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SENIOR TAMILS’ CENTRE OF ONTARIO 
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𝑳𝒆𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒔𝒖𝒏𝒓𝒊𝒔𝒆 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒘𝒂𝒓𝒎 

 
We do not become healers. 

We came as healers. We are. 
Some of us are still catching up to what we are. 

We do not become storytellers. 
We came as carriers of the stories that we and our 

ancestors actually lived. We are. 
Some of us are still catching up to what we are. 
We do not become artists. We came as artists. 

We are. 
Some of us are still catching up to what we are. 

We do not become writers. dancers. 
musicians. helpers. peacemakers. 

We came as such. We are. 
Some of us are still catching up to what we are. 

We do not learn to love in this sense. We came as LOVE. 
We are LOVE. 

Some of us are still catching up to who we truly are. 

- Clarissa Pinkola Estes ♡❥ 
 

10 TIPS ON HOW TO GET THROUGH HARD TIMES 
1. Establish close ties with friends, family, and social connections within your community. 
2. Turn each challenge into an opportunity to learn and grow. Understand what went wrong, learn from it, reflect, 
and become more aware of future choices to avoid that from happening again. 
3. Remember that you have the ability to prevail and overcome, no matter what. Stay resilient. 
4. The best way to cope with unwanted change is to accept life’s uncertainty, modify your thinking, and adjust your 
plans accordingly. 
5. Maintain your positive outlook. 
6. Don’t forget that time and love and patience and gratitude heal almost anything. 
7. Put self-care on the top of your to-do list. Aim to stay fit and healthy. 
8. Stay focused on what you can control and stay proactive. 
9. Look for the silver lining. 
10. Ask for the help you need. 
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“கம்பன் வடீ்டு கட்டுத்தறியும் கவிபாடும்” என்றறாரு பழற ாழியே உருவாகும் 
அளவிற்கு, கம்பரது எழுத்தும் புகழும், கவித்திறம யும் அமைவராலும் இன்றளவும் 
யபசப்பட்டு வருகிறது. ‘கவியபரரசர் கம்பர்’, ‘கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பர்’, ‘கல்விேில் றபரிேவர் 
கம்பர்’ என்றறல்லாம் அவரது கவித்திறமை பமறசாற்றும் அளவிற்கு அவருக்கு 
பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டை. ச ஸ்கிருதம்  ற்றும் த ிழ் ற ாழிேில் றசால்வன்ம க் 
றகாண்டவராக இருந்த அவர், ஆழ ாை கவிமத அனுபவமும், கற்பமை ஆற்றலும், 

புலம திறனும் றபற்று, அவரது ச காலத்து புலவர்களாை ஓட்டக்கூத்தர், யசக்கிழார் 
யபான்யறாரின் நன் திப்மபயும் றபற்றிருந்தார். ‘கம்பரா ாேணம்’, ‘சிமலறேழுபது’, 
‘சடயகாபர் அந்தாதி’, ‘சரசுவதி அந்தாதி’, ‘திருக்மக வழக்கம்’, ‘ஏறரழுபது’  ற்றும் 
‘மும் ணிக்யகாமவ’ யபான்றமவ அவர் பமடத்த பமடப்புகளாகும். இதில், 

‘கம்பரா ாேணம்’, த ிழ் இலக்கிேத்தில் தமலச்சிறந்த காவிே ாக கருதப்படுகிறது. ய லும், 

கம்பரின் தைித்துவ ாை சுமவக்கிைிே பாணிேில் அமத பமடத்ததால், அது உலகளாவிே 
அங்கீகாரம் றபற்றது எைலாம்.  

ஒரு சிறந்த த ிழ் எழுத்தாளர், அறிஞர், கவிஞர், நாடக ஆசிரிேர், என்று பன்முகம் றகாண்டு விளங்கிே., கம்பர் 
அவர்கள், கிபி 12 ஆம் நூற்றாண்டில், இந்திோவின் த ிழ்நாடு  ாநிலம், தஞ்மச  ாவட்டத்தில் உள்ள திருவழுந்தூர் என்னும் 
இடத்தில் ஆதித்தன் என்பவருக்கு  கைாக ஒச்சன் என்ற உட்பிரிவில் பிறந்தார். அவரது றபற்யறார்கள், கடவுள் நரசிம் ரின் 
தீவிர பக்தர்கள் என்பதால், அவருக்கு ‘கம்பர்’ என்று றபேர் சூட்டிைர். ‘கம்பா’ என்றால் ‘தூண் என்று றபாருள். ‘பக்தப் 
ப்ரகலாதமைக் காக்க, நரசிம் ர், தூமணப் பிளந்து றகாண்டு வந்தார்’ என்ற பக்திக் கூற்மற றகாண்டு, அவருக்கு அப்றபேர் 
சூட்டிைர் அவரது றபற்யறார். நாதஸ்வர வித்வான்களாை ஒச்சன் பரம்பமரேில் பிறந்திருந்தாலும், அவர் த ிழ்நாட்டில் 
உள்ள றவண்மண றநல்லூர் என்னும் ஊரில் உள்ள .,ஒரு பணக்கார விவசாேி ஒருவரால் றசல்வ, றசழிப்யபாடு எடுத்து 
வளர்க்கப்பட்டார் .இளம் வேதிலிருந்யத அவர், றதான்ம ோை ற ாழிகளாை ச ஸ்கிருதம்  ற்றும் த ிழ் ற ாழிேின்  ீது 
யபரார்வம் உமடேவராக இருந்ததால் .,அவரது நலம் விரும்பிோை வள்ளல் சமடேப்ப முதலிோர் என்பவரின் 
உதவியுடன் அவ்விருற ாழிகமள  ிகுந்த ஆர்வத்துடன் கற்றுத் யதர்ந்தார்.  

சிறு வேதிலிருந்யத அவருக்கு கவிமதகள் எழுதும் ஆர்வம் இருந்தது. அம்ற ாழிகளின் அடிப்பமடமே பாரம்பரிே 
முமறேில் நன்கு கற்ற அவர், பல கவிமதகளும், நூல்களும் எழுத றதாடங்கிைார். அதன் பின்ைர், அவரது கவிப்புலம  
எட்டுத்திக்கும் பரவத் றதாடங்கிேது.  ாறபரும் கவிஞராக உருறவடுத்த கம்பரின் புகமழ அறிந்த அப்யபாமதே யசாழ 
 ன்ைர், அவருக்கு அமழப்பு விடுத்தார் .அரண் மைக்கு றசன்ற அவர்,  ன்ைரின் அன்பு கட்டமளக்கிணங்க அவரது 
பமடப்புகளில் சில வரிகமள அவருக்குப் பாடிக் காட்டிைார் .அவரது கவித்திறமை யநரில் கண்டு விேந்த யசாழ  ன்ைர், 

அவருக்கு, ‘கவிஞர்களின் யபரரசர்’ என்றும் அர்தமுமடே ‘கவி சக்கரவர்த்தி’ என்றும் பட்டம் சூட்டி ..,அவருக்கு றசாந்த ாை 
றபருவாரிே நிலத்மதப் பரிசளித்து, அதற்கு ‘கம்பநாடு’ என்றும் றபேர் சூட்டிைார். கம்பரின் தாய்ற ாழி, த ிழ் என்றாலும், 

ச ஸ்கிருதத்திலும் அவர் புலம ப் றபற்யற விளங்கிைார் .அதற்கு சான்று, அவர் எழுதிே ‘கம்பரா ாேைம்’. முைிவர் 
வால் ீகி ச ஸ்கிருதத்தில் பமடத்த ரா ாேணத்மத, அவர் த ிழில், அவருக்குரித்தாை பாணிேில்  ீண்டும் எழுதிைார் . 

த ிழ்ற ாழிேின் றபரும மே, இமடக்கால காலகட்டங்களில் அற்புத ாக றவளிக்காட்டிேதால், அவர் ‘கம்ப 
நாட்டாழ்வார்’ என்றும் அமழக்கப்பட்டார் .அவர், கம்பரா ாேணம் தவிர, ‘சிமலறேழுபது’, ‘சடயகாபர் அந்தாதி’, ‘சரசுவதி 
அந்தாதி’, ‘திருக்மக வழக்கம்’, ‘ஏறரழுபது’  ற்றும் ‘மும் ணிக்யகாமவ’ யபான்ற அற்புதப் பமடப்புகமளப் பமடத்துள்ளார் . 
கம்பரா ாேணம், த ிழ் இலக்கிே வரலாற்றில் ஒரு தைிப்பட்ட இடத்மதப் பிடித்து, த ிழ் இலக்கிேத்மதயே வாைளவிற்கு 
உேர்த்திேது என்று றசான்ைால் அது  ிமகோகாது .கவிமத வடிவங்களில் ஆளும ப் றபற்றவராக இருந்த அவர், 

வார்த்மதகளில் பலவித ாை அற்புதங்கமள நிகழ்த்துபவர் என்பது அக்காவிேத்தில் பல இடங்களில் றதளிவாகத் றதரியும்  

உருவகமும், உவ ாைமும் நிமறந்த கம்பரா ாேணம், பின்ைாளில் வரும் கவிஞர்களுக்கு ஒரு குறிப்புதவி நூலாக 
அம ந்தது. வால் ீகி எழுதிே ரா ாேணத்தில் 24, 000 ஈரடிகள் இருக்கும் ..,ஆைால், கம்பரா ாேணத்தில் 11,000 சந்தங்கள் 
இருக்கும். த ிழர்களின் கலாச்சார உணர்திறனுக்யகற்ப அவர், வால் ீகிேின் ரா ாேணத்தில் பல இடங்கமள  ாற்றி 
அம த்துள்ளார்n. சீமதமேக் கண்ட ஆஞ்சயநேர், அமத ரா ைிடம் றதரிவிக்கும் யபாது, “கண்டைன் கற்பினுக் கணிமே 
கண்களால் ….” என்ற ..,அற்புத வார்த்மதகள் இன்றளவும் த ிழ் இலக்கிேத்தில்  றக்க முடிோத அடிகளாக இருந்து 
வருகிறது .இராவணன், சீமதமேக் கடத்திக் றகாண்டு யபாகும் யபாது, “அவள் கற்பிற்யக இலக்கண ாக இருந்தாள் 
என்பதற்காக ..,அவள் இருந்த குடிமசயோடு சிறிதளவு நிலத்துடன் றபேர்த்றதடுத்து அவமளக் கடத்திக்றகாண்டு யபாைான்” 
என்றும் அற்புத ாக விளக்கிேிருப்பார் .யபாரில், ரா ன் றதாடுத்த ஒரு அம்பு, அவைது உடல் முழுவதும் துமளகமள 
ஏற்படுத்திேது. இமதக் கம்பர், “ராவணன் சீமத  ீது றகாண்ட அழிவு யநாக்கிே காதல் ..,அவைது உடலில் எங்குள்ளது 
என்பமத அறியும் சல்லமடோக இருந்தது அந்த அம்பு” என்று ோராலும் யூகிக்க முடிோத அளவிற்கு அற்புத ாக 
விளக்கிேிருப்பார் .கவிச்சக்ரவர்த்தி கம்பர், கிபி 1250 ஆம் ஆண்டில் இேற்மக எய்திைார் .இதுவமர வந்த த ிழறிஞர்கள் 
பட்டிேலில், கம்பர் ோரும் எட்ட முடிோத இலக்கில் உள்ளார் என்று தான் றசால்லயவண்டும் .ஆைால், இன்றளவும் த ிழ் 
அறிஞர்கள்  த்திேில், கம்பைின் கவிமதத் றதாகுப்புகள் இமணேற்றதாகயவ உள்ளது என்று சிறப்பாகவும், 

றபரு ிதத்யதாடும் றசால்லலாம் . 
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படித்ததில்_நெகிழ்ந்து..#என்_மனைவி (கற்பனை) 

ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அம திோக உறங்கும் என்  மைவிமே சற்று அம திோக 

கூர்ந்து பார்க்கியறன்... இத்தமை வருட வாழ்வில் அவள் ஆமசகள் என்ை என்பமதக் கூட 

அறிோத ஆண் கைாக நான்... இருப்பமத நிமைத்து முதன் முதலாக என்மையே 

றவறுக்கியறன்...என் மகமே பற்றி என்யைாடு வாழ வருமகேில் அவள் ஒரு வளர்ந்த 

குழந்மதோகயவ எைக்குத் றதரிந்தாள்.. விட்டு மவத்யதைா? இளம ேின்  ிடுக்கில் 

தடுக்கி விழுந்த இரவுகளில் முைகல்கயளாடு என்மை அமணத்துக் றகாள்வாள். 

வாலிபத்தின் தி ிரில் அவளின் வலிகமள உணர்ந்ததில்மல நான்  

எப்றபாழுது பசித்தாலும் உணவு தோர் பண்ணி என்மை உபசரித்து  கிழும் அவளின் 

பசிேறிோ யல புசித்திருக்கியறன்...  

யகாபங்கள் எழும் யபாறதல்லாம் வார்த்மதகளால் மவதிருக்கியறன்.. திருப்பி ஒரு நாயளனும் என்மை திட்டிேதில்மல 

அவள்.. திட்டி இருந்தால் திருந்திேிருப்யபயைா.. ஏைடி எல்லா வலிகமளயும் உைக்குள்யளயே புமதத்துக் றகாண்டாய்..  

ற துவாக அவள் மககமள எடுத்து என் கண்ணில் ஒற்றிக் றகாள்கியறன்.. கரடு முரடாை அவள் மககளின் கீறலில் என் 

கண்களில் நீர்.. வலிக்கிறது மக பட்டதால் அல்ல.. ற ன்ம ோை அவள் மககள் இன்று கரடு முரடாை காரணம் நிமைத்து..  

எங்யக இருந்யதன் இத்தமை நாளும் என்ைருகியலயே இருந்தவமள இத்தமை நாளும் எப்படித் றதாமலத்திருத்யதன்..  

பாவிேம் ா நான் பருவ வேதுகளில் உன்மை தூங்க விடவில்மல நான்  

றசல்வய  அத்தமை றசாத்துக்கள் யசர்த்த எைக்கு.. எைக்கு கிமடத்த றசாத்து உன்மை பாதுகாக்க  ட்டும் எப்படி 

 றந்யதன்.. இத்தமை வருடமும் உன் நிழல் றகாண்டு குடும்பம் காத்தவள் நீ  நாங்கள் அத்தமை யபரிருந்தும்  

உைக்குள் அைாமத யபால வாழ்ந்தவள் நீ , எப்படி  றந்யதன் உன்மை  நாைில்லாத யபாதும் நீ மதரிே ாக கடந்து விடுவாய் 

உன் இறுதி நாட்கமள நீேில்லா ல் என் வாழ்க்மக  நிமைத்தும் பார்க்க முடிேவில்மல என்ைால்..  

தீர்க்க சு ங்கலிோகி நீ முந்திக் றகாண்டால் ஊயர யபாற்றும் உன்மை.. உன்மைத் றதாமலத்து விட்டு  நாைிருந்தாயலா  

ஏறறடுத்தும் பாரார் என்மை நீ இருக்கும் வமரேில் தான் என் தி ிறரல்லாம்... சத்திே ாக றசால்கியறன் #நீ_ ட்டும்_யபாது டி 

எைக்கு உன்மை விட எதுவும் என்மை ஈர்க்காது இைிய ல்.. சாகும் வமரேில் உன் காலடி யபாதும் உன்  ார்யபாடு எமை 

அமணத்து தாலாட்டு யபாதும்... 

Simplicity, patience, compassion. 

These three are your greatest 

treasures. 

Simple in actions and thoughts, 

you return to the Source of Being. 

Patient with both friends and foes, 

you accord with the way things are. 

Compassionate toward yourself  

and others, 

you reconcile all beings in the world. 

 

― Lao Tzu 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AF%86%E0%AE%95%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEnkj8Lj4ms6-WNubVfI7f0-h9fCWbQGyHtyFuuzR7Dm1I0X9wtTiFFy6hZ9tKSGrSRL5yt8pGWyg1xHEow_GtlNUrA5IhhDjuGMQ8U4rZum7rjLxYjvgZZ1iC4ury0vXTtRMql0Nhb-H-DTyX_-WD2JaLRNI9Q8EBZVNEzQnDN7iW8dw0fUevwssDbutHscc&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEnkj8Lj4ms6-WNubVfI7f0-h9fCWbQGyHtyFuuzR7Dm1I0X9wtTiFFy6hZ9tKSGrSRL5yt8pGWyg1xHEow_GtlNUrA5IhhDjuGMQ8U4rZum7rjLxYjvgZZ1iC4ury0vXTtRMql0Nhb-H-DTyX_-WD2JaLRNI9Q8EBZVNEzQnDN7iW8dw0fUevwssDbutHscc&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%8E%E0%AE%A9%E0%AF%8D_%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEnkj8Lj4ms6-WNubVfI7f0-h9fCWbQGyHtyFuuzR7Dm1I0X9wtTiFFy6hZ9tKSGrSRL5yt8pGWyg1xHEow_GtlNUrA5IhhDjuGMQ8U4rZum7rjLxYjvgZZ1iC4ury0vXTtRMql0Nhb-H-DTyX_-WD2JaLRNI9Q8EBZVNEzQnDN7iW8dw0fUevwssDbutHscc&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AF%80_%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEnkj8Lj4ms6-WNubVfI7f0-h9fCWbQGyHtyFuuzR7Dm1I0X9wtTiFFy6hZ9tKSGrSRL5yt8pGWyg1xHEow_GtlNUrA5IhhDjuGMQ8U4rZum7rjLxYjvgZZ1iC4ury0vXTtRMql0Nhb-H-DTyX_-WD2JaLRNI9Q8EBZVNEzQnDN7iW8dw0fUevwssDbutHscc&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AF%80_%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%8B%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AE%9F%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUEnkj8Lj4ms6-WNubVfI7f0-h9fCWbQGyHtyFuuzR7Dm1I0X9wtTiFFy6hZ9tKSGrSRL5yt8pGWyg1xHEow_GtlNUrA5IhhDjuGMQ8U4rZum7rjLxYjvgZZ1iC4ury0vXTtRMql0Nhb-H-DTyX_-WD2JaLRNI9Q8EBZVNEzQnDN7iW8dw0fUevwssDbutHscc&__tn__=*NK-y-R
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A 92-year-old, petite, well-poised and proud lady, who 

is fully dressed each morning by eight o’clock, with her hair 
fashionably coiffed and makeup perfectly applied, even though 
she is legally blind, moved to a nursing home yesterday. Her 
husband of 70 years recently passed away, making the move 
necessary. 

After many hours of waiting patiently in the lobby of 
the nursing home, she smiled sweetly when told her room was 
ready. As she maneuvered her walker to the elevator, I 
provided a visual description of her tiny room, including the 
eyelet sheets that had been hung on her window. “I love it,” 
she stated with the enthusiasm of an eight-year-old having just 
been presented with a new puppy. 
“Mrs. Jones, you haven’t seen the room …. just wait.” 
“That doesn’t have anything to do with it,” she replied. 
“Happiness is something you decide on ahead of time. 
Whether I like my room or not doesn’t depend on how the 
furniture is arranged, it’s how I arrange my mind. I already 
decided to love it. It’s a decision I make every morning when I 
wake up. I have a choice; 

I can spend the day in bed recounting the difficulty I 
have with the parts of my body that no longer work, or get out 
of bed and be thankful for the ones that do. Each day is a gift, 
and as long as my eyes open, I’ll focus on the new day and all 
the happy memories I’ve stored away, just for this time in my 
life.” She went on to explain, “Old age is like a bank account, 
you withdraw from what you’ve put in. So, my advice to you 
would be to deposit a lot of happiness in the bank account of 
memories Thank you for your part in filling my Memory bank. I 
am still depositing.” And with a smile, she said: “Remember 
the five simple rules to be happy: 

1. Free your heart from hatred. 
2. Free your mind from worries. 

3. Live simply. 
4. Give more. 

5. Expect less, and enjoy every moment. 
 

- Unknown Author via Sun Sentinel 
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நள்ளிரவு யநரம்......கடலில் ஒரு படகு யபாய்க் றகாண்டிருந்தது அதில் மூன்று யபர் பேணம் 
றசய்து றகாண்டிருந்தார்கள். திடீறரன்று ஒருயபய் படகில் வந்து குதித்தது. மூன்று றபரும் 
நடுங்கி யபாைார்கள். யபய் தன் யகார ாை பல் வரிமசமே காட்டி சிரித்தது. "உங்கள் மூன்று 
யபர்கமளயும் சாப்பிட யபாகியறன்" என்றது. மூன்று றபரும் தங்களுமடே உேிர்கமள 
காப்பாற்றிக் றகாள்ள யபேிடம் றகஞ்சிைார்கள். ஆைால் யபய் ஒரு நிபந்தமை விதித்தது. 
"உங்களில் ஒருவைாவது புத்திசாலிோக இருந்தால் உேிர் பிச்மச றகாடுப்யபன். அமத 
நிரூபிக்க இப்யபாது ஒரு யசாதமை. நீங்கள் மூன்று யபரும் ஒவ்றவாருவராய் கடலில் 

எமதோவது தூக்கி யபாடயவண்டும். அமத நான் எடுத்து வந்து விட்டால் நீங்கள் யதாற்று யபாைதாய் அர்த்தம். 
"மூன்று யபரும் ஒப்புக்றகாண்டைர். 
 முதலாவது நபர் தன் மகேில் யபாட்டிருந்த ய ாதிரத்மத எடுத்து கடலில் வசீிைான். யபய் உடயை கடலில் 
குதித்து அமதத் யதடி எடுத்து வந்தது. இரண்டாவது நபர் தன் கழுத்தில் இருந்த றசேிமை கழற்றி கடலில் வசீிைான். யபய் 
அமதயும் யதடி பிடித்து றகாண்டு வந்து றகாடுத்தது. யபய் சிரித்தது. "இரண்டு யபர் யதாற்று விட்டார்கள். இைி  ீதி இருப்பது 
நீ  ட்டும் தான். நீ எமத வசீப் யபாகிறாய்..?" உடயை மூன்றாவது நபர் தன்ைிடம் இருந்த குடி தண்ணரீ் பாட்டிமல எடுத்து, 

அந்த கடலில் றகாட்டி விட்டு ..."இந்த தண்ணமீர றகாண்டு வா !" என்றான்....யபய் திமகத்தது. ஓட்டம் பிடித்தது. 
.  

நீதி :-இந்த கமதேின் நீதி என்ைறவன்றால் யபய்'க்யக தண்ணி காட்டுபவர்களும்இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள்..! என்பது 
தான்.! 
 

 தவாதிகளின் சிம்  றசாப்பை ாக விளங்கிே ஞாைி. கலீலியோ கலிலி. 
இந்த இத்தாலிே ய மத தான் அறிவிேலின்  று லர்ச்சிக்கு காரணம். முதலில் 
கணிதம் ய ல் ஆர்வம் றகாண்ட இவர் .ற ல்ல ற ல்ல வாைிேல் ய ல் 
ஆர்வம் றகாண்டு வாைிேல் ஆய்வுகமள ய ற்றகாண்டார். கலீலியோவின் 
ஆய்வுக்கு அவர் உருவாக்கிே றதாமலயநாக்கி றபரும் உதவிகர ாக இருந்தது. 
கலீலியோ முதலில் 3x அளவுக்கு றபரிதுபடுத்தி பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக உள்ள 
றதாமல யநாக்கிகமள உருவாக்கிைார், பின்ைர் 3௦x அளவுக்கு றபரிதுபடுத்தி 
பார்க்கக்கூடிே றதாமல யநாக்கிகமள உருவாக்கிைார். கடலில் வாணிபம் 
றசய்பவர்களுக்கு அதற்யகற்ற றதாமல யநாக்கிகள் றசய்து றகாடுத்தார் .1610-ம் 

ஆண்டு ஜைவரிேில் இவர் கண்டுபிடித்த றதாமலயநாக்கிகள் மூலம் இவர் விோழைின் துமண யகாள்கமள கண்டறிந்தார். 
அமவ விோழமை ம ேம் றகாண்டு நகர்கிறது என்று அவர் கண்டுபிடிக்க சில நாள்கள் எடுத்துக்றகாண்டார். இவர் 
கண்டுபிடித்த திமசகாட்டியும் ஆய்வுகளுக்கு றபரிதும் உதவிகர ாக இருந்தது. இது  ட்டு ின்றி பல வாைிேல் 
நிகழ்வுகமளத் றதாமலயநாக்கி மூலம் கண்டறிந்து உறுதிபடுத்திைார். 1610-ம் ஆண்டு றவள்ளி, நிலவு யபால் பல்யவறு 
வித ாை பரி ாணங்களில் யதான்றுவமதயும்  மறவமதயும் கண்டார். சைி யகாமள சுற்றியுள்ள வமளேத்மத 
கண்டறிந்தார், ஆைால், அவர் அமத யவறறாரு கிரக ாகத் தவறாக கணித்து றகாண்டார், பின்ைர் அது சைி யகாமள 
சுற்றியுள்ள வமளேம் என்று கண்டறிந்தார். பின்ைர் றநப்டியூன் யகாமள கண்டறிந்தார், ஆைால், அமத அவர் நட்சத்திரம் 
எை எண்ணிைார். சூரிேைின் கரும்புள்ளிகமள ஆய்வு றசய்தார். மபசாவின் சாய்ந்த யகாபுரத்தின் ய ல் நின்று இவர் 
நிகழ்த்திே விழும் றபாருள்கள் குறித்த ஆய்வு,  

பல கால ாக அரிஸ்டாட்டில் கூறிே கருத்மத உமடத்தது. ஒயர யநரத்தில் கை ாை றபாருள் கை ில்லா றபாருள் 
ஆகிேவற்மற விழச்றசய்யும் யபாது கை ாை றபாருள் முதலில் கீயழ விழும், பின்ைர் தான் கை ில்லா றபாருள் கீயழ 
விழும் என்பது அரிஸ்டாட்டில் கூற்று. இவர் சாய்ந்த யகாபுரத்தின் ய ல் நின்று றவவ்யவறு நிமறகமளயுமடே 
றபாருள்கமள கீயழ விழச்றசய்து, றபாருள்கள் கீயழ விழும் யநரத்திற்கும், அதன் நிமறக்கும் றதாடர்பில்மல என்று 
கூறிைார். அவர் வாழ்ந்த காலம் வாைிேல், பூ ி அம ப்பு எை அறிவிேல் துமறகள் அமைத்துய   தத்துடன் பின்ைி 
பிமணந்திருந்தது.  

புதிே யகாட்பாடு, புதிே எண்ணங்கள், புதிே கருத்துகள் எைப் புதிதாக ோர் எமத முன்மவத்தாலும் .., 
அமவ  தத்திற்கு எதிராைமவ எை அதமை முன்ற ாழிந்யதார் தண்டிக்கப்பட்டைர். பூ ிதான் அண்டத்தின் ம ேம் என்றும் 
அதமைச் சுற்றித்தான் பிற யகாள்கள் வலம் வருகின்றை என்று கூறப்பட்டு அது  த நம்பிக்மகோகவும் பின்பற்றப்பட்டு 
வந்தது. இந்த புவிம ேக்யகாட்பாடு ஜியோ றசன்ட்ரிக் தான் பல நூற்றாண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட 1500 ஆண்டுகள் பின் 
பற்றப்பட்டு வந்தது. 3-ம் நூற்றாண்டில் அரிஸ்டாட்டில் என்கிற கியரக்க வாைிேலாளர் முதன்முதலாக புவி சூரிேமை 
சுற்றிவருகிறது என்று தன் யகாட்பாட்மட முன்மவத்தார், ஆைால், அது அப்யபாது நமடமுமறேில் ஏற்று 
றகாள்ளப்படவில்மல. பின்ைர் 16-ம் நூற்றாண்டில் யகாபர் நிக்கஸ் என்கிற வாைிேலாளர் புவிம ே யகாட்பாட்மட 
முன்மவத்தார். இவரின் கருத்மதயும் அப்யபாது ோரும் ஒப்புக்றகாள்ளவில்மல. இமத எதிர்த்த  த நம்பிக்மகயுமடே 
 ற்ற வாைவிேலாளர்கள் றவவ்யவறு யகாட்பாட்மட முன்மவத்தைர். ஏறைன்றால் மபபிளிள் “உலகம் நிமலோைது, 

அமசோதது” எைக் கூறப்பட்டது. மடக்யகா பிராயே என்கிற வாைவிேலாளர் யகாபர்நிக்கஸின் புவிம ே யகாட்பாட்மட 
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ஆதரித்தார், ஆைால்,  த நம்பிக்மகயுமடே அவரால் அமத முழுதாக ஏற்றுக்றகாள்ள முடிேவில்மல. சூரிேனும் நிலவும் 
பூ ிமேச் சுற்றி வருகின்றை,  ீதமுள்ள யகாள்கள் சூரிேமை யவறறாரு பாமதேில் சுற்றி வருகின்றை என்றார். 
இவ்வாறாக அண்ட அம ப்மப பற்றியும் புவிேின் அம ப்மப பற்றியும் பல வித ாை குழப்பங்கள் இருந்த நிமலேில்,  

கலீலியோ கண்டுபிடித்த றதாமல யநாக்கிகள் மூலம் பல குழப்பங்கமள ஒரு முடிவுக்குக் றகாண்டு வந்தார்.  
சூரிேம ே யகாட்பாட்மட ஆதரித்ததால், அது கிறித்துவ  தச்ச ேத்துக்கு எதிராைது எைவும்,  தநம்பிக்மகக்கு எதிராக 
றசேல்பட்டமத குற்றம் எைவும் கருதி ..,கத்யதாலிக்க திருச்சமபோல் அவர் 1633-ம் ஆண்டு முதல் சாகும் வமர 
வடீ்டுச்சிமறேில் மவக்கப்பட்டார். 1642-ம் ஆண்டு இருதே யகாளாறு காரண ாக இேற்மக எய்திைார். சிமற மவக்கப்பட்ட 
கமடசி ஒன்பதாண்டு காலத்தில் தான் ..,ஆரம்ப காலத்தில் ய ற்றகாண்ட றபாருள்களின் இேக்கம் குறித்த யசாதமைகமள 
(Motion Of Experiments) எழுதி மவத்தார். அவரின் குறிப்புகள் அறிவிேலின்  று லர்ச்சிக்கு றபரிதும் துமணோக இருந்தது.  
 

  

ஏபிஜே. அபதுல் கலாம் கருத்து 

1. சரிோை றபண்மண திரு ணம் றசய்தால் திைமும் 
"காதலர் திைம்" 

2. அன்பாை றபாண்மண திரு ணம் றசய்தால் திைமும் 
"அன்மைேர் திைம்" 

3. தவறாை றபண்மண திரு ணம் றசய்தால் திைமும் 
"திோகிகள் திைம்" 

4. யசாம்யபறி றபண்மண திரு ணம் றசய்தால் திைமும் 
"உமழப்பாளர் திைம்" 

5. பணக்கார றபண்மண திரு ணம் றசய்தால் திைமும் 
"புத்தாண்டு திைம்" 

6. அதி புத்திசாலி றபண்மண திரு ணம் றசய்தால் 
திைமும் "முட்டாள்திைம்" 

7. லூசுப் றபண்மண திரு ணம் றசய்தால் திைமும் 
"குழந்மதகள் திைம்" 

8. யகாபக்கார றபண்மண திரு ணம் றசய்தால் திைமும் 
"அடிம கள் திைம்" 

9. திரு ணய  றசய்ோ ல் இருந்தால் திைமும் "சுதந்திர 
திைம்"..  

உண்ம தாயை....!!! 😆😆😆 

 
"Begin your day with an "I get to" mentality instead of an "I have to" thought process... 

I get to go to work. I get to have a productive day. Whatever it may be.  

We often dress our opportunities as stress, but they are in fact BLESSINGS." 
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தமிழில் அதிகம் கூறப்படும் வாத்திய கருவிகளும் அது நதாடர்பாை வரிகளும் 
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Answers for the questions Jan 22nd 2021 

Tonight, do not let worry and fear 

disturb your sleep. Follow the calmness 

of your heart as you're heading to bed. 

Be content knowing that you put love in 

everything you did today. As you're 

falling asleep, stay hopeful, breathe in 

positivity and breathe out negativity. 

Tomorrow will come as bright and 

radiant as the first sunlight. ♡❥ 

This task has two correct answers. 
• There are 4 holes in the T-shirt, because through them 

we see the background, meaning they're made on 
both sides. 

• There are 8 of them if we count holes for the sleeves, 

neck, and body. 

 They both leave behind a trace of their presence 

 

They move in circles. 

e
y 
m
o
v
e 
i
n 
c
i
r
c
l
e
s
. 

 

Answers for the riddles. 

1. echo 

2. Or 

3. key 

4. Breath 

5. Sausage 

6. Charcoal 

7. An eye 

8. Wheelbarrow 

9. Bell 

10. Tilly. She seems to follow the scale Do, 

Re, Me, Fa, So, La, and then Ti. 

 

132   106   66   30 


