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WORDS OF WISDOM AFTER 70 

1. After loving my parents, my siblings, my spouse, my 
children and my friends, I have now started loving myself. 
2. I have realized that I am not "Atlas". The world does not rest 
on my shoulders. 
3. I have stopped bargaining with vegetable & fruit vendors. 
A few pennies more is not going to break me, but it might help 
the poor fellow save for his kids' school fees. 
4. I leave the waitress a big tip. The extra money might bring a 
smile to her face. She is toiling much harder for a living than I 
am. 
5. I stopped telling the elderly that they've already narrated 
that story many times.  The story makes them walk down 
memory lane and relive their past. 
6. I have learned not to correct people even when I know they 
are wrong. The onus of making everyone perfect is not on me. 
Peace is more precious than perfection. 
7. I give compliments freely & generously.  Compliments are a 
mood enhancer, not only for the recipient, but also for me. A 
small tip for the recipient of the compliment: Never, NEVER, 
turn it down; say "Thank you".  
8. I have learned not to bother about a crease or a spot on my 
shirt.  Personality speaks louder than appearances. 
9. I walk away from people who don't value me. They might 
not know my worth, but I do. 
10. I remain cool when someone plays dirty to outrun me in 
the rat race. I am not a rat and neither am I in any race. 
11. I am learning not to be embarrassed by my emotions.  It's 
my emotions that make me human. 
12. I have learned that it's better to drop the ego than to 
break a relationship. My ego will keep me aloof, whereas with 
relationships I will never be alone. 
13. I have learned to live each day as if it's the last.  After all, it 
might be the last. 
14. I am doing what makes me happy.  I am responsible for my 
happiness and I owe it to myself.  Happiness is a choice, You 
can be happy at any time; just choose to be! 
 
Why do we have to wait to be 60 or 70 or 80. Why can't we 
practice this at any stage and age? 
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அருமையான கமை ைற்ப ாதுள்ள சூழலுக்கு ைிகவும் ப ாருந்தும்*  

 

ஒரு ஊரில் குத்துச் சண்மை வரீர் ஒருவர் இருந்ைார். அந்ைப்  குைியில் அவமர பவல்ல யாருபை இல்மல.  சில 
குத்துக்களிபலபய எைிரிமய வழீ்த்ைிவிடும் வலிமை அவருக்கு இருந்ைது. பைால்வி என் மைபய அறியாைல் வாழ்ந்து 
வந்ைார். இப்ப ாபைல்லாம் *அவருைன் ப ாட்டியிை யாருபை முன்வருவைில்மல !* *அவருமைய எைிரிகள் எவ்வளபவா 
விைங்களில் முயற்சி பசய்தும் கூை அவமர வழீ்த்ை முடியவில்மல! * நல்ல உைற் யிற்சி , சத்ைான உணவு , பைமவயான 
அளவு உறக்கம் என்று ைன்னுமைய உைமல நன்றாகப் ப ணி வந்ைைால், எைிரிகள் அவமர வழீ்த்ை பவறு ஏைாவது 
வமகயில் ைிட்ைம் வகுக்க ஒன்று கூடினார்கள்.  ல விைைான ஆபலாசமனகமள அவர்கள் கூடிப் ப சினார்கள்.  ஏைாவது 
பசய்து அவமரக் பகான்றுவிட்ைாலும் அவர் வரீர்களுக்பகல்லாம் முன்ைாைிரி என்று ப சப் ட்டு அழியாை புகமழப் ப ற்று 
விடுவார். எனபவ அந்ை பயாசமன மகவிைப் ட்ைது. குடிப் ழக்கம் ப ான்ற பகட்ை  ழக்கங்கமள அவருக்கு 
அறிமுகப் டுத்ைலாம் என்று முயற்சி பசய்து அயல் நாட்டு ப ாமை வஸ்துக்கமள அவருக்குப்  ரிசளிக்க முயன்ற ப ாது 
அவர்களுக்கு முன் ாகபவ அவர் அமை உமைத்து பநாறுக்கி அவர்கமள அவைானப் டுத்ைி அனுப் ினார். உருப் டியாக எந்ை 
ஒரு பயாசமனயும் கிமைக்காை நிமலயில் அவர்களுக்குள் ஒரு முடிபவடுத்ைார்கள். எமையாவது பசய்து அவமரப் 
ப ாட்டியில் வழீ்த்ை பவண்டும். 

*எனபவ அவமர வழீ்த்து வருக்க 10லட்சம்  ரிசு பகாடுப் ைாக வாக்களித்ைார்கள்! * *ப ரிய பைாமகைான், 

இருந்ைாலும் அவமர வழீ்த்ை இமைவிை அைிகைாக பசலவு பசய்யவும் அவர்கள் ையாராக இருந்ைார்கள். இந்ைச் பசய்ைி 
காட்டுத்ைீ ப ாலப்  ரவியது.* இது புைிைாய் சண்மைப்  யிற்சி பசய்து வரும் ஒரு இமளஞனின் காைிலும் விழுந்ைது. 10 

லட்சம்  ரிசுத் பைாமகயாக அறிவிக்கப் ட்ைாலும் அந்ை வரீரின் வலிமை பைரிந்ைிருந்ைைால் ப ாட்டிக்கு வர யாருபை 
முன்வரவில்மல. இந்ை நிமலயில் அந்ைப் புைிய இமளஞன் , ைான் ப ாட்டிக்கு வருவைாக முன்வந்ைான்.  லரும் அவமன 
 யமுறுத்ைி அவரிைம் பைாை பவண்ைாம் என்று அறிவுமர கூறினார்கள். அவபனா ைன் முடிவில் உறுைியாக இருந்ைான். 
வரீரும் அவனுைன் சண்மையிை சம்ைைித்து விட்ைார். ப ாட்டியின் நாள் அறிவிக்கப்  ட்ைது. *புைிய இமளஞன் ைன்னுமைய 
பநருக்கைான நண் ர்கமள வரவமழத்ைான்* . *அவர்களிைம் ைனக்காக உைவிச் பசய்யும் டி சில விஷயங்கமளக் கூறினான். 
*  அவன் எைற்காக அப் டிச் பசான்னான் என்று அவர்களுக்குப் புரியவில்மலபயன்றாலும் நண் னின் பவற்றிக்காக 
எமையும் பசயத் ையாராக இருந்ைைால் அவன் பசான்னமை அப் டிபய பசய்ைார்கள். *அைில் ஒருவன், வரீரின் வடீ்டுக்குப் 
 ழங்களுைன் ப ாய் அவர் ப ாட்டியில் பவற்றி ப ற வாழ்த்துகள் பசான்னான்*. அவரும் சந்பைாஷைாக அவற்மறப் 
ப ற்றுக் பகாண்டு நன்றி பசான்னார். வந்ைவன் ைிடீபரன்று , *"என்னய்யா ஆச்சு உங்களுக்கு *ப சும் ப ாபை இப் டி மூச்சு 
வாங்குபை*. *கல்லு ைாைிரி இருந்ைீங்கபள! * *உைம்ம ப்  ாத்துக்குங்க " என்று பசால்லிக் கிளம் ினான்.* "எனக்கு மூச்சு 
வாங்குைா? நான் நல்லா ைாபன ப சுபறன் ? " . *அவருக்குக் குழப் ம் வந்துவிட்ைது. * 

ைறுநாள் அைிகாமல, அவர் வைீியில் ஓட்ைப்  யிற்சியில் ஈடு ட்டுக் பகாண்டிருந்ைப ாது ைிட்ைப் டி இன்பனாரு 
இமளஞன் அவருக்கு எைிர்ப் ட்டு வணங்கினான். *" ஐயா, ப ாட்டியில கலந்துக்கப் ப ாறைா பகள்விப் ட்பைன். நான் உங்க 
ைீவிர ரசிகன். இப் வும் நீங்கைான் பெயிக்கப் ப ாறிங்க. அதுல சந்பைகபை இல்மல. *ஆனாலும் முன்னால உங்க ஓட்ைத்துல 
இருந்ை பவகமும், வலிமையும் இப்  இல்மலபய? உைம்பு சரியில்மலயா ? "* என்று பகட்டுவிட்டு நகர்ந்ைான். *'என்ன 
எல்லாரும் இப் டி பகக்குறாங்க?' இப்ப ாது சிறிைாய்  யம் துளிர்விட்ைது.* ப ாட்டி துவங்கும் பநரம் வந்ைது.  லரும் வந்து 
அவருக்கு வாழ்த்து பசால்லி உற்சாகப்  டுத்ைினர். அவர் பைமைபயறப் ப ாகும் ப ாது எைிராளியான இமளஞனின் 
நண் னான ைற்பறாரு இமளஞன் மகயில் பூங்பகாத்துைன் வந்து அவமர வாழ்த்ைிக் மககுலுக்கினான். *" என்னய்யா, 

எப் வும் உங்க  ிடி இரும்பு ைாைிரி இருக்கும் இப்  பராம் வும் ைளர்ந்து ப ாச்பச என்னாச்சு உங்களுக்கு? "* என்று 
பகட்டுவிட்டு விமைப ற்றான். அவ்வளவுைான் வரீர் முற்றிலுைாக பசார்ந்து ப ானார்.  

ப ாட்டி துவங்கியது . அவர் பவகைாய்த் ைாக்குைமல ஆரம் ித்ைாலும் *இனம் புரியாை பசார்வு அவமர 
பைற்பகாண்ைது.* இமளஞனின் ைாக்குைமல சைாளிக்க முடியாைல்  லவனீைாய் சரிந்ைார். எல்லாரும் ஓடி வந்து 
இமளஞனின் சாைமனமயயும் , வரீத்மையும்  ாராட்டினார்கள் . *அவபனா நன்றிப் புன்னமகபயாடு ைன் நண் ர்களின் 
முகத்மை ஏறிட்ைான். * * லருமைய வாழ்வில் , வந்துவிட்ை வியாைிமயவிை , வந்துவிடுபைா என்று எண்ணி  யப் டுகிற 
வியாைிபய  லமர கீபழைள்ளி வழீ்த்ைிவிடுகிறது*. * லப் டுபவாம் எண்ணங்களால், நம் ிக்மககளால்! * உைல் அளவில் 
 லவனீப் ட்ைாலும் ைனைளவில் ைிருக லத்பைாடு இருப்ப ாம். * ிறரின் வார்த்மைகளால்* * யப் ைவும் பவண்ைாம்* 
* லவனீப் ைபவண்ைாம்* *பகாரான வந்து விடும்* *நைது வாழ்வு முடிந்து விடும் என்ற எண்ணபை நம்மை பகான்று விடும்*.. 
அந்த் பகட்ை எண்ணங்கமள தூக்கி வசீிவிட்டு நைது எைிர்கால ைிட்ைங்கள் பநாக்கி  யணம் பசய்பவாம்..  

I like my quiet moments these days—the calmness it brings to my heart and soul. It's the kind of silence that 

actually builds some walls within my head—keeping my guard up—and not letting any distraction to enter my 

mind while it is busy rearranging things within. My appreciation to this space of mine grows deeper, I'm loving 

my own company; it doesn't make me feel lonely anymore, and I don't seek for a way out from my own body. 

'Though I am on my own, I feel at home. —Ren Ednalig  
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THE HILL WE CLIMB…by Amanda Gorman  
When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea 

we must wade. We’ve braved the belly of the beast. We’ve learned that quiet isn’t always peace, and the norms and 
notions of what “just” is isn’t always justice. And yet, the dawn is ours before we knew it. Somehow, we do it. 
Somehow, we’ve weathered and witnessed a nation that isn’t broken, but simply unfinished. We, the successors of a 
country and a time where a skinny Black girl descended from slaves and raised by a single mother can dream of 
becoming president, only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that 
doesn’t mean we are striving to form a union that is perfect.  

We are striving to forge our union with purpose. To compose a country committed to all cultures, colors, 
characters, and conditions of man. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. 
We close the divide because we know, to put our future first, we must first put our differences aside. We lay down our 
arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Let the globe, if nothing 
else, say this is true:  

That even as we grieved, we grew. 
That even as we hurt, we hoped. 
That even as we tired, we tried. 
That we’ll forever be tied together, victorious. 

Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division. Scripture tells us to envision 
that everyone shall sit under their own vine and fig tree and no one shall make them afraid. If we’re to live up to our 
own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made. 

That is the promise to glade, the hill we climb, if only we dare. It’s because being American is more than a pride 
we inherit. It’s the past we step into and how we repair it. We’ve seen a force that would shatter our nation rather than 
share it. Would destroy our country if it meant delaying democracy. This effort very nearly succeeded. 
But while democracy can be periodically delayed, it can never be permanently defeated. In this truth, in this faith, we 
trust, for while we have our eyes on the future, history has its eyes on us. This is the era of just redemption. 
We feared it at its inception. We did not feel prepared to be the heirs of such a terrifying hour, but within it, we found 
the power to author a new chapter, to offer hope and laughter to ourselves. So, while once we asked, ‘How could we 
possibly prevail over catastrophe?’ now we assert, ‘How could catastrophe possibly prevail over us?’ 
We will not march back to what was, but move to what shall be:  

A country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or 
interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. 
Our blunders become their burdens. But one thing is certain: If we merge mercy with might, and might with right, then 
love becomes our legacy and change, our children’s birthright. So let us leave behind a country better than the one we 
were left. With every breath from my bronze-pounded chest, we will raise this wounded world into a wondrous one. 

We will rise from the golden hills of the west. 
We will rise from the wind-swept north-east where our forefathers first realized revolution. 
We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states. 
We will rise from the sunbaked south. We will rebuild, reconcile, and recover. 

In every known nook of our nation, in every corner called our country, our people, diverse and beautiful, will emerge, 
battered and beautiful. When day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we 

free it. For there is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it. ♡❥ 
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ஒரு பெண் தனது தாயைப் ெற்றி எழுதிைது 

என் வடீ்டு அழகி. ப்ளஸீ் என்று ஒத்ை வார்த்மை பசான்னாபல உருகி 
கமரந்து விடுவார் என் அப் ா.. ஆனால் அம்ைா அப் டி இல்மல.. இரும்பு 
ைனுஷி.ஒரு காரியத்மை அவரிைம் சாைித்துக் பகாள்வது பலசுப் ட்ை விஷயம் 
இல்மல.. ைண்டியிை பவண்டும், பகஞ்ச பவண்டும், ைிஞ்ச பவண்டும், அப் ா 
வரும் வமர தூங்காைல் காத்ைிருந்து புகார் பசால்ல பவண்டும்.. எதுக்குபை 
ைசிய ைாட்ைார்!! பகா ம் ைமலக்பகறி அழுது புலம்புவமைத் ைவிர நான் பவறு 
என்ன பசய்ய முடியும்? கமைசியில் ைான் பைரியும் நான் விரும் ியது 10 

ம சாவுக்கு  ிரபயாெனம் இல்லாை ஒன்றாக இருந்ைிருக்கும்.. இப் டி 
அம்ைாவின்  ல கண்டிப்புக்களும், ைிட்டுக்களும் என்மன ைீட்கபவ பசய்ைது 
 ிரைிப் ின் நீளம்!! வசவுகள் எல்லாபை எனக்குத் ைடுப்பு பவலிகளாகபவ 
இருந்ைிருக்கிறது.. இறுைியில் பைாற்றுப் ப ானது ஒன்றுக்கும் உைவாை என் 

 ிடிவாைைாகத் ைான் இருந்ைிருக்கிறது!! 
கிச்சனில் அம்ைா வியர்க்க விறுவிறுக்க எங்களுக்காக சுயைரியாமைமய பைாமலத்து நின்றிருந்ை ைருணங்கள் 

ஏராளம்.. துணி காயப் ப ாடு,  பீராமவ அடுக்கி மவ.. ைைியானத்ைில் தூங்காபை.. எப் ப்  ாரு என்ன டிவி? புக் எடுத்துப்  டி... 
வடீ்டு பவமல பசய், கல்யாணம்  ண்ணிப் ப ாற இைத்துல என்ன நிமனப் ாங்க, சரியா வளர்க்கபலன்னு என்மனத் ைிட்ை 
ைாட்ைாங்களா" என்று மந.. மந.. புமகச்சல் காைில் விழும் ப ாபைல்லாம் உச்சத்ைின் எரிச்சலுக்கு என்மன இட்டுச் 
பசன்றது.. இன்று  சாம் ார் சூப் ர், வத்ைக்குழம்பு சூப் ர் என்று அடுத்ைவர் என்மனப்  ாராட்டும் ப ாது ைான் அந்ைக் 
குமைச்சலின் ப ருமை துளிர்த்து எட்டி எட்டிப்  ார்த்ைது! பைல்ல என் ைரைண்மைக்கு விஷயம் ஏற ஆரம் ித்ைது.. இைிலும் 
நான் ைான் பைாற்றுப் ப ாபனன். இருந்ைாலும் இந்ை அம்ைாவுக்கு இவ்வளவு கல்பநஞ்சம் இருக்கக் கூைாது.. அப்ப ாது ைான் 

நூடுல்ஸ் வந்ை புைிது.. அைன் ைீது அப் டி ஒரு  ிரியம் வந்து விட்ைது.. ஒருநாள் அமை வாங்கி சாப் ிை 5 ரூ ாய் பகட்ைால் 
கூை என் அம்ைா கறார் ைான்.. ைர முடியாது என்ற ஒற்மற வார்த்மைமய அழுத்ைைாக பசால்லி விட்ைார்.. உங்க சமையல் 
பவறுப் ா இருக்கும்ைா, நூடுல்ஸ் ைான் பவணும் என்று அழுைாலும் ஒரு  ைிலும் அங்கு வரபவ வராது..  

5 ரூ ாய் ைராை அம்ைா எல்லாம் ஒரு அம்ைாவா? என்று பநாந்து ப ாய் அழுைடிபய அன்று தூங்கி விட்பைன்.  
ைறுநாள் காமல தூங்கி எழுந்ைால், வடீ்டுக்கு வந்ை  ாத்ைிர வியா ாரியுைன் அம்ைா ப சிக் பகாண்டிருந்ைார். அந்ை 
வியா ாரி மகயிலும், சுற்றிலும் புதுப்புது  ாத்ைிரங்கள் கண்மணக் கூசின. ஆைா.. எல்லா  ாத்ைிரத்ைிலயும் என் ப ாண்ணு 
ப ர் ப ரிசா ப ாறிச்சிடுங்க..பசலவு  த்ைிபயல்லாம் கவமலப் ைாைீங்க என்று பசால்லிக் பகாண்டிருந்ைார்.. இன்று வமர 
ஒரு ைம்ளரில் ைண்ணரீ் எடுத்துக் குடித்ைாலும் அைில் உள்ள என் ப யர் என்மனக் குத்ைிக் காட்டி பகாண்பை இருக்கிறது. 
ஏபனா பைரியவில்மல, இப்ப ாது வமர நூடுல்ஸ் சாப் ிடும் எண்ணமும் எனக்கு வரபவ இல்மல. இந்ை விஷயத்ைிலும் 
நான் ைான் பைாற்றுப் ப ாபனன்!! ஓயாை குமைச்சல், எப் வுபை ைிட்டு, எப் வுபை ஒரு அட்மவஸ், எதுக்பகடுத்ைாலும் ஒரு 
 ிளாஷ்ப க், அம்ைா எப் வுபை இப் டித் ைாபனா என்ற நிமனப்பு இளம்வயைில் வந்ை டிபய இருந்ைது. நான்  ிரசவ வார்டில் 
இருந்ைப ாது, அம்ைா என்று எத்ைமன முமற கூப் ிட்டிருப்ப ன் என்பற பைரியாது, குழந்மைமயப் ப ற்று பகாண்டு வடீு 
வந்து பசர்ந்ைதும் அவர் ஒரு நிைிைம் சும்ைா இல்மலபய.. இமைச் சாப் ிடு அமைச் சாப் ிைாபை இமைக் குடி  இப் டித் ைிரும்பு  

அப் டிப்  டு, குழந்மைமய இப் டி  ிடிச்சுத் தூக்கு என்று பசால்லிக் பகாண்பை இருந்ைார். அவ்வளவு காலம் இல்லாைல், 

அம்ைாவின் வயிற்றில் ைழும்புகள், வடுக்கமள அப்ப ாது ைான்  ார்த்பைன்..  ிரசவ ப ாரில் நான் ைந்ை  ரிசு ப ாலும்.. 
நடுைண்மையில் சுரீபரன்று எனக்கு உமரத்ைது.. அம்ைா எப் வும் ப ாலபவ ைான் இருக்கிறார்.. நான் ைான் 
ஒவ்பவான்றிற்கும் எரிச்சல், குமைச்சல், என டிமசன் டிமசனாக ப யர் மவத்துக் பகாண்டு இருந்ைிருக்கிபறன் என்று!! 
இப்ப ாதும் நான் ைான் பைாற்பறன்! 

என் ைகள் குட்டி பைவமை ப ாலபவ இருப் ாள் என்று கற் மன பசய்து பகாண்டு,மையல் ைிஷினில் மகத்ைறித் 
துணியில்  ாவாமை மைத்து உடுத்ைி அழகு  ார்க்கும் ப ாது கூை, எனக்குக் கண்ணில்  ட்ைது என்னபவா அைில் பைாங்கிக் 
பகாண்டும், ஒட்டிக் பகாண்டும் இருந்ை கலர் கலர் நூல்கள் ைான்.. "இந்ை டிரஸ் நல்லா இல்மலம்ைா, நூல் நூலா 
பைாங்குது.. இமைப்  ார்த்ைா என்  ிரண்ட்ஸ் கிண்ைல் பசய்வாங்கன்னு" மைத்ை 2 நிைிசத்துலபய கழற்றி முகத்ைில் எறிந்ை 
நிகழ்வின் காலம் உருண்ைாலும் இன்னமும் வலித்துக் பகாண்பை இருக்கிறது. 

"இவ்பளா ப ரிய ப ண்ணாகியும் இன்னும் ரிப் ன் மவத்து சமை  ின்னிக்க பைரியலயா, என்ற அம்ைா ைிட்டிய 
அபை வார்த்மைகமள இன்று என் ைகளிைம் என்மனயும் அறியாைல் பசால்வது வியப் ாக உள்ளது! எவ்வளவு ப ரிய 
ைீர்க்கைரிசி என் அம்ைா!! இந்ை விஷயத்ைிலும் நான் ைான் பைாற்று நிற்கிபறன். ஏபனா பைரியவில்மல.. என்மனப்  ார்க்கும் 
ப ாபைல்லாம் ஓயாைல் பசால்லும் ப ாய் ஏன் இப் டி இமளச்சிட்பை, ஏன் இப் டிக் கறுத்து ப ாயிட்பை என் து ைான்.. 
ைட்டில் சட்னி ைீைைிருக்குது  ாரு, அதுக்காக இன்னும் ஒபர ஒரு பைாமச என்று சாக்கு பசால்லி சுைச்சுை சுட்டுப் ப ாடும் 
அலாைிபய இன்றும் ைனி அழகு ைான்.. சாப் ிட்டு முடித்ை  ிறகு ைான் பைரியும் சட்னிமய முன்கூட்டிபய ைட்டில் 
அைிகைாக ஏன் மவத்ைார் என்று? அந்ை அன் ின் சூட்சுைம் கூைத் பைரியாைல் அப்ப ாதும் நான் ைான் பைாற்று நிற்ப ன்!! 
எத்ைமன விஷயத்ைில் ைான் நான் இப் டித் பைாற்றுக் பகாண்பை இருப்ப பனா பைரியாது.. இந்ைத் பைாைர் பைால்வி 
எனக்குப்  ிடித்ைிருக்கிறது.. காரணம், என் அம்ைா சமளக்காைல் பவற்றி ப ற்றுக் பகாண்பை இருப் ைால்!!! உலகின் 
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ைமலசிறந்ை முைல் ைியாகி அம்ைா ைட்டுபை பசாக்கிப் ப ாகும் முைல் உலக அழகிகளும் இவர்கபள!! உலகின் ைிகப் ப ரிய 
ப ாருளாைார பைமையுபை அம்ைா ைட்டுபை!! 

எத்ைமன இைர் ாடுகள், எத்ைமன துயரங்கள், எத்ைமன வலிகள் வந்ைால் என்ன?  உலக உருண்மையில் கலந்து 
விட்ை இந்ைத் ைாய்மையானது அமனத்மையும் புரட்டிப் ப ாட்டுக் பகாண்டு பைபல பசன்று பகாண்பை இருக்கும்!! 
எல்லா அம்ைாக்களுக்கும் சைர்ப் ணம்!! 
 

  

குட்டிகயத தவறவிடாதிங்க ெடித்ததில் ெிடித்தது.... 
இந்ை ைாசம் ைாத்ைா நம்ை வடீ்டுக்கு வரமலயாப் ா?’ ஆமசபயாடு பகட்ைான் ைகன் அமுைன்...“அப் ா அமழக்கப் 
ப ாகாட்ைாலும் உங்க ப ரியப் ா ைாத்ைாமவ இங்பக பகாண்டு வந்து விட்ருவாருைா. கவமலப் ைாபை!’ குைர்க்கைாய்ப் 
 ைில் பசான்னாள் உஷா, என் ைமனவி...அப்ப ாது என் அமலப சி ைணி ஒலித்ைது. “எடுங்க உங்க அண்ணனாய்த்ைான் 
இருக்கும்! ‘ உஷாவின் யூகம் சரிைான். அண்ணன்ைான் அமழத்ைார்...“வணக்கம்ண்பண, பகாபுைான் ப சுபறன்… 
பசால்லுங்க’ என்பறன். “என்னைா, அப் ாமவ அமழச்சிட்டுப் ப ாகமலயா?’ அண்ணன் பகட்ைார். அவமரச் பசால்லியும் 
குற்றைில்மல. அண்ணி பைாந்ைரவு பசய்ைிருப் ாள்...“பகாஞ்சம் பவமலயாப் ப ாய்டுச்சிண்பண… இன்னும் ஒரு ைணி 
பநரத்துல வந்ைிடுபறன்’ இமணப்ம  துண்டித்பைன். புறப் ை ஆயத்ைைாபனன்...“அப் ா, எனக்பகாரு சந்பைகம்’ என்றான் 
அமுைன். “என்னைா சந்பைகம்?’ “ைாத்ைாவுக்கு நீ, ப ரியப் ான்னு பரண்டு  ிள்மளங்கள்…ைாத்ைாமவ ைாறி ைாறி 
வச்சுக்கிறஙீ்க… உனக்கு நான் ஒபர  ிள்மள உனக்கு வயசாய்ட்ைா ஒரு ைாசம் நான் வச்சுக்குபவன்…. அடுத்ை ைாசம் நீ 
எங்பக ப ாபவ...?’ என்மன யாபரா  ிைரியில் ஓங்கி அமறந்ைதுப ால உணர்ந்பைன்...! 
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1963-லிங்கன் சதுக்கம்…ஒரு உமர…ஒட்டுபைாத்ை 
நீக்பராக்களின் ரத்ைத்ைில் உத்பவகத்மையும், நம் ிக்மகமயயும் 
எைிர்கால லட்சியத்மையும்  ாய்ச்சியது.  ைங்கள் உரிமைக்காக 
அறவழியில் ப ாராை தூண்டியது. ைங்கள் விடுைமலக்காக கனவு 
கான பசான்னது. அபைரிக்காவில் நைந்ை இன ப ாராட்ைத்ைின் 
முடிமவ பைாைங்கி மவத்ைைில்., அவ்வுமரக்கும் அமை ப சிய 
அம்ைனிைனுக்கும் ைிகப்ப ரிய  ங்குண்டு. ைனது உயிருக்கு ஆ த்து 
என்று பைரிந்தும்., பைடிச்பசன்று ைனது ப ாராட்ைத்ைில் பவற்றி 
பகாண்ை வரலாற்று சிறப்பு ைிக்க ைனிைன் ைார்டின் லூைர்கிங் . 
ஆ ிரகாம் லிங்கனுக்கு  ிறகு அடிமைமகளாக இருந்ை கருப் ர் 
இனத்ைவரின் விடிபவள்ளியாய், நம் ிக்மக நாயகனாய் ைிகழ்ந்ைவர் 
ைார்டின் லூைர்கிங் ெனவரி 15,1929–ஏப்ரல் 4,1968 . அவரிைம் இருந்து 
பவளிப் ட்ைமவ எல்லாம் பவறும் பசாற்கள் அல்ல.  அமவ 
 ிரம்ைாஸ்ைரத்மை ஏவும் வில்கள். உமரயும் குளிரில் ரத்ைமை பகாைிக்க மவக்கும் ைீப் ிழம்புகள் அமவ.  அமைைிமய 
ைட்டுபை வலியுறித்ைியமவ. இன்றும் உலக வரலாற்றின் ைமலசிறந்ை ப ச்சுகளில் அவர் ப சிய ‘ஐ பேவ் எ டிரீம் ., 
எனக்பகாரு கனவுண்டு ., உமர ைமலயாயைாக கருதுப் டுகிறது.  

கருப்பு அபைரிக்கமனமயயும் ைனது சுைந்ைிரத்ைிற்காக ப ாராை மவத்ை அவ்வுமரயின் சாராம்சம் இங்பக… 

100-ஆண்டுகள் ஆன  ின்னும் நீக்பராக்கள் இங்கு அடிமையாகபவ உள்பளாம். நியாயம் என்னும் கொனா இங்கு காலியாக 
இருக்கிறது. நைக்கு இங்கு சைத்துவம் கிமைக்காைல் ஓயப்ப ாவதுைில்மல அமைைியமைய ப ாவதுைில்மல. இந்ை 
ப ாராட்ைம் ைீவிரவாைைாக ைாறப் ப ாவைில்மல. இந்ை ப ாராட்ைம் பவறும் பைாைக்கம் ைான். நீக்பராக்களுக்கு எைிரான 
வன்முமறகள் அைங்கும் வமர, ப ாராடி சமளத்ை நைது பைகம் ஓய்பவடுக்க நகரத்ைின் போட்ைல்களில் இைம் கிமைக்கும் 
வமர, ைிசிசிப் ியின் மூமளயில் இருக்கும் ஒரு நீக்பராவிற்கு ஓட்டுப்ப ாடும் உரிமை கிமைக்கும் வமர நாம் ைிருப்ைி 
அமையப்ப ாவைில்மல” என்றார் ைார்டின். அவருமைய ப ச்சின் ஒவ்பவாரு வரிக்கும் இமைபய எழுந்ை கரபகாஷமும் 
ஆரவாரமுபை அந்ை வார்த்மைகளின்  லத்மை எடுத்துக்காட்டின. இவரது ப ச்சு கருப் ர்கமள ைட்டுைல்ல, 

ஆயிரக்கணக்கான பவள்மளயர்கமள ஈர்த்ைது. அவர்களும், நீக்பராக்களின் வாழ்வு ஆைாராத்ைிற்காக ப ாராை முன் வந்ைனர். 
அதுைான் ைார்டின் ப ச்சின் ொலம். இதுைான் அவ்வுமரயின் சிறப் ான அத்ைியாயம். ைான் கானும் கனவுகளாக, ைார்டின் 
ப ச அங்கு கூடியிருந்ை ஒவ்பவாரு நீக்பராவின் கண்களிலும் ஆனந்ை கண்ணரீ் ப ருக்பகடுத்ைது.  

ஒருநாள் ொர்ெியாவில் முன்னாள் அடிமைகளும், அவர்கமள அடிமைப் டுத்ைியவர்களும் ஒன்றாக அைர்ந்து 
உணவு உண் ார்கள் என்ற நம் ிக்மக எனக்குள்ளது. எனது நான்கு குழந்மைகளும் நிறத்ைால் பவறு ாடு காட்ைாை ஒரு 
நாட்டில் வாழ்வார்கள் என்ற கனவு எனக்குள்ளது. ஆம். எனக்பகாரு கனவுண்டு.ஒருநாள்  ள்ளத்ைாக்குகள் 
பைன்மையமையும். ைமலச்சிகரங்கள் உயரம் ைாழும். சைத்துவம் நிச்சயம் ைமலத்பைாங்கும், என்று அவர் பசால்லி 
முடிக்மகயில் அத்ைமன நீக்பராக்களின் ைனைிலும் அமசக்க முடியாை ஒரு கனவு நாயகனாக ைாறிப்ப ானார் ைார்டின் 
லூைர்கிங். அவரது ைனம் ஒவ்பவாரு நாளும், ஒவ்பவாரு நிைிைமும் நீக்பராக்களின் உரிமைக்காவபவ துடித்ைது. 1968-ல் அவர் 
சுைப் ட்ைப ாது, அவருக்கு ைருத்துவம்  ார்த்ை ைருத்துவர்கள், அவருக்கு வயது 39 ைான் என்றாலும், இையம் ஒரு 60 

வயதுமையவமர ப ான்றைாகபவ இருந்ைது” என்று கூறினர். சுைார் 18 வருைங்கள் கருப் ர்களின் விடுைமல., 
உரிமைகளுக்காகவும் ப ாராடிக்பகாண்பை இருந்ைைால் ைான் அவரது இையம்  லவனீைமைந்ைது. ைான் கமைசியாக 
ைிசிசிப் ியில் உமரயாற்ற வருமகயில், அவரக்கு பகாமலைிரட்ைல் இருந்ைது. ஆனாலும் அமை ப ாருட் டுத்ைாைல் அங்கு 
 ங்பகற்றார். பவள்மளக்கார சபகாைரர்களால் எனக்கு என்ன வந்து விைப்ப ாகிறது. கைவுளின் ஆமனக்கினங்க என்  யணம் 
பைாைரும். நான் ைமலயின் உச்சிமய பநாக்கி  யணிக்கிபறன்.  

எைற்கும்  யப் ைவில்மல. நைப் து நைக்கும்” என்று மைரியாைாக கூட்ைத்ைில்  ங்பகற்று உமரயாற்றினார் 
ைார்டின். ஆனால் அதுபவ அவரது கமைசி உமரயானது ைான் ப ரும் பசாகம். அவர் பவரும் ப ச்சாளர் ைட்டுைல்ல. 
ைாப ரும் பசயல்வரீர். நீக்பராக்களின் உரிமைக்காகபவ மூச்மசயும் விட்ைவர். கருப் ர்களின் ைனைில் ைட்டுைல்ல, 

அபைரிக்காவின் வரலாற்றிலும் இவரது ப யர் அழிக்க முடியாை ஒன்று. அமைைிக்கான பநா ல்  ரிமச இம்ைனிைன் 
பவன்றது பவற்றியல்ல. அவர் கண்ை கனமவப்ப ால .., அந்நாடு இன்பறாரு கருப் ர் இனத்மை சார்ந்ைவரால் ஆளப் டும் 
ைாற்றத்மை சந்ைித்ைிருக்கிறபை, அதுைான் ைார்டின் லூைர் கிங்கின் ப ாராட்ைத்ைிற்கு கிமைத்ை ைாப ரும் பவற்றி. 

➢ அடுத்ைவர்களின் கற் மனகளுக்கு  ைில் பசால்ல பவண்டிய அவசியம் இல்மல நம்மை  ற்றி நைக்கு பைரியாைைா 

அவர்களுக்கு பைரிந்து விைப்ப ாகிறது 

➢ ஓய்வில்லாைல் உமழப் ைால் ைான் கடிகாரம் உயர்ந்ை இைத்மை அமைந்ைது நாமும் உயர பவண்டும் என்று 
ைன்னம் ிக்மக பகாண்டு உமழத்ைால் நிச்சயைாக உயரலாம் 

➢ துன் மும் பைால்விகளும் நாம் விரும் ாைபல நம்மைத்பைடி வந்ைமைப்ப ால் நாம் விரும் ிய ைகிழ்ச்சியும் 

ஓர்நாள் வந்பை பசரும் 

நம் ிக்மகயுைன் 

நமைப்ப ாடுபவாம் 
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A friend once asked me what thoughts were meandering within my mind for she knew all her life that I was 
struggling from a great agony caused by the battle between myself and I. 

I told her that I wanted to be an angel. I wanted to have my own wings to fly and to feel the wind on my 
cheeks crossing the very sides of my face and turning it to red alike some ladies' lips. she, then, said to me, "you can't 
be an angel, dear, for you are already a human being." "And you do not need a pair of wings just to be an angel for 
me, you are already one of them." she smiled widely as she said these. but I knew, way back then, that she discerned 
what I was trying to say…. 

She just didn't want to show her dismay --that I wanted to take my own life through a gun, a blade or even a 
knife just to finally put an end to my suffering. When I told her about that thing concerning my desire to be an angel-
being, she knew, way back then, that my yearning to fly was an understatement of my longing to die that I don't 
want to be here in the ground, whereas to be here no longer feel so safe and sound. she deeply comprehended that 
the ache beyond my soul was slowly consuming my all and I felt that she wanted to take part on all of the distress 
innards my heart. she was the dearest one to me--the only person who could profoundly understood the real me. 
but I wasn't able to know her better--I never noticed that her smiles hid the saddest truth about herself, that her 
loudest laughter’s were precursors of her screams for help, I never saw her feet were tired escaping from the travails 
she had kept. one of her memories that I will never put on oblivion was her fondness of high places, for she wanted 
to see the whole world from the sky's point of view. if there was a chance to bring back the hands of the clock on 
that day she told me about it, I would hug her real tight and told her that everything will be alright--that eventually, 
our souls will heal, for it will. yes, it will heal, my dear. 

She jumped off from a skyscraper head first. I saw her body drenched with her own blood, her face soaked 
with all the tears she concealed for all these years...her arms almost covered with scars and her neck left with a 
rope's marks. she was dealing from her own demons, yet she never told me. I wish I could go back to our good old 
days together. I wish I had told her the same thing that she said to me that she didn't need to have a pair of 
comeliest wings just to be an angel-being...for she was already one for me.  
 

Ren Ednalig | you don't need wings to be an angel, dear 
 

THINGS TO REMEMBER: 

 

❖ We can never fully control what happens in our lives. The only control that we have is how we respond to 

what is happening. Responding wisely brings happiness. 

❖ We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. (John Dewey) 

❖ Listening is often the only thing needed to help someone. 

❖ “You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending.” 

❖ Focus on the hurt and you will suffer. Focus on the lesson and you will grow. 

❖ “The moon is a reminder that no matter what phase you are in, you are still whole.” 
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சாக்ரடீஸிைம் ஒரு ைாணவன் வந்ைான். ''ஐயா, ைாணவன் என் வன் எப் டி இருக்க பவண்டும்?'' என்று பகட்ைான். அைற்கு 
சாக்ரடீஸ், ''ைாணவன் என் வன், பகாக்மகப்ப ால இருக்க பவண்டும். பகாழிமயப் ப ால இருக்க பவண்டும். உப்ம ப் 
ப ால இருக்க பவண்டும். உன்மனப்ப ால இருக்க பவண்டும்'' என்றார். ைாணவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்மல. 
''பகாஞ்சம் விளக்கைாகச் பசால்லுங்கள்'' என்றான். பகாக்கு, ஒற்மறக் காலில் நீண்ைபநரம் ப ாறுமையாக நிற்கும். 
ைீன்கள் வந்ைவுைன் விமரந்து பசயல் ட்டுப்  ிடித்துவிடும். அதுப ால, ஒரு ைாணவன் சரியான வாய்ப்புக் கிமைக்கும் 

ப ாது அமைப்  யன் டுத்ைி, அரிய பசயல்கமளச் பசய்ய பவண்டும்'' என்றார். ''பகாழிமயப்ப ால இருக்க பவண்டும் 
என்றரீ்கபள அைற்கு என்ன அர்த்ைம்?'' என்று பகட்ைான் ைாணவன். ''பகாழி என்ன பசய்யும்? குப்ம மயக் கிளறும். 
ஆனால், அந்ைக் குப்ம கமள விட்டுவிட்டு ைனக்குத் பைமவயான உணமவ ைட்டும் எடுத்துக்பகாள்ளும். அதுப ால, 

ைாணவர்கள் ைாம் சந்ைிக்கும் ைீமைகமளத் தூரம் ைள்ளி, நன்மைகமள ைட்டும் எடுத்துக்பகாள்ள பவண்டும்'' என்றார் 
சாக்ரடீஸ். 'அடுத்ைது, உப்ம ப்ப ால இருக்க பவண்டும் என்றரீ்கபள...'' ''ஆைாம். உப்ம  எந்ை உணபவாடு கலக்கினாலும், 

அது இருக்கிறது என்று கூற முடியும். ஆனால், கலக்கிய உணவில் உப்பு கண்ணுக்குத் பைரியாது. அைன் சுமவமய 
ைட்டுபை உணர முடியும். அதுப ால, ைாணவர்கள் எந்ைத் துமறயில் இறங்கினாலும் அைில் சிறப் ான ைனித்ைன்மைமய 
பவளிப் டுத்ைி, ைனது ைமறவுக்குப்  ின்னும் அமை இவர்ைான் பசய்ைார் என்று கூறும் டி விளங்க பவண்டும்'' என்றார். 
''எல்லாம் சரி, உன்மனப் ப ால இருக்க பவண்டும் என்றரீ்கபள... அைற்கு என்ன அர்த்ைம்?'' என்று பகட்ைான். ''ைாணவன் 
என் வன் ைனக்குள் எழக்கூடிய சந்பைகங்கமள, எந்ைவிைத் ையக்கமும் இல்லாைல் ஆசிரியரிைம் பகட்டுத் பைளிவு ப ற 
பவண்டும். அைற்காகத்ைான் உன்மனப்ப ால இருக்க பவண்டும் எனச் பசான்பனன்'' என்று புன்னமகத்ைார் சாக்ரடீஸ். 
அந்ை ைாணவன் ைகிழ்ச்சியுைன் அவமர வணங்கினான். 
 


