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,jo; 55 

April 16, 2021 

 

 

நம்மை உயர்த்தும் ஏழு விஷயங்கள் : 

1) ஏழ்மையிலும் நநர்மை 

2) நகோபத்திலும் பபோறுமை 

3) நதோல்வியிலும் விடோமுயற்சி 

4) வறுமையிலும் உதவிபசய்யும் ைனம் 

5) துன்பத்திலும் துணிவு 

6) பசல்வத்திலும் எளிமை 

7) பதவியிலும் பணிவு 

 

வழிகோட்டும் ஏழு விஷயங்கள் : 

1) சிந்தித்து நபசநவண்டும் 

2) உண்மைநய நபசநவண்டும் 

3) அன்போக நபசநவண்டும் 

4) பைதுவோக நபசநவண்டும் 

5) சையம் அறிந்து நபசநவண்டும் 

6) இனிமையோக நபசநவண்டும் 

7) நபசோதிருக்க பழக நவண்டும் 

 

SOME OF THE MOST INSPIRING QUOTES OF ALL TIME 
 

❥ “When you don’t get what you want, you suffer. If you get it, 
you suffer too since you can’t hold on to it forever.” – Peaceful 
Warrior 

❥ “Every moment you get is a gift. Spend it on things that 
matter. Don’t spend it by dwelling on unhappy things.” – 
Celestine Chua 

❥ “What lies behind us and what lies before us are tiny matters 
compared to what lies within us.” – Ralph Waldo Emerson 

❥ “If wrinkles must be written upon our brow, let them not be 
written upon the heart. The spirit should not grow old.” – James 
A. Garfield 
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Dear sir - My name is Nancy Stewart and I was born on the 16th of October 1913. This weekend I turn 107 years of age. 
 
Imagine turning 107 in a world pandemic. This definitely is something very unusual even for me and all I have been 
through. I live in Clonard in County Meath and have lived in my home for over 83 years. 
 
I lost my husband in a car crash in 1989, and lost my twin daughters Margaret in 2007 to motor neurone and Anne in 
2010 to utter heartbreak of losing her sister. I’ve lost all my friends throughout the years which comes with living so long 
on this earth. I’m very lucky to still have three daughters Kathleen, Mary and Olive and one son Finian and I have 84 
grandchildren, great grandchildren and great great grandchildren. I have faced many heart-breaking moments and also 
have seen many hard times in our country witnessing world wars, division in our people and numerous sad times for our 
nation. 
 
I write to you today to send you my love and to offer you, my prayers. We are in a very difficult time at the moment in 
our country, in our lives and in our world. But I reach out to you in this letter to offer you hope, faith and belief that 
everything will be ok in the end. We are in another stage of this battle against the virus but we will get through this. Like 
everything I’ve been through since the day I was born in 1913, no matter how bad things have got, I’m the living proof 
that we can survive and in years to come, this will just be a distant memory. 
 
I have a great faith and it has helped me keep positive throughout the struggles I’ve met. I thank you for keeping your 
faith and for keeping your resilience strong, through this hard time. Sadly, for the moment, we can no longer stretch out 
to a friend and embrace them nor can we call to each other's houses. But I’m here to share my story. I have been in 
lockdown in my house since March, alongside my granddaughter Louise and even though it has been a tough time, we 
have got through it together. We drink tea. We say prayers. We bake. We laugh. We make phone calls. I can even video 
call lots of my family and friends and am making new friends every day that God gives me on this earth. 
 
And that’s a very important thing to say. If you are feeling low, make sure to try call someone or even go for a walk. I 
also ask God to help me if I’m feeling low. This is a hard time for everyone but please make sure you keep yourself well 
and wear your mask. If you keep healthy, your mind will stay healthy too. Keep talking to one another. All my life I have 
always believed in chatting and drinking tea and saying a prayer or a decade of the rosary and it has got me through. 
This is our moment to keep our faith and to keep believing that everything will turn out ok. We must try to make sure 
we leave nobody behind and also that we don’t lose sight of each other. This is a moment for humanity to step forward 
to take care of the other. We must mind ourselves but we must also mind all those around us. Look up and smile even if 
you have your mask on. Your eyes will smile and that might be all someone needs to keep going. No good deed ever 
goes unnoticed so try your best to keep being good. We are not here to live for ourselves but to live for each other. 
 
I can’t believe I’ve made it to this age, I only feel like I’m 50 but now that I’m here, all I can say is please God I’ll be here 
for my next birthday. We must always look forward. I can’t believe I’m the oldest person in Ireland living in my own 
home, I don’t feel that old. When God wants me, he will come take me but for now I will keep enjoying my life, I’ll keep 
loving my family and I’ll keep saying my prayers day by day…..oh and not to forget eating lots of good wholesome food is 
my tip. Good food and lots of tea is my secret to a long life as well as keeping positive as best we can. We must always 
look forward and hope for the best. 
 
Thank you for thinking of me in your prayers and your thoughts and I promise I will think of you in my many rosaries I 
say everyday. Thank you so much for reading my letter also and I hope I have, in even a little way, helped you feel less 
alone in this moment. There is always hope and once we keep talking to one another, no day will seem empty and we 
can get through this together. It only takes a small candle to take away the dark and in each of us, we can be that light in 
the world. This hard time will indeed pass like all the rest and all that matters is that we helped each other through. 
 
Many blessings and much love, 
 
Granny Nancy  
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படித்ததில் பிடித்த வரிகள்...!! 

 

நம் வாழ்க்கககை., நாம் எண்ணங்கள் தான் தீர்மானித்து ககாள்கிறது . ஒரு வைதான மமஸ்திரி, மவகைைிைிருந்து  

ஓய்வு கபற விரும்பினார்.  இனிைாவது குடும்பத்மதாடு மநரம் கெைவழிக்க மவண்டும் என்பது அவர் திட்டம்! 
முதைாளிைான கான்ட்ராக்டரிடம் இந்த முடிகவ அவர் கொல்ை.. தனது நீண்ட காை ஊழிைர் ஓய்வு கபறுவதில் 
கான்ட்ராக்டருக்கு மைொன வருத்தம்! ெிை விநாடிகள் மைாெித்தவர், ‘‘எனக்காக ஒரு உதவி கெய்ை முடியுமா? இன்னும் 
ஒமர ஒரு வடீு மட்டும் கட்டி முடித்து ககாடுப்பரீ்களா?’’ என்று பணிமவாடு மகட்டார். மமஸ்திரி அதற்கு ெம்மதித்து 
பணிகைத் கதாடங்கிவிட்டாலும், அவரால் முழு ஈடுபாட்மடாடு அந்தப் பணிைில் கவனம் கெலுத்த முடிைவில்கை.* ஏமதா 
ஒரு கபாருகள பைன்படுத்தி, ஏமதா ஒரு வடிவகமப்பில், ஏமனா தாமனாகவன்று வடீு கட்டினார்.* ‘மவகைைிைிருந்மத 
ஓய்வுகபறப் மபாகிமறாம். இனி, இந்த வடீ்கட ஒழுங்காக கட்டினால் மட்டும் என்ன கிகடத்துவிடப் மபாகிறது’ என்கிற 
அைட்ெிை மனப்பாங்கு!* 
 

மவகைகைல்ைாம் முழுகமைாக முடிந்தபிறகு, அந்த வடீ்கட பார்கவைிட வந்தார் முதைாளி. வாெைிமைமை வரமவற்ற 
மமஸ்திரிைிடம், ெந்மதாஷமாக அந்த வடீ்டுச் ொவிகை எடுத்து நீட்டினார்.* இந்தாருங்கள்.. இந்த வடீு உங்களுக்கான என் 
அன்புப் பரிசு! எங்கள் நிறுவனத்தில் இத்தகன நாள் மவகை கெய்ததற்கான கவகுமதி!’’ என்றார் முதைாளி.* மமஸ்திரிக்கு 
முகத்தில் ஈைாடவில்கை. ‘என்ன ககாடுகம இது! இந்த வடீு எனக்குத்தான் கிகடக்கப் மபாகிறது என்று கதரிந்திருந்தால்,  

இன்னும் மூகளகை கெக்கி எப்படிகைல்ைாமமா டிகென் டிகெனாக கட்டிைிருப்மபமன.. இருப்பதிமைமை உைர் தரமான 
கபாருட்ககள பைன் படுத்திைிருப்மபமன!  மெ! இப்படி அநிைாைமாக ஏமாந்து மபாய்விட்மடமன’ என்று மனதுக்குள் ஏகமாக 
புழுங்கினார். நமக்கான வாழ்க்கககை நாம் தான் நிர்மாணிக்கிமறாம் என்பகத அறிைாமல், பை ெந்தர்ப்பங்களில் நம் 
திறகமைில் மிகவும் ககாஞ்ெம் மட்டுமம பைன்படுத்துகிமறாம். பிறகு, அப்படி உருவாக்கப்பட்ட வாழ்க்கககைமை நாம் 
வாழமவண்டிை சூழல் வரும்மபாது, அதிர்ச்ெி அகடகிமறாம்!* நம் வாழ்க்கக என்னும் வடீ்டுக்கு நாம் தான் மமஸ்திரி. 
ஒவ்கவாரு நாளும், சுவர் எழுப்புகிமறாம். ஆணி அடிக்கிமறாம்.. ஜன்னல் கபாருத்துகிமறாம். ஒவ்கவாரு அடியுமம 
உன்னதமாக கவப்மபாம். எந்த அடி திருப்புமுகனகை தரும் என்பது ைாருக்குத் கதரியும். கபாறுகமகைவிட மமைான 
தவமுமில்கை.திருப்திகை விட மமைான இன்பமுமில்கை. இரக்கத்கத விட உைர்ந்த அறமுமில்கை. மன்னித்தகை விட 
ஆற்றல் மிக்க ஆயுதமில்கை  

 

 #_ஒரு_குட்டிக்கமத. 

ஒரு பாகன கெய்பவகர ெந்திக்க குரு கென்றார். பாகனககள கெய்து ககாண்டிருந்தார் குைவர். பக்கத்தில் ஒரு 
காட்டுஆட்கட கட்டி மபாட்டிருந்தார். . குரு எதற்கு அந்த ஆட்கட கட்டி மபாட்டிருக்கிறாய் என்று மகட்டார். .அதற்கு 
குைவன் இது காட்டு ஆடு, இகத கடவுளுக்கு பைி குடுக்க மபாகிமறன் என்றான். உடமன குரு அவன் கெய்த பாகனகளில் 
இருந்து இரண்கட அவன் முன் மபாட்டு உகடத்தார்.  இகத பார்த்த குைவனுக்கு மகாவம் வந்துவிட்டது. எதற்கு 
பித்துபிடித்தகத மபாை உகடக்கிறரீ் என்று மகட்டான்.  அதற்கு குரு உனக்கு பிடிக்குமம என்றுதான் என்று கொன்னார். . 
நான் உருவாகிைகத உகடத்தால் எனக்கு எப்படி பிடிக்கும் என்று மகட்டான். . அதற்கு குரு ஆண்டவன் கஷ்டப்பட்டு 
பகடத்த உைிகர அவன் முன்னால் ககால்கிறாமை அது மட்டும் எப்படி ஆண்டவனுக்கு பிடிக்கும் என்று மகட்டார். . அவன் 
ஆட்கட கைிற்கற அவிழ்த்து விட்டுவிட்டான். 

. #_நீதி:. *நல்ை எண்ணங்ககள ககாடுங்கள். அன்கப ககாடுங்கள். இல்ைாதவர்க்கு உதவி கெய்யுங்கள்.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/_%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCDw2c0U1NXGBABmriO6v6oIDLPs-AYH9QnEaAnfACqxVIMqyKAcFoIsexA4OMXShmgQbqVbBB7pmA1mjGs1t5cM0sOWViU3cKkZO_8ogULSj5_IM7jr_dAYysKznR_PKxWhoSD1oCwx8E-HtOQWXo72kRdcpb0aidgB-cIICtAiYgLO8PmmXjCe0SvzGHOyQg1aOuvQoK_M9qP7Zcfivx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/_%E0%AE%92%E0%AE%B0%E0%AF%81_%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%88?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCDw2c0U1NXGBABmriO6v6oIDLPs-AYH9QnEaAnfACqxVIMqyKAcFoIsexA4OMXShmgQbqVbBB7pmA1mjGs1t5cM0sOWViU3cKkZO_8ogULSj5_IM7jr_dAYysKznR_PKxWhoSD1oCwx8E-HtOQWXo72kRdcpb0aidgB-cIICtAiYgLO8PmmXjCe0SvzGHOyQg1aOuvQoK_M9qP7Zcfivx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/_%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCDw2c0U1NXGBABmriO6v6oIDLPs-AYH9QnEaAnfACqxVIMqyKAcFoIsexA4OMXShmgQbqVbBB7pmA1mjGs1t5cM0sOWViU3cKkZO_8ogULSj5_IM7jr_dAYysKznR_PKxWhoSD1oCwx8E-HtOQWXo72kRdcpb0aidgB-cIICtAiYgLO8PmmXjCe0SvzGHOyQg1aOuvQoK_M9qP7Zcfivx&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/_%E0%AE%A8%E0%AF%80%E0%AE%A4%E0%AE%BF?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCDw2c0U1NXGBABmriO6v6oIDLPs-AYH9QnEaAnfACqxVIMqyKAcFoIsexA4OMXShmgQbqVbBB7pmA1mjGs1t5cM0sOWViU3cKkZO_8ogULSj5_IM7jr_dAYysKznR_PKxWhoSD1oCwx8E-HtOQWXo72kRdcpb0aidgB-cIICtAiYgLO8PmmXjCe0SvzGHOyQg1aOuvQoK_M9qP7Zcfivx&__tn__=*NK-R
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பதன் ஆப்பிரிக்க முன்னோள் அதிபர் திரு.பநல்சன் ைண்நடலோ 
கூறியது; 

 

நீண்ட கநடிை மபாராட்டத்திற்குப் பிறகு, நான் ஜனாதிபதிைான பின் ஒருநாள் நான் 
எனது முதல் கட்ட பாதுகாப்புப் பகடைினருடன் நகரத்தில் உள்ள ஒரு 
உணவகத்துக்குச் கென்றிருந்மதன்.அங்கு ஒரு உணவகத்தில் எல்மைாரும் அமர்ந்மதாம். 
அவரவர் தமக்கு விரும்பிை உணவுக்கு ஆர்டர் ககாடுத்து விட்டு அமர்ந்திருந்மதாம். 
அப்மபாது எனக்கு எதிர் மமகெகை கவனித்மதன். ஒருவர் தனிைாக உணவுக்காகக் 
காத்திருந்தார்.. எனது பகடவரீகன அனுப்பி, அவகர எம்முடன் வந்து ஒன்றாக 
உணவருந்தும் படி கொன்மனன். அவரும் தனது உணவுடன் எமது வட்டத்தில் வந்து 
அமர்ந்து ககாண்டார்.. எல்மைாரும் உண்டு முடிை அவரும் புறப்பட்டார். எனது பகட 
வரீன் என்னிடம் கொன்னான்..... அந்த மனிதர் பார்ப்பதற்கு மிகவும் மநாய்வாய்ப் 
பட்டவராகத் கதரிகிறார். அவர் உண்ணும் மபாது கககள் மிகவும் நடுங்கின என்றான்.. 
நான் குறுக்கிட்மடன்..... அது அல்ை உண்கம. வரீமன....!! 
உண்கம என்ன கதரியுமா......!! நான் முன்னர் ெிகறைில் இருந்த மபாது, இந்த 
மனிதர்தான் எனக்கு ெிகறக் காவைராக இருந்தார்.என்கன அடிக்கடி ககாடுகமப் 

படுத்திக் கஷ்டப்படுத்தும் மபாகதல்ைாம்....நான் கூக்குரைிட்டு , ககளத்து, இறுதிைில் ககாஞ்ெம் நீர் அருந்தக் மகட்மபன்.. 
இமத அந்த மனிதர், அவ்மவகள என்னிடம் வந்து மநராக என் தகை மமல் ெிறுநீர் கழித்துவிட்டுச் கெல்வார். 
இப்மபாது அவர் என்கன இனம் கண்டு ககாண்டார். நான் இப்மபா கதன் ஆப்பிரிக்க அதிபராக இருப்பதால், அவருக்கு 
பதிைடி ககாடுப்மபன் என்று நடுக்கத்துடன் எதிர்பார்த்தார்....ஆனால் இது எனது பழக்கமல்ை. இப்படிப்பட்ட குணம் 
எனதுமல்ை.. 
 

பழிக்குப் பழி வாங்கும் மனநிகை ஒரு மபாதும் ஒரு மதெத்கதமைா, தனி மனிதகரமைா தட்டி கைழுப்பாது. அழித்து விடும்.  

❥ “Everyone faces challenges in life. It’s a matter of how you learn to overcome them and use them to your 

advantage.” – Celestine Chua 
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கஜர்மன் மபார்க்கப்பைான எம்டன் கென்கனைில் குண்டுவெீிை அமத நாளில் ஒரு 
புரட்ெிக்குழந்கத., புரட்ெிகரமாக இம்மண்ணில் பிறந்தது. வடீ்டுக்கு அடங்காத 
பிள்களைாக வைம் வந்த மதராஸ் ராஜமகாபாைன் ராதாகிருஷ்ணன் ., எம்.ஆர்.ராதா. 
ஆகிை அக்குழந்கத ..,காைத்தில் ., தமிழ்ெினிமா வரைாற்றின் ெீர்திருத்த 
கவடிகுண்டானது. உைக பாட்டாளி மக்கமள ஒன்று மெருங்கள்'என்று கம்யூனிெ 
ெித்தாந்தத்கத ககைில் ஏந்திை அவர், பின்னாளில் கபரிைாரின் தீவிர கதாண்டனாகி 
திராவிடர் கழகககாடிகை காட்டி விட்டுதான் நாடகம் கதாடங்க ஆரம்பித்தார். அவர் 
கெய்த ரத்தக்கண்ணரீ் என்கிற நாடகம் அந்நாளில் 3 ஆைிரத்து 21 நாட்கள் 
அரங்மகற்றப்பட்டது. மக்களால் கபரிதும் ரெித்து பார்க்கப்பட்டது, விமர்ெனங்களுக்கும் 
உள்ளானது. அன்கறை அரெிைல், காை சூழலுக்மகற்ப ஏற்ப வெனங்ககள மாற்றி மாற்றி 
மபெி ககத்தட்டல்கள் அள்ளி ககாண்டிருந்தார். நாடகம் வழிமை ெீர்திருத்த கருத்துககள 

மபாதித்துக் ககாண்டிருந்தார். பின் திகரப்படமாகி தமிழ்ெினிமா வரைாற்றில் மாகபரும் கமல் கல்ைானது. எம்.ஜி.ஆகர சுட்ட 

வழக்கில் ஏழு ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டகன தரப்பட்டது.ஏன் சுட்டீர்கள் என்று மகட்டதற்கு .,நண்பர்கள் கரண்டு மபரும் 
துப்பாக்கிகை கவச்சு விகளைாடிக்கிட்மடாம். என்னடா துப்பாக்கி கண்டு பிடிக்கிறானுங்க. நானும் ொககை... ராமச்ெந்திரனும் 
ொககை. இதுை எல்ைாமா டூப்ளிமகட் வருது? என கதனாகவட்டாக விளக்கம் தந்த கதரிைொைி அவர். திகரைில் 
நிஜமாகமவ வாழ்ந்து காட்டிை ராதா 118 படங்கள் நடித்தார்,1963-ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 22 படங்கள் கெய்த ொதகன 
நடிகரானார். தமிழினத்துக்கு துமராகம் கெய்கிறவர்ககள ஒழிக்க ஒரு தற்ககாகைப்பகட மவண்டும் .அதற்கு ைட்ெிைம் 
ககாண்ட 300 மபர் கிகடத்தால் மபாதும்'' என்று கொல்ைி., தமிழின் மீதான தன பாெத்கதயும், மநெத்கதயும் கவளிக்காட்டிை 
மவகம் கவறிககாண்ட உணர்வாளர் அவர் 

✓ நமக்கு நாமம ஆறுதல் கூறும் மன கதரிைம் இருந்தால் அகனத்கதயும் கடந்து மபாகைாம்.. 
✓ தன்னம்பிக்கககை இழந்துவிடாதீர்கள் இன்கறை தினம் கடினமாக இருக்கைாம் நாகள மிக மமாெமான தினமாக 

இருக்கைாம் ஆனால், நாகளை மறுதினம் நிச்ெைம் பிரகாெமாக இருக்கும்... 
✓ மகத்தான ொதகன புரிந்தவர்கள் ைாவருமம, மதால்வி பை கடந்து கவன்றவர்கமள... 
✓ எனக்கு பிரச்ெிகன என்று ஒரு மபாதும் கொல்ைாதீர்கள் பிரச்ெகன என்றால் பைமும் கவகையும் வந்து விடும் 

எனக்கு ஒரு ெவால் என்று கொல்ைி பாருங்கள் கதரிைமும் தன்னம்பிக்ககயும் தானாக வந்து விடும்... 
✓  
✓  
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ஒரு முகற மகாகவி காளிதாெர் வைல்கவளிமை கவைிைில் நடந்து கென்ற மபாது தாகம் எடுத்தது! ெற்று தூரத்தில் ஒரு 
கிராமப்கபண் கிணற்றில் தண்ணரீ் மெந்தி குடத்தில் எடுத்து வந்துக்ககாண்டிருந்தாள்! காளிதாெர் அவகரப் பார்த்து அம்மா 
தாகமாகஇருக்கு ககாஞ்ெம் தண்ணரீ் தருவரீ்களா? என்று மகட்டார்! ....அந்த கிராமத்துப்கபண்ணும், தருகிமறன் உ௩் ககள 
அறிமுகப்படுத்தி க்ககாள்ளு௩் கள் என்றாள்! உடமன காளிதாெருக்கு ஒரு உைர்வு மனப்பான்கம ஏற்பட்டு, இந்த 
கபண்ணிடம் நாம் ைார் என்று கொல்ை மவண்டுமா என நிகனத்து நான் ஒரு பைணி அம்மா என்றார்! உடன் அந்த கபண், 

உைகில் இரண்டு பைணிகள் தான்! ஒருவர் *ெந்திரன்* ! ஒருவர் *சூரிைன்* ! இவர்கள் தான் இரவு பககைன பைணிப்பவர்கள் 
என்றாள்! .....ெரி என்கன விருந்தினர் என்று கவத்துக் ககாள் என்றார் காளிதாெர்! உடமன அந்த கபண், உைகில் இரண்டு 
விருந்தினர் தான்! ஒன்று *கெல்வம்* , இரண்டு *இளகம* ! இகவ இரண்டும் தான் விருந்தினராக வந்து உடமன மபாய் 
விடும் என்றாள்! ெற்று எரிச்ெைான காளிதாெர் தான் ஒரு கபாறுகமொைி என்றார்! ....உடமன அந்த கபண் அதுவும் இரண்டு 
மபர்தான்! ஒன்று *பூமி* ! எவ்வளவு மிதித்தாலும், எவர் மிதித்தாலும் தா௩் கும்! மற்கறான்று *மரம்* ! ைார் கல்ைால் 
அடித்தாலும் கபாறுத்துக்ககாண்டு காய்ககளக் ககாடுக்கும் என்றாள்! ெற்று மகாபமகடந்த காளிதாெர் நான் ஒரு 
பிடிவாதக்காரன் என்றார்! அதற்கும் அந்த கபண் உைகிமைமை பிடிவாதக்காரர்கள் இரண்டு மபர் தான்! ஒன்று *முடி* ! 
மற்கறான்று *நகம்* ! இரண்டும் எத்தகன முகற மவண்டாம் என்று கவட்டினாலும் பிடிவாதமாக வளரும் என்றாள் 
ெிரித்தபடி!....தாகம் அதிகரிக்கமவ நான் ஒரு முட்டாள் என்று தன்கன கூறிக்ககாண்டார்! உடமன அந்த கபண், உைகிமைமை 
இரண்டு முட்டாள்கள் தான்! ஒருவன் நாட்கட *ஆளத்கதரிைாத அரென்* மற்றவன் அவனுக்கு *துதிபாடும்* *அகமச்ென்* ! 
என்றாள்! ....... 
 

காளிதாெர் கெய்வதறிைாது, அந்த கபண்ணின் காைில் விழுந்தார்! உடமன அந்த கபண் மகமன எழுந்திரு என்றதும் நிமிர்ந்து 
பார்த்த காளிதாெர் மகைத்துப்மபானார்! ொட்ொத் *ெரஸ்வதி* மதவிமை அவர் முன் நின்றாள்! காளிதாெர் கககூப்பி 
வண௩் கிைதும், மதவி தாெகரப்பார்த்து காளிதாொ! எவன் ஒருவன் தன்கன மனிதன் என்று உணர்கின்றாமனா, அவமன 
மனிதப்பிறவிைின் உச்ெத்கத அகடகிறான்! நீ மனிதனாகமவ இரு என்று தண்ணரீ் குடத்கத காளிதாெர் ககைில் ககாடுத்து 
ெரஸ்வதி மதவி மகறந்தாள்! இதுமபாைத்தான் குழந்கதகள் எதிர் காைத்தில் பணம் ெம்பாதிக்கவும், வெதிைாக வாழவும் 
கபற்மறார்கள் கற்றுக்ககாடுக்கிறார்கமள தவிர, மனிதனாக, தாய், தந்கத, மகனவி, மக்கள், உற்றார் உறவினருக்கு, நம் தாய் 
நாட்டிற்கு, நமக்கு உணவு தரும் பூமிக்கு நாம் என்ன கெய்ை மவண்டும் என்பகத கற்றுத்தரமவண்டும்! கபற்மறாகர 
தாய்நாட்கட , உறவுககள பிரிந்து, ஏெி அகறமை உைகம், கதாகைமபெிமை உறவு, பணம் ெம்பாதிப்பமத வாழ்க்கக கைன 
வாழ்க்கககை இைந்திரமைமாக்கி மனித மநைமில்ைா வாழ்க்கக வாழக் கூடாது!  

*நீ நீைாகமவ மனிதனாகமவ இரு, வாழ்க வளமுடன் *மனிதமநைம் மைர மகிழ்வித்து மகிழ்....... 

  

The majority of us lead quiet, unheralded lives as we pass through this world. There will most likely be no 

ticker-tape parades for us, no monuments created in our honor. But that does not lessen our possible impact, 

for there are scores of people waiting for someone just like us to come along; people who will appreciate our 

compassion, our unique talents. Someone who will live a happier life merely because we took the time to share 

what we had to give. Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word a listening ear, an 

honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have a potential to turn a life around. It’s 

overwhelming to consider the continuous opportunities there are to make our love felt.”  

 

•Leo Buscaglia 
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மனதில் அகனத்கதயும் சுமக்காதீர்கள் .கஜன் துறவிகள் இருவர் கதாடர்ந்து கபய்த மகழைினால் குடிகெைின் கீழ் 
கவகுமநரமாக நின்று ககாண்டிருந்தனர். மகழ நின்றதும் தங்களது இருப்பிடத்கத மநாக்கி நகர்ந்து கெல்லும் மபாது, 

வழிைில் ஓர் அழகான இளம் கபண் ொகைகைக் கடக்க முடிைாமல் தவித்துக்ககாண்டிருந்தாள்.இகதக்கண்ட 
துறவிகளில் ஒருவர், என்னாைிற்று கபண்மண? ஏமதனும் உதவி மதகவைா?"என்று மகட்டார். பதிலுக்கு அந்தப் கபண், 

"நான் என் மதாழிைின் திருமணத்துக்குச் கெல்ை உள்மளன். ஆனால், இந்தச் ொகை முழுவதும் மெறும் ெகதியுமாக 
உள்ளது. நடந்து கென்றால் நிச்ெைம் என் அழகிை பட்டுப் பாவாகட பாழாகிவிடும்" என்று கூறி வருந்தினாள். 
கவகைப்படாமத, என் மதாள்களின் மீது ஏறிக்ககாள். நீ மெர மவண்டிை இடத்தில் உன்கன மெர்த்துவிடுகின்மறன்" என்று 

கூறிவிட்டு அவளுக்கு உதவி புரிந்தார். திரும்பி வரும் வழிைில் ..,தன்னுடன் இருக்கும் மற்கறாரு துறவி மகாபமாக 
இருப்பது மபாை அவருக்கு மதான்றிைது. ஏன் என் மீது மகாபமாக உள்ளரீ்கள்?'' என்று மகட்க, அதற்கு அவர் .,நாம் ஒரு 
துறவி என்பகத மறந்துவிட்டு அந்த கபண்கண எப்படித் கதாட்டுத் தூக்கைாம்? இது தவறானது என்று உங்களுக்கு 

மதான்றவில்கைைா? என்று மகட்டார். உதவி கெய்த துறவி, தூக்கிை அந்தப் கபண்கண அப்மபாமத நான் 
இறக்கிவிட்மடன், நீங்கள்தான் ..,அந்த ெம்பவத்கத இறக்காமல் மனதில் சுமந்துககாண்டு இருக்கிறரீ்கள் ., என்று 

கூறிவிட்டு கென்று விட்டார்.நாமும் நமது வாழ்வில் பிறர் ஏற்படுத்திை காைங்ககள மனதில் தூக்கிக்ககாண்டு 

கெல்கின்மறாம். எது முக்கிைம் எது மதகவைற்றது என்பகதப் பகுத்து பார்க்க கதரிந்து விட்டால் , வாழ்வு என்கறன்றும் 
ஆனந்தமம.கபாறுகமகைவிட மமைான தவமுமில்கை. திருப்திகை விட மமைான இன்பமுமில்கை.இரக்கத்கத விட 
உைர்ந்த அறமுமில்கை. மன்னித்தகை விட ஆற்றல் மிக்க ஆயுதமில்கை . 
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ANSWRS for the last weeks math quiz and riddles… 

Math quiz 

1. 7 

2. 720 

3. 8 

 

Riddles 

The casino rooster 

Because the tea kettle was rusty, whoever touched it 

would have rust on their hands. The robber didn't touch 

the kettle; therefore, he was the only one whose hands 

weren't rusty. 

Who Am I? 

Woman, oman, man. 

Mysterious man 

snowman 

 

 

Riddles for this week…… 

1. There was a building with 100 floors. A short man lived on the very top floor, 

the 100th floor. On sunny days, he would ride the elevator up to the 70th 

floor, then climb the stairs up the rest of the way. On rainy days, he would 

ride the elevator straight to his apartment, the 100th floor. Why? 

2. A child playing on the beach had 6-1/6 sand piles in one place and 3-1/3 in 

another. If he put them together, how many sand piles would he have? 

3. When was the latest year that is the same upside down? 

4. Why is the letter A the most like a flower? 

5. 1-2-3-4-5-6 I am a 6-letter word. Letters 6-5-2 spell out a drink. Letters 4-5-2-

3 spell out a fruit. Letters 1-2-6 spell out a pet. Letters 3-2-6 spell out a pest, 

which often gets eaten by 1-2-6. What am I? 

“If you always do what you always did, you'll 

always get what you always got”.  

 

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

