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எரிவதில் *தீபம்* அழகானது.......!!! 
. 

சுடுவதில் *சூரியன்* அழகானது.......!!! 
. 

சுற்றுவதில் *புவி* அழகானது.......!!! 
. 

வளர்வதில் *பிறை* அழகானது.......!!! 
. 

மின்னுவதில் *விண்மீன்* அழகானது........!!! 
. 

தவழ்வதில் *குழந்றத* அழகானது........!!! 
. 

நடப்பதில் *நதி* அழகானது.......!!! 
. 

குதிப்பதில் *கடல் நீர்* அழகானது......!!! 
. 

விழுவதில் *அருவி* அழகானது..........!!! 
. 

உறைவதில் *பனி* அழகானது........!!! 
. 

விறளவதில் *பயிர்கள்* அழகானது.......!!! 
. 

தறை சாய்ப்பதில் *நநற்கதிர்* அழகானது......!!! 
. 

குளிர்ச்சியில் *நதன்ைல்* அழகானது........!!! 
. 

உறழப்பதில் *வியர்றவ* அழகாய்........!!! 
. 

பாடுவதில் *குயில்* அழகானது.........!!! 
. 

பைப்பதில் *புைா* அழகானது........!!! 
. 

கறையினில் *அறுபத்துநான்கும்* அழகானது......!!! 
. 

காதைில் *புரிதல்* அழகானது........!!! 
. 

உைவினில் *நட்பு* அழகானது........!!! 
. 

நமாழிகளில் *மழறை* நமாழி அழகானது.......!!! 
. 

இத்தறனக்கும் இதற்கு மமமையும்....... 
எப்மபாதும் *தாய்றம* அழகானது........!!! 

. 

இறத உணர்ந்த என் நண்பர் *உள்ளம்* அழகானது.......!!! 
. 

இறதவிட மவறு என்ன மவண்டும் வாழ்வில்.....??? 

. 

*குறை ஒன்றும் இல்றைமய*........!!! 
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அன்பே தரீ்வு...!!* 

பை வருடங்களுக்கு முன் அநமரிக்காவில் உள்ள ஜான் ஹாப்கின்ஸ் பல்கறைக் கழகப் மபராசிரியர் ஒருவர் 
மாணவர் குழு ஒன்றை ஏற்படுத்தி அந்தக் குழுவிடம் வித்தியாசமான ஒரு ஆராய்ச்சிப் பணிறய ஒப்பறடத்திருந்தார். ”பின் 
தங்கிய குடிறசப் பகுதி ஒன்ைிற்குச் நசல்லுங்கள். 12 வயது முதல் 16 வயது வறர உள்ள 200 சிறுவர்கறளத் 
மதர்ந்நதடுங்கள். அவர்கறளப் பற்ைிய முழு விவரங்கறளச் மசகரியுங்கள். பின் அவர்களுறடய எதிர்காைம் எப்படி 
இருக்கும் என்று உங்கள் அனுமானத்றதச் நசால்லுங்கள்” என்று அவர்களிடம் நசான்னார். அந்த மாணவர்கள் குழு மிகவும் 
பின் தங்கிய நிறையில் உள்ள குடிறசப் பகுதிறயத் மதர்ந்நதடுத்து அங்கு நசன்ைது. அந்த மாணவர்கள் அங்குள்ள 12 

முதல் 16 வயதுறடய ஒவ்நவாரு இளம் வயதினரிடமும் நீண்ட மநரம் மபசினார்கள், மகள்விகள் மகட்டார்கள். தாங்கள் 
மபச்சின் மூைம் அைிந்து நகாண்டறதயும், மபசாமமைமய கவனித்து அைிந்து நகாண்டறதயும் றவத்து அந்த ஆராய்ச்சி 
மாணவர்கள் ஒரு முடிவுக்கு வந்தார்கள். “இந்த சிறுவர்களில் 90 சதவதீம் மபர் எதிர்காைத்தில் சிைிது சமயமாவது 
சிறைச்சாறையில் கழிப்பார்கள்”. 

அந்த முடிவுக்கு அவர்கள் வரக் காரணமாக இருந்தது அந்த சிறுவர்களின் மனப் மபாக்கில் அவர்கள் சிை தீய 
பண்புகள், தீய ஆர்வங்கள், சமூகப் நபாறுப்பற்ை தன்றம மபான்ைவற்றைக் கண்டது தான். அந்த மாணவர் குழு சமர்ப்பித்த 
தகவல்கறளயும், அந்த தகவல்கறள அடிப்பறடயாக றவத்து அவர்கள் வந்த முடிறவயும் பத்திரமாகப் பாதுகாத்த அந்த 
மபராசிரியர் பை வருடங்கள் கழித்து அந்த குடிறசப் பகுதியில் உள்ள சிறுவர்கள் நபரியவர்களாக ஆன பின்னர் மீண்டும் 
மவநைாரு மாணவர் குழுறவ அமத பகுதிக்கு அனுப்பினார். “இந்த 200 மபரும் தற்மபாது எப்படி இருக்கிைார்கள், அதில் 
எத்தறன மபர் முந்றதய குழு எண்ணியது மபால் சிறைக்குச் நசன்ைிருக்கிைார்கள் என்ப்பறத அைிந்து வாருங்கள்” 
அந்த மவறை இரண்டாவதாகப் மபான குழுவிற்கு சுைபமானதாக இருக்கவில்றை. அந்த 200 மபரில் சிைர் இடம் 
நபயர்ந்திருந்தார்கள். சிைர் இைந்திருந்தார்கள். இடம் நபயர்ந்தவர்களில் சிைரது தற்மபாறதய விைாசம் கிறடக்கவில்றை. 
ஆனாலும் இரண்டாவது மாணவர் குழுவின் விடாமுயற்சியால் 200 மபரில் 180 மபறர நதாடர்பு நகாள்ள முடிந்தது. 
அவர்களில் நான்கு மபர் மட்டுமம சிறைக்குச் நசன்ைிருந்தார்கள். 

மபராசிரியருக்கும் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்ட மாணவர் குழுவிற்கும் அந்தத் தகவல் நபருத்த ஆச்சரியத்றத 
அளித்தது. முதல் குழுவின் கருத்து எந்தத் தகவல்களின் அடிப்பறடயில் எழுந்தமதா அந்தத் தகவல்கறள மீண்டும் ஒரு 
முறை சரி பார்த்தனர். அன்றைய அனுமானம் இன்றைக்கும் அைிவு சார்ந்ததாகமவ இருந்தது. குற்ைம் புரியத் மதறவயான 
மனநிறைகளிலும், சூழ்நிறைகளிலும் தான் அன்று அந்த சிறுவர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். அப்படியானால் இப்படி இந்த 176 

மபரும் சிறைக்குச் நசல்ைாமல் இருக்கக் காரணம் என்ன என்ை மிகப் நபரிய மகள்வி எழுந்தது. மீண்டும் நசன்று சிறைக்குச் 
நசல்ைாமல் நல்ை முறையில் வாழ்ந்து நகாண்டிருந்த அந்த 176 நபர்களிடமும் அவர்கள் மபட்டி எடுத்தார்கள். அவர்கள் 
மபாகவிருந்த அழிவுப்பாறதயில் இருந்து அவர்கறளக் காத்தது என்ன என்ை மகள்விறயப் பிரதானமாக றவத்தார்கள். 
அவர்களில் நபரும்பாைாமனார் ஒரு பதிறைமய நசான்னார்கள். “எங்கள் பள்ளிக்கு ஒரு புதிய ஆசிரிறய வந்தார்....” 
உடமன நபரும்பாைாமனார் நசான்ன அந்த ஆசிரிறயறயத் மதடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் நசன்ைனர். இத்தறன மபர் 
வாழ்க்றகறய மாற்ைி அறமத்த அந்த ஆசிரிறய எந்த வழிமுறைறயப் பின்பற்ைினார் என்பறத அைிய அவர்களுக்கு 
ஆவைாக இருந்தது. 

அந்த ஆசிரிறய தற்மபாது ஆசிரிறயப் பணியில் இருந்து ஓய்வு நபற்ைிருந்தார். அவரிடம் அவர்கள் சரமாரியாகக் 
மகள்வி மகட்டார்கள். ”உங்களுறடய அந்தப் பள்ளி மாணவர்களில் நபரும்பாைாமனார் உங்கறள இன்றும் நிறனவு 
றவத்திருக்கிைார்கள். அதன் காரணம் என்ன?” “அவர்கள் உங்களுறடய தாக்கத்தால் நிறையமவ மாைி இருக்கிைார்கள். 
நீங்கள் அவர்களுக்கு கல்வி புகட்டிய முறை என்ன?” அந்த முதிய ஆசிரிறயக்கு குைிப்பிடும்படியாக எறதயும் நசால்ைத் 
நதரியவில்றை. ஒரு நீண்ட பதிறை எதிர்பார்த்துச் நசன்ைவர்களுக்கு ஒமர ஏமாற்ைம். அந்த ஆசிரிறய தன் பறழய 
நாட்களின் நிறனவுகளில் மூழ்கினார். வந்தவர்களுக்குச் நசால்வது மபாைவும், தனக்குள்மளமய மபசிக்நகாள்வது மபாைவும் 
அவர் மிகவும் கனிவுடன் நசான்னார். “அந்தக் குழந்றதகறள நான் நிறையமவ மநசித்மதன்.......” நபரிய நபரிய 
சித்தாந்தங்கறளயும், வித்தியாசமான கல்வி நுணுக்கங்கறளயும் எதிர்பார்த்து வந்தவர்கள் அந்த தகவைில் நமய்சிைிர்த்துப் 
மபானார்கள். எல்ைா சீர்திருத்தங்களுக்கும் அன்மப மூைாதாரம். அன்பினால் மட்டுமம முழுறமயான, உண்றமயான 
மாற்ைங்கறளக் நகாண்டு வருவது சாத்தியம். சட்டங்களாலும், கண்டிப்புகளாலும், தண்டறனகளாலும் எந்த மிகப்நபரிய 
மாற்ைத்றதயும் உைகில் நகாண்டு வரமுடிந்ததில்றை. இது வரைாறு நமக்கு உணர்த்தும் பாடம். உளமார, உண்றமயாக 
அந்த ஆசிரிறய அந்த சிறுவர்கறள மநசித்தார். குற்ைங்கள் மைிந்த சூழைில் வளர்ந்த அந்த சிறுவர்களின் வரண்ட 
இதயங்களில் அந்த ஆசிரிறயயின் மாசற்ை அன்பு ஈரத்றத ஏற்படுத்தி நற்குணங்கறள விறதத்திருக்க மவண்டும். அறத 
அவமர உணர்ந்திருக்கா விட்டாலும் அந்த அற்புதம் அந்த சிறுவர்களின் வாழ்க்றகயில் நிகழ்ந்திருக்கிைது. அவர்களது 
வாழ்க்றகயிறன நல்ை பாறதக்கு திருப்பி விட்டிருக்கிைது. இந்த நிகழ்வு சிந்தறனக்குரியது. இது வடீ்டிலும், ஊரிலும், 

சமூகத்திலும், நாட்டிலும் அறனவராலும் உணரப்பட மவண்டிய ஒன்று. குறை கூறுவதிலும், விமரிசனம் நசய்வதிலும் 
நபருறம இல்றை. சட்டங்கறளக் கடுறமயாக்குவதிலும், கண்டிப்றப அமைாக்குவதிலும் வைிறம இல்றை. அன்மபாடு 
அணுகுவதிமைமய நபருறமயும் வைிறமயும் இருக்கின்ைது. மாற்ைம் எங்கு வரமவண்டும் என்று நிறனத்தாலும் அங்கு 
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அன்பு நசலுத்துவதில் இருந்து ஆரம்பியுங்கள். அந்த அன்பு சுயநைம் இல்ைாததாக இருக்கும் பட்சத்தில், அந்த அன்பு 
குறுகியதாக இல்ைாத பட்சத்தில் அற்புதங்கள் நிகழ்த்த வல்ைது. சமூகத்தில் இன்று புறரமயாடிருக்கும் சண்றட, சச்சரவு, 

நகாறை, நகாள்றள, தீவிரவாதம், சகிப்பற்ை தன்றம, அநீதி முதைான அத்தறன மநாய்களுக்கும் அன்மப மருந்து. இந்த 
பிரச்றனகளுக்கு அன்மப தீர்வு. 
 

ஆண்டு 1982, இடம் : ஹைதராோத். மூத்த விஞ்ஞானி அவர். 
 

அரசால் ஒதுக்கப்பட்ட விடுதியில் தங்கியபடிமய பணியாற்ைி வந்தார். தினமும் காறையில் 
விடுதியில் இருந்து புைப்பட்டு, பணி நறடநபறும் தளத்திற்குச் நசல்வார். மாறையிமைா 
அல்ைது இரவிமைா மீண்டும் விடுதிக்குத் திரும்புவார். இவரது பயணத்திற்காக, மகிழ்வுந்து 
ஒன்ைிறனயும், ஓட்டுநர் ஒருவறரயும், அரசு வழங்கியிருந்தது. மூத்த விஞ்ஞானி அல்ைவா. 
கதிமரசன். பத்நதான்பது வயதில், இராணுவத்தில் சிப்பாய் ஆகச் மசர்ந்தார். இராணுவத்தில் 
இறணந்த அடுத்த ஆண்மட திருமணம். ஒரு மகன், ஒரு மகள். அளவான மகிழ்வான 
குடும்பம். ஒரு நாள், புதிதாய் ஒரு உத்தரவு வந்தது. பணி மாறுதல் உத்தரவு. மூத்த 
விஞ்ஞானிக்கு மகிழ்வுந்து ஓட்டுநராய் உடமன பணியில் மசர மவண்டும். மவறை மிகவும் 
குறைவு ஓய்மவா மிக மிக அதிகம். நசய்தித் தாட்கறளப் படிப்பது, கிறடக்கும் புத்தகங்கறளப் 
படிப்பது என்று பகல் நபாழுறத, ஓய்வு மநரத்றத, நமதுவாய் நகர்த்திக் நகாண்டிருந்தார். ஒரு 

நாள், காறைப் பயணத்தின் மபாது, விஞ்ஞானி மகட்டார். கதிமரசன், என்ன படித்திருக்கிைரீ்கள்? பத்தாம் வகுப்பபில் மதால்வி 
அறடந்தவன் ஐயா நான். அதுவும் ஆங்கிைத்தில் மட்டும், பதில் நசால்வதற்குள், சற்று கூனிக் குறுகித்தான் மபாய்விட்டார். 
*ஒரு பாடம்தாமன, ஆங்கிைப் பாடத்தில் எளிதாய் நவற்ைி நபற்றுவிடைாம், படியுங்கமளன் என்ைார்.* மகிழ்வுந்து மவகமாய் 
விறரந்து நகாண்டிருந்தாலும், கதிமரசனின் மனம் திடீநரன கிைசீ்சிட்டு நின்ைது. ஆங்கிைம் படிப்பதா? நானா? கதிமரசனின் 
தயக்கத்றத உணர்ந்து நகாண்ட, விஞ்ஞானி கூைினார்.  *நான் உதவுகிமைன், நீங்கள் படியுங்கள்.* விறரவிமைமய இருவரும், 

ஆசிரியரும் மாணவருமாய் மாைிப் மபாயினர். பணி முடிந்ததும், மாறை மவறைகளில், ஆங்கிைத்தின் அடிப்பறட 
இைக்கணத்றத மிக எளிறமயாய் நசால்ைிக் நகாடுத்தார். ஒமர வருடத்தில் கதிமரசன் பத்தாம் வகுப்பில் மதர்ச்சி நபற்ை 
மாணவராய் மாைினார். +2 படிக்கைாமம? படி, உன்னால் முடியும். தனித் மதர்வராய், +2 படிப்பில், கதிமரசன் மசர்ந்தார். 
படிப்பிற்கான முழுச் நசைவிறனயும் விஞ்ஞானி ஏற்றுக் நகாண்டார். பணி முடிந்து, மாறை விடுதிக்குத் திரும்பியதும், 

தினமும் ஒரு மபாட்டி நடக்கும். விஞ்ஞானி நூைகத்து நூல்கறளயும், கதிமரசன் தன் பாட நூல்கறளயும் படிக்க மவண்டும். 
யார் அதிகம் படிக்கிைார்கமளா, அவர்கமள நவன்ைவராவர். கதிமரசனுக்குப் மபாட்டி பிடித்துப் மபானது. 51.4 சதவித 
மதிப்நபண்களுடன் +2 மதர்வில் நவற்ைி நபற்ைார். Small aim is a crime - சிைிய இைக்கு, குற்ைத்திற்குச் சமம். 
 

பி.எஸ்ஸி., கணினி அைிவியல் படி என்ைார். கதிமரசனின் விருப்பமமா, மவைாக இருந்தது. இருவரும் மபசி, ஒரு முடிவிற்கு 
வந்து, இளங்கறை வரைாற்றைத் மதர்ந்நதடுத்தனர். அஞ்சல் வழிக் கல்வி. மநரம் கிறடக்கும் நபாழுநதல்ைாம், உைக 
வரைாற்றை, அதிலும் குைிப்பாக, இரு உைக யுத்தங்கறளக் கறத மபால் நசால்ைிக் நகாடுத்தார். கதிமரசனுக்கு நாள் மதாறும் 
வியப்பு கூடிக் நகாண்மட மபானது. இவர் உண்றமயிமைமய அைிவியல் விஞ்ஞானியா?அல்ைது வரைாற்று ஆய்வாளரா? 

என்னும் சந்மதகம் கூடிக் நகாண்மட மபானது. 51 விழுக்காடு மதிப்நபண்களுடன், இளங்கறையில் நவற்ைி. விஞ்ஞானி 
மகிழ்ந்தார். கதிமரசனின் குடும்பம் ஆனந்தக் கூத்தாடியது. முதுகறைப் பட்டம் படிமயன் விஞ்ஞானி மமலும் உற்சாகப் 
படுத்தினார். இளங்கறை மட்டுமம பயின்றுள்ள விஞ்ஞானி, தன் ஓட்டுநறர முதுகறைப் பட்டம் படி, படி என்று 
உற்சாகமூட்டினார். எம்.ஏ., நபாைிடிக்கல் சயின்ஸ்.  பை தறடகள் வந்தமபாதும், கதிமரசன் மனம் தளராமல் படித்தார். ஒரு 
முறை, குடும்பச் சூழைால், ஒரு மதர்விறனமயத் தவை விட்டுவிட இருந்தார். மதர்வு எழுத நசன்றனக்குச் நசன்ைாக 
மவண்டும். பயணிக்கப் மபாதுமான மநரமில்றை. விஞ்ஞானி பார்த்தார். சற்றும் மயாசிக்காமல், சற்றும் தயங்காமல், 

வானூர்தியில் நசன்றனச் நசல்ை, தன் நசாந்த நசைவில் ஏற்பாடு நசய்தார். பத்து ஆண்டுகள். பத்மத ஆண்டுகள் 

பி.ஏ., எம்.ஏ., பி.எட்., எம்.எட்., கதிமரசன் படித்த படிப்புகள், அவரின் நபயரின் எழுத்துக்கறள விட அதிகமாய் நீண்டன. 
பத்தாண்டுகள் நிறைவுற்ைமபாத, இராணுவம், கதிமரசறனத் திரும்ப அறழத்தது. 1992 இல், தன் குருறவப் பிரிய மனமின்ைிப் 
பிரிந்தார். 1998 இல் விருப்ப ஓய்வு நபற்றுத் தன் நசாந்த ஊருக்குத் திரும்பினார். பணி ஓய்வு நபற்ைமபாதும், தன் ஆசிரியர் 
உள்ளத்தில் ஏற்ைி றவத்த, படிப்பு, படிப்பு என்னும் ஒளி விளக்கு, மட்டும், சற்றும் ஒளி குன்ைாமல் பிரகாசித்துக் நகாண்மட 
இருந்தது. 
 

மமனான்மணயீம் சுந்தரனார் பல்கறைக் கழகத்தில், முறனவர் பட்டப் படிப்பிற்கு (டாக்டமரட்) பதிவு நசய்தார். 
முறனவர் கதிமரசனாய் உயர்ந்தார். முறனவர் கதிமரசன் இன்று, திருநநல்மவைி, அரசு கறைக் கல்லூரியில் உதவிப் 
மபராசிரியர். ஒரு ஓட்டுநர், உதவிப் மபராசிரியராய் வளர்ந்தார். நண்பர்கமள, பத்தாம் வகுப்பில் மதால்வியுற்ை, ஒரு ஓட்டுநறர, 

அந்த ஓட்டுநருக்குள், அவருக்மக நதரியாமல், ஒளிந்திருந்த, மறைந்திருந்த, கல்வி ஆர்வத்றத, இனம் கண்டு, ஆர்வமூட்டி, 

ஆதரவளித்து, படிக்க றவத்து, உயர்த்திய, அந்த உன்னத உள்ளத்திற்குச் நசாந்தக்காரர், உயரிய மனிதர் யார் நதரியுமா 

பேதகு டாக்டர் ஏ.ேி.பே.அப்துல் கலாம். 
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EAT YOUR RAINBOW, EVERY DAY! 
 
THE DIFFERENT COLORS we can see in fresh vegetables and 
fruits are a sign of the different nutrients they contain: 
 
BLUE AND PURPLE mean a type of antioxidant called 
anthocyanins are present. These have been linked to anti-
viral, anti-cancer, and even anti-dementia benefits. 
 
ORANGE represents the presence of carotenoids, like alpha- 
and beta-carotene that benefit the immune system, some of  
which can be converted to vitamin A for essential functions 
like vision and cell growth. 
 
GREEN fruits and vegetables have a variety of compounds  
like isothiocyanates and nutrients like vitamin K and folate,  
which supports detoxification, bone and blood health, and  
nervous system development, among other functions. 
 

- Dr. Mark Hyman ♡❥  
 

If you have a lot of days that you hardly forgive yourself for 
everything that didn't turn out well just because you let your fears 
and self-destructive thoughts overcome you, allow yourself to 
heal and eventually outgrow that. There's no easier way to forget 
nor easier steps to move on, but always forgive yourself every 
time you fall. It will take time before you learn how to do things 
better but there is always an enough space for you to grow. While 
mistakes will cause you so much pain, they will make you wiser at 
the same time. Embrace the process. Be gentle and be patient on 
yourself.  
 
—Jaeka 
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19 WAYS TO BECOME THE PERSON YOU ASPIRE TO BE 
 
1. Focus on doing the right thing, doing the best you can, and always show people you care. 
2. Align your actions with your values. 
3. Be kind without expecting reciprocity. 
4. Always consider your impact on others. 
5. Be authentic. 
6. Explore your spirituality. 
7. Be respectful. 
8. Listen to and learn from others. 
9. Find value in experiences. 
10. Be a humanitarian. 
11. Take responsibility for your actions. 
12. Be honest and direct. 
13. Polish your strength and recognize your weaknesses. 
14. Be willing to see alternative perspectives 
15. Show your appreciation. 
16. Occasionally, step outside your comfort zone. 
17. Embrace a never-give-up attitude. 
18. Take care of your health and well-being. 
19. Be willing to do the work to grow into your best ideal self. Establish a clear definition of what you want to 
achieve and then break it down into smaller actionable goals. As soon as you master one small goal, work on the 
next step and the next until you achieve your desired results. 
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ஒரு நபர் தனது காறர ஒரு கறடக்கு முன்னால் நிறுத்தி விட்டு, தனது மகளிடம் நசான்னார். 
"கார்ைமய பத்திரமா இரும்மா... உனக்கு சாக்மைட் வாங்கிட்டு சீக்கிரமா வந்துர்மைன்" மாஸ்க்றக 
மாட்டிக் நகாண்டு கறடக்கு கிளம்பினார். அவர் திரும்பி வந்தமபாது, அவள் காரில் இல்றை. 
திறகத்தவர், சிைிது தூரம் சுற்ைிப் பார்த்தமபாது, 200 அடி தூரத்தில் ஒரு கட்டிடத்றதப் தன் மகள் 
பார்த்துக் நகாண்டிருப்பறதக் கண்டார். நிம்மதி நபருமூச்சுடன் ஓடிச் நசன்று அவள் முன்னால் 
நின்ைார். " என்னம்மா இங்க பண்மை?" என தவிப்புடன் மகட்டார். "என்றனத் தடுக்காதீங்க...அப்பா. 
இந்த பில்டிங்க்கும் எனக்கும் ஏமதா சம்பந்தம் இருக்குனு நிறனக்கிமைன். மபான நஜன்மத்துை நடந்த 

ஏமதா ஒரு விஷயம் என்றன டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுனு நிறனக்கிமைன். இதப்பத்தி எனக்கு நதரியணும்... நிறைய நதரியணும் 
" என கத்த ஆரம்பித்தாள். அப்பாவிற்கு என்ன நசய்வது என்று நதரியவில்றை. அவள் திறகப்புடன் முன்மனைிக் 
நகாண்டிருந்தாள். " நகாஞ்சம்..நில்லுமா" என நகஞ்சினார். ஆனால், அவள், அப்பா நசால்வறதக் மகட்காமல்..அந்த 
கட்டிடத்றத மநாக்கி நசன்ைாள். "அதுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு நதரியைவறரக்கும் நான் ஓயமாட்மடன்பா". 
நபாறுறமயிழந்த அப்பா பளாநரன்று மகளின் கன்னத்தில் அறை ஒன்றை விட்டார். கதிகைங்கி மபாய் நின்ை மகளிடம் 
நசான்னார். "இந்த லீவுை அம்மாமவாடவும் பாட்டிமயாடவும் சீரியல்ஸ் பாத்து உன் மூறள எப்படி ...இப்படி மழுங்கிப் 
மபாச்சு. மகாவிட்டுக்கு முன்னாடி நீ மபாயிட்டு இருந்த ஸ்கூல்... இது." 
 

  

                                    

An elderly couple had dinner at another couple's house, and after eating, the wives left the table and went 
into the kitchen. The two gentlemen were talking, and one said, 'Last night we went out to a new 
restaurant and it was really great... I would recommend it very highly.' The other man said, 'What is the 
name of the restaurant?' The first man thought and thought and finally said, 'What is the name of that 
flower you give to someone you love? You know.... The one that's red and has thorns.' 'Do you mean a 
rose?' 'Yes, that's the one,' replied the man. He then turned towards the kitchen and yelled, 'Rose, what's 
the name of that restaurant we went to last night?' 
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உைகமம வியந்த, நபாைாறமப்பட்ட, உச்சமான நிறைறயத் 
நதாட்ட ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் அதிபர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் 
உடல்நைம் குன்ைி 56 வயதில் உைறகப் பிரிவதற்கு முன்பாக 
விட்டுச் நசன்ை நசய்திறய அவரின் ஆங்கிைத்திைிருந்து 
தமிழ்ப் படுத்திச் நசால்கிமைன்.."வர்த்தக உைகில் நவற்ைியின் 
உச்சம் நதாட்மடன். மற்ைவர் பார்றவயில் என் வாழ்க்றக 
நவற்ைிக்கு உதாரணமாகக் காட்டப்பட்டது. மநாயுற்று 
படுக்றகயில் இருக்கும் இப்மபாது என் முழு 
வாழ்க்றகறயயும் நிறனத்துப் பார்க்கிமைன். நபற்ை புகழும், 

நசல்வமும் அதனால் அறடந்த நபருறமயும் இப்மபாது 
எனக்கு அர்த்தமற்ைதாகத் மதான்றுகிைது. உங்கள் காறர ஓட்ட யாறரயாவது நியமிக்கைாம். உங்களுக்காக சம்பாரிக்க 
எத்தறனப் மபறர மவண்டுமானாலும் நியமிக்கைாம். ஆனால் உங்கள் மநாறயயும் அதனால் சந்திக்கும் வைிகறளயும் 
ஏற்றுக் நகாள்ள யாறரயும் நியமிக்க முடியாது. எந்தப் நபாருள் நதாறைந்தாலும் மீண்டும் மதடிவிட முடியும். ஆனால் 
வாழ்க்றக நதாறைந்துவிட்டால்? திரும்ப கிறடக்கமவ கிறடக்காது.வாழ்க்றக எனும் நாடக மமறடயில் இப்மபாது நீங்கள் 
எந்த காட்சியில் நடித்துக்நகாண்டிருந்தாலும் நாடகம் முழுறமயாக முடியும் என்று நசால்ை முடியாது. நடுவிமைமய 
எப்மபாது மவண்டுமானாலும் திறர விழைாம். நாம் பக்குவமறடயும்மபா துதான் சிை விஷயங்கள் புரியும்.  முப்பது ரூபாய் 
நகடிகாரமும் சரி, மூன்று ைட்சம் ரூபாய் நகடிகாரமும் சரி.. ஒமர மநரம்தான் காட்டும். நசைவழிக்க வாய்ப்பு இல்ைாதமபாது 
உங்கள் மணிபர்சில் நூறு ரூபாய் இருந்தாலும் ஒன்றுதான். ஒரு மகாடி இருந்தாலும் ஒன்றுதான். நீங்கள் தனிறமயான 
பிைகு 300 சதுர அடி வடீ்டில் வசிப்பதும் 30,000 சதுர அடி பங்களாவில் வசிப்பதும் ஒன்றுதான். ஆகமவ..உங்கறளச் சுற்ைிலும் 
இருக்கும் அறனவரிடமும் அன்புடன் மபசிப் பழகுங்கள். அதுதான் உண்றமயான மகிழ்ச்சி! 

"Memories are a way of holding onto the things you love, the things you are, and the things you never 

want to lose. A memory is a photograph taken by the heart to make a special moment last forever."  

Sweet simple memories are timeless treasure of the heart. 
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ANSWRS for the last weeks math quiz and riddles… 

1. He is short, so he can't reach the 100th floor 

button. On rainy days, he can use his umbrella to 

poke the button. 

2. One whole pile 

3. 1961  

4. Because the B is after it. 

5. CARPET. 6-5-2: tea 4-5-2-3: pear 1-2-6: cat 3-2-6: 
rat 
 

 
Test your knowledge 

 

1.  A quick test of intelligence. Don't cheat! 

Because if you do, the test will be no fun. There 

are no Tricks to the test. Read this sentence: 

FINISHED FILES ARE THE RE- 

SULT OF YEARS OF SCIENTIF- 

IC STUDY COMBINED WITH 

THE EXPERIENCE OF YEARS. 

 

Now count aloud the F's in that sentence. 

Important, count them ONLY ONCE: do not go 

back and count them again. You will be 

surprised! 

 

2. A dead man is found in a locked room, hanging 

from the ceiling 4 ft. above the floor. The room 

is completely empty, except for a puddle of 

water below him. How did he die? 

3. In olden days you are a clever thief charged with 

treason against the king and sentenced to death. 

But the king decides to be a little lenient and lets 

you choose your own way to die. What way 

should you choose? Remember, you’re clever!  

 


