
1 
 

  

,jo; 46 
Feb 12th 2021 

 

 

,jo; 62 

      June 4, 2021 

 

RANDOM THINGS TO REMEMBER: 

❥ Simple rule in life: If you wouldn't like it done to you, don't do it to others. 

❥ Take life day by day, and be grateful for the little things. Don't get stressed over what you can't control. Be okay 
with not knowing for sure what's coming next, but know whatever it is, you will be okay. 

❥ When you notice your mental health declining, do one small thing that brings you peace. Take a shower, text a 
loved one, step outside. One little step is all you need to remind yourself that this is not permanent. (The Moon 
Tarot) 

❥ There are always going to be people who don’t like you, who misunderstand you. It is not your job to make them 
feel differently about you; that is completely up to them. What you can do is treat people with respect and kindness, 
and let go of the outcome. (Kelly Seal) 

❥ A smart person knows what to say. A wise person knows whether or not to say it. 

❥ Singing daily for 10 minutes reduces stress, clears sinuses, improves posture, and can help you live longer. 

❥ You know how every once in a while, you do something and the little voice inside says, 'There. That’s it. That’s why 
you’re here.' …and you get a warm glow in your heart because you know it’s true? Do more of that. (Jacob Nordby) 

❥ Remember, being thankful doesn't mean you have it all. It simply means you're thankful for all you have. 

❥ One of the truest signs of maturity is the ability to disagree with someone while still remaining respectful. (Dave 
Willis) 

❥ Always help someone. You may be the only one who does. 

❥ It’s the small habits. How you spend your mornings. How you talk to yourself. What you read. What you watch. 
Who has access to you. Where your intentions are. How you spend your energy. That will change your life.  

❥ Wisdom is merely the movement from fighting life to embracing it. (Rasheed Ogunlaru) 
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A𝒕𝒕𝒂𝒄𝒉𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏 𝒅𝒆𝒕𝒂𝒄𝒉𝒎𝒆𝒏𝒕 
 
When my daughter wed and left home, I felt a part of me left.  With a daughter and a son, I was very happy in my life. 
When she was in her teens, I felt as if she was my "physical extension". So when she left home to set up her own home, I 
felt I lost a limb from my body. Next time she came to stay with us for a few days, I was astonished how her priorities 
had changed. We too must have given the same shocks to our own parents. While she was talking to me, she used the 
word "Amma" (mother). But that word was not for me. That word referred her "mother-in-law". 
 
I felt she was always in a hurry to go back to her house and not stay with me for a few more days. That was the first 
time, I understood that I have to start practicing detachment with attachment. Two years after my daughter’s marriage, 
my son left for higher studies to US. Having experienced a child's separation once, I was better equipped emotionally. I 
became busy with various classes held in the city related to Vedanta. I just wanted to be away from home. Because my 
husband was a 24/7 workaholic. My son used to write how he was missing my home and the food cooked by me and 
how he was waiting to come back to live in Chennai with us. After a few years, he did come back and we got him 
married. He started living separately with his wife and we were also happy that they wanted to be independent from the 
beginning. But now, it was all changed! 
 
In the USA, he missed my cooking, now if I called him my home with his wife for a meal, he always says an excuse like 
"oh, amma, we have other plans for the day, please don't mistake us, if we don't come today" ! I could see that his 
priorities had also changed completely. We talk so many things and give so much advice to others, but when it comes to 
our own children, acceptance comes very late. Our next step is to just leave them undisturbed in every way. It was at 
that time, that I made the following, my 'new profile'. In all my relationships, I give my best and do my best to live up to 
what I say. My attachment with them is complete. However, I remain detached in the sense that I do not expect them to 
reciprocate my affection. I love them too much. But I decided not to expect the same degree of love from them. 
 
Most importantly, I make a conscious effort, not to interfere or pass judgements on the lives they choose to lead. My 
concern for my beloved people will not fade with my detachment. If you let go of the ones you love, they will never go 
away – this is the beauty of attachment with detachment! I have learnt to love and let go. This principle has developed 
tolerance in me. When I let the people live the way they want to, I learn to accept them for what they are.  
 
Most importantly, I learn to tolerate the world around me and this tolerance brings in me a sense of peace and 
satisfaction. Since both my children live in Chennai, I follow this very strictly, you know why! Now I have realized that we 
start growing mentally much more only after the children leave the house and we have to tackle the emotional vacuum, 
that arises, along with age-related problems. I specially dedicate this post to my friends, who are totally dependent on 
their children's lives, to nurture their own selves emotionally.   
 
Please develop your own interests, hobbies etc., however ordinary they seem to be. We must learn to love whatever we 
do instead of Doing whatever we love!! 
 
Author:  Sudha Murthy, Chairperson, Infosys Foundation 
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தியானம் உங்களின் வெற்றிக்கான பாதத என்று வ ால்லலாம். 
தினமும் காதலயில் தியானம் வ ய்தால் கிதைக்கும் பலன்கள் 
என்னவென்று ெிரிொக பார்க்கலாம். தியான நிதல என்றால்  

துன்பத்திலிருந்து முற்றிலும் ெிடுபட்ை நிதல. ொழ்க்தகயின் 
கஷ்ைங்கதள மறந்து அந்த கஷ்ைங்கள் நம்தம வதாைராமல், நம் 
ொழ்ெில் நாம் ெிரும்பியதத வ ய்யும் நிதல ஆகும். காதலயில் 
தினமும் 5 முதல் 6 மணி ெதரயிலும், மாதலயில் 6 மணி முதல் 7 

மணி ெதர தியானம் வ ய்தால் நல்ல பயன்கள் கிதைக்கும். 
வபாதுொக தியானம் வ ய்யும்பபாது கண்கதள மூடிக் வகாண்டு, 

நம்முதைய கஷ்ைங்கதள மறந்து உங்களுக்கு பிடித்த வதய்ெத்தத 
நிதனத்து ெழிபடுதல் பெண்டும்.  
• தியானம் தினமும் வ ய்தால், உைலும், மனமும் 
 ந்பதாஷத்துைனும், ஆபராக்கியத்துைனும் மற்றும் சுறுசுறுப்புைனும் 
காணப்படும். நாம் தியான நிதலயில் இருந்து சுொ ிக்கும் பபாது, 

தூய்தமயான காற்று உள்பள வ ன்று மார்பு பகுதிதய ெிரிெதைய 

வ ய்து, பகாபம் கட்டுப் படுத்துகிறது.நாம் கற்றுக் வகாள்ளும் 
ஆற்றதலயும், ஞாபக  க்திதயயும் அதிகரிக்கச் வ ய்கிறது. தீய 
எண்ணங்கதள ெிரட்டி, நல்ல எண்ணங்களின் வ யல்பாட்தை 

வகாண்டு ெந்து, உற்ச் ாகத்ததயும், உைலுக்கு இளதமதயயும் தருகிறது.மது அருந்துதல்,  ிகவரட் பிடித்தல் பபான்ற 
உைலுக்கு தீங்கு ெிதளெிக்கும் வகட்ை பழக்கங்களில் இருந்து ெிடுபை தெக்கிறது. 

• கெதலகதளப் பபாக்கி  கிப்புத்தன்தம, வபாறுப்புணர்தெ அதிகரிக்கச் வ ய்கிறது.நம் மனதத அதமதிபடுத்தி,  
படிப்பு மற்றும் பெதலகளில் கெனங்கதள அதிகரிக்கச் வ ய்கிறது.  

• தத களின் இறுக்கம் மற்றும் மனக்கெதலகதளப் பபாக்கி பநாய் எதிர்ப்புச்  க்திதய அதிகரித்து அலர்ஜி மற்றும் 
ஆர்த்ததரடிஸ் பபான்ற பநாயகள் ெராமல் தடுக்கிறது. ஹார்பமான்கதள  ரியான அளெில் சுரக்கச் வ ய்து, ரத்தத்தில் 
உள்ள வகாழுப்பின் அளதெ குதறத்து, உைல் எதைதய கட்டுக்குள் தெக்க உதவுகிறது. உைலில் உள்ள திசுக்கதளப 

பாதுகாத்து, இதயம் வதாைர்பான பநாய்கதள அண்ை ெிைாமல் தடுக்கிறது. 
• தியானம் வ ய்ெதால் உைலும், மனமும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும்.  ந்பதா த்துைனும், ஆபராக்கியத்துைனும், இருப்பதற்கு 

தியானம் உதவும் என்று பல்பெறு அறிெியல் ஆய்வுகளும் நிரூபித்துள்ளன.தியானமானது ஓய்ெில்லாது  லனத்துைன் 
இருக்கும் மனதத  ாந்தப்படுத்துகின்றது. 

• 10 நிமிைம் தியான நிதலயில் உட்கார்ந்து சுொ ிக்கும்பபாது தூய்தமயான காற்று உள்பள வ ல்கிறது. மார்பு ெிரிெதைந்து 
நம் பகாபத்ததயும் கட்டுப்படுத்த முடியும். தியானம் கற்கும் ஆற்றதலயும், ஞாபக  க்திதயயும் அதிகரிக்கச் வ ய்கிறது. 
மூதளதய  மச் ீராக வ யல்பை தெத்து மனதுக்கு உற் ாகத்ததயும், உைலுக்கு இளதமதயயும் தருகிறது.  

• தீய எண்ணங்கதள ெிரட்டி, உள்ளுணர்தெ பமம்படுத்துகிறது. நமது உைலின் வமாத்த வ யல்பாட்தையும் அதிகரிக்கிறது.  
பததெயற்ற எதிர்மதறயான எண்ணங்கதள கட்டுப்படுத்துகிறது. மது,  ிகவரட் பபான்ற தீய வ யலுகளில் இருந்து ெிடுபை  

உதவுகிறது. வபாறுப்புணர்தெ அதிகரிக்க வ ய்து கெதலதய பபாக்குகிறது. கிப்புத்தன்தமதய அதிகரித்து,  ரியான 
முடிவுகதள எடுக்க உதவுகிறது. நம் கெனத்தத கூர்தமப்படுத்துகிறது. 

• தியானம் வ ய்ெதால் படிப்பு, பெதல என்று எந்த நிதலயிலும் நம் கெனம்  ிதறாது. நம்தம எப்பபாதும் சுறுசுறுப்பாக  

தெத்துக்வகாள்கிறது. தியானம் வ ய்ெதால் நம் மனம்  அதமதியதைகிறது. தத களுக்கு ஏற்படும் இறுக்கத்தத 

பபாக்குகிறது. அலர்ஜி மற்றும்  ஆர்த்ததரடிஸ் பநாய்கள் ெராமல் தடுக்கிறது. மனக்கெதலதய பபாக்கி பநாய் எதிர்ப்பு 
 க்திதய அதிகரிக்கிறது. ஆற்றல்,  க்தி ெரீியத்தத அதிகரிக்க வ ய்து, உைல் எதைதய கட்டுக்குள் தெக்க உதவுகிறது. 
உைலில் உள்ள திசுக்கதள பாதுகாத்து பதாலுக்கு பலம் கூட்டுகிறது. இதயம்  ம்பந்தப்பட்ை பநாய்கதள அண்ைெிைாமல், 

ரத்தத்தில் உள்ள வகாழுப்பின் அளதெ குதறக்கிறது.ஹார்பமாதன  ரியான ெிகிதத்தில் சுரக்கச் வ ய்து உைலுக்கு 
மிகவும் நன்தம தருகிறது.  

பநத்து தநட்டு ெடீ்டுல  திடீர்ன்னு  கரண்ட்  ஆஃப் ஆகிடுச்சு...நான் வமழுகுெர்த்தி வபாருத்தி எரிய ெச்ப ன். ஆனால் வகாஞ்  
பநரம் கழிச்சு கரண்ட் ெந்துருச்சு...  ரின்னு வமழுகுெர்த்திய ொயால் ஊதி அதணக்க try பண்பணன்.  வமழுகுெர்த்தி 
அதணக்க முடியல... வராம்ப பெகமா ஊதி try பண்பணன். அப்படியிருந்தும் வமழுகுெர்த்தி அதணயல.. எனக்கு மூச்சு 
முட்ை வதாைங்கிடுச்சு.எனக்கு இப்பபாது பல ாக பயம் ெர வதாைங்கிருச்சு. ஒரு பெதள ஆக்ஸிஜன் அளவு 🫁 குதறஞ்சு 
பபாயிருக்குபமா... நிதனக்க நிதனக்க ததல சுத்தியது... பதட்ைம் கூடிருச்சு..உைம்வபல்லாம் ெியர்க்க ஆரம்பிச் து.. அய்பயா 
கைவுபள காப்பாத்துன்னு எல்லா கைவுதளயும் கும்பிை வதாைங்கிபனன்..இவதல்லாம் அதமதியாக ப ாபால 
உட்கார்ந்து  கெனிச்சுகிட்டு இருந்த என் வபாண்ைாட்டி  ிரிச்சுகிட்பை  த்தமா வ ான்னா...பயாவ்.. லூசு...  முதல்ல ொய்ல 

இருந்து mask கழட்டிட்டு ஊதித்வதால 🤣🤣🤣🤣🤣  
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This is a quiz for people who know everything! They are straight questions 

with straight answers...  

1. Name the one sport in which neither the spectators nor the participants 

know the score or the leader until the contest ends. 

2. What famous North American landmark is constantly moving backward?  

3 Of all vegetables, only two can live to produce on their own for several 

growing seasons. All other vegetables must be replanted every year. What are 

the only two perennial vegetables?  

4. What fruit has its seeds on the outside? 

5. In many liquor stores, you can buy pear brandy, with a real pear inside the 

bottle. The pear is whole and ripe, and the bottle is genuine; it hasn't been 

cut in any way. How did the pear get inside the bottle?  

6. Only three words in standard English begin with the letters ' dw' and they 

are all common words. Name two of them. 

7. There are 14 punctuation marks in English grammar. Can you name at least 

half of them? 

8. Name the only vegetable or fruit that is never sold frozen, canned, 

processed, cooked, or in any other form except fresh. 

 

9. Name 6 or more things that you can wear on your feet beginning with the 

letter 'S.' 

 

  

  

 ிறு பைங்கள் மூலம் குறியிைப்படும் 
10 திருக்குறள்கதளக் கண்டு 

பிடியுங்கள். 

1                                   ✅ 

2                           

3                                   1⃣ 

4                                                         

5                            

6     ❔❔                  ❔               

7      ❔                          

8                                ❌             

9     ❔                

10             ❌               
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பைார் குபளாஸரின் ெித தய எதிர்த்துக் கததெத் திறந்துவகாண்டு இண்ைர்ெியு ரூமின் உள்பள 
ததலதய நீட்டினான் ரபமஷ். ‘பிளஸீ் கம் இன்’ என்றார் ஒருெர். பபானான்.  ‘ ிட் ைவுன்’ 
உட்கார்ந்தான். அது ஒரு வபரிய ஹால். ெலப்பக்கக் பகாடியில் வபரிய திதர.  ீலிங்கிலிருந்து 
டிஜிட்ைல் புரஜக்ைர் வதாங்கியது. கீபழ உயர்ந்த கார்ப்வபட். நாற்காலிகள் ஒவ்வொன்றும் அக்பர் 
 க்கரெர்த்தியின் அரியா னம் பபால் இருந்தன. ஸ்பிளிட் ஏஸிக்கள் ஓத யின்றி ஓடிக் 
வகாண்டிருந்தன. இைப் பக்கச் சுெரின் ஓரம் க க்கிப் பபாட்ை காகிதம் ஒன்று உறுத்தலாக 
இருந்தது.ஒரு நீள்ெட்ை பமத யின் எதிர்ப் புறத்தில் நான்கு பபர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். ரபமஷ் 

ெருெததப் பார்த்ததும் இைது பகாடியில் இருந்தெதரப் பார்த்து வகாஞ் ம் பவ்யமாக மற்ற மூெரும் ‘ஐயா, நீங்க 
பகக்கறஙீ்களா?’ என்பது பபால் ெதளந்தார்கள். அதற்கு அெர் ‘இட்ஸ் ஓக்பக.. நீங்க ஆரம்பியுங்க’ என்பது பபால் ஜாதை 
காட்டிெிட்டு வகாஞ் ம் தளர்ந்து உட்கார்ந்து வகாண்ைார்.  

ெலக் பகாடியில் இருப்பெர் ஆரம்பித்தார். ‘எப்படி இருக்கு இந்த அட்மாஸ்பியர்?’ என்றார். ‘இது ஒரு நல்ல 
கான்ஃபரன்ஸ் ஹால். புரஜக்ைர், ஸ்க்ரீன், வொய்ட் பபார்ட், மார்க்கர்,  வுண்ட் புரூஃபிங், ெ தியான நாற்காலி, உயர்ந்த 
கார்ப்வபட். மனசுக்கு இதமான அட்மாஸ்பியர்’ என்றான் ரபமஷ். ‘இவ்ெளவு நல்ல அட்மாஸ்பியர்ல அந்த க க்கிப் பபாட்ை 
காகிதம் உறுத்தலா இல்தலயா? அதத ஏன் வ ால்லல்தல?’ கெனிச்ப ன்  ார் அதத. அந்தக் காகிதம் அபதா 

உட்கார்ந்திருக்காபர அெபராை ஸ்க்ரிப்ளிங் பபபைாை முதல் பக்கம். கிழிக்கிறப்பபா வகாஞ் ம் பகாணலா கிழிச் ிருக்காரு. 
பபடிபல முக்பகாணமா வகாஞ் ம் பாக்கி இருக்கு அந்தப் பக்கத்தில். நான் பாட்டுக்க சுத்தமா இருக்கிற இந்த ரூம்ல யாபரா 
ஒரு மதையன் குப்தப பபாட்டிருக்கான்னு வ ான்னா அெர் மனசு புண்படும்ன்னுதான் வ ால்லல்தல’ நாலு பபரும் ஒருெர் 
முகத்தத ஒருெர் பார்த்துக் வகாண்ைார்கள். ‘ ரி, வெளியில ஒரு அம்மா ததரதய துதைச் ிக்கிட்டு இருக்கும், அததக் 
கூப்பிட்டு குப்தபதய எடுத்துப் பபாைச் வ ால்லுங்க’ என்றார் ெலது. ‘அந்தம்மா பபர் என்ன  ார்?’ மறுபடியும் ஒருத்ததர 
ஒருத்தர் பார்த்துக் வகாண்ைார்கள். ‘இட்ஸ் ஓக்பக. உங்க யாருக்கும் அந்தம்மா பபரு வதரியாதுன்னு நிதனக்கிபறன்’ 
என்றென் எழுந்து நைந்து பபாய் கததெத் திறந்து வெளியில் உட்கார்ந்திருந்த பியூனிைம் ‘அந்தம்மா பபர் என்ன?’ என்று 
பகட்ைான். பியூன் வ ான்னான். ‘பொனி, இங்பக ொம்மா’ என்று கூப்பிட்ைான். சுத்தம் வ ய்யச் வ ான்னான். மறுபடி ெந்து 
நின்றான். ‘ ிட் ைவுன். ஏன் நிக்கறஙீ்க?’ உட்கார்ந்தான்.  

‘எல்லா ெிஷயத்ததயும் நல்லா கெனிக்கிறஙீ்க. பெதலக்காரர்கதளப் வபயர் வ ால்லிக் கூப்பிடுெது எவ்ெளவு 
முக்கியம்ன்னு உங்களுக்குத் வதரிஞ் ிருக்கு. இன்னும் ஒபர ஒரு பகள்ெி. அதுக்கும்  ரியா பதில் வ ால்லிட்டீங்கன்னா 
உங்களுக்கு நூறு மார்க்’ ‘பகளுங்க  ார்’ ‘எங்க நாலு பபர்ல ஒருத்தர் வதாழிற் ாதல முதன்தம அதிகாரி, ஒருத்தர் 
பர்ஸான்னல் டிப்பார்ட்வமண்ட் வஹட், ஒருத்தர் ஃதபனான்ஸ் வஹட், ஒருத்தர் உங்க பாஸ். யார் யார் என்வனன்னன்னு 
வ ால்லல்தலன்னா கூை பரொயில்தல. வதாழிற் ாதல வஹட் யாருன்னு மட்டும் வ ால்லுங்க பார்ப்பபாம்?’ ‘நான் 
ெரும்பபாது நீங்க மூணு பபரும் இைது பகாடியில் இருக்கிறெர் கிட்பை வராம்ப பவ்யமா நைந்துகிட்டீங்க. அது என்தன 
கன்ஃப்யூஸ் பண்ணத்தாபன ஒழிய அெர் ஃபபக்ைரி வஹட் இல்தல. நீங்களும் ஃபபக்ைரி வஹட் இல்தல. நீங்கதான் பாஸ். 
நான்  ரியா பதில் வ ால்லச் வ ால்ல உங்க முகத்தில் வபருதம தாங்கல்தல. எப்படிப்பட்ை ஆதள வ லக்ட் 
பண்ணியிருக்பகன் பார் என்கிற வபருதம வதரியுது. மீதம் வரண்டு பபர் அதமதியா இருக்காங்க. அெங்கள்ள ஒருத்தர்தான் 
ஃபபக்ைரி வஹட். நீங்க எல்லாருபம ஒரு ஸ்க்ரிப்ளிங் பபட் ெச் ி ஏபதா பநாட் பண்ணிக்கிட்பை இருக்கீங்க. அந்த வரண்டு 
பபர்ல ஒருத்தர் இதுெதர எதுவுபம எழுதிக்கல்தல. அெர் ஃதபனான்ஸ் வஹட்ைா இருப்பார்.  ம்பளம் பபசும்பபாதுதான் 
எழுதுொர். ஆகபெ வரண்ைாெதா இருக்கிறெர்தான் ஃபபக்ைரி வஹட். இைது பகாடியில் இருக்கிறெர் பர்ஸான்னல் 
பமபனஜர். அெர்தான் இந்த நாைகத்துக்வகல்லாம் தைரக்ைர். ‘ஸ்ப்வளண்டிட்.. உங்க ஆப்ஸர்பெஷன் பெர் பிரமாதம். ஒரு 
வமய்ண்ட்ைனன்ஸ் ஆளுக்கு இருக்க பெண்டிய தகுதி அது. வெய்ட் பண்ணுங்க. ெ ீெில் வலட் யு பநா’ ‘ ார், புது ெிதமான 
இண்ட்ைர்ெியூ  ார். ெழக்கமா ெந்ததும் ஃதபதல ொங்கிப் பார்க்கிறது. வைல் அஸ்  ம்திங் அவபௌட் யூ மிஸ்ைர் 
ரபமஷ்ங்கிறது. இவதல்லாம் எதுவுபம இல்தல. ைக்குன்னு ஆரம்பிச் ிட்டீங்க. எனக்கும் வராம்ப சுொரஸ்யமா இருந்தது. 
சூப்பர்  ார்’ ‘பதங்க் யூ. பட், பபவரன்ன வ ான்னஙீ்க, ரபமஷா? நீங்க சுந்தபர ன் இல்தலயா?’ ‘அெர் வெளியில வெய்ட் 
பண்றார்  ார்’ ‘பின்பன நீங்க?’ ‘நான் பகன்டீன்ல புது ா பெதலக்குச் ப ர்ந்திருக்பகன். கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலுக்கு எத்ததன 
வ ட் டீ ஸ்னாக்ஸ் அனுப்பணும்ன்னு பார்த்துகிட்டு ெரச் வ ான்னாரு சூப்பரதெ ர். எட்டிப் பாத்பதன், உள்பள கூப்பிட்டீங்க, 

உக்காரச் வ ான்னஙீ்க, பகள்ெி எல்லாம் பகட்டீங்க. ஜாலியா இருந்திச்சு  ார்’ 

                                    

A senior citizen said to his eighty-year-old buddy: 

'So I hear you're getting married?' 'Yep!' 'Do I know her?' 'Nope!' 'This woman, is she good looking?' 'Not really.' 

'Is she a good cook?' 'Naw, she can't cook too well.' 'Does she have lots of money?' 'Nope! Poor as a church mouse.' 

'Well, then, is she good in bed?' 'I don't know.' 'Why in the world do you want to marry her then?' 'Because she can 

still drive!' 
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எத்தனை முனை படித்தாலும் திகட்டாதனை! 
 

ஒரு கப்பலில் ஒரு தம்பதி பயணம் வ ய்து வகாண்டிருக்கிறார்கள். கப்பல் கெிழும் ஓர் அபாயமான கட்ைத்தில், 

ஒபரவயாருெர் மட்டுபம தப்பிக்கவுள்ள பைகில் , மதனெிதயப் பின்பன தள்ளி ெிட்டுக் , கணென் மட்டும்  தப்பிச் 

வ ல்கிறார். கெிழும் கப்பலின் அந்தரத்தில் இருந்தொறு , தப்பிச் வ ல்லும் கணெதன பநாக்கி மதனெி  த்தமாக ஏபதா 
கூறுகிறார் ....இந்த இைத்தில் கதததய நிறுத்திய ஆ ிரிதய: "அந்த மதனெி என்ன வ ால்லியிருப்பார் ?" என்று 
மாணெர்கதள பநாக்கிக் பகட்ைார். எல்லா மாணெர்களும் ஆளுக்வகாரு பதிதலக் கூற, ஒரு மாணென் மட்டும் 
அதமதியாகக் பகட்டுக் வகாண்டிருந்தான். "ஏம்பா பப ாம இருக்க? உனக்கு எதுவும் பதாணலியா?" என்று ஆ ிரிதய 
பகட்ைார்.  
 

அென் தந்த பதில் : "நம்ம வகாழந்ததயப் பத்திரமா பாத்துக்கங்கன்னு வ ால்லிருப்பாங்க , டீச் ர்" "மாணெனின் பதிதெக் 
பகட்டு ஆச் ரியம் அதைந்த டீச் ர் , எப்படிப்பா கவரக்ைா வ ால்ற, உனக்கு முன்னாடிபய இந்தக் கதத வதரியுமா?” "இல்ல 
டீச் ர், எங்கம்மாவும்  ாவுறதுக்கு முன்னாடி எங்க அப்பா கிட்ை இததபய தான் வ ான்னாங்க…" பலத்த வமௌனத்திற்கு பிறகு 
ஆ ிரிதய கதததயத் வதாைர்ந்தார்: தனி ஆளாக அெர்களது வபண்தண அந்த மனிதன் ெளர்த்து ெந்தார். அெரின் 
மரணத்திற்குப் பின் பல ஆண்டுகள் கழித்து அந்தப் வபண் தன் தந்ததயின் தைரிதயப் பார்க்க பநர்ந்தது. தாய்க்கு 
உயிர்க்வகால்லி பநாய் ஒன்று இருந்திருப்பது அப்பபாது தான் அெளுக்குத் வதரிய ெந்தது. கப்பல் கெிழ்ந்த  ம்பெத்தத 
அப்பா இவ்ொறு எழுதியிருந்தார்: 
 

உன்பனாடு நானும் கைலின் அடியில்  ங்கமித்திருக்க பெண்டும் ... நம் இருெரின் மரணமும் ஒபர பநரத்தில் நிகழ்ந்திருக்க 
பெண்டும். ஆனால் என்ன வ ய்ெது ? நமது வபண்தண ெளர்த்வதடுக்க நான் மட்டுமாெது உயிர் தப்பியாக பெண்டுபம? 

கதததய இபதாடு முடித்து ெிட்டு அந்த ஆ ிரிதய கூறினார் : ொழ்க்தகயில நல்லது வகட்ைது எல்லாபம நைக்கும். 
எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கும். ஆனா  ில பநரங்களில் அதத நம்மால் புரிஞ் ிக்க முடியாமப் பபாகலாம். 
அதனால நாம ஆழமா பயா ிக்காமபலா,  ரியா புரிஞ் ிக்காமபலா, யாதரப் பத்தியும் எந்த ஒரு தெறான முடிவுக்கும் 
ெந்துைக் கூைாது. நாம  ாப்பிை வரஸ்ைாவரண்ட் பபாகும் பபாது, நம்மில் ஒருத்தர் முந்திக் வகாண்டு காசு வகாடுக்க முன் 
ெந்தா, காரணம் அெருக்குப் பணக்காரர் என்ற திமிர் என்று அர்த்தமில்தல, பணத்தத ெிை நம்ம நட்தப அெர் அதிகமா 
மதிக்கிறார்னு அர்த்தம். 
 

ஒரு தெறுக்கு, ஒருெர் முந்திக் வகாண்டு மன்னிப்புக் பகக்கிறார்னா அெர் தான் தப்பு பண்ணிருக்கார்ன்னு அர்த்தமில்தல, 

ஈபகா(Ego) வபரி ில்ல; உறவு தான் வபரிசுன்னு அெர்  மதிக்கிறார்னு அர்த்தம். நம்ம கண்டுக்காம ெிட்ைாலும் நமக்கு ஒருெர் 
ஃபபான் / வமபஸஜ் பண்றார்னா அெர் பெதல வெட்டி இல்லாதெர்னு அர்த்தமில்தல, நாம் அெர் மன ில எப்பவும் 

இருக்பகாம்னு அர்த்தம். பின்வனாரு காலத்தில் நம்ம புள்தளங்க நம்ம கிட்ை பகட்கும் : யாருப்பா அந்த பபாட்பைால 
இருக்கிறெங்கள்லாம்னு. ஒரு கண்ணரீ் கலந்த புன்னதகபயாை நாம வ ால்ல பநரலாம் : அெங்க கூைத் தான்  ில நல்ல 
தருணங்கதள நாம வ லெிட்பைாம்னு. மறக்காதீர்கள் : ைாழ்க்னக குறுகியது ஆைால் அழகியது !  
  

“People are never satisfied. If they have a little, they want more. 

If they have a lot, they want still more. 

Once they have more, they wish they could be happy with little, 

but are incapable of making the slightest effort in that direction.” 

 

By Paulo Coelho, 
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பி. பி. ஸ்ரீைிைாஸ் அைர்கள்,  

1930-ஆம் ஆண்டு வ ப்ைம்பர் 10-ஆம் பததி இந்தியாெின் ஆந்திர 
பிரபத ம் மாநிலத்திலுள்ள “காக்கிநாைா” என்ற இைத்தில் பனிந்திர சுொமி 
என்பெருக்கு, கிரியாம்மாெிற்கும் மகனாக ஒரு பிராமண குடும்பதில் பிறந்தார். 
தன்னுதைய தாய் ஒரு இத  ஆர்ெலராக இருந்ததமயால், அதன் தாக்கம் 
அப்படிபய இெதரயும் இத யில் ஈடுபைதெத்தது. ஆனால் இெருதைய 
வபற்பறார்கள் இெதர ஒரு அரசு பணியாளராக்க ெிரும்பி, இெதர பி. காம் 
படிக்க தெத்தனர். பின்னர் இளங்கதலயில் பட்ைம் வபற்ற அெதர ஒரு 
ெழக்கறிஞராக்க பெண்டி, வ ன்தன  ட்ைக் கல்லூரியில் ப ர்த்தனர். ஆனால், 

இத யில் அெருக்கு இருந்த ஆர்ெமும் ஈடுபாடும் அெதர இத  துதறக்பக 
வகாண்டு ெந்து ப ர்த்தது.  ட்ைக்கல்ெி பயில்ெதத ெிடுத்து, இத  துதறயிதன 
பதர்வு வ ய்த அெர், முதறயாக  ங்கீதம் பயின்று 1951-ஆம் ஆண்டு  ினிமா 
துதறயில் பின்னணி பாைகராக அறிமுகமானார். வஜமினி தயாரித்து 1951 ஆம் 
ஆண்டு வெளிெந்த “மிஸ்ைர் பாரத்” என்ற இந்தி திதரப்பைத்தில் “கனஹிபரது” 
என்ற பாைதல முதன் முதலில் பாடினார். பிறகு, தமிழில் ‘ஜாதகம்’ என்ற 
திதரப்பைத்தில் ,  ிந்ததன வ ய் வ ல்ெபம” என்ற பாைலின் மூலம் 
அறிமுகமான அெர், பா மலரில் “யார் யார் யார் இெர் யாபரா”, பாெ மன்னிப்பில் 
“காலங்களில் அெள் ெ ந்தம்”, எதிர்நீச் லில் “தாமதரக் கன்னங்கள், பதன்மலர் 

கிண்ணங்கள்”, பமாட்ைார் சுந்தரம் பிள்தளயில் “காத்திருந்த கண்கபள”, அடுத்த ெடீ்டுப் வபண்ணில் “கண்ணாபல பப ி பப ி 
வகாள்ளாபத” பமலும் “மயக்கமா?கலக்கமா? மனதிபல குழப்பமா?”, “நிதனப்பவதல்லாம் நைந்து ெிட்ைால் வதய்ெம் 
ஏதுமில்தல, “பராஜா மலபர ராஜ குமாரி”, பபான்ற மனதத உருக்கும் பாைல்கதள பாடி, அழியா புகழ் வபற்றார்.  

சு ிலா, ஜானகி, பானுமதி, எல். ஆர். ஈஸ்ெரி, லதா மங்பகஷ்கர் பபான்றெர்களுைன் இதணந்து பாடியுள்ள அெர்,  

வதாைர்ந்து  ிொஜி, எம்.ஜி.ஆர், வஜமினி, நாபகஷ் பபான்ற தமிழ் திதரயுலகின் ஜாம்பொன்களுக்குப் பின்னணி குரல் 
பாடியுள்ளார். கர்நாைக இத  மட்டுமல்லாமல், இந்துஸ்தானி இத யிலும் ெை இந்திய பாைகருக்கு நிகராக தன்னுதைய 
திறதமதய வெளிப்படுத்திய அெர், வதலுங்கு, மதலயாளம், இந்தி, கன்னைம் என பல வமாழிகளில் பாடி,  ிறந்த பின்னணிப் 
பாைகராக முத்திதரப் பதித்துள்ளார். அதுமட்டுமல்லாமல், “கஸல்” பாைல்கதள அழகாக பாடுெதில் வபயர் வபற்று 
ெிளங்கினார். காலங்களில் அெள் ெ ந்தம் (பாெமன்னிப்பு), ‘காத்திருந்த கண்கபள (பமாட்ைார் சுந்தரம் பிள்தள), ‘நிலபெ 
என்னிைம் வநருங்காபத’ (ராமு), ‘இன்பம் வபாங்கும் வெண்ணிலா’ (ெரீபாண்டிய கட்ைவபாம்மன்) கண்ணாபல பப ி பப ி 
வகாள்ளாபத (அடுத்த ெடீ்டுப் வபண்), ‘என்னருபக நீ இருந்தால் (திருைாபத), ‘ெிஸ்ெனாதன் பெதல பெண்டும் .‘உங்க 
வபான்னான தககள் புண்ணாகலாமா’, மற்றும் ‘அனுபெம் புதுதம’ (காதலிக்க பநரமில்தல), ‘கண்ணிரண்டு வமல்ல வமல்ல 
(ஆனென் கட்ைதள), ‘மயக்கமா கலக்கமா’ (சுதமதாங்கி), ‘பநற்றுெதர நீ யாபரா’ (ொழ்க்தக பைகு), ‘பார்த்பதன்  ிரித்பதன் 
(ெரீ அபிமன்யூ), ‘வநஞ் ம் மறப்பதில்தல’ (வநஞ் ம் மறப்பதில்தல), 'பால் ெண்ணம் பருெம் கண்பைன் (பா ம்), 
‘நிதனப்பவதல்லாம் நைந்துெிட்ைால் (வநஞ் ில் ஒரு ஆலயம்), ‘நிலவுக்கு என் பமல் என்னடி பகாபம் ’ (பபாலீஸ்காரன் 
மகள்), ‘பராஜா மலபர ராஜகுமாரி (ெரீத்திருமகன்) வபான் ஒன்று கண்பைன் (படித்தால் மட்டும் பபாதுமா), ‘ராஜ ராஜ ஸ்ரீ 
ராஜன் ெந்தான்’ (ஊட்டி ெதர உறவு), ‘ெளர்ந்த கதல மறந்துெிட்ைால் (காத்திருந்த கண்கள்), ‘அெள் பறந்து பபானாபல’ 
(பார் மகபள பார்), ‘தாமதரக் கன்னங்கள்’ பதன்மலர் கிண்ணங்கள் (எதிர்நீச் ல்), ஒருத்தி ஒருெதன நிதனத்து ெிட்ைால் 
( ாரதா) பபான்ற பாைல்கள் தமிழ் ர ிகர்களின் வநஞ் ில் நீங்க இைம் பிடித்துள்ளன. அெர் பாடிய பாைல்கள் இத  
வநஞ் ங்களின் மனதில் இன்றும் ஒலித்து வகாண்டு தான் இருக்கிறது. 

❥ Today and every day, remember you are in charge of your happiness, 

you are and always will be as happy as you decide to be. 
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You don't have to do everything, you don't have to be a super mom, a super housewife, a super professional, a 

super woman, a super lover ... Because when your body calls out for you, there is will be few people who will 

remember that you tried everything to satisfy everyone! So, get out of the house, travel, go for a walk, go to 

the gym, escape, treat yourself, go to the living room, go to bed earlier, sleep later, learn to say no, put on the 

clothes you like, be yourself, take care of yourself, love yourself, and do it. exclusively for you! The children 

grow up, the husband does not always stay, the job takes over easily, the house will get dirty again, but your 

emotional health, you may not get a second chance  
 


