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12 POWERFUL WAYS TO PROTECT YOUR ENERGY STARTING TODAY 
 
1. Create clear and healthy boundaries to conserve your energy. 
2. Use mindfulness to limit your exposure to negativity and distraction. 
3. Find your happy place. No joke! Visualizing a place you love, where you feel safe and calm, is a strong tool to use 
when it comes to protecting your energy. 
4. Be aware of your triggers 
5. Create a sanctuary. Create a soothing home full of textures, colors and scents that you love. Designate areas just for 
your favorite activities, and dedicate time for doing those things you love. 
6. De-clutter your physical and mental spaces. De-cluttering your home, work space and brain is a powerful way to 
protect your energy. 
7. Build a solid, trusting and caring social circle. 
8. Build a "wall." When it comes to protecting yourself from negative energy, creating a barrier is a super useful 
practice.  
9. Destroy your ego before it destroys you. Get less personal about things. Stop being afraid of looking silly. Knowing 
that you aren’t the best at everything.  
10. Use a Mantra. When you’re feeling vulnerable to someone’s negative energy, repeat to yourself, over and over: 
“Their energy is not mine.” 
11. React less. When we quickly react to other people’s energies, whether positive or negative, we’re less stable in 
our own energy. 
12. Understand your own negativity. It can be hard to admit but the negativity we dislike in others exists within 
ourselves as well. When we close our eyes to this, we’re not able to be fully aware of and in control of our own 
energy. Stay truthful to yourself.  
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சார்லி சாப்ளினுக்கு, அமெரிக்காவில் நுழைய தழை விதித்தது.பின்னர் சிவப்பு கம்பள 
வரவவற்பு மகாடுத்த அமெரிக்கா ெனிதர் எதிர்மகாள்ளும் வசாதழனகள், மெகிழ்வான 
தருணங்கள் திழரபைங்கள் மூலம் ெழகச்சுழவயாக மசான்னவர் சார்லி சாப்ளின். 
பிரிட்ைழனச் வசர்ந்த அவர், தனது திழரயுலக வாழ்க்ழகயின் ஆரம்ப கட்ைத்தில் 
அவ்வப்வபாது அமெரிக்காவுக்கு மசன்றுவருவார். 1913-இல் அவர் ெடித்த ‘வெக்கிங் எ 

லிவிங்’என்ற பைத்தின் மூலம் ஹாலிவுட் திழரயுலகில் புயலாக நுழைந்தார். 'தி வகால்டு 
ரஷ்’, ‘ொைர்ன் ழைம்ஸ்’, ‘தி கிவரட் டிக்வைட்ைர்’ என்று பல பைங்கழள உருவாக்கி, 
ஹாலிவுட்டின் சிறந்த கழலஞரானார். அவரது பைங்கள் ஏழைகளின் பரிதாப வாழ்ழவச் 
சித்தரித்ததுைன், முதலாளி வர்க்கத்தின் வபராழசழயயும் விெர்சித்தன. எனவவ, ஒரு 
கம்யூனிஸ்ட் என்று கருதி அமெரிக்க அரசு அவழர மவறுத்தது. 30 ஆண்டுகளாக 
அமெரிக்காவில் இருந்தும், அவர் அமெரிக்கக் குடியுரிழெழய மபற முயலவில்ழல 

என்றும் விெர்சிக்கப்பட்ைது. இந்த சூழ்ெிழலயில், 1952-மசப்ைம்பர் 18-இல், தனது 
‘ழலம்ழலட்’ பைத்ழத பிரபலப்படுத்தும் முயற்சியாக ..,21-ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, 

பிரிட்ைனுக்கு புறப்பட்டு மசன்றார். அதற்கு அடுத்த ொள், அவர் ெீண்டும் 

அமெரிக்காவுக்குள் நுழைய தழை விதித்தது அமெரிக்க அரசு. கப்பலில் இருந்த 
அவருக்கு இந்த தகவல் கிழைத்தது. ொன் அரசியல்வாதி அல்ல, தனிெனிதன். 
அவதசெயம், ொன் அதீத வதசபக்தன் அல்ல. அதீத வதசபக்தி ஹிட்லரிசத்ழத தான் 
உருவாக்கும் என்றார் சாப்ளின். அதன் பிறகு, பல ஆண்டுகள் அவர் பிரிட்ைனிவலவய 
தங்கி, திழரப்பைங்கழள உருவாக்கினார். 1972-இல் அவழர அழைத்து, ஆஸ்கர் விருது 
வைங்கி, வரலாற்று தவழற சரிமசய்து மகாண்ைது அமெரிக்கா. 

 

 

 
 

பகத்சிங்கின் அப்பா அரசிைம் ெகழன விடுவித்து விடுங்கள் என்று ென்னிப்பு 
வகட்ைார். பகத்சிங் தன் தந்ழதழய தான் இனிவெல் தந்ழத என்று ஏற்க ொட்வைன். 
அவர்கள் இருவருக்கும் இழைவய இருந்த உறவு முறிந்து வபானது என்று உணர்ச்சி 
ெிகுந்த கடிதம் எழுதுகிறார். அம்ொவுக்கு பகத்சிங் எழுதும் கடிதம் கண்ணழீர 
வரழவக்க கூடியது. என் பிணத்ழத வாங்க வராவத அம்ொ. ெீ என் பிணத்ழத 
வாங்கினால், அைக்க முடியாத விைிம்பில் கண்ணரீ் விட்டு அழுவாய். அந்த 
அழுழகயில் என் ெரணத்தின் விழதயில் எைவவண்டிய தாக்கம் எைாெல் வபாகும் !" 

என்று உணர்த்தி இருக்கிறார் . வதசத்தின் ெகன் .சாகிற ொட்கள் மெருங்கி மகாண்டு 
இருந்த மபாழுது எழை கூடிக்மகாண்வை வபானது பகத் சிங்குக்கு. ொட்டுக்காக சாக 
வபாகிவறாம் என்கிற மபருெிதம் மொத்த தூக்கு வெழைழய மதாடுகிற மபாழுது 
ெரணத்ழத புன்னழகவயாடு எதிர் மகாள்ளும் ..,ஒரு புரட்சியாளனின் முகத்ழத 
பார்க்கும் வபறு மபற்றரீ்கள் ெீங்கள் !" என்று உணர்த்தி விட்டு பகத்சிங் ெரணத்தின் 
வாசழல மதாட்ைார். அன்ழறக்கு பகத் சிங் மகாஞ்சம் தாெதாக தான் தூக்கு வெழை 
வந்தார். இறுதிவழர ொத்திகனாக இருந்த அவர் அந்த இழைமவளியில் என்ன 
மசய்தார் என்றுவகட்கிறரீ்களா ? சாவதற்கு முன் மகாஞ்ச வெரம் மகாடுங்கள் வந்து 
விடுகிவறன் என்றார் . "ஏன்?" என வகட்ைதற்கு, ஒரு புரட்சியாளன் இன்மனாரு 

புரட்சியாளன் உைன் வபசி மகாண்டு இருக்கிவறன் . வந்து விடுகிவறன் என்றார் ெிதானொக ..,அவர் ழகயில் இருந்தது 
புரட்சியாளர் மலனின் அவர்களின் அரசும், புரட்சியும் என்ற வரலாற்று நூல் தான் . 
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பல நூற்றாண்டு காலம், இந்திய பபரு நிலப்பரப்பில் அடக்கவே முடியாத பகாள்ளையர்கள், பகாளலகாரர்கைான “ 

தக்கர் ” குழுேின் அட்டூழியங்கள் . gFjp 2 
 

இப்வபாது உச்சிமவயில் 105 டிகிர் ஃபாரன்ஹடீ்ழைத் தாண்டிக் மகாளுத்த ஆரம்பிக்கிறது. அந்த ொந்வதாப்பின் பல 
இைங்கழளத் வதாண்டிக் மகாண்டிருந்த வவழலயாட்கள் கழளத்துப் வபாகிறார்கள். ஆங்கிவலவய அதிகாரி அவ்விைத்தில் 
கண்டுபிடிக்க எலும்புக்கூடுகழளப் பற்றி கவனொக ஒரு வொட்டுப் புத்தகத்தில் குறித்துக் மகாண்டு அவற்ழற ெீண்டும் 
அந்த இைத்திவலவய புழதக்கும்படி உத்தரவிடுகிறார். அவ்வாவற மசய்யப்பட்ைபின் கூைாரங்கள் கழலக்கப்படுகின்றன. பின் 
ெதிய வெரத்தில் அந்தக் குழுவினர் சில ழெல்கள் தள்ளியிருந்த இன்மனாரு ொந்வதாப்பிழன அழைந்து, அங்கு அக் ழகதி 
காட்டிய இைங்கழளத் வதாண்ை ஆரம்பிக்கிறார்கள். வெற்கூறிய சம்பம் இந்தியா முழுவதிலும் இது வபால ெைந்வதறிய பல 
சம்பவங்களுக்கு ஒரு சிறு உதாரணவெ. பல நூற்றாண்டுகளாக, பல தழலமுழறகளாக இந்திய மபரு ெிலப்பரப்பில் பயணம் 
மசய்த பிரயாணிகழளக் மகான்று மகாள்ழளயடித்த, எளிதில் அறிந்து மகாள்ள முடியாத ஒரு ரகசிய கூட்ைத்ழத ஒைித்துக் 
கட்ை அன்ழறய பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம்., 1820-லிருந்து 1830 வழர எடுத்த பல ெைவடிக்ழககளின் ஒரு பகுதிவய இச்சம்பவம். 
ஆனால் இது வபான்ற ஒரு ரகசிய மகாள்ழளக் கூட்ைம் இந்தியாவில் இருப்பழத பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மெடுங்காலம் 
அறிந்திருக்கவில்ழல என்பது ெட்டுெல்லாெல், அவ்வாறு இருப்பதாகக் கூறப்பட்ை வதந்திகழளயும் ெம்பாெல் உதாசீனம் 
மசய்து வந்தது. வில்லியம் ஸ்லீென் வரும்வழர. இக்கும்பல்கழள அைக்குவதற்காக பிரிட்டிஷ்காரர்கள் வெற்மகாண்ை 
ெைவடிக்ழககழளப் பின்பற்றி இன்றும் உலக ொடுகள் பலவும் அந்தந்த ொடுகளில் காணப்படும் மகாள்ழளயர்கழள 
அைக்கப் பின்பற்றி வருகின்றனர் என்பது ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் மசய்திவய. 

எது எப்படி இருப்பினும் இந்தியப் பயணிகளின் பாதுகாப்ழப உறுதிப்படுத்தி, மகாள்ழளயர்கழள ஒைித்த மபருழெ 
பிரிட்டிஷ்காரர்கழளவய சாரும் என்பவத உண்ழெ. பத்மதான்பதாம் நூற்றாண்டு இந்தியா அதற்கு முன்பிருந்த 
இந்தியாவினின்றும் மபரிதும் வவறுபட்டிருக்கவில்ழல. மபருவாரியான ஜாதிகளும், ெதங்களும், இனங்களும், மொைிகளும், 

பைங்குடிகளும் கலந்து வாழ்ந்த இந்திய மபரு ெிலப்பரப்ழப ஆக்கிரெித்த மவளி ொட்டுச் சக்திகளின் விருப்பத்திற்வகற்ப 
இங்கிருந்த அரசாங்கங்களும், பிராந்தியங்களும், தங்களின் மகாள்ழககழளயும், விசுவாசங்கழளயும், மசயல் முழறகழளயும் 
அடிக்கடி ொற்றிக் மகாண்டிருந்தார்கள். 17-ஆம் நூற்றாண்டில் கல்கத்தா, ெதராஸ், மும்ழப வபான்ற துழறமுக ெகரங்கழளத் 
தங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மகாண்டுவந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள், தங்களின் காலனிய ஆக்கிரெிப்ழப இந்தியாவின் பிற 
பகுதிகளுக்கும் மகாண்டு மசல்ல முயன்று மகாண்டிருந்தார்கள். இந்தியாவி’ற்கு வந்த பிற மவளி ொட்ைவர்கழளப் வபாலவவ 
பிரிட்டிஷ்காரர்களும் மபரிய ெிலப்பரப்ழபக் மகாண்ை இந்த வதசத்ழதயும், குறிப்பாக மவளியார் எவரும் எளிதில் 
நுழையவியலாத ஹிந்து சாதீய முழற அழெப்புகழளயும், அதன் அடிப்பழையில் அழெந்த மபாது வாழ்க்ழக 
முழறகழளயும், ெதச் சைங்குகழளயும் கண்டு ெழலத்துப் வபானார்கள். மபரும்பாலான பிரிட்டிஷ்காரர்கள் இந்தியாழவ 
ஒரு ெர்ெங்கள் ெிழறந்தமதாரு கீழை ொைாகவவ கருதினார்கள். ெீண்ை காலம் இங்கு வாழ்ந்த ஐவராப்பியர்களும் இந்திய 
ெரபின் சிக்கல்கழள உணர்ந்து அவற்றிலிருந்து விலகியிருக்கவவ தழலப்பட்ைார்கள். 

இவற்றில் சில விதிவிலக்குகளும் இருந்தன. 18-ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் சர். வில்லியம் வஜான்ஸ் என்ற 
திறழெ வாய்ந்த ஆங்கிவலயர் ஒருவர் கல்கத்தாவின் ெீதிபதியாக ெியெிக்கப்பட்ைார். ஆக்ஸ்ஃவபார்ட் பல்கழலக் கைகத்தில் 
உலகின் பைழெயான கிளாசிகல் (மசம்மொைி?) மொைிகள் ெற்றும் சட்ைத்தில் பயிற்சி மபற்றவரான அவவர, இந்தியாவின் 
பழைய மசம்மொைியான செஸ்கிருதத்ழத ஆராய்ந்து, அதற்கும் பிற ஐவராப்பிய கிவரக்க, இலத்தீன் மொைிகளுக்கும் உள்ள 
மதாைர்புகழளக் கண்டுபிடித்து உலகிற்கு அறிவித்த முதல் ஐவராப்பியராவார். இதன் பயனாக பல வெற்கத்திய 
கல்வியாளர்கள் செஸ்கிருதத்ழதக் கற்று அதில் அழெந்த ஹிந்து இலக்கியங்கழளயும், வவத, உபெிஷத்கழளயும் பயிலும் 
ஆர்வம் மகாண்ைனர். அதழனத் மதாைர்ந்து இந்தியா வந்த அவர்கள் இந்தியக் கலாச்சாரத்தில் ஒரு ரகசியத் திழரயும், 

விலகலும் இருப்பழதக் கண்ணுற்றனர். உதாரணொக ஒவ்மவாரு வருைமும் இந்தியாவின் பல்வவறு பகுதிகளுக்குப் 
பயணித்த பல ஆயிரக் கணக்கானவர்கள் எந்தத் தழையமுெின்றி ெழறந்து வபாவழதக் குறித்து எவரும் மபரிதாக எடுத்துக் 
மகாள்ளவில்ழல என்பதழனயும் கண்ைனர். 
 இந்தியாவில் உலவும் இரகசிய மகாழலகார கும்பல்கள் பற்றிய வதந்திகள் இந்தியாவிற்குப் புதிதல்ல என்றாலும், 

இந்திய சமூகத்தினுள் நுழைய முடியாத காரணம், சாழலப் பிரயாணிகள் குறித்த தகவல்கள், மகாள்ழளக்கார கும்பலான 
பிண்ைாரிகள் (Pindari) ெைவடிக்ழககள் குறித்தும் வபாதுொன தகவல்கள் இல்லாழெயாலும், வெலும் இது வபான்ற 
வதந்திகழள ஆராய்வதற்கான எந்த முகாந்திரமும் இல்லாத பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்கள் இதழன முற்றிலும் 
உதாசீனப்படுத்தி ெிராகரித்துவிட்ைனர். 1812-ஆம் வருைம், ஆங்கில அதிகாரியான ஜான் ொன்மசல் (John Maunsell) 

டில்லியிலிருந்து ஆக்ராவிற்குப் வபாகும்வைியில் எந்தவிதொன தழையமுெின்றி ெழறந்து வபான பிறகும் இது 
உதாசீனப்படுத்தப்பட்டு, அது குறித்தான எந்த ெைவடிக்ழகயும் எடுக்கப்பைவில்ழல என்பது குறிப்பிைத்தக்கது. இவத சூழ்ெிழல 
எவ்வித ொற்றமுெில்லாெல், ஒரு திறழெ ெிக்க பிரிட்டிஷ் பழைவரீனான வில்லியம் ஸ்லீென் (William Sleeman) வரும்வழர 
ெீடித்தது. வில்லியம் மஹன்றி ஸ்லீென் (William Henry Sleeman) 1788-ஆம் வருைம், இங்கிலாந்தில், கார்ன்மவல் எனுெிைத்தில் 
அழெந்த ஸ்ட்ராட்ைன் ெகரில் பிறந்தவர். இளவயதிலிருந்வத பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தில் வசர்ந்து ஏவதனும் ஒரு மவளி 
ொட்டில் பணிபுரிவழதத் தனது இலட்சியொகக் மகாண்டிருந்தார் ஸ்லீென்.   
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அவள் வபரைகி ெட்டுெல்ல, ஜூலியஸ் சீசர், ொர்க் ஆன்ைனி 
வபான்ற ொவரீர்களின் உள்ளம் கவர்ந்த காதல் ெழனவியாகவும் 
இருந்தாள். கிவரக்கம், வராம், எகிப்து என பல ொடுகளின் வரலாவற 
அவளால் ொறியது. வபாராட்ைங்களும், ெர்ெங்களும் ெிரம்பிய 
அவளது வரலாற்ழற இன்றும் பல வெற்கத்திய 
பல்கழலக்கைகங்கள் ஆராய்ந்து மகாண்டிருக்கின்றன. எகிப்து 
வபரரசியாக இருந்தாலும் அவள் கிவரக்க வபரரசர் அமலக்சாண்ைரின் 
தளபதி தாலெியின் வம்சாவளியில் வந்தவள்.  தாலெிகள் தங்கழள 
கிவரக்கர்கள் என கூறுவதில் மபருழெ மகாண்டிருந்தனர். ஆனால் 
12-ம் தாலெியின் ெகளாக பிறந்த கிளிவயாபாட்ரா தன்ழன எகிப்து 
வதவழத இசிஸின் ெறுபிறவி என கூறி மகாண்ைாள். தனது 
முன்வனார்கழள வபால் அல்லாெல் ெிகுந்த சிரத்ழத எடுத்து 
எகிப்து மொைிழய கற்றுக்மகாண்ைாள். இதனால் எகிப்து ெக்கள் 
அவழள ஒரு வதவழதயாகவவ மகாண்ைாடினர். 

வசீகரம், இளழெ, புத்திக்கூர்ழெ, வதசப்பற்று, ெிழனத்ழத சாதிக்கும் உறுதி இழவதான் கிளிவயாபாட்ராவின் மவற்றி 
ரகசியம். 11-மொைிகள் சரளொக வபசுவாள். வபச்சாற்றலும் ெிழறந்தவள். அவளது வபச்சுக்கு யாரும் ெறு வபச்சு 
வபசியதில்ழல. 14-வயதாகும் வபாவத தந்ழதயுைன் வசர்ந்து ஆட்சிழய பகிர்ந்து மகாண்ைாள். தந்ழத இறந்த பின் 18-வது 
வயதில் அரசியானாள். எகிப்து அரச வைக்கப்படி அரசி ெட்டும் தனியாக ஆட்சி ெைத்த முடியாது. இதனால் அந்ொட்டு 
வைக்கப்படி தனது தம்பி 13-ம் தாலெிழய திருெணம் மசய்து மகாண்ைாள். எகிப்தில் மபரும்பழை கிழையாது. ழெல் ெதி 
தீரம் என்பதால் மசல்வத்துக்கு பஞ்செில்ழல. இதனால் அண்ழை ொடுகள் எகிப்து வெல் ஒரு கண்ணாகவவ இருந்தன. 
எகிப்ழதயும் தனது ஆட்சிழயயும் பாதுகாக்க கிளிவயாபாட்ரா எடுத்த முடிவு யாரும் எதிர்பாராதது. அப்வபாது வலிழெயுைன் 
இருந்த வராெப்வபரரசர் ஜூலியஸ் சீசழர காதலிக்க முடிவு மசய்தாள். முதல் சந்திப்பிவலவய ஜூலியஸ் சீசழர தன் காதல் 
வழலயில் வழீ்த்தினாள். அப்வபாது கிளிவயாபாட்ராவுக்கு 21 வயது, சீசருக்கு 54. விழரவில் சீசரின் ெகனுக்கு கிளிவயாபாட்ரா 
தாயானாள். இந்ெிழலயில் ெர்ெொன முழறயில் 13-ம் தாலெி மகால்லப்பட்ைார். கிளிவயாபாட்ராதான் மகான்றதாக 
கூறப்படுகிறது. அதன் பின்னர், கிளிவயாபாட்ராழவ வராமுக்கு அழைத்து வந்தார் சீசர். இது வராொனியர்களுக்கு 
பிடிக்கவில்ழல. இது சீசரின் உயிருக்வக ஆபத்தானது. அதிகார வபாராட்ைத்தில் சீசர் மகால்லப்பட்ைார். ஆட்சிழய பிடிப்பதில் 
சீசரின் வாரிசுகளுக்கும் தளபதிகளுக்கும் வொதல்.  

இனியும் அங்கிருப்பது ஆபத்து என்பழத உணர்ந்தாள் கிளிவயாபாட்ரா. உைனடியாக எகிப்துக்கு தப்பினாள். சற்றும் 
தாெதிக்காெல் மதாைர்ந்தது அவளது அடுத்த காதல் அத்தியாயம். தனது சாகசத்தால் வராெவபரரசின் அதிகாரத்ழத 
ழகப்பற்றிய தளபதி ொர்க் ஆன்ைனிழய திருெணம் மசய்தாள். அவர்களுக்கு 3 குைந்ழதகள் பிறந்தன. இந்த காலத்தில் 
தனது 2-சவகாதரிகள் ெற்றும் சவகாதரழன ..,கிளிவயாபாட்ரா மகான்று எகிப்து அரசுக்கு தன்ழன தவிர வவறு வாரிசுகள் 
இல்லாெல் மசய்து மகாண்ைாள். இந்ெிழலயில் கிளிவயாபாட்ராவுக்கு சீசரின் வாரிசான அகஸ்ைஸ் சீசரால் ஆபத்து வந்தது. 
கடும் வகாபத்தில் இருந்த அகஸ்ைஸ் சீசர் எகிப்து ெீது வபார் மதாடுத்தார். இதில் பரிதாபொக வதாற்ற ஆன்ைனி தற்மகாழல 
மசய்து மகாண்ைார். கிளிவயாபாட்ராவும் அவளது குைந்ழதகளும் சிழற பிடிக்கப்பட்ைனர். சிழற வாழ்க்ழகழய விரும்பாத 
கிளிவயாபாட்ரா எகிப்து பாழலவனத்தில் திரியும் மகாடிய விஷம்மகாண்ை ெல்லபாம்ழப கடிக்க ழவத்து ..,தற்மகாழல 
மசய்து மகாண்ைதாக கூறப்படுகிறது. 39 வயதில் அவளது சகாப்தம் முடிவுக்கு வந்தது. வாழ்ொள் முழுவதும் தன் அைகிய 
வதாற்றம் ெீது அக்கழற மசலுத்தி வந்த கிளிவயாபாட்ரா பாம்பு கடித்து இறந்திருக்கொட்ைாள் .என மஜர்ென் வரலாற்று 
ஆராய்ச்சியாளர் கிறிஸ்வைாபர் மசபர் சந்வதகத்ழத கிளப்பியுள்ளார். ‘‘பாம்பு கடித்தால் அடுத்த மொடி ெரணம் 
ெிகழ்வதில்ழல. சற்று வெர ெரண வபாராட்ைம் உண்டு. இதனால் உைல் அலங்வகாலொகி முகம் விகாரொகிவிடும்.  

கிளிவயாபாட்ரா அழத விரும்பவில்ழல. அவள் வாழ்ந்த காலத்தில் எகிப்தில் ெிகவும் பயங்கரொன விஷம் ஒன்று 
வைக்கத்தில் இருந்தது. ஓபியம் ெற்றும் விஷத்தாவரங்களின் கூட்ைால் மசய்யப்படும் கஷாயம் அது. கிளிவயாபாட்ரா 
அழதத்தான் அருந்தினாள் என்கிறார் மசபர். எகிப்து பைங்கால ஏடுகளில் இருந்து இதற்கான ஆதாரங்கழளயும் காட்டுகிறார் 
மசபர். உலகப் வபரைகி கிளிவயாபாட்ராவின் வாழ்வு ெட்டுெல்ல, ெரணமும் புதிரும் ெர்ெொகவவ இருக்கிறது .  
அவளின் பிறப்பு முதல், இறப்பு வழர பல ெர்ெங்கள் ., பல சந்வதகங்கள் மதாைர்ந்து மகாண்டுதான் இருக்கிறது . 

இரும்பு பபாருட்கள் துருப்பிடித்தளல தேிர்க்க...சிலவெரங்களில் ொம் தினமும் பயன்படுத்தும் பிவளடுகள், 

ஸ்க்ரூடிழரவர்கள், கழுவிய பாத்திரங்கள், கத்திகள் இவற்றில் ெீர் தங்கும் வபாது துருப்பிடிக்க ஆரம்பித்து விடும். 
இதனால் வாங்கி சில ொட்களிவலவய ெழுங்கிப் வபாய் அழத தூக்கி வபாடும் ெிழல வரும். எனவவ கத்திகள், 

பிவளடுகள் வபாட்டுருக்கும் ைப்பாவில் சிலிக்கா வபக் வபாட்டு விடுங்கள். கத்திகள் துருப்பிடிக்காெல் ெீண்ை காலம் 
வரும். எந்மதந்த மபாருள்கள் துருப்பிடிக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்று ெிழனக்கிறரீ்கவளா அதில் இந்த பாக்மகட் ஒன்ழறப் 
வபாட்டு விடுங்கள். குறிப்பாக, இரும்பு பவீரா வடீ்டில் பயன்படுத்துபவர்கள் பிவராவுக்குள் ஆங்காங்வக சில சிலிக்கான் 
மஜல் பாக்மகட்டுகழளப் வபாட்டு ழவயுங்கள். 
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எவர் தன்ெீது அக்கழறயுைன் வாழ்கின்றாவரா ., அவர் வாழ்வின் 

எதார்த்தத்ழத புரிந்து மகாண்டு தனக்குள் ெிழறழவ காண்கிறார். 
ெரணத்திற்கு முன் வாழ்கின்வறாம் என்பழத உணரமுடியாத 
ெனிதன் இருக்க முடியாது. எனவவ ெரணம் இழறவனுைன் 
அல்லது கைவுளுைன் அல்லது உண்ழெயுைன் கலப்பதற்கு 
இருக்க வவண்டும் என்பது,எல்வலாரின் வதழவயாக இருந்தால்  

எல்வலாரின் வாழ்வும் தவ வாழ்வவ. ொன் உண்ழெயின் ஓர் 
அங்கம் என்று உணர்வதற்கு தக்க செயொக உங்களது. பிறப்பு 
இருந்தால் துன்பம் உங்களுக்கில்ழல. வெலும் உங்களது 
வாழ்வவ தவம். சீனி சிறியதுதான் . ஆனால் ., அது தரும் 
இனிப்பு மபரியது. ெிளகு சிறியது தான் .,ஆனால் ., அது தரும் 
காரம் மபரியது. உங்கள் வாழ்க்ழகயில் சின்ன சின்ன 

விஷயங்களுக்கு முக்கியத்துவம்  தாருங்கள். அது உங்களுக்கு 
அைகான மபரிய வாழ்ழவ தரும் .பிரச்ழன என்பது ெெக்கு 
ொவெ வழலழய விரித்து ொட்டி மகாள்ளும் மசயல் வபாலவவ 
அனுெதியில்லாெல் வருவது இல்ழல. ெெக்கான ஆபத்ழத 
ொவெ வதடி மகாள்கிவறாம் . ொழள எல்லாம் ொறும் என்று 

ெெக்குள்வள ஆறுதல் மசால்வழதயும் வணீ் கனவு 
காண்பழதயும் விடுத்து .  
 

இன்று என்ற இந்த ெிஜ உலகினில் ெம் முயற்சிழய ழகயாள 

பைகிக்மகாள்ள வவண்டும் .அப்வபாது தான் ொம் பாதுகாப்பாக  

இருக்கிவறாம் என உணர முடியும் .மவற்றிழய விை மபரியதாக 
ஒன்று இருக்கிறது என்றால், அது, எதிரிகளுக்கு ொம் மகாடுக்கிற 
ெடுக்கம் .ெம் எண்ணங்கள் உயர்ந்த வொக்கத்திற்காக 
இருக்குவெயானால் .,ெம் மசயல்களும் ெிகச்சிறந்ததாகவவ  

இருக்கும் .எண்ணங்களும் மசயல்களும் சிறந்ததாக இருக்கும் 
வபாது ., விழளவுகழள பற்றி சிந்திக்காதீர்கள்...*அது 
எதுவாயினும் அது ெெக்கு ென்ழெவய .,இழையில் யார் 
தூற்றினாலும் துயரங்கள் தந்தாலும் ., முடிவில் ெகத்தான 
மவற்றிழய ொம் மபறுவவாம் . 
 

 

"You may not always see the results of your 

kindness, but every bit of positive energy you 

contribute to the world makes it a better 

place for all of us." 
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ஒரு பிச்ழசக்காரன் விழல உயர்ந்த ழவரத்ழத வைியில் 
கண்மைடுத்தான் அதன் ெதிப்பு என்னமவன்று மதரியாெவல அழத 
தன்னுைன் இருந்த கழுழதயின் காதில் ொட்டிவிட்ைான். அழத 
கண்கானித்துக் மகாண்டிருந்த ஒரு ழவர வியாபாரி அவனிைம் 
மசன்று ” இந்த கல்ழல என்க்குக் மகாடுத்தால் ொன் உனக்கு 
பணம் தருகிவறன். எவ்வளவு வவண்டும் வகள் ” என்றான். 
உைவன பிச்ழசக்காரன் “ அப்படியானால் ஒரு ரூபாய் தந்துவிட்டு 
இந்தக்ககல்ழல ழவத்துக்மகாள் ” என்றான். அதற்க்கு 
ழவரவியாபாரி இன்னும் குழறவாக வாங்கும் எண்ணத்துைன் ” 
ஒரு ரூபாய் அதிகம்! ொன் உனக்கு 50 ழபசா தருகிவறன் இல்ழல 
என்றால் வவண்ைாம் என்றான் “பிச்ழசக்காரன்“. அப்படியானல் 
பரவாயில்ழல அது இந்த கழுழதயின் காதிவல இருக்கட்டும்” 
என்றவாவற ெைக்கலானான். ழவர வியாபாரி எப்படியும் அவன் 
தன்னிைம் அழத 50 ழபசாவிற்க்கு தந்துவிடுவான் என்ற 
எண்ணத்துைன் காத்திருந்தான். அதற்க்குள் அங்கு வந்த 
இன்மனாரு வியாபாரி அந்த பிச்ழசக்காரனிைம் 1000 ரூபாய் தந்து 
அந்த ழவரத்ழத வாங்கிக் மகாண்ைான். இழத சற்றும் எதிர்பாராத 
முதல் ழவரவியாபாரி அதிர்ச்சியுைன் “ அை அடிமுட்ைாவள! 
வகாடி ரூபாய் ெதிப்புள்ள ழவரத்ழத மவறும் ஆயிரத்துக்கு 
மகாடுத்துவிட்டு இவ்வளவு சந்வதாசொக மசல்கிறாவய! ென்றாக 
ஏொந்துவிட்ைாய் “ என்றான். அழதவகட்ை பிச்ழசக்காரன் பலத்த 
சிரிப்புைன் “ யார் முட்ைாள்..?, எனக்கு அதன் ெதிப்புத் மதரியாது 
அதனால் அழத இந்த விழலக்கு விற்றுவிட்வைன். வெலும் 
எனக்கு இதுவவ ெிகப் மபரிய மதாழக எனவவ ொன் ெிகுந்த 
ெகிழ்வுைன் இருக்கிவறன் , அதன் ெதிப்புத்மதரிந்தும் மவறும் 50 

ழபசாவிற்க்காக அழத இைந்துவிட்ைாய் இது எவ்வளவு மபரிய 
முட்ைாள்தனம் “ என்றவாவற ெைக்கலானான். இப்படித்தான் 
ெம்ெில் பலர் ெிகச்சிறிய சந்வதாசங்களுக்காக விழலெதிப்பற்ற 
வாழ்க்ழகவய இைந்து விடுகிவறாம். 
 

**அர்த்தமுள்ள தெிழ் பைமொைிகள்***  

1. தங்கச் மசருப்பானாலும் தழலக்கு ஏறாது. 
2. தீயில் இட்ை மெய் திரும்ப வராது. 
3. ொடு கைந்தாலும் ொய்க்குணம் வபாகாது. 
4. வதவராடு வபாச்சுது திருொள். தாவயாடு 
வபாச்சுது பிறந்தகம். 
5. மதய்வம் காட்டுவெ தவிர ஊட்ைாது. 
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ஒரு முழற ஒரு மபண் காெராஜரிைம் வந்து...தான் ெல்ல ொர்க் வாங்கி இருப்பதாகவும், எனக்கு கல்லூரியில் சீட் 
கிழைக்கவில்ழல என்றும் மசால்லி வருத்தப்பட்ைராம்....காெராஜர் சம்பந்தப்பட்ைவர்கழள கூப்பிட்டு வகட்க...கல்லூரி 
முதல்வர் 12 ொணவிகளுக்கு தான் Lab வசதி இருப்பதால், 13 வதாக இன்மனாரு மபண்ழண வசர்க்க இயலாது என்று 
மசால்ல....காெராஜர்...உங்கள் வடீ்டில் எத்தழன வபருக்கு சழெக்கிறரீ்கள் ? என்று வகட்ைாராம்...அந்த முதல்வர் 4 வபருக்கு 
என்று மசால்ல, இன்னும் 4 வபர் வந்தால் என்ன மசய்வரீ்கள்...அதற்கு அந்த முதல்வர் இல்ழல ஒரு முழற சாதம் மசய்து 
விட்டு இரண்ைாம் முழறயும் மசய்வவன் என்று மசான்னாராம்....அழதவய ஏன் கல்லூரியிலும் மசய்யக்கூைாது. 3.30 க்கு 
கல்லூரி முடிந்ததும், இன்னும் 12 வபருக்கு கல்லூரி ழவத்து, அவத Lab ஐ பயன்படுத்தலாவெ என்று மசால்ல, அப்படி 
பிறந்தது தான் ொழல கல்லூரி Evening College. முடியாது என்று மசால்வழத விை தீர்ழவ வொக்கி பயணிப்பவத ெக்கள் 
பணி என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு தான்... 
*கர்ெவரீர் காெராஜர்.* 
 

  
  

You can be whoever you want to be. Just be honest and kind. And be the kind of person who helps others see 

their worth and beauty. 

— Lori Deschene 
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SIMPLE HABITS FOR POSITIVE LIVING  
1. Set your priorities straight. 
2. Stay connected with caring and understanding 
people – both in person and online. 
3. Get out into the sunshine, at least 15 minutes 
per day. 
4. Achieve work-life balance. 
5. Teach someone something you know. 
6. Every day, read something that inspires you. 
7. Find three hobbies you love: One to make you 
happy, one to keep you healthy, and one to be 
more creative. 
8. Always look on the bright side of life. There is 
always something to hope for. 
9. Laugh when you can. Cry if you must. Find 
positive outlets for negative emotions. 
10. Develop new essential life skills that can 
allow you to more effectively manage life’s 
uncertainty and challenges. 
11. Avoid worrying and don't overthink. 
12. Adopt an attitude of gratitude.  
13. Exercise. Eat and drink sensibly. Get enough 
sleep. Find time for self-care.  
14. Forgive. 
15. Keep on learning. 
 


