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நீ#க% மாி$த ம" வினா%யி' நட#ப% எ"ன? 

 பாக$ -  2 
 

நிக$%சி 1 

 

 

  

இ"ைற%& ஜா" அ"ேக-ெப-% நிக23சியி6 – நீ#க% மாி*த ம, நிமிட. உ#க012 
ச"பவி&க(ேபாவ+ எ.ன? 

!"ளிவிவர'களி)ப+: 

! நிமிட%தி'( 106 ேப# மாி$கி&றன).  ஒ"ெவா! நா#$ 55இ000 ேப# 
மரணமைடகி(றன+.  ஒ"ெவா& மாத$% 4.5 மி#$ய& ம"க$ மரணமைடகி(றன+.  
ஒ"ெவா& வ"ட$% 56 மி#$ய& ம"க$ மாி$கி&றன).  ஒ"ேவைள நீ#க% 70 
ஆ"#க% வா#$தா& – உ"க$ைடய வா#நாளி' – இ"த !மியி% !மா$ நா#$ 
பி#$ய& ம"க$ மரணமைடகி(றன+.  நீ#க%& நா#$ அ"த மரண$தி'( 
வில$க&ப(டவ*க+ அ"ல.  யா#$ அத#$ த"பி%க !"யா%. நா# மாி$த அ"#த 
நிமிட% எ"ப$ப%ட அ"பவ%ைத ெப#ேவா' எ"# ேவத$ !"கிற&. 

என# வி#$தின' சிற$த இைறயிய& ஞானி%& !"தக ஆசிாிய&மானஇ !ச. எ"வி% 
ல"ச$இ !" சைபயி& !"த ஊழிய% சி#காேகாஇ இ"னா%& இவ# எ"திய 
!"தக%இ உ"க$ மரண$தி'( பி# அ"#த நிமிட%. ஜா# அ"ேக%ேப%' ேஷாவி& 
இ"த விேசஷி&த நிக$சி&' உ"கைள வரேவ$கிேறா). 

 

------ 

 

 !ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   நிக$%சி'( உ+கைள வரேவ$கிேறா). நா- ஜா- 
அ"ேக%ேப%'. நிக,-சிைய தவறாம6 பா%7பத89 ந"றி. நா: 
பா#$%&ெகா)*+&,- தைல23 உ5க6ைடய எ)ண5களி= ஓ*ெகா)*+&,- 
ஒ"# என நிைன*கிேற". நா0 மாி2த அ52த நிமிட0 நம*7 எ"ன ச0பவி*70 
எ"பைத ப'றி ேபசி,ெகா01!"கிேறா(. நீ-க. காண0ேபாவ3 எ5ன? 
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எ"ப$"ப%ட அ)பவ+ைத ெப/றி234க6? ேவதாகம; இைத ப/றி எ=ன 
ெசா$%கிற)? இ-ைற/0 நா2 3/கியப67தி ேபசயி:;ப), இேய= கிறி>)ைவ 
வி#வாசி&கிரவ)க*&காக, பரேலாக0 எ2ப3 இ5&60 எ78 ேவதாகம0 ;8கிற=? 
இ"க ஒ"ேவைள ேவதைனேயா, மாி/கலா2, பா,க5 6லமாகேவா விப78 அ:ல8 
ெகாைல ெச(ய*ப,- நீ0க1 மாி4க ேநாிடலா7. தி:ெர<= நீ0க1 இ?த @மியி< 
வா#வி%&'( உ+க- க.கைள 12 அ24த உலகி78 ெச;கிறீ>க-. இேயC 
கிறி$%&'() வி,வாசியாக இ12பவ4க5'(, பரேலாக) எ+ப,+ப-டதாக 
இ"#$%? வர*ேபாகிற கால2தி4 பரேலாக% எ*ப6*ப7டதாக இ"9தி:%? ேதவ; 
பரேலாக'தி* நம.காக பல தி/ட1கைள ைவ'தி5.கிறா7, பரேலாகேம 
வ"#நா&களி* ,-ேன0ற# அைடய6ேபாகிற8, ெசா*ல6ேபானா*, அ8 
விாிவைட&', நா+ எதி.பா.0க 23யாத அளவி)* அதிக அழ*-ளதாக காண/ப12 
எ!ப" நி&சய).  

இ"ைற%& என* வி-.தினராக வ.தி-3பவ5 Dr. எ"வி% ல(ச". +, தி./சைபயி% 
ேபாதக&, சி+காேகாவி- சாி.திர பிரசி.திெப1ற சைப, இ5ேனாயி8, இ9த தைல;பி< 
சிற$த வி(பைனயா./ 01தக1ைத3/ இவ5 எ"தியி&'கிறா+. சாி, எ+வி1, அதாவ3, 
பா#பரா வா'ட#) ABC யி# பரேலாக+ைத ப.றி நிக12சி நட+தியைத 
பா#$தி'(கிேற,, 94% அெமாி&க(க) தா,க) பரேலாக1 ெச3ைறைடேவா1 எ39 
நிைன%&'ெகா+,-'கிறா/க0, ஓேக. ேவத8 அ:ப, ெசா=லேவ இ=ைல, அதனால 
இ"த காாிய"தி% அ"தியாவசியமான விஷய.கைள ப3றி பா5"திடலாேம. இ; ஏேதா 
ஒ"விதமான க+,-கைதேயா அ2ல4 ஏேதா க6789தனமான ந;பி-ைகேயா இ2ல. 
ஜன#க% தா#க% பரேலாக-தி/0 தா1 ெச1றி5ேவா7 எ1ற ந7பி:ைகயி1 => 
நி#சய&ைத ெப,-.ெகா1வைத ப,றி ேபசி.ெகா567கிேறா8. இைத 
ேக#$%ெகா()*%கிறவ.க/0, அைத அறிய வி*07கிறா.க8. நீ<க ெசா>?<க.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ஜா#, &தலாவ*, நீ-க/ ெசா#ன ஒ4 விஷய8, அதாவ* 
ெதா$%&றி நா+, சதவிகித அெமாி2க3க4 பரேலாக9 ெச:ேவா9 எ+< 
நிைன%&ெகா*+,-கிறா/க0, ேவதாகம78 ஒ" எ%ணி(ைகைய ,-கிற/ 
நரக$தி'( ெச,கிறவ/கைள விட பரேலாக7 ெச,கிறவ/க8 (ைறவான 
எ"ணி%ைகயி) இ,-பா0க1. சாி, அதனால, இ-ேபா: இைத 
ேக#$%ெகா()*%கிரவ.க/%0 ெசா3கிேற5, ந89ைடய அ$>த நிக@Aசியி3 
நரக$ைத ப)றி ேபச இ/0கிேறா2, அைத நீ6க7 தவறாம% ேக)க ேவ*+, எ./ 
வி#$%கிேறா$.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ஆமா. ேவதாகம*தி,-./ நரக*ைத ப4றி 
ேப#கிறவ(கைள இ-வைர பலேப( ேக0ட- கிைடயா-, A, B, C,D, நரக$ எனப) 
இ"ப$தா' இ)*+ெம'. ெசா'ன1கிைடயா1.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ஆர#ப%தி()!ேத எ&லா)*+, மரண0தி2 அ4பவ, ஒ28 
ேபாலேவ இ()கா+ எ-பைத வ0123தி ெகா67தா- இ()கிேறா9. கட<த சில 
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நிக$சிகளி' நா* வ,-./தி ெசா2ன காாிய*, ந*6ைடய ேபான நிக$சிகளி;* <ட, 
பரேலாக' எ*ற இட' இ./பைத ேவத' 34கிற6, பாதாள9' இ.:கிற6, அைத 
ப"றி ந'(ைடய அ-.த நிக12சியி4 பா67க இ97கிேறா', இதி4 ஏேதாெவா9 
இட#ைத நா) ெச,றைடகிேறா). அேதா3, ஜா,, இ6த நிக78சியி, :;வி=, 
ஜன#க% நா) பரேலாக.தி1 தா) இ34ேப) எ)பைத எ4ப7 819யமாக 
அறி$%ெகா)ளலா, எ/பத23 சில 3றி5பி6ட காாிய"கைள அவ)கேளா, 
பகி$%&ெகா)ள இ-.கிேற1. அதனா6 இைத அவ$க) ெதாட$%& பா$.:;ப<யாக 
உ"#சாக'ப)*திடலா/. 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ந"ல$. ஜன)க+ உ)களிட0 பரேலாக5ைத ப8றி 
ேக#$%&ேபா), அவ.க/ அறி2)ெகா/ள வி5&6கிற சில காாிய:க/ எ<னவாக 
இ"#கிற'?  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   சாி, அதாவ), நீ,க ெவளி0ப23த4 21-22 ஐ வாசி()*ேபா-, 
பரேலாக'ைத ப+றிய பிர/பா0டமான வ5ணைனைய அதி8 பா59க :;</. அைத 
பா#$கலா', உதாரணமாக, அத0ைடய அளைவ ப6றி ெசா;<'ேபா>. @திய 
எ"சேல&, அைத கண.கி01 பா4.5!ேபா%, அ% ச%ர அளவாயி/0த%. அ0த 
ச"ர$தி' நீள, 1500�� ைம#, அகல) 15��00 ைம#, அதி) ஆழ, 1500�� ைம#, 
இத#$ அ'(த), அ+ ெபாிய இடமாக இ45கிற+. அைத நா) த(:பமாக 
எ"#$ெகா(டா*, பரேலாக#தி* பல 3456கண6கான ஆயிர6கண6கான 
பலவிதமான மா* க,*ட"க$ இ'()*.   

சாி, அ'ம)*ம+ல, ந./ைடய கால4தி67 ஏ6ற விதமாக ெசா+ல ேவ=*.ெம=றா+ 
அைத பலவிதமான அ,பா-.ெம0.டாக34 காலநிகலாக34 பிாி67 பா-6தா8 பல 
மி#$ய& பி#$ய& கண+கான ம+க. வசி+க 12யதாக இ5+67. இேய: த7;ைடய 
சீஷ$களிட) ெசா$ன& உ)க+,- நிைனவி2கிறதா. அவ7களிட: நி;சயமா 
ெசா$னா&, அவ& அைவகளிட0, “எ" பிதாவி" )*+, அேநக வாச2தல4க5 
உ"ள$. அ(ப*யி-லாதி12தா- உ3களிட6 ெசா-9யி1(ேப; எ;றா>.” இைத 
ேக#$%ெகா()*%கிறவ.க/ ஒ* காாிய3ைத அறி78ெகா/ள வி*:;கிேற% 
அவ#க% கிறி)*ைவ வி,வாசி/தா1, சில நிமிட7களி1 அைத ப:றி விள;கமாக 
ெசா$ல இ()கிேறா., அ1ப3 ெச4தா$ அவ7க8 ம:;ேம அணி=>ெகா8ள@3ய ஒ( 
கிாீட& பரேலாக,தி. ைவ1க2ப3451கிற7. அவ:க; இ51=&ப4யாக ஒ5 இட& 
அவ#க%&காக ஆய+தமாக க+தி!"கிரேத() நா( ந-.கிேற(.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ஆ"ைர%. சாி, உ-க /0தக023 நீ-க3 
ெசா$%யி()கீ,க, அதாவ2 இ4தச2ரமான இட9, அதாவ2 15���00 !ழ நீள', 
15��00 !ழ அகல', 1500��� !ழ ஆழ%, ஆ'ைர*, இைத நீ/க1 வ34கிாீ7க1, 
அ"பற% ஒ(ெவா, அ"#$% 2�0அ" உயர ேம)*+ேசா. இ01தா3, சாியா, 
!ைற$த& 396,��� 000மா#க% இ()*+ எ-றி()கிறீ1க%. ஒ4ெவா( 
அ"#$மா'() அெமாி#க நா"க/0 பாதி நீளமாக இ6#$). எ9லா விதமான 
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வி#வாச ம(க*+ த-க ேபா0மான ஏராளமான அைறக8 இ:(கிற0, பைழய 
ஏ"!பா$, 'திய ஏ,!பா-./ ம1க3. இதி6 என19 பி.:த;, அ; நீ?க ேதவ/ 
உ"க$%காக ஒ) இட,ைத ஆய,த1 ப3ணியி)%கிறா7, வி:வாசிக$%< 
ஆய#தமாயி()கிற, எ/0 ெசா34யி()கிறீ6க7.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   அ" ம%&' இ)ல, ஜா.. இ0த நகர5ைத ப8றி 
ேயாசி&'(ேபா*, ம.ப/0(, நாம ெவளி5ப67த9 21ைரேய பா>&கிேறா(, ேவத( 
ெசா$கிற( அ+த நகர/தி$ வாச$க1 அ($ இ3ரேவ56 12 ேகா/திர9களி6 
ெபய$க& உ&ள*, அ-த 12 அ1திபார க5க67 ஆ9:;<9=யானவாி@ 
அ"ேபா&தல)க+. இைத ந12ைடய மனதி8 கிரகி:;<ெகா$ள 'ய)சி,க ேவ/01, 
ேதவ$ எ$ன ெசா+,கிறா0 எ$றா+ இ2த பாி45த நகர5தி+ பைழய ஏ<=பா>? 
பாி$%தவா(க*+ -திய ஏ01பா23 பாி$%தவா(க*+ இ51பா6க7. நா+ எ;லா5+ 
ஒ"றாக இ()க*ேபாகிேறா.. ேபான நிக23சியி6 நா. க78)ெகா:ட< 
ஞாபகமி'(!தா, நா' எ)*ப*ப,' ேபா. நம0! இ20க*ேபாகிற சாீர', ேவத' 
ெசா$கிற(, வ$லைமயானதாயி2345.  

அத#$ எ'ன அ)*தெம'றா/, இதி/ ந45ைடய க#பைனைய ெகா;< 
!ாி$%ெகா(ள +ய-கிேறா0, ஒ3ேவைள நீ8க( 1����000 வ" மா&யி) 
இ"#கிறீ(க), ம-ற எ/லா காாிய"க$% கீ()தள)தி- ப/தியி0 தா- இ34கிற6. 
நீ#க அ#க ேபாக*+* தீ-மானி1த உடேன அ4த இட1ைத வ48 அைடய :;<=.  

இ"ைற%& ேக*+%ெகா./01பவ4க5%& இ6 எ1ப/1ப*ட ஆ4வ:ைத 
உ"டா%&' ெதாி,மா. உலகி1 இ3%&' ந'5ைடய ந"ப9க: பல9 த;க! வா%வி' 
பலவிதமான பிர+சைனகளி0 வியாதிகளி0 ேபாரா34ெகா6374கி8றன:, பரேலாக 
நகர$தி' மகிைமைய அவ.க/ 0ாி23ெகா/ள அவ.க678 உதவினா; ந<மா=< 
அ"# ேபாக )*+, எ.பைத அவ2க3 உண6,ப* அவ2க78# உதவ ேவ9:,. 
இ"தா% அவ)க+ ேக-.க வி0121 ந"ல ெச'தியாக இ./தி01. .  

எ"வி%, இ)த ேநர.தி/ பரேலாக4 ஒ6வழி பாைத எ%பைத94 நா4 உ;தியாக 
ெசா$லேவ()* என நிைன1கிேற4, ேதவ4 இ819* இட* அ<தா4. ஆ(டவ? 
ெசா$%கிறா) உப-திரவ கால2 ஆயிரவ5ட அரசா8சியி9 நா8க;<= பி9> அவ) 
இ"த %மிைய ச"காி&பதாக *+கிறா-, அவ- ஒ2 3திய 5மிைய உ9டா;கி<வா-. 
ஆனா உ&ைமயி+, பரேலாக நகரேம 3மி45 இர7கி வ9தி;<. அ9த சமய@தி+ நம45 
நா# பா&'(# இ*த பரேலாக நகர0ேதா1 2ட, அ67# இ8'(#, இ8*தா9# அவ& 
நா# க&பைன ெச,- பா./க 01யாத அள6 இ"த %மிைய மா+றி அதிக 
அழ#$ளதா(கி+வா-. அைத ப2றி ெகா5ச7 ெசா89:க.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ஜா#, நீ(க ெரா,ப சாியா ெசா#னீ(க. இைத 
ேக#$கிறவ(க)* ,ாி./ெகா1ள ேவ34*, நம/ 8.ைதய நிக<சிகளி> 
ெசா$%யி()கிேறா-, அதாவ3 இ5ேபா3 பரேலாக- ெச$9கிறவ%க&, ந*மி, 
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மரணமைடகிறவ*க+  யாவ/0, பரேலாக0 ெச7ேவா0, ந09ைடய ஆ;<மா நம< 
சாீர%தி( *ணாதிசய-கைள ெகா2345*6. அத9* பிற* உயி=%ெத>த? 
ச"பவி&'" அ*ேபா-தா/, நீ3க ெசா/ன-ேபால, உப9திரவ கால" உ;டா'", 
ஆயிரவ&ட அரசா,சி இ&./0, அத3! பிற! இ'ைற)! நா, ேபசி)ெகா123)!, 
இ"த பரேலாக+ நிர"தரமான நி0திய பரேலாகமாயி234+. ஜா7, இத நிைன0தாேல 
பரவசமாயி)*+.   

ேவத$தி&'() நா ஒ'சில வசன1கைள வாசி5கலாமா, அதனால அத9ைடய 
ெசா$%தாிய)ைத+, பரேலாக)தி3 எ5ன இ89கா: எ5பைத ;ாி%!ெகா%ள 
உதவியாயி'()*. ேயாவா. /0கிறா3, “!திய வான)ைத+, !திய -மிைய+, 
க"ேட%. ()தின வான(/ ()தின 0மி2/ ஒழி)5ேபாயின, ச(:திர(/ இ=லாம? 
ேபாயி&'.” ச"#திர' ேதச*கைள .றி0கிற1, இ4ைற0. ேபாரா70ெகா97:0.' 
ேதச$கைள )றி,கிற-.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ேவதைனயி( தவி*கிற-.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   எ"லாேம ெரா*ப வி.தியாசமா இ345*. அ8க சமாதான* 
இ"#$%, அ) உ+தி. “நா# %திய ஏ*சேலமாகிய பாி12த நகர2ைத 
ேதவனிட'தினி() பரேலாக'ைதவி12 இர4கி வர5க6ேட(, தன 89ஷ;5காக 
அல#காி'க(ப*ட மணவா*0ைய(ேபால ஆய5தமா'க(ப*078த9. ேம;< 
பரேலாக'தி*+,- உ0டான ஒ+ ெப+5ச'த'ைத8 ேக9ேட:, ‘இேதா 
ம"ஷ$களிட)திேல ேதவ"ைடய வாச3தல4 இ67கிற9. அவ$களிட)திேல அவ$ 
வாசமாயி'(பா* அவ*க. அவ'ைடய ஜனமாயி'(பா*க.. ேதவ6தாேம 
அவ#கேளாேட)ட இ,-. அவ#க/ைடய ேதவனாயி,5பா#. அவ#க/ைடய 
க"ணீ% யாைவ+, அவ% .ைட0பா%.”  

இ"க ஒ& நிமிஷ+ நி,-தி ேபாகலா+. பரேலாக-தி5 ஏ7 க8ணீ; இ&<கிற>? சாி, 
இத#$ பலவிதமான க./0க1 ந3மிைடேய இ.80 வ.கிற0. அதி< ஒ>?, 
உ"க$ைடய உறவினேரா ந'பேறா பி+ைளகேளா நரக/தி1 இ34கிறா5க+ எ78 
ெதாி%&ேபா) பரேலாக.தி/ நீ2க3 ச5ேதாஷமாக இ9:க ;<%மா? இ5த 
காரண%தால )ட பரேலாக%தி. க/ணீ1 இ34கலா5. ஆனா இ9ெனா9ைற=5 நா 
ெசா$ல வி)*+கிேற/, ஒ)சில)ைடய க)56 எ/ன ெவ/றா$, “ெவ#, இ'த விஷய" 
நம#$ ெதாி*தா+ நாம ச*ேதாஷமா இ0#க மா2ேடாெம45 ேதவ7#$ ெதாி89, 
ந"#ைடய மனைத அவ- ேவ/ைமயா1கிவி4வா- ந"#ைடய உறவினேரா 
!ழ#ைதகேளா நரக-தி/ இ12பைத நம5! நிைன7 ப8-தமா9டா; எ=கி=றன;.” ஒ" 
அறியாைமயி( நிைல,- த/0வதினா3 ேதவ( ந5 பிர!சைனகைள ()வி,- 
ெகா$%வ'வதி*ைல. மாறாக, அவ'ைடய க$ேணா7ட8ைத நா: 
!ாி$%ெகா(வத+, அவ/ நம2, ஞான5ைத அளி5தி8வா/, அதினா: 
எ"லாவ&ைற)* அவ- சாியாக ேந-4தியாக ெச7கிறா- எ8பைத அறி:;ெகா<ேவா*.  
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!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   நரக$ைத ப)றி பா-./!ேபா% இ(த காாிய-ைத /றி-% 
ெதளிவாக பா*+தி,ேவா..  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   ஜா#, நா நிைன*கிேற# பரேலாக1தி3 க4ணீ7 இ9:பத;< 
காரண% எ(ன(னா நாம தவறவி0ட காாிய3க4 தா(. இ7த 8மியி9 இ:7த ேபா= 
நம#$ கிைட*த ச-த./ப1கைள நி3சய5 ேயாசி*8 பா.!ேபா%, நா% தவற வி-ட 
ச"த$%ப'கைள நிைனேபா1, நி3சயமா அைத எ8லா1 சி"தி:; பா$:;, “நா வா%நா& 
!"வ$% இேய*+,காகேவ வா/0தி3,கலாேம? நா ஏ9 இ:வள+ பண>த 
!ணா$கிேன), என$காகேவ ேநர0ைத34 தால67கைள34 ெசலவழி0ேத)?” 
நி#சய& இ)ப+)ப,ட பலவிதமான எ+ண-க/ நம12 வ3தி45. அ8ேபா: ேதவேன 
வ"தி%வா' அவ' அ"த க+ணீைர 0ைட2தி3வா', இ6ைற89 காைலயி< இைத 
வாசி%&'ேபா* ஒ-ைற கவனி2ேத-, அவ6 ந'8ைடய க;ணீ6 யாைவ>' 
!ைட$தி'வா*. “இனி மரண( இ)ைல.”  

நா# ஒ& நிமிஷ# இ+த காாிய/ைத ப2றி உ%னி'பாக பா+,க வி./0கிேற% அதாவ4 
பரேலாக'தி* க*லைற .மிக0 கிைடயா3, க*லைற56 ெச*9: பிண வ=>க0 
கிைடயா'. மரண- இனி இ0லாம0ேபா4-. பிாி5- ச-பவ- இனி ஒ9கா:- 
ச"பவி&கா). நாம யா/&0" 01பா2 ெசா4லேவ78ய அவசியமி4ைல, ஏ=னா 
இ"ேபா! நா% &ரன)ப+ட சாீர/ேதா2 எ4ெற4ைற89மான நி/திய/தி= 
இ"#கிேறா), அைத மற01விட#4டா1, ேதவ5ைடய வாச8தல:தி; நா) 
இ"#கிேறா). இைதவிட சிற1த இட) இ"#க 234மா? 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ஆமா. சாி, இ*ேபா- ஒ/ இைடேவைள எ56-7கலா:, 
எ"வி%. நாம தி%&பவ)த*& த+க-ைடய 12&ப3தினைர ப6றி கிறி8தவ9க-:1 
இ"#$% ேக)விகைள ப/றி ேபசலா% என நிைன#கிேற7. அ:க $;%ப <;ைகக) 
இ"#$மா? ஒ"வைர ஒ"வ- அைடயாள2 க45ெகா7ேவாமா? அைத ெதாட-:; 
தா# மா&திர) கிறி,தவராக இ/0பவ2க345 சில காாிய"கைள ெசா*ல ேவ./0 
அவ#களி' தாயா#, ம./0 த1ைத, கிறி4தவராக இ7லாம7 இ9:பா#க<. அதனா7 
அவ#க% பரேலாக,தி/ அனாைதைய ேபால நி45ேபா6 எ89 நிைன:கலா,. அவ#க% 
தனிைமைய உண*+தி,வா*களா? அவ*க3 த4ன+தனியாக விட6ப,வா*களா? இ+த 
மாதிாியான ேக*விக,!" பதி' ெசா'ல இ-!கிேறா1 இைடேவைள!" பிற" இ6த 
காாிய%கைள )றி+,தா. பா01க இ31கிேறா5, நீ%க95 ெதாட0<, 
இைண$தி'()*க, என ந12கிேற5.  

------------ 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   மீ#$% வ(க, இ,ேபா0 Dr. எ"வி% ல(ச*ட% 
ேபசி%ெகா)*+%கிேறா-. மிக 1%கியமான தைல7ைப ப8றி 
ேபசி%ெகா)*+%கிேறா-, அதாவ3, நீ6க7 வி8வாசியாக இ+கிறீ;க7, இ<த 
வா#வி%&'( மரண-தி/ 0ல2 க4கைள 07 பிாிகிறீ;க<. உ?க< க4கைள 
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திற$%& அ)*த நிமிட', நீ*க, மகிைமயி/ இ1234க,, பரேலாக' எ2ப;2ப<டதாக 
இ"#$%? அைத ப,றிதா0 பா1#க இ"#கிேறா%, இ5ேபா6 ஒ" ேக8விைய 
!"ைவ%க வி)*+கிேற", எ0வி", ஜன3க4ைடய ஆத3க*, அ3க :;*ப 
!"ைகக% இ()*மா? பரேலாக2 எ4ப54ப6டதாக இ()*2? ஒ$ %ழ'ைதயி, 
எ"ண$ இ'ப)யாக இ-.த0, “நா, சைப ஆராதைன,- ேபாேவ0 அ2க எ5லா 
பாட$கைள() நா,க பா-.ேட இ12ேபா), ஒ1 5ைற 78தக8தி;1<=) 
அைன$ைத&' பா+ ,+$த பிற/ ம1ப+&' ஆர'ப$தி4567 பாட 
ேவ#$யி'()ேமா?” பரேலாக'தி* ேபார,-.மா இ%ல ஜா(யா ச+ேதாஷமா 
இ"#$மா? அ*பற-, இ/த $1-ப 21ைகக5 எ7ற காாிய- இ"#$மா? 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   நா ஒ% ந&ல ெச*திைய ைவ0தி%1ேக4, ஜா7, இைத 
ப"றிய&தா), ஏ)னா, உ/ைமயாக, வசன5தி6 இ& மிக ெதளிவாக இ:;கிற&. நீ?க 
!றி$பி&' ெசா,ன நப"க$%காக நா) சிலவ.ைற ெசா2ல வி345கிேற). தனி:; 
விட$ப&ட பி(ைள+காக ேபச வி012கிேற4, அ7த பி(ைள ஒ0ேவைள அ$பாவா: 
வ"ெகா&ைம)* அ-லாகியி1)கலா2, அ-ல4 அ2மா, இ-ல இர7&ேப12 
!"#$%தியி$)களா-. அனாைதயா3 தனி%! விடப7டவ8க9): இைத ெசா'ல 
வி#$%கிேற). தி#மண/தி01 %ற$பாக க#40றதினா6 த7க891: பல 
ேக#விக&ட( இ+,-. ஒ0ெவா+ நப5க&,-. ெசா7கிேற( உ:க&,-# 
இ"#$% ேக)வி: ேதவ.ைடய ெத34க தி5ட6தி7$ நா: எ<ப> ெபா"6தமாக 
இ"#க &'()? அத-கான பதி2 உ4ைமயி# அ&ைமயான+.  

அதாவ%, ந)ல +,-ப பி0னணிைய ெகா789:+- நா-, நாம ஒ0றாக >8 
இ"#$% ேபா* உ,டா$% ச/ேதாஷ2ைத4% அ6னிேயாநிய2ைத4% 
அறி$தி&'கிேறா+. நாம எ1லா&+ ேச4$5 678லா ேபானா, எ1லா&+ ச$ேதாஷமா 
இ"#ேபா'. ஆனா இ,த உலக1தி3 பல மி!"ய$ கண(கான +,-ப/க0 இ2த 
ச"ேதாஷ'ைத இ+வைர அ/பவி'தேத இ2ைல. சாி, ந2ல 789ப:களி= 
!"ைககளி' உ*டா-. அேத அ2பவ. அ5னிேயானிய., பரேலாக;தி' இ=>-. 
எ"ேற நா" ந()கிேற", ஒேரஒ/  வி1தியாச( ந(5ைடய 89(ப( ெரா(ப ெபாியதாக 
இ"#$% – மீ#$க&ப#ட அைனவ./ அ01 இ.&பா4க5. எ8லா./ 
ஏ"#$ெகா(ள*ப,வா.க(, எ2லா45 வரேவ.$கப,வா.க(, எ2லா45 ேதவ9ைடய 
மகளாக ேதவ)ைடய மகனாக பா/0க1ப2வா/க3.  

ஒ"ேவைள, “நீ#க, பா)ட+ ல-ச+, ேவதாகம3தி5 இ7த காாிய9 எ#கி;<கிற> 
எ"றிடலா(”. அதாவ%, மா)* 3, -வார/யமான ஒ34 ெசா7ல9ப;<=>கிற%. 
இேய$வி' சேகாதர./ அவ.ைடய தாயா./ அவைர காண 4ய5சி67 நி5கிறா:க;. 
இ"ப, அ'த ச*பவ,ைத கவனி,1 பா34க5. அவ7 திரளான :;ட,ேதா> 
ேபசி%ெகா)*+%கிறா-. அ1ேபா2 அவ- அவ-களிட6 ெசா7கிறா#, “எ"#ைடய தா* 
யா# என'( சேகாதர# யா#? அவ# த1ைம 4ழ உ7'கா#8தி:'கிரவ#கைள பா#=>, 
‘இேதா எ' தா() எ' சேகாதர-க.) இவ-கேள. ேதவ2ைடய சி7த7தி'ப9 



	

	

	

[EL15-2-1-TA	

	

	 	

8	

ெச#கிறவேன என,-. சேகாதர23 சேகாதாி43 தா4மாயி7,கிரா89 எ9றா8. நீ=க 
என#$ாியவ)களாயி#$தா' ஏ* உறவினராயி#012க4.”  

அதாவ%, உதாரணமாக, மகதேலனா மாியாளிட4 க5லைறயி5 அவ8 ெசா;ன அவர% 
வா#$ைதக(. அ"பா அவ' இ)*த நிைல ஞாபகமி)3கிறதா, அவ637 அவைர 
அைடயாள' ெதாியவி-ைல. அவைர அைடயாள' க23ெகா2ட பிற6 அட7க 
!"யாத அள) ச+ேதாஷ. /+டான$. ஆனா இேய+ அவளிட0 ெசா3னா4, “நா# 
எ"#ைடய பிதா,- உ/க1ைடய பிதா,- எ"#ைடய ேதவ#- உ/க1ைடய 
ேதவ$மாயி)*கிறவாிட. ேபாகிேற1.” பல#$ ெவளியாளாக நிைன01$ இ3த 
ெப#ணிட' இேய, எ.ன ெசா23கிறா6 எ.ப7 உ9க:;< =ாிகிறதா? அவ6 
அவளிட& ெசா+,கிறா#, “உ"க$ைடய பிதா-. எ01ைடய பிதா-. ஒ3வேர, 
உ"க$ைடய ேதவ,- எ/,ைடய ேதவ,- ஒ1வேர.” ஏ"? க&பைன 
ெச#$பா'(க*. ஏபிேரய2 34தக4தி6 ேவத8 9:கிற$ இேய= ந8ைம அவ'ைடய 
சேகாதர' எ*+ ெசா-./ெகா0ள ெவ3க4படவி-ைல. சாி, ஒ=ேவைள, நா? ஒ= 
ேக#விைய எ'(பலா,, அவைர அறி1ைக ப3ண நாம ெவ81க(ப9கிேறாமா? 
அத#கான பதி* ெப,-பா.- ஆ- எ1ற உ4ள6, அத#காக நாம ெவ;க<பட>-. 
ஆனா அவ' ஒ)ேபா,- ெவ/க1ப2வதி5ைல.  

இ"ைற%& ெநா+%க-ப/01-பவ3க4%காக நா" ேபச வி189கிேற". அதாவ=, $20 
டால$ தாைள எ"#$ெகா()*க(. அ$ ெத(ள#ெதளிவாக இ3456 அசலான தா(. 
அ" ஒ%ேவைள அ*+, ப./த 1சி45 ,6ைப4மாக இ%/தா;5. அத= பதி6> $20 
டால$தா&. இ*ேபா-. பலவிதமான ேவதைனயி5 தவி6-7ெகா:;<*பவ$க=7>., 
!ற#கணி'ப)* ேவதைனயி2வா*பவ4க5#67 ெசா$%கிேற*, உ.க/012 
மதி$பி&கிற) நீ-க. நி/திய ஆ/)மாைவ உைடயவ7க.. நீ-க. இேய;ைவ 
உ"க$ைடய இர+சகராக ஏ/01ெகா3டா4 அவ7 எ9ெற9ைற1;மா= 
உ"க$டேன )ட இ+,பா/, உ"கைள ேநசி678 ேகா96கண6கான சேகாதர 
சேகாதாிக' உ*க+,- இ/0பா2க', உ!கைள தா!(வா*க+, ஏென0றா2 
ேதவ$%& நீ*க, விேசஷமானவ3.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   இைத ப&றி ெசா,-.க0 அதாவ3 உ.க0 
!"#ப%தினேரா" ம."# அ0னிேயாநியாக இ5லாம5, பரேலாக%தி8# நா# 
ஒ"வ"$ெகா"வ( ஒ*+ரவாகி அ/னிேயாநியாக இ"*ேபா6. நம$9 ெபய( 
அ"ைடக& அவசியமி-ைல; இைத விள3கி ெசா-67க. உ:ைமயி- நாம 
எ"லாவிதமான ம+கேளாட ஐ+கிய2ப4562ேபா7, யாேராட ேபச;<; 
ஆச#ப%ேடாேமா அவ-கேளாட எ1ற1ைற456 நி9திய நி9தியமா ேப<கிற வா=#> 
உ"டாகிற(.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   நி#சயமா. அ+, ம-.மி/ல, நா ெசா!ன#ேபால, அதாவ#, 
ந"#ைடய சேகாதர சேகாதாிகளி0 எ2ணி4ைக பல ேகா7கைள தா27யி849" 
அவ#கேளா( நா+, அ-கிய0பட +34,. இ7ெனா: விஷய,, நீ>க ெசா7ன மாதிாி, 
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பய# அ&ைடக* அவசிய.படா0. நா எ4ன, ேயாசி8கிேர4னா ேப0:, யா8ேகா; 
ேயாவா%&'  ம*+பமைலயி0 இ2தா# ேமாேச எ)யா எ#ற அறி.க0 
ேதைவ%படவி)ைல. ந./ைடய உ23ண5ேவ அைடயாள. கா:;<. என 
நிைன%கிேற). அ-, ம01மி2ல, நீ5க ஒ7ேவைள ேப-7ேவாட ேப=>ேபா- 
அவாிட&, “ேப#$, நீ)க ஏ, இேய/ைவ ம3த56தீ7 எ,றிடலா>”அதாவ%, அவேரா* 
ேப#வத&' உ*க,-' ச/த!"ப$ கிைட*+$. ஏ.னா நம*+ நி3திய கால$ 
இ"#கிற' அைத ேயாசி0'பா"2க3, நாம எத89 அவசர<பட ேவ>?யேத இ@ைல 
ஏ"னா நி(திய+ எ"ப. நீ0ட காலாமாக இ678+. ஆன;தமாக ேதவைன 
ஆராதி&'( காலமாக நம&' இ/&க0ேபாகிற4. அேதா7, வத( :;கிற4 நா( 
அவேரா&!ட ேச&'( ஆ*ைக ெச.ேவா1 அவ3ைடய ஊழிய&க8 அவைர 
ெதா$%ெகா'வா)க'. இைத ேயாசி2%பா45க' இேய6 ந8ேமா: ேச);% ஆ=ைக 
ெச#ய ஆய'தமாக இ-.கிறா1.  

ேவத$தி&'ள இ+த வசன$ைத /0ைவ1க வி34/கிேற0. இ7 என19 பல 
காாிய%கைள உண+,தியி./கிற1. ெவளி5ப7!த# %!தக!தி# இேய+ இ,த 
வா#$ைதகைள ெசா,-யி01கிறா#. “ நா# ெஜய(ெகா*+ எ# பிதாவி1ைடய 
சி#காசன'திேல அவேராேட0ட உ2கா34த5ேபால ெஜய#ெகா:;கிறவ= எவேனா, 
அவ#$ எ'ேனாேட உ-கா/$ப1 அ/2ெச5ேவ'.” சாி, இ'வைர+,- ெஜய- 
ெகா$டவராக இ*+க வி*-பாத கிறி&தவைர நா, பா./க வி0ைல. ஆனா0 எ678 
த"கைள ேம)*ெகா-ள வி01பாத கிறி4தவ5கைள நா7 பா58தி0*கிேற7. 
இ"ைற%& ேக*+%ெகா./0%கிறவ3க4%& நா" ெசா78கிேற", உ;க4ைடய 
அ"பவ%களி) மிக,- க.னமான 1ளினிைய நீ%க6 கட89 வ8தி;<கலா-. 
உ"ைமயாயி()க+, இேய0கிறி234டேன 7ட ேச9:3 ஆ<= பா?கிய= 
ெப#$%க'. இ+ அவ.ைடய வா34#தி. 

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   ேவத$ இ'($ இர*+ காாிய0க1 பரேலாக4தி5 
இ"#கா& எ)* +றியி"#கிற&. ஒ)* ேவதைன, ம8ெறா)* அ;< ெபா>#< 
இடமி%ைல எ*! ெசா&ல(ப*+,-கிற1. இ4த இர78 காாிய:கைள ப=றி 
ெசா$%&க.  

!ச. எ"வி% ல"ச$:   அதாவ%, ெவளி+ப-.த/ 0.தக.தி2 கைடசி அதிகாரமான 22/ 
பரேலாக'தி* யா- பிரேவசி0பதி*ைல எ34 ெசா*ல0ப6789கிற;, அ; ஒ8 பாவ 
ப"#ய% எ() ெசா%லலா.. அ1த பாவ ப"#ய%& வாிைசயி- ெபா/ இ12கிற5, 
விப$சார( ெசா+ல-ப./01கிற4, ம7றைவக9( உ;<. நாம எத 
!"கிய&'வ)ப+&தி ெசா1ல வி345கிேறா4 எ9றா1, இ)ப<)ப=ட பாவ?களி1 
இ"#தவ&க( இ#த *மியி. நா1களி3 இேய5 கிறி78ைவ த:க( ெசா#த இர1சகராக 
ஏ"#!ெகா%டா' அவ+க, பரேலாக1தி45 ெச'ல வா78பி9கிற;. ஆனா' 
எ"லாற& பரேலாக& ெச"வா/க0  எ12 ேவத4தி" எ6த இட4தி9& 
ெசா$ல&படவி$ைல. இ/த விஷய3 நம6 இ7ைறய நிக:;சியி7 ஆர3ப>ைத 
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நிைன%ப'()கிற) அதாதெப12பாலான அெமாி5க6க7 தா8க7 பரேலாக2 
ெச!வதாக நிைன+,-ெகா/01-கிறா3க4 எ6பைத ப8றி பா3+ேதா:. ந:ைம 
ப"றிய நம) எ+ண- ேதவ1 ந-ைம ப"றி நிைன4பத"5- அதிகமானதாக நீதியாக 
ேதா$%வ' ேபால இ,-கிற', ஆனா  அவ5 நம' பாவ8கைள;< கவனி-கிறா5 
ஜா#கிரைதயாக இ,#க ேவ/01.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப!":   எ"வி%, வி(ப*ட அைன/ைத12 நம5கி7582 சில 
நிமிட%களி( பா,-திடலா0, இ3த மிக 45கியமான ேக9விைய ப<றி நீ%க 
ேபசேவ%&' என வி,'-கிேற0: பலதர5ப6டவ8க9 அ;<தா0 ெச?ேவா' என 
நிைன%கி'றன), ஆனா. அ0 அ1ப3 இ.ைல, ஓேக, இ8த எ;ண=ைத இ!ேபாேத 
நா# சாிெச(திடேவ-.#. ஜன2க4 எ6ப8 9: நி;சய=ைத ெப?@Aெகா4ள98C#, 
அவ#க% பரேலாக,தி/0 ெச3ேவா4 ெச3லமா6ேடா4 எ9: அறி<=ெகா%வத/0 
எ"ன வழிக) இ+,கிற.? 

!ச. எ"வி% ல"ச$:   அதாவ%, ஜா), இேய- ம/ப123 ம/ப123 ெசா6கிறா: 
ந!"ைடய நி)திய)ைத நி+ணயி-ப/ நா! ேதவேனா4 ெகா748ள உறவி< நிைல 
எ"கிறா'. “ !மாரனிட(தி* வி-வாசமாயி01கிறவ4 நி(திய ஜீவைன 
உைடயவனாயி)*கிறா-, 0மாரைன வி3வாசியாதவேனா ஜீவைன கா9பதி;ைல. 
ேதவ$ைடய ேகாப, அவ.ேம0 நிைலநி45, எ.றா8.” இத#$ காரண* எ"ன"னா 
இேய$தா' ஒேர இர+சக.. இைத நா' 2'னேம வ6789தியி8கிேற', அைத 
ம"ப$%& ெசா+ல ேவ/$யி23கிற6, தீ:3கதாி;சிக<& =23க<& பாவ>ைத அகAற 
!"யா%. இேய*வா, தா. !"/0.  

அதாவ%, ெந*+, பி/0%ெகா2ட ஒ* ப5ளிைய ப9றிய ;வார=யமான ஒ" கைத 
இ"#கிற'. அ' ெந"-. பி01'ெகா3ட', அ67 ஒ" தக-ப: தன மகைன 
!தி$!%ப'யாக ெசா./கிறா1. 12 ேப1 !தி6தன1 அ9த தக:ப; எ.லாைர@% 
பி#$%ெகா)டா+ – இ" உ%ைம ச)பவ) – ஏ"னா பி(ைள+க எ.லா01 
இர#டாவ' மா*யி- இ./ததால கீழ இற6க !"யல. அவேராட ெசா/த ைபய3 
!தி$க ம()*+டா.. அவ. எ.ன ெச6தா.னா, அ8த ச9பவ)தி; நட8த*, அ8த 
ைபய$ அ$ைற() அவ$ வா,கிய பத(க0ைத தக1ப2() அைச04 கா56னா$. 
அவ# தவறாம) *+, பாட/கைள ெச5ததினா) அ#ைற89 ப:ளியி) அவ<89 
அைத பாிசளி*தி!"தன%. அதினா+ அவ-./ ெப!ைமயாக இ!"த7. அவ-./ 
பி#னா& ெந*+, இ*+பைத அவ# உணராம& நி#6ெகா89*:தா#. அவ# 
த"#ைடய தக)பனி" கர.களி0 வ23 விழாதப6யா0, அவ" எாி23ேபானா".  

இ"ைற%& ஜன*களிட/ இ"ைற ெசா34கிேற", த*க8 பத%க*கைள 
பி#!"ெகா&'()கிரவ-க. இ()கிறா-க.. அவ-க. த5க6)7. 
ெசா$%&கி$கிரா*க+, “எ"#ைடய சாதைனைய பா-.க. நா சைப23 ேபாேற". மத 
சட#$கைள அ*சாி-கிேற0. ஞான4நான6 எ89தி;-கிேற0. இ= இ;-கிேற0 
இேய$ேவ! இ( பரேலாக.தி12 ெச567 பாைத அ5ல எ;பைத அவ&க( உணராம. 



	

	

	

[EL15-2-1-TA	

	

	 	

11	

இ"#கிறா(க). அவ( ெச0யேவ34ய5 ஒேர காாிய8 9தி;<க). எ>ன ெசா@ல 
வ"ேற%னா அவ*க இேய.வி% கர*களி2 34தி46, “இேய$ேவ, நா* ஒ, பாவி. நா 
நரக$தி'( பா$திரவா-,” அைத ப&றி நா+ அ,-. /ைற ேபச இ34கிேறா+, நம. 
அ"#த நிக)*சியி$, “இ"#தா&' நா* உ'ைம ந'.கிேற* எ*4 ெசா7ல ேவ:;'.” 

ஒ" சி&மியிட* அவ-./ 012./ ேபாக பயமாக இ".கா இ8ைலயா எ<& 
ேக#டா&க', ஏ+னா அவ /0  10கா#234 பி+னால இ9:த<. அத34 அவ 
ெசா$னா, “இ"ல, அ'த )*கா-ைட கட'0 ெச"ல என56 பயமா இ'(கா*, ஏ-னா 
எ"ேனாட () அ+,- பி"னால இ2,-3.” இ"ைற%&' ஜன+க-, 
அறி$%ெகா)ளலா,,க.லைற01 பி4னா. அவ7க8ைடய  ஒ< => இ<0கிற%.  

!ச.ஜா# அ"ேக%ேப%':   எ". அ&ைமயான விஷய/. ேநய2கேள, நீ7க பல 
ந"ப$கைள ந)*கிறீ$க.. அவ$க. உ"கைள ைகவிட மா,டா-க. என 
நிைன%கிறீ)க*, அதனா0 அவ)கைள ந34கிறீ)க*. உ7களி0 சில) ெசா0லலா3, 
“இ"த நபர எ)ேனாட உயிைர ேபால ந34கிேற).” இைததா% இேய) ெச,தா- எ%/ 
ெசா$%&ெகா()*&கிேறா. உ1க2ைடய நி7திய வா:வி;காக இேய=ைவ நீ1க? 
!"றி%மாக ந"பிடலா". உ+கைள பாவ+கைள அக1ற அவைர ந"456களா? 
உ"கைள அவ)ைடய கர"களி. ஒ0பைட23வி45 அவைர ம457 
வி#வாசி&'(களா? இைத ப1றிதா3 நா5 ேபசி7ெகா9:;7கிேறா5.  

உ"க$ைடய வா+வி- எ/ேபாதாவ3 இேய5 கிறி73விட8 நா: மிக/ெபாிய பாவ8 
ெச#தி&'கிேற! எ!$ நீ'க) ஒ+,-ெகா0ட20டா? நீ'க அவாிடமி892 
பிாி$தி&'கிறீ+க,. ஆனா1 அவ+ சி5ைவயி1 ஜீவ9 த$த  :மாரனாகிய ேதவ9 
உ"கைள இர)சி,க அவ/,0 வ1லைம உ4ெட7பைத ந;<"க=, ேம@;, நீ"க= 
அறி$ைகயி()க*, “ேதவேன, நீ) என+காக சி0ைவயி3 ெச!த கிாிையைய நா* 
ந"#கிேற(. எ(,ைடய வா2வி345 வ6தி8".” இைத நீ'க) அறி-ைக 
ெச#தி&'தா), நீ.க0 பரேலாக5தி67 ெச)ேவ9 எ9ற நி<சய5ைத ெபற 
வி#$பினா(, ேவத$ ெசா(கிற1, “அவ#ைடய நாம+ைத ெதா./ெகா12கிறவ5 
எவேனா அவ( இர+சி.க0ப2வா(.” இ"ைற%! அ$ நீ'கலாக இ,-கலா.. 
இ"ைற%& நம* நிக-.சியி" 12வி4 ந51ைடய வைலதள:தி" உபேயாக?கைள 
ெசா$ல& ேக*+,-க. அதி$ ஒ3 ப5தியி$ இ8ைற&5 நீ=க. இேய>ைவ ெசா@த 
இர#சகராக ஏ)*+ெகா-ள உதவி34 ஒ6 ெஜப9தி: ப;தி இ6+கிற=. இ=வைர 
அ"த ஜப'ைத ெச#யாம'()தி()தா, அைத பய1ப23தி24க6.  

சாி, அ'(தவார, ஜன/க1 மாி(த அ'(த நிமிட(ைத ப7றி இ:;, அதிகமாக பா<=க 
இ"#கிேறா), கிறி,-வி/ வி0வாசமாக இ"3தா/ அவ6க7#8 எ:ப<:ப=ட 
அ"பவ% உ(டா+%, அ-ப.யி1லாவி3டா1 அவ4க6 நரக9தி1 த"ள$ப&வா)க". 
நரக$ எ'ப) இ+,-$? ேவத$ எ2ன ெசா78கிற;? அத2 கால ேநர$ எ>வள@? 
ஜன#க% ம(தியி, இ./01 இ(தைன ேக%விகைல ப7றி அ:(த வார1 பா=/க 
இ"#கிேறா), நீ.க/) இைண2தி"456க7 என ந):கிேற;.  
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ஆ"ைப பதிவிற*க, ெச/தி01க2 
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