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நீ இறக்�ம்ேபா� உனக்காக 
அழக்�டியவர்கைள உன் 
உயி�ள்ளேபாேத ேதடி 
ைவத்�க்ெகாள்! 
நீ இறக்�ம்ேபா� உனக்காக அழக்�டியவர்கைள உன் உயி�ள்ளேபாேத ேதடி 
ைவத்�க்ெகாள்! யா�ைடய �ைறகைள எண்ணிவிட �டிய�ேமா அவேர 
உண்ைமயில் உயர்ந்த மனிதர்! 

பணம் இ�ந்தால் உன்ைன உனக்�த் ெதரியா�. பணம் இல்லாவிட்டால் 
யா�க்�ம் உன்ைனத் ெதரியா�. 

தீய ெசயல் �ற�த்� ெதய்வத்த�ன் �ன்னால் ெவட்கப்படாேத! மனிதன் 
�ன்பாக ெவட்கப்ப�! அப்ெபா�ேத உனக்� விேமாசனம் ஆரம்பம்! 

மணிக்கணக்க�ல் உபேதசம் ெசய்வைதவிட ஒ� கணப்ெபா�தாயி�ம் உதவி 
ெசய்வ� ேமல்! 

அ�க�ல் இ�க்�ம்ேபா� ேகாப�ரங்கள்�ட உயரமாகத் ெதரிவத�ல்ைல. 
��ரத்த�ல் இ�க்�ம்ேபாேத பிரமாண்டமாகத் ெதரிக�ன்றன. 

மறக்க ேவண்டியைவகைள மறக்காமல் ந�ைனத்த��ப்ப�ம் மறக்க 
ேவண்டாதவைககைள மறந்�வி�வ�ம்தான் இந்த உலகத்த�ன் இன்ைறய 
�ன்பங்க�க்� காரணம் 

ஒ� மனிதன் விழாமேல வாழ்ந்தான் என்ப� ெப�ைமயல்ல 
வி�ந்தேபாெதல்லாம் எ�ந்தான் என்ப�தான் ெப�ைம! 

நன்றாகப் ேப�வ� நல்ல�தான் ஆனால் நன்றாகச் ெசய்வ� அதனி�ம் 
நல்ல�! 
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சில ேநரங்களில் ப�த்த� ெவற்ற� ெப�க�ற�. பல ேநரங்களில் ெவற்ற�ேய 
ப�த்த�யாக�வி�க�ற�! 

�ட்டாைளச் சமாளிக்க ��க்கமானமான வழ� ெமளனமாக இ�ப்ப�தான! 

பல அற�ஞர்களிடம் உறவாடினால் நீய�ம் அற�ஞனாக�றாய்! பல 
பணக்காரர்க�டன் உறவாடினால் பணக்காரனாக மாட்டாய்! 

ேதால்வி வந்தால் அ� உனக்�ப் பிரியமானதாகக் காட்டிக்ெகாள்! ெவற்ற� 
அைடந்தால் அ� ம�கவ�ம் பழக்கப்பட்ட�ேபால் காட்டிக்ெகாள்! இ�தான் 
வாழ்க்ைகயின் இரகசியம்! 
  

நல்ல உறவ�களின் அஸ்த�வாரம் எ� ெதரிய�மா? 

மரியசார்லஸ் 

நாம் ஒவ்ெவா�வ�ேம வாழ்க்ைகயில் சில விஷயங்களக் கற்�க் ெகாண்�, 
அைத மனத�ல் பத்த�ரப்ப�த்த�க் ெகாள்க�ேறாம். விேவக�ள்ளவர்கள், அந்த 
அ�பவங்கைள த�ந்த த�ணத்த�ல் பயன்ப�த்த�க் ெகாள்க�ேறாம். 
ந�ைறயேபர், நட்பில், காதலில், அன்பில் ெவற்ற� ெபற, அ�த்தவர் 
எத�ர்பார்ப்ப�களப் �ர்த்த� ெசய்ய�ம் வைகயில் தங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்ற� 
அைமத்�க் ெகாள்க�றார்கள். உண்மயில் நீங்கள் த��ப்த�ப�த்த ேவண்டிய� 
மற்றவைர அல்ல. உங்கைளத்தான். 

இ� �யநலமல்ல. தன் மீ� அன்ேபா, மரியாைதேயா ெகாண்டிராத ஒ�வர் 
அ�த்தவ�டய அன்ைப, மரியாைதைய உய்த்�ணர �டியா� 

அப்படிெயனில், 

அன்ேபா, நட்ேபா ெதாடர்ந்� ந�ைலத்த��ப்பதன் ரகசியம் என்ன? 

அன்ப� வற்றாமல் இ�ப்பதற்� நாம் என்ன ெசய்யேவண்�ம்! 
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ேஜனட்��ர் என்பவ�டய 'Simple Loving' என்ற ப�த்தகம் சில எளிமயான 
ேயாசனகைள �ன் ைவக்க�ற�. 

உங்கள் அன்ப� நன்� மலர்ந்� ந�ைலத்த��க்க ேவண்�ெமனில் மற்றவ�க்� 
உகந்த வைகயில் நான் நல்லவனாக இ�க்கேவண்�ம். ம��ந்த ஆர்வம் காட்ட 
ேவண்�ம் என்ற எண்ணத்ைத விட்�விட்�, உங்கள் மீேத மரியாைத 
ெகாள்�ங்கள். உங்கள் வாழ்க்ைகையய�ம், ெசயல்கைளய�ம் மக�ழ்ச்சியாக, 
உற்சாகமாக ெசய்ய�ங்கள். 

உண்மயான அன்ப� பணத்ைத ைவத்� எைட ேபாடக் �டா�. அல்ல 
ெபா�ைள பக�ர்வேதா� ந�ன்�விடக்�டா. 

உங்கள் உறவ�களில் நீங்கள் தவற�ைழக்�ம் ேபா� மற்றவர்கள் உங்கைள 
மன்னித்�விட்டால் மட்�ம் ேபாதா�. நீங்க�ம் உங்கைள மன்னிக்க 
ேவண்�ம். 

மற்றவர்கள் உங்கைள ஏற்�க் ெகாள்வார்கள் என்ற நம்பிக்ைக உங்க�க்� 
இ�க்க ேவண்�ம். 

நீங்கள் மற்றவர் வாழ்க்ைகைய வாழ �யற்சி ெசய்யக் �டா�; அவர்கள் 
உங்க�க்� ெந�ங்க�யவராக இ�ந்தா�ம். ஏெனன்றால் உங்கள் 
வாழ்க்ைகைய யா�ம் வாழ �டியா�. உங்கள் வாழ் நாளில் நீங்கள் 
பார்க்கப்ேபா�ம் அத்தன ேபரி�ம், உங்கைள விட்�ப் பிரியாத ஒேரெயா�வர் 
நீங்கள் மட்�ம்தான். 

உங்கள் வாழ்க்ைகைய நீங்கள் சிறப்பாக, உற்சாகமாக, அர்த்த�ள்ளதாக 
வாழத் ெதாடங்க�னால் ேபா�ம். உங்க�க்� அைமய�ம் உறவ�க�ம், மக�ழ்வ�ம் 
உங்கைள விட்� எளித�ல் விலக� ேபாகா�. 

உங்கள் மனப்பான்ைமையப் ெபா�த்�த்தான் உங்கள் உறவ� நீடிக்�மா, 
அல்ல காற்ற�ல் கரந்த கற்�ரம் ேபாலா�மா எனச் ெசால்ல �டிய�ம். 

மனப்பான்ைம என்றால் என்ன? 
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உங்கைளப் பற்ற�, மற்றவர்கைளப் பற்ற�, உங்கைளச் �ற்ற� நடக்�ம் 
சம்பவங்களப் பற்ற� நீங்கள் ெகாண்�ள்ள க�த்�க்கள் நாளைடவில் உங்கள் 
நம்பிக்ைகயாக மாற�வி�க�ற�. உங்களின் தீர்மானமான உணர்வ�கள் 
ந�ரந்தர ந�ழலாய் மனத�ல் படிந்� வி�வ�தான் மனப்பான்ைம 

உங்கள் உறவ�களின் அஸ்த�வாரமான மனப்பான்ைம எவ்வா� 
உ�வாக�ற�? 

ேநற்ைறய வார்த்ைதகள் இன்ைறய ெசயல்கள் 

இன்ைறய ெசயல்கள் நாைளய மனப்பான்ைமகள் 

இன்றய மனப்பான்ைமகள் நாைளய �ணங்கள் 

இன்றய �ணங்கள் தாம் அவ�டய நாைளய வித�! 

எனேவ ஆேராக்க�யமான, வளர்ச்சியைடயக்�டிய மனந�ைலைய நாம் 
வளர்த்�க் ெகாண்ேடாம் என்றால் உறவ�கள் இேலசில் ப�ளித்�ப் ேபாகா�. 
ஐஸ்க�ரம்ீ கலந்த அன்ப� ேபச்�கள் எளித�ல் அ�த்�ப் ேபாகா�. 

ஆேராக்க�யமான மனந�ைலக்� அடிப்பைடேய, நாம் நாமாக இ�ப்ப�தான். 

அன்ப� என்ப� ஒ�வர் ஒ�வைரப் பார்த்�க் ெகாள்வதல்ல. மாறாக இ�வ�ம் 
ேசர்ந்� ஒேர த�ைசயில் பார்ப்ப�. ஒ�வர் அழகாக இ�க்க�றார் என்பதற்காக 
நீங்கள் அவைர அன்ப� ெசய்யக்�டா�. நீங்கள் அன்ப� ெசய்வதால்தான் அவர் 
அழகாக இ�க்க�றார். ேஷக்ஸ்பியர் ேகட்ப� ேபால் கடவ�ள் உங்க�க்ெகன ஒ� 
�கத்ைதக் ெகா�த்த��க்க�றார்! நீங்கள் ஏன் ேவெறா� �கத்ைதத் 
ேத�கீறீர்கள்? 

ேகாெபன்ெஹகன் பல்கலக் கழகத்த�ன் இயற்பியல் ேதர்வ� நடந்� 
ெகாண்டி�ந்த�. 'ஒ� ெபரிய வானளாவிய கட்டிடத்த�ன் உயரத்ைத ஒ� 
பாேராமீட்டர் உதவிய�டன் எப்படிக் கணக்க��வ�? உடேன ஒ� மாணவன் 
எ�ந்� ெசான்னான். 
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பாேராமீட்டர் க�த்த�ல் ஒ� கயிற்ைறக் கட்டி விட்� அைத ெமல்ல இறக்கவ�ம். 
கயிற்ற�ன் நீளம்+பாேராமீட்டர் நீளம்-இவயிரண்டய�ம் ேசர்த்தால் கட்டடத்த�ன் 
உயரம் ெதரிய�ம். 

அந்த மாணவன் ெபயிலாக்கப்பட்டான். எனி�ம் தனித்தன்ம வாய்ந்த 
பத�ைலக் �ற�ய அந்த இளஞன் ேசார்ந்�விடவில்ல. தாமாகேவ 
பிரச்னக�க்�த் தீர்வ� கண்� வந்த அவரின் ெபயர் தான் நீல்ஸ்ேபார். 
இயற்பிய�க்காக ேநாபல் பரி� வாங்க�ய ஒேர ேடனிஷ் நாட்டவர். 

தனித்தன்ைமய�டன், இயல்பாக இ�ப்ப�தான் நாளைடவில் ெப�ம் 
ெவற்ற�கைளப் ெபற்�த் த�ம். 

ஒ� நாள் இரண்� நண்பர்கள் கடலில் பட� ஓட்டி ெசன்றார்கள். ெபரியவர் 
ஜ�ம் படைக ஓட்ட, சிற�யவர் ேர, ஒ� �ைனயில் ந�ன்� ெகாண்� இயற்ைக 
அழைக ரசித்�க் ெகாண்� வந்தார். 

அன்ற�ரவ� இ�வ�ம் உணவ�ந்�ம் ேபா� ேர ேகட்டார், ஜ�ம் காைலயில் நாம் 
ெசன்ற கடற்கைரப் ப�த�யில் ��ற்�க்கணக்கான பாைறகள், ேகார ப�ற்கள் 
இ�ந்தனேவ? எப்படிக் ஒன்ற�ல் �ட ேமாதாமல் ஓட்டினர்ீகள்? 

ஜ�ம் ப�ன்னைகத்�க் ெகாண்ேட ெசான்னார், 

அங்�ள்ள ஒவ்ெவா� பாைறையய�ம் நான் இடித்�ப் பழக� விட்ேடன்! 

வாழ்க்ைகயில் நாம் ப�ம் ஒவ்ெவா� �ன்பத்த�லி�ந்�ம் பாடங்கைளக் 
கற்�க் ெகாள்வேதா�, அத்தைகய வாழ்க்ைக �ைறயிலி�ந்� ஓடிவிடாமல், 
அைதேய சிறப்பாக வாழ கற்�க் ெகாள்பவர்தாம் சிறந்த மனிதர். நம்�டன் 
வாழ்பவர் க�க்� வாழ்க்ைக �லபமாக அைமயக் ��ம். நமக்க��ப்ப� 
ேபான்ற �ன்பங்கள் அவ�க்� வராமல் இ�க்கக்��ம். ஆனால் ெதாடர்ந்� 
ேபாராடி ெவற்ற� ெப�ங்கள். பிற� உங்க�க்�ம் அவ�க்�ம் உள்ள 
வித்த�யாசங்கள நீங் கள் உணர்வர்ீகள்; ெகாஞ்ச காலத்த�ல் மற்றவர்க�ம் 
உணர்வார்கள். 

நான் கற்�க் ெகாண்ட சில விஷயங்கள்: (பல�ைடய அ�பவங்களிலி�ந்�) 
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என்ைன அன்ப� ெசய்ய�மா� நான் யாைரய�ம் வ�த்த�ட �டியா�. நான் 
ெசய்யக் �டியெதல்லாம் அன்ப� ெச�த்த த�ந்தவனாக என்ன மாற்ற�க் 
ெகாள்வ�தான். பிற� அவர்கள் வி�ப்பம். 

ஒ� சிலர் மீ� நான் எவ்வளவ� அக்கைற காட்டினா�ம் அவர்கள் மீண்�ம் என் 
மீ� அக்கைற காட்�வத�ல்ைல. 

மற்றவர்கைள ஒ� கால் மணி ேநரத்த�ற்� ேவண்�மானால் நம் அழகால் 
வசீகரப்ப�த்தலாம். அதற்� ேமல் வசீகரப்ப�த்த நமக்� நா� விஷயங்கள் 
ெதரிந்த��க்க ேவண்�ம். 

மற்றவர்க�க்� என்ன ேநர்ந்த� என்பைதப் பற்ற� நான் அத�கம் கவைலப்பட 
ேதைவயில்ைல. அவர்கள் அைத எவ்வா� எத�ர் ெகாண்டார்கள் என்பதான் 
எனக்� �க்க�யம். 

வாழ்க்ைகயில் எனக்�ப் பிடித்த மனிதனாக நான் மாற ந�ைறய காலம் 
பிடிக்க�ற�. 

நான் அன்ப� ெசய்பவைர விட்�ப் பிரிய�ம் ேபா� கனிவான வார்த்ைதய�டன் 
பிரிவ� நல்ல�. சிலசமயம் அவர்கைள மீண்�ம் சந்த�க்காமேல ேபாகக்��ம். 

இனி இவர்க�டன் அன்ேபா� பழகேவ �டியா� என ந�னத்த பிற�ம், நீண்ட 
காலத்த�ற்� அன்ேபா� பழகலாம். 

என் மனப்பான்ைமைய நான் கட்�ப்ப�த்தாவிட்டால் அ� என்ைனக் 
கட்�ப்ப�த்த�வி�ம். 

எவ்வளவ�தான் ஒ� உறவில் உணர்ச்சிகள் தைலவிரித்� ஆடினா�ம் 
அைதய�ம் மீற� நல்ல காரணங்கள் இல்லாவிட்டால் ஒ� உறவ� நீடிக்கா�. 

என்ைன அன்ப� ெசய்பவர்கள் ந�ஜத்த�ல் இன்�ம் ந�ைறயப் ேபர் 
இ�க்க�றார்கள். ஆனால் அைத எப்படி ெவளிப்ப�த்�வ� என்�தான் 
அவர்க�க்�த் ெதரியவில்ல. 
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என் உற்ற நண்ப�டன் ேசர்ந்� ஏதாவ� ேவல ெசய்தா�ம் சரி, �ம்மா 
இ�ந்தா�ம் சரி, அைதவிட மக�ழ்ச்சியான ேநரம் இ�ந்தத�ல்ல. 

நான் வாழ்க்ைகயில் தவ� ெசய்விட்�, என்ைன இவர்கள் அவமானப்ப�த்த 
ேபாக�றார்கள் என்� யாைரக் க�த�ேனேனா அவர்கள்தாம் ந�ைறய சமயம் 
என்னத் ��க்க� விட்டி�க்க�றார்கள். 

நான் ேகாபப்படலாம். ஆனால் ��ரமாக நடக்கக்�டா�. 

நான் வி�ம்ப�ம் வைகயில் மற்றவர்கள் என்ன அன்ப� ெசய்யவில்ல 
என்பதற்காக அவர்கள் என்ைன அன்ேப ெசய்யவில்ல என அர்த்தம் க�டயா�. 
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