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❥ We get more compassionate as we evolve. More humble. More subtle. More aware of how little we know. We 
don’t get superior. We don’t form cults of personality. We don’t think we have it all worked out. If we imagine 
ourselves ‘all that’, then we have actually devolved. We trust the ones who know a little something but don’t know a 
whole lot, more than the ones who ‘know it all’. We trust the ones who realize how far they have yet to travel. We 
have so much more to learn. All of us. Let’s walk together, side by side. (Jeff Brown) 
 

12 THINGS TO DO AND TELL YOURSELF WHEN YOU’RE GOING 
THROUGH A CHALLENGING TIME 
1. You may not be able to control this current situation but 
you are in charge of how you respond.  
2. Life is tough. This is tough but you are tougher.  
3. You haven’t figured this all out, yet, but tomorrow is a new 
day with new hope, new strength and endless possibilities.  
4. Don’t be in such a rush to figure everything out. This 
challenge is here to teach you something and help you grow.  
5. Don’t let your ego lead your emotions, and don’t let your 
emotions overpower your intelligence.  
6. Create a realistic and achievable action plan to move 
forward one day at a time. 
7. All you need to do is to take it one step at a time. Breathe. 
And do the next right thing.  
8. Consider who you are spending time and energy with. 
9. Fresh air and sunshine have an amazing effect on your 
feelings. Take a walk outside and while your walk practice 
diaphragmatic (deep) breathing. Put self-care on top of your 
priority list. 
10. Focus on your many blessings. Put your mind into a flow 
state of gratitude.  
11. Control what you can control and let the rest go.  
12. Find caring advisors who can effectively help you.  
 

கணவன் மனைவி இருவரும் ஜெருசலேம் ஊருக்கு டூர் ல ோைோங்க.. ல ோை இடத்துே மனைவி இறந்துட்டோ... 
அங்க இருந்த சர்ச்  ோதர் ஜசோன்ைோர்...'உங்க மனைவி உடனே இந்தியோ ஜகோண்டு ல ோகணும்ைோ  த்தோயிரம் டோேர் 
ஆகும். இங்லகலய புனதச்சிட ஜவறும் நூறு டோேர் தோன் ஆகும்...' 
. 

கணவன் ஜசோன்ைோன்.. 'நோன் இந்தியோவுக்லக ஜகோண்டு ல ோய்டலறன்  ோதர் ..' 
 ோதர் ஷோக் ஆகிட்டோர் 'உங்க மனைவி லமே உங்களுக்கு அவ்ல ோ  ோசமோ...' 
. 

கணவன் ஜசோன்ைோன்..'அஜதல்ேோம் இல்னே சோர். இங்க புனதச்ச இலயசு கிறிஸ்த்து மூணு நோளுே உயிலரோட எழுந்து 
வந்துட்டோர்.. அதோன்  யமோ இருக்கு  ோதர்..'    
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மோவரீன் ஜநப்ல ோேியன் --ஜநப்ல ோேியன் மோவரீன் 
என்றோலும் இவரது உயரம் ஐந்து அடி தோன் -இவர் 
தன் உயரத்னத உயர்த்தி கோட்ட எப்ஜ ோழுதும் ஐ -
ஹலீ்ஸ் ஷூ தோன் அணிந்திருப் ோர் --அப்புறம் தன் 
உயர குனறவு  ிறருக்கு ஜதரியோமல் இருக்க 

குதினரயின் மீது தோன் அமர்ந்திருப் ோர் ஜ ரும் ோலும் 
---இப் டி  ட்ட ஜநப்ல ோேியன் சினற  ிடிக்க  ட்டோர் 
ஒரு முனற --இவரோல்  ே முனற லதோல்வியுற்று 

அவமோைம் அனடந்த அரசர்கள்  ேர் ஒன்று லசர்ந்து 
ஜநப்ல ோேியனை அவமோை  டுத்த நினைத்தைர் --
இந்த குள் ன் நம்னம எப் டி எல்ேோம் அவமோை 
 டுத்தி உள் ோன் இவனை அவமோை  டுத்தி நோம் 
அனைவரும் நம் வஞ்சத்னத தீர்த்து ஜகோள்  

லவண்டும் அலத லநரம் அது ஒரு  ோதிப்பு இல்ேோத அவமோைமோகவும் இருக்க லவண்டும் எை ஒரு திட்டம் தீட்டிைர் ---அதன் 
 டி எல்லேோரும் அமர்ந்து உண்ணும் ஒரு விருந்துக்கு ஏற் ோடு ஜசய்தைர் --அதில் ஜநப்ல ோேியன் அமரும் இருக்னகக்கு கீழ் 
மட்டும் ஒரு சிறு சப்த்தத்துடன் ஜவடிக்கும் ஒரு ஜவடி ஜ ோருன  ஜ ோருத்தி னவத்தைர் ---விருந்து ஆரம் ம் ஆைது --
எல்லேோரும் அமர்ந்து சூப் அருந்திைர் --ஜநப்ல ோேியனும் --அமர்ந்து சூப் அருந்திைோர் --எல்லேோரும் ஜவடிக்க ல ோகும் 

ஜவடினய  ோர்த்து ஜகோண்லட சூப் அருந்திைர் --ஆைோல் ஜநப்ல ோேியன் மட்டும் சூப் ின் சுனவனய ரசித்து ருசித்து அருந்தி 
ஜகோண்டிருந்தோர் லநரம் வந்ததும் ஜவடி ஜவடித்து சிதறியது --சூப் சோப் ிட்டு ஜகோண்டிருந்த  ேரும் ஜவடி ஜவடித்த 

அதிர்ச்சியில் ஒரு சிேர் ஸ்பூனை நழுவ விட்டைர்--ஒரு சிேர் சூப்ன  தங்கள் உனட மீது ஜகோட்டி ஜகோண்டைர் --ஒரு சிேர் 
இருக்னகனய விட்டு எழுந்து ஓடும் முயற்சியில் இருந்தைர் ---ஆைோல் ஜநப்ல ோேியன் மட்டும் சூப்ன  ரசித்து ருசித்து 
அருந்தும் அலத நினேயில் அமர்ந்து இருந்தோர் --அப்ஜ ோழுது எல்ேோ அரசர்களும் ஆச்சிரியத்துடன் ஜநப்ல ோேியைிடம் 
லகட்டைர் --உங்கள் இருக்னகக்கு கீழ் தோன் ஜவடி னவத்லதோம் ஆைோல் நீங்கள் எங்கன  ல ோல்  யப் டோமல் னதரியமோக 

அமர்ந்து சூப் அருந்துகிறரீ்கல  எப் டி உங்க ோல் இப் டி இருக்க முடிகிறது என்று லகட்டைர் --இந்த  திவில் 
ஜநப்ல ோேியைின் இந்த  தில் தோன் நோம் கவைிக்க லவண்டிய விஷயம் ---ஜநப்ல ோேியைின்  தில் ---நண் ர்கல  --நோன் எந்த 
ஜசயேில் ஈடு ட்டோலும் அந்த ஜசயேில் மட்டுலம என் முழு கவைத்னதயும் ஜசலுத்துலவன் அப்ஜ ோழுதுதோன் அதன் முழு 
ஜவற்றி எைக்கு கினடக்கும் --நோம் யோவரும் உணவருந்த தோலை அமர்ந்லதோம் --அதைோல் உணவில் மட்டுலம என் முழு 
கவைமும் இருந்தது லவறு எதிலும் இல்னே ஆைோல் நீங்கல ோ ஜவடி எப்ஜ ோழுது ஜவடிக்கும் நோன் எப்ஜ ோழுது  யந்து 
அேறுலவன் என்கிற சிந்தனையிலே இருந்ததோல் --உங்க து அந்த ஒரு முக சிந்தனைலய உங்கன   யத்திற்கு உள் ோக்கி 
விட்டது என்று கூறி ஜகோண்லட உணனவ உண்ண துவங்கிைோர் ---அவர் கூறியனத லகட்ட அரசர்கள் ஜவட்கி தனே குைிந்து 

தங்கள் ஜசயலுக்கு மன்ைிப்பு லகட்டைர் ---உங்கள் ஆற்றல் ஜ றுக லவண்டும் என்றோல் உங்கள் முழு கவைமும் அதிலே 
இருக்கட்டும் --அது தியோைமோக இருந்தோலும் சரி அல்ேது  க்தியோக இருந்தோலும் சரி - 

மன்ைிப்புக் லகட்க முயன்றவனரத் தட்டிக்ஜகோடுத்த கோமரோெர்: 
கோமரோஜ் அவர்கள், முதேனமச்சரோக இருந்தவனர, அவருக்கு  ோதுகோப் ோகச் 
ஜசன்ற கோவல்துனற வோகைங்கள் "னசரன்" என்ற மிகுஜவோேி எழுப் ியலத 
இல்னே. தன்னை தனேவரோக எண்ணிக்ஜகோள் ோமல் மக்களுள் ஒருவரோகலவ 
தன்னைப்  ோவித்துக் ஜகோண்டவர் அவர். ஒரு நோள், சோனே சந்திப் ில் 
ல ோக்குவரத்னதச் சீர்ஜசய்துஜகோண்டிருந்த கோவேர் ஒருவர், முதல்வர் வருவது 
ஜதரியோமல், முதல்வர் ஜசன்ற சோனேயில் வரும் வோகைங்கன  நிறுத்திவிட்டு, 

கோத்திருந்த மற்ற வோகைங்கள் ஜசல்ே அனுமதிய ித்தோர். ஆைோல், முதல்வர் 
கோருக்குமுன் நின்ற லமேதிகோரி கடுங்லகோ ம் ஜகோண்டு, அந்த கோவேனரத் 
திட்டுவதற்கோக கதனவத் திறந்தோர். கோமரோெர் அவர்கல ோ, அந்த ல ோக்குவரத்துக் 
கோவேரின் கடனமயோற்றனேக் கண்டு வியந்தவரோக, கோரிேிருந்து இறங்கிய 
அதிகோரினய லநோக்கி, எங்க ல ோறஙீ்கன்லணன். அவர் தன் கடனமயச் ஜசய்றோர். 
ல ோக்குவரத்து விதி எல்ேோருக்கும் தோன்லைன், என்று ஜசோல்ேி அதிகோரினய 
வோகைத்திலேலய அமரச் ஜசய்தோர். கோவேனரத் தோண்டி இவரது கோர் 

ஜசல்லும்ல ோதுதோன், கோவேருக்கு கோமரோெர் அவர்கள் ல ோய்க்ஜகோண்டிருப் து புரிந்தது. முதல்வர் கோனரலய 
நிறுத்திவிட்லடோலம என்று  தறிப்ல ோை கோவேர், அன்று மோனே கோமரோெர் அவர்கள் வடீு திரும் ியல ோது வோசேில் கோத்து 
நின்று மன்ைிப்புக் லகட்க முயன்றல ோது, அவனரத் தட்டிக்ஜகோடுத்த கோமரோெர் அவர்கள், அவரது கடனம உணர்னவ 

 ோரோட்டிைோர். அந்த கோவேரின் உள் மும் அனமதியோைது. அது ஒரு கோேம். கைவில் மட்டுலம திரும்  வரக்கூடியது. 
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One day a man found the cocoon of a butterfly. 

One day a small opening appeared. He sat and watched 
the butterfly for several hours as it struggled to force it's 
body through the little hole. Then it seemed to stop 
making any progress. It appeared as if it had gotten as 
far as it could go no futher. 

So, man decided to help the butterfly. He took a 
pair of scissors and snipped off the remaining bit of the 
cocoon. The butterfly then emerged easily.  But it had 
swollen body and small shriveled wings. The man 
continued to watch the butterfly expected that, at any 
moment, the wings would enlarge and expand to be able 
to support the body, which would surely contract in 
time. Neither happened!  In fact, the butterfly spent 
their rest of its life crawling around with a swollen body 
and shriveled wings. It was never able to fly. 

What the man in his kindness and haste, did not 
understand was that the restricting cocoon and the 
struggle required for the butterfly to get through the 
tiny opening was God's way of forcing fluid from the 
body of the butterfly into its wings, so that it would be 
ready for flight once it achieved its freedom from the 
cocoon.  

Sometimes struggles are exactly what we need 
in our life!    If God allowed us to go through our life 
without any obstacles, it would cripple us. We would not 
be as strong as we could have been and we could never 
fly. Sometimes in the momentary struggles or trials, we 
fail to see the bigger picture and the handiwork of God 
in working all things together for our good. He will not 
allow us to endure more than we can bear.  

Consider it pure joy my brothers, whenever you 
face trials of many kinds, because you know that, the 
testing of your faith develops perseverance. 
Perseverance must finish its work so that you may be 
mature and complete, not lacking anything.  
 
                                            ************ 

The moral of this story is never give up our aim/goal 
due to other interference or lack of patience to face the 

challenges or any other force during the trials in our 
lives. This will lead to a failure in life which cannot be 

rectified at any cost, instead of paralyze us 
permanently in our spiritual journey! 

 

❥ Sometimes, you just have to take a rest and let 

things be. Focus on what matters to you and who 

matters in your life. Do what's right, everything 

else will work itself out.  
 

FOOD FOR THOUGHT 

 

The most effective sleeping pill - Peace of mind. 

The most destructive habit - Worry. 

The greatest joy - Giving. 

The most powerful force in life - LOVE. 

The greatest loss - Loss of hope. 

The most satisfying work - Helping others. 

Our greatest resource - The ability to keep on 

learning. 

The greatest "shot in the arm" - Encouragement. 

The greatest asset - Patience and calmness. 

The greatest problem to overcome - Fear. 

The most crippling failure disease - Greed. 

The most dangerous pariah - A narcissist. 

The world's most powerful computer - The brain. 

The deadliest weapon - Anger. 

The most unattractive personality trait - 

Selfishness. 

The two most power-filled words - "I can". 

The most worthless emotion - Arrogance. 

The most beautiful attire - A smile. 

The most prized possession - Compassion. 

The most contagious spirit - Enthusiasm. 
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மனிதனின் ஆயுட்காலம் குறுகிக் ககாண்டே டபாவதற்கான காரணங்கள் பின்வருவனவவடே ஆகும்... 
1. உடல்  யிற்சி இன்னம / உடல் உனைப் ின்னம 

2. இரவில் கண் விைித்திருத்தல் 

3. கோனே உணனவ தவிர்த்தல். 
4. ஆலரோக்கியமற்ற உணவுக ின் மீதுள்  நோட்டம். 
5.  ணத்னத லநோக்கிய ஓட்டம் 

6.  னைய உணவுகன  சூடோக்கி சூடோக்கி உண்ணல் 

7. கவனேகன  கட்டிக் ஜகோண்டு இருத்தல். 
 

வோழ்வில் உணனவ முதன்னம  டுத்துங்கள். உணனவ தரமோக்குங்கள். கண்டனதயும் ஜகோட்ட நம் உடல் குப்ன  ஜதோட்டி 
அல்ே. லநரத்துக்கு உறங்குங்கள். இரவு உறக்கத்தின் ஜ ோழுது தோன் நம் உடல் தன்னை தோலை சீரோக்குகிறது 

திைமும் கோனேயில் ஜவறும் வயிற்றில் சூடோக நீர் அருந்துங்கள். 
திைமும் ஒரு  ைத்னதலயனும் ஜவறும் வயிற்றில் உண்ணுங்கள். 
ல ோதிய வு நீர் அருந்துங்கள். இ நீர் ல ோன்றனவ மிக நல்ேது 

 ச்னசயோக உண்ணக்கூடிய லதங்கோய், ஊற னவத்த நிேக்கடனே, ஜவள் ரிப்  ிஞ்சு, லகரட், சின்ை ஜவங்கோயம்,  ைங்கள், 

நட்ஸ் ல ோன்றவற்றில் முடிந்தனத திைமும் உண்ணுங்கள். 
கோனே உணனவ தவிர்க்கோது ஆலரோக்கியமோைனத லதர்வு ஜசய்து உண்ணுங்கள். அ வோக உண்ணுங்கள். எப்ல ோதும் 
சுறுசுறுப் ோக இருங்கள். ஜதோடர்ந்து உட்கோர்ந்து ஜகோண்டு இருப் னத குனறயுங்கள். 
உடற் யிற்சி உணனவ ல ோல் அத்தியோவசியமோை ஒன்று. 
மூன்று லவன  உண் தோல் இரண்டு லவன  அவசியம் 20 நிமிடம் நனட  யிற்சி ஜசய்யுங்கள். 
இறுக்கமோக இருக்கோது சிரித்து ல சி மகிழ்ச்சியோக இருங்கள். 
உங்கள் வட்டத்னத இயந்திரத்லதோடு குறுக்கிக் ஜகோள் ோதீர்கள்.  
அழுது வடியும் சீரியல்கன   ோர்த்து உங்கள் இதயத்னத வோட்டோமல், சிரிக்க னவக்கும் கோட்சிகன  கண்டு க ியுங்கள் 

ஆன க் ஜகோல்லும் கவனேகன ப் புறந்தள் ி ஆளுனமனயத் தரும் தன்ைம் ிக்னகனய ஆனடயோக அணியுங்கள். 
 

வோழ்க்னக ஒரு அற்புத  ரிசு! அனத மகிழ்வோய் வோை முயற்சி ஜசய்யுங்கள். 
 

 
 

THE BENEFITS OF CONTENTMENT: 
"Content people are not complacent. They still have 
drives and aspirations. Content people still want to make 
the corner of their world a better place. We can be 
happy with this day and still dream of a better 
tomorrow. Contentment is good for us. Contentment 
fuels happiness, because we can let go of painful 
cravings for what we do not have and for things to be 
different from how they are. Contentment promotes 
acceptance. Contentment enables us to savor this 
wonderful gift of existence and many blessings we have 
without a need for more or different." 
1. Contentment allows us to enjoy and appreciate our 
lives just as they are. Contentment promotes simplicity, 
which reduces stress. 
2. Contentment help us find peace and happiness in our 
everyday life and relationships. It is the antidote to 
endless wanting and to addictive craving. 
3. Contentment help us to slow down the cycle of living 
faster, consuming more, and destroying the 
environment. 
4. Contentment help us to realize there must be more to 
life than having everything.  
5. Contentment is the wealth of nature.  
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குதிவரக்காரனும் குடபரனாகலாம்முேற்சி மட்டுடம அவசிேம் ! 
. 

 திமூன்று வயதில்  டிப்பு ல ோச்சு! வடீ்டில் ஏழ்னம! ஜதோடர்ந்து  ே நோட்க ோக  சி! லவனே லதடித் லதடி அலுத்துப் 
ல ோயிற்று! ஒருநோள்,  சியோல் மயக்கமனடந்து ஒரு நோடகக் ஜகோட்டனக வோசேில் ஜசருகும் கண்களுடன் அமர்ந்திருந்தோன் 
அந்த சிறுவன். ஒரு  ணக்கோரர் குதினரயில் நோடகம்  ோர்க்க வந்தோர்.ன யைிடம்,””லடய்! இங்லக கட்டிவிட்டு ஜசல்லும் 
குதினரகள் கோணோமல் ல ோகின்றை. நீ இனதப்  ோர்த்துக் ஜகோள். வரும் ல ோது கோசு தருகிலறன்,” என்றோர். “ஆஹோ…இப் டி 
ஒரு லவனேயோ?’ ன யன் ஆர்வமோகத் தனேயோட்டிைோன். ஜதம்புடன் எழுந்தோன். நோடகம் முடிந்து  ணக்கோரர் ஜவ ிலய 
வந்தோர். ஜவ ிலய நிற் து தன் குதினர தோைோ என்ற சந்லதகம் வந்து விட்டது. குதினரனயச் சுத்தப் டுத்தி, லசணத்னத 
    ப் ோக துனடத்து னவத்திருந்தோன் ன யன். 
சற்று அதிகமோக  ணத்னத அவைிடம் நீட்டிைோர்  ணக்கோரர். சில்ேனர கினடக்குஜமை நினைத்தவைின் னகயில்  ணம்… 
மகிழ்ந்தோன்…மறுநோள், நோடகம்  ோர்க்க வந்த மற்றவர்களும் குதினரனய அவைிடம் ஒப் னடக்க, அவற்னறயும்  ோதுகோத்து, 

சுத்தப் டுத்திக் ஜகோடுத்தோன். வருமோைம் ஜ ருகலவ, குதினர ேோயலம அனமத்து, உதவிக்கு லவனேக்கு ஆள் அமர்த்தி 
முதேோ ியோகி விட்டோன். அலதோடு விட்டோைோ! நோடகங்கன யும் கவைித்தோன். மிகப்ஜ ரிய இேக்கிய லமனதயோகி 
விட்டோன். அந்தச் சிறுவன் தோன், உேகப்புகழ் ஜ ற்ற இேக்கிய மோலமனத லஷக்ஸ் ியர். 
. 

மைிதர்களுக்கு எப்ல ோது லவண்டுமோைோலும் வோய்ப்பு வரும். வருகிற வோய்ப்ன  மட்டும் ஜகட்டியோகப்  ிடித்துக் 
ஜகோண்டோல், குதினரக்கோரனும் குல ரைோகி விடேோம். வோய்ப்புகன   யன் டுத்துகின்றவர்கள் ஜவற்றிகரமோக வேம் வருவர் 
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I had spent an hour in the bank with my dad, as he had to transfer some money. I couldn't resist myself & 
asked...''Dad, why don't we activate your internet banking?'' ''Why would I do that?'' He asked...''Well, then you won’t 
have to spend an hour here for things like transfer. You can even do your shopping online. Everything will be so easy!'' 
I was so excited about initiating him into the world of Net banking. He asked ''If I do that, I won’t have to step out of 
the house? ''Yes, yes''! I spoke. I told him how even grocery can be delivered at door now and how amazon delivers 
everything! His answer left me tongue-tied. He said ''Since I entered this bank today, I have met four of my friends, I 
have chatted a while with the staff who know me very well by now. You know I am alone...this is the company that I 
need. I like to get ready and come to the bank. I have enough time; it is the physical touch that I crave. 

Two years back I got sick, the store owner from whom I buy fruits, came to see me and sat by my bedside and 
cried. When your Mom fell down few days back while on her morning walk. Our local grocer saw her and immediately 
got his car to rush her home as he knows where I live. Would I have that 'human' touch if everything became online? 
Why would I want everything delivered to me and force me to interact with just my computer? I like to know the 
person that I'm dealing with and not just the 'seller'. It creates bonds of Relationships. Does Amazon deliver all this as 
well?''' Technology isn't life. Spend time with people .. Not with devices. 
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இேக்குநர் அகிரா குடராசாவா  

. 1910 வருடம் ெப் ோைில் லடோக்கிலயோவில்  ிறந்தோர். சிைிமோ 
வரேோற்றில் அவர், உருவோக்கிய தினரக்கனத  ோணியும், சிைிமோனவ 
அவர் னகயோண்ட விதமும் இப்ல ோதும் சிைிமோத்துனற சோர்ந்த 
 ேருக்கு அரிக்லகன் வி க்கோக உள் து.  

1943-ஆம் ஆண்டு தைது முதல்  டமோை சன்ஷிலரோ 
சுகடோ’னவ இயக்கிைோர் அகிரோ குலரோசோவோ. அகிரோவின்  டங்க ின் 
வன்முனற கோட்சிகள்,  ோர்ப்ல ோரின் மைதில் ஜ ரிய அதிர்வுகன  
ஏற் டுத்தியது. அதற்கு ஒரு தைிப் ட்ட கோரணமும் உண்டு. 
அகிரோவின் 13 ‘வது வயதில் ெப் ோைில் ஜ ரிய நிேநடுக்கம் 
ஏற் ட்டது. அப்ல ோது கண்ட  யங்கர கோட்சிகள் சிறுவைோக இருந்த 
அகிரோனவ மைத வில் ஜ ரிதும்  ோதித்தது. வடீ்னட விட்டு 

ஜவ ிலய வர  யந்து வடீ்டிற்குள்ல லய முடங்கிக் கிடந்தோர்.  ின்ைர் அகிரோவின் அண்ணன் அவனர லதற்றிைோர். 
சிறுவயதில் அவரது மைதில்  டிந்த ஜகோடூர மரண கோட்சிக ின் நீட்சி  ின்ைோ ில் அவர் இயக்கிய தினரப் டங்க ில் 
 ிரதி ேித்தது. ெப் ோைிய நோட்டுப்புறக் கனதகன  மோர்டனைஸ் ஜசய்து நவைீ தரத்துடன் வைங்கியவர் அகிரோ. சிைிமோ 
என் து கனத ஜசோல்லும் வடிவம் என் னத உனடத்து  ிரம்மோண்டங்கள் கோட்சிப் டுத்திைோர். இன்று ஜவ ியோகும்  ே 
 ிரம்மோண்ட தினரப் டங்களுக்கு அகிரோவின் ‘ஜசவன் சோமுரோய்’ தோன் கோட்  ோதர். அகிரோ குலரோசோவோ இயக்கிய ஜசவன் 
சோமுரோய், லரோலஷோமோன் ல ோன்ற தினரப் டங்கள் ., இப்ல ோதும்  ே தினரப் ட கல்லூரிக ில்  ோடமோக உள் து. 1954-ல் 
ஜவ ியோைது ஜசவன் சோமுரோய். அகிரோ குலரோசோவோ இயக்கிய இந்த தினரப் டத்திற்கு தினரக்கனத எழுதியவர் . ஷிலைோபு 
ஹஷிலமோட்லடோ. ெப் ோைிய விவசோய கிரோமஜமோன்றில் நடக்கிறது கனத. அக்கிரோமத்து விவசோயிகள் உற் த்தி ஜசய்யும் 
தோைியங்கன  ஜகோள்ன யர்கள் வந்து ஜகோள்ன  அடிக்கின்றைர். அவர்கன  கட்டுப் டுத்த முடியோத மக்கள், நகரத்தில் 
இருக்கும் சோமுரோய்க ின் உதவினய நோடுகின்றைர். அதன் டி நகரத்தில் இருந்து ஏழு கோவல் வரீர்கள் அக்கிரோமத்திற்கு 
வருகின்றைர். தோைியங்கன  ஜகோள்ன யடிக்க வரும் ஜகோள்ன யர்களுடன் சோமுரோய்கள் சண்னடயிடும் கோட்சிகன  
இப் டத்தில் மோஜ ரும் யுத்தம்ல ோே கோட்டியிருப் ோர் அகிரோ. இறுதியில் சோமுரோய்க ில் சிேர் இறந்து ல ோகிறோர்கள். 
மீதமுள்  சோமுரோய்கள் அக்கிரோம மக்க ோல் வஞ்சிக்க  டுகிறோர்கள்.  அகிரோ உேக தினரப் டக் கனேஞர்கள் அனைவரின் 
மைதிலும் அறிந்லதோ அறியோமலேோ ஜ ரிய  ோதிப்ன  ஏற் டுத்திவிட்லட ல ோயிருக்கிறோர்.  அவர் வகுத்த  ோனதயில் தோன் 
இன்னறய நவைீ சிைிமோ இயக்குநர்கள்  ேரும்  யணிக்கிறோர்கள். இப் டித்தோன் நோம் புரிந்து ஜகோள்  லவண்டும். 
அகிரோவின்  ோதிப்பு இந்திய  

சிைிமோவில் மட்டுமல்ே உேகம் முழுக்கலவ தினரத்துனரயில் உண்டு. ஜசவன் சோமுரோய்க்கு முன் 1950-ல் அகிரோ இயக்கிய 
தினரப் டம் லரோலஷோமோன். இப் டத்திற்கும் ஷிலைோபு ஹஷிலமோட்லடோ தோன் தினரக்கனத எழுதிைோர். இப் டத்தின் முன் 
 குதியில்  ோர்னவயோ ன் யூகிக்கும் ஒவ்ஜவோன்னறயும்  ிற் குதியில் லவறு லகோணத்தில் ஜ ோய்யோக்கி கோட்டியிருப் ோர் 
அகிரோ. புகழ்ஜ ற்ற ஜகோேம் ிய எழுத்தோ ரோை கோப்ரிலயல் கோர்சியோ மோர்க்லகஸ் ஒருமுனற லடோக்கிலயோ நகருக்கு 
ஜசன்றிருந்தல ோது அகிரோனவ சந்தித்தோர் .அப்ல ோது மோர்க்லகஸ், அகிரோவிடம் சிைிமோவோக கோட்சிப் டுத்த சோத்தியமயில்ேோ 
எை எப்ல ோதோவது, எனத  ற்றியோவது நீங்கள் நினைத்ததுண்டோ?” எை லகட்டோர் அதற்கு அகிரோ...நோன் உதவி இயக்குநரோக 
இருந்த ல ோது இேிடோச்சி எனும் சுரங்க ஜதோைிற்சோனே அனமந்திருந்த ஊருக்கு  டப் ிடிப் ிற்கோக ல ோலைோம்,  

இேிடோச்சி நகரத்தில் ஒருவர் வோழ்வது மிகவும் துயரமோைது. அம்மக்க ின் வோழ்னவ வேினயக் கண்ட எைக்கு, 

அம்மக்க ின் வோழ்னவ ஜவறும் லகமரோவோல்  திவு ஜசய்ய முடியோது எை மைதில்  ட்டது என்றோர். ஒரு  னடப் ோ ி தன் 
எல்னேகன  உணர்தல் எவ்வ வு முக்கியம் என் தற்கு அகிரோவின் அந்த  தில் ஒரு சோன்று. 1993’ல் தைது கனடசி 
தினரப் டமோை மடோடோனவ இயக்கிைோர் அகிரோ. அவருக்கு வோழ்நோள் சோதனையோ ர் விருதினை வைங்கி கவுரவித்தது 
ஆஸ்கர் கமிட்டி. அகிரோ குலரோசவோ சர்வலதச விருதுகன  ஜ ற்றோர் ஜசோல்வதில் வியப்ல தும் இல்னே. உண்னமயில் 
அகிரோவின் ஜ யரோல் உேகம் முழுக்க  ே முக்கிய தினரப் ட விருதுகள் வைங்கப் ட்டு வருகிறை. அவர்தோன் அகிரோ 
குலரோசோவோ. 

விலவகோைந்தரின் ஜ ோன்ஜமோைிகள் 

• கடவுள் இருந்தோல் அவனை நோம் கோணலவண்டும், ஆத்மோ இருந்தோல் அதனை நோம் உணர லவண்டும், 

அப் டியில்னேஜயன்றோல் நம் ிக்னக இல்ேோமல் இருப் து நன்று.  ோசோங்கு ல ோடுவனத விட நோத்திகைோக இருப் லத 
லமல். 

• உண்னமக்கோக எனதயும் துறக்கேோம், ஆைோல் எதற்கோகவும் உண்னமனயத் துறக்கக் கூடோது. 

• சுயநேம் என் னத அறலவ தூர எறிந்துவிட்டு லவனே ஜசய்யுங்கள். 
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து 9-ஆவது வயதிலேலய நோடகத்தில் நடிக்க வந்தவர். டணோல் தங்கலவலு .நோடக 
கம்ஜ ைிக ில் நடிப் ில் வ ர்ந்து தன் இ ம்  ருவத்திலேலய ..,கனேவோணர் 
என்.எஸ்.கிருஷ்ணன், இருந்த கந்தசோமி முதேியோரின் நோடக குழுவில் லசர்ந்தோர்.  
1950-முதல், 1970-வனர தமிழ் தினர  டங்க ில்  ிர ேமோை நனகச்சுனவ நடிகரோக 
இருந்தோர். 1992-ஆம் ஆண்டு வனர ஜதோடர்ந்து  ே  டங்க ில் நடித்து வந்தோர். 
இவருனடய துனணவி, சலரோெோவுடன் இவர் இனணந்து நடித்த கல்யோண  ரிசு  

தினரப் டம் .தமிழ் ரசிகர்க ின் உள் த்திலும் என்றும் நினறந்துள்  நனகச்சுனவ 

 டமோகும். அவர்க து ‘ தி க்தி’ நோடகம் தோன்  ின்ைோ ில் ‘சதி லீேோவதி’ என்ற 

 டமோகவும் வந்தது. அந்த இ ம் வயதில் நோடகத்தில் இவர் நடித்து ஜகோண்டிருந்த 
ல ோது தங்கலவலு மிகவும் ஒல்ேியோக இருப் ோர். அதைோல் தைக்கு வசதியோக 
இருக்கு ஜமன்று வயதோை லவடங்கன லய ஏற்று நடித்தோர். சிைிமோவிலும் அனத 
மோற்றி ஜகோள் ோமல்  ணம், திரும் ிப் ோர், இல்ேற லெோதி, சுகம் எங்லக உள் ட  

 ே  டங்க ில் வயதோை லவடங்க ில் நடித்தோர். இவர் நடிகர் திேகம் , நோட்டிய 

ல ஜரோ ியுடன் இனணந்து நடித்த தில்ேோைோ லமோகைோம் ோள், இவனர லமலும் புகழ் 
ஜ ற ஜசய்தது. னகதி கண்ணோயிரம், கேோட்டோ கல்யோணம், சுமதி என் சுந்தரி, நோன் 

கண்ட ஜசோர்க்கம், கற்புக்கரசி, எங்க வடீ்டுப்  ிள்ன , சிங்கோரி,அமரகவி, கேியுகம், 

 ணம், அன்பு, திரும் ிப் ோர், இல்ேற லெோதி, சுகம் எங்லக,  ணக்கோரி,  ணம்  டுத்தும் 

 ோடு, ஜ ோன் வயல், அறிவோ ி, ஜதய்வப் ிறவி, குலே கோவேி, ல ோை மச்சோன் திரும் ி 
வந்தோன், வின யோட்டுப்  ிள்ன , னவரமோனே ல ோன்ற  டங்க ில் நடித்துள் ோர். கனேவோணரின் இயக்கத்தில் ‘ ணம்’ 
 டத்தில் அசல் கிைவைோக அதுவும் ..,வில்ேத்தைம் கேந்து கரோர் ல ர்வைியோக நடித்திருப் ோர் லக.ஏ.தங்கலவலு. சுகம் எங்லக 
 டத்தில் ‘டணோல்னு ஜசோல்லு’ , ‘டணோல்னு அடிச்சுட்டோன்’ என்று அடிக்கடி ..,’டணோல்’ லசர்த்து வசைம் ல ச அதுலவ அவரது 
ஜ யலரோடு ஒட்டிக்ஜகோண்டது. 

 

 

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 ♡❥ 
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ஆண்களுக்கும்..  ிரச்சினை இருக்குங்க..!! 
1, ஒரு ஆண் கடுனமயோ உனைச்சோ.. ஜ ோண்டோடினய கண்டுக்கமோட்றோன்'னு.. மட்டம் தட்டுவோங்க..!! 
2, ஜ ோண்டோடினய கவைிச்சுக்கிட்டோ.. அவன லய சுத்தி வோரோன்.. ஜ ோண்டோட்டி தோசன்'னு கட்டம் கட்டுவோங்க..!! 
3, அது ல ோகட்டும். ஒரு ஜ ோண்னண  ோர்த்து.. அைகோ இருக்லக'னு ஜசோன்ைோ.. அது ஈவ் டீசிங்..ன்னு ஜக ப் ி 
விடுறோங்க..!! 
4, கண்டுக்கோம ல ோை. அைனக ரசிக்க ஜதரியோத ெடம்..ன்னு அமுக்கி னவப் ோங்க..!! 
5, ஏதோச்சும் அழுலதோம்.ன்ைோ ஜ ோம்   மோதிரி அைறோன்  ோரு'னு ஜசோல்லுவோங்க...!! 
6, திடமோ இருந்தோ.. ஜநஞ்சிே ஈவு இறக்கம் இல்ேோத அரக்கன்'னு வோருவோங்க..!! 
7, ஜ ோண்டோடினய லகட்டு முடிஜவடுத்தோ. தோைோ முடிவு எடுக்க ஜதரியோத.. முட்டோள்'னு  ட்டம் கட்டுவோங்க..!! 
8, சரி'னு நோமல  ஒரு முடிஜவடுத்தோ. ஆம் ன 'ங்கற அதிகோரம்..ன்னு திட்டுறோங்க..!! 
9, ஏதோவது  ிடிச்சத வோங்கிட்டு ல ோய் ஜகோடுத்தோ. என்ைத்துக்கு இப்ல ோ கோக்கோ  ிடிக்கிறிங்க..? அப் டி'னு ஒரு நக்கல்..!! 
10, ஒன்னுலம வோங்கிட்டு ல ோகனே'ைோ. ஒரு முைம் பூவு'க்கு கூட.. நோன் விதியத்து ல ோய்லடைோ..ன்னு மூக்னக 
சிந்திட்டு.. விக்கல் லவற..!! 
11, ஒரு குறிக்லகோல ோடு உனைச்சோ. லவனேனய கட்டிக்கிட்டு.. மோரடிக்க லவண்டியது தோலை.. எதுக்கு உங்களுக்கு 
ஜ ோண்டோட்டி.. ன்னு ஒரு ஏசல்..!! 
12, சரி'ன்னு சிைிமோவுக்கு அனைச்சிட்டு ல ோைோ. அந்த ஹலீரோ மோதிரி ஒரு ேட்சியம் லவணும்'ங்க.. எப் டி உனைச்சி 
முன்லைறி.. கோர்  ங்க ோ வோங்கி இருக்கோன்..  ோத்தீங்க ோ..? ன்னு.. ஒரு பூசல்..!! 
13, இனதஜயல்ேோம் லகட்டு. சகிப்பு தன்னம வந்து.. வோழ்க்னகலய ஜவறுத்து.. தற்ஜகோனே ஜசய்து ஜகோள் ேோம்'னு 
முடிஜவடுத்தோ.. இத  ோரு.. வோழ்வதற்கு  யந்து ஜகோண்டு.. தற்ஜகோனே ஜசய்ய  ோக்குறோன்..  யந்தோ ஜகோள் ி  ய.. ன்னு 
ஜசோல்லுவோங்க..!! 
14, சரி'ன்னு இது ல ோே. பூசல்கன  லகட்டும் லகக்கோமல் தன் வைிலய ஒரு ஆண் நடந்து ல ோைோ.. இதப்  ோரு நோம 
ல சுற ல ச்சுக்கு.. இலத லவற எவைோ இருந்தோ தூக்குே ஜதோங்குவோன்.. இவன் ஒரு மோைோங்ஜகட்ட  ய.. ன்னு 
ஜசோல்லுவோங்க..!! 
 

அன்பு நண் ர்கல ... 
இத  ோர்த்து நல்ேோ இருக்கு'னு எழுதிைோ.. ஆண் ஆதிக்க உேகம் அப் டி'னு ஜசோல்லுவோங்க..!! இது தப்பு ஜ ண்கள் 
நல்ேவர்கள்'னு எழுதிைோ.. உேகம் ஜதரியோத ன த்தியகோரன்..ன்னு ஜசோல்லுவோங்க..!!  
 

ஜ ோதுவோ ஆண்களுக்கு  ிரச்சினை.. இருந்து ஜகோண்லட தோன் இருக்கு..!! 
 

MORE RANDOM THINGS TO REMEMBER: 

❥ Life has taught us that we are not always in control. Life is full  
of experiences, lessons and challenges. But it has also shown us 
LOVE, beauty, possibility, resiliency, HOPE and abundance. 
Embrace them all. 

❥ It’s always the sweet, simple things of life that bring the most 
joy and last a lifetime in our memories. 

❥ Simple rule in life: If you wouldn't like it done to you, don't do 
it to others.  

❥ We can't always have a good day. But we can always face 

a bad day with a good attitude. 
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My Mother kept a garden, 
a garden of the heart, 

She planted all the good things 
that gave my life its start. 

She turned me to the sunshine 
and encouraged me to dream, 

Fostering and nurturing 
the seeds of self-esteem… 

And when the winds and rain came, 
she protected me enough- 

But not too much because she knew 
I’d need to stand up strong and tough. 

Her constant good example 
always taught me right from wrong- 

Markers for my pathway 
that will last a lifetime long. 
I am my Mother’s garden. 

I am her legacy- 
And I hope today she feels the love 

reflected back from me 
 

~ Vincent Tripolone III 
 

முக்கிேமான சர்டிஃபிடகட்கள், புத்தகங்கவை பராமரிக்க.... 
நோம  டிச்ச சோன்றிதழ், குைந்னதக ின்  ிறப்பு சோன்றிதழ், ஜசோத்து 
சோன்றிதழ், புத்தகங்கள் இனவகள் மனைக்கோேத்தில் ஈரப் தம்  ட்டு 
பூஞ்னச  டர்ந்து  ோைோக வோய்ப்புள் து. அனத  ோதுகோக்க சோன்றிதழ் 
இருக்கும் ன ேில் சிேிக்கோ ஜெல்னே ல ோட்டு னவக்கேோம். உங்க 
சோன்றிதழ்கள்  த்திரமோக இருக்கும். 
 

உணவுகவை பதப்படுத்த.... 
ஜ ோதுவோக வினதகள், சிே மசோேோ ஜ ோருட்கள், மூேினககள் இவற்னற 
உேர்ந்த இடத்தில் னவத்து  ரோமரிக்க லவண்டியிருக்கும். அலத மோதிரி 
வ ர்ப்பு  ிரோணிக ின் உணவுகள் இவற்னற  ோதுகோப் ோக னவக்க 
லவண்டியிருக்கும். இவற்றில் ஈரப் தம்  ட்டோல் ஜகட்டி விடும் 
வோய்ப்புள் து. இனதத் தவிர்க்க இந்த உணவுப் ஜ ோருட்கள் உள்  
டப் ோக்க ில் சிேிக்கோ ல க்னக ல ோட்டு மூடி னவக்கேோம். பூஞ்னச 
 டர்வனத தடுத்து எப்ஜ ோழுதும் ப்ரஷ்ஷோக இருக்கும். 
 ிஸ்ஜகட், லகக்குகள் ல ோன்ற மைிதர்கள் சோப் ிடும் ஜ ோருள்களுக்குள் 
லநரடியோக இந்த சிேிக்கோன் ஜெல்  ோக்ஜகட்டுகன ப் ல ோட்டு 
னவக்கோதீர்கள். அது மிகப்ஜ ரிய ஆ த்னத வின விக்கும். 
 

சுத்தமாக வவத்திருக்க.... 
கு ிர்கோேத்தில் நோம்  யன் டுத்தும் ஜ ட்ஷீட், தனேயனண, துணிகள் 
இவற்றில் பூஞ்னச  டர்ந்து வோனட அடிக்கும். எைலவ அந்த 
இடங்க ில் சிேிக்கோ ல க்னக ல ோட்டு னவக்கேோம். உங்க ெிம் ல க், 

 லீரோ, ஜசப் ல்கள் உள்  அேமோரி இப் டி எல்ேோ இடங்க ிலும் 
ஈரப் தத்னத உறிஞ்ச சிேிக்கோ ன கள் லதனவப் டுகின்றை. ஷூக்கள் 
மற்றும் சோக்ஸில் உள்   ோக்டீரியோக்கன  விரட்டி துர்நோற்றத்னத 
விரட்டுகிறது. எந்த துர்நோற்றத்னதயும் தோங்கிக் ஜகோள் ேோம். ஆைோல் 
இந்த சோக்ஸில் இருந்து வரும் துர்நோற்றத்னதத் தோங்கிக் 
ஜகோள்வஜதன் து முடியலவ முடியோத கோரியமோக இருக்கும். 
அவற்றிேிருந்து மீள்வதற்கு இந்த சிேிக்கோன் ஜெல் உங்களுக்கு 
உறுதுனணயோக இருக்கும். 
 

மலர்கவை ப்ரஷ்ஷாக வவக்க.... 
அரிய வனக பூக்கன  சிே லநரம்  ோதுகோக்க லவண்டியிருக்கும். 
எைலவ அப் டிப் ட்ட மேர்கன   ோதுகோக்க ஒரு கண்ணோடி ெோரில் 
சிேிக்கோ ஜெல்னே ல ோட்டு இறுக்கமோக மூடி விடுங்கள். 2-6 நோட்கள் 
வனர கோத்திருக்க லவண்டும். இது மேர்கன  உேர்த்தி  ோதுகோப் ோக 
னவத்திருக்கும். பூக்கள் வோடி விடோமலும் அழுகிவிடோமலும் இருக்க 
நம் ஆட்கள் ஜசய்யும்  ோதுகோப்பு நினறய. ஆைோல் அனவ எதுவுலம 
லதனவயில்னே. ஒரு சிேிக்கோன் ஜெல்  ோக்ஜகட் ல ோதும். 
 

 


