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கꀭணாႋ䪟கள�ᴪ鱓 கைல வꀭண좽Θ
ந넭�
ைர.மேக�穕திர睊ﺚ

பா�昀須ᇀ䐽寐茘 பா�昀須ᇀ䐽㬵 கᦺ⚎膣⃪좽Θ வᦺ⚎ைட
넭�
ேம⩑䮤좽Θ அழகா㬵䠕㉛வᇀ䐽 வᦺ⚎膣⃪㬵䠕㉛쟡럷
넭�
நா좽Θ அைம㬵䠕㉛좽Θ உ쟡럷
அல㨕கார ேவைலக쟡럷தா睊ﺚ. வ膣⃪
넭� தயாரா䠕㉛좽Θ வைர ெபா删ᚕைமயாக㬵 கா昀須தி⚑蝎�穕த நா좽Θ உ쟡럷
அல㨕கார ேவைலகꖔ豀㬵䠕㉛ மᦺ⚎膣⃪좽Θ எ�穕த 썐㬵கிய昀須ᇀ䐽வ썐좽Θ ெகா膣⃪寐茘பதி鱓ைல. வ膣⃪
넭� கᦺ⚎ႋ䪟யᇀ䐽좽Θ
உடனႋ䪟யாக㬵 䠕㉛ႋ䪟வ�穕ᇀ䐽வ㟬됎ட ேவꀭ膣⃪좽Θ என ேயாசி㬵கிேறா좽Θ. அ寐茘பႋ䪟 இ鱓லாம鱓 வ膣⃪
넭�
தயாரா䠕㉛좽Θேபாேத இத聻稊䠕㉛ எ睊ﺚன மாதி뙅眝யான அல㨕கார㨕கꖔ豀㬵䠕㉛ 썐㬵கிய昀須ᇀ䐽வ좽Θ ெகா膣⃪㬵க
ேவꀭ膣⃪좽Θ என ேயாசி㬵க ேவꀭ膣⃪좽Θ. இᇀ䐽 அல㨕காரமாக இ⚑蝎㬵䠕㉛좽Θ அேத ேவைளய㟬됎鱓
ேதைவ㬵䠕㉛ ஏ聻稊ற மாதி뙅眝㢫劉좽Θ இ⚑蝎㬵க ேவꀭ膣⃪좽Θ.
ெபாᇀ䐽வாக வᦺ⚎ႋ䪟睊ﺚ
넭�
உ쟡럷 அல㨕கார ேவைலகள�ᴪ鱓 கꀭணாႋ䪟கꖔ豀㬵䠕㉛ 썐㬵கிய昀須ᇀ䐽வ좽Θ
ெகா膣⃪昀須தா鱓 சி睊ﺚன வ膣⃪좽Θ
넭� 뙅眝费 ﯓவ膣⃪ேபால
넭�
காᦺ⚎சி த⚑蝎좽Θ. இைத费 ﯓெசா睊ﺚன稌㩔ட睊 ﺚஉடனႋ䪟யாக
ெபய㟬됎ꀭႋ䪟㨕 கிளா냡狁க쟡럷தா睊 ﺚஞாபக昀須ᇀ䐽㬵䠕㉛ வ⚑蝎좽Θ. அ�穕த வைகய㟬됎ேலேய நவனமாக
넭�
வ�穕ᇀ䐽쟡럷ளᇀ䐽தா睊 ﺚகிரா寐茘ᦺ⚎ ႋ䪟ைச睊 ﺚகிளா냡狁க쟡럷.
வ㟬됎தவ㟬됎தாமான ႋ䪟ைச睊ﺚகள�ᴪ鱓 நமᇀ䐽 வ㟬됎⚑蝎寐茘ப昀須ᇀ䐽㬵䠕㉛ ஏ聻稊ப வᦺ⚎ைட
넭�
அல㨕கா뙅眝㬵க 썐ႋ䪟㢫劉좽Θ. இᇀ䐽
நவன
넭� 썐ைறகள�ᴪ鱓 தயாராவதா鱓, ெபய㟬됎ꀭႋ䪟㨕 கிளா냡狁கைளவ㟬됎ட பலமட㨕䠕㉛ அழகான
ேதா聻稊ற昀須ைத㢫劉좽Θ, 뙅眝费 ﯓத睊ﺚைமைய㢫劉좽Θ ெகாꀭ膣⃪ வ�穕ᇀ䐽வ㟬됎膣⃪கிறᇀ䐽.
இ�穕த㬵 கꀭணாႋ䪟கைள ெச睊ﺚைனய㟬됎鱓 தயா뙅眝昀須ᇀ䐽 வ⚑蝎கிறᇀ䐽 கி뙅眝ேயᦺ⚎ႋ䪟仮 கிளா냡狁 냡狁ꕇ硰ႋ䪟ேயா
எ睊ﺚகிற நி删ᚕவன좽Θ. இத睊 ﺚஉ뙅眝ைமயாளரான சி. ம㷰䁾蛤ளா, “கத稌㩔 ஜ睊ﺚன鱓கள�ᴪ鱓 ெவ删ᚕ좽Θ
கꀭணாႋ䪟களாக இ鱓லாம鱓 அழகழகான ரசைன சா��穕த ேவைல寐茘பா膣⃪க쟡럷 ெகாꀭடதாக இ⚑蝎㬵க
ேவꀭ膣⃪좽Θ என ம㬵க쟡럷 வ㟬됎⚑蝎좽Θ驱끜கி睊ﺚறன�. த㨕களᇀ䐽 ெசா�穕த வᦺ⚎ைட寐茘
넭�
பா�昀須ᇀ䐽寐茘 பா�昀須ᇀ䐽㬵
கᦺ⚎膣⃪பவ�கꖔ豀㬵䠕㉛ இ�穕த வைகய㟬됎லான கꀭணாႋ䪟க쟡럷 ேம⩑䮤좽Θ தி⚑蝎寐茘திைய㬵 ெகா膣⃪㬵䠕㉛좽Θ” எ睊ﺚறா�.
இத聻稊காக ெவள�ᴪநாᦺ⚎ႋ䪟鱓 சிற寐茘驱끜 கிரா寐茘ᦺ⚎ பய㟬됎聻稊சி எ膣⃪昀須ᇀ䐽 வ�穕ᇀ䐽쟡럷ள இவ�, வᦺ⚎ைட
넭�
அல㨕க뙅眝寐茘பதி鱓 கꀭணாႋ䪟கꖔ豀㬵䠕㉛ இ⚑蝎㬵䠕㉛좽Θ 썐㬵கிய昀須ᇀ䐽வ좽Θ 䠕㉛றி昀須ᇀ䐽 ேம⩑䮤좽Θ ெசா鱓⩑䮤좽Θேபாᇀ䐽,
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“ம㬵கள�ᴪ睊 ﺚரசைன㢫劉좽Θ அதிக뙅眝昀須ᇀ䐽㬵 ெகாꀭႋ䪟⚑蝎㬵கிறᇀ䐽. இத聻稊䠕㉛ ஏ聻稊ப வழ㬵கமான கꀭணாႋ䪟
ெபய㟬됎ꀭႋ䪟㨕 கிளா냡狁கைள வ㟬됎ட நா㨕க쟡럷 தயா뙅眝㬵䠕㉛좽Θ கிரா寐茘ᦺ⚎ ெவா�㬵 கிளா냡狁க쟡럷 அதிக
ேவைலக쟡럷 ெகாꀭடᇀ䐽. ம㬵க쟡럷 பைழய மாதி뙅眝 茂, ெசႋ䪟, கட稌㩔쟡럷 பட㨕க쟡럷 தவ㟬됎ர நவன
넭�
ஓவ㟬됎ய㨕க쟡럷 ம聻稊删ᚕ좽Θ நவன
넭� ெபய㟬됎ꀭႋ䪟㨕䠕㉛கைள㢫劉좽Θ வ㟬됎⚑蝎좽Θ驱끜கி睊ﺚறன�.
கட稌㩔쟡럷 உ⚑蝎வ㨕கைளேய நவன
넭� வႋ䪟வ㨕கள�ᴪ鱓 ேத膣⃪கி睊ﺚறன�. நா㨕க쟡럷 தயா뙅眝㬵䠕㉛좽Θ 3ႋ䪟
வைகய㟬됎鱓 கꀭணாႋ䪟ய㟬됎鱓 தயா뙅眝㬵䠕㉛좽Θ நவன
넭� கꀭணாႋ䪟 ப㟬됎쟡럷ைளயா� உ⚑蝎வ㨕க쟡럷
茂ைஜயைறைய மிக அழகானதாக稌㩔좽Θ மா聻稊删ᚕ좽Θ. சைமய鱓 அைற, வரேவ聻稊பைற, ெபᦺ⚎튤킫좽Θ என
எ鱓லா இட昀須தி⩑䮤좽Θ கꀭணாႋ䪟களா鱓 அல㨕க뙅眝㬵க 썐ႋ䪟㢫劉좽Θ. ஜ睊ﺚன鱓கள�ᴪ鱓 வழ㬵கமான 寐茘ைள睊ﺚ
கꀭணாႋ䪟க쟡럷 ைவ寐茘பைதவ㟬됎ட இ�穕த நவன
넭� கிரா寐茘ᦺ⚎ கிளா냡狁கைள 썐ய聻稊சி昀須தா鱓 வ膣⃪
넭�
வ㟬됎昀須தியாசமாக稌㩔좽Θ ேதா聻稊றமள�ᴪ㬵䠕㉛좽Θ” எ睊ﺚறா�.
இᇀ䐽 ேபா睊ﺚற ரசைன சா��穕த வ㟬됎ஷய㨕கைள㬵 ைககளா鱓 மᦺ⚎膣⃪ேம வைர�穕ᇀ䐽 வ㟬됎ட 썐ႋ䪟㢫劉좽Θதா睊ﺚ.
ஆனா鱓 கꀭணாႋ䪟க쟡럷 ைகய쟡럷வத聻稊䠕㉛ இதர ெபா⚑蝎ᦺ⚎கைள寐茘 ேபால எள�ᴪைமயானைவ அ鱓ல.
ஒ⚑蝎 சி睊ﺚன தவ删ᚕ நிக財僢�穕தா⩑䮤좽Θ ெமா昀須த உைழ寐茘驱끜좽Θ வணாக寐茘
넭�
ேபாᗰ淒வ㟬됎膣⃪좽Θ எ睊ﺚபதா鱓 இவ�க쟡럷
இவ聻稊ைற费 ﯓெசᗰ淒ய தன�ᴪயாக ப㟬됎ராசஸி㨕 䛴ன�ᴪᦺ⚎ ைவ昀須தி⚑蝎㬵கிறா�க쟡럷.
썐தலி鱓 ைககளா鱓 வைர�穕ᇀ䐽 அைத㬵 கꀭணாႋ䪟ய㟬됎鱓 கிரா寐茘ᦺ⚎ ேவைலயாக费 ﯓெசᗰ淒ᇀ䐽
ெகா쟡럷கிறா�க쟡럷. அ鱓லᇀ䐽 க좽Θ寐茘䛴ᦺ⚎ட뙅眝鱓 ႋ䪟ைச睊 ﺚெசᗰ淒த ப㟬됎ற䠕㉛ கிரா寐茘ᦺ⚎ ேவைலகைள昀須
ெதாட㨕䠕㉛கிறா�க쟡럷.
튤킫.300 வ㟬됎ைலய㟬됎லி⚑蝎�穕ᇀ䐽 இரꀭ膣⃪ 婲㟧睊ﺚ删ᚕ லᦺ⚎ச좽Θ வைர வ㟬됎ைலய㟬됎鱓 கꀭணாႋ䪟
ெபய㟬됎ꀭႋ䪟㨕䠕㉛கைள இவ�க쟡럷 தயா� ெசᗰ淒கி睊ﺚறன�. ேதႋ䪟 வ�穕ᇀ䐽 வா㨕கி费 ﯓெச鱓வத聻稊䠕㉛ ஏ聻稊ப
ெச睊ﺚைன தி.நக뙅眝鱓 ேஷா튤킫좽Θ இ⚑蝎㬵கிறᇀ䐽. வாႋ䪟㬵ைகயாள�க쟡럷 ைகயாꖔ豀வᇀ䐽 கவன좽Θ எ膣⃪昀須த
ேவைல எ睊ﺚபதா鱓, இவ�கேள வாႋ䪟㬵ைகயாள�கள�ᴪ睊 ﺚஇட昀須ᇀ䐽㬵ேக நவன
넭� ேப㬵கி㨕 婲㟧ல좽Θ
ெகாꀭ膣⃪ ேச�昀須ᇀ䐽 வ㟬됎膣⃪கிறா�க쟡럷.
Keywords: கꀭணாႋ䪟 வꀭண좽Θ, கꀭணாႋ䪟 கைல, கꀭணாႋ䪟 ேவைல寐茘பா膣⃪, உ쟡럷 அல㨕கார좽Θ, வ膣⃪
넭�
உ쟡럷 கᦺ⚎டைம寐茘驱끜, வ膣⃪
넭� அல㨕கார좽Θ
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