சுந்தர ச ொப்பனம்

கூ

உத்வேகமுள்ள உண்மைக்கமத
By : நயீம் ம யத்

குல் நிறுேனத்தின் புதிய
ேருடொந்திர

CEO வுக்கு சகொடுக்கப்படும்

ம்பளம் எவ்ேளவு சதொியுைொ?

அதொேது ஏறத்தொழ 320 வகொடி ரூபொய்க்கு

$ 50 ைில்லியன்
ைம். நொம் இமத

நிமனத்தும் பொர்க்க இயலொத ஒன்று, இருப்பினும், இன்று ேமர ஒரு வகொடி ரூபொமய
கொணும் பொக்கியம் சபறொதேர்களும் உண்டு. ஆனொல் சுந்தர் ொதித்துக்கொட்டியது தொன்
இன்மறய ஒவ்சேொரு இமளஞனின் கனேொக உள்ளது.
சுந்தர் பிச்ம மய மைக்வரொ ொஃப்டுக்வகொ
ேிரும்பேில்மலயொம் !!
நொம் சுதந்திரம் அமடந்து
ேகுப்மபச் ொர்ந்வதொொின்

அல்லது

டுேிட்டருக்கு

68 ேருதங்கள் உருண்வடொடி ேிட்டன.
குடும்பக்கமதகள்,

அவத

இழக்க

கூகுல்

ஆனொல், நடுத்தர

வ ொகக்கொட் ிமயத்தொன்

பிரதிபலிக்கின்றன. ஒரு ில ைற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்தொலும், அமேகமள கொலத்துடன்
ஒப்பிடுமகயில் சபருமைப்படும் அளேிற்கு சபொிய ைொற்றைொக ச ொல்ல இயலொது.
அக்குடும்பங்கள், இன்றும் ஓொிரு அல்லது கூடிய பட் ம் மூன்று அமறகவள சகொண்ட
ொதொரண
வீடுகளிலிவலவய
குடியிருக்கின்றனர்.
இருக்கும்
ம்பொத்தியத்தில்
கஷ்டத்துடவனவய கொலம் கழிக்கவேண்டியதிருக்கிறது. பள்ளிக்குப்வபொகும்
இரண்டு
மூன்று பிள்மளகளில், ஓொிருேருக்கு, படிப்பில் ஆர்ேவைொ அக்கமறவயொ இருப்பதில்மல.
தொய்

மைக்கிறொள், பண்ட பொத்திரங்கமள துலக்கி, அழுக்கு துணிகமளகமள துமேத்த

ேண்ணவை இருக்கிறொள்.

அத்துடன், அேள் தன் முதிர்ந்த ைொைனொர் ைொைியொமர

கேனித்துக்சகொள்கிறொள். அதொேது, கணேனும் ைமனேியும், ஒரு ைங்கலொன, உலர்ந்த
ேொழ்க்மகமயவய
ேொழ்ந்து
ேரும்
கட்டொயத்திற்குள்
தள்ளப்பட்டிருக்கின்றனர்.
ேிமலேொ ிகளும்,

ேியொதிகளும்,

வநரத்வதொடு

அேர்கமள

முதியேரொக்கிேிட்டன.

ஆனொல், அேர்கள் தன் உள்ளங்களின் ஆழ்கடலில் புமதத்து மேத்திருக்கும் ஒவர ஒரு
ஆர்ேம் ைட்டும் என்னசேன்றொல், தன் சபண் ைக்களுக்கு நல்ல குடும்பத்தில் ேொழ்க்மக
அமைத்துத் தந்துேிடவேண்டும், ஆண் பிள்மளகளுக்கு நல்ல ேருைொனமுள்ள வேமல
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கிமடத்துேிடவேண்டும் என்பதுதொன். இருப்பினும் 90
சுயநலைற்ற அற்ப ஆம களும் நிமறவேறுேதில்மல.
கொலப்வபொக்கில்

ஏதொேது

ைொற்றங்கள்

தவீத குடும்பங்களின் இந்த

ஏற்பட்டிருந்தொலும்,

அமேகமள

உற்று

வநொக்கினொல், கருப்பு சேள்மள TV-க்கு பதிலொக கலர் TV இடம் சபற்றிருக்கும், வலன்ட்
மலன் சடலிவபொனுக்கு பதில் சைொமபல் வபொன் ே தி ேந்திருக்கும், ஒரு ம க்கிளின்
இடத்மத எதொேது ஒரு வைொட்டொர் ம க்கிவளொ அல்லது ஸ்கூட்டவரொ சபற்றிருக்கும்.
இந்த அற்ப ைொற்றங்களும், மபயன் நல்ல நம்பர் ேொங்கி வதர்ச் ிசபற்றிருந்ததொவலொ
அல்லது, எதொேசதொரு ப்சரொஃசபஷனல் வகொர்ஸில் இடம் கிமடத்திருந்ததொவலொ தொய்
தந்மதயின் ிறு வ ைிப்மப பலி ேொங்கியிருக்கும், அல்லது அேனுக்கு ஏதொேசதொரு ைல்டி
வநஷனல்

கம்சபனியில்

வேமல

கிமடத்திருக்கும்,

அல்லது

சேளிநொட்டிலிருந்து அமழப்பு ேந்து, அங்வக குடிசபயர்ந்திருப்பன்.
அமனத்து

ைொகொணங்களிலும்,

1970

முதல்

ில

ஐந்து

அதீகபட் ம்

இந்திய நொட்டின்

த ொப்தங்களொக,

அவநக

குடும்பங்களில் இவத வபொன்ற ைொற்றங்கள் பிள்மளகளின் கடுமையொன உமழப்பினொலும்,
அேர்களின் நல்ல ேிதியினொலும், ஏற்பட்டிருக்கின்றன.
சுந்தர் கூட இவத வபொன்ற ஒரு குடும்பத்தில் தொன் தனது கண்கமளத்திறந்தொன். சதன்
இந்தியொேில் தைிழ் நொட்டின் தமல நகரைொன ச ன்மனயில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்மதச்
வ ர்ந்த அேருமடய தந்மத ஒரு கம்சபனியில் ைின் சபொறியொளரொக இருந்தொர். வீட்டு
ே தியின் சபொருட்டு, தொயும் ஒரு

அலுேலகத்தில் ஸ்சடவனொகிரொஃபரொக இருந்தொர்.

சபற்வறொர் ைற்றும் இரு பிள்மளகளுடன் கூடிய இந்த எளிய குடும்பம், இரண்வட
அமறகமளக்சகொண்ட ஒரு ிறிய வீட்டில் பல ேருடங்களொக ேொழ்ந்து ேந்தது. பிள்ளிகள்
சேளி அமறயில் உறங்கும் சபொழுது, சபற்வறொர்
ேந்தனர்.

ையலமறமய படுக்க பயன்படுத்தி

வீட்டில், ஒரு TVவயொ அல்லது சடலிஃவபொவனொ இருந்ததில்மல.

ஆைொம்,

3000 ருபொய் ைொத ேருைொனத்தில் ிறுகச் ிறுக வ ைித்து ேொங்கிய ஒரு பமழய ஸ்கூட்டர்
சுந்தர் உமடய தந்மத தன் வேமலக்கொக மேத்திருந்தொர். அதன் மூலம் அேர் தன்
ைமனேிமய அேருமடய அலுேலகத்தில் ேிட்டுேிடுேொர். எங்வகயொேது கொற்று ேொங்க
வபொக எண்ணினொல், சுந்தர், அந்த ஸ்கூட்டொின் முன் பகுதியில் நின்றுசகொள்ள,
பின்புறத்தில் தொயின் ைடியில் அேர் தம்பி அைர, நொல்ேரும் எதொேசதொரு முனி ிபல்
பொர்க்குக்குச் ச ன்று அங்வக ிறிது வநரம் பிள்மளகள் ேிமளயொடுேர். அமனேரும்
வீட்டின்
மைத்து சகொண்டு ேந்த இட்லி வதொம யுடன் தன் ைனங்கமள
வதற்றிக்சகொள்ேர்.
பிள்மளகளின் கல்ேிக்கு வீட்டின் அருகிலுள்ள
ொதொரண
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பள்ளிமயவய வதர்ந்சதடுத்திருந்தனர். அதீக ச லவு ச ய்து ஆடம்பர பள்ளியில் படிக்க
மேக்க அேர்களிடம் வபொதுைொன ே தி இருந்ததில்மல. ேிட்டிலிருந்து சதொமலேில்
அனுப்பி சுந்தமர படிக்க மேக்கவும் இயலொதேர்களொகவே இருந்தனர்.
ரகுநொதுக்கும் அேருமடய ைமனேி லக்ஷ்ைிவுக்கும் தம் ேருைொன நிமல நன்றொகவே
சதொிந்திருந்தது. ஆகவே, அேர்கள், தம் ைக்களின் வைல் படிப்பிற்கொக ிறிது வ ைித்தும்
மேத்திருந்தனர். நைக்குள் பிள்மளகளின் வைல் கல்ேிக்கு வ கொிக்கும் பழக்கம் ைிகவும்
குமறவு, ஆகவே, அே ியப்படும் சபொழுது, பிள்ளிகளுக்கு உதே முடிேதில்மல. உற்றொர்
உறேினர், ச ொந்த பந்தங்கள், நண்பர்கள் மக சகொடுக்கத்தேறினொல், கமட ியில்
ேங்கிகளின் கதவு தட்டவேண்டியதொயிருக்கிறது.
இமளய சுந்தர், ஜேொஹிர் ேித்யொலயொேில் 12ேது ேகுப்மப முடித்தொர். நிமனேில்
நிற்கும்படியொக சுந்தருமடய படிநிமல இருந்ததில்மல. வ ட்மட ச ய்யும் ைொணேர்கள்
தொன் ஆ ிொியர் நிமனேில் ேழக்கைொக நிமலசகொண்டிருப்பர். சுந்தர் தொனுண்டு தன்
படிப்புண்டு என பள்ளி முடிந்ததும் வநரொக வீட்மட வநொக்கி ச ன்றுேிடுேொர். அேரொல்
யொருக்கும் எந்த சதொல்மலயும் இருந்ததில்மல. பள்ளியில் ேிமளயொட பல சபொருட்கள்
இருந்தும் அேருக்கு அதில் பிொியைில்மல. வதொழர்களின் ேற்புறுத்தலொல், ிறிது அேொிடம்
உறேொடிக்சகொள்ேொவர தேிர, புத்தகங்கள்தொன் அேருமடய நண்பர்களொக இருந்தன.
வதர்ேில்

ஏதொேது பொடத்தில்

ைதிப்சபண்கள் குமறந்து

கொணப்பட்டொல், உடவன

ஆ ிொியொிடம் ச ன்று, ைதிப்சபண்கள் குமறத்து சகொடுக்கப்பட்ட கொரணத்மத ேொதிட்டு,
திருத்திக்சகொள்ளும் பழக்கமும் இருந்ததொம்.
சுந்தருக்கு எண்களின் ைீது ைிகவும்
ஆர்ேைிருந்தது.
ஓரு நொள் சடலிவபொனில் வகட்டு ஒரு நம்பமர ைொைிவுக்கு
எழுதச்ச ொன்ன அேர் ைொைொ,

ில ைொதங்கள் கழித்து, அமத வகட்கும் சபொழுது, ைொைி

எழுத ைறந்து ேிட்டதொக கூறியசபொழுது, சுந்தர்
நம்பமர ஒப்பித்தொரொம்.

ற்றும் தயக்கைின்றி அந்த சடலிவபொன்

12-ம் ேகுப்பிலிருந்வத IIT யில் வ ர ஆயத்தம் ஆய்க்சகொண்டிருந்தொர் சுந்தரம். அதற்கொக
அேர் ேகுத்துக்சகொண்ட மடம் வடபில் படிப்பமதத்தேிர, ேிமளயொட்டுக்கு வநரவை
ஒதுக்கப்படொைல் இருந்தது.

ஒரு தடமே IITயில் நுமழந்து ேிட்டொல், அேருமடய

எதிர்கொலம் ஒளிையைொக இருக்கும் என்பமத அேர் நன்கு அறிந்திருந்தொர். அத்துடன்,
கொலம்
முழுேதும்
இடர்பொடுகளுடன்
தன்மன
ேளர்த்து
படிக்க
மேத்த
சபற்வறொர்களுக்கும் ற்று நிம்ைதி ஏற்படும். அேர் எந்த சபொறியியல் அல்லது ைருத்துே
கல்லூொிக்கும் வபொக ேிருப்பைில்மல என ஏற்கனவே அறிேித்திருந்தொர். IITயின்
பட்டம்தொன் சபறுவேன் என திட்டேட்டைொக இருந்தொர்.
சபற்வறொர்களும் தன்
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பிள்மளயின் உயர்ந்த எண்ணங்கமள எண்ணி உள்ளுக்குள் ைகிழ்ந்தனர். பிள்மளயின்
கடுமையொன உமழப்மபக் கருத்தில் சகொண்டு, எப்படியும் அேன் IITயில் இடம்
பிடிப்பொன் என நம்பினர்.
வ ர்ந்தொர்.

அவத வபொல் சுந்தர் கரக்பூர் IIT (Kharagpur IIT KGP) யில்

சபற்வறொொின் உமழப்பும், சுந்தொின் ேிடொமுயற் ியும் இன்று தன் நிறத்மத

கொட்டியது. அேர்கள் எல்மலயற்ற ைகிழ்ச் ியமடந்தனர். சுந்தமர அரேமணத்து,
அேருமடய சேற்றி ைற்ற நடுத்தர ைக்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்கொட்டொக இருக்கும்
என்பமதயும் நம்பினர்.
கமட ியில், சுந்தர், அருமையொன ைதிப்சபன்களுடன், IIT
பொீட்ம யிலும் வதர்ந்தொர்.
சுந்தர் உமடய நுண்ணறிமே பொரொட்டி, ஒரு முமற அேருமடய ஆ ிொியர் ஒருேர்
ேகுப்பமறயில்,

அேர்

பட்மட

தீட்டப்படொத

மேரம்

எனவும்

ேருங்கொலத்தில்,

தன்னுமடயது ைட்டைின்றி, அடுத்தேருமடய ேொழ்மேயும் ஒளிையைொக்குேொர் என
ேர்ணித்தொரொம்.
நடந்ததும் இது தொன்.
கொம்பஸ் இன்டர்ேியூேில்
ிறந்த
நிறுேனங்களின் பல ேொய்ப்புகள் கிட்டின. ஆனொல் சுந்தருமடய ச ொப்பனங்கள் வேறு
ேிதைொக இருந்தன. வைற்சகொண்டு படிக்க அேர் ஸ்டன்ஃவபொர்டு யூனிசேர் ிடிக்கு
(Stanford University) ேிண்ணப்பித்தொர்.
இதில் அற்புதம் என்னசேன்றொல், அந்த
பல்கமலக்கழகத்தில் இடம் ைட்டுைின்றி அேருக்கு ஸ்கொலர்ஷிப்பும் ஒதுக்கப்பட்டது.
இப்சபொழுது, ஒருேர் ைற்சறொருேமர
ைிஞ் ி ொதமனப்பமடக்கும் எண்ணத்துடன்,
உலகசைங்கிலுைிருந்து ிறந்த நுண்ணறிேொளர்கள் ஒன்று கூடி படிப்பில் ஆக்டிேொக
இருக்கும்
அப்பல்கமலக்கழகத்தில் சுந்தர் தன் ொமதகமளப்பமடத்து ேந்தொர்.
அங்கிருந்து பட்டம் சபற்று, MBA பட்டத்திற்கு ேொர்டன் (Wharton) ஸ்கூல் ஆஃப்
யூனிசேர் ிடி ஆஃப் சபன் ில்வேனியொ (Wharton School of University of California) ேில்
வ ர்ந்தொர். சபற்வறொர், தன் பிள்மள படித்துக்சகொண்வட கொலத்மத கழித்து ேிடுேொனொ
இல்மல ஏதொேது வேமலயும் ச ய்ேொனொ என கேமலப்பட்டனர்.
படிக்கும்
கொலத்திவலவய, வைற்சகொண்டு சபற்வறொொிடம் பணம் வகட்டு சதொல்மலப்படுத்தொைல், ில
ிறு வேமலகமள ச ய்து, தன் வதமேகமளப்பூர்த்தி ச ய்து ேந்தொர். ேொர்டன் (Wharton)
ஸ்கூலிலும் அேருக்கு பல பொிசுகள் ேழங்கப்பட்டன.
அமேகமளப்பற்றி அேர்
எேொிடமும் கூறி சபருமைப்பட்டுக்சகொள்ளேில்மல. தன் உமழப்பில் கண்ணும்
கருத்துைொக இருந்தொர்.
பல சபொிய அசைொிக்க நிறுேனங்களில் வேமல கிமடக்க
சதொடங்கியவுடன், ைற்றேமரப்வபொல் தன் வீட்டிற்கும் அேர் பணம் அனுப்ப முடிந்தது.
அது தொன் ொதொரணைொக ஒரு ைகன் ச ய்யக்கூடிய கடமையொக இருந்தது. பல நொட்கள்
கழித்து, சுந்தர் கூகுலில் (Google) பணி புொிகிறொர் என சதொிய ேந்தது.

இமத அறிந்த
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ைக்கள் அேருமடய ேிடொமுயற் ிமய சபொிதும் பொரொட்டினர். ஒரு சேளிநொட்டு
நிறுேனத்தில்
அந்நொட்மட
வ ர்ந்தேர்
ைட்டுைின்றி
பன்னொட்டு
ைக்களும்
பணிபுொிகின்றனர். ஆகவே, இந்நிறுேனங்களில் பல முதொயங்களின் ஒருங்கிமணப்மப
கொண இயலும்.
அவ்ேிடத்தில் அமனேமரயும் ஒன்று திரட்டி நடத்துபேவர
சேற்றியமடய முடியும்.
அத்துடன், தன் துமறயில்
ிறந்து ேிளங்குேதுடன்,
ஆங்கிலத்திலும் ேல்லேரொக இருக்கவேண்டும். இந்த இரண்டு ிறப்பு அம் ங்களும்
சுந்தொிடம் இருந்தன.

ஆகவே, அேர் சேற்றி வைல் சேற்றியமடந்து ேந்தொர்.

பிறகு,

ச ன்ற ைொதம் அேமர கூகுல் நிறுேனத்தின் CEOேொக நியைிக்கப்பட்ட ச ய்தியும்
உலகில் பரேியது.
ஒரு நடுத்தர ேர்கத்தின் இமளஞன் கண்ட இந்த சேற்றியின் பொி ொக, கற்றறிந்த
சபற்வறொருக்கு ேொமக சூட்டவேண்டுைொ அல்லது இந்த பொிம , அேனுமடய ஆ ிொியர்
ேர்கத்தின் ஒரு பங்கொக்க வேண்டுைொ? சபற்வறொொின் கல்ேி, ஊக்கம், நகர சூழ்நிமல,
ஆ ிொியர்களின் தனிப்பட்ட கேனம், உற்றொர் உறேினர் ைற்றும் நண்பர்களின் ஆதரவு,
ைற்றும் கமட ியில், ைொணேனின் ஆர்ேம், கடின உமழப்பு, ஒரு இலக்மக அமடந்வத
தீரவேண்டும் என்ற பித்தம்,

ஆகியமேதொன் ஒரு ைொணேமன ஏழ்மையின் கொலச்

க்கரத்திலிருந்து ேிடுேிக்க முடியும், என்று கடந்த நொட்களில் நடத்தப்பட்ட ர்வே
ஆய்வுகள் பமற ொற்றுகின்றன.
இங்வக சுந்தருமடய சேற்றி அது உண்மைவய என
ைீண்டும் ஒருமுமற உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இன்று தன் சபற்வறொர்கமள இரண்டு
அமறகவள சகொண்டிருந்த ஒரு
ிறிய வீட்டிலிருந்து ச ன்மனயின் ச ொகு ொன
பங்களொேில் குடிவயற்றிேிட்டொர் சுந்தர். வீட்டிற்கு சேளிவய அேர்களின் வ மேக்கு ஒரு
ிறந்த கொரும் நிறுத்தப்பட்டுேிட்டது.
ேொழ்க்மகக்குத் வதமேயொன அத்தமன
சபொருகளும் வீட்டிற்குள் அமைக்கப்பட்டுேிட்டன.
சபற்வறொர்,

ேிடுமுமற கழிக்க, ேயது முதிர்ந்த

தன் வபரப்பிள்மளகளுடன் சகொஞ் ி ேிமளயொட,

ைகனிடம் ச ன்று

ேிடுேதுண்டு. சுந்தர் அசைொிக்க பிரமஜயொக அந்தஸ்துப்சபற்று, தனக்கொக, ஒரு

ிறந்த

வீட்மடயும் அமைத்துக்சகொண்டொர். அங்வக, கரக்பூர் கிலொஸ்வைட் அஞ் லிமய ைணந்து
சகொண்டு ந்வதொஷைொக ேொழ்ந்து ேருகிறொர். அேருமடய ேருட ேருைொனம் இந்திய
கரன் ியில் ஏறக்குமறய 320 வகொடி (அதொேது ைொதம் வதொரொயைொக 26 வகொடி ரூபொய்)
ஆகிறது. நொம் இமத கற்பமனயும் ச ய்து பொர்க்க இயலொது ஒன்று, அத்துடன் நைக்குள்
எத்தமன வபர் ஒரு வகொடி ரூபொமய கொணும் பொக்கியம் சபற்றிருப்வபொவைொ சதொியொது.
ஆனொல், ஒவ்சேொரு இமளஞனுமடய கனமேயும் சுந்தர் தனக்கொக உண்மையொக்கி
கொட்டிேிட்டொர். இன்று ச ன்மன பள்ளிகளின் அமனத்து ைொணேர்களும் சுந்தருமடய
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சபயமர உச் ொித்து, அேர் கண்ட சேற்றியின் பொமதயில் தொமும் நமடவபொட ஆயத்தம்
ஆகிக்சகொண்டிருக்கின்றனர்.
ஆ ிய

கண்டத்தின்

ைொணேர்களின்

சேற்றியினொல்

அசைொிக்கொ

ஒன்றும்

வகொபப்படேில்மல, ஆனொல் நிச் யைொக ஆச் ொியத்தில் மூழ்கியுள்ளது. மஹதரொபொமதச்
வ ர்ந்த

த்ய நொரொயன நொசதல்லொ (மைக்வரொ ொஃப்ட் CEO) ைற்றும் ச ன்மனமயச்

வ ர்ந்த இந்திர நூயி (சபப் ிவகொ CEO) ஆகிவயொருடன்
பிச்ம யும் கூகுமல சேன்று ேிட்டொர்.

வபொதொத குமறக்கு, சுந்தர்

நொமளய தினம், வேறு சுந்தர் யொரொேது,

இரவேொடு இரேொக ைற்ற அசைொிக்க நிறுேனத்தின் ைீது பமடசயடுத்து, வநற்மறய தினம்
ேமர, தைது ஆதிக்கத்தில் இருந்து ேந்த இந்திய நொட்டில், அ ொதொரண திறமைைிக்கேர்
பலர் இருப்பமத அேர்களுக்கு உணரமேத்து ேிடுேொர் என்பது ொத்தியவை!!
இதில் துக்கைொன ச ய்தி என்னசேன்றொல், நம்ைேர்களில் அதிகொரத்திலிருப்பேர்களுக்கு
இமத உணரும் திறமை கிமடயொவத என்பது தொன்.
பொரபட் த்துடனும், பிொிஜுமடஸ், சநவபொடிஸம்
கண்வணொக்கத்துடன்

நடத்திக்சகொண்டு,

இந்திய

இன்றும் திறமை ைிக்கேமர,

என ச ொல்லப்படும்
நொட்டு

லுமககளின்

நிறுேனங்களில்

தைக்கு

வேண்டியேமர நியைித்து, ஜொதி, ைத, ைொநில வேறுபொட்டின் அடிப்பமடயில் உயர்ந்த
திறமைகமள சகொன்று புமதத்து ேிடுகின்றனர். இவத கொரணத்தினொல்தொன் பல வைமத
ைொணேர்கள் இந்திய ைண்மண ேிட்டு அயல் நொடுகளுக்குச் ச ன்று, அங்வகவய இருந்து
ேிடுகின்றனர்.
அேர்களின் முன்வனற்றத்திற்குொிய எந்த ே திகளும் இங்வக
கிமடக்கொததும் ஒரு கொரணம்.

இச்சூழ்நிமலகமளக் கருத்தில் சகொண்டு, ைறந்து,

ைன்னித்து, ைொணேர்கள், தன் துமறகளில் ிறந்து ேிளங்கி, தம்ைொல் இயன்ற அளேிற்கு
தைது தொயகத்திற்கொக பணி புொிய வேண்டும்.
நிச் யம் ஒரு நொள் அேர்களுமடய
ேண்ணக்கனவுகளும் சுந்தர ச ொப்பனத்மதப்வபொல் நனேொகும்.
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