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ா் ச்தி்க யிு்ு் ்கி் ீ்க் ஒுய். உ்க் ய ீ் ி் ட்ு் ்கின 
துண்கள ்ு் ததின்ு்ு்க். த்பாு த்க் ன்ா்ிு் நி்்ச்    

(E-Mail)கயினிள அு்ி ளய்கு். 

 

No. 21, ்ி்ூட யதீி,            த்கி் உ்ளந் 

குயி்ு்், 

ா்ி்பசி - 605 008.                ( . ாபக்திப ிபு ) 
0091-9444812938, nagendraprabu@gmail.com                        உயின் ிுண் 

 

 

 பதி க்டய் னாுபந இ்ள! 

ததிு ய்தா் ுுபந இ்ள!! 

(அகபா்ு ஆ்ு ள) 

 

 ்தக்ா் நித் தா்்த்ுகிாபா, ு்யாிகா்க்ுகிாபா 
அ்தக்ா் பாினா/தா்னா நத்; அத்தக கடு் உுயா்க்ட ன்சி 
ட்கிு ்ளதபன உண்்ுகிு. அ்ி் தசா்ு் நத் ுயாக இு்தாு் அளய 
நிதள் த்ு்ாக இு்த்பக ன்சி்கிு. த்ள் ுதிாட, ிபா்தள தச்ன, 

ிள்ு்ா்்க, நகி்யி்த்காக கடு் நிதள் ளட்கயி்ள. கடு்ு 
இளயனாு் அயசினநி்ாது. ் காபண்க்காக இளயனாு் அயசினநாக இு்ு் 
்ு ீ்க் ிள்கிீ் க்? கா் கு்க ி்ு திசி்ு்; காு நளகள ட்ு கட்ு்; 

அ்ு, இ்ு, ்ு ்ு ்ா திளசகிு் ஓி் காு் னாு் கடு் கிளடனாு. 

உ்ள யு்தி்தகா்டா் ்ள ய்தளடயா்  ்ய் கடுாகபய இு்க ினாு. 

இதித்ா் ்்ிு  ்ு தசா் அளத் ளட்தத் பா்க் ்? பசாதி்ு 
நதி்த் யம்ுயு தா் கடுி் பயளனா? கடு்/இன்ளக னாுளடன ாய 
ு்ணின்கள் ளடபா்ு் ா்்ு அத்பக் த்ி்தி்ள. ளட்தய் 
ளட்ுகள் த்ி்க ினாு. த்ா் ளட்க்்டளயகா் யிள் ன்க்ு 
அளய தா் தாு்ு.  
 

 ஒ்தயாுயு் ஓி்தச்ு கடுிட் பா் ளனிட; கடு் த்ள 
பய்ுபயா்்ு ந்ு் உதய; ்ு நித் ்ி்்ட ள்தின்காப்தநா 
சி்தளளன் தகா்ிு்கிா்.ddd ஒு கடு் த்ள் ுதி்யு்ு, பய்ுயு்ு, 

அ்்சி்யு்ு, ூஜி்ய்்ு ந்ுபந ்ளந தச்யாபாா் அய் ்ி் கடுாக இு்க 
ி்? யா்்ளகளன ஒு த்டள் கநாக, ிபசாதள் ூடநாக இளய்/இன்ளக 
ளட்திு்க யா்்ப இ்ள. ி்ு ்ு ாய்தி் பா அ்ு தா் த்ளதனி் 
தயி் யிள்த யிள்சபா இ்ள. ்த ஒு நத் நிதள் ாய்தி் ி்ாக, தயு 
இளம்தயாக தசா்ுகிபதா அு அயு ாய்தி்ு ந்ி்ு யம்கு்/ிகாப் 
தச்னு் ்யப பய்ு்; யபாந் பாா் அ்த நத்திிு்ு அய் யிகியிுயா். 

ுி்ுதகா்்க்; அத்காக தா் இ்ு அ்தள நத்க் அளத சினாக 
ி்்ி்தகா்ு இு்கி். நத் நிதள் த்ு்ாக இு்த்காக பந்தகா்ட 
ன்சிக் தா் நிதள் ு்யாிகாகு், ்டா்காகு் நா்ி இு்கிு. நத் 
நிதள அ்ுு்தி், ஆளச கா்ி் ஈ்்கிு/ த்க ளய்கிு. 

 

 இ்த உக் அ்ு நனநாு; இளய் அ்ு நனநாய். அ்ு ஒ்ு தா் இ்த் 
ிப்ச உனி்கி் பா்கநாக இு்க பய்ு். இ்தாு உனிளப் கான்ு்தாந் 
ி்தளன்ு அ்ு தசு்த ிதந்ா் அுதா் கடுி் நா்்க். உ்ுளடன 
கடு் உ்ு அ்ள பாதி்கயி்ளதன்ா் அய் கடுாக இு்க அுகளதன்ய். 
அய் தகா்ட நத் ்டா்கி் ூடாப். இ்தாுயளப் த்ி்க பய்ி்; த்ள 
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இ்தாுய் அமி்க ிள்தாகு் ்ணி்தகா்ு கடுி் ்ா் ி்ானாா் 
அளத யிட உ்ள்ா்்ு அயு்ு அயநா் பயு ுு் இ்ள. ஒு ுுகின 
ந்ா்ளநபனாு தா் நித் கடுள அுுகிா். கடுள நித் 
அயநா்ு்ுகிா். அயி் உ்ளந இன்ள நா்ி தகா்ளச்ு்ுகிா். இய்க் 
தா் ் உுக் ்ு்; இய்க் ்ா் ் திிக் ்ு் ிி்ு்தகா்ு 
அளயகபாு ்ி பநாதிபன யா்்ளக ி்ு பாகிு. இ்த் ிப்ச்தி் த் இட் ு 
்ளத ந்ு் உண்்தா் பாு் நித் ி்ாகி்பாயா்.  

 

 யிடநாயு பா் ்ா் சினாக ட்கிு. இ்த் ிப்ச் சினாக 
ளட்க்்ிு்கிு/க்டளந்க்்ிு்கிு  ்ு  தசா்ி்ா்.  இ்க ா்்ு ீ 
்  ூசா?  ்ு பக்ா். அுபய, நித் ாய்தி் ி்ு; இுதய்ா் த்டள; 

ந்ு யிதி்க்்ட சா்  ்ு தி்நளனா கு்ு்கள் தசா்ி்ா். ஆநா் ஆநா்  
்ு ்பாு் ்ு்தகா்யா்க். இ்ு ிளன பு்ு இபாு கா் ்த்ள்ு 
்தாுு ்ு ததி்; ் பப் ்ி பக்க்; ததினாு. நித்க் ிப்சளளன 
ளநன்ு்தி யா்கிா்க். இன்கபந ிப்சள ்ு ்ி ளய்திு்ு் ்ண்தி் தா் 
ிப்சள. இ்ு ்ா நித்களடன ுனசிளத் ு்தக்திு் ் ுத்்ிு்கிு 
்ு ிள்கிீ் க்? ப்ு இபு யளப உ்க் ா்ுி்ிு் ் ுத்்டு ்ு 
ுப்ி்ாு்க். த்ு இ்யு ிப்சள ்ு தசா்ி்தகா்யதி் சக 
அ்கீகாப்ளத் அுதா்ளத் த ன்கிா், யபீாக தயி்கா்ுகிா், தா்ு 
ந்ா்ளந்ு ஈுதச்கிா்.   

 

 நிது்ு் கடு் னா் ்திப தகா்ச் ததிு இ்ள. ்தாுு் தீன 
ச்திக்ு திபாக கடு் பாபாி்தகா்பட இு்கிா். ுதிு ுதிதாக அப்க் யுகிா். 

ூணிு், ுு்ிு் இு்ய்  ்ு ூு் கடு்க்ு் திி ்கிு்ு ய்தா்; 

ய் தா் இய்கள் ளட்கிா் ்ப ததினயி்ள. சிபப், ்கா் உண்்த 
கடு் ்பனாசள இ்ாந் யப் த்ுயிுகிா். ஒு ்க் கடு் இ்தாு 
்க் அுப ச்திக் திதபதிபப ி்ு த்க் ஆத்கள யி்ு தா்கி்தகா்யதாக; 
கடுி் ச்தி பதா ஒு ுி்ி்ட பப்தி் ுள்ு பாக அ்த் சநன்தி் 
தளயிி்தாு் ப் ிசாுகள், தீனச்திகள நீ்ு் இ்தாு சநன் 
யி்யூதநு்ு அமி்தாகதய்ா் க்ள் தச்கிா். ஒுயள் கதாானகாக 
கா்ி்க அயள ு்ி ஓபானிப் அபனா்கின்க் தகா்ுயப்்ிு்கிா்க். கடுள் 
நித் ச்ளட்காப்காக நா்ியி்டா். அதிபினாக ளதனாயு தச்ன பய்ு்; 

அ்ுதநாக ளதனாயு தச்ன பய்ு். கடு் ்ா் ட்ு தச்ு கட்ு பாக ூடாு; 

நள்ு பாக பய்ு் அ்ு ்ுபாக பய்ு். இ்தாுு இு்ு் கடு்ு 
அ்த ச்திதன்ா் இு்கிதா ்ு ததினயி்ள. ்பக ய்தா் நித் நதி்க 
நா்டாபா ் ன். ாய் கடு் நிதிட் நா்ி்தகா்டா். 
 

 இபதா இய்தா் ்ுளடன தஜ்்; அயிட் தச்ா், அய் உ்ள ்ிட் 
ூ்ியுயா்  ்ு கடு் னாளப் ினநி்கயி்ள. கடு் ஒ்ு் யி்ள் 
தாு் த்ள யி்த்ு் ிபதிிதிகள் பதி்ிி்ு அு்ி ளய்க. இு்ு் யளப 
த்ுளடன தனு்ு ்ு் ி்ு் ு்ு்கள் பச்்ு், பகா்்ு், சி பப்கி் 
தனளபபன நா்ி் ாப கடு் ்ு தசா்ி்தகா்ு ு்ி யுகிா். அயு் 
ியி் இ்ளத ா்்ு் ுி்ுதகா்ாந் யி்க் தசா்ி ு்ி்திி் ள்தின்காப 
ூ்ட். அய் ி்தா், உ்டா், ய்்தா், நி்தா்; அளதபன தா் ீ் 
தச்ுதகா்ிு்கிா்; யி்தினாச் ்? இதி் யிதியி்காக உ்க்ு் ததி்ு 
யாயு இு்தா் தசா்ு்க். ாு் ய்ு அய் காி் யிு்ு கிட்கிப். இ்த் 
ிப்ச்தி் ிக்ுகள், இன்க்கள் அத்ிபன அ்ிபன ்ு்தகா்ய் தா் 
ஆ்நீகயாதி. அளத் ுளூி இ்தாுயளப் த் காி் யிு்ுகிட்க ன்சி்ய்; 
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ததாட்ு்ு் அுகளதன்ய். ஒ்தயாு நிது் ூபண்ுய் த் துதினாய்கப. 

னாு் கடுி் சாபா்சபந. னா் ்ாு் பா் ி்ு; ய் காிு் யிு்ு; 
உ்க்ு்ாக இு்ு் தத்யகீ்ளத் தகா்ளச்ு்தாதீ்க். 

 

 ்ு உக் தாு்கி் நீு ்ி்ள; அளய அயசினநி்ள; அதா், 
ு்ு்தச்ு அளடனா் கடு்கிட் தகா்ுகிப்’ ்ய்க் த்கி் சிளன், 
ூ்க்ளத், ா் சா்்த யிு்்ளத் யிட ிகிதா  ்ு ாு்க். ன்சி 
தச்ுயி்ு உ்க் தசனள் ததாடு்க். இ்ு னாுபந உனி்க்காக ளட்க்்டு. 
அிுதக்ட்தநாக இ்தாு உனிு்கா ஆதாப்ளத அமி்காதீ்க். ாளதனி் சிபனாு 
ி்ளச் பக்ு் ி்ளச்காபு்ு ஒு ூா் பாடாந் உ்ப தச்ு உ்ினி் 100 

ூா் பாுயத் ் ் ்ு ்ு் ததினயி்ள. ்ா உனி்கள் 
ி்யாநாக் ளட்த கடு்ு ஆளட், ஆபண்க் அயசினநாக இு்ு் ்ு 
பதா்யி்ள. உ்க் கடு்கி் னாுபந  ளட்க்்ட உணயி் ஒு யா் ூட ு்ு 
உ்ண்பாயதி்ள. யாு் யளப தா் பதளய; யா்யு்ு் தா் பதளய. பதளய 
இ்ாத ஒு தாு், ு்ள் சந் தா். னாு்ு் பதளய இு்கிபதா அய்க்ு 
அளத தகாு்க். 

 

 த் கடு்ு் தன் ளய்காத நத்க் ூட இு்கிு. த்ு ்ு தினாக 
்த ஓ் அளடனா் இ்ள ்ு தசா்ு் நத் இ்த உக்தி் இு்கிதா? 
்ாி் இு்ு இு்கிதா? நத் த்ள் தி்ு்கா்ி்தகா் அளடனா்க் 
பதளய்ுகிு. யபா ஒுயு்ு இ்ள சிு்ு சிதன்்ட தகா்ளக, யா்்ளக 
ள, ம்க யம்க்க், கா்சாப்க் இளயகள யிந்சி்காந்/ நா்ியிடாந்/ 

க்டான்பதாு ி்் ளய்க்தா் இ்ளன அளடனா் கடு்க்/நத்க் 
பதா்ுயி்க்்ட. தி் ி்தா்க்; ி்ா் தன் ளய்தா்க். தகா்ளக 
ப்ு்பாு நத் ிு்ிு்ு். ்ி் க்சிக் உளடயு்; னாபபா ஒுயள 
்ிு்தி ுு் க்சிக் ி்ு் சா்தினநாபதா; அ்ிபன ுு்ுு நத்க் 
பதா்ி. இ்த உக்தி் இு்ு் ்த நதநாயு தசா்்ு் ா் ்த நத்திுளடன 
உ்ிியாக இ்ள; ் நத்தி் ்த உ்ிிு் இ்ளதன்ு . அளடனா் கடு்க் 
யி்ப்ு்த்ுகிா்க். ஆஃ்க் தகாு்ு த்ுளடன நத்தி்ு ஆ் பச்்கிா்க். 

நத் தா் உுயா்கின பாினா கடு்க்ு ஆ்பச்்க் பா் அதா் ய்த பசாக் 
தா் நிதள் த் இன்ள ந்ு ்பகபனா அளனளய்திு்கிு.  

 

 ்தத்த காபண்தி்காக நித் அளடனா் கடுள் பதி ஓுகிாபா; அ்த்த 
காபண்க்காகபய அயு் பதளய்்டா்; அதா் ளட்க்்ிு்கிா். 
பகாயிு்ு்ாகபய இு்தாு் நணி அி்ு் யளப ளத் ்ிதன்ா் பனாசி்கிபா் 
்ு திு்ி்ா்்தா் ததி்; நிது்ு ் அளடனா்க் அயசினதந்ு. 

அளடனா்க் இ்ாந்பாா் நிதா் ஒு யிரன்ளத ்்ூட ினாு. 

அ்தள் சட்ுக், ச்ிபதான்க், யிய்க், ுபாக்க் ்ி்ளக்ு 
யுபச்்தா யிரன்கப. யியி்க்டாத ஒ்்பந் நிதி் யிு்் பாகாு; 

ஒ்ு யியி்க்ட பய்ுதநி் அு ுி்த ிக்ுக் பய்ு்; இத்காகு் தா் சி 
நத்கி் கடு்க் ி்ு ய்்தா்க். பதா ஒ்ு உ்ள் கா்ு் ்ு தசா்யளத 
யிடு் ஒு அளடனா்/உுதி்தாு் அயசினநாகிு. தி் நிது்ு் சி ு்து; 

அத் ி்ா் தா் உணு அளடனா் காண்்டு. தி் நிது்ு அ்ச் ு்து; 

அத் ி்ா் தா் அளடனா் கடு்க் அயசின் ஆு. இ்த உக்தி் ப்/ ிசாு/ 
தீனச்தி ் ஒ்ு இ்ள  ்ு தசா்ய் யாயு கடுி் இு்தள 
்ு்தகா்கிாா? இ்ு நிது்ு் கடுி் அயசினபந ன்தி் தயி்ாடாக் தா் 
இு்கிு. உனிி்தி் ு யிளநனாபதா அு ந்ளத ஆ்சி தச்்; ஒு க்ட்தி் 
அளய கடுாகு் குத்ு் ்த்ு ஆதாப்க் யபா்ி் ிளனபய இு்கிு. சி் 
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களதக் ்ு ஒு்க; சி் இ்ள இ்ள இபதா அத்கா ஆதாப்க் ்ு ீ்ட; 
உ்ளநனாு அய்க் கடுா்க்்ட நித்க். சி ுு்்கி் தாளதன்க் 
கடுா்க்்ிு்ளத் ா்்கா். 

 

 ்ி பயு பயு தநாமிகி் கடு்ு் தன்க் ி்தபதா அ்ிபன பயு  
பயு நத்தி் அளடனா் கடு்க் ி்தா்க். இ்ு த்ு இ்த் கடு் ி்ு 
ய்்தா்? அ்ு ் அ்த் கடு் ி்ு ய்்தா்? ்த்ா் ததினாு; ஆா், 

தநா்த்தி் ்ா ஊ்கிு் யபா ஒுய் ி்ுயி்டா். இ்த நத்தி் கடு் தா் 
உன்்தய்; அ்த நத்தி் கடு் தா் உன்்தய்; அ்த நத்திு் ூட ுி்ி்ட அ்த 
தத்ய் தா் உன்்து; ் ஒு பயி்ளகனா பா்ி. ்த ஒு சநன்ளத 
சா்்தயு்ு் அய் ்ு்தகா்ட சநன்ளத் தா்ி பயதாு கடு் பபினாகபயா 
அ்ு பயு உுயாகபயா க்ு்ு் ததி்ததாக சி்திப் இ்ள; இு்ு் ்ா 
கடு்க் னாபபா ஒுயி் க்ு்ு் ததி்ு யிுகிா்க். உ்ளந் கடுாகு் 
இு்தாு் அய் நத் நாி தா் நிதள ச்தி்க பய்ு்; அ்தாுு தா் நித் 
்ு்தகா்யா். ஒு ுயாப்னநா அபத சநன்தி் ும்நா உ்ளந ்தய்ா் 
அதீத ்ி்ளகபனாு ீ்க் கடுள் காண யிு்ிா் கடு் ததியா்; ் ப் ூட 
க்ணி் ததி்; அத்காக அ்ு் கடுபா, பபனா இு்க பய்ு் ் க்டான் 
இ்ள. தா் தகா்ட ்ி்ளக்ு அ்தா்சினாக தசா் தா்க், திி்ு் ுி்த 
ிக்ுக், இ்தாு் கா்சிக் தா் கடு் பிப ய்த தச்திதன்ா்.  

 

 ஒுபயள கடு் த் க்்ா் ய்ு ி்ா்; அய் ் ி் ்ு 
ா்்ா்; அய்சண் ுு் அயிட் இு்கிதா ்ு ா்்ா்; காு், ளக் 
ன்ு்த பய்ினத்ு் ன்ு்த பய்ு்; இப்ு க் இு்ுயிட பய்ு்; யா் 
இ்ளதன்ா் ்ி் சா்ிுயா்? ்ு க்ி்ாக க்தி் தா் இு்க பய்ு்; 

இ்ி்தா் இு்க பய்ு்; அ்ி்தா் இு்க பய்ு் ்ு ்தள யளபனள. 

நப்தகா்ளட ் ாய் தச்தபதா. ் ய ீ் ி் ்த ளனி் ா்்தாு், ு்சினி் 
்ி ுய்ு்ு தயிபன ூ்கி யுீயபத பயளனா் பாு. ு்ு, ஈ, ்ி, கப்ா்ூ்சி 
இளய ்ு்தகா்்்டளய. இ்தள தளடக் இு்க அய் ்ி ்ா் யுயா்? 
ா் ்பாு் ஒு க்ளனி் இு்கிபா்; அத்ு்ாக அய் தாு்தயி்ள 
்ா் அயளப் கடுாக ்ு்தகா் நா்படா். ஒுபயள ாப கடுாக இு்ு 
அட அிுதக்ட நுர்கா, ்டா ்டா்தநா ்ள யமிுீ் க; ் ப தசா்ி 
திி திுடு்க/ அபனா்கினு்க கா்ா பா் யிுீ் க -ு பக்ுயி்டா் ி்து. 

்ள ி்சனநாக ீ்க் ்ு்தகா் நா்ீ்க். கடு் யா்தி்ு பசியி்டா் 
நித்கிடநிு்ு காணாந் பா்யிுயா். 
 

 நத் நிதுளடன ூ்ிளளன் ச்பதக்ட ளய்கிு. திநிதள் 
ு்யாிகா்கி்; அயு ூ்ிளளன் ுள ூி்; ் ஒுயளப ஈ்்க 
ன்சி்கிு? நத்தி் தனபா் நித்க் ஒ்ு பச்்க்ுகிா்க். ாளபன ஒு  
தகா்ளக்ு் ி்ா் நத்ளத உுயா்கி ந்கள் ி்்ளய்ுயி்பட் ்ா் ா் 
் தசா்கிபபா அளத அ்ிபன தச்ுயிுயா்க். நத்ளத் தயிப பயு ்த ஒு 
ச்தினாு் ினாு. உக் ுயு் நத் ்ிள்ு்த்ுயத் காபண் இுதா். 

ா் ் இ்ட்தி்ு இு்ு்ு பாப்; உ்ூடா னாபா இு்க ி்; ்கனாயு 
பா  ்ு ்த உளய் ி்ு்தகா் ி். ்த உளய் உதாசி்ு்தியிட 
ி். ்த உண்ளய் ூ்கி ி்ுயிட ி். நித நபாாய் திள 
யிு்ுகிு; ிளய யிு்ுகிு. பக்யி பக்டதா் ி்து நத்; தி் இ்ாததா் 
ி்து நத். ததா்கி ி்ு் ிக்ுக், ததாடப ிள்ு் ஆளசகபந குகாக 
தயி்ுகி். இ்ு இு்ு் அ்தள ா்திகயாதிக்ு் கடு் நீு பகா், தயு்ு. 
்த ஒு நிதாயு த் யா்ாி் கடுள் ்ி சி்தி்ததி்ள/பகா்்டதி்ள 
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்ு தசா்்ு் ா்்கா். இ்ள ்ு உுதினாக ்ிா் அத்நீு பகா் ்ி 
யு்? தயு்ு ்ி யு்? ்ு் பாாு், ் தச்ுதகா்ு இு்தாு் தாயு 
ஒு நத்ளத் ி்்ுயளத் தயிப பயு யமினி்ள. ப்ுயளப ாுக்ு இளடபன 
ட்த பா்கி் ு ்ி்ு ்ு யபா்ள் ுப்ி்ாு்க்; நத் ் அதிகாப் 
த ன்கிு ்த் காபண் ததி்.  

 

 கடுள ்ு்தகா்்க்; அத்காக நத்தி் ி்ா் ள்தின்காப்தநா 
தசன்கள் தச்ுதகா்ு இு்காதீ்க். ்ா் சினாக ட்கிு ் ஒு உண்ளய 
தா் சா்்த நத் அயு்ு் தகாு்கயி்ள ்ா் அ்ி்்ட நத் அயசின் தாா? ீ 
நாக இு்கிா், உ் உட் ஆபபா்கினநாக இு்கிு ்  உண்ளய ூட ீ தகா்ட 
நத் உ்ு ்ு்தயி்ளனாா் அு உ்ு் பாதி்ு தா் ்? ்த ஒு நத் 
நிதள அி ந்டநாக, நிக் தா்யாக, அயநாக சி்தி்கிபதா அ்த  நத்திிு்ு 
நித் யிகி யிுயு ்ு. ீ்க் யமிு் நத் உ்க்ு ளத் தகாு்கிு ்ு 
ாு்க்; அத்ு்ாகபய அ்த நத்ளத் ி்்ுயு சினா ் ிளய் ீ்க் 
ு்ுயிட ி். 

 

 இ்த உக்ளத் ளட்து இளயாகபயா அ்ு இன்ளகனாகபயா தா் இு்க 
ி். இப்ு்ுபந உனி்கி் நகி்்சி ்ு தாப பா்கநாக இு்க ி். ா் 
கடுாக இு்தா் ்ா் ளட்க்்ட உக்ளத ்ி நகி்்சினாக ளட்பபா; ா் 
ஒு த்ளதனாக இு்தா் ்ி ் ும்ளத்ு ஒு ாுகா்ா ூ்ிளளன உுயா்க 
்ுபயபா; அளத் தா் இ்ு ா் கா்கிபா். ்ா உனி்க்ு்ாகு், 

ிப்ச்தி் ஒ்தயாு அுு்ு்ாகு் ிள்ு இு்தா் தா் அய் கடு். த் 
ளட்ுக் ஒ்தயா்ி் யானிாகு் த் இு்தள உுதிதச்் கடு்ு் தி்த 
ஒு ி்ு பதளயனா? நிதள பசாதி்ு அியத்ு், அத்ி்ப ்ு்தகா்யத்ு் 
நித் கடுிடநிு்ு பயு்டய் இ்ள. ளட்ுக் னாு் ளட்தயி் சாபா்சபந. 

த்ு்ாகு், திபப இு்யிட்திு் இள த்ளநளன உணு்க். 

இளயிட்திு்தகா் பய்ினு ்தி உண்ய்; அ்ு ந்ு் தா்.  

 

 ிப்ச்தி் இ்ாது ்ு் இ்ாது தா்; இு்ு ்ுபந இு்ு தா். 

்ா் ுன்சி்ு், நா்்தி்ு் உ்ு் பயளனி் கடு்ு இ்த யா்்ளகளன் 
பாபா்டநாு ்ு குதபயா; உனி்க் நீு அுதா் தகா்பயா; யாு் உனி்க்ு 
ஓிய்ு உதயபயா அயசின் இ்ாந் பாகிு. இ்த் ிப்ச்திிு்ு ்த ஒ்ு 
ததாள்ுபாு; உதய ய்ு பதி் தகாு்த்ு? ப்ு இு்து இ்ு இு்கிு; 

இ்ு இு்கிு ாள் இு்ு். ஒ்தயாு தாு்ு் ஒு இட் பதளய. ்ா 
தாு்கள் ஒு சிின இட்தி்ு்ாக அளட்ுயிட ினாு ்தா் தா் இ்த் 
ிப்ச் இ்யு தினதாக யினாி்ு இு்கிு. ஒு நாது் யிு்ச் ்ி ஒு 
யிளத்ு்ாக இு்து? யிளத ்த ஒ்ள தா் யிு்த ந்ணிிு்ு ு்ு்தகா்ு 
யிு்சநாு? ந்ு்ு் நப்தி்ு் ் ததாட்ு? நப்க் த் இளகள 
உதி்்கி்; ி்ு் உனி்க் னாு் இ்கி். ஒ்ி் அமியி்/ ியி் இ்தா்ு 
ி்கிதத்ா் தயு; அ்த ஒ்ப இ்தா்ாக் ிணநி்கிு ்பத சி. ளசய் 
அளசய் ்த்ா் தி்தினாக உணு யளகக் கிளடனாு. ஆு ளசயநாா் அளத 
அி்ு தி்ு் ுி ்ி அளசயநாு்? ஆு ளத இ்த் ிப்ச்திிு்ு ு்ு உ்ு 
ய்கிபதா அளதபன ுி் ு்ு்தகா் ன்கிு.  

 

ளட்ி் ்தாு் ஒ்ு தா். த் ா் ியி் ி்தா்க். அு்த ா் 
தச்ு ா்்தபாு ூ்ிளய்க்்ிு்த சா்். அதி் ்யு உட் ளய்ு 
ி்க்்ட யிு்ு், சாண்தி்ு், ளய்பகாு்ு் தசா்த் ்ு ததினயி்ள. 

ி்ு் ினாநு் தகா்ச் ந்ளட ஓுக், ் தாதி்திு்த தாளட ு்ுகபந 
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்சி இு்து. அளத ு்ு ஒு ாளனி் பா்ு தகாு்ு காசி்ு பாப், 

இபாபந்யப்  பாப்  ்ு இ்த ி்ாு் அயிட் தா் தசா்ியி்ு தச் 
தசா்ா்க். தயினி் ய்ு அளத் ஒு உயிட் தகாு்ுயி்ு கட்ுய்ு கா்க் 
ஓியி்டு. ப்ுயளப ிப்ினிு்த அ்த இட் இ்ு தய்ிடநாக இு்கிு. தயின 
பா, பா்ா, சி சி  இ்ி தசா்ி், தி் பசாநு் அ்த அளனிிு்ு தயிபன்ின 
நித் இ்ு அ்ு இ்ள. அ்ுயளப தா்கிர்பா் அள ு்க ிப்ினிு்த 
ஆ்நீக ு்தக்கி் ஒ்ிப்ு தயிப அ்தள் அக்்்ு; ன்ு் ்ு குதின 
தாு்கள் தயிப ந்ளய னாு் ்ா் ா் ியிபபன ு்ளனாகி்பாு. 

 

ளததன்ா் ு்ு்தகா்ு இ்த உட் த்ள் க்டளந்ு்தகா்டபதா  
அளததன்ாய்ள் ஒுா் யி்ுயி்ு தச்ுயிுகிு. ளதபந நித் 
ு்ு்தகா்ு பாகயி்ள. ்ா் ஒ்ிிு்ு இ்தா்ு்ு இட்தன்்ு 
பாகிு. யாு்பாு், யா்்ளக்ு் ிு் ிி்ு தச்ு் ்ா் இ்தாுயிட் 
தச்ு பச்கிு; ய்ுபசு் ்ா் ிப்ச்தி் இ்தாு உனிிடநிு்ு ிி்ு ய்தபத. 
ப்ு சிளத்த ஒ்ு; இ்ு ஒ்ு பச்்ததா் ீ. இ்ு உகி் இு்ு் னாு் இ்த் 
ிப்ச்திிு்ு ய்து; ாள சிளத்க்்ு இ்த் ிப்ச்பதாபட பச்்க்ு். 

உ்ுளடனு ்ு தசா்ு்ினாக ுு் ்ா் இ்ள; தி்கா்திு் இ்ள. 

இ்ு ீ ுி்ு் ீ்; அ்ு னாபபா ஒுய் ுி்த ீ். ு ப்ு கமியாபதா; அுபய இ்ு 
உயாு. 

 

இ்த யா்்ளக நிகு் அமகாு. இ்த உக் ுயு் நகி்்சினா் ிள்து. 

இ்த உக் ச்பதாரநாக இு்த்காு. தயு்ு யா்யத்பகா, யிகி ஓுயத்பகா ்த 
அயசின் இ்ள. ா் கடுாக இு்தா் இ்ள ீ்க் கடுாக இு்தா் 
்ி்்ட ிப்ச்ளத் ளட்க யிு்ுய ீ் கபா அளத்தா் கடு் 
ளட்திு்ா்/ளட்திு்கிா். இ்ு ்ா் ிளநனாு. ்ாபந காபண 
காின்கபாு நிக் சினாக ட்கிு. அியினு் ஆ்சின்ு் உ்ளந ்ி இ்த் 
ிப்ச் ப்்தினாக க்டளந்க்்ிு்கிு ்ு. ுி்ுதகா்்க் அியின் 
கடுள ்ு்தகா்யி்ள; ஆா், அியினா்க் கடுள யி்ுயிடயி்ள. 

்ா ிக்ுக் ஆ்தபந. ி்ு ஆ்தநாு; யா்ு ஆ்தநாு; ிக்ு 
ஆ்தநாு; இ்ு் ஆ்தநாு. 

 

ும்ளத ய ீ் ு்ு்ாக தா்ளநகள ளய்ு்தகா்ு யிளனாு் யளப ்த் 
தா் ா்்ு யிளனாு  ்ு தசா்யதி்ள. ும்ளத் த் ா்ளயனி் 
இு்கியளபனிப அ்ச்தகா்யதி்ள; ுு்கிுயு இ்ள. கடு் ்நிளடபன 
இு்கிா். இ்த உக் ாுகா்ாு ் ்ி்ளக் கடு்ு இு்கிு; நிது்ு் 
தா் இ்ள. த் ும்ளத ட்க ன்ா் துநாி கீபம யிமா் ்ு தா் ூ்கி 
ளய்ு்தகா்பட இு்தா் ்த் ும்ளத் இப்ு கா்கா் ட்காு. த் த்ளதனி்  
ளகளன் ிி்ு்தகா்ு பாு் இட் காடாக இு்தாு் அ்சநி்ி் பாயத்ு் 
ும்ளத் தனாபாக இு்கிு. அ்த் ும்ளத்ு இு்ு் ்ி்ளக; ்ா இட்கிு் 
ீ்கந ிள்ு இு்ய் ்ு தசா்ு் கடுிட் நிது்ு இ்ள. நித் யப 
யப ளத் துகிாபா இ்ளபனா த் ்ி்ளகளன இம்ு யிுகிா். ்ா் சினாக 
ட்கிு ் ்ி்ளக தா் பய்ு். ஆ்தி் கடு் ய்ு உதுயா்  ்ு ்ண் 
தகா்டாப அயு்ு திபா ச்திக் இு்கி் ்ு ்ுயதாு். ்ு் னநாக 
இு்கிு; அதா் உ் ளகளன் ிி்ு்தகா்கிப்” ்ு தசா்ுயு ்ி்ளக 
இ்ள. ்ி்ளக ந்ு் அய்ி்ளக ் இப்ு கு்ு்கள் தகா்ிு்காந் 
ிளண்திு்க் து்து கடு். 
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