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ின் ஓ் ஆ்ி், <்ுவர் H ரவ்ு்  
(  எ்பு ஆ்ிி் 
ந்ரர் ுி்த பழமொிொு்.  
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ந்ி;்ள ில்ு!  

 நா் ீ்ி் வள்்க்பு் ஒ< செ்ல 
ிராி.  

 ு்ி பபா்ு பா் சகாு்பதா் பாP்ி 
வகககை் ொ<்.  

 கெவ், அகெவ் என இ< வககைான 
உணAககள;் உ்ு்.  

 நா்க் சப<்பா>் மித்ககள் 
ொ்்பத வா@். 
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ந்ி;்ள ில்ு!  

 ீ்ி் பாுகா்ி்காகபவ சப<்பா>் 
நா்க் வள்்க்புி்றன.  

 அ்வா= வள்்க்பு் நா்கி் 
ந்ி;ண்A ிகA் பாரா்ட்த்கு. 

 பக்ு் ிற் ம்=் ுக<் ிற்  
    ிக அிக். 
 ஏ@  ஆ்ு :த் இ<பு  ஆ்ுக் 

வகர வா@். 
 நா்கி் பலவககக் உ்ளன. 
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                                        ீ்க் ை்ி் ா்்ு              

                                ஆ்ிவபின ா்ி் வதின ி்காு். 

                                 ஆ்ிவபின ா்ி் ந்ுவந

  காண்ை்Bின ி்ு க்கா< ஆு்.

• க்கா< ு்ி வா்ு ா் வகாு்ு் 

  ாP்ி யகககன் வச்்து.

• வ<்ா>் 9்கக ி<்ி உ்ு்.

  உ்ை உணகய அகசவாு் த்கந;கைனு.  

• இத் :்்கா்க் ிினதாகA், ி்்கா்க்          

  வினதாகA் இ<்ு். இத் L் தாி தாி் 

  வச்>். ஒவப தாயி் ஆி உனப்ி்ு் தாA்.

 நி்ு அ=ு ிவாீ்ை் வயக்ி் ஓு்    

    ிுகைனு.
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                                           9@கய்வா இ<்ு். அதா்

                                            து ு்ிகன  யி்=்ுிி்  

                                          உ் கி் கய்ு ய்்ு்.

• ஓ் அ்ு்ிி<்ு ஆி யகப ய<்.   

• க்கா<ி், சா்்ி்க்கா<, எி்க்கா<, யி   

வா் ி யககக் உ்ு. 

• க்கா< ஒ்வாு ஒ்= வநாு்வாு ு்ு்ச்கை  

ீபகப் வா் வதா்=். 

• க்கா<ி் ு்ி ி்தAை் ஓ< 

                      ஆ்ிவபின ா்ி் வதின்ி்்ி>்   

                        ாணன்கி>்  க்கா<ி் 

  உ<ய்  வாி்க்்ு்ு.
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ா்ி்ு ாு அபச்க் 

வய=ுய். ஆா் கா்ி்ு

அபச் ி்க் ந்ுவந.

• ி்க் ாP்ி யகககன் வச்்ததாு். 

• ி்க் நித்கக் வா்வ ு@யாக யா@் 

இன்9கைனு.

• ஒ்வயா< ு@ி>் ுக்து இப்ு ஆ் 

ி்க்க் உ்ை ிா்ு ி்க்க் 

காண்ு். ஆ் ி்க்க் ு@ிி<்ு 

வயிவனி 9ின ு@கய ஏ்ு்ு்.

• வ் ி்க் வய்கைனாுயி>், ஆ்

   ி்க் எ்ககன் ாுகா்ி>் கய் 

   வச>்ு்.
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.    யானைகனை் ப ா்பே சி்க்கைிு் 

   ஆ் ிி்க சி்க்க், ஆசிய சி்க்க் 

   எ்ே இு வனக உ்ு. ஆசிய சி்க்க் 

இ்தியாவி் கி் காுகைி் ம்ுபம காண் ுகி்ேை. 

ஆ் ிி்க சி்க்கனை விட ஆசியா சி்க்க் சிேியனவ.

               

             அதுகைன ிைி நி<் க்ீப்கத 

வயி்ு்ு். 

• ஆ் ி்க்ி் :ம்க் எ்ு ிவாீ்ை<்ு 

வக்ு். 

• ி்க்க் வ<்ா>் இபி் வய்கைனாு். 

• நி்ு :்்தா= ிவாீ்ை் வயக்ி் 

ஓு் ிுகைனு. வந>் ி்க்க் ்ாக 

ீ்தA் வச்;்.

• ி்க்ி் :ம்க:் 
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              ு யு்ற 

         ் பன் பெ்ய். ா் ்தா் யு்9 ி்ிற். ு 
ீ்ிி<்ு 2 ி.ீ Hப்ி் ்ி உ்ு. ்ி்ு ா் ட்ு 
பெ்றய். ு ்ிி் பன் அ<்9 றந்ிற்்ி. 
்ிறன;் ஆிினறப;் ்ு ிகA் ிி்ு். Iக்ி் 
யு ்க்ி் உ் ்தா் யு்9 “ஆ” ிிA தா் ு 
யு்ற. 

        ு யு்ி் ்ற;் றெ்்ு ுநா் 25 நாணய்க்  
ி்ி்். ுநா்,ா>,றெக் இ்Lய<் ் ்்க். ி<நி 
றகாநி ு யு்9 ஆிின். 

        ி்........... ி்........... ி்........... ............ ி்............ ...... 

        ்ிி் நி எி்து, “பெ்யா றயகநா..... யா!...” ஆிின் 
ய்ு பகா்ி<்ிா் ்= ுநா் Bிா். பெ்ய்  யு்ி்ு 
றயகநாக்  பெ்ா். பெ்ய் இ<்ிட்ி் அந்யத்ு் ஆிின் 
ய<யத்ு் ெினாக இ<்து. 

      ஆிின் உ்ற ய்து் நாணய்க் அறய<் @்ு ி்= 
த்கு யண்க்றத் பதிி்த்.  

ஆிின் :- அறய<்ு் அ்9 யண்க்க், உ்கா<்க்!  

பா:.... இ்= யு்ி்ு னா் யபி்ற?.....  

பா: :- றொ:,க்த்,றெக் இ்Lய<் யு்ி்ு யபி்ற. 

ஆிின் :- ் யபி்ற?  

    பா: :- க்து்ு் றெக<்ு் கா்்ெ்,றொ: அய் அ்றத 
ஊ<்ு் பெ்=்ா்.  
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ஆிின் :- ெி, பா: உ்கா். கநா, ா் இ்= ்ி யண்க் 
பதிி்றத்? 

கநா:- அ்9 யண்க்  

ஆிின் :- அ்9 ்ா் ்?  

க<றணறனாு இ<்த், உதிபெ்த், ி<்ு் பகாு்த், ிி் 
ுனறப் றா்ுத் எ்பயா<ய<் எ்பயா< ிற் Bி். 

ஆிின் :- ிக் ெினாக் பொ்ீ்க்..........! அ்9 ் எ< பொ் 
L் ா் றகய்கற;் ்்கா்கா்.   

:்ு:- ஆநா் ய்?ய<் அறத்தாற “இ்ா பெ்தாறப 
எ<்த் அய் ாண ்ன் பெ்ுிட்” ்= B=ிா்.  

ஆிின் :- ஆநா், :்ு ீ பொ்ு ெிதா் ந்ு் ீ்ு 
பெ்தய<்ு் ்றந பெ்ன ்ிட்  அ்9 இ<்க றய்ு், 
அற்ு் ்9க?்ு் அ்9 தா் அி்றட. ீ்க் அறய<் 
எ<ய<்பகா<ய் அ்9 பெ்ு யாம றய்ு். பெ்ீ்கா!...... 

      ா்க் அறயிட:் அ்9ட் இ<்றா்!............்= 
நாணய்க் Bி்.  

       ி்........... ி்........... ி்........... ெி ீ்க் ிறனாுயத்ுின 
நி எி்ுி்டு அறய<் ிறனா்ு றநதா்ி்ு் 
பெ்>்க்!.. ்= ஆிின் Bிா். நாணய்க் அறய<் 
யிறெனாக ிறனா்ு றநதா்ி்ு் பெ்். 2 
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                      ுற்தைகளர! எ்கதர்  
                    பா்்ு்ககா்ி<்ிீ்கரா?           
                   நா்க் ா் எ்= கைி;ா? 
              எ் கப் டா:, இல் கப் ா:  
        அல் கப் ளொ: நா்க் எ்ன கெ்ு   

ககா்ு இ<்ிளமா் கொ்>்க் பா்்கயா்!      
      ஓ.........ிக் ெிாக் கொ்ீ்க் எ்க?தட 
கெ்க் உ்க?்ு L்= உ்தகதர உண்்ு்  
அதல:- 
1. ீதல பா்்காளை!  
2. ீதல ளபொளை! 
3. ீதல ளக்காளை!    
      

      ுற்தைகராி ீ்க் எ்ளபாு் ந்யதைள 
ி்ி;்க்! ந்யதைள கெ்;்க்! இுளல நா்க் 
Lல<் உ்க?்ு் B=் கெ்ிாு். 
     
        எ்ன! ப்F் 9ி்ைைா? 
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