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“At the end of the day all that matters is love and memories. So make sure you give love, and make 

sure you make beautiful memories.” 

 EFFECTIVE WAYS TO LIVE YOUR LIFE TO THE FULLEST 

❥ Life is short, live consciously each present moment. Your life is 
something to be experienced, not coasted through. 

❥ Live in alignment with your value, belief and purpose.  

❥ Discover your life passion and purpose. Design your ideal life. 
What is the life that will make you shout for joy? There are no 
limits in life — only those you set for yourself! 

❥ Be proactive. 

❥ Rather than think “what if,” think “next time.”  

❥ Find effective ways to bounce back. 

❥ Be committed to your growth. 

❥ Hold your role models to the highest conduct.  

❥ Hold yourself to the highest conduct.  
 

SOME OF THE MOST INSPIRING 

QUOTES OF ALL TIME 

 

❥ “The consequences of today are 

determined by the actions of the past. To 

change your future, alter your decisions 

today.” 

❥ “My life is my message.” – Gandhi 

❥ “Everything around us is made up of 

energy. To attract positive things in your 

life, start by giving off positive energy.” – 

Celestine Chua 

❥ "You don't have to move mountains. 

Simply fall in love with life. Be a tornado 

of happiness, gratitude, and acceptance. 

You will change the world just by being a 

warm, kind-hearted human being." 

❥ “There’s no next time. It’s now or 

never.” – Celestine Chua 
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இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியய சாவித்ரி 
புலே ெிறந்த தினம் - சனவரி 3: 

 

அந்தப் பெண் தினமும் இரண்டு புடவைகவைத் 
தன்னனோடு எடுத்துக்பகோண்டு தனது ெணிக்குக் கிைம்புைோள். 
ஏபனனில், அைள் பதருைில் இறங்கி நடக்க ஆரம்ெித்ததுனே, 

ைழி பநடுகிலும் சில ஆண்கள் சோணத்வதயும் னசற்வறயும் 
ேண்வணயும் ைோரி ைோரி அைள் ேீது ைசீுைோர்கள். அைற்வற 
அவேதியோக எதிர்பகோண்டு தனது ெள்ைிக்கு ைந்ததும், 

புடவைவய ேோற்றிக்பகோள்ைோள். அைள் பசய்த குற்றம்தோன் 
என்ன? கல்ைியின் அைசியத்வத உணர்ந்து, பெண்களுக்கும் கல்ைி கற்ெித்தோள். ைிதவை என முடக்கப்ெட்ட சிறுேிக்குப் 
புதுப்ெோவத கோட்டினோள். அவனைரும் சேம் என்று ேனிதத்வத தூக்கிப் ெிடித்தோள். அைனை இந்தியோைின் முதல் பெண் 
ஆசிரிவய, சோைித்ரி புனல.  

ேரோட்டிய ேோநிலத்தில் 1831-ம் ஆண்டு ெிறந்த சோைித்ரி, தனது ெத்தோைது ையதில் ன ோதிரோவ் என்ெைருக்கு 
ேவனைி ஆனோர். அைர் கணைரும் அைரின் நண்ெர்களும் னசர்ந்து அகேதோெோத்தில் ேிஸ்.ெோரோர் கல்ைி நிவலயத்திலும், 

ெிறகு புனனைில் உள்ை ேிஸ்.ேிட்பசல் கல்ைி நிவலயத்திலும் சோைித்ரிவயப் ெடிக்கவைத்தனர். 1848-ம் ஆண்டு தம்ெதியர் 
இருைரும் இவணந்து பெண்களுக்பகன முதல் ெள்ைிவய உருைோக்கினர். அைர்களுக்பகன 1863-ம் ஆண்டு தனி 
நூலகத்வதயும் நிறுைினர். கல்ைி ெணினயோடு நில்லோேல் சமுதோயப் ெணிகவையும் னேற்பகோண்டனர். சிறுையதில் 
கணைவன இழந்தப் பெண்களுக்கும் சிறுையதினல ெோலியல் ைன்முவறக்கு ஆைோன பெண்களுக்கும் ஆதரவு அைித்தனர். 
அதற்பகன தனியோக இல்லம் ஒன்வறத் பதோடங்கினர். பெண் குழந்வதகவை சிசுக் பகோவலயிலிருந்து ேீட்டு எடுத்தனர். 
குழந்வதத் திருேணத்வத எதிர்த்தனர். சோதியின் பெயர் பசோல்லித் தோழ்த்தப்ெட்ட பெண்களுக்குக் கல்ைி அைித்தனர். 
ைிதவை ேறுேணம், சோதிக் கலப்புத் திருேணம் என அவனத்து சமுதோயத் சீர்திருத்தங்களுக்கும் குரல் பகோடுத்தனர்.  
இந்தப் புனித பசயலுக்கு அைர்களுக்குக் கிவடத்தது பூங்பகோத்னதோ, ைோழ்த்துகனைோ அல்ல. சமுதோயம் புறக்கணித்தது. 
அைர்கள் உறைினர்கைோல் ைடீ்வடைிட்டுத் துரத்தி அடிக்கப்ெட்டோர்கள். னகட்க இயலோத ைவசச் பசோற்கவை ைசீினர். எங்கும் 
கல்ைசீ்சு அைர்கவை ைரனைற்றது. அதற்பகல்லோம் சோைித்ரி புனல புன்னவகவய ேட்டுனே தந்தோர். 'கல்ைி என்னும் 
புனிதத்வத உலகத்துக்கு ைழங்கும் எனக்கு, இந்தக் கற்கள் ேலர்கைோகனை னதோன்றுகின்றன' என்றோர். பதோடர்ந்தது சமுதோயப் 
ெணியோற்றினோர்சோைித்திரி புனல.  

"கல்ைி என்ெது இது சரி இது தைறு என்று ஆரோயும் திறவனத் தரனைண்டும். அது பேய்யும் பெோய்யும் 
உணரவைக்க னைண்டும்' என்ற னகோட்ெோட்டின் மூலம் புது ெோடத்திட்டத்வத அன்வறய ேரோட்டிய அரசுக்குப் ெரிந்துவரத்தோர். 
திருேணங்கைின்னெோது பெண்வண ெடிக்கவைப்னென் என்று ேோப்ெிள்வைவய ேணனேவடயில் உறுதிபேோழி 
எடுக்கவைத்தோர். அைர் எழுதிய நூல்களும் கைிவதகளும் இன்றைவும் சமூகத்தின் கோயங்களுக்கு ேருந்து அைித்து 
ைருகின்றன.  

1897-ல் இந்தியோைில் ெினைக் ெரைிய கோலகட்டத்தில் னநோயோைிகவை ேருத்துைேவனக்கு அவழத்துைந்து சிகிச்வச 
அைித்தோர். இதனோல் அந்த னநோய் சோைித்ரிவயயும் பதோற்றிக்பகோண்டது. ேோர்ச்- 10 1897-ம் ஆண்டு ெிரியோ ைிவட பெற்றோர்.  
பெண்கள் ைடீ்வடைிட்டு பைைினய ைருைனத குற்றேோக கருதப்ெட்ட கோலத்தில், தன் கணைனின் இறுதி சடங்வகத் தோனன 
பசய்யும் கம்ெரீத்வதப் பெற்றைர். ஓர் சமுதோயத்தின் ெிவழவயத் திருத்தும் னெோரோைியோன இைர், ைோள் இல்லோ 
ைரீோங்கவன. ஆசிரியரோகப் ெலரது தவல எழுத்வத ேோற்றியைர். குரு, ேோதோ, ெிதோ என்று ெலருக்கும் உதோரணேோக ைோழ்ந்து 
கோட்டியைர். இத்தவகய திடப் னெரோண்வேபகோண்ட ஆசோவன, ைழிகோட்டிவய, ைிடிபைள்ைிவய ேறந்தது கோலத்தின் 
பகோடுவே. பெண் உருைில் அைர் அற்புதத்வத நிகழ்த்தைில்வல; அற்புதனே பெண் உருைோனது. 
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ஏன் சுவாமி என்யனப் ெயைச்லச! 
********************************** 

தோகம் எடுத்த குட்டியோவன குைத்வதத் னதடிச் பசன்றது. 
குைக்கவரயில் ெசுவேயோன ேரங்கள் பூத்துக் குலுங்கின. ஒரு ேரத்தில் 
கிைி ஒன்று ைந்து அேர்ந்தது. அதன் ெச்வசநிறமும், சிைந்தைோயும் 

யோவனக்குட்டிவயக் கைர்ந்து ைிட்டது. ""என்வன ேட்டும் கடவுள் 
இப்ெடி கருப்ெோக ெவடத்து ைிட்டோனர! இந்தக்கிைி இவ்ைைவு அழகோக 

இருக்கிறனத!'' என்று ஏங்கி நின்றது. அப்னெோது"குக்கூ' என்ற குரல் 
னகட்டது. குரல் ைந்த திவசயில் குயில் ஒன்று ெோடியெடி ெறந்தது. 
"கருப்ெோக இருந்தோலும் இந்த குயில் இனிவேயோகப் ெோடுகிறனத! என் 

குரலும் இருக்கிறனத!'' என்று ஒரு தடவை ெிைிறிப் ெோர்த்து 

பைறுப்ெவடந்தது. சில ைண்ணத்துப்பூச்சிகள் ேலர்கைில் இருந்த 
னதவன உண்ெவதக் கண்டது. ஐனயோ! என் தும்ெிக்வக இந்த ேலரின் 

னேல் ெட்டோனல உதிர்ந்து ைிடுனே! ெிறபகப்ெடி னதன் குடிப்ெது,'' என்று ைருத்தப்ெட்டது. தன்வனத் தைிர ேற்ற உயிர்கள் 

எல்லோம் ேகிழ்ச்சியோக இருப்ெதோக எண்ணிகண்ணரீ் சிந்தியது. குட்டிவயக் கோணோத தோய் யோவன குைத்திற்குத் னதடி ைந்தது. 
தோயிடம் குட்டியோவன ைருத்தத்வதச் பசோல்லி அழுதது. ""கண்னண! உன்னிடமுள்ை குவறவய ேட்டும் ெோர்க்கும் நீ 

நிவறகவைப் ெோர்க்கத் தைறிைிட்டோய். கடவுள் நேக்கும் ெலேோன துதிக்வக, பைண்ணிற தந்தம், தூண் னெோன்ற நோன்கு கோல்கள் 
பகோடுத்திருக்கிறோர். அதனோல் ேனிதர்கள், "யோவன இருந்தோலும் இறந்தோலும் ஆயிரம்பெோன்,'' என்று பசோல்கிறோர்கள். 
பசோல்லப்னெோனோல், முதற்கடவுைோக இருப்ெைனர ஆவனமுகன் தோன். இனதோ! இந்த ேரத்வத உன்னோல் ெிடுங்கி எறிந்து ைிட 
முடியும். ேற்ற உயிர்கைோல் அது முடியுேோ! எல்லோருக்கும் ைோழ்ைில் குவறநிவற உண்டு. குவறகவை ேறந்து நிவறவய 

எடுத்து ைோழப் ெழக னைண்டும்,'' என்றது. தோயின் அறிவுவர னகட்ட குட்டிக்கு கைவல ேறந்தது. 

Go and love someone exactly as they are. And then watch how quickly they transform into the greatest, truest 

version of themselves. When one feels seen and appreciated in their own essence, one is instantly empowered. 

- Wes Angelozzi ♡❥ 
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மயனவி அயமவபதல்ோம்...!!  

சம்ெவம் 1:  

அகில உலக ைிஞ்ஞோனிகள் ேோநோடு அபேரிக்கோைில் நவடபெற்றது. 
அதில் இந்தியோ சோர்ெில் நம்ே நோரோயணசோேி கலந்து பகோண்டிருந்தோர். 
அப்னெோது ஒரு அபேரிக்க ைிஞ்ஞோனி பசோன்னோர், 

“நோங்கள் ஒரு கருைி ஒன்வற கண்டு ெிடித்துள்னைோம். அந்த கருைியின் 
முன்னோல் யோரும் பெோய் னெச முடியோது. உடனன கண்டுெிடித்துைிடும்” 
உடனன நம்ே நோரோயணசோேி பசோன்னோர், 

“இது ஒன்றும் புதிய கண்டுெிடிப்பு அல்ல. இந்தியர்கைோகிய நோங்கள் 
எல்னலோரும் அந்த ேோதிரிக் கருைிவயத்தோன் திருேணம் பசய்து 
பகோண்டிருக்கினறோம்” 
 

சம்ெவம் 2:     

ஒரு ைடீ்டுக்கு னைண்டோத ைிருந்தோைியோக நம்ே நோரோயணசோேி 
பசன்றுருந்தோர்!...கணைன் ேவனைியிடம் கோெினெோட்டு பகோண்டு 

ைருேோறு பசோன்னோன்.. ”இங்னக கோெிபெோடியும் இல்வல.. சர்க்கவர யும் 
இல்வல..”அடுப்ெங்கவரயிலிருந்து சத்தேிட்டோர்… ”எப்னெோதும் உனக்கு 
ெஞ்சப்ெோட்டுதோனோ” கணைன் சத்தேிட ைோய்னெச்சு முற்றி அவறந்து 

ைிடுகிறோன்…”இந்த அநியோயத்வத னகட்க ஆைில்வலயோ..” என்று அழ 
ஆரம்ெித்தோள்… இந்த அேைி துேைிவய கண்டு பசோல்லிக்பகோள்ைோேல் 
பைைினயறினோர்.. நம்ே நோரோயணசோேி! அைர் பைைினயறிைிட்டதும் 
”பகோல்” என சிரித்தனர் கணைனும் ேவனைியும்… ”எப்ெடி இருந்தது என் 
நடிப்பு..அடிப்ெது னெோல்அடித்னதனன.. .”என்றோன் கணைன்.. ஆஹோ.. 
அழுைது னெோல் அழுனதனன.. எப்ெடி இருந்தது. என் நடிப்பு…”என்றோள் 
ேவனைி… ”ெிரோேோதம்..” என்றோன் கணைன்… ெின்னோல் இருந்து ஒரு 
குரல் னகட்டது…”நோனும் னெோைதுனெோல் னெோய்ைிட்டு திரும்ெி ைிட்னடன்.. 
என்றோர் ” எப்புடி என் நடிப்பு.... நோரோயணசோேி ன்னோ சும்ேோைோ..??!!! 

 

 

                                    

Hospital regulations require a wheel chair 

for patients being discharged. However, 

while working as a student nurse, I found 

one elderly gentleman already dressed 

and sitting on the bed with a suitcase at 

his feet, who insisted he didn't need my 

help to leave the hospital. After a chat 

about rules being rules, he reluctantly let 

me wheel him to the elevator. On the way 

down I asked him if his wife was meeting 

him. 'I don't know,' he said. 'She's still 

upstairs in the bathroom changing out of 

her hospital gown.' 

                                    

Morris, an 82 year-old man, went to the 

doctor to get a physical check-up. A few 

days later, the doctor saw Morris walking 

down the street with a gorgeous young 

woman on his arm. A couple of days later, 

the doctor spoke to Morris and said, 

'You're really doing great, aren't you?' 

Morris replied, 'Just doing what you said, 

Doc: 'Get a hot mamma and be cheerful.'' 

The doctor said, 'I didn't say that.. I said, 

'You've got a heart murmur; be careful.' 
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ஒரு 8 ையதுள்ை சிறுேி தயங்கி தயங்கி அந்த ேருந்துக் கவடவய பநருங்கினோள். கவடக்கோரர் னைறு ஒருைருடன் 
சுைோரஸ்யேோக னெசிக்பகோண்டு இருந்தோர். அங்கிள்... அங்கிள்....என்னம்ேோ????? கவடக்கோரர் ெரிவுடன் னகட்டோர்.... 
அண்ணனுக்கு உடம்பு சரியில்வல.... ேருந்து னைணும்.... திக்கி...திக்கிய ெடினய கண்கைில் கண்ணரீுடன் பசோன்னோள்  

prescription பகோண்டுைந்தோயோ குழந்வத? அந்த குழந்வத ஒன்றும் பதரியோேல் முழித்தது.... அப்ெடின்னோ? எங்கிட்ட கோசு 
இருக்கு.... என்றெடினய தன் வெக்குள் வகவய ைிட்டு அந்த ேண் உண்டியவல எடுத்து னடெிள் னேல் வைத்தோள். 
"கோசு ெத்தவலன்னோ நோன் ைடீ்டுக்கு னெோய் னைற கோசும் பகோண்டு ைர்னரன் அங்கிள், ேருந்து குடுங்க அங்கிள். இந்த ேருந்து 
குடுத்தோ என்னனோட அண்ணனுக்கு உடம்பு சரியோயிரும்.... ப்ைஸீ் அங்கிள்... குழந்வத அழுவகக்கு தயோர் ஆனது. 
சரிேோ அழோனத.... ேருந்து னெர் என்ன? குழந்வத பேன்று ைிழுங்கி பசோன்னது  " பேரிக்கள்" 
 

கவடக்கோரர்க்கு ஒன்றும் புரியைில்வல... ேீண்டும் னகட்டோர். நல்லோ ஞோெக ெடுத்தி பசோல்லுேோ... என்ன ேருந்து னெரு? 

பேரிக்கள் அங்கிள்...அப்ெடி ஒரு ேருந்னத இல்வலனயம்ம்ேோ... ஆேோ உனக்கு யோர் இந்த ேருந்து னெவர பசோன்னது? 

குழந்வத கண்ணரீுடன் பசோன்னது....டோக்டர் அம்ேோ அப்ெோ கிட்ட னெசிட்டு இருக்கும் னெோது நோன் னகட்னடன். இந்த ேருந்து 
இருந்தோ தோன் அண்ணன் ெிவழக்க முடியுேோேோ அங்கிள்... ப்ைஸீ் அங்கிள்... குழந்வத அழுவக ஆரம்ெித்தது. அதுைவர 
நடப்ெவத னைடிக்வக ெோர்த்துக்பகோண்னட இருந்த அைரது நண்ெர் அக் குழந்வதயிடம் ைந்தோர். அழுைோனத பசல்லம். உங்க 
அண்ணனுக்கு னைண்டிய ேருந்வத நோன் ைோங்கி தர்னரன். முதலில் உங்க ைடீ்டுக்கு னெோய் உங்க அண்ணவன ெோர்க்கலோம். 
அப்புறம் நோனன ேருந்து பகோண்டு ைருகினறன்.... என்று அந்த பெண்வண வகவய ெிடித்து அைள் ைடீ்டுக்கு கூட்டி 
பசன்றோர். ைடீ்டில் அைைது அண்ணவன ெரினசோதித்த அைர்... அைர்கைது பெற்னறோர்கைிடம் அவனத்து ைிைரங்கவையும் 
னகட்டு பதரிந்து பகோண்டு அந்த னநோயோைி குழந்வதயுடன் அனத ேருத்துைேவனக்கு பசன்று, அக்குழந்வதக்கு சிகிச்வச 
பசய்த டோக்டர்ரிடம் ைிைரத்வத னகட்டு அறிந்தோர். 
 

அக் குழந்வதக்கு இருதயத்தில் 5 இடங்கைில் block இருப்ெதோகவும், அறுவை சிகிச்வசக்கு 5 லட்சம் னேல் பசலைோகும் என்று 
டோக்டர் பசோல்ல, அதற்க்கு அந்த நண்ெர்.....டோக்டர்.... நோனும் ஒரு டோக்டர் தோன் இருதய சிகிச்வச நிபுணர். அபேரிக்கோைில் 
ஒரு ெிரெல ேருத்துைேவனயில் தவலவே ேருத்துைரோக னைவல பசய்கினறன். ைிடுப்ெில் ைந்துள்னைன். உங்களுக்கு 
ஆட்னசெவன இல்வல என்றோல் இந்த குழந்வதயின் அறுவை சிகிச்வசவய நோன் உங்கள் உதைியுடன் பசய்யலோேோ???? 

ேருத்துை பசலவை முழுைதும் நோனன ஏற்றுக்பகோள்கினரன். அறுவை சிகிச்வச பைற்றிகரேோக முடிந்தது. பெற்றைர்கள் 
கண்ணரீ் ேல்க ஆண்டைர் தோன் உங்கள் ருெத்தில் ைந்து என் குழந்வதவய கோப்ெோற்றினோர். என்று கூற அதற்க்கு 
ேருத்துைர் இதற்க்கு மூல கோரணனே உங்கள் பெண் குழந்வதயின் தூய்வேயோன அன்பு தோன் கோரணம். டோக்டர் உங்கைிடம் 
ஏதோைது MIRACLE நடந்தோல் தோன் உண்டு என்று பசோன்னவத, குழந்வத அந்த miracle என்ற ைோர்த்வதவய ேருந்து தோன் 
என்று நிவனத்து என் நண்ெனின் ேருந்து கவடக்கு ைந்தது தோன் மூல கோரணம். எல்லோம் ைல்ல இவறைனுக்கு பதரியும், 

யோர்யோருக்கு, எந்பதந்த னநரத்தில், எவத பகோடுக்க னைண்டும் என்று. அவத இப்பெோழுது உங்கள் பெண் மூலேோக 
பகோடுத்துள்ைோர். 

விலவகானந்தரின் பொன்பமாழிகள் 

➢ உலகின் குவறகவை ெற்றி னெசோனத. குவறகவை னநோக்கி ைருத்தப்ெடு, எங்கும் நீ குவறகவை கோண்ெோய். 
ஆனோல், நீ உலகுக்கு உதைி பசய்ய ைிருப்ெினோல் உலவகத் தூற்றோனத, குவற பசோல்லோனத. குவற 
பசோல்லி உலவக இன்னும் ெலைனீப்ெடுத்தோனத. உலகின் குவறகள், குற்றங்கள் எல்லோம் அதன் 
ெலைனீத்தோல் ைிவைெவை அல்லைோ. 
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It was her mother who nurtured a love in young Annie Jump Cannon for astronomy.  

 

The two would sit in the attic of the family home and gaze and identify stars at night. 

This childhood passion turned into college study. Annie went to Wellesley, where she 

majored in physics and astronomy and graduated as the valedictorian of her class in 

1884. After graduation she focused on photography. But after her mother passed away 

in 1894, Annie took a job as a junior physics teacher at Wellesley and began taking 

courses in astronomy at Radcliffe. After two years of study, she was hired to catalog 

and classify stars at the Harvard College Observatory. There Annie became the best at 

classifying stars, referred to by some as the ‘census taker of the sky.’” Her boss at 

the observatory said that “Miss Cannon is the only person in the world - man or 

woman - who can do this work so quickly.” Over the course of her career, Annie 

discovered about 300 stars and classified over 350,000. 

அல்வா*** ெிறந்த~ கயத >>>> 

. 

ஒரு வெயனுக்கு புதுசோ கல்யோணம் ஆகுது,பகோஞ்ச நோள் கழிச்சு னைவலக்கு னெோனைன் திரும்ெ ைரும்னெோது புது 
ேவனைிக்கு ஆவசயோய் முறுக்கு ைோங்கிைந்திருக்கிறோன்,அைன் ேவனைி ரோத்திரி ெத்து ேணிக்கு உட்கோர்ந்து கடக்கு 
முடக்கு சத்தத்துடன் சோப்ெிடுகிறோள். அடுத்த நோள் கோவலயில் அைன் அம்ேோ பசோல்றோங்க "ெோத்து, ைைர்த்து, ெடிக்க 
ைச்சு, கல்யோணம் ெண்ணிைச்ச ஆத்தோளுக்கு இது ைவர எதோைது ைோங்கி பகோடுத்து இருக்கியோ,ஆனோ னநத்து 
ைந்தைளுக்கு முறுக்கு" என்று பசோல்லி ேகனுடன் தனது முதல் சண்வடவய ஆரம்ெித்திருக்கிறோர் அைனது அம்ேோ. 
அதுைவர கள்ைம், கெடம் பதரியோத அந்த வெயனுக்கு ஒரு னயோசவன,முறுக்கு ைோங்கி னெோய் பகோடுத்தோல் தோனன 
ெிரச்சவன,இன்று முதல் ேவனைிக்கு அல்ைோ* ைோங்கி னெோய் பகோடுப்னெோம் என்று ைோங்கி பசல்கிறோன், அடுத்த நோள் 
அம்ேோ ஒன்றும் னகட்கைில்வல. ஏன் என்றோல் அைனது ேவனைி சோப்ெிடும் னெோது சத்தம் ைரைில்வல, "அம்ேோவை 
ஏேோற்ற முதன் முதலில் அல்ைோ* ெயன்ெட்ட கோரணத்தோல் அடுத்தைர்கவை ஏேோற்றுைதற்கு அல்ைோ*** பகோடுப்ெது 
என்ற பெயரும் ைந்தது பநல்வல சீவேயினல" 
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"Don't call the doctor, I want to fall asleep peacefully. With 

your hand in mine." 

 

He told her about the past, how they met - about the first kiss. 

 

They didn't cry, they smiled. They didn't regret, they were 

grateful. Then she said again softly: "I love you, forever". He 

returned her words, gave her a gentle kiss on the forehead.  

 

She closed her eyes and fell asleep peacefully with his hand in 

hers. 

 

Love is what counts, because a person comes into this 

world with nothing but love and leaves it again with 

nothing but love....  

 

 

தந்வத முக்கிய னைவலயோக இருந்தனெோது, அைருவடய எட்டு ையது ேகள் அடிக்கடி அங்குைந்து, தந்வதயிடம் 
ெல்னைறு ைினோக்கவைக் னகட்டுக் பகோண்டிருந்தோள். ''உலகம் ஏன் உருண்வடயோக இருக்கிறது? சூரியன் ஏன் கிழக்னக 
உதிக்கிறது? ைோனம் ஏன் நீலேோக இருக்கிறது?’ என்பறல்லோம் ஆரோய்ச்சிக்கு உரிய னகள்ைிகவை அைள் பதோடர்ந்து 
னகட்டுக்பகோண்டிருந்தது, தந்வதக்குத் பதோந்தரைோக இருந்தது. தன் ேகளுக்கு ைிவையோட்டோக ஏனதனும் ஒரு 
னைவலவயக் பகோடுத்துைிட்டோல், தனது னைவல பகடோது என்று நிவனத்தோர் அைர். தனது னேவ யின் னேலிருந்த 
உலக ைவரெடத்வத எடுத்து ேகைிடம் கோண்ெித்து, ''இது என்ன?'' என்று னகட்டோர். ''ஓ... பதரியுனே! இது உலகப்ெடம். 
எங்கள் ஆசிரியர் இவதக் கோண்ெித்திருக்கிறோர்'' என்றோள் ேகள். உடனன அப்ெோ, னேவ யின் ேீதிருந்த ஒரு 
கத்தரிக்னகோவல எடுத்து, உலக ைவரெடத்வதத் துண்டுத் துண்டோக பைட்டி, சீட்டுக் கவலப்ெது னெோல் கவலத்தோர். அவத 
ேகைிடம் பகோடுத்து, ''இந்த உலகப் ெடத்வத முதலில் இருந்தது னெோல் ஒரு கோகிதத்தில் ஒழுங்கோக ஒட்டிக்பகோண்டு 
ைோ! உனக்கு ஒரு ெரிசு தருகினறன்'' என்று கூறினோர். 'ைிைரம் பதரிந்த பெரியைர்களுக்னக இவதச் பசய்து முடிக்கச் சில 
ேணி னநரம் ஆகும். தன் ேகைோல் இவத அவ்ைைவு சுலெேோக ஒட்டிைிட முடியோது!’ என்று தந்வத நிவனத்தோர்.  
ஆனோல், முற்றிலும் சரியோக ஒட்டப்ெட்ட உலகப் ெடத்துடன் ெத்னத நிேிடத்தில் ைந்து நின்றோள் ேகள். தந்வதக்கு 
ஆச்சரியம் தோங்கைில்வல. ''இவத இவ்ைைவு சீக்கிரம் எப்ெடிச் பசய்து முடித்தோய்?’ என்று னகட்டோர். ''அப்ெோ, நீங்கள் 
கிழித்துக்பகோடுத்த கோகிதத்தின் ேறு ெக்கத்தில், ஒரு ேனிதனின் ெடம் துண்டுத் துண்டோக இருந்தது. அந்த ேனிதனின் 
உருைத்வத நோன் சரி பசய்னதன். உலகம் தோனோகனை சரியோகிைிட்டது'' என்றோள் ேகள்.  
 

எத்தவன பெரிய உண்வே! 'Set the man right, the world becomes alright’. 'தனி ேனிதவன சரிபசய். உலகம் 
சரியோகிைிடும்’ 
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The casino rooster 
A man owned a casino and invited some friends. It was a dark stormy night, and they all placed their money on the 

table right before the lights went out. When the lights came back on, the money was gone. The owner put a rooster 

in an old rusty tea kettle. He told everyone to get in line and touch the kettle after he turned the lights off, and the 

rooster will crow when the robber touched it. After everyone touched it, the rooster didn't crow, so the man told 

everyone to hold out their hands. After examining all the hands, he pointed out who the robber was. How did he 

know who stole the money? 

Who Am I? 
I am a 5-letter word. Take away the first letter and I am a country's name. Take away the first two letters and I 

become the opposite of the 5-letter word. Who am I? 

Mysterious man 
One winter day, there was a man standing in the middle of someone's front yard. The person stayed there for several 

weeks without moving and the owner of the yard didn't mind. Eventually the man left. Who was the man? 

 

 

 

https://solveordie.com/riddle-966/
https://solveordie.com/riddle-1112/
https://solveordie.com/riddle-823/

