
 

 

அன்னம்மா ஆச்சி 
 

ப ான் குலேந்திரன் கனடா   

 யாழ்ப் ாணத்தில் இருந்து .ஒன் து கீலோமீற்றர் தூரத்தில் அமமந்துள்ள கிராமம் உரும் ிராய்  
யாழ்ப் ாணம்  இவ்விரு–  ோேி வதீியும் அதற்குக் குறுக்காகச் பசல்லும் மானிப் ாய் மகதடி 
வதீிகளும் சந்திக்கும் இடம் .உரும் ிராய்  சந்தி எனறு அமைப் ார்கள் 

 அதமன .இந்த ஊரில் வைிப்ல ாக்கர்களுக்கு நிைல் தரும் மரங்கேய்  ிராயமரம் இருந்தது .

 அந்த மரத்தின் ப யரில் இருந்லத உரும் ிராய் .என்றும் அமைப் ர் ”ப ருஞ்சூேிமரம்“ ப ரும்

 ிராய் .கிராமத்தின் ப யர் மருவியது மரம் ப ரிய உயரமான மரமாமகயால் உரும்  ிராய் 

என்றும் அமைப் ர். நல்ே வளமான பசந்நிற மண்மணயும் ., நல்ே நிேத்தடி நீமரயும் 

பகாண்டது இக்கிராமம் மரவள்ளிக்கும்  ே விதமான காய்கறி வமககளுக்கும் ப யர் .

 அன்னம்மா ஆச்சி இந்த ஊமர தன் பசாந்த ஊராகக் .ப ற்றது உரும் ிராய் கிராமம்

கருதினாள்.  

“அன்னம்மா ஆச்சிலயாடு  மறயா என்ற கட்டுப் ாடு உரும் ிராய் கிராமத்தில் ”

வாைந்தவர்களிடம்  ஒரு காேத்தில் நிேவி வந்தது  ஒரு காேத்தில்   அலனகமாக மலேயன் 

ப ன்சனியர்கள் காணி வாங்கி, வடீுகட்டி வாழும் கிராமது இளப் ாறிய மலேயன் .

ப ன்சனியர்கள் தமக்பகன ஒரு சங்கத்;மத அந்த கிராமத்தில் உருவாக்கி நடத்தி வந்தனர் .

 தமிழ் ஈைத்துக்காக தன் உயிமர பகாடுத்த இமளஞனத் சிவகுமாரன்  ிறந்தயிடம்

.உரும் ிராய்  

 

“ மறயாலத ” என் துல சாலத என் யாழ்ப் ாண ல ச்சு வைக்கில் உள்ள தமிழ்   லகரளாவிலும்

அந்த வார்த்மதமய சனங்கள்  ாவிப் ார்கள் யாழ்ப் ாணத்து கிைவிகள் இன்னும் யாழ்ப் ாண .

 உரும் ிராமயச் லசர்ந்த வயதுக் .தமிழ் ல ச்சு வைக்கத்மதலய கமடப் ிடிக்கிறார்கள்

கிைவியும்”ல  ி“ அவமள .அன்னம்மா ஆச்சியும் ஒருத்தி | என்று சுருக்கமாக ஊர்மக்கள் 

அமைத்தனர் அவளது .ப ற்லறாருக்கு  



  ிறந்த ஆறு  ிள்மளகளில் கமடசியாகப்  ிறந்த ப ண் அன்னம்மா .  ஆறு வயது மட்டும்

.விரல் சூப்பும்  ைக்கம் அவமள விட்டு ல ாகவில்மே  ல  ி என்று“ அவமள ஏளனம் பசய்ய 

 ”குஞ்சு“ ஆனால் அவளின் கணவன் நல்ேதம் ி .அதுலவ நிமேத்து நின்றது .அமைப் ார்கள்

 .என்நு பசல்ேம்மாக அமைப் ார்சிே சமமயம்  குஞ்சு .என்றும் அமைப் ார் ”பசல்ேம்“

 அன்னம்மா தன்மனவிட உருவத்தில் .என் தற்கு இமணயான பசால்ோகும் ”சிறிய“ என்றால்

  திலுக்கு .என்று அவமள அவர் அமைத்ததில் தவறுயில்மே :குஞ்சு“ சிறுதாமகயால்

“ .அன்னம்மா தன் கணவன் நல்ேதம் ிமய ப யர் பசால்ேி அைத்ததில்மேஇஞ்ஞாருங்லகா ”

.என்றுதான் என்றுதான் அமைத்தாள்  

யாழ்ப் ாண ல ச்சு வைக்கில் குஞ்சு குருமான்கள் என்று சின்னஞ் சிறுசுகமள 

குறிப் ிடுவார்கள்)சின்மனயா( குஞ்சப்பு ., குஞ்சம்மா  என்று சிறியவர்கமள இப்ல ாதும் )சித்தி(

.அமைப் துண்டு  

கணவன்மாமர மமனவிமார் ப யர் பசால்ேி அமைக்காத  ண் ாடு நிேவிய காேத்தில் 

அன்னம்மா வாழ்ந்தவள் ”பமய்லய“ கணவலனாடு ல ச்சு வார்த்மத ஆரம் ிக்க முன்னர் .

.ல ான்ற வைிப்பு வார்த்மதகமள  ாவித்தனர் ”உங்கமளத்தான்“ அல்ேது ”லகட்டியலள“ அல்ேது  

 

வயது வந்த கிைவிகள் அலனகருக்கு தள்ளாத வயதில் அரமள ல ர்ந்து விடும்  ேருக்கு .

வாை் க்மகயில் நடந்தமவ மறந்துவிடும்கால் ., மூக்கு, காது மவத்து பசய்திகமள 

வதந்திகளாக  ரப்புவதில் அன்னம்மா பகட்டிக்காரி அவளுக்லக பதரியாது தான் எமத .

 காரணமில்ோமல் .அவளது மூமளக்கும் நாவுக்கும் பதாடர் ிருக்காது .பசால்லுகிலறாம் என்று

எமதலயா கமதப் து அவளுக்கு ஒரு ப ாழுது  ல்ாக்கு அன்னம்மா ஆச்சி வதந்திக்காரி .

 என்ற ”ேங்காதீ “ பசய்திகமளத் திரித்து  ரப்புவதில் அவமள .எனப் ப யர் ப ற்றவள்

 வயது வந்லதாருக்கு .சிங்களப்  த்திரிமகயின் ப யர் பசால்ேி அமைப் ார்கள் ஊர் மக்கள்

.என்ற மூமளயுடன் சம் ந்தப் ட்டமறதி வியாதி ஏற் டுவதுண்டு ”அல்பசய்மார்“ அவர்கள் தமது 

வாழ்மகயில் நடந்தமத மறற்துவிடுவர் அது தான் அன்னம்மா ஆச்சிக்கு வந்துவிட்டலதா .

பதரியாது  

 

ஒரு காேத்தில் அன்னம்மாவுக்கு தான்  ணக்காரி என்ற கர்வம் அவளது கணவன் நல்ேதம் ி .

மலேசியாவில் .சமூகத்திற்கு நல்ேமத பசய்தவர், ஈல ாவில் ஸ்லடசன் மாஸ்டராக இருந்து 

ப ருமளவு  ணம் சம் ாதித்தவர்மலேசியன் ப ன்சனியர்கள்  ோ .,; ஊபரழு, உரும் ிராய் 



கிராமங்களில் வடீுகட்டி குடும் த்லதாடு வாழ்ந்தவர்கள் .அவர்களில் நல்ேதம் ியும் ஒருவர் .

அன்னம்மா ஆச்சி ஒரு காேத்தில் மகநிமறய தங்கவமேயல்கள் .நல்ே மனம் அவருக்கு, 

ஐந்து  வுனில்; சங்கிேி, மவர மூக்குத்தி ல ாட்டிருந்தவள்அமவற்மற விட ஒட்டியானமும் ., 

முத்து  தித்த  தக்கம் சங்கிேியும் லவறு இருந்தது அவள் உடுத்தது விமே உயாந்த .

காஞ்சிபுரம,; மணிபுரி, ப னாரிஸ் லசமேகள்.  

 

அன்னம்மா தன் காணிமய மற்றவருக்க் இேகுவில் விட்டுக்பகாடுக்கமாட்டாள் அவள் .

 க்கத்துவடீ்;டுக்காரிலயாடு லவேிச் சண்மட ல ாடுவதில் அனு வம் வாய்ந்தவள் லவேி .

 அமடக்கும் ல ாது  க்கத்து வடீ்டுக்கரி  ங்கஜத்தின் கதியால்கமள சற்று அன்னம்மாவின்

 லவேியியுள்ள காதியால் .காணி லநாக்கி நகர்த்திவிட்டால் அது ல ாதும அன்னம்மாவுக்கு

மரங்களிேிருது இமேகள் தன் கிணற்றுக்குள் வ்ிழுந்து அசுத்தப் டுத்துகிறது என்று ஒரு 

சண்மட அவளுக்கு காணி லமல் .நல்ேதம் ி எவ்வளவு பசால்ேியும் அவள் லகட்கவில்மே .

ஆமச,  ணத்தின் லமல் ஆமசலவேிச் சண்மட .நமகயின் லமல் ஆமச ., கிணற்றுச் சண்மட, 

நாய்சண்மட என்று  ேவிதமான சண்மடகள் ல ாட்டவள் ங்கஜத்தின் ஜிம்மிக்கு என்ற . 

நாயுக்கு அன்னம்மாவின் காணியில் என்ன விருப் லமா பதரியாது லவேிக்குள்  ங்கஜத்துக்கு .

 பதரியாமல் ஓட்மடஒன்மற உருவாக்கி அடிக்கடி அன்னம்மா காணிக்குள் மே சவம் கைிக்கப்

லவேிக் கதியால் .ல ாய் வரும  ங்கஜத்தின நாய் ஜிம்மி;களில் இருந்து இமேகமள பவட்டும் 

ல ாதும் கூட ஒரு சண்மட ஏற் டும்.  

 

இந்த சண்மட  ிடிக்கும் குணத்லதாடு ஓரு சிே நல்ே குணங்களும் அவளிடமிருந்தது  ே .

 நல்ேதம் ி .கேியாணங்கமள சாதகப் ப ாருத்தம்  ார்த்து பசய்து மவத்தவள்

 அன்னம்மா  ே .தரகு லவமேக்கு அவள்  ணம் எடுக்கவில்மே .தமேயிடவில்மே

 . ிடிவாதக்காரி . ிள்மளகமளப் ப ற்றவள்தான் நிமனப் மத சாதிப் வள்.  

 

காேம் ல ாகப் ல ாக அவள் மனம் மாறத் பதாடங்கியது .அதற்கு மறதி வியாதிலய காரணம் .

வதந்திகள்  ர புவதினால் ஏற் டும்; விமளவுகள் என்ன என் து அவுளுக்கு புரிவதில்மே .

 ஒரு ஊர் பசய்திமய அவளுக்கு மக்கள் .தான் யார் என்று அவளுக்கு விளங்குவதில்மே

பசால்ேத் தயங்கினார்கள் அவள்  ரப் ிய வதந்தியால் சிே திருமணங்கள் நடக்காது ல ாய் .

ப ாருத்தம்  ார்த்து .கலனஷ் திருமணமும் ஒன்று -அமவற்றில் முக்கியமாக மாேதி .விட்டது, 

நல்ே தாேிப் ப ாருத்தம், பசய்யோம் என்நு பசான்னவள் அன்னம்மா ஆனால் நடந்தது .



திருமணமாகி நாோம் வருட .லவறும் கார் வி த்பதான்றில் கலனஷ் மரணமானான்.  

 

ஒரு பசய்திமய அன்னம்மாவுக்குச் பசான்னால் அமத தனது கற் மனக்கு ஏற்றவாறு மாற்றி 

வதந்தியாக  ரப் ாது விட்டால் அவளுக்கு திருப்தி இருக்காது அன்னம்மா நல்ே .

ஆட்டு இறச்சியில் லதங்காய்  ால் விட்டு  ால் ப ாறியல் கறிபசய .சமமயல்காரி் வதில் 

மகலதர்ந்தவள்  ைம் லசாற்றில் .அவளது கருவாட்டுக் குைம்புக்கு ஊரில் நல்ே மதிப்பு .

 . ச்சடியும்  ிமசந்து அவள் பகாடுத்தால் அதுலவ தனி ருசி .மரவளிக்கிைங்குக் கறியும

கடிப் துக்கு ஊறுகாயும்,  ச்மச மிளகாயும், சின்ன பவங்காயமும் பகாடுக்கத் தவறமாட்டாள் .

சுழுக்கு எடுப் தில் பகட்டிக்காரி தான் காோல்  ிறந்தவள் ஆமகயால் சுழுக்கு எடுத்தால் .

.பகதியில் மாறிவிடும் என் ாள்  

 

அந்த காேத்தில் அன்னம்மா ஆச்சி கமத பசால்வதில் திறமமச்சாேி சிறுகமத எழுத்தாளராக .

 ஒரு விமடயத்மத விளக்க கமத என்று பசால்ேித்தான் .வந்திருக்க லவண்டியவள்

விளக்குவாள  ்வடீ்டு லவமே பசய்யும் ல ாதும் .யாவும் அவளது பசாற்தக் கற் மன ., 

சமமயல் பசய்யும் ல ாதும் யாலரா ஒருவருக்கு கமத ஒன்று பசால்ேிக்பகாண்லட இருப் ாள் .

 என்ற ”அல்பசய்மார்“ வயதுவந்த ின்னர் .பசய்யும் சமமயமே சுமவப் ார்த்த டி இருப் ாள்

மறதி வியாதி வந்ததில் அேட்டக் பகாணலட இருப் ்ாள் பசாந்தக்காரர்கமள கூட .

 .அவள் என்ன பசால்லுகிறாள் என்று எவருக்கும் விளங்காது .அமடயாளம் காணமாட்டாள்

 லமமசயில் எவருமடய ப ாருட்கள் அருந்தாலும் தன் அமறக்குள் எடுத்துக்பகாண்டு

.ல ாய்விடுவாள்  

 

ஆச்சிக்கு எப் டி இவ்வளவு கமதகள் பதரியுபமன்று எனக்கு புரியவில்மே நல்ே .கற் மன 

வளம் உள்ளவள் மலேசியாவில் .அவள் பசால்லும் கமதகள் நம்பும் டியாக இருக்காது .

வாைந்த யாழ்ப் ாணத்தவர்கள் எவர் எவர் உயர்  தவியில் இருந்;தார்கள், அவர்களில் எவர் 

சீனக்காரிகமள சின்ன வடீாக மவத்திருந்தார் என் து அவளுக்குத் பதரியும்.  

 

கணவன் நல்ேதம் ி மலேசியாவில் பசய்த வரீச் பசயல்கமள  ற்றி காலும் மூக்கு வாயும் 

மவத்து கமத கமதயாகச் பசால்லுவாள் மலேசியாவில் அவர் லவமே பசய்த திறமமமயக் .

“ .கண்டு பவள்மளக்காரன் கூட  ராட்டியிருப் தாகச் பசால்லுவாள்என்மற அவருக்கு தமிழ் 

ஆங்கிேம் விட மலேயும், சீனப்  ாமையும் எழுதவும் வாசிக்கவும், ல சவும் பதரியும் நல்ே .



 காேம் நல்ேதம் ி மலேசியாவில் சீனக்காரி ஒருத்திமய சின்னவடீாக மவத்திருந்ததாக

 கணக்கில் .அன்னம்மா ஆச்சி சதுரங்கம் விமளயாடுவதில்  டு சூரி .அவள் பசால்ேவில்மே

சாதகம்  ா .புேிhப் தில் பகட்டிக்காரி.; தனது வருங்காேம் எ  டி இருக்கும் என்று மட்டும் 

அவளாே பசால்ே முடியவில்மே.  

 

எனக்கு ஆச்சிமய பதரிந்த காேம் பதாட்லட லநாய் பநாடி என்று  டுத்திருந்ததாக நான் 

அறியவில்மே அன்னம்மா குைந்மதகமள .அவளது தாயாரும் நீணட காேம் வாழ்தவள் .

  ிள்மளப் ல றுவுக்கு மருத்துவச்சி மரகதம் தான் உதவி .வடீ்டில் தான் ப ற்பறடுத்தாள்

பசய்வாள் நல்ேதம் ி இறந்த  ின்னர் அவளுக்கு மலேசியன் ப ன்சன்காசு வந்து .

 .அந்தகாேத்தில் மலேசியன் பவள்ளி இேங்மக ரூ ாமய விட மதிப்பு அதிகம் .பகாண்டிருந்தது

 .அதனால் அவளுக்கு அந்தக்காேத்தில் மாதம் மாதம் ஆறாயிரம் ரூ ாய் ப ன்சன் வந்தது

அமத புமகயிமே லதாட்டக்காரர்களுக்கு உயர் வட்டியில் கடன் பகாடுத்து  ணம் 

சம் ாதித்தாள்  ணத்மதயும் .வங்கிக் கணக்கு ஒன்றும் அவள் மவத்திருக்கவில்மே .

 அடுப் டியில் புமதத்து .நமககமளயும் எங்கு மவத்திருந்தாள் என் து யாருக்கும் பதரியாது

.மவத்திருக்கோம் என் து சிேர் ஊகம்  

 

ஆச்சி மலேசியாவில் இருந்து யாழ்ப் ாணம் வந்த புதுசில் அவள் ல ச்சில் மலவசிய பமாைி 

வாசமனயும் சீன பமாைி வாசமனயும் பதரிந்தது ோ ோ என மலேசிய பமாைி அவள் .

“ .கமதக்கும் ல ாது ல ச்சில் புகுந்துவிடும்ோ .என் து காண்லடானஸீ் ஆச்சரியக்குறியாகும் ”

மலேசிய .அடிக்கடி சீன வார்த்மதகமள  ாவிப் ாள், சீன உணவுகமள பசய்வதில் 

பகட்டிக்காரி மலேசிய இக்கான் ப ேி என்ற பநத்தேி கறுவாட்டுக்கறி பசய்வதில் .

 .காேம் ப ாகப் ல கா யாழ்ப் ாண பமாைி வாசமன வசீத் பதாடங்கியது .மகதர்ந்தவள்

 யாழ்ப் ாண சமமயோன இடடியப் ம்,  ிட்டு , லதாமச பசய்யப்  ைகி விட்டாள்.  

அன்னம்மாவுக்கு ஏற் ட்ட ஞா க மறதி வியாதியால், தான் என்ன ல சுகிலறாம் எனத் 

பதரியாது வாயுக்கு வந்தமத ல சுவது, மற்றவர்கள் ப ாருட்களின் லமே ஆமச 

ல ான்றமவயினால் எவரும் அவளுடன்  ைகலவா ல சலவா தயங்கினர் இதனால் .

 அவள் .என்ற கருத்து ஊர்வாசிகளிடம்  ரவிவிட்டது ”அன்னம்மா ஆச்சிலயாடு  மறயாலத“

இல்ோதமதயும் ப ால்ோமதயும் ல சி வதந்திகமள  ரப் ிவிடுவாள் என்ற  யம் 

சனங்களுக்குஒரு காேத்தில் தான் யார் என அமடயாளம் கண்டவள் ., இப்ல ாது வியாதி 



காரணமாக தான யார் என் து அவளுக்குத் பதரியாது அவமளச் . ாவம் அன்னம்மா ஆச்சி .

வயதும் .பசால்ேிக் குற்றமில்மே, வியாதியும் பசய்த லகாேம் அவளுக்குஅன்னம்மா . 

மரணத்மத எதிர் ார்துக்லகாண்டிருக்கிறாள்.  

 

ஒரு நாள்  ஆச்சி உங்கள் சலகாதரி வந்திருக்கிறாள் ல சப்ல ாறியலள“?” என்று மகள் 

லகட்டதுக்கு  என்றாள் ”திரும் வும் ல சத் லதமவயியில்மே .நான் ஏற்கனலவ ல சிவிட்லடன் “

அவள் பசான்னது தனது  ிம் த்மத கண்ணடியில்  ார்த்து கமதத் .ஆச்சிதுத்ப்  ைகிய 

லதாைம் .தான் கமதப் மத  ார்த்து லவறு ஒருத்தி தன்லனாடு கமதப் தாக நிமனப் ாள் .

  ாவம் அவளுக்கு எமதச் பசான்னாலும் . ாவம் புத்தித் தடுமாற்றம் பசய்யும் விமளயாட்டு

 தான் பசான்னது தான் சரி என்ற  ிடிவாதக் குணம் அவள் லமல்  ேருக்கு .லகட்கமாட்டாள்

அவலளா .அனுதா ம்டு  மறயாமல் இருப் து நல்ேது தான் மரணத்மத .

.எதிர் ார்த்துக்பகாண்டிருந்தாள் அன்னம்மா ஆச்சி  

கமடசி காேத்தில் எவலராடும் ஆச்சி ல சுவது கிமடயாது அவளது ஒலர மகள்  ாக்கியம் .

 என்ன .ஆசிரமயயாக லவமே பசய்ததால் தாய் அன்னம்மாமவ கவனிக்க முடியவில்மே

பசேவானாலும்  ரவாயில்மே என்று  ாக்கியமும் அவள் கணவனும் தீர்மானித்து தினமும் 

ஒரு லநர்ஸ் வடீ்டுக்கு வந்து அன்னம்மாவுக்கு லவண்டியமத பசய்வாள் லநர்ஸ் லமரி .

 ஆச்சியன் ஆமடகமள மாற்றி சாப் ாட்மட .வடீ்டுக்கு வந்து ஆச்சிமய குளிப் ாட்டுவாள்

லநர்ஸ் லமரிக்கும் ஆச்சிக்கும் இமடலய உறவு வள .பகாடுப் ாள்ரத் பதாடங்கியது தன் மகள் .

  ாக்கியம் பசால்வமதக் லகட்காவிடிலும் லநர்ஸ் லமரி பசால்வமத மட்டும் ஆச்சி லகட்டு

 

ஒரு நாள் தூக்கத்தில் ஆச்சியின் உயிர்  ிரிந்தது அன்று லநர்ஸ் லமரி ஆச்சிமயக் .

குளிப் ாட்டும்; தினம்;. ஆச்சி இறந்தமத லகட்டதும் லமரி ஓபவன்று ஒப் ாரி மவத்து 

அழுதாள்லமரி .,  ாக்கியத்மத தன் அருலக அமைத்தாள்.  

 

“ ஆச்சி எனது அம்மாவின் தாமயப் ல ான்றவ நான் ஆச்சிமய கிட்டதட்ட ஒரு வருடமாக .

 இரு தினங்களுக்கு முன்பு என்மனக் கண்டவுடன் அவவின் . ராமரித்து வருகிலறன்

.முகத்தில் என்றுமில்ோத ஒரு  ிரகாசம்  

 

“ என்மற அவர் என்மன கூப் ிடுகிறார் என்றாள் .”என்மனத் தன்னருலக அமைத்து லமமசயில் 



இருந்த சந்தன மரத்திோன ப ட்டிமயக் காட்டி ஏலதா பசால்ே நிமனத்தா, ஆனால் 

முடியவில்மே நான் அந்தப் ப ட்டிமய எடுத்து அவவிடம் பகாடுத்லதன் சிரித்த டி .

என்னிடம் அப்ப ட்டிமய என்னிடம் திருப் ித் தந்து, இது உமக்கு என்னால் . என்றாள் ஆச்சி ”

 அவவுமடய .அவ இரு வார்த்மதகள் என்றுமில்ோதவாறு ல சியமத நம் முடியவில்மே

 மககமளக் நான் எடுத்துக் பகாஞ்சி அவ எனக்குத் தந்த ப ட்டிமய வாங்கி லமமசயில்

 ப ட்டிமய நான .மவத்லதன்;திறந்து  ார்க்கவில்மே.என்றாள் லமரி ”  

 

“ அப் டியா .அப்ப ட்டிமய என் அப் ா அவவுக்கு பகாடுத்தது எனக்கு நிமனவிருக்குது, 

என்னிடம் ப ட்டி சாவி ஆச்சி தந்து மவத்திருந்தவ ”ப ட்டிமயத் திறந்து  ார்ப்ல ாம் .

என்றாள் ஆச்சியின் மகள்  ாக்கியம்;.  

 

ப ட்டிமய திறந்து  ார்த்தல ாது ஆச்சியி;ன்  ாக்கியத்தாலும் லமரியாலும் 

நம் முடியவில்மே.அவ்வளவும் தங்க நமககள் .  

 

“ லமரி இது என் அம்மா சாக முன் உமக்கு உமது லசமவக்காக தந்த  ரிசு நீலர .

.என்றாள்  ாக்கியம் ”மவத்துக்பகாள்ளும்  

 

“ இல்மே அம்மா எனக்கு இந்த ப ட்டிக்குள் உள்ள நமககள் லவண்டாம் ஆச்சியின் பசத்த .

மிகுத .வடீ்டுச் பசேவுக்குப்  ாவியுங்கள்்ி  ணத்மத அல்பசய்மார் வியாதியால் கஷ்டப் டு;ம் 

முதிலயார்கமளப்  ராமரிக்கும் இல்ேத்துக்கு பகாடுங்கள் அதனாமே ஆச்சியின் ஆத்மா .

.என்றாள் லமரி ”சாந்தியமடயட்டும்  

 

******* 


