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     முகக் கவசம், உயிர்கவசம்    
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     2022 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 28 ஆம் நாள் திங்கள்கிழமம 

 அதிகாரம்  : வாழ்க்மகத் துமைநலம்  -  குறள் எண் : 56 
குறள் 
தற்காத்துத் தற்ககாண்டாற் பேணித் தககசான்ற 

கசாற்காத்துச் பசார்விலாள் கேண்.  

குறள் விளக்கம்  
 கற்புகெறியில் தன்கையும் தன் கணவகையும் காத்துக் ககாண்டு, தமக்குப் கேருகம 

பசர்க்கும் புககையும் காப்ோற்றிக் ககாள்வதில் உறுதி குகலயாமல் இருப்ேவள் கேண்.  

ேைகமாைி ( Proverb ) 
 A sound mind in a sound body 

 உடல் வலுவுற்றால் உள்ளமும் வலுவுறும். 

கோன்கமாைி   
 ெம் தன்ைம்ேிக்கக, திட்டம் மற்றும் ெடவடிக்கக தீவிரமாயிருக்கும் போது ொம் எவ்வளவு 
சிறியவர் என்ேது ஒரு விஷயபம அல்ல.  

 
 இரண்கடாழுக்க உறுதி கமாைி  
 1.  மைித பெயபம உலகில் மகத்தாைது. அகைவரிடத்திலும் அன்பு காட்டுபவன்.  
 2. கல்வி கற்ேபத என் தகலயாய கடகம. கடகமகய என் கண்ணாய் 

கருதுபவன் 
இன்கறய கோது அறிவு விைா விகட 
 1. ஆகாய விமாைம் எந்த ஆண்டில் கண்டிேிடிக்கப்ேட்டது?  1903 ஆம் ஆண்டில்  

 2. ெீர்மூழ்கிக் கப்ேகலக் கண்டுேிடித்தவர்? புஷ்கெல்  

திைமும் ஆங்கிலம் கற்றுக் ககாள்பவாம் 

 Who’s next? அடுத்தது யாாாா் ? 
 Do you follow me? ெீங்கள் என்கை ேின்கதாடாாா்கிறாீாா்களா 
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இன்கறய கசய்திகள்  
 உக்கரன் மீது ேகடகயடுப்ேில் ரஷ்யா ேகடகள் முன்பைறி வருவதாக ரஷ்யா 

கதரிவித்துள்ளது. 

 உக்கரன் கதற்கு ேகுதியில் உள்ள 2 ெகரங்ககள ககப்ேற்றியுள்ளது. 

 உக்கரைிலிருந்து 100 மாணவாாா்கள் இன்று விமாைம் மூலம் இந்தியா அகைத்து 

வரப்ேடுகின்றைாாா் 

 உக்கரன் ொட்டுடன் பேச்சு வாாாா்த்கத ெடத்த தயாாாா் எை ரஷ்யா அறிவித்துள்ளது. 

 12 தமிைக மாணவாாா்கள் உட்ேட 240 மாணவாாா்களுடன் உக்கரைில் இருந்து இந்தியா  

பெற்று அகைத்து வந்துள்ளது. இதுவகர 709 மாணவாாா்கள் அந்ொட்டிலிருந்து அகைத்து 

வரப்ேட்டுள்ளைாாா். 

 தமிைக முதல்வாாா் மு.க.ஸ்டாலின் எழுதிய “உங்களில் ஒருவன்“ புத்தகத்கத அகில 

இந்திய காங்கிரஸ் தகலவாாா் திரு.ராகுல்காந்தி இன்று கவளியிடுகிறாாாா். 

 மகா சிவாராத்திரிகய முன்ைிட்டு ொன்கு ொட்களுக்கு சதுரகிரி மகலக்கு கசல்ல அரசு 

அனுமதி. 

 எல்கல கடந்து மீன் ேிடித்ததாக 10 தமிைக மீைவாாா்ககள இலங்கக ககது கசய்துள்ளது. 

 பெற்று ெகடகேற்ற இந்தியா—இலங்கக 3வது 20 –20 கிரிக்ககட் போட்டியில் இந்தியா 

கவற்றி 

வரலாற்றில் இன்று : 

 முன்ைாள் இந்திய ேிரதமர் கமாரார்ஜி பதசாய் ேிறந்த திைம்(1896) 
 ேின்லாந்து, குளிர்காலப் போகர முடிவுக்கு ககாண்டு வர அகமதி முயற்சிகளில் இறங்கியது(1940) 
 கசயின்ட் ேடீ்டஸ்ேர்க், புபளாரிடா ஆகியை இகணக்கப்ேட்டை(1892) 
 ஹிலிபகாலாந்து தீவு மீண்டும் கஜர்மைின் கட்டுப்ோட்டுக்குள் வந்தது(1952) 
 இந்திய பதசிய அறிவியல் திைம் 

 இந்தியாவின் முதல் ஜைாதிேதி ராபஜந்திர ேிரசாத் இறந்த திைம்(1963) 
 முதல் வகளகுடா போர் முடிவு கேற்றது(1991) 
 கவாலஸ் கபராபதர்ஸ் என்ேவரால் கெலான் கண்டுேிடிக்கப்ேட்டது(1935) 
 எகிப்தின் விடுதகலகய யூ.பக., அங்கீகரித்தது(1922) 


