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14 WAYS EMOTIONALLY INTELLIGENT PEOPLE OVERCOME LIFE'S UNCERTAINTY 

1. They quiet their limbic systems, a primitive part of their brain that responds to uncertainty with a knee-jerk fear 
reaction, and fear inhibits good decision-making. People who are good at dealing with uncertainty are wary of this 
fear and spot it as soon as it begins to surface. In this way, they can contain it before it gets out of control. Once they 
are aware of the fear, they label all the irrational thoughts that try to intensify it as irrational fears—not reality—and 
the fear subsides. Then they can focus more accurately and rationally on the information they have to go on. 
2. They engage in self-care. 
3. They avoid dwelling on things they can’t control. 
4. They control what they can. 
5. They know what they know—and what they don’t. 
6. They focus only on what matters. 
7. They don’t dwell on problems. 
8. They have contingency plans. 
9. They don’t ask, “What if?” 
10. They seek support and help from those they trust. 
11. They stay positive. 
12. They reflect on past successes. They reflect on what they did during that event that was helpful and what they 
might like to do differently this time. 
13. They develop new essential life skills that can allow them to more effectively manage life’s uncertainty and 
challenges. 
14. When all else fails, they breathe and stay patient. 
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நிறைய கண்ணதாசன் புத்தகங்கறை சசமித்து றைத்து இருந்சதன் ைருகிைைளுக்கு படிக்க ககாடுக்க சைண்டும் ஒருசைறை 
அைளும் கண்ணதாசன் ரசிறகயாக இருந்தால் ..? நிறைக்கசை சிலிர்ப்பாய் இருந்தது. 
 

பாடசாறலயில் நான் ைாங்கிய பரிசுகறை எல்லாம் தூசு தட்டி எடுத்து பார்றையில் படும்படி றைத்சதன் . ஜாைகி 
பாடல்கள் கதாகுப்புகறை ைாங்கி றைத்சதன்.எஸ் .ஜாைகி பாடல்கறை தைிசய பதிவு கசய்து றைத்சதன்.சகரம் ,கசஸ் 
சபார்டு எல்லாம். இன்னும் பல ைிஷயங்கள் . ஒரு கபரிய கற்பறை சகாட்றடயில் ைாழ துைங்கி இருந்சதன் . 

ஒரு சுபசயாக சுபதிைத்தில் திருமணம் இைிசத நடந்தது..! ைிருந்து முதற்ககாண்ட சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் முடிந்தது. 
கீழ்க்கண்ட உறரயாடல்கள் சில திைங்கைில் சில திைங்கள் இறடகைைியில் நடந்தது. 
புத்தகம் எல்லாம் படிக்கும் பழக்கம் இருக்கா ? >இல்லங்க நான் எந்த புக்கும் படிச்சது இல்ல..!எந்த புக்கும் படிச்சது 

இல்றலயா ? >ஆமாங்க எைக்கு இந்த புத்தகம் ஏதும் படிக்க பிடிக்காது ..! இந்த குமுதம் ,ஆைந்த ைிகடன் இகதல்லாம் கூட 
படிச்சது இல்றலயா ? நான் + 2 படிச்சப்சபா படிச்ச பாட புத்தகம் தான் நான் கறடசியா படிச்சது அதுக்கப்புைம் எந்த புக்கும் 
படிச்சது இல்ல...! எங்க ைடீ்ல அப்பா கராம்ப ஸ்ரிக்... எசதா சஜாக் கசான்ைதுசபால அைள் கசால்லி சிரிக்க நான் 
கைைிைிசபாசைன் ..! எைக்கு மண்றட காய்ந்துசபாைது எந்த ஒரு புத்தகமும் படிக்காதைைிடம் சபாய் கண்ணதாசன் பற்ைி 
சபச முடியுமா..? சசர்த்து றைத்து இருந்த புத்தகங்கள் ...? ஒரு அட்றடப்படத்தில் கண்ணதாசன் என்றை கைறலயுடன் 
பார்ப்பதாக சதான்ைியது ..! 

ைிறையாட்டில் நான் ைாங்கிய பரிசுகறை பார்றையில் படும்படிதான் றைத்து இருந்சதன்..! அறத பற்ைி அைள் 
சகட்கசைண்டும் நான் பறீ்ைி ககாள்ைசைண்டும் இதுதான் திட்டம் .ஆைால் ..? எசதா ைடீ்டில் உள்ை காலண்டறர பார்ப்பது 
,ைால் கிைாக்றக பார்ப்பதுசபால அந்த பரிசுகறை சகாப்றபகறை அைள் கண்டுககாள்ைசை இல்றல. அப்புைம் சைறு ைழி 
இல்லாமல் நாசை கசால்ல ஆரம்பித்சதன் ..!  இந்த கப் எல்லாம் நான் ைாங்கிைது கதரியுமா ..?எதுக்கு ைாங்குைஙீ்க..? 

இகதல்லாம் நான் கிரிக்ககட் ைிறையாடி ைாங்கிைது ஒைக்கு கிரிக்ககட் பிடிக்குமா ..? கிரிக்ககட் பார்ப்பியா ..? எங்க ைடீ்டுல 
எல்லாரும் கிரிக்ககட் பார்ப்பாங்க எைக்கு மட்டும் கிரிக்ககட் சுத்தமா பிடிக்காது ..! (அதாசை எைக்குன்னு இப்படித்தான் 
ைாய் க்கனும்னு இருக்கும்சபாது எப்படி உைக்கு கிரிக்ககட் பிடிக்கும்) யாசரா பின் மண்றடயில் சபட்டால் அடித்தது சபால 
இருந்தது..! கநாந்துசபாசைன்..! 

இந்த பாடகர் - பாடகிகள்ல உைக்கு யார பிடிக்கும் ..? ம்ம்... இைங்கைத்தான் பிடிக்கும் கசால்ல முடியாது கபாதுைா 
எல்லா பாட்டும் சகப்சபன்..! உைக்கு பிடிச்ச பாட்டு ஒன்னு கசால்சலன்..! அட சபாங்க திடீர்னு இப்படி சகட்டா எப்படி 
கசால்லுைது ..? சரி எஸ் .ஜாைகி புடிக்குமா ? யாரு கிழைி சபால இருக்குசம அதுைா ? எஸ் .ஜாைகிறய கிழைி ன்னு 
கசான்ைதும் எைக்கு கசம சகாைம் ...!எைக்கு புடிச்ச பாடகி அைறர கிழைின்னு கசான்ைதும் என்ைால அறத கபாறுத்துக்க 
முடியல. என்ை கசய்ய எல்லாம் ைிதி...! 

என்றை நாசை கநாந்து ககாள்ைறத தைிர சைறு ைழியில்றல அைள்சமல் சகாபப்பட முடியைில்றல ஆைால்..? 

அைளுக்கு சகாைம் அதிகம் ைரும் முன்சகாபி என் பாதுகாப்பும் முக்கியமில்றலயா எதுவும் எைக்கு பிடிக்கைில்றல. 
மறைைி ைிஷயத்தில் மிகுந்த ஏமாற்ைம் ...! துைியும் எைக்கு எந்த ைிதத்திலும் கபாருத்தமில்றல. ஆணித்தரமாய் எைக்கு 
சதான்ைியது இதுதான் இைள் எைக்கு ஏற்ை சஜாடி இல்றல . 

கணைன் மறைைி இருைரும் இரட்றட மாட்டு ைண்டிறயசபால என்று கசால்ைார்கள் ஒரு மாடு சரியில்லாமல் 
சபாைாலும் குடும்ப ைண்டி சரியாக ஓடாது என்று. உண்றமதான். நான் இப்படி முடிவு எடுத்சதன் சபசாமல் அைறையும் 
ைண்டியில் தூக்கி உட்கார றைத்துைிட்டு ஒற்றை மாடாக ைண்டிறய ஓட்ட சைண்டியதுதான். சைறு என்ை கசய்ைது ? 

எங்களுக்குள் எந்த ககமிஸ்ட்ரியும் ஒர்க் அவுட் ஆகைில்றல..! கபரிய சுைாரசியம் ஏதுமின்ைி நகர்ந்தை நாட்கள் சில 
மாதங்கைில் மறைைி கர்பைதியகசை நிறலறம மாை கதாடங்கியது. ைடீு உற்சாகத்தில் திறைத்தது ஆைாளுக்கு அைறை 
ககாண்டாட ஆரம்பித்சதாம். மாசமா இருக்கும்சபாது என்ைகைல்லாம் புடிக்குசமா அகதல்லாம் ைாங்கி ககாடுக்கணும் 
புடிச்சத சறமச்சு சபாடணும் - இது என் அம்மா நானும் அைைிடம் சகட்கிசைன் உைக்கு என்ைகைல்லாம் சாப்பிட பிடிக்கும் 

கசால்லு  

அகதல்லாம் ஒன்னும் சைணாம் இல்ல கசால்லு நான் ைற்புறுத்தி சகட்கிசைன் பிடிக்குகமை சிலறத கசால்ல 

முன் சமயங்கைில் என்ை சறமயல் கசய்யலாம் என்ை ைிைாதம் ைரும்சபாது இறதகயல்லாம் கசால்லி இருக்கிைாள் 
நானும் சாதாரணமாய் அறதகயல்லாம் மறுத்து இருக்கிசைன் ஆைால் அைளுக்கு பிடிக்குகமை கசான்ைதில்றல. 
இகதல்லாம் உைக்கு பிடிக்குமா இதுைர கசான்ைசத இல்ல ..? ம்ம்ம் இப்சபாதாசை சகக்குைஙீ்க. அைள் சிரித்து ககாண்சட 
கசால்ல எைக்குள் சுைகீரை ஒரு குற்ை உணர்ச்சி ஏற்பட்டது. பிரசைம் கநருங்க இயல்பாய் ஒரு பதற்ைம் கதாற்ைி 
ககாண்டது இன்னும் சில திைங்கைில் இங்சக ஒரு குழந்றத இருக்கும் என்ை எண்ணசம ஆைந்த கூத்தாட றைத்தது. 
நாங்கள் ைிரும்பிய படிசய அழகிய கபண் குழந்றத நார்மல் கடலிைரிதான் .நான் நிறைத்து இருந்சதன் பிரசைம் ஆை 
கபண்கள் ஒரு ைாரம் பத்துநாள் எை படுக்றகயிசலசய இருப்பார்கள் எை... ஆைால் இைள் மறுநாசை சாதரணமாக நடமாட 
ஆரம்பித்தாள் யாராைது கபரியைர்கள் குழந்றதறய பார்க்க ைந்தால் கசால்ல கசால்ல சகட்காமல் கட்டிலிலிருந்து இைங்கி 
எழுந்து நின்று ககாள்ைாள் மரியாறதறய நிமித்தமாய். இைைில் இந்த கசய்றக குைித்து உைைிைர்கள் புகழ்ச்சியாய் சபச 
எைக்சகா மிகவும் கபருறமயாய் இருந்தது 
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கபண்கைின் குணம் எப்படி இருந்தாலும் தாய் ஆை பிைகு எல்லா கபண்களும் ஒசரமாதிரித்தான் இருக்கிைார்கள். 
சகாபம், ஆத்திரம் இறைகள் எல்சலாருக்கும் கபாதுைாைதுதான் ஆைால் குழந்றத கைைிப்பில் எப்சபாதும் கபாறுறம 
மட்டுசம காட்டுகிைார்கள் நள்ைிரைில் குழந்றத அழுதாலும், மலம் கழித்தாலும் ககாஞ்சம் கூட முகம் சுைிக்காமல் 
கைைிக்கும் தன்றம இயல்பாகசை ைந்து ைிடுகிைது. குழந்றதறயயும் கைைித்துககாண்டு எைக்கு கசய்யும் 
பணிைிறடகைிலும் எந்த குறையும் றைக்கைில்றல .தாய்றம என்ை ைிஷயத்றத என் தாயிடம் உணர்ந்தறதைிட 
மறைைியிடசம அதிகம் கதரிந்து ககாள்ை முடிந்தது . இப்சபாது அைள்சமல் ஒரு மரியாறதறய ஏற்பட துைங்கியது 
.ைடீ்டு சைறலகள் குழந்றத ைைர்ப்பு எை அைள் சுறம எைக்கு புரிந்தது..! 

சில ைருடங்கள் சபாக...! இப்சபாது இரண்டாைது குழந்றத...! முதல் குழந்றத நார்மல் கடலிைரி ஆைால் இரண்டாைது 
சிசசரியன். இரண்டாைது குழந்றத பிைந்தவுடன் மயக்கத்தில் இருக்கும் அைறை பார்க்க கசல்கிசைன் தூக்கம் சபாலவும் 
இல்லாமல் ,மயக்கம் சபாலவும் இல்லாமல் மூக்கில் எசதா ஒரு குழாய் இருக்க அைள் இருந்த நிறல என்றை ஒரு 
மாதிரி ஆக்கிைிட்டது. அப்சபாது நிறைத்து ககாண்சடன் இைைிடம் இைி எதற்கும் சகாபப்பட கூடாது என்ை கசான்ைாலும் 
கபாறுத்து ககாள்ை சைண்டும் என்று ..! 

சில கபண்கள் நிறைத்து ககாள்ைலாம் கணைன் தன்ைிடம் அடங்கி சபாகிைான் என்று ..! அப்படி அல்ல...! சில 
சநரங்கைில் மறைைி கசய்த தியாகங்களுக்காகவும் அைள் அறடந்த சிரமங்களுகாகவும் மறைைிக்கு கசலுத்தும் நன்ைி 
கடசை அந்த அடங்கி சபாதல். மறைைிறய கஜயிக்க ைிட்டு அதைால் அைள் அறடயும் சந்சதாசத்றத ரகசியமாய் பார்த்து 
ரசித்து ககாள்ளுதல் எல்லாம் ஒரு நன்ைி கடன்தான் .இரண்டு குழந்றதகள், ைடீ்டு சைறலகள், குழந்றத படிப்பு, பாடம் 
கசால்லி ககாடுத்தல், இதற்க்கு இறடசய நான் கசய்யும் அலும்புகள் எல்லாைற்றையும் சமர்த்தாக கைைித்துககாள்ளும் 
அைைிள் அந்த மறைைி ,இல்லத்தரசி என்ை ஸ்தாைத்தின் பிரம்மாண்ட ைிஸ்ை ரூபத்தின் முன் ''நான்'' ககாஞ்ச 
ககாஞ்சமாக நலிந்து ககாண்டு இருந்சதன். பால குமாரன் ,கிரிக்சகட் எஸ் .ஜாைகி எல்லாம் என் கைைிப்பில் இருந்து 
ைிலகி கசல்ல ..! 

ஒற்றை மாட்டு ைண்டியாக குடும்பத்றத ஓட்ட நிறைத்சதன் ஆைால் சில சமயங்கைில் அைள் ஒற்றை மாடாக 
ைண்டிறய இழுக்க நான் அதில் பயணம் கசய்ைதாக உணர்ந்சதன்.! எங்களுக்குள் எந்த ககமிஸ்ட்ரியும் ஒர்க் அவுட் 
ஆகைில்றல எை நிறைத்சதன் ஆைால்...! இப்சபாது எங்களுக்குள்...! தமிழ் ,ஆங்கிலம் ,ைரலாறு 
,புைியியல்,இயற்பியல்,தாைரைியல் ,ைிலங்கியல் சைதியல் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகி சபாைது .. 

 

A" என்ை எழுத்சத இல்லாமல் உங்களுக்கு பதில் கசால்லத்கதரியுமா? - சபரைிஞர் அண்ணாைிடம் 
கடல்லி பத்திரிறக நிருபர் சகள்ைி! 
 

சுமார் 1965ம் ஆண்டுைாக்கில் சபரைிஞர் அண்ணா அைர்கள் பாராளுமன்ை உறுப்பிைராக 
இருந்தார்.அப்சபாது பாராளுமன்ை கூட்டத்கதாடர் நடந்துககாண்டிருந்த சமயம் அைர் கடல்லியில் 
இருந்தார்.அண்ணா டபுள் M.A. படித்து,ஆங்கில இலக்கியத்தில் புலறமகபற்ைைர்.பாராளுமன்ைத்தில் 
சர்ைசாதாரணமாக அைர் ஆங்கிலத்தில் சபசுைார். அந்தசமயம் ஒரு இைையது கடல்லி பத்திரிறக 
நிருபர் ஒருைர்பாராளுமன்ைத்றதைிட்டு கைைிசயைந்த அண்ணாைிடம், "நான் தங்கறை சபட்டி 
எடுக்க ைிரும்புகிசைன்..." என்ைார். அண்ணாவும் சபட்டிககாடுக்க சம்மதித்து சபட்டிக்கு தயாராைார். 
நிருபர் துணிச்சலாக "உங்கைிடம் எறதப்பற்ைி சகள்ைி சகட்டாலும் சுலபமாக உடசை பதில் 

கசால்ைரீ்கைாசம...நான் சகட்கும் சகள்ைிக்கு உங்கைால் பதில் கசால்லமுடியுமா?..." என்ைார்.அண்ணாவும் "சகளுங்க தம்பி..." 
என்ைார் ஆங்கிலத்தில். உடசை நிருபர் சகட்டார்."ஆங்கிலத்தில் 100 ைார்த்றதகளுக்கு "A" என்ை எழுத்சத இல்லாமல் 
உங்களுக்கு பதில் கசால்லத் கதரியுமா?..." என்ைார்.உடசை அண்ணா சற்றும் தாமதிக்காமல், "தம்பி, 1 முதல் 100 ைறர 
ஆங்கிலத்தில் எழுதிக்ககாள்ளுங்கள்.கறடசியில் STOP என்று ஆங்கிலத்தில் எழுதிக்ககாள்ளுங்கள்..." என்ைார். இந்தபதிறல 
ககாஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத நிருபர் உடசை அண்ணாைிடம் மன்ைிப்பு சகட்டுக்ககாண்டார். அன்றுதான் நிறையசபருக்கு 
கதரிய ஆரம்பித்தது 0 முதல் 99 ைறர ஆங்கிலத்தில் "A" என்ை எழுத்சதைராது என்று. 

ஒரு ப்கராபசர் ஒரு பரிசசாதறைக்காக ஒரு ஆண் எலிறய ஒரு ஓரத்துல ைச்சி நடுைிசல ஒரு கபண் எலி  அடுத்த பக்கம் 
ககாஞ்சம் சகக் ைச்சு என்ை நடக்குதுன்னு பார்த்தார்.. அந்த ஆண்எலி கபண் எலிறய தாண்டி ஓடிப்சபாய் சகக் துண்றட 
சாப்பிட்டுட்டு பறழய இடத்துக்சக ைந்திருச்சு... அடுத்து சகக்குக்கு பதிலா ப்கரட் ைச்சாரு.. அப்பவும் அசத சபால ைந்து 
ப்கரட்றட சாப்பிட்டுட்டு சபாய்டிச்சு... அைரும் ைித ைிதமாை தின்பண்டங்கறை ைச்சுப்பாத்தாரு ...ஹூ ஹூம்.. அந்த 
ஆண் எலி கபண் எலிறய திரும்பிக்கூட பார்க்கல...எல்லாத்றதயும் சாப்பிட்டுட்டு சமத்தா சபாய் உக்காந்திருச்சு ...உடசை 
ப்கராபசர் பசங்ககிட்ட கசான்ைார்."பார்த்தீங்கைா..இந்த எலிக்கு கபண்றண ைிட உணவு தான் கராம்ப முக்கியம்னு 
கதரிஞ்சிருக்கு."என்ைார் கறடசி கபஞ்ச்லருந்து நம்ம ஆளு ஒருைர் எழுந்து கசான்ைாபல...."சார்.. நீங்க ஏன் அந்த கபண் 
எலிறய மாத்தி பார்க்க கூடாது... ஒரு சைறை அது அந்த ஆண் எலிசயாட மறைைியா கூட இருக்கலாம்...."இல்றலயா .. 
?? அட ஆமால்ல ... !!!  
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மைக்கேல் ஜாக்சன் எனும் இதிோசம்  

150 ஆண்டுகள் ைாழ ைிரும்பிைார். அதற்காக, தறலமுடி முதல் கால் ைறர 
திைமும் பரிசசாதிக்கும் (12) பைிகரண்டு மருத்துைர்கறை ைடீ்டில் நியமித்தார் 
.அைரது உணவு எப்சபாதும் அைர் சாப்பிடுைதற்கு முன்பு ஆய்ைகத்தில் 
சசாதிக்கப்பட்ட பின்ைசர அைருக்கு ைழங்கப்பட்டது. தைது அன்ைாட உடற்பயிற்சி 
மற்றும் உடல் பராமரிப்புகறை மட்டும் கைைிக்க அைர் சமலும் 15 சபறர 
நியமித்தார். ஆக்ஸிஜைின் அைறைக் கட்டுப்படுத்த கதாழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஒரு 
படுக்றகறயப் பயன்படுத்திைார். அைரது உறுப்புகளுக்கு ஏசதனும் சசதம் 
ஏற்பட்டால், உடைடியாக உடல் உறுப்புதாை நன்ககாறடயாைர்கறை அறுறை 
சிகிச்றசக்கு தயார் நிறலயில் றைத்திருந்தார். சமலும் இந்த உடல்தாை 
நன்ககாறடயாைர்கைின் அன்ைாட கசலவுகறை அைசர ஏற்றுக்ககாண்டார். அைர் 150 
ஆண்டுகள் ைாழ சைண்டும் என்ை கைவுடன் முன்சைைிக் ககாண்டிருந்தார். 
ஆைால் கறடசியில் அைரின் கைவு பலிக்காது சதால்ைியறடந்தார் .. ஜூன் 25, 2009 
அன்று, தைது 50 ையதில், அைரது இதயம் துடிப்பறத நிறுத்தியது. அந்த 12 
மருத்துைர்கைின் கதாடர்ச்சியாை முயற்சிகள் சதால்ைியறடந்தை. லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 
மற்றும் கலிசபார்ைியாறைச் சசர்ந்த மருத்துைர்கைின் ஒருங்கிறணந்த 
முயற்சிகளும் அைறரக் காப்பாற்ைத் தைைிைிட்டை. 25 ஆண்டுகைாக மருத்துைரின் 
பரிந்துறர இல்லாமல் ஒருசபாதும் ஒரு படி கூட எடுத்து றைக்காத ஒரு நபர் 150 
ஆண்டுகள் ைாழ சைண்டும் என்ை தைது ைிருப்பத்றத கறடசியில் நிறைசைற்ை 

முடியைில்றல. ஜாக்சைின் இறுதி ஊர்ைலம் 25 மில்லியன் மக்கைால் சநரடி ஒைிபரப்பு மூலம் பார்க்கப்பட்டது. இது 
இன்றுைறர மிக நீண்ட சநர ஒைிபரப்பாக அறமந்தது. அைர் இைந்த நாள், அதாைது. ஜூன் 25, '09 அன்று பிற்பகல் 3.15 
மணிக்கு, ைிக்கிபடீியா, ட்ைிட்டர் மற்றும் ஏ.ஓ.எல் ஆகியைற்ைிலிருந்து ..,உடைடியாக தூதர்கள் சைறல கசய்ைறத 
நிறுத்திைர். கூகிைில் றமக்சகல் ஜாக்சறை மில்லியன் கணக்காை மக்கள் ஒன்ைாகத் சதடிைர். ஜாக்சன் மரணத்றத சைால் 
கசய்ய முயன்ைார், ஆைால் மரணம் அைறர சைால் கசய்து கைன்ைது. 
 

நாைாக இருப்பதில் கபருமிதம் ககாள்ளும் மைிதனுக்கு இப்சபாது உங்களுக்காக சில சகள்ைிகள் உள்ைை. கசாத்து, சாதி, 
இைம், மதம் மற்றும் அரசியல் இறைகளுக்காக ஏன் சண்றட சபாட சைண்டும்..? ஒரு மைிதன் சராசரி ஆயுட்காலம் 60 
ஆண்டுகள். அடுத்த நாள் ைாழ்சைாமா இல்றலயா என்பதற்கு எந்த உத்தரைாதமும் இல்லாத கைறும் 21,900 நாட்கள் 
மட்டுசம. அதில் நீங்கள் 7300 நாட்கள் தூங்குகிைரீ்கள். இந்த அற்பமாை நாட்கைில் ஒருைருக்ககாருைர் சண்றட சபாட்டுக் 
ககாண்டு ைாழ ைிரும்புகிைரீ்கைா .....?மகிழ்ச்சியுடன் ைாழ முயற்சிக்கலாசம..? நீங்கள் மற்ைைர்கறை மகிழ்ைிக்க 
முயற்சித்தால், நீங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பரீ்கள் என்ை உண்றமறய புரிந்து ககாள்ளுங்கள் ...* உங்கள் கசாந்த 
குடும்பத்திற்காக சிைிது சநரம் ஒதுக்குங்கள். உங்களுக்காக சிைிது சநரம் கசலைிடுங்கள். ைாழ்க்றகறய கட்டுப்படுத்துங்கள், 

இல்றலகயைில் ைாழ்க்றக உங்கறை கட்டுப்படுத்தும். 

THINGS TO REMEMBER: 

❥ Patience is an inner pause, a brief stillness, a moment we give ourselves to breathe through our initial reaction so 
we can move to the place where a calm, thoughtful response is born. Patience is a gift of time we give ourselves so 
we can give the gift of peace to us and others. (L.R. Knost) 

❥ There will always be awesome sort of challenge you must face every day and some may be harder than others. 
Don’t let any tough day make you feel any weaker because your strength is what brought you to where you are 
today. You’ve come a long way. Be proud. (Roger Lee) 
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ஒரு ஊரில் தர்மன் என்ை ஒரு கதாழில் அதிபர் இருந்தார். அைருக்கு ஒரு மகன் இருந்தான். அைன் ஒரு நாள் தன் 
தந்றதயிடம் எைிதில் கைற்ைி கபை என்ை கசய்ய சைண்டும் என்று சகட்டான். அதற்கு தர்மன், தன் ைடீ்றட ஒட்டியிருந்த 
சதாட்டத்திற்கு தன் மகறை அறழத்துச் கசன்ைார். சதாட்டத்திற்கு கசன்று அங்கு மூடி றைத்திருந்த ஒரு கூறடறய 
அப்படிசய தூக்கிைார். அதுைறர அதன் உள்சை அறடபட்டிருந்த சகாழிகள் அறைத்தும் சுதந்திரம் கிறடத்தகதன்று 
நிறைத்து சதாட்டத்திற்குள் தறலகதைிக்க ஓடிை. உடசை தர்மன், தன் மகைிடம், நீ ைிறரந்து கசன்று அந்தக் சகாழிகறைப் 
பிடித்து ைரும்படி கூைிைார். அைனும் அந்தக் சகாழிகறை ைிரட்டிக்ககாண்டு சகாழிகைின் பின்ைாசலசய ஓடிைான். 
அறடபட்டுக் கிடந்த சகாழிகள் சதாட்டத்தில் நான்கு திறசகைிலும் மாைி மாைி ஓடிக் ககாண்டு இருந்தை. சகாழிகள் 
அறைத்தும் ஒவ்கைாரு திறசயில் இருந்ததால் தர்மைின் மகனுக்கு எந்தக் சகாழிறயப் பிடிப்பது என்று கதரியாமல் 
அங்கும் இங்கும் ஓடி, இறுதியில் கறைப்பறடந்து எறதயும் பிடிக்காமல் சசார்ந்து சபாய் ைந்தான். தன் தந்றதயிடம் 
என்ைால் எந்த சகாழிறயயும் பிடிக்க முடியைில்றல என்று சசாகமாகச் கசான்ைான். தர்மன் சிரித்துக் ககாண்சட, மகசை! 
அசதா அந்த சிைப்பு நிைக் சகாழிறய மட்டும் துரத்திச் கசன்று முதலில் பிடித்து ைா. பிைகு மற்ை சகாழிகறைப் பிடித்துக் 
ககாள்ைலாம் என்று கூைிைார். அைனும் தன் தந்றதக் கூைியது சபாலசை, அந்த சிைப்பு நிைக் சகாழிறய மட்டும் 
குைிறைத்து துரத்திச் கசன்ைான். சில நிமிடங்கைிசலசய அந்த சிைப்பு நிைக் சகாழி அங்கும் இங்கும் ஓடி ஓடி 
கறைப்பறடந்து ஒரு இடத்தில் நின்ைது. உடசை அைன் அந்த சிைப்பு நிைக் சகாழிறயப் பிடித்து ககாண்டான்.  

சிைப்பு நிைக் சகாழிறய பிடித்து ைந்த தன் மகறைப் பார்த்து, தர்மன் நீ என்ைிடம் சகட்ட சகள்ைிக்கு இங்சக ைிறட 
கிறடத்து ைிட்டது என்ைார். அைருறடய மகனுக்கு ஒன்றும் புரியைில்றல. அப்பா, நான் எைிதில் கைற்ைி கபை என்ை 
கசய்ய சைண்டும் என்று சகட்சடன். அதற்கும் இந்த சகாழிறயப் பிடித்து ைந்ததற்கும் என்ை சம்மந்தம் என்று சற்று 
ைிைக்கமாக கூறுங்கள் என்று சகட்டான். உடசை தர்மன், நீ ஒரு சிைப்புநிைக் சகாழிறய மட்டும் குைி றைத்து துரத்திச் 
கசன்ைதால் நீ மிக எைிதாக அந்த சிைப்பு நிைக் சகாழிறயப் பிடித்து ைந்து ைிட்டாய் அல்லைா, அசதசபால் தான் ஏசதனும் 
ஒரு இலக்றக தீர்மாைித்துக் ககாண்டு அந்த இலக்றக அறடைறதசய முக்கிய குைிக்சகாைாகக் ககாண்டு கசயல்பட்டால் 
எைிதில் கைற்ைி கபைலாம் என்ைார்.  

#தத்துைம் : எைிதில் கைற்ைி கபை, ஒரு இலக்றக மட்டும் குைிக்சகாைாகக் ககாண்டு கசயல்பட சைண்டும்..!! 

  

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW41vWtwKEBM0PYel9EaIT9nYqWm836tk8GBan6EnuxhLhHhlCypY3QHrN1Syi88PSjgNLsdkLMl8zsMSGs4NVy8QaWfBimk0LK8OSgrsHx-GCy7vG_MLz63x3ITAnxlaOxBrSp5COoqmNminolDXNoA5ZAkMICE5-Q3CUH_s26y49z0b00CTCXaF8nK0OKAB8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B5%E0%AE%AE%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW41vWtwKEBM0PYel9EaIT9nYqWm836tk8GBan6EnuxhLhHhlCypY3QHrN1Syi88PSjgNLsdkLMl8zsMSGs4NVy8QaWfBimk0LK8OSgrsHx-GCy7vG_MLz63x3ITAnxlaOxBrSp5COoqmNminolDXNoA5ZAkMICE5-Q3CUH_s26y49z0b00CTCXaF8nK0OKAB8&__tn__=*NK-R
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சாக்ரடீஸிடம் ஒரு மாணைன் ைந்தான். ''ஐயா, மாணைன் என்பைன் எப்படி இருக்க சைண்டும்?'' என்று சகட்டான். அதற்கு 
சாக்ரடீஸ், ''மாணைன் என்பைன், ககாக்றகப்சபால இருக்க சைண்டும். சகாழிறயப் சபால இருக்க சைண்டும். உப்றபப் 
சபால இருக்க சைண்டும். உன்றைப்சபால இருக்க சைண்டும்'' என்ைார். மாணைனுக்கு ஒன்றும் புரியைில்றல. ''ககாஞ்சம் 
ைிைக்கமாகச் கசால்லுங்கள்'' என்ைான். ககாக்கு, ஒற்றைக் காலில் நீண்டசநரம் கபாறுறமயாக நிற்கும். மீன்கள் ைந்தவுடன் 
ைிறரந்து கசயல்பட்டுப் பிடித்துைிடும். அதுசபால, ஒரு மாணைன் சரியாை ைாய்ப்புக் கிறடக்கும்சபாது அறதப் 
பயன்படுத்தி, அரிய கசயல்கறைச் கசய்ய சைண்டும்'' என்ைார். ''சகாழிறயப்சபால இருக்க சைண்டும் என்ைரீ்கசை அதற்கு 
என்ை அர்த்தம்?'' என்று சகட்டான் மாணைன். ''சகாழி என்ை கசய்யும்? குப்றபறயக் கிைறும். ஆைால், அந்தக் குப்றபகறை 
ைிட்டுைிட்டு தைக்குத் சதறையாை உணறை மட்டும் எடுத்துக்ககாள்ளும். அதுசபால, மாணைர்கள் தாம் சந்திக்கும் 
தீறமகறைத் தூரம் தள்ைி, நன்றமகறை மட்டும் எடுத்துக்ககாள்ை சைண்டும்'' என்ைார் சாக்ரடீஸ்.  
 

'அடுத்தது, உப்றபப்சபால இருக்க சைண்டும் என்ைரீ்கசை...'' ''ஆமாம். உப்றப எந்த உணசைாடு கலக்கிைாலும், அது 
இருக்கிைது என்று கூை முடியும். ஆைால், கலக்கிய உணைில் உப்பு கண்ணுக்குத் கதரியாது. அதன் சுறைறய மட்டுசம 
உணர முடியும். அதுசபால, மாணைர்கள் எந்தத் துறையில் இைங்கிைாலும் அதில் சிைப்பாை தைித்தன்றமறய 
கைைிப்படுத்தி, தைது மறைவுக்குப் பின்னும் அறத இைர்தான் கசய்தார் என்று கூறும்படி ைிைங்க சைண்டும்'' என்ைார். 
''எல்லாம் சரி, உன்றைப் சபால இருக்க சைண்டும் என்ைரீ்கசை... அதற்கு என்ை அர்த்தம்?'' என்று சகட்டான். ''மாணைன் 
என்பைன் தைக்குள் எழக்கூடிய சந்சதகங்கறை, எந்தைிதத் தயக்கமும் இல்லாமல் ஆசிரியரிடம் சகட்டுத் கதைிவு கபை 
சைண்டும். அதற்காகத்தான் உன்றைப்சபால இருக்க சைண்டும் எைச் கசான்சைன்'' என்று புன்ைறகத்தார் சாக்ரடீஸ். அந்த 
மாணைன் மகிழ்ச்சியுடன் அைறர ைணங்கிைான். 
 

மூன்று ப ாருள்ேள் வாழ்க்மேயில் ஒருமுமைதான் ேிமைக்கும். 

👉 தாய்     👉 தந்மத     👉 இளமை 
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* க்குவம்* என்ை தமைப் ில் ேவியரசர் ேண்ணதாசன் அசத்தைாேச் பசான்னது!!!!! 
 

கல்லூரியில் படிக்கும்சபாது, ஒரு இறைஞனுக்கு எல்லாசம சைடிக்றகயாகத் கதரிகிைது. கல்யாணமாகிக் குழந்றத 
குட்டிகசைாடு அைன் ைாழ்க்றக நடத்தும்சபாது, ஒவ்கைாரு சைடிக்றகக்குள்ளும் சைதறை இருப்பது அைனுக்குப் 
புரிகிைது. இைறமக் காலத்து ஆரைாரம், முதுறம அறடய அறடயக் குறைந்து ைருகிைது. ஒவ்கைாரு துறையிலும், 

நிதாைம் ைருகிைது. இைம் பருைத்தில் இறைைறைப்பற்ைிய சிந்தறை அர்த்த புஷ்டியற்ைதாகத் சதான்றும். ைாழ்ைில் 
அடிபட்டு கைந்து, கநாந்து ஆண்டைறைச் சரணறடய ைரும்சபாது, அைைது மாகபரும் இயக்கம் ஒன்று பூமியில் 
நறடகபறுைது புத்தியில் படும். 
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சிறு  ைங்ேள் மூைம் குைியிைப் டும் 10 திருக்குைள்ேமளக் ேண்டு 

 ிடியுங்ேள். 

1                                   ✅ 

2                           

3                                   1⃣ 

4                                                         

5                            

6     ❔❔                  ❔               

7      ❔                          

8                                ❌             

9     ❔                

10             ❌               

 

1. இைிய உைைாக இன்ைாத கூைல் கைியிருப்பக் காய் கைர்ந்தற்று. 
2. கைள்ைத்தறைய மலர் நீட்டம் மாந்தர்தம் உள்ைததறைய உயர்வு 

3. கசல்ைத்துள் கசல்ைம் கசைிச்கசல்ைம் அச்கசல்ைம் கசல்ைத்துள் 
எல்லாம் தறல 

4. தீயிைால் சுட்டபுண் உள்ைாறும் ஆைாசத நாைிைாற் சுட்ட ைடு 

5. உடுக்றக இழந்தைன் றகசபால ஆங்சக இடுக்கண் கறைைதாம் 
நட்பு 

6. எப்கபாருள் யார்யார் ைாய்க் சகட்பினும் அப்கபாருள் 
கமய்ப்கபாருள் காண்பது அைிவு 

7. அைிைிைான் ஆகுை துண்சடா பிைிதின்சநாய் தந்சநாய்சபால் 
சபாற்ைாக் கறட 

8. காைமுயல் எய்த அம்பிைில் யாறை பிறழத்தசைல் ஏந்தல் 
இைிது 

9. அன்பிற்கும் உண்சடா அறடக்குந்தாழ் ஆர்ைலர் புன்கணரீ் பூசல் 
தரும் 

10. மழித்தலும் நீட்டலும் சைண்டா உலகம் பழித்தது ஒழித்து ைிடின் 

தடுப்பூசி சபாட்ட கசைிலியரிடம் அந்த இறைஞன் சந்சதகம் சகட்டான், "சிஸ்டர்! தடுப்பூசி சபாட்டால் 100 சதைதீம் 
ககாசராைா தாக்காதுன்னு கசால்ைஙீ்க. ஆைா ககாசராைா மக்கறைத் தாக்குது. பிைகு ஏன் தடுப்பூசிய கபருறமயா 
சபசிக்கிட்சட இருக்கீங்க?" ஊசி சபாட்டுக் ககாண்சட நர்ஸ் பதில் கசான்ைாள், "திருமண ைாழ்க்றகன்ைா என்ைன்னு 
நல்லா கதரிஞ்ச பிைகும் கல்யாணத்தப்ப Wish You Happy Married Life ன்னு நாம ைாழ்த்துைது இல்றலயா? 

அதுமாதிரி தான் இதுவும்" 
 

 


