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பதிைர
பரபர) .ைறயாம, அத பரபர)1. எ'2 நிக45சிகைள6 ெதா 1காம,
ஆபாசமிலாம, ஏராளமான கதாபா6திரகைள உ"வா1கி, அப6தகைள1
ெகா8டாம, *த வாியி9" கைடசி வாி வைர வி2வி2ைப1 .ைற1காம,
நிக45சி ேம நிக45சியாக உ"வா1கி, )6திசா96தனமாக, சாயமாக
கதாபா6திரகைள ேபச வி8 , ச*தாய6தி இ"1.

எப> எலா

ெசாA

ஒ<ெவா" மனித=

நட ெகா?ள1 @டா... ேபா'ற அ+)தமான தகவகைள5

நாவக?தா' வ

கைதகளி காத கா8சிB

 ைரசாமி ஐயகாாி' நாவக?. இவ"ைடய

வ" , ேகா8 சீ=

வ" , ம"6வாி' ேசைவB

வ"

மனிதகளி' ேம'ைமைய ப+றிB

வ" , ேபாD நடவ>1ைககE

- இப> அேநகமாக எலா6 தர)
ெசாவா.
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அேத சமய6தி, இேத ச*தாய6தி நலவக? ம6தியி வாF
உ?ளவகைள ப+றிB

ஆளலா

ெசா9, அப>ப8டவகைள எப> எலா

எ'பைத ப+றிB

க>னமான I4நிைலையB , ப

சாதாரணமாக1 ைகயா!>"பா. சி1கைலB
வழிையB

அட1கி

ெசா9யி"பா. இவ"ைடய எF61களி

சிாி)1. பGசமி"1கா. கைதகளி நிலH
வி ப

வ1ர )6தி

ெசாவா. வ

உ"வா1கி, அத சி1க99"

 ைரசாமி ஐயகா எFதிய நாவகைள

ப>6தா, ெபாF ேபாவ ம8 ம'றி, பல விஷயகைள6 ெதாி ெகா?ளலா .
தமிழி ெந கைத அல நாவ ேதா'றிய ஆர ப கால க8ட6தி வ

ைரசாமி ஐயகா இத நாவகைள எFதிB?ளா. அத காலக8ட6தி



இவ"ைடய நாவகைள ப>1காதவ எவ" இ"தி"1க *>யா. மிகH

பிரபலமாக ேபசப8ட திக பர சாமியா இவ"ைடய பா6திர பைட). திக பர

சாமியாாி' அறிH அளவிட *>யாத. மிகH
ஒ<ெவா" ேப5K வா6ைதயிA , ெசய9A

)6திசா9யானவ. த'=ைடய

பலாயிர1கண1கான அ6தகைள

Lகி1க ைவபா. இவ"ைடய ஒ<ெவா" நாவA , ஒ'ைற ஒ'2 மிGசி நி+கிற.

'இ<வளH வ"டக? ஆகி வி8டேத! ேபா அ>1காதா?' எ'2 வாசகக? ளி@ட

எ!ண ேவ!டா . இைத நாக? வியாபார ேநா1கி ெசாலவிைல.

உ!ைமயி இத நாவகைள எலா நாக? ப>6 பா6த பிற.தா'
ெவளியி கிேறா . ேநர

ேபா.
வ

ேபாவேத ெதாியாம சரளமான தமி4 நைடயி, கைத

ேபா1ேக மிக மிக ந'றாக உ?ள.

 ைரசாமி ஐயகா இப>ப8ட நாவகைள எFதியதா ஏராளமான

ந+சா8சி ப6திரகைளB , தக ெமடகைளB

ெப+2 உ?ளா. இெதலா

சாதாரண விஷயமல. இத நாவகைள6 தமி4 ம1க? ப>1க ேவ!
ேவ!

, நாகE நிைறய )6தககைள வி+க ேவ!

. இெதலா

, ேபா+ற

வாசககE1.6 ெதாியாமலா இ"1. ? இத )6தககைள வா.

அைனவ"ேம )6திசா9க?தா'.
இத நாவகைள ெவளியி

*ய+சியி எகE1. மிகH உதவியாக எகள

நீ!ட நா? ந!பரான, ைசவ சி6தாத M+பதி)1 கழக6தி' தைலவரான
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தி". இரா. *61.மாரசாமி1. , M9' பைழய பிரதிகைள1 ெகா 6 உதவிய

(காGசி)ர ) அ'பகE1. , ேமA
ஏராளமாக வி+பைன ெசN, ெப"

பணியா+றி த+ேபா எகE1. உாிைமைய

வழகிய இர6தின நாய1க அ!

அவகE1.

ெகா?கிேறா .
'வ

இத Mகைள, அத1 கால6திேலேய
ச' உாிைமயாள தி". பாலகி"#ண'

வாசகக? சாபி எகள மனமாத ந'றிைய6 ெதாிவி61

 ைரசாமி ஐயகா Mக? மீ!

வ"மா? மீ!

வ"மா?' எ'2

ஏகி1 ெகா!>"1. வாசகக? இேபா மகி45சி அைடவாக?. இத

Mகைள ’)-’ பா61 ெகா!>"1. ேபாேத, பல வாசகக?, ப-

ப>1கவிைல எ'றா @ட பரவாயிைல, தாமதப 6தாம உடேன

ெவளியி க? எ'2 @றினாக?.
அ'2 007

- ஆனா

இ'2 ேஜ பா!
அ'2

இ'2

எ'2

"திக பர சாமியா”
----------------

-

அலய' Oநிவாஸ'

வ
வ

ேக.
ேக. ைரசாமி ஐயகா

 ைரசாமி ஐயகா: 1880-1942. தGைச மாவ8ட ம'னா.> வ8ட .

தைத கி"#ண ஐயகா. பி.ஏ. ப8ட

ெசவா1கா ேவைலைய வி8டவ. த

'மேனாரGசனி' எ'ற மாத இதF

ெப+2 தாசிதாராக விளகி, எF65

நாவகைள6 தாேம அ5சிட ஓ அ5சக*

ெதாடகி மாத ஒ" கைத M என எFதி1

.வி6தவ. கைலமக? க ெபனி, வி+பைன நிைலயமா. .

ந 6தர உயர , ஒ9யான உட, க"6த ேமனி, கF6 வைர ெபா6தா' ேபா8ட
ேகா8 , அக வதிர , பGசக5ச , தைலயி, .லா, கா9 க8 ஷு, ைகயி
த>, ெந+றியி எேபா

தி"ம!, வாN நிைறய ெவ+றிைல (ெபாிய வாN),
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)ைகயிைல, தின*

தக பப

சாபி வா இளைம ேயா>"1க ெமா6த6தி ைக

நிைறய ச பாதி6த கவைல இலாத உலாச மனித. இவ மா>1. ேஜ.ஆ.

ரகராஜு, ஆரணியா, ப ம ச பத *த9யா, ைவ.*.ேகா., எ.எ. வாச'
வ ேபாவ.

மைனவி நாமகிாி அ மா?. ம1க? விஜயராகவ', ரகநாயகி, கி"#ணசாமி. R6த
மக' மைனவி )#பவ9, )ேப8ைட காபேரஷ' ப?ளி ஆசிாிையயாக
இ" ஒNH; ஒ" ெப!S
பி?ைள ர.H

பி?ைளB

ேநவியி காட', வ

சினிமாவாக வ திைரயி8ட

ரகநாயகி1. நா'. மக?கE , ஒ"

ராாி' நTன 'ைமன ராஜாமணி’

ஒ" சRக6ைத இழிH ெசNவதாக

வழ1.ெதாட நி26தப8ட. இத அதி5சி, அவமான

ெகாதிபா மா!டா!

தாகா ."தி1

இத M+றா!>' ெதாட1க 30 ஆ! களி ெதாட பலாயிர1கண1கான

ம1கைள6 த பறிB

கைதகளா பிணி6தவ. )6தக ப>1.

பழ1க6ைத

ஏ+ப 6தி, பரத ஓ வாசக உலகிைன பைட61 ெகா!ட ெப"ைமய Reynolds

ேபா'ற நாவலாசிாியகைள6 தFவி எFதியேதா , ெசாதமாகH பைட6?ளா.
இவ பைடபி சிறததாக ேமனகா, . பேகாண

படமாகH

வதைவ. வாசககளி' நா>6 >பறி ஈ1.

அழ. வ"ணைனகE
திைக&8

அைனவைரB

அ?ளின.

இனிய வசன*

தி"பக?, Kைவமி. நிக45சிக?, ஆவைல6 V!

வி2வி2) , ப>1க ப>1க மகி4 8

நல நTனகைள பைட6?ளா.
ெவ2

வ1கீ .றிபிட6த1கன;

நைடB , நைக5Kைவ ெநளிய நல

மம நாவ என ஒ1க *>யாத அளH1. ைவணவ6 தலகைளB ,

ேவ+2 மத6தின" @> வாF

வைகB , சRக1 .ைற நீ1க* ெகா!

விள.கி'றன. திக பர சாமியா பறிB

வரலா+றி Kவ

*>யா.

பதி6தவ வ

பா6திர

நிைனவி நி+. . நாவ

ரா எ'பைத யா" மற1கேவா, ம21கேவா
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- ந'றி - தமி4 இல1கிய வரலா2 (ம.ச. விமலானத )

------------------

இலகிய சாதைனயாள
*பகளிA

நா+பகளிA

ககி எ'கிற எF6தாள தமி4 வாசகக?

எ!ணி1ைகைய அதிகாி1க ஆவன ெசNதேபால இ"பகளி தமி4 வாசகக?

பர பைரைய உ"வா1க *ய'றவக? எ'2 ேஜ.ஆ. ரகராஜு எ'பவைரB
வ

 ைரசாமி ஐயகா எ'பவைரB

ெசால ேவ!

.

இத விஷய6ைத1 ககி ெதாி ெசNதா எ' 2 , *'னி"வ"

தாகE

அறியாமேல வாசக ெப"1க61.1 காரணமாக இ"தாக? எ'2
.

ேவ!

ேஜ.ஆ. ரகராஜுவி' ஐதா2 நாவகE இர!

ெசால

ஆ! கE1. ஒ'றாக 1916

*த 1923 வைரயி ெவளிவதன. பிர ெசாத1காரரான ரகராஜு ப6தாயிர
பிரதிகைள அ5சி8

ஒ<ெவா" ஐM2 பிரதிகைளB

ஒ" பதிபாக1 .றிபி8

10

பதி)க? வைர த' நாவகைள ெவளியி8டா. ராஜா பா?, ராேஜதிர',
சதிரகாதா, ஆனதகி"#ண' எ'2 ஒ<ெவா" நாவA
மிகH

ெவளியா. ேபா

பரபரபாக வாசகக? வாகி ப>6தன. வரதராஜ' எ'2 இர!

பாகக? ெவளிவ"

வைரயி ஒ'2

தடக இைல. ’வரதராஜனி' பல

ப.திக? இல1கிய6 தி"8 ’ எ'2 ேக ேபா8 , ேமேல எH
பிரKாி1க1 @டா எ'2 , ஆ2 மாத ெஜயி வாச

அபராத

எ' 2

எFதி

அல ஆயிர

-பாN

ேகா8 அவ"1.6 த!டைன விதி6த எ'2 எ!Sகிேற'.

ெஜயி9 இ" வி8

எFவைத நி26தி வி8டா ரகராஜு. இவைர

எF6தாள சக ஒ'2 40களி' ஆர ப6தி ககி தைலைமயி ஏ+ப8ட ேபா

*த @8ட61. வரவைழ6 நா' சதி6தி"1கிேற'. தா> வள61 ெகா!

நாம

ேபா8 1 ெகா!

(ைவ#ணவ நாB

பாபத+.1 க Wரமாக இ"தா.

அவ எ'2 எ!Sகிேற')

ரகராஜூH1. அ 6 வாசககளி' கவன6ைத அதிகமாக1 கவதவ எ'2
வ

 ைரசாமி ஐயகா எ'பவைர5 ெசால ேவ!

. 1923, 24 *த 27
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வைரயி தGைசயி கயாண Kதர

ைஹ@9 நா' ப>61

ெகா!>"1. ேபா ப5ைச, மGச?, சிவ) அ8ைடயி ெடமி ைசZ அவக?

நாவக? ஒ<ெவா'றாக அபாH1.6 ெதாியாம ெரயிேவ ேடஷ'
ஹி1கி'பாத Z வாகி ப>6த நிைனவி"1கிற. ப>6வி8

T8 1.

எ 6 ேபானா அபா ச!ைட பி>பாெர'2 அேபா ேமல Tதியி ெத+.1
ேகா>யி இ"த ஒ" ைலராி1. இனாமாக )தக6ைத1 ெகா 6 வி ேவ'.
இப> ப>6த நாவக? எ'2 கனகா )ஜ அல க?வ=

விைலமகE ,

வஸத ேகாகில , &ரண சதிேராதய , விலாவதி, திக பர சாமியா, ேமனகா
இைவ நிைனH1. வ"கி'றன. ஒ" நாவ கைல பிர1ைஞBட', Kலபமாக
ப>1க1 @>ய நைடBட', விரஸமான விஷயகைளB @ட அதிக விரஸ

த8டாம எFவதி சிர6ைதBட' எFதிய வ

ரா உ!ைமயிேலேய இல1கிய

பிர1ைஞ உைடயவ எ'பதி சேதக61கிடேமயிைல.

ெரயினா8Z' ம8டமான நாவகைள6 தFவி எFதினா ெப" பாA
எ'றாA

அவ வி1ட \Lேகாவி' Les Miserables எ'கிற நாவைல

அ+)தமாக6 தமிழி தFவி எFதியி"1கிறா. *தMைல ேபாலேவ கனகா )ஜ

அல க?வ=

விைலமகE எ'கிற நாவ அைமதி"பதாக5 ெசா'னா

அதி தவறவிைல.

அேத ேபால கிேர1க )ராண1 கைதயான Eros and Psyche கைதைய வஸத

ேகாகில

எ'கிற நாவலாக5 ெசNதி"1கிறா.

இ'2 தமிழி சாி6திர நாவக? ஏராளமாக எFதப கி'றன. அவ+21ெகலா

*'ேனா>யாக1 ககிைய1 க"வ வழ1கமாக இ"1கிற. ஆனா, இேத

அளவி இ'2 எFதப கிற சாி6திர நாவலாசிாியகE1. *'ேனா>யாக 1924-
ெவளி வத வ

ராாி' விலாவதி எ'பைத6தா' ெசால *>B . அ

ெவளிவத சமய6தி மிகH

பரவலாக ேபசப8டட' ப>1கH

ஆ! களி ஐ பதி)க? வததாக ஒ" தகவ ப>6தி"1கிேற'.
வ

ராாி' ஆர ப1 கால6திய நாவக? எலா

ெவளிவத மேனாரGசித

ப8ட. R'2

மாதாதிர ப6திாிைகயாக

(அல மேனாரGசனியா?) எ'கிற ப6திாிைகயி

ெவளிவததாக5 ெசாவாக?. இத ப6திாிைகைய பா6தி"பதாக என1.

நிைனவிைல. அத ப6திாிைகைய *'மாதிாியாக1 ெகா! தா'

8

ைவ.*. ேகாைதநாயகி அ மா? தன ஜக'ேமாகினி நாவ ப6திாிைகைய6

ெதாடகியதாகH

ெசாவாக?.

இ'ெனா" விஷய*

அேபா பரவலாக ேபசப8ட விஷய

நிைனH1.

வ"கிற. ைவ.*. ேகாைதநாயகியி' *த நாவலான ைவேதகியி' *த பாதிைய
வ

ரா எFதி, *'மாதிாியாக6 தததாகH

ெவ+றிகரமாக ைவ.*.ேகா. பறிB

சRக நாவகE1. நகதா எ'2

அைத பி'ப+றி *>6 வி8

நாவகளி9" அவ தனி பிரா!டான

ெசாAவாக?.

1930- எ'2 எ!Sகிேற'. ைபகிரா8 ேரா

டா!>+. எதிேர ேவகடரக

பி?ைள ெத" ைபகிரா8 ேராைட5

சதி1கிற இட6தி இ"த T8ைட வாகி வ
எ'2 ெபயாி8

கிரஹ பிரேவச

ேகா>யி மாினா ப

ரா )பி6 வ

 ஹH

நட6தியேபா, மாைலயி பா!8 வாசி61

ெகா!>"1. ேபா நா' ெச'ைனயி இ"ேத'. T8ைட பா6 ைவ61

ெகா!

ஒ" வார

கழி6, அவைர பா1க ேபாேன'. அத ஒ" தடைவ

ம8 ேம அவைர நா' சதி6தி"1கிேற'.
எ'ன ேபசிேனா

எ'2 நிைனவிைல. ஆனா, ேப5K &ராH

த' ப1க6தி

அவ நாவகைள ப+றிB , அவ"ைடய தFவ *ைறகைள ப+றிB

நைடைய ப+றிய வைரயிA தா' எ'2 நா' நிைனH @கிேற'. த'

நாவகளி ெப"

ேமனகாH

அவ

ப.தி தFவக?தா' எ'2 அவ ஏ+21 ெகா!டா. ஆனா,

திேலா6தைம எ'2 ஒ" ஐ அக நாடக*

த' ெசாத எF6

எ'2 ெசா9 என1. திேலா6தமா ஒ" பிரதி அ'பளிபாக அளி6தா. அைத
ெவ.நா? நா' ப6திரப 6தி ைவ6தி"ேத'.

அைத6 தவிர அவ ேபசிய விஷயகளிேல *1கியமானதாக ஒ'2 நிைனH1.

வ"கிற. எகிதி தைல*ைற தைல*ைறயாக ஃபாேரா1க? எ'கிற ெபய"ட'

அரசா!ட ம'னக? ெத'னா8>9" எகி எ'கிற மிசிர ேதச61.5 ெச'ற
வடகைல அNயகாக?தா' எ'2 அைச1க *>யாத "K இ"பதாகH ,
அைதெயலா ெசா96 தா' ஒ" M எFதி1 ெகா!>"பதாகH

ெசா'னா.

இத5 சாி6திர உ!ைமயி இ"த அவ"ைடய அைச1க*>யாத ந பி1ைகயி'

காரணமாக ஆகில6தி Long Missing Links எ'2 ஒ" 900 ப1க M எFதி அைத6
த' ெசாத5 ெசலவிேலேய அ5சி8

வி+க *ய'றா. )தக

வி+கவிைல.
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அ5K1. , ேபப"1.

ஆன கடைன )சாக வாகிய T8ைட வி+2 அைட6

வி8 , ேபசாம கிராம61. ேபாNவி8டா எ'2 எ!Sகிேற'. இத

)தக*

எ'னிட ெவ. நா? இ"த.

'காகிர கமல ’ அல ’ஆெண'2 அைணய அகப8ட ெப! )ைதய'

எ'கிற நாவைல Kேதச மி6திரனி ெதாடராக எFதி ெவளியி8டா. இதா' பைழய

வ

 பாணியி அவ கைடசி *ய+சி எ'2 எ!Sகிேற'. அத+. பிற. அவ

*பகளி பைழய ேவக6ைதேயா சாதைனையேயா எ8டவிைல. மாச61. ஒ"

நாவ எ'2 எFதி, நாவA1. M2 -பாN எ'2 @9 வாகி1 ெகா!

ஆ! க?

ஏெழ8

இ" பிற. இற வி8டா எ'2 எ!Sகிேற'.
ேசல

ப8 1 கைர ேவஷ>B , காதி டா TK

ஒ" சிவ) O Iண1 ேகா மாகH

ைவர1 க 1க= , ெந+றியி

நா' பா6த வ

 ைரசாமி ஐயகாைர

எ'னா இ'2@ட நிைனH@ர *>கிற. தமிF1. அவ ேசைவ சாியானப>
கணி1கபட விைல; )ாி ெகா?ளபடவிைல எ'2தா' ெசால ேவ!

.

- ந'றி - இல1கிய5 சாதைனயாளக? - க.நா.K.

---------------

தமி நாவ ேதாற!" வள #சி$"
ஆரணி .)சாமி *த9யாைர6 ெதாட அவ பாணியி தFவகளாக
எFதியவ வ

தமி4நா8

 ைரசாமி ஐயகா. தFவ நாவகளாயி"த ேபாதிA

இட ெபய, ம1க? ெபயகைள ைவ6ேத ஜனரGசகமாக

எFதப8டதா, இவர நாவக?தா' தமி4நா8> ஒ" பரத வாசக

உலக6ைத5 சி"#>6 ைவ6தன. )6தக ப>1.

பழ1க

இத நாவகளா

ஏ+ப8ட ஒ" )றமி"1க, க!டேமனி1. கைத எF எF6தாளகைள உ+ப6தி
ெசNய1 காரணமாN இ"த

வ

ரா நாவக? தா'. ஆக, அ1கால5

I4நிைலைய ஒ" விமசக பி'வ"மா2 எ 61 கா8 கிறா:
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'அ5K ெபாறி ம9 காகித வ6தக ெப"கி வ"

இ1கால6தி நாவகE

)+றீசேபா ேதா'றி6 ெதாடகி வி8டன. ம1களி' ஆசாரக? சீ ெபறH ,

பாைஷ வள5சிBறH

நாவக? ெபாி உதவி )ாிB

இறேகா8>கெளலா

நாவலாசிாியகளாN *'வதி"பதா த+கால நாவக?

ஆனா, த>ெய 6ேதாெரலா

ெப" பாலானவ+றா விைளB

எ'ப உ!ைமேய.

ேவ8ைட1கார எ'றப> தமி4 உலக6திேல

தீைமக? அ+ப ெசா+ப ம'2. ‘ர’கர ‘ற’கரகைள5

சாியாN வழக அறியாதவகE தமி4 எF6தாளராக6 ணிH ெகா?வ

தமி4

. ஒ'ேறா இர!ேடா விட )"ஷக?,

ெமாழியி' சனி திைசெய'ேற @ற ேவ!

இர!ேடா R'ேறா நாணம+ற க'னியக?, ஒ" பறிB

ேகாவித' அல

ேகாபால', ஒ" ஆகாவழி ஜமீதா - தமி4 நாவ &6தியாகி வி கிற.
த+கால6தி பறிB

நாவகெளலா

பிற நா8  பழ1க வழ1ககைளB

மேனாபாவகைளB தமிழக6தி பரபி6 தமி4 ம1கைள அனாசார ப .ழியி
தைலகீழாக T46கி'றன. நாவகளி' த'ைம இ'னெத'றறியாத தமி4

ம1கE

இத நாவ )+றீசகைள1 ேகாழி விF.வேபா விFகி6 தி"தி

அைடகி'றன (ல^மி, ெச. 2 *6 மீனா8சி நாவA1. மதி)ைரயி)
வ

 ைரசாமி ஐயகா ெரயினா8 ேபா'ற ஆகில நாவலாசிாியகளி'

கைதகைள6 தFவி எFதியேதா
ச*தாய6ைத5 சி6திாி1.

நி'2 விடாம தமி4நா8>' சமகால

ெசாத நாவக? பலவ+ைறB

எFதியி"1கிறா.

இவ"ைடய ெசாத *ய+சிகளி சிறதைவ ேமனகா, . பேகாண

வ1கீ

எ'பைவயா. . ைகயி எ 6தா )6தக6ைத1 கீேழ ைவ1காம ெதாட
ப>1.

ரசைன மி.த கைதகைள எFதிய வ

 ைரசாமி ஐயகா பி'ன

ககி ேபா'றவகளி' கைதகைள ப>1க6 தயாரான ஆயி1கரண1கான

வாசககைள6 ேதா+2வி6த *'ேனா>யாகேவ விளகினா. இத ெப"ைமைய

ஆரணி .)சாமி *த9யா" , ரகராஜூH

பகி ெகா!டன.

ைரசாமி ஐயகாாி' மிக பிரசி6தமான ேமனகா எ'ற நாவ9' *த
ப1க6திேலேய ஓ அ>1 .றி) காணப கிற:

'ச பசிைவயகா, ேமனகா எ'பைவ உ!ைம ெபயகைள
மைற1. ெபா"8

ைவ1கப8ட க+பைன ெபயக?'

எ'2 அத1 .றி) விள1.கிற. இ'ைறய நாவகளி வ"

ச பவகE

க+பைனேய. உ!ைம மனிதகைளB

ெபயகE

ச பவகைளB

.றிபி பைவ அல' எ'ற ச8ட அ>பைடயி *'@8>ேய விள1க

ெசா91
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ெகா?வ நடபிய சி6திரகளி இ'றியைமயாத நிபதைனயாக அைமவத+.
மாறாக, வ

ராாி' .றி), ேமனகா கைத உ!ைம நிக45சிகளி' அ>பைடயி

எFத க+பைன எ'பைத உண6கிற. மமகE

நாவ9 வாசக மனைத ஈ1.

ச பவக? பல ைகயாளப8>"1கி'றன.

உண5சிகளி' உ5ச நிைலைய6 ெதா
அலகE1.8ப
கணவைன மீ!

பறிதA நிைறத இத

ச பவகE1.

.ைறவிைல. பல

ேமனகா, ஒ" *9 ெப!ணி' உதவியினா த'

அைடவ ல8சிய கைத மாதகளி' ெசய9' விைளவாக

அைமகிற. தமி4நா8>' பேவ2 நகரகளி' சமகால5 I4 நிைல 1920களி
எFதப8ட இத நாவ9 த6-பமாக விள.கிற.
வ

 ைரசாமி ஐயகா நாவகளி ேமனகாைவ அ 6 மிக பிரசி6தி

ெப+ற . பேகாண வ1கீ அல திக பர சாமியா எ'ப. பல மமகE ,

தி 1கி

ச பவகE

நிைறத இத நாவ9 தGைச பிராதிய6தி அ'2

நிலவிய I4நிைல வ"ணி1கப கிற. கைதயி' ஆர பேம பி'வ"மா2

அைமதி"1கிற:

'தி"1க!ணமைக' எ'=

சி+2 தGைச ஜிலாவிA?ள மி1க இரமணியமான

ஒ" தல . அ< ாி எ1கால6திA ஓயா .யி9னக? தம தீ.ரல*ைத5

ெசாாி ெகாGசி1 .லாவி1 .Vகலமாக வதித ெத'னGேசாைலகE1கிைடயி,

அ5சி+2ாி' ேவளாளர ெத" அைமதி"த. அ6ெத"வினிைடயி9"த ஒ"

ெப"6த ம5K T8>' @ட6தி *ப6ைத வய?ள ஒ" திாீ ெத'னகீ+2

*ைட ெகா!>"தா?. அவள ைகக? எ<வளH K2K2பாக ேவைல ெசN

ெகா!>"தனேவா அ<வளH K2K2பாகேவ அவள வாயி9" ெசா+கE
ெவளிப8

ப1க6 அைறயி வாைழ &ைவ அாிவா?மைணயி ைவ6

ந21கி1 ெகா!>"த ஒ அழகிய ெப!மணியி' ெசவிகளி தா1கி1
ெகா!>"தன.

இ<வா2 அழகாக சில கா8சிகைள வ"ணி1.
வாசகைர1 கவ"

ைரசாமி ஐயகா எF6திேல

உ6தி எ. சிற நி+கிற. 'ககி1. *' அ<வளH

ெதளிHட= , அழ.ட=

வசன

எFதியவக? வ

ராைர6 தவிர ேவ2

யா"மிைல எ'2 ெசா9 விடலா . தமி4 வாசககளி' நா>ைய பி>6

பா6 அறி எFதியவகளி கால6தா *த'ைமயானவ வ
ஐயகா...' எ'ப . க.நா. Kபிரமணிய6தி' மதிW

 ைரசாமி

(ப>6தி"1கிறீகளா?-2).

12

வ

 ைரசாமி ஐயகாாி' ெசவா1ைக பய'ப 6தி, .

ப5 I4நிைலைய

ைவ6, ஜனரGசகமான நாவகைள எFதியவ ைவ.*. ேகாைதநாயகி அ மா?.
ந'றி: தமி4 நாவ9' ேதா+ற*

- சி8>, சிவபாதKதர .

-------------

வள5சிB

தமி% திைரயி&...
திைரயி&... !த& நாவ&
)ராண1 கைதகE , இதிகாச1 கைதகE , ராஜா ராணி1 கைதகE

படமாக

எ 1கப8ட தமி46 திைரயி' ெதாட1க கால6தி... *த'*தலாக நாவைல

அ>பைடயாக1 ெகா!

எ 1கப8ட பட

அநாளி' )க4 &6த எF6தாள வ

ேமனகா.

 ைரசாமி ஐயகா எFதிய நாவ இ.

திைரபடமாக எ 1கப வத+. *') ேமனகா நாவ, நாடகமாகH
வ>வைம1கப8

பல தடைவ ேமைடேயறி )க4 ெப+ற. அேபா, ந>க

எ .ேக. ராதாவி' தைதயா எ . கதசாமி *த9யா, ேமனகா நாடக6தி+. வசன
எFதினா (>.ேக. ச!*க
வழகியவக?).

சேகாதரக?தா' இநாடக6ைத6 தயாாி6

1935-இ ேமனகா நாவைல படமா1கிய ெபாF அதி >.ேக. பகவதி, >.ேக.

ச!*க , எ'.எ. கி"#ண', >.ேக. சகர', எ.வி. சகரநாம , ேக.ஆ.
ராமசாமி, ைட'. சிவதாS ஆகிேயா ந>6தன. இவக? அைனவ"1.

*த பட

ஆகிேயா"

இேவ

எ'ப .றிபிட6 த1க ெசNதி. எ .எ. விஜயா, ேக.>. "1மணி
ந>6த இபட6ைத இராஜா சா!ேடா இய1கினா. பாரதியாாி'

பாட *த' *தலாக ஒ96த பட
பட6ைதேய ேச"கிற.

எ'ற வரலா+2 ெப"ைமB ேமனகா

ந'றி - பதி)6 ெதாழி உலக , ஜூைல 2004

---------------------
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வஸத ேகாகில

அக 1 காசி 1
இட : மகள)ாியி ஒ" Tதி.

மாதவராய"ைடய மாளிைக எதிாி காணப கி'ற.
ெபாF இரH ஏழைர மணி சமய .

ேஸாேமச' : (மாதவராய"ைடய மாளிைகயி' வாச9 நி'2 ெகா!

தன1.?)

ேஸாேமசா! நீ எ<வளH ேகவல நிைலைம1. வவி8டாN மாதவராய ெப"6த
தனவதராN இ"த கால6தி நீ எப> இ"தாN! ஆகா! எ'ன ேபாஜன

எ'ன

பாிப1.வ பதா6தக?! எ'ன உபசரைண! எ'ன தா &ல ! இத மாளிைக1.
வ"

வி"தின எ6தைன ேப எலா கனேவா நிைனேவாெவ'2 நிைன1. ப>

ஒழி ேபாNவி8டனேவ! நா' ேகாயி+ காைளைய ேபால, R1கி' வழியாக

ெநNB , ப"1ைகB வ"

வைரயி உ! , மேதா'ம6தனாN இத6

தி!ைணயி உ?ள தி!> ஒNயாரமாN சாN

ப 6

)ர!>"த நா8க?

இனி6 தி" பி வ"ேமா? அெபாF என1. எ'ன .ைறவாயி"த? பசிB

மன1 .ைறBேம .ைறவாN இ"தன. இெபாF எ' கதி எப> இ"1கிற? ஒ"

ெந எ<விட6தி அகப ேமா எ'2 நா? *F

அைல திாிB

ேபால, எவ' ேபாஜன6தி+. அைழபா'. எப> ஒ" ேவைள கழிB
நிைனவாகH , பசிேய நீகா6 ைணவனாகH

எ'ன ெசNகிற எலா

மாதவராய"ைடய ெசவ

பறைவைய

எ'பேத

ெப+2 வ"தி அைலகிேற'.

கால வி6தியாச எ'=ைடய ஆதமி6திரராகிய
எலா எ<வித

என1.?ள அ') , ஆைசB

.ைறத ேபாதிA , அவாிட6தி

நிமிஷ6தி+. நிமிஷ

அதிகாி61 ெகா!ேட

வ"கி'றன எந'றி ெகா'றவ1. உNB வழி உ! . ெசN ந'றி ெகா'ற

அத பாவ6ைத6 ெதாைலபத+. வழி ஏ? எ' ந!பாிட6தி ேபாN அவ"1.

ஆ2த ெசாAகிேற'. அவ .

இ"1கலா

ப ெதNவகE1. &ைஜ ெசNB

(உ?ேள _ைழகி'றா'),

(மாதவராய" , ேகாமளH
வ"கி'றன).

&ைஜ6த8

ேதவார : ேதசிகேதா> - -பக

சமயமாN

*த9யவ+ைற எ 61 ெகா!
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மாத :

(1) Tடலால வாயிலாN விFமியாக ணி'கழ+

பாடலால வாயிலாN பரவநி'ற ப!டேன!
காடலால வாயிலாN கபா9நீ? க> மதி8

@டலால வாயிலாN .லாயெத'ன ெகா?ைகேய!
(2) ப8>ைசத ேமனியா? பாைவயாேளா பாகமா
ெயா8>ைசத த'றிB *5சியா ெளா"6தியா1
வாடலாN1 @டலால வாயிலா

ெய8>ைசத R6தியா யி"தவாறி ெத'ைனேயா!
மாத: (ெப"R5Kவி8 ) ஆகா! எ'ன காலவி6தியாச ! எ'=ைடய உ'னத

திைசயி நா' ெகா 6த ப9 பி!ட6ைத எ6தைனேயா காககE , அ'னகE ,
ம+ற பறைவகE எ' மாளிைக வாச9 வ நிைற வாறி1 ெகா!
.கலமாக6 தி'றன. இெபாF நா' அபண
எ2 )கE1.

ேபாN1

ெசNவ )9 இ"1.

ேபாதாம அ<வளH அ+பமாN ேபாNவி8டேத! ஈKவரா இH

உ' அ"ேளா (கீேழ உ8கா"கிறா)
ேஸாேம : வாமி! நமகார !
மாத: மகள உ!டாக8

. மி6திர ர6தினேம! வா; உ8கா.

ேஸாேம: ஆ1ைஞ, (உ8கா"கிறா'. மாதவராய ஏேதா ேயாசைன ெசNகிறா)
எ'ன ேயாசைன ெசNகிறீக??
மாத: மி6திரா!
வி"6த

: சகராபரண

எ'ெனன Hைரேப ன'பா! இ'ைமயி' ெகா ைமத'ைன

*'=ள )கைழ ந8ைப ெமாழிகளி' மதிைப நீ1.

உ'னி= *டைல6 தீN1. ெமா!ைமB மிளைம ேபா1.

அ'ைனB

பைகைம ெகா?E ; அலகிலா5 சி2ைம ந. .
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1க6ைத அ 6தா+ேபால6 ெதாட வ" சேதாஷ , இரவி+. பி' Iாிய
பிரகாச

உ!டாகி அைத ஓ8 வைத ேபா இ"1கிற. ஆனா, ெசவ6தி

இ" தாி6திர நிைலைமைய அைடபவ', பாைவ1. மனிதைன ேபா இ"த

ேபாதிA

அவ' நைட பிணேம ஒழிய ேவறிைல. இநிைலைமைய1 கா8>A

ெகா>ய ேவ2 எ'ன இ"1கிற!

ேஸாேம : அப>யானா தாி6திர நிைலைமயி இ"பவக? யாவ"
வி8

விட ேவ!

எ'றா நிைன1கிறீக??

மாத: எ' வி"ப6தி'ப>1 காாிய

நடபதாN இ"தா, இ<வித

உயிைர

உயி

வா4தைல1 கா8>A , உயிைர6 றபைதேய உ6தமமாக1 ெகா?ேவ'.

பிராணைன வி வ ெசா+ப1 க#டேமயா. . தாி6திரனாN இ"ப ஆB8கால

*F

ஒழியா ேவதைனைய6 தர1 @>யதலேவா

ேஸாேம : வாமீ!
வி"6த : ேதா>

உயிாி= மாிய ந!W! உ"கிநீ வான காணா

பயிாி= மதிக வா> பாிபவ *2த ெல'ேனா?

ெசயிாிைன யைடயா ந'ைம5 ெசவேம நிதி1. ேமலா ;

யாிைன வி W கான6 >6தேன னினிய அ'W!

நீக? இைத ப+றி ஏ' கவைலப கிறீக?? நீக? ஏ4ைம நிைலைமைய

அைடததினாேலேய உகE1.6 தா4ைமB
ந!பகE1.

இக45சிB

உ!டாN வி ேமா?

இைல எ'2 வத யாசககE1. வாறி வாறி1 ெகா 6,

ஐKவாிய6ைத எலா இழததினா உகEைடய கீ6தி அதிகாி6தேத ஒழிய
அதனா உகE1. யாெதா" மானஹானிB

ேதN, ேதN, அ+ப6திA

பிைறயிதாேன அ மிகH

உ!டாக விைல. சதிர'

அ+பமாN6 ேதா'2

சமயமாகி R'றா

ேந6திரானதமாN1 காணப கிற.
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மாத: ந!பா எ'=ைடய ெசாத உபேயாக6தி+. ஐKவாிய
சிறி

விசனி1கவிைல.

வி"6த : ேமாகன

க"ைப1.? *8ைட1.

இைல எ'2 நா'

க9=? ேதைர1.

வி")+ ற*தளி1. ெமNய'-உ"ெப+றா

ஊட> வள1காேனா? ஓெக வா ய'னாN! ேக?
வா8ட *ன1ேக' மகி4.

எ'2 யாவராA

ேதா6திர

அறிய மா8டாயா? நா

ெசNய ெப+ற ஸேவKவர=ைடய மகிைமைய நீ

ப6 மாத கால அ'ைனயி' வயி+றி இ"ேதாேம;

அெபாF நம1.6 ேதைவயான ஆகார6ைதB , பிறவ+ைறB

சமய

பா61

ெகா 61 காபா+றிய யா? பிற. நா .ழவியாN இ"ேதா ; .ழைத1.

ப இைலேய. அத' வாN )#ப6திA
உணைவ5 ேசகர

மி"வான அலவா. அத+.6 த.த

ெசN, Kலபமாக ஊ8 வி1க ேவ!

எ'2 கவைல ெகா! ,

அ'ைனயி' ேதக6தி மி"வான ஓாிட6தி ேதக ஆேரா1கியமான பாைல

உ!டா1கி ைவபவ' யா? ந *ைடய ேவ! ேகா? இலாமேல ந ைம ப+றி
இ<வளH கவைலப8 , ந ைம1 காபா+றிய ஸேவKவர' நா

ெபாியவகளாN

வி8டHட' ந ைம மற வி வா' எ'2 நிைன1கிறாயா? ஆைகயா நா' எ'

ெசாத விஷய6ைத ப+றி5 சிறி

கவைலபடவிைல. *' ேபாலேவ

அேநக"1. உதவி ெசN பல ஆ'மா1கE1.

ஆனத6ைத உ!டா1க1 @>ய

நிைலைமயி நா' இலாதேத எ'=ைடய விஸன காரண . இத+. *' . ப

. பலாக வ ெகா!>"த வி"தின, இேபா இத மாளிைகைய6 ேத>

வராம இ"பேத என1. ெபாி

ேவதைனைய உ!டா1.கிற. ேத' வ+றி

உல ேபான மலைர ந'றி ெக8ட வ! க? எப>6 ேத> ேபாவதிைலேயா
அப>ேய *>த எ'=ைடய ந!பாி' அ') .

ேஸாேம : இெபாF தாென'ன? அவக? இ. வர மா8ேடா எ'கிறாகளா?
நீக? ேபாஜன

அளிபதாN இ"தா *த பதி1.6 தயாராக வ

வி வாக?. அைத ப+றி நீக? சேதகி6தேல ேதைவயிைல. மா

ேமNபவ'

)தி )திதான ), &! களி' ேபாி மா கைள ேமய வி8 1 ெகா!ேட
ேபாவைத ேபால, இவகE

பKைமயாN இ"1.

இட6திேலேய தக?
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மன6ைத5 ெசA6தி5 ெசகிறாக?. இலாப இலாத காாிய6ைத யா தா

ெசNவாக?? இதி எ'ன .+ற ?

மாத: ஆ ! உ!ைம தா'; இலாப6திA , Kய நல6திAேம க!S
இ"பவ"1. உ+றா, ெப+றா, அ'பின, பைகவ எ'=
உ!டா. ! க9=

இள.ேமா? ஒ" நாE

க"6மாN

ேபதெமப>

அல எஃகி= க>ய அவ மன எ<விதமான ப+றினாA
இைல.

ேஸாேம : அவக? விஷய6தி ந *ைடய ெபா"8கைள5 ெசலவழி6த
ேபாதாெத'2 இ<வித

ந *ைடய ெபாFைதB

அவகைள ப+றி நிைனபதி

Tணா1.வாேன'. ெகா8>1 ெகா8> அளதாA .2ணி பத1கா.ேமா? தின
தின

இைத ப+றி ஓயாம வ"தி மன6ைத ஏ' வைத61 ெகா?Eகிறீக??

மாத : ஆஹா எ'ன ெசNேவ'?

(சிவேலாக நாதைன1க! ' எ'ற ப8>' வணெம8 )
ெசGK"8> – -பக
ப.

இேவா நி' ேசாதைன?
இ'ன

ஏ' இ1ெகா ைம? ஈசா!

அ.

விதிவய

இவாேமா? - பவ

ச.

பணேம ெதNவ

விைதக? அளி6த பயனா.ேமா? (இ)

பாF*லகி; பாதககைள5 ெசNB ;

பிணேம தனமிலாம, ஏேனா பிறேத னிலாதவ'. (இ)

2.

இலா' *கமிலா' *த எவ" வி" பிபாரா;
ெசாலா ெமாழி; விலகி நடபா,

ெபாலாத விஷெமனேவ ெவ2ப. (இ)
விசன

ெந"ைப ேபால எ' மன6ைத ேவக ைவ6 எ'ைன வைத1கிறேத ஒழிய,

எ' ேதக6ைத எாி65 சா பலா1காம இ"1கிறேத! ேச! தாி6திர1 ெகா ைமயி=

ெகா> ேவெறா'2ேம இைல. ந மிட6தி பரம ாீதி ெகா!டவகைள ேபா
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ந>6தவக? எேலா"

இெபாF ந ைம அவமதி6 ஏளன ெசNவைத1 காண,

மனித=1. உ!ைமயி ஒ" ேயா1கியைதB

சி2ைமB

இைல எ'ப , ெப"ைமB

ெசவ6தினாேலேய ஏ+ப கிற எ'ப

ந'றாN விள.கிற.

மனிதகEைடய .ண எப> இ"1கிற? ஒ"வ' தனவதனாN இ"தா

அவைன பா6 பிற ெபாறாைம அைட வயி+ெறாி5ச ெகா?வ; அவ'
ஏைழயாN வி8டா அவைன பா6 ஏளன

ெசNவ. அதி"1க8

ெசN இத ப9 பி!ட6ைத எ 61 ெகா!
வா.

, தயH

ேபாN *5சதியி ைவ6 வி8

ேஸாேம : வாமி! நா' ேபாக மா8ேட'.
மாத: ()'சிாி)ட') ஒ" நாE

இப>5 ெசாAகிறாN?

இப>5 ெசால மா8டாேய! இ'ைறய தின

ஏ'

ேஸாேம :

இைலேயா )வியி ெதNவ மிவைர நீவி பாF

கைலேயா ெதாFதீ? ெசNத காாிய விழA1 கீ6த
திைலேயா? கடH? ெசNதி யிஙணமாக, மாத

)9ேயா ராத சால )ைமேயா! வி W யாH
இதனா எ'ன பல'. நீக? எ<வளேவா காலமாக6 ெதNவகைள ஆராதைன

ெசN ெகா!>"1கிறீகேள, அைவக? உகE1. எ'ன ந'ைம ெசNதன?

மனித"1. ந'றி இைலெய'2 ெசா'ேனாேம. ெதNவகE1ேக ந'றி இலாத

ெபாF, மனித விஷய

ஒ" ெபா"8டா? ெதNவகைள ஆராதிப விழA1.

இைற6த நீேர ஒழிய ேவ2 இைல.

மாத : அபா ேஸாேமசா ெதNவகைள6 Vஷி1காேத! நம1.6 'ப
உ!டாவத+. நாேம காரணமி'றி அ ெதNவ6தி' .+றம'2. நா

ந'ைம

ெசNதா ந'ைமைய ெப2கிேறா . தீைம ெசNதா தீைமையேய ைக மாறாN

ெப2கிேறா . ெதNவ6ைத ஆராதிப Tணா.ெம'2 நிைனயாேத. மார>6த @9

ம>ேமேல எ'பாகேள அ<வித
அரச' அ'2 த" ! ெதNவ

இதி நா

உடேன பலைன வி" பலாேமா?

நி'2 த" . நம1. எ ந'ைமேயா அ கடHE1.
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ந'றாN6 ெதாிB . அவ அைத அவசிய
I4கிற. சீ1கிர

ேபாN வி8

ெசNவா. ேநரமாகிற. இ"? அதிகமாக5

வ வி .

ேஸாேம : இத இ"ளி ெவளியி ேபாக என1. மிகH

ஊாி #டகE , 'மா1ககE , தி"டகE

அ5சமாக இ"1கிற.

அதிகாி6 வி8டன.

சமய . நா' இத இ"ளி ெவளியி

இெபாF அவக? அைல திாிB

ேபாேவனாகி ேதைர1காக1 கா61 ெகா!>"த பா பி' வாயி வ விFத
K!ெட9ைய ேபால நா' 'பபட ேவ!> வ" .
மாத : சாி. அப>யானா ெகாGச ேநர
வ"கிேற'. இர!

உ8கா ெஜப

ேப"மாN ேபாகலா .

ெசN வி8

நா=

ேஸாேம : அப>ேய!
(இ"வ"

ஒ" ப1கமாN ேபாகிறாக?.)

(அத6 ெத"வி வஸதேஸைன *'னா ஓ> வர, அவைள6 ர6தியவ!ண

Tரேஸன= , அவ' ேதாழ=

ேசவக=

வ"கி'றன.)

Tர: அ> வஸதேஸைன! ஓடாேத! நி நி.
ேதாழ: வஸதேஸைன ஏ' இத பா ப8
நாண

ஓ கிறாN! இப> ஓட உன1.

இைலயா? பரத நா8>ய6தி அழகாN உபேயாகப 6த ேவ!>ய

உ'=ைடய பாதகைள ஏ' இப> வைத61 ெகா?கிறாN? ேவடனா

ர6தப

மா' நா+)றகைளB

பா6 பய ம"!

ெசகி'றாேய! நி நி! பயபடாேத.
Tர : ஆஹா ஒ<ெவா" அ>யிA

த மாறி விFகிறாேய! ஐேயா பாவ ! ஏ' உன1.

இ<வளH சிரம ? நா' ேபயா? &தமா? எ'ைன1 க!
அGசிேயாட ேவ!

ஏ' இ<வித

. நா' உ'ைன6 தி'2 வி ேவனா? உ' ேபாி நா'

ெகா!ட ேமாக6தினா அலேவா இ<வித

மன

ஓ வைத ேபால5

வ"கிேற'. உ' நிைனவினா எ'

தணலாN எாிய, அன9 இட ப8ட )லாைல ேபால எ'ேதக

க".கிறேத! அ> வஸதேஸனா ஓ>ன ேபா . நி! நி!

*F
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ேசவ' : அ>யா6ேத! எ'னமா ஓ>யாறாகேற' பய மவ! ஏ.8>! எ பி8

ரதா' ஓ>ேன! ஒ'ைன உ8

வாக'= ெநைன1காேத! ஏ' ெசா மா ஓ8ேற

நிA! நிA! Tணா1 ெக8  ேபாவாேத!

Tர: அ> Kதாி இப> ஓ>னா )#ப6திA

எப> வ"தா! உ'ைனேய நிைன உ".

ெம9ய உ'=ைடய பாதக?
காதைல ெவ26 வில1கி ஏ'

இப> ஓ கிறாN? பக9ேலா என1. நி6திைரேய இலாம+ ெசN வி8டாN.
இரவிேலா எ' க!ணி படாம தபி61 ெகா?கிறாN. எ'ைற1.

ததிர

ப91.

எ'2 நிைன1காேத! எ'னிட6தி நீ ஒ"காA

உ'

தப மா8டாN.

இராவண' ைகயி திெரளபதி அகப8 1 ெகா!ட ேபால நீ எப>B
எ'னிட6தி அகப8 1 ெகா?வாN. ஏ' T! *ய+சி ெசNகிறாN?
ேதாழ : க"டைன1 க!ட நாக
அ5ச6ைத அைடய ேவ!

ஓ> ஒளிவைத ேபால இப> ஏ' ெப"6த

? க" )6 தி'ன1 @9 ேக8பா" உ!ேடா?

இராஜாவி' ைம6ன இ5சி1.

பா1கிய யா"1காயி= எளிதி கிைட1க1

@>யதா? உன1. எ'ன ைப6தியமா? நீ ப>6தவ? அலவா? ந'றாN ேயாசி6

பா ஓ>ன ேபா .
Tர : கீசகைன1 க!

சாவி6ாி ஒ வைத ேபால நீ எ<வளHதா' ஓ>ய ேபாதிA

Kப6திரா ேதவியி' ேபாி அ_மா' பாN பி>61 ெகா!டைத ேபால நா'
உ'ைன இேதா பி>61 ெகா?கிேற' பா.

வஸதேஸைன : (தன1.?) ஐேயா! இப> எ<வளH ரதா' ஓ ேவ'. இத5

ச!டாளக? விடாம ர6தி1 ெகா!

வ"கிறாகேள! எ'=ட' ஓ> வத

பணி ெப!கைள1 @ட1 காேணேன! அ> ம9கா! அ> வ6சலா! எேக ேபாN
வி8bக?? நா' இேதா இ"1கி'ேற'; ஒ> வா"க?; ஒ> வா"க?.

Tர : அேட ந!பா அவ? யாேரா ஆ8கைள உதவி1. அைழ1கிறா?! நா எ'னடா
ெசNகிற?

ேதாழ : பயபட ேவ!டா . நானி"1கிேற'.
வஸ : அ> ம9கா! எேக மாயமாN மைற வி8bக??
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ேதாழ : நல )6திசா9! த' பணிெப!கைள யலவா @பி கிறா?.
Tர : அப>யா! நலேவைள தா'; நா' M2 மனிதைர அ>1க1 @>ய Tர'
அலவா? அதனா தாேன நா' பிறத ெபாFேத என1. Tரேஸன' எ'2 ெபய
ெகா 6தாக?. இத திாீக? எ'ைன எ'ன ெசNய1 @

பா1கிேற'.

? வர8

ஒ" ைக

வஸ : (ைககைள பிைச ெகா! ) ஐேயா! எ' பணி ெப!களி
ஒ"6தியாயி=
ேவ!

வர1 காேணேன எ' ெசNேவ'! இ'ன*

. (ஓ கிறா?.)

ஓ>6தா' தப

Tர : நீ எ. ஓ>னாA உ'ைன நா' விட ேபாகிறதிைல.
வஸ : ெபாிய மனிதகேள! நா' ச1தி இலாத அபைல திாீ எ'ைன ஏ' இப>

உப6திரவி1கிறீக??

Tர : உ'ைன நா' ெகால நிைன1கவிைல. KகமாN எ'=ட' வாழலா . ஏ'
பய ஓ கிறாN?

ேதாழ : ஓ வ உ'=ைடய .+றமலவா? உ'ைன நாக? ஓட5 ெசா'ேனாமா?
வஸ : (தன1.?) எ'ன ந+.ணமபா! இவகEைடய உபசார வா6ைதகேள

இ<வளH பயகரமாN இ"1கி'றனேவ! இவகE1.1 ேகாப வதா அ

எப> இ"1.ேமா? (அவகைள ேநா1கி) ஐயா! உகைள ேவ!>1 ெகா?கிேற'.
தயH ெசN எ'ைன வி8

வி க?. உகE1. எ'=ைடய ஆபரணக?

ேதைவயானா இேதா யாவ+ைறB ெகா 6 வி கிேற'. வாகி1 ெகா!

ேபாக?.

ேதாழ : ேச! உ'=ைடய ஆபரணக? எகE1. எத+காக ேவ!

?

&ெகா>யி அழகாN மலதி"1. )#பகைள அழகி' மகிைமைய அறியாத
Rடக? அலேவா பறிபாக?.
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வஸ : அப>யானா உகEைடய ேதைவதா' எ'ன?
Tர : ேப# வழி1. வதாயா சாி. இேதா பா, நா' யாைர ேபா இ"1கிேற'?
அத ம'மத=

அழகி என1. இைணயாக மா8டா'. அ<வளH ேம'ைம

ெபா"திய நா' உ'=ைடய பிாிய6ைத6தா' ேவ! கிேற'.

வஸ : அழ.! அழ. ேபா , நிAக?. இ T! ேப5K ஒ" நாE

ெசலா.

எ'னிட6தி

ேதாழ : அ> வஸதேஸைன நீ உ'=ைடய ஜாதி1 கிரம6தி+. விேராதமாக
நட1கிறாேய! ேவசியி' T

பா8ைட1. அ"கி பட"
பிாிய*

பாயகE1. )க9ட

அலேவா நீக?

ெகா>1.5 சமானமானவக? உகEைடய ேதக* ,

விைல1. அகபட1 @>ய ெபா"?க? அலேவா? நீக?

சநியாசிையB , ைப6திய1காரைனB , பிரா மணைனB , பைறயைனB ,
அழ.ைடயவைனB , .-பிையB , சி2வைனB , கிழவைனB

ஆைசேயா

*க

ஒேர விதமான

வி" ப1 @>யவக? ஆயி+ேற! அப> இ"1க நீ அ'னிய )"ஷ

பாராத .ல தீாிைய ேபாலH , ப> தா!டா ப6தினிைய ேபாலH

வாைட அ>1க1 @டாெத'2 ஒ கிறாேய!
வஸ: ஐயா! நீ ெசாவெதலா

ஆ!

உ!ைமயாN இ"1கலா . ஆனா ஒ"

திாீயி=ைடய பிாிய6ைத ேயா1கியைதயினா ச பாதி61 ெகா?ள ேவ! ேம
ஒழிய மி"க6தி' *ர8 6 த'ைமைய உபேயாகி6 ெபற *>Bமா?

Tர : அேட உ!ைம இ'னெத'2 நீ அறி ெகா?ளவிைல. இத ேவசி நி6திய

தாி6திரனாகிய மாதவராய' ேபாி ேமாக
ேக?வி ப8ேட'. அவ=ைடய T

ெகா!>"1கிறா? எ'2 நா'

இேதா சமீப6தி இ"1கிற. அதனாேல தா'

இ<வளH ைதாியமாN ேபKகிறா?. தபி61 ெகா!

ெகா?ள ேபாகிறா?; ஜா1கிரைத.

இத T8>+.? _ைழ

ேதாழ : (தன1.?) Rடகளி இவ=1.6தா' *த தா &ல ெகா 1க ேவ!

அவE1.6 தபி ேபா.

வழிைய இவேன ெசா91 ெகா 1கிறா'.

.
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வஸ : (தன1.?) ஆஹா! அப>யா எ' ைர மாதவராய"ைடய மாளிைக இவா?
அவைர நா' சதி1. ப> இவக? ெசNத

ேபாகிேற'.

ந'ைம தா'. இத மாளிைக1.?

Tர : அேட ந!பா எேக அவைள1 காேணாேம? இத இ"ளி எப> அவைள
அைடயாள க! பி>1க ேபாகிேறா ?

ேதாழ : அவEைடய ஆபரணக? கD கDெர'2 ஒ9பதினாA , அவEைடய
உட பி அணி ெகா!>"1.

வாசைனயினாA

பாிமள கத , )#ப

அறி ெகா?ளலா .

Tர : அவEைடய )#பமாைலயி' வாசைனைய மா6திர

*த9யவ+றி'

இத இ"ளி எ' நாசி

*க"கிற! ஆபரணகளி' ஒளி க!ணி+. )லபடவிைலேய! எ. ேபாN

வி8டாேளா ெதாியவிைலேய. அவைள எப>1 க! பி>1க ேபாகிேறா ?
வஸ : ஆஹா அப>யா எ'=ைடய மாைலைய1 கழ+றி எறி வி கிேற'.

சதி1.

ஆபரணகைளB

வாகி1 ைகயி ைவ61 ெகா?கிேற'. அதா'

மாளிைகயி' கதH. (கதைவ1 ைகயா தடவி பா1கிறா?.) கதH சா6த

ப8>"1கிறேத! எ'ன ெசNய ேபாகிேற' ேவ2 ஏதாவ வாச9 இ"1கிறேதா

பா1கிேற'.

மாத : (மாளிைக1.?) ேஸாேமசா ெஜப

ெசNதாN வி8 ட. நா=

வர6தா' ேவ! ேமா? நீ ேபாக1 @டாதா?

அவசிய

ேஸாேம : நா' உ!ைமைய *'னேமேய ெதாிவி6ேதேன!
மாத : ஆஹா ஈKவரா எ'=ைடய நிைலைம இப>யா ஆNவி8ட ம+ற
ந!பதா

எ'ைன அல8சியமாN ெசN வி8டதாக நி'ன6ேத'. நீB

அப>ேய

ெசNகிறாN. இ உ'=ைடய .+றமல இ தாி6திர நிைலைமயி' Kபாவ .
தாி6திர=ைடய வா6ைத1. மதிேப? &ேலாக6தி அவைன யா மதி1க
ேபாகிறாக?? ”இலாைன இலாE

ேவ!டா?" எ'றா பிறைர ப+றி5
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ெசாலH

ேவ! மா இத பயன+ற உடைல5 Kம &மி1. பாரமாN

இ"6தைலவிட, உயிைர வி8

வி வேத உ6தம .

ேஸாேம : வாமி! நீக? வ"6தபட ேவ!டா . நா' இேதா ேபாகிேற'.

எ'=ட'@ட உகEைடய பணி ெப! ேகாமளாைவ ஆயி=
மாத : ேகாமளா இவ"ட' @ட ேபாNவி8

அ=)க?.

வா.

ேகாம : உ6தரHப> ெசNகிேற'.

(ேஸாேமச' ைகயி ஒ" த>ைய எ 61 ெகா?கிறா'. மாளிைகயி' கதைவ6
திற ைவ6 வி8

இ"வ"

வஸ : (தன1.?) இH

ெவளியி ேபாகிறாக?.)

நல அதி#டதா'. இவக? சமய6தி கதைவ6

திற ைவ6தாக?. ெமவாN நா' உ?ேள ேபாகிேற'.

( வஸதேஸைன மாளிைக1.?ேள ேபாN வி கிறா?; ேஸாேமச= , ேகாமளாH
இ"ளி நட ெவளியி ேபாகிறாக?.)

ேதாழ : ேபாக? ேபாக? நி+க ேவ!டா .
Tர : (ேத கிறா') எத இட6திA காேணாேம ஆஹா இேதா அகப8டா?
(இ"ளி ேதாழைன1 க8>1 ெகா?கிறா'.)

ேதாழ : அடடா! எ<வளH சாம6தியமாN எ'ைன பி>61 ெகா!bக?. வி8
வி க?. வி8

வி க?. எ'ைன பி>6த மாதிாி வஸதேஸைனைய1 க8>

பி>6தி"தா, அவEைடய உயி ேபாயி"1.
வி க?.

ேபா

*த9 எ'ைன

Tர : அப>யானா ேபா அபா. இ யா? அகப8டா?! அகப8டா?! இேதா
அகப8டா?! (ேசவகைன பி>61 ெகா?கிறா'.)

ேசவ : ஐேயா! எசமாகேள! எ'ைனல க8>1கி8bக இ எ'னாகிேற'
ெவ1க1 ேக ! உ க, உ க, நK1காதிக, ஐேயா ெச6ேத'!
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Tர : அடடா! நீயா ேபா; (வி8

வி கிறா') இப>6 தாேன ேபானா? எேக

ேபாயி"பா?? ஆஹா! இெபாF தா' அத5 சி21கிைய பி>6ேத'.

(*'னாக வத ேகாமளாவி' தைல மயிைர பி>61 ெகா?கிறா'.) ஓடவா

பா1கிறாN! நா' Iர)9 எ'ப உன1.6 ெதாியாேதா! உ' சாம6திய

எ'னிட6திலா ெசA ! அேட ந!பா! இேதா அகப8டா? ேவசி! கி"#ண'

சீைதயி' தைலமயிைர பி>65 சைப1. இF6 வதைத ேபால, நா'

இவைள பி>61 ெகா!ேட'.

ேதாழ : திாீேய! பாயகளான நாக? ஓ> வ" ேபா எகைள ஏமா+ற

உ'னா *>Bமா?

ேகாம : ஆகா இெத'ன அநியாய

எ'ைன ஏ' பி>61 ெகா!bக?? வி க?

வி க? ஒN! ேஸாேமசேர? வா" ! வா" !

ேதாழ : இெத'ன ஆ5சாிய ! ேவ2 .ரலாN இ"1கிறேத!
Tர : &ைன ெவ!ெணைய6 தி"ட ேபா.

சமய6தி பல விதமாக6 த' .ரைல

மா+றி1 ெகா?வைத ேபால திாீகE1. த
வலைம உ!

அலவா!

.ரைல மா+றி1 ெகா?E

(ேஸாேமச' ைகயி தீப6ட' வ"கிறா'.)
ேஸாேம: (தன1.?) கா+றி விள1. அைண வி

ேபா இ"1கிறேத!

இ"ளாN இ"1கிறெத'2 தீப6ைத எ 6 வர ேபாேன'. அத+.? ேகாமளா

*'னா ேபாN வி8டாேள! (யாவைரB

பா6 வி8 ) யா இவக??

இெக'ன ெசNகிறாக?? (உர1க) ேகாமளா! ேகாமளா!

Tர : அேட யாேரா மனித' வ வி8டா'!
ேஸாேம : ஆஹா! ேகாமளா! இெத'ன இ?
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ேகாம : ேஸாேமசேர! வா"

வா" ! இவக? எ'ைன உப6திரவி1கிறாக?.

ேஸாேம : யாைரயா நீக?? இெத'ன அநியாய ? மாதவராய ஏ4ைம
நிைலைம1. வ வி8டதினாேலேய அவைர இ<வித
இெத'ன அ1கிரம ?

ேகாம : ேஸாேமசேர! இேதா பா"

அவமானப 6தலாமா?

எ'ைன இவக? அவமானப 6கிறாக?.

ேஸாேம : இ உன1. ம8 மல; எகைளB

அவமானப 6திய மாதிாி

அலவா! இவகE1. எ<வளH ணிH! ந *ைடய T8

அ1கிரமமான காாிய ெசNB

வாச9ேல இப>

இவைர6 த1கப> த!>1கா வி8டா நம1ெக'ன

ேயா1கியைத இ"1கிற. ஒ" நாN@ட6 த' ெகா8ட6 அ"கி வ"பவ ேபாி

.ைல61 ெகா!

ேபாN விFகிறேத. பிரா மணனாகிய நா' இைத பா61

ேபசாம இ"ேபனா! - (த' ைகயி இ"த த>ைய ஓகி1 ெகா! )

ெகா!

ேச! நா' இைத ஒ" cண*

சகி1க மா8ேட'! எ'=ைடய அதி#ட6ைத

ேபால1 ேகாணி1 .2கி இ"1.

இத6 த>யா இ6#டகளி' ம!ைடைய5

K1க K1கலாN உைட6 எறிகிேற' பா.

ேஸாேம : (ேதாழைன பா66 தன1.?) .+றவாளி இவனல. 'ப

ெசNபவ'

அேதா நி+கிறா'. அேட #டா அத ெப!ைண வி கிறாயா அல ஒேர
அ>யி உ' ம!ைடைய உைட1க8 மா? அடாடா? இவ' இராஜ=ைடய

ைம6ன' அலேவா! ஐயா! ெபாிய ம=#யாEைடய ேயா1யைத இ தாேனா?

மாதவராய எ<வளH தா' ஏைழயாN ேபான ேபாதிA , அவைர5 ேசதவகைள

இப> அவ"ைடய மாளிைக வாச9ேலேய வ"6தி அவமதி1க எப>6 ணிதீ?
ரதி#ட* , ஏ4ைம6 தன*

காாிய

ெசNவேத ேகவல

உ!டாவ அவமானமல! இ<விதமான ெக8ட

அவமான6ைத உ!டா1க1@>ய விஷய . ஒ"வ'

தனவதனாN இ"தாெல'ன? அவனிட6தி க!ணிய

ஒ" நாE

இலாவி8டா, அவ'

ெபாிய ம=#யனாக மா8டா'. அவைன எ<வித

.+றமாகா.

இக4தாA

ேதாழ: ஓN பிராமணேர! ம'னி61 ெகா?E . அைடயாள ெதாியாைமயா

ெசN வி8ேடா . உகைள அவமான ப 6த ேவ! ெம'2 நாக? மனதி

நிைன1கவிைல. நாக? ஒ" திாீைய6 ேத> வேதா .
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ேஸாேம : இவைளயா?
ேதாழ : இைல இைல. எகைள ஏமா+ற நிைன6, இ. ஓ> வத ேவெறா"
மைகைய நா> வேதா . இ"8> ஆ? மாறா8டமாN இவைள பி>6ேதா .

cமி1க
ேவ!

. இ மனதார5 ெசNத .+றமல. நீ எகைள எ<வித

ேவ! மானாA
வண.கிறா'.)

த!>1கலா . (த' க6திைய நீ8> அவைர ம!>யி8

ேஸாேம : நீ மி.த )6திமா'. எFதி". நா' *த9 உ'=ைடய ந+.ண6ைத
அறி ெகா?ளாம  1காN ேபசி வி8ேட'. ேபா

எFதி".

ேதாழ : வாமி! நா' ேக8பத+. ச மதிபதானா எFதி"1கிேற'.
ேஸாேம : எ'ன ேவ!

? ெதாிவி.

ேதாழ : ேவெறா'2மிைல! நடதைவகைள மாதவராயாிட
இ"6த ேவ!

.

ேஸாேம சாி. அப>ேய ஆக8

. நா' அவாிட

ஒ'2

ேதாழ : பிரா மணேர இத உபகார6ைத நா' ஒ"ேபா
விதமான உ6தம .ணகைளB
@>ய ஆBத

ெசாவதிைல.
மற1க மா8ேட'. சகல

நீ ஆBதமாக6 தாி6தி"1க, உ ைம ெவல1

ேவ2 எ'ன இ"1கிற!

Tர : (ேகாமளாைவ வி8
ெகா!

ெதாிவி1காம

ேகவல

வி கிறா') அேட ந!பா! எ'ன இ! ைககைள1 @பி1

தாி6திரனான இவ' கா9 விFகிறாேய!

ேதாழ : என1. மிகH பயமாN இ"1கிற.
Tர : எத+காக?
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ேதாழ : மாதவராய"ைடய ந+.ணகE1காக.
Tர : உ!ைமதா'! வ"பவ"1. ஒ" வயி2 ேசா2 ேபா

இலாதி"ப உ6தம .ணதா'!

வலைம

ேதாழ : அப>5 ெசாவ தவ2. அவ த'=ைடய உதார .ண6தினாேலேய

ஏைழயானா. வழி ேபா1ககளி' தாக6ைத6 தீபதினாேலேய ேகாைட கால6தி

ஏாி வ+றி ேபாவைத ேபாலானா. அவ தனவதராN இ"த கால6தி அப>

இ"தைமயா+றா', அவைர இெபாF

இத நகர6தி அவைர ேபா+றாதவ"

மாியாைத ப 6தாதவேர இைல.

உ!ேடா!

Tர : அவைன ப+றி நா' ேக8கவிைல. இத6 " ) யா! இவென'ன
ெப"6த ேபா Tரனா? இவ' சீைதயி' )6திர' ாிேயாதனனா! அல
இராவண=ைடய மக' த"ம )6திரேனா?
ேதாழ : ஆகா! நல )6திமா'! ேபா

நா ேபாேவா

வா" . மாதவராய"ைடய

ேயா1கியைதைய இத ஊாி அறியாதவ இைல. அவ வயதி மிகH

பா9யராN இ"த ேபாதிA

அவ"ைடய *தி5சி யா"1. வ" ! நேலாைர6 த'

உயிைர1 ெகா 61 காபா+2பவ. )6திமா'கE1.1 க!ணா> ேபா'றவ.

தீைம ெசNதவ"1. ந'ைமேய ெசNபவ. ந+.ணக? நிைறத ெபா1கிஷ

சாைல. மாியாைத1 கட. ப1தி1. உைற க. )"ஷாி உ6தம'. )6திமா'.
தயாE. த"ம )6திர'. அSவளH

ச6திய

தவறாதவ. இத ஊாி அவ

ஒ"வேர ேதா6திர6தி+. அ"கமானவ. அ<வளH சிறத ேயா1கியைர நா

அவமான

ெசNத ெப"

பிைழ. நா

Tர : எ'ன வஸதேஸைனைய வி8

இனி இ<விட6தி நி+ப தவ2 ேபாகலா .

வி8டா?

ேதாழ : அவ?தா' எேகேயா காணாம ேபாN வி8டாேள!
Tர : அவ? எப> காணாம ேபாN வி வா?. பா1கலா ஒ" ைக. அவைள1

க! பி>1கிற வைரயி நா' இ<விட6ைத வி8

வரமா8ேட'.
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ேதாழ : எ'ன பிரேயாசன

நா

எத அ"ைமயான காாிய6ைதB ெசN விடலா .

கா8டாைனைய பி>6 அட1கி விடலா . சிக , )9 *த9ய #ட

வில.கைள பி>61 க8> பழ1கிவிடலா . ஆனா திாீகளி' பிாிய6ைத

மா6திர

அவகEைடய மனதி+. விேராதமாக6 தி"ப *>யா எ'ப

ெதாியாதா? இதனாேல காாிய

ஒ" நாE ப91கா. பழ

தானாN பF1க

ேவ! ேம ெயாழிய6 த>யா அ>6தா பF1.மா? ேபாகலா வா" .

Tர : உன1. வி"பமானா நீ ேபாகலா . நா' இேக தா' இ"ேப'.
ேதாழ : நல நா' ேபாகிேற'. (ேபாகிறா')
Tர: இவ' ேபானா ேபாக8

. ேகாழி @பிடா வி8டா ெபாF வி>யாேதா!

எ'ன பிரமாத ! (ேஸாேமசைன பா6) அேட! *#> வா. பிரா மணா! எ'ன

ெசா'னாN? உ' பைல உைட1கிேற'. ஒேர உைதயி உ'ைன1 கீேழ
T46கிேற' பா.

ேஸாேம : நாக?தா ஏ+ெகனேவ கீேழ T46த ெப+றி"1கிேறாேம!
Tர : யாரா?
ேஸாேம : தைல விதியா.
Tர : அப>யானா எF6தி"; பா1கலா .
ேஸாேம : எFதி"1க6தா' பா1கிேறா .
Tர : எெபாF?
ேஸாேம : நல கால தி" பி வ"

ெபாF.

Tர : அப>யானா அவைரயி அF.
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ேஸாேம : அப>6தா' ெசNகிேறா .
Tர : எத+காக அFகிறீக??
ேஸாேம : எகEைடய கால கதிைய நிைன6 அFகிேறா .
Tர : அப>யானா சிாி *8டா?.
ேஸாேம : அப>ேய ஆக8

.

Tர: எெபாF?
ேஸாேம : மாதவராய தி" பH
Tர : அேட ஸபி!> ேபா

தனவதரா.

வாைய R

ெபாF ஆக8

என1. ேகாப

வ"

.
ேபா இ"1கிற.

கைடசி *>வாக நா' ஒ" வா6ைத ெசாAகிேற'. நீ ேபாN அைத

மாதவராயனிட

ெதாிவி! ேகவல

எ<வளH பலவதப 6திB

ர6தி1 ெகா!

ஓ>வ"

விைலமகளாகிய வஸதேஸைனைய நாக?

அவ? எகE1. இணகவிைல. இ<வளH Vர

சிரம6ைத அவ? எகE1.1 ெகா 6, நி6திய

தாி6திரனாகிய மாதவராய' T8>+.? ேபாN _ைழ ெகா!>"1கிறா?. அவ'

மீேத அவ? காத ெகா!>"1கிறாளா . நாக? அவ? மனதி+.

பி>1கவிைலயா . யாெதா" ஆேcபைனB

அவேன ேநாி எ'னிட6தி ெகா!
இலாவி8டா, எெபாF

ேவ!

. அவனிட

இலாம உடேன அவைள

வ ஒ)வி6தா தபினா'.

தீராத எ'=ைடய பைக1. அவ' அ"கனாக

ேபாN இைத6 ெதாிவி. நா' அ"கி இ" ேக8 1

ெகா!>"ேப'. நீ எ'ைன ஏமா+ற பா6தா பா1ைக1 கதவி' Rைலயி
ைவ6 ெநாிபைத ேபால உ' தைலைய எ' பலா ெநாி6 வி ேவ'.
ெதாிBமா?

ேஸாேம : ெதாிB . அப>ேய ஆக8

.

Tர : சாி! ேபா; நா' இத Rைலயி இ"1கிேற'.
(அவ=

ேசவக=

ஒ" Rைலயி மைறகிறாக?)
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ேஸாேம : ேகாமளா இராஜாவி' ைம6ன' உ'ைன இ. அவமானப 6தியைத
மாதவராயாிட

ெசால ேவ!டா . அவ ஏ+ெகனேவ த' ெசாத விஷயகைள

ப+றி வ"தி1 கவைலப8 1 ெகா!>"1கிறா. இத சகதிையB

ேக?விப வாரானா அவ"ைடய 1க* , 'ப*

இர8>1. .

ேகாம : ேஸாேமசேர! என1.6 ெதாியாதா! இைத ப+றி ெசாலH

இைத அவாிட
உ!டா. .
(இ"வ"

ெதாிவிபதி இலாப

ேவ! மா!

எ'ன? அவ"1. இதனா வியா@லதா'

T8>+.? ேபாகிறாக?.)

மாத : (உ?ேள வத வஸதேஸயைனைய பா66 தன1.?) ேகாமளா எ'ன
இத+.? வ வி8டாேள இவ? ேஸாேமச=ட' ேபாகவிைலேயா (உர1க)

ேகாமளா .ழைத சிKபால' .ளி கா+றி ெந ேநரமாN நி6திைர ெசN
ெகா!>"1கிறா'. அதிக1 .ளி உ!டாவத+.? இவைன எ 61

ெகா! ேபாN உ?ேள ப 1ைகயி வி .

வஸ : (தன1.?) ஒேகா எ'ைன இவ த'=ைடய பணிெப! எ'2 நிைன61
ெகா!>"1கிறா. நா' எ'ன ெசNேவ'! நா' இ'னா? எ'2 எப>6
ெதாிவிேப'! ஒ"வ"1.

மீதி எ'ன அபிபிராய

எ'றாA

.ண*

ெதாியாம நா' உ?ேள வதைத ப+றி இவ எ'

ெகா?வாேரா! எ'ன இவ"ைடய ேபரழ. ேகாமளாக'

இவ"1ேக த. . இவ"ைடய ேதக6தி' அழகி+. ஒ6தவா2 இவ"ைடய

)கழ6 த1கதாN இ"1கிற! இவைர1 கணவனாN அைடபவேள

உ!ைமயி பா1கியசா9.

மாத : எ'ன? ேகாமளா நா' ெசா'ன காதி படவிைலயா? ஏ' ேபசாம
நி+கிறாN? சீ1கிர

.ழைதைய எ 61 ெகா!

ேபா.

வஸ : (தன1.?) ஐேயா! எ'ைன இ'னாெள'2 அறி ெகா?ளாம இவ

ெசாAகிறாேர. நா' பிராமண T8>' உ8)ற6தி ேபாக1 @டாதவளாN
இ"1கிேற'. இெத'ன த"ம சகடமாN இ"1கிற! ஈKவரா! நீதா' இத
சமய6தி எ' மான6ைத1 காபா+ற ேவ!

.
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மாத : ேகாமளா எ'ன ெமளனமாக நி+கிறாN? ஆகா! இH
நீB

கால வி6தியாசேமா?

எ'ைன ஏைழ எ'2 அவமதி1க ஆர பி6 வி8டாேயா? உ'=ைடய

பிாிய*

ெவ2பாN மாறிவி8டேதா? ெகா> ெகா> இலாைமேய ெகா>.

தாி6திர6ைத1 கா8>A
(ேஸாேமச=

ெபாிய 'ப

ேகாமளாH

உலக6தி ேவ2 ஒ'2மிைல.

வ"கிறாக?)

ேஸாேம : வாமி உ6தரைவ நிைறேவ+றி வி8
ஜா1கிரைதயாN இேதா ெகா!
மாத : இெத'ன ஆ5சாிய

வேதா . ேகாமளாைவ

வ ேச6ேத'.

ெகாGச ேநர61. *' இகி"தவ? யாவ??

அவைள இ'னா? எ'2 அறி ெகா?ளாம, .ழைதைய எ 61 ெகா!

ேபா. ப>1 க8டைள இ8ேடேன! எ'ன எ'=ைடய )6தி1 .ைறH! ஒ"வ"

நாடாத எ' மாளிைகைய6 ேத> வ எ'ைன1 ெகளரவப 6திய திாிைய நா'

அவமாியாைதயாN நட6திேனேன ஆகா!

வஸ : (தன1.?) இ அவமாியாைதயா இத பா1கிய
இத பணிவிைட எ'=ைடய ஆB8 கால *F
இரா பகலாN எ' .லெதNவ6ைத ேவ!>6 தவ
ேஸாேம : அவ? ேவ2 யா"

கிைட1காதா? எ'2 நா'

ெசNகிேறேன!

இைல. ந *ைடய நகர6திய எலா மடைதயாிA

அழகி சிறதவ? எ'2 )கழப

ேவ2 யா மீதிA

யா"1.1 கிைட1. !

வஸதேஸைன எ'=

திாீ ர6ன . அவ?

இ5ைச ெகா?ளாம தக? ந+.ண6ைத ப+றி1

ேக?விப8 6 தகைளேய அைடய ேவ!

எ'2 காத ெகா!>"1கிறாளா .

மாத : உ!ைமயி வஸதேஸைனயா வதவ?. எ'ன ஆ5சாிய ! அவ? எ'ைன
வி" பவாவ அவEைடய ெசவ ெம'ன! சிறெப'ன! ேகவல

தாி6திரனாகிய

எ'ைன அவ? எத+காக நாட ேபாகிறா?. தவிர நா' ஏ+ெகனேவ ஒ" திாீைய

மண ெகா!>"பவ' ஆயி+ேற! நா' பிர மசாாி அலேவ! நீ ெசாவதி
ஏேதா பிசகி"1கிற!

ேஸாேம : நா' ெசா'ன உ!ைமேய! அதி யாெதா" பிச.மிைல. இராஜாவி'
ைம6ன' தகE1. எ' RலமாN ஒ" சகதி ெசா9 அ=பி இ"1கிறா.
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மாத : என1கா? எ'ன சகதி?
ேஸாேம : ேகவல விைல மகளாகிய வஸதேஸைனைய நாக? எ<வளH
பலவதப 6திB

ெகா!

ஓ> வ"

அவ? எகE1. இணகவிைல. இ<வளH Vர

ர6தி1

சிரம6ைத அவ? எகE1.1 ெகா 6, நி6திய தாி6திரனாகிய

மாதவராய' T8>+.? ேபாN _ைழ ெகா!>"1கிறா?. அவ' மீேத அவ?

காத ெகா!>"1கிறாளா . நாக? அவ? மனதி+. பி>1கவிைலயா .

யாெதா" ஆேcபைனB
எ'னிட6தி ெகா!

எெபாF

இலாம உடேன அவைள அவேன ேநாி

வ ஒ)வி6தா தபினா'. இலாவி8டா

. அவனிட

தீராத எ'=ைடய பைக1. பா6திரனாத ேவ!

ேபாN இைத6 ெதாிவி. நா' அ"கி இ" ேக8 1 ெகா!>"ேப'. நீ எ'ைன

ஏமா+ற பா6தா பா1ைக1 கதவி' Rைலயி ைவ6 ெநாிபைத ேபா உ'
தைலைய எ' பலா ெநாி6 வி ேவ'. ெதாிBமா? எ'2 இராஜாவி'
ைம6ன' ெசா'னா'.

மாத : ஆஹா! எ'ன ஆ5சாிய ! அப>யா ெசா9 அ=பினா'!

வஸதேஸைனயி' .ணமலேவா .ண ! ந+.ணமிைல எ'2

அர!மைனையேய அவ? ெவ21கிறாேள! இத உலக6தி பண6ைத1 கா8>A

.ண6ைத விேசஷமாN1 ெகா?பவ"

இ"1கிறாகளா! இ ெபாி

விைதயாN

இ"1கிற! இவைள1 ேகாவி9 ைவ66 ெதNவமாக1 ெகா!டா>னாA

த. .

இவ? ெபா"8டாக6 தாேன அவ' எ'ைன அ<வளH ஏளனமாN ேபசினா'.
அதனா என1. யாெதா" .ைறHமிைல! (அவ? இ"த இட6தி+. ேபாN)
வஸதேஸனா! உ'ைன இ'னா? எ'2 அறி ெகா?ளாம, எ'=ைடய
பணிெப! எ'2 நிைன6 ஏவினைத ம'னி61 ெகா?ள ேவ!
அர!மைனைய ேபா'ற உ'=ைடய மாளிைகைய வி8
இத1 .>ைசைய நா> வத அ&வமாக இ"1கிறேத!
வஸ : பிர)! நானலேவா தகளிட

நீ இ<வளH Vர

. ேம'ைம1.

ம'னி)1 ேக8க ேவ!

இ"பிடமாகிய இ<விட6தி ஒ" ேயா1கியைதB

இலாதவளான நா' தக?

அ=மதியி'றி _ைழதத+.6 தாக? எ'ைன cமி1க ேவ!
ேஸாேம : நீகளி"வ"

.

ஒ"வ"1. ஒ"வ ெசN ெகா?E

.

உபசார

ந'றாN

இ"1கிற. ந'றாN *+றி6 தைல வண. ெந+கதிைர ேபால இ"வ"

.னி
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நி+கிறீக?. ஒ8டக6தி' *ழகாைல ேபா'ற வைள1க *> யாத எ' சிர6தா
தா4 நா=

வண.கிேற'. ேபா

உபசார

மாத : ஆ ! உ!ைமதா'. அதிக உபசார

நிமி நிAக?.

எத+.?

வஸ : (தன1.?) ஆகா!
வி"6த : ஆனத ைபரவி

எ!ெப2 பிறவி ேகா> யிய+றிய தவக? @>1

க!ெப2 வி"ேத ெய'ன அளி6தேவா .மர ேவைள

ெப!ெப2 ற1க மீேதா? ெபறல" .ண6தி' .'ேறா?

)!ெப2 மன6தி னா8. )கெலன6 ேதா'றி னாேரா!

எ'ன .ண ! எ'ன ேதா+ற ! ைக நிைறத பண6ைத1 கா8>A க! நிைறத

கணவேன ேம எ'2 ெசாவ உ!ைம எ'2 இெபாFேத ெதாிகிற!
இவைரவி8

சமய

எப> பிாி எ' T8>+. ேபாேவ'! ேபானா இ6தைகய

தி" ப எெபாF வாN1. ! எ'=ைடய மாட மாளிைக, ஆபரணக?

*த9ய சகல*

சதா கால*

ேபாவதாN இ"தாA

நா' கவைலபட மா8ேட'. இவ"ட'
ஒ'ேற ேபா . பிறவி1

இ"1க ெப+றா அத " மானத

."ட' திbெரன1 க!ைண ெப+2 உலக6தி உ?ள விேனாத1 கா8சிகைள
பா61 ெகா!>"1.

ெபாFேத, தி" பH

ேபாலானேத எ' கதி! இ"1க8

ஒ" ததிர

பாைவைய இழ1க ேநதைத

ெசNகிேற'. (உர1க) வாமி! நா'

உகEைடய க"ணா கடா8ச6ைத ெப+ற உ!ைம யானா எ'=ைடய

ஆபரணகைள இெபாF இ<விட6திேலேய ைவ6 வி8  ேபாக அ=மதி தர
ேவ!

. இவ+ைற அபகாி1.

ர6தி1 ெகா!

வதாக?.

ெபா"8ேட இ6#டக? எ'ைன6 ெதாட

மாத : திாீ ர6னேம! அ<விதமான ந பி1ைகைய ைவபத+. இத T
அ"கமான அலேவ! எ'ன ெசNகிற!

வஸ : பிர) நா

இ<வித

ந )வ மனிதைரேய அ'றி T8ைட அலேவ! ஆைகயா நீக?

ெசால1 @டா. தயH ெசNய ேவ!

.

மாத : ேஸாேமசா! அப>யானா இத ஆபரண R8ைடைய வாகி1 ெகா?.
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வஸ : இத உபகார ெசNதீகேள இேவ ேபா . உகE1. வாமி ஒ"

.ைறைவB ைவ1க மா8டா.

ேஸாேம : (வாகி1 ெகா! ) திாீேய இத உபகார6ைத நா' ஒ" நாE

மா8ேட'. இனி எகE1. எ'ன .ைறH இ"1கிற?

மற1க

மாத : ேஸாேமசா! உன1ேக ெகா 6 வி8டதாக நிைன1கிறாேயா! நீ மிகH

சம6த'தா'! இ'றிரH *F

இவ+ைற பாகா66 தி" பH

ெசாத1காராிட6தி ஒ)வி6த ேவ!

.

ேஸாேம : (இரகசியமாக) ந மிட6தி இ"ப ந *ைடய ெபா"?தாேன?
மாத : ேபா

விைளயா8 .

வஸ : (வண1கமாக) என1. இ'ெனா" உதவி ெசNத ேவ!

. உகEைடய

ந!பராகிய இவைர எ'=ட' @ட6 ைணயாக எ' T வைரயி தயH ெசN
அ=ப ேவ!

.

மாத : அதானா பிரமாத ! ேஸாேமசா! @ட ேபாN வி8

வா.

ேஸாேம ; இத+.6 த.தவக? நீகேள! அ'ன ேபைடேயா

ைண

ெசவத+.1 கா1ைக1. எ'ன ேயா1கியைத இ"1கிற? நா' ஏைழ பிராமண'.
எA )6 !ைட நாN ெகளHவைத ேபால எ'ைன இத1 காமாVர பி>6
ெபா>யா1கி வி வாக?.

மாத : சாி, நாேன ேபாகிேற'. ேவைல1காரைன1 @பி8  பத

ெசாA.

ேஸாேம : அேட .ணசீலா!
.ண : வாமி!

தயா ெசNய5
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ேஸாேம : சீ1கிர

பத

ெகாE6.

.ண : எ!ெணN இலாம பத எாிBமானா, ெகாE6த6 தைட இைல.
ேஸாேம : (மாதவராயாிட6தி தனிைமயி) ந *ைடய T8  பத ேவசியி'
.ண6ைத உைடய. அ ஏைழக? T8> பிரகாசிப இைல.

தனவதைர6தா' அ மதி1.ேம ய'றி ந ைம மதி1கா.
மாத : சாி! அப>யானா அைதB

நா

மதி1க ேவ!டா . மிகH பிரகாச6ேதா

ஆகாய6தி அேதா சதிர' இ"1க, நம1. எ'ன கவைல? அவ' ஏைழையB
தனவதைனB

சமமாக மதிபதனாேல அவ=1. மதி எ'2 ெபய வதி"1கிற.

வா"க? ேபாேவா .
(Rவ"

நட ெவளியி ேபாகிறாக?.)

-------------------------

அக 1, காசி 2
இட

: மகள)ாியி ேவெறா" Tதி.

ெபாF : ம2நா? பக.

*'னா ஒ"வ' ஓ> வ"கிறா'; பி')ற

ச+2 Vர6தி, ”உடாேத! உடாேத

அேதா ஓ8றா'! அேதா ஓ8றா'! அேட Iதா> பயேல! எேக ஓ8ேற? நீ அத எம

ேலாக61. ேபானாA

ஒ'ைன உட மா8ேடா . அேட மகிபாலா! நீ இத

*!டகி8ட தபற ேதடா; நிAடா நிAடா!” எ'2 ஒ" @5ச ேக8கிற.
மகிபால' : (தன1.?) ஆகா இத பாF Iதா8ட6தி என1. எ'ன இ<வளH
ைப6திய ! இத1 ெக8ட )6தி எெபாFதா' எ'ைன வி8

வில.ேமா

ெதாியவிைலேய! ைகயி பணமிலா வி8டா கடனாவ வாகி ஆ

ப> மன

V! கிறேத. Iதா8ட6தி உ8காதா, ேசா2 ேவ!டா ; நீ"

ேவ!டா ,

இ"த இட

ெதாியாம

T , ெப!சாதி, பி?ைளக? *த9ய எலா ஞாபக*

ேபாN வி கிற. நா' இவகளிட6தி Iதாட1 கட' வாகிய 10 -பாையB
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தி" பி1 ெகா 1. ப> எ'ைன அ>6 உப6திரவி1கிறாகேள! நா' எ'ன

ெசNேவ'! எ'னிட6தி இெபாF ஒ" ெச)1 காK

நாNகE

இெபாF எ' உயிைர வாகி வி

இைலேய! இத இர!

ேபா இ"1கிறேத! ஐேயா!

அேதா வ வி8டாகேள! அ 6த cண6தி எ'ைன பி>61 ெகா?வாகேள

(நா'. ப1ககைளB பா1கிறா') நல ேவைளயாக இேதா ஒ" பாF ேகாவி
இ"1கிற! இத+.? ஓ> ஒளி ெகா?Eகிேற'. (பி')றமாக நட
ேகாவிA1.? _ைழ ெகா?கிறா'.)
(*!ட' தி!ட' எ'=

இர!

Iதா>க? ஒ> வ"கிறாக?.)

*! : உடாேத! உடாேத )>5K1கிக! )>5K1கிக!
தி!: அேட! நீ அத5 சா5சா6 கடHE1கி8ட ேபாயி ஒளி5K1கினா1@ட ஒ'ைன

உட ேபாவதிைலயடா! அேட அ!ேண! கால>ைய பா"டா! ேகாண1 ேகாணலா
இ1.டா!

*! : எ'னா6னாேல அப> இ1.'= ஒன1. அ )8

ேராசைன )ாியேல

பா6தியா பய6னாேலடா அ அவ' ஒட ) ந 1க ெம 61கி5K! காA தா2

மாறாN ேபாயி1 ெகட1.டா!

தி! : கால> இ6ேதாேட நி'= ேபா5ேச! இெத'னடா ஒவி6திாிய ! எகி8ேடா

மாயமா பற &8டா!டா சனிய

)>5சவ'.

*!: கால>ைய6 தி"பி வ5K1கிறா!டா! எ'னா சாமா6திய*!டா

பயமவ=1.! *H ப1கமா தி"பி1கி= ேகாயிA1.?ளற ேபாயி"1கிறா!டா
எ'ைன ேராசைனடா இவ=1. ேகாயிA1.?ளற நா ப வரமா8ேடா*'=

ெநென5K1 கினா!டா இவ'! வாடா உ?ளற ேபாயி1 ேகாளி1 .Gேச பிரா
அ*1கறாேல .W"'= )>5K1கலா . (உ?ேள ேபாகிறாக?.)

மகிபால' : (தன1.?) இவக? இேகB வ"கிறாகேள எ'ன ெசNகிற? இ.

அதிகமாN ெவளி5ச

இலாம மகலாக இ"1கிற. நா' ஒ" க வி1கிரக6ைத

ேபால அைசயாம நி+கிேற'. இ"வக? எ'ைன வி1கிரக ெம'2 நிைன61

ெகா!

ேபாN வி வாக?.
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(அப>ேய நி+கிறா'; உ?ேள வத அ<வி"வ"
தம1.? ைசைக ெசN ெகா?கிறாக?.) .

அவைன1 க!

பாிகாசமாக6

*! : அேட தி!டா! அதாேல சாமி இ1. பா6தியாடா மனிசென ேபால

இ1.றா!

தி! : சாமி எ பி8  ெபாிKடா! அ!ேண! அ மர6ேல ெசGசறா!
தி!: (மகிபாலைன அைச6த வ!ண ) இேலடா இ கA மாதிாி இ1.றா!

ரைவB!

கி?ளி பா1கிேற!டா.

தி! : எலா1 ேகாயிெலB

(கி?Eகிறா'.)

சாமி கAேலB

ம!ேலB க8ேடெலB தா!டா

இ1.! அ>5சா அள6 ெதாியாறா. இத5 சாமி உயி"?ள சாமி மாதிாி )5சா
இ"1..

*! : ஆ*!டா! இத5 சாமி1. )மாதிாி5 &ெச, நிமி6திய

எலா

ப!ணS டா. இத5 சாமி1. அ>5சா அள6 ெதாிBமா'= பா1கேற!டா.
(*கி ஓகி அ>1கிறா'.

தி! : சாமி அEவெலடா! நல சாமிடா ெபா2ைம ெபா26தவ"டா; &ேலாவ

ஆ!டவ"டா! த)த ! த)த ! சாமி ஒ'ேன அ>5ேச'= ேகாவி5K1காேத!

க'ன6திேல ேபா8 1ேற'. (மகிபால=ைடய இ" க'னகளிA
*! : அெதலா இ1க8

. நா ப ெர!

ேப"

அ>1கிறா'.)

இத உயி"5சாமி1.

மி'னாேல Iதாடலா வா! சாமி எகப' ந ப தகராைர6 தீபா".

தி! : சாி ஒ1கா"; ஒன1கா5K என1கா5K! ஒ" ைக பா1கலா ; சாமி@ட
ெகாGI!

க!ைண6 ெதாற அேதா எ'ென பா1.டா!

*! : சாமி எ'ென பா1க மா8ேட.ேத! இத5 சாமி1.5 Iதா8ட6ேல

ெநா ப பிாிய!டா! ெநா ப ப6திேயாேட Iதா8ற சீசா1கைள1 க!ணாேல பா6

*6தி

ெகா 1. டா ேபசற சாமிடா இ!
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(இ"வ"

எதிாி உ8கா ெகா!

Iதா கிறாக?. அைத பா6தி"த

மகிபால=1. ஆ8ட6தி ஒ"வித இ'ப

ஏ+ப கிற.)

மகி: (தன1.?) நா8ைட இழத அரச=1. ேபாிைக வா6திய6தி' *ழ1க
எ<வளH மேனா ேவதைனைய உ!டா1.ேமா, அ<விதேம பாN5சி1 ைக1

காNகளி' ஓைச பணமிலாத தாி6திரனாகிய எ'ைன மிகH

வ"6கிறேத!

ேகாகில6தி' சகீத காதி ப வ எ<வளH இ'பமாக இ"1.ேமா அப>

இ"1கிறேத இத1 காNகளி' ஒ9! இனி Iதாட1 @டாெத'2 எ<வளH உ2தி

ெசN ெகா!டாA பிற ஆ வைத பா6தா எ' மேனா திடெமலா
இட

ெதாியாம ஓ> ேபாகிறெத!

தி!: இதா இ"1கா ப'ென!

இ"த

பா61க! ெக9) எ'ேனாேட.

*! : ேபாவ8

இதாேல பா" பகெட ப'ன! . சாமி! பகெட ப'ன!

பகெட ப'ன!

உEதி5K! ேபா

விள= ! நீ எ ப1க6திெல இ"; நீ க!S இ1கா ெதNவமானா பா61க! இதா
8ேட!

மகி : (த'ைன மற Wட6தி இ" கீேழ .தி6) இைல இைல ந'றாN

பா! இ இ"1கா ெல8ட அலவா.
தி! : அ )8 1 கி8டா!டா ஆE!

*!: (மகிபாலைன பி>61 ெகா! ) அேட ேரா1கியா! மா8>1கினியா? ேபா
பண6ெத! எ'ென ஆ"'= பா61 கி8ெட? ெசா மா ஏமா6தி )டலா*'=
பா6தியா? கழ8 றா -வாெய; ஒக பா8ட'
ெசவி8 ேல . 1கேற' பா". (அ>1கிறா'.)
தி! : *ளி1கிறா!டா ஆ

(அ>1கிறா'.)

8  பணேமா ஓ8றியா?

தி">ன ெகாறவ' மாதிாி! ேதா! றா *ளிேய.

மகி : (நய) அபா! எ'ைன அ>1க ேவ!டா . இ'ைற1.? எப>யாவ

பண6ைத1 ெகா 6 வி8

ம2 ேவைல பா1கிேற'.
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*! : இபேவ . 1கS ; இலாெம ேபானா உட மா8ேட' ஒ'ைன.
மகி : ஐயா! ேகாபி6 ெகா?ள ேவ!டா . இ6தைன நா? ெபா26த
ெபா26தீக?. இ'ன

ெகாGச

ெபா21க1 @டாதா? எ' ைகயி இ"தா

ெகா 1க மா8ேடனா! எ'ைன அ>6தா பண

வ வி மா?

*! : ஒதவா. ஒ'ைன1 ெகாGI! @ட ந பேவ மா8ேட'. ஓகி8ட
ேரா1கிைதேய இேல. இப6தா' பண

ஓS ; ேபா

பண6ெத!

மகி : ஐேயா! நா' எ'ன ெசNேவ' எ'னிட6தி ஒ" காK@ட இைலேய. நா'

இெபாF எப> 10--பாN ெகா ேப'. என1. மய1க வ"கிறேத. எ' தைல
K+2கிறேத!

(மயகினவைன ேபால1 கீேழ விFகிறா'. இ"வ"
*! : அ>யா6ேத! மய1கமாவா வ"? எ பி8
தி! : சாமி1.5 ச'னத

(அ>1கிறா'.)

அ>1கிறாக?.)

சாலகிேற'!

வ1கி. &ெச ேபா8டா5 சாியா ேபாH .

மகி : (அ>ைய ெபா21க *>யாதவனாN) எF ஐேயா! உயி ேபாகிறேத! அ>1க

ேவ!டா . அேட அ>1க ேவ!டா ! இனி அ>6தா பிராண' ேபாNவி

பண*

ேபாNவி

. பிற.

. ச6தியமாN இ'ைற1.? எப> யாவ பண6ைத1 ெகா 6

வி கிேற'. ெகாGச சாவகாச

ெகா க?. எ'னிட6தி இெபாF பணேம

இைல. ேசாதைன ெசN பா"க?.

தி! : பண

இலாத *!ேட ஏ!டா கட' வாகிேன?

*! : பணமிலா8> எெதனா5K

அட. ைவடா கEேத!

மகி : (தி!டைன6 தனியாN அைழ6 ேபாN) ஐயா உ ைம மிகH

ெகா?கிேற'. ஒ" உதவி ெசNய ேவ!

.

ேவ!>1
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*! : எ'னடா ெசNய= ?
மகி : எ'னிட6தி இெபாF பணமிைல. பாதி ெகா 6 வி கிேற'.

இ'ெனா" பாதிைய6 த?ளி1 ெகா 6 வி கிறீரா?
*! : சாி ச மதி6தா'! அைதயா5K

ைவ கீேள.

மகி : (*!டைன6 தனியாக அைழ6 ேபாN) அேட! ஒ" உபகார

ெசN.

எ'னிட6தி சிறிய நைக ஒ'றி"1கிற. அ பாதி1 கட=1.6தா' சாியா. .

அைத1 ெகா 1கிேற'. இ'ெனா" பாதி1 கடைன ம'னி6 வி கிறாயா?
*! : சாி! அப>ேய ஆவ8

ெகா!டா நைவெய.

மகி : (*!டைன பா6 உர1க) நீபாதி1 கடைன6 த?ளி1 ெகா 1கிற

நி5சயதாேன?

*! ; நி5சியதா'.
மகி : (தி!டைன பா6 உர1க) உன1. ச மததாேன! நீB பாதி1 கடைன6

த?ளி1 ெகா 1கிறாயா?
தி! : சாி.

மகி : சேதாஷ ! இப> யா உதவி ெசNய ேபாகிறாக?! நீக? மிகH

ந+.ண*?ளவக?. இத உபகார6ைத நா' மற1கேவ மா8ேட'. நா' உ6திரH

ெப+21 ெகா?கிேற'. (ேபாகிறா'.)
*! : எகி8

ேவகமா ேபாேற? நிறா நிA.
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மகி: ஏ' ஐயா! நி+க5 ெசாAகிறாN? நீ பாதி1 கடைன6 த?ளி1 ெகா 6தாN;
தி!ட' பாதி1 கடைன6 த?ளி1 ெகா 6தா'. கட' *F தீ ேபாN

வி8ட. நா' ேபாகிேற'. எ'ைன ஏ' தி" பH

வைத1கிறீக??

*! : சவாசபா! அேட! எ'ென யா"'= பா61 கி8ேட; ஒ' I5செமலா
எகி8ட5 ெசலா. என1.1 காதா .6ேர? எ' காைத பா6தியா எ பி8 

ெபாிய ெதாேள மி'னேய .6தியா5Kடா &ரா பண6திB

கீேள வ5Kபி8

அதா!ேட ேபா. அ1. மி'ேன அபாேல இபாேல நகதி'னா *8>ைய
ேப6) ேவ' சா1கிறேத.
மகி : நா' இேக பண

யாாிட6தி வாகி1 ெகா ேப'?

*! : ஆ"1கி8ட வாகினா என1ெக'னடா? ெவ1க ெக8ட நாேய! ஒகபைன
வி61 .8றா!

மகி : எ' தகப' இற ேபாN வி8டாேன! எம=1.6 தா' சீ8
ேவ!

.

எFத

*! : இலாேம ேபானா ஒக மாைள வி61 .8றா.
மகி : அவ? எ' தகபைன6 ேத>1 ெகா!

ேபாN 3 வ"டமாN வி8டேத! அவைள

நா' எேக காண ேபாகிேற'? அவ? இ"1கிற இட6ைத1 கா8>னா அவைள
வி+26 த"கிேற'.
தி! : ேபா

பண

பA ேமேல; ேபசரா!டா ெவ2

ேப5K! இ'=

ெச6ேத ேநர6ேல

வராெம ேபானா நீ ஒக மா இ1கற ெவட61. ேபாயி"ேவ. ஆ5ேசபைன

இைல. ேபசாேம ெரா1க6ெத1 கீேள வ5சீ'னா ெபாெள5ேச.
*!: இலாெம ேபானா ஒ'ைனேய வி61 .8றா.
மகி : சாி! அப>ேய ஆக8
ேபாக?.

. எ'ைன இராஜ Tதி1. அைழ61 ெகா!
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*!: ேபாகலா

வா! (ேபாகிறாக?)

தி! : (உர1க) ப6 -வாN1கி இத மனிசைன வி1கிேறா ; வாகறவக
வாகலா . (பலதர @Hகிறா'.)

ஒ" வழிேபா1க' : எ'ைனயா @5ச?
மகி : ப6 -பாN ெகா 6 எ'ைன விைல1. வாகி1 ெகா?E . நா' உம1.
அ>ைமயாN இ" ஊழிய

ெசNகிேற'.

வழி: சாிதா'! உன1. யா ேசா2 ேபா கிற? என1. ேவ!டா . (ேபாN
வி கிறா')

மகி : அடாடா ேபாN வி8டாேன! இ'ெனா" *ைற @வி பா1கிேற'. (உர1க)

எ'ைன 10 -பாN1. வா.வா"!ேடா? எ'ைன அ>ைமயாக வாகி1
ெகா?வா உ!ேடா? (தன1.?) அடாடா ஒ"வ"

வரவிலேய! ஆகா! அதி#ட

ஹீனேன! எெபாF மாதவராய தாி6திரரானாேரா அெபாFேத எலா"1.
தாி6திர

வவி8ட.

*! : ஏ!டா ெசா மா நி1கிேற? எகிடா பண ? ைவடா கீேள! (பி>66
த?Eகிறாக?)

மகி: நா' நிைன6தHட' பண

எகி" வ" . பி மாவாக இ"தா உடேன

சி"#> ெசNயலா . (கீேழ விFகிறா'. இ"வ"

ேபாகிறாக?)

இவைன இF61 ெகா!

மகி : ஐையேயா அ>1கிறாகேள! ெகாAகிறாகேள! ஐேயா! ேக?வி *ைற
இைலயா? இத நகர

அதிகாாி இலாம பாழாN ேபாN வி8டதா? இத

அ1கிரம6ைத6 த பவாிைலயா? (கமேலச' வ"கிறா'.)
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கமேல : (தன1.?) இெத'னடா எயவாகீ! இத5 Iதா> பயவ ஏ' இகி8

நி1கிறாக? Iதா> பயவE1. எசமா' *!ட=

இ'ெனா"6த=

மகிபாலைன எ'னா61ேகா ெதாியேல கீேழ ேபா8
வாராகேள! Iேல இ"1கிற இ ப

இE61கி8

எேல வ"கிேற'! அத இ ப

திகற6தேல @ட வராேத; நா' *!ட' ஊ8 1. ேபாயி ஆ8ட

கறி ேசா2

ஆ> எ6தினி

நாளா5K! பணமிலாேம எ ெபGசாதிெய பதினGசி -வா1கி வ5K ஆ>ன.

ெபாறவாேல நா' ேபாகேவ இைலேய; எ'ென1 க!டா1கா ஏ' வெல'=
*!ட' ேகாவி5K1கினா எ'னா ெசNற? அவேன பா1காேம RGசிேல

ணிெய ேபா8

R>1கி= இத வழியா ேபாேற'. (த' வதிர6ைத

பிாி1கிறா') ஆகாகா *E1க1 கதலால இ1.! இேல எ6தினி க!S!

எ6தினி ஒ8 ! இH

ேசா1ைக பா6)8
இெதலா

ஒ" மாதிாி அளHதா'! இேல இேல! இத6 ணிேயாேட
எ )8  ேப" க!ெண ேபா8 8டாகேற'.

அத1 க!Sக. இெத பிாி5K ேபா8 1கினா இ'ன

க!

ேபா82வாக. ம>5ேச வ5K1கேற'. (ம>6 ைவ61 ெகா?Eகிறா'.) எ'ேன
*!ட' பா6தா' எ'ன ெசGK வா'? ேபாயி பா1கேற'. (வ"கிறா'.)
*!: எேகடா -வா?
மகி: எகி" வரேபாகிற?
கமேல : அேட *!டா எ'ன விேசச ? ெசாகமா இ1கிறாயா?
*! : இத5 சமய6ேல நீ எகி8 றா வேத? இத1 கEேத 10--வா தர= .
ஏ மா6தரா!டா.

கமேல : அ1கா இ )8

ெபறமாத !

*! : (கமேலச=ைடய அகவதிர6ைத பி>கி பிாி6) ஆகா! பேல!

பா"ைகயா ஆயிர க!ேணாைடயாேள! இத அளவான ணிைய ேபா8ட இத

ெப)ரH1.

10--வா ெபரமாத

இைலயா .
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கமேல : ேபாடா*8டாேள! நா' எ6தினிேயா ப6 -பாேய ஒ" கண ேநர6ேல
Iதா>6 ேதா6தி"ேப!டா *!ேட! மனிச' பண6ேத எ'னா61.டா

R8ைடயா1 க8> ைவ1கிற? பண6ைத6 திக *>Bமாடா? ெகாலபாதவ!டா! நீ
10--வா1காவ இத மனிசேனேபா8

இ)>6 தானாடா நK1கற! ஒன1.

ெநGKேல எர1கமி9யடா?
*! : அேட! நீ ெபர) தா!டா! ஒ'ென6 ெதாிB!டா இதா!டா வளி; நீ ேபாN6
வாடா.

கமேல : அேட! இவென5 ெசா மா ேபா8

ெசாேற'. அத மாதிாி ேகE! இ'=

வ5K ஆ> ஒ' கடைன6 தீ6 வா'.

ஒவி6திர

ப!ணாேத! நா' ஒ!S

10--வா இவ=1. கடனா1. . அைத

*! : எபி>டா?
கமேல : இவ' ெக95சா நீ பண

. 1க வாணா .

*! : ேதா6தா'னா?
கமேல: அபH

. 1க வாணா .

*!: )6திசா9டா நீ எ'ேன யா"'= பா61கி8ேட!

ெபாறத ெமாத ஒ'ைன ேபாேல நா' எ பி8  ேபெர பா6தவனா5ேச! நா'

அ )8  ேபைரB

நா' பயப8டவ'?

ஏமா6தரவனா5ேச! அேட ேரா1கிேத இலாத பயேல! ஒகி8ட

கமேல : ஆறா ேரா1கிேத இலாதவ'?
*! : நீதா!டா?
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கமேல : ஒகப', பா8ட', *பா8ட' இவிக தா!டா ேரா1கித

இலாதவிக. (ஓ> ேபா. ப> கமேலச' மகிபால=1.5 ைசைக கா8 கிறா'.)
*! : அேட! கEேத! இனிேமேல ேபசினி'னா பA கிெலலா

ஒடGசி

ேபாH . ஆ"'= பா61கி8ேட? அேட, மகிபாலா! எகிடா பண ? ைவடா கீேள!
(இF1கிறா'.)

மகி : ஐயா! ஐயா! இ'ைற1.? எப>யாவ ெகா 6 வி கிேற'. எ'ைன ஏ'

இப>1 ெகாAகிறாN? இனி ேம உப6திரவி6தா எ' உயி ேபாNவி

.

கமேல : (ேகாப6ேதா ) அேட ேதவி>யா மகேன. அவேன6 ெதாடாேதகிேற'.

ேபா8

இE1கிறீயா? அவ' ேமேல இ'னேம1 ைக ேபா8b'னா ஒ' *.

ேதாைல ேப6 ேவ'. சா1கிரேத! அ>யா6ேத ஆ"'= ேராசைன ப!ணி1

கி8ேட?

(*!ட' மகிபால=ைடய R1கி' அ>1க இர6த
மகிபால' ேசா கீேழ விFகிறா'.)

வ>கிற. அைத1 க!ட

கமேல : இேதா பா"டா ஒேர ஒதேல ஒ' தைல கிேலலா
(*!டைன அ>1க ேபாகிறா'.)

*! : வாடா ஒ" ைக பா1கலா . ஒ

எகிாி ேபாH

ெபாGசாதி )?ெளகE1. ஒ" எA )@ட

இலாெம ப!ணி )8ேற'. (அ>1கிறா'.)

கமேல : ஆகா! அப>யா ராசTதிேல ப8ட பகேல நீ எ'ேன அ>1கிறியா?
ஒ"6த"

ஒ'ென1ேக1றவக இேல'= ெநன5K8>யா? இபேவ ஒக

பா8ட' ஒக மா )"ச' நாயாதபிதி இ1கிறா' பா" அவ' கி8ட ேபாயி5

ெசா9 ஒ'ேன எகி8  பா1க=ேமா அகி8  பா1கேற'. பயபடாேத!
*! : அேட இத &5சி1ெகலா

இத *!ட' பய வா'= ெநென5சி1

கி8>யாடா? ைகயாேல ஆவாத *!ேட இபேவ ேபாயி ெசா91 ேகாடா! நா=

ஒ'ென பா1கேற!டா என1. சாமி . 6த க!S இ1.டா!
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கமேல : நீBமா பா1க ேபாேற? அேட எ)>டா பாேப? அத அளெவ1

ெகாGI!

கா8 றா பா1கலா .

*! : இப>6 தா!டா பாேப' (*!ட' த' க!கைள ந'றாN6 திற
ெகா!

*க6ைத நீ8 கிறா'.)

கமேல : இதா நலா பா"டா (கமேலச' ஒ" பி> ம!ைண எ 6 *!ட'

க!களி ேபா8

வி கிறா'. அவ' க!கைள R>1ெகா!

*! : அேடேட! க!S ேபா5Kடா! அேட தி!டா! இகி8
க!Sேல ஊேடாN!

தவி1கிறா'.)

ஓ>யாேடாN! எ'

(அத5சமய6தி மகிபால' எFதி"1கிறா'. அவ=1.1 கமேலச' ைசைக
ெசNய, அவ' ஓ8ட

பி>1கிறா'.)

கமேல : (தன1.?) சாி ந ப ஆE தபி5K1கி8டா'. இத *!ட' ராசாH1.

ெரா ப ேவ!>யவ'. இவ' ந ப தெல1கி1 கA வ5K வா'. பிரதாப' எ'கிற

எைடய' ராசாவாக ேபாரா'= ேசாசிய1கார' ெசா9 )8டானா . சானாேப"

அவகி8டேபாயி5 ேச8டாகளா . நா=
வி கிறா'.)

ேபாயி5 ேச1கேற'. (ேபாN

(வஸதேஸைனயி' மாளிைக: ஒ" மGச6தி' மீ அவ? ஏேதா சிதைனயி'
ஆ4தவளாN5 சாNதி"1க, அவEைடய பணிெப! ம9கா விசிறியா

TKகிறா?.)

ம9 : அ மா! இ'2 &ைஜ1.6 தாக? வர *>ய விைல எ'2 தக?

தாயிட6தி ெதாிவி6 வி8ேட'.

வஸ : (த' ேயாசைனயி இ" தி 1கி8 ) ஆகா! ம9கா! நீயா? எ'ன
ெசாAகிறாN?
ம9 : &ைஜ விஷயமாN தாக? ெசNத உ6திரைவ6 ெதாிவி6 வி8ேட'
எ'ேற'.
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வஸ : சேதாஷ

(தி" பH

ேயாசைனயி ஆ4கிறா?.)

வி"6த : எ.ல கா ேபாதி
ம9 :

அ'ைனேய! அாியநகாN! அக6திைன வ"6தி5 சால

நி'ைனேய வைத1. ெம!ண ெம'ெனன Hைரபா ெய'பா
ெபா'ைனேய நிக6த ேமனி ெபா9ெவலா மிழ1க5 ேசாம'

த'ைனேய பழி6த வாம6 த!*க மிழத ேகால .

அ மா! எ'ன விேசஷ ? தாக? அ>1க> எைத நிைன6ேதா கவைலப8
வ"கிறீகேள. நா' ேக8டா ேகாபி61 ெகா?Tகேளா? எ'2 இவைரயி

ேக8காம இ"ேத'. *கெமலா

ெவE6 ேபாNவி8ட! அ>1க>

ெமNமற ஏேதா விஷய6ைத ப+றி ஆேலாசைன ெசNத வ!ணமாகேவ
இ"1கிறீக?. ஊSற1க *த9யவ+ைறB அல8சிய
மாதளிைரB

ெசNகிறீக?.

வாைழயி' ."6ைதB ேபா'ற உகள ெம9ய அழகிய

ேதக6ைத ஏேதா ஒ" மனபிணி வ"6தி1 க"1.கி'றேத! தயH ெசN

எ'னிட6தி ெதாிவிBக?. எத காாிய6ைதB மனதிேலேய இரகசியமாN

ைவ61 ெகா!

தனிைமயி வியா@ல ப வாேன'? ஆதகளான எ'ைன

ேபா'றவக? எத+காக இ"1கிேறா ? விேசஷெம'ன எ'பைத6 ெதாிவி6தா

இதி எ'னா ஏதாவ உதவி ெசNய1 @ மானா அைத5 ெசNகிேற'.
வஸ : (நாண6ட') அப> ஒ'ைறB

எெபாF

காேணேன! நா' சாதாரணமாக

இ"பைத ேபால6 தாேன இ"1கிேற'. ச1கைர கசப

ச1கைரயி' .+றமலேவ! வாயி' .+றமலவா. ஆைகயா உ'

க!களிேலதா' ஏேதா மா2பா

உ!டாயி"1க ேவ! ெம'2 நிைன1கிேற'.

ம9: அ மா!

(சகபேம எ'ற கீ6தைனயி' வணெம8 )
ப.

அ.

ஸGசலேம யாேதா மனதி? தாேய

நீ ரைத யினி ேபா1.T ()

நGசானேவ ஆகாரயிA ;
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நைக நீ வி வ"தயா' சகிெபேனா?

ச.

எ'ன ேவதைனேயா? இனிB

எ'ன ேகாலெமன ேதக

நாணேமா?

பைத1.ேத!

அ'னாN! யேபா மி6ெதா ,

எ'ன ேதைவ வ"6ேதா @2T. ()

அ மணி! எேபா
தவ2. யாவாிA

எ'ைன பாிகாச

ெசNவைத ேபால இேபா ெசNவ

உய ஆகாய6தி உலH

த'னிட6திA?ள களக6ைத அறி ெகா?E

அழகிய சதிர=1.6

வலைம இைல. அைத

நாமலேவா அறி ெகா?Eகிேறா . எ'னிட6தி ெசா வதி ெவ8கெம'ன?

நா=

தகைள ேபால ஒ" திாீ தாேன! தாN1. ஒளி6த IA!ேடா எ'2

ெசாAவாக?. தகைள வ"6

ேநாN இ'னெத'2 ஒ"வா2 என1.6

ெதாிகிற. அதாேனா? எ'2 நி5சயமாN அறி ெகா?ள வி" )கிேற'. எத
ேநாயானாA

அைத வில1க ம"தி"1கிறேத! வியாதிைய ேபா1க *யலாம ஏ'

அனாவசியமாN அைத அதிகாி1க விடேவ!

வியாதிைய ெவளிப 6க?. அ மணி!

? தயH ெசN தகEைடய மேனா

வஸ : சில விஷயகளி உலக6தாாி' அபிபிராய

தவறாN6 ேதா'2கிற.

அவக? எைத நலெத'2 நிைன1 கிறாகேளா அ ெக8டதாக இ"1கிற;
எைத1 ெக8ட எ'2 மதி1கிறாகேளா அ நலதாக இ"1கிற.

ம9 : அப>யானா உலக6தா யாவ" Rடகேளா? எத விஷய6தி அப>6
தவறாக அபிபிராய

ெகா?Eகிறாக?? ெதாிவிBக? ேக8கலா .

வஸ: வி"6த : கானடா

மைகேய எ'றனாவி ம9கா உ!ைம6 ேதாழி!

சைகைய வைத65 சால5 சலனேம த" ெபா"8க?

எஙன *யத வா. ெமழி9னா+ .ண6தா+ @றாN
பகமா ெபா"ேள ய'றி பிறிெதன பகர லாேமா?

எ மிகH

அ ெபாி

அழகான, எ மிகH

ந+.ண*ைடய எ'2 ெசாலப கிறேதா,

'ப6ைத6 த"வதாN இ"1கிற. .ண*

நம மனைத1 கவ ந ைம ஓயா1 கவைலயிA

அழ.ைடய ெபா"?

ஒழியா மேனா ேவதைனயிA
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ஆ46கிற. ெசவெம'ப சிைதயி' அைமதி அலவா? எலா5 ெசவ6திA
அ"ைமயான

ேமலான

மனதி' தி"தி ஒ'ேற! அ<வித அ"ைமயான

தி"திைய1 .ைல6 மனைத பாழா1.கி'ற ெபா"ைள நலெத'2

ெசாலலாேமா? ந *ைடய பGேசதிாியகE1. மனதி+. எ இ'ப6ைத

ஊ8 கி'றேதா அைதயலேவா அழ.ைடய ெபா"? எ'2
ெபா"? எ'2

ெகா?ள ேவ!

.

ம9 : அழகான ஒ" ெபா"ைள1 க!
இ'ப

ந+.ண*ைடய

நா வ"வ எதனா? அத ெபா"?

த"வைத1 காணேவ, அைத நாமைடத ேவ! ெம'2 மனதி

உ!டா.

ேபராைசயினா நம1. மேனா ேவதைன உ!டாகிற. ந *ைடய

'ப6தி+. நம மனேத காரணமி'றி அத ெபா"? இ'ப6ைதேய த"கிற!
இ யா"ைடய .+ற ? அத ெபா"ைள அைடய நா

அ<வளH

ஆ6திரப வாேன'? எலாவ+றினிட6திA அதிக வி")
இலாம இ"தா ந
ஆைகயா இ'ப*

ெவ2)

மனதி அ<வளH ேவதைன ஏ' உ!டாகிற?

'ப*

ந *ைடய மனதிேலேய இ"1கி'றன. நா

ந *ைடய மனைத அட1கி நட6வதி இ" அைவ ஏ+ப கி'றன.
வஸ : உலக6தி எேலா"
*>Bமா? எலா மனித"

சநியாசிைய ேபால மேனா உ2திைய1 ெகா?ள

றவிகளாN வி8டா, இத உலக6தி நிைறதி"1.
. அவ+ைற

மாயா -பமான சி"#> ெபா"8க? யாH

அனாவசியமாN வி

ஒழி6த ேயாகிB

அத வGசக ெபா"ளி' மாய

பைட6த ஈKவர=1.

ஒ" ேவைலB

இலாம ேபாN வி

அழெக'2 ெசால ப

. உலக ப+ைற

வைலயி ப8 6 த6தளி1கிறா' எ'றா, ம+றவாி' த'ைமைய ப+றி

ெசாவாேன'. ஒ" ெபா"ைள1 க!

நா வ"வ அத ெபா"ளி'

.+றமாN இ"தா எ'ன? எ<வித6திA நா

அத ெபா"ைள ப+றி வ"த

ெசாவ தவ2. எ ந *ைடய மனதி சலன

உ!டா1காம இ"1கிறேதா

ேந"கிற. ஆைகயா ந ைம6 ')26

ெபா"8கைள நல ெபா"8க? எ'2

அேவ நல ெபா"?. அைதேய விேசஷி6ததாN நா ெகா!டாட ேவ!
ஆனா ஜனக? பி'னைத அல8சியமாக மதி1கிறாக?. அதி"1க8

.

; நீ எ'

மேனா வியாதியி' காரண6ைத1 ெகாGச அறி ெகா!டதாN6 ெதாிவி6தாேய!
எேக? இ'னெத'2 ெசா பா1கலா .

ம9 : (’ம"ேவ ெசறி6த' எ'ற தி")க4 வணெம8 )
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ஆனத ைபரவி

அகேமாவிைள1க *கேமா ெவE1க அழேக ெயாளி6த திதீ,

அறிேவனைன6 மதேவ? வி 6த கைணேயவ.6 .றியா. .

இ5சி'னக? எலா

காத ேநாN1.6தா' உ!டா. . எ'ைன ஏ' இப>

பாீ8சி1கிறீக?. தயH ெசN இரகசிய6ைத எ'னிட6தி ெதாிவிBக?.

அநியாயமாN6 தகEைடய ெம9ய ேமனி வைதப கி'றேத எத இராஜ .மார'
தகEைடய மனைத இப>1 கவதா'? உ!ைமைய5 ெசாAக?.
வஸ : (ேம+ப> வணெம8 ) - கயாணி

ஸகிேய! கண6தி+பலமாைத ந6நி"ேபா மண6த ஸாியாேமா?

நிைனேய' ச91. -மகிேபாைர

ஸகிேய என1. விதிேயா? மன6

இ"தி" இராஜ.மார' ேபாிலா காத ெகா?ள ேவ!

ெச'ற இடெமலா

? அவகE1.5

மைனயா8> ஆயி+ேற அவக? காத நிைல6ததலேவ!

அவகைள ந பிேனாகளி' கதி அேதா கதியலேவா இ'ைற1. எ'ைன
வி" )வாக? நாைள1. ேவ2 ஒ"6தியி' ேபாி ேமாக
அல8சிய

ெகா!

எ'ைன

ெசNவாகேள! அவகைள ந )வ, ம! .திைரைய ந பி ஆ+றி

இறகினா+ ேபா'றேத!

ம9 : (ேம+ப> வணெம8 ) – ஆேபாி

மயிேல பழி6த இயேல ெசழி6த மணிேய இனி6த மடமாேன

மைறேயா .ல6தி ெலழிலா ெரா"6த மனமீ தி"6த நிஜமாேம.
அப>யானா தக? மனதி+ .>ெகா!ட )!ணியவா' யாராவ
பிரா மணராN6தா' இ"6த ேவ!

. தாக? சாதாரணமானவகளி' மீ

இ5ைச ெகா?Tகளா? அவ சகல விதமான கவியிA

ேத5சி ெப+றவ"

ெயளவன ப"வ*ைடயவ"மான அதணராN6 தா' இ"1க ேவ!

அேதா பா"க?! உக? *க6தி ஒ"வித )'னைக உ!டாகிறேத!
வஸ: (ேம+ப> வணெம8 ) - கா ேபாதி

கயேல பழி6த விழியாN! ப>6த மைறேயா மண6த க"தாக?

.ஆ ,
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அவேரா தி6 பணிேவா>"6த "கான *+2-மறிேவாக?.
பிரா மணக? வணகப வத+. அ"கேர ஒழிய1 காத91கபட1 @>யவக?
அலேர அத+ெக'ன ெசNகிற?

ம9 : அப>யானா அவ ைவசிய ஜாதிைய5 ேசதவராக இ"1கலாேமா? அத

ஜாதியாாிட6திேலேய ெபா"? .'2 .'றாN1 .விதி"பதா அH
வித6தி நல ச பததா'.

ஒ"

வஸ: அ> ம9கா ஏேத? நீ எ'ைன விட மா8டாN ேபா இ"1கிற! ஒ<ெவா"

ஜாதியாN1 ேக8 1 ெகா!ேட வ"கிறாேய! கைடசியாக நல வா6ைத

ெசா'னாN! ெவ8க1 ேக , ைவசியைன யாராவ கணவனாN அைடவாகேளா?
திைர கடேலா>B

திரவிய

ேத

ெசாலப8டதலேவா? இரவிA

வணகப

எ'=

பழெமாழி அவகE1காக5

பக9A

விழிபிA

யி9A , அவகளா

கடH? பணேம. அவக? மனிதாிட6தி சிறி

மா8டாகேள! அவக? ஓயாம Vர ேதச6தி+. ேபாவதிA

க8>யF ெகா!>"பதிA

த

பிாிய

ைவ1க

கைடகைள1

ஆB8 கால6ைத1 கழிபவக? அலேவா.

திாீகளி' மன .ளிர அவக? வாயி இ" ஒ" அ'பான ெமாழிB
ஆைகயா ைவசிய ேபாி எத திாீ ஆைச ைவபா?!

ம9 : அப>யானா உக? காதல பிரா மண"

வராேத.

அல, c6திாிய"மல,

ைவசிய"மல, ேவ2 யா?
வஸ: அ> ம9கா நீ ஒ'ைறB

அறியாதவைள ேபால மிகH அவசரமாக1

ேக?விகைள1 ேக8 1 ெகா!ேட ேபாகிறாேய! நா

இர!ெடா" மாச6தி+. *'

வாமி ேகாவிA1. ேபாயி"த ேபா அ. வதி"த ஒ"வைர பா6 அவ
யாெர'2 நா' உ'ைன1 ேக8டைத மற வி8டாயா?

ம9: ஓேகா அப>யா? அறி ெகா!ேட'! அறி ெகா!ேட'! ேந+றிரH
நீக? ஒளி ெகா!டதாக5 ெசா'னீகேள. அ அவ"ைடய மாளிைக

அலேவா? ஆனா அவ மிகH

ஏ4ைம நிைலயி இ"பதாN ஜனக?

ெசா91 ெகா?கிறாகேள! அவ ேபாிலா இ5ைச ெகா!bக??
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வஸ: (’எ.வாடலகிநா ' எ'ற பா8>' வண ெம8 )
ேதா> - -பக
ப.

அ.
ச.

ஸுதரனா எனேமனி ேசாதேதவா>
இ வதன கினிைம காண

எதமா மாைசமீற வ பாத

ேபா+றி வா? (ஸு)

எத நாE நிைறயிமீறா நீைமB நல*

ெசாதமான தனேமயாக - ஸுகேமா ெசவேம!
மன6தி' ெப"ைம பண6தி+ காேமா!

மார'வாம ேமனிகாண6 தீைமயா" நீகிேயா

(ஸூ)

அவ தன6தி ஏைழயாN இ"த ேபாதிA .ண6தி அவைரவிட ேமலான தனிக
உ!ேடா? ைக நிைறத பண6ைத1 கா8>A க! நிைறத கணவேன ேம

எ'பாகேள. அத+. இணக அவ"ைடய அழ. க!ெகா?ளா கா8சி அலவா?

ேயா1கியைதைய1 க"தாம பண6ைதேய தாசிய நா
ெசாலப

வாக? எ'2

Vஷைண என1. இலாம+ ேபாக8 ேம.

ம9 : அ மணி! மாமர6தி' )#பகெளலா

உதி ேபான பிற., அைத

வ! க? நா த உ!ேடா?
வஸ : ஆைகயினாேலதா' வ!>+.1 காம' எ'2 ஒ" ெபய ஏ+ப8>"1கிற.

அறிவிலா வ! க? அப> ந'றி அ+றதாB , Kயநல
ந'றாN ப.6தறிைவ ெப+ற நா*
தைடெய'ன?

ெகா!

அவாிட

தி" பH

இ"தா

அைத ேபால5 ெசNத ேவ! மா?

ம9 : அப>யானா அவைர அைடB

வஸ : அத+காக நா' ஒ" ததிர

உைடயதாB

வழிைய ப+றி ேயாசைன ெசNய6

ெசNதி"1கிேற'. அைத ேஹவாக ைவ61

ேபாN பா1கலா . ஆனா அவ"ைடய

பிாிய6ைத ெப2வ Kலபமான காாிய

அல, எ'ன ெசNகிற?

ம9 : ()'சிாி)ட') ஓேகா இத எ!ண6தினாேல தா' ஆபரணகைள

அவ"ைடய மாளிைகயி ைவ6 வி8

வதீகேளா?
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வஸ : (தி 1கி8 ) இெத'ன சத ? யா ஓ> வ"கிறாக?. யா இத மனித'?
(மகிபால' அவகளி"த இட6தி+.? ேவகமாN ஓ> வ வஸதேஸைனயி'
கா9 விFகிறா'.)

மகி : அ மணி! அபய ! அபய ! இத ஆப6தி இ" எ'ைன1 காபா+ற
ேவ!

.

வஸ : ெகா 6ேத' அபய ! எFதி"! ம9கா! வாச+ கதைவ R>வி . (ம9கா

ேபாகிறா? யாைர1 க!

இப> ஓ> வ"கிறாN? உன1. எ'ன ஆப6

ேநத?
மகி : கட'கார=1காக பய ஓ> வ"கிேற'.
வஸ: அ> ம9கா கதைவ6 தாளி8

வி .

மகி : (தன1.?) ஆகா கட'கார' எ'ற ெசாைல1 ேக8டHட' இவ? எ'ைன1
கா8>A

அதிகமாN பயப கிறாேள! இH

ெசவ* , ந+.ண*

மா8டா?. பா1கலா .

அதி#டதா' ஏராளமான

ெப+ற இத திாீ என1. உதவி ெசNயாம இ"1க

(T8>+. ெவளியி' *!ட', தி!ட' இ"வ"

வ"கிறாக?.)

*! : அவ' எகி8 6தா' ேபானா'. அவேன உட ேபாறதிைல! நம1கா5K

அவ=1கா5K! பா1கலா

ஒ" ைகயி.

தி! : அவனாவ இ'னேம ஆ)டவாவ! அவ' எ'ன சாகசீக

ேபாN6 தாகிேற'.

*! : அவ' R1ேக கீேழ ேபா8 6 ேத5K RGசிேல ேமா
ெநரவி)8ேடேன! இதாேல பா" இ'ன

ேசGK)8 

ப?ள இலாெம

ெந6த ெசா8>1கிேன ஓ>1கிறா'.
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தி! : ெந6த இத ஊ8 1.?ேள ேபாயி"1.டா ஆ)8 1கி8டா!டா ஆE.

இத ஊ8 1.?ளற ஒளி5சி1 கி=1கிறா!டா தி"ட'.
*! : கதேவ இ>1கலா!டா!

(உ8)ற6தி)

ம9 : (மகிபாவைன பா6) ஏனபா நீ எகி" வ"கிறாN? நீ எ'ன ெதாழி
ெசNபவ'? நீ பய ஓ> வத காரணெம'ன? எ'=ைடய எஜமானி
அ மாE1.6 ெதாிB ப> ெசா.

மகி : அ மா எ'=ைடய ெசாத ேதச

.ஸும )ர . நா' ஒ" ஏைழயி' மக'.

என1.1 கா பி>1. ெதாழி ஒ'2தா' ெதாிB .

வஸ: அ திாீக? ெசNய1 @>ய ெதாழி அலவா! அைதயா க+21

ெகா!டாN?

மகி : ஆ ! எ'ன ெசNகிற! வயி2 வள1க ேவ! ேம!
வஸ : ஸாி! ேம வி"6தாதகைள6 ெதாிவி.
மகி : அத ேதச6தி பிைழபத+. வழி இலாைமயா இத மகள)ர6தி+.

வ ஒ" பிர)வினிட6தி ேவைல1. அமேத'. அவ"ைடய ேதக6தி' அழைக

ேபாலேவ அவ "ைடய .ண6தி' அழ.

அ')

தயாள*

ெபா"தி இ"1கிற. அவ"ைடய

எ'னெவ'2 ெசாேவ'! பிற1. உதH வத+. எ'ேற

தன1. ெபா"? இ"பதாக நிைனபவ.

ம9 : அப>யா? அவ *F6 தி"டராN இ"1கிறாேர.
மகி : அ மா! அப>5 ெசால ேவ!டா . பாவ
Vஷி1.

நா1. அFகிேபா .

வ ச பவி1. . அவைர6
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ம9 : எ'=ைடய எஜமானி அ மாளி' .ணக? யாவ+ைறB தி"> அணி
ெகா!>"1.

அவைர ேவ2 எ<விதமாN மதிப அ<வளH ேம'ைம

ெபா"தியவ யாரபா?.
வஸ : ஆ

அவ ெபயைர1 ேக8க ேவ!

எ'2 என1. ஆவலாக6தா'

இ"1கிற. ெதாிவி.

மகி : அ மா அவ த'=ைடய தயாள .ண6தினாA

ஈைகயினாA ...

வஸ : த'=ைடய தன6ைத எலா ெசலH ெசN வி8டாேரா!
மகி : அ எப> உகE1.6 ெதாித. நா' இ'ன
வஸ : அைத5 ெசாலH

ேவ! மா ெசவ*

ெசாலவிைலேய!

ந+.ண*

ஒ'றாN1 @>

இ"ப அ&வமலேவா. உேலாபிகளிட6திேலேய ெபா"? யாH

நிைறதி"ப உலக வழ1க . சா1கைட1 .ழியி தாேன அ"வத+.

அ"கம+ற ஜல உ5சி விளி ) வைரயி நிைறதி"1. .
ம9 : அவ"ைடய ெபயைர6 ெதாிவி.

மகி : .ளித *க6ைத உைடயவராதலா &ேலாக சதிர ென'2 யாவ"
அைழ1கிறாக?. அவ ெபய மாதவராய.

அவைர

வஸ : (தி 1கி8 6த' ஆசன6ைத வி8ெடFஅ>! ம9கா! இவ"1. ஆசன

ெகா!

வ ேபா . ஐயா இ உ *ைடய T ; தயH ெசN உ8கா

ெகா?E . அ> ம9கா விசிறி ெகா!

வா அத5 சாீர6ைத6 ெதா8

பா1கிய6ைத உைடய இவ எ<வளேவா தவ

பா1கிய

ெசNதி"6த ேவ!

வ"

! இவ"ைடய

யா"1.1 கிைட1. ! விசிறியா TK! அ&வமாக வத ந *ைடய

வி"தின கைள6 ேபாயி"1கிறா.

மகி : ஆகா! மாதவராய"ைடய ெபயைர5 ெசா'னத+. இ<வளH மாியாைதயா!

ெம5சிேன' சிேர#டேர! உலகி உதி6தா இப> )கFட' உதி6த ேவ!

இைல யாயி' பிற1காம இ"பேத உ6தம . நீ ஒ"வேர உயி"ட' இ"பவ;

ம+றவக? நைட பிணகேள. தனிககைள அ 6த நாN1.

வ!>ேய+ற

.
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கிைடபைத ேபா, அவரா என1.

ேவ!டா

உ8கா"க?.

இத ெப"ைமேயா அ மா! தாக? நி+க

வஸ : (உ8கா) உம1.1 கட' ெகா 6த பிர)வி' ெபயெர'ன?
மகி : பண

இ"ததினாேலேய எலா" பிர)வாN வி வாகளா? எவனிட6தி

.ண6தழ. , பிறைர எ<வித

ெகளரவப 6த ேவ!

இ"1கி'றனேவா அவேன பிர)!

வஸ : சாி! உ!ைமதா'; அ ேபாக8

எ'= உணH

; உம கட'கார' ெபயைர5 ெசாA .

மகி : நா' மாதவராய பிர)வி' ேவைல1காரனாN இ"ேத'. அவ ஏ4ைம6
தன

அைடத பிற. நா=

அவைர வி8

அவ"1. பாரமாN இ"1க1 @டாெத'2 நிைன6,

வ விட ேநத. பிைழ1க வழி ேவ2 இலாைமயா நா' Iதாட

ஆர பி6ேத'. அதி 10--பாN ேதா+ேற'.

(ெவளியி இர!

Iதா>கE

கதைவ இ>1கிறாக?)

மகி : (தி 1கி8 ) ஆகா! அவக? வ வி8டா+ ேபா இ"1கிறேத! ஐேயா எ'ன

ெசNய ேபாகிேற'.

வஸ : அ> ம9கா! இேதா இத1 காைப எ 61 ெகா!
பதிலாN1 ெகா 6 வி8

ேபாN 10--பாN1.

வா. இவேர ெகா 6ததாக6 ெதாிவி.

ம9 : ஏைனயா! உம கட'கார' ெபயெர'ன?
மகி : அவ' ெபய *!ட'.

(உடேன ம9கா ெவளியி+ ேபாN1 கதைவ6 திற1கிறா?.)
*! : அேட! ஆேரா கதெவ6 ெதாற1கிறாடா!
தி! : அவ' எகி8ேடா ேபாயி ெநாளGசி8டா!டா! இ'னேமேல ந ம ைகயிேல

சி1க மா8டா!டா ேபாேவா டா!
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ம9 : யா நீக?? கதைவ இப>6 தானா இ>1கிற! இர!

ேபாி *!ட'

யா?
தி! : அேட அ!ேண! இவ எ பி8

அளவா1கிறாடா! ஒ'ென6தா!டா ேக1கறா!

*! : *!டேன நீ எ'னா61. ேத8ேற? அH=1. ெநா ப வ"ச61.
மி'ெனேய க!ணாள

ஆயி ேபா5ேச!

தி! : இலாெம ேபானா, அவேனாெட @ட5 Iதாடலாமா'= ேத8றியா? .
*! : இ )8 5 ேசா1கான ெபா!S எ'ைன எ'னா61.6 ேத8ேற? நாதா'
*!ட'; ஆைசயா ேத8றிேய என1. எ'ன தர ேபாேற? ெசாேல'.
ம9 : உன1. யாராவ பண

தரேவ! மா?

*! : ஆமா, ஒ" கEெத 10--பா . 1கS . அNேயா1கிய *!ேட. அத நாயி

இத ஊ8 1.?ளற ெநாளGசிேத அவ' ஒன1. எ'ன ெசாத ? ஆெச
நாயகனா?

தி! : அத ெபாண6ெத1 க8>1கினா வா? & ேவ!
ம9 : அெட! ஏ வா6ைதக? வர வர அதிகாி1கி'றன? ேபா

நி26க?

அதிக பிரசக6ைத. இேதா இத1 காைப அவ உ'=ைடய கட=1காக

ெகா 1க5 ெசா'னா. எ 61 ெகா!

இ. நி+காம நடHக?.

*! : ஆகா! சேதாச ! அப>யானா ேரா1கியதா'! அவ'ேமேல எகிE1. ஒ"
ேகாவ*மிெல! எேபா ஓணாமி'னாA
வாடா ேபாேவா .

இனிேமேல வ Iதாட8

. அேட!
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தி! : அேட இவ' எ )8

அளவான பண1கார1 .8>ைய ச பாறி5K1 கி8டா'

பா6தியாடா இவ ேமேல நெவ ஜிAஜிA'= மி'=டா
(ேபாகிறாக?)

(ம9கா உ?ேள வ"கிறா?)
ம9 : அ மா அவக? காைப வாகி1 ெகா!
ேபாNவி8டாக?.

சேதாஷமாN

வஸ : ஐயா! ந!பேர! நீ தி" பி வராதைத ப+றி உ *ைடய மைனவி ம1க?
வ"தியி"பாக?. சீ1கிர

ேபாN அவகEைடய ஆவைல நீ1. .

மகி : அ மணி என1. மைனவி ஏ? பி?ைள ஏ? ஒ'2மிைல நா' ஏகாகி.
நீக? ெசNத இத உதவிைய நா' ஒ" நாE

மற1க மா8ேட'. ஈKவர'

உகைள1 காபா+2வா'. உ6தரH ெப+21 ெகா?கிேற'. (ேபாகிறா')

(ெவளியி வ தன1.?)

ஆகா! இத6 ெதாழி எ<வளH மான1 ேக8ைடB

'ப6ைதB ெகா 6த. ேச!

இப>6 தி1கிலாம அைலவைத விட பி5ைச எ 6 வயி2 வளபேத நல.
எ'ன உலக ! நாணயமாN ேவைல ெசN இத ஒ" வயி+ைற வளபத+. இத

ஊாி ஒ" ேவைல அகபடாம+ ேபாN வி8டேத! இ<வளH திடமான சாீர6ைத

ைவ61 ெகா!

நா' பி5ைச எ 1க ேபானா எவ' ஒ" பி> ேசா2

ேபா வா' த>ைய எ 6 வ ம! ைடைய உைட6 அ=)வா'. நல!
நா' இெபாF காஷாய *த9யவ+ைற ெப+25 சநியாசியாகிேற'.

அைதவிட1 .ைறத மன1கவைல உைடய நிைலைம &மியி ேவெறா'2மிைல.
ஆைகயா அப>ேய ெசNகிேற'. (ேபாகிறா')
---------------

அக 1 காசி 3
இட

: மாதவராய"ைடய மாளிைக.

கால : ம2 நா? இரH.

.ணசீல' : (தன1.?) ஏைழயாN இ"த ேபாதிA
ந+.ண*ைடய எஜமானாிட6தி ேசவக

ேயா1கியைதB

ெசNவேத ேவைல1காரகE1. பரம
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சேதாஷ . அககார*

க க )

எ<விதமான ேயா1கியைதB

உ?ளவ= , பண6ைத6 தவிர ம+ற

இலாதவ=மான தைலவனிட6தி ேவைல

ெசNவைத1 கா8>A ஓயா6 'ப

தர1 @>ய ேவெறா'2

இைல. எைத

மா+றலா . பிறவி1 .ண6ைத எப> மா+ற *>B ? நா

மா+றினாA

எ<வளHதா' *ய'றாA

ப8> மா

வய9 _ைழ பயிைர6 தி'பைதB ,

பிற=ைடய மைனவியி' ேபாி மன6ைத ைவபவ', .>பவ' *த9ேயாாி'

.ண6ைத மா+ற யாரா *>B ? இெபாF ேநர

இரவாN வி8டேத! இ'=

இ'=

எ<வளH இ"1கலா , ந

எஜமான தி" பி வரவிைலேய! பா8 1 க5ேசாி

*>யவிைலேயா? என1ேகா நி6திைர வ"கிற; அவ வ"*'

V.வ

தவ2. அேதா கதH த8 கிற சத

(மாதவராய"

ேஸாேமச=

ேக8கிற. வ வி8டாக?.

ச பாஷி6த வ!ண

வ"கிறாக?.)

மாத : ேஸாேமசா! திேலா6தமா எ<வளH மாாியமாN பா>னா? Tைணைய
ேபா'ற வா6திய

ேவ2 எ'ன இ"1கிற! ஆத ந!பகைள ேபால, அ

விசன6தினா வ"

மனதி+. எ<வளH மகி45சிைய6 த"கிற! அைத6

ேதவகளி' வா6திய எ'பத+.6 தைடேயயிைல.

ேஸாம : சகீத6தி' இ'ப6தி ெபாF ேபானேத ெதாியவிைல! ஆஹா

எ<வளH ேநரமாN வி8ட! சதிர' அதமனமாக ேபாகிறேத! நாNக? @ட1

.ைல1காம நி6திைர ெசNகி'றனேவ! நீக? இனிேமA

தாமதி1காம

சயனி61 ெகா?Eக? அதிக க! விழி6தா உக? ேதக6தி+.1 ெக தலாN
*>B .

மாத : ஐேயா பாவ

நம1காக1 .ணசீல=

ெந

ேநரமாN நி6திைர இலாம

இ"1கிறா'. (அ'ேபா ) அேட .ணசீலா! ேநரமாகிற; நீ ேபாN ப 61 ெகா?.
கதHகைள ஜா1கிரைதயாக பா6 R>6 தாளி8

வி8  ப 61 ெகா?.

.ண : ேஸாேமசேர! இத நைக R8ைடைய பகெலலா

நா' ைவ61

ெகா!>"ேத'. இெபாF உ *ைடய *ைற. இேதா வாகி1 ெகா?E .

(ெகா 1கிறா')
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ேஸாேம : நல ேவைளயாN இ'2 பக ஜா1கிரைதயாN1 கழித. இத இரH
எப>1 கழிய ேபாகிறேதா ெதாியவிைல. இத மகள)ர6தி தி"டக?

இலாம இ"தா இெபாF என1. இ<வளH கவைல இரா; நா=

ந'றாN6 Vகலா . இனி என1. நி6திைர எ. வர ேபாகிற? ேபாN ப 6

பா1கிேற'.

மாத : மி6திரா! இ ந பி1ைகயி' ேபாி ந மிட6தி ைவ1கப8ட. இ
ெசாத1காராிட6தி+ ேபாN5 ேச"

காபா+ற ேவ!

, பா61 ெகா?. (சயனி61 ெகா?கிறா)

(தன1.? ஆகா! அத சகீத

இ'ன*

எ<வளH இனிைம (V.கிறா)
(ேஸாேமச=

உள2கிறா'.)

வைரயி, இைத நா ஜா1கிரைதயாக1

எ' காதி சதி61 ெகா!>"1கிறேத!

ேவெறா" ப1க6தி+ ப 66 யிA

ெபாF கனH க!

ேஸாேம : (தன1.? ஆகா! எ'ன பா8 ! நல Tைண! திேலா6தமாவி' அழேக

அழ.! திேலா6தமா! உ' ேதக6தி உ?ள ஆபரணக? ப6திர ! தி"ட'! தி"ட';

பி>Bக?! பி>Bக?! ஆகா!! ஓட *>யவிைலேய? கா &மிைய வி8 1

கிள பவிைலேய! (ச+2 ெமளன )
(சசி*க' எ'=
நகெகா!

தி"ட' ைகயி+ க'ன1 ேகாAட' ெமவாக மாபினா

வ"கிறா'.)

(தன1.? ெமவாக) அபா ேதா8ட6தி' Kவைர6 தா!> உ?ேள வ

ேசேத'. (ேமேல பா6)
சாி! சதிர' அதமனமா.
சதிர=

சமய6தி இ"1கிற; இH

அதி#டதா'!

தி"ட"1. அ=@லமானவ'தா'! எ'ைன ேபா'ற

)!ணியவா'கE1. இரவான இ"ைள1 ெகா 6 உதHவைத ேபால, ஒ"

தாN @ட6 த' .ழைத1. உதவி ெசNய மா8டா?. ேதா8ட6தி+.? வத ஒ"

ெபாிய காாிய

பிற V.

அல. இனி இத மாளிைக1.? _ைழவேத அ"ைமயான விஷய .

ெபாF ெஜய ெப2வ , ததிர6தினா ெபா"ைள

அபகாிபமான இத உ6திேயாக6ைத1 ெக8ட ெதாழி எ'2 ஜனக?

ெசாAகிறாகேள! *8டா? ஜனக?! இ அ<வளH Tர6 தனமல எ'றாA
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பிற"1. அ>ைம6 ெதாழி ெசNயாம Kவததிர6ேதா

இ"1க1 @>ய அAவ

எ'பைத ப+றி சேதகமிைல. பாரத B6த6தி இரவி Vகி1 ெகா!>"த

பைகவைர அKவ6தாம' இரகசியமாக ேபாN1 ெகா'2 ெவ+றி

அைடயவிைலேயா! ஆைகயா இ .+றமாகா. (நா+)றகைளB

உ+2

ேநா1கி) எேக க'ன

ைவ1கலா ! எேக ைள ேபாட லா ! ஈர6தினா எத

இடமாக இ"1க ேவ!

. க, ம! *த9யைவ விFவதி' ஒைச ஒ"வ"1.

இட

தள உ) &6தி"1கிறேதா பா1கலா . மனித சமீப6தி இலாத

காதி+பட1 @டா. (Kவ+ைற6 தடவி பா1கிறா'.)

ேப# இதா' சாியான இட ! இ. உபறி6தி"1கிற! அேதா

வைளB

ஒ" எ9

இ"1கிற! இ நல ச.னதா'. ெசா6 நி5சயமாN அகப

;

தைடயிைல. க'ன ைவபதி நா'. வைககE! . K8ட ெசகைல

ெபய6 ெத ப, Kடாத க+Kவைர1 கட+பாைறயா ேதா! வ, ம! KவராN

இ"தா த!ணி வி8 6 ேதா! வ, மர பலைக உ8)ற6தி ைவ1கப8ட
KவராN இ"தா, அைத வாளினா அ2ப, இ K8ட ெசக+ Kவ. க+கைள

ஒ<ெவா'றாN ெபய6 எ 6 வி கிேற'. இதி எ'=ைடய சாம6திய6ைத1

கா8 கிேற'. ைளைய6 தாமைர )#ப6ைத ேபால5 ெசNயலாமா? அல

&ரண சதிரைன ேபால5 ெசNயலாமா? இலாவி8டா த!ணீ பாைனைய
ேபால5 ெசNயலாமா? இைத பா6 வி8

ைவ6 ஆ5சாியபட ேவ!

T8 1காரக? R1கி ைகைய

. தி"ட ேபானாA

பிரா மண' சாதிரப>B

)6திசா96தனமாB த' ேவைலைய5 ெசNவா' எ'2 இைத1 கா!ேபா ெசால
ேவ!

நா' உ?ேள ேபாN6 தி">1 ெகா!

அத1 கதேன எ'ைன1 காபா+ற ேவ!
எலா

ெவளியி வ"கிற வைரயி

! (ைக .வி6) ஊ6 ெதNவகைள

வண.கிேற'. என1. இத அ"ைமயான வி6ைதைய1 க+21

ெகா 6தவரான ."வி' பாதேம ைண! அவதா என1. இத மா6திைர1

ேகாைல ெகா 6தவ. இைத ைவ61 ெகா!

ேபானா எ'ைன எவ"

பி>1க

*>யாதா . ேச! எ'ன ெவ8க1ேக ? அளபத+.6 ேதைவயான Mைல எ 61
ெகா! வர மற வி8ேடேன! (ேயாசி6 நல ேவைளயாN பிரா மண'

ஜாதியி+ பிறேத'. எ'=ைடய &Sைல நா' இ6தைன வ"ஷமாN6 V1கி5

Kமதத+. இத5 சமய6தி+.6தா' அ உபேயாகபட ேபாகிற. எ'ைன

ேபா'ற உ6தம பிரா மண"1. &d இலாவி8டா எ'ன ேயா1கியைத
இ"1கிற. Kவ+றி' உயர , கன

*த9யைவ எ<வளH இ"1கி'றன எ'பைத

Kலப6தி இதனா அறி ெகா?ளலா . கா) *த9ய ெக8>யான நைககைள

இF6 வில1.வத+. , ைள1.? வி8 6 தா4பாைள6 திறபத+. , பா )
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க>6 வி8 டா விஷ

ஏறாம உடேன இ2க1 க8 வத+. இைத ேபால

உதவி ெசNய1 @>ய சமய சGசீவி ேவ2 எ'ன இ"1கிற?

(&dலா Kவைர அள1கிறா')
சாி இ'=

ஒேர ெசக மி.தி இ"1கிற! இேதா எ 6 வி8ேட'. (உ?ேள

பா1கிறா') ஒேர விள1. மகலாN எாிகிற. அைத ப+றி1 கவைலயிைல.

உ?ேள ேபாகிேற'. எ'ைன பாகா1க அத1 கா6திேகய' இ"1க என1.

எ'ன கவைல?

(உ?ேள _ைழகிறா')
யாேரா இர!

மனித V.கிறாக?. நாேனா ஒ"வ'. தபி61 ெகா!

ெவளியி ஓ வத+. அ_@லமாக *த9 ெவளி1 கதைவ6 திற ைவ1கிேற'.

(கதைவ6 திற1கிறா') அடாடா! ேகா*8> T8 1 கதைவ ேபா கிாீ5 எ'2 ஓைச

ெசNகிறேத! இத+. எ'னிட6திலா ம"திைல! இ" ) "பி>6தி"1.

இட6தி ெகாGச த!ணிைர வி8டா சத
இ"த த!ணீாி ெகாGச

இலாம ேபாகிற. (எதிாி

எ 6 வி கிறா') சாி இெபாF சாியாN

ேபாNவி8ட இவக? உ!ைமயி நி6திைர ெசNகிறாகளா அல பாசா.
ெசNகிறாகளா எ'2 பாீ8ைச ெசN பா1கிேற'. இவக? .ற8ைட வி8

V.கிறாக?. R5ைச அவசர

இலாம ஒFகாN வி கிறாக?. க!கைள

இ2க R>1 ெகா?கிறாக?. உட ) ேசா கிட1கிற, கS1க? எலா

தளதி"1கி'றன. (ெந")1 .5சிைய1 கிழி6 அவகளி' *க6தி+. ேநாி
பி>1கிறா') ெபாN6 V1கமாN இ"தா ெவளி5ச

*க6தி ப8டHட' அைத

ெபா21க1 @டாைமயா, *க6தி சலன உ!டா. . க!களிA

அைசH!டா. . சாி. இவக? ந'றாN நி6திைர ெசNகிறாக? எ'பைத ப+றி1
ெகாGச*

சேதக இைல. எலா

சாியாN இ"1கிற! இெத'ன த )",

Tைண, )தகக? *த9யைவ இ"1கி'றனேவ! இ தாசியி' Tேடா அல
பாடக' Tேடா ெதாியவிைல. இைத ஒ" பிர)வி' Tெட'2 நிைன6தலேவா

மதிேமாச

ேபாN இத+.? _ைழ வி8ேட'. இலாவி8டா ேவ2

எேகயாயி=

ேபாயி"ேபேன! வி>யா Rேதவி1. ேவைல அகப8டாA

அகப வதிைல எ'பைத ேபாலாயி+ேற எ'=ைடய பிைழ). இ

@9

வாதவ6தி ஏ4ைம6 தனமா? அல ெவளி ேவஷமா அல தி"ட=1காவ

அரச=1காவ பய த' ெசா6ைத எலா

ஒளி6 ைவ6தி"1கிறாேனா

ெதாியவிைலேய! &மி1.? )ைத6 ைவ6தி"பாேனா? இத மணிகைள1 கீேழ
உ"8> பா6தா ேம
&மி T

ப?ள

இ"ப , சமமாN இ"ப

ெதாிB . அதனா

க8டப8ட பிற. ேதா!ட ப8டதா எ'ப ந'றாN6 ெதாிB .
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(உ"8 கிறா') சீ! இவ' நி6திய தாி6திர'! இேக ஒ'2

அகபடா! இ<வளH

T! பா தா'. ேவ2 எேகயாவ ேபாகிேற'. (ேபாக ஆர பி1கிறா')
ேஸாேம : (கனH க!

தாேன உள2கிறா') ஒ மாதவராயேர! தி"டக? க'ன

ைவ1கிறாக? நைக R8ைடைய6 தி"ட வ"கிறாக?! இேதா இத R8ைடைய

நீேர ைவ61 ெகா?E .

சசி*க' : (தி 1கி8 ) உ!ைமயி விழி61 ெகா!டாேனா? எ'ைன பா6
வி8டாேனா? ஒ'2 ெதாியவிைலேய! இ மாதவராய"ைடய Tடா தா' மி.த
ஏைழ எ'பைத என1.6 ெதாிவி1க இ<விதமாக பாிகாச

ெசN இ>61

கா8 கிறாேனா? (ெந"கி பா1கிறா') இைல. இைல. இவ' கனH

கா!கிறா' ேபா இ"1கிற. இவ' தைலயி' கீ4 ஏேதா ஒ" ணி R8ைட

இ"1கிற! ேச! ஏ+ெகனேவ பரம தாி6திர நிைலைமயி இ"1. இவ=ைடய

ெசா6ைத6 தி"> இவைன ேமA

வ"6வ பாவ . ேவ2 எேகயாவ

ேபாகிேற'. (ேபாக ஆர பி1கிறா')

ேஸாேம : ஐயா! நீ இைத உடேன எ 61 ெகா?E . இலாவி8டா இ

ேபாNவி

. பிற. எ'ைன1 ேக8க1 @டா.

சசி: மிகH

அதரக விKவாச6ட' இ<வளH ேவ!>1 ெகா?E

இவ=ைடய

வா6ைதைய மாியாைத ப 6தாம நா' எப> ம26 ேபாகிற? நா' இத1
காணி1ைகைய அவசிய
ேவ!

ெப+21 ெகா!

. இத விள1கி' ெவளி5ச

இத பரம ப1தைன இர8சி1க

ந ைம ஒ"ேவைள கா8>1 ெகா 6வி

ஆனா விள1. இவகE1. அ"கி இ"1கிற. இத5 சிமிழி அைட61

.

ெகாணதி"1. வி8>+ &5சிகைள இேதா பற1க வி கிேற'. (&5சிகைள பற1க
வி கிறா') பேல! அேதா விள1கி' அ"கி ேபாNவி8டன! உ

ஆக8

சீ1கிர ,

பேல! அேதா அைண6 வி8டன! எ'ன இ"?! எ'=ைடய உய .ல6தி'
பிரகாச

இத1 ேகவல6 ெதாழி9னா எப> மFகி+ேறா அப> அலேவா

இ"? R>1 ெகா!ட. நா' பிரா மண=ைடய )6திர'. நா'. ேவதகைளB
ப>6தவ'. பிறாிட6தி நா' எ'ன நிைலைம1. வ ேசேத'! எ'ன
ெதாழி9 அமேத'! ம9காைவ எப>யாவ நா' அைடய ேவ!

எ'=

ஆைச அலேவா எ'ைன இப>6 V! கிற. எ'ன ெசNகிற! இெதலா
&வெஜ'ம வாசைன! இ தவெற'2 ெதாிகிற. எ' மன இைத5 ெசNய1
@டா எ'2 த 6த வ!ணமி"1கிற. ேதக

மா6திர

தானாக இைவகைள5

ெசN ெகா!ேட ேபாகிற! அைத6 த 1க எ'னா *>யவிைலேய. ஆகா! இத
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பிரா மண' நம1. எ<வளH மாியாைத ெசN ந ைம உபசாி1கிறா'!

ேவதகைள ப>6த தி"ட' ச பாதைன இலாம ெவ2 ைகயனாN6 தி" ப1
@டாெத'=
ேபாகிறா')

நல எ!ண ! எ'ன இவ=ைடய ேம'ைம1 .ண ! (அ"கி

ேஸாேம : (அைர6 1க6தி தி"ட=ைடய ைகைய பி>61 ெகா! ) ந!பேர!
எ'ன உ *ைடய ைக இ<வளH .ளி5சியாN இ"1கிற?

சசி : (தன1.?) ேச! நா' K6த *8டா? த!ணீாி ைகைய ைவ6ததினா எ' ைக

.ளிதி"பைத மற வி8ேட'. (ைககைள ஒ'ேறா

உ!டா1கி1 ெகா!

நைக R8ைடைய எ 1கிறா'.)

ஒ'ைற6 ேதN65 I

ேஸாேம : (அைர நி6திைரயி) R8ைடைய எ 61 ெகா!bரா? .
சசி : (தன1.?) ஆகா இத பிரா மேணா6தமாி' உபகார6ைத எ'ன எ'2
ெசாேவ'! (உர1க) ஆ ! எ 61 ெகா!ேட'.

ேஸாேம : (தி6திைர மய1க6தி) அபா கவைல ஒழித! இனி ந'றாN6

.கிேற'. (V.கிறா')

சசி : (தன1.?) பிரா மேணா6தமேர! V. ! இப>ேய M2 வ"ஷ

எFதி"1காம ந'றாN6. . சாி! என1. ேநரமாகிற. இத R8ைடைய
வஸதேஸைனயி' T8>+.1 ெகா!

ேபாN ம9காவி' கிரய6ைத1 ெகா 6

அவEைடய அ>ைம6 த'ைமைய நீ1கி அவைள மீ8 1 ெகா!

ேபாகிேற'.

(தி 1கி8 ) இெத'ன கால>ேயாைச ேக8கிறேத! யா வ"கிறாக?? அேதா
யாேரா ஒ"வ' வ"கிறா'. அவ' @5ச9 *' அவைன1 .6தி1 ெகா'2

வி கிேற'. (ேகாமளா வ"கிறா?)

ேகாமளா : (தன1.?) இெத'ன ஓைச இ தி"டனாN இ"1.ேமா! எ.

இ"1கிறேத விள1ைக ஏ+2கிேற'. (விள1ைக ஏ+2கிறா?)

இ"ளாN

சசி : (தன1.?) இவ? யாேரா ஒ" திாீயலேவா ேச! இவைள1 .6த1 @டா!

எ' ேவைல *> வி8ட. ெமவாக ேபாN வி கிேற'. (மைற வி கிறா')
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ேகாமளா : @! @! தி"ட'! தி"ட'! வா"க? தி"ட'! தி"ட'! ஒ கிறா'!
ஒ கிறா'!

ேஸாேம : (தி 1கி8
@5ச9 கிறாN?

எF) எ'ன அ! எ'ன அ! ேகாமளா! ஏ' அப>1

ேகாமளா : தி"ட'! தி"ட'! வா" ! வா" !
ேஸாேம : தி"டனாவ இ. வ"வதாவ! எ'ன கனேவா?
ேகாமளா: இைலயிைல! இேதா பா"

வாச+கதH திறதி"1கிற!

மாதவ : ேஸாேமசா! இெத'ன இேக இ<வளH @5ச!
ேஸாேம : தி"ட' வவி8  ேபாயி"1கிறா'!
மாத: எப> உ?ேள வதா'?
ேஸாேம : இேதா பா"க? வார6ைத!
மாத : ஆகா! இத6 ைள எ<வளH அழகாN இ"1கிற! தி"ட' மிகH
சாம6தியசா9யாN இ"1கிறாேன!

ேஸாேம : நல இட பா66 தி"ட வதா' *8டா?!
மாத : இவ' இத ஊ6 தி"டனாN இ"1க மா8டா'. இவ' அநிய ேதச6தா'.

இத T8>' ெவளி6 ேதா+ற6ைத1 க!

ஏமா _ைழதி"1கிறா'. நா'

ஏ4ைம நிைலயி இ"1கிேற' எ'ப இத ஊாி யா"1.6தா' ெதாியா!

தி"8>A

அதி#ட ேவ!

. நா' நல திதியி இ"த ெபாF இவ'

தி"ட வதி"1க1 @டாதா! இவ' சிரம6தி+. ஏதாவ ெபா"? கிைட6தி"1.ேம!

இவ' த'=ைடய ந!பாிட6தி எ'ைன இக4தலேவா ேபKவா'. ”இ<வளH
இட பமாக T

க8>1 ெகா!>"1கிறா'. உ?ேள ஓ8ைட5 ச8>1.

இைல” எ'2 ெசாAவாேன!

வழி
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ேஸாேம : ஐேயா பாவ ! அவ' இ<வளH பா ப8ட 

எ'2 விசனப கிறீகேள! நா' உகளிட

TணாN ேபாயி+ேற

ெகா 6த வஸதேஸைனயி' நைக

R8ைடயி தா &ல ைவ6 அவ=1.6 த6த ெசN வி கிற தாேன!

மாத : நைக R8ைடைய எ'னிட6தி ெகா 6தாயா? எ'ன விைளயா கிறாN?
ேஸாேம : (சேதாஷமாக) நல ேவைள! நா' அைத உகளிட ெகா 1காம
இ"தா, அைத அ>61 ெகா!

ேபாயி"பா'. எ"ைம1 கடாைவ ேபால

நா' Vகி வி8ேட' எ'2 ெசாATக?; தபிேன'.
மாத : எ'ன ேஸாேமசா? இ'ன*
ப!S

V1க1 கல1கமா? இதானா பாிஹாஸ

சமய ? நைக R8ைட ஜா1கிரைதயாN இ"1கிற அலவா? எ' மனதி+

கவைல உ!டாN வி8ட. ஹாய

ெசNயாம உ!ைமயாN ேபK.

ேஸாேம : இெத'ன ஆ5சாிய ! நீக? தா' பாிஹாஸ
எ'ேனா

பா"க?.

ெசNகிறீக?! Tணி

வா1.வாத ெசNயாம நைக R8ைட இ"1கிறதா எ'2 *த9+

மாத : நீ எ'னிட6தி எெபாF ெகா 6தாN?
ேஸாேம : உக? ைக .ளி5சியாN இ"1கிறெத'2 ெசா91 ெகா!ேட ச+2
*'பாக1 ெகா 6ேதேன!

மாத : (தன1.?) ஓேகா! அப>6தா' இ"1க ேவ!

(நா'. ப1ககைளB

K+றி பா6) மி6திரா! உ'=ைடய உபகார6ைத நா' மற1கேவ மா8ேட'.

ேஸாேம : ஆப6 சமய

எ'பைத அறி R8ைடைய உகளிட6தி

ெகா 6ேத'. இ ஒ" உபகாரமா?
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மாத : நீ ெசNத உபகாரமல. ”தாி6திர' T8>+.? _ைழேதேன, ஒ'2
அகபடவிைலேய” எ'2 தி"ட' எ'ைன6 ஷி1காம இ"1க5 ெசNதாேய!
அதா' உதவி! (ேயாசைன ெசNகிறா)

ேஸாேம : எ'ன ஆ5சாிய ? R8ைட தி"8டா ேபாN வி8ட! எப> ேபாயி+2?
ந ைம ந பி அவ? ந மிட6தி ஒ)வி6தாேள!
மாத : (ெபாி

விசன6ட') ஆஹா! ந பி1ைக ேமாச

ெசN வி8ேடேன! அவ?

வ ேக8டா எ'ன ெசாேவ'? ஈவரா! (R5சி1கிறா)

ேஸாேம : வாமி! வ"6தபட ேவ!டா . நைககைள6 தி"ட'

ெகா! ேபாNவி8டா அத+. நாெம'ன ெசNகிற? இைத ப+றி நீக?

இ<வளH விசனப வாேன'?

மாத : அேட மி6திரா! தி"8  ேபாN வி8டெத'2 ெசா'னா எ'ைன யா

ந )வாக?! என1. எ'னேமா ெப"6த 'ப
தாி6திரனிட6தி சேதக

ச பவி1க ேபாகிற!

உதிபேத இத உலக இய+ைக. இவைரயி நா'

ஏ4ைம6 த'ைமயினா வ"தி இ"ேத'! இெபாF எ'=ைடய பரவிய

கீ6தி1. அழிH கால

வவி8டேத!

வி"6த : *காாி

ேபானேதா ெப"ைம யி'2! )கெழலா மழிய1கால

மானேதா! ெபா"ளிலா' ெசா யாவேர மதிப? தீைம
யானேதா )ாிேத னித அல1கணி+ க"க னாத

ேலனிேதா *'னா8 bைம? எஙண

ெபா2ேப ேனைழ.

ஐேயா! ெதNவேம! எ'ன ெசNய ேபாகிேற'?
ேஸாேம : இைத ப+றி உகE1.1 ெகாGச*

கவைல ேவ! வதிைல. அவ?

ந மிட6தி ஒ)வி6தைத பா6தவ யா? அத+. ஸாஷிB

இைல ஒ'2

இைல. ந மிட6தி+ ெகா 1கவிைல எ'2 நா' ெசா9 வி கிேற'. நீக?

பயபட ேவ!டா .
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மாத : (ெசவிகைள R>1 ெகா! ) ஆகா!
வி"6த : ேமாகன

எ'னெசா' ெமாழிதாN எ'=யி ரழிதி8டாA

இ'ன* மைன6 நீக இழிதக ெவNதி8டாA

*'=ள ற1க ெம'= *யகதி ெமாழிதி8டாA

ெசா'னெசா' ம2ப!டா? உ'னA

பாவ ம'ேறா!

எ6தைகய பாவ ெமாழிகைள5 ெசாAகிறாN! இ<வித

நாE

ெபாN ெசால நா' ஒ"

ச மதி1க மா8ேட'. இதனா எ' உயி ேபானாA

TடாN பி5ைச எ 6தாயி=
இ<வித

ஒ" நாE

கவைலயிைல. T

இத1 கடைன6 தீேபேன ெயாழிய பிறைர நா'

வGசி1க மா8ேட'.

(ெப"6த விசன6ட' ஒ" )றமாக ேபாN வி கிறா)
ேஸாேம : (ஒ" )றமாக) ஐேயா! எ'ன ஆப6 வ வி8ட! ப8ட கா9ேல ப
ெக8ட .>ேய ெக

,

எ'ப சாியாN ேபாN வி8டேத! அேதா யா வ"கிறாக??

ஓேகா! எஜமானி அ மா? வ"கிறாக? (ேகாகில*

ேகாமளாH வ"கிறாக?)

ேகாகி : அ> ேகாமளா! எ' பிராணபதி எகி"1கிறா? அவ"ைடய தி"ேமனி1.
யாெதா" 'ப*

ச பவி1கவிைலேய! அவ ெசள1கியதாேன? அவ"ைடய

ந!ப ேஸாேமச"1. யாெதா" ெக தAமிைலேய?
ேகாமளா : தாேய! இ"வ"

நைக R8ைட மா6திர

ேcமேம! ஆனா தாசியினா ஒ)வி1கப8>"த

தி"8  ேபாNவி8ட.

ேகாகி : ஆகா! எ'ன ஆ5சாிய ! நைக R8ைட ேபாN வி8டதா அவ ேதக6தி+.
யாெதா" விப6மிலாம, தபி6த@ட என1. சேதாஷமாக6

ேதா'றவிைலேய. பிராணனிA

ெப"6த அபவாத

மான

அலேவா ெபாி! அவ"1. இதனா

வ வி ேம த' ஏ4ைம6 தன6தினா, நைககைள அவேர

எ 61 ெகா!டதாN அலவா ஜனக? நிைனபாக?. ெபாF வி>த

இத அபவாத ெமாழிைய1 ேக8பைதவிட இெபாFேத நாக? இ"வ"
பி கி1 ெகா!

நாைவ

உயிைர வி வேத நல (சிறி ேயாசைன ெசNகிறா?) ஓேகா!
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இேதா எ' கF6தி ஒ" ைவர ஸர

ஆபரணக? எலா

மி.தியாN இ"1கிற. எ'=ைடய

ேபாB , இ விைல மதிப+ற எ'2 இைத மா6திர

வில1காம ைவ6தி"1கிேற'. தி"8  ேபான நைககE1. பதிலாக இைத1

ெகா 6 வி கிேற'. அேதா ேஸாேமச நி+கிறா! அவ Rலமாக இைத

அ=)கிேற'! ஓN! ேஸாேமசேர! ந *ைடய எஜமான எகி"1கிறா?

ேஸாேம : அ மணி! அவ சகி1க *>யாத விசன6ட' த' சயன அைற1.
ேபாNவி8டா.

ேகாகி : (தன1.?) த' வா9' மயிாி ஒ'2 *?ளி மா8>1 ெகா!டாA , அத
அவமான6ைத ெபா21க *> யாம, அத' ெபா"8

உயிைர வி

கவாி மா'

அலேவா எ' பிராண காத! அவ எ'ன ெசN ெகா?வாேரா ெதாியவிைல.

நா' ேநாி அவாிட

ேபாN இத ைவர சர6ைத1 ெகா 6தா அவ வாகி1

ெகா?ள மா8டா. (உர1க) ேஸாேமசேர! நா

ேபசாம இ"தா ந *ைடய

எஜமான த' உயி"1. ஹானி ேத>1 ெகா?வா. ஆைகயா உடேன இத ைவர

ஸர6ைத அவாிட6தி+ ெகா!

ேபாN1 ெகா 66 தி"8  ேபான நைககE1.

பதிலாக இைத அ=ப5 ெசாA . இைத அவ எப>யாவ ஏ+21 ெகா?E ப>

ெசNB .

ேஸாேம : (சேதாஷ6ேதா
ேகாமளாH

வகி1 ெகா! ) அப>ேய ஆக8

ேபாN வி கிறாக?)

. (ேகாகில*

மாத :(தன1.?) (பாதிமதிநதி ேபாமணிசைட - எ'ற தி")கழி' ெம8 )
1. &மி நிைறபல தீைமகளிமி> ேபாலAைத ய எேவ2?
ேபாக ெசறி)க4 யாவெரா"ெமாழி @றவ"பவ )விமீ?

2. மான மணிெயன நா மனிதக? வாழ இடமி சாியாேமா?

தான தவெம= ேமா பலவைக யான அறியைவ உளவாேமா.
3. மா வயி22 கால*த9 வாத"ய நிைலயா. ?
மாைல தனிA2 கால' வ" வைர யாவாிடாினி அழிவாேரா?
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4. பாவிெயைனயினி யாவதளிெயா

பாதமல"ற அ"ளீசா?

பாவHலகினி வாழெப"மிட ேபாம> யிைணத"வாேய.
"மானமழித பி' வாழாைம *'னினிேத!” எ'2 ெசா'னவ அதிேமதாவிெய'ப

இெபாFேத பாி#கார

ஆயி+2. ேஸாேமச' த'=ைடய மேனா ேவதைனயி

ஏதாவ அ1கிரமமான காாிய6ைத5 ெசNவிட ேபாகிறாேனா எ'2 எ' மன

கவைலப கிற! ேஸாேமசா! ேஸாேமசா! அ. எ'ன ெசNகிறாN? (ேஸாேமச'

வ"கிறா'.)

ேஸாேம : வாமி! களH ேபான நைககE1. பதி நைக ெசNகிேற'.
மாத : எ'=ைடய Rட6தன6தி+காக நைக ெசNகிறாேயா? அல எ' விதிைய
நிைன6 நைக ெசNகிறாேயா?
ேஸாேம : ந ைம அவமானப 6த எ!S

நைக ெசNகிறைத பா"க?.

விதிைய பா6 இத ைவர ஸர

மாத : (தி 1கி8 ) ேஸாேமசா இெத'ன இ? எ'ன காாிய ெசNதாN? எகி"
இத நைகைய அபகாி61 ெகா!
ேஸாேம : நா' எகி"

வதாN?

அபகாி1கவிைல. )"ஷ=ைடய ேயா1கியைத1.6

த.த உ6தம .ண மைனவிய ெசNய1 @>ய காாியேம இ! காணாம+ ேபான

நைககE1. பதிலாN இைத அ=) ப> தக? பிராண ப6தினி இைத
அ=பினாக?. தயH ெசN ெப+21 ெகா?Eக?.
மாத : ஆகா!

வி"6த : கா ேபாதி

வ2ைமயி+ சிறிமாறா அ'பிைனBைடய ெப!b
உ2கணி AதHேநய உயரற ெநறியி+ ேசற

ெப2பவ ெரைனய ெபாலா ெகNதி=

வறியராகா

சி2ைமB மல1க!யாH ெம'ெசB மக'2 ேபாமா.
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நா' ஒ" ஏைழெய'றலேவா எ'ைன மதி6 வ"திேன'. நா' ஒ" நாE

ஏைழயாக மா8ேட'. )"ஷ=ைடய ெசவ
ற1காத மைனவிB , ந

எலா அழி , த' அ'ைப6

Kக1ககைள6 த'=ைடயைவயாக பாவி1.

உ!ைம ந!ப= , ஏ4ைம6 தன6தினா மFகாத நீதி ெநறிB ஆகிய R'2
என1கி"1க, நா' எப> ஏைழயாேவ'? எ'றாA

நா' இத ைவர ஸர6ைத

வாகி1 ெகா?ள மா8ேட'. ஆகா ஒ" திாீயினிட6தி ெபா"? உதவி ெப2
ப>யாக வ வி8டதா எ' கதி? அவEைடய ெபா"? என1. ேவ!டா .

ேஸாேம : வாமி! இத சமய6தி தாக? இப>5 ெசால1 @டா. எஜமானி
அ மாேள தகEைடய ெபா"? ஆயி+ேற. அப>யி"1க, அவகEைடய
ெபா"ெளலா

உகEைடயைவ தாேம. தவிர எ<வளேவா விைல உயத

காணாம+ ேபான நைககளி' ெப2மான6ைத நா

இத1 ேகவல நிைலைமயி

மாத : (சிறி ேயாசைன ெசN) சாி! நீ ெசாவ

நியாயதா'! சீ1கிர

எப>5 ச பாதி1க *>B ? ஆைகயா இைத வாகி1 ெகா?Eக?.

நீேர

வஸதேஸைனயிட ேபாN, நா' அவEைடய நைககைள5 Iதா>6 ேதா+2

வி8டதாகH , அத+. பதிலாக இத ஸர6ைத எ 61 ெகா?E ப>1.
ெதாிவி61 ெகா 6வி8

வா" !

ேஸாேம : *F ஸர6ைதBமா ெகா 1க5 ெசாAகிறீக?? ந'றாN இ"1கிறேத!
அவEைடய நைககைள நா

தி'2 வி8ேடாமா? அல நாேம அபகாி61

ெகா!ேடாமா? தி"ட' ெகா!

ேபாNவி8டா அத+. நா எ'ன ெசNகிற?

Iதா> இழ வி8டதாக5 ெசாAவாேன'? தி"8  ேபாN வி8டெத'2
ெசா9 அத+. பதி நாைல ைவரகைள அ=பினா ேபாேம ஏF

ச*6திரகைளB கைடெத 6த சார6ைத ெயா6த இத ஸர *FவைதBமா
அவளிட6தி+ ெகா 1கிற?

மாத : ேஸாேமசா! எ'ன நீ உேலாபிைய ேபால ேபKகிறாேய!
ேஸாேம : தாி6திர' எப> உேலாபியாவா'?
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மாத : சாி ேநரமாகிற! நா' ெசா'னைத5 ெசN! ெபாF வி>B
வி8ட; நா' நி6திய கமா=#டான ெசNய ேபாகிேற'.

சமயமாN

(ேபாகிறா)

ேஸாேம : (தன1.?) ெக8டாA

ேம'ம1க? ேம' ம1கேள, ச. K8டாA

ெவ!ைம த" எ'ப எ'ேற=
-----------------------

ெபாN1.ேமா? ஒ" நாE

இைல.

அக 1 காசி 4
இட

வஸதேஸைனயி' மாளிைக.

ேம' மா>யி வஸதேஸைன ேசாபாவி+ சாN ெகா!>"1கிறா?.
சசி*க' ெவளியி இ" மாளிைக1.? _ைழகிறா'.
கால

ேம+ப> தின வி>ய+காைல.

சசி*க' : (ெதா!>5 சி: நத' சாி6திர
வண ெம8 )
1.
2.
3.
4.

எனேத உயிநிைலயா

இதிர சதிர"

”பழன ம"கைனB ” எ'ற பா8>'

- அத

இைணேயா!

மனேத நிைனபெதலா

- இத

மா6திைர1 ேகா9னா யா' ெப2ேவ'
இரேவ என நக - அதி

நி6திைரேய பைட யா' அரச'

.ைறேவ தி"8>9ைல - கைல

க+றA க!ைணயிழ6தA ேம'?
(தன1.?) எ'=ைடய உ6திேயாக*
இரவி பிரகாசிப

சதிர=ைடய உ6திேயாக6ைத ேபாலேவ

பக9 ஒளிைய இழ ஒ .வமாN இ"1கிற!

இதனாேல தா' என1. சசி*க' (சசி = சதிர') எ'2 ெபய ெகா 6தாகேளா!

நா' இத ேம'ைமயான உ6திேயாக6ைத5 ெசNேவ' எ'2 நா' பிறத

ெபாFேத எப> அறி ெகா!டா கேளா ெதாியவிைல. எ'=ைடய காாிய
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ேசா பேல நிைறத இரைவ அவமானப 6தி, நி6திரா ேதவிைய6 ேதா+க>6,
ஏமாத காவைல ஏளன

ெசNகிறதலவா! ஆனா நா' ஒ"வ"1.

ெதாியாம

எ<வளேவா சாம6தியமாN இத1 காாிய6ைத *>6த ேபாதிA , எ'
ெசNைககைள எலா பா6த வ!ண , எ'=ட' ெதாட
வ"பவ = , எலா6 தி"8ைடB

நட

த' க!ணா கா!பவ= , எவராA

ஓ>B
ஏமா+ற

*>யாத அத ேபாD உ6திேயாகதனான கடHைள நிைன1க, எ' அ5ச
அதிகாி1கிற. எ' மனேத இ .+ற
வ!ண

இ.+றெம'2 நீதி ேபாதைன ெசNத

இ"1கிற, எ'ன ெசNேவ'? எ' மனதி *+றிA .> ெகா!ட அத

ெயளவன மைகயி' ெபா"8டலேவா நா' இப> இரைவ பகலா1கி,
எ<வளேவா ததிர

ெசNய ேவ!>யி"1கிற. இதா' வஸதேஸைனயி'

மாளிைக. ம9கா எகி"பாேளா ெதாியவிைலேய!
ப:
அ.

த'யாசி--பக

எ<விட கா!ேபேனா? எ' ரதிைய எ6தினமைடேவேனா?
ெச<விய ேமனிய?, ெஜக6தி9ைணேய இலா?

ஒ<ெவா" ெநா>வள Kதரவ9ைய (எ<)

ச. 1 ெநா>Bக மான; ேநாெயைன6 தீN6த;
2

வ>வழகிைய யைட ந+றின

வ"ேமா? (எ<)

இெப" நிதியி=1 கிதிர ேலாக*

ஒ)ய வா.ேமா? உைர6திட ெப2ேமா? (எ<)

(ைகயி ஒ" விசிறிBட' ம9கர வ"கிறா?)

ஆகா! அேதா வ வி8டா? எ' Kதாி! அவைள அைர கண
மன

ப

காணாவி8டா எ'

பா8ைட எ'ன எ'2 ெசாேவ'? எ' உயிேர >6 ேபாகிற.

ஜூரம>6த உட பி சதன1 .ழ ைப &சினா அ எ<வளH இ'பமாN

இ"1.ேமா, அப> அலேவா இ"1கிற! ெந"ைப ேபால எாி தகி1. எ'

மன6ைத1 .ளிர5 ெசNய அேதா வவி8டா? எ' இரதி ம9கா! சாியான
ெபயதா'! ம9ைக )#ப

எப>6 த' வாசைனயினா மனிதைர

பரவசப 6கிறேதா அ<விதேம இவ? எ' பGேசதிாி யகE1.
பி" மானத

ஊ8 கிறா?. (ெமவாக) அ> ம9கா!
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ம9 : யா அ? ஓேகா! சசி*கரா! வா" வா"

இ<வளH வி>ய+ கால6தி

எகி" வ"கிறீ? எ'ன விேசஷ ?

சசி : ()'*2வேலா ) – க!ேண! எலாவ+ைறB

ெதாிவி1கிேற'. சமீப6தி வா!

ம9 : உ! @5ச9டாம ேபK . எ' எஜமானி அ மா? காதி விழ ேபாகிற.
வஸத : (ேம' மா>வி தன1.?) எ'ன! ம9கா விசிறி எ 61 ெகா!
ேபானவ? இ'ன

வர

வரவிைலேய! எ. ேபாயி"பா? (ஜ'ன9' வழியாக1

கீேழ பா1கிறா?) எ'ன ஆ5சாிய ! யாேரா ஒ" )"ஷேனா

ெகா!>"1கிறாேள! ஒ"வ"1. ஒ"வ மிகH

ேபசி1

பிாியமாN ேபKவதாக6 ெதாிகிற!

இத+. *' பழகி அறிதவகைள ேபால1 காணப கிற! ேச! அவைள அவ'

*6தமி கிறாேன! ஓேகா! காதலகேளா! ம9காH

திாீயலவா? இ"1காதா! உ!ைம1 காதைல நா
அவக? இ5ைசப> ெசN ெகா?ள8

எ'ைன ேபா ெயளவன

ஏ' ெக 1க ேவ!

. அவ? தி" பி வ"

க#ட ப8டவகE1. அலவா காத9' 'ப
ம9 : சாி! ேநரமாகிற. நா' ேபாக ேவ!

ெதாிB .

.

ேபா வர8

.

. விஷய6ைத5 ெசாA . (அவ'

நா'. ப1ககைளB பா1கிறா') ஏ' அ<வளH ஜா1கிரைதயாக பா1கிறீ?
எ'ன பய ! எ' எஜமானி அ மா? ெம6ைதயி இ"1கிறா?.
சசி : நா' உ'னிட6தி ஒ" இரகசிய
ேவ2 யா"மிைலேய.
ம9 : ஒ"வ"

ெதாிவி1க ேவ!

, இேக சமீப6தி

இைல. ெசாலலா .

வஸத : (தன1.?) இரகZயமா! அப>யானா நா' இனிேம இவக?

ேபKவைத1 கவனி6த @டா.

சசி : வஸதேஸைன உ'ைன அ>ைம6 த'ைமயி இ" நீ1.வத+. எ<வளH
ெபா"? ேக8பா??
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வஸத : (தன1.?) அவ' எ' ெபயைர5 ெசாAகிறாேன! இத இரகசிய6தி
நா=

ச பதப வதாN6 ேதா'2கிற. ஆைகயா இத ஜ'னA1. சமீப6தி

மைறதி"த வ!ண

ேக8கிேற'.

ம9 : தா' இத மாளிைக1. அதிகாாியா.

ெபாF யாெதா" பண*

எ'ைன வி விபதாக எ' எஜமானி அ மா? பல தடைவகளி
ெதாிவி6தி"1கிறாக?. அதி"1க8

ெபறாம

, எ'ைன மீ8க6 ேதைவயான அ<வளH

ெபா"? உ மிட6தி எ?
சசி : வி"6த : எ.லகா ேபாதி

எ'ன" மணிேய! B'ைன ெய6தின மைடேவ ென'2

ப'ன" யாி லா4 பாிபவ மைடேத'-ேவ!>+
ெபா'ெனா" ெபா"8ேடா? தீைம )ாியி=

ெபாியதாேமா?

நி'ன" ேவ8ைக நா> ெல<விைன *>1க கிேல'.

ெபா"? இலாமலா ேக8ேப'? அ"ைமயான ஒ" வைவ ெபற வி" பினா

எ<விதமான ஹீன6 ெதாழி ெசNதாயி= அத+.6 ேதைவயான திரவிய6ைத
ச பாதி6த ேவ!டாமா? உ' ேபாி நா' ெகா!>"1.

அ1கிரம1 காாிய ெசN பண

கவைல?

ேமாக இேலசானதா?

ச பாதி6ேத'. அைத ப+றி உன1. எ'ன

வஸ : இவ' பாைவ1. நல மனிதனாN இ"1கிறாேன! எ'ன அ1கிரம1 காாிய

ெசNதி"பா'?

ம9 : வி"6த : சஹானா

ஐயேன! ந'ேற ெசா'னீ ரறிவின1 .ாிய தாேமா?
ெமNெயன நா> ய+ப வி'பநீ வி" பி *+2

ெபாNயனாN1 .ல6தி' ேம'ைம )கல"கைலயி' ஞான
ெவNயனாN வில1கி6 தீய விய+றிட த.தியா.ேமா?

ஒ" cண6தி ஒழிB

அ+ப Kக6ைத உ6ேதசி6 நீ அ"ைமயான இர!

ெபா"8கE1. ஆப6ைத6 ேத>1 ெகா!>ேர!
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சசி : இர!

ெபா"?க? எைவ?

ம9 : உ *ைடய ேதக

ஒ'2. ெபய ஒ'2.

சசி : நீ ெபாிய *8டா?. இத கால6தி ணி ெசNபவ"1.6தா' அதி#ட
உ!டாகிற! அ உன1ெக'ன ெதாிB ?
ம9 : (ஏளனமாN) நீ ெசNத ெகாGச*

.+ற

உம1. இ"1. காத9னா நீ இத அ1கிரம

அ1கிரமமாகா; மிகH

நீதியான விஷய !

இலாத காாிய ! எ'ேபாி

ெசNதீ. ஆைகயா இ

சசி : அ> தகேம! ேகாபி61 ெகா?ளாேத! இத நைககைள நா' ஒ" T8>
இ" அபகாி61 ெகா!

வேத'.

ம9 : (வ?ளி சாி6திர : ”ெநGைசயைட1.ேத நா' எ'ன ெசN.ேவ' - நGைச
ெகா 6தாேயா>” எ'ற பா8>' ெம8 .)
அடானா - சா)

நல விைன ெசNதீ! ஐயா! இனி இ. நிலாம ஏ.T.
தீயவ ெசNதி

சசி :

காாியமலாேவா ேபா ேபா

எ'ன ெமாழி ெசா'னாN? எஙனG ெசN.ேவ'!

க'னிய மாமணிேய

நி'ைனயைட6திட இ<விைன ெசNேத'

ெசா'ன நீதி ய'ேற?
ம :

எத பிறபி= ேமெலன ேவாதி

அதண ெசNவிைனேயா?

இத1 .ண*ைடயாைர வி" பிேட'

வதவழி இேவ
சசி :

நீ.
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Kதாிேய எனதா"யி நீ ெயைன

நிதி6தேலா *ைறேய?

ெசாத மைனவி ெயன நி'ைன நா>ேன'

ேகாப
அ1கிரம

வி விபாேய.

ெசNதாA நா' ந'றாN ேயாசி66தா' ெசNேவ'. நா' திாீக?

.ழைதக? *த9ேயாாிட6தி இ" தி"டவிைல. தானத"மகE1காக5

ேசகர

வி

ெசN ைவ1கப8>"த ெபா"ைள1 களவாடவிைல. விைல1. வி+2

ெபா"8 1 .ழைதகைள6 தி">1 ெகா!

வ விடவிைல. இேதா நா'

ெகாணதி"1. ஆபரணகைள உ' எஜமானியிட
வி வி61 ெகா!

ெகா 6 உ'ைன

வவி . ஆனா இவ+ைற எெபாF ெப8>1.?

ஜா1கிரைதயாக மைற6 ைவ61 ெகா?E ப> ெசால ேவ!

.

ம9 : அணி1 ெகா?ள6 தகாத ஆபரணகளா எ' எஜமானி அ மாE1.
எ'ன பிரேயாஜன ? எேக? நைககைள1 கா8

; பா1கலா .

சசி : இேதா பா (கா8 கிறா')
ம9 : ஹா! இெத'ன ஆ5சாிய ! இைவகைள நா' எேகேயா பா6தி"1கிேறேன!

(ேயாசைன ெசNகிறா?) நீ எகி" இவ+ைற எ 6 வதீ!

சசி : அைத ப+றி உன1. எ'ன கவைல? உ'ைன வைட தி'ன5
ெசா'னாகளா? அல அதி இ"1.
ேக?வி ஒ'2

ைளகைள எ!ண5 ெசா'னாகளா?

ேக8காம எ 61 ெகா!

ேபா.

ம9 : (ேகாபமாக) எ'னிட6தி உம1. அ<வளH ந பி1ைக இைல, நா'
மா6திர

உம1.6 ேதைவேயா? அப>யானா எ'ைன ஏ' வி" )கிறீ?

சசி : மாதவராயெர'2 ஒ" பிர) இ"1கிறா. அவைர உன1.6 ெதாிBமா?
ம9 : ஹா! எ'ன ஆ5சாிய !
வஸ : ஹா! எ'ன ஆ5சாிய !
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(வஸதேஸைனB

ம9காH

ஒேர சமய6தி R5சி1கிறாக?)

சசி : (ம9காைவ6 தாகி) ம9கா! ஏ' மய.கிறாN? விழி61 ெகா?.
(தன1.?) இவE1ெக'ன 'ப
எலா

வ!

ச பவி6தேதா ெதாியவிைலேய! ைக காக?

ேபாயின. க!க? பயகரமாN1 காணப கி'றன. அ>

ம9கா! இ தா' உ' பிாியேமா? எ'=ட' வவிட நிைனபேத இ<வளH
பயமாN *>தேதா?
ம9 : (ேகாபமாக) எ' *' நி+காேதB , 'மா1கேர! ேபாNவி

; இைத

அபகாி1. *', அத T8> இ"த மனிதகளி எ6தைன ேபைர1 ெகா'றீ,

உ!ைமைய5 ெசாA .
சசி : நா' ஒ"வைரB

ெதாட1 @டவிைல.

ம9 : உ!ைமதானா?
சசி : நி5சய ! ச6திய உ' தைலயி அ>1கிேற'.
வஸ : ஆகா! உயி வத.
சசி : அ> ம9கா! நீ எ'ன இத விஷய6தி இ<வளH கவைலைய1 கா8 கிறாN!

உ' ேபாி ைவ6த ஆைசயினா அலேவா, எ<வளேவா உயத பாிK6தமான

.ல6தி உதி6த நா' இைத5 ெசNேத'. அ>ைம நிைலயி இ" உ'ைன

வில1கி, ஆB8 கால எலா

Kததிர6ைதB , எ' மன &வமான பிாிய6ைதB

உன1.1 ெகா 6தத+., எ'ைன நீ ஏளன
கவைல ப வ

ெசNவ , ேவெறா"வைன ப+றி நீ

பதி உபகாரேமா? )#பி1.

பா9ய காலமாகிய உ'னத

மரமான Tணி+ பழகைள5 Kம, ேவைசகளாகிய பறைவகE1. அலேவா

அவ+ைற இைர ஆ1.கி'ற! ெசவ*

)"ஷ6வ*

மதிபன யாH , அட1க *>யாத காமா1கியினா நாச
எெபாF

சலனப

இ'ன

நா

விேசஷமாN

அைட கி'றன. ஆகா!

.ண*ைடய திாீகளிட6திA , எெபாF

மா2
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நம அதி#ட6திA ந பி1ைக ைவ1. மனிதக? எ<வளH மைடயக?!
ஏைழகைள திாீகE அல8சிய

ைவபைத விட ந *ைடய T8

ெசNவதாN இ"தா, அவக? ேபாி பிாிய

வாச9 கா6தி"1.

நாயி' ேபாி அத

அ'ைப ைவ6தா, அ எ<வளேவா ந'றிBைடயதாN இ"1. ! *த9
அவகேள ந
நா*

மீதி ஆைசைய1 கா8>னா, அவக? அ<வித

பிாிய6ைத1 கா8> பிற. ேபசாம வி8

இ"1.

வைரயி

வி வ நல காாிய ! திாீக?

பண6தி' ெபா"8 , நிைன6தா அFவாக?; நிைன6தா சிாிபாக?; த மா

வி" பபடாதவனாN இ"தாA , இவக? தம பாசாகினா, அவ=ைடய
ந பி1ைகைய உ!டா1கி1 ெகா?வாக?. ஆைகயா, ந+.ல6தி உதி6த
ேயா1கியைத உைடய ெயளவன )"ஷ, மசான6தி உ!டா.

ேபால ஏராளமாக1 காணப

)#பகைள

பர6ைதயாி' வைலயி+ படாம எ5சாி1ைகயாக

இ"6த ேவ!

. ச*6திர6தி' அைலக? @ட திாீகளி' பிாிய6ைத1

உ!டாகி மா2

நிறக? @ட5 ச+2 உ2தியானைவ எ'2 நிைன1கலா .

கா8>A

சிறி ேநர

நிைல6தைவயாN இ"1. . மாைல ேநர6தி வான6தி

பணேம அவகEைடய ேநா1க ; பணேம அவகEைடய ஆகார , பான , இ'ப
*த9யன. ஆனா ஒ"வ=ைடய ெசவ

ஒழி ேபாNவி8டா, அவைன உடேன

ஓ8> விட ேவ!>யேத காாிய ! அேவ அவகEைடய .ல த"ம . மி'ன9'

ஒளி ேதா'றி மைறதைல ேபா'ற அவகEைடய ேமாக . மனதி ஒ"வ'மீ

ஆைசைய ைவ61 ெகா! , ேவெறா"வனிட6தி, தா' அவ=1ேக த'ைன

அபண

ஆ9கன

ெசN வி8டதாN பாசா. ெசNவாக?. ஒ"வைன ஆைசBட'

ெசN ெகா!>"1ைகயி ேவெறா"வைன நிைன6 ெப"R5K

வி வாக?. தானாக1 கனியாதைத6 த>யா அ>6தா கனிய ேபாகிறதா?

இய+ைகயிேலேய இலாதைத வி" பினா அ எப>1 கிைட1. ?
க+பாைறயி' மீ தாமைர )#ப

எப> உ!டா. ? அல .திைரயி'

பார6ைத1 கFைத Kம1.ேமா? வர. தானிய6தி+.? அாிசி எப> உ!டா. ?

திாீகளி' மனதி ஏதாவ ஒ" ந+.ண
ெசNதாA

இ"1.ேமா எ'2 எ<வளH ேசாதைன

உ?ேள இ"ப .திைர1 ெகா )தா'. அத #ட'

மாதவராயைனயா நீ வி" )கிறாN? இத சகதி *'னா ெதாிதி"தா,

அவைன ஒேர .6தி ெகா'2 வி8

உயிைர வாகி வி8

வதி"ேபேன! இெபாFேத ேபாN அவ'

வ"கிேற'. ()றப கிறா')
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ம9 : (அவைன பி>61 ெகா! ) எ'ன பிரமாதமாக உள2கிறீேர! தைல கா
ெதாியாம ஏ' இப>1 ேகாபி61 ெகா?Eகிறீ? உய .ல6தி+ பிறத

பிராமணராN இ" , தி">ேன' எ'2

.6கிேற' எ'2 ெசாAகிறத+.

ெவ8கமிைலயா? (*க6தி இ>1கிறா?)

சசி : எலா

யா ெபா"8 ? உன1காக6தாேன! நா' உன1காக இ<வளH

தா4வைடவைதB

நீ நிைன1காம மாதவராய=1. பாி ேபKகிறாேய!

ம9 : உ!ைம அவல. இத ஆபரணக? எ'=ைடய எஜமானி அ மாE1.

ெசாதமானைவ.

சசி : எ'ன ஆ5சாிய ! உ' எஜமானியி' நைகக? அ. ேபானதி'

காரணெம'ன!

ம9 : ஒ" நாளிரH தி"8 1. பய, மாதவராயாிட6தி ைவ6 வி8

வதாக?.

சசி : அப>யா! உ'=ைடய எஜமானியி' நைககளா இைவக? ஆகா!

ெதாியாமலலேவா தி"> வி8ேட'! எ'ன ெசNேவ'?
வஸ : (தன1.?) எ<வளேவா ெக8டவனாN இ"தாA

இவனிட6தி+

கழிவிர1க@ட இ"1கிறேத! ேச! ேமாக ெபாலாத! அதனா எ<வளH

ந+.ண*ைடயவ' @ட, எ'ென'ன தீய காாியகைள5 ெசNய ேந"கிற!

ேமாக6தினா நா' ப

பா8> இ"ேத இவ=ைடய நிைலைம எப> இ"1.

எ'ப ந'றாN6 ெதாிகிற! ஐேயா பாவ ! எ'ன ெசNவா'!

சசி : அ> எ' பிாிய ம9கா! இெபாF நா' எ'ன ெசNகிற?
ம9 : அ உம1.6தா' ெதாிய ேவ!

.

சசி : அப> அல! திாீகE1. இய+ைக Kபாவேம .". கவி மதெகா!ட

)"ஷ )தககளி இ" விஷயகைள6 ெதாி ெகா?Eகிறாக?. அப>6
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ெதாி ெகா?ளப பைவகைள அ=பவ6தி+.1 ெகா!

வர1 @டாம தீய

காாியகைள5 ெசNகிறாக?. திாீக? எலாவ+ைறB தாமாக அறி

ெகா?வேதா , அவ+ைற அ=பவ6தி+.1 ெகா!

@ைம உைடயவகளாகH

வ"பவகளாB

ஆகி'றன. தானாN1 கனிB

)ைக ேபா8  பF1க ைவ1.

அதிக )6தி1

வாைழ பழ6தி+.

வாைழ பழ6தி+. எ<வளH வி6தியாச

இ"1கிற! நீ தா' இெபாF ஒ" ேயாசைன ெசால ேவ!

!

ம9 : அப>யானா நீ உடேன தி" பி ேபாN நைககைள மாதவராயாிட
தி"பி1 ெகா 6 வி8

வ"வேத உ6தமமான காாிய !

வஸ : (தன1.?) பேல! ம9கா! ேகவல

அ>ைமயாN இ"தாA உன1.

எ<வளH க!ணியமான )6தி! ஆகா! அதி#ட
அ தனவதகளிட6திேலேய வி"ேபா

இ"1கிற. தனவா'களிட6திA

ஏைழகளிட6திேலேய ந+.ண

ஒ'2 தா' பcபாத*ைடய.

ெசகிற! அ ஏைழகளிட6திA

இ"1கிற! ந'றாN ஆ4 பா6தா

அதிகமாN இ"1கிற!

சசி : ம9கா! நல ேயாசைன ெசா'னாN! நா' தி"டென'2 ேநாி அ.
ேபானா எ'ைன உடேன அதிகாாிகளிட ஒ)வி6விட மா8டாரா?
ம9 : ஆகா! நல ைப6திய ! சதிர' எெபாFதாகிA
நாEமிைல.

K தA!ேடா? ஒ"

சசி : அவ"ைடய சாத .ண6ைத ப+றி நா' சேதக படவிைல. தவிர நா'

எத1 காாிய6ைத6 ணி ெசNகிேறேனா அதனா உ!டா.
இ"தாA

பல' எவாN

அைத அ=பவி1க நா' கடைமப8டவேன! ஆனா இப>5 ெசNய

ெவ8கமாN இ"1கிற! ேவ2 ஏதாவ ேயாசைன ெசா.

ம9 : நீ ஒ'2 ெசNB . இைவகைள எஜமானி அ மாளிட

தி"பி1

ெகா 1. ப> மாதவராயரா அ=பப8ட Vதைன ேபா நீ பாசா. ெசN
இைவகைள எ' எஜமானி அ மாளிட
சசி : அப>5 ெசNதா?

ேச6வி

.
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ம9 : நீ தி"டனாக மா8b; நைகக? ெசாத1காரைர5 ேச வி

மாதவராய"1.

அ=@ல !

ந#டமிலாம+ ேபாN வி

,

. R'2 ேப"1. இதனா

சசி : எ' ச பா6திய6ைத இப> அபகாிப தி"8

அலவா?

ம9 : ஒ" ெபா"? அத' ெசாத1காரைர5 ேசவ எப>6 தி"8டா. ? நீ

ெசாத1கார"1.6 ெதாியாம இவ+ைற எ 61 ெகா!

வ

வி8டதினாேலேய இைவ உ *ைடயைவயாN வி8டனேவா? ேவ!டா . T!
வாத

நா

ெசNயாம நா' ெசாவைத1 ேகE . இெபாF

மிGசி ேபாகவிைல.

ெசNத தவ2 எ'2 ெதாிதா அைத எெபாF ேவ! மானாA

நிவ6தி1கலா . மான6ைதB கீ6திையB , யாவ+ைறB இழ பாவ

R8ைடைய ஏ' ச பாதி61 ெகா?Eகிறீ? நா' ெசாவைத5 ெசNB . இ

உம1. ந'ைம த" இத' ெபா"8
அதிக

ஆைச ைவேப'.

நா=

உ மிட

*'னிA பதி'மட.

வஸ : (தன1.?) பேல! ம9கா! உ!ைம ந!பைன ேபால ந'றாN இ>6
)6தி ெசாAகிறாN! இ<வளH ேம'ைம1 .ண
நா' இ வைரயி நிைன1கேவ இைல.

உ'னிட6தி இ"1.

எ'2

சசி : க!ேண! ம9கா! நீ ெசாவ எலா உ!ைமேய! நா'

ஏ4ைம6தன6தினா இ<வித

ெசN வி8ேட'? ெசNதத+. மிகH

விசனப கிேற'! இனி நீ எப> நட1க5 ெசா'ன ேபாதிA

ெசNகிேற', தைடயிைல.

அப>ேய நா'

ம9 : சாி நீ இ<விட6திேல இ" . நீ வதி"பதாக எஜமானி அ மாE1.6

ெதாிவி6 வ"கிேற'.
(வஸதேளயைனயிட

ேபாN)

அ மணி! மாதவராயாிட மி" ஒ" பிரா மண வதி"1கிறா.
வஸ : ()'சிாி)ட') அப>யா! சீ1கிர

ேமேல அைழ6 வா.

(ம9கா தி" பி ேபாN பிரா மணைன அைழ6 வ"கிறா?.)
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வஸ : Kவாமி! நமகார ! வரேவ!

.

சசி : ஸுகீபவா! மகளானி பவ!
வஸ : Kவாமி இப>6 தயH ெசNBக?. இத ஆசன6 தி உ8கார ேவ!
சசி : இைல, இைல. நா' அவசரமாN ேபாக ேவ!

.

. மாதவராய இத

ஆபரண R8ைடைய6 த' மாளிைகயி ைவ6தி"ப ஜா1கிரைத1
.ைறெவ'2 , இதனா தா' ெபாி
உகளிட

ெகா 1க5 ெசா'னா.

(ம9காவினிட

கவைலப வதாB

ெதாிவி6 இைத

ெகா 6 வி8  ேபாகிறா'.)

வஸ : Kவாமி! தயH ெசN ெகாGச

இ"1க ேவ!

. ஒ" ேவ! ேகா?.

இவ+ைற அ=பிய பிர)H1. நா' ஒ" வைவ1 ெகா 1கிேற', சிரம6ைத

ம'னி6 அைத ஏ+21 ெகா!

ேபாக ேவ!

சசி : (தன1.?) நானாவ இனி அவாிட

.

ேபாகிறதாவ நா' எேக ெகா!

ேபாக ேபாகிேற'! (ெவளிபைட யாக) எ'ன வ அ?
வஸ : ம9கா!
ம9 : ஏ' அ மணி!

வஸ : உ'ைன1 @பிடவிைல? இவ ேக8டத+. பதி ெசா'ேன'.
சசி : ெசா'ன பதி இ'னெத'2 விளகவிைலேய!
வஸ : ஏ' விளகவிைல! விவரமாN ெசாAகிேற' ேகE . நா=

மாதவராய"

எகE1.? ஒ" ஏ+பா

ெசN ெகா!ேடா . இ<வாபரணகைள

அவ யா RலமாN என1. அ=)கிறாேரா அவ"1. ம9காைவ நா'

ச'மானமாக1 ெகா பதாக ஒ)1 ெகா!>"1கிேற'. ஆைகயா தயH ெசN
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இத மடைதைய ஏ+21 ெகா! , இத பா1கிய

ெப+றத+காக மாதவராயைர

மனதா+ திB . இெபாF ந'றாN விள.கிறதா?
சசி : (தி 1கி8 ) தன1.? ஓேகா! இரகசிய

ெதாி ேபாN வி8டா ேபா

இ"1கிறேத! இH பா1கியதா' (ெவளிபைடயாக) மாதவராய"1. சவ
மகள*

உ!டாக8

. உ!ைம ேயா1கியைத இலாத அரசைன1 கா8> A

அைத ெப+ற தாி6திரேன ெப"6த தனவதனாைகயா, ந+.ண நெலாF1க6ைத

அபிவி"6தி ெசNய ேவ!>ய மனித"ைடய *த+ காாிய . அைத
உைடயவ=1.1 கிைட1காத ெபா"? இைல. பிரகாச

ெபா"திய சதிர'

த'=ைடய ேயா1கியைதயினா அலேவா, பரம சிவ=ைடய சிரசி இ"1க

இடேத>1 ெகா!டா'. ஆகா! கைட6ேதறிேன'. ச+."வாகிய உ'னா நா'
இெபாF நெலாF1க6தி' மகிைமைய உணேத'. இனி நா' நீதி ெநறி

பிசகாம ஒF.ேவ'. இ ச6திய .

வஸ : பிாியகி ம9கா! இவ"ட' )றப

நா' உ'ைன இவ"1.5 ச'மான

ெசN வி8ேட'. எேக நிமி பா எ'ைன மற விடாேத. (க!ணீ

த )கிற)

ம9 : (அFதவ!ண ) ஐேயா! அ மணி! எ' ேபாி தகE1. எ'ன ேகாபேமா

ெதாியவிைலேய! எ' அ"ைம6 தாேய! எ'ைன இப> வில1க ேவ!டா . நா'

ஏதாவ பிைழ ெசNதி"தாA
வண.கிறா?)

ம'னி1க ேவ!

. (கா9 விF

ம9 : (நத' சாி6திர : ”வ"கலாேமா” எ'ற பா8>' வண ெம8 )

மாGசி - -பக
ப.

அ.

ச.

த"மமாேமா? அ மா - இத5

சி2மியி' மீம1 ேகனித1 ேகாபேமா?
இ"வ"ேமா"யி ெர'னேவ - எ'2

மி"தைதயாயி= ெம!ணேவ - உத

மி"டா தக? யா' பணிெத6திேன' ேதவிேய! (த")

தாெயன உ ைமயா' - அைடேதேன - ெநா>

தபாம ல"கினி இ"ேதேன.

நாெயன ந' றிைய5 - Kரேதேன - எ'ற'

ஆவிேய Bமெதன - மதி6ேதேன - எ'ன
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விதிேயா! ெய'ற'தீ ைமயிதா.ேமா? ஞாயேமா? (த")
வஸ : அப> ஒ'2மிைல எFதி" ம9கா! மன &வமான உ'ைன

இவ"1.1 ெகா 1க ேவ! ெம'=

ஆைசயினாேலேய இப>5

ெசாAகிேறேன ெயாழிய ேவ2 வி6தியாசமிைல. (அ'ெபாFக) எFதிர மா!
இவ"ட' ேபாN ெஸள1கியமாக வா4 ெகா!>". எ'ைன மா6திர

ஞாபக6தி ைவ61 ெகா?.

உ'

சசி : (வஸதேஸைன1.) திாீ ர6னேம! உன1. ஈKவர' சகல மகள*

அளி1க8

நிைலைமB

. அ> ம9கா! உன1. Kததிர* , மைனவி எ'= ேம'ைம

அளி6த ேப"பகாாியாகிய உ' எஜமானிைய ந'றி ெப"க வணகி

விைட ெப+21 ெகா?.

வஸ : பிாிய ம9கா! KகமாN ேபா!

(”ஷாஜமா'” எ'ற இதானியி' ெம8 )

ம9 : ெப!மணீ! ெச'2 வ"ேவ' த9ேய!
வஸ : க!மணீ! ெச'2-வ"வாN ம9கா!
ம9 :

வஸ :

காண1 கிைட1காத ெவ'ற' - மாேன!

ந+ேறேன! எ'ன'ேப - எ'னாவிேய!

ஆைச1.கத ெவ'ற'மாேத! ந+ேகாேத!

கவலாேத! மறவாேத!

ம9 :

Kதராகி! நி'ைனயினி - மறேவ'.

வஸ :

ெசா'னேம! நி' ந'ைமயினி - மறேவ'.

(ம9கா விசன6ட' வணக5 சசி*க' அவைள அைழ61 ெகா!
மாளிைகைய வி8

ெவளியி வ" கிறா'. அத சமய6தி இராஜபா8ைடயி

ஒ"வ' அ>யி வ"மா2 பைற சா+2கிறா'.)
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இதனா சகலமான ஜனகE1.

அறிவிப யாெதனி:- பிரதாப' எ'=

இைடய' அரசனாக ேபாகிேறென'2 ேஜாசியக? RலமாN6 ெதாிகிறப>யா,
அவைன பி>65 சிைறயி அைட1. ப> நம மகாராஜ' உ6தரவளி6
இ"1கிறா. அவைன1 கா!ேபா உடேன பி>6 ஆஜ ெசNவி1க ேவ!
ஜனக? இத விஷய6தி எ<வித அ5ச*
ேவ!


,

.

,

,

.

ெகா?ளாம த த T8> இ"1க

.”

சசி : (ம9காவிட6தி') எ'ன ஆ5சாிய ! எ'=ைடய பிாிய ந!பனாகிய

பிரதாபைன அரச' சிைறப 6த *யA

சமய6தி நா' இப> திாீ விஷய6தி

எ' மனைத5 ெசA6தி1 ெகா!>"1கிேறேன! இத உலக6தி மனித"1. மிகH

அ"ைமயானவக? மைனவிB , ந!ப=ேம எ'ற ேபாதிA M+21கண1கான
ெப!மணிகளி=

ேநகிதேன ேமலானவ'; ஆைகயா *த9 அவனிட

எேகயாவ மைற ெகா?E ப> ெசா9 வி8
கடைம. ேபாகிேற'.
ம9 : நிA

ேபாN

வர ேவ!>ய எ'=ைடய

நிA ! நீ ேபாக ேவ! மானா, *'னா எ'ைன

ேயா1கியமான ேநகித யா T8>லாயி=

ைவ6 வி8  ேபா . இப>

எ'ைன வி 6 ேபானா நா' எ' ெசNகிற?

சசி : பிாிய Kதாி ேகாபி61 ெகா?ளாேத! உ'ைன ஒ" இட6தி Kகமாக ைவ6
வி8

நா' ேபாகிேற'. (ேபாN வி கி'றன)

(ேவெறா" ேவைல1காாி வளதேஸைனயிட

வ"கி'றா?)

ேவைல : (.கலமாக) இ உ!ைமயி Kபதினேம அவைர உபசாி6

மாியாைதேயா

உ?ேள அைழ6 வா!

ேவைல : ஆ1ைஞ! (ேபாN ேஸாேமச=ட' வ"கிறா?.)
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ேஸாேம : (தன1.? ஆகா! எ'ன உ'னதமான மாளிைக! எ'ன ெசவ !

அர!மைனB
இட6தி' Kக

இத+. ஈடாேமா? எ6தைன தாதிமா! எ6தைன ேவைல1கார! இத

Kவ1க6திA கிைட1.ேமாெவ'ப சேதக .

வஸ : வாமி! ேஸாேமசேர! நமகார ; வர ேவ!

.

ேஸாேம : மகளானி பவ! ஸுகிபவா!
வஸ : தயH ெசN இத ஆசன6தி உ8கா" .
ேஸாேம : நீB

உ8கா.

வஸ : எஜமான ேcமதாேன?
ேஸாேம: ேcமதா'! இ<விட6தி எலா"

ெசள1கியதாேன?

வஸ : தக? ஆசீவாத6தா ேcமேம. ெகளரவெம'=
எ'=

அ> மரமாN வள, ந+.ணக? எ'=

விைத *ைள6, நாண

கிைளகளாN பட,

நெலாF1க ெம'= இைலகளாN வி 6, தயாள .ண6ைத மலகளாN
)#பி6, ந'ைம எ'=

பழகைள5 ெசாாிB

மரமாகிய இத மாளிைகயி,

பிாியமாகிய பறைவக? ஆனதமாN தகி வசி1கி'றன.
ேஸாேம : (தன1.?) ஆகா! எ<வளH இலcணமாகH
ேபKகிறா?. (ெவளிபைடயாக) அப>யா! மிகH

)6தி _8பமாகH

சேதாஷ ! மாதவராய

த'=ைடய ஆசீவாத6ைதB பிாிய6ைதB உன1.6 ெதாிவி1க5 ெசா'னா.
வஸ : (வணகி) அவ"ைடய ஆ1ைஞைய வணகி5 சிரசினா ஏ+21 ெகா!ேட'.

(வண.கி'றா?)

ேஸாேம ; ஆனா...
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வஸ : எ'ன ஆனா?
ேஸாேம : ஒ" விேசஷ .
வஸ : எ'ன அ?
ேஸாேம : ெசால நாெவழவிைல.
வஸ : அெத'ன சகதி? எ'=ைடய பிர)H1. ஏதாவ 'ப
சீ1கிர

ெதாிவி6த ேவ!

.

ச பவி6ததா?

ேஸாேம : ஒ'2மிைல. நைக R8ைட...
வஸ : நைக R8ைட1. எ'ன? தி"8  ேபாNவி8டதா?
ேஸாேம : இைல. எஜமான Iதா> ேதா+2வி8டா.

வஸ : (தன1.?) இெத'ன ஆ5சாிய ! நைக R8ைட6 தி"8  ேபாயி"1க5

Iதா8ட6தி ேதா+2 வி8டதாக6 ெதாிவி1கிறாேர அவ ெபாN ெசாவ
அழகாN6தானி"1கிற! அவ ெசாA

ஒ"

இத ெபாN@ட நா' அவ ேபாி

ெகா!ட ேமாக6ைத அதிகாி1க5 ெசNகிற.

ேஸாேம : நைககைள ப+றி வ"6தபடாேத! காாிய மிGசி ேபாN வி8ட! எ'ன
ெசNகிற! அவ Iதா கிறவரல எ'னேமா ெபாலாத ேவைள இப> ஆன!

இேதா இத ைவர ஸர6ைத அவ+றி+. பதிலாக ஏ+21ெகா?.
வஸ : (தன1.?) ஆகா இ இ'ன*

அதிக ஆ5சாிய6ைத விைளவி1கிற!

எ'னிட6தி வ வி8ட நைககைள1 கா8> விடலாமா? (ேயாசி6) இ"1க8

பிற. பா61ெகா?ளலா .

ேஸாேம : எ'ன ேபசாம இ"1கிறாN? பதிலாக அ=பப8ட இைத வாகி1
ெகா?ள மா8டாயா?

;
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வஸ : ()'சிாி)ட') ஏ' மா8ேட'? (ைவர ஸர6ைத வாகி6 த' மாபி

ைவ61 ெகா! ) இெத'ன அதிசய

மாமர6தி இ" )#பக? எலா

உதி ேபான பிற. அமித6 ளி விFதA!ேடா? நல ேஸாேமசேர! நா'
இ'2 சாயகால

எஜமான T8>+. வ பா6 ேபKவதாN6 ெதாிவிB .

ேஸாேம : (தன1.?) அப>யா! அவாிட6தி இ'ன
உ6ேதசி1கிறா? ேபா இ"1கிற! இ'ன

இH

அதிகமாக ெபா"? ெபற

ேக8டா எ'ன ெசNவா? பாவ

அவ"1.6 தைல விதியா! இரவி வதாேள எ'2 உதவி ெசNய ேபாக,

இத6 'ப

ச பவி6த! (ெவளிபைடயாN) அப>ேய ெதாிவி1கிேற' அ மா!

வஸ : நமகார ; ேபாN வா"க?. (விஸன6ட' ேபாகிறா')
வஸ : (தன1.?) வி"6த : பியா1

எஙன *ைரேபனித வ?ள9' ெப"ைம த'ைன5

சிகேவ றைனய ஆ!ைம ெதவி8>டா இனிய பா'ைம
மகி= மகலா6 VNைம இ 1கS மதியா வாNைம
கேம B"வாN வத Kதர

ெபா9த ேமனி.

ஆகா! எ'ன உ6தம .ண ! எவேனா தி">1 ெகா!

ேபானைத எ'னிட6தி

ெதாிவி1காம தா' Iதா>யதாக5 ெசா96 த' ேயா1கியைதைய1 .ைற61
ெகா!டாயி=

த' ேபாி ைவ6த ந பி1ைக1.1 .ைறH வராம நட

ெகா!>"1கிறாேர! இவ அலேவா )"ஷ சிக ! இவ அலேவா )"ஷாி

சிேர#ட! ேதக6தி மா6திர

அழைக ெப+2, அைத ஆபரணகளினாA ,

உைடகளினாA , பாிமள கதகளினாA அலகாி61 ெகா! , ெசவ5
ெச"1ைக அைட இ2மாதி"1.

இத வ?ள9' பாத Vசி1.
இவைரேய அைடத ேவ!

இைரயா1க ேவ!
பா1கிேற'.

-------------------------

ேபா9 பிர)1க?, .ண6தழைக ெப+ற

ஒபாவேரா! )"ஷைன அைடவதாN இ"தா

. இலா வி8டா இத6 ேதக6ைத அ1கினி1.

. இ"1க8

; இ'2 சாயகால

ேபாN *ய'2
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அக 2 காசி 1
இட

கால

: மாதவராய"ைடய மாளிைக1.? ஒ" சிறிய &Gேசாைல.
: மாைல.

(ேஸாேமச' வ"கிறா')

(தன1.?) மாதவராய வஸதேஸைனயி' வரைவ அதிக ஆவேலா
வ!ண

எதிபா6த

இ"1கிறா. இவ"1. அவ? ேபாி இ<வளH ேரைம உ!டாக1

காரணெம'ன! அவ? ேகவல

அ+ப )6திB

ேபராைசB*ைடய தாZ அலேவா!

எ<வளH ஐKவாிய6ைத ெப+றி"த ேபாதிA

அவEைடய ஜாதி1 .ணமாகிய

ேபாகவிைலேய! ைவர ர6ைத பா6தHடேன, ெவளி

நிதாc!ய

ேவஷமாகவாவ ஒ" உபசார வா6ைத1@ட5 ெசாலாம, உடேன அைத
ஆ6திர6ேதா

பி கி1 ெகா!டாேள! ேவைச1.1 காசி' ேமலாைச எ'ப

சாியாN ேபாN வி8டேத! அவE1. எ<வளேவா ெசவ

அபகாி1.

)6தி இ"1கிறேத ெயாழிய6 தைய, இர1க

இைலேய! த!>லாத தாமைரB , தகர

இ"

ேம'ேமA

ஈைக *த9ய .ணக?

ெசNயாத த8டா= ,

ச!ைடயிலாத சக* , ேபராைச இலாத தாZB

ெசாவ நிஜேம! இைவ ஒ'ைற வி8ெடா'2 எ'2
ெபா"?க?. அவ? இ'2 வரேவ!>ய காரண

இைலெய'2 ெபாிேயா
இைண பிாியா6 ைண

எ'ன? என1. இ மிகH

சேதக6ைத6 த"கிற. கபடேம அறியாத மாதவராயைர அவ? ஒ"ேவைள த'

வைலயி விழ5 ெசNவாேளா ஏைழயாN வ"தி6 தவி1. இவ இ'ன
அதிகமாக6 ')+26 யர1 கட9 R4க ேநாி ேமா! இர1க8
ேபாN இவ அவ? ேபாி ெகா!>"1.
*யAகிேற'.

மாத : ேஸாேமசா! இ'ன

; நா' உடேன

நல அபிபிராய6ைத மா+ற

வஸதேசைனயி' வ!> வரவிைலயா?

ேஸாேம : இைல. (ஒ"வித ெவ2ேபா ) உ ! எ'னேமா! என1ெகா'2
பி>1கவிைல.

மாத : உன1. எ'ன பி>1கவிைல.
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ேஸாேம : அபா6திரமான மனிதாிட6தி நீக? இ<வளH அபிமான
ேகவல

ைவப?

அ+ப .ண6ைத1 ெகா!ட தாZயிட6தி உகE1. இ<வளH சபல

உ!டான மிகH

பணி ெப!கE

தவ2. தவிர நா' ேபாயி"த ேபா அவE

எ'ைன எ<வளH ஏளன

அவEைடய

ெசNதாக? ெதாிBமா? தாZயி'

உறவான கா9 ைத6த *?ைள ேபா'ற. *த9 _ைழவேத ெதாியா.
அைத பிற. நா எ<வளH வ"தி பி>கி எ 6த ேவ!
ெதாிவி1க ேவ!>யதிைல. தாZ _ைழத T

எ'பைத நா'

, சனிய' _ைழத T

விஸன6ைத அைட B . ஆைகயா, அவைள நீக? பாப

ஒழியா

அவEட'

பிற. யைர6 த" . ஆைகயா அவைள பா1க இெபாF

ச பாஷிப

சதபமிைலெய'2 ெசா9ய=பி வி க?.
மாத : வி"6த : ைபரவி

ந!பேன ஏேனா வத நைகைய நிைன6த வா2
)!ப

எ!ப

ெமாழியாேலசி )க'றைன நைவக? சால?

தன6தி ேனா1ேக விைலமக? @+ற மாவ?

தி!ெகா

மி>ய த ைம6 ெதாிைவய நிைன6தA!ேடா?

ேச! அவைள அ1கிரமமாக6 ஷி1காேத; இதனா என1. யாெதா" 'ப*
வராம இ"பத+. எ'=ைடய ஏ4ைம6 தனேம ஒ" பாகாபலவா?
பண6தாைச உ?ள தாZ ஏைழைய ஏ' வி" )வா?? தவிர க+பி+. அரசியாகிய

எ' மைனவி ேகாகில6தி+. நா' ேராக ெசNய நிைனேபேனா! எ'=ட' நீ

இ<வளH கால

பழகிB

எ' மேனா உ2திையB , நா' எ<வித நட6ைத

உைடயவ' எ'பைத B , அறி ெகா?ளவிைலேய! அவ? ஏேதா ந மீ?ள
அ'பினா ந ைம1 காண வி" )கிறா?. நா

அவ? எத+காக வ"கிறாேளா! அைத ப+றி நா

*>B ?

ேஸாேம : அவ? ைவர ஸர6ைத ெப+றேதா
காணபடவிைல. ேமA

அைத6 த ப த"மமாேமா?
இெபாF எ<வித

ஊகி1க

தி"தி அைடததாN1

ஏதாவ அபகாி1கலா எ'=

எ!ண6ட'

வ"வதாக6 ேதா'2கிற! நா' ெசாவைத1 ேகEக?. பிற. 'பபட ேந" .
(தனபால' ஒ" ப1கமாN வ"கிறா')
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(தன1.?) இேதா மாதவராய இ"1கிறா; ேநாி அவாிட
இ"1கிற. ஒ"வித அ5ச*

ேபாக ெவ8கமாக

எ'ைன வைத1கிற. அேதா அத ேஸாேமச=

இ"1கிறா'. ெமவாக5 ைசைக ெசN அவைன @பி கிேற'. (ஒ" ம!

ச8>ைய எ 6 ேஸாேமச' ேபாி' ெமவாக எறிகிறா')
ேஸாேம : (தி 1கி8

ேமேல பா6) ஆகா! யா எ' ேபாி கைல ேபா8ட?

மாத : மதிளி' மீ இ"1.

)றா1க? த விைளயா8> த?ளி வி8>"1கலா .

ேஸாேம : (ேமேல பா6) ஏ ேபா1கிாி )றா1கேள! உகE1. இ<வளH
.2 பா! )ளிய

பழகைள உA1கி வி வைத ேபா உகைள இத6 த>யா

மதிளி இ" ஓ8> வி கிேற'. .

மாத : ேசாேமசா! ேபானா ேபாகிற; உ8கா ெகா?. சாதேம உ"வாகி வத

)றா1கைள வ"6தாேத! அைவக? ேஜா> ேஜா>யாN5 ேச ெகாGசி1 .லாவி1
. கார

விடாேத.

ெசN எ<வளH அழகாN விைளயா கி'றன! அைவகைள பிாி6

தன : (தன1.? )'சிாி)ட') *8டா? பிரா மண'! ேமேல )றா1கைள

பா1கிறாேன ஒழிய எ' ப1கமாக6 தி" பவிைல! இவ=1. இ'ெனா" வதன
அளி1கிேற'. (இ'ெனா" ம!க8>ைய எறிகிறா')
ேஸாேம : (தி 1கி8

(ெகாGச ர

எF தி" பி பா6) இெத'ன ம2ப>B

விFகிறேத!

அபா ேபாN) அேதா நி+கிறவ' யா? தனபாலனலேவா?

(சமீப6தி ேபாN) அேட தனபாலா! வாவா.
தன : வாமி! ெத!ட

வ"கிற!

ேஸாேம : எ'ன ெத!ட

ெகாண ைவ1க பா1கிறாN? இேக ஏதாவ

ெபா"? இ"தா அலேவா ெத!ட

எகைள வ"6த ேபாகிற! அைத

ப+றி1 கவைல இைல. எ'ன சமாசார ! ஏேத=
தன : அவக? வதி"1கிறாக?

விேசஷ*

உ!டா?
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ேஸாேம : எவக?? .
தன . அவக?தா' ெதாியாதா?
ேஸாேம : என1.6 ெதாியவிைலேய! அ யா அத5 Kவக?? ெபயைர5

ெசாேல'.

தன : உம1. எதா' ெதாிB ! M2 வைடைய ஒ" ெநா>யி உ?ேள *FK

*Fசாக6 த?ளி விட6 ெதாிB ! எத ப?ளி1 @ட6திA க+காம அத வி6ைத

மா6திர

Kலபமாகேவ வ வி8ட. ஆ5சாியதா'. அ இ"1க8

ேக8கிேற', அத+. பதி ெசாA . இத மாமர

ஒ" ேக?வி

எத1 கால6தி )#பி1. ?

அதாவ ெதாிBமா?
ேஸாேம : எ'ன எ'ைன பாீ8சி1கிறாேயா? ஆனி ஆ> மாசகளி )#பி1. .

இ ெதாியாதா *8டா?!

தன : அத ெபய உம1.6தா' ந'றாN ெபா"கிற. அபா சாதிாி

T8> பிற .பா சாதிாி T8> வா41ைகப8ட என1. லவண
எ"ைம5 சாண
ெகா!

எ'றா

எ'2 ெதாியாேதா? எ'2 அF6த தி"6தமாN ஒ"6தி ெசா91

இைலயி பாிமாறினாளா . அைத ேபா இ"1 கிற நீ ெசாவ.

ேஸாேம : அெத'ன அப>5 ெசாகிறாN! நா' ெசா'ன ஒ"நாE

இ<விட6திேலேய இ". இேதா எஜமானாிட ேபாN1 ேக8 1 ெகா!

(மாதவராயாிட

ெதாிவிBக?.

தவறா! நீ

வ"கிேற'.

ேபாN) வாமி! மாமர எத1 கால6தி )#பி1. ? தயH ெசN

மாத : அ எத+காக இெபாF? வசத கால6தி )#பி1. .
ேஸாேம : (தி" பி வ) அேட! அ வசத கால6தி )#பி1. .
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மாத : அப>யானா நீ சம6ததா'! உ?ேள ேபாN எஜமானாிட ேக8

அறி ெகா!

வ ெசா'னா, இ உம1. *'னேமேய ெதாிததாN

வி8டேதா? நீ ெசா'னைத5 ெசாA

கிளிபி?ைளதா'. இத பிரேவச

பாி8ைசயி நீ தவறி ேபானீ. இ'ெனா" ேக?வி ேக8கிேற'. அத+காவ நீேர
பா1கலா . தன

பதி ெசாA

நிைறத ப8>ன6ைத பாகாபவ யா?

ேஸாேம : (அல8சியமாக) மகா ெபாிய ேக?விேயா இ? அரச' பாகா1கிறா'?
தன : அப>யானா உ *ைடய Rைளயி அF1. ப>தி"1கிற. அைத

வ!ணா=1. ேபாட ேவ!>ய தா' சாியான சிகி5ைச. இ'ெனா" *ைற

எஜமானாிட

ேபாN இத மடைம1. ம"ைத அறி வா" .

ேஸாேம: (மாதவராயாிட

பாகாபவ யா?

ேபாN) வாமி! தன

நிைறத ப8>ன6ைத

மாத : இைவ எ'ன ேக?விக?? உம1. எ'ன ைப6திய

பி>6வி8டேதா?

ப8>ன6ைத1 காப ேசைன எ'ப @ட உன1.6 ெதாியாதா?
ேஸாேம : (தி" பி வ) தனபாலா! ப8>ன6ைத5 ேசைன கா1கிற எ'ப @ட6
ெதாியாதா? *8டா?! இெதலா

எ'ன ேக?வி! யா வதி"பவ எ'2

நா' ேக8டத+. நீ ெசா'னத+.

ெமா8ைட6 தைல1. *ழகாA1.

ேக8டத+. பதி இைல. ைப6திய1காரைன ேபா ஏேதேதா உள2கிறாேய!

ச பத

தாராளமாN இ"1கிற.

தன : ஐேயா பாவ

)6தி1. எ8டவிைல! மிகH

உயர

உ?ள

ேபா இ"1கிற! ஒ"

ஏணியாவ ைவ6 ஏறி பா1க1 @டாதா! அத+. இ<வளH W>ைக எத+காக?

எஜமானாிட

ேபாN6 ெதாிவி1கிேற'. (ேபாகிறா') வாமி! கட'காாி

வவி8டா?!

மாத : என1.1 கட'காாி யா இ"1கிறா??
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ேஸாேம : பேல! ந'றாN இ"1கிறேத! நீக? ெகா 1க ேவ!>ய கடைன இத+.?

மற வி8bகேள! வஸத ேஸைன1. நீக? ெகா 1க ேவ!>ய நிைனவி+.

வர விைலயா?

மாத : எ'ன விைளயா கிறாேயா?
ேஸாேம : இைல இைல; நிஜேம. இேதா தனபால' வதி"1கிறா'.
ேவ! மானா அவைன1 ேகEக?.

மாத : தனபாலா! வஸதேஸைன வதி"ப நிஜதானா?
தன : ஆ , வாமி!
மாத : ஆகா! சேதாஷ சகதி ெகா!

வதவ ெவ2 ைகேயா

ேபாக1 @டா.

இேதா என அக வதிர6ைத உ' சிரம6தி+காக எ 61 ெகா?. (ெகா 1கிறா)

ேபா! சீ1கிர

உ?ேள அைழ6 வா.

தன : உ6தரH! (ேபாகிறா')
ேஸாேம : நா' ெசா'ன உ!ைம எ'2 இெபாFதாவ மனதி ப8டதா?
அவ? எத+காக வ"கிறா? எ'ப ெதாிகிறதா?
மாத : எத+காக வ"கிறா??
ேஸாேம : அவEைடய ஆபரணகளி' கிரய

ைவர ஸர6ைத1 கா8>A

வதி"1கிறா?.

ந *ைடய

அதிகமான. அத அதிக6ைத ெப2

ெபா"8

மாத : அப>யானா அவ? வத நியாயதாேன! அைத1 ெகா ப ந *ைடய
கடைம அலேவா வர8

; அவ? இ5ைசைய &6தி ெசN அ=)கிேற'.

(வஸதேஸைன ஒ" ேதாழிBட' வ"கிறா?)
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வஸ : ேஸாேமசேர! எேக ந *ைடய ஜூத?
ேஸாேம ; (தன1.?) ஆ

ஜூததா'! நல ெகளரைதயான ப8ட ெபய ெப+றா

(உர1க) அ மா! அவ அேதா ேசாைல1.?ளி"1கிறா.

வஸ : அ> ஸகி! நா' அவாிட6தி எப> ேபKகிற? என1. மிகH

இ"1கிறேத!

ெவ8கமாN

ேதாழி : ெவ8கெம'ன! ஜூதேர! நமகார எ'2 ெசாAகேள'!
வஸ : அ<வித

ெசால என1.6 ணிH எப> உ!டா. ?

ேதாழி : சதப6தி ைதாிய தானாக ஏ+ப
(வஸதேஸைன நாண6ட' மாதவராயாிட
விசிறி) வாமி! நமகார !

மாத : ஆகா! வஸதேஸனா! வரேவ!
நாE

கிைட1காத ெகளரவ

.
ெந"கி )#பகைள அவ ேபாி

! வரேவ!

இ'2 கிைட6ததலவா!

! இத தின

ஸுதின

ஒ"

வஸ : இத உபசார வா6ைதக? எ' வாயி இ"தலேவா வர ேவ!>யைவ!
ேஸாேம : (மாதவராயாிட
விசாாி1க8 மா!

தனிைமயி) ந!பேர வத காரணெம'ன எ'பைத

மாத : மாியாைதயாக1 ேக?!
ேஸாேம : வஸதேஸனா சகல Kக ேபாககE
வி8

இ<வளH Vர

நிைறத உ'=ைடய மாளிைகைய

வ" ப>யான சிரம6ைத ஏ+21 ெகா!ட காரணெம'ன?

98

ேதாழி : (ேஸாேமசனிட ) ஐயா! நீ ெகா 6த ைவரசர6தி' கிரய

அறி ெகா?ள எஜமானி அ மா? வி" )கிறாக?.
ேஸாேம: (மாதவராயாிட

எ<வளH எ'2

தனிைமயி) நா' அெபாFேத ெசா'ேன' அலவா!

சாியாN ேபாNவி8ட பா6தீகளா?
ேதாழி : அைத1 ேக8பதி' காரண

எ'ன எ'றா, அவக? அைத Iதா8ட6தி

ேதா+2 வி8டாக?. ஆைகயா அத' விைலைய அறி ெகா?ள வி" )கிறா.

ேஸாேம : (தன1.?) ஓேகா! பதிA1. பதிேலா!
ேதாழி : இழத சர6தி+. பதிலாக இ<வாபரணகைள ைவ61 ெகா?Eக?!

(தி"8  ேபான நைககைள1 ெகா 1க, ேஸாேமச' ஆ5சாிய6ட' பா1கிறா'.)
ேதாழி : எ'ன அப>5 ேசாதைன ெசN பா1கிறீேர! இத+. *'னா இவ+ைற
பா6தி"1கிறீேரா?

ேஸாேம ; இெத'ன ஆ5சாிய ! த8டா=ைடய திறைம ந க!கைள ஏமா+றி

வி8டேத!

ேதாழி: இைலயிைல; உ *ைடய க!ணி' பாைவதா' ச+21 .ைறவாக6
ேதா'2கிற. இத+.*' நீ பா6த ஆபரணகேள இைவக?!
ேஸாேம : (மாதவராயாிட

எ 61 ெகா!

ேபாN) ஆகா! ந!பேர! ந மிட6தி

இ" தி"8  ேபான ஆபரணகைள பா6தீகளா?
மாத : ஆகா! அப>யா! சேதாஷ ! அH

எ<வித

இவகளிட

வதி"1க1 @

?

நம நல காலதா'! இைவக?

ேஸாேம: (ேதாழியிட இரகசியமாக) உ!ைமயி அப>6தானா?
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ேதாழி : (இரகசியமாக) உ!ைமயி அைவகேள!
ேஸாேம : நி5சயதானா?
ேதாழி : ச6தியமாN அைவகேள!
ேஸாேம : (சேதாஷ6ட') வாமி! சேதகேம இைல.
மாத: ஸகி! உ' வாயா ெசா. இ நிஜதானா?
ேதாழி : நிஜேம!
மாத : (சேதாஷ6ட') ஆகா! நல சகதி ெதாிவி6தாN எ'னிட6தி எவ
சேதாஷ சகதிைய6 ெதாிவி1கிறாகேளா, அவைர நா' ெவ2ைகBட'

அ=)வேத இைல. இேதா இத ைவர ேமாதிர6ைத எ 61 ெகா?. (த' விர9
ேமாதிர

இ"பதாN நிைன6, இF1க பா1கிறா. இைல எ'றறி

ெவ8கமைடகிறா)

வஸ : (ஒ")றமாக) ஆகா! *தன6ைத ைவ61 ெகா?வத+. இவ அலேவா

அ"கமானவ! எ'ன தாராள .ண . அதனாேலதா' சீ1கிர6தி ஏைழயாN

வி8டா! பண6தி ஏைழயான ேபாதிA

தையயி மா6திர

இவ *' ேபாலேவ

ேகாbKவரராN இ"1கிறா. இவைர நா' எ' மனதார நிைன6 வி8  )"ஷனாக

அைடயா வி8டா, இத ெஜ'மேம விய6த !
மாத : (தன1.? விசன6ேதா ) த' சேதாஷ*
பய=மிலாம ேபா.

ேகாப*

யாெதா"

நிைலைமயி நி6திய தாி6திரனாN இ" வா4வ

வா4வாேமா! இற.கைள இழத பறைவகE , இைலகைள உதி6த மரகE ,
இ>த T

, பிற"1.1 .கலமாக வி"தளி1.

தாி6திர=1. சமானமானைவ.

ஒ"

நிைலைமயி இலாத

ேஸாேம : அ மா நைகக? களH ேபான ேபா இவ+ைற எ' அகவதிர6தி
R8ைட1 க8> ைவ6தி"ேத'. தயH ெசN எ' வதிர6ைத1 ெகா 6

வி க?.
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வஸ : ()'சிாிேபா ) ஒ" வதிரதானா ேவ!

. ஒ'ப வதிரக?

த"கிேற'! (வஸதேஸைன ேதாழிைய பா61 க! ஜாைட கா8ட

ேஸாேமஸைன அைழ61 ெகா!

மைறவாக ேபாN வி கிறா?)

வஸ: வாமி நைக R8ைட தி"8  ேபாயி"1க அத+. பதிலாக ேவெறா'ைற
ஏ' அ=ப ேவ!

? அப>5 ெசNவ அனாவசியமலவா?

மாத :வி"6த : ெசGK"8>

மைகேய! ந'ைம மி1க மானினி அவனி த'னி

மகிய வறிய' ெசாைல மதிபவ "ளேரா? *+2

சைகேய யைடவ வாNைம சா+றி= ெபாNயா மி'ன

பகேம )ாிவா ெர?கி பதெரன1 ெகா?வ ர'ேனா!

திாீ ர6னேம! இைத நா' அ=பாவி8டா எ'ைன இனி யா மதிபாக??
தி"8  ேபாNவி8டெத'2 நா' ெசா'னா அைத யாராவ ந )வாகளா?
ஏைழயி' ெசா அ பல

ஏ2மா? தன

இ"தா மா6திர

ெகளரவேம ஒழிய, ெபா"ளிலாதவ=1. )கF

மனித=1.1

இைல மதி)மிைலேய!

அவ' உ!ைமைய5 ெசா'ன ேபாதிA , அ ெபாNயாகேவ ேதா'2ேம!

வஸ: வி"6த : சகராபாண

மைறயவ மணிேய! _க?மதிபிலா6தனக? யாH
மைறதன ேவ=ெம'2 மகAேமா )கF

ேப" ?

நிைறவழா வாிய நீைம நீகிடா5 ெசவ மாக1

.ைறவினி Bக8 .!ேடா ேகாதிலா1 .ண6தி' ேமேலாN
பிர)! தகE1.6 ெதாியாத ஒ'2

இைல. உலக6தி யாவ" ,

தனவதகைளேய மதி1கிறாக? எ'ப
எ'ப

*+2

ஏைழகைள இக4 அவமதி1கிறாக?

நிஜமல. ஒ"வ' பரம தாி6திரனாN இ"த ேபாதிA

அவனிட6தி ந+.ண நெலாF1க*

நீதி ெநறி வFவாம நட1.

இ"1.மாயி', ஜனக? அவைன எ<வளேவா பாரா8>
ெப"ைமப 6கிறாக?. ஒ" தனிகனிட6தி ந+.ண

மேனாதிட*

இலாவி8டா,
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ஜனக? ெவளி1. அைத1 கா8டாம அவைன ேம'ைமப 6தின ேபாதிA ,
உ?Eற அவைன இக4வேத உலக இய). ஆைகயா, தக

ேபாதிA

.ைபயி கிடத

அத+கிலாம ேபாகா. எவேரா

அத' அ"ைம ெப"ைமக? ஒ" நாE

ந'றிய+ற சில உகைள மறத ேபாதிA , இத நகர6தின ெப" பால"

உகEைடய ேம'ைமைய நிைன6த வ!ண

இ"1கி'றன. வாமி பிற"1.1

ெகா 1க ெபா"? இைலேய எ'2 தாக? இனி5 சிறி

கவைலபட ேவ!

டா . இத அ>ைம1. ஏராளமாக ெபா"?க? ேதைவ1. அதிகமாக1 .வி

கிட1கி'றன. அவ+ைற6 தகE1. அபண

ெசN வி8ேட'. அவ+ைற இனி6

தக? இ5ைச ப> உபேயாகி61 ெகா?ளலா . தாக? இத+காக5 சிறி

வ"த ேவ!டா .

மாத : (தன1.?) ஆகா! எ'ன ேம'ைம1 .ண

க+பாைறயி தாமைர &6தைத

ேபாலH , ஆலகால விஷ6ைத1 ெகா!ட ஸப6தி' தைலயி மாணி1க

உ!டான ேபாலH , ஈவிர1க

எ'பேத இலாத தாZயி' .ல6தி

இ<விதமான உ6தமி வதி6த விைதயிA

விைதேய! (உர1க) ேஹ!

ெப!மணி வஸதேஸைன! உ'=ைடய அழகிய ெமாழிைய1 ேக8  பரமானத

அைடேத'! இ<வளH தைய எவ"1. உ!டா.
இ'ப

ந+.ணவதியாகிய நீ, நீ ழி

அ=பவி6 வாழ அத ஈKவர' அ=1கிரகிபானாக! மாேத நா'

இவைரயி பிற"1.1 ெகா 6தறிேவேன ெயாழிய எவாிட6 வாகி அறிேய'.
எெபா"ைளB

நா நியாயமான வழியி ச பாதி65 ெசலH ெசNத ேவ! ேம

ஒழிய அ'னிய"ைடய ெசவ6ைத நா இப>1 கவ"த தி"8டா. . ஆகா! நல

காாிய

ெசNய5 ெசாAகிறாN! எ'னிட6தி அதரக அபிமான

காணப

ைவ6தவளாN1

நீ என1. இ<விதமான தீைக நிைன1கலாமா? நீ என1. உதவி

ெசNவதாN வாயினா ெசா'ன அத அ'பான ெமாழிB , நிைன6த நல

நிைனHேம ேபா . நா' அவ+ைற அைட தனிகனானதிA

ெப"மகி45சி அைடேத'.

அதிக

வஸ : வாமி எ'ைன அ'னியளாக பாவி1க1 @டா! நா' சதா கால*

இைடவிடாம தக? உ"வ6ைதேய எ' மனதி ைவ6 அைதேய ெதNவமாக
மதி6 வழிப8 6 தகைள ப+றி மனனG ெசNவைதேய ேபாி'பமாN மதி6

வ"கிேற'. தகைள பா66 தக? ேம'ைமைய ப+றி உணத பி' இத5
சாீர6ைத6 தகE1ெக'ேற அபண

ெசN வி8ேட'. ஆைகயா எ'ைன

அகீகாி66 தகE1. பணி )ாிபவளாN ைவ61 ெகா!
ேவ!

. தகE1. ஆயிர

ேகா> நமகார

எ'ைன ஈேட+ற

தகளிட6தி ெச'ற மன இனி
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ேவ2 யாாிட6திA

இத உயிரழிவதாN இ"தாA

ஏராளமான ெசவ6ைதB

ெசலா. எ'=ைடய

எ'=ைடய Oதனமாக ஏ+21 ெகா!

தாக? 'ப6ைதB , மன1 கவைலB நீ1கி இ')+2 வாழலா .
மாத : எ'ன ஆ5சாிய ! இ எ.

இனி6

நட1காத விைதயாN இ"1கிறேத! பரம

தாி6திரனாகிய எ'ைன1 .ல திாீB மண1க இ5ைசபட மா8டாேள. அப>

இ"1க பண6திேலேய க!S க"6மாN உ?ள தாZ .ல6தி உதி6த நீ
வி" )வ ந ப6 த.ததாN இைலேய! உ'=ைடய ேபரழைக1 க!

உ'மீ ஆைச ெகா!

மயகி

எ6தைனேயா தனவதக? உ' மாளிைகயி' வாச9

உன தயவி+காக1 கா6தி"பாகேள! அரச' ைம6ன' எ'றா நகரேம

ந . . அவைனB அவமதி1கிறாN! இெத'ன விேனாத ! இ<வளH

ேம'ைமகைள அல8சிய

ெசN வி8

எ'ைன நா வதி' காரணெம'ன? இ

கனேவா? அல நிைனH தாேனா? இப>B

நட1.ேமா? இவைரயி நீ

எ'னிட6தி உ!ைமயாN ேபசியதாக நிைன6ேத'. இெபாFேத அைத

உ?ளப> அறிேத'. நா' தாி6திர' எ'2 நீB
ேபா இ"1கிற.

எ'ைன ேஹளன

ெசNகிறாN

வஸ : (காைத ெபா6தி1 ெகா! ) அடாடா! எ<வளH க ரமான வா6ைதக?!

வாமி! நா' ெசா'ன எலா
*+றிA

உ!ைமேய அ'றி அS அளH

ச6ய . தக? விேராதிB

ெபாNயல.

தகE1. மன1 கவைல உ!டா1க அGசி

பி'வா.வாேன. அப> இ"1க, நா' அைத5 ெசNேவனா? தகEைடய பாத

சாஷியாக5 ெசாகிேற'. நா' தக? ேபாிேலேய காத ெகா!

ெந

இேத ேநாயா வா> வதகி1 கிட1கிேற'. தாக? எ'ைன உலகன

நாளாN

ெசN

வி8டா என1. ேவ2 )க9ைல. நா' ம+றவகைள ேபால பண6தி+காக

வி" )பவ? அல .ண6தி+காக வி" )கிேற' எ'ைன எப>யாயி =

ெகா?ள ேவ!

ஏ+21

. நா' இனிேம தி" பி எ' மாளிைக1. ேபாக மா8ேட'.

மாத : மாதரசி! எ6தைனேயா ேகா> தவ ெசN அத' பயனாN1 கிைட1க6 த.த
உ'ைனB

உ' ஐKவாிய6ைதB ேவ!டாெம'2 நா' ெசால ேவ!>

இ"பைத ப+றி ெபாி

வ"கிேற'. எ'ைன ம'னி1க ேவ!

வஸ : பிரேபா! பிற கா9 ேகவல
இள.

ஒ" *? ைதபைத1 க!

தகEைடய தயாளமான எ' விஷய6தி மா6திர

.

ெபாறாம வ"தி

ஏ' இர1க

ெகா?ள

விைல? இ எ' அதி#ட ஹீனேமா? ஏ' எ'னிட6தி தகE1. இ<வளH
வி"பமி'ைம! எ'னிட6தி யாதாயி=

.+ற

.ைறபா கைள1 க!bகேளா?
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நா' க+பி தவறி நடதி"1கலா எ'2 நிைன1கிறீகேளா? எ.

நிைறதி"1. ஸேவKவர' ஸாcியாக5 ெசாAகிேற'. நா' அறிH ெப+ற

*த இவைரயி தகைள அ'றி பிற )"ஷைர மனதினா நிைன6த
வாயா .றி6த இைல; ேதக6தா பாிசி6த

இைல;

இைல; இ உ2தி! இ

ச6திய ! தாகேள என1. நாத'; தாN; தைத; ந!ப; உறவின *த9ய யாவ"
தாகேள! நா' ெதாF
ேவ2 எவைரB
வE

கடHE

தாகேள! இத பிறபி நா' தகைள அ'றி

வி" ேப'. தக? ேம+ெகா!ட ஆைசெய'=

என1. உயி பிைc ெகா 61 காபா+ற ேவ!

தீயா க"கி6

. த"ம பிரேபா!

மாத : ஆகா எ'ன ெசNேவ'? ஈKவரா இெத'ன எ'ைன இ<விதமான த"ம

சகட6தி ைவ65 ேசாதைன ெசNகிறாN? ேஹ! மைகய1கரசி! வ"த
ேவ!டா . உ'னிட6தி ஏேதா களக

இ"1கிறெத'2 நிைன6 உ'ைன

ம21கவிைல. உ'ைன ேபா'ற உ6தமிைய அைடவைத அரசகE

கி8டாத

பா1கியமாக மதிபாகேள! அப> இ"1க நா' ேவ!டாெம'2 ெசாேவேனா!
வஸ : அப>யானா உய .ல6 தி6ேதாராகிய அதண ேகவல தா4த
வ.பி+.ாிய எ'ைன அகீகாிப தவ2 எ'2 மதி1கிறீகேளா?
மாத : ெப!மணி! அப>யல! கடHளா பைட1கப8ட யாவ"

சமமானவகேள! உய .ல6தினாிட6திA , பைறயாிட6திA , ெப!பாலாிட6 ,
.ழைதகளிட6தி= , ஈKவர=ைடN அ சமாகிய ஜீவா6மாேவ இ"1கி'ற.
நம1. மாையயா ெவ<ேவறாக6 ேதா'றி=

உ!ைமைய அறி எலாைரB

ஆ6மா1க? எலா

ஒ'ேற. இத

சமமாக மதி6 யாவாிட6 தையேயா

அ'ேபா

நட ெகா?பவகேள அதண. அதண எ'ப .ளித அழகிய

பிறைர6 த

வழிகளி தி"பி, )லா ம26த, க+ற *த9ய நெலாF1ககளி

த'ைம உைடயவகE1.1 காரண ெபய. ஆதலா அவக? கீ4 வ.பிA?ள

பயி+றி1 கால1 கிரம6தி அவகைள6 த *ட' ேச61 ெகா?ள1 கடவக?
எ'ப ப+றி, அவக? ம+ற R'2 வ"ண6தாகளிட6திA மண

)ாி

ெகா?ளலா எ'2 ஏ+ப 6தி இ"1கிறாக?. ஆைகயா நா' .ல6தி' உயH
தா4ைவ ப+றி நிைன1கேவ இைல. நா' ஏ+ெகனேவ ஒ"6திைய மணத

கிரகத' எ'ப உன1.6 ெதாியாெத'2 நிைன1கிேற'. சகல உ6தம

.ணகE

நிைறத மைனவியி"1க, இத1 காாிய6ைத5 ெசN அவ? மனதி+.

ஆறா6 யைர6 த"வ த"மமா.மா? இைத நீேய ேயாசைன ெசN பா.
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வஸ : (மிக வ"தி) எ' பிராண நாதா தாக? எ'ைன இப>5 ேசாதைன

? ஒேர )"ஷைன நிைன6

ெசNதா, ேபைதயாகிய நா' எ'ன ெசNய1 @

மண1க ேவ!

எ'ப திாீகE1. மா6திரேம ஒழிய )"ஷக? ஒ" மைனவி

உயி"ட' இ"1ைகயிேலேய, ம+றவைர *ைறப> மண ெகா?ளலா

அலேவா! ஒ" திாீ த' கணவ' இ"1.

ெபாF ேவெறா"வைன மண6த

*>யா. இத விஷய6 தி திாீ )"ஷகE1. வி6தியாச

எ'ைன ஏ+21 ெகா?வ சாதிர6தி+. விேராத

உ! . ஆைகயா,

ஆகா. எ'ைன அல8சிய

ெசN ம26 வி8டா, நா' இத உயிைர5 Kம வ"தி வாழ ேவ!

தகைளேய நிைன6 நிைன6 தக? ெபா"8டாகேவ உயிைர வி8
உ2தி. ஆகா! தாக? ம21க ம21க, எ' மன

விவாிேப' எ' உயி இெபாFேத ேபாN வி

நாதா! உ' இ5ைச ப> ஆக8

ப

.

வி வேத

பா8ைட எ'னெவ'2

ேபா இ"1கிற! எ' ஆ"யி

எ'2 தக? இனிய வாயா ஒ" ெமாழி @றி

எ'ைன இத இட1 கட9 இ" ைக V1கி விட1 @டாதா? ஏைழயி'

*க6ைத பா"க?. பிர) தகைளேய எ!ணி எ!ணி )!ணான எ' மனைத

ஏ+21 ெகா!ேட' எ'=
இேதா தகைள ஆயிர

அத ெமாழி அ*ைத5 ெசாாி உNவி1க1 @டாதா?

தடைவ ேசவி6 வண.கிேற'.

மாத: ஹா. ஈKவரா க"ணாநிதி! இH

உ' ேசாதைனேயா? க+பி+. அரசியாகிய

எ' பிராண Kதாியி' மனைத வ"6த நிைனேபேனா? இவ? ப

பா8ைட1

காண எ' மன த6தளி1கிறேத எ'ன ெசNேவ': ஹா. ெஜகதீசா! (R5சி6
விFகிறா)

வஸ : (>>6) ஐேயா! எ'ன ச பவி6தேதா ெதாிய விைலேய எ' ைர

R5சி6 விF வி8டாேர! ஓN ேஸாேமசேர! அ> ேதாழி! சீ1கிர
(ைகைய பிைச ெகா! ) சீ1கிர
வி8டா. (யாவ"
-----------------------

ஓ> வ"கிறாக?)

வா"க?

வா"க? நம எஜமான மயகி விF
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அக 2 காசி 2
இட

கால

: மாதவராய"ைடய மாளிைக.
: ம2நா? காைல.

(வஸதேஸைன ஒ" சயன6தி நி6திைர ெசNய6 ேதாழி அ"கி நி+கிறா?.)

ேதாழி : அ மா ெபாF வி> ெந ேநரமாN வி8 டேத! விழி61 ெகா!
பா"க?.

வஸ : (க!ைண6 ைட61 ெகா!

விழி1கிறா?) ஆகா! இெபாF தாேன

சயனி61 ெகா!ேட'. இத+.? ெபாF வி> இ<வளH ேநரமாகி வி8டேத!
எ'ன ெவ8க1 ேக ! நா' இ<வளH ேநர
எ'ைன ப+றி எ<விதமான அபிபிராய

யிAவைத1 க!ட நம எஜமான,

ெகா! டாேரா ெதாியவிைலேய! அவ

ேதக எப> இ"1கிறேதா ெதாியவிைலேய! இரவி அவைர R5ைச

ெதளிவி65 சயன6தி ப 1க5 ெசN ெந ேநர
ைச6திேயாபசார

எ'ைனB

ெந ேநர

நா' அவ"1. அ"கி

ெசN ெகா!>"ேத'. நா' நி+பைத ெபாறாம,

நி6திைர ெசNB ப> அ=பினா. அவைர6 தி" பH பாராம நா'

Vகி வி8 ேடேன! நீ உடேன ேபாN அவ விழி61 ெகா!டாரா எ'2

பா6 வி8

வா! (ேதாழி ேபாகிறா?)

வஸ : (தன1.?) ஆகா! எ'ன இவ"ைடய மேனாH2தி! இவ ஏக ப6தினி
விரத6ைத &!டவராக இ"1கிறாேர! இவ மனைத நா' எப> மா+ற

ேபாகிேற'? ஈKவரா! தி1க+ற ஏைழயான என1. நீதா' ைண இ" எ'
இ5ைசைய &6தி ெசNவி1க ேவ!

. (ேதாழி வ"கிறா?)

ேதாழி: அ மா! அவ ந *ைடய நகர6திய &Gேசாைல1. அ"கி இ"1.

த'=ைடய உ6தியான வன6தி+. ேபாN வி8டா. நீக? இரவி அவ"1.5

ெசNத உபசரைணகE1. அவ ெபாி

ந'றி பாரா8 கிறாரா . ெவளியி

ேபா.*' உகEட' ெதாிவி6 ேபாக நிைன6தாரா . நி6திைரயி இ"த

உகைள எFப மன

இலாதவராN ேபாN வி8டாரா . நீக? அவைர பா1க

வி" பினா தன ெப8> வ!>யி ைவ6 அ<விட6தி+. அைழ6 வ" ப>
த'=ைடய ேவைல1கார=1.1 க8டைள இ8  ேபாN இ"1கிறாரா .
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வஸ : மிகH

சேதாஷ . அவ"ைடய ேதேஜா மயமான அழைக நா' இ'ன

&6தியாக எ' க!ணார பா1க விைல. இ'2 எ' க!கE1. நல வி"

ெசNகிேற'. இ எத இட ? ெபா1கிஷ ைவ1.

இட6ைத ேபால1

காணப கிறேத! ஆகா! அவ எ' ேபாி எ<வளH மதி) ைவ6தி"1கிறா மிகH

அதரகமான இட6தி அலேவா _ைழ சயனி61 ெகா!>"1கிேற'.
ேதாழி : அதரகமான இட6தி மா6திர

ஹி"தய6தி+.?E _ைழ வி8bக?!

அல: ஒ<ெவா"வ"ைடய

வஸ: இைல, இைல. இவைர5 ேசதவக? எ' ேபாி ேகாப

ெகா!>"பாகேளா எ'னேமா ெதாியவிைல!

ேதாழி: அவகE1. இனிேமேலதா' ஒ" ேவைள வ"6த

உ!டா. .

வஸ : ஏ'?
ேதாழி : நீக? )றப8  ேபாவதினா.
வஸ : ஆகா! அப>யா! ம+றவகE எ'ைன அ<வளH வி" )கிறாகளா அH
ஒ" பா1கியதா'. அவ"ைடய மைனவியாகிய உ6தமி எ'ைன இரவி பா6த
ெபாF, எ'னிட6தி அ'பான *க6ைத1 கா8> என1. எ<வளH உபசார

ெசNதாக?. )"ஷ=1.6 த.த மைனவிேய! ந+.ணேம நிைறத இவகைள
வி8  பிாி ேபாக சகி1கவிைல. அ> ஸகி! இேதா இத ைவர ஸர6ைத
எ 61 ெகா!

ேபாN எ'=ைடய அாிய சேகாதாியாகிய ேகாகில6தினிட

ேசபி6, நா' மாதவராய"ைடய பணி ெப! எ'2 , ேகாகில6தி' அ>ைம
எ'2

ெதாிவி6, இத மாைல எத1 கF6தி+. உாியேதா அைத இத ஸர6தா

அலகாி61 ெகா?ள நா' ேவ!>யதாN1 ேக8 1 ெகா?.
ேதாழி : நம எஜமான"1. இ தி"தியாN இராேத.

வஸ : அவ எ'மீ ஒ"காA

வ"6தபட மா8டா. நா' ெசாவைத5 ெசா. .

ேதாழி : ஆ1ைஞ! (ேபாN6 தி" பி வ"கிறா?)
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ேதாழி: அ மணி ஸர6ைத வாகி1 ெகா?ளேவ மா8ேட' எ'2 ெசா9
வி8டாக?. தா' த' கணவைனB
இைத ப+றி5 சிறி

க+ைபBேம ஆபரணகளாக மதிபதாகH ,

கவைல படவிைல எ'2

வ+)26தி1 ெகா 6 வி8

ெசா96 த 6தாக? நா'

வதி"1கிேற'. அேதா பா6தீகளா ந *ைடய

எஜமானாி' .ழைத வ"கிறா!
(சிKபால' எ'=

.ழைத விசன6ட' வ"கிறா'. ேகாமளா ஒ" ம!

வ!>ைய இF61 ெகா!

வ"கிறா?)

ேகாம : .ழதாN! வ!>யி உ8கா ெகா? நா' இF1கிேற'.
.ழைத : (ேகாப6ட') என1. இத வ!> ேவ!டா

ேபா! அ 6த T8

வாஸுேதவ' ெபா' வ!> ைவ6தி"1கிறா' என1. மா6திர
என1. ேவ!டா

ேபா. (அFகிறா')

ம! வ!>ேயா!

ேகாம : .ழைத! அழாேத அபா! அ 6த T8 1கார' ேகாbKவர'. அவ=1.

ெபா' நிைறய இ"1கிற. ெபா' வ!> ெசN ெகா 6தி"1கிறா'. ெபா'=1.

நா

எேக ேபாகிற? உ'=ைடய தைத ம2ப>B

ெபா261 ெகா?. உடேன உன1.

தனவதரா.

வைரயி

ெபா' வ!> வாகி1 ெகா பா. அழாேத!

ேவ!டா ! அேதா பா; அேக யா நி+கிறாக? பா அவகைள உன1.6
ெதாிBமா?
.ழ : (ேகாப6ேதா ) நா' பா1க மா8ேட' ேபா.
வஸ : ஆகா! எ'ன அழ.! யாேர அழ.1. அழ. ெசNவா? சாியான ஆைட

ஆபரணக? ஒ'2
*கவசீகர*

இலா வி8டா A

இவ=ைடய இய+ைக அழ.

யா"1. வ" ? (ைககைள நீ8>) க!ேண! இேக வா! (எ 6 ம>

யி ைவ61 ெகா!

*6தமி கிறா?) ஆகா! த' பிதாைவ ேபாலேவ

இ"1கிறாேன! .ழைத எேக ஒ" *6த ெகா .
.ழ : (ேகாப6ேதா ) மா8ேட' ேபா.

ேகாம : அவ=1. இெபாF ேகாபேவைள; அ 6த T8

ைவ6தி"1. ெபா'வ!>ைய ேபால6 தன1.

வாஸுேதவ'

ேவ! மா . அத+காக

அFகிறா'. நா' ெசN ெகா 6த அத ம! வ!> ேவ!டாமா .
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வஸ :ெப+ேறாாி' ஏ4ைமைய .ழைத எப> அறிய ேபாகிற! க!ேண!

அழாேத; உன1. ெபா' வ!> தாேன ேவ!
எேக ஒ" *6த ெகா .

? நா' வாகி6 த"கிேற'.

.ழ : அ மா! இத மா? யா?
வஸ : நா' உ' பிதாவி' ேம'ைம1 .ணமான ஐKவாிய6தினா விைல1.

வாகப8ட பணிெப!.

ேகாம : .ழைத! இவகE

உ'=ைடய அ மா?தா'.

.ழ : நீ ெபாN ெசாAகிறாN. எ'=ைடய அ மாளாN இ"தா, அழகான
இ6தைன ஆைடயாபரண

இ"1காேத!

வஸ : ஆகா! ந *ைடய எஜமான ெசவா1கி இ"தைத இவ' க!டதிைல
அலவா! ஏ4ைம நிைலைமயிேலேய பிற வளதவ'. (த'ஆபரணகைள
எலா

கழ+றி வி கிறா?) இெபாF பா6தாயா எ'ைன? இெபாF உன1.

நா' அ மாைள ேபால இ"1கிேறனா? இத ஆபரணகைள நீ எ 61 ெகா!
ேபாN ெபா' வ!> வாகி1 ெகா?. (அவைன மாபி அைன6 *6தமி8
ஆனத1 க!ணீ வி கிறா?)

.ழ: நீதா' நைககைள1 ெகா 1கிறத+காக அFகிறாேய! என1. ேவ!டா

ேபா!

வஸ : (க!ைண6ைட61 ெகா! ) க!ேண! பா1கியேம! நா' அழவிைல. நீ

இைவகைள எ 61 ெகா!
வ!>யி நிற)கிறா?)

ேபாN ெபா' வ!> வாகி1 ெகா?. (நைககைள

.ழ: நீ இெபாF ெகா பாN; தி" ப1 ேக8பாN; என1. ேவ!டா .
வஸ : நா' இனிேம ேக8கேவ மா8ேட'. நி5சய .
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.ழ : இத நைககளா வ!> எப>5 ெசNகிற! எ'=ைடய அ மா? ேகாபி61
ெகா?வா?. என1. ேவ!டா . நீேய எ 61 ெகா?.

வஸ : அ மா? ேகாபி61 ெகா?ள மா8டாக?. இைவகைள6 த8டானிட

வி8  ெபா' வாகி வ!> ெசN ெகா?ளலா . எ 61 ெகா!
.ழ : சாி; அப>யானா எ 61 ெகா!

ேபாக8 மா? நீ அழ மா8டாேய.

அFதா என1. ேவ!டா .

வஸ : ஆகா! பிதாைவ ேபால பிற மன

அழவிைல. நீ எ 61 ெகா!

வ!>ைய1 கா8ட ேவ!

வ"த சகியாதவ'. – க!ேண! நா'

ேபா! நா' ம2ப> வ"

! கா8 கிறாயா?

.ழ : (சேதாஷ6ட') கா8 கிேற'. இைத அ மாளிட
(ஆபரணகEட' வ!>ைய இF61 ெகா!

ேகாமளாH

ேபா.

வி+2

ேபா நீ என1. ெபா'

கா8ட ேபாகிேற'.

ேவகமாN ேபாN வி கிறா'.

அவைன6 ெதாட ெச'2 ச+2 ேநர6தி தி" பி வ"கிறா?.)

ேகாம : அ மா! வாச9 .ணசீல' ெப8> வ!>ைய6 தயா ெசN
ைவ6தி"1கிறா'.

ഖஸ : எ'=ைடய உைடகைள5 சீதி"6தி1 ெகா!
(மைறவி ேபாகிறா?)
(T8

இேதா வ வி8ேட'.

வாச9 .ணசீல' வ!>Bட' நி+கிறா')

.ணசீல' : (தன1.? அடாடா! வ!>1.? ேபா
ெகா!

ெம6ைதைய ேபா8 1

வர மற வி8ேட'; நல ேவைள; சமய6தி நிைனவி+. வத.

எ"க? ஓ வத+.6 >1கி'றன. வ!>ைய நி26தி வி8  ேபாக *> யா,

எ'=ைடய T8>+. *ேபாN ெம6ைதைய ேபா8 1 ெகா!

வி கிேற'. (வ!>ைய ஓ8>5 ெசகிறா')

இேதா வ

அத சமய6தி Tரேசன=ைடய ேவைல1கார' ப6மநாப' ேவெறா" ெப8>
வ!>ைய ஒ8>1 ெகா!

மாதவராய"ைடய T8

வாச9+. வ"கிறா'.
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ப6ம : (தன1.?) எ'ன எ'=ைடய *8டா?தன ! எஜமா' அவசரமாக
&Gேசாைல1. வ!>ைய1 ெகா!

வர5 ெசா'னைதேய நிைன61

ெகா!>"ேத'. ெவ+றிைல )ைகயிைல எலா

வி8ேட'. வாN1. ஒ'2

எ 61 ெகா!

வர மற

இலாம பி6 பி>6த மாதிாி இ"1கிற.

ெகாGசVர6தி ஒ" கைடஇ"தைத பா6ேத'. இேதா மாதவராய"ைடய

மாளிைக இ"1கிற. இத' வாச9 வ!>ைய நி26தி வி8 1 கைட1. ேபாN

வ"கிேற'.

(வ!>ைய மாதவராய T8
வஸதேஸைனB

ேகாமளாH

வாச9 நி26தி வி8  ேபாகிறா'. அத சமய6தி'
அத+. அ"கி வ"கிறாக?.)

ேகாம: அ மா! இேதா வ!> தயாராக நி+கிற, ஏறி1 ெகா?Eக?. (வ!>யி'
கதைவ6 திற1கிறா?)

வஸ: (ஏறி1 ெகா! ) சாி! நீ உ?ேள ேபா; நா' கதைவ R>1 ெகா?கிேற'.

நைககைள1 ெகா 6தைத ப+றி எ' =ைடய சேகாதாி ேகாபி61 ெகா?ளாம
பா61 ெகா?. அ> ேதாழி! நீ ந *ைடய T8>+. ேபாN, நா' @>ய சீ1கிர
வ"வதாக5 ெசா.

ேகாம : சாி! உ6தரHப> ெசNகிேற'. கதைவ R>1 ெகா?Eக?.

(வஸதேஸைன கதைவ R>1 ெகா?ள, ேகாமளா T8>+.? ேபாN வி கிறா?.)
(ப6மநாப' தி" பி வ"கிறா')

(தன1.?) அபா இத ெவ+றிைல ேபாடா வி8டா எ' பா

ஆப6தாN வி கிற!

நா' கைட1. ேபானதினா கால தாமஸமாN வி8ட. எஜமா' ேகாபி61

அ>1க வ"வா'; ேவகமாN ஓ8டலா . (வ!>யி ஏறி1 ெகா?கிறா')

ெகா!

(அத சமய6தி ஒ"வ' அ>யி வ"மா2 பைற சா+2கிறா')
”

,

எ'=

,

,

. சிைற5 சாைலயி விலகிட ப8>"த பிரதாப'

இைடய' காவ+காரைன1 ெகா'2 வி8 6 தபி ெவளியி ஓ> வதவ'

எேகேயா ஒளி ெகா!>"1கிறா'. அவைன1 கா!ேபா உடேன பி>6,

அரசனிட

அளி1கப

ஒ)வி6த ேவ!>ய. அப>5 ெசNபவகE1. ெப"6த ெவ.மதி
.

,

,

,

.”
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ப6ம : (தன1.? இ. எ'னேமா ெப"6த .ழபமாN இ"1கிற. இத பைறயி'

ச6த6ைத1 ேக8

வி வேத நலேத.

எ"க? பய >1கி'றன. நா' ேவகமாN ெவளியி ேபாN

(வ!>ைய ஓ8>1 ெகா!

ேபாN வி கிறா')

(அ2ப8ட சகி9Bட' பிரதாப' ஓ> வ"கிறா')

பிரதா : (தன1.?) அபா இத5 சகி9Bட' ஓ> வ"வ எ<வளH க>னமாக

இ"1கிற! ெகா ேகா ம'னனாகிய இத அரச=ைடய சிைற5 சாைலயி

இ" எ'ைன அத5 சசி*கேன வி 6தா'! அவ' அலேவா உ!ைமயான

ந!ப'! இ<வித அ1கிரம

எத6 ேதச6தி நட1.

எவேனா ஒ" ேஜாZய'

நா' அரசனாக ேபாகிேற' எ'2 ெசா9 வி8டானா ! அத+காக எ'ைன5

சிைறயி அைட6 வி வதா ! ந'றாN இ"1கிற ேஜாZய' ெசா9 வி8டா

அத+. நா' எ'ன ெசNேவ'? இ எ' ேபாி எப> .+ற

ஆ. ? நா' எ'

.>ைசயி Kேய5ைசயாக இ"ேத'. இெபாF காரா1கிரக வாச

கிைட6தேத;

இதா' ைக க!ட பல'. நா' விதிவச6தினா அரசனானா எ' விதிைய

அலேவா சிைற5சாைலயி அைட1க ேவ!

. அல இத ேதச6தரச' த'

அரைச இழ1க ேநத த'=ைடய தைலவிதிைய நிைன6 அலேவா அழ
ேவ!

. நல காாிய

ெசNதா'! நா' இெபாF எேக ஒளி ெகா?கிற

எ'ைன6 ர6தி1 ெகா!

பி'னா அேநக ஓ> வ"கிறாக? இத ெப"6த

மாளிைகயி' வாச திறதி"ப எ'ைன உ?ேள வ" ப> அைழபைத ேபா

இ"1கிற. இதி _ைழ கதவி' Rைலயி ச+2 மைற ெகா?Eகிேற'.

ர6தி1ெகா!

வ"பவ ேபாN விட8

.

(மாதவராய"ைடய T8>' கதH Rைலயி' மைற ெகா?கிறா'. ச+2 ேநர6தி
.ணசீல' வாச9 ெப8> வ!>Bட' வ நி+கிறா'.)

.ண : (உர1க1 @வி) ேகாமளா வ!> வ வி8ட! வஸதேஸைன அ மாைள
வர5ெசா ேநரமாகிற. எஜமான பகளாவி கா61 ெகா!>"பா.
பிரதா : (தன1.?) சாி! நல ேவைளதா'. இேதா இத R

நம1காக6தா' கடHளா அ=பப8

பா1கியதா'. நல ஒ" காாிய
ெகா!

ெப8> வ!>

இ"பதாக6 ெதாிகிற. இH

ெசNகிேற'. இதி யாேரா ஒ" திாீ ஏறி1

ஊ"1. ெவளியி இ"1.

பகளாவி+. ேபாகிறா? ேபா

இ"1கிற! நா' இத+.? ஏறி உ8கா ெகா?கிேற'. அவ? வ ஏறினா

எ'ைன ஊ"1. ெவளியி ெகா!

ேபாN வி

ப> ம'றா>1 ேக8 1
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ெகா?கிேற'. (பிரதாப' பி')றமாக வ!>1.? ஏறி1 ெகா?கிறா'. அவ'

ேபாி இ"த சகி9யி' ஓைசைய1 ேக8ட .ணசீல', வஸதேவைன ஏறி1

ெகா!டதாக நிைன1கிறா'.)

.ண: (தன1.?) இத வஸதேஸைனயி'ேபாி எ6தைன ஆபரணக? கD கD
எ'=

சத

எ<வளH Vர

ேக8கிற! ஐKவாிய

இ"தா எ'

ெப!சாதி1.1@ட உ5சி *த உ?ளகா வைரயி நைககைள மா8> வி ேவ'.
ஏைழயாN இ"1.

ந *ைடய எஜமான"1. இ நல காலதா'. நல கறைவ

பK வ வைலயி அகப8ட. சாி ேநரமாகிற, ஓ8>1 ெகா!
(வ!>ைய ஓ8>1 ெகா!

ேவெறா" ெத"வி+. வ"கிறா'. அ.

காவ+காரகளி' தைலவ' Tரக=

Tரக' : அேட! ஓ> வா"க?! சீ1கிர

ேபான ேபாதிA

ேபாகிேற'.

சில காவ+காரகE

வ"கிறாக?.)

ஓ> வா"க?! அத6 #ட' எேக

விட1@டா. நீக? ேகா8ைடயி' நா'. வாசகளி+.

வைள61 ெகா?Eக?. அவ' எப> நகைர வி8

பா1கலா .

ெவளியி ேபாகிறா'

ேபாN

(காவ+காரக? ேபாN வி கிறாக?. இ'ெனா" காவ தைலவ' சதானக'

ேவ2 சில"ட' இ'ெனா" )றமாக வ"கிறா'.)
சதா : ஓ க?! ஓ க?! நா

இராeய6ைத ஒ" நாE

ேவெறா"வ=1.

விட1@டா. Tதிக?, ெத"1க?, ச1க?, ேதா8டக? *த9ய எத

இட6ைதB

ச'மான*

பா1கி விடாம ேத க?. அவைன1 க! பி>பவ=1. நல

வாகி6 த"கிேற'.

Tர : அவ' தனியாக எப>6 தபி61 ெகா!

யாராவ ைணவ இ"தி"1க ேவ!

.

சதா : அவ' இரா6திாிேய ேபாயி"1க ேவ!
மாயமாN பறதா ேபாNவி8டா'.

(.ணசீல' வ!>ைய ஓ8>1 ெகா!

ேபாக1 @

. அவ=ைடய

. இலாவி8டா இத+.?

வ"கிறா')
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சதா : ஆகா! அேதா ஒ" ெப8> வ!> ேபாகிறைத பா6தாயா? அ யா"ைடய;

எேக ேபாகிறெத'2 விசாாி.

Tர : அேட! வ!>1காரா நி26. அ யா"ைடய வ!>? உ?ேள இ"ப யா?
எேக ஒ8>1 ெகா!

ேபாகிறாN?

.ண : ஐயா! இ மாதவராய"ைடய வ!>! இத+.? வஸதேஸைன இ"1கிறா?.

அவ"ைடய பகளாவி+. அைழ6 ேபாகிேற'.
சதா : சாி! அப>யானா ேபாக8

.

Tர : எ'ன! ேசாதைன ெசN பா1கலாமா?
சதா : ஏ' ேசாதைன ெசNய ேவ!

?

Tர :எ'ன ந பி1ைகயி' ேபாி வி கிற?
சதா :மாதவராய"ைடய ேயா1கியைதேய ேபாமான ந பி1ைகயலேவா அவ

ச பதப

விஷய6தி சேதகபடலாேமா?

Tர : மாதவராயராவ, வஸதேஸைனயாவ! நல காாிய
உ6திேயாக

ச பதப8ட வைரயி எவராயி"த ேபாதிA

க!>பாN இ"1க ேவ!>யேத ந *ைடய கடைம.
சதா : நல கடைமைய1 க!
@ட பாராமேல நா ந

ெசNதாN! ந *ைடய
நம1ெக'ன? நா

வி8டாN! ம=#யாEைடய ேயா1கியைதைய1

கட ைமைய நிைறேவ+றினா தைல1.1 க வ ேச" .

அவ"ைடய ெப"ைம எ'ன வஸதேஸைனயி' ேம'ைம எ'ன அவக?
இ"வைரB

அறியாதவக? யா? அவ? ேபா.

வ!>ைய நா ேசாதைன

ெசNயவாவ! உன1. எ'ன ைப6தியேமா அத1 காாிய6ைத நா' ெசNய மா8

ேட'. இராஜ=1. நீ மிகH

ேவ!>யவ'. எ ச பவி6த ேபாதிA

பயமிைல. நீேய வ!>1.? ேசாதைன ெசN.

உன1.
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Tர : அெத'ன அப>5 ெசாகிறாN? இராஜ=1. நீ ேவ!>யவனிைலேயா!
நீேய வ!>1.? பா; இதி ஏதாவ 'ப

ேநாி8டா அத+. நா'

உ6தரவாதியாN இ"1கிேற'. நீ அைத ப+றி1 கவைலபட ேவ!டா .
சதா : அேட வ!>ைய நி26!
பிரதா : (தன1.?) இH
தபி6 வத

ரதி#டமா! ஆகா! இ<வளH பிரயாைசப8 6

பயனிலாம ேபாN வி

க6தி@ட இைலேய! தி" பH

ேபா இ"1கிறேத! எ'னிட6தி ஒ"

ைகதியாக5 சிைற5சாைலயி

அைடப8>"பைதவிட உயிைர வி வேத ேமலான. நல வர8
Wமேசனைன ேபால எ' ைககளா *#> B6த ெசNகிேற'.

.

(சதானக' வ!>1.? எ8> பா1கிறா')

பிரதா : (ைக@பி ெமவான .ர9, ஐேயா! அபய ! காபா+ற ேவ!

இெபாF எ'=ைடய உயி உ *ைடய ைகயி இ"1கிற.
சதா : பயபட ேவ!டா

அபய

எ'றவைர அவசிய

காபா+ற ேவ!>ய

நம கடைம அலவா! (தன1.?) )றாவான இராஜாளி ப8சியினிட6தி
தபி6 ேவட=ைடய வைலயி விFதைத ேபால இவ' இேக வ

அகப8 1 ெகா!டா'. நல ேவைளயாக Tரக' எ'ைன பா1க6

V!>னா'. இH

ெதNவ5 ெசயதா'. (கதைவ R> வி8

விரகனிட

வ

Tரகா நா' பிரதாபைன - இைல - வஸதேஸைனைய பா6ேத'. வ!>1கார'

ெசா'ன உ!ைமதா'. மாதவராய கா6தி"பா; வ!>ைய6 தாமசப 6தாம
ஓ8>1 ெகா!

ேபாக8

.

Tர : சதானகா! ேகாபி61 ெகா?ளாேத; நீ ெசா9ய வித6தி இ" என1.
ஒ"வித சேதக

உதி1கிற.

சதா : எ'ன சேதக ?
Tர : வ!>யி இ" நீ தி" பிய ேபா உ' *க

மா2ப8ட. தவிர, *த9 நீ

பிரதாப' எ'றாN; பிற. அைத வஸதேஸைன எ'2 மா+றினாN. நீ இைத5

ெசா'ன ெபாF உ'=ைடய .ர த மாறிய.
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சதா : ந'றாN இ"1கிற! அத+காக6தா' நீேய ேபாக ேவ! ெம'2
*த9ேலேய ெசா'ேன'! நா

பிரதாபைன6 ேத கிறப>யா அவ'

அகபடவிைல எ'2 ெசால ஆர பி6ேத'; இதி சேதகெம'ன? ெப8>

வ!>1.? தனியாN இ"த திாீைய நா' பா6தைத ப+றி அவ? எ'ைன1
க> ெகா!டா?. அதனா எ' *க

மா2ப8>"1கலா .

Tர : அப>யானா அவைள நா' ஒ" தர

க8டைளைய நிைறேவ+2

பா1கிேற'. அரச=ைடய

ந ைம1 ேகாபி61 ெகா?வதாவ நா' ேபாகிேற'.

எ'ன ெசNகிறா? பா1கலா .

சதா : அேட *8டா?! நா' பா6தாN வி8டெத'2 ெசாAகிேற'. நீ எத+காக6

தி" பH

பா1கிற? எ'ைன விட ேயா1கியைதயிA , உ!ைம ேபKவதிA

ேமலானவேனா? எ'ைன ப+றி சேதகபட நீ யாரடா?

நீ

Tர : எ'ைன1 ேக8க நீ யாரடா? அேட வ!>1காரா! நி26. ஓ8டாேத; நா'
வ!>ைய பா1க ேவ!

.

(Tரக' வ!>1. அ"கி ேபாகிறா'. சதானக' அவ=ைடய தைல மயிைர
பி>6 இF6 பி')றமாக6 த?ளி உைத1கிறா'.)

Tர : (ேகாப6ட' எF) அேட இப>5 ெசNய உன1. அ<வளH ணிவா!
இேதா இெபாFேத நா' இராஜனிட

ெதாிவி6 உ' சிரைச அ 6த cண6தி

வாகா வி8டா நா' Tரக' அல. (ேபாகிறா')
சதா : சீ1கிர

ேபாடா! நாேய! நீ ெசாவைத யா ேக8க ேபாகிறாக?! நீ மிகH

ெபாிய ம=#ய' எ'2 நிைன61 ெகா!>"1கிறாேயா? (.ணசீலைன பா6
ேவகமாN ஓ8>1 ெகா!
சதானக=

ேபா; ேவ2 யாராவ த 6தா வ!>ைய Tரக=

ேசாதைன ெசNதாN வி8ட எ'2 ெதாிவி. (வ!>ைய6 திற)

அ ம வஸதேஸைன! நீக? இத அைடயாள6ைத ைவ61 ெகா?Eக?. (த'
வாைள பிரதாபனிட

ெகா 1கிறா') (இரகசியமாக ஐயா! சதானகைன மற1க

மா8b எ'2 நிைன1கிேற'. இைத பிாிய6தினா ேக8கிேறேன ஒழிய பிரதி

பலனாக1 ேக8கவிைல.
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பிரதா : எ'&வ )!ணிய6தி' பலேன நீ இ'2 என1. உதவி ெசNதாN. அத
ேஜாசிய' ெசா'ன உ!ைமயானா நீ என1. உயி ெகா 6தத+.6 த.த
ைக மா2 அெபாF ெசN வி கிேற'.

சதா : உம1. ஈKவர' உதவி ெசN உ *ைடய இடகைள நீ1.வா'.
ேநரமாகிற நா' ேபாகிேற'.
(வ!>ைய R>வி8
ெகா!

வ!>1கார=1.5 ைசைக ெசNய, அவ' வ!>ைய ஓ8>1

ேபாN வி கிறா'.)

சதா : (தன1.? Tரக' இெபாF இராஜனிட
*'னா நா' ேபாN அவ' ேபாி .+ற
-----------------------

ேபாகிறா'. அவ=1.

சா8 கிேற'. (ேபாN வி கிறா')

அக 2 காசி 3
இட

: மாதவராய"ைடய உ6தியாவன5 ேசாைல;

கால

: காைல.

மாதவராய"

ேஸாேமச=

வ"கிறாக?.

(தகதீரமாாி இதிேன ைகேஸபதி ஹேய - எ'ற இதானி பா8>' ெம8 .)
ேஸாேம :

அதிேவகமாகேவா கி'ற மாைன ேநா1. T

மதிேய கவ ெச'றேத! எ'னாைச ந!பேர
மாத:

அகேமா .ளித திகS?ள யாH மி'பேம!

Kகமாக வாழலா.மி. ெஸா1க ேபாகேம!
ேஸாேம :

கனிேய ெசாாித மாபலா கத9 ெகா?ைளயாN;

இனிேய ேதைவ? ேயா

தி. ேத= ெவ?ளமாN
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மாத :

தவேயாகிேயா" மாைசெகா!

பவேமக பாவ

த.கானி

ேபா1. . ந'ைம யாHமி.ள.

ேஸாேம : இத5 ேசாைல எப> இ"1கிற பா6தீகளா? ந *ைடய ம+ற

ந!பகைள ேபா இலாம இ ஒ'2தா' ந மிட எெபாF
விதமான அபிமான6ட' இ"1கிற. தனவத', ஏைழ எ'=
இ எெபாF

ஒேர

ேபதமிலாம

.ளித நிழைலB , பழகைளB , இ'ப6ைதB

ெகா 1கிற.

மாத : உ!ைமதா'; ப.6தறிைவ ெப+ற மனிதைன1 கா8>A , அைத ெபறாத
மரGெச> ெகா>கேள ேமலானைவ; அைத ப+றி சேதகெம'ன?

(ர.வ ச Kதா எ'ற கீ6தைனயி' ெம8 )
கதன.கல

– ஆதி

ேஸாேம :
ப.

மாத:
அ.

பலவாN1@>ன பறைவ யா>ன!

மலவாN வ!>ன

ேமாகன

பா>ன

.ழேலா நாதேம .யி9' கீதேம!
மழைல ெமாழியா அGKக

ேஸாேம :

ெசவி1ேகா ெப"

ெகாGசின.

வி"ேத யி.

உவெபய திேனேன ஓேகாவி'பேம!
மாத :

பாவ
தவ

ேபா1கி

இடேம இ,

)ாிேதாேமா யாமிேககேவ!
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ேஸாேம ; அேதா கேமைட இ"1கிற. அதி ெகாGச
ேந+றிரH எலா

உ8கா ெகா?Eக?.

உகEைடய ேதக அெஸள1கியமாN இ"த அலவா?

ஆைகயா உ8கா சிரம பாிகார

வஸதேஸைனயி' .ணேம .ண
பா ப8டா?. இரH *F

ெசN ெகா?Eக?. ஆகா அத

தக? ெபா"8

அவ? எ<வளH

அவE1. நி6திைரேய இைலேய!

மாத : (*க மா2கிற) நா

காைலயி இ. வ"வத+. )றப8ட ெபாF

அவ? அA6 நி6திைர ெசN ெகா!>"தா?. அவைள எFபாமA

அவளிட

ெசா91 ெகா?ளாமA

வ வி8ேட'. அவ? எFதி" எ'ைன ப+றி

வதி"1.

அல8சிய

எ<விதமான எ!ண

ெகா?வாேளா ெதாியவிைல. வி"தாக நம மாளிைக1.

அவைள நா

நிைனபாேளா? @>ய சீ1கிர
ேவ!

ெசN வ வி8ேடா

எ'2

வ வி வதாB , அத+.*' அவ? ேபாக

ெம'றா, அவைள நம ெப8> வ!>யி ைவ6 இ<விட

வ" ப>யாகH

ெசா9 வி8

வேத'. ேநரமாகிற நா

அைழ6

T8>+. ேபாகலா .

அவ? ஒ"ேவைள நம வரைவ எதிபா61 ெகா!>"பா?.
ேஸாேம : அேதா பா6தீகளா? நம ெப8> வ!> வ"வைத?

மாத: ஆ ! ஆ ! அவேள இ. வ வி8டா?. வதத+. பலனாக இத
உ6தியானவன6ைத பா61 ெகாGச ேநர

(தன1.?) இவEைடய எ!ண

.

KகமாN இ" வி8  ேபாக8

நிைறேவற ேபாகிறதிைல. நா' எ'ன

ெசNேவ'? பதிவிரதா சிேரா'மணியாகிய எ' மைனவி ேகாகில6தி' மன6தி

விசன

உ!டானா அதனா நா' நாசமைட வி ேவனலவா? ஆனா,

இத ெப!மணி எ' ெபா"8

அரசைனB

அல8சிய

ெசN ெவ26, ஒேர

மனதாN எ'ைனேய காத96தி"பைத நா' எப> மா+2ேவ'? இ"1க8
எ<விதமாயி=

;

*ய'2 இவ? மனைத மா+ற *ய'2 பா1கிேற'. (.ணசீல'

வ!>Bட' வ"கிறா')

ேஸாேம : அேட .ணசீலா! வ!>யி யா வதி"1கிறாக??
.ண : வஸதேஸைன அ மா?.
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ேஸாேம : (வ!>யி' அ"கி ெச'2) ேநரமானதா நீக? வரவிைலெய'2

நிைன6 நாகேள T8>+. வர நிைன6ேதா ; நல ேவைளயாN சமய6தி வ

ேசதாN.

.ண : வாமி ம'னி1க ேவ!

. வ!>1. அ>யி ேபா

ேபாட மற வ வி8ேட'. பிற. நிைன61 ெகா!

ெம6ைதைய

T8>+. ேபாN6

தி" பி வ வஸதேஸைன அ மாைள அைழ6 வேத'; தாமச6தி+. நாேன

காரண ; ம'னி1க ேவ!
மாத : சாி ேபாக8

; வஸதேஸைனைய1 கீேழ இற1கி வி ேவா .

ேஸாேம : (ஒ")றமாக) நா
க8டப8

மாியாைத?

.

இற1கி வி வாேன', இவைள கா சகி9யா

இ"1கிறேதா? ஏ' தானாக இறக1 @டாேதா? இவE1. எ<வளH

மாத : (வ!>யி' கதைவ6 திற பா65 ச+2 அபா விலகி) ஆகா எ'ன

ஆ5சய ! யா இ? வஸதேஸைனைய1 காேணாேம! க Wரமான ேதா+ற6ைத

உைடய ஒ" )"ஷ' அலேவா இ"1கிறா'.

(பிரதாப' கீேழ இறகி மாதவராயைர வண.கிறா')
பிரதாப' : வாமி எதிபா1காத வி"தாக நா' இத வ!>யி வதத+.

எ'ைன ம'னி1க ேவ!

. ஆப6தி+. பாப

இைல எ'2 நியாய

உ!டலவா? நா' இத வ!>யி வதிராவி8டா எ' உயிேர ேபாயி"1. ;

ஆைகயா இத பிைழைய6 தாக? ம'னி1க ேவ!

. (வண.கிறா')

.ண: (ந ந கி) இெத'ன ஆ5சாிய ! கிண2 ெவ8ட &த

)றப8டைத

ேபால, இவ' வ!>1.?ளி" வ"கிறாேன யா இவ'? இத+.? எப>
_ைழதா'? வஸதேஸைன எேக? (ைகைய பிைச ெகா!

நி+கிறா')

ஒ" Rைலயி
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மாத : (பிரதாபைன பா6) அப>யானா நீ வ!>யி வதைத ப+றி5

சேதாஷேம! நீ யா? உன1. எ'ன ஆப6 ேநத? இத வ!>யி நீ எப>

ஏறி1 ெகா!டாN?
பிரதா : நா' மா

ேமN1.

.ல6தி பிறதவ' எ' ெபய பிரதாப'.

மாத : ஒேகா! நீ தாேனா பிரதாப'? ேபா
எகE1.6 ெதாிB . ேபாக8

ேபா ; சகதிக? எலா

; எப>யாவ நீ உயி தபி வதாேய; அேவ

ேபா . உன விதிேய ந8பாயி" உ'ைன இ. ெகா!

வத.

பிரதா : நா' சிைற5சாைலயி இ" தபி ஓ> வேத'. எ'ைன பல ர6தி
வதன. கைடசியாக தக? மாளிைக1 கதவி' மைறவி ஒளி ெகா!ேட'.
இத ெப8> வ!> வத. அதி வ ஏறி1 ெகா!ேட'.

.ண : இத சகி9யி' ஓைசைய வஸதேஸைனயி' ஆபரணகளி'

ஒைசெய'2 நிைன6 ஓ8>1 ெகா!

வ வி8ேட' *8டாளாகிய நா'.

மாத : .ணசீலா கவைலபடாேத! நீ ெசNத ெப"6த உபகார ; கடHேள

இ<விதமாக நட1. ப> I45சி ெசNதி"1கிறா. நல; இவைர இதிேலேய

உ8கார ைவ6 இவ T8> ெகா! ேபாN வி8 வா.

(பிரதாப' ேபாி இ"த சகி9ைய வில1கி நீ1.கிறா)
பிரதா : ஆகா! வாமி! தகEைடய .ண6ைத )கழாதவகேள இைல. அைத
நா' இெபாFேத ேநாி கா!கிேற'. நீக? வில1கிய சகி9ைய1 கா8>A

அதிக வ9Bைடய

எெபாF

நீ>6 நி+க1 @>யமான ேவ2 ஒ"

சகி9யா எ' மனைத1 க8> வி8bக?. இத உதவிைய நா' ஒ" நாE

மா8ேட'. (வ!>1.? உ8கா"கிறா') உ6தரH ெப+21 ெகா?Eகிேற'.

மற1க

மாத : சாி KகமாN ேபாகலா ; அேட .ணசீலா! அரச=ைடய காவல வதாA
வரலா . சீ1கிரமாக ஓ8>1 ெகா!

ேபா.
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(.ணசீல' வ!>ைய ஓ8>1 ெகா!
மாத : நா

சிர5ேசத

இெபாF ெசNத காாிய

ேபாகிறா')
அரச=1.6 ெதாிதா, ந ைம உடேன

ெசN வி வா'. அத5 சகி9ைய1 கிண+றி ேபா8

வி ேவா .

ேநரமாகிற. வஸதேஸைன ந *ைடய மாளிைகயிேலேய இ"பா?. நா

சீ1கிர

ேபாN அவைள T8>+. அ=)ேவா ; வா ேபாகலா . (ேபாN வி கிறாக?)

----------------------

அக
அக 2 காசி 4
இட

: உ6தியான வன6தி+.5 சமீப6தி இ"த அரச=ைடய ேசாைல.

கால

: ேம+ப> காைல.

மகிபால' காஷாய ெப+25 சநியாசியாக வ"கிறா'.

மகி : (தன1.?)

ப! ெசGK"8> – ஆதி
1.

தைலேய! நீ வணகாN தைல-மாைல தைல1கணி

தைலயாேல ப9ேத" தைலவைன6 தைலேயநீ வணகாN (த)

2.

க!கா? கா!மி'கேளா கட நGK!ட க!ட'ற'ைன

3.

ெசவிகா? ேக!மி'கேளா - சிவ' எ மிைற ெச பவள

4.
5.

எ!ேடா? Tசிநி' றா

பிரா'ற'ைன1 (க!)

எாிேடா ேமனிபிரா' றிறெமேபா

(ெச)

வாேய வா46 க!டாN-மத யாைன Bாிேபா6

ேபN வா4 கா8டக6தா

பிரா'ற'ைன (வா)

ைககா @பி6 ெதாழீ க>மாமல Vவிநி'2

ைபவாN பா பைர யா6தபரமைன1 (ைக)

6.

ெநGேச நீ நிைனயாN நிமி )'சைட நி'மலைன

7.

ேத>1க!

மGசா

மாைல மைக மணாளைன (ெந).
ெகா!ேட' தி"மாெலா

நா' *க=

ேத>6 ேதெடானா6 ேதவைன ெய'=?ேள (ேத)
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நா' சநியாசியான பிற. எ' மன1 கவைல எ<வளH .ைற வி8ட!
ெதாியாமலா யா"

இத நிைலைமைய )கFகிறாக?. )தியதாN1 காவியி

நைனத இத வதிர

மிக பEவாக இ"1கிற. இத5 ேசாைலயி ஒ" நீேராைட

இ"1கிற. அதி இைத நைன61 கச1கிவி8டா பிற. இேலசாக இ"1. .

இத5 ேசாைல மன6தி+. எ<வளH இரமணியமாக இ"1கிற. ஆைகயினாேல
தா' இராஜாவி' ைம6ன' Tரேசன' இதிேலேய எெபாF .>யாக
இ"1கிறா'. அவ=1.5 சநியாசி எ'றா மிகH

ேகாப

உ!டாவ வழ1க ;

உடேன க6தியா அவ=ைடய R1ைக அ26 வி வா'. நா' நீேராைடயி

வதிர6ைத கச1கி1 ெகா!
வி கிேற'. (ச+2 ர

அவ' க!ணி படாம அபா ேபாN

ேபாகிறா')

(விரேசன' உ"விய வாEட', த' ேதாழ' ேசவக' *த9ேயா"ட' வ"கிறா')
Tர : (மகிபாலைன ேநா1கி) அேட#டா நிலடா! எேக ேபாகிறாN? இைத வி8
நகதா *?ளகியி' இைலைய ஒ>பைத ேபால, உ' தைலைய *றி6

எறிேவ'.

ேதாழ' : ேவ!டா ; ேவ!டா . சநியாசிைய வ"6வ ெப"6த பாவ . இ"1க
இட

அ+றவகE1. நிழைல6 தர மரகைளB , இ. வ"பவகE1. இ'பதர

ேவ!

எ'=

எ!ண6ட' இத5 ேசாைலையB

ஏ+ப 6திய நீக?

இப>5 ெசNவ அடா. ேவ!டா , ஏைழைய ஏ' ஹி சி1க ேவ!
மகி : ஐயா! இத நகர6தி+ேக நீ இரcக'. யாெதா" )கF

சநியாசியி' ேபாி ேகாபி1க ேவ!டா .

. பாவ .

இலாத இத ஏைழ5

Tர : இத ேபா1கிாி எ'ைன ைவவைத1 ேக8டாயா!
ேதாழ : பேல! உகE1. நல கா. மைர1. வழி ஏெத'றா .திைர1.5 Kழி
ந'றாயிைல எ'பைத ேபா இ"1கிறேத. இவ' த'ைன ம'னி1. ப>

அலேவா உகைள நய ேவ!>1 ெகா?Eகிறா'.

Tர :அேட !*!டன ! உ' தைல எெபாF ெமா8ைட ஆயி+2? உ' )"ஷ'
இற எ6தைன நாளாயி+2? ெமா8ைட அ>61 ெகா!டாதா' சநியாசிேயா?
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அெபாFதா' Kவ1க

ேநாி ெதாிBேமா? *8டா? உன1. இத5

ேசாைலயி எ'ன ேவைல? இேக எ'ன ெசN ெகா!>"1கிறாN?
சநி : ஐயா! இத நீேராைடயி எ'=ைடய காஷாய வதிர6ைத அலK
ெபா"8

வேத'. ேவ2 எத+.

வரவிைல.

Tர: ஓேகா! இத இழி ெதாழிA1காக6தா' இத5 ேசாைல ஏ+ப8டேதா? உ'
ஆபாச1 கைதைய1 கச1க இதா' இடேமா?
சநி : பிர)! நா' இேபா சமீப கால6திேல தா' சநியாசியாேன'. ெதாியாம
ெசNத பிைழைய ம'னி61 ெகா?ள ேவ!

.

Tர : ஏ' இப>5 ெசNதாN? ஏனடா ேபா1கிாி பயேல! நீ பிற1.

சநியாசியாN பிற1கவிைல? (அ>1கிறா')
சநி : ஹா! ஈKவரா இெதலா

ெபாFேத

உன1. ச மதியானா சாிதா'!

ேதாழ' : (வில1கி வி8 ) அேட சநியாசி! ஓ>ேபா! இேக நி+காேத. (Tரேசன'
உைத1கிறா'; சநியாசி ேபாN வி கிறா')
Tர: அேட! இத5 ேசாைல1. வ"

ேபாெதலா

என1. அத

வஸதேஸைனயி' நிைனேவ உ!டாகிறேத! எ'ன ெசNேவ'? ந *ைடய
உட பி உ!டா.

)! எப> ேநா.ேமா, அப> அலேவா அவEைடய

நிைனH எ'ைன வ"6கிற! இத5 ேசாைல1. அவைள அைழ6 வர எ6தைன

நா8களாN *ய'2 அ ப91கவிைல! அவ? இ. வ வி8டா, ஒ'2

அவ? எ' ெசா+ப> இணக ேவ!

ெவ8> )ைத6 விடேவ!
ேதாழ : (தன1.?) ஒ" நாE

.

அ<வித

. அல அவைள இ<விட6திேலேய

நட1க ேபாகிறதிைல.
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(வஸதேஸைன இ"த ெப8> வ!>ைய ஓ8>1ெகா!
வ"கிறா')

Tர : அேட ப6மநாபா? வதாயா?
ப6ம : வாமி வேத'.
Tர : ஏ' வதாN?
ப6ம : வ!> ெகா! வர உ6தரவானேத.
Tர : எேக வ!>?
ப6ம : அதிேலதா' உ8காதி"1கிேற'.
Tர : எ"க??
ப6ம : இேதா நி+கி'றனேவ.
Tர : நீ?
ப6ம : பிர)! நாெமேலா"

ஒ'றாN6 தாேன இ"1கிேறா .

Tர : அப>யானா சேதாஷ ; ஓ8

உ?ேள!

ப6ம : எத வழியி ஓ8 கிற?
Tர: அேதா ெதாிகிறேத இ>த Kவ; அத' ேபாி ஓ8 .

ப6மநாப'
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ப6ம : அ எப> *>B ? எ"களி' உயி ேபாN வி

ெநா"கிேபா ; எ'=ைடய கF6 *றி ேபா .

; வ!> ஒ>

Tர: அத1 .8>5 Kவ"1. அ<வளH ைதாியமா? நா' இராஜாவி' ைம6ன'

எ'2 உன1.6 ெதாியா? எ"க? ெச6தா ேவ2 வாகிடலா . பைழய வ!>

ஒ>தா ) வ!> வ"கிற. உ'=ைடய கF6 ஒ>தா ேவெறா" கF6

வாகி6 த"கிேற'. பயபடாேத; ஒ8 !

ப6ம : சாிதா'. பைழயவ+றி+. )தியைவ ச பாதி6 விடலா . என1. பதி

எ' ெப!சாதி பி?ைளக? எ'ைன எப>5 ச பாதிபாக??

Tர: அத+. நா' இ"1கிேற'; நீ ஒ"வ' ேபானா ஒ'ப மனிதைர நா' உ'
மைனவி1.5 ச பாதி66 த"கிேற'. பயபடாேத; அெதலா

கவைல? ஓ8 .

உன1ெக'ன

ப6ம : சாி? அப>யானா ஓ8 கிேற'! இேதா வ வி8ேட'. நல ேவைள ஒ"

ெக தA

உ!டாகவிைல.

Tர : ேபா1கிாி பயேல! *த9 ெபாN ெசா'னாN அலவா?
ப6ம : நிஜ'தா' மகா பிர)!
Tர : (ேதாழைன பா6) அேட! நீ *'னா ஏறி1 ெகா?.
ேதாழ : சாி! அப>ேய ஏ2கிேற'.
Tர : நி! நி! நானலேவா வ!>யி' ெசாத1கார'. உன1கா *த மாியாைத?
நா' *த9 ஏ2கிேற'. நீ *த9 ஏற1 @டா.

ேதாழ : நீக? க8டைள இ8டப>யா நா' ஏற ேபாேன'. ம'னி1க ேவ!

.
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Tர : இ"1கலா . ஆனா *த9 நா' ஏ2 ப> நீ எ'ைன ேவ!>1
ெகா!>"1க ேவ!

.

ேதாழ : மகா பிர)! நீக? தயH ெசN *த9 ஏறி1 ெகா?Eக?.
Tர: அதா' சாி ஏ2கிேற'. (வ!>1 கதைவ6 திற ஏறி, உடேன ேவகமாN1

கீேழ இறகி6 ேதாழ' ைகைய பி>61 ெகா! ) ஐையேயா ேமாச

வத.

ேபேயா! பிசாேசா தி"டேனா எேவா வ!>யி இ"1கிற! தி"டனாக இ"தா

ந *ைடய ெசா6ைத1 ெகா?ைளய>6 வி வா'. ேபயாயி"தா ந ைம

இப>ேய விFகி வி

.

ேதாழ : எ'ன ஆ5சாிய ! தி"டனாவ ேபயாவ வ! >1.? வரவாவ!
Tர : நீேய ேபாN பா. அ ஒ" ெப!ைண ேபா இ"1கிற.
வஸ : (தன1.?) இெத'ன ேமாசமாN இ"1கிறேத! இேக அத பாதக'
Tரேசன' அலேவா இ"1கிறா'! எ<விட6திA எ' ரதி"#ட

வ நி+கிறேத! இவனா எ'ன 'ப
எ'ன ெசNேவ'?

*'னா

ச பவி1.ேமா ெதாியவிைலேய! ஈKவரா

ேதாழ : (உ?ேள பா6) இெத'ன அதிசய ? )91 @!>+.? இத மா' எப>
வத? ேபட'ன

த' அழகிய ேஜா>ைய வி 61 கா1ைகைய நா> இ.

வதேதா? இ எ' மன6தி+. ந'றாக6 ேதா'றவிைலேய இலாப6தி'
ேபாிேலேய க!S க"6மாN உ?ள, உ' தாயி' உப6திரவ6ைத ெபா21க
*>யாம அ"வ")ட' வதாேயா? பிறாிட6தி ெவ2ைப1 ெகா!>"தாA

உக? ஜாதி வழ1க அைத ெவளியி கா8 கிற இைல. அப>ேய நீB

ெசNய6 ணிதாேய?

வஸ : ஐயா! எ'ைன ப+றி அப> நிைன1க ேவ! டா . எ' தாN Rலமாக இவ
எ<வளேவா ஐKவாிய6ைத6 த"வதாN5 ெசா9 அ=பி எ<வளேவா *ய'2

அத+. நா' சிறி இணகவிைல. வ!> தவறி இதி ஏறி வி8ேட' ேபா

இ"1கிற! அதனா இத ெப"

பிைழ ேநத. நீதா' இத சமய6தி
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என1. உதவி ெசN எ'ைன1 காபா+ற ேவ!

நமகார . மிகH

)!ணிய*! .

. ஐயா! உம1. அேநக ேகா>

ேதாழ : பயபட ேவ!டா ; நா' பா61 ெகா?Eகிேற'. ஒ" ெநா>யி இத
மைடயைன நா' ஏமா+றி வி கிேற', (Tரேசனனிட
உ!ைமயி ஒ" ெப"
இ"1கிற!

Tர : இ"1க8

வ) ஆ ! இதி

ேபN தானி"1கிற! அபாடா! எ<வளH பயகரமாN

. அ ேபயாN இ"தா உ'ைன விFகாம எப> வி8ட?

ேதாழ : உகைள வி8ட மாதிாி எ'ைனB வி8ட. அ எப>யாவ ேபாக8

இேக இ" ந *ைடய அர!மைன வைரயி இ" ப1ககளிA
நிழைல6 த"

ேபாகலா

மரகைள1 ெகா!ட பா8ைட இ"1கிற; நா

வா"க?.

.ளித

Kகமாக நட

Tர : ஏ' நட1க ேவ!

.

ேதாழ : நடதா நம1.

ேதக ஆேரா1கிய ; கைள6 ேபான எ"கE1.

ஒ"வித ஆ2த.

Tர : ஆனா அப>ேய ெசNேவா ! ப6மநாபா வ!>ைய பி'னா ஓ8>1
ெகா!

வா! (ச+2 நட1கிறா') ேச! நி! நா' ஒ" நாE

நடதேத கிைடயாேத.

இ'2 ஏ' நடேப'? நா' யா ெதாிBமா? நா' இராஜாவி' ைம6ன'

அலவா? ஏைழைய ேபால நா' பா8ைடயி' வழியாக நடபதா? சீ! அ

அவமான . ஜனக? எ'ைன ப+றி எ'ன ெசா91 ெகா?வாக?. நா'
வ!>யிேல தா' வர ேவ!

.

ேதாழ : (தன1.?) இத ஆப61. எ'ன ெசNகிற; மா1க

ேதா'றவிைலேய! இ"1க8

ஒ'2

ஒ'2 ெசNயலா . (பலமாக) நா'

விைளயா8 1.5 ெசா'ேன'. நீக? அைத இப>6தானா ந )கிற?
நீகளாவ நடபதாவ தகைள நட1க5 ெசால யா ணிவாக?? வ!>யி
இ"ப ேபயல. வஸதேஸைன தகைள பா1க வதி"1கிறா?. அத

சேதாஷ6தினா ேவ>1ைகயாக ஒ" ெபாN ெசா'ேன'.

.
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Tர : அப>யா பேல! இ'ைற1. என1. நல ேவ8ைட தா' அ'ைற1.
ஓ>னவ? இெபாF தானாக வதி"1கிறா?. பா6தாயா எ'=ைடய

சாம6திய6ைத? நா' அ=மாைன ேபால எ<வளH அழகாயி"1கிேற' பா?
ேதாழ : சேதக எ'ன! உக? )6தி1. நீகேள இைண! ஏ', உக? அழ.1.

அ=மாேன இைண!

Tர : அதனாேலதா' இைணேய இலாத இத6 ேதவ ர ைப எ'ைன நா>

வதி"1கிறா?. நா' அ'2 இவE1. அதி"தியாக நட ெகா!ேட'. அைத
ப+றி இவE1. மனதி வ"6த

இ"1கலா . நா' ேபாN இவ? கா9 விF

ம'னி)1 ேக8 1 ெகா?Eகிேற'.

ேதாழ : நல ேயாசைன அப>ேய ெசNBக?.
Tர : (ேபாN *ழதா? இ8

வணகி) ஏ, ெதNவ மாதா! நா' ெசாவைத1

தாமைர மல ேபா'ற உ' க!களா எ'ைன பா. ஏ,

ேக8ட"ள ேவ!

கதவ திாீேய! உ' ேபாி நா' ெகா!ட ேமாக6தினா நா' ெசNத .+ற6ைத
ம'னி6 எ'ைன உ' அ>ைமயாகH
ேவ!

. க!மணி!

ேவைல1காரனாகH

ஏ+21 ெகா?ள

வஸ: ேபா ேபா ! உ *ைடய உபசரைணக? எலா என1. *+றிA
ெவ2ைப6 த"கி'றன. எF அபா நடH .

Tர : (ேகாப6ட' எF) ஆகா! ெதNவ6ைத1@ட ஒ" நாE வணகியறியாத

நா' உ'ைன வணகிேன'. அத+. பதிலாக நீ இப>யா அவமதி1கிறாN? அட

ப6மநாபா இவைள எகி" வ!>யி ஏ+றி வதாN? .

ப6ம : வாமி உ!ைமைய5 ெசாAகிேற'. நா' வத ேபா ெவ+றிைல பா1ைக

எ 61 ெகா!

வர மற வி8ேட'. வ!>ைய மாதவராய"ைடய T8>'

வாச9 ச+2 நி26தி வி8 , சமீப6தி இ"த கைட1. ேபாN, ெவ+றிைல

*த9யவ+ைற வாகி1 ெகா!

வேத'. அத5 சமய6தி அவ T8>+.
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உ?ேளயி" இத திாீ வ தவ2தலாN வ!>யி ஏறி1 ெகா!டா? ேபா
இ"1கிற!

Tர : தவ2தலாகவா வதா?? ஆனா எ'ைன நா> வர விைலயா? அ>
வஸதேஸைன கீேழ இற., இத வ!> எ'=ைடய எ'ப ெதாியாேதா?

நா' மா6திர

உன1. பி>1கவிைல. எ' வ!> மா6திர

ந'றாN

இ"1கிறதா? இற. கFைத, இலாவி8டா எ8> உைதேப'.
வஸ : ஐயா! ம'னி1க ேவ!

. நா' மாதவராய"ைடய ேசாைல1. ேபாகிேற'.

Tர : அத நி6திய தாி6திரனிட

ேபாக எ' வ!>ைய உபேயாகி61

இ அவ"ைடய வ!> எ'2 ஏறி வி8ேட'.

ெகா!டாேயா நாேய? இற. கீேழ!

வஸ : எ உம1. இக4வாக6 ேதா'2கிறேதா அ என1. மிகH ேம'ைமயாக6
ேதா'2கிற. அவரவகளி' வி"ப ! எலா

தைல விதியி'ப> நட1கிற.

Tர : வி"6த - ேமாகன

ேவைசேய வஸதேசைன! பி>வாத வி 6தா யிைல,

காைசேய மதி1. தாZ யக6தினிAதி6 க+பி

லாைசேய ைவ6தாெய'2 ம'னிய வதன காண1

@Kேமா நீைம ெப+ற .லமக ெளனேவ ெசா+றாN!
ெஜடாB ப9யி' மைனவியி=ைடய தைல மயிைர பி>6திF6தைத ேபால இேதா
உ'ைன ெவளியி இF6 வி கிேற' பா!
ேதாழ : பிர)! ெபா261 ெகா?ள ேவ!
மர6ைத5 K+றி1 ெகா!>"1.

அ2பாகளா? இவைள வி8

. @த9 ைகைய ைவ1க ேவ!டா .

)#ப1 ெகா>ைய யாராவ பி>6திF6

வி க?; நா' கீேழ இற1கி வி கிேற'. இவ?

ேதைவயான இட6தி+. ேபாக8

. நா வ!>யி ஏறி1 ெகா!

அர!மைன1. ேபாேவா . (அவைள1 கீேழ இற1கி வி கிறா')
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Tர : (தன1.?) ஆகா! இவ? எ'னிட

எ<வளH அவமதிபாN ேபKகிறா?.

இவ? ேபாி எ' மனதி எF ெபா. ேகாப6ைத எப> அட1.ேவ'?

அவE1. ஒ" அ>யாவ, .6தாவ, உைதயாவ ெகா 1காவி8டா எ' ேகாப

ெகாGச*

தணியா. இவ? உயிைர வாக ேவ!

உடேன ெகா'2 வி8

ம2 ேவைல பா.

. அேட ந!பா! இவைள

ேதாழ : (காைத R>1 ெகா! ) ஆகா! ந'றாN5 ெசா'னீக? இத மகள)ாி1ேக
ெப"ைமயாN விளகி ஒப+ற அழ., ந+.ண நெலாF1க *த9யவ+ைற1

ெகா! ?ளவE

யாெதா" .+ற*

ெசNயாதவEமான இத ெயளவன

மைகையயா ெகாAவ? இ"தி" திாீ ஹ6தியா ெசNய ேவ!
இதனா ஆB8கால *Fவ
இதனா உ!டா.

நா' அ=பவி1க ேவ!>ய மேனா ேவதைனையB ,

பாப*மாகிய ெபாிய ச*6திர6ைதB எப>1 கடேப'?

Tர : பயபடாேத! உன1. நா' ஒ" ெதப

சீ1கிர

ஆக8

ேபாகிறாக?.

!

ெசN ெகா 1க ஏ+பா

; தனிைமயாக இத இட6தி உ'ைன யா பா1க

ெசNகிேற'.

ேதாழ : பிர ம=ைடய சி"#> ெபா"?க? யாH , அவ+றி+. ம6தியி உ?ள

இைடெவளிB , இத வன6தி உ?ள ேதவைதகE , Iாிய= , பGச&தகE ,

நம மன* , எ. நிைறத கடHE

நா ெசNB காாிய6தி+.5

சா8சியலேவா? இைவகE1.6 ெதாியாம நா
*>B ?

இத1 காாிய6ைத எப>5 ெசNய

Tர: அப>யானா இவ? ேபாி ஒ" ணிைய ேபா8

பிற. ேவைலைய *>6 வி . இவைள ஒ"வ"

மைற6 வி கிேற'.

பா1க *>யா.

ேதாழ : இ ைப6தியதா'.
Tர : நீ ஒ" *8டா?! உன1ெகா'2

ெதாியா. நீ ேபா அபா. ப6மநாபைன5

ெசNய5 ெசாAகிேற'. அேட ப6மநாபா எேக ஆக8

இனா

த"கிேற'.

. உன1.6 தக1 கா)
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ப6ம : மகா பிர)! சேதாஷ ; ெகா க? ைகயி அணி ெகா?Eகிேற'. Tர : தவிர, உன1. இ'2 எ'=ட' *த தரமாக ேபாஜன
ப6ம : வGசைன இலாம வயி2 நிைறய ேபாஜன

அளி1கிேற'.

ெசNகிேற'. அைத ப+றி1

கவைலபட ேவ!டா .

Tர : உ'ைன ேவைல1காரகE1. எலா எஜமான' ஆ1.ேவ'.
ப6ம : அப>யானா தக? தயவினா நா' ெபாிய மனி#யனாகிேற'.
Tர : நா' ெசாவைத5 ெசNய ேவ!

.

ப6ம : தைட எ'ன! ெசாAக? அவசிய

ெசNகிேற'.

Tர : இத வஸதேஸைனைய உடேன ெகா'2 வி .
ப6ம : மகா பிர)! இதானா ஒ" பிரமாத . இைத6 தவிர நீக? எத1 காாிய

ெசNய5 ெசா'ன ேபாதிA
எ'ைன1 கா8>A

நா' ெசNயாம இ"ேபேனா? அப> இ"தா

ந'றி ெக8டவ' யா?

Tர : அேட ேபா1கிாி பயேல! நா' உ'=ைடய எஜமானனலவா?
ப6ம : வாமி உ!ைமதா'. தாக? எ' சாீர6தி+. எஜமாேன. ஆனா

எ'=ைடய பாவ )!ணிய6தி+. நா' தாேன எஜமா'. இைத5 ெசNய எ'

மன*

ைகB

ணிய விைல. ம'னி1க ேவ!

.

Tர : எ'=ைடய ேவைல1காரனாகிய நீ ேவ2 எவ=1. இப> பயப கிறாN?
ப6ம : வ"கால6தி+..
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Tர : வ"காலெம'பவ' யாரடா அவ'? ப6ம அவ' ந *ைடய ந'ைம
தீைமகE1.6 த.த வித

நம1. பதி ெசNபவ'.

Tர : ந'ைம ெசNதா எ'ன பதி கிைட1. ?
ப6ம : தகEைடயைத ேபா'ற ெசவ*

சிற)

கிைட1. .

Tர : தீைம1.?
ப6ம : எ'ைன ேபால அ>ைம6 ெதாழி ெசNவேத அத+. பல'. ஆைகயா

ேமA

தீைம ெசNய மா8ேட'.

Tர: உயத தான6தி இ"பவைர அ அ>ைமயா1. . நீதா' அ>ைமயாN

இ"1கிறாேய. உ'ைன அ எ'ன ெசNய ேபாகிற? பயபடாேத. நா'
ெசாவைத5 ெசN.

ப6ம : நல திதியி இ"பவக? அ>ைமயானா அ>ைம இ'=

விதமானதா4த நிைலைம1. ேபாக ேவ! ேமா! அைத நா

ேவ!டாமா?

எத

ஊகி61 ெகா?ள

Tர : (அ>1கிறா') ேபா1கிாி ம26 ம26 ேபKகிறாயா? உன1. அ<வளH

ணிபா

ப6ம : எ'ைன அ>6தாA
ஒ"1காA

சாி! ெகா'றாA சாி! ெசNய6 தகாத காாிய6ைத நா'

ெசNய மா8ேட'.

வஸ (ேதா*ைன பா6) ஐயா! இத ஆப6தி நீ தா' எ'ைன1 காபா+ற

ேவ!

. (வண.கிறா?)

ேதாழ : மகா பிர) ேகாபி1க ேவ!டா . ப6மநாப' ெசாவ சாியான விஷய .

எ<வளேவா )!ணிய
பா1கிறீக??

ெசN ெப+ற இத ேம'ைமைய ஏ' இழ1க
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Tர : (தன1.?) இத இர!

கFைதகE இைத5 ெசNய அGசி பி'

வா.கிறாக?. இராஜாவி' ைம6னனாகிய எ'ைன எதிகால எ'ன ெசNய

ேபாகிற. (ேகாப6ேதா )

அட ப6மநாபா! எ' *'பாக நி+காேத ேபா அபா! (உைத1கிறா')
ப6ம : இேதா ேபாN விேட'. (அபா ேபாகிறா')
Tர : (த' அக வதிர6ைத இ2க1 க8>1 ெகா! ) அ> வஸதேஸைன! வா

இப>; வி

உ' பிராணைன: (அவைள பி>1க ேபாகிறா'. ேதாழ' அவைன6

த 1. ெபா"8

பி>1கிறா'; அவ' கீேழ விFகிறா').

Tர : (எF) அேட! #டா! உ' எஜமாைன1 ெகாலவா நிைன1கிறாN?
இ<வளH கால

எ'=ைடய அ'ன6ைத6 தி'2 வளத நீ என1. விேராதமாக

நட1கிறாN அலவா?

(தன1.?)இவ' இ"தா காாிய

*>யா. இவைனB

அ=பி வி கிேற'. -

அேட ைப6திய1காரா நா' ெசா'ன இ'னெத'பைத நீ சாியாக
உணரவிைலேய! இதானா உ'=ைடய )6திசா96தன
.ல6தி பிறத நா' ேகவல

இ<வளH உயத

இத இழிவான காாிய6ைத5 ெசNய உ!ைமயி

வி" )ேவேனா எ'பைத அறி ெகா?ள1 @டவிைலேய! இவ? பய

ெகா!

எ' இ5ைச1. இணக8

இ<வளHதானா உ' )6தி @ைம?

எ'2 இப>5 ெசா'ேன'.

ேதாழ : உய .ல6தி+.6 த.த .ணெவாF1க

இலா வி8டா, ேமலான

பிறைப ப+றி )க4 ஆ6ம தி ெசN ெகா?வதி பயென'ன?
Tர : உ!ைம எ'னெவ'றா நீ இகி"பதனா இவ? ெவ8கப கிறா?.

ெகாGச ேநர6தி+. எக? இ"வைரB

தனியாக வி8  ேபா. அத *8டாE

எேகேயா ஓ> ேபாN வி8டா'. நீ ேபாN அவைனB

அத+.? இவ? இணகி வி வா?.

ேத> அைழ6 வா.
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ேதாழ : (தன1.?) அப>B

இ"1கலா . நா' ச+2 ேநர

ஐயா! உ6தரHப> நா' ேபாகிேற'.

அபா ேபாகிேற'.

வஸ : (அவ' வழிைய மைற6) ஐயா! எ'ைன இ. தனியாக வி8  ேபாக

ேவ!டா . உ ைம6 தவிர இ. என1. ேவெறா" ைணBமிைல. காபா+ற

ேவ!

.

ேதாழ : நீ எத+.

பயபட ேவ!டா . நா' இ"1கிேற'. (Tரேசனைன பா6,

ஐயா! வஸதேஸைனைய உ மிட

ஒ)வி6 ேபாகிேற'. நா' தி" பி வ"

ேபா ஜா1கிரைதயாக இவைள எ'னிட
Tர : சாி. அப>ேய ஆக8

.)

ஒ)வி1க ேவ!

.

ேதாழ : உ!ைமதானா?
Tர : ச6திய .
ேதாழ (தன1.?) இவ' ஒ"ேவைள எ'ைன ஏமா+றினாA

ஏமா+றி வி வா';

நா' மைறவி இ" இவ' ெசNவைத1 கவனி1கிேற'. (ேபாN மைற
ெகா?கிறா')

Tர : (தன1.?) ேபாN வி8டா'; இனி இவைள ஒழி6 வி கிேற'. (நா'.

ப1ககைளB K+றி பா1கிறா'.) ஓேகா இவ' ஒளி ெகா!>"1கிறானா?

அப>யா எ'ைன ஏமா+றவா பா1கிறாN? உ'ைன நா' ஏமா+2கிேற' பா!

(Tரேசன' )#பகைள எ 66 த' ேபாி அணி ெகா?கிறா'.)

வஸதேஸைன! எ' அ"கி வா க!மணி! ஏ' எ' ேபாி உன1. இ<வளH

ேகாப

வாவா! ேபா ! எ' க!ணா8> அலேவா! எேக ஒ" *6த ெகா .

ேதாழ : (தன1.?) சாி அவ? ேபாி காதைல6தா' கா8 கிறா'; சேதகமிைல!
நா' இனிேம நி+ப பிச.; ேபாகிேற'. (ேபா வி கிறா')
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Tர : அ> வஸதேஸைன, உன1. எ<வளH ஐKவாிய

ேதைவயான ேபாதிA

சாி,

மைழ ேபால வ"வி1கிேற'; உ'ைனேய எ' .லெதNவமாக மதி61

ெகா!டா கிேற'. எ' தைல பாைகைய உ' கால>யி ைவ6

வண.கிேற'. எேக எ' அ"கி வா!
வஸ: வி"6த – ேதா>

ஐயேன! Tணிெல'ைன யைல6நீ வ"6 கி'றீ!

ைதயல மனைத நீவி ச+ெற= மறிf ேபாA .

ைவெதைன Bரபிெய'ற ன'பிைன ெப2த லாேமா?

ைகதவ நிைனயா தித ஆைசைய வி W ாி'ேற.

ஐயா! நீ எ<வளHதா' ெதாிவி6த ேபாதிA என1. உ மீ ச+2
உ!டாகவிைல. உ *ைடய ெசவ

யா"1. ேவ!

வி"ப

? தாமைர )#ப6தி'

இத4களி ேச2 ப> அF1கைட இ"த ேபாதிA , வ! க? அத

)#ப6ைத வி8

அகலா அலேவா! அைத ேபால ஏ4ைம6 த'ைமேயா

@>யி"த ேபாதிA ேயா1கியதா ப8ச

யாாிட6தி இ"1கிறேதா அத

&மாைனேய எ' மன நா கிற! அவ"1. நா' ஒ"1காA வGச

நிைன1க மா8ேட'. எ'ைன Tணி வ"6வதி எ'ன பய'?
Tர :ஆகா! அப>யா ேகவல
கா8>A

ெசNய

நி6திய தாி6திரனாகிய மாதவராயைன எ'ைன1

அதிகமாN விேசஷி6தா ேபKகிறாN? உன1. இ<வளH அக பாவமா?

அவ' ேபாி உன1. அ<வளH ஆைசயா?
வஸ : எ' ஹி"தய6திேலேய .>யி"1.

அவைர நா' எப> மறேப'?

Tர: நீ ெசாவ நிஜதானா சமீப6தி வா. உ'=ைடய ஹி"தய6தி அவ'
இ"1கிறானா எ'2 பா1கிேற'. அ>! வஸதேஸைன! பி5ைச எ 1.
பிரா மண=ைடய பிாிய சகியலேவா நீ!

வஸ : ஆகா! கனாமி"தமான ெமாழிக?! எ'=ைடய ெப"ைமேய ெப"ைம!

அவைர ப+றி நீ ேபச ேபச எ' மனதி பிர மானத

ேபசலா .

உ!டாகிற. இ'ன
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Tர: அவனா இத சமய6தி உ'ைன பாகா1க *>யவிைல. அேப>ைய நீ

மிகH

)க4 ேபKகிறாேய!

வஸ : அவ இகி"தா என1. இத அவமான
ெகா!>"பாரா? என1. மா6திரமல; இ'=

ேநர அவ பா61

யாராயி"த ேபாதிA ,

அநாைதகE1.6 தீ. ச பவி6தா த' உயிைர1 ெகா 6தாயி= அவகைள1
காபா+2வாேர!

Tர : ஆகா! அவ' அ<வளH பலசா9யா! அவனல அவ' பா8ட' வத ேபாதிA
உ'ைன6 த)வி1க *>யா. பாGசா9ைய இராம பி>6தைத ேபால இேதா

உ'ைன நா' பி>61 ெகாAகிேற' பா.

(அவEைடய கF6ைத பி>61 ெகா?Eகிறா')
வஸ : ஐேயா! இ. ஒ"வ"மிைலயா? இ. அநாைதயாக6 தவி1கிேறேன! இத1

ெகாைல பாதக' எ'ைன ஹி சி1கிறாேன! ேஹ! பிராண ைரேய! நீ
எகி"1கிறீேரா ெதாியவிைலேய! எ'=ைடய மேனாரத

இ'ன

நிைறேவறவிைலேய; இத+.? எ'=ைடய உயி ேபாN வி

ஒ" நாளாயி=

உ ேமா

ேபா இ"1கிறேத

@> வாழவிைலேய! இெபாF இறதா எ' மன

ேவ.ேமா ேஹ! Kதராகா! இ. வர மா8bரா! இத1 ெகாைல பாதக=1.6 த1க

சி8ைச விதி1க மா8bரா! ஏ, பcிகளா! ஏ, வ!>னகளா! நீகளாயி=

ேபாி இர1க

ெகா!

உடேன அவாிட

ேபாN5 ெசா9 அைழ6 வர

எ'

மா8bகளா? எ' மனைத1 ெகா?ைள ெகா!ட எ' ைரைய நா' எப> மற
இறேப'? ேந+2 இரெவலா

தகE1. பணிவிைட ெசNத அத பா1கிய

தி" ப1 கிைட1.மா எ'2 நிைன6தி"ேதேன! ஹா! ெதNவேம நீதா' ஏைழைய1
காபா+ற ேவ!
Tர.: இ'ன

.

அவைன நிைன1கிறாயா? எேக இனிேம நீ வாைய6 திற

ேபKவைத பா1கிேற'. (அவEைடய கF6ைத இர!

ைககளாA

இ"க

பி>6 R5Kவிட *>யாம அF6கிறா'. வஸதேஸைன ேபச *>யாம >
>61 கீேழ விFகிறா?.)
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Tர: ஓேகா இ'ன

>1கிறாயா? ஒழி ேபா! ேவசி1 கFைத (ைககளா ேமA

ெதா!ைடைய இ2க பி>6 அF6கிறா'. அவ? R5சி6 கீேழ விFகிறா?.)
Tர : ஒழிதா? ேவசி; *>த காாிய ; எ' கவைலB

R8ைட இத வGசக ம!டப

தீத! இத பாப

கைடசியி அழித. எ'ைன1 ைகயாலாகதவ'

எ'றா நிைன6தாN? இெபாF எப> இ"1கிற? நா' இராஜாவி'

ைம6ன' எ'=ைடய தயவி+. எ6தைனேயா திாீக? கா6தி"1கிறாக?; நா'
எ<வளH நய ேவ!>B

ம+ற திாீகைள1 கா8>A

எ'ைன அவமதி6தா ேபKகிறாN! நீ எத விஷய6தி
உயதவ?? கத"வ திாீேயா? அல ேதவ

ர ைபேயா? என1. உபேயாகபடாத உ' ேதக , &5சி )F1கE1.

உபேயாகபட8

. எ<வளேவா ெபாிய ம=#யனான என1. ஒ" *6த

ெகா 1க மா8ேடென'றாேய. இனி நாN நாிகெளலா
வைரயி *6தமிட ேபாகி'றன. இ. எவ"

உ'ைன6 ேதைவயான

இைல. நா' உ'ைன

அ=பவி6 ஆனதபட நீ ச மதி1கவிைல அலேவா நீ அ"ைமயாN வள6த
உ'=ைடய மாமிச6ைத நாN நாி கF.க? சேதாஷமாN6 தி'பைதயாயி=
மைறவி இ" பா6 ஆனத

அறியாம இேக உதி கிட1.

அைடகிேற'. இத பிண6ைத யா"
சர.களா மைற6 வி கிேற'.

(மி.தியி"த அவEைடய ஆபரணகைள1 கழ+றி1 ெகா!
ச".களா மைற6 வி கிறா'.)
(ேதாழ=

ப6மநாப=

அவைள5

வ"கிறாக?)

ேதாழ : மகா பிர)! ப6மநாபைன இேதா அைழ6 வேத'. வஸதேஸைனைய
ஒ)வி6ேதேன! அவ? எேக இ"1கிறா?? காேணாேம!
Tர : அவ? அெபாFேத ேபாN வி8டாேள!
ேதாழ : எேக ேபானா??
Tர : உன1. பி'னா வதாேள!
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ேதாழ : அத6 தி1கிேலேய அவ? வரவிைலேய!
Tர : நீ எத6 தி1கி இ"தாN? ேதாழ நா' கிழ1.6 தி1கி இ"ேத'.
Tர : அப>யானா சாிதா'; அவ? ெத+.6 திைசயி அலேவா ேபானா?.
ேதாழ : நா' ெத' )ற6திA

ேபாேனேன!

Tர : அப>யானா அவ? வட1. ப1கமாN ேபாN இ"1க ேவ!
ப6ம : நா' வட1. ப1க6திேலேய இ"ேதேன! ஒ"வைரB

.

காணவிைலேய!

Tர : மி.தி இ"ப ேம+.6தாேன சாிதா' அப>6தா' ேபானா?. இெபாF

தா' நிைனவி+. வ"கிற! இத5 ேசாைலயி Iாியனி"1.மிட

கிழ1. ேம+. ெதாிகிறதிைல.

ேதாழ : எ'ன இ? நீக? ெசாவ என1 ெகா'2
ந'றாN6 ெதாிவிBக?.

ெதாியாைமயா

விளகவிைலேய!

Tர : உ' தைல, எ' கா, சா8சியாக5 ெசாAகிேற'. நீ கவைலபட ேவ!டா .

உன1. பயெம'பேத ேதைவ இைல. நா' அவைள அ=பி வி8ேட'.
ேதாழ : எேக அ=பினக??
Tர : அவ? இத உலக6ைதேய வி8  ேபாN வி8டா?.
ேதாழ: இெத'ன ஆ5சாிய !
Tர: ஆ5சாிய

ஒ'2மிைல. இ5ச"கி' கீ4 சயனி61 ெகா!>"1கிறா? பா.

(பிாி61 கா8 கிறா')

ேதாழ : ஆகா! எ'ன அ1கிரம

(R5சி6 விFகிறா')
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Tர : இெத'ன! இவ=

இற வி8டானா எ'ன? அவளிட6தி இவ=1ெக'ன

இ<வளH பிாிய ? இவக? இ"வ"1.

ஆ ! அப>6தா' இ"1க ேவ!

.

ஒ" ேவைள ேநக

ப6ம : (ேதாழைன பா6) ஐயா! எFதி" ! இ6தைன1.

இ"1.ேமா? ஆ ,

நாேன காரண !

இவைள நா' அலேவா இ. அைழ6 வேத'. இத பழி என1. அலேவா

வ ேச" .

ேதாழ :(மிகH

விசன6) ஐேயா வஸதேஸனா! அ'பாகிய ஆ2 வற!

ேபாN

வி8டேதா? அழகான, இத6 ேதச6ைத வி8 6 தன இ"பிட6தி+. பற
ேபாN வி8டேதா? ஆகா! எ'ன சாத .ண எ'ன .Vகலமான ெமாழி

.ழைதைய ேபா விைளயா வாேய! இ'பகேள நிைறத ெப8>ைய6 தி"ட'

உைட6 வி8டாேன! இத பழி T! ேபா.ேமா? திாீ ஹ6தி ேதாஷ
வில.ேமா? அழகான ெயளவன திாீைய யாெதா" .+ற*
எ'றா, ெதNவ

இ'றி ெகாவ

இத ஊாி இ"1.ேமா? தைலயி இ> விழாேதா? (தன1.?

இத1 ெகாைல பாதக' இத1 .+ற6ைத எ' ேபாி Kம6தினாA

Kம6வா'.

இகி"ப பிச., நா' ேபாN வி கிேற'. (விரேசன' அவைன பி>61

ெகா?Eகிறா') எ'ைன ஏ' த 1கிறீ! உ *ட' நா' ேதாழனாக இ"த
ேபா ; நா' ேபாகிேற'. இனி உம1.6 த.த ேவெறா"வைன ைவ61
ெகா?E . நா' ேபாகிேற'.
Tர : அப>யா! நீ மிகH

சாம6தியசா9யாN இ"1கிறாேய! இத திாீ ர6ன6ைத

இ. ெகா'றம'றி நா' ேக8டா எ'ைன6 Vஷி1கிறாயா?

ேதாழ : அழ.! அழ.! ேயா1கியமான காாிய ! இ<வளH ேமலான .ண

வ" ?

Tர: வாவா! ேகாபி1காேத ேகாப

காாிய

யா"1.

ெபாலாத அலவா? அதி இ<விதமான

ெசNவ மனி#ய வபாவ தாேன உன1.6 ேதைவயான ெபா"?

த"கிேற'. வா ேபாக லா .
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ேதாழ : ஐயா! ேபா ! உ *ைடய ெவ.மதிB

ேவ!டா ! இனிேம நா
உ!டா1.

இ"வ"

ேவ!டா ; உ *ைடய ந8)

விேராதிகளாக இ"ேபா . அவமான6ைத

ந8) என1.6 ேதைவயிைல. நா

இ"வ"

ேச"வ இைல. இ6ட' நம ேநக ஒழித.

இனி ஒ"1காA

Tர : பிாிய ந!பா! எ'ன இப>1 ேகாபி61 ெகா?கிறாN! ேநரமாகிற;
நான6தி+. ேபாேவா

வா!

ேதாழ : நீ .+றம+றவராN இ"த ேபா உம1. நா' எ<வளேவா பணி
நடேத'. .+றவாளிைய இனி நா' ஒ"1காA

பணிய மா8ேட'. அதிA

திாீைய1 ெகா'றவேனாடா ந8)1 ெகா?ள ேவ!

. ஆகா வஸதேஸனா

உ'=ைடய ந+.ண6தி+. நீ அ 6த ெஜ'ம6திலாவ Kக

ெகாைல ெசNதத+. ஈKவர' எப>B
Tர : ெகாைல ெசN வி8
ேவ!

ெப2வாN. உ'ைன1

பழி வாகி வி வா'. (ேபாகிறா')

எேக ஓட பா1கிறாN? இராஜாவினிட

ேபாக

. வா எ'=ட'; அ. வ உ'=ைடய நியாய6ைத5 ெசா96

தபி61 ெகா?. (பி>1கிறா')

ேதாழ : *8டாேள! ேபா அபா. (ேகாப6ேதா

த' க6திைய உ"Hகிறா'.)

Tர : (அGசி பி' வாகி) சாி, சாி உன1. அ5சமாN இ"தா நீ ேபாN வி .

இேக நி+காேத.

ேதாழ : (தன1.? நா' இத நகர6தி இ"தா, இத ப பாவி எ' ேபாி

இத1 .+ற6ைத5 Kம6தி எ'ைன பல 'பகE1. ஆளா1.வா'. நா' இத

ஊைர வி8  ேபாN பிரதாப=ட' ேச ெகா?Eகிேற'. (ேபாN வி கிறா')
Tர : அேட ப6மநாபா எ'ன நீ @டவா பயப கிறாN?
ப6ம : வாமி! இ மிகH

ெகா>ய விஷய அலவா?
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Tர : நீB

எ'ைன6Vஷி1க ஆர பி6தாயா? இேதா இத ஆபரணகைள

ெவ.மதியாக எ 61 ெகா?. நா' ந'றாN அலகார

ெகா!>"1ைகயி நீB

ெசN

என1.6 த.த ப> இ"1க ேவ!டாமா? ேநரமாகிற, நீ

வ!>ைய ஓ8>1 ெகா!

அர!மைன1. ேபா; நா' பி'னா வ"கிேற'.

ப6ம : அப>ேய ெசNகிேற'. (ேபாN வி கிறா')
Tர : (தன1.?) இத இர!
ஒ"வ"

கFைதகைளB

அர!மைன1. ேபானHட'

அறியாம சிைற5சாைலயி அைட6 வி கிேற'; பிற. இத இரகசிய

எப> ெவளியி வர ேபாகிற. இவ? உயி ேபாN வி8டதா அல இ'ன

ந'றாN1 ெகால ேவ! ேமா பா1கிேற'. சாி ஒழி ேபாN வி8டா?!
ச".கைள ந'றாN ேபா8

R கிேற'. நா' உடேன நியாயாதிபதியினிட

ேபாN வஸதேஸைனயி' ஆபரணகைள அபகாி1.

ெபா"8

மாதவராய'

இவைள1 ெகா'2 வி8டதாக பிரா ெகா 1கிேற'! நல ேயாசைன நல

ததிர

மாதவராய=

ஒழி வி வா' சாி ேபாகிேற'. (ேபா வி கிறா')

(ஈர வதிர6ட' சதியாசி வ"கிறா'.)
(தன1.?) சனிய' ஒழிதா'! இ<விதமான #டகைள அத1 கடH? ஏ'

பைட1கிறாேனா ெதாியவிைல! சநியாசி எ'றா இவ=1. எ<வளH ேகாப

உ!டாகிற! இவ' ேபாக8

எ'2 இவைரயி ஒ" மைறவி இ",

இெபாFேத எ'=ைடய காஷாய வதிர6ைத1. கச1கிேன'. இவ' இனி6

தி" பி வர மா8டா'. வதிர6ைத இத மர1கிைளயி க8> உல6கிேற'. ேச!

.ர.க? இ"1கி'றன; கிழி6தாA கிழி6 வி

. கீேழ தைரயி காய ைவ6தா

ம! ஒ8>1 ெகா?E . எ'ன ெசNகிற? அேதா இைல5 ச".க? *8டாக1

.விதி"1கி'றன. அத' ேபாி காய ைவ1கிேற'. (வஸதேஸைன கிடத
இட6தி' ேபாி ணிைய விாி6 வி8

அ"கி உ8கா"கிறா'.

ஆகா! இத உலக6தி எ'ன இ"1கிற)
தி"வ"8பா - ேதா>

விள1கறியா இ"8டைறயி கவி4 கிடதF

வி *கி'ற .ழவியி= மிகெபாிG சிறிேய'
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அள1கறியா6 ய1கட9 அFதி ெந கால
மைலதைல ெம9 "

பதனி' மிக6" ேப'.

கிள1கறியா1 ெகா ைமெயலா கிைள6த பFமர6ேத'
ெகா மதிேய' க ைமயிேன' கிறிேபK

ெவறிேய'

கள1காியா )வியிைட நாேன' பிறேத னேதா!
க"ைண நட6தரேச! நி' க"6ைத யறிேயேன.

ஆ4 நிைன6 பா6தா இ<Hலகி 'ப6ைதB
ஒ'2
நாச

இைல. இ. நா

இ"ப

யர6ைதB

அநி6திய . இத அ+ப வா4H

தவிர ேவ2
ேமாச

க பளி ேவஷமாக இ"1கிற. ேச! இ ேயா1கியக? இ"பத+ேக தகாத

உலக . ெகாGச ெகாGசமாN ஆகார6ைத1 .ைற6 ேதக6ைத ஒ 1கி1
கைடசியி எ' பிராணைன வி8

தி"வ>ையேய சதா கால*

வி வேத நல *>H. ஈKவர=ைடய

நிைன6த வ!ணமி"பேத நம1. ெப"6த தன ;

அேவ பா1கிய . அேவ ேபரானத ; அேவ யாH . இத உலகி யாெதா"

ப+2மிைல. யாைர வி8  ேபாவதி எ'ன விசன ? ஒ"வ"

இைல. ஆனா

என1.1 கைடசியாக உதவி ெசNத அத வஸதேஸைனைய மா6திர
நாE

நா' ஒ"

மறததிைல. அவE1. ஏதாவ ஒ" பதி உதவி ெசN வி8டா ேபா ;

எ'=ைடய கைடசி வி"ப

நிைறேவறி ேபா . அவE1. எ<விதமான உதவி

ெசNய ேபாகிேற' (தி 1கி8 ) இெத'ன ஆ5சாிய ! இத6 ணியி' கீ4 )

எ'2 ெப" R5K வி

ச6த6ைத ேபால1 ேக8டேத! ஒ"ேவைள ஸப

நா' இறதா நலதா'. (ஒ" ைகைய ெவளியி நீ8 கிறா') ஓேகா

க>6

ஸப6ைத ேபால6 தா' இ"1கிற. ஸபமல! தத6தினா

ெசNயப8டைகைய ேபா இ"1கிறேத! (வதிர6ைத எ 6 வி8 ) இெத'ன

ஆ5சாிய ! ஒ" திாீயி' அழகிய கரமலேவா ெதாிகிற! இ விேநாதமாக

இ"1கிறேத! (ச".கைள வில1.கிறா') ஆகா! எ'ன காதி! ஒ" ெப!மணி

அலேவா ப 61 ெகா!>"1கிறா?! எ'ன வGசகேமா ெதாியவிைலேய!

எத பாதக' இப>5 ெசNதாேனா ெதாியவிைலேய. உயி இ"1கிற.

(ந'றாN பா6) ஆகா! என1. உதவி ெசNத உ6தமியான வஸதேஸைனைய

ேபா இ"1கிற. எ' மனதி' ெபாN6 ேதா+றேமா! சீ இைல! இைல! அத

மாசிேரா' மணிேய இவ?! இ. வத காரண

க!ைண6 திற1கிறா?!
(த!ணீ ேவ!

எ'2 ைசைக ெசNகிறா?)

எ'ன? அேதா தி" )கிறா??
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ச : (தன1.?) சமீப6தி நீேராைட இ"1கிற. ஜல6ைத எப> எ 61 ெகா!

வ"கிற? தி"ேவா

@ட எ'னிட6தி கிைடயா; இேதா மாமர

இ"1கிற.

அத' இைலகைள6 ெதா'ைனயாக6 ைத6 அதி எ 6 வ"கிேற'.

(ேபாN ஜல

ெகாண அ"வி6 ஈர6 ணியா *க6ைத6 ைட6

அதனா விசி2கிறா'.)

வஸ : (எF) வாமி நமகார ! இத உதவி ெசNத தகைள ஈKவர' அவசிய
காபா+2வா.

ச : அ மா! நா' யா எ'2 உக? நிைனவி+. வரவிைலயா?
வ : (ேயாசைன ெசN ) அைடயாள
ச : *'ெனா" நா? இர!

ெதாியவிைலேய! ெசாAக?.

Iதா>கE1. ப6 -பாN ெகா 6 எ'ைன

மீ8ட நிைனவி+. வ"கிறதா?
வஸ : ஆ , ஆ ! ஞாபக
ேபா இ"1கிற!

ச: ஆ . நீக? இ<வித

இ"1கிற! அத+. பி' காஷாய

இகி"1க ேவ!>ய காரண

இப>5 ெசNதா'? விவர6ைத6 ெதாிவி1கலாேமா? .
வஸ : என1. இெபாF மிகH

வாகி1 ெகா!டா+

எ'ன? எத பாதக'

கைளபாN இ"1கிற. எலாவ+ைறB

எ'

T8>+. ேபாN பிற. ெதாிவி1கிேற'. தயH ெசN எ'ைன எ' T8>+.

ெகா!

ேபாN5 ேச6தா உம1. ெப"6த )!ணிய

உ!டா. .

ச : அப>ேய ெசNயலா . ெமவாக நட வா"க?. அ"கி உ?ள

நீேராைட1. *த9 ேபாN ஜல
பாிகார

ெசN ெகா?Eக?. ெமவாக நட இப> வா"க?.

-------------------அக

அ"தி மர6த>யி சிறி உ8கா சிரம

3, கா8சி 1
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இட

: நியாய தல .

(நியாபதி வ1கீ, விசாரைண க6தா *த9ேயா உ8கா இ"1கிறாக?.
ெவளியி ேசவகக? க8>ய த>கEட' நி+கிறாக?)

விசா : அேட ேசவகா! பிரா ம=1க? ெகா 1க வதி"பவகைள1 @பி .
ேசவ : பிரா, ம=1க? ெகா 1கிறவக? ெகா 1கலா . (R'2 தர

@Hகிறா')

உர1க1

(விரேசன' வ"கிறா')
Tர: அேட! ேசவக பயேல! நா' ஒ" பிரா ெகா 1க ேவ!

நியாயாதிபதி?

. எேக

ேசவ : வாமி! இேகேய இ"க?. நா' ேபாN நியாயாதிபதியிட
ெதாிவி1கிேற'.

Tர : ஆகா! அப>யா! ேசவக பதேர! நா' இராஜாவி' ைம6ன' அலவா!

நா' இ<விட6திலா நி+க ேவ!

?

ேசவ : வாமி ேகாபி61 ெகா?ள ேவ!டா .
(ேசவக' நியாயாதிபதியிட

ேபாகிறா'.)

நியா : இராஜாவி' ைம6னரா? Vமேக எ'=

ஏதாவ ஒ" ேதச6தி' நாச6ைத1 கா8

வா ந8ச6திர

எ'பாக?. இத பிர) வத

யா"ைடய ேக8>+. அறி.றிேயா ெதாியவிைல. இ"1க8

. இ'ைறய தின

ேவ2 அவசரமான சில விசாரைணக? இ"பதாகH , நாைள1. வ"

ெதாிவி6 அ=).

ேதா'2வ

ப>B
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ேசவ : (ெவளியி வ) மகா பிர) இ'ைறய தின
விசாரைணக? இ"பதா நாைளய தின

வா"க?.

ேவ2 அவசரமான சில

வ" ப> உ6தரவான. நாைள1.

Tர : எ'=ைடய விசாரைணைய விட ம+ற அவசரேமா? இத நியாயாதிபதி *F

*8டா?. எ' சேகாதாியி' )"ஷனாகிய இராஜனிட

கFைதைய வால26 ஓ8> வி கிேற'. (ேபாகிறா')
ேசவ : வாமி ஒ" cண

ேபாN6 ெதாிவி6 இத1

ெபா2க?; நா' ேபாN நியாயாதிபதியிட

ம2ப>B

ெதாிவி6 பா1கிேற' (உ?ேள ேபாN) நியாயாதிபதிகேள! அவ மிகH

ேகாபி61 ெகா?Eகிறா. இ'ைற1.6 த' பிராைத விசாாி1காதைத ப+றி
இராஜாவிட6தி ெதாிவி6 தகைள ேவைலயி இ" நீ1கி ேவ2
நியாயாதிபதிைய நியமி1க ேபாகிறாரா .

நியா : பா ) அ+பமான ெஜவாN இ"த ேபாதிA
ெகாA

அத' விஷ எவைரB

அலேவா! நல; அவைர வர5 ெசா அவ பிராைத விசாாி1கலா .

ேசவ : (ெவளியி ேபாN) மகா பிர)! வரலா ; உக? பிராைத இ'2 விசாாி1க

ேபாகிறாக?.

Tர : ஓேகா! *த9 விசாாி1க *>யா: இெபாF *>B . நல, இவ'

எ'னிட6தி ெகாGச பய

ைவ61 ெகா!>"1கிறா'. நா' ெசாவைத5

ெசNகிறானா இைலயா பா1கலா .

நியா: ஐயா! அப> உ8கா ெகா?E .
Tர: சேதக

எ'ன? இத தலேம எ'=ைடய. நா' உ8கா"வத+.

உ *ைடய உ6தரH ேவ! ேமா? எேக உ8கார வி"பேமா அேக நாேன
உ8கா"கிேற'. (விசாரைண க6தாவிட

இைல, இைல. இ'ன
ேபாN உ8கா"கிறா'.)

ேபாN) இேகதா' உ8கா"ேவ'.

உயர6தி உ8கா"ேவ'. (நியாபாதிபதி1. ப1க6தி
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நியா : ஐயா! உ *ைடய பிரா எ'ன? ெசா91 ெகா?E .
Tர : ெசாA

. நீ *த9 ஒ'ைற

சமய என1.6 ெதாிB அதி"1க8

ஞாபக6தி ைவ61 ெகா?ள ேவ!

. நா' யா ெதாிBமா? சிறத .

ப6தி

உதி6தவ'. எ' தைத இராஜாவி' மாமனா. இராஜாேவா எ' தகபனா"ைடய

ம"மக'. நா' இராஜாவி' ைம6ன'. இராஜா எ'=ைடய சேகாதாியி'
கணவ'.

நியா : இெதலா என1. ந'றாN6 ெதாிB ; .

ப ெப"ைமைய ப+றி

அதிகமாN5 ெசால ேவ!டா . பிராைத6 ெதாிவிB .

Tர : இேதா ெசாAகிேற'. ஆனா அதி எ' ேபாி யாெதா" .+ற*

இைல.

எ' ைம6னனாகிய இராஜ', நா' விைளயா>, சேதாஷமாN ெபாF ேபா1க,

என1. &Gேசாைல ஒ'ைற1 ெகா 6 இ"1கிறா. நா' தின தின
ேபாயி" வி8

வ"வ வழ1க . இ'ைறய தின

அ.

அ. ேபாேன'. ஆகா!

எைத1 க!ேட' ெதாிBமா? எ' க!கைளேய ந ப1@ட இைல! ஒ" ெயளவன

திாீ யி' சவ

கிட1க1 க!ேட'.

நியா : அ யா"ைடய எ'ப அைடயாள

ெதாிததா?

Tர: ந'றாN6 ெதாித. அவ? ந *ைடய நரக6தி+ேக அழகாN இ"தவ?;
யாவராA
க!

)கழப8ட வஸதேஸைன. அவEைடய ஆைட ஆபரணகைள1

ேபராைச ெகா!ட எத1 ெகாைல பாதகேனா அவைள6 தனிைமயான அத

இட6தி+. அைழ6 வதி"1க ேவ!

. அ. அவEைடய ெதா!ைடைய

பி>6 ெநாி61 ெகா'2 வி8டா'. ஆனா நானல.

நியா : ஆகா! பாரா1காரக? எ<வளH அஜா1கிரைதயாக இ" வி8டாக?.
விசாரைண க6தா இைத எFதி1 ெகா?E , ”ஆனா நானல" எ'பைதB

ெகா?E .

விசா : சாி, எFதி1 ெகா!ேட'.

எFதி1
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Tர (தன1.?) எ'ன *8டா?தன

யாைன த' தைலயி ம!ைண வாாி

ேபா8 1 ெகா?வைத ேபால ேபசி வி8ேடேன சாி, ெசா9யாN வி8ட இனி

எ'ன ெசNகிற! ஐயா! நியாயாதிபதி அதிக ேமதாவியாகிய தாக? இத அ+ப
விஷய6ைத ப+றி இ<வளH பிரமாத

ெசNகிறீகேள! ஆனா நானல

இ5ெசNைகைய பா6தவ' எ'2 ெசால உ6ேதசி6ேத'.

நியா: அப>யானா அவEைடய ஆைட ஆபரணகைள அபகாி1.

ெபா"8

யாேரா அவ? ெதா!ைடைய பி>6 ெநாி61 ெகா'2 வி8டதாக உம1.
எப>6 ெதாித?

Tர : அப>6தா' இ"1க ேவ!

கF6 Tகி ேபாN இ"தேதா

எ'2 Lகி6ேத'. ஏென'றா அவEைடய

ஆபரணகE

ேபாயி"தன.

நியா: இ"1கலா .
Tர (தன1.?) உயி வத?
நியா: சாி, வஸதேஸைனயி' தாைய *த9 விசாாி1க ேவ!
அவைள வரவைழ.

ேசவ : உ6தரH. (ேபாN அைழ61 ெகா!

ேசவ : அ மா! இப>ேய வா! இதா' வழி.

. அேட ேசவகா!

வ"கிறா')

தாN1கிழவி : (தன1.?) எ'=ைடய .ழைத வஸதேஸைன த' ந!ப T8>+.

ேந+றிரH ேபானவ? இ'ன

வ ேசரவிைல. அைத ப+றி நா'

கவைலப8 1 ெகா!>"1ைகயி இவ' நியாயாதிபதி அைழபதாக5

ெசாAகிறா'. எ'ன காரணேமா, எ'ன ச பவி6தேதா ெதாியவிைல. எ' மன
பைத1கிற. எ'ன ெசNேவ'? ேபானா உ!ைம ெதாிகிற.

( நியாயாதிபதிைய ேநா1கி) வாமி! நமகார .
நியா : வா! அப> நிA.
Tர : ஓேகா தாN1 கிழவியா! வதாயா சாி.
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நியா : நீ வஸதேஸைனயி' தாயா?
தாN :ஆ .
நியா: உ' மக? இெபாF எகி"1கிறா?.
தாN: ஒ" ந!ப T8>+. ேபாயி"1கிறா?.
நியா : அவ"ைடய ெபய எ'ன?
தாN : வாமி இத1 ேக?வி1. பதி ெசால ெவ8கமாN இ"1கிற! நியா: நியாய தல6தி ெசாAவதினா யாெதா" .+ற*
ெவ8கப8டா காாிய

ஆகேவ!

.

இைல. இேக

எப> ஆ. ? ேக8பத+. பதி ெசா96தா'

தாN : ந+.ணேம அணியாக ெப+ற மாதவராய"ைடய மாளிைக1.? ேபானா?.
Tர : இவ? ெசா'னைத1 ேக8bகளா? இைத எFதி1 ெகா?Eக?.
மாதவராய'தா' .+றவாளி.

நியா : அவEைடய ந!ப எப>1 .+றவாளி ஆவா? அவைரB
விசாாிேபா . அேட ேசவகா! மாதவராயைர அைழ6 வா!

வரவைழ6

(ேபாN அைழ6 வ"கிறா')

மாத : (தன1.? இத நியாய தல

பா1க எ' மனதி ஒ" வித சGசல

ச*6திர6ைத ேபா இ"1கிறேத! இைத

உ!டாகிற. வழியி பலவிதமான ெக8ட

ச.னக? ேதா'றின. எ'ன தீ. ச பவி1.ேமா ெதாியவிைல. (நிைலப>யி
தைல இ>ப கிற) ஆகா! ேமA

அபச.ன

இ"1கிறா'. எலா விதியி'ப> நட1கிற.

உ!டாகிற. நல ஈKவர'
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நியா : (தன1.? அேதா மாதவராய வ வி8டா. அவ"ைடய *க6ைத பா6
அவ இ<விதமான .+ற

ெசNய1 @>யவ எ'2 யா ெசாAவாக?? ஒ"

மனித=ைடய அக6தி' அழைக அவன *க

க!ணா> ேபால1 கா8 மலவா!

மாத : நியாயாதிபதிகேள! சி6த6தி'ப> இேதா வேத'. அ>ேயைன அைழ6த
காரண6ைத6 ெதாிவி1க ேவ!

.

நியா : மாதவராயேர வா" ; இத ஆசன6தி உ8கா" .
Tர : திாீ ஹ6தி ெசNதவேர! வா" .
நியா : மாதவராயேர! உம1. ! இத திாீயி' )6திாி1.

ந8)!டா?

மாத : எத திாீ?

நியா ” இேதா நி+பவ? வஸதேஸைனயி' தாN.
மாத : (எF வண1கமாக) ஓேகா அப>யா! நா' இ வைரயி பா6ததிைல.

அ மா! ஸதேஸைன T

வ ேசதாளா?

தாN : அபா .ழதாN! இ'ன

இவதா

வரவிைல. நீ நீ ழி வாழ ேவ!

. (தன1.?)

மாதவராயரா ஆகா! எ' )6திாியி' பா1கியேம பா1கிய . நல சீலைரேய

வி" பினா?. எ'ன அழ.! எ'ன ேம'ைம1 .ண
கிைடபாரானா அவ? ஜ'ம

கைட6ேதறி வி

.

இவ அவE1.1

நியா : மாதவராயேர! இவEைடய ெப!ணாகிய தாZ வஸதேஸைன1.
உம1.

ந8)!டா?

(மாதவராய தி 1கி8

ெவ8கி1 கீேழ .னிகிறா)

Tர: எ'ன பாசா. ெசNகிறா'! தா' ெசNத .+ற6ைத மைற1க இ நல ததிர

சாம6தியசா9தா'
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நியா : மாதவராயேர! உ மீ ெப"6த .+ற Kம6த ப8>"1கிற. ஆைகயா
ேயாசைன ெசNயாம ெசாA .

மாத: அப>யா! அவ? இெபாFதா' சமீப கால6தி சாதாரணமாக பாி5சிய .

அதனா .+ற எ'ன? திாீ )"ஷகE1ேக பா9ய6தி விைளயா8 1க?
இ"ப சகஜதாேன!

நியா: ஐயா! மாதவராயேர மைற ெபா"ளாN ேபKவைத வி8
உ!ைமயாகH

ேபச ேவ!

ெவளிபைடயாகH

. நா' இ. ச8டப> ேக8கிேற' எ'பைத

ஞாபக6தி ைவ61 ெகா?E . .
மாத : எ' ேபாி .+ற
ேவ! கிேற'.

Kம6கிறவ யா எ'பைத *த9 ெதாிவி1க

Tர : இேதா! நா'தா'.
மாத : நீகளா! அப>யானா விஷய

ெபாிதாக இ"1க ேவ!

.

Tர: ஆ , தைட எ'ன. இ<வளH கீ6தி ெப+ற வஸதேஸைனைய1 ெகா'2
அவEைடய ஆபரணகைள அபகாி61 ெகா!டா அ ஒ"வ"1.
எ'2 நிைன6தாேயா!

மாத : உம1ெக'ன )6தி மாறா8ட

ெகாGச

ெதாியா

உ!டா?

நியா : சாி! ேபா ; வஸதேஸைன இெபாF எ. இ"1கிறா??
மாத : த' T8>+. ேபாயி"1க ேவ!
Tர: த' T8>+கா ேபாயி"1க ேவ!

.
ஆகா! எ'ன ணி)? நீ அவைள

எ'=ைடய ேசாைல1. இரகசியமாN அைழ6 வ கF6ைத இ2க பி>61

ெகா'2 அவEைடய நைககைள அபகாி61 ெகா?ளவிைலயா? த' T8>+.

ேபாயி"பா? எ'2 எப>5 ெசாAகிறாN.
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மாத : (காதி ைகைய ைவ6 R>1 ெகா! ) ஆகாகா! ஈKவரா எ'ன

வா6ைதகைள1 ேக8. ப> ைவ6தாN; இத வா6ைத எ' காதி நாராச

_ைழதைத ேபா அலேவா இ"1கிற. ேபாைமயா உ *ைடய விைளயா8 ;
நி26 . இனி என1.1 ேகாப

உ!டா. .

தாN : ஆகா! எ' மக? இற ேபாN வி8டாளா? ஐேயா! இனி எ'ன ெசNய

ேபாகிேற'. (ஒ" ப1கமாக நி'2 அFகிறா?)

நியா: (தன1.? எ<வளேவா கீ6தி ெப+ற இவ ேபாி ஒ" சிறிய மாைச1

க+பிபைத1 கா8>A , ஹிமய மைலைய6 V1கி நி26வ , ச*6திர6தி+.1

கைர க8 வ , கா+ைற1 ைகயா பி>ப , எளிதி *>B . (உர1க)

எ<வளேவா கீ6திைய ெப+ற இவ இத1 .+ற6ைத ஒ" நாE ெசNதி"1க
மா8டா.

Tர : அவ"ைடய க8சிைய நீேர எ 61 ெகா!டா+ ேபா இ"1கிறேத?
நியா : ந  பக9 Iாியைன எதி6 பா6தா ந *ைடய க!ெணாளி மFகி
விடாேதா? ெந"பி ைகைய நீ8>னா ைக அலேவா எாி ேபா

அவ ேபாி

அநியாயமாக அவV2 ெசா'னா ெதNவ6தி+. ச மத ஆ.ேமா? தைலயி

இ>யலேவா விF

இவ சாதாரணமான மனிதரா ச*6திர6ைத ஒ6த த'

ஐKவாிய6ைத எலா பேராபகார6தி' ெபா"8 6 த"ம ெசN ெசலவி8டவ" ,
சிறதவாி+ சிறதவ"
ேகவல

தயாள .ண6ைதேய &ஷணமாக அணிதவ"மான இவ

அ+ப ெபா"ைள உ6ேதசி6 ெகா>ய பாதக ெசNய1 @>ய இத

பாவ6ைத ஒ" நாE ெசNதி"1க மா8டா.
Tர: ஓேகா நீக? இ"வ"

ஒ"வ"1ெகா"வ ேவ!>யவக? ேபா இ"1கிற.

உம ேவைல பிராைத விசாாி1க ேவ!>யேத ஒழிய ேஜாசிய
என1. ேநரமாகிற; விசாரைண நட1க8

.

ெசாவதல.

தாN : (தன1.?) இெத'ன ேமாசேமா ெதாியவிைலேய! எ' அ"ைம ெப!

உயி"ட' இ"1கிறாேளா இைலேயா ெதாியவிைலேய! இவைர ஏ' இப>
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வ"கிறாக?? (திபாயாதிபதி1.) நியாயாதிகேள இவ இத1 .+ற6ைத ஒ"

நாE

ெசNதி"1க மா8டா. இவ ஒ" எ2 ைப1@ட வைதபவ அலேவ! த'

உயி ேபாவதாN இ"தாA , பிற"1. ஒ" தீ.

ெசNய மா8டாேர! இவ

எ<வளH ஏ4ைம நிைலயி இ"த ேபாதிA , இவ"ைடய ேம'ைம ஒ" நாE

ேபாகா. எ' மக? த' ஆபரணகைள ஒ" நாளிரH இவாிட

ைவ6 வதா?.

அைவக? களH ேபாN வி8டன; இவ அவ+ைறவிட எ<வளேவா விைல உயத

ஒ" ைவர மாைலைய1 ெகா 6தா. அப> இ"1க, இவ அ+ப நைககE1காக1

ெகாைல ெசNதாெர'ப *F

ெபாN.

நியா : மாதவராயேர! அவ? உ *ைடய மாளிைக1. எெபாF வதா?.
மாத : ேந+2 சாயகால .
நியா : பிற. எெபாF ேபானா?, நட ேபானாளா, அல வ!>யி

ேபானாளா?

மாத : அத விவர

என1.6 ெதாியா; அவ? இ'2 காைலயி த' T8>+.

ேபா.*' நா' எF எ' உ6தியான வன6தி+. ேபாN வி8ேட'.
(Tரக' அவசரமாக வ"கிறா'.)

Tர :நியாயாதிபதிகேள! நமகார .
நியா : Tரகா! எ. வதாN; எ'ன விேசஷ ?
Tர : ஒ" பிரா ெசா91 ெகா?ள வேத'..
நியா : இ'2 காைலயி பிரதாபைன6 ேத>1 ெகா!

ேபான ேபா, ஒ" ெப8>

வ!> ஊ"1. ெவளியி அவசரமாக ேபானைத1 க!ேட'. எ'=ட' வத

சதானக' வ!>ைய நி26தி அத+.? பா6தா'. அத' பிற., நா=

உ8)ற

யா இ"தாக? எ'பைத பா1க ேபாேன'. அவ' எ'ைன6 த 61
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கF6ைத பி>61 கீேழ த?ளி உைத6தா'. அைத இராஜனிட

தகளிட

ெசா91 ெகா?ளலாெம'2 வேத'.

ெதாிவி1.*'

நியா : அத வ!> யா"ைடய?
Tர. : அ மாதவராய"ைடயெத'2 , அவ"ைடய உ6தியான வன6தி சதி1.

ெபா"8

அதி வஸதேஸைன ேபாவதாB வ!>1கார' ெதாிவி6தா'.

Tர : பா6தீரா உ!ைமைய?
நியா : மாச+ற சதிரைன1 கிரகண

பி>1.

ேபா இ"1கிறேத! நல; Tரகா!

உ' பிராைத விசாாி1கிேற'. நீ .திைரயி' ேபாி ஏறி1 ெகா!

இவ"ைடய

&Gேசாைல1. ேபாN, அேக ெகாைல ெசNயப8ட ஒ" திாீயி' பிண
கிட1கிறேதா எ'2 பா6 வி8

வா?

Tர : அப>ேய இேதா வ வி8ேட'.

(ேபாN6 தி" பி வ"கிறா')

Tர: ஒ" திாீயி'பிேரத6ைத1 கா8

க!ேட'.

மி"கக? இF61 ெகா!

ேபாயி"1க1

நியா: திாீ எ'ப எப>6 ெதாித.
Tர : அ. கிடத தைல மயிாி' நீ8சி, அழ. *த9யவ+றாA கா ைககளி'

அைடயாளகளினாA

க!

பி>6ேத'.

நியா: வா" ; மாதவராயேர உ!ைமைய5 ெசா9 வி

.

மாத : எ'ன ஆ5சாிய ! எ'ன அநியாய ! த' உயிைர1 கா8>A
எ'மீ அ'ைபB

ஆைசையB

ெகா!டவE , நீதியிA

அதிகமாக

அாியவEமான அத

Kதராகியி' சிர6திA?ள ஒ" சிறிய உேராம6தி+. தீ. ெசNய என1. மன
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வ"மா? எ'ைனB

எ' .ண6ைதB

நீக? அறிய மா8bகளா? இ'ப

சாகரமாகிய வஸதேஸைனைய1 ெகால அவEைடய விேராதி @ட நிைன1க
மா8டாேன?

Tர : ஐயா! நியாயாதிபதி இத1 .+றவாளிைய இனிB
ைவ6தா, நீக? இ"வ"

இ<விட6தி உ8கார

ந!பக? எ'2 மதி1கப Tக?.

நியா : மாதவராயேர! எF நிA .
மாத : நியாயாதிபதிகேள! அப>ேய நி+கிேற'. நீக? ந'றாN ேயாசைன
ெசNBக?.

Tர : (மாதவராய"1. அ"கி ேபாN நி'2 ெகா! ) ஏ மாதவராயா! எ'ைன பா

நிஜ6ைத5 ெசா9 வி . வஸதேஸைனைய1 ெகா'2 வி8டதாக நாணயமாக

ஒ)1 ெகா?.

மாத : #டா! எ'=ட' ேபசாேத; ேபா அபா. (தன1.?) எ'=ைடய உ!ைம
மி6திர

ேஸாேமச' இத அவைற1 ேக8டா எப> விசனப வாேனா?

ேமலான .ல6தி உதி6த பாிK6த வ-பியான எ' அாிய நாயகி இைத1 ேக8க

சகிபாேளா? ஆகா .ழதாN உ'=ைடய பா9ய விைளயா8>, உ' பிதாH1.
வதி"1.

மான1 ேக8ைட நீ எேக அறிய ேபாகிறாN? என1. இத மான

இ"தாA

கவைல இைல. பதிவிரதா சிேரா'மணியான வஸதேஸைன

ஹானி வதைத ப+றி1@ட நா' வ"தவிைல. இதனா எ' உயி ேபாவதாN

உயி"ட' இ"1க ேவ!

எ'பதா' எ' மனைத வ"6தி வைத1கிற. அவ?

உ!ைமயி இறதி"பா? எ'பைத எ' மன இ'ன*

ந பவிைல. அவ?

எ' .ழைத1.1 ெகா 6 வி8  ேபான ஆபரணகைள6 தி" ப அவளிட
ெகா 6 வி8

வ" ப> ேஸாேமசைன அ=பிேன'. அவ=

வரவிைல. ஈKவரா! க"ணாநிேத! எ'ன ெசNய ேபாகிேற'.

தி" பி

(ேஸாேமச' ஆபரணகEட' நியாய தல6தி+. ெவளியி வ"கிறா'.)
ேஸா : (தன1.?) வஸதேஸைன அவ? மாளிைகயி காணபடவிைலேய? ேவ2

எ. ேபாN6 ேத கிற. எ' மி6திரைர நியாய தல6தி+. அைழ6
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ேபாயி"பதாN1 ேக?விப8ேட'. நியாய தல

ேபாN விேசஷ

எ'ன எ'பைத அறி ெகா!

ேத கிேற'. (உ?ேள ேபாN)

இேதா இ"1கிற. உ?ேள

பிற. வஸதேஸைனைய6

ஆ!மி6திர ர6னேம! எ'ன விேசஷ ? இ. வத காரணெம'ன?
மாத : ேஸாேமசா! நா' ெகாைல பாதக'; எ'ைன1 காத96த மைகைய1 ெகா'ற
ப பாவி நா'.

ேஸா : ஆகா! எ'ன ெசா'னீக?! உகைள இப>5 ெசால6 ணிதவ' யா?
மைகையயாவ ெகாைல ெசNயவாவ?
மாத : அேதா நி+. ெகா>யவேன எ' விதிைய நிைற ேவ+2 க"வியாக
வதி"1கிறா'.

(ேஸாேமச' காதி விவர6ைத5 ெசாAகிறா)
ேஸா : அவ? த' மாளிைக1. ேபாN வி8டதாக5 ெசா9 வி கிறதாேன.
மாத : நா' எ'ன ெசா'ன ேபாதிA
ந )வாக??

பயனிைல; ஏைழயி' ெசாைல யா

ேஸா: நியாயாதிபதிகேள இெத'னஅநியாய ? ந *ைடய நகர6ைத1

ேகாவிகளாA , தடாககளாA , சாைலகளாA , ம!டபகளாA ,
ஊ+21களாA , வாவிகளாA

அலகாி6த இத மகா=பாவரா ேகவல

அ+பமான ெகாைல பாதக ெசNபவ? ந'றாN6 தீ1காேலாசைன ெசN

பா"க?. அேட Tரேசன பதேர! மனிதைர வ"6தி வயிெறாிய5 ெசNB

பரம

பாதகா ஒ" ெகா>யிA?ள )#ப6ைத பறிபைத1 @ட பாவெம'2 மதி1.
இத )"ேஷா6தம, இக6தி+. பர6தி+. இகைழB

'ப6ைதB த"

இத மகா பாதக6ைத5 ெசNதா எ'2 எேக என1. *'பாக6 ெதாிவி! இேதா
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இத6 த>யா +)6திேய நிைறத உ' தைல ஆயிர
உைட1கிேற'.
Tர : எேலா"

இைத1 ேக8bகளா என1.

K1கலா. ப>

மாதவராய"1. உ?ள

வி6தியாச6தி இவ' தைலயிட இவ=1. எ'ன அதிகார ? அேட! இேதா பா,

நா' உ' தைலைய உைட1கிேற'. (இ"வ"

ஒ"வ மீ ஒ"வ பாN6 க8>

)ரEகி'றன. ேஸாேமச' ம>யி ைவ6தி"6த ஆபரணக? கீேழ விFகி'றன.)

Tர : (அவ+ைற எ 61 கா8>) இேதா பா6தீகளா அவ? ேம9" அபகாி6த

ஆபரணக?. நா' ெசா'ன நிஜமாN ேபாN வி8ட பா6தீகளா! அவ=1.

இவ=

உடைத.

( நிதிபாயாதிபதி த' சிர6ைத1 கீேழ ேபா8 1 ெகா?Eகிறா.)
மாத: (ேஸாேமசனிட ) எ'=ைடய கால வி6தியாச6தி+.6 த.த வித
சமய6தி இ<வாபரணகE

இத

விழ ேவ! மா இ எ'=ைடய கமவிைன

எெபாF இைவக? விFதனேவா, அெபாF நா=

த)வதிைல.

விFேத'.

ேஸா: நடத விவரகைள ந'றாN விளக5ெசாகிற தாேன.
மாத : சேதக6ைத6 தர1@>ய இ6தைன சகதிகE1. ம6தியி உ!ைம
இ'னதா' எ'பைத அறிய இராஜ Wட6தி+. வலைம இைல. எ'ன

ெசNகிற! இ<விதமாக அவ மானப8

நா' உயிைர விடேவ!

இ"தா, அைத நா எப>6 த 1க1 @

? நடப நட1க8

.

எ'2

நியா : (தாN1 கிழவி1.) திாிேய இத ஆபரணக? உ' மகE1.5

ெசாதமானைவகளா?

தாN : அைவகைள ேபால6தா' இ"1கி'றன. ஆனா அைவக? அல.
Tர : ஏ கிழ *!டேம! எ'ன உள2கிறாN? நிஜ6ைத5 ெசா.
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தாN : )ர8டேன! ேபா அபா!
Tர : அ>! ஜா1கிரைதயாக ேபK. இைவக? உ' மகEைடயைவகளா இைலயா?
தாN : நியாயாதிபதிகேள! த8டா' த'=ைடய ஸாம6திய6தினா ஒ'ைற ேபால
ம+ெறா'ைற5 ெசNய1 @

அலவா! அைவ எ' மகEைடய நைகக? எ'2

நி5சயமாக எப>5 ெசாAேவ'?
நியா : ஆ . நிஜதா' அப>B
உ *ைடயைவகளா?

இ"1கலா . மாதவராயேர இ<வாபரணக?

மாத : இைல.
நியா : அப>யானா யா"ைடய ஆபரணக??
மாத : வஸதேஸைனயி=ைடய ஆபரணகேள.
நியா : ெசாத1காாியிட

இ" உ மிட

இைவ எப> வதன!

மாத : அவேள ெகா 6தா?.
நியா : மாதவராயேர! நீ உ!ைமைய ேபச ேவ!

ெசால ேவ! வதிைல. ெபாN ெசால ேவ!டா .

எ'பைத நா' தி" பH

மாத : நா' ெசாவைத ெபாNெய'2 நிைனபாேன'?
Tர : அவைள1 ெகா'ற பிற. அ<வாபரணகைள அவ? ேதக ெகா 6த? இவ

ெசாவ

உ!ைமதா'.

நியா : மாதவராயேர! நிஜ6ைத ேபK ; இலாவி8டா 'ப

வ ச பவி1. .
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மாத : ெசால ஆர பி1.
எ'ன? .+ற

ெபாFேத ெபாN எ'றா பிற. நா' ெசாவதி பய'

எ'பேத இ'ன எ'2 அறியாத .ல6தி உதி6த நா' எ'

*'ேனாகE1. அவமான

வர1@>ய காாிய6ைத ஒ" நாE ெசNபவனல.

.+றம+றவைன1 .+றவாளிெய'2 ஸேதகி6தா, வ"வைத நா' அ=பவி1க

ேவ! வதா' *>H.
Tர : இ'ன

ஸேதகமாக ஏ' ேபச ேவ!

? ெகா'ேறென'2 ெசா9 வி .

மாத : என1. பதிலாக நீதா ெசா9 வி8bேர! நா' @ட5 ெசால ேவ! மா?
Tர : ேக8bகளா இவேர ஒ)1 ெகா?கிறா; இவ வா1.Rல6தினாேலேய

சேதக

நீகிவி8ட. இனி த!டைன விதி1கலா . ஐேயா பாவ ! மாதவராயைர

பா1க என1. மிகH பாிதாபமாக இ"1கிற! இவ இத1 .+ற ெசNயாம
இ"தா ந'றாN இ"1. . இைத ேவ2 யாராயி=

ெசNதி"1கலாகாதா?

நியா : மாதவராயேர! இெபாF ஏ+ப8ட சா8சியகளா நீ வஸதேஸைனைய1
ெகா'2 இ"1கலா எ'2 ேதக

ஏ+ப கிற நீெகாலவிைல

எ'பத+ேகாஅல ேவ2 யாராவ அவைள1 ெகா'றாக? எ'பத+ேகா உம1.
சா8சிக? இ"1கிறாகளா?

மாத : இத ஆபரணகைள வஸதேஸைன ெகா 6தா? எ'பத+. எ' பணி

ெப! சா8சி இ"1கிறா?. தவிர, இ'2 காைலயி இ", எ'=ைடய ந!ப'

ேஸாேமச' எ'=ட' @டேவ இ"தி"1கிறா'. இ<வி"வ"

தா' சா8சிக?.

Tர: இவக? உன1. அ=@லமானவக?. உ' ேவைல1காாிB , ந!ப=

உ'

உயிைர6 த)வி1க ஏ' ெபாN ெசால மா8டாக?? ஆைகயா இவகEைடய
சா8சிய

ேபாதிA

சிறி

உபேயாக

இைல. நியாயாதிபதி! நீ இவகைள விசாாி6த

நா' ஒ)1 ெகா?ள மா8ேட'.

நியா : மாதவராயேர! இவகைள6 தவிர ேவ2 சா8சிக? இ"1கிறாகளா?
மாத : இைல.
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Tர : அப>யானா நியாயாதிபதி இனி த!டைன விதி1க ேவ!>யதா'.
தாN : ஐேயா! எ' அ"ைம மகேன! உன1. எ'ன ெபாலாத காலேமா
ெதாியவிைலேய! நல மனித"1. இப>B

ஆப6 வ"ேமா? நியாயாதிபதிகேள!

எ' மகE1காக இத பிராதி நா' அலேவா வாதியாக வரேவ!
ேபாி என1. யாெதா" வியா5சிய*

இைல. இவைர வி8

? இவ

வி க?.

Tர : கிழ பிணேம! ேபா அபா! எகE1.6 ெதாியாதத+. நீேய ெசா91

ெகா 1கிறாN!

நியா : ெகாைல1 .+ற6தி+. ச1காேர வாதி. ஆைகயா, உ'ைன ப+றி1 கவைல
இைல. நீ ேபாகலா .

தாN : இெத'ன அநியாய ! யாெதா" .+ற6ைதB ெசNயாத )!ணிய )"ஷ மீ
அடாபழி Kம6கிறாகேள! இ ெதNவ6தி+. ச மதமா.ேமா? நியாயாதிபதிகேள

இ தமமல எ' மக? ஏேதா தைல விதியினா இறதா?. அத+காக யாெதா"

களக*

வி க?.

அ+ற உ6தம .ண*ைடய இவைர6 த!>1க ேவ!டா . வி8

நியா : சாி! நீ ேபாகலா .
(ேசவகக? அவைள ெவளிப 6கிறாக?)
Tர: ேநரமாகிற! த!டைன விதிB .
நியா : ஐயா! இ ெகாைல1 .+ற ; அதிA .+றவாளி பிரா மண. ஆைகயா

இைத நா' தீமானி6த @டா. ம= நீதிப> இதி அரசேன தீமான
ேவ!

. ஆைகயா எ'=ைடய விசாரைண க6தாைவ நா' அரசனிட

ெசால

அ=பி, விசாரைணயி ஏ+ப8ட விஷயகைள6 ெதாிவி1க5 ெசாAகிேற'.
(விசாரைண க6தாைவ ேநா1கி) நீ உடேன அரசனிட

ேபாN, விவரகைள6

ெதாிவி6 அவ"ைடய தீமான6ைத அறி வா" . பிரா மண ெகாைல1 .+ற
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ெசNதா, அவைர1 ெகால1 @டாெத'2 , அவைர இத6 ேதச6ைத வி8
ேதச6தி+. அ=பிவிட ேவ!

எ'ப

சாதிர

எ'2 ெதாிவிB .

Tர (தன1.? அப>யானா நா' *'னா அரசனிட
சாிப 6தி ைவ1கிேற'. (ேபாN வி கிறா')

ேவ2

ேபாN அவைன

வி-க : உ6தரHப> ெசNகிேற'.
(ேபாN6 தி" பி வ), நியாயாதிபதிகேள! அரசனிட

ெதாிவி6ேத'.

வஸதேஸைனயி' ஆபரணகைள இவ கF6தி ேபா8
மாைல அணிவி6 பைற *ழ1க6ேதா

இவ"1. எ"1க

இவைர ஊைர5 K+றி அைழ61 ெகா!

ேபாN ஊ"1. ெவளியி உ?ள ைமதான6தி கF மர6தி ஏ+2 ப> உ6தரH
பிறபி6தா. இ<வித1 .+ற6ைத இனி ஜனக? ெசNயாம இ"1க, இ ஒ"

உதாரணமாக இ"6த ேவ! மா .

ேஸா ; ஹா! ெதNவேம! (மாதவராய மீ சாNகிறா')
மாத : ேயாசைனB

நியாய*

இலாத அரச' இப>6தா' +)6தி மதிாிகளி'

உபேதச6தி+. இணகி அ1கிரமகைள5 ெசN நாசமைடகிறா'. யாைன வ"

பி'ேன; மணிேயாைச வ"

*'ேன! ேக

வ"

பி'ேன மதி ெக8

வி

*'ேன! விதியி' வ9ைய6 த 1க யாரா *>B ? *' ெஜ'ம6தி நா' ெசNத
பாவ6தினா இ ச பவி6த. இைத ப+றி யா ேபாி .+ற Kம6கிற?

ஆைகயினா ந!பா! கவைலபடாேத! எ'ஆ"யிமி6திரா! நா' ேபாகிேற'.
இவைரயி நீ எ' மீ ைவ6தி"த அ'ைப மற விடாேத! ஆதரவ+ற எ'

.

ப6ைத உ' வச6தி ஒ)வி6ேத'. எ' மைனவிையB

இனி நீ தா' காபா+ற ேவ!

.

ேஸா : ஐயா! மி6ர ர6னேம! அ>ேவ ேபான பி' மர
உ!ேடா? ஒ" நாE

ேபா9"1கிற.

.ழைதைய B

உயி"ட' இ"ப

இைல. உகE1. *' எ' உயி இேதா ேபாN வி

மாத : ந!பா! அப> அல! தகப' இறத ேபாதிA

அவ' பி?ைளயி'

வ-பமாக உயி"ட' இ"1கிறா' எ'ப சாதிர . ஆைகயா, எ'னிட
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இ"த விதேம நீ எ' .ழைதயிட6திA

இ" அவைன ஆதாி1க

ேவ! கிேற'. இதா' எ' கைடசி ேவ! ேகா?. நா' இற1.*' எ'
.ழைதயி' *க6ைத ஒ" *ைற பா1க ேவ!

. நீ ேபாN அவைன அைழ6 வா.

இத விஷய6ைத நா' இறத பி' எ' நாயகியினிட6தி ெதாிவி1கலா .
நியா : அேட! ேசவகா! இவைர5 ச!டாளகளிட
க8டைளைய நிைறேவ+ற5 ெசா9 வி .
ேசவ : இப> வா"

ஒ)வி6 அரச=ைடய

ஐயா!

(மாதவராயைர ெவளியி அைழ6 வ"கிறா')
மாத : ெஜகதீசா! இனி உ'=ைடய ைணையய'றி என1. ேவெறா"
ைணBமிைல.

(நி2வினா கதிேலரா - எ'ற பா8>' ெம8 )

ப.

அ.

நிைனயலா கதிேயைதயா

ஈசா! ெஜகதீசா! பரேமசா! ஸேவசா!

நாதேன! உ' ேசாதைனேயா!

ேபைதயிேன' ஏ ெசNேவ'?

நாதா! .ணநீதா! ெபா+பாதா! ஜக நாதா! (நி)

(தன1.?) ஆகா! இதா' &ேலாக6தி' நீதிேயா இ தா' அரசா8சிேயா?
இதா' ெசேகாேலா? ஒ" மயிாிைழB

தவறாத சவ வலைமBைடய

ஈKவரனா பைட1க ப8ட இத உலகி இப> நடப என1. மிகH
ெவ8கமாக இ"1கிற! இ<வித

இ"த ேபாதிA

நடபத+. விதி எ'=

ஒ" Rல காரண

இெபாF ேநாி பாபவகE1.1 கடHளிட6 ஒ"வித

அவந பி1ைகB , VஷைணB , ஒ" வித1 களக* , ஏ+ப கி'றன அலவா?

எ<வளH ெப"6த .+ற

எ<வளH K"1கமான விசாரைண எ<வளH ாிதமான

தீமான ! நல நியாய தல தீமான ெசNத அரச=
விேராதியி' வா1.Rல6ைத ைவ61 ெகா!

நலவேன ஒ"

இப>5 ெசNதா உலக6தி

மனித"1. பாகாேப? அரசேன! இப>1 .+றம+றவகைள வ"6தி நீ
எ<வளH கால

வாழ ேபாகிறாN? ஏைழ அFத க!ணி @ாிய வாைள ஒ1.
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அலேவா! அரசேன, உன1. நரக

ஆய6தமாக வாசைல6 திற ைவ61

ெகா!>"1கிற; கவைலபடாேத!

ேசவக, வா ேபாகலா . (ேபாகிறாக?)

-----------

அக 3, காசி 2
: இராஜ Tதி.

இட

இர!
ேபா.

ச!டாள மாதவராயைர1 கFமர இ"1.

சமய .

இட6தி+. அைழ6

ஜனக? ெந".கிறாக?.
மாதவராய பா>1 ெகா!

நாதநாம1கிாிைய - திாி)ைட
ப.

அ.

வ"கிறா.

இேவா தைலவிதிேயா? என காலகதிேயா?
ெபாE
திB

பதிB

ெபா" ளிழ

)கழிழ

உ2ேவா தைலயிழ

மதியா5 சி2ைமத'னி

மைனB ேசB

அகல1 ெகாைலஞனாேன';

கதிேய திணி1 க"ணாநிதிேய ெயன ைண (இ)
1 ச! : இெத'ன இ பி8 1 @8ட
இகி8

ேபாைகயா அபாேல. ஒகிE1ெகலா

எ'னNயா ேசா9?

2 ச! : ப8>1கா8டா' *8டாயி1 கைடெய பா1கரா)ேல எ'ைனயா இப>
பா1கிறீக? எ'னேமா பாவ

@8ட@ட வாணா

ெபாிய T8 )?ேள தைலவிதியினாேல ேபாறா".

ேபாகNயா.

மாத : (ஒ")றமாக மனித=ைடய ச6"வாகிய கம விைனயி' மா2பா8ைட
யாதா அறிவ. என1. இ<விதமான கால வி6தியாச

நா' ஒ" நாE

நிைன1கேவ இைல; Tதியி' வழியாக1 க8> இF1கப

நிைலைம1. வ"ேவ' எ'2 நா' கனவிA

காS

ஏ+பட ேபாகிறெத'2

நகர6தின யாவ"

க!ணி வி8

நிைன1கவிைல. ஆனா எ'ைன1

அFகி'றன. நரக6தி' ம6தியி ஒ"

163

ளி ேத' வாயி விFதைத ேபால, இைத1 காண எ' மன

ஆ2தலைடகிற. யாவ"

பிரா6தி1கிறாக?.

ச+2

எ'ைன1 காபா+2 ப> ஈKவரைன

1 ச! : அ>யா6ேத! ஊ5சனக?ளா

இப>யா அEH

2 ச! : அேட அதாேல பா"டா! ஊ8

ச'னேல நி1கிற ெபா8ட5சிக?ளா

பா1க *>ய9ேய!

அEHறாகடா!

1 ச! : (த!ேடாரா ேபா கிறா' 
எலா

,

,

க! ெகா! தா'

,

ெதாிவிப எ'னெம!டா, நகராதிபதி ஊ8

. ஊ" ஜனகE1.

மாதவராய", ேதவி>யா

வஸதேஸைனைய1 ெகா'=)8 , அவெளாட நைவெயலா

எ 61கி8டாரா . அ1காவஅவைரந ம மவராசா ெகா'=ட ஆ1கிைன

ப!ணி )8டாக. இத மாதிாி ப!ணறவகE1. இப>ேய தைல
ேபாயி

.

,

,

,

.

மாத : (காதி ைககைள ைவ6 R>1 ெகா! ) ஹா! ஈKவரா!
வி"6த - *காாி

ஈசேன! ேயைழ யித6 Vஷைண ெபறேவா வேத'?
மாசிலா ெநறிேய நி'ேற', மாி6திட மதிேய னித

ஏK2 ெமாழிைய1 ேக8க எஙனG சகிேப'றா4த
நீசரா 9ற1. கால ேநதேதா? சதிேய யாேமா?

எ'ன கதி1. ஆளா1கினாN! எ'ன கன கgர ! இ
நா' எ'ன மகா பாவ

ெமாழிக? எ' காதி விழ

ெசNேதேனா எ' தைத த' க5ேசாி1. ேபான Tதியி

அவ வரைவ1 க8>ய1கார )க4 ெதாிவி6தத+. பதிலாக என1.

இ<விதமான கீ6தி ஏ+ப8டேதா! ஹா! )!யா6மாவாகிய எ'=ைடய தைதயி'

ெபயைர1 ெக 1க பாதகனாகிய நாேன' பிறேத'? க Wர5 சி'னகEட' எ'
பிதா இத Tதியி ேபான கால6தி, த' மக=1. இேத இட6தி இ<வித
மாியாைத கிைட1க ேபாவைத அறிதி"பாரானா, அவ"ைடய ெப"ைமB

164

.Vகல*

எ. ேபாயி"1. ! ஓேகா! அேதா எ' மி6திர' ேஸாேமச= ,

எ'ன"ைம1 .ழைத சிKபால=

வ"கிறாக?. (ச!டாளாிட ) ந!பகேள!

நீக? என1. ஒ" அ=மதி தரேவ!

.

1 ச! : எ'ைனயா ஓ= ? ெசாைலயா ஒடேன தாேரா . உக நல ெகாண
ஒ!ேண ேபாேம! ந ம ராசாH1.1 @ட ஒ'ெனாட ேரா1கிேத வ"மா?

ேகைளயா.

2 ச! : எ6தினி தர

எகE1.1@ட! ேசா2 ணிெயலா

ஒக வளவேல

ெகட5சேத! அெதலா மறபமா? நாக சி'ன சாதி பைறயராN இ"தாA ,

நீக ேசGச ஒவகார

ெநைன1காம ேபானா .>1கிற கGசீேல ஆ!டவ'

ம!S ேபாட மா8டாரா?

மாத : அேதா எ' .ழைத வ"கிறா', அவ=ட' கைடசியாக ஒ" *ைற ேபச
அ=மதி தரேவ!

.

1 ச! : இ6தானா ெபரமாத ! ேபKக சாமி! ெசனக? எலா
ெகாழைத1. வளி H க.
(ேஸாேமச=

சிKபாவ=

அபாேல ேபாக,

வ"கிறாக?)

ேஸா : .ழதாN! அேதா பா உ' பிதாைவ.
சிK : ஹா! அபா! அபா! (ஆவேலா

தகப' ேபாி விFகிறா')

மாத : வாடா! எ' ெசவேம. (வாாி அைண6 அவ' ைகைய பி>61 ெகா! )
ஆகா,

வி"6த – ஸஹானா
ேசயேன! க!ேண! இத5 ெச<விள கர6தினா நீ

தீெயன1 கிடேவா பாவி ெய'Kத னாக வதாN?
மாய நீ ெய'ெசN வாேயா! ம9)க4 ெசவ

யாH
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நீ ெயன மதி6ேத வத நிைனவினி யக'ற ைதேயா!
அழகிய இத5 சிறிய ைகயா என1.1 ெகா?ளி ைவ1க ேபாகிறாயா? ஐேயா!
.ழைத ப"வ6திேலேய எ'ைன நீ இழ வி8டா இ'=

சில வ"ஷகளி

எ'=ைடய நிைனேவ இலாம ேபாN வி ேம! ஒ" தகப' இ"தா' எ'பைத

உன1. நிைன&8ட நா' உன1. எ'ன ெபா"ைள ைவ6தி"1கிேற'!
ெபா"?கைள வாாி1 ெகா 6 ஊாி யாவ"1.

உன1. மா6திர

ந'ைம ெசNேத'. அதனா

மீளா6 'ப6ைத1 ெகா 6ேத'. ஆைகயா, நா' உன1.

மா6திரேம விேராதியாேன'. நீ பி+கால6தி தாி6திர6தா வ"

ேபா, இத

பாவி வயி+றி ஏ' பிறேத' எ'2 ஷிபாN. அைதெயலா ேக8க நா'

கடைமப8டவேன இெபாF நா' எ'=ைடய எ'2 உன1.6 தர1 @>ய
எ'=ைடய &Sர ஒ'2தா'. இைத6 த"கிேற'. தக , நவமணி,

*த9யவ+றா ெசNத ஆபரணக? எலா
அ<வளH ெப"ைமயான &ஷண

இ"ஷிகE1.

ஆராதைன ெசNB

நம1. ேபாமான ஐவாிய
கயாண

பிரா மண=1. &dைல ேபால

அல. இதனா நா

ெதNவகE1.

ேம'ைமைய ெப2வதா இ ஒ'ேற

சாதிர1 கிரகப> நா' உன1. &Sர

ெசN ைவ1க1 ெகா 6 ைவ1கா பாவியான ேபாதிA

இைத1 கF6தி தாி6 பா1கிேற'.

இெபாF

(த' &dைல எ 6 அவ' கF6தி ேபா கிறா)
1 ச!: சாமி ேநரமாH; ராசா ேகாவி5K1.வா" ேபா , ேபாவலா .
சிK : அேட! ச!டாள பயேல! எ' அபாைவ எேக @பி கிறாN?
மாத : அபா! க!மணி! நா' உயிைர விட ேபாகிேற'. இமய' வ கா61
ெகா!>"1கிறா'. எ' கால

*> வி8ட. எ'ைன இனி பா1க மா8டாN.

எேக எ'ைன1 க8>1 ெகா!

ஒ" *6த ெகா .

2 ச! : அேட ெகாளேத! சி'ன சாதிேல ெபாறதவக?ளா ச!டாள
ஆவமா8டாக; நல )!ணியவாகைள வைத1கறாக பா" அவகதா'
ச!டாள".
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சிK : அப>யானா எ'=ைடய அபாைவ ஏனடா ெகால நிைன1கிறாN?
1 ச! : அ ராசா உ6தரH! நாக எ'ன ப!Sவ ? பாவ )!ணிய

அH".

சிK : அப>யானா நா' வ"கிேற'; எ'ைன1 ெகா'2 வி . அபாைவ வி8

வி . அபாைவ பா1காம ேபானா அ மா சாபிடாம, அF உயிைர வி8
வி வா?. அபாைவ1 ெகால1 @டா. எ'ைன அைழ61 ெகா!

ேபாக?.

2 ச! : ஆகா! )9 வH6ேல &ைன ெபாற1.மா? ெகாளத எ'ன தகிாியசா9! நீ

ேசனா நாைள1. ெசாகமாN இ"1க அத சா5சா61 கடHE ெசNவாரபா!

மாத: (.ழைதைய அைண6) ஆகா! த'யனாேன'! இவலேவா உ!ைம5

ெசவ ! உ+றா உறவின ந மிட6தி கா8
இ'ப

ஆசாபாச6ைத1 கா8>A

தர1 @>ய ெபா"? ேவ2 எ'ன இ"1கிற!

ேஸா : ேஹ ந!பகேள! எ'=ைடய சிேநகிதைர வி8
சாீரதாேன ேவ!

எ'ைன1 ெகா!

வி க?. உகE1. ஒ"

; இேதா எ'=ைடய ேதக6ைத உக? வச ஒ)வி6ேத';

ேபாக?.

1 ச! : இெத'ன ைப6திய ! ராசா ஆ1கிைனைய மீறி ேவேற மனிசைர1 ெகா!
ேபாவ *>யா; ேநரமா5K; ேபாவலா .

(யாவ"

ேபாகி'றன. ம2ப>B

ஒ"தர *'மாதிாி பைற சா+2கி'றன)

(அத+க"கி இ"த அர!மைன ேம' மா>யி ஒ" அைறயி அ'டப8>"த
ப6மநாப' தன1.?) இெத'ன ஆ5சாிய ! இப>B
ஒ" பாவ6ைதB

அநியாய

ெசNவ!டா

அறியாத மாதவராயைர1 ெகாவதா? நா' ேசாைலயி இ"

வத *த எ'ைன வGசி6 இத அைறயி ேபா8
ெகாைல பாதக'. நா' இத5 சமய

அைட6 இ"1கிறா'

எப> ெவளியி ேபாேவ'? (உர1க)

நிAக?! நிAக?! வஸதேஸைனைய பாவியாகிய நாேன ேசாைல1.

அைழ6 ேபாேன'. அேக Tரேசன' ெசா9+. அவ? இணகவிைல.

167

ஆதலா அவேன ெகா'றவ'. இத )!ணியவா' அல; இவைர வி8

வி க?. (தன1.?) நா' ெசாவ இவக? காதி விழவிைலேயா?

ேபாகிறாக?! நா' இத சமய6தி K மா இ"தா நிரபராதியான ஒ" ெபாிய
மனித"ைடய உயி ேபாN வி

. நா' எப> ெவளியி ேபாேவ'? கதைவ

ெவளியி &8>யி"1கிறாேன. இத ஜ'ன9' வழியாக1 .தி1கிேற'. இதனா

இறதாA

சாி. நல விஷயமானதா ேமாcமாயி=

.தி1கிறா') ஹா! உயர

கிைட1. . (கீேழ

அதிகமானதா ந'றாN அ>ப8

வி8ட! ஐேயா!

எFதி"1க *>யவிைலேய! அவக? ேபாN வி கிறாகேள! எ'ன ெசNேவ'?
எ' உயி இதனா ேபானாA

ேபாகிற. (ெமவாக எFதி"1கிறா')

ஓ> ேபாN உ!ைமைய6 ெதாிவி6 அவைர வி வி1கிேற'. அத' பிற. எ'

உயி ேபாவதானாA கவைலயிைல. (அ>ப8

எF த8>6 த மாறி1 ெகா!

வ"

ஓ> வ"கிறா'.)

ேதக6ட' ெமவாக

1 ச! : ச+2 Vர6தி) எ'ன ஆ5சாியகேற'! ந பேள ஆேரா அெள1கிறாேன!

எ'னா61ேகா ெதாியைலேய!

ப6ம : நா' ெசாAவைத1 ேகEக?. மாதவராய .+றவாளி அல. நாேன

வஸதேஸைனைய &Gேசாைல1. அைழ6 ேபானவ'. அேக எ'

எஜமானேன அவைள1 ெகா'றவ'.

2 ச!: அ>யா6ேத! )ைமயா1கீேத! நீ ெசாற. ெநசதானாNயா?
ப6ம : ச6திய ; நா' நியாய தல6திேலேய இைத5 ெசா9யி"ேப'. எ'ைன

எ' எஜமான' ஒ" அைற1.? வி8  &8> வி8டா.
(ேவெறா" ப1கமாக Tரேசன' ஏப

வி8 1 ெகா!

வ"கிறா')

Tர : (தன1.?) இ'ைற1. *த தரமான சாபா ! வயி+ைற6 V1கி1 ெகா!
நட1க *>யவிைலேய! எ' வி"ப6தி+. இணகாத வஸதேஸைனைய

ஒழி6ேத'! அவ? ஆைச ைவ6த மாதவராய' ேபாி பழிைய5 Kம6திேன'. இ
ஸுதினமானதா, நல வி" சாபி8ேட'. அேதா ச!டாள அவைன
அைழ61 ெகா!

க!கE1.

ேபாகிறாக?. நா= அவைன1 ெகாவைத பா6 எ'

வி" ெசNவி1கிேற'. (ெகாGசர

ேபாN) அேதா ப6மநாப'

ேபாகிறாேன அவைன நா' சிைறயி அலேவா அைட6 ைவ6தி"ேத'! அவ'
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உ!ைமைய ெவளியி ெசா9 வி வாேனா எ'னேவா ெதாியவிைலேய! நா=

ேபாN சமய6தி+.6 த.த வித

நட ெகா?Eகிேற'. (வ"கிறா')

ப6ம : இேதா வதா எ' எஜமான!
1-2 ச! : சாமி ெத!ட !
Tர: அேட ப6மநாபா நீ எேக ேபாகிறாN? வா எ'@ட.
ப6ம : நல ேயா1கிய! வஸதேஸைனைய ெகா'ற

மாதவராயைரB

ெகால வழி ேத>னீேரா)

அ'றி, மகா உ6தமரான

Tர : அேட! எ<வளேவா ேயா1கியனான நானா ஒ" திாீைய1 ெகாேவ'? .
ஜனக? : ஆ ! நீதா' அவைள1 ெகா'றவ'; மாதவராய அல.
Tர : அப> எவ' ெசா'னவ'?
ஜனக? : இத ந+.ண*?ள மனிதேன ெசாAகிறா'. நீதா' ெகா'றி"பாN.
Tர : ஜனகேள! நா' ெசாவைத1 ேகEக?. இவ' எ'=ைடய அ>ைம!

இவ=1.6 தி"8 1ைக அதிக ! அத+காக இவைன6 த!>6 ஒ" இட6தி

தனியாக &8> ைவ6தி"ேத'. இத .ேராத6ைத ைவ61 ெகா!

இப>5

ெசாAகிறா'. அேட! ப6மநாபா! உ!ைமைய5 ெசா; நா' ெசாவ சாிதாேன

(த' விர99"த ஒ" ேமாதிர6ைத அவ"1.6 ெதாியாம கழ+றி1 ெகா!

அவ=1. அ"கி ேபாN அைத அவ' ைகயி இரகசியமாக1 ெகா 6) இைத நீ
எ 61 ெகா?. *' ெசா'னைத மா+றி5 ெசா9 வி .

ப6ம : (ேமாதிர6ைத ஜனகE1.1 கா8>) இேதா பா"க?. இத ேமாதிர6ைத
இலGச

ெகா 6 ேபசாம இ"1க5 ெசாAகிறா.
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Tர : (ேமாதிர6ைத பி கி) பா6தீகளா! பா6தீகளா! இதா' தி"8  ேபான
ேமாதிர ! இத+காக6தா' இவைன6 த!>6ேத'. இவ' *ைக பா"க?;

இவ=1. எ6தைன அ> வாகி1 ெகா 6தி"1கிேற'.
1 ச! : சாிதாக! இவ' ெபாNதா' ெசாறா'

ப6ம : ஆகா! அ>ைமயாN இ"பத' இக4H இதா'! நா' நிஜ6ைத5 ெசா'ன
ேபாதிA

ஒ"வ"

ந ப மா8 ேட' எ'கிறாக?. (மாதவராய கா9' விF )

பிரா மேணா6தமேர! எ'னாலான பா ப8ேட'. ஒ'2
உகைள1 ெகா!
காபா+ற ேவ!

.

ப91கவிைல. .+றம+ற

ேபாகிறாகேள! எ'ன ெசNேவ'? உகைள அத ஈKவரேன

மாத : நல மனித=1. அநியாயமாN ஆப6 வ வி8 டேத எ'2 மனதிர1க
ெகா!

உ'னாலான உதவிைய5 ெசNய *ய'றாN. எ' தைலவிதி .21ேக

நி'2 வழி மறி1கிற. நீ அத+ெக'ெசNவாN? கவைலபடாேத! எFதிரபா! நீ

மகா ேயா1கிய'! வாமி உ'=ைடய ந+.ண6தி+.6 த.த ந+கதி அளிபா.
உ' கடைமைய நீ ெசN வி8டாN; எFதி".

Tர : ேஹ! ச!டாள பயகளா! ஏ' இப>6 தாமச

ெசNகிறீக?? உடேன

அைழ6 ேபாN இராஜ=ைடய க8டைளைய நிைறேவ+2க?. இனி6

தாமதி6தா, நீகE

த!டைன ெப2Tக?.

சிK : ஐேயா! எ' தைதைய வி8
Tர : இர!
ைகலாச

ேபைரB

ேபாக8

.

வி க?. அவ"1. பதிலாக நா' ேபாகிேற'.

ெகா'2 வி க?. அப=

மாத : இவ=ைடய இ5ைசப>ேய எலா

@!ேடா

நட1கிற! அபா க!மணி! நீ உ'

தாயாைர அைழ61 ெகா!

இத ஊைர வி8

இவைன அைழ61 ெகா!

ேபா.

அவமான

மக=

எ'னா உ!டான இத

காதி படாத ேவேறாாிட6தி+. ேபாN ெசள1கியமாக இ"க?. மி6ரா
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ேஸாேம : (விசன6ட') ஐயா! உம1. பிற. நா' உயி"ட' இ"ேப' எ'2
நிைன1க ேவ!

.

மாத : ேஸாேமசா! ஜீவா6மா ந *ைடய ைக1.8ப8 ட அல. உ'=ைடய

உயிைர விடH , ைவ61 ெகா?ளH , நீயா அத+. நாத'. அத+. அதிகாாி ேவ2

ஒ"வ' இ"1கிறா'. இத உலக6தி+. வத காாிய *>B வைரயி எவ=

இைத வி8

ஈKவர=ைடய அ=மதியி'றி ேபாக *>யா. அவசரபடாேத.

ந'றாN ேயாசைன ெசN பா. அநாைதயான இவகைள, நீ காபா+ற ேவ!

எ' =ைடய கைடசி ேவ! ேகாைள5 ெசN. ேநரமாகிற, ேபா!

.

ேஸாேம : (தன1.?) இவ ெசாவ நியாயமாN இ"த ேபாதிA , இவ
இறதபி' நா' இைத எப> சகி61 ெகா!>"ேப'? *த9 இவ"ைடய

மைனவிைய6 ேத+றி வி8  பிற. எ' உயிைர வி கிேற'. (அவைர ேநா1கி) சாி
வாமி! இதா' கைடசியாக உகEைடய Kதர *க6ைத நா' பாபேதா?
(அவைர ஆ9கன

ெசN .ழைதைய எ 61 ெகா?Eகிேற'. .ழைத அபா

அபா! ெவ'2 அFகிறா'.)

Tர : அேட நா' அத ைபயைனB

ெகால5 ெசா'ேனேன!

1 ச! : (அF6தமாக) ராசா உ6திரவிDக; நாக ெகால மா8ேடா . இவைர
ம8 தா' ெகால5 ெசா'னா". (ேஸாேமஸ' .ழைத இ"வைர வி8
ேமA

ேபாகி'றன)

2 ச!: சாி! இதா' எட . கEH மர
ஒ'ெனாட ெமாைற.

ம+றவ

அேதா பா6தியா? இேல V1கி ேபா8ற

1 ச! : எ'ெனாட ெமாைறயானா நா' ெமவா6தா' ேபா ேவ'. எகப'

ெச6 ேபானப எ'ென1 @பி8 , அபா ஆெரனா5K

ெகால உ6தரவானா,

அவசரபடாேம நிதானி. ராசாH1. )?ேள கி?ேள ெபாறதி5சி'னா,
.6தவாளிெய உட5 ெசா9 ) வாக. அப> இேல'னா, .6தவாளி த)த

ெசNயேல'2 ஏதா5K

நல சா1கி ெகட5K உ8 ட உ6தரவாவலா . அப>
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இலாெம ேபானா ஒ" ராசா ேபாயி இ'ெனா" ராசா வரலா . அ1காவ

உ8 டலா

இ'2 எகப' ெசா'னா'.

Tர: (ஒ" )றமாக) ஓேகா இராஜ' மாற ேபாகிறாேனா! ச!டாள பயேல!

இ"1க8

.

1 ச! : சாி ேசனா ேநரமா5K ஆவ8

நி1காேத.

2.ச!: ைக.வி6 ஐயேர! நாக ராசா உ6தரைவ5 ெசNயேரா . எக ேப"ேல
த)தமிேல; எக ேப"ேல வ"6த படாேத! ஏதா5K

ெசா91கி=மானா

ெசா91க. நாக ஒ" பாவ6ைதB அறியாதவக. .6த ெகாைறயி"தா

ம'னி5K1ேகா மவராசா! (வண.கிறா')
மாத: ஆகா! எ'ன இவகEைடய ந+.ண

பலைர1 ெகா'2, ஹி"தய

இ"1க ெப+ற ச!டாளேர ஆயி= , எ' விஷய6தி நிர ப இர1க

கலாN

உைடயவராN இ"1கிறாக?! நா' .+றவாளியல எ'ப சாதாரண பாமர

ஜனகE1. எலா இய+ைகயிேலேய ெதாி ேபாயி"1கிற! அத

நியாயாதிபதி1.

அரச=1.

மா6திர

இலாம+ ேபான தா' ஆ5சாிய

உ!ைமைய அறி ெகா?E

த"மேம ெஜயெம'ப ெபாNயா.ேமா? இேதா

எ'ைன1 ெகால ேபாகிறாக?. அதமேம ெஜயமைடB

விதியான எ'ைன பலமாக இF65 ெசA
ேபாதிA
ஈKவரா!

திறைம

ேபா இ"1கிற.

ெபாF நா' எ<வளH *ய'ற

எ'ன பய'? இத1 கFமர6தி எ'ைன ேபாட ேபாகிறாக?! ஆகா!

தி"வ"8யா – எ.லகா ேபாதி
பதிேயெய

பரேனெய

பரமேன ெயம பரா

பரேன-யானத பதத" ெமNGஞான

நிதிேய ெமNநிைறேவ ெமNநிைலேய ெமNயி'ப
நி"6தமி

தனிைம நி)ண மணிவிள1ேக

கதிேய ெய'க!ேண ெய'க!மணிேய ெயன

க"6ேத எ' க"6திA+ற கனிேய ெசகனிேய

திேய ெய'2ைரேய! ெய'ேறாழா ெவ'=ள6ேத
K6த நட )ாிகி'ற சி6த சிகாமணிேய!
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உய .ல6தி பிறத , நகராதிபதியி' )தவனாN உதி6த , ந+.ண
நெலாF1க6ைத ெப+2 யாவ"

தி1. பா1கிய6ைத அைடத , இத

ெப"ைமைய ெப2வத+.6 தாேனா? ஆகா! ெகா> ெகா>!! ேமலான
நிைலைமயி பிற, ப+பல )கைழ ெப+2 இ<வித
ஒ" ஏைழயாN பிற, யாெதா" இைடGசA

பாதாள6தி T4வைதவிட,

இலாம இ"ப எ<வளH

ேமலான பதவி. மைலயி' ேபாி ஆகாய6ைத அளாவி ெப"6த மரமாN வள
)ய+கா+றா *றிப8  பாதாள6தி விFவைத1 கா8>A

)லாயி" பல காகளாA

மிதிப

தைரயி, க8ைட

த'ைமயி இ"ப ேம.

ஏென'றா, அத ) காN க8ைடயாN இ"த ேபாதிA அத+.

அழிவிைல. ஒ" மைழ ெபNதா, அழகாN6 ளி61 ெகா?E அலவா! மகா
பாவியான நா' ஏ' நலவக? வயி+றி பிறேத'? எ'னா அவகE1.

அலேவா எ'2

மாறாத அவமான*

இழிH

உ!டாயின.

(அப>ேய க!கைள R> விசனி6 நி+கிறா)
(வஸதேஸைனB

சதியாசிB

வ"கிறாக?)

ச: அ மா! நக"1. சமீப6தி வேதா . எேக அைழ6 ேபாக ேவ!

?

வஸ : எ' ஆ"யி1 காதலராகிய மாதவராய"ைடய T8 >+. *த9 ேபாக
ேவ!

. சதிரைன1 க!

அ9 மலவைத ேபால, அவ *க6ைத1 க!டா

எ'=ைடய உயி தி" பி வ" .

ச : சாி இப>ேய ேபாகலா . இெத'ன ச*6திர ேகாஷ6ைத ேபா இ"1கிறேத!

வஸ: ெப"6த @8டமாக இ"1கிறேத காரண

எ'ன எ'2 விசாாிB .

1 ச! : சாி! கைடசி *ைற பைற சா+2கிேற'; 

,

,

,

சனகE1. எலா ெதாிவிப எ'னெம!டா நகராதிபதி ஊ8
ேதவி>யா வஸதேஸைனைய1 ெகா'=)8

; ஊ"

மாதவராய"

அவெளாெட நைக எலா

எ 61கி8டா"; அ1காவ, அவைர ந ப மவராசா ெகா'=)ட ஆ1கிைன
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ப!ணி)8டாக. இத மாதிாி ப!ணறவகE1. இப>ேய தேல ேபாயி







.

.

வஸ: ஆகா இெத'ன இ? எ' ெசவிக? எைத1 ேக8டன.
ச : அ மணி! இெத'ன அதிசய ! உகைள மாதவராய ெகா'றாரா . அத+காக
அவ"ைடய உயிைர வாக ேபாகி றாகளாேம!

வஸ : ஆகா! பாதகி எ'னா எ' ைர1. எ'ன ஆப6 ேநத சீ1கிர ,
சீ1கிர ! எ'ைன அேக அைழ6 ேபா .

ச : இப>ேய வா"க?. ேவகமாN வா"க?!
வஸ : வில.க?. வி க?.
(மாதவராய *த9ேயா இ"த இட6தி+. வ"கிறாக?)
(மாதவராயைர1 கFவி9ட6 1.கிறா')
வஸ : நி26க?! நி26க?! ெகாலப8டவ? இேதா வேத'! நி26க?.
2 ச! : ஆ"டா இ?
வஸ : ஆகா! வாமி! பாவியாகிய எ'னா உகE1. இத1 காலகதி வதேதா!

(வ அவ மாபி விF ஆ9கன
வில.கிறா)

ெசNய, அவ ச+2 அப>ேய இ"

ஜன : வஸதேஸைன! வஸதேஸைன!!
2 ச! : வஸதேஸைனயா? எ'ன ஆ5சாிய !
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ச : நல காலதா' இவ இவைரயி உயிேரா
1 ச! : ஐயா இ'=

M2 வ"ச

இ"த!
.

உயிேராெட இ"1க8

Tர : இெத'ன அதிசய ; வஸதேஸைன எப>ேயா உயி"ட' வ வி8டாேள!
நா' இனிேம இகி"ப பிச., ஓ> ேபாக ேவ!

. (ஓ கிறா')

1 ச! : அ!ேண அவென உடாேத! ஓடறா'!
(இ"வ"

ஜனகE

அவைன6 ெதாட ஓ கிறாக?)

மாத : காB பயிாி மைழ ெபNதைத ேபா கFவி+. ேம உய6தப8ட

எ'ைன1 காபா+றிய யா? இவ? வஸதேஸைன தாேனா? அல அவைள

ேபால ஒ" உ"வ

எ'ைன1 கா1.

நா' விழி61 ெகா!
)6தி மாறா8ட

ெபா"8ேட ஆகாய6தி இ" .தி6தேதா!

இ"1கிேறேனா? அல கனH கா!கி'ேறேனா! எ'

அைடதேதா! எ'ைன இத விப6தி இ" வில1.

ெபா"8

அவேள ெதNவேலாக6தி இ" மனித Kவ-ப6ட' ேதா'றினாேளா?

வஸ : (அவ பாத6தி விF) எ<வளேவா ேம'ைமைய ெப+ற தகE1.,

இத6 தீ. ச பவி1க1 காரணமாN இ"தவ? எவேளா அவேள வதன?!

மாத : ஆகா! கைடசியி த"மேம ெஜயமைடதேதா! ஈKவர=ைடய மகிைமேய
மகிைம! இத5 சநியாசி யா?

வஸ : இவேர எ' உயிைர1 காபா+றியவ.
மாத : அப>யா! வாமீ! நமகார ! தகE1. நா' எ'ன ைக மா2 ெசNய
ேபாகிேற'.

(அ"கி ெப"6த ச6த உ!டாகிற)
”பிரதாப ராஜ=1. ெஜய
(சசி*க' வ"கிறா')

உ!டாக8

. )திய அரச' நீ ழி வா4வாராக.”
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(தன1.?) இத ேதச6 அரச' ெசNத அ1கிரம5 ெசயகE1ெகலா

பிராய5சி6தமாக அவைன இத1 ைககேள ெகா'றன. RHலக6ைதB கவர1@>ய

வலைம ெப+ற பிரதாப=ைடய .ணேம .ண ! அவ' சி மாசன

ஏறியHட'

ெசNத *த காாிய6தி இ"ேத அவ=ைடய மனதி' ேம'ைம ந'றாக6

ெதாிகிற. இதா' இட . மாதவராய இ.தா' இ"பா! ஆகா! அேதா
வஸதேஸைனB

நி+கிறாேள! (மாதவராயைர வணகி) வாமி நமகார .

மாத: ஐயா! தாக? யா?
சசி :உக? மாளிைகயி க'ன

ைவ6, உகளிட

வஸதேஸைனயா

ஒ)வி1கப8>"த நைககைள6 தி">யவ' நா'தா'. எ'=ைடய .+ற6ைத6

தகளிட6தி ஒ)1 ெகா! , தகEைடய ம'னிைப ெபற வேத'.

மாத :அப>யா! சேதாஷ ! நீ ெசNத .+றமல! நல காாியேம ெசNதீ. ேவ2
ஏைழயி' T8> தி"> அவைன வ"6வ இதனா இலாம
ேபாயி+றலேவா.

சசி : ஆகா! எெபாF

சமாசார

ெகா!

ேம'ைம1 .ணேம! வாமி! தகE1. ஒ" சேதாஷ

வதி"1கிேற'. யாவ"1.

தீைம ெசN வத நம

ெகா ேகா அரசைன1 ெகா'2 வி8ேடா . அவ=1. பதிலாக பிரதாப'

சி மாசன

ஏறிவி8டா'. உய.ல பிற)

ந+.ண*

மாியாைதைய5 ெசA6த எ'ைன அ=பினா'.

ெப+ற தகE1.6 த'

மாத : அதிசய ! எ'ன இதா' சவ வலைம உைடய கடHளி' ெசயேலா?
சசி : கைடசியாக உகEைடய வ!>யி ஏறி ேபான அத உதவிைய அவ'
மற1கேவ இைல; இனி எேபா

மறபதிைல எ'2

ெதாிவி6தா'. நீக?

ெசNத ேப"தவி1.5 ச'மானமாக6 தகைள *த மதிாியா1கி இ"1கிறா'.
மாத: ஹா! க"ணாநிதிேய! உ'=ைடய தி"விைளயா8ைட எ'ன எ'2

ெசாAேவ'?
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ஜனக? : அவைன இப> இF61 ெகா!

வா"க?; இப> இF6

வா"க?, #ட ராஜ=1.6 த.த ைம6ன'; உைதBக?; ெகாAக?,

.6க?.

(ஜனக? Tரேசனைன1 க8> இF6 வ"கிறாக?)
Tர : ஐேயா! ஐேயா! நாைய அ>பைத ேபால அ>1கிறாகேள!

ெகாAகிறாகேள! எ'ன ெசNேவ'? யாாிட6தி உதவி1. ேபாேவ'?
விேராதிக? எலா" ஒ'றாN5 ேச ெகா!டாகேள! ஒ'2

ேதா'றவிைலேய! அேதா மாதவராய இ"1கிறா! அவைர ேவ!>1

ெகா?கிேற'. (அவகா9 விF) ஐயா! எ'ைன நீேர காபா+ற ேவ!

இவக? எ'ைன1 ெகாAகிறாக?.

.

ஜனக? : வாமி! அவைன இபா உைத66 த?Eக?. #டைன ஒழி6
வி கிேறா .

Tர : ஒ மாதவராயேர! இத5 சமய6தி என1. உ ைம6 தவிர யாவ"

இைல. காபா+ற ேவ!

! அபய !

ைண

மாத :Tரேசனா பயபடாேத! நீ எ'ைன விேராதியாக மதி1கிறாN. நா' உ'ைன
அப> நிைன1கேவ இைல.

சசி : இத1 ெகாைல பாதகைன அபா இF61 ெகா!
இத பரம பாதகைன ஏ' காபா+ற ேவ!

ேபாக?. வாமி!

- ஜனகேள! இவைன1 க8>

யாைன1 கா9 உ"8> வி க?. இலாவி8டா வாளா இவ' ேதக6ைத

இர!டாN பிளHக?. இவ' உயி"ட' இ"தா, எ6தைனேயா ஏைழ

ஜனகைள வயிெறாிய5 ெசNவா'.

மாத : ெபா2க?! ெபா2க?! நா' ெசாவைத6 தயH ெசN ேகEக?.
Tர : ந+.ணேம நிைறத உ6தமேர! உ ைமேய அைட1கலமாN ந பி வேத'. எ'
உயிைர1 காபா+2 . இனி உம1. நா' யாெதா" தீ. நிைனபேத இைல.
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ஜனக? : இவைன1 ெகாAக; மகா பாவியாகிய இவைன உயி"ட'
விட1@டா.

(மாதவராய"ைடய கF6தி இ"த எ"1க மாைலைய வஸதேஸைன கழ+றி
Tரேசன=ைடய கF6தி ேபா கிறா?)

Tர : ஹா! வஸதேஸைன ெப!மயிேல! எ' ேபாி இர1க
உ'ைன நிைனபேத இைல.

சசி : இவைன உயி"ட' வி8டா நகர6தி+. ெபாி

இ'ன

ெகா?. இனி நா'

'ப

உ!டா. .

யா"1. இவ' எ<வித6 தீைம ெசNவாேனா இவ=ைடய உயிைர

வா.க?.

மாத : ஐயா! இப> வா"

ெசாவைத1 ேக8Wரா?

சசி ஆ8ேசபைன எ'ன?
மாத : அப>யானா இவைன வி8

வி க?.

சசி: நல காாிய ; வஸதேஸைனைய ெகால *நிைன6த
உகEைடய உயி"1.

வி கிற?

அலாம

உைல ைவ6தாேன! இத ப பாவிையயா உயி"ட'

மாத : எ<வளH விேராதியான ேபாதிA

இவ' மன &வமாக அபய

எ'2

ந *ைடய கா9 விFத பிற. இவ' ேபாி ந *ைடய வா? படலாமா? நா'

இவ=1.1 கா8

இவைன ஒ'2

தையேய இவ=1. ெப"6த த!டைனயா. . ஆைகயா

ெசNயாம வி8

வி க?.

சசி : ஆகா! இவலேவா உ6தம .ண ! சாி. உக? சி6த
(ஆ8கைள ேநா1கி) இவைன வி8

ேபால ஆக8

வி க?. (Tரேசன' விடப கிறா')

.
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Tர : அபா தபி பிைழ6ேத'! (தன1.?) இத நி6திய தாி6திர பாபா=1.
இ<வளH ெப"ைமயா!

(சதானக' ஓ> வ"கிறா')
சதா: வாமி! ேமாச வ வி8ட! உடேன )றபட ேவ!
தாமதி6தா விப6 ச பவி1. .

. ஒ" cண

மாத : சதானகா எ'ன இ!
சதா : எ'ேனா

வா"க?; உக? மாளிைக1. ேபாக ஒ" @>ண

தாமதமானா பதிவிரதா சிேரா'மணியான உக? நாயகிைய உயிேரா
*>யா.

மாத : ஆகா! எ' ஆ"யிேர! எ' ெபா"8

(யாவ"

-----------

காண

எ'ன காாிய ெசNய நிைன6தாN!

தா2மாறா ேபா வி கிறாக?)

அக 3 காசி 3
மாதவராய"ைடய மாளிைக.
அ1னி வள1க ப8

இ"1கிற.

அத+. அ"கி மGச? )டைவ உ 6தி1 ெகா!

ேகாகில

நி+கிறா?. .ழைத

சிKபால' அவEைடய இ ) )டைவைய பி>61 ெகா!
ேஸாேமச' ேவெறா" )றமாக நி+கிறா'.
ேகாகி : அபா! க!ேண! எ'ைன வி8

நி+கிறா'.

வி ! நா' ெசாவைத1 ேக?. உ'

பிதாH1. இ<வளH மான ஹானி வதபி' நா' இத உட ைப ைவ6தி"1க1
@டா. TணாN6 த 1காேத.
சிK : அ மா! அபாH

ேபாN வி8டா. நீகE

ெந"பி விF வி8டா நா'

எ'ன ெசNேவ'? இனி நா' யாைர அ மாெவ'2 @பி ேவ'? நீக?
இலாம நா' எப> உயிேரா

இ"ேப'? எ'ைன இனிேம தின

யா

179

@பி8 , ஆகார
விழ1@டா.

ப8சண

எலா

ெகா பாக?! அ மா! நீக? ெந"பி

ேஸா : அ மணி! ெபா261 ெகா?Eக?. நீக? ெசNய உ6ேதசி1.
பாவ6ைத6 த" . பிரா மண=ைடய மைனவி தனி1கா#ட

ந *ைடய சாதிரக? *ைறயி கி'றன.

காாிய

ஏ2வ தவ2 எ'2

ேகாகி : எ'=ைடய நாத=1. வத பழி5 ெசாைல ேக8பைதவிட நா' இத
பாவ6ைத5 ெசNவேத உ6தமமான. எ'=ைடய .ழைதைய மா6திர
ெசN நீ அபா அைழ61 ெகா!

ேஸா : அ மணி! ம'னி1க ேவ!

நா' விFவத+. அ=மதி தா"க?.

தயH

ேபா . இவ' எ'ைன6 த 1கிறா'.

. நீக? உயிைர விட6 தீமானி6தா, *த9

சிK : அ மா! நா' *த9 விF வி கிேற'. எலா" எ'ைன6 தனியாக

இேக வி8  ேபாக பா1கிறீகேளா?
ேகாகி : க!மணி .ழதாN! பி>வாத
ேபான உ' பிதாH1. , என1.

ெசNயாேத, நா' ெசாவைத1 ேக?. இற

நீ உயி"டனி" கவனி1க ேவ!>ய

கிாிையக? எ<வளேவா இ"1கி'றன. நீ இ" அைவகைள5 ெசNயா வி8டா,

எகE1. நல கதி கிைட1கா. எ' தகேம! ேபா! அபா! நா' ெசாவைத1

ேக?.

(மாதவராய *த9A வஸதேஸைன, சதானக', ேகாமளா *த9ேயா

பி'னாA

ஓ> வ"கிறாக?.)

மாத : (த' .ழைதைய வாாி அைண6 *6தமி கிறா) அபா க!ேண!

உ'ைன6 தி" பH காண1 கிைட6தேத!

ேகாகி : ஆஹா! இவ யா? அவதாேன! (உ+2 பா6)ஆ , அவேர! எ'
ஆ"யி1 கணவேர வ வி8டா.
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.ழைத : (சேதாஷ6ேதா ) அ மா! இேதா பா அபா வ வி8டா. இனிேம

அழாேத! சேதாஷமாயி"!

மாத : (த' மைனவிைய அைண61 ெகா! ) பிாிய Kதாி ேகாகில
உயி"ட' இ"1.

ெபாF, நீ உயிைரவிட நிைன6தாேய! எ'ன ைப6திய !

Iாிய' ஆகாய6தி பிரகாசி1.
R வ உ!ேடா?

ேகாகி : Iாியைன1 கிரஹண
எ'=

உ' நாத'

வைரயி தாமைர )#ப

த' இத4கைள

பி>6தைமயா அவைன இனி1 காண *>யா

எ!ண6தினா தாமைர த' இத4கைள Rடபா6த; அத+.? நல

காலமாN1 கிரஹண

நீகிய; இனி அத' வா8ட*

ஒழித.

ேஸாேம : இெத'ன கனேவா! எ' க!க? நிஜமாகேவ பா1கி'றனேவா! எ'

ஆத ந!பதாேமா இவ! ேம'ைம ெபா"திய மைனவியி' பதிவிரதா தம

தைல கா6தேதா? இவ? ெந"பி விழ நிைன6தேத இவைள6 த' )"ஷ =ட'

ேசபி6தேதா! ஆகா!

மாத : ேஸாேமசைனB , ஆ9கன

ெசN ெகா!

ெம5சிேன'! உ'ைன ேபால ஆப6தி உதH

உ'ைன ெப+ற என1. ேவ2 எ'ன பா1கிய

அபா ேஸாேமசா!

ந!ப' கிைடபாேனா?

ேவ!

!

ேகாம : வாமீ! நமகார . (கா9 விFகிறா?)
மாத : ேகாமளா! எFதிர மா! (அவ? ேதா? ேம ைக ைவ1கிறா) நா' உயி"ட'

தி" பி வராவி8டா எ' ேபாி பிாிய

ைவ6த இ6தைன ேபகளி' நிைலைம

எ'ன ஆ.ேமா! ஈKவர' சேவ1ஞ' அலவா; நல ெக8ட அவ=1.6
ெதாியாதா?

ேகாகி : (வஸேஸைனைய பா6) வஸதேஸனா! பிாிய சேகாதாி! நீ

வதி"பைத நா' பா1கவிைல! ஆகா! உயி"ட' தி" பி வதாேய! உ'

ேபரழைக6 தி" பH
(இ"வ"

ஆ9கன

நா' பா1க ேபாகிேறனா எ'றலேவா ஏகி இ"ேத'.
ெசN ெகா?Eகிறாக?)
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ேகாகி : வஸதேஸனா! உ'=ைடய வி"ப

அறிேவ'. அ'றிரH உன1.

*+றிA

ெதாிB .

இ'ன எ'பைத நா' ந'றாN

எ' கணவ"1.

நடத ச பாஷைண என1.

வஸத : அ1கா?! தக? ந+.ண6ைத ேபால இத உலகி ேவ2 எவாிட6திA

இ"1.ேமா! எத விஷய6திA தக? மன

ேகாண1 @டா எ'பேத

எ'=ைடய ஓயா1 கவைல. எ'ைன6 தகEைடய பணிெப!ணாக நீக? இனி

மதி1க ேவ! கிேற'.

ேகாகி : ஆகா! நல வா6ைத ெசா'னாN. நீ என1. அ"ைமயான சேகாதாி

அலவா! நா

இ"வ"

ஈனி நம நாத=1. பணிெப!க?.

(வஸதேஸைனயி' கர6ைத பி>6 மாதவராய வல1 கர6தி ைவ6) வாமீ.
வஸத ேஸைனையB இனி எ'ைன ேபால மைனவியாக ஏ+21 ெகா!
எக? இ"வைரB

பணிெப!களாக மதி1க ேவ!

மாத : எலா வலவ=
நாெமேலா"

சவ மகள -பியான சவ ெஜகதீச=1. அலேவா

பண ெசA6த ேவ!>யவக?. வா"க?. நா

அவ"ைடய ெப"ைமைய ப+றி ேதா6திர
அரசனிட

ெசN வி8

எேலா"

பிற. ந *ைடய )திய

ேபாேவா . என1. இத இராeய6தி *த மதிாி உ6திேயாக

கிைட6 இ"1கிறதா .

ேகாகி : ஆகா! அப>யா எலா ெஜகதீச' ெசய!

(கா8சி *>கிற)
-----------

.

நிைறத
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வ

ேக.
ேக. ைரசாமி ஐயகா நாவ&க'

ஆகில6தி ெஷலா1ேஹா  / நTன கால6தி 007 ேஜ பா!

அ'2
1.

இ'2

எ'2

&ண சதிேரதய

தமிழக6தி திக பர சாமியா

பாகக? 1- 5

2.

. பேகாண

4.

ேமனகா - பாகக? 1- 2

3.

5.

6.

7.

8.

9.

வ1கீ - பாகக? 1 - 2

மாயா விேனாத பரேதசி - பாகக? 1 - 3
ெசளதிர ேகாகில

- பாகக? 1 -4

மதன கயாணி - பாகக? 1 - 3
வி6யாசாகர
வசத ம9கா
வசத ேகாகில

10.

தக மா? அல - தீர)"ஷனி' தியாக க Wர

12.

ப'னிL படாேடாபசமா

11.

13.

14.

பாலாமணி அல பா1தா6 தி"ட' - பாகக? 1, 2

திாி)ரKதாி அல திக பரசாமியா தி
திவா' ெலாடபடசி பக

-- இத+. ேமA

-----------

வ"வா.

