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உ攀砉னா洀� ꈀ렋蔀逇븀栈ꀀ렇: வா蔀逇欀怆ைகயாள鈀ဇடமி鐀䠉ᄀꀈꀀ렇 கᄀ䠇⠀倉欀怆 ெகா稀栈கிேற攀砉
ந뇻
ைர மேகᄀதிர攀砉

சி.கா鈀뀋தி欀怆  கி鈀ဇேய鐀瀇蔀逇瀀 கிளா搀而 搀而砀蔀逇ேயா, ெச攀砉ைன.

பாரꀀ렇ப鈀ဇயமாக 堀瀈稀䠈ꀀ렇பꀀ렇 ெச鄀 ꀈவᄀத ெதாழிைல நவனமாக
뇻
மாᄀ䠇றி, அதி洀� தன㏽ ꈀ렋뀋திைர பதி뀋
ꀈ稀栈ளா鈀 கா鈀뀋தி欀怆. ப蔀逇뀋தꀈ வள鈀ᄀதꀈ எ洀�லாꀀ렇 ெச攀砉ைன ெசாளகா鈀ேப鐀瀇ைடதா攀砉. தா뀋தா,
அ退பா எ洀�ேலா鐀䠉ꀀ렇 க唀䠌ணா蔀逇 வ⠂ᄀ䠇பைன ெதாழி洀� ெச鄀 ꀈ வᄀதன鈀. அவ鈀க稀栈 கால뀋தி洀�
ந攀砉றாக இ鐀䠉ᄀதி鐀䠉欀怆கலாꀀ렇. ஆனா洀� நாளைடவ⠂洀� ெதாழி洀� ꈀ렋攀砉ைப退 ேபால வ鐀䠉மானꀀ렇
ெகா稀䠈欀怆கவ⠂洀�ைல. க唀䠌ணா蔀逇 ெதாழி லி⠀耊ꀀ렇 踀젅திய ꈀ렋யᄀ䠇சிக稀栈 ேதைவயாக இ鐀䠉ᄀதꀈ.
ஆரꀀ렇ப뀋தி洀� சி⠀倉 சி⠀倉 உதவ⠂க稀栈 ெச鄀 ꀈ ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀேத攀砉. ஆனா洀� ேநர蔀逇யாக இᄀத
ேவைலய⠂洀� ஈ稀䠈படவ⠂洀�ைல. வ鐀瀇蔀逇ன鈀
뇻
நா攀砉 இᄀத ேவைலய⠂洀� ஈ稀䠈பட ேவ唀䠌டாꀀ렇 எ攀砉கிற
எ唀䠌ண뀋தி洀� ேஹா鐀瀇ட洀� ேமேன搀젇ெம唀䠌鐀瀇 ப蔀逇欀怆க ைவ뀋தன鈀.
அைத ப蔀逇뀋ꀈ欀怆 ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀத கால뀋திேலேய நமꀈ 堀瀈稀䠈ꀀ렇ப ெதாழிைல ேமꀀ렇ப稀䠈뀋த ஏதாவꀈ
ெச鄀 ய ேவ唀䠌稀䠈ꀀ렇 எ攀砉கிற எ唀䠌ணꀀ렇 ஓ蔀逇யꀈ. ேஹா鐀瀇ட洀� ேமேன搀젇ெம攀砉鐀瀇 ப蔀逇뀋ꀈ ꈀ렋蔀逇뀋த稀 ட攀砉
இꀈ 堀瀈றி뀋த ேதடைல த뇻
வ⠂ரமா欀怆கிேன攀砉.
இதᄀ䠇堀瀈 ஏᄀ䠇ப அꀀ렇மா稀 ꀀ렇 ஊ欀怆கꀀ렇 ெகா稀䠈뀋தா鈀. ல唀䠌டன㏽洀� க唀䠌ணா蔀逇ய⠂洀� கிரா退鐀瀇 ேவைலக稀栈
堀瀈றி뀋த பய⠂ᄀ䠇சி கிைட뀋தꀈ. இர唀䠌稀䠈 ஆ唀䠌稀䠈க稀栈 ப蔀逇欀怆க ேவ唀䠌蔀逇ய அᄀத ேகா鈀ைஸ வ⠂ைரவாக
ஒ鐀䠉 வ鐀䠉ட뀋திேலேய ப蔀逇뀋ꀈ ꈀ렋蔀逇뀋ꀈ ேத鈀வாேன攀砉.
இᄀத ெதாழி洀�⠀ࠈ鐀瀇ப뀋ைத ꈀ렋ைறயாக欀怆 கᄀ䠇⠀倉欀怆 ெகா唀䠌ட ப⠂ற堀瀈 ெச攀砉ைனய⠂洀� ஒ鐀䠉 இட뀋ைத
ப⠂蔀逇뀋ꀈ ெதாழி洀�欀렊ட뀋ைத ெதாட鄀䠈கிேன攀砉. 堀瀈稀䠈ꀀ렇ப뀋தின鈀 உதவ⠂ேயா稀䠈 வழ欀怆கமான க唀䠌ணா蔀逇
கைடயாக இ洀�லாம洀�, நவன
뇻 வைகய⠂洀� ெகா唀䠌稀䠈 ெச洀�ல뀋 ெதாட鄀䠈கிேன攀砉.
ம欀怆கள㏽攀砉 ரசைன அதிக鈀ဇ뀋ꀈ欀怆 ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉欀怆கிறꀈ. கத稀 , ஜ攀砉ன洀�கள㏽洀� ெவ⠀倉ꀀ렇
க唀䠌ணா蔀逇களாக இ洀�லாம洀�, அழகழகான, ரசைன சா鈀ᄀத ேவைல退பா稀䠈கைள வ⠂鐀䠉ꀀ렇踀젅கி攀砉றன鈀.
சிறிய அளவ⠂洀� வ稀䠈
뇻 க鐀瀇稀䠈பவ鈀க稀栈 எ攀砉றா⠀耊ꀀ렇, த鄀䠈களꀈ ெசாᄀத வ鐀瀇ைட
뇻
பா鈀뀋ꀈ பா鈀뀋ꀈ
க鐀瀇稀䠈பவ鈀க阀頋欀怆堀瀈 இᄀத வைகய⠂லான க唀䠌ணா蔀逇க稀栈 ேம⠀耊ꀀ렇 தி鐀䠉退திைய ெகா稀䠈欀怆கிறꀈ.
தவ⠂ர பைழய மாதி鈀ဇ 뜀頇, ெச蔀逇, கட稀 稀栈 பட鄀䠈க稀栈 தவ⠂ர நவன
뇻 ஓவ⠂ய鄀䠈க稀栈 மᄀ䠇⠀倉ꀀ렇 நவன
뇻
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ெபய⠂唀䠌蔀逇鄀䠈堀瀈கைள븀栈ꀀ렇 வ⠂鐀䠉ꀀ렇踀젅கி攀砉றன鈀. கட稀 稀栈 உ鐀䠉வ鄀䠈கைளேய நவன
뇻 வ蔀逇வ鄀䠈கள㏽洀�
ேத稀䠈கி攀砉றன鈀.
இꀈ ேபா攀砉ற ரசைன சா鈀ᄀத வ⠂ஷய鄀䠈கைள ைககளா洀� ம鐀瀇稀䠈ேம வைரᄀꀈ வ⠂ட ꈀ렋蔀逇யாꀈ. இதர
ெபா鐀䠉鐀瀇கைள ைகயா阀頋வைதேபால க唀䠌ணா蔀逇கைள ைகயாள稀 ꀀ렇 ꈀ렋蔀逇யாꀈ. ஒ鐀䠉 சி攀砉ன தவ⠀倉
நிக謀꼇ᄀதா⠀耊ꀀ렇 ெமா뀋த உைழ退踀젅ꀀ렇 வணாக退
뇻
ேபா鄀 வ⠂稀䠈ꀀ렇.
ꈀ렋த洀� இர唀䠌稀䠈 ஆ唀䠌稀䠈க稀栈 சᄀ䠇⠀倉 த稀䠈மாᄀ䠇றமாக뀋தா攀砉 இ鐀䠉ᄀதꀈ. ைககளா洀� வைரᄀꀈ அைத
க唀䠌ணா蔀逇ய⠂洀� கிரா退鐀瀇 ேவைலயாக ெச鄀 ꀈ ெகா唀䠌蔀逇鐀䠉ᄀேத攀砉. இꀈ சில ேநர鄀䠈கள㏽洀� ꈀ렋爀ည
தி鐀䠉退தி ெகா稀䠈欀怆காꀈ. வா蔀逇欀怆ைகயாள鈀க稀栈 இ攀砉Ḁꀀ렇 அதிக ꀈ洀�லிய뀋ைத எதி鈀பா鈀பவ鈀களாக
இ鐀䠉ᄀதன鈀. இதனா洀� கꀀ렇退退뀉鐀瀇ட鈀ဇ洀� 蔀逇ைச攀砉 ெச鄀 த ப⠂ற堀瀈 கிரா退鐀瀇 ேவைலகைள ெச鄀 ய
ஆரꀀ렇ப⠂뀋ேத攀砉.
வா蔀逇欀怆ைகயாள鈀 வ⠂鐀䠉ꀀ렇踀젅வா鈀க稀栈 எ攀砉⠀倉 நாேம த攀砉ன㏽欀ைசயாக 蔀逇ைச攀砉 ெச鄀 ꀈ ைவ欀怆க
ꈀ렋蔀逇யாꀈ. சில ேநர鄀䠈கள㏽洀� ேவ唀䠌டாꀀ렇 எ攀砉⠀倉 欀렊றிவ⠂稀䠈வா鈀க稀栈. இதனா洀� அவ鈀கள㏽டமி鐀䠉ᄀꀈ
ேயாசைனக阀頋ꀀ렇 வா鄀䠈க뀋 ெதாட鄀䠈கிேன攀砉. இᄀத ꈀ렋ைறயா洀� எனꀈ 蔀逇ைச攀砉க稀栈 ேம⠀耊ꀀ렇
ெம鐀䠉ேகறியꀈ. வா蔀逇欀怆ைகயாள鈀களꀈ ேயாசைன븀栈ꀀ렇 எ鄀䠈களꀈ ேயாசைன븀栈ꀀ렇 ேச鈀ᄀꀈ ஒ鐀䠉
蔀逇ைசனாக வ鐀䠉ꀀ렇ேபாꀈ அவ鈀க阀頋欀怆堀瀈 கிைட欀怆堀瀈ꀀ렇 மகி謀꼇欀சிதா攀砉 எ鄀䠈க阀頋欀怆கான பலꀀ렇. அதி洀�
நா鄀䠈க稀栈 உ⠀倉தியாக இ鐀䠉欀怆கிேறாꀀ렇.
蘀瀊.300 வ⠂ைலய⠂லி鐀䠉ᄀꀈ இர唀䠌稀䠈 ꈀ逋攀砉⠀倉 ல鐀瀇சꀀ렇 வைர வ⠂ᄀ䠇பைனயாக欀怆欀렊蔀逇ய க唀䠌ணா蔀逇
ெபய⠂唀䠌蔀逇鄀䠈堀瀈க稀栈 ெச鄀 கிேறாꀀ렇. வ鄀䠈கி欀怆 கண欀怆堀瀈க稀栈, வ鈀ဇ欀怆 கண欀怆堀瀈கைள ꈀ렋ைறயாக பராம鈀ဇ뀋ꀈ
வ鐀䠉கிேற攀砉. அ稀䠈뀋த க鐀瀇டமான வ鄀䠈கி欀怆 கட攀砉 ꈀ逋லꀀ렇 ெதாழிைல வ⠂鈀ဇவா欀怆க தி鐀瀇டꀀ렇
ைவ뀋ꀈ稀栈ேள攀砉.
இᄀத ெதாழி⠀耊欀怆ேக உ鈀ဇய சி欀怆க洀� எ攀砉றா洀� ைகயா阀頋ꀀ렇ேபாꀈ ஏᄀ䠇ப稀䠈ꀀ렇 ேசத鄀䠈க稀栈தா攀砉.
அைத븀栈ꀀ렇 நவன
뇻 ேப欀怆கி鄀䠈 ꈀ逋லꀀ렇 வா蔀逇欀怆ைகயாள鈀கள㏽டꀀ렇 ெகா唀䠌稀䠈 ேச鈀欀怆கிேறாꀀ렇. இ退ேபாꀈ
எ鄀䠈க稀栈 இட뀋ꀈ欀怆ேக வᄀꀈ வா鄀䠈堀瀈ꀀ렇 அள稀 欀怆堀瀈 வள鈀ᄀதி鐀䠉欀怆கிேற攀砉. 6 ேப鐀䠉欀怆堀瀈 ேவைல
அள㏽欀怆கிேற攀砉.
ப蔀逇뀋த ப蔀逇退踀젅欀怆堀瀈 ேவைல ேத蔀逇ய⠂鐀䠉ᄀதா洀� ந洀�ல ேஹா鐀瀇டலிேலா அ洀�லꀈ சꀀ렇பள뀋திேலா
ேச鈀ᄀꀈ வா謀꼇欀怆ைக ஒேர மாதி鈀ဇ இ鐀䠉ᄀதி鐀䠉欀怆堀瀈ꀀ렇. ஆனா洀� ைகவ⠂稀䠈ꀀ렇 நிைலய⠂洀� இ鐀䠉ᄀத
ெதாழிைல க稀 ரவமான நிைல欀怆堀瀈 வள鈀뀋தி鐀䠉欀怆கிேற攀砉 எ攀砉கிறேபாꀈ சᄀேதாஷமாக இ鐀䠉欀怆கிறꀈ.
இᄀத தி鐀䠉退தி欀怆堀瀈 எᄀத வ⠂ைல븀栈ꀀ렇 ெகா稀䠈欀怆க ꈀ렋蔀逇யாꀈ எ攀砉⠀倉 ெசா洀�கிறா鈀.
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