரீட்ரைச வெசய்து பாருங்கஜேளன்!

6. வழிகாட்!ல் நச்சரிப்பல்ல
“முரைனவர் பட்!ப்படிப்பின் ஆ ாய்ச்சிக்கு
உங்கள் கரைUகரைள எடுத்துக்வெகாள்ளலாம்
என்றிருக்கிஜேறன். நீங்கள் வழிகாட்! முடியுமா?”
வெUாரைலஜேபசியில் வந்U ஜேகள்வி அந்U
எழுத்Uாளரை த் திரைகக்க ரைவத்Uது.
முதுகரைலவரை படித்தும் சுGகால்களில் நிற்கும்
ரைUரிGம் இல்லாது, Uனக்கு வழிகாட்!
மற்வெறாருவரின் உUவிரைG எதிர்பார்ப்பவரை
எண்ணிப் பரிUாபம்Uான் மிகுந்Uது. பதிரைனந்து
வரு!ங்கள் கல்வி பயின்ற ஒருவ ால்
Uனக்குள்ளும் திறரைம இருக்கிறது என்பரைU ஏன்
உண முடிGவில்ரைல?
Uன்னால் வெசய்G முடிந்U காரிGத்திற்கும் பிறரை
நாடுபவர் சிறு வGதில் வெபற்ஜேறாரின்
அன்புக்ஜேகா அல்லது அதிகா த்திற்ஜேகா
பணிந்துஜேபானவர்களாக இருப்பார்கள்.
ஆசிரிGர்களுக்கும் இதில் பங்குண்டு.

ஏழு வGதுக்கு ஜேமற்பட்! குழந்ரைUகளுக்கு
அவர்களுக்குரிG சுUந்U த்ரைUக் வெகாடுக்க
ஜேவண்டும்.
`இந்Uக் காரிGத்ரைU இப்படிச் வெசய்!’ என்று
அதிகா ம் வெசய்Uால், அவர்கள் பணிGலாம்.
ஆனால் Uன்னம்பிக்ரைகஜேGா, மரிGாரைUஜேGா
எழாது. மாறாக, அன்பு!ன் வழிகாட்டிGரைU
என்றும் மறக்கமாட்!ார்கள்.
உUா ணமாக, `நான் இப்படிச் வெசய்ஜேவன்.
உனக்கு எப்படிச் வெசௌகரிGஜேமா அப்படிச் வெசய்!’
என்று, முடிரைவ ஒரு சிறுவனி!ஜேம விடுங்கள்.
சில முரைற Uவறுகள் நிகழக்கூடும். ஆனால், Uன்
ஆற்றலுக்குத் Uக்கபடி உங்கள் முரைறரைGப்
பின்பற்றுவான்.
அதிருப்திஜேG வழிகாட்!ரைல நாடுகிறது.
`எனக்கு Gா ாவது வழிகாட்! மாட்!ார்களா!’
என்ற பரிUவிப்பு Uக்க வழிகாட்!லுக்கு
முUல்படி. ஒரு குறிப்பிட்! வழியில் வெசல்ல
வெபாறுரைம அவசிGம். சிலவற்ரைறத் திGாகம்
வெசய்Gவும் UGா ாக இருக்கஜேவண்டும்.

கரைU
முப்பது வGதிஜேலஜேG கணவரை இழந்Uவள்
Uனம். அண்ரைமயில் என்னி!ம் Uம்
மகள்கரைளப்பற்றி முரைறயிட்!ாள்: “எப்ஜேபா
பார்த்Uாலும் கணினி, இல்ரைல,
ரைகத்வெUாரைலஜேபசிUான், டீச்சர், “என்று
ஆ ம்பித்Uாள். “எல்லா வீட்டு ஜேவரைலயும்
நான்Uான் வெசய்Gஜேறன். அதுங்க அரைறரைGக்கூ!
ஒழுங்கா வெவச்சுக்கறதில்ஜேல!”
ப!ப!ப்பு!ன் இரைUஜேG திரும்பத் திரும்பக்
கூறினாள்.
சற்று ஜேGாசித்துவிட்டு, “மரிGாரைU இல்லாம
ஜேபசறாங்களா?“ என்று விசாரித்ஜேUன்.
“ஜேசச்ஜேச!” என்ற மறுத்Uாள். “ஆனா, அப்பா
இல்லாU குழந்ரைUகரைளச் சரிGா
வளர்க்கஜேலன்னு என்ரைனத்Uாஜேன
வெசால்வாங்க!” கு ல் UழுUழுத்Uது.
Uந்ரைU இல்லாU குடும்பங்களில் அஜேனக
Uாய்மார்களின் குமுறல் இது.

குடும்பத்தில் கணவன், மரைனவி இருவரும்
ஒன்றிச் வெசGல்படும்ஜேபாது, குழந்ரைUகள்
சம்பந்Uப்பட்! பி ச்ரைனகரைள
ஒருவர்க்வெகாருவர் பகிர்ந்துவெகாள்வார்கள்.
ஆறுUலாக இருக்கும். அப்படி ஒரு துரைண
இல்லாUUால், சிறு பி ச்ரைனகூ! ஜேGாசிக்க,
ஜேGாசிக்க பூUாகா மாகிவிடுகிறது சில
அபரைலப்வெபண்களுக்கு.
சிGாமளா அவர்களுள் ஒருத்தி. “நான் தினமும்
தூங்கப்ஜேபாகுமுன் என் மகரைனப்பார்த்துக்
கத்துஜேவன்! அUனால் மாடியிலிருக்கும் வீடுUான்
வெசௌகரிGம்!” என்று என்னி!ம் வெUரிவித்Uாள்.
“சீச்சீ! பாவம்!” என்று அவளுரை!G பதின்மூன்று
வGது மகனுக்குப் பரிந்ஜேUன்.
ஆU வாகப் ஜேபச Uந்ரைUயுமில்ரைல, ஒஜே
துரைணGான Uாயும் வரைசரைGஜேG Uன்
வெமாழிGாகக் வெகாண்!Uாஜேலா, என்னஜேவா,
அவனுரை!G மூரைள வளர்ச்சி சற்று
குன்றியிருந்Uது.

“எனக்கு மட்டும் வடிகால் ஜேவண்!ாமா?”
என்றாள் சிGாமளா, ஆத்தி ம் குரைறGாது.
அந்Uச் சம்பவம் நிரைனவில் எழ, Uனத்தி!ம்,
“எல்லாரி!மும் இப்படி உங்கள்
குழந்ரைUகரைளப்பற்றிப் புகார்
வெசய்துவெகாண்டிருக்காதீர்கள்!” என்று
கண்டித்ஜேUன்.
“இல்ஜேல, ஒங்ககிட்! மட்டும்Uான் வெசால்ஜேறன்.
நீங்க ஒருத்Uர் வெசான்னாத்Uான் ஜேகக்கறாங்க!”
`அம்மா எப்பவும் கத்Uறாங்க!’ என்று மூத்U மகள்
Uன் குழப்பத்ரைU நம்பகமான சிலரு!ன்
பகிர்ந்துவெகாண்டிருக்கிறாள்.
வெபண்களுக்குத் திருமணமானால் எவ்வளஜேவா
பி ச்ரைனகள்! புதிG சூழ்நிரைல, புதிG
மனிUர்கள்! அப்ஜேபாது மனம் கலங்கும்ஜேபாது,
Uாய்வீட்டில் கழித்U இனிரைமGான
Uருணங்கள்Uாம் ஆறுUலளிக்கும். இந்U உலக
ந!ப்ரைப எடுத்துச்வெசான்ஜேனன்.

“நீங்க நச்சு நச்சுன்னு பிடுங்கினாலும், அவங்க
மாறப்ஜேபாறதில்ஜேல. ஒங்களுக்குத்Uான் B.P
அதிகமாகும்”.
Uனத்தின் முகத்தில் சிறு சிரிப்பு. “அஜேUUான்!”
என்றாள்.
Uற்காலத்தில் எல்லா இளவGதினரும்
கணினித்துரைறயில் ஆர்வமும், திறரைமயும்
வெகாண்டிருப்பUன் அவசிGத்ரைU விளக்கிவிட்டு,
“அவங்ககிட்! ஜேபசஜேறன்,” என்று
சமாUானப்படுத்திஜேனன்.
வெபண்கள் இருவரும் பட்!Uாரிகள். மிகவும்
வெபாறுப்பானவர்கள். பிறருக்கு உUவ ஓடி
வருவார்கள். குரைறந்U காலத்திஜேலஜேG
உத்திஜேGாகத்திலும் நல்ல வெபGர்.
ஜேமலதிகாரிகளாகும் Uன்ரைம பரை!த்Uவர்கள்.
இரைளGவள் Uன் வருமானத்தில்
வெபரும்பகுதிரைG வெUருவில் ஜேபாகும் நாய்,
பூரைனகளின் ரைவத்திGச்வெசலவுக்குச்
வெசலவிடுகிறாள்.

அப்வெபண்கள் Uாமாகஜேவ முரைனந்து வெசய்யும்
காரிGங்கஜேள அவர்கரைள ஒரு நாள் சிறந்U
மனிUர்களாக காட்டும்.
இவெUல்லாம் வெபரிUாகத் வெUரிGவில்ரைல
Uனத்திற்கு. Uன் வளர்ப்புமுரைறயில் Gா ாவது
ஏஜேUனும் குற்றம் கண்டுபிடித்துவிடுவார்கஜேளா
என்ற ஜேவண்!ாU கவரைலயில் Uன்ரைனத்Uாஜேன
வருத்திக்வெகாள்கிறாள்.
அப்வெபண்கரைளத் UனிGாக அரைழத்ஜேUன்.
“ஒங்கரைளக் காப்பாத்U இத்Uரைன வருஷமா
ஒங்கம்மாUான் சம்பாதிச்சாகணும். UனிGாஜேவ
ஒங்கரைள வளர்த்திருக்காங்க. அது சுலபமில்ஜேல.
நீங்களும் வெகாஞ்சம் வீட்டு ஜேவரைலரைGப்
பகிர்ந்துக்கணும். ஒங்க துணிரைG துணி
துரைவக்கும் இGந்தி த்தில் ஜேபா!றரைUக்கூ!
அம்மாUானா வெசய்Gணும்?” என்று Uாழ்ந்U
கு லில் ஆங்கிலத்தில் கூறிஜேனன்.
(MARLA RUNYAN) அவர்களுக்குத் Uமிழ் வெUரியுவெமன்றாலும்,
ஆங்கிலத்தில் அவ்வளவு கடுரைமGாகக்
ஜேகட்காது).

இரு வெபண்களின் முகத்திலும் ஆழ்ந்U வருத்Uம்.
இனி, Uாயின் மனம் ஜேநாகாது, அவளுரை!G
எதிர்பார்ப்பு என்னவெவன்று புரிந்து ந!ப்பார்கள்.
குழந்ரைUகஜேளா, இரைளஞர்கஜேளா,
மரிGாரைUGாகவும், உண்ரைமGாகவும்
ந!ந்துவெகாண்!ார்களானால், அவர்கள்
நல்வழியில்Uான் வெசல்கிறார்கள் என்று
நம்பலாம். அவர்கரைளப்பற்றிG கவரைல
அநாவசிGம்.
வழிகாட்டுவது என்வெறண்ணி, ஓGாமல்
நச்சரித்Uால் ஒருவர் கூறுவரைU மற்றவருக்கு
அலட்சிGம் வெசய்Gத்Uான் ஜேUான்றும்.

7. உள்ளுணர்ரைவக்
ஜேகளுங்கள்!
மிக மலிவானது எது வெUரியுமா? அறிவுரை
வழங்குவதுUான்.
சிலர் Gாரும் ஜேகளாமஜேலஜேG அறிவுரை கரைள
வாரி வழங்குவர். பிறருக்கு நன்ரைம
வெசய்வUாகத்Uான் எண்ணிக்வெகாண்டிருப்பார்கள்.
உண்ரைமயில், Uம் அதிகா த்ரைU
நிரைலநாட்டுவUற்வெகன வழிகாட்டுகிஜேறாம்
என்று அவர்களுக்ஜேக புரிவதில்ரைல.
`நான் வெசய்U Uவற்ரைற நீயும் வெசய்Gக்கூ!ாது!’
என்று ஓGாது வழிகாட்டும் வெபற்ஜேறார் Uம்
குழந்ரைUகளின் சுUந்தி உணர்ரைவப்
பறிக்கிறார்கள்.
ஒருவருக்குச் சரிவெGனப்படுவது எல்லாருக்கும்
அப்படித்Uான் இருக்குமா?

பிற து விருப்பத்துக்கு எதி ாக வழிகாட்டுவது
எந்Uப் பலரைனயும் U ாது.
பிறர் வெசாற்படி ந!ப்பரைUவி!, அவர்கள் புரியும்
பிரைழகளிலிருந்து கற்பஜேU ஜேமல்.
அவச ப்படும் அம்மா
Uம் குழந்ரைUகளுக்குச் சிறந்U வாழ்க்ரைக
அரைமGஜேவண்டும் என்ற பரைUப்பில் பல
Uாய்மார்கள் சிலவற்ரைற மறந்துவிடுகிறார்கள்.
ஒருவருக்கு எரைUGாவது கற்றுக்வெகாடுக்க
நிரைனப்பவர்கள் முUலாவUாக, அவர்களுரை!G
திறரைமரைGயும், புரிந்துவெகாள்ளும் ஆற்றரைலயும்
வெUரிந்துவெகாள்ள ஜேவண்டிGது அவசிGம்.
“அந்U நாட்டிG வகுப்பில் மிகவும் கண்டிப்பாக
இருக்கிறார்கள். என் நான்கு வGதுக்
குழந்ரைUரைG ஜேசர்த்துக்வெகாள்ள
மாட்!ார்களாம்!” என்று ஓர் இளம் Uாய்
என்னி!ம் புகார் வெசய்Uாள்.
நம் ரைக, கால், உ!ல் எல்லாம் நாம் வெசான்னபடி
ஜேகட்க ஆறு வGUாவது ஆகஜேவண்டும். ரைகரைG

நீட்!வும் முடிGாது, கால்களால் Uரை ரைG
ஓங்கித் Uட்!வும் முடிGாது, வலம், இ!ம் என்ற
வித்திGாசமும் புரிGாது என்ற நிரைலயில்
ப Uநாட்டிGம் ஆடுவUாவது!
பிரைழ புரியுங்கள். அதுஜேவ பா!மாகும்!
Uவறிரைழத்துவிடுஜேவாஜேமா என்று பGந்து, புதிG
அனுபவங்கரைள நா!த் UGங்குபவர்கள்
அஜேனகர்.
வாழ்வில் எத்UரைனஜேGா இ!ர்கள். அரைவகரைள
எப்படித் Uவிர்ப்பது?
புதிG முGற்சிகளில் இறங்கும்ஜேபாது,
பிரைழகளும் ஏற்ப!த்Uான் வெசய்யும் என்பரைU
மனதில் வெகாள்ளஜேவண்டும். துணிந்து ஒரு
காரிGத்தில் இறங்கிவிட்டு, அப்ஜேபாது எழும்
பிரைழகரைளப் பா!மாக எடுத்துக்வெகாண்!ால்,
அடுத்U முரைறயும் அஜேUஜேபான்று ந!க்காதிருக்க
கவனமாகச் வெசGல்ப!லாம்.
அப்படி நாம் இரைழக்கக்கூடிG பிரைழகளிலிருந்து
கற்க ஒரு வாழ்நாள் ஜேபாதுமா? பிற து

அனுபவங்கரைளயும் நமக்குப் பா!மாக
ஆக்கிக்வெகாள்ளலாஜேம!
மாறாக, வெசய்U பிரைழகரைளஜேG ஓGாது எண்ணிக்
கலங்கி, `அக்காரிGஜேம Uவறு!’ என்பதுஜேபால்
நம்ரைமயும் நம்ரைமச் சார்ந்Uவர்கரைளயும் அரைவ
அச்சுறுத்U விடுவாஜேனன்!
சிறந்U வழிகாட்டி
ஒருவருக்கு எல்லாவற்ரைறயும்
கற்றுக்வெகாடுப்பது என்பது சாத்திGமில்ரைல.
உள்மனம்Uான் சிறந்U வழிகாட்டி. அது
நம்மு!ன் ஜேபசும்.
எப்ஜேபாது வெUரியுமா?
இ வில் கண்ணGரும் முன்னர், அதிகாரைலயில்
அரை த்தூக்கத்தில் இருக்கும்ஜேபாது. உள்மனம்
கூறுவரைU ஏற்றால், பிறகு எந்U ஜேந மும் அரைU
நா!லாம்.
கரைU
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், நான் ஒரு பு!ரைவ
வாங்க கரை!த்வெUருவிற்குப் ஜேபாயிருந்ஜேUன். பல

கரை!கள் ஏறி இறங்கியும், எதுவுஜேம எனக்குத்
திருப்திக மாக அரைமGவில்ரைல. `இது ஐம்பது
வருஷங்களுக்கு முன்னால் இருந்U டிரைசன்!’
என்று ஏஜேUஜேUா வெசால்லித் Uட்டிக்கழித்ஜேUன்.
நிரைறG பு!ரைவகரைள எடுத்துக் காட்டிG ஒரு
கரை!ச் சிப்பந்திக்குப் வெபாறுரைம மீறிGது.
“உங்களுக்கு என்னUான் ஜேவணும்?” என்றார்,
எரிச்சரைல மரைறக்காது.
நானும் அலுப்பின் எல்ரைலயில் இருந்ஜேUன்.
மூச்ரைச நிUானமாக இழுத்து விட்!படி,
`என்னு!ன் வ ப்ஜேபாகும் பு!ரைவஜேG, நீ எங்ஜேக
இருக்கிறாய்?’ என்று மனதிற்குள்
ஜேகட்டுக்வெகாண்ஜே!ன். அடுத்U ஓரிரு
நிமி!ங்களிஜேலஜேG அது என் கண்ணில் பட்!து!
இப்ஜேபாது அஜேU ஜேகள்விரைG வெவவ்ஜேவறு
விUமாகக் ஜேகட்டு, உ!னடிGாக முடிவு எடுக்க
முடிகிறது. வாங்கப்ஜேபாகும் பு!ரைவயின்
வண்ணத்திலிருந்து, அடுத்U பரீட்ரைசயில் என்ன
வ ப்ஜேபாகிறது என்பதுவரை சரிGாக ஊகிக்க
முடிகிறது. (MARLA RUNYAN) நான் ஆசிரிரைGGாக இருந்Uஜேபாது,
ஆறு ஆண்டு காலம் பள்ளி இறுதிGாண்டுப்

பரீட்ரைசக்குமுன் வ ப்ஜேபாகும் ஜேகள்விகரைள
உத்ஜேUசமாகக் கணித்ஜேUன். எல்லாஜேம சரிGாக
இருந்Uன. பின்வெனன்ன! நான்Uான்
அக்ஜேகள்விகரைளத் UGாரித்திருக்க ஜேவண்டும்
என்று வUந்தி ப வ, அரைவகரைளப் வெபற பிற
பள்ளிமாணவர்கள் ஜேபாட்டியிட்!ார்களாம்!)
உள்ளுணர்வின் உந்துUலில் கிரை!க்கும் விரை!
நாம் எண்ணிGUற்கு மாறாக இருக்கலாம்.
ஆனால், சரிGாக இருக்கும். ஏன், எப்படி என்ற
ஜேகள்விகள் உUவாது. நம்பிக்ரைகயு!ன் துணிந்து
ஏற்கஜேவண்டும்.
இரைளஞர்கஜேள, வாழ்க்ரைகத்துரைணரைGத் ஜேU!
ஒரு வழி இஜேUா!
`என் வாழ்நாரைள எல்லாம் என்னு!ன்
மகிழ்ச்சிGாகக் கழிக்கப்ஜேபாகிறவர் எப்படி
இருப்பார்?’
இந்Uக் ஜேகள்விரைGக் ஜேகட்டுக்வெகாள்ளுங்கள்.
முகம், கண், மூக்கு எதுவுஜேம நிரைனவில் எழாது.
அவ து குணங்கள் ஒவ்வெவான்றாக, பல
நாட்களில் பிடிபடும். அப்படி ஒருவரை ப்

பார்க்கும்ஜேபாது, `இவர்Uான் நாம் ஜேUடிGவர்!’
என்று மனம் ஆர்ப்பரிக்கும்.
விஞ்ஞானமும் உள்ளுணர்வும்
எல்லாவற்றிலும் அவநம்பிக்ரைக வெகாள்வதுUான்
அறிவாற்றலுக்கு அரை!Gாளம் என்று ஒரு சா ார்
நிரைனக்கிறார்கள். `இரைU விஞ்ஞான ரீதியில்
பரிஜேசாதிக்க முடியுமா?’ என்று ஜேகட்பார்கள்,
அலட்சிGமாக. ஆனால், விஞ்ஞானிகள்கூ!,
எண்ணற்ற பரிஜேசாUரைனகளால் குழம்பி
இருக்கும் ஒரு Uருணத்தில் எதிர்பா ாU விUமாக
விரை! கிரை!க்க, `நமக்குஜேமல் ஒரு சக்தி
இருக்கிறது!’ என்று
ஒப்புக்வெகாண்டிருக்கின்றனர்.
க!வுள், உள்மனம் – வெபGர் எதுவாக இருந்Uால்
என்ன! பலன் கிரை!க்கிறஜேU! ஏUாவது துன்பம்
ஜேநரும்ஜேபாதுUான் ஒருவரை நமக்கு வழிகாட்!
நா! ஜேவண்டும் என்பதுமில்ரைல.
“வழிகாட்!ல் என்பது இருண்! கானகத்தில் ஒரு
சிறிG விளக்கிற்கு ஒப்பானது. எதிரிலிருப்பரைவ
Gாவும் புலப்ப!ாது. ஆனாலும், அடுத்U அடிரைG

எடுத்துரைவக்க அதுஜேவ ஜேபாதும்”. (MARLA RUNYAN) ஸ்வாமி
விஜேவகானந்Uர்)

8. இந்U ஆண்கரைள..!
`இந்Uப் வெபண்கரைள புரிந்துவெகாள்ளஜேவ
முடிGாது!’ திருமணமான பல ஆண்களின் கூற்று
இது.
இந்Uக் குழப்பத்ரைUச் சமாளிக்க ஏUாவது முGற்சி
எடுத்துவிட்! பிறகு, `இது ஜேவண்!ாU ஜேவரைல!’
என்று ஜேவறு முGற்சிகளில்
ஈடுபட்டுவிடுவார்கள்.
ஆண்கஜேளா, வெபண்கஜேளா, இப்ஜேபாவெUல்லாம்
முப்பது வGதிலும் திருமணம் வெசய்துவெகாள்ளத்
UGங்குகிறார்கள். சிறிதுகாலம்
பழகிGபின்னரும், `சரிGான துரைணUானா?’
என்ற குழப்பம் ஏற்படுவரைUத் Uடுக்க
முடிவதில்ரைல. Uமது சுUந்தி ம் பறிஜேபாய்விடும்
என்ற அச்சமும், `புதிG குழப்பங்களுக்கு ஆளாக
ஜேவண்டுமா!’ என்ற UGக்கமும் ஒரு கா ணம்.
திருமணம் ஆனபின்பு, ஆண்களில் சிலர்
Uம்ரைமப்ஜேபாலஜேவ குழம்பிப்ஜேபாயிருக்கும்

நண்பர்கரைள நாடுவார்கள். ஜேவறு சிலர்
விரைளGாட்டுகளில் ஈடுபட்டு, உ!லுக்கு
அளிக்கும் கடும்ஜேவரைலGால் Uம்ரைம மறக்க
முGற்சி வெசய்வார்கள்.
இன்னும் சிலர், `நம் மரைனவிUான் அப்படிஜேGா?’
என்ற சந்ஜேUகம் எழ, அரைU நிவர்த்தி
வெசய்துவெகாள்ளும் சாக்கில் பிற வெபண்களு!ன்
உறவு பூண்டு, இறுதியில், `எல்லாப் வெபண்களும்
ஒஜே லட்சணம்Uான்!’ என்ற கசப்பான முடிவுக்கு
வருகிறார்கள்.
கரைU
`மரைனவி என்றால், அவள் என் எண்ணங்களுக்கு
ஒத்துப்ஜேபாக ஜேவண்டும். நான்
வெசால்கிறபடிவெGல்லாம் ந!க்கஜேவண்டும்!’
என்ற ச ாசரி ஆணின் எதிர்பார்ப்பு!ன்
விமலாரைவ மணந்Uான் மஜேனாக ன்.
அவஜேளா சுUந்தி மாக வளர்க்கப்பட்டிருந்Uவள்.
முUலில் கணவன் வெசாற்படிவெGல்லாம்
ஜேகட்!வளுக்குச் சில மாUங்களிஜேலஜேG
மனநிம்மதி பறிஜேபாக, கணவனின் ஆதிக்கத்ரைU

எதிர்ப்பதுUான் வழி என்று ஜேUான்றிப்ஜேபாயிற்று.
அடிக்கடி சண்ரை! வந்Uது.
இத்Uரைன நாட்களும் அ!ங்கி இருந்Uவளுக்கு
இப்ஜேபாது என்ன வந்Uது என்று குழம்பினான்
மஜேனாக ன்.
நாள் முழுவதும் அன்று காரைலயில் ந!ந்U
சம்பவஜேம விமலாவின் மனதில் திரை ப்ப!மாக
ஓ!, அவளுரை!G ஆத்தி ம்
அதிகரித்துக்வெகாண்ஜே! ஜேபாய்விடும்.
ஜேவரைல முடிந்து மஜேனாக ன் வீடு
திரும்பும்ஜேபாது முகத்ரைUத் திருப்பிக்வெகாண்டு
அப்பால் ஜேபாய்விடுவாள். அலுத்துக் கரைளத்து
வீடு வரும் ஒருவனுக்கு இப்ஜேபாது எப்படி
இருக்கும்?
அவனும் எரிந்து விழுவான். அவளும்
பதிலுக்குக் கத்துவாள்.
வெபண்களும் கணினியும் ஒன்று!
கணினி எப்படி Uன்னி!த்தில் உள்ள ஒரு
வெசய்திரைG மறவாது அப்படிஜேG

ரைவத்திருக்கிறஜேUா, அஜேUஜேபால்Uான்
வெபண்களும். ஆனால் ஒரு வித்திGாசம்.
நல்லனவற்ரைற எளிதில் மறந்துவிடுவார்கள்,
அல்லது அலட்சிGப்படுத்திவிடுவார்கள்.
எதிர்மரைறGான சம்பவங்கள், அரைவகளுக்குக்
கா ணமாக இருந்U உணர்ச்சிகள் – மன இறுக்கம்,
வருத்Uம், ஜேகாபம் ஜேபான்றரைவ -- அவர்கள்
மனதில் நிரைலத்திருக்கும்.
ஆண்கஜேளா, இUற்கு ஜேநர் எதிர். நிம்மதிரைGக்
குரைலக்கும் நிரைனவுகரைள உ!னுக்கு!ன்
மறந்துவிடுவார்கள். அவர்கரைளப்
வெபாறுத்Uவரை , காரைலயில் ந!ந்U வாக்குவாUம்
அத்து!ன் முடிந்துஜேபாய்விட்!து.
இப்ஜேபாது மரைனவி முகத்ரைUத்
திருப்பிக்வெகாண்டு ஜேபானது மஜேனாக னுக்கு
எரிச்சரைலத்Uான் U ாமல் என்ன வெசய்யும்?
“என்ன ஜேகாபம்?” புரிGாமல் ஜேகட்!ான்.
“அப்படிச் வெசான்னீர்கஜேள..!” என்று விமலா
விளக்கிGஜேபாது, “அரைU இன்னுமா நிரைனவில்

ரைவத்துக்வெகாண்டிருக்கிறாய்? அலுவலகத்தில்
ஏஜேUா பி ச்ரைன,” என்றான், அலட்சிGமாக.
Uற்காலத்தில் வெவளிஜேவரைலகளில் வெபண்களும்
ஈடுபடுவUால், ஆண், வெபண் இருவருக்குஜேம
மன இறுக்கம் வ நிரைறG கா ணங்கள்
இருக்கின்றன. இத்Uருணங்களில் ஆண் விலகி
இருக்கிறான். இUனால் அவனுக்கு
மரைனவிரைGப் பிடிக்கவில்ரைல என்று
அர்த்Uமாகாது. அவரைளப்ஜேபால் அவனுக்குத்
Uன் உணர்ச்சிகள் புரிவதில்ரைல.
ஆண்களுக்குப் வெபண்களின் உ!ல்வெமாழி,
கு லின் Uளர்ச்சி இவெUல்லாம் புரிவதில்ரைல.
வெபண்களும் வெவளிப்பரை!Gாகச்
வெசால்லமாட்!ார்கள். பி ச்ரைன எழாமல் என்ன
ஆகும்?
வெவளிப்பரை!Gாகச் வெசான்னால்Uாஜேன
வெUரியும்?
அவள் (MARLA RUNYAN) மனக்குரைறயு!ன்): கல்Gாணமான
புதிதில் நீங்கள் என் வி ல்கரைளவெGல்லாம்

காUலு!ன் கடிப்பீர்கள். இப்ஜேபாது உங்களுக்கு
என்ஜேமல் உள்ள ஆரைச ஜேபாய்விட்!து.
அவர்: அவ்வளவுUாஜேன! வெசய்Uால் ஜேபாயிற்று.
என் பல் வெசட்ரை! எடுத்துக்வெகாண்டு வா!!
`இந்U ஆண்கரைளப் புரிந்துவெகாள்ளஜேவ
முடிGாது!’
பள்ளிக்கூ!த்திலும், கல்லூரியிலும்
ஆண்களு!ன் ஜேசர்ந்து படித்U வெபண்களால்கூ!
ஆண்கரைளப் புரிந்துவெகாள்ள முடிவதில்ரைல.
ஒரு வெபண் Uன் Uந்ரைUக்கு மிக வெநருங்கிGவளாக
இருந்Uால்Uான் பிற ஆண்கரைளப் புரிந்துவெகாள்ள
முடிகிறது. ஆனால், பருவ வGதிலும்
அவர்களுரை!G உறவின் இறுக்கம்
Uளர்ந்துவி!ாமல் இருக்கஜேவண்டும்.
இரு பாலருக்குஜேம ஏன் இவ்வளவு குழப்பம்
என்றால், ஆண்களின் மனப்ஜேபாக்கும்,
வெபண்களுரை!Gதும் ஒஜே மாதிரி
இருப்பதில்ரைல.

கணவர் அனுதினமும் `ஐ லவ் யூ!’
வெசால்லஜேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும்
வெபண்களுக்கு ஏமாற்றம்Uான் மிஞ்சும்.
ஏவெனனில், ஆண்கள் வெபண்கரைளப்ஜேபால்
அவ்வளவு எளிUாக உணர்ச்சிகரைள
வெவளிக்காட்! மாட்!ார்கள். மாறாக, வெசGலில்
காட்டுவர். வீட்ரை!ஜேGா, ஜேUாட்!த்ரைUஜேGா
சுத்Uப்படுத்துவார்கள். சரைமGலரைறயில்
உரை!ந்U சாமான்கரைள பழுதுபார்ப்பார்கள். இது
புரிந்து, கணவனும் மரைனவியும் ஒஜே
காரிGத்தில் – அது விரைளGாட்ஜே!ா அல்லது
உ!லுறஜேவா --ஈடுபட்!ால் உறவு பலப்படும்.
வெசாந்Uக்கரைU
முப்பது வரு!ங்களுக்குமுன், வெUரிGாத்Uனமாக
நான் நிரைறG ஆர்கிட் வெசடிகள் வாங்கிஜேனன்.
ஜேநா5ாச்வெசடி ஐந்து வெவள்ளிவெGன்றால், ஆர்கிட்
வெசடியின் விரைல அரைUப்ஜேபான்று மூன்று
ம!ங்கு. பூத்Uால் வா க்கணக்கில் அப்படிஜேG
இருக்குஜேம! ஆனால், அரைவகரைளப் பூக்கரைவக்க
பட்! பாடு!

ஒவ்வெவாரு வா இறுதியிலும் ஒரு வெபரிG
ஜேபசினில் Uண்ணீர் நி ப்பி, அதில்
எருரைவப்ஜேபாட்டுக் கலக்கி, ஒவ்வெவாரு
வெசடிGாக பதிரைனந்து நிமி!ங்கள் ஊற
ரைவக்கஜேவண்டும்.
என்னு!ன் ஒத்துரைழத்U கணவருக்கு
உற்சாகமாக இருந்Uது. Felt romantic. ஒஜே
ஜேவரைலயில் இரைணந்து வெசய்கிஜேறாஜேம!
எனக்ஜேகா வெசடிகரைளப் ப ாமரிப்பஜேU UரைலGாG
ஜேவரைலGாகிப் ஜேபாயிற்று. விடுமுரைற நாளில்
எங்கும் உல்லாசமாகச் வெசல்ல முடிGவில்ரைல.
ஒரு வரு!ம் நன்றாகப் பூத்Uபின், `இந்Uக்
கஷ்!த்திற்கு கணவரு!ன் சண்ரை! ஜேபாடுவஜேU
ஜேமல்!’ என்று ஜேUான்றிப்ஜேபாக, வெசடிகரைளப்
பிறருக்குக் வெகாடுத்துவிட்ஜே!ன்.
பி த்திஜேGகமான வெபாழுதுஜேபாக்கு
ஒஜே காரிGத்ரைUச் வெசய்Uாலும், வெநடுஜேந ம்
ஒன்றாக இரைணந்திருந்Uால் அலுப்புத் Uட்!ாUா!
கணவன் மரைனவி இருவருக்குஜேம Uனித்Uனி
வெபாழுதுஜேபாக்கும், UனிGாகக் கழிக்க

அவகாசமும் அவசிGம். (MARLA RUNYAN) ஜேUனிலவு இதில்
ஜேசர்த்தியில்ரைல). வெவவ்ஜேவறு
வெபாழுதுஜேபாக்காக இருந்Uாலும்,
அரைவகரைளப்பற்றி கலந்து உரை Gாடினாஜேல
நண்பர்கரைளப்ஜேபால வெநருக்கம் ஏற்படும்.
கவனக்குரைறவல்ல
`என் கணவர் நான் ஜேபசும்ஜேபாது கவனிப்பஜேU
கிரை!Gாது. அவருக்கு என்ரைனவி!
தினசரிரைGப் படிப்பதும்,
வெUாரைலகாட்சியும்Uான் முக்கிGம்!’ என்று
அலுத்துக்வெகாள்ளும் வெபண்களுக்கு ஒன்று
புரிவதில்ரைல. மரைனவி ஜேபசும்ஜேபாது, `உம்,’
`சரி’ என்று முனகிGபடி, ஜேவறு எதிஜேலா கவனம்
வெசலுத்துவதுஜேபால் காணப்பட்!ாலும்,
அவர்களுக்குக் காது ஜேகட்கும். கவனமும் உண்டு.
புகழுங்கள்
ஆண்கள் Uம் மரைனவிரைGப்பற்றிப் பிற
ஆண்களி!ம் வெபருரைமGாகப்
ஜேபசிக்வெகாள்வார்கள்.

`இரைUவெGல்லாம் மரைனவியின் எதிஜே
கூறினால், அவள் ரைக ஓங்கிவிடுஜேமா?’ என்ற
பGம் எழ, அவளி!ம் வீறாப்பு காட்டுவார்கள்.
இரு U ப்பினருக்கும் பா ாட்டு
ஜேவண்டியிருக்கிறது. வெவளியில் அரைலந்துவிட்டு
வரும் மரைனவி, `நல்லஜேவரைள, பாரைலக்
காய்ச்சி ரைவத்துவிட்டீர்கள்!’ என்று கணவனி!ம்
நன்றி வெUரிவிக்கிறாள்.
பதிலுக்கு, `இன்று பGற்றங்காய் வெபாரிGல்
முறுமுறுவெவன்று, நன்றாக இருந்Uது!’ என்று
மரைனவிரைGப் பா ாட்டுகிறான்.
அவள் உற்சாகமாக, `எண்ரைண அதிகமாகாது
இருக்க, கரை!சியில் ஓட்ரைஸப்ஜேபாட்டு, சற்று
வUக்கிஜேனன்,’ என்பாள். அடுத்Uமுரைற,
இன்னும் கவனமாகச் சரைமப்பாள்.
இப்படி ஒருவர் வெசய்யும் நற்காரிGத்ரைU
உ!னுக்கு!ன் புகழலாஜேம! சண்ரை!
ஜேபாடுவரைUவி! இம்முரைற எளிUானது. நல்ல
பலரைனயும் அளிக்கும்.

9. நிரைறவுகரைளப்
பட்டிGலிடுங்கள்
எப்ஜேபாதும் மகிழ்ச்சியின்றிஜேG
காணப்படுகிறவர்கள் Gார்ஜேமலாவது குற்றம்
கண்டுபிடித்துக்வெகாண்ஜே! இருப்பார்கள்.
அப்படி ஒருவரும் அன்று அகப்ப!வில்ரைலGா?
`எனக்கு அதிர்ஷ்!ஜேம கிரை!Gாது!’ என்று
Uம்ரைமஜேG குரைற கூறிக்வெகாண்டு இருப்பார்கள்.
எவரி!மாவது Uம் குரைறகரைளச்
வெசால்லிக்வெகாண்!ால் ஜேவUரைன குரைறகிறது
என்று நிரைனத்Uவர்களாகப் பலரும் Uம்
பா த்ரைUப் பிறர் Uரைலயில் ஏற்றிரைவப்பார்கள்.
வெசால்பவருக்கு மனம் எளிUாக ஆகிறஜேUா,
என்னஜேவா, ஜேகட்க ஜேநர்ந்Uவருக்கும் Uாஜேம
அனுபவித்Uதுஜேபான்ற உணர்வு ஏற்ப!, அவ து
மகிழ்ச்சியும் குன்றிவிடும்.
கரைU

சிறு வGதிஜேலஜேG UாரைG இழந்U பத்மாசனி
Uந்ரைUயின் வெசல்ல மகளாக வளர்ந்Uவள்.
புக்ககத்திற்குப் ஜேபானஜேபாது, அவள் உலகஜேம
மாறிவிட்!து ஜேபாலிருந்Uது. படுத்U
நிரைலயிஜேலஜேG ஓGாது அதிகா ம் வெசய்U
மாமிGாரை எப்படிச் சமாளிப்பது என்று
புரிGவில்ரைல.
அடிக்கடி Uன் சஜேகாU னின் பிறந்Uகத்திற்கு
வந்து, மாமிGாரை ப்பற்றிஜேG
ஜேபசிக்வெகாண்டிருப்பாள். பிற து முகத்திலும்
வருத்Uம் வெUன்படுவது ஆறுUலாக இருக்கும்.
அருரைமGாக வளர்ந்U வெபண்ரைண எப்படிச்
சமாUானப்படுத்துவது என்று Gாருக்கும்
புரிGவில்ரைல. அவளுரை!G ஜேசாகம்
வீட்டிலிருந்Uவர்கரைளயும் ஓ ளவு
பற்றிக்வெகாண்!து.
`இவர்களாவது நம்ரைமப் புரிந்துவெகாண்டு,
நம்மீது அன்பு வெசலுத்துகிறார்கஜேள!’ என்று
நினத்Uவள்ஜேபால், அரைUஜேG வழக்கமாகக்
வெகாண்!ாள் பத்மாசனி. வரும்ஜேபாவெUல்லாம்
மாமிGாரை ப்பற்றிG புகார்Uான்.

இரைUவெGல்லாம் பார்த்துக்வெகாண்டிருந்U நான்,
“Uன் வீட்டில் நிம்மதிஜேG இல்ரைல என்றுUான்
இங்கு வருகிறாள். ஆனால்,
மாமிGாரை ப்பற்றிஜேG புகார்
வெசய்துவெகாண்டிருந்Uால், நிம்மதி எப்படிக்
கிரை!க்கும்? ஜேபச்ரைச மாற்றிவிடுங்கள்!” என்று
உபாGம் கூறிஜேனன்.
இம்முரைறGால் சம்பந்Uப்பட்! எல்லாருக்கும்
சற்று நிம்மதி கிரை!க்கும்.
மாமிGார் மட்டுமின்றி, வெபற்ற
குழந்ரைUகரைளப்பற்றிகூ! புகார் வெசய்யும்
Uாய்மார்கள் உண்டு.
கரைU: ஜேபாட்!ா ஜேபாட்டி
பாலம்மா Uன் ஒஜே மகளின் வீட்டுக்குப்
ஜேபாயிருந்Uாள். அங்கு வெபண்ணின் மாமிGாரும்
Uங்கியிருக்க, குழந்ரைU வளர்ப்பிலிருந்து
சரைமGல்வரை இரு Uாய்மார்களுக்கும்
மரைறமுகமான ஜேபாட்டி.
`ஏன!ா ஜேபாஜேனாம்!’ என்றாகிவிட்!து
வெபண்ரைணப் வெபற்றவளுக்கு. முகத்ரைUச்

சுளித்துக்வெகாண்டு, “ஐஜேG! Gா ாவது
வெபண்வீட்டில் ஜேபாய் Uங்குவார்களா!” என்று
அடிக்கடி வெசால்ல ஆ ம்பித்Uாள்.
Uனக்கு ஒரு வெபண் இருப்பUால்Uாஜேன இப்படி
அவதிப்ப! ஜேநர்ந்Uது என்று நிரைனக்க
ஆ ம்பித்Uவள்ஜேபால், அவரைளப்பற்றியும்
ஓGாது குரைற கூற ஆ ம்பித்Uாள்.
அவளது புலம்பரைலச் சகிக்க முடிGவில்ரைல
உறவினருக்கு.
“நீ ஏன் சும்மா அரைUஜேG வெசால்ஜேற? எல்லாக்
குழந்ரைUகளும் அப்படித்Uான்!” என்று ஒருத்தி
கூறி, அவள் வாரைG அரை!த்Uாள்.
நானும் அப்படித்Uான்!
கவுன்வெசலிங் வெசய்யும்ஜேபாது, `எங்கள்
குடும்பத்திலும் இப்படித்Uான் ந!க்கிறது!’
என்று கூறுவது உ!ஜேன பலனளிக்கும். `நான்
மட்டும் UனிGாக கஷ்!ப்ப!வில்ரைல,’ என்ற
நிம்மதி எழ, புகார் வெசய்பவர் சற்று அ!ங்குவார்.

எல்லாருக்கும் நிகழ்காலத்தில் வெபரிUாக எந்U
பி ச்ரைனயும் இருப்பதில்ரைல. இருந்Uாலும்,
எரைUப்பற்றிGாவது ஜேGாசித்து, குரைற கூறி,
அனுUாபம் ஜேUடுவது சில து குணம்.
அவர்கரைளப் வெபாறுத்Uவரை , அனுUாபமும்
அன்பும் ஒன்று.
`அலுவலக நண்பர்கள் படுத்தும் பாடு..!’
அவர்கரைளவிட்டு விலக ஜேவண்டிGதுUாஜேன! நம்
நிம்மதிரைGக் வெகடுக்க நிரைனப்பவர்கள்
நண்பர்கஜேள இல்ரைல.
“இந்U அ சிGல்வாதிகள் வெசய்யும் அக்கி மம்..!’
பிறரை ப்பற்றி அவர்பின்னால் ஜேபசினால் அவர்
மாறுவா ா, என்ன! நம் நிம்மதிUான் வெகடும்.
`நான் சிறுவGதில் பட்! துG ம் இருக்கிறஜேU..!
சிரிப்ஜேப கிரை!Gாது!’
இன்று அரைUப்பற்றிப் ஜேபசினாற்ஜேபால், என்ஜேறா
ந!ந்Uது மாறிவி!ப்ஜேபாகிறUா?
சிறு வGதில் சிரிப்புUான் முக்கிGம்

பிற்கால வாழ்க்ரைகயில் எந்U இ!ர் வந்Uாலும்,
அரைUத் Uாங்கும் சக்தி அளிக்கவல்லது
சிறுவGதில் ஒருவர் அனுபவிக்கும் மகிழ்ச்சி.
இது புரிGாது, படிப்பு, பணம், பUவி என்ற
ஜேநாக்கத்து!ன் குழந்ரைUகரைள
வி ட்டிக்வெகாண்ஜே! இருந்Uால், அவர்கள்
வாழ்க்ரைகயில் எவ்வளவு முன்ஜேனறினாலும்,
என்ன அரை!ந்Uாலும், சிரிப்பு மட்டும்
அண்!ாது.
கரைU
வெபற்ஜேறார் அண்ணன்மார்கரைள மட்டும் படிக்க
ரைவத்துவிட்!ார்கஜேள, Uான் பட்!Uாரி
இல்ரைலஜேG என்ற வெபருங்குரைற திமலருக்கு.
பிற பட்!Uாரி ஆசிரிரைGகளு!ன் கா ணமின்றி
சண்ரை! பிடித்துக்வெகாண்டிருப்பாள். Uன் மகள்
அனுசூGாவாவது படிப்பில் எல்லாரை யும்
மிஞ்சஜேவண்டும் என்ற வெவறிஜேG வந்துவிட்!து
அவளுக்கு.
நிரைறG மதிப்வெபண்கள் வாங்காவிட்!ால்,
அரைறயில் பூட்டிரைவப்பது, பட்டினி ஜேபாடுவது

என்று பலவாறாக மகளுக்குத் Uண்!ரைன
அளித்திருக்கிறாள் திமலர்.
என் மகளு!ன் ஒன்றாகப் படித்துவந்Uவள் மகள்
அனுசூGா. தினமும் Uன் Uாய் வெசய்யும்
வெகாடுரைமகரைளச் வெசால்லி வருந்துவாளாம்.
பதினாறு வGUான என் மகளுக்ஜேகா, ஜேUாழிக்கு
எப்படி ஆறுUல் வெசால்வது என்ஜேற
வெUரிGவில்ரைல. என்னி!ம் ஆஜேலாசரைன
ஜேகட்!ாள்.
“எங்கம்மாவும் அப்படித்Uான்! என்று வெசால்லி
ரைவ,” என்ஜேறன்.
உ!ஜேன, “நீ அப்படி இல்ரைல என்று அவளுக்குத்
வெUரியும்!” என்றாள்.
(MARLA RUNYAN) பள்ளிப் பருவத்தில் வற்புறுத்தி எந்ஜேந மும்
படிக்கரைவத்Uால், பிற்காலத்தில் புத்Uகம்
என்றாஜேல ஒரு விU பGம், அருவருப்பு
ஏற்பட்டுவிடும் என்பரைU என் அனுபவத்தில்
கண்டிருக்கிஜேறன்).

எட்!ாம் வகுப்பின் அ சாங்கப் பரீட்ரைசயில்
நிரைறG மதிப்வெபண்கள் வாங்கி UாரைG
மகிழ்வித்U அனுசூGா அடுத்U ஆண்டில் அUற்கு
எதிர்மாறாக எல்லாவற்றிலும் ஜேUால்வியுற,
Uரைலரைம ஆசிரிரைG விழித்துக்வெகாண்!ாள்.
அப்வெபண்ரைண அரைழத்து விசாரிக்க, அவள்
கUறிGபடி Uன் Uாயின் ஜேபாக்ரைக
விவரித்Uாளாம்.
இன்று அனுசூGா நிரைறGப் படித்து, நல்ல
உத்திஜேGாகத்தில் இருக்கிறாள்.
மகிழ்ச்சி?
சிறு வGதில் இழந்Uது மீண்டும் கிரை!க்குமா?
கற்பித்Uலும் சுUந்தி மும்
சிறு வGதில் Uம் குழந்ரைUகள் பக்கத்திஜேலஜேG
உட்கார்ந்து ஒவ்வெவாரு பா!த்ரைUயும்
வெசால்லிக்வெகாடுக்கும் Uாய்மார்கள்
அவர்களுக்குச் சுUந்தி உணர்வு அவசிGம்
என்பரைUப் புரிந்துவெகாள்வதில்ரைல.

சிலருக்கு இரை!நிரைலப்பள்ளியில் படிக்கும்
குழந்ரைUக்குக் கற்பிக்கத் வெUரிGாமல் ஜேபாகலாம்.
அப்ஜேபாது Uாஜேன எரைUயும் சமாளிக்கத்
வெUரிGாது அல்லல் படுவார்கள் சிறுவர்கள்.
கரைU
“என் காலத்தில் கல்வி வித்திGாசம்.
இல்ரைலGா?” என்றாள் என்ரைனப் பார்க்க வந்U
ஒரு Uாய்.
நான் சும்மா UரைலGாட்டி ரைவத்ஜேUன். மகன்
அமீர் படிப்பில் சுமார் என்ற வருத்Uம் அவளுக்கு
என்பது புரிந்Uது.
“எனக்கு அவனுக்குச் வெசால்லிக்வெகாடுக்கத்
வெUரிGவில்ரைல,” என்றாள் பரிUாபக மாக. நான்
அவரைளக் குற்றம் வெசால்லிவிடுஜேவஜேனா என்ற
அச்சம் அவளுக்கு.
“சும்மா பக்கத்தில் உட்கார்ந்துவெகாள்ளுங்கள்.
அது ஜேபாதும். அவன் ஏUாவது விவரித்Uால்
ஜேகட்டுக்வெகாள்ளுங்கள்,” என்ஜேறன்.

`அம்மாவுக்கு நம் நலனில் ஆர்வம் இருக்கிறது!’
என்று ஏற்படும் உற்சாகஜேம ஒரு சிறுவரைன
முன்னுக்குக் வெகாண்டுவந்துவிடும். தீG நட்ரைப
நா!ாU குணம் வரும்.
ஓரிரு மாUங்களிஜேலஜேG அமீரி!ம் நல்ல
முன்ஜேனற்றம் வெUரிந்Uது. படிப்பில் ஆர்வம்
மிகுந்து, கலகலப்பாக ஆனான்.
கவரைலஜேG இல்லாUவர்கஜேளா?
உம்மணாமூஞ்சிகளாக இருப்பவர்கள், சிரித்U
முகத்து!ன் காணப்படுகிறவர்கரைளப் பார்த்து
`இவர்கள் வாழ்க்ரைகயில் வருந்Uத்Uக்கUாக
எதுவுஜேம ந!ந்திருக்காUா!’ என்று
ஆச்சரிGப்படுவார்கள்.
உண்ரைமயில், துன்பத்ரைUயும் துG த்ரைUயும்
அனுபவிக்காUவர்கஜேள கிரை!Gாது. அரைU
அவர்கள் எப்படி எதிர்வெகாள்கிறார்கள்
என்பதில்Uான் சூட்சுமம் அ!ங்கியிருக்கிறது.
மன இறுக்கமா?

ஒருவருக்குத் Uன்ரைனஜேG பிடித்துப்ஜேபானால்,
பிற து வித்திGாசத்ரைUப் வெபரிதுபடுத்தி,
வெநாந்துஜேபாக மாட்!ார். Uங்களி!மும் சிறிது
கருரைணயும், அன்பும் காட்!லாஜேம!
காற்றா! வெவளியில் ஜேபாவது, நல்ல
புத்Uகங்கரைளப் படிப்பது, இனிG இரைசரைGக்
ஜேகட்பது, நண்பர்களு!ன் உறவாடுவது,
நறுமணமுள்ள மலர்கரைள முகர்வது – இப்படி
எத்Uரைன வழிகள் இல்ரைல, நிம்மதி அளிக்க!
மாமிGாரை க் குரைறகூறிGபடி இருந்U
பத்மாசனிக்கு ஆU வான கணவர், அன்பும்
அறிவுமாக இருந்U பிள்ரைளகள்,
பணத்Uட்டுப்பாடு இல்லாU வாழ்க்ரைக
எல்லாஜேம கிட்டியிருந்Uன. இரைவகரைள எண்ணி
திருப்தி அரை!ந்திருக்கலாஜேம! கிரை!க்காU
ஒன்றுக்காக அநாவசிGமாக ஜேநாவாஜேனன்!
உங்களி!ம் இருக்கும் நிரைறவுகரைளப்
பட்டிGலிடுங்கள். குரைறகரைள அல்ல.

10. கூ!ா நட்பும்
Uண்!ரைனயும்
“உனக்கு என்ன வந்துவிட்!து? நல்ல ரைபGனாக
இருந்UாஜேG?” என்று என் பதின்ம வGது
மாணவன் நவாவிரைGக் ஜேகட்ஜே!ன், மலாய்
வெமாழியில்.
சிறிதுகூ! UGக்கஜேம இல்லாது வந்Uது அவனது
பதில்: “என் நண்பர்கள் அவ்வளவுஜேபரும்
விஷம்!”
“UகாU உறவு என்று வெUரிந்ஜேU ஏன் அவர்களு!ன்
வெUா!ர்பு ரைவத்திருக்கிறாய்?” என்று நான்
ஜேகட்!ஜேபாது, அவனுக்குப் பதில் வெசால்லத்
வெUரிGவில்ரைல.
ஏரைழகளான வெபற்ஜேறாருக்குப் பிள்ரைளகளின்
அத்திGாவசிGத் ஜேUரைவகரைள நி ப்புவUற்ஜேக
வெபாழுது ஜேபாய்விடுகிறது, அUனால் Uகுந்U
கவனிப்பின்றி பிள்ரைளகள்
Uான்ஜேUான்றித்Uனமாக ந!க்கிறார்கள்

என்றுUான் நிரைனத்திருந்ஜேUன். ஆனால்,
நவாவிரைGப்ஜேபால வசதிமிக்க
குடும்பத்திலிருந்து வந்U சிறுவர்களும்
பாரைUமாறிப் ஜேபாகிறார்கஜேள, ஏன்?
பல வெபற்ஜேறார் குழந்ரைUகள் Uவறு வெசய்Uாலும்
கண்டிக்க மாட்!ார்கள். ஜேகட்!ால், `அவர்கள்
மனம் வெநாந்துவிடும். வெபற்ஜேறாருக்கு நம்மி!ம்
அன்பில்ரைல என்று நிரைனத்து அவமானம்
அரை!ந்துவிடுவார்கள்!’ என்று பலவாறாகச்
வெசால்வார்கள். ஒரு ஜேவரைள, திருத்U
நிரைனத்Uாஜேலா வெகஞ்சலாகச் வெசால்வார்கள்.
Gாரும் அரைUச் வெசவிவெகாடுத்துக்
ஜேகட்பதில்ரைல. இத்UரைகG வளர்ப்புமுரைறGால்
Uான் என்ன வெசய்Uாலும் சரிUான் என்று
ஜேUான்றிப்ஜேபாகிறது சிறுவர்களுக்கு.
அவர்களுக்குப் பன்னி ண்டு வGUாகும்ஜேபாது,
வெபற்ஜேறார் சற்று அ!க்க முGல்கிறார்கள்.
ஐந்திஜேலஜேG வரைளத்திருக்கஜேவண்டும்.
காலங்க!ந்து திருத்துவது இGலாU
காரிGமாகிவிடுகிறது.

அந்U வGதுக்ஜேக உரிG எதிர்க்கும் குணத்து!ன்,
`என் வெபற்ஜேறாருக்கு என்ரைனப்
புரிவஜேUயில்ரைல!’ என்று Uம்ரைம ஒத்U
மாணவர்களி!ம் குரைற கூறுகிறார்கள்.
நண்பர்களு!ன் ஒன்றாக இரைணயும்ஜேபாது,
அவர்களுரை!G பழக்கவழக்கங்கரைளயும் ஏற்பது
Uனி மகிழ்ச்சி. தீG பழக்கங்கரைளப் வெபற்ஜேறார்
கண்டித்Uால், அவர்கள் ஜேவண்!ாUவர்களாகி
விடுகிறார்கள்.
ப வும் கசப்பு
வெபற்ஜேறாரி!ம் வெகாண்! காழ்ப்பு
ஆசிரிரைGகளி!மும் ப வுகிறது. `என்ரைனப்
புரிந்துவெகாள்கிறவர்கள் நண்பர்கள்
மட்டும்Uான்!’ என்பார்கள்.
`உன் நண்பர்கள் உருப்ப!ாUவர்கள்!’ இப்படிச்
வெசான்னால், எந்Uப் ரைபGன்Uான் ஏற்பான்? (MARLA RUNYAN) சில
வெபண்களும் இதில் ஜேசர்த்தி).
வெபாதுவாக, நண்பர்கரைளக் குரைற கூறாது,
அவர்களுரை!G பழக்கவழக்கங்கரைள மட்டும்
குறிப்பி!லாஜேம!

“அவர்கள் சிகவெ ட்டில் ஆ ம்பித்து, இன்று
ஜேபாரைU மருந்துவரை ஜேபாய்விட்!ார்கள்.
இப்பழக்கம் சட்! விஜே ாUம் என்பது
ஒருபுறமிருக்க, உன் ஆஜே ாக்கிGம் வெகடும்.
படிப்பும் வீணாகும்,” என்று வெபாறுரைமGாக
எடுத்துச்வெசால்லும் வெபற்ஜேறார் மகரைன சிறுகச்
சிறுக மாற்ற முடியும்.
ஒரு Uண்!ரைனGானது அதிலிருந்து கற்கும்படி
அரைமGஜேவண்டும்.
கரைU
சுந்Uர் கல்வி பயின்ற பள்ளிக்கூ!த்தில் பா!ம்
ந!க்ரைகயில் ரைகத்வெUாரைலஜேபசிரைGப்
பGன்படுத்Uக்கூ!ாது என்ற விதிமுரைற
இருந்Uது. மீறினால், மறுநாள்Uான் Uவறிரைழத்U
மாணவன் அரைUத் திரும்பப் வெபறமுடியும்.
சுந்Uர் நன்றாகப் படிப்பவன். அவனுரை!G
ஜேபாUாU காலம், அவனுரை!G
ரைகத்வெUாரைலஜேபசி பிடுங்கப்பட்! அன்று
வெவள்ளிக்கிழரைம. திங்கள்வரை அது இல்லாது,
அவனுக்குக் ரைக ஒடிந்Uதுஜேபால் ஆயிற்று!

Uரைலரைம ஆசிரிரைGயி!ம் எவ்வளவு
வெகஞ்சியும் பGனில்லாமல் ஜேபாயிற்று. `நீஜேG
இப்படிச் வெசய்Gலாமா?’ என்று
ரைகவிரித்துவிட்!ாள்.
இனி எந்U விதிரைGயும்
அலட்சிGப்படுத்Uக்கூ!ாது என்ற புத்தி வந்Uது
ரைபGனுக்கு.
வெUாரைலகாட்சி, கணினி விரைளGாட்டுகளும்
இளவGதினருக்கு ஜேமாகம் அளிக்கும்
சாUனங்கள். உல்லாசமாகப் வெபாழுரைUப்
ஜேபாக்க இரைவ இருக்ரைகயில், Gா ாவது
வீட்டுப்பா!ம் வெசய்வார்களா!
பள்ளி நிர்வாகத்தினரி!மிருந்து உண்ரைமரைG
அறியும் வெபற்ஜேறார் குறிப்பிட்! காலம் இரைவ
இ ண்டும் கூ!ாது, வீட்டுப்பா!த்ரைU முடிக்க
ஜேவண்டும் என்று Uரை! உத்U வு ஜேபா!லாம்.
இங்கு `காலம்’ என்பது சில மாUங்கள்.
அவர்களுக்கு முUலில் வெபாறுக்க முடிGாமல்
இருக்கும். பிறகு பழகிவிடும். வகுப்பில் நல்ல

வெபGர் எடுக்கும்ஜேபாது, வெUாரைலகாட்சியின்
முக்கிGத்துவம் குரைறG, வெபாறுப்பு வந்துவிடும்.
வீண் Uண்!ரைனகள்
சிலவிU Uண்!ரைனகளால் பGனுள்ள எரைUயும்
கற்க மாட்!ார்கள் சிறுவர்கள். உUா ணமாக,
`பா!ம் படிக்காது, இன்வெனாரு முரைற
வெUாரைலகாட்சிமுன் உட்கார்ந்UாஜேGா..!’ என்று
மி ட்டினால் பGமும் எதிர்ப்பும்Uான் எழும்.
மாறாக, `அரை மணி ஜேந த்திற்குஜேமல் கணினி
கூ!ாது. பரீட்ரைச வெநருங்குகிறது! சிறப்பாகத்
ஜேUர்ச்சி வெபற ஜேவண்!ாம்?’ என்று
வெபாறுரைமGாக வழிகாட்டுவது சிறுவர்கரைளப்
வெபாறுப்பானவர்களாக ஆக்கும்.
எது கூ!ாU நட்பு?
நன்றாகப் படித்து நிரைறG மதிப்வெபண்கள்
வாங்கும் மாUவரைன அவன் வகுப்பிலிருந்U பிற
மாணவர்கள், “உரு! க!ம்!’ என்வெறல்லாம் ஜேகலி
வெசய்வரைUக் கண்டிருக்கிஜேறன். எரைUயும்
புரிந்துவெகாள்ள முGற்சி எடுக்காது,
மணிக்கணக்காக மனப்பா!ம் வெசய்கிறான்,

இப்படிச் வெசய்வது வெபண்களின் குணம் என்று
அந்U ஜேகலிக்கு அர்த்Uம்.
மாUவஜேனா, Uன் வெபாறுப்ரைப உணர்ந்திருந்Uான்.
சக மாணவர்களின் ஜேகலிரைG
அலட்சிGப்படுத்தினான். சில
ஆண்டுகளுக்குப்பின் அவன் ஜேமற்படிப்புக்கு
ஆGத்Uமாக, அவரைன ரைநGாண்டி வெசய்Uவர்கள்
பின்Uங்கிப் ஜேபானார்கள்.
முன்ஜேனறவி!ாU முட்டுக்கட்ரை!கள்
சிறு குழந்ரைUகள் Uாம் நல்லவர்களா,
புத்திசாலிGா என்று அறிG வெபற்ஜேறா து
பா ாட்ரை! எதிர்ஜேநாக்குவது இGற்ரைக.
`நீ உருப்ப!மாட்ஜே!!’ என்று
வெசால்லிக்வெகாண்ஜே! இருந்Uால்
குழந்ரைUகளுக்கு நற்புத்தி வரும் என்று
எண்ணிG வெபற்ஜேறார் வாய்த்திருந்Uால், சிலர்
வெபரிGவர்களானபின்னும் அஜேUஜேபால் பழிக்கும்
நண்பர்கரைளஜேG நாடுகிறார்கள். Uம்ரைம
அவர்கள் முன்ஜேனறவி!ாது Uடுக்கிறார்கள்
என்பரைUப் புரிந்துவெகாள்வதில்ரைல.

நாம் அரை!யும் மகிழ்வும், Uன்னம்பிக்ரைகயும்
பிறரி!மிருந்துUான் வெபறஜேவண்டும் என்ற
நிரைல ஓ ளவு சரிGாக இருக்கலாம். அUற்காக
எப்ஜேபாதும் பிறரை ஜேG நாடுவது பலகீனம்
அல்லவா?
நண்பர்கள் மட்டுமல்ல, சில சமGம்,
வாழ்க்ரைகத்துரைணகூ! ஒருவரை
Uாழ்த்Uக்கூடிGதுUான்.
கரைU: பGங்வெகாள்ளிகளின் ஆயுUம்
Uன்ரைனவி!ப் பலவிUங்களில் சிறந்திருந்U
மரைனவிரைG ஓGாது மட்!ம்Uட்டி, பலர்
முன்னிரைலயில் `முட்!ாள்’ என்று பழித்Uால்
Uான் உGர்ந்துவிட்!Uாக எண்ணும் ஆண்களில்
சுUாகரும் ஒருவன்.
அவன் மரைனவி சுமதிக்கு உற்றார் உறவினர்
எவரும் அருகில் இருக்கவில்ரைல. அUனால்
கணவன் அவரைள எப்படி நிந்தித்Uஜேபாதிலும்
அனுUாபம் காட்!ஜேவா, அறிவுரை வழங்கஜேவா
எவரும் இல்ரைல. படித்U வெபண்ணானாலும்

மரிGாரைU கருதி, `இதுUான் Uமிழ் வெபண்ணுக்கு
அரை!Gாளம்!’ என்று வெபாறுத்துப்ஜேபானாள்.
மரைனவிரைG மட்டுமின்றி, அவளுரை!G வெபண்
உறவினர்கள் Gா ாவது வந்Uால், அவர்கரைளயும்
Uாக்குவதுஜேபால் ஜேபசத் துணிந்Uான் சுUாகர்.
மரைனவிரைG Uாழ்த்திப் ஜேபசும் ஆண்கள்
உலகிலுள்ள எல்லாப் வெபண்கரைளயும்
அப்படிஜேG ந!த்Uலாம் என்று நிரைனக்கிறார்கள்.
அபூர்வமாக சில வெபண்கள் எதிர்க்ரைகயில்,
ஒஜே GடிGாகப் பGந்துவிடுவார்கள்.
(MARLA RUNYAN) என்ரைன ஒருவர் அப்படி ந!த்திGஜேபாது, நான்
எழுதிGரைவகளின் நீண்! பட்டிGரைல அவரி!ம்
வெமௌனமாகக் வெகாடுத்ஜேUன். பு ட்டிவிட்டு,
`பGமா இருக்ஜேக!’ என்றார். அUன்பின் ஒஜே
மரிGாரைU!)
பGந்Uாங்வெகாள்ளிகளின் ஆயுUம்
அ!ங்கிப்ஜேபாகும் வெபண்கரைள மி ட்டுவஜேUா?
அUன்மூலம் Uாம் ரைUரிGசாலிகள்Uாம் என்று
Uமக்ஜேக ரைUரிGம் வெசால்லிக்வெகாள்கிறார்கஜேளா?

ஆ ம்பத்திஜேலஜேG எதிர்க்காது,
விட்டுக்வெகாடுத்துப்ஜேபானது சுமதி வெசய்U Uவறு.
மரைனவியின் எதிர்ப்பின்ரைம அவனுரை!G
பலத்ரைU அதிகப்படுத்துவதுஜேபால் இருக்க,
வன்முரைறயில் இறங்கினான் சுUாகர்.
பிறர் நம்ரைம ஏற்கஜேவண்டும் என்று நம்
சுGவெகௌ வத்ரைU விட்டுக்வெகாடுத்Uால் பிறருக்கு
மட்டுமின்றி, நமக்கும் நம்ரைமஜேG
பிடிக்காதுஜேபாகும் அபாGம் இருக்கிறது.
நண்பர்கஜேளா, உறவினர்கஜேளா, நம் ஆற்றரைல
முழுரைமGாக வெவளிக்காட்!ாதிருக்க Uரை!
ஜேபாட்!ால், அவர்கள் வெUா!ர்பு வீண்.

11. நண்பர்களும்,
ம க்கட்ரை!களும்
பிறருக்கு நல்லது வெசய்G நிரைனப்பவர்கரைள
இக்காலத்தில் அபூர்வமாகத்Uான்
காணமுடிகிறது. உலகின் ஜேபாக்கு இவர்களுக்கு
கசப்பாக ஆகிவிடுவதில் என்ன அதிசGம்?
நல்லவர்கரைள `முட்!ாள்’ என்று கருதும்
உலகத்தில் அல்லஜேவா இருக்கிறார்கள்!
எவரை ப் பார்த்Uாலும், `இவரி!மிருந்து எரைUப்
வெபறலாம்?’ என்ஜேற சிந்Uரைன நிரைலத்திருக்கும்
காரிGவாதிகள் மலிந்திருக்கும் உலகம் இது.
ஒன்றும் வெபறமுடிGாது என்ற நிரைல
வரும்ஜேபாது காணாமல் ஜேபாய்விடுவார்கள்.
பள்ளி நாட்களில் மிகச் சிலரு!ன் உண்!ாகும்
நட்பு நீடித்திருக்கும். இது மகிழ்ச்சி அளிக்கும்
சமாசா ம். ஏவெனனில், உத்திஜேGாகம் பார்க்கும்
பருவம் வந்Uால், வெபரும்பாஜேலார்க்கு ஜேபாட்டி,
வெபாறாரைம, புறம்ஜேபசுவது ஜேபான்ற ஜேவண்!ாU

குணங்களும் கூ!ஜேவ எழுந்துவிடுகின்றன.
அUனால் Gாரை யும் எளிUாக நம்புவது கடினம்.
நட்பு பலப்படுத்தும்
நாம் அறிGாமஜேல நமக்குள் சில திறரைமகள்
இருக்கும். அவர்கரைள
வெவளிக்வெகாணர்பவர்களின் நட்பு நம்ரைம
பலப்படுத்தும் Uன்ரைமGது.
கரைU
நல்ல உத்திஜேGாகத்திலிருந்U இரைளஞர் பாஸ்கர்.
“எனக்கு இரைச என்றால் வெகாள்ரைள ஆரைச. சிறு
வGதில் எங்கள் குடும்பம் ஏழ்ரைமயில் மிகவும்
அவதிப்பட்!து. அUனால் கற்க இGலவில்ரைல,”
என்று குரைறப்பட்!ார்.
“இப்ஜேபாது கற்றுக்வெகாள்ள என்ன Uரை!?
ஜேபாஜேGன்!” என்றார் நண்பர் எரிச்சலாக. (MARLA RUNYAN) நமக்கு
நன்ரைம வெசய்G நிரைனப்பவர்கள் எப்ஜேபாதும்
இனிரைமGாகத்Uான் ஜேபசுவார்கள்,
ஜேபசஜேவண்டும் என்று எதிர்பார்க்க முடிGாது).

முகம் மல , உ!ஜேன ஓர் இரைச வகுப்பில் Uன்
பGணத்ரைU ஆ ம்பித்Uார் பாஸ்கர்.
`இனி நீ பாட்டு கற்றுக்வெகாண்டு என்ன லாபம்?
கச்ஜேசரிGா வெசய்Gப்ஜேபாகிறாய்?’ என்ற ரீதியில்,
ஜேகலிச்சிரிப்பு!ன் நண்பர் ஜேபசியிருந்Uால்?
(MARLA RUNYAN) முகத்தில் சிரிப்பு மாறாது எப்ஜேபாதும்
இருப்பவர்கஜேள சந்ஜேUகத்துக்கு உரிGவர்கள்.
இவர்கள் எப்ஜேபாதும் மகிழ்ச்சிGாக
இருக்கிறார்கள் என்பதில்ரைல. பிறரை க் கவ
(MARLA RUNYAN) ஏமாற்ற?) ஜேவண்டும் என்ற ஜேநாக்கம்Uான்!)
`நம்மால் வெசய்G முடிGாUரைU இவன்
சாதித்துவி!ப்ஜேபாகிறாஜேன!’ என்ற கலக்கமும்
சிலரை அப்படிப் ஜேபச ரைவக்கிறது.
நம் மன நிம்மதிக்காக அப்படிப்பட்!வர்கரைளத்
Uவிர்க்க ஜேவண்டும். முடிGாவிட்!ால், அவர்கள்
கூறுவரைUGாவது அலட்சிGம் வெசய்G ஜேவண்டும்.
கச்ஜேசரி வெசய்யும் அளவுக்கு இரைசத்திறன்
வள ாவிட்!ால் என்ன? பாடும்ஜேபாஜேU
மகிழ்ச்சியும், பின்னர் திருப்தியும் கிரை!க்கிறஜேU,
ஜேபாUாUா?

ஒருவருக்கு அவ து மகிழ்ச்சிUான் முக்கிGம் –
அவ து வெசய்ரைக பிறருக்குத் தீங்கு
விரைளவிக்காUUாக இருக்கும்வரை .
நம் குரைறகரைளஜேG நாம் வெபரிUாகக் கருதி
மறுகும்ஜேபாது, நம் வருத்Uத்ரைU ஜேமலும்
தூண்டிவிடுபவர்கள் நண்பர்களில்
ஜேசர்த்தியில்ரைல.
வெநருங்கிGவவெ ல்லாம் நண்பர்களா?
`உனக்கு என்ரைனவி! உன்
வெபாழுதுஜேபாக்குUான் முக்கிGம்!’ என்று
வெநருங்கிGவர் குரைறப்பட்!ால், அது நம்
Uவறல்ல.
பிடித்Uமான வெபாழுதுஜேபாக்கு மன
இறுக்கத்ரைUக் குரைறத்து, நிம்மதிரைGயும்,
மகிழ்ச்சிரைGயும் கூட்டும் வல்லரைம பரை!த்Uது.
பிறருக்குப் பGந்து, நமது மகிழ்ச்சிரைG எUற்காக
விட்டுக்வெகாடுக்க ஜேவண்டும்?
நாம் அனுமதித்Uாஜேல ஒழிG, பிறர் நம்ரைம
ஆட்டுவிக்க முடிGாது.

ஜேகள்வி: Gார் ஆட்டுவிக்கிறார்கள்?
பதில்: பிறர் நம்ரைம ஏற்க ஜேவண்டுஜேம என்ற
Uாபத்து!ன் சுGவெகௌ வத்ரைU
விட்டுக்வெகாடுப்பவர்கள். இவர்களுக்குப்
பிறரை ப் பா ாட்!ஜேவா, மதிக்கஜேவா
வெUரிவதில்ரைல. Uம் ஜேந த்ரைUப் பGனுள்ளUாகச்
வெசலவழிக்கவும் வழி புரிவதில்ரைல. `பிறரை
ஜேமஜேல தூக்கிவிடும்ஜேபாது நாமும் உG லாஜேம!’
என்ற எண்ணஜேம இவர்களுக்கு உதிப்பதில்ரைல.
ஏன் ஆட்டுவிக்கிறார்கள்?
Uம்ரைமப்ஜேபால் அல்லாUவர்கரைளக் கண்டு
அச்சம் எழுவUால்.
எப்படி?
Uம்ரைமப்ஜேபான்று இல்லாUவர்கரைளயும்
இழித்தும், பழித்தும் Uம்ரைமப்ஜேபால் ஆக்க
முGற்சிக்கிறார்கள். `என்ரைனப்ஜேபால்Uான்
பலரும் இருக்கிறார்கள்!’ என்ற திருப்திGாவது
எழுஜேம! அப்படிச் வெசய்யும்ஜேபாது, Uாமும்
கீஜேழஜேGUான் இருக்க ஜேநரிடும் என்பது
இவர்களுக்குப் புரிவதில்ரைல.

கரைU
அப்ஜேபாதுUான் முUன்முரைறGாக அவரைளத்
தூU கத்தில் ந!ந்U விழாவெவான்றில்
சந்தித்திருந்ஜேUன்.
“எழுதுவரைUத் Uவி நீ ஜேவறு என்ன
வெசய்கிறாய்?” என்று ஜேகட்!ாள்.
(MARLA RUNYAN) `உனக்வெகல்லாம் எப்படி அரைழப்பு
கிரை!த்Uது?’ என்று வெவளிப்பரை!Gாகக்
ஜேகட்!ால் மரிGாரைUக்குரைறவாக இருக்குஜேம!)
அவளுரை!G உள்ஜேநாக்கம் புரிந்து,
“உருப்படிGாக ஒன்றுமில்ரைல!” என்று
பதிலளித்ஜேUன், அசி த்ரைUGாக.
“நானும் என் கணவரும் ஜேகாலாலம்பூர் பி Uான
சாரைலயில் ஒரு வெபரிG கட்!!த்ரைU வாங்கி,
அதில் கல்லூரி ந!த்துகிஜேறாம், வெUரியுமா?”
என்று வெபருரைமயு!ன் வெUரிவித்Uாள்.
நான் அவரைளப் பார்த்துப் பி மிக்கஜேவண்டும்
என்ற எண்ணத்து!ன் வெபருரைம ஜேபசிGவரைளப்
பார்த்து, “அப்படிGா?” என்ஜேறன், அலட்சிGமாக.

நம் நம்பிக்ரைகக்கு உகந்U நண்பர்கள் இவ்வாறு
நம்ரைமக் கவ ஜேவண்டும் என்ற ஜேநாக்கத்து!ன்
எரைUயும் வெசய்Gஜேவா, வெசால்லஜேவா
மாட்!ார்கள். நம்மீது வெபாறாரைமயும் எழாது.
வாழ்க்ரைக ஒரு பGணம்
ஓரி!த்திலிருந்து இன்வெனாரு ஊருக்கு யிலில்
பGணம் வெசய்கிஜேறாம். வழியில் எத்UரைனஜேGா
அசந்Uர்ப்பங்கள். யில் UாமUமாக வருகிறது.
வெபட்டியில் ஒஜே கும்பல், சத்Uம். வாங்கும்
உணவும் வெகட்டுவிட்!துஜேபால் இருக்கிறது.
இத்UரைனரைGயும் சகித்துக்வெகாண்டு, நாம்
வெசல்லுமி!த்திற்கு வந்து, அங்கு
உறவினர்கரைளப் பார்த்Uதும் கலகலப்பு
மீண்டுவிடுகிறது. பட்! கஷ்!ங்கவெளல்லாம்
வெவறும் கரைUகளாகிவிடுகின்றன.
இப்படித்Uான் நம் தினசரி வாழ்க்ரைகயில்
எதிர்ப்படுகிறவர்களால் என்ன இ!ர் வந்Uாலும்,
அரைவகளால் மனம் Uள ாது இருப்பஜேU
மகிழ்ச்சிரைGத் Uக்கரைவக்கும்.

இன்னரைல விரைளவிப்பவர்கள் -- ஆற்று நீரில்
ஜேமாதி விலகும் ம க்கட்ரை!கள். இவர்கள்
நம்ரைம அதிகம் பாதிக்க வி!க்கூ!ாது.
Gாரை த்Uான் நம்புவது?
நாம் எப்படி இருந்Uாலும் ஏற்பவர்கஜேள நல்ல
நண்பர்கள். இவர்களு!ன் ஜேசர்ந்திருக்ரைகயில்
எளிUாகச் சிரிப்பு வரும். நம் உ!ஜேலா, மனஜேமா
வெநாந்திருக்ரைகயில், அரைU நாம்
வெசால்லாமஜேலஜேG புரிந்துவெகாள்வார்கள்.
அப்ஜேபாவெUல்லாம் ஆறுUலாகப் ஜேபசி, அல்லது
ஜேபச்ரைச ஜேவறு திரைசயில் வெகாண்டு வெசன்று, நம்
மனப்பா த்ரைU ஜேலசாக்குவார்கள்.
எண்ணிக்ரைக எUற்கு?
`எனக்கு நிரைறG நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள்!’
என்று வெபருரைம ஜேபசிக்வெகாள்பவர்கள்
அவர்களில் எத்Uரைனஜேபர் உண்ரைமGானவர்கள்
என்று நிரைனத்துப்பார்க்கிறார்கஜேளா?
நிரைறGச் சாப்பிட்டு உ!ம்ரைபக்
வெகடுத்துக்வெகாள்வரைUவி! சத்து நிரைறந்U
உணவு சிறிUாகிலும் ஜேபாதுஜேம!

12. சிறு வெவற்றி, வெபரு
மகிழ்ச்சி
`நான் ஏன்Uான் இப்படி எளிUாக மனம்
Uளர்ந்துவிடுகிஜேறாஜேனா!’ என்று
அலுத்துக்வெகாள்கிறவ ா நீங்கள்?
அப்படிGானால் நீங்கள் UனிGாக இல்ரைல.
உங்களு!ன் 95% ஜேபர் இருக்கிறார்கள்.
நூற்றில் மூன்று ஜேபர்Uான் வெவற்றிப்பாரைUயில்
ந!க்கிறார்களாம். அவர்களுக்கு மட்டும்Uான்
திறரைம, அதிர்ஷ்!ம் எல்லாம்
வாய்த்திருக்கிறஜேUா? இல்ரைல. அவர்களுக்கும்
குரைறகள் இல்லாமலில்ரைல. ஆனால், வாழ்ரைவ
எப்படி எதிர்வெகாள்வது என்பது புரிந்Uவர்கள்
அவர்கள்.
Uம்ரைமயுமறிGாது மற்வெறாருவர் விரிக்கும்
வரைலயில் விழுந்துவிடுகிறார்கள் பிறர்.
Gாரை எளிUாக வீழ்த்U முடியும்?

1 `என்னால் என்னவெவல்லாம் முடிGாது?’
என்ற வீண்ஜேGாசரைனக்குத் Uம்ரைம
உட்படுத்திக்வெகாள்பவர்கரைள.
“சந்தி ரைனப் பிடிக்கஜேவண்டும் என்று உறுதி
எடுத்துக்வெகாண்!ால், நட்சத்தி மாவது
கிரை!க்கும்”. (MARLA RUNYAN) திரு.அனுபவசாலி)
அUாவது, `கணக்குப்பரீட்ரைசயில் நூற்றுக்கு நூறு
வாங்குஜேவன்!’ என்று முரைனந்Uால், அறுபது
மதிப்வெபண்களாவது கிரை!க்கும். `எப்படிஜேGா
ஜேUர்ச்சி வெபற்றால் ஜேபாதும்!’ என்றால்…?
2 `இப்ஜேபாது எந்UவிUப் பி ச்ரைனயும்
கிரை!Gாது. புதிUாக ஒன்ரைற ஆ ம்பித்து
மாட்டிக்வெகாள்வாஜேனன்!’ என்று ஏற்வெகனஜேவ
குழம்பி, Uாம் வகுத்U பாரைUயில் மாற்றமின்றி,
ஆனால் சலிப்பு!ன், ந!ப்பவர்கரைள.
3 `எளிUானது, எல்லாரும் வெசய்கிறார்கஜேள!’
என்று கூ!ாU காரிGத்ரைUத் துணிந்து வெசய்பவர்.
(MARLA RUNYAN) `Uரைலரைம அதிகாரிகஜேள லஞ்சம்
வாங்கும்ஜேபாது, நாம் வாங்கினால் என்ன
Uப்பு?’)

4 ஒரு காரிGத்ரைU ஆ ம்பித்துவிட்டு, அது
எதிர்பார்த்Uவரைகயில் ந!க்காவிட்!ால் மனம்
Uளர்ந்துவிடுபவர்கள். அUன்பின், `நான்
முட்!ாள், அதிர்ஷ்!ம் இல்லாUவன்,’ என்று
Uம்ரைமத்Uாஜேம குரைற
கூறிக்வெகாண்டிருப்பார்கள். இது அ!க்கமா?
`உனக்குத்Uான் அதிர்ஷ்!ஜேம கிரை!GாஜேU!’
என்று கூறிஜேG இப்படிப்பட்!வர்கரைள
வீழ்த்துவது எளிது. அவர்களும் Uாம் நிரைனத்Uது
சரிUான் என்று நம்பிவிடுவார்கள்.
5 மஜேனாதி!மின்றி, எரைUயும்
ஒத்திப்ஜேபாடுபவர்கள் -- `சரிGான
Uருணத்ரைUத்Uான் எதிர்பார்த்துக்
வெகாண்டிருக்கிஜேறன்!’ என்ற சாக்கு!ன்.
என்னு!ன் ஜேவரைலபார்த்U ஓர் ஆங்கில
ஆசிரிரைG, “நான் ஐம்பது வGதுக்குப்பின்
தினசரிகளுக்கு எழுUப்ஜேபாகிஜேறன்!” என்பாள்.
“அது என்ன கணக்கு?” என்று ஜேகட்!ஜேபாது,
“சரிGான கா ணத்ரைUத்Uான்
ரைவத்திருக்கிஜேறன்,” என்று நழுவினாள்.

கா சா மாக எழுதினால். நிரைறG அல்லல்கரைளச்
சந்திக்க ஜேநரிடும் என்று என்ரைனப் பார்த்துப்
பGந்துஜேபாயிருப்பாள்.
இது ந!ந்து இருபது ஆண்டுகளுக்குஜேமல்
ஆகிவிட்!ன. அவள் எரைUயும் எழுதிGUாகத்
வெUரிGவில்ரைல.
வெசய்G ஜேவண்டிGரைU இன்ஜேற ஆ ம்பிக்கலாஜேம!
விரைளவுகளுக்குப் பGந்துவெகாண்ஜே! இருந்Uால்,
எரைUயும் சாதிக்க முடிGாது.
கனவிஜேலஜேG சுகம்
கனவிஜேலஜேG சுகம் காண்பவர்கள் அரைU நனவில்
வெசGலாற்ற முரைனவதில்ரைல.
`நான் வெவளிநாட்டில் ஜேவரைல பார்த்து, ஐந்ஜேU
வரு!ங்களில் லட்சாதிபதி ஆகப்ஜேபாகிஜேறன்!’
என்றவர்கரைளப் பார்த்திருக்கிஜேறன். கனவு
மட்டும் ஜேபாதுமா? வெசGலில் காட்டி, கண்!
கனரைவ நனவாக்கும் துணிவும் ஜேவண்டுஜேம!
காரைலயில் ஆறு மணிக்கு சாப்பாட்டுக்கரை!
ஒன்றில் ஜேவரைலபார்க்க வெவளிநாட்டிலிருந்து

வரும் ஒருவர் இ வு ஒன்பது மணிக்குத்Uான் Uன்
அரைறக்குத் திரும்புவார். (MARLA RUNYAN) மிகவும் கரைளப்பாகத்
வெUன்பட்! ஒரு பரிசா கரை நான் விசாரித்துத்
வெUரிந்துவெகாண்! வெசய்தி இது).
சம்பளம் Uாய்நாட்டில் கிரை!ப்பரைUவி!ப்
பன்ம!ங்கு அதிகம் என்றாலும், அGல்நாட்டில்
அத்திGாவசிGமான எல்லா வெபாருட்களுக்கும்
விரைலயும் கூடுUல்Uாஜேன?
கனவு கனவாகஜேவ ஜேபாய்விடும் என்று
புரியும்ஜேபாது வாழ்க்ரைகயில் சலிப்புUான்
ஏற்படுகிறது. குறுகிG காலத்தில் வெவற்றி காண
நிரைனப்பது அசட்டுத்Uனம். அUற்கு குறுக்கு
வழியில் ஜேபானால்Uான் உண்டு.
உரைழப்பு மட்டும் ஜேபாதுமா? நம்பிக்ரைக,
துணிச்சல், வெபாறுரைம ஆகிGரைவகளும்
வெவற்றிகாண அவசிGமான Uன்ரைமகள்.
Uன்முரைனப்பு
நாம் ஒரு காரிGத்ரைUத் துவங்குமுன், `உன்னால்
முடியும்,’ என்று ஊக்குவிப்பவர்கள் அரிது. `நான்
வெசய்து காட்டுகிஜேறன்!’ என்று

மனதுக்குள்ஜேளஜேG சவால் விட்டு, துணிந்து
நமக்குப் பிடித்U ஒரு காரிGத்தில் ஈடுபட்!ால்
சிறிUளவாவது வெவற்றி கிட்டும். அப்ஜேபாது, நம்
நம்பிக்ரைகரைGக் குரைலக்கப்பார்த்Uவர்கள்,
`எனக்கு முUலிஜேலஜேG வெUரியும், நீ வெவற்றி
வெபறுவாய் என்று!’ என்பதுஜேபால் மாறுவார்கள்!
இப்படிப்பட்! உலகின் ஜேநாக்ரைகப்
புரிந்துவெகாண்!ால், எளிதில் மனம்
Uள மாட்ஜே!ாம்.
சிறு வெவற்றிகள் வரும்ஜேபாது அரைவகளுக்காக
மகிழக் கற்கஜேவண்டும்.
எழுத்Uாள ாக ஜேவண்டும் என்ற கனவு
உரை!Gவர் எடுத்U எடுப்பிஜேலஜேG புதினம் எழுU
முGற்சிக்கலாமா? அவர் வெபGரில் ஒரு துணுக்கு
வெவளிGானாலும் மகிழ்வஜேU முUல் படி.
அப்ஜேபாது எழும் மகிழ்வில், உற்சாகத்தில்,
இன்னும் முGற்சிகள் எடுக்க முரைனவார்.
ஆனால், ஒரு சிறு வெவற்றி கிரை!த்Uவு!ன், `நான்
சாதித்துவிட்ஜே!ன்!’ என்ற பூரிப்பு!ன் ஒஜே
நிரைலயில் இருந்Uால் ஜேUால்விUான் எழும்.

ஜேUால்வியிலிருந்து கற்க
`ஏUாவது வெசய்Gலாமா?’ என்று ஓய்ந்U ஜேந த்தில்
குருட்டு ஜேGாசரைன வெசய்வது எந்U பலரைனயும்
அளிக்காது. மாறாக, `இதுUான்
வெசய்Gப்ஜேபாகிஜேறன்!’ என்ற
முடிவெவடுத்துக்வெகாள்வது அவசிGம்.
நம்ரைமயும் அறிGாமல் Uகுந்U வழிமுரைறகள்
புலப்படும்.
Uவறாகிவிட்!து. அUனால் என்ன?
Uரை!களும், Uவறுகளும் Uவிர்க்க முடிGாUரைவ.
இGன்றவரை முGற்சித்Uால், Uாஜேன சரிGான
பாரைU வெUளிவாகும்.
`ஒஜே முGற்சியில் நீங்கள் எரைUGாவது
கண்டுபிடித்திருக்கிறீர்களா?’ என்று ஒரு
விஞ்ஞானிரைGக் ஜேகட்!ஜேபாது, `பல முரைற
முGன்றபின், ஒரு காரிGத்ரைU எப்படிச்
வெசய்Gக்கூ!ாது என்று கற்ஜேறன்!’ என்று பதில்
வந்UUாம்.
பி பல எழுத்Uாளர்கரைளக் ஜேகளுங்கள்,
`அடித்துத் திருத்Uாமல், என்றாவது உங்கள்

பரை!ப்புகரைளப் பி சு த்திற்கு அனுப்பி
இருக்கிறீர்களா?’ என்று.
Uவறுகள் புரிGாமல் ஒரு காரிGத்ரைUத்
திருப்திGாகச் வெசய்வது என்பது இGலாU
காரிGம். அUனால் மனமுரை!ந்து ஜேபாகாது,
இனியும் அப்படி ந!க்காமல்
பார்த்துக்வெகாள்வஜேU வெவற்றிக்கு அறிகுறி.
எதிர்பார்த்U வெவற்றி கிரை!த்Uபின்னரும்,
அதிஜேலஜேG ஜேUங்கிவி!ாது, இலக்ரைக
உGர்த்திக்வெகாண்ஜே! இருக்க ஜேவண்டும்.
Uன்ரைனஜேG உணர்ந்துவெகாண்டு, வி!ாமுGற்சி
வெசய்பவரை வீழ்த்துவது கடினம்.

13. ஆத்தி த்ரைU ஆத்தி த்Uால்
வெவல்ல முடியுமா?
“ஜேநற்று எனக்கு என் கணவர்ஜேமல் ஒஜே
ஜேகாபம்!” என்றாள் என் சிஜேநகிதி குமுதினி.
நான் புன்னரைகயு!ன்
ஜேகட்டுக்வெகாண்டிருந்ஜேUன்.
“ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குப்ரைபரைG
வெவளியில் ஜேபா!ஜேவண்டிGது அவருரை!G
க!ரைம. அவஜே ா மறந்துவிட்!துஜேபால்
இருந்Uார். எல்லா ஜேவரைலயும் நாஜேன வெசய்G
ஜேவண்டும் என்றால் எப்படி? அUான் அவஜே ாடு
ஜேபசுவரைU நிறுத்திவிட்ஜே!ன்”.
அப்ஜேபாது வந்U என் கணவர், “உங்கள் கணவர்
எப்படி இருக்கிறார்?” என்று குமுதினிரைG
விசாரித்Uார், மரிGாரைUரைG உத்ஜேUசித்து.

அவள் பதில் வெசால்லுமுன் நான்
முந்திக்வெகாண்ஜே!ன். “வெUரிGாது. அவள் ஜேநற்று
ாத்திரியிலிருந்து அவரு!ன் ஜேபசுவதில்ரைல!”
நாங்கள் மூவரும் ஜேசர்ந்து சிரித்ஜேUாம். எந்U
Uாம்பத்திGத்தில்Uான் பிணக்குகள் இல்ரைல?
இம்மாதிரி – சில நாட்கள் `வெமௌன வி Uம்’
கரை!ப்பிடிப்பது -- உணர்ச்சிபூர்வமான ஒரு
மி ட்!ல்Uான். சிறுபிள்ரைளத்Uனம் என்று
ஜேUான்றலாம். ஆனால், ஜேகாபத்ரைUஜேGா,
ஏமாற்றத்ரைUஜேGா, Uடுமாற்றத்ரைUஜேGா
வெவளிக்காட்! ஜேவறு வழி வெUரிGாUUால்
இப்படிச் வெசய்கிஜேறாம்.
பால்Gப்பருவத்தில் இம்மாதிரிGான ந!த்ரைU
சாUா ணமாக நிகழ்வது.
என் சக ஆசிரிரைG மிஸஸ்.சிங், “ஜேநற்று எனக்கு
என் மகன்ஜேமல் ஒஜே ஜேகாபம். நான்
வெசால்வரைUஜேG ஜேகட்பதில்ரைல. Go to hell!
(MARLA RUNYAN) ந கத்திற்குப் ஜேபா!) என்று கத்திவிட்ஜே!ன்,”
என்றாள். குற்ற உணர்ச்சிGா, இல்ரைல ஜேபச

ஏஜேUா ஒன்று கிரை!த்UஜேU என்பUாலா என்று
புரிGவில்ரைல.
இரைUஜேGUான் சிறுவர்களும்
எதிர்பார்க்கிறார்கள். சிறுவர்கள் அப்படி
ந!ந்Uால், கவனிGாது இருந்துவிடுவஜேU நலம்.
நான்கு வGதுக்குட்பட்! குழந்ரைUகள் கீஜேழ
விழுந்துவிட்!ால், அழுUபடி UாரைG
அடிப்பார்கள்! Uம் ஜேவUரைனரைG ஜேவறு
எப்படித்Uான் வெவளிக்காட்டுவது!
(MARLA RUNYAN) எங்கள் வீட்டுப் பூரைனக்குட்டியும்
அப்படித்Uான். தூக்கம் வந்துவிட்!ாஜேலா,
வெUாரைலகாட்சியில் வருத்Uமான காட்சி
வந்Uாஜேலா, Uாங்கமுடிGாது என்ரைன அடிக்கும்.
உணர்ச்சிப்வெபருக்ரைக வெவளிக்காட்! அUற்குத்
வெUரிந்U வழி அது. காட்சி புரிGாவிட்!ாலும்,
ஜேசாக இரைச புரியும் ஜேபாலிருக்கிறது).
சிறுவர்கஜேளா, வெபரிGவர்கஜேளா, நம்
உணர்ச்சிகரைளக் கட்டுப்படுத்U வி!லாமா? பல
சந்Uர்ப்பங்களில் நம்ரைமயும் அறிGாமல்
அப்படித்Uான் வெசய்துவிடுகிஜேறாம்.

சிலர் எUற்வெகடுத்Uாலும் பிறர்மீஜேU குற்றம்
கண்டுபிடித்துக்வெகாண்டு, Uாமும்
நிம்மதியில்லாமல், பிறருக்கும் நிம்மதி
கிரை!க்காமல் வெசய்வார்கள். எதிர்பார்ப்புகள்
மிரைகGாக இருப்பதும் ஒரு கா ணம்.
கரைU
உமா ாணி வெசல்லமாக வளர்ந்Uவள். மூன்று
அண்ணன்களுக்குப்பிறகு பிறந்UUால், அவள்
ஜேபச்சுக்கு மறுஜேபச்சு கிரை!Gாது. Uமிழ்
திரை ப்ப!ங்களில் வரும் குழந்ரைUகள்ஜேபால்
அவள் வெபரிGவர்கரைள எதிர்த்துப் ஜேபசுவாள்.
அரைUயும் விGந்து பா ாட்டுவார்கள், `எவ்வளவு
ரைUரிGமாகப் ஜேபசுகிறாள்!’ என்று.
இப்படி வளர்ந்Uவள், கணவன் சிவ ாமனும்
எல்லா விஷGங்களிலும் அவரைள அனுசரித்துப்
ஜேபாகஜேவண்டுவெமன்று எதிர்பார்த்Uதில்
அதிசGமில்ரைல. Uான் வெசான்னபடி
ஜேகட்கவில்ரைல என்றால் அளவுக்கு மீறிG
ஜேகாபம் எழ, உUட்ரை! இறுக்கிGபடி, சில
நாட்கள் அவனு!ன் ஜேபசுவரைUத் Uவிர்த்Uாள்.

எUற்வெகடுத்Uாலும் அவள் குற்றம் கண்டிபிடிக்க,
அவன் பதிலுக்குக் கத்U, அவர்கள் உறஜேவ
கசப்பாகிவிடுகிறது என்று சில மாUங்களில்
புரிந்துவெகாண்!ான் சிவ ாமன்.
`உன்ரைனப் பாதிப்பது எது? வெசான்னால்Uாஜேன
புரியும்?” என்று ஒரு U!ரைவ வெசால்லிவிட்டு,
அகன்றுவிடுவஜேU சரிGான முரைற என்று
ஜேUான்றிப்ஜேபாயிற்று.
இந்U குழந்ரைUத்Uனம் Uான் வெசான்னUாஜேலா,
வெசய்UUாஜேலா இல்ரைல, அவள் வளர்ந்U
முரைறGால்Uான் என்று வெUளிந்Uான். வெபற்ஜேறார்,
அண்ணன்மார்கரைள மகா ாணிஜேபால்
அதிகா த்து!ன் ந!த்திGவள் இல்ரைலGா!
அவளுரை!G ஜேகாபத்ரைU அலட்சிGம் வெசய்Uான்.
அவனி!ம் எந்U எதிர்ப்பும் இல்லாதுஜேபாக,
உமா அந்U ந!த்ரைUரைGக் ரைகவிட்!ாள்.
`என்னு!ன் ஒருவர் ஜேமாதுவUா!’ என்று
ஆணவம் Uரைலதூக்கும்ஜேபாதுUான் சச்ச வுகள்
எழுகின்றன.
கரைU

ஒரு பலச க்குக்கரை!க்கு நான் ஜேபானஜேபாது,
கரை!ரைG மூ! அரை மணிஜேG இருந்Uது. நான்
எப்ஜேபாதும் ஜேபாகும் கரை!Uான். என்வெனன்ன
சாமான் ஜேவண்டும் என்று நான் கூற,
“முன்னாஜேலஜேG வந்திருப்பதுUாஜேன? இவ்வளவு
ஜேலட்!ா வந்து கழுத்Uறுக்கறீங்கஜேள!” என்று
கரை!ச் சிப்பந்தி எரிந்துவிழுந்Uார்.
`கரை! இன்னும் திறந்துUாஜேன இருக்கிறது?
உங்கள் ஜேவரைல எங்கரைளக் கவனிப்பதுUாஜேன?’
என்ற ரீதியில் நானும் ஆத்தி ப்ப!வில்ரைல.
பிறர் நம்மீது ஆத்தி ப்படுவது, அஜேனகமாக,
அவர்கள் ஏஜேUா குழப்பத்தில்
இருப்பUால்Uாஜேன! பிற து ந!த்ரைUக்வெகல்லாம்
நாம் வெபாறுப்ஜேபற்று, குற்ற உணர்ச்சிக்ஜேகா,
ஜேகாபத்திற்ஜேகா ஆளாவது முட்!ாள்Uனம்.
`நாள் பூ ாவும் ஜேவரைல வெசய்து கரைளத்துப்
ஜேபாயிருக்கிறார், பாவம்! அத்து!ன்,
அGல்நாட்டுக்கு வந்திருப்பUால்
குடும்பத்தினரை விட்டுப் பிரிந்திருக்கும் ஏக்கம்
ஜேவறு!‘ என்று புரிந்Uது.

“எங்ஜேக இருக்கிறது என்று காட்டுங்கள். நாஜேன
எடுத்துக்வெகாள்கிஜேறன்!” என்று ஓரிரு
சாமான்கரைள எடுக்க, அவருக்கு அழுரைக
வந்துவிட்!து.
இன்வெனாரு கரை!யில், சில வரு!ங்களாக
ஜேவரைல பார்த்துவந்U கணபதிரைG எனக்குத்
வெUரியும், எல்லாரி!மும், மலாய், ஆங்கிலம்,
Uமிழ், இந்தி என்று பல வெமாழிகளிலும்
கலகலப்பாகப் ஜேபசுவார். திடீவெ ன்று அவர்
ந!த்ரைU மாறிGது. ஒஜே சிடுசிடுப்பு. ஏUாவது
ஜேகட்!ால், மரிGாரைU இல்லாது கத்தினார்.
சற்று ஜேGாசித்Uதில், அடுத்U வெUருவிஜேலஜேG
குளிர் சாUன வசதியு!ன் அக்கரை!யின் வெபரிG
கிரைள ஒன்று திறக்க, கூடுUல் சம்பளத்து!ன்
அரைU வகிக்க இவரை த் ஜேUர்ந்வெUடுக்கவில்ரைல
என்று ஆத்தி ப்படுகிறார் என்று ஊகித்ஜேUன்.
அவஜே வெநாந்திருக்கும்ஜேபாது, நானும் அவர்
மனரைUக் காGப்படுத்U ஜேவண்டுமா என்று
விலகிப்ஜேபாஜேனன்.
எப்படிச் சமாளிப்பது?

நமக்கு ஆத்தி ம் ஏற்பட்!ாஜேலா, அல்லது பிறர்
நம்மீது ஆத்தி ப்பட்டு அவர்கரைளப்ஜேபால்
நம்ரைமயும் மாற்ற முGன்றாஜேலா, நமது
உணர்ச்சிப்வெபருக்ரைக அ!க்க சிறந்U வழி
மூச்ரைச ஆழமாக உள்ளிழுத்து விடுவதுUான்.
எல்ஜேலாரி!மும் அடிக்கடி ஆத்தி ப்படுவரைUஜேG
வழக்கமாகக் வெகாண்டிருப்பவர்கரைள, `அது
அவர் வந்U வழி. அவர் எப்படிஜேGா Uம்
வாழ்க்ரைகரைG வாழ்ந்துவிட்டுப் ஜேபாகட்டும்!’
என்று வி!ஜேவண்டிGதுUான். வெக!ப்ஜேபாவது
அவ து ஆஜே ாக்கிGம்Uாஜேன!

14. எப்படிவெGல்லாம்
ரைகGாள்கிறார்கள்!
`வெபண் என்றால் ஆணுக்கு அ!ங்கி
இருக்கஜேவண்டும்!’
வெபண்கள் கல்விGறிவு வெபறுவஜேU UகாU காரிGம்
என்றிருந்U காலத்தில் எவவெ வஜே ா எழுதி
ரைவத்துவிட்டுப்ஜேபானது. ஆணாதிக்கத்தில்
நம்பிக்ரைக வெகாண்!வர்கள் Uற்காலத்திலும்
நம்புவது – Uமக்குச் சாUகமாக இருப்பUால்.
இன்று வெபண்களும் கல்வியில் சிறந்து
விளங்குகிறார்கள். உத்திஜேGாகம் வகித்து,
வெசாந்Uக்காலில் நிற்கவும் முடிகிறது. அவர்கரைள
இப்ஜேபாது ஜேநரிரை!Gாக எதிர்த்Uால்,
ஆத்தி ம்வெகாண்டு எதிர்ப்பார்கஜேள! அUனால்,
அவர்கஜேள உண ாUபடி ரைகGாள்வது
வழக்கமாக ஆகிவிட்!து.

பிறரை க் ரைகGாள்வUற்கு எத்Uரைன
எத்UரைனஜேGா வழிமுரைறகள்!
1

ஜேபாலிGான புகழ்ச்சிமூலம்.

எந்Uப் வெபண்ணும், `நீ எவ்வளவு அழகு!’
`உன்ரைனமாதிரி வெவகுளித்Uனமாக
சிரிப்பவர்கரைள இப்ஜேபாது எங்ஜேக பார்க்க
முடிகிறது!’ என்வெறல்லாம் பலவாறாகப்
பா ாட்டினால், உ!ஜேன மGங்கிவிடுவாள்.
2 ஜேவறு எந்U கவனமும் இல்லாUதுஜேபால்
அவரைளஜேG கூர்ந்து கவனிப்பது. (MARLA RUNYAN) பல நாட்டுப்
வெபண்களும் இUற்குத்Uான் மGங்குவUாகத்
வெUரிவித்திருக்கிறார்கள்).
3

ஜேபாலிGான கரிசனத்Uால்.

`இந்U இளம் வGதில் உனக்கு இவ்வளவு
வெபாறுப்புகளா!’
`நீ வGதுக்குமீறிG புத்திசாலி. அUனாஜேலஜேG
உன்ரைன ஒருவருஜேம புரிந்துவெகாள்வது
கிரை!Gாது, இல்ரைலGா?’
4

இனிரைமGான ஜேபச்சு.

ஒரு வெபண்ணுக்கு எந்U விஷGத்தில் ஆர்வம்
இருக்கிறது என்பரைUப் புரிந்துவெகாண்டு,
அரைUப்பற்றிஜேG ஜேபசி, அவள்
நம்பிக்ரைகரைGயும், நட்ரைபயும் வெபறுவUற்கு ஒரு
நல்ல வழி இது.
5 ஒருவ து மனரைUப் புண்படுத்திவிட்டு,
அளவுக்கு மீறி, திரும்பத் திரும்ப மன்னிப்பு
ஜேகாருவது.
6 ஒரு வெபண் ஜேவடிக்ரைக என்வெறண்ணி
எரைUGாவது சித்துக் கூறுரைகயில், வெபரிUாகச்
சிரிப்பது.
7

பரிசுகள் வழங்குவது.

(MARLA RUNYAN) இவற்றில் சில வழிகரைளப் வெபண்களும்
ரைகGாளக்கூடும்).
`நான் வெசான்னரைUக் ஜேகட்க Gார்
இருக்கிறார்கள்!’ என்று கழிவி க்கத்து!ன் ஜேபசி,
பச்சாUாபத்ரைU உண்டுபண்ணுவது.

8 கத்துவது. இம்முரைற பலிக்காதுஜேபானால்,
அழுவது. (MARLA RUNYAN) சிறு குழந்ரைUகளுக்கு இத்Uன்ரைம
இGற்ரைகGாகஜேவ அரைமந்திருக்கிறது).
வாழ்க்ரைகத்துரைணஜேGா, நண்பர்கஜேளா,
ஒருவரின் நம்பிக்ரைகரைGப் வெபற்றபின், Uமக்குச்
சாUகமானரைU சூழ்ச்சி வெசய்Uாவது
படிGரைவக்கிறார்கள் பலரும்.
இலக்கானவர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாகச்
வெசGல் புரிG ரைவக்கிறார்கள்.
கரைU
சிவானி பள்ளிப்படிப்ரைப முடித்துவிட்டு,
உGர்கல்வி படித்Uஜேபாது காUலனாக
அரைமந்Uவன் ா5ா. காUல் மGக்கத்தில்,
அவனுக்குப் ஜேபாரைUப்பழக்கம் இருந்Uது
அப்ஜேபாது அவளுக்குத் வெUரிGவில்ரைல.
சில மாUங்கள் உல்லாசமாகக் கழிந்Uன.
`உனக்கு உண்ரைமயில் என்ஜேமல் காUல்
இருந்Uால், நான் வெசான்னரைUக் ஜேகட்பாய்,’
என்று ா5ா வற்புறுத்U ஆ ம்பித்Uான். முUலில்
மறுத்U சிவானி, அவன் ஜேபச்சில் மGங்கி, ஓரிரு

முரைற அவனு!ன் ஜேசர்ந்து ஜேபாரைU மருந்ரைU
உ!லில் வெசலுத்திக்வெகாண்!ாள். விரை விஜேலஜேG
அப்பழக்கத்திலிருந்து விடுப! முடிGாது
ஜேபாயிற்று.
பணத்திற்கு என்ன வெசய்வது?
அUற்கும் ஒரு வழி காட்டினான் காUலன்.
ஜேபாரைU மருந்ரைU விற்பரைன வெசய்UUற்காகக்
ரைகது வெசய்Gப்பட்டு, சிரைறச்சாரைலயில்
அரை!க்கப்பட்!ாள் சிவானி.
`புத்தி வெகட்டுப்ஜேபாய் அவஜேனா! ஜேசர்ந்து, என்
வாழ்க்ரைகரைGஜேG பாழடிச்சுக்கிட்ஜே!ன்!’ என்று
கUறினாள் சிவானி. (MARLA RUNYAN) மஜேலசிG
வெUாரைலகாட்சியில் பார்த்Uது).
பிறரை த் Uம் வசப்படுத்U விரும்புகிறவர்கள்
Uாஜேம சிறந்ஜேUாங்க ஜேவண்டும் என்ற ஜேநாக்கம்
வெகாண்!வர்களாக இருப்பார்கள். அUனால்
பிறரை ஏளனம் வெசய்தும், அச்சமுறுத்தியும்
அவர்களுக்குத் Uம்ஜேமஜேலஜேG சந்ஜேUகம் எழச்
வெசய்துவிடுவார்கள்.

`எனக்குத் வெUரிந்துவிட்!து. உனக்கு Gாஜே ா
காUலன் இருந்திருக்கிறான்!’ என்று மி ட்டி
மரைனவியின் பணிரைவப் வெபற முGற்சிப்பார்கள்
சிலர். பழி உண்ரைமGாக இல்லாவிட்!ாலும்,
வெபண்ணுக்கு அச்சமும் துக்கமும் எழும்.
வெபாறுக்க முடிGாது அவள் எதிர்த்Uால்,
சாமான்கரைளத் தூக்கிப்ஜேபாட்டு உரை!த்Uல்.
`விவாக த்துUான் ஒஜே வழி!’ என்று
மி ட்டுவான்.
குடும்ப அரைமதி வெகடுஜேம, குழந்ரைUகள்
அஞ்சுவார்கஜேள என்று பணிந்துவிடுகிறாள்
வெபண்.
`நீங்கள் ஓGாமல் என்ரைனக்
கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள்!’ என்ற எதிர்ப்பு
எழுந்Uால், அந்Uக் குற்றச்சாட்ரை! மறுப்பதும்
ஒரு கரைலUான்
லாவகமாக ஜேபச்ரைச மாற்றக்கூடும்.
`நான் சிறு வGதில், உன்ரைனப்ஜேபால்
மகிழ்ச்சிGாக இருக்கவில்ரைல!’ (MARLA RUNYAN) அந்Uஸ்து

வித்திGாசத்தில் மணம் புரிந்துவெகாள்பவர்கள்
ரைகGாளும் முரைற).
வலிG வ வரைழத்துக்வெகாண்! அலுப்பு:
`உனக்கு என்ரைன ஏUாவது வெசால்லிக்வெகாண்ஜே!
இருக்கஜேவண்டும்!’
கரைU
“உனக்குக் கரை!யில் இருப்பரைU எல்லாம்
வாங்கிவி! ஜேவண்டும்!”
பாஸ்க ன் கத்திGது எல்லாருக்கும் ஜேகட்கும்படி
அரைமந்Uது. அவன் Uன் மரைனவிரைGத்Uான்
வார்த்ரைUகளால் Uாக்கினான் என்பதில்
Gாருக்கும் சந்ஜேUகம் இருக்கவில்ரைல.
“எனக்வெகன்று வாய்த்UாஜேG! அடிமுட்!ாள்!”
என்ற சீறல் ஜேவறு!
முகம் சிறுக்க, Uா ா சுற்றுமுற்றும் பார்த்Uாள்.
அரைனவரும் எதுவும் காதில் விழாUதுஜேபால்
Uத்Uம் காரிGத்ரைUப்
பார்த்துக்வெகாண்டிருந்Uார்கள் அந்Uப்
ஜேப ங்காடியில்.

வீட்டுக்கு வந்Uதும், அழுரைகயு!ன், ஒரு வெபாது
இ!த்தில் கணவன் Uன்ரைன அவமானக மாக
ந!த்திGரைU பதின்ம வGது மகளி!ம்
முரைறயிட்!ாள் Uா ா.
“ஒன்ரைறப் பத்Uாக்குவஜேU இவள் ஜேவரைல!
சும்மா வெசால்கிறாள்,” என்று சமாளித்Uான்
பாஸ்க ன்.
மரைனவியி!ம், “நீஜேG ஏஜேUஜேUா கற்பரைன
வெசய்துவெகாள்கிறாய்! நான் எங்ஜேக அப்படிச்
வெசான்ஜேனன்!” என்று அப்பாவித்Uனமாகக் கூற,
அவளுக்குக் குழப்பம் உண்!ாகிGது.
பல முரைற அப்படிஜேG ந!க்க, Uா ாவின்
வெபாறுரைம மீறிGது. “இன்வெனாரு முரைற நீங்கள்
அப்படி ந!ந்Uால், நானும் அங்ஜேகஜேG
பதிலுக்குக் கத்துஜேவன்!” என்று மி ட்டினாள்.
அடுத்U முரைற, அவள் ஒவ்வெவாரு சாமாரைனக்
ரைகயில் எடுக்கும்ஜேபாதும், `இது எUற்கு?
அநாவசிGம்!’ என்று பாஸ்க ன் ஆட்ஜேசபிக்க,
அவள் வாங்கவில்ரைல. (MARLA RUNYAN) அவர்களுக்குப்
பணப்பி ச்ரைன கிரை!Gாது. அதிகா ம்

வெசய்பவன்Uான் ஆண் என்ற மனப்பான்ரைம
வெகாண்! மனிUர்களுள் ஒருவன் பாஸ்க ன்).
“சாப்பி! வெநாறுக்குத்தீனி ஒன்றுஜேம
இல்ரைலஜேG1” என்று குரைறப்பட்!ஜேபாது,
“எதுவுஜேம வாங்காஜேU என்று நீங்கள்Uாஜேன
வெசான்னீர்கள்? எப்படிப் பண்ணுவது?” என்று
Uாக்கினாள் மரைனவி.
பGம், மரிGாரைU, கலாசா ம் என்று ஒஜே GடிGாக
விட்டுக்வெகாடுத்துவிட்!ால், நம்ரைமஜேG நம்மால்
மதிக்க முடிGாது ஜேபாகலாம். அல்லது, நம்
அதிர்ஷ்!த்ரைUக் குரைற கூறிக்வெகாண்ஜே!
இருப்ஜேபாம்.
முடிவெவடுப்பது உன் ரைகயில்Uான்!
சில சமGம், நண்பர்கஜேளா, உறவினர்கஜேளா, `நீ
இதுUான் வெசய்Gஜேவண்டும், இப்படித்Uான்
வெசய்Gஜேவண்டும்!’ என்று வற்புறுத்துவார்கள்.
சாப்பாட்டு சமாசா ஜேமா, உரை! வாங்குவஜேUா
எல்லாவற்றிலும் அவர்களின் குறுக்கீடு
இருக்கும்.

நம் உணர்வுகரைளவி! அவர்களது உணர்வுக்கு
எUற்காக அதிக மதிப்புக் வெகாடுத்து
ந!க்கஜேவண்டும்?
(MARLA RUNYAN) விருந்ஜேUாம்பல் என்ற வெபGரில் நம்ரைம
அளவுக்குமீறி சாப்பி! ரைவத்து, மறுநாள்
வயிற்றுக்ஜேகாளாறால் அவதிப்ப!
ரைவப்பவர்கள் சிந்திப்பார்களா?!)

15. Uரைலவரும், அதிகாரியும்
நிறுவனஜேமா, குடும்பஜேமா, எந்U Uரைலவருக்கும்
ஒஜே நிGதிUான். பிறர் வெசால்வரைUக்
காதுவெகாடுத்து ஜேகட்டுவிட்டு, சந்Uர்ப்பத்திற்குத்
Uகுந்Uபடி ஜேவரைலரைGப் பகிர்ந்Uளித்துவிட்டு
ஒதுங்கிவிட்!ால் எந்Uக் காரிGமும் சிறப்பாக
முடியும்.
நாஜேன வல்லவன்!
பல பள்ளிக்கூ!ங்களில் ஆசிரிGர்களின்
வெபாதுக்கூட்!ம் நரை!வெபறும்ஜேபாது, ஒஜே
கு ல்Uான் ஒலிக்கும் – Uரைலரைம ஆசிரிG து.
`பUவி கிரை!த்துவிட்!து. இனி நான் கற்க
ஜேவண்டிGது எதுவுமில்ரைல!’ என்ற அகங்கா ம்!
பாதிக்கப்படுபவர்கள் என்னஜேவா
மாணவர்கள்Uாம்.
UரைலரைG நிமிர்த்திக்வெகாண்டு எல்லாரை யும்
வி ட்டிக்வெகாண்ஜே! இருக்கஜேவண்டும்,
அப்ஜேபாதுUான் Uம் ஜேபச்சுக்கு மறுஜேபச்ஜேச

இருக்காது, Uாம் நிரைனத்Uபடி ந!ப்பார்கள்
என்று எண்ணிG Uரைலவர்கள் நிரைலப்பது
கிரை!Gாது. இவர்களுக்குத் Uம் குரைற நிரைறகள்
புரிவதில்ரைல.
எங்கள் பள்ளியின் Uரைலரைம ஆசிரிGர் அடுத்U
வகுப்பிற்கான மணி அடித்Uதுஜேம ஆசிரிGர்கள்
அரைறக்கு வெவளிஜேG நின்றுவெகாண்டு, சுழலும்
கUரைவப் பிடித்து நிற்பார். “Teachers! Go to class!”
என்று ஆசிரிGர்கரைள Uத்Uம் வகுப்பிற்குப்
ஜேபாகப் பணிப்பார்.
`நான் ஒரு வெபரிG அதிகாரி!’ என்ற வெபருமிUம்
அவரை அப்படி ந!க்க ரைவத்திருக்கலாம்.
ஆனால், ஒரு நல்ல Uரைலவர் இப்படி
ந!க்கமாட்!ார். எல்லா அதிகாரிகரைளயும்
`Uரைலவர்’ என்று ஏற்க இGலாது.
ஒவ்வெவாரு முரைறயும் இப்படிஜேG அதிகா ம்
வெசய்G, எங்களுக்கு எரிச்சல் மூண்!து. நாங்கள்
என்ன மிருகங்களா, ஓGாமல் ஒருவர் வி ட்!?
“நமக்காக கUரைவத் திறந்துவிடுகிறாஜே ! அவர்
ரைகயில் ஆளுக்குப் பத்து காசு ரைவத்துவிட்டுப்

ஜேபாகலாமா?” என்று ஓர் ஆசிரிரைG ஜேகட்க,
அரைனவரும் வெபரிUாகச் சிரித்ஜேUாம்.
இGலாரைமரைGத் Uணித்துக்வெகாள்ள ஜேகலி
ஜேபசுவதும் ஒரு வழி.
குரைறகரைளப் வெபரிது பண்ணுகிற அதிகாரி
ஒரு Uரைலவ ானவர் Uன் கீழ் இருக்கும்
ஒவ்வெவாருவரின் குணாதிசGத்ரைUயும், குரைற,
நிரைறகரைளயும் வெUரிந்து ரைவத்துக்வெகாள்வது
அவசிGம். குரைறகரைளஜேG
வெபரிதுபடுத்திக்வெகாண்டிருந்Uால்,
Gாருக்குத்Uான் க!ரைம உணர்வு!ன்
வெசGலாற்றப் பிடிக்கும்! பிறரி!ம் நல்லவிUமாக
ந!ந்துவெகாண்!ால்Uாஜேன நல்வெலண்ணம்
நீடித்திருக்கும்?
கரைU
Uரைலரைமப் வெபாறுப்பிலிருக்கும் ஒருவர்
எப்படிவெGல்லாம் இருக்கக்கூ!ாது என்பUற்கு
முன்னுUா ணமாகத் திகழ்ந்Uவள் மஹானி.
எதிர்பா ாU அல்லது ந!க்கக்கூ!ாU சம்பவங்கள்
ந!ந்துவிட்!ால் அரைவகரைள எப்படிச்

சமாளிப்பது என்று அரைமதி குரைலGாது
ஜேGாசிக்கும் திறரைம அரைமந்திருக்கவில்ரைல
அவளுக்கு. சிபாரிசுUான் மஹானிரைG Uரைலரைம
ஆசிரிரைGGாக உGர்த்தி இருந்Uது. அUனால்
பUவிக்கு ஏற்ற மனத்துணிவு இருக்கவில்ரைல.
ஒரு முரைற, மாணவர்கள் புரைக பிடிக்கக்கூ!ாது
என்ற பள்ளி விதிமுரைறரைG மீறிG
மாணவர்கரைளத் திட்!ப்ஜேபானாள் மஹானி.
அவர்கஜேளா, `அந்U ஆசிரிGர், இந்U ஆசிரிGர்,’
என்று சிலரின் வெபGர்கரைளக் குறிப்பிட்டுவிட்டு,
`அவர்கள் மட்டும் சிகவெ ட்டு பிடிக்கிறார்கஜேள!’
என்று அவரைளஜேG திருப்பிக்ஜேகட்!ார்கள்,
திமிரு!ன்.
மஹானி Uன் நிUானத்ரைU இழந்Uாள். Uனக்குக்
கீஜேழ ஜேவரைல பார்ப்பவர்களின் மரிGாரைUரைGக்
காப்பது Uன் க!ரைம என்று உண த் Uவறினாள்.
விரைளவு?
பள்ளிவெGங்கும், ஏன், ஒவ்வெவாரு
வகுப்பரைறயிலும், அவள் கத்திGது ஜேகட்கும்படி
ஒலிவெபருக்கியில், மாணவர்கள் கூறிGரைUப்

ப ப்பினாள் – அந்U ஆசிரிGர்களின்
வெபGர்கரைளயும் மறவாது குறிப்பிட்டு!
அUன்பின், பரிUாபத்துக்கு உரிG அந்U
ஆசிரிGர்கள் எந்U முகத்து!ன் மாணவர்கரைள
நிமிர்ந்து பார்ப்பார்கள்?
`Uன்ரைனஜேG பிறர் Uட்டிக்ஜேகட்கும்படி
ரைவத்துவிட்!ார்கஜேள இந்U ஆசிரிGர்கள்!’ என்ற
பUட்!ம்Uான் ஏற்பட்!து.
`ஆசிரிGர்கள் இங்கு மாணவர்கள் இல்ரைல.
அவர்களும் உங்கரைளப்ஜேபால் இருக்க
ஜேவண்டிG அவசிGமில்ரைல!’ என்று
அடித்துச்வெசால்லும் ரைUரிGம் மஹானிக்கு
இருக்கவில்ரைல.
முட்!ாள்Uனமாக Uன் கீழ் ஜேவரைல பார்த்U
ஆசிரிGர்கரைளத் Uாக்கி, அவர்களுரை!G
மரிGாரைUரைGயும் இழந்Uாள்.
நல்ல Uரைலவர் எந்நிரைலயிலும் நிUானம்
Uவறாது இருக்க முGலஜேவண்!ாமா?
வெசாந்Uக் கரைU

மாணவர்கள் சட்ரை!க்காலர்வரை நீண்!
Uரைலமுடி வளர்த்துக்வெகாள்ளக்கூ!ாது என்ற
விதி மஜேலசிGப் பள்ளிகளில் உண்டு. அரைU
மீறிG ஒரு மாணவரைன நான் கண்டித்Uஜேபாது,
“நீங்கள் மட்டும் முடிரைG நீளமாக
வளர்த்துக்வெகாண்டிருக்கிறீர்கஜேள!” என்று
சாடினான்
நான் நிUானமாக, “நான் ஆணுமில்ரைல, இங்கு
படிக்க வந்U மாணவனுமில்ரைல,” என்று
பதிலளித்ஜேUன்.
என்ரைனக் ஜேகவலப்படுத்துவUாக நிரைனத்து
அவன் கூறிGது அவனுக்ஜேக அவமானத்ரைU
விரைளவித்Uது. முகம் சிறுக்க அப்பால்
ஜேபானான்.
மாற்றஜேவண்டிGரைU மாற்று!
ஒஜே நிரைலயில் இருப்பது ஒருவருக்குப்
பாதுகாப்பான உணர்ரைவ அளிக்கலாம். ஆனால்,
`மாறுUல்’ என்பது பல சமGங்களில் நன்ரைம
விரைளவிக்கும். மாறும் காலத்திற்ஜேகற்ப நாமும்
மாறத் UGா ாக இருக்கஜேவண்டும்.

எந்U மாறுUரைலயும் ஏற்கத் துணிவற்ற
Uரைலவர்கள் பிறர் வெசால்வரைUக் ஜேகட்பதில்ரைல.
Uம் வெசாற்படி ஜேகட்காUவர்களுக்குத் Uண்!ரைன
அளிக்கவும் UGங்குவதில்ரைல. இப்ஜேபாக்கினால்
அவர்களுக்கும் நிம்மதி கிரை!Gாது, அவர்கள்
வெசாற்படி ந!ப்பவர்களுக்கும், ஏன்,
எதிர்ப்பவர்களுக்கும்கூ! நிம்மதி
பறிஜேபாய்விடும்.
குறுக்கீடு எUற்கு?
எந்Uக் காரிGமும் வெசய்G ஆ ம்பிப்பUற்குமுன்
அUன் வெநளிவு சுளிவுகரைளப்பற்றித் வெUளிவாகச்
வெசால்லிவிட்!ால் குழப்பம் வ ாது.
ஜேவரைலரைGப் பிறருக்குப் பகிர்ந்Uளித்Uபின்
அடிக்கடி குறுக்கிடும் Uரைலவர்கரைளப்பற்றி
என்ன வெசால்ல! இப்ஜேபாக்கினால் ஜேவரைலயும்
UாமUமாகும், வெசய்பவருக்கும் எரிச்சல் மூளும்.
Uகுதி இருக்கிறUா என்று முUலிஜேலஜேG
பார்த்துத்Uாஜேன ஜேவரைலரைG
அளித்திருப்பார்கள்? பின் எUற்காக
குறுக்கிடுவது?

மாறாக, அவர்களு!ன் இரைணந்து வெசய்Uால்
உறவு பலப்படும். விரைறப்பாக
ந!ந்துவெகாள்வUற்குப் பதில் Uட்டிக்வெகாடுத்து
ஜேவரைல வாங்கினால், இரு U ப்பினருக்கும்
நிரைறவாக இருக்குஜேம!
பிரைழகஜேள பா!ம்
ஒரு ஜேவரைலயில் புதிUாக நிGமனம் ஆனவு!ன்
Uவறுகள் புரிவது இGற்ரைக. அUனால்
ஜேமலதிகாரி கண்!படி Uாக்கினால்,
முன்ஜேனறுவது எப்படி? அறிGாமல் வெசய்யும்
பிரைழகரைளப் பா!மாக எடுத்துக்வெகாள்ளும்
சுUந்தி ம் இருந்Uால், வெபாறுப்புகள்
அதிகரிக்கும்ஜேபாது மன உரைளச்சலும்
அதிகமாகாது Uடுக்கலாம்.
அப்படிஜேG ஒருவர் பிரைழ புரிந்Uாலும், Uரைலவர்
பலஜேபர் முன்னிரைலயில் அவரை
அவமானப்படுத்Uாது, UனிGாக அரைழத்துச்
வெசால்லலாஜேம!
ஒரு குடும்பத்Uரைலவியி!மிருந்து கற்ற பா!ம்

“உன் Uாய் உன்ரைன ஓGாமல் திட்டிக்வெகாண்ஜே!
இருக்கிறாளா! உன்னால் எப்படி வெபாறுக்க
முடிகிறது?” ஒரு வெபண் Uன் ஜேUாழிரைGக்
ஜேகட்!ாள், அதிசGத்து!ன்.
“நான் சரிGாக ந!ந்துவெகாள்ளாUUால்
திட்டுகிறாள். அஜேUாடு, UனிGாக
அரைழத்துத்Uாஜேன வெசய்கிறாள்!” என்ற பதில்
வந்Uது.
அந்U Uாய் மகரைளத் திருத்தும் ஜேநாக்கத்து!ன்
கடுரைமGாகப் ஜேபசியிருக்கலாம். பி ச்ரைன என்று
வந்Uால், அரைU எப்படி மாற்றுவது என்றும் வழி
காட்டியிருக்கலாம். ஆனால், மகளுரை!G
நிரைலயில் Uன்ரைன ரைவத்துப் பார்த்து,
அவளுரை!G Uன்னம்பிக்ரைகக்குப் பங்கம்
வ ாUபடி ந!ந்துவெகாண்!ாள். அUனால்
வருத்Uம் உண்!ானாலும், Uாய்மீது ஜேகாபம்
எழவில்ரைல மகளுக்கு.
ஒரு Uரைலவர் முரைறஜேக!ாக ந!ந்Uால், பிறரும்
அவ்வழிரைGத்Uான் பின்பற்றுவார்கள்.
(MARLA RUNYAN) `Uரைலவஜே அடிக்கிறார், நாம் வெசய்Uால் என்ன?’
– இது லஞ்ச ஊழல் வெபருகியிருக்கும் நாட்டில்

ஒருவர் Uன்கீழ் ஜேவரைல பார்த்Uவர்களுக்குக்
கூறிG அறிவுரை !))
`நகத்ரைUக் கடிக்காஜேU!’ என்று ஓGாமல் மகரைளக்
கண்டிக்கும் Uாய்க்ஜேக அப்பழக்கம் இருந்Uால்,
மகள் எப்படித் திருந்துவாள்?
பிறரி!ம் Uாம் எதிர்பார்ப்பUன்படி Uாமும்
ந!ப்பவர்கஜேள சிறப்பான வழிகாட்டிகளாக
அரைமகிறார்கள்.

16. ஜேபாதுவெமன்ற மனஜேம..
இளம் வGதினர் எரைU எரைUஜேGா எட்டிப் பிடிக்க
விரும்புவர். அந்U முGற்சியில் என்வெனன்ன
அபாGங்கள் காத்திருக்குஜேமா என்ற அச்சத்Uால்
மூத்Uவர்கள் அவர்களுக்கு அறிவுரை
கூறுவார்கள்: `ஜேபாதுவெமன்ற மனஜேம
வெபான்வெசய்யும் மருந்து!’
இந்U அறிவுரை ரைG ஏற்று ந!ந்Uால், இறுதியில்
இரைளஞர்களுக்கு ஏமாற்றம்Uான் ஏற்படும்.
விரும்பிGரைU அரை!வது என்றால் பிறருக்குச்
ஜேச ஜேவண்டிGரைU Uட்டிப் பறிப்பUல்ல.
இருப்பினும், இன்ரைறG உலகில் பலரும் பணம்,
பUவி என்று ஜேப ாரைசரைG வளர்த்துவெகாண்ஜே!
ஜேபாக, எந்Uப் பUவியில், ஏUாவது வெசய்து,
அமர்ந்Uால் குறுகிG காலத்தில் வெபரும் வெபாருள்
தி ட்!லாம் என்று மட்டுஜேம அவர்கள் சிந்Uரைன
ஜேபாகிறது.

பணம், புகழ், அல்லது சமூக அந்Uஸ்து என்று
நாடுபவருக்கு அவெUல்லாம் கிரை!த்Uாலும்
நிரைறவு கிட்டுமா என்பது சந்ஜேUகம்Uான்.
அளவுக்கு அதிகமான வெசாத்Uால் நிரைறவா?
அ சிGல் என்பது மக்களுக்காக என்று Gார்
கூறினார்கள்? இத்துரைறரைGத்
ஜேUர்ந்வெUடுப்பவர்களில் வெபரும்பான்ரைமஜேGார்
Uம் வாழ்நாட்களில் உபஜேGாகப்படுத்U முடிGாU
அளவுக்கு வெசாத்து ஜேசர்க்கின்றனர். ஜேகாடி
ஜேகாடிGாகப் பணம், நரைக, கார், பங்களா என்று
எவ்வளவு ஜேசர்த்Uாலும் மனநிரைறவு
கிட்டுவதில்ரைல.
திருப்தி கிரை!க்காUஜேபாதுUான் ஆரைசகள்
அதிகரித்துக்வெகாண்ஜே! ஜேபாகின்றன. ஒரு
வெபண்ணுக்கு ஆயி க்கணக்கான காலணிகள்
எUற்கு? நூறு கா ட் எரை!வெகாண்! ரைவ
அட்டிரைகரைG அணிGத்Uான் முடியுமா?
இரைUவெGல்லாம் அவர்கள் ஜேGாசிப்பஜேU
கிரை!Gாது.

“Uன் சுகத்ரைUஜேG வெபரிUாக எண்ணி
வாழ்பவனுக்கு இறுதியில் ஏமாற்றம்Uான்!”
(MARLA RUNYAN) ஐன்ஸ்டீன்).
அதிகமாகச் ஜேசர்க்கச் ஜேசர்க்க, வெவறுரைமUான்
ஏற்படுகிறது. அந்U வெவறுரைமரைGப் ஜேபாக்க,
ஜேமலும் வெகாள்ரைளGடித்Uாக ஜேவண்டும்.
சட்!த்தின் பிடிகளில் அகப்பட்டுக்வெகாண்!ால்,
`என்ஜேமல் எந்Uத் Uவறும் இல்ரைல, எல்லாம்
எதிரிகளின் சதி!’ என்று சாதிப்பார்கள்!
பா ாட்!ால் நிரைறவா?
`நாம் மிகுந்U வெசல்வந்U ாக ஆனால் எல்லாரும்
மதிப்பார்கள். நம் ஜேபச்சுக்கு மதிப்பு
கிரை!க்கும்,’ என்று கணக்குப்ஜேபாட்டு, திறரைம,
உரைழப்பு, அதிர்ஷ்!ம் எல்லாம் ஜேச , ஒருவர்
பணக்கா ாக ஆகலாம். ஆனால், பிறர் பா ாட்!
ஜேவண்டும் என்ற இலக்ரைகக் குறி ரைவத்Uால்,
அரைU அரை!யும்ஜேபாது நமக்கும் மகிழ்ச்சி
கிட்டும் என்பது என்ன நிச்சGம்?
`பிறர் பா ாட்டினால்Uான் நம் மனம் குளிரும்’
என்றிருப்பவர்கள் பரிUாபத்துக்கு உரிGவர்கள்

என்ஜேற ஜேUான்றுகிறது. எதிர்பார்த்U பா ாட்டு
கிரை!க்காUஜேபாது மனம் வெவம்பிப்ஜேபாவார்கள்.
நம் மகிழ்ச்சிக்கு எப்ஜேபாதும் பிறரை
எதிர்பார்த்Uால் ஏமாற்றம்Uான் மிஞ்சும்.
பிடித்UரைUச் வெசய்
சிறந்U ஜேUர்ச்சி வெபற்றவர்கள்
உGர்நிரைலப்பள்ளியில் ஜேமலும் படிக்க கணக்கு,
விஞ்ஞானம் என்று பா!ங்கரைள பள்ளிஜேG
ஜேUர்ந்வெUடுத்துவிடும். குறிப்பிட்!
மாணவருக்ஜேகா வெமாழி, கரைல என்று ஜேவறு
எதிலாவதுUான் மனம் லயிக்கும்.
`இவெUல்லாமா நாரைளக்கு உனக்கு ஜேசாறு
ஜேபா!ப்ஜேபாகிறது?’ என்று வெபற்ஜேறாரும்
அவநம்பிக்ரைக அளிப்பார்கள்.
ஒரு சிலர் ஓய்வு ஜேந த்தில் Uம் மனம் விரும்பும்
வெபாழுதுஜேபாக்கில் ஈடுபடுவார்கள். அதில்
ஈடுபடும்ஜேபாஜேU இவ்வளவு மகிழ்வாக
இருக்கிறஜேU என்று எண்ணுபவர்களுக்குத்Uான்
நிரைறவு கிட்டுகிறது. இருப்பினும், Uம் மனம்

நாடுவரைU ஜேநாக்கித் துணிச்சலு!ன் பGணம்
வெசய்பவர் மிகக் குரைறவு.
Uம் இலக்கில் குறிGாக இருப்பவர்களுக்குத்
Uாஜேன சரிGான பாரைU புலப்படும். அவ்வழியில்
ஏற்ப!க்கூடிG Uவறுகள், ஜேUால்விகள்
ஆகிGவற்ரைறப் வெபரிUாக எடுத்துக்வெகாள்ளக்
கூ!ாது என்று அவர்கள் அறிவார்கள்.
எவ்வளவுUான் திறரைமயும் ஆர்வமும்
இருந்Uாலும், வெவற்றியும், அUனால் கிரை!க்கும்
நிரைறவும் நீடிக்க வழியில் எழக்கூடும் உGர்வு
மனப்பான்ரைமரைGத் Uவிர்க்கக் கற்க ஜேவண்டும்.
ஆனாலும், பிறருரை!G குரைறகளில் கவனம்
வெசலுத்தி `நான் அப்படி இல்ரைல!’ என்ற
அற்பதிருப்தி வெகாள்ளும் மனப்பான்ரைமரைG
எத்Uரைன ஜேப ால் Uவிர்க்க முடிகிறது!
கரைU
ந! ா5ன் வாத்திGக் கரைலயில் வல்லுனர்.
வசதிகுரைறந்U பல மாணவர்களுக்கு
இலவசமாகஜேவ பயிற்சி அளித்Uார். அவர்கள்

அவரை க் க!வுளாகஜேவ பாவித்Uதில்
அதிசGமில்ரைல.
ந! ா5னின் வெசருக்கு மிகுந்Uது. `என்ரைனவி!
சிறப்பாக Gா ால் வாசிக்க முடியும்!’ என்று
நிரைனக்க ஆ ம்பித்Uார். அUன் விரைளவாக,
Uன்ரைனவெGாத்U, Uன்ரைனவி! பி பலமான
வாத்திGக்கா ர்கரைளப்பற்றி அவதூறாகப் ஜேபச
ஆ ம்பித்Uார். சிஷ்Gர்களும் அக்கரைUகரைளக்
ஜேகட்டுச் சிரிப்பார்கள். குருபக்திரைGப் பின்
எப்படித்Uான் வெவளிக்காட்டுவது!
ந! ா5ன் கூறிGவெUல்லாம் உண்ரைமGாகஜேவ
இருந்Uாலும், பிறர் என்ன Uவறு வெசய்கிறார்கள்
என்பதிஜேலஜேG கவனம் ஜேபாயிற்று. கச்ஜேசரிரைG
ஆ ம்பிக்குமுன், திமிரு!ன் சக கரைலஞர்கரைள
சண்ரை!க்கு இழுப்பார்.
நாளரை!வில், எவரும் ந! ா5னு!ன் இரைணந்து
வாசிக்க முன்வ வில்ரைல. `எல்லாரு!னும்
எப்ஜேபாதும் சண்ரை! ஜேபாடுவார்!’ என்று
புகார்கள் எழ, அவருக்கு வாய்ப்புகள்
குரைறந்Uன.

ஒருவர் எப்ஜேபாது நிரைறவரை!கிறார்?
பள்ளிச் சிறுவர்கரைளக் ஜேகட்!ால், `பரீட்ரைச
முடிந்து, அதில் திருப்திக மாக எழுதிவிட்!ால்!’
என்பார்கள். மாUக்கணக்கில் உரைழத்துப் படித்U
கரைளப்பு அப்ஜேபாது நிரைனவில் நிற்காது.
உ!ல் ஜேநாக பல காலம் பயிற்சி வெசய்துவிட்டு,
பார்ரைவGாளர்கள் பா ாட்! Uம் திறரைமரைGக்
காட்டும்ஜேபாது விரைளGாட்டு வீ ர்கள்
வெபருமகிழ்ச்சி அரை!கிறார்கள். ஆ ம்பத்தில்,
அவர்களுரை!G ஜேநாக்கம் பிறர் பா ாட்!
ஜேவண்டும் என்பUாக இருந்திருக்காது. Uமக்குப்
பிடித்U விரைளGாட்டில் முழுமூச்சு!ன்
ஈடுபட்டிருப்பார்கள். அவ்வளவுUான். அதில்
வெவற்றியும் கிரை!த்Uால் கூடுUல் மகிழ்ச்சி.
சில பி பலமானவர்கள் இரைசக்கச்ஜேசரி
வெசய்யும்ஜேபாது, அடிக்கடி ரைகUட்!ல் ஜேகட்கும்.
பாவம் அதிகமிருக்காது. `இவர்கள்
ஆத்மார்த்Uமாகப் பாடுகிறார்களா, இல்ரைல,
எப்படிப் பாடினால் சிகர்கரைளக் கவ லாம்
என்று கணக்குப்ஜேபாட்டுப் பாடுகிறார்களா?’

என்று இரைசஞானம் உள்ளவர்களின் சிந்Uரைன
ஜேபாகும்.
ஒருவர் Uான் பாடுவதில் மனமும்
ஒன்றினால்Uான் சிக்க முடியும். `என் கு லின்
இனிரைமரைG ரைவத்துக்வெகாண்ஜே! பிறரை க்
கவர்ந்துவிடுஜேவன்!’ என்ற மனப்பான்ரைம
எழுந்Uால், அவர் Uன் திறரைமரைG
முழுரைமGாகப் பGன்படுத்U முGற்சிக்க
மாட்!ார். இUனால் அவருக்கும் நீடித்U நிரைறவு
கிட்!ப்ஜேபாவதில்ரைல.
ஆக்கக மாக எரைUச் வெசய்G ஜேவண்டுமானாலும்
நம் முழுரைமGான கவனத்ரைU அதில்
வெசலுத்Uஜேவண்டும் என்று புரிந்Uவர்கள்Uாம்
நிரைறவரை!கிறார்கள். எரைUத் ஜேUடுகிஜேறாம்
என்று புரிGாது அரைலவது வீண் முGற்சிUான்.
`வெவற்றிஜேமல் வெவற்றி அரை!பவர்கள்
பரிUாபத்துக்கு உரிGவர்கள். ஏவெனன்றால்,
அடுத்து எதில் வெவற்றி வெபறலாம் என்ஜேற
அவர்கள் ஜேGாசரைன ஜேபாகும்,’ என்று ஒருவர்
ஜேகலிGாக எழுதியிருந்Uார். வெவற்றி என்பது ஒரு
முடிவு இல்ரைல, மனநிரைறவு Uரும் இன்வெனாரு

முGற்சியின் வெUா!க்கம் என்று அவருக்குப்
புரிGவில்ரைல.
கல்விGால் நிரைறவு
நம் திறரைமரைG முழுரைமGாக வெவளிக்வெகாண
கல்வி ஒரு சாUனம். திறரைமரைG வெவளிப்படுத்U
முடிGாUஜேபாது மனம் குழம்பிவிடுகிறது.
கரைU
ஜே ணுகா அழகிG வெபண். அழகிஜேலஜேG கவனம்
வெசலுத்திGதில் படிப்பு ஏறவில்ரைல.
அவளுரை!G அழகில் மGங்கிG ஒருவனுக்குக்
கல்Gாணம் வெசய்துரைவத்து விட்!ார்கள் -பதின்ம வGதிஜேலஜேG.
Uன்ரைனவெGாத்U வெபண்கள் சுUந்தி மாக,
ஜேவரைலக்குப் ஜேபாவரைUப் பார்த்து Uான்
எரைUஜேGா இழந்துவிட்!துஜேபால் நிரைனக்க
ஆ ம்பித்Uாள். Uன் வாழ்க்ரைக இப்படிஜேGUான்
கழிந்துவிடும், வெபரிUாக எதிர்பார்க்க
எதுவுமில்ரைல என்று எழுந்U எண்ணம்
எல்லார்ஜேமலும் ஜேகாபமாக மாறிGது.

“இவரைள எப்படிப் வெபாறுத்துப்ஜேபாகிறீர்கள்?”
என்று ஓர் உறவினர் ஜேகட்!Uற்கு, கணவர்
வெபாறுரைமGாகப் பதிலளித்Uார்: “இவளுக்கு
வாழ்க்ரைகயில் எந்U எதிர்பார்ப்பும் இல்ரைல.
புதிUாக எரைUயும் கற்கும் ஆர்வமும் கிரை!Gாது.
எல்லா நாட்களும் ஒஜே மாதிரி இருப்பUால்Uான்
அலுப்பு!”
ஓGாமல் மன உரைளச்சலுக்கு ஆளாகி, Uன்னு!ன்
பிறரை யும் வருத்துவாஜேனன்!
கிரை!த்UரைUக்வெகாண்டு திருப்தி அரை!ந்Uாஜேல
ஜேபாதுஜேம! ஆக்கபூர்வமாக எரைUGாவது
வெசய்Uால் மனம் அரைமதி வெபறும், நிரைறவாகவும்
இருக்கும்.
நன்றிரைGக்கூ! எதிர்பா ாது பிறருக்கு
உUவுவஜேU உண்ரைமGான நிரைறரைவ அரை!யும்
வழி.

17. வெUாழில் நுட்பமா,
உறவின ா?
வெபாது இ!ங்களுக்கு மூன்று வGதுக்குட்பட்!
சிறுவர்கரைள அரைழத்துப்ஜேபானாஜேல
திண்!ாட்!ம்Uான்.
அவர்கரைள எப்படிச் சமாளிப்பது என்ஜேற
புரிGாது, அவர்கரைள ஜேகட்!ரைUவெGல்லாம்
வாங்கிக்வெகாடுக்கும் மிகச்சிலரை வி!,
அடிரைGயும், திட்ரை!யும் நம்புகிறவஜே அதிகம்.
வெபரிGவர்களும் குழந்ரைUகளு!ன் எங்காவது
காத்திருக்ரைகயில் இனிரைமGாகப் வெபாழுரைUக்
கழிக்க எத்Uரைன முரைறகள் இல்ரைல!
சிறுவனின் வி ல்கரைளப் பிடித்து, `ஒன்று,
இ ண்டு..,’ என்று எண்கரைளச்
வெசால்லிக்வெகாடுக்கலாம். இல்லாவிட்!ால், ஒரு
துண்டு காகிUத்ரைU மடித்து, `ப!கு’ என்று
அவனி!ம் வெகாடுத்Uால், அந்Uப் புதிG

விரைளGாட்டுச் சாமான் சிறிது ஜேந ம்
ஆர்வமூட்டி அவரைன அரைமதிப்படுத்தும்.
ரைகப்ரைபயில் UGா ாக ரைவத்திருக்கும் துண்டுக்
காகிUத்ரைU எடுத்து, அதில் அவனுக்குப் பிடித்U
எரைUGாவது வரை ந்Uால், பூரிப்பு!ன் அமர்வான்.
அடுத்U முரைற, அவனி!ஜேம காகிUத்ரைUயும்
ஜேபனாரைவயும் வெகாடுத்Uால், உருண்ரை!Gாக
எரைUGாவது ஜேபாட்டுவிட்டு, வெபருரைமயு!ன்
Uாயி!ம் காட்டுவான். பக்கத்திலிருப்பவர்
`என்ன இது?’ என்று ஜேகட்!ால், `புலி!’ என்று
ஆணித்U மாக பதில் வரும். அடுத்U முரைற,
அதுஜேவ ஜேகாழிGாக மாறினாலும் மாறும்!
சிறுவர் புத்Uகத்திலிருந்து மிருகங்களின்
வெபGர்கரைள வாசித்துக் காட்டுவது நல்ல
வெபாழுதுஜேபாக்கு. பல முரைற காட்டினாலும்
குழந்ரைUகளுக்கு அலுக்காது. (MARLA RUNYAN) சற்றுப்
வெபரிGவர்களானதும், அவர்கஜேள படிக்கும்
புத்Uகங்கரைள வெசல்லும் இ!த்திற்வெகல்லாம்
எடுத்துவந்Uால் படிப்பில் ஆர்வம் வெபருகும்.
ஜேந த்ரைUயும் வீணாகக் கழிக்கமாட்!ார்கள்).

இந்U எல்லா வழிகளிலும் Uாயின் ஈடுபாடும்
இருப்பUால் அவளுக்குக் குழந்ரைUயு!ன் அதிக
வெநருக்கம் ஏற்படும்.
இந்U முரைறகவெளல்லாம் பழரைமGாகிவிட்!ன.
அUனாஜேலஜேG பலருக்கு அலுப்ரைபத் Uருகிறது.
`ஏன!ா விடுமுரைற வருகிறது என்றிருக்கிறது!
என் மூன்று வGது மகன் ஓGாது ஜேகள்விகள்
ஜேகட்கிறான்!’ என்று என் சக ஆசிரிரைGகள்
அலுத்துக்வெகாள்வார்கள்.
`அதுUான் மிக சுவா சிGமான பருவம்! அவர்கள்
ஜேகட்பது நமக்குச் சிரிப்ரைப வ வரைழக்கும்!’
என்று நான் கூறிGஜேபாது, அவர்கள்
ஆச்சரிGப்பட்!ார்கள். (MARLA RUNYAN) உUா ணம்: `நான் ஒன்
வGத்திஜேலருந்து வந்ஜேUனா! ஏம்மா என்ரைன
முழுங்கிஜேன?’)
கரைU
வங்கி ஒன்றில், கனகா மகன் ா5ரைனயும் உ!ன்
அரைழத்து வந்திருந்Uாள். அவன் ஓரி!த்தில்
அம ாது, குறுக்ஜேகயும் வெநடுக்ஜேகயும்
ஓடிக்வெகாண்டிருந்Uான்.

Uத்Uம் இருக்ரைகயில் அமர்ந்திருந்U மற்றவர்கள்
முகம் சுளித்Uார்கள். அவமானம் Uாங்காது, Uாய்
சிறுவன் முதுகில் இ ண்டு அரைறவிட்!ாள்.
நிரைலரைம ஜேமாசமாகிGது. அலறிக்வெகாண்ஜே!
ஓ! ஆ ம்பித்Uான் அவன்.
ஜேவறு வழி புலப்ப!ாது, Uன் ரைகப்ரைபரைGத்
திறந்து, ஒரு வெபாருரைளக் காட்டினாள் Uாய்.
ா5ன் ஓஜே!ாடி வந்Uான்.
அப்வெபாருள்: ரைகத்வெUாரைலஜேபசி.
அடுத்U பல நிமி!ங்களுக்கு அவன்
நக ஜேவயில்ரைல. Uாஜேன அச்சாUனத்ரைU இGக்கி,
ஏஜேUஜேUா விரைளGாட்டுகளில் ஈடுபட்டிருந்Uான்.
கண்ணுக்கு மிக அருகில் ரைவத்துக்வெகாண்!ான்,
உற்சாகம் அதிகமாக, அதிகமாக.
Uாயும் நிம்மதிப் வெபருமூச்சு விட்!ாள். அவரைன
அரைமதிப்படுத்U வீட்டில் அவள் ரைகGாண்!
வழி அது. முUலிஜேலஜேG ஜேUான்றாது
ஜேபாய்விட்!ஜேU என்று Uன்ரைனத்Uாஜேன
வெநாந்துவெகாண்!ாள்.

Uற்காலத்தில், குழந்ரைUகளுக்கு விUவிUமான
விரைளGாட்டுச் சாமான்கள்-- வெUாழில்
நுட்பத்து!ன் கூடிGரைவ – கிரை!க்கின்றன.
எல்லாவற்ரைறயும் ஒலியு!ன் திரை யில் பார்க்க
முடிவUால் எரைUயும் விளக்க ஜேவண்டிGதில்ரைல.
வெபற்ஜேறாரின் கு ரைலக் ஜேகட்கஜேவண்டிG
ஜேந த்தில் ஒஜே வெUானியில் ஒலிக்கும் அந்U
இGந்தி க்கு ல். (MARLA RUNYAN) பிறந்U குழந்ரைUக்குக்கூ!த்
Uாயின் கு ல் புரியும். இந்U இGங்தி க் கு ரைலக்
ஜேகட்ஜே! வளரும் குழந்ரைUகஜேளா கு லில் ஏற்ற
இறக்கமில்லாமல் அதுஜேபாலஜேவ ஜேபச
முற்படுகிறார்கள்).
இன்ரைறG குடும்பங்களில், அப்பா கணினியின்
எதிஜே காலத்ரைUக் கழிப்பார். அம்மா –
வெUாரைலகாட்சி அல்லது வெUாரைலஜேபசி.
மகஜேனா..!
உறவினர் வீட்டுக்குப் ஜேபானால், Uன் கணினி
விரைளGாட்டு முடியும்வரை ரைபGன் நாம்
வந்திருப்பரைUக் கண்டுவெகாள்ள மாட்!ான். ஒஜே
ஊரிலிருக்கும் வெநருங்கிG உறவினர்கரைளவி!
கண்காணாU நாட்டில் வசிக்கும் நண்பர்களு!ன்

அ ட்ரை! (MARLA RUNYAN) chat) அடிப்பதில்Uான் அவனுக்கு
ஆர்வம். பரீட்ரைசக்குப் படிக்கும்ஜேபாதும் Uன்
ரைகயிஜேலஜேG வெUாரைலஜேபசிரைG
ரைவத்துக்வெகாண்டிருப்பான், அவனுரை!G ஓர்
அங்கம்ஜேபால. அடிக்கடி அதில் கவனம்
ஜேபாவதில் படிப்பது மனதில் நிரைலக்காது.
உருப்ஜேபாடுவதும், உருப்ப!ாU
வெபாழுதுஜேபாக்குகளும்
விஞ்ஞானம் ஜேபான்ற சில பா!ங்களில் மனனம்
வெசய்வது மாணவர்களுக்கு இGலாU
ஒன்றாகிவிடுகிறது என்பரைU நான்
அனுபவத்தில் கண்டிருக்கிஜேறன். (MARLA RUNYAN) இ ண்டு
மூன்று முரைற உ க்கப் படித்துவிட்டு, அரைUஜேG
எழுதிப் பார்ப்பது சரிGான முரைற. என்றும்
மனரைUவிட்டு அகலாது).
கரைU
முன்காலத்தில், `மனக்கணக்கு’ என்று
பள்ளிகளில் குழந்ரைUகரைளத் UGார்
வெசய்வார்கள். ஒன்று, இ ண்டு என்று
வரிரைசGாகச் வெசால்வது, அல்லது கூட்!ல்,

கழித்Uல் ஜேபான்றரைவ. எழுதுஜேகால்
உUவியின்றி, மூரைள ஒன்ஜேற கருவிGாக, இந்Uக்
கணக்குகரைளப் ஜேபா!ஜேவண்டும்.
நான் உGர்நிரைலப்பள்ளியில் படிக்ரைகயில்,
எங்கள் ஆசிரிரைG அல்ஜீப் ாரைவ நின்ற
நிரைலயில் பதிரைனந்து, இருபது படிகரைள
வரிரைசGாகச் வெசால்லிக்வெகாண்ஜே! ஜேபாவார்.
நிரைறGப் படிக்கும் பழக்கமுள்ள ஓரிரு
மாணவிகளுக்கு மட்டும்Uான் புரியும்.
ஜேவறு மாநில ஆ ம்பப் பள்ளியில் மனக்கணக்கு
ஜேபாதிக்கப்பட்டிருந்UUால் ஆசிரிரைG
ரைகGாண்! முரைறரைG என்னால் புரிந்துவெகாள்ள
முடிந்Uது. மற்றவர்கள் `புரிGவில்ரைல!’ என்று
ஓரிரு முரைற வெசால்லிவிட்டு, திட்டு
வாங்கிGபின் வாஜேG திறக்க மாட்!ார்கள்.
வகுப்பு முடிந்து ஆசிரிரைG வெவளிஜேG ஜேபானதும்,
`Take over, Nirmala!’ என்று கத்துவார்கள். நான்
கரும்பலரைகயில் எழுதி விளக்குஜேவன்.
அப்ஜேபாது எனக்குப் பன்னி ண்டு வGது.
(MARLA RUNYAN) அண்ரைமயில், `எந்U வGதில் நீ ஆசிரிரைGGாக

ஆனாய்?’ என்று Gாஜே ா ஜேகட்!ஜேபாதுUான்
இந்Uச் சம்பவம் நிரைனவுக்கு வந்Uது).
ஏன் மனக்கணக்கு?
மூரைளரைG விரை வாகச் வெசGல்ப! ரைவக்கும்.
அடிக்கடி இம்முரைறரைGப் பின்பற்றினால்,
மூரைளயிலுள்ள Uரைசகள் வலுவரை!கின்றன.
அன்றா! வாழ்க்ரைகயிலும் பGன்படுகிறது.
உUா ணமாக, 30% Uள்ளுபடி என்று ஏUாவது
கரை!வாசலில் அறிவித்திருந்Uால், நாம்
எவ்வளவு மிச்சப்படுத்U முடியும் என்பUற்கு
கால்குஜேலட்!ரை ஜேGா, ஜேபனா, காகிUத்ரைUஜேGா
ஜேU!ஜேவண்டிGதில்ரைல. உ!னடிGாக
விரை!ரைGக் கண்டுபிடித்துவி! முடியும்.
இப்ஜேபாவெUல்லாம் கரும்பலரைகயில் இ ண்டு
ஆப்பிள் + இ ண்டு ஆப்பிள் என்று
வரை ந்Uால்Uான் குழந்ரைUகளுக்குப் புரிகிறது.
Abstract thinking குரைறந்துவிட்!து – மூரைள
பாதிக்கப்படுவUால்.
ஒரு பாலர் பள்ளியில், குழந்ரைUகளுக்கு
மனக்கணக்கு என்பது இGலாU காரிGமாக

இருந்Uது. பள்ளியிலிருந்து வெபற்ஜேறாருக்கு ஒரு
ஜேவண்டுஜேகாள் விடுத்திருந்Uார்கள்: `உங்கள்
குழந்ரைUரைG ஒரு நாரைளக்கு இருபது
நிமி!ங்களுக்குஜேமல் வெUாரைலகாட்சிரைGப்
பார்க்க வி!ாதீர்கள்!”
சில மாUங்களிஜேலஜேG குழந்ரைUகளின் மூரைள
வளர்ச்சியில் நல்ல மாற்றம் வெUரிந்Uது.
புத்Uகங்கள் படிப்பதும் கணினியும்
படிக்கும்ஜேபாது மூரைளக்கு ஜேவரைல
வெகாடுக்கிஜேறாம். அUனால் எத்Uரைன
வGUானாலும் அது நன்கு இGங்குகிறது.
கரைUப்புத்Uகங்கரைளப் படிக்ரைகயில், கரைU
மாந்Uர்களின் வெபGர்கள் மட்டுமின்றி,
அவர்களிரை!ஜேG உள்ள வெUா!ர்பு,
அவர்களுரை!G பின்னணி என்று பல
சமாசா ங்கரைள ஞாபகம் ரைவத்துக்வெகாள்ள
ஜேவண்டுஜேம! அUனால் நிரைனவாற்றல்
வெபருகுகிறது. `நீங்க Gாரு? எங்ஜேகஜேGா
பாத்Uமாதிரி இருக்ஜேக!’ என்று நம் வெநருங்கிG

உறவினர்கரைளக் ஜேகட்க ஜேவண்டிG நிரைல
ஏற்ப!ாது.
கணினிரைG இGக்கிGபடிஜேG வெUாரைலஜேபசி,
பக்கத்தில் இருப்பவரு!ன் அ ட்ரை! என்று
வெபாழுரைUப் ஜேபாக்கும்ஜேபாது கவனம்
சிUறிப்ஜேபாகிறது. ஆனால், ஒரு புத்Uகத்ரைUக்
ரைகயில் எடுத்Uால், முழுரைமGான கவனம்
அதிஜேலஜேG வெசலுத்Uப்படுவUால் மனம் அரைமதி
காண்கிறது.
திரை ரைG வெவறிப்பரைUவி! நல்ல
புத்Uகங்கரைளப் படித்Uால் மூரைளGாவது
வளருஜேம!

18. திரை Gால் பாதிப்பு
இ வெவல்லாம் கண்விழித்து கணினி
விரைளGாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவருக்கு
ஜேந த்து!ன் அலுவலகத்திற்குச் வெசல்ல
முடிGவில்ரைல. எழுந்Uபின்பும், `எப்ஜேபாU!ா
மீண்டும் கணினிமுன் உட்காருஜேவாம்!’ என்ற
ஏக்கம். கார் ஓட்டிப்ஜேபாகும்ஜேபாது ஏஜேUா
நிரைனவு!ன் ஓட்டுவதில் விபத்துகள்.
மந்Uமாகிவிட்!ான்.
பிற து உணர்வுகரைள திரை யில் பார்த்து
சிப்பதும் ஜேபாரைUUான்.
கவனக்குரைறவு, தூக்கமின்ரைம, ஒரு மந்Uமான
மனநிரைல (MARLA RUNYAN) mood), அதிகம் ஜேGாசிGாது ஒரு
காரிGத்தில் இறங்குவது (MARLA RUNYAN) impulsive), ந!த்ரைUயில்
மாற்றம் – எல்லாஜேம திரை Uரும்
ஜேபாரைUGால்Uான்.
கரைU

அண்ரைமயில் மஜேலசிGாவில் பதினாறு வGதுச்
சிறுவன் ஒருவனுக்கு அவனது
ரைகத்வெUாரைலஜேபசிஜேG Gமனாக ஆகிGது.
அக்கருவிரைG `சார்ஜில்’ ஜேபாட்டுவிட்டு,
அUனு!ன் இரைணக்கப்பட்! கம்பிவழி
இரைசரைGச் வெசவிமடுத்Uபடி இருந்Uவன்
பகலிஜேலஜேG தூங்கிப்ஜேபானான். மதிG
உணவிற்வெகன்று அவரைன எழுப்ப வந்U Uாய்
மகனது உ!ல் சில்லிட்டிருப்பரைUக் கண்டு
அதிர்ந்Uாள். காதிலிருந்து த்Uம்
வடிந்துவெகாண்டிருந்Uது.
பிரிட்!னில் வீடிஜேGா விரைளGாட்டுகரைளக்
கா ணமாகக் காட்டி, இருநூறு Uம்பதிGர்
விவாக த்து ஜேகாரியுள்ளன ாம்!
பன்னி ண்டு மணி ஜேந த்ரைUக் கணினியின்முன்
கழித்U மாணவன் ஒருவன் வகுப்பில்
தூங்கிவிடுகிறானாம். படிப்பிலும்
ஜேசாரை!Gாகிவிட்!ான்.
`இன்ரைறG கலாசா ம்!’ என்று அலட்சிGமாக
விட்டுவி! முடியுமா?

ஜே!ாப் அமீன் (MARLA RUNYAN) dopamine) என்ற சாGனப்வெபாருள்
நம் மூரைளயிலுள்ள நியூ ான்களில் (MARLA RUNYAN) ந ம்புகளில்)
சு க்கின்றன. அது சுகமான உணர்ரைவ எழச்
வெசய்யும். அடிக்கடி இப்படி உணர்ந்Uால்
ஆனந்Uமாக இருக்குஜேம என்ற கிறக்கம் எழ,
அதுஜேவ ஜேபாரைUGாகிறது.
மது, சூUாட்!ம், கஞ்சா, வெஹஜே ாயின்
ஜேபாரைUப்வெபாருட்கள் அரைனத்துஜேம ஒருவரை
அடிரைமப்படுத்துவது இந்U ஜே!ாப் அமீரைனச்
சு க்க ரைவப்பUால்Uான்.
குழந்ரைUகள் இருபது நிமி!ங்களுக்குஜேமல்
திரை ரைG உற்றுப் பார்க்கும்ஜேபாது, கண்கள்
கிறங்க, ஜேபாரைU நிரைலக்கு ஆளாகிறார்கள்.
அUனால்Uான் அந்Uச் வெசGலிலிருந்து விலக
எளிதில் சம்மதிக்க மாட்!ார்கள். ரைககால்கரைள
உரைUத்துக்வெகாண்டு அழும் குழந்ரைUயின்
காரைUப் பிடித்து அரைறக்கு வெவளிஜேG
வெகாண்டுவி! ஜேநரிடும். (MARLA RUNYAN) வெபரிGவர்களின்
எல்ரைல நாற்பது நிமி!ங்கள். இருபது
வினாடிகள் கண்களுக்கு ஓய்வு
வெகாடுத்துவிட்டுத் வெUா! லாம்).

மிகச் சிறு வGதில் திரை ரைGஜேG ஜேநாக்குவUால்
மூரைளயின் முன்பகுதி பாதிக்கப்படுகிறது.
இUனால் திட்!மி!ல், எது முக்கிGம் என்று
தீர்மானிப்பது குரைறந்துவிடுகிறது. பிற து
துG ங்கரைள உணர்ந்து கருரைணயு!ன் ந!ப்பது
இGலாU காரிGமாகிவிடுகிறது. இUனால்
உறவுகளின் வெநருக்கமும் குரைறயும். Uனிரைமயும்,
அUனால் எழக்கூடும் மன இறுக்கமும்
வெUா!ரும்.
வீடிஜேGா விரைளGாட்டுகளில் வெ5யிக்கும்ஜேபாது
அளவுக்கு அதிகமாக குதூகலிப்பவன்
ஜேUாற்ரைகயில் – என்னஜேமா உலகஜேம
இடிந்துவிட்!துஜேபால் – அலறுவான். ஆனால்,
அவனுரை!G அன்றா! வாழ்க்ரைகயில் ஒரு
குறிப்பிட்! Uகவரைல எப்படிச்
வெசGல்படுத்துவது என்று புரிGாது.
வளர்ந்Uபின்னர், ஒரு சிலருக்கு மணிக்கட்டில்
வெபாறுக்க முடிGாU வலி. David Price என்ற
பந்Uாட்!க்கா ர் ஒருவருக்கு அப்படி ஏற்பட்!
வலிGால், முக்கிGமான ஜேபாட்டி ஒன்றிலிருந்து

விலக ஜேநரிட்!து. பல மாணவர்களுக்கு
பரீட்ரைசயில் எழுUக்கூ! முடிGாU நிரைல.
சில கணினி விரைளGாட்டுகரைள இலவசமாகப்
வெபற முடியும் என்றாலும், அரைவகளுக்கான
கருவிகரைளத் Uனித்UனிGாக வாங்கிக்வெகாள்ள
ஜேவண்டும். விரைளGாட்டில் விரை வாக முந்U,
வெபற்ஜேறாரின் கிவெ டிட் கார்ரை!ப் பGன்படுத்தி
விடுகிறார்கள் மாணவர்கள். சில சமGம், என்ன
வாங்குகிஜேறாம் என்ஜேற புரிGாது
வாங்கிவிடுகிறார்கள்.
கரைU
மஜேலசிGாவில், வக்கீல் படிப்பு
படித்துக்வெகாண்டிருந்U ஒரு மாணவன்
இப்படித்Uான் Uன் வெபற்ஜேறாருக்குப்
பல்லாயி ம் ரிங்கிட் நஷ்!த்ரைU
ஏற்படுத்திவிட்!ான். க!ரைன அரை!க்க
அவர்கள் வெசாத்ரைU விற்கும்படி ஜேநர்ந்Uது.
ஜேபாUாக்குரைறக்கு, கல்லூரியிலிருந்தும்
விலக்கப்பட்!ான். காலங்க!ந்து, அழுகிறான்.
`இந்Uக் வெகாடும் ஜேபாரைUக்கு அடிரைம

ஆகாதீர்கள்!’ என்று ஊ!கங்கள்வழி
ஜேவண்டுஜேகாள் விடுக்கிறான்.
க!ந்U காலத்தில் `அடிரைமகள்’ Uமக்குச்
சுUந்தி ம் கிரை!Gாது என்ற உண்ரைம நிரைலரைG
உணர்ந்திருந்Uார்கள். இன்ஜேறா, கணினிக்கு
அடிரைமGானவர்களுக்குத் Uம் நிரைல
புரிவதில்ரைல.
Uனிரைமயில்Uான் நம் பி ச்ரைனகரைள அலசி,
நம்ரைமப்பற்றி உண வும் முடியும்.
எல்லாவற்றிற்கும் ரைகத்வெUாரைலஜேபசிரைGயும்,
கணினிரைGயும் நாடினால், நமக்வெகன்று சிறிது
ஜேந த்ரைUக்கூ! ஒதுக்க முடிGாது
ஜேபாய்விடுகிறஜேU!
ஜேபாரைUப் பழக்கத்ரைU ஒழிக்க
மதுப்பழக்கத்திற்கு அடிரைமGானவர்களுக்கு
இருப்பதுஜேபால், திரை ஜேபாரைUக்கு
அடிரைமGான மாணவர்களுக்கான மறுவாழ்வு
ரைமGங்கள் சில நாடுகளில் உள்ளன. அங்கு
ஜேபாரைUக்குக் கா ணமான வெUாழில் நுட்பம்
சார்ந்U கருவிகள் கிரை!Gாது. சத்து நிரைறந்U

உணவு, தூக்கம் Uவி குழுக்களில்
கலந்துரை Gாடி (MARLA RUNYAN) “நான் ஒரு ஜேபாரைUப்பித்Uன்!”)
சிகிச்ரைச வெபறும் வசதியும் உண்டு.
பத்து வGதுக்குட்பட்! குழந்ரைUகள் வீடிஜேGா
விரைளGாட்டுகளில் ஈடுபடுவரைU வெபற்ஜேறார்
கட்டுப்படுத்U ஜேவண்டிGது மிக அவசிGம் என்று
பரிந்துரை க்கிறார் இவர்களுக்கு அறிவுரை
வழங்கும் ஒருவர்.
“முன்வெபல்லாம் Uனிரைமயில் ஒருவன்
சிரித்துபடி இருந்Uால், அவரைனப் ரைபத்திGம்
என்ஜேபாம் – ரைகத்வெUாரைலஜேபசி
கண்டுபிடித்Uபின் அந்நிரைல மாறிவிட்!து” (MARLA RUNYAN) ஒரு
Uத்துவஞானி).
இந்U ஆண்டுமுUல், கணினி
விரைளGாட்டுகளால் வரும் ஜேநாய்களுக்கான
சிகிச்ரைசக்கு காப்பீடு வெசய்Gலாம்!
“ஜே ாபாட் மனிUரைனப்ஜேபால் உணர்ச்சிகளு!ன்
மாறிக்வெகாண்டிருக்கிறது. மனிUஜேனா,
இGந்தி மாக மாறிக்வெகாண்டிருக்கிறான்!”
என்கிறார் ஒருவர்.

`பிறர் குழந்ரைUகள் எப்படிஜேGா வெUாரைலGட்டும்!
கண்காணிக்க ஜேவண்டிGது அவர்கள்
வெபற்ஜேறாரின் பாடு!’ என்று விட்ஜே!ற்றிGாக,
`சிலிகான் பள்ளத்Uாக்கின் 5ாம்பவான்கள்’ Uாம்
ஜேகாடி ஜேகாடிGாகப் பணம் சம்பாதிப்பதிஜேலஜேG
குறிGாக இருக்கிறார்கள்.
`நம் குழந்ரைUகளும் பாதிக்கப்படுவார்கஜேளா!’
என்ற கவரைல அவர்களுக்குக் கிஞ்சித்தும்
கிரை!Gாது. அவர்களுரை!G
குழந்ரைUகரைளத்Uாம் வெUாழில் நுட்பக்
கருவிகஜேள இல்லாU உGர்U
பள்ளிக்கூ!ங்களுக்கு அனுப்புகிறார்கஜேள!
ஸ்டீவ் 5ாப்ஸ் ஒரு ஜேபட்டியில் கூறிGது:
“குழந்ரைUகள் வெUாழில் நுட்பக் கருவிகளுக்காக
அதிக ஜேந த்ரைUச் வெசலவிடுவரைU எங்கள்
வீட்டில் அனுமதிப்பதில்ரைல!”

19. நல்லவெUாரு முடிவு
`இன்று என்ன சரைமGல் வெசய்Gலாம்?’
`மரைழ வரும்ஜேபால இருக்கிறஜேU! துணிரைG
வெவளியில் உலர்த்Uலாமா, ஜேவண்!ாமா?’
அன்றா! வாழ்க்ரைகயில், இப்படி ஏUாவது
முடிவு எடுத்துக்வெகாண்ஜே! இருக்க
ஜேவண்டியிருக்கிறது. இரைவகளால் வெபரிG
விரைளவுகள் எதுவும் ஏற்ப!ப்ஜேபாவதில்ரைல.
ஆனால், நாம் வருத்Uத்திஜேலா, ஆத்தி த்திஜேலா
மூழ்கி இருக்ரைகயில் எடுக்கும் முடிவுகள்
அப்படியில்ரைல.
`எனக்கு வந்U ஜேகாபத்திஜேல, என்ன
வெசய்Gஜேறாம்னு புரிGாம வெசஞ்சுட்ஜே!ன்!’ என்று
எத்Uரைன குற்றவாளிகள் Uம் குற்றங்கரைள
நிGாGப்படுத்தி இருக்கிறார்கள்!
காUல் வGப்பட்டு இருக்கும் Uருணங்களிலும்
முடிவு எடுக்கக்கூ!ாது என்கிறார், இஜேUா ஓர்
அனுபவசாலி.

கரைU
Uன்னு!ன் படித்U ஜேமகலாரைவ மணக்க
விரும்பினான் மUன். அவனுரை!G வெபற்ஜேறார்
சம்மதிக்கவில்ரைல.
கா ணம்: வெவகு காலமாக ஜேபாரில்
ஈடுபட்டிருக்கும் நாட்டிலிருந்து வந்U வெபண்
அவள்!
பிடிவாUமாக Uன் காUலிரைGஜேG மணந்Uவர்,
“எதுக்வெகடுத்Uாலும் சண்ரை! ஜேபா!றா. நான்
குறுகிப்ஜேபாகிறமாதிரி ஜேபசறா!” என்று
என்னி!ம் சலித்துக்வெகாண்!ார்.
Uாய்நாட்டில் வளர்ந்Uஜேபாது, அண்ரை! அGலில்
உள்ளவர்களில் Gா ாவது அடிக்கடி ஜேபாருக்குப்
பலிGாகிக்வெகாண்டு இருந்UரைUப் பார்த்ஜேU
வளர்ந்Uவள் ஜேமகலா. அUனாஜேலா, என்னஜேவா,
இனம்புரிGாU ஜேகாபம் அவரைள
ஆக்கி மித்துக்வெகாண்டிருந்Uது. முUலில் அரைUப்
வெபரிUாக நிரைனக்கவில்ரைல மUன்.
ஈ ாண்டுக்குள், “எங்கப்பா, அம்மா
வெசான்னரைUக் ஜேகட்டிருக்க ஜேவண்டும்! ஜேகக்காம

ஜேபானது என் Uப்பு!” என்று பலமுரைற
புலம்பினார். “எந்U விஷGத்திலும் என் மனம்
ஜேநாகும்படி ஜேபசிவிடுகிறாள்! நீங்கள்
அவளுக்குப் புத்தி வெசால்லுங்கஜேளன்!” என்று
என்னி!ம் ஜேவண்டுஜேகாள் விடுத்Uார்.
மUனின் வெபற்ஜேறாருக்கு எப்படித் வெUரியும்
இத்Uம்பதிகள் மகிழ்ச்சிGாக இருக்க
மாட்!ார்கள் என்று?
“வாழ்க்ரைகயில் அனுபவப்பட்!வர்கள்,
இல்ரைலGா?” என்ற பதில் வந்Uது. “நான்Uான்
அவச ப்பட்டுட்ஜே!ன்!”
சரிGான முடிவுகள் அனுபவத்திலிருந்து
வருகின்றன என்றால், Uவறான
முடிவுகளிலிருந்து அனுபவம் வருகிறது.
மரைனவிரைG அடிக்கடி மாற்ற முடியுமா?
எப்படிஜேGா வெபாறுத்துப்ஜேபாக
ஜேவண்டிGதுUான்.
மUனின் வெபாறுரைமGால், மரைனவியும்
மாறிப்ஜேபானாள்.

நான் அப்ஜேபாது அவர்கள் வாழ்க்ரைகயில்
குறுக்கி! விரும்பவில்ரைல. பத்து
ஆண்டுகளுக்குப்பின், ஜேமகலா வெவகுவாக
மாறியிருந்Uாள். “எனக்குச் சண்ரை!ஜேG
பிடிக்காது!” என்றாள். அவரைள வார்த்ரைUGால்
Uாக்கிGவர்களி!மிருந்து ஒதுங்கிப்ஜேபானாள்.
இUனால் உத்திஜேGாகத்தில் ஜேமலும் பல
சங்க!ங்கள்.
“அடுத்U U!ரைவ, எப்படி நன்னா சண்ரை!
ஜேபா!றதுன்னு நான் வெசால்லித்Uஜே ன்!” என்று
நான் வெUாரைலஜேபசியில் எங்கள் உரை Gா!ரைல
முடிக்கும் Uருணத்தில் கூற, வெபரிUாகச் சிரித்Uாள்.
சரிGான முடிவுகரைள எடுப்பவர்கள் வெவகு
சிலஜே . இவர்கள் அவச ப்ப! மாட்!ார்கள். Uம்
இலக்கு எது என்ற வெUளிவு உண்டு. அரைU
அரை!G ஜேவண்டிG முGற்சிகரைள எடுப்பார்கள்.
வழியில் எந்U இ!ர் வந்Uாலும், துணிந்து
நாற்பார்கள்.
முடிவும் மீடிGாவும்

`நான் திரை த்துரைறயில் சாதிக்கப்ஜேபாகிஜேறன்!’
என்று இங்கு எனக்குத் வெUரிந்U ஒருவர் Uான்
பார்த்U நல்ல உத்திஜேGாகத்திலிருந்து விலகினார்.
வெவளிநாட்டிற்குச் வெசன்று, திரை ப்ப!க்
கல்லூரியில் பயிற்சியும் வெபற்றார். ஆனால்,
அத்துரைற அவர் நிரைனத்Uமாதிரி
இருக்கவில்ரைல. நிரைறG வாய்ப்புகள்
கிரை!க்கவில்ரைல. ஏமாற்றத்தில் பிறரு!ன்
சண்ரை! ஜேபா! ஆ ம்பித்Uார். வாழ்க்ரைகஜேG
வெவறுத்துப்ஜேபாயிற்று.
கரைU
வெசல்வந்Uர் வீட்டில் பிறந்திருந்U அழகி
கன்னிகா. பதிரைனந்து வGதிஜேலஜேG `என் துரைற
இதுUான்!’ என்று `மா!லிங்’ வெசய்வரைUத்
ஜேUர்ந்வெUடுத்திருந்Uாள். வெபற்ஜேறாரும் எதிர்ப்பு
வெUரிவிக்கவில்ரைல. படிப்ரைப அப்ஜேபாஜேU
அரை குரைறGாக நிறுத்தினாள். நிரைறG
வாய்ப்புகள் கிரை!த்Uன. அரைவகரைளப் வெபற
எப்படி ந!ந்துவெகாண்!ாலும் Uவறில்ரைல என்று
முடிவெவடுத்Uாள்.

கடினமான, சவாலாக அரைமயும் ஒன்ரைறச்
வெசய்வது என்று முடிவெவடுத்Uால் பல இ!ர்கள்
விரைளGத்Uான் வெசய்யும். மாற்றத்Uால்
சிலவற்ரைற இழக்க ஜேந லாம். ஆனால், ஜேமலும்
சிலவற்ரைற அரை!Gலாம் என்று சமாUானம்
அரை!ந்Uாள்.
முடிவு சரிஜேGா, Uவஜேறா, Uளர்ச்சி அரை!வUால்
பGன் ஏதுமில்ரைல. Uவறாக இருந்Uாலும், அரைU
எப்படிச் சரிGாக்கலாம் என்று ஜேGாசித்து
ந!ந்Uால் மனம் வெUளிவரை!யும்.
`பிறர் என்ன வெசால்வார்கஜேளா! எல்லாரும்
வெசய்கிறார்கஜேள!’ என்று ஒருவர் எடுக்கும் முடிவு
அவருக்கு நன்ரைமஜேGா, நிம்மதிஜேGா பGப்பUாக
இருக்கும் என்று கூற முடிGாது.
கரைU
மஜேலசிGாவுக்குப் ஜேபாய் ஜேவரைல வெசய்து
பிரைழக்க ஜேவண்டும் என்ற முடிவெவடுத்து
வந்Uார் மகாலிங்கம். அங்கு ரைகநிரைறGப்
வெபாருள் ஈட்டி, Uன்ரைனவி! அதிக

அந்Uஸ்துள்ள வெபண்ரைண மணக்கலாம் என்று
கனவு கண்!ார்.
Uான் நிரைனத்Uபடி புதிG வாழ்க்ரைக
வெசார்க்கமில்ரைல என்று விரை விஜேலஜேG
உணர்ந்து, அதிர்ச்சியும் வருத்Uமும் ஒருங்ஜேக
அரை!ந்Uார். கடுரைமGாக உரைழக்க
ஜேவண்டியிருந்Uது. அத்திGாவசிGப்
வெபாருட்களின் விரைல அதிகமாக இருந்UUால்,
எதிர்பார்த்Uபடி நிரைறG ஜேசமிக்க இGலவில்ரைல.
Uன்ரைனவெGாத்U பலரு!ன் ஒஜே அரைறயில்
படுக்க ஜேவண்டிG சூழ்நிரைல. உறவினர்கரைளப்
பிரிந்து Uனிரைமயில் வாடிGது!ன், கலாசா
ஜேவறுபாடுகள் ஜேவறு!
எல்லாவற்ரைறயும் ஏற்று, `பிறர் நம்ரைமப்
பலவந்Uப்படுத்Uவில்ரைலஜேG! நாஜேமUாஜேன
வந்ஜேUாம்!’ என்று Uன்னம்பிக்ரைகயு!ன்
மனரைUத் தி!ப்படுத்திக்வெகாண்!ார்.
சில வரு!ங்களுக்குப்பின், அவர்
நிரைனத்UமாதிரிஜேG திருமணமும் அரைமந்Uது.
அவர் எதிர்பா ாUது: பிரைழப்புக்காக
மரைனவிரைG விட்டுப் பிரிG ஜேநர்ந்UதுUான்.

மூன்று வரு!ங்களுக்கு ஒருமுரைறஜேG
அவளு!ன் இருக்க முடிந்Uது.
அவச முடிவு
மஜேலசிGாவில் ஆண்டுஜேUாறும் ந!க்கும்
தீபாவளிச் சந்ரைUரைGப்பற்றி விசாரித்Uார்
காஞ்சிபு த்தில் இருந்U Uறிக்கா ர்.
“பட்டு!ன் எரைUGாவது கலந்து, `இது நல்ல
பட்டு!’ என்று சாதித்து, அதிக விரைலயில்
விற்கிறார்கள் அந்Uச் சமGத்தில். `மாணிக்கக்
கற்கள் பதித்Uது!’ என்று பிளாஸ்டிக்கில் வெசய்U
மணிகரைளப் பதித்U வரைளGல்கரைள
விற்கிறார்கள்,” என்று நான் ஏமாந்U கரைUகரைளக்
கூற, “நாங்க அப்படிவெGல்லாம் ஏமாத்திப்
பிரைழக்க ஜேவண்!ாம்!” என்று ஆத்தி த்து!ன்
கூறி, நல்லவெUாரு முடிவெவடுத்Uார் அந்U
அபூர்வமான ஜேGாக்கிGர்.
சில கரை!களில் U மான, எந்Uக் கலப்புமில்லாU
பட்டுப்பு!ரைவகரைள விற்றார்கள். அUனால்
விரைல அதிகமாக இருப்பரைUத் Uவிர்க்க
முடிGாது.

இது புரிGாU பாம மக்கள் ஏமாந்து, `முUல்
கரை!யில் மலிவாக இருக்கிறது!’ என்று
வாங்கிப்ஜேபாக, U மான வெபாருரைள
விற்றவருக்கு விGாபா ம் ஆகவில்ரைல.
அடுத்U ஆண்டு, U மான அந்Uக் கரை!
வ ாUரைUக் கவனித்ஜேUன். எதிர்பார்த்Uபடி, பிறர்
சிலாகித்Uபடி, லாபம்
கிரை!க்காதிருந்திருக்கலாம்.
இன்வெனாரு அவச முடிவு. முUலிஜேலஜேG சரிGாக
விசாரிக்காUUால் வந்U விரைன.
மணக்க அவச ம்
`நான் காUலித்Uவரைள மணந்திருந்Uால்,
வாழ்க்ரைக இன்பக மாக இருந்திருக்கும்!’
வெபற்ஜேறாரின் மி ட்!லுக்கு அடிபணிந்ஜேUா,
அல்லது உGர்ந்U நிரைலக்கு ஆரைசப்பட்ஜே!ா, Uன்
Uகுதிக்கு மீறி மணந்Uவரின் புலம்பல் இது.
இவர் என்ன வெசய்திருக்க ஜேவண்டும்?
முUலிஜேலஜேG நன்றாக ஜேGாசித்திருக்க
ஜேவண்டும்: என்ரைனவி! அதிகம் படித்Uவரைள
மணந்Uால், என் வெபாருளாUா நிரைலரைம

உG லாம். ஆனால், மரைனவி என்ரைன
மதிப்பாளா?
அUற்குமுன், நாஜேன அவரைள மி ட்டிவிட்!ால்?
என்று ஜேGாசரைன ஜேபாகிறது.
ஆ ம்பத்திஜேலஜேG இவ்வளவு குழப்பம்
எழுந்Uால், இல்லற வாழ்க்ரைக இனிக்குமா?
ஓGாU ஜேபாட்டியும், வெபாறாரைமயும்Uான் எழும்.
எடுப்பார் ரைகப்பிள்ரைள
`பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னாஜேலஜேG இப்படிச்
வெசய்திருந்Uால், எத்UரைனஜேGா பணத்ரைU
மிச்சமாக்கியிருக்கலாம்!’ மது, சிகவெ ட்
பழக்கத்ரைU விடும் முGற்சியில்
இறங்கியிருப்பவர்.
அதுUான் ப!த்திற்குப் ப!ம் இரைவகளால்
ஏற்படும் அபாGங்கரைளப்பற்றி
எச்சரிக்கிறார்கஜேள! விரைளGாட்!ாய்,
நண்பர்களின் சவாரைல ஏற்று ஆழந்வெUரிGாமல்
கால் விட்டுவிட்டு, ஆஜே ாக்கிGக்குரைறவு,
குடும்பத்தில் பூசல் என்று காலங்க!ந்து
வருந்துவாஜேனன்!

Gார் நம் நலரைன விரும்பி, நல்ல
ஜேGாசரைனகரைளக் கூறுகிறார்கள் என்று
ஆ ாய்ந்து ந!ந்Uால், இப்படி வருந்U ஜேநரிடுமா?

20. அனுபவங்களா,
அவதிGா?
`நான் பட்! கஷ்!ங்கள்! அப்பப்பா! நாய்கூ!ப்
ப!ாது!’
Uான் பட்! கஷ்!ங்கரைளயும், அUனால்
அனுபவித்U துG த்ரைUயும்பற்றிப் ஜேபசினால்,
பிறர் அனுUாபப்படுவார்கள் என்று
எண்ணுகிறவர்கள் நம்மில் பலர்.
இவர்கள் ஒன்ரைற மறக்கிறார்கள். `கஷ்!ங்கள்’
என்றால் அனுபவம் வெபறுவது.
இன்வெனாருமுரைற அஜேU Uவற்ரைறச் வெசய்Gாது,
அஜேU பாரைUயில் ந!க்காமல் இருக்கத் தூண்டும்
விஜேவகத்ரைU அளிப்பது. இது புரிGாது, என்ஜேறா
பட்! அவதிகளால் எந்Uப் பா!த்ரைUயும்
கற்காமல் இருப்பவன் மீண்டும் மீண்டும் அஜேU
Uவற்ரைறச் வெசய்கிறான். துன்பங்கரைளஜேG
அடுக்கடுக்காக அனுபவிக்கிறான்.

நாம் எவ்வளஜேவா கஷ்!ப்பட்டிருப்ஜேபாம்.
ஆனால், இன்ரைறG நிரைலரைG அரை!G
படிப்படிGாக ஒவ்வெவான்ரைறயும் Uாண்டி
வந்திருக்கிஜேறாம்.
சிறு வGதில் வெபற்ஜேறாரும், ஆசிரிGர்களும்
திட்டிGஜேபாது அவர்கள்மீது ஆத்தி மும்,
நம்மீஜேU பரிUாபமும் வெகாண்டிருப்ஜேபாம்.
Uன்னி க்கம் முன்ஜேனற்றத்துக்கு
முட்டுக்கட்ரை!Uான். ஜேGாசித்Uால், நாம்
இப்படித்Uான் நல்வழிபடுத்Uப்பட்ஜே!ாம் என்று
புரியும். கசப்ரைப மறந்துவிடுஜேவாம்.
அனுபவம் ஒன்று, பா!ம் வெவவ்ஜேவறு
கரைU
சந்தி ா, கலா இருவரும் பதின்ம வGUாக
இருந்Uஜேபாதும், ஆண்-வெபண் உறரைவப்பற்றி
நிரைனத்Uாஜேல பாவம் என்பதுஜேபால்
வளர்க்கப்பட்டிருந்Uார்கள். கருத்Uரிப்பு ஜேபான்ற
`வெகட்!’ வார்த்ரைUகரைள அவர்களால்
நிரைனத்துக்கூ!ப் பார்க்கமுடிGாது.
அUனாஜேலஜேG, UகாU ந!த்ரைU வெகாண்!

உறவினன் ஒருவனால் இருவரும்
பாதிப்பரை!ந்Uார்கள். சில காலம்Uான். ஆனால்,
அUன் விரைளஜேவா..!
முUலில் எந்U ஆரைணப் பார்த்தும் பGம்
எழுந்Uாலும், காலப்ஜேபாக்கில், ந!ந்Uதில் Uன்
Uப்பு ஏதுமில்ரைல என்று வெUளிந்Uாள் மூத்Uவள்
சந்தி ா. பத்து சUவிகிUத்திற்கும் குரைறந்Uவர்கள்
வெசய்யும் அ!ாU காரிGங்களால் மீதி
இருப்பவர்கரைளயும் ஜேநாவது என்ன நிGாGம்
என்ற ஜேகள்வி எழ, ஆண்கள் எல்லாருஜேம
தீGவர்கள் இல்ரைல என்று நிச்சயித்Uாள்.
ஜேகடுவெகட்!வர்கரைளப் பார்த்Uவு!ஜேனஜேG
அவர்கள் குணம் புரிந்து, விலகவும், எதிர்க்கவும்
முடிந்Uது. ஜேமாசமான அனுபவம் ஒன்றால் நல்ல
பா!ம் கிரை!த்Uது. ஆண்களு!ன் ச ளமாகப்
பழக முடிந்Uது.
Uங்ரைக கலாஜேவா, ந!ந்Uது வெவளியில்
வெUரிந்Uால், Uன்மீதுUான் பழி விழும் என்று
பGந்Uாள். (MARLA RUNYAN) அவள் பGமும் ஒரு விUத்தில்
நிGாGமானதுUான். `நீ முUலில் என்ன
வெசய்Uாய்?’ என்று வரைUப்பட்! வெபண்கரைளக்

ஜேகட்பதுUாஜேன உலக வழக்கு!). `எல்லா
ஆண்களுஜேம ஜேமாசக்கா ர்கள்!’ என்று உறுதிGாக
நம்ப ஆ ம்பித்Uாள்.
`அழகாக, இளரைமத் ஜேUாற்றத்து!ன்
இருந்Uால்Uாஜேன ஆண்கள் UகாU இச்ரைசயு!ன்
அருகில் வருவார்கள்!’ என்று ஜேGாசரைன ஜேபாக,
Uன் ஜேUாற்றத்தில் அக்கரைற வெசலுத்U மறுத்Uாள்.
உ!ல் பருமனாகிGது. ஓGாU மனக்குழப்பத்தில்
என்வெனன்னஜேவா ஜேநாய்கள் வந்Uன. வGது
முதிர்ந்Uபின்னரும் ஆண்கரைளப்பற்றிG அவளது
அவநம்பிக்ரைக மாறவில்ரைல என்பது
பரிUாபத்திற்குரிG விஷGம்.
ஒஜே மாதிரிGான அனுபவங்கள் இருந்Uாலும்,
வாழ்வில் நிகழும் எதிர்பா ாUரைவகரைள எப்படி
எதிர்வெகாள்கிறார் என்பரைUப் வெபாறுத்ஜேU
ஒருவ து குணாதிசGம் அரைமகிறது.
மனரைUச் சஞ்சலப்படுத்திG நிகழ்வுகள் ந!ந்து
முடிந்Uபின் சற்று நிம்மதி கிரை!க்கும். அந்U
நிம்மதிரைG அனுபவிக்காமல், வருத்Uத்ரைUஜேG
வெகட்டிGாகப் பிடித்துக்வெகாண்டிருப்பUால்
எப்படி!

ந!ந்து முடிந்UரைU `ஜேவண்!ாU அனுபவம்!’
என்று ஒதுக்கி, அதிலிருந்து சரிGான பா!த்ரைUக்
கற்றிருந்Uால், கலாவும் ரைUரிGசாலிGாக
ஆகியிருப்பாள். நிம்மதிரைG
இழந்திருக்கமாட்!ாள். என்ன வெசய்வது!
மஜேனாதி!ம் வெசால்லிக்வெகாடுத்து
வருவதில்ரைலஜேG!
`Uவறு நிகழ்ந்துவிடுஜேமா!’ என்ற பGத்திஜேலஜேG
மூழ்கியிருந்Uால், புதிGUாக எரைUயும் வெசய்Gத்
துணிவில்லாது ஜேபாகிறது. இன்பத்ரைU
அனுபவிக்க அUற்கு ஜேநர்மாறான நிரைலரைGயும்
உண ஜேவண்!ாமா? வெவயிலில் நிழலின்
அருரைமரைG உணர்வதுஜேபால்Uான்.
சுGமாக அனுபவிக்க விடுங்கள்!
சில வெபற்ஜேறார் குழந்ரைU கீஜேழ விழுந்Uால்
துடிதுடித்துப்ஜேபாவார்கள். அவர்களுரை!G
பரிUவிப்பில் குழந்ரைUயும் Uன்னி க்கத்து!ன்
வெபரிUாக அழும். இUற்காக குழந்ரைU ந!க்க
வி!ாமஜேல Uடுத்துவி! முடியுமா? மீண்டும்
எழுந்து, ந!க்கத் துணிந்Uால்Uாஜேன நரை!
பழகும்?

வாழ்க்ரைகயும் இதுஜேபால்Uான். Uவறு
நிகழ்ந்துவிட்!ஜேU என்று கலங்குவது வீண்.
கசப்பான அனுபவங்களும், Uவறான
முடிவுகளும், அரைவகளால் ஏற்படும்
ஜேUால்வியும்Uான் நல்ல பா!ங்கரைளப் புகட்டும்.
க!ந்U காலத்திஜேலஜேG வாழ்ந்துவெகாண்டு, ஓGாது
அரைUப்பற்றிப் ஜேபசினால்மட்டும் அரைவ
மாறிவி!ப்ஜேபாவதில்ரைல.
Uவறுகரைளத் Uவிர், கவனம்!
வெசய்யும் காரிGத்Uால் வ க்கூடிG துன்பங்கரைள,
Uவறுகரைள, எப்படித் Uவிர்ப்பது என்ற கவனம்
அவசிGம்.
ஒன்றரை வGUான குழந்ரைUயி!ம், `இந்Uப்
பாத்தி ம் சூடு! வெUா!ாஜேU!’ என்றால் அUற்குப்
புரிGாது. மிக ஜேலசான சூ!ாக இருக்கும் ஒன்றில்
அUன் ரைகரைG ரைவத்து, “ஊ..!” என்று
பGமுறுத்தினால், ரைகரைG உ!ஜேன பின்னுக்கு
இழுத்துக்வெகாண்டு, Uானும் அஜேU ஓரைசரைG
எழுப்பும். அUன்பின், ஊசிமுரைன ஜேபான்ற
அபாGமான எரைUயும் அப்படிஜேG
வெசால்லிக்காட்!லாம்.

இம்முரைறGால், வலிரைG அளிப்பரைவகரைளத்
Uவிர்க்க ஜேவண்டும் என்று புரிந்துவிடுகிறது.
குழந்ரைUயின் அனுபவமும் வளர்கிறது.
அனுபவங்கள் என்றால் பிறர்
அனுபவித்Uதிலிருந்து கற்பதும்Uான்.
நான் அ5ந்Uா குரைககரைளப் பார்க்கப்
ஜேபானஜேபாது, வெவள்ரைளக்கா ப் வெபண்மணிகள்
முன்வெனச்சரிக்ரைகGாக காலுரைற அணிந்து
வந்திருந்Uார்கள். நாஜேனா, வெவறுங்காலு!ன்!
Uரை ச் சூட்டில் பாUம் புண்ணாகி, த்Uம் வடிG
ஆ ம்பித்Uது. சில நாட்கள் அவதி. பாUம்
சரிGானவு!ன், ஆ ம்பப் பள்ளிப் பா!
புத்Uகங்களில் பார்த்Uரைவகரைள ஜேநரில்
அனுபவித்U ஆனந்Uம்Uான் நிரைலத்து நிற்கிறது.
வலி மறந்துவிட்!து. அங்கு வெசல்ல விரும்பும்
பிற உறவினர்களுக்கு என் அனுபவம் பா!மாக
அரைமகிறது.
இருப்பினும், ஒருவருக்கு ஏற்பட்!
அனுபவமும், அUனால் அவர் அரை!ந்U
உணர்ச்சிகளும் பிறருக்கும் அஜேU விரைளரைவ
அளிக்கும் என்று கூறமுடிGாது.

`எதிர்வீட்டு குண்டு மாமி ரைகத்Uடி
பிடித்துக்வெகாண்டு ந!ந்துUான் வழுக்கி
விழுந்துவிட்!ாள். அUனால் நான்
என்னுரை!GரைU உபஜேGாகிக்கஜேவ இல்ரைல!’
காலில் அறுரைவச் சிகிச்ரைச ந!ந்Uபின்
மருத்துவமரைனயில் வெகாடுத்U கருவிரைG
உரைறயிலிருந்ஜேU பிரிக்காது ரைவத்UரைU ஒரு மாது
என்னி!ம் பகி , எனக்கு ஜேவடிக்ரைகGாக
இருந்Uது.
அவசிGம் என்று கருதிUாஜேன
வெகாடுத்திருப்பார்கள்? Gாருரை!G ஜேவண்!ாU
அனுபவத்ரைUஜேGா பின்பற்றினால், கால்
குணமாக இன்னும் அதிக நாட்களாகாUா?
புதிG அனுபவங்களா! எUற்கு?
`புதிG அனுபவங்களால் என்வெனன்ன வருஜேமா!
நான் இருக்கிறபடிஜேG மகிழ்ச்சிGாகத்Uாஜேன
இருக்கிஜேறன்!’ என்று ஒஜே வட்!த்தில்
சுழன்றுவெகாண்டிருந்Uால் சலிப்புUான் மிகும்.

`சிலருக்குத்Uான் வாழ்க்ரைக நன்றாக
அரைமகிறது!’ என்று வெபாருமுவUால் என்ன
பGன்?
நம் வாழ்க்ரைகரைG நாஜேம அரைமத்துக்வெகாள்ளும்
துணிவு!ன் ந!ந்துவெகாண்!ால் இப்படி
ஆகுமா?
`புதிG இ!ங்களுக்கு உல்லாசப்பGணம்
ஜேபாவUா! வீண் அரைலச்சல்! அங்கு உணவு
ஒத்துக்வெகாள்ளுஜேமா, என்னஜேவா! ஏUாவது
உ!ல் உபாரைU வந்துவிட்!ால்?’ என்ற அச்சஜேம
சிலரை பGணங்கள் என்றாஜேல UGங்க
ரைவக்கிறது.
அஜீ ணம், காய்ச்சல், வயிற்றுப்ஜேபாக்கு,
ஒவ்வாரைமக்காக என்று பலவரைகGான
மருந்துகரைள முன்வெனச்சரிக்ரைகGாக
எடுத்துப்ஜேபானால் கவரைலஜேG இல்ரைல.
சீனர்களின் வழக்கு
`அவள் வெசால்வரைUக் ஜேகள்! நீ அரிசி
சாப்பிட்!ரைUவி! அதிகமாக உப்பு
சாப்பிட்டிருக்கிறாள்!’

வGதில் மூத்Uவர் வெசால்ரைலக் ஜேகட்கஜேவண்டும்
என்று வலியுறுத்U சீனர்கள் இப்படிச்
வெசால்கிறார்கள்.
சில சந்ஜேUகங்கள் எழுகின்றன: வGது
முதிர்ந்துவிட்!Uால் மட்டும் ஒருவரை
அறிவிலும் சிறந்Uவர் என்று ஏற்றுக்வெகாள்ள
முடியுமா?
அவ து ஜேந த்ரைU, அனுபவங்கரைள, அவர்
எப்படிப் பGன்படுத்தியிருக்கிறார் என்பதும்
முக்கிGமில்ரைலGா?
திறரைமயும் ஜேசாUரைனகளும்
திறரைமGால், அUனால் வரும் வெவற்றிகளால்
மகிழ்ச்சி, கர்வம் என்று ஏஜேUஜேUா கிரை!க்கலாம்.
ஆனால் ஜேசாUரைனGால்Uான் சீரிG பா!ங்கரைளக்
கற்க முடியும். ஒருவ து குணமும் பு!ம்
ஜேபா!ப்படுகிறது.

