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“The most important thing is to enjoy your life—to be happy—it's all that matters.” 

― Audrey Hepburn 
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BEST PROVERBS FROM AROUND THE WORLD 

❥ Where love reigns, the impossible may be attained. 

❥ To get through the hardest journey, we need to take only one 
step at a time. But we must keep on stepping. 

❥ There's no time like the present. 

❥ Shared joy is a double joy; shared sorrow is half a sorrow. Grief 
divided is made lighter. 

❥ If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. 

❥ The heart that loves is always young. 

❥ Before you score, you first must have a goal. 

❥ Tell me who your friends are, so I can tell you who you are. 

❥ Even a small star shines in the darkness 

❥ There is no shame in not knowing; the shame lies in not finding 
out. 

❥ Be swift to hear, slow to speak. 

❥ A closed mind is like a closed book, just a block of wood. 

❥ A beautiful thing is never perfect.  

❥ Do not push the river, it will flow itself  

❥ Learning is a treasure that will follow its owner everywhere. 

❥ Patience is a bitter plant, but its fruit is sweet. 

❥ After the game, the king and pawn go into the same box. 

❥ The power of the written or spoken words can change ideas, 
policies, and the world at large. 

❥ Good advice is often annoying, bad advice never is.  

❥ It is not enough to learn how to ride, you must also learn how to 
fall. 

❥ It’s better to light a candle than curse the darkness. 

❥ A man who uses force is afraid of reasoning. 

❥ A bad worker blames his tools. 

❥ Do unto others as you would have them do unto you. 

❥ When the sun rises, it rises for everyone. 

❥ A bird does not sing because it has an answer. It sings because it 
has a song. See Less 

☆˜"*❊დ❊⁀˚✲.‿✲☆˜"*❊დ❊  
 

Those who contemplate the beauty of the 
earth find reserves of strength that will 
endure as long as life lasts. There is 
something infinitely healing in the repeated 
refrains of nature -- the assurance that 
dawn comes after night, and spring after 

winter. ~ Rachel Carson ♡❥ 
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ஒரு முறை மகாகவி காளிதாசர் வயல்வவளியய, வவயிலில் நடந்து வசன்ை 
ய ாது தாகம் எடுத்தது..! சற்று தூரத்தில் ஒரு கிராம வ ண் கிணற்ைில் 
தண்ணரீ் யசந்தி குடத்தில் எடுத்து வந்து வகாண்டிருந்தாள்! காளிதாசர் 
அவறர  ார்த்து அம்மா தாகமாகஇருக்கு வகாஞ்சம் தண்ணரீ் தருவரீ்களா? 

என்று யகட்டார் .அந்த கிராமத்து வ ண்ணும், தருகியைன் உங்கறள 
அைிமுகப் டுத்தி வகாள்ளுங்கள் என்ைாள்! உடயே காளிதாசருக்கு ஒரு 
உயர்வு மேப் ான்றம ஏற் ட்டு, இந்த வ ண்ணிடம் நாம் யார் என்று 
வசால்ல யவண்டுமா எே நிறேத்து நான் ஒரு  யணி அம்மா என்ைார்!  
உடன் அந்த வ ண்,  உலகில் இரண்டு  யணிகள் தான்! ஒருவர் *சந்திரன்* ! 
ஒருவர் *சூரியன்* ! இவர்கள் தான் இரவு  கவலே  யணிப் வர்கள் 
என்ைாள்! சரி என்றே விருந்திேர் என்று றவத்துக் வகாள் என்ைார் 
காளிதாசர்! உடயே அந்த வ ண், உலகில் இரண்டு விருந்திேர் தான்! ஒன்று 
*வசல்வம்* , இரண்டு *இளறம* ! இறவ இரண்டும் தான் விருந்திேராக 
வந்து உடயே ய ாய் விடும் என்ைாள்! சற்று எரிச்சலாே காளிதாசர் தான் 

ஒரு வ ாறுறமசாலி என்ைார். உடயே அந்த வ ண் .அதுவும் இரண்டு ய ர்தான்! ஒன்று *பூமி* ! எவ்வளவு மிதித்தாலும், எவர் 
மிதித்தாலும் தாங்கும்! மற்வைான்று *மரம்* ! யார் கல்லால் அடித்தாலும் வ ாறுத்து வகாண்டு காய்கறள வகாடுக்கும் 
என்ைாள்! சற்று யகா மறடந்த காளிதாசர் நான் ஒரு  ிடிவாதக்காரன் என்ைார்!  அதற்கும் அந்த வ ண் .உலகியலயய 
 ிடிவாதக்காரர்கள் இரண்டு ய ர் தான்! ஒன்று *முடி* ! மற்வைான்று *நகம்* ! இரண்டும் எத்தறே முறை யவண்டாம் என்று 
வவட்டிோலும்  ிடிவாதமாக வளரும் என்ைாள் சிரித்த டி.தாகம் அதிகரிக்கயவ நான் ஒரு முட்டாள் என்று தன்றே 
கூைிக்வகாண்டார்! உடயே அந்த வ ண், உலகியலயய இரண்டு முட்டாள்கள் தான்! ஒருவன் நாட்றட *ஆளத்வதரியாத 
அரசன்* மற்ைவன் அவனுக்கு *துதி ாடும்* *அறமச்சன்* ! என்ைாள்! ...காளிதாசர் வசய்வதைியாது, அந்த வ ண்ணின் காலில் 
விழுந்தார்! உடயே அந்த வ ண் .மகயே எழுந்திரு என்ைதும் நிமிர்ந்து  ார்த்த காளிதாசர் மறலத்துப்ய ாோர்! சாட்சாத் 
*சரஸ்வதி* யதவியய அவர் முன் நின்ைாள்! காளிதாசர் றககூப் ி வணங்கியதும், யதவி தாசறர  ார்த்து காளிதாசா! எவன் 
ஒருவன் தன்றே மேிதன் என்று உணர்கின்ைாயோ, அவயே மேித  ிைவியின் உச்சத்றத அறடகிைான்! நீ மேிதோகயவ 
இரு என்று தண்ணரீ் குடத்றத காளிதாசர் றகயில் வகாடுத்து சரஸ்வதி யதவி மறைந்தாள்!  
  

 8 TIPS FOR CREATING PEACE AND BALANCE 

IN YOUR LIFE 

 

1. Drop activities that deplete your time and 

energy. Don’t take on more than you can handle. 

Re-arrange your priorities regularly and stay 

focused. Learn to manage your time effectively to 

avoid burnout. 

2. Give yourself permission to process life and to 

feel all your emotions, at your own pace. 

3. Be choosy about what you read, how you spend 

your energy, and who you share your time with. 

4. Recognize and accept your human limitations. 

5. Build downtime into your daily schedule. 

6. Cultivate a healthy lifestyle. Stay nourished and 

hydrated, exercise regularly, and spend more time 

in nature.  

7. Set a communication curfew. 

8. See the good, the blessing, or the lesson in 

everything.  

"Love isn't just a feeling. It's an art. And 

like any art, it takes not only inspiration 

but also a lot of work." 

By Paulo Coelho, 
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Once upon the time there was an old farmer who had worked his crops for many years. One day his horse ran away. 
Upon hearing the news, his neighbors came to visit. “Such bad luck,” they said sympathetically. “Maybe,” the farmer 
replied. The next morning the horse returned, bringing with it three other wild horses. “How wonderful,” the neighbors 
exclaimed. “Maybe,” replied the old man. The following day, his son tried to ride one of the untamed horses, was 
thrown, and broke his leg. The neighbors again came to offer their sympathy on his misfortune. “Maybe,” answered the 
farmer. The day after, military officials came to the village to draft young men into the army. Seeing that the son’s leg 
was broken, they passed him by. The neighbors congratulated the farmer on how well things had turned out. “Maybe,” 
said the farmer. 

Explanation: The farmer is practicing non-judgment. He understands the true nature of life, that you can't judge any 
event as an "end" in a way. Our life doesn't play out like a work of fiction. There aren't definite breaks that separate one 
moment versus another, and there isn't a perfectly formulated end which everything builds to. 

There's always tomorrow. And whether the day was good or bad, there are a million effects which can arise from one 
event. Good and bad are interconnected. They are, in fact, two sides of the same coin. If things seem perfect, they 
aren't. If it seems like it's Armageddon in your corner of the world, it's not. Things can change in an instant, at all times. 
And they will at some point or another. This doesn't mean that we can't be happy. On the contrary, it means that we need 

to realize this truth and live in a way that we're constantly aware of it in order to find peace and happiness. Don't let this 

change the way you live too much just yet though. For now, just think on it, observe your life through the lens of this 

infinitely co-arising universe. This act can bring you a great sense of peace. 

மனைவி கணவனுக்கு எழுதி னவத்துவிட்டு ப ோை சிறு குறிப்பு: 
 

*நான் எங்க அம்மா வடீ்டுக்கு குழந்றதகயளாட ய ாயைன். * திரும் ி வர 10 நாளாகும். நண் ர்கறள அறழத்து வகாட்டமடிக்க 
யவண்டாம். ய ாேமுறை யசாஃ ா  ின்ோலிருந்து நாலு  ாட்டிலும் சிகவரட்  ாக்வகட்டும் எடுத்யதன். 
  ாத்ரூம் யசாப் யகசில வமாற ல மைந்து வச்சிராதீங்க. ய ாே முறை யதடி அறலஞ்சப்  அங்க கண்டு எடுத்யதன்.. 
மூக்குக்கண்ணாடி அதன்  ாக்சில் றவக்கவும். ய ாே முறை ஃப்ரீட்ஜில் இருந்தது.  
யவறலக்காரிக்கு சம் ளம் தந்தாச்சு. உங்க தாராள மேச காட்ட யவண்டாம். 
காறலல  க்கத்து வடீ்டுக்கு ய ப் ர் ய ாட்டாச்சான்னு daily அவங்ககிட்ட வழிய யவண்டாம். நம்ம ய ப் ர்காரன் யவை.  
சறமயல் கட்டு  க்கம் ய ாக யவணாம் ஸிங்க்கு காவி கலருக்கு மாத்திேஙீ்கன்ோ சும்மா இருக்க மாட்யடன் 

சாமி  டத்துக்கு விளக்யகத்துங்க வரண்டு ஸ்யலாகம் வசான்ோ நாக்கு வவந்துடாது  

வாக்கிங் ய ாைப்ய ா டீ ஷர்ட் ய ாட்டுக்யகாங்க ஜிப் ா யவணாம் ஜிப் ா கலர்ல Free size சுடிதார் டாப்ஸ் இருக்கு அேிதா 
அன்ேிக்கு சிரிச்சா 

Food coupon க்வரடிட் கார்டு எங்கிட்ட இருக்கு...  யீராவ உருட்ட யவணாம் வரண்டு Securityக்கும் நூறு நூறு ரூ ா 

வகாடுத்திருக்யகன் நீங்க யலட்டா வந்தா Gate வதைக்க *யவண்டாம்னுட்டு* 
 ால் ஒரு வாரத்துக்கு யவண்டாம்னுட்யடன் அங்க ஸீன் க்ரியயட்  ண்ணாம வவளில ய ாய் சாப் ிடுங்க  

உங்க உள்ளாறடகள்  யீராவில் வலது புைமும்  குழந்றதகயளாடது  இடது புைமும் இருக்கு. மாத்தி ய ாட்டுட்டு 

Uncomfortable லா இருந்ததுனு ஆஃ சீுல இருந்து புலம் ாதீங்க. 
அன்ேன்ேிக்கு அவுத்து ய ாடைத தண்ணில நேச்சு காயப்ய ாடுங்க. வளத்தவங்கள வசால்லனும்  

தூங்கி எழுந்த உடயே  ால்கேில நின்னுகிட்டு  ல் யதய்காதீங்க.. A.M. மா... P.M. மா... Confirm  ண்ணிட்டு  ால்கேிக்கு வாங்க 

உங்க medical report  ர்ஃவ க்ட்டா இருக்கு. அந்த யலடி டாக்டறர  ாக்கயவண்டிய அவசியமில்றல. 
என் தங்றகயின்  ிைந்தநாள் ய ாே மாசயம நாம அட்டண்ட்  ண்ணியாச்சு. முடிஞ்சிடிச்சி. நடு ராத்திரில விஷ்  ண்யைன் 

ய ர்வழின்னு வழிய யவணாம் 

 த்து நாள் wi-fi cut. password மாத்திட்யடன். நிம்மதியா தூங்குங்க. அப்ைம்  என் யதாழிகள் எல்லாயம Out of station. .   

கட்டக் கயடசியா ஒண்ணு. வராம்  புத்திசாலித்தேமா நடந்துக்கைதா நிேச்சி ஏதும்  ண்ண யவண்டாம். நான் எப்  
யவணாலும்  

திரும் ி வந்துருயவன். வசால்லாம. !!! 
-----------------------  

*இவள வ ாண்டாட்டியா கட்டுேதுக்கு வரண்டு ய ாண்டா டீ சாப் ிட்டு தூங்கியிருக்கலாம்*  
 

மகிழ்ந்து, மை அழுத்தம் குனறயபவ இந்தப் திவு.. 
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""" சங்கீத பமனத சசய்த சசயல் """   

ஒரு முறை சிங்கப்பூர் அரசு விழாவில், இங்கிலாந்து மகாராணி எலிச த் உள்ளிட்ட 
சில யமல் நாட்டு அதி ர்கள் கலந்து வகாண்டார்கள். அவ்விழாவியல ராஜரத்திேம் 
 ிள்றள அவர்களின் நாதஸ்வர கச்யசரி நடந்யதைியது. இறச நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் 
அவறரப்  ாராட்டியயதாடு, அந்த நாதஸ்வரத்றத வாங்கிப்  ார்த்து "இது எப் டி 
உருவாக்கப் ட்டது " என்று யகட்டார். "இது தமிழரின்  ண்றடக்கால கலாச்சார 
அடிப் றடயில் மரத்திோல் உருவாக்கப் ட்ட ..,இறசக் கருவி" என்று ராஜரத்திேம் 
 ிள்றள அவரிடம் கூைிோர். "எேக்கு இது ய ான்ை ஒன்று யவண்டும் " என்று ராணி 
யகட்டார். எப்ய ாதும் ராஜரத்திேம் அவர்கள் மூன்று நாதஸ்வரங்கள் றகயில் 
றவத்திருப் ார். அதில் ஒன்றை எடுத்து வாசித்துக் காட்டி மகாராணியிடம் வகாடுத்தார். 
அறதப் வ ற்றுக் வகாண்டு நன்ைி கூைி விட்டு நூறு டாலறர அன் ளிப் ாக அவரிடம் 
வகாடுத்தார். ராஜரத்திேம் அவர்கள் அறத வாங்க மறுத்து, "இதற்கு விறல மதிப்பு 
கிறடயாது. இறத நீங்கள் தமிழர்களின் ஞா கமாக றவத்துக் வகாள்ளுங்கள் என்று 
கூைி விட்டார். இறதக் யகட்ட மகாராணி மேம் வநகிழ்ந்து ய ாய் "இந்தியாவில் 
தாங்கள் ஒரு சிைந்த மேிதர் " என்று  ாராட்டிோர். அந்த நாதஸ்வரம் இன்றும் 
 க்கிங்காம் அரண்மறே அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது. 1947 -ஆம் ஆண்டு, ஆகஸ்ட் 

மாதம் 15 -ஆம் யததி இந்தியா  ிரிட்டேிடம் இருந்து விடுதறல வ ற்ை ய ாது ..,வாவோலியில் ராஜரத்திேம்  ிள்றளயின் 
மங்கல ஓறசயய ஒலி ரப் ாேது. ஒரு முறை தண்ணரீ்  ஞ்சம் ஏற் ட்டய ாது அமிர்தவர்ஷிேி ராகத்றத வாசித்து மறழ 
வ ய்யச் வசய்தார். இறத அைிந்த ஓமந்தூர் ராமசாமி வரட்டியார் ராஜரத்திேம்  ிள்றள வடீ்டுக்குச் வசன்று  ாராட்டிோர். 
திருவாவடுதுறை ஆதிே வித்வாோக நீண்ட காலம்  தவி வகித்து, 58-.வது வயதியலயய மரணம் அறடந்த நாதஸ்வர 
சக்கரவர்த்தி திருவாவடுதுறை ராஜரத்திேம்  ிள்றள. 

  

அறேத்தும் ஆகி அன் ாகி 
அறம வன் அவயே அவன்தாளில் 

உேதுளம் ஆன்மா உடல் எல்லாம் 

உடயே தருக என் நண் ா 
 

இறவகள் யாவும் உன்முன்யே 

இருக்கும் அவேின் வடிவங்கள் 

இறவகறள விடுத்து யவவைங்யக 
இறைவறேத் யதடுகின்ைாய் நீ 

 

மேத்தில் யவற்றுறம இல்லாமல் 

மண்ணுல கதேில் இருக்கின்ை 

அறேத்றதயும் யநசித் திடும் ஒருவன் 

ஆண்டவறே அவறேத் வதாழு வோம் 

--வியவகாேந்தர் 
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ஒரு வ ரிய  ணக்காரன் ஒருவன் வஜன் துைவிறய சந்தித்து, "நான் என் குடும் த்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருப் றத 
நிறேவூட்டும் வறகயில் ஏதாவது எழுதிக் வகாடுங்கள்" என்று யகட்டான். அதற்கு அந்த மாஸ்டர் ஒரு காகிதத் துண்றட 
எடுத்து, அதில் "தந்றத இைக்கிைான், மகன் இைக்கிைான், ய ரன் இைக்கிைான்" என்று எழுதிக் வகாடுத்தார். அறதப்  டித்த 
அவனுக்கு ஒயர யகா ம் மூண்டது. "என்ே? நான் உங்களிடம் என்றே ஊக்குவிக்கும் வறகயிலும், என் வருங்கால 
சந்ததியிேர் அறதப்  டித்து வாழ்க்றகறய புரிந்து வகாள்ள யவண்டும் என் தற்கு யகட்டால், நீங்கள் என் மேம் புண் டும் 
வறகயில் எழுதித் தருகிைரீ்கயள!" என்று ஆத்திரத்துடன் யகட்டான். அதற்கு துைவி "ஆமாம். நானும் நீ யகட்டது ய ால் உன் 
குடும் த்துடன் யசர்ந்து வாழ்ந்த ஒரு மகிழ்ச்சியாே ஒன்றைத் தான் எழுதியுள்யளன். எப் டிவயேில், ஒரு யவறள உன் மகன் 
முதலில் இைந்துவிட்டால், அது ஒவ்வவாருவரின் மேதிலும் வ ரும் வலிறய உண்டாக்கும். அதுயவ உன் ய ரன் முதலில் 
இைந்தால், அது தாங்க முடியாத அனு வமாக இருக்கும். எப் டியிருந்தாலும் உங்கள் குடும் த்தில் இருப் வர்கள் வரிறசயாக 
இைக்கப் ய ாகிைார்கள். அது தான் வாழ்க்றகப்  ற்ைிய இயற்றகயின் உண்றம. ஆகயவ நானும் அறத, அந்த காகிதத்தில் 
எழுதியுள்யளன். எப் டியிருப் ினும் இந்த உலகில்  ிைக்கும் அறேவருக்குயம வலி நிச்சயம் இருக்கும். அறதயய 
சந்ததியிேரும்  ின் ற்றுவர். ஆகயவ இந்த காகிதத்தில் இருப் து எப்ய ாதும் அழியாததாய் இருக்கும்" என்று விளக்கிோர். 

 

 
 

ஒரு எலி ஒரு  ண்றணயார் வடீ்டில் வவகுகாலமாக உல்லாசமாக வாழ்ந்தது, வழக்கம்ய ால் இரவில் உணவு யதட 
வவளியய புைப் ட்டது அப்ய ாது  ண்றணயாரும் அவருறடய மறேவியும் ஒரு வ ட்டிறய  ிைிப் றத கண்டது 
தேக்குத்தான் ஏயதா உணவு கிறடக்கப்ய ாகிைது என்ை ஆவலுடன் எலியும் அறத  ார்க்க அவர்கள் அதிலிருந்து ஒரு 
வ ரிய எலி வ ாைிறய வவளியய எடுத்தேர்... 

அறத கண்ட எலி மிகவும்  யந்தது வநாந்து ய ாேது, இந்த எலி வ ாைிறய வடீ்டிலிருந்து தூக்கி எைிய யவண்டும், 

அல்லது உறடத்வதைிய யவண்டும் என்று திட்டம் ய ாட்டது அதற்கு உதவிக்கு யாராவது துறண யவண்டும் என்று 
யவகமாக யதாட்டத்திற்கு ஓடி ஒரு யகாழியிடம்... "என்றே வகால்ல எலி வ ாைி றவத்திருக்கிைார்கள் நீங்கள்தான் 
அறத உறடக்க எேக்கு உதவி வசய்யயவண்டும்!" என்ைது யகாழியயா சத்தமாக சிரித்து... "அந்த வ ாைியிோல் எேக்கு 
எந்த ஆ த்துமில்றல அது உன்னுறடய  ிரச்சிறே அறத நீதான் சரிவசய்யயவண்டும் முதலில் இங்கிருந்து ய ா!" எே 
வசால்லி விரட்டியது, 

அடுத்து யவகமாக ஓடிய எலி ஒரு கிடா ஆட்டிடம் வசன்று "கிடா அண்யண என்றே வகாறல வசய்ய ஒரு வ ாைி 
றவத்திருக்கிைார்கள் நீங்கள்தான் அறத...!" என்ைது... நக்கலுடன் சிரித்த அந்த கிடா ஆடு "எலி வ ாைிக்கு எல்லாம் நான் 
 யப் ட மாட்யடன், உேக்கு உதவிோல் எேக்வகன்ே கிறடக்கும்? நீ இருந்தாலும் வசத்தாலும் எேக்வகன்ே...!" என்ைது... 
மிகவும் மே வருத்தத்தில் இருந்த எலி வாேத்றத  ார்த்து கடவுளிடம் யவண்டியது... 

அப்ய ாது திடீவரே " டார்" என்று ஒரு சத்தம் யகட்டது  ண்றணயார் அம்மா யவகமாக ஓடி அந்த எலி வ ாைியில் 
ஒரு  ாம்பு மாட்டிக்வகாண்டது எே வதரியாமல் அறத திைக்க வலியில் துடித்த அந்த  ாம்பு ஓங்கி ஒயர ய ாடாக 
 ண்றணயார் அம்மாறவ வகாத்திவிட்டது... வடீ்டில் இருந்தவர்கள்  ர ரப்புடன்  ண்றணயார் அம்மாறவ 
ஆஸ் த்திரியில் யசர்த்தேர், விஷம் இைங்கிவிட்டது ஆோல் காய்ச்சல்தான் இன்னும் இைங்கவில்றல அதற்கு யகாழி 
சூப் குடித்தால் இைங்கிவிடும் என்று யாயரா ஒருவர் கூை... உடயே  ண்றணயிலிருந்து ஒரு யகாழிறய  ிடித்து 
அறுத்து சூப்பு றவத்து வகாடுத்தேர்... உடல் நலம் யதைி வடீ்டிற்கு நல்ல டியாக தன் மறேவி வந்துவிட்டால் 
குலச்சாமிக்கு ஒரு கிடா விருந்து றவக்கயவண்டும் என்று நிறேத்த அந்த  ண்றணயார்... அதன் டி  ண்றணயில் 
இருந்த ஒரு கிடாறவ  ிடித்து எல்யலாருக்கும் விருந்து றவத்தார். இறதவயல்லாம் யவடிக்றக  ார்த்த அந்த எலி 
தன்னுறடய  ிரச்சிறே மட்டும் இன்னும் தீரவில்றலயய எே மறு டியும் யசாகமாேது... 

திடீவரே யயாசித்த  ண்றணயார் இந்த எலி வ ாைியிோல்தான் தன் மறேவிக்கு இந்த நிறலறம தேக்கும் எவ்வளவு 
வசலவு எே அந்த வ ாைிறய தூக்கி குப்ற யில் எைிந்துவிட்டார். அறத  ார்த்த அந்த எலி ஒரு வமல்லிய 
புன்றேயுடன் வாேத்றத  ார்த்து கடவுளுக்கு நன்ைி வசான்ேது. 

#நீதி... 

ஒருவர்  ிரச்சிறே என்று உங்களிடம் வந்தால் அவறர யமலும் புண் டுத்தாதீர். ஏவேேில் காலம் ஒரு சக்கரம் 
ய ான்ைது எப்ய ாது யாருக்கு எது யவண்டுமாோலும் நடக்கலாம். 

 

Wherever life plants you, bloom with grace 

 

Wherever life plants you, bloom with grace 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVkBhKTnd6v9h3kKFZoLG--rX8ajkmTbe8pp0SmlQgc62Kzz-daf86C01CPyggR7JSp8Oeh_bwBgfv7kS6j9rBCvOr7BiqjE9olTMZPbTOTmy1ScD909gaDRa-XFJTdezm8TOrkul9WQFKmlPROjxlHxyVp4A3In9WUH5bz3dmhU2ip9bOFFoDYFSTnDQj3q-8&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVkBhKTnd6v9h3kKFZoLG--rX8ajkmTbe8pp0SmlQgc62Kzz-daf86C01CPyggR7JSp8Oeh_bwBgfv7kS6j9rBCvOr7BiqjE9olTMZPbTOTmy1ScD909gaDRa-XFJTdezm8TOrkul9WQFKmlPROjxlHxyVp4A3In9WUH5bz3dmhU2ip9bOFFoDYFSTnDQj3q-8&__tn__=*NK-y-R
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1.) எச்சில் எல்லாருக்கும் வதரியும். வ ாதுவாயவ எச்சிறலப்  ார்த்தா எல்லாருக்கும் அருவருப்பு வரும். ஆோ, உங்க 
வாழ்நாளில் எவ்வளவு எச்சிறல உங்க உடம்பு உருவாக்கும்னு வதரியுமா. ஒரு நாறளக்கு 0.75லிட்டர்ல இருந்து 1.5 லிட்டர் 
வறரக்கும் நாம்ம வாயில எச்சில் சுரக்குதாம். ஒரு மேிதயோட வாழ்நாள் முழுக்க சுரக்கிை எச்சிறல றவச்சு, 2 நீச்சல் 
குளத்றத நிரப் லாம். 
2.) நம்ம உடல் முழுசுக்கும் ஆக்ஸிஜறே வகாண்டு யசர்ப் து ரத்த சிவப் ணு. இந்த ரத்தச் சிவப் ணு நம்ம ஃபுல் 
 ாடிறயயும் ஒரு ரவுண்ட் அடிசிட்டு வர எடுத்துக்கிை றடமிங் வவறும் 60 வநாடி தாோம். அதாவது, ரத்த சிவப் ணு நரம்பு 
வழியா, ஒரு முறை நம்ம உடல் முழுறசயும் சுத்தி வர ஒரு நிமிஷம் ய ாதுமாம். 
3.) நம்ம ஒவ்வவாருத்தருக்கும் கண்யணாட கலர் வித்தியாசமா இருக்கும். வ ரும் ாலும் எல்லாருக்கும் கறுப்பு கலர்ல தான் 
கண் கருவிழி இருக்கும். ஆோ, என்ேதான் இப்  கறுப் ா இருந்தாலும் நாம  ிைக்கும் ய ாது அது புளு கலர்ல தான் 
இருக்குமாம். உண்றம தாங்க, உலக்கத்தில்  ிைக்குை வ ரும் ாலாே குழந்றதகயளாட கண்கள் நீல நிைத்தில தான் 
இருக்குமாம். வவளி வவளிச்சத்தில இருக்கிை UV ஒளி (புை ஊத ஒளிக்கற்றை) தான் குழந்றதயயாட கண்யணாட ஒரிஜிேல் 
கலறரக் வகாண்டு வருமாம். 
4) நம்ம றக, கால்ல இப்  தான் நகம் வவட்டிே மாதிரி இருக்கும். ஆோ, வகாஞ்ச நாளியலயய வளர்ந்துடும். ஆோ, நம்ம 
நகம் புதுசா யவரிலிருந்து ஃபுல்லா வளர கிட்டத் தட்ட 6 மாதம் ஆகுமாம். 
5) வ ாதுவாயவ, நம்ம எல்லாருக்கும் அடிக்கடி யதால் உரியும். நம்ம வாழ்நாள் முழுசும், உடம் ில இருந்து வமாத்தமா 
எவ்வளவு யதால் உரியும்னு வதரியுமா. வாழ்நாள் முழுசும் நம்ம உடம் ில இருந்து உரிந்து விழுை யதாயலாட எறட 
கிட்டத் தட்ட 18 கியலா…!! 
6) நம்ம உடம் ில் மூறள மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிை ஆக்ஸிஜன் மற்று எேர்ஜியில் இருந்து 20 %  யன் டுத்திக்குமாம். 
7) நம்ம கிட்ேில 1 மில்லியன் ஃ ில்டர்கள் இருக்காம். அயதாட நம்ம கிட்ேியால, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 1.3 லிட்டர் ரத்தத்றத 
சுத்தம் வசய்ய முடியுமாம். 8) வ ண்கயளாட கருப்ற யில், 500,000 கருமுட்றடகள் உருவாகுமாம். ஆோல், இதுல 400 

முட்றடகளுக்குத் தான் குழந்றதயாக உருவாக வாய்ப்பு கிறடக்குமாம். 
9) நம்ம யமல வியர்றவ நாற்ைம் வருயத அது வவறும் நாற்ைம் இல்ல. ஒவ்வவாருத்தயராட அறடயாளம். உலகத்தில 
ஒவ்வவாருத்தருக்கும் இந்த நாற்ைம் மாறு டுமாம். இரட்றடயர்கறளத் தவிை. 
10)வயிற்றுக்குள்ள சாப் ாடு வசைிக்குது. ஆோ, உள்வயிறு அல்லது வயிற்யைாட உட் குதி மட்டும் எப் டி வசைிமாேம் 
ஆகாம இருக்கு…?? உண்றமயாயவ, வயிற்யைாட உட் குதியும் வசைிமாேமாகும். ஆோ, வசைிக்கிைறத விட வராம்  யவகமா 
உள்வயிற்யைாட வசல்கள் வளர்ச்சி அறடந்து அறத ஈடு கட்டிடுமாம். 
11) மேிதர்கள் 90%  ார்றவறய நம் ித்தான் இருக்காங்க. நம்ம சுற்றுப் புைத்றதப்  ற்ைி நாம வதரிஞ்சுக்கிை 90% விவரங்கள் 
நம்ம  ார்றவ மூலமா தான் கிறடக்குதாம். 
12) உங்கறள உங்களாயலயய டிக்கிள்  ன்ே முடியாது. புரியலயா.. கிச்சுக் கிச்சு… உங்களாயலயய உங்கறள கிச்சு கிச்சு 
மூட்டிக்க முடியாது. 
13) நம்ம எலும்புகள் எவ்வளவு வலுவாேது வதரியுமா…? ஒரு  வுண்ட் காய்ந்த சிவமண்ட் கான்கிரீட், ஒரு  வுண்ட் மேித 
எலும்பு இறத வரண்டுத்றதயும் வச்சு வடஸ்ட்  ன்ேிேதுல மேித எலும்பு கான்கிரீட்றட விட 4 மடங்கு வலுவாேதுன்னு 
நிரூ ேமாகி இருக்காம். 
14) நம்ம உடம் ியலயய வராம்  நீளமாே உறுப்பு எது வதரியுமா….?? யதால் தான். நல்ல வளர்ந்த ஆயணாட யதாறல முழுசா 
நீட்டி அளந்தா 20 சதுர அடிக்கு வருமாம். 
15) நாம எறதயாவது சுறவக்கனும்ோ அந்தப் வ ாருள் முதல்ல எச்சில்ல கறரயனுமாம். இல்றலன்ோ, நம்மால சுறவய 
உணரயவ முடியாது. நம் றலன்ோ எச்சில் இல்லாம யடஸ்  ன்ேி  ாருங்க… 

16) ஒரு சராசரி ஆணால ஒரு நாறளக்கு 10 மில்லியன் விந்தணுறவ உற் த்தி வசய்ய முடியுமாம். அதாவது ஒயர ஒரு 
ஆயணாட விந்துறவ வச்யச உலகத்துல இருக்கிை வமாத்த மக்கள் வதாறகய வவறும் 6 மாதத்துல உருவாக்கிடலாமாம். 
17) மேிதர்கள் வவப்  ரத்த உயிரிகள்னு எல்லாருக்கும் வதரியும். நம்ம உடம்பு எவ்வளவு வவப் த்றத உற் த்தி 
வசய்யுதுன்னு வதரியுமா…?? நம்ம உடம்பு 36.5–37.5 டிகிரி வசல்ஷியஸ் வவப்  நிறலயக் 3.5 லிட்டர் நம்ம உடல் வவப் த்றத 
வச்சு தண்ணறீர வகாதிக்க றவக்க வவறும் 30 விோடி ய ாதுமாம். 
18) நம்ம எவ்வளவு உயரமா இருந்தாலும், தூங்கும் ய ாது கிட்டத்தட்ட 1 வச.மீ. உயரம் குறைஞ்சுடுயவாம். காரணம், நம்ம 
முதுவகலும்புல இருக்கிை குறுத்வதலும்புகள் நாம் தூங்கும் ய ாது, சுருங்கிடுமாம். 
19) நம்ம உடம்புல கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் வியர்றவச் சுரப் ிகள் இருக்காம். இந்த வியர்றவச் சுரப் ிகள் ஒவ்வவான்னும், 

திேமும் 400 மில்லி லிட்டர் வியர்றவறயச் சுரக்குமாம் 

It all begins and ends in your mind. What you give power to has power over you. 
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ஒரு ச ண்ணின் சமௌைத்தில் இத்தனை அர்த்தங்கள் 
இருப் து சதரியுமோ ? 

 

வரன்  ார்த்து வாழ்க்றக வரமாகும் யநரத்தில் …, 

வ ண்றமயின் வமௌேம் ‘சம்மதம் ‘! 
 ிைந்த வடீு  ிரிந்து புகுந்த வடீு புகும் யவறளயில்…, 

வ ண்றமயின் வமௌேம் “ யம்” 
முதன்முதலாய் முகம்  ார்த்து ய சும் மணவாளனுக்கு 

 தில் ய சாத வ ண்றமயின் வமௌேம் ‘நாணம் ‘! 
இதுவறர  ழகிடாத எதார்த்தத்றத  ிடித்தவருக்காக 

ஏற்றுக்வகாள்ளும்ய ாது ,வ ண்றமயின் வமௌேம் ‘தியாகம்’ ! 
வசால்லித் தீர்த்துவிட யவண்டிய விஷயத்றத …, 

வசால்லமுடியாமயல ய ாே சூழ்நிறலயில் ….. 
வ ண்றமயின் வமௌேம் ‘கண்ணரீ் ‘! 

எதிர் ார்ப்புகள் ஏமாற்ைங்களாே ய ாது , 

வ ண்றமயின் வமௌேம் ‘விரக்தி ‘! 
ஏங்கித்தவித்த விஷயவமான்று எதிர் ார்க்காமல் 

கிறடக்கும் தருணத்தில் …வ ண்றமயின் வமௌேம் ‘களிப்பு ‘! 
உண்றமக்யகா ,வ ண்றமக்யகா களங்கவமன்ை 

சமயத்தில்…வ ண்றமயின் வமௌேம் ‘வநருப்பு ‘! 
தாவணி உடுத்திய கன்ேியவள் …தாய்றமவயன்னும் 

கண்ணியத்றத உணரும் ய ாது…வ ண்றமயின் வமௌேம் 

‘ய ராேந்தம் ‘! 
வவளிவரும் வார்த்றதகயள அர்த்தப்ப் டுமாோல் …, 

ஆயிரம் சூழ்நிறலகளில் வவளிப் டாத …..வ ண்றமயின் 
வமௌேம் “வ ாக்கிஷம் 

 

நல்வோழ்வுக்கோை ஏழு விஷயங்கள் 

 

1) மகிழ்ச்சியாக இருக்க  ழகுங்கள் 

2)  ரிசுத்தமாக சிரிக்ககற்று வகாள்ளுங்கள் 

3)  ிைருக்கு உதவுங்கள் 

4) யாறரயும் வவறுக்காதீர்கள் 

5) சுறுசுறுப் ாக இருங்கள் 

6) திேமும் உற்சாகமாக வரயவற்கத்தயாராகுங்கள் 

7) மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி யமற்வகாள்ளுங்கள் 

 

கவைிக்க ஏழு விஷயங்கள் 

 

1) கவேி உன் வார்த்றதகறள 

2) கவேி உன் வசயல்கறள 

3) கவேி உன் எண்ணங்கறள 

4) கவேி உன் நடத்றதறய 

5) கவேி உன் இதயத்றத 

6) கவேி உன் முதுறக 

7) கவேி உன் வாழ்க்றகறய 

 

People are only there to give you advice; and it is still up to 
you if you will take it or not. Whatever your decision will be, 
whether to listen to them or just do it your own way, I hope 
that at the end of the day, the result will make your heart at 
peace; and that it will not plant some seed of regrets in you. I 
hope you will not end up blaming others, or even yourself, if 
it will not turn out to be what you want it to be—some 
outcome may not be as good as what was designed within 
your mind, but things happen for certain reasons; it may take 

you years to know it, but it is worth it. —Ren Ednalig |  
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Right and Wrong 

When Bankei held his seclusion-weeks of meditation, pupils from many parts of Japan came to attend. During one of 

these gatherings a pupil was caught stealing. The matter was reported to Bankei with the request that the culprit be 

expelled. Bankei ignored the case. Later the pupil was caught in a similar act, and again Bankei disregarded the 

matter. This angered the other pupils, who drew up a petition asking for the dismissal of the thief, stating that 

otherwise they would leave in a body. When Bankei had read the petition he called everyone before him. “You are 

wise brothers,” he told them. “You know what is right and what is not right. You may go somewhere else to study if 

you wish, but this poor brother does not even know right from wrong. Who will teach him if I do not? I am going to 

keep him here even if all the rest of you leave.” A torrent of tears cleansed the face of the brother who had stolen. All 

desire to steal had vanished. 

Explanation: This story is pretty straight forward, but it certainly doesn't make you think any less than the rest. How 

quickly would most people turn their back on those who commit a crime like stealing, just as the pupils did. But look 

deeper and you might just see another human being. Someone that simply needs to be shown the path. 

Don't write people off so easily. Expressing compassion isn't always easy, but we're all together in this life, so we can't 

just help those that keep good behavior. Those people who commit such crimes are often some of the people that need 

help with the most basic spiritual and human principles, such as right and wrong. If you have a loved one who's 

committed a crime before you'll know exactly what I mean. You know they can be better and they shouldn't be 

thrown out just because they did something wrong at some point. Sure, we need to keep order, so they 

should be disciplined for their behavior, but we also need to take the time to teach them right and wrong. We 

should strive to lift them up just as we strive to lift ourselves and those we love up despite their own flaws. 
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1. ஆரிய சமாஜ இயக்கத்றத வதாடங்கியவர் 

2. அஷ்ட  ிரதாேிகள் யாருறடய அறவயில் இருந்த அைிஞர்கள்? 

3. புத்த மத இலக்கியங்கள் எழுதப் ட்ட வமாழி? 

4. இந்தியா மீது  றடவயடுத்த முதல் அயர ியர்  

5. சிந்து சமவவளி மக்களின் முக்கிய உணவு 

6. வஜமிேிகயணசன் நடித்த முதல் திறரப் டம் என்ே 

7. வஜமிேிகயணசன்  இயற்வ யர் என்ே 

8. சுவாமி வியவகாேந்தர் இயற்வ யர் என்ே 

9. ஆ ிரகாம் லிங்கன் எத்தறேயாவது குடியரசுத் தறலவர் ஆவார் 

10. மணியமகறல என்ை காப் ியத்றத  இயற்ைியவர் 

11. நீரும் வநருப்பும் இன்ைிச் சறமயல் வசய்வதில் வல்லவன் இந்த 
புராண கதா ாத்திரம் 

12.  ண்றடய எகிப்றத ஆண்ட தாலமி வம்சத்தின் இறுதி இராணி 
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Answer for the riddles. 

1. Electricity 

2. A keyboard 

3. Sunshine 
4. The wind 

5. Heroine 

6. A clock 
7. A memory 

8. Pea 

9. Lobster 

10. A smile 

மூன்று விஷயங்கள் யோருக்கோகவும் 

கோத்திருப் து இல்னை.👌👇📢👊 

👉 பநரம் 

👉 இறப்பு 

👉 வோடிக்னகயளர்கள் 

 

2. மூன்று விஷயங்கள் சபகோதர 

சபகோதரிகனளயும் விபரோதியோக்கும். 

👉 நனக 

👉  ணம் 

👉 சசோத்து 

 

3. மூன்று விஷயங்கள் யோரோலும் 

திருடமுடியோது. 

👉 புத்தி 

👉 கல்வி 

👉 நற் ண்புகள் 

 

4. மூன்று விஷயங்கள் ஞோ கம் 

னவத்திருப் து அவசியம். 

👉 உண்னம 

👉 கடனம 

👉 இறப்பு 

 

5. மூன்று விஷயங்கள் சவளிவந்து 

திரும்புவதில்னை. 

👉 வில்ைிைிருந்து அம்பு 

👉 வோயிைிருந்து சசோல் 

👉 உடைிைிருந்து உயிர் 

 


