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கானல் கனவு 

ாம், சிங்கப்பூரில் வநல அனுதிச்சீட்ø ரு பணரி கப்ணல் கட்றதா 

ிறுநத்ில் §Å¨Ä À¡÷ì¸¢È¡ý. ில கவுகளுடÛõ ¸¼ý¸Ù¼Ûõ ஆறு 

தாங்களுக்ய முன்பு சிங்கப்பூருக்ய ÅÆ¢Âனுப்ணி லநத்ர்.  வநல µÃÇ×ìÌ 

ணனகிநிட்ட¦¾ன்ாலும் நீட்ற ஞாணகம் அநல நாட் ±Îò¾Ð. அிலும் சிந்ளான் 

ÁÉ¨ºô §À¡ðÎôணறத்ி லநத்ாள். º¢óÐ «ÅÛ¨¼Â Á¡Áý Á¸û, ¸øæ¡¢Â¢ø 

þÇí¸¨Ä ¾Á¢ú ÀÊòÐì¦¸¡ñÊÕì¸¢È¡û. 

 

¾¡ý ¦ºøÖõ இடங்கÙì¦¸øÄ¡õ அநளுõ Ü¼§Å ÅÕÅÐ§À¡ø தரக்யள் 

சிாகித்ான். ஊந்ப்பணாருள் நாங்கிாலும் அநபிடம் பசால் வநண்ற¦Áன்றுò 

§¾¡ýÚõ. சிவங்கபில் ¸¡öóÐì ¸¢¼ìÌõ ±ûÙî¦ºÊ ¦ÅÊòÐô 

ÒÄõÒÅ¨¾ô§À¡ýÚ «ÅÇ¢¼õ §ÀÍÅ¾¡¸ ¿¢¨ÉòÐò ாவ வணசிக்பகாள்நான், 

ணக்கத்ிிருப்ணநர்கள் ¾ம்லதப் ணார்த்ளநிட்டார்கவபா ஊன்பண்ி ஈட்லடக் 

கத்ள ஈர்வுகலப Å¢ØíÌÅ¡ý. 

 

º¢í¸ôâ÷ Åó¾¢ங்கிவுடன் இண்ற சாலகபிலும் À½ÁÃõ ¸¡öôÀÐ §À¡Öõ 

¯¼§É ¦¸¡òÐì¦¸¡ò¾¡¸ ÀÈ¢ò¾ÛôÀ வநண்றபதன்றுான் ±ø§Ä¡Õõ 

ிலக்கிார்கள்.  þíÌ ÅóÐ À¼¡¾ À¡ÎÀÎÅÐ Â¡ÕìÌô Ò¡¢¸¢ÈÐ. நீட்றக்கடன், 

இரு ங்லககபின் ிருதம் ஊன் கடலதக§Ç¡Î Åó¾¡Öõ, முந் நல 

சிக்கதாக ன் வலநகலபì யலத்ளக்பகாண்ற ணத்லî வச÷த்ள லநத்ள 

தாதாம் நீட்ற்ய அனுப்ணிநிறநான். ஆால் வணான் கார்ற தட்றம் 

நாாó¾ÅÈ¡Áø நாங்கி சிந்ளநிடம் வணரநான்.  

 

´ù¦Å¡Õ ஞாிற்றுக்கினலதÔõ ¾¢ÕÅ¢Æ¡ §À¡Ä¢ÕìÌõ. «ýÚ ÁðÎ§Á ¯½÷×ô 

Òü¸ÙìÌ Å¢ÊÅ¾üÌû Å¢Â÷ì¸ ¬ÃõÀ¢òÐÅ¢Îõ. ரறுரறுப்ணாக «¾¢காலில் 

ஊழுந்ள  சிந்ளநிடம் ரு நாத்ில் டந்லபல்ாம் திக்கக்கில் 

வணசிÂÀ¢ý¾¡ý »¡ÉôÀ¡ø ÌÊò¾¨¾ô §À¡ýÈ ¦¾õÀ¢ø «ýÚ ÁðÎ§Á ¯Â¢÷ 

Å¡úÅÐ §À¡ø §¾¡ýÚõ. நனக்கம்வணால் þýÚõ கம்பணிிý Å¡ºÄ¢ÖûÇ 

தத்ின் கீவனயுள்ப º¢¦Áñð கட்லடில் ஈட்கார்ந்ள வணான் கார்ý ஊண்கலப 
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அழுத்ிநிட்ற வணச ஈட்கார்ந்ான். 

 

ஊிர்முலில் «Åû ஊறக்கநில்ல, கநலில் திணார்த்ான் 8.00. 

þó§¿Ãõஇந்ிாநில் 5.30 தி ஊழுந்ி¡¢ò¾¢Õì¸ தாட்டார்கள் ஊன்பண்½¢  

ரூதிற்யî பசன்È¡ý.   º¢óÐ ¦¸¡Îò¾ÛôÀ¢Â ÒøÄ¡íÌÆ¨Ä காண்ட¡¢ø 

´ðÊ ¨Åò¾¢Õó¾ «Åû §À¡ð§¼¡Å¢üÌ §Áø பசருகி லநத்ிருó¾¡ý, 

«¨¾¦ÂÎòÐ நாசிக்கத்பாடங்கிான்.  

 

ÒøÄ¡íÌÆø நாசிக்கத்பாடங்கிால் வணாளம் ணக்கத்ில் அநள் அதர்ந்ிருப்ண¾¡¸ 

ிலத்ளò க்யô ணித் ணாடல்கû வ்பநான்ாக வம்வணாநள கூடத் 

பரிாதல் நாசிப்ணான்.  ணக்கத்தூÕ §¾¡ôÀ¢ø ãí¸¢ø ´ÊòÐ, இருநரும் §º÷óÐ  

பசய் புல்ாங்யனல். '±ý ãîÍì¸¡ü¨È ´ðÊ¨Åò¾¢Õì¸¢§Èý Á¡Á¡, þ¾¢Ä¢ÕóÐ 

ÅÕÅÐ þ¨ºÂøÄ ±ý ãîÍ' ±ýÚ ¦º¡øÅ¡û.  þÕÅÕõ Á¡È¢ Á¡È¢  ÒÇ¢Â 

ÁÃò¾ÊÂ¢ø ¯ð¸¡÷óÐ Å¡º¢ôÀÐñÎ.   

 

Á£ñÎõ பாலவணசிில் «ÅÇ¢¼õ வணச முற்சி பசய்ான். வணான் அத்வுடவ 

சிந்ள எநந்ள ஊறத்ாள்.  þÈóÐ§À¡ÉÅý ¯Â¢÷ò¦¾Øó¾¨¾ô §À¡ø ¿¢Á¢÷óÐ 

¯ð¸¡÷ó¾¡ý. 

'ஊன் தூங்ய ãஞ்சிì கழு, இப்ணòான் ஊழுந்ிா...?' ஊன்ான்.   

'இல் தாதா, ீ காலிவ வணான் ணண்லநன்னு Å¢ÊÂÈÐìÌû§Ç ஊழுந்¾¢¡¢îº¢ 

º¡½¢ ¸¨Ãîº¢ô §À¡ðÎðÎ  ஆத்ளக்யப் §À¡ö Ð½¢ ளலநச்சிì யபிச்சிட்ற அந் 

கல்லு ணாலி பகாஞ்சவம் ஈட்கார்ந்ளட்ற நவன்'  

'ன் அங்க வணாய் ஈட்கார்ந்ிருந் ? ' , ஊன்ான்.   

'ஈக்ய ஞாணகதிருக்கா?  முன்ால்ாம் ாத பசட்ற வசர்ந்ள யபிக்கப்வணாவநாம், 

அந்க் கல்லுப் ணாலிிருந்ள ஆத்ள யிச்சி  ீச்சச்சி முங்கி 

நிலபாறவநா§Á!  இப்ணல்ாம் ஆத்ளக்ய ளிò ளலநக்கவும் யபிக்கவும் தட்ற§Á 

வணாவன்.  ஆால் அந்க்கல்லுப்ணாலி பகாஞ்ச வம் ாத நிலபாண்ட 

ிலச்சிட்வட ஈட்கார்ந்ிருந்ா சந்வாசதாக இருக்யம் . ீ ஊன் கூட 

இருக்கதாிரிிருக்யம். ீ இல்ாள ஊக்ய பாம்ண கஷ்டதாிருக்ய தாதா',  ஊ 

அனத்பாடங்கிாள். 
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'அடச்சீ கழுல... ஈக்¦¸ன்... ஈன் தாதன் சிங்கப்பூரி ஈக்காகவந நானவன்.  

லகில சம்ணாரிச்சி பகாண்றநந்ள பகாட்றவநன், தக்காக யருநிக்கூற தாிரி 

¿õÁ பன்ந்வாப்பு றநி ¦Åû¨Ç Á¡Ç¢¨¸ì கட் ணக்கத்ில் வணார் ண்ி 

எட சிøÖýÛ ¸¡üÚ ரு ணக்கம் நீச,  ஊல்ா நலக வாஜா, ÁøÄ¢¨¸ô â¦ÅøÄ¡õ 

À¾¢Âõ§À¡ðÎ ¾¢ÉÓõ ¿¡§É ¿¢¨ÈÂ âô ணிச்சி ஈக்ய நச்சிநிறவநன்'. 

 

'வணாளம் தாதா... அபல்ாம் வநாம். ீ முல் ல்ா சம்ணாரிச்சி, சீக்கிதா ஈன் 

ங்கச்சிí¸ கல்ாத் மு, அப்பும் þí¸ ÅóÐÎ.   ¿¡Á நக்காட்ட 

ணார்த்ளக்கிட்ற சந்வாசதா இருì¸Ä¡õ. அள வணாளம் தாதா.. §Å¦Èó¾ ¬¨ºÔõ 

±Éì¸¢ø¨Ä. ஊன் கவு, ஊன் ஈகம் ஊல்ாவத ீான்'  Â¾¡÷ò¾Á¡¸ô §Àº¢É¡û.   

 

அநன் ஈருகி ின்ான்,  இப்ணவந அநலபப்ணா÷த்ள 

¸ðÊÂலத்ளக்பகாள்பவநண்றம் வணால் இருந்ள. லக கால்கலபக் கட் 

சிங்கப்பூரில் ள்பிநிட்டார்கள்.  ஊல்ாவத பநறுப்ணாக இருந்ள.   ®ÃÅ¢ÈÌ ±¡¢Â¡Áø 

¦À¡íÌÅ¨¾ô§À¡ø ÅÆ¢óÐ நந் கண்ீல அநளுக்யத் பரிாதல் º¢ÃÁôÀðÎ 

அடக்கிக்பகாண்ற,  'சரி அப்ணவ நந்ிடவன் சந்வாசதா' ஊன்ான். 

 

இப்ணபாருத்ி கிலடக்கì பகாறத்ள லநத்ிருக்கவநண்றம். Á¡Áý தகள் ான் 

ஊன்ாலும் ஊவ்நபவு அன்பு லநத்ிருக்கிாள்.  ஊன் கூடப் பணாந்ளங்கவப 30 

ணவுனுக்ய யலாத வணாட்ட¡ø ¾¡ý கல்ாம் ணண்ிக்யவநன்னு த்லக் 

காில் ிக்யளங்க.  ாý ஊப்ண சம்ணாரிச்சி ஊப்ண கல்ாம் ணண்ி... 

பணருãச்ரநிட்டான்,  

'சிங்லகப் ணட்டம், ஊல்ாம் கட்டம் 

லகல ீட்ா காரதலன பகாட்டலம் ±ýÈ ¾¢¨ÃôÀ¡¼¨Äô À¡Êì ¦¸¡ñ§¼ 

   '¨¸Â¢ø ¾¢Õ§Å¡Î¸§Ç¡Î ¾¢¡¢Ôõ ±î¨ºôÀ¡ò¾¢Ãí¸û ¿¡í¸û, 

   Ì¨Èì Ì¼ò¾¢ý ÒÄõÀÄ¡ö ±í¸Ç¢ý ÌÃø¸û  

   ¬ÊÂ¡Ê ¦ÁÇÉÁ¡ö «¼íÌ¸¢ÈÐ ' ±ýÚ ¦º¡øÄ  

º¢óÐ «ØÐÅ¢ð¼¡û, ' Ò¡¢ÔÐ Á¡Á¡ ¿£ §ÀºÈ¾ì§¸ð¸ ¦Ã¡õÀ ºí¸¼Á¡Â¢ÕìÌ'  

±ýÈ¡û.   
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'º¡¢ «¨¾Å¢Î, §Å¦È¾¡ÅÐô §ÀÍ§Å¡õ' ±ýÈ¡ý,   

'º¡ôÀ¡ðÎìÌ ±ýÉ ¦ºö§È,  ீாவந சலதச்சிப்ணிா?' ஊன்ாள்.   

 

'ஆதாம்.  þí¸  §¸Š «ÎôÒ þÕìÌ  «Åí¸Åí¸ ¾É¢ò¾É¢Â¡ º¨ÁÂø º¡Á¡ý 

Å¡í¸¢ ÅóÐ ¿¡í¸§Ç சலதîº¢ô§À¡õ' ஊன்ான்.   

 

'¾íÌÈ¦¾øÄ¡õ Åº¾¢Â¡Â¢Õì¸¡? ', ±ýÈ¡û. 

 

'þí¸ கப்ணல் சாதான்கபபல்ாம் த்ளநாங்கள்ப பணரி பணரி கண்படய்ர் 

அ¨ì¦¸¡ñÎ ÅóÐ ¸õ¦ÀÉ¢Ä §À¡ðÕì¸¡í¸. «ÐÄ ¾¡ý ¾í¸¢Â¢Õì§¸¡õ, 

நீற தாிரிவ  4 வணர் ரு கண்படய்ர் ணறத்ிருப்வணாம். வணன் பதத்லபல்ாம் 

ித்ிÂ¡ பகாறத்ிருக்காங்க  யபிக்களக்ய ணின்ா ணாத்åõ இருக்ய. 

அப்பும் ஊன்?',  ஊன்ான்.  

 

'ன் தாதா... ஈங்களுக்ய நீற þø¨ÄÂ¡? ' 

;இல்õÁ¡.. நீற பகாறத்ா நாடலகபல்ாம் அிகதாயம்னு இங்க ான் ங்க 

நச்சிருக்காங்க.  §ÅÈ ÅÆ¢Â¢ø¨Ä Ó¾Ä¡Ç¢ ¦º¡øÈ¨¾ì §¸ðÎò¾¡É ¬¸Ïõ ' 

±ýÈ¡ý 

 

அநளுக்ய அழுலகாக நந்ள. 'இப்ண ீ அாலா கண்படய்ர் ணறத்ள 

தூங்கி கஷ்டப்ணட. இங்க ாருõ அப்ணத்ி கநலப்ணட தாிரி பரி தாதா.   

¿£ சிங்கப்பூரி இருக்கன்னு பணருலதான் ணட்றக்கிட்ற அலிளங்க'. 

 

'ச்சீ அப்ணல்ாம் பசால்ா... ான் சந்வாசதா ான் இருக்வகன்.  அப்ணவ 

கஷ்டப்ணட்டாலும் ஈங்களுக்காகத்ாவ கஷ்டப்ணடவன்.  ீ  ÁÉ¨ºô §À¡ðÎì  

யனப்ணிக்காத ணத்ிதா இரு.'  

 

'ீ ±ýÉ Á¡¾¢¡¢ §Å¨Ä ¦ºöÈ «í¸ ? ' ஊன்ாள்.  þí¸ பணரிô பணரி கப்ணல்ாம் 
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நரும், ாநள ரிப்வணாிட்டா பகாண்ற நந்ள வணாட்றறநாங்க, ாங்க சரி பசய்ள 

பகாறப்வணாம். சி வம் கப்ணல் ஈள்ப கரிள்ளு வநல கூட இருக்யம்  

ஈள்§ÇÂ¢ங்கி ¨Àô¦ÀøÄ¡õ Íத்ப்ணறத்î பசால்நாங்க.  ஊன் வநல 

பசான்ாலும் பசய்லம் இலòான் பசய்வநன் அல பசய்தாட்§¼ன்னு 

பசான்¡ சூப்ணர்லநசர் வநலல நிட்றò àì¸¢ÎÅ¡Õ.   

 

'அப்ணா?' 

 

'ஆதாம், ஆால் சி வம் இந் ணலுங்களும் நிட்ற லநக்கதாட்டாங்க 

¬À¢º¨Ã¦ÂøÄ¡õ இல்ா கிண்டல் ணண்ÏÅ¡Ûí¸. ஊங்க சூப்ணர்லநச 

தாதான்னுான் கூப்ணிறநானுங்க, ¾¡ÅÐ வநல முக்கன்னு கத்ிட்ற 

அங்கிட்ற வணா¡ÕýÉ¡ ஈடவ சிரிச்சிக்கிட்வட கிண்டல் ணண்ÏÅ¡Ûí¸. 

ஊப்ணங்கவ... ீ ாசதா வணாக.. ஈன் லி பகாள்பிக்கட்லட லநக்க... ஈன் 

வகர்ள் ணிண்ற ஈன்ல நிட்றட்ற எப்வணாந... அப்ணன்னு வகாநத்ல முகத்ி 

காட்ா கண்றணிச்சிறநாருன்னு சிரிச்சிக்கிட்வட ிட்ட, அந§É¡ சீாக்கான் 

பதானி புரிாத சிரிச்சிக்கிட்ட 'ா ா...' ன்னுட்வட வணாய்ÎÅ¡ý,  ¿øÄ¡ 

காய்ச்சிì¸¢ðவடிருப்ணானுங்க'. 

 

சரி பாம்À வதாிட்ற.. ான் º¨Áì¸ô§À¡§Èý.  º¡Âó¾ÃÁ¡ ¸¡ø Àñ§Èý', 

ஊன்று ¦º¡øÄ¢ §Àî¨ºò ளண்த்ளநிட்ற சலதக்கக் கிபம்ணிான்.   

 

அநளுடன் வணசிலவ ிலத்ளக்பகாண்ற ரு நனிாக சலதத்ள, ´Õ 

யட்த்தூக்கம் வணாட்றநிட்ற ஊழுந்ான். அநனுலட ண்ணன் ாஜிடதிருந்ள 

வணான் நந்ள, 

 

'ய் வக்கா நரிாடா' , ஊன்ான்.  

'இல்டா... Åºó¾ò¾¢Ä ல் ணடம் இருக்ய ான் ந',  ஊன்ான். 

 

'இல்டா பகாஞ்சம் ஈன்¸¢ட்ட வணசவநண்றம், «§¾¡¼ §À¡ÉÁ¡ºõ ம்த ணக்கத்தூரு 
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யதாரு ங்கச்சிக்ய கல்ாம் ¬É¾¢øÄ  «Åý µð¼øÄ Å¢ÕóÐ ¨Åì¸¢§ÈýÛ 

¦º¡øÄ¢Â¢Õì¸¡ý.    இப்ண ான் கல்ா சி நந்ாம்.  ம்த ணிண்படல்ாம் 

கூட்ட்ற நான்னு பசான்ான்.  நாடா.. அப்ணவ வணாய்ட்ற ஊல்ாலயும் 

ணார்த்ளட்ற நருவநாம்',  ஊன்ான்.  

 

'சரி சரி நவன்...¾¢ÕõÀ¢ ÅÕõ §À¡Ð காய்கிாநள  நாங்கிட்ற நாம்.  ீ 

முஸ்ணாக்ய ஊிரில் காத்ளக்கிட்ற இரு, ான் கிபம்ணி நவன்', ஊன்று கிபம்ணிான். 

    

ாஜனும் அவ கம்பணிில் ான் வநல பசய்கிான், ஆால் «ÅÛìÌ 

´÷ì¸÷Šஆஸ்டலச் ரத்ம் பசய்யும் வநல பகாறத்ள «í§¸§Â  

¾í¸ ¨Åò¾¢Õì¸¢È¡÷¸û. இண்ற வணரும் வ உர்க்கா÷¸û ஊப்¦À¡Ø¡ÅÐ ான் 

ணார்த்ளக்பகாள்ப முயும்.   

 

§¾ì¸¡ ¦ºýÈÐõ Ã¡ƒý §º¡¸Á¡¸ ¿¢ýÚ ¦¸¡ñÊÕó¾¡ý.  '±ýÉ¼¡ ´Õ 

Á¡¾¢¡¢Â¢Õì¸?' ±ýÈ¡ý.  

 

'இல்டா தவச சரிில்ல. ஈக்யத்ான் பரியுவத ஆஸ்ட ரத்ம்ணண் வநல 

À¡÷ì¸¢§ÈýÛ சரிா சாப்ணிட முடா,  இந்ப்ணலுங்க பகாட்ற சாப்ணாற, 

யப்லண ஊல்ாத்லயும் இந்க் லகாான்டா ரத்ம் ணண்வன் Ìதட்க்கிட்ற 

நருள. யச்சிட்ற நாந்ி ஊறத்ள அôÀவ வணாட்றட்ற வணாிடாÛí¸, ஊச்சி 

ஊங்கப்ணார்த்ாலும் ளப்ணிலநக்கிாÛí¸, ஊல்ாத்லயும் சகிக்கமு.  ல்ா 

சாப்ணிட்ற ஊத்ல தாºÁ¡ÌÐ ¦¾¡¢ÔÁ¡?  Å¡ö¸¢ð¼ ¨¸¨Âì ¦¸¡ñÎ§À¡É¡§Ä 

ÌÁðÎÐ¼¡,  ஊன்ா ிம்திா தூங்க மு பசத்ளடாதான்னுகூடத் 

§¾¡ÏÐ.  À½õ ºõÀ¡¡¢ì¸ÈÐì¸¡¸ ஊவ்வபாான் கஷ்டப்ணடள ரு தனுசன்... ' 

பசால்ிÅ¢ட்ற வம்ணிÂÆத் பாடங்கிான்.   

 

இநவா பதளநாக அநலத்ட்க்பகாறத்ளô வணசிான். ¿£ «ØÅ¾¡ø 

þô§À¡¨¾ìÌ ±Ð×õ ¬¸ô§À¡Å¾¢ø¨Ä.  ான் முாபி¸¢ட்டô வணசி ஈக்ய 

வந வநல தாத்ி பகாறக்கÓÊÔÁ¡ýÛ §¸ðÎî¦º¡ø§Èý.  ீ கநலப்ணடாத 

இரு,   §Å¨Äì¸¡¸ ¸¡Éø ¿£¡¢ø Á£ý À¢ÊôÀÅ÷¸ûÛ ¦º¡øÅ¡í¸  ¬É¡ø ÒØ 
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§À¡ýÈ À½ò¨¾ì ¸ñ¼×¼ý ¸ñ½£¡¢Öõ Ãò¾ò¾¢Öõ Á£ý À¢ÊìÌõ 

Á¨¼Â÷¸û, ±ýÉ ¦ºöÅÐ ºÁ¡Ç¢ì¸ò¾¡ý §ÅñÊÂ¢Õì¸¢È¦¾ன்று 

சதாாப்ணறத்ிநிட்ற எட்டலுக்யச் பசன்ார்கள். 

 

அங்ய சாப்ணாட்ற வதலச இநன் ண்ணர் நட்டத்ிற்காக ளக்கப்ணட்ருந்ள,  

கலடக்காரிடம் கல்ா சிலப்வணாடச்பசால்ி ன் யறம்ணத்ல 

அிமுகப்ணறத்ிக்பகாண்வட நந்நர்கலபச் சாப்ணிடச் பசால்ிக்பகாண்ருந்ான் 

ÌÁ¡÷.   

 

'ஊவ்நபவுடா பதாய் லநக்கி?  20 பநள்பி லநப்வணாம்டா இநனும் கஷ்டப்ணடான் 

இங்க ஊப்ணிருந்ாலும் ிருப்ணி ஊறக்க கார ாவ' ஊன்று வணசிக்பகாண்ற 

சாப்ணிடத்பாடங்க ணக்கத்ிிருந் ாஜனுக்ய சாப்ணிடமுாதல் 

யதட்றநலக்கண்ற இநவ ணிலசந்ள,  ஸ்பூý ¦¸¡ñÎ ÅÃî¦º¡øÄ¢ 

±ÎòÐ ¨ÅòÐ º¡ôÀ¢¼î¦º¡ýÉ¡ý.  ாஜனுக்ய கண்கள் ளும்ணிள.   

 

சாப்ணிட்றக் கிபம்ணிார்கள்.  þ¨¼Â¢ø இன்பாருநன் வணச்ரக்பகாறத்ான் 

'அண்வ ஊந் உருன்வ ஊங்§கிருக்கிங்க ¿¡ý 5000 பநள்பி சீட்ற 

வசர்த்ளக்பகாண்ருì¸¢§Èý ீங்களும் §ÅÏõÉ¡ வசருங்கவபன்.  ம்தப தாிரி 

இருக்கநங்க பதாத்தாக கார ணார்க்க முாளண்வ.  இப்ண ாநள பசய்ால் 

ான் ாதளும் இப்ண ங்கச்சி கல்ாத்ல டத்முயும்' ஊன்ான்.  இநனுக்யம் 

சரிபப்ணட்டள, ' வசர்ந்ளக்கவன்', ஊன்று பசால்ிநிட்ற ¿¼ó¾¡ý. 

 

Üð¼õÜð¼Á¡¸ Àºí¸¦ÇøÄ¡õ ¸ñ¼Â¢¼ò¾¢ø ¯ð¸¡÷óÐ ¾ñ½¢ÂÊòÐì 

¦¸¡ñÊÕôÀ¨¾ôÀ¡÷òÐ, '²ñ¼¡ ¿õÁ Àºí¸ þôÀÊ ¿¼óÐì¸È¡í¸ý§É Ò¡¢ÂÄ' 

'«Ðì¦¸ýÉ¼¡... Í¾ó¾¢ÃÁ¡ «Åí¸Åí¸ Å¢ÕôÀõ§À¡Ä ¯ð¸¡÷ó¾¢Õì¸¡í¸ 

þÐÄ ±ýÉÂ¢ÕìÌ?' ±ýÈ¡ý Ã¡ƒý.  '¾ôÒ¼¡ °§Ã¡Î ´òÐÅ¡úýÛ 

¦º¡øÅ¡í¸ ¿õ¨ÁôÀ¡÷òÐ Áò¾Åí¸ «Õ¦ÅÚôÀ¡É À¡÷¨Å¨Â Å£ºÈ¾ô À¡÷òÐ 

º¸¢ì¸ÓÊÂÄ¼¡. Áò¾Â¢Éò¾ôÀ¡Õ Â¡÷ À½ì¸¡Ãý ²¨ÆýÛ 

¸ñÎÀ¢Êì¸ÓÊÂ¡Ð «ÅÉÅÛìÌýÛ ´Õ Ê¸¢É¢ðÊ¨Â ¦Áöýð¦¼Â¢ý 

ÀñÈ¡í¸ ¿ÁìÌ ²ý Ò¡¢ÂÁ¡ð§¼íÌÐýÛ Ò¡¢ÂÄ... §¸ð¼¡ 
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¯Éì¦¸ýÉõÀ¡Ûí¸...  º¡¢ Å¡ ¿õÁ §Å¨Ä¨Âô À¡÷ô§À¡¦ÁýÚ 

¸¢ÇõÀ¢É¡÷¸û.  

 

தறுாவப முாபிிடம் ாஜின் ிலலதல ஊறத்ளச்பசான்ான், «Îò¾ 

Á¡¾õ திான்தர்ர்ந்ள ரு பசட் நாங்க அநங்கள் ாலாநள அங்க வணாட்றட்ற 

þÅ¨É º¢ôÂ¡÷ðÄ §À¡¼Ä¡¦ÁýÈ¡÷. சரி¦Âன்று தகிழ்ச்சியுடன் ாஜிடம் 

பசால்ிநிட்ற வநலல கநிக்கத்பாடங்கிான். 

 

சிந்ள சாந்ம் வணான் பசய்ாள்.  'ஊன் தாதா ணண்ிங்க.  ான் காவƒ¢க்ய 

வணாிட்ற þôÀò¾¡ý Å§Ãý ஊஸ் பூத் ணார்த்§¾ன் ஈங்க யலக் 

வகட்கÏõவணா இருந்ள அான் §À¡ý ¦ºö§¾ý' ஊன்று பசால்ி '«ôÒÈÁ¡ 

§ÀÍí¸', ±ýÚ லநத்ளநிட்டாள்.  இநனுக்ய தர சங்கடதாக இருந்ள.  

வநலமுந்ள இவு வணான் பசய்ள அநபிடம் சிிள வம் வணசிான்.   

'ஊன் புள்ப ிமர்னு வணான் ணண்ிருக்க' ஊன்ான்.   

'இல் தாதா, வத்ள சாங்காம் âÃ¡ ஈன் ிலப்பு ான்.  ஆதத்ி ீ கட் 

Åîº¢ட்றப்வணா உஞ்சல் அறுந்ள நிழுந்ளட்ற.  ஊக்ய தர சங்கடதாிருந்ள.  

அான் வணசான்னு' ஊன்ாள்.  'அளக்கா இப்ண ¸ÅÄôÀÎÈ.  ாத நீற கட்றம் 

வணாள நாசல் வணார்க்வகா ணக்கத்ி பணரி வக்யதப் ணலகி உஞ்சல் கட்த் 

ர்வன். அள ஈட்கார்ந்ள  ¸¡ÄõâÃ¡ §º÷óÐ ¬¼Ä¡õ, «Ðº¡¢ ±ýÉ ¦ºöÐðÎ 

þÕì¸Â¢ô§À¡? ', ±ýÈ¡ý, 

 

'«ÐÅ¡...¸¡§ÄˆÄ ¾£…¢Š Àñ½î¦º¡ýÉ¡í¸. «§¾ Á¡¾¢¡¢  ¿£ ÅÕõ§À¡Ð ´Õ 

¸¢ôð ¦¸¡Îì¸ÈÐì¸¡¸ ¿ÁìÌ ´Õ ¾£…¢Š Àñ§Èý. ¿£Ôõ ¿¡Ûõ §º÷óÐ áÚ 

ÅÕ¼ò¾¢üÌ Å¡Æô§À¡§È¡õ, þô§À¡¾¢Ä¢Õó§¾ ´ù¦Å¡Õ ÀòÐ ÅÕ¼ò¾¢üÌõ 

±ýÉýÉ ¦ºöÂô§À¡§È¡õ, ±ôÀÊ ¿õÁ Å¡úì¨¸ Ó¨È Á¡Èô§À¡×ÐýÛ «Æ¸¡ 

±Ø¾¢ «Ðì§¸ò¾¡ü§À¡Ä À¼õ§À¡ðÎ ´ðÊì¸¢ðÊÕì§¸ý.  90 ÅÂº¢Ä 

¿£ ¸¢ÆÅÉ¡¸¢ ÜÉ¢ì¸¢ð§¼ ¿¼ì¸¢§È ¦¾¡¢ÔÁ¡! ' ±ýÈ¡û.  þÅÛìÌô ¦À¡í¸¢ 

Åó¾î º¢¡¢ô¨À «¼ì¸¢ì¦¸¡ñÎ ±ýÉ¾¡ý ¸¡§Äˆ ÀÊì¸¢Èô ¦Àñ½¡¸ 

þÕó¾¡Öõ º¢ýÉôÀ¢û¨ÇÂ¡¸§Å þÕì¸¢È¡û þÅ¨Çì ¸ñÏìÌû§Ç§Â 

¸¡Äõ âÃ¡ ¨Åò¾¢Õì¸§ÅñÎ¦ÁýÚ ¬¨ºôÀð¼¡ý. 
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ாட்கள் கர்ந்.  முல் சீட்றப்ணம் லகில் நந்ள.  லக நாங்கி முல் ங்லக 

ிருதத்ிற்ய அனுôÒÅ¾¡¸î ¦º¡ýÉ¡ý. அற்யள் அப்ணா   '  நீÎ ¦Ã¡õÀ 

º¢ýÉ¾¡ þÕìÌ, கல்ாம் ணண்ிா ாலு வணர் நந்ள ஈட்காì Ü¼ ணத்ாள. 

இந் நருசத்ளக்யள்ப Å£ð¼ þØòÐì கட்ட்ற அறத் நருசம் கல்ாத் 

நச்சிப்வணாம் ¿£ ±ýÉ ¿¢¨Éì¸¢È' , ஊன்ார்.  இநனுக்ய அறத் ணாம் 

கூக்பகாண்டள.  'ஊன்ா முஞ்சÇ× À½õ அனுப்ணவன் ீங்கவப ணார்த்ள 

பசய்ங்க' , ஊன்று பசால்ிநிட்டான்.     

 

நீட்¨¼Â¢Øத்ளக் கட் ¦Á¡ð¨¼ தாாக நிட்றநிட்ற ணிற்காத்ி 

வநண்றபதன்ால் ஊழுப்ணிக்பகாள்பாம் ±ýÚ Å£ðÎ நாசலப் பணரிாக ¨ÅòÐ 

¸¡õÀ×ñÎ ±ØôÀ¢ பநள்லபத்ள இநனுக்ய Å£ðÊý வணாட்வடா நந்ள.   

'அறத்ாற்வணா வநபந் பசவும் லநக்காத ங்கச்சி கல்ாத்ளக்ய ற்ணாற 

ணண்லங்கôÀ¡ ±ÉìÌ þí¸ º¢ÃÁÁ¡Â¢ÕìÌ',  ஊன்ான்.   

 

அறத் 3 தாத்ில் Ó¾ø ¾í¨¸ìÌ தாப்ணிள்லபô ணார்த்ள ிருதத்வி 

யித்ார்கள்.  ´ð¼¨¼Â¢øÄ¡Áø º¢Äó¾¢ Å¨Ä À¢ýÉ ÓÊÔÁ¡? ீ நன்ா 

கல்ாவத ணண்ிக்கதாட்வடன்னு ங்லகî பசால், இநனுக்ய 

வணாகவநண்றபதன்று பகாள்லப ஆலச,  வணாால் ிரும்ணி நவநì கூடாள ஊன்று 

ஊண்ிிருந்ான்.  முாபிிடம் ீவ் வகட்றநிட்ற காத்ிருந்ான்.   சிந்ளநிடம் 

வணரம்வணாள பசான்ாள் 'தாதா ீங்க நலம்கள ஈங்கலப நிட ான்ான் 

பாம்ணவந காத்ிட்ற இருக்வகன். இங்க இநங்கள்பாம் வணசிக்க ணார்த்ா ஈன்ல 

ிருப்ணி அனுப்பு தாி¡¢ான் இருக்ய.  ீ இங்க நந்ிட்டா அளக்கப்பும் வணாக ான் 

அனுதிக்க தாட்வடன்.  அா ீ ல்ா வாசிச்சிக்வகா நந்ா வணாக முாள. 

ஆா ண்ல பசால்நா, ீ நவநாம் அந்க்காச வசர்த்ள நச்சி அறத்ந 

கல்ாத்ல ஊவ்வபா சீக்கிம் முயுவதா ற்ணாற ணண்ிட்ற ீ வநலல 

§Å½¡õÛ ஊழுிக்பகாறத்ளட்ற நந்ிற. அப்பும் வணாக§Å வநாம். ஈன் கடலத 

முந்ள அப்பும் வ தாத்ி ம்த கல்ாந்ான்' ஊன்ாள்.   

 

அநள் பசால்நளம் சரிபப்ணட்டள. கல்ாத்ிற்ய நமுாள ஊò ங்லகல 
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சதாாப்ணறத்ி அநளுக்ய வநண்றபதன்பல்ாம் நாங்கி அனுப்ணிான்.  

ங்லகின் ிருதத்ன்று ஊம்.சி ஊறத்ளக்பகாண்ற åதிவவ ¸¢¼ó¾¡ý. சிந்ள 

பகட்வதபம் பகாட்றம்வணாள வணான் பசய்¡û, காில் வணால லநத்ணவ 

¦¸ðÊ§ÁÇî சத்த்லக் வகட்ற அழுளபகாண்வடிருந்ான். அநலî சிந்ளான் 

சதாாப்ணறத்ி  'ீ ன் கங்ய, ஈக்ய ணிா ஊல்ாத்லயும் ான் 

ணார்த்ளக்¸§Èý' ஊன்று லரிம் பசான்ாள். 

 

ஈடவ புல்ாங்யனல ஊறத்ளக்பகாண்ற பநபிில் பசன்ான். வம்வணாநவ 

பரிாதல் நாய் நிக்யம் நல இலசத்ள ÅÄ¢¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ÁÉ¦ÅÇ¢¨Âò 

¾¡ñÊ ¸¡üÈ¢ø ÀÈì¸Å¢ð¼¡ý. தாலில் வணான் பசய்ள Á¡ôÀ¢û¨Ç ÁüÈ 

ஊல்ாரிடமும் வணசிநிட்ற ¨Åò¾¡ý.  

 

சி ாட்களுக்ய வசாகம் இநலத் ின்ள. சிந்ள¨Å ¿¢¨ÉòÐ ²í¸¢É¡ý.  

þÅÛìÌ வ ணÓõ, ணநீமுõ அநபாகவந இருந்ாள். 'அறத் ங்லகக்ய 

நன்கள் நந்ள பகாண்ருக்கிள ஊப்வணா ணண்ான்னு ீவ பசால்லு ம்ணி',  

ஊன்ார் அப்ணா.   

 

வநலில்ாதல் ரற்ிக் பகாண்ருந்வணாள ஊன்ல ஊவ்நபவு ¾¢ðÊÂ¢ÕôÀ¡÷, 

கண்டண வணசிிருப்ணார் இப்வணாள ணம் சம்ணாிக்யம் தகன் ஊன்வுடன் 'ம்ணி' 

ஊன்று அலனக்யம் அப்ணாலந ிலத்ளî சிரித்ளக்பகாண்டான். இளான் ஈகம்.  

'சரி ணாருங்கப்ணா,  ஆால் கல்ாத்ல ஆறு தாசங்கனிச்சி லநங்க.  அப்வணாான் 

ஊன்ா ணத்ல பகாïசதாநள வசர்த்ள லநத்ள அனுப்ணமுயும்' ஊன்ான்.  

ஆறுதாத்ில் «Îò¾î சீட்ற முந்ள முழுப்ணÓõ ¨¸ìÌ ÅóÐÅ¢Îõ 

þ¾ü¸¢¨¼Â¢ø இன்பாரு ண்ணரிடமும் சீட்ற கட்ட ஆம்ணித்ிருந்ான். அலயும் 

ஊறத்ளக்¦¸¡ûÇÄ¡¦Áன் ம்ணிக்லகÂ¢ø ¦º¡ýÉ¡ý.  

 

இண்டாநளò ங்லகக்ய நன் அலதந்ளநிட்டள.  கல்ாத்வில முவு 

பசய்ளநிட்ற பசால்கிவாம் ஊன்ாள் அம்தா.   அப்ணவ ாட்கள் க ணத்லô 

Òட் உருக்ய அனுப்ணி Å¢ðÎ ¿£í¸§Ç ிருதத்¨¾ டத்ளங்க.  ஊக்ய  ீவ் 

பகாறக்க தாட்டாங்க. ஊன் ணர்திட் இன்னும் 7 தாத்ி முஞ்சிறம் அப்பும் ாவ 
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நந்ிடவன்.  அங்க நந்ள ாநள பானில் ணண்ிக்காம்  ஊன்ான்.   

 

அம்தாநிற்ய ±ýÉ§Å¡ §À¡Ä¢Õó¾Ð.  இங்க நந்ள ஊன்த் பானில் ணண்ப்வணா,  

ீ சம்ணாரிச்சபல்ாம் ஊல்ாத்ளக்யம் பகாறத்ிட்ட, ஈக்யன்னு ாநள ாலு 

கார சம்ணாரிச்சிட்ற அப்பும் இங்க நாõÀ¡.  ீ º¢ýÉÅ கல்ாத்ளக்ய  1 தாம் 

ீவ் வணாட்றðÎ Å¡, அப்பும் 2 நரு¼ங்கனிச்சி ஈன் கல்ாத் டத்ளவநாம்.  

அளக்யள்ப ஈக்யýÛ ¦¸¡ïºõ சம்ணாரிச்சிக்கப்ணா.  ஊல்ார் தத்ிிலும் ீயும் 

லிதிர்ந்ள டக்கலம். ாலு கார ஈக்யன்னு இருந்ால் ான் திப்ணாங்க.  

அநசப்ணட்ற ண்லம் முவு ணண்ா.  ீ ீவ் நா.  ாத வணசிக்யவநாம் 

ஊன்ாள்.  ருநலகில் சரிான் ஊன்ாலும் இநனுக்ய ன்றும் புரிநில்ல.  

¾í¨¸Â¢ý ிருதம் முட்றம். சிந்ளநிடம் வணசிக்பகாள்பாம் ஊன்ிருந்ான். 

 

ிருத ாளும் பருங்கிக்பகாண்ருந்ள.  சிந்ள பசான்ாள், ' ீ வாசிச்சிக்க 

தாதா, ஊன்ா ஊளவும் பகட்றப்வணாச்ரன்னு பசால்க்கூடாள ஊன் தசி ீ 

ஊக்ய ணக்கத்ி ஊப்வணாளம் இருக்கலம் ஈக்காக ஊன் ãச்சி இருக்க நலì 

காத்ிட்ற இருப்வணன் ஆால் ±ý¨Éì §¸ð¼¡ø ¿£ Åó¾¢ÎýÛ¾¡ý ¦º¡ø§Åý' 

ஊன்ாள். 

 

'சரி ான் ±ங்க முாபிகிட்டô வணசிட்ற பசால்வன்' ஊன்ான். வ யனப்ணதாக 

இருந்ள.  முாபி பசான்ார் ீ நந்ிிருந்ள ீவ் ஊறக்க.   ணர்திட் ரிிவ் 

ணண்ிட்ற உருக்யப்வணாய் 1 தாம் இருந்ிட்ற நா ஊன்ார்.  ஊல்ாம் சரி,  

இநனுக்ய இவ வநலல பாடர்ந்ள பசய் நிருப்ணதில்ல. இந்ì கண்டய்ர் 

நாழ்க்லகô À¢Êì¸Å¢ø¨Ä. ிம்திாக உருக்யப் வணாகாம் ±ýÚ ¿¢¨Éò¾¡ø 

¬Ç¡ÙìÌì Ìனப்புகிார்கû , பதாத்த்ில் ங்லகின் ிருதத்ிற்ய 

வணாநில்ல ஊன்று முவு பசய்ான்.  À÷Á¢ð ÓÊ¸¢ÈÅ¨ÃìÌõ வநல பசய்ள 

நருகிý காலச ஊறத்ளக்¦¸¡ñÎ உருக்யô வணாிறவநாம். அப்பும் 2 நருசம் 

கனித்ள வநண்Îதாால் ிÕõணி நந்ளக்பகாள்பாம் ஊன்று முவு பசய்ள ாரிடமும் 

பசால்ாதல் அற்கா வநலகபில் இங்கத்பாடங்கிான்.    

 

ிருதம் ல்ணாக முந்ள.  இநனுக்யô பணரிாக நருத்பதல்ாம் இல்ல. 
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ஊல்§ாரிடமும் வணான் பசய்ள வணசிநிட்ற நனக்கம்வணால் சி வணாட்ற அனுப்புங்கள் 

ஊன்று பசால்ிநிட்டான். 

 

இி ¿¡ý சம்ணாிப்ணள ஊல்ாம் ஊன்னுலட சிந்ளவுக்யò¾¡ý.  இளநல அநள் 

க்பகன்று ஊளவுவத வகட்டில்ல. ங்லககளுக்ய நாங்கினுப்பும்வணாள கூட 

இநளுக்பகன்று ஊளவும் அனுப்ணநில்ல அநளும் பணரிாக ஊறத்ளக்பகாண்டள 

கிலடாள.  «¾É¡ø பநபிில் வணாயம் வணாபல்ாம்  அநளுக்பகன்று ாநள 

நாங்கிî வசதித்ான்.   

 

அப்ணாநிடம் வணசிான், 'தாதா நீட் வணாய்  வணசி விì யிங்க.  À÷Á¢ð 

ÓÊó¾Ðõ ான் நந்ள ரு தாºò¾¢Ä ¸øÂ¡½ò¾ Åîº¢ì¸Ä¡õýÛ  

பசால்லுங்கôÀ¡' ஊன்ான்.  'அப்ணவ ற்ணாற பசய்வன் 'ீ ீவ்ா ந? ' 

ஊன்ார்.  'ஆதாம் ' , ஊன்று பசால்ி லநத்ான். 

 

சிந்ளநிற்யò லகால் புரிநில்ல, ÀÊôÒõ ÓÊó¾Ð இநள்ான் ãத்நள் 

ஊன்ணால் ஊப்வணாள வநண்றதாாலும் ிருதத்ல லநத்ளக்பகாள்பò 

ாா¸ிருந்ார்கள்.   அப்ணாநிடம் பசன்று 'ந்ாிம் ணம் பகாறங்க' ஊன்ாள். 

அநர் 'ன்' ஊன்று வகட்க, 'அப்பும் பசால்கிவன்' ஊன்று ணத்லô 

ணிறங்கிக்பகாண்ற எாள்.   தாதன் நீட்ற்யச் பசன்று பணாருத்தா இடó§¾Ê 

ணாøகி ¾¡ý º¡¢Â¡É þ¼¦Áன்று முவு பசய்ள ஆசாரிலக் கூட் நந்ள இடத்ல 

அபக்கச்பசாýÉ¡û. ÁÃì¸¨¼ìÌî¦ºýÚ §¾ìÌ ÁÃôÀÄ¨¸ìÌ ¬÷¼÷ 

¦¸¡Îò¾¡û. ாரும் ஊளவும் அநபிடம் வகட்கமுநில்ல. ான் நானப்வணா நீற 

ஊன் தாதனுக்காக ஊன் வநா பசய்வநன் ீங்க ாரும் ஊளவும் வகட்காிங்க, 

ஊன்ாள்.   

 

'¸øÂ¡½ì ¸¨ÄÂ Ó¸ò¾¢Ä À¡Õí¸Ê þÅÙìÌ... தாதன் ிரும்ணி நான்×¼§É 

ஊன்தா ஆடா... ¦¸¡ïºÁ¡ÅÐ ¦Åð¸ôÀ¼ ¸òÐì¸Ê' ±ýÚ ணக்கத்ிø ¾¡Âõ 

Å¢¨ÇÂ¡Êì¦¸¡ñÊÕó¾ì கினநிகபின் கிண்டலப் பணாருட்ணறத்ாதல் ணார்த்ளô 

ணார்த்ள பசய்ாள்.   °ïºø சங்கிிக்ய ஆர்டர் பகாறத்ாள்.   
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ணத்ிரிக்லக அத்ள Ã¡Á¢üÌ அனுப்ணி¨Åò¾É÷, ஊல்ாரிடமும் பகாறத்ான்.  

உருக்யப்வணாநற்ய முன் நிருந்ள லநப்ணாகச் பசான்ான்.  கம்பணி 

பசநிவவ க்கட் வணாட்றக் பகாறத்ார்கள்.   

 

முாபிக்ய இநலப்ணித்ளப்வணாய் நிட்டள, ' ீ ிரும்ண வநலக்ய ஊன்ிடவத 

நந்ளநிற, Àº¢÷Àïº¡í Å£ðÄ ¾í¸¢Â¢Õó¾Å÷¸¦ÇøÄ¡õ °ÕìÌô§À¡È¡í¸ 

¿£ «í¸ þÕóÐì¸Ä¡õ' ±ýÈ¡÷.  'À¡÷ì¸Ä¡õ' ±ýÚ ¦º¡øÄ¢Å¢ðÎ  வக்காநிற்யî 

பசன்று «ÅÙì¸¡¸ லகப்லண, ககாம் வதக்அப், கணாிஸ் §À¡ýÈ 

ஊல்ாநற்லயும் ணார்த்ளô ணார்த்ள நாங்கிான்.   

 

அப்ணா ாிச் பசின் நாங்கி நச்பசான்ார். ¸¨¼Â¢Ä¢Õó¾ò ங்கக்பகாலுர 

த¨¾ இர்த்ள. அநளுக்யì கற்ணலிவவ அிநித்ளப்ணார்த்ான். 

அனகாகÂ¢ருந்ள ஊவ்நபவு நில ஊì வகட்றக்பகாண்ற அறத் சம்ணபத்ில் 

ஊப்ணாநள நாங்கிநிடவநண்றம் ±ý¦Èñ½¢É¡ý. 

 

5 ¬ñÎ¸û ¸Æ¢òÐ உருக்யச் பசல்கிான். ாட்கள் þÅÛìÌ ¿¸Ã¡¾ì ¸ôÀÄ¡ö 

¿¢ü¸ ¾ñ½£¡¢ø ¾¡ý ÁðÎõ ¾É¢§Â ¿¢üÀ¨¾ô §À¡ýÈ¢Õó¾Ð. வநல பசய்வந 

ணிக்கநில்ல. காய்ந் தாற கம்ணங்பகாள்லபில் புயந்ள வணால் 

ிலத்லபல்ாம் பசய்வநண்றம்.  லசக்கிபில் ரற்வநண்றம். Å¢ÊÂü 

¸¡¨ÄÂ¢ø ¦¾Õ Ó¨É Ë ¸¨¼Â¢Ä ¯ð¸¡÷óÐ Ý¼¡¸ Ë ÌÊîº¢ì¸¢ð§¼ 

¦ºö¾¢ò¾¡û ÀÊì¸ §ÅñÎõ,  ஆத்ளதீலப்ணிச்சி யனம்பு லநத்ள சாப்ணிட 

§ÅñÎõ.  தட்டன் பகாத்ளக்கி ஊறத்ள வகாா ஈருண்லட யனம்பு 

ச¨Áì¸î¦º¡øÄ §ÅñÎõ... தண்சட்ி கருநாட்றக் யனம்பு லநக்கச் பசால் 

§ÅñÎõ .... ஊச்சில் உிள. ிலத்ாவ இித்ள அநனுலட ணலன 

ிலவுகள், அிவ ãழ்கிப்வணாய் ஈட்கா ஆம்ணித்ான். இந்வம் உர் 

ஊப்ணிருக்யம்,பருக்கள் ஊல்ாம் தாிப்வணாிருக்யம்.  ம்¨Á ிலவணருக்ய 

அலடாபóபரிாள ±ýÚ ÁÄÕõ ¿¢¨É×¸Ç¢ø ÁÄ÷óÐ ¿¢ýÈ¡ý. 
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சிந்ள 

அங்ய நந்ாø ஊன் ருநாய் 

இந்ச் சிந்ள  

கால தட்றம் சிந்ளநாள் தாதா  ஊன்ாள் 

 

இன்னும் ரு நாóாÉ¢ருக்கிள ¯ÉìÌ ±ýÉ §ÅÏõÛ ¦º¡øÖ Å¡í¸¢ðÎ 

Å÷§Èý'  ±ýÈ¡ý.   

¿£ ÅóÐ ÁøÄ¢¨¸ôâ Å¡í¸¢ì¦¸¡Î §À¡Ð¦ÁýÈ¡û.   

«Ðì¦¸ýÉ þôÀ§Å Å¡ÉÅ¢øÄ¢ø ÁøÄ¢ôâ¨Å ¸ðÊÂÛôÒ¸¢§Èý 

Å¡í¸¢ì¦¸¡û'  ±ýÈ¡ý.  

'º£ì¸¢Ãõ ±ý Üó¾ÖìÌ Å¢Â÷ì¸¢ÈÐ Á½ìÌõ ÁøÄ¢ôâ§Å¡Î  ¯ý 

¸¡ó¾ì¸ñ¸¨ÇÔõ §º÷ò¾ÛôÒ',  ±ýÈ¡û.  þÕÅÕõ «ýÒÁ¨ÆÂ¢ø 

¿¨Éó¾É÷ . 

 

ஊல்ா ற்ணாறகலபயும் பசய்ளநிட்டான். சிந்ளவுக்யம் தற் ஊல்§ாருக்யம் புடலந 

ÁüÚõ §¸¡¼¡Ä¢ò லம் ஊல்ாம் நாங்கி நந்ான்.    லத்லப் ணார்த் «ó¾î 

சீ சூப்ணர்லநசர் ¦º¡ýÉ¡÷, þó¾ வகாடாித் லத்ல உத்ிக் யப்ணிங்கபா 

ஊன்? °ÕìÌ வணாநங்கள்பாம் ன்டா À¡ì¦¸ð À¡ì¦¸ð¼¡ இவ்வபா 

நாங்¸¢ðÎô §À¡È¢í¸ ±ýÚ §¸Ä¢ பசய், ீ வணாய் ¯ý வநலப்ணாரு ஊன்று 

பசால்ிநிட்ற பணட் ஊறத்ள நாங்கிநந் பணாருட்கலபபல்ாம் அறக்கி 

லநத்ான். நிட்றப்வணாபல்ாம் வணப்ணரில் யித்ளக்பகாண்டான். 

 

உருக்யô வணாநற்ய முல் ாள்  கலடசி வ ஷாப்ணிங் பசய்Â§ÅñÊÂ 

¦À¡Õð¸¨Ç ÌÈ¢òÐ ¨Åò¾¡ý. ஆால் முாபி வற்று நந் கப்ணல் அநசதாகî 

பசல் வநண்ிருக்ய, ஈன் கல்ாத்ளக்யத்ான் ரு தாதிருக்வக, இன்னும் 15 

ாள் வநலபசய்ளட்ற வணா சம்ணபம் கூடத் ர்வன் ஊன்றுî பசால், ட்டமுாதல் 

நீட்ற்யò கநல் பசால்ிநிட்ற தீண்றம் நனக்கம்வணால் வநல¨Âò ¦¾¡¼÷ó¾¡ý.  

கலடசிில் ிருதத்ிற்ய 2 ாள் இருக்யம்வணாளான்  கிபம்ண முந்ள.  

முாபியும் சம்ணபத்லì கக்யப்ணார்த்ள 1000 பநள்பி «¾¢¸õ பகாறத்ள ஈன் 
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ிருதத்ிற்ய ணித்ல நாங்கிக்பகாள் ஊன்È¡÷. இன்று தால நலக்யம் ான் 

வநல, நிற்காலில் ணிலபட் ணித்ள பசன்றுநிடாம்.  ஞாிற்றுக்கினலத 

ிருதம்.  லட் நி நி முஸ்ணா பசன்டர் ¾¢Èó¾¢ருக்யம் ணார்த்ள லநத்ò 

ங்கக்பகாலுலச நாங்கிநிடவநண்றம், பசண்ட், ணவுடர், சாக்பட் ஊல்ாத்லயும் 

நாங்கிக்பகாண்ற நவநண்றபதன்று தர யதூகித்ள 

 

சிந்ள தியந் ஆநலுடன் லகில் தருாிிட்ற ணியூட் ணார்ருக்யî பசன்று 

முகத்ிற்ய ஃவணசில் பசய்ளì பகாண்டாள்.  தாதா நரும்வணாள கட்க்பகாள்ப 

அநனுக்யப்ணித் கருஞ்சிநப்புிô ணட்றப்புடலநக்ய ஜாக்பகட் லத்ள ஊறத்ள 

லநத்ாள்.  தல்ிலகப்பூ நாங்கி ாவ வகார்த்ள  ணிரிட்ஜில் லநத்ாள். Å¡ºÄ¢ø 

¦À¡¢Â §¸¡Äõ §À¡ðÎ ¸ÄÃÊôÀ¾ü¸¡¸ §¸¡Äò¨¾ Å¨ÃóÐ À¡÷òÐ «¾ü¸¡É ¸Ä÷ 

§¸¡Ä Á¡×¸¨Ç ±ÎòÐ ¨Åò¾¡û,  ஆசாரி நந்ள '°ïº¨Ä தாட்டாதா' ஊன்ா÷. 

வக்யத உஞ்சலக் கட்ò பாங்கநிட்டார்கள். அில் ணலனô 

புடலநலப்வணாட்ற ãலநத்ள அற்யவதல் பருஞ்சி முð¸¨Ç வணாட்ற 

லநத்ாள்.  ாரும் அில் ஈட்காக்கூடாள ஊன் தாதாான் முன் முில் 

ஈட்கார்ந்ள ¦À¡ýëïºÄ¡¼வநண்றபதன்று ¸ð¼¨ÇÂ¢ðÎî ¦ºýÈ¡û.  

 

நீÎ ´§Ã ணணப்ணாக இருந்ள.  வணாவநார் நருவநாபல்ாம் ம்ணி நந்ாச்சா ஊன்று 

வணச்ரக்காகநாநள வகட்றநிட்றப் வணாார்கள்.  Ã¡ÓÅ¢üÌப் ணித் ணகாங்கபாக 

பசய்ார்கள்.  அய்ர் நந்ள கல்ாî சாப்ணாட்றக்யò §¾¨ÅÂ¡É  ÁÇ¢¨¸ 

º¡Á¡ý¸¨Ç ±Ø¾¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾¡÷. 

 

þô§À¡Ð திிண்ற, 4 தி ஊப்வணாாயம் ஊன்று நாட்லசப்ணார்த்ணவ 

ின்ான் ாம்.  தவசிக்கா தி சூப்ணர்லநசர் நந்ள, 'Ã¡ம், சாரி ற ஸ்டர்ப் யூ 

அந்க்யனாய்க்யள்ப வா ீக் ஆயளன்னு யநாிட் கிபிர் ணண் 

தாட்§¼íகிான்.  ீ பகாஞ்சம் இங்கி ஊன்ýÛ ணார்த்ளச் பசால்வன், முஞ்சா 

அ பநல்ங் வணாட்ற சரிணண்ாதான்னு ணார்த்ளî பசால் ஊன்ான்.  சரி, ஊன்று 

லணப்புக்யள் இங்க வ சூற பணாறுக்கமுநில்ல.   அில் கரிின் புலக ÅÃ 

¸¡üÈலடத்ளì கருத்ளப்வணா லணப்புக்யள் இநால் ãச்ரநிட முநில்ல,  

முக்கி முகி ஈள்வப பசன்று அநன் பசான்ிடத்ில் ஈள்ப எட்லடலî 

º¡¢¦ºöÂ ÓÂýÈ¡ý.   
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இறப்ணிிருந் வசப் பணல்ட் இறுக்கத்ிிருந்ள பர்நள வணாிருந்ள. 

பநபிக்காற்று நாதல் புலகக்ய றநில் ãச்ரநிடமுாதல் அலடத்ள. கிற்ின் 

இறுக்கமும் பர்ந்ள. Àì¸ò¾¢Ä¢Õó¾ ¨Àô ¸õÀ¢¨Â ±ðÊôÀ¢Êì¸ ±õÀ¢É¡ý.  

ÁÚÓ¨Éî ÍÆýÚ «Åý ¾¨ÄÂ¢ø þÊÂ¡ö þÊò¾Ð. தங்கிான்.  வதவிருந் 

சூப்ணர்லநசர் «¾¢÷óÐ§À¡ö  ல்ா ணி, வதவ இழுக்கிவன் ஊன்று கத்ிநிட்ற 

ஆட்கலபக் கூப்ணிட்ற இநலப்ணித்ள வதவ இழுத்ார்கள் §ÀîÍãîº¢øÄ¡¾Ð 

¸ñÎ ஆம்புன்ஸ் கூப்ணிட்ற அநச அநசதாக அநலக்கிடத்ி ற்ிச் 

பசன்ார்கள்.  

 

ணக்கத்ிிருந்நன் ாஜனுக்யம் முாபிக்யம் வணாத்ளî பசால் ாஜன் 

ஈடவ கிபம்ணி ஆஸ்ணத்ிரிக்ய நிலந்ான்.    காமும் கானும் லகவகார்த்ார்கû.  

 

சிந்ள நீட்ல் ஊல்வாலயும் அட் வநல நாங்கிக்பகாண்ருந்ாள்.  'காலி 

தாதா நந்ிறம் ஊன் ÊÀý Àñ½ô§À¡È¢í¸' ஊன்று யலடந்ளì பகாண்ருந்ாள். 

'இட்ி, நலட, வகசரி ான் பசய்ப்வணாகிவன்' ஊன்ாள் அத்ல.  'ஆதா ஊப்வணா 

ணார்த்ாலும் இட்ி ாா... தாதாக்ய பூரி ணிக்யம் பூரிÂ வணாறங்கத்' ஊன்ாள்.  

'வணா இநவப... ஊல்ாருக்யம் பூரி வணாட்ற வய்ச்சிட்ருந்ா ார் தத் வநலப் 

ணாக்யள.  இங்கா இருக்கப்வணாான் ீ கட்க்கிட்ற நந்ள வ்பநான்ா 

ஆக்கிப்வணாற' ஊன்ாள்.    

 

'சரி ீங்க  பசய் வநண்டாம்.  தாதாக்ய தட்றம் பூரி ணண்ி ான் நீட்ிருந்ள 

ஊறத்ளட்ற நவன்' ±ýÚ பசால்ிநிட்ற  நீட்ற்யக் கிபம்ணிாள்.  

 

ÁÕòÐÅÁ¨ÉÂ¢ø முாபி ÁüÚõ கூட வநலபசய்யும் ணசங்க இண்றவணரும் 

தட்றம் ின்றுபகாண்ருந்ார்கள்.  'ஊன்ண்வ ஊன்ாச்சி ாமுக்ய' ஊன்Ú 

À¾È¢ÂÀÊ§Â Åó¾¡ý Ã¡ƒý.    இண்றவணரும் ன்றும் பசால்ாதவ ிற்க 

முாபி ிாக அலனத்ளச்பசன்ார்.   
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'ஹி இஸ் வா வதார் ', ஊன்ார்.  

 

இநனுக்ய அர்த்ம் புரிாதல் 'ஊன்?' ஊன்று ிருப்ணிக்வகட்டான்.   

 

அங்ய நந் ணசங்க இநலத் ிவ அலனத்ளச்பசன்று ¿¼ó¾¨¾î ¦º¡øÄ¢ '¿õ¨Á 

Å¢ðÎðÎô §À¡Â¢ð¼¡ý¼¡' ஊக் கின இநனுக்ய ஊன் டக்கிள ஊன்வ 

புரிநில்ல, பகாஞ்சம் ிாித்ளì கினத் பாடங்கிான்.  'இங்ய 

அனக்கூடாள' ஊன்ார் முாபி.  'ிஸ் ®ஸ் அன்ஊக்ஸ்பணக்டட்.  அம் பநாரிட், 

வடான்வா ஹவ் ற இன்ணார்ம் Î ஹ¢Š வணண்ட்ஸ், ஆல் அநர் ஃவணட்' ஊன்ார்.  

இநவா பசய்நிாதல் ãலில் அப்ணவ அதர்ந்ான்.  'இப்ண ஊங்கடா 

நச்சிருக்காங்க அந?'  'வணாஸ்ட்தார்ட்டம் ணண்ிòான் பகாறப்ணாங்கன்னு 

பசால்ாரு முாபி.  ணா உருக்ய அனுப்ணனும் வகஸ்கட்றக்ய வணான் 

ணண்நான்னு வகட்டாரு.  ீ நட்றம்னு பசான்வன்.  ¿£ §¸Ù ', ஊன்ான். 

   

அநரும் ணாநம் ஊன் பசய்நார், நிில பாந்ளபகாள்ளும் அநல ஊப்ண ாம்  

பாந்ளக்பகாள்ப முயும்.  ர்ஸ் ில ாðகபில் முாபிிடம் லகபழுத்ள 

நாங்கிக்பகாண்ருந்ாள். ணின் தபதபபநன்று உருக்ய அனுப்ண ற்ணாறகள் 

பசய்ப்ணட்டள 

 

'ாஜன் ீ கூடவந வணாய்ட்ற நா, ஈக்யம் க்பகட் வணாடச்பசால்ிிருக்கிவன்' 

ஊன்¡÷ Ó¾Ä¡Ç¢.  ர்ஸ் அநன் ணாக்பகட்ல் இருந் ணம் நாட்ச் வணான் 

ஊல்ாநற்லயும் ¦¸¡Îì¸, «Åü¨È Ã¡ƒÉ¢¼õ ¦¸¡Îò¾É÷. 'அநன் பணற்வாரிடம் 

¦º¡øÖ இன்சூன்ஸ் À½õ ÅÕõ, Åó¾×¼ý ¦¾¡¼÷Ò ¦¸¡ñÎ 

§¾¨ÅÂ¡ÉÅü¨Èî ¦ºöÐò¾Õ¸¢§Èý, அநங்க நீட்ற வணான் ம்ண÷ ஊழுிக் பகாற,  

ஊளா ஊன்É¢¼õ வணசச்பசால்' ஊன்È¡ர்.   வணாஸ்ட்தார்ட்டம் முக்க ள்பிநாயம், 

வகஸ்கட்காங்கவப வணக் ணண்ி  வாக ர்ப்வணார்ட்ல் பகாண்ற 

நந்ளநிறகிவாம் ஊன்ார்கள்.  Ã¡ƒý சிந்ளவுக்ய வணான் பசய்ான்.  அநள் 

ஊறக்கநில்ல.  ¸øÂ¡½ Å£ðÊø ¨Áì ¦ºð «ÄÈ¢Â¾¢ø §À¡ý «ÊìÌõ ºò¾õ 

Â¡ÕìÌõ §¸ð¸Å¢ø¨Ä. அநனுலட அப்ணாநிற்ய வணான் பசய்ான் அநரும் 

ஊறக்கநில்ல 
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ன்னுலட அண்னுக்ய வணான் பசய்ள டந்லச் பசால்ி அழுான், 'அங்க 

ாரும் வணான் ஊறக்க ீ வணாய் வசிலச் பசால்ிட்ற ஊக்ய திஸ்ற கால் ¦¸¡Î 

ான் வணசவன்' ஊன்ான்.   சரிபன்று பசால்ிநிட்ற வணா அநன் அண்ன் 

சிிள வத்ில் வணான் பசய்ான், 'இங்ய கல்ா நீற அங்கரிச்சி ஊல்ாரும் 

சந்வாசÁ¡ ணகாம் ரட்றக்கிட்ற இருக்காங்க.  இப்ணப்வணாய் ான் பசால்¼¡.. 

தர சங்கடதாிருக்ய.  ீ புப்ணட்ற நா ான் தட்றம் ர்ப்வணார்ட் §À¡ö ÜðÊðÎ 

Å§ÃýÛ Å£ðÄ ¦º¡øÄ¢ðÎ ¿õÁ Àºí¸Çì ÜðÊðÎ Å§Ãý. þíÌ நந்வுடன் 

அநங்களுக்ய பரிட்றம்டா  «ó¾ô¦À¡ñ½¡Ä þ¨¾ò ¾¡í¸¢ì¸ ÓÊÂ¡Ð¼¡... 

¦ºòÐÎÅ¡¼¡.. ±ÉìÌî ¦º¡øÄ ¨¾¡¢ÂÁ¢ø¨Ä' ±ýÚ ¸Äí¸¢É¡ý. இநனுக்ய 

சரிாகப் ணடநில்ல இருந்ாலும் க்கிருந் அநசத்ில் சரிபன்று 

பசால்ிநிட்ற ன்னுலட  åÁ¢üÌî ¦ºýÚ ±øÄ¡Åü¨ÈÔõ ±ÎòÐì¦¸¡ñÎ 

¸¢ÇõÀ¢É¡ý.  ¾ýÛ¨¼Â ¿ñÀÛìÌ §À¡ý ¦ºöÐ Ã¡ÓÅ¢ý  

¯¨¼¨Á¸¨Ç¦ÂøÄ¡õ ±ÎòÐì¦¸¡ñÎ ²÷ô§À¡÷ð ÅÕõÀÊì ÜÈ¢É¡ý.  

 

²÷§À¡÷ðÊø ¿ñÀ÷¸Ç¢ý Üð¼õ ¸¨Ã ÒÃñ¼Ð.  ±ø§Ä¡÷ Ó¸ò¾¢Öõ ¸Å¨Ä 

§Ã¨¸ ¸Äí¸¢§Â¡ÊÂÐ.  ´Õº¢Ä÷ Ã¡ƒ¨Éì ¸ðÊì¦¸¡ñÎ «Ø¾¡÷¸û. 

§¸Šì¸ðÊÄ¢ÕóÐ §Åý Åó¾Ð. À¢ýÉ¡Ê§Â Ó¾Ä¡Ç¢Ôõ ÝôÀ÷¨ÅºÕõ 

Åó¾¡÷¸û  ±ø§Ä¡¡¢¼Óõ «ØÐì¦¸¡ñ§¼ Å¢¨¼¦ÀüÈ¡ý.  Ó¾Ä¡Ç¢ 

«Åý ¨¸Â¢ø 2000 ¦ÅûÇ¢ À½ò¨¾ì ¦¸¡ÎòÐ «Åý Å£ðÊø ¦¸¡ÎìÌõÀÊî 

¦º¡øÄ¢ þÅÛìÌ ¾É¢Â¡¸ 500 ¦ÅûÇ¢ ¦¸¡Îò¾¡÷.  'þÐ ¾¡í¸ÓÊÂ¡¾ þÆôÒ 

¾¡ý ±ýÛ¨¼Â «Û¾¡Àí¸¨Çî ¦º¡ø' ±ýÚ ¦º¡øÄ¢Å¢ðÎ ¿¸÷ó¾¡÷.   

 

Å¢Á¡Éõ ¸¢ÇõÀ¢ÂÐ,  °ÕìÌô §À¡ý ¦ºöÐ ¦ºö¾¢¨Âî ¦º¡øÄ¢Â¡îº¡ýÛò 

¦¾¡¢ÂÅ¢ø¨Ä§Â ±ýÈ¡÷ Ó¾Ä¡Ç¢.  ¿£í¸ ´Õ Ó¨È §ÀÍí¸ «Ð¾¡ý ¿øÄÐ 

±ýÈ¡÷ ÝôÀ÷ ¨Åº÷.   ¯¼§É «ÅÛ¨¼Â Å£ðÎìÌ §À¡ý ¦ºöÂ 

àì¸ì¸Äì¸ò¾¢ø «ÅÛ¨¼Â «ôÀ¡ ±ÎòÐ  '†§Ä¡ ¦º¡øÖí¸, Â¡ÃÐ?' 

±ýÈ¡÷.  þÅÛìÌò ¾Á¢ú Ò¡¢Â¡Áø ¬í¸¢Äò¾¢ø §Àº ±ýÉ... ±ýÉ...  ±ýÚ 

Á¡È¢Á¡È¢ §¸ðÎì¦¸¡ñÎ Â¡§Ã¡ þí¸¢Ä¢ÍÄ §ÀÍÈ¡í¸ ´ýÚõ 

Ò¡¢ÂÅ¢ø¨Ä¦ÂýÚ §À¡¨É ¨ÅòÐ Å¢ð¼¡÷ Ã¡Á¢ý ¾ó¨¾. 
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¦º¡ýÉÀÊ§Â Ã¡ƒÉ¢ý «ñ½ý ÁðÎõ ¾ýÛ¨¼Â ¿ñÀ÷¸¨Çì 

ÜðÊì¦¸¡ñÎ ²÷ô§À¡÷ð Åó¾¢Õó¾¡ý. ¸¡¡¢ø ²üÈ¢ Å£ðÊüÌî ¦ºýÈ¡÷¸û.  

¦¾Õ Ó¨ÉÂ¢ø ¸¡÷ ¾¢ÕõÀ¢ÂÐ§Á ¬í¸¡í§¸ ¿¢ýÚì¦¸¡ñÊÕó¾ 

Àºí¸¦Çø§Ä¡Õõ ¸¡¡¢ý À¢ýÉ¡Ê§Â µÊ ÅÃ  '¾õÀ¢ ÅóÐð¼¡ý¼¡' ýÛ 

¸ò¾¢ì¦¸¡ñ§¼ «¨ÉÅÕõ Å¡ºÖìÌ  ÅÃ,  

¦¸¡û¨ÇôÀì¸õ ¿¢ýÚì¦¸¡ñÊÕó¾ º¢óÐ «ÅºÃ «ÅºÃÁ¡¸ ¬Ãò¾¢¨Âì 

¸¨ÃòÐì¦¸¡ñÎ µÊ Åó¾¡û ÅÆ¢Â¢Ä¢Õó¾ °ïºÄ¢ý Á£Ð §À¡ðÊÕó¾ 

Óð¸¨Ç ±ÎòÐ §ÅÄ¢§Â¡Ãõ ±¡¢óÐÅ¢ðÎ Ò¼¨Å Óó¾¡¨ÉÂ¡ø °ïºø 

ÀÄ¨¸¨Âò Ð¨¼òÐÅ¢ðÎ Å¡ºÖìÌ µÊ Åó¾¡û.  

 

Ã¡ƒý Ó¾Ä¢ø þÈí¸¢É¡ý, ¨À¸¨Ç ±ÎòÐô ¦À¡ò¦¾ýÚ ±È¢ó¾¡ý. 

«¾¢Ä¢Õó¾ ÒøÄ¡íÌÆø Å¢ØóÐò ¦¾È¢ò§¾¡ÊÂÐ.  «¨¾ì¸ÅÉ¢ò¾ º¢óÐ 

¸Äì¸òÐ¼ý À¡÷ò¾¡û.   «õÁ¡ §¸ð¼¡û '¾õÀ¢ ±í¸¼¡... ' ¸¡ÕìÌû 

±ðÊôÀ¡÷òÐ «ôÀ¡ ¯¾ð¨¼ôÀ¢Ðì¸¢É¡÷. ¾í¨¸î ¦º¡ýÉ¡û '¦¾Õ Ó¨ÉÂ¢Ä  

þÈí¸¢ ¿Áì¦¸øÄ¡õ º÷ô¨ÃŠ ¦¸¡ÎôÀ¾ü¸¡¸ ¿¼óÐ ÅÃ¡§É¡ ¦¾¡¢ÂÄ§Â'  

±ýÚ ±ðÊôÀ¡÷ò¾¡û . 

 

Ã¡ƒý ¾¡í¸ÓÊÂ¡Áø ¦ÅÂ¢Ä¢ø ¦ÅÊòÐì¸¢¼ìÌõ Å¢ÈÌì¸ð¨¼ §À¡ø 

ÁÉÓ¨¼óÐ «Æò¦¾¡¼í¸¢É¡ý. ±øÄ¡Õõ ÀÂóÐ§À¡¸ «õÁ¡ §¸ð¼¡û ¾õÀ¢ 

±í¸ýÛ ¦º¡øÖ¼¡ '±ýÉ¡îº¢ ±õÒû¨ÇìÌ... ¦º¡øÖ¼¡', ±ýÚ «Å¨É 

þØì¸ ¬ÃõÀ¢ò¾¡û. Ã¡ƒÉ¢ý «ñ½ý ¸¡¡¢ý À¢ýÀì¸õ ¦ºýÚ Êì¸¢¨Âò 

¾¢ÈóÐ À¡Ê¨Â àì¸¢ì¦¸¡ñÎ ÅÃ×õ ±øÄ¡ÕìÌõ þ¾Âò¾¢ø þÊÅ¢Øó¾¨¾ô 

§À¡Ä¢Õó¾Ð. ±ýÉ¡îÍýÛ À¾È¢ÂÊòÐì¦¸¡ñÎ «Æ ¬ÃõÀ¢ì¸ À¡Ê¨Âì 

¦¸¡ñÎ§À¡ö ±¾¢§ÃÂ¢Õó¾ °ïºÄ¢ø ¸¢¼ò¾¢É¡÷¸û.  º¢óÐ ÁðÎõ «¨ºÂ¡Ð 

¿¢ýÈÀÊ§ÂÂ¢Õó¾¡û.  «Ø¨¸ì¸¢¨¼Â¢ø Ã¡ƒý ¦º¡ýÉ¡ý ¸õ¦ÀÉ¢Â¢Ä 

§Å¨Ä ¦ºöÔõ §À¡Ð ¬ì…¢¦¼ñ¼ ¬Â¢Îîº¢.  §¿òÐ Ã¡ò¾¢¡¢ ¾¡ý ¿¼ó¾Ð 

«Å¨É ÓØÅÐÁ¡¸ §Àº§Å Å¢¼Å¢ø¨Ä.  Å£§¼ «ÄÈ¢ÂÐ ¦¾ÕÅ¢ÖûÇ 

±ø§Ä¡Õõ µÊ Åó¾¡÷¸û, ¦ºö¾¢ °÷ âÃ¡¸ ÀÃÅ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð.  

 

º¢óÐ ¿¸÷óÐî ¦ºýÚ Å¢ØóÐì¸¢¼ó¾ ÒøÄ¡íÌÆ¨Ä ¨¸Â¢ø ±Îò¾¡û, ¾ý 
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Óó¾¡¨ÉÂ¡ø Ð¨¼òÐÅ¢ðÎ  ãî¨ºÂ¢ØòÐ   °¾¢ì¦¸¡ñ§¼  °ïº¨Ä 

§¿¡ì¸¢ ¿¸÷ó¾¡û.   «Åû Á¡Á¨Éô À¡÷ì¸ÓÊÂÅ¢ø¨Ä.  «ÅÙ¨¼Â «õÁ¡ 

«Õ¸¢Ä¢ØòÐ «¨½ò¾¡û 'Á¡Á¡ ÅÕÅ¡ý ÅÕÅ¡ýÛ ¦º¡ýÉ¢§Â 

ÅóÐð¼¡ñÊ ¦À¡ð¼Äí¸ðÊ «ÛôÀ¢ð¼¡í¸Ê ´ðÎ¦Á¡ò¾Á¡ ±ø§Ä¡¨ÃÔõ 

Å¢ðÎðÎ §À¡Â¢ð¼¡§É... «ØÐÕ ÁÉº¢Ä þÕì¸¢È À¡Ãò¨¾ þÈì¸¢ Åîº¢ 

«ØÐÎ' ±ýÚ ¸ò¾¢É¡û.  þÅÙìÌ ±Ð×§Á ¸¡¾¢ø Å¢ÆÅ¢ø¨Ä.  

'Á¡ÁÉôÀ¡ÕÊýÛ «ò¨¾ þØòÐ «Åý §Áø ¾ûÇ¢É¡û, ¾Îì¸¢ °ïºø 

¸õÀ¢¨Âô À¢ÊòÐì¦¸¡ñ§¼ ÒøÄ¡íÌÆ¨Ä °¾¢ÂÀÊ§Â «Åý §Áø º¡öó¾¡û. 

«¾ýÀ¢ý ±Æ§ÅÂ¢ø¨Ä. 

 

þ¾ÂòÐÊôÀ¢ø µ¨º¦Â¡Ç¢óÐì ¦¸¡ûÇ ÒøÄ¡íÌÆÄ¢ý ãîÍì¸¡üÈ¢ø 

À¢Ã¡½Ûõ ¸ÄóÐ ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡¸ ¸¡üÈ¢ø ¸ÄóÐì ¦¸¡ñÊÕó¾¡û.    

 

þó¾ ãí¸¢Ä¢ý þ¨ºÂ¢ø «ÅÙ¨¼Â ãîÍì¸¡üÚ ºí¸ÁÁ¡¸¢ ¯Â¢÷ 

¿ØÅ¢ì¦¸¡ñÎ §À¡ÉÐ.    Â¡Õ¨¼Â ¸ñ Àð¼§¾¡ þó¾ ¯Â¢÷¸û þøÄ¡Áø 

§À¡É¡Öõ ¯½÷×¸û ¯Â¢Ã¡¸ þÕó¾Ð. þó¾ì¸¡¾Ä¢ý àÃò¾¢üÌ ÅÆ¢¸¡ð¼ 

¸¡Äõ ÁÚòÐÅ¢¼ Åºó¾ò¨¾Â¢ÆóÐ  Á¡¢òÐì¸¢¼ì¸¢ýÈÉ þó¾ þÇõâì¸û. 

«ì¸¨ÈÂ¢ø ÒÈôÀð¼ ÀÂ½õ ¸¡Äò ÐÎôÒ ¸ñº¢Á¢ðÊÂ¨Æì¸ þì¸¨ÈÂ¢ý 

Ð¨ÈÓ¸ò¾¢ø ÓÊó¾Ð.  

 

¾ý¨É ±¡¢òÐì¦¸¡ñÎ ÁüÈÅ÷¸ÙìÌ ¦ÅÇ¢îºò¨¾ì ¸¡ðÊ Å¢ðÎ þýÚ ¾ý 

ÜÎ¸¨ÇÂ¢ÆóÐì ¸¢¼ìÌõ þîº¢ÚìÌÕÅ¢¸Ç¢ý ¸É×¸û ¸¡ÉÄ¡¸¢ ÁÃ½ò¨¾ì 

ÌÊò¾É.  þÐ ¸¡Å¢Âì ¸¡¾Ä¢ø¨Ä, ¸¡Äý Å¨Ãó¾ µÅ¢Âò¾¢ø ¸¡½¡Áø §À¡É 

º¡¾¡Ã½ì ¸¡¾ø. ±ôÀÊÔõ Å¡Æ ÓÊÔõ ±ýÀ¨¾ Á£È¢ þôÀÊò¾¡É¢Õì¸ 

§ÅñÎ¦ÁÉ ¸¡¾Ä¢ý «÷ò¾ò¨¾î ¦º¡øÄ¢ «ÇÅüÈ «ý§À¡Î À¢ýÉ¢ô 

À¢¨½ó¾ µÅ¢Âì¸¡¾ø ÓüÚôÒûÇ¢Â¢ø ÓÊó¾¡Öõ ¿¢¨É×¸¨Çò ¾¢ÃðÊ 

¿¢ü¸¢ÈÐ. 

 

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


