
     

 

அணில்பிள்ளை 

  

              பபொன் குலேந்திரன் (கனடொ)  

முகவுளர  

 வடீ்டில் பேவித மிருகங்களையும், ஊர்வனளவயும் பறளவகளையும் வைர்ப்பது 

சிேருக்கு பபொழுது லபொக்கிற்கு பிடித்த பசயல்கைில் ஓன்று  தனிளம லபொக்க 

ஓரு முதியவருக்கும் ஒரு அணிலுக்கும் ஒரு நொயுக்கும் உள்ை உறளவ எடுத்து  

பசொல்கிறது  இக் களத  

 

குமாரதேவன் ( தேவன்)   இலங்கை அரசில் முப்பது வருடங்ைள் பல ஊர்ைளில் 

தவகல சசய்ே ஒரு ைால்நகட கவத்ேியர் . மிருைங்ைள், பாலூட்டிைள், பறகவைள் 

தமல் அவருக்கு  ேனிப்பிரியம். அவருக்கு ேிருமணமாைி அைிலன். முைிலன். இரு 

ஆண் பிள்களைள் , இருவரும் ேங்ைள் குடும்பத்தோடு அசமரிக்ைாவிலும் 

ைனடாவிலும் வசித்து வந்ேனர். ேந்கேகய   ேங்ைதளாடு வந்து இருக்கும் படி 

அவர்ைள் தைட்டும் அவர் ேன் உயிர் ைண்டியில்  ேன் வடீான குமாரபவனத்ேில் ோன் 

பிரிய தவண்டும் என்பது அவர் விருப்பம், அேனால் பிறநாடு  தபாை மறுத்து  

விட்டார்  .  



ைண்டியில், தபராேகன பூங்ைாவுக்கு அருதை  அகர ஏக்ைர் ைாணி வாங்ைி பல 

வருடங்ைளுக்கு முன் அவர் ைட்டிய நான்கு அகறைள் சைாண்ட வடீு குமாரபவனம். 

வடீ்டுக்கு பின்னாலும் முன்னாலும்  சபரும் தோட்டம் , தோட்டத்ேில் ஒரு சிறு நீர் 

சோட்டி..  அேன் அருதை பறகவைளும் அணில்ைளும் உண்ணும் ஒரு ோனியம் 

கவக்கும் கூடு அேன் அருதை சோங்ைிக் சைாண்டு இருந்ேது   முயல்ைள், பறகவைள் 

அணில்ைள், பூகனைள் வந்து  நீர் சோட்டியில் குளித்து விட்டுப் தபாகும் ,  

சில வருடங்ைளுக்கு  முன் அவரின் மகனவி  துளசி, புற்று தநாயினால்  

ைாலமானாள் .  அவள் இருந்ே ைாலத்ேில் ைணவகனதயா பிள்களைகளதயா  

நாதயா பூகனதயா வடீ்டில்  வளர்க்ை  விடவில்கல. ஓய்வு சபற்ற தேவனுக்கு 

மகனவியின் மகறவுக்குப்  பின் சபாழுது  லப்தராடர் இனத்கே  சசர்ந்ே ைருப்பு நிற 

சமலடி என்ற நாய் குட்டி மட்டுதம இருந்ேது. அந்ே குட்டிகய அவதராடு ைால்நகட  

கவத்ேியராை மாத்ேகளயில் தவகல சசய்ே சிங்ைள நண்பர் தமர்வின் சபதரரா 

தேவனுக்கு பரிசாைக் சைாடுத்ேது  .  

இளயராஜாவின்  இகசயில்  தேவனுக்கு ஆர்வம் அேிைம்   அந்ே நாய் குட்டிக்கு  

இளயராஜாவின் இன்னிகச நிகனவாை “சமலடி” என்று சபயர் கவத்து  வளர்த்ோர். 

வடீ்டில்  சகமயலுக்கும் தோட்டத்கே ைவனிக்ைவும்  சிவா என்ற பதுகளகய 

தசர்ந்ே 15 வயது  சிறுவன் ஒருவன் இருந்ோன்  

ஆரம்பத்ேில் சமலடிக்கு தோட்டத்துக்கு  வரும் முயல்ைள் குருவிைகள ைண்டால் 

பிடிக்ைாது   வடீ்டுக்குள் இருந்ேபடிதய குகரத்து, அகேத் தோட்டத்ேிலிருந்து துரத்ே 

ேன்கன சவளிதய விடும்படி ஆராவாரப்படும். தோட்டத்துக் தபாகும் ைேகவத் ேிறந்து 

விடும்படி வாசற் ைேவில் சோங்கும் மணிகய சமலடி அடிக்கும். குருவிைகளயும் 

முயல்ைகளயும்  தபாய் பயமுறுத்ே அேற்கு ஆவல். அகவைகள துறத்ேிய பின்னர் 

ேிரும்பி வந்து வடீ்டுக்குள் வர ைண்ணாடிக் ைேகவ சமலடி ேன் ைால்ைளால் ேட்டும். 

 “ைேகவத் ேிறவுங்ைள் எனக்கு பசிக்ைிறது. நான் சாப்பிட தவண்டும்” என்பது தபால் 

இருக்கும் அேன் சசயல்;. சமலடி வடீ்டுக்குள் வர ைேகவத் ேிறந்து விட்டால், உடதன 



அது உணவும் ேண்ணரீும் கவத்ேிருக்கும் இடத்துக்கு ஓடும். ேண்ணகீர மடக் மடக் 

என்று குடித்ேபின்னதர ேன் உணகவச் சாப்பிடும். 

 தமலடிக்கு ஆங்ைலத்ேிலும் ேமிழிலும் தேவன் தபசுவது விளங்கும். “சமலடி இரு” 

என்று ஆங்ைிலத்ேில் சசான்னால் பதுகமயாை இருக்கும். “ சமலடி சத்ேம் தபாடாதே” 

என்று ேமிழில் சசான்னால் குகரப்பகே நிறுத்ேிவிடும். “தமலடி யூ ஆர் ஏ குட் தபாய்” 

என்றால் வாகல ஆட்டியபடி ேனது மைழ்ச்சிகயக் ைாட்டியவாறு என் அருதை வந்து 

ேன்கனத் ேடவச் சசால்லி முைத்கே நீட்டும். அறிவு பள்ளிக்கூடது;துக்கு தபாய் 

ேிரும்பும் வகர முணுமுணுத்ேபடிதய இருக்கு;.; அறிவு வடீு ேிரும்பியபின் 

சந்தோஷத்ோல் அங்கும் இங்கும் ஓடி ேன் ைவனத்கே அவனிடம் இருந்து 

ைவரப்பார்க்கும். அேற்கு சேம் தபாடும் தபாகம ஒன்கற தேவன் வணைி 

சைாடுத்ேிருந்ோர். ேனது மைிழ்ச்சிகய  அந்ே சபாம்கமகய ைவ்விய படி ஓடி  சத்ேம் 

தபாட கவத்து ைாட்டும்.   

 

**** 

ஒரு நாள் தேவன்  சமலடிதயாடு  தோட்டத்ேில்   உலாவும் சபாது ... க்ரீச் எனும் 

சத்ேத்தோடு . சபாத்சேன்ன்று இன்னமும் ைண் விழிக்ைாே ஒரு அணில் குட்டி அவர்  

ைாலருைில் விழுந்ேது ..பூகன ஒன்று அகே உணவாக்ை பார்த்துக் ண்டிருந்ேது... 

சமலடிக்கு பூகனைள் என்றால் பிடிக்ைாது.. பூகனகயக்  ைண்டவுடன் ேன் குரகல 

உயர்த்ேி  குகரத்து துரத்ேி விட்டது .  

 

அணில் குட்டிகய விட்டுச் சசல்ல மனமில்லாமல் தேவன் தயாசித்ேதபாது  

தோட்டதுக்கு வந்ே சிவா தேவகனப் பார்த்து “பாவம் ஐயா ... இப்ப இந்ே குட்டிகய 

ைீழ விட்டாலும் அதோட அம்மா வரமுன் எோவது ஒரு பூகன வந்து பிடிச்சு 

சாப்பிட்டுடும்... நாங்ைள் வடீ்டுக்கு எடுத்துட்டுதபாயிட்டு நாளக்ைி சைாண்டு வந்து 

விட்டிடலாம்” என்று  சசான்னான்..  



தேவனும் சரிசயன்று சைாண்டு சசன்ற கபயில்  குட்டிகய தபாட்டு தலசாை மூடி 

வடீ்டுக்கு எடுத்துச்  சசன்றார்  

 

வடீ்டுக்குள் தபானதும் :”சிவா இந்ே அணில் குட்டிக்கு என்ன உணவு சைாடுப்பது ?. 

தேவன் தைட்டார்  

“: ஐயா பிறந்ே குட்டிக்கு இங்க் பில்லரில் பாகல குடுப்பம் : 

:”நல்ல தயாசகன சிவா” : என்று சசால்லி. ேன் அகறயில் இருந்ே இங்க் பில்லகர 

சைாண்டு வந்து அேன் வாகயத் ேிறந்து பாகலச் சசாட்டு சசாட்டாை சைாடுத்ே பின் 

... அேற்ைாை உருவாக்ைிய துணிக் ைகுவியலில் தூங்ை கவத்ோர . இகே சமலடி 

பார்த்து சைாண்டு இருந்ேது.,  

“ஐயா இந்ே அணில்  குட்டிக்கு என்ன சபயர் கவப்தபாம்” ? சிவா தைட்டான்  

“ சில வினாடிைள் சிந்ேித்து விட்டு  பிள்கள தபால் பால் குடித்ே படியால்  “பிள்கள” 

என்று சபயர் கவப்தபாம் . சமலடிக்கு தசர்ந்து விகளயாட ஒரு ேம்பி வந்து 

விட்டான்: என்றார்  தேவன்: அவர் சசான்னகே  ைவனமாக் தைட்டுக்சைாண்டிருந்ே 

சமலடி ஓடிப் தபாய் தூங்ைிக் சைாண்டிருத் அணில்பிள்களகய சைாஞ்சியது.. அகே  

தேவனும் சிவாவும் எேிர்பார்க்ைவில்கல  

“ பார்த்ோயா சிவா . நான் சசான்னது சமலடிக்கு புரிந்து விட்டது . சரியான  

புத்ேிசாலியான நாய். இனி சமலடி எங்ைள் வடீ்டுக்கு மட்டுமல்ல  

அணில்பிள்களக்கும் பாதுைாவலன்.”  

அேற்கு அணில்பிள்கள என்று சசல்லப்சபயரிட்டு தேவன் அகழத்ோர்  .. சிறிது 

நாட்ைளில் அது அவர்  வடீ்டில் ஒரு சசல்ல பிள்கள ஆயிட்டு . அேன் 

தசட்கடைகளப் பார்க்ைதவ ஏைப்பட்ட  அக்ைம் பக்ைத்து வடீ்டு நண்பர்ைள் வருவார்ைள் 

. தேவனால் . நன்கு  பழக்ைப்படுத்ேியகமயால்  கைகய  



நீட்டினால் அேில் ஏறி அமர்ந்து சைாண்டு அப்படிதய தோளில் தமல் ஏறி 

ஒய்யாரமாய் உட்ைார்ந்து சைாள்ளும்.... அப்படிதய எவ்வளவு தநசரசமன்றாலும்... 

 தேவன்  ஒரு நிலக்ைடகல சைாடுத்ோல் வந்து வாங்ைிக்சைாண்டு மீண்டும் தேவன் 

தோள்பட்கடக்கு வந்து .சாப்பிட்டு முடித்ேவுடன் அவர்  மடியில் உரிகமயாய் வந்து 

படுத்து உறங்கும்... பின் அவர் அகே இறக்ைி விட்டால் தசாபாவின் தமல் இருக்கும் 

துணியின் அடியில் ைேைேப்பான இடத்ேில் படுத்ேிருக்கும் . ... 

 

தேவன் வடீ்டில ஒரு புது ஜவீன் நுகழந்ேது. முேலில் ஒரு மாேத்ேிற்கு இங்க் 

பில்லர் பால்ோன். அந்ே  ...  மள வளர்ந்ே குட்டி வடீ்டுக்குள் ஓட ஆரம்பித்ேது... பின் 

சமலடியின் முதுைில் ஏறி விகளயாடியது . சமலடிக்கு சந்தோசம் . 

அணில்பிள்களகய  ேன முதுைில் கவத்துக் சைாண்டு வடீ்டுக்குள் சமலடி  பவனி 

வரும். அவர்ைளின் சதைாேர பாசத்கேக் ைண்டு தேவன் வியந்ோர்  ைாகலயில் 

அட்கடப்சபட்டிக்குள் கவத்ே குட்டி மாகல வரும்தபாது ஏதோ ஒரு ரூமிற்குள் 

ஒளிந்து சைாண்டிருக்கும். நாம் வந்ே சத்ேம் தைட்டால் எட்டிப் பார்க்கும். சில 

தநரங்ைளில் எங்ைாவது துணிமூட்கடக்குள் நன்கு தூங்ைிக்சைாண்டிருக்கும்  அதுக்குப் 

பக்ைத்ேில் சமலடி ைாவல் இருக்கும்.  

 ஒருமுகற மாத்ேகளயக்கு உறவினர்  வடீ்டுக்கு    சசல்லும்தபாது பிள்களகய 

என்ன சசய்வசேன்று சேரியாமல் ஒரு கூகடயில் தபாட்டு ைாரில் ஒய்யாரமாய் 

சமலடிதயாடு கூடி சசன்றார் ..உறவினர் வடீ்டிலும் அேன் குறும்புைள்... 

 

அப்தபாது சரி அேன் வாழ்வியல் அேற்கு தவண்டும் மரத்ேில் ஏறி ஓடி 

விகளயாடுவது ,அேற்கு மரம் ஏறக் ைற்றுத் ேரலாம் என்று ஒரு முகற தேவன் 

சோடஹில் இருந்ே மா மரத்ேில் ஏற தேவன் விட்டார் முேலில் ஏற மறுத்ே பிள்கள 

அேன் இனத்ேின் சத்ேம் மரத்ேின் தமதல தைட்டதும் ஏறி இறங்ைி மூன்று முகற 

விகளயாடியது... நான்ைாம் முகற தமதல தபான பிள்களகய ஒரு பருந்து ைவ்விச் 



சசன்றது.... அய்தயா அேன் வாழ்க்கை முடிந்து விட்டசேனக் ைருேினாலும் , ஐந்ோறு 

தபர் அந்ேப் பருந்கே ைத்ேியவாதற துரத்ேிதனாம்.... என்ன நிகனத்ேதோ ைவ்விய  

பிள்களகய ஒரு சிறிது தூரத்ேில் தபாட்டுச் சசன்றது... பயத்ேில் இருந்ே அேகன 

சைாண்டு வந்து சேவான் ஆசுவாசப்படுத்ேினார் ....இந்ே நிைழ்ச்சிக்குப் பின் 

தேவகனயும், சமலடிகயயும் விடாமல் பின் சோடர்ந்ே வண்ணதம இருந்ேது.... 

யாதரனும் ஒருவர் அேனுடன் ைட்டாயம் இருக்ை தவண்டும்.... தேவன் சபப்பர் 

வாசிக்கும் தஷவ் சசய்யும்தபாது என பின்னாடிதய இருக்கும் .... எத்ேகன ேடகவ 

சேரியாமல் மிேி பட்டாலும் தேவகன விட்டு விலைாமல்..இருக்கும் . 

 

இப்படியாைச் சசன்ற அேன் வாழ்வில் அேன் எேிரிைள் யார் என எங்ைளால் 

அகடயாளம் ைாட்ட முடியவில்கல... அேற்கு  நாமும் ஒன்றுோன் 

பூகனயும்  ஒன்றுோன். 

 

ஒரு நாள் அேன் வழக்ைமான ைண்டுபிடி விகளயாட்கடத் சோடங்ைியது...ஆம் 

பருந்து பயத்ேிலிருந்து விடுபட்டு ... வடீ்டிற்கு சவளியில் ஓடும்.... நாம் 

கூப்பிட்டவுடன் வந்து எட்டிப் பார்க்கும் .... பின் ேிரும்பவும் ஓடும்  இேி சமலடி 

அதுக்கு ைாற்றுக்கு சைாடுத்த்தபால் தேவனுக்கு இருந்ேது ... இப்படியாை ஓடி 

உள்வந்து என்று இருக்கும்தபாது ஒருமுகற சவளிதய சசன்ற பிள்கள சவகு 

தநரமாைக் கூப்பிட்டும் வரவில்கல.... சரிசயன்று சவளிதய சசன்று பார்த்ேதபாது 

பக்ைத்துவடீ்டுப் பூகன வாயின் ஓரத்ேில் இரத்ேத்தோடு ேன் வாகய நாக்ைால் 

ேடவிக்சைாண்டிருந்ேது.... 

 

என்ன நடந்ேிருக்கும் எனப் புரிந்ேது... நம்மிடம் விகளயாடுவது தபாலதவ 

பூகனயிடமும் அருைில் சசன்று மாட்டி ேன் உயிகர இழந்ேது அந்ே ஜவீன். 

அணில்பிள்கள மகறந்ே சில நாட்ைளுக்கு சமலடி  உணவு உண்ண மறுத்து 

தசாைமான முைத்தஹாடு இருந்ேது.. அேன் தபாடும் சபாம்கம ஒரத்ேில்  ைவனிப்பார் 



அற்று இருந்ேது . சமலடியும் ஒரு வாரத்ேில் இறந்ேது . தேவன் ேிரும்பவும் 

ேனிகமயானர்.  

 

அன்று  ைனடா  மிசிசாைவில்  இருக்கும்  மைனிடம் இருந்து தைால்  வந்ேது: “அப்பா 

உங்ைளுக்கு  ைனடாவுக்கு  என் ஸ்தபான்சரில் வர விசா ைிகடத்து விட்டது . 

இனியாவது முடியாது என்று சசால்லாமல் வாருங்தைா;. உங்ைள் தபரன் ரதமஷும் 

அவனின் அணில் குட்டியும் உங்ைகள எேிர்பார்த்துக் சைாண்டு இருக்ைிறார்ைள் “  

தேவன் சற்று பதநரம் சிந்ேித்து விட்டு. “சரி  மைன் நான் ைனடாவுைகு வாறன்” 

என்றார்.  

“ அப்தபா சிவா என்ன சசய்யப்தபாைிறான்”?. 

“ என் நண்பர் தமர்வின் அங்ைிள் வடீ்டில் தவகல  சசய்வான். என் வடீ்கட ஒரு 

சவளி நாட்டவருக்கு வாடகைக்கு சைாடுத்து விடுதவன்.: லீவில் ைண்டிக்கு வரும் 

தபாது நான் ேங்குவேற்கு முன் அகறகய எனக்கு என்று  பிடித்து கவத்துக் 

சைாண்டு ோன் வாடகைக்கு சைாடுப்தபன்” என்றார்  குமாரதேவன் . 

“ சரி அப்பா உங்ைள் விருப்பப் படி சசய்யுங்ைள்.” : என்றான்    மைன் அைிலன்.  

*** 


