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ஹே பாரு! 
ஹிகாரியும் 

மனாவும் அங்க 
இருக்காங்க.

மனா,  
எதாவது 

பிரசச்னன
யா?   

நான் உதவி 
சசய்யுஹேன். 

வா, அவனைத்
 ஹதடுஹவாம்

அவங்க 
சரண்டுஹபரும் 
ஆே்றுக்கு வந்

துருப்பாங்கன்னு  
நினனக்கிறீயா

?!

ஓ, ஹிகாரி. 
என்னுனைய 

பூனனக்
குைட்ி ஹமாஹமா 

சதானைந்து
விைை்து.

அவை் உயிஹராடு
 இருந்தாை்

தான....
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ஓ, 
இேந்து

விைை்ாை்.

ஓ...
ஹமாச
மான

 உைகம்
 இது!

ஹயாஷி 
தான். அவனன

 மீண்டும் சதாந்தரவு 
சசய்கிோரக்ை்.

ஹிகாரி, 
உனக்கு 
எதாவது 

பிரசச்னன
யா?

என் 
கண்ணாடினயத் 
திருப்பி சகாடு!

அவனன
 குறினவத்

துக்சகாண்ஹை 
இருக்கிோ

ரக்ை்.

 திருப்பி 
கொடு!

கீச்

டமால்
டமால்
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கண்ணாடி
 இை்ைாமை்

 என்னாை் பாரக்்க 
முடியாது!

 ஹிகாரி! உனக்கு 
பிரசச்னன எதுவும் 

இை்னைஹய?

ஹயா
ஷியாை் 

 கண்ணாடி
 இை்ைாமை் 

எதுவும் சசய்ய 
முடியாது, 

நைக்க கூை 
முடியாது.

இை்னை, 
மன்னி
சச்ிரு 

என்னாை் 
உதவ

 முடியை.

அந்த
 முைை்ாை்கை்

 அனத எடுத்துக்
 சகாண்
ைாரக்ை்.

அந்த பசங்க
 கண்ணா
டினய உயர
மான புை்லிை் 
எறிந்து விைை்ா
ரக்ை், சராம்ப 
ஹநரமாகத்
 ஹதடுகி
ஹோம். 

நான் உதவ 
ஹவண்டும்...

பின்னர ்
கினைத்தது, 

ஆனாை் 
உனைந்து 
இருந்தது!

அவனன 

விைட்ு
விடுங்கை்!

நான் 
அவரக்
ைின்  
னதரி
யத்னத
 சவறுக்
கிஹேன்!

யார ்நீ?
  சபரிய ஆளுனு
நினனக்கிறியா?

அப்பாவி
கை் ஏன் 

எப்ஹபாதும் 
பாதிக்கப்

படுகிோரக்ை்!

திரும்பக் 
சகாடுங்கை்!
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நான் அவரக்ைின் 
னதரியத்னத 

சவறுக்கிஹேன்!
எனக்கு பதிை் 

ஹவண்டும்... நான் 
இேக்கும் ஹபாது 

எங்ஹக ஹபா
ஹவன்?

நான் மிகவும்
 வலுவான ஆக 

ஹவண்டும், அப்ஹபா
துதான் அவரக்னை 

அடிக்க முடியும்!

ே்ம்ம்.மனா, உனக்கு 
எதாவது 

ஹவண்டுமா?
அதிகமாக 

விரும்புகிோ
யா?

உனக்கும் 
ஒரு பதிை் 
ஹவண்டும், 
எனக்கும் 
ஒரு பதிை் 
ஹவண்டும்.

ஹமா
ஹமா

 சகாை்ைப்
பைை்

ஹபாது,

எனக்கு ஒரு 
ஹயாசனன! பதிை்கனைக் 
கண்டுபிடிக்க ஹபாைட்ி 
னவக்கைாம்!

எனக்கு என்ன 
நைக்கும்னு 

சதரியாததாை், 
சகாஞ்சம் பயமாவும் 

இருக்கு.

நாங்கை் அவனைஆே்ேங்க
னரயிை் புனதத்ஹதாம்.

உண்னம
யிஹைஹய 

வலினமயாக 
இருப்பது 

எப்படி என்
பனத நீ 
கண்டுப்

பிடி.

அன்றிரவு நான் ஹயாசிக்க 
ஆரம்பித்ஹதன்...

இேந்த 
பிேகு என்ன 

நைக்கும் 
என்பனத

 நீ கண்டுப்
பிடி

இேக்கும் ஹபாது என்ன 
நைக்கும்... எனக்கு ஒரு
 சகைை் கனவு கூை
 வந்தது.
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நான்
 பயப்பை
 ஹவண்டி

யதிை்னை.

பாப்பா, 
உன் சபயர ்

என்ன?

நான் பயப்பை 
ஹவண்டிய
திை்னை.

என் 
சபயர்
 மனா.

ோ ோ. நான் 
அவரக்னை 

அடித்து 
சநாறுக்கப் 
ஹபாகிஹேன்!

ஒரு வாரம் எடுத்துக் 
சகாை்ஹவாம்.பிேகு

 என்ன கண்டுபிடித்ஹதாம் 
என்பனத நாம் சந்தித்துப் 

சசாை்லுஹவாம். 

சரி.

அந்த 
வாரம்…

பதினை 
நான் கண்டு

பிடிக்க 
முடியுமா என்று 
சந்ஹதகம்மாக 
இருக்கிேது…

ஏய் கிைட்ி
 கிைட்ி !
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மனா, இங்கு நீ 
அடிக்கடி 

வருவியா?

ஆம், நான் 
இேப்பதே்குப் 

பயப்படுகி
ஹேன்.

இை்ைஹவ இை்னை!
 எனக்கு கை்ைனே
கை் பிடிக்காது.

ஓ, 
அப்ப
டியா.

மிகவும்
 உைை்நினை
 சரியிை்ைா
மை் இருந்

தாை்…
அவனரப் 

பே்றித்தான்- 
இஹயசு.

ஆம்.
 பயமாகத்தான்

 இருக்கும், உனக்கு
 சதரியாமை் இருந்

துசச்ுன்னா...

இஹயசு மரணத்துக்கு 
சசய்தனதப் பே்றிய 

ஒரு கனதனய உனக்குச ்
சசாை்ைைட்ுமா?

எை்ைாம் 

குணமாக்கும் 

ஒருவர ்

வந்திருக்கிோர ்

என்று 

ஹகை்விப்பைை்

 தந்னத அவரிைம்

 ஓடினார.் 

நாம் எை்ைாரும் ஒருநாை்
 இேந்துவிடுஹவாம் 

என்பனத கை்ைனேகை்
 நினனவூைட்ுகிேது,

அதனாை் தான்
 நீ பயப்படுகிராய்.

சரியா?

கிறிஸ்துமஸ்
 அன்று பிேந்த

 இஹயசுனவப் பே்றி 
சசாை்கிறீரக்ைா?

என்ன 
சதரியாமை் 

இருந்துசச்ுன்னா?

உன் 
வயதிை் 

ஒரு சிறுமி 
இருந்தாை்.

அந்த 
பயணி 
தான் 

இஹயசு.

சரியாக 
சசான்னாய். 

நீ சிேந்த 
புத்திசாலி!

நாம் எை்ைாரும் 
ஒருநாை் இேந்துவிடுஹவாம் 

என்பனத கை்ைனேகை் 
நினனவூைட்ுகிேது,

அதனாை் தான்
 நீ பயப்படுகிராய்.

சரியா?
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ஆனாை்
 இஹயசுனவ 

அவருனைய வீைட்ிே்கு 
தந்னத அனைத்து 
வருவதே்கு முன்பு

தாமதமாகிவிைை்து, 
சிறுமி இேந்துவிைை்ாை் 

என்றுஅவரிைம் 
சசான்னாரக்ை். பயப்

பைாஹத.

விஸ்வாசம் 
உை்ைவன்
னாக இரு

இஹயசு 
அந்த தந்னதயிைம் 

சசான்னார.்

அவரக்ை் 
வீைட்ிே்கு
 வந்ததும், 

இஹயசு,
 தந்னத, தாய்

அவருனைய 
சீைரக்ைிை் சிைரும் 

அவளுனைய 
அனேக்குை் 

நுனைந்தாரக்ை்.

சிறு 
சபண்ஹண, 
எழுந்திரு.

உைஹன 
அவை் எழுந்து 

அனேனயச ்சுே்றி 
நைந்தாை்!



15 16

மனா,
 இப்ஹபா

 சசாை்லு. அந்த 
சிறுமி இஹயசுனவ

 சந்தித்த பிேகு, 
எப்ஹபாதாவது
 மரணத்துக்கு
 பயந்து இரு

ப்பாைா?

கண்டிப்பாக 
ஒருஹபாதும் 
அப்படிஹய 

இருந்திருக்க 
மாைை்ாை்.

ஒரு வாரம் 
முடியப்ஹபாகுது, 
எனக்கு எதுவுஹம

 கினைக்க
விை்னைஹய

பை்ைியிை்
 குத்துசச்ண்னை

 பண்ணுகிே
 னபயன்

 ஒருவனன
 எனக்குத்
 சதரியும்.

நான் 
அவனனப் ஹபாை்

 இருக்க 
ஹவண்டும்.

ஆனாை், 
சிறுமிகனைத் 

துன்புறுத்திய சிை 
பசங்கை அவன் 
அடித்தஹபாது…

ஹபாலீஸ் 
அவனன 
குே்ேம் 

சாைட்ி னகது 
சசய்தனர!்

என்னாை் 
அனத  நம்ப 

முடியவிை்னை!

நான் 
மிகவும் 

வலினமயான 
ஒருவனரக் 

கண்டுபிடித்து 
விைஹ்ைன்! 

மரணத்னத 
சவை்லும் 
அைவுக்கு 

அவர ்
வலினம

யானவர.்
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அவர ்சபயர ்இஹயசு. 
கிறிஸ்துமஸ்  
தினத்தன்று 
பிேந்த 
 இஹயசு, 
உனக்குத் 
சதரியுமா?

இனிஹம
நீ பயப்பை
மாைட்ியா?

என்ன 
சசான்னாரக்ை்

?

சபரிய 
அதிசயம்,

 பயப்படுவதே்குப் 
பதிைாக நான் 

ஒருவித உே்சாகம் 
உணரக்ிஹேன்!

அவனரப் பே்றி
 எை்ைாம் அறிந்த ஒரு

  பாைட்ினய நான் 
சந்தித்ஹதன்,அவரக்ை் 

சசான்னாரக்ை்...

ே்ம். 
இஹயசு

வா?

மரித்த
வரக்னை

 உயிஹராடு
 எழுப்பினார.்..

நான் ஹமலும் 
அறிந்துசகாை்ை 
விரும்புகிஹேன்.

இஹயசு
 மக்கனை

 குணப்
படுத்தினார…்

சரி.நானும் 
அனதத் 

ஹதடுஹவன்.

புயை்கை்,
 ஹபய்கை் அனனத்து

 வனகயான பயங்கரமான 
விஷயங்கைின்

 ஹமலும் அவர ்அதிகாரம்
 சகாண்டிருந்தார.்

இஹயசுனவப்
 பே்றி என்ன

 கண்டுபிடிக்க
 முடியுசமன்று நீ ஏன்

 பாரக்்கக் கூைாது?

இனிஹம
நீ பயப்பை
மாைட்ியா?
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நீங்கை் முதன்
னமயானவராக இருக்க 

விரும்பினாை்,அனனவருக்கும் 
ஹவனைக்காரராக இருக்க 

ஹவண்டும்.

ஒரு குைந்னதனயப்
 ஹபாை் தாை்னம
யுை்ைவரக்ைாய் 

இருங்கை்.

இஹயசு எனக்கு 
கண்பாரன்வக் 
சகாடுத்தார!்

ஆம்! இது 
இஹயசு! 

ஹீ

 ஹீ

நீ அவனரக் 
கண்டுபிடித்து 

விைை்ாய். 
இை்னையா?

அவர ்மக்களுக்கு 
உதவினார.் அவரக்ை் 
அவனர சிலுனவயிை் 
அனேந்துவிைை்ாரக்ை்.

ஆம், இந்தப் பிை்
னைனயப்ஹபாைத் த
ன்னனத் தாை்த்துகி

ேவன் எவஹனா, 
அவஹன பரஹைா

கராஜ்யத்திை்
 சபரியவனா

யிருப்பான்.

அவர ்
சசய்த

சதை்ைாம்
 நை்ைது 
மைட்ும்
தான்.

ஆனாை்
 இஹயசு சபரிய 

அதிசயம் 
சசய்தார.்

பரஹைாகத்
திலிருக்கும் என் 
தந்னத ஹவனை 

சசய்கிோர.்..

அவர ்விரும்புவனத 
மைட்ுஹம நான் 
சசய்கிஹேன்.

க்க்க்
க்ர்

கைவுனை
 சசாந்த தந்னத

 என்று சசாை்
கிோயா?

இது உங்கனை
 நீங்கை் கைவுை்
 என்று சசாை்லு 
வத்னத ஹபாை்!
 நாங்கை் அனத

 சபாறுத்துக்
சகாை்ை 

மாைஹ்ைாம் !!

என்ன
… ?!

ஏய், 
நீ அந்த
 குருைன் 

அை்ைவா?!

இவரக்னை
 மன்னியும்,

 தாங்கை் சசய்கிேது
 இன்ன சதன்று 

அறியாதிருக்
கிோரக்ஹை.

ோோ 
முதலிை் உன்னன 

காப்பாே்றிக்சகாை்ளு!

நீ மீைப்ரா? 
உன்னன நீஹய 
மீைட்ுக்சகாை்!

ஆ!ஆ!

பிதா
ஹவ!

ஆஆ
ஆஆ
ஆஆ

!!
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இேந்த மூன்று நாைக்ை்
 கழித்து, அவர ்உயிரத்்து

 எழுந்தாறு.

புத்தகத்திை் னபபிை்
 கனதனயப் படித்து
 முடித்ததும் நான்
 சஜபிக்க ஹவண்டும்
 என்று
 ஹதான்றியது.

அவனர
 சிலுனவயிை் 

அனேந்த பிேகும், 
அவரக்ைாை் 

அவனரத் தடுக்க 
முடியவிை்னை.

இஹயசுஹவ, நான் 
தவறு சசய்ஹதன். 

என்னன 
மன்னியுங்கை்.நான் 

இருக்க விரும்பும் 
எை்ைாம் நீங்கை் 

தான். உங்கனைப் 
ஹபாை வாை எனக்கு 

உதவுங்கை்.

அது உண்
னமயான சக்தி! 

அவர ்எை்ைா 
சகைை்வரக்னை

யும் அடித்து 
சநாறுக்கி இரு

க்கைாம்.

நான் அப்படி 
சஜபித்த பிேகு, 

எை்ைாம் நைமாக 
இருந்தது….

ஆனாை், 
அவர ்

சிலுனவயிை்
 சதாங்கிக் 

சகாண்டிருந்த 
ஹபாது, அவர ்

என்ன சசய்தார்
 சதரியுமா?

நான் மிகவும் 
மகிை்சச்ியாக 

இருந்ஹதன்

அவர ்
அவரக்னை 

மன்னி
த்தார.்

என்னா ஆசச்ரியம். 
உனக்குத் சதரியுமா? 
நானும் அனதத்தான் 

சசய்ஹதன்.

இது என் மனதிை் ஒரு 
தாக்கத்னத ஏே்படு
த்திவிைை்து. எனக்கு 
பதிலும் கினைத்து, 

மனா. உண்னமயான 
வை்ைனமக்கு ஒரு 

சபயர ்உண்டு; அது 
இஹயசு!

என் கவனைகை்
 நீங்கியது  மைட்ுமை்ை,
 மிகவும் மகிை்சச்ியாக

 இருந்ஹதன். எனக்கு நைன 
மாை ஹவண்டும்ஹபாை்

 இருந்தது.

உனக்குை் 
ஏஹதா மாே்ேம் 

சதரிகிேது 
ஹிகாரி

வா,
ஆே்றுக்கு 

ஹபாகைாம்! 

சரி
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ஹகை்

ஆனாை் 
உங்களுக்கும்

 ஒரு கனத 
இருக்கிேது.

எனக்கு
 ஒன்று மனதிை் 
ஹதான்றுகிேது. இந்த

 புத்தகத்னத  
உங்களுக்கு 

சகாடுத்த உங்கை் 
நண்பருக்கும்

 ஒரு கனத
 உண்டு.

இஹயசுவுைன் 
ஒன்ோக
 ஹசரந்்து

 ஹபசைாமா?

நாங்கை் ஒரு 
சவானை எடுத்துக்

சகாண்ஹைாம்.

உனக்கு 
எப்படித் 

சதரியும்?!

இப்ஹபாது உங்கை் 
முனே!

சகாஞ்சம்
 சபாறு, இங்ஹக
 ஹவறு யாஹரா
 இருக்
 கிோரக்ை்...

கனத
யிை் வந்த 
சிலுனவ
 உங்கை்
 நினன

விலிருக்
கிேதா?

நாம் இஷ்ைபடி 
சசய்ஹதாம்.ஆமாம், 

அது
 நீங்கை்

தான்.

நம்
 ஒவ்சவாரு
 வருக்கும்

 இது சம்பந்தப்
பைட்ிருப்பனத கே்றுக்

சகாண்ஹைாம்.

எங்கை் 
கனதனய நீங்கை் 
ஹகைட்ுக்சகாண்டி

ருக்கிறீரக்ை்...

நாம் அனனவரும்
 கைவுனை
 புேக்கணித்து
விைஹ்ைாம்

அதாவது, 
நாம் பாவம் 
சசய்ஹதாம்.
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பாவத்தின்
 காரணமாக, நாம் 

அனனவரும் ஆபத்திை் 
இருக்கிஹோம்.

ஆனாை் அவர்
 நமது இைத்னதயும் 
தண்ைனனனயயும்
 எடுத்துக் 
சகாண்ைார.்

நாம் இேக்கும்ஹபாது, 
நாம் அனனவரும் 

தண்டிக்கப்பை
 ஹவண்டியவரக்ை்.

சிலுனவயிை் 
மரித்தார.்

ஆகஹவ 
கைவுை் ஒரு 
மனிதனாக

 வந்தார;்

இப்ஹபாது
 நம்மிைம் 

சசாை்கிோர.்

"நாஹன நை்ை 
ஹமய்ப்பன்: நை்ை
 ஹமய்ப்பன் ஆடுக
ளுக்காகத் தன் ஜீவ
னனக் சகாடுக்கி
ோன்."

இஹயசு 
பரிபூரணர,் 

எந்த தவறும் 
சசய்யவிை்னை,

"நான் உைகத்திே்கு 
ஒைியாயிரு

க்கிஹேன், என்னனப் 
பின்பே்றுகிேவன் 

இருைிஹை நைவாமை் 
ஜீவஒைினய 

அனைந்திருப்பான்."

"நாஹன
 உயிரத்்சதழுதலும்

  ஜீவனுமாயிருக்கிஹேன்,
 என்னன விசுவாசிக்கிேவன்
 மரித்தாலும் பினைப்பான்;"
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இப்ஹபாது 
அவர ்நமக்கு 
ஒரு பரினச 

வைங்குகிோர.்

இஹயசுஹவ, இப்ஹபாது வனர நான் 
உங்கனை உண்னமயிை் அறியவிை்னை, 
ஆனாை் நீங்கை் என் மீது அக்கனே 
சகாை்கிறீரக்ை் என்பனத இப்ஹபாது 
நான் அறிந்துசகாண்ஹைன்.எனக்கு 
கினைக்க ஹவண்டிய தண்ைனன ஏே்றுக் 
சகாண்டீர.் இப்ஹபாது நீங்கை் எனக்கு 
மன்னிப்னபயும் நைன்பயும் 
வைங்குகிறீரக்ை். உமக்கு நன்றி! நான் 
சசய்த தவோன காரியங்கை் காக 
என்னன மன்னியுங்கை். உங்கனைப் 
பே்றி ஹமலும் அறிந்துசகாை்ை எனக்கு 
உதவுங்கை்.நான் சசை்வதே்கு சரியான 
வழினயக் காைட்ுங்கை். ஆசமன்

மன்னிப்பு

மன்னிப்பு 

இந்த சஜபத்
னத நீங்கை் 

சஜபிக்க விரு
ம்புகிறீரக்ைா?என்கென்றும்

 நட்பு

என்கென்றும்
 நட்பு

நினனவிை்
 சகாை்ளுங்கை்,

 வாரத்்னதகைிை் எந்த
 மந்திரம் இை்னை, அனத உ
ங்கை் இதயத்திை் உணரந்்து 

சசாை்/வதுதான்
 முக்கியம் .

ஆம்! இஹதா 
உங்களுக்கான 

சவாை். நீங்களும் இந்த 
புத்தகத்னத உங்களுக்கு 

வைங்கிய நண்பரும் 
மூன்று ஹகை்விகளுக்கு 

பதிை் சசாை்லுங்கை்.

2. உங்ெளுெ்கு 
ேழங்ெப்பட்ட 
சிெந்ை பரிசு எது?

சஜபிப்ஹபாம்

1. ஹிொரி, 
மனா வபால 
உங்ெளுதடய 
வெள்விெ்கு 
பதில் கிதடெ்ெ 
வேண்டுகமன்று 
நீங்ெள் விரும்பி 
யிருெ்கிறீரெ்ளா?

3. நம் ஒே்கோருேருெ்கும்
 ெடவுள் அளிெ்கும் பரிசு
 என்கென்றும் மன்னிப்பு
 மெ்றும் நட்பு - நீங்ெள்
 அதை ஏெ்றுெ் 
கொள்வீரெ்ளா? 

உைஹன 
அவரிைம் 

சசாை்லுங்கை்!

நீங்கை்
 “ஆம்” என்று 

சசான்னீரக்ைா?

இஹதா, 
அனதச ்சசய்ய 

உங்களுக்கு
 உதவி

 சசய்ய ஒரு
 எைிய

 சஜபம்.நான் 
மரண

த்திே்கு
 பயப்ப
டுகிஹே

ன்

அவர ்என்சேன்றும்
 நமக்கு மன்னிப் 

னபயும் நைன்பயும் 
வைங்குகிோர.் 

ஆோ, 
இதுதான் 

உண்னமயான 
புனதயை்!
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நீங்கை்
 சஜபித்தீர்

கைா?
சந்ஹதா

ஷம்

அவர ்உங்களு
க்கு வழிகாை்

டுவார,் உங்கை் 
வாை்க்னகயின் 

ஒவ்சவாரு நாளும் 
உங்களுக்கு 
உதவுவார.்

சிேப்பு!

உங்கை்
 வாை்க்னகயின்

 மிகப்சபரிய
 சாகசத்னத

 நீங்கை் இப்ஹபாது
 சதாைங்கி

 யிருக்கிறீரக்ை்!

நீங்கை் எப்படி
 அவனர நன்கு

 அறிந்து சகாை்ை 
ஹவண்டுசமன்று
 ஹயாசி யுங்கை்?

எந்த 
நைன்பயும் 
ஹபாைஹவ, 

இஹயசுவுைனான 
நமது நைப்ும்
 வைர ஹவண்

டும்.

நாங்கை் 
வினைசபேப் 
ஹபாகிஹோம்,

அவர்
 உங்கைின் 

சிேந்த
 நண்பராக

 இருக்க
 விரும்புகிோர.்

நாங்கை்
 இனத பகிரந்்து

 சகாை்ை ஹவண்டிய
 மே்ே நண்பரக்ை்
 இருக்கிோரக்ை்.
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