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 அ.த ேகா0ப23திய+ கைட67 வ9+ வா:6ைகயாள<க= 

எ?ேலா9ேம உர3B ெசா?ல D:யாதெதா9 ரகசியமாE அ.த 

சமாFசார3ைத அ9கிலி967+ யா< காதிலாவB கி$கி$3B 

வ2GHதாI ெச?வா<க=. எ?ேலா967+ ேப$ெபா9ளாE மாறிய 

அவ= அ?ஜுேனG:I ஓ< அH67மா: 7:ய290ப2I கQீ 

இயS7+ அ.த இ9ப3திநாI7 மண2ேநர சா0பாGH கைடய2? 

ஒ9 நாளWI DX ேநரD+ $Yறி6ெகாZ:90பB ேபாIேற 

இ967+. எ0ேபாB சா0ப2Hவா=, \S7வா=, 7ளW0பா= எI] 

கZகாண20பதYகாகேவ ஒ9 ^Gட+ கா3தி967+. தI 

ரகசியமறிய ஆ<வெமH3த எ?ேலா9ைடய கZக`67=`+ 

மZைண3 \வ2வ2GH தI வழ6கமான ேவைலகைள ெசEB 

ெகாZHதானW9.தா=. அவைள ஒYைற வா<3ைதய2ேலா, 

எளWதாகேவா வ<ண23Bவ2டD:யாB. நbசிI த cவ2ரேமறிய 

வாளW0d. ந cல+ e3த அவ= கZக`+ நாசிf+ உலகிI ச<வ 

அழைகf+ ெமளனமாE க6கி6ெகாZ:9.தB. தாைய0 ப2g.த 

7G: யாைன B+ப26ைகைய அS7+ இS7+ Bளாவ2யப: 

நட0பB ேபா? அவளWI தனWைம, அ.த ேகா0ப2 கைடய2? ஏேதா 



Golden Point Award 2017 
Tamil Short Story – First Prize 
ரமா $ேர& (Rama Suresh) 
ரகசிய+ (The Secret) 
 
 

	 2	

ஒIைற3 Bளாவ26ெகாZ:967+. ெவ`3த அவ= Dக3தி? 

உ=ள i67 மGH+, எைதேயா ேமா0ப+ ப2:3த0ப: சிவ.த 

7ைடமிளகாயாE இ967+. அதYகான காரணSகைள அSகி9.த 

ஒjெவா9வ9+ ஒjெவா9வ2தமாக ேபசி6 ெகாZடன<.  

ப3B பIனWரZH சா0பாGH கைடகைள உ=ளட6கிய 

ேகா0ப23திய+ கைடய2? அவ= ைவ67+ ம kI தைல6கறி 

வாசைன மGH+ காYறி? தனW3B மித.B ெகாZ:967+. 

iIறH67 உைடய கZணா: சா0பாGH0 ெபG:ய2? எGH 

வைகயான ைசவ<, வ2தவ2தமாE ம kI, ேகாழி, பகேத?, ப2&ப2=ேள, 

ஹGடா6, ந6கGm எI] ெபாg3B அH6கிய0ப:f+, ம kI, 

ேகாழி6கறி, ச+பா?, இைறFசி கிFசா0, ேசா3ேதாS, ஊடI எI] 

சைம3B வழி3B6 ெகாG:யப:f+ இ90பா=. ம kேபா, ச ீ dG 

கைட6கார<க= வய2YெறgFசேலாH அவைள Dைற3த0ப: 

வ2யாபார3ைத6 கவனW0பா<க=.  

ெகாbசD+ சிேநகமYற அவ`ைடய ந cல+ e3த 

கZக`67 சிg6கேவா, Dைற6கேவா ெதgயாB. அ.த6 
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கZக`67= பல வ9டSகளWI நிைனoக= மGH+ சில.தி 

வைலேபா? வ2g.B6ெகாZேட இ967+. அதி? சி6கி6ெகாZட 

ரகசிய3ைத ம kGH எH0பதYகாகேவ அவI தினD+ மாைல அS7 

வ.Bவ2HவாI. அS7 ெசா?ல0பH+ ரகசிய3ைத0 ேபா? அவp+ 

மிக $வாரசியமானவI. ெசா?ல0ேபானா? அவIதாI அ.த 

ரகசிய3ைத6 கG:6கா67+ eதெமன பல9+ ந+dகிIறன<. 

அவைள0 ெபா93தவைர அவI ஒ9 வா:6ைகயாளI, 

அjவளoதாI.  

அவ= உ9வ3ைத வ2ட அவI வயB ெபgயB. 

எ0ேபாதாவB ப?ெசGைட கழG:வ2GH சிg67+ேபாBதாI அவI 

வயB ெதgf+. தினD+ ஒ9 ம kனWI தைல6கறி சா0ப2Gடா? 

வலிைமயாகo+, இளைமயாகo+ இ96கலா+ எIற அவpைடய 

இளைம6கான ரகசிய3ைத மGH+ ச3த+ ேபாGHF ெசா?qவாI. 

அவI எைதெய?லா+ ச3த+ேபாGH ெசா?கிறாேனா அB தாI 

அ.த ரகசிய3ைத ெசI] அைடவதYகான rைழவாய2? எIற 

ந+ப26ைகfடI, பல< அவI ெசா?வைத எ?லா+ அைர3B6 

கைர3B6 7:3B6ெகாZ:9.தன<. அS7 சா0ப2ட வ9+ 
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சி]ப2=ைளக= Dத? அவI ெபய< ெசா?லி3தாI அைழ0பா<க=. 

அைதேய அவp+ வ29+ப2னாI. யாேரp+ அவI வயைத 

ெதg.BெகாZH மgயாைத ெகாH67+ேபாBதாI சZைட67 

இX0பாI. அவI ம?f3த3ைத அறி.தவ<க= எவ9+ அவp67 

மgயாைத ெகாH6க மாGடா<க=.  

ேகா0ப23திய+ கைடய2? மB அ9.BவதY7+,  

dைக0பதY7+ ஒ9 iைலய2? ேபாட0பG:967+ 

வGடேமைசய2? அவI ெபய< எXதவ2?ைல அjவளoதாI. 

அவI வ.தம<.த சில நிமிடSகளW? தZண c< கைடய2? இ9.B 

அவI ேகGகாமேல ெபgய கZணா: 7Hைவய2? மBo+, சிறிய 

ந cலநிற ேபர? வாளWய2? ஐmகG:க`+ ைவ3B வ2Hவா<க=. 

எjவளo ேபாைதய2? இ9.தாq+ அவ= கைட உணைவ தவ2ர 

ேவ] எ.த கைடய2q+ அவI சா0ப2Hவதி?ைல. சா0பாH+ 

ேகGகாமேல அவ= ெகாZHவ.B ைவ3B வ2Hவா=. அவI 

ச3தமாக சிg6கிறாI எIறா?, இரZH ஜ6 மB காலி எI] 

அSகி967+ கைட DதலாளWக= dg.B ெகா=வா<க=. அவனா? 

அSகி967+ மYற கைடக`67 எ.த வ2த3திq+ லாப+ இ?ைல 
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எIறாq+ சில ேநரSகளW? அவIதாI சிIன சிIன 

பbசாய3B6க`6கான தைலவ<. சி6கI ைரm வ2Y7+ சனீI 

அjவ0ேபாB ஏதாவெதா9 காரண+ ெசா?லி அSகி967+ 

மYறகைட DதலாளWகளWட+ சZைட67 நிYபாI. “என67 

வ2யாபார+ அதிகமாக  இ90பதா?, ம.திgFச ெபா:ைய எI 

கைடய2?  \வ2 வ2Gu<க=, ேநY] ந cதாI எI கைட0ப6க+ 

வ.தாE இI] பா< என67 வ2யாபார+ இ?ைல” எI] தினD+ 

ஒ9 கைட DதலாளWய2ட+ சZைட67 நிYபவனWட+, “ஓE 

ேகாப3தி? ைகைய அவ= ப6க+ ந cG:வ2டாேத ப2ற7 ஃப2Sக< 

0ைரதாI” எI] இவI ெசா?வாI. சமயSகளW?  அ9கி? 

இ90பவ<களWட+ “மpச0ப2gயாண2 எjவளo 9சியா இ967+ 

ெதgfமா?” எIறப:, மBைவ rக<.B, ெம?ல வ2XSகிய0ப: 

கZகைள i: சிg0பாI. ஐm கG:ைய நா6கி? ைவ3B ப.ைத 

$ழY]வBேபா? $ழYறி வ2ைளயாGH6காG:யவI ெப9iF$ 

வ2Gடப: “$ைவயாக சா0ப2ட3 ெதgயாதவp67 ெபாZடாG: 

எதY7” எI] ெசா?லி3தாI அவளWI கைதைய $வாரசியமாக 

BவS7வாI. 
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அவ= Dத? d9சைன0 பYறி ெசா?q+ேபாB அவI 

Dக+ எைதேயா பறிெகாH3தB ேபா? இ967+. அவைன0பYறி 

ெசா?வதY7 ஒI]மி?ைல எIறாq+, அவ`67 ப2ற.த ஆ] 

7ழ.ைதக`+ அவpடI இ967+ ேபாB ெபY]6 

ெகாZடBதாI. அதிq+, அவ`67 கைடசியாக0 ப2ற.த இரGைட 

7ழ.ைதய2? ஒI] அவp670 ப2ற6கவ2?ைல எI] 

ெசா?qவாI! ெசா?லிவ2GH, வாைய0 ப2ள.B ெகாZH \S7+ 

7ழ.ைதைய0ேபா?, mu+ேபாG:? தைலைய0 பாதி ெவளWேய 

ைவ3B6ெகாZH ெவ.B ெகாZ:967+ அSேகாலி ம kனWI 

கZகைள மிக இய?பாE உறிbசி6ெகாZ:90பாI. எ0ேபாB+ 

ேகGபவ<க= வாைய0 ப2ள.த0ப: உGகா<.தி90பா<க=. dதிதாE 

ேகGபவ<க=தாI அவ<களWI iைள உறிbச0பGடB ேபா? 

தைலைய0 ப2:3தப: 7ழ+ப20 ேபாவா<க=.  

“அவ= Dத? d9சI மGH+ வ2ப3தி? சாகாம? 

இ9.தி9.தா?, இ.த6 ேகா0ப23திய கைட67 ரகசியேம 

இ?லாம? ேபாய2967+” எI] $ச+படாைச (ம kIdளW6கறி) 

ச0d6ெகாG:6ெகா=வாI. அவI Dக+ ேபா7+ பாவைன67 
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கைத ேகGH6ெகாZ:90பவனWI உட? சிலி<3B6ெகா=`+. 

ைககைள ந cG: DBைக வைள3B eைன ேபா? தைலையF 

சிq0ப2ய0ப: “அவI சா7+ ேபாB அவ`67 இ9ப3தி ஐ.B 

வயBதாI. எjவளo கா3B அ:3தாq+ அைண.B ேபாகாத 

ஊBவ3தி மாதிg இ90பா=. அவளWடமி9.B வ9+ வாச+ அவ= 

கZக= வழியாக3தாI கசி.B ெகாZ:967+. அ.த 

வாசைனய2? சி6கிய எவp+ ம kள D:யாB. கா.த+ ேபா? 

பா<0பா=. ஆனா?, எவைனf+ அjவளo ச6ீகிர+ ஈ<3B6ெகா=ள 

மாGடா=. சா0பாG:Yகாகேவ இ.த உலக+ DXவB+ $YறியவI 

நாI. இவ= ைகய2? இ967+ வாசைனf+, 9சிf+ இB வைர 

நாI எS7+ பா<3ததி?ைல. நIறாகF சைம6க3 ெதg.B+ 

ந&ட3தி?தாI நிIறா=. பல ேப< பலமாத+ கண67 ைவ3B 

சா0ப2GH அவைள ஏமா3தியேபாBதாI அவI வ.B ேச<.தாI. 

சிg0ைப3 தவ2ர ேவ] எைதf+ ெதgயாதவ`67, வாQ6ைகய2? 

உ=ள அ3தைன அசிSகSகைளf+ கY]6 ெகாH6கேவ 

இரZடாவB d9சனாக வ.B ேச<.தாI.  
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அவ= வாQ6ைகய2? ெசEத மிக0ெபgய தவ] அ.த 

ப<ம km பயைலF ேச<3B6 ெகாZடBதாI. வ2யாபார3தி? எ.த 

r}6கSக`+ ெதgயாத அவ`67 அவேன எ?லாமானாI.  

வ2யாபார r}6கSகைள3 தவ2<3த எ?லா ெகGட 

சவகாசSகைளf+ பழ6கி வ2GடாI. அGைடையவ2ட 

ேமாசமானவI, அவளWI சைமய? 9சிைய ைவ3B ப?லாய2ர+ 

ெவ=ளWகைள ச+பாதி3தB மGH+ அ?லாம?, அவ`67 கடI 

ெகாH67+ DதைலகளWட+ ப?லாய2ர+ ெவ=ளWகைள கடI 

வாSகினாI, ஒ9 நா= ெமா3தமா $9G:6ெகாZH ஓ:வ2GடாI. 

பாவ+! பண ேமாச:ய2? ெகாbச நா= ெஜய2லி? இ9.தா=. 

அBo+ ந?லB6ேக எI] அவ= வாQ6ைக நகர3BவSகியB. 

தZண2 கைட ைவ3தி96காேன, எI நZபI” எI] ெசா?லி 

வ2GH அைனவgI Dக3ைதf+ பா<3B6ெகா=வாI. யாராவB 

இவI வயைத0 பYறி ேயாசி0பBேபா? இ9.தா? அவனWI 

இளைமய2I ரகசிய3ைத ேபச ஆர+ப23B வ2HவாI. அவpைடய 

$பாவ+ ெதg.தவ<க= ெநYறிையF $96கி ேயாசைன ேரைககைள 

மைற3B6 ெகா=வா<க=. அவI சிறிB ேநர+ அைமதியாக 
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இ9.Bவ2GH ெதாடS7வாI, “எI நZபIதாI அவ= 

ப2=ைளகைள அ.த ேநர3தி? பா<3B6ெகாZடாI. அவ= 

ெவளWய2? வ.தப2ற7 iIறாவB d9ஷனாக சில கால+ 

இ9.தாI. dதிதாக6 ேகGபவ<க= அH3த ரகசிய3ைத எதி<பா<3B 

கா3தி90பா<க=. பலDைற ேகGH6 7ழ+ப2யவ<க= அேத 

7ழ0ப3BடI ம kI �0ப2? உ=ள �H?ைச தனW3தனWயாக 

ப2g67+ DயYசிய2? இ90பா<க=.  

அவI Dக3தி? தா: எIற ெபயg? இ967+ நாq 

மய2ைரf+ தடவ2யவI, மB6 ேகா0ைபைய Dக<.தப:, “எI 

நZபI  ெதாGட ஒேர ெபZ அவ=தாI. பா<6க3தாI DரடI 

ேபா? இ90பாI. ஆனா?, மிக ெமIைமயானவI. காத? எIற 

வா<3ைத67 அ<3த+ எIனெவI] என67 ெதgயாB. ஆனா?, 

அB ஒ9 ெகா:ய வ2யாதிIp அவைன0 பா<3BதாI 

ெதg.BெகாZேடI.” ப6க3B ேமைசய2? சாத3ைத 7Fசியா? 

ேவகமாக3 திI]6ெகாZ:9.த இளbேசா: ‘ஆ+’ எIபB ேபா? 

தைலயாG: சிg6கேவ அவ<க= ம kB சி] ஐm BZைட வ cசியவI 

அ: வய2Yறி? DG:6ெகாZ:9.த சி]ந cைர அட6கியப: 
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அ:3ெதாZைடய2? DனSகினாI, “அவ`ைடய ஆ] 

ப2=ைளக`+ இI]வைர அவpடIதாI இ96கிறா<க=” 

எIறவI அவசரமாக கழிவைற ேநா6கி ஓ:னாI.  

:m� ேப0பg? ைககைள Bைட3த0ப: “7:கார0 

பயqக! ஒIp67 ேபானா ஒXSகா ஃப2ள& பZ}றB இ?ல” 

திG:யவI வ2Gட இட3ைத சgயாக0 ப2:3B6ெகாZடாI. “ெசIற 

ஏ0ர? மாத+தாI அவ`ைடய iIறாவB மக`67 நி6கா 

D:3B ைவ3தாI. அவ=தாI ேகGgS எIபB பல9673 

ெதgf+. ஆனா?, யா967+ ெதgயாத ரகசிய+,” அவ= 

எSகி96கிறா= எI] பா<3த0ப: “ஒ3த ைபசா 7ைற6காம? 

அவp+ ெகாH3தாI அவ`+ வாSகி6ெகாZடா=. வார3தி? 

எIறாவB ஒ9 நா= அ.த0 ப2=ைளக= அவ= கைட67 சா0ப2ட 

வ9வா<க=. வ9+ேபாெத?லா+ அவI பண+ ெகாH3Bவ2HவாI.   

ஒ9 Dைற அவ= உட? நிைல சgய2?லாம? GH-? 

இ9.தா=! ந?லா இ9.த அவp+ கைடைய i:வ2GH GH-? 

ேபாE பH3B6ெகாZடாI. அவைள வ2GH ஒ9 நிமிட+ ப2g.B 
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இ96கமாGடாI. அ0ப:ெயா9 காத?!” ெசா?லிவ2GH ப? 

ெசGைட கழG:ைவ3Bவ2GH சிg6க ஆர+ப23தவI, “இவSக 

இரZH ேப967+ நHவ2? நாIதாI ெரா+ப 

சிரம0பGH0ேபாகிேறI. அவ= வாQ6ைகய2? என673 ெதgயாத 

ரகசிய+ எIறா? இவ<க= ஏI ப2g.தா<க= எIபBதாI.” அவI 

7ழ0ப3BடI தைலைய ேவகமாக ெசாg.B ெகா=வாI. இI] 

வைர அைனவ9+ எதி<பா<3த  ரகசிய3ைத DXைமயாகேவா, 

ெதாட<Fசியாகேவா ெசாIனதி?ைல. அதYகான காரண+ கைத 

ெசா?q+ ேபாB அவI கZக=, யாைரேயா கZட தய6க3தி?, 

பய3தி? அைலபாE.B ஓE.B வ2H+.  

“தZண2 கைட6காரைன0 ப2g.B ஒ9 வ9ட+ 

ெசI]தாI அவளWட+ ஓநாE வ.தாI. ஓநாE எIறா? சாதாரண 

ஓநாE இ?ைல! பயSகர வலிைமயானவI! இவைள6 காY]^ட 

ெதாGHவ2ட D:யாB. தலFச+ d=ள6காgைய பாBகா0பB ேபா? 

பா<3B6ெகாZடாI. அவ= வாQ6ைகய2? எ?லா நாGக`+ 

பZ:ைக6 காலமாக3தாI அவேனாH வாQ.தா=. dBசா e3த e 

மாதிg அjவளo அழகாக இ9.தா=. அவ= எ0ப: திuெரன 
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அjவளo அழகாக மாறினாெளன மZைடைய0 ப2E3B6 

ெகா=ளாதவ<கேள இ?ைல. நா= DXவB+ அனலி? ெவ.தாq+ 

ஆ<கGீ e ேபா? வாடாம?, நிற+ மாறாம? இ9.தா=.” 

$வாரசியமாக கைதையF ெசா?லி6ெகாZ:90பவI ம kZH+ 

ரகசிய6 7ரலி? ேபச3 BவSகி வ2HவாI, “யாரவB 

கவனW3தி96கிற c<களா? நாI ஓநாைய0 பYறி0 ேப$+ ேபாB 

எ0ப:யாவB இ.த0ப6க+ வ.Bவ2GH ேபாEவ2Hவா=. அ0ேபாB 

அவ= Dக3ைத பா9Sக= அவI ம kB அவ= ெகாZ:9.த காத? 

dgf+” எI] அவI ெசாIனதி? இ9.B ஓநாைய0 பYறி அவI 

ேபச ஆர+ப23Bவ2Gடா? அைனவ9+ அவைள0 பா<6க3 BவSகி 

வ2Hவா<க=.  

‘ஓநாE!’ எIற ெபயைர ச3தமாக ெசா?லிவ2GH எX.B 

நிI] அSகி967+ DதலாளWகைள0 பா<3BF சிg0பாI. 

“ஓநாைய0 பா<3தா? மGHம?ல அவI ெபயைரF ெசாIனா? 

ேபாB+ இSகி967+ அ3தைன ேப9+ எZெணEF சG:ய2? 

ேபாGட ேகாழி மாதிg $9ZH ேபாவாpSக. அBo+ ந+ம சி6கI 

ைரmகாரI அவI கைடய2? ெதாS7+ வா3B மாதிg நி0பாI. 
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ஆனா?, ஓநாE! தZண26 கைட6காரைன0 பா<3Bவ2Gடா? 

ேபாB+, மgயாைதfடI நட.B6ெகா=வாI. என67 ெதg.B 

அவ<க= இ9வ9+ ேபசி6ெகா=ளாமேல ேபசி6ெகாZடா<க=. 

ஓநாE சா0ப2ட உGகா<.B வ2Gடா?, மB அ?லB 7ளW< 

பானSகைள6 ெகாZHவ.B ைவ0பாI. 7ழ.ைதகைள ஓநாfடI 

ெவளWய2? அp0ப2 ைவ0பாI. எFசி ைகயா? கா6கா ஓGடாத எI 

நZபI வ2ைல உய<.த கிgmட? க?லி? ஓநாf+, ஒ9 

ெபZ}+ இைண.B இ90பB0ேபா? டால< ெசEB பgசளW3தாI. 

அ.த டால< இI] வைர அவளWட+தாI இ96கிறB.  

ெசா?லிவ2GH ச3தமாகF சிg0பவI DI, iIறாவB ஜ6 நிைறய 

மBைவ Dைற3தப: ைவ3Bவ2GH ெச?வாI அவI நZபI. 

ஓநாைய0 பYறி ேபசினா? இவp67 ேகாப+ ெபா3B6கிGH 

வ.திH+, பாச6கார0பய!” எI] இIp+ ச3தமாக சிg0பாI. 

“அேதா அ.த iைலய2? இ967+ சா0பாGH 

ேமைசய2?தாI அவ`+, ஓநாf+ இரா3திg சா0பாGைட 

சா0ப2Hவா<க=. அBo+ dதIகிழைம இரா3திg ^3B+ 

7+மாளDமாக இ967+. ந c ஒIைற6 கவனW3B இ96கிறாயா?” 
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ேபாைதய2? தைல கவ2Q.B கிட0பவனWI காB67= ரகசியமாE 

ப6க3B சா0பாGH ேமைச6கார<க= தி9+ப2 பா<67+ அளவ2Y7 

“அ.த ேமைச67 மGH+தாI அவ= சா0பாH பgமாற ேபாவா=” 

எI] அவI ெசாIன அ.த ரகசிய3ைத ந+ப2 பல< அ.த 

ேமைச6காக வgைசய2? கா3தி96கிறா<க= எIபB தனW6 கைத. 

அவI 7ரலி? காத? கசிய மB6 7வைளைய 

D3தமிGட0ப: “சில உறoகைள நா+ dg.B6ெகா=ள D:யாB. 

dg.B6ெகா=ள DயYசி6கo+ ^டB. அவ= ம kB ஓநாE ெகாZட 

காத? எ.த அளo உZைமேயா, அேத அளo உZைம ஓநாE 

இ.த உலக3தி? உ=ள எ?லா ெபZகளWI ம kB+ காத? 

ெகாZ:9.தாI. அவpடI ^H+ ஒjெவா9 ெபZ}+ 

அவைன3 த cவ2ரமாக காதலி3தன<. அவI ெபZகளWI ம kB+ காத? 

ெகா=`+ வ2த+ ேவறாக இ96கலா+. ஆனா?, அ.த6 காதலிI 

பg$3த அளo மாறாB. ஓநாE பg$3தமான காத? திI] 

வள<வைத அவ= க<வ3BடI ெகாZடா:னா=. அவ= ஓநாய2I 

கZகளW? வழிf+ காதைல ரசி3தா=, rக<.B உண<.தா=. 

காதலிI த cவ2ர3தி? இ0ப: அ:6க: அவனWட+ ெசா?வா=, “ந c 
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ஓநாE எIபைத மற.B நாயாக மாறி எI கா?கைளேய $Yறி 

வ9கிறாE. எI ம kதான அதிகார3ைத மற.B எIைன3 

ேதவைதயாக0 eஜி6கிறாE. உI ம kB என6கான DX $த.திர3ைத 

எjவ2த ஆFசgயSக`+ இIறி எI ைகய2? ெகாH3B 

வ2HகிறாE. வ2ேனாதமான உI காதைல எIைன ஆராதி6க வ2H. 

என67 உI காத? ேவZH+. உI காதைல நாI DXைமயாக 

உண<.B, ெகாZடாட ேவZH+ எIறா? ந c எIைன வ2GH 

வ2லகி0 ேபாEவ2H” என6 கG:6ெகாZH D3தமிHவா=. அ.த 

D3தSக= ஓநாE காB67= வ2ேனாத ரகசிய3திI கைதகைளF 

ெசா?லிF சிg67+.       

அ.த ரகசிய3ைத ெசா?q+ DI ேபாைதய2? அவI 

கZக= மிIp+. $Y]+ DY]+ யாைரேயா ேதHவாI. சில 

நாGக= அலGசிய3BடI ரகசிய3ைத திற0பாI. சில ேநரSகளW? 

ெபா$6ெகன3 தZண c967= ைவ67+ ெந90d3BZைட0 ேபா? 

ெசா?qவாI. ஆனா?, கZக= கலSக நா7ழற அவI 

ரகசிய3ைதF ெசா?ல ஆர+ப23தா? அழ மGHேம ெசEவாI! சி] 

ப2=ைளெயன ேத+dவாI. அவpைடய இளைம6கான ரகசிய+ 
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இ.த அXைகயாக ^ட இ967+ எI] 

ேகGH6ெகாZ:90பவ<க`+ அXவா<க=. 

“அ.த0 ெப9நா=, அBதாI அவ= வாQ6ைகய2I கைடசி 

ெப9நா=. அ.த0 ெப9நாைள அவ= மGH+ தனWயாக3தாI 

ெகாZடா:னா=. வா:6ைகயாள<க= அைனவ967+ அI] 

ப2gயாண2 வ29.B ைவ3தா=. அ0ப:ெயா9 9சிைய நாI 

சா0ப2Gடேத இ?ைல. வ29.B சா0ப2Gட யா9+ ஓநாைய3 

ேதடவ2?ைல. ஓநாைய அதIப2ற7 யா9+ இSக ேதடo+ 

இ?ைல! தZண26 கைட6காரைன3 தவ2ர.” ெசா?லிவ2GH ெவ7 

ேநர+ வைர அXB6ெகாZ:9.தாI.   

அத cத அIப2? ப2go எIபB ெகாHைமயாக இ967+ 

அ?லB தவமா7+. அவ<க`6கான வGட ேமைச இI] ஏேனா 

தனW3B கிட.தB. அவ= அ.த ேமைசய2? தைல சாE3B ஓEo 

எH3B6ெகாZ:9.தா=. அவ= தைலைய ஓநாE 

தடவ26ெகாH3B6 ெகாZ:9.தாI ரகசியமாE.  

ெமா3த வா<3ைதக= : 155௦ 


