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Everything you do does matter to the universe: your waking up—the way you carry yourself out of your bed, the way 
you stretch your arms to start your day—your will to keep on going despite the fear and uncertainty, your sigh when 
things get rough, your sleepless nights, your mere existence. There's always a void in this vast galaxy that only your 
presence can fill; you complete an exact constellation, you make that one story complete, you are a certain piece 
within this huge puzzle that all of us are in.  
—Ren Ednalig 
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கண் பார்வை இல்லாத சிறுைன் ஒருைன் ைதீியில் இருக்கும் ஒரு மாடிப் 
படிக்கட்டில் அமர்ந்துக் ககாண்டு பிச்வச எடுக்கிறான். அைன் அருகக " நான் 
குருடன், உதவுங்கள் " என்ற ைாசகம் எழுதப்பட்ட பலவக ஒன்றும் காசு 
கபாடுைதற்கான பாத்திரம் ஒன்றும் இருக்கிறது. அவ்ைழிகய கசல்லும் யாரும் 
அைனுக்கு கபரிதாக உதைியதாக கதரியைில்வல. பாத்திரத்தில் சில்லவறகள் 
ைிழுந்தபாடும் இல்வல. அந்த ைழிவய கடந்த ஆண் ஒருைன், சிறுைனுக்கு 
உதைினான். பாக்ககட்டில் இருந்து சில்லவரகள் எடுத்து பாத்திரத்தில் 
கபாட்டான். பின், அருகில் இருந்த பலவகவயப் பார்த்தான். இரண்டு 
நிமிடங்கள் சிந்தித்து ைிட்டு, பலவகவய எடுத்து அதில் இருந்த ைாசகத்வத 
மாற்றினான். அைன் கசன்ற சிறிது கநரத்திகலகய பாத்திரம் சில்லவரகளால் 
நிரம்பத் கதாடங்கியது. சிறுைனுக்ககா ஆச்சரியம் தாங்க முடியைில்வல. 
ைாசகத்வத மாற்றி அவமத்தைர், ஏகதனும் மாற்றம் உண்டா? என்றுப் பார்க்க 
மீண்டும் அவ்ைிடத்திற்கு ைந்தார். அைர் எதிர் பார்த்தது கபாலகை பாத்திரம் 
சில்லவரகளால் நிரம்பி இருந்தது. சிறுைன் அைரின் கால் தடத்தால் ைந்த 
ஓவசவய வைத்து அைவரக் கண்டு ககாண்டான். நீங்கள் தாகன முன்பு ைந்து 
இந்த பலவகவய எடுத்து மாற்றினரீ்கள். என்ன எழுதி இருந்தீர்கள். எப்படி 
இப்கபாது நிவறய கபர் உதைி இருக்கிறார்கள் என்றான். அந்த இரண்டாம் 
ைாசகம் தான் என்ன? எதனால் இம்முவற நிவறயப் கபர் பிச்வச இட்டனர். 
இரண்டாம் ைாசகத்தில் " இன்று மிகவும் அழகான நாள், அவத என்னால் 
பார்க்க முடியல்வல" என்று இருந்தது. இரண்டு ைாசகங்களுகம சிறுைன் 
குருடன் என்பவதத் தான் குறிப்பிடுகின்றன. ஆனால், முதல் ைாசகம் சிறுைன் 
பார்வை இல்லாதைன் என்று மட்டுகம கசால்கிறது. இரண்டாம் ைாசகம் நம் 
அவனைருக்கும் பார்வை இருப்பவத நிவனவு படுத்துகிறது. அைனிடம் 
இல்லாத ஒன்று நம்மிடம் இருப்பவத கண்டதும் மகிழ்ச்சியில் நிவறய 
உள்ளங்கள் அைனுக்கு உதைியது.  

உங்களுக்கு எது ககாடுக்கப் பட்டிருக்கிறகதா அதற்கு முதலில் நன்றி 
கசால்லுங்கள். ைாழ்க்வக உங்களுக்கு அழுைதற்கு 100 காரணங்கள் 
ககாடுத்தால், என்னிடம் சிரிப்பதற்கு 1000 காரணங்கள் இருக்கிறது என்றுக் 
காட்டுங்கள். எவதச் கசான்னாலும் மற்றைர் மனம் மகிழும் படிச் 
கசால்லுங்கள். எவதயும் கநர்மவறயாய் எதிர் ககாள்ளுங்கள். மாற்றிச் 
சிந்தியுங்கள். உங்கள் ைாழ்க்வக அழகாகும்! 
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மகா அகலக்சாண்டர் தனது ைாழ்க்வகயின் ஒரு கட்டத்தில் இறைா ைரம் 
கைண்டி அவலந்தார். எல்லாரும் இப்படியான ஒன்றுக்காகக் காலம் 
காலமாகத் கதடி அவலபைர்கள்தான். அகலக்சாண்டரும் அவலந்தார். 
அவதத் கதடித் கதடிக் கண்டும் பிடித்தார். அத்தவன சக்திைாய்ந்தைர் 
அல்லைா. ஒரு காட்டில் பயணம் கசய்தகபாது அங்கு தைம் கசய்த 
ஞானிகளில் ஒருைர், ஒரு குவக ைழிவயக் காட்டி, அதற்குள் உள்ள 
சுவனயில் நீர் அருந்தினால், அருந்துபைர்களுக்கு மரணகம இல்வல 
என்று கூறினார். அகலக்சாண்டர் புத்திசாலியாக இருந்திருந்தால், 

இறைாவமக்கு ைழிகசான்ன ஞானி அந்த நீவர அருந்தினாரா என்று 
நிச்சயமாக ககட்டிருந்திருப்பார். ஆனால் ககட்கைில்வல. அத்தவன 
அைசரம். அந்தக் குவகவயச் கசன்றவடைதற்குள் அைர் இறந்து 

கபாய்ைிட்டால் என்ன கசய்ைது? அதனால் அைசரமாகக் குதிவரவய 
ஓட்டிககாண்டு கபானார். குவகவய அவடந்தார். அதற்குள் 
ஓடிக்ககாண்டிருந்த நீர்ச் சுவனவயப் பார்த்தார். குவகயின் இருட்டுக்குள் 
ஸ்படிகம் கபால கதள்ளத்கதளிைாக இருந்த நீவரப் பார்க்கும்கபாகத அது 
ஜைீ நீர் என்று உணர்ந்து மகிழ்ச்சியவடந்தார். சுவனயின் முவனயில் 

அமர்ந்து வககவளச் கசர்த்து நீவர அள்ளிப் பருகப் கபானார் அகலக்சாண்டர். அந்தக் குவகயின் இருட்டு மூவலயில் 
உட்கார்ந்திருந்த காகம் ஒன்று, “நிறுத்து… தயவுகசய்து அந்த நீவரப் பருக கைண்டாம்” என்றது. 

அகலக்சாண்டர் காகத்வதத் திரும்பிப் பார்த்து, “என்ன கசால்கிறாய்? இந்த நீவர நீ பருகியிருக்கிறாயா? இதில் என்ன 
பிரச்சிவன?” என்று ககட்டார். காகம் தன் கவதவயக் கூறியது. “நான் அந்த நீவரக் குடித்கதன். தற்கபாது எனக்கு மரணகம 
இல்வல. ஆனால் நான் தற்கபாது இறக்க ைிரும்புகிகறன். ஆனால் முடியாது. எனது ைாழ்க்வகயில் எல்லாம் 
முடிந்துைிட்டது. இந்த ைாழ்க்வகயின் மூலமாக அன்பு என்றால் என்னகைன்று கதரிந்துககாண்கடன். கைற்றிவய 
அறிந்துககாண்கடன். நான் காகங்களின் அரசனாக ஆகனன். தற்கபாது எனக்குத் கதரிய கைண்டியது எதுவுகம இல்வல. 
நான் அறிந்த எனது சகாக்கள் அவனைரும் இறந்து கபாய்ைிட்டனர். அைர்கள் ஓய்ைில் உள்ளனர். எனக்கு ஓய்வு இல்வல. 
தற்ககாவல கசய்துககாள்ளவும் முயற்சி கசய்கதன். ஆனாலும் அவனத்து முயற்சிகளும் கதால்ைியில் முடிந்துைிட்டன. 
நீங்கள் இந்தத் தண்ணவீரப் பருகும் முன் எனது நிவல பற்றி ககாஞ்சம் சிந்தியுங்கள். அதற்குப் பிறகு நீங்கள் இந்தக் 
குவகயின் நீவரக் குடிக்கலாம்” என்று மாமன்னர் அகலக்சாண்டரிடம் காகம் ைிண்ணப்பம் வைத்தது. மரணம் என்ற முடிவு 
இல்வலகயனில் ைாழ்க்வக என்பது தாக்குப்பிடிக்க முடியாத ஒன்றாக மாறிைிடும். அன்பிற்கு எதிர்மவறயான ஒன்று 
இல்லாைிடில், அன்பு என்பகத தாங்க முடியாத ஒன்றாக மாறிைிடும். அன்பானைர்களிடமிருந்து பிரியும்கபாதுதான் அந்த 
உறவு அர்த்தமுள்ளதாக மாறும். இல்வலகயனில் எல்லா ைிஷயங்களும் சலிப்பாகிைிடும். ைாழ்க்வக, எதிகரதிரான 
அம்சங்களில்தான் இருக்கிறது. அதனால்தான் அது மிக சுைாரசியமாகவும் இருக்கிறது. 

Charlie Chaplin lived 88 years. He left us 4 statements: 
 
(1) Nothing is forever in this world, not even our problems. 
(2) I love walking in the rain because no one can see my tears. 
(3) The most lost day in life is the day we don't laugh. 
(4) Six best doctors in the world...: 
1. The sun 2. Rest   3. Exercise    4. Diet    5. Self-respect    6. Friends 
 
Stick to them at all stages of your life and enjoy a healthy life...If you see the 
moon, you will see the beauty of God...If you see the sun, you will see the 
power of God...If you see a mirror, you will see God's best creation. So 
believe it. We are all tourists, God is our travel agent who has already 
identified our routes, bookings and destinations... trust him and enjoy life. 
Life is just a journey! Therefore, live today! Tomorrow may not be. 

 

❖ Old friends are gold and new friends are diamond, don't forget the gold! Because to hold diamond, you always need 

a base of gold! 

❖ When you pray for others, God listens to you & blesses them; sometimes, when you are safe and happy, remember 

that someone has already prayed for you! 
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மறந்த பாட்டி வைத்தியங்கள் மீண்டும் மமல்ல துளிர் ைிடுகிறது. 
Corona என்ற திக்கு கதரியா இருட்டில் நம்பிக்வக என்ற தீபம்..ஏண்டா சளி பிடிச்சிருக்கா? சரியாத் தூங்கவலயா? 

குரல் கம்முது! என்று ககட்டுப் பதறும் நம் அம்மாக்கள், எந்தப் பல்கவலக்கழகத்திலும் எம்.பி.பி.எஸ் பட்டம் 
கபற்றிருக்கைில்வல ைானம் ைடக்கக கருக்கலா இருக்கு, மவழ ைருமாட்டு இருக்கு, மாடில காயிற ைத்தவல எடுத்துட்டு 
ைா’ என்று கசான்ன பாட்டி ைானிவல அறிைியல் படித்தது இல்வல. ஆடிப் பட்டம் கதடி ைிவத என இன்வறக்கும் 
கசால்லும் ைரப்புக் குடியானைன் ைிைசாயக் கல்லூரிக்குள் மவழக்குக்கூட ஒதுங்கியது இல்வல முந்தா நாள் சவமத்த கறி 
அமுகதனினும் அருந்கதாம்* எனப் பாடிய கதரன் சித்தர் வமக்கராபயாலஜி கதர்வுகளில் கதறியது இல்வல. கசந்தட்டிக்கும் 
ஓவடத் திருப்பிக்கும் ககாஞ்சம் உடம்புக்கு ஆகவல. எங்கககயா நின்னுட்டு இருக்குங்க புடிச்சிட்டு ைாகரன் எனச் கசால்லி 
கமய்ச்சல் நிலத்துக்கு ஓடும் சவடயனுக்கு 60 ஆடுகளில் இரண்வட மட்டும் காணைில்வல என்பவதக் கண்டுபிடித்து, 

கபாதாக் குவறக்கு அதற்கு உடம்பும் சரியில்வல என்றும் கசால்லும் அறிைாற்றவல, எந்த கைர்ட்னரி கல்லூரிப் படிப்பும் 
அைருக்குக் ககாடுத்தது இல்வல. அப்புறம் எப்படி இைர்கள் எல்லாம் இப்படித் துல்லியமாகக் கணக்கிடுகிறார்கள்? அப்கபாது 
எங்கிருந்து ைந்தது இந்த அறிைியல்? இப்கபாது எங்கக கபானது அந்த அனுபைம்? ஒவ்கைாரு மனிதனும் அக்கவறயுடன் 
அடுத்த தவலமுவறக்குக் கடத்திய காய்ப்பு உைப்பிலாத அனுபைம்தான் அந்த அறிவு. ைள்ளுைன் கசால்லும் கமய்ப்கபாருள் 
காணும் அறிவும் பாரதி கசான்ன ைிட்டு ைிடுதவலயாயிருந்த மனமும் சில காலமாக ஒட்டு கமாத்தமாகக் காணாமல் 
கபானதில்தான் அத்தவன அறிவையும் இழந்து ைருகிகறாம். மம்மி எனக்கு கைாயிட் சட்னிதான் கைணும் க்ரீன் சட்னி 
வைக்காகத, கசால்லிட்கடன்’ எனப் பள்ளி கசல்லும் குழந்வத உத்தரைிடும் கபாது, 'எப்கபாது முதல் ஏசியன் கபயின்ட்டில் 
சட்னி கசய்யத் கதாடங்கினார்கள்?’ என்கற மனம் பதறுகிறது. அந்தக் குழந்வதயிடம், 'க்ரீன் சட் னின்னா என்ன கதரியுமா?’ 

எனக் ககட்டால் நிச்சயம் கதரிந்திருக்காது. ஏகனன்றால், கசால்லித்தர அம்மாவுக்கும் அப்பாவுக்கும் கநரம் இல்வல. இந்த 
கமௌனங்களும், அைசரங்களும் கதாவலத்தவை தான் அந்த அனுபைப் பாடம்! கதாவலக்காட்சி ைிளம்பரங்கள் கசால்லிக் 
ககாடுத்து புகராட்டின், ககலாரி, ைிட்டமின் பற்றிய ஞானம் கபருகிய அளவுக்கு, ககாள்ளும், ககாழிக்கறியும் உடம்புக்குச் சூடு 

எள்ளும், சுவரக் காயும் குளிர்ச்சி பலாப் பழம் மாந்தம் பச்வசப் பழம் கபம் புளிதுைர் ைிஞ்சிக்கின் ைாதம்என்ற ைார்த்வதகள் 
ைழக்ககாழிந்து கபாய்ைிட்டன.  

அகதன்ன சூடு, குளிர்ச்சி? அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் கிவடயாது ! இந்த கதர்மாமீட்டர்ல உங்க சூடு எங்ககயாைது 
கதரியுதா?’ என இவடக்கால அறிைியலிடம் கதாற்றுைிட்ட அந்தக் கால அறிைியலின் அவடயாளங்கவள, ைணிக உலகமும் 
தன் பங்குக்குச் சிரச்கசதம் கசய்துைிட்டது. ைிவளவு? கலஃப்ட் ஐப்கரா ஸ்கபஷலிஸ்ட்கிட்ட நாவளக்கு ஒரு 
அப்பாயின்ட்கமன்ட்’ எனும் அம்மா, சாப்பிடகை மாட்கடங்கிறான்ல, அதான் 3,500 ரூபாய்க்கு இந்த எனர்ஜி டிரிங்க்’ என்று 
அக்கவற காட்டும் அப்பா. பியூஸ் கபாயிருச்சா? எனக்கு என்ன கதரியும்? கபாய் எலக்ட்ரீஷியவனக் கூப்பிடுங்க!’ என 
எரிந்துைிழும் எகலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினயீரிங் படித்த அண்ணன் கபான்றைர்களின் எண்ணிக்வக அதிகமாகி ைிட்டது ையிறு 
உப்புசமா இருக்காமாந்தமாயிருக்கும் ககாஞ்சம் ஓமத்வத ைாணலில கலசாக் கறுக்கி, நாலு டம்ளர் தண்ணி ைிட்டுக் 
ககாதிக்க கைச்சு ராத்திரி ககாடு’ என்ற அனுபைத்துக்குள் அறிைியல் ஒளிந்திருக்கிறது.* ஏழு மாதக் குழந்வதக்கு மாந்தக் 
கழிச்சல் ைந்தகபாது, ைசம்வபச் சுட்டுக் கருக்கி, அந்தக் கரிவயத் தாய்ப் பாலில் கலந்து ககாடுத்த தாய்க்கு இன்று திட்டு 
ைிழுகிறது. வகக் குழந்வதக்கு ஏன் ைசம்வபக் ககாடுத்கத?குழந்வதகளுக்கு ைசம்வபக் ககாடுக்கக்கூடாதுனு அகமரிக்காவுல 
எச்சரிச்சிருக்காங்க’ என்று கரித்துக் ககாட்டுகிறார்கள்.* ைசம்பில் 0.04 சதைிகிதம் மட்டுகம உள்ள அசகரான் என்ற கபாருள் 
நச்சுத்தன்வமக் ககாண்டது என இன்வறய ைிஞ்ஞானம் கண்டறிந்திருக்கலாம். ஆனால், ைசம்வபச் சுட்டுக்கருக்கும்கபாது 
அந்த அசகரான்காணாமல் கபாய்ைிடும் என்பவத அன்வறய அனுபை அறிைியல் உணர்ந்திருந்தது. 

கபச்சு ைர தாமதமாகும் குழந்வதக்கும், மாந்தக் கழிச்சலுக்கும், இன்னும் பல குழந்வத கநாய்க்கும் மிக அற்புதமான 
மருந்தாக ைிளங்கும் ைசம்புக்குப் பாட்டி வைத்தியப் கபயர் என்ன கதரியுமா? 'பிள்வள-ைளர்ப்பான்’!' சளி பிடிச்சிருக்கா? 

கற்பூரைல்லில பஜ்ஜி கபாட்டுக் ககாடுங்க. மத்தியான ரசத்தில் ககாத்தமல்லிகயாட ககாஞ்சம் தூதுைவள, ககாஞ்சம் துளசிப் 
கபாடுங்க; மலச் சிக்கல்ல கஷ்டப்படுறானா? ராத்திரில பிஞ்சு கடுக்காவயக் ககாட்வடவய எடுத்துட்டு ைறுத்து கபாடி 
கசஞ்சுக் ககாடுங்க; சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலக்காய், சீரகம் இந்த அஞ்வசயும் ைறுத்துப் கபாடிகசய்து, சரிக்குச் சரியா 
பவனகைல்லம் கலந்து மூணு சிட்டிவக ககாடுத்தா, பசிக்ககை பசிக்காத பிள்வள கன கனனுபசி எடுத்துச் சாப்பிடும்; 

ைாய்ப் புண்ணுக்கு மணத்தக்காளி கீவரயில சிறுபருப்பு கபாட்டு ககாஞ்சம் கதங்காய்ப் பால் ைிட்டு, கசாதி கசஞ்சு ககாடுங்க 

பித்தக் கிறுகிறுப்புக்க முருங்வகக்காய் சூப்,  மூட்டு ைலிக்க முடக்கத் தான் அவட,  மாதைிடாய் ைலிக்கு உளுத்தங்களி, 
குழந்வத கால்ைலிக்கு ராகிப் புட்டு, ையசுப் கபண் கசாவகக்கு கம்பஞ்கசாறு, ையசான தாத்தாைின் கால்ைகீ்கத்துக்க 
ைாவழத்தண்டுப் பச்சடி’ என ைிரியும் இந்தப் பட்டியலில் இடம் கபற்றிருக்கும் அத்தவனயு சில கநரம் மருந்துகள்;பல 
கநரம் மருத்துை உணவுகள். காப்புரிவமப் பிடியில்லா இந்த அடுப்பங்கவரயின் அறிைியல் நம் கதான்வமச் சிறப்பு 
மட்டுமல்ல ைரும் நாட்களில் கதாற்று கநாய்க் கூட்டத்தின் பிடியில் நாம் சிக்கித் தைிக்காமல் இருக்க உதவும் ஒகர ைழி.  
'வப’ என்றால் 22/7 என்ற பரிச்சயகம இல்லாத கைகு காலத்துக்கு முன்னகர, சுற்றளவுச் சூத்திரத்வதக் கச்சிதமாகத் 
கதரிந்துககாண்டு நிலத்வத அளந்த ககாத்தனார்கள் புழங்கிய மண் இது. ஆறறிைதுகை அதகனாடு மனகம என மனதின் 
முதல் சூத்திரத்வத சிக்மண்ட் ஃப்ராய்டுக்கு 30 தவலமுவறகள் முன்கப கசான்ன கதால்காப்பியம் எழுதிய ஊர் இது. 
இத்தவன காலம் நாம் காத்து ைந்த அறிைியவல, எந்த கநருக்கடியிலும் இழக்கக் கூடாது என்பகத இந்த காலகட்டத்தில் 

இயற்வகயின் உத்தரவு கபால.... 
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 CHOOSE EMPOWERING LANGUAGE! 

EMPOWERING LANGUAGE: 

❥ I could 

❥ You could 

❥ I choose to 

❥ It’s important to me to... 

❥ I’m not willing to do... 

❥ I am willing to do... 

❥ I feel 

❥ I am 

❥ I intend 

❥ I aim 

❥ I will  

❥ I can 

❥ I commit to... 

❥ Seldom 

❥ Sometimes 

❥ Often 
 
EXAMPLES OF EMPOWERING LANGUAGE: 

✶ It’s a chance to learn something new/I can learn. 

✶ I can figure it out/I’ve overcome tougher challenges.  

✶ I am resourceful. I enjoy adapting and growing with 
change. 

✶ It’s virtually impossible to eat perfectly since nutrition is 
an evolving science. Eating whole, real foods and 
satisfying treats is attainable for real life. 

☆˜"*❊დ❊⁀˚✲.‿✲☆˜"*❊დ❊  
 

 

DISEMPOWERING/SELF-LIMITING LANGUAGE: 

❥ I should 

❥ You should 

❥ I have to... 

❥ I need to... 

❥ Always 

❥ Never 

❥ I can’t 

❥ You make me... 

❥ Maybe 

❥ Just 

❥ Only 

❥ But 

❥ If only... 
 
EXAMPLES OF DISEMPOWERING LANGUAGE/SELF-

LIMITING LANGUAGE:  

✶ I’ve never done it before/I don’t know how to do it. 

✶ It’s too complicated/hard/I’ll mess it up. 

✶ I don’t have the time/resources/experience. 

✶ If I don’t eat perfectly, the day is worthless. 

☆˜"*❊დ❊⁀˚✲.‿✲☆˜"*❊დ❊  
 

Life goes by in the blink of eye, embrace these present 
moments. Don't wait for things to get easier, simpler, 
better. Life will always be complicated and challenging. 
Learn to enjoy the little wins and be happy right 
now…otherwise, we'll run out of time. 
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25 GREAT THINGS TO DO THIS FEBRUARY 
1. Take care of your mental, physical and spiritual health 
so you have a full heart and a strong mind to care for 
yourself and those around you. 
2. Decide to look for what’s good in every day. Focus more 
on what you can do and less on what you “should” have 
done. 
3. Stay hopeful and stay connected with your inner circle, 
especially in difficult times. Hope is stronger than fear. 
4. Say positive and encouraging things in your 
conversations with yourself and others today. 
5. Thank someone and tell them how they made a 
difference for you. 
6. Have the courage to be kind in a crisis. Even if we 
disagree, we can still be kind to each other. 

-. It’s okay if today wasn’t your day. Tomorrow is a brand7
ew day with new hopes and strength.n  

8. Focus on being kind rather than being right. 
9. Make uninterrupted time for your loved ones, at least 
once a week. 
10. Send a positive and uplifting note to a family member 
or friend who needs encouragement. Let people know that 
they are loved. 
11. Bring your focus to the beauty and wonders of life 
around you. Look up at the sky. Remember we are all part 
of something bigger. 
12. Be gentle with someone you feel inclined to criticize.  
13. Reach out to someone you trust and share your 
feelings with them.  
14. Remind yourself of how far you have come. Remember 
your resilient spirit and your powerfully- built inner 
strength that you’ve gained over time. Stay inspired, 
motivated, and determined. Your positive mindset can 
change things for the better. 
15. Remind yourself that it’s normal to feel a lot of 
different feelings. Keep in mind that forgiving is not for 
others. It is for you. 
16. List the things that happened over the past few months 
that brought you joy and peace and seek them out. 
17. Know that asking for help is not a weakness. 
18. Don’t put pressure on yourself. It’s okay to have an 

unproductive day, it’s okay to relax and have slow days. 
19. Get out into green space and feel the warm sun on 
your face and the delight that nature offers. 
20. Take a photo of something that brings you joy and 
share it. 
21. This present moment is all you have, tomorrow is 
never promised, let go of what you cannot control, spend 
your energy and time to explore the positive outlooks and 
the endless possibilities. Visualize your desired outcomes; 
and always remember what you’re grateful for. 

27. Remind yourself, you can’t go back and change 

the beginning, but you can start where you are and 

change the ending. 

28. When things get tough, say to yourself “this too 

shall pass.” Be kind, look after each other, give thanks, 

கணைர் அலுைலகத்திலிருந்து ைடீ்டிற்கு ைந்து ... சாப்பிட 
உட்கார்ந்தார். "சாப்பாடு நல்லா இல்வல, கடஸ்ட் எதுவும் 
கதரியைில்வல." என்றார் மவனைி அவமதியாக 
எழுந்தாள், அைள் கார்ப்பகரஷனுக்கு கபான் பண்ணி 
ஆம்புலன்ஸ் அவழத்தாள். .."அைருக்கு கடஸ்ட் 
கதரியைில்வல .." ககாடிய கதாற்று சாத்தியம் கபால் 
கதரிகிறது...ஆம்புலன்ஸ் ைந்தது, கணைவர அவழத்துச் 
கசன்று 7 நாள்கள் தனிவமப்படுத்தியது. 
மருத்துைமவனயில் இருந்த கணைவன, மவனைி 
அவழத்து, ககட்டார்: *இப்கபாதாைது சுவை கதரிந்து 
இருக்குகம??* எல்கலாரும் இக்கவதவய ககட்டு 
இருப்பரீ்கள். ஆனால், இப்கபாது கவதயில் புதிய 
திருப்பத்வத காண்க:  
 

மறுபுறம், கணைரிடம் ககட்கப்பட்டது. "உங்களுடன் 
கதாடர்பில் இருந்தைர்கள் யார், யார்?" கணைர் 

அவமதியாக கூறினார் ..- என் மவனைி - என் மாமியார் 

- என் மாமனார் - என் மச்சான் 

இப்கபாது அத்தவன நபர்களும் மருத்துைமவன 
படுக்வகயில் இருக்கும் கணைவன *முவறத்துக்* 
*ககாண்டு* இருக்கிறார்கள்! 
 

நீதி: ைாய் இல்லா பூச்சிவய அதிகம் சித்திரைவத 
கசய்ைது சரியல்ல !!!!  
பழி ைாங்க ஆரம்பிச்சா தாங்க முடியாது.. 
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இரண்டாைது ைாய்ப்பு . மின்சார பல்வபக் 

கண்டுபிடித்தது யார் என்று ககட்டால், தாமஸ் ஆல்ைா 
எடிசன் எனப் பட்கடனக் கூறிைிடுைரீ்கள். அைர் 
மின்சார பல்வபக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னர் ஆயிரம் 
முவறயாைது கசாதித்துப் பார்த்திருப்பார். ஒரு நாள் 
எடிசனின் கசாதவன கைற்றி கபற்றது. அைரது 
உதைியாளர்கள் மகிழ்ச்சியில் திவளத்தனர். அப்கபாது 
எடிசன், அலுைலகப் வபயவன அவழத்தார். ‘‘இந்த 
பல்வபச் கசாதவன கசய்’’ என்றார் எடிசன்.எடிசன் 
கசான்னவுடன் அைனுக்கு ஒகர பதற்றம். பல்வப 
ைாங்கும் கபாகத தைறுதலாகக் கீகழ கபாட்டு 
ைிட்டான். எடிசனுக்குக் ககாபம் ைந்தது. ஆனால், 

ஒன்றும் கசால்லைில்வல. எடிசன் தன்வன கைவலவய ைிட்டு அனுப்பி ைிடுைார் என்று அந்தப் வபயன் பயந்தான். எடிசன் 
மீண்டும் ஒரு புதிய பல்வப உருைாக்கினார். மறுபடியும் அகத அலுைலகப் வபயவன அவழத்தார்.* இந்த பல்வபயாைது 
சரியாக ைாங்கிச் கசாதவன கசய்’’ என்று கசான்னார் எடிசன். எடிசனின் இந்தச் கசயல் அைரது உதைியாளர்களுக்கு 
ஆச்சரியத்வத அளித்தது. அைர்களுள் ஒருைர், ஏற்ககனகை ஒருமுவற பல்வப உவடத்து ைிட்டான், மீண்டும் அைனுக்கு 
எதற்கு ைாய்ப்பு தர கைண்டும்?’’ என்று ககட்டார். இன்கனாரு உதைியாளகரா, மீண்டும் அைன் பல்வப உவடத்து ைிட்டால் 
உங்கள் உவழப்பு ைணீாகி ைிடாதா’’ என எடிசனிடம் ககள்ைி எழுப்பினார். அதற்கு எடிசன் கபாறுவமயாகப் பதில் கூறினார். 
இந்த புதிய பல்வப உருைாக்குைதற்கு எனக்கு ஒரு நாள் தான் ஆனது. மீண்டும் அது கீகழ ைிழுந்து உவடந்து ைிட்டால், 

ஒகர நாளில் என்னால் புதிதாக இன்கனாரு பல்வப உருைாக்கி ைிட முடியும். ஆனால், இந்த கைவலவய மறுபடி 
அைனிடம் ஒப்பவடக்கா ைிட்டால், அைன் தன்னுவடய தன்னம்பிக்வகவய இழந்துைிடுைான். அவத மீண்டும் அவ்ைளவு 
எளிதாக அைனிடம் உருைாக்க முடியாது. அப்படி நடப்பவத நான் ைிரும்பைில்வல” என்று கசான்னார். 
 

ஒரு நிமிடக் கவத: ம ாத்து 

. 

ஒகரகயாரு சிறிய ைடீ்வட வைத்துக் ககாண்டு எட்டு பிள்வளகவளப் கபற்றுைிட்ட தன் அப்பா மீது இனம்புரியாத ககாபம் 
ககாபாலுக்கு.  கபாதுச் கசாத்தாய் இருந்த பூர்ைகீ ைடீ்வட ைிற்று கிவடத்த பணத்வத தன் சககாதர, சககாதரிகள் ஏழு 
கபருடன் பங்கு பிரித்ததில் ககாபாலுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய்தான் கிவடத்தது. தன் நண்பன் சுகரவஷ நிவனத்துப் 
பார்த்தான்… ‘சுகரஷ் ஒகர பிள்வள என்பதால் கைகு சுலபமாக எந்த முயற்சியும் இன்றி தன் அப்பாைின் எழுபது லட்ச 
ரூபாய் மதிப்புள்ள கசாத்துக்கு அதிபதியாகிைிட்டான். நான்? ஒரு சிறிய ஃபிளாட் ைாங்குைதற்கு கலான் ைாங்கி இன்னும் 
ைட்டிதான் கட்டிக் ககாண்டிருக்கிகறன்…’ கயாசிக்க கயாசிக்க மனம் கவளத்துப் கபானது ககாபாலுக்கு. மறுநாள் தற்கசயலாய் 
கராட்டில் சுகரவஷச் சந்தித்தான். “சுகரஷ்! பிறந்தா உன்வன மாதிரி ஒகர பிள்வளயா பிறக்கணும்டா. அப்பாகைாட கசாத்து 
முழுைதும் கிவடக்கும். என்வனப் பாரு. கூடப் பிறந்த ஏழு கபருக்கும் கசாத்வதப் பிரிச்சதுல என் பங்கு கைறும் 2 லட்சம் 
ரூபாய். நிஜமா கசான்னா உன் கமகல எனக்குப் கபாறாவமயாக் கூட இருக்கு” என்று கபருமூச்சு ைிட்டபடி கசான்னான். 
“அடப்கபாடா... உனக்கு ஏதாைது ஒண்ணுன்னா கூடப் பிறந்தைங்க ஏழு கபர் ைந்து நிற்பாங்க. ஆனா எனக்கு? என் 
குழந்வதகளுக்கு சித்தி, அத்வத, சித்தப்பா, கபரியப்பான்னு எந்த உறவுகம கிவடயாது. ஒரு பிறந்த நாள்னாகூட நாங்ககள 
ககக் கைட்டி நாங்ககள சாப்பிட்டுக்ககறாம். ஆனா ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சிவயக்கூட உன்கனாட அண்ணன் தங்வகன்னு கராம்ப 
சந்கதாஷமா ககாண்டாடுறஙீ்க. எல்லாத்துக்கும் கமகல எனக்காக ைந்து கபச ஆளில்வலன்னு யார் யாகரா சண்வட 
சச்சரவுக்கு ைர்றாங்க". "பணம் காசு இல்கலன்னா என்னடா, உங்க அப்பா உனக்கு கசாந்த பந்தம்ங்கிற கபரிய கசாத்வத 
கசர்த்து கைச்சிருக்கிறார். நிஜமாலுகம உன்வனப் பார்த்தாதான் எனக்குப் கபாறாவமயா இருக்கு” என்று சுகரஷ் கூறினான். 
தன் அப்பா மீதிருந்த ககாபம் கமல்ல கமல்ல கவரயத் கதாடங்கியிருந்தது ககாபாலிடம். 
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புத்தனாைது சுலபம், ஆனால் புத்தனின் மவனைியாய் இருப்பது..?  

 

புத்தர் ஞானம் கபற்றதும் தன் மவனைி, குழந்வதவய பார்க்க 
கபாகிறார்..மவனைி ககட்கிறாள் ...,"என்வன ைிட்டுப் கபானது பரைாயில்வல" 
ஆனால் என்னிடம் கசால்லி ைிட்டு கபாயிருக்கலாகம! நான் ஒன்றும் உங்கவளத் 
தடுத்திருக்க மாட்கடன். ஆனால் நீங்கள் என்வன நம்பைில்வல என்ற நிவனப்கப 
என்வன இத்தவன காலமும் மிக கநாகடித்து ைிட்டது. ஏன் என்வன 
காயப்படுத்தினரீ்கள்..? புத்தர் அைளிடம் மன்னிப்பு ககட்டு ைிட்டு தான் பயந்தது 
அைவள அல்ல தன்வனத் தான் என்கிறார். மவனைி மகனின், முகம் பார்த்தால் 

தான் உறுதி குவலந்து அங்கககய தங்கி ைிடுகைன் என பயந்ததாய் கூறுகிறார். 
அடுத்து அைர் மவனைி மிகச்கசறிைான ஒரு ககள்ைி ககட்கிறாள். "நீங்கள் இந்த 
அரண்மவனவய ைிட்டு கபாகாமல் இங்கககய தங்கி இருந்தால் ஞானம் 
கபற்றிருக்க முடியாதா...? புத்தர் கசால்கிறார்: "தாராளமாக.....அதற்கு நான் மவல, 

காடு, ஆசிரமங்கள் எல்லாம் கதடி அவலய கைண்டியதில்வல தான். ஆனால் 
இங்கிருந்து ஓடிப் கபாகும் கபாது நான் அவத அறிந்திருக்கைில்வல உண்வமயில் 
எங்கிருந்தாலும் எனக்கு இந்த ஞானம் கிவடத்திருக்கும்.இடம் கபாருட்கட 
அல்ல.... 

புத்தனின் ைாழ்க்வகவய கபாற்றும் யாரும் அைர் மவனைி யகசாதராவைப்  பற்றிப் கபசுைது இல்வல.புத்தர் 
கபானது கபால் யகசாதரா ஒரு நள்ளிரைில் கைளிகயறி இருந்தால் இந்த உலகம் ஒப்புக் ககாண்டிருக்குமா... ஓடுகாலி 
என்றிருக்கும். சரி, புத்தர் கபான பின்பும் தான் என்ன கசய்தது... அைவள ைாழாகைட்டி என்றது. அப்படி ஒன்றும் ையதாகி 
ைிடாத அழகு மங்வக. ஒற்வறக் குழந்வத ராகுலன். ைிடுமா ஆண்ைர்க்கம்...??சாதாரணமாய் இருந்தாகல ைிடாது. 
உரிவமயாய் ஒரு ராஜ்ஜியம் கைறு. எவ்ைளவு கபாராடியிருப்பாள்.....???புத்தர் கபானதும் தன் தவலவய  மழித்துக் 
ககாண்டாள். தன் ஆவட அலங்ககாலமாக்கிக் ககாண்டாள். ஒற்வறப் பிள்வளயின் "அப்பா எங்கக" எனும் ககள்ைிக்கு பதில் 
கசால்ல முடியாமகலகய பதின்ையது ைவர ைளர்க்க கபாராடினாள்.  
எல்லாைற்வறயும் துறந்து எத்கதால்வலயும் இல்லாமல் துறைியானான் புத்தன். எல்லாைற்வறயும் வைத்துக் ககாண்டு, 

எல்லாத் துயவரயும் அனுபைித்தபடி துறைியாய் ைாழ்ந்தாள் யகசாதரா. 
 

 

நம்வம உயர்த்தும் ஏழு ைிஷயங்கள் 

 

1) ஏழ்வமயிலும் கநர்வம 

2) ககாபத்திலும் கபாறுவம 

3) கதால்ைியிலும் ைிடாமுயற்சி- 
4) ைறுவமயிலும் உதைிகசய்யும் மனம் 

5) துன்பத்திலும் துணிவு 

6) கசல்ைத்திலும் எளிவம 

7) பதைியிலும் பணிவு 

 

ைழிகாட்டும் ஏழு ைிஷயங்கள் 

 

1) சிந்தித்து கபசகைண்டும் 

2) உண்வமகய கபசகைண்டும் 

3) அன்பாக கபசகைண்டும். 
4) கமதுைாக கபசகைண்டும் 

5) சமயம் அறிந்து கபசகைண்டும் 

6) இனிவமயாக கபசகைண்டும் 

7) கபசாதிருக்க பழக கைண்டும் 

 

இயன்றைவர மகிழ்ச்சியாயிருங்கள், 

 

எந்த கைவலயும் எவதயும் மாற்றப்கபாைதில்வல. ..!! 
 

*ைாழும் ைவர மனிதகநயத்கதாடு ைாழ்கைாம்.!* 
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1. I drift forever with the current down these long canals 
they've made, Tame, yet wild, I run elusive Multitasking 
to your aid. Before I came, the world was darker, colder, 
sometimes, rougher, true But though I might make living 
easy, I'm good at killing people too.  

2. What object has keys that open no locks, space but no 
room, and you can enter but not go in?  

3. Never resting, never still. Moving silently from hill to hill. 
It does not walk, run or trot. All is cool where it is not.  

4. I pass before the sun, yet make no shadow. What am I?  
5. There is a word in the English language in which the first 

two letters signify a male, the first three letters signify a 
female, the first four signify a great man, and the whole 
word, a great woman. What is the word? Heroine 

6. When I take five and add six, I get eleven, but when I take 
six and add seven, I get one. What am I?  

7. 7. I can bring tears to your eyes; resurrect the dead, 
make you smile, and reverse time. I form in an instant, 
but I last a lifetime. What am I? 

8. I am a seed with three letters in my name. Take away the 
last two and I still sound the same. What am I? 

9. I go into the water black and come out red. What am I? 
10. 10. Fashions change but what can a person wear that is 

never out of style? 
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மமௌனம்* *என்கிற ைார்த்வதக்கு 18 அர்த்தங்கள் உள்ளன.*  

 

*1.* கபண் பார்க்கும் சமயத்தில் ககள்ைி ககட்கப்படும் கநரத்தில் கபண்ணின் *கமௌனம்* *சம்மதம்.*  

*2* நாம் கநசித்த சில உறவுகவள பிரியும் கபாது *கமௌனம்* *துன்பம்*.  

*3.* இவடயுறாது காரியம் கசய்யும் ைிடா முயற்சியின் கபாது *கமௌனம்* *நம்பிக்வக.*  

*4.* நம் இதயத்தில் அமர்ந்த அந்தக் காதலில் *கமௌனம்* *சித்ரைவத.*  

*5* நாம் கதால்ைி கண்டு கைற்றிக்கு ைழிகதடும் கபாது *கமௌனம்* *கபாறுவம.*  

*6.* நாம் கைற்றி கண்டகபாது நம்வமச் சூழ்ந்திருக்கும் *கமௌனம்* *அடக்கம்.*  

*7.* திருமணக்ககாலத்தில் உள்ள அவமதியின் கபாது *கமௌனம்* *கைட்கம்.*  

*8.* தைறுதலாக தைறு கசய்த கபாது *கமௌனம்* *பயம்.*  

*9.* ஆவசகள் நம்வம சூழ்ந்திருக்கும் கபாது *கமௌனம்* *எதிர்பார்ப்பு.*  

*10.* ககாபத்வத குவறக்காமல் அடக்கும் கபாது *கமௌனம்* *ரத்தக்ககாதிப்பு*  

*11.* இலக்வக அவடய நிவனத்து ஒருமுகப்படுத்தும் கபாது *கமௌனம்* *சக்தி.*  

*12.* தீைிரமாகப் கபாராடும் கபாது *கமௌனம்* *ைலிவம.*  

*13.* பிடிக்காத ைிஷயங்கவள ஒத்துக்ககாள்ளாத கபாது *கமௌனம்* *எதிர்ப்பு.*  

*14.* கல்யாணைடீ்டினில் கால் இடறி ைிழுந்தபின் எழுந்து அமர்ந்திருக்கும் கபாது *கமௌனம்* *அைமானம்.*  

*15.* நம்வம ைிட்டு பிரிந்தைர்கவள பாசத்கதாடு நிவனக்கும் கபாது *கமௌனம்* *துக்கம்* ...! 

*16.* நம் குடி ககடுத்தைர்கவள பழிைாங்க நிவனக்கும் கபாது *கமௌனம்* *ஆத்திரம்.*  

*17.* கற்ற ைித்வதவய வகயாளும் கபாது *கமௌனம்* *ஆனந்தம்.*  

*18.* அயர்ந்த கைவளயில் அவமதியான அந்த *கமௌனம்* *உறக்கம்.*  

 

நம் நிவல கண்டு வகககாட்டி சிரித்தைர்கவள வக தட்டி பாராட்ட வைப்பகத 

கைற்றிகரமான ைாழ்க்வக 
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Answers for the riddles 

1. An ace  2. Darkness  3. Swap horses 

 

4. It's cheaper to take two friends at the same time. In this case, you would only be buying three tickets, whereas if 
you take the same friend twice you are buying four tickets. 
 

5. 5. "No," answered the Director. "A normal person would pull the plug." 
 

 
 

81 


