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     முகக் கவசம், உயிர்கவசம்   
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     2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 24 ஆம் நாள் வியாழக்கிழமம 

 அதிகாரம்  : வாழ்க்கைத் துகைநலம்  -  குறள் எண் : 53 
குறள் 
இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென் 

இல்லவள் மாைாக் ைகை  

குறள் விளக்கம்  
 நல்ல பண்புகைய மகனவி அகமந்ெ வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருக்கும் அப்படிதயாரு 

மகனவி அகமயாெ வாழ்க்கையில் எதுவுமம இருக்ைாது.   

பழதமாழி ( Proverb ) 
 A young calf knows no fear 

 இளங்கன்று பயமறியாது 

தபான்தமாழி   
 சிறந்ெ ஆசிரியாா், சிறந்ெ நூல்ைள் இரண்டும்ொன் அறியாகமகய நீக்கும் ஒமர வழி. 
 

இரண்தைாழுக்ை உறுெி தமாழி  
 1.  மனிெ மநயமம உலைில் மைத்ொனது. அகனவரிைத்ெிலும் அன்பு ைாட்டுமவன்.  

 2. ைல்வி ைற்பமெ என் ெகலயாய ைைகம. ைைகமகய என் ைண்ைாய் 
ைருதுமவன் 
இன்கறய தபாது அறிவு வினா விகை 
 1. நியான் விளக்கை ைண்டுபிடித்ெவர்? ஐஸ்ைிளாட்  

 2. சினிமாகவ ைண்டுபிடித்ெவர்? நிமைாலஸ் லுமியர்  

ெினமும் ஆங்ைிலம் ைற்றுக் தைாள்மவாம் 
 What a lovely day ! 

 என்ன ஒரு அழைான நாள் !  
 Where have you been? 

 நீ எங்மை இருந்ொய்? 
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இன்கறய தசய்ெிைள்  
 உத்ெிரபிரமெச மாநிலத்ெில் நான்ைாம் ைட்ை வாக்குப்பெிவு மநற்று நிகறவகைந்ெது. 

 சமூை வகலெளங்ைள் மூலம் தபாதுமக்ைள், மாைவர்ைள் உட்பை பல்மவறு ெரப்பினர் 
விடுத்ெ மைாரிக்கைகய ஏற்று, மமலும் ஒரு வார ைாலத்ெிற்கு குடியரசு ெின அலங்ைார 
ஊர்ெிைள் ைாட்சிப்படுத்ெப்படும் என ெமிழை முெல்வர் மு.ை.ஸ்ைாலின் அறிவித்துள்ளார். 

 ெமிழ்நாடு அரசு பைியாளர் மெர்வாகையம் (TNPSC) நைத்தும் குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2ஏ 
பெவிைளுக்ைான மெர்வுக்ைான அறிவிப்கப மெர்வாகையம் தவளியிட்டுள்ளது. 

  ெமிழ்நாட்டில் மநற்று 618 மபருக்கு தைாரானா உறுெிதசய்யப்பட்டுள்ளது. 4 மபாா் 
தைாரானாவின் ைாரைமாை மநற்று உயிரிழந்துள்ளனாா். 

 மதுகர மீனாட்சி அம்மன் மைாவலில் உண்டியல் பைம் எண்ணும் பைி மநற்று 
தொைங்ைியது. மநற்று 69 இலட்சம் வகர வருவாய் வந்துள்ளது என மைாயில் நிாா்வாைம் 
தெரிவித்துள்ளது. 

 5 வயெிற்குட்பட்ை அகனத்து குழந்கெைளுக்கும் வருைின்ற 27 ஆம் மெெி மபாலிமயா 
தசாட்டு வழங்ைப்படும் என ெமிழை அரசு தெரிவித்துள்ளது. 

  மபாலிமயா தசாட்டு மருந்து 47 இலட்சம் குழந்கெைளுக்கு வழங்ை இலக்கு 
நிாா்ையிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 உலை தசஸ் சாம்பியன் ைாாா்லசகன தசஜ் மபாட்டியில் ெமிழைத்கெ மசாா்ந்ெ சிறுவன் 
பிரக்ஞானந்ொ மொற்ைடித்துள்ளாாா். பிரெமாா் மமாடி அெற்ைான வாழ்த்கெ 
பிரக்ஞானந்ொவிற்கு தெரிவித்துள்ளாாா். 

 
 

வரலாற்றில் இன்று : 

 தமக்சிமைா தைாடி நாள் 

 ெமிழை முன்னாள் முெல்வர் தெ.தெயலலிொ பிறந்ெ ெினம்(1948) 
 நாசிக் ைட்சி ஆரம்பிக்ைப்பட்ைது(1920) 
 எஸ்மொனியா விடுெகலகய அறிவித்ெது(1918) 
 ைிரிதைாரியன் நாட்ைாட்டி அெிைாரபூர்வமாை அறிமுைப்படுத்ெப்பட்ைது(1582)  


