
 
 
 
 
 மருந்து கைட ஒன்றிற்குச் ெசன்றிருந்ேதன். முதல் வரிைச 
முழுக்க, கைடயின் அகல முழுவைதயும் அைடத்துக் 
ெகாண்டிருக்க, நான் பின் வரிைச மனிதனாக நின்ேறன். 
கைடயிேலா உரிைமயாளர் மட்டுேம (அப்படித்தான் ெதரிந்தார்) 
இருந்தார். ஊகும்! காத்திருந்து கட்டுபடியாகாது, அடுத்த கைடதான் 
என்று ெமல்ல நான் நழுவப் பார்த்த ேவைளயில் சார் ஒரு 
நிமிஷம் வந்துட்ேடன் என்றார் என்ைனப் பார்த்து ஒரு புன்னைகக் 
கலப்ேபாடு. அதன் பிறகு நான் காத்திருந்தது ஏழு நிமிடங்களுக்கு 
ேமல். அந்தப் புன்னைக அந்த அக்கைற, அந்த பண்பு என்ைன 
அப்படிேய கட்டிப் ேபாட்டுவிட்டன.  
 
வழக்கமான மருந்துக் கைடக்காரர் ேபால் இன்றி. ெராம்பவும் 
சுவாரசியமான நபராக இருக்கிறாேர என்று ஒருநாள் ேபச்சுக் 
ெகாடுத்ேதன்.  
 
வாடிக்ைகயாளர்கைள நன்கு மதிக்கிறரீ்கள் அன்று நீங்கள் 
ெசான்ன அந்த ஒரு நிமிடத்ைத மறக்க மாட்ேடன்.  
சிரித்துவிட்டுச் ெசான்னார். ‘‘ஓ! அதுவா? நான் எல்லாரிடமும் 
கைடப்பிடிக்கிற பாணி அது. அந்த ஒரு வாக்கியம் எல்ேலாைரயும் 
கட்டிப் ேபாட்டுவிடும்.  
 
ஒரு வாடிக்ைகயாளர் என் ஊழியர்மீது புகார் ெசய்தால் ஊழியைர 
அவர்முன் கண்டிப்ேபன். என் ஆள்மீது தப்ேப இருக்காது. 
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ஆனாலும், சத்தம் ேபாடுேவன். அவர் ேபானபிறகு ‘‘மனசுல 
வச்சுக்காேத! அவருக்காக அப்படிச் ெசான்ேனன். அவர் உன் 
முதலாளிக்ேக முதலாளி ெதரியுமா? என்ேபன் உங்களுக்கு 
கர்சன்பாய் பேடைலத் ெதரியுமல்லவா?  
 
ெதரியும். வாஷிங்பவுடர் நிர்மாவின் அதிபர்.  
 
ஆமா. அவேரதான். ெபரிய நிர்வாகப் படிப்ெபல்லாம் 
படித்தவரில்லர். ஆனால் அவர் ெசால்வாராம். வாடிக்ைகயாளர்கள் 
என்பவர்கள் மூன்று வைகயினர். முதலாமவர்கள் நம்மிடமிருந்து 
விலகிப் ேபானவர்கள். இவர்கள் ஏன் விலகினார்கள் என்று 
ஆராய்ந்தால் நல்ல தீர்வுகள், விைடகள் கிைடக்கும். அடுத்தவர்கள் 
நம்முடன் இருப்பவர்கள். இவர்கைள எப்ேபாதும் தக்க ைவத்துக் 
ெகாள்வதில் குறிப்பாக இருக்க ேவண்டும். இவர்கள் நம்மிடம் 
இருக்கிறார்கள் என்பதால் நமக்கு ஆணவம், அலட்சியம் வந்து 
விடக் கூடாது. இது வந்தால் நம்மிடமிருந்து விலகி விடுவார்கள். 
மூன்றாமவர்கள், இனி வரப் ேபாகிறவர்கள். இவர்கள் மீது 
அதிகமாகக் கவனம் ெசலுத்த ேவண்டும். இவர்கைள எப்படிக் 
கவரலாம், எப்படி இழுத்துப் ேபாடலாம் என்பதில் நாம் கவனம் 
ெசலுத்த ேவண்டும் என்பாராம். நான் நிைறய மாறிவிட்ேடன். 

இந்தப் பகுதியில் 60 மருந்துக் கைடகள் இருக்கு. ஆனா, 
நாங்கதான் அதிக வியாபாரம் பண்ேறாம். (ஓேகா! அப்படியா ேசதி?) 
இதுக்குக் காரணம் என்னன்னா வாடிக்ைகயாளர்கள் பற்றிய என் 
பார்ைவகைள மாற்றிக் ெகாண்டதுதான்’’  
எப்படி?  
 
நம்ம ஆளுங்க வாடிக்ைகயாளர்கைள விேராதிகள் மாதிரிப் 
பார்க்குறாங்க. ஏேதா நம்ம கைடயில நுைழஞ்சு ெகாள்ைளயடிக்க 
வந்தவர்கைளப் ேபாலக் நடத்துகிறார்கள். அப்புறம் எப்படி வளர 
முடியும் ெதாழில்ல?  
 
ஏேதா ேஜாக் ெசான்ன மாதிரி விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் அந்த 
மருந்துக் கைடக்காரர்.  
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 ‘‘எனக்கு எல்லாம் இருக்கு; இதுக்கு ேமல ஒண்ணும் 
ேதைவயில்ைல. அப்புறம் நான் ஏன் அலட்டிக்கணும்?’’ என்று 
வாழ்வின் மிக உயரிய நிைலையத் ெதாட்டவர்கைளப் ேபால 
சிலர் ேகட்பது எனக்கு வியப்ைபத் தருகிறது.  
 
600 ேகாடி ரூபாய்க்கு வருட வர்த்தகம் ெசய்யும் ஒரு மிகப்ெபரிய 
தமிழகத் ெதாழிலதிபைரக் ேகட்ேடன். ‘‘என்ன, மன நிைறவுதாேன?’’ 
‘‘நிச்சயம் நிைறவுதான். ஆனாலும் இேதாடு திருப்தியைடந்துவிட 
முடியுமா? அடுத்த இலக்ைக நிர்ணயித்து அைத ேநாக்கி நகர 
ஆரம்பித்தாயிற்று.’’  
 
‘‘இன்னும் வளரேவண்டும்தான். ஆனால் இதற்கு எல்ைலதான் 
என்ன?’’  
‘‘ஒரு ெதாழிலில் திருப்தி அைடந்துவிடுவது என்பது ேதக்கம் 
அைடவதற்குச் சமம். ேதக்கம் வந்துவிட்டால் அது சரிவின் 
ஆரம்பம் என்ேபன்.  
 
ெதாடர்ந்து வளர்ந்து ெகாண்ேட இருப்பதில் பல நன்ைமகள் 
இருக்கின்றன. அம்பானி சேகாதரர்களிடம் ேகட்டுப்பாருங்கேளன், 
திருப்திதாேன என்று! இன்னும் வளர்ந்தால் எத்தைனேயா 
ேபருக்கு ேநரடி ேவைல வாய்ப்புகளும், மைறமுக ேவைல 
வாய்ப்புகளும் தர என் நிறுவனம் காரணமாக இருக்குேம!’’  
இப்படி அவர் மண்ைடப் ேபாடாகப் ேபாட்ட பிறகு ஆைசதான் 
துன்பங்களுக்குக் காரணம் என்கிற புத்தரின் ேபாதைனையயும், 
‘ேபாதும் என்ற மனேம ெபான் ெசய்யும் மருந்து’ என்கிற நம் 
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சான்ேறாரின் வாக்ைகயும் ைவத்து இவைர வாதத்தில் 
ெவன்றுவிட முடியும் என்கிற நம்பிக்ைக எனக்குப் ேபாய்விட்டது.  
‘உனக்கும் கீேழ உள்ளவர் ேகாடி நிைனத்துப் பார்த்து நிம்மதி 
நாடு’ என்கிற பாடல் வரிகள் 60களில் நன்கு எடுப்பட்டன. இன்று 
‘உனக்கு ேமேல உள்ளவர் ேகாடி; நிைனத்துப் பார்த்து நீயூம் 
உயரு’ என்று புதுக் கவிைத பாட ேவண்டிய கட்டாயம் 
ஏற்பட்டிருக்கிறது.  
 
ஒேகனக்கலில் பரிசல்காரர்கள் நீேராட்டத்ைத எதிர்த்து 
திறைமயாகப் பரிசைல நகர்த்துகிறார்கள். ேவகமான 
நீேராட்டத்திற்கு எதிராக ஒரு ைகத் துடுப்பு என்ன ெபரிதாகச் 
ெசய்து விடமுடியும்?  
 
ஆனாலும் ெமல்ல, அழகாக முன்ேனறுகிறார்கள். இலக்கில் 
சரியாகக் ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்கிறார்கள். பிறகுதான் 
வியர்ைவையத் துைடக்கிறார்கள். இப்படி நீேராட்டத்திற்கு 
எதிராகத் துடுப்புப் ேபாடுவைத நிறுத்திவிட்டு சாவகாசமாக 
வியர்ைவையத் துைடத்தால் நாம் எங்ேக ெகாண்டு ேபாய்த் 
தள்ளப்படுேவாம் என்று சிந்தித்துப் பார்த்ேதன்.  
 
வாழ்விலும் இேததான். ேபாட்டிமயத்தில் எவ்வளவு முன்னதாகப் 
ேபானாலும் நூறாவது ஆளாக ஆகிவிடுகிற நாம், நம் ேபாட்டி 
உணர்ைவயும் வளர்ச்சியில் காட்டும் தாகத்ைதயும் 
திருப்தியைடந்த நிைலயில் ஒதுக்கிைவத்தால் நாம் எங்ேக 
ெகாண்டுேபாய் நிறுத்தப்படுேவாம் என்று எண்ணிப் பாருங்கள்.  
வளர்ச்சியில் தாகம் காட்டாத வைர இருக்கிற இடத்ைதக் 
காப்பாற்றிக் ெகாள்வேத கடினமாகிவிடும். நாளும் படிப்படியான 
முன்ேனற்றம். அல்லது அங்குல முன்ேனற்ற ேமனும். இதுதான் 
இந்த நிமிடத்திற்கு ேவண்டிய முக்கியச் சிந்தைன. 
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ெகாழும்பு நகரில் ஒரு ைமயமான இடத்தில் ஒரு கைடத்ெதரு. 
அது ஒரு மின் ெபாருள்களுக்கான கைட. ஓரளவு கூட்டம். 

கல்லாவில் முதலாளி. எதிர் இருக்ைகயில் நான். கைட 
உரிைமயாளர் என் நண்பர் என்பதால் காணப் ேபாயிருந்ேதன்.  
 
ஒரு ெதாைலேபசி அைழப்பு வந்தது.  
‘‘ஹேலா’’  
 
சட்ெடன்று சூடான நண்பர் ‘ஏய் ைவடி ேபாைன வியாபார 
ேநரத்தில் ெகாஞ்சுற ெபரிசா’’ பட்ெடன்று ெதாைலேபசிையச் 
சாத்தினார்.  
 
என்ன ேபசியிருப்பார் என்பது நமக்குப் பிடிபடாவிட்டாலும்கூட, 
யார் ேபசினார்கள் என்பது பச்ைசக் குழந்ைதக்கும் புரிந்திருக்கும்.  
திைரப்பட ஷூட்டிங் மாதிரி கற்பைன ெசய்து ெகாள்ளுங்கள். 
காட்சி கட். அடுத்த காட்சிக் களம். இேத மின்ெபாருள் 
விற்பைனயாளரின் வடீு. நாள் ஞாயிறு. மதியம் ஒரு மணி 
இருக்கும். இங்ேகயும் நான். நண்பர் லுங்கியில். மதிய உணவு 
உண்ண வந்த விருந்தினனாக நான். அடுப்படியிலிருந்து 
ெசாதியின் குருமா மணம்.  
இங்கும் ஒரு ெதாைலேபசி அைழப்பு. நண்பர் எடுக்கிறார்.  
‘‘யார் ேபசுறஙீ்க?’’  
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‘‘ைவங்க சார் ேபாைன. ஞாயிற்றுக் கிழைம கூடவா பிசினஸ் 
ேபசணும்? மனுஷைன நிம்மதியா இருக்க விடுங்க சார்’’  
  
‘‘சார் எவ்வளவு ெபரிய பிசினசா ேவணும்னாலும் இருக்கட்டும். 
நாைளக்குப் ேபசுங்க. இன்ைனக்கு ேவணாம்.’’ நண்பர் பட்ெடன்று 
சாத்தினார் ெதாைலேபசிைய.  
ெதாழில் ெசய்யும் ேநரத்தில் இவரால் ஒரு சிறந்த வியாபாரியாக 
இருக்க முடிந்தேத தவிர, நல்ல கணவராக இருக்க 
முடியவில்ைல.  
 
அேதேபால், குடும்பத் தைலவராக இருக்கும் ேநரத்தில் ஒரு நல்ல 
வியாபாரியாக இருக்க முடியவில்ைல.  
அந்தந்த ேநரத்தில் அது அது முக்கியம் என்கிற இவரது 
ெகாள்ைக வரேவற்கத்தக்கேத! ஆனால் இந்த விஷயத்தில் இப்படி 
ஓர் உறுதிப்பாடு ேதைவயா என்ன?  
 
என் நண்பரின் மைனவி, தம் கணவைரப்பற்றி இப்படிச் 
ெசால்வார். ‘‘அவர் உடுப்ைப (காவல்துைற) மாட்டிவிட்டால் 
ெராம்பக் கண்டிப்பான மனுஷனா ஆயிடுறார். எனக்ேக 
பயம்மாயிடும்னா என் புள்ைளகைளப் பத்தி ேகக்கணுமா?’’  
ஏனய்யா காவல்துைற நண்பேர, உடுப்ைப மாட்டிக்கிட்டா 
கணவன், தந்ைதங்கிற உறைவ உதாசீனப்படுத்தணுமா என்ன?  
வாழ்வில் பலருக்கும் பலவிதப் ெபாறுப்புகள் உண்டு. ஒன்ைற 
ஏற்றால் மற்றவற்ைற உதறிவிட ேவண்டும் என்பதில்ைல. எந்தப் 
ெபாறுப்ைப ஏற்றிருந்தாலும் ஒரு நிமிடமாவது உங்களுக்குள் 
உள்ள அந்த மாற்றுப் ெபாறுப்ைபயும் சரிவர எண்ணிப் பார்த்து, 
அந்த உலகத்திற்குச் ெசன்று, சூழ்நிைல உணர்ந்து 
கடைமயாற்றுங்கள். உங்கள் சாதைனகள் ெதாடர்வதற்கு இதுவும் 
ஒரு வழிதான்! . 
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 ஒரு மிகச் சிறந்த ெவற்றியாளரிடம் கற்றுக் ெகாண்டைத 
உங்களிடம் பகிர்ந்து ெகாள்கிேறன். ேமைசயில் ஒரு ேநாட்டு ஒரு 
ெபன்சில், இவற்றின் உதவியுடன் சாதிக்கிறார்.  
ஒரு ெதாைலேபசி வந்ததும் உடேன ெபன்சிைலக் ைகயில் 
எடுத்துக் ெகாள்கிறார். ேபசியவர் ெசான்னைதக் ைகேயாடு 
குறித்தார். வடீ்டிற்கு உடேன ைலன் ேபாடச் ெசால்லி, ‘‘நம்ம 
ெசந்திலுக்குக் குழந்ைத பிறந்திருக் காம்மா! ெசால்லச் 
ெசான்னான். சந்ேதாஷம்னு ெசான்ேனன். வச்சிட்டா?’’ என்றார்.  
அடுத்து ஒரு ெதாைலேபசி. உடேன இவர் ைகேயாடு 
கணக்காளைரக் கூப்பிட்டு, ‘‘அந்த ெசக்ைகக் கட்டாதப்பா’’ என்றார்.  
சற்று ேநரத்திற்ெகல்லாம் ஒரு பார்ைவயாளர், ஏேதா இவரது 
நிறுவனம் பற்றி ஒரு புகார். ‘‘அப்படியா? சரி! கவனிக்கிேறன்’’ 
என்றவர், உடேன ஏேதா குறிக்கிறார். உடேன ெதாைலேபசிைய 
எடுத்து ‘‘என்னப்பா! நம்ம தயாரிப்புப் பத்திப் புகார் வருது 
நாைளக்குக் காைலயில 11 மணிக்கு நம்ம ‘கிரீவியன்ஸ் 
மீட்டிங்’குக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடு’’ என்கிறார்.  
 
‘‘எைதயும் ைகேயாடு ெசய்கிறரீ்கள்’’ என்ேறன், பாராட்டாக.  
‘‘நீங்கதான் பாக்குறஙீ்கள்ல! சில மணி ேநரத்திற்குள் நூறு 
விஷயங்கள் நடக்கின்றன. அவ்வளைவயும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க 
முடியுமா? ஒரு நிகழ்வின் சங்கிலித் ெதாடராகப் பல விஷயங்கள் 
நடக்க ேவண்டியிருக்கின்றன. அதனுைடய ஆரம்ப ேவைலையத் 
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தட்டிவிட்டு விட்டால் அது பாட்டுக்கு நடக்க ஆரம்பித்துவிடும் 
என்று நம்புகிறவன் நான்.  
ஒருமுைற என் சகைல ெசான்ன விஷயத்ைத உடேன என் 
மைனவியிடம் ெசால்லாமல் ேபாக, வடீ்டில் ெபரிய பிரச்ைனயாகி 
விட்டது. அப்புறம் ெசால்லலாம்; வடீ்டுக்குப் ேபாய்ப் 
பார்த்துக்கலாம் என்கிறதிெலல்லாம் எனக்கு நம்பிக்ைக 
கிைடயாது. அப்படிேய மறந்து ேபாகும்.  
 
அந்த நிமிடேம ெசய்திைய அடுத்தவரிடம் ஒப்பைடத்துவிடுேவன். 
நம்மிடம் உள்ள விஷயங்கள் ெநருப்புத் துண்டுகள் மாதிரி. 
ைகேயாடு ைக மாற்றிவிட ேவண்டும்’’ என்று ெவற்றியூரின் 
முகவரி ஒன்ைறச் சுட்டிக் காட்டினார் அந்தச் சாதைனயாளர்.  
Then and There என்று இதைனச் சுருக்கமான விதியாக ேமைல 
நாடுகளில் குறிப்பிடுகிறார்கள். இந்த நிமிடேம இப்ேபாேத என்று 
நாமும் இந்த விதிையப் பின்பற்றினால் சாதைனயூருக்கு ஒரு 
புறவழிச் சாைல கிைடத்த மாதிரிதான்!.  
 
 
_________________ 

 
 
 
. அக்கா வடீ்டில் விேசஷம். இதற்கு எந்த வைகயிலாவது உதவ 
நிைனக்கிறார் தங்ைக. முதலில் தம் கணவரிடம் சற்றுப் 
பணஉதவி ெசய்யச் ெசால்கிறார். கிைடக்கிறது. பிறகு விேசஷம் 
குறித்த சில ெபாருள்கைள வாங்க ‘‘வாகனத்துடன் வாங்க’’ 
என்கிறார்.  
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பல்ைலக் கடித்துக்ெகாண்டு உடன் வருகிறார், அந்த ேநரப் 
பற்றாக்குைற கணவர். ஒரு குறிப்பிட்ட ெபாருைளத்ேதடி 
அைலேயா அைல என்று அைலகிறார்கள். ேநரேமா பறக்கிறது.  
கணவருக்கு அலுவலகத்திலிருந்து ஏேதா ெநருக்கடி அைழப்பு. 
எரிச்சலின் விகிதாசாரம் எகிறுகிறது. எல்லாம் முடிந்த பின் 
மைனவிைய வடீ்டில் இறக்கி விட்ட ேநரத்தில், ‘‘இன்ைனக்கு 
உன்னால் மூணு மணிேநரம் ேவஸ்ட்’’ என்கிறார். அவ்வளவுதான். 
இவ்வளவு ேநரம் ஒதுக்கி, உதவிய அத்தைனயும் வணீாகும்படி 
இந்த நான்கு வார்த்ைதகள் ேவட்டு ைவத்துவிட்டன.  
எரிச்சல் வரும் ேவைளயில், இவ்வளவு ேநரம் ெபாறுைமயாக 
இருந்த நாம் எந்த ஒன்ைறயும் எதிர்மைறயாகப் 
ேபசிவிடக்கூடாது. ேபசினால், இதுவைர எடுத்த நல்ல ெபயர் 
அைனத்தும் வணீ் என்று ஒேர ஒரு நிமிடம் சிந்தித்துப் பார்த்தால் 
ேபாதும்! ஆம்! அந்த ஒரு நிமிடம் உங்கைள அடக்குங்கள். 
உணர்ச்சிையக் கட்டுப்படுத்தி அறிவிற்கு ேவைல ெகாடுங்கள்.  
மைனவிக்காகச் சில மணிேநரம் அைலந்துவிட்டு, இதனால் 
கிைடக்க இருந்த நற்ெபயைர ஒேர நிமிடத்தில் ெகடுத்துக் 
ெகாண்ட அறியாைமக் கணவைர விடுங்கள். எத்துைணேயா 
ஆண்டுத் ெதாழில் ெதாடர்ைப; பல்லாண்டுக் கால நட்ைப; இரத்த 
உறைவ; அருைமயான ெபருைமக்குரிய பழக்கத்ைத ஒேர 
நிமிடத்தில் ெகடுத்துக்ெகாள் வது எவ்வளவு ேவதைனயான 
விஷயம்!  
 
எஸ்.பி.பாலசுப்பிரமணியத்தின் நிகழ்ச் சிைய ெஜயா டி.வி.யில் 
இயன்றேபாெதல்லாம் பார்க்கிேறன். எஸ்.பி.பி. ஓர் இைச ேமைத. 
ஆனால் இவருடன் பாடுபவர்கேளா கற்றுக் குட்டிகள். மிகச் 
சுலபமாக இவர்கைளக் குைற ெசால்லிவிட முடியும். ஆனால் 
பூக்களுக்கு வலிக்காதபடி ேதெனடுக்கிற ேதனைீயப் ேபால, இந்தக் 
குட்டீஸ்களின் இைசக் குைறகைள என்ன மாய்ச் 
சுட்டிக்காட்டுகிறார் இந்த எஸ்.பி.பி. கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் 
இவரிடம்.  
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நம்ைமச் சுற்றியிருப்பவர்களின் குைறகைளச் சுட்டிக்காட்ட, 
அவர்கள் மீது ேகாபப்பட நமக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் 
இருக்கலாம். உணர்த்துவதுதான் நம் ேநாக் கம் என்றால், 
காயப்படுத்த நமக்கு உரிைம இல்ைல. காயப்படுத்தாமல் உணர்த்த 
என்ன வழி என்று சிந்திக்க ஒரு நிமிடம் மட்டும் ெசலவழியுங்கள் 
ேபாதும். உங்கள் ேநாக்கமும் நிைறேவறிவிட்டது. பலனும் 
பிரமாதமாக இருக்கும்.  
 
ஒரு ெபாது இடத்தில் சில்லைற விழும் சப்தம் ேகட்கிறது. 
நம்முைடயேதா என்று எடுக்கத் ேதான்றுகிறது. ேசச்ேச! என் 
னுைடயதில்ைல என்பது புரிந்துவிட்டது. யார் காேசா? நாம் ஏன் 
ெதாட ேவண்டும்? யாருைடயது இது? அவருக்குச் சுட்டிக் 
காட்டுேவாம்’ என்ெறல்லாம் ஓடுகிற ஒரு நிமிட நிைனப்புதான் 
ஒருவரது ேநர்ைமைய நிர்ணயிக்கும் முக்கியமான ேநரம்.  
அந்த ஒரு நிமிடம் கவனமாகவும் உறுதியாகவும் 
இருந்துவிட்டால், நாம் இவ்வளவு காலமாகக் காத்துவந்த நம் 
ேநர்ைமக்குப் ெபருைம!  
 
 
 

 
 
 
தமிழக வடீ்டு வசதி வாரியப் ெபாறியாளர் ஒருவருடன் ேபசிக் 
ெகாண்டிருந்ேதன். வடீ்டு மைனகளுக்கு விளம்பரம் ெகாடுத்து 
விண்ணப்பம் வரேவற்கிறார்கள் அல்லவா? இதற்கான 
விண்ணப்பங்களுள் 68 சதவிகிதம் கைடசி நிமிடங்களில்தான் 
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வருகின்றனவாம். ஆரம்ப நாள்களில் பதிவு ெசய்யக் கூட்டேம 
இருப்பதில்ைலயாம். முதல் சில தினங்களில் இரண்டு சதவிகித 
விண்ணப்பங்கேள வருகின்றனவாம்.  
 
கைடசி நிமிடத்தில் விண்ணப்பங்களில் ேகாளாறுகைளச் 
ெசய்துவிட்டு வாய்ப்ைப இழப்பவர்களின் சதவிகிதம் 15க்கும் 
ேமேலயாம். நாம் கைடசி நிமிட மனிதர்கள்!  
ஓட்டுநர் உரிமத்ைதேயா, பாஸ்ேபார்ட்ைடேயா ஒருவாரம் 
இருக்கும்ேபாேத புதுப்பிக்க விண்ணப்பித்துவிட்டால் சிக்கல் 
இல்ைல. கைடசி நிமிடம் விண்ணப்பிக்கப் ேபானால் மகாத் 
தைலவலி!  
 
ஆனால் நம்மவர்கள், நாளிருக்கிறது நாளிருக்கிறது என்ற 
எண்ணத்தில் வணீான சிக்கல்களுக்கு ஆளாகிறார்கள். 
காலவிரயம், ெபாருள்விரயத்துடன், ெடன்ஷன் ேவறு.  
என் தங்ைகயின் ெபண் பிரியா, கணினி படித்து ேவைல 
ேவட்ைடயில், ‘‘பிரியா நந்தம்பாக்கத்தில் Job Fare சனிக்கிழைம 
முதல்நாேள ேபாயிடு. ஞாயிற்றுக்கிழைம ஏகப்பட்ட கூட்டம் 
வரும்.’’  
 
‘‘சனிக்கிழைம சீக்கிரேம ேபாேனன். கூட்டேம இல்ைல. நான் 
நூறாவது ஆள். சூப்பர் ேயாசைன மாமா’’ என்று மகிழ்ந்தாள். நாம் 
கைடசி நிமிட மனிதர்கள்!  
 
ஊருக்குப் புறப்படுகிேறாம். இரயில் இரவு 9.30க்கு. பதிைனந்து 
நிமிடம் முன்னதாக இரயில் நிைலயத்தில் இருக்கேவண்டும் 
என்கிற நிைனப்ேபாடு ெசயல்படுகிறவர்கள் எத்தைன ேபர்? பயண 
ேநரத்ைதக் கணக்கிட்டு அதற்கு ஆகும் ேநரத்ைதவிடப் 
பதிைனந்து நிமிடம் கூடுதலாக ஒதுக்குகிறவர்கள் எத்தைன ேபர்?  
புறப்படுமுன் சில ேவைலகள். இவற்ைற முடித்துவிட்டு ஊருக்கு 
எடுத்து ைவப்ேபாம் என்கிற ேகாளாறான நிைனப்ைப எப்ேபாது 
ைகவிடப் ேபாவதாக உத்ேதசம்?  
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முதல் இலக்கு, இரயிலுக்கு ேநரத்திற்குப் புறப்படுவது. அதற்குத் 
தயாராகிவிட்டு அதன்பிறகு, ஹாயாக, இருக்கிற ேவைலகைள 
முடிப்ேபாம் என்கிற புத்திசாலித்தனமான முடிவிற்கு 
வருகிறவர்கள் எத்துைணப் ேபர்?  
 
எதிெலதிேலா இறங்கிவிட்டு, கைடசி நிமிடப் பரபரப்பில் 
முக்கியமானவற்ைற விட்டுவிட்டு, டிக்ெகட்ைட எடுத்து ைவக்க 
மறந்துவிட்ேடன்; அைழப்ைப மறந்துவிட்ேடன்; அட்ரஸ் எடுத்து 
ைவக்க மறந்துவிட்ேடன் என அசடு வழிபவர்களும், அவதிப்படும் 
மனிதர்களும் எத்தைன ேபர்! நாம் கைடசி நிமிட மனிதர்கள்!  
நாம் இப்படிப்பட்ட கைடசி நிமிட மனிதர்கள் பட்டியலிலிருந்து 
ஒதுங்கி நின்றாேல ேபாதும் சாதைனயாளர்கள்தாம்!.  
 
 
 

 
 
 
காந்திஜியிடம் ெஹன்றி ேடவிட் ேதாேரா என்கிற உலகறிந்த 
இயற்ைகவாதிக்கு நட்பு மட்டுமல்ல, ெபருமதிப்பும் இருந்தது. 
காந்திஜிதான் என் குரு என்று ஏற்றுக்ெகாண்டவர். முதல் 
சந்திப்பில் காந்திஜி சில நிமிடங்களிேலேய தம்ைம 
அசத்திவிட்டதாக இவர் குறிப்பிடுகிறார்.  
 
காந்திஜி என்ன ேபசி, எப்படி நடந்துெகாண்டு அசத்தினார் என்கிற 
விவரம் நமக்கு கிைடத்தபாடில்ைல.  

ANURADHA202000



உங்களாலும் ஒரு நிமிடத்தில் எதிராளிைய அசத்தமுடியும்_ 
நம்புங்கள். முதல் நிமிடேம எதிரிையச் சாய்க்கும் ைமக் 
ைடசனாகுங்கள்.  
 
‘‘இவர்தான் கவிஞர் பா.விஜய்’’ என்று உங்களுக்கு 
அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்று ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கேளன். 
‘‘உங்கேளாட, ‘ஒவ்ெவாரு பூக்களுேம’’’ என்கிற அறுதப் பழசுப் 
பாடைலப் பற்றி ஆரம்பிக்காதீர்கள். ேகட்டுப் புளித்துப் 
ேபாயிருக்கும் இவருக்கு. ‘நான் அவனில்ைல’யில் ‘ஏெனனக்கு’ 
என்கிற ஒரு வார்த்ைதைய வச்சுக்கிட்டு என்னமா ஜாலம் 
பண்ணியிருக்கீங்க கவிஞர்!’’ என்று ஆரம்பியுங்கள். அசந்து 
ேபாவார் மனிதர்.  
 
நண்பரால் கடந்த நிமிடம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருவரிடம், 
‘‘என்ன ேபர்னு ெசான்னஙீ்க?’’ என்று ேகட்காதீர்கள். அவரது 
நன்மதிப்பிலிருந்து சட்ெடன்று கீேழ விழுவரீ்கள்.  
அரசியல்வாதிகள், நடிகர்கள் மீது விழுகிற பளரீ் பளரீ் 
◌ஃபிளாஷ்ேபால் ஒரு நிகழ்வில் பலப் பலர் அறிமுகமாகிறேபாது 
நிைனவுப் பகுதிையப் பட்ைட தீட்டிக் ெகாள்ளுங்கள். பல 
நிமிடங்களா ேபசப் ேபாகிேறாம்? இல்ைல. ஒரு நிமிடத்திற்குள் 
இவள் உள்ளத்ைத எப்படிக் ெகாள்ைள ெகாள்ளலாம் என்று ஓர் 
இளம்ெபண்ைணக் கவர நிைனக்கிற இைளஞைனப் ேபால் 
மாறுங்கள்.  
 
ஒரு நிமிட உைரயாடலில் நம் அசத்தல் மட்டுேம ேநாக்கமாக 
இருக்கேவண்டும். நம்ம கைதகள், வம்பளப்புகெளல்லாம் 
ேவண்டேவ ேவண்டாம். உங்கைள அறிமுகப்படுத்தியவரிடம் 
உங்கைளப் பற்றி அவேர விரிவாகக் ேகட்டுக் ெகாள்வார். 
நிச்சயம்!  
 
சில ெதாடர்புகள், அறிமுகங்கள் யாைர எந்த உயரத்தில் 
ெகாண்டுேபாய் நிறுத்துேமா ெதரியாது.  
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 வாய்ப்புகள் இரண்டு வைக. மீண்டும் வாய்க்கும் வாய்ப்பு. ஒேர 
ஒரு முைற மட்டும் வாய்க்கும் வாய்ப்பு.  

வாய்ப்புகைள இப்படிப் பிரித்து அறிந்து இனம் காணத் 
ெதரியாதவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றுேபால் எண்ணி, அரிய 
வாய்ப்பிைனெயல்லாம் நழுவவிட்டு விட்டுப் பின்னர் 
வருத்தப்படுகிறார்கள்.  
 
விடிகாைல எழேவண்டிய அவசியம் சில தினங்களில் நமக்கு 
ஏற்படுவது உண்டு. இரயில் பிடிக்க; ேதங்கிவிட்ட கடைமகைள 
முடிக்க; முதல் முகூர்த்தத்தில் கலந்து ெகாள்ள; ேதர்வுக்குப் 
படிக்க; கடன்காரைனக் ‘காலங்காத்தால’ பிடிக்க, ஒரு ெபரிய 
மனிதைரப் பார்த்து விண்ணப்பம் நீட்ட என்று பலருக்கும் 
அவசியங்கள் பல விதம்.  
 
இவற்றுள் ெபரும்பாலானைவ மறுபடி வாய்க்காத வாய்ப்புகள். 
விட்டால் ைக விட்டதுதான் என்கிற இரகங்கள்.  
அலாரம் ைவத்து எழ நிைனக்கிறவர்கள் அைத ஏேதா குழந்ைத 
ேபால் பக்கத்திலும் கக்கத்திலும் ைவத்துக் ெகாள்கிறார்கள். தவறு.  
அலாரம் அடித்ததும் அதன் தைலேமல் ஏேதா நம்மீது உட்கார்ந்த 
ெகாசுைவத் தூக்கத்தில் அடிப்பது ேபால் பட்ெடன்று அடித்துவிட்டு 
மறுபடி தூங்க ஆரம்பித்து விடுகிறார்கேள நூற்றுக்குத் 
ெதாண்ணூறு ேபர்.  
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அலாரம் என்பது படுக்ைக அைறயின் ெவகுமூைல எதுேவா 
அங்கு ைவக்கப்பட ேவண்டும். அலாரம் அடிப்பைத உணர்ந்து, 
ேசாம்பல் முறித்து, தட்டுத் தடுமாறி எழுந்து, நடந்து ேபாய் அைத 
அைணக்க ஆகும் கால இைடெவளி சுமார் ஒரு நிமிடம்.  
இந்த ஒரு நிமிடம் மிக முக்கியமானது. மனத்ைத உடல் ெகஞ்சும் 
படிப்பாவது கிடிப்பாவது? கடைமயாவது மண்ணாவது? 
கடன்காரனாவது கிடன்காரனாவது? எல்லாேம தூக்க அரக்கனின் 
அடிைமகள்.  
 
மறுபடி வந்து படுத்து, ‘இேதா! ஒரு நிமிடத்தில் எழுந்துடேறன்!’ 
என்று உடல் ெகஞ்ச, மனமும் இதற்கு உடன்படும்.  
ஒரு நிமிடமாவது? கண் திறந்தால் வழக்கமான ேநரத்ைத விடத் 
தாமதமான கண் விழிப்பு! ‘ஐேயா! பல மணி ேநரம் ேபாச்ேச! 
ேபாச்ேச!’ என்று மனம் பைதக்க ேவண்டியது தான்.  
நாம் ெசய்ய ேவண்டியெதல்லாம் ஒன்று தான்.  
இரவில் என்ன ேநாக்கத்திற்காக அலாரம் ைவக்கிேறாேமா 
அதனால் ஏற்படும் பலன்கைள நல்ல விைளவுகைளப் பற்றி 
கற்பைனைய ஓடவிட்டு, அந்தக் காட்சிகைளக் கண்களுக்குள் 
ஓடவிட்டு அனுபவிக்க ேவண்டும். அலாரம் அலறும் ேநரம் 
எழுந்ேத தீருேவன் என்று மனத்தில் ைவராக்கியம் பதிக்க 
ேவண்டும்.  
 
காைல அலாரம் அடித்ததும் தளர்ந்து ேபாயிருக்கும் இரவு ேநர 
ைவராக்கியத்தால் உடைல முறுக்ேகற்ற ேவண்டும்.  
உலைக ெவல்லும் முைனப்பில் இருப்பதால், தூக்க அரக்கேன! 
உனக்கு நான் மசிய மாட்ேடன். கண்ணில் கண்ட காட்சிகைளக் 
ைகயகப்படுத்துேவன் என்று மனத்திற்குள் உறுதி பூண ேவண்டும்.  
இந்த ஒரு நிமிட உறுதிதான் உங்கள் ெவற்றியின் விலாசங்கைள 
அைடயாளம் காட்டப் ேபாகிறது!. 
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 விருந்து ஒன்றில் ஒருவைரப் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தியேபாது 
இப்படிச் ெசான்னார்கள்.  
 
‘‘இவருைடய ெபரிய பலேம இவரது பிரசன்ஸ் ஆஃப் 
ைமண்ட்தான். எது ேகட்டாலும் சட்ெடன்று ெசால்லுவார். 
எங்கிருந்துதான் இவருக்கு சரியான பதில் மாட்டுேமா(?) 
ெதரியாது. அபார ேவகம். ெபரிய முடிவுகைள எடுக்கக் கூட அதிக 
ேநரம் எடுத்துக் ெகாள்ள மாட்டார். எல்லாம் டாண் டாண் 
முடிவுதான்.’’ இன்னும் என்ெனன்னேவா அடுக்கிக் ெகாண்ேட 
ேபானார்கள். எனக்கு சுவாரசியமாகப் படவில்ைல.  
விருந்து முடிந்து திரும்பிக் ெகாண்டிருந்தேபாது, ‘‘என்ன இது! 
அவைரப் பற்றி அவ்வளவு நன்றாக எல்ேலாரும் ெசான்னேபாது, 
உங்கள் ரியாக்ஷன் ெபரிதாக ஒன்றுமில்ைலேய!’’  
 
‘‘அவைர வியக்க முடியவில்ைல. ஒத்ைதயா ெரட்ைடயா 
விைளயாட்டு மாதிரிதான் இவரது முடிவு எல்லாம். சில 
விஷயங்களில் பதிைலயும் முடிைவயும் நன்கு அலசி 
ஆராய்ந்துதான் ெசால்லேவண்டும். இப்படிச் ெசய்கிறேபாேத சில 
ேகாணங்கைளச் சிந்திக்காமல் விட்டுவிட்டதற்காக வருத்தப்பட 
ேவண்டியிருக்கிறது என்றால், டக்கு டக்கு முடிவுகைளப் பற்றிச் 
ெசால்லேவ ேவண்டாம்.’’  
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‘‘அவர் அப்படிெயல்லாம் எந்த முடிைவயும் தவறாக 
எடுத்ததாகேவா, அவர் பதிலில் தவறு ேநர்ந்ததாகேவா 
எங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல.’’  
 
‘‘உங்களுக்குத் ெதரியவில்ைல என்கிறரீ்கள் அல்லவா? 
அைதத்தான் நான் அடிக்ேகாடிட விரும்புகிேறன்’’ என்ேறன்.  
இதற்குப் பதில் ேபசாத என் நண்பரது முகத்ைதப் பார்த்ேதன். 
‘‘இவன் ெபாறாைம பிடித்தவன்’ என்று ெசால்வைதப்ேபால் அவரது 
முகம் இருந்தது. உண்ைம இதுவல்ல. சிந்தைன முைற (Thought 
Process) என்பது நபருக்கு நபர் ேவறுபடலாம். சிலருக்கு இது 
ேவகமாக நடக்கலாம். சிலருக்கு இது சாவகாசமாகத்தான் 
நடக்கிறது.  
 
‘‘இவர் பட்டுன்னு முடிெவடுப்பவர்’’ என்று எவைரச் சுட்டிக் 
காட்டினாலும், அவருக்காக நான் இரக்கப்படுகிேறன்.  
உங்களிடம் சட்ெடன்று ஒரு ெபரிய ெதாைக கடனாகக் 
ேகட்கப்படுகிறது. ேகட்பவேரா மிக ேவண்டியவர். உங்கள் முடிைவ 
ஒேர ெசால்லில் உடேன எதிர்பார்க்கிறார்.  
 
உங்களுக்ேகா முடிவு ெசால்ல ஒரு நிமிடமாவது ேதைவ. அந்த 
ஒரு நிமிடத்ைத எப்படி எடுத்துக் ெகாள்ளப்ேபாகிறரீ்கள்? 

உைரயாடைல வளர்ப்பதன் மூலம்தான்.  
 
‘‘என்ன ஆச்சரியம்! ேகட்காதவர் நீங்க! ேகக்குறஙீ்க!’’ என்பதுேபால் 
ஆரம்பித்து உைரயாடைல ஒரு நிமிடமாவது நடத்துங்கள். 
கூடேவ இவருக்குக் ெகாடுப்பதா இல்ைலயா என்று இைணச் 
சிந்தைனைய (Parellel Thought)யும் நடத்துங்கள்.  
 
‘‘உங்கைள வடக்ேக மாத்தலாம்னு பார்க்கிேறன்; ‘இறங்குங்க 
கீேழ’, ‘வடீ்ைடக் காலி பண்ணுங்க’ என்பன ேபான்ற அதிர்ச்சி 
வாக்கியங்கள் எதற்கும் உடேன பிரதிபலிக்காதீர்கள்.  
உங்களுக்கு என்ன ெசால்வெதன்ேற ெதரியவில்ைலயா? அந்த 
ஒரு நிமிட உத்திைய உடேன பயன்படுத்துங்கள். பிரமாதமான 
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முடிைவ எடுப்பரீ்கள். நிைலைமைய அற்புதமாகச் சமாளிப்பரீ்கள்! 
ெவன்று ெவளிவருவரீ்கள்!  
 
மற்றபடி, பிரசன்ஸ் ஆஃப் ைமண்ட் என்கிற 
ெவங்காயத்ைதெயல்லாம் அதிகம் நம்பாதீர்கள்!.  
 
 
  

 
 
 
வளர முடியாதவர்களும், வளர விரும்பாதவர்களும் ேபசும் 
தத்துவங்கள் இைவ. ‘‘ஆைசக்கு ஏது சார் அளவு? ஏகமா 
வளர்ந்துட்டா தங்கமும் ைவரமுமா தின்ன முடியும்? அேத நாலு 
(?) இட்டலிதாேன? இருக்கிறேத ேபாதும் எனக்கு! எதுக்காக 
உலகத்ைதேய வைளச்சுப் ேபாட ஆைசப்படணும்?’’  
இந்தத் தத்துவ உதிர்ப் பாளர்கள் பரவாயில்ைல என்று 
ெசால்லுமளவிற்கு இன்னுெமாரு கூட்டம் இருக்கிறது. ‘‘ெராம்ப 
வளர்ந்தாப் பிரச்ைனதான் சார்! எந்தப் பணக்காரனாவது நிம்மதியா 
(!) இருக்கானா? நான் நிம்மதியா இருக்ேகன். சந்ேதாஷமா 
இருக்ேகன். எனக்கு என்ன குைறச்சல்?’’ என்று ஒருபடி ேமேல 
ேபாய்ப் ேபசுவார்கள்.  
 
இவர்களது திறைமகள் ஆராயப்பட ேவண்டியைவ.  
சுயதிருப்தி அைடபவன்தான் பணக் காரர்களுள் பணக்காரன் 
என்பைத நம்பிக் ெகாண்டு, தங்கள் ைக கால்கைளத் தங்கள் 
எண்ணங்களாேலேய மானசீகமாகக் கட்டிப் ேபாட்டுக் 
ெகாள்கிறவர்களுக்குச் சில வார்த்ைதகள்.  
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வாலிப வயது வைர ெபற் ேறார் பாதுகாப்பில் உயரத்தால் _ 
அகலத்தால் வளர்கிேறாம். இதுேபாக, கல்வியால் வளர்கிேறாம். 
இது அைலகளற்ற ஏரியில் படகு ெசலுத்துவது ேபால, ெபாரு 
ளாதாரத்தால் வளர்வது; புகழால் வளர் வது என்பது ஆர்ப்பரிக்கும் 
அைல கடலில் பாய்மரம் ெசலுத்துவைதப் ேபால.  
இைதத்தான் நாம் எப்படித் திறம்படச் ெசய்கிேறாம் என்று, நம் 
சுற்றமும் இந்த உலகமும் கூர்ைமயாகக் கவனிக்கின்றன.  
என் ஜப்பானிய நண்பர் தாகனாவா, ஒரு காலணித் தயாரிப்பாளர். 
ஒரு முைற இவர் இப்படிச் ெசான்னார். ‘‘எனக்கு நான் 
சம்பாதித்துக் ெகாண்டுவிட்ேடன். என் ேதசத்ைத உயர்த்திப் 
பிடிப்பதற்காக இப்ேபாது சம்பாதிக்கிேறன்.’’  
ெசான்னால் உடேன ெதரிகிற கல்விமான். பல கல்லூரிகளின் 
அதிபர். ‘‘உங்கள் வளர்ச்சி திருப்தியளிக்கிறதா?’’ என்ேறன். ‘‘என் 
நிறுவனங்களால் 3000 குடும்பங்கள் பிைழக்கின்றன. இதுதான் 
தைலயாய திருப்தி’’ என்றார்.  
 
நீங்கள் இன்னும் வளருங்கள். உங்கள் ஊர்க்காரர்கள் 
ெபருைமயாகச் ெசால்வார்கள். ‘‘அவரு எங்க ஊர்க்காரரு. 

ெதரியுமில்ேல?’’  
 
நீங்கள் ேமலும் வளருங்கள். உங்கள் உறவினர் இப்படிச் 
ெசால்வார். ‘‘என் ஒன்றுவிட்ட தம்பிேயாட மகன்தான் அவரு. 
ெதரியுமுல்ல?’’  
 
புகழ்க் குதிைரைய ெவற்றிகரமாகச் ெசலுத்துங்கள். ெசல்வாக்குக் 
குதிைர கூடேவ ஓடி வந்து ேசர்ந்துெகாள்ளும். ெசல்வக் 
குதிைரைய முடுக்குங்கள். அங்கீகாரக் குதிைர தானாக ஒட்டிக் 
ெகாள்ளும். நான்ைகயும் ஒரு ேதரில் பூட்டி ெவற்றிச் 
சாரதியாகுங்கள்.  
 
நமக்குத் ேதைவப்படுவெதல்லாம் ஓர் ஒரு நிமிடத் 
தீர்மானம்தான். ‘‘என்னால் வளர முடியும், நான் வளர்ந்ேத 
ஆகேவண்டும். நான் நிச்சயம் வளர்ேவன். நான் வளர்ந் தால் 
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என்னால் பலர் வளர்வார்கள். பலைர வளர்ப்பதால், நான் ேமலும் 
வளர்ேவன். என் வளர்ச்சி என் பது தனிமனித வளர்ச்சி அல்ல! 
என்னவர்களின் வளர்ச்சி! இைத அைட யாமல் விடுவ தில்ைல.’’  
நம்ைமக் கைர ேசர்க்கும் வாசகங்கள் இைவ!.  
 
 

 
 
 
இரு சேகாதரர்களின் சிறு கருத்து ேவறுபாடுகளால், உலகத் 
தரவரிைசக்கு உயர்ந்த ஓர் இந்திய நிறுவனம் இரண்டாகப் பிளந்த 
வரலாறு உங்களுக்குத் ெதரியும். சமாதானத்திற்கு முயன்ற 
இவர்களின் தாய், ஆரம்ப நிமிடங்களிேலேய இைதச் ெசய்யாமல் 
விட்டுவிட்ேடன். இப்ேபாது என் ைகைய மீறிப் ேபாய்விட்டது. 
இனி முடியாது என்றாராம். தன் ெநருங்கிய உறவினரிடத்தில்  
பிரிந்தவர்களுள் ஒருவர் எங்ேகா உயர்ந்துவிட்டார். மற்றவர் 
என்ேறனும் எண்ணிப் பார்த்திருப்பார், இைணந்திருந்ேத இந்த 
ெவற்றிைய நாமும் ேசர்ந்து அனுபவித்திருக்கலாேம என்று! 
ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்ல ெகளரவம் இடம் தராேத தவிர, 
நிச்சயம் இந்த உணர்வு உள்ளுக்குள் ஒரு நிமிடமாவது 
வந்திருக்கும்.  
 
நம் சாதைனகளுள் பாதி நாம் பிறருடன் பராமரிக்கும் 
நல்லுறைவப் பராமரிப்பதிேலேய அடங்கியிருக்கிறது.  
உறவுகைள முறித்துக்ெகாள்ள வலுவான காரணம் ேதைவ. 
ஆனால், ஒன்றுமில்லாததற்ெகல்லாம் பல்லாண்டு கால நட்ைப, 
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ெதாடர்ைப, ெநருக்கத்ைத மிகச் சர்வசாதாரணமாக உைடத்துப் 
ேபாட்டுவிடுகிேறாம்.  
 
‘‘நானும் பார்த்துக்கிட்ேட இருக்ேகன். ெராம்பத்தான் ஓவராப் 
ேபாறஙீ்க. இனிேம என்னால ெபாறுத்துக்க முடியாது. எனக்குச் 
ேசர ேவண்டியைதத் தந்துடுங்க. நான் விலகிக்கிேறன்’’ என்கிற 
வாக்கியங்கைள ஓர் ஓட்டுநர் தன் முதலாளிையப் பார்த்துச் 
ெசால்கிறார். மகன் தந்ைதையப் பார்த்துச் ெசால்கிறார். 
குடித்தனக்காரர் வடீ்டுக்காரைரப் பார்த்துச் ெசால்கிறார். ஒரு 
பங்குதாரர் தம் மற்ெறாரு பங்குதாரைரப் பார்த்துச் ெசால்கிறார். 
வாசகங்கைளச் சிறிது மாற்றி, மைனவிகூடக் கணவனிடத்தில் 
ெசால்கிறார். எத்துைணேயா ஆண்டு பந்தம், பல்லாண்டு நல்லுறவு 
ஒரு நிமிடத்தில் சிதிலமைடந்து ேபாகிறது.  
 
மைழ சடசடெவனப் ெபரிதாகப் ெபாழிவது இல்ைல. ேமகங்கள் 
திரள்கின்றன. கருக்கின்றன. இடி இடிக்கிறது, மின்னல்கள் 
ெவட்டுகின்றன. சிறு தூறலுடன் மைழ ஆரம்பிக்கிறது. ஓர் உறவு 
ெகட ஆரம்பிப்பதும் இப்படித்தான்.  
 
சிறுசிறு அறிகுறிகளால் நாம் நம்ைமச் சுற்றியுள்ளவர்களால் 
ெவறுக்கப் படுகிேறாம்; புறக்கணிக்கப்படுகிேறாம்; 

அவமானப்படுத்தப்படுகிேறாம்; ஏமாற்றப்படுகிேறாம் என்பது 
ெதரியவர ஆரம்பிக்கும்.  
 
சரி ெசய்யப்படேவண்டுேம இது, இந்த உறவு பலவனீப்பட்டால் 
அது நமக்கு நன்ைம ெசய்யப்ேபாவதில்ைல என்கிற உணரல் 
ேதைவ. அேத ேநரத்தில், சரிக்கட்டக் கிைடக்கும் சந்தர்ப்பங்கைளப் 
பயன்படுத்திக் ெகாள்ளேவண்டும்.  
 
ஒேர ஒரு முைற இைழக்கப்பட்ட அநீதிையயும், 
அவமானத்ைதயும் ெபரிதுபடுத்தி அறுத்துக்ெகாண்டு ஓட 
எண்ணும் நாம், அவர்கள் தந்த எத்துைணேயா ெபருமிதக் 
கணங்கைளயும் காட்டிய அன்ைபயும், தந்த ெகளரவத்ைதயும், 
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ெசய்த நன்ைமகைளயும் ஒரு நிமிடம் எண்ணிப் 
பார்த்திருப்ேபாமா?  
 
இதுகூட ேவண்டாம், ேகாபத்ைதயும் வணீ் ெகளரவத்ைதயும் 
சற்ேற தள்ளி ைவத்துவிட்டு, பிரிவதால் ஏற்படும் எதிர்மைற 
விைளவுகைளப் பற்றி எண்ணிப் பார்க்கேவனும் ஒரு நிமிடம் 
ஒதுக்குேவாம்.  
 
 
  

 
 
 
 பஞ்சாபி ேஜாக்ஸ் என்று சீக்கியர்கைளக் ேகலி ெசய்யும் 
நைகச்சுைவகள் ஏராளம். என் நண்பர் இத்தைனக்கும் ஒரு 
மருத்துவர். அள்ளிவிடுவார் பாருங்கள்! விழுந்து விழுந்து 
சிரித்தாலும் ஒரு சமூகத்ைத இப்படியா ேகலி ெசய்வது என்று 
பின்னர் உதிக்கும்.  
 
ஆனால், எனக்குச் சீக்கியர்கள் மீது அளவற்ற மரியாைத உண்டு. 
இவர்கைளப் ேபால் வரீமிகுந்த ஒரு சமூகத்ைதக் காண்பது அரிது. 
இராணுவத்தில் இவர்களது எண்ணிக்ைக மிக உருப்படியானது. 
இவர்களது உடல் வலிைமயும் ஆஜானுபாகுவான ேதாற்றமும் 
அசத்தல் இரகங்கள்.  
 
ஒரு முைற நான் பஞ்சாபில் உள்ள புனித சீக்கியக் ேகாயிலுக்குப் 
ேபாயிருந்தேபாது, ஓர் ஏ.சி. இயந்திரத்ைத அப்படிேய அலாக்காகத் 
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தூக்கிக்ெகாண்டு ேபான ஒரு சீக்கியைரப் பார்த்து மிரண்டு 
ேபாேனன்.  
 
ேபாதும் சீக்கியப் புராணம்!  
 
ேகாைவக்கு சீக்கியர் ஒருவர் லூதியானாவிலிருந்து 
அைழக்கப்பட்டிருந்தார். காரணம், அந்தப் பிரபலமான 
நூற்பாைலயில் ஓர் இயந்திரம் பழுதாகி நின்றுவிட்டதுதான். 
நம்மவர்கள் எவ்வளேவா முயன்றார்கள். சரியும் ெசய்தார்கள். 
ஆனால் மறுபடி மறுபடி அேத ெதால்ைலயில் சிக்கி 
நின்றுவிட்டது.  
 
அந்தச் சீக்கியர் இயந்திரத்ைதப் பார்ைவயிட்டார். பார்ைவயிட்ட 
ேநரம் சரியாக ஒரு நிமிடம்தான். ைகயிலிருந்த சுத்தியலால் ஒரு 
தட்டுத் தட்டினார். ‘ஊம்! இப்ப ஓட்டுங்க!’ என்றார். ெசய்தார்கள். 
என்ன வியப்பு! இயந்திரம் ெதாடர்ந்து சரியாக ஓட ஆரம்பித்தது. 
சில நிமிடங்களிேலேய நடக்கும் அந்த வழக்கமான மக்கர் 
நிகழவில்ைல.  
 
ஆைலயில் ெதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களுக்கு மகா ஆச்சரியம். ைக 
குலுக்கி, ைகதட்டித் தீர்த்து விட்டார்கள்.  
நிர்வாகத்திற்கும் முதலாளிக்கும் ெசய்தி ேபானது. அவர்களும் 
பாராட்டுத் ெதரிவித்தார்கள்.  
 
ஆைலயின் நிர்வாக இயக்குநர் ேகட்டார். ‘‘எவ்வளவு பஸீ்?’’  

‘‘ஐம்பதாயிரம் ெகாடுங்கள்’’ என்றார் அந்த சீக்கியர் சர்வ 
சாதாரணமாக.  
‘‘என்னது! ஐம்பதாயிரமா?’’ நிர்வாக இயக்குநரின் மகிழ்ச்சி 
நிமிடத்தில் பறந்து ேபானது.  
‘‘பார்த்துக் ேகளுங்க சர்தார்ஜி. ஒரு சுத்தியைல எடுத்து ஒரு 
தட்டுத் தட்டினரீ்களாம். நீங்கள் ெசலவழித்த ேநரம் ஒரு நிமிடம் 
கூட இல்ைலயாம். ெசான்னார்கள்’’ என்றார் எம்.டி.  
‘‘நீங்கள் ெசால்வது உண்ைமதான். நான் ஒரு தட்டுத் 
தட்டியதற்ேகா, ஒரு நிமிடம் ெசலவழித்ததற்ேகா இந்த பஸீ் 
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அல்ல. எங்ேக தட்டேவண்டும் என்று எனக்குத் ெதரிந்திருக்கிறது 
அல்லவா? அதற்குத்தான் அந்த பஸீ்’’ என்றார்.  
ேகட்டவர் வாயைடத்துப் ேபானார்.  
 
ஒரு துைறயில் நாம் ெபற்றிருக்கிற ஆற்றல், அனுபவம் எவ்வளவு 
என்பது முக்கியமல்ல. அவசியத்தின்ேபாது அைவ ெவளிப்படும் 
தருணம் எது என்பது முக்கியம் 
.  
ஒரு நிறுவனத் தைலவருடன் நிர்வாகிகள் மற்றும் ெதாழில்நுட்பக் 
கைலஞர்களின் கலந்தாய்வுக் கூட்டம். இதில் எழுப்பப்படும் 
வினாக்களுக்கும், நிலவும் சிக்கல்களுக்கும் குறுகிய ேநரத்தில் 
தீர்வு ெசால்பவர்களுக்குத்தான் கூட்டத்தில் மதிப்பு; நிறுவனத் 
தைலவரின் இதயத்தில் நல்லிடம். எத்தைன வருடமாகப் 
பணிபுரிகிறார் என்பெதல்லாம் கணக்கிேலேய வராத சமாசாரம்!  
அந்த ேநரத்துத் ேதைவைய மிகக் குறுகிய ேநரத்தில் பூர்த்தி 
ெசய்கிறவர்கள் ெதாடப் ேபாகிற உயரங்கள் சாதாரணமானைவ 
அல்ல. இவற்ைறக் கணக்ெகடுத்துக் கட்டுபடியாகாது..  
 
 

 
 
 
 உங்களுக்குத் ெதரியாமல் உங்கள் ெபயரில் வங்கிக் கணக்கு 
இருக்கிறது ெதரியுமா? ஆமாம். தினமும் இதில் 1440 ரூபாேயா, 
1440 ஆயிரங்கேளா ேபாடப்படுகின்றன.  
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இந்தப் பணத்ைத எடுத்து மறுமுதலீடு ெசய்ய உங்களுக்கு முழு 
உரிைம உண்டு. ஆனால் ஒரு நிபந்தைன. இைதப் பயன்படுத்தா 
விட்டால் அன்று இரேவ அது துைடத்து எடுக்கப்பட்டுவிடும்.  
ேச! உண்ைமயில் இப்படி ஒரு கணக்கு இருந்தால் எவ்வளவு 
நன்றாக இருக்கும் ெதரியுமா? நான் ஏன் இந்தத் ெதாைகைய மறு 
முதலீடு ெசய்யாமல் ேகாட்ைட விடுகிேறன்? நான் என்ன இளிச்ச 
வாயனா? அதுவாகத் துைடத்து எடுக்கப்பட ஒருக்காலும் 
விடுேவனா என்று ேகட்கிறரீ்களா?  
 
 
இப்படி மனித இனம் ேகாட்ைட விட்ட ஆயிரங்கள், 
இலட்சங்களுக்குக் கணக்கு வழக்ேக இல்ைல என்ேபன்.  
ஆம். நான் குறிப்பிடும் இந்த எண்ணிக்ைக 24 மணி ேநரத்ைத 60 
நிமிடங்களால் ெபருக்கியேபாது கிைடத்த ஒன்று. 
வணீாக்கினாேலா தவறாகச் ெசலவிட்டாேலா அது நமக்குக் 
கிைடக்காமல் ேபான வழித்ெதடுக்கப்பட்டுவிட்ட கணக்கிற்குப் 
ேபாய்விடும்.  
 
 
இந்த நிமிடங்கைள நன்கு பயன்படுத்திக் ெகாண்டாேலா அைவ 
நம்ைம முன்ேனற்றப் பாைதயில் ைகேகார்த்து அைழத்துச் 
ெசல்லும்.  
 
கூடுதலாகத் தூங்கி வழியும் நிமிடங்கள்; ேசாம்பித் திரியும் 
நிமிடங்கள்; பார்த்த படத்ைதேய திரும்பத் திரும்பப் பார்த்து 
வணீடித்த நிமிடங்கள்; கடைமகள் காத்திருப்பது ெதரிந்தும், ‘சும்மா’ 
ேபசிக் ெகாண்டிருந்த நிமிடங்கள்; அழுமூஞ்சித் ெதாைலக் காட்சித் 
ெதாடர்களில் ெதாைலத்த நிமிடங்கள் என்று இன்னும் நீட்டி 
முழக்கக்கூடிய நிமிடங்கள் ஆகிய வற்ைறெயல்லாம் 
ஒன்றுவிடாமல் மனசாட்சிக்கு விேராதமின்றிக் குறியுங்கள்.  
இவற்ைற ஆக்கபூர்வமாகவும் நம் வளர்ச்சிக்ெகனவும், 
பயன்படுத்தினால் அைவ நல்ல முதலீடுகளாகிவிடும். இதற்கு 
நிச்சயம் பலன் கிைடக்கும்.  
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இன்ைறயப் ெபாழுதின் பயன்மிகு நிமிடங்கள் என்று அன்றன்று 
இரவு ஒரு கூட்டல் ேபாடுங்கள். ேச! இவ்வளவுதானா? என்பரீ்கள் 
நிச்சயமாய்!  
 
‘நாைள இைத அதிகப் படுத்துேவன்’ என்று சபத ெமடுங்கள். 
அதன்படி நிகழ்த்துங்கள். நீங்கள் சந்ேதகமில்லாமல் ஒரு 
சாதைனயாளர்தான்!. 
 
_________________ 

 
 
 
 நம்மவர்களிடம் எைதயும் காேசாடு சம்பந்தப்படுத்திச் 
ெசான்னால் நன்கு எடுபடும்.  
 
மனக்கணக்கில் நீங்கள் வல்லவரா?  
 
‘‘நான் அபாக்கஸ் ஆசாமி! ெதரியும்ல?’’ என்கிறவர்களிடம் நான் 
ஜகா வாங்கிக்ெகாள்ள விரும்புகிேறன். ‘‘அப்படிெயல்லாம் 
ஒன்றுமில்ைல’’ என்று அடக்கி வாசிக்கிறவர் என்றால், உடேன 
ஒரு ேகல்குேலட்டைரத் ேதடிப்பிடித்து எடுத்து அருகில் 
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.  
 
ஆயிற்றா?  
 
உங்களின் அல்லது உங்கள் குடும்பத்தின் மாத வருமானத்ைத 
கால்குேலட்டரில் அழுத்திப் பதியுங்கள். உதாரணத்திற்கு உங்கள் 
சம்பளம் 11,000 ரூ என்று ெகாள்ேவாம். வாடைக வருமானம் ரூ. 

ANURADHA202000



3,400. அப்புறம் ெகாஞ்சம் வட்டி வருது. அது 1,200ரூபாய் சரி 
கூட்டுங்க. எல்லாம் 15,600ரூபாய் வருதா? இைத 30ஆல் வகுங்க. 
தினசரி வருமானம் கிைடச்சுட்டுதா? ரூ.520. இைத 24ஆல் வகுங்க. 
மணிக்கு ரூ.21.66 ைபசா. இைதயும் 60ஆல் வகுங்க. உங்கள் ஒரு 
நிமிட வருமானம் ெதரிஞ்சுட்டுதா? இந்த 36 ைபசாைவ எப்படியும் 
50 ைபசாவாக ஆக்கித் தீருேவன் என்று சபதம் எடுங்கள்.  
நமக்குத் ெதரிந்த ஒரு பிரபல கிரிக்ெகட் வரீரின் வருமானம் 
நிமிடத்திற்கு 115 ரூபாயாம். கால்குேலட்டைர மீண்டும் 
உயிர்ப்பித்து 60ஆல் + 24ஆல் + 30ஆல் + 12ஆல் ெபருக்கிப் 
பாருங்கள். தைலசுற்றும். இவர் ெசஞ்சுரி அடிக்கவில்ைலேய 
என்று கவைலப்படுவைதவிட, நம் வருமானம் உயர என்ன வழி? 
இதற்கு நம் ேநரத்ைத எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்று அக் 
கைறப் படுங்கள். இதற்கு ஒரு கணக்குப் ேபாடுங்கள்.  
ஒரு பத்து ரூபாய் ேநாட்ைட உங்களிடம் தந்து, ‘‘இைத என் 
பரிசாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். இைதப் பர்சில் ைவத்துக் 
ெகாள்வதும், கிழித்துப் ேபாடுவதும் உங்கள் விருப்பம்’’ என்கிேறன் 
நான்.  
 
‘‘எனக்ெகன்ன கிறுக்கா பிடித் திருக்கிறது? நான் ஏன் இைதக் 
கிழிக்கேவண்டும்? என்பரீ்களா மாட்டீர் களா?’’  
ஆனால் நிமிடங்கைள, மணிகைள, வருடங்கைள, 
வணீாக்குகிறவர்கைளக் ேகட்கிேறன். நீங்கள் இன்றுமட்டும் 
மானசீகமாகக் கிழித்துப் ேபாட்ட ரூபாய்கைளக் கணக்கிடுங்கள். 
100 ரூபாய் காணாமல் ேபானால் பதறுகிற மனம். ஐேயா இந்தச் 
சாைலயில் ெசல்ல 45 ரூபாயா என்று வயிறு எரிந்து ேகட்கிற 
மனம், ஓட்டலில் நாம் ெசாகுசாகத் தின்று ஜரீணித்த மசாலா 
ேதாைசயின் விைல 45 ரூபாய் என்று ேகட்டதுேம வயிற்ைறப் 
புரட்டச் ெசய்கிற மனம்.... ஏன் ேநரத்ைதச் சுக்குநூறாகக் கிழித்துப் 
ேபாடுகிறேபாது மட்டும் பதற மறுக்கிறது?  
 
ேநரம் என்பது ஒரு பண்டமாற்றுச் சாதனம். இைதப் ேபான்ற 
சிறந்த மூலப்ெபாருள் உலகில் ேவறு இல்ைல. இைதப் பணமாக 
மாற்றலாம்; பாசமாக மாற்றலாம்; வளர்ச்சியாக மாற்றலாம்; 
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உருப்படியான கைலயாக ஆக்கலாம்; அறி வாற்றலாக 
மாற்றலாம்; பயன்மிகு பயணமாக ஆக்கிக்ெகாள்ளலாம்; ஆட்கைள 
அடிேயாடு சாய்க்கப் பயன்படுத்தலாம்; ஆேராக்கியமாக மாற்றி 
ஆயுைள விருத்தி ெசய்து ெகாள்ளலாம். புகழாக 
ஆக்கிக்ெகாள்ளலாம். இப்படி ஒரு மூலப்ெபாருள் உலகில் 
எங்காவது இருந்தால் தயவுெசய்து அைடயாளம் காட்டுங்கள்.  
இனி உங்கள் ெசயல் எது வாயினும் அதற்காக எவ்வளவு ேநரம் 
ெசலவிட்டாலும் அைத உங்கள் நிமிட வருமானத்தால் 
ெபருக்குங்கள். ஈடுபட்ட காரியம், ெசலவழித்த ேநரம் ெபருக்கலில் 
வந்த விைடையவிட உயர்வானதாக மதிப்புமிக்கதாக 
இருக்கேவண்டும்.  
 
ஒன்ைற நிைனவில் ெகாள்ளுங்கள். இந்த உலகம் நம்ைமப் 
ெபாருளாதார அளவுேகாலால்தான் அளந்து பார்க்கிறது. ‘‘இவரு 
ெராம்ப நல்லவருங்க’’ என்றால் ‘‘அது கிடக்கட்டும். இவருக்கு 
என்ன ேதறும்?’’ என்றல்லவா ேகட்கிறது?.  
 
 
  

 
 
 
 ஓர் உல்லாசப் பயணம் ேபாகிறரீ்கள்; ஒரு முக்கியமான ெதாழில் 
விஷயமாக ஒருவைரச் சந்திக்கிறரீ்கள்; ஒருவைரப் பார்த்து 
விண்ணப்பம் ஒன்ைற நீட்டி ஒரு ெசயைல முடிக்க 
நிைனக்கிறரீ்கள்.  
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‘‘பயண ஏற்பாெடல்லாம் ஒண்ணுேம சரியில்ைல’’ என்று ேகலி 
ெசய்கிறது உங்கள் தைலைமயில் பயணித்த உல்லாசக் கும்பல்.  
‘‘என்ன சார்! ெதாழில் ேபச வர்றஙீ்க, ஒரு முன்ேனற்பாட்ேடாட 
வரேவண்டாமா?’’ என்று கடுப்படிக்கிறார் அந்தத் ெதாழிலதிபர்.  
‘‘அந்த விவரம் இல்லாம நான் எப்படி உங்களுக்கு உதவ 
முடியும்?’’ என்று ேகலிச் சிரிப்பும் இளக்காரச் சிரிப்புமாகச் 
சிரிக்கிறார் விண்ணப்பத்ைதக் ைகயில் வாங்கிக் 
ெகாள்ளாமேலேய. இைவெயல்லாம் ஏன் நிகழ்கின்றன ெதரியுமா? 
இதற்ெகன ஒரு நிமிடத்ைதேயனும் முன்கூட்டிேய 
ஒதுக்காததுதான்.  
 
 
உல்லாசப் பயணமா? உடேன அைத முன்கூட்டிேய 
மனக்கண்ணால் பயணித்துப் பார்த்துவிடேவண்டும். வாகனம் 
என்ன? யாைர எங்கு அைழத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்? வாகனத்தில் 
என்ெனன்ன இருக்கேவண்டும்? ேபாய் இறங்கும் இடத்தில் என்ன 
கிைடக்காது? எது இருந்தால் நல்லது? வருகிறவர்களின் வயது, 
இரசைனகள் எப்படி? அவர்களுக்கு இரசைனத் தீனி எப்படிப் 
ேபாடுவது? நிகழ்ைவ எப்படிக் கலகலப்பாக்கலாம்? இதில் 
குற்றங்குைற கண்டுபிடிக்கிற நபர் யார்? இவைர எப்படிப் 
ெபாறுப்ைபக் ெகாடுத்து உள்ேள இழுத்துப் ேபாடலாம் 
என்ெறல்லாம் சில சுடச்சுடக் ேகள்விகைள மனத்திற்குள் 
எழுப்பினால் ‘‘இந்த டூைர மறக்கேவ முடியாமப் பண்ணடீ்டிங்க 
அங்கிள்’’ என்று டீன்ஏஜுகள் சான்றிதழ் தரும். இந்தச் சான்றிதழின் 
பின்னணியில் சிறுசிறு குைறகள் இருந்தாலும் அைவ 
மறக்கப்படும்.  
 
ெதாழில் ெதாடர்பான நபர் என்ெனன்ன ேகள்வி ேகட்பார்? 
என்ெனன்ன நீட்டினால் அவைர அசத்தலாம்? என்ன உைட 
அணிந்தால் நம்ைமப் பற்றி அவருக்கு நல்லபிப்ராயம் வரும்? 
எதில் நமக்குத் ெதளிவு ேதைவ? ஒேர ஒரு நிமிடம் மனத்திற்குள் 
நடக்கப் ேபாகிறவற்ைற திைரப்படமாய் ஓட்டிப் பாருங்கள். சட்டுச் 
சட்ெடன்று பல விஷயங்கள் ேதான்றும்.  
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விண்ணப்பம் நீட்டும்ேபாது அவர் ெநஞ்ைசத் ெதாடுகிற மாதிரி 
என்ன ேபசேவண்டும்? அவர் ேகட்கும் எது எதற்ெகல்லாம் நாம் 
தயாராக இருக்கேவண்டும் என்கிற ரிகர்சைல ஒரு நிமிடம் 
ஓட்டிப் பார்த்துவிட்டால் நல்லது நடக்கும். பல உன்னத 
விஷயங்கள் சிறு ஓட்ைடகளால்தான் பறிேபாகின்றன.  
முக்கியத் தருணத்தில் நாம் ெசய்கிற இந்த ஒரு நிமிடச் ெசலவு, 
ெசலேவ அல்ல. சரியான முதலீடு.  
 
இந்த ஒரு நிமிட முன்ேனாட்டம் பல ேநரங்களில் பளரீ் பளரீ் 
என்று ேயாசைன கூறும்.  
 
பிரச்ைனகைளச் சந்தித்த பிறேக சிந்திக்கிறவர்கள் 
இரக்கத்திற்குரியவர்கள்.  
 
முன்னதாகேவ இந்தச் சிந்தைனைய விைதக்கிறவர்கள் 
சாதைனயாளர்கள்..  
 
 

 
 
 
 ஒரு நிமிடம் என்பது ஒரு நிமிடமில்ைல!  
‘‘Just a Minute sin’’ என்கிறார்கள் சில நிறுவனங்களில்; ெபாது 
இடங்களில். ஆனால் நம்ைம இவர்கள் காக்க ைவப்பேதா பல 
நிமிடங்கள்.  
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ஒரு நிமிஷம்னு ெசால்லிட்டு எவ்வளவு ேநரம் காக்க ைவச்சீங்க 
என்று நம்மால் குதிக்கேவா ேகாபித்துக் ெகாள்ளேவா முடிகிறதா?  
ஏன் நாேம கூட வடீ்டிற்கு வந் திருப்பவர்களிடம் ‘இேதா ஒரு 
நிமிஷத்துல வந்துடேறன்’ என்று ெசால்லிவிட்டு, 
வரேவற்பைறயில் பல நிமிடங்கள் அவர்கள் ேமாட்டு 
வைளயத்ைதப் பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும்படி உட்கார ைவத்து 
விடுகிேறாம். ஏன் இப்படி?  
 
 
‘‘இைதப் படிச் சிட்டுக்கிட்டிருங்க; இந்த ஆல்பத்ைதப் பாருங்க; 
ெதாைலக் காட்சியில நீங்கள் விரும்பிப் பார்க்கிற ேசனல் எது? 
ேபாட்டுவிட ேறன். பார்த்துக் கிட்டிருங்க. ஒரு சிறு ேவைல 
முடிச்சுட்டு வர்ேறன் என்று, ஏன் ஒரு ெதளிவில்லாத கால 
கட்டத் ைதச் ெசால்லக் கூடாது? சரி, ஒரு நிமிடம் என்ேறாேம, 
அதன்படி ஏன் ெசன்று அவர்களுடன் ேசர்ந்து ெகாள்ள வில்ைல?  
நம் ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு நிமிடம் என்கிற கால எல்ைலக்கு 
ெவவ்ேவறு அர்த்தம் ைவத்திருக்கிேறாம். ‘ஒரு நிமிடம்’ 
என்பைதேய அவர்களிடமிருந்து விலகிப் ேபாகிற தகவலாகப் 
ெபயருக்குச் ெசால்லு கிேறாேம தவிர, உண்ைமயில் நம் 
மனத்தில் இருப்பது 60 வினாடிகேளா 600 மில்லி ெசகண்டுகேளா 
இல்ைல.  
 
 
இதற்காக ஸ்டாப் வாட்ச் எடுத்துக் ெகாண்டு துல்லியமாகத் 
திரும்ப முடியுமா? என்று ேகட்பவர்களுக்கு நான்காவது பாராவில் 
விைட இருக் கிறது. இந்த விஷயத்தில் என்றில்ைல. ஒரு 
குறிப்பிட்ட ேநரம், நாைளச் ெசால்லிக் கடன் வாங்குகிேறாம். 
உதவி ெசய்வதாக உத்தரவாதம் அளிக்கிேறாம்; ேவைலைய 
முடிப்பதாக ேமலிடத்தில் ெசால்லுகிேறாம்; காலி ெசய்து 
ெகாடுத்து விடுவதாக வாக்குறுதி அளிக்கிேறாம். அதன்படி ெசய் 
கிேறாமா என்பது மில்லியன் டாலர் ேகள்வி. ெபரும்பாலும் 
இல்ைல.  
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எல்லாம் இந்த ‘‘ஒன் மினிட் பிளசீில்’’ ஆரம்பித்த பழக்க ேதாஷம் 
தான். இைதக் ெகாஞ்சம் ெவற்றிகரமாகத் தூக்கி எறிேவாமா? 
அெதப்படி ெவற்றிகரமாகத் தூக்கி எறிவது?  
வாங்கிய கடைனத் திரும்பத் தருவதற்கு நமக்கு நாேம விதித்துக் 
ெகாண்ட காலக்ெகடு அடுத்த வாரம் முடிகிறதா? யாருக்குக் கடன் 
தர ேவண்டுேமா, அவைர இன்ேற ேபாய்ப் பார்த்து விடுங்கள்; 
இன்ேற ேபசி விடுங்கள்; இன்ேற கடிதமிடுங்கள். இன்ேற 
குறுஞ்ெசய்தி (SMS) அனுப்புங்கள்.  
 
ெசான்னபடி தரமுடியாதுேபால் ெதரிகிறது. ஒரு வாரம் கால 
அவகாசம் தாருங்கள்; ஒருமாதம் தாருங்கள் என்று நீங்கள் 
முந்திக் ெகாள்ளுங்கள்.  
 
‘‘ெசான்ன தவைணப்படி இந்தாள் தரவுமில்ைல; தகவலுமில்ைல’’ 
என்று உரியவர் வருத்தப்படும்ேபாது, அது ேகாபமாகவும் 
பிடிவாதமாகவும் மாறுகிறது. அதற்குப் பிறகு அவகாசம் 
ேகட்டால், ‘‘அெதல்லாம் முடியாது. இப்பேவ வச்சாகணும்’’ என்பார்.  
எதிராளி குரைல உயர்த்துவதற்கு ஒரு நிமிடம் முன்னதாக நாம் 
முந்திக் ெகாண்டு விட்டால் அைனத்தும் நம் கட்டுப்பாட்டிற்குள்.  
எப்படி நம்ம ெசளகரியம்?.  
 
 

 
 
 
 எங்கள் உறவினர் ெபண் ஒருவர் வந்தார். தம் கணவைரப் பற்றி 
ெவறும் புகார்களாக அடுக்கிக்ெகாண்ேட ேபானார். ‘‘இனிேமல் 
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கூடுதலாக இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தால்கூடப் ேபாதும் 
அவேராடு என்னால் குடும்பம் நடத்த முடியாது’’ என்றார்.  
ஆத்திரமும் கண்ணரீுமாக கலந்து அவர் ெசான்ன சம்பவங்கள் 
சற்றுக் கடினமாகத்தான் இருந்தன. ‘‘அவசியம் கூப்பிட்டுப் 
ேபசுகிேறன், கண்டிக்கவும் ெசய்கிேறன்’’ என்ேறன். ேகக்கில் 
ெவண்ெணய் மீது ைவக்கிற ெசர்ரி பழத்ைதப் ேபால் 
முத்தாய்ப்பாக ஒன்ைறச் ெசான்ேனன்.  
 
 
‘‘உங்கள் கணவர் மீதான ேகாபங்கைள, வருத்தங்கைளக் ெகாட்டித் 
தீர்த்துவிட்டீர்கள். ேபாகட்டும். ஆனால், இனியும் இவற்ைறேய 
நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்காமல் ஒரு நிமிடம், ஒேர நிமிடம் 
உங்கள் கணவர் உங்களிடம் அன்பாக இருந்த கணங்கள்; 
உங்களுக்காகச் ெசய்திருக்கும் நன்ைமகள்; உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக 
எடுத்துக்ெகாண்ட முயற்சிகள், உங்கைள விட்டுக்ெகாடுக்காமல் 
உங்களுக்காக வக்காலத்து வாங்கிய சந்தர்ப்பங்கள்; உங்கள் நலம் 
நாடி ேமற்ெகாண்ட தியாகங்கள்; உங்கள் உடல்நலக் 
குைறவின்ேபாது காட்டிய அக்கைறகள் ஆகியவற்ைற 
நிைனவிற்குக் ெகாண்டுவந்து, ஒரு ேவகமான திைரப்படம் ேபால் 
மனத்திைரக்குள் ஓட்டிப் பாருங்கள். முடிந்தால், இந்த ஒரு நிமிடப் 
படத்ைத அடிக்கடி ஓட்டிப் பாருங்கள்’’ என்ேறன். இன்று? 
இத்தம்பதியின் ெநருக்கத்ைதக் கண்டு ெபாறாைமப்படாத சிலருள் 
நானும் ஒருவன்.  
 
நமக்கு ேவண்டியவர்கள் பிடிக்காத ஒன்ைறச் ெசய்யும்ேபாதும் 
விரும்பாத வைகயில் ேபசும்ேபாதும், இைதத் தான் 
ெபரிதுபடுத்திப் ேபசுகிேறாம்; அைதேய திரும்பத் திரும்ப பிளாஷ் 
ேபக் ேபாட்டுப் பார்க்கிேறாம். இேதாடு விடுகிேறாேமா?  
நமக்குச் சாதகமாகப் ேபசு கிறவர்களாகப் பார்த்து, ‘‘ேகளுங்க இந்த 
அநியாயத்ைத!’’ என்று புகார்ப் பட்டியல் வாசிக்கிேறாம். ‘‘என்னுள் 
ெநருப்பு எரிகிறது; வாருங்கள், அதில் இன்னும் ெகாஞ்சம் 
எண்ெணய் ஊற்றுங்கள்’’ என்று அைழப்பு விடுக்கிேறாம்.  
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நமக்கு எதிராகேவா, நடுநிைலைமயுடேனா ேபசுகிற ஒருவரிடம் 
ேபாய் நடந்த சம்பவத்ைதச் ெசால்லுகிற திராணி எத்துைணப் 
ேபருக்கு இருக்கிறது?  
 
என் தந்ைத தமிழ்வாணன் ெசால்வார். ‘‘ஒருவர் ேகட்கும் 10 
உதவிகைளத் ெதாடர்ந்து ெசய். பதிெனான்றாவது உதவிைய 
மட்டும் மறுத்துச் ெசால். ெசய்த பத்ைதயும் அவர் மறந்துவிட்டு, 
மறுத்த வருத்தத்ைத மட்டும் மனதில் தாங்கிப் ேபசிக் 
ெகாண்டிருப்பார். இதுதான் உலகம் புரிந்துெகாள்’’ என்பார்.  
ெபற்ேறாேராடும் உடன்பிறந்தவர்கேளாடும்/ெதாழில் 
பங்குதாரர்கேளாடும்/மிக ேவண்டியவர்கேளாடும் கருத்து 
ேவறுபாடு ெகாண்டு மனம் சலித்து நிற்கும்ேபாது, அவர்கள் 
நமக்குச் ெசய்த நன்ைமகைள மட்டும் ஒரு நிமிடம் 
முன்னிறுத்திப் பார்க்கக் கூடாதா? மாறாக, ஏன் இப்படிப் 
பின்பகுதியில் நடந்தைத மட்டும் ெபரிதுபடுத்திக் 
ெகாள்ளேவண்டும்?  
 
என் நண்பர் வடீ்டிற்குப் ேபாய் அவைர அைழத்துக்ெகாண்டு 
ெவளியில் புறப்பட இருந்ேதன். படுசூடாகப் பானம் தந்தார் 
நண்பரின் மைனவி. ‘‘அவசரமாகப் புறப்படுகிற ேநரத்தில் இப்படிச் 
சூடாத் தர்றிேய’’ என்ற நண்பர், அைத ஒரு நிமிடம் 
◌ஃப்ரிஜ்ஜிற்குள் ைவத்துப்பிறகு எடுத்துக்ெகாடுத்தார்.  
நான் ெசான்னவற்றுடன் இந்த பிரிஜ் சமாசாரத்ைதயும் ெகாஞ்சம் 
முடிச்சுப் ேபாட்டுப் பாருங்கேளன்  
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புகழ்மிக்க அடுத்த வடீ்டுக்காரர்கள் என்கிற பட்டியைல எடுத்தால் 
அதில் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் _ ெஹன்றிேபார்டு ஆகிேயாைர 
அவசியம் குறிப்பிடேவண்டும். 
 
  
பிளாரிடாவில் இருவர் வடீ்டிற்கும் இைடயில் காம்பவுண்டுச் 
சுவர்கூட இல்ைல என்றால் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கேளன்.  
தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்றால், பலரும் மின்விளக்ைக 
மட்டுேம கண்டுபிடித்ததாக எண்ணிக் ெகாண்டிருக்கிறார்கள். 
ஆனால் உலகில் ஒரு தனி மனிதர், மனிதகுலத்திற்ெகன்று 
அதிகமான கண்டுபிடிப்புகைள ேமற்ெகாண்டு தந்திருக்கிறார் 
என்றால், அவர் எடிசன் மட்டுேம.  
ெஹன்றி ேபார்டு உலகப் புகழ்ெபற்ற ேபார்டு கார்கைள 
உருவாக்கியவர்.  
 
 
இந்த இருவரும் தினமும் காைலயில் ஒன்றாகத்தான் வாக்கிங் 
ேபாவார்கள். ஆனால் ஒருவர் மற்றவருடன் திடீெரன்று ஏதும் 
ேபசேவண்டும் என்று நிைனத்துக்ெகாண்டால், உடேன கதைவத் 
தட்டிவிடுவார்களாம். ேமைலநாட்டில் இது வழக்கமில்ைல. அடுத்த 
வடீு என்றாலும் அப்பாயின்ட்ெமன்ட் வாங்கேவண்டும்.  
ஒருமுைற திடீெரன ேபார்டு, கதைவத் தட்டிப் ேபசப் ேபாக, 
ேபார்டு சங்கடப்படும்படி எடிசன் ஏேதா ெசால்லிவிட்டாராம்.  
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என்னதான் நட்பின் உரிைம இருந்தாலும் எடிசனுைடய 
மனநிைல, சூழ்நிைல புரியாமல் நான் ேபசியது தவறு என்று 
ேபார்டு தம் மைனவியிடம் குறிப்பிட்டாராம்.  
 
இந்தவார ஒரு நிமிட சமாசாரம் இைதச் சுற்றியதுதான்.  
எந்த ஒரு வருடன் நாம் ேபச ேநர்ந்தாலும் சரி, அந்த நிமிடத்ைத 
நாடி பிடிக்கும் ேநரமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.  
ஆம்! டாக்டரிடம் உடல்நலக் குைறைவச் ெசான்னதுேம நாடி 
பிடிக்கிறார் அல்லது ஸ்ெடத் ைவக்கிறார் அல்லவா? 
அதுேபாலத்தான் இதுவும்.  
 
‘நாேன ஒேர ேசாகத்துல இருக்ேகன். இவன் ேவற வந்து 
சூழ்நிைல புரியாம ெவறுப்ேபத்துனான். புடிச்சு நல்லாத் 
திட்டிவிட்டுட்ேடன்’’ ஒன்று ஒருவர் ெசால்வாேரயானால் சற்று 
ஊகியுங்கள். திைரக்காட்சியாக, என்ன நடந்திருக்கும் என்று 
கற்பைன ெசய்யுங்கள்.  
ஒரு ெதாழில் ேபச்ைச எடுக்கேறாம். கடன் ேகட்கப் ேபாகிேறாம்; 
ஏேதா விண்ணப்பம் நீட்டுகிேறாம்; சிபாரிசு ெசய்யச் ெசால்கிேறாம்; 
ஒரு திருமணப் ேபச்ைச எடுக்கிேறாம் என்றால், எதிராளி என்ன 
மனநிைலயில் இருக்கிறார் என்று பார்க்க ேவண்டாமா?  

‘‘எப்படிச் ெசளக்கியெமல்லாம்?’’  
 
‘‘என்னத்ைதச் ெசால்றது ேபாங்க! சரி சரி, நீங்க வந்த 
விஷயத்ைதச் ெசால்லுங்க.’’  
 
‘‘இல்ைல. அப்புறமா வந்து பார்க்கிேறன்’’ என்று எழுந்துவிட்டால், 
அது புத்திசாலித்தனம்.  
 
நமக்குக் காரியம் ஆகேவண்டுமானால், ஏதும் ஒன்ைறச் 
சாதித்துக்ெகாள்ளேவண்டுமானால், எடுத்த எடுப்பில் 
விஷயத்திற்குப் ேபாகேவ கூடாது. பத்தாயிரம் அட்வான்ஸ் 
ேவணும் என்று முதலாளியின் மூடு ெதரியாமல் ேகட்கக்கூடாது.  
ஒரு நிமிட உைரயாடலிேலேய நாடி பிடித்து, இதுதான் தருணம் 
என்ேறா, ஊகும்! வந்த ேநரம் சரியில்ைல என்ேறா 
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தீர்மானிக்கிறவர்கேள சாதிக்கிறவர்கள். மற்றவர்கள்? ஊகும்! என் 
வாயால் ெசால்வாேனன்?.  
 
 
 
  

 
 
 
 
ேதர்தல் ேநரத்து அரசியல்வாதிையப் ேபாலத்தான் பலரும் 
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கிேறாம். காைல 11.00க்கு 
ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் கூட்டம் 12.30க்கு ேதவேகாட்ைட. 2.30க்கு 
அமராவதி புதூர். 3.15க்கு ெசஞ்ைசயில் என்று ேவகமாக 
நகர்ந்துெகாண்டிருக்கும் ேவட்பாளர் ேபால இந்த இயந்திர 
வாழ்ைவேய வாழும் முைறயாக ஆக்கிக்ெகாண்டுவிட்டவர்கள் 
பலர்.  
 
வடீ்டில் காைல உணவு சாப்பிடும்ேபாது வாகனம், ெபட்ேரால் 
நிரப்பல், ேபாக்குவரத்துச் சிக்கல் பற்றிய நிைனப்புகள். 
ேபாக்குவரத்தில் அலுவலக நிைனப்புகள்; அலுவலகத்தில் ேவறு 
ஏேதா நிைனப்புகள் என்றுதான் பலரது ெபாழுதுகள் ஓடுகின்றன.  
சாப்பிடும்ேபாது அனுபவித்துச் சாப்பிடுவது இல்ைல. ‘‘இன்று 
இட்டலி மல்லியப் பூவா இருக்கு. சாம்பார் பிச்சிட்ேட ேபா!’’ என்று 
நான்கு நல்வார்த்ைதகள் ெசால்லத் ேதான்றாததற்குக் காரணம் 
நாம் அடுத்த நிமிடத்திற்குத் தாவிவிடுவதுதான்.  
 

ANURADHA202000



நடந்துேபாகிறவர்களின், ேபருந்திற்காகக் காத்திருப்பவர்களின் 
நிைலைமையப் பார்க்கும்ேபாது ஓரளவு நம் கட்டுப்பாட்டிற்குள் 
உள்ள நம் பயணம் எவ்வளவு ெசளகரியமானது; இைச 
ேகட்டுக்ெகாண்டு வசதியான காரில் ேபாகும் இந்த நிைலக்காக 
நாம் எவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கிேறாம் என்று அந்த நிமிடத்ைத 
அனுபவிப்பார்கள் எத்துைணப் ேபர்?  
 
‘‘ேச! என்ன அவதிப்பா இந்தப் ேபாக்குவரத்து? நிக்கிற சிக்னல் 
விழுந்தும் நகராமல் ஆள் ஏற்றுகிறேத இந்த ேஷர் ஆட்ேடா? 
இவர்கைளெயல்லாம் ேகட்பாேர கிைடயாதா? என்று எரிச்சலால் 
இதயத்ைத நிரப்பிக்ெகாள்கிறவர்கள் ெகாஞ்சமா நஞ்சமா?  
அலுவலகம் ேபானால் அந்த ேவைலைய, கடைமகைள 
அனுபவித்துச் ெசய்யாமல் நாைளயச் ெசாந்த ேவைலகைளயும் 
வாரக்கைடசி இனி ைமகைளயும் சுமந்துெகாண்டு திரிந்தால் 
ேடாஸ் விழாமல், லாஸ் வராமல் என்ன ெசய்யும்?  
அப்புறம்? அப்புறம்? என்கிற நிைனப்பால் அவதிதாேன தவிர ேவறு 
எதுவும் மிஞ்சாது. அடுத்த நிமிட அவதி வந்துவிட்டால் இந்த 
நிமிடத் தவறுகள் அதிகமாகிவிடும்.  
 
ஒருவன் சாதைனயாளனாக விரும்பினால் அவன் ‘அந்த நிமிட’ 

மனிதனாக விளங்கேவண்டும். நாைள என்பது ெசக் ேபால. ேநற்று 
என்பது காலாவதியான லாட்டரி சீட்டுப் ேபால. இன்று என்பது 
கரன்ஸி ேபால. இந்த நிமிடம் என்ன ெசய்யேவண்டுேமா, அது 
சரியாக நடந்து ெகாண்டிருக்கிறதா என்று பார்க்கேவண்டும்.  
நுனிக்கிைளயில் உட்கார்ந்து ெகாண்டு அடிக்கிைளைய ெவட்டும் 
முட்டாள் தனத் திற்கும் அடுத்த நிமிட நிைனப்புடேன வாழ்ந்து 
ெகாண்டிருக்கும் வாழ்க்ைகக்கும் ெபரிய ேவறுபாடு இல்ைல.  
அடுத்த நிமிட நிைனப்புக் கூடாது என்பதா? இது என்ன வறட்டு 
வாதம்? அப்படியானால் திட்டமிடல் என்பதற்ேக அர்த்தமில்லாமல் 
ேபாய் விடுேம என்கிறவர்களுக்குச் சில வார்த்ைதகள்.  
இந்த நிமிடக் கடைம சரிவர நிகழ்கிறது என்கிற நிைறவு 
முதலில் வரட்டும். இதன்பிறகு அடுத்த நிமிடத்ைதத் 
திட்டமிடலாம்..  
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நம்மில் பலருக்கு ஒரு நிமிடம் என்றால் ஒரு நிமிடம்தாேன? 
இெதல்லாம் ஒரு ெபரிய ேநரமா என்று மனத்திற்குள் எண்ணம் 
இருக்கிறது.  
 
ஒரு நிமிடத்திற்குள் உலகில் எத்துைண எத்துைண 
விஷயங்கேளா நடந்து முடிந்துவிடுகின்றன. பல அரிய 
விஷயங்கள் நிகழ்த்தப்பட்டு விடுகின்றன.  
நம்ம (?) பில்ேகட்ஸ் இந்த ஒரு நிமிடத்தில் 14,560 ரூபாய் 
சம்பாதித்து ஒதுக்கிவிடுகிறார். இத்தைனக்கும் இந்த வருமானம் 
வருமானவரிப் பிடித்தம் ேபாக என்கிறார்கள். கலிேபார்னியா 
மாநிலத்தில் 100 ரூபாய் சம்பாதித்தால் 40 ரூபாய் வரியாகேவ 
ேபாய்விடும்.  
 
ஒரு நிமிடத்தில் உலகில் 245 குழந்ைதகள் பிறந்து விடுகின்றன. 
ஒரு நிமிடத்திற்கு ஒருவர் வதீம் காசேநாயால் 
தாக்கப்படுகிறார்.இப்படியாகப் பல நிகழ்வுகள், எவருக்கும் எதுவும் 
காத்திராமல் அைவபாடு நிகழ்ந்து ெகாண்ேட இருக்கின்றன.  
எல்ேலாருக்கும் ெதரிந்த விஷயம்தான். ஆனாலும் சற்று அழுத்திச் 
ெசால்ல ேவண்டியிருக்கிறது. விநாடிகளால் ஆனைவ நிமிடங்கள். 
நிமிடங்களால் ஆனைவ மணித்துளிகள். மணித் துளிகளால் 
ஆனைவ நாட்கள். நாட்களால் ஆனைவ வாரங்கள். வாரங்களால் 
ஆனைவ மாதங்கள். மாதங்களால் ஆனைவ வருடங்கள். இந்த 
வருடங்களின் ேசர்க்ைகதாேன நம் வாழ்க்ைக.  
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ஆக, நிமிடத்ைத வணீாக்கினாலும் வாழ்க்ைகைய 
வணீாக்குகிேறாம் என்றுதாேன ெபாருள்.  
நம் வருமானத்ைதக் கணக்கிட்டு ஒரு நிமிடத்தின் 
வருமானத்ைதத் ெதரிந்து ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று, சில 
வாரங்களுக்கு முன்பு இேத ெதாடரில் குறிப்பிட்டு 
எழுதியிருந்ேதன்.  
 
 
அந்த ஒரு நிமிடத்திற்கு உரிய காைசக் குப்ைபயில் வசீுங்கள் 
என்று எவராவது சம்மதிப்ேபாமா?  
 
‘சிவாஜி’ படத்ைத எத்தைனேயா முைற பார்த்ேதன் என்று ஒருவர் 
ெபருைம பிடிபடாமல் ேபசினார். எனக்கு இவைரப் பார்த்து 
இரக்கப்படத் ேதான்றியேத தவிர, வியக்கத் ேதான்றவில்ைல.  
வாழ்க்ைகக்குப் ெபாழுதுேபாக்கும் அவசியம்தான். ஆனால், 
ெபாழுது ேபாக்குவைதேய வாழும் முைறயாகக் 
ெகாண்டுவிட்டவர்கைளப் பார்த்து இரக்கப்படத்தாேன முடியும்.  
ஒரு பணக்கார இைளஞரிடம் ேபசிக்ெகாண்டிருந்ேதன். ‘எனக்கு 
நான்கு தைலமுைறக்கு தாங்குமளவிற்குப் பணம் இருக்கிறது. 
நான் கடுைமயாக உைழக்க ேவண்டிய அவசியம் எனக்கு 
இல்ைல’ என்று பறீ்றிக்ெகாண்டார்.  
 
இருக்கலாம். ஒப்புக்ெகாள்கிேறன். ஆனால், என் தாத்தாக்கள் 
சம்பாதித்து ைவத்தைத என் தந்ைத சும்மா இருந்ேத அழித்தாேர 
தவிரப் ெபருக்கவில்ைல என்று உங்கள் வாரிசு ேபசும்படி 
ைவத்துவிடாதீர்கள்.  
 
உங்களுக்கு ஏகப்பட்டது ேதறும். சரி. ஆனால், நீங்கள் என்ன 
சாதித்தீர்கள் என்று இந்த உலகம் ஒரு தராசுத் தட்ைடக் ைகயில் 
எடுக்கும்ேபாது, அதற்குப் பதில் ெசால்லத் தயாராகுங்கள் என்று 
நளினமாகச் சுட்டிக்காட்டிேனன்.  
 
மனத்திற்குள் ஏேதா பளரீ் என மின்னல் ெவட்டியைதப் ேபால் 
அவர் முகம் பிரதிபலித்த மாதிரி ேதான்றியது..  
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 இப்படி அவர் மண்ைடப் ேபாடாகப் ேபாட்ட பிறகு ஆைசதான் 
துன்பங்களுக்குக் காரணம் என்கிற புத்தரின் ேபாதைனையயும், 
‘ேபாதும் என்ற மனேம ெபான் ெசய்யும் மருந்து’ என்கிற நம் 
சான்ேறாரின் வாக்ைகயும் ைவத்து இவைர வாதத்தில் 
ெவன்றுவிட முடியும் என்கிற நம்பிக்ைக எனக்குப் ேபாய்விட்டது.  
நம்ம ஆளுங்க ஒண்ணு ெசான்னாங்கணா சும்மா நச்சுன்னு 
ெசால்லுவாங்க! வணீான வார்த்ைதகேள கிைடயாது. இந்த ேலனா 
அண்ணேனாட வார்த்ைதகள் படிக்க நல்லா தான் இருக்கும். 
ஆனா....  
 
ேபாட்டி ேபாட்டின்னு ஓடிேய வாழ்க்ைகய ெதாைலச்சு 
ஒக்காந்திருக்கிற நிைறய மனிதர்கைளப் பார்த்திருக்கிேறன். 
ேபாட்டி ேபாடுவது வளர்ச்சியாகாது. எைதயும் ஸ்ேபார்ட்டிவா 
எடுத்துக்கிறது தான் வளர்ச்சி. 
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இந்த நிமிடம் நீங்கள் என்ன மனநிைலயில் இருக்கிறரீ்கள் 
என்பைத நீங்கள் அறிவரீ்களா? ‘‘ஏன்? எனக்ெகன்ன? நன்றாகத்தான் 
இருக்கிேறன்.’’ அல்லது ‘‘ஏன்! இயல்பாகத்தான் இருக்கிேறன்’’ 
என்பரீ்கள். ஆனால், நான் இைத மறுக்க ேவண்டியவனாக 
இருக்கிேறன்.  
 
ேதங்காையப் பக்குவமாக உைடப்பவர்கள், அைத மூன்று முைற 
உருட்டி உருட்டித் தட்டுவார்கள். அந்தத் ேதங்காைய ஒருவரிடம் 
ெகாடுத்து, ‘‘இது நன்றாகத்தாேன இருக்கிறது? உைடக்கிற 
மாதிரியா இருக்கிறது?’’ என்று ேகளுங்கள். பார்த்துவிட்டு, ‘‘ஆம், 
நன்றாகத்தாேன இருக்கிறது! ஒரு கீறல் கூட இல்ைலேய?’’ 
என்பார்கள்.  
 
அவர்கள் கண்ெணதிேரேய ஒரு விளிம்பில் இேலசாகத் 
தட்டுங்கள். ேதங்காய் உடேன வாய் பிளக்கும்.‘‘நான் நன்றாக _ 
இயல் பாகத்தாேன இருக்கிேறன்?’’ என்று ெசான்னதற்கும் 
இதற்கும் ெபரிய ேவறுபாடு இல்ைல.  
 
இந்த நிமிடம் நாம் என்ன மனநிைலயில் இருக்கிேறாம் என்பைத 
ஒரு சிறிய அளவுேகாலின் மூலம் நாேம ெதரிந்து ெகாண்டு விட 
முடியும்.  
 
அபரிதமான மனநிைல  
மகிழ்ச்சியான ’’  
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இயல்பான ’’  
சஞ்சலமான ’’  
கவைலமிகு ’’  
விரக்தி ’’  
 
இந்த ஆறினுள் ஒன்றின் பிரிவில்தான் ஒருவரது இந்த நிமிட 
மனநிைல அடங்கியாக ேவண்டும். ேவண்டுமனால் சிறுசிறு 
உட்பிரிவுகைள இது உள்ளடக்கியிருக்கலாம். இவற்றிற்குள் 
இப்ேபாது நுைழய ேவண்டாம்.  
 
காைலயில் ெவள்ளந்தியாக இருக்கும் மனிதர்கள், நாள்ேதாறும் 
நடக்கும் சம்பவங்களால் தாக்கமைடகிறார்கள். மனம் இந்த 
ஆறினுள் ஒன்ைற ேநாக்கி நிமிடத்திற்கு நிமிடம் 
அைலக்கழிக்கப்படுகிறது.  
 
ஒன்றின் தாக்கத்தில் இருக்கும்ேபாது சில ேநரங்களில் இைத 
எப்படிக் ைகயாள்வது என்பேத ெதரியாமல் ேபாகிறது.  
முட்டாள்தனமான முடிவுகள்; உணர்ச்சிபூர்வமான முடிவுகள் 
ஆகியவற்ைற ஒருவர் எடுக்க ேநரிடுவது இதனால்தான். எல்லாம் 
ேகாளாறாக ஆன பிறகு, ‘நானா இப்படி எடுத்ேதன்? இப்படி ஏன் 
குழம்பிப் ேபாேனன்?’ என்று நம்ைம நாேம ேகட்டுக் ெகாள்ள 
ேநரிடுவது இதனால்தான்.  
 
நாம் எடுக்கும் முக்கியமான முடிவுகளின் விைளவுகேள நம் 
வாழ்க்ைகயின் சாதைனகைளயும், ேவதைனகைளயும் நிர்ணயிக் 
கின்றன.  
 
அன்றாடம் எது நடந்தாலும் முடிந்தவைர இயல்பான 
மனநிைலக்கும் மகிழ்ச்சியான மனநிைலக்கும் திரும்பிவிடுங்கள், 
ரப்பர் பாண்டின் இயல்ைபப் ேபால், ஆம்! இந்த நிமிட மனநிைல 
இந்த இரண்டினுள் ஒன்றாகத்தான் இருக்க ேவண்டும் என்பது மிக 
முக்கியம்!  
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அது சரி, நீங்கள் இந்த நிமிடம் என்ன மனநிைலயில் 
இருக்கிறரீ்கள்?.  
 
 
 
_________________ 
  

 
 
 
மனிதன் எவ்வளவு ேநரம் ேவண்டுமானாலும் குளிர்சாதனம் 
ெபாருத்தப்பட்ட அைறயில் இருக்க விரும்புவான். ஆனால் 
இரும்பு தயாராகும் இடத்தில் ஒரு நிமிடம் கூட இருக்க 
விரும்பமாட்டான்.  
 
உணர்ச்சிகள் விஷயத்தில் இப்படித்தான். மகிழ்ச்சியான 
நிமிடங்கைள மிகவும் விரும்பும் மனிதன், ேகாபமான 
உணர்ச்சியில் ெவகுேநரம் இருக்க விரும்புவேத இல்ைல. ேகாப 
உணர்ச்சியும் இப்படித்தான். ஆம்! எல்லாருைடய உண்ைமயான 
ேகாபமும் ‘ஒரு நிமிடம்’ தான்.  
 
எதிராளியின் பிரதிபலிப்புத்தான் அந்தக் ேகாபத்தின் 
காலகட்டத்ைத நீட்டிக்கச் ெசய்கிறது.  
‘என்னடி! ெநனச்சிக்கிட்டிருக்ேக உன்மனசுல? ெபரிய மகராணின்னு 
நிைனப்பா?’ என்று ஒரு கணவர் ஆரம்பிக்கிறார் என்றால், 
ெபாங்குகிற பாலில் தண்ணரீ் ெதளித்து அைத அடக்குகிற 
கைதயாய், ‘அப்படிெயல்லாம் ஒண்ணும் இல்லீங்க. தயவு ெசஞ்சு 
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ேகாபப்படாதீங்க’ என்று சூட்ைடக் குைறக்கிற வார்த்ைதகைளத் 
ெதளித்தால், கணவன் அடங்கிய பாலாகிவிடுவான்.  
எல்லா கணவன் மைனவிக்கும் நான் ஒன்ைறச் ெசால்ல 
விரும்புகிேறன். ஒேர ேநரத்தில் இருவரும் ேகாபப்படேவ கூடாது. 
அந்த நிமிடம் அப்படிேய விட்டுவிட ேவண்டும். ‘எவ்வளவு 
ேவண்டுமானாலும் கத்து. நான் ஒன்றும் ேபசப்ேபாவதில்ைல. நீ 
அடங்குேவல்ல! அப்ப வச்சுருக்ேகன் உனக்கு’ என்று அந்த நிமிடம் 
ஒரு கணவன் அடங்குவாேனயானால் அவன் புத்திசாலி.  
இருவரும் ஒேர காலகட்டத்தில் ேகாபப்படும்ேபாதுதான் 
வார்த்ைதகள் தடிக்கன்றன. ைககள் நீளுகின்றன. ஏன் இன்னும்கூட 
விபரிதமாகெவல்லாம் ஏேதா நிகழ்ந்துவிடுகின்றன.  
ஆத்திரக் கணத்தில் வரும் வார்த்ைதகளுக்கு அர்த்தமில்ைல. 
அவற்ைற உண்ைமயான அகராதி ெகாண்டு ெமாழி ெபயர்க்கக் 
கூடாது. அடங்கியபின் வரும் வார்த்ைதகேள அர்த்தமுள்ளைவ.  
ேகாபம் எனும் மதுைவப் ெபருமூைளயில் ஏற்றிக்ெகாண்டவர்கள் 
பிதற்றத்தான் ெசய்வார்கள்.  
 
ஒருவர் சூேடறுவதும் சூடு இறங்குவதும் ஒரு நிமிடத்தில்தான்.  

‘ேகாபம் வரும்ேபாது மனைத திைச திருப்பி ஒன்று, இரண்டு, 
மூன்று என்று முடிந்தவைர எண்ணுங்கள். உங்களுக்ேக நம் 
ேகாபம் அடங்கிவிட்டது என்று ேதான்றும்வைர எண்ணுங்கள்’ 
என்று உளவியல் நிபுணர்கள் ஆேலாசைன கூறுகிறார்கள். இப்படி 
எண்ணிப் பார்த்தால் 60க்குேமல் உங்களால் எண்ண முடியாது. 
ஆமாம், உங்கள் ேகாப உணர்ச்சிெயல்லாம் ஒரு நிமிடம்தான்.  
ேகாப உணர்ச்சியில் மனம் திைளப்பேத இல்ைல. அதிலிருந்து 
மனம் ெவளிவரேவ விரும்புகிறது. ஆனால் எதிராளியின் சில 
ெசாற்களும், ெசயல்களும் அந்தக் ேகாபத்ைதப் புதுப்பிக்கின்றன.  
நம்மீது பாய்ந்து வருகிறவரின் ேகாபத்ைதச் ‘சாரி’ என்கிற ஒரு 
வார்த்ைத பாதியாக்குகிறது. பதிலாகச் ெசால்லப்படும் 
எரிச்சலூட்டுகிற சில வார்த்ைதகேளா அவரது ேகாபத்ைதப் 
பன்மடங்காக்குகிறது.  
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ேகாப உணர்ச்சியில் இருப்பவர்களுக்கு எந்த நியாயமும் 
புரிவதில்ைல. ேகாப உணர்ச்சியிலிருந்து ெவளிக்ெகாணர்ந்த பிறகு 
எடுத்துச் ெசான்னால்தான் தைலக்குள் ஏறுகிறது.  
 
உங்களுக்குக் ேகாபம் வந்தாலும் சரி, பிறர் ேகாபத்திற்கு 
ஆளானாலும் சரி அந்த ஒரு நிமிடத்ைத சரிவரப் 
பயன்படுத்திக்ெகாண்டால் நீங்கள் நிச்சயம் நிைனத்தைதச் 
சாதிப்பரீ்கள்.!.  
 
  
  

 
 
 
ஒரு தனியார் ெபாறியியல் கல்லூரியின் முதல்வர் ெகட்டிக்காரர். 
நல்ல நிர்வாகி. ஆனால், நற்ெபயர் என்பது இவருக்கு அறேவ 
கிைடயாது.  
 
இவரது சாதைனகளும் ெவற்றிகளும் மறக்கப்படும்படியும், 
புறக்கணிக்கப்படும்படியும் ேபாவதற்கு என்ன காரணம் என்று 
ெதரிந்தால் உங்களுக்குச் சற்று வியப்பாக இருக்கும்.  
ஏன்? என்னவாம்? என்கிறரீ்களா? எல்லா வற்ைறயும் நல்லபடி 
ெசய்து முடித்து விட்டு கைடசி நிமிடம், உரியவர்களிடம், 
‘‘உங்களுக்குப் ேபாய் இைதச் ெசய்ேதேன!’’ என்கிற பாணியில் 
ேபசிவிடுவார். அல்லது ‘‘உங்களால்தான் இைத இப்படிச் சாதிக்க 
முடியும்!’’ என்று மற்றவர்கள் பாராட்டுமுன் இவேர சுயதம்பட்டம் 
அடிக்க ஆரம்பித்துவிடுவார். பாராட்ட முன் வருபவர்கள்கூட 
உடேன வாயில் பிளாஸ்திரி ஒட்டிக்ெகாண்டு விடுவர்.  
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தாய்தகப்பைன இழந்த ஒரு குடும்பம். மூத்தவர், தமக்குப் பிறகு 
பிறந்த அைனவருக்கும் எல்லாம் ெசய்வார். ஆனால் எல்லாம் 
முடியும் தறுவாயில் அவர்கைளப் பிடித்து ஏேதனும் ஒரு 
குைறையக் கண்டுபிடித்து வாங்கு வாங்கு என்று வாங்கிவிடுவார். 
இவர் முன்னின்று நடத்தி ைவத்த கைடசித் தங்ைகயின் 
திருமணத்தில் கூடத் ேதைவயில்லாமல் சம்பந்தி வடீ்டாரிடம் 
இப்படி வாையக் ெகாடுத்தார். இதனால் திருமணம் ெசய்து 
ைவத்ததற்கான நற்ெபயர் இவருக்குக் கிைடக்காமேல 
ேபாய்விட்டது.  
 
நன்கு கடனுதவி ெசய்துவிட்டு அைதத் திரும்பப் ெபறும் 
ேநரத்தில் வாங்கியவர்களின் மனம் புண்படும் படி ேபசி, ஏண்டா 
இவரிடம் உதவி ேகட்ேடாம் என்று ெநாந்து ெகாள்ளும்படி ெசய்து 
விட்டார்.  
 
இப்படிக் கைடசி நிமிடக் ெகட்டெபயர் என்பது பலரது 
பழக்கமாகேவ மாறிவிட்டது. ஏேனா இைத இவர்கள் உணர்வேத 
இல்ைல.  
 
எல்லா நன்ைமகைளயும் ெசய்துவிட்டு, எல்லாக் காரியங்கைளயும் 
திறைமயுற ஆற்றிவிட்டுக் கைடசி நிமிடம் இப்படிக் ெகட்ட ெபயர் 
எடுக்க ேவண்டுமா?  
 
கைடசி நிமிடம் என்பது பல்ைலக் கடித்துக் ெகாண்டு ெபாறுைம 
காக்க ேவண்டிய முக்கிய நிமிடம்.  
 
‘இந்த விஷயத்தில் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ேடன் ெதரி யுமா! 
எவ்வளவு ெசலவழித்ேதன் ெதரியுமா? எவ்வளவு பாடுபட்டும் 
பலனில்ைல’ என்று புலம்புவதும் புத்திசாலித்தனமல்ல.  
நன்கு முடியும் தறு வாயில் ைக நழுவிப் ேபாய்விட்டது என்று 
கதறுவதும், புலம்புவதும் கூட இவர்களது வாழ்வில் நடக்கும்.  
ஒன்ைறச் சாதிக்க நிைனக்கிறவர்களுக்கு அைரகுைற 
அணுகுமுைறேய கூடாது. எங்கு ஆரம்பித்ேதாேமா, அேத 
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ஆரம்பத்தில் ெகாண்டு வந்து அதன் பின் முைனையத் ெதாட 
ைவக்காமல் ேபானால், அதற்குப் ெபயர் முழு வட்டமாகாது.  
உைத பந்ைத, ேகால் அருேக ெகாண்டு வந்துவிட்டு கைடசி 
நிமிடம் எதிர்த் திைசயில் உைதக்கிறவர்கைளப் பார்த்தால், 
இரக்கப்படேவ ேதான்றுகிறது..  
 
 

 
 
 
 
ெதாைல ேபசியில் அைழத்து நம்ைமச் சாமானியத்தில் விடாமல், 
பிடிபிடி என்று பிடித்து விழிபிதுங்க ைவப்பவர்கள் உண்டு. இருபது 
நிமிடங்களுக்குக் குைறந்து முடிக்க மாட்டார்கள். வளவள என்று 
சம்பந்தமில்லாத விஷயங்கைள விவரிப்பார்கள். ேமைடப் 
பிரசங்கம் ேபால அைரமணி ேநரம் தங்களது ெசாந்தக் கைதையச் 
ெசால்லி ேசாகத்ைதப் பிழிபவர்கள் உண்டு.  
 
அலுவலகத்தில் உடன் பணிபுரிபவர்களில் சிலர் கூட நம் 
அவசரமும் அவதியும் புரியாமல் எதிர் இருக்ைகயில் அமர்ந்து 
ெகாண்டு நம் ேநரத்ைத விழுங்குவது உண்டு.  
இவர்கைளெயல்லாம் எப்படிச் சமாளிப்பது? ‘ஒரு நிமிட’ 
உத்திதான்.  
 
நல விசாரிப்புகைள முடித்துக் ெகாள்ளத்தான் அந்த ஒரு நிமிடம். 
ெதாைலேபசி என்றால், ‘ஏதும் அவசரமா? நான் அைழக்கவா?’ 
என்று ேகட்டு, சம்மதம் ெபற்றுத் ெதாைலேபசி ெதாடர்ைபக் 
ைகேயாடு துண்டிக்க ேவண்டும்.  
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‘‘நாம் ெதாைலேபசியில் அைழத்தால் நமக்கல்லவா ெசலவு?’ 
என்று ேகட்பவர்களுக்கு ஒரு வார்த்ைத. நாம் பணத்ைதச் 
சம்பாதித்து விடலாம். ேநரத்ைத மட்டும் இழந்தால் இழந்ததுதான்.  
நாம் ேதடிப்ேபாகும் ேபாதும், நாம் ெதாைலேபசியில் 
அைழக்கும்ேபாதும் அந்தச் சந்திப்ேபா, அந்த உைரயாடேலா 
எவ்வளவு ேநரம் இடம் ெபற ேவண்டும் என்று தீர்மானிக்கிற 
உரிைம நமக்கு வந்து விடுகிறது.  
 
‘‘சரி சுருக்கமாச் ெசால்லுங்க. எனக்கு இன்னின்ன ேவைலகள் 
பாக்கி நிற்கின்றன’’ என்று உரிைமேயாடு ெசால்லலாம். ஆனால் 
அவர்கள் ெதாைலேபசியில் அைழத்து விடும்ேபாேதா இைத நாம் 
அத்துைணச் சுலபமாகச் ெசால்லிவிட முடியாது.  
 
நாம் ேபசும் அந்த ஒரு நிமிடம் மிக இயல்பாக இருக்க 
ேவண்டும். எதிராளியின் மனம் புண்படாதபடி குைழவாகக் ேகட்க 
ேவண்டும். நாம் எடுத்துவிட்ட தீர்மானத்ைத நாம் அவர்களின் 
அனுமதி ேயாடு எப்படியும் ெசயல்படுத்துவது என்கிற உறுதியும் 
மிக அவசியம்.  
 
இந்த ஒரு நிமிடத்ைதச் சரிவரப் பயன்படுத்தாததால் நம்முைடய 
எத்துைணேயா முக்கிய நிமிடங்கைள இந்தக் கூட்டம் விழுங்கி 
ஏப்பம் விட்டுவிடுகிறது. 
 
ஒரு சிரிப்பு நிைனவுக்கு வருது.  
  
வடீு தீ பிடிக்கும் ேபாது தீயைணப்பு நிைலயத்திற்கு மிஸ் கால் 
ெகாடுத்தாராம் ஒரு மஹா கஞ்ச பிரபு. 
. 
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