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BEST QUOTES ABOUT KINDNESS 

❥ “Be kind, for everyone you meet is fighting a harder battle.” 

❥ “Always have a willing hand to help someone, you might be the 
only one that does.” - Roy T. Bennett 

❥ “This is my simple religion. No need for temples. No need for 
complicated philosophy. Your own mind, your own heart is the 
temple. Your philosophy is simple kindness.” - Dalai Lama XIV 

❥ “Courage. Kindness. Friendship. Character. These are the 
qualities that define us as human beings, and propel us, on 
occasion, to greatness.” - R.J. Palacio, Wonder 

❥ “Tenderness and kindness are not signs of weakness and 
despair, but manifestations of strength and resolution.” 
- Kahlil Gibran 

❥ “You cannot do a kindness too soon, for you never know how 
soon it will be too late.” - Ralph Waldo Emerson 

❥ “We must learn to regard people less in the light of what they do 
or omit to do, and more in the light of what they suffer.” 
- Dietrich Bonhoeffer 

❥ “Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking 
creates profoundness. Kindness in giving creates love.” - Lao-Tzu 
 

MY MOM TAUGHT US TO NEVER LOOK AWAY 

from people’s pain. The lesson was simple: 

Don’t look away. 

Don’t look down. 

Don’t pretend not to see hurt. 

Look people in the eye. 

Even when their pain 

is overwhelming. 

And, WHEN you’re in pain, 

find the people who can 

look you in the eye. 

We need to know we’re 

NOT ALONE - Especially 

when we’re hurting. 

This lesson is one of 

THE GREATEST GIFTS OF MY LIFE. 

- Brené Brown ♡❥ 
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 ஊஞ்சல் ஆடுவது எதற்காக ததரியுமா…?  

முன்பெல்லாம் ஊருக்கு பெளியே ஆலமரத்தில் ஊஞ்சல் கட்டி பெண்கள் 
ஆனந்தமாக ஆடினார்கள். ெின்பு ெடிப்ெடிோய் அது குறைந்து, காணாமல் 
யொய்ெிட்டது.  
1. ஊஞ்சலில் ஆடுெதால் மனதில் உள்ள எதிர்மறை எண்ணங்கள் மறைந்து 
யேர்மறை எண்ணங்கள் யதான்றுகிைது. 
2. திருமணங்களில் `ஊஞ்சல் சடங்கு’ இதன் அடிப்ெறடேியலயே 
ேடத்தப்ெடுகிைது.  
3. ஊஞ்சல் ஆடுெதால் மனச்யசார்வு ேீங்கி உடல் உற்சாகம் பெறுகிைது 

4. யேராக அமர்ந்து றககறள உேர்த்தி இரு ெக்க சங்கலிகறளயும் 
ெிடித்துக்பகாண்டு யெகமாக ஆடும் யொது முதுகுத்தண்டுக்கு ரத்த ஓட்டம் 

ெடர்ந்து மூறள சுறு சுறுப்ொகிைது. 
5. கம்ப்யூட்டரில் மணிக்கணக்கில் உட்கார்ந்து முதுகுத்தண்டு ெறளந்துப் யொன இன்றைே பெண்கள் இந்த ஊஞ்சல் 
ெேிற்ச்சிறே தினமும் பசய்தால் முதுகுத் தண்டுெடம் ெலம் பெற்று கழுத்துெலி குணமறடே ெழி பசய்கிைது. 
6. இதேத்திற்கு சுத்தமான ெிராண ொயுறெ பகாடுத்து இதேத்றத சீராக இேங்கச் பசய்யும். தினமும் யதாட்டத்தில் 
ஊஞ்சல் ஆடுெர்களுக்கு இதேயோய் கட்டுப்ெடும். 
7. ஊஞ்சல் ஆடுெதால் உடலில் ரத்த ஓட்டம் அதிகரித்து இதேத்திற்கு ரத்தம் சீராக பசல்லும். 
8. சாப்ெிட்டவுடன் அறரமணியேரம் மிதமான யெகத்தில் ஊஞ்சல் ஆடுெது ேல்லது. சாப்ெிட்ட உணவு ேன்கு பசரிக்க இந்த 
ஆட்டம் உதவும்.  

9. யகாெமாக இருக்கும் யொது ஊஞ்சல் ஆடினால் யகாெம் தணியும். 
10. பெளிேில் சுற்ைிேறலந்துெிட்டு ெந்து ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து கண்கறள மூடி தறலறே சற்யை யமயல உேர்த்தி, இரு 
றககறளயும் ஊஞ்சல் ெலறகேில் ெதிேறெத்து ரிலாக்ஸாக ஆடினால் கறளப்பெல்லாம் ெைந்து, உடலின் ஒவ்பொரு 
ெகுதியும் ஓய்வு பெற்று ேிம்மதி ஏற்ெடும்.  
 

ெழங்காலத்தில் எல்லா ெடீுகளிலும் ெரயெற்ெறைேில் ஊஞ்சல் கட்டி றெத்திருப்ொர்கள். ெடீ்டுக்குள் ெரும் யதெறதகள் 
ஊஞ்சலில் ஆடப் ெிரிேப்ெடுொர்கள், ஊஞ்சலில் ஆடி ேல்லது பசய்ொர்கள் என்ெதும் ேம்ெிக்றக(ேம்ெிக்றக மட்டுயம). சுெ 
காரிேங்கறளப் ெற்ைி யெசும் யொது ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்து யெசுெதும் ெழக்கமாக இருந்தது. 
 

ஞாெகம் இருக்கா. 20 years back to school time.  

"டக்" "டக்" ோரது..?  "திருடன்" "என்ன யெனும் .?  " ேறக யெனும்..!! "என்ன ேறக..? " கலர் ேறக...!! 
"என்ன கலர்...??  " ெச்றச கலர்...!!! "என்ன ெச்றச..?? " மா" ெச்றச... "என்னம்மா...?  " டீச்சரம்மா..!  
"என்ன டீச்சர்...  " கணக்கு டீச்சர்..! "என்ன கணக்கு..?  " ெடீ்டு கணக்கு..!! "என்ன ெடீு...??  " மாடி ெடீு..!!! 
"என்ன மாடி...?  " பமாட்ட மாடி...! "என்ன பமாட்ட..??  " ெழனி பமாட்ட...! "என்ன ெழனி..??  " ெடெழனி...!! 
"என்ன ெட..?  " ஆறம ெட..!! "என்ன ஆறம..?   "பகாளத்தாம ..!! "என்ன குளம்...!!  " த்திரி குளம்..!! 
"என்ன திரி..??  " ெிளக்கு திரி..!! "என்ன ெிளக்கு ..??  " குத்து ெிளக்கு ...! "என்ன குத்து..?? " கும்மாகுத்து..!!!/ 
 

சுகமான ெலிகறள தரும் ெள்ளி தருணங்கள்..  அம்மாெிடம் இருந்து ெிரிந்து யொக முடிோமல் அழுத தருணம் 

 ோலு யெர் யசர்ந்து ேம்றம ெள்ளிக்கு இழுத்து பசன்ைாலும் ேம் ெடீ்றடயே திரும்ெி திரும்ெி ொர்த்த தருணம் 

 யெர்றெறே சட்றடேியல துறடத்துெிட்டு ெிறளோடிே தருணம் ஆசிரிேர் அடித்தால் ெலிக்க கூடாது 
என்ெதற்காக இரண்டு கால்சட்றடறே யொட்டு ெள்ளிக்கு பசன்ை தருணம் என்னிடம் ரப்ெர் றெத்த பென்சில் 

இருக்கிைது என பெருறமெட்ட தருணம் புதிதாக ொங்கிே யெனாறெ ேண்ெனிடம் காட்டி சந்யதாஷெட்ட தருணம் 

ெகுப்பு ேறடபெறும் யொது ேண்ெனிடம்  புத்தக கிரிக்பகட் ெிறளோடின தருணம் ேண்ெர் றம இல்லாமல் தெிக்கும் 

யொது பெஞ்சின் யமல்  றம பதளித்து உதெிே தருணம் யொர்டில் ேம்ம பெேர் மி.மி.அ என்ை ெட்டத்துடன் இருந்தால் 
ோன் தாம்ல இந்த ெகுப்புக்கு ரவுடி என பசால்லிக்பகாண்ட தருணம் (மி.மி.அ- மிக மிக அடங்கெில்றல) 
சனி,ஞாேிறு ெிடுமுறை என்ைாலும் மறழக்காக ெிடுமுறை ெிட்டால் அளெில்லாத சந்யதாஷத்தில்  துள்ளி 
குதித்திருப்யொம் எல்லா ோட்களும் தாமதமாக பசல்லும் ோம் ெிைந்த ோள் என்ைால் மட்டும் சீக்கிரமாயெ ெள்ளிக்கு 
பசல்ல துடித்திருப்யொம். 

Understanding is the essence of love. If you cannot understand, you cannot love. (Thich Nhat Hanh) 
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ஒரு கதத தசால்லட்டுமா நண்பர்களே... 

ஒரு ஊரில் ெிச்றசக்காரன் ஒருென் இருந்தான். அெனுறடே பசாத்து என்று ொர்த்தால் அழுக்குப் ெிடித்த உறட, 

கரிெிடித்த ஒரு ெிச்றச ஓடு என இவ்ெளவுதான். இந்த சூழ்ேிறலேில் தினமும் அென் அந்த ெிச்றச ஓட்றட ேீட்டி 
எல்யலாரிடமும் ெிச்றச யகட்ெது அென் ெழக்கம். எென் ெந்தாலும் ெிச்றச யகட்ொன்.ஒருோள் ஒரு துைெிேிடம் யொய் 
தன் ெிச்றச ஓட்றட அெர் முகத்துக்கருகில் ேீட்டி ெிச்றசக் யகட்டான். முதலில் முகம் சுழித்த அெர், சற்று ேிதானத்துக்கு 
ெந்து, அெறனயும், அந்த ஓட்றடயும் மாைி மாைி ொர்க்க பதாடங்கினார். சட்படன்று அெனிடமிருந்த அந்த ெிச்றச ஓட்றட 
ெிடுங்கினார். ெிச்றசக்காரன் ெேந்து யொனான். துைெி தன் ெிச்றச ஓட்றட எடுத்துக் பகாள்ொயரா என்னு ெேந்தான். 
ஆனால் அந்த துைெியோ அந்த ஓட்றட யமலும் கீழும் ஆராய்ந்தார். ெிைகு ெிச்றசக்காரறனப் ொர்த்து “எவ்ெளவு காலமா 
ெிச்றச எடுக்கயை?” எனக் யகட்க, “பேனப்பு பதரிஞ்ச காலத்துல இருந்யத இதாங்க சாமி!” என்ைான் ெிச்றசக்காரன். இந்தப் 
"ெிச்றச" ஓட்றட எவ்ெளவு காலமா ெச்சிருக்க? என அெர் மறுெடியும் யகட்க..எங்க தாத்தா, அப்ொன்னு இரண்டு 
தறலமுறைக்கு முன்னாடில இருந்யத இந்த ஓட்றட ெச்சிருக்யகாம்.  ோயரா ஒரு மகான்கிட்ட ெிச்றச யகட்டப்யொ அெர் 
இந்த ஓட்றடக் பகாடுத்து, 'இறத ெச்சுப் பொறழச்சிக்யகா- ன்னு குடுத்தாராம் என்ைான். அந்த துைெி “அடப்ொெிகளா! மூணு 

தறலமுறைோ இந்த ஓட்றட ெச்சு ெிச்றசதான் எடுக்கைஙீ்களா?” எனக் யகாெமாக யகட்க..ெிச்றசக்காரனுக்குப் 
புரிேெில்றல. துைெி அறமதிோக அந்தப் ெிச்றச ஓட்றட ஒரு சிறு கல்லினால் சுரண்டத் பதாடங்கினார். ெிச்றசக்காரன் 
துடிதுடித்துப் யொனான். “சாமி..! எங்கிட்ட இருக்கை ஒயர பசாத்து அந்த ஓடுதான். ேீங்க ெிச்றச யொடாட்டியும்.... ெரொல்ல. 
அந்த ஓட்டக் குடுத்துடுங்க சாமீ..!” என ெரிதாெமாக யகட்க...துைெி சிரித்துக் பகாண்யட யமலும் யெகமாக அந்த ஓட்றட 
சுரண்ட பதாடங்கினார். ெிச்றசக்காரன் அழுதான். அங்கலாய்த்தான். “ராசிோன ஓடு சாமி! மகான் பகாடுத்த ஓடு சாமி. அறத 
சுரண்டி உறடச்சிடாதீங்க சாமி” என அலைினான். துைெியோ ஓட்றடச் சுரண்டிக்பகாண்யட இருந்தார். சுரண்டச் சுரண்ட, 

அந்த ஓட்டின் மீதிருந்த கரிபேல்லம் உதிர்ந்து...பமள்ள பமள்ள...மஞ்சள் ேிைத்தில் ெளரீிட்டுப் ெிரகாசிக்க துெங்கிேது 
தங்கம்...! ெிச்றசக்காரனின் கண்கள் அகலமாக ெிரிந்தது. இத்தறன ோள் தங்கத் திருயொட்டிலா ெிச்றசபேடுத்து 
தின்யைாம். அடக் பகாடுறமயே என தன்றனயே போந்து பகாண்டான். ஓட்டின் அருறம பதரிோமல் அறத ெிச்றசபேடுக்க 
ெேன்ெடுத்திே தன் முன்யனார்கறள காைி துப்ெினான். ெிச்றசக்காரனின் றகேில் அந்தத் தங்க ஓட்றடக் பகாடுத்த துைெி 
மிகவும் யெதறனயுடன் பசான்னார்! “அந்த மகான் பகாடுத்தத் தங்க ஓட்றட ெச்சுக்கிட்டு இந்த ஊருயலயே பெரிே 
ெணக்காரங்களா இருந்திருக்க யெண்டிேெங்க ேீங்க கறடசிேில, அறத ெிச்றச எடுக்க உெயோகப் ெடுத்திட்டீங்கயளடா.?” 

இனிோெது ஓட்றட றெத்து ஒழுங்காக ொழுங்கடா என்று திட்டிெிட்டு யொனார். 

Did you know that improving your sleep habits can help improve your sleep? Take a few moments to read through 
these tips: 
1. Avoid alcohol, large meals, exercise and smoking at least two to three hours before bed. 

2. Turn off from work and technology at least an hour before bed. 

3. Go to bed as soon as you feel tired. If you wait too long, it will be harder to fall asleep. 

4. Avoid watching TV or reading an exciting page-turner in bed. 

5. Go to bed at around the same time each night. Ideally this should be before midnight. 

6. Sleep in a dark, well ventilated room. 

7. Deep sleep is the phase of sleep where you benefit most. It happens in the first third of your sleep. Avoid 

environments where you could be disturbed during this phase. 

8. Aim for seven to nine hours of sleep per night. 
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*ஒரு சனீ நாட்டு தத்துவக் கதத...!* 

ஒரு ோள் அப்ொ, இரண்டு கிண்ணங்களில் கஞ்சி சறமத்து சாப்ொட்டு யமறச யமல் றெத்தார். ஒரு கிண்ணத்தில் 
கஞ்சிேின் யமயல ஒரு முட்றட. அடுத்த கிண்ணத்தின் கஞ்சிேின் யமயல முட்றட இல்றல. அப்ொ என்னிடம் யகட்டார். 
உனக்கு இந்த இரண்டில் எது யெண்டுயமா எடுத்துக் பகாள். ோன் முட்றட இருந்த கஞ்சிக் கிண்ணத்றத எடுத்துக் 
பகாண்யடன். என்னுறடே புத்திசாலித் தனமான முடிவுக்காக என்றன ோயன ொராட்டிக் பகாண்யடன். அப்ொ சாப்ெிட 
ஆரம்ெித்த யொது எனக்கு ஆச்சரிேம். அெருறடே கிண்ணத்தில் கஞ்சிக்கு அடிேில் இரண்டு முட்றடகள். அெசரப்ெட்டு 
ோன் எடுத்த முடிவுக்காக ெருத்தப் ெட்யடன். அப்ொ பமன்றமோகச் சிரித்தெடி பசான்னார். ஒன்றை ேிறனெில் றெத்துக் 
பகாள். உன் கண்கள் ொர்ப்ெது உண்றம இல்லாமல் யொகலாம். அடுத்த ோளும் இரண்டு பெரிே கிண்ணங்களில் கஞ்சி 
சறமத்துச் சாப்ொட்டு யமறசேில் றெத்தார். முதல் ோறளப் யொலயெ ஒரு கிண்ணத்தில் ஒரு முட்றட இருந்தது. 
இன்னும் ஒன்ைில் இல்றல. அப்ொ என்னிடம் யகட்டார். உனக்கு இந்த இரண்டில் எது யெண்டுயமா... ேீயே எடுத்துக் பகாள்!’ 
இந்த முறை ோன் பகாஞ்சம் புத்திசாலித் தனமாக யோசித்யதன். முட்றட றெக்கப் ெடாத கிண்ணத்றத எடுத்துக் 
பகாண்யடன். அன்றைக்கும் எனக்கு ஆச்சரிேம். கிண்ணத்துக்குள் அடி ெறர துழாெிப் ொர்த்தும் ஒரு முட்றட கூடக் 
கிறடக்கெில்றல. அன்றைக்கும் அப்ொ சிரித்தெடி பசான்னார். 
 

`எப்யொதும் அனுெெங்களின் அடிப்ெறடேில் எறதயும் ேம்ெக் கூடாது. ஏன் என்ைால் சில யேரங்களில் ொழ்க்றக உன்றன 
ஏமாற்ைக் கூடும். இறத ஒரு ொடமாக எடுத்துக் பகாள். மூன்ைாெது ோள். மறுெடியும் இரு கிண்ணங்களில் கஞ்சி சறமத்து 
யமறைேின் யமல் றெத்தார். ெழக்கம் யொல ஒரு கிண்ணத்தில் முட்றட. மற்பைான்ைில் இல்றல. அப்ொ யகட்டார் `ேீயே 
யதர்ந்து எடுத்துக் பகாள்’. இந்த முறை அெசரப்ெட்டு கிண்ணத்றத எடுக்காமல் பொறுறமோக அெரிடம் பசான்யனன். 
`அப்ொ ேீங்கள் தான் இந்தக் குடும்ெத்தின் தறலெர். ேீங்கள் தான் ேம் குடும்ெத்துக்காக உறழக்கிைரீ்கள். எனயெ முதலில் 
ேீங்கள் கிண்ணத்றத எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். மற்ைறத ோன் எடுத்துக் பகாள்கியைன்’ என்யைன். அெர் முட்றட இருந்த 
கஞ்சிக் கிண்ணத்றத எடுத்துக் பகாண்டார். ோன் முட்றட இல்லாத கஞ்சிறேச் சாப்ெிட ஆரம்ெித்யதன். அன்றைக்கும் 
எனக்கு ஆச்சரிேம். என் கிண்ணத்தின் அடிேில் இரண்டு முட்றடகள் இருந்தன. அப்ொ என்றனப் ொர்த்துச் பசான்னார். 
ேிறனெில் றெத்துக் பகாள். மற்ைெர்களுக்கு ேீ ேல்லது ேிறனக்கும் யொது எல்லாம் உனக்கும் ேல்லயத ேடக்கும்! 
எப்யெர்ப்ெட்ட தத்துெம் ொர்த்தீர்களா... அடுத்தெர்களுக்கு ேல்லது ேிறனயுங்கள். உங்களுக்கும் ேல்லயத ேடக்கும். 

At 40, Franz Kafka (1883-1924), who never married and had no children, walked through the park in Berlin when he 
met a girl who was crying because she had lost her favorite doll. She and Kafka searched for the doll unsuccessfully. 
Kafka told her to meet him there the next day and they would come back to look for her. The next day, when they 
had not yet found the doll, Kafka gave the girl a letter "written" by the doll saying "please don't cry. I took a trip to 
see the world. I will write to you about my adventures." Thus began a story which continued until the end of Kafka's 
life. During their meetings, Kafka read the letters of the doll carefully written with adventures and conversations that 
the girl found adorable. Finally, Kafka brought back the doll (she bought one) that had returned to Berlin. "It doesn't 
look like my doll at all," said the girl. Kafka handed her another letter in which the doll wrote: "my travels have 
changed me." the little girl hugged the new doll and brought her happy home. A year later Kafka died. Many years 
later, the now-adult girl found a letter inside the doll. In the tiny letter signed by Kafka it was written: "Everything 
you love will probably be lost, but in the end, love will return in another way." 
 

❥ The greatest tragedy for any human being is going through their entire lives believing the only perspective that 
matters is their own. - Doug Baldwin 

❥ What we see depends mainly on what we look for. - John Lubbock 
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எப்படி எல்லாம் தெவலப் ஆகுறாங்க. ஒரு மாணவன் ஒரு சந்ளதகத்தத எழுப்பினான்.. ” கணினி 
ஆணா… தபண்ணா..?” 

மாணவிகள் தசான்ன காரணங்கள் 

1) அதுக்கு எறதயும் சுலெமா புரிே றெக்க முடிோது.. 
2) உருொக்கினெறனத் தெிர யெயை ோருக்கும் அயதாட ேறடமுறைறே புரிஞ்சிக்க முடிோது.. 
3) ோம ஏதாெது தப்பு ெண்ணா மனசுயலயே ெச்சிருந்து யேரம் ொர்த்து மானத்றத ொங்கும்.. 
4) எந்த யேரத்துல புறகயும்… எந்த யேரத்துல மேங்கும்னு பசால்லயெ முடிோது.. 
5) ேம்ம கிட்ட இருக்கைறதெிட அடுத்தெங்க ெச்சிருக்கைது ேல்லா யெறல பசய்ேைது மாதிரி யதாணும்…! 
அதனால் கணினி ஆண் தான் என்றார்கள் 

----------------------------------------------------------------------- 

மாணவர்களோ கணிணி தபண்பால்தான்னு சாதிச்சாங்க.. அதுக்கு ஆதாரமா அவங்க தசான்னது இளதா… 

1) எப்ெவுயம அடுத்த கணிணியோட ஒத்துப் யொகயெ யொகாது.. 
2) எட்ட இருந்து ொர்க்க கெர்ச்சிகரமா இருக்கும்.. ஆனா கிட்ட யொனாதான் அயதாட ெண்டொளம் பதரியும்.. 
3) ேிறைே ஸ்யடார் ெண்ணி ெச்சிருக்கும்.. ஆனா எப்ெடி ெேன்ெடுத்தணும்ன்னு அதுக்கு பதரிோது.. 
4) ெிரச்சிறனறே குறைக்கைத்துக்காக கண்டுெிடிக்கப்ெட்டறெ.. ஆனா பெரும்ொலான சமேங்களில் அதுகயளதான் 
ெிரச்சிறனயே.. 
5) அறத பசாந்தமாக்கிக்கிட்ட ெிைகுதான் ேமக்கு புரியும்.. அடடா இன்னும் பகாஞ்சம் பொறுறமோ இருந்திருந்தா 
இறதெிட அருறமோன மாடல் கிறடச்சிருக்குயமன்னு…! 

                                     An elderly gentleman...... 

Had serious hearing problems for a number of years. He went to the doctor and the doctor was able to have him 

fitted for a set of hearing aids that allowed the gentleman to hear 100%. The elderly gentleman went back in a month 

to the doctor and the doctor said, 'Your hearing is perfect. Your family must be really pleased that you can hear 

again.' The gentleman replied, 'Oh, I haven't told my family yet. I just sit around and listen to the conversations. I've 

changed my will three times!' 
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ைி.யு.யொப்ெின் ெிைந்த இடம் எட்ெர்டுதீவு (ெிரான்சு) ெிைந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 24, 1820. 

ைி.யு.யொப்ெின் முழுப்பெேர் ைிோர்ஜ் யுக்யனாயொப். தமிழ் கற்ெித்தெர் இராமானுை 
கெிராேர் பசன்றன சாந்யதாம் ெகுதிேில் சமேப்ெணி ஆற்ைிே யொப் ெின்னர் 
பசன்ை இடம் சாேர்புரம் (திருபேல்யெலி) திருபேல்யெலி மாெட்டம் சாேர்புரத்தில் 
கல்ெிப் ெணியும் சமேப்ெணியும் யொப் 1842 முதல் 1849 ஆண்டுகள் 
ெணிோற்ைியுள்ளார். யொப் தம் மறனெியுடன் மீண்டும் தமிழகம் ெந்து சமே 
ெணிோற்ைிே இடம் தஞ்சாவூர் ஆகும். திருக்குைறள ோற்ெதாண்டுகள் ெடித்துச் 
சுறெத்த யொப். ஆதறன ஆங்கிலத்தில் பமாழி பெேர்த்து,1886ம் ஆண்டில் 
பெளிேிட்டார். தமது எண்ெத்தாைாம் அகறெேில் 1990 ஆம் ஆண்டு திருொசகத்தின் 
ஆங்கில பமாழிப் பெேர்ப்ெிறன பெளிேிட்டார். ைி.யு.யொப் இறுதி காலத்தில் 
புைப்பொருள் பெண்ொமாறல, புைோனூறு, திருெருட்ெேன் திருொசகம் முதலிே 
நூல்கறளயும் ெதிப்ெித்தார். தமிழ் பசய்யுட் கலம்ெகம் என்னும் நூறலத் 
பதாகுத்தார். தமிழ் ஆங்கில அகராதி, ஆங்கிலம் – தமிழ் அகராதிறே பெளிேிட்டார். 
1858 இல் உதகமண்டலத்தில் ெள்ளிறேத் பதாடங்கி ஆசிரிேராக ெணிோற்ைினார். 
இங்கிலாந்து ெல்கறலக்கழகத்தில் தமிழ் பதலுங்கு கற்ெிக்கும் யெராசிரிேராக 1885 

முதல் 1908 ெறர ெணிபுரிந்தார். Elementary Tamil grammar எனத் தமிழ் இலக்கணத்றத மூன்று ொகங்களாக எழுதினார். 
மணியமகறல கறதறே ஆங்கிலத்தில் எழுதியுள்ளார். 

இங்கிலாந்து யதச சரித்திரம் எனும் சிைந்த உறரேறட நூறலயும் எழுதியுள்ளார். Royal Asiatic Quarterly, The 

Indian Magazine யொன்ை ஆங்கில இலக்கிே இதழ்களில் தமிழன் பெருறமறே ெிளக்கும் ெல ஆராய்ச்சிக் 
கட்டுறரகறளயும் எழுதியுள்ளார். ைி.யு.யொப் தம் இன்னுேிறர ேீத்த ஆண்டு ெிப்ரெரி 11, 1908. தம் கல்லறைேில் இங்யக 
ஒரு தமிழ் மாணென்.., உைங்கி பகாண்டிருக்கிைான் என்று பொைிக்கப்ெட யெண்டும் என்று யொப் கூைியுள்ளது. இெரது 
தமிழ்ப் ெற்றைத் பதளிவுெடுத்தும். கான்ஸ்டான்டின் யைாசப் பெஸ்கி ொதிரிோர் எனும் ெரீமாமுனிெர் இத்தாலிேில் உள்ள 
யகசுலியோனில் 08.11.1680 ல் ெிைந்தார். இெரது பெற்யைார் பகாண்டல் யொ பெஸ்கி மற்றும் எலிசபெத் கிைிஸ்துெ 
மதத்திற்கு ஊதிேம் பசய்ே 1710 இல் தமிழகம் ெந்தார். ஆங்கிலம் எெியரேம் கியரக்கம் ஆகிே பமாழிகறள 
அைிந்திருந்தாலும் தமிழ்பமாழிேின் ொல் பெரிதும் ஈர்க்கப்ெட்டார். தமிழ்பமாழி ெற்ைினால் றதரிேோதன் என்னும் தம் 
பெேறர தனித் தமிழாக்கி பகாண்டார். தமிழ் பமாழி ெேின்ையதாடு பதலுங்கு, ெடபமாழி பமாழிகறளயும் கற்று 
யதர்ந்துள்ளார். மதுறரேில் தங்கி சுப்ரதீெக் கெித்ராேரிடம் தமிழ் ெேின்ைார். பதான்னூல் ெிளக்கம் எனும் நூல் மூலம் 
எழுத்து, பசால், பொருள் ோப்பு அணி என தமிழுக்கு இலக்கணம் ெகுத்தார். தமிழின் முதல் அகரமுதலி எனப்ெடும் 
சதுரகராதிறே முதலில் பெளிேிட்டெர். யதம்ொெணி என்னும் கிருத்தெர் காப்ெிேத்றத இேற்ைிேெர். தமிழ் எழுத்து 
ெரிெடிெத்றத திருத்தி எழுத்துச் சீர்திருத்தம் பசய்துள்ளார். திருக்குைளில் அைத்துப் ொறலயும் பொருட்ொறலயும் லத்தீன் 
பமாழிேில் பமாழி பெேர்த்தார். “ெரமார்த்த குரு கறத” யெத ெிளக்கம்: யெதிேர் ஒழுக்கம் ஞானக் கண்ணாடி: பசந்தமிழ் 
இலக்கணம் யொன்ை நூல்கறள இேற்ைினார். திருக்காெலூர் கலம்ெகம் கித்யதரி அம்மன் அம்மாறன யொன்ை 
காப்ெிேங்கறளயும் எழுதியுள்ளார். ெரீமாமுனிெர் தமிழ் முனிெர்களுள் ஒருெராக ெிளங்குகிைார் என்று பசால்லின்; 

பசல்ெர் . ரா. ெி. யசதுப்ெிள்றள கூைியுள்ளார். திராெிட பமாழிேிேல் அைிஞர்களுள் முதன்றமோனெராக ெிளக்கியுள்ளார். 
ெரீமாமுனிெர் 04.02.1746 ஆம் ஆண்டு மறைந்தார். 
 

Family isn’t always about the 
people in your life who are 
blood relations. It’s about the 
people in your life who want 
you to be in theirs. It’s about 
the people in your life who 
accept you for who you are, 
support you in the things you 
choose to do and no matter 
what, are there for you. It’s 
the people in your life who 
love you, respect you and 
who you can depend on. Now 
that’s family!” 
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கார் ேிறுெனத்தில் ஏராளமான கார்கள் தோரிக்கப்ெட்டு ஒரு 
கிடங்கில் அடுக்கப்ெட்டிருந்தன. அறத பெளியே பகாண்டுெரும் 
யொது சிக்கல் ஏற்ெட்டது. காரின் உேரத்றதெிட ொேிலின் உேரம் 
ஒரு அங்குலம் சிைிதாக இருந்தது. உள்யள ஏற்றும்யொது ெராத 
ெிரச்சறன பெளியே பகாண்டு ெரும் யொது ஏற்ெட்டது. எப்ெடி 
பெளியே பகாணர்ந்தாலும் யமற்கூறர இடிக்கும். குறைந்தெட்சம் 
காரின் யமற்புைம் கீைல் ெிழக்கூடும். கீைல் ெிழந்தால் 
ெரொேில்றல. மறுமுறை பெேிண்ட் அடித்து டபுள் யகாட் 
பகாடுத்து ெிடலாம் என்ைார் யமலாளர். யெண்டாம். ொேிலின் 
யமற்புைம் ஒரு பசங்கல் கனத்துக்கு இடித்துெிடுயொம். 
ெிைகுமீண்டும் சிபமண்ட் பூசிெிடலாம் என்ைார் அந்த கட்டிடத்தின் 
இஞ்சினிேர். இறதபேல்லாம் ொர்த்துக் பகாண்யடேிருந்த ெேதான 
காெலாளி ஒன்று பசான்னார், அபதல்லாம் யெண்டாம், கார்களின் 
சக்கரத்தின் காற்றை இைக்கிெிடுங்கள் சரிோக யொய்ெிடும் 
என்ைார். யகட்டுக் பகாண்டிருந்த கம்பெனிேின் றடரக்டர் பொட்டில் 
அடித்தது யொல் ேிமிர்ந்தாராம். எப்யெர்ப்ெட்ட ஆயலாசறன. 
இஞ்சினிேர்களும், படக்னஷீிேன்களும் அங்யக கூடிேிருக்க 
எெருக்கும் யதான்ைாதது ஒரு ெடிப்ெைிவு இல்லாத 
ொட்ச்யமனுக்குத் யதான்ைிெிட்டது. இெர்கள் பதாழில் நுட்ெத்தில் 
கறரகண்ட ேிபுணர்கள். பெரிே ெிரச்சிறனகறளபேல்லாம் 
சமாளிப்ெெர்கள். ஆனால் இந்த சிைிே ெிரச்சிறன அெர்கறள 
திக்குமுக்காடறெத்துெிட்டது. அன்ைிலிருந்து ெடித்தென், 

ெடிக்காதென் அறனெரிடமும் ஆயலாசறன யகட்கும் ெழக்கம் 
கட்டாே கடறமோகயெ மாைிெிட்டது அங்கு. தற்யொது 
முன்னணிேில் உள்ள ெல ேிறுெனங்களிலும் இது இேல்ொன 
ேறடமுறைோகயெ உள்ளது....! 
 

➢ யதால்ெிகறள தெழும் யொது, ஏமாற்ைபமன ேிறனோமல் 

மாற்ைபமன ேிறனயுங்கள்... ொதிப்பு இருக்காது... உங்களுக்கும் 

மனதிற்க்கும்...இதுவும் கடந்து யொகும் 

➢ பெற்ைிபெறும் யேரத்றதெிட ோம் மகிழ்ச்சியுடனும் 

ேம்ெிக்றகயுடனும் ொழும் யேரயம ோம் பெறும் பெரிே பெற்ைி 
➢ எதிரி இல்றல என்ைால் ேீ இன்னும் இலக்றக யோக்கி 

ெேனிக்கெில்றல என்று அர்த்தம் 

➢ ேம்ெிக்றகேின் திைவுயகால் தன்ன(ே)ம்ெிக்றகயே 

➢  
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❥ “Honesty is the first chapter in the book of wisdom.” 

❥ “Take care of your body. It’s the only place you have to live.” – Jim Rohn 

❥ “One has to live in the present. Whatever is past is gone beyond recall; whatever is future remains beyond one’s 
reach, until it becomes present. Remembering the past and giving thought to the future are important, but only to 

the extent that they help one deal with the present.” – S.N. Goenka 

❥ “To create more positive results in your life, replace ‘if only’ with ‘next time’.” – Celestine Chua 

❥ “What you are is what you have been. What you’ll be is what you do now.” 
 


