MULTI LINGUAL TRANSLATION
English to Hindi, Tamil & Urdu
_______________________________________________________

A soul disturbing revelation on beggary with child!!!
Kindly forward the mail to all far and near friends to appraise the hazards of encouraging his type of inhuman act.

WHY IS THE CHILD IN HANDS OF THE BEGGARS ALWAYS SLEEPING?
"Why is the child sleeping in the hands of beggars? Have you ever wondered ..."
This article I read a few months ago. Who is the author of this, I don't know. Please read…
__________________________________________________________________________________________________________________

अप्ननआत्भा ऩये शान कदे नेवालर एक यहस्मोद्घाटन
मह भैर / भेस्सेज आऩ अनने दोस्तं को यवाना कयं ताके उन्को इस प्रकाय की अभानवीम कृ त्म (ढंग) प्रोत्साहहत कनेके खतयं का भूल्माॊकन हो

क्यमं लबखारयमं के हाथं भं फच्चे हभेशा सोते यह्ते हं ?

क्यमा आऩने कबी सोचा है हक लबखारयमं के हाथं भं फच्चे हभेशा क्यमं सोते यह्ते हं ? कुछ भहीने ऩहरे भं मह रेख ऩढ़ा | भं नहीॊ
जानता हक रेखक कौन है | कृ ऩमा ऩढ़ं ....
___________________________________________________________________________________________
நம் ஆத்ஶவல கஷரறும் ஓர் உண்வின் வலரிப்பஶடு
குறந்வைமடன் பிச்வை
னிைஶபிஶனற்ம இச்வைவய ஊக்குலிக்கும் ஆபத்வை ஶலரும் அமஷ இந்ை வைய்ைஷவ உங்கள் நண்பர் ற்றும் உற்மஶர் உமலினர்
அவனலருக்கும் அனுப்பி வலமங்கள்.

பிச்வைக்கஶரி கரின் வககரில் குறந்வை ன் ப்வபஶழுதும் உமங்கஷக் வகஶண்டடிருக்கஷமது ?

دل دھکا دین ے دےےن وایل ایک گھری سچائ
بچوں ےک ساتھ بھیک

(As received....)

भेट्रो स्टे शन के ऩास अलनप्ित उम्र की एक भहहरा फैठती

At the metro station sits a woman of
है | वे भहहरा के फार उल्झे हुवे यह्ते हं , उस्का लसय दख
ु
uncertain age. Women’s hair is
confused and dirty, her head bowed से झुका हुवा यहता है |
in grief.
The woman sits on the dirty floor and
next to her lies a bag. In that bag
people throw money. On the hands
of a woman, asleep, is a two year
old baby. He's in a dirty hat and dirty
clothes.
“Madonna with baby” - numerous
passers-by will donate money. The
people of our kind- we always feel
sorry for less fortunate. We are
ready to give unfortunate people the
last shirt, the last penny out of your
pocket and never think another
issue. Helping, seems like. “Good
job done”...
I walked past a beggar for a month.
Did not give any money, as I knew
that this is a gang operated scam
and money collected by the beggar
will be given to whoever controls
beggars in the area. Those people
own numerous luxury properties and
cars.
Oh and beggar also gets something,
of course “ A bottle of vodka in the
evening and a döner kebab”.

वह भहहरा गॊदे पशश ऩय फैठती है औय उसके फगर भं
एक फैग ऩडा यहता है | उस फैग भं रोग ऩैसे पंक दे ते हं
| भहहरा के हाथ ऩय मा गोध भे एक दो सार का फच्चा
सोता यह्त है | वह

गॊदी

टोऩी

औय गन्दे कऩटॉभे

यह्ता है |
हभायी तयह के रोग - हभ हभेशा कभ बाग्मशारी के लरए
(अफ़सोस ) कयते

हं | हभ दब
ु ाशग्मऩूणश रोगं को

अप्नन आप्ि शटश , अऩनी जेफ से आप्खयी ऩैसा दे ने के

लरए तैमाय हं | एक औय सभस्मा के फाये भं कबी सोचते
नहीॊ | भदद कयना, इस तयह रगता है की "अच्छा काभ
हकमा ..."

ைஷந்ைஷத்துள்ர ீர்கரஶ ? - ைஷய ஶைங்களுக்கு முன்
ஶடஶ ஆங்கஷயத்ைஷல் ழுைஷ இந்ை

கட்டுவவ நஶன் படித்டைன் . உண்வ அமஷ
டலும் லஶைஷக்கவும் ....

வட்டஶ ஸ்டடளனுக்கு அருடக ஓர் நடுத்ை
லதுள்ர வபண் அர்ந்ைஷருந்ைஶள்

அலள்

.

ைவய முடி கவயந்து அழுக்குப்பட்டிருந்ைது

.

அலள் ைவய துன்பத்ைஶல் குனிந்ைபடிிருந்ைது .
அசுகத்ைஶன ைவில் அர்ந்ைஷருந்ை
இருந்ைது.

அைஷல் வபஶது க்கள் ைஷல்யவ

கஶசுகவர லைஷ
ீ மஷந்ைனர் .

के ऩाय गुजय याहा था ,

सॊचालरत घोटारा है | औय
जो कोई

लगयोह

लबखारयमं से इकट्ठा हकमा

लबखारयमं को लनमॊत्रित कयता है

उस्को हदमा जाएगा | वे रोग कई रक्यजयी सॊऩत्रि औय
कायं के भालरक हं !!

ओह, फेशक , लबखायी

बी कुछ

ऩारेता है "शाभ भं वोड्का की एक फोतर औय एक डोनय

அந்ைப்வபண்ணின்

வககரில் ஓர் குறந்வை

உமங்கஷக்வகஶண்டடிருந்ைது.

அக்குறந்வை

அழுக்கஶன வைஶப்பிமடன் அழுக்குப்பட்ட
துணிகரினஶல் டபஶர்த்ைப்பட்டிருந்ைது.
“ஓர் குறந்வைமடன் வடடஶன்னஶ

”

-

லறஷ

நடப்டபஶர் பயர் ைஷல்யவ ைஶனம் அரித்து
லந்ைனர்.

நம்வப்டபஶன்மலர்

லருந்துலதுண்டு.

कोई ऩैसा नहीॊ हदमा , भं जानता था के मह एक

कफाफ".

ன்வமக்கஶலது நீங்கள்

?

பஶலப்பட்டடஶருக்கஶக

भं एक भहीने से एक लबखायन

हुवा ऩैसा

உமங்குகஷமது

அந்ைப்வபண்ணிற்கு அருகஷல் ஓர் ைஶக்குப்வப

“ फच्चे के साथ भेडोन्ना “ - कई याहगीय ऩैसे दान कयं गे |
खेद

குறந்வை ன் பிச்வைக்கஶரிின் வககரில்

ன்றும்

துைஷருஷ்டஶன க்களுக்கு

நது ைட்வடவமம் வகஶடுக்க ைஶஶக
உள்டரஶம்.

ைன் பஶக்வகட்டியஷருக்கும் கவடைஷ

நஶணத்வை ைருபலரும் உண்டு. உைலி ைஶன்...
பஶர்ப்பைற்கு “ புண்ணி கஶரிம் ” வைய்ை ஶைஷரி
உள்ரது.

ஒரு பிச்வைக்கஶரிவ ஒரு ஶை கஶயஶக
நஶன் கடந்து வைன்று வகஶண்டிருந்டைன்

. நஶன்

அலளுக்கு ைஶனம் ஒன்றும் ைலில்வய . நஶன்
அமஷடலன், இது ஒரு குழுலஶல் இங்கஷ லரும்
ஊறல்.

பிச்வைஶல் டைகரிக்கப்பட்ட பணம்

,

அந்ை லட்டஶ பிச்வைக்கஶர் கவர

கட்டுப்படுத்ைஷ ஆளுபலர் வகக்கு டபஶய் டைரும் .

A month later, walking past the
beggars, as shock, it suddenly hit
me…
I'm staying at a busy crossing, stared
at the baby, dressed as always- dirty
track suit. I realized that it seemed
"wrong", finding a child in a dirty
underground station from morning to
evening. The baby slept. Never
sobbed or screamed, always asleep,
burying his face in the knee of a
woman who was his MUM.

एक भहीने फाद , लबखारयमं के ऩास से चरते चरते , भं

அலர் கரிடம் பய வைஶகுசு கஶர் களும்

अचानक चंक गमा !! भं एक व्मस्त क्रॉलसॊग ऩय खड़ा हूॉ

வைஶத்துக்களும் உண்டு

,

ஶவயில் ஒரு ஓட்கஶ பஶட்டிலும்

फच्चे को घूयता हुव
् ा, गॊदा ट्रै क सूट - हभेशा की तयह

कऩड़े ऩहने, भुझे एहसास हुआ हक, मह ' गरत ' है , एक गॊदी

,

ஓஹ்,

.

அந்ை

பிச்வைக்கஶருக்கும் ைஷமஷது கஷவடக்கும்

...
ைஷய

,

டடஶனர் கபஶப் துண்டுகளும் ...

बूलभगत भं एक फच्चे को सुफह से शाभ तक दे खना |

ஒரு ஶைம் கறஷத்து , பிச்வைக்கஶர்கவர கடந்து

फच्चा सोमा हुवा था.

வநருக்கஶன ஒரு கடப்பு

कबी न लससकी बया न लचल्रामा,

हभेशा नीॊद भं था, अऩने चेहये को एक भहहरा के गोध भे
लछऩाते हुवे जो उसकी भाॉ थी |

வைன்ம னக்கு ஓர் அைஷர்ச்ைஷ ற்பட்டது . நஶன்
கஷஶழஷங்கஷல் ஒரு

குறந்வைவ உற்றுப்பஶர்த்ை படி நஷன்று
வகஶண்டிருக்கஷடமன்,

ப்வபஶழுதும் டபஶல்

அழுக்கஶன டிஶக் ழூட் அணிந்ை குறந்வை

...

டைஶ ைப்பு நடக்கஷமது ன நஶன்

Do any of you, dear readers, have
children? Remember how often they
slept at the age of 1-2-3 years? Hour
two,
maximum
three
(not
consecutive) afternoon nap, and
again – movement. For the whole
month, every day of my walking in
the underground, I've never seen a
child awake! I looked at the tiny little
man, with his face buried in the knee
of his mother, then at the beggar,
and my suspicion was gradually
formed.
– Why he sleeps all the time? I
asked, staring at the baby.
The beggar pretended not to hear
me. She lowered her eyes and hid
her face in the collar of her shabby
jacket. I repeated the question. The
woman again looked up. She looked
somewhere behind my back, tired
with utter irritation. Her look was
similar to the creatures from a

आऩ भं से हकसी को बी, त्रप्रम ऩाठको, फच्चे हं ?

उन्हं 1-2-

3 सार की उम्र भं हकतनी फाय आनने सोमा हुवा दे खा होगा

? एक मा दो घॊटे , अलधकतभ तीन, ( रगाताय नहीॊ ), औय
हपय चहरऩहर | ऩूये भहीने भं , बूलभगत भं भेये चरने के
हय हदन, भं एक फच्चे को लब जाग्ता हुवा कबी नहीॊ दे खा

! भं छोटे से नन्हं आदभी को दे खा अऩने चेहये को उसकी
भाॉ के गोध भे लछऩाते हुवे , हपय लबखायन को , औय भेया
शक धीये -धीये फढ़ता हुवा जा यहा था |
वह हय सभम सोता क्यमं है ?
फच्चे को घूते हुवे |

भंने ऩूछा,

लबखायन भुझे नहीॊ

रगी | भं सवार दोहयामा |

भहहरा ने हपय ऊऩय दे खा | वह भेयी ऩीठ
|

கஶவய முைல் ஶவய லவ
குறந்வைவ கஶடலது

உமங்கஷக் வகஶண்டிருந்ைது

ஓர்

...

அந்ை குறந்வை

...

அறடலில்வய!

.

அடம் பிடிக்கவும் இல்வய

,

ைன் முகத்வை

,

ைஶஶன அந்ைப்வபண்ணின் டிில்
புவைத்துக்வகஶண்டு,

ப்வபஶழுதும்

உமங்கஷக்வகஶண்டடிருந்ைது!

உங்கள் ஶருக்கஶலது , அனபுள்ர லஶைகர்கடர ,
1-2-3

லைஷல் குறந்வைகளுண்டஶ

?

அந்ை
?

அப்படி உமங்கஷனஶலும் இண்டு ணி டநம்

झुकामी औय चेहये को पटे जैकेट के कॉरय

के ऩीछे कहीॊ दे खा

பஶைஶர ில் நஷவயத்ைஷல்

குறந்வைகள் அடிக்கடி உமங்குகஷன்மனலஶ

सुनने का फहाना हकमा | वह अऩनी आॉखं
भं लछऩाने

உணர்ந்டைன்...

थकी हुई सम्ऩूणश

,

அைீக பட்ைம் மூன்று ணி டநம் தூக்கம்

(வைஶடர்ச்ைஷஶக இல்யஶல் ) , பிற்பகல் துில் ,
ீ ண்டும் துடு துடுப்பு .

ஒரு ஶைம் முழுக்க

அந்ை பஶைஶரத்வை கடந்ை நஶன்

,

ஒரு

குறந்வைவமம் முறஷத்துக்வகஶண்டிருந்ைவை

பஶர்த்ைைஷல்வய. ைன் முகத்வை ைஶின் டிில்
புவைத்துக்வகஶண்டிருந்ை அந்ை ைஷமஷ
னிைவனப்பஶர்த்டைன்.

பின் அந்ை

பிச்வைக்கஶரிவ கலனித்டைன் . ன் ைந்டைகம்
படிப்படிஶக லரர்ந்து வகஶணடடிருந்ைது.

“ன் அலன் உமங்கஷக்வகஶண்டடிருக்கஷமஶன் ?”

different planet.
-F **k off ... her lips murmured.
-Why is he asleep?! I almost cried ...

क्रोध से झुॊझुरा ते हुऎ | उसकी नज़य एक

நஶன் டகட்டடன்
பஶர்த்ைபடி..

अरग के ग्रह प्राप्णमं के सभान थी |

“ चल्ते फनो . ... “ उसके हंठ फकझक कने रगे | वह
क्यमं सो यहा है ? भं रगबग योने रगा ....

Next day I called a friend. It was a
funny man with eyes like olives
Romanian nationality. He only
managed to complete three and a
half years of education. The
complete lack of education does not
prevent him from moving around the
City streets on very expensive
foreign cars and live in a “small”

அந்ை பிச்வைக்கஶரி

,

டபஶல் பஶலித்ைஶள் .

ன்வன டகட்கஶைலள்
அலள் ைன் ைவயவ

குனித்து அழுக்கு படிந்ை

அலயட்ைணஶன

,

ஜஶவகட் கஶயரில் ைன் முகத்வை

Behind me someone put his hand on भेये ऩीछे से हकसी ने भेये कॊधे ऩय हाथ यखा | भं ऩीछे
my shoulder. I looked back. An old
man
was
looking
at
me दे खा | कोई फूढ़ा आदभी नायाज़भॊद भुझे दे ख यहा था :
disapprovingly:
तुभ क्यमा चाहते हो उस्से ? तुभ क्यमा नहीॊ दे ख सकते के
– What do you want from her? Can’t
you see how hard she’s got it in her
life…
Eh
…
He gets some coins from his pocket
and throws them in the beggar’s
bag. Beggar made a hand wave of a
cross, portraying the face of humility
and universal grief. The guy
removed his hand from my shoulder
and strolled out of the underground
station. I bet, at home, he will tell
how he defended poor, distraught
woman from a soulless man in a
tube station.

குறந்வைவ உற்று

,

वह उसके जीवन भं हकतनी भुप्ककर भं है ... उूॊ ...?

வமக்கயஶனஶள்.
லினஶலிடனன்.
பஶர்த்ைஶள்.

நஶன் ீ ண்டும்

அலள் ைவய நஷஷர்ந்து

அலள் ன் முதுகுக்கு பின் புமம்

ைரர்ந்ை ரிச்ைலுடன் ங்டகடஶ பஶர்த்ைஶள்

.

அலள் பஶர்வல டலறு கஷகத்ைஷன் பிஶணிின்
பஶர்வலவப்டபஶய டைஶன்மஷது.

“ .... உன் டலவய பஶர்த்து , நவடவக்கட்டு ....

उसने अऩनी जेफ से कुछ लसक्यके

लनकारे औय लबखायन

के फैग भं उन्हं पंक हदमा | लबखायन अनना हाथ रेह्राते
हहए सावशबौलभक दख
ु

औय त्रवनम्रता का चेहया

लचत्रित

हकमा | फूढ़े आदभी ने भेये कॊधे से अऩना हाथ हटामा औय
बूलभगत स्टे शन के फाहय चरा गमा |
भं शतश रगा सकता हुॉ
सॊगहदर आदभी से

அலள் உைடுகள் முடமுடத்ைன.

“அலன் ன் உமங்கஷக்வகஶண்டடிருக்கஷமஶன் ?”
னக்கு அழுவகட லந்ைது ...

பின் புமத்ைஷயஷருந்து ஒரு வக ன் டைஶரில்
பட்டது.

ஒருலர்,

நஶன் ைஷரும்பிப் பஶர்த்டைன் . முைஷலர்
ஒவ்லஶை பஶர்வலமடன் ன்வன

டநஶக்கஷனஶர்.

“அல கஷட்டிருந்து உனக்கு ன்ன டைடல

के वह ट्मूफ स्टे शन भं एक

एक गयीफ औय व्माकुर औयत का

फचाव कैसे हकमा, घय भं फतामा हॊगा |

?

அல லஶழ்க்வகடய வ்டரஶ துத்டைஶட
இருப்பவை நீ பஶக்கய, ஊம்... ?

அலர் ைஷல்யவவ ைன் பஶக்வகட்டியஷருந்து
பிச்வைக்கஶரிின் ைஶக்கு வபவல் லைஷ
ீ
ரிந்ைஶர்.

அலள் ைன் வகவ அவைத்து

பணிலஶன முகத்வை ைஷத்ைரித்ைப்படி ைன்

अगरे हदन भं एक दोस्त को पोन हकमा

|

वह

योभालनमाई याष्ट्रीमता की ज़ैतूनी आॊखं के साथ एक अजीफ
आदभी था | उन्हंने लशऺा के केवर साढ़े तीन सार ऩूया
कयने भं काभमाफ यहे | लशऺा का ऩूणश अबाव उसे शहय
की सड़कं के आसऩास फहुत भहॊ गी त्रवदे शी कायं ऩय

லருத்வை வலரிப்படுத்ைஷனஶள் .

அலர் ைன்

வகவ ன் டைஶரியஷருந்து டுத்து

, பஶைஶர

ஸ்டடளவன லிட்டு வலரிடமஷனஶர்.
நஶன், பந்ைத்துடன் வைஶல்கஷடமன் , அலர் ைன்
லட்டிற்குப்டபஶய்,
ீ

ப்படி ஒரு பஶலப்பட்ட

வபண்டக்கஶக இக்கற்ம ஓர் ஆளுடன்

லஶைஶடினஶர் ன்பவை வைஶல்யஷிருப்பஶர்.

house with countless number of
windows and balconies. From my
friend I managed to find out that this
business, despite the apparent
spontaneity, clearly organized. Its
supervised by begging organized
crime rings. The children used are in
"rent" from families of alcoholics, or
simply stolen. I needed to get the
answer to the question – why is the
baby sleeping? And I received it. My
friend Gypsy said the phrase,
completely ordinary with calm voice
that twisted me in shock, just like he
was talking about weather report:
-They are on heroin, or vodka ...
I was dumbfounded. "Who is on
heroin? Whom – under vodka?!
"
He answered -The Child, so he
doesn’t scream. The women will be
sitting whole day with him, imagine
how he might get bored?
In order to make the baby slept the
whole day, it pumped up with vodka
or drugs. Of course, children's
bodies are not able to cope with
such a shock. And children often die.
The most terrible thing – sometimes
children die during the "working
day". And imaginary mother must
hold another dead child on her
hands until the evening. These are

घूभने औय प्खड़हकमाॊ औय फारकनी के अनलगनत सॊख्मा
के साथ एक “छोटे ” घय भं यह्ने से नहीॊ योका | भेये दोस्त
से ऩता चरा हक मह कायोफाय स्ऩष्ट सहजता के फावजूद ,
स्ऩष्ट रूऩ से आमोजन हकमा

गमा है | इस्की लनगयानी

बीख भाॉग सॊगठनं जैसी अऩयाध सभूहं से होती है | जो
ब्चच्चे इस्तेभार हकमे जाते हं वे शयाफी ऩरयवायं से हकयाए
ऩय लरमे जाते हं , मा फस चोयी के |

அடுத்ை நஶள்

,

நஶன் ன்னுவட நண்பர்

ஒருலருடன் டபைஷடனன் .

அலர் கூமஷனஶர் , “

அலன் ஒரு குட்வடஶன ஆள்

ஆயஷவ்

,

கண்களுடன், ருடனிஶ நஶட்டினத்ைலன்டபஶல்
இருப்பஶன்.

3-லது படித்ைஷருப்பஶன் .

அலன்

நகரில் வைஶகுசு கஶர்கரில் உயஶ லருலதும்
நஷவம ஜன்னல் , பஶல்கனி வகஶண்ட
லடு”
ீ

,

“ைஷன்ன

வகஶண்டிருக்கவும் அலன் கல்லி

அலனுக்கு ைவடஶக இல்வய .

இந்ை பிச்வை

வைஶறஷல் பஶர்ப்பைற்கு ைன்னிச்வைஶய்

भुझे इस सवार का जवाफ ऩाने की जरूयत है

-

फच्चा

क्यमं सो यहा है ? औय भुझे मह प्राप्त होगमा | भेये प्जनसी
दोस्त ने भौसभ की रयऩोटश के फाये भं फतानेकी तयह शाॊत
आवाज के साथ

मह वाक्यमाॊश

कहा

जो भुझे सदभे भं

भोडहदमा |

நடப்பைஶக வைரிந்ைஶலும்

கண்கஶணிக்கப்படுகஷமது னபவை நஶன்
வைரிந்து வகஶண்டடன்.

இத்வைஶறஷயஷல் பன்படுத்ைப்படும் குறந்வைகள்
குடிகஶ குடும்பங்கரியஷருந்து லஶடவகக்கு
அர்த்ைப்பட்டவல,

ைஷருடப்பட்டவலகடர.
டகள்லிக்கு பைஷல்

- वे हे योइन, मा वोड्के ऩय हं .
... भं गूॊगे हक तयह चुऩ था .

कौन हे योइन ऩय है ?

साया हदन फैठे यहे गी
को हदन

तो फच्चे को फोय नहीॊ
बय

सोमे यख्ने के लरए

वोड्का मा नशेरी दवाओॊ का उऩमोग हकमा जाता
| फेशक, फच्चं के

னக்கு டைவல ன்

– “ ன் அந்ை குறந்வைகள்

கஷவடத்து லிட்டது .

-

அது னக்கு

ன் நண்பர் லஶனிவய

வைய்ைஷ லஶைஷப்பலர் டபஶய அைட்டஶக கூமஷது
ன்வன ஷன்னயஶல் பிறஷந்வைடுத்ைஶற்டபஶல்

उसने जवाफ हदमा : “ फच्चा, इप्स्रमे योता नहीॊ |
रगेगा ? फच्चे

அல்யது ைஶைஶணஶக

உமங்கஷக்கஷட்டடிருக்கு?”

कौन वोड्के के तहत है ?
भहहरा

குற்மம் புரிமம்

,

குழுக்கரஶல் ற்பஶடு வைய்ப்பட்டு , வைரிலஶக

है

शयीय इस तयह एक झटके का

साभना कयने भं सऺभ नहीॊ हं

|

औय फच्चं

की

अक्यसय भृत्मु हो जाती है | सफसे बमानक फात मह है
हक - कबी-कबी फच्चं की भृत्मु कामश हदवस के दौयान

இருந்ைது ...

“ அலர்களுக்கு வவஶய்ன் , அல்யது ஓட்கஶ
வகஶடுக்கப்பட்டுள்ரது !!”

அவை டகட்ட நஶன்

ைஷரிது டநம் ஊவஶய் டபஶடனன் . “ஶருக்கு
வவஶய்ன்,

பைஷயரித்ைஶர்,

ஶருக்கு ஓட்கஶ

நண்பர்

?!!”

“அந்ை குறந்வைகளுக்கு

ஆகடல அவல அழுலதுஷல்வய

,

...
அடம்

பிடிப்பதுஷல்வய...” அந்ைப் வபண் நஶள் முழுக்க
கூடடல வலத்ைஷருப்பஶள்

,

அவைஶல் இருக்கும் ?
டபஶவைப் வபஶருட்கள் ஊட்டி

குறந்வை ப்படி

ஆகடல அதுக்கு

the rules. And the by passers-by will
throw some money in the bag, and
believe that they are moral. Helping
"mother alone" …

होजाती

है

तो काल्ऩलनक भाॉ शाभ तक उसके हाथ

भृत फच्चे को धायण कयना चाहहए

| इस प्रकाय के

लनमभ हं | औय याहगीय कुछ ऩैसे फैग भं पंकेगा | औय

वे नैलतक त्रवश्वास सभझेगा ... भदद ... “ केवर भाॊ को
… The next day I was walking near
“...
the same underground station. I
stocked up journalistic identity, and
was
ready
for
a
serious अगरे हदन
भं उसी बूलभगत स्टे शन के ऩास एक
conversation. But the conversation
didn't work out. But turned out the ऩिकारयता ऩहचान यखता हुवा चरा जा यहा था औय एक
following:
गॊबीय फातचीत के लरए तैमाय था | रेहकन फातचीत काभ
नहीॊ आमी भगय लनम्नलरप्खत भालभरा ऩेश आमा :
A woman was sitting on the floor and
in her hands she was holding a child.
I asked her a question about the
एक औयत पशश ऩय फै ठी हुई थी औय उसके हाथं से वह
documents on the child, and, most
importantly, where was yesterday's एक फच्चे को ऩकड़े हुए थी | भं फच्चे के दस्तावेजं के
kid, which she simply ignored.
फाये भं सवार ऩूछा, भहत्वऩूणश फात मेह थी के , कर का
My questions were not ignored by फच्चा कहाॊ गमा , जो उस्ने नजयअॊदाज कय हदमा | भेया
passers-by. I was told that I was out सवार याहगीयं से नजयअॊदाज नहीॊ हकमा गमा | भं अऩने
of my mind screaming at poor
हदभाग से फाहय फतामा गमा क्यमंहक एक फच्चे के साथ
beggar with a child. All in all, I was
escorted out of the tube station in एक गयीफ लबखायन ऩय लचल्रा ने का आयोऩ भुझ्ऩय था |
disgrace. One thing remained was to
भं अऩभान के साथ ट्मूफ स्टे शन के फाहय रे जामा गमा
call the police. When police arrived,
beggar with the baby disappeared. I | एक फात ऩुलरस को पोन कने की थी | जफ ऩुलरस
stood with a full sense of - “I'm trying ऩहॊ ची, फच्चे के साथ लबखायन गामफ हो गमी | भं एक ऩूयी
ु
to fight windmills”.
बावना के साथ खड़ा था की - “भं हवाई लभरं से रड़ने
When you see in the subway, on the
street whether women with children,
begging, think before your hand
climb for money. Think about that, if
it wasn't for your hundreds of

की कोलशश कय यहा हूॉ |

सोचं |

“அவை ைஶங்கஶல்

குறந்வைகள் டிந்து டபஶலதுமுண்டு

. ஷகக்

வகஶடூஶன வைல், இமந்ை குறந்வைவ நஶள்
முழுக்க அந்ை வபண்கள் வலத்ைஷருப்பது

இவலகள் அலர்கவரவட ைட்டங்கள் .

.”
லறஷ

நடப்டபஶர் ைஷல்யவ பணத்வை லைஷ
ீ மஷந்து
டபஶய் வகஶண்டடிருப்பஶர்கள்

.

உைலி ...

னிைஶபிஶனம். .... ைஶய் ீ து ட்டும் ...
...

அடுத்ை நஶள், அடை பஶைஶர ில்

ஸ்டடளனுக்கு அருகஷல் நடந்து

டபஶய்க்வகஶண்டிருந்டைன், னது இைறஷல்

அவடஶரத்டைஶடு... ைஸரி உவஶடலுக்கஶக.
உவஶடல் ஒனறும் நடக்கலில்வய...
ஆனஶல்...

ஒரு வபண் ைவில் அர்ந்ைஷருந்ைஶள்,
வகில் குறந்வைடஶடு. அலரிடம்

அக்குறந்வைவச் ைஶர்ந்ை ஆலணங்கவர பற்மஷ
டகட்டடன், முக்கஷஶக, அலள் டநற்று

வலத்ைஷருந்ை குறந்வை ங்டக னக்டகட்டடன்.
அலள் அவை புமக்கணித்ைஶள்.
ன் டகள்லிவ லறஷ நடப்டபஶர்
புமக்கணிக்கலில்வய. ஶற்மஶக, குறந்வைமடன்
இருக்கும் ஒரு ைஶய் பிச்வைக்கஶரிவ லம்புக்கு
இழுத்து அமஷலில்யஶல் அயறுலைஶக குற்மம்
ைஶட்டி, பஶைஶர நவடப்பஶவைியஷருந்து
அலஶனப்படுத்ைஷ பயலந்ைஶக
வலரிடற்மப்பட்டடன்.

டபஶயஷவழ அவறப்பது ைஶன் பஶக்கஷ... டபஶயஷஸ்

आऩ भेट्रो भं मा सड़क ऩय भहहराओॊ को
जफ दे खंगे तो अऩने हाथ

தூங்கச்வைய்கஷமஶர்கள்.

फच्चं के साथ

ऩैसं के लरए ऩहुॉचने से ऩहरे

उस के फाये भं सोचं , अगय हजायं

के हाथंका

லந்ைது, ஆனஶல் குறந்வைமடன் அந்ை வபண்
ைவய வமலஶனஶள்.

நஶன் ன் ன

சுத்ைஷமடன் நஷன்றுவகஶண்டிருந்டைன்...

“கஶற்மஶவயமடன் டபஶஶட்டம் டபஶலும் ....”

thousands of handouts, the business
like this would have died. The
business would die and not the
children-inflated with vodka or drugs.
Do not look at the sleeping child with
affection. See horror… Since you're
reading this article, you know nowwhy the child is sleeping in beggars
hands.

सभथशन न होता, तो इस तयह का व्माऩाय भय गमा होता |
व्माऩाय भय गमा होता , न के फच्चे , औय न वह फच्चे
प्जनहं वोड्का मा ड्रग्स हदमे गमे हॉॊ | सोमे हुए फच्चे को

स्नेह के साथ भत दे खो , दहशत दे खो | आऩ इस रेख को
ऩढ़ने के फाद आऩ जानते हं

हक लबखायन के हाथ भं

फच्चा क्यमं सो यहा है |
मह लरॊक अऩने दोस्तं को बेजो | लबखायी को एक लसक्यका

P.S.
पंकने के लरमे अऩने ऩसश खोरने से ऩहरे हपय एक फाय
If you copy this article on your wall or
just click "Share", your friends will सोचं, इस दान के कायण एक औय फच्चे की जान जा
read
it
too. सत्रि है |
And when you decide again to open
your wallet to throw a coin to a
beggar, remember that this charity
could cost another child's life."

நீங்கள் நவடப்பஶவைிடயஶ, வைருலிடயஶ

வபண்கவர குறந்வைமடன் பிச்வை டுப்பவை
கண்டஶல், பணத்வை டுக்கும் முன்
டஶைஷமங்கள். உங்கவரப் டபஶன்ம

நூற்றுக்கணக்கஶடனஶரின் உைலி ட்டும்

இலர்களுக்கு இல்யஶல் இருந்ைஷருந்ைஶல்,
இந்ை பிச்வைக்கஶ வைஶறஷல் ப்வபஶழுடைஶ

டிந்து வமந்து டபஶய் இருக்கும், அத்டைஶடு
பய நூற்றுக் கணக்கஶன குறந்வைகளுக்கு

டபஶவை வபஶருட்கள் வகஶடுக்கப்பட்டிருக்கஶது.
உமங்கஷக்வகஶண்டிருக்கும் குறந்வைவ

டநைத்துடன் கஶணஶைீர்கள், பங்கத்வை
கஶடங்கள்.

இவைப்படித்ை பின்,

பிச்வைக்கஶரிின் வககரில் குறந்வை ன்
உமங்குகஷமது ன்பவை நீங்களும்
அமஷந்ைஷருக்கக்கூடும்.

இந்ை கட்டுவவ பயருக்கு அனுப்பி,

குறந்வைமடன் பிச்வை டுப்டபஶருக்கு பண
உைலி வைய்மம் முன், உங்கள் ைஷல்யவ கஶசு
ற்வமஶன்று குறந்வைின் உிவ குடிக்கப்
டபஶகஷமது ன்பவை ைஷமஷது டஶைஷமங்கள்.

اسطرح یک غری قانوین حرکات کو اجنام دین ے والوں یک امداد کرےن کا نتیجہ اپن ے دوست احباب
کو بھیج کر حقیقت ےس انہؼں آگاہ کرایػں۔

بچ ے ہمیشہ سوےت رہت ے ہؼں ؟
کیوں بھکاریوں ےک ہاھتوں مؼں ّ

کیا آپن ے کبیھ سوچا کہ بھکاریوں

بچ ے ہمیشہ کیوں
ےک ہاھتوں مؼں ّ

سوےت رہت ے ہؼں ؟

کچھ مہؼنوں پہل ے مؼں اس مضمون کو پڑھا ،منی نہؼں جانتا کہ اسکا مصنّف کون ہ ے ۔ آےگ
پڑھؼں ۔۔۔۔۔
مؼٹرو اسٹیشن ےک پاس ادھیڑ عمر یک ایک عورت بؼٹھیت

ہے ۔

وہ عورت ےک بال اجلھ ے ہوےء ہو ےت ہؼں  ،اور

اسکا سر دکھ ےس جھکا ہوا رہتا ہ ے ۔ یہ عورت گندے فرش پر بؼٹھیت ہ ے اور اسک ے با زو ایک ھتیال
رہتا ہ ے ۔
یت
اس ھتیل ے مؼں لوگ پؼس
بچہ سویا ہوا رہتا ہ ے۔ وہ
ے ھپؼنک د ے ہؼں۔ عورت ےک ہاھتوں پر یا اس یک گود مؼں ایک دو سال کا ّ

پڑا

جندی ٹوپی اور گندے کپڑوں منی رہتا ہ ے۔
بچ ے ےک ساتھ میڈونّا" -
" ّ
نصؼبوں کیل ےء افسوس کرےت

کئ راہ گری پؼس ے دان کریں ےگ ۔ ہماری طرح ےک لوگ -
ہؼں۔ ہم کم خوش قسمت والوں کو اپنا آخری شرٹ اور

ہم ہمیشہ بد

اپن ے جیب کا آخری ِس ّکا بیھ

دین ے کیل ےء طیار ہؼں۔ ایک اور مسئل ے ےک بارے مؼں سوچھت ے نہؼں ۔ مدد کرنا اسطرح لگتا ہ ے کہ کوئ " نیک کام " کیا
...

یک نگراین مؼں

مؼں ایک مہؼنہ ےس ایک بھکاری ےک پار گزر رہا ھتا۔ کوئ پؼسہ نہؼں دیا۔ مؼں جانتا ھتا کہ یہ ایک گروہ

کیا ہوا پؼسہ انک ے نگہبان کو دیا جاتا ہ ے۔
رچایا ہوا گھو ٹاال ہ ے۔ اور بھکاریوں ےس اکھٹّا
یہ لوگ کئ عؼش و آرام یک جاءیداد اور قیمیت کاروں ےک مالِک ہؼں۔ ہاں ،بھکاری بیھ کچھ پا لؼت ے ہؼں ۔ شام کو ایک وڈ کا
یک ایک بوتل اور ڈونر کباب ۔

ایک مہؼن ے بعد  ،بھکاریوں ےک پاس ےس ایک دن گزر ہوا تو جمھ ے اچانک ایک جھٹکا لگا  ،منی ایک کراسنگ ،مصروف

بچ ے کو گھورتا ہوا جو ہمیشہ یک طرح ایک گندا ٹریک شوٹ پہن ے  -جمھ ے کچھ دال منی کاال
ٹریفک پہ کھڑا ہوں ایک ّ

بچ
ہ
بچہ
احساس ہوا  -۔۔۔"یہ غلط ے"  -اس گندے زیر زمنی اسٹیشن مؼں ایک ّ ے کو دیکھنا ،وہ بیھ صبح ےس شام تک ّ -
چالیا  ،ہمیشہ نؼند مؼں ھتا ،اپن ے چھرے کو عورت یک گود منی چِ ھپاےت ہوے جو اس یک
سو یا ہوا ھتا  -وہ نہ کبیھ رویا اور نہ ّ

ماں ھتی۔

 ۱-۲-۳سال یک عمر مؼں آپ انکو کتین مرتب
بچ ے ہؼں ؟
پیارے قارئنی ،آپ مؼں ےس ک یس کو بیھ ّ
ایک یہ دو گھنٹ ے ؟ زیادہ ےس زیادہ تؼں [ لگاتار نہؼں ] اور ھپر چہل پہل ۔ پورے مہؼن ے مؼں اس زیر زمنی اسٹیشن مؼں

ۃ سوےت ہوے دیکھا ہوگا ؟

بچ ے کو بیھ جاگتا ہوا نہؼں دیکھا۔ مؼں اس چھوےٹ ےس ننھ ے ےس آدیم کو د یکھا جو اپنا
مریے چلن ے ےک ہر دن ،مؼں ایک ّ

.

چہرا اپین ماں یک گود مؼں چھپا َےء ہوے ھتا اور ھپر بھکاری کو ،مریا شک دھریے دھریے بڑھتا جا رہا ھتا۔
بچ ے کو گھور ےت ہوے ۔ وہ بھکارن جمھ ے نظر انداز کرےت یوے نہ
"یہ ہمیشہ کیوں سوتا رہتا ہ ے ؟ " مؼں ےن پوچھا ّ ،
سنّے کا بہانہ کیا۔ وہ اپین آنکھؼں جھکا ئ اور چہرے کو ھپٹ ے جیکٹ ےک کالر مؼں چِ ھپاےن لیگ۔ مؼں مریا سوال

دھرایا ۔ عورت ےن اوپر کہؼں دیکھا ،وہ مریے پؼٹھ ےک پیچھ ے کہؼں دیکھ

رہی ھتی ۔

ھت یک ہوی اور جلن ےس جہنجالےت ہوے ،اس یک نظر کوئ ایک دوسرے سیّارے یک جانور ےک مانند ھتی۔

چلت ے بنو ۔۔۔ آےگء

ہو ۔۔۔ اسک ے ہونٹ گنگناہٹ کرےن لگ ے ۔ وہ کیوں سو رہا ےی ؟ مؼں تو لگبھگ روےن لگا۔ ۔۔۔

مریے پیچھ ے ےس ک یس ےن مریے کندےھ پر اپنا ہاتھ

رکھا۔ مؼں پیچھ ے دیکھا ،کوئ بوڑھا آدیم نہ منظور نگاہوں ےس جمھ ے

یہ نہؼں دیکھت ے کہ وہ اپین زندیگ مؼں کتین مشکلوں مؼں ےی ؟ اوں ؟

دیکھ رہا ھتا  :تم کیا چاہت ے ہو اس ےس ؟ کیا تم
اس بوڑےھ آدیم ےن اپن ے جیب ےس کچھ ِس ّ
ک ے نکال ے اور بھکارن ےک ھتیل ے مؼں ھپؼنک دیا۔

بھکارن اپنا ہاتھ لہراےت ہوے عاجزی اور عاملگری غم ےک ایک چہرے یک پیشکش یک ۔ بوڑےھ آدیم ےن اپنا ہاتھ مریے

کنددےھ ےس ہٹایا اور زیر زمؼں اسٹیشن ےک باہر چال گیا۔ منی شرط لگا تا ہوں کہ وہ اپن ے گھر پہنچ

اسٹیشن مؼں ا ۱یک غریب اور الچار عورت کا ایک سنگھ دل آدیم ےس وہ کؼس ے بچاوء کیا ۔

کر کہا ہو گا کہ ٹیوب

اگل ے دن مؼں مریے ایک دوست کو فون کیا۔ اسن ے کہا کہ ایک چھوےٹ قد کا آدیم ہ ے جس یک زیتوین آنکھؼں ہؼں روماین ملک
ےک باشندے ےک مانند  ،جو علم ےک صرف ساڑےھ تنی سال پورا کرےن مؼں کامیاب رہا ہوگا مگر یہ سب اسکو سڑکوں پر

قیمیت غری ممالک یک گاڑیوں منی گھومن ے اور کئ کھڑکیاں ،بالکنیاں وال ے "چھوےٹ گھر" یک مزنلوں مؼں رہن ے ےس نہؼں
روکا۔ مریے دوست ےس پتہ چال کہ یہ بھیک کا کاروبار دیکھن ے مؼں خود ےس چلتا ہوا نظر آتا ہ ے لیکن یہ ایک ٹھیک

بچ ے بھیک کیل ےء استعمال ےکء جاےت ہؼں وہ شرایب
ڈھنگ ےس آغاز کیا یوا اور ایک جمرم گروہ ےس نظم کیا جاتا ہ ے ۔ جو ّ

گھرانوں ےس کراےء پر ل ےء ہوے یا چراےء ہوے یوےت ہؼں .

ہ
جمھ
بچہ کیوں سو رہا ہ ے ؟ مریے دوست ےن ٹی وی مؼں موسم یک خرب سناےن
ے اس سوال کا جواب پاےن یک ضرورت ے ّ -
ےک مانند امتنان ےک ساتھ جو مجل ے کہ ے وہ جمھ ے صدمؼں مؼں ڈبو دےء ۔
بچ ے ہراءین یا ووڈےک پر ہؼں ۔ "
 " وہّ
مؼں گونگ ے یک طرح چپ ھتا ۔ کون ہراءین پر ہ ے اور کون ووڈےک ےک تہت ےی ؟

سن
بچ ے کو بور نہؼں لگ ے گا ؟
بچہ ۔ اسل ےء روتا نہؼں ۔ عورت سارا دن بؼٹھ ے رہ ے یگ تو ّ
ا ے جواب دیاّ " ،
بچوں ےک جسم
ّ
بچ ے کو سارا دن سو ےء ہوے رکھن ے کیل ےء ووڈکا یا نشییل دواوءں کا استعمال کیا جاتا ہ ے ۔ بیشک ّ
بچوں یک اکثر موت ہو جا یت ہ ے ۔ اور سب ےس بھیانک
اسطرح ےک جھٹکوں کا سامنا کرےن ےک الءیق نہؼں ہؼں  ،اور ّ

بچ ے کو سارا دن اپن ے ہاھتوں مؼں
بچوں یک موت دن ےک دوران کبیھ بیھ ہوجایت ہ ے ،تو یہ خیایل ماں مردے ّ
بات یہ ےی کہ ّ
اُٹھاےء ہوے رہیت ہ ے ۔ یہ انک ے بناےء ہوے قانون ہؼں ۔ اور راہ گری کچھ پؼس ے ھپؼنک ے گا یہ نیّت ےس کہ یہ ایک اقالیق
کاروائ ہ ے  ،مدد کرنا  ،صرف ماں کو ۔
اگل ے دن مؼں مریی صحایف پہچان ےک ساتھ ایس زیر زمنی اسٹیشن ےس چال جا رہا ھتا اور ایک سنگنی بات چیت کیل ےء
طیار ھتا ۔ مگر بات چیت کام نہؼں آئ ،مندرجہ ذیل واقعہء پؼش آیا :

بچ ے ےک کاغذات ےک بارے
بچ ے کو پکڑی ہوی ھتی ۔ مؼں ّ
ایک عورت فرش پر بؼٹیھ ہوی ھتی اور وہ اپن ے ہاھتوں ےس ایک ّ
بچہ کہاں گیا ؟ جو اسن ے نظر انداز کردیا ۔ مگر مریا سوال راہ
مؼں سوال کیا ،اور بہت ضروری بات یہ ھتی کہ کل واال ّ
بچ ے ےک ساتھ بھیک مانگن ے وایل ایک عورت پر
گریوں ےس نظر انداز نہ ہوا ،مؼں اپن ے دماغ ےس باہر بتایا گیا کیوں کہ ّ
زیت ےک ساتھ ٹیوب اسٹیشن ےک باہر لیجا یا گیا  .ایک بات پولس کو
چِ الےن کا الزام جمھ پر لگایا گیا ھتا اور مؼں ےب ع ّ
بچ ے ےک ساتھ غیب ہو گئ ۔ منی اپن ے پورے ہوش ےک ساتھ کھڑا ھتا یہ
فون کرےن یک ھتی ،جب پولس پہنیچ ،وہ عورت ّ
سوچھت ے یوے کہ " مؼں ہوائ چ ّ
یک ےس لڑےن یک کوشش کر رہا ہوں " .

بچوں ےک ساتھ بھیک مانگت ے دیکھؼں تو اپنا ہاتھ پؼسوں تک پہنچن ے ےس پہل ے زرا سوچؼں ،اور یہ بیھ
آپ اگر عورتوں کو ّ
بچ ے نہؼں بلکہ یہ بھیانک کاروبار کب کا ختم ہوگیا ہو تا  ،اور ان
سوچؼں کہ اگر ہزاروں ہاتھ یک امداد انکو نہ ہویت تو ّ

بچوں یک موت نہ ہویت جنہؼں ووڈ کا یا کچھ اور نشییل چیزیں دی جایت ہوں ۔
ّ
دیکھو ،مگر اسک ے پیچھ ے یک دہشت حمسوس کرو ۔

بچ ے کو پیار ےک ساتھ مت
سوےء ہوے ّ

بچ ے کیوں سوےت رہت ے ہؼں .
یہ مضمون پڑھن ے ےک بعد آپکو معلوم ہوا ہوگا کہ بھکارن ےک ہاھتوں مؼں ّ
یہ لنک اپن ے دوستوں کو روانہ کرو تاکہ بھکارن کو ایک س ّکا ھپؼنکن ے ےس پہل ے ھپر ایک بار سوچؼں ،اس سقاوت یک وجہ
بچ ے یک جان جا سکیت ہ ے ۔
ےس ایک اور ّ
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