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ދޭހަ
އަންނަނިވި ލިޔުން ރަނގަޅަށް ކިޔުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭށެވެ.
) 18މާކުސް(

ވަގުތު :މުދަލަށް ވުރެވެސް އަގުހުރި އެއްޗެއް!
 1ކަލެއަކީ ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރަން އެދޭ މީހެއްނަމަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ވަގުތު ބޭކާރު ނުކުރާށެވެ.
ކންނެވެ .ފުރުޞަތުގެ ވަގުތުތައް ނަގައިލާ މީހަކު އެ
ދިރިއުޅުން އުފެދިފައިވަނީ ވަގުތުގެ ހިނދުކޮޅު ތަކަ ު
ނަގައިލަނީ ތިމާގެ ޙަޔާތެވެ .ދުނިޔޭގައި އަހަރެމެންނަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތައް އެއީ އަހަރެމެންނަށް ލިބިފައިވާ
ބދު ކުރަން ފަށައިފިނަމަ އޭގެ
ކރު ގޮތުގައި ބަރު ާ
އެންމެ އަގުބޮޑު މުދަލެވެ .އަހަރެމެން އެފުރުޞަތުތައް ބޭ ާ
ރމެން ދިރިއުޅުން ބަރުބާދު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
މާނައަކީ ،އަހަ ެ
 2އިންސާނެއްގެ އަތުގައި ކިތަންމެ މުދަލެއް ހުރި ކަމުގައި ވިއަސް ވަގުތައް ގަދަރު ކުރަން ނޭނގޭހައި
މގައި
ނކަ ު
އށާއި އަނެކާއަށް އެއްވެސް މަންފާއެއް ނުކުރާ ބޭކާރު ކަ ް
ހިނދަކު އޭނާއަކަށް ކާމިޔާބެއް ނެތެވެ .ތިމާ ަ
ކރުވުމުގެ
ވަގުތު ނަގައިލަން އާދަވެފައިވާ މީހަކަށް ދުވަހަކުވެސް ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރިވުމެއް ނެތެވެ .އެހެނީ ބޭ ާ
ބަލި ،މައުނައެއްނެތް އެދުންތަކަށް އިންސާނާ ހައްލައި ނަގައިލާތީ ބޭކާރު އެދުންތައް ހުންނާނީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތެއް
ނ އޭނާގެ މުދާތައް ބީވެދިއުންވަނީ ދާދި ގާތުގައެވެ.
ބކާރު އެދުންތަކުގެ ސަބަބު ް
އވެ .މި ޭ
ކަމުގައިވެ ނިމިފަ ެ
ނ
 3ކާމިޔާބީގެ ދަނޑިދަނޑި ވަޅަކީ ،އިރުއިރު ކޮޅުން އަންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .އަދި އެވަގުތުތައް އަންނަ ީ
ބގެ
ކުރިން އަހަރެމެންނަށް އެވަގުތު އެބަ އަންނަކަން އިޢުލާނު ކޮށްފައެއްވެސް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް ކާމިޔާ ު
ހއްގެ ގާތަށްވެސް މިދެންނެވި ފަދަ ވަގުތުތައް އާދެއެވެ.
ވަގުތުތައް އަންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ .ހަމަ ކޮންމެ މީ ެ
ނަމަވެސް ވަގުތުން ފައިދާ ހޯދެނީ ވަގުތައް ގަދަރުކޮށް އޭގެ އަގު ދަންނަ މީހުންނަށެވެ .ވަގުތު ނަގައިލަން
ކމާއި
އާދަވެފައި ބޭކާރު ކުޅިވަ ު
ނއިރަކު ަ
ރތަކަށް ފަރިތަވެފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ފުރުޞަތު އަންނަނީ ކޮ ް
ފުރުޞަތުގެ ދަނޑިވަޅު ފާއިތުވަނީ ކޮންއިރަކު ކަމެއް އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނޭނގޭނެއެވެ.
 4އިންސާނަކު އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގެ ހިސާބު ބަލައިފިނަމަ ހަތަރުބައި ކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެވެސް ގިނަ
ހރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް
ވަގުތު ގެއްލޭކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނޭނެއެވެ .އެހެން ކަމަށް ވާއިރު އެއްއަ ަ
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ކ
ބކާރުވެގެން ދާވަގުތުން މީހަ ު
ކރު ވެގެން ދާނެއެވެ .މި ޭ
ތިންހަތަރުމަސް އޭނާއަށް ގެއްލިގެން ދާނެއެވެ .ބޭ ާ
ފައިދާ ހޯދަން އުޅޭނަމަ ،އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި އިންސާނަކަށް ކިތަންމެ ކަމެއްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ގ ސައްވީސް ގަޑިއިރުގެ ތެރެއިން އަށާރަ ގަޑިއިރު
 5ފޯޑް ކާރު ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ،ހެންރީ ފޯޑް ރެޔާދުވާލު ެ
އ
ރ ޢަދަދުވެސް ނުކުރެވޭހާ މުދަލާ ި
ކރެއެވެ .މީހަކު އޭނާކުރެން އަހައިލިއެވެ " .ކަލާއަތުގައި މިހާ ު
މަސައްކަތް ު
ފައިސާ އެބަހުރިނޫންތޯއެވެ؟ ދެން ތިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ލުއިކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއަސް އުފަލާއި
އަރާމުގައި އުޅުއްވިދާނެ ނޫންތޯއެވެ ".ހެންރީ ފޯޑު އޭނާއަށް ޖަވާބުދިނެވެ " .އަހަރެން ތަރައްޤީކުރީ އާދައިގެ
ހރެން ދިރިއުޅުމުގެ ކުދިކުދި
ހސާބުންނެވެ .އަހަރެންގެ ތަރައްޤީގެ ސިއްރަކީ ،އަ ަ
ހކާ ި
ކރާ މީ ަ
މަސައްކަތް ު
ސ ފައިދާ ހޯދިކަމެވެ .އަހަރެން ހަމައެކަނި ވަގުތަށް ގަދަރުކުރީއަކީނޫނެވެ .މަންފާ
ހިނދުހިނދު ކޮޅުންވެ ް
ލިބިގަތީއެވެ".
 6ލިޔެކިއުމާބެހޭ ސާމާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޖޯޖު މޮރިސަން މަސައްކަތްކުރަން ފެށީ ،ސިޓީއުރަ
ގ
ކތުމީހަކަށެވެ .ކާރުޚާނާގެ މަސައްކަތް ނިމުނީމައި ،އޭނާ ެ
ރޚާނާއެއްގައި މަސައް ަ
ހަދާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކާ ު
ރަޙްމަތްތެރިން ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވަނީއެވެ .ނަމަވެސް މޮރިސަން އެ ބާކީ ވަގުތުތަކުގައިވެސް މަސައްކަތް
ކރަނީއެވެ .ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކުން އޭނާ ގޭގައި ސިޓީއުރަ ހަދާ ކުޑަކުޑަ މެޝިނެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ .އޭގެ
ު
ސަބަބުން އޭނާގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރު ވެއްޖެއެވެ.

އެހެން ކަމުން ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާ އަމިއްލަ މަސައްކަތް

ރަނގަޅަށް ތަރައްޤީކޮށްފިއެވެ .އެންމެފަހުން ލިޔެކިޔުމާބެހޭ ސާމާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކަމުގައި
އޭނާ ހިމެނިއްޖެއެވެ.
ރކަށް ވީއިރު އެހެންމީހުނަށްވެސް އެހެން
 7ބާކީ ވަގުތުތަކުން ފައިދާ ހޯދައިގެން ޖޯޖު މޮރިސަން މިލިޔަނަ ަ
ސ
ބކީ ވަގުތުތަކުގައި ކޮންމެވެ ް
ހދަން އެދޭމީހުންނަށް ހުރީ ާ
ނުވެވެންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ދުނިޔޭގައި ކާމިޔާބު ޯ
މަސައްކަތެއް ކުރުމެވެ .އަދި ފިސާރި ކެރިގެން އެމަސައްކަތް ތަރައްޤީ ކުރުމެވެ.
 8ވަގުތުގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި ތިމާގެ ބައެއް އާދަތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންވެސް
ޖެހިދާނެއެވެ .މިސާލަކަށް ފޯނުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު މަދުކުރުމާއި މަސައްކަތުގެ ވަގުތުގައި ރައްޓެހިންގެ
ބައްދަލުވުންތައް ނުބޭއްވުމާއި ކޮފީގަޑިއާއި ސައިގެ ވަގުތު މަދުކުރުންފަދަ ބަދަލުތައް ގެނައުމުން ތިމާގެ
ރ ވަގުތު ލިބޭނެއެވެ.
މަސައްކަތަށް އިތު ު
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 9ރަނގަޅަށް ހަނދާންކުރާށެވެ .ކާމިޔާބީއަކީ ،ވަގުތު ނަގައިލާ މީހުންގެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .ކާމިޔާބީއަކީ ތިމާގެ
ކ
މހުންގެ ވަގުތަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ މީހުންގެ އެއްޗެކެވެ .އެބައިމީހުންނަ ީ
ވަގުތަށް ގަދަރުކޮށްފައި ،އެހެން ީ
ރެޔާދުވާލުގެ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި ފުރިހަމަޔަށް ފައިދާ ހޯދާ މީހުންނެވެ.

ދޭހައިގެ ސުވާލުތައް
 -1ދިރިއުޅުން ބާއްޖަވެރި ކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނާ ވަގުތުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހެނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ؟
) 1މާކުސް(
ނ
 -2މުދަލާއި ވަގުތާ ދޭތިންކުރެ އިންސާނަކަށް ބޮޑަށް މަންފާ ކުރާކަމަށް ލިޔުންތެރިޔާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮ ް
އޔެވެ؟
އެއްޗަކުން ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެއީ ކީއްވެ ހެ ް
) 2މާކުސް(
 " -3ކާމިޔާބީގެ ދަނޑިދަނޑި ވަޅަކީ ،އިރުއިރުކޮޅުން އަންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ .އަދި އެވަގުތުތައް އަންނަނީ
އންނަކަން އިޢުލާން ކޮށްފައެއްވެސް ނޫނެވެ) ".ޕެރެގްރާފް (3
ކުރިން އަހަރެމެންނަށް އެވަގުތު އެބަ ަ
އވައިފައިވާ މި ދެޖުމުލަ ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ތަފްޞީލު ކޮށްދޭށެވެ.
ލިޔުންތެރިޔާ ބޭނުން ކުރަ ް
) 3މާކުސް(
ގ ވަގުތުތައް އަންނަކަން އެނގެނީ ކޮން ބައަކަށް ހެއްޔެވެ؟
 -4ކާމިޔާބު ެ
) 1މާކުސް(
ގތީއެވެ) ".ޕެރެގްރާފް  (5މަތީގައިވާ
ކރީއަކީ ނޫނެވެ .މަންފާ ލިބި ަ
" -5އަހަރެން ހަމައެކަނި ވަގުތަށް ގަދަރު ު
ދެ ޖުމްލަ ހެންރީ ފޯޑް ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ ކޮން މާނަ އެއްގައި ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
ކބައިގައި ހުރި އެއްގޮތް
 -6މި ލިއުމުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ،ހެންރީ ފޯޑާއި ޖޯޖް މޮރިސަންއާ ދެމީހުންގެ ި
ތިންކަމެއް ،ފާހަގަކުރާށެވެ.
) 3މާކުސް(
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 -7ވަގުތުގެ ބޭނުން އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ހިފުމަށްޓަކައި ތިމާގެ ބައެއް އާދަތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހެނީ
ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟
) 2މާކުސް(
 -8މިލިއުމުގެ ޒަރީޢާއިން ،މުޖުތަމަޢުގައި ތަފާތު މަސައްކަތް ތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ލިޔުންތެރިޔާ ދެއްވާ
ނަޞޭޙަތް ތިޔަ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ ޢިބާރާތުން ބުނެދޭށެވެ.
ކސް(
) 2މާ ު
 -9ތިރީގައިވާ ބަސްތަކުގެ މާނަ ލިޔާށެވެ .މާނަ ލިޔާނީ މިލިއުމުގައި އެބަސްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައާ
އެއްގޮތަށެވެ.
) 2މާކުސް(
ހ -ފުރުޞަތު )1ވަނަ ޕެރެގްރާފް(

ބރުބާދު )1ވަނަ ޕެރެގްރާފް(
ށަ -

ނ -ބީވެދިއުން )2ވަނަ ޕެރެގްރާފް(

ރ -ކާމިޔާބީ )9ވަނަ ޕެރެގްރާފް(

ޚުލާޞާކުރުން
ރ
ދޭހަޔަށް ދީފައިވާ ލިއުމުގެ އެއްވަނަ ،ދެވަނަ ،ތިންވަނަ އަދި ހަތަރުވަނަ ޕެރެގްރާފް ޚުލާޞާ ކުރާށެވެ .ކު ާ
ޚުލާޞާގެ ދިގުމިން  8ފޮޅުވަތާއި  10ފޮޅުވަތާ ދެމެދަށް ފައްތާށެވެ.
) 8މާކުސް(
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