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VAIHARAI 141 
Dec 9, 2022 

சிந்திக்க வேண்டிய சில விடயங்கள் 

•மாற்ற முடியாத, திருத்தமுடியாத காரியங்களைப் பற்றி அநாவசியமாகக் 

கவளைப்படுவது,  

•தனது நம்பிக்ளக, ககாள்ளககளைப் பிறர்மமல் வற்புறுத்தி சுமத்துவது, அற்ப 

விடயங்களை உதறித் தள்ை மறுப்பது, மனம் வைர்ச்சியளடய சிந்தித்து கெயற்பட 

இடங்ககாடாதிருப்பது இளவயளனத்துமம மனிதனின் குளறபாடுகள். 

•மனிதர்கள் தங்கள் கெயளை நியாயமானது என்று காட்டமவ சிந்தளனளய 

பயன்படுத்துகிறார்கள். சிந்தளனளய மளறக்கமவ கொல்ளைப் 

பயன்படுத்துகிறார்கள். 

•பிறர் எளதச் கெய்ய மவண்டுகமன்று விரும்புகிமறாமமா அளத நீமய கெய்து 

காட்டு. 

•பிடித்தமானவர் என்ன தவறு கெய்தாலும் அது விருப்பமாகத்தான் இருக்கும். 
கவறுக்கத்தக்க பை குளறகள் நிளறந்திருந்தாலும் தன் உடலில் யாருக்குத்தான் 

விருப்பமில்ளை. 

•மனதில் பலவீனம் புகுந்துவிட்டால் அங்வக அமமதி ஏற்படும்ேமை வகாபம்தான் 

நிமைந்திருக்கும். 

•துன்பத்மத பகிர்ந்துககாள்ள ஒரு நண்பன் இருந்தால் துன்பம் பாதியாகக் 

குமைந்துவிடும்.இன்பத்மத பகிர்ந்துககாள்ள ஒரு துமை இருந்தால் இன்பம் 

பலமடங்கு அதிகமாகிவிடுகிைது. 

•நமக்கு கிமடக்கும் முதற் சந்தர்ப்பவம தக்க சந்தர்ப்பம்.அதனால் நமக்கு 

கிமடக்கும் முதற் சந்தர்ப்பத்மத எப்கபாழுதும் நழுேவிடக் கூடாது. 

•புத்தகங்கமளப் படித்து அறிந்துககாள்ளும் அறிவு மட்டும் இந்த நூற்ைாண்டின் 

ோழ்க்மகக்கு வபாதாது. மனிதர்கமளப் படித்து அறிந்துககாள்ளும் ஞானம்தான் 

இந்தக்காலச் சமூகத்தில் கேற்றி கபறுேதற்கு சரியான கருவி.ஏகனன்ைால் 
ஒவ்கோரு மனிதனும் பல குழப்பங்கள் நிமைந்த ஒவ்கோரு புத்தகமாகத்தான் 

இருக்கிைான்.அேமனப் படித்து புரிந்து ககாள்ேது அருமமயாக இருக்கும். 

•சந்தர்ப்பங்களும் ஆமசகளும் அருகருவக கநருங்கும் வபாது எத்தமனவயா 

நிமனவுகள் தானாகவே எளிதாக நிமைவேறிவிடுகின்ைன. 

•நல்லேமைப் பார்க்கும்வபாது பின்பற்ை நிமனயுங்கள்.தீயேமைப் பார்த்தால் 

உங்கள் இதயத்மதப் பரிவசாதித்துக் ககாள்ளுங்கள். 

• மனிதன் தன்மன மட்டுமல்ல இந்த உலகத்மதவய மைந்து பல 
ககாடுமமயான காரியங்கமளச் கசய்ேது ஒரு நிமிடம் உைர்ச்சி ேசப்படுேதால் 

தான். அவத மனிதனுக்கு கபருமமமயயும் புகமழயும் வதடிக் ககாடுப்பது அேன் 

நிதானமாக கமடப்பிடிக்கும் அந்த ஒரு நிமிடம்தான். 

• கேற்றி ஒரு ோனவில்.எட்டத்தில் இருப்பதால் தான் அதற்கு 
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புதியதாக திருமணமான பெண் தன் தாய்க்கு எழுதிய கடிதம் அனனவரும் கட்டாயம் ெடிங்க!!!  

 
அன்புள்ள அம்மா, 

எல்லா பெண்களளப் பொலபே கல்யாண கனேில் களித்து மனளைக் பகாள்ளளயடித்ைேளை உங்கள் சம்மைத்துடன் 
குதூகலமாக ஆடம்ெைமாக ைிருமணம் புரிந்து பகாண்படன். ெின்னர் ைான் பைரிந்ைது ோழ்க்ளக சினிமாேில் பொடும் 
சுெத்ைிற்கு ெின்பு ைான் பைாடங்குகிறபைன்று. ோழ்க்ளகயில் ேிரும்புேது ேிரும்ெப் ெடுேபைன்ெளையும் ைாண்டி நிளறய 
இருக்கிற்து என்று பைரிய ேருகிறது. 
எத்ைளன பொறுப்புகள்? எத்ைளன சுளமகள்? எத்ைளன எைிர் ொர்ப்புகள்? எத்ைளன ைியாகங்கள்? எத்ைளன ஏமாற்றங்கள்? 

நிளனத்ை பநைத்ைில், நிம்மைியாக முழு தூக்கம் களலந்ை பநைத்ைில் எழுந்ைிருக்க முடியேில்ளல..குடும்ெத்ைில் மற்றேர் 
ேிழிக்கும் முன் நான் ேிழித்து என் பேளலகளள ஆைம்ெிக்க பேண்டி இருக்கு..உன்பனாடு இருந்ை நாட்களில் எனக்பகன்ற 
ேிருப்ெமான உளடகளில் சிட்டாக ெறந்து பகாண்டிருந்பைன்..இங்பக அேர்கள் ேிரும்ெிய உளடயில் ேலம் ேருேளைபய 
ேிரும்புகின்றனர்.. இபைா என் பைாழிளய/பைாழளனப் ொர்த்து ேிட்டு ேருகிபறன் என்று உன்னிடம் பசால்லிேிட்டு 
பசன்றது பொல் பசால்லிச் பசல்ல இயலேில்ளல. என் பைளேகளள ேிட அடுத்ைேர் பைளேகளள முன் ளேத்பை நான் 
நடந்து பகாள்ள பேண்டி இருக்கு..நிளனத்ை பநைத்ைில் தூங்க கூட முடிேைில்ளல. 
 
எனக்கு ேிருப்ெமான டிேி நிகழ்ச்சிளயக் கூட ொர்க்க முடிேைில்ளல..சில பநைங்களில் எைற்கு இந்ை ைிருமணம் என்று 
அலுப்ொக இருக்கிறது..இந்ை ைிருமணம் என் சுைந்ைிைளை அல்லோ ெறித்து ேிட்டது.. என் சுயத்ளை அல்லோ சூளறயாடி 
ேிட்டது உன்னிடம் இருந்ை பொபை மிக மகிழ்ோக இருந்பைபன! உன்னிடம் ைிரும்ெ ேந்து ேிடலாமா என்று கூட 
பைான்றுகிறது. உன் மடியில் ெடுத்து பகாள்ளனும் பொல இருக்கிறது அம்மா பேண்டாம் பேண்டாம் என்று நான் பசால்ல 
பசால்ல ஒபை ஒரு இட்லி பொட்டுக்பகா..உனக்கு ெிடிக்குபமன்னு ொல் பகாோ பசஞ்பசன்னு நீ ெின்னாலபய ேந்து ேந்து 
ஊட்டி ேிடுேளை பகாஞ்சிக் பகாள்ள பேண்டும் பொலிருக்கிறது. எந்ை கேளலயும் இல்லாமல் உன் அைேளணப்ெில் உன் 
பகாஞ்சலில் உன் ொதுகாப்ெிபலபய இருந்ைிருக்க கூடாைா என்று பைான்றுகிறது.. 
 
ஆனால் அடுத்ை கனபம நீயும் என் ேயைில் என்ளன மாைிரி ைாபன உணர்ந்ைிருப்ொய். நீ உன் ைிருமணத்ைில் பசய்ை 
ைியாகங்கள் ைாபன எனக்கு இந்ை அழகிய நிளனவுகளளக் பகாடுத்ைிருக்கிறது..நீ அன்று நான் இன்று நிளனப்ெது பொல் 
நிளனத்ைிருந்ைால் நான் இன்று இருப்பெனா? நீ பசய்ை ைியாகங்களளயும் உளழப்ளெயும் ொசத்ளையும் எைிர்ொைா 
அன்ளெயும் நான் ைிருப்ெித் ைை பேண்டாமா.. என்று நிளனத்து பகாள்கிபறன்..அதுவும் உன்னிடம் இருந்து கற்றது ைான்.. 
அப்ெடி நிளனக்கும் பொது ோழ்க்ளகபய எளிைாக பைரிகிறது.. பைளிோக புரிகிறது காலம் பசல்ல பசல்ல நீ உன் 
குடும்ெத்ளை பநசித்ைது பொல் நானும் என் குடும்ெத்ளை பநசிக்க ஆைம்ெித்து ேிடுபேன்..நீ பசய்ை ைியாகங்களள நானும் 
பசய்ய ையாைாகி ேிடுபேன்.. 
 
உனக்கு நாங்கள் பகாடுத்ை மன உறுைிளய ைிடத்ளை என் குடும்ெமும் எனக்கு ைரும். ஆமாம் மா நீ எனக்கு பகாடுத்ைளை 
நானும் என் குடும்ெத்ைிற்கு பகாடுக்க ையாைாகி ேிட்படன்..நன்றிம்மா… 

 
என்றும் அன்புடன்…!! 
உன் பைேளை 

 
பெண் அன்ெில் ஒரு தாய்  பெண் அழகில் ஒரு ததவனத  பெண் அறிவில் ஒரு மந்திரி 

பெண் பவறுப்ெில் ஒரு பெருப்பு  பெண் பவற்றிக்கு ஒரு மானை  பெண் ெட்ெில் ஒரு தெர்னம 

பெண் கண்டிப்ெில் ஒரு ஆசிரியர் பமாத்தத்தில் பெண் தியாகத்தின் மறு உருவம். 
 

❖ I am in the process of positive change. And I greet each new day with 

gratitude, positive energy and a fresh outlook. 

❖ I plant the seed of love in the garden of my life. Love is magical and 

powerful. Love unites us and brings peace to us all. 
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படப் ரிகார்டர் & பகசட் இளேயிைண்டும் அறிமுகமான பொது உலகில் 
இளை ேிட ஒரு ேிஞ்ஞான ேளர்ச்சி ஏதும் இருக்காது என்று நம்ெிபனாம், 

அந்ைளவு கேர்ச்சி! அைிலும் பகஸட்டில் ொடல்கள் ரிகார்டிங் 
பசய்யப்பொேபை ஒரு ைனி சுகம். ெரிட்ளசக்கு கூட அப்ெடி ையாைாகி 
இருக்க மாட்படாம் நமக்கு ெிடித்ை ொடல்களள...அைிலும் 60 நிமிட 
காசட்டில் 12 ொடல்களும், 90 நிமிட காசட்டில் 18 ொடல்களும் ெைியலாம். 
களடக்காைர்கள் நமக்கு 60 நிமிட காசட்ளடபய ெரிந்துளை பசய்ோர்கள். 
முைலில் நம்ளம சினிமா ெற்றிய அறிவுத் பைடலில் ேிட்டேர்களும் 
மியூசிக்கல்ஸ் களடக்காைர்கள் ைான்.  என்ன ொட்டு என்ன ெடம் என்ெபை 
அேர்களுக்கு பைரியாது 

. 

சங்கர்கபணஷ் இளசயளமத்ை ொடல்களள இளளயைாஜா ஹிட்ஸில் 
ெைிந்து ைந்து ேிட்டு பகட்டால் ைம்ெி இது ைாஜா மியூசிக் ைான் என்று 
ைீக்குண்டபம இறங்குோர்கள்! நாமும் ெயந்து ஆமாங்க அண்ணன் 
பசான்னா சரியா ைான் இருக்கும் என ஜகா ோங்கபேண்டி இருக்கும். 
இைற்காகபே பைடித்பைடி ொடல்கள் ெற்றிய ேிேைங்களள எடுக்க 
கற்றுக்பகாண்படாம். அைிலும் சிலர் ைஜினி ஹிட்ஸ், கமல்ஹிட்ஸ், 

ைாஜாஹிட்ஸ் எனப் ெிரித்து எழுைி இருப்ொர்கள். சிலர் கலர் ஸ்பகட்ச் 
பெனாேில் பைன்றல், நிலா, பூ, பநஞ்சம் என பைாடங்கும் ொடல்களாக ைனித்ைனி பநாட்டுகளில் ைசளனயாக எழுைி 
ளேத்ைிருப்ொர்கள். நாம் பகட்ட ொடல்களள ெைிந்து அேர்கள் ைந்து ேிட்ட அடுத்ை பநாடி ேடீ்டிற்கு ேந்து படப்ரிகார்டரில் 
ொடளல பகட்கும் சுகம் அடடா.! இளளயைாஜாேின் பொற் காலமான 80ல் கல்லுக்குள்ஈைம், ென்னரீ்புஷ்ெங்கள், ஆைாைளன, 

மஞ்சள் நிலா, ஆனந்ைக்கும்மி, காைல் ஓேியம், சிட்டுக்குருேி, என ைாஜா ெட்ளடளய கிளப்ெிய ைிகட்டாை ொடல்கள். 
 
சில பமாக்ளக ெடங்களில் கூட அற்புைமான ொடல்களள ைந்து இருப்ொர் ைாஜா! அளை பைடி எடுத்து ெைிேைில் ைனிச்சிறப்பு. 
அந்ை ெடங்களின் பெபைல்லாம் பைடுேைற்கு கூகுள் ேசைி அன்று இல்ளல. ைனி பநாட்டு ளேத்து எழுைிக் பகாள்போம்.  
இைற்குப் ெிறகு அபசம்ெிள் பசட் ேந்து சக்ளக பொடு பொட்டது. இைற்காக ைனி ஸ்ெகீ்கர் ொக்ஸ் பசய்து ளேத்ைிருப்பொம். 
இப்பொது பமாகன், ேிஜயகாந்த், ைாமைாஜன் ொடல்களின் காலம். அந்ை ொடல்கள் ஸ்டீரிபயா இளசயில் கிளடத்ைன. அந்ை 
ொடல்களின் ஸ்டீரிபயா இளசளய பைருபே அலற ேிட்டு பகட்டது ஒரு அலாைி இன்ெம். இது ேடீா? இைில் படப் சிக்கி 
பகாள்ேது அளை பென்சிலால் சரி பசய்ேது, அறுந்து பொன படப்ளெ குய்க்ெிக்ஸ் ளேத்து ஒட்டுேது பொன்ற பமக்கானிக் 
பேளலகளும் பைரிந்து ளேத்து பகாண்படாம். 
அதுவும் ஒரு கனாக்காலம்..!!!  

 

Very Rare Photo of Kalki Krishnamoorthy when 

he visited Jaffna in 1950. This photo was taken 

in Pointpedro by Kugan Studio (Pointpedro) 

கல்கி கிருஷ்ைமூர்த்தி 1950ஆம்ஆண்டு 
யாழ்ப்பாைப் பகுதியிலுள்ள பருத்தித்துமைக்கு 
விஜயம் கசய்த கபாழுது எடுத்த அரிய 

புமகப்படம். 

Ramaswamy Krishnamurthy (9 September 1899 

– 5 December 1954) better known by his pen 

name Kalki. Kalki Krishnamoorthy visited Jaffna 

three times first in late1940s and then twice in 

early1950s. 

In the Photo front row from left to right:  

Periyasamy Thooran,  Balasuntharam, Nadarajah, Sithamparapillai, Handy Perinpanayagam (Known as Handy Master), 

Mrs Sivakamasundari Nadesapillai( Sir Pon Ramanathan's daughter) Kalki Krishnamoorthy, Aerampamoorthy, 

Nadesapillai. Back row only three people are identified Artist Mali, Ambikaipakan and Raja Ariyaratnam, 

Sir Pon Ramanathan married Sellachchi Ammal, daughter of Mudaliyar E. Nannithamby, in 1874. They had three sons 

(Mahesan, Rajendra and Vamadevan) and two daughters (Sivakolunthu, Rukmini). After being widowed Ramanathan 

married Australian lady R. L. Harrison (later known as Leelawathy). They had a daughter, Sivagamisundhari. 

Sivagamisundhari is the one on this photo standing in between Handy Master and Kalki Krishnamoorthy.  Ponniyin 

Selvan was written by Kalki Krishnamoorthy from 29 October 1950 to 16 May 1954 
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Story Time: The obstacles in our path 

In ancient times, a King had a boulder placed on a roadway. Then 

he hid himself and watched to see if anyone would remove the 

huge rock. Some of the king's wealthiest merchants and courtiers 

came by and simply walked around it. Many loudly blamed the 

king for not keeping the roads clear, but none did anything about 

getting the stone out of the way. Then a peasant came along 

carrying a load of vegetables. Upon approaching the boulder, the 

peasant laid down his burden and tried to move the stone to the 

side of the road. After much pushing and straining, he finally 

succeeded.  

After the peasant picked up his load of vegetables, he noticed a 

purse lying on the road where the boulder had been. The purse 

contained many gold coins and a note from the king indicating 

that the gold was for the person who removed the boulder from 

the roadway. The peasant learned what many of us never 

understand. Every obstacle presents an opportunity to improve 

our condition.   "As you start to walk on the way, the way 

appears." 

"Very little grows on jagged rock. Be ground. Be crumbled, so wild 

flowers will come up where you are."  Rumi 

 

• ஒரு மனிதன் தன்மன உலகிற்கு 
புத்திசாலி என்று நிரூபிப்பமத 

நிறுத்தும்வபாது கேற்றி கபறுகிைான். 
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ஒரு மனிைர் சாளல ஓைத்ைில் ஓடிக் பகாண்டிருந்ைபொது பைரியாமல் இன்பனாரு நெர் மீது இடித்துேிட்டார்.ஐபயா… 
பைரியாமல் இடித்து ேிட்படன் மன்னித்து ேிடுங்கள் என்று இேர் பசால்ல, ெைோயில்ளல என்று அேர் பசால்ல 
இருேருபம கண்ணியத்துடனும் புன்னளகயுடனும் ேிளடபெற்றார்கள். அேர்களிளடபய மனஸ்ைாெத்துக்கான 
காைணமில்லாமல் பொயிற்று அன்று அேர் ேடீ்டுக்கு ேந்ைார். இைவு உணவு முடித்து ைிரும்புளகயில் அேருளடய மகன் 
அேருக்குப் ெின்னால் நின்றிருந்ைான், ளககளளப் ெின்னால் கட்டியெடி. ைந்ளை ைிரும்புளகயில் அேளனத் பைரியாமல் 
இடித்து ேிட்டார். ‘ேழியில் நிற்காபை. ஓைமாய்ப் பொ..’ அேருளடய ோர்த்ளையில் அனலடித்ைது. சிறுேன் முகம் 
ோடிப்பொய் ேிலகினான். அேனுளடய கண்களில் பசாகத்ைின் நைி முளளத்ைது. அது இளம ஓைங்களள இடித்து 
ைளையிறங்கத் துேங்கியது. இைவு தூங்குளகயில் அேர் மனதுக்குள் ஒரு சிந்ைளன ஓடியது. ேழியில் யாபைா ஒருேரிடம் 
நாகரீகமாகவும், அன்ொகவும் நடந்து பகாள்ளத் பைரிந்ை எனக்கு பசாந்ை மகனிடம் அப்ெடி நடந்து பகாள்ளத் 
பைரியேில்ளலபய என்று மனதுக்குள் எண்ணினார். பநைாக எழுந்து மகனின் ெடுக்ளகயளறக்குச் பசன்றான். உள்பள மகன் 
தூங்காமல் ேிசும்ெிக் பகாண்டிருந்ைான்.* அேனுளடய கண்கள் சிேந்ைிருந்ைன. அேனருகில் மண்டியிட்ட ைந்ளை ‘என்ளன 
மன்னித்துேிடு நான் உன்னிடம் அப்ெடிப் பெசியிருக்கக் கூடாது..’ என்றார்.* 
 

சிறுேன் ைிரும்ெினான்.* சிறுேனின் கண்களிலிருந்ை கேளல சட்படன்று மளறந்ைது. எழுந்து உட்கார்ந்ைான். பேகமாக 
கட்டிலிலிருந்து கீபழ குைித்து கட்டிலினடியில் ளேத்ைிருந்ை பூங்பகாத்ளை ைந்ளையின் ளகயில் ளேத்ைான்.இபைன்ன?’ 

ைந்ளை ேியந்ைார். இன்ளறக்கு பேளிபய நடந்து பகாண்டிருந்ைபொது இந்ைப் பூக்களளப் ொர்த்பைன். ெல நிறங்களில் இருந்ை 
பூக்களளப் பொறுக்கி உங்களுக்காக ஒரு மலர்க்பகாத்து பசய்பைன். அைிலும் குறிப்ொக உங்களுக்கு நீல நிறம் ெிடிக்கும் 
என்ெைற்காக அளை நிளறய பசகரித்பைன்.அளை உங்களிடம் ைகசியமாகச் பசால்ேைற்காகத் ைான் உங்கள் ெின்னால் ேந்து 
நின்பறன்…சிறுேன் பசால்ல ைந்ளை மனம் உளடந்ைார்.சிறுேளனயும் மலர்களளயும் ஒருபசை அளணத்ை அேருளடய 
கண்களில் கண்ணரீ் ேழிந்ைது.ஒரு மழளலயின் அன்ளெப் புரிந்து பகாள்ள முடியாை நிளலயில் ைான் இருந்ைைற்காக அேர் 
ேருந்ைினார்.* 
 

குடும்ெம் என்ெது கடவுள் நமக்காக பூமியில் ஏற்ொடு பசய்ைிருக்கும் பசார்க்கம்.அளை பசார்க்கமாக்குேதும் நைகமாக்குேதும் 
நம்முளடய பசயல்களில் ைான் இருக்கிறது.ெணத்துக்கான ஓட்டங்களில் நாம் இழந்து பகாண்டிருப்ெது ஆனந்ைத்ைின் 
நிமிடங்களள என்ெளை நாம் அறிந்து பகாள்ள பேண்டும். ஒரு பேளள நாம் நாளள இறந்து பொக பநரிட்டால் அலுேலகம் 
இன்பனாரு ைிறளம சாலிளய சில நாட்களில் கண்டு ெிடிக்கும். குடும்ெம் அப்ெடியல்ல.ஏற்ெடும் இழப்பு ஆழமாய்த் ளைத்ை 
முள் பொல நிளனவுகளால் நிமிண்டும் பொபைல்லாம் ேலித்துக் பகாண்பட இருக்கும்.ோழ்க்ளகயில் எல்லாம் இருந்ைாலும் 
அன்ெினால் நிைப்ெப்ெடாேிட்டால் அது பேறுளமயாகபே இருக்கும். ெணபம மகிழ்ச்சிளயத் ைரும் என்ெது ைளலமுளறக்குத் 
ைைப்ெட்டிருக்கும் ைேறான ொடம். மகிழ்ச்சிளய சதுை அடிகளில் ோங்க முடியாது. எனபே ைான் ஏளழகளால் மகிழ்ச்சியாய் 
இருக்க முடிந்ை அளவுக்கு ெணக்காைர்களால் நிம்மைியாக இருக்க முடிேைில்ளல.* குடும்ெங்களில் அைிக பநைம் 
பசலேிடுங்கள். அன்ளெ அைிகமாய் சம்ொைியுங்கள். 
 

10 THINGS TIME HAS TAUGHT ME 

1. Most of our life is spent chasing false goals and worshipping false ideals. The day 
you realise that is the day you really start to live. 
2. You really, truly cannot please all of the people all of the time. Please yourself first 
and your loved ones second, everyone else is busy pleasing themselves anyway, trust 
me. 
3. Fighting the ageing process is like trying to catch the wind. Go with it, enjoy it. 
Your body is changing, but it always has been. Don’t waste time trying to reverse 
that, instead change your mindset to see the beauty in the new. 
4. Nobody is perfect and nobody is truly happy with their lot. When that sinks in you 
are free of comparison and free of judgement. It’s truly liberating. 
5. No one really sees what you do right, everyone sees what you do wrong. When 
that becomes clear to you, you will start doing things for the right reason and you 
will start having so much more fun. 
6. You will regret the years you spent berating your looks, the sooner you can make 
peace with the vessel your soul lives in, the better. Your body is amazing and 
important but it does not define you. 
7. Your health is obviously important but stress, fear and worry are far more 
damaging than any delicious food or drink you may deny yourself. Happiness and 
peace are the best medicine. 
8. Who will remember you and for what, become important factors as you age. Your 
love and your wisdom will live on far longer than any material thing you can pass 
down. Tell your stories, they can travel farther than you can imagine. 
9. We are not here for long but if you are living against the wind it can feel like a life-
sentence. Life should not feel like a chore, it should feel like an adventure. 
10. Always, always, drink the good champagne and use the things you keep for ‘best’. 
Tomorrow is guaranteed to no one. Today is a gift that’s why we call it the present. 
Eat, Drink & Be Merry. 

.   

 

 

The most beautiful things in life 

are not just things. They are 

memories, people, places, 

moments, feelings, love, family, 

friendship, smiles, and laughter. 
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There was a group of women gathered at a seminar on ‘How to 
live in a loving relationship with your husband’. 
The women were asked, ‘How many of you love your husbands?’ 
All the women raised their hands.  Then they were asked, ‘When 
was the last time you told your husband you loved him?’ Some 
women answered today, some yesterday, some didn’t 
remember. 
The women were then told to take their cell phones and send 
the following text: I love you, sweetheart. Then the women were 
told to exchange phones and read the responding text messages. 
  
 Here are some of the replies: 
1. Who is this?? 
2. Eh, mother of my children, are you sick? 
3. What now? Did you crash the car again? 
4. I don’t understand what you mean? 
5. What did you do now? I won’t forgive you this time. 
6.? 
7. Don’t beat about the bush, just tell me how much you need? 
8. Am I dreaming? 
9. If you don’t tell me who this message is actually for, someone 
will die. 
10. I asked you not to drink anymore. 
11. Wrong number. 
12. I thought I got up on the usual side of the bed? 
13. Shall I fix the appointment with the shrink for Saturday? 
 
 
 


