காரணப்பேராசை
Honorable MEN

மாண்புமிக்க ஆண்கள்

Must Read for Every Man and of course
Woman (to understand man)

ஆண்கள் தவறாமல் ேடித்து பேருசமப்ேடபவண்டிய விஷயம்.

If a female is reading this article then just realize
the value of a man; and if it is a male then feel
proud of after reading it!

ஆணின் பெருந்தன்மைமை புரிந்து ப ொள்ள பெண் ள் ெடிக் வேண்டிை
ஒன்று.

ஒரு நொள் ஒரு ேிறகு பேட்டி ஆற்றங் மை ஒைத்தில் ஒரு ெட்டைைத்தின்

One day, while a woodcutter was cutting a
branch of a tree above a river, his axe fell into
the river. When he cried out, the Lord appeared
and asked, "Why are you crying?"
The woodcutter replied that his axe has fallen
into water, and he needed the axe to make his
living.
The Lord went down into the water and
reappeared with a golden axe. "Is this your axe?"
the
Lord
asked.
The

woodcutter

replied,

"No."

பேட்டிக்ப ொண்டிருந்தொன்.
ஆழத்தில்

ேிழுந்துேிட்டது.

தன் வ ொடொரி ம

the

woodcutter

replied,

"No."

அேன்

அேனுமடை

அழுது

வ ொடொரி

ப ொண்டிருக்கும்

ஆற்றின்

தூைத்து

பெொழுது, பெருைொன்

ேிறகு பேட்டி

தேறி ஆற்றில் ேிழுந்து ேிட்டதொ வும், அேன் ெிமழப்ெிற்கு அது

வதமே எனவும் முமறைிட்டொன்.

அந்த பெருைொன், ஆற்றின் ஆழத்தில் பென்று ஒரு தங் க்வ ொடொரியுடன் திரும்ெினொர்.
"இது தொன் உன்னுமடை வ ொடொரிைொ?" என ேினொேினொர்.
ேிறகு பேட்டி ெதிலளித்தொன், " இல்மல, இது இல்மல."
பெருைொன்

ைீ ண்டும்

வ ொடொரியுடன்

ைீ ண்டும்,

அப்பெருைொன்

ஆற்றின்

ொட்ெிைளித்தொர்.

ேிறகு

இல்மலவை..."

Again,

தேறி

ஒருேர் அேன் முன் வதொன்றி, "ஏன் அழு ிறொய் ைனிதொ?" என வ ட்டொர்.

வ ட்டொர்.

The Lord again went down and came up with a
silver Axe. "Is this your axe?" the Lord asked.

ம

ிமளமை

பேட்டி

மூன்றொேது

ஆழத்தில்

ெிைவேெித்தொர்.

இம்முமற

ஒரு

பேள்ளி

"இது உன் வ ொடொரிைொ?" என அேர் அமைதியுடன்

கூறினொன்,

முமற

"இல்லவே

ஆற்றின்

இல்மல,

ஆழத்தில்

இது

பென்று

என்

ஒரு

வ ொடொரி

இரும்பு

The Lord went down again and came up with an
iron Axe. "Is this your axe?" the Lord asked.

வ ொடொரிமை ப ொண்டு ேந்தொர்.

The

"ஆைொம், இது தொன் என்னுமடை வ ொடொரி", ேிறகு பேட்டி ை ிழ்ச்ெியுடன் ெதிலளித்தொன்.

woodcutter

replied,

"Yes."

பெொறுமையுடன் வ ட்டொர்.

"இது உன்னுமடை வ ொடொரிவைொ...?" அந்த பெருைொன்

The Lord was pleased with the man's honesty and gave
பேட்டிைின்
நொணைத்மதயும்
வநர்மைமையும்
ண்டு
him all three axes to keep, and the woodcutter went அப்பெருைொன், ேிறகு
home
happy. ை ிழ்வுற்றொர். அதற்கு ெரிெொ , அேர் ப ொண்டு ேந்த மூன்று வ ொடொரி மளயும் ேிறகு
பேட்டிக்வ

ப ொடுத்து ைமறந்தொர்.

Some time later the woodcutter was walking with his
ேடு
ீ திரும்ெினொன்.
wife along the riverbank, and his wife fell into the
river. When he cried out, the Lord again appeared and
ெில
நொட் ள்
ழித்து,
asked
him,
"Why
are
you
crying?"

உலொேிக்ப ொண்டிருந்தொன்.

"Oh Lord, my wife has fallen into the water!" ேிட்டொள்.
The Lord went down into the water and came up with

வதொன்றினொர்.

"Yes,"

வநைம்

woodcutter.

பேட்டி

தன்

ைமனேியுடன்

தேறுதலொ , அேனுமடை

ஆற்றங் மைைில்

ைமனேி

ஆற்றில்

மூழ் ி

ேிறகு

பேட்டி

"ஏன் அழு ிறொய் ைனிதொ..." என அன்புடன் வ ட்டொர்.

"பெருைொவன, என்

the

ேிறகு

ேிறகு பேட்டி அழுது ப ொண்டிருக்கும் பெொழுது, அப்பெருைொன் ைீ ண்டும்

AISHWARYA RAI"Is this your wife?" the Lord
asked.
cried

ேிறகு பேட்டியும் ை ிழ்வுடன் அக்வ ொடொரி ளுடன்

புலம்ெினொன்.

அன்பு

ைமனேி

டத்தொைல், உடவன

ஆற்றில்

அப்பெருைொன்

மூழ் ிேிட்டொள்...!"

ஆற்றின்

ஆழத்தில்

என

ேிமைந்து

பென்றொர்.

அேர் ஐஸ்ேர்ைொ ைொமை ப ொண்டு ேந்து, "இது தொன் உன்னுமடை ைமனேிைொ..?' என

The Lord was furious. "You lied! That is an
untruth!"

ேிறகு பேட்டிைிடம்

வ ட்டொர்.

"ஆைொம், இே தொன்...! என அழுது ப ொண்வட ெதிலளித்தொன், ேிறகு பேட்டி!!

The woodcutter replied, "Oh, forgive me, my
Lord. It is a misunderstanding. You see, if I had
said 'no' to AISHWARYA RAI , You would
have come up with KATRINA. Then if I said
'no' to her, you would have come up with my
wife. Had I then said 'yes,' you would have given
me all three. So THAT'S why I said yes to

பெருைொனுக்கு
ெீறினொர்.
ேிறகு

பேட்டி

வ ொெம்

ேந்தது...

"...நீ

ஒரு

பெொய்ைன், இது

ேிளக் ினொன், "ஓஹ், ைன்னிக்

தேறொன பெொருள் ப ொண்டுேிட்டீர் ள்.

வேண்டும்

உண்மைைில்மல", என

என்

பெருைொவன, நீங் ள்

இவதொ ெொருங் ள், நொன் ஐஸ்ேர்ைொ ைொமை

ண்டு இது என் ைமனேி இல்மல என கூறிைிருந்தொல், நீங் ள் ைீ ண்டும்

ட்ரீனொ

AISHWARYA RAI."
The Lord was too much pleased with his reply
and still wanted to grant his boon. He thought
for a while and said, “OK, gentleman, I will
make your wife three-in-one, that is to say, if
you look at her from right side, she would
appears as if you are looking at Aishwarya Rai,
from left side she would appear to you as if you
are looking at Katrina, and if you look at her
directly face to face, she would look like your
wife. What do you say, earthling?”
The woodcutter pleased with the modern threein-one wife idea and agreed to have one. The
Lord blessed his wife to become a three-in-one
figure and disappeared.
The wood cutter lived happily with this wife and
axes, thereafter.
The moral of this story is: Whenever a man lies,
it is for a good and honorable reason, and for the
benefit of others.
That's our story, and we're sticking to it! –
"WE ARE HONORABLE MEN" Isn't it?

வுடன்

ேந்திருப்ெீர் ள்,

அேளும்

என்

ைமனேிைில்மல

ைீ ண்டும் என் ைமனேிமை ப ொண்டு ேந்திருப்ெீர் ள்.
என் ைமனேி என கூறிைதும்,
ேொழ்க்ம

என

நொன்

ெிறகு நொன், ஆைொம், இேள் தொன்

இந்த மூேமையும் எனக்கு அளித்திருப்ெீர் ள்.

என்ன ஆேது..., ஆ வே, ஐஸ்ேர்ைொமே

ஒன்றில்-மூன்றொ
வநொக் ினொல்,
வநொக் ினொல்,

எண்ணினொர்.
ைொய்

ைொதிரி

ட்ரினொ ைொதிரியும் வநைொ

ஆ வே, அேனுக்கு

"ெரி, இமளஞவன, நொன் உன் ைமனேிமை

ைொற்றிேிடு ிவறன், அதொேது, அேமள

ஐஸ்ேரிைொ

நீ

பதன்ெடுேொள்,

ேலது

இடது

ெக் த்திலிருந்து
ெக் த்திலிருந்த

ெொர்த்தொல், உன் ைமனேி ைொதிரியும் நீ

இைலும், என்ன பெொல் ிறொய், உல த்தொவன?”
ேிறகு

பேட்டி

அ ை ிழ்ந்தொன்.

நேனைொன
ீ

ஒன்றில்-மூன்று

ைமனேிமை

பெறும்

பெருைொன் அேனுமடை ைமனேிமை ஒன்றில்-மூன்றொக் ி ைமறந்தொர்.

ேந்தொன்.

மதைின் அறபநறி வெொதமன என்னபேனில்:
ஒரு

இது

எங் ள்

நல்ல, வநர்மைைொன

இருக் லொம்.

இல்மலவைொ...?"

ொண

ெொக் ிைத்தொல்

ேிறகு பேட்டி தன் ைமனேியுடனும், வ ொடொரி ளுடனும், நீடூடி ெந்வதொஷைொ

அது

என்

ண்டு ஆைொம் என கூறிவனன்.

ேிறகு பேட்டிைின் ெதிலொல் பெருைொன் ைி வும் ைனை ிழ்ந்தொர்.
ைற்பறொரு ேைம் ப ொடுக்

கூறிைிருந்தொல்,

மத, நொம்

ஒரு ஆண் பெொய் பெொல்லும் பெொழுது,

ொைணத்திற் ொ வும், ைற்றேருமடை

மடெிடிக்கும்

ேொழ்ந்து

பநறிமுமற, நொம்

ெலனுக் ொ வும்

ைொண்புைிக்

ஆண் ள்

