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தைடகைளக் தாண்�வ� எப்படி ? 
கணவன் மைனவிக்� இைடேய சண்ைட வ�வதற்கான 
காரணங்கைளப் பட்டியல் ேபாட்டால் அத�ல் �தலிடத்த�ல் 
ந�ற்ப� காேசா, பணேமா�ட இல்ைல ! 

வார்த்ைதகள். உச்சரிக்க�ற அந்தக் கணேம காற்ற�ல் 
கைரந்� ேபாக�ற வார்த்ைதகள்தான். கணவன் – 
மைனவி உறவில் கசப்ப� வளர்வதற்� �தல் காரணம் ! 

இந்த ெவ�ம் வார்த்ைதகள்தான் பல தம்பத�கைள ேகார்ட வாசல் வைர 
ெகாண்� ேபாயி�க்க�ன்றன ! இந்த ெவ�ம் வார்த்ைதகள் தான் பல 
தம்பத�கைள ஒேர வட்ீ�க்�ள் அந்ந�யர்கள் ேபாலவ�ம் வாழைவக்க�ற� ! 

இந்த இடத்த�ல் ஒ� சின்ன கைத ! 

தன் மைனவிக்� என்ன பிடிக்�ம், என்ன பிடிக்கா� என்ப� பற்ற� அவன் 
கவைலப்ப�வேத இல்ைல ! கணவ�க்�ப் ெபா�த்தமான மைனவி 
என்பதால் அவ�ம் கணவன் மாத�ரிதான் ! ஒ� நாள், கணவன் இரவ� ெவ� 
ேநரமாக�ய�ம் வ�ீ த��ம்பவில்ைல. மைனவிய�ம் கணவைனப் பற்ற�க் 
கவைலப்படாமல் ��ங்கப் ேபாய்விட்டாள். நள்ளிரவ� ெந�ங்�ம் ேநரம் 
வட்ீடின் கதவ� தட்டப்பட்ட�. மைனவி கதைவத் த�றந்தாள். கணவன் தான். ஒ� 
�ரங்ைக ெகாண்� வந்த��ந்தான். தான் ெகாண்� வந்த �ரங்ைகப் மைனவி 
பக்கத்த�ல் ப�க்க ைவக்க… மைனவியால் ேகாபத்ைத அடக்க �டியவில்ைல. 
என் பக்கத்த�ல் �ரங்ைகப் ப�க்க ைவக்க�றீர்கேள ! நாற்றத்ைதப் பற்ற� நீங்கள் 
ந�ைனத்�ப் பார்க்கேவ இல்ைலயா ? 

கணவன் ெசான்னான், கல்யாணமான ப�த�த�ல் நாற்றத்ைத சமாளிப்ப� 
எனக்�க் கஷ்டமாகத்தான் இ�ந்த�. ஆனால், ேபாகப்ேபாக எனக்�ப் பழக� 
விடவில்ைலயா ? அேத மாத�ரிதான், ெகாஞ்ச நாளில் �ரங்�க்�ம் 
பழக�வி�ம்… 
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அவ்வளவ�தான், கணவனின் இந்தக் �த்தலாக வார்த்ைதகள் மைனவிையக் 
காயப்ப�த்த�விட்டன. இவர்களின் தாம்பத்த�ய வாழ்க்ைகய�ம் அந்த இரேவா� 
�ற�ந்�விட்ட� ! 

இந்த இடத்த�ல் தலாய்லாமா ெசான்ன வார்த்ைதகைள நாம் ந�ைனத்�ப் 
பார்ப்ப� அவசியம். 

நீங்கள் இந்தப் �ம�யில் பிறந்ததன் அர்த்தம் �ர்த்த�யாக ேவண்�ெமன்றால், 
அ�த்தவ�க்� உதவி ெசய்ய�ங்கள். அ�த்தவ�க்� உதவி ெசய்ய 
�டியாவிட்டால்�டப் பரவாயில்ைல ! ஆனால், யாைரய�ம் 
ப�ண்ப�த்த�விடாதீர்கள் ! ஆனால், இன்� சில வ�ீகளில் நடப்ப� என்ன ? 
கணவ�ம் மைனவிய�ம் ரணமா�ம் வைர ஒ�வைர ஒ�வர் 
வார்த்ைதகளாேலேய காயப்ப�த்த�க் ெகாள்க�றார்கள். சிந்த�த்�ப் பார்த்தால் 
விசித்த�ரமாகக்�ட இ�க்க�ற� ! மனித �லத்த�ன் அற�வ�, வளர்ச்சி ஆக�யைவ 
வளர வளரத்தான் விவாகரத்� விக�த�ம் அத�கரித்�க் ெகாண்� வ�க�ற� ! 
இதற்� என்ன காரணம் ? இதற்�ப் பத�ல் அற�வ� என்ற வார்த்ைதக்கான 
அர்த்தத்த�ல இ�க்க�ற� ! 

சரி, அற�வ� என்ப� என்ன ? அற�வ� என்ப� ப�த்தகங்களில் இ�க்�ம் 
வார்த்ைதகளில் இல்ைல ! அற�வ� ெதன்ப�வ� மனிதனின் நடவடிக்ைகயில் ! 

ந�ர்வாக இயலில் இப்ேபா� அ�த்தம் ெகா�த்�ப் ேபசப்ப�ம் சப்ெஜக்ட் – Inter 
personal skills ! ஒ�வன் தன் சக ஊழ�யர்களிடம், ேமலத�காரிகளிடம், தனக்�க் 
கீேழ ேவைல ெசய்பவர்களிடம், வாடிக்ைகயாளர்களிடம் என்� 
அைனவரி�ம் எப்படி ெசம்ைமயான உறைவ ஏற்ப�த்த�க் ெகாள்வ� என்� 
ெசால்லித் த�வ� தான் இந்த Interpersonal skills ! 

பார்க்�ம் ேவைலயில் எத்தைகய �ணாத�சயம் ந�ைறந்தவர்கள் ேவகமாக 
�ன்�க்� வ�க�றார்கள் என்� ஹார்வர்ட் பல்கைலக்கழகம் சமீபத்த�ல் ஒ� 
கணக்ெக�ப்ப� நடத்த�ய� ! இந்த சர்ேவயின் �டிவ� என்ன ெதரிய�மா? 

ஒ�வன்  �ன்�க்� வர, சம்பந்தப்பட்ட சப்ெஜக்ட் பற்ற�ய அற�வ� 35 சதவிக�தம் 
இ�ந்தால் ேபா�ம். ஆனால், இன்டர் பர்சனல் ஸ்க�ல்ஸ் 65 சதவிக�தம் 
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ேவண்�ம் ! அதாவ�, உறைவ எப்படிப் பலப்ப�த்�வ� என்� 
ெதரிந்தவனால்தான் எந்தெவா� தைடையய�ம் எளிதாகத் தாண்டி, ெசய்ய�ம் 
ெதாழ�லில் �ன்�க்� வர�டிய�ம் ! சம்பளத்�க்காக ேவைல ெசய்ய�ம் 
இடத்த�ேலேய உறவ�கைள வளர்க்�ம் த�றன் �க்க�யம் என்றால், வட்ீடிேல இ� 
எந்த அளவ�க்� �க்க�யம் என்� ேயாசித்�ப் பா�ங்கள். 

ஒ�வர் தவேற ெசய்த��ந்தா�ம் நீ ெசய்த�ம் தவ� என்� எப்ேபா�ம் 
�றாதீர்கள். மாறாக எ� சரி ? என்� அவர் ப�ரிந்�ெகாள்ள உதவி 
ெசய்ய�ங்கள் ! – இ�தான் இன்டர் பர்சனல் ஸ்க�ல்ஸின் பாடம் ! இ� அ�வலக 
நைட�ைறக்� மட்�மல்ல, இல்லத்த�ன் இனிய உறவ��ைறக்�ம் ெபா�ந்�ம். 

இன்� பலரின் வட்ீடில் கணவன் – மைனவி உறவ� என்ப� உயிரற்ற கல் 
மாத�ரி இ�க்க�ற� ! ஆனால், இத�ல் விசித்த�ரம் என்னெவன்றால், நம� 
நாட்டின் ரிஷ�கள் கற்களில் ெச�க்க� ைவத்த கஜுராேஹா சிைலகளில் �ட 
காதல் ரசம் ெசாட்�க�ற� ! உயிர் இ�க்க�ற� ! 

– மனேச, ரிலாக்ஸ் ப்ளஸ்ீ… 
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