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It was the night before Christmas and Santa was busy making 
his rounds. He was light on his feet making sure he didn't 
make a sound. But he took notice that some homes didn't 
have that Christmas Glee. So, he decided to stop because he 
thought that just can't be. He crept in a mommy's bedroom 
and stopped in his steps, as he saw a little angel hugging his 
mom as she slept.  
 
The little angel looked up and cried, "Oh, Santa you are finally 
here!! I've been waiting for you to help me let Mommy know 
I am near.” Santa picked up the wee angel and asked him, 
"What can I do? I'm just a simple toy maker I can't make your 
mommy's dreams come true.” So, the two of them sat and 
they sat for a while until the tiny angel jumped up and 
screamed with a smile. "Let’s leave her a sign a beautiful sign 
from above, let her know it's from me, sent from heaven with 
love!!!” 
 
So, Santa dug and he dug deep, in that big glorious bag that 
was filled with lots of treats. He pulled out a beautiful white 
feather that look like it was made out of snow. And he 
thought such a beautiful sign that only a grieving mother 
would know. He placed it on her nightstand and kissed the 
angel on his head. Then placed him next to his mom as she 
slumbered in bed. I think I'll stay here with Mommy and visit 
her in her dreams tonight, she misses me dearly and needs to 
know I'm all right. Santa made his way to his sled, and wiped 
a tear from his eye. He fell to his knees and managed to cry. 
 
Merry Christmas to all the grieving mothers across this big 
land. And let it be known your angels are with you holding 
your hands...”  Written by Joe’s Mommy: 

EMPOWERING AFFIRMATIONS FOR 2023 

• I am thankful for the love and friendships in my life. 

• I constantly improve my mental, emotional and physical health. I am 

regularly discovering new ways to improve my health. 

 



2 
 

வேலையிலிருந்து ேந்ததும் நாற்காலியில் சாய்ந்து ககாண்டு, மாற்றி மாற்றி கதாலைக்காட்சி பார்த்துக் ககாண்டு, கூடவே 

கமாலபலில் முகநூலிலும் உைாவிக்ககாண்வட சாப்பிடுேது அவேக ஆண்களின் ேழக்கமாகி விட்டது..! மலேவி ேந்து 

வகட்பாள்:"என்ே சாப்பிட்றீங்க? இட்லியா..? வதாலசயா எே?”கணேனின் மேம் விரும்பும் வதாலசலய ...ஆோல் அேன் 

கசால்லுோன் “எது வேணாலும் பரோை எே ..!.”அேள் வதாலச ோர்ப்பாள். அேள் மறுபடி ேந்து வகட்பாள்: “வதாலசக்கு 

சட்னி கசய்யோ, இல்ை மத்தியாேம் கேச்ச சாம்பாவர வபாதுமா எே ? அேன் மேம் நிலேக்கும் ‘காரசட்னிலயயும், 

சாம்பாலரயும் கைந்து சாப்பிட்டால் நன்றாக இருக்குவம எே ..!’  

ஆோல் அேன் கசால்லுோன்: “சாம்பாவர வபாதும் எே..!அேள் சுட சுட வதாலசயும் , சாம்பாவராடு, காரசட்னியும் கசய்து 

எடுத்துக்ககாண்டு ேருோள்..!கலடசி வதாலசக்கு கபாடி, எண்லணய் இருந்தால் நன்றாக இருக்குவம..!’ என்று மேதில் 

வதான்றிோலும், ‘எதுக்கு ஒரு வதாலச சாப்பிடுேதற்கு ஏகப்பட்ட வேலை..?’ என்று அேன் நிலேத்துக்ககாண்வட 

சாப்பிட்டால்.....அேள் கபாடிலயயும் எண்லணலயயும் எடுத்துக்ககாண்டு ேருோள்...!கணேனின் உலரக்காத கமௌே 

கசாற்கலையும் உணரும் சக்தி சிறந்த தாம்பத்யத்துக்கு சிறப்பாக மலேவிக்கு உண்டு..ஏராைமாே ஆண்கள் மலேவியிடம் 

அன்லப கேளிக்காட்டியதில்லை. உடல்நைன், மேநைன், உணவு, மாத்திலரகள், எல்ைாம் அேனுக்கு வதாதாய் நடக்க அேள் 

இருக்கிறாள் என்ற நம்பிக்லகயிவைவய ோழ்கிறான். மலேவியின் உடல்நைம், மேநைம், உணவு, சந்வதாஷம், துக்கம் 

எல்ைாம் அேளுக்கு அேள்தான் துலண ஆறுதல்... கணேன் அலதப்பற்றி கேலைப்படுேதில்லை. அேன் ோழ்நாள் முழுதும், 

அேன் வதலேகள் பார்த்துக் ககாள்ைப்படும்; அேன் குணக்குலறகள் மன்னிக்கப்படும் என்று ோழும் ஆண்கள் அதற்கு 

அேளுக்கு ஒரு நன்றி கூட கசால்ைாதலத என்ேகேன்று கசால்லுேது. ஆண்களுக்கு பணிவிலட கசய்யகேன்று 

பலடக்கப்பட்டேள் அல்ை கபண்.. ஆோலும் கசய்கிறாள்.ஆண்களுக்கு குழந்லத கபற்கறடுக்க எே பலடக்கப்பட்டேள் 

அல்ை கபண்... ஆோலும் தாயாகிறாள் ஏன்?..ஏகேன்றாள் அேள் மனித குைத்திற்கு வதலேயாே அத்தலே தகுதிகளுடன் 

பலடக்கப்பட்ட ஒரு உயிருள்ை கடவுள்... அதோல்தான் கபண்கலை கதய்ேம் என்கிறார்கள். அந்த கதய்ேம் தான் இன்று 

ஆண்கலையும் இவ் உைலகயும் குடும்பம் என்ற ஒரு ேட்டத்திற்குள் ேழி நடத்துகிறது... 

• The tradition of Christmas trees goes all the way back to the ancient Egyptians and Romans, who decorated 

using evergreens during the winter solstice to signify that spring would return. So, if you deck your halls with a 

green tree, wreaths or evergreen garland, you're honoring history. 

• If your kids leave Santa a little snack to keep him sated on his journey, thank the Dutch. On St. Nicholas' feast day 

on Dec. 6, Dutch children leave him food and drink in exchange for the gifts he leaves overnight. 
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The Little Drummer Boy' 

David grew up in the kitchen of the inn. His father was the innkeeper. His mother cooked the food. David's older sisters 
cleaned the rooms, and his older brother swept the stable. David loved to sing. He would sing to his mother as she 
cooked the food. David made up songs and banged on pots and bowls as he sang to her. David's mother smiled at him. 
"Someday you will sing in the temple, my son," his mother said. David grinned at his mother. "Tem-ple," David said very 
carefully. David's father came into the kitchen. "How is my big boy?" David's father asked as he swung David onto his 
shoulders. "Pum Pum Pum! Tem-ple come!" David sang as he drummed on his father's head with a wooden spoon. 
David's father smiled as his son kept on drumming. "We must find this boy a drum or my poor head will not survive!" 
said David's father, with a laugh. 

A few years later David got a small drum for his birthday. Soon he was beating rhythms on his drum wherever he went. 
Pat-a-rum, pat-a-rum, pat-a-rum, David drummed to copy the donkeys on the road. Swish-click-click-tum, swish-click-
click-tum, went David's drumming to copy his brother sweeping straw in the stable. One day David's father said to his 
family, "We are going to be very busy. Caesar Augustus has ordered a count of all the families in all the towns." "Pum 
Pum. Pa-rum-pum-pum-pum. I counted six of us!" David sang. "Why does this make us busy?" "Because people will 
come to Bethlehem to be counted with their families," said David's father. "They will need a place to stay. They will stay 
with us, and we will be very busy." 

David's mother cooked more food. David's sisters cleaned the rooms. David's 
brother swept out the stable and put new hay and pots of water in the stalls. 
David's father greeted the people as they came into town. Soon the inn was very 
full. David played his drum and sang his songs for the people. Late one night there 
was a knock at the door. David peeked around his father at the young man and his 
wife, who was on a donkey. They had no room for these people! What could they 
do? David's father was a kind man. "You can stay in the stable," he said. "It is 
warm and dry there. I can send food out to you." The young man thanked David's 
father and walked the donkey to the stable. 

David helped his mother carry bread and cheese out to the young couple. His 
mother told him the woman was going to have a baby soon. The next day there 
was a lot of excitement. "The young woman who stayed in the stable last night 
had her baby," David's mother told him. "The baby is the King of Kings, they say!" 
said David's father. 

David could not see the baby because of the crowd around the stable. David stood 
at the back of the crowd and began to make up a song for the baby: "Come, they 
told me, our newborn king to see. Our finest gifts we bring to lay before the king. 
So, to honor him when we come." The crowd began to part when they heard 
David's beautiful singing: "Baby Jesus, I am a poor boy, too. I have no gift to bring 
that's fit to give a king. Shall I play for you on my drum?" David stepped closer to 
Mary, Joseph, and their son. Baby Jesus smiled at David, reached out, and patted 
his drum. Love, spirit, and the beat of his drum brought one little boy closer to the 
infant Jesus. Continue to the next page to Read 'The Wishing Star,' and learn how 
hope, love, and a shining star helped bring another little boy closer to someone he 
loved -- on Christmas Eve. 

➢ It's a sad fact that too many of us have to talk about this realization in past tense. What if we get this truth, so well 

written, today! Then we can start proclaiming, " Happiness is ... Because we live it! 

➢ "Happiness is a journey, not a destination." 

➢ "No medicine cures what happiness cannot." 
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அது ஒரு மாலை வநரம். இடம் நியூயார்க்கின் ப்ரூக்ளின் நகரம். அங்குள்ை குலறபாடுகள் உள்ை சிறுேர், சிறுமியர் படிக்கும் 
பள்ளியில் ஒரு விழா நடந்து ககாண்டிருக்கிறது. அப்வபாது ஒரு சிறுேனின் தந்லத வபசிய வபச்சு அங்கு ேந்திருந்த அலேேர் 
மேலதயும் கலரத்து அது மறக்க முடியாத வபச்சாக அலமந்தது..அேர் குலறபாடுள்ை குழந்லதகலைப் கபற்ற கபற்வறார் 
படும் மே வேதலேகலை மிக உருக்கமாகச் கசான்ோர். “..இலறேன் பலடப்புகள் எல்ைாம் அற்புதமாேது, நிலறோேது, 
குலறபாடில்ைாதது என்று எப்படிச் கசால்ை முடியும்? சாதாரண குழந்லதகள் சாதாரணமாகச் கசய்ய முடிந்த எத்தலேவயா 
வேலைகள் என் மகன் ஷாயாோல் முடிேதில்லை. அேோல் சின்ேச் சின்ே தகேல்கலைக் கூட நிலேவில் லேத்துக் ககாள்ை 
முடிேதில்லை. அேோல் கசய்ய முடிந்தலேகலை விட கசய்ய முடியாதலே தான் அதிகம். கசய்ய முடிந்தலேகலைக் கூட 
அலரகுலறயாய் தான் கசய்ய முடிகிறது. அப்படி இருக்லகயில் இலறேன் பலடப்பில் நிலறவு உள்ைது என்பலத எப்படி 
நம்மால் கூற முடியும்?” 

அேர் உருக்கமாகக் வகட்டு விட்டு அங்கு கூடியிருந்வதாலரப் பார்த்தார். அத்தலே வபரிடமும் அதற்கு பதில் இருக்கவில்லை. 
அத்தலே வபரும் அந்த மனிதரின் மே ேலிலய உணர்ந்தேர்கைாக கமௌேமாக இருந்தார்கள். அந்தத் தந்லத கசான்ோர். 
“நான் நம்புகிவறன், இது வபான்ற குழந்லதகலைப் பலடக்கும் இலறேன் நிலறலே அந்தக் குழந்லதகளிடம் பழகும் 
மனிதர்களிடம் தான் எதிர்பார்க்கிறான். இது என் மகன் ோழ்க்லகயில் நடந்த ஒரு சம்பேத்தின் வபாது நான் புரிந்து 
ககாண்வடன்....” அேர் அந்த நிகழ்ச்சிலய மிகவும் கநகிழ்ச்சியுடன் விேரித்தார். ஒரு நாள் மதிய வேலையில் அேரும் அேர் 
மகன் ஷாயாவும் ஒரு விலையாட்டு லமதாேம் அருகில் நடந்து கசன்று ககாண்டிருந்தார்கள். அந்த லமதாேத்தில் சிை 
சிறுேர்கள் தைப்பந்து (base ball) விலையாடிக் ககாண்டிருந்தார்கள். ஷாயா அந்தச் சிறுேர்கள் விலையாடுேலதப் பார்த்து தன் 
தந்லதயிடம் வகட்டான். “அப்பா அேர்கள் என்லேயும் அந்த விலையாட்டில் வசர்த்துக் ககாள்ோர்கைா?” அேருக்குத் தன் 
மகோல் அந்த விலையாட்லடத் திறம்பட விலையாட முடியாது என்பதில் சந்வதகம் இல்லை. ஆோல் அந்த சிறுேர்கவைா 
மிகத் தீவிர ஈடுபாட்டுடன் சிறப்பாக விலையாடிக்ககாண்டிருந்தார்கள். அேர்களிடம் கசன்று வகட்கவே தயக்கமாக 
இருந்தாலும் அேர் முயற்சி கசய்து பார்ப்பதில் தேறில்லை என்று எண்ணிோர். தயக்கத்துடன் கசன்று ஒரு சிறுேனிடம் 
வகட்டார். “என் மகனும் ஆட ஆலசப்படுகிறான். அேலேயும் வசர்த்துக் ககாள்வீர்கைா?” 

அந்த சிறுேன் ஷாயாலேப் பார்த்தான். பார்த்தவுடவேவய அேன் குலறபாடுள்ை சிறுேன் என்பலத அந்த சிறுேன் புரிந்து 
ககாண்டான். தன் நண்பர்கலைப் பார்த்தான். அேர்கள் ஒன்றும் கசால்ைவில்லை. அேன் ஷாயாவின் முகத்தில் கதரிந்த 
ஆர்ேத்லதப் பார்த்து மேம் இைகியேோக அேரிடம் கசான்ோன். “நாங்கள் இப்வபாது எட்டாேது இன்னிங்க்ஸில் 
இருக்கிவறாம். இப்வபாவத ஆறு ரன்கள் குலறோக எடுத்து பின்ேணியில் இருக்கிவறாம். என்னுலடய டீமில் அேலேச் 
வசர்த்துக் ககாள்கிவறன். ஒன்பதாேது இன்னிங்க்ஸில் அேனுக்கு வபட்டிங் தருகிவறாம்” அலதக் வகட்டு ஷாயாவின் முகத்தில் 
கதரிந்த மகிழ்ச்சிலயப் பார்த்த தந்லதயின் மேம் நிலறந்தது. ஷாயா அந்த விலையாட்டுக்காக லகயுலறலய மாட்டிக் 
ககாண்டு லமதாேத்தில் கபருமிதத்துடன் வபாய் நின்றான். ஆோல் அந்த விலையாட்டின் எட்டாேது இன்னிங்க்ஸிைன் 
இறுதியில் ஷாயாலே வசர்த்த அணி மூன்று ரன்கள் மட்டுவம பின்ேணியில் இருந்தது. நன்றாக ஆடத் கதரிந்தேன் ஆடிோல் 
அேர்கள் அணி கேற்றி கபறும் ோய்ப்பு இருக்கிறது. அப்படி ஒரு இக்கட்டாே கட்டத்தில் ஷாயாலே அேர்கள் ஆட 
விடுோர்கைா என்ற சந்வதகம் அேன் தந்லதக்கு ேந்தது. 

ஆோல் கசான்ேபடி ஷாயாலே ஆட அேர்கள் அனுமதித்தார்கள். ஷாயாவிற்கு அந்த வபட்லட சரியாகப் பிடிக்கவே 
கதரியவில்லை. அேலே ஆட அனுமதித்த சிறுேன் வபட்லட எப்படிப் பிடிக்க வேண்டும் என்று கசால்லித் தந்தான். பந்து 
எறியும் சிறுேன் சற்று முன்ோல் ேந்து அந்தப் பந்லத கமன்லமயாக வீசிோன். அந்தப் பந்லத ஷாயா அடிக்க உதே 
வேண்டும் என்பது அேன் எண்ணமாக இருந்தது. அந்தப் பந்லத அேன் அப்படி வீசியும் ஷாயாோல் வபட்டால் அடிக்க 
முடியவில்லை. அடுத்த முலற ஷாயாவின் அணிச் சிறுேன் ஒருேன் ஷாயாவுடன் வசர்ந்து வபட்லடப் பிடித்துக் ககாண்டான். 

பந்கதறிபேன் அடுத்த முலறயும் சற்று முன்ோல் ேந்து கமன்லமயாகவே வீசிோன். ஷாயாவும், அேனுலடய சகாவும் 
வசர்ந்து இந்த முலற பந்லத அடித்தார்கள். அந்தப் பந்து குலறோே வேகத்வதாடு ப்ந்கதறிபேன் காைடியில் ேந்து விழுந்தது. 
அேன் அலத எடுத்து முதல் தைக்காரனிடம் எடுத்து வீசிோல் ஷாயா ஆட்டமிழந்து அேன் அணியும் வதாற்று விடும். ஆோல் 
அந்தப் பந்கதறிபேன் வேண்டுகமன்வற அலத மிக உயரமாகத் தூர வீச ஷாயாவின் அணியிேர் கத்திோர்கள். “ஷாயா ஓடு. 
வேகமாக முதல் தைத்துக்கு ஓடு...” ஷாயா இப்படிகயாரு நிலைலய எதிர்பார்த்திருக்கவில்லை. அேன் ஒரு கணம் திலகத்து 
பின் தலை கதறிக்க ஓடிோன். முதல் தைத்லத அேன் அலடந்த வபாது அந்தப் பந்லத எதிரணிச் சிறுேன் எடுத்தான். முதலில் 

பந்கதறிந்தேனுலடய எண்ணம் அேனுக்கும் புரிந்திருந்தது. ஒரு ரன் எடுத்து முடித்த நம்ப முடியாத மகிழ்ச்சியில் இருந்த 
ஷாயாவின் முகத்லதப் பார்த்தேன் அந்த பந்லத தன் அணிக்காரன் எளிதில் பிடிக்க முடியாதபடி வீசிோன். லமதாேத்தில் 
“ஷாயா ஓடு. இரண்டாம் தைத்திற்கு வேகமாக ஓடு” என்ற சத்தம் பைமாக எழுந்தது. ஷாயா மீண்டும் தன்ோல் முடிந்த ேலர 
தலை கதறிக்க ஓடிோன். இப்படிவய அந்த ஆட்டத்தில் ஷாயாலே நான்கு ரன்கள் எடுக்க லேத்தார்கள். ஷாயாவின் அணி 
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கேற்றி கபற்றது..நான்காேது ரன்லே எடுத்து முடித்த வபாது லமதாேத்தில் பதிகேட்டு ஆட்டக்காரச் சிறுேர்களும் 
ஷாயாலேத் வதாள்களில் தூக்கி ஆட்ட நாயகோகக் ககாண்டாட ஷாயாவின் முகத்தில் கதரிந்த மட்டில்ைாத மகிழ்ச்சிலயக் 
கண்ட அந்த தந்லத கண்ணில் அருவியாகக் கண்ணீர் ேழிந்தது. அலதச் கசால்லும் வபாதும் அந்தத் தந்லத கண்களில் கண்ணீர். 
“அன்லறய திேத்தில் அந்த பதிகேட்டு சிறுேர்களும் இலறேனின் பலடப்பின் நிலறலே எேக்குத் கதரியப் படுத்திோர்கள். 
என் மகன் அது ேலர அவ்ேைவு மகிழ்ச்சியாகப் கபருலமயுடன் நின்றலதக் காணும் பாக்கியம் எேக்கு இருக்கவில்லை. அந்த 
நாள் என் மகன் ோழ்விலும், என் ோழ்விலும் மறக்க முடியாத நாைாகி விட்டது....” 

அந்த சிறுேர்களுக்கு ஒவ்கோரு விலையாட்டிலும் கேல்ைத் துடிக்கிற ேயது. அேர்களுக்கு கேற்றி மிக முக்கியம். ோழ்வில் 
கபரிய கபரிய சித்தாந்தங்கள் எல்ைாம் அறிந்திருக்கும் ேயவதா, பக்குேவமா இல்ைாத ேயதிேர் அேர்கள். அேர்கள் அன்று 
முன்பின் அறியாத ஷாயா என்ற குலறபாடுள்ை சிறுேனிடம் காட்டிய அன்பும், பரிவும் ஒப்புயர்வில்ைாதலே. அேர்கள் அந்தச் 

சிறுேலே கேற்றி கபறச் கசய்த கசயல் சாமானியமாேதல்ை. இது வபான்ற கசயல்களில் தான் உண்லமயாக மனிதம் 
மிளிர்கிறது. அந்த விலையாட்லட ஷாயாவின் வீட்டார்கள் ஆடி அேலே கேற்றி கபறச் கசய்திருந்தால் அது கசய்தியல்ை. 
முன்பின் அறியாத சிறுேர்களிடம் இருந்து அந்த அன்பு பிறந்தது தான் வியப்பு. அது தான் மனிதம்...... 

 

❖ Legend has it, we hang 

stockings by the chimney 

with care thanks to a poor 

man who didn't have 

enough money for his 

three daughters' dowries. 

Generous old St. Nick 

dropped a bag of gold 

down their chimney one 

night after the girls had 

hung their freshly-washed 

stockings there to dry. 

That's where the gold 

ended up, and the tradition 

stuck. 
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Hahaha. Love this. Too funny!!!  

 

This old lady handed her bank card to the teller and said, “I would like to withdraw $10”. The teller told her, “For 

withdrawals less than $100, please use the ATM." The old lady wanted to know why. The teller returned her bank card and 

irritably told her, “These are the rules, please leave if there is no further matter. There is a line of customers behind you”. 

The old lady remained silent for a few seconds and handed her card back to the teller and said, “Please help me withdraw all 

the money I have.” The teller was astonished when she checked the account balance. She nodded her head, leaned down and 

respectfully told her, “You have $300,000 in your account, but the bank doesn’t have that much cash currently. Could you 

make an appointment and come back again tomorrow?" 

 

The old lady then asked how much she could withdraw immediately. The teller told her any amount up to $3000. “Well, 

please let me have $3000 now.” The teller, very kindly and with a smile, handed $3000 to her. The old lady put $10 in her 

purse and asked the teller to deposit $2990 back into her account. HAHAHA.  

 

The moral of this story is...Don’t be difficult with old people, they spent a lifetime learning the skill.  

 

 

What is the secret of happiness?  

Bertrand Russell's answer. 

"The secret of happiness is this: Let your interests be as wide as 

possible, and let your reactions to the things and persons that 

interest you be as far as possible friendly rather than hostile. The 

world is vast and our own powers are limited. If all our happiness is 

bound up entirely in our personal circumstances it is difficult not to 

demand of life more than it has to give. And to demand too much is 

the surest way of getting even less than is possible. The man who 

can forget his worries by means of a genuine interest in, say, 

gardening, or the life history of stars, will find that, when he 

returns from his excursion into the impersonal world, he has 

acquired a poise and calm which enable him to deal with his worries 

in the best way, and he will in the meantime have experienced a 

genuine even if temporary happiness." 
 

https://www.facebook.com/russellbertie?__cft__%5b0%5d=AZUemjkQuDemwGwPcvhrmcHJvRUElCiEwt3Kq_ngO-eSlCd0B8gBzOaXngbAwa21Thbs_DLEwj7_HboH3DKWYF4INKsdmf1RkUfjZigNG4x9yz90P7I4h9tL-YQJepTzr0JEizr4aiz7pSs-lj-zT5g5biR7gP7jTGjdtG7xJjL2yuLZpC4i9oev00hIJEx8a191WVfEJw8hu_BpO-SDGpx-&__tn__=-%5dK-R

