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Abstract 
 ெப மாள் கன் எ தி ள்ள தினங்களில் ஒன்றான கங்கணம் என் ம் தினத்தில் கதாநாயகன் 
மாாி த் வின்( திர் இைளஞன்) மனப்ேபாராட்டங்கள் அழகாக சித்தாிக்கப்பட் ள்ளன. 35 வயைத 
கடந் ம் தி மணமாகாத மாாி த் வின் மன உணர் கைள ம், உட ல் ஏற்ப ம் சிக்கல்கைள ம் அழகாக 
கூறிச் ெசல்வ டன் ெபண் பார்க்கும் ேபா  ஏற்ப ம் பிரச்சைனகைள ம், ெபண் கிைடக்காமல் 
ேபாவதற்கான காரணங்கைள ம், கு ம்ப உற கைள ம், சாதித் ெதாடர் கைள ம், மண் சார்ந்த 
நிகழ் கைள ம் குறித்  ேபசுகிற  இந்நாவல். இவற் ள் இக்கட் ைர திர் இைளஞனின் 
மனப்ேபாராட்டம் பற்றி விளக்க ற்ப கிற . 
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ன் ைர 

 ெப மாள் கன் எ தி ள்ள தினங்களில் ஒன்றான கங்கணம் என் ம் 
தினத்தில் கதாநாயகன் மாாி த் வின்( திர் இைளஞன்) மனப்ேபாராட்டங்கள் 

அழகாக சித்தாிக்கப்பட் ள்ளன. 35 வயைத கடந் ம் தி மணமாகாத மாாி த் வின் மன 

உணர் கைள ம், உட ல் ஏற்ப ம் சிக்கல்கைள ம் அழகாக கூறிச் ெசல்வ டன் ெபண் 

பார்க்கும் ேபா  ஏற்ப ம் பிரச்சைனகைள ம், ெபண் கிைடக்காமல் ேபாவதற்கான 

காரணங்கைள ம், கு ம்ப உற கைள ம், சாதித் ெதாடர் கைள ம், மண் சார்ந்த 

நிகழ் கைள ம் குறித்  ேபசுகிற  இந்நாவல். இவற் ள் இக்கட் ைர திர் 

இைளஞனின் மனப்ேபாராட்டம் பற்றி விளக்க ற்ப கிற . 

கங்கணம் 

 கங்கணம் என்ற தைலப்பில் இந்நாவ ன் ைமயமான  விஷயத்ைத ஒட்  
இ ெபா ள் ெதானிக்குமா  அைமந் ள்ள . தி மணம், குலெதய்வ வழிபா  ேபான்ற 

மங்கள காாியங்களில் நாள் நிச்சயிக்கப்பட்ட டன் சம்மந்தப்பட்டவர்களின் ைககளில் 
கட்டப்ப ம் கயி  கங்கணம் எனப்ப ம். தவிர ஒ  ெசயைல தைடயின்றி ெசய்  

ப்பதாக உ தி ண்  அைதப்பற்றிய சிந்தைனயாகேவ இ ப்பவர்கைள கங்கணம் 



கட் க் ெகாண்  அைலகிறார்கள் என்ற வழக்குத்ெதாடரா ம் குறிப்ப ண்  என்  
பின் ைரயில்  க. ேமாகனரங்கன் அவர்கள் குறிப்பிட் ள்ள   ெபா த்த ைடயதாக 

அைமந் ள்ள . 

திர் இைளஞன் – யார்? 

 அழகு, நிறம், ப ப் , சாதி, ேவைல, ெபா ளாதார வசதி ஆகிய காரணங்களினால் 

ஏற்ப ம் ஏற்றத் தாழ் களின் காரணமாக தி மணம் நைடெபறாம க்கும் ெபண்களின் 
நிைலைய இன்றள ம் காண கிற . அேத ேபால் தி மண வயைதத் தாண் யபிறகும்  

காரண- காாியமின்றிச் ெசாற்ப காரணங்க க்காக தள்ளிப்ேபாகும் இைளஞன் ஒ வனின் 

உடல் ாீதியான தவிப் க ம், பிறாின் குத்தல் ேபச்சால் ஏற்ப ம் தாழ் ணர்ச்சி ம், 

எாிச்ச ம், அத்தைகய த ணங்கைள எதிர்ெகாள்ள ேநாி ம் ேபா  அவன் ெகாள் ம் 

பதற்ற ம் அதிக மன உைளச்சைல ம் அைட ம் திர் இைளஞனாக மாாி த்  என் ம் 
கதாபாத்திரம் அைமந் ள்ள . 

மாாி த்  

 விவசாயத்ைத மட் ேம ெதாழிலாகக் ெகாண்  பள்ளி கல்விேயா  நின்  விட்ட 
பல இைளஞர்க க்கு ெபண் கிைடக்காமல் அவதி ம் ஒ  நிைல இன்  
ெப ம்பாலான இடங்களில் நில கிற . அதற்குப்  ெபண் குழந்ைதகளின் பிறப்  விகிதம் 

குைறவேத காரணமாகக் க தப்ப கிற . இக்கைதயின் கதாநாயகனான மாாி த்  

ேவளாளர் ச கத்ைதச் ேசர்ந்தவன். குைற ெசால்ல யாத அள க்கு அந்தஸ்  

ெபற்றவனாக ம், கலட்சணம் ெபா ந்தியவனாக ம், மாியாைத மிகுந்த கு ம்பத்ைதச் 

ேசர்ந்தவனாக ம் இ ந்தேபாதி ம் ேதைவயற்ற காரணங்களால் அவ க்கு 
அைமயவி க்கும் தி மணம் ஒவ்ெவா  ைற ம் தள்ளிப் ேபாவதால் மிகுந்த மன 
ேவதைன அைடகிறான்.  அவன் தி மணத்தின் லம் ெபாியதாக எைத ம் 

எதிர்பார்க்காமல் பார்க்க ஒ  சுமாராக உள்ள ஒ  ெபண் அைமந்தால் ேபா ம் என்  
தான் நிைனக்கிறான்.ஆனால் ஒவ்ெவா  ெபண் ம் ஏேதா ஒ  சில காரணங்களால் 

தள்ளிப்ேபாய்க்ெகாண்ேட இ ந்த . 

ெபண் பார்க்கும் படலம் 



 ெதாட் ப்பாைளயத்திற்கு ெபண் பார்க்க ேபானேபா  வண்  மீதானப்பற்  
விட் ப்ேபாயிற் . அதற்குக்காரணம் அப்ெபண் ெசான்னாலாம், ”எ ைமக்கடா மாதிாி 

ஒ  வண் ல வரான் அவைனப்பார்த்தாேல பயமா இ க்கு ” என்  ெசான்னதால் 

தன்ைனப்பற்றி என்ன ெசான்னா ம் அவன்  கவைலப்பட் க்க மாட்டான். தன் 

வண் ைய எ ைமக்கடா என்  ெசால் விட்டாேள என்  நிைனத்  நிைனத்  அந்த 
வண் ையப் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் ஆேவசமாய் எ ைமக்கடா ஒன்  ஓ வ ம் 
காட்சிேய அவன் மனதில் வந்  நின்ற . அதனால் அந்த வண் ையேய விற்  

விட்டான்.வண் ையக் காரணம் ெசால்  ஆைளப்பி க்க வில்ைல என்  ம க்கிற 

காலமாக இ ந்த . அதற்குக் காரணம் அப்ெபண்க க்கு தினந்ேதா ம் ஐந்  , பத்  

மாப்பிள்ைளகள் வந்  குவிந்  ெகாண் ந்தேத. ஆனால் ஆண்களின் நிைல அப்ப  

இல்ைலேய என்  நிைனத்தான் மாாி த் . 

 அ த்  ராசாமணி என்ற ெபண்ைணப் பார்த்தான் பி த் ப் 
ேபாய்விட்ட .ஆனால் அவள் க ப்  நிறமாக இ ந்ததால் அவ ைடய தந்ைத ஐம்ப  

ப ம் ஐம்பதாயிரம் பா ம் த வதாக கூறினார்.ஆனால் மாாி த் வின் அம்மா 

க ப்  நிறத்ைதக் காரணம் காட்  மக க்கு ெபாிய வண்  ஒன்  வாங்கித்தர ேவண் ம் 
என்  கட்டாயமாகக் கூறிவிட்டாள். அதற்கு ராசாமணியின் தந்ைத தி மணம் ந்  

ஓராண்  வதற்குள் வாங்கித் த வதாகக் கூறி ம் அம்மா ஏற் க்ெகாள்ளாததால் 
ராசாமணி ம் மாாி த் வின் வாழ்க்ைகயில் இல்ைல என்றாகிவிட்ட . அத் யைரத்  

தாங்க யாமல் மாாி த்  இர  ேநரங்களில் யா க்கும் ெதாியாமல் அ தான். யா ம் 

அற்ற காட்  ெவளியில் வாய்விட்  கதறினான்.ேலசாக வளர்ந்த தா ைய அப்ப ேய 

விட்  விட்டான்.ராசாமணிைய மறக்க யாமல் ஒ  ெசாம்  கள்ைள அதிகமாகக் 

கு க்க ஆரம்பித்தான். 

 பள்ளிக்கூடத்தில் ப க்கும் ேபா  தன்ேனா  ப த்த வசந்திைய தி மணம் ெசய்ய 
நிைனக்கும் ேபா  வசந்தியின் ஜாதகம் தைடயாக வந்  நின்ற .அவள் ல நட்சத்திரம் 

என்பதால் மாமனாேரா மாமியாேரா இல்லாத கு ம்பத்தில் கட் க் ெகா க்க ேவண் ம் 
என்  ஜாதகம் ெசால் யதால் அ ம் தைடபட் ப் ேபான .தரகர் லமாக ேவ  

இரண்  ெபண்களின் ஜாத ம் வந்த . ஒன்  க ம் ம் மஞ்ச ம் விைளவித்  கிேலா 

கணக்கில்ப ன் ேபாட பணம் ைவத்தி ப்பார்கள் விவசாயம், ெதாழில் என்றிக்கும் 



மாப்பிள்ைளகைள வி ம்பமாட்டார்கள் என்  நிைனத்  ம த்  விட்டான். மற்ெறா  

ெபண் ப த்  த்  ைடப்ைரட் ங் கற்றி ப்பவள் அஞ்சல் வழியில் பட்டப்ப ப்  
ப த் க் ெகாண் ப்பவள் தற்கா கமாக தனியார் கம் ட்டர் ெசன்டர் ஒன்றில் 
ேவைலப்பார்ப்பவள். இந்தக் காட்  ேவைலச் ெசய்கிற தன்ைன தி மணம் 

ெசய் ெகாள்ள சம்மதிப்பாளா?என்ற ேகள்விேயா  தன்ைனப் ப க்கவிடாமல் 

விவசாயத்ெதாழி ல் இ த்  விட்ட அப்பைன நிைனத்  ெநாந்  ெகாண்டான். 

 ஒ  நாள் வண் யில் ெசன் ெகாண் ந்த மாாி த் விற்கு ன்ெபா நாள் 
பார்த்த ெபண்ணின் நிைன  வந்த .அப்ெபண்ணின் ெபயர் அ தா.பத்தாம் வகுப்  

வைர ப த்தவள்.விவசாய கு ம்பம், ஜாதகம் பார்த்த ேபா  எட்  ெபா த்தம் கூ  

வந்த .கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ந்  ெபண் தன் ட் ற்கு வந்  விட்ட 

மகிழ்ச்சியி ந்தான் மாாி த் . அவ் க்குச் ெசன்  தன் நண்பன் ெசந்தி ன் லமாக 

விசாாிக்கும் ேபா தான் ெதாிந்த  அப்ெபண் அ தா ெசந்திைலப் பார்த்  வாங்க மாமா 
என்  கூறிக்ெகாண்ேட தன் ைபய க்கு ேசா  ஊண் க்ெகாண் ந்தாள். க த்தில் 

தா , ைகயில் குழந்ைத, கல்யாணம் ஆகிவிட்ட ெபண்ணின் ஜாதகம் ெகா த்  தரகர் 

ஏமாற்றியைத எண்ணி ேவதைன அைடந்தான். 

தம்பி ெசல்வராசு (சித்தப்பாவின் மகன்)  ெசான்ன  ெபண்ைணப் பார்க்கலாம் என்  

நிைனத் க் ேகட்டான். அதற்கு அப்ெபண்ணின் தந்ைத ஒ  கண் ஷன் ேபாட்டார்.அ  

என்னெவன்றால் தன் ெபண்ணின் மீ  நிலம் எ தி ைவத்தால் தான் தி மணம் என்  
உ தியாக கூறிவிட்டார். அதற்கு மாாி த் வின் தாய், 

“ெபாட்டச்சி ேபர்ல ெநலத்த எ தி ைவக்ேகா மாமா. நம்ம ஊட் க்கு 

வர்றவ க்கு  நாம எ க்கு எ தி ெவக்ேகா ம். அப்பி   

நம்பிக்ைகயில்லாதவளக்கட்  என்னத் க்கு அவமானப்பேடா ம்” (ப.131)  

என்  கூற அந்த வர ம் தட் ப்ேபாயிற் . நிலம் ெகா த்தாலாவ  தி மணத்ைத  

நடத்திவிடலாம் என்  நிைனத்த மாாி த் க்கு அவ்ன் அம்மாேவ  கு க்ேக வந்  
நின்றாள். 



தி என் ம் ெபண்ணின் லம் ஒ  வரன் வந்த .ஆனால் அப்ெபண் 

விதைவ.தி மணமான ன்ேற மாதத்தில் அவ ைடய கணவன் விபத்தில் இறந்  

விட்டான்.அதனால் அப்ெபண்ணிற்கு ம மணம் ெசய்ய வி ம் வதாக ம் உங்க க்கும் 

ெபண் கிைடக்காததால் இப்ெபண்ைண ம மணம் ெசய்  ெகாள்கிறீர்களா?என்  

ேகட்டாள். தி ெசான்னைதக் ேகட்ட மாாி த்  சற்  

த மாறினான்.ெசாந்தபந்தங்கைள ம், ஊர்மக்கைள ம் நிைனத் ப் பார்த்தான். 

”இ வைரக்கும் தா ம் பல ெபண்கைளப் பார்த்தாகிவிட்ட .நிைறயப் ேப டன் 

மனத் க்குள்ேளேய கு ம்பம் நடத்தி ம் விட்டான்.அைதெயல்லாம் பார்த்தால் 

ன்  மாதம் ேவெறா வ டன் வாழ்ந்த ெபண் என்ப  ெபாிய 
விஷயமில்ைல.அைதப்பற்றி யாாிட ம் ெசால்லாமல் அவனாகேவ மனத் க்குள் 

பலவிதமாக ேயாசித்  அதன் பிறகு மனப் ர்வமாகக் கட் க்ெகாள்ளலாம் என்  
ெவ த்தான்.” (ப.173) 

தன் மகனின் ைவ அறிந்த மாாி த் வின் தந்ைத ஓேடா  வந்  இந்தப் ெபண்ைண 
தி மணம் ெசய் ெகாள்ளலாம் என்  நிைனத்தால் “நான் நா க்கிட் ச் ெசத் வம் 

பாத் க்க. நீ அவ க த் ல தா  கட்டற க்கு ன்னால எனக்குப் பாட கட்ேடா ம்” 

(ப.173) என்  கூற அந்த வர ம் நின்  ேபான . 

“உட ன் ேவகம் கூ க் ெகாண்ேட இ ந்த . ஆைச கூடாமேல ெவந்  தணிய 

ேவண் ய  தான் இதற்கு விதி ேபா ம், ஒ டல் ப்பத்ைதந்  வய  வைரக்கும் சக 

உடைல அறிந்  ெகாள்ள யாதி க்கும் ேபா  ேவதைன சாதாரணமானதல்ல. அந்த 

க்கம் ேவெறந்த்ப் பதி யா ம் நிவர்த்தி ெசய்ய யாத ஆழ் க்கம்.( ப.27) 

இேதேபால பாட் யின் அண்ணன் ேபத்தி, கு ப்பழக்கம் உள்ள  ெதாிந்  தி மணம் 

நின் ேபானதால் கு ப்பழக்கத்ைதக் ைகவி தல், தன் ெபண் ெசல்லமாக 

வளர்க்கப்பட்டவள் அவளால் .வி. இல்லாமல் இ க்கமாட்டாள் என்  கூறியதால் 

உடேன ட் ற்கு .வி. வாங்கி வைவத்ததால் அம்மாவிடம் திட்  வாங்குதல்,ஒ  சமயம் 

ேபசிக்ெகாண் க்கும்ேபா  தி என்ற ெபண் சின்னக்க ண்டேர உங்க க்கு எங்கள் 



சாதியில் ெபண் பார்க்கட் மா? என்  ேகட்டல் என பல இடங்களில் மாாி த்  

மனப்ேபாராட்டத்திேலேய வாழ்ந்  ெகாண் க்கிறான். 

 

 

பாட் யின் ஆ தல் : 

’’உனக்கு இன்னேமலா ஒ த்தி ெபாறந்  வரப் ேபாறா, எங்காச்சும் ஆண்டவன் 

ெபாறப்பிச்சி ப்பா . அவைளக் கண் பி க்கக் ெகாஞ்சம் காலமா  அவ்வள தான்” 

(ப.26) என்  பாட்  மாாி த் க்கு அ க்க  சமாதானம் ெசால் க்ெகாண் ந்ததால்  

மாாி த் க்கு சற்  ஆ தலாக இ ந்த . 

மாாி த்  சந்தித்த அவமானம்: 

தன் நண்பர்களின் ேக  ேபச்சுக்களா ம், உறவினர்கள் மற் ம் ஊரார்களின் 

கிண்டல்களா ம் கூச்ச ம் தவிப் ம் கூ ய அந்த வயதில் உடல் உ ப் கள் 
சம்பந்தப்பட்ட ெசாற்களால்  அவன் அவமானப் ப த்தப்பட் ள்ளைதப் பல இடங்களில் 
காண கிற .  

மாாி த் வின் வி ப்பம்: 

இந்த உலகத்தில் எந்த ஆ க்கும் தன்ைனப்ேபால நிைல வரக்கூடா  என்  
எண்ணி தன் மன க்குள் தி மணம் ஆனால் பழங்காலம் ேபால பத்  
குழந்ைதகைளயாவ  ெபற் க்ெகாள்ளேவண் ம் என் ம் அ ம் அைனத் ம் ெபண் 
குழந்ைதகளாக இ க்கேவண் ம் என்ப  மாாி த் வின் வி ப்பமாக இ ந்த . 

ெபண்குழந்ைதகளின் பிறப்  விகிதம்: 

காலத்தின் மாற்றத்திற்ேகற்ப ெபண் குழந்ைதகளின் பிறப்  விகிதம் குைறந்  
வ கிற . அதற்குக் காரணம் ெப ம்பாலாேனார் ஒ  குழந்ைத ேபா ம் என்ற 

மனநிைலயில் உள்ளதா ம் அ ம் தல் குழந்ைத ஆண் குழந்ைதயாக பிறந் விட்டால் 
அ த்த குழந்ைத ேவண்டாம் என்  நி த்திவி கிறார்கள். தல் குழந்ைத ெபண் 



குழந்ைதயாகப் பிறந் விட்டால் தான் அ த்த குழந்ைதப் பற்றி ேயாசிக்கிறார்கள். 

இரண்டாவ  ைற க ற்றால்  அ ம் ெபண் குழந்ைதயாக இ க்குேமா என்  
நிைனத்  ஸ்ேகன் (வ ) ெசய்  பார்க்கிறார்கள். ெபண் குழந்ைத என்  ெதாிந்த டன் 

க ைவ கைலத் வி கிறார்கள். அதனால் தான் ெபண் குழந்ைதகளின் பிறப்  விகிதம் 

குைறந் ள்ளதாக தானாவதித்தாத்தா கூ வதன் லம் அறிய கிற . 

மாாி த் வின்  தி மணம்:  

தன்  நண்பன் ராமன் கூறிய ெபண்ைணப் பார்க்க நிைனத்  அப்ெபண்ணின் 
விவரங்கைள அறிந்  ெகாண்டான். ெபண்ணின் ெபயர் ராசாமணி என்  ேகட்ட டன் 

அவன் ஏற்கனேவ பார்த்த  ெபண்களின் ெபயர்களில் ஒன்றாக இ ந்ததால் அவள் 
நிைன க்கு வந்தாள். ராமன் அப்ெபண்ணின் தந்ைதையப் பற்றிக் கூறியைதக் ேகட்ட 

மாாி த்  சற்  தயங்கினான்.அதற்குக் காரணம் அவள் அப்பன் ெபயர் ெதாியாதவள் 

என்ப  தான்.இ வைர தான் பார்த்த ெபண்களில் ஒன் கூட அைமயவில்ைலேய என்  

மன க்குள் நிைனத் க்ெகாண்டான்.இப்ெபண்ணாவ  அைமயாதா?அப்ெபண்ேணா  

தி மணம் நடக்காதா?என்ற எண்ணம் ஒ  பக்கம் இ ந்தா ம், அவைளப் பற்றி 

உறவினர்க ம், ஊரார்க ம் தவறாகப் ேபசுவார்கேளா என்  எண்ணி பயந்  

ெகாண் ந்தான். கைடசியாக மனைதத் ேதற்றிக்ெகாண்  இைதப் பற்றி தி மணம் 

நடக்கும் வைர யா க்கும் ெதாியாமல் பார்த் க் ெகாள்ளேவண் ம் என்பதில் கவனமாக 
இ ந்  தி மண ஏற்பா கைளச் ெசய்  ெகாண் ந்தான். 

தி மணத்திற்கு தல் நாள் வரேவற்பில் மணப்ெபண்ணின் அப்பாைவப் பற்றி 
உறவினர்கள் அ க்க க்கான ேகள்விகைள எ ப்பியதால் அதற்கு பதில் கூற யாமல் 
ராசாமணி அ  ெகாண் ந்தாள். அைதக் கவனித்த மாாி த் விற்கு உறவினர்கள் 

மீ  ேகாபம் ஏற்பட்ட .அ  ெகாண் ந்த ராசாமணிையத் ேதற்றினான். 

உறவினர்க க்கு ராசாமணியின் தந்ைதப் பற்றிய உண்ைம ெதாிந் விட்டால் ஏதாவ  
காரணங்கைளக் கூறி தி மணத்ைத நி த்தி வி வார்கேளா என்ற பயம் மனதில் 
ஓ க்ெகாண்ேடயி ந்த . 

தனக்குக்  தி மணம் நடக்கேவண் ம், அைதக் கண்குளிர பார்க்கேவண் ம் என்  

ஆைசப்பட்ட பாட்  இப்ெபா  ேநாய்வாய்பட்  ப த்த ப க்ைகயாக இ ப்பதால் 



வர யவில்ைல. பாட் க்காக எ த்த டைவைய பாட் க்குக் கட்  விட்  அவள் 

கா ல் வி ந்  கும்  (ஆசிர்வாதம்) வாங்கிய பிறேக தா கட்டேவண் ம் என்  

வி ம்பினான்.அன்  இர  வரேவற்  நிகழ்ச்சி ந்த ம் பாட் ையப் பார்க்க 

கிளம்பினான். தானாவதி தாத்தாவிடம் தா க் ெகா ைய மறந்  ட் ல் ைவத்   வந்  

விட்டதால் அைத எ த் க்ெகாண்  வ வதாகப் ெபாய் கூறிவிட்  கிளம்பினான். 

அதற்குத் தானாவதி தாதா, 

“இந்ேநரத் க்கு எ க்கு மாப்ள… கங்கணம் கட் ட்டா அப் றம் எங்ேக ம் 

ேபாவக்கூடா . ேவற ஆைரயாச்சும் அ ப் ங்க… ேபாய்ட்  வரட் ம்…(ப்.417) 

என்   கூற அைத ஏற் க்ெகாள்ளாத மாாி த்  ஏேதேதா காரணம் கூறி தாேன 
றப்பட்டான். தன் ட் ற்குச் ெசன்  பாட் யின் ப் டைவைய எ த் க்ெகாண்  

பாட் யின் ெகாட்டைகக்குச் ெசன்றான். அந்ேநரத்தில் மாாி த் ைவப் பார்த்த குப்பன், 

இப்ப எ க்கு வந்தீங்க சின்னக்க ண்டேர, 

“ கங்கணம் கட்டீட்டா மாப்ள அங்க இங்க நவரக்கூடா ன்  உங்க க்கு ஆ ஞ் 

ெசால்லலீங்களா க ண்டேர….(ப.421) 

என்  கூற இவன் யார் என்ைனக் ேகள்வி ேகட்க என்  மாாி த் க்கு 
ேகாபம்வந்த .இ ப்பி ம் பாட் யிடம் கும்  வாங்கலாம் என்  வந்ேதன் என்  

கூறினான்.சற்  தயங்கிய குப்பன் சின்னக்க ண்டேர, ெபாியக்க ண்டச்சி நம்மள 

விட் ப் ேபாயிட்டாங்க என்  கூறிக் கதறி அ தான்.குப்பனின் வார்த்ைதகள் 

மாாி த் வின் கா களில் இ யாக வந்  வி ந்த . இவ்வள  நாளாக உயிைரப் 

பி த்  ைவத்தி ந்த பாட்  இன்ைறக்குத்தானா உயிைரவிடேவண் ம், வி ந்தால் தா  

கட்ட ேவண் ம், ஆனால் இப்ெபா …. என்ன ெசய்வ  என்  ாியாமல் 

மனப்ேபாராட்டத்தில் நின்  ெகாண் ந்த மாாி த் க்கு ராசாமணியின் நிைன  
வந்த . 

 

 



ைர 

ப்பத்ைதந்  வயைதத் தாண் ய இைளஞ க்கு தி மணம் 
நைடெபறாம ப்பதால் அவன் சந்திக்கும் ,உண ம் பிரச்சைனகைள மாாி த் வின் 

லம் அழகாக கூறி ள்ளார் ஆசிாியர். மாாி த்  ேபான்ற இைளஞர்கள் இன் ம் 

ேவளாளர் ச கத்தில் மட் மல்லாமல் எல்லா ச கத்தி ம் இ ந்  ெகாண் தான் 
இ க்கிறார்கள் என்பைத அறிந்  ெகாள்ள கிற . 

 

 


