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ப�தி: 1  

அ�ணாவ
� இளைம� கால� 

அறிஞ� அ�ணா ப�ற�த� ப�லவ நா��� தைலநகர� கா�சி. கி. . 5 ஆ� 

"#றா��� $%த� கா�சி�& வ�� சமய% ெதா�டா#றிய�)�கிறா�. கா�சி$ர%��& 

*வா� +வா, சீனயா%	க� அேசாக� மண�ேமகைல ஆகிேயா� வ�� சமய% 

ெதா�டா#றி)�கிறா�க0. 

மிக1ெப	ய வடெமாழி ப�கைல�கழக� கி.ப�. 4-ஆ� "#றா�3 இ)�தி)�கிற�. 

கா�சிய�� இ)�� த�ம பால� எ6� ேபராசி	ய� நாள�தா ப�கைல� கழக%தி#&7 

ெச�றி)�கிறா�. 

தி)�&ற8�& உைரெய:திய ப	ேமலழக� ப�ற�� கா�சிய�� க�வ� வ0ள� 

ப7ைசய1ப� ப�ற�த ஊ�. 

இைச� கைலய�� சிற�த நயனா ப�0ைள ப�ற�த ஊ�. 

க�வ�, கைல இைவகள<� சிற�தி)�த கா�சி ெநச=% ெதாழிலி>� ெபய� ெப#? 

இ)�த�. 

1909 ஆ� ஆ�3 ெச1ட�ப� தி,க0 15-� ேததி நடராச� - ப,கா) இைணய�ன)�& 

அ�ணா ப�ற�தா�. 

ெதாட�க�க�வ�*� உய� நிைல� க�வ�*� கா�சி ப7ைசய1ப� க�வ� நிறவன,கள<� 

பய��றா�. ெத@வ Aக ந�ப��ைக� ெகா�ட� அ�ணாவ�� &3�ப�. ஆலய 

வழிபா��#& அ�ணா B�ட� &ைறவாக உ0ள� ேகாய�>�ேக ெச�வா�. 

ப0ள<�&7 ெச�>� ேபா� தாேன மா�3 வ�� ஓ��7 ெச�வா�. 

அ�ணாவ�� &3�ப� மிக=� எள<ைமயான &3�ப�. அ�ணாவ�� சி#ற�ைன 

இராசாமண� அ�ைமயா� அ�ணா அவ�கைள% ெதா%தா எ�ேற அைழ1பா�க0. 

அ�ணாைவ வள�%தவ� வழிகா��யாக அ�ணாவ�� வாD�ைகைய அைம%�� 

ெகா3%தவ�, அவ�தா�. 

உய�நிைல1ப0ள<ய�� ப��&�ேபாேத அ�ணாவ�ட� ெபா� ேபா3� பழ�க� ெதா#றி� 

ெகா�ட�. ப%தா� வ&1$  �%த��, ேமேல ப�1ைப% ெதாடர  �யாம�, &3�ப 
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EDநிைல� காரணமாக கா�சி நகரா�சிய�� எ:%தராக7 ேச��� ஆ? மாத� 

பண�யா#றின�. 

அ�ணா அவ�கைள அவ)ைடய தா@ த�ைதய� அ�த நாள<� மத1ப#?� ெத@வ 

ந�ப��ைக*� உ0ளவராகேவ வள�%தன�. அ�ணா=�& அ)��ைணயாக இ)�� 

ஆளா�கி வ��ட அவ)ைடய சி#ற�ைன*�(ெதா%தா) அத#& வ�திவல�காக 

இ)�கவ��ைல. 

இ�? ப&%தறி= இய�க%தி� தன<1 ெப)� +டரா@ ஒள<வ��3% திக:� அ�ணா, 
இளைம1 ப)வ%தி� ஆலய வழிபா�ைட% தவறவ�டாத இைளஞராக%தா� திகD�� 

ெகா��)�தா�. ஆலய வழிபா��� தவறாத அவ� அதி>� ஒ) $�ைமைய� 

ைகயா�டா�. எ�த ேதாய�லி� B�ட� அதிக� இ)�&ேமா அ,& ெச�லாம�, B�ட� 

&ைறவாக உ0ள ேகாய�>�&7 ெச�? ெத@வ வழிபா3 ெச@�ெகா�3 வ�தா�. 
B�ட� இ�லாத ேநர%தி� தன<யாக� ேகாய�>�&7 ெச�வதி� அவ� ெப	�� 

வ�)1ப� உ0ளவராகேவ வ�ள,கினா�. 

எ�லா ம�க8� B�டமாக7 ெச�? இடெந)�க�ய�� தி�டாடாம�, B�ட� 

&ைறவாக உ0ள இட%��&7 ெச�? வழிப3ேவா� எ�ற ெகா0ைகைய இளைம1 

ப)வ%தி� அடா1ப��யாக� ைக�ெகா��)�தா�. எ�ேலா)� ெச�>� ேபாய�>�& 

அவ)� ேபாவ��3; ஆனா>� B�டேம அ,& இ�லாத ேநரமாக1 பா�%�%தா� 

ெச�வ� வழ�க�. 

இளைமய�� அ�ணா=�& மிக=� ப��%தமான கட=0 ப�0ைளயா�தா�! 

ப�0ைளயா)�& இள� வயதி� Gைஜக8� ெச@வ��3. ப�0ைள1 ப)வ%தி� 

ப�0ைளயா� ப�தராக அ�ணா வ�ள,கிய�)�தா� எ�றா� பல)� ஆ7ச	யமாக 

இ)�&�. கா�சிய�>0ள அதிக�ேப� கவன%தி� கவராத $�ண�ய ேகாI+வர� 
ேகாய�� எ�ற சிறிய ேகாய�>�&%தா� அ�ணா அ��க� ெச�? வ)வைத 

வா��ைகயாக� ெகா��)�தா�. 

ெநா��� சா�� 

ப�0ைள1 ப)வ%தி� அ�ணா வ�ளாயா��� ஆ�வ� உ0ளவராகேவ இ)�தா�. 
த�ெனா%த இள�ப)வ% ேதாழ�க8ட� கல�� ேகர� வ�ைளயா3வதி� அவ)�& 

அள= கட�த ஆன�த�. ஓ@= கிைட�கி�ற ேநர,கள<ெல�ல� ந�ப�க8ட� 

ேச���ெகா�3 ேகர� வ�ைளயா�ேய ெபா:ைத� கழி1பா�. அைத1ேபாலேவ 

சீ�டா3வைத*� ப�#கால%தி� ெபா:� ேபா�காக� ெகா��)�தா�. 

வ�ைளயா��� ஆ�வ� உ�ெட�றா>� ப0ள<ய�� நட�&� �	� வ&1$�& அதிக� 

ேபாவ� கிைடயா�. ெபா�வாகேவ அ�ணா=�&� உட# பய�#சி�&� அதிக� 

ச�ப�தமி�ைல. அதிக% ேதக1 பய�#சி ெப#றவ)ம�ல அ�பைத அவர� உட>� 
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உயர � கா�3�. உட#பய�#சி வ&1$�&, ப0ள< நா�கள<� அ�ணா ேபான� இ�ைல. 

இவர� வ�)1ப%��& ஏ#ப இவர� &3�ப%தின)� இ)�தா�க0. �	� வ&1$�&1 

ேபாகாம� இ)�க ஒ) உபாய� ெசா�லி� ெகா3%தா�க0. �	� வ&1$�& ேபாகாம� 

இ)�க ேவ�3மானா� காலி� க�3 ேபா�3�ெகா0 எ�பாரா� அ�ணாவ�� தா%தா. 
அத�ப� அ�ணா=� காலி� சிவ1$ ைமைய� ெகா��, க�3� ேபா�3� ெகா0வா�. 
+8�&ேபால ெநா��7 ெச�?, கா� வலி�கிற� சா� எ�பாரா�. �	� வா%தியா)� 

அ�ணாைவ வ A�3�& அ61ப� வ�3வாரா�. 

 

மாமியா� அ பவ� 

அ�ணா ப0ள<ய�� ப�%�� ெகா��)�தேபா�, வ A3 ெவ& Kர%தி� இ)�த�. 

ஆகேவ அவ� வ A�3� வ�� சா1ப��3 வ��3 மL�3� ப0ள<�&1 ேபாவ� கMடமாக 

ேதா�றிய காரண%தா�, அவர� ெப#ேறா�க0 ப0ள<�& அ)கிேலேய த,க0 உறவ�ன� 
வ A��� பக� உண=�& எ#பா3 ெச@தி)�தா�க0. அ�த வ A��� நிைலேயா மிக=� 

வ�சி%திரமாக இ)�தைத அ�ணா ெசா�லி7 ெசா�லி7 சி	1பா�. 

அ�ணா சா1ப�ட ஏ#பாடாகிய�)�த அ�த வ A�3�&	ய மாமியா�, வ A��� உய��த 

ெபா)ளாக இ)�தா� அைத அலமா	ய�� ைவ%�1 G�� வ�3வா�களா�. அ�ணா 
அNவ A�3�&7 சா1ப�ட1 ேபான�� வ A��#&	ய ம)மக0 அ�ணா=�& சாத� 

ேபா�3வ��3, மாமியாைர அைழ%�, சாத� ேபா�3வ��ேட�, உ)ைள� கிழ,& 

வ?வ� ேவ�3� எ�? ெசா�னா�, மாமியா� சாவ�ைய7 ெகா3%� அ61ப� அைத 

எ3%��ெகா�3 வ�� அ�ணா=�& ைவ%த வ�ற&, அதைன மL�3� அலமா	ய�� 

ைவ%� G��வ��3 ெச�?வ�3வா�களா� அ�த மாமியா�. 

அச! வழி#த$ 

ரய�� ஓ��ெகா��)�கிற� - மாணவன<� க�கள<� நA� &$&$ெவன� கிள�ப� 
வழிகிற� - ேகாெவன� கதறவ��ைல - ஆனா� வ��மைல அ�ேயா3 அவனா� அட�க 

 �யவ��ைல. 

அலற>ட, தாயா� ேக�டா�க0 - ஏ�டா அ:ைக? எ�ன நட�த�! ஏ� அ:கிேற - 

ெசா�லி%ெதாைலேய� - எ�?. பதி� இ�ைல மாணவன<டமி)��. 

ேகாப� ப�ற��வ��ட� தாயா)�&. ஏ�டா? நாக1பழ� தி�றத#காக அ�%ேதேன, 

அத#காகவா அழேற! 

ேட@ உ�ைமைய7 ெசா� இ�6� இர�3 நா0 இ,ேக இ)�க ேவ�3� எ�? 

அ:கிறாயா? மைல1 ப�ரத�சண%தி�ேபா� தைலய�� &��ேனேன, அைத எ�ண�� 

ெகா�டா இ1ப அழேற - தாயா� எ�ன ேக�3� அவன<டமி)�� பதி� இ�ைல. 

வ��ய�� உ0ளவ�க0 சி	%தா�க0! 
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ஊ)�&1ேபான�� நாைள�&1 ப0ள<�Bட� ேபாகேவ6ேம, வ�ளாய3வத#& 

இ�ைலேய எ�? அழறியா - எ�றா�, தாயா�. அ1ேபா�� பதி� இ�ைல. ேக0வ� 
ேக�&� ெபா?ைமைய இழ�தா� தாயா�; ேகாப� தாயா)�&! மக6ைடய ைகைய1 

ப��%� இ:%தப� எ�னடா? நா> நாழியா நா� க%� க%ெத�? க%�கிேற� . . . எ�? 

Bறி  �1பத#&0. 

ஐையேயா. . . ைகைய வ�3, வ�3 ைகைய, ஐையேயா எ�? ைகைய உதறியப� 

கத?கிறா� மக�. வ�ஷய� அ1ேபா�தா� எ�ேலா)�&� ெத	�த�. 

ைக க�ைடவ�ர� ந+,கி1ேபாய�)�கிற�. இர%த � கசி��ெகா��)�த�. 

எ1ப� வ�ர� ந+,கிவ��டதாடா எ�? தா@ ேகா�டா0. மகேனா ரய�� வ��� கதைவ� 

கா��னா� வ��ம>� ெவ�க � கல�த நிைலய��. 

அட அசேட! கதைவ சா%தினேகா� ைக வ�ர� ந+,கிவ��டதா எ�? தாயா� 
ேக�3வ��3 இ1ப� ஒ) அச�31 ப�0ைள இ)�&மா? ச	ச	 கா�டடா வ�ரைல எ�? 

தாயா� Bறிவ��3, ஈர% �ண�ெகா�3 வ�ரைல% �ைட%�� க��னா�க0. க�ணAைர% 

�ைட%��ெகா�டா�. அ�த மாணவ� ேவ? யா)ம�ல; அ�ணாதா� அ�ைற�& 

அசடாக நட��ெகா�டவ�. 

அ�ணா அவ�க0 ஆறாவ� வ&1$ ப�%��ெகா��)�&�ேபா� ஒ)  ைற த� 

தாயா)ட� தி)வ�ழவ�#காக தி)�க:�&�ற� ெச�?வ��3 ரய�லி� வ A3 

தி)�$�ேபா� இ�த ேவ��ைக நட�த�. 

க�ைட வ�ர�, ரய�� கதவ�� இ3�கிேல சி�கி�ெகா�ட�, தா� சா%��ேபா�, 

எ�பைத ெவள<ேய ெசா�ல ெவ�க� - அேதேபா� ைகவ�ர� ந+,கியதா� ஏ#ப�ட 

வலிைய% தா,கி�ெகா0ள  �யாத ��க�. 

ஆகேவ க�ணA� - வ��ம�! எ�ன காரண� எ�? தாயா� ேக�டத#& உ�ைமைய� 

Bறினா� ேகலி ெச@வா�கேள எ�ற B7ச�! எனேவ ஏேதேதா ெநா��7 சா�&கைள� 

கா��னா� - ெந3ேநர� கைடசிய�� உ�ைம� காரண� ெவள<வ��வ��ட�. க�ணA� 
நி�ற�. ஆனா� அவர�  க%திேலா அச3 வழி�த�. 

ெத%�&'$ ரசிக�! 
ெத)�B%� ேவ��ைக1 பா�1பதி� அ�ணா=�& இள� வயதிலி)�ேத வ�)1ப� 

நிைறய உ�3. ெத)�B%ைத ஒ) ெபா:�ேபா�காக=�, நைக7+ைவைய ரசி�&� 

வா@1பாக=� ெகா0வ� அவர� ப�பா3. ப0ள<1ப)வ� கால%தி�, கா�சி$ர%தி� 

எ,& ெத)�B%� நட�தா>� அ,&  தலி� ெச�? உ�கா���, இ?திவைரய�� 

இைமெகா�டாம� பா�%தி)��வ��3 B�ட� கைல�� எ�ேலா)� வ A3 

தி)�ப�யத#&1 ப�ற&தா� கைடசியாக வ A3 வ�� ேச)வா�. 
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அ�ணா அவ�க0 ஆர�ப1ப0ள< மாணவாராக இ)�தேபா�, அவேரா3 ஒ%த 

அவ)ைடய ந�ப�கைள� B���ெகா�3, தம� வ A�3�& அ3%�7 சில வ A3க0 

த0ள<, ஒ) வ A��� மா�3� ெகா�டைகய�� ேவட,க0 $ைன��ெகா�3 நாடக� 

ஒ�? நட%தி�ெகா��)�தா�க0. அ7ெச@திைய அறி�த அ�ணாவ�� பா��யா� 
ேகாப%ேதா3 ெச�?, நாட� ஆ��ெகா��)�த அ�ணா அவ�கைள ேவட%ேதா3 

ப��%� இ:%��ெகா�3 வ�� வ A��� ைவ%� அவர�  �கி� ந�றாக 

அ�%�வ��டா�களா�. எ�ன ெச@�� ெத)�B%�1 ைப%திய� ம�3� அத#&1 

ப��6� அவைரவ��3 வ�லகவ��ைல. 

இ1ெபா:�� +#?1பயண%ைத ஒ�� ெவள<R� ேநா�கி7 ெச�?ெகா�3 

இ)�&�ேபா� எ,ேகேய6� சாைலேயார%தி� ெத)�B%� 

நைடெப#?�ெகா��)�தா�, தா� ஏறிவ�த காைர Kர%தி� நி?%திவ��3 யா)� 

அறியாவ�ண� ஒ��கமான இட%தி� நி�?ெகா�3, கா�சிகைள� க�3 

ரசி%��ெகா��)1பாரா�. 

தி%டன*ட� சி�னா� 

அ�ணா சி?வனாய�)�தேபா� - அ1ேபா� அவ)�& ஏ: அ�ல� எ�3 வய� 

இ)�&� - கா�சி$ர%திலி)�� அ�ணாவ�� தாயா� ெச�ைனய�� நட�&� பா��ேப� 
க�கா�சி�& அ�ணாைவ அைழ%�வ�தா�க0. 

எ:�G� ரய�ல�ய�� இற,கிய�� அ,&0ள ெபா)�கைள1 பா�%� அ�ணா அ� 

ேவ�3�. இ� ேவ�3� எ�? தன� தாயாைர ெதா�ைலெகா3%��ெகா�ேட 

இ)�தா�. 

அ1ேபா� அவ)�& த,க� கா1$� ச,கிலி*� அண�வ�%தி)�தன�. அைத ஒ)வ� 

பா%��ேகா�ேட இ)�தி)�கிறா�. ப�ற& அவர� &3�ப%தா)ட� 

ேப7+�ெகா3%��ெகா�ேட ைபய� பS� ேவ�3� எ�? அ1ேபாதி)�� 

அ:கிறாேன வா,கி% த�தா� எ�ன? எ�? ேக�டா�. அவர� தாயா� தன� 

ப�0ைளய�� மL� ேவ? ஒ)வ� இர�க1ப3� அள=�& வ��3வ��ேடாேம எ�? 

ெவ�கமைட�� பS� இ,& வ�#கவ��ைலேய! எ�? Bறினா�க0. அேதா! அ,& 

வ�#கிறா�! நா� வா,கி%த)கிேற� எ�? வ�3வ�ெடன அ�ணாைவ 

அைழ%��ெகா�3ேபானா�. அவ� பழகிய ந�ல  ைறைய ைவ%� அ�ணாவ�� 

வ A�டா� வ��3வ��டா�க0. 

அ�ணாைவ அைழ%�7 ெச�ற அவ� எ�லா ப�ளா�பார,கைள*� கட�� கைடசி 
ப�ளா�பார%��& வ��வ��டா�. அ1ேபா� அ�ணா=�& வ�வர� ெத	யாவ��டா>� 

அவ� பS� வா,கி% த)வதாக B��1ேபாகவ��ைல எ�பைத ம�3� 

ெத	��ெகா�டா�. ஆகேவ ச%த�ேபா�3 அழ ஆர�ப�%தா�. அவன� ேநா�கெம�லா� 

B�T வ��ய�� ேபா�3வ��டா� எ,காவ� ேபா@வ�3� எ�ற நிைன1$%தா�! 
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ஆனா� அ�ணா ேபா�ட B�&ரைல ேக�ட அ�த வழிய�� ேபாகிறவ�க0 அவைன 

த3%� நி?%தி யா� நA! ஏ� ைபயைன அைழ%� ேபாகிறா@? எ�? ேக�டேபா� அவ� 

ச	வர பதி� ெசா�லாததா� ச�ேதக1ப�3 அவைன ேபாUசி� ஒ1பைட%தா�க0. 

அ�ணாைவ அவ)ைடய தாய�ட� அைழ%�7 ெச�றா�க0. அ1ேபா� அ�ணாவ�� 

தாயா� அ�ணாைவ1 பா�%�, பS� எ,ேக எ�?தா� ேக�டா�களா�. 

கா�தி யா�? அ�ணா அவ�க0 கா�சி$ர%தி� 8-வ� வ&1ப�� 

ப�%��ேகா��)�&�ேபா�, நா��� +த�திர� கிள�7சி ெப)கி�ெகா��)�த�. 

+த�திர கிள�7சி வ�ைளவாக கா�தியா� எரவாடா சிைறய�� த0ள1ப�டா�. இ�த 

ெச@திைய அறி�த�� ஊ	>0ள கா,கிரT க�சி�கார�க0 கைட அைட1$ நட%த 

ஏ#பா3 ெச@தன�. அவ�க0 ஒNெவா) கைட�கார�கைள*� அVகி 
கைடயைட�&�ப� ேக�3�ெகா�டா�க0. அ1ேபா� ஒ) க#Gர� கைட�கார� ஏ� 

கைடயைட�க7 ெசா�கிறA�க0? எ�? ேக�டா�. கா�தி சிைறய�� 

அைட�க1ப�டத#காக� க�டன� ெத	வ��கேவ�3� எ�றன�. அைத� ேக�ட�� 

அ�கைட�கார�, கா�தியா? அவ� யா�? எ�? ஆ7ச	ய%�ட� ேக�டாரா�. அவ� 
ேக�டைத1 பா�%த ம#றவ�க8�, கா�திைய% ெத	யாதவ)� இ)�கி�றாேர எ�? 

ஆ7ச	ய1ப�டனரா�. 

ச'திய+�'தி,� தி%-பதி ஐத/க%� 

அ�ணா ப0ள< மாணவராக இ)�தேபா� கா,கிர+% தைலவ�கள<� ேப7ைச� ேக�&� 

வா@1$ பல ேநர,கள<� கிைட%� இ)�த�. அதி� ச%தியW�%தி ேப+வ�� உ�3. 

நAதி� க�சிைய1 ப0ள< அவ� ேபசிய ேப7+ ேவ��ைகயானதா&�, நAதி�க�சி கால%தி�, 

தி)1பதி உ��யலி� வ�:� பணெம�லா� ம�க0 க�வ��காக7 ெசலவ�ட1பட 

ேவ�3�! உ��ய� பண%தி#& கண�& கா�டேவ�3� எ�? ெசா�னா�க0. 

அைத7 ச%தியW�%தி ேபா�ற கா,கிர+�காரா�க0 எதி�%தா�க0. 

தி)1பதி உ��யலி� வ�:கி�ற பண%��ெக�லா� மக��க0 எ�? 

ெசா�ல1ப3பவ�க0தா� ெசா�த�கார�க0. இர= 12 மண��&ேம� 

ெவ,கடாஜலபதி�க1 ெபா:� ேபாகாதா�. அதனாேல அவ� மக��கைள அைழ%� 

ைவ%��ெகா�3 ெசா�க�டா� ஆடவாரா�. இதனாேல உ��ய� பண�  :வ�� 

மக��க8�& ெகா3%�வ�டேவ�3மா�. இ1ப� இ) ஐதAக� ெசா�ல1ப�3 வ�த�. 

இ�த  ைறைய மா#றி, உ��யலி� ேபாட1ப3� பண� மத� கா	ய,க8�காக%தா� 

ேபாட1ப3கிற�; க�வ��காக அ�த1 பண� ெசலவ�ட1படேவ�3� எ�? நAதி� 

க�சியா� ெசா�னா�க0. இைத எதி�%�1 ப�ர7சார� ெச@த ச%தியW�%தி, உ��யலி� 

ெபாட1ப3� பண� யா=� நAதி�க�சி�கார�க0 அ0ள<�ெகா�3 ேபாவதாக ம�கள<ட� 

ெசா�னா�க0. அ1ெபா:� கா,கிர+% தைலவரான ச%தியW�%திேய அ1ப� ப�ர7சார� 

ெச@தைத ப0ள< மாணவராக இ)�த அ�ணா ேக�3 ஆ7ச	ய1ப3வாரா�. 
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ப01ைசய
2 ெபா� 

ப0ள< இ?தி வ&1$ பX�ைச நட��ெகா�3 இ)�த ேநர�. . . திIெர�? அ�ணா=�& 

ெபா� நிைன= வ��வ�டேவ, +#?1$ற EDநிைல எைத*� கவன<�காம�, 

ம�ய�லி)�த ம�ைடைய எ3%� யா)�&� ெத	யாவ�ண� ஒ) சி��ைக எ3%� 

ைக�&�ைடயா�  க%ைத மைற%�  க%தி� அ)கி� ெகா�3 ேபானா�. உடேன 

பா�ைவயாளராக வ�தி)�த ஆசி	ய� இைத கவன<%�வ��டா�. கவன<%த அவ� 
க�3,ககாணாத�ேபா� இராம� அ)ேக வ�தா�. . . வ�தேதா3 நி�லாம�, ம�ய�� 

இ)�� எ�ன எ3%தா@? ஏதாவ� பX�ைச� &றி1$கைள எ:தி எ3%� வ�தி)�தாயா? 

எ�றா�. 

அெத�லாெமாம�?மி�ைல எ�? அ�ணா எNவளேவா ம:1ப�*, Bட அவ� 
வ�டவ��ைல! 

ஒ�?மி�ைலெய�றா� ம�ய�லி)�� எ3%தைத எ�ன<ட� கா�ப� எ�றா�! 
நிைலைம த�ம ச,கடமாக1 ேபா@வ�டேவ, அ�ணா அவ�க0 ேவ? வழிய��றி 
$� ?வேலா3 ம�ய�லி)�� எ3%த அ�த ம�ைடைய அவ	ட� கா�ப�%�, 

இைத%தா� எ3%ேத�! இ� இ)�தா� எ:%� ேஜாரா@ ஓ3கிற�, தய=ெச@� இைத 

யா	ட � ெதா�லாதA�க0! எ�ற வ�வர%ைத ெவள<ய��3 பண�வ�$ட� 

ேவ���ெகா�டாரா�. பா�ைவயாள� எ�ன ெச@வா�? பதி>�& ஒ) $� ?வைல 

உதி��வ��3 ேபா@வ��டா�. 
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