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எ்றி் இங்கிோ்தி் இ்தித ஆ்பகக் 

குட்தி் டோக்கண் ்னுண்  போயந் ்றி 

சயகோடி (பஸ் ணோக்்ப் யோபிந்) 

யசிோ.் சுபோபவ டடடண பகிட்டோ.் 

ியபதிடடடத   அறிபகண் பசத்விட்து 

அப ்யசிோ.் 

 

இங்கிோ்தி் இ்தித ஆ்பகக் 

கயட்தி் டோக்கண் 

- 

அ்க்யந டோத்ணோக்யந 

ஆசிதோவி் கினக்கு் குதிகந் பழிதோக 

ோ் தஞண் பசத்டயோது குறி்ோக எய 

விஷதண் ் கயட்டடக் கப்்டது. 

அங்பக்ோண் இ்தித ஆ்பகக் 

கயட்தி் டோக்கண் இய்டது. பிசிட்தி 

ப் சி சண்ஸ்கியட ண்திங்கந் சீ 

ண்றுண் ்ோிதக்யகோபே் சுபக்நி் 

ழுட்்டிய்ட. அப்டக் 



கஞ்யோது ் வித்பு ்டி 

இய்தியக்குண் ்டட ஊகிட்து் 

ோயங்கந். அடடவி ஆசச்ிதண் ் 

்ோ் அடப டனத பங்கோந 

ழுட்துக்கநி் ழுட் ்டிய்ட. 

பங்கட்தி் ணது ப்யோக்ளுக்கு. 

பிசச்ோட்தி் இய்ட  ஊக்கட்தி்குண் 

ஆப்ட்தி்குண் சோ்ோக அடப 

விநங்குகி். இடப உங்கடந 

ணகின்சச்ியூ்டுண் விஷதங்கந் அ்போ! 

ஆசித ோடுகடநட் டவி யணட 

ோடுகநிலுண் இ்தித ஆ்பகக் 

கயட்துக்கந் விபேயக்கி்- 

யணயோ்ணோக அ், அடிதோனண் பட 

அட் டோக்கண் உந்நது. இ்றுண் அ்ட 

ஆதிக்கட் தி் சுபடுகடந ோ் 

கஞ்ய். இ்திதோவி் ஆ்பகச ்

சி்டடகந் கீடன ண்றுண் யணட 

ோடுகநி் க்ட கோங்கநி் 



விபேய்ட ்து  இ்று போறு 

கோ்டுண் உஞ்டண. க்ட கோட்திலுண் 

சி, இக்கோட்திலுண் சி, இ்திதோவி் 

ஆ்பகசக்திகந்  ணிட குட்தி்கு 

ட்டடகத ப்பிசோடணோக விநங்கி 

பயகி் ்துண், இ்திதோவி்  

ஆ்பகட்தி்கு உகண் ப்பநவு தூண் 

கடண்்டுந்நது ்துண் ்யோயண் 

அறி்ட எ்று. இடப தோவுண் க்டகோ 

ிகன்சச்ிகந். 

 ோ் கஞ் ண்போய குறி்பிட்டக்க 

விஷதபண் உஞ்டு. அ்புடணோ அ்ட 

ஆங்கியோ- சோக்ச் இண் ணிட கு 

ோகீகட்திலுண், பநச்ச்ிபேலுண் சபடோத 

ப்ய்ட்திலுண் ்டுட்தியுந்ந 

பிபக்கட்டக்க விடநவுகயந அது. 

இ்னுண் எய டி யணய பச்று 

கூறிோ், ஆங்கியோ- சோக்ச் இட்தி் 

ணோபயண் ஆ்் இ்டபதி் இ்று 



ோண் இப்போறு கூடிபேயக்க ணோ்யோண். 

ணது ஆ்பகக் கயட்தி் டோக்கண் 

்றிபத்ோண் யசிபேயக்க 

ணோ்யோண்.ணது ோ்டி்குட் 

தியண்பிதயோது, அடோபது யணட 

ோடுகநிலிய்து கினக்யக ப்டயோது 

அயட ஆங்கியோ- சோக்ச்  இண், டது 

்ோ குடோடுகளுனுண் டக்யக 

உித சி்புபக்க ் அண்சங்கடநட் 

டக்கடபட்துக்பகோஞ்டு 

பசத்டுபடடக் கோஞ்கிய். 

இறுதிபே் ணகட்டோ அ்ட் தனுண் 

கிடட்து வி்து ்ய ோ் 

ண்புகிய். விிவு ண்றுண் ப்ய்ண்  

ஆகித பிி்டிஷ் சி்டடகந் ண்டண 

னச ்பசத்துந்ந. யணட ோகீகண் 

கியக்க ஊ்றிலிய்து டுக்க் ்து 

்டட ிடவி் பகோந்ந யபஞ்டுண். 



கியக்க ோகீகட்தி் ணோபயண் கயட்து 

பபநி்டுட் ்து ஆகுண். 

 இ்திதோவி் ோண் சி்திக்கியோண். 

ஆோ் துதிஷ்்பசணோக, 

சியபடநகநி் 

பபநி்டுட்துபட்கோ சக்தி பஜ்சோட 

அநவி்கு ஆனணோகச ்சி்திட்து 

விடுகியோண். யப ணது 

பபநி்டுட்துண் ஆ்் டி்டிதோக 

உகி்குட் படிதோணய யோபே்று. 

விடநவு? விடநவு? இது டோ்- ண்பண் 

இய்டப்டயுண் ணடட்து டப்தி் 

ஈடு்யோண். இப்போறு ணடட்து 

டபட்ட் ்து டி க்நிண் எய 

னக்கணோகட் படோங்கி, யடசித 

பனக்கணோக படி்டது. இ்று ோண்  

உபே் எய ோோகக் கயட்டுண்  

அநவி்கு இ்ட பபநி்டுட்துண் 

சக்திடத இன்து வி்யோண். 



பபநி்டுட்டோண் ோண் ்டி போன 

படியுண்? யணட ோ்டு ோகீகட்தி் 

பதுபகலுண்ோக விநங்குபது விிவுண் 

பபநி்ோடுயண. இ்திதோவி் ஆங்கியோ-

சோக்ச் இண் இ்ட விஷதங்கந் 

சண்்டணோக ஆ்றியுந்ந  ஞிடத ச்று 

ிடவு கூயணோறு உங்கடநக்யக்டு 

பகோந்கிய். பஞ்டுண் எய படணது 

ோடு ட்டட்டோய பபநி்டுட்திக் 

பகோந்பட்கோக அபக்நி் ஞி 

அடடட் தூஞ்டுகிது. அ்ட ணகட்டோ 

இண் ணக்கு அநிட்துந்ந படோப்ு 

சோடங்கடந் த்டுட்தி, ணடட்து 

டபக்க் ்டுந்ந ணது பச்பங்கடநக் 

கஞ்டு பிடிட்து பபநிக்பகோஞயணோறு 

அது ண்டண ப்புறுட்துகிது. 

ஆங்கியோ-சோக்ச் இண் இ்திதோவி்கு  

ஏ ்தி ்கோட்டட உயபோக்கிட் ட்து 

வி்து. ணது ப்யோக்நி் 



சி்டடகந் இ்யோது வி பயண் குதி 

உஞ்டணபேயயத பிதது டோ். 

உஞ்டண, பக்தி யோ் பசத்திகடந 

ணது ப்யோக்ந்  யோதிட்ட யோது 

அபக்ளுக்கு ் பசதி இய்டது, 

புட்ட ்டணது உ்டணோ உக 

சயகோடட்துபக் யகோ்ோ்ட ப்போறு 

பிசச்ோண் பசத்டோ.் அ்யோதுண் ணது 

இ்ட இித ோ்டி் உஞ்டணதோ 

இ்ட்டட அடபட்கோ  சி்ட 

பசதிகந் இய்ட. ணது ஞ்ஞங்கடந 

உகி் எய யகோடிபேலிய்து 

ணறுயகோடிக்கு அனு்வுண் ண்ணோ் 

படி்தியக்குண். 

 இ்யோது ோண் ஆங்கியோ-சோக்ச் 

இட்திட  பயங்கி வி்யோண். இ்ட 

விடணோ எய ிணோ்யண இ்யோது  

்து பகோஞ்டியக்கிது. ணது பசத்தி 

யக்க்டுபடட ோண் கோஞ்கியோண்.  



யக்க்டுபது ண்டுண், அட்கு் 

திலுண் கிடக்கிது. ணது ஞிபே் 

உடப இங்கிோ்து டது யறிஜக்ந் 

சிட ்கயப ட்துந்நது. 

இங்யக இ்ட யணடபே் அண்்தியக்குண் 

பஸ்.ண்ட் ்றி ீங்கந் 

யகந்வி்்டிய்பீக்ந். எயயபடந ்கு 

அறி்துண் இய்பீக்ந். இப ்உத ்

குடிபே்  பி்டப.் க்விபே் சி்டப.் 

இ்தித ோ்டி் பது பகோஞ் அ்பி் 

கோஞணோகட் டணது போன்க்டகடத 

ணக்பக அ்ஞிட்டப.் 

இ்திதோடபயத டணது வீடுண் ோடுணோக 

ஆக்கிக்பகோஞ்ப .் 

 இ்தித ோ்டி்  ்போன்வி்கோகவுண் 

ணச்ச்ிக்கோகவுண் டணது போன்டபயத 

அ்்ஞண் பசத்துந்ந இ்போய 

ஆங்கி் பஞ்ணஞிடத ீங்கந் 

அறிவீக்ந். தியணதி- 



அ்ிபச்டட்டோ் ோ் 

குறி்பிடுகிய்.அயட ஞிடத 

ணட்தி் பகோஞ்டு இங்கு 

அண்்தியக்குண் அபணிக்க்பஞ்கந் 

இயபட இ்று ோண் 

ச்திக்கியோண்.ணது டன ோ்டி் யடோ 

சிறு ்டணக்கோகவுண் அபக்ளுண் டங்கந் 

போன்டப அ்்ஞிக்க ட் டதோோக 

இயக்கிோக்ந். இ்ட யபடநபே் ணது 

ோ்டசய்ச்்டபயண் இங்கிோ்து, 

அபணிக்கோ ஆகித ோடுகடநக் 

கஞ்பயண் சி்ட  ஆ்தீகபோதியுணோ 

திய- யணோகிி யணோக் ச்வ்டத 

உங்களுக்கு ோ் ிடவூ் 

வியண்புகிய். யபறு யடோ அலுப் 

கோஞணோக அப ்இ்று ண்படயத ப 

படிதவி்ட. அபிண் ோ் பக 

ண்பிக்டக பகோஞ்டுந்யந். ணதி்பு 

டபட்துந்யந்.யசிக்கிய். அப ்ணது 



ோ்டி் ட்தி்கோக உறுதிதோக 

அடணதிதோகட் படோஞ்டு பசத்கிோ.் 

இ்யோது இங்கிோ்து இ்போய 

ிடசட் ட்துந்நது. அடோபது பஸ்-

ணோக்்ப்ட அனு்பியுந்நது. இபிண் 

ோண் அதிகண் தி்ோக்்கியோண். அதிக 

ப்னுட யடடபபே்ட. பஸ்-

யோபிட உங்களுக்கு அறிபகண் 

பசத்கிய், அப ்இ்யோது யசுபோ.் 

சயகோடி ியபதிடட டணது 

பசோ்போழிடப படிட்டபி் சுபோபவ  

படோ்்டோ.் 

 ோ் கூ யபஞ்டிதது பசோ்யண, 

இ்திதோகித ோண் சிப்டசப்சத்த 

படியுண் ்று ிடக்கியோண்.ண்பந் 

பங்கோநிகந் எயயபடந இடட 

ிடட்துச ்சிிக்கக்கூடுண்.ஆோ் ோ் 

அ்டிசப்சத்த ணோ்ய். உங்கநிண் ஏ ்

உட்யபகட்டடழு்புபயட            து 



போன்க்டக் ஞி. ீங்கந்  

அட்டபதிதோோலுண் சி, 

விசிஷ்ோட்டபதிதோோலுண் சி, 

துடபதிதோோலுண் சி, அது பித 

விஷதண்.துதிஷ்்பசணோக ோண்  

ண்து விடுகி் எய விஷதட்டட 

உங்கந் கபட்தி்குக்பகோஞ்டு 

பயகிய்.ஏ ணிடோ, உ்ிண் 

ண்பிக்டக பகோந்” ்யட அது. 

கவுநிண் ண்பிக்டக பகோந்பட்கோ 

பழி அதுயப. ீங்கந் அட்டபதிதோோலுண் 

சி,துடபதிதோோலுண் சி, யதோகட்தி் 

ண்பிக்டக உடதபோபேனுண் சி, 

சங்கோசச்ோிதோிண் ண்பிக்டக 

உடதபோபேனுண் சி, விதோசட் 

பி்்றுபோோலுண் சி, 

விசுபோபட்திட் 

பி்்றுபோோலுண் சி,அது ்றி 

கபடபே்ட. இ்ட எய விஷதட்தி் 



இ்திதக் கயட்து ண்டத உகக் 

கயட்துக்கந் அடட்திலிய்துண் 

யபறுடுகிது ்து டோ்  பக்கித 

விஷதண். அடட ோண் எய கஞண் 

ிடவு கூய்போண். ்ோ ணடட்திலுண் 

்ோ ோ்டிலுண் ஆ்ணோவி் சக்தி 

ப்றிலுணோக் புக்கஞிக்க் 

்டுந்நது.ஆ்ணோ க்குடத பலிடண 

த்து, வீணோது. பசத்து 

்ய கயட்டுகிது. ஆோ் 

இ்திதோகித ோயணோ ஆ்ணோ   ்று 

பந்நது, ்யோதுண் ிபூஞணோது 

்று கயதுகியோண். ணது உிடக் 

கயட்துக்கடந ்யோதுண் ோண் 

ிடவி் பகோந்ந யபஞ்டுண். 

 போன்வி் உங்கந் ணகட்டோ ஞிடத 

ிடவி் பகோந்ளுங்கந். அ்ிதக் 

கயட்துக்கந் ோநணோக ணது ோ்டி், 

அதிலுண் பங்கோநட்தி் பிதுண் புகு்து 



வி். அடப  ணது யடசித ணடட்தி் 

அடி்ட ஆடோங்கடநயத அிட்துட் 

தி்று பகோஞ்டியக்கி். 

ோண் இ்யோது ் இப்பநவு பி்டங்கி 

வி்யோண்! ண்ப் த்றுக்குட் 

படோஞ்ணூ்போ்து ய ் அ்ித 

கயட்துக்கநோலுண் அ்ித 

விஷதங்கநோலுண் உயபோக்க்்டிய்து 

்? உக ோடுகநிடயத ோபண் 

டடிப்்து ி்க யபஞ்டுணோோ் 

இடடட் தூக்கி றி்டோக யபஞ்டுண். ோண் 

உத யபஞ்டுணோோ், யணட 

ோடுகநிலிய்து ோண் க்றுக் பகோந்ந 

யபஞ்டிதடப  உந்ந ்டட 

ணக்கக் கூோது.யணட ோடுகநி் 

கட, விஜ்ஜோண்  யோ்ப்ட ோண் 

க்றுக் பகோந்ந யபஞ்டுண்.பு இத்டக 

்றித விஜ்ஜோங்கடநக் க்க 

யபஞ்டுண். அயட யபடநபே் ணடட்டடயுண் 



ஆ்பக ஜோட்டடயுண் க்கவுண்  

டங்களுக்கு உிதடோக்கவுண் யணட 

ோ்டி ்ண்பண் பயபஞ்டுண். 

உகட்தி் ஆசச்ோிதக்ந் ோயண 

்டட இ்துக்கநோகித ோண் ண் 

யபஞ்டுண். அசித் 

உிடணகளுக்கோகவுண் அது யோ் 

பிப்றி்கோகவுண் ோண் இங்யக 

கூக்கிவி்டுக் பகோஞ்டியக்கியோண். 

பகவுண் ்து. ஆோ் உிடணகளுண் 

சலுடககளுண்  பிவுண் ்பி் பெண் 

ண்டுயண கிடக்குண்! சண அ்டஸ்துடத 

இயபயக்கிடயத டோய  ்பு உஞ்ோக 

படியுண். இயபயந் எயப ் 

பிசட்சக்கோோக இய்டோ் அங்கு ் 

்பு ிப படியுண்? யசுபட்கு 

்ோகட் டோ்  இயக்கிது. ஆோ் 

ஸ் எட்துடன்பி்றி ோண் 

பலிடணப படிதோது.  யப உங்கடந 



அடனக்கிய். இங்கிோ்தி்குண் 

அபணிக்கோவி்குண் பச்லுங்கந்- 

பிசட்சக்கோக்நோக அ், ணட 

யோடகக்நோக, ஞ்ணோ்று ிததிடத 

ண்ணோ் படி்டபட பசத்டுட்ட 

யபஞ்டுண். இ்ட போன்வி் ணகின்சச்ியு் 

இய்ட்கோ பழிபடககடந ோண் 

அபக்நிபய்து க்றுக் பகோந்ளுண் 

யோது  ி்டணோ ணகின்சச்ிக்கோ 

பழிகடந அட்கு் திோக அபக்ளுக்கு 

் க்பிக்கக் கூோது.,? 

 ்ோப்றி்குண் யணோக ணிடகு 

்டணக்கோக் ஞி புியுங்கந். உங்கந் 

குறுகித டபதீக போன்க்டகடத் ்றி் 

பயடணதடிட்துக் பகோந்படட விடுங்கந். 

எப்பபோயபடயுண் ணஞண் பி் 

படோ்்து பகோஞ்டியக்கிது. எ்ட 

ிடவி் பகோந்ளுங்கந்- அ்புடணோ 

படோய சிட்தி உஞ்டண அது- இ்தித 



இக்கிதங்கநி் கோஞ்டுண் 

ிடதோ உஞ்டணகடந அறிபட்கோக 

உக ோடுகந் தோவுண்  இ்திதோவி் 

கோடிபே் போறுடணதோகக் கோட்தியக்க 

யபஞ்டுண். இ்திதோ அழிதோது. சீோ 

அழிதோது. ்ோ் அழிதோது. யப 

ணது பதுபகலுண்ோகித  ஆ்பகட்டட 

எயயோதுண் ோண்  ணக்கக் கூோது. அ்டி 

ோண் ணக்கோண் இயக்க யபஞ்டுணோோ் 

ணக்கு் ோடடடதக் கோ் , ோ் 

இ்யோது பசோ்லி பயகி்யய, அ்ட் 

ோடடடதக் கோ் ணக்கு எய பழி 

கோ்டி யடடப. உங்கநி் தோயக்கோபது 

இதி் ண்பிக்டக இ்ோண் 

யோகுணோோ், ணது ணடண் ஆ்பகண் 

ண்டுயண ்டட ண்ோட இ்து எயப் 

இய்ோோோ் அபட ோ் இ்து 

பப்று கூ ணோ்ய். 



கோஷ்பி் கிோணண் எ்றி் பகணதித 

பதிதபந் எயட்தியு் 

யசிக்பகோஞ்டிய்டது ்  ிடவுக்கு 

பயகிது. ோ் அபநிண், உது ணடண் 

து அண்ணோ? ்று யக்ய். அபந் டது 

பணோழிபே், இடபனுக்கு ணகிடண 

உஞ்ோபடோக! அபயநோ் ோ் எய 

பஸ்லீண் ” ்று கூறிோந். பிகு ஏ ்

இ்துடப யோக்கி, உது ணடண் து? ்று 

யக்ய். பபறுணய, ”ோ் ஏ ்இ்து” 

்ோ் அப். கயோிடட்தி் 

பயகி்  சிட்டட அ்து அ்புடணோ 

ண்பிக்டக ்னுண் ணகட்டோ பசோ்ட 

ோ் ிடட்துக் பகோஞ்ய். 

சிட்டடக்கு ஏ ்டுட்துக்கோ்ட  

சியகடி் போன்வி் ோண் கோஞோண். 

சிட்டட அ்து உஞ்டணதோ 

ண்பிக்டகடத்யோதி்யட து 

போன்வி் ஞி. ணிட குட்தி்குண் சி, 



ணடங்களுக்குண் சி, அடி்ட ஆடோ 

சக்திகளுந் எ்று  இ்ட ண்பிக்டகயத 

்டட பஞ்டுண் எய பட உங்கநிண் 

பசோ்லிக்பகோந்கிய். படலி் 

உங்கநிண் ண்பிக்டக பகோந்ளுங்கந். 

எ்று, சி்ஜ்சிறித படோய 

ீக்்குபழிதோக இயக்கோண். ண்போ்று 

ணட யோ்யடோ ்அடதோக 

இயக்கோண். ஆோ் இ்ட இஞ்டி்குண் 

பி்ோ் ்டத் க்  உந்நது 

்டட ண்து விோதீக்ந். யப 

எப்பபோயபயக்குண் உத்யுண் பழி உந்நது. 

்யோயக்குண் பக்தியுஞ்டு. 

விடபோகயபோ டோணடணோகயபோ 

எப்பபோயபயண் ணோடதபே் 

்டங்கநிலிய்து விடு்ய தீ 

யபஞ்டுண். இதுயப ோண் படலி் பசத்த 

யபஞ்டுபது. ்டத் ண்பிக்டக 

்டத் ஆப்ட்டட 



உஞ்ோக்குகிது. இ்ட ண்பிக்டக ணக்கு 

பயணோோ் அது ணது யடசித போன்டப, 

விதோசயண் அவ்னுண் போன்்ட 

ோ்கடந, ணிட குட்தி்  

அதித்ணோ கயட்துக்கடந பத்ோண் 

யோதிட்ட கோட்டட பஞ்டுண் பகோஞ்டு 

பயண். 

ஆ்பக உந்யோக்கிலுண் சி,ஆ்பக ச ்

சி்டடகநிலுண் சி, இ்று ோண் பகவுண் 

பி்டங்கி இயக்கியோண். இ்திதோவி் 

ஆ்பக பச்பண் பகோ்டிக் கி்டது. 

ஆ்பக் பயடணபே் கோஞணோக 

ோடுகநி் டட சி்து விநங்கிதது 

இ்திதோ, ோண்ிதங்கநிலுண்  

தீகங்கநிலுண் ண்பிக்டக 

டப்யோணோோ் அ்ட ோ்கந் பஞ்டுண் 

பயண், அது உங்கடந ்போறுட்யட 

உந்நது. 

 



பங்க இடதஜக்யந, 

ஞக்கோக்டநயுண் பிதபக்டநயுண் 

தி்ோட்்து ி்கோதீக்ந், உகி் 

ணோபயண் கோிதங்கடந ்ோண்  

சோதிட்டது டனகந் டோண். பங்கட்து! 

டனகயந1 ப்போயங்கந். ீங்கந் 

டடயுண் சோதிக்க படியுண். ீங்கந் 

்ோப்டயுண் சோதிக்க 

யபஞடுண்.ீங்கந் டனகநோக 

இயக்கோண், ஆோலுண் உங்கடந்  ்

பி்்றுபோக்ந். உறுதிதோக இயங்கந். 

்ோப்றி்குண் யணோக யட்ணயு்  

இயங்கந். உங்கந் விதிபே் ண்பிக்டக 

பகோந்ளுங்கந். இ்திதோவி்  

கதியணோ்சட்தி்கோக உடனக்க 

யபஞ்டிதபக்ந் பங்கட்து 

இடநஜக்யந. ீங்கந்  ண்பிோலுண் 

ண்ோவி்ோலுண் இடடக் குறிட்து 

டபட்துக்பகோந்ளுங்கந். இ்யோ 



ோடநயதோ இது ிகன்்து விடுண் ்று  

ஞ்ஞோதீக்ந். து பசோ்ட  

உடயுண் ஆ்ணோடபயுண் ண்புபது 

யோ் இடட ோ் ண்புகிய். யப 

பங்க இடநஜக்யந! ் இடதண் 

உங்கநிண் பச்கிது. டனகநோகித 

உங்கடந் போறுட்யட அது உந்நது. 

உங்கநிண் ஞப்ட. அடோ் 

ீங்கந் உடன்பீக்ந். உங்கநிண் 

எ்றுப்ட. யப ீங்கந் 

யட்ணயு் இய்பீக்ந். யட்ண 

இய்டோ்  ்ோப்டயுண் துக்கச ்

சிட்டணோபேய்பீக்ந். அடடட்டோ் ோ் 

இ்யோது உங்கநிண் பசோ்கிய். 

பஞ்டுண் பசோ்கிய். இதுயப உங்கந் 

போன்வி் ஞி, ் போன்வி்  ஞி, 

உங்கந் டட்துபண் துபோக இய்டோலுண் 

ோ் கபட்  வி்ட. ஆோ் 

ணிட குட்தி் ிடவி் ிடதோ 



ண்பிக்டக ்னுண் ஏ ்இடன, ஸ்ண் 

எயபடபதோயப ்பிடஞட்டடி 

இ்திதோ பழுபதிலுண்  ஏடிக் 

பகோஞ்டியக்கிது. இடட ியபிக்க ட் 

டதோோக இயக்கிய். இதி் க்கு 

ண்பிக்டக உஞ்டு. இ்ட ண்பிக்டக 

ோபங்கிலுண் ப்டுண். 

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