
ஜ�ன கத�கள 

ஜ�	கபப: சப  .   ரத��னக�ர  . (srathinagiri@gmail.com/srgiri@dataone.in)

1. ந�ல	பபரச 

ஒர ஜ�ன கர ஒர மதலயடவ	ரத��ல �	ன மடடம 
�ஙக�ய!ரந�	ர.  ஒர ��ரடன வநத அஙகக ஒனறம�லல	�த கணட 
கக	பமறற	ன.  ஜ�ன கரகவ	 அவனகக	க வரத�பபடட,  �னத ஒகர 
ஆதடதயயம அவனககக ஜக	டதத வ!டட	ர.  அவன ஜ1னற ப!றக 
ந�ரவ	ணம	ன ந�தலய!ல 1ந��ரதனப ப	ரததக ஜக	ணகட 
ந�தனத�	ர	ம. "அடட	!  இந� அழக�ய ந�லதவ அவனகக வழஙக	மல 
கப	யவ!டகட	கம!".
 

2. ப	ரதவ 

ஒர ஜ�ன தறவ! மதறந� ப!ன அவர கடலகக அரக�ல 
கடய!ரந� ஒர கரடர இவவ	ற கறக�ற	ர: 

"எனகக ப	ரதவய!லல	��	ல அதனதத�யம மறறவரகள;ன 
கரல மலகம உணரகவன.  ஒரவரகக நலலத நடநத அத� 
மறறவரகள ப	ர	டடவ��ல 1�ற ஜப	ற	தம உணரவ கடட	யம 
இரககம.  ஒரவரகக ஜகட�ல நடநத மறறவரகள வரத�பபடம 
கப	த 1�ற 1நக�	1 உணரவ கடட	யம இரககம.  ஆன	ல இந� 
மதறந� தறவ! 1நக�	1ம	க இரககம கப	த 1நக�	1மம, 

வரத�ம	க இரககம கப	த வரத�மம �வ!ர ந	ன அவரத கரல�ல 
கவஜறதவம உணரந���லதல."
 

3. ��ரடடச 1@டன 

ஒர ஜ�ன தறவ! ��ய	னத��ல இரகதகய!ல ஒர ��ரடன வநத 
அவதரப பயமறத��ன	ன.  அவகர	 1�ற�தம கலஙக	மல,  "உனககத 
க�தவய	னத அந�ப ஜபடடய!ல உளளத.  கவணடம	ன	ல கவணடம 
வதர எடததக ஜக	ள" எனற	ர. அவனம மA�� ஜக	ஞ1ம தவதத வ!டட 
பணதத� எடததக ஜக	ணட ஜவள;கயற ந�தனகதகய!ல தறவ!, 
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"ஜப	ரதள எடத�	ல அவரகக நனற� ஜ1	லல கவணட	ம	?"  எனற 
ககடக,  அவனம நனற� ஜ1	லல� வ!டட ஜ1னறவ!டட	ன.  ப!னப 
ப!டபடடக ஜக	ணட	ன.  1	ட1�கக தறவ!தய வரவதழத�வடன அவர 
ஜ1	னன	ர,  "இவரகக ந	ன �	ன பணதத�யம ஜப	ரடகதளயம 
ஜக	டதக�ன.  அவர அ�றக நனற� கடத ஜ�ரவ!த�	ர"  எனற	ர. 

அத��ரடன ப!னன	ள;ல 1�ச1�ர கக	�Cன எனனம அததறவ!ய!ன ம�கச 
1�றந� 1@டர	ன	ர.
 
4. கரவ!ன   (  க1  )  க�தவ   

ஒர ஜ�ன தறவ!கக ந�தறய 1@டரகள இரந�னர.

ஒர 1@டன ��ரடம கப	த ப!டபடடக ஜக	ணட	ன.  அவதன 
உடகன ஜவள;யனபபம	ற மறற 1@டரகள ககடடக ஜக	ணடனர. 

தறவ!கய	 கணடஜக	ளளகவ இலதல. 

மAணடம ஒர மதற அவன ��ரடம கப	த ப!டபடட	ன. 

அபகப	தம தறவ! அத�க கணடஜக	ளளவ!லதல. 

உடகன மறற 1@டரகள அதனவரம ஒர மன எழ�� அச1@டதன 
ஜவள;கய அனபப	வ!டட	ல �	ஙகள அதனவரம 
ஜவள;கயறபகப	வ�	க எழ�� அதனவரம தகஜய	பபம�டடரந�னர. 

அத�ப படத� தறவ! அனப கன;ந� கரல�ல க@ழககணடவ	ற 
கற�ன	ர	ம: 

"1@டரககள நFஙகள அதனவரம எதததண பத��1	ல�கள எனபத� 
ந�தனததப ஜபரதமயதடக�கறன.  உஙகள	ல எத 1ர எனறம எத 
�வற எனறம அற�ய மடக�றக�!  நFஙகள எஙக கவணடம	ன	லம 
ஜ1லலல	ம.  ஆன	ல இந� 1@டரகக எனதனத �வ!ர கவற ய	ர எத 
1ர எனறம எத �வற எனறம எவவ	ற �வறகள;ல இரநத 
1ரய	கப பய!ல கவணடம எனபத�யம ஜ1	லல�த �ரவ	ரகள?" 

அபகப	த அந� 1@டர கணகள;ல இரநத கணணFர 
ஜப	லஜப	லஜவன வழ�ந�தடன அ�ன ப!றக அவர ��ரடகவய!லதல. 

அந� �பப	ன;ய ஜ�ன தறவ!ய!ன ஜபயர கபஙக@ய ஆகம.



 

5. ஜமGன வ!ர�ம 

ஒர ஜ�ன கடல�ல �றகப	த க1ரந� 4  1@டரகள இரந�னர. 

ந	லவரம இதணநத ஒர வ	ரததகக ஜமGன வ!ர�ம இரபபத என 
மடவ ஜ1ய�னர. நலலந	ள ப	ரதத வ!ர�தத� ஆரமப!த�னர. 

ம	தலய	ய!றற.  வ!ளகக�ல எணதண �Fரம கப	ல இரந�த. 

வ!ளகக அதணயம கநரத��ல ம�ல 1@டர வ	ய ��றநத,  "இந� 
வ!ளகதக ய	ரம 1ர ஜ1யயக கட	�	?"  எனற �ன வ!ர�தத� 
மடததக ஜக	ணட	ர. 

இரணட	மவர,  "ந	ம ய	ரம கப1க கட	த எனபத� மறநத 
வ!டட	ய	?" எனற கடநத ஜக	ணட	ர. 

மனற	மவர,  "நFஙகள இரவரம மடட	ளகள.  வ!ர�தத�ப 
ப	ழடததவ!டடரககள" எனற �னத வ!ர�தத� மடத�	ர. 

ந	னக	மவர மத�	யபப	க,  "ந	ன �	ன கதட1� வதர 
கப1வ!லதல ப	ரத�Fரகள	!"  எனற �னத கடதமய	ன வ!ர�த��தன 
மடததக ஜக	ணட	ர!

6. நதடமதற அறப�ம 

ஒரமதற பத� 1நந�ய	1� ஒரவர கபஙக@ய தறவ!தயப ப	ரகக 
வந�	ர.  அந� பத� 1நந�ய	1�கக �	ன ��னமம பத�ரன ந	ம	தவ 
ந	ளக�	றம ஓதவ�	க கரவம வந�த.  ஜ�னதனப ப	ரத�தம 
1நந�ய	1� "ஐய	! பத�ர ஒரமதற ஒர தகய!ல தரதகதய தவததக 
ஜக	ணட ஆறற�ன மறகதரய!ல�ரககம ஒர க	க��த��ல ஒர ஜபயதர 
எழ��ன	கர அத கப	ல உஙகள	ல ஏக�னம அறப�ம ந�கழத� 
இயலம	?"  எனற	ர.  அ�றக ஜ�ன தறவ! கற�ன	ர,  "எனககத ஜ�ரந� 
அறப�ஜமலல	ம ப1�ககம கப	த ப1�பபதம,  �	கஜமடககம கப	த நFர 
அரநதவதம �	ன!".
 

7. ஒர தள; 



ஒர ஜ�ன தறவ! கள;பப�றக �ணணFர ஜக	ணட வரம	ற 
1@டதரப பண!த�	ர.  1@டரம �ணணFதர ஒர வ	ள;ய!ல ஜக	ணட வநத 
தவத�	ர.  கர கள;ததவ!டட ஜ1னறவடன 1@டர வ	ள;ய!ல இரந� 
மA�� நFதரக க@கழ ஊறற�ன	ர.  அத� அஙக�ரநத ப	ரத� கர, 

அஙக�ரநத ஜக	ணகட,  "இந� ஒர தள; நFதர வ Fண	கக உனகக ய	ர 
உரதம ஜக	டத�	ரகள?"  எனற	ர.  உடகன 1@டரகக ஞ	னம வநத 
வ!டட�	ம.  அவர கபதர அபகப	க� கடக�சய! எனற 
ம	றற�கஜக	ணட	ர.  அ�ன அரத�ம "ஒர தள;"  எனப�	கம.  அவரன 
கரவ!ன ஜபயர - க�1	ன.

8. இரபப��ல 1�றந�த 

கபன1ன எனனம ஜ�ன தறவ! 1நத�ய!ல நடநத ஜ1லதகய!ல 
ஒர க1	பபககதடய!ல நதடஜபறற வ!வ	�ம ஒனதறச ஜ1வ! மடகக 
கநரந�த. ம	ம�1ம வ	ஙக வந�வன "உனன;டம உளள ம	ம�1த��கலகய 
இரபப��கலகய நலலத� எனககக ஜக	ட"  எனற	ன.  க1	பபக 
கதடகக	ரகன	,  "எனன;டம உளள அதனததகம 1�றந�த �	ன" 

எனற	ன. அககணகம தறவ! ஞ	னமதடந�	ர	ம.
 

9. எஙக�ரநத வந�த  ?   

ஒரவன ஒர ஜ�ன தறவ!தயக க	ண வந�	ன.  அவரடம, 

"இவவலக�ல இபகப	த பத�ர இரகக�ற	ர	?  இலதலகய?  எதவகம 
இலதல எனப��ல �	ன இரகக�றத.  அதனததகம ஜவறற�டம �	ன. 

ய	ரம எதவம ஜக	டபப��லதல. எதவம ஜபறவ��லதல." எனற	ன. 

உடகன அந� தறவ! அவதன �னன;டம�ரந� ஒர கச1�ய	ல 
ஒர அட அடத�	ர. 

அவனககக கக	பம வநத வ!டடத. 

"எதவகம இலதல எனற	ல உனத கக	பம எஙக�ரநத வந�த 
அபபகன!", எனற ககடட	ர தறவ!.

10. மனன;கக ம	டட	ய	  ?   



ஒர ஜ�ன தறவ! �ன 1@டதர மடத��ல இரத�� வ!டட ஜவள;கய 
ஜ1னற�ரந�	ர.  ம��ய கநரம.  உணட மயககம ஜ�	ணடரககம 
உணடலலவ	?  நமத 1@டரககம இரந�த.  அ1நத உறஙக� வ!டட	ர. 

ஜவக கநரம கழ�தத கர வநத ஜ�ரய	மல தஙக�க ஜக	ணடரந� 
1@டரன க	லகதள ம���தத வ!டட	ர.  ப�ற� எழந� 1@டதரப ப	ரதத 
அந�த தறவ! கவதலயடன,  "எனதன மனன;கக ம	டட	ய	?  எனதன 
மனன;கக ம	டட	ய	?"  எனற இரஙக�க ககடடக ஜக	ணட	ர.  1@டரகக 
அபகப	க� ஞ	னம வந�த.  அவர கரவ	கம கப	த அவரத 1@டரகதள 
ம��யம உறஙக தவபபதடன,  அவரகளகக எந� இதடஞ1லம 
வர	��ரபபக� �ன பண!ய	க ஆறற�க ஜக	ணடரந�	ர.  அவர ஜபயர 
கQ	யன Q	க.

11. நனஜக	தடயம நனற�யம 

ஒர ஜ�ன தறவ!ய!ன மடததகக இடம கப	�வ!லதல எனற 
கடடடம கடட ஒர பணகக	ரர 50  பவன �ஙகக க	சகதள 
அனபள;பப	க வழஙக�ன	ர.  தறவ!கய	,  "1ர இரககடடம"  எனற 
வ	ஙக�க ஜக	ணட	ர.  நனஜக	தடய	ளகர	 தறவ! நனற� ஜ1	லவ	ர 
எனற ந�னற ஜக	ணகட இரந�	ர.  தறவ! நனற� ஜ1	லலகவ இலதல. 

பணகக	ரர ஜமலல, "இ��ல 50 பவன இரகக�றத" எனற ஜ1	லல� வ!டட, 

"ந	ன பணகக	ரன	க இரந� கப	தம கட 50 பவன எனபத ஒர ஜபரய 
ஜ�	தக �	ன"  எனற	ர.  தறவ!கய	,  "ந	ன நனற� ஜ1	லல கவணடம	 
எனன?"  எனற ககடக அவகர	,  "ஜ1	னன	ல எனன?"  எனற ககடட	ர. 

தறவ!,  "நனற�யதடயவரகள	க இரகக கவணடயவரகள 
ஜக	டத�வரககள ஒழ�ய வ	ஙக�யவரகள இலதல" எனற	ர.

12. ஜமGன உபக�1ம 

கQ	ய!ச1� எனஜற	ர ஜ�ன தறவ! இரந�	ர.  அவரகக ந�தறய 
1@டரகளம இரந�னர.  அவர கட	ஃபகக எனனம ஆலயத��ல இரநத 
�னத உபக�1ஙகதள வழஙக�ன	ர.  உபக�1ம எனற	ல 
கவஜற	னறம�லதல 24 மண! கநரமம ஜமGனம	க இரத�ல. இத ஒர 
ந	ளலல பல ந	டகளலல பல ஆணடகள	க இபபட இரந�த. 

��டஜரனற ஒரந	ள அந� ஆலயத��ல மண! ஒல� ககடக ஆரமப!த�த. 



அந� ஊரகக	ரரகள அதனவரம கQ	ய!ச1� க	லம	க� வ!டட	ர 
எனபத� உணரநத ஜக	ணடனர.

13. நகரவலம 

ஒர ஜ�ன தறவ!ய!ன 1@டன ஒரவன எபகப	தம நட இரவ!ல 
ஏண!தய தவதத சவகரற�க க��தத ஊதரச சறறவத� வழககம	க 
தவத��ரந�	ன.  ஒரந	ள அத�க கவன;ததவ!டட தறவ! அவன 
ஜ1னற உடன ஏண!தய எடததவ!டட அந� இடத��ல �	ன ந�னற 
ஜக	ணட	ர.  மAணடம வரம கப	த அவன 1ரய	க தறவ!ய!ன 
�தலய!ல ம���தத உளகள இறஙக�ன	ன.  இறஙக�யவடன கரதவப 
ப	ரதத ஜவலஜவலததப கப	ன	ன. கரகவ	, "ஜவள;ய!ல எவவளவ பன; 
வ!ழக�றத?  �லக�	Qம ப!டததக ஜக	ணடவ!ட	மல ப	ரததக ஜக	ள" 

எனற	ர. அச1@டகர ப!னன	ள;ல அமமடத��கலகய 1�றந� 1@டர	ன	ர.

14. அபபடய	? 

ஒர ஊரல ஒர ஜ�ன தறவ! இரந�	ர.  அவர இடததகக 
அரக�ல ஒர அழக	ன ஜபணணம �ன �	ய �நத�யரடன வ1�தத 
வந�	ள.  ஒர ஆணட அவள �	ய �நத�யர கவஜற	ர ந	டடகக 
கப	யவ!டட வநத ப	ரகதகய!ல அவள தகய!ல ஒர கழநத� 
இரந�த. ய	ர உனதன இந� ந�தலகக ஆள	கக�யத எனற ககடகவம 
அவள நம தறவ!தயக தகதயக க	டடன	ள.  தறவ!தயக கடநத 
ஜக	ணட அவள ஜபறகற	ர,  கழநத�தய நFர �	ன வளரகக கவணடம 
எனறனர.  அ�றக தறவ!,  "அபபடய	?"  எனற	ர.  கழநத�தயத �	கம 
வளரத�	ர.  ஆற ம	�ஙகள கழநத�கக	ன ப	தலக கட 
ப!சத1ஜயடதக� ஊடடவ	ர.  ஜப	றகக இயல	� அந�ப ஜபண ஒர 
ந	ள �மத ஜபறகற	ரடம கழநத�ய!ன �நத� ஒர மAன ப!டபபவன 
எனற ஒபபக ஜக	ணட	ள.  ம�கவம வரத�ததடன மனன;பபக ககடட 
அந�ப ஜபறகற	ரடம கழநத�தய ஒபபதடதத வ!டட தறவ! கப1�ய 
வ	ரதத�, "அபபடய	?".
 
15. உணதமய	ன மக�ழச1� 

ஒர ஜ�ன தறவ!தயச 1ந��கக ஒர பணகக	ரர வந��ரந�	ர. 

தறவ!ய!டம �	ம �ம வழ�தக�	னறலகளடன மக�ழச1�ய	க வ	ழ ஒர 



வழ� ஜ1	லலம	ற கவணடக ஜக	ணட	ர.  தறவ!யம ஒர ஓதலதய 
எடதத "�நத� இறபப	ர.  மகன இறபப	ன.  கபரன இறபப	ன."  எனற 
எழ��க ஜக	டத�	ர.  பணகக	ரரகக கடம கக	பம வந�த. "எனன இத? 

வ	ழதவப பறற�க ககடட	ல 1	தவப பறற� ஜ1	லக�றFரககள?",  எனற 
ககடட	ர.  தறவ!கய	 1�ரததக ஜக	ணகட,  "வ	ழவ!றகத �	ன வழ� 
ஜ1	லல� இரகக�கறன.  நFஙகள இறககம மன உஙகள மககன	,  உஙகள 
கபரகன	 இழந�	ல அத மக�ழச1� �ரம	?  எனகவ உணதமய	ன 
மக�ழச1� எனபத இயறதகய!ன வழ� வ	ழநத இயறதகய	ககவ 
இறபபத", எனற	ர ஜQஙக	ய எனறதழககபபடட அந� ஜ�ன தறவ!.

16. தகய!கல கவதல வ	ய!கல உணவ 

ஹ�ய	கக�	,  எனனம 1@ன ஜ�ன தறவ! �னத �ளள	� 
வய��லம க�	டடதத�ப பர	மரபபத,  மடத��ன தயதமதயப 
கபணவத கப	னற கவதலகள;ல ஈடபடட வந�	ர.  ஒரந	ள அவரத 
வகய	��கதத�யம,  அவர கஷடபபடவத�யம ஜப	றகக	� அவர 
1@டரகள அவரத கரவ!கதள ஒள;தத தவததவ!டடனர.  அனற ம�ல 
கர 1	பப!டகவ இலதல. இரணட ந	ள கழ�தத 1@டரகள வரத�ததடன 
அந�க கரவ!கதளத ��ரபப!யள;த�னர.  அனகற மAணடம 1	பப!ட 
ஆரமப!த� கர,  அனற ம	தல 1�ரததக ஜக	ணகட,  "கவதல 
இலதலகயல உணவம இலதல" எனற �மத கப	�தனதய அள;த�	ர.

17. கக	பதபய!ன வ	ழவ 

இகக�ய எனனம தறவ! 1�ற வய��கலகய அற�வக கரதமயடன 
இரந�	ர. 

அவரத கர ம�க அரய�	க தவத��ரந� ட கக	பதபதய 
உதடதத வ!டட	ர இகக�ய.  கர வந�தம,  "ஏன மன;�ரகள 1	க 
கவணடம?"  எனற ககடட	ர இகக�ய.  அவர கரகவ	,  "இவவலக�ல 
உளள அதனத��றககம வ	ழந	ள எனற ஒனற உணட.  அத 
மடந�தம மரணம 1மபவ!தக� ஆகம.  இ�றக ய	ரகம �பப!கக 
மடய	த. ப!றபப எனற ஒனற இரந�	ல இறபபம ந�ச1யம	க உணட." 

எனற	ர.  இகக�ய �தலய	டடக ஜக	ணகட,"  உஙகள ட கக	பதபகக 
வ	ழந	ள மடநத வ!டடத கரகவ!" எனற	ர.



18. 1@னக கவ!த� 

1@னக கவ!த�தயப பறற� ஒர மடத��ல கபசச வந�த.  தறவ! 
ஒர பழஙக	ல �பப	ன;ய கவ!ஞரன கவ!த�தயப பறற� ஜ1	லல 
ஆரமப!த�	ர.  ஆரமப!ககம மன 1@னக கவ!த�கள;ன இலககணதத�ப 
பறற� ஜ1	னன	ர.  "1@னக கவ!த�கள 4  வரகள ஜக	ணட�	க இரககம. 

ம�ல வர அற�மக வர.  இரணட	ம வர ம�ல வரய!ன 
ஜ�	டரச1�ய	கம. மனற	ம வர மறற�லம ம	றபடட வரய	க இரகக 
கவணடம.  ந	னக	ம வர ம�ல இரணட வரதயயம,  மனற	ம 
வரதயயம இதணககம வரய	க இரகககவணடம",  எனற 
ஜ1	லல�வ!டட க@ழககணட 1@னக கவ!த�தயச ஜ1	னன	ர. 

ககய	டகட	 படட வ!ய	ப	ரகக இர மகளகள;

மத�வள இரபத; இளச ப��ஜனடட.

வ Fரன கத��ய	ல ஜக	லலவ	ன,

ஆன	ல இபஜபணகள கணகள	ல.
 

19. வ!தலயம �தலயம 

ஒர ஜ�ன தறவ!ய!டம ஒர ம	ணவன "இந� உலக�ல வ!தல 
ம��பப!லல	�த எத?"  எனற	ன.  தறவ!யம,  "ஒர இறந� பதனய!ன 
�தல"  எனற	ர.  "ஏன?"  எனற 1@டன ககடட	ன.  அ�றக தறவ!,  "அ�றக 
எந� வ!தலயம மன;�ரகள	ல ஜ1	லல மடய	த" எனற	ர.
 

20. அற�வதரகள   12   

ஜ�னஜகடச எனனம ஜ�ன தறவ! �மத 1@டரகளகக 
அற�வதரய	க க@ழககணட வ	1கஙகதள அரள;ன	ர. 

1.  உணதமய	ன ஜ�ன எனற	ல,  இந� உலகத��ல வ	ழநத ஜக	ணகட 
இவவலகத��ன ஒர த1�ய!ன மAத கட பறற தவகக	�வன	க இரகக 
கவணடம.

2.  அடத�வரகள நலலத ஜ1ய�	ல அத�ப கப	ல ந	மம ஜ1யய 
கவணடம எனற மனதகக ஆதணய!டஙகள.  அடத�வர �வற 
ஜ1ய�	ல அத�ப கப	ல ந	ம ஜ1யய	மல இரகக கவணடம எனற 



உஙகள மனதகக அற�வதர ஜ1	லலஙகள. 

3. ஒர இரடடதறய!ல இரந�	லம உஙகள மன உஙகளககப ப!டத� 
ஒர வ!ரந�	ள; இரபபத கப	லகவ உணரஙகள.  உஙகள 
உணதமய	ன �னதம �வ!ர எந� உணரச1�தயயம அ��கப படத�� 
க	டட	�Fரகள. 

4. ஏழதம உஙகள ஜ1	தத. அத� ஜ1	கச வ	ழகதககக எகக	லத��லம 
பரவரத�தன ஜ1யத வ!ட	�Fரகள. 

5.  மடட	ள	கத க�	னறம ஒரவன மடட	ள	க இலல	மல 
இரககல	ம.  �னத ஞ	னதத� �னககள கவனம	க ப	தக	ததக 
ஜக	ணடரககல	ம. 

6.  ஞ	னம எனபத சய கடடபப	டடன	ல �	ன	க வரவத.  ஏக�	 
வ	னத��ல இரநத உஙகள தககள;ல வநத வ!ழவ��லதல. 

7.  பணகப ஞ	னம அதடவ��ன ம�ல பட.  உஙகதள நFஙககள 
அற�மகபபடத��க ஜக	ளவ�றக மன அவரககள உஙகதளப பறற� 
ஜ�ரநத ஜக	ளளடடம. 

8.  ஒர கமல	ன இ�யம �னதன எபகப	தம மனன;றததவ��லதல. 

அ�ன வ	ரதத�கள அடககட வரவ��லதல.  நவரத��னஙகதளக 
க	டடலம அதவ ம��பப ம�ககதவ. 

9.  ஒர 1�றந� ஜ�ன தறவ!கக எலல	 ந	டகளம அ��ரஷட ந	டககள. 

க	லதத� அவன கடநத ஜ1லல வ!டவ��லதல.  அ�னடகனகய 
நடகக�ற	ன. பககழ	 இழ�கவ	 அவதன அத1கக மடவ��லதல. 

10.  ��ரதத.  உனதன மடடம.  அடத�வரகதள அலல.  1ரதயயம, 

�வதறயம எகக	லத��லம வ!வ	��கக	க�. 

11.   1�ல 1ரய	ன வ!Qயஙகள பல �தலமதறகள	க �வற	ககவ 
பரநத ஜக	ளளபபடடளளத.  நற	ணடகளககப ப!னனர கட ஒர 
வ!Qயத��ன 1ரய	ன கக	ணம பரநத ஜக	ளளபபடம.  எனகவ 
�றக	ல�கம	க நF அத�த தகக� ந�றத�த க�தவய!லதல. 



12.  க	ரணதக�	ட வ	ழஙகள.  பலனகதளப பறற� கவதலபபட	�Fரகள. 

அத� இந� கபரணடம கவன;ததக ஜக	ளளம.  ஒவஜவ	ர ந	தளயம 
1ம	�	னம	ன மதறய!ல வழ�நடததஙகள.

21. உணண தவத� ப1� 

கபஙக@ய எனனம ஜ�ன தறவ!ய!ன க@ழ பல 1@டரகள இரந�னர. 

அவரகளள தடரகய	 எனனம 1@டனம இரந�	ன.  அவன நனக 
1தமபப	ன.  அவனகக வய�	ன �ன தறவ!தயக கவன;ததக ஜக	ளள 
கவணடஜமனற ம�கக ஆத1.  ஒர மதற க1	ய	 பZனசடன,  கக	ததம 
மறறம பல ஜப	ரடகள கலநத ம�கச சதவய	ன ப�	ரத�ம ஒனதறத 
�ய	ரதத அதனவரககம தவககம கப	த கரவகக மடடம 1�ற�த 
அ��கம தவத�	ன.  கர கக	பததடன அவதன அதழதத,  "ந	ன 
1	பப!டக கட	த எனற ந�தனத�	கய	?" எனற ஜ1	லல�வ!டட அவரத 
அதறககள ஜ1னற க�தவ அதடததக ஜக	ணட	ர. 

1@டகன	 வரத�ததடன அவர அதறக க�வகக ஜவள;ய!ல ந�னற 
மனன;ததக ஜக	ளளம பட கவணடக ஜக	ணட	ன.  ப��கல க	கண	ம. 

மனற ந	டகள ஆக�ன. க�கவ ��றககபபடவ!லதல. 

கதட1�ய!ல கரவகக பலத� கரல�ல,  "நFஙகள 1	பப!ட	மல 
கவணடம	ன	ல இரஙகள.  உஙகள இளஞ 1@டனம ப1�யடன �	ன 
இரபப	ன எனபத� மறநத வ!ட	�Fரகள!"  எனற ஒர வ	கக�யம 
ககடடத. அந� வ!ந	டகய க�வ ��றககபபடடத. 

கர 1@டன;டம,  "அதனவரககம க�தடககம உணகவ எனககம 
க�தடகக கவணடம எனற ந	ன வ!ரமபக�கறன.  நF கரவ	கம கப	தம 
இத� மறகக	க�!" எனற	ர.
 
22. ஜ�னனம பயமம 

கஸ\ட	 எனனம �பப	ன;ய மரததவம பய!னற இள 
மரததவன �னனதடய பளள;த க�	ழதனக க	ண வந��ரந�	ன. 

வந� இடத��ல அவன ஜ�ன 1@டன	க இரககக கணட	ன.  "ஜ�ன 
எனற	ல எனன?"  எனற கஸ\கட	 ககடட	ன.  பளள;த க�	ழகன	, 



"அஜ�லல	ம உனகக எனன	ல ஜ1	லல மடய	த.  ஒனற மடடம 
எனககத ஜ�ரயம,  ஜ�ன கரவ!டம படத�	ல மரணம பறற�ய பயம 
அறநத கப	கம", எனற	ன. 

"அபபடய	?  எனககம ஆத1ய	க இரகக�றத.  ய	ரடம கறகல	ம?", 

எனற	ன கஸCகட	. 

"ந	ன -  இன எனற ஒர கர இரகக�ற	ர.  அவரடம படககல	ம", 

எனற	ன க�	ழன. 

மறந	ள க	தல கஸ\கட	 ஒர நFளம	ன ப	மதப மதறதத 
எடததக ஜக	ணட	ன.  கரவ!டம க	டட கவணடம அவர 
பயபபடக�ற	ர	 இலதலய	 எனற க	ண கவணடம எனபக� அவன 
ஆத1. 

ஆன	ல நடந�த எனன? 

மற ந	ள க	தல கஸCகட	 ஜ1னற கப	த கர அவதனப 
ப	ரத�	கர	 இலதலகய	? 

ம�கவம மக�ழச1�யடன,  "வ	!  வ	!  வ	!  எபபட இரகக�ற	ய? 

உனதனப ப	ரதத எத�தன ந	டகள ஆக�வ!டடன?  உனதன 
எ��ரப	ரதத �	ன க	ததக ஜக	ணடரகக�கறன." எனற	ர. 

எனகவ அவர கமல ப	மதபக க	டடம அவனத கந	ககம 
பல�ககவ!லதல. 

கஸCகட	வ	ல எதவகம கப1 மடயவ!லதல.  1�ற�த கநரம 
கழ�தத, "நFஙகள எனதனப ப	ரத�க� க�தடய	க�?" எனற	ன. 

கர, "அபபடய	?!  உனதனப கப	ல ஒர 1@டன எனகக இரந�	ன. 

அவகன	 எனற ந�தனதக�ன!" எனற	ர. 

அனற அவன வ!தட ஜபறற ஜ1னற வ!டட	ன. 

��னமம க	தலய!ல கஸCகட	 வரவ	ன.  அவதரப ப	ரபப	ன. 

அவர ஜ�னதனப பறற� எதவகம கப1வ!லதல. 



ஒர வ	ரம கழ�தத கரவ!டம, "ஜ�னதனப பறற� படத�	ல மரண 
பயம அறற வ!டம	கம?", எனற	ன. 

அ�றக கர எனன ஜ1	னன	ர ஜ�ரயம	?

கர உடகன, "ஆம	ம மரண பயம அறறத �	ன கப	கம." எனற	ர.
 

கஸCகட	, "எனககம அத�க கறறத �	ரஙகள" எனற	ன. 

கர,  "நF ஒர மரததவன.  உனகக வரம கந	ய	ள;கதள 
ஒழஙக	கப கப	ய தவத��யம ப	ர" எனற	ர. 

கஸCகட	 வ!டகவய!லதல.  ஜ�	டரநத பல மதற வந�	ன. 

கரவம இக� வ	கக�யதத� மAணடம மAணடம ஜ1	னன	ர. 

கஸCகட	 ஜப	றதமதயக தக வ!டகவ இலதல. 

ஒர ஆணட கழ�தத,  கர,  அலபபடன,  "எனன நF!  எனதனத 
ஜ�	ந�ரவ ஜ1யத ஜக	ணகட இரகக�ற	ய! கப	ய இந� 'ஒனறம�லதல' 

எனனம பத�கதத� ஒழஙக	கப பட ஜ�னதனப பறற�த ஜ�ரநத 
ஜக	ளவ	ய!", எனற	ர. 

கஸCகட	,  'ஒனறம�லதல'  எனற �தலபப!டட அந�ப 
பத�கதத�க கரவ!லம கமல	க ம��தத,  வ	ரதத� வ	ரதத�ய	க 2 

ஆணடகள படத�	ன. 

இந� 2 ஆணடகள;ல அவன கரதவச 1ந��கககவ இலதல. 

இரணட ஆணடகள கழ�தத கரதவப ப	ரதத அந� பத�கதத�த 
��ரபப! அள;பப�றக	க வந�	ன. 

கரதவக கணட	ன.  இரவரம ஒரவதர ஒரவர அரத� 
பஷடயடன ப	ரததக ஜக	ணடனர.  அ��கம கப1வ!லதல.  கரவ	ல 
1�ரபதப அடகக மடயவ!லதல. கஸCகட	வககம �	ன. 

பத�கதத�த ��ரபப!யள;த�	ன.  "ஜ�னதனப பறற�த ஜ�ரநத 
ஜக	ணட	ய	?" எனற கர ககடட	ர. கஸCகட	 மவனம	ய இரநத அத 



உணதம எனற ந�ரப!த�	ன.  "இன; உனகக மரண பயம உணட	?" 

எனற	ர கர. "இலதல" எனற	ன கஸCகட	. 

"1ர. எனன ஜ1யயபகப	க�ற	ய இன;?" எனற	ர கர. 

கஸCகட	 ஜ1	னன	ன,  "ந	ன என கந	ய	ள;கதளக கவன;ககப 
கப	க�கறன. என மரததவத��ன மலம ந	ன மரணதத� ஜ�ய!பகபன." 

கர, "அத�த �	ன ந	ன ஆரமபத��கலகய ஜ1	னகனன!" எனற	ர. 

23. எத�த தகக� எற�வத  ?   

க�	QC எனனம ஜ�ன தறவ! �னத 60வத வய��ல �	ன ஜ�ன 
�ததவஙகதளப படகக ஆரமப!த�	ர.  �னத 80வத வயத வதர 
படத�	ர.  ப!னனர �	ன க	லம	ன 120ம வயத வதர மறறவரகளகக 
அரள;ன	ர. 

ஒர ம	ணவன,  "கரகவ,  என மன��ல எதவகம 
இலதலஜயனற	ல எனன ஜ1யவத?" எனற	ன. 

கரகவ	, "அத�த தகக� எற�நத வ!ட", எனற	ர. 

மAணடம அவன,  "எனன;டம �	ன எதவகம இலதலகய?  எபபடத 
தகக� எற�வத?" எனற	ன. 

கர மAணடம, "1ர. அபபடய	ன	ல நFகய தவததக ஜக	ள" எனற	ர!

24. ஜமயயற�வ 

ஒர மதற ஒர வய�	ன ஜ�ன தறவ!,  �னத 1@டரகதள 
அதழதத,  ஒர இளஞ1@டதனக கற�பப!டட,  அவன ஜமயயற�வ ஜபறற 
வ!டட�	கவம.  ஜ�னதனப பறற� மழதமய	க அற�நத வ!டட	ன 
எனறம கற�ன	ர. 

1@டரகளககக	 ம�கந� ஆச1ரயம.  அவதன வ!ட வய��லம 
அனபவத��லம மத� 1@டரகள பலர அஙக�ரந�னர. 

1@டரகள அதனவரம,  அந� இளஞ1@டதனப ப	ரதத,  "நF 
ஜமயயற�தவக கணட வ!டட	ய	?" எனற ககடடனர. 



இளஞ1@டனம, "ஆம. கணட ஜக	ணகடன." எனற	ன. 

1@டரகள,  ஆவல ம�க��ய!ல,  "ஜமயயற�வ ஜபறற அனபவம 
எவவ	ற�ரந�த?" எனறனர. 

இளஞ1@டகன	,  "எபகப	தம கப	ல.  அறப�ம	ய."  எனற 
பனமறவலடன கற�ன	ர.

25. ப1�யம கதளபபம 

ஒர ம	ணவன ஒர தறவ!ய!டம,  "கரகவ ஜமஞஞ	னம எனபத 
எனன?"  எனற	ன.  கர அவன;டம,  "ப1�ககம கப	த 1	பப!டவத, 

கதளபப	க இரககம கப	த தஙகவத" எனற	ர.


