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சாி முனல் 

(The Strongest Rabbit) 
அடர்ந்த காட்டு யமியன டந்து ககாண்டிருந்த முனல், மூங்கில்குருத்துகள 

உளடத்துச் சாப்ிட்டுக்ககாண்டிருந்த னாளளனப் ார்த்தது. ‘யணக்கம் 

னாளனண்யண. இன்ளக்கு ாள் கபாம் ல்ா இருக்கு’ என்து. தன் 

காடினில் ின் முனல்குட்டிளன அட்சினநாகப் ார்த்தது னாள. ‘என் கால் 

கம் அவுகூட இல்ாத ீ எல்ாம் என்கிட்யட யசு அவு யர்ந்துட்டினா?’ 

என்று கடுளநனாகக் யகட்டது. முனல் குட்டினின் முகம் யாடிப்யாது.  

 

ஏன் னாள அண்ணன் தன்ிடம் இப்டி யசினது என்று யனாசித்தடியன 

டந்தது. காட்ளடகனாட்டி இருக்கி கடில் யாழும் திநிங்கம் அக்காயிடம் 

யகட்காயந என்று கடற்களபக்கு ஓடினது. 

 

“திநிங்கம் அக்கா…” 
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முனின் சத்தம் யகட்டு, தண்ணரீுக்கு கயியன எட்டிப் ார்த்தது திநிங்கம். 

கடற்களபனில் இருந்த முனளப் ார்த்து, “ீனா? என்ளக் கூப்ிட்டானா?” 

என்து. 

 

ஆநாம் எத் தளனாட்டினது முனல். அது அடுத்த யார்த்ளத யசுயதற்குள், “என் 

கண்ளணயிட சின்தா இருக்க உன்கிட்யட யசதுக்கு எக்கு யபம் 

இல்ள” என்று னாளளன யிடக் கடுளநனாகப் யசியிட்டுத் தண்ணரீுக்குள் 

கசன்து திநிங்கம். 

 

முனின் யசாகம் அதிகநாது. நீண்டும் திநிங்கத்ளத அளமத்தது. “ான் 

உருயத்து சின்தா இருந்தாலும் த்து உங்களயிட கரினயன். 

யயணும்ா கபண்டு யரும் யருக்கு யர் யநாதிப் ார்க்காநா?” என்று யகட்டது. 

 

திநிங்கத்துக்குச் சிரிப்பு தாங்க முடினயில்ள. இருந்தாலும் யாட்டிக்கு 

ஒப்புக்ககாண்டது. 

 

ீநா கனிளக் ககாண்டுயந்து திநிங்கத்திடம் ககாடுத்தது. “அக்கா, இந்தக் 

கனிற்ின் இன்காரு முளளன ான் ிடித்துக்ககாள்யயன். ான் இழு என்று 

கசான்தும் ீங்கள் இழுக்க யயண்டும்” என்று கசால்ியிட்டு, கனிறுடன் 

காட்டுக்குள் ஓடினது. 

 

அங்யக இருந்த னாளளனமம் இயதயா யாட்டிக்கு அளமத்தது. “இகதன் 

கரின யிரனம்? ான் ஒரு இழு இழுத்தால் ீ காணாநல் யாய்யிடுயாய்” என்று 

கசால்ிக்ககாண்யட கனிளத் தன் தும்ிக்ளகனில் ககட்டினாகப் 

ிடித்துக்ககாண்டது னாள. 
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“ீங்கள் ககாஞ்சம் காறுங்கள் அண்ணா. ான் அந்தப் க்கம் கசன்று, கனிற்ின் 

இன்காரு முளளனப் ிடித்துக்ககாள்கியன். இழு என்று கசான்தும் யாட்டி 

கதாடங்கும்” என்று கசால்ியிட்டு, னாளனின் கண்ணுக்குத் கதரினாநல் ஒரு 

புதரில் நளந்துககாண்டது. 

 

திநிங்கத்துக்கும் னாளக்கும் யகட்துயால் சத்தநாக, “இழுக்காம்” என்று 

கத்தினது. உடய அடுத்த முளனில் முனல் குட்டி இருப்தாக ிளத்து 

இபண்டு யிங்குகளும் கனிள யயகநாக இழுத்த. இபண்டுக்கும் ஆச்சரினம் 

தாங்க முடினயில்ள. முனலுக்கா இத்தள யிளந இருக்கிது என்று ம் 

முடினாநல் கனிள யயகநாக இழுத்த. 

 

ககாஞ்சம் யிட்டால் திநிங்கம் தண்ணளீபயிட்டு கயியன யந்துயிடும் யா 

இருந்தது. னாளக்கும் அப்டித்தான். தும்ிக்ளகயன உளடந்துயிடும் யா 

யித்தது. இருந்தாலும் இபண்டும் தங்கள் முழு சக்திளனமம் னன்டுத்தி 
இழுத்த. 
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ட்கட இபண்டாக அறுந்தது கனிறு. அந்த யயகத்தில் அருகில் இருந்த நபத்தில் 

யநாதி நண்ளட யஙீ்கினது னாளக்கு. திநிங்கம் கடில் இருந்த 

யப்ாளனில் யநாதி சிபாய்த்துக்ககாண்டது. முனின் திட்டம் புரினாநல், 

உருயத்ளத ளயத்து திளநளன எளடயாட்டுயிட்யடாயந என்று காந்தடி 

னாளமம் திநிங்கமும் அததன் யயளளனப் ார்க்கக் கிம்ி. 

 

அன்று முதல் முனல் குட்டிளன எங்யக ார்த்தாலும் புன்ளகத்தடியன 

யணக்கம் கசான்து னாள. திநிங்கமும் முனல் குட்டினிடம் நரினாளதனாகப் 

மகினது. 
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