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நாஷனல் ஆர்ட் பிரஸ் 
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ழு! 'அீறுப் பற்தங்களிம். Sp yA Spy SNL ud ட் ப்பி 

லிடபூந்து இந: 'புவர உஊாழ்ககை வரலாறு முழுவதையும் 

சுழுக்கமாக எழுதிவிட. ம். பக்கங்கள் பத்துத்தானே 
என்று அறைர் 2 நகை ஏன்று சொம்புலாமா? சொல் 
லக்ூடாது. சரியான 2றுககசையின். இலக்கணம் அது 

அலல.  அ$ேதேபோ..ப் 2பறிய நாடகத்தைச் சழுக்கி எழுதி 
விட்டால், HB ஓரங்க நாடகம் எனப்படும் சிறு நாடக 

மாகிவிடாது. காட்சிகளைக் குறைத்துவிடலாம் : அங்கம் 
ஒன்றாக இருக்மும்படி, செய்யலாம். இருந்தாலும் அது 

ஒரங்க நாடகத்தின் இஃக்கண அமைதியைப் பெற்று 
விடாது. கிறுகதைக்கு உள்ளதுபோலவே ஓரங்க காட 
கத்துற்கும் தனி இலக்கணம் உண்டு. 

ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புள்ளதும், ஒன்றுக் 
கொன்று மாறுபட்டதுமான எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் 
சேர்ந்ததுதான் வாழ்க்கை. அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்குச் 

காரணமான மன உணர்ச்சிகளும் எண்ணிலடங்காதவை. 
வாழ்க்கை. நிகழ்ச்சிகளிலும் மனப் போக்கிலும் எத் 
தனையோ சுவை மிகுந்த கட்டங்கள் இருக்கின்றன. 

அவற்றூல்.எஏதாவது ஒரு தனிப்பட்ட அம்சத்தை விளக்கு 
வதாக, அதைச் சுற்றுப் பின்னியுள்ளதாக ஓரங்க நாடகம் 
அமையவேண்டும். 

    BI 

  

இவ்வா றி ஒரே அம்சத்தைச் சுற்றி நாடகம் அமைவ 

STM HSM அளவும் பொதுவாகச் சுருங்கவேண்டி. யிருகீ 

இற து. அத Heo Car காடகப் பாத் கரங்கள். ஒவ்வொன் 

றும் தணி உரு; ண் Tracie sian 
பாங்கு வெனியாகவேண்டும். ஆகையால்தான் 

   



ட 
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நாயகத்தின் ஒவ்வொ ரு சொல்லும் முக்கயெமானது, 

ஒவ்வொரு சொல்லும் அக்காரிய ங்களைச் சாதிக்கப் 

பயன்படக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும். 

  

பாத் இரங்களின் தன்மை அவர்களுடைய FD 

பாஷணை வாயிலாகவும், நடத்தை வாவிலாகவுமே வளி 

யாக வேண்டும். தானே ்பசுதல், ரெஞ்சசோடு கிளத்தல் 

என்ற முறையிலே தன்மை வெளியாவது அவ்வளவு 9 றப் 

பூடையதல்ல.. அவை செயற்கை முறையாகவே MEMES 

இருப்பதை sib எனிதில் காணலாம். மேலும் ஒரு வகை 

யான தன்மையுடையவன் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத் 

இலே எவ்வாறு. நடக்துகொள்கிறுன் என்பதையும் சுவை 

பட ஓரங்க நாட & & Ba எடுத்தும். காட்ட வேண்மிம். 

இவற்றையெல்லாம் அக்தக். சூறுகிய எல்லை க்குன்ளே 

செய்து மூட. க்கவேண்டியிருப்பதால், தான் ஓரங்க. நாடகத் 

இல் ஒவ்வொரு சொல்லும் ஆழ்க்த குறிப்புடையது 

என்று aw Cora. Gera im Puidsa, urs Brmaolar 

சிரிய செயல்களும் கு. றிப்புடையவை தான். 

    

  

GTS ஈாடகத்தை நடிப்பதே. ஈடு.கச்கன் பெரிதும் 

ஏச்சசிக்கையாக இராவிட்டால் நாடகத்தின் உட்கருத் 
தைப் பூரணமாக 5S பூவளிப்படுத்த த்யான: 
இரண்டு. அல்லைது தூன்று மணி கோத்திற்கு கடைபெறு 
பெரிய நாடகத் 5ல். பாத இிரங்களுக்குத் தமது தணிதீ oer 
மையை உணர்த்த அவகாசம் அதிகமாயிருக்கிமது. அதில் 

கூடக் கூ.றிப்பிட்ட மாக்கிய சக்தர்ப்பங்களரை Bae பயன் 
படுத்திக் கொள்ளாவிடில் சுவை கெழ்ம் டுப்போகும். 
ஓரங்க ஈடகத்திலே இதை இன்னும் ஈன்றுக மனத்தில் 
கொண்டிருக்க வேண்டும். | 

    

ஓரங்க காடகத்தைப் படிக்கும்போதும் இந்த எச் 
சர்ிக்கையைக் கடைப் பிடிப்பது அவயர்கான்.. மோல்



y 

போக்காகப் படித்துக்கொண்டு டே சானூல் அதன் உட் 

சகுத்து முழுவதையும் அ.ுஈது சுவைக்க மூடியாலு பாத் 

இரங்களோமு கின்று. நிதானமாகப் பழகவேண்டும். அப் 

பொழுதுதான் அவர்களின் போக்கும் செய்கையும் பளிச் 

சென்று விளங்கும். 

ஓரங்க. நாடகத்தை மேடையேறி கடி க்கும் பழக்கம் 
கம் காட்டில் இன் ஆம் ஏற்படவில்லை என்று தான் கூம. 

வேண்டும். அவைகள்: இன்று ரேடியோவில் இடம் பெற் 
றிருக்கன்றன : ஓரளவு வெற்றியும் அடைகீதிருக்கின் றன. 
அங்கே வெற்றி பெறுவது. மேடையிலும் வெழ்றிபெறும் 

என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால் மேடையில். நடிக்கப்பெறும் 

காடகத்திற்கும். ரேடியோ. காடகதி 5 இற்கும் பல. வேறு. 
பாடுகள் உண்டு. Gry Gur காடகம் பாத்திரங்களை நேரித 

காணாது அவர்களுடைய சூர லையும். பேச்சையும் கேட்கும். 
முறையிலே அமைந்திருக்கிறது. காலம், இடம். மூதவியவ ம கி 
இன் தோற்றங்களையும் குருப்பாகப் பேச்சின் மூலம் காண் 
பீக்கலாமே யொழிய கேம் காணச் செய்ய இயலாது. 
மேடை காடஃம் அவ்வாறல்ல. இவ்வேறுபாடுகளை மனத் 
இல். கோண்டு, எதிரே தோன், ரி ஈடிப்பத, ற்கு ஏற்மவா னு. 
ஓரங்க நாடகங்களை அமைத்தால் மேடை மீதும் அவை 

தக்க. Gat DFO DD. லேஷம், மேடையின் பின்ன 
one காட்சி மூதலியவைகளும் அவ்வெற்றிக்கு உதவியாக 
அனும. 

ஆண் பெண் உறவிலே ஆயிரம். ஆயிரம்: விதமான 
மனப் போராட்டங்கள் எ மூன்றன.. சந்தர்ப்பம் இன்னா 
இருந்தாலும் மக்சனளின் தன்மைக்கேற்ப நடத்தைகள் 

மாறுபடுகன்றன. அவற்றை யெல்லாம் பல வேறு 

கோணங்களிலிருந்து மறைமனக் கோளாறுகளோரடு 

பெர ருத்தி கரா ய்து படம் a a cate LF Li ay 

adver னுடைய தொழில். தனை கோணங்களிலிருக்து. 

           



பத், 

படம் பிடித்தாலும் அதற்கு படி. வன்பதே கிடையாது. 

ஆ! Ips து முழுக முழுக! ப் புது உண்மைகளும் தோற்று 
கரும் வெளிப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றன. 

அந்த முயற்சியிலே எழுந்த ஜாங்க நடகங்களே இவை. 
டிக்கலான சந்தர்ப்பங்களிலே பல UT SBT BET நடந்து 
கொண்ட வகையை அவர்களின் தன்மைக்கேற்ப இங்கே 
சித்திரிக்க முயன் நிருக்கிறேன். சந்தர்ப்பங்கள் ' எல்லோ 
ருடைய கவனத்தையும் கவரக்கூடியவை ; பாத்திரங்கள் 
அ௮வறிறரால் நடந்துகொண்ட விதங்களும் எல்லோருடைய 
கவனத்தையும் கவருமென கம்புகி் றன். 

சென்னை *
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உள்ளுறை 

அழகு மயக்கம் 

யரர் விளையாட்டு? 

கணவண் 

௫ 

  

புடமிட்ட பொன் 

16- 

40 

58 

79
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அழரூ யபைக்கம் : 

மூருகன் 
விஜயன் 

யார் விணையாட்டு : 

சரோஜா 

மருதாயி 

ராமசாமி 

தாயம்மாள் 

  

கங்கண ம் : 

ஐவாஹர்பாய் 

  

புடமிட்ட யோேண் : 

aad 

லலிதா 

மாதவன் 

வசந்தா 

கிழவி 

தாயார் 

பொன்னு 

கமலம் 

பாக்தி 

ஹுமாயூன் 

சேனாதிபதி 

மோகன் 

முனிசாமி



  

ஒரு ௪ி.ரிய ஓவியச்சாலை. இட்டி முடிந்த ஓவியங்களும், 

அரைகுறையாக வேலை முற்றுப் பெறாத ஓவியங்களும் தாறு 

மாறாக. யாதோர். ஒழுங்குமின் பிச் 'காட்சியனிக்கின் றன. 

வர்ணங் குழைக்கும் கண்ணங்களும் தரையிலே Asda 
இடெக்கின்றன. ஒரு பக்கத் இலிருக்க நாற்காவீயில் அமர்க்து 
ஓவியன் முன்னாலுள்ள மேஜையின்மீது முழங்கையை கன் 

றிக் கன்னத்தில் கை கொடுத்து வீற்றிருக்கிறான். ஆழ்க்த 
பயோசனையோ வீசனமோ அவன் உள்ளத்தில குழகோண் 

USS Oe, HUE முப்பது வயதுகூட {aK நக்காது 
என்று தோன்றுவறெது. உடையும். மூடியும் கலைக்திருக் 

கின்றன. வலது புறத்தில் இருர்ச கதவைத் இறந்து 
கோண்டு அவனுடைய நண்பன் ஓருவன் உள்ளே நுழை 
கருன். அவனுக்கு இருபத்தைக்து வயதிருக்கும். உள்ளப் 

பண்பை ஊன மி அறியும் பார்வை அவனுக்கு இருக்கற து. 
அவன் உள்ளே நுழைந்துகொண்டே பேசுகிறான். 

விஜயன் : முருகா... ப, நூருகா! 

முருகன் : (மெதுவாகத் திரும்பிப் பார்தி] யாச? 

விஜயா? 

விஜயன் : சான் வந்ததுகூடதி தெரியவில்லையா?....... 

உணது ஐலியச்சாலை ஏன் இப்படி. அலங்கசோலமாககி 
£168 2g? ஒரு தாள்கூட. இப்படி. இருக். சஇில்லையே? 

முருகன் : எனது உள்ளம் எவ்வாறு அலங்கோலமான 

இருக்கிததேச ௮து போலத்தான் என் தனியச்சாலையும் 
இருக்கிற. 

விஜயன் : அவளை நினைற் து வருர்திக்கொண்டே இருப்ப 
தால் என்ன பயன்? அவள சான் உன்னைப் பொருட் 
படுச்.சாமல் போய்விட்டாளே! 

  



a OL மயக்கம் 

முருகன் : (Qu gaits) அலள் போய்விட்டாள். உண்மை 
கான்........அனால், அவள் மேலுள்ள காதல் அவநேடன் 
போய்விடவில்லையே! 

விஜயன்: கலைஞர்களுக்குக்கூடவா இப்படி. மாருக.கா5ல்3 
[நாற்காலியில் அமர்கிறன்.! 

முருகன் : ஏன், இருக்கக்கூடாதா? சலைஞன் கானே காத 
லின் முழுச் சக்தியையும் அறிந்தவன்? 

விஜயன் : கலைகான் உனக்குச் காதல் தெய்வம் என் 
பாே? 

முருகன் : ஆமாம், கலைகான் என்னுடைய காதல் தெய் 
வம். அக்தத் தெய்வத்திற்கு உயிர் வேண்டாமா? அத்த 
உயிர்தான் அவள், அவன் இல்லாத கலை உயிரில்லாத 
உடம்புகானே? 

[ எழுந்து ஜன்னல் பக்கம் பார்க் 
Ban air. | 

விஜயன் : முருகா, ஏன் இப்படி வீண் பிரமை கொண் 
டி ரூக்இருய்? புதிகாசு வேறோர் இள கங்கையை முன் 
னால் நிறுத்தி வைத்துக்கொண்டு இன்னுமொரு படம் 
எமுத அ௮.ம்பித்தாயானால், இத மறக்து போய் விடுகிற. 
இது சகஜக்தானே? 

முருகன் : எத்தனை பேருடைய படம் எழுதினாலும் 

இணி அவளை கான் மறக்கவே மாட்டேன். 

  

யன் (சரிச்துக் கொண்டு) இப்படிப் பல தடவை 
சொல்லிக் கேட்டதுதானே? இன்ன புதிதா என்ன? 

முருகன் : நீ என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்; சான் 
அவளை மட்டும் மறக்க மாட்டேன். 

விஜயன் : ger இடத்தில் உள்ளக்கைப் ப.றிகொடுப்ப 
வண உயர்ந்த. கலைஞனாக இருக்கமாட்டான். என்று 
சொன்னதெல்லாம் காற்றில் போய்விட்டதா?



அம்ரு மயக்கம் 

* ல * ௬ க கடகி * ச “ : 

முருகன் ; கான் அப்படித்தான். # னை த்துக்கொண்டு ரு 
மனச், 460) 20௨2 92௧௧௪௪ 

ரு * ட் ௪ ட்டு ; க mo Py ன் 

விஜயன்: அணுல் என்ன? அடுத்த வாரதிதில BCH 

சமாசானக்கான் சொல்லப்போகிருய். 

முருகன்: (தரும்பிப் பார்தது) as Swit, உனக்கு என் 

இயல்பு சன்றுகள் தெரியும் என்னு நினைத்துக்கொண் 

உரக்கேன். அனால், உனக்குக் கொஞ்சம்கூட்த் தெரிய 

வில்லை. | 

“ப் ஜயன்; எனக்குத் தெரியாவிட்டால் பாதகம் இலலை. 

உனக்காத் தெரிச்திருக்சால் போனம். 

முருகன்: எனக்கு இப்போஅ சன்மூகத் தெரிகிறது. 

விஜயன்: அவள்தான் போய்விட்டாளே; அவளை கினை த்து 
ஏங்கி என்ன செய்வது? 

முருகன்: அவளை நினைத்து ஏங்குவ திலேயே தர் இன்பம் 

இருக்கிறது. 
ஐயன்: இந்த ஏக்கத்திற்கெல்லாம் காரணம் நீ அல 

னிடம் வெற்றி பெறவில்லை என்பதுதான். நீ வெற்றி 

பெற்றிருந்தால் இன்று அவளைப் பற்றி எண்ணவே 

மாட்டாய். அசையெல்லாம் அப்பொழுதே. தணித்து 

போயிருக்கும். | 

முருகன்: (அருகில் சென்று) இததான் என்னைப்பற்றி 5 

அ௮றிச்துகொண்டதா? 

வி 

  

விஜயன்: கான் உன்னைப்பற்றிக் குறைகூறுவதாக 
நினைக்கவேண்டாம். நீ விணாக வருக்துவதைக் சாண 
என்னால் hss முடியவில்லை. நீ தீட்டிய அழகிய 
ஓவியங்களைப் பார்த்துக்கூட ஒரு வார்த்தையும் சொல் 
லாமல் அவள் போய்விட்டானே!. அவளுக்காக ஏன் 
ஏங்ககச்கொண்டிருக்கினுய? 

 



  

   

        

ய் றர எனன. டன | 

ஒரு as மட்களாவ ௯ இங்கே nein ௮௮ 
on Chey paoas a fo aS 

. (ead oo குக்கட்டும்; ப ஒரு விஷயம் 

உனக்குச் செல்லலாமென்ன வக்ேெே தன். இன்று 

சென்னையிலிருர்.அ மற்னொரு கன்னி as * இருக்கிறுன். 
ழ், அவளை வைத்துக்கொண்டு லெ படங்கள் 

வைக்தால் Be கன்னுக இருக்கும். 
    

   

     வில mae அவள் சன் அக்காள். வட் ட்டில். ௬ 

mae! per பிறகு உதகமண்டலம் போகி 
னாம். ஈன்ை பெச்சுக்காசி. 

  

இன்று மாலையில் கடக்கும் தேநீர் விருந்திற்கு 

ந வரு வாள் என்னது eee ee 
    

   



அரு வுக்கும் வ் 

முருகன் : 'சருந்தலையின் படத்திற்கு அவன் பொருத்தமா 

யிருப்பாளா? 

விஜயன் : மிசுவும் பொரு ருத்தமாச இருப்பாள். நீ பார்த்த 
வுடனேயே கண்டு கொள்வாய். 

முருகண் : சரீ, பார்க்கலாம். எனக்னா அதிமுகம் செய்.அவை, 

விஜயன் : 1 கய்டும்; நீ ஐந்து மணிக்குத் சவருமல் வகு 

பிழி, 

முருகன் : (சற்ற ஆவலோடு) நிச்சயம் எருதின் 

[விஜயன் வெளியே போகின், 
LAE $B GIS கொண்டு கித் கருன்] 

    

  

காட்ச இரண்டு 
அதே ஓவியச்சாலை. இப்பொழுது: ட்ப] தரங்கள் 6 STs 

கர் GS காட்சி அஸிக்கின் நின. கிய இ இளமங்கை வரு ம 

படம் ஏழுதுவதுற்கு ஏற்றவாறு நிற்கிறாள். மருகன் ஓவியம் 
அட்டிக் கொண்டு SBR Gr ப 

முருகன் : (தட்டுவதை ௮2). gi gene இத்துடன் 
at ் இவிட50, றன். இன்று ௮இக கேரம் உன்னை கித் 
கும்படி. செய்தா விட்டேன் என்று அஞ்சுகிறேன். சாலம் 
ifs see எனக்குக் தெரியவில்லை. 

வசந்தா : நில்கள் படம் எழுதுவ சாளுல் 
 ஹானாலும் சலிப்பில்லாமல் கிற்கலாமே. 

    

     

முருகன் : தவியனுடைய இஷ்டப்படி. யெல்லாம் உடம்பை 
வளை SMSO GH iG கிற்பதென்றால் ிசமமில்லையா? 
அஅவும் எறாச்தலை ுஷ்யற்களைப் பிரீர்கு எக்கக்தோடு 

முகம் வாடி. நிற்பதுபோல & puG sem apart 

வசந்தா : எனக்கென்னவோ நீங்கள் இவியம இட்டும் 
போது சிரமமே. கொன்னுவ இல்லை, உல்கள் முகத்தில்



6 ஆழகு மயக்கம் 

தோன்றி மறையும் அற்புகமான உணர்ச்சிகளை Qua 

ers esr சுண்டு மஇூழ்ரந்து கொண்டே இருக்கலா 

மென்னு அசை உண்டாகிற து. 

[முருகன் ௮ருகல் வருகறுண்.] 

முருகன் : வசக்கா, நாளைக்குப் படம் முடிந்துவிடும். காலை 

யில் பத்து மணிக்கே வந்து விட்டால். எழுது முடித்து 

முடிப்பு மெருகும் தக்.௮ு விடுவேன். | | 

வசந்தா : .அவூயம் பத்து மணிக்கே வருகிறேன். இனறு 

... இணிமாவுக்குப் போகலாமா? 

முருகன் : தரன் தீனிமாவுக்குப் போவ இல்லையே! கீ ஆழைப் 

பதற்காக வேண்டுமானால் வருகிறேன். 

வசந்தா : எனக்காக வருவதாக இசைக்சர்களே, அதற் 

காக கான் சந்தோஷப்படுகிறேன். முருகா, எனக்கு நீக 

கள் வசைந்துள்ள தவியங்களை யெல்லாம் காட்டுவதாகக் 

கூறினீர்களே? இன்றாவன காண்பிக்கக் கூடாதா? 

முருகன் : காளைக்குப் பார்க்கலாமே. 

வசந்தா : இனமும் இப்படித்தான் சொல்லுகிறீர்கள். 
கான் பார்ப்பதால் கண் திருஷ்டி. பட்டு விடுமா என்ன? 

[பக்கத்தில் இருந்த ஆசனத்தில் 
- அமர்கிறான்.) 

முருகன் : உன்னுடைய அழகுக்கு அவை ௪டாகுமா? 

- வசந்தா : அமாம். கான் சொம்ப அழகுதான். என அழ 
கைப் .புகழ்வதற்கு நீங்கள் (ஒருவ.சாவது இருப்பதைக் 
கண்டு எனக்கு மகிழ்ச்சி பொங்குகிறது. 

  

முருகன் : ஏன்? மற்றவர்களுக்குக் கண் 
என்ன? 

  

வசந்தா : அவர்கள் ரில் கலை 
இல்லையே! அதைப் போட்டு ரமூடிவிட்டால்கான 
எதைப் பார்த்தாலும் ௮ழகாகசு தோன்றும்.



அழுகு மயக்கம் ப 

முருகன் : இச்தக் கல்லூரிப் பெண்களைப் பேச்சில் வெல் 
லே மூடி யாது, 

வசந்தா : நாங்கள் வெம். வாயாடிகள் என்கிறீர் 

களோ? 

முருகன் : (சரித் துக்சொண்டே) வசந்தா, சினிமாவுக்கு 
சேசமாகவில்லையா? பேசிக்கொண்டே மெதுவாக 

நடக்கலாமே! 
[எழுந்து புறப்ப்ட் ஆயத்தம் 

செய்கிறான்.] 

வசந்தா : எந்த சினிமாவுக்குப் போகலாம்? 

முருகன் : ௭ தற்கு ே வேண்டுமானா லும் போகலாம். எனக்கு 
எல்லாம் POT MY, தான். நான் ஒன்றைத்தானே எங்கே 
போனாலும் பார்க்கப் போகிழேன்? 

வசந்தா : அதென்னவோ? 

முருகன் : 6 சினிமாப் படம் பார்ததுக்கொண்டிரு. 
நான் உனது வடிவழகைப் பார்ததுக்கொண்் டிருக் 
&C pear. 

வசந்தா : என்னைத்தான் வாயாடி. என்அ சொன்னீர்கள். 
அனால், இப்பொழுது... | 

[ANSE gor] 
(IP(HBRT > eer SLpeasy பேச ஒரு வாய் போதாசே! 

வசந்தா : புகழ்ச்சி யெல்லாம் போதும், வாருங்கள் 
போகலாம். 

முருகன் : - (மேலங்கியை அணிக்கு கொண்டே) அன் 
ஹைக்கு sits தேநீர் விருக்தை சான் மறக்கவே 

முடியாது, 

வசந்தா : ga? Cater சொம்ப கன்றாக இரும் 
- ததோ?



  

முருகன். ; அசக்கேதானே உனவைச் சந்திக்கும் வாய்ப்புக் 

  

   
வசந்தா : என்னைச் சக்இச்காதிருக்தால் என்ன முழுப் 

போயிருக்குமோ? 

முருகன் : இத்தனை அழகையும் ஈவிணத்தையும் கான் 

கண்டிருக்க முடியாது. இ இ 

வசந்தா : பேச்சிலே மயக்குவதற்கு உங்களை விட்டால் 

இடைக்காகு. இக்கிரம் புறப்படுங்கள். கோமாகி 

ட [இருவரும் வெணியே செல் 

இருச்கள்.] 

  

காட்சிகுனறு 

அதே ஓவியச்சாலை. காலை ஒன்பது மணீயிருக்கும். 

முருகனும் விஜயனும் அமர்நீது உரையாடிக் கொண் பூரு 

இருர்கள். மூருகன் கவர்ச்சியாக உடையணிக்திருக்கிறான். 
அவன் குரலிலே ஒரு கிளர்ச்சி வெளிப்படுகிறது. * 

் = ங் ¢ சு. ron த ர ர ௪ ~ ந் 

முருகண் : எனிதில் இணக்குவ இதும் ஒரு கவர்ச்சி இருக் 

இறத, விஜயா, 

விஜயன் : யார் உணக்கு சனிதில் இணங்கப் போகி 

ரூர்கள்? 

முருகன் : அவள்கான்--வசக்கா, 

விஜயன் : வசத்தாவா? 

முருகன் : ஆமாம் கான அவளைக் காதலிக்கிறேன். 

விஜயன் : அவளிடம் நீ சை கொண்டிருப்பது என் 

கூச் தெரியும்; அனால் அவள் உள்ளம். உணக்றாக் 

தெரியுமோ?



ற் ag (i wale Gi a 

ஒ!....அதைப் பற்றிச் எக்சேகமே வேண்டாம். 

  

உன்னைச் காகலிப்பதாகக் கூறினாளா? 

முருகன்: கூத வேண்டியதே இல்லை. அவள் கடத்தையி 
விருக்து கண்டுகொள்ள முடியா கா? 

விஜயன்: Qo sa காலக்அப் பெண்கள் அலர் இப்படி ச் 

தாசாளமாகத்தான் பழகுவார்கள். அதைக்கொண்டு... 
நீ அவர்களைச் சுலபமாக கினைத்துளிடாதே. 

முருகன்: அதெல்லசம் எனகளுச் தெரியும், வ௫ந்தாவை 
கான் அடையமுடியும் என்பதில் எனக்குச் எக்ேேதகமே 

இல்லை. 
விஜயன்: பதினைந்ன சகாட்களுக்கு முன்பு எண்ணி 
எண்ணி ஏக்கிள் கொண்டிருக்சாயே, அந்தக் காதல் 
என்னவாயிற்று? | 

மூரூகன்; எக்தக் சாதல்? 

விஜயன்: (இழுத்தாறி போல்) எக்கச் காதலா? அது 
தான், உன கலைச் தெய்வத்திற்கு உயிராக வர்காளே, 
அவன் மேல் கொண்ட. சாதல் கான். 

முருகன்: விஜயா, கீ எதையோ பேிக்கொண் டிமுக 
Bou, என்னிடம் ஒரு வார்த்தைகூடப் பேசாமல் 
போனாளே, அவனைப் பற்றியா எண்னை கினைதிலுல் 
கொண் டிருக்கச் சொல் இிருய்? 

விஜயன்: கான் நினை சீனக் கொண்டிருக்கும்படி. சொல்ல 
வில் லை. நீ தரண் அவளை மறக்க முடியாதென்று 
சொன்னாய்! 

முருகன்: உணக்குக் கலையனள க்தைப் பற்றிக் தெரியாது, 

விஜயன்:  கலையுளனம் கெரியாசென்னுலும் உன் உள்ளம் 
எனகற க் செரியாகா? 

| எழுந்து உலவுகிறாண்.]
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முருகன்: வசந்தகாவைச் தவி. வேறு யாருக்கும் இன்று 

என் உள்ளத்தீல் இடம் இல்லை. 

விஜயன்: ௮வள் நகரளைக்கு உதகை புறப்படப் 
போகிறாள். பிறகு... 

முருகன்: யார் சொன்னது? அதெல்லாம் ஓன்ன௮ம் இல்லை. 
௮ வள் என்னை விட்டுப் போகமாட்டாள. 

விஜயன்: படம் முடிர்துவிட்டதா? 

முருகன்: அகேகமாக முடிந்துவிட்டது. இன்னு முடிப்பு 
மெருகு கொடுக்கப் போகிறேன். ௮வள் சற்று நேசத்தில் 
இங்கு வருவாள. 

விஜயன்: அப்படியானால் நீ எல்லாம் தயார் செய். கான் 

போய்வருகிறேன்.. காகா மாலையில் சர் நிப்போம். 

. ... [வெளியே போகிருன். முருகண் 
பரபரப்புடன். ஏதோ செய்ய 
மூயல்கிறான்.] 

காட்சி நான்கு 

. அதே ஓவியச்சாலை. வசந்தா நின்று கொண்டிருக் 
இருள். ஓவியம் இீட்டிக்கொண்டிருந்த முருகன் தூரிகை 
யைக் கண்ணியில் எறிந்துவிட்டு எழுந்து அவளை நோக்கி 
மெதுவாக வருகிருன். 

முருகன்: வசந்தா, படம் முடிந்துவிட்டன. பொறுமை 
Cur srs Dens எஞ்த உதவி புரிச்ச உணக்கு 

வக்கனம் கூற வேண்டாமா? 

வசந்தா: 266 மாதரி உபசாரம் அளூயமானால் 
கூறுங்கள், 

முருகன்:.. உபசா.ச. வசச்த்தை உன்னிடம் வேண்டிய இல்லை 

சடமை அதுவல்லவா? கி 

 



அழகு மயக்கம் ii 

வசந்தா : (சரித்த) வெறும் வாரத்தை சொல்லுவதில் 

என்ன. கக்டம் என்க நீச்கசேளேர$? கிறையச் 

சொல்லுங்கள், 

முருகன்: உன்னிடம் கான் கூறப்போகும் வார்த்தைகள் 

லெழும் வார்த்தைகள் அல்ல. அவை என் உள்ளத்தி 

லிருந்த உணர்ச்சுமியாடு வரும் வார்த்தைகளாக 

இருக்கும். | | 

[ அருகே நெருக்குகிறாண். வசந்தா 

Garb படத்தின் அருகு 

எசல்கிறுள்.] 

வசந்தா: முருகா, மிக கன்றாகப் படம் எழுதியிருக்கிறீச் 

கன். உங்கள் கலைத் இறமை நுமுவதுூம் இதில் வெளியா 

இபிருக்கிற ௮. 

முருகன்: நீ.வக்திசாவிட்டால் சரன் இப்படி, எழுதியிருக்க 

முடியாது. 

வசந்தா : கசன் உங்களுக்கு இப்படி. எழுதும்படி. சொல் 

விக் கொடுத்தேனா என்ன £ 

முருகன்: நீ சொல்லீக கொடுக்கவில்லை. உன் அழகு 

சொல்லிக் கொடுத்தது. 

வசந்தா: அழகுக்கு HSS இறமை உண்டென்ற இட 

பொழுதுதான் தெரிகிறது. 

முருகன். எல்லா அழகுக்கும் அர்தத. Spe ast gs. 

உன்னுடைய பேசழருக்கு அது தனித் திறமை. 

வசத்தா: வந்தவர்களை எல் லாம்.வானளாவப் புகழ்வது 

தான் உங்கள் வேலை போலிருக்கிறது ? 

  

ங் 

  

முருகன் : கான் உண்மையைத்தான் a OC por. ara gr, 

உன்னைப்போன்ற அழகியை சான் இதுவசை சண்ட 

இல்லை இணிக் காணப்போவதுமில்லை. 

வசந்தா : (ரித்) பிரம்மாவின் கைத் இறமை என்னோடு 

மூடிவடைசஅவிட்டதனு; அப்படித்தானே 1 | 
  



முருகன்: கான். இப்பொழுது உன்னுடன் கெவியாகப் 
சேி௪ விரும்பவில்லை. என் உள்ளத்தில் உன்ன உணர்ச் 
களையெல்லாம் எடுக்துக் சாட்டவே ஆசைப்படுகிறேன். 

வசந்தா : இன்னும் என்ன செல்லப் போகிறிர்கன? என் 
ளைத்தான் அழகு ராணி யென்றே சொகல்லிவிட்டீர்சளே 1 

  

முருகன் : அதோடு இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல 
வேண்டும். கீ ௮ழரு ராணி மட்டுமல்ல;ர என் இதகுயமாணி, 

வசந்தா : (கிசானமாக] இதய சாணியா ? நீங்கள் சொல்லு 

வ புதுமையாக இருக்கிறதே ? 

முருகன் : உன்னைக் கண்டதும் சான் என் Rites genus 
விகொடுத்து விட்டேன். 

வசந்தா : (சிரித்தவானு]) கலைஞரின் இயல்பே அதுதான் 
போல இருக்கிறது! 

முருகன் : வசந்தா, கான் உன்னை மானமாரக் காசுவிகி 
இரேன், உன்னை என் காதல் செய்வமாக என் உள்ளக் 
கோயிலில் வைக் இருக்கிறேன். 

ஷ்ஷ் 

நிற்க இசைந்து வர்தவர்களிடமெல்லாம் சந்தை பறி 
கொடுப்பது உங்களுக்கு ஈல்லதல்லவே ? 

வசந்தா: படம் எழுதுவதற்ரு உகஅியாக உங்கள் எ கிரில் 

முருகன் : கான் யாரிடமும் இதுவ சாதல் கொண்ட 
இல்லை. நீயே எனது முதல் காதல் தெய்வம், கீயே 
காணனள....... ் 

வசந்தா: காதல் என்பது இருவச் உள்ளத்திலும் உதய 
மாக வேண்டாமா? அவின் இரண்டு கொம்புகளைப் 
போல ஓரே euug ey சோன்றும் சாதலைக்கான் 
உண்மையான காதல் என்கிருர்கள், 

  

முருகன்: உனக்கு என்மேல் அளவற்ற அன்பு உண்டு 

என்று எனக்கு நிச்சயமாகக் தாயும்,



அர மைக்கும் த 

வசந்தா: எப்படி ? கான் உங்களிடம் தாசானமாகம் 

பழகுவ திலிருர்கா ? 
முருகன் : வசர்சச, இன்னும் என்னைச் சொதனை செய்ய 

வேண்டாம். சாண உனக்கு அடிமை. 

  

வசந்தா: Cp war, கான உங்கள் கலைத்ிறமையைப் 
போற்றுகிறேன். அதற்காக. உங்களிடம் சனிப்பட்ட 

மதிப்பும் கொண்டி ர்ச் இற ன். ஆணால்... கக்க டக 

முருகண் : க இப்பொரு அதான உண தனு உள்ளத்தில் உள்ள 

அன்பைச் | a ஜி al வெளியிட ஆரம்பித், திருக்கி௫ுய்.. 

அன்பே, நீயும் சானுமாக...... 

( அருக வா முயலுகிருண்,] 

வச ந்தா ை (ிடுக்காக) நீங்கள் அங்கேயே கின்று பேசுக 
கன். உங்கள் கலைக் ததமைக்கு மரியாதை செத்து 
றேனே ஒழிய, உங்கள் உள்ளப் பாண்மையை சாண் 
போற் ்் றவில் ல, 

௬ ச டர a a ym ல * ல் 

முருகன் : காதலால் வாடும் உள்ளத்தன்மேல் உனக்கு 

௮ ST LD இல்லையா ? 

UF HHT: Sms a7 sed என்.ஐ சொல்வதெல்லாம் என்ன 
வென்று எனக்குக் தெரியும், எங்கே அழகைக் சண் 
ட்டா இரும் அதில் POST அசை கொள்ளுவீர்கள். MENS 

BiG ST GRAS. 

முருகன்: வசற்தா, கான் கூறுவது சத்தியம், என்மிது: 
உனக்கு. 

ஸா 4 * ர * * ச 

வசத்தா: எ or கோழி கம லாவடைமும் அப்படிக்சான் 
கூ a வீர்கள். அவள் இரக்க. இடத்சை விட்டுப்பபொய், 
கான்று வாரங்கள் கூட ச சவில்& லயே 1 

முரன் : (ிகைப்புடன்) கமலா உன் தோழியா 3



14 அழகு மயக்கம் 

வசந்தா: மாம், அவள உங்ககாப்பற்ம் என்னிடம் 

சொல்லியிருக்கிராள. 

(ழருகன் : கமலாவைக் காசலித்தகராகச சான் கூறியது 

வாரஸ்தவந்தான். அனால், ௮ உண்மையான காரல் 

அல்லவென்று ரீ வந்த பிறகுதான் உணாகத்து கொண் 

டேன். 

[அவண் குரலின் வவ்மை சூன்று 

கிறது.] 

வசந்தா: இதுவும். உண்மையல்ல வென்பைக கொஞ்ச 

தாளில் உணாரக்து கொள்வீர்கள். 

முருகன் : ரான் சாதல் கொளவசே முடியாதென்கிருயா? 

வசந்தா : அழகின் மயக்கம் வேறு, காதல் வேறு என்று 

தான் நரன் சொல்லுகிறேன். அழகன் மயக்கம் 

மறைக்கு போகும், ஆனால், காதல் கிரக்தரமானது. 
௮ வெறும் அழகில் மட்டும் பிறக்கின்ற இல்லை. 

முருகன்: (யோசனையுடன் நிதானமாக) விஜயனும் அப். 
படித்தான் சொல்லுகிறான். 

வசந்தா: gar உங்களை ஈன்றாக. அதிக்துகொண்டிருச் 
Bayt. அவர் டிட்டுமல்ல; கமலாவும் சில காட்களி 
லேயே அறிரச்து கொண்டாள. 

முருகன் : . உண்மையாகவா£ இப்பொழு நீயும்....... 

வசந்தா : கமலா உங்களுடன் பழகி உங்களைப்பற்றி 
தெரிந்து வரும்படி. என்னிடம் கூறினாள். 

முருகன் : அதற்காகத்தான் என்னுடன் இப்படித் தாசாள 
மாகப் பழகினாயா ? 

வசந்தா : அழசைக் கலை வசப்படுத்தலாம்; ஆனால் காமம் 
வசப்படுத்தக் கூடாஅ-- இது கமலா கூறிய arr sos.
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முருகன் : BOO gS Pap அதையே கூறி என்னை 
இடித்துக் காண்பிக்கிறா 

வசந்தா : Pus, என்னை taser மன்னிக்க வேண்டும். 
உங்கள் சலைத் தீறமையிலே எனக்கும் கமலாவுக்கும் 

_ மிகுந்த மரியாதை உண்டு....... 

முருகன்: .........ீமி... (பெருமூச்சு AGH ae). 

வசந்தா :. சன் போய் வருகிறேன். காளைக்குக் காலை 
யில் சான் உதகமண்டலம் பூதப்பட எண்ணியுளளேன். 
அடுச்சு விடுமுறையில் காகங்கள் இருவரும் வருவோம். 
அப்பொழு நீல்கள் வரைக்துவ் ன புதிய தவியங்களைப் 
பாரக்கச்... சக்தர்ப்பம் இடைக்குமென்று நினைக்கறேன், 

(வசக்தா வெளியே செல்கிறாள். 
முருகண் கலக்க மடைக்தவண் 
போல அவள் செண்ற இசை 
OUCH பார்த்து அசையாது 
கிற்கிறுண், மெல்ல அவன் தலை 
குணீகின்றது.] 

   

இரை



  

இரவு கான்று aot. இருட்டு ஏங்கும் படர்நீதிருகி 
இறது. கக்ஷத்தீரங்களின் மங்கைய ஓனியால் ஓூனவு உருவா 

கன் புலணுகின் றன. பின்னால் ஒரு கறிய ரெயில்வே ஸ்டேஷ 
னும் அங்குள்ள ஒன் மீரண்டு லாக்தர்களும் ஜோறி றமனிக் 

இன்றன. தூரத்தில் ரெயில் செல்லும் ஓசை கேட்கிறது. 

. ரெயிலை விட்டு இ DUE வநத ஒரு கிழவியும் அவளுக 

குச் சற்று முன்னால் ஓர் இனமங்கையும் நாட்டுபுறப் பாளை 

LI GLAS ஆரம்பிக்கிறார்கள். கிழவிக்கு எழுபது வயஇருக 

ஞம். கையில் ஓரு தணி குட்டையை வைத்துக்கொண்டிருக 

BPA» அவன் சுற்று நூறுறும் பார்ப்பதிலிரு3து வழித் துணை 

தேடுவதாக அறிந்து கொள்ளலாம். இளமங்கையின் வயது 
24 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இராது. நடை உடை பாவனைகள் 

படித்தவன் என்பதை உணர்த்துகின்றன. நே வினால் 

செய்க கைப்ப்பட்டியை அவன் கையில பட்த, 3a > aTar@ 

நடக்கீறுள். 

கிழவி : வாரம்பா 33... ECE யோகிறாய்? 

  

இளமங்கை : (இரம்பிப் பார்த்து] பாட்டு, எண்ணைய 

கேட்கிறீர்கள்? 

கிழவி: அமாம்... SSVI GSS சாண் போக 
வேண்டும். சே இருட்டாயிருக்கிற து; அனால் யாரா 

வது தூணை கிடைக்குமா எண்தான் பார்க் கிறேன். 

  

ஸ் க ச ட்டி oh , . , 

இளமங்கை : முத்தால்லூகுக்கா போகிறீர்கள்? சாலும் 

அம்சகேகான் போகிறேன். வாருங்கள் போகலாம். 

ந a at ச ட ம். ௬ « ச 

கிழவி : கல்ல வேளை! என்னைக் கொஞ்சம் அமைக்கக் 

கொண்டுபேச. இருட்டிலே எனக்குக் சண் ஈனமுகக இதா 

பரத. மூண்டு மணி ரெபிளிலெ வற்று இறல்கி எப்படிப் 
oy பதிம், யூ ; ௬ 2 ச் a 

போக றதென்று மனசு அடிக்னுக்தகொண்டே இருர்கது.
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ர உ பாட்டி Sy our இப்படி. இரவு வேளையிலே 

"தனியாக வக்திர்களன்? வழியில் கானா இடைக்கரவிட் 
டால் சொம்பக் கஷ்டப்படுவீர்சளே! 

கிழவி : என்ன செய்கறெ.௪? இக்க யிலை. விட்டால் 
பி திகு காலையில் ஐல. மணிக்கு Bit அடிக்க செயில் 
வக் சேரும். அதில் வந்தால் ஊர் போய்ச் சேருவதற் 
குள்ே ன முக. 55 மெல்லாம் தூடிக்துபோகும். எப்படி. 
யும் மேகூர்த்தத்துற்கு முன்னே வரவேண்டுமென்று 
இக்க பெயிலுக்கேபு /தப்பட்டுவிட்டேன். நல்ல வேளையாக 
2 துனை Beng sre. நீயும் கல்யாணத்துற்கு க்தானே.... 

  

இளமங்கை ; இல்லை, பாட்டி, கான் என் சேதி 

குப் போகலாமென்௮ வச்சேன், 

(பேசிக்கொண்டே இருவரும் சடக் 
அருர்கள்..] 

கிழவி : சிரேகிதி விட்டுக்கா? அகற்கா இரந்த கேக்கில் 
வக்தாய்? ௪௮ வயசுப் பெண்களெல்லாம் இப்படி.த். தணி 
யாக இருட்டிலே வரலாம்? இக்தச் காலத்துப் பெண் 
களே இப்படிம்சான், சகாங்களெல்லாம் இறு வயசாக 
இருக்கும்போது இப்படி. யெல்லாம் 'வரமாட்டே, ரம். 

இளமங்கை : - என்ன பயம், பாட்டி? -இங்கிருக்து ஊர் 
அரை மைல் தானே? தள்ளாக வயசிலே நீங்கள் தனி 
யாக வர்திருக்கும்போது எனக்கென்ன? 

. ஆ. க. * ஐ * ie ௬ * ௬ * 

கிழவி : முகூர்க்்றைச் சாலையிலே வைக்அவிட்டார்கள், 
அதனால் சான் சாக்த! வண்டிக்கு வர்தேன். 

இனமங்கை ; யாருக்கு, பாட்டி, கல்யாணம்? 

Bus பி: அவணுக்குக்கான் - கம்ம ராமசாமிக்கு, இத்தனை 
tar oi gm QuQurap gi ater pau னுக்கு ஈவ்ல புத்தி 

as Sr a8 pai. 
ட் kx.
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Groin: (F880) யாருக்கு? சாமசாமிச்கா? 
eT சாமசாமி, பாட்டி! 

கிழவி ச பெரிய விட்டு சாமசாமிக்குச் சான். அவன் எனத் 

குப் பேரன் ஆகவேணும். அவன சுல்யாணத்ஜைப் 

பார்த்துவிட்டுத்கான் சாகவேணுபென்று எனக்கு 
ஆசை. இப்பொழுதுதான் அவனுக்கு வேளை வத்து 

சேர்க்க. 

இளமங்கை : (கலக்கத்தோடு) இர்த ஊரிலே பொரறுக் 

காரியங்களில் எல்லாம் ஈடுபட்டு ஈல்ல வேலை செய்வாரே, 
௮க்த ராமசாமிக்கா கல்யாணம்? 

கிழவி: அமாம், அவனுக்கு த்கான். ஊர்ப்பொதுக் காரி 
யம் என்றால் அவனுக்கு உயிர். உனக்கு அவனைத் தெரி 
யுமா? நீ முன்னால் இந்த ஊருக்கு வந்இருக்கறாயா? 

[இளமங்கை விம்மி ஏங்கிப் பெரு 
மூச்சு விடுகிறள். கிழவி அதைக் 
கவனியாமல் பே௫௪க்கொண்டி. 
ருகீகிறாள். அம்மங்கை அதை 
புணர்ந்து மனசைக் திடப்படி் 
திக் கொள்கிறாள்.] 

இளமங்கை : (தடுமாற்றதஅடன்) எனக்கு...எனக்குத் 
தெரியாது; கேள்விப்பட்டிறுக்கிேன்; அதனால் கேட் 

டேன், 

கிழவி : இத்தனை காளாக அவண் கல்யாணம் பண்ணிக் 
கொள்ள மாட்டேனென்னு ஒரே பிடிவாதம் பண்ணி 
னான். இப்பொழுதுசான் அவனுக்கு ஈல்ல காலம் வக் 
BEES DS. 

இளமங்கை : ஏன் சல்யாணம் வேண்டாமென்ளூர்? 

கிழவி : அந்தக் கூத்தை என் கேட்டஇழமுய? இக்க ஊரிலே 
ஒரு இறுக்கி வக்திருக்காள். வாத்தியார் வேலை பண்ணு
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வாசம் சொல்கர்க்கொண்டு Halter மயகத்கிக்கொண்டி 
பேர்கள். இர தப் enti? 3) க்ல்யா ஊம் Lei at aye 

ஸ் 2 oo எண்தான் ர் ல்லா வட ச அவனை ச்சான் பண்ணிக்பசாளாவேன்,  இலலாவ்ட்டால 

கல்யாண 2ம வலெண்டாம். என்று தே பிடிவாகமசரக 
இருஈசகான். 

இளமங்கை : இப்போழுது எப்படிச் சம்மதித்தார்? 

கிழவி : $ப்பொழுதா? அச்ச ஊர்சுற்றி கான் எங்கேயோ 
தடிப்போய் எட்டாளே? 

இளமங்கை எங்கெ போனேோோ? 

கிழவி : : எனக்கு எப்படித் iy தெரியும்? வேது யாரையாவது 

மயக்கப் போயி ருப்பாள். 

இளமங்கை :  (தயக்கச்தோதி) அவள் பெயர் உங்களுக் 
கூக் தெரியுமா? 

கிழவி : (எளனமாக) சசோஜாவாம்....௪சசோஜா! காய்க் 
குப் பேர் முத்து மாலை. அவள்தான் தொலைந்து 
போனாளே, இக்கப் பைபன் உடனே கல்யாணம் 
செய்து கொள்ளப் படாதா? அவளையே தேடிப் பிடித்து 
வத்து பண்ணிக்கொள்வேனேன்று அடம் சாதித்தான். 
ஒரு வருஷமாக எல்லோரும் சொல்லிச் சொல்லி இப் 
பொழுஅசான் சரியென்௮ சொன்னான். 

இளமங்கை - சரியென்ன சோல்லி விட்டாசல்லவா? 

கிழவி : என்னவோ அசை மனசசக த் தான் சொல்லியி 
ருக்கிறான்... அவன் தாய் தினந்தினம் அழுவாள். 
அதனால் தல்ல புத்தி வக்இிருக்கிற ல. 

இளமங்கை : (யோசனையோடு) கான் உங்களை ஒன்னு 
கேட்கலாமா, பசட்டி? அவர் இஷ்டப்படியே கல்யாணம் 
செய்துகொள்ளும்படி. சொல்லியிருந்தால் என்ன கெட் 
டுப்போகும்?



  

அழகு வைக்கள் 

* 

     ] அதா. அவன் யாபோச, என்ன 

இர யா? சாதி. விட்டுச். er த. சட்டிக்கொள்ள ( மக. 

யுமா? சசம௫ாமி சூடும்யம் என்ன லேசா? அவர்கள் 
கெளரவம் என்ன, ards என்ன? அதெல்லாம் 

ன த்துப் பார்க்காமல் கீ பேசுவதைப் பர். 

        

னமங்கை :  அவச் இதை பெல்லாம் யோசனை செய்யா 

மலா  இருந்இருப்பார்? அவருக்கு அவனிடத்திலே 
அதிக இஷ்டம்போல் இருக்கி psi. 

கிழவி : அவ னுக்கா இஷ்டம்? அதெல்லாம் அவன் பண் 

ணின மாயம்... - அவண் சாதியை விட்டுப் போவானா? 

தங்கமான பின்னே ue dS a! 

    

இளமங்கை : உங்கள் விருப்பப்படி 
ஒப்புக்கொன்டாசல்லா 

    

    ழவி : மன்னனோ முகூர்த்தம். வைத்தாய் a 

கல்யாணம் ஆணால் எல்லாம் சரியாகிவிடும். எங்கள் 

சால.த்தலெல்லாம் இப்படிக் இடையாது. தாய் sense 

சொல்படிதான் கல்யாணம் கடக்கும். இதெல்லாம். இத் 

சக் காலத்தின் கூத... 

இளமங்கை :. மனசன்றுப் பிடிக்கமாக இருக்கும் இடத் 

திலே சுல்யாணம் செய்துகொள்ள அ சானே ஈல்லல, 

பாட்டி? 

கிழவி : இந்தக் காலதி துப் பெண்களே . Brig. ger er. 

காலம் கெட்டுப் போய்விட்ட. அப்படி. வேண்டுமானா 

அம் சொக்த த் ் இற்குன்ளே மனசுக்குப் Fy gs பெண்ணா 

கப் பார்த்துப் பண்ணிக் கொள்ளலாமே! இவன் சாதி 

விட்டுச் சாதி போகப் பார்த் கானே! 

ளமங்கை : என் பாட்டி, அவர் பிடிவாகமசக அத்த 

்“ சசோஜாவையே கல்யாணம் செய்திருக்தால் கிக்கள் 
என்ன பண்ணாவிர்கள? 

      

[அவண் சூரவில் ஒர் ஆர்வம் 
தொணிக்கிறது.].
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Ci fi pdQarceerione Or, garda gee சாதிக் 

சட்டுமானம் செய்அவிடுவேோம். 

மங்க : என்ன பாட்டி, உங்கள் பேபன் என்று 

சொன்னீச்களே, அவசையச அப்படித் தன்வி வைப்பர் 

சுன் ES 

கிழுணி : போன் தான். அதனால் என்ன வேண்டுமானாலும் 

பண்ணலாமா 7 எங்கள் sr RiGee இ.தலரையில் 

யாரும் இப்பகு.. கிளை SSBB இடையா௮, 

    

   இளமவ்கை : அலச் சந்தோஷம் உங்களுக்குப். பெரி 
ல்லை - அப்படித்தானே ். 

  

     Sip: அவன் சந்தோஷமாக இருக்கக்சானே சகாக்கள் 

இக்தப் பாடு படுகிறோம் 2 சூல, $B ஒரு பெண் என்று 

கொல் இரவாச்சள்... தணு சா  தியிலே பண்ணினால் தான் 

அந்தொஷிஷஷ், வாழ்வு, எவ்ஷா:ம், 

பனமங்கை : ௪ரஇ இல்லாமல்போனால் சர்தோஷம் இருக் ன கீ கு 
an ay ? 

கிழவி 1. ar gH சாக்கு. இருக்கும், பிறகு நீ யரசோ 
ர என்னு போகும். அது இருக்கட்டும்; உனக் 

குக், கல்யாணம் wenn ? 

Dips = சல்யாணம் ஆசாத பெண்ணு இப்படிச் தனியாக 
வருகிழய் 3 

இனமங்கை : வச்சால் என்ன தப்பு ? 

கிழவி: இருக்காலும் உனக்கு.இக்தளை அடுக்கு | Ae 
ஊரிலே ,அல்லோரையும் ப ல்லைசென்னு எப்படி 
கும்புவது 3 

    

  



22. அழகு மயக்கம் 

இளமங்கை : இதோ ஊர் வக்தாயிற்று, பாட்டி. நிங்கள் 

போஇறீர்களா ? என் சிநேகிதி வீட்டிற்கு இந்தப் 

பக்சம் போகவேண்டும். 

கிழவி : ஊருக்கு வர்துவிட்டோம். பேசிக்கொண்டே 
வத்தில் சலிப்பே தெரியவில்லை. நீ சுகமாக இருக்க 
வேணும். போகிருயா ? ஏண், தீயும் என்கூட வரக் 

- கூடாதா $ கல்யாண விட்டுக்கு வக்துவீட்டுப் போனால் 
போகிற. இக்சத இருட்டிலே எப்படி உன் சிநேகிதி 
வீட்டுக்குப் போவாய் ? 

இளமங்கை : போய் விடுவேன். அவள் தனியாகத்தான் 
வசிக்கிறாள். விட்டிலே வேறு யாரும கிடையாது. 

  

கிழவி : சாக்கரதையாகப் போ அம்மா. நீ பொரம்ப கல்ல 
பெண்ணாக இருக்கிறாய். என் பேசனுக்குச் கிடைக்கிற 
பெண்ணும் உன்னைப்போல இருக்கவேணும். 

இளமங்கை : போய் வருகிறேன் பாட்டி... 

[| இருவரும் விரித்து வேறு வேறு 
வீதிகளில் போகிரார்கள்.] 

காட்சி இரண்டு 

அதே இரவு. சுமார் நான்கு மணி இருககும். ஒரு கிரா 
மாநதர வீடு. லாந்தர் விளக்கு மங்கலாக. எரிந்துகொண் 
டிருக்கிறது. வீட்டின் இடது புறத்திலிருந்த கதவை 
வெளியிலிருகது யாரோ மெதுவாகத் தட்டுகிருர்கள். 
அக்கா, அக்கா என்ற கூரல் கேட்கிறது. மறுபடியும் மெது 
வாகத். தட்டும் சப்தம். கட்டிலில் படுத்திருக்க ஒரு விதவை 
எழுக்து கவனித்துக் கேட்கிறாள். பிறகு கதவின் அருகே 
வருகிழுள். அவளுக்கு வயது மூப்பத்தைந்து இருக்கும்- 
வெள்ளை உடை தரித் இருக்கிறாள். வாழ்வில் இன்பம் காணா 
தவள் என்பதை அவள் முகம் காண்பிக்கிறது. 
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விதவை : யாரது இக நேரத்தில் சதவைத் தட்டூவஅ 

வெளியிலிருந்து பெண் குரல் : (மெதுவாக) மருதாயி 

அக்கா, நான்தான் சபோஜா. 

மருதாயி : (ஆச்சரியத்தோ$) யார், சசோஜாவா டத 

[கதவை வீரைவாகச் சென்று திறக் 

இறள், ரெயிலிலிருந்து கிழவீபுடன் 

வந்த இளமங்கை உளனே நுழை 

இறள்.] 

சரோஜா, இக் தே சத்இல் எப்படி வந்தாய் 3 

[அவளைக் கட்டி அணைத்துக் அக்காள் 

க௱ள.] 

சரோஜா : அக்கா, உல்களைப் பார்த். அுவிட்டுப் போகலா 

மென்னு தான் வந்தேன். 

மரு தாயி : இடீசென்னு யசசிடமும் சொல்லாமல் இடிப் 

போய்விட்டாயே ?. இந்த ஒரு வருஷமாக எக்கே 

இருக்காய் ? உன்னை எங்கெல்லாமோ தேடித் தேடிப் 

பார்த்தானே அவன் ? 
[வெளிக் கதவைத் தாழிட்டுவிட்டு 

மருதாயி வருகிறான். இருவரும் 

வீட்டுத் தாழ்வாரத்தில் உட் 
காருகிரர்கள்.] 

சரோஜா : என்னை எதற்காகத் தேடவேண்டும் ? தான 

தான் போய்விட்டேனே, அக்சா ? | 

மருதாயி : என்ன இருந்தாலும் 8 அப்படிப் போகலாமா? 

இப்பொழுது பார், என்ன ஆயிற்று 3 உன்னைக் காணா 

மல் அவன்... 

சரோஜா : (சட்டென்று) என்ன ஆயித் ௮? எல்லாம் கல் 

லஅதான் ஆயித்௮....



a அழகு மைக்கம் 

மருதாவி : : கிஜமாகத்தான் நீ பேசுகிருயா $ அவனுக்கு 

இன்றைக்குக் கல்யாணம் கடக்கப் பபோகிற்து. உனக்றுத 

தெரியுமா? எட்டுமணிக்கு முகூர்த்தம். பக்கதிது ஊரில. 

Ques. இன்னும் கொஞ்சு சேசத்திலே எல்லோரும் 

௮க்கே புறப்பட்டுப் போவார்கள். 

  

மருதாயி : எப்படித் தெரிக்த.து ? 

சரோஜா : யாசோ ஒரு பாட்டியம்மான் கல்யாண துக்கு 

- வந்தார்கள், அவர்கள் மூலம் அறிக்ேன், 

மருதாயி : அவளுக்கு உன்னை இன்னாரென்று தெரிய 
வில்லையா 1 | | 

சரோஜா : இல்லை, அக்தப் பாட்டி என்னை தேரிலே 

பார்த் த.தில்லை Cur Ese ps. மேலும் அவர்களுக்கு 

இருட்டிலே கண் சரியாகத் தெரியாது. 

மருதாயி ். சாமசாமிக்கு Qs se கல்யாணம் கொஞ்சங் 

ககட்ட இவ டம் இல்லை. afer gras வைல ஓப்பாரி 

யைச் தாங்கமுடியா
மல்... 200. 

சரோஜா : தாயாருக்கு இணி சக்கோஷூமாக இருக்கும், 

இல்லையா ? 

மருதாயி : தாய்க்கும் சக்தோஷச்தான்; பக்னுக்களுக்கும் 
சந்தோஷர்தான்.... 

அனலை... 

சரோஜா : (றின ஆச்ீரத்தோம) அனால் என்ன ? 
4,  . வ * 7 . . டட ர verge oot ஆட ட ன * 

எல்லோரும் சக்தோஷமாக இருக்சால் போறும், 

மருதாயி : ராமசாமிக்கு சக்சோஷம் கவெண்டாமா 7... 

பிறு, உன் சதி என்ன ஆகறது 3
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சரோஜா: எனக்கு என் வேலை இருக்கிறது. எப்படியோ 
காலத்தைக் கன்னவேண்டிய து. 

(எழுந்து பக்கத்திவிருக்த தூளைப் 
பிடித்துக்கொண்டு கிற்கிருள்.] 

வருதாயி: நீ எதற்காக இகங்கிருக் து யாருக்கும் சொல்லா 

மல் போனாய்? 
சரோஜா: (சோகத்தோடு) அவர் என்னை மறந்துவிடட்டும் 

என்பதற்காகத் சான. 

மருதாயி: அவன் உன்னை மறக்கவே இல்லை. இணிமேல் 
மறக்கப்போவதும் இல்லை. Mg எனக்கு கனருகத் 
தெரியும். ....நரீ மாத்திசம் அவனை மறக்கப்போகிருயா 2. 

  

சரோஜா: (அருகில் வந்து அமர்க்து) அக்கா, என மன 
கிலைமை உங்களுக்கு கன்றாகக் தெரியும். நான் என்ன 
செய்வத? இங்கே சன் வேலை. பார்திலுக்கொண்டிருக் 
கும் வசை அவருடைய பந்துக்கள் எல்லோரும் என்னை 
னதும் பேசனதும் உங்களுக்குச் தெரியாதா 1 

மருதாயி: எல்லாம் எனக்குச் தெரியும் சரோஜா. அனால்... 

சரோஜா: தான் அதையெல்லாம் பொருட்படுச்சினேனா? 
இல்லவே இல்லை. அனால் ௮வடைச் சாதிப் பிசஷ்டம் 
செய்அவிடுவசாகச் சொன்னதுதான் எனக்குக் கவலை 
யசக இருக்கது. 

மருதாயி: (விசனத்தோடு) அதற்காக நீ இப்படி ஐடிப் 
போகலாமா? 

சரோஜா: அக்கா, ஊரெல்லாம் ஒன்று சேர்க்துகொண்டு 
அவருக்குக் தொக்காவு கொடுச்சால் அதை எப்படி, 
அவர் னமாளிக்க மூடியும்? இதுவோ கீராமார்சசம், பட் 
டணமாக இருந்தால் கவலையில்லை. இங்கே பழைய சம்பிர 
தாயங்கள் வேருன்மி இருக்கன்றனவே!.... அதோடு சுற்
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படி சல்யாணம் செப்அுடுக ஈண்டு. Bite Sore Goren 

டும் என்று நினைத்அத்கான் போனேன். 

மருதாயி: என்னிடம்கூடச் சொல்லாமல் போப்விட்டா Sul 

சரோஜா: உங்களிடம் சொன்னால் நான் போவதற்குக் 

சம்மதிப்பிர்களா? உடனே அவரிடம் விஷூயக்ைச் 

சொல்லி... 

மருதாயி: சசோஜா, என்மேல் உனக்கு ஈம்பிக்கைஇல்லை பா? 

"சரோஜா? கம்பிக்கையா? எக்கிருக்கோ.. லக்க சன்னா ஸ் 

டன் பிறந்த சகோகரிமாக நினைத்து SEB AEE 
யலை சான் உயிருள்ள. வசை மறக்க முடியும r? 

மருதாய்: நீ இங்கே இருக்கபோனு என் இருண்ட வாம் 
வீலே கொஞ்சம் வெலிச்சம் இருக்கல. இப்போது 
பழையபடி. எல்லாம் இருட்ட டாய்விட்ட அ. ரீள்சகள் இரண்டு 
பேரும் குடும்பம் ஈடத்துவகைப் பார்து சந்தோஷப் 
பட நான் கனவு சண் டுகொண்டிருந்தேன். 

சரோஜா: (ஏக்கத்தோடு) அக்கா, அதையெல்லாம் பேசி 
என்னபலன்? விதிப்படித்தான் எல்லாம் ஈடகஞம் என்று 

ம G ர oY amt * oe ஸ் ~ நீங்களே அடிக்கடி FIN இனவிர்கள். இல்லாவிட்டால் 

இப்படிச் இறு வயதிமலயே உல்களை விட்ேவிட்டு அவர் 

இறப்பா.ரா? 

மருதாயி: அதை இப்பொழுது எதற்கு சனைக்களும்? என் 
கதிதான் முன்னமேயே தீர்மானம் ஆட்ட து, இப் 
பொழுஅ உன் வீஷயத்திற்கு என்ன செய்யலாம்? 
சும்மா பேசிக்கொண்டே இருந்தால் காமியம் மிஞ்சிவிடும். 

சரோஜா: திரும்பிப் போவதற்கு அடுத்த செயில் எப் 
பொழுது என்றுதான் பார்க்கவேண்டும். அதுதான் 
உடனே செய்யவேண்டிய.



ரக 
யார விரையார் 57 வர் 

மருதாயி: சரோஜா, நிறமாகலா? பீன் எதற்க?த வந்தாய்? 

சரோ ஜா? : அவர் எப்படி இர 35 mT என்று பார்க்க அசை 
யாக இருந்தது, அதனால் பார்க்க வக்சேன். (அழுது 
கெ ஈன்டே) அவரைப் பிரிந்து என்னால் இருக்க முடிய 
வில்லை. அனல் அவனப் பார்க்காமலே திரும்பிப் 
போவ ததான் நல்லதென்று இப்பொழுது நினைக்கிறேன். 
அவருக்கு நான் வந்தத கூடத் தெரியக்கூடாது. 

மருதாயி : அவ னுக்குத தெரியவேண்டும் என்பதுகான் 

என ௮சை. கான இப்பொழுதே போய்ச் சொல்லி... 

  

டாம். அவச 

  

சரோஜா : அக்க வேண்டவே வேண் 

சுகமாக இ தவே போம் எனக்கு. 

மருதாயி: ச௪சோஜா, நீ கிஜமாகத்கான் பேசுகிழுயா ? 
உளளகைச் சொல்லு; நீ அவனை மறந்துவிட்டாயா ? 

    

  

சரோஜா : அக்கா, நீங்கள் கூடவா என்னை 
சோதனை செய்யவேணும் ? என் மனசு உக்க 
தெரியாதா? சான் அவசை மறக்க முடியுமா? 

  

[அவன் கூரவில் துக்கம் நீரிட்டு 
வளிப்படுகறது.] 

மருதாயி : பிறகு எதற்காக உடனே போகவேண்டும் 
என் கிருய்? 

சரோஜா $ வேது வழி?  பந்துக்களுடைய வெறுப்பை 
நினைத்து அன்றைக்கு கான் ஒடிப்போனேன். இப்பொ 
மூன அவருக்குக் கல்யாணம் கடக்கப்போகிறது. 
அப்படி ஈடக்கட்டும் என்று கான் போனேன். கான் மறு 
படியும் இக்கே தலை காட்டினால் அவருக்குத்தான் வீண் 
துன்பம் ஏற்படும். இல்லை ? 

    

மருதாயி : எப்படி. ச௪சோஜா கான் உன்னைப் போ என்று 

சொல்லட்டும்?



  

ட கமாக ௮. அடுத்த செயி அறு 

பாயாக "வண்டும். ரீக்கள் கொஞ்     

  

aL ட போடுகிறாள். கண் 

நீர் ் Retire] 

    

ஐதிருக்கும். கல்யாண வீட் 
௦ணமகன் யோசு: ள்      

pa CLD ஆ LOGICS ‘Op த. அறை 

வதி இ த க்கான டட மணமகணின் தாய் உள்ளே 

ஐழகிருன். ஐம்பதைத் தாண்டிய விதவை அவன, 
| ரானை உடை கிரா மத்து Ot : யில் கட்டியி ருக்கிருன். 

a Seas று ட மகனைப் பார்த்துப் "பேசுன. 

     

   

   

          

   நாய இன்னும் படுத். துக்கொண்டிருக் 
ருயே! yp தப்படுல ச த்கு எல்லாம் தயாராகி விட் Be 

 



வசள் விளையாட்டு? இப் 

சேோமே போனால்தான் ( முகூர்தி 

அக்க Boss ( முடியும். 
     

  

தாயார் : : ole oie sis? Ly வேட்டி கட்டவேண் 
டாமா? மாப்பிள்ளை என்முல் அதத்ரு வேண்டி௰ மாதிரி 
செய்ய வேண்டுமோ இல்லையோ? 

- ராமசாமி: ser, Gage கோலம் போறு 

தாயார் : (கவலையோடு) சும்மா படுத்துக்கொண்டே இருக் 
தால் எப்படி? வந்த பக்அக்கனிடம் ஒரு. வரச்த்தை 
கூடப் பேசவில்லை. உன் தகப்பனார் இருக் சால் ௮வசே 
எல்லாம். கவ னிக்தக் கொள்வார். - இப்பொழுது கீ. 

தானே அவை வெல்லாம் சுவனிக்கவேண்டும்?. 

    

      

      

ராமசாமி : (கிடுடுப்பாக]) எதற்காக கான் சவனிச்கவேண் 
டும்? அவச்களை யார் வரச் சொன்னார்கள்? 

தாயார் : (சாச் தமாக) சரி, ரீ ஒன்றும். சவனிக்கவேண் 
டாம். எழுந்து குளித் தவிட்டு வா; சோமாகிறது, 

ராமசாமி : . எல்லோரும் லக துவிட்டார்களா? 

தாயார் : Cann  சாயன்காலமே லத் சாய். பட்டத 

ஒருத்தர் பாக் இல்லை. பாட்டிகூட மூன்ன மணி 
fon Piss (8 

    

       

லயே வக் விட்டான். 

    

ராமசாமி : பாட்டிக்கு இனி கிம்மதிதான்.. எனக்குக். கல் 
யாணம் ஆகாமல் பாட்டிகிகுச் சாவுகூட வ.சவில்லை... 

இப்படி. யெல்லாம் பேசாதே, 

  

தாயார் : முகூர் த்து கானிலே & 
அவளுக்கு நீதான் உயிர். 

ராமசாமி : தான் சொன்னால். சாவு வக அவிடுமா? பாட்டி 
இப்பொழு காக்கே.சாகப் போகிமு௮ 3. எண் ு.ழக்றை 

குட்டிகளைப் பார்க்காமல் அவன் சாகமாட்டான். 

  

      



அழரு மயக்கம் 

தாயார் : சரி சாமு, ரீ இப்படியே பெ௫க்சொண்டிரு£ 

ராமசாமி : மருதாயி அக்கா வர்துவிட்டார்களா? அவர் 
க் கூட்டி வரச் சொன்னேனே! 

    

       

  

   

oe விட்டேன். ager wae லட 

| இருந்தால் கூட இந்தச் சமயத்தில் 

ee rane are பு.றப்பமி 
    
  

        

   

   

   

  

ராமசாமி : என்ன, ane த 

அவர்கள் 4 ர் வர்பால்.... 

ட, oy பச ல் செய், is ட பி a ant 

BC pew. அக்கான் அக்கானென்ன , அவள்தான் உனக்கு 

டு ஒருத் smote கக்கிக். 

    

    

எல்லாம் at fe 

தாயார் : வராமலா , இருப்பார்கள்? சேற் pe FN LUST OUD 

என்தன் இஸ் னும் வேலில்ஷை. ஐ 
     

  

    
 



யார் விளையாட்டு 7 Jl 

தாயார் : நீ போகாவிட்டால் வேறு யாரும் இல்லை 

முன்னா? 2லயே வண்டி அனுப்பின 

னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து விடுவார். 

  

ராமசாமி: தான் போனால் என்ன 7 

      

தாயார் : (பரபரப்புடன்) சாமு, எதற்கு நீ சம்மா என்ன 
என்னவோ பேசிச் காலம் கடத்துகிறுய் $? புதுப் 

ஸ்டேஷனுக்குப் / போய் ம pests: னை அழைத்து 
வருவதை 8 எங்காவது கண்டி ருக்கிருயா 1 

      

  

சாமா. மி: தனி யாகக் கொஞ்ச ot wip போ GOT I 

மனத் 5 தத்குச் சத்து நிம்மதி ஏற்படும். 

  

த இல்லாமல் போய் 

  

    

தாயார்: இ ஈது என்ன நிம்ம) 

விட்டது ராமு 1 $ சரி போய்க் குனித்த த 

படு; முகூர்த்த வேளை ae கூடா 

  

os.) 

  

ராமசாமி: (சலிப்பாக) ௪ அம்மா, உங்கள் 
- படியே சுளித்து விடுகிே நகு சம்மா  அலட்டாதிச 

கெ என்ன். வன் 
மேந்து போவான். என்று 

i ser a     

  

   

காட்சி நான்கு 

  

    

அதே இரவு: காலை ஐந், து மணி 

க்கொண டிருக்கருர்கள். _ 

  

தாகி சோஜா, செயில் இன் 
webs சல்லதாயித்னு. அ அவாவி ுகாவது 

 



  

    
   

அக்கா, கான். ப அர்சதைப்பத்றி. Roser யாரி he 
சொல்லவேண்டாம். 

   சரோஜா : ஆனால் என்ன? அப்படியெல்லாம் 0 
கள். கொஞ்சகாலத்திலே எல்லாம் சரியா இகிடும்.. 

சாலம் போகப் போக எல்லாம் மற. 5 Our. 

     ரயி: இந்தச் சமயத் Baar as 7 ஓட்டமாக இடி சாம் 

ள் மியிடம் aude ge சொல்லி அந்தக் கல்யாணத் 

தைத் சடச்சக்டனீம் என்று என் செஞ்ச அடிக்கிறது. 

  

   

  

மருதாயி ௪ எனக்கென்னவோ தாம் பிரியவே மாட்டோம் 

“என்றுதான் தோன்றுகிறது. 

  

சரோஜா ; எல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச (Cara Be தானே 

தெரியப்போகிறது. பிற. 5 நீங்கள் எங்கே, கான் எங்கே? 

என்மேல் உள்ள பிரியத்தினால் நீங்கள் என்ன என்னவோ 

கனவு காண்கிறீர்கள். 

   



  

டக * ் 
பதாக onsen F படம், ட எண குடன் é | 

            

   

  

fren BOG மனைவியாக நீ இக்க ககரிலேயே 
தோ எவ்வளவோ . ஆசையாக இருர்தேன். 

” வெறும் 5 வீடாகக் "இடக்கிறது. (விம்மி) 

ட்டிகளைப். பூர் sara சந்தோஷப் 

it தான் பானி! அதற்குக் 

  

    : இதெல்லாம் கம் கையில! ட 

எல்கருர்னோ இக்க ஊருக்கு வரது Ceti wor. இப் 
்கேயோ போகப் போகிறேன். 

ope ? 

    

cosa சோத மாட நீ இப்படிப் பே௪லக 

  

தான் ் இருக்கும். அக்கச, அவர் Bas AS ont இருக் 
இரும்? உங்களைக் கூடப்பி தச்ச சகேோசதரியாகவே கிளைக் 
இழுர். அவர் குடும்பத்தைப் பார்திது நீங்கள் சக்தோஷ 
மான இருங்க ள். 

மருதாயி : இணி எனக்கு அவன் குடும்பம் எதத்சூ? ந 
இல்லாமல் அலன் எனக்கு ஒரு பொருட்டா? அ 3 Pa ட 

அவர்மேல் எனன தப்பு? 

    

மருதா i : என்ன தப்பா? 0௧. £ஞ்சங்கூட தீ தைரியம். இல் 

லாகவண், உன்னை த்தான் சலயாணம் செய்துகொள்வே 
னென்று ஊசெல்லாம் பேசிவிட்டு, இன்றைக்ரு Ghia 

மில்லாமல் வேணு ஒருத்தியை....... 

சரோஜா : அவர் என்ன செய்வார் அச்சா? கம் சமூகத் 
தீலே. கட்டுப்பாடு ஒனறு இரண்டா? அவற்றை மீற 

புதடியுமா? 
மருதாமி : அதற்குத் தைரியமில்லாகவன் வெளியில் ஏன் 

பேச ணும்! 

சரோஜா அக்கா, நாம் அவரை சொரந்து என்ன பலன்? 
அவருடைய சொர்குக்காரர்கள். அவருடைய சன்மைக் 

கரகம் uv Qs ws சரமியம் ப oe pia ere Adar s ge செய் 
ao 1 37 Tas, 

3



34 அழகு மயக்கம் 

ஈர னுடைய அணிச்சலை நினைத்தால் எனக்கு 
இருக்கிறது. என்னிடத்தில் இப்படிப் 

பேசிவிட்டுத் சனியாசப் போய் அழுது அழுது சாகப் 
் ன க்கும்போது என் கெஞ்சு 

   
    

  

     

   

    

  

ண் , அன்றைக்குப் ப ) பொசாமல். et என்ன. "பேசின 
ரியென் ருர்திருக்க ' செண்டு ம்... இ | 

          

"புதப்பட்டிருப்பான் அவன் மனசுக்கு 

OaCs Onl gisaraé காத் இரு “1 

என்னவோ கட்ச வைத்து வேடிக்கை weap on 

    

. மென்று உனக்கு sear? 

அக்கா, நீல்கள் அப்படிச் சொல்லக். கூடா. 

  

   ஞு. ஒரு விடு. Doreen 
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மருதாயி : நீ எங்கேதான் போகிருய்? 

சரோஜா : எங்கே போனால் என்ன அக்கா? எங்கேயா. 
வத போகிழேன. 

மருதாயி: அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு 
வாங்கியிருக்கிறாய்? 

  

io. & Bi... 

  

சரோஜா: ் தான் Bj tae & இற. ் 

    

      பிறகு என்னை 
அக்கா ity 

      Creep parr அதை ௮0 

என்மேல்    

காட்சி     (g ன்னும் ம் பொழுது புலரவில்லை. மாணி சுமார் ஐந்தரை 
இ ராமசாமி குளித் ் தவிட்டுப் பு இய உடை bh-dires து 
ஓர் யிலே நாற்காலியில் HUT EB GED OP: ரன் கி 

குறிப்பிலிரு$்து அவ னுடைய மனப் போராட்டம் , இல 
யில்லை என்று தெரிகிறது. அவன் தாய் கவலை 

அருகே கின்று கொண்டிருக்கிறான் 

ராமசாமி : மருதாயி அக்கா எங்கே? அவர்களைக் கூட்டி 
வ.ரச் சொன்னால் அதைக் கவனியாமல் சும்மா அவசரப் 
படுததுகறீர்களே ? 

தாயார் : அவரைத்தான் வி 9. Geo காணோமே; மூன்ற 
தடவை ஆள் விட்டுப் பார்த்தாய் விட்டது. ௪௩ ட 

க்கே போய்த் சகேடட்டும்? 

    

    

   

       



  

   

   

இதென் சன பெசிய பட்ட ணமா? ( 6 ean IG 

ச் தேடிக் சுண்டு பிடிக்க முடியாதா? | 

ஓரு விஷயம் கேட்க வேண்டும். 

      

ளால் சட்டுச் கொள்ளக் கூடாதா? 
ப்பு a prose புதப்பட்டால்கானே 

cue GC ௪.சலாம்? இக்கிருக 

    

மாகும். Ors 4 ஆயுள். முடி பறவசையிதாம் - த] னா 

ளுக்கு என்ன! போூற.௪? அதைப்பற்றி உங்க6 

ஈன்மைக்காகக் தானே எனக்றா 

      

    

   ராமசாமி: அதுதான் இல்லை. எனக்கு ஈல்லது செய்வ 

னல்ல னை     

  

   

  

, eee) பெண் அழகாக இருக்கலாம்; 

இருக்கலாம். மருதாயி அக்கான அழ 
இல்லைய? அவர்களைப் போல கல்ல குணம் உடையவச் 

கள வேறு யாரானது அருசக முடியுமா? 

இப்பொழுது என்ன பேச்சு! 

 



    

சாமசசமி : ப அவச்சள் அப்படி. ஈல்லைர்களாக இருர்லும் 

ருடைய புருககர் கொஞ்சமாவது எ க்காக 

      

     

   

  

ராமசாமி: சலையெழுத்தா. $ அப்படிச் சொல்லி 
௯ம் மறைக்கப் படாது. அவருக்கென்னவோ. தம் 

மனைவியிடத் Be அன்பு. அஏத்படவே இல் 
சாசணமென்று ரு RUD கனம் 

    

ராமசாமி : அவர் சொன்ன தெரி ண 
பட்ட. பெண் எனக்கு க்கில், கல்மாணச்க தன்! 
என் மனசு உடைத்து கிட்டது. பிறரு உலகத்திலே. 
எனக்குச் சுகமே?” என்ன சொல்லிச் கொண்டே 
உயிை விட்டார், 

   

Sree: (சற்றுச். கோபத்அடன்) அதைப்பற்றி 
ண்டு என்ன பேச்சு, சாரு? ட 

    

தாயார் : (மேலும் கோபமாய்) அப்படியானால் பின் 
சாதற்காக அன்றைக்குச் சசியென்ற௮ சொன்னாய்? 

சாமசாம்!: தனம் தினம் தயாமல் நீங்கள் "செய்த தொச் 
தரவுக்காகத் கான். 

தாயார் : எப்போது சரியென்௮ சொன்னாயே; Spe 
பேசாமல் புறப்படு. |



ag அழரு மயக்கம் 

சாமி : என் சந்தோஷம் உங்களுக்குப் பெரி தில்லையே? 

    

தாயார்: . கல்ல கூத்து இது. ஊரையெல்லாம் அழைத்தாய் 

விட்ட.௪. 'சல்பாணமென்ற எல்லாரும் கூடியாய்லிட் 

ராமசாமி : பசைப்பத்ற த்தான் உங்களுக்குக் சவலை. என் 

னுடைய சுகம் "பெரிதென்று? இந்தக் கல்யாணமே........ 

வார்: (௪மையாக) முன்னமேயே முரயாதென்ன். ae / க் சலாே ம? 

     

  

    

      

  

ohh sium சொல்லிட நதா 

தெரிக்தால் மாத்தக் கூடாதா? 

ட்ட. பொழு தான sui POET 

| 95 ஊபார் . முன்னால் அவமானப்படுத்த... 
    

இன றைக்குப் , ue TL 

ee அவன் வா ழ்க்ஸ கையைப் பாழாக்கப் | Cures 
இ. கல்ல அதி வந்து “Quite! இதெல்லாம் 
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தாயார் : (வெறுப்பும் கோபமும் கலந்த குரலில்) சாம 

சாமி, நீ எனக்கு மகனா? 

ராமசாமி: அம்மா, நீங்கள் இப்படிக் சோயித்துக்சொள்வு 
எனக்கு ஈல்ல அதான். cesar அழுது கலங்குகிறபோது 

௪. கொமித்தர்சொன் "ied பல 

  

    

  

தச தகை காக இருக் : இருக்கும் J 

@ தபாட்டு. சாளிலே... 0. 

  
விட்டால் sence ர ட்மே வேண்டாம். 

 



   

       றக் கட்டிலே, தாயம்ம “ஷம் விஜயா 
ண்டிருக்கிறார்கள். தாயம்மாள் வேகக்கா சி, 

   

  

     
ம்ம ல் சேோமே வரு 

es pair; அம்மனிடம் ௦ சொஃ a On. 

  

த ஏன் தாயம்மா, உண் Gera, சயைக் கூடவே 

ண்டுவசப்படாதா? பாவம்! ௮க்தச் சனனப் பெண் 
எவ்வளவு நேரம் தனியாகக் குழக்தையை ஸ்வ த் திருக் 
ரூம் 4 அதுவு ப கு ழகை ன் ae னே? 

தாயம்மாள் : எப்படியோ வைத திருக்கட்டும். இக்கே 
சொண்டு | வக் சல் குழந்தை சத்தம் போடும். அக்கம் 

    

   

    

   

   மயா : அதச் Glew on & சுூடிசைக்குள்ளே எப்படி. ச 

சான் கடக். குமே பாவம்! 

தாயம்மாள் : என்னம்மா செய்யலாம்? கீச்கள் கொடுக்கிற 
ட தர ரட்ட க னன அத அடர ன இரு ட அபு தராது ey guia ste ata goer Cagis Fyene 

யிலே இருக்காமல் வேறே எங்கே பொகமு. பும்? 

  

   



புருஷன் எங்கே போய் 

. தடவையெச ே கேட்டாயிற் று, 

  

தாயம்மாள்: அதைச் சொல்லி என்ன லாபம்? என்னவோ. 

என் தலையெழு ag 

   

  

   ஐயா: எங்கள் விட்டிற்கு நீ லைக்கு 

எங்களுக்கு ஒரு தொச்தாவும் இல்லை தாயம்மா. Ope 

லே ஐயோ, அச்சு வேலைக்காரிகனிடம் எங்களுக் 

போதும் போதும் எண்று ae 

  

   

    

  

தாயம்மாள்: விட்டு எஜமானிக ளும் 
வர்களாக இருக்கிறுர்களர்?. கான் முதலிலே ஜர் “இடத் 
அக்கு வேலைக்குப் போனேன். ௮வும் பெரிய இடர் 
தான். அ௮க்கே ௮க்த ௮ம்மா படுத்தின பாடு....... 

  

விஜயா: என்னவேச, நீ விட்டுக்கு வக்கு 

தாயம்மாள்: _ எனக்கும் இக்கே வேலை செய்வது பிடிக்க 

மாக இ இருக்கறது. என்னிடத்திலே கீ எத்தனை பிரியமாக 

இருக்கிற! அம்மாவும் அப்படி ச்ீசாண,...ஆனால் இக் தச் 

சம்பள தீதலே எப்படிக் குடும்பம் பண்ணுூவ.து?....என் 
னிடம் இருந்த ஒன்னு இரண்டு ஈகையையும் விற்றாச்சு. 

இணி என்ன பண்ணுவேன்? 

விஜயா: அப்ப ரன்டம் சொல்லி இன்னும். கொஞ்சம் சேர்த் 
தக் கொர்க்கள் சொல்லுஇிரேன். அப்பாவுக்கும். நீ 
வேலை செய்வதில் சொம்பத் Bei B.
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தாயம்மாள்: Pats. aQrras 372 Pop ae சபா ப ஸ் சண்டு 

ரூபாய் கா BUI. பார்த் கட் Fon i | ன்ப ica | வடிக்க 

போதம்? ன்னா 3 நச் சாமான் ot Die உளஃபாலே அர்த 

இரண்டு :ழற் க ராாயம் எப்படிக் காப்பாற்றுவேன்? 
அ௮துகசான் என் 3 நயா. கலலையம்ம 1: பதின் ரூபா 

யிலே கு$ம்பம் டண்ணி எனக்குப் பழக்கம் இல்லை. 

   

    

ஜயா: Ser LCi per பணம் அனுப்பமாட்டானா? 

தாயம்மாள்: அவர் எதற்கு அனுப்புகிறார்? அவர்தான் 
என்னை வேண்டாஈபென்று கள்ளிவிட்டாயே! 

விஜயா: வேண்டாமென்று ? அட 
பரவ. உன்னைப்போல ஓ. ந நல்லவா இட்டிவீட 

PP BLA. ரனம். as gO ar— ? 

  

+ ahh 
es ட் பசய் ie 

det " 1 “ 
baal விற்க, ப்பம் 

தாயம்மாள்: (விசனம Patt (Qe cee Fe a DR 
மூன்). விஜபா, கேரமாச்சு, போகட்டுமா? 

விஜயா: தாயம்மா, உன் புருஷனைப்பற்று மாத்திசம் 
சொல்லமாட்டேன் என் கிருமய ° 

தாயம்மாள்: கீ சுறு பிள்ளை. உனச்கெ ணை ண்பன்! 

நல்வவ.ராகக் Ses ச ணு 

    

விஜயா: (ாணத்மோடு) (0 பா, தாயம்மா, உனக்கு இது 

தான் பேச்சு. 

தாயம்மாள்: (ரித். துக்கொண்டே) ஏன் அம்மா, நீ இப் 
டோ பத்தாவஅ படிக்கிறாய்; என்றைக்குமா இப்படிப் 
படி.தீதுக்கொண்டே இருப்பாய் 1 

விஜயா: ஏன், இருக்கக்கூடாதா ?    

  

     

தாயம்மாள்: கேக்கமெல்லாம் மறந்து) சரி அம்மா, சாகா... 
மல் இருந்தால். நான் பார்ச்காமலா போடுறேன்? இன் 
னும் காலு வ CROP BIE ழிதீ தப் பாசக்கலாம். 
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இருக்கற; என்னைக் செ்பண்ணினா ௨ ம் பவா பல்லை 

தாயம்மாள் : உன்னைப்போல யாரம்மா இருக்கப் போகி 
ரூர்கள்? உன்னைப் பார்த்துச்கசான் எனக்குக் கொஞ்சம் 
௮௮ கலாக இருக்கறது. இனி க்கச் குடிசைக்? குப் 
போனால் குழந்தை எப்படிக் கிடக்குமோ; அந்தச் ௪று 
பிள்ளைதான் என்ன சரழிகிராளோ........ ரான் போய் 
வசட்டுமா? | 

[தாயம்மாள் வேகமாகப் புறப் 
படுகிறாள். gaa முகத் 
தில் கவலை படர்கிறது 

அன்போடு பார்த்து 

  

காட்சி இரண்டு 

காட் பதிெரு மணி ஆகப்போடு, றது. ஓர் எளிய குடு. 
சையின் உட்புறம். சுமார் எட்டு வயதுள்ள ஒரு பெண் ஒரு 
கந்தல் பாயின்மேல் படுத்துத் தரங்கிக்கொண்டிருக்கும் 
குழந்தையைப் பார்த் 2 தக்கொண்டிருக்கிறுள். வறுமையின் 
அறிகுறி HS குடிசை முழுவதும் காணப்படுகிறது. த 
மாள் கதவைத் திற$துகொண்டு ந ௨ ள்ளே ODP Dp ST 

  

    

தாயம்மாள் : பொன்னு, என்ன செய்கிஞய்? 

பொன்னு : அம்மா, வகத்திட்டாயா ? தம்பி இப்பத்தான் 
ஆக்கினான். 

தாயம்மாள் : அழுதானா? 

பொன்னு : அம்மா, இக்கேசம் வரையிலும் சம்மாகத்தூ 
௧2௮ a | கத்தினான். போம்மா, இத் கோம் வரையிலும் 
என்ன பண்ணினா 17 

   



 



whe ee 

தாயம்மான் : கம்பிக்கு ! ம௮படியும் மலேசியக் காய்ச்சல் 

ருக்கிறது... என்ன செய்கிறது? தலைவலிதி ் இருக். 

அதி ந்காகத்தான் அழுஇருப்பான். 

மை : அம்மா; இட்டிலி இல்லையா? 

[பாத்திரத்தில் ருந்த. ச் 
றைசி அரப்பிட.. 

  

    

      

    Saye * pier, - சே ந்து ப 

எனக்கு மிட்டாய் கொடுத்தால், 

  

: she அக்கா? 

[அடுப்புப் பற்ற வைத்துக் 
கொண்டே பேசுகிறான். | 

    

ன்னு : அதுதான் உனக்குத் தெரியாதா? நீ வேலை 
செய்யும் விட்டு eer Agus sre. 

    200 1 DE அக்சாவென்னு. சொல்லியா 

abet ee ய்சசாவது கெட்டால் சண்டைக்கு. வரு 

வாச் BO 6 

பொன்னு : எம்மா, கூப்பிட்டால் என்ன? 

தாயம்மாள் : தாம். யாசம்மா, அக்கா. எண்டு. கூப்பிட? 
அவர்களெல்லாம். பெரிய இடத்.தக்காசர். பணச்காசர், 
நீ ௮க்கா என்றால் சம்மா இருப்பயாகளா? 

பொன்ணு : அம்மா, உனக்காச் சோ வேண்டாமா!



dé அம்ரு மயக்கம் 

தாயம்மாள் : Get usa சாண். பப்புறும். சரப்பிப்டுக் 

கெ TOR \e P68. பர்த் அது பப் டி இச்சி ரா வர 

aT en G பாய் ஏ இரை 3 Jesy நூ ல்லி 7) 4 oa Be bg & EGR 
சு men, . “ 

சொண்டு Eo BEF. 

| ; போம்மா தக அ ப்தி. உளூ ட்ட 
பொன்னு 5 NLT POW Ll னைக வ ம்ம்ம் வைக 

திருய். வேண்டாம். 
தில] my my om . க 

தாயம் மான் - கரைகூட IQ Otic i BY ழீ அடைக்கு சமா 
ரரி “sy ௪ ட்டி 

என்னவோ, தீ கி. கர di) oly. அர ரமே fo BEIT NTT 
க்க அள ப் 

ப்டி.தீ Poy வைச்கவில் கல்ப? 

    

பான
் 

னு 
தம்பி வீட்டால்கானே? சம்மா yk ge. 

  

எப்படி.ப் போறத? 
தாயம்மாள : இனிக் தண்ணிக்கு சாந்கே போது து? 

சாயங்காலம் வரையிலும் குழமாயிலே சண்ணீர் வராது. 

wie மாடிவீட்டு ஐயா சேணிபிலாவது ஒரு குடம் 
சேந்த வருகிறேன். 

      

(குடத்தை எடுத்துப் புறப்படு 
இருள.] 

பொன்னு: அம்மா, அங்கே போகாதே, வைவார்கள். 
தாயம்மாள் : ஏன் வைவார்கள்? 

பொன்னு: ஈம்மைப் பார்த்தால் பிச்சைக்காரிபோல இருக் 
கறாம். எல்லாம் BPs gone உடுத்திக்கொண்டு வரு 
கிரொெமாம். அதற்குத்தான் வரக்கூடாது என்கிருர்கள். 

[தாயம்மாள் முகத்தில் விசனத் 
இன் சரயல் படர்கிறது; சிறிது 

தயங்கி திற்கிறுன். பிறகு 

குடத்தை எடுத்துக்கொண்டு 
வெணியே செல்கிருள். 
பொன்னு தயை ஊதி OL) 
பைப் பார்த்துக் கொண்டிருக் 
கருள். வீட்டில் புகை சூழ் 

கிறது.]
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முத STL Pade Bak. ம் சர் > நயன் இருப் {iit 
தாயம்ம ToT x i, Wt ப் கில் து ன் 22% கொண்டு உட்கார் 
Shia bh por. GF uur பகத த. கைபீடிச் சுவரில் சாய்ந்த 
படி. பே கொண்டுடுக் por. 

தாயம்மாள் : விஜயா, இனிமேலும் இக்கமாதிரி காலக் 
தள்ள மூடிய TE. SITES உன்ன இரண்டு கையும் 
விற்று வீட்டென். குழந்தைக்க மறுபடிபும் காய்ச்சல். 
பார்லீக்கஞ்ச வை ome சொடு என்று அஸ்பத்தி. 

டாக்டர் சொல்கி கமர். 

  

"விஜயா: பார்லியா? கான் கொஞ்சம் தருகிறேன். 
கொண்டுபோய்க் கஞ்சி வைக்துக் கொடு. 

தாயம்மாள் : அம்ம, உன்ளு2ல தான் தான் ஏதோ இது 
வரை உயிர் வைத்திருக்கிறேன். 

  

விஜயா : தாயம்மா, உன் ப ரஷனைப்பற்றி என்னிடம் 
சொல்லக்கூடாகா? அவன் ஏன் உன்னை இப்படித் 
அ.ரத்திவிட்டான் ? 

  

தாயம்மாள்: அதைச் சொல்ல என்ன அகப்போ& 
விஜயா, நீ எதற்காகத் இன-மங் கேட்டிருய்? 

  

விஜயா : சொன்னால் உனக்கு தர் உதவி செய்யலா 
மென்ற இருக்கிறேன். சொல்லமாட்டாயா? 

தாயம்மாள் : அதைச் சொன்னால்சகான் உதவி செய் 

வாயே? 

விஜயா : இல்லை தாயம்மா, அதைத் Osis gQaraa 
எனக்கு அசையாக இருக்கறது... நீ இவ்வளவு. கல்ல 

வளாக இருக்கிறாய். அவன் ௪.தற்காக உன்னை ஒட்டி. 
ட்டான் என்று என்னால் தினைக்க முடியவில்லையே! 

அவனைப்பற்றி நீ ஒருகாள் கூடக் சடுமையாக ஒரு 
அரத்தை சொல்லக் காணோம். 

  

   



    

  

   

யா. இரக /ப/௫. மறைத்த வைக்க வைக்க அதைக் 

சொர்க, ௫ கொள்ள ஆசை அதிகமாகிறது. செஷ் 
அ 

Bide 

Meu | rad pat அவருக்கு இன னெ 
ளைக் து ரத்திலிட்டு அவளோடு    

ies 

  

௪௧ 
ர தக்கக்தோடு பேசுகிருள்.] 

ஜயா : ௮ட பாவமெ! இப்படிக்கூட ஒரு மனுகூன் 
ரி உ ரி 7? 

  

   

at எல்லாம் என் தலைவிதி. 

  

சுல்யாணம் பண்ணிக் 

   இல்லை விஜயா, கல்யாணம் 

  

மயி து . SEC er Gar prism 

யம்மாள : இர்தப் பட்டண த்திலே ஒரு மூலையை 
் o இன்னொரு ஞூலைக்குப் போய்க் குடியிருக்கால் 

த்ஞு என்ன" “தெரியப்போகிறது! எங்காவ.போய்ப் 
ருகனும். பெண்சாதியும் போல இருப்பார்கள், யார் 

கேட்கப் Cur Bayi wor? 
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  Bars ண். 
   

தாயம்மாள்: ஈர 
வரச. காண ஈலலவனாக. இரு தால் அவருக்கு மனசு 

  

அப் அப்படி. ஏன் போகிறது? 

விஜயா ; அவளை 4 பார்த்திருக்கறாயா 1? உனக்குச் 
இ afar, அவளை? 

  

| தாயம்மாள்: சரியாமல் எண் er? G தெரியும், 

  

விட - சொம்ப அழகா? 

  

விஜயா: - அவன் உண 

தாயம்மாள்: இசெல்லாம் யார். சொல்லமுடியும்? மனசுக். 
குப் பிடித்தால் அதான் அது. 

விஜயா: தாயம்மா, புதிய வேலை ஒன்ன இருக்கெ. 
சம்பளம் அ.இகமாகக் 'சடைச்ச்ும், போினுயா? 

      

தாயம்மாள்: அப்படி எண்ணனானது இடைக்கால சான் 
pian a Caw & காப்பாற்ற முடியும், 
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விஜயா : அப்பாவுக்கு ள் மெரிக்சவர். உரக்க 27ம் பப் 
ச ee _ ட ப டட டே. க ழ் Cow a 

பணக்கார. அவ் 3 ats ban ber அழி Sgn BCT Sh 

“~ ச் 5 ் ப்ட் டட ஆர er ன my . சி டட அஷ ் கவனித்துக் கொள்ள. தர். யாள் Ce oye, 
நல்லவளாக இரந்த ரல் சம்பள Hon FULD ஆவர் 

உ rs உட ரு நு ப்படி ep . ot ஹா ௬ 3 ane களுக்கு லட்சுயம் இலல, மானம் ம்பப நபா காரப் 

பார்சளாம்: சாப்பாடும் அங்கேயே மூன்று வேளைக்கும். 

தாயம்மாள்: (வலோடூ) முப்பது ரூபாப் கடைத்தால் 

என் கஷ்டம் இரந்து போயும், 

  

விஜயா: அப்பாவிடம் சொல்லி உனக்குச் சிபார்சுக் கடி. 

தம் வாக்இத் தரு$றேன். அப்பா சிபாரிசு பண்ணினால் 

நிச்சயம் அந்த வேலை உனக்குத்தான். அனால் 

தாயம்மா, நீ எங்களை விட்டு விட்டுப் போகீற தினாலே, 

எனக்கு சொம்ப வருத்தமாகத்தான் இருக்கும். 

தாயம்மாள்: எனக்குக்கூட உங்களை விட்டு விட்டுப் 

போக மனடில்லைதான். அனால் என்ன பண்ணுவது? 

எப்படியாவது அந்தக் குழச்தைகளைக் காப்பாற்ற 

ே இய ணம. 

   

விஜயா: கான் இன்றைக்கே கடிதம் வாங்கித் சருகறேன். 

6 சேரிலே அந்த விலாசத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு 

போய்க் கொடு. உடனே வேலை கிடைத்துவிடும். 
ஸ் 

  

தாயம்மான்: விஜயா, நீ சுகமாக இருக்கவேணு 

தான் எனக்குத் தெய்வம் போல...கடுசாசு era 

சொண்டு போசவேணும்? 

  

விஜயா அவர் தாம்பசத்திலே இருக்கிறாராம். எலக் 

டி.ரிக் செயிலிலே போனால் வீடு ஸ்டேஷனுக்குப் பக்கத் 

தஇலேயாம். 

தாயம்மாள்: (யோசனையோடு) தாம்பசத் திலா?-- 

விஜயா: அமாம். உனக்குச் சம்பளம் mpegs 

ரூபாயும் குடியிருக்க ஒரு சின்ன வீடும் கொடுப்பாச்கள. 
அக்சேயே இருக்கலாம்.



க வலர ad 

தாயம்மாள் அப்படி. பாளுல் மாம்பூ வ௪ தி orga 

போகும். கன மும் மூல ப்பூரிலிருந்து அ௮ு்கே போக 

முடியமா சான்று யோ ௪ ததன். பக்கத் தி2லயே 

விடென் மல் தொக்தரவில்லை. குழந்தைகளையும் அடக் 
கடி. பார்த்துக் கோள்ளலாம், 

விஜயா : தாயம்மா, 5 செளக்கிபமாக இருக்கவேணும். 
அங்கே போனபிறகு என்னை பறக்க மாட்டாயே? 

தாயம்மாள் : உன்னை மறக்க மடயம விஜயா? குரலை 

யிலே எழுந்ததும் உன்னைத்தான் கினைத்துக் கும்பிடு 

வேன். 

(ஒருவசை  ஒறாவர் அன் போடு 
பார்த்து நிற்கிரார்கள.] 

காட்சி நான்கு 

எழும்பூர் ரெயில்வே ஸ்டேஷன். தாயம்மான் மின் 
சார ரெயிலுக்கு பூ.ககட் வாங்க வந்துகொண்பு ருக்கிரான்- 
அவள் முகத்தில் என்றும் இல்லாத இள நகை விளையாடிக் 
கொண்டிருக்கிறது. அவளைப் பார்த்த கமலம் என்ற மாது 
அவளை விளித்துக்கொண்டே வ!ு3ுள். அவளுக்கு இருபத் 
தைக்து வயதிருக்கும். 

கமலம் : அக்கா, உன்னைப் பாச்க்சவேணுமென்று இருக் 

தேன்.......சான் நினைக்கறெதுக்கு முன்னாலே நீயே 
எதிரில் வர்துவிட்டாப். செயிலுக்குப் பே௫ஞுயா? 
கானும் செயிலுக்குத்கான் வந்தேன். 

[தாயம்மாள் திரும்பிப் பார்க்கா 
மல் போடருள.] 

என்ன அக்கா கூப்பிடக் கூப்பிடத் இரும்பிக 
பார்க்காமல் போகிஞுய்? | 
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மாள் : (சட்டென்று இரும்பிக் கோபமாக) யாரடி. 
சன்ளை yaar வென்று கூப்பிட உனக்சென்ன 

யோச்கியதசை இருக்கிறத1 
   

  

   

    

i அக்கா, என்ன இப்படிக் கோபம் 

தாய ம்மாள் (மேலும் கோபமாக) உன்னைப் பசாத்ததும் 
எனக்குச் ் இகிப்பா வரும்? 

  

கமலம் : என்னைச் கொஞ்சம் மனசெங்கிப் பார்த் அப் 
பேச்சாக. 

  

   

        

    

னர | (வெறுப்டோடும் ஏளனச்தோடும்) நீயா?.... 
ன் அமே 1 செய்யகில்லை. என் குடும்பத்தைத்கான் 

ணிய்....வே ஜொன் ௮ம் செய்யவில்லை. 

   (இரக்யெ ய குரலில்) அக்கா, உன்னை விட்டு வரும் 
ரூ சர்ன்கூட அவரிடம் நான் சொல்லவில்லை; 

ரயம்மான் : அவர் வக்தால், நீ எப்படியக. கூடக் GF 
குக்கச் ச் சம்மதித் சாய்? நீசானே ௮வர் மனசு கலைவதற் 

ரூக் சரணம்? 

      

கமலம் : அக்கா, நான் சத்தியமாகச். சொல்லுகிறேன். 
உன்னைச் கெடுக்க எனக்குக் கொஞ்சங்கூட ஆசை 
ரில்லை. .ஐனால் ௮வரை விட்டுவிட்டு இருக்க என்னால் 

 



  

ண்ணிம் பார். 

     

   
கொய்ம

ார் 
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நீயும் அவரிடத்தில் ஆசை , வைத்இருக்இருய்? 

தாயம்மான் ; oer தசையைப்பற்தி யாருக்குக் சவலை! 
கடவுஞூக்குத்தான் தெரியும். என்னுடைய கிலைமையிலே 
நீ இருக்கால் உனக்கு எப்படி. இருக்கும்? அதை. நினைத் 
அப் பார், இந்த எட்டு மாசமாக கான் படுகிற துன்பம் 
படை ததவ ஸுக்றுக் கூடப் பொறுக்காத. 

    

      

Do (கெஞ்சிய Grebe) 'என்னவேச 
பார்த்தான் கஷ்டமாகத்தான். இருக்க g 

னால் எல்களால் பிரிக் இருக்க முடியவில்லை. 
   

  

தாயம்மாள் : (லவெ௮ப்போடு) முடியா௫....முடியா.௮.... 
எப்படி. (டி யம்? நீக்கள் ௪குமாசு இருக்சால் Cum gai. 
அப்புறம் என்னவேணும்? ஊரிலே எல்லாரும். இப்படி 
இருக்கால் உலகம் உருப்பட்டுப் பேசும் 1 

    

கமலம் உ எய்தி லக இர் ன். (லம யென்று இர் ன தர் ப்ப்டிசி 

சொல்லமுஷியும்? ரீ! இப்படி மனசு வெத்து பேனல் 
ஈசல்கள் சுசப்படவே முடியாது. 
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தாயம்மாள் : உங்களுக்குச் சுகம் என்ன வேண்டி.யிருக் 

இறத? ஊரறிய காடறியக் சை தொட்டுத் தாலி கட்டின 

வளை விதியில் அலைய வைத்துவிட்டுச் சுகம் வேறு 

வேணுமா? கான் அலைச்தாலும் தொலைகிறது. பெற்ற 

பிள்ளைகளை நினைத்துப் பார்க்கவில்லையே! மிருகம்கூடப் 

பெற்றவைகளைக் காப்பாற்றாமல் போகாது. மனுஷன 

௮க்.சக் கடமையைச் செய்யக்கூட நீ விடாமல் கெடுச்.து 

விட்டாய், 

  

மலம் : (அழுகிற குரலில்) ௮க்கா, இப்போது அவர் 
இற நிலைமையை உனக்குச் சொன்னால் நீ இப்படிக் 

உண் மானசு சொந்துதான் 
தவி வய 

  

   
   
கமலம் : என்னவோ டைபாய்டு காய்ச்சலாம்; அது 

வந்து ஆஸ்பத் தீமியிலே ஒரு மாதமாகச் செத்த பிணம் 

போலக் கி றுத்தான் விட்டுக்கு வ. முடிக் 
| ன ; a ர்] ல்லை ௪ 

  

        
தான் உனுதி சொல்ல முடியுமென்௮ டாக்டர் சொல்க: 
ரர். எப்படி. தகுமோ? 

  

டஸ்பத்திரியிலே கன்ருகக் கவனிப்பார்களே? 

ணட. * a ட ட்ட ட கட ப டி | 

கம்லம் : ஈன்ராய்த்தான் பார்த்தார்கள். அனால் இனிமே 
தான் செொர்ம்யச் சாக்கொதையாகக் கவனிக்க வேணு 
மாம். மறுப்டியும் காய்ச்சல் ம்பி வரத்தால் பிழைக் 

    

   

          

   



கணவன் 55 

கமலம் : அ௮துசான அக்கா எனக்கு ஒசே சவலையாசு 

Dose pw. இரண்டு மாசத்துக்கு வேலா வேளைக்கு 

தல்ல அகாசத்தைக் கொடுத்து உடம்பைக் கவனிக்க 

வே ணும். கான் என்ன செய்யட்டும்”. கையிலே We a 5    

  

தாயம்மாள் : 

  

கமலம் : அவர்தான் இத்தனை  காளாகச் சம்பாதித்துப் 

போட்டார். , என்னை வே& க்குப். போசுவேண்டாம் 

      

என்று சொல்லிக 

  

.. பண்ணலாமே 1 

  

கமலம் : இருச்ததெல்லாம் போன மாசத் திலேயே விற்ற 
விட்டேன். ம ப தஸ்பதஇரியிலே f இருர்சபோதே எல்லாம் 
Pisses. ஏதாவது வேலை கிடைத்தால்தான் அவசைக் 
காப்பாத்த முஷியும்....அ௮க்கா, கான் எங்கெல்லாமோ 
அலைக்கு பார்த்து விட்டேன்) ஈல்ல சம்பளத்தில் ஒரு 

    

ர தஇண்டாட்டமாகத்தான 

      

கமலம் : : அக்கா, ee உதவி கேட்க ; எனக்கு 

இ இ ருக் தாலும் வழியில்லை 

வா் உயிர் க்கு கான். . என்ன செய்யவும் தய 
அக்கா, “உன்னைச் Waa AS * சேட்டன்... See 

mig வழிலிருக்கா 

  

   
    

 



  

   

   

க்கிமத்திற்கு எல் 

சால். அதற்காக poet ay சாக "விட்டுவிட உனக்கு 
வருமா? 

  

S&C pe. ௮ தற்குக Gargano eh க 

அக்கா, அவர். உயிரைக் காப்பாற்ற எசாவது வழி இருக் 

    

தாயம்மாள் : கமலம், கான் ஒன்று சொல் 

பாயா? 
இழே ன. கேட் 

கமலம் : அக்கட என்ன சொன்னாலும் கேட்குறேன். 
அ௮வசை கினைதது எனக்கு உகவி பண்ணவேணும், இக் 

த்க் கையபெடுச் sl & ் ரும்பிடுறேன். 

    

தாயம்மாள் : இக்கா, ஒரு கடுதாசு, 8 இதை எடுதி 
அக்கொண்டு தாம்பா த்துக் குப் போ. அங்கே போனால் 
வேலை கடைக்கு war go க்குப்... புக்ல ச் திலேயே. 
வீடு இருக்குதாம். ; நல்ல Carton! கடுசாசியிலே பெயர் 
போடாமல் சும்மா வேலைக்காரி என்று தான் இருக்கிறது, 

     



SP கணவண் 

Pt ty மத : அக்கா, இக்க 7 செயிலுக்கே போகிறேன், ஜீ 

  

செயிலுக்கு வருகருயச? 

[கமலம் வேகமாக ஸண்டேஷனூக் 
சூன் கடக்கிறுன். தாயம்மாள் 
அவளைப். பார்த்துக்கொண்டே 
திற்கிருன். கு ழக்ைத களை 

  

இரை



கங்கணம் 

காட்சி ஒன்று 

சித்தூர்க் கோட்டை ௫ முற்றுகையிடப் பட்டிருக்கிற து- | 

  

      = இக்கு வயசு அறுபது இ இருக்குழ். 

லும் ௮அளன்-மூகத்தில கம்பீரமும் உறுதியும் தெரிகின்றன: 

அவள்தான் இறந்துபோன ராணா சங்காவின் தாய் ஜவா 

ஹர்பாய். மற் றவள் ராணா சங்காவின் மனைவி  கருணாவ 2. 

அவளுக்கு இருபத்தைந்து வயசிருக்கும். . அழகும் வீரமும் 

பொருக்தியவள். 

      

ஜவாஹா்பாய் : கருணாவதி, கம் கோட்டைக்குப் பெரிய 

ஆபத்து கேரிட்டிருக்கிறத. சென்ற இரண்டு மாத 

சாலமாக இதைப் பகைவர்கள் கெருக்காதபடி. சாத்து 

as grin; ஆனால் ௮ தெற்குப் பக்கத்துக்    இன் 
கோட்டைச் சுவரிலே வெடிமருந்து வைத்துச் தகாத 

அப் பெரும் பிளவை உண்டாக்கி விட்டார்கள். 

        

     

ருணாவதி: (கவலையோடும் சந்தேகத்தோடும் பார்த்து) 

என்ன! Ss anre கோட்டைச் சுவரும் தசர்ந்து போய 
[2 

    

1 - ஆமாம், 'வெடிமருக்கு இல்லையானால் 

5 யாரும் அசைக்க முடியாது. ஆனால்... இன்றைக்கு 

5 span pC ai காதிச்கொண்டு வருகிற தல்லவா? 

் (௫ ஐச் சல்தானுன பகதூர் கோட். 

 சென்பதும் ௫ முடியாத ட காரியம்,



கங்கணம் ட தி 

அருளே வதி: அப்படியானால்,..அதன் வழியாகப் பக 

தூரும் அவனுடைய சேனைகளும்... 
    

ஜவாஹா்பாய்: மதில் சுவா SSG Bs போன இடத்தைப் 
பாதுகாக்க முடியாவிட்டால் #63 மிலேச்சனுடைய 
கால் இக்தப் புண்ணிய பூமியை மிதித்து வும். 

கருணாவதி: கம் வீரர்களின் எண்ணிக்கையோ குறைக்கு 
விட்ட. மதில் சுவரின் பலத்தால் இதுவரை அவர்கள 

தாக்குப் பிடித்து நின்றார்கள். இணிமேல் நாம் என்ன 
செய்வ? 

   ஜவாஹர்பாய்: இனி என்ன செய்வதா? சமது உயி 
இருக்கும் ear Curd வேண்டியதுதான். பேது 
என்ன யோசனை? 

    

கருணாவதி: அம்மா, சஜபுத்.தி.ர இலகமான என் கண 

வரைப் பெத்தெடுத்த தாங்கள் வேது ork யோசனை 
யும் செய்ய மாட்டீர்கள் என்று எனக்குத் @ சசியாதா? 
எனக்கும் வேறு யோசனை கிடையாது. ஆனால்... 

[தயக்கத்தே ro spore poi unesusts 
பார்க்கறுள்.] 

  

ஜவாஹார் பாய்: BOX... YOOX என்ன? தீ எதையோ 
கினைத்.து ஏக்கம் கொள்வதுபோல் தெரிகிறதே? 

கருணாவதி: ஏக்கம் ஒன்றும், இல்லை. உங்கள் மைக்தர் 
உயிசோசகஒருக்திருக்கால் எனக்குக் கவலை இருக்காது. 
அவர் மாண்ட பிறகும் தான் இந்த உயிரை வைத்துக் 
கொண்டிருக்க வேண்டியதாயிற்றே என்௮தான் ஏங்கு 
SC per. 

  

   

     ஆ ம (9 முய 

போது é சர்ப்பிணியாய் இருக்கை ப மக் வா? 
ஈமது விச வம்சம் கிலைத்து “கித்பதற்காக, - அவனுடைய 
புத்திரன் உதயனைப் "பெற்றுக் கொடுப்பததீ 

   



       

  

     

னும் இது குழந்தை. 
குக்கால் அவன் ஏக்கப் போய் 

புண்] னே elena இருக் 
போகவேண் மும், 

கான் அவ. | வீட்டுவிட்டு கான் 

  

   

போகமாட்டேன். 

[பேச்சிலே உறுதி GT oS 

கிறது. | 

    

தி: (கம்பீரமாக) நீங்கள் எதைச் செய்வீர்களோ 
கான செய்கிறேன், என் உடம்பில் ௮திக 
இருக்கிறதே? 

நீ என்னதான் செய்வாய் ? சொல் 

  

ருணாவ நீங்கள் என்ன கட்டனளையிட்டுச் செல்கிறீர் 
- கேச, அதைச் செய்கிம்தன்... 

  

SO TE To hn boy LS. உண். இஷ்டப்படி. தடப் 

இந்த hae சமரில். ரி என்ன 

  

பத rene 

செய்வாய்?



  

கங்களாம் 

  

கருணாவதி : எனக்கு. ஒன்று Caren ok pa அனை 

நீங்கள் அமோதிப்பதாக இருக்தால்...... 

ஜவா ஹ் பாய் : வெளிப்படையாக உனது Pu a Gr anual 

சொல். இதில் என்ன தயக்கம்? 

கருணாவ தி: ஈமக்கு உணவி புரிய டெல்லி 

அழைக்கலாம், 

    

     

   

  

ஜவாஹர்பாய : (கோப குடன்) என்ன சொன்ன 

- இடல்லி அரசன். அகத ஹுமாயூனையா?. உண கணண ர 

ஏமாற்றிக் தோல்வியுறச் செய்து ௮௪ வஞ்சகன் 
பாபருக்குப் பிறந்த மகனையா? 

கருணாவதி : உங்கள் மகனை பாபர் ஏமாற்றி ஜயித்து 
மெய்தான். 

ஜவார் ஹர்பாய் : ௮க்துத் சோல்விபினாலேயே மனு 
உடைரந்லு என் மகன் இறந்தது உனக்குச் தெரியாகளி 

கருணாவதி : அதுவும் எனக்குச் தெரியும். 

ஜவாஹார்பாய் : அப்படி இருக்தும் இர்த வார்க்கையை 
நீ சொல்லலாமா? 

கருணாவதி : நான் பாபரின் உசவியை ஈகரடவில்லையே! 
அவர்தான் இறர், னு போய்விட்டாமே! சான் தறுமாதுன் 

உகவியைச், சான் கேட்ச விரும்புகிறேன். 

ஜவாஹர்பாய் : சருணாவஇ, நி wes, சி. மங்சையா] 
கணவனை வஞ்ிக்கத சயவனின் மகன் உகவியை றீ கன 
விலும் கரு, கலாமா? அதற்குப் பதக க இரக்கப் பகதூரின் 
படைக்கு ஈடுவே புகுந்து, விராவேசத்தோடு ம் 
செய்து வீரசொர்க்கம் பு தவது ஈம.து குலக் ars Ram 
உகந்ச சென்று உனக்குப் படவில்லையா? | 

௧௬ ணவதி : அம்மா, நான் போருக்குப் பயப்படவில்லை, 
என் உயிருக்கும் பயப்படவில்லை. HO இன்று உங்கள் 
இளைய மகனுக்கும், நீ இரி பிசசாணிகளுக்கும் உள்ளன 
மானவேற்றுமையைப் பயன் படுத்திச் கொண்டு, பேக் 

              

  



42 அழு பயக்கம் 

தினம ரகப் போருக் 1. உக க்கும். Peay cK gens 

ப் யூ. ds aot, wef mer er Biles F கிண்ட a உக பூதனை 

மட்டி உ வரவேண்டாமா? 

ஜவாஹர்பாய : வகா டம்த்கை என் மகனென்று சொல் 
விக் கொள்ளவும் சனக வெட்சுமாயி நக ழ் DB. 

கருணாவதி : , அவரு 5 அறுபவம் போகாது. இளம் வய 
தாகையால் "ப்பையோர்களெ ரடு ஏதோ விரோதம் 
செய்து கொண்டு வட்டாரச். tf OO) அடக்க Zee 

வஞ்சகன்: “அவர் கோட்டைக்கு வெளியே சென்றிருக்க 
தருணத்தில் சிறைப் பிடிக் தக் கொண்டானே, அவ 

லுக்குத் தகுக்க தண்டனை கொடுக்க வேண்டாமா? 

206: வாஹார்பாய் : இற்ற மட ஒம் ம இக்தப் பகதூைப்போல , 

ஒரு மிலேச்சன்தாே ன? அவன் உனக்கு எப்படி. 
உதவிக்கு வருவான்! 

     

கருணாவ தி : அவர் சீச்சயமாக வருவாரென்று நான 

BLL GS pear. 

ஜவாஹா்பாய் : & இந்த மிலேச்சர்களை யெல்லாம் 
மனிதர்களென்று கினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாய், தமது 
தேசத்திற்குள் his அவர்கள் எத்தனையோ அட்டூழி 

யம் செய்திருப்பதைக் கண்ட பிறகும் உனக்கு இது 

இதர்பகில்கிய் 

கருண அவர்கள் எல்லோரும் அப்படிக் கொடிய 
வர்கள் என்னு சான் கருதவில்லை. 

    

ஜவாஹர்பாய் : DYE சாட்சஸ்ர்களில் நல்லவனென்றம் 

PORES இருப்பானா? 
்: ஹுலமாதுனை அரக்கனாக நினைக்க என்னால்     

ஜவாஹார்பாய் : பாபகீன் மசன்் கானே அவன்? 

கருணுவதி : ஹுமாழன் சத்த வீரர்    



die Tai Fo ON AE f wy 

5 a tg ப இடப Poe தயா 
இவா ஹோ பாய : ச்ச்ஸ 1 432௪ A = ATS 51ம் படங்க கிறு! 

உனக்கு எப்படி உ.தனிக்கு வ ௨ text 

கருணாவதி : ஈமக்கு ௨ சனி செட்ய நவர் கடமைப் பட் 
பருக்க. அவர் கொடுக்க லாக்கைக் காப்பாற.றவார 

யானறு Birt Be றின், 

ஜவாஹா்பாய் : : (யோசனையோடு) ௧ க நணுவ தி, நீ சொல் 
வது எனக்கு விளங்களல்லை. அவன் என்ன வாக்குக் 
கொடுத் இருக்கிறான் ? 

annus: sar என்னிடமிருக்து கல்கணதக்தை ஏற் 
றுக் கொண்டிருக்கிறார். 

[கருணாவத் அமதுவாக எழுந்து 
“நின்று பதிலை எதிர்பார்க்கிறான். ] 

ஜவாஹர்பாய் : (சட்டென்று வெறுப்புடன்] அவனா? 
அவனுக்கு எப்பொழுது இக்கப் பரிசைக் கொடுத்தாய்? 

கருணுவதி : என் சுணவர் மசணாவஸ்கையில் Dias = 
போது ஹுமாயூன் அவரைப் பார்க்கவக்தார் அல்லவா? 

  

geranium: அவன் முகத்திலே விழக்க என் மகன் 
sense nos ge. tart 

  

   

கருணாவதி : அமாம், அவர் பார்க்க மறுத்து விட்டார். 
அனுல் ஹுமாயூன் தம் தநத பாபர் செய்ச வஞ் 
சனையை வெறுத்து என் கணவகிடம் கட்புக் கொள் 
ளவே வந்தார் என்பதை நான் அறிந்தேன். அதனா 
லேயே சங்கணம் அனுப்பினேன். 

ஜவாஹர்பாய் : கருணாவத, இக்த மிலேச்சனுக்குக் கங்க 
ணத்தின் பெருமையைப்பற்றி என்ன தெரியப் 
போடுறத? 

  

கருணாவதி : எனக்கு என்னவேச அவச் தம் வாக்கைக் 
காப்பாதறக்கூடிய உயர்ந்த குணருடை தான 

தெரிகிறது. 

 



  

அழரு மலக்கம் 

    

        

    

    

aga ரோடு சேர்க்க கொண்டு "அத்தானைக 

    
தானம் 'செய்துசொன்ன விரும்பு வதாகப் பாசாங்கு 

றினைல்லவச (1 அலன்மன் கானே இவன்? 

    

வாக) கீல்சன் பாபரின்மேல் 
படிப் பேசுகிதீர்கள். 

  

     

    

  

ர்பாய் : (சட்டென்று. கோபதிே 
@ara வு ] தசம் கி பேயெது. ே பாதம். 

[sar கேரம் யாரும் பேசவில்லை 
கிறரு கிகாணமாகக் கருகணாுவ 
பேசுகிறாள். 

    

    

    

   

குணாவதி : அம்மா, புத்தனை இ இழக்க சோக sare 
ப Dacre | பண்பட்கருக் கத. “இனிய கற்ற 

் ந்து ் ண் ணி உங்க ள் 

ups பா ய்: குழக்தை உசயடில்கை சசயமாசச வெளி 

2" ஏ one செய்திருக் BG pes y gen 
ணு படன் போசுவேண்டாம்.. உன் மனப் 

   

   



    dco ர்யாய் காண்... கா கக் க்கா லையில் ே போ ர் [ட் கணா கர ன் 

ag eC pe என் உயிருள்ள வரையில் பகைவன் 

ல் காப்பேன். Ga கடச்கிறது 
    

     

(அவன் மத்னேர். அறைக்குள் 
செல்கிறுன்.  கரூணாவதி 

      

இருக்க; Lint Seas? 

வாசந்தி : அவருடைய வி.சாவேசக்கைக் சண்தகொன் 

சென்ற இரண்டு காட்களாகப் பகசைவாகள் உள்ளே 
ப் மயா தபடி மதில் சவசில் சகரச் போன பாகத்தை 
கம் வி.ரர்கன் தமது உடம்பினால் அடைத்துப் போர் 
செய்தார்கள். 

கருணாுவதி : ராணியம்மாளை yes கோலத்தில் பார்த்த 
“பொது எனக்குச் ௪,ச்தூரின் காவல் செய்வமே ஞாபகத். 

தற்கு வச்தது. 

வாசந்தி: இரசனிலே பார்த்தால் ராணி. ஜவரஹர்பரய் 
பகைவர்களின் சண்ணிலே கரளிசேவியைப் போலத் 
கோன்றினசாம். 

கரூணாவதி; காளிேேவிபின் அருள் கமக்கு இனிமேலும் 
இராமல், போகாது, 

3 

  

     . ட் bd 
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வாசந்தி : கருணாவதிதேவி, இனி basen ga er இக்தக் 
கோட்டைக்கு. சாணி? உங்கள் உத்தரவை எல்லோரும் 
எதிர் Unt BB OSE Gi ser 

கருணாவதி : ஆமாம், கான் சான் கோட்டையைப் பாது 
காக்கவேண்டும். 5S, என். குழந்தை உதபூல் 
uae rs! போய்ச் சேர்ந்திருப்பானா? (அவள் 
சூசலிலே கவலை கொளிச்கித௮. ? | 

    

- ea 

  

விடம் - என்னுடைய சல்கண த்க் கொடுக் தாயே; 

அப்பொழுது ௮வர் என்ன சொன்னார்? 

வாச "சந்தி : - கக்கணத்தை ஏற்றுக் கொண்டவன் எப்படி 
ஈட். தா கொள்ள வேண்டுமோ அப்படி. ஈ௨டர்து கொள்வ 
தாகத் தான் சொன்னார். 

  

   
ene oar வரும். "வரையில் காம் கோட்டையைக் 
காக்க முடியுமா என்பதுதான் சக்தேகம், எங்கே, 
4655 தயோலி' இளவசசர் பாக்ஜியை வரும்படி. 

சொல்லியிருக்தேனே ? 

      

வாசந்தி : அதோ அவரும் வக்து விட்டார். 

eeu என்று. ag காட்டின் 
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கருணாவதி : இளவரசசே,. வாருங்கள், 
பாக்ஜி.. ராணி  கருணாவதி, வணக்கம். தங்களுடைய 
ஆணையை நிறைவேற்ற நாங்கள் அனைவரும் சித்தமாக 
இருக்கிறோம். 

  

    
இல். அமர் ண் 

க்ருணாவதி : சிச்தூரின் பெயரைக் காப்பாத்த Biase 

தயாராக இருப்பதை கான் அறிவேன். க்கு, ன் 

போர் தொடக்கு. மன் செய்ய வேண்டிய ese 

காரியம் ஒன்௮ இருக்கறது. அதைப்பதறி 
Se eter உள்களை அழைத்தேன். இட் 1p 

துரிதமாசச் செல்லக்கூடிய இசண்டு கு.இ 

வெளியே அனுப 

  

   

  

   
   

   
வேண்டும். 

பாக்ஜி : (அச்சரியத்தோடு) ஹு 

கருணாவதி : (கிதா ன மாக) தமாம், அவர் என் கக்சணத் 

தைப் பெத்திருக்கிறுச்- | a மய (த்தில் அவசை 

கனிக்கு அழைக்க * எண்ணிபிருக் இ! ௦ ன். 

  

     
    

    கொண்டதால். எனக்கு எந்தச் 
செய்வார் என்று கினைக்கிறேன் 

 



  
ஆணைக்கு எதிர் சான் சொல்லமாட் 

ஊவருக்கு நேர்ந்ததை எண்    

        

   

  

ரபி: இ அரைக் காக்கவே ண்ழ்மாணால 

Cap வி படையா: 

ஹுமாயூன் வ நுவானெனறு. வைக்துக்கொண் 
னும் குறைக்க மூன்று சான்ரு காட் 

.தூரசை உளனளே புகவிடாமல் கக்க 

    

ருணவ அமாம்; தாளைக் கரலையபில் யகது முனைக்கு 

கான் செல்லுகிறேன். சாணி ஜலாஹர்பாய் பிடித்த 
லாள் இன்னும் மங்கிப் போகவில்லை யல்லவா? 

ஜி : சருணாவ Be, ளி, நீங்கள் அர்ஜுன RaGew 

a 5 த் தங்கை என்ப தி தப்புக்கொள் 2 றின். அனால் 

மீதியிருக்கும் ஈம் வீரர்களை முன்னின்று ஈடத்தும் 
பாக்கீயம் எனக்குக் கிடைக்கச் கூடாதா? 

   



    

பங் 

வதி : இளவாசே, உங்களை வேறொரு 
     கரு af OX | | Fy ‘ GO | ae 4 ் 

கர்சியத்திற்காச ஒதூக்கி வைத் திருக்கதேன். ஹு 
     

    

பூன் வருவதற்குள் கம் விரர்களில் பெரும்பாலே 

சணகன த்தில் உயிர் அறக்துவிட்டால்,, கடைசியிலே இவ் 

குள்ள பெண்களெல்லாம் திப் புகுமூன்பு, கோட்டையை 

லிட்டு.வெளிக் செம்பிப் பகைவரின் மத்தியிலே புகுக்து 

இக்கள்களென ஆர்ப்பரித்து உயிச் குடி.க்கப்போ தம் 

லைவன் வேண்டும் அலலவா $    

    

    

    

   
மிதத்தோடு நாங்கள் தீப் புக மவண்டும். 

சச எஇர் பார்த் இருக்கிறேன். 
பாக்ஜி: தேவி, உங்கள் ஆணை வக 

வாக மஇத்இருக்கும் உங்களுக்கு என௮ ஈன்றி. 

[கருணாவதியைப் பணிகிறுன். 
அவன் முகத்தில் மகழ்ச்சீக் 
சூறி தாண்டவமாடுகிறது.] 

    

காட்சி மூன்று 

வங்க காட்டிலே ஒரு பாசறை. உச்டி வேளை. தூ. தீதிலே. 
போர் அரவாரம் கேட்கின்றது. ஹுமாயூன் யாரையோ ௮வ 
சரமாக எதீர் பார்த்திரக்கிறான். அவனுடைய சேனாதிபதி 
வேகமாக உள்ளே வந்து வணங்கி நிற்கிறான். ஹாமாயூ 
னுக்கு முப்பது வய இருக்கலாம். நறுக்கி விடப்பட்ட மீசையும் 
தாடியும் அவன் முகத்திற்கு அழகு செய்கின்றன. சேனாதி 
பதிக்கு காற்பது வயசு இருக்கும். 

ஹுமாயூன் : சேனாதிபதி, கான் உடனே இத்தூமை 
கோக்கிப் புஉப்படவேண்டும், 
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* * ௭ * a ட * 

A. PLOT பூன கடட மிடி நாண் பரப பவம் கெண்டு ். ். உட ன் 

னல் 22 அட 8 ட தி 
TPL Bil PYAR TIL OF HOT bit FTO SL A SF ip இசவ, 

சேனாதிபதி : Goer coir சகட மணி ராத் தில் இங்கே நமக் 

கப் பெரிய Garg ்டைச்சப்பொ கந. அதை 

ட்டுவிட்டா 1 

ஹுமாயூன்: அந்த வெற்ியைப்பந்3 யெல்லாம் இப் 
பொழுது எனம: HF கவலை இல்லை. $ அதைக் கவனித் 
அச் கொள். கான் போயாக வேண்டும். 

  

சேனாதிபதி: ஈமது ரூ, திரைப்படைசானே இப்பொழுது 

வெற்றிக்குக் காரணமாக . இருக்கிற அ ? ? அதைச் இத்து 
ருக்கு ௮ லுப்பிலிட்டால் கைக்குக் கடைக்கு. வெத்றி... 

    

“ஹுமாழுன் சமிக்ஞை செய்ய 
மெதுவாக .ஐநசனத்தில் உட் 

காருகிஈுன்.] 

  

ஹுமாயூன் . சேனாதிபத், உனக்கு வெற்றிகான் பெரி 
தாகத் தெரியல் நான் Qui பொழுதே புதப்படா 
விட்டால் கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற முடியாது. 

சேனாதிபதி: பிரபு, தாங்கள் சொல்லுவது எனக்கு 
விளங்கவில்லையே ? 

ஹுமாயூன் : என் உதவியை நாடி ராணி கருணாவதி 

கடிதம் அனுப்பியிருக்கள். அவளிடம் கங்கணப் பரி 
சைப் பெறுகின்ற அதிருஷ்டம் எனக்குக் கிடைத்தது. 

    

சேனாதிபதி : கங்கணப் பரிசா $ அதென்ன வேடிக்கை 1 

[லேசாகச் ASR Ger.) 

ஹுமாயூன் : அது வேடிக்கை அல்ல. உனக்கு இந்தத் 

ன த்து ௨ வழக்கம் தெரியாது. இதை  *ரக்ஷாபந்தனம்' 

என்து சொல் gigs ser. ஒரு பெண்மணியிடமிருக்அ 

ன எடவன் யாரானாலும் சரி, அவளுக் 
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BF சகொதரனாகி வீகன். அப்த்துக் S163 FH 

அனன் உ சனிக்கு வரவேண்டும். 

சேனாதிபதி: பாதா, எனக்கு அந்த வழச்சமெல்லாம் 
தேலையில்லை. நீங்கள். இப்பொழுது நினைக் £றபடி. 

செய்தால் சமது ராஜ்யத் தற்கே ஆபத்து வக்துவிடூம். 

ஹுுமா யூன்: Qos சாஜ்பம் எனக்குப் பசம்பரசைச்சொ தீ 

தல்லவே ? போனால் பரவாயில்லை. 

னமாக யோசிக்க 

வேண்$மென்று வேண்டேன். இரசம். போரீலே 

கோல்வி யென்றால் பிறகு நமக்குத் தஞ்சம் ் புகக்கூட 
இந்தியாவில் இடம் இராது 

ஹுமாயூன் : சேனாதிபதி, a ened காலதாமதம் செய்து 
கொண்டிருக்கவேண்டாம். நான் ௪௧௮ தூ ருக்குப் போகா 
மல் இருக்க முடியாது, அதனால் எனக்கு எனன 

CG are ஏற்பட்டாலும் சரி. 

  

சேனாதிபதி: நீங்கள் கொஞ்சம் நிதா 

        

   
(முன்பே. முடிவு. செய்துவிட 

யோடு வருத] 

சேனாதிபதி: பாதுஷா, கான் - உங்களுடைய ஊழியன்; 
நீங்கள் இட்ட பணியைச் செய்வதுதான் « எனது வேலை. 
அனல் ஒரு பெண்ணுக்காக நீங்கள் சாஜ்பம் இட 
விடுவகை கான் விரும்பளில்லை, 

  

    

ஹுமாயூன் : (அதட்டிய குரலில், என்ன சொன்னாய 

பெண்ணுக்காகவா? அவனிடம் அசை என்றா நினைக் 

இருய் £ 

சேன திபதி: இக்ச கெருக்சடியான சமயத்தில் அசைச் 
சுட்டிக் காண்பிக்காமல் இருக்கமுகி.யவில்லை.......மன் 
னிக்க வேண்டும். 

    

[ creel Bare: 

 



      
    

  

   
    

    

   

த த. அவள் தன் ் தோழி 
மூலம் எனக்குக் கங்கணம் அனுப்பினாள். என தக்தை 

sa எவனுக்குச் செய்த தில்கையும் கருதாமல் அவள் 
| கோதானு ஆபத்தில் உதவும் 

  

கொண்டேன். என் மீது. அவன் கொண்டிருக்கிற 
~eneke 3 அதிதிகள். வேண்டாமா ? 

ராஜ்யம் ் இிடையா,௪. ட்டன ae ம் மனைவி ஹமீதா. பகம் 
்டல்லியல ் சனித் 5; தி தச்சன், அவளைச் காப்பாற்றக் 

  

ற (மே ஈசனையேச பட ஹமீதாவைப்பத்தித 
சான் aoe கவலையாக இருக்கிறது, அவளைச் இத்தா 
நக்கு GO மிடும் இடத்திற்கு அழைத்து 

௮.௪ உடனே ஏத்பாடு செய், அவள். காப்பவதியாக 
இருக்கிருன் என்பது உனக்குத் தெரியம் என்று. கினைக் 
இதன். தரு வேளை இங்கே கீ தோல்வி அடைய 

  

   

      

கேரிட்டாலும் ஹமீதா. "என்னுடன் இருப்பது சான் 
ஈல்ல.௮. 

   
     ay ORE 828 9 3 தன்ன. உங்கள குழக்தை Ones 

ப செசத்தித்கு qe sasr@igzurse விளக்கவேண் 
tine?



  

   “மாயூண் : எனக்கு. இப்பொழுது ராஜ்யம்  பெகி 

ல்லை. சான் கொடுத்த வாக்லை     . தாகத்: Cara pe 

சாப்பாத்தலேண்டே். தேசத்தை இழ: 

pues oY அதை மீட்கலாம். அனால் வாக்கை     

    

    

சேனாதிபதி: கல்கணழத்தைப் பெற்றதால் பத்தில் ௨௯ 
வேண்டுமென்ற நீங்கள. ட றப்படு5 இறச reer. os nea 

உலகம் இதை வேது. கிதமா கத, காண நிலை 

  

    

   
ஹுமாயூண் : சேனா ! 

யெல்லாம் கசன் கன்றாக அறிே வன. அவ ற்றை வெல் 

லாம் இ௪ ஆலோசித்து, த்தான் இச்சு நூடிவுக்கு வக இருசி 
BC per "இணி சான் அதை மாற்றப்போவ தில்லை. 

  

   

  

ow Mes, 

  

   
 திறுமாயூண் ; இங்கே வெற்றி கிடைத்தால் அது உன்னு 

டைய சாமர்திதியத்தால். 4 கிடைத்த தாகவே இருக்கு 

  

அதை மாத்தில் வைத்துப் போரை ஈடத்து. தே தல்லி 
யென்றால் எனக்கு. உடனே Gaile. வைய் 
பத்திசமாக எச்சு ராஜ்ய த்திலாவது ஒப்படைக்கவேண் 
டும் அல்லவச 7. 

  

ஹுமாயூன் : அதுதான் உண்மையான வரனுக்கு லட்ச 
.. ணம், உன்மேல் எனக்குப் பூரண கம்பிக்கை இருக் 

ஐ௮. இருக்காலும் கான் முன்னெச்சரிக்கையோடு 
இ இருப்ப. wave a. சேனா திப க உடனே சென்று ( குதி 

    

    

    

   

ழே a ச தயார்,



71 அமு ரு மயக்கம் 

சேனாதிபதி: ur தா, opp denn, 
RIOT BALE  புறப்ப?கிறுண், 
Ap vintgpen 2 போசனை 
பா? BLL ee ver] 

மாட்ட. நான் கு 

இரவு 12 மணீ க் 37 கும். ர parr ் கோட்யைன் அரச 
வையில கருணாவ, றியும். தியோலி இளவரசனும் உரையாடிக் 
கொண்டிருக்க (prac. 

ஜி : கருணாவதி கேவி, இக்கு இரண்டு காட்களாக 
உல்சளுடைய வீர பசாக்கீரமத்காலேயே ஈமது கோட் 
டைக்குள் பசைவன் நுழையாதபடி. தடுத்து விட்டீர் 

    

; நான் ஓ. rea என்ன செய்துவிட ஈ முடியும்? 

எல்லாம் சம் வீரர்களின் தியாகத்தால்கான் முடிக் 

  

் ஐந்தாறு வீரர்களை வைத் அக்கொண்டு மதிலில் 
ஏற்பட்ட பிளவைப் பாதுகாப்ப தென்றால் சாமானிய 
மான சாரியமாகுமா அது? 

ருணாவதி : Cure இளவரசே, என்னை ப் புகழ்க்தது 
| இருக்கட்டும். நாளைக்கு என்ன செய்யலாம் ? சொல்லுக 

  

     
ஜி: கோட்டைக்குள்ளே இப்பொழுது ாற்றைம் 

ம் சரகளதாம் இருக்கிறார்கள்... அவர்களிலும்    
பாதிப்போ காயமடைந்தவர்கள். இருந்தாலும் ௮வச 
கள் சண்டையிடத் SPB BLOG IEG SE. 

   
   

  

ஜி: சாதாரணமாக § இந்த i விசச்கள் ts ae பெரிய 

 



“
>
 

4 wR ov 

* : bl oH ட ன் a ட ர் Brecon givers: வேண்மீமானுல் கானகு 

[கண் தேதேரம் காக் குப் பிட்ச் ல்லாம் 

கருணுவதி : Dew soi ஒரு காளைக்குச் சமாளிக்க pe. uy 

மானால் என து எண்ணம் சிச்சயமாய் நிழைவே Sais QLD. 

பாக்ஜி : ் ஹுமாயூன் அதற்குள் வச்துவிடுவான் எனறு 

தம்புகிறார்களச? 

(அவன் குரலில் ஐயம் 2தானிகீ 

கீறது.] 
ணாவதி : ஆமாம். ௮.இல் உங்களுக்குச் சக்ேேகமே 

சேணடாம், 

  

பாக்ஜி : சேவி, உங்கள் கம்பிக்கையைக் குஷைக்க எனக்கு 

விருப்பம் இல்லை. அனால் காளைக்கு உச்சி வேளை 
வரைபில் கூட நாம் சமாளிக்க முடியாதே? 

கருணாவதி : ஒன்றிரண்டு காட்களுக்கு முன்னாலேயே 
கடி தம். Dl SLI முடியாமல் போய்விட்ட... அசி னால் 

ன்னுடைய கம்பிக்கசை உண்மையாவதையும் கான 
காணமுடிய வில்லை. இனவசசே, இனி அதை எண்ணா. 
வதில் பயன் எது? காளைக்கு நீங்கள் தலைமை பண்டு 
போர் செய்ய வேண்டும். உமது சுடமையைச் செய்ப 

வேண்டிய சமயம் வந்துவிட்ட ௪. 

  

   

    

பாக்ஜி: அதற்குத்தான் காத்துக். கொண்டி ருக்கிறேன் 

கருணாவதி : காளைக்கு ஈம் வீ.சர்கள் குங்கும உடை. தரிச் 
அக் கோட்டை வாசலைத் இறக்துகொண்டு எதிரிசனின் 
மேல் பாயவேண்டும். பெண்களெல்லாம் தீப்பாயத் 
தயாசாய் இருக்இருர்கள். 

பாக்தி : கருணாவதி தேலி, கடைசி மூச்சு உள்ளவமை 
பகைவச்சனின் தலைகள் ஆமிசம் ஆயிரமாய் கம் கோட் 
டைக்கு முன்னால் உருளச் செய்வேன். 

  

     

  

   



  

தோடு கற்கள். 
: இ (A வண்னு பங்கி ரபாக 

சை £5 - அச் அப் | பகதூர் கோட்டைக்குள் seep 
இங்கு ஐ tre nS சாணியையும் பா ர்க்க 

    

    

ies சமயத்தில் Cropp 
ன் மெதுவாக உள்ளே நுழைந்து    

     3 றறமாயூன் ப ற்தலமை ஈடச்சதெல்லாம் எனக்குத் 
க்கட கடைசியாக கீ கொண்டு வரும் சேதி 

    

சனாதிபதி : ஒன்றும் சொல்லக்கூடியதாயில்லை. எல்லாம் 
சொல்லிதான் தமது குதியைப் படை மட்டும் அல் 

- கேயே இருச்திருர்தால்.......! 

[சோர்வால் ஐச௪னத்தில் சாய் 
கிருண்,] | 

# இருக்கட்டும், சேனா இபதி, எனக்கு 
பி வருச்சுமே இல்லை. 

  

  



  

    

   

    

   
7 ms Be ன என்ன Cae na தபதி 01 oT என்னை... இப்பொ. 

ae செய்துவிடுங்கள். 
    

       
| "Qed. “உண்மையில் நீயுத்த கஎ.த்திலேயே 2 ee வி 

கருப்பாய். உன உடம்பில் உள்ள காயங்களே அதந்ர்த 

சாட்டி உகின்க். 

    

    

லிருந்து அதிகமாக 
ட fi pire என் உடம்பு 4 ae. a 
cps ச்சையாய் விழுக்அுவிட்டேன். என் 

    
    

லக்கு ் விட்டார்கள். 

சேவை « எனக்கு இன், னும் வேண்டுமல்லவா? 
    

    

    

ஹுமாயூன் : BT ன் எனக்கு வருத் தமாக இருக் 
இறத. பக.தாசை ஈம் விசர்கள் விரட்டி.யடி. தீது விட்டார் 
சன. இ) 103 al தான் எச்தாருக்குப் பழைய 

Shape. 

தி ‘Spe இதிலென்ன வருக்கம்? இதற்காகத் 

உங்கள் சாஜ்யக்தையும் உதறிக் கள்னிவிட்டு வல் 

     

  

   

  

       

-ஹாமாயூன் : சான் ஒரு காளுக்கு முன்ன தாகவே வத் 
க இருக்கவே ண்டும், வந்து. one FES | நிலைமை மிஞ்சி 

ahd y ae ணி ௬௫ம் OTT} இ ் 
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ஹுமாயூன் : (விசனத்கோடு) அவளைப் பார்க்கவேண்டு 
மென்ற ஆசை மல்லை எனக்கு. கஙசண ச்சைப் பெற்ற 

கான் என்னுடைய வாக்கைக் காப்பாற்றனேன் என்னு 
அவளுக்குக் காண்பிக்க முடியவில்லையே என்று கான் 

வருச்.துகிறேன்.. 

னாதிபதி : சாணிபாய் முன்பே உங்களுக்குக் கடிதம் 
த ஜப்பியிருக்க வேண்டும். 

   

      

ஹுமாயுன் (ரடக்துசொண்டே) அதுதான் எனக்கு 

“Bsn inc a. என் இவ்வளவு கெருக்கடி, வரும்வரை 
அன் உதவியை காடவில்லை என்பது மர்மமாக இருக் 

  

கள? 

  

on அமாயூண் : ளால் போகிற௮. 

இந்த உடம்பிலே oe. iss கையிலே வர் ளும் 
௩௬.௫ ரயில் oF சாஜயம் கினை த்தால் வரும், 

  

     
   

    

பரிசக்குத் த் த சோசகம் 2 தன்மாவாவ, யென்று ௮, ites 
கொண்டால் எனக்குச் சக்தோவூமா யிருக்கும். 

 



  

நாகரிகமான ஒரு மாளிகையில் ஓரு விசாலமால 
அதை. FD MTG. HG SUS ற்கு. உபயோகிக்கும் மேல 
மத்தியிலே இழுக்கன்றது. சுற்றிலும் . காற்காலி 
போடப்பட்டுள்ளன. மாலை நேரம். லஷ்மி நா ‘Der ular 
2 ற்சாகம் இல்லாமல் Ge தனையோடு பமர்தர்கறள். 
அவ: BAG மூப்ப த்தி ரண்டு வயசானாலும் பார்வைக்கு இ 
பெண் போளனளே தோன்று கருள்: அவளுடைய ஓரே மச 
ளான லலீதா-0 Dee ஜின்" மேல் சாய்ந்துகொண்டு தாயுடன் 
பேசிக்கொண்டிருக்கிறாள். அவள் தாராளமாகப் பய.ஸமின் 
அப் பேசுவ திலிருகது செல்வமாக வளரும் ஒரே yews 
என்பதை அறியலாம். அவளுக்குப் பதினான்கு வயதிருக்க. 
லாம். பாவாடை ' உடுத்து மேலே தாவணி. அணிதந்திருக் 
இருள். தாயைப் போலவே கல்ல. அழகி. அவளுடை 
அகன்ற கண்களிலே ஒழு பரபரப்புக் காணப்படுகி Da 

  

   

   

        

    

    

லலிதா : அம்மா; மேஜையின் மேல் புஷ்பக் & 

கள வைத்து அலங்கரிக்க வேண்டாமா? சேரர் அருகி 

gin Casts wig iC gs? 

  

   

   

    

    

2 Carrere 9S p 3; ae. மெஜையை 
அலங்காரம் 'செய்கஜோமா என்ன? ட டட்டூ 

“rte 

   

       

   

    கவ லையே கடையாக. es ௪ை sures இச்தளை 

செய்துகொண்டே சாப்பிட்டு விட்டுப் Cures et வரர், 
எ. "எப்படிக். இடச் தா லம். அவருக்கு a Osdau gpa, 

இலை இனது அந்த அதக கர். மிஸ்டர். மாகன் அரு 

 



    

போகித.து. 
ன்று புதிதாகக்    

     

   

    

  

ஒரு விருந்தாளி இருக்தாலும் | 
௦கசாக இருக்கவேண்டாமா? எல்லாம் அபூ 

  

கமி : உனக்குத்தான் ௮க்த அருந்தானியைப்பற்றியே 

களைப்பு, யார் vor இங்கே அழைத்தார்கள்? 

பண்ணு வருகிறவருக்கு இது போதும். 

  

அம்மா, மேஜை.பின் மேல் விரிப்பை விரித்துப் 

ை வைக்கட்டுமா? 

  

   

  

    
டம் ஃ போல் செய். 

  

லலி தா : (விரிப்பை வரித் துக்கொண்டே) ger poor, 

அப்பாவுக்குப் இரியமில்லா சதை த்ச் 'செய்யவேண்டா 

மன்னுயோ அப்போ... அப்பாவுக்குப் பிரியமானதை 

யெல்லாம் நீ செய்வாயா? 
    

   

  

    லக்ஷ்மி : தமாம், நிச்சயமாகச் செய்வேன். அதில் 

என்ன சர்கெகம்? 

லலிதா : அப்படியானால் நரன் மிஸ்டர் மோகனிடம் 

சென்று அபிகயம் பழூக்கொள்லகை அப்பா விரும்பு 

இருசே; நீ ஏன் வேண்டாபென் கிருய? 

லக்ஷ்மி : (சட்டென்௮) ௮து வேது விஷயம், லலிதா, 

லலிதா : இமாம்; உனக்கு இஷ்டம் இல்லாவிட்டால் 

அனு வேற னி: dp weet Ba But 

லக்ஷ்மி உனக்குச் சதா இதே பேச்சுத்சான். உன்னை 

crc qui பழகவிட்ட? 5 தப்பென்௮ தெரிகிறது. 

Ul Hr நீ மட்டும் கல்பாணமாகிற வரைக்கும் பழகிக் 

சொன்டிருர்சயாமே! 

          

      ஆமி அமாம், அப்படிப் பழகியதால்தான் ௮ 

பயனற்ற சென்று தெரிக்து வேண்டாமென்கிறேேன்,



      

சாட் டயம் பபனத்றகா அம்மா ? அதைப் பரு 
am லாகலம் ஏற்படும் என்று 

    காட்டியம் பயிலுவதே 

லலி தா: (மலர்களை அணி பெ வைதீதக்கொண்டே) 

கரட்டியம் ஒர் அத்பு தமான கலையல்ல 

மகிழ்க்து SOE on 

லக்ஷ்மி : சரிசரி. இர்ச வாதக்களெல்லாம் எனக்குச் 

தெரியும். அப்பா சொடுக்கு செல்லம் உன்னை இப்படி 

வெல்லாம் பேசச் சொல்லுகிற. 

   

    

  

    

  

லலிதா : அப்பா என்னைச் சுவனுன காரியம் செய்யும் 

படியாசவா சொல் அகிரு me?    

லக்ஷ்மி : அச் என்னவேண்டுமாளா அம் சொல் லுவார்; 

இச்சு உலகத்திலே பெண்களுக்குப் பூரண அுதந்தரம் 
கொடுப்பவர் ௮வச் ஒருவர்சானே? 

லவிதா : உனக்குக் தானே QarQa& apr? 

லக்ஷ்மி : ஆமாம், கொடுத்து என்ன செய்வது? தாய்க்கு 
அடங்காத பிள்ளையாக உன்னைச் செய்துவிடுஒஞுர், 

லலிதா : ஆமாம், கான் உன் வார்த்தையை மீறி என்ன 
செய்துவிட்டேன்? மிஸ்டர் மோகன் இக்ச ஊரில் 
இருக்கும் வசை சரவகாசப்பட்ட லெ மாலை வேளை 
களில் அவரிடம் சென்றது லெ பாடல்களுக்கு அபிகயம் 
பிடித்துப் பழகிக்கொள்ள உன்னை அ அமதிதானே 
கேட்கிறேன்? உன்னை மீறி ஓடிப் போகவில்லைே 

லக்ஷ்மி : அதான் வேண்டாமென்றேனே, லலிதா. 

லலிதா : அம்மா, ஏன் இப்படிப் பிடிவாசமாகப். பேசு 
இருய? காட்டியக் கலையின்மேலுள்ள ஆசையால்கான் 

6 
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உன்னைக் கெஞ்ிக் கேட்கிறேன், அதிலும் மிஸ்டர் 
மோகன் உனக்கு நன்றாகத் தெரிந்தவர். உனக்கே 

அவர் குருவாக இருந்து நாட்டியம் கற்றுக்கொடுக்க 

வில்லையா? அவரிடம் இலெவற்றைக் கற்றுக்கொள்ள 

வேண்டுமென்று எனக்கு மிகவும் ஆசையாக 

கிறது. 

  

io ருக் 

தாயின் அருகே வந்து. நிற் 
.... இஜன். 

அவரைப் போய்ப் பாச்க்சு உன்னை விட்டதே 

        

Et Ee vunnene 

லக்ஷ்மி : லலிதா, மோகன் வக்து .விட்டாச்போல் இருச் 

அதது: போய் அழைத்து வா. ப 

கள், பிட்டர் மோசன், 

      

காத்பது "இருக்கும். 5 
உடை பாவனை அவனை - கடி. 

  

மோகன் : குட்மார்னிங்! delist; எங்கே உன் தாயார்? 
த! குட்மசர்னிகி!: லக்ஷ்மி. 

ல மி: argue, Save Curse. க்ஷ @& > 
வச்அவிட்டீர்களே!. 

    

i w 

ட்ப   
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ஒயே அவல். இன்றுதான் சற்றா அவகாசம் கடைசி 

தது. வக்தேன....௮ன்றைக்கு லலிதா என்னைப் பார்க்க 

வக்திருந்தபோது, ஒரு பாட்டுப் பாடினான. மிக அழ 

காக இருந்தது. சொம்ப ஈன்ருகப் பாடுகிறாள். 

  

   

லக்ஷ்மி : (உேற்சாகமில்லாமல்) சன்முக)் தான் பாடுகிறாள. 

ம்... உங்கள் காடகக்களை ஜனங்கள் வெருவாகப் 

  

வ் ioe லைக்க 

  

மோகன் : லக்ஷ்மி, ஏன் இப்படிவீண் ers ier 

சொல்லப் பார்க்கர்? உன் சணவர் புசொபசர். மாதவ. 

னுக்கு காடகம் பார்ப்பது பிடிக்கவில்லை என்று. சொல் 

Cara! | 

  

எனன? சேம இல் 

    

           ஷு : அவருக்கு! யாக 

தான் எனக்கும் சச்தோஷம்,     

  

     
   

      

  

    

 



  

அழகு மயக்கல் 

   

  

    

   

    

தொ, போய் அப்பாலை அழைத்து வா. 

  

இகோ ஒரு நிமிஷத்தில் 

[(போகிரான.] 

வழ்க சமாக காலசை மணிக்கு 

கமாம்...... பவம், உங்கள். கம்பெனி இன்னும் 
இச்சு ஊரில் இருக்கும்? 

  

மோக கன : Ben 1 Ceo சாங்கன் இக்த BEE SOS விட்டுப் 
புத ப் பபடகேண்டிலிருச்கித௫. ஆல. மாதம் இக்சே 
SH Sor Qe om Le சான். ப வந்தனம் னால். BILE 

கொட்டகையை இரண்டு மாதங்களுக்கு மேல் பெற் 

முடியவில்லை னத SENS இன் னும் இரண்டு மூன்று 

வா.ரச்.தில் புதப்பட்டாச வேண்டும். அதற்கு முன்னால் 
லி சாவை அனுப்புவது பற்றிக் கேட்கலாமென்று 

வத்ே கன், நீ என்ன முடிவு செய் திருக்கறூய்? 

      

    
   

    

  

   ஷமி : (சற்று ரிசானிதது) ம்.......இன்இ 
வும் செய்யவில்லை. 

 



  

a பொன் aarce Gera gubapel அவருக் 

ஷமி: அவருக்குச் "சம்மசமென்றுதான். சொல்லு 

    

  

ன்றிருந்தே அவளை. என்:    

  

   

மோகன் : பிறகு என்ன? 
னிடம் வசச்செசல். 

(இழு paar Beare) 2 பாச்சிகலசம். 

ஒன்னலருகில் சென்று வெளியே    

   

  

+ Bois) vin Owain Bote eres. 

க இக்டமிலலையா?. நி சொல் 

Enns Apead pat 

மோகன் : இகோ, ச அப்படியா நினை க்அக்கொண்டிருக் 
கிருய? லலிதா மட்டும் சாட்டியம் சன்கு பழகினாளா 
@* அவளுக்கு இணையாக யார் இருக்க: மூடியும்? ௮வள் 
அழருக்கும், சாயலூக்கும், பாட்டிற்கும்... 

லக்ஷ்மி: என்ன இருந்தாலும் எனக்கு அதில் இஷ்டம், 
ல்லை, 

மோகன் : (அருகில் சென்ன) லக்ஷ்மி, கான் சுண்டிப் 
பாய்ச் சொல்லுகிறேன். லலிதாவை நீ அனுப்பியே 
ஆகவேண்டும். 

லக்ஷ்மி : எனக்குக் கொஞ்சங்கூட விருப்பம் இல்லை. 
[3மஜையருகில் வருகிறுள் 

“த ற 
ல... மோகண்: அகனாப 

லக்ஷ்மி ச் அ தனால் அனுப்ப (டி பர ம. 
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மோகன் : முடியாதா? கன்றாக யோசனை செய்து பதில் 
சொல். 

yagi: யோசனை செய்து தான் சொல்லுகிறேன். 

  

   

  

   

  

   

      

ன்: நீ இப்படிப் பேசுவது எனக்கு ஆச்சரியமாக 
ayn reese 4 7 ம் (oem றந்து 

} கலையை கினைக்கலே எனக்கு இப் 

, 2. வெலுப்பாயிருக்கிற து. 

மாகன் : சான் லலிதாவை வரும்படி. ஏற்பாடு செய்து 

கிட்ட ரல் ரீ என்ன செய்வாய்? அவள் ஒபே ,ஜவலாக 

7 தீல்கள் எப்படி. ஏற்பாடு செய்ய முடியும்? 

       

    

ஏன்? எனக்கு உரிமை es > a be st DIO aT... one 

£ இஷ்யையின் மகள் சானே? 

(@ கோபமாகி); ளா ச்... pus தனமாகப் பேசாதே. 

தூ டெக்கட்டும். கீ அனுப்புவாயா, 
   

   
மாட் ட்டேன் என்ற தான் சொல்துதேனே? 

| படி யெல்லாம் .வெறுப்
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லக்ஷ்மி: (வெறுப்போடு) போதும், போதும் உங்கள் அவல் 

உணர்ச்சி .பெல்லாம்....! . மேலும் taser மகள் அவள. 

அவளைப்பற்றி உங்களுக்குக் கவலை வேண்டாம். 

மோகன் : என் இப்படி என் மனத்தைப் புண் படுத். 

  

    வருக்கு Qs se Gacrad Gat_a நர இரு நக்க 

    

மோகன் : நீ இணங்கா விட்டால். பின்லை 
வருக்கப் போகிழுய. 

லக்ஷ்மி : அப்பொழுது நிங்கள் எனக்குத் தேனு தல் 
சொல்ல வசவேண்டியதில்லை. 

  

அததற்சாக 

     

மோகன் : லலிதா என்னிடம் வருவதை. நீ எப்படித் 
சிடுப்பாயோ, பார்க்கலாம். மா தவண் சம்மதம் 3 தருக ரர். 

ல. (கோபமாக) “நீ ஓ கு துஷ்டன். பண்களை 

ம பக்குபவன்* என்து அவரிடம் சொல்லித் தடுப் பணி     

  

மோகன் : ஆமாம். அப்படிச் சொல்லி காட திய உனக் 

குப் பழி தேடப்போகிருய ஆ 

லக்ஷ்மி = எனக்குப் பழி வக்கால் வாட்டும்; என் ககன் 

் bin Bae மாட்டேன். 

[கதவைத் த 

மோகன்: ஹலோ, மாதவன்! 

        

லக்ஷ்மி : லலி ரகா, அப்பாவை MODS ga 
டாயா? என் இவ்வளவு ! கேசம்? 

   



  

-அறரு மயக்கம் 

மோகன். உங்களைப் பார் க்ப் 

ட an ae ம் னெ தன. banat ah gi சொம்ப 

வழிக ww OpCart ் வாருங்கள், சாப்பிட்டுக்கொண்டே 

க ‘ லலிதா, இற த். ௮ண்டி 6 எடுதி.து வை. 
லிகா பரிமாறுகிறாள்.] 

மதகு. “ஓரு முதையோ இரண்டு 
(pen p த் 

யு ௫ க து. மாதவ ex, உங்கள் 

| ப ய்சசிகபெல்லாம் இன், லம் கடக்சன்றன அல்லவா
? 

ie என்ன ௮ ப்ச் செய்கிறீர்கள்? 

    

   
   

   

    

  

   

    

   "தவன் : இப்பொழுதா? ௮க்.த.ரங்க உளள த்தைப் பற் 

லிப் புதியதோர் அபிப்பிராயம் எனக்கு ஏற்பட்டிருக் 

அனை சப்பத்தி. மேத்சொன் டூ சோதனைகள் 

உ வருகேநன து இ ஒருக்கட்டும். - உங்கள 

விஷய த்மைப் பேசலாம். உங்கள் காடகக்கள் எல்லாம் 

மிச ஈன்றாக இருப்பதாகச் கேள்விப்பட்டேன். 

    

மோகன் : நீங்கள் சேன்வீதான் படுவிர்கள். நீங்களே 

பார்த்து அபிப்பிராயம் சொன்னால்தானே எனக்கு 

சந்தோஷமாக இருக்கும்? 

    

நதெற்கென்ன, at GC nar. 

  

றாக இ, பொழு. சொல்லுூவிர்கள், பிறகு உங்க 

Rea ஞாபகமே இருக்காது.     
ந்த ர “iy ப் மி, வவ a சயம் aul. BES றின். லலிதா, 

ர் எனக்கு ஞாபகப் படுத்து... aT ew ஒரு BT Cot SH, நிசி 

furs anes pew. 

  

6 (பரிமாதிச்கொண்டே] ஆகட்டும் அப்பா. மிஸ் 
wi ர்மோசன் நடிக்கும் “சிர தாண்டவம்” என்ற நாடகம் 

மிச ஈன்ராக இருக்கற சாம், 

மாதவன் : அப்படியா? அதையே பார்க்கலாம்.



    
நிலத்து கண்: தரனைக்கும் அசத தாட்கம் ஈடக்கிறலு. 

மாதவன்: சரி. அவயம் காகசக்கே ein pea 

௩, போசலாமா? 

Bed rb: , eel ar, இக்தா......இந்தப் பலகாரத்தை 

எல்லோருக்கும் வை. 

மேரகன்: மாதவன், லலிகாவையும் அழைத்துக்கொண்டு 

வாருங்கள். முன் வரிசையில் எல்லோருக்கும் ரிஸர்வ 

செய்யச் சொல்லுகிறேன். அந்த நாடகத்தில் வசந்த 

மரதவியின் சாட்டியத்தை லவிதா அவசியம் பார்க்க 

வேண்டும், 
மவிதா: வச௫க்த மா.தவியா? யார் ௮௮? 

   

    

மோகன்: அவள் புதிதாக என்னிடம் காட்டியம் பழக 

வக்இிருக்இறுள். உன்னுடைய *கிளாஸ் மேட்" என்ன 

சொன்னானே? 

லலிதா: அவளா? அவள் என் சிகே௫ிதி அல்லவா? 

   மோகன்; அப்படியா? அப்போது நீ அவசியம். அவகர 

டைய ஈடனக்கைப் பாரக்க வேண்டும், ம்.......ீமாதவன், 

லலிசா சில பாடல்களுக்கு என்னிடம் ௮பிஈயம் பழூக் 
கொள்ள விரும்புகிராளே, நீங்கள் என்ன கினைக்கிறர்கள்? 

மாதவன்: எனக்குச் சம்மதர்தான். 

மோகன்: அப்படியானால் அவளைச் இனமும் மரலை 
வேளையில் அனுப்புஇறீர்களா? 

மாதவன் : அவளுக்கும் VANS HLL சம்மதம் என்றால் 

அப்படியே செய்யலாம்.......என்ன லக்ஷமி? 

லக்ஷ்மி: பார்க்கலாம்; இப்பொழுது எனன yal 
சரம்? 

மாதவன்: என்ன ௮வசரமா? மோகன் எப்பொழுதும் 
இங்கு இருப்பாசா? | 

லக்ஷ்மி: இல்லாவிட்டால் போகிறது.



00 அழரு மயக்கம் 

மாதவன்: மோகன் Litt தி சர் களா, PLES ay சிஷ்யை 

.இப்பொழுன எப்படி ப் பேசுகிறுள என்று? 

மோகன்: நீங்கள் தவசிபம் அனுப்ப வெண்டும் என்ரால் 

அவள் பேசாமல் guys கொள்ளுகிறாள. லலிதா 

வுக்கு மிகுந்த ௮௪. 
மா தவன்: இருந்தாலும் தாய்க்குள்ள உரிமையை கான 

பதித்துக் கொள்ள முடியுமா? 

  

மோகன்: லலிகா இஷ்டப்படும் போது அவளுடைய 
ஹ்சையையும் கவனிக்க வேண்டும் அல்லவா? 

  

wag: (சட்டென்௮) அவள் இஷ்டப் பட்டதை யெல் 
லாம் செய்யும்படி. விட முடியுமா? அவளுக்கு என்ன 

தெரியும்? 

  

இ ருந்தால் அப்பா 

லலிதா: (லக்ஷமி அருகில் வந்து நின்று) 
தவறு இருக்கிறது அம்மா? தவறு 
சம்மதிப்பாரா! 

லக்ஷ்மி: அப்பாவுக்கு என்ன? அவர் எதற்கும் சம்மதிப் 
பார். 

  

   த ஏதோ Gppw 

இரு ap Cot நாட்டியம் ஒரு தல்ல கலை; 
அதை நீயே அதிகதருக்ககும் உன்னுடைய குருவி 
னிடமே உன் மகளும் சிலவத்தைக் கற்௮க் கொள்ளட்டும் 

என்றுதானே சொல்லுகிறேன்? அதில் என்ன 
தவ? 

          

மோகன்: அப்படிச் சொல்லுங்கள். அதுதான் சரி. 

'திபிு 

எனக்குக் கொஞ்சக் கூடச் சம்மசம் இல்லை. 

  

* 

(வலைக்காரன் கதவருகே வக்து 
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லக்ஷ்மி : யார முணிசாமிடா ? atr இப்படி, கானண்ண 

சங்கதி? 

முனிசாமி : யாரோ இர் அம்மா வந்இருக்கிளார்கள். 

இளவயசு அம்மா? ஈம் சன்ன. அம்மாலைப் பார்க்க 

1 அப். ம் அவசரமாக. 

  

    
முனிசாமி: கான் உள்ளே வரச்சொன்னேன். அவர்கள் 

லச மாட்டேன் என்று சொன்னஞா்கள, தணி 

பார்க்க வேணுமாம், 

  

யார் என்று பேச் கேட்டாயா ? 

  

முனிசாமி : -வசச்.சமாதவியாம் ; சின்னம்மா கூட்ப படிக 

தவர்களாம். 

மோகன்: (திடுக்கிட்டு) யார், வ௪க்த அரன் i 

மாதவன் : லலிதா, தீ போய்ப் பார்தது 

லக்ஷ்மி: னல் உள்ளே அழைத்து வா. சுற் 
ண்டி சசப்பிடும்படி சொல். 

  

    Le யா? 

    

லவிதா : Aer Curse, OS சா Curis Be. Fe 

இரம் வந்துவிடுகிறேன். அதற்குள் அம்மாவிடம் CuBr 

. பாருங்கள. 

    

மோகன் : (சற்றுப் பசபரப்புடன்) மாதவன், நீங்கள் 

என்ன  முகிவு செய்கிறீர்கள் ? 

கேட்க ௪ வேண்டியதே. இ; ல்லை, 

   

    

    
    7” 

மானமே. அக இருக & - 

 



  
[வெளியே ae ceeds 

நீங்கள் சிற்றுண்டி சாப்பிடுங்கள். பிதகு 
றல் போகி 52௮:    

   

  

௯ முதலில் அதை முடித்து 

[.ஏவசரமாகப் போகிருண்,. 

கப ஷு எண் மகன் மனசைக் 
கெடுக்க வேண்டாம். கான் சம்மதஇக்கவே மாட்டேன்... 
   

பிலை மோகனிடம் சென்ற அபிசயம் 

“அவரிடம் அனுப்புவதில்



    

  

மாதவன்: ஏன்? லவிதாவின் கலை வளர்ச்சியில் ௮வர் இவ் 

வளவு இசை கொண்டி ருக்கும்போ....... 

லக்ஷ்மி: அவா. அசை கொண்டிருந்தால் அசைப்பற்றி 

எனக்கு என்ன? கொஞ்சங் கூட எனகு இஷ்டம் 

இல்லை. 

மாதவன்: -ஓசங்ஹி) நீ. ஒரு காள் கூட என்னுடன் இத் 
தனை பிடிவாதமாக இருக் தஇல்லையே? 

லக்ஷ்மி; | ஆமாம்; இருந்ததே இல்லைதான். அதனாலாவது 
«me இஷ்டப்படி, இர்த விஷயத் இல் விட்டு “விடக் 

கூடாதா? 

மா தவன்: ' லக்ஷ்மி, நீ என்ன சொன்னு 
தாவை அனுப்பத்தான் போகரே றன். 

லக்ஷ்மி: கீச்கள், என்ன நினை ் தாச் சொண்டாலூம் சட 
உயிசோடு இதற்கு கான் சம்மதிக்க மாட்டேன, 

மாதவன்: ந வீணாய் எதோ "எண்ணிக் கொண்டு கலக்கம் 
அடைகிறாய், ே வெளிப் படையாக விவபபச்கைச் சொல்; 

ஏன் இப்படி. உனக்காக் கலக்கம்? 

லக்ஷமி: (உணர்ச்சியோடு) Os வெறும் விண் கலக்கம்: 

அல்ல. என் சுற்றத்தை உணர்ந்து அர்த வேதை 
யால் கான் கொண்டிருக்கிற உறுதியான தீர்மானம். 

_ மாதவன்? கீ ஒன்னும் தவற: செய்து விடவில்லையே, 
 அச்தமி? 

yh: சான் செய்யவிருர்கத தவ உங்களுக்குக் செரி 

                  

வன்: (நிதானமாக) லக்ஷ்மி, தான் எல்லாம தெரிக்க 
,சொன்தொன் இருக்கிறேன். 
்ஷ்மி (#046 ட்டு) என்ன, உங்களுக்கு த் தெசியுமா? 

னு G கரியும். FHS BHT SF சிறிது இருக், சதெல் 
5. இன்று கெளிவாகி விட்டத. அதற்காகவே 

லலிசாலை அனுப்ப வேண்டுமென்று வந்புறுத்திப் 
பேசினேன். 

  

       re 

  

     (ப



விதி | அழகு மயக்கம் 

லக்ஷ்மி: எல்லாம் தேரிந்து சொண்டுமா என்னை இந்த 

விட்டிலே வைத்துக் கொண்டிருச்கிறீச்கள்? 

  

மாதவன்: (கத ரனமா.க) அமாம், இர்த விட்டில் மட்டு 

மல்ல; எனது இருதய விட்டிலும் அகன் ராணியாக 
உன்னை வைத்துக் கொண்டிருக்கி 

  

தேன். 
(ose & Ae, தா @) ஐயோ. கான்: பரிசு 2 5 sD epi 

        

  

ஆபத. அமல அடைய nie 
Fr eu ens பத் 

ட 

அடைய Beste. அதை : சான். Po ஞ்சமூம். eae 

    

ன Suman avers? மனத்தால் pase தூம் தவ ௮ 
   

  

      

  

ளை ஈத் 2. ட் ஆனா ana $ "இன். து..." ் தான் um, 

சினைப்பதில்லை. பருவத Ber அடிப்பினு ஓம் சகலை ine 

கத்த அம் Cars க ஒரு/சுத்தத்தித்காக ஏங்க ஏங்கி, 
எத்தனை ஆயி சம் பூடக ங்கு எண். தமல் & அனபு கொண்டி, 
ருக்கிஞய். அன்பதை கான் + weir 5 அதிக அிருக்கிறேன். 
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கிடப்பதை நான் உணர்க்து அஅபவித்துக்சொண்டிருக் 

Ripe. Be cacti rere 

சொல்துவேன்! SPH eee புனிதத் 
   

      
    

  

    
     

    

     

  

   

  

இருக்க கெல ன் ரும் காம்: ஐ 
௦ தாம். 

ட் த்தி 

கொள்லாயென் ௮ காத்தி இ! BAG 
A 

wr dia gp. இனி, mad Oar ly ன் வகுக்கொருவர் 
தெரியாதது ஒன்றும் இல்லை. தமனா சா 1 
மடைந்துகிட்டது. சமது. eS ry 

at ஒன்றுதான். 

ஷம்: என்னைப்போலப் பாக்கி 
யும்? கீல்கள் 6 என் 2 தப்வம். 

    

[அவன் கண்களிலே ஆனந்தகீ 
கண்கணீர். பொக்குகிறது. வேக 
மரக யாரோ வரும் சப்தம் 
G றது. - கதவைத் Ss gi    

 



  

    லலிதா: என் _ சிகேகிதி eek gion sal என்னை எச் 
shies செய்யவே வத Foe தான், 

  

சவில்) அர்க் ow 

என்ன (கவ் 

      

   

தம் தா: அம்மா), மிஸ்டர் மோகன் முன்புபோல் ஒழுகி 
ச இல்லை (இட Crepe 2 அவருடைய ஈடதிதை 

  

கத.றுக்கொடுக் 

ரிடம் கூறிலிட்டேன். Bi 

மாதவன்: இப்பொழுது sar எங்கே? 

லலிதா: நரன வர CPR. a em Gla Tom er BLL Garis 

மாச Qwef@u Curlers. 

மா தவன்: அடே, சேகர் கூடக் குடி.க்காமலா? 

லக்ஷ்மி: போனால் போகமட்?ம். லலிதா, உன் ௪சே௫தி 

எங்கே? அவளை தழைத்து லா: சாமெல்லோரும் சாப் 

பிம்வோம். 

(லலிதா மறுபடியும் வெளி 
2பாகிரன, மாதவனும் லக; 
aps சிற்றுண்டி ருந்த உட் 
காருகியர்கள், ஆணந்தத்தால் 
Osco கண்கள். மலர்த் 
திருக்கின்ன. . என்றும் தில் 
கரத ஒரு கனை அலன் மூகத் 
தல் உயாகங்குகிறது.] 

நரை


