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SENIOR TAMILS’ CENTRE OF ONTARIO 

xd;uhupNah KJjkpoH kd;wk; 

"Man is fond of counting his troubles, but he does not count his joys. If he counted them up as he ought to, he 

would see that every lot has enough happiness provided for it." By Fyodor Dostoevsky 

*அழகு** *எது* 
 

என் மனம் நீண்ட நாட்களாக *விடட தேடிய ஒரு தகள்வி* *அனுபவம் கூறிய. விடட* 
*அழகானவர்கடள நாம் அடனவரும் ரசிக்கிதறாம்* *அழகாக இருக்க* நாம் ஆடசப்படுகிதறாம்; அழகாக இல்டையயனும் 
*ஒற்டறக் காரணத்துக்காக பைடர ஒதுக்குகிதறாம்*; அழகு என்று நம்டம *பிறர் ஏற்காவிடில், மனம் வாடிவிடுகிதறாம்*. 
 

எது அழகு ? சிவந்ே நிறமா?  கூறான மூக்கா? தவல்தபான்ற விழிகளா?  வனப்பான உடல் அடமப்பா? வண்ண,வண்ண 
உடடகளா? விே விேமான சிடக அைங்காரங்களா? விடை உயர்வான நடக அைங்காரங்களா?  

இடவகயளல்ைாம் அழகுோன். *ஆனால், இடவகள் மட்டுதம அழகல்ை* 
 

குழந்டேகடள அன்தபாடும், பண்தபாடும் அரவடணத்து வளர்க்கும் யபற்தறார்கள் அழகு. 
அப்யபற்தறார்கடள *வயோன காைத்ேில் தபணிக்காக்கும் பிள்டளகள்* அழகு. 
மடனவிடய மட்டம் ேட்டாே கணவன் அழகு. 
கணவடன விட்டுக் யகாடுக்காே மடனவி அழகு. 
யபண்கடள கண்ணியமாக நடத்தும் ஆண்கள் அழகு. 
*நிமிர்ந்ே நன்னடட, தநர் யகாண்ட பார்டவயுடன்* கண்ணியம் காக்கும் யபண்கள் அழகு. 
யசய்யும் யோழிடை ேிறடமயுடன் யசய்பவர்கள் அழகு. 
யோழிைில் *அறத்டேயும், தநர்டமடயயும் இரு கண்களாகப்* தபாற்றுபவர்கள் அழகு. 
*டகயூட்டு வாங்காே டககளுக்குச்* யசாந்ேக்ககார்ர்கள் அழகு. 
பிறர் மனம் புண்படாமல் தபசும் அேரங்கள் அழகு. 
*பிறடர ஊக்கப்படுத்தும் யசாற்களுக்குச் யசாந்ேக்கார்ர்கள் அழகு.* 
சாடைகளில் விபத்து தநராவண்ணம் யபாறுப்புடன் வண்டி ஓட்டுபவர்கள் அழகு. 
*பிறர் துன்பம் கண்டால் கைங்கும் கண்கள் அழகு.* 
அத்துன்பத்டேக் *கடளந்ேிட விடரயும் கரங்கள் அழகு.* 
சமுோய தமம்பாட்டிற்கு *உடழக்கும் மனிேர்கள் யாவரும் அழகு.* 
பணிவாக இருக்கும் பண்பாளர்கள் யாவரும் அழகு. 
 

*மைர்ந்ே முகமும், இனிய யசால்லும் யகாண்ட மாந்ேர்கள்* எப்தபாதும் அழகு. 
 இேன்படி வாழும் மாந்ேர்களா நீங்கள் ?  

உணர்ந்து யகாள்ளுங்கள். *நீங்கள்ோன் உண்டமயிதைதய அழகு. * 
 

❖ Count your many blessings and let go of what's holding you back. 

❖ Remind yourself that everything that is meant to be, will come to you at the perfect time. 

❖ Strive to choose an attitude that moves you forward with love, grace and joy. 
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கடவுள் எங்கக இருக்கிறார்?*  

பேிடனந்து இராணுவ வரீர்கள் மற்றும் அக்குழுவின் தமஜரும் இமாையாவில் மூன்று மாே காைம் பணி புரிய 
யசன்று யகாண்டிருந்ோர்கள். மிகவும் குளிர்ந்ே சீதோஷ்ண நிடையும், இடட இடடதய பனி மடழயும் அவர்கள் மடை 
ஏறுவடே மிகவும் கடினப்படுத்ேியது. இந்தநரத்ேில், யாராவது ஒரு கப் தேநீர் யகாடுத்ோல் எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும், 

அந்ே தமஜர் மனமும் உடலும் ஆடசப்பட்டது. ஆனால் அது ஒரு யவற்று ஆடச என அறிந்ேதும், அடே 
யபாருட்படுத்ோமல், ஒரு மணி தநரம் நடக்க, வழியில் ஒரு மிகச்சிறிய கடட ஒன்டற கண்டார்கள். அது ஒரு தேநீர் 
கடடப்தபாைதவ இருந்ேது. ஆனால் பூட்டால் பூட்டப்பட்டிருந்ேது. அேிர்ஷ்டம் இல்டை, தேனரீ் இல்டை. ஆனாலும் நாம் சிை 
நிமிடம் ஒய்யவடுக்கைாம். நாமும் மூன்று மணி தநரம் நடந்து வந்ேிருக்கிதறாம் என்றார் தமஜர். அேில் ஒரு இராணுவ 
வரீர் யசான்னார், "சார், இது ஒரு தேனரீ் கடட ோன், உள்தள தேனரீ் ேயாரிக்க எல்ைாம் இருக்கக்கூடும், நாம் பூட்டட 
உடடக்கைாதம" என்றார். இது ஒரு ேர்மசங்கடமான நிடை தமஜருக்கு, 'ேன்னுடடய ேளர்ந்ே வரீர்களுக்கு தேனரீ் யகாடுக்க 
பூட்டட உடடப்போ? அல்ைது இப்படிப்பட்ட ஒரு ேகாே காரியத்டே யசய்யாமல் இருப்போ?' என்று குழம்பினார். சிறிது தநரம் 
கழித்து, அவர் அறிடவ விட அவரின் மனம் யஜயித்ேது. *வரீர்களிடம் பூட்டட உடடக்கச் யசான்னார். * 
 அவர்களின் அேிர்ஷ்டம், உள்தள தேனரீ் ேயாரிக்க அடனத்து யபாருட்களும் இருக்க, பிஸ்யகட் பாக்யகட்டுகளும் 
இருந்ேது. அடனவரும் தேநீர் மற்றும் பிஸ்கட்டுகடள நன்றாக சாப்பிட்டு விட்டு புறப்பட ேயாராகினார்கள். நாம் இந்ே 
கடடயின் பூட்டட உடடத்து தேனரீ் மற்றும் பிஸ்யகட் உண்தடாம், நாம் ஒரு தமாசமான ேிருடர்கள் அல்ை, இது ஒரு 
சூழல், நாம் இந்ே தேசத்டே காக்கும் தேசத்ோயின் பிள்டளகள். இப்படிப்பட்ட நிடனவு அவடர வந்து இடிக்க.*தமஜர், 

ஆயிரம் ரூபாடய ேன் பர்ஸில் இருந்து எடுத்து, அங்கு இருந்ே சர்க்கடர டப்பாவின் கீதழ டவத்து விட்டு, கேடவ மூடி 
விட்டு.., ேன் குற்ற உணர்ச்சி துறந்து, புறப்பட்டார்...* அடுத்ே மூன்று மாே காைத்ேில், அவரின் ேடைடமயில் வரீர்கள் ேீவிர 
கிளர்ச்சிக்கு உள்ளாகக்கூடிய அவ்விடத்ேில் பணியாற்றினார்கள். அடுத்ே குழு வந்து அவர்கடள விடுவித்ேது. அதே வழியில் 
அவர்கள் ேிரும்ப, அதே தேனரீ் கடட... ஆனால் இப்யபாழுது அது ேிறந்ேிருந்ேது. அேன் முேைாளியும் இருந்ோர். ஒரு 
வயோன அந்ே கடட முேைாளி, ேீடீயரன்று ேனக்கு கிடடத்ே அந்ே பேினாறு விருந்ோளிகடளயும் வரதவற்று 
அமரச்யசான்னார். எல்தைாரும் தேனரீும் பிஸ்யகட்டும் உண்டு களித்ேனர். 
 அந்ே வயோனவரிடம், இப்படி ஒரு அத்வான இடத்ேில் தேனரீ் விற்பது பற்றியும் அவரின் வாழ்க்டக சூழல் 
பற்றியும் தபசினர். அவரிடம் பை அனுபவ கடேகள் இருந்ேது. மிகவும் நிடறந்ே யநஞ்சுடன், கடவுள் பக்ேியும் இருந்ேது. 
ஒரு வரீர் தகட்டார், *ோத்ோ.. கடவுள் இருக்கிறார் என்பது உண்டம எனில், அவர் எதுக்கு உங்கடள இப்படி, இங்தக, 

இவ்வளவு வறுடமயுடன் டவத்ேிருக்க தவண்டும்..?* என்று. "அப்படி யசால்ைாேீர்கள் ேம்பி... கடவுள் நிச்சயம் இருக்கிறார். 
அேற்கு என்னிடம் சான்தற இருக்கிறது. மூன்று மாேம் முன்பு, சிை ேீவிரவாேிகளால், எனது மகன் ோக்குேலுக்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டான். நான் எனது கடடடய மூடிவிட்டு எனது மகடன மருத்துவமடன கூட்டிச்யசன்தறன். அவர்கள் 
எழுேிக்யகாடுத்ே மருந்டே வாங்க என்னிடம் பணம் இல்டை. ேீவிரவாேிகளுக்கு பயந்து யாரும் எனக்கு கடன் 
யகாடுக்கவும் வரவில்டை. என் நம்பிக்டக ஈற்று தபாய்விட்டது...கடவுளிடம் கேறி அழுதேன்...ஐயா கனவான்கதள, கடவுள் 
அன்று என்னுடடய கடடக்குள் வந்ேிருக்கிறார். நான் அழுது ஆற்றிக்யகாண்டு என் கடடடய வந்ேடடந்ே யபாழுது, என் 
கடடயின் பூட்டு உடடக்கப்பட்டிருந்ேது. நான் முழுதும் தபாய் விட்டது என்று நிடனத்து கைங்கி, பயந்து உடடக்கப்பட்ட 
பூட்டட விைக்கி உள்தள யசன்று பார்த்தேன். அங்தக சர்க்கடர டப்பாவின் கீதழ ஆயிரம் ரூபாய் இருந்ேது. உங்களுக்கு 
என்னால் அந்ே ஆயிரம் ரூபாயின் மேிப்டப வார்த்டேகளால் யசால்ை இயைாது.*'கடவுள் இருக்கிறார்' என்பேற்கு இடே 
விட நான் என்ன யசால்ை...?* என்று முடித்ோர் அவர். அவர் கண்களில் அேற்கான நம்பிக்டக மிளிர்ந்ேது. அந்ே பேிடனந்து 
தஜாடிக்கண்களும் அந்ே தமஜரின் ஒரு தஜாடிக்கண்கடள இப்யபாழுது துடிப்புடன் பார்த்ேன. அந்ே ஒரு தஜாடிக்கண், 

*எடேயும் யசால்ைாேீர்கள்* என்படே ஒரு அேிகார ஆடணயாக பிறப்பித்ேடே, அவர்கள் உணர்ந்ோர்கள். அந்ே தமஜர் 
எழுந்து, எல்ைாவற்றிற்கும் பணம் யகாடுத்ோர். அந்ே முேியவடர ேழுவிக்யகாண்டு_ *ஆம் ோத்ோ, எனக்கும் யேரியும்.. 
கடவுள் இருக்கிறார்.. ோத்ோ.. உங்கள் தேனரீ் மிக அபாரம்..* இடே அவர் யசால்லும் யபாழுது, அவர் கண்களின் ஓரம் 
படிந்ே ஈரத்டே மீேி பேிடனந்து தஜாடிக்கண்களும் பார்க்க ேவறவில்டை. 
 *நீேி:-* *யாரும் யாருக்கும் கடவுளாகைாம்...* *யபறுவடேவிட, அேிகமாக யகாடுங்கள்...* *யவறுப்படேவிட, அேிகமாக 
தநசியுங்கள்...* *அன்தப கடவுள்... *  

அவசரமாய் தபாகும் வாழ்க்டகயில்,எோவது ஒரு வாகனத்ேிற்கு அடியிதைா, 

அல்ைது எங்காவதோ, எவ்விே பயமும், கவடையுமின்றி படுத்துறங்கும் 
நாய்க்குட்டிடய நின்று, நிோனித்து ரசித்ேதுண்டா..? அவ்வாறு ரசிக்கும் 
மனநிடையில் இருக்கிறரீ்கயளன்றால், வாழக்டகடய தநசித்து வாழ்ந்து 
யகாண்டிருக்கிறரீ்கள். உங்களுக்கு வாழ்த்துகள்.  

 

ரசிக்க மனமில்டையயனில் ரசிக்க ஆரம்பியுங்கள்.  வாழ்க்டக மிக அழகான 
அேிசயங்கள் நிடறந்ேது....  
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பஞ்ச பாண்டவர்களில் முேல்வரான ேர்மர் ோன் உைகிதைதய மிக அேிக ேர்மம் யசய்ேவர் என்பார்கள். ேன்டனத் ேவிர 
இவ்வுைகில் அேிக ோனம் யசய்பவர்கள் தவறு யாரும் இருக்க முடியாது என்பது ேர்மரின் எண்ணம். இதுதவ, அவருக்கு 
அகந்டேயாக மாறி விடக் கூடாது என்ற எண்ணம் கண்ணபிரானுக்கு ஏற்பட்டது. எனதவ அவர் ேர்மருடன் மடை 
நாட்டுக்கு யசன்றார். அந்ே நாட்டட மகாபைி சக்கரவர்த்ேி ஆண்டு வந்ோர். அங்குள்ள ஒரு வடீ்டிற்குச் யசன்று 
குடிப்பேற்கு ேண்ணரீ் தகட்டனர். அவ்வடீ்டு யபண்மணி ேங்க யசம்பில் அவர்களுக்கு ேண்ணரீ் யகாடுத்ோள். அவர்கள் 
குடித்து முடித்ேதும் யசம்டப வசீி எறிந்து விட்டாள். ேர்மர் அவளிடம், "ேங்கச் யசம்டப பத்ேிரமாக டவத்ேிருக்க 
தவண்டாமா? யேருவில் வசீி எறிந்து விட்டீர்கதள, என ஆச்சரியமாகக் தகட்டார். அேற்கு அந்ே யபண்மணி, "எங்கள் 
நாட்டில் ஒரு முடற பயன் படுத்ேிய யபாருடள மறு முடற பயன் படுத்துவேில்டை, என அைட்சியமாக யசால்ைி விட்டு 
தபாய் விட்டாள். அந்நாட்டின் யசல்வச் யசழிப்டப எண்ணி வியந்ோர் ேர்மராஜன். அவர்கள் மகாபைியின் அரசடவக்கு 
யசன்றனர். கண்ணபிரான் ேர்மடர மகாபைியிடம் அறிமுகப்படுத்ேி, "இவர் ோன் இவ்வுைகிதைதய அேிக ேர்மம் யசய்ேவர், 

யபயதர ேர்மர்,'' என்றார்.* மகாபைி ேர்மரின் முகத்ேில் கூட விழிக்கவில்டை.* கண்ணபிராதன! ோங்கள் யசால்வயேல்ைாம் 
சரி ோன். என் நாட்டு மக்களிடம் உடழப்புக்கு பஞ்சமில்டை. எல்தைாரிடமும் யசல்வம் குவிந்து கிடக்கிறது. எனதவ 
"பிச்டச' என்ற யசால்லுக்தக இடமில்டை. அேனால் "ேர்மம்' என்ற வார்த்டேக்கும் இங்கு அவசியமில்டை. எனதவ 
அவர்கள் ோனம் யபறதவண்டிய அவசியமும் இல்டை. இவரது நாட்டில் ஏடழகள் அேிகமாக இருக்கிறார்கள் தபாலும். 
எனதவோன் எல்தைாரும் ோனம் தகட்டு வருகின்றனர். இவ்வளவு ஏடழகடள ேனது .,அரசாட்சியின் கீழ் டவத்ேிருக்கும் 
இந்ே ேர்மரின் முகத்டேப் பார்க்க யவட்கப் படுகிதறன்,'' என்றார். ேனது ஆட்சியின் நிடைடமடய நிடனத்து ேடை 
குனிந்ோர் ேர்மராஜா. 
 

I know there's a lot going on inside your head; but I do 
hope you never forget to think about yourself—to try 
to ease your mind for a while and snap out of all the 
stresses you have within, just a little reminder that 
you don't need to cage yourself innards these 
thoughts. May this exhausting world not consume all 
your strengths as you are still walking towards your 
dream's destination; may you have the courage to 
smile at the end of each day, and tell yourself, "I made 
it today; and tomorrow, I will do the same."    

—Ren Ednalig  
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விைகி நிற்பவர்கள் யவல்லுவேில்டை. யவல்ை நிடனப்பவர்கள் விைகுவேில்டை: 
நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்...இவர் ோன் நிைவில் முேன் முேைில் கால் டவத்ேவர்...ஆனால், 

முேன் முேைில் டவத்ேிருக்க தவண்டியவர் யார் யேரியுமா?...பை தபருக்கு 
யேரியாது...அவர், எட்வின் சி ஆல்ட்ரின்...இவர் ோன் நிைவுக்கு யசன்ற அப்பல்தைா 
விண்கைத்ேின் டபைட்... அோவது விமானி...ஆல்ட்ரின் அயமரிக்காவின் விமானப் 
படடயில் பணிபுரிந்ேவர். தமலும் விண் நடட அனுபவம் உள்ளவர். அேனால் அவர் 
டபைட்டாக நியமிக்கப்பட்டார்...நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்க் அயமரிக்காவின் கப்பல் படடயில் 
தவடைபார்த்ேவர். மிகுந்ே டேரியசாைி என்போல்ோன் இந்ே பயணத்ேிற்கு 
தேர்ந்யேடுக்கப்பட்டார்...அவர் தகா-டபைட் அோவது இடண விமானி...இவர்கள் 
யசன்ற அப்பல்தைா விண்கைம் நிைடவ அடடந்ேதும் நாசாவிைிருந்து, "டபைட் 
பர்ஸ்ட்"... என்று கட்டடள பிறப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால், ஆல்ட்ரினுக்தகா மனேில் 
சின்ன ேயக்கம். இடது காடை எடுத்து டவப்போ?... வைது காடை எடுத்து டவப்போ? 

என்றல்ை..."‘நிைவில் முேன் முேைில் கால் எடுத்து டவக்கிதறாம். புவியரீ்ப்பு 
விடசயற்ற இடத்ேில் இருக்கிதறாம். கால் டவக்கும் இடம் எப்படி இருக்கும் என்று 
யேரியாது.புடே மணைாக இருந்து உள்தள இழுத்துவிட்டால், எரி மணைாக இருந்து 

காடை சுட்டுவிட்டால்’"...ேயக்கத்ேில் மணிக்கணக்காக ோமேிக்கவில்டை... சிை யநாடிகள்ோன் ோமேித்ேிருப்பார்... 
அேற்குள் நாசாவில் இருந்து இரண்டாவது கட்டடள பிறப்பிக்கப்பட்டது, "தகா-டபைட் யநக்ஸ்ட்..." நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் 
கட்டடள வந்ே அடுத்ே யநாடி காைடி எடுத்துடவத்ோர்... உைக வரைாறு ஆனார்...உைக வரைாறு, ஒரு யநாடி ேயக்கத்ேில் 
மாற்றி எழுேப்பட்டது... ேிறடமயும் ேகுேியும் இருந்தும்கூட ேயக்கத்ேின் காரணமாக ோமேித்ேோல் இன்று ஆல்ட்ரிடன 
யாருக்கும் யேரியவில்டை. முேைாவது வருபவடரத்ோன் இந்ே உைகம் நிடனவில் டவத்ேிருக்கும் என்பது மட்டுமல்ை... 
ேயக்கம், பயம் இடவ எந்ே அளவுக்கு நம் யவற்றிடய பாேிக்கும் என்பேற்கு இதுதவ உோரணம்...இனி நிைடவ 
பார்க்கும்தபாயேல்ைாம் இந்ேச் சம்பவத்டே நிடனவில் டவத்துக் யகாள்ளுங்கள்...ஒரு நிமிடத் ேயக்கம் நம்முடடய மிகப் 
யபரிய யவற்றிகடளத் ேடுத்துவிடுகிறது...நாம் எல்தைாருதம மிகப்யபரும் சாேடனகடள படடக்கிற வல்ைடம 
உடடயவர்கள்ோன். நம்முடடய ேயக்கம், பயம், கூச்சம் இடவோன் நம் முேல் எேிரி...பைருக்கு ேன்னுடடய ேவறுகடள 
கடைவேில் ேயக்கம்...ேவறுகடள ேட்டிக் தகட்க ேயக்கம்...அடுத்ேவர்கடள பாராட்டுவேில் ேயக்கம்...ஏன், சிைருக்கு இந்ே 
ேகவடை நண்பர்களுக்கு பகிர கூட ேயக்கம்...சரியானடே யசய்ய ேயங்கினால், ேவறானடே ோன் யசய்ய 
யகாண்டிருப்தபாம்...எனதவ, நல்ை விஷயங்களில்...ேயக்கத்டே ேவிர்ப்தபாம்...ேடைநிமிர்ந்து நிர்ப்தபாம்... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One day a farmer’s donkey fell into an old, dry well. The animal 
cried piteously for hours as the farmer tried to figure out what 
to da.  Finally, he decided the animal was old, and the well 
needed to be covered up anyway, it just wasn’t worth it to 
retrieve the donkey. 

He invited all his neighbors to come over and help him.  They 
each grabbed a shovel and began to shovel dirt into the well.  At 
first, the donkey realized what was happening and cried 
horribly. Then to everyone’s amazement, he quietened down. A 
few shovels load later, the farmer looked down the well and 
was astonished at what he saw. As every shovel of dirt hit his 
back, the donkey did something amazing.  He would shake it off 
and take a step up. 

As the farmer’s neighbors continued to shovel dirt on top of the 
animal, he would shake it off and take a step up.  Pretty soon, 
everyone was amazed as the donkey stepped up over the edge 
of the wall and trotted off. 

The moral:  Life is going to shovel dirt on you, all kinds of 
dirt.  The trick is to shake it off and take a step up. Each of our 
troubles is a stepping stone.  We can get out of the deepest 
wells by not stopping and never giving up.  Shake it off and take 
a step up. 

 

❥ You often feel tired, not because you've 
done too much, but because you've done too 
little of what sparks a light in you. 

 (Alexander 
Den Heijer)  
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Ordering a Pizza in 2021 
 
CALLER: Is this Pizza Delight? 
GOOGLE:  No Sir, it's Google Pizza. 
CALLER:  I must have dialed a wrong number. Sorry... 
GOOGLE:  No Sir, Google bought Pizza Delight last month. 
CALLER:  OK... I would like to order a pizza. 
GOOGLE:  Do you want your usual, Sir? 
CALLER: My usual? You know me? 
GOOGLE: According to our caller ID data sheet, the last 12 times you called, you 
ordered an extra-large pizza with three cheeses, sausage, pepperoni, mushrooms and meatballs on a thick crust. 
 CALLER:  OK! That’s what I want... 
 GOOGLE: May I suggest that this time you order a pizza with ricotta, arugula, sun-dried tomatoes and olives on a whole 
wheat gluten-free thin crust? 
CALLER:  What? I detest vegetable! 
 GOOGLE: Your cholesterol is not good, Sir. 
 CALLER:  How the hell do you know! 
GOOGLE: Well, we cross-referenced your home phone number with your medical records. We have the result of your 
blood tests for the last 7 years. 
 CALLER: Okay, but I do not want your rotten vegetable pizza! I already take medication for my cholesterol. 
GOOGLE: Excuse me Sir, but you have not taken your medication regularly. According to our database, you purchased 
only a box of 30 cholesterol tablets once, at Drug RX Network, 4 months ago. 
CALLER:  I bought more from another drugstore. 
 GOOGLE:  That doesn’t show on your credit card statement. 

CALLER: I paid in cash. 
GOOGLE:  But you did not withdraw enough cash according to your bank statement. 
CALLER:  I have other sources of cash. 
GOOGLE: That doesn’t show on your last tax return unless you bought them using an undeclared income source, which 
is against the law. 
CALLER:   WHAT THE HELL! 
GOOGLE:  I'm sorry Sir, we use such information only with the sole intention of helping you. 
 CALLER:  Enough already! I'm sick to death of Google, Facebook, Twitter, WhatsApp and all the others. I'm going to an 
island without internet, cable TV, where there is no cell phone service and no one to watch me or spy on me. 
GOOGLE:   I understand Sir, but you need to renew your passport first. It expired 6 weeks ago... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

கல்கத்ோவிைிருந்து ைண்டனுக்கு மிக நீண்ட தூரம் ஒரு பஸ் தசடவ 
இருந்ேது . நம்ப முடிகிறோ .? ஒரு காைத்ேில் கல்கத்ோவிைிருந்து 

ைண்டனுக்கு ஒரு பஸ் தசடவ இருந்ேது. அதுதவ உைகின் மிக நீண்ட 
பஸ் தசடவயாக இருந்ேது. 1957-ல் துவங்கப்பட்ட இந்ே பஸ் தசடவ 
"ஆல்பர்ட்" என்று அடழக்கப்பட்டது.  இந்ே தபருந்து 32669 கி.மீ  தூரம் 
பயணம் யசய்து 11 நாடுகள் வழியாக ஓடி சுமார் .,50 நாட்களில் 
ைண்டனில் இருந்து கல்கத்ோடவ அடடயும் விேத்ேில் இயக்கப்பட்டது.  
 

தபருந்ேின் கட்டணமாக ரூ.8000 வசூைிக்கப்பட்டது .1976 வடரயில் இந்ே 
பஸ் தசடவ இயக்கத்ேில் இருந்ேது. ஆல்பர்ட் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் 

இந்ே தசடவயிடன இயக்கியது, ஆசியாடவயும் ஐதராப்பாடவயும் 

இடணக்கும் இந்ே தசடவ வரைாற்றில் என்றுதம ஒரு அேிசயதம.! 

❖ பாடேகளில் ேடடகள் இருந்ோல் அடே ேகர்த்து விட்டு ோன் 

யசல்ை தவண்டும் என்றில்டை ேவிர்த்து விட்டும் யசல்ைைாம் 

எறும்டப தபாை 
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ேமிழிடச, நாடகம், அரசியல், ேிடரப்படம், ஆன்மிகம் என பைதுடறகளிலும் புகழ் 

ஈட்டியவர். இவர் யகாடுமுடி தகாகிைம் என்ற அவ்டவ தக. பி. சுந்ேராம்பாள் .இள 
வயேில் சுந்ேராம்பாள் தவலுநாயர் - ராஜாமணி அம்மாள் நாடக குழுவினர் 
நல்ைேங்காள் நாடகம் நடத்ே கரூருக்கு வந்ேிருந்ேனர். அந்ே நாடகத்ேில் 
நல்ைேங்காளின் மூத்ே பிள்டளயான ஞானதசகரன் தவடத்டே சுந்ேராம்பாள் ஏற்று 
ஆண் தவடத்ேில் நடித்ோர். பசிக்குதே ! வயிறு பசிக்குதே என்ற பாட்டட மிக 
அருடமயாகப் பாடி ரசிகர்களிடன் ஏதகாபித்ே பாராட்டடப் யபற்றார். யோடர்ந்து 
நாடகங்களில் நடிக்க யோடங்கினார். யசாந்ே குரைிதைதய பாடி நடித்ோர். 1917−ல் 
யகாழும்பு யசன்று நடிக்கத் யோடங்கினார். இைங்டகயின் பை ஊர்களிலும் இவர் 
நடித்ே நாடகம் நடடயபற்றது. 1929-களில் நாடு ேிரும்பினார். வள்ளி ேிருமணம், 

நல்ைேங்காள், தகாவைன், ஞானயசளந்ேரி, பவளக்யகாடி தபான்ற அக்காைத்ேில் 
புகழ்யபற்ற நாடகங்களில் நடித்ோர். மீண்டும் தக.பி.எஸ். 1926−ல் யகாழும்புக்கு 
நாடகக் குழுவுடன் யசன்றார். தக.பி.எஸ் புகழ் பரவைாக வளர்ந்ேிருந்ேது. 
அக்காைத்ேில் எஸ். ஜி. கிட்டப்பா ேனது குரல் வளத்ோல் நடிப்பால் பைரது 
கவனத்டேப் யபற்று புகழுடன் இருந்து வந்ோர். யகாழும்பில் தகபிஎஸ் உடன் 
இடணந்து கிட்டப்பா நடிக்க ஆரம்பித்ோர். 1926ஆம் ஆண்டு சுந்ேராம்பாள் - கிட்டப்பா 
நடித்ே வள்ளி ேிருமணம் அரங்தகறியது. இருவரும் பின்னர் ேிருமணம் புரிந்து 

யகாண்டனர். பல்தவறு இடசத் ேட்டுகளில் தகபிஎஸ் பாடல்கள் பேிவு யசய்யப்பட்டு எங்கும் ஒைிக்க யோடங்கின. 1933−ல் 
டிசம்பர் 2-இல் கிட்டப்பா காைமானார். அப்தபாது அவருக்கு வயது 28. சுந்ேராம்பாளுக்கு வயது 25. அன்றிைிருந்து அவர் 
யவள்டள தசடைக் கட்ட யோடங்கினார். எந்ேயவாரு ஆண் நடிகருடனும் தஜாடி தசர்ந்து நடிப்பேில்டை என சபேம் 
தமற்யகாண்டார். அடேக் கடடசி வடர காப்பாற்றி வந்ோர். நீண்டகாைமாக யபாதுவாழ்க்டகயில் இருந்து ஒதுங்கி இருந்ே 
தகபிஎஸ் 1934−ல் நந்ேனார் நாடகத்ேில் நடித்ோர். யோடர்ந்து பை நாடகங்கடள நடத்ேி வந்ோர். அடவகளில் யபரும்பாலும் 
அவர் ஆண் தவடம் ேரித்து யபண் தவடத்துக்கு தவறு யபண் நடிகர்கடள அமர்த்ேியிருந்ோர். பக்ே நந்ேனார் என்னும் 
படத்ேில் நந்ேனார் தவடம் பூண்டு நடித்ோர். பக்ே நந்ேனாரில் யமாத்ேம் 41-பாடல்கள். இவற்றில் சுந்ேராம்பாள் பாடியடவ 19 

பாடல்கள். 1935-இல் இப்படம் யவளிவந்ேது. அடுத்ேோக மணிதமகடையில் நடித்ோர். 1938−ல் படப்பிடிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு 
1940−ல் படம் யவளிவந்ேது. இப்படத்ேில் 11-பாடல்கடள இவர் பாடியிருந்ோர். ேமிழிடச முேல் மாநாட்டு இடசயரங்கில் 
(ஜனவரி 4, 1944) கைந்து யகாண்டார். யோடர்ந்து ஔடவயார் என்ற படத்ேில் ஔடவயார் தவடதமற்று நடித்ோர். இப்படம் 
1953−ல் யவளிவந்ேது. 'யபாறுடம யயன்னும் நடகயணிந்து' , 'கன்னித் ேமிழ்நாட்டிதை - யவண்ணிைதவ' தபான்ற பாடல்கள் 
பிரசித்ேமானடவ. ஒளடவயார் படத்ேில் 48-பாடல்கள். இவற்றில் சுந்ேராம்பாள் பாடியடவ 30. 1964 பூம்புகார் படம் 
யவளிவந்ேது. இப்படத்ேில் கவுந்ேி அடிகள் பாத்ேிரத்டே சுந்ேராம்பாள் ஏற்று நடித்ேிருந்ோர் . 

15 NATURAL WAYS TO CALM YOUR WORRIED MIND 

 

1. It's okay to get a little tangled in your worries and fears sometimes, but don't stay there too long. 

Acknowledge them and then release them. 

2. Replace the negative thoughts and worries with more positive and realistic statements. Start deep-

breathing. Tune yourself into all the good things that are happening in your life. 

3. Talk it out or Journal through it. Release your bottled-up emotions. 

4. Read something that brings comfort. 

5. Exercise and/or meditate. 

6. Do something you love. 

7. Take a walk-in nature. 

8. Listen to soothing music. 

9. Take a lavender bath. Slow down and rest.  

10. Limit caffeine, alcohol, sugar and processed foods. 

11. Eat your favorite fruits and/or dessert, and stay hydrated. 

12. Try aromatherapy and/or acupuncture. 

13. Accept and expect uncertainty. 

14. Get help. 

15. Breathe. Rest. Regroup. Refresh. Recharge....Repeat!  
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65 வயதைக் கடந்ைவர்கள் பின்வரும் 10 செயல்கதை 
செய்யாமல் இருப்பது அவர்களுக்கும் சுற்றி 
இருப்பவர்களுக்கும் நல்லது.   

 

1. கூடுமானவடர துடண இன்றிப் படிகளில் ஏறாேீர்கள். 
2. தவகமாகத் ேிரும்பாேீர்கள். 
3. கால் பாேத்டே யோடுமாறு குனியாேீர்கள். 
4. நின்றவாறு கால்சட்டட (Pant) மாட்டிக் யகாள்ளாேீர்கள். 
5. Sit-ups அோவது எடேயும் பிடிக்காமல் மல்ைாக்கப் 
படுத்ேபடி ேடைடய உயர்த்ேி எழுந்ேிருப்போன 
பயிற்சிகடள யசய்யாேீர்கள். 
6. இடுப்டப இடமும் வைமுமாக ேிருப்பாேீர்கள். 
7. பின்புறமாக நடக்காேீர்கள். 
8. எடட கூடிய யபாருட்கடள, குனிந்து தூக்காேீர்கள். 
9. படுக்டகயில் இருந்து எழும் தபாது உடனடியாக எழுந்து 
நிற்கதவா நடக்கதவா யசய்யாேீர்கள். 
10. உங்கடள எந்ே வடகயிலும் சிரமப்படுத்ேிக் 
யகாள்ளாேீர்கள். 
பின்வரும் நான்கு விசயங்கடளயும் யேரிந்து 
யகாள்ளுங்கள். 
1. யோண்டடயில் உணவு அடடத்துக் யகாண்டால் இரண்டு 
டககடளயும் ேடைக்கு தமல் உயர்த்துங்கள். அடடத்துக் 
யகாண்ட உணவானது ோனாக இறங்கும். 
2. சரியான ேடையடணடய உபதயாகிக்காவிட்டால் 
கழுத்து வைிக்கும். அப்தபாது கால்கடள ஒவ்யவான்றாக 
உயர்த்ேி, கால் விரல்கடள மிருதுவாகப் பிடசந்து 
யகாள்ளுங்கள். வைி சரியாகும். 
3. கால்களில் ேிடீயரன ேடச இறுக்கதமா அல்ைது சுளுக்கு 
ஏற்பட்டது தபால் வைிதயா வந்ோல் எேிர்பக்க டகடய 
உயர்த்ே தவண்டும். வைது கால் வைித்ோல் இடது 
டகடயயும் இடது கால் வைித்ோல் வைது டகடயயும் 
உயர்த்துங்கள். நீங்கள் நைமாக உணர்வரீ்கள்.   

4. ேிடீயரன பாேத்ேில் கூச்சம் ஏற்பட்டால் எேிர் புறத்து 
உள்ளங்டகடய தவகமாக சுழற்றுங்கள்.   

இது உபதயாகமானது எனக் கருேினால் மற்றவர்களுக்கும் 
யேரியப்படுத்துங்கள். 
 

அேிகாடையில், அயமரிக்காவிைிருந்து விமானம் ஒன்று 
கிளம்பியது. கிளம்பிய அடரமணி தநரத்ேில் அடனவரும் 
உறங்க ஆரம்பித்ேனர். ஒரு வயோன யபரியவர் மட்டும் 
சிை புத்ேகங்கடளப் படித்து குறிப்யபடுத்துக் 
யகாண்டிருந்ோர்.  அவருக்கருகில் இருந்ே இடளஞர், 

அவர் அயமரிக்காவின் மிகச் சிறந்ே மனிேரும், 

யோழிைேிபருமான ராக்யபல்ைர் என்படேத் 
யேரிந்துயகாண்டார். ஐயா, நீங்கள் ோன் ஏகப்பட்ட 
பணமும், புகழும் யபற்று விட்டீர்கதள! இன்னும் இந்ே 
வயோன காைத்ேில் ஏன் உடழக்கிறரீ்கள்? நிம்மேியாகத் 
தூங்க தவண்டியது ோதன?” என்றார். சரிோன், 

இப்யபாழுது விமானி இவ் விமானத்டே நல்ை 
உயரத்ேில் பறக்க டவத்து விட்டார். விமானமும் 
சுைபமாகப் பறக்கிறது. இப்யபாழுது விமானி என்ஜிடன 
அடணத்து விட்டால் என்னவாகும்?” என்றார். விமானம் 
கீதழ விழுந்து யபரிய விபத்து ஏற்பட்டு விடுதம, என 
பேற்றத்தோடு பேிைளித்ோர் இடளஞர்.* இடே தகட்டு 
புன்னடகத்ே ராக்ஃயபல்ைர், வாழ்க்டகப் பயணமும் 
இப்படித்ோன். கடுடமயாக உடழத்து உயரத்துக்கு வர 
தவண்டியுள்ளது. வந்ே பிறகு, உயரத்டேத் யோட்டு 
விட்தடாதம’ என்று உடழப்படே நிறுத்ேி விட்டால், 

யோழிைில் விபத்து ஏற்பட்டு விடும். உடழப்பு என்பது 
வருமானத்துக்காக மட்டுமல்ை, உடல் ஆதராக்கியம் 
மற்றும் மன நிம்மேிக்காகவும் ோன்” என்று 
பேிைளித்ோர். அப் பயணத்ேில் அவ் விடளஞனுக்கு 
வாழ்க்டகடய விழிப்படடய யசய்ேவர் ராக்யபல்ைர். 
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RIDDLES 

1. Kings and queens may cling to power and the jester's got his 

call, But, as you may all discover, the common one outranks 

them all.   

2. It cannot be seen, cannot be felt, cannot be heard, cannot be 

smelt. It lies behind stars and under hills and empty holes it fills. It 

comes first and follows after, ends life, kills laughter. 

3. In the fathers will, he states that his sons must race their horse, 

and the son with the slowest horse will receive the fathers’ entire 

fortune. The two sons’ race, but never finish it, as they 

deliberately slow their horses. After visiting the oracle, the sons 

race horses as fast as possible. What did the oracle tell them? 

4. If you go to the movies and you're paying, is it cheaper to take one 

friend to the movies twice, or two friends to the movies at the 

same time? 

5. During a visit to a mental asylum, a visitor asked the Director what 

the criteria is that defines if a patient should be institutionalized. 

"Well," said the Director, "we fill up a bathtub. Then we offer a 

teaspoon, a teacup, and a bucket to the patient and ask the 

patient to empty the bathtub." Okay, here's your test: 1. Would 

you use the spoon? 2. Would you use the teacup? 3. Would you 

use the bucket? "Oh, I understand," said the visitor. "A normal 

person would choose the bucket, as it is larger than the spoon." 

What was the director's response? 


