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இவர் நாட்டின் விடுதலைக்கும், இந்திய பெண்களின் உளமான வடீ்டு விடுதலைக்கும் 
துலைநின்ற மாதரசி அன்னிபெசண்ட் அம்லமயார். அரசியல் மற்றும் சமூகத்தில் ஈடுொடு மிக்கவராய் திகழ்ந்த இவர், 

இந்திய விடுதலைக்காக காங்கிரஸ் பெரியக்கத்தில் பசர்ந்தார். காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் தலைலம 

வகித்த முதல் பெண் அன்னிபெசண்ட் அம்லமயாபர! இவர் ஓராண்டு காங்கிரஸ் இயக்கத்தில் 

தலைவியாக பொறுப்பெற்றார். இவர் இயற்லகயிபைபய புரட்சி மனப்ொன்லம 
உலையவராதைால் ஆங்கிபையரின் அைக்குமுலற இவலர மிகவும் ொதித்தது. விடுதலை 
பொராட்ைத்திற்காக 'காமன் வலீ்' என்ற வாரப்ெத்திரிக்லகலயயும் 'நியூ இந்தியா' என்ற தின 

ெத்திரிக்லகலயயும் ஆரம்ெித்தார். இந்தியாவுக்கு ெிரிட்டிஷ் காமன் பவல்த்துக்குள் சுயாட்சி 
பவண்டும் என்று கிளர்ச்சி நைத்தினார். அதற்காக 'ப ாம் ரூல் லீக்' என்ற இயக்கத்லத 
பதாைங்கி ஆங்கிபையருக்கு எதிராக பொராடியவர். 1907 ல் சூரத்தில் நலைபெற்ற காங்கிரஸ் 

கூட்ைத்தில், மிதவாதிகளுக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் ஏற்ெட்ை ெிளலவ, ைக்பனாவில் 
நலைபெற்ற மாநாட்டில் இரு ெிரிவினலரயும் இலைத்து பவற்றி பெற்றவர். இந்தியாவில் 
மட்டுமல்ைாமல் ெிரிட்ைனுக்கு. பசன்ற பொதும் இந்திய விடுதலைக்காக பெசியவர். சமூகம், 

ஆன்மீகம், பதச ஒற்றுலமலய வைியுறுத்தும் விதத்தில் ெல்பவறு பசலவ பசய்துள்ளர்.பெண் 
குழந்லதகளுக்கும் மலனவிக்கும் கல்வி பொதிப்பென். பெண்களுக்கு 21-வயதுக்குள் திருமைம் 

பசய்து லவக்க மாட்பைன், விதலவ மறுமைத்லத ஆதரிப்பென் என்ற நிெந்தலனலய விதித்தவர். 
ெடிப்ெின் முக்கியத்துவம் உைர்ந்த அன்னிபெசண்ட் அம்லமயார் ஏலழ குழந்லதகளின் ெடிப்ெிற்கும், ெசிக்கும் வழிபசய்ய 
பவண்டும் என்று விரும்ெினார். இவர் ஏலழ குழந்லதகளுக்கு ொைம் பசால்ைி தருவது மட்டும் பொதாது வயிற்றுக்கு 
பசாறிைல் பவண்டும் என்று வைியுறுத்தினார். ஆனால் அவர் இறந்த சிை ஆண்டுக்கு ெிறகு தான் மதிய உைவு திட்ைம் 

பகாண்டு வரப்ெட்ைது. இவர் 1904-ல் பெண்கள் ெள்ளிலய துவங்கினார். தாழ்த்தப்ெட்ைவர்களுக்காக பசன்லன அலையாறு 
உட்ெை ஊபரங்கும் ெள்ளிகலள ஆரம்ெித்தார். இவர் ெிராங்க் பெசண்ட் என்ற ொரதிலய 1886-ல் திருமைம் பசய்து 
பகாண்ைார்.இவருக்கு டிக்ெி பமபெல் என்ற இரு பெண் குழந்லத இருந்தது. அதில் ஒருவர் கக்குவான் என்ற வியாதியால் 

மிகவும் அவதிப்ெட்ைார். அலதக் கண்ை இவர் கைவுளின் பமல் உள்ள நம்ெிக்லகலய இழந்து நாத்தியவாதியாக திகழ்ந்தவர். 
கிறிஸ்தவ மதத்தில் ெின்ெற்றப்ெடும் அவநம்ெிக்லகலய ெற்றி ஒரு புத்தகத்லத எழுதி தனது பெயலர சுட்டிக்காட்ைாமல் 

பவளியிட்ைார். அது மக்களிலைபய பெரும் ெரெரப்லெ ஏற்ெடுத்தியது. அந்த புத்தகத்லத எழுதியதியவர் இவர் தான் என்று 

பதரிந்த ொதிரி, இவலர வடீ்லை விட்டு பவளிபய அனுப்ெினார். இவர் சிறந்த எழுத்தாளரும் , பமலை பெச்சாளரும் 
மட்டுமின்றி விடுதலை பொராட்ை வரீராகவும் விளங்கியவர்.  

,jo; 46 
Feb 12th 2021 

 

 

,jo; 50 

March 12, 2021 

 

கைந்த ஒரு வருை காைமாக பகாவிட் என்னும் இக்கட்ைானபதாரு சூழைில், வடீுகளுக்குள் 
முைங்கி கிைந்த ெைலரயும் புத்துைர்வூட்ை வாராவாரம் உங்கள் இல்ைம் பதடி வந்த 
லவகலற இன்று 50 ஆவது இதழாக உங்கள் முன் மைர்ந்துள்ளது. உங்கள் சிந்தலனக்கு 
விருந்தாக ெை புதிய தகவல்கள், நலகச்சுலவ துணுக்குகள், வினாவிலைகள், புதிர்கள் என 
ஒரு கதம்ெமாக உங்கலள மகிழ்வித்த லவகலற தன் ெயைத்லத உங்கள் 
வாழ்த்துக்கபளாடும் ஆசிகபளாடும்  பதாைரவுள்ளது. லவகலறயின்  ெயைம் சிறப்ொக 
பதாைரட்டும் ..... வைகவை அதுவைொரு வைொடர்கவை .....      
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அவர் ெிறந்தது ஏழ்லமயில்தான். எட்டுப் ெிள்லளகளில் 
மூன்றாமவர். அவரது தந்லத ஜான் பசக்ஸ்ெியர் லகயுலற லதத்து விற்கும் 
வியாொரி. பதாழில் அவ்வுளவு இைாெகரமாக இல்லை என்ெதால் 
ென்னிபரண்ைாவது வயது வலரதான் பசக்ஸ்ெியரால் ெள்ளிக்குச் பசல்ை 
முடிந்தது. அதன் ெிறகு முலறயான கல்வி கற்க முடியாமல் பொனது. 
ென்னிபரண்டு வயது வலர இைத்தீன் பமாழியில் இைக்கை, இைக்கியத்லத 
அவர் கற்றார். அவருக்கு ெதிபனட்டு வயதான பொது தன்லன விை எட்டு 
வயது மூத்தவரான ஆன்  தாபவலய (Anne Hathaway) என்ற பெண்லை 
மைந்து பகாண்ைார். அவர்களுக்கு மூன்று குழந்லதகள் ெிறந்தன. 23 

வயதான பொது அவர் ெிலழப்புத் பதடி ைண்ைன் வந்து பசர்ந்தார் அந்த 
ஆண்டு 1587. அடுத்த ஆறு ஆண்டுகள் அவர் என்ன பசய்தார் என்ெது குறித்து 
ெைதரப்ெட்ை கருத்துகள் நிைவுகின்றன. அவற்றுள் ஒன்லற ொர்ப்பொம். அந்த 
காைகட்ைத்தில் நாைகங்களுக்குப் புகழ் பெற்ற நகரமாக விளங்கியது 
ைண்ைன். சிை இைங்களில் தினசரி நாைகங்கள் பமலைபயறும். ெை 
ெகுதிகளிைிருந்து சீமான்களும், பசல்வந்தர்களும் குதிலர வண்டிகளில் 
நாைகம் ொர்க்க வருவார்கள். அப்ெடிப்ெட்ை ஒரு நாைக பகாட்ைலகயில் 
குதிலர வண்டிகலள காவல் காக்கும் பவலை அவருக்குக் கிலைத்தது. 
அப்ெடி குதிலரகலள காவல் காத்த பேக்ஸ்ெியர் தான் ..,ெிற்காைத்தில் 

ஆங்கிை இைக்கியத்தின் முகவரிலய மாற்றப் பொகிறார் என்ெது அந்த நாைக பகாட்ைலகயின் உரிலமயாளருக்கு அப்பொது 
பதரிந்திருக்க நியாயமில்லை தான்.  

பேக்ஸ்ெியருக்கு ஞாெகத்திறன் அதிகம். குதிலரகலள காவல் காக்கும் அபத பநரத்தில் நாைகங்கலள ரசித்துப் 
ொர்த்த அவர் வசனங்கலள மனப்ொைம் பசய்துபகாள்வார். இந்த வசனம் இப்ெடி இருந்திருக்கைாபம என்று தனக்குள் 
நிலனத்துக்பகாள்வார். இது சினிமாக் கலத பொல் இருந்தாலும் ஒருநாள் அந்தச் சம்ெவம் நைந்தது. அரங்கம் நிலறந்த 
கூட்ைம், நாைகம் பதாைங்குவதற்கு சிை நிமிைங்களுக்கு முன்பு நாைகத்தில் முக்கிய கதாொத்திரத்தில் நடிப்ெவர் வரவில்லை 
என்ெது பதரிந்து ெதறிப் பொனார் நிர்வாகி. நிைலமலய உைர்ந்த பேக்ஸ்ெியர் அந்த ொத்திரத்தில் தாம் நடிப்ெதாகக் 
கூறினார். பவறு ஒரு பநரமாக இருந்திருந்தால் அந்த நிர்வாகி நலகத்திருப்ொர். அப்பொது பவறு வழி பதரியாததால் 
நிர்வாகியும் சம்மதிக்க பேக்ஸ்ெியருக்கு ஒப்ெலன பசய்யப்ெட்ைது. நாைகமும் பதாைங்கியது. தனக்கு முன் நடித்தவலர 
காட்டிலும், அந்த ொத்திரத்தில் மிகச் சிறப்ொக நடித்து ெைத்த லகதட்ைலையும், ொராட்லையும் பெற்றார் பசக்ஸ்ெியர். சிை 
முக்கிய காட்சிகளில் அவர் பசாந்தமாகவும் வசனம் பெசினார். அந்த வரபவற்லெ ொர்த்து மகிழ்ந்துபொன நிர்வாகி 
பதாைர்ந்து நடிக்க பேக்ஸ்ெியருக்கு வாய்ப்புக் பகாடுத்தார். சிை நாைகங்கலளயும் அந்த நிறுவனத்திற்காக எழுதி 
பகாடுத்தார் பேக்ஸ்ெியர். 1592-ஆம் ஆண்டு ைண்ைன் மாநகலர ெிபளக் எனும் பகாடிய பநாய் அலைக்கழிக்கத் 
பதாைங்கியது. அண்லமயில் ஏற்ெட்ை சார்ஸ் பநாய் எப்ெடி சிை நகரங்கலள முைக்கியபதா அபதபொல் ெிபளக் பநாயால் 
முைங்கிப் பொனது ைண்ைன் மாநகரம். அதனால் கிட்ைதட்ை இரண்டு ஆண்டுகள் அலனத்து நாைக பகாட்ைலககளும் 
மூடிக்கிைந்தன. நாைகக் கலைஞர்களுக்கு ெிலழப்பு இல்ைாமல் பொனது.  

ைண்ைலன அலைக்கழித்த அந்த பநாய்தான் ெை அமரக் காவியங்கலள ெலைக்கும் வாய்ப்லெயும், காை 
அவகாசத்லதயும் பேக்ஸ்ெியருக்குத் தந்தது. அந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் அவர் நிலறய நாைகங்கலளயும், 

கவிலதகலளயும் எழுதிக் குவித்தார். பசானட் எனப்ெடும் புதுவலக கவிலதகலளயும் அவர் புலனந்தார். ெிபளக் பநாய் 
முடிந்தவுைன் அவரது நாைகங்கள் புத்தகமாக பவளி வரத் பதாைங்கின. 24 ஆண்டு இைக்கியப் ெைியில் அவர் பமாத்தம் 37 

நாைகங்கலள எழுதினார் என்று பசால்வலத விை இயற்றினார் என்று பசால்ை பவண்டும். துன்ெியல், இன்ெியல் என இரு 
ெிரிவுகளாக அவரது நாைகங்கலள வலகப்ெடுத்தைாம். எத்தலனபயா பமாழிகளில் எத்தலனபயா இைக்கியங்கள் வந்தாலும் 
இன்றும் காதலுக்கு முகவரி பசால்லும் மிக முக்கியமான உைக இைக்கியம் 'Romeo and Juliet' என்ெலத எந்த பமாழி 
அறிஞராலும் மறுக்க முடியாது. உைகம் முழுவதும் பராமிபயா, ஜூைியட் பெயலர உச்சரிக்காத காதைர்கள் இருப்ொர்களா? 

என்ெது சந்பதகம்தான். அபத பொன்று தன் உயிர் நண்ென் புரூட்ைஸ் தன்லன கத்தியால் குத்தும் பொது ..,அதிர்ந்து பொய் 
Et tu Brutus? அதாவது நீயுமா புரூட்ைஸ்? என்று பகட்டு உயிர் விட்ை ஜூைியஸ் சீசரின் கதாொத்திரத்லதயும் இைக்கிய 
உைகம் மறக்க முடியாது.  

Throw away your baggage and go forward. 

There are quicksands all about you, sucking at your feet, 

trying to suck you down into fear and self-pity and despair. 

That’s why you must walk so lightly. ~Aldous Huxley 
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கஷ்டம், கஷ்டம், கஷ்டத்துக்கு மேல் கஷ்டம், ைொங்க முடியமே… எதுக்குத் தான்ொ 
இந்த கஷ்ைம்…என்கிற பகள்வி மனதில் இல்ைாதவர்கள் இல்லை. இந்தப் ெதிவு அதற்கு 
விலையளிக்கக் கூடும். ெிரெை வில்லுப்ொட்டுக் கலைஞர் திரு.சுப்பு ஆறுமுகம் 
கூறுகிறார் : “ம ா பெரியவாள் பசால்கிற கலதகலள வில்லுப்ொட்டில் பொருத்தமான 
இைத்தில் நான் பசால்வது ஒரு ெக்கம் என்றால், இன்பனாரு ெக்கம், அவர் “ஏண்ைா! 
இன்னிக்கு உன்பனாை புபராகிராம்ை ொல்கலத பசால்லுவிபயா?” என்று பகட்ை 
சந்தர்ப்ெங்களுமுண்டு. அது என்ன ொல் கலத?” 

 

பொலுக்கு ஏற்பட்ட ைருத்ைம்! 
ொலுக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம். ெசுவின் வயிற்றில் ெத்திரமாய் நான் இருந்பதன். 
என்லன ஒருத்தி கறந்து ொத்திரத்தில் ஊற்றினாள். அடுப்லெப் ெற்றலவத்து,அந்தப் 
ொத்திரத்லத அடுப்ெில் லவத்து, சூைாக்கினாள். எனக்கு சூடு தாங்கவில்லை. துடித்துப் 
பொபனன். ெசுவின் வயிற்றில் ெத்திரமாக இருந்த எனக்கு இப்ெடி ஏன் ஒரு பசாதலன?” 

என்று என்லன நாபன பநாந்து பகாண்பைன். பொங்கிய நிலையில் என்லன 
அடுப்ெிைிருந்து இறக்கிலவத்தாள். பநரமாக, பநரமாக நான் ஆறியதும், புளித்த பமாலரக் 
பகாண்டு வந்து என்பனாடு பசர்த்தாள். இது என்னைா புது தண்ைலன?” என்று 
வருத்தப்ெட்பைன். அதன் ெிறகு யாரும் என்லனப் ெற்றிக் கவலைப்ெைவில்லை. 

திரவமாக இருந்த நான் திைமாக மாறிப்பொபனன். எனக்குத் தயிர் என்று புதிதாக ஒரு பெயலர லவத்தார்கள். அத்துைன் 
நிறுத்தினார்களா? என்லன ஒரு ொலனயில் ஊற்றி, மத்து பகாண்டு கலைய ஆரம்ெித்தார்கள். நான் மறுெடி பமார் என்ற 
திரவமாபனன். என்னுள்ளிருந்பத ஒரு திைப்பொருலள வரவலழத்து, அதற்கு பவண்பைய் என்று பெயர் லவத்தார்கள். 
‘ெட்ைர்’ என்ற பெயலரக் பகட்ைதும், அப்ொைா! இனியாவது என் வாழ்க்லக ‘பெட்ைர்’ ஆகுமா?” என்று ஏங்கிபனன். அத்துைன் 
தீர்ந்ததா என் கஷ்ைம்? அந்த பவண்பைலய, மறுெடி அடுப்ெில் லவத்து உருக்கினார்கள். எனக்கு பநய் என்று இன்பனாரு 
புதுப் பெயலர லவத்தார்கள். உருக்கிய பநலய ஒரு ஜாடியில் ஊற்றி, அந்த வடீ்டில் ஜன்னலுக்குப் ெக்கத்தில் லவத்தார்கள். 
ொைாக இருந்த நான், ெட்ை கஷ்ைங்கலளயும், இப்பொதுள்ள நிலைலமலயயும் நிலனத்தெடிபய இருந்த பநரத்தில், ஜன்ன 
லுக்கு பவளியில் இரண்டு பெண்கள் ஏபதா பெசிக்பகாண்பை பசல்வலத நான் கவனித் பதன். ஒருத்தி உங்க ஊர்ை ொல் 
என்ன விலை?” என்று பகட்ைாள். அதற்கு அடுத்தவள், அலர ைிட்ைர் இருெது.ரூொ” என்றாள். உைபன முதல் பெண்மைி, 
ஆனா இந்த பநய் விற்கிற விலைலயப் ொர்த்தியா? அலர ைிட்ைர் பகட்ைால் கலைக்காரன் இருநூறு ரூொ விலை 
பசால்றான்” என்றாள். ஜன்னல் ெக்கத்திபை, ஜாடிக்குள்பள இருந்த நான் அவர்கள் பெசிக்பகாண்ைலதக் பகட்டு 
ஆச்சர்யப்ெட்பைன். ொைாக இருந்தபொது என் மதிப்பு பவறும் இருெது ரூொதான், ஆனால், ெை கஷ்ைங்கலள அனுெவித்து, 

பநய்யான ெிறகு, என் மதிப்பு இருநூறு ரூொயாகக் கூடிவிட்ைபத! இலத நிலனக்கிறபொது, நான் ெட்ை கஷ்ைங்கள் எல்ைாம் 
எனக்கு ஒரு பொருட்ைாகபவ பதரியவில்லை!” என்றது அந்த பநய். 
இதுதான், ம ாபெரியவாள் ரசித்துக் பகட்கிற ொல் கலத.  

 

இந்ைக் கவை மூேம் நேக்குக் கிவடக்கிை பொடம் என்ன? நொம் ைொழ்க்வகயில் சந்ைிக்கும் சைொல்களும், 

கஷ்டங்களும்ைொன் நம்முவடய ைொழ்க்வகயின் ைரத்வை, ேைிப்வப உயர்த்துகிை அம்சங்கள்..!!! 
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“நிதானம்” நிம்மதிலயத் தரும்👍 

காதல் வந்துவிட்ைால், கழுலதயும் நைனமாடும். 
காசு வந்துவிட்ைால்,காக்லகயும் கானம் ொடும். 

பொலதகள் அதிகமானால், ொலதகள் மாறிப் பொகும். 
ஆலசக்கு அடிலமயானால், அவதிகள் அதிகமாகும்.... 

வயதில் வலளயாவிட்ைால், வாழ்லகதான் வைீாய்ப் பொகும். 
வார்த்லதயில் வைிகள் தந்தால், வரவுகள் வறுலமயாய்ப் பொகும். 

ெைபம பெரிதானால், ொசம் குலறந்து பொகும். 
புகழுக்குள் புகுந்துவிட்ைால், புன்னலக மலறந்து பொகும். 

நிதானம் நிலை குலைந்தால் , நிம்மதி பதாலைந்து பொகும். 
சிந்திக்க மறந்துவிட்ைால், சிந்தலன சிலதந்து பொகும். 

நன்றிலய மறந்துவிட்ைால் நன்லமகள் கலரந்து பொகும். 
நாவைக்க மறந்துவிட்ைால், நாகரிகம் ெறந்து பொகும். 
சிரிக்க சிரமப்ெட்ைால், சிறுலமயும் சிரித்துப் பொகும். 

சிக்கனம் மறந்து விட்ைால், சீக்கிரம் பசைவாய்ப் பொகும். 
ஆலைகள் குலறந்துவிட்ைால் ,ஆொசம் கூடிப்பொகும். 
அளவுக்கு அதிகமானால், அன்புவாசம் அழிந்து பொகும். 
மனிதனாய் வாழ்ந்துவிட்ைால், மனபம மாலைபொடும். 

உண்லமயாய் வாழ்ந்துவிட்ைால், உைகபம கவிலதொடும்... 
 

எல்பைாரும் 100 வயதான ஒரு மனிதரிைம் அவரது உைல்நை 
ரகசியங்கலள பகட்ைார்கள், பெரியவர் பசான்னார்!!: நான் 
உங்களுக்கு ஒரு ரகசியம் பசால்கிபறன். எனக்கு திருமைமாகி 75 

ஆண்டுகள் ஆகின்றன. நாங்கள் திருமைம் பசய்துபகாண்ைபொது 
என் மலனவிக்கு வாக்குறுதி அளித்பதன். இரண்டு பெர் 
சண்லையிடும்பொது, பதால்வியுற்றவர் 5 கிபைாமீட்ைர் தூரம் நைக்க 
பவண்டும். 75 ஆண்டுகளாக ஒவ்பவாரு நாளும் 5 கிபைாமீட்ைர் 
தூரம் நைந்து வருகிபறன்! எல்பைாரும் மீண்டும் பகட்ைார்கள்: 
ஆனால் உங்கள் மலனவியும் மிகவும் ஆபராக்கியமாக இருப்ெது 
எப்ெடி? பெரியவர் ெதிைளித்தார்: இன்பனாரு ரகசியத்லதச் 
பசால்கிபறன். அவள் என்லனப் ெின்பதாைர்ந்தாள் நான் 5 

கிபைாமீட்ைர்கலள முடிக்கிபறன் என்ெலத உறுதிப்ெடுத்த! 
 

 
 

➢ மனதில் உறுதியிருந்தால் வாழ்க்லகயும் உயரும் பகாபுரமாக... 
➢ வயலத ெின்னுக்கு தள்ளி லவராக்கியத்பதாடு வாழும் 

வயதானவர்கள் ஒவ்பவாரு வடீ்டின் தன்னம்ெிக்லக 
நாயகர்கள்...! 

 



5 
 

யாழ்ப்ொைத்தில், "அளபவட்டி" என்னும் ஊரிைிருந்து 
"அம்ெலன" என்னும் ஊருக்குப் பொகும் வதீியில் 
சங்கப்ெைலையுைன் இப்பொதும் காட்சியளிக்கும் வடீு. 
 

 

அழிந்து வகொண்டிருக்கும் முன்மனொர்களின் சுைடுகள் ! 
"ைிண்வையுடன் கூடிய சங்கப்படவே"  
 

இைங்லகயின் வைமாகாைமான யாழ்ப்ொைத்தில், 

அபநகமான வடீுகலளச் சுற்றிக் கிைறு, மரங்கள், 

பூஞ்பசடிகளுைன் கூடிய காைிகள் காைப்ெடும். 
இவற்லறத் தாண்டிபய வடீ்டின் தலைவாசலை (Main 

Entrance) அலையைாம். வதீியிைிருந்து வடீ்டுக் காைிக்குள் 
பசல்ை உெபயாகிக்கும் வாயிலை (Gate) அங்பக "ெைலை" 
என்ொர்கள். வதீிகளில் பசல்லும் வழிப்பொக்கர்கள் சற்று 

ஆற, அமர இருந்து விட்டுச் பசல்லும் பநாக்கில், சிை வடீுகளின் வாயில்களின் இரு புறமும் திண்லைகளும், பமபை 
கூலரயும் அலமக்கப்ெட்டிருக்கும். இது "சங்கப்ெைலை" அல்ைது "சங்கைப்ெைலை" எனப்ெடுகிறது. ஆரம்ெ காைங்களில் 
பதன்பனாலையில் ெின்னிய கிடுகுகள், தடிகள் பகாண்ைலமக்கப்ெட்ை சங்கப் ெைலையானது காைப்பொக்கில் ஓடுகள், 

சீபமந்து பகாண்டு அலமக்கப்ெட்ைது. சங்கப் ெைலைபயாடு மண் ொலனயில் தண்ைரீும், அருபக குவலளலயயும் லவக்கும் 
வழக்கமும் இருந்துள்ளது. அங்கு நைந்த பொரினாலும், ெழலமலய விட்டுப் புதுலமலயத் பதடும் மபனாொவத்தாலும் 
இத்தலகய சங்கப்ெைலைகள் பெரும்ொலும் அழிந்து விட்ைன. இப்பொது அங்பகான்றும், இங்பகான்றுமாகவிருக்கும் 
சங்கப்ெைலைகள் எவ்வளவு காைத்திற்கு இருக்கப் பொகின்றனபவா? எம் முன்பனார்கள் எவ்வித ெைலனயும் எதிர்ொராது, 

மற்றவர்களின் நைன் கருதிச் பசய்த ெை விேயங்கலள நாம் பதாைராமல் விட்ைபதாடு, அவர்கள் விட்டுச் பசன்றவற்லறக் 
கூைப் ொதுகாக்க முடியாதவர்களாகவிருக்கிபறாபமன்ெது எமக்கு அவமானபம ! 

 

Be the boss 

A horse suddenly came galloping quickly down the road. It seemed as though the man had somewhere important to 
go. Another man, who was standing alongside the road, shouted, "Where are you going?" and the man on the horse 
replied, "I don't know! Ask the horse!" 

Explanation: This is a short but well-known Zen story with a powerful meaning behind it. The horse symbolizes our 
habit energy. The story explains the way we usually live, at the mercy of our old habit energies which have been 
established not by our intentional actions, but by our surroundings and mindless activity. 

The horse is pulling us along, making us run here and there and hurry everywhere and we don't even know why. If 
you stopped to ask yourself from time to time why exactly you're running around so much, sometimes you might 
have an answer, but it's never a very good one. You're just used to it, it's how we're taught to live. 

But as much as we run, it gets us nowhere. We need to learn how to take back the reigns and let the horse know 
who's boss. You're the boss, you've always been the boss, so start acting like it. 
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THINGS TO QUIT RIGHT NOW 
 

❥ Quit failing to care for your physical and 
mental health. 

❥ Quit overthinking. 

❥ Quit trying to control everything. 

❥ Quit over-scheduling your life. 

❥ Quit staying up too late. 

❥ Quit living in the past or in the future. 

❥ Quit focusing on the negatives. 

❥ Quit asking, “What if?” 

❥ Quit wanting to be right all the time. 

❥ Quit complaining instead of looking for 
solutions. 

❥ Quit thinking you have no purpose. 

❥ Quit negative thinking. 

❥ Quit procrastinating on important things. 

❥ Quit thinking I’ll be happy when…. 

❥ Quit trying to change other people. 

❥ Quit looking for a reason to be offended. 

❥ Quit expecting people to think like you. 

❥ Quit needing for external approval. 

❥ Quit fearing of the unknown. 

❥ Quit doubting. 

❥ Quit being afraid to be different. 

❥ Quit trying to please everyone. 
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ஒரு ேவனைியின் கவை... நொன் படித்து ைியந்துமபொன ஒரு கொைல் ைரேொறு-----njhlHr;rp 

அடுத்த சிை ஆண்டுகளில் எட்கர் என்ற 8 வயது மகனும் இறந்துபொனான். ‘நம் அன்பு குழந்லதகள் நான்கு பெலர இழந்த 
துயரம் என்னால் எப்பொதும் தாங்கமுடியாத வைிலயக் பகாடுத்துக்பகாண்டிருக்கிறது கார்ல். அவர்கலள நிலனக்கும்பொது 
என் ஆயுள் நீடிப்ெதில் எனக்கு விருப்ெபம இல்லை…’ ஏழில் மூன்று பெண் குழந்லதகள் மட்டுபம உயிருைன் இருந்தனர். 
ஏங்பகல்ஸ் அலழப்ெின் பெரில் மார்க்ஸும் பஜன்னியும் சிை காைம் அவர் வடீ்டில் தங்கியிருந்தனர். மார்க்ஸ் ‘மூைதனம்’ 
எழுத ஆரம்ெித்தார். ஒவ்பவான்லறயும் சலளக்காமல் ெை முலற ெிரதி எடுத்துக் பகாடுத்தார் பஜன்னி. பஜன்னியின் 
அம்மாவுக்கு உைல்நிலை சரியில்லை என்று தகவல் வந்தவுைன் பஜன்னியும் குழந்லதகளும் அங்கு பசன்றனர். 
பெத்திகலளக் கண்ை பஜன்னியின் அம்மா மகிழ்ந்து பொனார். அங்கு சிை காைம் தங்கியிருந்தார் பஜன்னி. 
பஜன்னியின் ெிரிலவத் தாங்க முடியாத மார்க்ஸ் கடிதம் எழுதினார். ‘அன்பு நிலறந்த ஒரு பெண்ைிைம் காதல் பகாள்வது 
ஒரு மனிதலன மீண்டும் மனிதனாக்குகிறது!’ தாய் இறந்த ெிறகு அவருக்குக் கிலைத்த பசாத்துைன் வந்து பசர்ந்தார் 
பஜன்னி. ஓராண்டு பொருளாதாரப் ெிரச்லனயின்றி வாழ்ந்தனர். நண்ெர்கள், அகதிகள் பொன்றவர்களுக்குத் பதடிப் பொய்ப் 
ெை உதவி பசய்தார் பஜன்னி… 

*** 

அபமரிக்காவில் பொருளாதார பநருக்கடி ஏற்ெட்ைது. மார்க்ஸ் எழுதி வந்த கட்டுலரகள் குலறந்து பொயின. அலழயா 
விருந்தாளியாக வறுலம வந்து உட்கார்ந்துபகாண்ைது. வளர்ந்த குழந்லதகள் வடீ்டில் இருந்பத ெடித்தனர். நாள்கள் பசல்ைச் 
பசல்ை நிலைலம பமாசமானது. மார்க்ஸ் பவலை பதடினார். லகபயழுத்து பமாசமாக இருந்ததால் பவலை 
கிலைக்கவில்லை. குழந்லதகலளத் தத்து பகாடுத்துவிட்டு, ஏலழகள் வசிக்கும் இல்ைத்தில் தானும் பஜன்னியும் 
பசர்ந்துவிைைாம் என்று கூை நிலனத்தார் மார்க்ஸ். மீண்டும் உதவிக்கு வந்தார் ஏங்பகல்ஸ். நண்ெர் ஒருவர் மார்க்ஸுக்கு 
பசாத்து எழுதி லவத்து, இறந்து பொனார். அதன் மூைம் மூைதனம் நூல் பவளியிைப்ெட்ைது. ‘இன்று மகத்தான நாள் கார்ல். 
நம் உலழப்புக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிலைத்திருக்கிறது.’ 
*** 

மார்க்ஸின் இரண்டு பெண்களும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்லதச் பசர்ந்த பதாழர்கலளத் திருமைம் பசய்துபகாண்ைார்கள். சிை 
ஆண்டுகளில் பெரன், பெத்திகள் என்று மார்க்ஸின் குடும்ெம் விரிவலைந்தது. மார்க்ஸ் வடீ்டுக்கு அருகிபைபய 
ஏங்பகல்ஸும் குடிவந்தார். ஒருவழியாக வறுலம விைகியிருந்தது. வாழ்க்லகயில் இனிலம வந்து பசர்ந்தது. 1880-ல் 
பஜன்னி நுலரயரீல் புற்றுபநாயால் ொதிக்கப்ெட்ைார். அது குைமளிக்க முடியாத பநாய் என்று மருத்துவர்கள் 
பசான்னார்கள். மார்க்ஸ் இடிந்துபொனார். பஜன்னியின் அருகிபைபய இருந்து கவனித்துக்பகாண்ைார். தன் பொருட்டு தன் 
கைவபரா, குழந்லதகபளா வருத்தப்ெைக்கூைாது என்று நிலனத்த பஜன்னி, தன் பநாயின் வைிலய மலறத்துக்பகாண்டு, 

நலகச்சுலவயாகப் பெசினார். விலரவிபைபய மார்க்ஸும் நுலரயரீல் பநாயால் தாக்கப்ெட்ைார். தனியலறயில் 
லவக்கப்ெட்ைார். ெை வாரங்கள் பஜன்னியும் மார்க்ஸும் ஒருவலர ஒருவர் ொர்க்க முடியவில்லை. ஓரளவு பநாய் 
குைமானதும் மார்க்ஸ் பஜன்னியிைம் வந்தார். ‘ெக்கத்து ெக்கத்து அலறகளில் இருந்தும் நம்மால் ொர்க்க முடியாதது 
பகாடுலமயான விேயம் பஜன்னி.’ ‘ஆமாம் கார்ல். எவ்வளபவா காைம் நாம் ெிரிந்து வசித்திருக்கிபறாம். அப்பொபதல்ைாம் 
இந்தப் ெிரிவு இவ்வளவு வைிலயத் தந்தது இல்லை. உன் ஒரு கடிதம் அத்தலன துன்ெத்லதயும் மாயமாக்கிவிடும்.’ ‘அன்பு 
பஜன்னி, நம் வாழ்க்லகயில் நீ இன்ெத்லத விை துன்ெத்லதபய அதிகம் பெற்றிருக்கிறாய். மிகவும் வருத்தமாக இருக்கிறது…’ 
‘இந்த வாழ்க்லக எனக்கு மிகவும் நிலறலவத் தந்திருக்கிறது கார்ல். சக மனிதனின் உயர்வுக்குப் ொடுெடுெவபன சிறந்த 
மனிதன். அதுபொன்ற பவலையில் கிலைக்கும் சந்பதாேமும் நிம்மதியும் பவறு எதிலும் கிலைக்காது என்று நீதாபன 
பசால்ைியிருக்கிறாய். நாம் இருவரும் அந்த வாழ்க்லகலயத்தாபன விரும்ெி வாழ்ந்திருக்கிபறாம்.’ ெதில் பசால்ைாமல் 
மார்க்ஸ் பஜன்னியின் லககலளப் ெிடித்தெடி அமர்ந்திருந்தார். ‘நம் கஷ்ைங்கலள மறந்துவிட்பைன் கார்ல். மீண்டும் 
ஒருமுலற வாழும் வாய்ப்புக் கிலைத்தால், நீபய கைவனாகவும், இபத கஷ்ைங்களுைனும்தான் வாழ விரும்புகிபறன், கார்ல். 
மூைதனம் நூல் பஜர்மனியில் மூன்றாம் ெதிப்பு வர இருப்ெதாகக் பகள்விப்ெட்பைன். ைண்ைன் ெத்திரிலக உன்லன 
பசாசைிச சிந்தலனயாளர் என்று கூறியிருக்கிறது. பஜர்மன் பதாழிைாளர் கட்சி பவற்றி பெற்றிருக்கிறது. இலவ 
எல்ைாவாற்லறயும் விை சந்பதாேம் பவறு உண்ைா கார்ல்? நம் உலழப்பு வைீாகிவிைவில்லை. உைகம் முழுவதும் உன் 
சிந்தலன ெரவும், ொட்ைாளி வர்க்கம் ெயன்பெறும் என்ற நம்ெிக்லக எனக்கு இருக்கிறது.’ 1881. டிசம்ெர் 2. பஜன்னி இறந்து 
பொனார். மார்க்ஸ் சுயநிலனவிழந்தார். பஜன்னியின் இறுதிச் சைங்குகலள ஏங்பகல்ஸ்தான் பசய்தார். பஜன்னியின் 
மலறவுக்குப் ெிறகு மார்க்ஸ் தன்லன இழந்துவிட்ைார். 15 மாதங்களுக்குப் ெிறகு ஒருநாள் பஜன்னியின் புலகப்ெைத்லத 
லகயில் லவத்து, சாய்வு நாற்காைியில் அமர்ந்திருந்தபொது அவர் உயிர் ெிரிந்தது. 
*** 

பஜன்னி நிலனத்தது பொைபவ மார்க்ஸ் உைகம் முழுவதும் அறியப்ெட்ைார். மார்க்ஸின் சிந்தலனயால் உைகம் ெை 
மாற்றங்கலளக் கண்ைது. ெிெிசி நிறுவனம் நைத்திய கருத்துக்கைிப்ெில், கைந்த ஆயிரம் ஆண்டில் தலைசிறந்த 
சிந்தலனயாளர் யார் என்ற பகள்விக்கு, கார்ல் மார்க்லஸ உைக மக்கள் பதர்ந்பதடுத்தனர். கார்ல்மார்க்ஸின் வாழ்க்லகலய 
மூன்று விேயங்களில் ஆச்சரியம் ஏற்ெடுத்துெலவ. முதைாவதாக எக்காைத்திற்கும் பொருந்துகிற அவரது விஞ்ஞான 
கம்யூனிஸ தத்துவங்கள். இரண்ைாவதாக பஜன்னிக்கும் அவருக்குமான மாறத காதல் வாழ்க்லக.மூன்றவதாக 
ஏங்கல்ஸ்க்கும் அவருக்குமான நட்பு. ஒரு முழுலமயான மனிதனின் வாழ்க்லக வாழ்ந்தவர் கார்ல்மார்க்ஸ்... 
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இது கூகுள் தலைவர் சுந்தர் ெிச்லச அவர்களால் ெகிரப்ெட்ைக் கலத... 
 

ஒரு உைவகத்தில் கரப்ொன் பூச்சி ஒன்று எங்கிருந்பதா ெறந்து வந்து 
ஒரு பெண் மீது அமர்ந்து பகாண்ைது. உைபன அந்தப் பெண் ெயத்தால் 
கூச்சைிை ஆரம்ெித்தார். மிகவும் கஷ்ைப்ெட்டு அவர் அந்த கரப்ொலன 
அவர் மீதிருந்து விைக்க முயற்சித்துக் பகாண்டிருந்தார். அது வலர 
அலமதியாக இருந்த அவருைன் வந்தவர்களுக்கும் இப்பொழுது அந்த 
ெதற்றம் ெற்றிக் பகாண்ைது. மிகவும் கஷ்ைப்ெட்டு அவர் அந்த 
கரப்ொலன தன் மீதிருந்து விளக்கி விட்ைார். ஆனால் அந்த கரப்ொன் 
இப்பொழுது பவபறாரு பெண் மீது பசன்று அமர்ந்து பகாண்ைது. 
இப்பொழுது இந்தப் பெண் அபத பொல் கூச்சைிை ஆரம்ெித்தார். 
அலமதியாக இருந்த பமாத்த உைவகமும் இப்பொழுது அலமதியிழந்து 
காைப்ெட்ைது. இலத ொர்த்துக் பகாண்டிருந்த ெைியாளர் சூழ்நிலைலய 
சரி பசய்ய விலரந்தார். இந்த முலற கரப்ொன் ெறந்து பசன்று அந்த 
ெைியாளர் மீது அமர்ந்து பகாண்ைது. ெைியாளர் தன்லன நிதானித்துக் 
பகாண்டு தன் சட்லையின் மீது அமர்ந்திருக்கும் கரப்ொனின் 
நைத்லதலய கவனித்தார். அது தன் நகர்தலை நிறுத்தியதும், தன் 
விரல்களால் அலத ெிடித்து உைவகத்திற்கு பவளிபய வசீிபயறிந்தார்.  
 

நான் என் காெிலயப் ெருகிக் பகாண்பை இலதப் ொர்த்துக் 
பகாண்டிருந்பதன். என் மனது இந்த நிகழ்ச்சியிைிருந்து சிை பகள்விகலள பகட்டுக் பகாண்டிருந்தது அவர்களின் அந்த 
நைத்லதக்கு கரப்ொன் பூச்சி தான் காரைமா? அப்ெடிபயனில் அந்தப் ெைியாளர் ஏன் அதன் மூைம் அலமதி 
இழக்கவில்லை? அவர் மட்டும் எந்த ஆரவாரமுமின்றி அலத பநர்த்தியாகக் லகயாண்ைார். எனபவ அந்த பெண்களின் 
நைத்லதக்கு கரப்ொன் பூச்சி காரைம் அல்ை. அந்த கரப்ொன் ஏற்ெடுத்தும் பதாந்தரலவக் லகயாள முடியாத அவர்களின் 
இயைாலம தான் அவர்களின் அந்த நைத்லதக்குக் காரைம். இதன் மூைம் நான் உைர்ந்தது என்னபவனில், என் தந்லத 
அல்ைது மலனவி அல்ைது முதைாளியின் கடுலமயான பெச்சு என்லன அலமதியிழக்கச் பசய்யவில்லை, அந்த 
வாக்குவாதத்லத லகயாள முடியாத என் இயைாலம தான் என்லனத் பதாந்தரவு பசய்கிறது. என் அலமதிலய 
குலைக்கிறது. சாலையில் உள்ள பொக்குவரத்து பநரிசல்கள் என்லன பதாந்தரவு பசய்யவில்லை, ஆனால் அந்த 
பநரிசல்கலளக் லகயாள முடியாத என் இயைாலம தான் என்லனத் பதாந்தரவு பசய்கிறது. என் வாழ்வில் குழப்ெத்லத 
சிக்கல்கள் உருவாக்குவதில்லை, அதற்கு நான் பசய்யும் எதிர்விலன தான் உருவாக்குகிறது.  
 

இதன் மூைம் நான் கற்றது வாழ்வில் நான் எதிர்விலன ஆற்றக் கூைாது, ெதிைளிக்க பவண்டும் (I should not react in life, I should 

always respond). நம் கட்டுப்ொட்டிற்கு அப்ொற்ெட்டு நைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் நம்மிைம் உள்ள அலனத்லதயும் ெறிக்கக்கூடும் 
ஒன்லறத் தவிர, அது தான் ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாம் எவ்வாறு ெதிைளிக்கிபறாம் என்ெலதத் பதர்ந்பதடுக்கும் சுதந்திரம். 
வாழ்வில் நமக்கு நைக்கும் விையங்கலள நம்மால் கட்டுப்ெடுத்த முடியாது ஆனால் அதற்கு நாம் எப்ெடி ெதிைளிக்கிபறாம் 
என்ெலத நம்மால் கட்டுப்ெடுத்த முடியும்.                        படித்மைன் பகிர்ந்மைன் 

 

 

பொர் முடிந்த இரவு பவலளயில்,  பொர்க்களத்தில் ஒருவர் புத்தகம் வாசித்துக் 
பகாண்டு இருந்தார். அந்த நெலரப் ொர்த்த ஒரு அழகி பகட்ைார், ஏன் எல்பைாரும் 
ஓய்பவடுத்து உறங்கிக் பகாண்டு இருக்கும் பவலளயில்.,நீ மட்டும் புத்தகம் 
ெடித்துக் பகாண்டிருக்கிறாய்?’ என்று. அதற்கு அந்த நெர் பசான்னார், இன்று 
சிப்ொயாக ெைிபுரியும் நான்., இந்த ெலைக்கு ஒருநாள் தலைவனாக ஆக 
பவண்டுபமன்று’. அப்ெடி தன் மீது ஆழ்ந்த நம்ெிக்லக பகாண்ை நெர், ெின்னாளில்., 
அந்த ெலைக்கு மட்டுமல்ை, அந்த நாட்டுக்பக மன்னன் ஆனார். அவர் பவறு 
யாருமில்லை. ெிரான்ஸ் நாட்லையாண்ை  "மாவரீன் பநப்பொைியன் தான்". 
 

இேட்சியத்வை அவடய இயற்வகயொக ஆறு குைங்கள் மைவை. 
1. லதரியமாக எந்த ஒரு காரியத்லதயும் பதாைங்கும் குைம். 
2. கற்ெலனத் திறலமயுைன் எலதயும் ொர்க்கும் குைம். 
3. ஆழ்ந்து சிந்தித்து பவலைகலள ஒழுங்குப்ெடுத்தி, அலமக்கும் குைம். 

4. சிந்தலனலய சிதறவிைாது ஒரு முகப்ெடுத்தி கவனமுைன் பசயல்ெடுவது. 5. பநரத்லதயும் ெைத்லதயும் திட்ைமிட்டு 
பசைவு பசய்வது. 6.எப்பொதும் சுறுசுறுப்புைனும், ஊக்கத்துைனும் மனத்லத லவத்திருப்ெது.  
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ஒப்பிடொமை! - வென் கவைகள் 

ஒரு ஊரில் பஜன் மதத் துறவி இருந்தார். அவரிைம் மாற்றுத் துைி 
கூை இல்லை. இருந்த உலையும் கிழிசைாக இருந்தாலும் 

பநர்த்தியாகச் சரி பசய்யப்ெட்டிருந்தது. அவலர ொர்க்கவும், பெசவும், 

ஆசி பெறவும் பொதுமக்கள் அலை அலையாகத் திரண்டு வந்தனர். 

கூட்ைத்தில் மிகப் பெரும்ொைாபனார் அந்தத் துறவின் கால்கலளத் 

தங்கள் லககளினால் பதாட்டுக் கண்களில் ஒற்றிக் பகாண்ைனர். 

பஜன் துறவியின் புகழ் ெரவியது. இது பமல்ை பமல்ை அரண்மலன 

வலர பசன்றது. இந்தத் துறவிலயப் ெற்றி அந்நாட்டுத் தளெதி 
பகள்விப்ெட்ைான். அவனுக்கு எரிச்சைாக இருந்தது. உைனடியாகத் 

தான் அந்தச் சாமியாலரக் கண்டிக்க பவண்டும் என்று தீர்மானித்தான். 

அவன் கண்டிக்க நிலனத்ததற்கு பவறு ஒரு முக்கியக் காரைமும் 

இருந்தது.  

 

"நான்தான் அந்த நாட்டிபைபய முக்கியமானவன், தனக்கு அப்ெடிப்ெட்ை புகழ் வாய்க்காமல், பகவைம் ஒரு சன்னியாசிக்கு 

இப்ெடிப்ெட்ை புகழ் கிலைத்துள்ளபத'' என்ற பொறாலமதான். அவன் அன்லறய தினபம அந்தத் துறவிலயக் காண்ெதற்குச் 

பசன்றான். "தளெதி வருகிறார்' என்றவுைன் துறவிலயச் சுற்றி இருந்த கூட்ைம் வழி விட்டு ஒதுங்கி நின்றது. துறவிலய பமைிருந்து 

கீழ் வலர உற்று பநாக்கினான். “நான் இந்த நாட்டின் தளெதி. விதம் விதமான ஆயுதப் ெயிற்சிகலளப் பெற்ற ெல்ைாயிரக்கைக்கான 

பொர் வரீர்கள் என்னிைம் உண்டு. நான் அரண்மலனக்குள் நுலழந்தால், பதருவில் நைந்தால், எல்ைாரும் என்லனத் பதய்வம் 

பொைக் கருதிக் லக எடுத்து வைங்குவார்கள். “இப்பொது என்னபவன்றால், ொர்க்கப் ெிச்லசக்காரலனப் பொைத் பதாற்றமளிக்கக் 

கூடிய, அடுத்த பவலளச் சாப்ொட்டு கூை இல்ைாத உன்லன ஒரு பொருட்ைாக மதித்து, அதிக மரியாலத பகாடுத்துக் கால்களில் 

விழுந்து வைங்கிச் பசல்கிறார்கள். அதுதான் ஏன், ஏதற்காக என்று எனக்குப் புரியவில்லை,'' என்றான். அவனுலைய பெச்லச 

ரசித்துக் பகட்ை அந்தத் துறவி அவலன அலழத்துக் பகாண்டு தன் வடீ்டுக்குப் ெின்னாைிருந்த ஒரு பூந்பதாட்ைத்துக்கு வந்தார். 

அதில் வண்ை வண்ை மைர்கள் மைர்ந்திருந்தன. 

அன்லறய தினம் ெவுர்ைமியாதைால் முழு நிைவு தன் பவளிச்ச முகத்லதக் காட்டிக் பகாண்டிருந்தது. வானத்தில் ஒளிரும் 

நிைலவச் சுட்டிக்காட்டி, "அது என்ன?'' என்று பகட்ைார் துறவி. “அதுவா, அது நிைவு!'' என்றான் தளெதி. ெின்னர் துறவி தன் அருபக 

பூத்திருந்த ஒரு பராஜா மைலரச் சுட்டிக்காட்டி "இது என்ன?'' என்று பகட்ைார். தளெதி எரிச்சல் அலைந்தான். இருந்தாலும் அலத 

பவளிக்காட்ைாமல், “இது பராஜாப் பூ!'' என்றான். “இந்த பராஜாப்பூ என்லறக் காவது ஒருநாள் அந்த நிைலவப் ொர்த்து, "ஆ ா இந்த 

நிைவு எத்தலன அழகு! இலதச் சுற்றி எவ்வளவு ஒளி பவள்ளம்! நான் அந்த நிைாலவப் பொை அவ்வளவு பவண்லமயாக 

இல்லைபய என்று ஒப்ெிட்டுப் ொர்த்ததுண்ைா இல்லை அல்ைவா? அபத பொை அந்த நிைவு கீபழ உள்ள இந்த பராஜா மைலரப் 

ொர்த்து, “நாம் இந்த மலைலரப் பொன்று நிறத்தில் இல்லைபய, மிருதுவாக இல்லைபய என்று வருத்தப்ெட்ைதுண்ைா?'' இல்லைபய. 

பராஜாப் பூவின் அழகு ஒரு விதமானது. நிைவின் அழகு பவறு விதமானது!'' என்றார். துறவி பசான்னலதக் பகட்ைவுைன் தளெதியின் 

கண்கள் கைங்கின. “தங்கலள மரியாலதக் குலறவாக நைத்தியதற்கு வருந்துகிபறன் துறவிபய! என்லன மன்னிக்க பவண்டும்!'' 

என்று அவர் கால்களில் விழுந்து வைங்கினான் தளெதி. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-PIbmpMeiNPQ/UC7x-47_U_I/AAAAAAAADBA/RnWsNySP53g/s1600/tamilsirukathaigal.blogspot.com1.jpeg
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“நமக்கு கல்யாைம் முடிஞ்சி இத்தன வருேம் ஆகிடிச்சி.. ஒரு 
தைவயாச்சும் ஊட்டிக்கு கூட்டிட்டு பொயிருக்கீங்களா.. ஒங்கள 
கட்டிக்கிட்டு.. ம்ம்ம்.. எந் தைவிதி அப்டி..” இந்த தைவ பவக்பகேன் 
வாறப்பொ ஒன்ன கண்டிப்ொ கூட்டிட்டு பொபறன்டி பசல்ைம்.. 
“கிழிச்சீங்க.. எனக்கு ைாங் ட்ராவல் ஒத்துக்காது, அதுவும் மலையிை 
ட்ராவல்னா தைசுத்தி வாமிட் எடுத்துடுபவன்னு பதரிஞ்பச 
பசால்லுதீங்கபள..” சரி, மதுர அதிசயம் தீம் ொர்க்குக்கு பொைாமா..? 

“எதுக்கு..? பஜயண்ட்வலீ்ை ஏத்தி விட்டு என்ன பகால்ைப் 
ொக்குறஙீ்களாக்கும்..? தாைிச்பசயினு ெலழய மாைைாகிடிச்சி.. 
புதுச்பசயினு மாத்தித்தாங்கன்னு எத்தன தைவ பகட்ருக்பகன்..?” லீவ் 
பசைரி பகைச்சதும் அந்தப் ெைத்துை கண்டிப்ொ பவற பசயின் 
மாத்திைைாம்ைா.. பகாச்சுக்காத..லூஸு மாதிரி பெசாதீங்க.. வடீ்டு 
பைானு ொக்கி இருக்கு.. அத யாரு அைப்ொங்க..? நாபனன்ன 

ஒவ்பவாருத்தி மாதிரியும் மாசத்துக்கு நாலு பசை எடுத்தும் ெியூட்டி ொர்ைரும்னா ஒங்க காச வைீாக்குபறன்..? ” நா அப்டி 
பசால்ைபவ இல்ைிபயம்மா.. ஊருக்கு வந்ததும் பொத்தீஸ் பொபறாம்.. ஏபழட்டு பசலைகள் எடுக்குபறாம்.. இப்ெ 
சந்பதாேமா..? “க்க்கும்.. அந்தப் ெைத்துக்கு புள்லளகபளாை ஸ்கூல் ஃெஸீ கட்டிட்டுப் பொகைாம்.. துட்ை எதுக்கு வைீா 
பசைவாக்கணும். வாழ்க்லகயிை ஒரு ஆசாொசம், நிம்மதிபய இல்ைாமப் பொச்சி..” 
. 

(ெரிதாெமா) இப்பொ நா என்னதான் ெண்ைனும்னு பசால்லும்மா..“ஊட்டிக்கி என்ன கூட்டிட்டுப் பொவஙீ்களா. மாட்டீங்களா..? 

” = மறுடியும் பமாதல்ை இருந்தா    ஆஆஆ.............. 

Give yourself more time to learn how to feel at home on your own body–to not want to escape from it 

anymore, and start embracing your whole being. Because once you finally acquire that lesson, you will 

no longer feel lost in this world, knowing the fact that you got yourself no matter what happens; you 

will surpass any challenges, come what may. —Ren Ednalig  
 



11 
 

  



12 
 

புதுசொ எைொைது ைொங்கும்மபொது உள்ள இருக்கை சிேிக்கொ வெல் பொக்வகட்வட தூக்கி மபொடொைஙீ்க...  
வடீ்டில் நாம் புதிதாக ஏபதனும் பொருள்கள் வாங்குகின்ற பொழுது, அதற்குள் சிறியதாக இந்த சிைிக்கான் பஜல் 

ொக்பகட் ஒன்லற லவத்திருப்ொர்கள். அந்த சிைிக்கான் பஜல் ொக்பகட்லை கீபழ தூக்கிப் பொைாமல் எப்ெடிபயல்ைாம் 
ெயன்ெடுத்தைாம் என்று ொர்க்கைாம். நாம் ஏபதனும் புதுப்பொருட்கள், பசப்ெல்கள், டிரஸ், எைக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் 
இலவபயல்ைாம் வாங்கினால் அதனுள் சின்னதா ஒரு ொக்பகட் லவத்து இருப்ொர்கள். அது தான் சிைிக்கா ொக்பகட். 
அதில் குழந்லதகள் லகயில் ெைாமல் அப்புறப்ெடுத்தவும் என்று எழுதியிருக்கும். நாமும் அது எதற்கு என்று பதரியாமபை 
தூக்கி குப்லெயில் பொட்டு விடுபவாம். இவற்றில் இருக்கும் நன்லமகலள நீங்கள் அறிந்தால் அலத கீபழ பொை மனசு 
இருக்காது. தம்மா துண்டு ொக்பகட்டுக்குள் அவ்வளவு நன்லமகள் இருக்காம் . இந்த சிைிக்கான் ொக்பகட்டுகள் ஒரு 
உைர்விப்ொன் மாதிரி பசயல்ெடுகிறது. பொருட்களில் உள்ள ஈரப்ெதத்லத உறிஞ்சி பொருட்கலள எப்பொழுதும் ப்ரஷ்ோக 
லவத்து இருக்குமாம். சரி இந்த ொக்பகட்லை பகாண்டு நாம் எப்ெடிபயல்ைாம் ெயன் அலையைாம் வாங்க. 
 

சிேிக்கொ பொக்வகட் 

இந்த சிைிக்கான் ொக்பகட்லை என்லறக்காவது ஓென் பசய்து ொர்த்து இருக்கிறரீ்களா. இதனுள் சின்ன சின்னதாக சிைிக்கா 
ொல்ஸ் காைப்ெடும். ொர்ெதற்கு நாம் ொயாசத்திற்கு ெயன்ெடுத்தும் ஜவ்வரிசி மாதிரி இருக்கும். இந்த சிைிக்கான் ொல்ஸ் 
தான் உங்க வடீ்டில் உள்ள பொருட்கள், கம்பெனியில் உள்ள பொருட்கள் ஈரப்ெதத்தால் பூஞ்லச ெைர்ந்து பகட்டுப் 
பொகாமல் இருக்க உதவுகிறது. இந்த ொக்பகட் எைக்ட்ரானிக் பொருட்கள், பதால் பொருட்கள் , இலறச்சி, ெனி மூட்டிய 
ஜன்னல்கள், பூக்கள் இவற்லற ொதுகாக்க ெயன்ெடுகிறது. இதன் நன்லமகலள கீபழ காண்பொம். இப்ெடி உைர்வதற்குப் ெை 
மைி பநரம் எடுத்துக் பகாள்கின்ற பொருள்கலளக் கூடு இந்த சிைிக்கான் பஜல்கலளக் பகாண்டு மிக பவகமாக காய 
லவத்து விைைாம். அதனால் இனி இந்த ொக்பகட்டுக்கலளத் தூக்கி வசீி விைாதீர்கள். 
  

வேொவபல் மபொவன உேர்த்ை.. 
நிலறய தைலவ லக தவறி பொலன தண்ைரீில் பொட்டு விடுபவாம். இல்லைபயன்றால் குழந்லதங்க பொன்ை தண்ைலீர 
ஊற்றி விடும். இதுக்கு என்ன பசய்வது என்பற பதரியாது. நாமும் அரிசி வாளிக்குள் லவப்பொம், துலைப்பொம், ஊதிபவாம் 
ஆனால் எதுவும் பவலைக்காது. ஈரமான உங்க பொனில் உள்ள நீலர உறிஞ்ச இந்த சிைிக்கா ொக்பகட் இருந்தா பொதும். 
ஈரமான பொன், ப ட் பொன் இப்ெடி எதாக இருந்தாலும் சரி அலத ஒரு ேிப் ைாக் கவரில் பொட்டு உைன் சிைிக்கா பஜல் 
ொக்பகட்லையும் பொட்டு இறுக்கமாக மூடி விடுங்கள். 72 மைி பநரம் இப்ெடிபய லவத்திருக்க பவண்டும். ெிறகு திறந்து 
ொர்த்தால் உங்க பமாலெல் பொனில் உள்ள எல்ைா ஈரப்ெதத்லதயும் உறிஞ்சி பொலன புதுசு பொை ொதிப்ெிைிருந்து 
காப்ொற்று விைவும். ெிறகு நீங்கள் எடுத்து ெயன்ெடுத்தி பகாள்ளைாம். 
 

கொர் கண்ைொடி.... 
நீங்கள் காரில் பொகும் பொது பொதுவாக குளிர்காைத்தில் இந்த ெிரச்சிலனலய சந்திப்ெரீ்கள். அப்ெடிபய கண்ைாடி 
முழுவதும் ெனி ெைர்ந்து எதிர் வரும் வண்டி கூைத் பதரியாமல் மலறத்து விடும். நம்ம என்ன தான் லவப்ெர் பொட்டு 
க்ளனீ் பசய்தாலும் மறுெடியும் ெனி ெைரும். இதுக்கு இருக்கபவ இருக்கு ஒரு சிம்ெிள் ஐடியா. சிைிக்கா பெக்லக எடுத்து 
கண்ைாடி ஜன்னலுக்கு அருகில் பொட்டு விடுங்கள். ஈரப்ெதத்லத முழுவதும் உறிஞ்சி பதளிவாக கண்ைாடிலய ஆக்கி 
விடும். இதற்கான வாட்ைர் சர்வஸீ் என்ற பெயரில் ஆயிரக்கைக்கில் பசைவு பசய்ய பவண்டிய பதலவ எதுவும் 
இருக்காது. 
 

மபொட்மடொக்கவள பரொேரிக்க... 
ெலழய காைத்து பொட்பைாக்கலள எல்ைாம் ெபீரம் பொைாமல் அப்ெடிபய பமபை பொட்டு லவத்திருப்பொம். பரம்ெ நாள் 
கழிச்சு எடுத்து ொர்க்கும் பொது பூஞ்லச ெடிந்து பொட்பைாக்கள் நாசமாகி விை வாய்ப்புள்ளது. எனபவ இந்த 
பொட்பைாக்கலள ஒரு கவரில் பொட்டு அதனுைன் சிைிக்கா பஜல் ொக்பகட்லை பொட்டு லவத்தாபை பொதும் 
பொட்பைாக்கள் புதிது பொல் பதாற்றமளிக்கும்.        (njhlUk;); 


