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�ற்றம் கண்�பிடிக்�ம் �ணம் 
எதற்ெக�த்தா�ம் �ற்றம் கண்�பிடிக்�ம் �ணம் நம்ம�ல் பல�க்� 
இ�க்க�ற�. அ�த்தவர் ெசய்ய�ம் �ற்றங்கைளக் கண்�பிடிப்பத�ல் 
அப்படிெயா� அலாத�யான சந்ேதாஷம். இப்படிக் �ற்றம் கண்�பிடிப்பைதேய 
வழக்கமாக ைவத்�க் ெகாண்டி�ந்தால் நாளைடவில் அ� ேபாைத வஸ்� 
மாத�ரி ஆக�, நம� அற�வ�ப் பார்ைவைய ��கலாக்க�வி�ம். தனியார் 
ந��வனம் ஒன்ற�ல் பணிப�ரிய�ம் ைபனான்ஸ் மாேனஜர் ஒ�வர் நடந்� 
ேபாய்க் ெகாண்டி�ந்தேபா� த�றந்த��ந்த டிெரயிேனஜ் பள்ளத்�க்�ள் 
வி�ந்�விட்டார். �டைலப் ப�ரட்டி எ�க்�ம் சாக்கைட நீரில் க�த்�வைர 
�ழ்க�ய ந�ைலயில் அவர் தத்தளித்�க் ெகாண்டி�ந்தேபா�, அந்தப் பக்கமாக 
அவர� அ�வலகத்த�ல் பணிப�ரிய�ம் மார்க்ெகட்டிங் எக்ஸிக��டிவ் வந்தார். 

ைபனான்ஸ் மாேனஜர்னா கணக்ைகத் தவிர ேவற எந்த விஷய�ம் 
ெதரியா�� ெசால்வாங்க. அ�க்காகக் கண்��டவா ெதரியா�? என்� 
மாேனஜர் மீத��ந்த தன� காழ்ப்ப� உணர்ச்சிையக் ெகாட்டிவிட்�, நைடையக் 
கட்டினார் அவர். 

அ�த்ததாக மாேனஜரின் பக்கத்� வட்ீ�க்காரர் வந்தார். என்ன சார்… இந்தப் 
பள்ளத்�க்� �ன்னால ெகாட்ைடயா சிவப்ப� எ�த்த�ல் ‘ஜாக்க�ரைத’� 
பலைக ெவச்சி�க்ேக! அைதப் பார்க்கைலயா? ஹும்… நீங்கள்லாம் மாேனஜர் 
உத்த�ேயாகம் பார்த்� என்னத்ைதப் ெபரிசா க�ழ�க்கப் ேபாறீங்கேளா? என்� 
சலித்�க்ெகாண்ேட ஒ� ைகயால் தன் �க்ைக �டிக்ெகாண்�, இன்ெனா� 
ைகைய சாக்கைடப் பள்ளத்த�ல் க�டக்�ம் மாேனஜைர ேநாக்க� நீட்டினார். 

ஆனால், மாேனஜைரத் ெதாட �டியாத அளவ�க்� அந்தப் பள்ளம் ம�கவ�ம் 
ஆழமாக இ�ந்த�. ேவ� வழ�யின்ற� அவ�ம் அந்த இடத்ைத விட்� 
நகர்ந்�விட்டார். 

அ�த்ததாக, அந்தப் பக்கம் மாேனஜரின் ெந�நாைளய நண்பர் வந்தார். 
கழ�வ�நீர்ப் பள்ளத்த�ல் மாேனஜர் வி�ந்� க�டப்பைதப் பார்த்� பைதபைதத்த 
அவர், தன� சட்ைடையக்�டக் கழற்றாமல் அந்தச் சாக்கைடக்�ள் �த�த்தார். 
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இந்தா, என் 
ேதாள்மீ� ஏற�, �தலில் நீ ெவளிேய ேபா! என்� மாேனஜைர அந்தச் 
சாக்கைடயிலி�ந்� ெவளிேயற்ற�னார். 

இந்தக் கைதயில் வ�ம் மார்க்ெகட்டிங் எக்ஸிக��டிவ் மாத�ரிேயா அல்ல� 
பக்கத்� வட்ீ�க்காரர் மாத�ரிேயா, அ�த்தவர்களிடம் �ைற கா�ம் 
நபர்களாகத்தான் நம்ம�ல் பலர் இ�க்க�ேறாம் என்ப� கசப்பான உண்ைம. 

கணவ�ம் மைனவிய�ம் ஒ�வர்மீ� ஒ�வர் �ைற கண்�பிடிக்காமல் 
வாழேவண்�ம். தன் மைனவி �ைறேய இல்லாத ��ைமயான மைனவியாக 
இ�க்க ேவண்�ம் என்� எத�ர் பார்க்காதவர் யாேரா, அவர்தான் உண்ைமயில் 
�ைறேய இல்லாத ��ைமயான கணவன். 

என்ன �வாம� ெசால்க�றீர்கள்? என் வட்ீ�க்� வந்� பா�ங்கள். கட்டில், 
நாற்காலி, ேசாபா, ைதயல் ெமஷ�ன் என்� எல்லா இடத்த��ம் அ�க்�த் 
�ணியாக இைறத்� ைவத்த��க்க�றாள். ஒ� வாரத்�க்� �ன்னால் ைவத்த 
வத்தல் �ழம்ப�, இரண்� வாரத்�க்��ன் ைவத்த ரசம் என்� பிரிஜ்ேஜ நாற�க் 
ெகாண்டி�க்க�ற�. இந்தக் �ற்றங்கைள எல்லாம் அவ�க்� நான் எ�த்�ச் 
ெசால்லக்�டாதா? என்� சிலர் ேகட்கக்��ம். 

தாராளமாகச் ெசால்�ங்கள். ஆனால், அதற்��ன் ம�கச் சிறந்த ப�த்த�மத� எ� 
என்பைத நீங்கள் ெதரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம். ஆயிரம் வார்த்ைதகளில் 
ப�த்த�மத� ெசால்வைதவிட, �ன்உதாரணமாக நாேம வாழ்ந்� காட்�வ�தான் 
ம�கச் சிறந்த ப�த்த�மத�! 

நான் ெசால்வைத நம்ப�வதற்�ச் சிரமமாகஇ�ந்தால், இந்த விைளயாட்ைட 
உங்கள் �ழந்ைதயிடம் விைளயாடிப் பா�ங்கள். 

ஒன்�, இரண்�, �ன்�, நான்�, ஐந்�, ஆ�, ஏ�… என்� வரிைசயாகச் 
ெசால்ேவன். நான் ஏ� என்� ெசால்�ம்ேபா� நீ ைகதட்ட ேவண்�ம். சரியா? 
என்� ேகட்�விட்�, ஒன்� இரண்�, �ன்�… என எண்ணத் ெதாடங்�ங்கள். 
ஆ� என்� ெசால்�ம்ேபாேத, நீங்கள் த�டீெரனக் ைகதட்டிப் பா�ங்கேளன். 
�ழந்ைதய�ம் சட்ெடன்� ைக தட்டிவி�ம். 
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இத�லி�ந்� ெதரிவ� என்ன? 

�ழந்ைதகள் நாம் ெசால்வைதப் பின்பற்�வத�ல்ைல. நாம் ெசய்வைதத் தான் 
பின்பற்�க�ன்றன. �ழந்ைதகள் மட்�ம�ல்ைல, ெபரியவர்க�ம் 
இப்படித்தான். 

அ�த்தவர்க�க்காக இல்லாவிட்டா�ம் �யநலமான காரணத்�க்காவ� 
அ�த்தவர்மீ� �ற்றம் காண்பைத ந��த்த�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். 

சரி �வாம�, நம் �ழந்ைதேய ஒ� தப்ப� ெசய்க�ற�. அல்ல� அ�வலகத்த�ல் 
நமக்�க் கீேழ ேவைல ெசய்பவர் ஒ� தப்ப� ெசய்க�றார். அ�த்த வட்ீ�க்காரன் 
�ப்ைபைய எ�த்� வந்� நம் வாசலில் ெகாட்�க�றான். யாரிட�ம் �ற்றம் 
கண்�பிடிக்கக்�டா� என்� அப்ேபா�ம் வாய்�டி ெமௗனியாக இ�ந்�விட 
ேவண்டிய�தானா?  என்� நீங்கள் ேகட்ப� ப�ரிக�ற�. 

ஒ�வர் ெசய்ய�ம் தவ�கைள, அவ�க்� உணர்த்தக்�டா� என்� நான் 
ெசால்ல வரவில்ைல. ஆனால், அைத அவேர ரசிக்�ம்படி �ட்டிக் காட்டலாம். 

ஒ� �ைற யார் அழ� என்� ஸ்ரீேதவிக்�ம் �ேதவிக்�ம் சர்ச்ைச உண்டாக� 
விட்ட�. தீர்வ� ெசால்�ம் படி இ�வ�ம் நாரதைர அ�க�னார்கள். நாரதேரா 
ந�ஜமாகேவ சிக்கலில் மாட்டிக்ெகாண்� விட்டார்! 

ஸ்ரீேதவியாக�ய லட்�ம� தான் அழ� என்றால், �ேதவிக்�க் ேகாபம் வந்� தன் 
வட்ீடிேலேய தங்க�வி�வாள். �ேதவிதான் அழ� என்றால், ஸ்ரீேதவி 
ேகாபித்�ெகாண்� தன் வட்ீைடவிட்� ெவளிேயற� வி�வாள். என்ன ெசய்வ� 
என்� ெதரியாமல் விழ�த்த நாரதர், ேயாசிப்பதற்� ேநரம் எ�த்�க்ெகாள்�ம் 
விதமாக, எங்ேக… சற்� �ன்�ம் பின்�மாக நடந்� காட்�ங்கள் என்றார். 

ஸ்ரீேதவிய�ம் �ேதவிய�ம் நாரதர் �ன் ேகட்வாக் நைட நடந்தார்கள். சட்ெடன 
நாரதர், “ஸ்ரீேதவி வ�ம்ேபா� அழ�. �ேதவி ேபா�ம் ேபா� அழ�!” என்� 
ெசால்ல… இ� ேதவிக�க்�ேம �ரிப்ப�! 

அங்ேக ெஜயித்த� ஸ்ரீேதவிய�மல்ல, �ேதவிய�மல்ல… நாரதர்தான்! 
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