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ச ி#க%&  எ"#$  
 

ஒ" கா#$%&', ஒ" சி#க%& 
ஓ" எ"#$ இ"#தன.  
 

 

 

ஒ" நா#, சி#க% மர#தி& 
அ"யி% !"கி% ெகா$! 
இ"#த%.  
 
அ"ேபா& அ"த எ" சி#க%தி' 
ேம# ஏறி ஓ"# ச"#கி 
விைளயா'( ெகா$% 
இ"#த%. இதனா% சி#க%&'( 
!"க$ கைல$% ேபா$ 
வி#ட%. 
 
சி#க% ேகாப%&ட( எ"#$ எ"ைய சா#பிட வாைய% திற$த%.  
 
எ", உயி$%& பய#$, “எ"ைன 
ம"னி%& வி#$க" அரசேன! 
நீ#க% எ"ைன இ"ேபா& 
ம"னி%& வி#டா&, ஒ" நா# 
நா#$ உ"க$%& உதவி 
ெச#ேவ&!” எ"# ெக#சி 
அ"த$.  
 
அைத$ ேக#ட சி#க% ஒ" எ" 
நம#$ எ"ப$ உதவி ெச#$% 
எ"# நிைன%& சிாி$த&.  
 

 

பிற$, எ"ைய பாவ$ எ"# நிைன%& பிைழ%&' ேபா எ!" 
ெசா$ன&. எ" சி#க%&'( ந"றி ெசா$% வி#$ ஓ" வி#ட%.  
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பிற$ ஒ" நா#, அ"த$ 
கா#$%& சில 
ேவ#ைட&கார*க+ வ"தா%க'. 
 
அவ#க% வில$%கைள) 
பி#$%& ெகா$% ேபா$ 
வில$%& கா#சி& சாைலயி' 
வி#$% ேவ#ைட&கார*க+. 
 
இ"த !ைற ஒ" சி#க!ைத 
பி#$க ேவ#$% எ"# 
தி#ட% ேபா$டா&க(. 
அதனா% சி#க%&'( வைல 
விாி$% கா#$ இ"#தா&க(.  
 

இைர ேத# அ"த$ ப"க$ வ"த 
சி#க%, ேவ#ைட&கார*க+ 
விாி$% ைவ#த வைலயி& 
மா#$% ெகா$ட&.  
 
ேவ#ைட&கார*க+ மா#$% 
ெகா$ட சி#க%ைத( பா#$% 
மகி$%சிேயா* ஆ"னா%க'. 
பிற$ சி#க%ைத ஏ"றி% ெச#ல 
வ"#ைய எ"#$ வ"வத$%& 
ேபானா%க'. 
 

 அ"ெபா&' அ"த$ ப"க$ வ"த 
எ" வைலயி& மா#$% 
ெகா$ட சி#க%ைத பா#$த&.  
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உடேன அ"த எ" “அரசேன, கவைல% படாதீ&க(! நா# இ"த 

வைலயி&'() உ"கைள கா#பா%றி வி#கிேற'!” எ"# 

ெசா$%& த" !"ைமயான ப"களா& வைலைய% க"#$ 

சி#க%ைத வி#வி$த&. சி#க% எ"#$ ந"றி ெசா$% வி#$% 

கா#$%&' ஓ" வி#ட%. 

 



 

 

 

ப ிா ியாவ ி&  ேக#  
கா#$% ஒ" நா#, ேக# ெச#$% ேபா$% நட#த%.  அதி$ 
பிாியா%& கா#!" இ"#$% வில$%க'( கல#$ 
ெகா$டா&க'.  

 

 

ேபா$%யி(, பிாியா ஒ" 

அழகான ேக# 
ெச#தா&.  அைத 

பா#$த ஒ" நாி 

பிாியாவி& ேக#ைக 

ேபாலேவ இ"ெனா& 

ேக# ெச#த%.  அ"த நாி 

!த# பாி$ வா#கிய'. 
பிாியாவி&' பாி$ 

கிைட%கவி'ைல. 
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அைத பா#$% பிாியாவி%& ேகாப% வ"த$.  பிாியா அ"# 
ெகா$ேட அவ# தா#தாவிட' ேபானா%. அவ# தா#தா “ஏ" 
அ"கிறா'?” என# ேக#டா&. 
 
பிாியா ெசா$னா&, “நா# ெச#த ேக#ைக% பா#$% அேத மாதிாி 
ெச#$, நாி !த# பாிைச வா#கிவி&ட(. என#$% பாி$ 
கிைட%கவி'ைல.”   
 
அத#$ அவ# தா#தா, “வ"#த%படாேத” எ"# 
ெசா$னா&.  “அ"த நாி$%, உன# ேக# பி#$தி&'ததா)தா* 
அேத மாதிாி ெச#த%. அதனா% தா# அ" !த# பாி$ 
ெவ#ற%.  எ"ேலா&' உ"ைன% பா#$% ஊ"க$ அைட$% 
உ"ைன% ேபாலேவ ெச#ய !ய#சி ெச#வேத உன#$% ெபாிய 
பாரா$%” எ"றா!. 



 

 

 

ைமதா%  
!"ெனா& கால$தி', ைமதா% எ"# ஒ" அரச$ இ"#தா&. 
அவனிட& ெச#வ% ஏராள% இ"#தா&' அவ#$% எதி$% 
தி#$தி இ"ைல. பண# இ"#$ ேவ#$% இ"#$ ேவ#$% 
எ"# ேபராைசேயா( இ"#தா&.   
 
அவ#$%& த"க$தி& ேம# ேபராைச. ஒ" நா#, அவ# “நா# 
ெதா$ட& எ"லா% ெபா$ (த"க$) ஆக ேவ#$%” எ"# 
கட#ைள ேக#டா&. கட#$ ைமதாஸு'( அவ# ேக#டப&ேய 
அவ# ெதா$ட& எ"லா% ெபா$னா&' எ"ற ச"திைய 
ெகா$%தா'.  
 

 
 
ைமதா% மகி$%சி'ட) !"#$%& ேபானா%. அவ# ேமைசயி' 
அம#$% த"# ஒ"ைற% ெதா$டா&. அ" த"கமாக மாறிய&. 
ப"க$தி' இ"#த கி#ண% ஒ"ைற% ெதா$டா&. அ"#$ 
த"கமாக மாறிய&.  
 
மகி$%சி அைட$த ைமதா%, !"#$ உ"ள எ"லா 
ெபா$%கைள)* த"கமாக மா#றி& பா#$தா&.  
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ெகா$ச ேநர$ ேபான%. சா#பா%& ேநர$ வ"த$. ைமதா% 
சா#பி&வத)*+ திரா!ைச$ பழ# ஒ"ைற எ"#தா&. அ" 
த"கமாக மாறி வி#ட%. பதறி% ேபான ைமதா% ப"க$தி' இ"#த 
ெரா$%ைய எ"#தா&. அ"#$ த"கமாக மாறி வி#ட%. 
ைமதாஸு'( விய$%த'. த"ணீ% !"#க# !வைளைய 
எ"#தா&. அ"#$ த"கமாக மாறிவி&ட(.  
 

 
பய#$ ேபான 
ைமதா% “ஓ” எ"# 
அலறினா'.  
 
!"#$ உ"ேள 
இ"#$ ைமதா%& 
மக# ஓ" வ"தா%.  
 
“ஏ" அ"பா 
க"#கிறீ'க(?” எ"# 
ேக#$ அவ# 
ைகைய$ பி#$தா'. 
 
உடேன அவ#$ 
த"க$ சிைலயாக மாறி 
வி#டா&. 
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ைமதாஸு'( அவ# ெச#த தவ# !ாி$த&. கட#ளிட& வ"#தி 
அ"# ம"னி%&' ேக#டா&. கட#$ அவைன ம"னி%& 
வி#டா&.  
 
அ"த ஊாி$ ஓ"# ஆ"றி% அவ# ைககைள$ க"வ$ 
ெசா$னா&.  ைமதாஸு' அ"ப$ேய ெச#தா&. அவ#ைடய 
பிர$ைன தீ#$த%. த"கமாக மாறிய ெபா$%க' !த#$ இ"#த% 
ேபா$ மாறின.   சிைலயாகி( ேபான ைமதா%& மக#$ 
உயிேரா' தி#$பி வ"தா%.    
 
அத# பிற$ ைமதா% ேபராைச இ"லாம" அவன$ ெச#வ%ைத 
ம"க$ அைனவ%&'( பகி$%& ெகா$%& மகி$%சியாக 
வா#$தா&.  
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ஓநா$%  ெகா$%&  
ஒ" கா#$%&', ஒ" ஓநா$ இ"#த%.  
 
ஒ" நா#, அ"த ஓநா$ ந"ல பசி$ட& இைர ேத#$ ேபான%. 
அ"த$ ப"க$ வ"த ஒ" எ"ைய% !ர#தி& பி#$த&. ந"ல பசியாக 
இ"#ததா& ேவக ேவகமாக அைத$ க"#$% சா#பி&ட(. 
ேவகமாக& சா#பி&ட அவசர%தி( ஓநாயி& ெதா$ைடயி) ஒ" 
எ"#$ மா#$% ெகா$% வி#ட%. 
 
எ"#$ மா#$% ெகா$டதி( இ"#$ ஓநாயா% சாியாக& ேபச 
!"யவி&ைல. சா#பிட !"யவி&ைல. அதனா% அ"த ஓநா$ 
மிக$% வ"#த%ப'ட). அ"ேபா& அ"த$ ப"கமாக ஒ" ெகா$% 
வ"த$. ெகா$%$%$ க"#$ மிக$% நீளமாக இ"#$%. 
ெகா$ைக& பா#$த&' ஓநா$%& ஒ" ேயாசைன வ"த$.  
 

 
 
ஓநா$ அ"த$ ெகா$ைக !"பி%&, “நீ என#$ ஒ" உதவி 
ெச#வாயா?” எ"# ேக#ட%. ெகா$% “எ"ன உதவி ேவ#$%?” 
எ"# ேக#ட%.  
 
“எ" ெதா$ைட'() ஒ" எ"#$ மா#$% ெகா$% வி#ட%. நீ 
எ" ெதா$ைட'() ேபா$ அ"த  எ"#ைப எ"#கிறாயா? நா# 
உன#$ ஒ" ந"ல பாி$ ெகா$%ேப(” எ"# ஓநா$ ெசா$ன&. 
ெகா$% பாி$%& ஆைச$ப&' அத#$ ஒ"#$ ெகா$ட&.  
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ஓநா$ வாைய அகலமாக& 
திற$த%. 
 
ெகா$% ஓநாயி& வா#$%& 
த"#ைடய நீ#ட க"#ைத 
வி#$ ஓநாயி& 
ெதா$ைட'() மா#$ இ"#த 
எ"#ைப எ"#த%. 
 
எ"#ைப எ"#த பி#, ெகா$% 
ஓநாயிட' பாி$ ேக#ட%.  
 
 
 

 
ஓநா$, ெகா$ைக& பா#$%& சிாி$%& ெகா$ேட, “நா# 
அ"ேபாேத உன#$ ஒ" பாி$ ெகா$%& வி#ேடேன. நீ ஒ" 
ஓநாயி& வா#$%& ேபா$, தி#$பி உயி$ட&   
வ"தி%&கிறா*. இைதவிட ேவ# எ"ன பாி$ ேவ#$%?” எ"# 
ெசா$ன&.  
 
ெகா$% ஏமா$ற&'ட) தைல !னி$% ேபா! வி#ட%. 
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யா#  ெபா ியவ'?  
ஒ" மனித%& ஒ" சி#க%& ேச#$% நட#$ ேபானா%க'. 
அவ#க% நட#$% ேபா$ “மனிதனா? சி#கமா? யா# உய#$தவ#?” 
எ"# அவ#க%&'( வாத$ வ"த$. 
 
“மனித%தா% ெபாியவ'” எ"# மனித%&, “சி#க%தா( 
ெபாிய&” எ"# சி#க%& வாதி%&' ெகா$டா&க'. 
 
அ"ெபா&', அவ#க% 
ஒ" சிைலைய 
பா#$தா#க'. அ"த 
சிைலயி&, ஒ" 
மனித% ஒ" 
சி#க%ைத ெகா$வ& 
ேபால% கா#சி 
இ"#த%. 
  
அ"த மனித% 
சி#க%திட( “இ"த 
சிைலைய! 
பா#$தாயா? 
மனித%க' தா# 
ெபாியவ'க) எ"# 
ஒ"#$ 
ெகா$கிறாயா?” எ"# 
ேக#டா&. 
  

 
சி#க% பதி$%& “இ" மனித%க' ெச#த சிைல. சி#க%&'( சிைல 
ப"ண$ ெதாி%த& எ"றா%, ஒ" சி#க% மனிதைன& ெகா$%& 
சிைலைய& பா#$பா%” எ"# ெசா$ன&.   
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நா ி$!  ஆ"#  

 
ஒ" கா#$%&', ஒ" நாி இ"#த%. ஒ" நா#, அ"த நாி ஒ" ெபாிய 
கிண$%&'( வி#$% வி#ட%. எ"வளேவா !ய#சி ெச#$ 
பா#$%& அ"த நாியா% அ"கி%&' ெவளிேய வர !"யவி&ைல.  
 
சிறி$ ேநர$%&'( பி#, அ"த$ ப"க$ ஒ" ஆ" நட#$ வ"த$. 
அத#$ மிக$% தாக$ எ"#ததா& அ"த ஆ" நாியிட& த"ணீ% 
ந"றாக இ"#ததா எ"# விசாாி%த'. நாி, ேயாசி&த பி#, 
த"ணீ% மிக$% ந"றாக இ"#கிற' எ"# ெசா$ன&. “நீேய 
கீேழ வ"# பா#" எ"# நாி ஆ"ைட% கீேழ வர# ெசா$ன&.  
 
அ"த ஆ", த" தாக$ ப"றி ம"#! ேயாசி&', கீேழ !தி$த%. 
ெகா$ச& த"ணீைர !"#த பி# ஆ"#$ தாக$ தீ#$த%.  
 
இ"ேபா& நாி ஆ"#ட% எ"ப$ ேமேல ேபாவ% எ"# ேக#ட%. 
ஆ"#$% இ"ேபா&தா( ஏ" கிண$%&'( இற#கிேனா) எ"# 
ேதா$றிய(. பய#$ ேபா$ எ"ப$% த"பி"ப% எ"# ேயாசி&த(.  
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அ"ெபா&', அ"த நாி ஒ" ேயாசைன ெகா$%த', “நீ கிண$றி& 
!வ#றி& சா#$% நி#$ ெகா$டா&, நா# உ" !"கி% ஏறி 
ேமேல ேபா$ வி#ேவ%, பிற$ உ"ைன%& இ"#$ வி#கிேற', 
நா# இ"வ"$ த"பி%கலா).” எ"# ெசா$ன&. ஆ"# ேவ# வழி 
ெதாியாம' சாி எ"# ெசா$ன!.  
 
ஆ" கிண$றி& !வ#றி& சா#$% நி#$ ெகா$ட&. நாி ஆ"#$ 
!"கி% ஏறி ேமேல ேபா$ வி#ட%. பிற$ நாி “ஆேட! நா# ேபா$ 
வ"கிேற'” எ"# ெசா$% வி#$% கிள$பிய'.  
 
ஆ" “நாிேய! நீ எ"ைன ஏமா$றி வி#டா&!” எ"# ேகாப%&ட( 
க"திய&. நாி தி#$பி “நீ கிண$%&'( இற#$% !"னா% ேமேல 
எ"ப$ ஏ"வ$ எ"# ேயாசி&தி()தா* இ"ேபா& கிண$%&'( 
மா#$ இ"#க மா#டா%.” எ"# ெசா$% வி#$ ஓ"# ேபான%. 
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எ"#$க&#  
ெவ#$%க ிள ி)*   

 
 
ெவயி% கால$தி' எ"#$க& !"!"#பாக தானிய&ைத ேசமி%& 
ெகா$%&'தன.  
 
அ"ெபா&' ஒ" ெவ#$%கிளி அ"த$ ப"க$ வ"# விைளயா'( 
ெகா$% இ"#த%.  
 
எ"#$க& ஓ" ஓ" ேவைல ெச#வைத' பா#$% சிாி$த&. 
“எ"ைன% பா#$க&! எ"ப$ மகி$%சியாக ஆ"# பா#$ 
ெகா$டா&கிேற*? நீ#க% ஏ" ேவைல ெச#$ 
சிரம%ப'கிறீ+க"?” எ"# ெசா$ன&.  
 
எ"#$க& எ"#$ பதி$ ெசா$லாம$ த"க$ ேவைலைய& 
ெதாட%&' ெச#தன. 
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!ளி$கால( வ"த$. எ"#$க& எ"லா% ெவயி% கால$தி' 
ேசமி%த உணைவ% சா#பி&' ெகா$% நி#மதியாக இ"#தா&க(. 
 
அ"ேக பசிேயா' வ"த ெவ#$%கிளி “என#$! ெகா$ச& 
சா#பிட' ெகா$%க&” எ"# ெக#சி& ேக#ட%.  
 
எ"#$க& “நீ ெவயி% கால$தி' விைளயாடாம) ேவைல ெச#$ 
ெகா$%&'தா) எ"றா%, இ"ேபா& நி#மதியாக) சா#பி&' 
இ"#கலாேம?” எ"# ேக#டன. 
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நா!"  ந ிழ$%  

 
ஓ" ஊாி$ ஒ" நா# இ"#த%. ஒ" நா# அத#$ ஒ" எ"#$ 
கிைட%த'. மகி$%சி அைட$த நா# அ"த எ"#ைப ைவ#$% 
க"#$% !ைவ$%& ெகா$ேட இ"#த%.   
  
பிற$ அ"த நா# வாயி% எ"#ேபா' ஒ" சிறிய ஓைடயி& ேம# 
இ"#த பால$தி' நட#$ ேபான%.   
  
அ"ெபா&', அ"த நா# த" நிழைல த"ணீாி' பா!"த$. அ"த 
நிழைல இ"ெனா& நா# எ"# நிைன%&, அ" ைவ#தி&'த 
எ"#ைப&# எ"#க ேவ#$% எ"# ஆைச$ப&ட(. 
உடேன த" எ"#ைப கீேழ ேபா$%, த"ணீாி' !தி$த%. 
  
பிற$தா' அ"த நா# “த"ணீாி' ெதாி%த& இ"ெனா& நா# 
அ"ல. த"#ைடய நிழ$தா#” எ"# !ாி!" ெகா$ட&.  
 
அத#$% அ"த நா# ைவ#தி&'த எ"#$# த"ணீாி' ேபா$ 
வி#ட%.   
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ஒ"  ேகா$ைப  பா#  
ஒ" ஊாி$, ஒ" சி#ன% ைபய$ இ"#தா&. அவ# ெபய$ சிவா.  
 
சிவா ஒ" ஏைழ. ப"ளி%&' ேபா$% ப"#க அவனிட& பண# 
இ"ைல. அதனா% சிவா ஓ"# ேநர$தி' ேவைல%&' ேபானா%. 
!"#$% !" ேபா$ சில ெபா$%கைள வி#ப%தா( அவ# 
ேவைல. அ"த ேவைலயி' கிைட%&' பண#தி& அவ# ப"#$ 
வ"தா%.   
 

 
 
சிவா ஒ" நா# வழ#க% ேபால ெபா$%கைள எ"#$% ெகா$% 
ேவைல%&' ேபானா%. அ"# சாியாக& சா#பிடாததா(, 
அவ#$% மிக$% பசி$! தாக$% வ"த$. மய#க% வ"# ேபால 
இ"#த%. அத#$ ேம# அவனா% நட#க !"யவி&ைல.  
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உடேன சிவா ஒ" !"#$ 
த"ணீ% ேக#கலா& எ"# 
நிைன%& கதைவ% 
த"#னா&.  
 
அ"ெபா&' ஒ" அழகான 
ெப# கதைவ திற$தா&. 
சிவா அவளிட& ெகா$ச& 
த"ணீ% ேக#டா&.  

 

 

அ"த$  ெப# அவ#ைடய 
நிைலைமைய' !ாி$% 
ெகா$டா&. !"#$% உ"ேள 
ேபா$ ஒ" ேகா$ைபயி) பா# 
ெகா$% வ"# ெகா$%தா'.  
 
சிவா ெம#வாக' பாைல% 
!"#தா&. அவன$ பசி$% 
தாக$% தீ#$த%. பிற$ இத#$ 
எ"வள% பண# ெகா$%க 
ேவ#$% எ"# ேக#டா&.  
 
அ"த ெப# எ"#! 
ேதைவயி'ைல எ"# 
ெசா$%வி(டா*. சிவா அவ#$% 
ந"றி ெசா$% வி#$% கிள$பி& 
ேபானா%.  

சில ஆ"#க% ேபாயின. 
இ"ேபா& அ"த$ சி#ன% 
ெப# வள#$% ெபாிய ெப# 
ஆகிவி%டா(.  
 
தி#ெர&' ஒ" நா# அ"த$ 
ெப#$%& உட#நல& 
சாியி%லாம% ேபா$ வி#ட%.  
 

 

அவள$ !"#ப%தா( அவைள% !ண#ப%!த ப"ேவ% !ய#சிக' 
ெச#தா&க(. ஆனா$, அவ#ைடய ேநா$ தீரேவ இ"ைல.  
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ஒ"நா% அவைள% பா#$க 
அவள$ ந"ப$ வ"தா%. 
அவ# ப"க$% ஊாி$ 
இ"#$% ஒ" ெபாிய !க# 
ெப#ற ம"#$வைர( ப"றி% 
ெசா$னா$.  
 
‘சாி, இவைர%& ேபா$% 
பா#$% !ய#சி 
ெச#யலா'’  எ"# அவைள% 
!"#$ ெகா$% ப"க$% 
ஊ"#$% ேபானா%க'. அ"த 
ம"#$வ& ந"றாக அவைள% 
ேசாதி&'( பா#$தா#.  
 
பிற$ தன# 
ம"#$வமைனயிேலேய சில 
மாத$க& த"கி% சிகி$ைசக& 
எ"#$% ெகா$ள ேவ#$% 
எ"# ெசா$% வி#டா&.  

 

 
அ"த$ ெப#$%&' அவள$ !"#ப%தா!"#$ த"களிட' 
அ"வள% பண# இ"ைலேய   எ"ற கவைல இ"#தா&' 
அவ#க%&' ேவ# வழி ெதாியவி'ைல. ம"#$வமைனயி* 
அவைள% ேச#$% வி#டா&க(.  
 
பல மாத$க& ஆகின. அ"த ம"#$வ& ெகா$%த ப"ேவ% 
சிகி$ைசக&'() பிற$ அவள$ ேநா$ !ணமாகி உட#நல& 
ேதறிய&.  
 
ஆனா!" இ"த சிகி$ைசக&'( எ"ப$ பண# ெகா$%க& 
ேபாகிேறா' எ"# அ"த$ ெப#$% அவ# !"#ப%# 
கவைல%டேனேய இ"#தா&க(.  
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எ"லா சிகி$ைசக&' !"#$ அவ# !"#$%& தி#$%$ நா# 
வ"த$. அவ#க% கிள$ப ஏ"பா% ெச#$ ெகா$% இ"#$% 
ேபா$, ம"#$வமைன ஊழிய% ஒ"வ$ அவள$ அைற$% வ"# 
ஒ" க"த$ைத& ெகா$%தா'.  
 
அ"த$ ெப#, “எ"ப$ இ"வள% பண#ைத& ெகா$%க& 
ேபாகிேறா'” எ"ற கவைல%ட' அைத$ பிாி$%& பா#$தா&.  
 

 
 
க"த!ைத! பிாி$%& பா#$த&' அவ#$% விய$பாக இ"#த%.  
 
க"த$தி& “பண# எ"#$ ேதைவயி'ைல. பல ஆ"#க%&' !" 
ெகா$%த ஒ" ேகா$ைப பா#, நீ#க% சிகி$ைசக&'(' ெகா$%க 
ேவ#$ய பண#ைத& ெகா$%& வி#ட%” எ"# எ"தி இ"#த%.   
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ஒ"#ைமேய  வ"ைம  
 
ஒ" ஊாி$ !"# சேகாதர'க( 
இ"#தா&க(.  

 

 

அவ#க% எ"ெபா&'( ச"ைட 
ேபா$%& ெகா$ேட 
இ"#பா&க(.  
 
இைத$ பா#$% அவ#களி' 
அ"பா கவைல%ப'டா*.  
 

எ"ப$யாவ( அவ#கைள 
மகி$%சி'ட) ேச#$% வாழ$ 
ெசா$% ெகா$%க ேவ#$% 
எ"# அ"த அ!பா 
நிைன%தா(.  
 
ஒ" நா#, அவ#$% ஒ" 
ேயாசைன வ"த$.  
  

அவ# !"# ேபைர%& !"பி%டா(. “கா#$%&' ேபா$ ஒ" க"# 
!"சிக& ெகா$% வா#$க&” எ"# ெசா$னா&.  
 
!"# ேப#$ கா#$%&' ேபா$ ஒ" க"# !"சிக& எ"#$ 
வ"தா%க'. 
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“இ"ெபா&', அ"த$ க"ைட 
உைட$%க'” எ"# அ"பா 
ெசா$னா&.  
 
!"# ேப#$  
ஒ"ெவா&வரா( அ"த$ க"ைட 
உைட$க !ய#சி ெச#தா&க(, 
ஆனா$, உைட$க 
!"யவி&ைல.  
  

 

பிற$, அ"பா அவ#களிட( 
“க"#$ இ"#$ ஒ"ெவா& 
!"சியாக எ"#$ உைட$%& 
பா#$க&,” எ"# ெசா$னா&.  
 
அவ# ெசா$ன ப" !"# 
சேகாதர'க() !"சிகைள( 
க"#$ இ"#$ தனியாக எ"#$ 
உைட$%& பா#$தா#க'. 
!"சிக& எளிதாக உைட$தன.   

 
உடேன அ"பா “இைத$ பா#$தீ#களா? தனி$தனியாக இ"#தா& 
!"சிகைள எளிதாக உைட$கலா(. ஆனா$, அ"த$ !"சிக$ ஒ" 
க"டாக இ"#தா& அைத உைட$ப& க"ன$. இைத$ ேபால 
நீ#க%& தனி$தனியாக இ"#தா& உ"கைள யா#$ எளிதாக' 
ேதா$க&'( வி#வா%க'.   நீ#க% ஒ"றாக& ேச#$% 
வா#$தா& யா#ேம உ"கைள எளிதாக ெவ#ல !"யா%. 
ஒ"#ைமேய வ"ைம” எ"# ெசா$னா&.  
 
இைத$ ேக#ட%& அ"த !"# சேகாதர'க()*+ த"க$ தவ# 
!ாி$த&. அத#$% பிற$ அவ#க% ச"ைட ேபா$வேத இ"ைல. 
ஒ"#ைமயாக) ேச#$% மகி$%சிேயா* வா#$தா&க(.  
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