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❥ If we all could live with other people’s consideration in mind, this whole world would be a much better place. 

 
 கடலில் வாழும் ஒரு குட்டி மீனுக்கு நீரைப் பார்க்க வவண்டுமமன்று ஆரை.  

 

''அம்மா! நாம் வாழ தண்ணரீ் மிக அவசியமமன்று மசால்கிறாய். அந்த 
தண்ணரீ் எங்கக இருக்கிறது ? எனக்குக் காட்டு'' எனக் ககட்டது. உடகன தாய் 
மீன் இதுதான் தண்ணமீென்று தண்ணரீெக் காட்டியது. குட்டி மீனுக்கு ஒன்றும் 
புரியவில்ரை ! ''அம்மா! நீ தண்ணரீெக் காட்டு'' என மீண்டும் அது மசால்ை, 

மறுபடியும் தாய் மீன் தண்ணரீெக் காட்டியது. அப்கபாதும் குட்டிமீனுக்கு 
தண்ணரீ் மதரியவில்ரை! உடகன அது இந்த அம்மாவுக்கு ஒன்றுகம மதரியாது 
என மசால்ைிக் மகாண்கட, அப்பா மீனிடம் இகத ககள்விரயக் ககட்டது. 
அப்பாவும் அகத மாதிரி தண்ணரீெக் காட்ட, அப்பாவுக்கும் ஒன்றும் மதரியாது 
எனத் தீர்மானித்து விட்டது! பிறகு உறவினர்களிடம் கபாய் இகத ககள்விரயக் 
ககட்டது ! எல்கைாரும் ஒகெ பதிரைகய மசால்ை, திருப்தி அரடயாத மீன் 
யாருக்குகம ஒன்றும் மதரியாது என்று தீர்மானித்து இறுதியில் உருவத்தில் 
மபரிய திமிங்கைத்திடம் வந்து தண்ணரீெக் காட்டச் மசான்னது! உடகன 
திமிங்கைம் குட்டி மீரன தன் முதுகில் ஏறச் மசான்னது. குட்டி மீனும் 
முதுகில் ஏறியது. கரெ கநாக்கிச் மசன்ற திமிங்கைம், குட்டி மீரன கரெயில் 
தள்ளியது. குட்டி மீன் தண்ணரீ் இல்ைாமல் துடிதுடித்து உயிருக்குப் 
கபாொடியது! அப்கபாது திமிங்கைம் இதுதான் தண்ணரீ் என்று தண்ணரீெக் 
காட்டி மீண்டும் குட்டி மீரனத் தண்ணரீில் விட்டது. அப்கபாது தான் குட்டி 
மீனுக்கு தண்ணரீ், தண்ணெீாகத் மதரிந்தது. நம்முடகன இருப்பதால் அப்பா, 

அம்மா, சககாதெ உறவு, நட்பு இப்படி நாம் உறவுகரள உணர்வது இல்ரை. 
அவர்கள் பிரிந்த பின் புரிந்து மகாள்வதில் பைன் இல்ரை. மற்றவர் 
அனுபவத்தில் இருந்து பாடம் கற்கபாம் ; நைமாய் வாழ்கவாம். 
 

THE HEALTH BENEFITS OF POSITIVE THINKING 
 
Researchers continue to explore the effects of positive thinking and optimism 
on health. Health benefits that positive thinking may provide include: 
1. Increased life span. 
2. Lower rates of depression. 
3. Lower levels of distress. 
4. Greater resistance to the common cold. 
5. Better psychological and physical well-being. 
6. Better cardiovascular health and reduced risk of death from cardiovascular 
disease. 
7. Better coping skills during hardships and times of stress. 
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தூங்காநகெம் "மதுரெ"பற்றி பண்ரடயகாை மவளிநாட்டு யாத்திரிகளின்  பயணக்குறிப்புக்கள்! 
வணிகத்திற்காகப் பைர் மதுரெ வந்தனர் என்பரதப் பற்றி நாம் அறிந்கதாம். ஆனால் வணிகத்திற்கு வந்தவர்கள் 

கபாைகவ இந்த நிைப்பகுதிரய அறிந்துமகாள்ளும் கநாக்கிலும் பைர் வந்தனர். பயணிகள், உளவாளிகள், தூதர்கள், மதம் பெப்ப 

வந்தவர்கள் மதாடங்கி பைர் வந்தவண்ணம் இருந்தனர். இந்த நிைத்திற்கு வந்தவர்கள் அரனவருகம தங்கள் ஊருக்குச் 
மசன்று இந்த நகெத்ரதப் பற்றி விவரித்தனர், அவர் அவர் மமாழியில் குறிப்புகள் எழுதினர், அவ்வூர் மக்களுடன் 

உரெயாடினர். உைகம் முழுவதுமிருந்து பயணிகள் ஏன் மதுரெ கநாக்கி வந்தார்கள் என்கிற ககள்வி ஒவ்மவாருவருக்கும் 
எழும். மதுரெ குறித்த கரதகள், மசய்திகள், விவரிப்புகள்தான் இவர்கரள மதுரெ கநாக்கி அனுப்பி ரவத்துள்ளது 
என்பரதயும் இவர்களின் பயணக் குறிப்புகள் நமக்குத் மதரிவிக்கின்றன. கிகெக்க, ைத்தீன், அெபு, சீன, பாெசீக மமாழிகளில் 
மதுரெ பற்றிய ஏொளமான குறிப்புகள் நமக்குக் கிரடத்துள்ளன. பிளினி, தாைமி, நிககாைஸ் தாமஸ், இபின் பதூதா, 

ஸ்ட்ொகபா, மமகஸ்தனிஸ், மார்க்ககா கபாகைா எனப் பைர் காைம்கதாறும் மதுரெரயப் பற்றி ஏொளமான குறிப்புகரள 
விரிவாக எழுதிச் மசன்றனர். இந்தக் குறிப்புகளின் வழிகய நமக்கு மதுரெயின் வெைாற்றுக் காைத்துள் மவவ்கவறு 
பரிணாமங்கள் கிரடக்கின்றன. 

மமகஸ்தனிஸ் இந்த நிைப்பகுதிக்கு சுமார் கி.மு 300-ல் வந்தார். பண்கடயா என்னும் நாடு மபண்களால் 
ஆளப்படுகிறது எனக் குறிப்பு எழுதியிருக்கிறார். பாண்டிய என்பரத அவர்கள் பண்கடயா என்று அரழத்தனர். 
மமகஸ்தனிஸ்-ன் நாட்குறிப்பில் பாண்டிய நாடு பற்றிப் பை தகவல்கள் உள்ளன. மெர்க்குைிஸ் (Hercules) என்ற மன்னனுக்கு 
ஒரு மபண் பிறந்தாள், அதற்கு அவர் 'பண்கடயா' என்று மபயர் சூட்டினார். அவளுக்குக் கடல் வரெ பெவியிருக்கும் 
மதன்னாட்ரடக் மகாடுத்தார். அதில் 350 ஊர்கள் இருந்தன. நாள்கதாறும் அெசுக் கருவூைத்திற்கு ஓர் ஊர் மக்கள் திரற (வரி) 
மசலுத்த கவண்டும் என்று ஆரணயிட்டார். அப்படித் திரற மசலுத்தாத கிொமங்களிடம் வற்புறுத்தி திரற மசலுத்தவும் 
ஏற்பாடுகள் இருந்தன. அதனால் அெசிக்குத் துரணயாக எப்மபாழுதும் சிைர் இருந்தனர்" என்று குறிப்புகளில் 
எழுதியிருக்கிறார். யவன நாட்டுத் தூதுவனின் நாட்குறிப்பில் மதுரெரய மமகதாொ ('Methora') என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
பிளினி (Pliny the Younger) என்பவர் உயிரியல் நூல் ஒன்ரறயும் (கி.பி.70), தாைமி (Ptolemy) பூககாள நூல் ஒன்ரறயும் 
எழுதியிருக்கிறார்கள். இந்த இரு நூல்களில் பண்ரடய தமிழகத்தின் கடல் வாணிகத்ரதப் பற்றிய ஏொளமான சான்றுகள் 
உள்ளன. வாணிகம் விரிவரடய விரிவரடய தமிழ்நாட்டிகைகய குடிகயறிவிட்ட கொமாபுரியினரின் ஜனத்மதாரகயும் 
வளர்ந்து வந்தது. அப்படித் தங்கியிருந்தவர்களிடமிருந்கத தமிழகத்திரனப் பற்றிய மசய்திகரளத் தாம் ககட்டறிந்ததாக 
பிளினி கூறுகின்றார். அவர்களுரடய குடியிருப்பு (கசரி) ஒன்று மதுரெ மாநகருடன் இரணந்திருந்ததாகத் மதரிகின்றது. 

கி.மு.60-ல் இங்கு வந்த நிககாைஸ் தாமஸ் மற்றும் ஸ்ட்கெகபா, “இந்திய ொஜ்ஜியம் ஒன்றில் இருந்து ஒரு 
தூதுக்குழு அகஸ்டஸ் சீசரின் அரவக்கு வந்தது, அந்தக் குழுரவ அனுப்பிய அெசன் பாண்டியன் என்பவன் ஆவான். அந்தக் 
குழு அகஸ்டஸுக்கு அளிப்பதற்கான பரிசுகள் சிைவற்ரறக் மகாண்டு வந்தது. அந்தத் தூதுக்குழுவில் வந்த ஒருவன் 
ஏமதன்ஸ் நகரில் தீக்குளித்து உயிர் துறந்தான்” என்றும் தனது குறிப்புகளில் எழுதியிருக்கிறார்கள். அவர்கள் மகாண்டு வந்த 

பரிசுப் மபாருள்களில் பத்து அடி நீளப் பாம்பும் ஏரனய பாம்புகள் சிைவும் இருந்தன எனவும், மூன்று அடி நீளமுள்ள ஆற்று 
ஆரமயும், கழுரதரயக் காட்டிலும் மபரிய மகளதாரி ஒன்றும் இருந்தன எனவும் எழுதியுள்ளனர். தமிழகத்துடன் கொமர்கள் 
கமற்மகாண்டிருந்த வாணிகம் அவர்களுரடய கபெெசரின் ஆதெவுடன் மசழிப்புடன் வளர்ந்து வந்தது. இவ்வாணிகத்தின் 
வளர்ச்சியில் கபெெசர் அகஸ்டஸ் விருப்பம் காட்டினார். ஆர்மஸ் (Hormuz) துரறமுகத்திைிருந்து ஏறக்குரறய நூற்றிருபது 
மெக்கைங்கள் பாய்விரித்கதாடியரத கநரில் கண்டதாக ஸ்டிொகபா கூறுகின்றார். பிளினி மற்றும் தாைமி (கி.பி 1-140) இங்கு 
வந்தனர் அவர்கள் மதுரெரயப் பாண்டிய மன்னன் ஆண்டதாகத் தங்கள் குறிப்புகளில் மதரிவிக்கிறார்கள். இந்தியாவிைிருந்து 
இறக்குமதியான ஒன்பதடி நீளமுள்ள நல்ைபாம்பு ஒன்ரறத் தாம் எகிப்தில் கண்டதாகவும் ஸ்டிொகபா எழுதியுள்ளார். 
 முதல் இெண்டு நூற்றாண்டுகளில் (கி.பி. 1 – 200) தமிழர்கள் யவனர்ககளாடு சிறந்த வணிக உறவு ரவத்திருந்தனர் 
என்று மசங்கடல் மசைவு என்னும் கிகெக்க வணிக நூைின் குறிப்புகளில் உள்ளது. பாண்டிய நாட்டுத் துரறமுகங்களான 
நறவு, மதாண்டி, முசிறி, நீைகண்ட நகெம், மகாற்ரக, அழகன்குளம், காயல்பட்டினம், பாண்டிச்கசரி, எயிற்பட்டினம் கபான்றரவ 
சிறந்த துரறமுகங்களாக இருந்ததாக மபரிப்ளஸ் கூறுகிறார். சீனப் பயணி யுவான் சுவாங் காஞ்சிபுெத்தில் தங்கிவிட்டு 
மதற்கக வந்துள்ளார். அவர் தனது நாட்குறிப்பில் மதுரெரய இவ்வாறு விவரிக்கிறார், “அது நிைவளமற்ற நாடு, எங்கும் 
களரும் தரிசு நிைமுகம மிகுந்திருந்தன. ஆனால் கடல்முத்து வணிகத்திற்கு அந்த நாடு ரமயமாகத் திகழ்ந்தது. மக்கள் 
கறுப்பு நிறமுரடயவர்கள், இனிரமயற்ற மூர்க்கர்கள், மதத் துரறயில் கைப்புக் மகாள்ரகரயப் பின்பற்றுபவர்கள், ஆனால் 
வணிகத்தில் ரககதர்ந்தவர்கள். அங்கக பாழரடந்த பரழய மடங்கள் இருந்தன, மிகச் சிைகெ நல்ை நிரையில் இருந்தனர் 
மபௌத்தமல்ைாத பல்கவறு மதப் பிரிவுகரளச் கசர்ந்தவர்கள் ஏொளமாக இருந்தனர், அவர்களுள் முக்கியமாக 
திகம்பெர்கரளச் மசால்ைைாம். அந்த இடத்தில் புத்தர் தம்முரடய சமயக் மகாள்ரககரளப் பிெசாெம் மசய்து கணக்கற்ற 

மக்கரளத் தம்முரடய மதத்தில் கசர்த்துக்மகாண்டார்.” சீன நாட்டு வெைாற்றியல் அறிஞர் யூ உவான் கி.பி. 250-ல் இங்கு 
வந்தார். அவர் பாண்டியர் அெசாங்கத்ரதப் பாண்யுவி என அவெது எழுத்துகளில் குறிப்பிடுகிறார். பாண்டிய மக்கள் 
சீனர்கரளப் கபாைகவ உயெம் குரறவாக உள்ளவர்கள் என அவர் குறிப்புகளில் எழுதியிருக்கிறார். சீன வெைாற்று 
ஆசிரியர்கள் எழுதிரவத்துள்ள ஆண்டு நிகழ்ச்சிப் பதிகவடுகளில் இன்னும் விரிவான குறிப்புகள் உள்ளன.  

(njhlUk;) 



3 
 

 

துருக்கியின் அெசன் கவட்ரடக்கு மசன்றிருந்தான். பயண வழியில் இெவு மநசவாளியின் வடீ்டில் தங்கினான்.  
அவர்களுக்கு தன் வடீ்டுக்கு வந்து தங்கியிருப்பது அெசன் என்பது மதரியாது. யாகொ ஒரு கவட்ரடக்காென் 
வந்திருக்கிறான் என நிரனத்து மகாண்டு தங்க வசதி மசய்து மகாடுத்தார்கள். அெசன் காரையில் எழுந்து மகாண்ட 
கபாது மநசவாளி நூல் நூற்கத் மதாடங்கியிருந்தான். அவனது இடது ரகயில் ஒரு கயிறு கட்டப்பட்டிருந்தது. அெசன் 
அந்த மநசவாளிரய பார்த்து, ‘இது என்ன உனது இடது ரகயில் கயிறு?’’ என்று ககட்டான். மதாட்டிைில் உள்ள 
குழந்ரதரய ஆட்டுவதற்கானது. குழந்ரத அழுதால் இரத இழுப்கபன்…’’ என்றான் மநசவாளி நூல் நூற்றுக்மகாண்கட.* 
அவன் அருகில் ஒரு நீண்ட குச்சியிருந்தது. ‘இந்தக் குச்சி எதற்கு?’ எனக் ககட்டான் அெசன். ‘‘மவளிகய என் மரனவி 
தானியங்கரள மவயிைில் யப்கபாட்டிருக்கிறாள். இந்தக் குச்சியின் மறுமுரனயில் கருப்பு மகாடிரயக் 
கட்டியிருக்கிகறன். இரத அரசத்தால் பறரவகள் அருகில் வொது’’ என்றான்.* அந்த மநசவாளி தனது இடுப்பில் 
மணிகரளக் கட்டியிருந்தான். ‘‘இந்த மணிரய எதற்கு கட்டியிருக்கிறாய்?’ எனக் ககட்டான் அெசன். ‘வடீ்டில் ஒரு எைி 
இருக்கிறது. அதன் மதால்ரைரய சமாளிக்க இந்த மணிரய ஒைித்தால்கபாதும், ஒடிவிடும்!’’ என்று பதில் மசான்னான்.* 
அவனது வடீ்டின் ஜன்னலுக்கு மவளிகய நாரைந்து சிறார்களின் முகம் மதரிந்தது. மநசவாளிரயப் பார்த்து ‘அவர்கள் 
என்ன மசய்கிறார்கள்? என்று ககட்டான் அெசன். ‘நூற்பு கவரை மசய்து மகாண்டிருக்கும் கபாது வாய் சும்மா தாகன 
இருக்கிறது. அதனால், அவர்களுக்கு எனக்குத் மதரிந்த பாடங்கரள நடத்துகிகறன். அவர்கள் மவளிகய இருந்து ககட்டுக் 
மகாள்வார்கள்!’’ என்றான். அவர்கள் ஏன் மவளிகய இருக்கிறார்கள்? உள்கள வெைாம் தாகன எனக் ககட்டான் அெசன். 
அதற்கு மநசவாளி மசான்னான்: அவர்கள் காதுதான் நான் நடத்தும் பாடங்கரளக் ககட்கப் கபாகிறது. ஆககவ, அவர்கரள 
என் வடீ்டுக்கு முன்னால் உள்ள மண்ரண குரழத்துத் தரும்படி மசய்திருக்கிகறன். என்னிடம் பாடம் ககட்கும் கபாது 
அவர்கள் காைால் கசற்ரற குரழத்துக் மகாண்டிருப்பார்கள்’’ என்றான்.* ஒகெ கநெத்தில் இவ்வளவு விஷயங்கரள 
ஒருவன் மசய்யமுடியுமா என அெசனுக்கு வியப்பு தாங்க முடியவில்ரை. மநசவாளி மசான்னான்: இது மட்டுமில்ரை. 
என் மரனவி கிகெக்கத்துப் மபண். ஒவ்மவாரு நாளும் பத்து கிகெக்கச் மசாற்கரள சிகைட்டில் எழுதி ரவத்துப் 
கபாகிறாள். கவரை மசய்து மகாண்கட அரதயும் கற்று வருகிகறன். ஒருவன் விரும்பினால் ஒகெ கநெத்தில் கற்றுக் 
மகாள்ளவும், கற்றுத் தெவும், கவரை மசய்யவும், வடீ்ரட கவனிக்கவும் முடியும் என்பதற்கு இந்த மநசவாளி தான் சாட்சி. 
 

We can never fully control what happens in our lives. The only control that we have is how we respond to what 

is happening. Responding wisely brings peace and happiness. 
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புருசன் மமாரபை கநாண்டிக்கிட்டும் மபாண்டாட்டி சீரியல் பாத்துக்கிட்டும் வடீ்ை மவட்டியா மபாழுகபாக்கிட்டு 
இருந்தாங்க. திடீர்னு மரனவிக்கு பளரீ்னு ஒரு ஐடியா! "ஏங்க எனக்கு கபாெடிக்குது அந்த மமாரபை மகாஞ்சம் 
கீழ ரவங்க....." "ஏண்டி எனக்கும் கபாெடிக்கணுமா...." "அதில்லீங்க கபாெடிக்காம இருக்கறதுக்கு நாம ஒரு ககம் 
மவளயாடைாமா?..." "ரெய்யா...நான் மெடி....என்னா ககமு மசால்லு....." "இந்தா, இந்த கபப்பர்ை நான் எனக்குப் 

புடிச்ச அஞ்சு ஆம்பரளங்க கபெ எழுதுகறன். நீங்க உங்களுக்குப் புடிச்ச அஞ்சு மபாம்பரளங்க கபெ இன்கனாரு கபப்பர்ை 
எழுதுங்க..." "சரி...." "இந்தாங்க என்கனாட ைிஸ்டு.... உங்கள்த காட்டுங்க...." 
 
#மரைவி லிஸ்ட்: 
1. ெஜினிகாந்த்   2. கமல்ொசன்   3. அஜதீ்   4. விஜய்  5. சூர்யா  

#புருைவைாட லிஸ்ட்: 

1. மல்ைிகா (மகாழுந்தியாள்)  2. கமைா (பக்கத்து வடீ்டுக்காரி)   3. ஷாைினி (மபாண்டாட்டிகயாட 
பிமெண்டு)  4. லீனா (ரபயகனாட க்ளாஸ் டீச்சர்)   5. ைைிதா (பரழய காகைஜ்கமட்) 

மபண்கள் கனவில் வாழ்கிறார்கள். ஆண்கள் யதார்த்த உைகில் இருக்கிறார்கள். அடுத்த ஒரு வாெத்துக்கு புருசனுக்கு 
ஓட்டல்ை சாப்பாடு, திண்ரணை படுக்ரக. 

  

அமமரிக்காவில் ஒரு கதவாையத்தில் பாதிரியார் ஒருவர்., நாம் அரனவரும் மசார்க்கத்திற்கு மசல்வதற்காக தினமும் 
பிொர்த்தரன மசய்ய கவண்டும் என்று கபாதரன மசய்தார். அவர் தன் உரெரய முடித்தவுடன் "யாமெல்ைாம் 
மசார்க்கத்திற்கு மசல்ை விரும்புகிறரீ்கள் ? " என்று ககட்டார். அரனவரும் ரக தூக்கினர்., ஒரு ஏரழ சிறுவரனத் தவிெ. 
உடகன அந்த பாதிரியார் .,அந்த சிறுவனிடம், தம்பி நீ மசார்க்கம் மசல்ை விரும்பவில்ரையா? நெகம் தான் மசல்ை 
விரும்புகிறாயா. என்று ககட்டார். அதற்கு அந்த சிறுவன், மசார்க்கத்ரதயும் விரும்பவில்ரை நெகத்ரதயும் விரும்ப 
வில்ரை, நான் அமமரிக்காவின் ஜனாதிபதியாக விரும்புகின்கறன் . என்றான். உடகன ககாபம் மகாண்ட பாதிரியார்,  

இந்த சிறிய வயதில் மனம் கடவுரள விட பதவிரயத்தான் விரும்புகிறதா.? என்று ககட்டார். அந்த சிறுவகனா 
அரமதியாக, இங்கக கருப்பு இன மக்கரள நாரய விட ககவைமாக, மகாடுரமயான முரறயில் நடத்துகிறார்கள். 
அவர்கரள விடுதரை மசய்ய அமமரிக்க ஜனாதிபதி என்ற அதிகாெம் தான் சரியாக இருக்கும், என்று கூறினான். அவன் 
மசான்னகதாடு மட்டுமல்ைாமல் மசய்தும் காட்டினான். அந்த சிறுவன்தான் ..,அமமரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி 
உயர்திரு . ஆபிெகாம் ைிங்கன். 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd-A4gQyp6Cnsq9x7Ly2qjPwert2uOYxL5peAw9z5p_i3WbcNOlWqGhK6rSnZ18SC1P9w7RWkxfbuNUL0cbfI23c-HLZVsblxEMVwl8St9o_LIjrazuGbNjw-EAKVQ8F4ScogbXJQ8FKQJFLkFNGRxnGqjIu_cb80L1LfPyfIj9GCfAyijU40sOSOSJo1niiY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd-A4gQyp6Cnsq9x7Ly2qjPwert2uOYxL5peAw9z5p_i3WbcNOlWqGhK6rSnZ18SC1P9w7RWkxfbuNUL0cbfI23c-HLZVsblxEMVwl8St9o_LIjrazuGbNjw-EAKVQ8F4ScogbXJQ8FKQJFLkFNGRxnGqjIu_cb80L1LfPyfIj9GCfAyijU40sOSOSJo1niiY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8B%E0%AE%9F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd-A4gQyp6Cnsq9x7Ly2qjPwert2uOYxL5peAw9z5p_i3WbcNOlWqGhK6rSnZ18SC1P9w7RWkxfbuNUL0cbfI23c-HLZVsblxEMVwl8St9o_LIjrazuGbNjw-EAKVQ8F4ScogbXJQ8FKQJFLkFNGRxnGqjIu_cb80L1LfPyfIj9GCfAyijU40sOSOSJo1niiY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%A9%E0%AF%8B%E0%AE%9F?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd-A4gQyp6Cnsq9x7Ly2qjPwert2uOYxL5peAw9z5p_i3WbcNOlWqGhK6rSnZ18SC1P9w7RWkxfbuNUL0cbfI23c-HLZVsblxEMVwl8St9o_LIjrazuGbNjw-EAKVQ8F4ScogbXJQ8FKQJFLkFNGRxnGqjIu_cb80L1LfPyfIj9GCfAyijU40sOSOSJo1niiY&__tn__=*NK-R
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இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருதான பாெத ெத்னா 
விருரத மபற்ற ம்.எஸ்.சுப்புைட்சுமி . தனது குெைால் ககாடான 
ெசிகர்கரள மபற்றுள்ளார். மதுரெயில் கடந்த 1916-ஆம் ஆண்டு 
மசப்டம்பர் 16-ஆம் கததி சுப்பிெமணிய அய்யருக்கும், 

சண்முகவடிவு அம்மாளுக்கும் மகளாக பிறந்தவர் எம்எஸ் 
சுப்புைட்சுமி. இவர் தமிழ், கன்னடம், மரையாளம், மதலுங்கு, 

வங்காள மமாழி, இந்தி, சமஸ்கிருதம், குஜொத்தி ஆகிய பை 
மமாழிகளில் பாடியுள்ளார். இவர் உைகின் பை நாடுகளுக்கும் 
பண்பாட்டுத் தூதுவொக மசன்று பை நிகழ்ச்சிகரள 
நடத்தியுள்ளார். கமலும் ஐக்கிய நாடுகள் சரபயிலும் தன் 
அெங்ககற்றத்ரத நிகழ்த்தியுள்ளார். இரச குடும்பத்ரதச் 
கசர்ந்தவர் என்பதால் சுப்புைட்சுமிக்கு சிறு வயதில் இருந்கத 

இரச மீது அதீத ஆர்வம் இருந்து வந்தது. 5-ஆம் வகுப்பு வரெ தனது படிப்ரப நிறுத்திய இவர் கர்நாடக சங்கீதத்தில் 
மிகுந்த ஆர்வம் மகாண்டிருந்தார். எம். எஸ். சுப்புைட்சுமியின் குெரை ககட்ட திரெப்படத் தயாரிப்பாளர் மதுரெ நாட்டாரம 
மல்ைி, என். எம். ஆர். மவங்கடகிருஷ்ணன் மற்றும் இயக்குனர் கக. சுப்பிெமணியம், அவரெ "கசவாசதனம்" படத்தின் 
கதாநாயகியாக நடிக்க ரவத்தனர். இரதத் மதாடர்ந்து இவர் சகுந்தரை, சாவித்திரி, மீொ ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார். 
இந்தி மமாழியில் மீொபாய் என்ற படத்தில் ., வடமாநிைத்தவருக்கும் எம். எஸ். சுப்புைட்சுமி அறிமுகம் கிரடத்தது. இந்தி 
மீொரவப் பார்த்த பிெதமர் கநரு இரசயின் ொணிக்கு முன்னால் நான் சாதாெண பிெதமர் தாகன" என பாொட்டினார். 

ஆசியாவின் கநாபல் பரிசு ொமன் மகசகச விருரத மபற்ற முதல் இந்திய இரச கரைஞர் என்ற மபருரமரய 
மபற்ற எம்.எஸ்.சுப்புைட்சுமி, கடந்த 1998-இல் இந்தியாவின் உயரிய விருதான பாெத ெத்னாரவயும் மபற்றுள்ளார். 
இன்று திருப்பதியில் அதிகாரை கவரளகளில் இரசக்கப்படும் சுப்ெமாதம் இவர் பாடியகத. இதற்காக கதவஸ்தானத்தால் 
வழங்கப்பட்ட மதாரகரய வாங்க மறுத்து .., கதவஸ்தானத்தால் நடத்தப்படும் கவத பாடசாரைக்கக அன்பளிப்பாக 
மகாடுத்துவிட்டார். கமலும் திருப்பதி திருமரை கதவஸ்தானத்தின் ஆஸ்தான வித்வானால் மகௌெவிக்கப்பட்ட இவருக்கு 
கீழ்திருப்பதியில் அப்கபாரதய ஆந்திெ முதல்வர் ஓய்.எஸ்.ொஜகசகெ மெட்டியால் ..,கடந்த 2006-இல் மவண்கை சிரை 
நிறுவப்பட்டது. காஞ்சிபுெம் பட்டுப்புடரவயின் பார்டருக்கு எம். எஸ் ப்ளூ (MS Blue) என்று இவெது மபயர் ரவக்கப்பட்டது. 
ஏழுமரையானுக்கு 1000 நாமங்கரள கூறி அரழக்கும் விஷ்ணு சகஸ்ெநாமத்ரத பாடிய இவர் பஜ ககாவிந்தம் பாடரையும் 
பாடியுள்ளார். கமலும் இன்றும் மபரும்பாைான இரச கச்கசரிகளில் பாடப்படும் குரற ஒன்றும் இல்ரை பாடல் மக்கள் 
மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளது. மீொ திரெப்படத்தில் இவர் பாடிய காற்றினிகை வரும் கீதம் என்ற பாடரை ககட்கும் 
கபாது அப்படிகய காற்றில் மிதப்பது கபான்று ஒரு உணர்வு ஏற்படும். கடந்த 1954-இல் பத்மபூஷன். 1956-இல் சங்கீத நாடக 
அகாமதமியின் விருது, 1968-இல் சங்கீத கைாநிதி, 1974-இல் ொமன் மகசகச விருது, 1975-இல் பத்மவிபூஷன், 1998-இல் பாெத 
ெத்னா உள்ளிட்ட விருதுகரள மபற்றதன் மூைம் அந்த விருதுகளுக்கு இவர் மபருரமரய கசர்த்துள்ளார் என்று கூறினால் 
அது மிரகயாகாது. கர்நாடக இரசக்கு ஏொளமான மதாண்டாற்றிய எம்எஸ் சுப்புைட்சுமி காஞ்சி மகா மபரியவரின் பக்ரத 
ஆவார். இவர் மண்ரண விட்டு மசன்றாலும் இன்றும் இவெது பாடல்கள் அரிய மபாக்கிஷங்களாக பாதுகாக்கப்பட்டு , 

பயன்படுத்தப்பட்டும் வருகின்றன. 

• The mind heals with laughter, the body heals with play, the spirit heals with joy, everything heals with love. 

• Always be responsible for the energy you bring to the world through your words and actions. 

• Always treat your loved ones as if this day was your last day with them. 
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Couple in their nineties are both having problems remembering things. During a checkup, the doctor tells them that 
they're physically okay, but they might want to start writing things down to help them remember .. 
Later that night, while watching TV, the old man gets up from his chair. 'Want anything while I'm in the kitchen?' he 
asks. 'Will you get me a bowl of ice cream?' 'Sure..' 'Don't you think you should write it down so you can remember 
it?' she asks. 'No, I can remember it.' 
'Well, I'd like some strawberries on top, too. Maybe you should write it down, so as not to forget it?' 
He says, 'I can remember that. You want a bowl of ice cream with strawberries.' 'I'd also like whipped cream. I'm 
certain you'll forget that, write it down?' she asks. Irritated, he says, 'I don't need to write it down, I can remember 
it! Ice cream with strawberries and whipped cream - I got it, for goodness’ sake!' Then he toddles into the kitchen. 
After about 20 minutes, the old man returns from the kitchen and hands his wife a plate of bacon and eggs. She 
stares at the plate for a moment. 'Where's my toast?' 

                                    

One more. . .! A little old man shuffled slowly into an ice cream parlor and pulled himself slowly, painfully, up onto a 
stool. After catching his breath, he ordered a banana split. The waitress asked kindly, 'Crushed nuts?' 'No,' he replied, 
'Arthritis.' 
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குப்ரப வண்டி விதி’ மதரியுமா? (The Law of the Garbage Truck...!) 

ஒரு கம்மபனியின் அதிகாரி ஒருவர் அவசெமாக மவளியூர் மசல்ைகவண்டியிருந்தது. ஆரகயால் ெயில் நிரையத்துக்கு 
உடகன மசல்ை கவண்டி டாக்ஸி ஒன்ரற பிடித்து உடகன ெயில்கவ ஸ்கடஷன் கபாகுமாறு டிரெவரிடம் மசான்னார்.  
இவர்கள் கவகமாக மசன்று மகாண்டிருக்கும்கபாது, இவர்களுக்கு முன்னாள் மசன்ற கார் ஒன்று திரும்புவதற்கான சிக்னல் 
எதுவும் மகாடுக்காமல் திடீமென்று திரும்பிவிட… ஒரு கணம் நிரை தடுமாறிய டாக்ஸி டிரெவர் உடகன பிகெக்ரக 
அப்ரள மசய்து சரியாக முன் மசன்ற காரெ இடிப்பதற்கு ஒரு இன்ச் முன்னதாக நிறுத்தினார். அந்த காரிைிருந்து எட்டிப் 
பார்த்த அதன் ஓட்டுனர் இவர்கரள கன்னாபின்னாமவன்று நா கூசும் வார்த்ரதகரள பயன்படுத்தி திட்ட 
ஆெம்பிக்கிறான்.இந்த டாக்சி டிரெவகொ பதிலுக்கு எதுவும் மசால்ைாமல் ஜஸ்ட் ஒரு புன்னரகரய மட்டும் சிந்திவிட்டு 
டாட்டா காட்டுவது கபாை ரககரள காட்டுகிறார். அவர் மசய்தது ஏகதா நண்பரெ பார்த்து மசய்வது கபாை இருந்தகத 
தவிெ தவறாக வண்டி ஒட்டிய ஒரு டிரெவரிடம் மசய்வது கபாை இல்ரை.“ஏன் அவரன சும்மா விட்டீங்க? நாலு வாங்கு 
வாங்கியிருக்கைாம் இல்ை… அவன் கமை தப்பு மவச்சிகிட்டு நம்ம கமை எகிர்றான்..?” என்று அதிகாரி டாக்சி டிரெவரிடம் 
ககட்கிறார். அதற்கு டாக்சி டிரெவர் மசான்னது தான் ‘குப்ரப வண்டி விதி’ எனப்படுவது. ஆங்கிைத்தில் ‘The Law of the 

Garbage Truck’ என்பார்கள்.“இப்படிப்பட்ட மனிதர்களுக்கு ‘குப்ரப வண்டி’ என்று மபயர் ஸார், பை மனிதர்கள் இப்படித்தான் 
குப்ரப வண்டிகள் கபாை இருக்கிறார்கள். மனம் நிரறய குப்ரபகரளயும் அழுக்குகரளயும், ரவத்திருப்பார்கள். விெக்தி, 
ஏமாற்றம், ககாபம் அவர்களிடம் நிரறந்திருக்குக்ம். அது கபான்ற குப்ரபகள் கசெச் கசெ அரத இறக்கி ரவக்க 
அவர்களுக்கு ஓரிடம் கதரவ. சிை கநெங்களில் அரத நம்மிடம் அவர்கள் இறக்கி ரவப்பார்கள். அரத நாம் பர்சனைாக 
எடுத்துக் மகாள்ளக்கூடாது. ஜஸ்ட் அவர்கரள பார்த்து ஒரு புன்னரக சிந்தி, ரககரள ஆட்டிவிட்டு நாம் கபாய்மகாண்கட 
இருக்க கவண்டும்” அவர்கள் நம் மீது மகாட்டும் குப்ரபகரள நாம் சுமந்து மகாண்டு கபாய் நம் பணிபுரியும் இடத்திகைா 
அல்ைது வடீ்டிகைா மதருவில் மற்றவர்களிடகமா நாம் மகாட்டக்கூடாது சார். நம்ம கபர் தான் நாறிப்கபாகும்…!!” என்று 
மசால்ை, அதிகாரி அதில் உள்ள நுணக்கத்ரத அறிந்து வியந்துவிட்டார். வாழ்க்ரகயில் மவற்றி மபற்ற சாதரனயாளர்கள் 
எவரும் இந்த குப்ரபவண்டிகள் தங்கள் அன்ரறய நாரள ஆக்கிெமித்துக்மகாள்ள அனுமதிக்ககவ மாட்டார்கள். 
அலுவைகத்திகைா அல்ைது வடீ்டிகைா, மவளியிகைா காெணமின்றி உங்கள் மீது யாகெனும் எரிந்து விழுந்தாகைா அல்ைது 
வன்மசாற்கள் வசீினாகைா பதிலுக்கு நீங்களும் வார்த்ரத யுத்தத்தில் இறங்காது ஜஸ்ட் ஒரு புன்ரனரகரய மட்டும் 
பதிைாக தந்துவிட்டு அந்த இடத்ரத விட்டு அகன்றுவிடுங்கள். நம்ரம சரியாக நடத்துகிறவர்கரள கநசிப்கபாம். அப்படி 
நடத்தாதவர்கரள புறக்கணிப்கபாம். வாழ்க்ரக என்பது 10% நாம் எப்படி உருவாக்குகிகறாம் என்பரத மபாருத்தது. 90% 

நாம் எப்படி எடுத்துக்மகாள்கிகறாம் என்பரதகய மபாருத்தது.  
 



8 
 

 

 

"I fall in love with peace, coffee, and sunsets. I fall in 
love with pizza nights, video games that keep me 
excited for hours and songs that my heart cannot help 
but to dance to. I fall in love with Septembers, the 
inevitability of spring after winter and clouds shaped 
like little puppies. I fall in love with hugs that last more 
than 5 seconds, friends who are warm like campfires 
for my heart and good memories. I fall in love with 
books with characters that remind me of me and how 
it makes me feel like I too can succeed and find a happy 
ending in real life. I fall in love with kindness, cheerful 
surprises, and things that give meaning to suffering. I 
find it so beautiful and liberating to fall in love with 
everything that can contribute to my healing."  ~ 
Juansen Dizon,  
 

1. I am a strong as ten men Yet ten men cannot stand me 

up. What am I? 

2. What kind of cup doesn't hold water? 

3. You throw away the outside and cook the inside. Then 

you eat the outside and throw away the inside. What 

did you eat? 

4. There is a chain nailed to the wall. The chain is 10 feet 

long and the center of the chain dips down 5 feet from 

where each side of the chain is nailed to the wall. How 

far are the 2 ends of chain from each other? 

5. What do you call a 100-year-old ant? 

6. A claustrophobic lady gets on a train. The train enters 

a tunnel just as it is leaving the station. Where should 

she sit? 

7. A man was found dead next to a 13-story building. The 

police say it was a suicide, but you say it was a 

homicide (someone killed him). To prove this, you go 

to each floor on the building, open the window, and 

toss a penny out. You do this to each floor until you 

reach the 13th floor, open the window, and toss a 

penny out. How does this prove it wasn't a suicide? 

8. Here on earth, it is true, yesterday is always before 

today; but there is a place where yesterday always 

follows today.  


