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VAIHARAI 142 
Dec 16, 2022 

If you read one thing today…NO WAITING ROOM 

What if you didn’t wake up tomorrow and your soul is watching down 

thinking of all the things you didn’t get to do yet because you were too 

scared, or too shy, or too worried about money. And all the things you 

told yourself you weren’t good enough for, swam in front of your eyes, 

fighting for a place in the line, beside the words you didn’t say and the 

joy you forgot to have. My friend, there is absolutely no room for 

anything in your day, other than acceptance.  

You will never have enough money, or time, and you will certainly never 

have that perfect body the world told you need, to be happy. And before 

you say it’s too late to embrace this thing we call life, no it is not.  

You can do it right where you are. Right this minute. Get outside, 

breathe, look at the trees, put your bare feet on the grass - hand on your 

heart to feel that pulse - and that’s it. You’re living. Keep that up. Wait up 

for the moon sometimes or get up early to see a sunrise, just because 

you can. Jump in the lake. Run, skip. The things you need to feel alive are 

free and all around my friend.  You just have to see them. Let in 

opportunity and say yes to the invitations that scare you a little, in a good 

way. 

Say no to some of the things you force yourself to do, knowing they rinse 

you of your peace. Life was never supposed to be a waiting room, it was 

supposed to be a hillside, with paths leading in every direction and 

mountains as far as the eye can see, hiding adventures and new friends 

behind them. Don’t let yourself get to the end of this ride without having 

stopped to smell those beautiful roses. That’s the only thing you need to 

fear in this life. Everything else is all part of it. 

It’s all just a messy, complicated, beautiful and terrifying part of it. Chin 

up, throw your arms wide open and let it be so. 

Donna Ashworth 

➢ சபதங்களும் சவால்களும் காற்றில் பறக்கும் வார்த்ததகளாக இருக்க கூடாது 

➢ ம ாத்த பிடிவாதத்ததயும் உதடக்கும் வலித  பிடித்தவரின் ம ௌனத்துக்கு உண்டு... 
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 தையாளத்தில் முதல் திதைப்படம் முதல் கதாநாயகன், தயாரிப்பாளர், 

இயக்குனர்,கதாசிரியர் J.C.டடனியல் நாடார் (19-4-1893 to 29-5-1975) 

இன்று இந்திய சினி ா உைதக மபாறுத்தவதை, தையாள சினி ாவுக்கு தனி  வுசு 

உண்டு. இயற்தக காட்சிகளுடன், கததகள் தத்துரூப ாகவும்,பை ஆஸ்கார் விருதுகள் 

மபற்று முன்னணியில் வைம் வரும், தையாள சினி ா உதய ாவதற்கு,காைண கர்த்தா 

யார் மதரியு ா...? ட ாசப் மசல்தையா டடனியல் நாடார். பிற்காைத்தில் இவதை 

 தையாள சினி ா உைகின் தந்தத என்று எல்டைாைாலும் டபாற்றப்பட்டது. ஆனால் சாதி 
 தத்திற்கு அப்பாற்பட்ட திதைப்பட கதைஞர்களுக்கு எவ்வாறு சாதிய அடக்குமுதற 

நடந்தது என்று பார்ப்டபாம். ட . சி. டடனியல் நாடார்  தையாள சினி ாவின் தந்தத 

என்று டபாற்றப்படுபவர். இவைது விகதகு ாைன் (Vigathakumaran) ம ௌனத் 

திதைப்படட   தையாளத்தில் மவளியான முதல் திதைப்படம். 

டடனியல் அன்தறய திருவிதாங்கூர் ச ஸ்தானத்தில் இருந்த அகஸ்தீஸ்வைத்தில் பிறந்தவர். திரு. கு ரி அனந்தன்,மதாழிைதிபர் 

திரு.H .வசந்தகு ார் ஆகிடயார் பிறந்த ஊர்) திருவனந்தபுைத்தில் உள்ள  காைா ா கல்லூரியில் படித்தவர். பழந்தமிழர் 
தற்காப்புக் கதையான களரிப்பயிற்றில் ஆர்வமும் பயிற்சியும் மபற்றிருந்த இவர்  க்களிதடடய களரிப்பயிற்று குறித்த 

விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வதகயில் திதைப்படம் ஒன்தற மவளியிட விரும்பினார். அன்தறய பம்பாய்க்குச் மசன்று 

திதைப்பட நுட்பங்கதளக் கற்றறிந்து விகதகு ாைன் படத்தத உருவாக்கினார். 

மசல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்த ட .சி.டடனியல் ஒரு பல்  ருத்துவர். சினி ா ட ல் அதீத காதல் மகாண்டு சினி ா 

மதாழில்நுட்ப கதைகதள கற்றுக் மகாள்கிறார். 1920-களில் இந்தியா முழுவதும் மசல்லூைாய்ட் சினி ா பிைபை ான டநைம் 

அது. புைாணக் கததகதள அடிப்பதடயாக மகாண்டு பை சினி ா படங்கள் மவளியாகின்றன. உடல் ம ாழிதய  ட்டும் 

த ய ாக மகாண்டு எடுக்கப்படுவது மசல்லுைாய்ட். அதில் டபச்சு இருக்காது. சுருக்க ாக 'ஊத ப் படம்' என இன்று 

கூறுகிடறாம்.  தையாள கதையில் சினி ா ட ாகம் எட்டிப் பார்க்காத தருணம். டடனியல் தனது சினி ா கனதவ அங்கு 

விததக்க நிதனக்கிறார். புைாணக் கததகதள தவிர்த்து சமூக கததகதள  க்களுக்கு வழங்க டவண்டும் என்பது டடனியலின் 

ஆதச. குடும்ப உறதவ த யப் படுத்தி ஒரு கதத தயாரிக்கிறார். படத்தின் ததைப்பு விகதகு ாைன் (the lost child). 

படம் எடுப்பதில் பை தடு ாற்றங்கள். தனது முயற்சியில் சற்றும்  னம் தளைாத விக்ை ாதித்ததன டபால் விடாப்பிடியாக 

இருக்கிறார் டடனியல். எதிர்ப்பார்த்ததத விட அதிக மசைவு. சினி ா எடுக்க ஏற்கனடவ மசாத்துகதள விற்று இருப்பார். 

மசைவுகள் ட லும் ட லும் கடிக்க அதனத்து மசாத்துக்கதளயும் விற்பதத தவிற டவறு நாதி இல்ைா ல் டபாகிறது. தனவி 

ட னட் கணவரின் சினி ா கனவுக்கு மபரிதும் உறுதுதணயாக இருக்கிறார். மபண்கள் திதைப்படத்தில் நடிப்பது 

விபச்சாைத்திற்கு இதணயான மசயல் என்ற கருத்து நிைவிய அக்காைத்தில் டைாஸி என்ற தலித் மபண்( புதையர்) விகதகு ாைன் 

படத்தில் நாயர் மபண்ணாக நடித்திருந்ததால், அப்பட ானது சிை நாயர் சாதி  க்களால் மிகுந்த எதிர்ப்புக்குள்ளான து இந்திய 

திதைப்பட வைைாற்றில் முதல் மபண் நடிதக என்ற மபருத க்குரியவர். அந்த காைத்தில் ஆண்கள் தான் மபண் டவஷம் 

டபாடுவர்.திதையைங்கத் திதை கிழிக்கப்பட்டது.கூலித் மதாழிைாளியான டைாஸியின் வீடு தீயிட்டுக் மகாளுத்தப்பட்டது. 

குறிப்பிட்ட அந்த சாதி  க்களின் மவறி ஆட்டத்துக்கு பயந்து தமிழ்நாடு மசல்லும் ஒரு ைாரியில் ஏறி தப்பித்து, தமிழ்நாட்டுக்கு 

வருகிறார்.பின்னர் அந்த ைாரி டிதைவர் டகசவன் பிள்தள என்பவதை  ணந்து மகாண்டு, ைா ம் ாள் என்று தனது மபயதை 

 ாற்றிக் மகாண்டு,நாயர்-பிள்தள, இன ாக தமிழகத்தில் அத தியான வாழ்க்தக வாழ்ந்து  ைணம் அதடகிறார். 

கடனாளியான டடனியல் தனது திதைப்படக் கருவிகதளமயல்ைாம் விற்க டவண்டியதாயிற்று. டடனியல் தனது எஞ்சிய 

வாழ்நாதள அகஸ்தீஸ்வைத்திலும் பாதளயங்டகாட்தடயிலும் வறுத யில் கழித்தார். தமிழர் என்ற காைணம் காட்டி டகைள 

அைசு அவருக்கு உதவ  றுத்தது.எந்தவித அங்கீகாைமும் இல்ைா ல் 1975 ஆம் ஆண்டு ட .சி.டடனியல் நாடார் காை ானார். 

அவர்  ைணத்துக்குப் பின்  தையாள சினி ாவின் தந்ததயாக அறிவிக்கப்படுகிறார். இன்தறய திதைப்பட 

சாததனயாளர்களுக்கு ட .சி.டடனியல் விருது வழங்க, ஆவண மசய்துள்ளது டகைளா அைசு. காைம் கடந்த அங்கீகாைட ..!  

✓ கடந்து டபான நாட்களில் உன் துன்பத்திற்கான காைணத்தத பட்டியலிடு இனி கடக்கடபாகும் நாட்களில் அதவ 

மீண்டும் நிகழா ல் தடுக்கைாம்... 

✓ இளத யில் உன் டசமிப்பு  ட்டுட  முதுத யில் உனக்கு தகமகாடுக்கும் அடுத்தவர் தகதய நம்பி வாழும் 

வாழ்க்தக நைகம்... 
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எட்டு வயது சிறுவன் கதடவீதியில் உள்ள கதடக்காைரிடம் ஒரு ரூபாய் நாணயத்தத காட்டி உங்கள் கதடயில் இதறவன் 
இருந்தால் ஒரு ரூபாய்க்கு கிதடப்பாைா என்று டகட்டான் சிறுவனின் தகயில் இருந்த நாணயத்தத தட்டிவிட்ட கதடக்காைர் 
சிறுவதன அங்கிருந்து துைத்திவிட்டார் சிறுவனும் அந்த நாணயத்தத எடுத்துக் மகாண்டு ஒவ்மவாரு கதடயாக மசன்று ஒரு 
ரூபாய்க்கு இதறவதன டவண்டும ன்று டகட்டுள்ளான் பை கதடக்காைர்கள் அவதன விைட்டி விட்டாலும்  னம் தளைாத 
சிறுவன் அங்கிருந்த ஒரு மபரிய கதடக்கு மசன்று கதட உரித யாளரிடம் உங்கள் கதடயில் இதறவன் இருந்தால் ஒரு 
ரூபாய்க்கு டவண்டும ன்று டகட்டு உள்ளான் அதற்கு கதடக்காைர் ஒரு ரூபாய்க்கு இதறவதன வாங்கிவிட்டு அந்த 
இதறவதன தவத்து என்ன மசய்யப் டபாகிறாய் என்று டகட்டுள்ளார்  

அதற்கு சிறுவன் எனக்கு எல்ைாட  என் தாய் தான் சாப்பாடு ஊட்டுவது முதல் தாைாட்டு பாடி என்தன தூங்க தவப்பது வதை 
என் தாய் தான் தற்டபாது அவர் உடல் நைம் இல்ைா ல்  ருத்துவ தனயில் அனு திக்கப்பட்டுள்ளார்  ருத்துவர்கள் உன் 
தாதய இதறவன் தான் காப்பாற்றுவார் என்று கூறி விட்டனர் அதனால்தான் என்னிடம் உள்ள ஒரு ரூபாய்க்கு இதறவன் 
கிதடப்பாைா என்று டதடிக் மகாண்டிருக்கிடறன் என்று கூறினான் அதற்கு அந்த கதடக்காைர் உனக்கு ஒரு ரூபாய்க்கு 
இதறவதனத் தாடன டவண்டும் நான் தருகிடறன் என்று கூறி அவதன உள்டள அதழத்து அவனிடம் ஒரு சிறிய பாத்திைத்தில் 
சுத்த ான தண்ணீர் மகாடுத்தார் இததக் மகாண்டு டபாய் உன் தாயிடம் குடிப்பதற்கு மகாடு உன் தாய் குண ாவார் என்று கூறி 
அனுப்பி தவத்தார்  றுநாள்  ருத்துவ தனயில் சிகிச்தச மபற்று வரும் தாதய சிறப்பு  ருத்துவர்கள் வந்து அறுதவ சிகிச்தச 
மசய்தனர் சிறுவனின் தாய்க்கு உயர்தை சிகிச்தசகள் அளிக்கப்பட்டது தாயும் உயிர் பிதழத்தார் அவரிடம் சிகிச்தச அளித்த 
 ருத்துவர்கள் சிகிச்தசக்காகன பில் காட்டினார்கள்  

தனக்கு சிகிச்தச மசய்த மசைவுத் மதாதகதய கண்ட அந்த ஏதழத்தாய் அதிர்ந்து டபானார் ஆனால்  ருத்துவர்கள் அந்த ஏதழ 
தாயிடம் கவதை படாதீர்கள் உங்கள் சிகிச்தசக்கான அதனத்து மதாதகயும் ஒருவர்  ருத்துவ தனயில் மசலுத்தி விட்டார் 
அவடை உங்களிடம் மகாடுக்க மசால்லி ஒரு கடிதத்ததயும் மகாடுத்துள்ளார் என்று கூறி அந்த கடிதத்தத தாயிடம் மகாடுத்தனர் 

அதத வாங்கி படித்தார் தாய் அதில் நீங்கள் நன்றி மசால்ை டவண்டியது எனக்கு அல்ை நான் ஒரு நிமித்தம் (கருவி)  ட்டுட  
ஆனால் ஒரு ரூபாய்க்கு இதறவன் டவண்டும ன்று கதட வீதியில் நம்பிக்தகடயாடு அதைந்த உங்கள் அப்பாவி  கனுக்கு 

தான் நன்றி கூற டவண்டும் என்று கூறியிருந்தார்.  னதில் நம்பிக்தக இருந்தால் ஒரு ரூபாய்க்கு கூட இதறவன் கிதடப்பார்... 

➢ சரும ந ோய்--கமலோ ஆரஞ்சு ந ோலல வெயிலில் கோயலெ ்து வ ோடி வசய்து தினமும் நசோ ்புக்கு  திலோக உடம்பில் 

ந ய் ்து குளி த்ு ெர சரும ந ோய் குணமோகும். 

➢ மூக்கலட ்பு--ஒரு துண்டு சுக்லக ந ோல்  ீக்கி அலர லிடட்ர ் ீரில் ந ோடட்ு சுண்டக் கோய்சச்ி,  ோல், சரக்்கலர நசர ்்துக் 

கோலல, மோலல சோ ்பிடட்ு ெர மூக்கலட ்பு விலரவில்  ீங்கும். 
➢  லலெலி-- சல்ச வகோ ்துமல்லி ்  லைகலள மிக்ஸில் அலர ்து தினமும் கோலலயில் எழு ் வுடன் குடி ்துெர 

 லலெலி  ீங்கும். 

➢ மூக்கதடப்பு: இைவில் மூக்கதடப்புக்கு மின் விசிறியின் டநர் கீடழ படுக்க டவண்டாம். சற்று உயை ான ததையதண 

பயன்படுத்தவும்.  ல்ைாந்து படுக்கும் டபாது மூக்கதடப்பு அதிக ாகும். பக்கவாட்டில் படுக்கவும். காதையில் பல் 

டதய்க்கும் டபாது நாக்கு வழித்து விட்டு மூன்று முதற  ாறி  ாறி மூக்தகச் சிந்தவும். சுவாசப் பாதததயச் சுத்தப் 

படுத்த ந து முன்டனார் காட்டிய வழி இது. 

42. 
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பயமுறுத்தாதீர்கள் !     

1.காதையில் உரிய டநைத்தில் நீங்கள் காதை உணவு சாப்பிடாத டபாது வயிறு பயப்படுகிறது. 

2.24  ணிடநைத்தில் 10 டம்ளர் தண்ணீர் கூட குடிக்காத டபாது சிறுநீைகம் பயப்படுகிறது. 

3.இைவு 11  ணி வதை தூங்கா ல் விழித்திருந்து, சூரிய உதயம் ஆகும்டபாது விழிக்காதிருக்கும்டபாது பித்தப் தப 
பயப்படுகிறது. 

4.ஆறிப்டபான, பழசாகிப் டபான உணவுகதளச் சாப்பிடும் டபாது சிறுகுடல் பயப்படுகிறது. 

5.நிதறய வறுத்த  ற்றும் காை ான உணவுகதளச் சாப்பிடும் டபாது மபருங்குடல் பயப்படுகிறது. 

6.சிகமைட்  ற்றும் பீடி டபான்ற புதக, அழுக்கு  ற்றும்  ாசதடந்த சுற்றுச்சூழல் காற்தற நீங்கள் சுவாசிக்கும்டபாது 
நுதையீைல்கள் பயப்படுகின்றன. 

7.அதிகப்படியான வறுத்த உணவு,  ங்க், துரித உணவுகதள உண்ணும் டபாது கல்லீைல் பயப்படுகிறது. 

8.அதிக உப்பு  ற்றும் அதிக மகாைஸ்ட்ைால் நிதறந்த உணதவச் சாப்பிடும் டபாது இதயம் பயப்படுகிறது. 

9.சாப்பிடச் சுதவயாகவும்  ற்றும் ததடயின்றி கிதடக்கிறது என்பதாலும் அதிக இனிப்புப் பண்டங்கதள மவளுத்து 
வாங்கும்டபாது கதணயம் பயப்படுகிறது. 

10.இருட்டில் ம ாதபல்  ற்றும் கம்ப்யூட்டர் திதையின் மவளிச்சத்தில் டவதை மசய்யும்டபாது கண்கள் பயப்படுகின்றன. 

11.எதிர் தற (மநகடிவ்) எண்ணங்கதளச் சிந்திக்க ஆைம்பிக்கும் டபாது மூதள பயந்து டபாகிறது. 

உங்கள் உடலின் பாகங்களில் அக்கதற மகாள்ளுங்கள். அவற்தற பயமுறுத்தாதீர்கள். 

இந்த உடல் பாகங்கள் அதனத்தும் சந்ததயில் எளிதாகக் கிதடப்பதில்தை. கிதடத்தாலும் மிகவும் விதை உயர்ந்ததவ. 
அடநக ாக உங்கள் உடலும் ஏற்றுக் மகாள்ளாது. எனடவ உங்கள் உடல் பாகங்கதள ஆடைாக்கிய ாக தவத்துக் மகாள்ளுங்கள்.    

 

மசாலா டீ 

டீ மசாலா தூள் சசய்ய 
பட்தட - 10 கிைாம்  பச்தச ஏைக்காய் - 10 கிைாம் 
கருப்பு ஏைக்காய் – 4 கிைாம்பு - 1 டதக்கைண்டி 
மிளகு - 5 கிைாம் டசாம்பு - 5 கிைாம் சுக்கு - 10 கிைாம் 
 ாதிக்காய் - சிறிய துண்டு  ாவித்திரி 
மசாலா டீ சசய்ய 

தண்ணீர் - 1 கப் (250 மில்லி கப்) டீ தூள் - 2 டதக்கைண்டி பால் - 1 

கப்அதைத்த டீ  சாைா தூள் - 1 டதக்கைண்டி சர்க்கதை - 2 டதக்கைண்டி 

டீ மசாலா தூள் சசய்ய: 

1. ஒரு கடாயில் பட்தட, பச்தச ஏைக்காய், கருப்பு ஏைக்காய், கிைாம்பு, மிளகு, டசாம்பு, சுக்கு,  ாதிக்காய்  ற்றும்  ாவித்திரி 
ஆகியவற்தறச் டசர்த்து மித ான தீயில் 10 நிமிடம் வறுக்கவும். 

2. பிறகு ஆற தவக்கவும். ஆறியவுடன் மிக்சிக்கு  ாற்றி நன்றாக தூளாக அதைக்கவும். 

3. இந்த டீ  சாைா தூதள பாட்டிலில் தவத்து உபடயாகிக்கைாம். 

 

மசாலா டீ சசய்ய: 
4. ஒரு பாத்திைத்தத எடுத்து, தண்ணீர் டசர்த்து மகாதிக்க விடவும்.  
5. பிறகு டீ தூதள டசர்த்து மகாதிக்கவிடவும். 6. பின்னர் அதைத்த டீ  சாைா தூள்  ற்றும் பால் டசர்த்து 5 நிமிடம் 
மகாதிக்க தவக்கவும். 
7. பால் மகாதித்து வந்த பிறகு, சர்க்கதை டசர்த்து 2 நிமிடம் மகாதிக்க தவக்கவும். 

9. சூடான  ற்றும் நறு ணமுள்ள  சாைா டீ தயார்.  
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‘A Slice of Life' Jean heaved another world-weary sigh. Tucking a strand of shiny black hair 

behind her ear, she frowned at the teetering tower of Christmas cards waiting to be signed. 
What was the point? How could she sign only one name? A "couple" required two people, and 
she was just one. The legal separation from Don had left her feeling vacant and incomplete. 
Maybe she would skip the cards this year. And the holiday decorating. Truthfully, even a tree felt 
like more than she could manage. She had canceled out of the caroling party and the church 
nativity pageant. Christmas was to be shared, and she had no one to share it with. The doorbell's 

insistent ring startled her. Padding to the door in her thick socks, Jean cracked it open against the frigid December night. 
She peered into the empty darkness of the porch. Instead of a friendly face -- something she could use about now -- she 
found only a jaunty green gift bag perched on the railing. From whom? she wondered. And why? 

Under the bright kitchen light, she pulled out handfuls of shredded gold tinsel, feeling for a gift. Instead, her 
fingers plucked an envelope from the bottom. Tucked inside was a typed letter. It was a story? The little boy was new to 
the Denmark orphanage, and Christmas was drawing near, Jean read. Already caught up in the tale, she settled into a 
kitchen chair. From the other children, he heard tales of a wondrous tree that would appear in the hall on Christmas Eve 
and of the scores of candles that would light its branches. He heard stories of the mysterious benefactor who made it 
possible each year. The little boy's eyes opened wide at the mere thought of all that splendor. The only Christmas tree 
he had ever seen was through the fogged windows of other people's homes. There was even more, the children insisted. 
More? Oh, yes! Instead of the orphanage's regular fare of gruel, they would be served fragrant stew and crusty, hot 
bread that special night. Last, and best of all, the little boy learned, each of them would receive a holiday treat. He 
would join the line of children to get his very own.... 

Jean turned the page. Instead of a continuation, she was startled to read: "Everyone needs to celebrate 
Christmas, wouldn't you agree? Watch for Part II." She refolded the paper while a faint smile teased the corner of her 
mouth. The next day was so busy that Jean forgot all about the story. That evening, she rushed home from work. If she 
hurried, she'd probably have enough time to decorate the mantle. She pulled out the box of garland, only to drop it 
when the doorbell rang. Opening the door, she found herself looking at a red gift bag. She reached for it eagerly and 
pulled out the piece of paper. ...to get his very own orange, Jean read. An orange? That's a treat? she thought 
incredulously. 

An orange! Of his very own? Yes, the others assured him. There would be one apiece. The boy closed his eyes 
against the wonder of it all. A tree. Candles. A filling meal. And an orange of his very own. He knew the smell, tangy 
sweet, but only the smell. He had sniffed oranges at the merchant's stall in the marketplace. Once he had even dared to 
rub a single finger over the brilliant, pocked skin. He fancied for days that his hand still smelled of orange. But to taste 
one, to eat one? Heaven. The story ended abruptly, but Jean didn't mind. She knew more would follow. The next 
evening, Jean waited anxiously for the sound of the doorbell. She wasn't disappointed. This time, though, the embossed 
gold bag was heavier than the others had been. She tore into the envelope resting on top of the tissue paper. Christmas 
Eve was all the children had been promised. The piney scent of fir competed with the aroma of lamb stew and homey 
yeast bread. Scores of candles diffused the room with golden halos. The boy watched in amazement as each child in turn 
eagerly claimed an orange and politely said "thank you." The line moved quickly, and he found himself in front of the 
towering tree and the equally imposing headmaster. "Too bad, young man, too bad. But the count was in before you 
arrived. It seems there are no more oranges. Next year. Yes, next year you will receive an orange." Broken hearted, the 
orphan raced up the stairs empty-handed to bury both his face and his tears beneath his pillow. 

Wait! This wasn't how she wanted the story to go. Jean felt the boy's pain, his aloneness. The boy felt a gentle 
tap on his back. He tried to still his sobs. The tap became more insistent until, at last, he pulled his head from under the 
pillow. He smelled it before he saw it. A cloth napkin rested on the mattress. Tucked inside was a peeled orange, tangy 
sweet. It was made of segments saved from the others. A slice donated from each child. Together they added up to 
make one whole, complete fruit. An orange of his very own. Jean swiped at the tears trickling down her cheeks. From 
the bottom of the gift bag she pulled out an orange -- a foil-covered chocolate orange--already separated into segments. 
And for the first time in weeks, she smiled. Really smiled. She set about making copies of the story, wrapping individual 
slices of the chocolate orange. There was Mrs. Potter across the street, spending her first Christmas alone in 58 years. 
There was Melanie down the block, facing her second round of radiation. Her running partner, Jan, single-parenting a 
difficult teen. Lonely Mr. Bradford losing his eyesight, and Sue, sole care-giver to an aging mother....A piece from her 
might help make one whole. -- By Carol McAdoo Rehme      
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Happiness is not something that you can find, acquire, or achieve directly. You have to get the conditions right 

and then wait. Some of those conditions are within you, such as coherence among the parts and levels of your 

personality. Other conditions require relationships to things beyond you: Just as plants need sun, water, and good 

soil to thrive, people need love, work, and a connection to something larger. It is worth striving to get the right 

relationships between yourself and others, between yourself and your work, and between yourself and something 

larger than yourself. If you get these relationships right, a sense of purpose and meaning will emerge.  

~Jonathan Haidt 


