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பல பிரச்சினைகளுக்கு உடைடி தீர்வு "மறதி தான்" என்பார்கள். நல்லததா 
ககட்டததா எதுவாயினும் நடந்து அனத அனுபவித்துத் தீர்த்தபின் அனத 
மறந்து விடதவண்டும். எதுவும் நடக்காததுதபால இருந்து ககாண்டு புதிய 
ஒன்னறத் ததடதவண்டும். அந்தப் புதிய ஒன்று ஆைந்தத்திற்கு நம்னம 
அனைத்துச் கசல்வதாக இருக்கதவண்டியது அவசியம். 
நினறய விஷயங்களில் மறதி இல்லாததால் தான் நிம்மதி என்ற உணர்வு 
நம்மிடம் இல்லாமல் தபாகிறது. எதிர்பார்ப்பு என்ற ஒன்று ததான்றி நிம்மதி 
னய குனலக்கிறது. ஏமாற்றம் என்ற பாதிப்பு நினல நம்னம தினச திருப்பி 
நிம்மதி என்ற உணர்னவ பறித்துக்ககாள்கிறது.படபடப்பு, பனதபனதப்பு, 

தகாபம், பைிவாங்கும் எண்ணம், கபாறானம தபான்ற வற்னற அது 
தூண்டிவிடுகிறது. இனதகயல்லாம் தவிர்க்க தவண்டுமாைால் தநற்னறய 
சூைனலஇன்னறக்கு மறந்துவிட தவண்டும். யதார்த்தத்தில் வாைதவண்டும். 
மறதி னககூடாத தநரத்தில் மைக்கட்டுப் பாட்னட பிரதயாகிக்க கற்க 

தவண்டும். விஷய பாதிப்புகனள நினைத்துக் ககாண்டிருக்காமல் 
மைனதகட்டுப்பாட்டுக்குள் னவத்துக்ககாள்ள தவண்டும். நமக்கு பிடிக்காத 
ஒன்று நடந்தால் உடதை எதிர்ப்னப கவளிக்காட்டும் நினலனய மாற்றி 
ககாள்ளதவண்டும். பைிவாங்குதல் தபான்ற வற்னற கசய்வனத தவிர்க்க 
தவண்டும். விமர்சைம் கசய்வனத விட்டு விடதவண்டும். இப்படி பல 
விடதவண்டியவற்னற விட்டால் மட்டுதம வரதவண்டியது வரும். 
 

நமது இந்த கசயல்களால் என்ை நன்னம கினடத்துவிடும் எை 
தயாசித்தால் நாம் பிறனர பாதிப்புக்கு ஆளாக்க மாட்தடாம், நாமும் 
பாதிக்கப்பட மாட்தடாம். இல்லாவிட்டால் விஷய பாதிப்புகள் நமது மைனத 
ககாந்தளிக்கச் கசய்து ஆைந்தம் என்ற உணர்னவ அடிதயாடு 
சாய்த்துவிடும்.மூன்றாவதாக மைனத தவறு வைிகளில் கசலுத்த தவண்டும் 
என்று பார்த்ததாம். நடந்தனத நினைத்துக்ககாண்டிருந்தால் நிம்மதி 
எப்தபாதும் கினடக்காது. மைதில் கதளிவு பிறக்காது. எைதவ, நமது மைனத 
விஷயத்திலிருந்து மாற்றிக்ககாள்ள தவண்டும்.என்றாவது ஒருநாள், 

தபாைால்தபாகட்டும் எை நினைக்கத்தான் தபாகிதறாம். அது நடந்து கவகு 
காலத்திற்குப் பிறகு நினைக்காமல் உடதை நினைத்தால் வினளவு நன்றாக 
இருக்கும். வாழ்நாளில் எத்தனைதயா அனுபவங்கனள நாள்ததாறும் 
அனுபவித்துக் ககாண்தட வருகிதறாம். இனத நினைவில் னவத்திருந்தால் 
நல்லது நடக்குமா? அது அனத அப்படி அப்படிதய விட்டு விட தவண்டும். 

இதற்கு மைனத மாற்றுவதத ஒரு மகத்தாை வைி. 
 
THINGS TO REMEMBER.... 

❥ Open your arms to change, but don’t let go of your values. 

❥ Regularly step away from your busy schedule just to refuel and re-

energize your spirit. 

❥ Knowledge will give us power, but character will give us love and 

respect. 

❥ "Empathy and compassion are the greatest virtues. From empathy 

and compassion, all virtues flow; without them, all virtues are an 

act." 
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எகிப்தின் மகாராணி : பேரழகி கிளிப ாோட்ராவின் கதத !! 
 

பல அைகிகனளவிடவும் 1௦௦ மடங்கு அைகாைவள் – விஷம் னவத்துக் 
ககால்லப்பட்டாள் உண்னமயில் சரித்திரத்தில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு, 

கிளிதயாபாட்ராவின் வாழ்க்னகயும் அந்நானளய எகிப்து ததசத்தின் சமூக, அரசியல் 
நினலனமயும் சுவாரசியம் தரக்கூடியனவ. கிளிதயாபாட்ராவின் காலம் கி.மு.69-

லிருந்து 30 வனர என்று வரலாற்றுப் புத்தகங்கள் கசால்லுகின்றை. எகிப்னத ஆண்ட 
பன்ைிகரண்டாம் டாலமி என்கிற மன்ைனுக்கும் இஸிஸ் என்கிற அவைது ஒரு 
அரசிக்கும் பிறந்தவள் கிளிதயாபாட்ரா. 

சரித்திரப் பிரசித்தி கபற்ற இந்த கிளிதயாபாட்ராவுக்கு முன்ைால் ஏழு 
கிளிதயாபாட்ராக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதால் இவள் பிறக்கும்தபாதத 
எட்டாம் கிளிதயாபாட்ரா என்தற குறிப்பிடப்பட்டு வந்திருக்கிறாள். முந்னதய ஏழு 
தபர் கபறாத தபனரயும், புகனையும் இவள் எப்படிப் கபற்றாள் என்றால், அதற்கு 
இரண்டு காரணங்கள். முதலாவது, இவளது புத்திசாலித்தைம். அடுத்த காரணம், 

அைகு. அைகு என்றால் ஐஸ்வர்யாராய் அைகல்ல. அதற்ககல்லாம் நூறுபடி தமதல 
என்கிறார்கள் எகிப்து சரித்திரவியலாளர்கள். கவறும் முப்பத்கதான்பது வயசு 
வனரக்கும் தான் அவள் வாழ்ந்திருக்கிறாள். கராம்பச் சின்ை வயசிதலதய 
அரசியாைவள் என்றாலும் ராஜாங்கக் காரியங்கள் தவிர பல்தவறு துனறகளில் 

அவளுக்குப் கபரிய ஆர்வங்கள் இருந்திருக்கின்றை. 
உதாரணமாக, வாை சாஸ்திரம், தஜாதிடம் தபான்ற கனலகனளக் கல்வியாகதவ கற்றவள் கிளிதயாபாட்ரா. சும்மா 

தமக் அப் தபாட்டுக் ககாள்ளுவததாடு விட்டு விடாமல், அைகு சாதைப் கபாருட்கள் தயாரிப்பது, அவற்றின் தவதியியல், 

மருத்துவ குணங்கனள ஆராய்வது தபான்றவற்றில் அவளுக்கு அபாரமாை திறனம உண்டு. தன் வாழ்நாளில் அவதள ஏழு 
விதமாை பர்ஃப் யூம்கனளக் (கசண்ட்) கண்டுபிடித்ததாகவும் கசால்லுகிறார்கள். இகதல்லாம் தபாதாகதன்று ஒன்பது 
கமாைிகளில் எழுத, தபச, படிக்கவும் கதரியும். ஆச்சா? கிளிதயாபாட்ராவின் தந்னதயாை டாலமிக்கு வயசாைதும் தன் 
மகனளப் பட்டத்தில் அமர்த்த விரும்பியிருக்கிறார். அந்தக் காலத்தில் எகிப்தில் ஒரு கபண் தைியாக ஆட்சி கசய்வது 
முடியாது. ஆகதவ, கிளிதயாபாட்ரானவயும், அவளது தம்பியாை டாலமினயயும் தசர்த்து அரியனணயில் உட்கார னவத்தார். 
அதாவது, கூட்டணி ஆட்சி! 

இதில் இன்கைாரு கூத்தும் உண்டு. கபண் தைியாக ஆள முடியாது என்பது மட்டுமல்ல அப்தபாது தம்பியுடன் 
தசர்த்தும் ஆளமுடியாது! ஒரு வைி, யானரயாவது கல்யாணம் பண்ணிக் ககாண்டு புருஷன் கபாண்டாட்டியாக 
தவண்டுமாைால் ஆட்சி கசய்யலாம். ஆகதவ கிளிதயாபாட்ரா, தன் 10 வயதுத் தம்பியாை அந்த ஜூைியர் டாலமினயதய 
திருமணம் கசய்து ககாண்டு எகிப்தின் ஆட்சிப் படீத்தில் உட்கார்ந்து விட்டாள். ஆக, பதிகைட்டு வயசு ராணி, பத்து வயசு 
ராஜா. ஆட்சிகயல்லாம் சூப்பராகத் தான் நடந்தது. ஆைால் அந்தச் சின்ைப் னபயன் மைத்னதச் சில தபர் ககடு த்துக் 
குட்டிச்சுவராக்கி விட்டார்கள். அவனுக்கு இன்னும் நானலந்து வயசுகள் கூடுவதற்குள், அனமச்சர்களாக இருந்த சில 
வில்லன்கள், நீ உன் அக்கானவத் துரத்தியடி. முழு ததசமும் உன் னகக்கு வந்துவிடும். அவள் அதிகாரம் கசய்ய, நீ சும்மா 
னககயழுத்துப்தபாடுவதில் என்ை கபருனம இருக்கிறது என்று தூண்டி விட்டார்கள். ஆகதவ, அந்த ஜூைியர் 
டாலமியாகப்பட்டவன் தன் முன்ைாள் அக்கா, இன்ைாள் மனைவி என்றும் பாராமல் கிளிதயாபாட்ராவுக்கு எதிராக ஒரு 
குட்டிப் புரட்சினயத் தூண்டி விட்டு, அவள் உயிருக்கு உனல னவத்தான். தப்பிப்பினைக்க விரும்பிய கிளிதயாபாட்ரானவ 
சிரியாவுக்குத் தப்பிதயாட வைிவிட்டான். 

இந்தச் சமயத்தில்தான் (கி.மு.48) ஜூலியர் சீசர் எகிப்துக்கு வருகிறார். சீசருக்கு அறிமுகம் தவண்டியதில்னல 
அல்லவா? மாகபரும் தராமாைிய வரீர். அகலக்சாண்டருக்கு நிகராக சரித்திரத்தில் ககாண்டாடப்படுகிற ஒரு ஹதீரா. 
அப்தபற்பட்ட சீசர் தன் எதிரி ஒருத்தனைப் பைி வாங்கத் ததடிக்ககாண்டு எகிப்துக்கு வந்திருப்பதாகக் தகள்விப்பட்டாள் 
கிளிதயாபாட்ரா. அவனர னவத்து எப்படியாவது எகிப்து படீத்னத பிடித்துவிட தவண்டும் என்று முடிவு கசய்த 
கிளிதயாபாட்ரா, மிகுந்த நாடகத்தைம் ககாண்ட, அதத சமயம் கவித்துவமாை ஒரு உத்தினயயும் கண்டுபிடித்தாள். தன் 
தசடிப்கபண் ஒருத்தினய அனைத்து, ஒரு கபரிய கார்ப்கபட்டுக்குள் தன்னை னவத்துச் சுருட்டி, உருட்டி தூக்கிக் ககாண்டு 

தபாகச் கசால்லி, சீசருக்கு முன்ைால் உருட்டித் திறந்து விடச் கசான்ைாள். மாகபரும் வரீதர! இததா உங்களுக்காை பரிசு! 
அசந்துதபாைார் சீசர். அதடங்கப்பா. எப்தபர்ப்பட்ட தபரைகி! கண்டதும் காதல் என்பார்கதள, அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து 
விட்டது சீசருக்கு! கிளிதயாபாட்ராவுக்கு சீசனரக் காதலிப்பதிதலதயா, கல்யாணம் கசய்து ககாள்வதிதலதயா எந்தவித 
ஆட்தசபனையும் இருக்கவில்னல. அவளது தநாக்ககமல்லாம், எகிப்து ஆட்சிப்படீத்னத மீண்டும் பிடிப்பது. அதற்கு சீசர் உதவ 
முடியுமாைால் அவனரக் காதலித்து டூயட் பாடுவதில் ஒரு தனடயும் இல்னல! கசக்குமா சீசருக்கு? இயல்பிதலதய மாவரீர் 
அல்லவா? ப்பூ! இகதன்ை பிரமாதமாை காரியம்? இததா ஒதர நாளில் எகிப்து ஆட்சினய உன்னுனடயதாக்கி விடுகிதறன் பார் 
என்று தபார் அறிவிப்பு கவளியிட்டு விட்டார். யுத்தத்தில் அந்த டாலமிப் னபயன் ததாற்கடிக்கப்பட்டனதயும் கிளிதயாபாட்ரா 
மீண்டும் எகிப்து ராணியாைனதயும் ஹாலிவுட் சிைிமாக்கள் மிகவும் பரவசத்துடன் காட்டி மகிழ்ந்தை. ஒரு ததரிலிருந்து 
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சீசர் அந்தப் னபயைின் தனலனயக் ககாய்து தூக்கி எறிவது தபாலவும் அது பறந்து தபாய் ஒரு மனல முகட்டில் முட்டி 
கீதை ஆற்றில் விழுவது தபாலவும் காட்டுவார்கள். இகதல்லாம் டூமச் என்றாலும் கிளிதயா பாட்ரா மீண்டும் எகிப்து 
ராணியாைது மட்டும் நிஜம். அவளது தம்பியும், கணவனுமாை டாலமி அந்த யுத்தத்தில் ததாற்கடிக்கப்பட்டதும் உண்னமதய. 
மீண்டும் எகிப்தின் மணிமுடினயப் கபற்ற கிளிதயாபாட்ரா, கதாடர்ந்து சீசருடன் டூயட் பாடிக் ககாண்டிருந்ததன் வினளவாக 
ஒரு ஆண் குைந்னதனயப் கபற்கறடுத்தாள். அந்தக் குைந்னதக்கு டாலமி சீசர் என்று இரண்டு கணவர்களின் தபனரயும் 
தசர்த்து னவத்து, சீராட்டி வளர்க்க ஆரம்பித்தாள். 

அந்தக் குைந்னத சுகப்பிரசவமாக அல்லாமல் கிளிதயாபாட்ராவின் வயிற்னறக் கீறி, சீசராதலதய கவளிதய 
எடுக்கப்பட்டது. முதல் முதலில் ஆபதரஷன் மூலம் பிறந்த குைந்னத அதுதான் என்பதாலும், அனதச் கசய்தது சீசர்தான் 
என்பதாலும்தான் இன்னறக்கு வனர மருத்துவத்துனற, ஆபதரஷன் மூலம் பிரசவம் பார்ப்பனத சிதசரியன் என்று 
அனைக்கிறது! திருமணத்துக்குப் பிறகு கிளிதயாபாட்ரா தைது நம்பிக்னகக்குரிய மந்திரிகள் சிலரிடம் எகிப்தின் ஆட்சிப் 
கபாறுப்னப அவ்வப்தபாது ககாடுத்து விட்டு அடிக்கடி சீசருடன் தராமுக்குப் தபாய் விடுவாள். அங்தக மாளினகயில் 
குைந்னதனயக் ககாஞ்சுவதும், தாலாட்டுவதுமாக அவளது கபாழுது ஒரு டிபிகல் குடும்பத்தனலவியாகப் தபாய்க் 
ககாண்டிருந்தது. திடீகரன்று ஆட்சி ஞாபகம் வந்ததும் கிளம்பி எகிப்துக்கு வந்துவிடுவாள். அப்தபாது சீசர் பின்ைாதலதய 
புறப்பட்டு எகிப்துக்கு வந்துவிடுவார். இது தராமாைிய முக்கியஸ்தர்களுக்குப் கபரிய எரிச்சனலத் தந்தது. ஒரு முகூர்த்தம் 
பார்த்து அவளுக்கு விஷம் னவத்துக்ககான்று விட்டார்கள். 
  

மகிழ்ச்சினய எட்டி பிடித்தவர்கள் அனைவரும், துன்பத்தின் 
முகவரினய சந்திந்தவர்களாகவும், ததால்வினய ததாலில் 
சுமந்தவர்களாகவும் இருந்தவர்கள் தான், மகிழ்ச்சினய 

எப்தபாதும் தன் உடன் னவத்திருப்பவர்கள். உங்களுக்கும் 
ஆனசயா மகிழ்ச்சியின் மடியில் தவழ்ந்து பார்க்க? இைந்த 

மகிழ்ச்சினய  திரும்ப கபற ஆனசயா.? எப்தபாததா எங்தகதயா  

படித்தனதயும் என் எண்ணங்கனளயும் இனணந்து பகிர்கிதறன். 

உங்களுக்குக்கா இல்னலகயைினும், உங்கனள நம்பி 
இருப்பவர்களுக்காகவும், உங்கள் உடன்  ருப்பவர்களுக்காகவும், 

உங்கள் னவராக்கியத்னத முதலில் ககாஞ்சம் விட்டு ககாடுத்து 

பிறரிடம் உதவி தகளுங்கள். நீங்கள் தகட்காமல் எதுவும் 
கினடக்காது, நகர்த்தாமல் எதுவும் நகராது, முயலாமல் கைவுகள் 

மலராது. மகிழ்ச்சினய ததடி ஓடும்தபாது ததால்வி வந்தால் 
கபாறுனமயுடனும், கவற்றி வந்தால் பணிவுடனும், எதிர்ப்பு 
வந்தால் துணிவுடனும் இருக்க தவண்டும். முக்கியமாக எது 
நடந்தாலும் நம்பிக்னகதயாடு இருப்பது மிக மிக அவசியம். 
நம்பிக்னகதயாடு இருந்தால் மட்டும் தபாதாது. வாழ்வில் 

மகிழ்ச்சினய காண முதலில் எளினமனய னகயாள தவண்டும், 

தபச்சில் இைினம காண தவண்டும், தநரத்தின் அருனமனய 
புரிந்து னவத்திருக்க தவண்டும், தவனலயில் புதுனமகனள 
நிகழ்த்தி கவற்றிகாண தவண்டும். கவற்றி கண்டால் உள்ளம் 

விரியும், உள்ளம் விரிந்தால் உறவுகள் விரியும். 
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ேடித்ததில் வி ந்தது உத்தமர் உமர் (ரலி) 
மதிைா நகரதம உறக்கத்தில் ஆழ்ந்து ககாண்டிருந்த நள்ளிரவு தநரம். எங்குதம தபரனமதி. வாைிதல ஆங்காங்தக கண் 
சிமிட்டும் நட்சத்திரங்கள். இவ்தவனளயில் ஜைாதிபதி உமர் (ரலி) அவர்கள் வதீியிதல இறங்கி நகர்வலம் வந்தார். நகரின் 
எல்னலனயக் கடந்து கசல்னகயில், தன்ைந்தைிதய இருந்த சின்ைஞ்சிறு கூடாரம் ஒன்றில் சிறு விளக்ககாளினயக் கண்டு 
அதனை தநாக்கி நடந்தார். அருகில் கசன்று பார்த்த தபாது, அங்தக ஒரு மைிதர் தனல குைிந்து அமர்ந்திருந்தார். அவனர 
தநாக்கி உமர் (ரலி) இரண்டு முனற ஸலாம் கூறியும் அவர் பதில் ஏதும் கூறாததால், மூன்றாவது முனறயும் ஸலாம் 
கசான்ைார். அம்மைிதர் ஆதவசப்பட்டு, பக்கத்தில் கிடந்த வானள எடுத்துக் ககாண்டு, “நீ தபாக மாட்டாயா….? உன்னைப் 
பார்த்தால் பிச்னசக்காரைாகக் கூடத் கதரியவில்னலதய…? வைிப்பறி ககாள்னளயைாகவல்லவா ததான்றுகிறது…?’ எைக் 
கத்திைார். உமதரா அனமதியாக, “நண்பதர..! நீர் நினைப்பது தபால் நான் பிச்னசக்காரனுமல்ல, வைிப்பறி 
ககாள்னளயனுமல்ல. உம்னமப் பார்த்தால் கவளியூர்க்காரர் தபால் ததான்றுகிறது. அதைால் தான் உம்தமாடு தபச 
நினைத்ததன்’ என்று கசால்லிக் ககாண்டிருக்னகயில் கூடாரத்திலிருந்து கபண்ணின் கூக்குரல் தகட்டது. திடுக்கிட்ட உமர் 
(ரலி) அவர்கள், “அங்தக கூக்குரலிடுவது, யார்..?’ எை விைவ, “அவள் என் மனைவி’ எை அம்மைிதர் கூற, “அவர் ஏன் 
கூச்சலிட தவண்டும்..?” என்று உமர் தகட்டார். 
 

“பினைப்னபத் ததடி, இந்நாட்டிற்கு வந்ததாம். வந்த இடத்தில் பிரசவ தவதனை கதாடங்கி விட்டது. என்ை கசய்வகதைத் 
கதரியாமல் நான் இங்கு கவனலதயாடு உட்கார்ந்திருக்கிதறன்’ என்று பதிலளித்தார் அந்த மைிதர். மருத்துவச்சினய 
அனைத்து வருகிதறன்’ எை உமர் (ரலி) எழுந்ததும், “தவண்டாம், தவண்டாம்’ எைப் பதறிைார் அம்மைிதர். “ஏன் 
மருத்துவச்சினய தவண்டாம் என்கிறரீ்..?’ எை உமர் விைவியதும், “மருத்துவச்சிக்குக் ககாடுக்க என்ைிடம் பணமில்னல’ 
என்றார் தசாகமுடன். “நான் அனைத்து வரும் மருத்துவச்சி, பணம் வாங்க மாட்டாள். கவனலப்படாதீர்கள்’ என்று கசால்லிக் 
ககாண்தட தவகமாக கவளி நடந்தார் உமர். வடீ்னட அனடந்ததும் தன்னுனடய மனைவினய அனைத்து உடதை 
புறப்படுமாறு உத்தரவிட்டார். “நீங்கள் சாப்பிடவில்னலயா..?’ எை மனைவி தகட்க, “இல்னல. அந்தச் சாப்பாடு 
தவகறாருவருக்குத் ததனவ’ என்றார். “ககாஞ்சம் பாலாவது அருந்துங்கதளன்’ என்றதும், “தவண்டாம். பிரசவ 
தவதனையிலிருக்கும் அந்தப் கபண்மணிக்கு அது ததனவப்படலாம். உடதை அவற்னற எடுத்துக் ககாண்டு புறப்படு. நான் 
ஒட்டகத்னத ஓட்டி வருகிதறன்’ என்று புறப்பட்டார் உமர். சிறிது தநரத்தில் உமரும், அவருனடய மனைவியும் கூடாரத்னத 
அணுகியதும், மனைவினய கூடாரத்திற்குள் அனுப்பி விட்டு உமர் அவர்களும், அம்மைிதரும் கவளியில் இருந்து 
உனரயாடிக் ககாண்டிருந்தைர். 
 

இந்நாட்டிற்கு உமர் தாதை இப்தபாது தனலவர்…?’ “ஆமாம்.’ அவர் மிகவும் கடிைமாைவர் என்கிறார்கதள..!’ அது அவரவர் 
கருத்னதப் கபாறுத்தது.’ “நீர் உமனர பார்த்திருக்கிறரீா….?’ *“பார்த்திருக்கிதறன்.’ “அவரிடம் நினறயப் பணம் இருக்குதம?’ 

“அவரிடம் ஏது பணம்…?’ “என்ை தவடிக்னக, ஒரு அரசாங்கத் தனலவர் பணம் தசர்த்து னவக்காமலா இருப்பார்…?’ 

அப்படி பணம் தசர்க்கும் யானரயும் நாங்கள் தனலவராகத் ததர்ந்கதடுப்பதில்னல.’ இச்சமயத்தில் கூடாரத்திலிருந்து 
மருத்துவச்சியின் குரல் ஒலித்தது. “ஜைாதிபதி அவர்கதள…! உங்கள் நண்பருக்கு வாழ்த்துக் கூறுங்கள். அவருக்கு ஆண் 
குைந்னத பிறந்திருக்கிறது.’ “ஜைாதிபதி’ என்ற கசால்னலக் தகட்டவுடன் அந்த மைிதர் உடல் நடுங்கி, உமரின் காலில் விைச் 
கசன்றார். அம்மைிதனர அனணத்துக் ககாண்டு, “நண்பதர…! ஏன் இப்படிப் பயப்படுகிறரீ்கள்…? என்ை நடந்துவிட்டது..?’ எை 
அன்தபாடு தகட்டார் ஜைாதிபதி உமர் அவர்கள். அப்படியாைால் மருத்துவம் பார்த்த அந்தப் கபண்மணி யார்..?’ எை 
அம்மைிதர் விைவ, “அவர் எைது மனைவி’ எை உமர் கூறவும், ஆச்சரியத்தால் தினகத்துப் தபாை அந்த மைிதர், நன்றி 
கலந்த குரலில் தகட்டார், “இந்த நாட்டின் தனலவராை தாங்களா இவ்வளவு ஊைியம் எைக்குச் கசய்தீர்கள்…?’ இதில் 
வியப்பனடய என்ை இருக்கிறது நண்பதர…? ஒரு நாட்டின் தனலவன் என்பவன், அந்நாட்டு மக்களின் ஊைியன்தாதை…! நானள 
பள்ளிவாசலுக்கு வாருங்கள். உங்கள் தவனல வாய்ப்புக்கு ஏற்பாடு கசய்தவாம்’ எைக்கூறி புறப்பட்டார் உத்தமர் உமர் (ரலி) 
அவர்கள். இத்தனகய உயர் பண்பு நலன்களுடன் ஆட்சி கசய்தவர் உமர் (ரலி) அவர்கள்.        படித்ததில் வியந்தது. 
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மனச்பசார்வு ஏற்ேடும்போததல்லாம் தன்னம்ேிக்தகத  ஊட்டும் சிறந்த தோன்தமாழிகள் 

 

 

• ந ம்பிக்னக குனறயும் தபாது ஒ வ்கவாரு ம ைிதனும் கநறிய ற்ற ககாள்னகனய தமற்ககாள்கிறான். 
• சலித்துக் ககாள்பவன் ஒவ்கவாரு வாய்ப்பிலும் உள்ள ஆபத்னதப் பார்க்கிறான். சாதிப்பவன் ஒவ்கவாரு ஆபத்திலும் 

உள்ள வாய்ப்பினைப் பார்க்கிறான். 
• ம கிழ்ச்சி எ ன்ற உண ர்ச்சி ம ட்டும் இ ல்லாவிட்டால் வாழ்க்னக எ ன்பது சும க்க முடியாத கபரிய சுனமயாகியிருக்கும். 
• .உலகம் ஒரு விசித்திரமாை கல்லூரி. இங்தக பாடம் கசால்லிக்ககாடுத்துத் ததர்வு னவப்பது இல்னல. ததர்வு னவத்த 

பிறதக பாடம் கற்பிக்கப்படுகிறது. 
• சிக்கைம் என்பது ஒருவன் பணத்னத எவ்வளவு குனறவாகச் கசலவு கசய்கிறான் என்பனதப் கபாறுத்தது அல்ல. அனத 

அவன் எவ்வளவு உபதயாகமாகச் கசலவிடுகிறான் என்பனதப் கபாறுத்தது ஆகும். 
• எனத இைந்தீர்கள் என்பதல்ல முக்கியம், என்ை மிச்சம் இருக்கிறது என்பதத முக்கியம். 
• அரிய சாதனைகள் அனைத்தும் வலினமயிைால் கசய்யப்பட்டனவ அல்ல; விடாமுயற்சியிைால் தான். 
• முன்தநாக்கி கசல்லும் தபாது கைிவாயிரு. ஒருதவனள பின்தநாக்கி வரதநரிட்டால் யாராவது உதவுவார்கள். 
• ரகசியத்னத கவளிப்படுத்தியவனுக்கும், துக்கத்னத கவளிப்படுத்தாதவனுக்கும் மைதில் நிம்மதி இருக்காது. 
• எல்தலானரயும் நம்புவது அபாயகரமாைது. ஒருவனரயும் நம்பாமல் இருப்பது இன்னும் அபாயகரமாைது. 
• எல்லாத் துன்பங்களுக்கும் இரண்டு மருந்துகள் உள்ளை. ஒன்று காலம், இன்கைான்று கமளைம். 
• எல்தலாரும் தம்னம விட்டு விட்டு தவறுயானரதயா சீர்திருத்த முயலுகிறார்கள். 
• ஆனசயில்லாத முயற்சியால் பயைில்னல. முயற்சியில்லாத ஆனசயால் பயைில்னல. 
• கசயல் புரியாத மைிதனுக்கு கதய்வம் ஒருதபாதும் உதவி கசய்யாது. 
• சண்னடக்குப் பின் வரும் சமாதாைத்னதவிட, என்றும் சண்னடதய இல்லாத சமாதாைம்தான். தவண்டும். 
• தநற்னறய கபாழுதும் நிஜமில்னல; நானளய கபாழுதும் நிச்சயமில்னல; இன்னறக்கு மட்டுதம நம் னகயில். 
• மகிழ்ச்சியாய் நீ வணீாக்கிய தருணங்ககளல்லாம் வணீாைனவயல்ல 

• பைனமனயப் பற்றி ஒன்றுதம கதரியாமல் புதுனமனயச் சிறப்பாகப் பனடக்க முடியாது. 
• வாசிப்புப் பைக்கம் என்பது அருனமயாை ருசி, அைகாை பசி. ஒரு முனற சுனவக்கப் பைகிவிட்டால் அது கதாடர்ந்து 

வரும். 
• நீங்க ள் விரும்புவ து ஒருதவனள உங்க ளுக்கு கினடக்காம ல் தபாக லாம். ஆைால் உங்க ளுக்கு த குதியாை து உங்க ளுக்கு 

க ண்டிப்பாக  கினடத்தத தீரும். 
• அறிவு ஒன்றுதான் அச்சத்னத முறிக்கும் அரிய மருந்து. அறினவ வளர்த்துக் ககாண்டால் எல்லாவிதமாை பயங்களும் 

அகன்றுவிடும். 
• தவறு தநர்ந்து விடுதமா என்று அஞ்சி அஞ்சி எந்த கசயனலயும் கசய்யாமல் பின் வாங்குவது இைிவாைது. 
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#மனைவிமார்கள் எல்லாம் கணவர்களுக்கு எதிராக ஒரு வைக்கு கதாடுத்தார்கள்..*என்ை வைக்குன்னு தகட்கிறரீ்களா.. 
அதாகப்பட்டது. ...நாங்கள் ஏன் அவர்களுக்கு "வடிச்சு ககாட்டணும் 

#வித்தியாசமாை வைக்கு..விசித்திரமாைதும் கூட..?? *எதிர்தரப்பு வக்கீல் தன்னுனடய ஒதர ஒரு point ஐ ககாண்டு வைக்னக 
உனடத்கதறிந்து விட்டார்..*கணவர்கள் பட்டாசு கவடித்து ககாண்டாடிைார்கள்....அது என்ை point...?! 

MY LORD, " IT IS THE RESPONSIBILITY OF A JAILOR TO PROVIDE FOOD TO THE PRISONER." 

கணம் நீதிபதி அவர்கதள, . "னகதிகளுக்கு உணவு வைங்குவது ஒரு கஜயிலருனடய கடனம/கபாறுப்பு.." 

#C ASE DISMISSED...**வாங்க நாமளும் தபாய் பட்டாசு கவடிக்கலாம்..  

 

"We are like books. Most people only see our cover, the minority read only the introduction, many people believe 

the critics. Few will know our content." -- Emile Zola 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgO4UcrArh5D_XYJz7oxUXTp26_nEkGfirB_lw_CVWjXmzdWd2BDOE2kyA1HtQU1xvJMx7-LbNoa3Vz4BK0voCkCHN72GLd1gohI8RsYAepsEG_EUkHcpunJE-cNoKuxiZcMnrzCic50UJ0-c3dWZetJYWeVloKHHJ8IR_rjyPEkj4uxIBWn63cZPwABPgszg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%AE%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgO4UcrArh5D_XYJz7oxUXTp26_nEkGfirB_lw_CVWjXmzdWd2BDOE2kyA1HtQU1xvJMx7-LbNoa3Vz4BK0voCkCHN72GLd1gohI8RsYAepsEG_EUkHcpunJE-cNoKuxiZcMnrzCic50UJ0-c3dWZetJYWeVloKHHJ8IR_rjyPEkj4uxIBWn63cZPwABPgszg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgO4UcrArh5D_XYJz7oxUXTp26_nEkGfirB_lw_CVWjXmzdWd2BDOE2kyA1HtQU1xvJMx7-LbNoa3Vz4BK0voCkCHN72GLd1gohI8RsYAepsEG_EUkHcpunJE-cNoKuxiZcMnrzCic50UJ0-c3dWZetJYWeVloKHHJ8IR_rjyPEkj4uxIBWn63cZPwABPgszg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%9A%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgO4UcrArh5D_XYJz7oxUXTp26_nEkGfirB_lw_CVWjXmzdWd2BDOE2kyA1HtQU1xvJMx7-LbNoa3Vz4BK0voCkCHN72GLd1gohI8RsYAepsEG_EUkHcpunJE-cNoKuxiZcMnrzCic50UJ0-c3dWZetJYWeVloKHHJ8IR_rjyPEkj4uxIBWn63cZPwABPgszg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/case?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVgO4UcrArh5D_XYJz7oxUXTp26_nEkGfirB_lw_CVWjXmzdWd2BDOE2kyA1HtQU1xvJMx7-LbNoa3Vz4BK0voCkCHN72GLd1gohI8RsYAepsEG_EUkHcpunJE-cNoKuxiZcMnrzCic50UJ0-c3dWZetJYWeVloKHHJ8IR_rjyPEkj4uxIBWn63cZPwABPgszg&__tn__=*NK-R
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மரணப்ேடுக்தக ில் தண்ணரீ் தகாடுப்ேதுஏன்?.... 

குருதசத்திரப் தபார் நடந்து ககாண்டிருந்த தபாது, பிஷ்மரின் தந்னத சந்தனு மகனுக்கு ஒரு வரமளித்தார்.. ‘எப்கபாழுது 
பஷீ்மர் மரணமனடய விரும்புகிறாதரா அப்தபாது_மரணமனடவார்’ என்பதத அது. பத்தாம் நாள் தபார் அைறு, பஷீ்மர் 
பாண்டவர் பனடக்குப் பலத்த தசதத்னத ஏற்படுத்திைார். அப்தபாது அவருக்குத் தான் கசய்யும் கசயலில் சலிப்பு 
ஏற்பட்டது. உடன் தான் இறக்க நினைத்தார்....அவரின் நினலனய அறிந்த அர்ச்சுணன் ததரின் முன்ைால் சிகண்டினய 
நிறுத்தி விட்டு பஷீ்மர் தமல் அம்கபய்திைான். சிகண்டி முன் தபார் புரிய விரும்பாத பஷீ்மர் அனமதியாயிருந்தார். 
அர்ச்சுைைின் அம்புகள் அவரது உடனலத்_துனளத்தை. உத்திராயண காலத்தில் இறக்க விரும்பிய பஷீ்மர்...அம்புப் 
படுக்னகயில் இருந்தார்.அவனரத் தரிசிக்கவும் ஆசி கபறவும் பல அரசர்களும் வரீர்களும் வந்தைர். உடலில் 
காயங்களுடன் படுத்த படுக்னகயாக இருந்த பஷீ்மர் இதைால் மிகவும் கனளப்பனடந்தார். தாகம் ஏற்படதவ 
அருந்தத்தண்ணரீ் தகட்டார். துரிதயாதைனும் கர்ணனும் நறுமணம் மிக்க இைிய பாைங்கனளக் ககாண்டு வந்தும் அனத 
அருந்தவில்னல.அர்ச்சுணனை தநாக்கி, ‘சாத்திரங்கள் கூறும் வைியில் எைக்கு தண்ணரீ் தருவாயாக’ என்றார். 
அர்ச்சுணன் தன் காண்டீபத்னத நாதணற்றி பஷீ்மரின் தனலக்கருதக ஏவிைான். உடதை பூமி பிளந்து பஷீ்மரின் தாயாை 
கங்னக நீர் ஊற்றாகப் புறப்பட்டு தநராக பஷீ்மரின் வாயின் அருகில் பாய்ந்தது...பஷீ்மரும் அனதப்பருகித் தாகம் 
தணிந்தார்.மங்காத புகழ் கபற்ற பஷீ்மருக்கு மரணப் படுக்னகயில் ஏற்பட்ட தாகம், கங்னகயாை அவரது தாயால் 
தணிந்தது....இதைால்தான் இன்றும் மரணப்படுக்னகயில் இருப்பவருக்குக்கங்னக எனும் நீர் ககாடுக்கும் பைக்கம் 
இருக்கிறது. 
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ANSWRS for the last weeks math quiz and riddles… 

1. There are six F's in the sentence. One of average 
intelligence finds three of them. If you spotted 
four, you're above average. If you got five, you 
can turn your nose at most anybody. If you 
caught six, you are a genius. There is no catch. 
Many people forget the "OF's". The human brain 
tends to see them as V's and not F's. 

2. He stood on a block of ice and waited for it to 
melt 

3. I think I would have chosen to die of old age. Did 

you? 

 

Math Quiz 

 

1. 3 

 

 

Are You Smart? 

1. Two sentries were on duty outside a barracks. One 

faced up the road to watch for anyone approaching 

from the North. The other looked down the road to 

see if anyone was approached from the South. 

Suddenly one of them said to the other, "Why are you 

smiling?" How did he know that his companion was 

smiling?  

 

2. You're standing in front of a room with one lightbulb 

inside of it. You cannot see if it is on or off. Outside the 

room, there are 3 switches in the off positions. You 

may turn the switches any way you want to. You stop 

turning the switches, enter the room and know which 

switch controls the lightbulb. How? 

 


