EVERWIN VIDHYASHRAM
POWER OF READING CAMP (PORC-II)
[30.10.2019-01.11.2019]

STD IV

The Leopard and the Zebra
Throwing Out A Costly Mind
Here’s how a close friend of Gandhiji came to give up two of
his possessions. This friend, a German named Kallenbach, was
an engineer-architect whose earnings had made him rich.
Kallenbach shared the beliefs and principles of Gandhiji and
worked closely with him in the struggle against the white South
African Government. This, however, was not always easy.
It was 1908. Gandhiji was being released from jail, having
served his sentence for the Satyagraha struggle. At the gate he
realized that his friend Kallenbach was so happy at his release
that he had actually bought a new car to take him home.
Gandhiji refused to enter the car. “It is stupid to spend so much
money on a car when other people are suffering.

You must

return it to the seller before doing anything else.”
On

another

occasion,

Kallenbach

and

Gandhiji

were

returning to South Africa from England by ship. Kallenbach had
a well-crafted and expensive pair of binoculars. This led to a
serious discussion.
simple life?

What exactly is essential for a good and

And if non-essentials are not required, shouldn’t

they be discarded? The binoculars were costly, but not
essential. Persuaded by Gandhiji, Kallenbach threw them into
the sea. And felt greatly relieved.
- Destination Porbandar

One Bright Sunny day on the Serengeti Plains, a zebra was
walking under a tree to cool down. All of the sudden the zebra
heard a terrible noise from the branches of the Baobab tree
above him. He looked up and saw a leopard! Feeling scared,
the zebra didn’t know what to do. He seemed to be frozen in
place. But before he could move, the leopard said, ”Can you
please help me down? I am stuck in this tree and I am too
afraid to get down. “Do you promise you won’t eat me if i help
you?” asked the zebra. “Yes” said the Leopard. “Ok here is the
plan” said the zebra. “You gently jump onto my back and then
I will kneel down and you can walk off of my back.” “That’s a
great idea!” said the leopard. So, the zebra stood under the
branch where the leopard was. The leopard gently jumped
down onto the zebra. Then, after getting onto the ground, the
leopard said “Thank you so much! I promise that I will repay
you one day”.
The Next evening when the sky was turning dark and the
moon was raising in the sky the zebra was eating grass on the
plain. He was so busy eating that he didn’t notice the lion
sneaking through the tall yellow grass. Just then the leopard
spotted the lion who was preparing to attack the zebra.
Remembering the kindness that the zebra showed him, the
leopard quickly and fiercely ran to chase the lion away. The
lion saw the leopard coming and quickly ran away in the
opposite direction.
The zebra was joyful that he was saved from the fierce lion.
“Thank you so much! You saved my life!” In response, the
leopard said “I told you that I would repay your kindness one
day”. From that day on the zebra and the leopard were glad to
be best friends.

காலில் விழுவது…….

அப்வொது,

வாழ்வில் சிறப்பது……

வசருகிறது.

பெரியவர்களின் காலலத் ப ாட்டு வணங்குவ ில் இத் லை
விஶயங்களா என்று நாம் மலலக்க வவண்டியிருக்கும்.
ாய்,
வொன்ற
என்ெது

ந்ல ,

ாத் ா,

பெரியவர்களின்
‘ஸ்ர ா’.

மற்றும்

ொட்டி,

ஆசிரியர்கள்,

ொ ங்கலளத்
‘கருணா’

ப ாட்டு

எைப்ெடும்

மகான்கள்

வணங்குவது

குணநலன்களின்

இலணப்புப் ொலமாகும்.
‚நான்

உங்களால்

ஒன்றுமில்லல‛

என்ற

‘ஸ்ர ா’.

என்ைில்

இது

காலலத்

ப ாடுெவருக்கு இருக்க வவண்டிய ெண்பு.
‚இ யத் ிலிருந்து
ருகிவறன்‛
காலுக்குச்

என்ற

சக் ியில்

ெரிவு ான்

ப ரிந்வ ா
விடுகிறார்கள்.

சமர்ப்ெிக்கும்வொது,

ெகு ிலய
இது

உைக்கு

ப ாடப்ெடும்

காலலத்

ப ாட்டு

இலணப்புப்ொலம் வலுவலடகிறது.

வறுகள்
ங்கள்

ஒரு

ெண்பு.

ப ரியாமவலா
ஒரு

சிறியவர்கள்
வலகயில்

ொவங்கலள
‘ெிள்லள

வறு

நன்றாக

பசய்து

ொவங்களாகின்றை.

பெரியவர்களின்
இருக்க

வவ த் ில்

ெரிமாற்ற

வரும்

விளக்கம்,

வணங்கு லின் முக்கியத்துவத்ல

இந்

காலலத்

ொவ
ப ாட்டு

வலிமறுத்துகிறது.

கால்கள் வமல் ான் மைி ன் நிற்கிறான். எைவவ, கால்கள்
அவன்

வாழ்க்லகயின்

அடித் ளம்.

அனுெவங்கலள வசகரித்
எைக்கும்

‚ெலகாலம்

வாழ்ந்து

ெல

உங்கள் காலல நான் வணங்குகிவறன்.

அப்ெடிபயாரு

அடித் ளத்ல த்

ாருங்கள்‛

என்று

காலலத் ப ாடுவ ற்காக நாம் குைிமம்வொது நம் உடலின்
ஈர்ப்பு சக் ி (கிராவிட்டி) கீ வழ குைிந் ிருக்கும்

ொ ங்களில்
வவண்டும்.

லலவமல் லக லவத்து வாழ்த்துகிறார்கள்.

பசலுத்துகிறது.

உள்ளத்துக்கும்
காலல

உற்சாகம்

எழுந் வுடன்

இ ன்

கிலடக்கும்.

ாய்,

ந்ல யின்

மூலம்

லலக்கு அ ிக
உடலுக்கும்,

இ ைால் ான்
ொ ங்கலளத்

ிைமும்
ப ாட்டு

வணங்கி உடற்ெயிற்சி பசய்மம் வழக்கம் ெண்லடய காலத் ில்
இருந் து.

ொவங்கவளாடு வாழக்கூடாது’ என்ற எண்ணத்வ ாடு பெரியவர்கள்
சிறியவர்கள்

புண்ணியங்களின்

ரத் த்ல

‘கருணா’.

பசாந் மாைவரின்

வணங்கும்வொது இந்

சிறியவர்கள்

என்

அ ர்வண

வகட்கவவ பெரியவர்கள் காலலத்ப ாட்டு வணங்குகிவறாம்.

உருவாக்கப்ெட்டவன் .
ெணிவு ான்

லலவழியாக அச்சிறியவர்களின் உடலில் புண்ணியம்

