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10 THINGS WE SHOULD START DOING FOR 
OURSELVES, TODAY: 
 
1. Start noticing our many blessings, valuing and 
enjoying the thing we have, and living simply and 
mindfully. 
2. Start making our peace, health and happiness a 
priority. 
3. Start nurturing our most important relationships. 
4. Start giving our ideas, passion and dreams a chance. 
5. Start keeping track on how and where we invest our 
time, resources and energy. 
6. Start facing our fear and problem head on. 
7. Start seeing the lessons and the silver linings in tough 
situations. 
8. Start forgiving, others and ourselves, readily. 
9. Start creating time for healthy hobbies, self-care, and 
self-reflection. 
10. Start giving ourselves and those we love the gifts of 
compassion, understanding, appreciation and patience. 
 

நம் வாழ்க்கைகை அடுத்தவர்ைளுடன் ஒப்பிடாமல் 
வாழவவ முடிைவில்கை. என்னதான் செய்வது செஸ் 
விகைைாடுவஙீ்ைைா? அதுை ராஜா, ராணி, ெிப்பாய், பிெப், 

ைாகன, குதிகரன்னு ைாய்ைள் இருக்கும்.  
ஒவ்சவாருத்தருக்கும் ஒவ்சவாரு வரால் இருக்கும். 
ராணிக்கு தான் அதிை பவர். எப்படி வவணும்னாலும் 
நைரைாம். ெிப்பாய்ைள் ைவெம். ைாகரயும் உள்வை விடாமல் 
பாதுைாப்பது அதனுகடை வவகை. எதிரிைகை சவட்டி 
வழீ்த்துவது. இகத வபான்று எல்ைாருக்கும் ஒரு வவகை 
இருக்கும். ஆனால் இங்ை எந்த வவகையும் செய்ைாமல் 
சும்மா ஒருத்தர் இருப்பார். அவருக்கு எகதப்பற்றியும் 
ைவகை இல்கை. ஜாைிைா இருக்ைார். மத்தவங்ை எப்படி 
ைடினமா வவகை செய்யுறாங்ை. ஆனா இவகர பார் 
சும்மாவவ இருக்ைாருன்னு எல்ைாரும் சொல்லுவாங்ை. 
அவரு வவற ைாருமில்கை. நம்ம ராஜா தான். ஆனா 
அவங்ைைாம் ஒரு விஷைத்கத மறந்துட்டாங்ை. அது 
என்னனா? இங்ை ராஜா இல்கைன்னா விகைைாட்வட 
ைிகடைாது. மற்றவர்ைள் ைடினமாை உகழப்பவத ராஜாகவ 
ைாப்பாற்றத்தான். ஏன்னா ராஜா இல்ைன்னா வைம் ஓவர். 
ைாருக்கும் எந்த பவரும் இல்கை வவகையும் இல்கை. 
இப்ப சொல்லுங்ை ைார் பவர்புல்? இங்ை நம்ம 
வாழ்க்கைைிை எல்ைாருக்கும் ஒவ்சவாரு வரால் இருக்கு. 
உங்ை வரால் என்னவவா அதில் மட்டும் ைவனம் 
செலுத்துங்ை. அடுத்தவன் முன்வனறிட்டான் நாம இன்னும் 
முன்வனறகைவைன்னு ைவகைப்படத் வதகவைில்கை. 
அது அவன் வரால். வாழ்க்கைைிை உங்ை வரால் 
என்னன்னு உங்ைளுக்கு சதரிஞ்ெிட்டா, உங்ைளுக்கு 
எவ்வைவு பவர் இருக்குன்னு சதரிஞ்ெிடும். அப்புறம் 
ைாகரயுவம உங்ை கூட நீங்ை ஒப்பிட்டு பார்க்ைமாட்டீங்ை. 
பிறகு உங்ை வாழ்க்கைக்கு நீங்ை தான் ராஜா. 
 

Sadness, grief, fear, these aren’t “negative” emotions. If you 

reject them, you reject yourself. If you judge them, you judge 

yourself. You can’t heal when you’re limiting yourself to 

only “positive” feelings. You have to feel it all. The only way 

out is through. - Lori Deschene ♡❥  
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தூங்ைாநைரம் "மதுகர"பற்றி பண்கடைைாை சவைிநாட்டு ைாத்திரிைைின்  பைணக்குறிப்புக்ைள்! gFjp 2 
குைவெைர பாண்டிைனின் (ைி.பி. 1268-1310) ஆட்ெிைில் மதுகர உைைின் தகைெிறந்த செல்வச் செழிப்புள்ை நைரமாை 

இருந்ததாை மார்க்வைா வபாவைா குறிப்புைள் நமக்குத் சதரிவிக்ைின்றன. இபின் பதூதா (Ibn Battuta) என்ைிற வமாவராவைா நாட்டுப் 
பைணி மதுகரைில் இருந்த வநரத்தில் மதுகரைில் சபரும் ைாைரா சதாற்று பரவிைிருந்தது. இந்தத் சதாற்றுக்கு இபன் 
பதூதா ஆைானார். அந்த வநரம் மதுகரகை ஆண்ட சுல்தான் அவரது மகனவி, தாய் மற்றும் ஒவர மைன் ைாைராத் 
சதாற்றுக்கு ஆைாைி மரணமகடந்தனர். இதகனத் சதாடர்ந்து சுல்தானாை ஆட்ெிக்கு வந்த நஸ்ருத்தீன், இபன் பதூதாவிற்கு 
முந்நூறு தங்ை நாணைங்ைள் சைாடுத்து அரெின் மரிைாகதக்குரிை அங்ைிகையும் சைாடுத்து சைௌரவித்தார். அடுத்து 
இங்ைிருந்து ெீனா செல்ை விருப்பம் சதரிவித்த இபன் பதூதாவிற்குக் ைப்பகை ஏற்பாடு செய்துசைாடுத்துள்ைார். 

இபின் பதூதா தனது பைணத்தில் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ை சபரிைபட்டினம் என்ற ைடற்ைகரத் 
துகறமுைத்திற்கு வந்து மூன்று மாதம் தங்ைிைிருந்ததாை ஒரு குறிப்பு எழுதியுள்ைார். இந்த நிைத்தின் மக்ைள் சவற்றிகைக்கு 
அதிை முக்ைிைத்துவம் சைாடுப்பது பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ைார். விருந்தினர்ைகை வரவவற்று சவற்றிகை பாக்கு தருவது 

அவர்ைளுக்குத் தங்ைவமா சவள்ைிவைா தருவகதவிடவும் உைர்வானதாைக் ைருதப்பட்டதாை அவர் ஒரு குறிப்பில் 
சதரிவித்துள்ைார். பாண்டிைர்ைளுக்கும் ஏமன் நாட்டவர்க்கும் 1289-ம் ஆண்டில் ெிறந்த குதிகரவணிைம் நடந்ததாை இபின் 
பதூதா குறிப்புைள் சதரிவிக்ைின்றன. தமிழைத்துக்கும் எைிப்துக்குமிகடவை நகடசபற்ற வாணிைத் சதாடர்பு மிைப் 
பகழகமைானது. ‘எரித்திரிைக் ைடைின் சபரிப்ளூஸ்’ (Periplus of the Erithraean Sea) என்னும் நூகை டபிள்யூ. எச்.ஸ்ைாபி என்பவர் 
பதிப்பித்துள்ைார். அதன் பதிப்புகரைில் அவர் ைிவரக்ை மக்ைள் நாைரிைம் அகடவதற்குப் பல்ைாைிரம் ஆண்டுைளுக்கு முன்வப 
எைிப்தும் பண்கடை இந்திை நாடுைளும் வணிைத் சதாடர்பு சைாண்டிருந்தன என்று கூறுைிறது. 

சதன்னிந்திைாவுக்கும் சுவமரிைாவுக்குமிகடைில் ைி.மு. நாைாைிரம் ஆண்டுைளுக்கு முன்வப வணிைப் வபாக்குவரத்து 
நகடசபற்று வந்தசதன்று வெஸ் (Sayce) என்பார் தம் ஹிப்பர்ட் சொற்சபாழிவுைைில் (1887) குறிப்பிட்டுள்ைார். தமிழைத்துக்கும் 

பாபிவைானிைாவுக்கும் இகடவை மிை விரிவான வாணிைம் நகடசபற்று வந்ததற்குச் ொன்றுைள் ைிகடத்துள்ைன. 
பாபிவைானிைாவில் ஒரு வணிைர் நடத்திவந்த ைாசு வாணிைத்தில் ைணக்குப் பதிைப்பட்ட ைைிமண்வணடுைள் (Clay Tablets) 

ெிைவற்றில் பாபிவைானிைர் தமிழை வணிைருடன் சைாண்டிருந்த பற்று வரவுக் ைணக்குைள் குறிக்ைப்பட்டுள்ைன. அவத 
ைாைத்தில் தமிழ் வணிைர்ைள் பாபிவைான் நைரத்தில் குடிவைறி அங்வைவை தங்ைி தங்ைள் சதாழிகை நடத்தி வந்ததற்கும் 
ைணிமண்வணடு ொன்றுைள் ைிகடத்துள்ைன. 

வணிைத்தின் வழிவை நம் பண்டங்ைள் உைைின் பை நைரங்ைளுக்குச் சென்றது வபாைவவ நம் சமாழியும் சென்றது 
ஒரு சுவாரஸ்ைமான ைகத. இங்கு புழங்கும் பண்டங்ைள் பைவற்றின் சபைர்ைள் ைாவும் தமிழ்ப் சபைர்ைைின் ெிகதவுைவை 
என்பகத சமாழிைிைல் நிருபணர்ைள் சதரிவிக்ைிறார்ைள். ைிவரக்ைர்ைள் ைி.மு. ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் சதாடக்ைத்தில் 
தமிழைத்துடன் வணிைத்தில் இறங்ைினார்ைள். இந்த வணிைத்தின் மூைம் தமிழ்ச் சொற்ைள் பை ைிவரக்ை சமாழிைில் நுகழந்து 
இடம்சபற்றுள்ைன. சொவபாைிைஸீ், அரிஸ்வடா வபனஸீ் முதைிை ைிவரக்ை அறிஞரின் நூல்ைைில் இவற்கறக் ைாணைாம். 
‘அரிெி’ என்னும் தமிழ்ச் சொல் ைிவரக்ை சமாழிைில் நுகழந்து ‘அரிஸா’ என்று உருக்குகைந்தது. அம்சமாழிைில் ைருவா 
(இைவங்ைம்) என்னும் தமிழ்ச் சொல் ‘ைார்ப்பிைன்’ என்றும், இஞ்ெி வவர் ‘ெின்ஞிவபராஸ்’ என்றும், பிப்பாைி ‘சபர்ப்சபரி’, 
முருங்கை ‘சமாரிங்ைா’, மாங்ைா ‘சமங்வைா’ வாைவும் உருமாற்றம் அகடந்தன. சவைிநாட்டவர்ைைின் குறிப்புைைில் நம் ஊர்ப் 
சபைர்ைள் அவர்ைள் நாவில் நுகழைாததால், அவர்ைளுக்குப் புரிந்த அைவில் அவர்ைள் தங்ைைின் பிரதிைைில் அதன் 
சபைர்ைகை எழுதியுள்ைனர். வராமாபுரி ஆெிரிைர்ைள் எழுதிை நூல்ைைில் அன்கறை தமிழைத்தின் துகறமுைங்ைகைப் பற்றிை 
செய்திைள் நமக்குக் ைிகடக்ைின்றன. அவற்றில் பை துகறமுைங்ைைின் சபைர்ைள் உருக்குகைந்து ைாணப்படுைின்றன. 
துகறமுைப் பட்டினங்ைைான சதாண்டிகைத் திண்டிஸ் என்றும், முெிறிகை முஸிரிஸ் என்றும், சபாற்ைாட்கடப் பைரி 
என்றும், குமரிகைக் சைாமாரி என்றும் வராமர்ைள் குறிப்பிட்டுள்ைனர். தமிழைத்தின் ைீகழக் ைடற்ைகரத் துகறமுைங்ைைான 
சைாற்கைகைக் சைால்ொய் என்றும், நாைப்பட்டினத்கத நிைாமா என்றும், ைாவிரிப்பூம்பட்டினத்கதக் ைமரா என்றும், 

புதுச்வெரிகைப் சபாதுவை என்றும், மரக்ைாணத்கதச் வொபட்மா என்றும், மசூைிப்பட்டினத்கத மவொைிைா என்றும் ெிை நூல்ைள் 
குறிப்பிடுைின்றன. பாக்ட்ரிைானாகவ ஆண்ட ைிவரக்ை மன்னர்ைளுள் பைருகடை பதக்ைங்ைைில் இந்திை சமாழி ஒன்றின் 
எழுத்துைள் சபாறிக்ைப்பட்டிருந்தன என்றும் அது தமிழ்தான் என்றும் ஐவராப்பிை வரைாற்றாெிரிைர்ைள் உறுதி செய்ைிறார்ைள். 
அைஸ்டஸ், கடபிரிைஸ் ஆைிைவர்ைைின் ைாைத்கதச் வெர்ந்த வராமானிை நாணைங்ைள் தமிழை அைழாய்வுைைில் 
ைிகடத்துள்ைன. 

வராமானிைப் பகடைைில் பணிைாற்றிை ஹிப்பாஸ் எனும் எைிப்திை மாலுமி பருவக்ைாற்றின் தன்கமைகைக் 
ைண்டுபிடித்தான். அதன் பின்னர் ைப்பல்ைள் நடுக்ைடல் வழிைாை வநரடிைாை இந்திைாவுக்கு வந்தன. இதுவகர வருடத்திற்கு 
20 ைப்பல்ைள் இந்திைா வந்துசைாண்டிருந்த நிகைைில் இந்தப் புதிை சுருக்ைமான வழிக்குப் பிறகு ெராெரிைாை ஒரு நாகைக்கு 
ஒரு ைப்பல் எைிப்திைத் துகறமுைங்ைைிைிருந்து ைீகழ நாடுைளுக்குச் சென்றது. இப்சபாழுதும் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் 
அக்வடாபர் முதல் ஜனவரி வகர சவைிநாட்டுச் சுற்றுைாப் பைணிைைின் கூட்டம் வதனகீ்ைகைப் வபாைவவ மதுகர நைரத்தின் 
சதருக்ைைில் உைவும். அவர்ைைில் பைர் இந்த நைரத்கத வநெிப்பவர்ைள், மீண்டும் மீண்டும் இங்வை வருபவர்ைள். ஒரு முகற 
வஹாட்டல் ஒன்றில் என் அருைில் அமர்ந்து ொப்பிட்டுக்சைாண்டிருந்த ஐவராப்பிைக் குடும்பத்தினருடன் உகரைாடிவனன், 

அவர்ைள் உள்ளூர்க்ைாரர்ைகைப் வபாைவவ விரும்பி நம் ஊர் உணகவச் ொப்பிட்டுக்சைாண்டிருந்தார்ைள். ைடந்த 20 
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ஆண்டுைைாை நாங்ைள் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நான்கு வாரங்ைகை மதுகரைில் செைவிடுைிவறாம் என்றார்ைள். நான்கு 

வாரங்ைள் என்ன செய்வரீ்ைள் என்று வைட்வடன், இந்த நைரத்தின் வதீிைள் ஒவ்சவான்றிலும் ைாைார நடப்வபாம் என்றார்ைள். 
மதுகரைில் ைாைார நடப்பது வரைாற்றுக்குள் நடப்பது என்பகத மதுகரக்ைாரர்ைள் வபாைவவ அந்தச் ெவைாதரர்ைள் 
அறிந்துவிட்டார்ைள் வபாலும். 

நன்றி: சதன்னிந்திைாகவப் பற்றிை சவைிநாட்டினர் குறிப்புைள் - வை.ஏ.நீைைண்ட ொஸ்திரி 

 

படித்ததில் பிடித்தது..! 
 

ஒருமுகற ைாட்டுக்குள் வபாகும் வபாது அங்ைிருந்த 
குரங்ைளுக்கு தின்பதற்கு பழங்ைள் சைாடுத்வதாம். 
வனத்துகற அதிைாரி, குரங்ைளுக்கு மனிதர்ைள் இப்படிப் 
பழங்ைள் சைாடுத்துப் பழக்குவது தவறானது என்றார்... 
ஆச்ெர்ைமாய் இருந்தது.. விைங்குைளுக்கு உணவிடுவது 
நல்ைதுதாவன என்று வைட்வடன்... 

சுற்றிப்பார்ப்பதற்ைாை வருபவர்ைள் ஒரு பிரிைத்தில்தான் 
குரங்குைளுக்கு உணவிடுைிறார்ைள். 

ஆனால் தினமும் இப்படிவை இந்தக் குரங்குைளுக்கு 
உணவு ைிகடத்து விடுவதால் இந்தக் குரங்குைள் 
ைஷ்டப்பட்டு உணவு வதடுவது, மரங்ைைின் வமல் ஏறி 
பழங்ைள் பறிப்பது வபான்ற பழக்ைங்ைகை எல்ைாம் 
சைாஞ்ெம் சைாஞ்ெமாை கைவிட்டுக் சைாண்டிருக்ைின்றன... 

இப்படிவை வபாவதால் ஒரு நாள் முற்றிலும் 
அந்தப்பைிற்ெி இல்ைாமவைவை புதிை தகைமுகறக் 
குரங்குைள் மாறிவிடும். 

வரிகெைில் உட்ைார்ந்து பிச்கெ எடுப்பது வபாை இந்தக் 
குரங்குைளும் டூரிஸ்ட்ைைிடம் பிச்கெ எடுக்கும் ஜவீன்ைைாை 
மாறிவிடுைின்றன. 

எனவவ இைற்கையுடன் இகணந்து வாழும் மிருைங்ைகை 
அதன் வபாக்ைில் வைரவிடுவவத ஆவராக்ைிைமானது என்று 
பதில் சொன்னார். 
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சனீ அதிபர் சசொன்ன தத்துவ கதத… 

“ெிறு வைதில் நான் மிகுந்த சுைநைக்ைாரனாை இருந்வதன். நல்ை சபாருள் எதுவாை இருந்தாலும், எது ைிகடத்தாலும், 

அகத நாவன கைப்பற்றிக்சைாள்வவன். இந்தக் குணத்தின் ைாரணமாைவவ, சமதுவாை எல்வைாரும் என்கனவிட்டு விைை 
ஆரம்பித்தார்ைள். ஒருைட்டத்தில் எனக்கு நண்பர்ைவை இல்ைாமல் வபாய்விட்டார்ைள். நாவனா என் மீது தவறு இருக்ைிறது 
என்வற நிகனக்ைவில்கை; மற்றவர்ைகைக் குகற சொல்ைிக்சைாண்டிருந்வதன். அந்தச் ெமைத்தில் என் அப்பா எனக்குக் 
ைற்றுக் சைாடுத்த மூன்று வாக்ைிைங்ைள்தாம் வாழ்க்கைைில் எனக்கு உதவிைாை இருந்தன. ஒருநாள் அப்பா, இரண்டு 
அைைமான பாத்திரங்ைைில் நூடுல்ஸ் ெகமத்து எடுத்து வந்தார். அந்த இரண்கடயும் ொப்பாட்டு வமகஜ வமல் கவத்தார். 
ஒரு பாத்திரத்திைிருந்த நூடுல்ஸின் வமல் மட்டும் ஒரு முட்கட கவக்ைப்பட்டிருந்தது; இன்சனான்றின் வமல் 
முட்கடைில்கை. அப்பா என்னிடம் வைட்டார்… `ைண்ணு… உனக்கு இந்த இரண்டில் எது வவண்டுவமா, நீவை எடுத்துக்சைாள்!’ 
என்றார். அந்த நாள்ைைில் முட்கட ைிகடப்பது அரிதாை இருந்தது. புத்தாண்டின்வபாவதா, பண்டிகைைைின்வபாவதாதான் 
எங்ைளுக்குச் ொப்பிட முட்கட ைிகடக்கும். எனவவ, நான் முட்கட கவத்திருந்த நூடுல்ஸ் ைிண்ணத்கத எடுத்துக் 

சைாண்வடன். நாங்ைள் ொப்பிட ஆரம்பித்வதாம். என்னுகடை புத்திொைித்தனமான முடிவுக்ைாை எனக்கு நாவன என்கனப் 
பாராட்டிக்சைாண்வடன். முட்கடகை ஒரு சவட்டு சவட்டிவனன். என் தந்கத அவருகடை ைிண்ணத்கத எடுத்து ொப்பிட 
ஆரம்பித்தவபாது எனக்கு ஆச்ெர்ைம் ைாத்திருந்தது. அவருகடை ைிண்ணத்தில் நூடுல்ஸுக்கு அடிவை இரண்டு முட்கடைள் 
இருந்தன. அகதப் பார்த்துவிட்டு நான் மிைவும் வருத்தப்பட்வடன். அவெரப்பட்டு நான் எடுத்த முடிவுக்ைாை என்கன நாவன 
திட்டிக்சைாண்வடன். அப்பா சமன்கமைாைச் ெிரித்தபடி என்னிடம் சொன்னார்… `மைவன நிகனவில்கவத்துக்சைாள்… உன் 
ைண்ைள் பார்ப்பது உண்கமைில்ைாமல் வபாைைாம். மற்றவர்ைளுக்குக் ைிகடப்பகத நீ அகடை வவண்டும் என நிகனத்தால் 
இழப்பு உனக்குத்தான்.’’ 

அடுத்த நாளும் என் அப்பா இரண்டு சபரிை ைிண்ணங்ைள் நிகறை நூடுல்ஸ் ெகமத்துக் சைாண்டு வந்து ொப்பாட்டு 
வமகஜைில் கவத்தார். முதல் நாகைப் வபாைவவ ஒரு ைிண்ணத்திைிருந்த நூடுல்ஸின் வமல் ஒரு முட்கட 
கவக்ைப்பட்டிருந்தது; இன்சனான்றில் இல்கை. அப்பா என்னிடம் வைட்டார்… “மைவன… உனக்கு இந்த இரண்டில் எது 
வவண்டுவமா, நீவை வதர்ந்சதடுத்துக்சைாள்!’ இந்த முகற நான் சைாஞ்ெம் புத்திொைித்தனமாை வைாெித்வதன். முட்கட 
கவக்ைப்படாத ைிண்ணத்கத எடுத்துக்சைாண்வடன். அன்கறக்கும் எனக்கு ஆச்ெர்ைம் ைாத்திருந்தது. நூடுல்கஸ அள்ளும் 
குச்ெிைால், ைிண்ணத்துக்குள் அடிவகர எவ்வைவு துழாவிப் பார்த்தும் ஒரு முட்கடகூடக் ைிகடக்ைவில்கை. அன்கறக்கும் 
அப்பா ெிரித்தபடி சொன்னார்… `மைவன… எப்வபாதும் அனுபவங்ைைின் அடிப்பகடைிவைவை ஒன்கற நம்பக் கூடாது. 
ஏசனன்றால், ெிை வநரங்ைைில் வாழ்க்கை உன்கன ஏமாற்றக்கூடும், தந்திரத்தில் விழகவக்கும். இகத ஒரு பாடமாை 
எடுத்துக்சைாள். இகத எந்தப் பாடப்புத்தைங்ைைிைிருந்தும் ைற்றுக்சைாள்ை முடிைாது.’ மூன்றாவது நாள், அப்பா மறுபடியும் 
இரு சபரிை ைிண்ணங்ைைில் நூடுல்ஸ் ெகமத்து எடுத்து வந்தார். இரு ைிண்ணங்ைகையும் வமகஜைின் வமல் கவத்தார். 
வழக்ைம்வபாை ஒரு ைிண்ணத்திைிருந்த நூடுல்ஸில் முட்கட; மற்சறான்றில் இல்கை. அப்பா வைட்டார்… `மைவன நீவை 
வதர்ந்சதடுத்துக்சைாள். உனக்கு இவற்றில் எது வவண்டும்?’ இந்த முகற அவெரப்பட்டு ைிண்ணத்கத எடுத்துவிடாமல் நான் 
சபாறுகமைாை அப்பாவிடம் சொன்வனன்… `அப்பா நீங்ைள்தான் இந்தக் குடும்பத்தின் தகைவர். நீங்ைள்தான் நம் 
குடும்பத்துக்ைாை உகழக்ைிறரீ்ைள். எனவவ, முதைில் நீங்ைள் உங்ைளுக்ைான ைிண்ணத்கத எடுத்துக்சைாள்ளுங்ைள். மற்றகத 
நான் எடுத்துக்சைாள்ைிவறன்’ என்வறன். அப்பா என் வைாரிக்கைகை நிராைரிக்ைவில்கை. முட்கட இருந்த நூடுல்ஸ் 
ைிண்ணத்கத எடுத்துக்சைாண்டார். நான் எனக்ைான நூடுல்கஸச் ொப்பிட ஆரம்பித்வதன். நிச்ெைமாை இந்தப் பாத்திரத்தில் 
முட்கட இருக்ைாது என்றுதான் நிகனத்வதன். அன்கறக்கும் எனக்கு ஆச்ெர்ைம் ைாத்திருந்தது. ைிண்ணத்தின் அடிைில் 
இரண்டு முட்கடைைிருந்தன. அப்பா ைண்ைைில் அன்பு ைனிை என்கனப் பார்த்தார். பிறகு புன்முறுவவைாடு சொன்னார்… 
மைவன, நிகனவில் கவத்துக்சைாள். மற்றவர்ைளுக்கு நீ நல்ைது நிகனக்கும்வபாசதல்ைாம், உனக்கும் நல்ைவத நடக்கும்!’ 
அப்பா சொன்ன இந்த மூன்று வாெைங்ைகை, வாழ்க்கை பாடங்ைகை எப்வபாதும் நான் நிகனவில் கவத்திருக்ைிவறன். 
அதன்படிதான் நான் செைைாற்றுைிவறன். உண்கமகைச் சொல்ைப்வபானால், நான் சவற்றி சபற்றுக்சைாண்டிருக்ைிவறன்…’’ 
 



5 
 

 

A Sri Lankan left his job in Sri Lanka and joined as a salesman in a big department store in Sydney.  
Boss asked: Do you have any experience? He said yes, a little too much. 
 
On the 1st day, that SL took the job very serious. At 6 pm the boss asked: How many sales did you sell on the 1st day 
today? Sri Lankan said sir, I sold one, 
Boss was shocked & said: " only 1 sale ? 
 
Usually every salesman working here does 20 to 30 sales daily. Well, tell me how much did you make?" 
 
"AU D $93,300."  said the Lankan Aussie "What! But how did you do it?" Surprisingly the boss asked. 
 
SL said:"1 person came & I sold him a small fishing hook. Then a Mazola & then finally sold a big hook. Then I sold 
him 1 big fishing rod & some fishing gear." Then I asked him "where would you catch fish & he said he will be fishing 
in the coastal area. Then I said it would need a boat. So I took him down to the boat department & sold him a 20 ft 
double engine Schooner boat." When he said this boat won't come in the Toyota Camry. 
 
Then I took him to my automobile section & sold him the new Holden 4 WD SUV to tow the boat. Then when I asked 
him where you'd be fishing. He didn't plan anything. So I took him to the camping section & sold him a 6 sleeper 
camper tent. And then he said when he took all that he would take $ 200 groceries & 2 cases of beer. Now the boss 
took 2 steps back & asked in a very rude way: - You sold all this to the man who came to buy only 1 fish hook? 
 
"No, Sir, He only came to buy 1 Panadol tablet to remove the headache. I explained to him that fishing is the best 
way to get rid of headache.  
 
Boss: "Where did you work in Sri Lanka before?" SL said “I was a doctor in a Colombo private hospital. On a minor 
complaint of panic, we get the patients for pathology test, ECO, ECG, TMT, CT scan, X-ray, MRI etc" we know the 
drill. 
 Boss: "You sit on my chair. I'm going to join your private hospital for training “. 
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அம்மிைில் அகரத்த ெட்னி ருெி அதிைம் - மிக்ஸி வந்தது; ஆட்டு 
உரல் மாவு இட்ைி ருெி அதிைம் - ைிகரண்டர் வந்தது; 

உகைைில் கவத்த ொதம் ருெி அதிைம் - குக்ைர் வந்தது;  

விறகு அடுப்பு ெகமைல் ருெி அதிைம் 

- வைஸ் அடுப்பு வந்தது; வடீ்டில் செய்த மொைா ருெி அதிைம் 

- மொைா சபாடி வந்தது; பாகனைில் ஊற்றி கவத்த நீர் ருெி 
அதிைம் - பிரிட்ஜ் வந்தது; 

மண்ணில் விகைைாட்டு மைிழ்ச்ெி அதிைம் 

- வடீிவைா வைம் வந்தது; பாட்டி சொன்ன ைகதைில் உைிர் 
இருந்தது - டி.வி. வந்தது; 

இைற்கைகை நம்பிைிருந்தால் இன்பமாய் வாழ்ந்திருப்வபாம்; 

இைந்திரங்ைகை நம்பிைதால் இைந்திரமாைவவ வாழ்ைிவறாம்.. 
முடிந்தவகர இைற்கைகை ொர்ந்து வாழ்வவாம்.. சமாத்தத்தில் 

இைற்கை வபாய் செைற்கை வந்தது; 

 

1. ெர்க்ைகர வநாய் வந்தது 

2.: இரத்தசைாதிப்பு வந்தது 

3. புற்றுவநாய் வந்தது 

4. மாரகடப்பு வந்தது 

5. ஆஸ்த்துமா வந்தது 

6. சைாழுப்பு வந்தது 

7. அல்ெர் வந்தது 

 

இவ்வுைவு வந்தும் நமக்கு புத்தி வந்ததா? 
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திருசநல்வவைிகை வெர்ந்தவர். ைிட்டத்தட்ட 60-ஆண்டுைளுக்கும் வமல் 

தமிழ் திகரயுைைின் தகைெிறந்த நடிைர்ைளுள் ஒருவராைத் திைழ்ந்தார். ைாதைிக்ை 
வநரமில்கை, ஊட்டி வகர உறவு இகவ இவரது நகைச்சுகவ நடிப்பிற்கு 
மகுடங்ைைாை அகமந்தன.தந்கத சபைர் சுப்பிரமணிை பிள்கை. இைம் 
வைதிவைவை நடிப்பின் மீது அதிை ஆர்வம் சைாண்டிருந்தார்.  
பை நாடை ைம்சபனிைைில் வெர்ந்து, பல்வவறு வவடங் ைைில் நடித்து, ெிறந்த 
நடிைராை உருவானார். ‘பதி பக்தி’’ என்ற நாடைத்தில் நடித்து சைாண்டிருந்த வபாது, 

அவர் வாழ்க்கைைில் திருப்புமுகன ஏற்பட்டது. வைாகவகை வெர்ந்த 
ஏ.என்.மருதாெைம் செட்டிைார், தன் மூன்று நண்பர்ைளுடன் வெர்ந்து ‘மவனாரமா 
பிைிம்ஸ்’ என்ற பட ைம்சபனிகை சதாடங்ைினார். ‘‘ஆனந்த விைடன்’’ ஆெிரிைர் 
எஸ்.எஸ்.வாென் எழுதிை ‘‘ெதிலீைாவதி’’ என்ற ைகதகை படமாக்ை அவர் 
தீர்மானித்தார். இந்த ைகதக்கும், ‘பதிபக்தி’ நாடை ைகதக்கும் நிகறை ஒற்றுகம 
இருந்தது. நாடைத்தில் எந்த மாதிரிைான வவடத்தில் பாகைைா நடித்தாவரா, அவத 
மாதிரிைான வவடத்தில் அவகர 1936-இல் சவைிைான ‘‘ெதிலீைாவதி’’ ைில் நடிக்ை 
கவத்தார் மருதாெைம் செட்டிைார். எல்ைிஸ் ஆர். டங்ைன் இந்த படத்கத 
இைக்ைினார். இப்படம் சவற்றிைரமாை ஓடிைது. துவக்ை ைாைங்ைைில் வில்ைன் 
வவடங்ைைில் முத்திகர பதித்தார். பிற்ைாைங்ைைில் படங்ைைில் குண ெித்திர 
நகைச்சுகவ வவடங்ைைிலும் புைழ் சபற்றார். ‘‘ெதிலீைாவதி’’க்கு பிறகு பாகைைா 

நடித்த படம் ‘‘இரு ெவைாதரர்ைள்’’. இந்த படத்கதயும் எல்ைிஸ் ஆர். டங்ைவன இைக்ைினார். இந்தப்படத்திலும் பாகைைாவின் 
நடிப்பு பாராட்டப்பட்டது. 1937–ம் ஆண்டில் ‘‘ெதி அனுசுைா’’ என்ற படத்தில் நடித்தார். 

1937 இல் எம். வை. திைாைராஜ பாைவதர் நடித்த ‘அம்பிைாபதிைில்’ வில்ைனாை நடித்திருந்தார், பாகைைா.  
எல்ைிஸ் ஆர்.டங்ைன் கடரக்ட் செய்த இந்தப்படம், மாசபரும் சவற்றி சபற்ற படமாை அகமந்தது. பிறகு ‘பம்பாய் சமைில்’, 
உத்தமபுத்திரன் (பி.யூ.ெின்னப்பா), ‘பூவைாை ரம்கப’, ‘ஆர்ைமாைா’, ‘பிருதிவிராஜன்’, ‘மவனான்மணி’, ‘ஜைதைப்பிரதாபன்’, ‘ொைி 
வாஹனன்’, ‘பர்மா ராணி’, ‘மீரா’ முதைிை படங்ைைில் நடித்தார். 1946–ம் ஆண்டு, பாகைைாவின் வாழ்க்கைைில் 
குறிப்பிடத்தக்ை வருடமாகும். மாடர்ன் திவைட்டர்ஸ் தைாரித்த ‘‘ெித்ரா’’ படத்தில் பாகைைா ைதாநாைைனாை நடித்தார். 
ைதாநாைைிைாை நடித்தவர் வை. எல். வி. வெந்தா. இந்த படத்திற்கு பிறகு பாகைைா நடித்த படம் ‘வால்மீைி’. சஹான்னப்ப 
பாைவதரும், டி.ஆர்.ராஜகுமாரியும் இகணந்து நடித்த இப்படத்தில், பாகைைா வில்ைனாை நடித்தார். பிறகு, 1947–ம் ஆண்டு 
பாகைைா மீண்டும் ைதாநாைைனாை நடித்த படம் ‘‘செண்பைவல்ைி’’. இதில் ைதாநாைைிைாை நடித்தவர் எம். எஸ். விஜைாள்.  
எம்.ஜி.ஆர். ைதாநாைைனாை நடித்த முதல் படமான ‘ராஜகுமாரிைில் வில்ைனாை நடித்தார் பாகைைா. இருவரும் வபாடும் 
ைத்திச்ெண்கட படத்தின் ெிறப்பு அம்ெமாை விைங்ைிைது. 

ஜூபிடர் தைாரிப்பான ‘வமாைினி’ என்ற படத்தில் இரண்டு ைதாநாைைர்ைள். ஒருவர் எம்.ஜி.ஆர். மற்சறாருவர் 
பாகைைா. பாகைைாவின் வஜாடி மாதுரி வதவி. பிறகு ‘மாரிைம்மன்’, ‘நாட்டிை ராணி’, ‘விஜைகுமாரி’, ‘ஏகழபடும்பாடு’, 
‘ெந்திரிைா’ முதைிை படங்ைைில் நடித்தார். 1950–ம் ஆண்டு பட்ெிராஜா ஸ்டூடிவைா ‘‘பிரென்னா’’ என்ற மகைைாை படத்கத 
தைாரித்தனர். அதில், ைைிதா ைதாநாைைிைாைவும் பத்மினி 2., ைதாநாைைிைாைவும் நடித்தனர். ைைிதாவுக்கு வஜாடிைாை 
டி.எஸ்.பாகைைா நடித்தார். பாகைைாவுக்கு நல்ை குரல் வைம் உண்டு. ஆரம்பைாைத்தில், பை படங்ைைில் அவர் 
சொந்தக்குரைில் பாடியுள்ைார். ‘‘பிரென்னா’’ விலும் ஒரு மகைைாைப்பாடகை சொந்தக் குரைில் பாடினார். 

If you wish to be a warrior, prepare to be broken. If you wish to be an explorer, prepare to get 

lost. If you wish to be a lover, prepare to be both. - Daniel Saint 
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Answers for the riddles 

1. water 

2. Cupcake, Hiccup 

3. Corn 

4. The ends are touching. In order for the chain to dip 

down 5 feet (exactly half) the ends must be touching 

and the chain is effectively folded in half. 

5. Antique 

6. At the back of the train. By the time she reaches the 

start of the tunnel the train will have accelerated and 

will now pass through the tunnel faster. 

7. If the man committed suicide, he would've left the 

window open and you wouldn't have had to open it. 

8. The dictionary 

 

அதிைம் வபொதவகன உைைம் அதிைம் விரும்புைிறது. 
அைந்து வபசுபவகன அதிைம் மதிக்ைிறது. அதிைம் 
செைல்படுபவகனவை கைகூப்பித் சதாழுைிறது. 
. 

ைற்ற அறிகவயும், சபற்ற செல்வத்கதயும் இறுதிக்ைாைம் 
வகர மற்றவர்ைளுக்ைாைச் செைவிடுங்ைள். 
 

. ந ம்முட ன் வாழ்வவாகரப் புரிந்து சைாள்வத ற்கு ந ம்கம 
முத ைில் புரிந்து சைாள்ை வவண்டும். 
 
 


