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THINGS TO REMEMBER.... 
 

❥ Don't judge people by the opinion of others. 

❥ “Don't find fault, find a remedy.” 

❥ The tragedy of life is not that it ends so soon, but that we wait 
so long to begin it.  

❥ “To create more positive results in your life, replace ‘if only’ 
with ‘next time’.” –  

❥ “You cannot control what happens to you, but you can 
control your attitude toward what happens to you, and in that, 
you will be mastering change rather than allowing it to master 
you.”   

❥ Truly letting go of being liked, accepted, or approved of, 
maybe the greatest revolution ever.  

❥ If you concentrate on finding whatever is good in every 
situation, you will discover that your life will suddenly be filled 
with gratitude, a feeling that nurtures the soul.  

❥Don't settle. Look at your life. Look at every area. See what 
you need to stop doing and what your need to start, and do it 
while you still can, no matter how hard it is. (Brendon Burchard) 

❥ A stumbling block to the pessimist is a stepping stone to the 
optimist.  

❥ When life feels too big to handle, go outside. Everything looks 
smaller when you're standing under the sky.  

❥ May we think of freedom, not as the right to do as we please, 
but as the opportunity to do what is right.  

❥ Develop 100% self-belief. Believe in yourself and your 
abilities. If you don’t believe in yourself, how can you expect 
others to believe in you? 

❥ Let go of past grievances, heartbreaks, sadness, 

disappointments, and resentment.  

❥ Forgive those who have done you wrong in the past. “To 

forgive is to set a prisoner free and realize it was you.” 

❥ Let go of attachments. Don’t get fixated with achieving a 

certain status, fame, wealth or material possessions. These are 

impermanent and will ultimately disappear one day when you 

die.  

❥ Set aside at least 30 minutes every day for self-care. 

❥ Do the absolute best in what you do. 
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  பல நூற்றாண்டு காலம், இந்திய பபரு நிலப்பரப்பில் அடக்கவே முடியாத பகாள்ளையர்கள், பகாளலகாரர்கைான “ 

தக்கர் ” குழுேின் அட்டூழியங்கள் . gFjp 3 
 

ராணுவத்தில் சேருவதற்கான வயது வருவதற்கு முன்சே அராேிய மற்றும் ஹிந்துஸ்தானி மமாழிகளைக் கற்றுத் 
சதர்ந்தார். ஸ்லீமன் 1809-ஆம் வருடம் கல்கத்தாவிற்கு வருமுன்சே இவ்விரு மமாழிகைிலும் நல்ல சதர்ச்ேி மேற்றிருந்தார். 
கல்கத்தா வந்தேின் அவர் கூர்க்கா மற்றும் ோரேீக மமாழிகளையும் கற்றார். ேக ேிரிட்டிஷ்காரர்களைப் சோல இல்லாமல், 

ஹிந்து மதத்ளதயும் அதன் ோதிய அடுக்குகளையும், ேிரிவிளனகளையும் கற்றுக் மகாள்வதற்காக கணிேமான அைவு 
சநரத்ளதச் மேலவிட்டார் ஸ்லீமன்.  இதனால் இந்தியா வந்த ேில வருடங்கைிசலசய இந்தியக் கலாச்ோரம் குறித்தும் அதன் 
ேழக்க வழக்கங்கள் குறித்தும் நல்ல அறிவுடன் சதர்ந்த அவர், இந்திய மக்கைின் மீது அைவில்லாத நல்மலண்ணம் மற்றும் 
அன்பு மகாண்டவராக இருந்தார். ஸ்லீமன் தன்ளன ஒரு முழுளமயான இந்தியனாக மாற்றிக் மகாள்ைவில்ளல என்ேளத 
இங்கு குறிப்ேிட சவண்டும். மாறாக இந்தியர்கைின் புதிரான கலாச்ோரத்ளத புரிந்து மகாள்ளும் ஆர்வமுளடயவராக, 

அவற்றின் மீது உண்ளமயான மதிப்பும், மரியாளதயும் உளடயவராக இருந்தார். இைவயதிலிருந்சத ஒழுக்கமும், சுய 
கட்டுப்ோடும் உளடயவராக இருந்த ஸ்லீமன், தனது மற்ற ேிரிட்டிஷ் ேகாக்களைப் சோல மதுவிலும், மாதுவிலும், ேிற 
சகைிக்ளககைிலும் மூழ்காகம் அதளனத் தவிர்த்சத வந்தார். அளவயளனத்தும் அவருக்கு எைிதாகக் கிளடக்கும் 
என்றாலும். அவரது சநர்ளமயும், ஒழுக்கமும், கட்டுப்ேடுசம ேிற்காலத்தில் இந்தியர்களை துன்புறுத்திக் மகாளல மேய்து 
மகாண்டிருந்த தக்கர்களை ஒடுக்குவதற்கு அடிப்ேளடயாக இருந்தது எனலாம். ஸ்லீமன் அவருளடய இந்திய வாழ்க்ளகயின் 
மதாடக்க காலத்தில் இந்தியர்கள் வழிேடும் மேண் கடவுைான காைிளயக் குறித்து ஆச்ேரியப்ேட்டிருக்க சவண்டும். ஹிந்துக் 
கடவுைான ேிவனின் கறுத்த மளனவியான காைி, எதிரிகைின் இரத்தத்ளதக் குடித்து, ேிணம் எரியும் சுடுகாடுகைில் நர்த்தனம் 
புரிவாள் சோன்ற மேய்திகள் அவருக்குப் புதிரான ஒன்றாக இருந்திருக்கக்கூடும். 

இந்தப் ேயங்கர உருவமுளடய மேண் மதய்வத்தின் சகாவில்கள் இந்தியா முழுவது இருந்தன. கறுத்த உடலுளடய 
“காைி மா” (கறுத்த அன்ளன) ேல ளககள் மகாண்டவைாக, மனித மண்ளடசயாடுகளை மாளலயாக அணிந்தவைாக,  

தனது மேந்நிற நாக்கு அவளுளடய ஆங்கார ஓளேயிடும் வாயிலிருந்து மவைிசய மதாங்க ேக்தர்களுக்கு தரிேனம் தந்தாள். 
ேழங்காலத்தில் காைி சகாவில்களுக்கு முன் நரேலி மகாடுக்கப்ேட்டதாகவும், அதுசவ ஸ்லீமன் காலத்தில் ஆடுகளை 
ேலியிடும் ேடங்காக மாறியிருப்ேதாகவும் அறிகிறார் ஸ்லீமன். காைியின் ேல ேக்தர்கள் கூர்ளமயான இரும்பு அலகுகளைத் 
தங்கைின் தளேகைிலும், முதுகிலும் குத்திக் மகாண்டு அந்தரத்தில் மதாங்கி அவளை வழிேட்டார்கள். அந்த வழக்கம் 
இன்றும் மதாடர்கிறது. ‘கல்கத்தா’ என்ற மேயசர ‘காைி காட்’ (காைியின் எரியும் மநருப்பு) என்ேதிலிருந்துதான் ேிறந்தது. 
ஸ்லீமன் ஹிந்து மதத்ளதயும், ஹிந்துக்களையும் குறித்துப் ேடித்துக் மகாண்டிருந்த அசத சநரத்தில், காைிளய வணங்கும் 
ஒரு ேளழளமயான ரகேிக ேமூகம், இந்தியா முழுவதிலும் ேயணிகளைக் ேடங்கு முளறயில் மகாளல மேய்து (ritual murder) 

அவர்கைின் உளடளமகளைக் மகாள்ளையடித்துக் மகாண்டிருக்கிறது என்ேது ேற்றிக் சகள்விப்ேடுகிறார். அது குறித்தான 
முழுளமயான தகவல்கள் எதுவும் அவருக்குக் கிட்டவில்ளல. ஸ்லீமன் இந்தியா வருவதற்கு முன்ோக இந்தியாவின் ேல 
ேகுதிகளுக்குப் ேயணம் மேய்த Th Venot என்னும் ஃப்மரஞ்சுப் ேயணி எழுதியிருந்த ேில தகவல்கள் மட்டுசம அவருக்குக் 
கிட்டுகிறது. “நான் மடல்லியிலிருந்து ஆக்ராவிற்குப் ேயணம் மேய்த ோளத அத்தளன சமாேமல்ல என்றாலும், அந்தப் 
ோளதயில் ேயணம் மேய்ேவர்கள் எவரும் தங்களுக்கு அறிமுகமில்லாத மனிதர்கள் எவளரயும் அருகில் 
சேர்க்காமலிருப்ேசத நல்லது. உலகிசலசய மிக சமாேமான, தந்திரமான திருடர்கள் இந்த நாட்டில்தான் இருக்கிறார்கள்.  

  ஒரு விதமான சுருக்குக் கயிற்ளற உேசயாகித்து, தன்ளனச் ேந்சதகிக்காத ேயணி அருகில் வந்ததும் அவனது 
கழுத்தில் சுற்றி மநருக்கி, ஆச்ேரியப்ேடத்தக்க திறளமயுடன் மகால்கிறார்கள். மகால்லப்ேடுேவன் எக்காரணம் மகாண்டும் 
தப்ேிச் மேன்றுவிடாமலிருக்க அந்தச் சுறுக்கு மூன்றுமுளற இறுக்கப்ேடுகிறது” என்று எழுதுகிறார் Th Venot. 

1816-ஆம் வருடம் டாக்டர் ராேர்ட் ேி. மெர்வுட் (Dr. Robert C. Sherwood) என்ேவர் மேன்ளன லிட்டரரி மகஜட்டில் இந்தக் 
மகாளலகாரக் கும்ேல் ேற்றிய ஒரு கட்டுளர எழுதியிருக்கிறார். மெர்வுட், ஸ்லீமளனப் சோலசவ ஹிந்து மதத்தின் 
கூறுகளைப் ேற்றி மிக நன்றாக அறிந்தவர். அவரும் இந்தத் ரகேியத் திருடர்களைக் குறித்து அறிய ஆர்வமுளடயவராக 
இருக்கிறார். 1815-ஆம் வருடம் ஏசதா ஒரு ேந்தர்ப்ேத்தில், மேன்ளனயில், இந்தத் திருடர்கள் கூட்டத்தில் ேலர் ளகது 
மேய்யப்ேட்டு நீதிேதியின் முன் நிறுத்தப்ேடுகிறார்கள். லஆனால் சோலிஸ்காரர்கள் மோல்வளத நம்ோத மவள்ளைக்கார 
நீதிேதி அத்திருடர்களை விடுதளல மேய்துவிடுகிறார். டாக்டர் மெர்வுட்டின் இந்தக் கட்டுளரசய முதன் முதலாக இந்தத் 
திருடர்களைக் குறித்து உலகிற்கு அறிவித்த முதன் முதலாக அறிவித்த ஒன்றாகும். காைியின் மேயரால் மகாளலகள் 
மேய்யும் இந்தக் கும்ேல் குறித்துப் ேின்வருமாறு எழுதுகிறார் மெர்வுட். 

“மேயிண்ட் ஜார்ஜ் சகாட்ளடயின் ஆளுளகக்குட்ேட்ட ேிராந்தியங்கைில் ேயணம் மேய்யும் ஐசராப்ேியர்கள் 
மிகப்ோதுகாப்புடசன ேயணம் மேய்கிறார்கள். அவர்களுடன் சதளவயான அைவு காவலர்களும், சோலிஸ்காரர்களும் 
மேல்கிறார்கள். ஆனால் இந்நாட்டில் ேயணம் மேய்யும் ோதாரண குடிமக்கைில் ேல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் . இந்த ரகேிய, 

மகாடூர, இரக்கமற்ற மகாளலகாரர்கைால் கணக்கற்ற முளறயில் மகால்லப்ேட்டுக் மகாண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் 
ஃோன்ஸிகர்கள் (Phansigars or Stranglers) என்று அளழக்கப்ேடுகிறார்கள். ஹிந்துஸ்தானி வார்த்ளதயான ஃோன்ஸி என்றால் 
சுருக்கு என்று அர்த்தம். 
            njhlUk;… 
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ேடித்ததில் ேிடித்த தத்துவங்கள்  

 

✓ சதளவயில்லாதளதமயல்லாம் வாங்கிக் மகாண்டிருந்தால்....சதளவயானளதமயல்லாம் விற்க சவண்டி வரும்....... 
✓ மவற்றி - உனக்கு மகாண்டாட மகிழ்ச்ேிளய தரும். சதால்வி - சோராட உனக்கு சோதுமான மவறிளய தரும். 

மவற்றி - உன்ளன யாமரன்று இந்த உலகத்திற்கு காட்டும். சதால்வி - நீ யாமரன்று உனக்சக காட்டும்... 
✓ நமது மனஉறுதி எந்த அைவிற்கு வலுப்மேற்று உள்ைசதா , அதற்கு தக்கேடிதான் நமது மவற்றியின் அைவும் 

இருக்கும்.... 
✓ துயரங்களை ஒருசோதும் சநராக சநாக்காதவன், மகிழ்ச்ேிளய அளடயத் தகுதி மேறாதவன்... 
✓ மோறுளமயும், விடா முயற்ேியும், தன்னம்ேிக்ளகயும்,  ேகிப்புத் தன்ளமயும், மதைிவான ேிந்தளனயும் இருந்தால்.. 
வாழ்க்ளகயில் மவற்றிகள் ேல குவிக்கலாம்....! 
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இ ன்ளறய தாம்ேத்தியம்  

======================= 

இன்றுடன் லக்ஷ்மி சோய் 14 நாள் ஆகிறது சநற்றுடன் கிசரக்க்கியம் முடிந்து உறவுகள் எல்லாம் ஊருக்கு 
சோயாச்சு. நாதனுக்கு காளல 5 மணிக்கு முழிப்பு வந்து விட்டது இது அவருளடய 78 வருெ ேழக்கம் மமதுவாய் எழுந்தி 
ருந்து வாேல் கதளவத் திறந்து மவைி வாேல் வந்தார் . ேக்கத்து வடீுக ைில் எல்லாம் மேருக்கி மதைிச்சு மகாண்டு 
இருந்தார்கள். லக்ஷ்மி ேக்கத்தில் நின்று ஏன்னா ஒரு வாைி தண்ணிர் சேந்தி தசரைா என்று சகட்கிற மாதிரிசய இருந்தது 
.அவள் சோடும் புள்ைி ளவத்த கலர் சகாலம் அவர் மனத்தில் வந்து மளறந்தது. துக்கம் குடளல புரட்டியது ஆண்கள் அழக் 
கூடாது எ ன்று எல்சலாரும் மோல்வார்கள் ஆணும் அழத்தான் மேய்கிறான் வாழ்வில் இரண்டு முளற. ஒன்று தாளய 

இழக்கும் சோது இன்மனாரு முளற தாரத்ளத இழக்கும் சோது. மணி 6 ஆயிடுத்து. ளேயன், நாட்டு மோண்ணு 
தூங்குகிறார்கள் சோல. மேட் ரூம் கதவு இன்னும் திறந்த ோடில்ளல ஓரு நிமிடம் அவர் மனக்குதிளர ேின் சநாக்கியது 

லக்ஷ்மி 5 .25 ஆச்சு இன்னும் காப்ேி மரடியாகலியா? இருங்சகான்னா ேித்த மவயிட் ேண்ணு ங்சகா 5 நிமிெம் என்று மோல்லி 
முடிக்கும் சோசத ஆவி ேறக்கும் காப்ேி டம்ேைர் உடன் ஆஜராகி விடுவாள்  

மணி ஏளழ மதாட்டது வயிற்று ேேி வாயின் எல்ளல வளர வந்து நின்றது . அப்ோடா ஒரு வழியா மேட் ரூம் 
கதவு திற ந்து ளேயனும் நாட்டுமேண்ணும் மவைியில் வர இன்னும் ஒரு 5 நிமிடத்தில் காப்ேி வந்துடும் னு இவர் நிளனக்க 
நாட்டுமேண் ஹிண்டு சேப்ேர் ளகயில் எடுத்து ேடிக்க ஆரம்ேித்தாள்.ஒரு ேத்து நிமிடத்தில் அவள் இடத்ளத விட்டு 
எழுந்திருக்க அவர் காப்ேி குடிக்க தயாரானார் அவருக்கு இந்த காளல காப்ேி குடிப்ேது என்ேது அப்ேடி ஒரு 
ேந்சதாெமானவிெயம் .மோண்டாட்டி சோனா அவ கூட ேேி ,விருப்ேம்,ருேி, எல்லாம் சோய் விடுகிறதா என்ன? ேற்று 
சநரத்தில் நாட்டுமேண் ஒரு கப்ல ேிரவுன் ம் இல்லாம காப்ேி கலரும் இல்லாம ஒரு திரவத்ளத மகாண்டு வர அம்மா 
எனக்கு காப்ேி டவரா டம்ேைர்ல குடிச்சு ேழக்கம் என்று மோல்லஅதற்குஅவள் இன்றிலிருந்து நம் ஆத்துல சநா காப்ேி டீ 
தான் மாமா எ ன்று மோல்ல அவ ர் மனம் மிகவும் வலித்தது . 

 மணக்க மணக்க கும்ேசகா ணம் டிகிரி காப்ேி யுடன் லக்ஷ்மி கண்மணதிசர வ ந்து மளறந்தாள் ளேயன் அப்ோ 
முகத்ளதப் ோர்த்தான் எட்டு மணியானா லக்ஷ்மி ளடனிங் சடேிள்ல டிஃேன் வச்ேிடுவா ஓன்ேது ம ணி ஆச்சு இன்னும் 
எதுவும் சடேிள் க்கு வரவில்ளல .ேிறிது சநரத்தில் நாட்டுமேண் வ ந்து மாமா இனிசம ேிசரக்ஃோஸ்ட் ,லஞ்ச் எல்லாம் தனி 
தனியா ேண்ண சோவதில்ளல brunch அதாவது ஒரு 11 30 மணிக்கு லஞ்ச் ோப்ேிடலாம் என்றாள்.78 வருெ breakfast ேழக்கம் 

இர ண்டாவது முளறயாக மனது வலித்தது ளேயன் நிமிர்ந்து அப்ோளவ ோர்த்தான். இரவு டின்னர் லக்ஷ்மி இருக்கும் சோது 
வித விதமா ேண்ணுவாள் சவளலக்கு சோகும் ளேயனும் நாட்டுமேண்ணும் இரவுதான் ரேிச்சு ோப்ேிடுவார்கள் என்று , ேரி 
ராத்திரிக்கு என்ன ேண்றா ோர்க்கலாம் என்று நிளனக்க நாட்டுமேண் ஏன்னா நீங்க களட மதருவுக்கு சோகும் சோது அ ந்த 
நார்த் இந்தியன் களட ல 12 ேப்ோத்தி வாங்கிக்குங்க ,தால் தருவான் மதாட்டு மகாள்ை ளநட்டூக்கு ோப்ேிடலாம் எனவும் 
மகன் மூன்றாவது முளறயாக அப்ோளவ நிமிர்ந்து ோர்த்தான்.அப்ோவின் சகாேம், இயலாளம எல்லாம் புரிந்தது. அப்ோ 
நான் களட மதரு சோசறன் நீங்க வரீங்கைா எனவும் இவருக்கு ளேயன் தன்னுடன் ஏசதா சேேத விரும்புவது மதரிந்தது 
இருவரும் களட மதரு கிைம்ேினார் சகாவில் அருசக வந்ததும் அப்ோ இங்க உட்காருங்க உங்ககிட்ட சேேணும்  

மோல்லப்ோ “ காளலயிலிருந்து உங்கள் முகத்ளத ோர்கிசறன் அதில் உள்ை வலி எனக்கு புரிகிறது . அம்மா சோய் 
ேதினாலு நாளைக்குள் உங்கள் வாய்க்கு ருேியானமதல்லாம் அவளுடன் சோய் விட்டது.அப்ோ நீங்க அம்மாளவ கல்யாணம் 
ேண்ணி கூட்டி வரும்சோது அம்மாக்கு ேதிளனந்து வயசு உங்களுக்கு இருேத்து ஒரு வயசு என்று மோல்லுசவள். 
திருமணத்திற்கு முன் ஒருவளர ஒருவர் ோர்த்து மகாண்டது கூட இல்ளல .இருந்தும் உங்கள் இருவருக்கும் இளடசய 

அருளையான புரிதல் இருந்தது. அதனால் அம்மா ஒவ்மவாரு விெயத்திலும் உங்களுக்கு ஏற்ே தன்ளன மாற்றி மகாண்டு 
விட்டாள் . ஒவ்மவாரு நிமிடமும்உங்கள் முக ம் ோர்த்து உங்கள் சதளவளய பூர்த்தி மேய்தாள் அப்ேடி ேண்ணின அம்மாளவ 
கூட நீங்க நான் உன் கணவன் எப்சோதும் நான் மோல்லுவது தான் மேய்யணும்கிர மாதிரி விரட்டுசவள்.அப்ேடி நீங்க 
விரட்டினா கூட அம்மா உங்க வார்த்ளதக்கு மதிப்பு குடுத்து உங்க ேந்சதாெம் தான் அவ ேந்சதாெம்னு வாழ்ந்தாப்ோ 
.நீங்க ள் அம்மாளவ திட்டியது சோல இத்தளன வருெ தாம்ேத்தியத்தில் நான் ஓரு முளற திட்டியிருந்சதன் என்றால் என் 
திருமண உறவு அன்றுடன் முடிந்து இருக்கும் உங்களுளடயது ஓரு இனிளமயான தாம்ேத்யம் ஈசகா ,அலட்டல் ,எதிர்ப்பு 
எதிர்ப்ோர்ப்பு எதுவும் இல்லாத ஓரு அருளையான தாம்ேத்யம்.  

இப்சோது நானும் உங்கள் நாட்டுமேண்ணும் கல்யாணம்கிற ேந்தத்துல இளணந்து இருக்கிசறாம். என்ளன 
மோருத்த வளர அம்மி மிதித்து அருந்ததி ோர்த்து நான் உன்ளன களடேி வளர காப்ோற்றுசவன் என்று மோல்லும் ஆணாக 
நானும், உன்ளன விட்டு எந்த மஜன்மத்திலும் ேிரிய மாட்சடன் என்று மோல்லும் மேண்ணாக அவளும் இருக்க சவண்டும் 
அதுதான் ஒரு திருமணத்தின் புரிதல்.ஆனால் எங்கள் திருமணம் அப்ேடி ேட்டது இ ல்ளல விடிந்து எழுந்தால் எங்களுக்குள் 
ஒரு ஈசகா clash.ஒரு லட்ேம் ேம்ேைம் வாங்கும் அவள் இவனுக்கு என்ன நான் அடிளமயா எ ன்று நிளனப்ேதும் 
ேம்ோதிக்கிற திமிருடன் இவ சேசுறா ோர்த்தியானு என்சனாட நிளனப்பும் கல்யாணம் ஆன இந்த 26 வருெத்தில் துைி 
கூட மாறவில்ளல.  நாங்க ள் எங்கள் வாழ்க்ளகயில் மடய்லி கத்தி சமல் தான் நடந்து மகாண்டு இருக்கிசறாம் .எனக்கு 
இப்சோது வயசு 55 அவளுக்கு 52 வயசு .இத ற்கு அப்புறம் ேிரிவு என்ேமதல்லாம் அேிங்கம் atleast உங்கள் சேரன் 
வருண்காகவாவது நாங்க ள் அட்ஜஸ்ட் மேய்து தான் சோக சவண்டும் .அவைிடம் நீங்க ள் சோய் சகட்டாலும் அவளும் 
இளதசயதான் மோல்லுவாள். எங்கள் தாம்ேத்தியம் என்ேது உங்கைது சோல் இல்ளல எனக்கு 29 வயேில் திருமணம் 



5 
 

அவளுக்கு அப்சோது 26வயசு நாங்கள் இருவரும் ஒருவளர ஒருவ ர் புரிந்து மகாண்ட ேின் தான் திருமணம் எ ன்று மோல்லி 
எட்டு மாேம்ேழகிசநாம் அந்த எட்டு மாேத்தில் எல்லாசம made for each other ஆகத்தான் மதரிந்தது. தாலி என்ற மஞ்ேள் 
கயிளற அவள் கழுத்தில் கட்டிய வுடன் இவள் என்னவள் இனி எந்த முடிவும் அவ்வைவு ஈேி ஆக அவைால் தனியாக 
எடுக்க முடியாது,நாம தான் அவள் வாழ்க்ளகயின் முக்கியமான ஒருவன் என்ளன மீறி எதுவும் மேய்ய முடியாது என்ற 
ஆண் திமிரு எனக்கும் ஐசயா இத்தளன difference of opinion ஆ என்ன மேய்ய தாலி கட்டிக் மகாண்சடன் எதாவது தவறான 
முடிவு எடுத்தால் தன் மேற்றார்க்கும் சுற்றி உள்ை உறவினருக்கும் ேதில் மோல்ல சவண்டுசம என்ற ேயம் அவளுக்கும். 
இப்சோது மோல்லப் சோனால் ஒற்றுளமயான தாம்ேத்தியம் என்னும் ஒரு அழகான நாடகத்ளத நாங்க ள் இருவரும் ஊரார் 
மமச்ே நடித்து மகாண்டு இருக்கிசறாம்.  

இளததான் கத்தி சமல நடக்கிற மாதிரின்னு மோன்சனன். இதுதான்ோ இன்ளறய தாம்ேத்தியம். அப்ோ ேேி , ருேி 
எ ல்லாம் என் அம்மாவுடன் சோச்சு. அதனால் நீங்களும் என்ளன மாதிரி கிளடக்கும் சநரத்தில் கிளடப்ேளத ோப்ேிட்டு 
மகாண்டு வாழ ேழக்கிக் சகாங்க .ஆனால் கடவுள் குடுத்த வரம் ஆன உங்கள் தாம்ேத்யத்ளத அளே சோட்டு மிச்ே 
நாள்களை கழியுங்கள் அப்ோ. வாங்க சநரம் ஆகுது சோலாம் என்றான் அவன் ளகளய இறுகப் ேற்றி உண்ளமயிசல எங்கள் 
மஜனசரென் குடுத்து ளவத்தவர்கள். அருளமயான மளனவி , மகன், தாத்தா ,ோட்டி ஒருத்தர ஒருத்தர் புரிந்து மகாண்ட 
அழகான குடும்ேம் கடவுள் குடுத்த வரம் . நான் நீ வாழும் வாழ்க்ளகளய புரிந்துமகாண்சடன் உங்களை எல்லாம் 
ோர்த்தால்உ ண்ளமயிசலசய மராம்ே ோவமா இருக்கு . நான் இனி என்ளன மாற்றிக்க மகாள்கிசறன். கவளலப் ேடாசத 
.என்னால உன் குடும்ேத்தில் ேிரச்ேிளன வராது நிம்மதியாக இரு என்றார். 
 

மகாேிரஜாேதி மகௌதமி., மேௌத்த ேமயத்தின் முதல் மேண் துறவி 
இவசரயாகும். மகௌதம புத்தரால் துறவற தீட்ளே வழங்கப்ேட்டவரும், 

புத்தரின் முதன்ளமயான ேத்து ேீடர்கைில் ஒருவருமாக இருந்தார். 
மகாேிரஜாேதி மகௌதமி மடியில் குழந்ளத ேித்தார்த்தன். இவர் புத்தரின் 
அன்ளனயான மாயாவின் உடன் ேிறந்த தங்ளக ஆவார். புத்தர் ேிறந்த ேில 
நாட்கைில் மாயாசதவி இறந்து விட்டதால், இவசர புத்தரின் வைர்ப்புத் 
தாயாக இருந்தார். இவர் மகனின் மேயர் நந்தன் ஆகும். ேின்னாட்கைில் 
நந்தனும் புத்தரின் ேத்து முதன்ளமச் ேீடர்கைில் ஒருவராக விைங்கினார். 
மகாேிரஜாேதி மகௌதமி தனது 120-ஆம் வயதில் ேரிநிர்வாணம் 
அளடந்தவர். மகௌதம புத்தரின் தந்ளத சுத்சதாதனரின் இறப்ேிற்கு ேின்னர், 

மகாேிரஜாேதி மகௌதமி துறவறம் சமற்மகாள்ை முடிவு மேய்து, புத்தரிடம் 
தனக்கு துறவற தீட்ளே வழங்கி ேங்கத்தில் சேர்த்துக் மகாள்ை 
சவண்டினார். ேங்கத்தில் மேண் துறவிகளை சேர்ப்ேதில்ளல என்ற 
காரணத்தினால், புத்தர் இவருக்கு துறவற தீட்ளே வழங்க மறுத்து விட்டார். 
ஆனால் துறவறம் சமற்மகாள்ைத் தைராத மனம் மகாண்ட மகௌதமி 
.,ளவோலி நகரத்திற்குச் மேன்று தன் தளல முடிளய நீக்கி மஞ்ேள் ஆளட 
அணிந்து மகாண்டார். மேரும் எண்ணிளகயிலான ோக்கியப் மேண்கள் 
இவளரத் மதாடர, புத்தளர மீண்டும் அணுகி துறவற தீட்ளே சவண்டினார். 
புத்தரின் முதன்ளம ேீடரான ஆனந்தர் ேரிந்தளரத்தன் சேரில் 
மகாேிரஜாேதி மகௌதமிக்கு புத்தர் துறவற தீட்ளே வழங்கினார். ேின்னாைில் 

மகாேிரஜாேதி மகௌதமி புத்தரின் முதன்ளமச் ேீடர்கைில் ஒருவராக விைங்கினார். 
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தமிழுக்கு இனிளம என்மறாரு மேயர் உண்டு. 
காரணம் ஏன் மதரியுமா?... 

 

சதன் மகாண்டு வந்தவளன ோர்த்து சநற்று ஏன் சதன் 
மகாண்டுவரவில்ளல என்று ஒருவர் சகட்கிறார். அதற்கு 

அவன் கூறிய இனிளம மோருந்திய ேதில்.. 
 

ஐயா நீங்கள் கூறியளத நிளனத்"சதன்" ! 
மகால்லிமளலக்கு நடந் "சதன்" 
ேல இடங்கைில் அளலந் "சதன்" 

ஓரிடத்தில் ோர்த் "சதன்" 
உயரத்தில் ோளறத் "சதன்" 

எப்ேடி எடுப்ேமதன்று மளலத் "சதன்" 
மகாம்மோன்று ஒடித் "சதன்" 
ஒருமகாடிளய ேிடித் "சதன்" 
ஏறிச்மேன்று களலத் "சதன்" 
ோத்திரத்தில் ேிழிந் "சதன்" 

வடீ்டுக்கு வந் "சதன்" 
மகாண்டு வந்தளத வடித் "சதன்" 

கண்டுநான் மகிழ்ந் "சதன்" 
ஆளேயால் ேிறிது குடித் "சதன்" 

மீண்டும் சுளவத் "சதன்" 
உள்ைம் கைித் "சதன்" 
உடல் களைத் "சதன்" 
உடசன ேடுத் "சதன்" 
கண் அயர்ந் "சதன்" 

அதனால் மறந் "சதன்" 
காளலயில் கண்விழித் "சதன்" 

அப்ேடிசய எழுந் "சதன்" 
உங்களை நிளனத் "சதன்" 

சதளன எடுத் "சதன்" 
அங்கிருந்து விளரந் "சதன்" 

சவகமாக நடந் "சதன்" 
இவ்விடம் சேர்ந் "சதன்" 

தங்கள் வடீ்ளட அளடந் "சதன்" 
உங்கைிடம் மகாடுத் "சதன்" 
என் ேணிளய முடித் "சதன்" 

என்றார்...... 
அதற்கு சதன் மேற்றவர்.... 

சதனினும் 

இனிளையாக 

உள்ைது உமது ேதில் இதனால் தான் நம் முன்சனார்கள் 
தமிளழ 

தமிழ்த்சதன்  

என்று உளரத்தனசரா என கூறி மகிழ்ந்ன் "சதன்".  

 

❖ Love is not all you need. You need mutual respect. You need support. You need trust. You need boundaries. 

You need people to be there when it matters. You need space to grow and acceptance when you do. You need 

people to show their love in a way you can understand. (Nedra Tawwab) 

 

❖ Your ability to conquer your challenges is boundless. 
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 Born into slavery in Holly Springs, Mississippi, Ida B. Wells (July 16, 1862 - 
March 25, 1931) was an American hero who devoted nearly 50 years of her life to 
fearlessly fighting for racial justice, civil rights, and women’s suffrage. In 1884, 
while working as a teacher in the Shelby County school system in Memphis, Ida 
was forcibly removed from her seat in the “ladies’ car” for refusing to move to a 
segregated railcar. She sued the Chesapeake, Ohio, and Southwestern Railway, 
and wrote an article about what was done to her. This inspired her career as an 
uncompromising journalist and newspaper owner (the Memphis Free Speech), 
who courageously used her platform to expose racial injustice, challenge 
segregation, and launch what became a four-decade-long anti-lynching campaign, 
after three of her friends, enterprising grocery store owners, were brutally 
murdered by a white lynch-mob in 1892. 

Using her pen and voice, Ida investigated other lynching’s, wrote 
editorials indicting lynch law in the South and demanding justice, and travelled 
across the US and internationally to speak about the atrocities of lynching, the 
motives behind it, and the government's refusal to intervene to stop it. In 
retaliation, Ida’s life was threatened and her newspaper office and printing press 
were destroyed while she was out of town. Unable to return to Memphis, Ida 

fought on, first in New York where she wrote for The New York Age, and then in Chicago, working on a pamphlet 
protesting the exclusion of African-Americans from the 1893 World’s Fair. There she settled and married Ferdinand L. 
Barnett (she kept her last name, which was unheard of at the time, hyphenating it to Wells-Barnett). 

In 1896, Wells formed several civil rights organizations, including the National Association of Colored Women. In 
1909, she became one of the founders of the NAACP, and in 1913, she established the Alpha Suffrage Club, which was 
the first black women’s suffrage club. In 1930, Ida ran for Illinois state senate. Wells died in Chicago in 1931 at the age of 
69. Ida B. Wells was posthumously named a 2020 Pulitzer Prize Winner in Special Citations and Awards “For her 
outstanding and courageous reporting on the horrific and vicious violence against African Americans during the era of 
lynching.” 
  

இந்சதானிெியாவில் நீதிமன்றமமான்று ேற்று வித்தியாேமான வழக்மகான்ளற ேந்தித்தது.........வயதான 
மேண்மணிமயாருவர், சதாட்டமமான்றில் மரவள்ைிக்கிழங்கு திருடியதாக அத்சதாட்ட மோறுப்ோைரினால் வழக்கு 
மதாடரப்ேட்டார். வழக்ளக மிகக்கவனமாக மேவியுற்ற நீதிேதி, அம்மூதாட்டியிடம் விோரித்தமோழுது, அவர் இப்ேடி 
கூறினார்........"நான் கைவாடியது உண்ளமதான். எனது ேிறிய சேரன் ேேிக்மகாடுளமயால் வாடுகிறான். சவறுவழியின்றி 
இச்மேயளல மேய்சதன்." என்று தனது தவளற ஏற்றுக்மகாண்டார். இளத சகட்டதும் நீதிேதி........."என்ளன 
மன்னிக்கசவண்டும். ேட்டத்தின் முன்னால் நான் உங்களை சவறுேடுத்தி ோர்க்க முடியாது. எனசவ உங்களுக்கு ேத்து 
இலட்ேம் ருோய் (100 அமமரிக்க டாலர்) அேராதமாக விதிக்கின்சறன். இளத கட்ட தவறினால் இரண்டளர வருடங்கள் 
ேிளறயில் இருக்க சவண்டும்." இவ்வாறு தீர்ப்ேைித்து விட்டு, தன்னுளடய நீதிேதி மதாப்ேிளய கழற்றி அங்கு 
குழுமியிருந்த மக்களை ோர்த்து...."இங்குள்ை ஒவ்மவாருவர்மீதும் நான் ஐம்ேதுனாயிரம் ருோய் (5 டாலர் ஐம்ேது காசு) 
தண்டளணயாக இடுகின்சறன். காரணம் !!!! இந்த நகரத்தில் ஒரு ேிறு குழந்ளத உணவின்றி ேட்டினியால் வாடுவதற்கும், 

அதன் காரணமாக குழந்ளதயின் ோட்டி தவறான மேயளல மேய்யும் சூழளல உருவாக்கியதற்காகவும், உங்களுக்கு 
இத்தண்டளணளய அைிக்கின்சறன்." என்று உத்தரவிட்டு நீதிமன்ற உதவியாைர் மூலமாக, அங்குள்ை அளனவரிடமும் 
தண்டளணப் ேணத்ளத வசூலித்தார். இதில் சதாட்டத்தின் மோறுப்ோைரும் அடங்குவார். இவ்வாறு சேர்ந்த 35 இலட்ேம் 
ருோயாவிலிருந்து (350 அமமரிக்க டாலர் ) 10 இலட்ேம் ருோளய நீதிமன்றத்திற்கு அைித்துவிட்டு, அம்மூதாட்டிளய 
தண்டளணயிலிருந்து விடுவித்து, மிகுதிப் ேணத்ளத அவரிடம் மகாடுத்து, அவரது கஷ்டத்திற்கு ேயன்ேடுத்தும்ேடி கூறி, 
அங்கிருந்து எழுந்து மேன்றார்.!!!!!!! ேட்டம், மனிதாேிமானம், நீதி ஒன்றுக்மகான்று ளகசகாாோா்த்து தர்மத்ளத 
நிளலக்களவத்துவிட்டன ! நீதிேதி என்றால் இவர்சோல ேட்டத்ளதயும் மனிதாேிமானத்ளதயும் ஒருங்சக ளகயாை 
சவண்டும். 
 

❖ So why is a car's windshield so large and the rear-view mirror so small? Because our past is not as 

important as our future. Look ahead and move on! 

❖ Worrying does not take away tomorrow's troubles, it takes away today's peace! 
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"காற்றில் ேறந்து ேறளவ மளறந்த ேிறகும் கிளை மதாடங்கிய நடனம் முடியவில்ளல!" 
  

 "உளடந்த மோம்ளம அழாத குழந்ளத கவளலசயாடு அப்ோ.!" 
 

 "சரேன் களடக்காரருக்கு குழந்ளத ேிறந்தது.... எளட குளறவாக...!" 
 

"வராந்தாவிசலசய இருந்த வயதான தந்ளத.... இறந்த ேின் ஹாலுக்குள் வந்தார் புளகப்ேடமாய்...!" 
 

 

 


