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It isn't what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that make you 

happy or unhappy. It is what you think about. 
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10 PRACTICAL WAYS TO LET GO AND FREE YOURSELF 
1. Detach from outcome and focus on the process. Exercise self-
compassion.  
2. Understand that the life you thought you would have may not be 
the life you will actually have. 
3. Separate yourself from attachment to externals (possessions, 
beauty, titles, money, status, situation, etc.) Bring your attention to 
the internal, deeper, psycho-spiritual-relational process within. This 
will bring you peace, calm and serenity. When we focus on externals, 
enough is never enough. 
4. Stop worrying about what other people think. While hanging onto 
your morale and value compass, free yourself from being consumed 
or controlled by the opinions of others. Choose to care more about 
how you feel about yourself than whether or not your neighbor 
approves.  
5. Purge unnecessary belongings. 
6. Practice acceptance. 
7. Detach from irrational fear. 
8. Laugh at yourself, laugh at life and learn not to take it all too 
seriously. 
9. Detach from your ego. 
10. Release the feelings you store in your body through exercise.  
 

சான்ற ார் ம ாழிகள்...!! 
முதல் மதய்வம் - மெற்ற ார்... 
 ிக ிக நல்ல நாள் - இன்று... 

 ிகப்மெரிய மவகு தி -  ன்னிப்பு... 
 ிகவும் றவண்டாதது - மவறுப்பு... 

 ிகவும் றதவவ - புத்திசாலித்தனம்... 
 ிகக்மகாடிய றநாய் - றெராவச... 

நம்ெக்கூடாதது - வதந்தி... 
மசய்யக்கூடாதது - துறராகம்... 
மசய்யறவண்டியது - உதவி... 

ெிரியக்கூடாதது - நட்பு... 
  க்கக்கூடாதது - நன் ி... 
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ஒரு மனைவியின் கனை... நான் படித்து வியந்துபபாை ஒரு காைல் வரலாறு 
.. 
சு ார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. ெிரஷ்யா என்று அவழக்கப்ெட்ட 
இன்வ ய மெர் னியில் ட்ரியர் நகரம். ெிரஷ்ய அரசாங்கத்தில் அதிகாரியாக 
இருந்தவரும் ெரம்ெவர ெணக்காரரு ான ொன் லுத்விக் றவான் 
மவஸ்ட்ொலனுக்கும் கறராலின் ஹ்யூமெலுக்கும் 1814-ம் ஆண்டு ெி ந்தார் 
மென்னி. அறத நகரில் நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து, 1818-ம் ஆண்டு மென்ரிச் 
 ார்க்ஸ் — ப்மரஸ்ெர்க் தம்ெதிக்குப் ெி ந்தார் கார்ல்  ார்க்ஸ். மென்னியின் 
குடும்ெமும்  ார்க்ஸின் குடும்ெமும் ெக்கத்து ெக்கத்து வடீுகளில் வசித்தன. 
 ார்க்ஸின் அக்காவும் மென்னியும் ெள்ளித் றதாழிகள். மென்னியின் தம்ெியும் 
 ார்க்ஸும் ஒன் ாகப் ெடித்தாலும் மென்னியின் அப்ொதான்  ார்க்ஸுக்கு 
மநருங்கிய நண்ெராக இருந்தார். அரசியல், சமூகச் சிந்தவனகள், தத்துவம், 

இலக்கியம் றொன்  ெல விஷயங்கவள மவஸ்ட்ொலன்  ார்க்ஸுக்கு 
அ ிமுகம் மசய்து வவத்தார். இருவரும் நிவ ய விவாதிப்ொர்கள். மென்னிக்கு 
கவிவதகள்  ீது தீராத ஆர்வம். அன்பும் ெண்பும் தி வ யும் மகாண்ட 
மென்னிவய எல்றலாருக்குற  ெிடித்துப் றொகும்.  ார்க்ஸுக்கும் மென்னிவயப் 
ெிடித்ததில் ஆச்சரியம் இல்வல. ெள்ளி இறுதி ஆண்டில், ‘எதிர்கால றவவல’ 
என்  தவலப்ெில்  ாணவர்கவளக் கட்டுவர எழுதச் மசான்னார்கள். அதில் 
 ார்க்ஸ் எழுதியவவ… 

‘ னிதன் என்ெவன் தனக்காக  ட்டுற  வாழ்ெவன் அல்ல. அவன் சக 
 னிதனுக்காகவும் ொடுெட றவண்டும். தனக்காகப் ொடுெடுெவன் நல்ல 
சிந்தவனயாளராக இருக்கலாம், நல்ல நிர்வாகியாக இருக்கலாம். ஆனால், நல்ல 

 னிதனாக இருக்க முடியாது.  னிதகுலத்தின் மெரும்ொன்வ க்குப் ெயன்ெடக்கூடிய ஒரு றவவலவயச் மசய்தால், அதில் 
வரும் எந்தத் தவடயும் நம்வ  ஒன்றும் மசய்துவிடாது. நம் தியாகத்தால் உலக  க்களுக்கு நன்வ  கிவடக்கி து 
என் ால் அந்த  கிழ்ச்சிக்கு அளறவ இல்வல. அதில் இருக்கும் உண்வ யான சந்றதாஷம் என்றும் நிவலத்திருக்கும். 
அதுறொன்  ெணிவயறய நான் விரும்ெி ஏற்கப் றொகிற ன்.’ மென்னிக்கு  ார்க்வஸப் ெிடிக்க அவருவடய அ ிவும் 
 க்களுக்கான சிந்தவனகளும்தான் காரணம். தன்வனப் றொலறவ  ார்க்ஸும் வழக்க ிஞராக றவண்டும் என்று அவர் அப்ொ 
நிவனத்தார். மெர்லின் ெல்கவலக்கழகத்துக்கு அனுப்ெி வவத்தார். மென்னிக்கும்  ார்க்ஸுக்கும் ெிரிவு துயரத்வத 
அளித்தாலும் இருவரும் சூழ்நிவலவயப் புரிந்துமகாண்டனர்.  ார்க்ஸ் மதாடர்ந்து மென்னிக்குக் கடிதம் எழுதி அனுப்ெினார். 
அந்தக் கடிதம் முழுவதும் காதல் கவிவதகளால் நிரம்ெி வழியும். மென்னியும் இலக்கிய ரசம்  ிகுந்த, காதல் கடிதங்கவள 
வடீ்டுக்குத் மதரியா ல் எழுதுவார். மென்னி –  ார்க்ஸ் காதல்  ார்க்ஸின் அப்ொவுக்குத் மதரிய வந்தது. உண்வ யில் 
அவர் ெயந்து றொனார். தன் குடும்ெம்  ிகவும் சாதாரண ானது. மென்னியின் குடும்ெம் மசல்வாக்கு  ிக்க ெணக்காரக் 
குடும்ெம். இவர்களின் காதலால் அருவ யான நண்ெர் மவஸ்ட்ொலனின் நட்பு உவடந்துவிடுற ா என்று நிவனத்தார். 
மென்னியிடம்  ார்க்வஸத் திரு ணம் மசய்துமகாள்ள றவண்டாம் என் ார்.  ார்க்ஸிடம் காதவலத் து ந்துவிடும்ெடி 
கடிதம் எழுதினார். ஆனால், இருவரும் ஒருவவர ஒருவர் விட்டுக்மகாடுப்ெதாக இல்வல.  
*** 

தத்துவத்தின்  ீது  ிகவும் ஈடுொடுமகாண்டார்  ார்க்ஸ். புரட்சிகரச் சிந்தவனயாளர்களின் இளம் மெறகலியர் இயக்கத்தில் 
இவணந்தார். 23 வயதில் டாக்டர் ெட்டம் மெற்று ட்ரியர் திரும்ெினார்  ார்க்ஸ். அப்றொது  ார்க்ஸின் அப்ொவும் 
மென்னியின் அப்ொவும்  வ ந்திருந்தார்கள். மென்னியின் அம் ாவுக்கு இவர்களின் திரு ணத்தில் விருப்ெ ில்வல. 
திரு ணம் தள்ளிப்றொனது. நீண்ட காத்திருப்புக்குப் ெி கு, 29 வயதில் மென்னி தன் அன்புக்குரிய  ார்க்வஸ 
 ணந்துமகாண்டார். ‘வரனிஷ் மஷய்டுங்’ ெத்திரிவகயில் அரசியல் விழிப்புணர்வு கட்டுவரகவள எழுதினார்  ார்க்ஸ், 

விவரவில் அந்தப் ெத்திரிவகயின் ஆசிரியரானார். றகாெமுற்  அரசாங்கம் அந்தப் ெத்திரிவகவயத் தவட மசய்தது. 
 ார்க்வஸ நாட்வட விட்டு மவளிறய ச் மசான்னது.  ார்க்ஸும் மென்னியும் ெிரான்ஸ் மசன் ார்கள். சி ிய வடீ்டில் 
 கிழ்ச்சியாக வாழ ஆரம்ெித்தார்கள். அவர்கள் திரு ணத்தின் றொது கிவடத்த ெணத்வத ஒரு மெட்டியில் வவத்திருந்தார் 
மென்னி. அந்தப் மெட்டி எப்றொதும் தி ந்றத இருக்கும். ெணம் றதவவப்ெடும் நண்ெர்கள் அந்தப் மெட்டியிலிருந்து ெணத்வத 
எடுத்துக்மகாள்ளலாம். தங்களால் ெி ருக்கு உதவ முடிவவத நிவனத்து மென்னியும்  ார்க்ஸும்  ிகவும் 
சந்றதாஷப்ெட்டார்கள். 1844-ம் ஆண்டு மென்னி மெண் குழந்வதக்குத் தாயானார். தன் அன்பு  வனவியின் மெயவரறய 
குழந்வதக்கு வவத்தார்  ார்க்ஸ். மெர் ன் – ெிமரஞ்சு புத்தகங்கள் தயாரிப்ெில் ரூறகயுடன் றசர்ந்து றவவல மசய்தார் 
 ார்க்ஸ். அப்றொது ெிமரடரிக் ஏங்மகல்ஸ் அ ிமுகம் கிவடத்தது. 
*** 

இரண்டு ஆண்டுகளில் வகயில் இருந்த ெணம் காலி. மென்னிக்குப் மொருளாதாரக் கஷ்டம் வர ஆரம்ெித்தது. அப்றொது 
ெிரஷ்யாவில் மநசவாளர்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இவடறய மெரிய ற ாதல் நவடமெற் து. மநசவாளர்களுக்கு 
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ஆதரவாகக் கட்டுவரகள் எழுதினார்  ார்க்ஸ். றகாெம் அவடந்த ெிரஷ்ய அரசாங்கம், ெிரான்ஸில் இருந்து  ார்க்வஸ 
மவளிறயற்றும்ெடி கட்டாயப்ெடுத்தியது.  ார்க்ஸ் மெல்ெியம் நாட்டில் உள்ள ெிரஸ்ஸல்ஸ் நகருக்குச் மசன் ார். வடீ்டில் 
இருந்த மொருள்கவள விற்று, கிவடத்த ெணத்தில் குழந்வதகளுடன் ெிரஸ்ஸல்ஸ் றொய்ச் றசர்ந்தார் மென்னி. 
மென்னியின் அம் ா  களுக்கு உதவி மசய்வதற்காக மெலன் மடமூத் என்ெவவர அனுப்ெி வவத்தார். மூன் ாவது 
குழந்வதயாக  கன் ெி ந்தான். மென்னியும்  ார்க்ஸும் அளவற்   கிழ்ச்சியவடந்தார்கள். அங்கும் அரசாங்கத்வத எதிர்த்து 
எழுத தவட வந்தது.  ார்க்ஸுக்கு வரு ானம் குவ ந்தது. ெிரான்ஸில்  ன்னராட்சிக்கு எதிராகப் றொராட்டங்கள் 
மவடித்தன.  ார்க்ஸ் – ஏங்மகல்ஸ் வழிகாட்டலில் அவ ந்த கம்யூனிஸ்ட் லீக் றொராட்டங்கவள ஒன் ிவணத்தது. லூயி 
 ன்னன் நாட்வட விட்டு ஓடினார். இவடக்கால அரசாங்கம்  ார்க்வஸ அவழத்தது. கிளம்புவதற்குள் ஒருநாள் நள்ளிரவு 
திடீமரன்று  ார்க்வஸக் வகது மசய்து அவழத்துச் மசன் னர். ெத ிப்றொன மென்னி, அவவரப் ெின் மதாடர்ந்து மசன் ார். 
மென்னிவயயும் வகது மசய்து, சிவ யில் தள்ளினார்கள். அந்தச் சிவ யில் குற் வாளிகள் நிரம்ெியிருந்தனர். மென்னிக்குத் 
துக்கம் மதாண்வடவய அவடத்தது. ஒருபு ம் கணவர் வகது, இன்மனாரு பு ம் குழந்வதகள் தனியாக இருந்தனர். தாங்க 
முடியாத குளிர். சகிக்க முடியாத இரவாக அவ ந்தது.  றுநாள் மென்னி  றுநாள் விடுதவல மசய்யப்ெட்டார். அம் ாவும் 
அப்ொவும் வகது மசய்யப்ெட்ட விஷயத்தால் ெயந்துறொயிருந்த குழந்வதகள் மென்னிவயக் கண்டதும் ஓடிவந்து 
கட்டிக்மகாண்டனர்.  ார்க்ஸும் விடுதவலயானார். வடீ்டில் இருந்த மொருள்கவள விற்று, ெிரான்ஸுக்குச் மசன் ார்கள். 
*** 

 ீண்டும் அரசியல் சூழ்நிவல  ா ியது.  ார்க்வஸ மவளிறயறும்ெடிச் மசான்னது.  ார்க்ஸ் குடும்ெம் லண்டனுக்குக் 
குடிமெயர்ந்தது. அங்கு மென்ரிச் என்  குழந்வத ெி ந்தது.  ார்க்ஸ் அரசியல் மொருளாதார ஆராய்ச்சியில் இ ங்கினார். 
 ார்க்ஸின் வகமயழுத்து  ிகவும் ற ாச ாக இருக்கும். அவர் எழுதும் கட்டுவரகள், புத்தகங்கவள மென்னி ெிரதிமயடுப்ொர். 
தன்னுவடய கருத்துகவள  ார்க்ஸுடன் விவாதிப்ொர்.  ார்க்ஸும் மென்னியின் கருத்துகளுக்கு  ிகவும் முக்கியத்துவம் 
அளிப்ொர்.  
 

1850-ம் வருடம்  ிகவும் ற ாச ான காலகட்டம். ெண ில்லா ல்  ிகவும் கஷ்டப்ெட்டனர். உதவி மசய்யவும் ஆள்கள் 
இல்வல. மென்னி உதவி றகட்டு நண்ெருக்குக் கடிதம் எழுதினார். ‘சரியான ஆகாரம் இல்வல. முதுகிலும்  ார்ெிலும் 
கடுவ யான வலி. என்  ார்ெில் ொல் சுரக்கவில்வல. குழந்வத ெசியில் ெல ாக உ ிஞ்சியதில் றதால் மவடித்து, ரத்தம் 
அவன் வாயில் மகாட்டியது… எங்களின் றதவவ  ிகவும் குவ வானறத. ஆனால், அவதப் மெறுவதுக்குக்கூட நாங்கள் 
 ிகவும் றொராட றவண்டியிருக்கி து…’ ஒருநாள்…‘மென்னி, நான் உனக்குத் தாங்க முடியாத கஷ்டத்வத அளித்து வருகிற ன். 
எனக்கு வருத்த ாக இருக்கி து…’ ’நாம் என்ன ந க்காகவா றொராடுகிற ாம்? ொட்டாளி  க்களுக்காகத்தாறன 
றொராடுகிற ாம். அந்தப் றொராட்டம் எந்தவிதத்திலும் என்வன நிவலகுவலயச் மசய்துவிடாது கார்ல். என்வன நிவனத்து 
வருந்தத் றதவவயில்வல. உண்வ யில் நான் அதிர்ஷ்டம் மசய்தவள். எனக்கு ஆதரவாக அன்ொன கணவனாக நீ 
இருக்கும்றொது எந்தக் கஷ்டமும் என்வன ஒன்றும் மசய்துவிடாது…’ ‘நீ என்ன மசான்னாலும் நம் வாழ்க்வக  ிகவும் 
கடின ானது மென்னி.’ ‘என்னுவடய கவவல எல்லாம் இதுறொன்  ெிரச்வனகளில் நீ கவவல அவடய 
றவண்டியிருக்கி றத என்ெதுதான். உன்னுவடய சிந்தவனக்கும் மசயலுக்கும் இன்னும் நல்லவித ான சூழல் 
அவ ந்திருக்கலாம் கார்ல்.’ ’நீயும் குழந்வதகளும்தான் என்னுவடய சந்றதாஷங்கள் மென்னி. உங்கவளப் ொர்க்கும்றொது 
எந்தக் கவவலயும் என்வன அண்டுவதில்வல.’ வாடவக மகாடுக்க முடியாததால் ெல வடீுகளுக்கு  ா  றவண்டிய நிவல 
ஏற்ெட்டது. ெிரஷ்ய அரசாங்கம்  ார்க்ஸ்  ீதும் அவருவடய றதாழர்கள்  ீதும் மொய்க் குற் ச்சாட்வடச் சு த்தியது. 
மென்னிக்கு நரம்புத்தளர்ச்சி றநாய் வந்தது. சிகிச்வசப் மெ  வழியில்வல. சில காலங்களில் எட்வர்டுக்கு நிற ானியா 
காய்ச்சல் ஏற்ெட்டது. ெரிதாெ ாகக் குழந்வத இ ந்துறொனது. மென்னிவயயும்  ார்க்வஸயும்  கனின் இ ப்பு  ிகவும் 
ொதித்தது. ஏங்மகல்ஸ்  ற்றும் சில நண்ெர்கள் அளித்த உதவியில் குடும்ெம் ெிவழத்தது.  ார்க்ஸ்  ீது மகாறலான் 
கம்யூனிஸ்ட் சதி வழக்கு றொட்டது ெிரஷ்ய அரசாங்கம். அதிலிருந்து  ீண்டு வருவதற்காக  ார்க்ஸ் நிவ ய உவழத்தார். 
சில நாள்களாக உடல்நிவல சரியில்லா ல் இருந்த  கள் ெிரான்சிஸ்கா, இ ந்து றொனாள். ‘என் அருவ   கள் இ ந்த 
துக்கம் ஒருபு ம். அவவள அடக்கம் மசய்வதற்குப் ெண ில்லாதது இன்மனாருபு ம். ஐறயா… எந்த அம் ாவுக்கும் இந்தக் 
மகாடுவ  வாய்க்கக்கூடாது. அன்பு ெிரான்சிஸ்கா, நீ ெி ந்தறொது மதாட்டில் வாங்க ெண ில்வல… நீ இ ந்தறொது 
சவப்மெட்டி வாங்க ெண ில்வல… எப்ெடிப்ெட்ட மெற்ற ார் நாங்கள்!’ மென்னி கத ினார். றவறுவழியில்வல. ெக்கத்து 
அவ யில் இ ந்த  கவள வவத்துவிட்டு,  ீதிக் குழந்வதகவளக் கட்டிப்ெிடித்துக்மகாண்டு இரவு முழுவதும் மென்னியும் 
 ார்க்ஸும் அழுதனர். நண்ெர் ஒருவர் இரண்டு ெவுண்ட் மகாடுத்து, சவப்மெட்டி வாங்க உதவினார். (njhlUk;) 

“Your impact on other people is bigger than you think. Someone still giggles when they think of that funny thing 

you said. Someone still smiles when they think of the compliment you gave them. Someone silently admires you. 

The advice you give has made a difference for people. The support and love you’ve offered others has made 

someone’s day. Your input and opinions have made someone think twice. You’re not insignificant and forgotten. 

Your existence makes a positive difference, whether you see it or not.” 
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லண்டைில் டாக்டர் ககன்ைத் வாக்கர்  

என்  உலகப் புகழ் மெற்  நியூறரா சர்ென் இருந்தார். அவருவடய வாழ்வில் நடந்த அனுெவத்வத இனி ொர்ப்றொம்.  
வாக்கர் தான் ெண்புரியும் மசயிண்ட் ப்வரயாஸ்  ருத்துவ  வனயில் வழக்கம் றொல் ரவுண்ட்வச முடித்துக் மகாண்டு 
அருறக உள்ள  ருத்துவ கல்லூரிக்கு மசன்று மகாண்டிருந்தார். இரண்டு கட்டிடங்கவளயும் இவணக்கும் ொலத்தில் 
நடந்து மகாண்டிருந்தார். எதிறர ஐம்ெது வயது  திக்கத் தகுந்த நர்ஸ் ஒருவர் நடந்து வந்தார். அவர் வலட் ப்ளூ கலரில் 
மவள்வள புள்ளியுடன் சீருவட அணிந்திருந்தார். அந்த நர்சுக்கு டாக்டர் வணக்கம் மசலுத்தினார். அந்த மெண்ணும் 
தவலயாட்டிவிட்டு நடந்து மசன் ாள். டாக்டருக்கு அவள் அணிந்திருந்த சீருவடயில் ஏறதா  ாறுதல் மதரிந்தது. ற லும் 
அந்த மெண்வண இதற்கு முன்பு அவர் கண்டதில்வல. உடறன அவவள திரும்ெி ொர்த்தார். அவள் காணவில்வல. அந்த 
நீண்ட ொலத்தில் குறுக்கு ெடிக்கட்டுகள் ஏதும் கிவடயாது.!! தன் அவ க்கு மசன்  டாக்டர் சீனியர் நர்சுகவள அவழத்து 
தான் கண்ட அங்க லட்சனங்கறளாடு யாராவது நர்ஸ் இங்றக றவவல மசய்கி ார்களா என றகட்டார். ெலத்த அவ தி 
நிலவியது. ''டாக்டர் எட்டாம் நம்ெர் வார்டு நர்வச ொர்த்தீர்களா?'' என அவர்கள் றகட்டார்கள். ெணியாள் ஒருவர் ''டாக்டர் 
எங்களுக்கும் இறத ெிர்ச்சவன தான். எட்டாம் நம்ெர் வார்டில் இரவு ெகல் ொரா ல் அந்த நர்ஸ் அடிக்கடி வந்து 
மதால்வலக் மகாடுக்கி ார். அதனால் அந்த வார்டில் அ ர்வவதறய நாங்கள் தவிர்த்துவிடுகிற ாம்'' என் ார். அந்த 
நர்சுக்கும் ற லதிகாரிக்கும் வாக்குவாதம் அதிக ாக எளிதில் உணர்சிவப்ெடக் கூடிய அவள் .,நாலாவது  ாடியிலிருந்து 
கீறழ குதித்து தற்மகாவல மசய்து மகாண்டுள்ளார். மதாந்தரவு தராத ஆவியாக அவள் வலம் வந்து மகாண்டிருந்தாள். 
----+++--------------------------------- 

ெெீி மெய்ன் எனும் ஆவி ஆராய்ச்சியாளரின் வாழ்வில் நடந்த அடுத்த சம்ெவத்வத இனி ொர்ப்றொம். இது மகாஞ்சம் 
முரட்டுத் தன ான ஆவி. மெய்ன் ஸ்காட்லாந்திலிருந்து லண்டன் றநாக்கி காரில் வந்து மகாண்டிருந்தார். அது ஒரு 
நள்ளிரவு றநரம். வழியில் கார் ெழுதவடந்ததால் அருறக இருந்த லாட்ெில் அவ  எடுத்து தங்கினார். லாட்ெிற்குள் 
நுவழந்த றொறத ஏறதா ஒரு உள்ளுணர்வு அவருக்கு றதான் ியது.  ாடியில் அவர் ஒரு அவ யிலும் உதவியாளர் ஒரு 
அவ யிலும் தங்கினார்கள். மெய்ன் தான் தங்கப்றொகும் அவ க்குள் கால் வவத்த றொறத  ீண்டும் .,ஒரு உள்ளுணர்வு 
அவவர எச்சரித்தது. ஆனாலும் ஆராய்ச்சியாளரான அவர் அந்த சவாவல ஏற்றுக் மகாண்டு அந்த அவ க்குள் தங்கினார். 
ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் மெய்ன் இருந்த றொது அந்த அவ யில் குளிர் சற்று அதிக ானது. விழிப்ெவடந்த அவரின் கழுத்வத 
இரு வககள் ெற் ிக் மகாண்டு அழுத்தின. மூச்சு திண ியது. எதிறர ெச்வச றகாட்டு அணிந்த மவளிர் முகத்துடன் 
ஒருவன் அ ர்ந்திருந்தான். ஆவிகள் கு ித்த கு ிப்புகள் அதிகம் அவருக்கு மதரியு ாதலால் அதனிடம் எச்சரிக்வகயாக 
நடந்து மகாண்டார். ''றொ.. றொ'' என இருமுவ  கூச்சலிட்டார். சிர ப்ெட்டு அதன் வககவள விலக்கி எழுந்து அ ர்ந்தார். 
அந்த உருவம் ெின்வாங்கியது. கதவவக் காட்டி றொ அந்தப் ெக்கம் றொ என எச்சரித்தார். ெரிதாெ ாக ெின்றனாக்கி நடந்த 
அந்த உருவம் கதவுக்கு அருறக மசன்று ம ல்ல  ங்கலாக  ா ி சட்மடன  வ ந்து விட்டது. கழுத்தில் கீரலும் வலியும் 
அதிக ாக இருந்ததால் கண்ணாடி முன் மசன்று ொர்த்தார்.. அங்றக எந்த தடயமும் இல்வல. றநராக அந்த விடுதி 
ற லாளரிடம் மசன்று விசாரித்தார். முதலில்  றுத்த அவர் ெின்பு அந்த அவ யில் ஆவி இருப்ெதாக ஏற்றுக் மகாண்டார். 
மெய்ன் அவதக் கு ித்து மசால்லும்றொது ''ஆவிகள் கு ித்து கவவலப்ெட றதவவயில்வல. ெயந்தால் ஆெத்து நிச்சயம்'' 

என கு ிப்ெிடுகி ார். உங்களுவடய ெயம் ஆவிகளுக்கு கூடுதல் ெலத்வதக் மகாடுத்துவிடும். நீ ெயப்ெடுறொது ஆவிகள் 
 றனாதத்துவ தாக்குதவலத் மதாடங்கிவிடும். ஒருவவரக் மகால்வது ஆவிகளல்ல. அவனாகறவ ெயத்தில் மசத்துப் 
றொகி ான் என அவர் மசால்கி ார். 
 

In life you will meet two kinds of people. Ones who build you up, and ones who bring you 

down. But in the end, you will thank them both. 
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லண்டைில் டாக்டர் ககன்ைத் வாக்கர்  

என்  உலகப் புகழ் மெற்  நியூறரா சர்ென் இருந்தார். அவருவடய வாழ்வில் நடந்த அனுெவத்வத இனி ொர்ப்றொம்.  
வாக்கர் தான் ெண்புரியும் மசயிண்ட் ப்வரயாஸ்  ருத்துவ  வனயில் வழக்கம் றொல் ரவுண்ட்வச முடித்துக் மகாண்டு 
அருறக உள்ள  ருத்துவ கல்லூரிக்கு மசன்று மகாண்டிருந்தார். இரண்டு கட்டிடங்கவளயும் இவணக்கும் ொலத்தில் நடந்து 
மகாண்டிருந்தார். எதிறர ஐம்ெது வயது  திக்கத் தகுந்த நர்ஸ் ஒருவர் நடந்து வந்தார். அவர் வலட் ப்ளூ கலரில் மவள்வள 
புள்ளியுடன் சீருவட அணிந்திருந்தார். அந்த நர்சுக்கு டாக்டர் வணக்கம் மசலுத்தினார். அந்த மெண்ணும் தவலயாட்டிவிட்டு 
நடந்து மசன் ாள். டாக்டருக்கு அவள் அணிந்திருந்த சீருவடயில் ஏறதா  ாறுதல் மதரிந்தது. ற லும் அந்த மெண்வண 
இதற்கு முன்பு அவர் கண்டதில்வல. உடறன அவவள திரும்ெி ொர்த்தார். அவள் காணவில்வல. அந்த நீண்ட ொலத்தில் 
குறுக்கு ெடிக்கட்டுகள் ஏதும் கிவடயாது.!! தன் அவ க்கு மசன்  டாக்டர் சீனியர் நர்சுகவள அவழத்து தான் கண்ட அங்க 
லட்சனங்கறளாடு யாராவது நர்ஸ் இங்றக றவவல மசய்கி ார்களா என றகட்டார். ெலத்த அவ தி நிலவியது. ''டாக்டர் 
எட்டாம் நம்ெர் வார்டு நர்வச ொர்த்தீர்களா?'' என அவர்கள் றகட்டார்கள். ெணியாள் ஒருவர் ''டாக்டர் எங்களுக்கும் இறத 
ெிர்ச்சவன தான். எட்டாம் நம்ெர் வார்டில் இரவு ெகல் ொரா ல் அந்த நர்ஸ் அடிக்கடி வந்து மதால்வலக் மகாடுக்கி ார். 
அதனால் அந்த வார்டில் அ ர்வவதறய நாங்கள் தவிர்த்துவிடுகிற ாம்'' என் ார். அந்த நர்சுக்கும் ற லதிகாரிக்கும் 
வாக்குவாதம் அதிக ாக எளிதில் உணர்சிவப்ெடக் கூடிய அவள் .,நாலாவது  ாடியிலிருந்து கீறழ குதித்து தற்மகாவல 
மசய்து மகாண்டுள்ளார். மதாந்தரவு தராத ஆவியாக அவள் வலம் வந்து மகாண்டிருந்தாள். 
----+++--------------------------------- 

ெெீி மெய்ன் எனும் ஆவி ஆராய்ச்சியாளரின் வாழ்வில் நடந்த அடுத்த சம்ெவத்வத இனி ொர்ப்றொம். இது மகாஞ்சம் 
முரட்டுத் தன ான ஆவி. மெய்ன் ஸ்காட்லாந்திலிருந்து லண்டன் றநாக்கி காரில் வந்து மகாண்டிருந்தார். அது ஒரு 
நள்ளிரவு றநரம். வழியில் கார் ெழுதவடந்ததால் அருறக இருந்த லாட்ெில் அவ  எடுத்து தங்கினார். லாட்ெிற்குள் 
நுவழந்த றொறத ஏறதா ஒரு உள்ளுணர்வு அவருக்கு றதான் ியது.  ாடியில் அவர் ஒரு அவ யிலும் உதவியாளர் ஒரு 
அவ யிலும் தங்கினார்கள். மெய்ன் தான் தங்கப்றொகும் அவ க்குள் கால் வவத்த றொறத  ீண்டும் .,ஒரு உள்ளுணர்வு 
அவவர எச்சரித்தது. ஆனாலும் ஆராய்ச்சியாளரான அவர் அந்த சவாவல ஏற்றுக் மகாண்டு அந்த அவ க்குள் தங்கினார். 
ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் மெய்ன் இருந்த றொது அந்த அவ யில் குளிர் சற்று அதிக ானது. விழிப்ெவடந்த அவரின் கழுத்வத 
இரு வககள் ெற் ிக் மகாண்டு அழுத்தின. மூச்சு திண ியது. எதிறர ெச்வச றகாட்டு அணிந்த மவளிர் முகத்துடன் ஒருவன் 
அ ர்ந்திருந்தான். ஆவிகள் கு ித்த கு ிப்புகள் அதிகம் அவருக்கு மதரியு ாதலால் அதனிடம் எச்சரிக்வகயாக நடந்து 
மகாண்டார். ''றொ.. றொ'' என இருமுவ  கூச்சலிட்டார். சிர ப்ெட்டு அதன் வககவள விலக்கி எழுந்து அ ர்ந்தார். அந்த 
உருவம் ெின்வாங்கியது. கதவவக் காட்டி றொ அந்தப் ெக்கம் றொ என எச்சரித்தார். ெரிதாெ ாக ெின்றனாக்கி நடந்த அந்த 
உருவம் கதவுக்கு அருறக மசன்று ம ல்ல  ங்கலாக  ா ி சட்மடன  வ ந்து விட்டது. கழுத்தில் கீரலும் வலியும் 
அதிக ாக இருந்ததால் கண்ணாடி முன் மசன்று ொர்த்தார்.. அங்றக எந்த தடயமும் இல்வல. றநராக அந்த விடுதி 
ற லாளரிடம் மசன்று விசாரித்தார். முதலில்  றுத்த அவர் ெின்பு அந்த அவ யில் ஆவி இருப்ெதாக ஏற்றுக் மகாண்டார். 
மெய்ன் அவதக் கு ித்து மசால்லும்றொது ''ஆவிகள் கு ித்து கவவலப்ெட றதவவயில்வல. ெயந்தால் ஆெத்து நிச்சயம்'' என 
கு ிப்ெிடுகி ார். உங்களுவடய ெயம் ஆவிகளுக்கு கூடுதல் ெலத்வதக் மகாடுத்துவிடும். நீ ெயப்ெடுறொது ஆவிகள் 
 றனாதத்துவ தாக்குதவலத் மதாடங்கிவிடும். ஒருவவரக் மகால்வது ஆவிகளல்ல. அவனாகறவ ெயத்தில் மசத்துப் 
றொகி ான் என அவர் மசால்கி ார். 

"Make it a tradition. Always begin with yourself. Do what you want, drop what you don't. Befriend yourself, write 

letters for you, alleviate your weak spots, empower your passion. Always put your name at the top of your list. 

Happiness should start on how we accept the things people told us to change. Show them your strengths and 

disprove their touchstones. Be your own standard. Be there for you." - Mica Meñez, start again 
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ஒரு விவசாயி வளர்த்து வந்த வயதான மொதி சு க்கும் கழுவத ஒன்று தவ ி அவன் றதாட்டத்தில் உள்ள வ ண்ட 
கிணற் ில் விழுந்துவிடுகி து. உள்றள விழுந்த கழுவத அல ிக்மகாண்றட இருந்தது. அவத எப்ெடி கிணற் ிலிருந்து 
மவளிறயற் ி காப்ொற்றுவது என்று அவன் விடிய விடிய றயாசித்தும் ஒரு றயாசவனயும் புலப்ெடவில்வல. 
காப்ொற்  எடுக்கும் எந்த முயற்சியும் அந்த கழுவதயின் விவலவய விட அதிகம் மசலவு ெிடிக்ககூடியதாக இருந்தது. 
அந்த கிணறு எப்ெடியும் மூடப்ெட றவண்டிய ஒன்று. தவிர அது  ிகவும் வயதான கழுவத என்ெதால் அவத 
காப்ொற்றுவது வணீ்றவவல என்று முடிவு மசய்த அவன், கழுவதயுடன் அப்ெடிறய அந்த கிணற்வ  மூடிவிடுவது என்று 
முடிவு மசய்தான். 
 

அக்கம் ெக்கத்தினவர உதவிக்கு கூப்ெிட அவனவரும் திரண்டனர். சற்று அருகில் இருந்த ஒரு  ண் திட்டிலிருந்து 
 ண்வண  ண்மவட்டியில் அள்ளி மகாண்டு வந்து அந்த கிணற் ில் அவனவரும் றொட ஆரம்ெித்தனர். கழுவத 
நடப்ெவத உணர்ந்து தற்றொது  ரண ெயத்தில் அல ியது. ஆனால் அதன் அல வல எவரும் சட்வட மசய்யவில்வல. 
இவர்கள் மதாடர்ந்து  ண்வண அள்ளி அள்ளி மகாட்ட மகாஞ்சம் றநரம் கழித்து அதன் அல ல் சத்தம் அடங்கிவிட்டது. 
ஒரு ெத்து நி ிடம்  ண்வண அள்ளி மகாட்டியவுடன் கிணற்றுக்குள்றள விவசாயி எட்டிப் ொர்க்க, அவன் ொர்த்த காட்சி 
அவவன வியப்ெிலாழ்த்தியது. ஒவ்மவாரு முவ யும்  ண்வண மகாட்டும்றொது, கழுவத தனது உடவல ஒரு முவ  
உத ிவிட்டு,  ண்வண கீறழ தள்ளி, அந்த  ண்ணின்  ீறத நின்று வந்தது.இப்ெடிறய ெல அடிகள் அது ற றல 
வந்திருந்தது. இவர்கள் ற லும் ற லும்  ண்வண றொட றொட கழுவத தனது முயற்சிவய வகவிடாது, உடவல உத ி 
உத ி  ண்வண கீறழ தள்ளி தள்ளி அதன்  ீது ஏ ி நின்று வந்தது. கழுவதயின் இவடவிடாத இந்த முயற்சியால் 
அவனவரும் வியக்கும் வண்ணம் ஒரு வழியாக கிணற் ின் விளிம்ெிற்றக வந்துவிட்டது.விளிம்வெ எட்டியவுடன் 
 கிழ்ச்சியில் கவனத்த கழுவத ஒறர ஓட்ட ாக ஓடி றதாட்டத்திற்குள் மசன்று  வ ந்தது.வாழ்க்வக ெல சந்தர்ப்ெங்களில் 
இப்ெடித் தான் நம்வ  ெடுகுழியில் தள்ளிக் குப்வெகவளயும்,  ண்வணயும் நம்  ீது மகாட்டி நம்வ  ச ாதி கட்ட 
ொர்க்கும். ஆனால் நாம் தான் இந்த கழுவத றொல தன்னம்ெிக்வகயும் விடாமுயற்சியும் மகாண்டு, அவற்வ  உத ித் 
தள்ளி ற றல வரறவண்டும்.நம்வ  றநாக்கி வசீப்ெடும் ஒவ்மவாரு கல்வலயும் சா ர்த்திய ாக ெிடித்து ெடிக்கற்களாக்கிக் 
மகாள்ளறவண்டும், எத்தவன மெரிய குழியில் நீங்கள் விழுந்தாலும். இத்றதாடு நம் கவத முடிந்தது என்று கருதா ல் 
விடாமுயற்சி என்  ஒன்வ க் மகாண்டு நீங்கள் நிச்சயம் ற றல வரலாம். 
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ஆர்க்கி ிடீஸ் தத்துவத்வத அன்ற  மசயல்ெடுத்திய த ிழ் 
 ன்னன். றகாச்சவடயானுக்கு ெடாவர் ன் சுந்தரப் 
ொண்டியன் என்கின்  மெயரும் உண்டு. ெடாவர் ன் 
சுந்தரப் ொண்டியன் ொண்டிய நாட்வட றசர்ந்தவர். றசாழர் 
கள், றசரர்கள்,  ற்றும் ஆந்திரர்கள் இவர்கவள 
எல்றலாவரயும் றொரில் மவன்று த ிழகத்வத விரிவாக்கி 
ொண்டிய நாட்டு ஆட்சிக்குள் மகாண்டு வந்தார். 
றசாழர்கவள றொரில் மவன் தன் விவளவாக அவர்கள் 
றசர்த்து வவத்திருந்த விவல  திப்ெில்லா மசல்வங்கள் 
அவனத்தும் ெடாவர் னுக்குக் கிவடத்தது. ஆனால் 
ெடாவர் றனா கிவடத்த மசல்வங்கவள தாறன எடுத்துக் 
மகாள்ளா ல் அவனத்வதயும் மதன்னகத்தில் இருந்த ெல 
றகாவில்களுக்கு நன்மகாவடயாக தந்து விட்டார். 

கு ிப்ொக மதாண்வட நாட்டிலுள்ள றகாவில்களுக்கு நிவ ய திருப்ெணிகள் மசய்தார். இந்த திருப்ெணிகளால் அதிகம் 
ெயன்மெற்  றகாவில்கள் என்றுப் ொர்த்தால் சிதம்ெரத்தில்இருக்கின்  நடராசன் மெரு ான் றகாவிலும் திருவரங்கத்தில் 
இருக்கக்கூடிய இரங்கநாதர் றகாவிலும் தான். திருவரங்கத்தில் இருக்கின்  இரங்கநாதர் றகாவிலுக்கு சுந்தரப் ொண்டியன் 
''துலாொரதானம்'' மசய்தார். துலாொர தானம் என் ால் தராசு கட்டியில் ஒருவவர அ ர மசய்து அவரின் எவடக்கு ச  ான 
தங்கத்வத நன்மகாவடயாக மகாடுப்ெதாகும். ஆனால் சுந்தரப் ொண்டியன் மசய்த ''துலாொர தானம்'' சற்று புதுவ யானது. 
ெடாவர் ன் சுந்தரப் ொண்டியன் தனது ெட்டத்து யாவனவய நன்கு அலங்கரித்து அந்த யாவனக்கு ற ல் கன ான 
அம்ொரி, அந்த அம்ொரிக்கு ற ல் பூரண கவசத்துடன் தன் ெட்டத்தரசியுடன் தானும் அ ர்ந்துக் மகாண்டார். முன்பு ம் 
யாவனயின் ொகன் அ ர்ந்துக் மகாண்டான். யாவன, அம்ொரி, அரச தம்ெதியர்  ற்றும் யாவனப் ொகன் இவர்களின் எவடக்கு 
ச  ான தங்க ஆெரனங்கவள திருவரங்கக் றகாவிலுக்கு நன்மகாவடயாக தந்தான். 

இப்மொழுது றகள்வி என்னமவன் ால் எப்ெடி ெடாவர் ன் ொண்டியன் இவர்களின் எவட சரியாக அளந்து அவத 
ச  ான தங்க ஆெரணங்கவள தான ாக மகாடுத்தான் ? ஒரு றவவள யாவன அளவிற்கு ஒரு தாராசுக் கட்டிவய மசய்து 
அளந்திருப்ொறனா ? அதுதான் இல்வல. முதலில் ெடாவர் ன் சுந்தரப் ொண்டியன் காவிரிக் கவரயாரில் ஒரு நீராழி (குளம்) 
 ண்டெத்வத காட்டினான். அந்த  ண்டெத்திருக்குப் ெக்கத்தில் ஒரு மதப்ெத்வத (நீரில் ம தக்கும் ஒரு மெரிய ெலவகப் 
றொன் து) கட்டினான். அந்த மதப்ெதற்கு ற ல் அம்ொ ிப் பூட்டப்ெட்ட ெட்டத்துயாவனயின்  ீது ொண்டியனும் அரசியும் 
 ற்றும் ொகனும் அ ர்ந்தவாறு ஏ ினார்கள். யாவன மதப்ெத்தின்  ீது ஏ ியவுடன் அந்த மதப்ெம் சி ிதளவு தண்ணரீில் 
அ ிழ்ந்தது. ெி கு அதிலிருந்து யாவனவய இ க்கி விட்டு தங்க ஆெரங்கவள வவக்க ஆரம்ெித்தார்கள். யாவன நின்  
மொழுது எவ்வளவு தூரம் மதப்ெம் அ ிழ்ந்தறதா அந்த அளவு வரும் வவர தங்க ஆெரணங்கவள வவத்துக்மகாண்றட 
இருந்தார்கள். கவடசியாக யாவன நின்  மொழுது அ ிழ்ந்த அளவும் வந்தது. ெி கு மசல்வங்கவள எடுத்து றகாவிலுக்கு 
மகாடுத்தார். ஆர்கி ிடீஸ் தத்துவத்வத (ெடத்தில் உள்ளது) த ிழன் என்ற ா மதரிந்து வவத்திருக்கின் ான் என்று 
நிவனக்கும் மொழுது ந க்கு வியப்ொக இருக்கும். 

A very beautiful story --Thomas Edison And A Note: 
 
One day the young Thomas Edison came home and handed a 
paper to his mother from his school. He told her, "My teacher 
gave this paper to me and told me to give it only to you." His 
mother's eyes were tearful as she read the letter out loud to her 
son. "Your son is a genius. This school is too small for him and 
doesn't have good teachers for training him. Please teach him 
yourself." After years, Edison's mother died and he was renowned 
as one of the greatest inventors of the century. One day he was 
going through his old family things. Suddenly, he noticed a folded 
paper in the corner of a drawer. He took it and opened it up. 
On the paper was written: "Your son is addled. We won't let him 
come to school anymore." Thomas Edison cried for hours and then 
he wrote in his diary: "Thomas Alva Edison was an addled child 
that, by a hero mother, became the genius of the century." 
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What goes up when 

the rain comes down? 

Where is the only place 

that yesterday always 

comes after today? 


