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இந்த சங்க வளாகத்தில் உள்ள கல்வவட்டுகளில் வ ாறிக்கப் ட்டுள்ள 
வாசகங்கள் அன் ர்கள்  டித்துப்  யன்வ றும் வககயில் 

அச்சிடப் ட்டு ஒரு புத்தக வடிவில் வகாடுக்கப் ட்டுள்ளன. 

 

 

 

 

 டித்த பிறகு மற்றவர்ககளயும், குறிப் ாக  

குழந்கதககளயும்  டிக்கச் வசால்லலாமம!  
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நல்லது  

 

நல்லதை நிதைப்ப ோம்  

நல்லதைப் ப சுப ோம்     

நல்லதைச் செய்ப ோம்         

 நல்லது ைோைோக  ரும்! 
 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

தூய்மை  

 
 

 

 

நம்முதைய.எண்ணங்கள் தூய்தை 

 நம்முதைய செயல்கள்..தூய்தை 

 நம்முதைய இருப் ிைம்..தூய்தை 
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க ோயில் 
 
 

 ள்ளிக்கூைம் ஒரு 
பகோயிதலப் ப ோல 
இருக்கப ண்டும். 

 

பகோயில் ஒரு 
 ள்ளிக்கூைைோகத் 
ைிகழப ண்டும். 
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கநோக் ம் 
 

 
பநோக்கம் ஓரோண்ைோயிருந்ைோல், 

பூக்கதள  ளர்ப்ப ோம். 
 

பநோக்கம்  த்ைோண்ைோயிருந்ைோல், 
ைரங்கதள  ளர்ப்ப ோம். 

 
பநோக்கம்.முடி ில்லோைலிருந்ைோல், 

ைைிைகுலத்தை  ளர்ப்ப ோம். 
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பணிவு கேண்டும் 

 

          ைிகப்ச ரிய கைல். கைலருபக   
செல்கின்ப ோம். கைல் ைைது அதலயோகிய 
அன்புக் கரங்கதள நீட்டிப்   ணிந்து கோதலத் 
சைோட்டு  ணங்கி நிற்கின் து. ைிகப்ச ரிய 
கைபல நம்தை  ணிகின் து என்  
இறுைோப்புைன் கைலினூபை சென் ோல் 
 ிதளவு  ி ரீைைோகும்.  
 
அதைப்ப ோலப , ச ரிபயோர் நம்தைப் 
 ணிந்து நிற்கும் ைரு ோயில் அ ர்கதள 
ைைியோைல் இருந்ைோல்,. ிதளவு..? 
 

 
RESPECT ELDERS ALWAYS ! 
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க ோபம் 

ெத்குரு, 
 
என்தை   அதைைிப் டுத்து.  என்   பகோ த்தை  
என்ைிைைிருந்து  ிலக்கு. என்  லிதை எைக்குத் 
சைரிகின் து. இைன்ச ோருட்டு இதை உயர் ோக    
நிதைத்து     நோன்    யோதரயும் 
ைண்டிக்க ிரும்  ில்தல.. என்  சரௌத்ைிரத்தை 
 ி தரத் ைண்டித்துக் குத த்துக் சகோள்ள 
 ிரும்  ில்தல.  லிதை உள்ள ன் 
பகோ முள்ள ைோக இருத்ைல் கூைோது.   எைக்கு  
 லிதைதய அளித்ை பை, சநஞ்சுரம் 
சகோடுத்ை பை, எைக்கு அதைைிதயக் சகோடு. 
யோர் ைீதும் எைக்கு நிரந்ைர பகோ ைில்தல. இது 
நிச்ெயம்.  
 
 
ெத்குருப  நைக! 
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கேமே பபரிது 
 

இப்ரோஹிம்  ின் அத்ஹம் என்  ஒரு இஸ்லோைிய ைகோன் இருந்ைோர். 
ைோைன்ைரோக  ிளங்கிய அ ர் இல்ல   ோழ்த த் து ந்து 
து  ியோைோர். ஒரு முத  ைன்னுதைய ெீைர்கதள 
அதழத்துக்சகோண்டு ச ளியூர்  யணம் பைற்சகோண்ைோர். அப்ப ோது 
ஒரு நோள் இர ில்  ள்ளி ோெல் ஒன் ில் ைங்க பநர்ந்ைது. 
  

அந்ைப்  ள்ளி ோெல்  தழய கட்டிைைோக இருந்ைது. அைிலிருந்து ஒரு 
து ோரத்ைின்  ழிபய  ெீிய  ைிக்கோற் ோல், ெீைர்கள்   அ ைியுற் ைர். 
உைபை ைகோன் இப்ரோஹிம் எழுந்து, அந்ை து ோரத்துக்கு ைத  ோக 
இருக்கும் டி ைன் முதுதக அதைத்ை ோறு நின்று சகோண்ைோர். 
 ைிக்கோற் ின்  ோைிப்பு து  ிதயத் ைோக்கியது. ைற்  ர்கள் 
அதைைியோக தூங்கிைோர்கள்.  
 

அப் டி நின்று சகோண்டிருந்ைைோல், து  ி சைோழுதக செய்ய 
முடியோைல் ப ோைது.  
 

அந்ை உறுத்ைலில் இரண்டு நோள் சைோழுதக ை  ி  ிட்ைதை எண்ணி 
ைகோன் ைிகவும்  ருந்ைிைோர்.  

 

மூன் ோ து நோள் ஒரு அெரீரி பகட்ைது. “இப்ரோஹிம் ! நீர் இரண்டு 
நோட்களுக்கு முன் செய்ை  ின்ைிரவு சைோழுதக கைவுளுக்கு ைிகவும் 
 ிடித்து ப ோய் ிட்ைது.” 
 

“ஐபயோ ! நோன் சைோழப  இல்தலபய ! என் ோர் இப்ரோஹிம்.” 
 
“அன்று நீர் செய்ை பெத பய இத  னுக்கு ைிகவும்  ிடித்ை ெி ப்பு 
சைோழுதக !” என் து அெரீரி  
 

SERVICE TO DEVOTEES 

PLEASES THE LORD 
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நல்ல ைனம் கேண்டும் 
 

ைகோ ோரைத்ைில்  ரும் நந்ைிபை ன் என்  ைன்ைைின் 
கதை நம்ைில்  லருக்குத் சைரிந்ைிருக்கோது. அந்ை 
ைன்ைன் கோட்டுக்குச் சென்று ை ம் செய்ைோன். 
நோற் த்சைோன் து நோட்களுக்குப்  ி கு இத  ன் 
அ ன்   முன்ைோல்    பைோன் ி    “உைக்கு   என்ை  
ப ண்டும்? பகள், உன் ரோஜ்யத்தை  ிைப்  ச ரிய 
ரோஜ்யம் ப ண்டுைோ ?”  என்று பகட்க, “ப ண்ைோம்” 
என்கி ோன் நந்ைிபை ன். ‘ஞோைிகள்  ிரும்புகி  
 ி  ோை  ரம் ப ண்டுைோ”? “என்று இத  ன் பகட்க 
அைற்கும்    “ப ண்ைோம்”    என்கி ோன்     ைன்ைன்.  
“அப் டிசயன் ோல்  செோர்க்கத்ைில் இைம் ப ண்டுைோ” 
என்று இத  ன் பகட்க ைன்ைன் “அசைல்லோம் 
ப ண்ைோம் அடுத்ை ர் துன் த்தைப்  ோர்த்ைோல்  தை 
 தைத்து அ ர்களுக்கு உை  நிதைக்கும் ைைதை 
எப்ப ோதும் எைக்குக் சகோடு” என் ோன்.  
 
அந்ை ஈர ைைதை இத  ன் அந்ை ைன்ைனுக்கு    
ைட்டுைல்ல, நம் எல்பலோருக்குபை சகோடுத்ைிருப் ைோக 
நம்புப ோைோக. 
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அன்னிகயோன்யம் 
 

 
ைோய், ைந்தை, குழந்தைகளுக்கு 
இதைபய அன்ைிபயோன்யத்தை 

 ளர்க்க  கி ித்து  ைைம் 
செோல்லும்  பயோெதை: 

 
“ைிைமும் இரவு  டுக்கப் 
ப ோ ைற்கு முன்பு எந்ைக் 

குடும் ம் ஒன் ோக அைர்ந்து 
 ிரோர்த்ைதை நைத்துகி பைோ 

அந்ைக் குடும் ம் கதைெி  தர 
ஒன் ோக இருக்கும்.” 
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அயலோனுக்கும் அன்பு கோட்டு 
 
ைைத்ைின் ச யரோல் நைக்கும் கல ரங்கள், ெண்தைகள், 
ப ோரோட்ைங்கதள... எல்லோம்  ோர்க்கும்ப ோது ைைம் என்  ஒன்று 
பைத  ைோைோ? என்  எண்ணம் எழுகின் து.  
 
கல ரத்தையும் குழப் த்தையும் உண்டு ண்ணப்  ி ந்ைது அல்ல 
ைைம் ! அதைைிதயக் சகோடுப் ைற்கோக உரு ோக்கப் ட்ைது அது.! 
ைைிைர்கதளப்  ிரிப் ைற்கோக உண்ைோக்கப் ை ில்தல ைைம்.! 
ைைிைர்கதள ஒன்று டுத்து ைற்கோக  ஏற் டுத்ைப்   ட்ைதுைோன் அது.! 
எந்ை ைைைோக இருந்ைோலும் அத  ‘அயலோனுக்கும் அன்பு கோட்டு’ 
என்றுைோன் ப ோைிக்கி து. இந்ை ஒற்த   ோக்கியம்ைோன் கீதை, குரோன், 
த  ிள்... என்று எல்லோ ைைங்களின் ப ைத்ைிலும் ச வ்ப று 
 ோர்த்தைகளில் இருக்கி து.  
 
எந்ை ைைத்தைச்  பெர்ந்ை ர்களோக இருந்ைோலும் ெரி, “ெக ைைிைர்கதள 
நோன் பநெிப்ப ன் ! அ ர்களிைத்ைில் அன்பு கோட்டுப ன் ! ” இப் டி ஒரு 
ெ ைத்தை நோம் ஒவ்ச ோரு ரும் ஏற்றுக் சகோண்ைோல்... ைைத்ைின் 
ச யரோல் ைட்டும் இல்தல... ஜோைி, இைம் என்று எந்ைக் கோரணம் 
சகோண்டும்  ிரச்ெிதைகள் ைதலதூக்கோது. ! 
 
 க்கு ப் ட்ை ர்களுக்கு ைைம் என் து நட்பு  ளர்க்கும் ெோைைம். 
அல்லோை ர்களுக்குத்ைோன் அது ெண்தை  ளர்க்கும் ஆயுைம். 
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எந்தப் பபருமையும் கேரோது  
 
 

ெீைப்ப ரரெர் வூ என்  ர் புத்ை ைைத்ைில் ைிகுந்ை 
ஈடு ோடு சகோண்ை ரோக  ிளங்கிைோர். புத்ை 
து  ியோை ப ோைி ைர்ைர் ஒரு முத  அரண்ைதைக்கு 
 ந்ைோர். அ தரச் ெி ப் ோக  ரப ற் ோர் ப ரரெர்.  
 

து  ிதய  ணங்கிய அ ர் “நோன் புத்ைருக்குப் ல 
பகோயில்கள் கட்டியுள்பளன். புத்ை ைை நூல்கதள 
நன் ோகப்  டித்துள்பளன். புத்ை ைைத்ைில் நோன்  லதரச் 
பெர்த்துள்பளன். இவ் ளவு நல்ல செயல்கள் செய்ை 
எைக்கு என்ை ெி ப்புகள் கிதைக்கும்? ைோங்கள்ைோன் 
செோல்ல ப ண்டும்” என்று பகட்ைோர்.  
 

அைற்குத் து  ி, “ ‘நோன்’ என்  ஆண ம், ‘நோன் ைோன் 
செய்பைன்’ என்று ைற்ச ருதை உள்ள தர எவ் ளவு 
நல்ல செயல்கள் செய்ைோலும் ஒரு னுக்கு எந்ைப் 
ச ருதையும்  ந்து பெரோது” என்று  ைில் ைந்ைோர்.  
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ஆேிரியர் போரபட்ேைில்லோதேர் 
ஒரு சூரியமனப் கபோல 

 
துபரோணரின் ைகன் அஸ் த்ைோைன். ஆைோலும், ைன்தைப் 
 ிரைோை ெீைைோக ஏற்கோைல், அர்ஜூைதை 
ஏற்றுக்சகோண்ைோபர என்று ைன் ைந்தை ைீது  ருத்ைம். இதை 
பநரடியோகத் ைந்தையிைம் பகட்ைோன்:  
 

‘என்தை ிை அர்ஜூைனுக்கு நீங்கள் அைிகைோகச் செோல்லித் 
ைர ில்தல என் து உண்தையோைோல், அ ன் என்தை ிைத் 
ைி தைெோலியோக இருப் து எப் டி?’ 
 

‘நோன் என்ைப ோ உங்கள் அதை ருக்கும் ஒபர ைோைிரிைோன் 
 ோர ட்ெைில்லோைல்  ித்தைகதளச் செோல்லிக்சகோடுத்பைன். 
ஆைோல், அ பைோ உங்கதள  ிை அைிகைோக நன் ோகப  
கற்றுக்சகோண்ைோன். செோல்லப் ப ோைோல், உங்களுக்குப்  ோைம் 
எடுப் தை ைத ந்ைிருந்து க ைித்ை ஏகதல ன் உங்கள் 
அதை தர  ிைவும், அர்ஜூைதை  ிைவும், ஏன்... என்தை 
 ிைவும் அைிகைோக என்ைிைைிருந்து கற்றுக்சகோண்ைோன்’ 
என் ோர் துபரோணர்.  
 

செோல்லிக்சகோடுப் து ஒபர ைோைிரியோைோலும், 
முயற்ெிதயயும்  யிற்ெிதயயும் ச ோறுத்பை ஒரு 
ைோண ைின் ைி தை நன்கு ச ளிப் டுகின் து. 
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பேற்றிமய ேிட தியோ கை ேிறந்தது 
 

ெியோட்டில் நைந்ை ெி ப்பு ஒலிம் ிக்கில் உைல் ஊைமுற்  ெிறு ர் 
ெிறுைியருக்கோை ஓட்ைப் ந்ையத்ைில் 9 ப ர் கலந்து சகோண்ைைர்.  
 
 

ப ட்டுச்ெத்ைம் பகட்ைவுைன் 9 ப ரும் ஓைத் சைோைங்கிைர். அப்ப ோது 
சைோைங்கிய இைத்ைிபலபய ைணலில் கோல் ைடுக்கி ஒரு ெிறு ன் 
உருண்டு  ிழுந்து “ஐபயோ” என்று அல ிைோன். 
  
ெி ிது தூரம் ஓடிய ைற்  8 ப ரும் ப கத்தை குத த்துத் ைிரும் ிப் 
 ோர்த்ைைர். கீபழ  ிழுந்ை ன் அழு தைக்கண்டு அதை ரும் ஓடி 
 ந்ை  ழியிபலபய ைிரும் ி  ரத் சைோைங்கிைர்.  
 
சைோைக்கத்ைிபலபய  ிழுந்து  ிட்ை அ ைருகில்  ந்ை ஒரு ெிறுைி 
குைிந்து, அ ன் கன்ைத்ைில் முத்ைைிட்டு எழுப் ிைோள். “இப்ப ோது 
எல்பலோரும் ஓைலோம். நீயும் ையோரோ ?” என்று பகட்ைோள். 
  
 

உைபை அந்ை 9 ப ரும் தகபகோர்த்துக் சகோண்டு, ஓடு களத்ைில் 
ஒன் ோகச் பெர்ந்பை சைது ோக நைக்கத் சைோைங்கிைர். அதை ரும் 
ஒன் ோகப   ந்ையத்ைில்  ங்பகற்று ஒன்று பெர்ந்து நைந்து எல்தலக் 
பகோட்தை பநோக்கி முன்பை ியதைக் கண்ை  ல்லோயிரக் கணக்கோை 
 ோர்த யோளர்களின்  ைகிழ்ச்ெி  ஆர ோரம், அ ர்கள் எல்தலக் 
பகோட்தை சைோட்ை  ி கும் சைோைர்ந்ைது.  
 
  

ஒரு  ிளக்கு ைற்ச ோரு  ிளக்தக 
ஏற்று ைோல் ஒளிதய இழந்து ிடுைோ என்ை? 
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போர்மேயில்லோதேர் 
 
 ியோைி,  பயோைிகம் 
ைகளுக்குக் கல்யோணம்  
சைோதலந்ை உதைதைகள்...  
ச ோய் ஆயிரம் செோல்லி  
 ரிைோ ம்  ிற்றுக் கோசு  ோர்க்கோைல்  
நீண்ை அலுைிைியக்குச்ெி  
கருப்புக் கண்ணோடியுைன் 
ஓடும் ரயிலிலும் ைடுைோ ோைல் 
 ிளோஸ்டிக் க ர், ப ைோ, 
ச ன்ெில்  ிற்கும் அந்ை ைைிைதைப்  
 ோர்க்கும் ப ோசைல்லோம்  
ஏபைனும்  ோங்குங்கபளன்  
நீங்களும். 
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 டன் 
 

உலகத்ைில்  ைைிைனுக்கு   ந்ைிருக்கி  
பநோய்களில் ைிகவும் சகோடூரைோைது எது  
சைரியுைோ? நிச்ெயைோக பகன்ெபரோ 
அல்லது ைற் பைோ அல்ல. கைன்! இந்ை 
மூன்ச ழுத்து சகோண்ை  ிஷக் 
கிருைியோல் ைைிைனுக்கு ஏற் டுகின்  
ைைைோற் ம் இருக்கி பை, அதுைோன் 
ைிகவும் சகோடூரைோை பநோய்.  
 
 

கைன் என் து ஒரு 
அடித்ைளைில்லோை கைல். 
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WILL POWER 
 

 ரிைளோ  ட்பைோலி என்  ச ண்ைணி 
இையைதலயில் உள்ள ஒரு ெிகரத்தைத் ைன் 
குழு ிைபரோடு பெர்ந்து சென்று சைோட்டு ிட்டுத் 
ைிரும் ியுள்ளோர். இ ருக்கு ைணைோகி இரண்டு 
குழந்தைகளும் உள்ளோர்கள் - இதுவும் 
அைிெயைோகத் பைோன்  ில்தலயோ – இதைக் 
பகளுங்கள்.இ ர்.ஒரு. ோர்த யற்  ச ண்ைணி! 
  
கயிற்த ப்  ிடித்துக்சகோண்டு அந்ை 
 ைிைதலயில் ஏ ியதைச்  ெற்ப  நிதைத்து 
 ோருங்கள் – அைிெயம் புரியும்.  
 

என்ை ஒரு ைை உறுைி ! 
என்ை ஒரு ைன்ைம் ிக்தக ! 

 
 

முயற்ெியும்  யிற்ெியும் இருந்ைோல்  
GUINNESS – ம் அருகில் ைோன் !! 
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மதரியேோலிக் குழந்மத ள் 

 
 ோணியம் ோடி  க்கத்ைில் உள்ள ச ங்கைெமுத்ைிரம் என்  
குக்கிரோைத்தைச் பெர்ந்ை ெிறுைிகள் க ிைோவும், சுகுணோவும்.  
 ைிமூன்று  யது.  ள்ளிக்கூைம் ப ோ ைற்கு  ஸ்  ெைி 
கிதையோது. ஆற்த க் கைந்துைோன் 5.கிைீ  தூரத்ைில் உள்ள 
கரும்பூர் ஸ்கூலுக்குப் ப ோக ப ண்டும். ஒரு ைதழ நோளில் 
ஸ்கூல் முடிந்ைவுைன் ஆற்று  ழியோக  ந்ைிருக்கின் ோர்கள். 
இ ர்கள் ஆற்த க் கைந்ைதும் ைிரும் ிப்  ோர்த்ைோல்  யங்கர 
ச ள்ளம்... அைில் இ ர்கள்  ள்ளியில்  டிக்கும் மூன்று 
ைோண ர்கள் ெிக்கியிருக்கின் ோர்கள். இதைக்கண்ை உைபை 
எதைப் ற் ியும் பயோெிக்கோைல் ைிகுந்ை ைபைோ 
தைரியத்துைன் ைங்களது உயிதரப்  ற் ி ெி ிது கூை 
க தலப்  ைோைல் ெட்சைன்று ஆற் ிபல குைித்து 
ெிரைத்துைன் மூன்று ப ரில் இரண்டு ப தர 
கோப் ோற் ி ிட்ைர்கள்! இ ர்களின் தைரியம் 
ப ோற் ப் ைப ண்டும் என்று கருது  ர்களுக்கு ஒரு செய்ைி: 

 

“க ிைோ ிற்கும் சுகுணோ ிற்கும் நீந்ைத் சைரியோது” 

 

இ ர்களின்  ரீ ைீரச் செயலுக்கோக அரசு  ிருது  ழங்கி 
சகௌர ித்ைிருக்கி து.  

 

நம்தையும் ைற்  ர்கள்  ோரோட்டும் நோள்  ிதர ில் 
 ரட்டும். 
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முயல் 
 

முயல் தூங்கும், 

முயல் – ஆதைக்கதையில் 

ப ண்டுைோைோல் 

ஆதை சஜயிக்கலோம். 
 

முயலோைல் தூங்கும் – நம் 

முயலோதையில் எதையும் 

சஜயிக்க முடியோது. 
 

முயல், முயல்  

ச ற் ி ப ண்டுசைைில் 

முயல் !  
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முயற்ேி 
 

எந்ை முயற்ெியும் செய்யோைல் 

கைவுள் ைீது  ோரத்தைப் 

ப ோட்டு ிட்டு சும்ைோ 

இருக்கலோைோ...? 

 
VERY SORRY ! 

 

ஒரு ெின்ைப்   த க்குஞ்சு 
கூை முட்தைதய சைைக்சகட்டு 

உதைத்துக் சகோண்டுைோன் 

ச ளிபய  ந்ைோக ப ண்டும். 
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ச ோறுப்புணர்ச்ெி 

பநோ ல்  ரிசு ச ற்  இந்ைிய  ிஞ்ஞோைி ெர்.ெி. ி. ரோைன்.  அ ருக்கு  
உை ியோளர்கள் பைத ப் ட்ைது. அைற்கோை பநர்முகத்பைர்வு 
நைத்ைிைோர்.  
 
 
 

ஒரு இதளஞன்  ந்ைோன்.  
 
 
 

“உைக்கு  ிஞ்ஞோைத்ைில் ஈடு ோடு உண்ைோ? அதைப் 
 யின் ிருக்கி ோயோ?” 
 
 
 

“அைில் எைக்குப்  யிற்ெி இல்தல ஐயோ!” என் ோன் இதளஞன்.  
 
 
 

“ ிஞ்ஞோை அ ிவு இல்லோை தை த த்துக் சகோண்டு நோன் என்ை 
செய் து?” என்  ெர்.ெி. ி. ரோைன் “நீ ப ோகலோம்” என் ோர்.  
 
 
 

அ ன் ஏைோற் த்துைன் ச ளிபய ிைோன். ைற்செயலோக  ெோற்பு த்தை 
பநோக்கிய ெர்.ெி. ி. ரோைன்,  ோெலில் அந்ை இதளஞன் நைந்து சகோண்ை 
முத தயக் க ைிக்க பநர்ந்ைது.  
 
 

ைீண்டும் அ தை அதழத்து, “நீ ப தலயில் பெர்ந்ைோயிற்று” என் ோர். 
 
   

கோரணம் ?  ெோற்பு த்ைில் அ ன் கண்ணில்  ட்ை குண்டூெிதய 
எடுத்துப் ச ோறுப் ோக ஒரு இைத்ைில் த த்து  ிட்டு நகர்ந்ைோன். 
   
 

ஏைோற்  நிதலயிலும் அ னுதைய ச ோறுப்புணர்ச்ெி அ தரக் 
க ர்ந்ைைோல், ப தல ப ோட்டுக் சகோடுத்து  ிட்ைோர்.   
 
 

 ிஞ்ஞோை அ ித   ிை ச ோறுப்புணர்ச்ெிைோன் அைிக ைகுைி என்று 
கருைிைோர், அந்ை பநோ ல்  ரிசு ச ற்   ிஞ்ஞோைி.      
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ஒரு பமழய ேனீக்  மத  

பகோைோலிதய சைோதலத்து ிட்ை ஒரு ெீைன்,  க்கத்து டீ்டுப் 

த யன் ைோன் அதை ைிருடியிருக்க ப ண்டும் என்று முடிவு 

செய்ைோன்.  

அந்ைப் த யதைபய க ைித்ைோன்.  
 

அ ன்  ோர்த  ைிருட்டுப்  ோர்த யோக இருந்ைது.  

அ ன் ப ச்சு ைிருட்டுப் ப ச்ெோக இருந்ைது.  

அ ன் நதை ைிருட்டு நதையோக இருந்ைது. அ ன் செய்தக 

அதைத்தும் ைிருட்டுத் ைைைோக இருந்ைது.  
 

ஆைோல், ைறுநோபள பகோைோலி ைன்  டீ்டிபலபய ஒரு 

மூதலயில் இருந்ைது சைரிந்ைது அ னுக்கு.  
 

இப்ப ோது அந்ை  க்கத்து டீ்டுப் த யதை க ைித்ைோன்.  
 

அ ன் நதை, ப ச்சு,  ோர்த  எல்லோபை ைிக நல்ல ன் 

ப ோல் அ னுக்கு சைரிந்ைது.        
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இடுக் ண் ேருங் ோல் நகு   
 

 ோைச ளி பைகமூட்ைங்களோல் இருட்டிக்சகோண்டிருந்ைது. சகோஞ்ெ 
பநரத்ைில் எப் டியும் ைதழ சகோட்ைப் ப ோகி து அதைப்  ற் ி அந்ைச் 
ெிறுைிக்கு க தலயில்தல.  ழக்கம் ப ோல் புத்ைகப் த தய 
தூக்கிக்சகோண்டு  ள்ளிக்குக் கிளம் ி ிட்ைோள்.  

 
அ ள் பு ப் ட்ை ெில நிைிைங்களிபலபய  ோைம் ச ோத்துக்சகோண்டு 
சகோட்ைவும்,  டீ்டிலிருந்ை ைோய் கலங்கிப் ப ோைோள். இடி ெத்ைம் 
கோதைப்  ிளந்ைது, ைின்ைல் கீற்றுகள்  ோதைக் கிழித்து, கண்கதள 
கூெத த்ைை. ‘ ோைி ழியில் ைகள் ைோட்டிக்சகோண்டிருப் ோபள’ என்று 
ைோய்  ரிை ித்து ஒரு குதைதய  எடுத்துக்சகோண்டு  ிதரந்ைோள்.  

 
ைதழயில் நதைந்ை டிபய தூரத்ைில் ைகள் ப ோய்க்சகோண்டிருந்ைது 

சைரிந்ைது. ஒவ்ச ோருமுத   ோைம் ைின்னும்ப ோதும் அதைப் 
 ோர்த்து ெிரித்து ிட்டு ப ோைது ைோய்க்கு  ிபைோைைோக பைோன் ியது. 
  
 

ைகள் அருகில் சென்  ள், “எதுக்கு ஒவ்ச ோரு முத   ோைம் 
ைின்னும் ப ோதும் அதைப்  ோர்த்து ெிரிச்சுட்டுப் ப ோப ?” என்று 
பகட்ைோள். 
 

ைகள் செோன்ைோள்: “கைவுள் என்தை ப ோட்பைோ எடுத்துக்கிட்டிருக்கோர். 
நோன் அதுல அழகோக  ிழ ப ணோைோ?” 
 

நீைி : கஷ்ைங்கதளச் ெந்ைிக்கும்ப ோது கைவுள் உங்கதள 
ஆெீர் ைிக்கக்கூடும். அப்ப ோது ெிரிக்க ைட்டும் ை ந்து ிைோைீர்கள். 
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திருப்தியில் ேோழ்தல் 

நோன் ஐந்ைோ து  டித்துக் சகோண்டிருந்பைன்.  ள்ளி ப ோய்  ரு ைற்கு 
ஸ்ைோன்ைர்டு கோர்  ரும்.  
 
ைிகவும்  தழய ைோைல் அது. நண் ர்கள் கிண்ைல்  ண்ணு ோர்கள். 
மூட்தைப்பூச்ெி கோர்  ந்து ிட்ைது என்று.  ைிகவும்  ருத்ைப் ட்டு 
அம்ைோ ிைம் சென்று: அம்ைோ ! அப் ோ ிைம் ைோன் நித ய கோர் 
இருக்கி பை, எைக்கு ப று கோர் அனுப் ிைோல் என்ை ? இந்ைக் கோரில் 
ப ோக எைக்குக் கூச்ெைோக இருக்கி து, நண் ர்களின்  ரிகோெத்தை 
என்ைோல் ச ோறுத்துக் சகோள்ள முடிய ில்தல.  
 

ைறுநோள் அப் ோ என்தை அதழத்து, “உன்னுதைய  குப் ில்  டிக்கும் 
ைோண ர்கள் ஸ்கூலுக்கு எப் டி  ருகின் ோர்கள் எைக் பகட்ைோர்.  
 

 ஸ், ஸ்கூட்ைர், ஆட்பைோ, த க், கோர், தெக்கிள், ஸ்கூல்  ஸ், ப ன், 
நைந்து எை செோன்பைன். அப் ோ பகட்ைோர் : “உன்தையும் பெர்த்து 
கோரில்  ரு  ர்கள் எத்ைதை ப ர்.?”  
 

“மூன்று” எை செோன்பைன். 41 ப ரில் 2 ப ர் உன்தை ிை 
அைிர்ஷ்ைெோலிகள். கோரில் அைிலும் நல்ல ைோைல் கோரில் 
 ருகி ோர்கள். ஆைோல் ைீைி 38 ப ர் உன்தை ிை ெோைோரண நிதலயில் 
உள்ளோர்கள், அைைோல் அ ர்கதள ிை நீைோன் அைிர்ஷ்ைெோலி. அப் டி 
நிதைத்து  ிட்ைோயோைோல் உைக்கு எந்ை ஏக்கமும்  ரோது, புரிந்ைைோ?  
புரிந்ைது என்ப ன். கைவுள் சகோடுத்ைதை த த்துக் சகோண்டு 
ைிருப்ைியில்  ோழ ப ண்டும் என்று புரிந்ைது.  
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 ிரோணோயோைம்  

 ிரோணோயோைம் அல்லது ஏபைனும் ஒரு ஒழுங்கோை மூச்சுப்  யிற்ெி 

செய்கி  ர்கள் ைிைெோலிகள். பயோகிகள் கோற்த க் கட்டிைோல் 

ைைத்தைக் கட்ைலோம் என் து பயோகெோரம். பகோ ம், ைோ ம்,  ெி இத  

 ரும்ப ோது மூச்சுக் கோற்த க் க ைியுங்கள். அது ைோறுைோ ோகப் 

ப ோய்க்சகோண்டிருக்கும்! உணர்ச்ெி  ெப் ட்ைோல் கோற்று அதல ோயும். 

ைோ ோகக் கோற்த  பநரோக்கிைோல் உணர்ச்ெி பநரோகி, ைைம் பநரோகி 

 லிதை ச றும். இது ைை  லிதைக்கோை  ழி.  
 

கோற் ின்  லிதை  ற் ி ெந்பைகம் ப ண்ைோம். மூட்தை தூக்கும் 

பைோழதரப்  ோருங்கள், மூச்தெ இழுத்துப்  ிடித்துக் சகோண்டு 100 

கிபலோ அரிெிதய அப் டிபய தூக்கு ோர். கீபழ ப ோட்ைதும் ச ரிய 

மூச்சு  ிடு ோர். அ ரோ மூட்தைதய தூக்கிைோர்? அ ர் அைக்கி 

த த்ை கோற்றுக்கு அவ் ளவு  லம் ! 

 

லோரியில் இரும்பு ைன் ைன்ைோகப் ப ோகி து. எது ைோங்குகி து? 

லோரியோ? ையரோ? ட்யூ ோ? இல்தலயில்தல ட்யூ ில் இருக்கும் 

கோற்றுைோன் இத்ைதை எதைதயயும் ைோங்குகி து! 
 

கோற்த  அைக்கிைோல் உைல்  லிதை, ைை  லிதை.  
ஏபைனும்  ிரோணப் யிற்ெி அ ெியம் பைத . 
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ஒன்றும் இல்மல 

ைோ ரீன் அசலக்ெோண்ைர் ைைது 

ெ ப்ச ட்டிதயத் ையோரிக்கும் பநரம் 

 ரும்ப ோது ைைது தககள் இரண்டும் 

ச ளிபய சைரியும் டி அதைக்குைோறு 

கட்ைதளயிட்ைோர். அைற்குக் கோரணமும் 

செோன்ைோர்: 

உலதகபய ச ன்  அசலக்ெோண்ைர் 

உலதக     ிட்டுப்   ப ோகும்ப ோது 

ைன்னுைன்    எடுத்துப்     ப ோைது 

   எதுவும்   இல்தல   என்று   உலக 

   ைக்கள் உணரட்டும்.   
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ைனிதன்  

 

1. ைரணம் நிகழும் கதைெி ெில 

நிைிைங்களில் ைைம் ஏங்குகி து 

ைைிைைோய்  ோழ்ந்ைிருக்கலோசைன்று........ 

 

2. இ ந்ை ன் இறுைிப் யணத்ைில் எத்ைதை 

ப ர்  ந்ைிருக்கி ோர்கள் என்று ஒரு 

முத  கண்கதளத் ைி ந்துப்  ோர்த்ைோன். 

 ோழ்ந்ைைற்கு  ருத்ைப் ட்டு ைறு டியும் 

கண்கதள மூடிக்சகோண்ைோன்.  
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ேிக்னம் 
 ிக்ை  ிநோயகபை ! இன்று நோன் 

செய்யப் ப ோகின்  செயல்கள் 

 ிக்ைைில்லோைல் நித ப   அருள் 

புரி ோயோக ! 
 

ஒரு ப தள அச்செயல்களிைோல் 

எைக்பகோ அல்லது ைற்  ர்களுக்பகோ 

இதையூறு ஏற் டும் என்று கருைிைோல், 

 ிக்ைங்கதள ஏற் டுத்ைி அத கதள 

நதைச  ோ ண்ணம் ைதைசெய் ோயோக! 

உன்தை நோன் முழு தும் நம்புகிப ன். 
 

 



28 
 

 

அடக் ைோன பதோண்டு 

 

ஆலயைணி ைதல க ிழ்ந்து உள்ளது. 

ஆைோல் அைன் நோைம் சைோதலதூரம் 

 தர பகட்கி து. அதுப ோல 

அைக்கைோகச் செய்யும் சைோண்டு 

சநடுங்கோலம்  யன் ைரும். 
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சூரிய நைஸ் ோரம்  
 

 

 ோபைோ  ோஸ்கர ைோர்த்ைோண்ை  

ெண்ைரச் ின் – ைி ோகர, 

ஆயுரோ பரோக்கிய ஐச் ர்யம்  

 ித்யோம் பைஹி நபைோஸ்துபை      

 
 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

பக்தி ையைோன கேமே 
 

பயோகபைோ ைத்து  ஞோைபைோ, 

நூற் யிற்ெிபயோ ை பைோ,து ப ோ 

இத  எத யுபை  க்ைிையைோக 

எைக்குச் பெத  செய் தைப் ப ோல 

என்தைத் ைிருப்ைி  டுத்து ைில்தல. 

  

         -ஸ்ரீைத்  ோக ைம் 11/14-20         
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ைீண்டும் ஒரு பிறேி 
 

            உலகத்ைிபலபய ைிகவும் 

ெந்பைோஷத்தைக் சகோடுக்கக்கூடியது 

என்ைச ன் ோல் அது ைற்  ர்கதள 

ெந்பைோஷப் டுத்து துைோன்.  ி ருக்கோக 

 ோழும் சந ியோை  ோழக்தகயும் ைர்ைம் 

செய்யும் நல்ல ைைமும் கிதைத்துக் 

சகோண்பையிருக்குைோைோல்,  க ோபை 

எைக்கு ைீண்டும் ஒரு  ி  ிதயக் 

சகோடு.     
 
 
 
 
 



32 
 

ேரம் 
இத  பை ! 

உன்தை ஒன்று பகட்ப ன்,  

ஒரு  ரம் ைோன் பகட்ப ன்,  

இந்ைப்  ி  ியிலும் ெரி,  

இைி நீ அளிக்கும் எந்ைப்  ி  ியிலும் ெரி, 

 ி ருக்கோக  ோழும்  ோழ்க்தகதய எைக்குக்  

சகோடு, அைற்குரிய அன்பு உள்ளத்தை எைக்குக்  

சகோடு, அன்ப  உரு ோை உன்ைிைம் நோன் 

ப ச தைக் பகட்க முடியும் !  
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எதையும் ப ண்ைோை  க்ைி ப ண்டும்  
ஸ்ரீபுரத்ைில், ரத்ை ெிம்ைோெைத்ைில் அைர்ந்ைிருந்ை ஸ்ரீரோஜரோபஜஸ் ரியின் 

 ோைைலர்கதள மூடிய டி பகோடி ைலர்கள் கு ிந்ைிருந்ைை.  
 

அம் ோதளத் ைரிெிக்க  ந்ை துர் ோெர் – இக்கோட்ெிதயப்  ோர்த்து அெந்து “அபையப் ோ 

! எவ் ளவு ைலர்கள் ! அம்ைோ, இவ் ளவு புஷ் ங்களோல் உன்தை அர்ச்ெித்ை அந்ை 

ைகரோஜன் யோர் ? நீ குளிர்ந்துப ோயிருப் ோபய !” என் ோர்.  
 

“ைகரிஷி ! இப்பூக்களோல் எவ் ளவு குளிர்ந்து ப ோபைன் என் தைக் கோண உைக்கு 

 ிருப் ைோயிருந்ைோல் இந்ை ைலர்கதள உன்தகயோல்  ிலக்கி என்  ோைங்கதளப்  

 ோர்” என் ோள் ஜகன்ைோைோ.  
 

பூக்கதள  ிலக்கிய துர் ோெர் ‘ கீர்’ எை அைிர்ந்து ப ோைோர். கோரணம்? 

 ரோெக்ைியின்  ோைங்கள் முழு தும் சகோப்புளங்கள்.. முத்து முத்ைோக..  
 

“ைோபய.. இது என்ை அநியோயம் ? உன்பைைி புண் ட்ைபை..? எப் டிப்  

புண் ட்ைது ? யோர் செய்ைது இந்ை அநியோயம்.?” துர் ோெர்  ை ிைோர்.  
 

“துர் ோெோ.. இந்ைிரன் ைோன் என்தை இப் டிப் பூஜித்ை ன் அ ன் அர்ச்ெித்ை 

பூ ிலும்  யங்கர ச ப் ம்.. ோைம் புண்ணோகியது !” 
 

“பூ ில் எப் டி ச ப் ம்  ரும் ? புரியும் டியோகச் செோல்லுங்கள், ைோபய!” 

எைக்பகட்ைோர் முைி ர்.  
 

“துர் ோெோ..ஒவ்ச ோரு பூத யும் அ ன் எைக்கோகத் ைர ில்தல. பகோைோனுபகோடி 

ஆதெகள் அ னுக்கு. ஒவ்ச ோரு பூ ிலும் ஒவ்ச ோரு ஆதெதய த த்து என் 

ைீது அர்ச்ெித்ைோன். இத  புஷ் ங்களோ ? இல்தல, அ ைது ஆதெ ச ப் ங்கள்.” 
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எது புண்ணியம்  

புண்ணியம் பைைக் பகோ ிலுக்குப் ப ோகிப ன் என்று இங்பக 

நம்ை ர்கள் பகோ ிலுக்குப் ப ோய் ைிருக்குளத்தை 

அெிங்கப் டுத்து தும், பகோயிலின்  ிரகோரங்களில் அைர்ந்து 

புளிபயோைதர, ையிர் ெோைக்கட்டுகதளப்  ிரித்து த த்துக்சகோண்டு 

ஓட்ைல் ைோைிரி அங்பகபய ெோப் ிட்டு  ிட்டு  ோதழப் ழத் 

பைோதலயும், ெோப் ிட்டு எச்ெில் இதலகதளயும் சகோஞ்ெம்கூை 

குற் வுணர்ப  இல்லோைல் அங்பகபய ப ோட்டு பகோயிதலபய 

குப்த க் கூளைோக ைோற் ி  ிடு தும் எந்ை  தகயில் புண்ணியம் 

பெர்க்கும் என்று சைரிய ில்தல. 
  

ச ோது இைங்கதளச் சுத்ைம் செய் து என் துைோன் ைிகச்ெி ந்ை 

ைிருப் ணி.  
 

இைி யோரோ து பகோயில்களுக்கு ஏைோ து ப ண்டுைல் என்று பநர்ந்து 

சகோள்ள ஆதெப் ட்ைோல் “ஒரு நோள் முழு தும் என் 

குடும் த்ைிைபரோடு  ந்து பகோயிதலச்  சுத்ைம் செய்கிப ன்” என்று 

பநர்ந்து சகோள்ளுங்கள். அது ைற்  எல்லோ ப ண்டுைல்கதளயும்  ிை 

நிச்ெயைோக அைிக  லதையும் புண்ணியத்தையும் ைரும். ைை 

நிம்ைைிதயயும் ைரும்.   
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 ல்ேி தோனம் 

 

ஒவ்ச ோரு  ருைமும் 

ஒரு ஏதழ ைோண ைின் 

 டிப் ிற்கோக உை ி 

செய்ப ோபை  



36 
 

 

 ண் தோனம்  
 

உங்கள்  ிழிக்கு 

உயிருண்டு என்றும்.  

 ிழி ைோைத்ைிற்கு 

 ழி கோணுங்கபளன்! 
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            தினமும் ஒரு உதேி  
 

ஏைோ து ஒரு  தகயில் ைற்  ர்களுக்குத்  

ைிைமும் ஒரு உை ி செய் து உத்ைைைோை  

செயலோகும்.  
 

சைைக்சகட்டுப் ப ோய் ைிைம் யோருக்கோ து 

உை ி செய்ய ப ண்டும் என் து கூை 

இல்தல; சைரு ில் கிைக்கும் ஆணிகள், 

கண்ணோடித் துண்டுகள் யோர் கோலிலும் 

குத்ைோைல் இருக்க, அதைத் தூர எ ிந்ைோல் 

கூை புண்ணியம் ைோன் !   

 

       -ஸ்ரீ ெங்கரோச்ெோரியோர்  
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ஸ்ரீ ேந்திரகே கரந்திர ேரஸ்ேதி 

ேங் ரோச்ேோர்ய சுேோைி ள் 
 
 

சு ோைிகளின் ைீது ைிகவும்  க்ைியும் அன்பும் 

சகோண்டிருந்ை அன் ர் ஒரு ர் ஒருநோள் 

அ ரிைம்  ிண்ணப் ித்ைோர்: “நோன் 

சு ோைிகதள என்றும் ை க்கக்கூைோது. நோன் 

நிதைத்ைப ோசைல்லோம் ைோங்கள்  ந்து 

எைக்கு அனுக்கிரஹம்  ண்ண ப ண்டும்”. 
  

சு ோைிகள் அதைைியோகப்  ைில் அளித்ைோர்: 
 

“ைிைமும் ஒரு நல்ல கோரியம் செய். 

அப்ப ோசைல்லோம் நோன் அங்கு இருப்ப ன்” 
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திருந்திய ைனம் 

ரைண ைகரிஷியிைம் ைிகுந்ை  க்ைி சகோண்டு 

இருந்ை அன் ர் ஒருநோள் அ தரத்  ைரிெித்து 

செோன்ைோர் : 

“சு ோைி ! இதுநோள்  தர ைீய ைோகப  

இருந்து  ிட்பைன். இப்ப ோது ைைம் ைிருந்ைி 

 ிட்பைன். இைிபைலோ து நல்ல ைோக 

 ோழ  ிரும்புகிப ன். என்ை உறுைிசைோழி 

எடுத்துக்சகோண்டு, நோன் எைது புைிய 

 ோழ்க்தகதய ஆரம் ிக்க ப ண்டும்?” 
 
 

 க ோன் ரைண ைகரிஷி செோன்ைோர் : 
 

“இைிபைல் நோன் ச ோய் செோல்ல ைோட்பைன்.” 
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பைளன பைோழி 

ஒரு ெையம்  ிபைோ ோஜதீய ெில  த்ைிரிக்தக 
நிரு ர்கள் ப ட்டி எடுக்கச் சென் ைர்.  ிபைோ ோஜகீ்கு 
 ல சைோழிகள் சைரியும். அதை அ ிந்ை ஒரு நிரு ர் 
அ ரிைம், 
 

“ைங்கதள எந்ை சைோழியில் ப ட்டி கோணலோம்?” என்று 
பகட்ைோர்.  
 

“எந்ை சைோழியில் ப ண்டுைோைோலும்” என் ோர் 
 ிபைோ ோஜ.ீ  
 

“ைங்களுக்கு எந்ை சைோழியில்  ைில் செோல்ல 
 ிருப் ைோக இருக்கி து?” என்று ைீண்டும் பகட்ைோர் 
அந்ை நிரு ர்.   
 
நிரு ர் ைன்னுதைய பநரத்தை  ணீோக்குகி ோர் 
என்றுணர்ந்ை  ிபைோ ோஜ ீஎரிச்ெலுற் ோர்.  
 
அ ர் அந்ை நிரு தரப்  ோர்த்து, “எைக்குப்  ிடித்ை 
சைோழி சைளைம்!” என்று கூ ி ிட்டு எழுந்து 
சென்று ிட்ைோர். 
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ேத்தியம்  
 

ைைமும்  ோக்கும் ஒன் ோக அதை து 
ெத்ைியம். ெத்ைியத்தைபய செோல்லிச் 
செோல்லிப்  ழக்கம் செய்து ிட்ைோல் 
ைைம் ெத்ைியத்தைபய நிதைக்கும்; 
 ோக்கும் ெத்ைியத்தைபய செோல்லும். 
அப்ப ோது செோல் த  ெத்ைியைோகப  
இருக்கும்.   
 
ை  ி ஒன்த ச் செோல்லும் அந்ை செோல் 
ெத்ைியைோகப  முடியும். உள்ளத்ைில் 
உள்ளதைபய,.நிதைப் தைபய.செோல்லும் 
 ோக்கு.      அப் டிபய        லிக்கும்.  
ை  ிச்.       செோன்ைோலும்       அது.  
நைந்து ிடும்.    ோர்த்தை   ெித்ைியோ து 
ெத்ைியத்ைிைோல்ைோன்.      
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பைளனம்  
 

சைளைத்தை ப ோன்  ஒரு ெக்ைிதயச்  
பெைிக்கும் ெோைைம் உலகத்ைிபலபய ப று 
எதுவும் கிதையோது. ப ச்சு ஒரு ெத்ைம். ெத்ைம் 
அதைைிக்கு எைிரி. ை ிர ஜ ீ ெக்ைியில் 
ச ரும் குைி ப சு ைோபலபய ப ோய் ிடுகின் து. 
உைம் ின் ெக்ைி ஆைோரங்கள் ைளர்ந்து 
ப ோய் ிடுகின் ை. எ ர் ப ச்தெக் 
குத த்ைோலும் அ ர்களுக்குள் ஒரு ஜ ீ ெக்ைி 
ச ருகி அ ர்களின் உைதலச்சுற் ி ைின்கோந்ை 
அதலகளின்  சீ்சு ஏற் டும். பயோகமும் ை மும்  
அதைப் ன்ைைங்கு அைிகரிக்கச்செய்யும்.  ல 
பயோகியதர, ஞோைியதரப்  ோர்த்ை ைோத்ைிரத்ைில் 
நோம் தகசயடுத்துக் கும் ிைக்கோரணபை அந்ை 
அதலகளின் செயல் ோடுைோன்! 
 
 

நோமும் சைளைம்  ழகுப ோபை ! 
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தோய் 

  
 
 

உலகிபலபய ைிகவும் 
அதைைியோை இைம் எது? 

 

தோயின் ைடி  
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ேோதிப்பேள் தோய்  

 
ஒரு நோள், கோது ெற்றுபகளோை நோன்கு  யது ெிறு ன் 
ஒரு ன் ைைது ஆெிரியர் எழுைிக் சகோடுத்ை கு ிப்புைன் 
 டீு ைிரும் ிைோன். அ ைது ைோய்க்கோக எழுைப் ட்ை 
அந்ை கு ிப் ில், “உங்கள் ைகன்  டிப் ைற்கு 
லோயக்கற்  ன், அ தைத் ைிரும்  
அதழத்துக்சகோள்ளுங்கள்” என்று எழுைியிருந்ைது. 

 
அதைப் ோர்த்ை அந்ைத்  ைோய் என் ைகன் ஒன்றும் 
முட்ைோள் இல்தல, அ னுக்கு நோபை கற் ிக்கிப ன் 
என்று செோல்லி ைன் ைகனுைன் கூைப  இருந்து 
ச ோறுதையோக செோல்லிக் சகோடுத்து நல்ல 
அ ி ோளியோக ஆக்கிைோள்.  

 
அந்ைக் கோது பகட்கோை ெிறு ன்ைோன்  ின்ைோளில் ஒரு 
உலகப் புகழ் ச ற்   ிஞ்ஞோைியோக ஆைோன். அ ன் 

ைோன் Thomas Alwa Edison.  
 
ைோய் என்  ள் ைைது குழந்தைக்கோக எதையும் 
ெோைிப்  ள். 
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ஒரு தோயின் ேக்தி 

 

 ில்ைோ ரூைோல்ஃப் என்  ெிறுைிக்கு நோன்கு  யைில் 
நிபைோைியோ  ந்து இைது கோல் செயலிழந்து  ிட்ைது. 
ைோக்ைர்கள் இைி “ ோழ்நோள் பூரோவும் அந்ைக் கோதல 
 யன் டுத்ைமுடியோது” என்று கூ ி  ிட்ைைர்.  ி கு ஒரு நோள் 
இரவு கண்கலங்கத் ைன்  ைோயிைம் சென்று “ இைி என்ைோல் 
நைக்க முடியோைோம்ைோ? என் ோள்  ில்ைோ.  
  

சநகிழ்ச்ெியுைன் அ தள இறுக அதணத்துக்சகோண்ை ைோய், 
“அதைசயல்லோம் நீ நம் ோபை. நோன் செோல்கிப ன். நிச்ெயைோ 
உன்ைோல் நல்லோ நைக்க முடியும். என் ? ரன்ைிங் பரஸ்கூை 
ஓடுப ” என் ோள். ைோதய முழுக்க நம் ிய  ில்ைோ, ைன் 
கோலில் ெிகிச்தெக்கோகப்  ிதணக்கப் ட்டிருந்ை இரும்பு 
 தளயத்தைக் கழற் ி எ ிந்து  ிட்டு ைிைமும் நைந்து 
 ழகிைோள்.  ள்ளியின் ஸ்ப ோர்ட்ஸ் பையில் கலந்து சகோண்டு 
ஓடி கதைெியோகத்  ைோன்  ந்ைோள். அம்ைோ  க்கம் ைிரும் ி 
 ோர்த்ைோல் க தலப் ைோபை! சைோைர்ந்து ஓடு ஃ ர்ஸ்ட் 
 ருப  ! என்ப   ோர்த்தைகள்  ருகி து.  ில்ைோ ைன் 
ைோதய  ிடி ோைைோக நம் ி ைறு டியும் சைோைர்ந்து ப்ரோக்டிஸ் 
செய்ைோள்.  
 
1960 ஒலிம் ிக்ஸில் நூறு ைீட்ைர், இருநூறு ைீட்ைரிலும், 
நோனூறு ைீட்ைரிலும், ரிபல ஓட்ைப் ந்ையத்ைிலும் ைங்க 
சைைல்கள்  ோங்கும்  தர  ில்ைோ  ிை ில்தல. ைோய் 
என்கி  அந்ை இரண்சைழுத்துக்கு ஒலிம் ிக்ஸ் ெக்ைி உண்டு!  
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தோமய ேணங்குேதோல் 

 ிமடக்கும் புண்ணியம் யோது? 
 
 

ஆறுைரம் பூைிதய  லம்  ருைலும், 

ஆயிரம் ைைத , கோெியில் குளித்ைலும், 

நூறு ைைத  பெது ஸ்நோைம் செய்ைலும் 

ஆகிய இ ற் ோல் கிதைக்கும் புண்ணியம் 

ைோதய  க்ைிப் பூர் ைோக ஒரு ைரம் 

 ணங்கிைோபல கிதைக்கும்.  
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கைலோன தேம் எது ? 

 
ைோய், ைந்தை, குரு ஆகிய 

மூ தரயும் ைரியோதையுைனும் 

ைகிழ்வுைனும் நைத்து தை ிை 

ஒரு னுக்கு பைலோை ை ம் 

எதுவும் இல்தல. இ ர்கதள 

ைீ ிச்செய்யும் செயல்கள்  லன் 

அளிப் ைில்தல.     
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தோய்  
 

ைோயினும் ெி ந்ை சைய் ம் 
இல்தலயோபை, எதைப் ப ோல? 

 
உணவும், நீரும் ைருகின்  
ைோைத்ைிற்குச் ெைைோை ைோைமும் 
இல்தல, ஏகோைெி  ிரைத்தைக் 
கோட்டிலும் ெி ந்ை  ிரைமும் 
இல்தல, கோயத்ரிதய  ிைச் 
ெி ந்ை ைந்ைிரமும் இல்தல, 
ைோயினும் ெி ந்ை சைய் மும் 
இல்தல. 
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            ேிறந்த குழந்மத ள் 
  

குழந்தைகதள  
ெி ந்ை ர்களோக  

 ளர்ப் து எப் டி? 
 

நோம் ெி ந்ை ர்களோக 
நைந்து கோட்டு து 

ஒன்றுைோன் அ ர்கதள 
ெி ந்ை ர்களோக ஆக்கும் 

ெி ப் ோை  ழி. 
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அப்போ  
 

ச ண் குழந்தை  ளர்ப் ில் ஒரு அப் ோ ின் முைல் கைதை என்ை? 
 
ச ோது ோகப  ஆண் குழந்தைக்கு அம்ைோ ிைமும், ச ண் 
குழந்தைக்கு அப் ோ ிைமும் அைிக ஈடு ோடும் ஒட்டுைலும் இருக்கும்.  
 
ஒரு ைகள்  ிற்கோலத்ைில் ைன் கண தைத் பைர்ந்சைடுக்கும் ப ோது 
ஆழ்ைைைில் ைன் அப் ோத த்ைோன் ைோைலோக த த்துக் சகோள்கி ோள்.  
 
ஒரு ெி ந்ை ஆண்ைகதை அ ன் கண ைோகத்  பைர்ந்சைடுக்க 
உைவும் டியோை ைோைலோக அப் ோ இருந்ைோல் அது ப ோதும்.  
 
ஒரு குழந்தைதய நல்ல ிைைோக, சகோள்தக சகோண்ை ைைிைைோக 
உரு ோக்கு து மூன்று ப ர் தககளில்ைோன் உள்ளது. அம்ைோ, அப் ோ, 
து க்கப்  ள்ளி ஆெிரியர் ஆகிபயோர்ைோன் அந்ை மூ ர். 
  
ைோன் எைிர்கோலத்ைில் என்ை ோக உரு ோக ப ண்டும் என் ைற்குரிய 
எண்ணங்கள், சகோள்தககள், உந்துைல்கள் அதைத்தும் குழந்தைகளின் 
ைைத்ைில், அைன்  ைிதைந்து  யைிற்குள் உரு ோகி  ிடுகின் ை. 
இந்ைக் கோலகட்ைத்ைிற்குள், ச ற்ப ோர்களும், ஆெிரியர்களும் 
ஒருைித்துச் செயல் ட்டு அ ர்களுக்குச் ெரியோை  ோதைதய 
அதைத்துக் சகோடுத்ைோல், உலதகபய  ியக்க த க்கும் எழுச்ெிைிகு 
 ோரைத்தை உரு ோக்கலோம்.  
 

 
 

         -A.P.J.அப்துல் கலோம்           
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கநர்மை 
 

ஒரு பநர்தையோை அைிகோரி ஊழல் அைிகம் நித ந்ை ஒரு துத யில் 
இருக்க பநரிட்ைோல், பநர்தையோை ரோகப  சைோைர்ந்து இருக்க 
இயலுைோ? 
 
பகோ ிலின் குருக்கள் எந்ைத்ைீயப்  ழக்கங்களும் இல்லோைல் இருப் து 
ச ரிய  ிஷயபை இல்தல. ஆைோல், ெோரோயக் கதைக்குப்  க்கத்ைில் 
ச ட்டிக் கதை நைத்தும் ந ர் எந்ை  ிைத்ைீயப்  ழக்கமும் இல்லோைல் 
இருப் ோபரயோைோல் அ ர்ைோன்  ோரோட்ைப் ை ப ண்டிய ர். 
சகட்டுப்ப ோ ைற்கு அைிக ெந்ைர்ப் ங்கள் இருந்தும் ஒரு ர் சகைோைல் 
இருந்ைோல் அதுைோபை ெ ோல் ? 
 
ப ட்ஸ்பைதை பநோக்கி  ெீப் டும் ஒவ்ச ோரு  ந்தும் அ தர 
ஆட்ைத்ைிலிருந்து அவுட் செய்யப் டு ைற்கோகப   ெீப் டுகி து. 
அபை ெையம் ஃப ோர், ெிக்ெர், செஞ்சுரி என்று ரன்கள் கு ிக்க, 
ெோைதைகள்  தைக்க ப ட்ஸ்பைனுக்குப்  யன் டு தும் அபை 
 ந்துைோபை? 
 
நம்முதைய அலு லகத்ைில், குடும் த்ைில் இப் டி எந்ை இைத்ைில் 
என்ை ைோற் ங்கள் நைந்ைோலும் ெரி.. நோம் நிதைத்ைோல் 
பெோைதைகதளக் கூைச் ெோைதைகளோக ைோற் ிக்சகோள்ள முடியும் ! 
ெின்ைச் ெின்ை  ிஷயங்கள் கூை நைக்குள் ெீரிய ெிந்ைதைகதள 
 ிதைக்க முடியும். எந்ை  ிைைோை ெிக்கலோை சூழ்நிதலயிலும் 
பநர்தையோக நைந்து சகோள்ள முடியும். ச ன்ெிதலபய ஒரு 
உைோரணத்துக்கு எடுத்துக் சகோள்ப ோம். செதுக்குைல் என் பைோ ெீவுைல் 
என் பைோ  லி நித ந்ைதுைோன் என் ோலும், ச ன்ெில் 
ெீ ப் ட்ைோல்ைோன் கூர்தையோைைோக இருக்கும்.  

 
பநர்தைதய எந்ைச்  சூழ்நிதலயிலும் கதைப் ிடிக்கப ண்டும். 
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தோ த்திற் ோ   டல் நீமர அருந்தலோைோ? 
 

ஒரு நோள் ஒரு ச ரிய ரின் இல்லத்ைிற்குத்  ைிருைன் ஒரு ன் 
 ந்ைோன். அ ன் அங்கிருந்ை ச ோருள்கதளத் ைிருடிச்செல்ல முயன்  
ச ோழுது  ிடி ட்ைோன்.  
 
அ தை ச ரிய ர்  ிெோரித்ைச ோழுது,  றுதையின் 
கோரணத்ைோபலபய ைோம் ைிருை முதைந்ைைோக அ ன் கூ ிைோன். அது  
பகட்ை ச ரிய ர், “கைலில் ைீன்  ிடிக்கச் செல்லும் ைீை ர்கள் 
எத்ைதகய ைோகம் ஏற் டினும், அைதைத்  ைணித்துக்சகோள்ள கைலின் 
நீதர அருந்ை ைோட்ைோர்கள் என் தை அ ி ோயோ ?” என்று  ிை , 
 
“ஆம் ! அ ிப ன்” என்று அ ன்  ைிலளிக்க 
  
“ஏன் ?” என்று ச ரிய ர் ைீண்டும்  ிை , 
 
“அது உப்பு நீரல்ல ோ? அைதை எவ் ோறு அருந்ை முடியும்” என்று 
 ிை ிைோன் அ ன்.  
 
அது பகட்ை ச ரிய ர், “அைைோல் ைட்டுைல்ல. அைதை அருந்ைிைோல் 
ைோகம் ைீரோது. பைலும் அது  ன்ைைங்கு அைிகரிக்கப ச் செய்யும். அபை 
ப ோன்று ைிருட்டு  ரு ோயில் ை  ோை  ழியில் ெம் ோைிப் ைில் 
அ ி ிருத்ைி இருப் ைில்தல. அது ைட்டுைோ, ைிருட்டு  ரு ோய் 
 றுதையின்  ோயிதலயும் ைி ந்து  ிடும்” என்று கூ ி உ பைெித்து 
அனுப் ி த த்ைோர்.  
 
லஞ்ெம்  ோங்கு தும் இபை ப ோல் ைோன் 
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போேத்தில் பங்கு 
 

லஞ்ெம்  ோங்கும் அைிகோரி ஒரு ர் ச ரிய ர்கதளச்  
ெந்ைித்ைோர். “நியோயைற்   ழியில் யோருக்கோக 
ெம் ோைிக்கின் ோய்” எை ச ரிய ர்  ிை , 
என்னுதைய அருதை ைதை ிக்கோகவும் 
குழந்தைகளின் எைிர்கோலத்ைிற்கோகவும்..” எை 
 ைிலளித்ைோர் அந்ை அைிகோரி.  
 
“ை  ோை  ழியிபல பெர்த்ை  ணத்ைோல் உைக்கு 
பெரும்  ோ த்ைில் அ ர்கள்  ங்கு ச  த்ையோரோ? 
என்று அ ர்கதளக் பகட்டுப் ோர் எை ச ரிய ர் கூ ,  
 
“அசைப் டி,  ோ ங்கதள நோங்கள் ஏற்க முடியும், அது 
உன் ைதலசயழுத்து, எங்களுக்கு என்ை?” எை 
அலட்ெியைோகப்  ைிலளித்ைைர் அருதை எை நிதைத்ை 
ைதை ியும், ைக்களும். 
 
 ெைிதய ைட்டும் அனு  ிக்கத்ையோரோக இருக்கும் 
ைன் குடும் த்ைிைரின் சுயநலத்தைக் கண்கூைோக 
கண்டுசகோண்ை, அந்ை அைிர்ச்ெியதைந்ை அைிகோரி, 
செய்யும்  ோ ம் ைன்தை ிட்டு என்றுபை ப ோகோது 
என் தைப் புரிந்துசகோண்ைோர்.  
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அருள் ேோக்கு 
 

பகோ ில்களின் சூழ்நிதல ைிக அதைைியோக அழகோக, 
ைிகத் தூய்தையோக இருக்க ப ண்டும்.  க த் 
ஸ்ைரதண ை ிர ைற்  நிதைவுகள் ை ந்து 
 ிடும் டியோக    இருக்க    ப ண்டும்.    சுற்றுப்பு   
சூழலோைது நோம்  க ோைின் ைீதுள்ள  க்ைிதய 
அைிகைோக்கும் டி அதைந்ைிருக்க ப ண்டும். 
ஆலயங்களின் உட்பு மும் சூழ்நிதலயும் 
அதைைியோகவும் சுத்ைைோகவும்  இல்லோை தரயில் 
ஆஸ்ைிக கோரியங்கள் எத்ைதைைோன் நைந்ைோலும், 
எத்ைதை கும் ோ ிபஷகங்கள் நைந்ைோலும் நோம் 
ைிருப்ைிப் டு ைற்கில்தல. கும் ோ ிபஷகத்துக்கு 
அப்பு ம் ெோந்நித்யம் நிதலத்ைிருக்க  ழி 
 ண்ணோ ிட்ைோல் என்ை  ிரபயோஜைம் ? 

 
      ஸ்ரீ ெந்ைிர பெகபரந்ைிர ெரஸ் ைி  
        ெங்கரோச்ெோர்ய சு ோைிகள்    
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அடக் ைோன கேமே 
 

ஓரிைத்தைச் சுத்ைம் செய்து ிட்டு எந்ை ிை  ிளம் ரமும் 

இல்லோைல்  ிளக்குைோறு மூதலக்குச் சென்று  ிடுகி து. 

உண்தையோை  க்ைன் ஒரு ன் எல்லோச் பெத கதளயும் 

செய்து  ிட்டு ைைக்சகை  ிளம் ரம் ஏதும் எைிர் ோரோைல் 

ைன்ைைக்கத்பைோடு ஒதுங்கிக் சகோண்டு  ிடு ோன்.  

 

மூதலயில்  த த்ைோலும் ைீண்டும்  ஓரிைத்தைச் சுத்ைம் 

செய் ைற்கு   இந்ை    ிளக்குைோற்த த்  பைடி   எடுத்துப்  

 யன் டுத்து து  ப ோல,  பைத ப் டும்  ப ோது 

ைன்ைலைில்லோ  பெத   ைைப் ோன்தை  உள்ள ர்கதள 

ைட்டுபை   இத  ன்  பைர்ந்சைடுத்துக்   சகோண்டு  ைன் 

 ணிதய முடித்துக் சகோள்கி ோன்.  

 
 

-ெோரைோபை ி  
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ேரணோ தி 
 

எல்லோம் இத  ன் செயல் , அ ைன் ி ஓரணுவும் 
அதெயோது என்  நம் ிக்தக ைோன் அந்ை ெரணோகைி. 

 

ஒரு கதை: 
 

அைந்ைோழ் ோன் ஒரு த ண  அடிய ர் . ைிருப் ைியில் ைிைமும் 
குளத்ைில் நீரோடி , பெோதலயில் ைலர்கள்   ித்துச் சென்று 
ச ருைோதள  ழி டு ோர் . ச ருைோளின் பெத யன் ி , 

ப ச ோன்றும் அ ியோை  ரிபூரண  க்ைர் அ ர் . ஒருநோள் ஒரு 
 ோம்பு அ தரத் ைீண்டி ிட்ைது .  லிதயப் ச ோறுத்துக்சகோண்டு , 

ைலர்க் சகோய்து முடித்து , குைதலயில் இட்டு எடுத்துக் சகோண்டு 
ச ருைோள் கரு த க்குச் சென் ோர் .  ழியில் அ தர 

ெந்ைித்ை ர்கள் அ ர் கோலிலிருந்து ரத்ைம் கெி தைக் கண்ைோர்கள்.” 
என்ை ஆச்சு ? " என்று  ை ிைோர்கள். 

 

 "  ோம்பு கடித்து ிட்ைது " என்று நிைோைைோகச் செோன்ைோர், 

அைந்ைோழ் ோன். 
 

" அைப்ச ருைோபள! அது  ிஷப்  ோம்ப ோ என்ைப ோ ? உைபை 
ெிகிச்தெ எடுத்துக் சகோள்ளக்கூைோைோ.? " என் ைர்  

 

" ப ண்ைோம் " என்  அைந்ைோழ் ோன் பைலும் நிைோைைோகச் 
செோன்ைோர். " கடித்ைது ெோைோரண  ோம் ோக இருந்ைோல் இபைோ நோன் 

என் ச ருைோதள அ ர் பகோயிலில் ைரிெிப்ப ன் . அது 
 ிஷப் ோம் ோக இருந்ைோல் அ தர பநரடியோக த குந்ைத்ைிபலபய 

ைரிெிப்ப ன் ! "’ 
 

இதுைோன் ெரணோகைி . சகோஞ்ெமும் ெந்பைகம் இல்லோை , 

அப் ழுக்கில்லோை  ரிபூரண ெரணோகைி . 
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ஆண்டேன் கேமேயில் ஆணேம் கூடோது 
 

ைிகக் பகோலோகலைோக நித  தைந்ைது ஸ்ரீரோை  ட்ைோ ிபஷகம் . 
எல்பலோருக்கும் அ ர ர்கள் பகட்ை ற்த சயல்லோம்  ோரி  ழங்கிக் 
சகோண்டிருந்ை ரோைன் முன், தககூப் ி  ணிவுைன் பகட்ைோன் அனுைன்:  

"  ிரப ோ ! எைக்சகோரு  ரம் ப ண்டும் "  
 

“ ிரப ோ ! நோன்ைோன் அன்தை ெீதைதயக் கண்டு  ந்பைன் என்  
ைக ல் எல்லோ  ோைரங்களுக்கும் , ஜோம்  ோனுக்கும் உைைடியோக 
ை ந்துப ோய் ிை ப ண்டும். அப்ப ோதுைோன் அ ர்கள் முன்ப ோல் 
என்னுைன் நட்புைன்  ழகு ோர்கள். ப ண்ைோை ைரியோதை 
அப்ப ோதுைோன் அ ர்களிைைிருந்து  ிலகும். அபைோடு , நோன்ைோன் 
அன்தைதயக் கண்டு ிடித்பைன் என்று செய்ைிதய நோனும் 
ை ந்து ிை ப ண்டும். அந்ை நிதைவு இருந்ைோல் ' எப் டிப் ட்ை 
ெோைதைதய நோன் செய்பைன் ' என்  எண்ணம் என் ைைைில் 
எைிர்கோலத்ைில் ஆண த்தைத் பைோற்று ிக்கலோம்.''  
 
 

“ ிரப ோ ! நோன் என்  ோழ்நோள் முழு தும் உங்களின் எளிய 
சைோண்ைைோக ைட்டுபை  ோழ  ிரும்புகிப ன் . நோன் ரோை  க்ைன் . 
என் அதையோளம் அது ைட்டுபை . ஏபைோ ஸ்ரீரோை  ிரபுவுக்கு நோன் 
ைகத்ைோை உை ி செய்து ிட்பைன் என்று யோர் எண்ணிைோலும் அது 
ெரியல்ல . உங்கள் அருள் எைக்கிருந்ைோல் ைட்டுபை அன்தை 
ெீதைதயக் கோணும்  ோய்ப்பு எைக்குக் கிட்டியது . அவ் ளப  , நோன் 
பகட்க  ிரும்பும்  ரம் இதுப .!” 
 

ெீதை அனுைதை ைிகுந்ை  ியப்ப ோடு  ோர்த்ைோள் ! " அனுைன் 
எவ் ளவு அழகோை குண நலன்கபளோடு ைிகழ்கி ோன் ! 
இப் டிசயோரு ன் எைக்கும் என் கண ருக்கும் சைோண்ைைோகக் 
கிதைக்க நோங்கள் என்ை  ோக்கியம் செய்ைிருக்கிப ோம் ! " எை 
சநகிழ்ச்ெிக் கண்ணதீரத் துதைத்துக் சகோண்ைோள் . 
 

" ஆண்ை ன் பெத யில் ஆண ம் அ ப  கூைோது " . 
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கேமே பபரிது  
 

 ிரோர்த்ைதை செய்யுங்கள், 
 

 

கைவுள் அருபக நீங்கள் 
செல்லலோம். 

 
பெத  செய்து  ோருங்கள், 

 

கைவுள் உங்களிைபை 
 ரு ோர்.  
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உன் ேந்நிதி 
 

 க ோபை! 
 ைந்ைிரபைோ, ைந்ைிரபைோ, ஸ்பைோத்ைிரபைோ நோன் அ ிபயன். 

 ஆ ோஹைபைோ, ைியோைபைோ செய்ய அ ிபயன்.  

 உன்னுதைய புகதழப்  ோைவும் அ ிபயன்.  

 உைது பூஜோ முத்ைிதரகதள அ ிபயன்.  

 எைக்பகோ அழக்கூைத் சைரியோது.  

 
 

ஆைோல் உன் ெந்நிைி  ந்ைதைந்ைோல் அது 

துன் த்தைசயல்லோம் ப ோக்கும் என்  உண்தை ஒன்று 

ைோன் சைரியும்.  

 
 

                                   -ஆைிெங்கரர்-   
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ஒரு பநோடி கபோதுகை ! 
 
 
 
 
 

அனுைிைமும் உதைப்  ோை, நோன் ஆண்ைோளும் இல்தல.  

அ ல் ைந்து செல் ம்  ோங்க, நோன் குபெலனும் இல்தல.  

 

எப்ப ோதும் உன் நோைம் செோல்லித் ைிரிய, நோன் நோரைனும் இல்தல.  

எைது சநஞ்தெத் ைி ந்து உதைக் கோட்ை, நோன் அனுைனும் இல்தல.  

 

ைைைிபல உதை ஒரு நிைிைம் நிதைத்து, ைறுநிைிைம்  

ைறுப தல  ோர்க்கும் ெோைோரண ைோைிைப்  ி  ியப் ோ நோன்.  

 

என்துயர் ப ோக்க  க ோபை ... உைக்கு ஒரு சநோடி ப ோதுபை ! 
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VISION 

 

WHERE THE VISION IS ONE YEAR, 

 

CULTIVATE FLOWERS. 

WHERE THE VISION IS TEN YEARS, 

CULTIVATE TREES. 

WHERE THE VISION IS ETERNITY, 

CULTIVATE PEOPLE. 
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NATION IS BIGGER 
 
Once, the president of India 

Mr.A.P.J.Abdul kalam was 

asked by a class X girl what was 

his message for the students. 

 
He told her that everyone should 

grow with the thought that 

 
 

THE NATION IS BIGGER 

THAN THE INDIVIDUAL 
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1999 KARGIL WAR HERO 
MAJOR SARAVANAN 

Let us salute this valiant son of Tiruchirappalli who 

fought in kargil war and died for our Nation. 

Major Saravanan [Age 28] led the first infantry unit 

into the Batalik Sector. He encircled the infiltrators 

lodged on the heights. He killed four of them in a 

hand- to – hand combat, before succumbing himself. 
His body laid untraced for almost 1 

1 months because 
2 

of heavy fighting in the region. It was recovered on 

July 9th and brought to Tiruchirappalli on July 11th 

1999. 

 

That was the first time in the history of Triuchirappalli, 

everybody irrespective of caste, creed and religion 

gathered together voluntarily for the funeral 

procession of this brave soldier. He was awarded 

“Paramvir Chakra’’ posthumously. 

 

His father Mr. Mariappan also served in the army as 
Lt. Colonel and died on 19th June 1988. 

 
(As a respect, Lawsons road and Royal road 

are named as “Major Saravanan Road”) 
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IN GOD WE ALL MEET 
 

In a circle with many radii, the further we move from 

the center the greater will seem the distance between 

one radius and another. As we move towards the 

center the distance will narrow down. At the center, 

all the radii meet. 

 

The radii represent the different religions and the 

center is God. 

 

The further we move from God, greater will seem the 

difference between one religion and another. The 

nearer we are to God, the closer we shall feel towards 

other religions. In God we all meet. 
 

 
 

R R 

 
R  

G  
R 

R  R 
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TEACHER 

 
There is a story about a king in ancient times who 

wanted to honour a person who made the greatest 

contribution to society. All kinds of people came, 

including doctors and entrepreneurs, and they all 

presented their cases for receiving the honour. The king 

was not impressed. Finally, an elderly person with a 

glow on his face walked in and said he was a teacher. 

The king came down from his throne and bowed to 

honour the teacher. It is the teacher who makes the 

highest contribution in shaping the future of society. 

 
(TEACHER’S DAY: SEPTEMBER 5) 
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TEACHING THE RIGHT VALUE 

 

Many times, inadvertently and innocently, we end 

up teaching wrong values within our families. 

 
For example, we tell our children to lie for us. 

 
Tell them i am not here. We all look to our parents 

and teachers to teach us integrity and many times 

we are disappointed. 

 

Practising these petty lies turns a person into a 

professional liar. When we ask others to lie for us, 

a day will come when they will lie to us too. 

 

Don’t tell a lie 
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EVERY SUCCESS STORY IS ALSO A 

STORY OF GREAT FAILURE 

This was a man who failed in business at   the   age of 

21 : was defeated in a legislative race at the age 22 : failed 

again in business at the age of 24 : overcame the death of 

his sweetheart at the age of 26 : had a nervous breakdown 

at the age of 27 : lost a congressional race at the age of 34 

: lost a senatorial race at the age of 45 : failed in an effort 

to become the vice-president at the age of 47 : lost a 

senatorial race at the age of 49 : and was elected president 

of the United States at the age of 52. 

 
This man was Abraham Lincoln. 

Would you call him a failure? 

He could have quit. But to Lincoln, defeat was a detour and 

not a dead end. 
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DEDICATION 

A polio victim at the age of five started swimming to regain 

strength. It was because of her desire to succeed that she 

went on to become a world record holder at the three events 

and won the gold at the 1956 Olympics at Melbourne. Her 

name is Shelly Mann. 

 
When people lack purpose and direction, they see no 

opportunity. If a person has the desire to accomplish 

something, the direction to know his objective, the 

dedication to stay focused, and the discipline required to 

put in the hard work, then other things come easy. But if 

you don’t have them, it doesn’t matter what else you have. 

 
Character is the foundation upon which all else is built. 

It endures. 
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ACHIEVEMENT 

 

When somebody looks at my name and ask me if I am 

Hindu because I was born in a Hindu family. They would 

have called me a Christian if I was born in a Christian 

family or Muslim if I was born in a Muslim family. 

 
 

It is not important what we are born as. What is more 

important is what we are and what we achieve. 

 

When I leave this world, I would like to be known not as 

Hindu, not as a Christian or Muslim but, by what have 

achieved myself and what I have contributed to the 

society. 



70 
 

 

 

 
 

SELF – RESPECT 
 
Once Nehru came to Vijayawada. 

Nehru was about to get into a car when he noticed a poor 

hungry boy. 

Nehru went to him and gave two rupees and said, “Go and 

eat something.” 

But the boy refused and said “I’ am not a beggar” 

 

Nehru said, “I’ll buy you something to eat. In return, can 

you carry my bag to the congress office?” 

 
The boy agreed. Nehru bought the boy a plate of idlis. As 

the boy ate, Nehru waited. Then the boy carried Nehru’s 

bag. 

 
 

When the boy reached the office he placed the bag at the 

entrance and left. Nehru looked at the boy with pride. With 

tears in this eyes he said, “The country needs such people 

– people with self respect.” 
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TRIFLES MAKE PERFECTION AND 

PERFECTION IS  NO TRIFLE 

If a man is called to be street sweeper, he 

 

should sweep streets even as Michelangelo 

painted, or Beethoven composed music, or 

Shakespeare wrote poetry. He should sweep 

streets so well that all the hosts of heaven and 

earth will pause to say, 

“Here lived a great street sweeper who did his 

job so well”. 

செய்வதைத்  ைிருந்ைச் செய்வவோம் ! 
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HOW WOULD YOU LIKE TO BE 

REMEMBERED? 

 

Once, a man looked at the newspaper and to his surprise 

and horror, read his name in the obituary column. The 

newspapers had reported the death of the wrong person by 

mistake. The obituary read, “Dynamite King Dies” “He 

was the merchant of death.” This man was the inventor of 

dynamite and when he read the words “merchant of death,” 

he asked himself a question, “Is this how I am going to be 

remembered?” He got in touch with his feeling and decided 

that this was not the way he wanted to be remembered. 

From then on, he started working towards peace. 

 
His name was Alfred Nobel and he is remembered even today 

by the great Nobel Prize. 

 
What is your legacy? How would you like to be remembered? 
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EFFORT 

 
YOUR EFFORTS 

MAY FAIL 

BUT DON’T FAIL 

TO MAKE ANY 

EFFORT. 



74 
 

 

 

 

 

 

CLEAN 

 
KEEP YOUR HOUSE 

CLEAN. 

GOD IS WAITING TO 

ENTER. 
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FAITH 

 
Let the different faiths exist, let them 

flourish and let the glory of God be sung in 

all the languages and in variety of tunes. 

 
That should be the ideal. 

 

Respect the differences between the faiths 

and recognise them as valid as long as they 

do not extinguish the flame of unity. 
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RELIGION 

 
DIFFERENT RELIGIONS 

DIFFERENT LANGUAGES 

DIFFERENT FOODS 

DIFFERENT CULTURES 

DIFFERENT NEEDS 

DIFFERENT DREAMS 

 

BUT ONE INDIA 
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FAITH 

Faith gives life, faith gives 

exaltation. Through genuine faith, 

one can accomplish anything. 

Complete faith and surrender are 

essential factors in the spiritual life. 

When we have them, all our 

troubles cease, not that they have 

been eliminated but we have risen 

above them. 
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I MADE YOU 

On the street I saw a little child, 

hungry and shievering in the cold. 

I became angry and said to god, 

“why do you allow this? 

Why don’t you do something ?” 

God did not reply. 

That night he said, 

Quite suddenly : 

 
“I certainly did something, i made you” 
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WAY OF LIFE 

 
I expect to pass through this world 

but once. Any good therefore that i 

can do, or any kindness that i can 

show to any fellow creature, let me 

do it now.For i shall not pass this 

way again. 
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BELIEF 

 

Our faith teaches us that nothing is 

impossible to achieve if we have 

enough belief and determination. 

God has been good to us and we 

never forget that. 
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LIFE 

 
I asked God for all things 

that i might enjoy life. 

He gave me life that 

i might enjoy all things. 
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DESIRE 

 
 

FIRST DESERVE 

THEN DESIRE 
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DONATE BLOOD 

 

 
DONATE YOUR 

BLOOD. 

IF NOT YOU, THEN WHO? 
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ஆெிரியர் பணி ஒரு அறப்பணி 

 
If God and the TEACHER are 

standing together, who does the 

student salute first? 

 
According to Indian culture, the 

answer is the TEACHER, because 

without his direction and help, the 

student could not have met God. 
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MY DREAM 

I want stars on the ground 

I want to fly without wings 

I want to walk on the sky 

I want ten eyes to admire nature 

I want my mother to be always with me 

These things are only my dreams 

But, i want make a world without 

religion. A dream that i wish would 

come to true 

J.Rajeswari 

X std 
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TEACHER 

One day with a great 

teacher is better than a 

thousand days of 

diligent 
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TEACHER 

Who should be preferred? 

A learned teacher? 

or 

A learning teacher? 

 
A teacher who is 

ever learning 


