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It isn't what you have, or who you are, or where you are, or what you are doing that make you happy 

or unhappy. It is what you think about. - Dale Carnegie ♡❥ 

- Dale Carnegie ♡❥ 
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POSITIVE AFFIRMATIONS TO START YOUR NEW WEEK 

❥ This week will be a great week. 

❥ Things always end up working out for me and those I love. 

❥ Every new day is a chance for me to be a better version of my 
yesterday-self. 

❥ I will be patient with myself and those around me. Something 
needs time to work itself out. 

❥ I will guide my focus, energy, and time towards what helps me 
learn and grow.  

❥ I will stay grounded, present, and calm. 

❥ I will reach out when I’m down and lift someone up when I’m up. 

❥ My inner guidance will bring me clarity and aspiration at all 
times. 

❥ I choose to do what's right with the understanding, awareness, 
and knowledge I have. 
 

THINGS TO REMEMBER 

❥ Everything changes, every second. Cherish the special people in 
your life. 

❥ Every day, choose to do what’s good for your heart and soul, not 
for your ego. 

❥ Sometimes, you have to subtract some things from your life to 
realize just how little they add to it. 

❥ Edit your life frequently and honestly. It’s your masterpiece after 
all. (Nathan W. Morris) 

❥ If you concentrate on finding whatever is good in every situation, 
you will discover that your life will suddenly be filled with 
gratitude, a feeling that nurtures the soul.  

❥ Life isn’t about having things to enjoy life. It’s about enjoying life 
with the things you already have. 

❥ We’re beginning to suspect that the second half of life is about 
learning to let go of everything we feverishly collected over the 
first half that wasn’t loving or human. (Michael Xavier) 

selflessness.  
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நீண்ட காத்திருப்பு முடிவுக்கு வந்தது. அழைத்து செல்வதற்காக ஒரு கார் 
வந்திருந்தது. ஏறி அமரும் ப ாபத ஈவா உணர்ந்து விட்டார். இது என்னுழடய 
வாழ்நாள்  யணம். அபநகமாக, இறுதிப்  யணமும்கூட. அதனால் என்ன? 

அழைப்பு ஹிட்லரிடமிருந்து அல்லவா வந்திருக்கிறது! மியூனிக்கிலிருந்து 
ச ர்லிழன பநாக்கி விழைந்து சென்றது அந்த வண்டி. 
ஹிட்லழை முதன்முதலில் ெந்தித்த நிகழ்ழவ ஈவா  ின்னர் தன் 
ெபகாதரியிடம்  கிர்ந்து சகாண்டார். அது 1932-ம் ஆண்டு.  
ஒரு ஸ்டுடிபயாவில் உதவியாளைாக அப்ப ாது  ணியாற்றி சகாண்டிருந்தார் 
ஈவா. அலுவலக பநைம் முடிவழடந்து விட்டது என்றாலும்,  ெில பகாப்புகழள 
அடுக்கி ழவப் தற்காக ஓர் ஏணியின் மீது ஏறிக் சகாண்டிருந்தார். அப்ப ாது 
அவருழடய பமல் அதிகாரியும் இன்சனாரு ந ரும் அலுவலகத்துக்குள் 
நுழைந்தழத ஈவா கவனித்தார். அவருழடய மீழெ  ார்ப் தற்கு 
பவடிக்ழகயாக இருந்தது. ஆங்கிபலயர் அணிவழத ப ான்ற ச ரிய அங்கிழய 
அணிந்திருந்தார். ழகயில் ஒரு  ழைய சதாப் ி. அந்த மனிதன் என் 
கால்கழளபய  ார்த்து சகாண்டிருந்தழத என்னால் உணைமுடிந்தது.’ ஹிட்லர் 
அழைத்தார்! இந்த உணர்வு  ட டப்ழ  ஏற் டுத்தியதா, அல்லது 
 ைவெத்ழதயா? பயாெித்த டிபய கழடக்குச் சென்று அருந்துவதற்கு  ியரும் 
தின் தற்குச் ெில  ண்டங்களும் வாங்கி வந்து பமழையின் மீது ழவத்தார்.  

 

ஈவா. `நீயும் எங்களுடன் கலந்து சகாள்பளன்' என்று சொல்லப் ட்டதும் தயக்கத்துடன் அமர்ந்து சகாண்டார் ஈவா. ‘அந்த 
வயதான கனவான் என்ழனப் புகழ்ந்த டி இருந்தார். நாங்கள் இழெ, பமழட நாடகம் என்று  ல விஷயங்கழளப் ப ெிபனாம். 
உழையாடல் முழுவதிலும் அவர் உண்ழமயில் என்ழன தான் ைெித்து சகாண்டிருந்தார்.  ிறகு பநைமாகிவிட்டது என்று 
சொல்லி கிளம் ி விட்படன். தன்னுழடய சமர்ெிசடஸில் என்ழன இறக்கி விடுவதாக சொன்னார். மறுத்து விட்படன். 
அப் ா  ார்த்தால் என்ன நிழனத்து சகாள்வார்?’ஹிட்லர், ஈவாழவ எப் டிக் கண்டார் என் து நமக்குத் சதரியாது. அவர் 
வாழ்வில் இழெக்பகா, திழைப் டங்களுக்பகா, காதல் கழதகளுக்பகா, விழளயாட்டுத்தனங் களுக்பகா பநைம் இருந்ததாகத் 
சதரியவில்ழல. எந்த வழகயில்  ார்த்தாலும் ஈவாவுக்கும் அவருக்கும் எந்தவிதப் ச ாருத்தமும் இருப் தாகத் 
சதரியவில்ழல. ஹிட்லரின் ெிந்தழனகழள வடிவழமத்ததில் ஈவாவின்  ங்கு என்ன? சதரியாது. ஆனால், ஹிட்லர் 
ஈவாழவ சமய்யாக பநெித்தார் என் ழத மறுக்க முடியாது. அபத பநைம், அவருழடய முதல் காதல் அைெியல்தான் 
என் ழதயும் மறுக்க முடியாது. ஈவாழவப் ப ாலன்றி ஹிட்லர்  ிைமாண்டமான கனவுகழளயும் அஞ்ெத்தக்க 
லட்ெியங்கழளயும் சகாண்டிருந்தார். சைர்மனி மட்டுமல்ல; முழு உலழகயும் குறித்து அவர் ெிந்தித்துக்சகாண்டிருந்தார்.  
முழு உலழகயும் அவர் தன் விருப் ப் டி திருத்தியழமக்க விரும் ினார். ஈவாவின் உலகில் ஹிட்லர் மட்டுபம இருந்தார். 
ஹிட்லருக்காக முழு உலழகயும் விட்டு சகாடுக்க அவர் தயாைாகயிருந்தார். ஹிட்லரின் அருகில் இருக்க பவண்டும் 
என் துதான் அவருழடய ஒபை ஏக்கம். ஒபை கவழல, ஹிட்லர் பவசறாரு ச ண்ணிடம் காதல் வயப் ட்டு விடக் கூடாது 
என் துதான். ஹிட்லரின் காதலியாக அன்றி பவசறந்த வழகயிலும் ஈவாழவ இன்று நம்மால் அணுகமுடியவில்ழல.  
ஹிட்லழை  ற்றி இது வழை எழுதப் ட்டுள்ள  ல்லாயிைக்கணக்கான  க்கங்களில் ஈவா ஒரு நிைலாக மட்டுபம 
தட்டுப் டுகிறார்.  
 

எனக்சகன்று ஒரு வாழ்க்ழக இல்ழல, இப் டி இருப் ழதபய நான் விரும்புகிபறன்' என்பற அவரும் சொல்லியிருக்கக்கூடும். 
ஈவாழவக் சகாண்டு ஹிட்லழைப் புரிந்துசகள்ள ெில ஆய்வாளர்கள் முயன்றிருக்கின்றனர். ஹிட்லரின் மனித முகம் 
சதன் ட்டது அவரிடம் மட்டும்தான் என் தால், அந்த அபூர்வமான முகத்தின்மீது சவளிச்ெம்  ாய்ச்ெ ஒரு கருவியாக 
ஈவாழவ அவர்கள் ழகயிசலடுத்து சகாண்டனர். ஹிட்லழை ப ான்ற ஒரு சகாடூைமான மிருகத்ழத ஈவா ப ான்ற 
மிருதுவான ஒரு ச ண்ணால் எப் டிக் காதலிக்க முடிந்தது' என்னும் பகள்விழய எழுப் ிக் குைம் ி சகாண்டிருக்கிறார்கள் 
ெிலர். ஈவாழவ ெந்பதகப் டு வர்களும் இருக்கபவ செய்கிறார்கள். தன் காதலர் மனித குலத்தின் மாச ரும் விபைாதி 
என் ழத ஈவா அறிந்துழவத்திருந்தாைா?  ிறகு எப் டி அவைால் ஹிட்லழை பநெிக்க முடிந்தது? ஒருபவழள,  

ஹிட்லரின் குற்ற செயல்களில் ஈவாவின்  ங்களிப்பும் இருந்திருக்குமா? ஹிட்லர் தன்னுழடய சகாடும் திட்டங்கழள 
ஈவாவிடம்  கிர்ந்து சகாண்டிருப் ாைா? எனில், ஈவாழவ ஒன்றும் சதரியாத அப் ாவி என்று சொல்ல முடியுமா?  

ஹிட்லழை புரிந்துசகாள்ள அல்லது ஹிட்லரின் ஒளியில் ஈவாழவப் புரிந்து சகாள்ள முயன்றவர்களுக்கு ஹிட்லரும் 
 ிடி டவில்ழல, ஈவாவும்  ிடி டவில்ழல. இருவருபம நிைல் உருவங்களாக மழறந்துப ானார்கள். ஒருவருழடய 
 ார்ழவயிலும்  டாமல் ஈவாழவப்  த்திைமாகப்  ாதுகாத்து ழவத்திருக்கபவ விரும் ியிருக்கிறார் ஹிட்லர்.  
ஈவாழவ நன்கறிந்த அல்லது பநைடியாகக் கண்டு உழையாடிய சைர்மானியர் குழறவாகபவ இருந்திருக்கிறார்கள். 
அொதாைணமான ஆற்றல்கழள சகாண்டிருக்கும் ஆளுழமயாக வலம்வந்த ஹிட்லர், ஒரு சமன்ழமயான காதலைாகத் 
தன்ழன சைர்மானியர் முன்னால் காண் ித்து சகாள்ள அபநகமாக விரும் ியிருக்க மாட்டார். ஈவாவுக்கு அைெியல் 
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ஆர்வங்கள் இருந்த தில்ழல. ஹிட்லரின் சநருங்கிய அந்தைங்க வட்டாைங்களில் ஈவாவுக்கு எந்தவிதத் தனிப் ட்ட 
செல்வாக்கும் இருந்தாகத் சதரியவில்ழல.  
 

ஹிட்லரின் காதலியாக மட்டுபம அவர் அறியப் ட்டிருந்தார். ஹிட்லர் ஒபைபநைத்தில்  லருக்குக் கடவுளாகவும்  லருக்குச் 
ொத்தானாகவும் பதாற்றமளித்திருக்கிறார். மனித உருவம் சகாண்டிருந்தாலும், ஹிட்லர் நம்ழமப் ப ான்ற ொதாைணமான 
மனிதன் அல்லர் என்று நம்பு வர்கள் இன்னமும் இருக்கிறார்கள். ஹிட்லழை வைி ட இன்னமும் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. 
ஹிட்லரின் ச யழை பகட்கும் ப ாபத உடல் நடுங்கும்  லரும் இருக்கபவ செய்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களில் 
எவருக்குபம ஈவா  ிைான் ஒரு ச ாருட்டல்ல. `ஓ... ஆமாம் ஹிட்லர் ஒரு ச ண்ழண காதலித்ததாகப்  டித்திருக்கிபறாம்' 

என்று கூறி அவர்கள் முடித்து சகாண்டு விடுகிறார்கள். ஈவா  ிைான் வைலாற்றில் இடம்ச ற்றதற்குக் காைணம் ஹிட்லர். 
அபதபநைம், அவருழடய ஆளுழம அழுத்தமாகப்  திவாகாமல் ப ானதற்குக் காைணமும் ஹிட்லர்தான். ஈவாழவச் 
சுமந்துவந்த கார் அவர் விரும் ியதுப ாலபவ அவழை ஹிட்லரிடம் அழைத்து சென்றது. ஹிட்லர் தன் முடிழவ சநருங்கி 
சகாண்டிருந்தார். அவருழடய கனவுகளும் லட்ெியங்களும் ெிதறிக்சகாண்டிருந்தன. இப்ப ாது அவர் குண்டுகளிலிருந்து தப் , 

ைகெிய  ங்கரில் ஒளிந்து சகாண்டிருந்தார். 28 ஏப்ைல் இைவு அல்லது 29 அதிகாழல ஹிட்லரும் ஈவாவும் அங்பகபய 
திருமணம் செய்து சகாண்டனர். ஹிட்லரின் கைங்கழளப்  ற்றிக்சகாண்டார் ஈவா. இங்பக ழகசயழுத்திடுங்கள் என்று 
சொல்லி, ப னாழவ ஈவாவிடம் சகாடுத்தார்கள். ஈவா நடுங்கும் விைல்களால் ப னாழவ  ற்றி சகாண்டார். தன் ச யபைாடு 

பெர்த்து அப் ாவின் ச யழை எழுத வந்தவர், ஒருகணம் நிறுத்தி, எழுதியழத அடித்துவிட்டு ஈவா ஹிட்லர் என்று 
ழகசயழுத்திட்டார்.  ிறகு, ஹிட்லர் துப் ாக்கியால் தன்ழனச் சுட்டுக்சகாண்டார். முன்னதாக ஈவாவுக்கு ெயழனடு 
சகாடுக்கப் ட்டிருந்தது. உலழகபய வெப் டுத்த துடித்த ஹிட்லர் ஒரு பதால்வியாளைாகத் தன்  யணத்ழத முடித்துக் 
சகாண்டார். ஈவாவுக்கு ஒபை ஒரு கனவுதான். அது நிழறபவறிவிட்டது. ஈவாவின் உடழலக் கழடெியாகத் தரிெித்த 
உதவியாளரின் குறிப்பு இது. அவர் முகத்ழதப்  ார்த்பதன். ஒருபவழள உறங்கி சகாண்டிருக்கிறாபைா என்று நிழனத்து 
விட்படன்.’ 

 

 

 

 

விட்டுக்க ொடுத்த_இருக்க  ள்  

நான் ஒரு  ஸ்ஸில் ஏறிபனன். உள்பள நல்ல கூட்டம்... உட்காை இடம் இல்ழல... அப்ப ாது, ஒரு ந ர் தனது 
இருக்ழகழய காலி செய்தார். காலியாக இருந்த இருக்ழகக்கு அருகில் நிற்கும் ந ர் அங்பக உட்கார்ந்திருக்கலாம், 

ஆனால் அதற்கு  திலாக அவர் எனக்கு இருக்ழகழய வைங்கினார். அடுத்த நிறுத்தத்தில், மீண்டும் அபத விஷயம் 
நடந்தது. அவர் தனது இருக்ழகழய இன்சனாருவருக்குக் சகாடுத்தார். முழு  யணத்தின் ப ாதும் இது 4 முழற நடந்தது. 
அந்த மனிதன் ஒரு ொதாைண சதாைிலாளிழயப் ப ால பதாற்றமளித்தார்... நீண்ட நாள் பவழல முடிந்து வடீு 
திரும்புகிறார் ... 

நாங்கள் அழனவரும் இறங்கிய கழடெி நிறுத்தத்தில், நான் அவரிடம் பகட்படன்.... "ஒவ்சவாரு முழறயும் காலியாக 
இருக்ழக கிழடக்கும்ப ாது ஏன் உங்கள் இருக்ழகழய பவசறாருவருக்கு சகாடுக்கிறரீ்கள்?".. அவைது  தில் என்ழன 
ஆச்ெரியத்தில் ஆழ்த்தியது. "நான் என் வாழ்க்ழகயில் அதிகம்  டித்ததில்ழல,  ல விஷயங்கள் எனக்குத் சதரியாது. 
என்னிடம் அதிக  ணம் இல்ழல. ஆகபவ யாருக்கும் அதிகம் சகாடுக்க என்னிடம் எதுவும் இல்ழல. அதனால்தான் 
இழத நான் தினமும் செய்கிபறன். இது, நான் எளிதாக செய்ய முடியும். நாள் முழுவதும் பவழல செய்த  ிறகு 
என்னால் இன்னும் ெிறிது பநைம் நிற்க முடியும். நான் என் இருக்ழகழய உங்களிடம் சகாடுத்பதன், நீங்கள் ‘நன்றி’ 
என்று சொன்னரீ்கள். நான் ஒருவருக்காக ஏதாவது செய்பதன் என் து எனக்கு திருப்திழய அளித்தது. நான் இழத 
தினமும் செய்கிபறன் & நான் ஏபதா ஒரு வழகயில்  ங்களிப்பு செய்கிபறன் என்று நிழனக்கிபறன். நான் ஒருவருக்கு 
எழதயாவது சகாடுத்த ஒவ்சவாரு நாளும் நான் புத்துணர்ச்ெியுடன் வடீ்டிற்குச் செல்கிபறன். "  

நான் வாயழடத்து நின்பறன்! அந்த நல்ல மணிதர் எனக்கு நிழறய கற்றுக் சகாடுத்தார் - உள்ளத்தில்  ணக்காைைாக 
இருப் து எவ்வளவு எளிது!... அைகான உழடகள், வங்கிக் கணக்கில் நிழறய  ணம், விழலயுயர்ந்த பகசைட்டுகள், 

ஆ ைனங்கள் & ஆடம் ைங்கள் அல்லது கல்விப்  ட்டங்கள் பதழவயில்ழல...நாம் செய்யும் ஒரு ெிறிய செயல் 
ப ாதுமானது, நாம்  ணக்காைைாகவும் தினமும் மகிழ்ச்ெியாகவும் உணை பநர்ழமயான, தன்னலமற்ற பெழவபய 
ப ாதுமானபத....  

 

❥ Make it a habit to put self-care on top of your priority list. 

❥ Be present. Stay kind. Make a difference in the corner of your world. 

❥ Look for the good in others and in all situations. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVi4x03v5LWMS1UK2tJEw1bNDQppJ_FV3xShPPzm42ZwcXGvEAosgAVyk1FhdHb6k3jNR40JfCuocMIhicya_cqLMCKif73gIGwYY4x8R2kXMWGwtWLh3BL7cHTbflotOkz7Yg9Jf3Be8NGo8nfp0cxj0PiMKRSxLzRFKt88nmjwNJz6xJqEuXfUGX7ITJei6s&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%8A%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4_%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVi4x03v5LWMS1UK2tJEw1bNDQppJ_FV3xShPPzm42ZwcXGvEAosgAVyk1FhdHb6k3jNR40JfCuocMIhicya_cqLMCKif73gIGwYY4x8R2kXMWGwtWLh3BL7cHTbflotOkz7Yg9Jf3Be8NGo8nfp0cxj0PiMKRSxLzRFKt88nmjwNJz6xJqEuXfUGX7ITJei6s&__tn__=*NK-R
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# கைசி_இகை என்பது ஓர் ஆங் ிை  கதயின் தகைப்பு...... 

இதன் கதாநாயகன் ஒரு பநாயாளி. மருத்துவமழனயில் ெிகிச்ழெக்காக பெருகிறான். அவன் மனதில் அணுவளவுகூட 
தாம் குணமழடபவாம் என்ற நம் ிக்ழகயில்ழல. இதனால் மனமும்  ாதிக்கப் ட்டுவிட உட்சகாள்ளும் மருந்தினால் 
எவ்வித நன்ழமயும் ஏற் டவில்ழல. .ஆனால் அவழனப் ப ணும் செவிலிப்ச ண் மட்டும் நம் ிக்ழகயுடன் அவழன 
எப்ப ாதும் ஊக்கப் டுத்திக் சகாண்பட இருக்கிறாள். .அவனது அழறயின் சவளியில் ஒருமைம் தனது இழலகழளத் 
தினமும் உதிர்த்துக் சகாண்பட வருகிறது. அந்தக் காட்ெி அவழன மிகவும்  ாதித்தது. .அழதச் சுட்டிக்காட்டி அழதப்ப ால 
தானும் செத்துக் சகாண்டிருப் தாக புலம்  ஆைம் ிக்கிறான். .மைத்தின் ஓர் இழலழயத் தவிை அழனத்து இழலகளும் 
உதிர்ந்து ப ாகின்றன. .அந்தக் கழடெி இழல விழும்ப ாது தானும் இறந்துவிடுபவாம் என அஞ்சுகிறான். பொகத்தின் 
 ிள்ழளயாய் மாறிக்சகாண்பட வருகிறான். .செவிலி எவ்வளவு ழதரியம் சொல்லியும் அவன் நம் வில்ழல. .நாழளக் 
காழல கழடெி இழல உதிரும்ப ாது தானும் உதிர்பவாம் என்பற நம் ினான். .ச ாழுது விடிந்தது. என்ன ஆச்ெரியம்! 
அந்த ஒற்ழற இழல உதிைவில்ழல.! .இழதக்கண்டதும் அவனுக்கு மகிழ்ச்ெி  ிறந்து விட்டது. .நம் ிக்ழக விழத 
முழளவிட்டது. அந்த ஒற்ழற இழலப ால் தானும் வாைலாம் என எண்ண ஆைம் ித்துவிட்டான். .மருத்துவபைாடும், 

மருந்துகபளாடும் நன்கு ஒத்துழைத்தான். விழைவில் குணமழடந்தான். .அவன் வடீ்டுக்குச் செல்லும் நாள் வந்தது. 
செவிலி வந்து அவழன மைத்தருகில் அழைத்துச் சென்றாள். அந்த ஒற்ழற இழலழயப்  றித்து அவனிடம் தந்தாள். .அது 
சவறும் துணியில் வழையப் ட்ட செயற்ழக இழல என் து சதரிகிறது. அழத அந்தச் செவிலி, மைத்தின் கழடெி இழல 
உதிர்வதற்குமுன் ஓர் ஓவியழனக்சகாண்டு வழைந்த இழலழய மைத்தில் ச ாருத்தியிருந்தாள். அது அவனது 
நம் ிக்ழகழய வளர்க்கும் கருவியாகி சவற்றி ச ற்றது. . ார்த்தீர்களா! நம் ிக்ழக என்சனன்ன செய்கிறசதன்று! திடமான 
உள்ளமும், தன்னம் ிக்ழகயும் இருந்தால், உடசலன்ன, உலழகபய சவன்றுகாட்டலாம். இழத உண்ழமசயன்று நம்புங்கள். 
உடலும், உள்ளமும் ஒன்பறாடு ஒன்று சதாடர்புள்ளழவ. .அங்பக ெிறு நம் ிக்ழகத் தூறல்  ட்டாபலப ாதும். செடிகளும், 

பூக்களும் பூத்துக்குலுங்க ஆைம் ித்துவிடும்.!!! 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AE%BF_%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AF%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSxb5BH45oC3MYgXJHYyxEnJ6eDK0_-ABHqLkt1YWGt2reWCHwDUdXcAH8LALbkTY95wcWwWLAIsGYVFfP2Wu56oRUOfxCSgVwgocu_Fu9fjf5eTNuTAyAnXd0atxhG3UMJYV-w4UVLO3Kjg55WjgbmznjOYvWLsvmecZ15RE9B3Az7eq-qT5av89-D387MyQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%95%E0%AE%9F%E0%AF%88%E0%AE%9A%E0%AE%BF_%E0%AE%87%E0%AE%B2%E0%AF%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUSxb5BH45oC3MYgXJHYyxEnJ6eDK0_-ABHqLkt1YWGt2reWCHwDUdXcAH8LALbkTY95wcWwWLAIsGYVFfP2Wu56oRUOfxCSgVwgocu_Fu9fjf5eTNuTAyAnXd0atxhG3UMJYV-w4UVLO3Kjg55WjgbmznjOYvWLsvmecZ15RE9B3Az7eq-qT5av89-D387MyQ&__tn__=*NK-R
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மழனவி அழமவசதல்லாம்...!!  

ெம் வம்1:  

ஒரு நடு இைவில் தன் மழனவியின் செல்ப ானுக்கு 
ஒரு சமபெஜ் வந்தது..கணவர் எழுந்து, செல்ப ாழன 
 ார்த்து விட்டு சடன்ஷனாகி மழனவியிடம் 
பகா மாக.. 
“யாருடி இது? இந்த பநைத்தில் உனக்கு ' ியூட்டிஃபுல்’ னு 
சமபெஜ் அனுப் ியிருக்கிறது” எவண்டி அவன் என்று 
கத்தினார். மழனவி, “அட, யாருடா அது..நம்மழளயும் 
யாபைா அைகுன்னு சொல்லுறாங்கபள.. அது யாருன்னு 
 ார்ப்ப ாம்..“ என்று ஆர்வத்துடன் செல்ப ாழன 
 ார்க்கிறாள்..கடுப் ாகிப் ப ான மழனவி, பகா த்துடன் 
அவழைவிட ெத்தமாகக் கத்தினாள்..“பயாவ் லூசு 
கனவா' உன்.. கண்ணாடிழய மாட்டிட்டு  ாருயா.. இது 
 ியூட்டிஃபுல் இல்ல, ப ட்டரிஃபுல்”..யாரும் சமபெஜ் 
அனுப் ல.. ப ட்டரி ொர்ஜ் புல் ஆகிடுச்சு... 'BATTERYFUL' 

ன்னு ப ான் காட்டுதுயா..லூசு கனவா. 
கணவன்: ஆமா ஆமா.. உன் முகைய  ார்தானா 
எவனாவது 'BEAUTIFUL' ன்னு சொல்ல முடியுமா.??? 

ொர்ைை ரிமூவ்  ண்ணடீ்டு தூங்குயா!. 
ழநட்டு 1மணிக்கு...இம்ழெ  

ெம் வம் 2:  

டாக்டர்: கணவன் உடம்ழ  பொதித்துவிட்டு “இன்னும் 
8 மணி பநைம் தான் நீங்கள் உயிபைாடு இருப் ரீ்கள், 

அதற்குள் உங்களுக்கு  ிடித்தமான விஷயங்கள் 
எல்லாத்ழதயும் செஞ்ெிக்குங்க….” 
மாழல 5 மணி : கண்ணரீ் மல்க விஷயத்ழத 
மழனவியிடம்  கிர்ந்தான் கணவன். துடித்தாள் அவள். 
கணவன்: எனக்கு உன் ழகயால சவங்காய 
பதாழெயும், சகட்டி ெட்னியும் செஞ்ெி குடும்மா 
இன்னும் 7 மணி பநைம் தான்  ாக்கியிருக்கு. 
மாழல 7 மணி : ைாத்திரி ொப் ாட்டுக்கு மீன் குைம்பு 
வச்ெி குடும்மா, இன்னும் 5 மணி பநைம் தான் நான் 
இருப்ப ன்… 

இைவு 10 மணி : நல்ல  சும் ாலில் உங்ழகயால 
சொஞ்ெமா ெக்கை ப ாட்டு எனக்கு குடும்மா..இன்னும் 
மூணு மணி பநைம் தான் இருக்கு….!!! 
இைவு 12 மணி : தூங்கும் மழனவிழய எழுப்புகிறான்... 
மழனவி : ப ொம  டுங்க…காழலல எழுந்தவுடன் 
ஆயிைம் பவல இருக்கு. சொந்தகாைங்களுக்கு சொல்லி 
அனுப் னும், ஐயருக்கு ஏற் ாடு  ண்ணனும், சுடுகாட்ல 
புக்  ண்ணனும்….. 
உங்களுக்கு காழலல எழுந்திருக்கிற பவழல கூட 
இல்ல…..!!!  

 

Nothing in the world can bother you as much as 

your own mind. In fact, others seem to be 

bothering you, but it is not others,  

it is your own mind. 

I'm Not Just February 

by Annette Wynne. 

I'm not just February. 

With winds that blow 

All day and piled-up snow. 

I'm Washington and Lincoln, too, 

Who kept our country's flag for you! 

I'm Valentine of airy grace— 

With golden hearts and hearts of lace 

And pretty cards that people send, 

Quite as a secret, to a friend. 

Though I am short of days and small, 

I'm quite a big month, after all! 

❖ உன்ழன வாழ்த்த மனம் இல்லாதவர்கள் இருப் ார்கள். 
அவர்கழளப்  ற்றி கவழலப் டாபத. நீ எழத 
செய்தாலும் அதில் ஒரு குழறழய 
கண்டு ிடிக்கக்கூடிய மனிதர்களும் இருந்து 
சகாண்டுதான் இருப் ார்கள். அழதயும் ச ரிது 
 ண்ணாபத. 

❖ உண்ழமக்காக எழதயும் துறக்கலாம், ஆனால் 
எதற்காகவும் உண்ழமழயத் துறக்கக் கூடாது. 

❖ சுயநலம் என் ழத அறபவ தூை எறிந்துவிட்டு பவழல 
செய்யுங்கள். 

❖  
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"அப்துல்  ைொம் ஒரு கபண்ணணொை  ல்யொணத்கத தடுத்து நிறுத்தினொரொ ? 

என்ன ைான் சொல்பற ?" ஆமா. அந்தப் ச ண்ணின் ச யர் ெைஸ்வதி." 
"எப்ப ா நடந்தது இது ? எதுக்காக அந்த கல்யாணத்ழத நிறுத்தினார் அப்துல் 
கலாம் ?" நண் ரிடம் விளக்கமாக நான் அழத சொன்பனன். ஆம். அது அப்துல் 
கலாம் ைனாதி தியாக இருந்த காலம். அப்ப ாதுதான் திருச்ெியில் இருந்த உயர் 
அதிகாரி கலியமூர்த்தி ஐ. ி.எஸ்.க்கு ஃப ான் வந்தது அப்துல் கலாமிடமிருந்து. 
"சொல்லுங்க ொர்" என்று  ணிவுடன் சொன்னார் கலியமூர்த்தி. கலாம் 
சொன்னார் அடுத்த நாள் நடக்க இருக்கும் ஒரு ச ண்ணின் கல்யாணத்ழத 
எப் டியாவது தடுத்து நிறுத்த பவண்டும் என. காைணம் அந்த ச ண்ணின் வயது 
16.  ிளஸ் டூ  டித்துக் சகாண்டிருக்கிறாள். மாப் ிள்ழளக்கு 47. இைண்டாவது 
கல்யாணம். சொந்த மாமன். கலாம் சதாடர்ந்தார். "கட்டாய கல்யாணம். அந்தப் 
ச ண்ணுக்கு அதில இஷ்டம் இல்ல. அழத எப் டியாவது தடுத்து நிறுத்திடுங்க. 

அப்புறம் அந்தப் ச ாண்ணு பமபல  டிக்கணும்னு ஆழெப் டுது. அதுக்கு பவண்டிய ஏற் ாடுகழள..." "அழத நாங்க 
 ாத்துக்கிபறாம் ொர்" என்றார் கலியச ருமாள். "ச ாண்ணுக்கு எந்த ஊர் ொர்?" ஊர் ச யழை சொன்னார் கலாம். 
துழறயூருக்கு  க்கத்தில் ஒரு கிைாமம் அது. அடுத்த நிமிடபம கலியமூர்த்தி தனது காரில் துழறயூழை பநாக்கி விழைந்தார். 
ஏற்கனபவ முெிறி காவல்துழற உயர் அதிகாரிகளுக்கு ஃப ான் செய்து ஸ் ாட்டுக்கு வைச் சொல்லி விட்டார். கலாம் 
சொன்ன டிபய அந்த கல்யாணம் தடுத்து நிறுத்தப் ட்டது. அழுதழுது வஙீ்கிய முகத்பதாடு இருந்த  ிளஸ் டூ ெைஸ்வதி 
நன்றி சொன்னாள். "ெரியான பநைத்தில வந்து கல்யாணத்ழத நிறுத்தினதுக்கு சைாம்  தாங்க்ஸ் ொர்." "நல்லதும்மா, 

சதாடர்ந்து என்ன  டிக்கணும்னு ஆழெப் டபறன்னு சொல்லு. எல்லாத்துக்கும் ஏற் ாடு  ண்பறாம்." சொன்னாள். கவனமாக 

குறித்துக் சகாண்டார் கலியமூர்த்தி. "ஓபக, நாங்க புறப் டபறாம். அதுக்கு முன்னால ஒரு ெந்பதகம்." "என்ன ொர் ?" "உனக்காக 
இவ்வளவு தூைம் அக்கழற எடுத்து நம்ம ைனாதி திபய எங்கிட்பட ப ெினாபை.  அவருக்கு யாரும்மா இந்த தகவழல 
சொன்னது ?" "நான்தான் ொர்." ஷாக் ஆகிப் ப ானார் கலியமூர்த்தி. "எப் டீம்மா?" 

ஒரு ெில ஆண்டுகளுக்கு முன் அண்ணாமழல  ல்கழலக்கைகத்தில் ஒரு கருத்தைங்கம். அதற்கு அப்துல் கலாம் 
வந்திருந்தார். அப்ப ாது அவர் ைனாதி தி ஆகவில்ழல. அதற்கு இந்தப் ச ண் ெைஸ்வதியும் ப ாயிருந்தாள். ப ெி முடித்து 
விட்டு கலாம் சொன்னார் : "உங்களில் யாைாவது ஏதாவது பகள்விகள் பகட்க விரும் ினால் பகட்கலாம். Only four students..." 

பகள்வி பகட்ட நான்கு ப ரில் ஒருவர் இந்தப் ச ண். கூட்டம் முடிந்து புறப் டும்ப ாது பகள்வி பகட்ட நால்வழையும் 
தனியாக அழைத்து  ாைாட்டினார் கலாம். "இந்தாங்க என்பனாட விெிட்டிங் கார்டு. அவெியம் ஏற் ட்டால் சதாடர்பு 
சகாள்ளலாம்." அந்த கார்டில் அப்துல் கலாமின் சமயில் ஐடி, ஃப ான் நம் ர் இருந்தன. எப் டிபயா அழத  த்திைமாக 
 ாதுகாத்து ழவத்திருந்தாள் இந்தப் ச ண். அதுதான் இந்த ஆ த்துக் காலத்தில் அவளுக்கு உதவியிருக்கிறது. இழதக் 
பகட்ட கலியமூர்த்தி ஆச்ெரியப் ட்டு ப ாகிறார். அந்தப் ச ண்ணின் பமற் டிப்புக்கு பதழவயான எல்லா உதவிகழளயும் 
செய்து சகாடுத்திருக்கிறார். அத்துடன் அந்த விஷயத்ழத மறந்தும் விட்டார். காலம்தான் எவ்வளவு விழைவாக ஓடுகிறது ? 

ெமீ த்தில் இரு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு நிகழ்ச்ெியில் கலந்து சகாள்வதற்காக அசமரிக்காவுக்கு ப ாயிருந்தாைாம் 
கலியமூர்த்தி. அவர் பமழடபயறி ப ெி முடித்த  ின் ஒரு இளம் ச ண் அவெைம் அவெைமாக பமழடக்கு ஓடி வந்து 
ழமக்ழக  ிடித்தாளாம். யார் இந்தப் ச ண் ? எங்பகா  ார்த்தது ப ால இருக்கிறபத !  பமழடயில் நின்ற அந்தப் ச ண் 

மூச்சு வாங்க சொன்னாளாம். "நல்ல பவழள. எனக்கு இங்பக ப ெ வாய்ப்பு கிழடத்தது. இல்லாவிட்டால் இத்தழன ப ர் 
மத்தியில் நன்றி சொல்லும் ஒரு நல்ல வாய்ப்ழ  நான் இைந்திருப்ப ன்." யாருக்கு நன்றி சொல்ல ப ாகிறாள் இந்தப் 
ச ண்? எதுவும் புரியாமல் அமர்ந்திருக்கிறார் கலியமூர்த்தி ஐ. ி.எஸ். "கலியமூர்த்தி ொர். நான் இங்பக அசமரிக்காவில் 
ஸாஃப்ட்பவர் கம்ச னியில் பவழலயில் இருக்கிபறன். மூன்றழை லட்ெம் ரூ ாய் ெம் ளம். என் கணவருக்கு நான்கு 
லட்ெம். ெந்பதாஷமாக இருக்கிபறாம். நான் யார் என்று உங்களுக்கு சதரிகிறதா ?" "சதரியவில்ழல" என்று 
சொல்லியிருக்கிறார் கலியமூர்த்தி. அந்தப் ச ண் கண்களில் நீபைாடு தழுதழுத்த குைலில் சொல்கிறாள் :"ஒரு காலத்தில் 
 ால்ய விவாகத்திலிருந்து உங்களால் காப் ாற்றப் ட்டவள்.  டிக்க ழவக்கப் ட்டவள். நான்தான் துழறயூர் ெைஸ்வதி." 
இழத ெற்றும் எதிர் ாைாத கலியமூர்த்தி ெந்பதாஷத்தில் கண் கலங்கி ப ாகிறார். "உங்களுக்கும் நன்றி. உங்களுக்கு 
தூண்டுபகாலாக இருந்து என் வாழ்வில் ஒளிபயற்றிய அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கும் நன்றி." சொல்ல வந்தழத சொல்லி 
முடித்து விட்ட நிழறபவாடு, பமழடழய விட்டு இறங்கி ப ாகிறாள் அந்தப் ச ண். ஆச்ெரியம்தான். அப் டியும் ஒரு காலம் 
இருந்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் ஒரு ொதாைண குக்கிைாமத்தில் உள்ள ஒரு ொமானிய ச ண் ைனாதி திபயாடு ெகைமாக 
ப ெ முடிந்திருக்கிறது. தான் நிழனத்தழத ொதிக்க முடிந்திருக்கிறது. ஆம்.  அது ஒரு அைகிய கலாம் காலம். 

ழதரியமும் தன்னம் ிக்ழகயும் தான் ஒரு மனிதழன உலகத்தில் வாை ழவக்கும் என்ற உண்ழமழய 
உணர்ந்துசகாள். இந்த  க்குவத்ழத அழடந்து விட்டால் எத்துன் மும் உன்ழன சநருங்காது என் ழத உணர்ந்துசகாள். 

இன் மானாலும் துன் மானாலும் அழத நீபய ெந்திக்க கற்றுக்சகாள். அழத  கிர்ந்து சகாள்வதற்கு ஒரு துழணழயத் 
பதடாபத.  
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சதாடக்கத்தில்  ிறப்பு பதடல்! 
 ிறந்த  ின்பன இறப்பு பதடல்! 
வறுழமக்குப்  ணம் பதடல்! 
 ணத்திற்கு நிம்மதி பதடல்! 

ஏமாந்த மனதிற்குத் தனிழம பதடல்! 
ஏகாந்த தனிழமக்கு 

உறவுகள் பதடல்! 
வாலி  வயதில் காதல் பதடல்! 
காதல் வந்ததும் காமம் பதடல்! 

அண்ட சதாடக்கபம அறிவின் பதடல்! 
அதனின் அந்தபம ஆன்மீகத் பதடல்! 
 ெிக்கும் உடலின் உணவு பதடல்! 

 ணம் ச ருத்த  ின்  ெிபய பதடல்! 
வாழ்வில் ஒவ்சவான்றும் ஒவ்சவாரு பதடல்! 

வாழும் வாழ்க்ழகபய ஒருவழக பதடல்! 
பதடலுக்கு முடிவு இல்ழல ப ாலும்...  
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Nfs;tpfSf;fhd tpilfs; 

1. சுவாமி தயானந்தர் 
2. ெிவாைி 
3.  ாலி 
4. முகமது  ின் காெிம் 

5. அரிெி 
6. மிஸ் மாலினி 
7. கண திசுப்ைமணியன் ெர்மா 
8. நபைந்திைநாத் தத்தா 
9. 16 வது குடியைசுத் தழலவர் 
10. ெீத்தழலச் ொத்தனார் 
11. நளன் 

12. கிளிபயா ாட்ைா 


