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22. ந�ளிரவி� அ-சக/ ெபா01க� ெகா�ைள!

கா
தி  தி��ப>�  எம<  அ?சக�  ெபா��கைள�  ப�றி  ேக*வ�  எ@��வதனா�,
அைத அவ) எ�ப�5� ைக�ப�றி  வ�Bவ< என, தி�ட� த:��5*ளா) என�
�
< ெகா/ேட).  ெபா<வாக�  �லிக*  ஏதாவ< ஒ)ைற? சாதி�க  ேவ/B�
என, த:hமான2,தா�,  அைத எ)ன வ�ைல ெகாB,<� சாதி,<வ�Bவா�க* என
என�;, ெத5�. எனேவ இ
த வ�டய,தி� ெபாF ஏதாவ< ெசா�ல�ேபானா�,
அ< என�;,தா) Õவ��ல�கமாக’ ��5� என எ/ண�ேன). அ,<ட) அ?சக�
ெபா��கைள ைவ,தி��ப<,  �லிகள2)  அகராதிைய�  ெபாH,த  வைரய�I�Jட
ச�டவ�ேராதமான< அ�ல எ)பதா�,  ஒள2>மைறவ�)றி   அவன< ேக*வ��;?
சாதாரணமாக� பதிலள2,ேத).

Ôஅ
த� ெபா��க* �கமாைலய�� இ��கி)றன” என� Jறிேன).

Ôஎ)ன �கமாைலய�லா?”  என ஆ?சய�ப�B வ�னாெவ@�ப�ய அவ), Ôஅ�ைக
ஏ) ெகா/BேபாF ைவ?சி��கிறாF?” என� ேக�டடா).

Ôெகா�காம,தி� ஒ� Õப�ர$’ (Press) ேபாBவத�காக, அ�; ஒ� சிேநகித ஆள2) வ :��ைல ெகா/BேபாF ைவ?சி��கிேற)”

என� Jறிேன).

அவ) க/கைள உ��� எ)ைன� பா�,தா). ப�)ன� எ)ைன� பா�,<� ேகலியாக? சி,<வ��B,  Ô  எ�லா�� ந�லா?
O,த�பழகீ��ய*” என? ெசா)னா).

நா), Ôஉ/ைமயாக,தா) அ�ைக ப�ர$ ேபாடலா� என ேயாசி?சனா)” என� Jறிேன).

ÔஇQைச எ8வளேவா இடெம�லா� கிட�க, அ
த� ;ைழ�கா�B�;*ைள ெகா/BேபாF ேபாBற,<�; ஏேதா தி�ட� இ��;.
அைத எ)ென/B ெசா�I. இ�லா��� இ
த� ெபா�I�;,தா) ேவைல ;B�ப)” என அவ) எ)ைன மிர��னா). அ,<ட)
அ
த� ெபா�ைல5� ��கி, அதனா�  என< ேதாள2� த��� ெகா/��
தா).

Ôஅ�ப�� ஒ� தி�ட�� இ�ைல. யா4�பாண,தி� எ�க?ச�கமான ப�ரOக* இ��;. அேதாைட ேவைலயா�கைள� ப���கிற<�
க$ட�. ச�பள�� Jட. அேதாைட யா4�பாண,<�; அB,ததாக சாவ?ேசய�ைலதா) ஒ� ப�ர$ இ��;. அ<�க�காைல
கிள2ெநா?சி வைர5� ஒ� ப�ரO� இ�ைல. அதனாைலதா) ெகா�காம,திைல ேபாட எ/ண�னனா). அேதாைட �கமாைலய�ைல
நா) ப�ர$ சாமா) ைவ?சி��கிற வ :�B�கார� ெபா�ய) ந�லா� ப�ர$ ேவைல ெதQசவ�. என�; ந�ல ந�ப��ைகயானவ�”
என வ�ள�கிேன).

ஆனா� அவ) ம(/B� சி,<வ��B,  Ôகாரண�க* ந�லா ேயாசி?O,தா) ைவ?சி��கிறாF.  உைத ேவைறயா�ெம/டா�
ந��வ�ன�. நா�க* உ�கைள�ேபாைல ஆய�ர�கண�கான ஆ�கைள� கைர?O� ;�?சனா�க*. எ�கR�; �
தி ஐய�மா� கா<
;,தினைவ. ப�ற; ப,த�மா� கா< ;,தினைவ. இ�ப �திசாக உ�கைள� ேபாைல ஆ�க* கா< ;,த ெவள2�கி����கறிய*. உ<
நட�கா<.  ந:  எ�கR�;� பய
<தா) அ�ைக ெகா/BேபாF சாமாைன ைவ?சி��கிறாF.  ஆனா இ�ப ஆ�ப��B� ேபானாF.
அ<தா) சமாள2�க� பா��கிறாF” என அவ) ப�ரச�க� ெசFதா).

நா) அத�;, Ô நா) ஒ/B� ஒள2�க�ைல. ைவ?சி��கிற இட,ைத? ெசா�லிற) தாேன?” எ)ேற).

Ôெபா,தடா வாைய! கள>� ெசF<ேபா�B, கைத5� வ�BறாF” என? ெசா�லி�ெகா/ேட, என< ேதாள2� அ
த� ெகா�டனா�
ஓ�கி ஒ� அ� வ��டா). அ
த அ� ேதா* எI�ப�� ப�B Õநாத�’ எ@�ப�ய<. நா) அத)ப�)ன� எ<>� ேபசா< அைமதியாக
இ�
ேத).

அத)ப�)ன� அவ),  Ô�கமாைலய�ைல சாமா) ைவ?சி��கிற  இட� உன�; ந�லா, ெத5� தாேன?”  எ)H எ)ன2ட�
வ�னவ�னா).

நா) Ôஓ�” எ)H ெசா�லி, தைலயா��ேன).

ப�)ன� அவ) அ�கி�
த ஒ�வைன அைழ,<, Ôஇவைன உ*ைள ெகா/BேபாF வ�B” என உ,தரவ��டா). ம(/B� நா)
சிைற�;* ெச)ேற). உ*ள2�
த அைனவ�� எ) �க,ைத உ�H� பா�,த<ட), உட� ப;திகைள5� ஆராய, ெதாட�கின�.
ஆனா� என< இ��ப�ட,தி� அம�
<ெகா/ட நா) ேவH சி
தைனய�� ஆ4
ேத).

அதாவ< Õஎ�மிட� அ?சக�  ெபா��க*  இ��கிற<  எ)பைத  இவ�கR�; யா�  ெசா�லிய���பா�க*?’  என  எ/ண�ேன).
ஏெனன2�  நா�  அ?சக� ேபாB�  எ/ண,<ட) Oமா�  6  வ�ட�கR�; �)ன�  அ
த�  ெபா��கைள இ
தியாவ�லி�
<
ெகா/B வ
தி�
தாI�, அ< ைகJB�வைர அைத இரகசியமாகேவ ைவ,தி�
ேதா�.

இ
திய  அைமதி�பைட  அ�; நிைல  ெகா/��
த  கால,தி�,  அவ�கR�;  �லிகRட) ேமாத�  ஆர�பகாக�  ேபாகி)ற<
எ)பைத ஊகி,தி�
த நா�, இ
திய இராXவ,தா� எம< �,தக�கைடகR�;� அ?சக� ெபா��கR�;� ஆப,< ஏ�படலா�
என� க�தி, (எதி�பா�,தப�ேய யா4.ப�கைல�கழக,<�; �)னாலி�
த என< கைட 5,த,தி) ஆர�ப நா�கள2ேலேய இ
திய
இராXவ,தி) பYர�கி,தா�;தலி� O�; Zறாகிய<) அ?சக� ெபா��கைள இட� மா�றிய��
ேத).

�லிகR�;� இ
திய அைமதி�பைட�;� 5,த� ஆர�ப��பத�;? சில நா�க* இ��ைகய��,  ந/ப� ஒ�வ) உதவ�5ட)
மா�B  வ/�ெயா)ைற  வாடைக�;  அம�,திய  நா),  என<  ந/ப��;�  என�;�  ெத
த  யா4�பாண�  க�[ய�)
ஓF>ெப�ற ஆசிய�  ஒ�வ) நாவல� வ :திய�� இ�
த அவர< வ :��� எம< அ?சக� ெபா��கைள� ெகா/B ெச)H
ைவ,ேதா�.  அ
த  ஆசிய�  யா4�பாண�  க�[ைய  நடா,திய  கிறி$தவ  மிசன2�  ��கிய  ெபாH��கைள  வகி,ததா�,
மிச\�;? ெசா
தமான சில அ?சக� ெபா��க* ஏ�ெகனேவ அவ� வ :��� இ�
தன. அ
த� ெபா��கR�; ம,திய�� எம<
ெபா��கR� பா<கா�பாக ைவ�க�ப�டன. (எம< ேவ/Bேகாைள தன< கடைமயாக ஏ�H, அ?சமி)றி  உதவ� �
த அ
த
அ��தமான ஆசிய) உதவ�ைய எ)ெற)H� மற�க ��யா<)

1990� �லிகR�;� இ
திய இராXவ,<�;மிைடய�லான 5,த� ப�ேரமதாச Ð �லிக* உட)ப��ைகய�) aல� நிH,த�ப�B,
இ
திய இராXவ,திடமி�
< �லிக* Õப�ைண’ எB�க�ப�B, இ
திய இராXவ� தி��ப� அ\�ப�ப�ட ப�)ன�, ம(/B� ஒ�
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மா�B  வ/�  aல�  எம<  அ?சக�  ெபா��கைள�  �,தக�கைட�;  எB,<  வ
<  ைவ,தி�
ேத).  இ
த  நிைலைமய��
இ�ெபா��க* இ��பைத �லிகR�; யா� ெசா�லிய���பா�க* எ)பைத ஆழமாக ேயாசி,ேத).

சில  மாத�கR�;  �)ன�  �லிகள2)  ப,திைகயான  Õஈழநாத�’  தினசய�)  ஆசிய  பYட,தி�  பண�யா�றிய  ஓF>ெப�ற
ஆசிய� ஒ�வ� த�ெசயலாக எ)ைன? ச
தி,தேபா<, Ôஎ)ன ெபய ப�ர$ ஒ/B ேபாBற<�; எ�க?ச�கமான சாமா)க*
இ
தியாவ�லி�
< ெகா/Bவ
< ைவ?சி��கிறியளா�?” என வ�னவ�ய��
தா�. அவ� �)ன� க�#ன2$� க�சி5ட) ெதாட��
ெகா/��
த  ஒ�வராவா�.  ப�)ன�  அவ�  ெபாலிசா�ட)  ச
ேதக,<�கிடமான  சில  ெதாட��கைள  ைவ,தி�
தா�  எ)ற
ச
ேதக,தி�  க�சிய�லி�
<  ஓர�க�ட�ப���
தா�.  ப�)ன�  அவ�  ப�ேவH  இய�க�கR�;�  O,திய�,<வ��B,  �லிக*
ஆதி�க� ெப�ற<� அவ�கRட) ேச�
< ெகா/டா�. (யா4�பாண� 1995 ஒ�ேராப� 30� திகதி  �லிகள2டமி�
< வ�Bவ��க�ப�ட
ப�)ன�, அவ� ஈ.ப�.�.ப� க�சிய�ன�ட) ஒ���ெகா/டதாக அறிய வ
த<)

ஆனா� அவ� எ��ட) ெந��கமான ெதாட��க* எ<>� ெகா/���காததா�, அவ��; நா� அ?சக� ெதாட�;வத�கான
தயா��கள2� ஈBப����பைத ேவH யாேராதா) ெசா�லிய���க ேவ/B�. அ
த, தகவ� கிைட,த<�, �லிகள2ட� Õந�ல’

ெபய� எB�பத�காக, எம< அ?சக� ெபா��கைள� ைக�ப�ற ேவ/B� என அவ� ஆேலாசைன ெசா�லிய���பா� எ)ப< ம�B�
நி?சய�. ஆனா� அவ��; இ
த, தகவ� எ�ப�� கிைட,த< எ)ப< ��கியமான ஒ� வ�டய�.

அவ��ேகா அ�ல< ேநர�யாக� �லிகR�ேகா எம< அ?சக� ப�றிய தகவ� எ8வாH கிைட,தி��;� எ)ப< ப�றி� ப�)ன�
எம�; ஏ�ப�ட ஊக� தி�டவ�டமான< என நிdப��பத�;� ேபாதிய சா)Hக* இ�லாவ��\�, த��கeதியாக அ
த ��ைவ
அைடவதி� சில காரண�க* உ*ளன. ெப��பாI� அ<தா) நட
தி��க வாF��/B.

அதாவ< நா� அ?சக� ஒ)ைற, ெதாட�க இ��;� வ�டய� எம< ெந��கமான ேதாழ�க* தவ��;,<, எ��ட) அரசிய�
eதியாக  �ர/ப�ட  ஒ�வ��;�  ெத
தி�
த<.  க
த�மட,ைத?  ேச�
த  அவ�  அ��க�  எம�;  அ�கிலி�
த  ஒ�
�,தக�கைட�;  வ
<  ெச�பவ�.  அ
த�  �,தக�கைடைய  நடா,தியவ�க*  எ��ட)  �ர/பாB  ெகா/ட  அரசிய�
க�சிெயா)ைற? ேச�
தவ�க*. அவ�க* எம< ேதாழ�க* ம(< வ)�ைறகைள� ப�ரேயாகி,< வ
ததா�, நா�� அவ�கR�
ேபசி�ெகா*வதி�ைல. ஆனா� அவ�கள2� இ
த ஒ�வ� ம�B� இைடய�ைடேய எம< �,தக�கைட�; வ
< எ��ட) கைத,<
எம< அரசிய� நிைல�பாBகைள அறிய �ய�சி ெசFவா�. (எ�ைம உள> பா��கிேறா� எ)ற எ/ண,தி� ேபாI�!)

அ
த அரசிய� க�சிய�ன� த�ைம இட<சாக* எ)H ெசா�லி�ெகா/ட ேபாதிI�, �லிகைள ஆத�பவ�க*. இல�ைகய�I*ள
அைன,< இட<சா� (கலாநிதி வ��கிரமபா; க�ணர,ன ந:�கலாக) க�சிகR� �லிகைள ச
ேதக,<�; இடமி)றி பாசிசவாதிக*
என� க�,<� ெகா/���ைகய��, இவ�க* ம�B� �லிகைள ேதசிய வ�Bதைலவாதிக* என? ெசா�லி வ
தவ�க*. �லிக*
மா�H இய�க�கைள? ேச�
தவ�கைள5�, மா�H� க�,<� ெகா/டவ�கைள5� வைக ெதாைகய�)றி நரேவ�ைடயா� வ
த
ேநர,தி�, அைத�ப�றி எ<>� ேபசா<, அரசா�க,தி) ஒB�;�ைறைய�ப�றி ம�B� ேபசி வ
தவ�க*.

அவ�கள<  இ
த  ேசார�ேபாதI�;  ப�ரதி5பகாரமாக,  �லிக*  தம<  ஆதி�க  கால,தி�  இ
த�  க�சிய�னைர  ம�B�
யா4�பாண,தி� Oத
திரமாக? ெசய�பட அ\மதி,தி�
தன�. அவ�க* அரசிய� eதியாக� �லிகைள ஆத,த< ம�Bமி)றி,
நைட�ைறeதியாக>�  �லிகRட)  ெதாட��கைள�  ேபண�யவ�க*  எ)பத�;�  ேபாதிய  சா)Hக*  உ/B.  (அ<  தன2யாக
ஆராய�பட ேவ/�ய ஒ)H)

அ
த� க�சிய�ன) �,தக�கைட�; வ
< ேபா;� அ
த� க
த�மட நப�, எதி�பாராதவ�தமாக எம< அ?சக �ய�சிகைள அறி
<
ெகா*R� வாF��க* ஏ�ப�ட</B. ஒ��ைற எம< அ?சக,<�காக எ@,< ெப��க* ைவ�;� தா�கிக* ெகா/Bவர�ப�B,
அைத  நா�  உ*ேள  எB,<?ெச)ற ேபா<,  அவ�  அைழயா  வ��
தாள2யாக  எம�;�  ப�)னா� திgெரன  உ*ேள  hைழ
<,
மர�ெப��கள2�  அB�கி  ைவ,தி�
த  அ?சக�  ெபா��கைள�  பா�,<வ��டா�.  ப�)ன�  அ<ப�றி  வ�சா,<,  ெத
<�
ெகா/டா�. அவ� அைத� பா�,<வ��B� ேபான சில நா�கள2� அவ�க* அண�ய�I*ள அயாைலைய? ேச�
த இ)ெனா�வ�, 
நா� அ?சக� ெதாட�கவ���பதாக, தா) ேக*வ��ப�டதாக எ)ன2ட� Jறினா�.

எனேவ எம< அரசிய� eதியான வ�ேராதிகR�, �லிகRட) J��;லாவ�யவ�கRமான அவ�கR�; நா� அ?சக� ெதாட�;வ<
ெத
<வ��டதா�, நி�சய� அவ�க* aல� �லிகR�; அ
த, தகவ� ெத
<வ�B� எ)ப< எம�;� ெத5�. எனேவ நா�
அ
த அ?சக� ெபா��கைள அ�கி�
< �கமாைல�; இட� மா�றிய<�கான காரண�கள2� அ<>� ஒ)H.

நா� இ
த� ெபா��கைள ஒேரநாள2� �கமாைல�; இடமா�றாம�, ப��ப�யாகேவ இடமா�றிேனா�. �கமாைலைய? ேச�
த
என< ந/ப�� அவர< ைம,<ன�� Oமா� இர/B மாத�களாக ைச�கி*கள2� அ
த� ெபா��கைள க�ட� க�டமாக இட�
மா�றின�. எ)ைன� ைக<ெசFய�ப�ட தின,த)Hதா), அவ�க* கைடசி�க�டமாக அ
த� ெபா��கைள எB,<? ெச)றன�.
எதி�பாராதவ�தமாக அ)ைறய தின�� அ
த க
த�மட நப� அ�; வ
த<ட), நா� அ?சக� ெபா��கைள இடமா�Hவைத5�
அவதான2,<வ��B? ெச)றா�. எனேவ இ,தைகய +4நிைலகைள ைவ,<� பா��;�ேபா<, அவ�க* aலமாகேவ இ
த வ�டய�
�லிகR�; எ��ய���கலா� எ)ற ச
ேதக�, எம�; இ)Hவைர5� உ/B.

என<  சி
தைனகள2�  இ
த  வ�டய�  வல�  வ
<  ெகா/��
த  ேநர,தி�,  கா
தி5�  அவன< சகா�கR�  அ
த  அ?சக�
ெபா��கைள� ைக�ப�Hவத�கான தயா��கள2� ஈBப���
தைம என�;, ெத
தி��கவ��ைல.  இரவான<� அவ�கள2�
சில� சிைற�; வ
< எ)ைன ெவள2ேய அைழ,<, �)ன� நா) இ�; வ��ேபா< உB,<வ
த ெவ*ைள? சார,ைத5�
ேச��ைட5� த
<, அவ�ைற அண�
< ெகா*ள? ெசா)னேபா<, எ)ைன வ�Bதைல ெசFய� ேபாகிறா�கேளா எ)ற ஒ� சிH
ந�பாைசதா) என�; �தலி� உ/டான<.

அத)ப�)ன�,  அவ�க* என< க/கைள� கH��, <ண�யா� க��வ��B, ஒ� வாகன,தி� �)ப�க� ஏ�றி� ெகா/டன�.
என�;  இ�ப�க��  கா
தி5�  உதய\�  உ�கா�
<  ெகா/டன�.  வாகன,தி)  ப�)னா�  <ைண�காக  ஐ
தாH  �லிக*
ஏறி�ெகா/டன�. எ�ேக ேபாகிேறா� எ)பைத அவ�க* என�;, ெதவ��கவ��ைல. ஆனா� என�;* இ< ச�ப
தமாக ஒ�
ஊக� இ�
த<. எம< வாகன� இரவ�) அ
தகார,ைத ஊடH,<�ெகா/B, Oமா� ஒ� மண�,தியால� ஓ�ய ப�)ன�, எ�ேகேயா
நி)ற<. என< க/கைள a�� க�ட�ப���
த கH��, <ண�க* அக�ற�ப�டன. எம< வாகன� �கமாைல? ச
திய�� க/�
வ :திய�� அைம
<*ள கிறி$தவ ேதவாலய,<�; �)னா� நி)றி��ப< ெத
த<.

நா) பல தடைவக* வ
< ெச)ற அ
த இட,ைத� பா�,த ேபா<, பைழய நிைன>க* மனதி� ேதா)றி அ
த இன2ைமயான
நா�கR�; எ)ைன இ�B? ெச)றன.

கா
தி எ)ைன� பா�,<, Ôஎ
த� ப�க� ேபாக ேவX�” என� ேக�டா).

நா) அவன2ட�, Ôெத�;� ப�கமாக� ேபாக ேவX�” எ)H ெசா�லவ��B, ைககைள அ
த� ப�க� கா��ேன).

வாகன� �ைகய�ரத�பாைதைய� கட
< ெத�; ேநா�கிய கிரவ� பாைதய�� ;ல�;p� ;I�கி� பயண��க, ெதாட�கிய<. மைழ
ெபFதி�
தப�யா�, வ :திய�) சில இட�கள2� த/ண:� ேத�கி நி)ற<. இ
த� பாைதய�� சிறி< �ர,தி� �லிகள2) ெப/க*
அண�ய�) ஒ� �கா� இ��ப< என�;, ெத5�. அ
த �காமி) �)ேன நா� பயண�,த வாகன� ெச)றேபா<, சில ெப/
�லிக*  <�பா�கிகRட)  �)ேன  வ
<  எம<  வாகன,ைத,  தB,<  நிH,தின�.  உட\�  ப�)னா�  இ�
<
பயண�,<�ெகா/��
த �லி உH�ப�ன) ஒ�வ) <*ள2�;தி,< ஓ�வ
<, அ
த� ெப/ �லிகள2ட� வாகன,தி� பயண��ப<
யா� (கா
தி) எ)பைத வ�ள�கிய<�, அவ�க* மயாைத5ட) வ�லகி� nஅகா/டன�.

அத)ப�)ன� நா) வழிகா�ட, வாகன� எம< அ?சக� ெபா��க* ைவ�க�ப���
த வ :��) �)னா� ேபாF நி)ற<. கா
திய�)
உ,தர>�கிண�க நா) வ :�B�கார) ெபய� ெசா�லி அைழ,ேத). வ
தி��ப< நா)தா) என அறி�க�பB,தி அைழ,ததா�,
அ
த வ :�B�கார� Õஇ
த அகால ேவைளய�� எ)ன,<�காக வ
தி��கிறா�?’ எ)ற பைத��ட), நி,திைரையவ��B எ@
ேதா�

131111 http://thenee.com/html/131111.html

2 of 3 14/11/2011 15:15

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



வ
தா�.  ஆனா� �லிக*  அவைர  எ)ைன அXக அ\மதி�கவ��ைல.  எ)\ட) Oத
திரமாக�  கைத�க>� வ�டவ��ைல.
அவ�க* ெசா�லி,த
தப� அ?சக� ெபா��க* ைவ,தி��;� இட,ைத� கா�B�ப� அவட� நா) Jறிேன).

அத)ப�)ன� அ
த வ :�B�காரட� ெப�ற சா�;கள2) உதவ�5ட), மிக� கனதியான அ
த� ெபா��கைள அவ�க* ��கி வ
<
வாகன,தி� ஏ�றின�. அதி� சில ெபா��க* �லிகள2) க/கள2� படா< த�ப�வ��டதாக>�, அவ�ைற அ
த வ :�B�கார� சில
ம/ பாைனகள2� ேபா�B (அ
நிய� ஆ�சி�கால,தி� இ
< வ��கிரக�கைள இ8வாH பாைனகR�;* ஒள2,< ைவ,< தமி4
ம�க*  வண�கியைம  நிைன>�;  வ
த<)  ந:ணடகாலமாக  ம/X�;*  �ைத,<  ைவ,தி�
ததாக>�  ப�)ன�  அறி
<
ெகா/ேட). அத) த�ேபாைதய நிைல என�;, ெதயவ��ைல.

அத)ப�)ன� அ
த வாகன� Õெகா@,த ேவ�ைட’5ட) சிைற?சாைல வளாக� ேநா�கி� பயண�,த<. இ8வாH அ��பாBப�B,
உயய ேநா�க�கR�காக நா� வா�கிய��
த, ெபHமதிமி�க (அ)ைறய நிைலய�� அத) ெபHமதி 15 இல�ச� dபா வைர
இ��;�) அ
த அ?O? சாதன�க*, இ
த� ெகா*ைள�கார� �லிகளா� <�பா�கி  �ைனய�� ெகா*ைளய��க�ப�டன. அ
த
எ@,<�கேள ப�)ன� �லிகளா� ெவள2ய�ட�ப�B வ
த Õஈழநாத�’ தினசய�� ப�ேவH அழ; வ�வ�கள2� பய)பB,த�ப�டன
என அறி
ேத).

நா) சிைற�;, தி��ப� வ
<, என< சிைற உB���; மாறி, உ*ேள ெச)றேபா<, உ*ேளய��
த சிறிய அைற�;*ள2லி�
<
ஒ� ைகதி மிக>� ெப�,த ;ரலி� ஓலமி�B அ@வ< ேக�ட<. அவ� அ��க� Ôஐேயா எ)ைன? O�B� ெகா�I�ேகா” என
J�;ரலி�B அ@<ெகா/��
தா�. அைத� ேக�க என�; ெப�� அதி�?சியாக>�, பயமாக>�, அ
தரமாக>� இ�
த<. சிறி<
ேநர,தி� சில �லிக* சிைறைய, திற
< உ*ேள வ
<, சில ைகதிகள2) உதவ�5ட) அ
த Õசீவைன’, ��கி�ெகா/B ெவள2ேய
ேபாய�ன�.

எ)ேன ெகாBைம! அவர< வாய�லி�
<� a�கிலி�
<�, இர,த� இர,தமாக வ�
< ெகா/��
தைத நா) பா�,ேத).

ெதாட��.

�)ைனய ெதாட�க*

��ைனய பதி=க�
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