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“Not everyone who laughs is happy. Some people smile to hide their pain. Never assume that someone who seems 

happy is not hurting. Maybe they need someone to look through the laughter and smiles, and see that they are 

hurting inside.” — Bryant McGill 

 WHATEVER MAKES YOU GLAD TO BE ALIVE 
 

Do that, whenever you can. 
Whatever gives your soul that lift and elevates you, to a 

level of harmony, peace and contentment,  
chase it and grab it tight. 

Stop seeing your life as a chore to be dealt with every day 
and start searching for gaps to put in  

blissful moments of joy. 
Nobody said life had to be this hard. 

Nobody made you sign up for a daily grind so punishing, 
you couldn’t find the energy to do what makes you happy. 

This life is short my friend and each of us don’t know,  
how long we have, 

so, let’s not waste another moment of another day,  
feeling like a prop in our own show. 
We are the stars. We are the show.  

Get out there and love your life and if you can’t,  
make it more loveable. 
Change things around. 

It’s your life. Do whatever you need to do,  
to get any kind of good feeling, every day. 

And start now, right this minute. 
The future is promised to no one,  

what are you waiting for? 
 

Donna Ashworth 
 
 RANDOM THINGS TO REMEMBER: 

❥ Don’t use your energy and time to worry. Use your energy and 
time to dream, learn, love, laugh, live create, reflect, heal and 
grow. 

❥ No matter how busy you are, take a half-hour each day just 
for yourself. Go for a walk, read an inspiring story, listen to your 
uplifting music, soak up some sunlight, take a warm bath, cook 
your favorite meal, or simply readjust, reset, and recharge. 



2 
 

தனது வாழ்க்கையின் உச்சைட்ட உயர்விற்கு சசன்று விட்ட 
ஒருவன் தனது தாகயப் பார்த்து கைட்டான். அம்மா! என்கனப் 
சபற்செடுத்து, பாசத்கதக் சைாட்டி, பல தியாைங்ைகை சசய்து, 

ைாலசமல்லாம் என் மீது பாசத்கத சபாழிந்து ஆைாக்ைிய உனக்கு 
ஏதாவது சசய்ய கவண்டுசமன நிகனக்ைிகென். அம்மா உனக்கு என்ன 
கவண்டும், நான் என்ன சசய்ய கவண்டும் – என்ொன் மைன் தாய் 
வியப்புடன் மைகனப் பார்த்தாள். அகதப் பற்ெி இப்ப என்ன? என்னுகடய 
ைடகமகயத் தாகன சசய்கதன்… அகத எப்படி நீ எனக்கு திருப்பி 
சைாடுக்ை முடியும். நீ விரும்பினாலும், எவ்வாறு திருப்பி சைாடுக்ை 
முடியும்? இருந்தாலும் தன் தாய் சசய்த தியாைங்ைளுக்கு ஏதாவது 
சசய்தாை சவண்டுசமன நிகனத்தான். சதாடர்ந்து அம்மாவிடம் கைட்டுக் 
சைாண்கட இருந்தான். அம்மாவும் மறுத்தலித்து வந்தாள்.  

ஒரு ைட்டத்தில் மைனின் ஆகசகய பூர்த்தி சசய்ய நிகனத்த 
தாய், மைனிடம், சரி…..நீ சதாடர்ந்து கைட்பதால், ஒன்று சசால்ைிகென். 
அகத நிகெகவற்ெினால் கபாதும் – என்ொள். மைனுக்கு ஒகே 
சந்கதாஷம். அம்மா என்ன கவண்டும் சசால்லுங்ைள் – என்ொன் மைன், 

ஒன்றுமில்கல மக்கன, நீ குழந்கதயாை இருந்த கபாது எனது அருைில் 
படுத்து உெங்ைினாகய, அகதப் கபால இன்று ஒரு நாகைக்கு என்னுடன் படுத்து உெங்கு – எனக் கூெினாள் தாய். 

அம்மா, நீ கைட்பது, வித்தியாசமாை உள்ைது. இருப்பினும் அது உனக்கு மைிழ்ச்சிகய தருசமன்ொல் அகத இன்கெ 
நிகெகவற்றுைிகென் என்று அன்ெிேவு, தனது தாயின் படுக்கையில், தாயுடன் படுத்துக் சைாண்டான். தனது மைன் தூங்ைி 
விட்டான் என்று அெிந்த தாய், எழுந்து சசன்று ஒரு வாைியில் நீகே நிேப்பி சைாண்டு வந்து, தனது மைன் படுத்திருந்த 
இடத்தில் ஒரு குவகை தண்ணகீே வசீி நகனத்தாள். தூக்ைத்தில் தான் படுத்திருக்கும் இடம் ஈேமாை இருப்பகத உணர்ந்த 
மைன், தூக்ைத்திகலகய படுக்கையின் மறு பக்ைத்திற்கு உருண்டு சசன்று படுத்தான். அங்கை சசன்று மைன் தூங்ைியதும், 

இன்சனாரு குவகை நீகே எடுத்து அவன் படுத்திருந்த இடத்தில் நீகே வசீி ஈேப்படுத்தினாள். மீண்டும் படுக்கை ஈேமாை 
இருப்பகத உணர்ந்த மைன், தூக்ைத்திகலகய படுக்கையின் ைால்புெம் இடம் கநாக்ைி நைே முயன்ொன். சிெிது கநேத்தில் 
அந்த இடமும் ஈேமாை இருப்பகத உணர்ந்த மைன், தூக்ைம் ைகலயகவ, எழுந்து பார்க்கும் கபாது, தனது தாய் தண்ணரீ் 
குவகையுடன் இருப்பகதப் பார்த்து, கைாபமாை, என்ன அம்மா சசய்ைிொய்… தூங்ை கூட விட மாட்கடன் என்ைிொய்? ஈேத்தில் 
தூங்ை கவண்டுசமன எப்படி எதிர் பார்க்ைிொய் – எனக் கைட்டான் மைன். அப்கபாது தாய் அகமதியாை சசான்னாள்: மைகன.. 
அம்மாவின் தியாைத்துக்கு ஈடுைட்ட, திருப்பி ஏதாவது சசய்ய கவண்டுசமன நீ நிகனக்ைிொய். நீ குழந்கதயாை 
இருக்கும்கபாது இேவு கநேங்ைைில் அடிக்ைடி படுக்கைகய நகனத்து விடுவாய். உடகன நான் எழுந்து உனக்கு உகடகய 
மாற்ெி ஈேமில்லாத இடத்தில் படுக்ை கவத்து விட்டு, நான் ஈேமான இடத்தில் படுத்துக் சைாள்கவன். முடியுமானால், 

உன்னால் இந்த ஈேமான படுக்கையில் ஒரு இேவு தூங்ை முடியுமா? – என்ொள் தாய் மைன் திகைத்து நின்ொன். இது 
உன்னால் முடியுசமன்ொல், தாயின் தியாைத்திற்கு ஈடு சைாடுத்ததாை எடுத்துக் சைாள்ைிகென் – என்ொள் தாய். 

நண்பர்ைகை, உலைில் எல்லா ைடன்ைகையும் அகடத்து விட முடியும், ஒன்கெத் தவிே. அதுதான் தாயின் தியாைம். 
தாயின் தியாைத்திற்கு, எந்த ஒரு மைனாலும் ஈடு சசய்ய முடியாது. தாய் ைாட்டிய அேவகணப்பு, அன்பு, ைாலகநேம் பாோது, 

தனது மைகன சீோட்டி, உணவூட்டி. வைர்த்து, தனது கதகவைகை தியாைம் சசய்து தனது மைகன உலைம் என்று அவனது 
வைர்ச்சியில் ஆனந்தம் சைாண்டு, தனது குழந்கதக்ைாை தன்கனகய வழங்ைிய தாயிற்கு நீ எகத திருப்பி சைாடுத்து 
ஈடுைட்ட முடியும்? நீ அவளுகடய சகதயும், ேத்தமுமாகும், தாயில்லாமல் நான் இல்கல என்பகத நிகனவில் சைாள், 

ஏசனன்ொல் உனது தாய் இகத என்றுகம மெந்ததில்கல. எவ்வைவுதான் வயதானாலும், தாயின் நிகனவு நமது வாழ்வில் 
தினமும் ஒரு அங்ைம் தான். அன்கப சிவம் என்ைிொர்ைள் சபரிகயார்ைள். என்கனப் சபாறுத்தவகே, அன்கப தாய் என்பது 
தான் நிதர்சமான உண்கம. நிகனத்தகபாது இகெவகனக் ைாணத்தான், இகெவன் தாகயப் பகடத்தான் பாசம் உங்ைகை 
இழக்ைலம் ஆனால் நீங்ைள் பாசத்கத இழக்ைாதீர்ைள்.. 

We are all tired. Really, we are. It’s a hard road, but it’s also a beautiful one. Perhaps we expect too 

much from ourselves and from others. Perhaps humanity can only make slow progress, like an inch 

worm. Perhaps we need to celebrate how far we have come more often. And rest more. And relish the 

simple pleasures. And look for love everywhere. There is a river near where I live. It meanders 

slowly, peacefully. It doesn’t ask itself why it isn’t an ocean, or a raging river, or some other thing. It 

just surrenders to what it is. Maybe we just need to surrender more to who we are. I think I will lie 

down tomorrow beside the river. And take a rest. And sweet surrender. - Jeff Brown 
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மாவேீன் சநப்கபாலியன்., தன்னுகடய சிறுவயதில் ோணுவ விடுதியில் 

தங்ைி படித்துக் சைாண்டு இருந்தான். அப்கபாது அகெயில் அவர் கூடத் 
தங்ைியிருந்த மற்சொரு மாணவன் தன்னுகடய அழைான கபய் ஒன்று 
ைாணாமல் கபாய்விட்டதாை கமலதிைாரியிடம் புைார் கூெினான். “யார் 
கமலாவது உனக்கு சந்கதைம் உண்டா?” என்ொர் கமலதிைாரி. 
“சநப்கபாலியன் கமல்தான் எனக்கு சந்கதைம்” என்ொன் அந்த சை 
மாணவன். உடகன அந்த அதிைாரி சநப்கபாலியகன தன்கனாடு அகெக்கு 
அகழத்தார். கமலதிைாரியின் அகெக்குள் நுகழந்தான் சநப்கபாலியன் 
.கமலதிைாரி சநப்கபாலியகன விசாரிக்ைாமகலகய தனது கையில் 

பிேம்கப எடுத்தார். சேம் வாரியாை அடித்துத் தள்ைினார். சநப்கபாலியகன 
“ஏன் திருடினாய்? இனி இது மாதிரி தவறு சசய்வாயா?” என்று கைட்டு 
நல்ல உகத! அவ்வைவு அடிகயயும் வாங்ைிக்சைாண்டு அகமதியாை 
இருந்தான் சநப்கபாலியன். அதற்கு பிெகு சைாடுத்த தண்டகனகயயும் 
வாங்ைிக்சைாண்டு அகமதியாை இருந்தான். சிெிது நாட்ைள் ைழித்து புைார் 
சைாடுத்த அந்த மாணவன் கமலதிைாரியிடம் ஓடிவந்தான். “ஐயா… 
என்கனாட அந்த கபகய திருடியது சநப்கபாலியன் அல்ல! கவசொரு 

மாணவன். இப்சபாழுதுதான் உண்கம சதரிந்தது. சதரியாமல் சநப்கபாலியன் கமல் புைார் சைாடுத்துவிட்கடன். மன்னித்து 

விடுங்ைள்!” என்ொன்.அநத அதிைாரிக்கு மிைவும் ஆச்சரியம். உடகன சநப்கபாலியகன அகழத்தார். “உனக்கு என்ன 
கபத்தியமா? நீ என்ன முட்டாைா? அன்று அந்த அடி அடித்கதன் அப்சபாழுகத உண்கமகயச் சசால்ல கவண்டியதுதாகன 
என்ொர்”.சநப்கபாலியன் அகமதியாைச் சசான்னான், “ஐயா! நீங்ைள் என்கன அடிப்பதற்கு முன்பாை கைட்டு இருந்தால் நான் 
சசால்லியிருப்கபன். அடித்துக்சைாண்கட கைட்டீர்ைள். அப்சபாழுது நான் இல்கல என்று சசான்னாலும் அடிக்கு பயந்து நான் 

அப்படி சசால்வதாை நீங்ைள் நிகனப்பரீ்ைள். நான் பயந்ததாை யாரும் நிகனக்ை கூடாது! அகத விட அடிவாங்குவது எனக்கு 
ஆட்கசபகன இல்கல!”. சிறுவயதில் இருந்த சநப்கபாலியனின் அந்த பயமற்ெ கதரியம்தான் பின்னாைில் மாசபரும் சவற்ெி 
வேீனாை திைழ்ந்தது. “தான் பயந்ததாைக்கூட யாரும் நிகனக்ைப்படக்கூடாது என்று நிகனத்தால்… அது எப்கபர்பட்ட 

மகனாதிடம்”. 
 

மற்சொரு நிைழ்வு .உலைத்கதகய செயிக்ை நிகனத்த பிோன்ஸ் மாவேீன் சநப்கபாலியன் ைகடசி ைாலத்தில் பிரிட்டனிடம் 
கதால்வி அகடந்தார். கதால்வி அகடந்த சநப்கபாலியகன பிரிட்டிஷ் ோணுவம் அவகே சிகெ பிடித்து ஆப்பிரிக்ை 
தனிச்சிகெயில் தனிகமயில் கவத்தது. சிகெயில் மன உகைச்சலில் அவரின் ைகடசி ைாலம் ைழிந்தது..!!அவகே பார்க்ை 
வந்த அவரின் நண்பர் ஒருவ்ர் அவரிடம் ஒரு சதுேங்ை அட்கடகய சைாடுத்து .இது உங்ைைின் சிந்தகனகய சசயல்பட 
கவக்கும் தனிகமகய கபாக்கும்” என்று கூெி அவரிடம் சைாடுத்தார். ஆனால் சிகெ படுத்தி விட்டார்ைகை என்ெ மன 
உகைச்சலில் இருந்த மாவேீனுக்கு சிந்தகன சசயல்படாமல் அதன் மீது ைவன்ம் கபாைவில்கல..!!சிெிது ைாலத்தில் இெந்தும் 
கபானார். பிற்ைாலத்தில் பிோன்ஸ் அருங்ைாட்சியைம் மாவேீன் சநப்கபாலியனிடம் இருந்த சதுேங்ை அட்கடகய ஏலம் விட 
அகத ஆய்வு சசய்த கபாது அந்த அட்கடயின் நடு பக்ைத்தில் சிெிய அைவில் ஒரு குெபீ்பு இருந்தது. அதில் அந்த 
சிகெச்சாகலயில் இருந்து தப்பிப்பதற்க்ைான வழிகய அந்த குெபீ்பு சசால்லி இருந்தது. ஆனால் அவரின் மன உகைச்சலும்.. 
பதட்டமும் அவரின் சிந்தகனகய சசயல்படாமல் ஆக்ைி கவத்து அவரின் தப்பிக்கும் வழிகய மூடி மகெத்தது. 
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During a class at Fresno Pacific University, a speaker asked one of the 
spouses in the audience: "Does your husband make you happy?" At this 
moment, the husband stood up straighter, showing complete 
confidence. He knew his wife would say yes, because she had never 
complained about anything during their marriage.  However, his wife 
answered the question with a resounding "No." "No, my husband does 
not make me happy."  The husband was baffled, but his wife 
continued:  "My husband never made me happy, and he does not make 
me happy. I am happy." "Whether I am happy or not is dependent not 
on him, but on me. I am the only person on whom my happiness 
depends. 

 I choose to be happy in every situation and every moment of my life, 
for if my happiness depended on another person, thing or 
circumstance, I would be in serious trouble. Everything that exists in 
this life constantly changes: the human being, the riches, my body, the 

climate, my boss, the pleasures, the friends, and my physical and mental health. I could quote an endless list.  I need to 
decide to be happy regardless of anything else that happens. Whether I own a lot or a little, I am happy! Whether I'm 
going out or staying home alone, I'm happy! Whether I am rich or poor, I am happy! 

I am married, but I was already happy when I was single. I'm happy for myself.  I love my life not because my life is easier 
than anyone else's, but because I have decided to be happy as an individual. I am responsible for my happiness.  When I 
take this obligation from my husband and anyone else, I free them from the burden of carrying me on their shoulders. It 
makes everyone's life much lighter. And that's how I've had a successful marriage for so many years." Never give anyone 
else the responsibility to control your happiness. Be happy, even if it's hot, even if you're sick, even if you do not have 
money, even if someone has hurt you, even if someone does not love you and even if you do not value yourself. That 
goes for women and men of all ages 

9 POWERFUL QUESTIONS TO ASK YOURSELF FOR A HAPPY LIFE 
1. What are the top three things you cherish in your life? 
2. What is the one job/cause/activity that could get you out of bed happily for the rest of your life? Are you doing it 
now? 
3. What are the things you deeply value? 
4. Which worries you more doing things right or doing the right things? 
5. Have you been the kind of friend you’d want as one? 
6. Does any of the things that used to upset you a few years ago matter at all today? What’s changed? 
7. What are you most grateful for? 
8. Are you building the foundation you need to become the person you want to be? 
9. Are you learning the things you need to learn? 
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"கணவன் மனைவி விவாகரத்து வழக்கு" 
 

நீதிபதி : "உங்ை மகனவிகய விவாேத்து சசய்ய ைாேணம் என்ன?" 

 

அப்பாவி ைணவர்: "அய்யா! நான் ஏற்ைனகவ சோம்ப சநாந்து கபாயிருக்கைன். நீங்ைளும் சவந்த புண்ணில் கவல 
பாய்ச்சாதீங்ை. எந்த கைள்வியா இருந்தாலும் முதலில் வக்ைீகல என் மகனவியிடம் கைக்ை சசால்லுங்ை.அப்புெம் 
நீங்ைகை விவாைேத்துக்ைான ைாேணத்த புருஞ்சுப்பஙீ்ை. 
.  

சரி என்று நீதிபதி கூெ,அேசாங்ை வக்ைீல் குறுக்கு விசாேகணகய அந்த சபண்ணிடம் ஆேம்பித்தார். 
.  

வக்ைீல் : அடிப்பகடயில் உங்ைளுக்குள் என்ன பிேச்சிகன? 

.  

சபண் : அடுப்படியில பிேச்சிகன எதுவும் இல்கலங்ை. 
.  

வக்ைீல் : அது இல்ல கமடம், உங்ைளுக்ைிகடயில் என்ன தைோறு?" 

.  

சபண் : எங்ை ைகடயில தைோறு எதுவுமில்கலகய, நல்லாத்தாகன ஓடுது? 

.  

வக்ைீல் : அடடா… உங்ை தாம்பத்ய உெவில் என்ன சங்ைடம் என்று அெிய கைார்ட் விரும்புைிெது. 
.  

சபண் : தாம்பேத்தில எங்ைளுக்கு உெவுக்ைாேங்ை யாருமில்கலங்ை. இருந்தாத்தாகன சங்ைடம். 
.  

வக்ைீல் : உங்ைள் ைணவர் மீது ைருத்து கவறுபாடு ஏதாவது இருக்ைா? 

.  

சபண் : அவரு ைருப்புதாங்ை.நானும் ைறுப்புதான்.அதனால கவறுபாடு ஏதும் இல்கலங்ை. 
.  

வக்ைீல் : உங்ை வடீ்டுக்ைாேகோட என்ன சண்கட? 

.  

சபண் : வடீ்டுக்ைாேகோட எதுக்குங்ை சண்கட? மாசம் ஒன்னாம் கததி வந்து வாடகைகய வாங்ைிட்டு அவரு பாட்டுக்கு 
கபாயிடொரு. 
.  

வக்ைீல் : (கைாபத்துடன்) இகதா பாருமா,உனக்கு விவாைேத்து கவணுமா? 

.  

சபண் : அய்கயா கவணாங்ை.எங்ைிட்ட ஏற்ைனகவ மூனு "விவாஹா பட்டு" இருக்குங்ை.நீங்ைகை ைட்டிக்குங்ை. 
.  

இதற்கு கமல் வக்ைீலால் தாங்ை முடியவில்கல. (மிைவும் சத்தமாை கைாவத்துடன்) “உங்ை வடீ்டுக்ைாேர் எதுக்ைாை 
விவாைேத்து கைட்ைிொர்?" 

.  

சபண் : ஓ..அதுவா? என்கனாட கபசெப்ப எல்லாம் அவருக்கு சநஞ்சுவலி வந்துடுதாம். நீங்ை இப்ப எங்கூட நல்லாத்தான 
கபசிைிட்டு இருக்ைீங்ை. உங்ைளுக்சைன்ன சநஞ்சுவலியா வந்திரிச்சு? இதுக்கு கபாயி விவாைேத்து கைக்குொரு பாருங்ை.! 
.  

அப்படிகய சநஞ்சில் கை கவத்தபடி கைள்வி கைட்ட வக்ைீல் ைீகழ விழுைிொர்... ..! 
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 ைரூர் மாவட்டம், சின்னநாயக்ைன்பட்டி ைிோமத்கதச் கசர்ந்த ோக்ைம்மாள் பாட்டிக்கு வயது எண்பது. ைணவர் எப்கபாகத 
மகெந்துவிட, தனது மைள்ைள் இருவரும் தனது இறுதிக் ைாலத்கத இன்பமாை நைர்த்த பயன்படுவார்ைள் என்று மகலகபால 
நம்பியிருக்ைிொர். ஆனால், அவர்ைள் ோக்ைம்மாகைக் ைண்டுசைாள்ைாமல் தனித்துவிட, தனக்குச் சசாந்தமான `இப்பகவா 
அப்பகவா' என்று உகடந்து, ஓட்கட உகடசலாை நிற்கும் கூகே வடீ்டில், தட்டுமுட்டுச் சாமான்ைள் சிலவற்கொடு 
மல்லுக்ைட்டியபடி ைாலத்கத ைடத்தி வந்திருக்ைிொர். ைால் ைாணி நிலம் இல்கல இவருக்கு. ஆனால், திருமணம் 
சசய்துசைாண்டு இங்கை வந்ததிலிருந்து தனது கதைத்கத உகழப்புக்குக் சைாடுத்து, அந்த வருவாகய வாகயக் ைட்டி 
வயிற்கெக் ைட்டி கசர்த்து, அகதக் சைாண்டு நல்ல இடங்ைைில் தனது மைள்ைகைக் ைட்டிக்சைாடுத்திருக்ைிொர். ைணவரும் 
தவெிவிட, `இனி மைள்ைள்தான் உலைம்' என்று மகலகபால நம்பி இருக்ைிொர். ஆனால், அந்த மைள்ைள் தனது தாகயச் 
சுகமயாைக் ைருதி, தனித்துவிடப்பட்டிருக்ைிொர். ஆேம்பத்தில், கூலி கவகலக்குப் கபாய், அந்த வருமானத்தில் தனது பாட்கட 
சமாைித்து வந்திருக்ைிொர். ஆனால், இேண்டு வருடங்ைைாை வகயாதிைம் வாட்ட, வருமானத்துக்கு வழியில்லாமல் கேஷன் 
அரிசிகய கவத்து ைாலத்கத `உருட்டி' வந்திருக்ைிொர். தனக்கு ஏற்படும் கநாய்ைகைச் சமாைிக்ை, இதேச் சசலவுைளுக்கு 
என்று அேசு தரும் ஓ.ஏ.பி உதவித்சதாகைக்குப் பலமுகெ விண்ணப்பித்திருக்ைிொர். ஆனால், அேசு அலுவலர்ைைின் இரும்பு 
மனதிற்குள் ோக்ைம்மாைின் வறுகம நிகலகம ஈேம் கசர்க்ைவில்கல. 

இந்தச் சூழலில், ைரூர் மாவட்ட ைசலக்டோை அன்பழைன் சமீபத்தில் சபாறுப்கபற்ெிருக்ைிொர். வந்ததிலிருந்கத பல 
நல்ல விசயங்ைகைச் சசய்து வருைிொர். அேசு அலுவலர்ைைிடம் இணக்ைம் ைாட்டி வருைிொர். அந்த வகையில், அந்தப் 
பாட்டிகயப் பற்ெிய தைவல் அந்த ஊர்க்ைாேர்ைள் மூலம் ைசலக்டரின் ைவனத்துக்கு வருைிெது. உடகன, அந்தப் பாட்டி ஊரின் 
அருைிலுள்ை மூங்ைணாங்குெிச்சியில் நடக்கும் மனுநீதிநாள் முைாமுக்குப் கபாகும்கபாது, அந்தப் பாட்டிகயப் பார்த்து வே 
ஏற்பாடு சசய்ைிொர். தனது மகனவியிடம் அந்தப் பாட்டிக்ைாை நாட்டுக்கைாழி குழம்கபயும், வகட பாயசத்கதாடு கூடிய 
கசவ சாப்பாட்கடயும் சேடி சசய்யச் சசால்ைிொர். அகதாடு, இேண்டு ைாட்டன் புடகவகயயும் தனது சசாந்தக் ைாசில் 
எடுத்துக் சைாள்ைிொர். இவ்வைகவயும் எடுத்துக்சைாண்டு கநோை அந்தப் பாட்டி வடீ்டுக்குப் கபாய், பாட்டியிடம் சாப்பிட 
சசால்லியிருக்ைிொர். அதுக்கு ோக்ைம்மாள், வந்திருப்பது ைசலக்டர் என்று சதரியாமல், `யாருப்பா நீ?. எனக்குச் சாப்பாடு 
சைாடுக்ை நீ யார்?' என்று கைட்டிருக்ைிொர். அகத கைட்ட ைசலக்டர், `நான் உனக்குத் தூேத்துச் சசாந்தம். இந்தா, உனக்ைாை 
இகதசயல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு வந்கதன். வயிொேச் சாப்பிடு' என்று சசால்ல, அப்கபாதும் தயங்ைியிருக்ைிொர் பாட்டி. 
அதற்குள், அருைிலிருந்து வந்தவர்ைள், `உன்கன மதிச்சு சாப்பிட சகமச்சுக் சைாண்டு வந்திருக்ைிொர். தட்டாம சாப்பிடு' என்று 
சசால்லியிருக்ைிொர்ைள். அதன்பிெகு, `நான் மட்டும் இவ்வைகவயும் சாப்பிட முடியாது. பக்ைத்து வூட்டு ைருப்பாயி, எதுத்த 
வூட்டு மூக்ைாயிகயயும் கூப்புட்டு சாப்பிட கவங்ை' என்று சசால்ல, தனது ஏழ்கம நிகலகமயிலும், மைள்ைைால் தனித்து 
விடபட்ட சைாடுகமயிலும், அக்ைம்பக்ைத்து வடீ்டுப் சபண்ைகை அகழத்துச் சாப்பிட கவத்து அழகு பார்க்ை நிகனக்கும் 
அந்த மூதாட்டியின் தாயுள்ைம் ஒருைணம் ைசலக்டரின் ைண்ைைில் ைண்ணகீே வேவகழத்து பார்த்தது.  

`அவர்ைளுக்குத் தனியாை இருக்கு. நீங்ை முதல்ல சாப்பிடுங்ை' என்று ைசலக்டர் சசால்ல, நாலு பருக்கைகய அள்ைித் 
தின்றுவிட்டு, நாட்டுக்கைாழி ைெித்துண்கட ைடித்தவர் ைண் ைலங்ைி, `நீ யாகோ சதரியலப்பா. ஆனா, இதுகபால ைகடசியா 
நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு எத்தகன வருஷம் ஆவுதுன்னு நிகனவில்கூட இல்கல தம்பி' என்று சசால்ல, மறுபடியும் 
ைசலக்டருக்குக் ைண் ைலங்ைியது. அதன்பிெகு, `இேவுக்கும் உனக்குச் சாப்பாடு இருக்கு. அகதாடு, உனக்கு இேண்டு புடகவைள் 
சைாண்டாந்திருக்கைன்' என்று சைாடுக்ை, `இசதல்லாம் எதுக்குத் தம்பி' என்று மறுத்திருக்ைிொர். வற்புறுத்திதான் அகத 
ைசலக்டர் அந்தப் பாட்டிகய வாங்ை கவத்திருக்ைிொர். `நீயும் சாப்பிடுப்பா' என்று பாட்டி சசான்னகதாடு, தாகன பரிமாெ, 

கசவ சாப்பாட்கட அங்கைகய அமர்ந்து சாப்பிட்டார் அன்பழைன். அதன்பிற்கு, கூடகவ வந்திருந்த அதிைாரிைைிடம், `இவரிடம் 
கைசயழுத்து வாங்ைி, ஓ.ஏ.பி பணத்துக்ைாை அக்ைவுன்கட ஓப்பன் பண்ண கவங்ை. ஒகே வாேத்துல பணம் இவர் 
அக்ைவுன்டுல ஏெ கவக்ைணும்' என்று சசால்ல, அதன்பிெகுதான் வந்திருப்பது ைசலக்டர் என்று சதரிய, ோக்ைம்மாளுக்கு 
சநஞ்சம் விம்மியது. `தம்பி, எவ்வைவு சபரிய ஆபஸீர் என் குடிகசக்கு வந்திருக்ைீங்ை. நானும் உங்ைகை மதிக்ைாம 
நடந்துக்ைிட்கடன்' என்று சசால்ல, `அசதல்லாம் ஒண்ணுமில்கல. இனி யார் கைட்டாலும்,`என் மைன் கபரு அன்பழைன். 
அவன் மாவட்ட ைசலக்டோ இருக்ைான்'னு சசால்லு' என்று சசால்ல, `தம்பி, என்ன புண்ணியம் சசஞ்கசகனா, சபத்த மைள்ைள் 
என்கனக் ைண்டுக்ைகல. இவ்வைவு சபரிய ஆபஸீரு என்கனப் சபத்த தாயா மதிக்ைிெ. இதுகபாதும் தம்பி. எனக்கு கவெ 
எந்த உதவியும் கவண்டாம்' என்று சசால்லி,ைேைேசவன ைண்ணரீ் உகுத்தார்.  

நாம் ோக்ைம்மாைிடகம கபசிகனாம். ``சைாள்ளு விகேயாட்டம் சேண்டு சபாண்ணுங்ைகை சபத்து, ேத்தத்கத 
கசாொக்ைி ஊட்டி வைர்த்து, சீர் சசனத்திக் சைாடுத்து, நல்ல இடங்ைள்ல ைண்ணாலம் ைட்டிக் சைாடுத்கதன். ஆனால், 

திருமணத்துக்குப் பிெகு என்கனக் ைண்டுக்ைகவ இல்கல. `எழுந்தாலும் நான்தான்; படுத்தாலும் நான்தான்'னு வாழ்ந்துைிட்டு 
இருக்கைன். ஓ.ஏ.பி பணம் கைட்டு நூறு தடகவ அகலஞ்சுருப்கபன். எந்த ஆபஸீரும் என்கன ஒரு மனுஷியாகூட மதிச்சு 
பதில் சசான்னதில்கல. ஆனா, ெில்லா ைசலக்டகே என்கன வந்து பார்த்து,கசாறு கபாட்டு, புடகவ எடுத்துக் சைாடுத்து, 

ஓ.ஏ.பி பணத்துக்கு ஏற்பாடு சசஞ்சு, பத்தாதுக்கு `என்கன உன்கனாட மைனா நிகனச்சுக்ை. ஊர்லயும் அப்படிகய சசால்லு' 

என்று சசால்லி, சபத்த மைள்ைைால் குைிோத வயித்கத குைிே வச்சுட்டார். அந்த வார்த்கத கபாதும் தம்பி. இன்னும் இருபது 
வருஷம் இழுத்துப் பிடிச்சு வாழ்ந்துடுகவன்" என்ெகபாகத, அவர் ைண்ைள் பனித்தன. ைரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் 
அன்பழைனிடம்,`வாழ்த்துகள் ' சசால்லி கபசிகனாம். 
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``பிள்கைைளுக்ைாை அறுபது வயசு வகே சபற்கொர்ைள் `பணம் பணம்'னு ஓடி ைகலச்சுடுொங்ை. அதன்பிெகு, 

அவர்ைள் விரும்புவது மைன் அல்லது மைள்ைைின் ஆதேகவதான். `நல்லா இருக்ைியா?', `சாப்புட்டியா?' என்று அவர்ைள் 
கைட்பது இேண்டு வாக்ைியங்ைகைதான். ஆனால், சபரும்பாலும் அப்படி யாரும் கைட்பதில்கல. அதனால், ஒவ்சவாரு 
மனிதருக்கும் வகயாதிைம் அவ்வைவு அல்லலாைத் சதரிைிெது. அதனால், அந்த வகையில், மைள்ைள் இருந்தும் ஆதேவின்ெி 
தவித்த ோக்ைம்மாைிடம் அன்பு பாோட்ட நிகனத்கதன். அதனால், என்னால் முடிந்த சிறு உதவிகயச் சசய்கதன். ஆனால், 

இந்தச் சம்பவம் மூலமாை ஒவ்சவாரு ஆணும்,சபண்ணும் தங்ைைது தாகயயும், தந்கதகயயும் எக்ைாேணம் சைாண்டும் 
தனித்து விடக் கூடாது என்ைிெ முடிவுக்கு வந்தால் சந்கதாஷப்படுகவன். `எல்கலாருகம வகயாதிை நிகலகய அகடய 
இருப்பவர்ைள்தான்' என்ைிெ உண்கமகய ஒவ்சவாருவரும் உணர்ந்து சைாண்டால், இதுகபால் தாகய `தள்ைி' கவத்து 
பார்க்கும் நிகல வோது" என்ொர் அழுத்தமாை!      

 

நன்ெி ஆனந்த விைடன் 
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