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நான் குற்றவாளி யல்ல 17 
குதி யை 

என் புத்தகங்களுக்கு மதிப்புரைகள் எழுதும் 

ஆரியர்கள் என் மீது ஒரு குற்றம் சுமத்துகிறார்கள்- 

சமூகத்தைச் எர் இருத்த நான்: பு.றப்பட்டிருப்ப 

தாகவும், “வாழ்க்கையில் காணும் சில கேவலமான 

அசட்டுத் தனங்களைக். குற்றவாளிகளின், முதுகில் 

பட், பட் என்று வீறுவது: போல எடுத்துக். காட்டுவ 

தாகவும்,” “மேடைப் பேச்சுக்களால் ' விட, இத் 

தகைய புத்தகங்களால் தான் ஜனங்கள் சீர் திருந்து 
வார்கள் என்றும்” என் மீது குற்றம் சுமத்து 

அருர்கள்.. 

உண்மையில் இந்தக் குற்றங்களை நான் Ooviee 

மில்லை, செய்வதாக உத்தேசமு மில்லை. ஜனங்களைச் 

சிர்திருத்து, என் பிழைப்பில் மண்ணைப் போட்டுக் 
கொள்வதற்கு எனக்கு என்ன பைத்தியமா பீடித் 

திருக்கிறது? ஜனங்கள். சீர் இருந்தி - விட்டால் 

எனக்குப் பின்னர் எழுதுவ$ற்கு விஷயங்கள் ஏது? 

நரன் எழுதும் நோக்கமெல்லாம் ஜனங்கள் படித் 

துச் சிரிக்க வேண்டும் என்பதே யல்லாது வேறு ஒன் 
அம் இல்லை. ஜனங்களைச் சர் திருத்த முயலுவதா.க 

என் மீது குற்றம் சுமத்துவது வீண் பழியே யாகும். 

ஆகவே, . இப்பொழுதே சொல்லிவிட்டேன். 

இப்புத்தகத்தைப் படிப்பதால் நீங்கள் சிரிப்பதோடு 

மட்டும். நில்லாது, சர்இருந்தவும் - செய்வீர்களே 

யானால் அதற்கு நான் BAS ப் பொறுப்பாளி: 
ய்ல்ல 7 

Bure ராய நகர் 
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அட பரமசிவ! 
காட்சி. 

- [வெங்கட்ராமய்யரும் அவர். i சுந்தரி. யம். 
en பேக் (தொண்டிருக்கறர்கள். கேரம், rh, 

பத்து 'மணி:]. ய் 

் வேங்கட்ராமய்யர் ப இதம்? எனக்கு ஆமி... 
-ஸுக்குப் போக காழியாச்சு.! பெண்ணைப் பார்க்'. ... 
Eps Hare இன்னிக்கு மத்தியானம். வருகிறேன் க 

_ என்று அந்தப் பிராமணன் எழுதியிருக்கான். . 
குட்டி கோமள BOBS seoariicr பின்னி, BAe 
பாவாடையும், தாவணியும் .. 'கட்டிக்கச்சொல்:.... 

நீட் 'எதாவ.து அவனிடம் எக்கச்சக்கமாக பணம்”. 
7 "இவ்வளவு - தரேன், ப அவ்வளவு தருகிறேன். : 
. என்றெல்லாம். சொல்லி ' வைக்காதே... ன்ஸ், : 
கான் வந்து தீர்மானம். பண்ணுக றன்... 

  

   
   

   

   

  

சுந்தரி யம்மாள் என்ன, "இதெல்லாம் rare 
. குத் த் தெரியாதா! என்னமோ சின்னச்: குழந்தைக் eo 

குப். பாடம். சொல்லிக்: மக்கும். (போல்... 
. சொல்லிக். கொடுக்கிறேளே 7... என்னமோ. ழ் 
-எங்கப்பாதான் “எமாக்துபோம்.. ஒன் றும். விசா ee 
. நிக்காமல், சொளையாக... ் s 

- வெங்: சரிடி, சரி... வாயை அடக்கிப் @ பேசு... ~ 
் உங்கஅப்பாஎன்ன பிரமாதமாகக் கொடுத் BOL 
“டார்? அல்ப ததவ யேமது PG semis qua:
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கொடுத்தாரே, ் அது. தானே a அதற்கப்புறம். 
எனக்கு. ஒரு ஆடி. உண்டா , திபாவளி. உண்டா?... 

பதிந்த ஆமா, உங்களுக்கு என்ன செய்தால்! 
தான் இருப்இ? அவர்தான், நாளைக்கு. என்மேல், 

இது செய்யவில்லை, - அது: செய்யவில்லை:- யென் pet 

றெல்லாம் குற்றம். சொல்லாதிங்கோ. - "இப்பவே ் 
 ஏல்லாவற்றி, ற்குமாகச். ச செர்த்து கயாயீர 6 es : 

 Oar@SgtGC ow”... ட் 

‘Go se, சரி; கிறுக்கு. , இந்தப். பழங். ம 

கதையெல்லாம். 'எத.ற்காக?... ட ஆமா; குட்டிக்கு. 
எசாவறி நல்ல பாவாடை . இருந்தால் எடுத் துக் -.., 

1 தபபன பதவ ததன் 
யும் நீங்கள் அடுக்கடுக்காய்ப் பெட்டியில், வாங்கி. 

ட்ஸி அடுக்கி யிருக்கிறீர்களே, அதை எடுத்து... ‘ea 

வெங் er or ort. | பெரிய அதிகப்பிரசங்கி.. oe 

ace விட்டாய்?.......நீ எத்தனை. வாங்கிக் ந ட் 
பதால். தான் இருக்கு என்று சொன்னாய்?......என்,.. as 

போன இபாவளிக்கு வாங்கிக்கொடுத்த: பாவாடை. 

யும், "தாவணியும் என்னவாச்சுர அதை: இடுப்பில ட 

கட்டுகிறது தானே? 

குந்த ஆமாம், வலையாட்டமா ' த்ர தணி: 

வாங்கிக்: கொடுத்துட்டா; :௮.து நாலு... gars 

GEG அப்படியே: நிற்கும்... இப்பத்தான்! புதுசு, ் ட் 

-புதுசாத். துணிகள், தினுசு, தினுசா வந்திருக்கே. ' : 
- அதிலே. நாலு பாவாடை அரக்கன். ® தை கத் : 

Curiae ordre? த கக் அட ஜட 
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வேங்;--சரி, சரி, நான் ஒரு. வார்த்தை 
சொல்ல ஆரம்பிப்பத.ற்குள் ரீ ஒன்பது வார்த்தை 

... சொல்லி முடித்து விடுகிறாய். பிராமணன் மத் 
இயானம் கட்டாயம் வருிேேன் என்று சொல்வி 

- யிருக்கான்; எனக்காகக் காத்துக்கொண் டிருக் 
காதே: அவனுக்கு கல்ல. டி.பனும், காப்பியும் . 

பண்ணிக்கொடு,. எனக்குத் இனம் ஊற்றித் தர 
திறாயே தர்மாஸ் பிளாஸ்கில் ஒரு: கண்ணின் து 

மகர் போடாக. 

es குந்த அ என்னமோ சாப்பிடுகிறதையும் சாப்: 
- .பிட்டுவிட்டுத் தெருவிலே தூத்தினானாம் என்று... 

ப சொல்வார்களே, அது. மாதிரியல்லவா : இருக் ... 
-. இறது, நிங்கள் பேசுவது? என்னமோ இனிப்... 

பிள்௯க்குச். சொல்.லுகிருப்போல்: இதையெல்' 
லாம் சொல்ல வருகிறீர்களே, நீங்கள் என்னைப். | 
பெண் பார்க்க வந்தபோது நான் தான். காப்பி:... 
(போட்டு. வைத்திருந்தேன்... Palak aes 

= போட்டிருந்தேன் 7 ் கட் 

eee Gout - ( சரித் துக்கொண் டே) மாண்டு ப = 

ans be} இருபது வருஷத்திய சமாசாரத்தை. நரன்... 

ஆதன் ere வைத் 5 துக்கொண் ருக். 

் இறேன்]......... சரி, சரி, நான் வருகிறேன், 
நரன் அந்தப். பிராமணன் - வந்தால் இருக்கச்... =e 

4 சொல், ON. எல்லாம். வந்து 'பேசிக்கொள்ளுக3 Dar. 

. .. [வெங்கம்ராமய்யர் ஆபிசக்குப் -பூறப்பட்டுப்: . 

போரும்] ர ட
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[கர்தசியம்முசளும். “கர்மளமும் பேரிக்கொண் 
் ருக்கிறார்கள், நேரம் பிற்பகல் மூன்று மணி, 1. 

சுந்த : இந்தாடி, கோமளம்] இப்பத்தானே 

நாலு நாழி மெனக்கட்டு உன் தலையை வாரிப் 

பின்னினேன்? அதற்குள்ளே கலைத்துக்கொண்டு 

விட்டாயே... இப்ப உன்னைப் பார்ப்பதற்கு அந்... 
கப் பிராமணன் வருவா tl ‘ 

் கோமளம். எல்லாம் வந்தால் வரட்டும்: a 

சுந்த என்னடி அப்படிச் - சொல்றே? | 

. நரங்களெல்லாம் சிறிசுகளா யிருந்தபோது இப்: 
படியா இருந்தோம் ஒரு தடவை. தலையை. 

- வாரி 4 எஸ்”?.கட்டுக் கட்டிக்கொண்டால். நாலு 
நாள என்றாலும். nee eee நீ 

கோம் என்னம்மா கீ மாட்டில். ் அடுப்பிலே 

ப் _கேஸரியைக். இளறி வைத்துவிட்டு. என்ட் 
தர்க்கு வெட்டிக்கொண் டிருக்கிறாயே .. ao 

சுந்த:--ஆமாடி: 7 கான் போய் அடுப்புக். 

ள் காரியத்தைக் . கவனிக்கிறேன். . இந்தா, அந்தச் — 

சத்தைக் குழைத்து. நெற்றியில். அழகாகப்... 
பெட்டு. இட்டுக்கோ. அந்தப் பிராமணன் 

ட. வந்துவிடப் போறார் | / அரப eee 

  

er [உள்ளே போகிருள்:. கேசன். கண்ணாடியின் 
் ட எ்திரே நின்றுகொண்டு. சாந்து இட்டுக்கொண் “ழு: க்... 

அருள், வாசல் கதவு தட்டட்டும் சத்தம் கேட்டுத். Tt 

  

8,
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‘een கோமளம் /: போய் ் அந்த 

வாசல்.கதவு இடுக்கு. வழியாய் யார் வந்திருக்கா 
என்று பாரு. :அர்தப் பிராமணன்தான் .வந்துட் 
டாரோ,.. என்னமோ 7. இதோ நான் என் aie 
கையை அலம்பிக்கொண்டு வருகை றன், ் 

காமன். வாசல் பக்கம் ஓடிப்போய் a ey. 

இடுக்கு. வழியாய்ப் பார்த்துவீட்டு. Gag ar, qT. 

ss Gano ஆமாம்மா fF . யரரோ (ராய்ணார்.. 
வந்து கற்கிறார். அல்க்தான் போலிருக்கு. ட் 

_ போய்ப் பாரு, 

 [கந்தரியம்மான் Cine. சகவைத் இறக்கிறான், * ae 
பர்சில் அண்ணாசாமி அய்யர் கிற்கிமுர்.] ae ் 

ICRF CID) :-- என்ன; கெொரவிட்ரிமய்பார "இருக் 
கிருரா 7... 1, #24 

_ Babs இல்லே. துரை ° en அவசர ps 
ts — கூப்பிட்டனுப்பித்தான். . அதற்காகப் 
போயிருக்கார்." இன்னும் சித்த : நாழியிலே .. 

் வந்துடுவார்.........ஏன் வாசல்லே ' இக்கட ar eo 
ட் உள்ளே வாங்கோளே | ட 

ப அண்ணா. இல்லை... எனக்கு per Oeie: 
-மனுஷாளைப் ari daGavateig. யிருக்கு, றது... 

7 பார்த்துவிட்டு, ஐந்து மணிக்கு வறேன்." ் 

சுந்த” 2 இல்லே... அவர். இன்னும். அரை... ்், 
: "ஈரழியிலே வந துடுவார்.. காலம்பரே புடிச்சு நீங்... 
f அள்துபருவேள் வருவேள் என், ௮ தான். சொல்லிக் ...: 

சொண்டிரர்தார். கொஞ்சம் டிபன் பண்ணி...
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° ச 

வட்டு. சிரம். என்பனத பண்ணிக்கோங்கோ... 

அதுக்குள்ள வந்து விடுவார். 

்- அண்ணா எனக்கு. டிபன், கபன் ஒன்றும் 
ஸ் வ்ண்டாம் அம்மா |! / எல்லாம் இப்பத்தான் சாப்? 

ச பிட்டுவிட்டு வறேன். எல்லாம் கான் வந்த. காரி... 
அம்: நிறைவேறினால் போதும், ne 

சுந்த. காரியம் நில றவேறுவதற்கு என்ன? 

எல்லாம் .நம்ப. கையிலேயா பிடித்துப்... போட். . 
டிருக்கிறது? எல்லாம் வேளையும் பிராப்தமும், 
வர்தால் சன்னாலே : அ க ல நாங்களும் 

உட உட்ப 

"அண்ணா: என்ன - பிரயத்தனம். ப்ண்ணி: 
என்ன பண்ணுகிறது ் ம்ம aes ae 

FR Goo. யாது. 

சுந்த ாளன்ன அப்பமுச் சொல்றேன் 2. புள் 

. காயைப் பெத்தவா, எதற்கு அலையற... டர் 
ன் புன்ளயாண்டான் என்ன. பண்ணுகிறார் £. ..... 

, அண்ணா. அந்து : வயத்தெரிச்சலை. / ee a 

. அம்மா கேட்கஹறே? பி,.ஏ. பாஸ் பண்ணிவிட்டு : 
... நாலு. வருஷமா வேலை மல்லாமல் வீட்டோடு .... 

இட SARS, அவனை அ.த்தியயன த்தில் போட். 
.  மிருந்தால்கூட. இனம் கால், அரை என்று, ஏதா o 
வது கிடைக்கும், ne Bake Sr 

டட சுந்த. க்! | cera கலியாணம் 
ae டட்டல் ளு ன்
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- அண்ணா அமாம், அது ஒன்றுதான் 
பாக்க. ஆனால் என் ஆம்படையாள் கேட். 

- இறுளா? அவளும் இரண்டு வருஷமாக ஆத்துக்கு 
ம் மாட்டுப் பெண் வரணுமென்று பட்ட அண்டல! 

ருக்கிறாள் 

அல் ட் சுந்த:--என்ன 7 அப்பழுச் சொல்றேள் £ எல். 
- லாம் க௱லா காலத்தில். கடநர்தால்தானே தேவலை 
see நீங்க டிபன் சாப்பிட வாங்கோ. 

அண்ணா : இல்லே யம்மா. எனக்கு டிபன் ட 
. ன்றும் வேண்ட. ரம், 

ப சுந்த. இல்லை, ecient இப்படிச் சொல்லக் : 
கூடாது. அப்புறம். அவர் வந்தால் என்னைத் 

a தான் கோபித்துக் கொள்வார். 

[அண்ணாசாமி அய்யர் சாப்பிட் உட்காருகிருர், ' 
கேளரியை ரி பார்த்துக்கொண்டே பேசுகிறார், J 

ta, அண்ணா : : நீங்கள் பணம் என்ன. கொடுப்ப. 
தரகு, உத்தேசம் ப்ண்ணி யிருக்கேள் ? 

சுந்த ல்லாம் “அவரைக் கேட்டால்தான். a 
5 cen ga 8: oc 

அண்ணா. உ என்ன்... அம்மா! உங்களுக்குத். 

Z தெரியாத: காரியமா? எல்லாம். உங்களைக் கேட் 
் டுக்கொண்டு தானே அவர் செய்வார் து 

: கந்த; இப்பத்தான் எல்லாருக்கும் பண... 
c முடையா. யிருக்கே, யார் பணத்தைக். கையில்: - 

we கொட்டி வைச்சண்டிருக்கா?. ஏதோ இரண்டா. 
யிரம் கொடுக்கலாம் என்று ௨ உத்தேசம்.
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அண்ணா இரண்டாயிரம் தானா? மூவாயி . 
தீம் இதயப் கொடுக்கப் போவதாகச் சொன்னாரே? 

சுந்த: '--இல்லையே, - 'இரண்டாயிரத்துக்கு 
மேல்' எங்களால் ... ஒரு தம்படி. கொடுக்கக். 
கட்டாது... உ டப் ரகர = 

Shain eo). அப்படிச் சொன்னால்? - உங்கள் 
பணத்தை வாங்கித் தானே நான் என் பெண் 

- ஸணுக்குக். கலியாணம் ஏற்பாடு. பண்ணணும் 
என்று நினை தீதிருக்கிறேன். ¢ 

ட SS அது. என்னமோ; எனக்குக். தெரி 
பாது. எல்லாம் அவர், வந்தால் கேளுங்கோ, 

[கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டத, I ௪ 

இதோ, அவரே வக்துட்டார். போலிருக்கு, ் 

ட. ர வாசலுக்கு 'ஒடிப்போய்க் கதவைத் இறக்கிறான், Ps 
9 வெங்கட்ராமய்யர் உள்ளே நுழைகிறார், த் : 

. டு ட்சிந்த (அவரிடம். ரகசியமாக) : rence ane 
. இருக்கார். Ste டூ.பன் சாப்பிட்டுக்கொண் 
AGRE PSH So Nig 3 Re Sao 

.....வெங்.( ஆச்சரியத்துடன்) : ட வ்க்துட்டாரா?. 
வரவில்லை, காளைக்கு ' வரேன். என்றவள் aa 

7 யடி.த்திருக்கிறார் !... வக 

சுந்த பின்னே அவுர் வரது, aspen | 
ட் ee வந்து...... வந்து... ges ட் 

|  LOmtiag rentals ar Cor நுழைந்து. ல me 
் -ஒருர்,.. அண்ணாசாமி அய்யரைப். பார்த்ததும்.” அவர்: 4 
.. முகத்தில் கோபம். ஜ்வலிக்கறெது,] : 

  



இட் பரமசிவா 1. கடத் 

வெங்: என்ன. “aia ay sci அய்யர்! பூபன்... 
ரொம்ப பலம்தான் போலிருக்கு 7. 

சுந்த (திகைத்து) ; ளன்ன வந்தவாளைப் 

பார்த்து இப்படிச் சொல்றேள் Bo Oe 

. வேங் ; wir gg. arb Sour en ? இவனுக்கு வட் 
முப் பணம் AP DS! போற தன்னு, ee 

BaiB pou ? த 

ப. கந்த: அப்ப. இவர் சம்பந்தப்" பிராமணன் : 
று இல்லையா? oo oe : 

வெங். ஆமாமடி / .இவனைத்தான். பேரயும் 
போயும் .. (FUER 'பிராமணனாகப் புடைக்க. 
ணும். மூன்மும் வருஷம் நம் ராஜத்தின் கலியர ... 
ணத்திற்காக மூவாயிரம் ரூபாய்: கடன் வாங்கி. . 

Ce@Cu, அந்த அண்ணாசாமி,” அய்யரல்லவர் - 
் இவர்? ge த ட அ. 

சுந்த விப பரமசிவா 

கீழே. விழப்போகிருள்., : அவளை மூ DB & ் 

     



  

   

ட ஒன்று. சேருங்கள் | 
=: : “ஓய் / உமக்கு. மூளை, ர் இருக்கா , ஐயா § த். ப 

பின்னல் -கரர் வருவது கண் தெரிய: வில்லை? 
நான் ஹாரன் பண்ணினது. காது கேட்க வில்லை?" 

“கண்களில். திப்பொறி. பறக்க. அந்த. மேர்ட். 

பார் ர் ஓட்டி என்னை அப்படிக் கேட்டார்; நான் - 
ட காரில் மாட்டிக்கொள்ளத் 'தெரிந்தேனே- என்ற... 
் “இரக்கத்தினால். ணட "கோபம். அல்ல ௮௨ வர் 

  

gabe Cats: தொல்ம்: து மாட்டானே. இல்லா. 
விடில் இந்தப் பயல்.மீது. கர்ரைவிட்டு அவனுக்கு... 

இரு. நல்ல. பாடம் & கற்பித்து. ரதி கருப்பின் 2 

௮ போதாது. என்று ் 
“அதாவது ரஸ்தா. அறிவ இலல. யன்று வேறு... 

 



a பாத்சாரிகளே ஒன்று சேருங்கள். a 19 

  

7 அவ, ன் Geide ஆரம்பித்து: விடுகிறார்கள். பாத: 
- சரரிகககி "கொன்று: pps துவிட்டுத் தான் மறு. 

=. - குரறியம்' என்பது 'போல்,- நாம் மாட்டில் சிவனே 
ட் : என்று டை பர்தைகளில்.. நடந் துகொண்டிருக் 

- பதரலும். "இந்த. மோட்டார்.வண்டிகளும், ராணுவ. 
.. . லரரிகளும். ஈம்மைப்: பின்தொடர்ந்து: poe 

A பானத்க்க். வந்து. வீடுகன், ன. ள் 

  

  

    
      ன் பபற ர்கள் ரஸ்தாக்களில். நடக்கக்கூடாது: 

ட் என்று. டடுப்பாடு' இருக்கறது. ஆனால். ராணுவ 

gee லாரிகளும்," 'மோட்ட wr: பஸ்களும் | Bots: பாதை: 

... தனில் செல்லக்க டாது என் அ கட்டுப்பாடு. இல 2 
Mngt pee, 2 sil sae : 

    

     

    

கள். யிரைத் இயாகம் பண்ணப்போவதில்லை; 
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: உலகத்துப் பரத்சாரிகளே' ஒன்று சேரும் 
2 ear | இன்றுபட்டாலுண்டு வாழ்வு, நம்மில் இற். ் ட 

அமை நீங்கில் அனைவர்க்கும் தாழ்வு '" என்னும்... - 
2 பாரதியாரின் மூதுரையைச் சிந்தித்துப். பாருங். 
கள், 'மோட்மார் ஓட்டிகளுக்கு உள்ள ௪. ரிமைகள்' 

_ நமக்கும். வழங்கப்படவேண்டும் அன்பதத்காக் 
“காம்: 'போராடவேண்டும். வன்பு pe eae 

< பாதசாரிகள் என்றாலே. Dis பர்பி : 
. சார இகளுக்கு "இளக்காரமாக இருக்கிறுப்போல் ள் 
தோன்றுகிறது, ஆகவே. . பாதசாரி THD 
பெயரை: விடுத்து நமக்குப். பாதசாரதி (பார்த்த... 
சாரதி அல்ல ) என்ற: பெயர் அளிக்கப்படவேண் Ae 
Be. ~ ச 

இந்த Giortaad 6 ஒட்டி களுக்கு க்சன்ச்க்ள் ் ee ட 
5 அளிப்பதுபோல்: 'பாதசாரிகளாகிய: எங்களுக்கும் ... 
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அபல நாரதர். (தாடி. இருந்த gc gogo பழைய... 
ப் ஞாபகத்தில் தடவிக்கொண்டே. JQ; தாழ 

ட யைப் பனா? தான். விட்டுவிட்டு வந்து 

விட்டே ஆனால் ஞாபக - மறதியால். விட்டு 

Pee வ னில்க்ட் (வேண்டுமென், of, fee: தாடியை 

எடுத்து விட்டேன்... ae ae 

     
   
   

        

. தேவேந்திரன். oe? nbivaneied Caen : 

களப். பார்த்து) ஏன், ஊர்வசியை. இன்னும் - 

காணோம்? . உடை. தரித்துக். கொள்வதற்கு: எத்." - 

- “தனை நேரம்? 'காரதரே/ தாங்கள் : ஏன்: ST uy ன் 

- எடுத்து. . விட்டீர்கள்!” , அதைச். “சொல்ல: ் 

7 வில்லையே ! க ௪ 
=



28 : ற ட் அட "பரமசிவா! 

கல்வத் நாரதர் பூலோகத்தில். கட்டகம். Res’ தமிழ்... 

_ பாக்கிகளைப் : பார்த்த. பிறகு எனக்குத் தாடி. 
உண்டா, இல்லையா என், அ ஒரு பெரும் சந்தேகம் 

ஏற்பட்டுவிட்டது. ஒரு டாக்கியில் தாடியுடன் 
- நாரதர் காட்சி: யளிக்கிருர், இன்னொன்றில் தாடி. 

_ யில்லாமல் காட்சி யளிக்இருர், இதைப் பார்த்த 
பிறகு தாடி. வைத்துக் கொள்வதா, வேண்டாமா. : 

் என்று ஒருபெரிய பிரச்னை என்னைப்- பிடித்து 
-. வாட்ட ஆரம்பித்து விட்டது. கடையில் தாடி 
வேண்டாமே. என்று ஊர்வூ சொன்னாள். : i 

தேவேந்திரன் உ ஊர்வசியா?' a2 

2” நாரதர்:-ஆம்) அவளையும் என் னுடன். பூலோ ் 

௫ கத்துக்குச் சில. தமிழ் *ரிக்கெனூக்கு அழைத்தும். 

J சென்.நிருந்தேன்., 
: ஸ்ட , : [ஊர்வசி சேவகனுடன் வருகருள்].. ees 

ட் அதோ அவளே வந்துவிட்டாளே / க் 

ட் ் தேவேந்திரன் இது யார் இது/ 'அசவதயா ? 2 
- எதற்காக இப்படித் தன்னைக். கோரப்படுத்தி ட் 
“கொண்டு வருகிறாள்? ௮து என்ன். முகத்தில் 
ஏதோ. மாவு ' பூசிக்கொண்டிருக்கிறாள்.! இது - 

.. என்ன அலங்கோலமான .உடை/ இதைத். அச் 

டுக் கொள்வதற்குத்தானா. இத்தனை. நேரம்? 

ஊர்வசி : தேவேந்திரா / ந.ம.ஸ்: கறிக் as ன். : 
2 றேன். நடனம் ஆரம்பிக்கலாமா ?. ae 

   

தேவேந்திரன் ட வெறுப்புடன் > ட 
லாம்? ; ௩ 

ட



& நாரதர் கலகம் pe re BD? 

ர்கர்வளி- நாட்டியமாடத்... தொடங்குகிறாள். 
அவள் வழக்கமாக ஆடும் பரத நாட்டியத்தை AOS HS 1. 

தான் “சமீபத்தில் பார்த்த ஒரு டாக்கியிலிருந்து நடனம்... 
ஒன்று ஆடுகிறாள். ஆடிக்கொண்டே பாடுகிறாள், Pa 

“ai தேவேந்திரன். நிறுத்து, நிறுத்து / Quirgib 
உன்: நாட்டியம் 1. "உன்: ஆட்டமும், பாட்டும்... 

: துளிக் கூடச் EDS ERD, ஐயய்ய பார்க்க... 
- வெட்கமாகு gel: யார். ் சொல்லில், கொடுத்த a as 

உனக்கு, இத்தகைய. ஆபாச BL orl? vee 2 

ஊர்வசி யாரும். சொல்லிக் Q ow டு 4 க் Bo 

“aad. - பூலோகத்தில். பார்த்த. இரு டாக்கியி. 
x லிருக்.து. கானே கற்றுக்கொண்டேன். Coreg 

திலே. Bes நடனத்துக்குப் ர மாதமான இராக்கி: ie 

2@r@. “காட்டு மிராண்டா! BLOOD. என்று” 

பெயர், ae பர் ஆன் ஜாக் 
ர் "தேவேந்திரன். பன்னா. யார். கூட் ட்டி க் 
கொண்டு. 'போனது- அந்த. ட.ரக்கிக்கு. 2 ட 

  

  

படல் ஊர்வசி. திரிலோக சஞ்சாரியான. நாரதர் ப் 

: தான் அழைத்துக். கொண்டு போனார். டர ப் 
28S தேஷ். ஒஹோ. நாரதரின். கக். 

தர்னா, இது Re = i ட ல 

= க oS ‘Loo தாதி வரும்முன்]. ட் 

a சதி பககேத்திரம்! தங்களை. இந்திராணி. 1 

அழைத்து வரச். சொன்னார்கள். பர ப் ae 

i தேவேந்திர। னத 

  

     | ர் actyy ee 
“இது. "என்ன... விந்தை எதற்காக. இந்தத். தாதி. 

  

ss இப்படிப்: புடவை. கட்டிக்: “கொள்ளாமல். சிறு...



டி oe அரம்சிவா!. a 

= குழர்தைபோல் பாவாடையுடன் ‘Seite Genel 

எத.ற்காக உதடுகளிலும். கன்னங்களிலும்: சிவப் 

புக். சாயம். பூசி. யிருக்கிறாள் !: என்ன நாரதரே 

இவளையும் டாக்கி பார்க்க அழைத் அச் ன் 

_ இிருந்தீரா, என்ன.” : 

நாரதர்? ஆம், ஊர்வரிக்கக stores இல ் 
ஞம்.வந்தாள். ் 

...... தேவேந்திரன் ஓஹோ / தேவலோகத்தில்" 
_ நீர் ஏற்கெனவே. தினம் விளைத்து வரும்:கல்கம் 
போதாது என்று.இது. வேறு புது. ae. கண்டு 

் பிடி.த்திருக்கிறிரோ: த னன் பலர ட 

.... நாரதர்? எல்லாம் நன்மைக்காகவே Ogee 
-.இறேன். நாரதர். கலகம் நன்மையில் : மடியும் 
“என்கிற விஷயம் தாங்கள். அறியாததா ம் ee 

:: மேதவேந்திரன்:-காரதரே 7. நான். பதி 
: கொட்டத்தை: இத்தனை. நான். சத்துக்: கொண்... 

டிருந்தது ே போல்: இனியும் சகித்துக் கொண்டிருப் 
பேன் என்று. எண்ணாதீர்கள். தேவலோகத்.ுக்கு - 
நான். அதிபதியாக. இந்தக். வைகள். 2 Bree 

  

   

    

    

    

  

் கற்றுக்கொடுத்த. தாங்கள், காக்கு இக்திர 

- யையும் டாக்கிக்கு ADS $ திக்கொண்டு 2 

- இத் அர்ப் பழக்கத்தைக் கற்றுக்கொடுக் 
டீர்கள் என்பது என்ன நிச்சயம் மக்



. நாரதர் கலகம்... 51. 

நாரதர் : தேவேந்திரா! எனோ apse துக்கு. 

வீரோதமாக இன்று தங்களுக்கு இத்தனை... 

(கோபம்? 'ஊர்வசியையும், தா.இயையும் ' பூலோ 

கத்துக்கு. டாக்கி பார்க்க அழைத்துச்சென்றவன் : 

ந்ரன்தான். இல்லை யென்று . -சொல்ல்வில்லை. 2 

அதுற்கர்கத். . , தாங்கள் இப்பொழுது .. என்னை. 3 

என்ன செய்யச் சொல்கிறீர்கள் Foe = 

தேவேந்திரன் : என்ன. செய்யச். சொல்லு : 
a: றனா? - தங்களைத் தேவலோகத்தி அதுக்க 
'வெளியே போகச். சொல்லப் போகிறேன்......... 

- ஆம்; தாங்கள் தேவலோகத்தில் இனிமேல் ஒரு 4 

கணமும். இருப்பதற்கு : லாயக்கில்லை... தாங்கள்... 

இத்தனை யுகங்களாக இத்தேவலோக,த்தில் . கல: - 
கம் விளைத்தது போதும். - இனிமேல் . இதை ் 
வீட்டு வேறு: எங்கு வேண்டுமானாலும் “செல்ல ... 
-லாம்;.....(சபையோர்களைப். பார்த்து), இன்று... 

| தர்பார். இக்கடல் sme ee அல்லாரும் பத் 
லாம்... ட 

- [இந்தரன் எழுந்து உள்ளே செல்லமுன்]]. 

“காட்சி..2 த ் 

ம்வகுண் டத்தில்: ஸ்ரீ ear dl ch ee சாசதகும் ட 

பேசிக்கொண்டிருக்கன் ளர்... eae os 

3 விஷ்ணு : வேநாரதரே / வீணாக இதற்காக, ஏன். : 

'கவலைப்படுகிறீர்கள் 7 இந்இரன் பெரிய அசடன்... 

  

  
எதாவது. கோபத்தில் செொல்லியிருப் பாஸ். _ ” 
அதைப் பெரிதாக. வைத்துக்கொண்டு "தாங்கள். ்் 

எங்கேயோ போகிறேன் என்கிறீர்களே!” 

  

  



82. ப Bet = பரமசிவா!'. 

1. நாறதர். gH. பில்லை: சுவாமி!" ன்ன. 

இருந்தாலும் தேவலோகத்துக்குஅஇபதி. தேவேர் 

திரன்: தானே ? அங்கு. இருக்கக்கூடாது: என்று. 

அவன். உத்தரவிட்டால். கான். கேட்கவேண்டிய 

வன் தானே? Bae Sh 2 அனிழகிகின் ட, fe 

விஷ்ணு: “ஆம். நானும் "இல்ல். பென். 
“சொல்லவில்லை. நானும் இதில் என் "அதிகாரத் 

தைச் செலுத்துவதற்கு. இல்லை: ஆனால் ACS 
மூறையில் வேண்டுமானால் இக்கிரனிடம் இ, ண்டு. 

eo tens சொல்லிப் பார்க்கலாம்.. அனல் at ங் 

கள் வேண்டாம். என்கிறீர்களே... த் 

     

   

  

  

நாரதர்; மாம், 'சுவாமி 7 6 வண்ட. ரம் 

5 வேண்டவே வேண்டாம். மதியாதார். தலைவாசல் . 

பறி 9க்கவேண்டாம்... ஏன்று, eee ௫௫. ச 

he னம். "சொல்வார்கள். Seen 
       

: - விஷ்ணு Nog! எ வர், ar baie, அதி. 

பதும் தமிழ்நாடு தங்களுக்கு மிகவும் பிடித்துவிட 

-டாற்போல்... தோன்றுகிறதே! பேசுவதற்குக். 

-கையாள்வதற்குக். கூடத். தமிழ்ப் பழமொழி. 

க். அல்லவர்: பார்த்துப் பிடிக்கிறீர்கள் /. ee 

  

   

நாரதர் iQ, இங்கு. வ௫க்கும்' lang Be 

alae நெருங்இப்.பழகய பிறகு. எனக்கு i Ose 
திமிழ். see ae போதினிலே, இன்பக் தேன். 

  

  



நாரதர் கலகம் . ‘. nb, a8 

குத்தான் போய் அங்கு கொஞ்ச நாள் இருந்து. 

விட்டு: வாருங்களேன் / 

RTT ST — OG யோசனைதான். நா னும் 
பண்ணினேன்... 

விஷ்ணு :--ரொம்ப. . சரியான டயர்களை, 
பூலோக வா௫களுக்கும். தாங்கள். எவ்வளவோ 

சேவை செய்யக்: கடக்கிறது, : ஆகவே.தாங்கள் .. 
சுப்பிப் பாட்டியாக்ப் பிறந்து பூலோகத்தில் . ப 
வசித்து. வாருங்கள்; அதற்குள்.இந்துரன் உங்க : 
ளுக்குச் .. சொல்லி - ௮ னுப்பாவிட்டால் என்னை. 
ஏன் என்று கேளுங்கள். நிழலின் அருமை” 

“வெய்யிலில் தெரியும். என்ன நாரதரே / aidier 
பழ. மொழிகள். கையாள்வதற்குத் தங்களுக்கு . 
மட்டுந்தான் தெரியும் என்று. ர்கள் 

_ எனக்கும் தெரியும். ் 
= நாரதர் : பிரபோ... கபட சாடக: குத்ரதார்.. 

யான... தங்களுக்குத் “தெரியாததும் ஒன்று. 
உண்டா; இப்பவும் தங்கள் சித்தப்படியே ] 
நான் பூலோகத்தில் - சப்பிப் பாட்டியாகப். பி, றக் 
கத் தயார். சென்று வருகிறேன். 

: விஷ்ணு :--சர்வ மங்களானி ் பவந்து. சர்வ ் 

ema Lie 5) I : 
= ப ரீகாரதர். Geng. 2 

காட்ட 3. 5 
- தேவலோகத்தில் தேவேந்திரன் த தர்பார், ட 

- தேவேந்திரன்: தேவர்களே 1: இன்று: வெகு : 

க்கியமான: காரியம் இன்றைப் பற்றி. விவா. 

'இப்பதற்காக, நான் உங்கள்- scent corps வர



கக... mina 
amps gerGerar! அந்தப் பொல்லாத நாரத: 
.மூனிவரை.ஈம் தேவ லோக்த்தை விட்டு முன்ன. 
மேயே வீரட்டி யடி.த்திருக்க வேண்டும். அதை: 

விடுத்து, கண் கெட்ட பிறகு சூரிய ஈமஸ்காரம் 

- செய்வது போல் . தாரியம் செய்துள்ளோம். :. 

ஷம், அந்து நாரத முனிவர் இப்பொழுது எங்கு. ' 
இருக்கறுர்,. என்ன. செய்து சண்டி பக்கிர், 
என்று யாருக்காவது: தெரியுமா? - ன 

எட ஒரு தேவன் :--பிரபோ/.. த் இ லகு 

“செய்து கொண்டிருந்த வேலையைத் தற்சமயம் ' 

ட தமிழ். நாட்டில் செய்து கொண்டிருக்கிறாப் 

போல் தோன்றுகிறது. : சுப்பிப் பாட்டி. என்றூ 
பெயர் வைத்துக் கொண்டு கணவன், மனைவிக்கு 

ஜ் இடையில் .. தினம் ஒரு கலகத்துக்குக். “குறை 

யாமல் விளைவித்துக் கொண்டிருக்கிறார். 51... 

தேவேந்திரன் அந்தப் பூலோக வாசிகளுக்கு : 
நன்கு வேண்டும். வர, வர, தேவர்கள் ஞாபகமே. 

்.. கிடையாது அவர்களுக்கு. ஆமாம், அது இருக். 
"கட்டும், காம் நாரத முனியைத் தேவலோகத்தி: - 

a= னின்றும் விரட்டியதைப் பற்றி ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு... 
வின். அபிப்பிராயம் எண்ட் Ma pe aE a SE: 

ms தெரியுமா? - . ட பத ப 

ப - - ஒரு .தேவன் தாங்கள் மிகவும்" ‘Seaver: 
-* காரியம் செய்து விட்டதாகவே ஸ்ரீ. ந்காவிஷ்ணு 

கருதுகிறார்: என் று தோன்றுகிறது... eg 

oe “தேவேந்திரன் : எ பிசகான.. காரியுமா / (Oe ம் 

கருன்.) ee



சாரதா கலகம் 89. 

“ஒரு தேவன் ஆமாம், “பிரபோ. அப்படித் 
தான் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு கருதுலறார், ஏனெனில் 
நாரதர் கலகம் நன்மையில் முடியுமாம் / 

... தேவேந்திரன் :--பலே பேஷ் / நாரதர் கலகம்' 
ஈன்மையில் மூடியுமாமா?' . ரொம்ப அழகாய் 

- இருக்கிறது." ub war விஷ்ணு சொல்வது: 
இப்பொழுது நாரத மகாமுனி நமக்குச் செய்து 
வைத்து விட்டுப் போன பெரிய 4: நன்மையை "" 
யைப் பற்றிப் பேசுவதற்காகத்தான். உங்கள். 
எல்லாரையும் .- இங்கு அழைத்துள்ளேன்... 
அன்று, ஊர்வூ . மாத்திரம் அலங்கோலமான... 

ஆடையுடன் YLITF நடனம் ஆடுவதைக்... கண். 

டர்கள். ஆனால். இன்றோ ரம்பை, திலோத். ல் 
தமை, மேனகை. எல்லாரும் அவளுடன். . 

“போட்டி போட ஆரம்பித்து விட்டனர். ௪௧௪: 
ரமே தேவலோக ஸ்திரீகள். எல்லாருமே இந்த: ' 
ஆபாச: நட் னத்தைக். கற்றுக்கொண்டு விடுவார். இ 

சளோ என்று: பயமாய். இருக்கிறது. — ஏன்: : 

ன் நாளைக்கு இந்திராணியே (இப்படி. ஆட ஆரம்பித் 

தாலும். ஆச்சரியப், படுவதற்கில்லை. - இப்பொ... 
முது நீங்களே பல்கி இதெல்லாம். ன். 

ட மைக்காகவா. a ERS 

- தேவர்கள் Baa, இல்லவே. இல்லீ... od 

: .. தேவேந்திரன் : சக்கரமே இத் grt பழக்... 
குத்தை: (வேரோடு களைந்தெறிவதற்கு-. கரம் ஏதா... 

வது ஏ.ற்பர்டு.. “செய்ய வேண்டும். : _இதற்கிடை. 
யில். அந்த. நாரத. - முனி பூலோகத்தில் -சுப்பிம்.



தட ப்பட் ப அப்பரமசிவா!. Spee eG 

S பரட்டியாகடும்: இருக்கட்டும்... FORT aor, மனை 

விக்கு இடையில் ச்ண்டை விளைவித்துக் “கொண் c 

- மூருக்கட்டும்.. இங்கே. திரும்பி . வர வேண்டிய. 

e fae. சேவகன். வருகிறான்; de : 

சங்கன் வடிவே! மன்னிக்க வேண்டும்... : 

நான். என்ன சொல்லியும் கேட்கமாட்டேன். - 

] என். று. போய்வீட்டார்கள்,. போய்விட்டார்கள்.!' 

Meh தேவேந்திரன். யாரடா. போய்வீட்டார்கள் 7 Pe 

ge எங்கேடா போய். விட்டார்கள். a.    
“சேவகன். அவர்கள்தான். பர்போ/ “இரத. 

ராணி அவர்கள்தான். : கான் என்ன சொல்லியும்... 
கேட்கமாட்டேன் 6 சன் று. சொல்லி. விட்டார்கள். a) 

    

    

4 wOnrss asin 2. -ஸரினிமா - = - டாக்கி. ் aoe 

ee i eT ee ee 

  

   

   

ES - சேவகன். ஆமாம், பிரபோ! ரச. 

babs உரக்க பார்ப்பதற்காகத்தான். உரு ் 

Sas Spiaa pi © Cures | எத்தன், மணி 

இருக்கும். a      

    ae தடு; கிதிருக்கார்கள்..



நாரதர் கலகம் Pte ட 

“தேவேந்திரன். உ அப்படியானால். இப்பொழு. 

ஏண்டா வந்து சொன்னே? ... 

் ் சேவகன் இப்பொழுது அவர்கள் இனிமா. 
பார்த். துவிட்டுத். சரப்ப வந்து விட்டார்கள். 

.... அதனால்... ட் 

் - தேவேந்திரன் :- ஏன், 'இப்பொழுகு மாத் 

ரம் அவள் சினிமாவுக்குப் போனது எனக்குக் ட் 

'தெரியலாமாக்கும்? ் 

.... சேவகன் உ கான் “சொல்லாவிட்டால். கூட... 

க்கே. -தெரிக் து கொண்டு - விடுவீர்கள். ் 

_ அதனால் நானே முன்னமேயே சொல்லி வில்; 7 

நலம் என்று ஒடி. வந்தேன்... oat 

ee = தேவேந்திரன் :--ரீ சொல்லா. ட்டால். நான் = 

எப்படியடா தெரிந்து. கொண்டிருக்க மூடியும்? a 

 Gausenr இந்திராணி அம்மாள். ஆடுதே. 

கட்டத்தைப் பார்த்தால் தானே தெரிகிறது. ate 

“தேவேந்திரன் என்ன, ஆட்டமா? 

...... சேவகன் அமாம், பிரபோ. அன்றைக்கு... 

ஸ் ஊர்வசி ஆடின. மாதிரியே, இந்திராணி அம்மா. ஃ 

. oe ஆட ஆரம்பித்து விட்டார்கள் 1. ate ae 

- தேவேந்திரன் . என்ன, :இந்திராணியுமா - 

அந்த ஆபாச. ட்டம். ஆட் eras! ் 

விட்டாள். ? : hinges ers Sees 

; : சேவகன் ஆமாம், பிரபோ! த ட 

ன் = தேவே்தின் : ஈசுவர! இந்த காதர். களர்... 

Pauw னிமாவுக்கு. அழைத்துக்: கொண்டு 

   

 



38 eee Sie urna | 

“போக, 'இல்வளக்! பெரிய அனர்த்தம். ப விகாந்து. 
 விட்டதே/ எனக்கு என்ன பண்ணுவது என்று. 

-இதரிய வில்லைய். / டது என் தல் “தத ந்தே ள் 
1 

. a லட நதரசிகச்ளாய்க் கழே அழுகல். a 

காட்சி 2... 
: [தேவலோகத்தில் தேவேக்திரன். "ஒரு படுக்கை ள் 

_ பில். சாய்ந்து கடக்கிறுன். _தீரதிகள். வடம கக 
்் சகருக்களுர்கள்: T 

ae) தேவன் : தேவேர்திரா df எனோ ப்பட் we 
i eens மன்தை அலட்டிக் கொள்கிறீர்கள் 0 
ப சிறு. விஷயத்துகீகாகத் ' தாங்கள்... இப்படிக் ர 

"கவலைப் படலாமா 7 இந்திராணி இந்த நட... 
னத்தை ஆட: அரம்பித்திருப்பது என்னமோ. 

.. உண்மைதான். “அவரைப். பார்த் $ துக்கொண்டு... a 
க - தேவலோகத்து ஸ்திரீகள் எல்லாருமே. இந்த ட் 

     
  

: . கடனத்தை ஆட்ட. ஆரம்பித்திருப்பதும். உண்மை: 

தான்... ஆனால். வீணாக. ஏன் கவலைப்... படி es 

ச றீர்கள் 2- எல்லாம்: கொஞ்சம்: நாள் ஆனால்” எல்... - 
a -லாரும் தன்னைப்போல், அகல் een eye. ஜன். a 

  

     

= “தேவேந்திரன்: th சொல்லது a உண்மைதான். a 
is பண்னு ,நரள் ஆனால். மறக்துவிடுவார்கள். என்... 

பதில் சந்தேகமில்லை. . - அனால் திரும்பவும். இந்த: ane 

” Lor Bie ஆபாசப் படங்களைப் பார்க்கச். சென்று, 2 

- தில் உள்ளதைப். போல்: ஈடிக்கத் Og 

a - விட்டார்களானால் : or oir oor பண்ணு து. 6 ன். 

தான் கவலையா யிருக்கு... லன்,     



"நாரதர் கலகம் Se BOE De 

- 66: 'தேவன் :--தேவேந்தஇரா / CsuGare 
வாசிகள் - யாரும் . பூலோகத்துக்குச் . செல்லக் ' 

SL Bl என்று. சாற்கள். “paras oH 
யாதோ இ 

தேவேந்திரன் : எப்படி மடியும் 2. இந்தி. 
_ ரரணியையே என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியா 

்  இருக்கும்போ Bly. மற் ற்... தேவர்களை NS 
கட்டுப்படுத்த முடியும்: கடவ ப 

தேவன் : ஏன்... இந்த. பூலோக am Aer. 
பாசத் கலைகளைப்! படம் எடுப்பதைத் டுக்க. 

மூடியாதா?. a vig 

"தேவேந்திரன் எனக்கு என்னமோ முடி யும். 
“என்று தோன்றவில்லை. . eS Ba ல 

ட் : தேவன் ப ப்ப டி 4 ச். 'இச்ல்லாதிர்சன் Be 

i wer சயனான' “ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு" "இருக்கும். ் 
- வரையில் மக்கு என்ன. குறை? அவரிடம்? 

் - சென்று: முறையிடுவோம், : வாருங்கள். | a et 

a குட் டாயம்: ஏதாவது வழி: சொல்வார். 
Sa FE ae ous 

ee - தேவேந்திரன் அதுதான் சரி. ' ஆபத்பரக்த - 
்.. வன், அனாதரக்ஷ்கனான ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு. "இருக்... 

கும் வரையில். நமக்கு என்ன GM? தேவர். ட் 

ae களே” ' வாருங்கள், ஸ்ரீ - மகா விஷ்ணுவிடம் ் 

ளட சென்று ( முறையிடுவோம். pag 
: , (சேலேர்திர்லும். a egsiteted செல்துின் றனர். ம் 

TEA F ee 

வைகுண்டத்தில் ஸ்ரீ் மகாவிஷ்ணு. தம் ous 
ல “pe இருக்கிறார், : ப எதிரே. 'தேவேக்திரனும்- மற்றும்... 
"உள்ள தேவர்களும் சை கூப்பி கதன் தனர்: 7:



    

se ் தானே. ஆபாசப் படம் எடுப்பதற்கு ட 

   

2 த Gant அய் பரமசிவா | 

. ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு (சரித தக்கொண்டே)- a 

தெவேக்திரா! இதற்குத்தானா - இப்படி- உருகப் 

போய்விட்டாய் 2: கவலைப்படாதே ! பூலோகத்: - 

.. இல், அதுவும். குறிப்பாகத் தமிழ். நாட்டில், 

பாசப் படங்கள். வராமல். கான் பார்த்துக். 

i கொள்ளக் இன்... 

. -தேவேந்தீரன் Sea naue bs தரங்கள்: ar 
i வது- தனி. apres எடுக்கப் பபகதிர்களா, oe 

. என்ன. gees ok 

eS, ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு அவதாரம். ஒன்றும். 

ek gees போவதில்லை. : ஆனால்: பூலோகத்தில் ் 

eo இப்பொழுது கடந்து கொண்டிருக்கும். ‘ 

“இன்னும் சற்றுக் கடுமையாக நடக்கும். 

பாடு செய்யப் போகிறேன். : “இதனால் இ 

ப வுக்குக் கச்சா பிலிம். எடுத்து வரும். சில ் 

ட கள் மூழ்கும்... Seed 

ia தேகேஷ்தான். Beane? 

  

   

  

   
      

    
Ce ஸ்ரீ மகா: "விஷ்ணு: மூழ்கினால். "இக்தியா வில்: 
... பிலிம் குறையும், - பிலிம் கட்டுப்பாடு .6 .ற்படும் த 

ப இதனால்” இந்தியா வெங்கணும் உள்ள. டாக் 

... முதலாளிகள் மிகவும் திண்டாடிப். போவார்கள். 

்.. முதலில் படம் எடுப்பதற்கே பிலிம் கிடைத்தால் ல 

  

   
  

  

தேவேந்திரன் பிரபோ... இத்தகைய பெரிய. 
கதவி. 'செய்ததற்காகத் தங்களை .. நான். நமஸ். = 

. கரிப்பதைத் தவிர வேறு என்னூல் என்ன் செய்ய” 

 



நாரதர். கலகம். s aa aL - 

முடியும்? தங்களை ஆபத்பாந்தவன் என்றும், 

அனாத ர்க்ஷ்கன். என்றும். ல்க முஹை. டட 

இல் GaGa இல்லை. ் : 

ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு: கவலைப்பட ரதே! | ‘og: 

26 'வா......ஆமாம்; . இனி. மேலாவது நார்... 
் தரை. தேவலோகத்குக்குள்.. அனுமதிக்கலா.. ae ப 
லவா? ் : tes 

ண an தேவேர்தீனன் : - எதற்காகப்: பிரபோ. | aa 

or தானே. இத்தனை அனர்த்தமும். விளைந்தது? 

ஸ்ரீ. மகா "விஷ்ணு (சிரித்துக்கொண்டே) -- து 

-தேவேக்திரா?!. 6 ாரரதருடன். இத்தனை. காலம்... 

_ பழகியும் அவர் குணத்தைத். "தெரிந்து. கொள்ள. ல் 
ட் வில்லை, சாரதர் கலகம் “நன்மையில் விளையும். 
: என்னும். San iene தெரிந்து : கொள்ள 

BS "ட தேவேந்தானன் உன்மையா ?.. ஆச்சரியமாய் 5 

: "இருக்கறதே. இகத நாரதர் கலகத்தினால் “ஒரு... 
a நன்மையும் , அகதா க. அன்ட் (இறு © 

| Ou P ர e Pe 

  

கடட வ வி £ விஷ்ணு. இப்பவும் பூணோக்த்தில. 
18081 "கட்டுப்பாடு. ஏ.ற்படப்போகிறதே, அது. 
“எவ்வளவு. பெரிய ஈன் மை . என்பதை. Cun Og 
துப்பார். - இதனால்: தமிழ். நாட்டில் ஆபாசப்... 

ல் கள். எவ்வளவு, குறையும். என்பதையும், - 
ப் பார்; "இதனால் ஜனங்களின் ஒழுக்கம் 

ம் "எவ்வளவு உயரும் என்பதையும் நினைத்துப் பார். 
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eee or BG இப்படிக் கலகத்தை. ஆரம். 

பித்து. வைத்திராவிட்டால் . இவ்வளவு. பெரிய. 
நன்மை  விளையுமா க்க ஆலேரசித்துப் 
பார்.” 7 ட கடு 

rs தேவேந்திரன் ஆம், பிரபோ. கரங்கள். 
கூறுவது உண்மைதான். : நாரதர்: திரும்பவும் ர 
-தேவலோகத்துக்குத் Ogu வரட்டும். நான். 
அவரைப் பூலோகத்துக்கு விரட்டியது. பிச்கு ௬ 

oF ன். Ee: 

ரீ மகாவிஷ்ணு. ஆனால், அதனாலும் ஈன். 
மையே விளைந்திருக்கிறது . என்பதைக் - காண் 
பாய் 7. - நாரதர். சுப்பிப் பாட்டியாகப் பிறக் இ 

கணவன் மனைவிக்கு: இடை யில் பூசல்க் களப். 

பிக். கொண்டிருக்கிறார்: என்கற. விஷயம்: மாத். 
தரம். உங்களுக்குத் 'தெரியுமே. யொழிய, அதனால். 
.ஏவ்வளவு “பெரிய ஈன்மை அிக்ரத்திருக்குற்கு.. 

பட் தெரியாது. ் ட 

. தேவேந்திரன் : என்ன கன்மை, பிரபோ I 

“ப்ரீ. மகாலிஷ்ணு : .-என்னவா:!.. மேற்படி. 

'ஆபாசப்.படம் 'நடக்துகொண்டிருக்கும்.. சமயம் .. 
கணவன், மனைவி பூசல் . ஏற்பட்டு. விட்டபடி. 

யால், இப்படிச்" சண்டை. "போட்டுக்கொண்ட. 
புருஷர்கள். எல்லாம்: தங்கள். . மனைவியை -இந்தய். 
படத் அக்கு, அழைத்துக் கொண்டு செல்லவில்லை, = 

தமிழ் நாட்டு ஸ்திரீகள் பெரும்பாலோர். இந்தக் 
கோர்த்கைப். பார்ப்பதன் ல். SIE Dae 
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“ பகாரதர் கலகம்... 25. 

"தேவேந்திரன் பிரபோ தாங்கள் . சொல் a 
வது சரியே... நாரதர், கலகம் ஈன்மையில் விளை: 
யும். என். பதை இன்றுதான் . "உணர்ந்தேன். ் 

லோகத்தில் அவர் சப்பிப் னா யாக இருந்து. 

'வேலை.செய்த.து. போதும். . இனிமேல்: தேவ... 

Coreg gee திரும்பி விடலாம் என்று Bare கன் 
அங்கள்; ் ் Pe 

uf மகா Sekai: அப்படி யே. 

தேவர்கள் (பாடுகின்றனர். 3... 

ரகுபதி ராகவ் ராஜாராம் . ் 

“at mn Bi கலகம்: செய்வாராம் 

க்குப் ராகவ ராஜாராம். ண ததத oe 

- கன்மையில் கலகத்தை முடிப்பாராம்.. ட 
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தலைவலி. எப்படி. 
oes என்ன் ச்நஷ்ணய்ப்ர் கம்ம: ரர்ஷ்வின்'. 

தங்கைக்கு வருகிற: வெள்ளிக்கிழமை கலியாண: : 
- மாம். ரீ கட்டாயம் வந்தால்தான் ஆச்சு " என்று: - 

OTOP: sO gra போட்டிருக்இறான். அவாள் . 
அவாள் கலியாணத்துக்கு லீவு... கிடைப்பதே: இக் ட் 

திக் காலத்தில் : கஷ்டமா. 'பிருக்கே,. இதற்கு எம்... 
- படி. ஆபீடல் லீவ் கொடுக்கப்: போகிறான்! ... நல்ல: >. 

2 வேளை, எங்கம்மா ரொம்ப புத்திசாலி, உனக்கு...” 
ட் 'வேலை“கிடைப்பதற்கு முன் னமேயே- BORN TS 
Be தைப் பண்ணி வைத்துவிட்டாள் * என்று Soop 

a ணய்யரைப் பார்த்துச் சொன்னேன்... fl 

  

ப. இதற்குத்தானா, பிரமாதம்? பாட்டி, சென்... 
துப் போய்விட்டாள். என்று என்க்கு எழுதேன் 9... 

ம்ம ies eee 

அற் BOS ero, Ogi? நல்ல்: 

- சப காரியத்தி ற்குச். சார்வோ யா போடச் சொல் A 
1 றேள்?.. போனால் * "போகிறதென்று. “அப்படியே. 

on எழுதலாம், “என்; போன. வருஷம் என் தம்பிக்..... 

ட குப் பூணூல் போட்டேனோ, இல்லையோ, அதற்கு - . 
oe அப்படித்தான். எழுதினேன். அதோடு. இந்த வரு. ர் 

ஒம் ஆறு தடவை பாட்டி 'செத்தாள்.. என்று... 
Lr எழுஇயாய். விட்டது; ட கடைசியாக: பாட்டி ட் 
ன மாகவே. -டசத்துப் .போய்விட் டபடியால்: “இ ர. த் 

    

  

   
  



. தலைவலி எப்படி : AB 

Bios அப்படி. எழுத மூடி யாது; பாட்டி. ஒருத்தி .. 
இருந்தால் தானே அவள் செத்தாள் என்று எழு. 

தலாம். 27 என்று 'இருஷ்ணய்யரைக் கேட்டேன்... - « 

உதறி. ஏன் அப்பாவுக்குச்! சிராத்தம் என்று 

-எழுதேன்..' 

ர அளிய்ரன்ப், போச்சா இத்த: வருஷம்,. இள 

வரையில் மூன்று தடவை. அப்பாவுக்குச். திராத. 

தம் என்று "எழுதியாய்விட்டது... இப்பொழுது... ் 
நான்காவது தடவை. , எழுதினேனோ. “சந்தப்.” 

பாழும் மானேஜர் இருக்கிறானே, அவனும் பிரா 
மணன்தான், கண்டுகொள்வான் ; என். மானம்... 

_ போய்விடும். ம் Eee be eas Ae Te 

ee தறி, ie “தரன். வேண்டாம். - அம்மம். 

OSG "சிராத்தம் « என்று எழுதேன்."' ee 

are சறிதான். . வேற்று வினை (வேண்டாம். இது ் 

என்! - அம்மா. காதில் பட்டாலே; அவ்வளவுதான், -. 

விட்டை. “இரண்டு பண்ணி. விடுவாள். , “ஏண். 

7! டாப்பா. நான். ஒருத்தி... இருக்கிறது. உனக்கு 
- இடைஞ்சலா. - யிருக்காக்கும்.! - எல்லாம் அவ: 

கொடுக்கிற. மருந்துடா; மருந்து: என்று "சொல்லி: 

என் மண்டையை உருட்டி விடுவாள். ' எனக்கு.” 
 லீவே: வேண்டாம். ராமு: கோபித்துக். கொண். oe 

டால் கோபித்துக். கொள்ளட்டும்... ் எனக்கு லீவு: 
கிடைக்கவில்லை. யென்று எழுதிவிடுகிறேன்”".. 

் என்று சற்றுச். சலிப்பாகவே சொன்னேன்... 

  

   

    

    
      

ee இதைப்... பார்த்துக். கிருஷ்ணய்யர், . Ke or oar த் 

னடா Os! இதற்காக ஒருவன் கலியாணத்



கீ... அப்பரம்சிவா! 

ப் தக்கு வரவில்லை என்று எழுதுவான் | ? ger 
உட்கார்ந்து கொண்டு. உடம்பு சரியாயில்லை. 
இரண்டு நாள். லீவ். வேண்டும்”. என்று எழுதப். - 
'போட்டுவீடேன். - இதுகூடவா . சொல்லிக். 
“கொடுக்கணும் 2??; or oi Opt. ் ட்ப 

: 4 நல்ல- யோசனை சொல்லிக். ' “கொடுத்தீர். 
ர ஐயா. வேலைக்கு. வேறு வெடி வேண்டாம். 
“உடம்பு. சரிடாயில்லை ? என்று எத்த. ; 

ட தட்வை லீவ் எழுதிப் போட்டிருக்கிறேன்... 
கள் மானேஜருக்கே என் மீது சந்தேகம்” எண 

. “என்னய்யா... கொட்டாப்புளியாட்டமாக: Boe 
Bor. நினைத்தால் உடம்பு சரியாயில்லை என்று: 
எழுதுகறீர்... அடுத்த. தடவை. உமக்கு உடம்பு. 
சரியா யில்லாவிட்டால் உம்மை. என்... ஆபிசில்... 

் வைத்துக் கொள்வதற்கு. எனக்கும் சரிப்படாது”. 
என்று போன: வாரம் தான். சொன்னார். ப என். 

Th “என்னடா. என்னமோ” பேத்தறே 7 நான்... 
: ஒரு யுக்தி “சொல்லிக் கொடுக்கறேன்... - அதன்: 
யடி... கேளு... இன்றைக்கு.” ன்ன தங்கட்கு, 

1 மையா ? வெள்ளிக்கிழமை ட உனக்கு Sop. 

  

LI CoE “சமிபாடு. se Ue ee இங்கட்.... 

“கிழமை “Sang Curent ness என்றும்... 

   



தலவலி எப்படி ட்ட பட திர் 

“இருஷ்ணய்யர் சொன்ன. யோசனை என் 
னமோ. எனக்குச் சரியாய்த்தான் பட்டது. அதன் 
படியே நடக்கவும் ஆரம்பி த்தேன். 

ன இங்கட்குழமை கிராப்பைச். கூடச் சரியாக. 

வாரிக் கொள்ளாமல் முள்ளம்பன் றியின் மயிரைப் ் 

் Cure வைத் துக்: “கொண்டு போனேன். மானே 

இர் கேட்டதற்கு. ஓரே தலைவலி காலை, முதற் ட 

கொண்டு 17 ் என்று. பதில்: சொன்னேன்... | அடக் 

செவ்வாய்க்கமை ஆபீஸில் ' டக்கு : 
" Borage! என்று 'இருமிக்கொண்டே. இருந்தேன்,” 

ப புதன்கிழமை. - ஆபீசில் இரண்டு. ,திப்வை. 

“மயக்கம். "போட்டா ற்போல். விழுந்தேன்... es 1 

"புதன்கிழமை - 'சரயக்திரம்் மானேஜர் என்: 

க் கூப்பிட்ட னுப்பினார்... 2 ERA ae 

ப் -ளன்னய்யா? இங்கட்டுழமையிவிருக்து உங் 

கள். உடம்பு lena teCuirshes ae மத; என்ன 

சமாசாரம் Pe என்று விசாரித்தார். re ee 

பம் இன் மில்ல ஸார். -இங்கட்டுழமை oti 

... தலைவலியாய்.. இருந்தது... நேற்று... ஒரே . இரும. 

ட லாம். இருந்தது... இன்று: ஒரே. மயக்கமாய் ய் இரு 5 

௮௮; ் என்றேன்; ட க் as 

இதைக் கேட்ட தும் மா 
Ay விட்டது. ' “ரி; ஐ இர. காரியமாக இன் று. 

, க்குப். "போகிறேன்; உம் உடம்பை ஜாக்: 

ப் தையாகப் பார்த்துக் . கொள்ளும்... ண் 
AGES மூன்று காள் லீவ் எடுத்துக் கொள்ளு 
என்று Der etre , ; 

     

  

        

 



பதிப் ae Centon 
“> rapid air எடுத் துக்கொண்டேன். வியா: 

் மக்கிழமை இரவு புறப்பட்டு வெள்ளிக்கிழமை 
“காலை ராமுவின்... தங்கை SOMA சத்துகிகும் 

போய்ச் GB மீசர்ந்தேன். ௪ 

ராமு. என்னைப் பார்ப்பதற்கு ரொம்ப்" FB. 

..தோஷப்பட்டான்.. பிறகு. ..இவாரதான். மாப் ப 

பிள்ளை * என்று ஒரு அதிரூப சுந்தரனை அறி. 
_..மூகப் , படுத்தினான். நான் அவருடைய . மூக. 

- அழகைம். பருகக்கொண்டிருக்கையில், 4 gai 

ட தான் சம்மந்திப் பிராமணர். :-மர்ப்பிள்ளையின் 
- தகப்பனார்; a - சென்னையில் ஒரு கம்பெனியில். 

.- இருக்கிறார்?! என்றான். : : cee 

: - மாப்பிள்ளே இத்தனை “அழகு. “சுந்தரனாய் ' 

oe இருக்கும்போது, அவர் தகப்பனார். எப்படு. யிருக் ் 

கிறார் பார்க்கலாம் என்று திரும்பினேன், க் 

. a என்ன்; -ஸார்/ தலைவலி இப்போது எம் ப்டி. 

hs இருக்கிறது. 2” என்று கேலிச் சிரிப்புடன். கேட்: 

வரர் சம்மந்திப் பிராமணரான எங்கள்... லட் 
்- Loren gis வக் அரிப்பில் ae seh 

  



Sy 

அடையாளம். 
ட் -*ஏன்னமேர், கோடை. Sierra oe Ds 

Doge சாக்கு வைத்துக்கொண் டாவது அத்தம் 
போ. வீட்டில் கொஞ்ச... நாளைக்குச் "சாப்பிட்டு Me 

“விட்டு வரலாமென்று சிதம்பரத்திலிருந்து பட்ட. - 
ர ணத்திற்குப். புறப்பட்டு. வந்தேன்... ஆனால் வந்த 

இரண்டு: காளைக்குள்ளாகவே, ஏண்டா. ஊரை. 

விட்டு. வர்தோமென்றாய்விட்ட து. பட தன்ம 

- ஏனென்றால் : காலையில் காப்பி சர்ப்பிட்டு i 
விட் டு வீட்டை விட்டுக்: ெம்பினால் பிறகு. வீடு... 

4 வந்து! சேர்வது. ராத்திரி பத்து இணரிக்குத்தரகை டம: 

வழி. தெரியாமல். ஒரு தெருவிலிருந்து Lomo (Ch 

தெருவு, மற்றொரு தெருவிலிருந்து .இன்னொரு. 
.தெருவிற்குமாக. அலைந்து. கொண்டிருப்பேன். 

= பஸ்ஸோ, gga Gow ஏறித் 'தொலைப்போ Quer” 
GO, ToS டூ.ராமில் ஏறினால். எங்கே கொண்டு. ் 
பன் விடுமென்பது தெரியாது. ள் 

...... சென்னையில் ஒரு தடவை. பார்த்த: இடத். ் 
“அத்ய மற்றொரு தடை: பார்க்கும்போது: ் 

- ௭4 ளம் தெரிிறஇல்லை, ஒரு: தட வை' எழும் 
் பூர் ஸ்டேஷனுக்கு. எதிரேயே நின்று கொண்டு, ன் 

எழும்பூர் ஸ்டேஷன் எங்கே i. என்று seine = 
Ae திருக்கறேன். ட வல் ட் 
பத ஆனால்: நான்” அப்படி “ dorisaaer ஆச் ர 

க சரியம் அதிகம்... இல்லை... கான் .விசாரித்தவர்கள்.. 
கொன்ன்: பிதிவில்கான். ஆச்சரியம் அதிகம், : 

  

  



ர. 
oe இருவர் இன்னும்இரண்டமல்இர்தப்பர்சம் = 

்.. போகவேண்டும் '' என்று சொல்லி ஒரு. பக்கத்தை 

. காண்பித்தார்; மற்றொருவர் * “இன்னும்: இரண்டு. 
மைல் இங்க, பக்கம் போகவேண்டும்" 6 pos    

  

2: இஞ்ருவர். “தமக்குத் தெரியாதென்று. (இவர். 
ப கதாரச்துனு யிருக்கட்டும் 7). இன்னொருவர். ori 

: ae nace கடத்த பக்கா. கன்ட 6 ஸார் “a 

    

ல் இப்படி த் வீசாரத்துக் ப அண்கமை 

அங்க டபக். பத்தில். ee சப் தர் BS 

  

| இடங்களுக்கும் அடையாளம் எழுதி வைத்திருக் 3



அடையாளம். ee பண்பியல் 5ம் ம 

தறேன். ன தல் சிலவுற்னிறக் aay சந்திரக் ் 
புல் தந்த பவ ட ing vie ~ 

- Benaty புஸ்தக... தக்கு ன்ப 
வேண்டுமென்பது என் அவா. யாராவது. இந்தக்: '. 

“s _ கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டால், கையெழுத்”. ற் 

துப் பிர்திகளுடன் கூட, என் கன்.ியறிதல் pape 
தையும்? அள்களிட்மே அசர் ர்ப் ae e து டட 

ர. (டிக்கெட். வாங்கன். ப் 

  GT OT LD} ஞோப்கமில்லை 

  

இருப்பதாக... பற வக்க்தட Grados eoge? hs



 



 



  

ட aie varia ரன் ee oe அப்... 

பொழுது பக்கத்திலேயே. “வக்கீல்கள்: கத 
5 ணர்க்கார் Qe aes 

 



 



 



- ஹோட்டல் சாப்பாடு 
a அப்பாடி. சரசுவை அவள் ப த்தக்களன்ள் 

அனுப்பினாலும். அனுப்பினேன், (என்ன. ஸார்... 

சிரிக்கிறீர்கள் t 2... சரி, அவளாக நான். என்ன... 
சொல்லியும் கேட்காமல் போனாலும் போனாள். 

ள்ன்றுதான் வைத்துக்: கொள்ளுங்களேன்). என் :. 
சாப்பாட்டு. வாயில். மண். விழுந்து விட்ட து. ் 

் "எனக்கும். சரசுவுக்கும்'. எ.தாவது "வாக்கு. வாதம். வரும்போதெல்லாம் ost. PCT வார்த். ர் 

தையை - அடிக்கடி சொல்லுவதுண் ் 

ரப்: நானொருத்தி வீட்டில். .இல்லாவி ட் 
தெரியும்... உங்கள் சோற்று வாயில் : மண்தான் ல் 

விழும்" என்பதுதான். அந்த. வார்த்தை, — ் 

   

...... எனக்கு... “இதைக். .கேட்கும்போதெல்லாம்.. ப 
சிரிப்பாகத்தானிருக்கும்.. இடறி: விழுந்த... இடத் 

இலெல்லாம். சாப்பாட்டு ஹோட்டல்கள் Bon pt 

இருக்கும் இந்நாளில் சாப்பாட்டுக்குத். திண்டாடு : 

வானேன் என்று ஆச்சரியப்படுவேன். ve ‘ 

. இப்பொழுது. சரசு என்னிடம். கோபித்துக் 

கொண்டு; ஊருக்குப் புறப்பட் டுப் போன பிற்கு 

தான். அவள் சொன்ன antag; a. டன் x 

    i ER ஊருக்கு : புறப்பட்டு பேசன்: று 
காள், ், ஹோட்டலில் சாப்பிடுவதற்காக இலையின் 

2 @



 



 



60 a ume 
= 'டால்தான். மது நிறையச். "சாப்பிடுவான் டை 

என்று சொல்வது. வழக்கம், ர பு 

... என்னதான்... 'சங்கோஜியா. பிருக்காலும், 
| “தலத்இல்' ஒரு... காக்காப் - பிடி. அன்னத்தைப்... 

போட்டுவிட்டு, !* "இன்னும் வேண்டுமா ?'”. என்று 
கேட்டால், * இன்னும்: . "வேண்டும் 1. என்று ட 

சொல்ல்... யாருக்குத்தான். -தைரியமிருக்காது 2 i: 
ஆகவே. என். தைரியத்தை . யெல்லாம் "ஒன்று = 
சேர்த்து, “ ar ee கொஞ்சம்" என்றேன். ye ae 

டன Sega: --இன்னெரு : 'காக்காம். பம. 
அன்னம். : ர்ச். Bs 

ய் இன்னும் கொஞ்சம்”. 

டதத "இன்னொரு க காக்காப் ப்பிடி.. > 

கன்ன இதற்கு மேல்” எந்த. மனிதன் : வாயை. விட் : 
- டுக் கேட்பான்.?. பரிசாரகனோ. எனக்குள் ் pam es 
= மாட்டான் போல். ' 'தோன் றி ற்று... இந்த மாதிரி 
     

os இவனைக் கேட்டுக். கேட்டு. (வாங்கினாலும், நறு. : 

  

   

வந்து. உட்தார்ந்து. சாப்பிட்டு i 

வர்கள் எல்லாம். ஒன்று ட வயிற் 

் 5L_ Cas கேட்டாலும், பாதி. (வயிறு. நிரம்பாத: . 
போலிருந்தது... கவே LD க்காக, 
"Gum gb, Bein gis” என்றேன். 'பரிசாரகனும் 3 

பட்டர் அப்பாடா ge என்ன பெரு மூச்சு விட்டவனாய் o 

i அப்பால். நகர்ந்தான்.. ர கட Boe 

வண்ட பதின், போதும் என்று. சொன்னதற்கு. இன்: 
. னொரு. காரணமும்- “உண்டு. - என்னுடன். கூட. 

   

களா?” "யிருக்க வேண்டும்; அல்லது! வேறு ௭ எங்கே 

          

  



ee 

ஹோட்டல். சாப்பாடு. ட் a 61. ப 

ப் யாவது... ‘witpenn நிரப்பிவிட்டு, இக்கு: பெரு. = 
்... மைக்காகச் சாப்பிட் வக்தவர்களா யிருக்க. வேண் - 
டும்! ஏனெனில் : ' அவர்கள் பரிசர்ரகன்: முதல் ட் 

. தடவை போட்ட அந்தக். -கரக்காப்பிடி. YON OT 
7. அக்க, “போதும் : போதும். என்று. தலையை. னி 

வும்... கையையும் ஆட் AG OO -மல்லாமல், நான்... 

...* இன்னும். கொஞ்சம்! என்று. - கேட்டதற்கு =o 
er oir Gam Bead ஆச்சரியத்துடன் தத்தத் ஸ் 
ப்ர] க .ஆரம்பித்துவிட்டனர்.. ce        

: oe இதற்குள் ஸாம்பார். வந்தது. 4“ என்ன் அய்... ப 
i யர்வாள்/ வற்றல். (குழம்பு இருக்கற; து, த்த. ன் 
வேண்டுமா Pe ன்று: கேட்ட ror LUO BO. : 

   

  

x co அட். பாவி... வற்றல். 
முதலில். ஸாம்பாரை Bar ற் PaO, eS, ee 5. 

= as களற்றுவது தானே , [ ன ர 

   

  

ம்பு Bossa,” fs 

  

இது. மனதுக்குள். ' Sale ம், வர்ச்விட்டும். ces 

     
   

   

= செதில். முடியுமா 8 சொன்னால், அவன்தான் ் 
ள் என்னைச். சம்மா வீடுவானா? .. : 

ee “ கொஞ்சம் ௨ ஸாம் 

  

ர். போடுங்கோ" ட் ee 

  

் தால் தானே. கண்டியில் வரும் 7 

 



 



 



- 64 ai : “அட பரம்சிவா ! 

..” அவன் அல்யின் இடி 'விழ/. அந்த கணமே 
“அந்த ஹோட்டலை விட்டு நகர்ந்தேன். சரசுவுக் 

குத் தந்தயடித்தும், அவள். இன்னும் இரண்டு. 

மாதத்திற்கு வர முடியாது. என்று பதில் தந்தி... 
.யடித்து. விட்டாள். நான் - இனீமேல் எந்தச்... 
சாப்பாட்டு ஹோட்டல் பக்கமும். என் தலையைக் - 
காட்டப் போவ தில்லை. ௪ ரச  வருமட்டும் 

ன் வாழைப்பழத்தைச் es காலத். 
sas ne தள்ளப். SHES eee! 1 Se 

 



தெ ன்னை பரத்தில் தேன சொட்ட 
ச ட 

ட Cor pi 'மசாதேவய்யம் வடு : கால்: மணி; Bn e 
ம ரஈதேவய்யர் அப்பொழுது தான் வெள்ளித்தட்டின்... 

1 மூன். 'சரப்பிட. உட்கார் நதிருக்கிருர்... பக்கத்தில் உட் 2 
கரர்ந்து கொண்டிருக்கும்' தம்: “குழந்தைகளுடன், ச்ச் 

ட தோ ஷமாகச்... சிரித்துப்... பேக் கொண்டிருக்கிறார்... 
அவர் மனைவி ராஜி: கலத்தில் : பச்சடி பறிமாறு இருள்... oe 

-பச்சடியைத். தொட்டு: நாக்கில். தடவிக். கொண்டதும் ன் 
தகதக வப் மூகம். இடி சென்று; ore oo). ட் = 

        
    

  

  

      

மதா: (கோபமாக), ராஜி 1:     

  

mel இதோ sides: ate Le 

   
: ஜாஸ் தியாகு     ் எதோ இரு. கல்.



 



 



 



  

... தென்னை மரத்தில் தேள் கொட்ட. - 

  
வேல். எனக்குச். ் “அளிக்கூடப். பிடிக்கலில்ல,..



     

    

ன் பரசி. ் 

    
Baas sf : 1s ees a , | 

கபா தர்கள். oe pean ag Siro ல் 
  

    

= = =e குப்பு: ordre recap ஒரு. ட்வை ட் 
் த்கெ ருக்கி, ் 

2 pea கரன்... ஏதாவது ் 
க்கள் றக அதன் ne 

பதத்தைப்: படித்து முடிக்ததும். அவ! 
0 தால். fies 8 a8. J



 



AA அட பரமசிவா ! 

காட்சி. 3 

, [குப்புசாமி . அய்யர் 'வீடு,. ராத்திரி மணி mage" 
குப்புசாமி அய்யர் மனைவி. அப்புஜம்மாள் வாசலுக்கும்: 

உள்ளுக்கும். நடந்துகொண்டிருக்கிறுள். gor புருஷன் ் 

வருஇருரோ என்று அடிக்கொரு தடவை வாசலை: எட் 

்.. ப் பார்க்கிறாள். கடைசயில் கடுகடுத்ச முகத்துட் ன்: 

குப்புசாமி. அய்யர் வந்து Cai aapr, மனைவி. அலங் 

காரம் செய்து. கொண்டு கிற்ப்தைப் பார்க்கிறார். ர 

குப்ப: எதற்காக வாசலில் வந்து கின்னுண் ல 

டிருக்கே? வெட்கம் மானம் எல்லாத்தையும் 
வீத்தாச்சா. என்ன ? வாசலில் ற்று கட்க. 

போகிறுர்களே.. மூளையில்லை [ஆத : 

அம்பு (தயக்கத்துடன்); மணி எட்டாச்சே,, ள் 

ஆபீஸிலிருக்.து.. இன்.னு.ம். வரக். காணோமே, 
ம் - யென்று கவலையாயிருக்தது-.... 

“ குப்பு--கவலை. என்ன கவலை? 'பிச்க்கும் 

போனவன்: தன்னைப் "போல். வருஒறுன்... ட அப் 

படியே ஒழிந்து போய் விவோன் அன்று oars ள் 
த தீர்யோ Pe ன் 

| அம்பு ; உவெள்ளிக்' கனிமம், அதுவுமா பம 
ஏன் இப்படிக் கன்னா: பின்னா என்று (பேசறேள்? ் 
'ஆபிரிலே எவனாவது கோவிச்சுண்டால்' அந்தக். 

st கோபத்தை என் மேலேயா காண்பிக்கணும்?... 
் ர உள்ளே! Gure ed] ey 

yy plese . ச 

போ அந்தண்டே... பல ் 
[சுற்றும் முற்றும் பார்க்கருர் ர. 

 



தென்னே மத்தில் பள் கொட்ட... சமத்து ல் | 

எங்கே: அந்தப். பயல் அம்மித் தடியன் 2: foe 
, படிட் sur Bug. cur ஒரு. மண்ணு இடையாது; வீட்... 

மல் தடியாட்டமா . ஒரு. பொம்மனாட்டி . இருக்கி. 

ருளே அவளும். கவனிப்போம் என்றுகிடையாது. 

ஆட் மனம்பிதும்மான். ஒரு: டம்ளர். காப்பியுடன். வரு aes 

eee). ; ப ் ் 
.. 1 அம்பு: 2 gapreter சட்டையை யெல்லாம் a 
MLN OID கழற்றலாம்.. "இந்தக். காப்பியை முன். ் 

னக. சாப்பிடுங்கோ. படர பன் மரி ஜிகா ae 

eh உடகாப்பியும். வேண்டாம், மண் ட se a 

த. கண்டான். - எனக்குத் . தூக்கம்... வருது... ப் 
° EOS வைத்துச். சோ*்தைக். கொட்டு. 

ட அம்பூ உசாப்பியைக். 'கொஞ்சம் சாப்பீடு 5 
= 'கோன்னா!' வந்ததிலிருந்து aes கடு கடுன்னு 

ee ode 8 7 PE: 

    

        

      

    

  

ons டங்கள். Anat ராமசாமி. அய்யர். ட 
- திருந்தார்... “இத்தனை நாழி. உங்களுக்காகத். eo 

தான். காத்துக். Gee ohare. Bee 5 

  

எதற்காகக்.



ர்க. “அட் பரமசிவா | s 

நம்மையெல்லாம் சாப்பிடக் கூப்பிட்டு. இருக்கி 

Ger, மறக்துட்டேளார £ நீங்களும் போகலா 

மின்னு சொன் Bor Gon ? நர விகி | 

குப்பு ar or ஓராத்துக்கும் .. சாப்பிடப். 

போகப் பேரகிறதில்லை, இங்கே ஏதாவது சோறு 

த ஏறு சமைச்சு. தொல்ச்சிருக்கயா, இல்லையா? 

அம்பு : (மெளனம். ப 4 ப்ர 

சூப்பு: தெரியுமே உன் யோக்யதை? இங்கே : 

சமையல் பண்ணி வைத்திருந்தா. உன்: ஆஸ்த : 

... என்ன பாழாகவா போய்விடும் ? உன் தரித்திரம் 

-. பாழாய்ப் போக! சோற்று வாயில் மண்ணைப். 

oe போட்டவள், காப்பி' வாயிலும்தான் மண்ணைப். 

oe) போடேன்... ் கடட 28 ot 

Je [பக்கத்தில் பதைமேல் உள்ள. காப்பி டம்... 

: ரைத் தூக்கு எறிகிருர்.. சட்டையையும் தலைப்பா, - 

“கையையும் கழற்றி or PRT. மாடிக்குப் போகிறார், தி 

பகத OTD. கதவு : படாரென்று சாத்தப்படும் சத்தம். கேட் : 

ததத, நறவம் அந்தர் 
பகல்ல பவ பயன் காட்சி... த அரு 

[குப்புசாமி அய்யர் வீடு. ராத்திரி ப அன்பில் 

ட சிம்பல் பாத்திரங்கள் ஒன்றோடு. ஒன்று... 

ட் தபால். புடால். என்று. மோதிக் கொள்ளும்: சத்தம் 

ட் ட கேட்கிறது, இதிலிருந்து. சமையலறையில் அம்பு ஐம் . 

|... gar oir gm abr இருக்கிறாள், - அதுவும். மிகக், கோபமாக" 

|e *... இருக்கிழுள் என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்... Meee 

| 

| 

   
vey தேய்க்கும் பளனியாயி வருகிறாள். He 

. -பளனி: அம்மா Lf 

“அம்பு. யாரடி. அது te



தென்னை மரத்தில் தேள் கொட்ட ரந, 
பளனி : வகான்தாம்மா 2. Lion af. 

ம அம்பும்மான்.. சமையலறையிலிருந்து வெளியே 
Soege. 7. 

அம்பு உனக்கு வேளையா நேரமா ஒண்ணு 
: Beak uu atiia? நீ இஷ்டப்பட்டபோது வரது, 

- இஷ்டப்பட்டபோது. போறது. இப்ப. என்ன : 
.மணின்னு நினை ச்சிண்டே? 

'பளனி: என்னம்மா, இப்படிக் கோவிச்சுக் ? 
BC p?- வளக்கம் போலத்தானே 9 மணிக்கு 
வந்திருக்கே ஹேன். . இப்பத்தானே #9 BE Er 
ஆபிசிலும் மணி ஒன்பதடித்தது. 

அம்பு:--சரி, சரி, ரொம்ப வாயாடாதே.' ia 
-பாத்திரங்கள்ச் சட்டுப் பட்டுன்னு Hanes = ட 

| Ous Gurl 

பளனி:--ஏம்மா. ர பாத்திரங்கள் யெல்லாம் 4 
i குழாயண்டை கரணோமே opt : 

aay eldyjprasdiren ies: இல்லாவிடில் i எடுத்துண்டு போய்க் குழாயண் டையில் போட் ie 

டடுக்கோ, எல்லாத்தையும் உன் கையில். சொண்டு”. : 

வந்து கொடுக்க வேண்டும் என்கிறாயா? 
ட :ரீபனனி. பதில்... சொல்லாமல் சமையலஷழைக்குள் ia 

. துழைகிறாள், உள்ளே யிருந்து கண்ணாடி உடைந்த க்: 
ம் "கேட்டது, a க 

ன ae “அம்பு: ஏன்ன டு... என்னத்தை உடைச்சுத் 
aerivets 8 5 
a உள்ளே போகிறா ரன். மீ 

பப்ளி ஒன்னுமில்லை அம்மா, வந்து... . 

॥ 

ப
்
ப
ட
்
ட
 

ph oe



76. a அட பரமசிவ ! 

“ie அம்பு:--கண்ணாடி.. டம்ளரை Bd டச் 

சாச்சோ, இல்லையோ? எனக்குத் தெரியுமே, உன். 

யோக்யதை, தினம் ஒண்ணு உடைச்சுத் தொலைப் 

'பளனி: '--இல்லேம்மா, வந்து... re 

: அம்பு Hb STO ZI, Giana agi 7: இந்தா, 

நீ, இங்கு வேலை செய்ததும் போதும், பாத்திரங் 

களை உடைத்ததும். போதும். -இன்னியிலிருக்து. 

ப. நின் னுக்கோ.. 

ட... பளனி? என்னம்மா, இப்பி சிடுகிடுன்னு. ் 

... விழறே?.. ஒரு வருஷமா உன் 'வூட்டிலே வேலை. 

'செய்யறேனே.'. என்னிக்காவது இரு. பாத்திரம். | 

உடைத்ததுண்டா? பா 

அம்பு இந்தாடி, உன் அதிகப் பீரசங்கத் 

ப்ர தனத்தை மூட்டை கட்டி. வைச்சுக்கோ, : 

- நாகரயிலேந்து நீ் வேலைக்கு வரலேண்டாம்ளு. ். 

ஸ்ஸ் வரவேண்டாம். Gurl 

    

ae ௨ பளனி: சரிம்மா. கண்ணாடி ட்ட்ன்ருக்கு". ; 

 வோணுமின்னா தட் டைப் பிடிச்சுக்கோம்மா.. 
இதுக்கு என்னமோ: பிரமாதமாக . கோவிச்சுக். ன் 

AES இறியே?£. மாம Boor aT அம்மா. வூட்டிலும் அஞ்சு... 

- வருசமா வேலை: செய்யறேன்; அவங்க: ஒரு நாளைக் '.... 

| Grol Si ‘or ob Cor இப்படிக், கோவிச்சுக்கிட்டது - ள் 

டி கிடை யாது... 

- அம்பு: சரி, சரி; அர்த மாளே ஜர்அம்மா உன் ie 

a ‘bor தலையில் வைத்துக் கூத்தாடினா நீ. அங்கேயே ஆச் 

அர்த கணக்கைத்.தீர்த் துண்டு யோ. 
வேலை செய். இங்கு. செய்தது போதும். அக்கு Ay த ல



Ogata மரத்தில் தேள் கொட்ட Wt 

| . காட்சித். | 

மானே தர் மாகதேவய்யர் வீடு. ராத்திரி 10.0600, க் 
பளனியாயி மானேஜர் மனைவி: ராஜியுடன் பேசிக் 

கொண்டே பாதப் ் வனப் பலத்த 

; கொண்டிருக்கிறாள். ] 

ராஜி; என்னடி. Liat eof! என் இன்னிக்கி ஒரு... 
மாதரி இருக்கே?. ape Suir: @ உள்ள இன்த os 

காணோமே?... ப்ர Paget as 

sae eof: . தன்ணுவில்லையே, அம்மா? - வளக். 
தம் போலத்தானே இருக்கிறேன். டக 

ராஜி. என் இட்ட அளித்தது 2. rari ட் 
பார்த்தாலே. தெரிகிறதே 7 ஏன்; உன் புருசன்: la 

:் ஏதாவது கோபித்துக். ொன்டானுர்.. OES 

| -பளனி: அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லை ட்டு ae 

ராஜி ; பின்னே? Pied 

பளனி.:--அந்தக் . குப்புசாமி. அய்யர். வூட்டு a 
அம்மா இருக்காங்கல்ல.... த 

i ராஜ் அந்த. அம்மா. ஏதாவது. “கோலிச் ட் 

சண்டாங்களா? கடம் ஒத்தல். 

-பளனி: -ஆமாம்மாங்கறேன்,' அந்த. அம்மா. ட 
ள் ளுக்கு: பரர் மேலே. கேர்பமோ தெரியல்லை... நான். 

போற போதே. தடால் புடாலுன்னு ,பாத்திரங்: 
களை உடை. ச்சுக்கிட் டி.ருந்தாங்க. கான் கண்ணாடி 

“டஉம்ளரைக்கை. தவற விட்டுட்டேன்; அதுக்காக . a 

- வந்து,வேலையை. விட் டுப்போ: போ என்னு: க்ளுத் 

தைப் பிடிச்சுத். SONG போலே: தள்ள வம்”.



. 18 ng ere “அட் பரமசிவா. 1. a 

ee tas போட ‘Binnie 'முஞ்சியைன்-. 
_ தொங்கப் போட்டிண்்டிருக்கே ?.எல்லாம் காலம் — 

பர சரியாய்ப் போய்விடும். அந்த அம்மா ரொம்ப » 

ஈல்லவங்க ளாச்சுதே.. ஒருவேளை அய்யா” ஏதா 

வது: அம்மாளைக். கோவிச்சுக்கிட்... டிருப்பார்.' 
-  அநீதக் கோபத்தை. அம்மா: உன் மிது. காண்பிச் 

சிருப்பாங்க. : 

otro: SQ gals நல்லா இருக்குதே அம்மா? 
அய்யர் கோவிச்சுக்கட்டா அதற்கு. என்மேலேயா:. 

சீறி. வீழணும் 2 என்னமோ சொல்லுவாங்களே 

“பள்மொளி, * தென்ன மரத்துலே. தேள் கொட்ட... 
பன -மரத்துலே நெறி ஏறிச்சு ! என்னு, அச. 

ரு மாதிரி ய்ல்ல: இருக்கு ௮4 8 ve 

       



் மூக்கறுத்தல் என்றால். அவமானப் | படுத்து 

ட வது என்று அர்த்தம், -அவமானப்பட்டால் மூக், . 

கறுக்தது என்று. சொல்வார்களே யொழிய, மூக்.... 

.  தறுந்தால் அவமானம் ஒன்றும் இல்லை. இது ye 

தெரியாமல்தான்: லட்சுமணன். சூர்ப்பனகை ன் 

ட்யின் மூக்கை யறுத்துவிட்டான்... தான். அவலை க் 

அவமானப் படுத்தி விட்டதாக எண்ணம்/ அந்த... 
அசடு சூர்ப்பன கையும், தான் அவமானப் பட்ட a 

. reel கரு.இனாள்... ப வனப் வர உரக். Meare 
i இந்த 4 மூக்கறுத்தல்'! ் என் னும் ் சமாசாரத்.. : 

B06 இந்தச். சூர்ப்பனகை: விஷயம்தான் மூல... 

காரணமோ. என்று: நினை த்தேன். ஆனால். மூல. ச் 
 காரனாச். OS ஒரு பழைய Bors. புத்தகத்தில்: 
கண்டிருந்தது. சதையை யெல்லாம். எனக்கு... 

ப முன்னதாகவே கரையான். ar AS Si, ஜீரணித்து... 
ARLE Ly. யால், கதையை முக்கியமாய் என்... 

. ஊகத்தைக்: கொண்டு. எழுதுகிறேன். நான்... 
சொல்லும் கதை. சரிதானா. என். பதைக். கரை... 

ன் கம்டுத். தெரிந்து கொள்ள: வேண்டும். ர 

    

aE 

a - . முன்னொரு. காலத்தில்: Por தேசத்தில். ஒரு... 

ட் ராஜ geo "இருந்தாள். அவளுக்கு: மூக்கு, we ட 

் ல வும் ௮. ழ்காயிருக்தது.. இவளைக் கல்யாணம் பண் 

ணிக்ே ள்ள: அப்பால். தேசத்துச் சக்கரவர்த், ் 

் 4 ட்டார். BOD அவருக்கு மூக்கு. - 

“pb அழகாயில்கை, ராஜகுமாரி தன்னைப்போல் ன 
ச 

    

   

  

   



... கர்வம் ஓழிந்; a உங்களைக்- கல்யா 

- 80. : a - அட. பரமசிவ ! 1. 

“ மூக்கு அழடல்லாதவர்களைக் கண்டிப்பாய்க் கல் 

யாணம்: _ பண்ணிக்கொள்ள முடியாது. என்.று 

் சொல்லி: விட்டாள். . சக்கரவர்த்தி என்ன: பண்... 

-ணுவார் / இனிமேல்: எங்கே போய்த் தன் மூக்கை ் 

அழகுபடுத்திக். கொள்ளுவார் 7 ஒரு யோசனையும் 
.... தோன்றாமல் தம் ந்தர் கூப்பிட்டு ter 

ட சனை கேட்டார். ் 

er அதில் இர்தய?” பட ததலிவ்து.் சென்... 

இருந்த மதியூகி என்னும் o6 Hh எழுந்திருந்து, 

... “அந்த அழமே மூக்கு இருப்பதினால்தானே ராஜ 
் குமாரி :கர்வங்கொண்டு.. உங்கககி கல்யாணம் : 

. பண்ணிக்கொள்ள மாட்டேன் என்கிறாள்? ஆகை... 
- பால் அவள். மூக்கை அறுத்து. விட்டால், அவள் 

ம்- பண்ணிக் ப 

      

ee Qareranren ” TOTO ees 

  

oe Gro on இருந்தாலும் இந்தியர்கள்: endear 

oe apa | I என்று. சக்கரவர்த்தி மெச்சிவிட்டு, அந்த. 

ராஜ குமாரியின் தாதிகளுக்கு லஞ்சம்: கொடுத்து, ர 

_ அந்த ராஜ குமாரியின் மூக்கை யறுத்துப் ல் 
த அவளை மணம்: புரிந்துகொண்டார். ் 

= : சக்கரவர்த்திக்கு. ஒரு விதத்தில் ஏமாற்றமே, : 

a ஏனெனில் WBS ராஜகுமாரியின்... மூக்கின் அழ - 

uP Aparaggrar அவர். அவக மணம்புரிய விரும்பி. 
  

் : org: சக்கரவர்த்தி தம்: ஏமாற்றத்தையும் கவனிக்   

ஃ காமல் கமக்கு ஒரு. அழகிய - பதப். பிரயோகம் . 

கற்றுக். கொடுத்ததற்காக : அவருக்கு - நம். ee 

a மார்க்த' வந்தனம் உரித்தாகுக ! /



புநுஷ்களுக்கு மட்டும். 
(ஸ்திரி. களும் 'வாடிக்கலாம்) - 

- அப்பொழுதுதான். ஒரு .. கட்டுரை. ன 4 
லாம். என்று: உட்கார்ந்தேன்: அரசு. என்னிடம் 7 

oe பேச. வந்து துவீட்டாள், 

: ஒரு Bends என்ன: சரம் 
த்தான். ene he eae 

   

   

    

    
    

is ee ஒரு. வ்யன். மிருச்கட்டும், ப பல 7 Wasps ay 

யிருக்கட்டும், TARE: rete. | பேச. இர் ். 

் sree! ஒழியா." ் ட் ன 

  

ட உங்களுக்கு: என்னை, க்குத் 5 தான் ஒழிந்தது 

ae பர்முது- கண்டாலுந்தான் . -ஒரு. பேப்பரை 
யும் பேனாவையும் கட்டிக் 'கொண்டிருக்கிதீர் ௧௦ 

ம a due 2 தா Gar! அதற்கு இத்தனை ட 

4 19.60 & Libr otf, "இருபத்தைந்து வார்த்தை பத்



போட... அப்பரமசிவா!.. 

ce *அப்பழு என்ன கட்டுரை எழுத ஆரம்பித் 

தீர்கள் 8”? என்று - சொல்லிக் கொண்டே. Ter” 

Fe பக்கத்இல் வந்து தோள்: பக்கமாக. கான்: எழுதிக் 

கொண்டிருந்ததை வா௫ித்தாள். 

ey ore GT FOG —— or oro Gur ங்கோ/ 

எப்பொழுது. பார்த்தாலும் என். பெயரைச். FB 

BEG QysGnGograr உங்களுக்குப் பரம. 

்...இருப்தி.. இப்பொழுது என்னப் பற்றித்தானே. .. 

எழுஇ யிருக்கிறீர்கள்? என்ன எழுதி யிருக்கப்... 

. போடிறீர்கள் 7. ey தேட்டிருன் என்று. 

எழுதி. யிருப்பீர்கள், 

ott BLD. அதைத் தான். எழுதி 185490 wer.” 

4 “ஆம். கான். அதற்குத்தான். இப்பொழுது .. 

ae வந்தேன்... இப்படி. என்னைப். பற்றியே 

... எழுதுவதற்கு. நேற்று. முழுவதும். மண்டையை: 

. - இடைத்துக். தொள்வானேன் £ என்னைக் கேட் 

area. நானே. “சொல்லி யிருப்பேனே..!' என் 
ப் ப்ற்றி ஒரு பத்து: கட்டுரைகள் ' 'எழுதுகிறீர் é 

களே; உங்களுக்குத்” “துளியாவது- 'பெண்டாட்... 
GUILE GT LAL IL. “வைத்துக்கொள்ள... வேண்டு: - 

. மென்று தெரிகிறதா? நான். எத்தனை. நன்ராக. 
்.. உங்கல் ஒட்டியாணம் வாங்கித் திரும்படு. கேட். 

. டுக்கொண். புருக்கறேல்... ட் நீங்க! வாங்கிக்: ள் 

கொடுத்தீர்களா? ப் ale eee 

3 30) வாங்கிக் கொடுக்கவில்லேதான்.? 

    

  

   

  

பம் oor "வாங்கிக் கொடுக்கிறீர்கள் 7 சங்க ள் 
எம், ஏ. பாஸ் பண்ணி யென்ன; பாஸ்: பண்ணா.



பபுுஸ்ர்களுக்கு மட்டம். த் 88 ட 

மல் என்ன? எங்களுக்குத். தையல், சமையல் எல்." 

டலாம் “சொல்லிக் கொடுக்கிறார்களே, அது! மாதிரி 
. உங்களுக்டு 'கல்லாம்.. மானை வியை வைத்துக் காப்” 

் பா.ற்றுவது. எப்படி ’ அவள் மனங் கோ: ணாுமல்' 

நடப்பது .. எப்படி... என்றெல்லாம். சொல்லிக்... 
கொடுத்தால்தானே ட க ப 

அற்பு சரி, காலேஜில்தான் சொல்லிக். கொடுக்க: 7 

வில்லை. நீதான் இ ப் ட uy 1 Peep gw “சொல்லிக் on 
கொடேன். os ட 

ட்ட நான் பதில் கொடுப்பதென்ன் 9 து. 

தான் அந்து. விஷயத்தைப்: பற்றிப் பத்திரிகைகளி. a 

லெல்லாம் கட்டுரைகள் வருஇன்றன வே. அதைப்” 

பார்க்கத் தெரிந்து Sree Rut 

  

a “ கட்டுரைகளா!! ee : 

ஆம். ன் 'அசிபத்தில்... பத்திரிகையில் 

் புருஷர்களுக்கு. மட்டும்? Po, PG St, ஃடுரை. ee 
: வெளிவர்ததே.. அதைப் படித்தீர்களா 7! ட அரவ 

  

sell ப்ட் என்க்கு எங்கே அறு "எல்லாம் படிக்க Las 

ட் ஒழிவது? ரீ படித்தாயா foe repens! | ச் 

காமலா. இருப்பேன் 2 1 

  

  
“e அதை எப்படிப் படிக்கலாம்? அதுதான். ட ல் 

ட் 'புருஷர்களுக்கு மட்டும்! ot or py at ருந்தது. ee 
என் சொல்லுகிருயே. pe 

  

   

  

அது: எப்படி அந்தப். பத்தரகககாறா கள். cg) 
ய் தூ அந்தக்... கப்டுரையை  எழுதினவர்..... 
ச 'பருஷர்களுக்கு மட்டும்” என்று போட்டு அர் ped 

+



a ue a அட bapa eae | 

களுக்குச் சலுகை காட்டலாம் என்று ஒரு தட் 

் வைக்கு இரண்டு .. கடவை... _ வாசித்துப் பார்த் ட 
தேன்.” . ௮ a 

“ gf 5 கட்டுரையாளர் என்னமோ புருஷர் : 

-கஞக்கு மட்டும்? என்று தலைப்புப் போட்ட தற்கு 

. உனக்கு இத்தனை கோய், வருகிறதே, பத்தி. 
ட_ரிகைகளிலெல்லாம். ஸ்திரீகள் பக்கம்! என்று a 
தனியாகப். 'போடுகிருர்களே, அதற்கு நாங்கள் ' 

FT BTA SI சொல்கிறோமா % கண்வ அ டா. 

ப ய் நீங்கள்: சொல்லாவிட்டால். ௮ து ஸ்திரீ... 
களின் தப்பாகுமா 9 

  

ஸ்வ MO gifs அந்தக். ait awe - “என்ன எழுதி Ps 

.... இருநதது, சொல்லு, டட ம்ப 
பப்பி புருஷர்கள் மனைவிகளை. எப்படி. படத்த. 
வேண்டு மென்று சொல்லப்பட் டிருந்தது." 

் வர்களை த் தலையில். தூக்கு: வைத்துக்" 
கொண்டு. கூத்தாட வேண்டுமென்று. சொல்லி. ! 

, மிருந்துதா.?. ஒருவேளை எவனாவது “ஒரு பெண் 
one வாட்டி தாஸன் இதை: எழுதியிருப்பான்.!”. oe 

உங்களுக்கு. உங்களைத் தீவிரப் பாக்கு. 
: Quaier Gt பெண்டாட்டி. - தாஸர்கள்தான். J 
உரன். போகிறேன், போங்கோ என்னு. எழுந்து ் 

pe ஆரம்பித்தாள். ன பர்வ பட்கர் படட 
பட. நரன் crepe si ஒடிப்போய் அவள் Seay | 
ள் பிடித்திழுத்து, 6 கோவிச்சுக்காதேயுங்கோ. ஸார்! ் 

ஏகாஞ்சம் கட்டுரையில் என்ன எழுதியிருந்த. ் 

  

 



S புருஷர்களுக்கு | மட்டும் a ae : a 

என்று சொல்லுங்கள்" என்றேன். சரசு சொல்ல ட் 

ஆரம்பித்தாள்... : பத் 
“புருஷன், மனைவி ௫ முகங் Bis ess நடந்து 

- கெரள்ள வேண்டும், . ௮வள் கேட்கும் சாமான். 

களை வாங்கித் தரவேண்டும். “இனம் சாயந்திரம். 

எங்கேயாவது உலாவக் கூட்டிக்கொண்டு போக... 

வேண்டும். வாரம்: இரண்டு தடவை “சினிமா”. ் 

வுக்கு: அழைத்துக். Osram | 'போகவேண்டும். 

மாதம் இரண்டு தடவை டி. ராமாவுக்கு. அழைத் . 

துக்கொண்டு போகவேண்டும். மாதம் BG 

புதுப். புடவை வாங்கித் தரவேண்டும். இரண்டு . 

மாத்த்துக்.. :கொருதடவை பிறந்த வீட்டுக்கு... 
அனுப்ப "வேண்டும். . ஆறு... மர்தத்துக் கொரு... 

தடவை... என்று இப்படி. அடுக்கிக்கொண்டுட், 2 
- போனாள்... tb tes, oe a ae 

ர ப இதெல்லாம். உன் கைச்சரக்கா;. அல்லது 

கட்டுரையில் எழுதி. யிருந்ததா. Pies 

et உங்களுக்கு. ஏன். சந்தேகம் ! . கட்கம் 

ar As gus பார்ப்ப துதானே 2. "எனக்கு இத்தனை .. 
கைச்சரக்கு இருந்தால் ' நானும் உங்களைப்போல் te 
கட்டுரைகள் எழுதமாட்டேனா! சிபா கட 

படல் Te em, இப்படி யெல்லாம் இல்லாத. புருஷர். ட் 

களை : என்ன பண்ணுவதாம்?. SPST Bee 

அனுப்பிவீடுவத்மமா' 9 eae 
| mS “அந்தமானுக்கு ஒன்றும் seo oleae ் 
இல்லை: கடையில் HOGS penne, இதக். 
6b BO: aug சொல்ளியிருந்தது.



862 ஒ ் அட் neat 

5 ! அதாவது சம்பள GOR எல்லாம் மனைவி. 
கையில். கொடுத்துவிட்டு . அவள் இஷ்டப்படி. 
செலவு 'செய்யுவீட ச் சொல்லியிருந்ததோ. pr 

4 - இதைக் கேட்டதும்... FUR ஆச்சரியத்தால் 

ஒரு தள்ளக் அள்ளினுள், 

இது. உங்களுக்கு எப்பட. தெரித்தது ? Boi 
“கள்தான் HORE கட்டுரையை. வாசிக்கவில்லை 
என்றீர்களே ?” 

நான் அந்தக் கட்டுரையை வாசிக்கவில்லை 
7 யென்பது உண்மைதான். ஆனால் அதை எழுதி ( 

ட னது கான் தானே PP 

: இதைக் கேட்டு. சரச. ஆ ee hue are 
ட கூர் ச்சையாவாள்- . என்.று. எதிர்பார்த்தேன். 

ஆனால் அப்படி இன்றும். கேர்வில்லை.' அதற்குப் 
் ரக அவள் « எனக்கும்: முன்னாலே ய் தெரி. f 

i தெரிந்துதான். நீங்கள் - என்ன” சொல்லு... 
“கிறீர்கள் என்று பார்த்தேன். வேறு பெயருடன் : 

ட எழுதி. யிருந்தாலும். உங்களுக்கு. வந்த (செக்! கை: 
“யும் அதனுடன் : இருந்த. கடி.த.தீதையும்.- தி 
ட பார்க்கவில்லை" யென்று நினைக்கிறீர்களா; என்ன en ட் 
ட் ener a. : . 

  

    

... “ஹா! என்று மூர்ச்சையானேன், 

 



“கெளரி கல்யாணம். ஈ 
என் மனைவி. சரசு இருக்கிறாளே, அவளுக்கு = 

எப்பொழுதும். மெள்ளப். பேசும்: சுபர்வமே . 
கிடையாது. - வெண்கலக் கடையில் யானை புகுக் ; 
தது” என்று. சொல்வார்களே, அதைப். போலத் .: 

தான். இருக்கும்' இவள் குரலும். * இந்த வெண் 
கலக் கடையில் யானை புகுந்த” சப்தத்தை நான் : 
* பஞ்சுக் கடையில் பூனை புகுந்த"! சப்.தமாகப் ... 
பண்ண என்ன பிரயத்தனப்பட்டும் Gru 

ஜனப் படவில்லை... படு 1. 

ஒரு தடவை. சரசு ௪ pave 'பல்மாகவே ட் டர 

் செளரி இத்தனை அஷ்டத்தனம் பண்ணுன, ee 
இ.வ.ஞ க்கு. எப்பேர்ப்பட்ட . ஆம்படையான். 
வரப் போகிறானோ 27? என்றாள். அவ்வளவுதான்]. லட் 
இது எப்படியோ. ஏழு, எட்டுத் தரகர்கள் காதில்' 
விழுந்துவிட்டது. ..' அவர்கள்: இந்த சந்தேகத்ை 

| Paws pee அடுத்த. காளே. வரது: செர்ந்து. விக 

டார்கள், பனித் os 

  

   

    

அடுத்த. நர்ஸ். rb (Bit or -சாப்பிட்டுக்கொண்” ee 

ருக்கும் பொழுது ஒரு. கர் பிராமணன் ம் 
வந்து: சேர்ந்தார். ட் 

௨ இதுதான் வெங்கடராமம்யர் Brso0ur? te. 
என்றார்... = rt TS RD 

ட மா நான்தான். “இவ்ற்கட்ரரமப்யர், ரா 
என்ன் சமனம் 2. என் தேன். 

 



    

a : சச” அட பாமதிவா |. 
பண்ட் ப் Se oe ட டக்க 

4 “இல்லே, நான். "இருவிடமருதூர்... அங்கே. 
ஒரு. பையன் இருக்கான்... துங்கக் கம்பி என்றுல் 
தங்கம் கம்பிதான் போர்களேன்.. எனக்கு: ரொம் 
பவும். வேண்டியவன்,. நான். கீறின கோம்: டைக். 

ட் தரண்டமாட்டான், பையன் (பி, ஏ. பாஸ் பண்ணி. 
-யிருக்கான். வேலை. இன்னும் அசப்படவில்லை... 
அதுக்கென்ன ?... அவனுக்குக் கலெக்டர். வேல் 
கொடுத்தாலும். பார்ப்பான், அத்தனை “கெட்டிக். 
காரன். “பொண்ணு அதிர்ஷ்டம் வேலை. இடைத் 
தாலும்: கிடைத்து விடுகிறது; . 'எ்இர்ஜாமீன். ஒன்: 
அம்கேட்கமாட்டான். ரீங்கள் பணமே: கொடுக்க ட 
“வேண்டாம்னா. பாருங்களேன். பொண்ணுக்கு © 
‘© 2,000-8 6 © கைகளும், : பையனுக்கு. இரு. - 

.2,000-க்குச்... செலவும் செய்தால் பே! அம்; 
னன். கையில் ஒரு: தம்பிடி.. Os £டு ் 

உரம், அப்பு, றம், திபாவளி, றா 
இரண்டுக்கும். BOLT Dy ஐந்தாறு 2 0 
போதும்... அதற்கு. டம்ல் மூச்சு 
(இதற்கு: மேல்: நான். ௨00. 

மூச்சு. விடப் போகிறேன். 
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“என் பெண்ணுக்குக் கலியாணத்திற்கு 
ஒன்றும் அவசர மில்லையே 1” ee al 

் என்ன அப்படிச் சொல்றேள் 2 அவசரம் 

இல்லேன்னு ஒன்.று உண்டா? எல்லாம் காலா” 
காலத்தில் கலியாணம் பண்றதுதானே. aa , 
என்னார் 

இதற்குள் Babe “* மடிசஞ்சி” "வந்து 
சேர்ந்தார். இவரும் தரகர்தான் என்பது அவ 
ரைப் பார்த்த போதே தெரிந்தது. 

வெங்கட ராமய்யரைப் பார்க்க வந்தேன்." 

்.. “கான்தான் வெங்கடராமய்யர் ” என்றேன், 

இல்லை; நான் இருப்பது இருச்சினாப்பள்ளி.. Bas 
.. அங்கே PG oiucss Qgésror, unisOonsg ne — 

வெகு லட்சணமா யிருப்பான், படிப்பு. சொல். 
_ பம்தான். . ஆனால்: ஆஸ்தி ஒரு லட்சத்துக்கு... 

இருக்கிறது... இந்தக் காலத்தில் படிப்பை எவன் 
லட்சியம் பண்ணுகிறுன் £ பி, ஏ. பாஸ் பண்ணி 
னவனெல்லாம்தான் லாட்டரி போடுகறானே !....!" 

இவர் இப்படிப் பேசினது முதல் தரகருக்குப் 
- பிடிக்கவில்லை, **9,ஏ. பாஸ் பண்ணினவன் எவன் 
ஐயா லாட்டரி போடுகிறான்? பணத்துக்கு என்ன 
ஐயா. . இன்றைக்கு இருக்கும்; காளைக்கும் 

் போகும். ஏதோ படிப்பு இருந்தால் காலு இடத் 

நீ 

(தில்... போய்ப் பிழைத்துக் கொள்வான். உம்ம 
பையன் லட்ச ரூபாய். ஆண்ூயும் அப்படியே 
இருக்கும் .என்று என்ன நிச்சயம்? காளைக்கு ஒரு: 

6



9௦... ந் அட் பரமசிவா !' 

Gratis இவ்ளைம்: வந் ந்து. நிலங்களைப் பாழ் 
பண்ணி விடுகிறது என்று வைத்துக் கொள்ளும்." 

“அவனுக்கு நிலம். இல்லைங்காணும். எல். 

லாம் .பாங்கியில் ம கனு அப் வை திருக கறு 

னுக்கும்... : 
“பரங்கி முழுகிப்போய் விட்டதென்று! 

ம் வைத்துக்கொள்ளும்." ae 

TBD 'முழுகிப்போனாலும். அவனுக்குப் 

பத்து வீடு இருக்கு, Hurl” ் 

ம வீடு நெருப்புப் பற்றிக் கெர் ண்டு விட்டது. 
ட் என்று வைத்துக்கொள்ளும்--”' 

என்ன .ஐயா இது? சிவ பூஜையில். கரடி 
புகுக்தாற்போல் கவியாண விஷயம் பேசிக்கொண் 
ம. ருக்கும்போது அபசகுனமாய்ப் பேசுவர்? 

உம்மைத் தெரியும் ஐயா, எனக்கு. Hepat. 
மருதூர். ஆசாமிதானே? .  மெட்ரிகுலேஷ' னில் .. 

காலு தடவை *கோட்' அடித்தானே. உம் மாமா 

பிள்ளை; அவனைத்தானே பி, ஏ,” “பிஏ. என்று 

பொய் சொல்லிக்கொண்டு அலைகறீர் ஜ் என்றார் 

் இரண்டாம் தரகர் மிகவும் கோபத்துடன். * 

..... முதில் தரகர் இதற்குத் துளிக்கூடச்- Fit SE - 

“வராகக். காணவில்லை.' 4 உம்மையும் தெரியும் 

ஐயா; எனக்கு; கிற்கறதற்கு நிழலில்லே, அந்த 
 கொண்டிக் குப்பன் பிள்ளையைத்தானே நீர் லட்ச 

ரூபாய் ஆஸ்திக்காரன் என்று. சொல்லிக்கொண்டு: 

அலைகிறீர் /,  இன்னிது. தேதியில் — அவனுக்கு- 
-... ஐவேதுி ஒரு காலணா உண்டா, சொல்லும். [31



கெளரி கல்யாணம் ட இத் 

- சண்டை மிகவும்  பலத்தது. சண்டை 

பார்ப்பதற்கு. முதலில் சற்றுத் தமாஷா: யிருந்த 
தால். நான் தலையிடவில்லை. ஆனால் இரைச்சல் 

பலமாகப் போகவே நான் குறுக்கிட்டு, * சுவாமி 
களே/ ஏன் வீணாகச் சண்டை போடுகிறீர்கள் 2 ? 

நான்தான் . என் பெண்ணுக்குக் கலியாணத் 

துக்கு' அவசரமில்லை என்று சொன்னேனே ™ 
என்றேன். ப 

இதற்குள் இன் னும் ரன்ன தரகர்கள் 

அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். அவர்களில் சற்று 
ஸ்தூலமாக இருந்தவர்' முதலில் பேச ஆரம்பித். 

தரர், 4 என்ன்... வெங்கட்ராமய்யர் / உங்கள் 

பெண்: ணுக்கு வரன் தேடுகிறீர்களாமே / நேற்று 

ராத்திரிதான். என் காதில் பட்டது... (ஆம், 

- என். மனைவியின் . 'தொண்டை.. அத்தனை. பெரி 

தாய் இருக்கும்போது, அது யார் காதல்தான் 

படாது 7) தஞ்சாவூரில் ஒரு பையன் இருக்கிருன். 
பெரிய குடும்பம்... அவன் SCN Gantt அம்... 

மாஞ்சி. பிள்ளைக்கு 'டிப்டி கலெக்டர். உத்தியோ 

ஆம்: அவன் அத்தானுடைய மாமனார். பெரிய 

தாசில்தார். அவன் பாட்டியுடைய மாமாவுடைய் 
பேரன்: சீமைக்குப் போயிருக்கான், : டாக்டர்: 

ட்பரீக்ஷை. பாஸ். பண்ணுவதற்கு. ஏன், .. இந்தப் 

பையனுடைய முப்பாட்டனார் புதுகோட்டை 
. சமஸ்தானத்தில். இவான் . ,பேஷ்க்கார். Corky 

பார்த்தார் என்றால், அவாள் எத்தனை - Quits. 

குடும்பம், நீங்களே... பார்த்துக் கெொரள் ளுங் 

களேன்......;.......”



92... அம் பரமசிவா !... 

இதற்குள் இவருடன். கூட. வங்இருந்தவரும், 

- - எங்கே எந்தச் சமயத்தில் ஒடிந்து விழுக்துவிடப் 
போகிறுரோவென்.று இருந்தவருமான இன்னொரு. 

| grat பேச ஆரம்பித்தார். * ஓய் /பையன் என்ன. - 
பண்றான் அதைச் சொல்லும் ஓய் / முதலில்!!! 

் “பையன் என்ன பண்ணினால் என்ன-- 
சொக்தக்காரர். எல்லாம் பெரிய, பெரிய தேன் 

யில் இருக்கும்போது ?'” 

... 1 ஐயர்வாள் / நான் சொல்றதைக் கேளும், ் 

எனக்குத் தெரிந்து. ஒரு.'பையன் இருக்கிறான். 

பையன் மாசம். ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தில் . . 
இருக்கிறான். . ஈல்ல ஆஸ்தி இருக்கிறது.........”. 

என்று என்னைப் பார்த்துப் பேச ஆரம்பித்தார். 

ஒல்லி.” mer. ் 

ஏன் ஐயா, அந்த ஹோட்டல்கார சுப்பன்... 

. பிள்ளையைத்தானே சொல்லுகிதீர் 2! என்று. 

இடை. மறித்தார் அந்தத் * தடி. ஆசாமி, 
ஓய்? ஹோட்டல்காரனா யிருந்தால் என்ன. . 

ஐயா / ஹோட்டல் வைத்துப் பணம் 'சம்பாதித். ் 
தால் ௮.து என்ன கசக்கும்? ஏன், இப்பொழுது 

- என்னமோ. துப்பட்டி கலெக்டர், திவான் பேஷ்க்.. 
காரர் என்றெல்லாம் பேசிக் . 'கொண்டிருக்கிரே் ் 

. அந்தப் பிள்ளையாண்டானும். பாட்டில்கள். 
வைத்திருக்கான் ?” 

அவ்வளவுதான். அவர்களுடைய: ரன் 
த இன்னொருவர் கையில், சிக்கியது. : இந்தச், 

சமயத்தில் இன்னும் இரண்டு. தரகர்கள் கண்க 7 

: நுழைந்தார்கள். ட்



- கெளரி கல்யாணம் 929 

சரி இனிமேல் பேசாதிருந்தால் விஷயம்: முற்றி 

ae என்று. நான் பயந்து அவர்களைப் பார்த்தா 

நான். என் பெண், ணுக்கு இப்பொழுது... KOO UIT 

ணம் பண்ணப் போவதில்லை. அவள். என்னைக் 

கலியாணம் பண்ணி வை என்று இன்னும் கேட்க 

வில்லை” என்றேன். 

“கலியாணம் பண்ணி வை ஏன்று பெண்களே 
கேட்பார்களா? நீங்கள் உங்கள் பெண்ணை இங்கு 
கூப்பிடுங்கள், நாங்கள் எங்கள். மாப்பிள்ளைகளைப் 

பற்றிச் சொல்லுகிறோம், யார்.' கனக்கு இஷ்டம். 
என்று அவளே சொல்லட்டும்.” பவனா கர் 

- தரகர்கள்... 

Segal. கெளரியை இங்கே கூட்டிக் 
கொண்டு வா!" என்று. ஒரு. இரைச்சல் போட் 

இடன்... 

et அவள குதருக்கடி யில். ஒளிந்து கொண்டி... 

ருக்காள்" ் என்று உள்ளே யிருந்து பதில்வக்.த.து. 

ட்ட “ன்ன, கலியாணப் பேச்சை எடுத்ததும் 

் அவளுக்கு வெட்கம் வந்துவிட்டதா, என்ன? எல்... . 
லாம் இங்கு. இழுத்துக்கொண்டு வா” ் என்றேன்... a 

இரண்டு. நிமிஷங்கள்: கழித்து" சரசு 

ப கெளரியை இடுப்பில் தூக்கிக் கொண்டு காட்ச 
walls siren. என்ன... . இடுப்பிலா என்று 

ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள்?.. நீங்கள். ஆச்சரியப்படு 
வது எனக்கு ஆச்சரியமா யிருக்கறதே! மூன்று: % 

வயதுக் குழந்தையை இடுப்பில் தூக்கிக் கொள்ள 
“மாட்யார்களா, என்ன 2.



இப்பொழுது. தர்றதா? 
“என்னடா, கொஞ்ச நாட்களாக. (nee putt a 

யின் கட்டுரைகளையே காணோமே! இரு. வேளை... 

தன். பெயருக்கேற்றுற்போல் தேச சஞ்சாரம்: 

கிளம்பி விட். டாரோ. என்ன்மோ / I” என்று நீங்... 

: கள் நினைக்கா விட்டாலும்; நீங்கள் அந்த மாதிரி - 
. Bear é ga கொண்டிருப்பீர்கள் என்று கான்... 
நினைத்துத். தான் சமாதானம் சொல்ல. ஏல் 

் வக்கிருக்கியேன். ் 

ட என்னுடைய கதை இபாவளிச் Baggeo 

ஆரம்பமாகிறது. அன்று விடியற்காலை எழுந்து 
“ஸ்நானம். பண்ணிவிட்டு என் மனைவி. செய்து... 

"கொடுத்த பக்ஷ£ணங்களைச். சுவை பார்த்துக் 

. ட கொண் டி.ருகே தன்... பகஷ£ணங்கள். மிகவும் நன்றா 

, கத்தானிருந்தன. முதல் நாளிரவு. மனைவி புடவை. 

  

வகையராக்களுக்காகவே.. ரூபாம்'. “or po ஐம் - 
புத்தேழு 'செலவழித்திருக்கும்ே பாது பக்ஷணம். 
கள் நன்றா யில்லாமலா. யிருக்கும் என் மனைவி: 

_யும் இன்றும் எதிர்த் வாயாடடாமல் : சமையல் - 
அறையில் : ஏதோ. செய்து. கொண்டிருந்தாள். 2) 
ஒரு வேளை வாயிலிருந்த. பக்ஷ்ணங்க! ae 
Cue வொட்டாமல். செய் து வீட்ட 

oor Baur fe er 

        

“இந்த “an Bd ஸ் புஷணங்கள் 

நேர்த்தி ய்ரய் அமைந்ததும், என் மனைவி தீன்



இப்பொழுது தெரிகிறதா. oes 95 

etd காட்டாமல் சமையலறையில் தன். காறி 

WISE கவனித்துக். கொண்டிருந்ததும், 

எனக்கே. பொறுக்கவில்லை. ஏன், தெய்வத்துக் .. 

குக் கூடப் பொறுக்கவில்லை போல் தோன்று... 

இற்து. சடக்கென்று என் , வாழில் : PG கல்... 

அகப்பட்டுக் கொண்டது. ் 

   இங்கிலீஷ் 'அரசரங்கம் க ஏற்படுவதற்கு es 
முன்னமேயே, நம்மைப்போல். துறித்திர. நாரா - 
யணன்”.. ஒருவர்,...* கல்லைத்தான் - மண்ணைத் 

தான். 'தரய்ச்சித்தான் குடிக்கத்தான். ட கற்பித 

.. தானா. என்று கடவுளை. கொந்துகொண் ழூருக்:.. 

கருர். அந்தக் கடவுளுக்கு இக்இயாவில் இங்கி. 

a அரசாங்கம் ஏற்படப் போகிறது என்று 

_ தெரிந்தும், ஜனங்களுக்கு இந்த வித்தையை Bor fe 
னும் கற்பிக்கவில்லை யாதலால், ஏன்னால் அந்தக்... 

. கல்லைக் கடிக்க முடியாமற் போகவே, எனக்கும்... 
என் மனைவிக்கும். வாக்கு. வரதம் (பலமாக வளர பவ 
ஆரம்பித், Bi விட்டது. 

    

   

    

1 அழு. பாவி / Bis eo கல்லைப் போட்டு? 4 
"என் பல்லை. உடைக்க..வேண்டுமென்று Late ் 

் இராய?” என்று இங்கம் போல்: கர்ஜித்தேன். பட் வ 
ae “ஆமாம். இரு. கல் அகப்பட்டால் தான். என்ன... 

pai Curse? Bg eer ec பல்... 
Quon?” என்று சறினாள் என் ம்னைவி. 

     

  

ou wy 

  

     

   

  

  

௮, டியா... இதோ . பார்? 

  

என்று. என்: 

தகனம் அந்த கல்லை அறுக்கென்று
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ஒரு கடி. கடித்தேன். அவ்வளவுதான். வந்தது... 
மோசம்/ என்னுடைய கடை வாய்ப் பல் ஒன்று 

ஆட் ஆரம்பித்து விட். டது. oy 

இரண்டு காள் கழித்து, என்க்கு வலி 
பொறுக்க முடியாமற் போகவே); என் மனைவி, 

அவளுக்கு: வேலை செய்வதற்குச் சோம்பலா 

யிருக்கும் போதெல்லாம். உபயோகப்படுத் து 

வதற்காக : வைத்திருந்த இமிருதாஞ்சன். டப் 

ப்ர்வை எடுத்து ஆடுகிற பல்லின் மேல் - Ras 

தடவினேன். 

அடுத்த நாள். காலை மூக க்ஷவரம் செய்து 

கொள்வதற்காக நான் கண்ணாடியின் முன் உட் 

கார்ந்து “கொண்டிருந்தேன்.. ஆன என்ன Been 

யம்/ முகத்தில் என் கண்ணாடியே...... இல்லை, ... 

கண்ணாடியில் என் முக்மே தெரியவில்லை. . கண் 
YY. யை எப்படித் இருப்பிப் பார்த்தும்--பின் 

பக்கம் இருப்பிப் பார்தீதும்கூட-- என். முகம். 
அதில் தெரியவில்லை, அதற்குப் பதிலாக வேறு 
யார்ரோ ஒருவருடைய முகம், அதில் "தெரிந்தது. : 
என்ன விகாரமான முகம்/ இடது பக்கத்துக் கன் 
னம் அப்படியே :பம்'மென்று வீங்கி யிருந்த.து.. 

க் இப்படிப்ப! ட்ட அதிரூப . செளந்தரியன் 
யார். என்று தெரிந்து கொள்வதற்காகப் பின்... 

'. பக்கம்: இரும்பிப்.பார்த்தேன், ஆனால் அங்கும் 

ஒருவரையும் காணவில்லை. Gog gsr 

மீயோசனை பண்ணிச் கொண்டே சோப்பைக் கன்... 

ணத்தில். 'கடவிக்கொள்ளும் "பொழுது . தான்: 
°
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எனக்கு உண்மை புலனாயிற்று, ' கண்ணாடிக்குள் 
தெரிந்த மனிதன். .சான்கான்.- என்னுடைய 
“முகம்தான். அப்படி - “பம்”. என்று. வீங்கி. 

யிருந்தது... ர 
கன்னம் வீங்கிக்கொண்டு விட்டது என்று 

தெரிர்த தும் குற்கு. ௦ வைத்தியம், ப்ண்ண வேண். 

டியது அவசியமாவிட்ட து. எனக்குப் பக்கத்து 

வீட்டில் நஞ்சுண்ட. சாஸ்திரி என்னுமோர் ஆயுர் 

வேத வைத்தியர் வூக்கருர். பக்கத்து வீட்டி 

லிருக்கிறாரே, : ௮வரைக்தான் '. ஆதரிப்போமே? 
யென்று நினைத்துக்கொண்டு அவரிடம் வைத்து 

யம் செய்துகொள்ள ஆரம்பித்தேன். 

. ஒரு வார்ம் கழித்துப். பார்த்த போது என் 

னுடைய வலது கன்னமும் சற்று வீங்கி யிருப் 

பதைக் “கண்டேன்.. வைத்தியரைக் கண, 

“என்னய்யா இத இடது கன்னத்தைச் சொஸ் 

தப் படுத்துகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வலது 
கன்னத்தையும் . வீங்க வைத்து விட்டீரே? 2 

என்றேன், 

5 fet anneal: ‘On des புது மாதிரியான 

வைத்தியம்... - நானே கண்டுபிடித்தது. இரண்டு 

கன்னங்களும் வீங்கி விட்டால் ௮வை இரண்டை * 

யும். சேர்க்தாற்போல்  சொஸ்தப்படுத்த. என் 
ஸணிடம்.பஸ்பம் இருக்கிறது... அந்தப் பஸ்பத்தை 
இப்பொழுது கொடுத்தேனானால். இடது Ba OLD 
வீக்கம்.. குறைவதோடுகூட... வலது. கன்னம், இன்: 
னும் உள்ளே போய்விடும்”''.என்றுர். 

  



. 98 ப Se அட் பரமசிவா ! 

௬ ஐயையோ | / அம படி யானால்: சொஸ்தமாக 2 
“இன்னும் எத்தனை நாள் ஆகும் 2" 

*சொஸ்தமா / வலது... கன்னம் வீங்குவ 
தற்கே இன்னும்.ஒரு மாதம் ஆகுமே, அகுற்குத் . 

தானே... இப்பொழுது மருந்து கொடுத்துக் 

கொண்டு வருகிறேன் co = 
- ஒரு மாதமா? என்னய்யா விகாம்றட்டாக். 

இருக்கத் ? ஒரு கன்னம் வீங்கிக் கொள்வதற்கு. 
. ஐரு. மாதமா? என் இடது. கன்னத்தை ஒரே 

நாளில் வீங்கப் பண்ணிக்கொண்டேனே 1” “ட 
ஆனால் வைத்தியர் கான் சொன்னது ஒன். 

க்கும் செவி சாய்ப்பவராயில்லை. - ஒரே வார்த் 

தையில், சற்றுக் கடுமையாகவே, 1 இ து தான். 

் வைத்திய : முறை, இஷ்டமானால் . பண்ணிக் 
கொள்ளும். கஷ்டமானால். வேண்டாம். இந்தாரும், 

இது வரையில் ஆன ல பில்" "என்று 
சொன்னார். a 

uni geger | / யார்: கோபத்திற்கு னான் 
லும், வைத்தியர், அதிலும். ் பக்கத்து வீட்டுக் 

“ குரரர் கோபத்திற்கு ஆளாகக்கூடாது என்று: 
யோசித்து, இன்னும் சில. நாட்களுக்கு வைத் 

இயம் செய்து. பார்க்கலாம் என்று தீர்மானித் 

தேன். வைத்தியர். கொடுத்த மருந்து ' நல்ல 
“மருந்துதான் போலிருக்கிறது, “எனெனில் அவர் 

- சொன்னபடியே. வல்து சன்னம். கொஞ்சம் 

கொஞ்சமாக வீங்கக்கொண்டே வந்தது. 
். வலது கன்னம்: வீங்க வீங்க, 6 எனக்குப் பயம் 

அதிகமாஇிக் கொண்டே வந்தது. “என்னடா
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இதா சதல்வலி போய்த் திருகுவலி' வந்தது £ 
என்று சொல்வார்களே, : அதைப் (போலல்லவா 

இருக்கிறது 2' ஒரு: கன்னம் வீக்கு. யிருந்ததத் 

Gtr Gers இரண்டு. கன்னமும், வீங்கி விட். 

LCS” என்று: நினைத்துக்கொண்டு, எதற்கும் 
ஓர் இங்கிலீஸ் : டாக்டரிடம் காட்டலா. மென்.று . 

போனேன்... at ட உக மில்ல தானி ட உ ட பட இனை 

அவர் என்னுடைய எடை, உயரம், மார். 

-பகலம் எல்லாவற்றையும் அளந்து கொண்ட... 

பிற்கு, விருத்தாந்தங்களை விசாரித்தார். நான்... 

டாத விஷயங்களைச் சொன்ன தும், ee 
“நம் ஜனங்களே. எப்பொழுதும் இப்படி த்தான்... 
பத்து. இடத்தில் காட்டு வைத்தியமும், காட்டு... 
வைத்தியமும் ' செய்து LITT gb GION BS SOL " 

சியில் வக்து இங்கிலீஷ் டாக்டர் கழுத்தை அறுக. 
கிறது” என்று மூனடவிட்டு, '“இந்தாங்கேர் சார்! 

முதல்... , முதலில். சமீபத்தில். -வீங்கக்கொண்ட் 

வலது GOH COT HOD தச் சரிப்படுத் இக் கொண்டுதான் 

இடது கன்னத்தைக் கவனிக்க முடி யும்”! என்று... 

சொல்லிவிட்டு வலது... கன்னத்தி ற்கு. அதோ 
அருந்து சடல ஆரம்பித்தார். of es 

என்ன” ஆச்சரியம் /.. நஞ்ச்ண்ட “சரஸ்திரி : 
2 இரண்டு « வார்ங்கள்: சிரமப்பட்டு வீங்க 'வைத்த ் 

“கன்னத்தை இரண்டே நாணில் வடிய. வைத்து 

விட்டார். ஆனால் இடது கன்னத்இல் அவருடைய. . 

LM ET பலிக்கவில்லை... ஒரு வாரமாக மருந்து. 

ட போட்டும். அது குண மடையும் வழியாயில்லை.
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இதற்குள் என்னுடைய நண்பர்கள் சிலர், 

இந்த மாதிரி பிரைவேட்” டாக்டர்களிடம் 

வைத்தியம் பண்ணிக் கொண்டால் இப்படித் 

தான் காள் நடத்திக்கொண்டு போவார்கள் என் 

அம், சர்க்கார். ஆஸ்பத்திரியில் பார்ப்பது” தான் 

நல்லதென்றும், அங்கு : ஒருவரல்ல, இருவரல்ல, 

அகேக . டாக்டர்கள் என்னைக் கவனித்துக் 

கொள்ள: இருப்பதாகவும் சொன்னார்கள். ் 

அதன்படியே ஒரு சர்க்கார் ஆஸ்பத்திரியை 

அடைந்து. அவர்கள் கொடுத்த ஒரு கட்டிலில் 

படுத்துக் கொண்டேன். என் 6 aL ர்கள் 

சொன்ன படியே அங்கு ஒரு பெரிய டாக்டர், 

அவருக்குக் £ழ் ஒரு சின்ன் டாக்டர், அவருக்குக் 

ழ் ஒரு குட்டி, டாக்டர், இந்த. மாதிரி படி இல் 

யாக. CoE டாக்டர்கள் இருக்கிறா ர்கள். 

நான்அங்கு போய்ச் சேர்ந்ததுதான்: தாமதம், 

_ யாரோ இரண்டு டாக்டர்கள் வந்துபார்த்தார்கள். 

ஒருவர் பல் வலியினால் : தானே. கன்னம் 

வீங்கிக் கொண்டுவிட்டது? அந்தப் பல்லைப் 

பிடுங்கிவிட்டால், ree a: arg genier® 

"விடும். 
மற்றொருவர் :--கோ.! கோ/ கோ/ பல்லைப் 

*இங்கோல் வீக்கம்: இன்னும் அதிகமாூவிடும். 

* ஐந்.து.நிமிஷங்கள் கழித்து வேறு ரஸ் 

டாக்டர்கள் வந்தார்கள், 

். ஒருவர்: உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ண 

வேண்டும். இல்லாவிடில் வீக்கம் வடியா.து.
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மற்றொருவர் இப்பொழுது ஆபேரஷ.ன் 
பண்ணுவது அபாயம். வீக்கம் வாடிய பிறகு 

வேண்டுமானால் ஆபசேஷளைப்। பற்றி.யோசித துக் 
கொள்ளலாம், 

ஜந்து நிமிஷம்கள் கழித்து இன்னும் 

இரண்டு டாக்டர்கள் வந்தார்கள். 

ஒருவர் ஆடுற. பல்லுக்குப். பக்கத்துப் 

பல்லைப் பிடுங்கி விட்டால் நல்லது. . 

Se மற்றொருவர் : (இரு பக்கத்துப் பல் போதாது, - 

இரண்டு பக்கத்துப் பல்லையும் ene 
வேண்டும், by api, | 

இந்து நிமிஷங்கள் கழித்து a5: டாக்டர் aot ப 
யாக: வந்து பார்தீதார். 

“அடாடாடாடா / கன்னம் எப்படி வீங்கப் 
போய் வீட்டது.!.. வியாதி வந்த. பிறகு. இங்கு” - 

வருகிறீர்களே” யொழிய, முன்னாலேயே கவனித். -... 

திக் Carer ean Rad, Tor கன்னம் வீங்கிக் 
'கொள்வதற்குமுன்: இங்கு வக ட அட் என்று 
கடிந்து கொண்டார். ் Pe Oh 

- இதற்குள். இன்னொரு டாக்டர் - வந்து, 

‘Lint OO, a இவருடைய சதீதத்தைப் பரி. 

.சோதனைக்காகச்: சீமைக்கு அனுப்ப வேண்டும். 
அதைப் பார்த்துக். கொண்டுதான்... இவருக்கூ 

ள்ன்ன வைத்தியம்: செய்யலாம் என்று தீர் 
மானிக்க முடியும்?” என்றார். 

-இதற்கு முதலில் வந்தவர், ஈேத்தத்தை மாத்: 
தரம் அண்டப் போதாது: ஆடுகிற பல்லையும். - |
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பிடுங்கி அனுப்ப வேண்டும். "சமைக்க அனுப்பு ர் 

வதைவீட... அமெரிக்காவுக்கு: அனுப்ட வது... நல். 
ag” THER. me ry 

"இன்னும் எத்தனை டாக்டர்கள் வரப்போகி 

_ ஒர்களோ.என்று. நான் கத. கலங்கக் கொண் 

.டிருக்கையில். இவர்கள் : எல்லோரும் : போய்ப் 
- பெரிய டாக்டரைக் SES OED. வர் 

தார்சள். பம் 

பேருக்கு' மாத்திரம் பெரிய ட்ச்த்ட்ரே் கழிய, 
ஆள் உ Gag He, சிரியவராய்தீ STM GEST. cor 

rae ' இன்னும் ஒரு. வாரம் : ஆப்சர்வேஷ' னில் 

வைத்திருக்க வேண்டும். அதற்கு... மேல்தான். 

] FT HTM Hl ,சொல்ல - முடியும் 1 என்று. சொல்லி. 

: விட்டுப் போய்விட்டார். ் 

  

oH soar sig Busi நான் ஒருவாரம்" தட்சகன் 
: னில் இருந்தேன். “ஆப்சர்வேஷன் ”... என்றால் 
ஏதோ. ஒரு பெரிய: sevens தாங்கக். கொண் - 

-ருக்க- வேண்டும் - என்று நினைக்காதர்கள்.' 
தினம் இரண்டு ஆரஞ்சு, எட்டு பிஸ்கட், "இரண்டு. 

ரொட்டி, இரண்டு. சப். காப்பி, மூன்று. டம்ளர். 

பரல் சாப்பிட. வேண்டியது, அவ்வளவுதான். ் 

அதோடு. கூடப் படுக்கையை. விட்டு HE GOT Dl 
இந்தண்மை... அசையாது; சாப்பிட்ட. வேளை. 

தவிரப். பாத்தி சணரகாம். படுத்துத். தங்க. 

ற வனம் யது... ஸ் ட ன் 

-ஆப்சர்வேஷன்:* மூடிந்ததும் பெ, ரிய: டாக் ் 
டர் பத்து வாலிபர்கள். புடை சூழ வந்து Cris 
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தூரர். அந்தப் பத்துப் பேரும்' aed wh 
MARES வா௫ிக்கும்.. மாணவர்களாம்.. அவர்க ... 

ஷிடம். என் வியாதியைக். “குறித்து என்னென 

னமோ சொல்லிக். கொண்டு. வர்தா. oe 

அந்தப். பத்துப் பேரும் பொல்லாத பசங் 

கள், ஒவ்வொருக்தனும் என்: கன்னத்தை முக்... 

இப் பார்ப்பதும், பல்லை. ஆட்டிப் பார்ப்பதும், 
நரக்கை' நீட்டு” என்று சொல்வது மாகவே - 

இருந்தார்கள்... 2 

என்னால் அந்த = டவ்தனய் கள் iia மூடிய: 

் வில்லை... அந்தப் பத்து பசங்கள். கன்னத்திலும் 

பத்து அறைகள் : கொடுத்து, அவர்கள் கன்னல்... 

“தையும் என்: கன்ன த்தைப்போல். வீங்கவைத்து. ் 
் அிட்லாமா.. வென்று - பயா எண பண்ணினேன். ng 

இதற்குள் பெறிய: டாக்டர். ் கேட்டுக்கொண்: 

இன் பேரில் வாரு. மாணுக்கனும்- எனக்கு: 
“என்ன வைத்திய ம். செய்யலா மென்று சொல்ல “ 
"ரம்பித்தான்... முதலில். வந்து பார்த்த. டாக்டர் 

ர ட்ப 'சொன்னபடி.யே, ஒருவன் ஆபரேஷன் என். 

   

    

   

ue itd, POA -பல்லைப். - பிடுங்கலாம். என்றும் | 

(இந்தமா இரியே சொல்லிக்கொண்டு 2 போனார்கள் ் 

in கடைசிப்: பையன். முனற வக்தது- ட் oh 

    
ட Gone வேண்டும்." ” த் அன
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அவன். சொல்லி வாய் மூடவில்ஃ: . கொடுத் 

தேன் அவன் முகத்தில் ஒரு குத்து, ௮வன் இருப் 

பிக் குத்தினான் ஒரு குத்து, அவ்வளவுதான். ஆடு 
கிற பல்லும், இந்தப் பக்கத்துப் பல் இரண்டும், 
அந்தப் பக்கத்துப் பல் இரண்டுமாக ஐந்து பற் 

கள் வெளியே.வந்தன. 
- பெரியடாக்டர், சிரித்துக் கொண்டே வெகு 

சுலபமாகப் பிடுங்கியாய்விட்டது. இன்னும்: 
ஓரு. வாரம். *ஆப்சர்வேஷினில் .வைத்துப் 

பாரர்திதுவிட்டு ஆபரேஷன் செய்ய யோசனை 

பண்ணலாம் ?' என்முர். 

 நீருமாச்சு / உம்முடைய அப்ஸ் 
மாச்சு!” என்று சொல்லிவிட்டு ஆஸ்பத்திரியை 

விட்டு (வெளிக் இளம்பிவிட்டேன்.. 

இடது கன்னத்து வீக்கம். "இன்னும் ப்... 
~ uy Gu தானிருக்கிறது. நஞ்சுண்ட , சாஸ்இரி 

யிடமே:. திரும்பிப் போகலாமென்றால்,, அவர் 

- வலது கன்னத்தையும் வீங்க வைத்துவிடுவார்... 
= அச்சகம் இருக்; துவிட்டுத்தான். பாகட்டுமே. 
அது என்ன, ஈம்மைச் சாதம் கேட்கிறதா, தீர்த் 
தம் கேட்டுறதா ? :ஈமக்கு இனிமேல்-அஜ்கு: என் 
னத்திற்கு? .யார் பெண் கொடுக்கப். போகிறார். 

கள் £ இந்தப் பெண்டாட்டியிடம். படும் 'பிடுங் 

கல் போதாதா ச் என்றும் ஓரு சமயம். தோன்று. 
of ODS. : eG 

இப்பொழுது தெரிகிறதா நான். ஏன் கட் 

டுரை. எழுதவில்லை. - யென்று 2. அல்லது 'இப் ட் 

பொழுது ஏன் எழுதினே னென்று? 

   

  

 



யாரும் எழுத்த. Ban 
என்ன கட்டுரை எழுதியனுப்பினாலும் ' அது 

எனக்கு மறு தபாலில் இரும்பி வந்து 'விடுகிறது.. - 
என் என்று கேட்கப் போனால், “இது பழட ட் 

பிரயோசனமில்லை; இது மாதிரி. எத்தனையோ. 
போ் எழுதியனுப்பி. விட்டார்கள் ;. எங்களுக்குப்... 
புது சமாசாரம் வேண்டும்”! என்று Ohashi pe. 
மிருந்து பஇல் வருகிறது. me 

en, இது வரையில். யாரும் எழுதாத, யாரும். ்் 

பேசாத விஷயம் ஏதாவது. இருக்றெதாவென்று 
(யோசனை. பண்ணினேன். - இது. மாதிரி சமயற் 
“களில். கதாசிரியர்கள்... தங்கள்... மனைவியின். கய்: 2 
வைத் தான் இர். பார்ப்பது சம்பிரதாயம், 

கவே. என்ன் மனைவியைக் : கூப்பிட்டுக் கேட்ட. 
இல்: அவள், ' ம் ஆமா, போங்கோ, நே ற்று அம்மா 

வுக்குப் பணம் அனுப்பினதற்கு.. என்னைத்தான்: ஷ் - உத்தரவு. கேட்பேளோ 2 - இதுக்கு. மாத்திரம்... ன்ற 
கேட்க வ்ந்து.” பிட்ட. ர்களே.! ள் என்று: சண்டை, ore 

  

   

   

  

sare 58, seer / y “eros கோணிக்கொண்டு டு; ae oF 

a சுங்கடிப் புடவையைப் ' ய் ie எழு, அங்கோ ; 

  

     மில்லை; அதைப் பத்திப் ் 
இராக் ட்டு 

இவளிடம் யோசனை Gartubeg abi ee ge 
: டச் சுவரில். மூட்டி ல் கொண்டாலாவது யோசனை a 

ச் ல 

ம ss என்று
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இடைக்கு மென்று யோசித்து - இந்தப் புதிய 

யோசனையை அனுஷ்டானச்திற்குக் கொண்டு 
வருவதற்காகத் தெருக் கோடியிலிருந்த குட்டிச் 

சுவரைத் தேடிக்கொண்டு போனேன்... வெண் 
ணெய். வரும் சமயத்தில் தாழி உடைந்தது 

போல, ஒரு போலீஸ்காரன் என்னை HES SOE 

தான். அவனைக்: கண்டதும், எனக்குக், -கட்டு 

- ரைக்கு.வேண்டிய யோசனை தோன்றிவிட்ட படி 

யால், அவனிடமிருந்து தப்பித்துக் கொண்டு, வீடு 

போய்க் கட்டுரை எழுத ஆரம்பித்தேன். 

” இது, போன pier eS யாரும், 
- எழுதாத சமாசாரம்......அதாவது, நமது காருண்ய 

துரைத்தனத்தார் நமக்குச் இன்டகின நன்மைகள். - 

ம் பதினைந்து வருஷங்களுக்கு மூன், எங்கே 
கண்டாலும், பொதுக் கூட்டங்களிலும், நாடக 

“மேடைகளிலும், ஆற்றோரத்திலும்;. -இதே- பேச் 

சாகத் தானிருந்தது, ID QD GO) பாடசாலை .. 

மாணவர்கள் வாக்கும் புத்தகங்களைப் பற்றிக் 
. கேட்கவே. வேண்டாம். பக்கத்துக்குப். பக்கம் 

“இதே போதனை தான். ஆத்திச்சூடி, கொன்றை. 
வேந்தன் ௫ முதலியவற்றில் உள்ள நீதி'வாக்கியம்' 
கள் போல், இதையும் ஒரு. பெரும் உண்மை 
யாக ஜனங்கள். 'போற்றி வந்தார்கள். - ஆனால்” 

-தரக்தி மகான். ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஆரம். 
ட பித்தாலும் ௮ ஆரம்பிதீதார், எல்லாரும் இந்த சமா 
சாரத்தை மறந்தே. போய் விட்டார்கள். பதி: 

் னைந்து வருஷமாக இதைப்பற்றி ஒருவரும்பேசுவ.- 
- தில்லை) po டம மூக்கெம்-. எழுதுவதில்லை...
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ஆகவே ௮ அந்த மறந்து. போன விஷயத்தைப்பற்றி 

இப்போ து கான் எழுதுவது. புதியது தாே oor ? , 

(1) முதலாவதாக, இதுதான்" சொம்ப முக் 
கியமான... நன்மை, . நாம் தற்கொலை புரிக்து 

- கொள்ளாதபடி. ஈம்மை நமது சர்க்கார் காப். 
பாற்றிச்கொண்டு வருகிருர்கள்ல்லவா 2 அந்தக் 
குட்டிச் சுவருக்குப் பக்கத்தில். அந்தப் போலீஸ் 
காரன் கிற்காவிட்டால். என்னுடைய கதி என்ன 

வாகி யிருக்கும்? ஈம் தேசத்இல், சாம் "இருக்கும்... 
ஏழ்மை. ஸ்திதியையும், படும் கஷ்டங்களையும் 

- பூர்க்கும்போது, நாம் இருவரும் வாழ்க்கையை 
விரும்பவில்லை, 

் ஆனால் நம் சர்க்கார், ॥ நாம் அசட்டுத்தனமாக 
எதாவது 'செய்து விடாதப்டி: கம்மைக் குரப் : 
பாற்றி வருகின்றனர். நீங்கள் SMO Ere Gru g 
கொள்ளப் பிரயத்தனப் படுவதைப் போலீஸார் 
பார்த்து. விட்டால், உங்கள் பாடு ஆபத்துத்தான்.; 
உயிரை வாங்கு.  ரன் பந்தன் சங்கள் காரியத்தை 
மடித்த IDG - கண்டு பிடிச்தார்களோ, அப். 
"போதும். உங்கள்.பாடு BIG HE sor, நீங்கள். 
எப்படி இறந்திர்கள், என்ன விஷம். சாப்பிட் 

- மர்கள், சாப்பிட்ட அளவு என்ன என்று குட. 
“லைப். பிடுங்கிக் கண்டுபிடித்த பி AS BT eer, ee 
வெளியே. அனுப்புவார்கள். . ட 

is என்னைப் பொறுத்த. toe ug எனக்கு மாத் 
னி இரம் சர்க்கார் உத்தரவு. கொடுத்து விட்டால்.” 
OG நாளைக்கு நாறு தடவை தற் காலை புறிந்து 

,_ கொண்டிருப்பேன், ம  பர்ல்காரன் பணம் கேட்
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கருன் ”...சரி, தற்கொலை. “தயிர்க்காரி பணம் 
கேட்கிறாள்"... vibes தரி) தற்கொலை, “அடுத்த: வீட்டு. 
அம்மாள் கொடுத்த ஐர்து ரூபாயைத் திருப்பிக் 
"கேட்கிறாள் ...... சரி, தற்கொலை, கட்டிக் 
கொள்ளப் புடவை யில்லை.”...... சரி, தற்கொலை. 

- அப்புறம் பால்காரன், தயிர்க்காரன்,. Distlis 

காரி, அடுத்த வீட்டு அம்மாள் எல்லாரும். தலையில் 

“கையை. ESS TERS போக வேண்டியது. 

தான் ! 

௨. (8) இரண்டாவதாக "இதுதான் "ரொம்ப... 

முக்கியமான ஈன்மை, . இந்த மகத்தான் உப... 
காரத்தை COZ சர்க்கார். நமக்குச் செய்து 

கொண்டிருக்கிறார். களென்று: எனக்கு ஐந்து 

வருஷங்களுக்கு முன்பு தான் தெரியும். அதுவும் 
மகாத்மா: காந்தி. மூலமாய்த்தான்.. நமது சர்க் 
கார், எவ்வளவோ - சிரமப்பட்டு, அதற்கென்று 
குனி உத்இியேர்கஸ்தர்க. ளெல்லாம் நியமித்து, . 

நமது சமுத்திர தீதில். இருக்கும். உப்பை. யாரும். 

-இருடர்கள் திருடிக்கொண்டு ஓடிப் Berar Be: 

காப்பாற்றிக் கொண்டு வருகின்றனர்... ன 

ஆனால் அது. தெரியாமல் மகாத்மா காக்க. 

யார் வேண்டுமானாலும் சமுத்திரத்திற்குப் போய்: 

உப்பு அள்ளிக்: கொண்டுவர , உத்தரவு கேட்... 

-இருர், அப்படி எல்லாரையும் எடுதிதுக்கொண்டு 

போக. விட்டுவிட்டால், இரு ..சர்க்கார் உத்தி 

யோகஸ்தர். என்: காதோடு மாத்திரம் சொன்ன a 

“கணக்குப்படி, இன்னும் மூன்று வருஷம், ஏழு 
மாதம் இருபத்து மூன்று. நாள், . பதிஜேரு ம மணி,
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ஐம்பத்தேழு ரல் முப்பத்தேழு Mery Sear 

'சமுத்இரத்தில் இருக்கும் உப்பெல்லாம் தீர்ந்து 

போய் வீடும். பிறகு. ஈமக்குச் சாப்பிடுவதற்கு 

“உப்பே இருக்காது. இப்பவே  ஈமது ரோசம் 
கேட்க வேண்டியதில்லை / உப்பும் இல்வலன் 

ae 'சொல்ல வேண் டி.யதில்லை. 

(3) மூன்றாவதாக) இதுதான். ரொம்ப” முக் 

'இம்மாரன் நன்மை... ஈமக்கெல்லாம் பாக்கி தேசத் 

தார்போல் ராணுவப்பயிற்சி செய்து OSB 

துப்பாக்கி வைத்துக்கொள்ள , உத்தரவு கொடுக் . 

ETB HET Os இப்படிக். கொடுத்து: விட்டால், - 

, நாமெல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை. 

- போட்டு. மண்டையை உடைத்துக் : கொண்டு 

. விடுவோம்; ஆனால் ஒன்று, யாருக்குத் துப்பாக்கி. 

் கொடுத்தாலும் கொடுக்கட்டும். அடுத்த வீட்டு. 

ராமசாமிக்கு மாத்திரம். கொடுக்க வேண்டாம். 

அவனிடம் ஏதோ அவசரத்தில் ஐந்து. ரூபாய் 

கயன். வாங்கின தற்காக அவன் என்னைச் சட்டு' 

விடுவேன். என்று. பயமுறுத்துகிறான். நல்ல 

வேளை, அவன் கையில் துப்பாக்கி. “இல்லை. 7 ot 

“ (4). நான்காவதாக, இன்னொரு முக்கியமான. 

ன்னும் சமீபத்தில் ஸ்ரீமான்: BOWS துரை 

விளங்கச் சொன்னார். : அதுதான். கம்: சர்க்கார், 

நம் நன்மையை உத்தேசித்து வங்காள விரிகுடா ' 

வில் ஒரு-சொர்க்கம் ஏற்படுத்தியுள்ள. து. (அந்த. 

. மான் தீவை அவர். சொர்க்கம் என்று சொன்ன... 

தைத் தான் குறிப்பிடுகிறேன்.) அங்கே உள்ள 

ஐனத். தொகையில் :100-க்கு 17. பேர்தான்
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ஸ்திரீகளாம். இதிலிருந்தே ௮து சொர்க்கமாய்த ' 
தானிருக்க. வேண்டு மென்று தோன் றவில்லையா / 

இதுவரையில் ond சொர்க்கத்திற்குப் 
போவதற்கு என்னென்னமோ வழிகளைக். கைப்' 
பற்றி வந்தோம். பிச்சை போடுதல், சத்திரம். 
சாவ. கட்டல், பிறருக்கு ௮ன்னம், உடை முதலி 
“யன அளித்தல், கோவில் குளம் அமைத்தல் 
முதலியன. அப்படிச் செய்தும் சொர்க்கத்திற் 

குப் போகிறோமா வென்று நமக்குச் தெரியாது, 
ஆனால் இந்த சொர்க்கத்திற்குப் போவது அவ்வ 
ளவு கஷ்டம் இல்லை, யாராவது வக்லைக் கேட் 

- பால், சட்ட புத்தகங்களைப் புரட்டிப் பார்த்து, 
Se சுலபமான வழி கண்டுபிடி EGE சொல்வார். 

(8) ஐந்தாவதாக...போதும்/ போதும்!!! 
இகங்குமேல் சொன்னால் இந்தத் துரைத்தனத் 
தார். எனக்கு ஏதாவது. ஸர், கர் பட்டம் 

-- கொடுத்து விடுவார்கள்... பட்டத்தைக்கூட சிர 
_மப்பட்டுப் பொறுத்துக் கொள்ளலாம்; , ஆனால் 

.. எல்லாருக்கும் விருந்து வைக்கவேண்டும், விருந்து 
"கூட வைத்து விடலாம். ஆனால் அதற்கு. நமது 
புது உவானரைக் கூப்பிட வேண்டும். “அவரைக் 

- கூப்பிடுவதில் எனக்கு இஷ்டமில்லை. எனெனில், . 
கவர்னர் வேலை காலிக்கு நானும் அப்ளிகேஷன்: 
போட்டிருந்தேன். இவர் எனக்குப் போட்டியாக : 

- அப்ளிகேஷன் போட்டு, யாரையோ. * சரக்கா)! 
பிழூ.த்.துழ வேலையை அடித்துக் கொண்டு போய் 
விட்டார் ப வ் ப ப 

ழே



வண்ணான் வந்தானே! 
வேங்கடராமய்யர். வீட்டில் அன்று: ஏக 

நிர்த்தாளி... ஒரு. மாத காலமாக வராத வண் 

ணுன் வீட்டிற்கு வர்இருக்கிறா னென்றால், வீட், . 

டில் நிர்த்தூளி யில்லாமலா இருக்கும்? நான்கு . 

வருஷங்களுக்கு முன்னர் கலியாணம் ஆனதும். 

ஆகாததுமாகப் புருஷனுடன் பம்பாய்க்குப் 

புறப்பட்டுச். சென்ற வேங்கடராமய்யர் பெண்... 

ஜான௫யும், அவள். புருஷன். 'கோயால கிருஷ்ண 

னும் வுக்திருந்தால் கூட வீடு அத்தனை நிர்த் 

.. தூளிப் பட்டிருக்காது, இத்தனை. தூரம் வளைத்து 

வளைத்துச் சொல்வானேன் 7 'வேங்கட்ராமய்யர் 

குடும்பத்திற்கு எத்தனையோ வேண்டியவனான 

நானே அவர் வீட்டிற்குப் போனால்கூட. அத்தனை 

- வரவேற்புக் கடைத்திருக்கா தென்றால் வேறு 

என்ன சொல்ல்.வேண்டும்/ ர க. 

... வண்ணான் தன் காலை வாசல் படியில் வைத் 

“தானோ இல்லையோ, இட்டுப் பயல் . அவனைப் 

, பார்த்துவிட்டான். அவ்வளவுதான். உடனே. 

“வண்ணான். வந்துவிட்டான், வண்ணான் வந்து 

- விட்டான்?” என்று வீடு டு இடுத்துப் போகும். 

படி கத்தினான். தண்ணீர் அற்று வரண்டு கிடக் 

கும் பூமியில் ஒரு ஈல்ல மழை. பெய்தாற்போல 

_ வுள்ள .இந்த சப்தத்தைக் கேட்டதும், இட்டுவின் 

தாயார்... சுந்தரியம்மாளும்,: அவன் - அக்காள் 

சுலோசனாவும், என், தூளியில் தூங்கிக் கொண்
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மருந்த குழந்தை பாலுவும் கூட எல்லாரும் 
cen பக்கம் தலையை நீட்டினார்கள்... இந்த... - 

ர்தோஷ சமாசாரத்தைக் தாங்கள் மாத்திரம்: 
அனுசம் பிசகு, அப்பாவுக்கும் ADR QB 

பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று இர்மானித்து,. 
கிட்டு திட்வைக்கு மூன்று. படிகளாக மாடிப் படி. 
களில் ஏறி, அப்பர்விடம் சென்றான்,  ! அப்பா... 

ப்ர வக்துட்டானப்பா! வர்துட்டானப்பா!! "என்றான்; 

அப்பா, அப்பொழுது தான் சாவகசானமரகப் 
பதிதிரிகை வா௫ித்துச் கொண்டிருந்தவர், இதைக்... 
கேட்டதும், பத்திரிகையைத் தீம் எதிரே. யிருந்த. 
மேஜைமேல் வைத்து விட்டு, மூக்குக். கண்ணா... 
யைக் கழற்றி, அதைக். தம் மேல் முண்டு நுனி 
யால் துடைத்துக்கொண்டு, முகத்தைச் ௪ளுக்கிக் 
கொண்டு, * என்னடா | படிக்கிறபோது தொந்த. 
ர்வு. படுத்தாதே - என்று எத்தனை தடவை. 
சொல்லுகிறது? யாருடா ceed ட் எண்டும். 
அற்றுக் கோபத்துடன்; 13024௭ அடர 

ர் அவன்தான், வண்ணான். tO ot SRR | 

ப சத வந்திருக்கான் * ்” என்றான்: கிட்டு. 

- இதைக். கேட்டதும் அப்பா சக்தோஷப்படு fe 
வார் என்று நினைத்தான் இட்டு, Bene’ அவர் 
“முகத்தில் . கோபம்தான். -தாண்டவமர்டியது.' 

் உண்மை யென்ன வெனில், , வண்ணான் .. வந்தது, 
அதுவும் அன்று கரலை வந்தது அப்பாவுக்குச்: 

் சந்தோஷம் தான். 'இருந்தாலும்' அவன்... கான்... 
கழித்து வந்ததால், அவன் என்றைக்கு வருவான். :



| : வண்ணான். வந்தானே! “127 இந்துட்ட்யா் 

என்று. தெரியாமல் அப்பா ரொம்பவும் தண்டா . ் 

ஏப் போயிருந்தார். அதனால். தான்: அவருக்குக் 

கோபம். ச டட 

ஒரு: மாதமாக: வண்ணான் வராததனா6 னல். வ ட 

ருக்கு ஆபீஸுக்குப். போட்டுக்கொண்டு போகச் -— : 
 &$5urs OG so கிடையாது, சட்டை . 
யைத் தாமே சோப்புப் போட்டுத் அவைத்துக் 

'கொள்ளலாம் என். ஸர. இனம். நினைப்பார், ஆனால்: 

திடீரென்று. , வண்ணான் sf விட்டால், 
அவைத்த சட்டையை அவனிடம் போடவேண்'. 

| டும், வேலை மெனக்கட்டுத் அுவைத்தது. தான்... --: 
மிச்சமாகும் என்று நினைத்து, அடுத்த காள் 

பார்த்துக். "கொள்வோம் என்று - பேசாமல்: 5. 

இருந்து விடுவார்... ஆனால் ana OY a : 

* woe வரமாட்டான். பட்கர் ee 

‘mane Bane வண்ணான். வந்தால். வக்துவிட் ் 
our போகிறான், சட்டையை சோப்புப் போட்... 
டுத்தான். வைத்து விடுவோமே. யென்று. தீர். 

- மானித்து, சாயந்திரம் ஆபிஸை. விட்டு வந்ததும்... 

சந்தரியம்மாளை க் கூப்பிட்டுத் தம் சட்டையைக் 
துவைத்து வைக்கும்படி சொன்னார். அம்மா. 

ஸம். தன்; கைக் காரியம் எல்லாம் ஒழிந்த பிறகு 
ராத்திரி பத்.து- -மணிக்கு. மேலே. அழுக்கு குப்போன. : 

தும் போகாததுமாகத் துவைத்து: உலர்த்தினாள். 
“ஆனால். ராத்திரி, திடீரென்று கோடை மழை... -. 

பிடித்துக் கொள்ளவே, சட்டை. BRENIG கூட. 

அ.லரவில்லை, 1 “ இன்: று ஆபீஸுக்கு எப்படியடா: ..



244 அட பாமசிவா | 

.. போவது, சட்டைக்கோசரம் . லீவ் : சொல்லி . 

 யனுப்பி விடுவதா?” என்று யோசனை பண்ணிக் 

-கொண்டிருந்தார் கையில் பத்திரிகையுடன். அப் 

பொழுது தான்வகந்து. சேர்ந்தான் ஈம் வண்ணான். 

மாடிப் படியை விட்டுக் ழே இறங்கிக் 
கூடத்திற்கு. வந்தார். வண்ணானைப் பார்த்து, 
“என்னடா நீ நினைச்சப்போ வருகிறது, நினைச் 
சப்போ வரதில்லை யென் .றிருக்கறாயா 2” என்று. 
உறுமினார். 

1! இல்லீங்க. சாமி | / ஊரிலே. கிளவியொன்னு, 

செத்துப் போயிடுத்துங்க. அதற்குப் போயிருந்தே 

னுங்க '” என்றான் வண்ணான். - - 

ட... *ஏன்னடா. இது, . வேடிக்கையா யிருக் - 

கிறது! போன மாதம் தான் ஒரு கழவி செத்து ப். 

போனாளென்று சொன்னே... இந்த மாதம் ஒரு. 
கிழவியா/ அப்படி உன், வீட்டில் எத்தனை கிழவி 

ன _ய்டா இருக்கிறாள் a 

“இப்ப போன Bard « வட்டிலே இல்லீங்க: 

ஊரிலே - இருந்தாங்க. - இது என். ஆயியுங்க. 
முன்னே போனது. என்: மாமியாருங்க.. அவ 
கான் வட்டோடே. இருக்தாஞங்க." 

“சரி, சரி, தொலை. உன் விட்டுக் தொல்: 

லையை யெல்லாம். கேட்க எனக்கு டய மில்லை. 
"இப்படி: நீ ஆபீஸுக்குப் போகிற. டயமாய்ப்.. 

். . பார்த்து வந்தால், நான் எப்படியடா கணக்குப் 

பார்க்ற௮ ? எப்படி. அழுக்கைக் கணக்குப். 
. பார்த்துக் கொடுக்றெது ?.........ஆமர், போன்.



- வண்ணான் வந்தானே ! 115 

தடவை பாக்கி நாலு துணி உண்டே, . அதைக். 
கொண்டு வந்திருக்கிறாயா 2 

4 ௮.து எங்கேயோ தவறிப் போயிட்டது 
போலிருக்குங்க... led தேடியாந்து கொண்: 

ட்ர்ச்துரேனுங்க. 

இதற்குள் சமையல் அறையில் குழம்பைக் 
கலக்கக் கொண்டிருந்த அந்தரி யம்மாள் கரண் 

டியும் கையுமாக வெளியே வந்தாள். . தலைவாரிம் 

. பின்னிக் கொண்டிருந்த . சலோசனாவும், பாதிப் 
பின்னலோடு Pere or Beret 

வந்தாள். ் 

- சுந்தரியம்மாள்,, என்னடா இப்பொழுது த் 
வந்தால். எ.ப்படியடா அழுக்குப் போடுகிறது / 
லீவு நாளாய். ஞாயிற்றுகிழமை யன்று வாக். 
கூடாதோ?” என்றாள்... “4 

என்னம்மா, . இன்றைக்குச் . செவ்வாய்க். 
இழமைக்கு வந்ததுக்கே ஐயர் இப்படிக் கோபித் 

துக் கொள்ளுகிறுரே. நான் அடுத்த ஞாயிற்றுக்: 
- இழமைக்கு வந்தால் அவர் என்னைச் சும்மா: 
விட்டு விடுவாரா?” ஏன்றான் வண்ணான். 

“என்னடா, ஞாயிற்றுக் கழ்மை என்றால் ' 
அடுத்த ஞாயிற்றுக், ஈழமை தானோ? என், 
மு்தாநேற்றே. வரக்கூடாதோ ??! என்று அய்யர் 

- குறும்புச் சிரிப்புடன் கேட்டுவிட்டு, * சரி, இந்த: 
'இவள்ளையைக் கணக்குப்: பார்க்கணும்... பிறகு. 
அழுக்குத் துணியை எடுத்துப். போடணும்...



ட அதம் அட பாம்சிவா!! sei 

ன அத்கெல்லாம் இப்போ டயம் இல்லை. நீ 
அப்பொழுது வருகிருய் 2”. என்.று கேட்டார். - 

“நான் 5 oot & கரலை கட்டாயம்- வந்திர்ரே ட 
னுங்க... இன்னிக்கு இரு... கலியாணத்துக்குப் 
,போகனுங்க, பணம் இருந்தால் ஒரு இரண்டே. 

என்று இழுத்தான். ... reas 

அதெல்லாம். ஒரு தம்பிடி' கூடக் கேட் 

காதே; Brats ன் கால் வா, பார்ப்டே ரம். பட 

என்றார். வப் 

.... ஆனால் வண்ணானா அவரை அத்தனை: லகு 
வில் விடுபவன்? அவரிடம்' எப்படியோ நயமாகப் 
Bua, இரு ரூபாய் பெற்றுக்கொண்ட அதக: 

தான் நடையைக் கட்டினான். ஸ்ர ம் 

ot “சாப்பிட்டு முடிந்ததும், தம் சட்டை யை 

. எடுத்துப். போட்டுக்கொள்வதற்காக, அவசரம். 

- அவசரமாக. மூட்டையைப் பிரித்தார். வேங்கட 

grits, என்ன ஆச்சரியம் / “அவர். : கட்டி 

டையை அங்கே காணோம். காரணம் வது அவர்... 

- மூட்டையல்ல... வண்ணான். தவறுதலாக வேறு 

யாரொருவர்: மூட்டை: யையோ. . அங்கு: வைத்து, ; 

விட்டுப் போய்விட்டான். ் ட ட 

ப 10ம், கிட்டு! வாசவிலே ஒடிப். ரப i 

2 kurt, வண்ணான் இருக்கானாவென்று: 7”. என்றார்... 

ட் வண்ணான். வாசலில். எங்கு இருக்கப் போக.. 
ன்? வேறு வழி யில்லாமல் அந்த. மூட்டையில் 

.. இருந்த ஒரு சட் டைடையே எடுத்துப். பேரப் : 

கொள்ளத் திர்மானித்தார். தகதக பதத



... வண்ணான் வந்தானே !: ரள ஈட்ட 

ஆனால் இவரோ வஞ்சகமில்லாமல் மத மத: 
வென்று  வளர்ந்இருகந்தார், சட்டையோ மிகச் 
சின்னதாயிருந்தது... வேறு வழியில்லை யென்று: 
தீர்மானித்து. மூண்டி யடித்து; கஸரத்து செய் : 
வதுபோல் தம் கை, கால்களை வைத்துக்கொண்டு 

அநத சட்டைக்குள் தம்முடைய ஸ்தூல உடம் 
பைப் புகுத்தினார். சட்டைக்கும், அவருடைய: 
உடம்புக்கும் ஏற்பட்ட இந்த குஸ்இயில், சட்டை... 
தோற்றுப் போய் முதுகில். இழிந்துவிட்டது. - 

அதைப் பொருட்படுத்தாமல் அதையே போட்டுக். : 
கொண்டு ஆபீஸுக்கு ஓடினார். இவர் போன 
கொஞ்ச நாழிக்கெல்லாம். இவருடைய. சகபாடி. 

கிருஷ்ணசாமிப் பிள்ளையும் வந் அ மோகா 

ஏன்ன 'கருஷ்ணசாமிப்... ... என்று ஆரம்' 

பித்தவர்.சடக்கென்று தன் Giisone நிறுத்தினார். ஸ் 

கருஷ்ணசாமிப் பிள்ளையை முழித்து, முழித்தும் 
பார்த்தார். வேங்கடராமய்யர். வேங்கடராமய் ் 

யரை ESS 4 முழித்துப் சட்த்கா * தஇருஷ்ண: 
சாமிப் பிள்ளை. , ் 

: காரணம் அன்று வண்ணான். பண்ணின ஒரு: 

காரியத்தினால், வேங்கட ராமய்யரின் சட்டைமை.. - 
திருஷ்ணசாமிப் பிள்ளையும், கஇருஷ்ணசாமிப்- ; 

பிள்ளையின் சட்டையை வேங்கடராமய்யரும். ட 
ist Dear enn Gn sri ad 1 ன் 

—
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பெயருக்கு” “மாத்திரம் sain tary wi Beit 

இயொழியக் கலியாணராமனுக்கு வெகுநாள் தலி 

- யாணம் ஆகாமலிருந்தது, ' இப்படி. அவன் கலி... 

யாணம் ஆகாமல் கின்றதற்குக் காரணம், அவன் 
பெற்றோர்களோ, அல்லது. அவன் தம்பியோ... 

அல்லது தங்கையோ என்று நினைத்து விடாதர். : 

கன். இவர்கள் எல்லாரும். சென்ற. இரண்டு 
வருஷங்களாக அவனைக் கலியாணம்: பண்ணிக் . 
கொள்ளும்படி வற்புறுத்தக். Geren stat, வர், 
ருக்கிறார்கள். 

தாயாருக்கு.த் தனக்குக் காரியங்களை யெல் 

லாம் செய்து. கொடுக்க ஒரு நாட்டுப் பெண் 

இருந்தால் தேவலை யென்பது, தகப்பனாருக்கோ 
இவனுக்கு ஒரு கால் கட்டைக் கட்டி . விட்டால் 

GIT அவனுக்குக் குடும்ப பாரம் சற்று உறைக் 
இன்னும் கலியாணராமனுக்கு வரும் ar 

தட்சணைப் பண்த்தைக் கொண்டு தம் சில்லறைக் 
கடன்கள் சிலவற்றை ஒழிக்கலாம் என்பது. கலீ 
யாணராமன். தங்கைக்கோ அண்ணாவுக்குக் கலி. 

- யாணமானால்-தனக்கு ஏதாவது புடவை, ஈகை 
முதலிய. சீர் வரிசைகள் Sea a One, து. 

ச ஆனால் இவர்கள் எல்லாரையும்... விடச் கனி. 
யாணராமன் ' கட்டாயம் கலியாணம் செய்து.
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கொண்டுதான் ஆக வேண்டுமென்று வெகு மும்... 
மூரமாய் இரட்டைக் காலில் நின்றவன் . (ஒற் 

றைக் காலில் நிற்பதைவிட இரட்டைக் காலில் 
நிற்பது இரண்டு மடங்கு விசேஷத்தைக் காண். 

UéQm தல்லவர £) .கலியாணராமனின் தம்பி... 

.. கலியாண சுந்தரம். தான். அவன் எத்தனையோ 

. தடவை கலியாணராமனைக் கெஞ்சிக் கேட்டிருக் 

இறுன், நயந்து கேட்டிருக்கிறான், அதட்டிக் கேட் 

.. ஓருக்கறான் கலியாணம். செய்து கொள்ளும்படி. 
இதற்குக் காரணம் தம்பி கலியாணத்துக்கு . 
அண்ணன் இடையூராக நின்றது தான். அண். 

் ணனுக்குக் கலியாணம் ,ஆனபிறகுதான் தம்பிக் 
'குக் கலியாணம் .ஆகவேண்டு மென்ற நியதியிருக் 

Sp தல்லவா £ ¢ 

ஆனால்: கலியாணராமன் . இப்படிக் கலி 

யாணம். பண்ணிக்கொள்ள மறுத்ததற்கு ஒரு 

- காரணம் இல்லாமலுமில்லை. இந்தப் . பழி முக் 

கால்வாசி அவன் தாரயாரைச் . சேரவேண்டும். 

பாக்கக் கால்வாசிப் பழி பக்கத்து வீட்டு பங்க 

ஐம் அம்மாளைச் சேரவேண்டும். சச 

கலியாணராமனின் தாயார் பர்வதத்தம்மாள் 
“முன் ஜன்மத்தில் ஒரு. சராமபோன் பெட்டியா 

‘esis Gere என்.ற சந்தேகம். உண்டு... அந்த. 
wor ph gue கிராமபோன் பெட்டியா 

யிருந்திருந்தால், அவள் புருஷன் கைலாசமய்யர் : 
அதுதான். கலியாணராமனின் - தகப்பனூா-... 

நீத prea டை.ச் செய்யும் கிராமபோன்
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அஊசியா யிருந்திருக்க வேண்டும். - பர்வதத்தம். 
மாளுக்குத்.தன் புருஷனை. அதிகா பண்ணுவ 

இல்.ஓர் அலாதி ஆசை, அதுற்கேற்றாப் போல் 

"“கைலாசமய்யரும் : ஏதாவது நமிண்டு விஷமம் : 

-செய்துகொண்டிருப்பார். கன் மனைவி பத்ர. 

தோளியைப் போல்: சீற ஆரம்பித்து விடுவாள் 

என்று தெறிந்தருக் தும், ஏதாவது து கோணா. மாணா. 

வென்று காரியங்களைச் செய்து அவர்ரக் எண்டு 

ee விடுவார். ன வக ர 

'பர்வதத்தம்மாள் PG சின்ன. விஷயத்தை 

வைத்துக் கொண்டு. எவ்வளவு. நாழி. வேண்டு: 

மானாலும் பேசுவாள். இத்தனைக்கும் கலியாண 

ராமன்: : காலேஜில் _ எத்தனையோ பேச்சுப் 

போட்டிகளில்: -மெடல்கள். வாங்கி யிருக்கிறான் 
என்று தான் பெயர், ஆனால். தீன் தாயாரிடம் 
இந்த. விஷயத்தில் அவன்... OT eee 
pig Zl. 

ர்யில் OG பெரிய vio Bar fe. மந்தம் 

போது “கட கடா, குடு குடு, கட கடாகுடு குடு!” 
என்.ற சப்தம்௨ ண்டாகுமே, கேட்டிருக்க றீர்களா? 

அந்த. மாதிரியான சப்தத்தைத்' தன். "வீட்டில். 
தன், Br uit HG Gib, பக்கத்து. வீட்டுப் பங்க. 

ஐத்தம்மாளிட மிருந்தும் கேட்டுக் கேட்டுத்தான். : 

கலியாணராமனுக்கு ஸ்ரீ வர்க்கத்தின் . மீதே: . 
ஒரு. வகையான் : வெறுப்பு ஏற்பட்டு விட்டது. 

2.1. ஸ்திரீகள் எல்லாருமே பெரிய வாயாடிகள்/ 

இந்த. ஸ்திரீகள் .முகத்தில்கூட. நாம் முழிக்கக்
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௯: டாது! 2 "என்று 'சரமானிக்கான்.. அதனால் தான்: 

அவன்: அனபப கலியாணமே 'வேண்டாமென் 5 fot 

சொன்ன Be 

. இரு நான். சலியாணராமனை அவன் தாயார், ; 

கும்பி முதலியோர் சூழ்ர்துகொண்டு” அவன், கலி... 

யாணம் பண்ணிக்... கொண்டால்தானாச்சு. என்று... 
வற்புறுத்தினர். : த் 

. “என்னால். முடி. யாது, இகத. ஸ்திரிகளின்.. 
வாயைக் கண்டாலே. எனக்குப்... அயமாயிருக் 
ang” என்றுன். கலியாணராமன்.. 4 Ete 

“ ஏண்டாப்பா / பொம்மனாட்டி. - களுக்குத் . 7 
-தான்' வாய், புருஷாஞக்செல்லாம் : வாய் - “இல்: 3 

. லையோ?" என்றுள் அவன் தங்கை. எற் 

டட ' ஆமாம்” , என்றுன் கலியாணராமன். த 

1 காளைக்கு. "உனக்கு... ஒருத்தி. வரப்போடு 
ளே, அவள்: மாத்திரம் வாய் இல்லாமல் ஊமை -: 

யாய்: இருக்கப் போகிறாளாக்கும். err 

ம “ அமாம், நான். அப்படிக். aia oan பண்: 
ணிச் கொள்வதா. யிருந்தால் இரு . ஊமைப் 

் பண்ட் பார்த்துக். தான். கலியாணம் பண். 
ணிக் கொ; ள்ளப். போகிய f றன். 

இந்த. வார்த்தை ‘gen wider. "இருந்த எல்லா: "' 
: ரையும் : தூக்க. வாரிப் போட்டது--கலியாண 

- ராமனைத் தவிர, ஒரு. நிமிஷம் அந்த அறையில்... 
நிசப்தம் நிலவியது. தாயாருக்கு என்ன-சொல்வ. 
தென்றே தெரியவில்லை. அப்பொழுது கலியாண 

. 8 7 ழு
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சுந்தரம் ஏன் அம்மா! அவன் இஸ்டப்படிதான்.. 
விட்டுவிடேன் ” என்றான். 

உ சரிடாப்பா, அப்படியே உன் இஷ்ஸ்டி 
படியே ஒரு ஊமைப் பெண்ணைப் பார்த்துக் கலி 

92 யாணம் பண்ணுகிறேன் என்றாள் தாயார், 

- கலியாணராமன் பண்ணின அதிர்ஷ்டத். 

- தாலோ--இல்லை, கலியாணசுந்தரம் பண்ணின 
அதிர்ஷ்டம்சான் என்று கொள்ள வேண்டும்-- 

_ கலியாணராமனுக்கு வெகு சிக்கிரமே இரு. 

்.. ஊமைப். பெண் கலியர்ணம் நிச்சயமாயிற்.று. 
பெண்ணைப் பார்த்தபோது இவ்வளவு அழகான 

பெண் இப்படி ஊமையாயும் செவிடாயும் போக 
“சேண்டுமா. என்று தோன்றிற்று. சீக்கிரம் 

 ஊன்மைப் பெண்ணுக்கும், கலியாண ராமனுக்கும் 

ய
ச
 

3 இனிதே கலியாணம் ஈடக்தேறிற்று. 

் கவியாணம் ஆன இரண்டு மூன்று மாதங்: 

களுக்குக் கலியாணராமனின் வாழ்க்கை வெகு : 

சுகமாகப் போய்க்கொண்டிருந்தது. :. வீட்டில்... 
அவன் தாயாரின்: இரைச்சலைத் தவிர இவன்... 

மனைவி ஜானகியிட மிருந்து ஒரு சப்தமும் கேட் ் 
srg அவள் மாட்டில் தன் காரியங்களைச்... 
'செய்து கொண்டிருப்பாள். கலியாணராமனும் 

. ஜானகியும் PSHM சைகை காண்பித்துப் பேசிக் 

கொண்டார்கள்... பிறகு: கடிதம் மூலமாகப் 

பேசிக்கொள்ள . ஆரம்பித்தார்கள். .: இதற்... 

கென்றே கலியாணராமன் ' காகதத்தைச் சின்: 

னது சின்னதாகக் கிழித்து பைண்டு பண்ணி .
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வைத்திருந்தான், : இந்தி மாதிரி ஒரு கோட்டும் 
பென்சிலும்.கலியாணராமன் கையிலும், ஜான, 
கையிலும் எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கும். 

சில சமயங்களில் கலியாணராமனும் ஜான 

யும் ஒரு மேஜையண்டை.. எதிரும் புதிருமாக உட் 

. கார்ந்து கொண்டு இந்த மாதிரி சிட்டு மாற்றிக் 

கொண்டிருப்பார்கள். தூரத்திலிருந்து பார்ப்ப 

- வர்களுக்கு ஏதோ கடிதம் எழுதிக் கொண்டிருப் 
. பது போல் தோன்றும், ஆனால் அந்தச் உட்டு 
களை வா௫இத்துப் பார்த்தாலோ, அல்லது ௪தி பதி 

களின். மனதில் புகுந்து பார்த்தாலோ தான், 

அங்கு நடந்து கொண்டிருக்கும். காதல் நாடகத். 

தின் அருமை தெரியும். ஒவ்வொரு சமயற் கர்ளி 
தாஸன், ஷேக்ஸ்பியர் போன்ற. மகா... கவிகளின். 
காதல் நாடகங்க ளெல்லாம் இவர்கள். நடத்திக் 

- கொண்டிருக்கும் காதல் நாடகத்தின் மூன் எம் 
மாத்திரம்- என்று தோன்றும், : 

கலியாணராமனும், ஜானகியும் தாங்கள்: "இரு: 4 “a 

வரும் பேசிக்கொள்வதற்காக எழுதிக்கொண்ட'... 
சீட்டுகளை. யெல்லாம். , அவ்வப்பொழுது. கிழித்து 
எறிந்து விட்டார்கள். அவற்றைப் பின்னர் ஓன்று 

சேர்த்து ஜாக்கிரதையாக . ஒட்டிப் பத்திரப்: 

, படுத்தவும் ஆசாமி இல்லாமல் போய்விட்ட து. 
ஆகவே. உலக மகா காதல். காவியங்களில் Mero 
ஜனங்களுக்குக்:கடைக்காமலேயே போய் விட்... 

. பது என்று. எனக்குத் தோன்றுகிறது. 

். கலியாணராமனுடைய சுகமான வாழ்க்கை 

ரொம்ப நாள் நீடித்து நிற்கவில்லை, ஒரு நாள்
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அவன்: வெளியே சுற்றி விட்டுச்” 'சாய்கதிரம் 

திரும்பியபோது வெகு. சந்தோஷமான செய்தி. 
கொண்டு வந்தான், அவனுக்கு ஒரு. கம்பெனி: 
யில்-ரூ. 60-க்கு வேலை யொன்று கிடைத்து. விட். 

டது, HBS, சந்தோஷ. சமாசாரத்தை ஜானகி ழ் 

யிடம் சொல்ல. . வேண்டுமென்று.. துடியாய்த, 
துடித்துக் கொண்டு வந்தான். : அதற்கேற்றாப். 

போல், வீட் லும் ஜுன மாத்திரம். தனியாய் : 
். .. இருந்தாள். பாக்கி. எல்லாரும் , எங்கேயோ. 

வெளியே. போய் இருந்தார்கள். 

டம ஜான | ஜான... இங்கே « aur, இங்கே. 

ail” என்று கத்திக்கொண்டே உள்ளே நுழைக் 
- தான், .-கலியாணராமன். ... ஆனால்: ஜானகிக்கு: 

அவன் சொன்னது. எங்கே கேட்கப் Cur@ psi 2. 
a அவள் பாட்டில் பின் கட்டுத் தாழ்வாரத்தில். பின் 

னல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தாள். ட 

ஜான: கியைத் தேடிக்கொண்டு. தலியா ண 

ce சாமன். தாழ்வாரத்துக்குப் போனபோது, ஜானகி. 
தன் தையல் வேலையைத் கீழே. போட்டுவிட்டு. 
எழுந்தாள். அவன்.தன்னிடம் ஏதோ சொல்லப்.” 
பரபரப்பா யிருப்பதைக்: கண்டு, சட்டு எழுதும்... 

- கோட்டை எடுப்பதற்காக உள்ளே 'இடினாள்.. 

..... “னால் அதற்குள் கலியாணராமன்,. 1 ஜான, 

ஜானகி”. என்று. ஆயிரம் குரல். கூப்பிட்டுக். 

௬ - கொண்டு அவளைப் பின் தொடர்ந்தான். கடைசி. 

wires ஜானகி : கோட்டைத். : தேடி எடுத்துக் . 

கொண்டு கோம்டும்: omer வந்தபோது கலி”
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யாணர ஈமனுக்கு ஏ ந்பட்ட ஏமாஜ், றம். கொஞ்ச 

கஞ்சமல்ல.. ் 

அவன். Seren ஆசையாகத்' தனக்கு al 

வேலை. கிடைத்ததைப். பற்றித். தன்: மனைவி... 

- மிடம். சொல்லிக் கொஞ்சிக். குலாவ வேண்டு... 

மென்று வக்தரன் / ஆனால் அவளுக்குப். 

பேசத் தெரியாதாதலால் அவன் ஆசை யெல் மன ் 

லாம் நிராசையாய்ப் போயிற்று. “என்ன தான் ° 

இருந்தாலும் வாயினால் சொல்லக் கூடு. ய விஷயங். 

களை எல்லாம். எழுத்தில் எழுதிக். காண்பிக்க. கன 

க்ரமம். டப 0 

| gases தரவ" னைப் றிருப்பத். ப 

னால் என்னென்ன அனுகூலங்கள் உண்டு என்று: ம் 

் இந்தித்துக் கொண்டிருந்த. கலியாணராமனுக்கு, Ses 

ஜானகி வாயைத். இறந்து ஒரு வார்த்தை பேச...” 

மாட்டாளா என்று BAG A Si. தன் தாயார்... 

எத்தனையோ - இரைச்சல்: . போட்டும், அதை... 
யெல்லாம்' Og துக்கொண்டு, சந்தோஷப்பட்டுக் a 

கொண்டிருந்த. தன். தகப்பனாரின் மனோ. தீத்து ae 

_ வம். அவனுக்கு: அப்பொழுதுதான் புரிந்தது... meee 

gro ® கோட்டுப் ' புஸ்தகத்தைக். கொடுத் les 

ததும், “ஜானகி, உன் பவள வாய் தஇறக்து ஒரு. ப 

வார்த்தை பேசமாட்டாயா a என்று எழுதினான். ண் 

ம ஐயோ! L நான். என்ன. பண்ணுவேன் > a 

பகவான். “grata இப்படிச் சிருஷ்டித்து ப ய் 
டானே ல் என்று. எழுதினாள். ஜான. :
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| « adoei@isrt விணை செய்தே--அதை : 

நலங்கேடப் புழுதியில் . எறிவதுண்டோ ட 

- என்றான் கலியாண ராமன். 

4 கலியாணராமனுக்கு வேலையாக ஒரு வார 
மிருக்கும்,  ௮வன் மிகவும் ௨ ற்சாகம் குறைந்தே 

கரணப்பட்டான். காரணம், ஜானகி ஊமையா.. 

யிருந்ததே. . . 

Re 4 ஒருகாள் ஞாயிற்றுக்ெமை காலை எல்லாரும் 

உட்கார்ந்து - சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். 

அப்பொழுது பர்வதத்தம்மாளுக்கு. அவள் சம் 

“மந்திமார்கள். செய்த சீர் வரிசைகளைப் பற்றிப். 

பேச்சு. இரும்பியது. என்ன. இருந்தாலும் 
பெரிய சம்மந்திக்குத் துளிக்கூடச் : சவரணை. 

போதாது. சின்ன சம்மந்தி அடி.க்கொரு தடவை 
வந்து. போய்க் கொண்டிருக்கறாளே. .. பெரிய 

_ சம்மக்தி ஒரு நடை “நீ நன்றாயிருக்கிறாயா' என்று 
"கேட்பதற்கு வருகிறாளா ?' கலியாணத்தின்போது 
ஒரு நொள்ளை இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத் 

திரள்; அவ்வளவு தான்: : ஆடி. அதிலேதான், 

ரு மாசம் அ திலே தான், தீபாவளியும். 
: அதிலேதான்... soos 

ட... 44 என்னம்மா நீங்க சொல்வது வேடிக்கையா 

- யிருக்கிறதே! மூவாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு 

- எங்கம்மா கொடுக்கல்லையா?"” என்று யாழும் 
வீணையும் க்லந்ததுபோல் ஒரு மதுரமான தொனி 
கேட்டது. அவ்வளவு மதுரமான .தொனியைக் 

கலியாண ராமன் இதுவரையில் கேட்டதில்லை. :



we 

கலியரணராமன் கலியாணம். . ட நர 

Bis இனிய தொனிக்கு 2 உரியவர் யார்... என்று: :. 

தலை நிமிர்ந்து பார்த்தான். “தொனி ஜானகியின் 
வாய்ிலிருந்து தான் வந்தது. என்று அறிந்தான். 

கலியாணராமனுக்குச் சந்தோஷம் தாங்க முடிய. 

வில்லை. * ஜான / என் ஜானகி!” என்று கத்திக். 

கொண்டே சாப்பிடுவதைவிட்டும் எழுந்து ஜான 

யண்டை.. ஓடி. அவள் கைகளைப் பிடித்துக் 

கொண்டான். உப ங் 

a அடே அசடே ர். ன்வுக்ரவ் போய் விழுப்புப்; 

பண்ணி விட்டாயே! ் என்றாள் பர்வதத்தம்மாள்... 

வ் கரடி என்னம்மா / என்னை இப்படி ஏமாற்றி... 

- விட்டாயே இருந்தாலும் நீ. என்னை. இப்படி, 

ஏமாற்றின தில் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம்தான்" 

என்றான் கவியாணராமன். 

ae எனக்குத். தெரியாதாடா, கலிய்ர்ண்ர்சம்ர்! 

நீதான் அசடு, ஊமைப் பெண்ணைத்தான் கலி - 

, பாணம் பண்ணிக் .கொள்வேனென்றால், கான் 

கூட. அசடா, உனக்கு: ஊமைப் பெண்ணைப் 

பார்த்துக் கலியாணம். பண்ணுவதற்கு? நான். 

ager பார்க்கப் போனபோது... அவள் . படுத்த : | 

_  படுக்கையா யிருந்தாள்.. கான்: உன் விஷயத்தை ... 

அவள் அப்பா: அம்மாவிடம் சொல்லி, ‘Purr Gus 

னால். காக்கு: உள்ளே இழுத்துக்கொண்டு பேச 

முடியவில்லை. காதும்  செவிடாய்ப் போச்சு £ 
என்று எல்லாருக்கும் சொல்லச். சொன்னேன்... 
அப்படியே .. சொன்னார்கள். இந்த ரசுசியம். 

- எனக்கும், 'ஜானூக்கும், அவாளுக்கும் தான் .
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் தெரியும், உன்னிடம் "இன்னும் கொஞ்ச நாள் 
கழித்துச் சொல்லலாம் என்றிருந்தேன் /. ஆனால் 
நான். அவள். பிறந்தகத்தைப் பற்றிக் குற்றம் 

- சொன்னதில் அவளுக்கு . ரோஸம், பொத்துக் ் 
கொண்டு . வந்துவிட்டது. தன்னை யறியாம. : 
“லேயே பேூவிட்டாள்.? என்றாள். 1, ஆர 

் ஜான! நல்லவேலை செய்தாயே pe 

ne att என்னத்தைச். கெய்து 'விட்டேன். : கான்: 
தெய்வமே... என்று இருந்தவளை. _ உங்கள் 
அம்மா...” வந்து என்று ஆரம்பித்து, விட்டாள்... ' 

சன் இப்பொழு தெல்லாம் பேசுவதில் . ஜான... 
தன் மாமியாரையும். தோற்கடித்து விடுவாள்... 
போலிருக்கிறது. : கலியாணராமனும் GU SENS | 

_னாரைவிடப் பத்துமட. mie ek மூர்த்தியாக. 
.. விளங்குகிறான் டச் 

 



  

"இப்படியா ரமாசரம் . 
44 pul இந்தப். பொம்மனாட்டி களே இப் 

படித்தான். : துளியாவது.'.புருஷனாச்ே அவ 

னுக்குத் துளி மரியாதை கொடுக்க. வேண்டும், 

அவன் Gagner tay கேட்ஷிவண்டும். என்று. 

கிடையாது; நாம் ஏட்டியென்றான் அவள் போட்டி 

யென்கிறது, நரம் 'தாம்' என்றால் அவள் 'தூம்' க 

என்றது... ஏதோ யாரும் இல்லாத. சமயத்தில் : 

தர்ன். அப்படி யிருக்கிறாள் என்றாலும் பரவா. 

பில்லையென்று விட்டுவிடலாம். - ஆனால் காலு - 

பேருக்கு. நடுவிலே :-யல்லவா” என் மான த்தை. 
வாங்கு. விடுகிறாள்.” என்று... அடுத்த வீட்டு. 

அண்ணாசாமி. அய்யர் என்னிடம் * ச் "வென்று 

கதறி அழுதார். , 3 a, 
tei! அமுது என்னங் காணும் பண்ணு 

இற அர எல்லாம். உம்மிடம் அல்லவாரங்காணும் ் 

விசை ' இருக்கறது ?....நீர்... இருக்கிற கெட்டிக் 
காரத்தனத்தில். இருக்கறது, உம்முடைய மணைவி. 

உம்மிடம்  பயர்து கொண்டிருக்கிறது. நீர். 
கண்ணே, மூக்கே” என்று அவள் 'பின்னோடேயே.. - 

சுற்றிக் கொண்டிருந்தால். அவள் உம்மை. இதுவும், 

பண்ணுவரிள், இன்னும். எதுவும். பண்ணுவாள்; 
என்னைப் பாருங்கள். எனக்கும்தான். ஒரு மனைவி... 

இருக்கிறாள். : - என்னிடம் ஒரு:மூச்சு. விடுவாளா, 

பாரும்: கான். சொன்னால் சொன்னதுதான்,
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- என்னைக். கண்டால் சிம்ம - சொப்பனமாக்கும் pr 
என்றேன். 

டவ ல்லாம் அடப்ட் ததான்னொன்னிம் Sarees 
கிறது. பொம்மனாட்டியாவது, புருஷனைக் கண்டு 

-பயப்படுவதாவது, ஓய்! அதெல்லாம் பழைய 

காலம், ஐயா /” என்னமோ ஆற்ற. மாட்டாமல் 
... என். குறைகளைச், சொல்லி , உம்மி அழலா 

. மென்று வந்தால் நீர் என்னமோ "பரமாம் ரு 

படுத்துவறீரே ey 5 

. அந்த அடுத்த வீட்டு அண்ணணும் அய்யர் 

இப்படிப் பேசினது எனக்கு மிகவும் கோபத்தை: . 

உண்டு பண்ணிவிட்டது. குதிரை ழே தள்ளி 
, விட்டது மல்லாமல் குழியையும் பறித்தது என்று 

சொல்லுவுதர்களே, ௮ அதைப் போலல்லவா இருக். 
கிறது சமாசாரம்? என்னமோ மனுஷன் பெண் .. 

டாட்டியிடம்.. அகப்பட்டுக்கொண்டு இப்படி. 
விழிக்கறுளே, அவனுக்கு ஏதாவது யோசனை: 
-சொல்லுவோமென்றால் இப்படியா என் னுடைய 

. வார்த்தையிலேயே சந்தேகப்படுவது 7 

உய் 7 அண்ணாசாமி அய்யர்/ நீர் என்னோ ். 

டேயே என். வீட்டுக்கு வாரும். . நான் என்னு. 
டைய வார்த்தையை நிரூபிக்கா விட்டால். என். . 

னுடைய பெயர். வெங்கட்ராமய்யங் இல்லை. : 

காணும்! என்ன. (பரகதி வகிள்) இதங்கு po 
என்றேன். ் 

ஏன்ன சொல்வது? சரி ” என். ரூர், ்
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உடனே அண்ணாசாமி அய்யரை என். வீட. 

டூக்குக் கூட்டிக்கொண்டு போனேன். 

“ஓய்/ நீர் இந்த அறையிலேயே இரும். கான் 
என் மனைவியை உமக்குக் காது கேட்கும்படி. 

அகாரம் பண்ணுகிறேன்; அவள் . எப்படிப் 

Uber en பதில். சொல்லுகிறாள், பாரும் 

என்றேன் “ 
   

அண் ணசாமி அய்யரை. அங்கேயே விட்டு a 

“ree கூடத்துக்குப் போனேன். 

அடியே 7 இன் றைக்கு என்ன சமையல்?!" 
என்று சற்று அதிகாரமாகவே வினாவினே ன்... 

ஏன், பரகற்காய்தான் இருக்கறது. அதைத் 
தான் கறி பண்ணப் போகிறேன். உங்களுக்குத். 

தான் கொத்தவரங்காய் என்றுல் Ca ம்பாச்சே,"”. 

என்ன, . urs peru | Fi. dGsauie 

துளிக்கூட. உதவாது. சொத்தவரங்காய்க் கறி. 
தான் பண்ணணும், a சரி, குழம்பு. 
என்ன பண்ணப், ,போகிறாய் a”. 

  

எப மோர்க்குழம்பு வைக்கலாம். என்று. அச்வ 

தேசம்,” ara ன 

1 மோர்க் குழம்பா? கூடவே கூடாது. வெங். 

சரய. சரம்பார்தான் வைக்க. வேண்டும். ae 
தெரிந்ததா?" றிக் 

ond ei; . இன்னிக்கி ஞாயிற்றுக் 'எழமையா 

யிருக்கெதே எல்க் என் .சிநே௫இகள் எல்:
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லாரும் சினிமாவுக்குப் போகப்போகிருர்களாம், 
அனுப். 

த, 2 fe Bauer eras Radice anal gi? 

இன்று சாயக்திரம் என்னுடன் பரத நாட்டியக் 
கச்சேரிக்குத் தான். வரணும். தெரியுமா? உன்... 
-னிஷ்டத்துக்கு Patt = றயும் விட. முடியாது. ஜாக் 

கிரதை/”..... os ee 

இவ்வளவு அதிகாரத்தையும் ன்ன 
நான் என் அறைக்குப் போய்; ' அண்ணாசாமி 

*அய்யரைப் பார்த்தேன். WGP tag [தி என்றேன். 

     

  

என்ன வெங்கட்ராமய்யர் / ர். அதிர்ஷ்ட 
சாலி, அய்யா / அகமுடையாள். GF GT Capa உமக்கு. 

வாய்த்திருத்கறாளே, - அது tor BA யல்லவா.. 
வாய்க்க வேண்டும்? .. எனக்கும் வாய்த் தருக. 

கிறதே, . PG Were, ஒரு நாளாவது. கான் 

“சொன்னபடி. கேட்டது. என்று உண்டா 7 ஒரு... 
நரளைக்கு எனக்கு வாய்க்கு வேண்டியதைப் பண்... 

CHE கொடுத்தது. என்று உண்டா? இரு நல்ல... 

காயா, கறியா சாப்பிடாமல் என் நாக்கு மரத். 

துப்” போய் வீட்டதுங்காணும்.. உம்முடைய விட்... 
டூல் தான். இன்றைக்குக் கொத்தவரங்காய்க் கறி 

யூம், வெர்காய. சாம்பாரும் என்று உத்தரவிட்.. 

டிருக்கிறீர்களே / கொத்தவரங்காய்க் கறியென் 
முல். எனக்கு ௨ உயிருங்காணும்; நான். Qa on, DEG - 

உம்முடைய - வீட்டிலேயே. சாப்பிடுகிறேன். a 

ஸூ!
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“டராம்ப மறி, நீரும்:  ன்னடிம்் யெண் 

டாட்டியைப் படைத்துக் குடித்தனம். பண்ணு 

கிறேன் என்று சொல்லுகிறீரே என் மனைவி 

யும் எனக்குப் பயந்து கொண்டு. BLES) வரு; 

வதைப் பாரும். ” , என்றேன். 

tea a ' அடுத்த நாள் * நானும் அண்ணாசாமி அய்ய 

ரும் அவர் வீட்டுத். "இண்ணையில் உட்கார்ந்து 

கொண்டு. : பல. விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசிக் 

  

a 

கொண்டி ருந்தோம்.'  அப்யொழுது . உள்ளே. 

மிருந்து என் மனைவி சரசுவின் பேச்சுக். குரல். 

கேட்டது. அவள் அண்ணாசாமி. அய்யரின் மனைவி” 

-பங்கஜத்துடன் சற்று இறைர்தே .பேசிக்கொண் . 

. ம.ருந்தாள்.. நாங்கள். திண்ணையிலிருந்து," அவர்: 

களுக்குத் தெரியாது. இரண்டொரு வார்த்தை _ 

காதில். வி.முந்ததும் : காங்கள். திகைத்துப்" 

போனோம். , -எங்கள்' பேச்சும் நின்றது... 1 

ச் பங்கஜம் என்ன். அம்மாமி / எங்காத்துக்- 

காரர். இருக்கிறாரே, அவர் பண்ணுகிற ஹிம்சை 
- சொல்லிச் சடிக்கல்லை.- 'இல்லாத்தையும் பொல். 

லாத்தையும் “கொண்டா என்றால், நரன் என்ன. 

“மாமி: பண்ணட்டும்? - ஆம்படையான். என்றால் 
அதிகாரம் ப்ண்ணு.. "என்று. ஏந்த சாஸ்திரத்தில். 

CUR OST Csr ? 

சரசு அடி ௮௪ 6 ted = ஆம்படையான். 

: என்றால். அதிகாரம். பண்ணத்தான். பண்ணுவார்.. 
இருந்தாலும் எல்லாம் காம் கொண்டு போகிற: 
இனுசில். இருக்கிறது. இகோ, THT S SET IT 

௩ 

Me
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இருக்கிறாரே, gar இப்படித் தான், டாம், 
டோம் என்று என்னை அதிகாரம் பண்ணுகழுர். 

நான் ஓன்று சொன்னால் அவர் பத்துச் சொல் 
கிறார். நான் எது சொன்னாலும் அதற்கு (ர்: 

எதிரிடை யொன்று சொல்வதுதான் கெட்டிக் 

காரத்தனம் என்று வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார். 

்.... “அனால் எனக்கா அவரை அளத் தெரியாது? 
எனக்கு எந்தக் காரியம் ஆகவேண்டும் என்று 
இருக்கோ; அதற்கு நேர் எதிரிடை யொன்று 
சொல்வேன். அவர் கான் சொல்வதற்கு Cor 
எதிரிடையாகச் சொல்வார். கடைசியில் என் பக் 

கம்தான்ஜயமாயிருக்கும், இன்னிக்இப் பாரு. வீட் 
டில் கொத்தவரங்காய்தான் இருந்தது.நான்,*அ.து 

தான் இருக்கு. அதைப் பண்ணட்டுமா /"” என் 
ரூல், உடனே வேண்டாம் என்று சொல்லி வீடு 
வார். அதற்காகப் * பாகற்காய்க் கறி பண்ணட் 

டுமா, உங்களுக்குத் தான் கொத்தவரங்காய் என் ' 

முல் வேம்பாச்சே'' என்றேன். அவ்வளவுதான். 
உடனே கொத்தவரங்காயைப் பண்ணடி தத 
டிகே என்றார். அதேமாதிரி தான் இன்னிக்ூ நீ 
காட்டியத்துக்குப் போகணும்னு சொன்னாயா, 

கான் அதற்காகச் சினிமாவுக்குப் போகணும் என் 

றேன். அவர் அது தான் சாக்கு என்று ஈடனத் 
திற்குப் போகத்தான் வேண்டும் என்றுர்.. 

பங்கஜம் :--ஐயோ / கத்திப் பேசுகறேளே / 
௮வா இரண்டு பேரும் இண்ணையிலே இருக்காப் 
பலே இருக்கே / 

“(கொல்லென்ற. சப்பு, )
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சரசு: -என்னமோடி யம்மா! பொம்ம 

னாட்டி யென்று பிறந்தால் ஆம்படையானைக் 

கட்டி. மேய்க்க தெரிய வேண்டாமா £ இதுகூடத் 

தெரியாவிட்டால் அவள் என்ன பொம்மனாட்டி.£ 

அண்ணாசாமி அய்யர் என்னைச் சிரிப்பாகப் 

பார்த்தார். “என்ன ஓய்/ உம்முடைய குட்டு 

வெளிப்பட்டு விட்டதே?” என்று சிரித்துவிட்டு 

வீட்டிற்குப் போய்விட்டார். ஆனால் ஒரு விதத் 

இல் ஏன் மனைவி அன்று அவர் மனைவிக்குச் 
செய்த குட்டிப் பிரசங்கத்தை ஓட்டுக் கேட்டது 

அவருக்கு நல்லதாய்ப் போயிற்று. இப்பொழு 

தெல்லாம், அவர் மனதுக் முகந்தபடி அவர் 

மனைவி இருப்பதாகப். பிரஸ்தாபம். இதனால் 

gor சொன்னபடி. யெல்லாம் ௮வள் மனைவி .. 

கேட்டுவிடுகிறாள் என்று நினைத்துக் கொள்ளா 

.. இர்கள் / அதெல்லாம் இல்லை, அவர் தான் தமக்கு 

எ.து வேண்டுமோ, .௮து வேண்டாம் என்று 

சொல்லும் ஒரு புது தந்திரம் கற்றுக்கொண் 

ுருக்கறுர் !. | 
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- என்ன இருந்தாலும் இந்தத் தம்பி அய்யர் 

ஹோட்டல்காரர்களுக்கு. இத்தனை மரியாதைக் - 

குறைவு வேண்டாம், ஸார்/ என்னமோ BIKE 
குப் பக்கத்தில். இருக்கறதே, : வீட்டி லும் சரசு. 
சரியானபடி. டிபன் பண்ணிக் கொடுப்பது இடை. 
யாதே. .என்று போனால் ஒரு மனுஷனை இப் ர் 
ப்டியா அவமானப்” படுத்துவது! 8 

. நான் முதல் முதல் தம்பி அய்யர் ண்ட் ் 

டலுக்குள் . நுழைந்ததும், - * என்ன ஸார் 

- வேண்டும்? என்றான் ஒருவன் வந்து, . அவனப் 

, பார்ப்பதற்கே எனக்கு. முதலில் . பிடிக்கவில்லை; . 
அவனுடைய FG os கிராப்பும், அவ: 
னுடைய போலோ ஷர்ட்டும், “அவன் . காதில். 
சொருகியிருந்த பென்சிலும், அவன் அம்மை வடு 7 
முகமும், என்னை யறியாமலே அவன் மேல். 

் எனக்கு த வெறுப்பை உண்டாக்கின. வட்ட 

 :.. “ளன்ன ஸார் வேண்டும்: த என்று” அவின் 

கேட்ட கேள்விக்கு, நான் “என்ன. இருக்கு re 
என்று கேட்டேன். ' அவ்வளவு தான்... கடல் 
மடை இிறந்தாற்போல் அவன்... தன். மனம். 
பாடத்தை ஒப்பிக்க ஆரம்பித்துவிட்டான். . 

ம் எட்ட ஸ்லிப் இருக்கு அஸ்லாம். இ       

  

    
'இக்தமா Bi அடுக்கிக்கொண்டே ee
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“ இரண்டு. போண்டாஸாம் பர்? 

என்றேறன்...! ஏன் ஸார். சூடாக் ஒரு வடை!” 
சாப்பிடுங்களேன்.!””. என் G ன்... * இல்லை. 

போண்டா-.-ஸாம்பார் தான்.” என்றேன்... yar 

வளவுகான்... அடுத்த  நி.மிஷேம இரண்டு 
போண்டாக்களும், ஸாம்பாரும். ஒரு தட்டில். - 

எதிரில் வைக்கப்பட்டன. ஒரு: போண்டாவில்  , 

ஸ்பூன். ஒன்று -செருகியிருந்த.து, போண்டா... 

சாப்பிட்டான பிறகு. அரை கப்: ering சாப்பிட்டு 

வீட்டு. சூபீசுக்குப் புறப்பட டேன்.. 

அடுத்த: நாளும் மூதல் நாள் போல்: ட் 

அடுக்கு லிஸ்ட் ஓப்பித்தான். கடைசியில்: நான்... 

“போண்டா--ஸாம்பார்'” என்றதும், போண்டா... 

வும். ஸாம்பாரும். கொண்டுவக்த து வைத்தான். 

மூன்றாம் காள் தான், ஸார், தகராறு ஏற்... 
பட்டது... அன்று. கான்... Camm. 1. SGOT 

- துழைந்ததுதான் தாமதம். ௮க்த.அம்மை வடு... 
ஆசாமி என்னக் - கண்டதும் உள்ளே அுழைக்து 

விட்டான். என்னிடம்" வந்து, “என்ன. ஸார்... 

'வேண்டும் 7" என்று. - கேட்பதற்கோ, அல்லது”. 
என்னென்ன . “இருக்கு, என்று பாடம் PUGLEY 
Ug pCer வரவில்லை; உள்ளே: போனவன் இரு... 
'நிமிஷங்: கழித்து. இரு தட்டில் இரண்டு 

“போண்டா, ‘ சாம்பாருடன் Baud வந்து, 
திட்டை என்: எதிரே வைத்தான். . எனக்கு. முத... ர 
வில் இது சற்றுத் இகைப்பா.. UGE Sid, SOLA 

uf சந்தோஷமே. கொண்டேன், ஏனெனில் 
அவன். என்னிடம் தன் லிஸ்டை ஒப்பித்தாலும், 
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-ஓப்பிக்கா விட்டாலும், நான் கேட்கப்போவறு 
இரண்டு . போண்டா...ஸாம்பார் தான், தற் 
காலத்தில் ஈம் மனைவிமார்கள் ஈம் குறிப்பறிந்து 
நடக்காத போது, ஒரு ஹோட்டல்காரன் ஈம். 

். குறிப்பறிர்து நடப்பகென்றால், அது சந்தோஷப் : 
படக் கூடிய காரியந்தானே?  — 

இத்த மாதிரியே கொஞ்ச சாள் நடந்து 
கொண்டு வந்தது, ஆனால் கொஞ்சகரள் கழித் 
அத்தான் அவன் என்னா அவமானப்படுத்துவத ற் 
காக அப்படிச் செய்கிறான் என்று தெரிந்த, 
ஏனெனில் கான் ஒரு BTM வழக்கமாக உட்கா 
ரூம் இடத்தை விட்டு ஒரு பு. மேஜையண்டை. 
போய் உட்கார்ந்தேன்.' எனக்கு என்ன வேண் 
டும் என்று கேட்க: வந்த, அந்த மேஜை ஸெர் 
.வுரை அந்த அம்மை வடு are தடுத்து, 

“ost ஸாருக்கு இரண்டு போண்டா. “ஸாம்பார்.' 
கொடு ்” என்று உரத்துச் சொன் னான்... அவன் 
போட்ட. குரலில் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக் 
கொண்டிருக்தவர்கள் எல்லாரும் என்ன ஆச் 
அரியத்துடன் பார்த்தார்கள். அவ்வளவுதான். 
அன்று. முதல் அந்து ஹோட்ட்லில் இருந்து 
எல்லா ஸெர்வர்களும் என்னைப்ப ற்றிச் தெரிந்து 
கொண்டுவிட்டார்கள். கான் கேட்பதற்கு மூன்ன 
-மேயே போண்டா. ஸாம்பார் கொண்டு வைக்கத் : 
தொடங்கினர். மனுஷனுக்கு இதை விட வேறு 
அவமானம் என்ன ஸார் வேண்டும்? அதற்காக .: 
அந்த. ஹோட்டல்: : பக்கமே தக். 
யென்று கங்கணம் கட்டிக் கொண்டேன்...
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இவ்வளவு. தூரம் உங்களுக்கு. நான் அந்தத் 
தம்பி. அய்யர் ஹோட்டலைப்பற்றிச் சொல்ல வந்த 

GIGS காரணம் எல்லாம் என் ஈண்பர் அண்ணா 

சாமி அய்யர் தான்... “வாங்க சார் /. தம்பி அய் 

யர் ஹோட்டலுக்குப். போய் சாப்பிட்டு வரலாம்” 
GT OH (pT 

.... *தம்பிஅய்யர்ஹோட்டலுக்கு கான் வரமாட் 
டேன். வேறு எந்த எண், படலுக்காவது போக 

லரம்' என்றேன், 

ஏன்? தம்பி அய்யர் ஹோட்டலுக்குப் 

போவதைப் பற்றி உடுக்கு என்ன aver 
என்றார். 

“அவரிடம்: போய் inns Ben Gans யெல் 

லாம்.  சொல்லுவானேன் . என்று நினைத்து, 

* இன்றுமில்லை, அந்த ஹோட்டல் காரனுக்கும், 
- எனக்கும் சண்டை. ஏன், நீங்கள் வழக்கமாகப் 
போகும் பரிமள. விலாஸுக்குத் தான் 
போவோமே என்ட இன். க்ஸ் . 

ட் - அண்ணாசாமி அய்யருக்குப் பரிமள விலா 

ஸுக்குப் போ வதில். இஷ்ட் மில்லைபோல் தோன் 
இற்று. கடைசியில் (வேறு ஹோட்டலும் பக்: 

கத்தில் - இல்லாததால், பரிமள AIT WPS Gls 
போவதற்கு ஒருவாறு சம்மதித்தார். 

கங்கள் இரண்டு 6 2பரும் பரிமள விலாஸுசச் 

குள் நுழைந்தோம, நாங்கள் ௨ ட்கார்ச்தோமோ, ட் 

இல்லையோ எங்களை. ஓன்றும் கேட்காமலேயே 

ஹோட்டல் சர்வர் . ஆளுக்கு. ஒரு கட்டில்
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இரண்டிரண்டு. போண்டா சாம்பார் வைத்து 

விட்டுச் சென்றுன் / அப்பொழுது அண்ணாசாமி 

, அய்யர் முகத்தைப் பார்க்க வேண்டுமே / தம்பி 
அய்யர் ஹோட்டலில் எனக்கு. என்ன “முறி 

யாதை ் கிடைத்துக் கொண்டிருந்ததோ.. அதே 

* மரியாதை” தான் அண்ணாசாமி - அய்யருக்குப் 

பரிமள விலாஸில் கிடை. த்துக் கொண்டிருக்திருக் 
கிறது/ அதோடு அவருடன்கூடச் சென்ற 
தோஷ்த்திற்காக எனக்கும் அதே “ மரியாதை” ” 

கிடைத்து விட்டது! 

இந்த ஹோட்டல்காரர்களே ‘saya மரி. 
யாதை PMNS ee ஸார் / 

 



( 

குழந் கள் பட்டாசு 
மடம் டம், டம, பட்டது கம்பெனி மானேஜர் ட் 

மிஸ்டர் புஸ் புஸ் அவர்களுக்கு நடுத்தேரு நாலாம் கம்பர் 
வீட்டிலிருக்கும் * நாடோடி. ' எழுதுவது: 
வய பட ப | 

இப் பவும், 2. அதல் போன் ந ௮ கடைக்காரர். 

களை கான் கண்டதே. யில்லை. . இிபாவளிக்குப் பட் 

Lire வாங்கும்போது குழந்தைகளுக்கு. என்று 
ஒருவித பட்டாசு, பெரியவர்களுக்கு - என்று ஒரு. 
வித பட்டாசு. என்று உண்டா? நிங்கள் இந்த 

- வருஷம் * -குழக்தைகளுக்கேற்ற பட்டாசு, குழச் 
தைகள் பயமின்றி சுடலாம். Bs வரையில் 
இது, மாதிரி யாரும் செய்யாதது "? என்றெல்லாம். + 

கிடபுட்லாக விளம்பரம் செய்தீர்களே யென்று 
உங்கள் கம்பெனியில் ரூ. 9-க்குக் .* குழந்தைகள் 

_ பட்டாசு” வாங்கினேன்... நீங்கள் கொடுத்த பட். 

“பாசு. இளிக்கூட” உபயோக "மற்றது. என்று 

_ தைரியமாகச் சொல்வேன். ஏனெனில் ஒன்று” 

வெடித்தால் இன்னொன்று வெடிப்பதில்லை. இக்த 
மாதிரியாக எனக்குப் பாதிப் பட்டாசுகள் வீணாகி 
யிருக்கும். ஆகையால். Guia செய்து நான் பட் 

டாசுக்காக. உங்களுக்குக். கொடுத்த : ரூ. அ 

ரப்பி. eens, i. கட்டுக். கொள்ளு 
கிறேன். ba 

: "இப்படிக்கு, 

நாடோடி. *



442 அட பரமசிவா ! 

நாடோடி.” அவர்களுக்கு மிஸ்டர் புஸ் புஸ். 

- எழுதியது: | ப 
ஒயர். ய் a 

தங்கள் கடிதம் கிடைத்தது. குழந்தைகள் | 
பட்டாசு?” என்ற பெயருடன் சிறுவர்கள் பய. 
மில்லாமல் சுடக்கூடிய பட்டாசு நாங்கள் தயா 
றித்து வியாபாரம் பண்ணிக் கொண்டிருப்பது 
உண்மைதான். ஆனால் தாங்கள் சொல்வதைப் 

- பார்தீதால் பட்டாசு. எங்கள்: கடையில் வாங்கி 
னது அல்ல. என்று நிச்சயமாகத் தெரிகிறது. 

௮கேக . வியாபாரிகள் . ஏங்கள். சரக்குகள் 
என்று சொல்லி போலிச். சரக்குகள் செய்து 8 

. வியாபாரம் செய்வதால். அவர்கள் யாரையாவது 
விசாரியுங்கள். 

இப்படிக்கு, 

புஸ் புஸ்... 

மிஸ்டர் புஸ் புஸ். "அவர்களுக்கு நாடோடி * 
எழுதுவது : 

ஐயா, 
தாங்கள் சொல்லுவது! மிகவும். வேடிக்கையா 

யிருக்கிறது. பட்டாசைத். தங்கள் கடைபபில் 
__ தான் வாங்கினேன். - நானாக இருக்கக் கொண்டு, 

போனால் போகிறதென்று வாங்க: சரெயத்தை 
மாதீதிரம் திருப்பிக். கொடுக்கும்படி, உங்களை 
கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். இன்னொருத்தரா 

யிருர்தரல் கட்டாயம் மான கஷ்டத்திற்கு உ.
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கள் மேல் தாவா. போட்டிருப்பார்; ஆம், மான 

கஷ்டத்திற்குத் கான் த அந்த ஒல் 

உம்முடைய பட்டாசினுல்: நான்.பட்ட அவ 

மானம் கொஞ்ச நஞ்சமல்ல--அதுவும் தலை... 
இப்வளிக்கு, வந்திருக்கும் என் இரண்டு : மாப் 

- பிள்ளைகள் முன்னிலையில் 1 

பட்டாசு சுடப்போகிறதோ என்று பயந்து 
கொண்டு அதைக். கையில் பிடித்துக் கொண்டு, 

உடம்பைக் . கோணி கெளித்துக் கொண்டு, ... 

முகத்தை வக்கிரமாக: வைத்துக் கொண்டு: 

பயந்து. கொண்டிருப்பேன்... பட்டாசு star 

சுடாது! என் மாப்பிள்ளைகள்,” குழந்தைகள் 

எல்லோரும் கொல்லென்று சிரிப்பார்கள். 

- இதைப் பார்த்துவிட்டு நான், பட்டாசு சுடாது 
என்று நினைத்துக்கொண்டு மிகவும் அலக்ஷியமாக: 
டிட் LT OEE கையில் பிடித்துக் 'கொண்டிரும் 

பேன். அது “பபார்'' “என்று வெடித்து என் 

முகம் கைகால் எல்லாவத்றிலும் தீப்பொறிகள் 

விழும். te 

ES tow Gi eg என் கையைச் கட்டு. 

விட்டதனால்..கான் இந்தக் கடி.தம். எழுதுவது: 
கூடச் சற்று சிரமப்பட்டுத்தான். எழுதுகிறேன் .. 

ஆகையால் பணத்தை உடனே வாபஸ் பண்ணப் 

SEPA aes இல்லையா ? 

இப்படிக்கு, 

..* நாபோடி”



மக்க... ப ட சுட பரமசிவா 1. 

“நாடோடி”. அவர்களுக்கு. மிஸ்டர். புஸ் ஸ் 
எழுதுவது : 
ஒய்ா, 

அதது பன் தங்கள் கையைச் சுட்டுவிட்ட 
, தென்று கேட்க மிகவும் - வருத்தமா. யிருக்கிறது... 

னால் இதிலிருந்தே பட்டாசு எங்களுடையது... 
. அல்ல என்று நிச்சயமாகச் சொல்லலாம். எங்கள் 
பட்டாசு. இப்படிக். சண்ட .மாஇரி . சுட்டுக்: 
கையைப் புண்ணாக்கா து. | Pa aE ta 

. ர் Bie இப்படிக்கு, 

ac ._ புஸ்புஸ்.. 
மிஸ்டர். புஸ் “புஸ். அவர்களுக்கு, a சாடோடி' = 

எழுதுவது :. ் 
ஜயா”. ன ன் 

நான் என்ன சொன்னாலும் சங்கள். Gee ஆ 
“மாட்டீர்கள் போலிருக்கிறது... பட்டாள், உங்கள்... 

... கடையில் வாங்கினது தான்... அந்தப் பட்டாசுக் “ 
: கட்டின் மேல் ஒட்டப். பெற்றிருந்த 1 படம் ஒன்று... 
என். பிள்ளை சீனு” வைத்திருக்கிறான். அதை. 
வேண்டுமானாலும் கொண்டு. _வற்து. காண். 

ss பிக்கிறேன். ப ரடன ் 1 
௮ வட் = - இப்படிக்கு, 

டம் பட ந “நாபோடி.??... 
= 4 நாடோடி": கேர்களுக்க மிஸ்டர் ye. He ம் 
ல “எழுதுவது 2. 

Buty oil எனி tg ote se ae 
நீங்கள் af Gon 5 இங்கு." வரும். ரம் எடுத் lo 

எ த்கொள்ள. வேண்டாம்; நான் என்ன. சொன்



wry குழந்தைகள் பட்டாசு... டட மகக. 

னாலும் உங்களுக்குத் தெரியமாட்டேன். என் 
BOG. நீங்கள் உங்கள். கையில் சட்டதகாகவும், 

இன்று சுட்டு, ஒன்று சுடாமல் உங்களை அவ 
மானப்: படுத்தின.காகவும் சொல்லும் பட்டாசு 

எங்களுடையது. அல்ல. : ஏனென்றால். . எங்கள் . - 

பட்டா ஒன்று கூடச் சுடாது. அதனால் கான் 

அவற்றிற்குக் * குழந்தைகள் பட்டாசு” ் என்று: 

(சயயர் வைத்தோம். i a 

் இப்படிக்கு 2 

sto Usd, 

       



கூரை எட்டின் மர்மம் 
“என்ன கோபால் ராவ்/ எல்லாவற்றுக்கும் 

| BIST? கடவுள் வாழ்த்துப் பாடுவதும் நீர், 
பிரமுகர்களை வரவேற்பதும் நீர், வரவேற்புப். பிர" 
சங்கத்தைப் படிப்பதும் நீர், சாட்கத்தில் முக்கிய : 
'வேஷமும் நீர்,வருஷார்தர அறிக்கையைப் படிப். 
பதும் நீர், தலைவருக்கு மாலை போடுவதும் நீர், 
வர்தனோபசாரம். கூறுவதும் Bil ஏன், இந்த 
வருஷாந்தரக் கொண்டாட்டத்தில் எனக்கு ஓரு: 
பங்குகூடக் கஇடையாதா £. ஏன், வருஷாந்தர. 
அறிக்கையைத் தான் கான் வாசிக்கிேனே !" : 
என்று கோபால்ரரவைப் பார்த்து. நான் கேட். 

டேன். . : 

ஏன்ன, வேங்கட்ராமய்யர் ! நீர் சொல்வ க் 
வேடிக்கையா யிருக்கிறதே / உம்க்குத்தான் நாட 
சுத்தில் ஓரு பாட்ட்டு ; கொடுத்திருக்கறேனே... 
இதோ பாரும்” என்று சொல்லி, கொண்டாட். 
டத்தின் புரோகிராம் ஒன்றைக் காண்பித்தார்... 
நாங்கள் நடிக்கப் போகும். நாடகத்தைப் பற்றி' 
அதில் பின் வருமாறு கண்டிருந்தது : 

.....*ரை வீட்டின் மர்மம்: 

: (கோபால் ரால் எழுதிய நாடகம்) 

நாடக பாத்திரங்கள் க 

“போலில்சாரன் : '-கோபால்' ராவ் ர் குமாஸ்தா, 
கலெக்டர் ஆபீஸ்.



கூரை. வீட்டின் மர்மம் sd AE 

pout தலைவன் :--கஇருஷ்ணசாமி ers. 
ஈஞ்சான்கும்! கலெக்டர் ஆபீஸ்) ் 

- கதாநாயகன் : வே ணுப் பிள்ளை ¢ Gorse 

உக்லெக்டர் ஆஸ்) 

கதாநாயகி உதரிம் த குமாஸ்தா. 

கலெக்டர் ஆபிஸ்) 

திருடர் கூட்டம் FLT மெம்பர்கள். 

மூர்ச்சையடைந்த மனிதன் : .வேங்கட்ராமய். 
யர் ் (குமாஸ்தா, கலெக்டர் ஆபீஸ்) 

கோபால் ராவும், கானும் கலெக்டர் ஆப 9ல். 
சேர்ந்தாற்போல் - வேலை . .பார்க்கிறோம். OG 

இழிந்த சட்டையை நாற்காலிக்கு அலங்காரமாக. 

-ஆபீஸிலேயே வைத்து விட்டுப் போவதிலிருநது.. 

. ஆபிஸாக்குத் இனம் காலை எட்டு மணிக்கே தலை 
"உச்சிக் குடுமியை. ஆற்றிக்கொண்டு, வாய் நிறைய 

- வெற்றிலை பாக்கு.புகையிலை அடைத்துக்கொண்டு. 

"வருவது வரையில் எங்களுக்குள் மகா ஒற்றுமை. 
. இதனால் காங்களிருவரும் ௮க்த அமெச்சூர் நாடக 

சபாவில் மெம்பர்களா யிருந்ததுல் ஆச்சரிய: 
மில்லை. | 

. தாங்கள்... சபா ஆரம்பித்த . காரணத்தைப் 

பற்றி. இங்கு சொல்வதாக உத்தசமில்லை. 
ஆனால். ஒரு: காரணதீதஇற்காக . மட்டும் இல்லை... 

“யென்று... நிச்சயமாய்ச்... சொல்லலாம். தமிழ்: 
நாட்டில். மாடகம் . அடைந்திருக்கும் சர்கேட் 

டைக் கண்டு, கண்ணீர் உகுத்து, அதை agar
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ரணம் பண்ணி, மிக உன்னத. ஸ்இிதிக்குக் . 
கொண்டு வருவதற்காக அது . ஏற்பட்டதல்ல. 

- நாங்கள் சபா ஒன்று ஆ ரம்பித்ததற்குக் கார. 
ணம் கட்டாயம் தெரிந்துசான் ஆகவேண்டுமென் = 
முல், ஒரேஒரு காரணம் செல்லுகிறேன். அதுவும் 

- வெகு முக்யெமான காரணம், வீட்டுப் பிடுங்கல். 

இல்லாமல் எவ்வளவு நேரம் வீட்டுக்கு வெளியே. 

காலம். கழிக்க. முடியுமோ, அனல் ee 
காலம் கழிப்பதற்குத்தான். வம் 

: சபை என்று ஓன்று இருந்தால் IG OG வரு 

ஷாந்தரக், கொண்டாட்டம்" இன்று இருக்க. 
“வேண்டு மல்லவா? அதனால்தான் - நாங்கள் 

க இ அந்தக் கொண்டாட்டம் நடத்தத் SIM GE Gh, ட 

“அதோடு. நாங்கள். முக்கால்வாடிப் பேர். 

கலெக்டர் ஆபீஸ் குமாஸ்தாக்களா தலால் எங்கள்... 
கலெக்டரையே அந்தக் கூட்டத்திற்குத் தலைமை 

_. வகிக்கும்படி. ணர் பண்ணினதில்: ஆகதரிய் ் 
ரில்லை, | 

இது விஷயத்தில். எங்கள் le ade "இருந்த 2 

_ முனிசிபல் ஆபீஸ் குமாஸ்தாக்களுக்குச். கோபம். 
ப. தான். தங்கள் முனிசிபல் சேர்மன். தலைவ 

ராகத் தேர்ர்தெடுக்க வில்லையே என்ற. கோபத்தி Aa, 

னால், அவர்களில் சிலர் தாங்கள். தனியாக, “முனி” 
தபல சிப்பந்திகளின் அமெச்சூர் நாடக சபை?! 

இன்று. ஏற்படுத்தப் போவதாக எங்களைப் ய்ய 

போம் மூறுத்திவிட்டு. எங்கள் சபையினின்றும் வில. 
விட்டார்கள். -
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கலெக்டர்: தலைமை வலிக்கப். போகிறுர் 

என்று இர்மானம் ஆனதும். . கோபால்ராவ் 
கொண்ட உற்சாகத்திற்குக் கணக்கு. வழக்கில்லை, 

நந்தனார் நாடகம். போடலாம் என்று நாங்கள். 
- தீர்மானம். பண்ணியிருந்ததைக் கூட மாற்றி, 

தாமே சொந்தமாக ஒரு. காடகம் எழுதப் போவ.. ட் 

_ தாகச் சொன்னார். கடைசியில் எழுதியும் டிக் 
தார். அதுதான் “கூரை. வீட்டின் மாமம்'' என் 

பிது! அதில்.என்ன மர்மம் இருக்கிற்தென்பது 

இன்னும் மர்மமாகவே யிருக்கிறது, இருந்தாலும், 
. 1 கேோபால் gral. orp Burgi” er or py Care Ady - ் 

போட்டுக்கொண்டு பெருமை யடைவது GT OBI (Pa 

எல்லாருக்கும். கி.ட்டக்கூடியதா7--அறுவும் 

சலெக்டர். துரையே அந்த: நாடகத்தி, OG விஜயம் 

செய்யப் போகும் பொழுது. 

- புரோகிராமைப் பார்த்ததும், ம மூர்ச்சை - 

- படைத்த மனிதன் /.. இதுதான TRS பார்ட்?!” 
என்று உறுமினேன்... 

“என்ன. அப்படிச் சொல்லுகேன்! bbe.” : 

நன்றாக கடிக்கத் தெரியும். என்று 'தெரிர் துதான் 

அந்தப் பார்ட்டை உ. மக்குக்கொடுத்திருக்கிறேன். : 

சாதாரண மனிதனைப்போல் . யர் வேண்டுமானா: 

ஒம். நடிக்கலாம். YOO மூர்ச்சை யடைந்த. 

.மனிதனைப்போல்.. ஈடிபிபதென்றால்.. சுலபமான 

காரியமா, er no a 

ல் சரி. பதகான். போனுல் போகிறது. ine’ உ 

: ரகத் அதிக்கைன்யயாவது.. நான். வரிக்: 
,கிறனே 2”. ் gaa, ae
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அதெல்லாம் ரிந் அதை சபா காரிய ் 
துரிசியாகய நான் தான்... வாக்க வேண்டும். 

எனக்கு எவ்வளவோ . வேண்டிய ராமலிங்க 

அய்யரே கேட்டார். நான். கண்டிப்பாய் முடியாது 
என்று சொல்லிவிட்டேனே 7! என்று கண்டிப். 

. பாய்ச் சொன்னார். : ரு 

ராமலிங்க அய்யரைக் கண்டு, 6 ன்னர் ராம் 

லிங்கய்யா் / கோபால் ராவ் சமாசாரம் பார்த்தீர். 

களோன்னோ pm என்றேன், 5 a 
. “எல்லாம் பார்த்தேன். இந்த Carte ராவ் 

கர்வத்தை . ஒழிப்பதற்கு ஏதாவது வழிபண்ணி 
பரக வேண்டும்” GT Gor (pT, | 

..... சரியென்று காங்களிருவரும் : ஒன்று சேர்ந்து 

இரு “வழி” தீர்மானம் பண்ணினோம். அதுதான்) 
Gerure gral அறிக்கையை எங்கு. வைக்கிறுர் 

என்று வைனித்துக்கொள்ள வேண்டியது. நாட. 
கம் முடிந்ததோ, இல்லையோ, ராமலிங்க அய்யர். 

சட்டென்று: ஓடிப்போய். அதை. எடுத்துக் 

. கொண்டு வந்து, கட கடவென்று வாசித்து விட் 
வேண்டியது. வர்கித்து | ap முடிந்ததும், “இந்த... 
சபையின் முன்னே,ற்றத்திற்காகத். தம்முடைய 
உடல், பொருள், ஆவி எல்லாவற்றையும் அர்ப் - 

பணம் பண்ணியிருக்கும் வேங்கட்ராமய்யர் “சில் 
வார்த்தைகள் கூறுவார்”. என்று 'செர்ல்ல.. வேண் 

LUG) BTS அதுதான் சாக்சென்று ஒரு *குட்டி. 

லெக்சர்.” அடிக்க. வேண்டியது, இந்த மாதிரியாக 

“கோபால் ராவைக் கையைப் பிசைந்து eat conn) 
நிற்கும்படிச் செய்ய வேண்டியது.



கூரை வீட்டுன். மர்மம்... நர்... 

இந்த யோசனையைக் கோபால் ராவை: 
பிடிக்காதவர்கள் என்று: எங்களுக்குத் தோன் றின 

சிலரிடம் மாத்திரம் சொன்னோம். அவர்கள் “அது 
தான். சரி... கோபால் : சாவ் அப்படி.தீதான் 

திர் 'பாராதபடி அவமானப்பட. வேண்டும்” 

- என்றார்கள். 

.. நரட்க ஓத்திகை வெகு: மும்முரமாக நடந்து... 

கொண்டு வந்தது. பத்.துப் பதினோரு ஒத்திகைகள் : : 

நடந்தன, முதல் இரண்டு. நாளைக்கு என்னுடைய - 

நடிப்பெல்லாம். கண்ணை மூடிக்கொண்டு படுத் | 

திருக்க வேண்டியது ; ஐது நிமிஷங்கள் கழித்து. 

இரண்டு பேர் என்னைத். தூக்கிக்கொண்டு போய் 

விடுவார்கள், அவ்வளவுதான். - : 

ஆனால் கோபால். ராவ் சொன்னது Cure se 
என்னுடைய பார்ட்டை நடிப்பது... மிக்க சரம: 
மாய்த்தானிருக்தது. கண்ணை மூடிக்கொண்டு ் 

படுத்திருப்பது. சிரமம்தான். ஆனால் அது போதா... 
தென்று. என்னைத் தூக்கிச் சென்ற. ஈண்பர்கள் . ' 

என்னைக். கீழே. தொப்பென்று போட்டு விட்டார் 
கள், முதல் மாள் என்னை அவர்கள் கழேயபோட் ... 
தும், எதோ. நாடகத்தில் அந்தமாதிரி வருகிற ் 

freee என்று. நினைத்தேன். ் 

ஆனால் இரண்டாம் நாள் அவர்கள் என்னைக் 

கழே போட்ட போது என். எலும்புகள் பாதி. 
-கொறுங்கி விட்டன. ஒவ்வொரு ஒத்திகை ... 

நாளும் இவ்வாறு ஈடந்தால் நான் 'காடகத்தன்று 

பிழைத்திருக்க மாட்டேன், அல்லது உண்மை
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யாகவே ADF EGE யடைந்த கணித்தல் மாறி IG 
வேன் என்று' பயந்து, கோபால் ராவிடம். இதைப் 

_  பிரஸ்தாபித்த பொழுதுதான், முதல் இரண்டு 
__ காளும். அந்த **ஈண்பர்கள் ' என்னை வேண்டு 

"மென்றே கிழே போட்டிருக்கறார்கள் .. என்று 

அதா வந்தது. . 

மூன்றாம் நாஞம். 'இம்மர்திரியே நடந்தால்: 

என்ன பண்ணுவது என்று. பயந்து கொண்டிருக் 

“கையில் கோபால். ராவே நாடகத்தை. மாற்றி. 
UID LOH Hi வீட்டார், மூர்ச்சை யடைந்த Loot Seni 

"லிருந்து நான் மூர்ச்சை தெளிந்த மனிதன்: 

ஆனேன். என் ஈண்பர்களுடைய 'தயவில்லாமல் 
நானே... நடந்து. உள்ளே. “சென்றுவிட்டேன். 
கடைசிநாள் நெருங்க கெருங்க; கோபால். ராவ். 

பட நாடகத்தை மாற்றிக் கொண்டே. - போனார். 

. கானும் மாறிக்கொண்டே வக்தேன்.” Sor 
“கூட்டத்தில் ஒருவன், கடைக்காரன், பிச்சைக் 
காரன், கொண்டி, குருடன் என்றெல்லாம். மாறி, 
தடைசியில் ஒரு இழவனானேன். '. கோபால் ராவும், 
போலீஸ்காரனிலிருக்து சப்... இன்ஸ்பெக்டர், 

். சப் இன்ஸ்பெக்டரிலிருஈது ere @ar. 'இன்ஸ்பெக். 

டர், என்று இதுமாதிரி மாறிக்கொண்டே. வந்து 
கடைசியில் போலீஸ் கமிஷனரானா... நாடகத்: 
இல் மாற்றப்படாத பாகம். அதன்” கண்வர் 

ட ஒன்றுதான். ் ் 

, கடைசி. நாள் ஒத்திகை Garg. பெத்தவ 
மாக நடந்தது, . நானும். ராமலிங்க. அய்யரும்.
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(அவருக்கும். ஏன்னைப்போல். ஒரு. - இழவன் 
பார்ட்டு) வெகு. திறமையாக... நடித்தோம். ' 

போலீஸ் கமிஷனர். உதவி. யில்லா மலே Sour 
களை: விரட்டி யடித்துக் கதாராயகனையும் கதா 

நாயகியையும். தப்புவித்தோம். . கோபால்: ராவ்,.. - 

* பரவாயில்லை, ஆனால் முடிவு மாத்திரம். எல்லா - 
Gh எதிர்பார்க்கக் கூடியதா யிருக்கிறது. எதிர் 
பாராத முடிவா யிருந்தால் இன் னும் எவ்வளவோ 
நன்றா யிருக்கும்” ் ஏன்றார்.. ; 

கடையில்... வருஷாந்தரக் ந்தவ 
இனம் வந்து சேர்ந்தது. கானும், ராமலிங்க அய் 

“யரும் வெகு நன்றாக நடித்தோம். இருடர்களை த் 

ரத்தி யடி.த்துவிட்டுக். SET or uss Cor wpa, கதா. 

நாயகியையும் தப்புவீப்பதற்காகத் திரும்பி. வற். 
Csr. Bg ஒன்றுதான் பாக்கி, இது முடிந் 
“ததோ. இல்லையோ, நாங்கள் .மூன்பே Bi torent 
பண்ணி யிருந்த. ஏ pie eee “நடக்க: வெண். 
டியதுதான். = 

... திருடர்கள்த் sab: விட்டுத் இரும்பி வந்து. 
கதாநாயகர்களுடைய கட்டுகளை 'அவிழ்த்ததும், 

அவர்கள் . உள்ளே. ஓடின Fi தான். தாமதம், ' 
என்ன. ஆச்சரியம் / நாங்கள் வெகு. சிரமப்பட்டு. 
தாப்க மேடைக்குள் துரத்தி யனுப்பின இருடர் 

கள் இரும்பி வந்து, எங்கள் கையையும் காலையும் 

கட்டி வாயிலும். “துணியை அடைத்துக். pale. ; 

: கருட்டிவிட்டுப் போய்விட்டார்கள் / அச்ச ட 

் , நாடகத்தில் இந்த மாதிரி. எதிர்பாராத. கட். 

ம் ஒன்று. வரும்.என்று நாங்கள். எதிர். பார்க் 
ரர...
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. தவேயில்லை, சரி, இனிமேல் போலீஸ் கமிஷனர் 
(கோபால். ராவ்) வந்து எங்கள் கட்டுகளை. 
அவிழ்த்து, நாங்கள் கதா. நாயகர்களை விடுவித்த 
தற்காக எங்களுக்கு ஏதாவது வெகுமதி கொடுப் 

.. பார். என்று எதிர்பார்த்.துக் கொண்டிருக்கையில், 
திரை விழுந்து விட்டது! திரைக்கு வெளியே 
போலீஸ் கமிஷனர் வருஷாந்தர அறிக்கையை 

_ வா௫ிக்கும் குரல் கேட்டது 

கோபால் ராவ் தம் காடகத்தை எதிர்பாராத 
படி, முடித்தார். என்று அங்கு வக்இருக்தவர்களுக் 
குசி தோன்றிற்றோ, இல்லையோ, எங்களுக்கு அது. . 
எதிர்பாராத” முடிவாய்த்தானிருந்தது. அப்பொழுது. 

_தான், ஏன் எங்களுடைய அபூர்வ யோசனையைச் 
இல ஈண்பர்களிடம் கூறினோம் என்று வருத்தப் று 
பட்டே rid, 

 



ஐயா புருஷர்களே! 
ஐயா. புருஷர்களே! ஸ்திரீகள் அல்லாதவர் 

க்ளே | உங்களுக்கு மாத்திரம். காதோடு. ஒரு 

வார்த்தை! பாவம், நீங்களும் என்னைப் போல் 

புருஷர்களாதலால், உங்கள் சஹ்தர்மிணியிடம் 

எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருப்பீர்கள். 

என்பது எனக்குத் ம தெரியும், 

இந்தப் பெண்ணுய்ப். பிறந்தவர்கள் 'இருக் | 

இருர்களே... இவர்கள். இந்த யுத்த சமயத்தில் 

அடப்ட் 'புருஷர்களின்'. கழுத்தை ..  அறுக்காமல் : 

“இருப்பதில்லை. . சாமான்கள். எல்லாம் காகித. 
விலை, க்ஷ்வர பிளேடு. விலை என்று விற்கையில் ற 

இதை வாங்கிக். கொடு, அதை வாங்கிக் கொடு... 

ஏன்று.புருஷர்களை ப னிட கொண்டே - இருக் 

Saree, ட்ட 

இவர்களை: canines aes "எனக் கு 

ர் நல்ல வழி. தோன்றுகிறது. ... சர்க்காறில் ட 
கையாஞ்ூரார்களே, | s ' சிகப்பு நாடா!” அமுல், ! 
அதே மாதிரி எல்லாம்: எழுத்.து மூலமாகத்தான். 
நடக்க: வேண்டுமென்று : “வைத்து விடுங்கள்: 

அப்பொழுது இந்த ஸ்இரீகள் என்ன பண்ணு 

கிறார்கள் என்று பார்க்கிறேன் Le ட 

- உதாரணமாக, சீதா லக்ஷ்மி அம்மாள் தன் 

புருஷன் கோபால வருவான் பு ati
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ஒன்று வாங்கத். தரும்படி. கேட்டருள்... என்று: 
"வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது கோபால 
கிருஷ்ணன் நடக்து கொள்ள வேண்டிய ah ih 
இதோ “மழ தொடுத்திருக்கறேன்.. 

-5-9- 43 
புதுப் புடவை ஒன்று வெகு”. அவசரமாக 

வேண்டி யிருக்கிறது, அதற்கு. வேண்டிய 
ணத்தை உடனே : சாங்ஷன்" செய்யவேண்டும். 

a சதா... 

டு 8. 9. 43 
பூதப் யூடவை யாருக்கு என்பது (குறிப்பிடப் i 

படவில்லை, ஆகையால் எடம் திருப்பி யனுப் = aire படுகிறது. ட்டா ச் கோபு . 

Ste, | 2 . . 8-8-43. A 
YY git) yL_omar Balgy ieee எனக்குத். தான். . 8 சீதா 

படர 
- 15-38-48 

அப்படியானால் இத் துடன். அனுப்பப்பட். 
டிருக்கும் - ஈமூனாவைப் பூர்த்தி. செய்வதுடன். = 
கீழ்க்கண்ட விவரங்களும் தெரிவிக்கவும். ப 7 

- (1) இப்பொழுது கைவசம் உள்ள. புடவை ன் 
கள் எத்தனை? ட் நண் பாதத் த 

(2) அவை. என்னென்ன. ஸ்திதமில இரக 
என்றன?" - ல



ஐயா: புகுஷர்களே !- ay ; 157. 

(8) இவற்றைக் கொண்டே. காலந் தீள்ள டி. 

முடியாதா fs ன டன் ல் 

4 முடியாது என்றால் ஏன் முடி யாது 19. 

(8) வாங்க "உத்தேசிக்கும் புதுப் புடவை. 

யின் விலை தப்பென்ன. த iff 

கோபு 

| , 28-5-48 

- நமூனாவைப் “பரத்தி செய்து இத்துடன் 

அனுப்பி - யுள்ளேன். கேட்ட சமல கற்கறு 

இதோ ப.தில். ] 

ச்ச இப்பொழுது கைவசம் 5 உள்ள Yt. வை 

கள். 95. = 

(2) 380° பூடவைகள்' அப்ப்டியே dancing ப] 

பிரியாமல் .8ீரோவில் இருக்கின்றன. மீதி மூன் 

pe .இரண்டு கொஞ்சம் பழசான, இன்று ம். 
ரொம்பப் பழசான அ. 

(8) ஸ்திரீகள் காலச்: தள்ள முடியாது என் : 
“ug parser பதும். புடவை கேட்டிறார்கள் ? ள் 

இத்தனை நாள் குடித்தனம். பண்ணியும் நீங்கள் 

பதன ப தெரிந்து. கொள்ள வில்லையே? 

ம. மூன்றும். இனத்துக்கு நான். கொடுத் ர 

ட திருக்கும். பஇலைக் கொண்டு tad GUILT) இந் - 

த்க் கேள்வி எழவில்லை. -... எ,
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(5) வாங்க உத்தே௫ிக்கும் புதுப் புடலை 
யின் மதிப்பு, நான் உத்தேசத்த சமயத்தில் ரூ. 40 

, ஆக இருந்தது. இப்பொழுது ரூ. 60 ௮௫ யிருக் 
கிறது. இன்னும் தாமதப். படுத்தினால் விலை 
இன்னும் உயர்ந்து விடலாம்,” ஆகவே தயவு 

- செய்து துரிதப் படுத்தவும், + *. 

: டட சீதா 
15-38-43 

மன்னிக்க வேண்டும். வேறு அலுவல்களி . 

னால் உன்னுடைய 15-8-49 கடி.சக்தை உடனே 
கவனிக்க முடியவில்லை. இப்பவும் நீ கேட்ட 

புதுப் புடவை தேவைதானா, இல்லையா என் 
- பதைத் தெரிவிக்கவும், :. கோப 

26-5-43. 
. கட்டாயம் தேவை .. சீதா 

| 4.6.48 
அப்படியானால் உன்னுடைய. 15.9-49 தேதி 

யிட்ட கடிதத்தில் இலக்கம் மூன்றுக்கு நீ எழுதி 

யிருக்கும் பதில் விள்க்கமா யில்லை, அதைச் சற்று 
விளக்க முடியுமா? கோபு 

4.6. 43 
£0888 Bacteatlsins இல்லையே என்ப 

தற்காக மட்டும் ஸ்திரீகள் புடவை வாங்குவ. 
Bom, பீரோவில் வைத்து அழகு பார்ப்பதற 
கும் வாங்குகிறார்கள். ஒரு ஸ்திரீ: . எத்தனைக் 
கெத்தனை நிமைய புதுப் புடவைகள் தன்.பீரோ
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வீல். மடி.ப்புப் பிரியாமல் வைத்திருக்கறாளோ, 

அத்தனைக் கத்தனை அவளுக்கு மதிப்பு ஜாஸ்தி. 

இது விஷயம். இத்தனை காள் தெரிர்து. கொண்: 

டி.ராவிட்டால்' இனி மேலாவது. தெரிகஈது கொள் 

| CHEE ow - ésr 

_ 11-6-48 

என்னுடைய 4-6-43 தேதி யிட்ட கடிதத். 
அக்கு ஏன் இன்னும் பதில் இல்லை ? 

சீதா 

eye - _ 18-6- 48 
என்னுடைய 17. 6-43 கடி. நீதீதுக்கு பதில் ட் 

or Birt. ரார்க்கிறேன். ல்! சீதா. 

a 25-6-48 . 

என்னுடைய 18-6- 43 தேதி கடிதத்துக்குப் 
ப.இில் வருமா, வராதா? சீதா 

mail 87-43 
உட்ஸ் உன்னுடைய. 46- 49 கடிதம் கிடைத்தது. 
உடுத்திக் கொள்வதற்காகத் தான் ஸ்திரீகள் 
புதுப். புடவை . வாங்குகிறார்கள் என்று நான் 

இதவரை நினை த்துக்கொண்டிருக்தேன். ஆனால் 

அப்படியில்லை, பீரோவில் வைத்து அழகு பார்ப் 

பதற்காக என்று நீ கூறுகிறாய். இந்த விவாதத்துக் 
கடமான பிரச்னையைப் பற்றி மேலதிகாரிகளான 
er ' பெற்றோர்களுக்கு எழுதியிருக்கேன். 

அவர்களிடமிருந்து பதில் கஇடைத்ததும் உனக் 

குத். தெரியப் படுத்துகிறேன். து 
பக இல் epee, கோபு



190. பரக “அட்: பரமசிவா ! - 

ஆக், இந்தி மாதரி. கடிதப் போக்குவரத்து 
_ கடத்திக்கொண்டே போனால். எந்த ஸ்திரீதான்.' 
தொடர்ந்து . | எழுதிக்கொண்டே வே வாள் 
என்று நினைக்கிறீர்கள் 7... அப்படித்தான் “தீபா. 

- வளி சமயம் வரை எழுதிக்கெரண்டே வக்தாள்; 
திபாவளிக்காக . வாங்கிக். கொடுக்கும். . புதுப்... 
புடவை இருக்கவே இருக்கறது. இந்தா. நீ: 
கேட்ட. புதுப்: புடவை"! . என்று - அதைச் ,. 

் கொடுக், St BCL TH போகிற ் 

  

   

  

“அட, யாரது பின்னால்? அடீ னால்”. 
என் மனைவி சரசு. நின்றுகெ 
“Bas சாமர்த்தியம் எல்லாம் 
என்னிடம் செல்லாது, செர்யுமோல்லியோ??. 
FORGE. 

 



“nn ieansGa atédsog! 
LOT Gon dot BC ar! போய்க் குடு, குடு என்று. 

'சலியரணத்தைப்: பண்ணிக்கொண்டு. OLE து விட். | 

ீர்களே, கலியாணத்தின்போது நடந்த சில 
சடங்குகளுக்கும், வழக்கங்களுக்கும் என்ன தாத் - 
பர்யம் என்று தெரியுமா ?...; ஐயையோ. தெரி 

ரி, நான் சொல்லு௮0 றன், கேட்டு, 
தன் wilh ந்து. கொள்ளுங்கள். ண்ட 

   

    

தேங்காய். விஷயம். ் 
நலங்கு. நடக்கும்போது Bae தேங்காயை ர் 

அத்தன அதன் குடுமியைப்* பிய்த்து, -பந்தாகப்... 

பண்ணி அதைத் தம்ப இகள்: விளையாடுவதற்காகக் 7 

க்கக் அல்லவா. 2 “பந்து விளையாடி... 
: பதக்க: பந்து. விளையர்டினாள். ் 

  

  

    

Gore: ஆண் saison மீது. இறைச்: 
RC அகியாயத்தைப் பாருங்கள். “சமத். 

JO. துவம்:! '. என்றெல்லாம் இந்த. ஸ்திரீ. 

it 'பசுகிறுர்களே- ட்டம் கடைசியில்: தேங்... 
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காய் இழுப்பதற்குப் பெண் இரண்டு கைகளையும் 
உபயோகப்படுத்த லாமாம்) மாப்பிள்ளை. ஒரே 

இரு கையைத் தான் உபயோகப் படுத்த வேண்டு .. 

மாம். “பார்க்கறேன் ஒரு கை'' என்று தானே ' 
பொதுவாகச் சொல்லுகிறோம் ? . பின் பெண். எப் 

பக் இரண்டுகைகளையும். உபயோகப்படுத்தலாம்? 

உங்களுக்கு என்னமோ, இந்தக் தேங்காய் 
விஷயம் . தமாஷாய்க் தோன்றி யிருக்கலாம். 
ஆனால் உண்மை 'என்னவெனில் உம் மனைவிக்கு .. 
மிகவும் கெடுதலான .ஒரு பயிற்சி : கொடுக்கப்: 

- பட்டு விடுறது இப்பொழுது கொடுக்கப்படும். . 
இந்தப் பயிற்சிதான் பின்னால் மனைவி புருஷனீட — 
மிருந்து: அவனுடைய மணிபர்ஸை பிடித்திழுக்க 
உதவுகிறது. தேங்காயைப். பிடுத்திழுக்க அபு 

யோகப் படுத்தினது இரண்டு கை, ஆனால் 

மணிபர்ஸைப் பிடி.த்திழுக்க உபயோகப். படுத் 

திப் போவதோ, இரண்டு கை,: இரண்டு. கண்கள், 

அவைகளில் தோன்றும் மோகனப் பார்வை, ஒரு: 
சந்திரவதனம், அதில் தோன்றும் புன்சிரிப்பு எல் 

லாம். ஆகவே, மாப்பிள்ளைகளே 7... மணிபர்ஸ் 
ஜாக்கிரதை / ரொம்பப் பயமா iss are OS 
என்னிடம் கொடுத்து வையுங்கள் ் 

ஒள்பாசனம் - ட 
ee என்றுல் இளபாசனம் என்று 

“இன்று வைத்து விடுகிறார்கள்.  'இர்,த ஒளபாச : 
னத்துக்குப் பயந்துகொண்டே. கான்... மதிலில். :: 
ares. வேண்டா. மென்றேன்.. 5 எல்லா. :



மாப்பிள்ளைகளே ஜாக்கிரதை ! . ee 

ரும் மாமியார்களாக. 'மாட்டுப்பெண் மீது அதி 

 காரத்தைச் செலுத்தும்போது, தான் மாத்திரம். . 

ஏன் பேசாமல் இருக்க.வேண்டும்?'” என்று என் 

தாயார் 1919. வாதம் பிடித்ததால் கலியாணம்' பண் 

கக கொள்ள ஒப்புக்கொண்டேன். 

- கலியாணத்தின்போது ஒளபாசனத்திற்கு. : 
“எதிரே. BOT BOM. மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்து... 

கொண்டேன்... அப்படிப் பண்ணியும் இக்கு: மூக்... - 

காடி ப்போய்: விட்டேனென்றால். எத்தனை 

புகையா -யிருக்இருக்கும் என்று சீங்களே ஊத் 

துகி. கொள்ளுங்களேன் 4. அப்படிக் கண்ணை... 

மரக்காணம் உட்.கார்க்திருந்ததனால்- ஒளபாச. 3 

முடிந்ததும், “பெண்... கையைப்: பிழ்ச். 

waGar Ms என்று சாஸ்திரிகள் சொன்னதும்; 

் எனக்கும் என். மனைவிக்குப் - ஈடுவில் நெருக்க... 

படித்து - உட்கார்ந்து கொண் டிருந்த என் எட்டு 

வய, து] மச்சினி கையைப்: பிடித்து. வீம்டேன்' கி 

ட : “இந்த ஓளபாசனம் பண்ணுவதில் இத்தன 

ட் கஷ்டங்களிருக்கும், பெரியோர்கள் இதைக் DTT ON. 

Pear A HSS: 'வில்லை என்று தெரிகிறது. ‘ 
ன் கால;த்இல் 2 எல்லாம் ஹோ ட்டல்:ஏது,; மண் 

    

  

ப ஏதுர். அவ்வளவு தூரம் "போவானேன் 2- இந்தக். ் 

ட் காலத்திலும் தான் கிராமாச்தரங்களில் எல்லாம்... 

ஹோட்டல் ஏது? ஆத்துக்காரி விட்டில். இல்லா”. 

-. விட்டாலோ, அல்லது அவளுக்கு உடம்பு சரியா - 

iL 0வரவிட்டாலோ: சமையல். உத்தியோகத்தை: 

பொழுது. விலக்கும் பயந்து. மூடியுமாச்.
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அதம்காகத்தான் “கலியாண காலு நாளும். மாப் 
eS Ase இந்த ன் ப சபினில்.. கொடுக்கப் - 
படுகிறது 

“கையைப். பிடிச்சுக்கோ.” 
கலியாணத்தில் PH அழகான. வழக்கம் - 

... இருந்து" வருகிநது.. br கலியாண வீட்டை 
விட்டு இறங்கி யிருக்கும் வீட்டுக்குப் போகும் 
“போதெல்லாம். உம் மனைவி கையைப் பிடித்துக் 

கொண்டு, Gate அழைத்துக்கொண்டு கரனே... 

போகச் சொல்லுலிறார்கள் 2 

- இப்பொழுது பெரியவர்கள் கற்றுக் கொடுக். 
கும் 'துர்வழக்கம்தான் காகாக்கு உம் கழுத்தை 

. அறுக்க - ஆரம்பிக்கிறது, நீர் எங்கேயாவது. 

நர்டகம்,- சினிமா, . பாட்டுக் - கச்சேரி என்று 

போகப் புறப்பட்டால் உம் மனைவி, என்னையும் 
கையோடு அழைச்சிண்டு போங்கோ” என்று 

- அம்முடன் புறப்பட்டு விடுகிறாள். த ரக 

- “பத்தியம் பம் 
- பத்தியம். என்றதும், உப்பில்லாப். பத்தியம், 

்.. என்றெல்லாம். நினைத்துக். கலங்காதீர்கள் ! இம். 
பதப் பத்தியம் ' கலியாணத்தில். வழங்கும்: “ஒரு: 

: .பயித்இயக்காரத். தனமான வழக்கத்தைக். குறிக் 
Ong. புருஷர்களுடைய சுயமரியாதையில் 
“பெண்கள்... தலையிடுகிறார்கள் - ட என். Us OG. 

j இதைத் - தவிர வேறு உதாரணம் வேண். 

பாம். . இதில் புருஷன் ஸினிமாவுக்குப் Curae: 

ப் ஆடாது, சாப்பிஹேட்டலுக்குப்போகக்கூட ர
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பொட் 'இறாடக்கப்டான்; புகையிலை. போடக்: அ 

கூடாது, போன்ற. அகேக உத்தரவுகள் பிறக்கும்: 
பின்னால்: புருஷனுக்கு உத்தரவுகள் போட: மனை - 

விக்கு - இரவ... அற்றும். இரடுக்தப்பப்டு” 

aoe Pe. ் 

க ஊர்வலம். 

“கடைசியாகக் கலியாணம். முடிந்ததும். ் 

நரலாம்.. நாளன்று ஊர்வலம் வீடுகறார்களே... : 

தெரியுமா 2... ஒரு. மோட்டார்காரில். இரண்டு - 
பேர். உட்காரக்கூடிய இடத்தில் பத்துப் பேர்... 

அதாவது மாப்பிள்ளை, மாட்டுப் பெண் அப்புறம்... 

.குட்டி மச்சினன், குட்டி. 'மச்சினி, எ.ர் வீட்டு... 
அம்பி, அடுத்த. வீட்டு BEA, ஆக... எட்டு... 

வாண்டுகள். காளைக்கு குடித்தனம். பெருகினால். , 

-இம்மாதிரித். தான். நெருக்கி யடித்துக்கொண்டு. 

"போகவேண்டும் என்பதைக் : See Gesnar ed. 

ore இந்த ஊர். வலம் விடுகிறார்கள். 

ட்ட... இம்மி. மிதித்தல்... 
- அம்மி மிதித்தல்: என்று ஒரு சடங்கு. மனை 

“hide காலைப். பிடித்துச் தூக்க அம்மியின் மீத 
வைக்க” வேண்டும். “காளைக்குக் . காரிகும். ya. 
வேண்டி. யிருந்தால். காலை பிடித்துத்தானே ஆ. 
'வேண்டும்.? EDS’ இப்பொழுதே. பயி ப். 
அளிக்கப்படுக, றது போலும். ் 
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உலகம் பலவிதம் 
11 ஐடலகம் பலவிதம் '' என்னும் . பழமொழி 

யின் உண்மையை : அனுபவத்திலேயே தெரிந்து 
கொள்வதற்கு முன்னெல்லாம் * ஒரே ஒரு வழி 

தான் உண்டு என்று. தெரிகிறது. அது. தான் 
. எங்கே யாவது குட்டிச்சுவருக்குப் பக்கத்தில் நிற். 

கும். ஒரு . கழுதையைப் பிடித்துக்கொண்டு வர 
வேண்டியது; அதை அப்பாவும் பிள்ளையுமாகச் 
சேர்ந்து விற்பதற்காகச். சந்தைக்கு : எடுத்துக் 
கொண்டு... போகவேண்டியது. வழியில் எவ. 

“ னாவது' ஒருவன், “ஐயோ, அந்தக் கழுதையின். 
மீது யாராவது ஒருவர் சவாரி செய்தால் 

என்ன? என்று கேட்பான். கடனே தகப்பன் 

சவாரி செய்யவேண்டியது. பி.றகு மகன் ப 
செய்ய வேண்டியது. : அன எட 

... இந்த மாதிரி “ கதையில் , ட் சொன்னது 
போலவே செய்து கொண்டு போய்க்: கடைசி. 
யாகக் கழுதையை இரண்டு. பேருமாகக் SEAS, 

 Qarar®, ஒரு பாலத்தின் . வழியாகச் செல்ல 
வேண்டும். (சந்தைக்குப் போகும் வழியில் பாலம். 
இருக்கிறதோ இல்லையோ, நாம் -கடை.சியாக்' 
ஒரு பாலத்துக்குத்தான் போகவேண்டும்.) பாலத். 
தில் ஒரு எண்ணெய் வண்டி -வருமட்டும் (எந்த: 
எண்ணெய யிருந்தாலும். பரவாயில்லை) காத். 

“இருக்கவேண்டும். . எண்ணெய் வண்டு. வந்தப்,
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கழுதையைத்' ‘Agree i” gt | சீழேயுள்ள: 

காவேரியிலோ, கொள்ளிடத்திலோ போட்டுவிட, 

பேண்டும்... உடனே: * உலகம் பலவிதம் என் 

னும் பழமொழியின் உண்மை தெரிந்துவிடும். 

ஆனால் எனக்கு இந்த: செளகரியங்கள் ஒன் 

றும் இடைக்கவில்லை, - முதலாவதாக என்னிடம் oe 

கழுதையில்லை. என் வண்ணானிடமாவது. PG 

கழுதை. இரவல் - - வாங்கிக்கொண்டு வருவோ.. 

மென்றால், அவனிடமும் கழுதை கிடையாது.. “pa 

கழுதை தூக்கும். சுமையை அவன்: தான் தூக்கிக் 

கொண்டு போகிறான். . -கழுதையைச் சந்தையில் 

தான் - வாங்கிக் கொள்வோ மென்முல், என்னு 

பன் “கூட்டிக்கொண்டு போக எனக்கு ஒரு மகன் . 

இடையாது. சரசு என்னைத். -தேடி.' வாழ்க்கைப், ப 

பட்டு இரண்டு வருஷங்கள் தான். ஆகின்றன. ந 

இருந்தாலும் கழுதையின். 'தயவில்லாமலே, 

பழமொழியின் உண்மையைப் பின் கண்ட. வழி: ட 

பில் கண்டு பிடித்தேன். : : ne 

    

Pe 9G நாள் காலை எனக்கு ‘Bun Osi py as 

த வி. தோன்றிற்று... வேதாந்த : ஆராய்ச்சி... 

கெல்லாம். மூலமானதும்; : எத்தனையோ... 

- பெரிய பெரிய. ரிஷிகள்... மனதில். தோன்றினது. 
மான. “நான். யார்?” என்பது. அமன் அந்தக் : 

  

கேள்வி... இதற்கு, நான் கான் தான்.” என்று oa 

பதில் சொல்லுவதைக் தவிர.. வேறு பதில் one 

குதி: 'தெரியவில்லை. : ஆனால்; இதே கேள்விக்கு,"' 7 

அதாவது: நான். யார் - என்பதைப்பற்றி : என்



18... வம்மின்! 
தாயார், தகப்பனார், தம்பி, முதலானோர் ஏன்னா 
அபிப்பிராயம் கொண்டிருந்தார்கள் - என்பதை. 
எழுதுகே றன்... -அஇலிருந்து. உலகம் weal gor, 
இல்லையா என்று தத தெரிக்க. அசான்ன, 
லாம், , 

ஏன் தகப்பர் 

க்கப் "எம், ௪. பாஸ்-, பண்ணி. என்ன்: பிரயோஜ: 
னம்? ஒரு... உத்தியோகம் பார்த்துக்கொள்ள. 

லாயக்கில்லை. “நான்.தான் "இவனுக்காக எத்தனை. 
பேரைப் போய்ப் பார்க்க முடியும் 2 ௬ம்மா. வீட் 

டில் சாப்பிட்டு, சாப்பிட்டுத் தூங்கினால் வேலை... 
. இவனைத் : தேடிக்கொண்டு வருமா?- “வேலை: 

மெனக்கெட்டு. பத்திரிகைகளுக்குக் - EOS, eu 

டுரை. “யென்று. எழுதியனுப்பி - டவீடுகிறான்.. 
“அவர்கள் . கொடுக்கும். பணம். அப்படியே சினி 
-மாக்காரனுக்குப் போய்... விடுகிறது,  எனக்ஸு. 
ட என்ன £ என்னமோ என் காலம் உள்ளவரையில் 

பென்ஷன். வரும். எனக்கு அப்புறம்: ப்படி: 

யர்வது போகிறான். : Beg வருஷம்: ய், அந்த். 
ஷார்ட்டு: ஹாண்டு,.. டைப். - றைடிங் மூடா. 

படிடா. என்று. அடித்துக் . கொள்ளுகிறேன். ் 

“சொன்னபடி. கேட்டால் தானே? இந்தக் காலத்: 
தில். வெறும் -எம். ஏகும்... ce அடம். அவன்... 

வேலை, கொடுக்கிற. “பிழி = 

    

என். தாயார். 

   
் சம்பளம். இரத்தல். கர்சைக்- கானே, bie Fe 

ghee வராத வாசித்தது தான் மிச்சம், இதில்
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சாப்பாட்டுக்கு or pein@ui| கொஞ்சம். rg 

நஞ்சமில்லை. . ஏதோ. போட்டதைச்.. சாப்பிட்... 

டோம் என்று இருந்தால். தானே! நான். FOOLS ட் 

துப் போட்டால், இது. சன்ருயில்லை, அது நன்றா 

யில்லை யென்று ஆயிரம். 'தொசுக்கு சொல்கிறான். 

.ஆம்படையாள் சமைத்துப். போட்டால்.. வாயில் - 

கொழுக்கட்டை அடைத்தது. போல் பேசாமல் ன் 

சாப்பிட்டு. விட்டுப் போறான்... அவள் சமைய 

லக்கு நாம் ஏதாவது குற்றம்: சொன்னால் இது.” 

_ஏன்ன.ஹோட்டலர் 7 முன்னே, .பின்னே இருக் a 

தால் என்ன கெட்டுப் போச்சு £ என்ன இருந்தா... - 

லும், இந்த வயதில் உங்களுக்கு நாக்கு இத்தனை : 

நீளம்: இருக்கவேண்டாம்”! என்கிருன், இனம் x 

ன ஆம்படையாளுக்குக் கடை பக்ஷணமும், நினைத்... 

தால். துணி: மணிகளும், வாங்கத். கொடுப்பதற்கு 2 

கட எங்கேயிருந்து தான், பணம் "வருகிறதோ 8. இத் a 

தை wren ev ட் இந்தா. அம்மா, நீ சாப்பிடு”? ன் 

சர் று. அல இரு” பகம் வர நின், கொடுத்தக். 

2 அடை, யாது. 
ட் 

   

   

    

என் தமக்கை... 

   

     

  
நினைத்தா பட்டணத்திலேக்து ! வந் கட்டன் 
ப -பார்க்க--வரும்போ. Bi: ஒரு: சாமான், 

இமான், ஒரு துணி... இர... - மணி வாங்கிண்டு: 

. வரானா.£. “இங்கே ee இடக்கிறதுன்னு... 
ப sel oer. MAES BE டி. ஒடி. Re 

 வந்துடறுன் !.. குழந்தைகளுக்காவது, ஒரு... 
அறுவடை - "ஒரு. சட்டை. வாங்கிண்டு. வரானா?. ல் 

அதுவுமில்லை. “என்னமோ நாங்கள் : காணாத a a8 
11 
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டகண்டதுபோல் ஒவ்வொரு தடவையும். எட்டு 
அணாவுக்குக் கடை பக்ஷணம் வாங்கிக் கொடுத் 
தடறுன், குழக்தைகளுக்கு. ப 

என் தங்தை 
என்ன இருந்தாலும் எங்கண்ணா ரொம்ப 

ஈல்லவர்தான். அவ்ரை எதற்காக அப்பாவும். 
அம்மாவும் இப்படிக் கோபித்துக் கொள்ளுகிறார் 
கள் £ ௮வர் கிளாஸ்லே எல்லாம் மூதலாகத்தான் 

பர்ஸ் பண்ணிக் கொண்டு வர்தார். வேலை 

இடை க்கா விட்டால் அவர் என்ன பண்ணுவார் 2 
இந்தக் காலத்தில் யாருக்குத்தான் வேலை இடைக் 
கிறது? சும்மா வெய்யலில் அலைந்து விட்டு வம். 
தால் வேலை. கிடைத்து வீடுமாக்கும்/ மன்னி . 
தான் என்ன; நம்மிடம் எவ்வளவு பிரியமா யிருக் 

- கிறுள்! அண்ணா ஏதாவது. சோப்பு, ரிப் பன், 
செண்டு வாங்கிக்கொண்டு வந்தால், எனக்குப் : 
பாதி கொடுக்கிறாள், ் 

என் தம்பி 

என்னைத் தாட்பூட், கஞ்சாவும். என்று அதி. 
கரரம் பண்ணுகிறுனே: யொழிய தனக்கரகச் ௪ம் 
பாதிக்க. யோக்கியதை கிடையா அ. பத்திரிகை 
களுக்கு இரண்டு கதை எழுதி, ஒரு பது ரூபாய்... 

- வந்து விட்டால் போதுமா 2. துனியாவது: குடும் 
பக் ் கவலை தெரிந்தால்: தானே £ நான் எஸ். எஸ். 
ல். ஸி; யோடு படிப்பை நிறு த்தினதற்கு. ஏன் 

rer ப்ழித்தானே. இ: பொழுது நானாவது :
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ரூ... 80 சம்பாதிக்கிறேன். அவன்: அதுகூட: ' 
இல்லையே. ப 

.. என் மருமகள் கோகிலி 
எங்க. மாமா.ரொம்ப நல்ல மாமா. எனக்குச் 

இனம் சாக்கலேட் வாங்கிக் கொடுக்கிறா. எனக்கு 
அலேட்டு, : சாக். பீஸ் எல்லாம். மாமாதான் 

கொடுத்தா. மாமியைச் சினிமாவுக்குக் கூட்டிக் ~ 

கொண்டு போற போதெல்லாம். என்னையும். கூட் 
டிக் eran Cum. 

சர% 

அதுதான். ஏன் மனைவி... ப ஜயோ, ண் 

Ga G ?வண்டாம், . என் மனைவி என்னப்பற்றி 

நினைத்துக் கொண்டிருப்பதை யெல்லாம். வெளி 
யிட்டு, ௩ நானே. என் ம்ரிய்ரக தையைக் கெடுத்துக் 

'கொள்ள விரும்பவில்லை. வீட்டுக்கு வீடு வாசற். 
படி.கான். உங்கள் மனவி உங்ககரப்பற்றி என்ன... 
su” அபிப்பிராயம் .கொண்டிருக்கிறுளோ, 
அதே. நல்ல'' அபிப்பிராயர்தான் என். மனைவி 
யும் என்னப் பற்றிக் கொண்டி ருக்கிறாள், 

இப்பொழுது தெ கரிறதா, ௨ உலகம் பலவிதம் 

Bit oa ன்றாம்: ் 

ஆழ



கைகண்ட மருந் து 

“E500 வியாதிகளுக்கும் கைகண்ட மருந்து! ம் 

அழு: தவன். சிரிப்பான் | பப்டி. டனேயே 

குணம் தெரியும்... “குணம் இல்லையென்று Bender 

பவர்களுக்கு ரூ. 7000. இனாம்.  நற்சாக்ஷிப் பன். 
ee -இரங்களும், த்ங்க மெடல்களும் பரிசு பெற்றது.” 

ப என்றெல்லாம். எழுதி போர்டு மாட்டித்: தொங்க 
விட்டுக்: கொண்டிருக்கா விட்டாலும், எங்கள் 

- .இராமத்தில் Garey. வீட்டுக் குப்பண்ணாகவைச், 

ip Satin sour இருவரும். கிடையாது. 

பர்க்க வ தலைவலியா 2 ஓடு, குப்பண்ணா. வீட்டுக்கு!” 

்் “கால்வலியா?' ஓ] ஓட. முடியாதோ? பரவாயில்லை. 
- இங்கிருந்தே ஒரு குரல்.கொடு.. குப்பண்ணா. ஓடி... 

வந்து விடுவார். ayn வயிற்று வலியா?” குப்பண்ணா: 

கொடுக்கும். லேகியத்தைச் . சாப்பிட்டுப். பார். 

வயிற்று வலி ஒரு wits ok Cg amt பறந்து ் 

விடும், 

ee. -ம்ப்ண்ணுவின் ் பீரதாபத்தைப்- ‘ பற்றி. 

இந்த மாதிரி ஊரில் எல்லர்ரும் புகழ்ந்து கொள். 

“வது வழக்கம். - இத்தனைக்கும் குப்பண்ணாவை- 

வைத்தியத்தில் நிபுணர் என்று அரில் - “கொண். 

: பாடினதற்குக் காரணம் அவர் தாத்தா. (வைத்தி 

யத்தில் : -கெட்டிக்காரரா..... மிருந்தது தானாம்.” 

தாத்தா கெட்டிக்காரரா யிருந்தால் பேரனும்
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டதிப்டி க்காரனு Wise வேண்டும். என்று. எந்த 

சாஸ்திரத்தில் சொல்லி. GSB OG Er, அதி 

வில்லை. க 

குப்பண்ணாவின் பிராபல்யம் oat fe மிகவும்... 

“அதிகமா... யிருக்தும், அவருடைய . வைத்திய 

திறமையைச் சோப் பதற்கோ, அல்லது அதி - 

டனால் அனுகூலம் பெறவோ, எனக்குச் spat. 

ப்மே வாய்க்கவில்லை. . 

- நல்ல வேளை: யாகத். தையும் nil pies, எனக் ௯ 

கும் ஒரு. வழி பிறந்தது." ் என், மனைவிக்குத். 

-தூரபந்து .. யாரோ ஒருவருக்குக் கலியாணம்: ர 

என்று என். மனைவி குழந்தை குட்டிகளுடன் 

ப) றப்பட்டுப். போய் விட்டாள்; நானும் - மிகவும்” 

் சதோஷத். துடன். தார்னே அவளை ரயில் ஏத்தி. 

வட்டித் திரும்பினேன். ் 

 இரும்பினதுதரன் தாமதம், "gies ise © 

ட் மாதமாக. வந்து விட்டது. அன்று கர்லைதான்: ் 

நரன் என் தலை ச உச்சியில் குடுமி யென் ற.பெயருக் - 

காக இரண்டு. மயிர் மாத்திரம் விட்டு ALO 

மழுங்க க்ஷஷூம் பண்ணிக். கொண்டி. ருந்தேன். 

மொட்டைத். தலையுடன் வெய்யிலில் ரயில்வே “ 

 ஸ்டேஷனிவிருந்து வீட்டுக்கு நடந் துவக்ததுதான் - 

- தலைவலிக்குக் காரணம். என்று. "அடுத்த... வீட்டு - 

oe அண்ணாசாமி. அய்யர். சொன்னார். ் எனக்கு. 

ள் என்னமோ. என் மனைவி ஊருக்குப் போய் வட் 

ட பதுதான் தலைவலிக்கு அத்தனை தைரியம் பிறந்த. ‘ 

விட்டது என்று. Care Dim. i a
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எதற்கும் கூப்பண்ணாவைப். போய்ப் பார்ப் 

.. போம் என்று குப்பண்ணாவைத் தேடிக்கொண்டு. 
அவர் வீட்டுக்குப் போனேன், “குப்பண்ணா! குப் 

பண்ணு!” என்று கத்திக் . கத்இப் பார்த்தேன். 
குப்பண்ணாவைக்காணோம். தூண்மறைவிலிருஈ்து 

. ஒருமுகம் மாத்திரம் தெரிந்தது, ௮து குப்பண்ணா 
வின் சம்சாரத்தின் முகம் என்று தீர்மானித்தேன். 

. அவர் பஞ்சு சாஸ்இரிகள் அகத்துக்குப் 

போயிருக்கிறார்? என்றுஅக்த முகம் சொல்லிற்று. 

. உடனே பஞ்சு சாஸ்திரி வீட்டுக்குப் போனேன். 

- * குப்பண்ணாவா £ எனக்கு வயிற்று வலியா 

யிருக்கறது என்று குப்பண்ணாவுக்குச் சொல்லி... 
பனுப்பித்தேன். இப்போதுதான் வந்தார். வந்த 

தும், வராததுமாய் * ராமசாமி அய்யர் வீட்டில், 

யாருக்கோ காய்ச்சல், அதைப். பார்த்துவிட்டு: 
வரும்போது மருந்து கொண்டு வருகிறேன் ' 

என்று போனவர்: ஒரு மணி நேரம் ஆயிற்று, 

- இன்னும் வரவில்லை” என்றார் பஞ்சு சாஸ்திரிகள்... 

. சரியென்று ராமசாமி அய்யர் வீட்டுக்குப் 

போனேன். 4 இருஷ்ணசாமி அய்யர். வீட்டில்... 
யாருக்கோ மயக்கம் வந்து விட்டதாபும். அதைப்: 

பார்த்து விட்டு . இங்கே வருகிறேன் corer py 

4 சொன்னார், அரை. மணி நேரம் ஆயிற்று 

: என்று SSD AGS JI. 

சரியென்றுகிருஷ்ணசாமி அம்பர வீட்டுக்குப் 

போனேன். அங்கேயும். இல்லை. - இப்படியாக : 

வீடு வீடாகத் தேடிக்கொண்டு “போய்க் கடை. . 

- .இயில் அப்புசாமி அய்யர் வீட்டை. யடைந்தேன்.



- கைகண்ட மருந்து டட மத 

.குப்பண்ணாவா / இத்தனை காழி என்னோடு... 

தான் பேசிக் கொண்டிருந்தான். இப்போதான் — 

நமது காணு வந்து கூட்டிக்கொண்டு போனான். 

அவாத்திலே யாருக்கோ தேள்: கொட்டி விட்ட 

ள் தாம் என்றார் அப்புசாமி அய்யர். 

.... சரியென்று காணு அய்யர் வீட்டுக்குச் சென்: 
G nar. HGICE அவர் மனைவியும், இரண்டு குழந 

தைகளும் எல்லாரும் ஒரே: ராகத்தில் குய்யோ 

_ மூழையோ என்றுகத்திக்கொண்டிருந்தனர்.௮வர் 
கள் மூன்று பேரில் யாரைத் தேள் கொட்டி. விட் 
டது என்று கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை, குப் 
பண்ணா ஏதோ மூலிகை கொண்டு வருவதற்காகம் : 

இண்யிருக்கிருர் என்று அங்கு தகவல் தெரிச்தது. 

குப்பண்ணாவுக்காகக், இிராமம் முழுவதும் 

தேடினேன். கடைசியில் அவரை எங்கள்.இரா ட் 
். மதனுக்கு. வெளியே இருக்கும். சத்இரத்தில் கண்டு . , 

பிடித்தேன். . ஆனால் கண்டு பிடித்தும் பிரயோ... 

சீனம் இல்லை, ஏனென்றால் நான் அவரை எதற் 

_ காகத்.தேடினேனோ: அந்த: உபத்திரவம். போய் 

விட்டது... *குப்பண்ணா/ உம்மைத் தான். இத் 
தீனை காழியாகத் தேடி அலைந்தேன். தலைவலிக்கு 
மருது வாஙக வேண்டு மென்று கிளம்பினேன். 

உம்மைத் தேடிக். கண்டு பிடி.ப்பதற்குள் என் 

ens போய் விட்டது" “er pail 

ட ts பார்த்தர்களா/ அதில் அத்தன ச்கசியம் | 

இருக்கிறது. 
க்



ஏன்ன ரகசியமோ; எனக்கு ஒன்றும் . 
| தெரியவில்லை;... ஆம்£் /. நாணு அய்யர் வீட்டில் ... 

,டயாரையோ தேள் கொட்டி விட்டதாம், . நீர் 

eet மூலிகை. கொடுக்கியே ன் என்.ீராமே! yy . 

ஆமாம்: ஆமாம் இன்னும் ஒரு. கால்: 

பண்டிதன் பெறும். பப ம ப்வட்ட பயர் 

ou எ்ன்னய்யா “இது? ஒருவருக்கு: அங்கே 

. தேள் Goris, Cnet ஒத். கொண்டிருக்கிறார் 
ட கள். நீர்... இப்படிப். பேசாமல் உட்கார்ந்து. 

ப கொண்டிருக்கறிரே BY என்ே இன், 

ன 1 அதுதான். சொன்னே tae இதில்தான் ர்க ்் 

சிய மிருக்கிறது.” ் 

“அப்படியே நானும் குப்பண்ணாவும் கால். 
ப மணி நேரத்திற்குப்.பிறகு நாணு அய்யர். வீட்டுக் gi 

குப் போனபோறு, அவர். சம்சாரம் ger பாட்... . 
: மூல் வேலையைச் செய்து. கொண்டிருந்தாள். அய்... 

. -யர் வருமட்டும் : அமாவாசை, காத்திருக்குமோ2-... 
அதுபோல இவர் மூலிகைக்குக் : BT BHO) BM GOT Z 

: mens அம்மாளுடைய வலி போய்விட்டது. டீ 

- குப்பண்ணாவின் கைகண்ட மருந்து! என்ன 

| (வென்று தெரியுமா ? இன்னுமா: தெரியவில்லை. Po 

அவர் கைகண்ட மருந்தை. நான் கண்டு பிடித்து. 

- விட்டேன். _ வியாஇயஸ்தர்கள். இவரைக் தேடும்... 
போது . இவர் அவர்கள் கைக்கு அதப்படாமல்- ம் 

“8 வீடு விட்டு. வீடு. பாய. வேண்டியது... இவரை: Pe 
- அவர்கள் தேடிக் கண்டு கடர ற்குள் வியாதி... 

"தன்னைப்போல்' பறந்துவிடும் Lr ics



அழும்பூர் அமலி 
ரீ அழும்பூர். பட்டணத்தில் , அழும்பூர். ரயில்வே 

ஸ்டேஷன், - கிறிஸ்துமஸ். லீவுக்காகக் கிருஷ்ணசாமி 
முதலியார் இந்தப் புதுப் பட்டணத்தைப் பார்ப்பதற்கு... 

அழும்பூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து இறங்குவறுர், ம். 

முதலியார் :--போர்ட் டர்/.. போர்ட் ட்டர் f 
போர்ட்டர்! இங்கே வா அப்பா ve 

[ஒரு போர்ட்டர் ஓடி waked] . 

eo தலியார் இந்தா, இந்த இரண்டு டிங்... 
“கப் பெட்டி, ஒரு படுக்கை, என்ன கேட்கிறே 8... oe 

போர்ட்' நரன் கேட் இறது: இருக்கட்டும்; ட் 

நீங்க ஏன்ன, கெள்ண்டரா 7 ் 

் மூதலியார்:--ஏன்னடா தடியா, என்னப் ன் 
- பார்த்தால் கெளண்டராட்ட மா. இருக்கு£. என் 

னைப் பார்த்தால். முதலியார் என்று தோன்றலை? 

போர்ட் அப்படினா நான் உங்க சாமானைத் ... 

பதத்தன்ட்டேன். ரமி. வேறு. யாரையாவது 2 
. கூப்பிட்டுக்கிங்க. 2 ele : 
20ல் [பேரம் வடுகள். J 

eu த்தலிம்ரர் அட் தர. யன் 7. FGF QUE 

ஃகரையாய் .இருக்கிறமுனே7 சரி... வேறு போர்ட் : 
ரைக். கூப்பிடுவோம். ஏய்: போர்ட்டர் / ஏய்... 

போர். ta rd: es 

2 ் இன்னொரு eind hice வுதித்ன் de. 

, @isriun— Bie மூன்று... சாமான். 
- என்னு: கேக்கறே? la er tees
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போர்ட் நீங்க என்ன, முதலியாரா 2. 

முதலியார் :--ஏன், முதலியார் சாமானை நீ 
தாக்கமாட்டாயா?. அந்தப் போர்ட்டர். தான்: 
மர்ட்டேன்னு போய்ட்டான். 

போர்ட் ;--அப்படி "இல்லீங்க. மூத்வியாரைத் 
தேடிக்கிட்டுதான் நான் இத்தனை நாழி அ௮லைஞ். 
சேனுங்க. ஆமா, நீங்க. என்ன, பட்டணத்து 
முதலிடாரா 2? தொண்டை மண்டல மூதலியாரா?” 

முதலியார் இது என்னடா, குலம், கோத் 

இரம் எல்லாம் விசாரிக்கிறாய் 2 ஏதாவது சம்பக, : 
தம் கிம்பந்தம் பண்ணப். போகிறாயா, என்ன ?” 
கரன் யாராயிருந்தால் உனக்கென்ன? சாமான் .. 
தானேடா உனக்குக் கணக்கு? a 

“போர்ட் :-- அப்படி இல்லீங்க, சவி. நீங்க 

இந்த ஊருக்குப் புச்சா.. வந்திருக்கீங்க 
போலிருக்கு. - அதுதான் அப்படிப் பேசறிங்க.. 
வகுப்பு வாரித். தட்டம் தெரியுங்களா? அதன் 

- படி: நடக்கும்படி. எங்களுக்குச் சர்க்கார். உத்த ' 
ரவுங்க. இதோ பாருங்க. Z 

‘Tae Bore 5.9 தத்தை டுக்க 7 

வாிக்கட்டுங்களா ......பிள்க£,. ௩.ர.யூ.டு.. 

பேரிச்செட்டி, கோமுட்டி, கெளண்டர், ௮ம் 

: பலக்காரா, பட்டணத்து முதலியார், ராவுத்தர், 
: நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்-- 

முதலியார் :--போ தும், போதும். 1 என்னடா. 

as? Oe a ee et ep nee



அழும்பூர்சமளி 119. 
போர்ட் --இதுதான் வகுப்பு... வாரித் இட். 

டங்க, . இதுபடி, தான். சாமான் தூக்கணும்: 

் என்று சர்க்கார் சட்டங்க, போன ரயில்லே ஒ௫.. 

அம்பலகாரர் வந்தாரு, அவரேர்ட சாமானைத்: 
தூக்க வைச்சேன்... இப்போ ஒரு, பட்டணத்து: 
மூதலியாருக்காகத் தடி வாரேன்... பட்டணத்து: 
முதலியார். கிடைக்கலேன்னா, யாராவது ராவுத். 

தரைத்தான் ace a sib.’ 

முதலியார் ; சரி. போடா / : உங்களையும்: . 
. கண்டா, உங்கள் ஊரையும் கண்டா! நானே 
“பெட்டியைத் தூக்கிக்கொண்டு போடறேன். 

... [பெட்டிகளையும் படுக்கையையும் 'தூக்கமாட்டா 
_ மல் தூக்கச் கொண்டு. போஒறார். பாதி.வழியில் எல்: - 

் லாவற்றையும் போட்டும் கொண்டு விழுகிருர், : கடை... 

சியில் மிக்க சிரமத்தின் பேரில். தம்முடைய பெட்டி... 

களைத் தூக்கிக் கொண்டு CLO MEG. Qual Gur 

செல்ஒருர், ஹோட்டலுக்குப் போவதற்காக ரிக்ஷாக் : 

- காரன்களைக் கூப்பிடுகிறார்... பத்துப். பன்னிரண்டு ரிக் 
. ஷாக்காரர்கள் இவரிடம் Snr pin இவரை ஏற 

இறங்கப் பார்த்துவிட்டுப் போய் வீடுகிறார்கள், 7: - 

முதலியார் இது என்னடா, வம்பா யிருக் 
apse PGUGA Si வரமர்ட்டேன் என்கிறான்... 

டேய், மதம் நீ. தரன் இங்கே வா... 

[eG ரிக்ஷாக்காரன் வருகிறான். ம். 

- எண்டா, வம்பு அய்யர் ஹோட்டலுக்கு என்னா: 

கேட்கிறே? : 

ரிக்ஷா :--ஆமாங்க, நீங்க வந்து......
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முதலியார் உனக்கும்” என்னுடைய குலம் 
கோத்திரம் எல்லாம் தெரியணும் போலிருக்கு. 
இதோ சொல்லுகிறேன். எனக்குத் திருச்சினாப் 

வள்ளி. பெயர் கிருஷ்ணசாமி முதலியார், சம்... 

வளம் நூறு ரூபாய். குழக்தைகள் கான் க. முதல் : 

... பெண்ணுக்குக் கல்யாணம், ஆ ஒரு பிள்ளைக் 

குழந்தை பிறந்இருக்கிற து. இரண்டாவது பெண் ழ் 
் கல்யாணத்துக்கு நிற்கிறாள். அவளுக்குக். கல் 

_ யாணம் இந்த வருஷம் கட்டாயம் பப்ண்ணிவிட் 

"வேண்டுமென்று வீட்டுக்காரியும். இத்தைக் காலில் ் 
ப நிற்கிறாள். பெரிய பிள்ளை வந்து...... ட 

ரிக்ஷா என்ன ஐயா, கோவிச்சுக்கட்டுப் த் 

. பதில் சொல்லு றீங்க./ நீங்க என்ன ஜாத « என்று 

“கேட்கணும்னு தான் வந்தேன்; நீங்கதான் முத 
Bur Gor gy சொல்லிட்டீங்களே.. COLI. Br eT 
இப்போ இரு கோழுட்டி வைன்: தான் இழுக்க. 

7 அதுங்க, 

“முத்லியார்- அப்படியானால் வண்டி." ட் 
மாட்டே / சரி, எனக்கு PG யோசனை தோன்று fo 

கிறது... எனக்குத். தான் முதலியார்... நம்பர், 
வகுப்பு வாரித் திட்டம், குட்டிச்சுவர். என்றெல் ர்    லாம். சொல்லிப்பிட்டே, . இந்த சாமான்களுக்கு..... 

அப்படி. யெல்லாம். ஒன்றும் ரூல். கிடையாதே 9 

of oss - ரிக்ஷா இது அரையிலுல். அப்படி. ஒண் on 

"ணும் இல்லீங்க. ன 
... முதலியார்; அப்படியானால் இந்த சாமான். 

ட தேளைத்.தூக்க. எண்டியில், வை... நான் வேண்டு...
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மானால் நடந்து "வருகிறேன். -வண்டியைக்கூடத்.. 

தள்ள வேண்டுமானாலும் தள்ளுகிறேன். ் 

[ரிக்ஷாக்காரன் சாமான்களைத் தூக்கி வண்டியில்: 

வைக்கிறான்... இருஷ்ணசாமி - முதலியார் பின்னல்; 

நடந்து ஹோட்டலுக்கு. வருகிறார், Fae 
ஆ 

- ஹோட்டல்காரர்; வாங்கோ, வரங் ட க rh 
2 மாம் நீங்கள். என்ன ஜாதி£ 

ம் மூதலியார் : பட 'காராயனா [. இங்கேயும்: 

அந்தத் தொல்லை தானா? கான் முதலியார். ஐயா; ... 
முதலியார். முதலியாரிலும் என்ன முதலியார்: 

என்.று. தெரிய வேண்டுமானால் தகொண்டை.மண் . | 
மலம் முதலிய... - இன்னும் உங்க ஊர் சர்க்கார்... 

நம்பர். பிரகாரம் என்ன நம்பர் என்றால் ஈம்பர். 48, 
் இப்பொழுது: சொல்லும் -இட்டலி,. கவ்வி: 
கொடுக்க முடியுமா, தடியாக. என்று / oe 

a Gamma smo : rhe பாவமே / நம்பர். டக 

் என்றா. ற சொனனீர்கள் £ இதுவரையில். ஈம்பர் 29. 
- வரையில் தான். வந்திருக்கிறேன் / இன்னும்... . 

arene மணி 'பொறுத்தீர்களானால்-.... க 

“முதலியார் (மிகவும் 'கோபத்துட ன்) ன் 
- நாசமாய்ப் போக/ உன நம்பரும் ஆச்சு, நீயும்: ட் 
ச்சு. இந்த அரில்... உன் ஹோட்டல் ஒன்று. 
தான். இருக்கிறது: என்று உன் எண்ணமாக்கும் es 

em, வேறு: ஹோட்டலுக்குப் போடறேன். 

[இன்னொரு ஹோ டலுக்குப். போகிருர், 7 

. ம ஹொட்டல்கார்் (வாயில் பன்களிங்ள் ்
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மென்று கொண்டு) :--வ ரழுங்கோ, வாழுங்கே,, 

ஏப்ப வண்டாப்ளே £ உங்க இம்பர் என்ன? 

முதலியார் : நம்பர் 19. 

அ: ஹோட்டல் நம்பர் 47 வரையிலும் ஆய் 

விட்டது. 42 காசிப் பிராமணன் என்று போட் 

ருக்கிறது. ஆனால் காசிப் பிராமணன். யார் 
வரப் போகிறான் ? நீங்க அந்த மேஜையிலே 24. 

-கரருங்கோ. இதோ. இட்டிலியும், காப்பியும் 
- கொண்டு Ges nwt. Cur அம்பி! அவா 

EG இரண்டு இட்லி சாம்பார். கொண்டு 
வாடா! ் ் . 

[அம்பி ஒரு தட்டில் இரண்டு இட்லி சாம்பாரும், 

.ஒரு- உம்ளரில்... தீர்த்தமும் கொண்டு வந்து. வைக் 

-இருன், அந்த சமயத்தில்: வாசலில் யாரோ ஒருவர் வரு ் 

et] 

வந்தவர் : என் நம்பர் 42, எனக்கு இரண்டு 
இட்லி சாம்பார். dae பரிது 

ஹோட்டல் :--42 ஆ? இப்பொழுது தானே 

49 வந்தார். அதோ QL SETTER GED GS Br, Boi 

தான், நீங்கள் இனிமேல் 48-ம் நம்பர்: வரணும் 

என்றால் இரண்டு காள் அர்த்தம் கொண்டிருக்க .. 

“வேண்டும்... டட ஜீ 

வந்தவர் : இரண்டு. நாள். காத்துக். கொண் 
ஒருக்க வேண்டுமா ? 

[மூதலியார்.. இருக்கும். மேஜைக்கு shew. 
முதலியார். இன்னும் சாப்பிட: ஆரம்பிக்கவில்லை; அப். 
அபொழுது. தான் ஸ்பூனை எடுத்து இட்லியில் ' ange
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யிருக்கிுர்... வக்தவர் அந்த இட்லியை தாம் எடுத்து 
வைத்து துக் கொண்டு சாப்பிடுகிறுர்..] - : 

' முதலியார் : இது என்ன. ஐயா பைத்இயச் 

கார ஊரர் யிருக்கிறது / எனக்கும் தான் பைத்தி 

யம்.பிடித்து விட்டதா 2 அல்லது, உங்களுக்கெல் 

லாம் பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா? (வந்த. 

அணில் ப் பார்த்து) கொண்டா ஐயா. இட்லி சாம் 
பரரை இங்கே... (இட்லி, சாம்பார். தட்டைப் 

படிக அ இழுக்கி கிறார்.) 

... வந்தவர் :--ஓய்/ நம்பர் 497. என்ன விளை - 

யாடுகறீர் 2 நம்பர் Bae0 Mme ate நம்பர் 48, 

தெறிய்மாங்காணும் Po 5 

[ தட்டைப் பிடித்து 'இழுக்கிருர். முதலியாருக்கும் 

- வந்தவருக்கும் சண்டை நடக்கிறது. முதலியார் தமக்கு 

. இருந்த: ஆத்திரத்தில் வந்தவரை மொத்து மெர்தீது 
என்று. மொத்துஇிமுர், பெரிய கூட்டம் கூடுகிறது... 

முதலியாருக்குப் Senge weit பிடித்து, விடுகிற, பாடு 

8 ei.) 

- வந்தவர்: பைத்தியம் / அவன் தான் வலு 

வில் என்னை வந்து இப்படி. அடித்தான்... இவ 

“னைப் பைத்தியக்கார ஆஸ்பத்திரிக்குக் கூட்டிக். 
சொண்டு. போங்கள்... ட ழி வடம் 

முதீலியார் * பைத்தியக்கார... ஆஸ். ப: பத்த Bi 
Gap தனியாக கட்டியிருக்கிறீர்களா £. (சரிக் 
அருர்.) இரந்த ஊரேதான் ஒரு பெரிய பைத்தியக் 
கார ஆஸ்பத்இிரியா யிருக்கறதே 

பநகப்த்தியம். பிடித்தவர். போல்: உனர ஆரம்பிக் he
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5 கூட்டத்தில் உள்ளவர்கள்: 2 ஆசாமிக்குப் பைத் 

- இயம் சரியாகப் பிடித்து விட்டது. பாவம், இக்க. 

ஊருக்குப் புதிது போலிருக்கிறது. பைத்தியக்கார 

- ஆஸ்பத்திரிக்குத் தான் கொண்டு. போகணும், . 

[ஒரு மோட்டாரில் ஏற்றி பைத்தியக்கார ஆஸ்பத் 

BORAGE கொண்டு. இச்ல் கருக்கள். 3.” 

= + gas Heh உத்தியோகஸ்தர். யார். eae 
என்ன. ஜாதி ? அவள் ஈம்பர் என்ன / 

ர ஒருவர் : த் படர்டு முதலியார் Curated 
- கிறது. -முதலியாரா பிருந்தால் கம்பர். 43 தான். 

ட ஆ. உத்தியோகஸ்தர் அப்படியானால் இன்று! 

அவரை அட்மிட்”? பண்ண முடியாது... இம். 

பொழுது தான் 49ம் ஈம்பர் உள்ள ஆசாமியை 

ஸி அட்மிட் பண்ணினேன். நீங்கள் கொஞ்ச BREE: th 

* கண்னன் வந்திருக்தால்-- 

“முதலியார் (தம்மைப் Gig a Be Garin gene 

sure மிருந்து திமிறிக் கொண்டு. ஆஸ்பத்.. 

- இரி உத்தியோகஸ்தர் முகத்தில். ஒரு. GSS 
விட்டு) :--சார்/ யாருக்குப். on: பத்தியம் பிடித் 

் திருக்கிறது. உங்களுக்கா, எனக்கா oi, : 

ட], 2 Peed 

. ட ன ன் O
V
C



ப குடக்கறிக்க விடப்படும்! - 
சென்னை. aur Raton & தவிர், மற்றப் பேர்... ட் 

ay க்ஞ்க்கு, 16. GOSH AEG விடப்படும்”. என்றால்: ட 

... என்னவென்று - தெரியா இருக்கலாம். ' 4: “குடிக். 
். கூலிக்கு. விடப்படும்” என்றாலும் “வாட கைக்கு: வ 
ட் விடப்படும்" ம என்றாலும் எல்லாம் ஒன்றுதான். . 

“வீடா?.. .வாடகையா 7., ளங்கே, ஐயா Pe: 

என்று. அ த்திரப்படன்சர்கள். எல்லாம் என் வீடு. 

ee வாட தைக்கு. க பப்பா anny ் 

   
ட் eae ces leone asim 

எனத் தீர்மானித்திருக்கே றன்... "எனக்கு வீட்டின்... 
க ஒரு. பறக்கை. pit ere. படத அதில் = 

  

விடுவது pete Brorsiss எட்ட பள், me ; 

= pea be 

ay அனால். கானும் என்னால் கூடிய : மம்ம ர 
a வீட்டில் 'ஒருவரையும்..குடி. வர 'வொட்டாமலே 
: “ட அட்டக்கக். கொண்டு 'வந்தேன்;.. என். மனைவி” 
"இல்லாத: சமயத்தில் யாராவது வீடு. பார்க்க. 

7 12°
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வந்தால், அவர்களிடம் வீட்டை எவ்வளவு 'இழித் 

துக் கூற eet அவ்வளவு இழித்துக். கூறி. 
வந்தேன்... :. ர 

ஒரு நாள். ஒரு Bie | eeu LCG Lb, PG 

கொடாக் கண்டியும் வீடு பார்க்க வந்து. சேர்ந். 
தார்கள். நல்ல. வேளையாக என் மனைவி வீட் 

டில் இல்லை. எதேர் காரியமாக . வெளியில் 
போயிருந்தாள். : சரி, நம்முடைய சாமர்த்தியத் 

தைக் காண்பித்து அவர்களைத் அரத்தி. விடுவது 
எனத் திர்மானித்தேன், ஸ் 

ன்ட் டி.ற்குள் . நுழைந்ததும்; : நுழையாகது. 
மாகு, * 
கைக்கு விடுகிறீர்களாமே£. எங்கே வீட்டைக். 

- கொஞ்சம் பார்க்கலாமா.” என்றார். விடாக். 
கண்டர்... ் ச 

Lig ங்களுக்கு 5 80 அவ்வளவு de அ கழுக்கும் 

என்று எனக்குத் , தோன்.றவில்லை. ரொம்பப் 
பழைய: வீடு- ” என்று, இழுத்தாற்போல் சொன்... 
னேன் நான். ச 

“ என்ன. நீங்களே அப்படிச். சொல்லு 

"இடுறளே நாங்கள் தான் வீடு. எப்படி. யிருக்.... 
கிறது என்று பார்க்3ருமே' என்று சொன்னாள். 

கொடாக்கண்டி. = 

Se இதுதான் .இண்ணை. இம்ம்: இன்னது. 

PG BHR உட்கார முடியாது.” 'என்றேன்... 

'॥.புரவாயில்லை, இண்ணை 'சின்னதாய்த்தான்.. 

இருக்க வேண்டும். .இண்ணை meal age 

    

என்ன ஐயா, வீட்டில் ஒரு. பகுதிவாட்



-இடக்கலிக்கு Suto (ப. ந 

Bre, ரோட்டில் ற்கிஞ் தடியன்கள் எல்லாம் 

இதில். சத்திரம் போல:.வர்து உட்கார்நது. விடு 

வார்கள் * அன்ரன். கொடாக்கண்டி. 

ம் இதுதான்" பதிந்த மருந், துக்குஃ் கூடக்... 
கரத்து கிடையாது." கான் நான், என் 

குழந்தைகள் எல்லாரும். படுத்துக் கொள்வது.” 

a தேவலையே. : ரொம்ப. அடக்கமா. யிருக் 
இந்தே. குழந்தைகளை இங்கு. படுக்க வைத்தால், 
Gans, காய்ச்சல், ஐல தோஷம், முதலிய தொல்லை 

ட கள் வராது. t= @) து. கொடாக் க்கண்டி. 

a இதுதான். சமையல் அறை, இங்கு புகை 
நல் போவதற்குக்கூட (வழி -இடையாது. அடுப்புப் 
YO யேல்லாம். நம் கண்ணில்தான்: 1 

a அடுப்பு இருக்தால்தானே புகையைப் பற்் me ‘ 

De: கவலைப் GAG OG? அவருக்குப் பட்டினத்... 

ன் திற்கு. மா.த்தல். ஆனாலும். ஆச்சு, அதிலிருந்து: — 
“முழுக்க. மூமுக்கக் குழுட்டி.தான் உபயோகம். ் 
படுத்துகி றேன். 1. இது கொட. ரக்கண்டு.. sega 

acta இதுதான். படுக்கை” யறை... ஓட்டுவில் > 
தான். ஓடு. மாற்றி HES வருஷங்களுக்கு மேலா. 

      

  

- இறத. சந்திர சூரியாள் வாசம்: பண்ணுகிறாள் ட் 
என்று சொல்லுகருர்களே; இந்த. அறையைப் 

பார்த் 5 BH டுத்தான் சொல்லியிருக்க வேண்டும். 

   
் இற்கெல்லாம் Ep நாங்கள் : தாவது wea RT ்் 
வைப்பது: வழக்கம்.” 5; ன 

ல். “அதோ அந்த. ஓழு குகிற இடச் hee
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ப் Sabu” மழை. பெய்கிறது? கம்ம. 

சொந்த வீடா என்ன தட்டுகெட்டுப் போறத 
தான் இப்பொழுது குடியிருக்கிற வீட்டில் கீழே 
பாத்திரம் வைக்கக்கூடச் சரிப்படாது. அப்படித். 

தொற தொற: என்று. a eee அ த் லனா 
ை கண்டர். 

“குழந்தைகளா. அவருக்குக். "குழந்தைகள்" 

யூ இங்தக ஜன்னல் ் இருக்க றது: பர த்தர்களாள் ட் 

. இதனால். ஏற்படும் தொல்லை கணக்கு. வழக்கு” | 
இல்லை... இதைத்: இறந்தால் “அடுத்த் வீடுதான்... 

- அடுத்த வீட்டுக் குழ்க்தைப் படை. களின். சத்தம் ப் 

.. எல்லாம். நம். காதல்தான். . அதற்காக நான்... 
இங்கு சுவர் ஒன்று எழுப்பி. விடலாமா. என்று. 

ச ௯ ட யோசனை பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன். தவா 

் என்றால் உர். ஆச்சே... அதோடு. ஜன்னலைத்... 
"இறந்துவிட்டால், நம்மாத்து. குழந்தைகளும். ற 

அவர்களுடன் விளையாடி. வீட்டுப் இபரகிகுள்கள்?! லு 

என்றாள். கொடாக்கண்டி... பட 

இதுதான். முற்றம்: - பச்சைப் பசேல் OF. 

.நிருக்கிறதே,. அது: என்னமோ வர்ணம். பூசியிருக்... 
- இிறதென்று. நினைக்காதீர்கள். அத்தனையும் aT BE 

இதில் வழுக்கி al pr gait கிடையாது. - இனம்... 

“காலையில்... நான் . பல். “தேய்க்கக்.  குழாய்க்குப். .. 

   

போகும்... போதெல்லாம்... ஒரு ... Bl MONET al Se ae 

  

ப ய வழுக்கி விழாமல். இருந்ததில்லை." 

tt  வீடுன்னா,' ஜலம் மல்க பார்க, ake 
we விருக்குமா?கட்டைவிரக நன் கற்க அிவலித்தி
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his தால். Cur Bm Si. இதெல்லாம் பார்த்தால். ட் 

வீடு கிடைக்குமா?” என்னுள். கொடாக்கண்டி. ... 

"எனக்கு. என்ன பண்ணுவது: என்று புரிய... 

வில்லை... இருவரும் Desi BA நான் சொன்ன 

_ இவ்வொரு குற்றத்துக்கும். PH சமாதானம் கூறி 

வந்தது. எனக்கு. மிகவும்... கஷ்டமாயிருந்தது.. 
இருந்தாலும். பார்ப்போம் எீன்று... இர்மானித்து,. 2 

தைரியத்தைக் ' 'கெட்டியாகச். கையில் aa BE: 

கொண்டு மேலே சென்றேன். 

wa ie இதுதான்" குழாய்: இனம். காலயில் : 4 
மணியிலிருந்கு! 6 மணி. வசையில் கான். ஜலம் 
வரும்: ok ் ர ர. . 

Lo “lapel debit. “நான். இப்பொழு குடி. 
: யிருக்கும். விட்டில் ஜலம் எப்பொழுது வரும் , 

என்று சொல்லவே. முடியாது. al x rie Sega 

வரும்;  நிணைக்கா விட்டால் வரா; Si’ eae ட 
் விடாக். கண்டர்... ் | ் 

ட் இதற்கு. மேலே. நரன்: விட்டில், கண்டிப்: 

பெதுற்கு "வேறு ஒன்றும் இல்லை. “வீடு, "இத்தளை - ப 
. பேபார்சா ' யிருக்கிறதே. நீங்கள் LIEN கட ல் 
வரப்: போகிறீர்கள். i என்ே றன்... Ban 

ம என்ன. அப்படிச் சொல்றேள் 2 எனக்கு. 
விடு: ரொம்பப் 3468548 085... என்ன் உங் : 

-கீஞக்கு எப்படி?” eee er கொடாக்கண்டி, 
a விடாக்கண்ட்ரைப். பார்த்து... த 

  

& ee பகர் உனக்கும். பிடி த்து. இருக்காள் க எனக்கும்... ல் 

பிடித்தது. போல் தான்!” என்றார் அவர், ல 
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1 சரி. இகற்கு என்ன வாடகை 2. என்றையி 
Bobs GY வரலாம்?!” என்றாள். கொடாக் 

- ॥என்னீடா.. பெரிய தர்ம சங்கட மாகப்... 

போய்வீட்டது"' என்று. நினைத்துக்கொண்டு 
நான் வாடகை: சொல்லப் போகும் சமய பக்கல், என் : 

மனைவி வந்து சேர்நீதாள்." ; 

ம் என்ன, வீடு உங்களுக்குப்... பிடித்துக் 

கிறதா 7 meee அவர்கள் இருவரையும். 
பார்த்து... cee 

டய ரொம்பப் பெஷாய் பிடி 5 
என்றார்கள் அவர்கள் இருவரும், 

* இன்னொரு செளகரியம் ௯... இருக்கன் 

இரண்டு. வீடு. தாண்டினால் கோவில், . தினம் 
ஸ்வாமி தரிசனம் கிடைக்கும் ” என்றுள் மனைவி. - 

பிட இதைக் கேட்டதும். கொட்சத் அதன. 

-... துள்ளிக் குதித்தாள். . ae 
ees Mit ஐயோ, ்.. கோவிலா. ௫ வண்ட. 8 OF 

வேண்டாம். Cums « § 5 FO EE கேட். 
Se Boo அவருக்கு த். தலைவலி வந்து விடும்... இத்: ் 

a தனை. நாழியாக இக்த வீட்டிற்குக் கடி. வரலா... 

்.... மென்று. ஆசையா. யிருந்தோமே7......கோவில்:. 
க் பக்கத்தில் இருக்கிறது. என்.றுதானே இப்பொழுது 3 

Ne குடியிருக்கும் வீட்டைக். காலி. பண்ணப் Bare 
: (அருமன் என்றாள்... ் ர 

என் மனைவியின் முகத்தல் ஈயாட வில்லை சி்



௫ ரக்டர் பில். 
டாக்டருக்கு. “என் jon Gion கான்... பணம். 

கொடுக்கவேண்டியது : உண்மை. தான்... அந்தப். 

பணத்தைக் கொடுக்காமல் ஒரு வருஷமாக சால்: 

ஜாப்பு சொல்லிக் கொண்டு வருவதும் நிஜம்தான்... 

ஆனால் இத, ற்காக. டாக்டர். ஒரு மனுஷனை இம்: 
படி யா அவமானப் படுத்துவது £ ப்கல் இல்லை, 

இரவு: "இல்லை; வீடு இல்லை, ஆபீஸ் இல்லை; நரன் 

:நரன்கு பெரிய 1மனிதர்களுட ன் பேசிக்கொண்: 
மூ. GeO, Dar என்ப்து கூட இல்லை அவருடைய 

பில். கலெக்ட ரை அனுப்பி ் விடுவது, ப ஏன்ன. 

‘ நியாயம்? ட் = 

* Der einniedigtted அந்தப்: பில். said. 

டரைப். பார்க்கச் - சஇக்காமலே-. பணத்தைக் 

் கொடுத்து இழித்து: விடுவான். - அந்தப். பில். 

க்லெக்ட்ரைப் பார்த்தால் அவன் மிகவும் பரோ ப்: 

தா் ரார்த்தமாகத் தன் டாக்டரிடம் வரும். வியா: 
UIC SEE OHO LL, Sum Baler .இயல்லாம்:. தான்”. 

வாங்கிக்கொண்டு. விட்டவன் போலத் தோன்றும்;. 

ஆனால். நான் ஒன்றும்: அவனுக்குப் பயந்து 

2 பணத்தைக் கொடுப்பதா. யில்லை... eee 

   

ட் ர் கொஞ்ச நாளைக்கு. அந்த. ‘ae: கலெக்டர்" 

இனம் ஆபிசுக்கு. வந்து. கழுத்தை அறுத்தான்." 
1 6 இன்றைக்கு வா நாளைக்கு. வா!” என்று. OTe
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gprs: சொல்லிக்கொண்டே... we ger. இது - 
.... முதலில் eT EGR கொஞ்சம் அவமானமாய்த் -. 
“தான். இருந்தது, என்.. பக்கத்தில் என்னுடன் .. : 
கூட வேலை: செய்யும்: இன்னும் பத்து. உத்தி -. 
'யோகஸ்தர்களுக் கஇடையில்..இந்த. மாதிறி... இனம் . 

. அவமானப் படுவது என்றால்? SIO: அந்த: =| 
my பில். கலெக்டரும் சற்று. வாயாம். ஏதாவது." 

கன்னா பின்னா வென்று. பேசி. விடுவான்; 6 நான்... 

: அவனுக்கு பதில். சொல்லுவது அழகல்வென் று ee 
: “பேசாமல் ல் இருந்து, விடுவேன்: டல் a Fe eS ens 

goo இது விஷயத்தில். எனக்குச் அ : 

ட்ரமே ஆறுதல் ஏற்பட்டது. . அந்த பில் கலெக்ட : - 
ரின். கர்ற்று ஆபிசில் பட்டுப். பட்டு, மற்ற உத்தி. ் 

்.. யோகஸ்தர்களுக்கும் வியாதி வக்து, அவர்களும் 
அதே. டாக்டரிடம். போய், கடைசியில் பில்... 
்... கலெக்டர் “இனம்: அவர்களையும் _ ஒரு உடை பணம்... 

as “கேட்க ஆரம்பித்துவிட்டான். இந்த. மாதிரி எல். 3 
Us லாரும் பணம் கொடுக்க. கேரவே நாங்கள். ஏல். fh 

eran பில் கலெக்டரைக் 4 கோட்டா! பண்ண... 

: ஆரம்பித்து. விட்டோம். கா. 

eae 1 இந்தாங்கோ, ஸார் | | அவர் பணம் கொடுத் = 
“oe தால் நான் கொடுக்கத். தயார்' ' என்பார் இவர்... 

ay ய! ஸாரர்/ ஸார் இவர். பணம். ; கொடுத்தால். த 

ர கான் ். கொடுக்கத். தயார் என்பார் அவர். 

1 10 எல்லாரும் கொடுத்தால் நான்: "கொடுக் iy 
Ooo ain என்பார். இன்னொருவர்.



“டாக்டர் பில். Be rade 19௪. 

் இந்த. மாதிரி நாங்கள். எல்லாரும் பணம்: 
- கொடுக்காமல்: தகராறு பண்ணத் 'தொடங்கவே,. ர 

- அந்தப்.பில் கலெக்டர் ஆபிசுக்கு. வருவதை நிறுத்... 

.இனான்... ரொம்ப க்ஷமம் என்று. காங்கள் ore: 
லாரும் பெருமூச்சு. விட்டோம். ஆனால் அவனா: . 

... விடுப்வன் 8 அந்தப் பொல்லாத் பில் கலெக்டர் ன் 
ப. வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்து விட்டான். அதும். 
. 'மல்டுமா?.நான். இல்லாத சமயம். பார்த்து, அவன்... ர் 

் 2 வீட்டுக்கு. வந்து. என். மனைவியிடம் 'சொல்லி ” 

“என்னை” அவமானப்படுத்த வேறு. ieee 
OL: ட் 

ட்ட... இரு நாள் நான்.  இபிசக்குப். புறப்பட்டுக். ் 

“கொண்டிருக்கேன். சரசு என்னை. வழி. மறித்தாள்: = 

yet “இது என்ன, டாக்டருடைய பில் கலம்: pe 
= டரைத். ore. Chea ee 3B: = 
BBs?” a = 

  

vs ட்ட கான். இன்றும் அனுப்ப. "வில், லையே... நம் 

டகித் தடியன். rade See ல். அ. 

  

டன் ன் leanne கங்களை க 
2 கத் ree, பட்டுப் Parsee! Mest Pe 

    

    

Soe ee அப்படியா... “செய்தான் /.. "இருக்கட்டு ae பார்த்துக். கொள்றேன்."' : : 

   
See oe gar i: ரக்டருக்குப். Mondera Oars 
BOSS தானே த தட் a on 

 



498 ச அட பரமசிவா ! க 

at ஒழிக்காமல் என்ன ? வியாதி. சொஸ்த. ் 

: அக் தானே. பணம் கொடுக்கலாம். a Ax 4 

ஏன் அதை அவரிடமே சொல் வது தாளே! 
ன் இக்தா' ஓயா, நீர் மருந்து கொடுத்தது: “ஏனக்கு. 

உடம்பு -.சொஸ்தமாக வில்லை... “கேட்ட த 
AIT GD Ho கொடுக்க ours" eer py - 

. சொல்லுகிறது." திமு as eee ee 

சொல்லலாம் தான்.' "சொல்லலாம் தான்: க 

ட்டது பந்தம் வ டன வடட அகர் வன் 
“ஆமாம். ஆனால், ஆனால். : என் a 

இழுங்கோ. உங்கள் அதிகாரம். எல்லாம். என்... 

...ஹிடம் தான். வெளியிலே. நா இ! றின்: பேசு. 

வகுற்குத். தைரியம் கிடையாது.” ் ப 

_் ச் யாருக்குத். தைரியம் ene lajege pe 

யாருக்கா?. எல்லாம். உங்களுக்குத் தான். ட் 

இனி மேல் அந்தப் பில் கலெக்டர் இங்கு. வநது. 

கழுத்தை யறுக்கட்டும்,.. அவன் காலை. ஒடிக்' 

இறேன்”' என்று சொல்லி வீட்டு உள்ளே சென்று 

விட். டாள். சரசு, ae poms aete hes 

தான் பர்ம்க்குப். ல 0243 சரசு - 

. Corde’ nt gen ger Ben SHI Lat FBS 
கொண்டே போனேன். , ஆமாம், அவள். சொன்... 

் னது நியாயந்தான் என்று. பட்டது. இரு வருஷ க 

_ஸமமர்க பாக்டரிடம், எனக்கும் அவர். மருந்இனால் ... 
°: செர்ஸ்தமாக... “வில்லை; - ஆகையால் ட் பணம்... : 

| கொடுக்க. முடியாது, அல்லது: அவர்: பணத்தைக் >



“acide age 
‘@. றத்துக் கொள்ள். வேண்டும் என்று சொல்ல = 

வேண்டுமென்று தான் எண்ணம். ஆனால் அதற்கு . 
ர rian தைரியம். இல்லை... - ம். 

“சரசு என் > தைரியத்தைப்: kad Bipeniae 

பேசின” பிறகு. எனக்கு “ரோஷம் பொத்துக் | 
ம் கொண்டு வந்து விட்டது... சரி, இன்று ஆபிஸ் 
விட்ட தம் :டாக்டரீடம் சொல்லிவிட . Cavan: 

மங. தான் என்று தீர்மானித்தேன். 
என்ன டாக்டர்/ என்ன இப்படித் Barth 

a பில்... கலெக்டரை. அனுப்பிக் கழுத்தை அறுக் te, 

      

* abi” என்றேன் நான்... 

நட ae ஆமாம், ஒரு. Spanner பணம் Grae த 

= கரமல் சால்ஜாப்பு சொல்லிக்கொண்டு CN BERET a 
என்றார் அவர். 

  

் ... அமாம்... உமக்கு. Guiana QsrQés 
plamauaree சால்ஜாப்பு, சொல்லமாட்டேன் ட 

“அப்படி. யென்றால், er 

: எழுப்படியென்ளுல். நீர் கொடுத்த. மருந்த 
tes ஞல்' ஏன்: aur Comune. வில்லை ் 

ae * ஆகையினால்-.! an 

be ஆகையினால் உமக்கு இரு: கம்படிகூ கி 

ல கொடுக்க. மூடியா அஃ 

a என்ன? என்ன த ன் 

  

எம் ஒரு: தம்படி..க. டக் கொடுக்க ரக கம்



  

ee ae ot union ப் 

“என்ன, பாதிப் பணம் கூடக் கொடுக்க 
ட் = 

மாட்டீரா த் : f ட, 

    
mar ‘Wigeberaet) தம்படி.. மென்றால். பதி படி. 

கூடக் தொடுக்க. முடியாது.” 

  

Serovar! உமக்கு இத்தனை. தைரி 
என்று கேட்டார், பத்த. 

- நான். சிரித்துக்: கெொரண்டேன். 
எனக்குத் தைரியம் இல்லை என்று சர்ச 

னதை- நினைத்துப் பார்த்துக். 'கொண்் 

இதை சரசு இருந்து கேட்கக் கொடுத்து 
வில்லையே யென்று கூட வருத்தப் பட்ே 

அமாம், தைரியம் தான்!” என் 
மாகவே சொல்லி விட்டு,. டெலிபோன், 

. *பகி'கென்று மாட்டி. விட்டு, டெலிபே, 
பால் தள்ளினேன். ் ் 
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